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 ב. עדכון ראש העיר

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

היה חודש גדוש בפעילות. אני רוצה לעדכן את חברי המועצה המכובדים. אירועי יום הזיכרון 

לקורבנות השואה ולחללי צה"ל נערכו בעיר באזורים שונים. בהיכל אומנויות הבמה ערב שירי 

שפר אירוע מרכזי לזכר חללי צה"ל ונפגעי פעולות הטרור. בבית העלמין הצבאי, בן לוחמים. בגן 

 בעיר במתנ"סים. כל אירועי הזיכרון היו מכבדים ומכובדים.בהיכל 

ולמחרת למדינה. ביום העצמאות היו שישה מוקדי שמחה ברחבי העיר  69-חגיגות העצמאות ה

עוד שני מוקדים נוספים. המשט במרינה, פיקניק המוני בפארק. התכנון, הארגון והביצוע היו 

דים בכל הרמות בעירייה ולכל גופי החירום למופת. זה המקום להודות לכל המנהלים והעוב

ים סקשעבדו לילות כימים להצלחת כלל האירועים. אפס תקלות ועל כך הערכה וברכות לכל העו

 במלאכה.

הופיעה בטקס בהר הרצל וגם להם מגיעות  'גלגל במעגל'אני רוצה לציין שהלהקה העירונית שלנו 

ה. הגעתי אליהם וחיבקתי אותם. אנחנו ברכות. הם חזרו מירושלים היו מלאי שמחה וגאוו

 כרשות נמשיך לתמוך בלהקה הנהדרת הזאת.

מהאגפים והיחידות. אני מקווה שתוך             95%-סטטוס בניין העירייה החדש. הבניין מאוכלס ב

יהיו בתוך הבניין. זה המקום להודות מקרב לב לחברה הכלכלית שלנו בראשות  םלוימים כ 10-15

שעשו עבודה מקצועית מצויינת. ארז, תודה לך ולאנשים. כמובן למנכ"ל העירייה ארז לזובר 

היקר שהוביל את ההעברה בחלקה בתבונה ובחוכמה יחד עם מנהלי האגפים והיחידות. אנחנו 

 יוצאים מעידן אחר לעידן שהסיסמה היא לתת שירות מיטבי לתושבי העיר הרצליה.

ים בהרצליה יחד עם בכירים מהממשל הגרמני, ביקור נשיא גרמניה ביקר במרכז היזמות לצעיר

היסטורי ומכובד. אני רוצה להודות למאיה כץ ולכל צוות העוזרים שעשו הכל להצלחת האירוע. 

 כך. וכיבד, תמשואירוע מכ

העיר הרצליה אירחה בשבוע שעבר את המיני מונדיאל וזאת בהמשך לחזונו של שמעון פרס ז"ל 

 800-רבים פלשתינאים באמצעות משחקי כדורגל. באירוע השתתפו כלהפגיש ילדים יהודים, ע

ילדים. ושוב אני רוצה להודות לדורון נחום סמנכ"ל בעירייה שהוביל את האירוע בהצלחה יחד 

 עם כל אגפי הביצוע בעירייה.

פתיחת תערוכה במוזיאון לאמנות עכשווית. במוצאי שבת נפתחה תערוכה חדשה. לאירוע הגיעו 

בים. והדוחק הורגש בכניסה. הגיעו אלפים רבים. המיוחד בתערוכה שהאוצרים מבקרים ר

ילדי הרצליה והסביבה. אני חושב שזו פעם  9-11ה' בני -והאוצרות הם תלמידים מכיתות ג'

ראשונה בארץ ובעולם שילדים קטנים הם האוצרים של התערוכה. לד"ר איה לוריא וצוותה 

אנו כרשות נתמוך במוזיאון וניתנה הנחייה להביא  תודה והערכה על עבודתם המקצועית.

 למוזיאון את ילדי הרצליה מכיתות גן ועד כיתות י"ב. להטמיע בהם את התרבות. 

בשעה טובה פתחנו את חוף הכוכבים החדש. החידוש המרענן, העירייה הציבה מאות כסאות נוח 

עונה אני מקווה שתהייה לנו ר של חמישה שקלים. יבחינם לרשות הנופשים וחנייה לחיילים במח

 שקטה. יש לנו מצילים טובים ואני בטוח שהם יעשו את עבודתם נאמנה.
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בשבוע שעבר ביקרה השרה לשוויון חברתי גב' גילה גמליאל. היא ערכה סיור במוסדות שונים 

ברחבי העיר והתרשמה עמוקות מהטיפול של העירייה במוסדות שהיא ביקרה. אם זה דרך מעון 

 וכות ומעון ליזמות צעירים.לנשים מ

 1500-נבחרות ולמעלה מ 380אתמול הסתיימו תחרויות סטריטבול בספורטק בהשתתפות 

אחראית לספורט, מיקי הסגנית  ,, עופרה בלמשתתפים. שוב להודות לכל העושים במלאכה

 גורנשטיין, אדריאן, צוותים מבני הרצליה ואגפי הביצוע בעירייה.

את סיום. אנחנו לא ממתינים וכבר בשבוע הזה מתחילים בסדרת העבודות בבית קינן לקר

הרצאות. ההרצאה הראשונה של ד"ר נועה אלבלדה ראש תחום נוירו פדגוגיה. נכון להיום נרשמו 

זה המקום להודות למנהל בית קינן ליאור אורן שעושה עבודה מצויינת.  משתתפים. 500-כ

 עולמי ולכל הצוות.המקום מלא כל השנה. יישר כוח לו ולירון 

שבוע החינוך בהרצליה הסתיים בהצלחה, בהשתתפות מנהלים, מורים, תלמידים, סבים 

וסבתות, הורים ותלמידים מהחינוך המיוחד, צעירי המתנ"סים ועוד. חגיגת החינוך הייתה 

בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. ברשותכם מקצת מהאירועים והטעימות מהשבוע הנפלא הזה. 

ב' מארבעה בתי ספר בעיר. -ק חגיגת ריקודי עם ישראליים בהשתתפות תלמידי כיתות א'בספורט

חלק מפרוייקט שמוביל אגף החינוך, ריקודים ישראליים, ריקודי עם. בשנה הבאה הנחיתי 

 להכפיל ולשלש את מספר בתי הספר במסגרת הערכים שאנחנו מקנים לילדים. 

תלמידים משכבת ט' שלוקחים חלק בהתנדבות לקהילה  760בהיכל אומנויות הבמה כנס של 

ל התנדבות וילד לא יכול לעלות לכיתה י' אם אין לו תעודה שבמסגרת תלמידים פעילים. שנה 

תלמידים תעודות שהצטיינו  66-שהוא היה תלמיד פעיל. במועדון הכוכב השמיני חילקנו ל

ילה במשך שלוש שנים רצופות. בשער העיר חג לילדים בהשתתפות והתמידו בהתנדבות לקה

למעלה מאלפיים ילדי בתי ספר. יוזמה של אגף החינוך, סגנית ראש האגף יעל חקון יחד עם 

בית ספר הנגיד, תחרות שחמט בהשתתפות  פרלמנט. ושוב גם לה תודה על האירוע המוצלח.ה

הוכנס לאחרונה בגני ילדים והפרוייקט  תלמידים תושבי העיר הרצליה. לימוד השחמט 180

 יתרחב לגני ילדים נוספים. 

תלמידי בית ספר מפתן ארז מאמצים תלמידים מבית ספר אופק. פרוייקט בהובלת אגף החינוך. 

 פרוייקט שנמשך כשנה וחצי. אני רוצה ברשותכם טעימה של סרטון שהילדים הכינו.

 )הקרנת סרטון(

 בק את הילדים היקרים האלה.אנחנו כרשות נמשיך לתמוך ולח

לסיום אני רוצה להודות לסגניות ראש העיר במיוחד לגב' איה פרישקולניק מחזיקת תיק החינוך. 

למנכ"ל העירייה יהודה בן עזרא. לראש אגף החינוך, שהוסיף את המילה ערכים, למנהלי 

והמורים בבתי חינוך הפורמלי, למנהלי המחלקות בחינוך הבלתי פורמלי. למנהלים בהמחלקות 

הספר והצוותים המנהליים. וכמובן לוועד ההורים המרכזי. אני רוצה להודות במיוחד לכל 

 האגפים בעירייה שנותנים רוח גבית למוסדות החינוך בעיר ולהצלחה שלנו. תודה רבה.

 

 ג. עדכון מנכ"ל

 

 מנכ"ל העירייה: –בן עזרא יהודה 

פעולות של אירועים,  העירייה עסקה בתקשובחלק גדול מהדברים ראש העיר ציין. דוברות 

כפי  ,שינויים הצפויים במעבר ההדרגתי של יחידות העירייההומפגשים. בעיקר תקשוב לציבור על 
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 ,לבניין העירייה החדש. רובם ככולם עברו. דוברות העירייה עסקה גם בהפקות ,שציין ראש העיר

ה מצטיינים קיבלו שם פרס מיוחד. גם הפקת טקס עובדים עירוניים מצטיינים. עובדי העיריי

 בחברות הכלכליות קיבלו עובדים מצטיינים פרס...

הדוברות עסקה גם בביקורים הממלכתיים שהיו פה. שרת המשפטים איילת שקד הייתה, השרה 

 ...לשוויון חברי גילה גמליאל. בשבוע הבא יהיו פה עוד שרים

לדחות את ל"ג בעומר הממשלה החליטה  נושא אספקת שירותי הסעה לתלמידים. כידוע לכםב

 .תפוסים כל האוטובוסים בכל רחבי הארץ היו למירון ההסעותשל מיום ראשון ליום שני. ביום 

בהנהגתה   לא ניתן היה להסיע תלמידים ביום ראשון. עיריית הרצליה התארגנה מהיום להיום

תלמידי הרצליה וכל  ארגנו הסעותהאחראית על תיק התחבורה סגנית ראש העיר מאיה. של 

 קיבלו הסעות בבוקר ובצהריים במימון של העירייה

 

 :סגנית וממלאת מקום ראש העיר -מאיה כץ

 העיר היחידה בארץ שעשתה את זה. 

 

 ל העירייה:"מנכ -בן עזראיהודה 

 באינטרנט ובשלטי חוצות.  , פרסמנו בעיתונות,בשבוע האחרוןלפעול חזר תקשוב של קו הקיץ 

... אני לא אדבר על העבודה היפה שהיא עשתה... ועדת למצוינותפרס ראש העיר הרצליה 

 הקבלה, ועדת הבחירה, שני פרסים.

 

 חבר מועצה: -עולמיירון 

 תרבות ואומנות. פרספרס מדע וטכנולוגיה ו

 

 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 וג'ו.נעשתה פה עבודה יפה מאד של ליאת כמובן בסיוע של רינה 

אגף תב"ל, אנחנו נמצאים בשלבי סיום של סקר בטיחות במוסדות החינוך. בחוף סידני עלי האגף 

הוביל פיילוט לחיזוק המצוק על בסיס עמודי עץ. האמת לא הבנתי למה. אמרו שעמודי עץ אולי 

 תוספת כיתות בביתשיפוץ ואנחנו נערכים ליך הלאה. שיותר טובים מעמודים... אם זה יצליח נמ

 ספר בר אילן.

אגף הביטחון, עבד סביב השעון באבטחה ושמירה על הסדר הציבורי של עשרות אירועים שהיו 

בעיר. אירועים עירוניים וגם אירועים שנחשבים פרטיים. כל נושא האבטחה התאפיין ממש באפס 

 תקלות. 

ל אזרח יכול כ ..בצורה מקוונת.ערעור  ... דוחות חנייה והגשתי, מערכת אינטרנטיתאגף רישו

 הוא יראה את התמונות הוא ירוץ וישלם.כשהחנייה שלו. אנחנו מניחים ש דו"חלראות את 

אגף תקשוב מערכות מידע, נעשתה עבודה יסודית והיערכות מוקדמת בהעברת כל אגפי העירייה 

לרבות מוקד העירייה. מוקד העירייה יקרא מרכז שליטה עירוני. במוקד העירייה ישבו לא רק 

קדנים שישבו בעבר בבניין העירייה. יש לנו מה שנקרא מוקד ביטחון שיושב היום באגף המו

 מיטב הטכנולוגיה במקום. ,תב"ל

 

 חבר מועצה: -עולמיירון 
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שדרות חן בכל המקומות האלה כבר אין מצלמות סוקולוב, תסלח לי שאני אומר. אני ביררתי ב

 בכלל.

 

 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

יש מקומות שאין. אנחנו קבענו... כרגע המוקד הזה עובד מול השיטור העירוני,   אתה צודק

הפיקוח ובהתראה מיידית יוצאים אנשים לשטח. זה למעשה מוקד בטחון כדי שנבחין בין 

 עניינים השוטפים של העיר לבין הביטחון לתושבים, יש את המוקד הזה.בהשירות לתושבים 

. האגף נערך לטיפול, הערכות לחופש הגדול, האוכלוסייה לחירוםאגף רווחה, נערך אימון... 

ילדים שמוכרים לאגף  200-למעלה מעבור  קיץ לילדים בסיכון וסבסוד קייטנות לפעילות תוכניות

 נחנו לא רוצים שיסתובבו ברחובות בחופשת הקיץ.א .הרווחה

לחודש יערך בהרצליה כנס  1-לראשונה נפתח... שפת הסימנים לטובת הנגשת... לכלל הציבור. ב

נערות יהודיות וערביות בשיתוף עיריית טייבה. יובהר גם שבעת ביקור השרה לשוויון חברתי היה 

 שנקווה שיהיה להן כיסוי. סיור מאד מוצלח. הובטחו הבטחות

אגף שאיפ"ה, פתיחה מוצלחת של עונת הרחצה לרבות פתיחת החוף החדש, כפי שציין ראש 

ממש חוף, אני לא אוהב להגיד כמו באירופה כיוון ת זה. צריך לראות א. העיר, חוף הכוכבים

 אתם מוזמנים לראות מסודר. ,זה חוף יפה הכי טוב,שאני חושב שבישראל זה 

שאמור להסתיים בסוף  סיום שדרוג גינון בחמישה גני ילדים. אנחנו בעיצומו של ביצוע גן בן שפר

  החודש. הולך להיות דבר מאד יפה.

ות את זה בגן אהיום אפשר לר ..גם מקימים מרכזי מחזור בעיצוב סביבתי מיוחד לשכונות. אנחנו

 .כמה מקומותעוד זה יהיה ב בנווה ישראל. במשך הזמןבנווה עמל, רשל, 

לתושבים המתאר האגף הציג את תוכנית  .26-ב אגף הנדסה. שיתוף הציבור ביד התשעה התקיים

, בימים ובשעות כפי שפורסם באמצעי אגף ההנדסהבבית קינן בנוכחות של נציגים של 

 התקשורת.

עילות החינוכית העניפה שהתנהלה פקצה ה ממש אפסזה  אגף החינוך, כל מה שראש העיר פירט

המפגשים המעניינים. היו גם מפגשים ו מעבר לאירועים הגדולים והמרשימים בשבוע החינוך.

 קבוצתיים. ,אינטימיים

ארגון והפקה למופת של כל אירועי יום על שותפים לאירועים. מגיע כבוד ותודה לאגף  אגף תנו"ס

האגף גם נערך לאירועים וחגיגות הקיץ. מצפה לנו עשו עבודה מוצלחת. הזיכרון ויום העצמאות. 

 ותוסס.חי קיץ מעניין, מוסיקלי 

קיבלה החלטות..  בראשות חבר המועצה יוסי לונדון וחברים נוספים התכנסה, ועדת השקיפות

קיבלנו את כל ההחלטות וניישם את כולן. אנחנו מאמינים גדולים בנושא השקיפות. ועדת 

השקיפות תתכנס אחת לתקופה כפי שיחליט יושב הראש שלה למעקב אחרי ההחלטות. תודה 

 רבה.

 

 ד. שאילתות

 

 סמנכ"ל העירייה: -ג'ו ניסימוב

פדלון  , פרסום לא חוקי בעמותת בני הרצליה, מרעל ידי מר יריב פישר. הנושא 1שאילתה מספר 

על פי החלטת מועצת העיר משמש מר פדלון כיושב ראש הוועד המנהל של דירקטוריון  ומר ז'אן.



 עיריית הרצליה

 16/5/2017מיום  53מספר ישיבת מועצה מן המניין 

 

  
 

בעיר הרצליה וחבר תנועת מר ז'אן בעל סוכנות נדל"ן  ,פדלוןבני הרצליה. מסתבר שמקורבו של 

 מונה גם כחבר דירקטוריון בבני הרצליה.  ןביחד עם מר פדלו ,הליכוד

בהיותו חבר הוועד המנהל החל לפרסם את החברה שבבעלותו ז'אן  לאחרונה התקבל מידע שמר

א יעלה על הדעת שחבר דירקטוריון ומקורב לראש ל לא יעלההרצליה. כחברה מפרסמת בבני 

 .בירה על פקודת העיריותהעירייה יפעל בתוך הדירקטוריון לקידום עסקיו הפרטיים. מדובר בע

... בתפקידו כיושב ראש הוועד על הפסקת הסכם הפרסום תלהורות מיידי החתום מטה ביקש

. העתק 1אבקש לדעת ולקבל את הפרטים הבאים, תפקידו כחבר דירקטוריון. המנהל ומר ז'אן ב

. האם התקיים מכרז פרסום 3 ?. האם ההסכם אושר על ידי הדירקטוריון2 הפרסום מהסכם

 במידה וכן אבקש לקבלו. ?אם התקבל אישור משפטיהבמידה וכן אבקש לקבלו ו ?כחוק

ראש העיר מר משה פדלון אינו מכהן כיושב ראש הוועד המנהל בעמותת בני 'תשובה לשאילתה, 

יר. הרצליה. לתפקיד זה מונתה גב' עפרה בל סגנית ראש העיר האחראית על נושא הספורט בע

 . 'הועבר למר פישר מכתב היועץ המשפטי עו"ד אהוד אלוני שצורף אליכם

 

 חבר מועצה: -יריב פישר

כמה עולה לפרסם משחק אחד בליגת  ,לא בעמותת בני הרצליה במקומות אחרים ,עשיתי בדיקות

אלף שקלים פרסום  12.5-אלף שקלים. פה מדובר במקורב של פדלון שקיבל ב 25משחק אחד  ?על

 ,ים באולם שקיים כל הזמן. קיבל פרסום על החולצות של כולם, לא משנה איזה גילאיםבשלט

אלף שקלים  12.5-מדובר בסדר גודל של מאות אלפי שקלים. הוא מקבל את זה ב .בכל המשחקים

 מבלי שאף אחד יודע. אתם חברים בדירקטוריון. אתם רואים את זה הוא יושב אתכם בישיבות...

אני רוצה להקריא את מה שהבאתי שזה מאד חשוב. נתחיל מהסוף, ההסדר הזה עדיין קיים. 

הפרסומת הזאת עדיין מופיעה, אנשים עם חולצות. יש מכתב מעורך הדין אבל מצפצפים עליו כי 

 מותר לעשות מה שרוצים וזו קומבינה.  פדלו.הוא חבר של 

, עדיין פורסם. לא פורסם מכרז, עדיין פורסם. לא א נחתם הסכםלאני רוצה להקריא מה שכתוב. 

אני מצטט, "חבר ועד העמותה משתתף ונוטל חלק בדיונים  התקבל אישור משפטי, עדיין פורסם. 

בישיבות והחלטות של העמותה במגוון רחב מאד של נושאים הקשורים לפעילות הספורט 

מסגרת או בות או מופעלות בהם גם ענף הכדוריד לרבות פעילות קבוצות המנוהל .השונים

 לבטל את ההסדר."נע מכך ויש עמותה כולל דיונים על התקציב. על כן ראוי להימהבאמצעות 

אני שואל שאלה נוספת את היועצת המשפטית. מדוע ההסדר לא בוטל, מדוע אנשים עדיין 

זה  למרץ כמעט חודשיים, למה 20-לובשים את החולצות? מדוע זה עדיין קיים? קיבלתם פה ב

 עדיין תקף?

 

 מנכ"ל העירייה: -יהודה בן עזרא

 ... האנשים שלובשים את החולצות?

 

 חבר מועצה: -יריב פישר

תחליפו להם חולצות מה זה צריך להיות? הוא עדיין ממשיך לקבל את הפרסום שאמרתם שלא 

לכים יש לי מידע שיש חולצות שהו ?חוקי. אמרתם שזה לא חוקי, עוד מתנה לדבר הלא חוקי הזה

 עם זה.
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 מנכ"ל העירייה: -יהודה בן עזרא

 אותם מיד. לדעתי הסירו אותם. ואם יש שלטים יסיר

 חבר מועצה: -יריב פישר

 זה הליך דמוקרטי להגיד לילד עשו עליך קומבינה תמשיך ללכת עם זה? 

 

 יו"ר: -משה פדלון, ראש העיר

 אני חושב שמיצינו את זה. נתנו לך תשובות.

 

 חבר מועצה: -יריב פישר

מדוע ההסכם לא בוטל באותו רגע שכתבתם את המכתב  .יש לי שאלה חוזרת ליועצת המשפטית

 הזה? 

 

 מנכ"ל העירייה: -יהודה בן עזרא

 נאמר בצורה  הכי גלויה, כותבים שההסכם ללא בסדר.זה 

 

 חבר מועצה: -יריב פישר

 למה לא ביטלתם אותו לפני חודשיים?

 

 העירייה:מנכ"ל  -יהודה בן עזרא

 בוטל.

 

 חבר מועצה: -יריב פישר

 ההסכם הזה עדיין תקף. החולצות עדיין נמצאות.

 

 מנכ"ל העירייה: -יהודה בן עזרא

 .העונה נגמרה

 

 חבר מועצה: -יריב פישר

 למרץ. עברו חודשיים. 20-העונה לא נגמרה ב

 

 מנכ"ל העירייה: -יהודה בן עזרא

 את זה מחר אישית. אם יש, יורידו את זה מיד. אם יש שילוט תסירו אותו. אני אלך לראות

 

 חבר מועצה: -יריב פישר

באותו  .בדירקטוריוןכזה של כולכם, עם בן אדם  פדלו,מינהל תקין שאם יש כזה דבר עם חבר של 

 רגע עוצרים הכל. 

 

 מנכ"ל העירייה: -יהודה בן עזרא

 מה זה רלבנטי לחבר?
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 חבר מועצה: -יריב פישר

 דירקטור בחברה הזאת שמתי שלטים של ...?כשהייתי 

 

 מנכ"ל העירייה: -יהודה בן עזרא

אתה צודק זה נגמר. אני חושב שקיבלת את התשובה הכי כנה והאמיתית מהיועץ המשפטי של 

 העמותה שאומר שזה משהו שנפל בין הכיסאות וזה לא בסדר.

 

 חבר מועצה: -יריב פישר

 כה. קיבלתם תשובה והמשכתם. לא מתנהגים כ

 

 יו"ר: -משה פדלון, ראש העיר

 שאילתה הבאה. האני חושב שמיצינו את זה. בקשה 

 

 ל העירייה:"סמנכ -ו ניסימוב'ג

בנושא הסכם קואליציוני. עד כה ולמרות בקשות רבות  ישרעל ידי מר יריב פ 2שאילתה מספר 

זאת  ש העיר.משה פדלון, רא טרם פורסם ההסכם הקואליציוני בין סיעתו של מר וייס לבין 

למרות שמר וייס כיהן כסגן ראש עיר אך זוכה לקבל בניגוד לחברי מועצה אחרים שירותי משרד 

נוספים. על פי חוק הרשויות המקומיות על ההסכם להיות מפורסם תוך שלושה ימים מיום 

 ההסכמה בין הצדדים. אבקש לקבל העתק מההסכם.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

יחה, אני מבקש לא לצלם כאן אין לך אישור. אני מבקש מהביטחון שיפסיק את סל)פונה לקהל( 

 הצילום מיד. יש החלטת מועצה שרק הצלם שלנו מצלם. אני מבקש להפסיק לצלם. 

 

 ל העירייה:"סמנכ -ו ניסימוב'ג

הסכם קואליציוני בין סיעת חזון וניסיון לבין סיעת הבית היהודי ', 2תשובה לשאילתה מספר 

 .'פורסם באתר עיריית הרצליה ליכוד

 

 חבר מועצה: -יריב פישר

אני מודה שבלבלתם אותי. את ההסכם הזה ביטלתם. הודעתם בישיבת המועצה שההסכם הזה 

מבוטל. בכוונה שאלנו את השאלה אם יש הסכם. בכוונה אנחנו שואלים את צבי וייס מה קורה 

 כי אנחנו לא מבינים. 

 

 חבר מועצה: -ירון עולמי

 מי זה אנחנו הזה לא אתה? 
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 חבר מועצה: -יריב פישר

אני וכולם. יש הסכם שהוא עשה אתכם על מנדט אחד שלא ברור לי למה. אני שואל אתכם זה 

באמת ההסכם? הסכם שאתם אמרתם בישיבה שהוא לא תקף. ההסכם לחלוטין לא תקף, הוא 

 פעם האם ההסכם תקף? ברשימה הזאת. אני שואל אתכם עוד 2לא חתום על ידי מספר 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 נבדוק את זה שוב.

 

 חבר מועצה: -יוסף קוממי

 היות וזה קשור אלי.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 זו שאלת ניגוח.

 

 חבר מועצה: -יריב פישר

לתת לבן אדם עם מנדט אחד להיות סגן ראש עיר, שני משרדים זו שאלת ניגוח? אני קורא לזה 

 סחיטה פוליטית.

 

 חבר מועצה: -יוסף קוממי

אני מבקש להגיב כי אני חלק מההסכם הזה, יוזם ההסכם הזה. ההסכם הזה אכן בוטל בישיבה 

הראשונה של מועצת העיר. אני מתפלא בכלל שהוא פורסם באתר כי אין הסכם כזה. ההסכם 

הזה לא חוקי חתמו עליו אנשים שלא רשאים לחתום עליו. אני מבקש בכל לשון של בקשה 

 לא ההסכם.  להוריד אותו מהאתר כי זה

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 אנחנו נוריד את זה ונחתום על הסכמים חדשים. 

 

 ל העירייה:"סמנכ -ו ניסימוב'ג

, נושא סקר פוליטי במימון עירוני. עיריית הרצליה ערכה בחודש שעבר סקר מקיף 3שאילתה 

אבקש  העיר.משה פדלון, ראש מנוגד לחוק שכן הסקר בדק את שביעות רצון התושבים מ

כדלקמן, להציג את הסקר ותוצאותיו. אבקש לקבל את אישור היועץ המשפטי בנושא הזה. 

 אבקש לקבל... מי החברה שנבחרה לעשות אותו. את הצעת המחיר... )מדברים ביניהם(

 

 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

יותר שו תשובה בעבר בכל המועצות היו עונים לשאילתות כן, לא, אלה היו התשובות. נתנ

 אני חושב לא יכול להיות. ומפורטת מז
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 חבר מועצה: -יריב פישר

כן רק ששכחתם משהו אחד, איפה הסקר? אפשר לראות את הסקר והתוצאות שלו? זה מה 

 שביקשנו מותר לנו. ביקשנו עוד לפני חודשיים.

 

 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 יש הסבר.

 

 :דורית

הסקר הזה בנוי על מודל ייחודי שבנתה חברת גיאוקרטוגרפיה. אני באופן אישי לא יכולה לבחון 

מספרים יבשים. אנחנו קבענו פגישה עם האנשים האלה והם יציגו לנו במצגת את הבדיקה, 

 התוצאות ואת כל הדברים. זה נקבע לסוף החודש. 

 

 חבר מועצה: -יריב פישר

 ביקשתי את זה לפני חודשיים. ?מותר לנו לבקש את זהאנחנו חברי מועצת העיר, 

 

 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

א ניתחנו את הסקר, עוד לא ישבנו עם  המכון. זה איזה לבמסגרת... הזמנו את הסקר. אנחנו עוד 

שהוא מודל ייחודי. ברגע שיציגו לנו אנחנו נפיץ את זה לכל חברי המועצה. מהנתונים שאני 

 נו עובדים בצורה מקצועית.ראיתי אנח

 

 חבר מועצה: -יריב פישר

לפי חוקים... חל איסור על עובד  1969ק הבחירות לכנסת והנקודה שלי היא אחרת. לפי ח

 ,להשתמש בשירותי המשרד לפעילות מטעם המפלגה או למענו אישית. אתם כותבים כאן בפירוש

רצון מתפקוד העירייה והנהלתה. זה שאתם בודקים את שביעות ה ,ואני יודע שזה גם היה בסקר

לחלוטין לא חוקי, אסור לבדוק דברים אישיים, פוליטיים. זה לא חוקי ואתם כותבים את זה 

כאן. אתם בפירוש כותבים שאתם עוברים על החוק. אסור לבדוק תפקוד הנהלה זה פוליטי. אתם 

 רוצים תעשו סקר פרטי לבדוק את התפקוד שלכם כמה שאתם רוצים.

 

 ר:"יו -פדלון, ראש העיר משה

 ברשותך, מדברים על מנהלי אגפים, מנכ"ל, סגניות. אין פה בדיקה של חברי המועצה.

 

 חבר מועצה: -יריב פישר

 ביקשתי לראות.  ,לא ראיתי ,לא יודע

 

 ר:"יו -פדלון, ראש העירמשה 

על הצוות הבכיר, מנכ"ל, סמנכ"ל. אתה תראה  ,אנחנו נציג את הסקר. יריב, מדובר על הנהלה 

 הסקר ותראה שאנחנו לא עושים סקר על חברי ההנהלה. את
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 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

לב כתבנו לכם גם  שימוחובה עלינו לעשות סקרים. זה כלי עבודה לניהול מערכת. לכן אם ת

ים שהוא בדק. ציון לשבח הכי ציין אותנו לשבח בכל הפרמטר ISOתקנים שנותן לנו שמכון ה

 גבוה שעירייה יכולה לקבל. ההערה היחידה הייתה לא עשיתם סקרים.

 

 חבר מועצה: -יריב פישר

 העמודים של חוזר המנכ"ל, הוא בהחלט אומר שחובה לעשות 79אחרי שקראתי כל הלילה את 

 סקרים לא אישיים.

 

 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 אין אישי.

 

 חברת מועצה: -רפאלטובה 

זה אישי. אם  ?אם אתה מרוצה ממשה או יעקבהב והנהלה זה כללי זה לא אישי. אם היה כת

 השאלה היא לגבי ההנהלה זה לא אישי. ההנהלה יכולה להיות הרבה אנשים. 

 

 ה. הצעות לסדר

 

  ל העירייה:"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 30בנושא ישיבות ועדים במתקני העירייה. בתאריך  ישרעל ידי מר יריב פ 1הצעה לסדר מספר 

למרץ עיריית הרצליה שלחה פקחים ושוטרים לעצור את פגישת הוועד והתושבים בשכונת 

 ד נוסף ומקומם בהתדרדרות הדמוקרטיה בעיריית הרצליה. עהרצליה הצעירה. מדובר בצ

ת את הדמוקרטיה ואת בשל כך מועצת העיר הרצליה מחליטה בזאת כי, עיריית הרצליה מעודד

א פנים והשיח בין התושבים ואת פעילות ועדי השכונות. בשל כך עיריית הרצליה תאפשר ללא מש

קיום ישיבות ופגישות במתנ"סים השכונתיים ובבתי הספר. הדבר יעשה כמובן בתיאום ומחוץ 

 לשעות הפעילות הסדירה. 

 

 חבר מועצה: -יריב פישר

עות דר שיקרה. לא משנה אם מסכימים לא מסכימים למה שקרה עם הרצליה הצעירה אסו

הפוליטיות שלהם. אנחנו לא שולחים משטרה ופקחים לעצור ישיבה. גם אם אתם חושבים שהיא 

 לא חוקית, לא יודע מה המצאתם שם. 

 

 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 תיכף אני אסביר.

 

 חבר מועצה: -יריב פישר
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מצטט אותך חודש אחד לפני בעיתון אתה אמרת, עיריית  אני גם חושב שאני .תסביר בקשה

הרצליה פועלת בשיתוף עם ועדי השכונה... במקרה זה לא הייתה פנייה לעירייה. אני לא יודע מה 

  היה הסיפור האמיתי שם.

 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

עירייה לטובת המפגשים. המדיניות היא חד  יבנושא של הקצאת מבנ אני מטפל באופן אישי

משמעית. מרכזים קהילתיים, מתנ"סים עומדים לרשות התושבים בצורה מסודרת כשפונים 

בצורה מסודרת. התגובה הזאת אז הייתה שלא פעלו בצורה מסודרת. כשפונים בצורה מסודרת, 

יבלתם את הבית דיברתי עם אחד מראשי הוועד שלהם ואמרתי לו, אתם תקבלו את הבית. ק

בסדר  ,נגד הדבר הזה ,נגד המדיניות הזאת במשך כל השנתיים האחרונות. רציתם להתכנס, לדבר

, אני לא אתן בית אם אתם מוציאים חוזר, לו אמרתי גמור. אבל הדמוקרטיה היא לא אנרכיה.

 נד. ומשמיצים את ראש העיר באופן אישי וכותבים אתה עושה פה הוליל ,פליירים לכל התושבים

 

 חבר מועצה: -יריב פישר

 מה לא בסדר בזה?

 

 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

אני חושב שברגע שמדברים דברים שהם על גבול הוצאת דיבה לא יכול להיות שנגיש את הלחי 

תשמע בעבר קיבלתם וגם בעתיד תקבלו. אם אתם רוצים  ,השנייה. ואז צלצלתי... ואמרתי לו

ש העיר והעירייה זה בסדר גמור. בלי השמצות אישיות תקבלו את להתנגד למדיניות של רא

הבית. העובדה שברגע שהפסיקו עם הפרסומים האלה הפוגעניים שגובלים בהוצאת דיבה, קיבלו 

ם שם ויהיו כמה שירצו. בעוד שבוע שבועיים יהיו... אין ועד, קבוצה, יכבר היו פעמי .את הבית

המפגש שלהם נגד מדיניות העירייה הם נסות. גם אם תושב שירצו לקבל מאיתנו מקום להתכ

 יקבלו.

 

 חבר מועצה: -יריב פישר

 בגלל שהם אמרו הולילנד שלחתם פקחים?

 

 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

אני צריך להגיש את הלחי השנייה כשמשמיצים אותנו עד גבול של הוצאת דיבה? עובדה 

, קיבלו. אין לנו שום בעיה שהם יתנגדו . ברגע שהפסיקו עם השמצות אישיותשהסתדרנו

כל עוד... אין שום בעיה, יקבלו את  .למדיניות העירייה וראש העיר, מדיניות הנהלת העירייה

 אבל אנחנו כבר אחרי זה.  המקום. אבל יש גבולות מה אפשר לכתוב בפלייר.

ש חוגים ופעילויות. לא יעכשיו למה נשלח הפיקוח להוציא אותם? לא אישרנו להם. במקום 

אישור ונכנסו, אנחנו פה. לאישרנו להם את המקום. הם נכנסו לבית, פרצו לאחד החדרים בניגוד 

 לעבור על זה לסדר היום? לא בבית ספרי.

 

 חבר מועצה: -יריב פישר

 הם אומרים אחרת.
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 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 מי נמנע? בקשה ההצעה הוסרה.מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? מי נגד? אחד 

 

 ל העירייה:"סמנכ -ו ניסימוב'ג

ס השיעורים הפרטיים באנגלית בבתי הספר מבנושא  פישרעל ידי מר יריב  2הצעה לסדר מספר 

ו' לקחו שיעורים פרטיים -מתלמידי כיתות ה' 38%, 2015היסודיים. על פי הנתונים בשנת 

תון מזעזע ברמה הארצית. אך להפתעתי הרבה במתמטיקה, אנגלית, לשון ומדעים. מדובר בנ

ברוב שכונות העיר בהרצליה מרבית התלמידים נזקקים ומשתמשים בשיעורים פרטיים בשפה 

האנגלית כבר בכיתה ב'. משיחות רבות שערכתי עם הורים ומורים עולה בעיה חמורה של מחסור 

אחריות ולשלוח את  בשעות לימוד אנגלית ובאיכות ההוראה. דבר זה גורם להורים לקחת

בתי הם לשיעורים פרטיים בגיל צעיר מאד. אין ספק כי בעבודה נכונה ניתן לחזק את תלמידי יילד

היסודיים דרך חוגים בצהרונים או לעבוד על השיח ואוצר המלים עד כיתה ו'. בנוסף נראה  רהספ

שעת אנגלית אחת קבלים וכיתה ב' מ 'לדוגמה תלמידי כיתה א .כי המשאבים בהרצליה מבוזבזים

ר משאבים תבשל כך יש לבחון להתחיל ללמד אנגלית בכיתה ג' ואז לתת הרבה יו בלבד בשבוע.

חשוב לציין כי בבדיקות שערכתי בערים שכנות, הבעיה בהם פחותה משמעותית  .אפקטיביים

 בשל מגוון סיבות. 

שקלים לשנה  3,000 נקודה נוספת חשובה הינה שום תשלום מס נוסף להורים בסדר גודל של מעל

 לילד. זאת בנוסף לתשלום הגבוה של הצהרונים והחוגים בעיר הרצליה. 

בשל כך הצעתי לסדר, עירית הרצליה מחליטה בזאת על הקמת ועדת מומחים לנושא השפה 

האנגלית בגילאי בית הספר היסודי בראשות סגנית ראש העיר והממונה על החינוך גב' 

ת ממצאיה למועצת העיר הרצליה ולוועדי ההורים תוך שלושה פרישקולניק. הוועדה תגיש א

חודשים. בסמכות הוועדה תיכלל בדיקת איכות מתאימה, ניצול ושיפור התקציבים העירוניים 

 לנושא. 

 

 חבר מועצה: -יריב פישר

 ברמה הארצית בתור מנהל של חברה היום אני אומר לכם שיש בעיה.

 

 חברת מועצה: -טובה רפאל

 ?בנושא אנחנו דנים

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 הוא מוסיף. מותר לו להוסיף ואנחנו נעלה את זה כהצעה לסדר. ,לא

 

 חבר מועצה: -יריב פישר

אני רואה את הבעיה יומיום, אנשים שבאים לעבוד אצלנו. הם בדרך כלל עם תואר ראשון. 

והאנגלית שלהם כבר  האנגלית שלהם היא לא מה שהיה פעם. אני עובד מול הודו וסרילנקה

עוברת אותנו וזה ברמה הלאומית. זה מתחיל במה שכתבתי כאן. מאז שזה פורסם בעיתון קול 

מאנשים, הורים, מורים. הבעיה היא מאד אקוטית,  הרצליה השבוע קיבלתי הרבה מאד טלפונים

 היא בעיה אלף כל של ההורים.
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 חברת מועצה: -תימור ליאת

 זו עברית. לפני האנגלית בוא נתחיל עם עברית.אין אלף כל ובית כל. אבל 

 חבר מועצה: -יריב פישר

הבעיה היא אקוטית. יצא לי גם לבקר בכיתה של הבת שלי פעם אחת ולראות מה קורה שם. עם 

 ,לצערי ממה שבדקתי ,שעה אחת באנגלית קשה מאד לעשות דברים. את השעה הזאת בדרך כלל

 למת הוראה. נותנים אותה למישהו כדי להשלים אתנותנים כמה שנקרא השלמת מכסה או הש

מורה להמשרה המלאה לצורך העניין. המשמעות היא בעייתית כשעושים כזה דבר. שמעתי ש

אחת שהיא בכלל מורה לצרפתית נתנו את השעה כדי להשלים את המשרה. הנקודה היא מאד 

ל את הבת שלי שבסך בעניין הזה. בשעה אחת באמת קשה מאד ללמוד שפה. כשאני שוא החשוב

 א בקושי יודעת אנגלית, מלים בודדות, אותיות. יהכל היא יותר מהממוצע לדעתי ה

מה שנוצר כאן זה גם לחץ של ההורים כי כשהם רואים שהילדים שלהם לא ברמה גבוהה הם 

מתחילים להילחץ. להילחץ זה מורים פרטיים. אני כבר שמעתי על מורים פרטיים בכיתה א'. זה 

במקומות רק לא  ,לי נוראי הדבר הזה. בדקתי איפה זה בהרצליה. זה לא בהרצליה הצעירהנשמע 

מכיתה א' וב' אנשים כבר עם מורים פרטיים. זה עול  ,עם סוציו אקונומי גבוה. זה בכל הרצליה

 שקלים לילד לחודש. זה לא פשוט, זה ממש משהו כבד. צריך לקחת את זה בחשבון. 300כבד, זה 

ד"ר בז'רנו והסקר של משרד החינוך. לימוד אנגלית צריך  ,וקראתי כל הלילה ,דעמה שאני יו

ת לימוד מעמיק לא של שעה אחת אם כבר עושים כזה דבר. לכן יש בחירה. בערים אחרות ולהי

עשו דברים שונים. לדוגמה, רמת השרון שהתייחסתי אליה בעניין הזה. ברמת השרון יש שלוש 

השעה בא' וב' ואת הכל הכניסו בכיתה ג'.  מכיתה ג'. הם ביטלו אתשעות בשבוע אבל מתחילים 

בין  ודיברתי עם מישהו שאחראית על האזור, היא אומרת שההבדל הוא משמעותי ,ממה שבדקתי

התלמידים בערים כמו הרצליה לבין ערים כמו רמת השרון. יש עוד בית ספר שנקרא מעוז אביב 

משהו לא ות א' וב' ההבדל הוא תהומי. זה בכלל שעשו שלוש שעות שבועיות בכיתות הקטנ

 שאפשר להשוות למה שקורה בהרצליה ובמקומות אחרים. לכאן אני חותר. 

שלך שהייתה. אני חושב אנחנו עיר שיודעת מה זה מצויינות לחינוך. קראתי את הכתבה היפה 

ם לפער הזה שזה משהו שמאד מתאים להרצליה. זה משהו שצריך בהרצליה. אנחנו חייבים לגרו

זה לא נשמע לי הגיוני.  .לרדת. אנחנו חייבים שההורים יפסיקו עם השיעורים הפרטיים בא', ב', ג'

זה משהו שהוא די פסיכי. זה נובע מהלחץ שהילדים לא מקבלים אנלית בא' וב' כמו שצריך. אני 

אי אפשר חושב שוועדה כזו היא חשובה. אנגלית היא שפה שכולנו מבינים את החשיבות שלה. 

 בלעדיה בעולם. לכן אני חושב שההצעה שלי חשובה והיא יכולה לעזור מאד. 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

המקצועי החינוכי שלנו. הנושא נמצא בתהליכי  ברשותכם חברי המועצה. יש לי אמון בצוות

ך אל מול בדיקה ברמת אגף החינוך כגוף מקצועי. הנושא נבחן מול בתי הספר, מול משרד החינו

אפקטיביות שעות ההוראה המוקצבות לעניין הזה. אני מציע לחברי המועצה להסיר את ההצעה 

 מסדר היום. יש לנו אגף מצויין עם הרבה מאד תוצאות מצויינות הוא ימשיך בעבודתו. 

 הצעה? נגד? אחד.   מי בעד להסיר את
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 ו. תב"רים

 

 ל העירייה:"סמנכ -ו ניסימוב'ג

בקשה  1770פת ושינוי מימון תב"ר מספר ס. תו19/2-מישיבת ועדת כספים ראשונה מהתב"רים 

. 2017אלף שקלים לביצוע בשנת  232לסכום של אלף שקלים  105מסכום של לאשר הגדלת היקף 

שקלים מקרן עבודות פיתוח  696,312 מימון משרד החינוך. לאשר שינוי מימון בסכום של

 עד? פה אחד. בהשתתפות משרד החינוך. מי ב

 , תוספת בנייה בית ספר יוחנני. מי בעד? פה אחד. 1886 מספר שינוי מימון תב"ר

 הצטיידות חדשה בבית ספר יוחנני. מי בעד? פה אחד   1990תב"ר חדש מספר 

 שיפוץ ותוספת בנייה בבית ספר בר אילן. מי בעד? פה אחד. 1883תוספת תב"ר מספר 

תשתיות והרחבת חניונים, של החברה לפיתוח הרצליה. מי , השקעה ב1953תוספת תב"ר מספר 

 בעד? פה אחד. 

 אינטגרציה. מי בעד? פה אחד.  עםשביל צמרות ישראל, מה שקראנו פ ,1462תוספת תב"ר מספר 

 רחוב בר כוכבא. מי בעד? פה אחד.  1539תוספת תב"ר מספר 

מערבי של החברה , מערכת כבישים ותשתיות באזור התעשייה ה382הקטנת תב"ר מספר 

 מי בעד? פה אחד.  .לפיתוח

 פה אחד.פיתוח מתחם מרינה לי של החברה לפיתוח. מי בעד?  1657הקטנת תב"ר מספר 

שיפוץ הספרייה בנורדאו. מי  1991. תב"ר חדש מספר 3/5תב"רים מישיבת ועדת כספים מיום 

 בעד? פה אחד.  

 פה אחד., רחוב בר כוכבא. החברה לפיתוח הרצליה. מי בעד? 1539שינוי מימון תב"ר 

 

 חבר מועצה: -ירון עולמי

 מה ההבדל בין מה שמקודם עשינו?

 

 גזבר העירייה: -חדדרוני 

. שלוהמימון כך השתנה  .המימון השתנה. אתה אישרת בשלב ראשון את היקף הפרוייקט אחר

 ונות. לב שאלה שתי ועדות ש שים 

 

 חבר מועצה: -ירון עולמי

 .1539זה אותו מספר תב"ר 

 

 חברת מועצה: -טובה רפאל

 ברור. אנחנו עושים עכשיו שתי ישיבות מועצה. 

 

 ל העירייה:"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 , השלמה מבנה עירייה של  החברה לפיתוח. מי בעד? פה אחד. 1312תוספת תב"ר מספר  
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 פרוייקטים דחופים בצ"מ כללי. מי בעד? פה אחד 1986הקטנת תב"ר מספר 

 ל מבצע מי בעד? פה אחד. ", שיפוץ המקווה העירוני. אגף תב1794תוספת תב"ר מספר 

, שדרוג והתאמות מבני גני ילדים תמר, תאנה, מוריה, ציפורן. ביצוע אגף 1992תב"ר חדש מספר 

 תב"ל. מי בעד? פה אחד.

 . מי בעד? פה אחד.2016ף הכוכבים , סככות צל חו1994תב"ר חדש מספר 

 . מי בעד? פה אחד.2016, סוכת הצלה  1995תב"ר חדש מספר 

 , שילוט חופים. מימון משרד הפנים מי בעד? פה אחד.1996תב"ר חדש מספר 

 , ציוד, הצלה ובטיחות במסגרת עונת הרחצה. מי בעד? פה אחד.1997תב"ר חדש מספר 

 , בניה עצמית, יחידות דיור ליד המתחם הבינתחומי. 1993תב"ר חדש מספר 

 

 חברת מועצה: -טובה רפאל

 אפשר לקבל הסבר על זה? לא הבנתי במה מדובר.

 

 :סגנית וממלאת מקום ראש העיר -מאיה כץ

שטח הזה הולך היום להליך של בנייה במסגרת כל הלעירייה יש שטח ליד מתחם הבינתחומי. 

הבינוי. העיריה בסופו של דבר בחלק היחסי שלה תקבל שלוש יחידות דיור בתוך מבנה תהליכי 

המגורים. זה שטח שנקנה לפני הרבה מאד שנים. היום כל השותפים האחרים מכשירים את 

השטח. אחרי בדיקות אנחנו סברנו שהעירייה צריכה להשתתף בחלק היחסי ששייך לה לפתח את 

 ך שלו יגדל פי כמה וכמה. זאת במקום למכור עכשיו את השטח.כדי שבסופו של דבר הער .זה

 

 חבר מועצה:  -יעקובוביץיונתן 

 ?היעד הוא למכירה או לשימוש לטובת סטודנטים

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

נקבל החלטה כאן אם מוכרים, משכירים לזוגות צעירים. נקים ועדה ונקבל החלטה. )מדברים 

 ביחד(

 

 חברת מועצה: -טובה רפאל

 קיבלנו את השטח הזה כתוצאה מהפקעה ממה?

 

 חבר מועצה: -יוסף לונדון

 בעלות, העירייה קיבלה שטח בתוך המגרש.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 יש לנו בעלות על שלוש יחידות דיור בטאבו.

 

 חברת מועצה: -טובה רפאל

 יעו לי.אני שואלת כדי שפתאום לא יהיה מצב שאיזה יורש יגיד הפק
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 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 לא, זה מוסדר בטאבו ברישום מסודר. לנו יש זכות לשלוש יחידות דיור.

 ל העירייה:"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 מי בעד? פה אחד 

, פרוייקט מערכת השכרת אופניים שאגף שאיפ"ה 1998תוספת לסדר היום. תב"ר חדש מספר 

 מוביל. מי בעד? פה אחד. 

מי  ביצוע החברה לפיתוח. גליל ים א'. 303, כיתות מעון וגן שטח 1908ביצוע תב"ר מספר תוספת 

 בעד? פה אחד.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 שימו לב שהמימון של מינהל מקרקעי ישראל די גדול.

 

 ל העירייה:"סמנכ -ו ניסימוב'ג

'. מי בעד? פה בגליל ים   404 גן שטחוכיתות  5יום  , כיתות מעון1911תוספת ביצוע תב"ר מספר 

 אחד.

 

, הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספת )מילואים( 2017ז. הזזה תקציבית לשנת 

 ה-ד-ג -שינויים

 

 ל העירייה:"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 החומר הועבר לעיונכם. הערות? 

 

 גזבר העירייה: -רוני חדד

 במסגרת התקציב. התקציב ... והביצוע.לאחר כל השינויים שהוצגו בפניכם יש שינוי 

 

 ל העירייה:"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 מי בעד? פה אחד. 

 

 לפקודת העיריות )נוסח מחודש( 339ח. בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 

 

 ל העירייה:"סמנכ -ו ניסימוב'ג

לפקודת  339החומר הועבר לעיונכם. המועצה תתבקש לאשר בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 

 שקלים. מי בעד? פה אחד. 937,251העיריות )נוסח חדש( על סך 

 

, דוחות כספיים בלתי מבוקרים 2016לשנת  4דו"ח כספי למשרד הפנים לתקופה: רבעון ט. 

 (4)רבעון  2016דצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

 

 ל העירייה:"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 הדו"ח הועבר לעיונכם. זה רק עדכון 
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 פתיחת חשבון בנק י. 

 

 ל העירייה:"סמנכ -ו ניסימוב'ג

חשבונות בנק אשר ישמשו את גני הילדים. להסמיך את  136המועצה תתבקש לאשר פתיחת 

מורשי החתימה לחתום על כל המסמכים הנדרשים. הכל בהתאם לנוסח ולתנאים המקובלים 

 מי בעד? פה אחד. בבנק וכפי שיסוכמו עמו.

אני מבקש קודם כל להודות למר לונדון שהאיר את תשומת לבנו. בגלל טעות סופר זה נשמט 

 במקור זה הוסף רק היום. 

בקשה לפתיחת חשבון בנק בבית ספר ברנדייס. בית ספר ברנדייס מבקש לסגור את חשבון הבנק 

תיחת המנוהל בבנק לאומי ולפתוח חשבון בנק חדש בבנק הפועלים. המועצה תתבקש לאשר פ

להסמיך את מורשי החתימה לחתום על כל חשבון בבנק הפועלים על שם בית ספר ברנדייס. 

מי בעד?  המסמכים הנדרשים. הכל בהתאם לנוסח ולתנאים המקובלים בבנק וכפי שיסוכמו עמו.

 פה אחד.

 

 מינוייםיא. 

 

 ל העירייה:"סמנכ -ו ניסימוב'ג

לזרוביץ כחברה בעמותת על"ה במקומה של המועצה מתבקשת לאשר את מינוייה של גב' ענת 

 .טלי שרפקי. מי בעד? פה אחד

המועצה מתבקשת להחליט על סיום חברותו של חבר המועצה אלעד צדיקוב בוועדות ובתאגידים 

 ה לתכנון ובנייה, ועדת משנה לתמיכות, תאגיד הקבורה.אהבאים, ועדת הנהלה, ועדת מלי

 

 חבר מועצה: -אלעד צדיקוב

לכולם. אני הגעתי לישיבה בעיקר בשביל השורה הזאת. יש לי כמה דברים לומר. ערב טוב 

ופי הדברים שהיו לי עם ראש העיר. הנושא המרכזי שהיה למעשה אתם יודעים את חיל

ן לגני ילדים. זה היה למעשה סלע המחלוקת העיקרי. "בהתדיינות היה נושא הכנסת עמותת חוש

 אליו אני אתייחס. לאחר מכן היה עוד נושא נוסף שגם 

לפני שאני מקריא את הדברים אני רוצה בראש ובראשונה לומר שאני לא מנסה כרגע לדבר בכלל 

על מהות הדברים מבחינת תוכן ועמדות. כל אחד יאחז בדעתו. אני פונה אליכם כחבר מועצת עיר 

ו, זה בסדר, וגם אליך כראש העיר מבחינת העניין של חופש הביטוי להתבטא. כל אחד יאחז בדעת

נשמת אפה של הדמוקרטיה וכולם יודעים את  ולגיטימי. אפשר להתווכח אבל לבטא את דעתנו ז

 זה. 

חשוב לי מאד לומר דבר נוסף גם מבחינת העמדה האישית שלי. אני לא נושא בתוכי שנאה לאף 

ני בתור אחד. בוודאי ובוודאי לא לאנשים... אלה ממש לא העמדות שלי. אני לא שונא אף אחד וא

אדם שחי בעצמו בתוך קבוצה שאני מגדיר אותה כקבוצת מיעוט, אני יודע מה זה מיעוט בציבור. 

אני מודע לקשיים וכדומה שהם חווים. ההתבטאות שלי כנגד עניין אחר לגבי חינוך בגני ילדים. 

 גיטימית להביע אותה. י לאפשר גם על זה להתווכח אבל זכותי להביע את דעתי. כדעה של
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אני רוצה להגיד עוד דבר. את חוק יסוד כבוד האדם וחרותו אתם מכירים. כולם פה אנשים 

ם של חלק ג ,דבר מאד בסיסי גם במצע של המפלגותהוא אינטליגנטים ויודעים שזכות הביטוי 

הדבר הלגיטימי  .מהיושבים כאן. גם אנחנו כחברי מועצת עיר שמתראיינים באופן דמוקרטי

האדם שמולך ולשמוע מה יש לו לומר. גם להבדיל אלפי הבדלות, אדם  ביותר זה לשמוע את

 שמואשם ברצח במהלך משפט נותנים לו להשמיע את דעתו . 

לכן כשקיבלתי פנייה, מכתב שנשא בתוכו מסרים שאינם ראויים להיכתב ולהישמע על ידי חברי 

יצג ציבור רחב, לא רק מועצת עיר. אני כבר לא מדבר על זה שאני לא מייצג את עצמי. אני מי

אנשים תורנים. גם אנשים שאינם תורניים לכאורה. הרבה אנשים שחושבים ככה. זאת זכות 

לגיטימית לבטא אותה. גם אם יש מי שיחלוק שהדברים שנאמרו נאמרו אולי בצורה נוקבת מדי 

, אני וכולי. אני מתנצל אם מישהו נפגע מדבריי. זה בעיקר בגלל, כשאדם לומד תורה לפעמים

אומר את זה פשוט בגלל... גמרא. כשאתה אומר דבר בצורה עדינה ודקה אתה מתכוון בדיוק 

למה שאתה אומר. אבל אם אתה חושב שאדם אומר מילה אחת ומתכוון לקשת של דברים 

נוספים נגדו זו לא כוונתי. אני בדיוק למה שאמרתי לזה התכוונתי. לכן כל מה שיצאתי כנגדו היה 

דעה שהיא  ות בגני ילדים. כן אני נגד זה ואני לא מתבייש בדעה הזאת. אני מבטאנושא של נטי

שיחלקו על זה בסדר. גם מי שחולק עלי זכותו להביע מי שהיא לגיטימית. גם אם יהיו פה  ,ראויה

 כחברי מועצת עיר זכותנו לחלוק זה על זה וזה קורה תכופות. דעתו. 

נה שלקח לי כמה ימים בכלל להבין שזה הנושא שמאד הנושא, אני רוצה להתוודות בראש וראשו

 80%, 90%הכעיס את ראש העיר. כי לא הייתי מודע לזה. מבחינתי המכתב שהיה כתוב, אני 

 ן. "קראתי אותו בסערת רגשות. מה שלקחתי ממנו זה בעיקר את נושא חוש ,ממנו

הכעס ואני רוצה לומר  הנושא הנוסף עסק בעניין של כנסת ישראל. פה ראש העיר אני מבין את

למה הוא נאמר. ואני רוצה גם להתייחס למה לא יצא לי עד ושאני רוצה להתייחס למה שנאמר 

 היום להסביר את הדברים כראוי. 

אם יורשה לי קצת רקע לדברים. לפני כחודשיים, שלושה חודשים זכיתי לכנס את הנהלת דגל 

 .רכת החינוך... תמיכה רחבה מדגל התורההתורה הארצית במטרה לעורר אותה... הרפורמה למע

למעשה ייזמו ועדת חינוך בכנסת ביקשו ממני להגיע לוועדה. הוועדה  ,ובעקבות כך הוחלט

ונדחתה פעמיים.  םלמרץ למרות שהיא נקבעה קוד 15התקיימה בדיוק לפני חודשיים ויום, 

. תפקיד הוועדה היה לעסוק בתכנים רפורמיים במערכת החינוך במקצוע שנקרא תרבות יהודית

ישבו בחדר ארבעה אנשים שמייצגים את הדעות שלי, אני אחד מהם. מסביבי אנשים שמייצגים 

ראש דעות מאד מנוגדות אלינו ביניהם יושב ראש... של ישראל, נציגי התנועה הרפורמית, יושב 

 התנועה הקונסרבטיבית. הרבה מאד ארגוני שמאל, ח"כים שמאלנים וכולי. 

. הבאתי את המצגת מי שירצה יעיין. באתי עם המצגת דפיםהכנתי מצגת בת למעלה מעשר 

שלחתי אותה גם ליושב ראש הוועדה. היות והיו הרבה מאד דוברים בוועדה התבקשתי כמו כולם 

י חוויתי הרבה מאד התפרצויות לדבריי, הרבה מאד חיתוכים לבטא דבריי בעל פה. במהלך דברי

באמצע גם של יושב ראש הוועדה ח"כ מרגי וגם של חברי כנסת שהתנגדו לדבריי. אשר על כן 

הדברים נאמרו, אכן הייתי מרוגש קצת, קצת הרבה. ואמרתי למעשה, כפי שאתם רואים, 

הנקודות שאמרתי בראשית דבריי.  הכותרת של המצגת שהכנתי עסקה, זו הכותרת. אלה ארבע

הגדרה מינהל ציבורי לא תקין,  אני רוצה לעסוק בארבע נקודות,... פלורליסטי, הטיית הורים,

 במשרד החינוך. זו המצגת. יהודית אורתודוכסית



 עיריית הרצליה

 16/5/2017מיום  53מספר ישיבת מועצה מן המניין 

 

  
 

כשהתחלתי לומר את הדברים ונקטעתי מספר פעמים וכולי הגעתי לנקודה שנקראת הטיית 

אלף שקלים  200ם. נתתי כדוגמה את עיריית הרצליה שכאן ניתנים כן כאן אמרתי דברי .הורים

דבר שאני מתנגד לו. זה לא מופיע בשום הסכם  ,בשנה לעמותות רפורמיות במערכת התיכונית

 קואליציוני וכאן אני מתנגד. 

הנקודה הבאה ששוחחתי עליה וכאן אני מודע שהדברים לא הובהרו דיים אבל אני חושב שאתם 

דומני  ,הרבה תכונות לא חיוביות אולי אבל שקרןשיש לי  י מספיק זמן כדי לדעתמכירים אות

ם צריך הייתי א .שאתם יודעים שאני לא שקרן. אם הייתי עושה דבר אחר הייתי אומר סליחה

 ?אומר כן עשיתי את זה אני עומד על זה אני מתנצל. אבל אני אומר באמת איפה אלעד היה מונח

במצגת תראו, עוסק משרד החינוך בכל מיני עבירות.  3, דפדפו לעמוד מינהל ציבורי לא תקין

הכשרת מורים במכרזים שהם לא מכרזים הוגנים. על כך במשרד החינוך עובר אותן בעיקר 

הנקודה לא הייתה מספיק ברורה בדבריי והיה נשמע כאילו  3-ל 2בין סעיף שדיברתי. אני מודע 

 של עיריית הרצליה.  אני אומר דברים בגין מינהל לא תקין

אני רוצה לומר שלושה דברים. דבר ראשון, גם אם הייתה לי ביקורת על מינהל תקין, לא תקין 

הייתי יודע לומר את זה בתוך הבית. הייתי יודע לומר את זה באמצעים ראויים וחוקיים. הייתי 

חושב ככה. אם היה יודע לבוא עם ראיות. דבר שני אני לא עושה ביקורת כזאת. אני באמת לא 

אני נושא באחריות. אם אני  ,דבר כזה הייתי חלק ממנו כחבר מועצת העיר, אני חבר הנהלת העיר

 שא באחריות בדיוק כמו כולם. ויודע על דבר שהוא לא תקין ואני חלק ממנו אני נ

הדבר השלישי ראש העיר, אני מתנצל שדבריי לא הובנו כהלכה ואני רוצה להתייחס למה 

 ,ם עד כה לא הובאו לידיעתך בצורה סדורה. אני רוצה לומר שאני בחודשיים האחרוניםהדברי

כי בהתחלה לא הבנתי את זה  .אחרי מספר ימים נודע לי שעל זה רוב הכעס ,מרגע שנודע לי

חבר  ,כאמור. ניסיתי ליצור קשר טלפוני איתך, גם עם לשכתך. שלחתי נציגים, חבר מועצת עיר

. מנהל המחלקה המוניציפלית של דגל התורה. יושב ראש עיריית רמת השרון תאגיד עירוני. סגן

ראש דגל התורה, משה גפני, היו הרבה שיחות. היו גם הבטחות שיהיו שיחות הבהרה, האירוע 

 הזה לא יגיע למועצת העיר. אף על פי כן זה לא קרה.

בקדנציה הקודמת היה  .ראש העיר שאני מאד מעריך אותךלך אני רוצה לומר עוד דבר אחד. גם 

לך אירוע שראש העיר הקודמת חשבה דבר. הייתה לך זכות להשמיע את דבריך וכל מה שחשבו 

מגישה כוסות תה, אם מפטרים  ,נגוז כלא היה. גם עובדת עירייה שעובדת חצי שנה בעירייה

ות אותה נותנים לה להשמיע את דעתה. לא יתכן שחבר מועצת עיר שעובד ארבע שנים בהתנדב

מזמני בהתנדבות. אני  80%מלאה. אתם יודעים מה זה חבר מועצת עיר. אני פעיל, אני משקיע 

אני אבא לארבעה ילדים שהגדולה בת שש והקטן בן שנה. אני משקיע כי אני עושה  ,לא פנסיונר

את זה כשליחות אמיתית. בסוף בגלל שלא מוכנים לשמוע או שאין את הבמה להשמיע אז ככה 

. לשמוע בן אדםזה  האם אתם או אתה העדים, הקטגור, הדיין וגם התליין? המינימוםזה קורה. 

אמיתי שלי, ... האם אמרתי דברים לא ברורים אני אבהיר אותם. אתם לא מכירים אותי כשקרן. 

 זו הפעילות שלי.

 .שהדברים שמונחים פה להצבעה זה חופש הביטוי והיכולת לבטא את עצמך אני מבקש לומר

ים אותך לפחות להביע את עמדתך. התחלתי בדוגמה הקודמת, בן אדם שמאשימים כשתוקפ

אותו ברצח בבית הדין אומרים לו שא דבריך, שומעים אותו. לכן אני מבקש מכם חבריי היקרים 

למועצת העיר וגם ממך ראש העיר לבחון את הדברים. אני לא מבקש לברוח מאחריות. אני 

 ה אם צריך יתבררו בחדר שלך, בחדר אחר. מבקש באמת ובתמים שהדברים האל
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קום ועזוב, אני אקום ואעזוב בצורה  ,החלטה תחליטו. אם אתם אני מוכן גם לקבל החלטה

מכובדת ומכבדת אתכם ואותי. אני חושב שהדרך הזאת שבה לא נותנים לאדם להשמיע דברו 

ונה ולא דמוקרטית. ולא נותנים לאדם להשמיע מתוך חופש הביטוי את דעותיו היא דרך לא נכ

במכתב שלך כתבת, אנחנו הרצליה. מאחר והשתמשת בוועדת החינוך במילה... המינימום זה 

בעצם להיות גם כאלה כחברי מועצת העיר שאנחנו מתנהלים בצורה דמוקרטית שומעים את 

 האחר כך אני חושב. 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

. טוב תש משפטים שאנחנו אומרים אותם לעתים קרובואני רוצה לענות. צדיקוב אצלכם ואצלנו י

שומר מצרות נפשו. בעת האחרונה התבטא חבר המועצה  ,מר פיו ולשונוושם טוב משמן טוב. ש

אלעד צדיקוב בהתבטאויות חריגות כנגד עיריית הרצליה, מנכ"ל העירייה וכנגדי. גבירותיי 

שנים בעיריית הרצליה.  23כקצין בכיר.  שנים בצה"ל 22שנים.  45ורבותיי אני משרת את הציבור 

מעולם לא דבק בי רבב, מעולם. ההתבטאויות של צדיקוב הגיעו לשיא בכנסת ישראל כאשר 

במהלך שידור ישיר בערוץ הכנסת מר צדיקוב האשים לכאורה את עיריית הרצליה, מנהלי 

פצל ולפלג בין העירייה ונבחרי הציבור בשחיתות שלטונית. והכל במטרה להאדיר את שמו ול

 ציבור חילוני ודתי. ציטוט ואני מוכן להעביר לכם את ההקלטות, אני מוכן לשדר את זה כאן.

 

 חבר מועצה: -אלעד צדיקוב

 ביקשתי שישדרו ולא הסכימו.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

הטיית מכרזים, פלילי, מתחת לשולחן, מינהל לא  פדלו,ציטוט, "עיריית הרצליה בראשות משה 

  ...תקין". מתי הוא אומר את זה? בחודש שכל מה שקשור לראשי הרשויות זה סקסי. מה עבר

 מה קרה לו, מה קרה לנו? השתגעת? אני לא השתגעתי. לא עושים דבר כזה.

 

 חבר מועצה: -אלעד צדיקוב

 לא אמרתי דבר כזה.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

אם לא אמרת דבר כזה אני מתפטר. קבל עם ועדה, אם לא אמרת את זה. שומע פה כל הקהל, אני 

 מתפטר מחר בבוקר מעיריית הרצליה. 

 

 חבר מועצה: -אלעד צדיקוב

 תגיד בלי נדר.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

רזים, עשו היטו מכפדלון,  בלי נדר. מר צדיקוב אני מצטט, "עיריית הרצליה בראשות משה 

 מעשים פליליים. 
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 חבר מועצה: -אלעד צדיקוב

 אני לא אמרתי.

 

 חבר מועצה: -יריב פישר

 למה אתם לא יושבים בחדר. זה נראה...

 

 חברת מועצה: -טובה רפאל

 גם אני בעסק אני יושבת ראש ועדת מכרזים. )ויכוח(

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

חופשיה ודמוקרטית. אנו בעירייה כנבחרי ציבור צריכים העיר הרצליה בראשותי תמשיך להיות 

לדעת לקבל, לתמוך ולכבד את כלל המגזרים תוך הבנה כי אנו חיים זה בצד זה במדינה אחת ולה 

תרבויות שונות. בגלל כל הנסיבות האלה ועוד אבקש היום את אישור המועצה להדיח את 

נה מוקפאת בשלב זה. אני רוצה צדיקוב מהתפקידים שפורטו במסמך. פעילות ועדת המש

 נעשה פה מעשה חמור ביותר. )ויכוח(. להעלות את ההצעה להצבעה

 

 חבר מועצה: -אלעד צדיקוב

אני רוצה לומר, אתה אמרת שתתפטר חס ושלום... אני רוצה לומר לך שאם אנחנו נשב שורה 

על ראש העיר. אחרי שורה ואתה תראה. אני אמרתי מתחת לשולחן... ולא אמרתי דברים בכלל 

אל תיקח ממני שם טוב, טוב שם טוב משמן טוב אני לא משקר אותך. אם הדברים לא הובנו 

כהלכה. תראה, זה לא בית דין. אתה רוצה לברר דברים יש דרכים לברר את הדברים האלה. אני 

ביקשתי היום אישור להקרין פה את כל הסרטון ולשבת עם המצגת ולהראות את הדברים. פניתי 

אתה  ?רוטוקול הכנסת לבקש את הפרוטוקול, הפרוטוקול עדיין לא יצא. איך אתה יכול להגידלפ

אמרת כשעוד אין אפילו פרוטוקול כתוב לדברים? אתה לא מדיח אותי ראש העיר כי אני יודע את 

הסרטון הזה אני העליתי אותו, אני יודע בדיוק מה קורה שם. אני אמרתי את הדברים. מותר לי 

עצמי. ראש העיר שלא יצא מכאן שהדברים הוחלטו ואין לי אפילו פתח לדבר.  פניתי  לבטא את

בהרבה מאד ערוצים אליך. גם בערוצים לא פורמליים. גם בערוץ אחר דרך הרב בנושא של מכירת 

 חמץ. בהמון ערוצים ולא הצלחתי לדבר איתך. לצערי הרב אני אומר את זה. 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 חושב שזה טבעי אני

 

 חבר מועצה: -אלעד צדיקוב

זה לא טבעי לא לשמוע את האחר. מחילה, אולי לא הבנת כהלכה. כשיעל גרמן האשימה אותך זה 

היה בסדר? אתה גם חווית כעס למה היא לא מבינה אותך. נכון יכול להיות שאדם לא הובן 

רים בצורה לא מנוסחת היטב אם אמרתי דבאתה בן אדם גם אני בן אדם.  .כהלכה זה לגיטימי

אני עומד נכון ואני אתנצל אם צריך. אם אני אמרתי דברים אמיתיים. אני לא משקר עכשיו ואני 

 מודע שזה לא נאמר מספיק טוב אולי. ואמרתי את כל ההקדמה למה זה נאמר ככה. 
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 20לו דפים והוא צריך בשתי דקות לכווץ אותה ומפריעים  10כשבן אדם מגיע למצגת בת מעל 

 פעם אז זה לא יוצא בדיוק, צר לי אני עוד לא מושלם רחוק מזה.  

ראש העיר אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אתה כועס ובצדק. כי אתה טעון במטען שאתה חושב 

 שאני אמרתי דברים מסויימים שאני כנגד אומר לך בפה מלא שלא נאמרו.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 ך. אתה יודע כמה מאות אנשים התקשרו אלי?כל עם ישראל שמע אות

 

 חבר מועצה: -אלעד צדיקוב

ראש העיר היקר לי מותר לבטא את עצמי. מותר לי להסביר דברים בצורה דמוקרטית. גם בבית 

 דין יושבים ושומעים דברים. 

 יהודה אני מבין ...בהחלטה... אני לא יכול לבטל את דבריי. )מדברים ביחד(

 

 מועצה: חבר -יריב פישר

                קודם כל אלעד בנושא... אנחנו לא מסכימים. אני חושב שהעמדה היא חשוכה. מקומה לא 

, היא ממש לא נמצאת שם. אני חושב שזה עצוב שזה מה שאתה חושב. זה ברמה 2017-ב

 האישית.

ש העיר ברמה הערכית וזה חשוב. אני רוצה להזכיר לכם מקרה שהיה לי. אני התבטאתי כנגד רא

הקודם. הוא דיבר עם מישהו במועצה שהוא רצה להעיף אותי. אתם התייצבתם לימיני ואמרתם 

שלא עושים כזה דבר. אני אומר לכם גם עכשיו. למרות שמה שאלעד אומר זה חשוך אנחנו 

דמוקרטיה. אמרתי לך את זה מקודם אם אתה לא מסכים עם התושבים אתה לא מעיף אותם. 

חבר מועצה אתה מכניס אותו לחדר. אני קורא לך ואני אומר לך שב איתו אתה לא מסכים עם 

שנים. לא מדיחים חבר מועצה בלי  14לפני. אתם עושים משהו שמבזה את מועצת העיר. אני פה 

 לדבר איתו. 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 מדיח אותו מהמועצה?

 

 חבר מועצה: -אלעד צדיקוב

 שלי. אני מייצג ציבור אני לא מייצג את עצמי. )ויכוח(  אתה מדיח אותי מכל התפקידים

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

יריב אני חושב שגם אתה היית מתנהג כמוני. אני לא אפגע בך ברמה אישית. אנחנו חלוקים זה 

 בסדר. אבל לפגוע ברמה אישית?

 

 חבר מועצה: -יריב פישר

 )ויכוח(אתה שומע אותו הוא מתנצל. קח אותו לחדר. 
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 חבר מועצה: -יוסף קוממי

אני שמעתי את מה שאמר ראש העיר. אני שמעתי גם את צדיקוב. אני חושב שישנה כנראה אי 

הבנה. מה שראש העיר אומר זה דבר שגובל בהוצאת דיבה. להגיד לראש עיר שהוא גנב או מתחת 

 לשולחן זו הוצאת דיבה.

 

 חבר מועצה: -אלעד צדיקוב

 האלה. בריםת הדאף אחד לא אמר א

 

 חבר מועצה: -יוסף קוממי

סליחה, תן לי לדבר.  אני כששמעתי את זה אני מיד התקשרתי לצדיקוב ואמרתי לו תשמע אתה 

השתגעת? ואז הוא הסביר לי הוא אמר לי יוסי מעולם לא אמרתי דבר כזה. ואם אמרתי דבר כזה 

 מעולם לא אמרתי דבר כזה.אני מוכן שיקראו ... ואני אוכל אותה אם אמרתי דבר כזה. 

אני מציע כחבר מועצת עיר שכדאי לבוא לשבת ראש העיר יחד עם צדיקוב כששניהם 

אינטליגנטים וחכמים ולא להביא את זה למועצת העיר בצורה כזאת שזה באמת לא מכבד לא 

 י מועצת העיר. כדאי שתשב איתו. יכול להיות שהייתה אי הבנה. יכולראת ראש העיר ולא את חב

להיות שאתה צודק ואז באמת יש לך מה להגיד. אני מבקש מראש העיר לדחות את זה לאחר 

שימוע שלך שתעשה לצדיקוב. היה והגעתם למסקנה סופית שאכן הוא אמר את הדברים האלה 

 אז תעלו את זה להצבעה.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 ם אותך בפלילים. אני הגעתי למסקנה הזאת כיוון ...שאמר לי הבן אדם מאשי

 

 חבר מועצה: -יוסף קוממי

 משה אתה יודע כמה אמרו עלי דברים שאמרתי ולא אמרתי?

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 יש הבדל בינך לביני. מה שקשור היום לראשי רשויות היום זה סקסי, היום זה במודה. 

 

 חבר מועצה: -יוסף קוממי

דעותיו של מר צדיקוב. אני טוען נגדו כנגד הצורה  אני עוד פעם אומר אני לא תומך נלהב של

שהוא אמר את הדברים. אני אמרתי לו את זה ואני אומר את זה גם פה לפני כל מועצת העיר. 

 אבל מפה ועד להדיח אותו מתפקידו לפני שהוא יהיה בשימוע. אני חושב שהמרחק גדול. 

 

 חבר מועצה: -ירון עולמי

לא נעים. כולנו חברי מועצה, יריב צודק אנחנו המון שנים חברי חברים, כל הנושא הוא גם קצת 

מועצה. אני כאן לפחות ארבע קדנציות. אנחנו נמנענו מדברים כאלה, בטח לא בצורה כזאת. אני 

מציע, אני גם דיברתי לא מעט. ניסיתי גם לפשר וגם דיברתי עם אלעד. גם קיבלתי את ההקלטה 

 לידיי והקשבתי לה. 
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הדברים בגלל שיש כל כך הרבה קטיעות ואנשים, מלים שנזרקו לאוויר. מה גם יכול להיות ש

זה הכי  שצדיקוב אומר שזה הקטע שהוא דיבר על משרד החינוך ובכלל לא על עיריית הרצליה

 חשוב. כי גם כשהוא אמר מתחת לשולחן.

 

 חבר מועצה: -אלעד צדיקוב

 החינוך. זה מה שכיוונתי.לא אמרתי מתחת לשולחן. אמרתי הטיית מכרזים במשרד 

 

 חבר מועצה: -ירון עולמי

כבוד ראש העיר. אם אתה, שוב בשביל זה אנחנו כאן. אם אתה חושב שהוא התכוון אליך והוא 

אומר לך במפורש שהוא לא התכוון אליך והוא מתנצל כאן. מבקש סליחה. אני חושב שזה דבר 

לחדר הזה או לחדר ההוא או לפגישה  חשוב כמו בעל תשובה. בלי קשר ואני מוכן לבוא אתכם

ההיא. בואו, תמיד אפשר לפטר או להדיח את מר צדיקוב גם בישיבה הבאה. כמו שדחינו בכלל 

ניפגש. הרי סך  10הישיבה הקודמת. בואו ניקח לנו לפחות עוד חודש כולנו לנשום לספור עד   את

אם אני מסכים עם כל מה  הכל אנחנו גם שלוש וחצי שנים בתוך הקדנציה הזאת. מר צדיקוב

אני מעריך אותו. אני יודע שהוא נותן  ,שהוא עושה או לא מסכים עם מה שהוא מתבטא או לא

כאן. כולנו עושים כאן עבודה בהתנדבות. אנחנו חברי מועצה שמקדישים המון לתושבי העיר. 

תרבות התורנית עונים למיילים ונפגשים עם אנשים על חשבוננו בתי קפה וכולי. הוא יש לו את ה

 את ניצולי השואה.  הואני את הפארק וטוב

 

 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 אתה נבחרת למועצה בשביל לשרת את הציבור. אתה עושה טובה למישהו כשאתה עובד?

 

 חבר מועצה: -ירון עולמי

ת זה. אתה מבין למה אני מתכוון. לא ביקשתי מדליות. אני עדיין מעריך את האנשים שעושים א

אני מבקש ברחל בתך הקטנה, אתה יודע ראש העיר שבסוף אתה מבקש מאיתנו. רוב האנשים 

יצביעו איתך אבל אני לא רוצה שזה יהיה ככה. זה לא נעים הדבר הזה. אני בטוח שאנחנו יכולים 

לקחת שנייה אחת צעד אחד אחורה. כל מה שאנחנו רוצים לעשות ברגע זה אפשר לעשות גם בעוד 

לא יקרה כלום אם בחודש הזה ננסה לשבת על המדוכה לנסות להגיע לאיזה שהוא מכנה  חודש.

משותף. לדעתי יש כאן הרבה יותר מהמשותף המחבר מאשר המפריד. בואו ניקח צעד אחד 

שה את הצעד הזה עכשיו. זו הדעה שלי לפחות. אני אשמח מאד אם זה הנושא עאחורה. בואו לא נ

 דחה לישיבה אחרת. הזה ירד מהדיון כרגע ויי

 

 חבר מועצה: -אבי ברדה

כמובן שמה שראש העיר וחברי המועצה יחליטו אני הקטן שיכול להתנגד. עם ישראל ניחן 

בתכונה מאד טובה ששמה בר"ג, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. אני גם שמעתי את ההקלטה 

גם בדברים האלה יש פנים שהייתה בכנסת. יש פנים לכאן ולכאן. נתתי להרבה אנשים שמבינים 

לכאן ולכאן. אני לא פוסל את מה שראש העיר הבין שהרבה אנשים הבינו את המסקנה הזאת 

מההקלטה. אני חושב שעדיין אפשר. שלא נהייה המועצה הראשונה שמדיחה חבר מועצה לא 

 דתי כמוני גם על כל חבר מועצה הייתי אומר את זה. שהוא בגלל 
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נות  להביע את דעתו. כל מה שקרה מסביב שראש העיר ניחן בתכונה צריך לתת לבן אדם הזדמ

עם ראש העיר שהוא יודע לבוא לליבם של אנשים. ואני יכול להעיד שבפעם האחרונה שנפגשתי 

על אבן פינה של משפחת ביטון. ישבתי שם המשפחה ביקשו ממני גם  באיזה שהוא טקס בשביב

, שמעון דהן. וראיתי את הפנימיות של 405נהרג בקו ...את האנדרטה של מי שבלבוא. ראש העיר 

ראש העיר האמיתית. הוא פשוט הזיל דמעה הוא לא יכול היה להתאפק. זה ראש העיר שלנו. אני 

מבקש ממך ראש העיר, אתה ניחן בדברים האלה מאד טוב. אנחנו נשמח, אני יכול לדבר... אני 

ציא דיבה של ראש העיר. ראש העיר ישר מסכים עם ראש העיר ששום חבר מועצה לא אמור להו

כמו סרגל, אני מכיר אותו שנים. לכן אני מבקש אישית מראש העיר לשקול את דעתו עוד פעם. 

כל חבר מועצה. אנחנו רוצים שראש העיר ימשיך לכהן איתנו הרבה שנים  ,לא בגלל שזה אלעד

 באהבה רבה. לכן לשקול את הדברים האלה עוד פעם. תודה לכולם.

 

 :סגנית וממלאת מקום ראש העיר -מאיה כץ

אני רוצה גם להגיד משהו. אני אתחיל קודם כל מהסוף. כל החלטה שראש העיר מחליט אנחנו 

ואני אומרת את זה בשם סיעת צעירים, סביבה נטו נותנים את התמיכה המלאה להחלטות ראש 

 העיר כחלק מהקואליציה. זו השורה התחתונה של הדברים. 

וצה להגיד שבשבילנו לפחות זו החלטה שהיא מאד מורכבת. אנחנו חושבים שקודם כל אבל אני ר

אלעד גם בעבודת המועצה שהוא עושה לטובת הציבור שלו. ואי אפשר לחשוד בי שאין בינינו 

מחלוקות. רק לפי שנה בקו הקיץ נעשתה הפגנה מאד גדולה. וראינו בדיוק את העמדות המאד 

 ד מהותיים. מנוגדות שלנו בנושאים מא

יחד עם זאת אני כן רוצה להצטרף לאמירות שנאמרו. אני לא ראיתי את הסרטון, אני ראיתי 

קטע ממנו. יכול להיות שהסרטון באופן מלא יחדד ויבהיר. אני חושבת שאין מקום לאמירות 

בסגנון של פלילי, שחיתות מושחתים וכיוצא בזה. לכן אני חושבת שאמירות כאלה צריכות לא 

אלא לקבל גינוי מוחלט. לכן משה אנחנו בהחלטות האלה מאחוריך כי זה שלא להיאמר רק 

משהו שמשקף את כל המועצה. עדיין אם יש ספק שאולי הייתה פה אי הבנה ויתכן והדברים 

אולי הוצאו מהקשרם או הסרטון שנראה מראה רק חלקית מלים שהוצאו מהקשרם. אז דיון 

של דבר זו תהייה החלטה שלך. אנחנו מכבדים גם את חברותו של אחר או כזה אולי ראוי. בסופו 

אלעד צדיקוב וגם את כל חברי המועצה למרות חילוקי הדעות למרות שיש המון פעמים שגם 

 בינינו מערכות היחסים לא תמיד פשוטות. 

זה היה לי גם חשוב להגיד את זה בסופו של דבר. כי זו באמת החלטה שמעמידה גם אותנו כחברי 

חושה מאד מורכבת לכל הדעות. אני בטוחה שכל אחד פה מחברי המועצה בדיוק תמועצה ב

שהו היה מעז להגיד על אחד מאיתנו שהוא גנב או שקרן או עוסק ידיברנו על זה קודם אם מ

א באיזה שהיא חשיבה רכה. לבקלות דעת ו בפלילים. אף אחד מאיתנו לא היה מקבל את זה, לא

 ים להיאמר בצורה נחרצת שאין להם מקום.ה צריכללכן הדברים הא

ו חלוקות ומאד ברור מה ן אני בכלל לא נכנסת אליו. כי פה ברור שעמדותינ"על הנושא של חוש

עמדתנו בעניין אבל זה היה משהו שהיה חשוב לי להגיד אותו. אלעד בלי קשר העבודה שעשית גם 

 ראויה להערכה. שהייתה בניגוד לעמדות שלנו ובתוקפנות כלפי העמדות שלנו
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 חברת מועצה: -ליאת תימור

אני רוצה להצטרף משה לזה שאני מאד לימינך. אני חושבת שאלה דברים מאד קשים ובלתי 

נסבלים. אני מצטרפת לדברים מאד קשים לגבי המהות עצמה שאתה אמרת. אני כמעט שקלתי 

ני מתבטאת מול אלעד על לא להגיע היום. אני חייבת להודות. הי לי שיחות עם כמה חברים. א

המפה הפוליטית בדיוק בצד השני אבל אני מוצאת בו קולגה לניהול, איך אנשים מתווכחים. אם 

אכן נאמרו הדברים שטוען ראש העיר באמת קשה מאד לתת לך גב במידה והם נאמרו ואני 

היינו  מקווה שאתה מבין את זה. אני הייתי שמחה שנוכל להמשיך להתווכח כהוגן כמו שאנחנו

עושים. אנחנו רק סיימנו קורס גישור בזכותך משה בימים אלה. הרוח החשובה ביותר שיש 

רגעים שאתה מבקש משני אנשים לפתוח ברגע של מחלוקת את הלב למרות שיש סכסוך עמוק 

ולפעמים נורא קשה. הדברים שלך, אני חייבת להגיד לך, עוד רגע נשים את זה בצד, זה מאד קשה 

מת דברים שאני אומרת, אני יכולה לתת לך גב עם התבטאות כזאת קשה?  ועדיין זה לי. אלה בא

הרגע שאני הייתי רוצה לבקש שתינתן לך ההזדמנות לברר את זה. אני מקווה שברור לך שבטח 

 אם אמרת את הדברים אני לא רואה אותך כאחד שצריך להמשיך להיות כאן. 

 

 חבר מועצה: -יוסף קוממי

 בכל מקרה.כאן הוא יהיה 

 

 חברת מועצה: -ליאת תימור

 הזו. שתיתן לנו את ההזדמנות משה  אני ממש פונה אליך

 

 חבר מועצה: -אלעד צדיקוב

יש לנו תקופה ארוכה ביחד עוד לפני הבחירות, במהלכן ולאחריהן. בעצם כל מהות הדיון כאן 

כרגע זה בעצם האם נאמר או לא נאמר. לגבי חופש הביטוי אני מאמין שכולנו למרות דברים 

שנכתבו בוטאו כאילו אסור לבטא את הדברים שלי. אבל כולנו שמנו את זה בצד וברור שחופש 

 כל אחד. הביטוי מותר ל

 

 חברת מועצה: -ליאת תימור

 אני לא שמתי אותם בצד.

 

 חבר מועצה: -אלעד צדיקוב

לגבי גופם של דברים. אתה מכיר אותי מספיק זמן כדי לדעת שאם הייתי אומר משהו הייתי 

אם הייתי צריך הייתי מתנצל אם הייתי צריך הייתי אומר אף על פי כן אני חושב עומד מאחוריו. 

ה הכי אמיתית שלי משה אני אומר לך איפה הייתי מונח. מבחינתי כל הסיפור הזה ככה. בנקוד

הגיע בכלל מהרמה המוניציפלית. לא תכננתי לדבר על מינהל תקין בעניין של הרצליה. כל מה 

שדובר מבחינתי היה אך ורק משרד החינוך כפי שהמצגת שהכנתי מוכיחה את זה. במשך שלושה 

התקין במשרד החינוך. ...נקודה מספיק בהירה בין נקודה שתיים דפים פירטתי מה המינהל 

ניהול לא תקין מדובר בעיריית על לשלוש נראה כאילו יש רצף בדברים וכאילו המשך דברי 

הרצליה. אני יכול להגיד לך שלכל הפחות תחכה לפרוטוקול הכנסת תראה מה יהיה בפרוטוקול. 

 של דבר מה שקובע.  תראה מה המילה הכתובה אומרת כי זה בסופו
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אותו הדבר ששודר לדעתך בערוץ הכנסת לא שודר שם. זה כמו כל ועדה בכנסת מצלם ומי שרוצה 

נכנס דרך האינטרנט ורואה את הסרטון. אף אחד לא ראה את זה חוץ מכמה אנשים שמעורבים 

אגב עוד  בזה. פרוטוקול זה מה שיקבע לדורי דורות לכאורה או לא לכאורה מה כתוב בכנסת. אני

ש . לכן ראש העיר אני ממכוונותייהדברים לפרוטוקול הכנסת, מה בדיוק היו  טרחתי להעביר את

מבקש. אפשר לשבת ולדבר. אני גם אומר שוב כאן בגלל שהדברים הובנו שלא כהלכה אני מתנצל 

שהם הובנו שלא כהלכה. אני באמת לא כיוונתי לומר את הדברים האלה. לא לעולם חוסן כל 

ד יכול לטעות, גם אתה בשעתו חווית בתוך העירייה. חווית אירוע חשוב והוכחת לכולם שלא אח

ר תכך היו הדברים. אז המינימום  תן את ההזדמנות גם ...שהשקיע ומשקיע הרבה מאד זמן יו

 מארבע שנים בציבור בהתנדבות מלאה.

 

 חברת מועצה: -טובה רפאל 

חנו מאחוריך בכל החלטה שתחליט. אלעד אני מאד אני ואני מאמינה שגם חברתי, כמובן שאנ

שאי הדת, חופש ומעריכה אותך כחבר מועצה וכאדם. דעותינו חלוקות בהרבה דברים בעיקר בנ

דת וחילוניות מול אורתודוכסיה. אבל הסילוף פה לא מתחיל רק בעניין של מחלוקת בין מה היה 

שית פה סמטוכה שלמה בסיפור הזה ן. ע"בכנסת ומה לא אלא גם בסיפור שהפצת על נושא חוש

לצרכיך ולטובת מצביעיך שיהיו מבסוטים ממך. כי אם עשו השתלמות לגני ילדים על מה זה 

משפחות שונות בכללם גם משפחות של להט"בים ואחרים כדי שידעו איך להתייחס לילדים 

הל עם זה ממשפחות כאלה שמה לעשות? יש גם ילדים שמגיעים לגנים שצריכים לדעת איך להתנ

מול הילדים, להסביר בגן. איך לעשות עבודה חינוכית עם כל ילדי הגן והמשפחות. אז עם זה 

עשית סמטוכה שלמה כאילו   ?לעשות שהילדים מלמדים אותם לחינוך כזה או אחר מגן הילדים

מלמדים את הילדים מה זה ... וכולי. אז הפכת את כל העניין למשהו אחר לגמרי. משהו שמשרד 

ינוך אישר אותו. אז איך רואים את הדברים ומסתכלים עליהם? אני כבר לא יודעת להגיד לך. הח

 אני מאמינה שאתה מאמין במה שאת אומר, זה אני מאמינה  בכל לבי.

 

 חבר מועצה: -אלעד צדיקוב

 לא המצאתי שום דבר. הכל כתוב.

 

 חברת מועצה: -טובה רפאל

במה שאתה אומר. אז אני רוצה לומר שבסיכומו של  אמרתי, אני מאמינה בכל לבי שאתה מאמין

 דבר אם הצדדים יגיעו להסכמות ביניהם האחרונה שתפריע להם זאת אני. 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

גבירותי ורבותי אני חייב לתת הגנה לעצמי, למערכת העירונית ולמנהלי העיר אחרי הדברים 

וננתח. קח את ההקלטות תשמע אותם. אני שמעתם האלה. אנחנו נצביע. אחרי ההצבעה נשב 

פעמים. תשמע את הדברים מחדש ותמיד אפשר לחזור לשולחן ולהצביע שוב. אני אומר  20אותן 

שוב, מה שנאמר חמור ביותר. מעולם לא פגע בי אדם באופן הזה. הצעת ההחלטה הובאה 

 בפניכם. מי בעד הצעת ההחלטה שלנו?
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 חבר מועצה: -אלעד צדיקוב

 לא נוכל לפחות לדחות את זה לישיבה הבאה?

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

מי בעד הצעת ההחלטה?  מי נגד?   לא. אני במקרה נמצא פה כעת. הייתי צריך להיות במקום אחר.

 מי נמנע? אין נמנעים.שלושה. 

 

 חבר מועצה: -יעקובוביץ יונתן

 רק בקשה אחת אנחנו נשמח אם באמת כן תעשה בדיקה. 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 אנחנו נעשה בדיקה. 

 

 חבר מועצה: -אלעד צדיקוב

 אני חושב שהדרך... כולנו בני אדם. אני לא שקרן אף פעם לא שיקרתי אותך.

 

 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 ... לסיפא של הדברים של ראש העיר.  

 

מוז"ה, משכן האמנים,  -בע"מ )חל"צ(פעילות במסגרת החברה ולאמנות ולתרבות הרצליה יב. 

 "בר בעיר"

 

 ל העירייה:"סמנכ -ו ניסימוב'ג

האומנים החל  ןופעילות משכ 2015וסט גמובא לידיעת מועצת העיר כי פעילות מוז"ה החל מאו

הועברו אל החברה לאומנות ולתרבות בע"מ.  2016ופעילות בר בעיר החל מדצמבר  2016מינואר 

 זה דיווח.

 

 ר:"יו -פדלון, ראש העירמשה 

באמת עבודה מקצועית, . זה המקום באמת להודות לך ליאת אישית ולעדי זיו על העבודה

איכותית. באמת כל הזמן מתכוונים למצוינות. את ועדי תמשיכו בעשייה, באמת יישר כוח, 

 תודה.

 

 אישור מתן מתיכותיג. 

 

  ל העירייה:"סמנכ -ו ניסימוב'ג

הריני מבקש להודיע שלא אשתתף בדיון בסעיף י"ג, אישור מתן תמיכות מאחר הודעה ממר וייס, 

 ים חשש לניגוד עניינים .יוק
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 חבר מועצה: -צבי וייס

 גם שנה שעברה לא השתתפתי.

 

 :סגנית וממלאת מקום ראש העיר -מאיה כץ

 גם אני יוצאת מהדיון.  )מדברים ביניהם( 

 

 חבר מועצה: -לונדוןיוסף 

אני מבקש להתייחס לסעיף י"ג אישור מתן תמיכות. אני אקדים ואומר שאני אצביע בעד כל 

הסעיפים שקיבלנו עלינו. אני מבקש להתייחס בדבריי לסעיף אחד, נושא תמיכה בכוללים. גם פה 

אני אקדים ואומר כי אין לי שום עניין לגרוע ולו אגורה אחת מתקציב התמיכות בכוללים. יש לי 

 ת מהתבחינים שלפיהם הכסף מחולק. הסתייגו

יש פרק העוסק במעקב אחר תיקון ליקויים שנמצאו בשנת  2015בדו"ח מבקר העירייה לשנת 

. בסעיף העוסק בתמיכות לכוללים נכתב. הכולל בית אולפנה ללימודי יהדות צרף פירוט של 2014

אכן התקיימו התנאים , זהות יהודית, פעילות תורנית אך לא ברור מהפירוט אם שיעורי תורה

המפורטים בתבחינים. בתגובה להערות המבקר כתבה העירייה, קשה מאד לקבל מסמכים 

מאמתים. תגובה זו מחזקת את בקשתי לקבוע לכוללים תבחינים שניתן לבדוק אותם כפי שאנו 

 נוהגים לגבי כל עמותה המקבלת תמיכה.

. אבקש להביא זהות לאומיתבנושא במסגרת התבחינים שבכוללים יש תבחין העוסק בשיעורים 

שיעורים בנושא זהות יהודית. אחד הכוללים   2950לידיעת חברי המועצה כי הוגשו הצעות לקיים 

שיעורי תורה. ואני מברך על  2594שיעורים. בנוסף לכך הוגשו הצעות לקיים  2300התחייב לקיים 

האם ניתן לוודא אם מספר כזה  שיעורי תורה הניתנים בעירנו הרצליה. יחד עם זאת יש לי ספק

לקבוע תמיכה לפי מספר תלמידים בכל כולל. עם כל  של שיעורים אכן יבוצע. הדרך הפשוטה

הדרישות המקובלות לגבי מקום מגורים, שירות צבאי וכיוצא בזה. מי שעיין בפרוטוקולים של 

יני לבין מר הוועדה המקצועית וועדת המשנה יגלה כי בנושא הזה יש תמימות דעים מלאה ב

אלעד צדיקוב. נניח לכוללים לקבוע תקנות פנימיות לגבי חלוקת הכסף לאברכים ובכך נמנע 

 משיבוש חמור של מערך התמיכות ושל סדרי מינהל תקינים.

בהזדמנות זו אני שב וקורא למערכת החינוך כאן בהרצליה. כפי שלעמותות חופשיות אין כניסה 

 ות דתיות לא תפעלנה במוסדות החינוך החופשי.למוסדות חינוך דתיים אבקש שעמות

אלף שקלים  200בהתייחס להערה שאמר מר צדיקוב קודם. שעיריית הרצליה נותנת 

זהות ללקונסרבטיביים ולרפורמים. רק כדי למנוע טעות, התשובה היא לא. במסגרת התמיכות 

אני מי שחבר מיכה כלשהי. תלאומית דמוקרטית הקונסרבטיביים והרפורמים לא מקבלים 

ושותף בקהילה הקונסרבטיבית פניתי אישית לקהילה הקונסרבטיבית שלא תגיש בקשה לתמיכה 

במסגרת זהות יהודית דמוקרטית. אין לי שום רצון להכניס כל דת, כל זרם דתי, לא 

אורתודוכסי, לא רפורמי, לא קונסרבטיבי למערכת החינוך החופשי. במערכת החינוך החופשי 

למידים ידעו ויכירו את ארון הספרים היהודי. אני לא מלמד דת בבתי הספר חשוב לי שהת

החופשיים. וכפי שבחינוך הדתי יש אוטונומיה מוחלטת ואין דריסת רגל לעמותות חופשיות אני 

א תיכנסנה זו לרשותה של למבקש שהעמותות הדתיות תכבדנה את הערכים של החינוך החופשי ו

, על 2017. בשנה זו, דהיינו 2018עה לשינוי תבחיני הכוללים לשנת זאת. אני מתכונן להעלאת ההצ

 העירייה לבחון את כל העמותות שמקבלות תמיכה לפי אמות מידה אחידות, תודה רבה. 
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 חברת מועצה: -ליאת תימור

 תודה רבה, מצטרפת לכל מילה.

ם כמו שיש שיהיה לדתיי ונדוןהמנכ"ל אתם רוצים להתייחס להצעתו המופלאה של מר יוסף ל

 קים?ילחילונים תבחינים מאד מדוי

 

 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 בהחלט תיכף נשיב אחרי שנשמע את כל הדוברים. 

 

 :דובר

 אין תבחינים לכוללים?

 

 חברת מועצה: -ליאת תימור

 יש כאלה שאי אפשר לבדוק אותם. נגיד מספר תלמידים. )ויכוח רב משתתפים(

 

 מועצה:חבר  -משה ועקנין

ערב טוב לכולם. אני שמעתי את הדברים שעל סדר היום. אנחנו נמצאים בתקופה של ספירת 

העומר שהיא... התעללו שם בבני עקיבא על שנאת חינם. עם ישראל נרדף כל השנים בגולה 

. חבר מועצה מבקש לא 2017והגזירות היו... מנהג של שבת... אנחנו נמצאים בארץ ישראל 

רה לבית ספר חילוני שמא חס וחלילה שומו שמיים התלמיד החילוני יקבל איזה להכניס דברי תו

 ?שהוא מוסר לימודי תורני

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 אני מכיר את תפישת העולם שלו.

 

 חבר מועצה: -וקניןמשה 

הדברים האלה חמורים מאד. הוא אמר את זה מילה במילה שהוא מבקש להוציא את שיעורי 

 י הספר החילוניים. )ויכוח(הדת מבת

 

 חברת מועצה: -טובה רפאל

 ספרי היהודי לא שמעת את זה. הוא גם אמר שהם צריכים להכיר את ארון ה

 

 חבר מועצה: -משה ועקנין

שיעורי תורה.  2900ים מעל נושא הכוללים. בשבילו  המספרים מוגזונדון דבר שני, דיבר יוסף ל

עובדים. אם תכפיל בשנה  40סניפים בעיר ערב, ערב,  40על אם הוא היה יודע שכל כולל מחזיק מ

 עובדים זה הרבה יותר. 40-את כל ימות השנה ב

דבר נוסף המנכ"ל מינה השנה רואה חשבון חיצוני שבודק את הכוללים בציציות שלהם. מי 

. התלמידים של הכוללים איפה הם גרים, מי נותן שיעורי תורה. הם בודקים אותנו על בסיס יומי

ברוך השם הכל למהדרין והכל תקין. אנחנו להיפך היום הייתה ישיבה עם ראש הכולל... 

 בהרצליה. לעבור כל שכונה, להגביר את שיעורי התורה בהרצליה...
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אוי ואבוי לנו שבישראל יבוא מישהו ויגיד בואו נכניס... לבית ספר חילוני או דתי או חרדי. בתי 

דש... טקס קבלת... בית ספר יוחנני וברנר. כל אלה מגיעים הספר החילוניים הוציאו ארון קו

 ותרגשים עד דמעות.

 

 חבר מועצה: -ירון עולמי

 מה פסול בזה.

 

 חבר מועצה: -משה ועקנין

 הוא ביקש לא להכניס את זה  לבית ספר חילוני.

 

 חברת מועצה: -טובה רפאל

 לדעתי לא הבנת מה יוסי אמר. 

 

 חבר מועצה| -משה ועקנין

 מבקש בתקופת ספירת העומר...אני 

 

 חבר מועצה: -ירון עולמי

 בין ככה, אף אחד לא הבין. האתה רואה,  הוא אמר משהו, זה הבין ככה , הוא 

 

 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

התייחס  ונדוןהאחרון שאפשר לרמוז עליו לכיוון של שנאת חינם זה יוסי. חבר המועצה ל

ת לכוללים. ... של זהות יהודית וכל אחד צריך לעסוק בדבר שלו לקריטריונים של נושא התמיכו

ולקבל את מה שמגיע לו. אנחנו הולכים לבחון את הנושא של התמיכות של הקריטריונים כל פעם 

 מחדש. השנה נעשה את זה גם נתעמת נשב עם כולם ונגיע להסכמות.

 

 חבר מועצה: –משה ועקנין 

שד בכשרים נוטה לגופו. יש מספיק עבודה שרואה החשבון בא כל שנה ... של הכולל... לבקר. החו

ובודק על כל אחד איפה הוא עובד, מה הוא עושה אם הוא עשה צבא או לא, מספיק לחפור יותר 

 מדי. )מדברים ביחד(

 

 חבר מועצה: -ירון עולמי

כאילו אתה אמרת על להגיד משהו נגד העירייה למשל. כאן יוסי אומר בין הדברים שזה נראה 

שנים בוועדת  10הכוללים מקבלים דברים שהם לא צריכים לקבל, בואו נבדוק. אני הייתי 

תמיכות עוד בזמנו כשהייתה רק אחת. כל שנה היו מביאים לנו תבחינים היינו בודקים אותם. 

חמו שם היה לו עוד רואה חשבון חיצוני. היו בודקים את כל הכוללים ותנועות הנוער.  היה עדי

גם אני יכול להגיד כל פעם משהו ולטפטף רעל נגד מישהו  ולהגיד אולי זה לא  ?הגיד את זהלמה ל

 בסדר.
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 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

מעולם הנושא של התמיכות לא טופל בצורה טובה ברמה גבוהה. כמו שבשלוש השנים האחרונות, 

 חד משמעית.

 

 חבר מועצה: -ירון עולמי

 אז למה להגיד את זה?

 

 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 אז זכותו להגיד זה בסדר.

 

 חבר מועצה: -ירון עולמי

קנין להגיד שהכוללים בודקים אותם ויש להם תבחינים. זה לא שאין עאז כולי ולהגיד וגם זכות ו

להם תבחינים. הם מקבלים מה שמגיע להם על פי התבחינים על פי חוק, זה הכל. אני לא מבין 

 את זה. 

 

 ל העירייה:"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 כל החומר מולכם. מי בעד? פה אחד. 

 

 דו"ח פעילות העירייהיד. 

 

 ל העירייה:"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 קיבלתם את הדוח בדיסק.  תקראו ותיהנו מהרבה עשייה.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 תודה רבה לג'ו ורינה על ריכוז החומר, יישר כוח.

 

 אישור המלצות  הוועדה להעסקה נוספת  .טו

 

 ל העירייה:"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 המועצה תתבקש לאשר את המלצות הוועדה להעסקה נוספת. ברשותכם מי בעד? פה אחד.

 

 ישור המלצות הוועדה לסיוע בדיורא .טז

 

 ל העירייה:"סמנכ -ו ניסימוב'ג

, 21/3/2017הפרוטוקולים מהוועדה מיום המועצה מתבקשת לאשר המלצות הודעה לסיוע בדיור. 

 מולכם. מי בעד? פה אחד.  25/4/2017
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 שונותיז. 

 

 חבר מועצה: -לונדוןיוסף 

 2/6/2017אני מבקש להביא לידיעת חברי מועצת העיר ותושבי העיר כי ביום שישי ח' בסיוון 

לשבועיים. קבלות נמשיך במסורת קבלות שבת במרינה. אנו נקיים שבעה אירועים במרינה אחת 

י שאינו נוהג לפקוד את . קבלות השבת מיועדות בעיקר לציבור החופש18:30השבת תחלנה בשנה 

בית הכנסת. לאזרח המבקש לחוש את הייחודיות של יום השבת. למותר לציין שכל מי שיגיע 

לי. דתיים וחופשיים נשים וגברים. את קבלת השבת יערוך... ישרא .לאירוע יתכבד במאור פנים

פיוטים ושירי ארץ ישראל. קבלת השבת  ,קבלת השבת תכלול תפילות מסורתיות, שירי שבת

הישראלית העכשווית. אני פונה  השוויונית והמוסיקלית מחברת בין המקורות לבין התרבות

 י מועצת העיר ולתושבי העיר לקחת חלק באירוע זה. רלראש העירייה וחב

לחבר המועצה  ן עזרא,, למנכ"ל העירייה יהודה בדלוןפ אני מבקש להודות לראש העירייה משה

על שנענו לבקשתי ועל ביץ והצוות שלו וונתן יעקוביה לפיתוח התיירות רויושב ראש החב

 תמיכתם בקיום אירוע זה. תודה רבה.

 
  ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 הישיבה הסתיימה. 

 
 


