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 יוסף לונדון   פישר יריב    ירון עולמי

 

 מוזמנים:

 יושב ראש ועד העובדים -אהרון  

 שפרה

 אוהד

 

 

 פרוטוקול

 

 טוב, ברשותכם אנחנו עוברים, בבקשה.   : משה פדלון

 

 ליםאישור פרוטוקו

או קיי, ישיבה רגילה, זה לא רשום כאן מהסיבה שלא קיבלתי הערות  דידי מור:

לפרוטוקול מהישיבה הקודמת, שני פרוטוקולים ולפיכך הפרוטוקולים 

מאושרים. יש מישהו שהעביר הערות? אולי לא ראיתי? לא. אז שני 

הפרוטוקולים מאושרים מהישיבה הקודמת, גם המבקר וגם הישיבה 

 אנחנו עוברים לתב"רים. הרגילה. 

 לא, לא, לא, מה קרה לך. משה פדלון:

 אה, סליחה. עדכון ראש העיר.  דידי מור:

 

 עדכון ראש העיר

אני רוצה להתחיל ביום הבינלאומי לשוויון אני שמח לפתוח את הישיבה.  משה פדלון:

זכויות לאנשים עם מוגבלות. השבוע ערכנו טקס מרגש, מכובד בהשתתפות 

מידים מתיכון חדש ואני רוצה להודות למי שארגן את הטקס, ישר מאות תל

כוח לכולם. כאמור, השבוע אנחנו מציינים את האירוע הבינלאומי לזכויות 

של אנשים עם מוגבלות. זה נועד גם להגביר את המודעות שלנו לחברה 

שוויונית יותר ולאחריות שלנו להיות עיר נגישה ומשלבת. אלו הם דברים 



 
 1.12.2015ד.נ/                                                                                                                  10835

 

3 

ועיריית הרצליה פועלת לאורך כל השנה כל שנה על מנת שזו תהיה חשובים 

המציאות אצלנו. אם זה בהקפדה על שילוב מלא של ... עם מוגבלות בחינוך, 

פעילות משותפת של נוער עם ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרת תנועת 

להגיע לפעילות הזו. מאוד מרגש,  אתכםהנוער כנפיים של קרמבו. אני מזמין 

... גלגל הזהב ... וכדי להשלים את הפעילויות  אירועוד מיוחד. וכמובן במא

הללו אנחנו פועלים בהתמדה ובקביעות על מנת להנגיש את המרחב הציבורי 

השונות. אנחנו גם מקיימים הדרכות  מוגבלויותבעיר ולהתאים אותו ל

 לעובדי עיריית הרצליה כדי לחדד את השירות הנגיש לכלל התושבים. אני

מודה לכל העושים במלאכה לקידום הנושא ולהנגשת העיר בכל המרחב 

העירוני. נורית מרמרי חזן מנהלת היחידה לעבודה קהילתית מפעילת 

... נגישה ודואגת להגברת המודעות והסברה לנושא. כמובן ל...  התוכנית

המקדמת במסירות את נושא הנגשת העיר ואחרון חביב, יונתן יסעור חבר 

מחזיק תיק הנגישות. תודה רבה וישר כוח לכולם. אני רוצה פה המועצה ו

והזדעזעתי לראות  2בנימה אישית. בשבוע שעבר, במוצאי שבת, צפיתי בערוץ 

את הפגיעה הגסה של חבר כנסת אורן חזן בחברת כנסת קארין אלהרר שנכה 

בניוון שרירים ואני אומר לכם, גבירותי ורבותי. בושה וחרפה שכך מתבטא 

כנסת בישראל. בושה וחרפה וצריך לגנות את זה. עד כאן בנושא הזה.  חבר

אנחנו גם מצאנו לנכון לשים פה את כל הקמפיין שלנו ואנחנו נמשיך ונסייע 

 ל למען אותם ילדים עם צרכים מיוחדים. בבקשה.וונעשה הכ

ל יותר קודם כל אני רוצה להודות לראש העירייה על הדברים החמים אב:  'יונתן יעקובוביץ

מזה שבאמת תחום הנגישות בסדר עדיפות גבוה אצלו ואני רוצה להזמין את 

לחודש בשעה עשר בבוקר יש הדרכה לבכירי העירייה ולחברי  20-בכולכם 

המועצה. אתם תקבלו הזמנות. אני מזמין את כולכם להשתתף בהדרכה 

 הזאת כי אני רואה בזה שהנהגת העיר תהיה מעורבת זה יחלחל כלפי מטה

לנו פגישה היום, סיכמנו, תצאנה  הייתהלכלל העובדים. זאתי המטרה. לכן 

הזמנות לחברי המועצה גם כן וכבר תרשמו לכם. בעשרים בחודש בעשר 

 בבוקר בהיכל בעיר. 
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לגבי ההזמנות, אם אפשר לבקש רק מהדוברות, דידי, שלחו לנו הזמנות או  דובר:

כי שולחים בדואר, אני קיבלתי דרך הדיוור הישיר  של העירייה או במייל. 

כבר כל ההזמנות האחרונות שקיבלתי זה לאירועים אחרי שהם כבר 

 התקיימו. זה פשוט נורא.

 אורית. מבקשים הזמנות לאירועי עירייה לחברי מועצה לא בדואר. דידי מור:

 אני מקבלת מהדוברת, טובה רפאל:

 )מדברים יחד(

 טוב, תעשה את זה קצר, וייס. משה פדלון:

מאחר וראש העירייה ... מוגבלויות ... לפי שבצעירותם הם היו במלוא  צבי וייס:

 כושרם ובזקנתם הם נהיו מוגבלים והם לא יוצאים מבתיהם. 

 אני לא ... אנשים עם מוגבלות. דובר:

 אירועהם מוגבלים בלצאת מהבית. ולכן בשבוע הבא בחנוכה, ביום שני יש  צבי וייס:

האנשים האלה שצוותים צוותים הולכים לבתים בהרצליה ביקור בבתי 

, סופגניות חמות. חנוכייההדלקת הנר גם עם  אירועשלהם, עושים להם את 

שרים איתם ביחד, נותנים להם את האווירה של חנוכה. יש מקומות שהם 

בודדים, פרט לעובד התאילנדי אין להם ביקורים. לא של השכנים ולא של 

, את כל חברי המועצה וראשי האגפים משפחה. הזמנו את כל החברים

 בעירייה להשתתף בצוותים האלה, שיבקרו ביותר ממאה בתי קשישים.

. טוב, ברשותכם אני רוצה לתת פה סקירה על מה שקרה לנו בחודש או קיי משה פדלון:

טפונות בעיר הרצליה. מקרה מאוד מיוחד, שבוע ישעבר. אותה עלטה וש

פור. סיפור. ביום השלישי לעלטה בעיר מאוד מיוחד אבל קודם תשמעו סי

הרצליה מתקשר אלי חבר מועצה מהאופוזיציה ואומר לי העיר ... במצב 

חירום למרות שאנחנו חלוקים בינינו, מצאתי לנכון לפנות אליך לסייע 

לתושבים. האם אתה זקוק לסיוע? אני יכול לסייע בחלוקת פנסים, בפינוי 

יע בחלוקת מזון בסופה? כל משימה אני קשישים לבתי אירוח? אני יכול לסי

לרשותכם, חבר האופוזיציה. רק תגיד חיובי, ראש העירייה, ואני מגיע עם 

עוד עשרה מתנדבים תוך שעה שעתיים. עניתי לחבר המועצה כל סיוע בשעה 

זו יתקבל בברכה. סגרתי את הטלפון ואמרתי, אני לא מאמין מה שאני שומע. 

יקיר העיר. אבל סיפור זה סיפור והפעם הוא  צריך להעניק לבחור את אות
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סיפור דמיוני. סיפור דמיוני. במקום זאת בחר פה חבר מועצה מהאופוזיציה 

להשתלח במנהלי ועובדי העירייה ומצא לנכון לצאת בכותרות בעיתונות 

בסופ"ש ולהתהדר בעוד כותרת שגויה ובו כל דברי ההבל והבלע שלו. במקום 

יפה במיטבה מצא חבר המועצה להטיל רפש להציג את ארץ ישראל ה

ולהעליב בצורה בוטה מנהלים ועובדים בעירייה שעבדו קשה מאוד ולא ישנו 

ארבעה ימים. ראינו את היכולות והיוזמות של אותו חבר מועצה, כיו"ר 

החברה לפיתוח התיירות לשעבר בארגון מסיבות, מסיבות סמים, אלימות ... 

יזכר גם לרעה בפקקי התנועה הענקים יים. וכמובן אותן מסיבות בשפת ה

השרון שלא היו מאז קום המדינה. יש לו, לאותו חבר  אזורשהיו פה ב

אופוזיציה, הרבה מאוד מה ללמוד מעובדים ומנהלים בעירייה. הוא צריך 

להתנצל בפני הציבור הזה, היקר הזה. ככל הנראה היועצים שלו שכולנו 

פעם הוא פספס. לעצם העניין של העלטה. מכירים יעצו לו עצות אחיתופל וה

כחמש עשרה דקות מפרוץ הסערה ביום הראשון הכריזה עיריית הרצליה, אני 

הכרזתי, על היערכות מתכונת חירום שכללה ... וגיוס כלל העובדים לצורך 

 אזורטיפול במשימות המורכבות שנוצרו עקב מזג אוויר קיצוני שפקד את 

י, אני שוחחתי עם החזאי דני רופ, אמר לי ראש השרון כולו. בשיחה עם החזא

מ"מ גשם בחמישים דקות. מתחילת  80העירייה, מקרה נדיר. ירדו אצלך 

פניות  7,000-האירועים טיפלו המוקדנים שלנו בחדר המצב שנפתח במעל ל

תושבים. לאורך הימים מפרוץ הסערה קיימה הנהלת העירייה הערכות מצב 

יוחדות וביצוען והכל למען תושבי העיר. שוטפות שכלל מתן משימות מ

עיריית הרצליה חילקה במהלך הסופה למשפחות אוכל חם, פנסי תאורה 

ומאות שמיכות פוך. הפעילה מערך משאבות, מנופים, טרקטורים וכלים 

כבדים על מנת למזער את הנזקים. כמו כן ביצעה בקרת נזקים וסיפקה 

לוגיסטי וכספי מיידי וזאת על פי לאותן משפחות, שש משפחות שנפגעו, סיוע 

הערכת שמאים של חברת הביטוח. כשאני אומר סיוע כספי הנזקים נאמדו 

בשמונים עד מאה אלף שקל כאשר בכפר סבא ורעננה הנזקים נאמדו בעשרות 

שקלים. במהלך ימי הסופה פתחה העירייה מרכז קליטה למשפחות  מיליוני

א היה חשמל סיפקה הרשות ים בהם לאזורשכללה לינה וארוחות ... ב

באמצעות גנרטורים חשמל למתקנים עירוניים שמה התושבים יכלו להטעין 



 
 1.12.2015ד.נ/                                                                                                                  10835

 

6 

את מכשירי הטלפון ולקבל שתיה חמה. במהלך הגשם השוטף חילצו עובדים 

העירייה מעל למאתיים לכודים ברציפי הרכבת וברכבים פרטיים שם. 

ונים שעובדי במתחמים שלא באחריות העירייה ומי שראה תמונות בעית

עירייה לוקחים את האנשים על הכתפיים, זה נתן את התמונה באותו יום וזה 

במבצע משולב שתוכנן ונוהל מחדר המצב המיוחד שנפתח עקב האירועים. על 

ניהול האירועים המורכבים אני פיקחתי אישית, המנכ"ל, הסמנכ"לים וכל 

לחברי המועצה  מנהלי אגפי העירייה, הן בשטח והן בחדר מצב. בניגוד

האחרים שבאו וסייעו, לא טרח אותו חבר אופוזיציה להגיע לעירייה או 

להתעניין בנעשה  בשעת המצב המיוחד. במקום זאת בחר לעשות בביתו ... 

ובמכתב ששיגר למבקרי המדינה, למבקר העירייה, ללא שיקרא את העובדות 

ן אני רוצה להודות הפגין שוב את זלזולו בעובדי עירייה ובציבור כולו. מכא

מקרב לב למנהלי ועובדי העירייה ולתושבים שלנו שנטלו באחריות באורך 

רוח ובסבלנות. תודה רבה. מכאן אני מבקש את יושב ראש ועד העובדים 

 כנציג העובדים, אם יש לך מה לומר אתה מוזמן. 

חושב  ערב טוב לכולם, אני בדרך כלל לא נוהג להגיע לישיבות המועצה ואני אהרון:

שהערב הזה מבטא את התחושה הלא נעימה שהיו למאות ולאלפי עובדי 

בעיתון. אני חושב שעצם האמירה של ראש  הייתהעיריית הרצליה מהכתבה ש

העיר כרגע היא מבטאת ומשמשת גם פה וגם תגובות של עובדים רבים 

שהרגישו את עצמם אחרי הכתבה הזאת נפגעים כי באמת, הנושא של 

אור אמיתי יאש העיר הוא לא היה איזשהו תיאור מליצי אלא תהתיאור של ר

למה שקרה בשטח. עובדים רבים לא ישנו, עובדים רבים היו בשטח, כל 

המחלקות ללא יוצא מן הכלל. כולל המחלקה של הרווחה שלקחו על עצמם. 

עשו עבודה יוצאת מגדר הרגיל בטיפול ומאות אנשים בעיקר אנשים חסרי 

כתבה כזאת היא רק מהווה איזשהו נקודה שאנחנו חושבים ישע ואני חושב ש

שכדאי מאוד מאוד להתייחס אליה באיזשהו צורה אחרת וגם אתם, כחברי 

שהי פניה קודמת שלי לאותו חבר מועצה וכבר איז הייתההמועצה, למרות ש

להפסיק ולהשתמש בעובדי עירייה כקרדום לחפור בו, בדברים האלה, אני 

ולכן ביקשתי מראש העיר את ההזדמנות,  שנייה פעם  רואה שזה כבר נמשך

קודם כל להודות לכם, אתם כחברי המועצה, על התמיכה שלכם לאורך כל 
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הדרך בעובדי העירייה בכל שעות היום וגם להציב תמרור עצור בפני אותו 

חבר מועצה ושוב, אני בא מנקודת מבט שאני גם מייצג את אותם עובדי 

שהי ו. ביקורת זה דבר מאוד חשוב אבל גם להגיד איזעירייה ולהגיד עד כאן

 הייתהיוצאת דופן וכולנו ידענו שזה  הייתהמילה טובה בתקופה שהיא 

יוצאת דופן ולא צריך לבוא ולהפוך את זה לאיזשהו תהליך פוליטי על גבם 

 של עובדי העירייה. תודה וערב טוב.

 תודה אהרון. בבקשה. משה פדלון:

זדמנות הזאת אני רוצה אלף להצטרף לדברים שאמר ראש העירייה. אני בה תום סטרוגו:

אני רוצה להודות לעובדים ובאמצעותך וגם באופן ישיר למי שנמצא כאן וגם 

מי שלא נמצא כאן. אני חושב שבאמת היו ימים קשים. העובדים נרתמו 

 ועבדו יום ולילה בדבר הזה ובאמת ישר כוח ואנחנו איתכם.

 תודה רבה. אהרון:

 בבקשה טובה. שה פדלון:מ

אני חייבת לומר שמכיוון שהעובדים עשו את עבודתם, מלאכתם נאמנה והם  טובה רפאל:

היו גם בעבר  שיטפונותמכירים את העבודה ומורגלים אליה ואיך אומרים, 

 ויש פה עובדים ותיקים שמכירים את המלאכה,

 לא כאלה. דובר:

רים את המלאכה ויודעים איך לעבוד לא כאלה אז קצת אחרים אבל מכי טובה רפאל:

ויודעים מה צריך וכל מחלקה והתפקידים שלה אז ידעו להתגייס וידעו 

לעשות את העבודה והיה מי שניצח יפה על המחלקה והתגייסו כולם ועשו 

אותה אז אם יש מישהו שמנקר לו שנעשתה עבודה חשובה וטופלו האנשים 

תייחס אליו. זו דעתי. מספיק לא צריך יותר מדי לה אוכלוסייהוטופלו ה

תגובה שאנשים עושים את עבודתם נאמנה ואם יש לך מה לומר אז כדאי 

שתסתום את הפה ואם אתה רוצה לבוא ולעשות משהו אתה מוזמן לבוא 

. לא צריך להתייחס יותר מדי, זה לא שווה יותר מדי זה הכולולתת יד ו

ת המלאכה, גם התייחסות. ובהזדמנות זו תודה רבה לכל מי שעשה א

 כשפגשתי תוך כדי אמרתי.

אני רוצה לציין את מחלקת הרווחה. התקשרה לשלושת אלפים קשישים  משה פדלון:

ועברה מבית לבית. דבר כזה לא נעשה בשום מקום אחר בארץ ועל כך ישר 
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כוח ועל זה שולחים מכתב למבקר המדינה, למבקר העירייה, לניו יורק 

ם. מה קרה? מה זה, השתגענו? אפשר גם לפרגן. טיימס המקומי, לכל העיתוני

 אפשר גם לפרגן. גם אם הוא באופוזיציה. בבקשה.

קודם כל אני רוצה להצטרף באמת לתמיכה ולהערכה לעובדי העירייה :  'יונתן יעקובוביץ

ולהנהגת העירייה שעשו מה שצריך לעשות. ישר כוח. מה שאני רוצה להעיר 

ולתמיד יפתרו את בעיית הניקוז במתחם שצריך לפעול מול הרכבת שאחת 

 שלהם שחס וחלילה לא יטבע שם מישהו יום אחד. 

יונתן יקירי. דיברתי עם לשכת מנכ"ל הרכבת עשרות פעמים. אין עם מי  משה פדלון:

 לדבר.

 להביא אותו ולהכניס לו את הראש לתוך השלולית.:  'יונתן יעקובוביץ

לשכה ... מסילות. שום, אין עם מי לדבר. אנחנו דיברתי איתו, דיברתי עם ה משה פדלון:

עושים מספר פעולות בשטח בלי לשאול אותם כדי לשחרר שם את המים אבל 

 אין עם מי לדבר לצערי.

 עכשיו הם יבואו בטענות שאתה פגעתם להם בתשתיות.:  'יונתן יעקובוביץ

 כן. משה פדלון:

ת על הפעולה של העירייה במשבר אני גם רוצה להוסיף את התשבחו:  'יונתן יעקובוביץ

שהיה. במיוחד ... המנהיגות שגילה במשבר הזה זה צריך להיות הנדבך 

הנוסף שכמו שאמר ... חולקו פנסים בכל השכונות. גם ... פנסים ... מספקת. 

חבר המועצה ... התקשר אלי באותו לילה שחסר שם פנסים. הלכנו, שלחנו 

צוות שלו בבתים שחסר להם, ... מיידי פנסים נוספים. אריה עבר עם 

לאנשים. אני רוצה להגיד תודה רבה לאריה ברדה על הפעילות שהוא עשה 

בשכונה, לראש העיר, לצוות העובדים. אני חושב שזה מעשה מבורך וישר כוח 

 ל.ועל הכ

 תודה.  משה פדלון:

 משה. צבי וייס:

 כן, ועכשיו צבי. משה פדלון:

גפים כל ... אגף הגזברות או אגף אחר לשני אגפים שהם אני קודם כל, כל הא צבי וייס:

 למעשה נשאו בעול.

 שלושה. משה פדלון:
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 אבל, ביטחוןשלושה. יש אגף תבל, אגף שאיפה ומי השלישי? ה צבי וייס:

 )מדברים יחד(

הרווחה וזה יפה מאוד וחשוב מאוד. ביקרו בבית, הם השתתפו ביום שני  צבי וייס:

ו, הם למעשה היו עם המגפים עד מעל לברכיים אבל בסערה הי חנוכייהב

במים. אחד פינה את האיפה שהמים נכנסים, והשני היה צריך לעצור את 

ם עבדו, אני אומר לכם, אני רואה פה את שנייה העצים שנפלו התמוטטו ו... ו

... ואני רואה פה את ביטון שהם למעשה ... העיקרי של הסערה הזו. אז 

. מי ... מי שדאג לדברים האלה אבל מי שהיה אנחנו מברכים את כולם

ביומיום בעניין וכמובן ראש העיר, מה יכול לעשות בסערה כזו? כשזה החל 

 מיד היינו בלשכה כשפתאום התחילו ליפול.

 הברד הגדול הזה. מאיה כץ:

על הגג. תוך כדי כך ביטלו את כל הישיבות, את כל המדיניות החשובה ויצאו  צבי וייס:

עכשיו ... שלי. אני הייתי, בבית שלי לא היה חושך בימים  למסע ...

הראשונים. ... את החשמל במקומות אחרים ... ולמטה בתוך החושך הסתובב 

ראש העיר עם חברת החשמל, אתה זוכר את זה? הוא דאג להם גם כן ל... כך 

שבאמת כל אחד ... היה אומר. כל אחד לפי כבודו, מעמדו ולפי המאמץ שהוא 

 ע.השקי

תודה רבה, בבקשה. אני ברשותך, דידי, אני מבקש מאנשי הרווחה ... של  משה פדלון:

 חמש דקות. אהרון, סקירה קצרה. זה נמצא בסדר היום.

טוב, ערב טוב לכולם. שמי אהרון, מנהל מחלקת הרווחה. תיכף שפרה  :2אהרון

ניים שיושבת פה לידי, עובדת סוציאלית, תציג כמה נושאי תוכן ומקרים פרט

מיומם של עבודת מחלקת הרווחה. רק רוצה להגיד בקצרה ששפרה למעשה 

צוותים, מתחת לזה יש למעלה מעשר יחידות  14עומדת בראש צוות מתוך 

רבעים פרוייקטים. אני לא ארחיב בנתונים. שמענו היום אמשנה. מפעילים כ

 הרבה נתונים ואני מעדיף לעבור ישר לתוכן העבודה.

 . יש פה את שפרה, את אהרון ואת ג'ני, שיראו אותם.ייאו ק משה פדלון:

 ג'ני היא ראש צוות שמטפל בנכויות וצרכים מיוחדים במשפחות. טובה רפאל:

מעברים חדים קצת מהסערה הגדולה ומפרויקטים ומתקציבים. בפרויקטים  שפרה:

גם של הרווחה שעולים די הרבה כסף אבל אני פחות אדבר עליהם עכשיו כי 
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תם באמת מוזמנים לבוא ולהרגיש ולראות בעיניים. אני כן בחרתי אותם א

דווקא היום הוזמנתי ליתר דיוק לתת הצצה למאחורי הקלעים של העבודה 

הסוציאלית בהרצליה. לדברים שבעצם אנחנו לא יכולים להראות מכיוון 

שאנחנו מחוייבים לסודיות. בחרתי לעשות את זה באמצעות כמה דוגמאות 

תחומי נכויות ומתחומי המשפחות עם ילדים בסיכון. אני רק של מקרים מ

אלף משפחות בתחומי  100-בכבקצרה, מספרים. מחלקת הרווחה מטפלת 

הנכויות, כשאני מדברת על פיגור, אוטיזם ושיקום. אני מדברת על מספרים 

דיווחים לעובדים  700-משפחות בתחום הילדים בסיכון וכ 650-לשנה. כ

 נוער על חשדות לפגיעות מיניות, פיזיות והזנחות קשות,סוציאליים לחוק ה

 .ישימו לב לנתונים, רבותי משה פדלון:

 בקטינים. שפרה:

 אלף מאה, משה פדלון:

דיווחים  700-ומשפחות בתחום הילדים בסיכון  650משפחות עם נכויות.  שפרה:

אחוזים  15-20לחשדות לפגיעות בקטינים שאנחנו צופים בגדילה של בין 

נה של מספר הדיווחים על מספר המשפחות שאנחנו מסייעים להן כמובן בש

טחוני, חברתי כלכלי ביחד עם היכולת שלנו לאיתור ימיותר להגיד שהמצב הב

מוקדם בגלל קשרים טובים יותר בקהילה ועם גורמים בקהילה ועם יכולת 

יותר טובה לאבחון, להערכתנו גם תגדיל את קצב הגדילה. אני רוצה לתת 

בל בכל זאת בדקות האלה המעטות את ההצצה לקרביים של העבודה א

הסוציאלית. ככה למשל אני אדבר על משפחה שיש בה ילד או אדם בוגר עם 

שאר ילד. על עובדת סוציאלית יאוטיזם או פיגור שבמידה מסויימת לעולם י

שמלווה זוג הורים צעירים לוועדת ... בה הם שומעים בפעם הראשונה שבנם 

מלקות התפתחותית. מפיגור. אבחנה שתלווה אותו ואותם לאורך כל  סובל

חייהם. העובדת הסוציאלית יודעת שהיא תהיה שם בשבילם גם כאשר בנה 

של השכנה ילמד את הדרשה לבר המצווה ובנם שלהם רק ילמד לשרוך את 

נעליו. כאשר בנם של החברים הטובים יתגייס לצבא שלהם לא. כאשר ביתם 

ישאר עימם בביתם. מדובר בליווי ינשא ותקים משפחה ובנם ישל אחרת ת

ממושך לאורך שנים בכל מיני צמתים קשים וכואבים בחיי המשפחות הללו. 

באותו זמן עובדת סוציאלית אחרת תגיע לביקור בית אצל אם צעירה ממש 
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שעברה אירוע מוחי פתאומי וסיימה הליך שיקומי של כמה חודשים 

ת יש אישה שעברה ממש אחרי ניתוח קיסרי אירוע, וינשטיין כאשר בביובל

. העובדת הסוציאלית תסייע 7בבית יש תינוקת בת מספר חודשים וילדה בת 

בהתארגנות המיידית בבית, במזון, בטיפולים. היא תפעל לשילוב מיידי של 

התינוקת במעון, תדאג לשילוב הילדה במועדונית רווחה, תסייע בגיוס בני 

ילחם יחד איתה על זכויותיה. כל זאת מתוך מקום של משפחה וחברים ות

עשיה, כבוד, הקשבה והרבה מאוד אכפתיות. העובדת הסוציאלית תהיה 

שמה עבורה כדי לחזק אותה בהרבה מאוד רגעי משבר שעוד יגיעו בדרך 

הארוכה לשיקום האישי, הכלכלי והמשפחתי. ובמעבר לתחום הילדים 

אגב, זה סיפורים כמובן ללא שמות אבל  בסיכון, אני אספר לכם על תינוק.

סיפורים אמיתיים שאנחנו נושמים אותם יום יום. נספר על תינוק שנולד לזוג 

הורים שסובלים מחולי נפשי כרוני ואינם מטפלים בעצמם, לצערנו. 

מתקשרים אלינו ממחלקת יולדות בבית חולים ומספרים לנו על תינוק שנולד 

ם לא שנייה בבית החולים התרשם שההורים  לזוג הורים כזה, כאשר הצוות

במצב שהם מסוגלים לגדל תינוק ובעצם דואגים מאוד איך אפשר לשחרר 

תינוק הביתה עם ההורים. הם פונים אלינו כדי שאנחנו נחליט, ואני מזכירה 

שעות כדי  48שעות קצובות של אשפוז יולדת בישראל.  48לכולנו שיש לנו 

המשפחה הזו ונקבל החלטה שהיא החלטה שאנחנו נכיר את עולמה של 

גורלית. אחראית, מקצועית ומהירה. כדי להבין האם יש בן משפחה אחר 

שיכול לגדל את הילד הזה או שאנחנו צריכים לעשות מה שהביקורת 

הציבורית אומרת לנו בכל מיני צורות אבל לחפש לו מקום אחר בטוח, 

, התמזל מזלו של הילד משפחה אחרת שתגדל אותו. במקרה הזה, הספציפי

שלקח על עצמו את המשימה. העובד הסוציאלי  65והיה לו סבא נפלא בן 

כזו אין כמו משפחה ומלווה את  תוכניתמחליט כי על אף הקשיים הרבים ב

הסבא צעד צעד, החל מהכנת הבית, ביקורי בית, דאגה שתהיה מטפלת 

התינוק יחד עם נוספת שתעזור לו לטפל בתינוק. משתתף בברית המילה של 

מהעירייה כדי למנוע תקרית אלימה אפשרית של ההורים. הוא  ביטחוןאיש 

משגיח על מפגשים במרכז קשר עם התינוק כדי שבכל זאת יהיה לו קשר עם 

ההורים שלו. ועוד ועוד. את כל זה עושה כדי שהתינוק יהיה בטוח ומוגן וכדי 
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את ההחלטה שלו כל פעם שלא ייחסר לו דבר. העובד הסוציאלי צריך לבחון 

מחדש ובכל רגע נתון ולהיות מסוגל לעמוד מאחוריה. ההחלטות הקריטיות 

האלה דורשות מהעובדים הסוציאליים שלנו מיומנות ומומחיות ראשונות 

במעלה כי הן עוסקות בדיני נפשות וממש בגורלות של בני אדם ובטח 

נחנו עוסקים במצבי תינוקות וילדים רכים בימים. בתחום הילדים בסיכון שא

סכנה או מצבי פגיעה, תלווה את הטיפול עובדת סוציאלית לפי חוק הנוער 

טיפול והשגחה, מה שנקרא, עד לפני שנה שנתיים פקידת סעד. זה מינוי 

 18מיוחד מהמדינה שניתן לנו לצורך הגנה על ילדים מגיל לידה ועד גיל 

ה של פקידת הסעד גדוש שמוגדרים בישראל חסרי ישע. בחוק הנוער יהיה יומ

ומלא במשימות. בתי משפט, ועדות מקצועיות, ביקורי בית, כתיבת תזכירים, 

חוות דעת ועוד ועוד. באותו יום תהיה העובדת הסוציאלית ... עסוקה 

בכתיבת תזכיר לבית משפט על התינוק הזה שסיפרתי עליו שצריך לאשר את 

למחלקה בפתאומיות זוג  סבא שלו כבית בשבילו ובאותו רגע בדיוק יגיעו

הורים שאנחנו לא מכירים. הורים שעד לפני, עד יום קודם חיו את חייהם. 

הם מגיעים אלינו רועדים, נרגשים ומבקשים לשוחח בדחיפות עם עובדת 

סוציאלית. העובדת הסוציאלית מבינה שאת התזכיר היא תאלץ לכתוב 

גישה את ההורים מאוחר יותר, לפעמים אפילו בערב בבית. היא תקבל לפ

שהגיעו, תנקה את כל המחשבות על התינוק ותתפנה אליהם. היא תקבל 

אותם בחדר שלה במהירות, בחום ובאווירה מזמינה. היא תשמע מהאמא 

כיצד ערב קודם לכן כשסיימו לאכול ארוחת ערב בעודה מדיחה את הכלים 

צטיין שהוא תלמיד וספורטאי מ 14-שיתף אותה בנה בן השש כי אחיו בן ה

, תסלחו לי על התיאורים הקשים, לקיים מין אוראלי איתו -מאלץ אותו ב

בחודשים האחרונים. ההורים בוכים, שבורים, קרועים. ממש קרועים. לא 

ם הילדים שלהם. מלאים שנייה מאחלת לאף הורה לעמוד ששני הילדים, ש

 בתחושת אשמה ובושה והעובדת הסוציאלית צריכה לעזור להם. ללוות את

המשפחה. ללוות אותם במסע אינטנסיבי שיש בו חוק וטיפול והגנה ומשטרה 

ובתי משפט ואנשי חינוך ואנשי טיפול רבים. טיפול בילד שנפגע, טיפול בילד 

שפגע שהוא גם קורבן מבחינתנו. טיפול בהורים ובכלל לנסות להתחיל לבנות 

ש ביום אחד שהתנפצו ממ ביטחוןמחדש תא משפחתי שהיה בו אימון ואיזון ו
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ברגע אחד. אני אסיים, הבטחתי בקצרה, שאני אגיד שחשוב לי מאוד מאוד 

לציין מה שאני יודעת שהוא ברור אבל בכל זאת חשוב להגיד אותו. שלילדים 

בסיכון, לילד בסיכון אין לו שעה ואין לו תאריך ואין לו כתובת שתמיד אנחנו 

ייניו של העובד הסוציאלי יודעים מראש וטובת הילד היא בראש מעייניה ומע

ולכן אנחנו דואגים לשמור על העובדים הסוציאליים מחוייבים ומסורים, 

שעות ביממה. מיומנים ובטוחים בעצמם כדי שהם יהיו מסוגלים  24זמינים 

לקבל החלטות גורליות, קשות ומקצועיות עבור הילדים האלה. ובזה אני 

 אסיים.

לאהרון, לג'ני וכמובן ליושבת ראש ועדת הרווחה  אני רוצה להודות לשפרה, משה פדלון:

על הסקירה הקצרה, המרגשת. אתם עושים עבודה מקצועית נפלאה. עבודת 

קודש וכל המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם ומלואו. ישר כוח 

 ותמשיכו עבודתכם. תודה רבה.

 

 תב"רים

 אפשר להמשיך עם תב"רים? דידי מור:

 כן. משה פדלון:

 .או קיי מור: דידי

 מעבר חד. דובר:

תב"ר ... פרוייקטים סביבתיים. יש הערות? מי בעד? פה אחד, תודה רבה.  דידי מור:

 פיתוח רחוב ... יש הערות? פה אחד, תודה. 

 

 אישור פתיחת חשבון למענקים של מפעל הפיס

 אישור פתיחת חשבון למענקים של מפעל הפיס. פה אחד.  דידי מור:

 

 ים בקריטריונים של ועדת ... עירוניותהצעות לשינוי

 הצעות לשינויים בקריטריונים של ועדת ... עירוניות. בבקשה יוסי. דידי מור:

אני מבקש לשאול, במסמכים שקיבלנו אני מצטט את השורה, ביטול  יוסף לונדון:

. 35קריטריון הגיל שהיה נהוג בעבר. בעבר הוגבלה בקשת המלגות עד גיל 

לתפיסתי אני חושב שהיה ראוי להשאיר את הגבלת הגיל. אני חושב שאדם 
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בוגר שעובד ורוצה להעשיר את חייו לא חייב לקבל מלגה. דומני, אם יש 

לגות אין בעיה אבל דומני שסכום המלגות הוא די מוגבל. אני בהחלט הרבה מ

 סבור שראוי להשאיר הגבלת גיל למי שנהנה ממלגות לסטודנטים.

 אני חושבת ש... דוברת:

 )מדברים יחד(

שלום לכולם. הנושא הזה של המגבלת גיל זה נושא שדנו עליו בעקבות הרבה  אוהד:

הגיד שמות. היה לי שני מקרים של פניות שהגיעו אלי. אספר ככה בלי ל

לראשונה בחייהן לרכוש השכלה  42-ו 39מהות חד הוריות שהצליחו בגיל יא

ואמרתי  35גבוהה. ואני באתי עם אותן תלונות, הייתי מוגבל בעבר עד גיל 

. שני ילדים ללא בעל, למה אנחנו לא 24למה הן פחות ראויות מבחור בן 

ועדת מלגות, החלטנו שאנחנו בוחנים ורנו ליכולים לעזור להן? ואנחנו התקש

כל מקרה לגופו. הקריטריונים מספיק קשיחים גם ככה ואולי מגבלת הגיל 

הזאתי היא לא במקומה. היא מונעת הזדמנות שווה מאנשים שלא מצליחים 

 לקבל.

מקרים קשים יוצרים חוקים לא נכונים. המגבלה לתפיסתי צריכה להיות  יוסף לונדון:

גות יש לה מספיק שיקול דעת שלמקרים חריגים הם חורגים. אבל וועדת המל

להפוך את זה לדבר גורף שכתוצאה משני מקרים חריגים שאני מסכים כן 

לאשר להם את זה. כתוצאה משני מקרים חריגים להפוך את זה לקריטריון 

שאין עליו גיל, מבחינת תפיסתי, להערכתי, לא נכון. סטודנט ... ומי 

 שרוצה,שסטודנט, מי 

 )מדברים יחד(

אני חושבת שלכל אחד מגיעה הזדמנות שווה ולכן אנחנו דנים בזה. אם אתה  איה:

יוצא מצב שאדם שהוא שירת בצבא, שהוא המצב  35מגביל בגיל עד גיל 

הכלכלי שלו לא מאפשר לו לשלם את כל הדברים ויכול לקבל מלגה שכן 

 תעזור לו אז קטונו.

רבי עקיבא לא יכול היה לזכות במלגה כי הוא התחיל  לפי הגישה שלך, צבי וייס:

 ללמוד,

הוא לא קיבל מלגה. זו בדיוק דוגמה מצויינת. רבי עקיבא למד תורה על  יוסף לונדון:

 חשבונו. לא קיבל ... לא קיבל לא קצבה ולא מלגה. זו דוגמה פשוט פנטסטית.
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 )מדברים יחד(

ונים האלה הם נוספים לקריטריונים יוסי, אני רוצה רק להוסיף שהקריטרי מאיה כץ:

כלכליים. זאת אומרת, בסופו של דבר יש את הקריטריונים המאוד ברורים 

 שהם קריטריונים על פי ... נוספים. 

 אבל אתם הרחבתם את הכלכליים עכשיו. טובה רפאל:

 .3,000שקל ולא  5,000שכר המינימום היום במדינה הוא  דוברת:

את אומרת ארבע נפשות זה עשרים אלף ברוטו. חמש נפשות זה לנפש, ז 5,000 טובה רפאל:

 עשרים וחמש אלף ברוטו.

 לא, לא דובר על זה. דוברת:

 כן, זה החשבון. מה לעשות. טובה רפאל:

טובה, אפשר? מאחר ואנחנו לא משקללים כל אחד ... והרבה מהסטודנטים  אוהד:

דנט יכול שמבקשים הם בעצם משוקללים בפני עצמם אז קרה מצב שסטו

. מרוויח שכר מינימום, גר אצל ההורים והוא אוטומטית 27, 26להיות בן 

נפסל למרות שהוא יכול ... ארבעים אלף שקל שכר לימוד בשנה הוא משלם 

את המחיה שלו אבל בעצם אנחנו מסתכלים אך ורק על השכר שלו. אז אמרנו 

 ש... לשכר המינימום העדכני,

ת שזה לגבי סטודנטים שזה רק לגבי הסטודנטים. הצגתם אבל אתה לא הגדר טובה רפאל:

 לגבי כולם חמשת אלפים.

זה תוספות לקריטריונים. ... ארבעה חודשים. למה חשוב להגיד, יוסי, שעוד  מאיה כץ:

נקודה שבזמן הוועדה לוועדה אין שיקול דעת. ... שבכל מקרה שהוא מקרה 

מתפרסמים לפיהם  חריג לוועדה אין שיקול דעת ברגע שהקריטריונים

עובדים. ולכן בסופו של דבר כל פעם אנחנו מביאים עוד תוספות למועצה 

כשאנחנו רואים במבחן המציאות שהקריטריונים שנקבעו בסופו של דבר 

פוסלים הרבה מאוד מועמדים שאנחנו במקרה בוחן חושבים שהם צריכים 

בקשות כנס. אם היה אפשרות משפטית להתאים קריטריונים בהתאם לילה

שמוגשות זה היה משהו אחר. מכיוון שאין את זה ואנחנו ... כל פעם לפרסם 

מחדש, לחזור למועצה וזה תהליך שהוא מאוד מהותי החלטנו להרחיב את 

הקריטריונים ובתוכם לאפשר בעצם לוועדה את שיקול הדעת לטובת מקרים 

 חריגים.



 
 1.12.2015ד.נ/                                                                                                                  10835

 

16 

 דה רבה.הבנתי את התשובה, אני מאוד מודה לך. תו יוסף לונדון:

 אז רגע, דקה. אני רוצה להבין. החמשת אלפים מתייחס לרווקים? טובה רפאל:

 לא. חמשת אלפים זה הקריטריון הכללי. אנחנו ... הכנסה לנפש. אוהד:

 זאת אומרת שמה שאמרתי נכון. טובה רפאל:

משפטית אנחנו לא יכולים להפריד בין אותו סטודנט שנכנס תחת בית אב של  אוהד:

ו תחת בית אב בפני עצמו כי הוא חרג מהגיל, כי הוא נשוי, גרוש הוריו א

 וכדומה.

זאת אומרת שאם יש יתרת כסף אז גם יכנס לקבל מלגה מישהו שאם זה  טובה רפאל:

 אלף שקל. 25חמש נפשות אם הברוטו 

 זה לא אומר שהוא יקבל. אוהד:

 אם נשאר כסף כן. טובה רפאל:

 עדיין יש, אוהד:

 מה שאתה אומר כן.לפי  טובה רפאל:

 עדוף פה.ייש ת אוהד:

 לא, ממש לא. ממש לא. דוברת:

 ... על הסף. אוהד:

 זה ממש לא כך. דוברת:

 מי בעד תיקון בהצעות לשינוי לקריטריונים? פה אחד, נושא הבא. משה פדלון:

 

 אשרור החלטות

טות אנחנו עוברים לנושא הבא. ראשית אני אפתח במה שרשום כאן. כל החל דידי מור:

ועדת ההנצחה בעתיד יובאו לאישור המועצה לדיון כפי שאנחנו רגילים 

בוועדת השמות ואנחנו גם מבקשים לאשר או לאשרר את כל ההחלטות 

 שהתקבלו עד היום וחלקן הגדול כבר בוצע.

 כולל רמת השלט הקטן לצורך העניין. משה פדלון:

רטים שיש כאן יש לכם וחלקן הגדול כבר בוצע ואם מתוך הרשימה והפ דידי מור:

 שאלות אז בבקשה.

 מי בעד אישור? פה אחד? משה פדלון:
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רק שאלה קטנה. אם אפשר, לגבי עופר גיבון. אם הם הציעו באמת לתרום  ירון עולמי: 

 אוסף קקטוסים, יש ברחוב ... ממש בפינה של ...

ים מאוד זה קקטוסים עם קוצים וגלית רוניס ביקרה בבית המשפחה. קקטוס משה פדלון:

מסוכנים לילדים. לא הייתי רוצה לשים צמח כזה בפארק, עם קוצים. לא ... 

למרחב הציבורי. באמת. אני שוחחתי עם המשפחה. רצינו לבוא לקראתם. 

מדובר בצמחים מאוד מסוכנים לילדים ולא הייתי רוצה לבוא ולשתול צמח 

והם הבינו את שיגרום לנזקים. ... משפחה באמת בצורה רגישה ובחיבור גדול 

 ההחלטה.

 הם הבינו את זה? ירון הררי:

 כן. משה פדלון:

 רק רציתי לוודא כי אני מכיר, ירון הררי:

 ? או קייהטיפול היה טיפול אישי עם כל המשמעויות.  משה פדלון:

 כולם בעד? פה אחד? תודה רבה. הנושא הבא.  דידי מור:

 

 אישור לקריאת כיכר על שם העיר

 לקריאת כיכר על שם העיר ... רוצים שאלות? אישור דידי מור:

 לא, אני רוצה להגיד משהו. ירון הררי:

 רוצה להגיד, בבקשה. דידי מור:

תראו. אני בתור ילד גרתי ברחוב, אני כבר אמרתי את זה פעם, אני אגיד את  ירון הררי:

זה עוד פעם. ברחוב כ"ט בנובמבר. לידינו היה רחוב מקביל בשם בוסל. יום 

החליט ראש העירייה לשעבר לשעבר אלי לנדאו שאנחנו עושים ברית אחד 

ערים תאומות עם העיר ... בגרמניה. וחבר'ה, בואו נקרא לחצי מהרחוב מאר. 

התושבים קצת השתוללו, זה ממש לא היה אכפת לו. בכל מקרה יום אחד 

באנו, ראינו דגלי גרמניה לאורך כל הרחוב. החליפו את כל השלטים, עשו את 

ה גם במפות וכולי. אף אחד לא קיבל את זה. כלומר הדואר המשיכו לשלוח ז

לבוסל, המשיכו לקרוא לזה בוסל ואת אף אחד זה לא עניין בכלל. אחרי כמה 

שנים אפילו בעירייה התייאשו והמפות כבר שינו חזרה לבוסל. אין שום זכר 

עזבו,  למאר. גם השלטים ששמו תמיד היו מורידים אותם. בסוף כבר אמרו

נחזיר את זה לבוסל וזהו. זה סיפור אמיתי שקרה. הדברים האלה, תראו. אין 
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שהי ולי, סליחה יש לי בעיה עם נושא של ערים תאומות אבל אני מבין שזו איז

טוב ויפה. אני באמת חושב שאלה  זה הכולדרך לעשות קשר בין ערים וזה. 

י רגע עשינו דווקא דברים מיותרים. לא צריך, איך אמרת. אני בדיוק לפנ

נושא מה אפשר לעשות עם הכיכרות האלה ועם הרחובות האלה ואת מי 

אנחנו באמת צריכים להנציח או על שם מי לקרוא. אני לא רואה שום צורך 

לקרוא גם כיכר בעיר על שם ... מספיק שעושים איזה טקס יפה, לשים איזה 

א כיכר על שם לייפציג דגל באיזשהו מקום וללחוץ ידיים וזהו. לא צריך לקרו

 ובטח לא רחוב או דברים כאלה.

ירון. בין ישראל לגרמניה ישנם יחסים טובים ותקינים וגם יש פרוייקט ערים  משה פדלון:

תאומות עם לייפציג מזה כמה שנים טובות. אני ביקרתי בלייפציג ביולי 

האחרון והם רצו ... כיכר ענקית, גדולה מאוד, במרכז לייפציג על שם 

ישנם יחסים טובים. אנחנו, יש חילופי משלחות. גם  סך הכולהרצליה. ... ב

בתחום החינוך, התרבות, המוזיקה, ראש העירייה מגיע לכאן לביקור ... 

 בסדר. 

 )מדברים יחד(

 בבקשה יוסי. משה פדלון:

ן אני רוצה להגיד עוד משהו. הייתי גם חזרתי משליחות של העירייה ... לפולי אלעד צדיקוב: 

אולי אני קצת מושפע מזה אבל אני לא יודע עד כמה אתם יודעים אבל 

לייפציג, זה נושא שנהיה קרוב לליבי לפני חודש. לייפציג זאת עיר בגרמניה  

ואני רוצה לומר משהו על הנקודה. אני לא יודע בכלל מה המשמעות של ברית 

 ערים תאומות חוץ מהקוסמטיקה שבדבר.

ושים איתם הסכם של ... טכנולוגיות ... עם המרכז ליזמות אנחנו עכשיו ע מאיה כץ:

 הטכנולוגי שלהם.

קהילה  הייתהאני רוצה, רק תנו דעתכם על העיר הזאתי. בעיר לייפציג  אלעד צדיקוב: 

יהודית מאוד גדולה. המון המון שנים. לדוגמה, נגיד מטובנה יצא משם הרבה 

בתורה. בליל הבדולח קהילה עשירה מאוד במסחר ו הייתהמאוד רבנים. 

בלייפציג שרפו את כל בתי הכנסת וכל ספרי הקודש בלילה אחד ומהעיר 

הזאת כל היהודים יצאו לאחד המחנות הכי נוראיים בפולין, למיידנק שבו 

שנגיד שאושוויץ היה קייטנה מול מיידנק. זה המחנה השמדה הכי נורא שיש. 
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שם כמה עשרות בסוף זאת העיר לייפציג. מהכמה רבבות שהיו שם שרדו 

המלחמה. עכשיו אני, בראיה יותר כללית והיסטורית אני קצת מתעלם מזה 

שהם עשו לנו כיכר ואני אומר, לו יצויין שהיה בדבר הזה דבר מהותי ועמוק, 

לא יודע. משהו חינוכי, ערכי, בסדר. אבל אני חושב שהדבר הזה הוא קצת 

לו השמיים אבל אני חושב שטוח ונכון שגם אם אני אעשה פה כיכר לא יפ

שבמקום שיש לנו ... למידה שהיא משמעותית וערכית בשביל זה אנחנו פה. 

 אנחנו פה לא רק בשביל לאשר תב"רים.

 מה העמדה שלך? דובר:

אני חושב, אני חושב שגם אם רוצים בכל זאת כי יש משהו, מהלך שלייפציג  אלעד צדיקוב: 

לייפציג אז יהדות לייפציג, יהודי  ... אפשר אולי במחשבה לחשוב, אם כבר

לייפציג. סוף סוף יצאו משם הרבה מאוד יהודים גדולים מאוד מהמקום הזה 

וזה מהלך שאתה יודע מה? אני אמרתי לייפציג אבל אני הדגשתי את 

שם. את המהלך שיצא משם ואז  הייתהשם. את היהדות ש הייתההקהילה ש

בעצם מסבר את דעתם של אנשי אני לא חוטא לעצמי ברמה ערכית ואני גם 

 לייפציג. 

 יוסי, בבקשה. משה פדלון:

אני מבקש לצטט מספר שורות מהספר שכתב אמיר קויטפרוינד שנפטר לפני  יוסף לונדון:

ימים ספורים. רוב האנשים פה אף פעם לא חיו את המחנות. למרות ששחררו 

ום דבר אותם ושלחו אותם ארצה באוניות ושלחו אותם להתגורר בבתים ש

חי באמת לא יצא מהגדרות. תרמית ענקית. אכילה ושתיה ושינה, חמישים 

עם  קונכיותל תרמית. שרדו רק ושנים. גם חתונות מחדש וילדים חדשים, הכ

ונכיות ריקות מקשיבות לרדיו, הולכות למכולת, לבקר קרובים. קכרונות. יז

ונהגי  חמישים שנה ובגרמניה בינתיים נגמרה המלחמה. חיילי המשמר

הקטרים ופקידי ההסברה כבר שכחו. משגיחי העבודה, יצרני הגז, משגיחי 

המשלוחים כבר שכחו. מפעילי המנועים ואוספי השיניים ומפקדי מחלקות 

האייזנזגרופ הם שכחו. מפקדי המחנות ו... הפקודות כבר שכחו. אני לא 

 שכחתי ואני מצביע נגד ההצעה.

 . או קיי משה פדלון:
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... דקה, שתיים. אני בנושא הזה, דווקא אחרי ששמעתי גם את ירון וגם את  צבי וייס:

אלעד, קודם כל הסכנה שהדואר לא יידע את הכתובת כי זה לא ברחוב, זה 

מדובר בכיכר. אף אחד מ... בכיכר. אבל אני אומר בהמשך למה שאמר יוסי. 

גרמניה אנחנו יודעים ויכולים ... את מה שהיה שהתחילו כאילו תשלומים מ

שנה ומה שאני ראיתי  60, 50אפילו היו התקפות על הכנסת אבל עברו מאז 

בלייפציג ומה שהכי בלט בעיניי שבכיכר הקימו משהו, בית  הייתהבמשלחת ש

כנסת או דימוי של בית הכנסת. כל המקומות של התפילה שהיו בבית כנסת 

ר ואני מדבר שהיה קיים בלייפציג כך שבכל אופן אנחנו, אם יש חלק שמתקש

עכשיו מהפן, כולנו, אחים אנחנו. לכל אחד יש קשר לבית כנסת, לכל אחד יש 

קשר לעניין ואני רואה בזה גם מעבר למחווה קשר בין הערים והם יעשו שמה 

את הבית כנסת ואנחנו פה מבקשים עכשיו לעשות את הכיכר. עוד חצי דקה 

. הם היו פה כמה פעמים נשארה לי. ועכשיו בקשר לעניין של החינוך היהודי

עם משלחות והם באו עם הרב שלהם. הקהילה היא לא גדולה. אנחנו דיברנו 

איתם גם. לייפציג הם לא עשירים. הם בעיקר היהודים ... הם חיים על 

 התמיכה של הקהילה. דיברנו,

 ... רכוש גדול. דובר:

שיבואו לפה וילמדו היו. אבל אני אומר אז אולי גם העניין שהילדים משמה  צבי וייס:

בחופש הגדול בקייטנות שיש בר מצווה או כל מיני דברים שיחזק את הקשר 

בין הקהילה שמה ובין העיר הרצליה. ועכשיו איך אמר יוסי, הוא מצביע נגד, 

 אני בעד.

סטוריה יטוב. אני רוצה דווקא לקבל את ההצעה של אלעד כן לציין את הה משה פדלון:

סטוריה שלנו מה קרה. יבכיכר לייפציג. ולמען ... הה היהודית על הדבר הזה.

סטוריה של היהודים זה יהיה ... מקובל לחלוטין. מי בעד ההצעה? מי יכל הה

נגד? שניים. בסדר. מי נמנע? נמנע אחד. ... נתקן אותו. נקבל, נשב ביחד ו... 

 סטוריה יהודית. יצודק אלעד. יש שמה ה

 )מדברים יחד(

ע, סליחה. אני רוצה לפני כן להודות לאוהד מורבי שעשה עבודה מאוד רג :פרישקולניק איה

 ל.ויפה והכין את כל המלגות ואת כל הטופס, תודה אוהד על הכ

 תודה בשם כל חברי המועצה. בבקשה, סעיף הבא. משה פדלון:
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בדצמבר יחנכו את הכיכר בעשר ושלושים  8-שב. אני רוצה להגיד שנייה רגע,  דידי מור:

תקבלו הזמנות. בנוסף לזה, בחמישה עשר בדצמבר ייחנך, תחנך ... בבוקר. 

פולוניה של שמואל דגני שהיה מנהל אגף ... והרווחה בעיריית הרצליה. 

תרבות, נוער וספורט. אתם מוזמנים לטקס הזה. זה יהיה בארבע וחצי ואני 

 מניח שכל חברי המועצה יקבלו הזמנות.

 זה קיבלנו במייל. דובר:

לגבי ההנצחות, יש לנו שתי הנצחות שהחלטנו עליהן כבר בתחילת השנה ועד  י:יוסף קוממ

כרונם יהיום, ... ראש הממשלה שמיר ורחבעם, האלוף רחבעם זאבי. ז

 לברכה.

 אני אעדכן אותך. יש .... ונציג אותו. משה פדלון:

 . או קיי דידי מור:

 

 דירקטוריון תאגיד המים

 . ההרכב פה מונח לפניכם, האם יש הערות?דירקטוריון תאגיד המים דידי מור:

אני רק רוצה להגיד כמובן שההרכב מאושר, אני רק רוצה להגיד שצריך  מאיה כץ:

לבחון את האפשרות להוסיף, אני לא יודעת אם אפשר להרחיב את 

הדירקטוריון אבל להוסיף מישהו מבחינת הנדסה שמתעסק בתחום 

ן הפעילות של תאגיד המים לבין תשתיות. יש חיבורים מאוד משמעותיים בי

 התשתיות,

 עצרי, עצרי. עצרי. טובה רפאל:

 כן. מאיה כץ:

תאגיד המים הוא תאגיד שאנחנו חתומים שאסור לנו להיות בניגוד, אנחנו,  טובה רפאל:

אסור לנו להיות בניגוד עניינים ואני מנועה להיות שם בענייני עירייה ופה 

ם ולכן לא יכול להיות בדירקטוריון מישהו מנועה מלהיות בענייני תאגיד המי

שהוא כביכול נציג העירייה והעירייה צריכה להיות בקשר עם מנכ"ל התאגיד 

בכל דבר ועניין שקשור להיות בקשרי עבודה שקשורים לנושא התשתיות של 

 המים בעיר.

אחוז מהיום שלי אני מתעסקת בזה שתאגיד המים פותח  20-שטובה, מכיוון  מאיה כץ:

. .. 
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 זה חייב להיות עבודה של תיאום. לא יכול להיות דרך ה, טובה רפאל:

 אני מסכימה איתך שזאת חייבת להיות עבודה של תיאום, מאיה כץ:

 אסור על פי חוק. אנחנו מדברים על זה, ... טובה רפאל:

 )מדברים יחד(

ותי בועז עד כדי כך, סליחה, שאני לפני הצבעה צריכה לצאת מפה. הזהיר א טובה רפאל:

 נווה שבזמן ההצבעה אני צריכה לצאת מפה.

 אבל את יכולה להיות בתאגיד הזה? יש ניגוד עניינים בין, צבי וייס:

 לא. אני יכולה להיות בתאגיד הזה וצריכה להיות, ,לא ,לא טובה רפאל:

 )מדברים יחד(

רת טובה אדוני ראש העיר. שמענו את גברת מאיה כץ. שמענו את דברי הגב יוסף לונדון:

 רפאל,

 בבקשה לרשום בפרוטוקול שיצאתי החוצה בהצבעה. טובה רפאל:

ויכוח. בואו ננסח את זה אחרת. לפי בקשה וטובה'לה, בואי ננסח, חבל על ה דידי מור:

של ממלא מקום ראש העיר אנחנו נבדוק אפשרות להוסיף חברים נוספים 

 לתאגיד המים.

 לא מהסיבה שמאיה אומרת. טובה רפאל:

 מאיה מחקה את מה שהיא אמרה. י מור:דיד

 אני לוקחת את מה שאמרתי בחזרה. מאיה כץ:

 תאגיד המים הוא תאגיד עירוני וזה כפוף, דוברת:

אני לא חושב שמאיה צריכה לחזור מדבריה. אני חושב שהדברים צריכים  יוסף לונדון:

לעבור בירור משפטי ואם מבחינה משפטית אפשר להוסיף נציג של ההנדסה 

 ראוי וחשוב למען הציבור להוסיף נציג של ההנדסה.

 יוסי, משה פדלון:

אני רק רוצה להזכיר שתאגיד המים הוא לא תאגיד עירוני ד ענת בהרב קרן: "עו

והדירקטוריון וכל ההתנהלות שלו כפופה לממונה על תאגידי המים והוא זה 

 שקובע את כל הכללים. אני רק מציינת את זה. 

, יוסי. אנחנו נאשר את הדירקטוריון ונבדוק את זה ואם צריך נביא את יוסי משה פדלון:

 זה שוב להצבעה. מי בעד אישור הדירקטוריון? פה אחד. 

 טובה, את יכולה להיות פה כי עכשיו הוחלט שמיצינו את ... דובר:
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 אין לי בעיה.  טובה רפאל:

 שני מינויים פה לאישור. ... האם יש הערות? דידי מור:

המינוי, אני מבינה, של הגברת תחיה קרנדר כנציגת ציבור וזה לא נת בהרב קרן: ד ע"עו

קמנו. בתאגיד הלמתנ"סים, זה בתאגיד ש בחברה למתנ"סים כי בחברה

 העירוני שהקמנו. החברה למתנ"סים היא משהו אחר.

ש טוב, מי בעד? פה אחד. אני רוצה לציין פה שמנהלת תיכון דור אביגיל ... רא משה פדלון:

העיר זכתה לתואר מנהלת מצטיינת מחוזית ועל כך הערכה וברכות. אנו 

 מביעים את תודתנו לאביגיל.

 

 הסכם שכירות עם משפחת לנסט 

, אנחנו עוברים לנושאים שבתוספת לסדר היום. הסכם שכירות עם או קיי דידי מור:

 משפחת לנסט. איפה לאה?

ן לאישור שינוי של הסכם שנעשה בשנת למאי הובא למועצה כא 19-ב ד לאה סדובניק: "עו

. 12' עם משפחת לנסט שנתנו לנו ללא תמורה מבנה ברחוב בן גוריון 83

השינוי הובא לאישור המועצה מאחר ומצבה הכלכלי של המשפחה היה קשה, 

הורע ו... לנסט היה חולה וביקשו שאנחנו נשלם דמי שכירות שיסייעו 

. כעבור תקופה קצרה ... לנסט למשפחה והמועצה אישרה את השינוי הזה

נפטר ממחלה ולכן המשפחה פנתה פעם נוספת וביקשה שההחלטה של 

ההחלטה  הייתההמועצה תהיה לא רק לאורך חייו של כרמל לנסט שזאת 

 120ה של אישתו של כרמל לנסט, עד יבלנו אלא שזה יהיה גם לאורך חיישק

 ולכן אנחנו מביאים את ההסכם הזה לכאן פעם נוספת.

 שוויון לנשים. צבי וייס:

 בבקשה? ד לאה סדובניק: "עו

 שוויון לנשים. צבי וייס:

שהיא תחיה שיום אחד היא תלך לעולמה  120לאה, זה הסיכון הוא שעד  יהודה בן עזרא: 

 ו... ומה קורה אחרי זה?

. זה חוזר להיות קרן ואני רוצה לומר גם דבר נוסף 120-זה חוזר אחרי ה ד לאה סדובניק: "עו

כי בסוף המועצה הקודמת שדנה אז במאי בנושא הזה עלתה על ידי כלל 

המועצה בקשה שהקרן של העירייה תמשיך להמציא כספים לקרן. זהו, זאת 
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החלטה שלא ניתנת למימוש והקרן, אם היא מעוניינת, יכולה לפנות לוועדת 

תמיכות על פי נוהל תמיכות ולבקש כסף ואם היא תעמוד בקריטריונים אז 

 ? אז זה מה שמובא לאישור ...או קייהיא תקבל ... 

 , תודה. שאלות? הערות? מי בעד, פה אחד. או קיי משה פדלון:

 

 חוק עזר עירוני

 החוק עזר עירוני. משה פדלון:

 ? מי?החוק עזר עירוני. מי מסביר? יונ דידי מור:

 יונה טאוב, שתי דקות הסבר.  משה פדלון:

 שענת תסביר. יונה טאוב:

 ענת, בבקשה. חוק העזר, בבקשה גזבר. ה פדלון:מש

אנחנו עמלים המון זמן על חידוש חוק העזר לסלילת רחובות להרצליה. ח גולן זריהן:  "רו

לצערנו, יש קושי רב, היה קושי רב ונקווה שהוא נגמר באיסוף החומר. בעיקר 

החומר ההנדסי. כתוצאה מכך רק עכשיו הצלחנו להעביר את כל החומר 

ה מטעם משרד הפנים שבודקת את התחשיב. אנחנו חוששים שלא לחבר

נספיק לאשר חוק עזר חדש עד סוף שנה זו ולכן אנחנו רוצים לבקש קודם כל 

לאשר פה ואחר כך לבקש ממשרד הפנים אורכה של עוד שנה כדי שנוכל 

להשלים את חוק העזר שלנו. אני אומר, אחרי שיתקבל אישור על תעריף 

טרך לאשר את התעריפים פה ואחרי זה להעביר את חוק ממשרד הפנים נצ

העזר את התעריפים ואת חוק העזר פה ואחרי זה להעביר את זה למשרד 

המשפטים ומשרד הפנים על מנת שיאשרו לנו את זה ונוכל לפרסם את זה 

קח כנראה יותר מחודש ימים שזה מניין יברשומים. עכשיו, כל התהליך הזה י

חנו רוצים לעשות פעולה דחופה אלף, של אישור שלכם הזמן שיש לנו לכן אנ

לאורכה של חוק העזר הקיים עד סוף שנה הבאה ובמקביל אנחנו נוציא, 

כמובן, פניה על ידי ראש העיר לשר הפנים כדי שיאשר לנו את האורכה 

 הזאתי באופן דחוף.

 . הערות? שאלות? מי בעד? פה אחד.או קיי משה פדלון:

 

 תאישור להעסקה נוספ
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 , אישור להעסקה נוספת. יש הערות?או קיי דידי מור:

 כן. ירון עולמי: 

 כן. משה פדלון:

רציתי לשאול, לגבי הבקשה השלישית. א. א. כן. בכל ה... אחרות גם אם היה  ירון עולמי: 

שהי בעיה בסוף היה כתוב כאילו צריך להביא איזשהו מסמך והוועדה ואיז

לאשר או לא לאשר. כאן לא הבנתי  ממליצה לאשר את הבקשה ... אחת.

בסוף אז מה ההחלטה. האם אחרי שיעבירו את המסמכים האלה אושרה 

 הבקשה או שלא?

הוועדה לא הבינה את מהות הבקשה, ביקשה לקבל עוד מסמכים ד ענת בהרב קרן: "עו

 ולאור המסמכים האלה היא ...

 כלומר רק אחרי ... ירון עולמי: 

 ר בלי לדעת על מה מאשרים?איך אפשר לאש טובה רפאל:

הבקשה לא אושרה. מחכים לבקשות שהוועדה ביקשה ... הוועדה תתכנס  דובר:

 שוב ותדון. והוועדה הודיעה מראש מה היא לא תאשר.

 הבנתי. טוב. ירון עולמי: 

 )מדברים יחד(

, לפני זה. הבקשה החמישית היא כפופה להחלטת ראש העירייה שנייה מאיה כץ:

 ממליצים לראש העירייה לאשר את הבקשה. כוועדה אנחנו

 .או קייאני מאשר.  משה פדלון:

 הוועדה אישרה ובא לציון גואל. דובר:

 פה אחד. תודה רבה. ערב טוב לכולם. משה פדלון:

 רגע, מר לונדון ביקש ... דיבור. ,רגע דובר:

 י.יי ורבותיבבקשה יוסי. בבקשה. עוד דקה גבירות משה פדלון:

צר לי שאני גוזל את הזמן היקר של הנוכחים כאן. לידיעת חברי ועדת  יוסף לונדון:

על עיריית הרצליה.  2014הביקורת הובא דו"ח מבקר משרד הפנים לשנת 

לתפיסתי, הדו"ח של מבקר משרד הפנים היה צריך לעבור לידי כל חברי 

המועצה כדי ש... צריך לקיים דיון על זה. אני מבקש רשות, כיוון שהדו"ח לא 

 הוגש, אני מבקש, אני מקווה שהדו"ח יוגש לידיעת כל חברי המועצה,

 הוא יוגש בישיבה הבאה. דובר:
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 .2014לא, דו"ח מבקר משרד הפנים לשנת  ,לא ,לא יוסף לונדון:

 כל שנה אנחנו דנים בו.  דובר:

 דו"ח מבקר משרד הפנים יגיע למועצה? יוסף לונדון:

 הוא חייב לבוא. דובר:

 חלף די הרבה זמן מאז שקיבלנו אותו. יוסף לונדון:

הנוהג הוא שקודם דנים בוועדת הביקורת, ... אחר כך דנים בדו"ח כפי שהוא.  דידי מור:

 מקבלת המועצה ...

 )מדברים יחד(

 האם אפשר לבקש שדו"ח מבקר, יוסף לונדון:

 רגע, תנו ליוסי, משה פדלון:

צה הבאה בוודאי שאת ההערות שלי אם אני אדע שהדו"ח יוגש בישיבת המוע יוסף לונדון:

 אדחה לישיבה הבאה. במידה והדו"ח לא יוגש אני הייתי מבקש להתייחס,

 )מדברים יחד(

אנחנו לא יודעים, סליחה. אנחנו לא יודעים אם יו"ר האופוזיציה, יו"ר  טובה רפאל:

 הוועדה יגיש דו"ח למועצה או לניו יורק טיימס. אנחנו נחכה ונראה.

 לעניין. אני רוצה להגיד שכל שנה הייתי מביא,זה לא  דובר:

 אתם דנים על זה כל הזמן. דובר:

 כל שנה. יוסי, כל שנה הייתי מביא את הדו"ח הזה. אגב, כל שנה, גולן, דובר:

אני חושב שבמידה, מאחר שהדו"ח הזה הגיע לידיעתנו לפני זמן די ניכר,  יוסף לונדון:

לא תדון בדו"ח הזה, שהנושא יבוא הייתי מבקש שגם במידה וועדת ביקורת 

 לדיון במועצה בישיבה הבאה.

 אני אתייעץ עם היועץ המשפטי. משה פדלון:

 בנובמבר. 6-באנחנו דנו בזה  טובה רפאל:

 אפשר לקבל את ההצעה של יוסי לדון בזה בלי ועדת ביקורת? משה פדלון:

 אם זה לא ידון בוועדת ביקורת. צבי וייס:

 דו"ח מבקר העירייה, לא בדו"ח משרד הפנים.לא, דנו ב צבי וייס:

 )מדברים יחד(

 לא במועצה. טובה רפאל:

 בסדר. צריך להביא את זה למועצה, אז.  דובר:
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 זה יגיע למועצה. יוסי, משה פדלון:

 הערה במקום, יוסי. הערה נכונה. דובר:

 תודה רבה אדוני. יוסף לונדון:

, 2016-הישיבות השנתי ל סדרת אני מסב את תשומת לבכם שקיבלתם א דידי מור:

 בסדר?

 

 

 

 

 ** סיום הישיבה **


