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 סףקוממי יו   משה ועקנין    אבי ברדה

    יסעור יהונתן  צדיקוב אלעד     וזלן גריג

 ליאת תימור   טובה רפאל    לונדון יוסף

 ירון עולמי   יריב פישר   יעקובוביץ יונתן

       צבי וייס

 

 מוזמנים:

 מנכ"ל העירייה    יהודה בן עזרא

 יועמ"ש  עו"ד ענת קרן בהרב  

 מהנדס העיר    מייק סקה

 ינוךמנהל אגף הח    יעקב נחום
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 עוזר ויועץ למ"מ וסגנית רה"ע    יהודה פישמן

 מנהל אגף רווחה    אהרון סלצברג

 מנהל אגף תב"ל    שמואל עקרב

 מנהל אגף שאיפה    חדדרוני 

 מנהל הכנסות העירייה    שלומי אסולין

 ס. מנהל הכנסות העירייה    אהובה אטס

 מנהלת מח' הנהלת חשבונות    יעל טבצ'ניק

 סמנכ"ל בכיר    ג'ו ניסימוב

 דוברת העירייה    דורית בסמן

 מנהל מחלקת ועדות העירייה    מישל עצמון

 מרכזת ועדת תמיכות    אתי שרעבי

 נהל אגף, לשכת סמנכ"למע.     רינה זאבי

 

 סדר יום:

 53אישור פרוטוקול מועצה מספר 

 עדכון רה"ע 

 עדכון מנכ"ל 

 שאילתות 

    נושא תוכנית המתאר, ב -יריב פישר  של חבר המועצה מר - 1מספר שאילתא

 שיתוף הציבור

    בנושא מלון שיא היוקרה  -של חבר המועצה מר יריב פישר  2שאילתא מספר

 במרינה הרצליה

 הצעות לסדר 

    הנושא הוא סקר שביעות  –הוגשה על ידי מר יריב פישר  - 1הצעה לסדר מספר

 רצון

 ( ותוספות )ו' –שינויים  –מילואים( הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף 

 החלטות ועדת הנצחה 
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 אישור מתן תמיכות 

 בקשה לאישור מועצה למקום מושבה של ועדת ערר בבניין העירייה החדש 

 שונות 

 

 פרוטוקול

 

 אנחנו עוברים לישיבת מועצה מן המניין.  ו ניסימוב: 'ג

 

 53מועצה מספר  אישור פרוטוקול

רוטוקול. מובא להלן אישור פרוטוקול מועצה אנחנו נתחיל עם אישור פ ו ניסימוב: 'ג

. קיבלנו הערות לפרוטוקול. אני אקריא אותם עכשיו. בסעיף 53מספר 

פתיחת חשבון בנק עודכן החלטה קודמת של המועצה בדבר מורשי החתימה 

 136בחשבונות גני ילדים בנוסח שלהלן. המועצה תתבקש לאשר פתיחת 

 חשבונות בנק, 

 שרת.המועצה מא :חדדרוני 

 :  המועצה מאשרת,רינה זאבי

 מאשרת פתיחה,  :חדדרוני 

חשבונות בנק אשר ישמשו את ה.. שמורשי החתימה בכל חשבון  136פתיחת  ו ניסימוב: 'ג

גן יהיו הגננת והסייעת, ולהסמיך את מורשי החתימה כאמור לחתום על כל 

כפי המסמכים הנדרשים הכול בהתאם לנוסח ולתנאים המקובלים  בבנק או 

יתוקן כי מינויה של הגברת ענת  902שיסוכמו עימו. סעיף מנויים בהחלטה 

לזרוביץ כחברה, מצביעים אחד אחד? או קיי, אז נצביע לגבי סעיף פתיחת 

 902חשבון בנק. מי בעד? נגד? נמנעים אין. תודה. סעיף מנויים, החלטה 

עלה יתוקן כי מינויה של הגברת ענת לזרוביץ כחברה בוועדת עמותת 

במקומה של גברת טלי שרסקי. מי בעד? נגד? פה אחד, תודה. בסעיף מתן 

בנושא הכוללים, התקבלה בקשת תיקון בפרוטוקול על  2017תמיכה לשנת 

ידי מר משה ועקנין. מבקש להוסיף את דבריו הבאים. אנו נמצאים בתקופת 
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ראל ספירת העומר שבה נהרגו תלמידיו של רבי עקיבא על שנאת חינם. עם יש

. 2017נרדף כל השנים בגולה עם גזרות קשות ואנחנו נמצאים בארץ ישראל 

חבר המועצה מבקש לא להכניס דברי תורה לבתי ספר חילוני שמא חס 

וחלילה שומו שמיים תלמיד אחר יקבל איזשהו מסר לימודי תורני. הדברים 

 סניפים בעיר 40האלה חמורים מאוד. אם היה יודע שכל כולל מחזיק מעל 

לשיעורי תורה, תכפיל בשנה, זה הרבה יותר מזה בהרבה. אוסיף ואומר כי 

המנכ"ל מינה השנה רואה חשבון חיצוני שבודק אותנו בציציותיהם, מי 

התלמידים, היכן גרים, מי נותני שיעורי תורה, בודקים אותם על בסיס יומי 

 והכול תקין למהדרין. מי בעד? 

י מבקש לשאול. האם הדברים של מר משה ועקנין אני מבקש לשאול. אנ יוסף לונדון:

 נבדקו בהשוואה לסטנוגרמה? האם זה תואם את הסטנוגרמה?

 :  בדיוק.רינה זאבי

 הצבעתי, יוסף לונדון:

 :  אחד לאחת. רינה זאבי

 הצבעתי בעד.  יוסף לונדון:

 יהודה בן עזרא:  הלאה, הלאה. 

ל ידי מר אלעד צדיקוב. מר צדיקוב התקבלה בקשה לתיקון לפרוטוקול ע ו ניסימוב:  'ג

ביקש להוסיף מלל ואמירות חברי מועצה לפרוטוקול בסעיף מינויים. לגבי 

הוספת .. יצוין ככלל, הפרוטוקול מכיל תמצית ועיקרי דברים. פירוט מלא 

מצוי בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול ומפורסמת באתר העירוני. כמו כן 

 תיקון דבריהם בפרוטוקול. עד כאן. לא התקבלו בקשות מחברי המועצה ל

 אני הבנתי. אתה יכול לקרוא את השתי שורות האחרונות בבקשה? יוסף לונדון:

פירוט מלא מצוין בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול ומפורסמת באתר  ו ניסימוב: 'ג

העירוני. כמו כן לא התקבלו בקשות מחברי המועצה לתיקון דבריהם 

 בפרוטוקול.

 בנושא הזה.:  רינה זאבי

 בנושא הזה. ו ניסימוב:   'ג
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אני יכול להגיד משהו? אולי גם היועצת המשפטית תוכל לעזור לי. כל  ירון עולמי: 

ההצעות לשינויים בפרוטוקול צריכות להתקבל בכתב במייל או לא יודע, 

במכתב, וזה צריך להישלח לחברי המועצה טרם ישיבת המועצה. אני מאוד 

 את זה לפני ואז אני לא אבוא לכאן ופתאום ישר, אשמח פשוט  לראות 

 יהודה בן עזרא:  בסדר גמור. 

 מה? ירון עולמי: 

 יהודה בן עזרא:  בסדר גמור. אם חברי מועצה יגישו בזמן ונוכל לעמוד בלו"ז, 

 אם נגיש בזמן. ירון עולמי: 

 יהודה בן עזרא:  בסדר. כל מה שיוגש בזמן שנוכל להציג לכם. 

לשלוח במייל אפילו. כמו שאתה שולח תוספת לסדר היום, תשלח את  : ירון עולמי

 ההערות לפרוטוקול. 

 זה בדרך כלל מגיע בזמן. ו ניסימוב:  'ג

 יהודה בן עזרא:  קיבלנו. אנחנו עכשיו שלושה החלפנו אחד. 

 תודה.  ירון עולמי: 

 תודה. עדכון ראש העיר בבקשה.  ו ניסימוב: 'ג

 סליחה, יוסף לונדון:

 בבקשה יוסי. משה פדלון:

ברשותכם, אני מבקש להתייחס לפרוטוקול ולאישור שלו. אני מצטער  יוסף לונדון:

שנשמטה שורה מעיניי כאשר עברתי על הפרוטוקול ואני מתייחס ל, מי 

שמחזיק את הפרוטוקול, אני מקווה שאין הרבה אנשים כאלה, בהמשך 

שתי שורות מתוך לנושא מר צדיקוב בישיבה הקודמת. אני מקריא 

 הפרוטוקול.

 איזה עמוד?  ירון עולמי: 

 16מתאריך  53מפרוטוקול מועצה  22. דף 22העמודים לא ממוספרים. דף  יוסף לונדון:

 במאי. 

 . 22דף  יוסף קוממי:

מחליטים ואני מקריא ברשותכם שתי שורות. מחליטים לאשר  903יש בצד  יוסף לונדון:
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ר אלעד צדיקוב מהתפקידים שפורטו סיום חברותו של חבר המועצה מ

 ולהקפיא את פעולות ועדת המשנה לתמיכות בשלב זה. 

 יהודה בן עזרא:  מה לא בסדר?

 צר לי, אני הייתי בישיבה הזאת, הייתי דרוך כל מהלך הישיבה, יוסף לונדון:

יהודה בן עזרא:  זה נאמר ואני אמרתי את זה. אתה רוצה להתווכח איתי? אני אמרתי את 

 בקול רם. אז אולי לא שמעת וכולם הצביעו בעד, כולל אתה. זה

 אני הצבעתי על דבר שאני לא,  יוסף לונדון:

 יהודה בן עזרא:  לא, לא, אתה הצבעת גם על המשפט הזה, אני מצטער.

 מר בן עזרא,  יוסף לונדון:

 יהודה בן עזרא:  מר לונדון,

 אני לא בא, אני לא בא להתעמת איתך. יוסף לונדון:

 יהודה בן עזרא:  או קיי.

 רק תשמע את מה שיש לי לומר. יוסף לונדון:

 בבקשה, יוסי בבקשה. משה פדלון:

לי לא זכור שאני הצבעתי בעד ביטול ועדה שאני חושב שהיא חשובה,  יוסף לונדון:

הקפאה של ועדה שאני חבר בה אבל זה דבר משני. זה ועדה שחברי מועצה 

תי לפני דקות ספורות מר משה ועקנין האם חברים בה, שאלתי גם את עמי

הוא שמע על הקפאת פעולת ועדת המשנה לתמיכות בשלב זה, גם מר משה 

 ועקנין הוא לא ירשה לי לצטט אותו, 

 יהודה בן עזרא:  אתה מדבר בשמו עכשיו. 

 הוא אמר שהוא לא זוכר, שהוא לא זוכר כזה דבר. אני מבקש,  יוסף לונדון:

 )מדברים יחד(

ה בן עזרא:  מר לונדון, באמת, יש לי הערכה גדולה, אני לא רוצה להתעמת איתך, אני יהוד

כולה גם מנכ"ל ומה שעומד מאחורי מה שאתם אומרים, שניכם יודעים מה 

עומד מאחורי העניין. אני לא רוצה לפתוח את זה. ועדת תמיכות משנה היא 

לתי את המכתב ועדת רשות. היא לא ועדת חובה. כרגע הקפאנו. היום קיב

שלך, קיבלנו את המכתב שלך, הצעתי לראש העיר לזמן את חברי ועדת 
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המשנה ולדבר איתם על נחיצות, אם צריך או לא צריך, אז בוא תשאיר את 

 זה בבקשה.

 תשאיר את זה. אנחנו נביא את זה להצבעה חוזרת.  משה פדלון:

 עדת המשנה יכונסו בהקדם,האם אני יכול להבין מדבריך אדוני, שחברי ו יוסף לונדון:

 יהודה בן עזרא:  אמת, אצלי.

 איתך ואני מקווה שגם עם ראש העיר. אני,  יוסף לונדון:

 יהודה בן עזרא:  לא, עם ראש העיר, עם ראש העיר. 

 אצלי. משה פדלון:

 סליחה,  יוסף לונדון:

 יהודה בן עזרא:  עם ראש העיר.

 עם ראש העיר. יוסף לונדון:

 ון על הכול. נד משה פדלון:

 על מנת לדון בנושא הזה? יוסף לונדון:

 אמת. משה פדלון:

 ההערה הזאת נרשמה? יוסף לונדון:

 כן. משה פדלון:

 אדוני, אני מודה לך. יוסף לונדון: 

 תודה.  משה פדלון:

 אפשר לקבל העתק מהמכתב  ששלחת? מאיה כץ: 

 סליחה? יוסף לונדון:

 לחת? אפשר לקבל העתק מהמכתב שש מאיה כץ:

 חד משמעית כן.  יוסף לונדון:

 עדכון ראש העיר בבקשה. ו ניסימוב:  'ג

 זו הייתה פנייה,  יוסף לונדון:

 יש לנו נציגות שם בוועדה. מאיה כץ:

אין לי שום בעיה לשלוח את זה לכל חברי המועצה. רבותיי, אני אשלח לכל  יוסף לונדון:

 מעוניין. חברי המועצה, אלא אם כן מישהו יגיד שהוא לא 
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 כל מכתב שלך אני מעוניין.  יוסף קוממי:

 )מדברים יחד(

 שלחתי. יוסף לונדון:

 

 עדכון רה"ע

 עדכון ראש העיר בבקשה.  ו ניסימוב:  'ג

רבותיי, העיר הרצליה זכתה במקום הראשון מבין ערי ישראל הגדולות  משה פדלון:

ורה קטנה בתחום הספורט. קיבלנו את פרס שרת התרבות והספורט וגם תש

אלף שקלים. זה באמת המקום להודות לסגנית ראש העירייה  75בסך של 

עופרה בל שמחזיקה את תיק הספורט, למנכ"ל יהודה בן עזרא שמלווה את 

שנה ויצק את היסודות להצלחה של המחלקה  40-מחלקת הספורט למעלה מ

ד הזאת, מיקי גורנשטיין והצוות שלו וכמובן לעמותת בני הרצליה והעומ

בראשה יוסי חכם, ואני מכאן מאחל לו בריאות ובשורות טובות. יוסי חולה 

 תקופה ארוכה ואני בטוח שהוא יתאושש מהר ויחזור לעבודה. 

 יהודה בן עזרא:  אמן.

בשעה טובה, כל מטי העירייה ואגפי העירייה והמחלקות העצמאיות עברו  משה פדלון:

לתושבי העיר. אני מתפלא לבניין החדש במטרה אחת, לתת שירות מיטבי 

שלא עשו את זה קודם. חשוב להודות למנכ"ל שעמד בראש הפרויקט, דחף 

עד להשלמה של המבנה ואני רוצה גם להודות לחברה הכלכלית, ארז לזובר 

והצוות שלו. אני לא האמנתי שנגיע לתוצאות ברמה כזו גבוהה של בניין 

בעירייה על הסבלנות ויישר כוח לכולם. תודות גם למנהלים ולעובדים 

והסובלנות. אנחנו נמצאים בהרצה. החודשיים הבאים הם תיקונים 

שיפצורים, אבל המבנה עומד, קיים. מגיעה גם תודה מיוחדת לאגף המחשוב 

 שלנו שעבד לילות כימים כדי להשמיש את הבניין, להעביר את המחשבים.

ולמנכ"ל שלקחו ועשו את רגע משה, גם הגיע הזמן להגיד תודה לראש העיר  מאיה כץ:

הצעד המאוד מורכב, לא פשוט, ואני חושבת שאני אומרת את זה בשמי 

 ובשם כל חברי המועצה, זה כל הכבוד. 
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 יהודה בן עזרא:  תודה רבה. 

רחוב ז'בוטינסקי מקטע רחוב הנדיב עד למנחם בגין, ייכנס החל משבוע הבא  משה פדלון:

 4ת במטרה שהציר הזה יהיה לעבודות עמוקות, עבודות מאוד רציניו

חודשים, וכאשר המימון הוא  4-מסלולים, עבודה שתימשך כחודש, כשנה ו

מיליון שקלים לאותו  18-של ממשלת ישראל. במסגרת הסכם  הגג קיבלנו כ

קטע, אז מהנדס העיר ברכת דרך צלחה, אנחנו, אני מקווה שבשבוע הבא 

מלווים, ילדים עם צרכים ילדים ו 500נבשר להם. שבוע שעבר אירחנו כאן 

מיוחדים, הם התארחו במרינה לאירוע מרגש וזה המקום להודות ליהונתן 

ולצוות שלו, באמת שאירחו אותם, שייט במרינה, מופע של אומן, ארוחת 

צהריים, מאוד יפה. הייתם צריכים לראות את השמחה של הילדים ואנחנו 

ילדים האלה. אנחנו, כרשות נמשיך עם המפעל הזה, לעשות את זה למען ה

אני אומר שוב, תעשו את הכול, יש עוד קבוצות שיגיעו לכאן, יש לנו מה לתת, 

 נעשה את זה בחיבוק ובאהבה. תודה רבה לכם. עד כאן.

 

 עדכון מנכ"ל

 עדכון מנכ"ל בבקשה.  ו ניסימוב:  'ג

פרסומי  יהודה בן עזרא:  כאמור עם השלמת המעבר לבניין העירייה החדש, יצאנו בקמפיין

באמצעות לשכת הדובר תחת הכותרת כל עניין באותו הבניין, כולל סרטון 

 הסברה שזכה לאלפי צפיות והרבה מחמאות. 

 הרצל כיכב בו ובן גוריון. יריב פישר: 

סרטונים זו חברה מצוינת וצריך כל הזמן לעשות את הסרטונים כאלה. זה  מאיה כץ:

 היה, 

יד שזה חברה, אני אמרתי לכולם שזה אני. היית חייבת יהודה בן עזרא:  היית חייבת להג

 לדייק. 

 )הנוכחים צוחקים(

 .. נמצא בפרטים הקטנים, מי יודע. מאיה כץ: 

יהודה בן עזרא:  בסדר מאיה, רשמתי. ביוזמת חבר המועצה יוסי לונדון אנחנו נקיים סיור 
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זמנות, לכל חברי מועצת העיר ביום ראשון בבוקר בשמונה, כולכם קיבלתם ה

 וגם לכולכם עשו, אני חושב שטלפנו לאשר.

 זה חובה? יונתן יעקובוביץ:  

 יהודה בן עזרא:  מה?

 זה חובה?  יונתן יעקובוביץ: 

יהודה בן עזרא:  אני חושב שזה זכות גדולה ועונג גדול מאוד לעשות סיור בבניין העירייה. זה 

יגיע. אנחנו נתחיל בשעה שמונה בבוקר ביום ראשון. אנחנו נשמח שכל אחד ש

בפגישה בלשכת ראש העיר ומשם נצא לסיור מודרך בכל האגפים 

והמחלקות. אני חושב שאנחנו עברנו למקום ראוי ומכובד וחשוב שתבואו 

ותראו. לשכת הדובר עסקו גם בפרסום והפקה של טקסי הנצחה, מסלול 

ו ריצה על שם סגן האלוף עימנואל .. בפארק. קריאת גינה להנצחה אליה

עזיז. אירוע קריאת כיכר על שם יוסי הראל. אירוע קריאת כיכר על שם איתן 

אלדר ואנחנו ניצבים בעיצומם של ההכנות בטקס להנצחת האיש שלנו 

לחודש יום המוקדש לנושא דיור  27-בדמשק אלי כהן זיכרונו לברכה. ב

והתחדשות עירונית הכולל אירוע ועידת הנדל"ן בבית חיל האוויר. את 

ויקט הזה מובילה ממלאת מקום ראש העיר ומחלקת צעירים במרכז הפר

הצעירים. יגיע לסיור השר יואב גלנט ובערב של אותו יום, טקס הנחה 

 לאזרחות כבוד לשר האוצר משה כחלון. 

 מתי? באיזה תאריך אמרת?  יריב פישר: 

 .27-ב מאיה כץ:

 ביולי.  27-יהודה בן עזרא:  ב

 ל ... לוועידה, לאזרחות כבוד ש מאיה כץ:

 זה יגיע אליכם מחר. משה פדלון:

 אם אפשר לבקש,  יוסף לונדון:

 כן, כן. משה פדלון:

 תודה. יוסף לונדון:

 מחר זה יגיע אליכם.  משה פדלון:
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 )מדברים יחד(

ליולי התקיים תרגיל רעידת אדמה  11יהודה בן עזרא:  לא חשוב. מחר זה ייצא. ביום א' 

וא אחראי על נושא של החירום יחד עם ג'ו ואגפים שהובילו שמואל אגרה שה

אחרים. עבודת מטה עם מרכזת הפעלה, חפ"ק עירוני, יחידות לסיוע לעזרה 

ראשונית במקרה של הרס. אני חושב שהיה שיתוף פעולה יפה ומלא גם עם 

הצבא, גם עם המשטרה, גם עם הכיבוי אש וגם עם מד"א, תרגלנו, אנחנו 

. אגף לביטחון, מענה אבטחתי לאירועים המוניים. מוכנים ליום שלא יקרה

מיקוד של אכיפה עירונית באתרי בנייה ובתמ"אות. סיפור לא קל. לא פשוט. 

אנחנו מתמודדים עם זה יפה. כמובן היערכות בכל הקשור לאבטחת בניין 

העירייה החדש. אגף הרווחה פתח קורס להכשרת מקדמי תעסוקה וקורס 

גות צעירים וכל מיני פעילויות בתחום של ..., מינהל של התנהלות כלכלית לזו

נשים, אני שמח לבשר שהמשפטנית הוותיקה הגברת עירית פוקס זכתה 

 בפרס לאיונס למתנדב על התנדבותה רבת השנים למען תושבות העיר. 

 לאיונס ארצי. טובה רפאל: 

 יהודה בן עזרא:  סליחה?

 לאיונס ארצי. טובה רפאל: 

לאיונס ארצי, נכון, תיקון נכון. הפרס הוענק בטקס מכובד לפני כשבועיים  יהודה בן עזרא: 

וכל הכבוד לאירית וכל הכבוד לראש מינהלת, מינהל נשים. קיימנו גם נשים 

מדברות פוליטיקה כנס נערות בהשתתפות נערות ערביות מהעיר טירה 

ת, יש ונערות מתיכון היובל. היה מאוד מעניין, מאוד מרגש וסתם נימה אישי

תמיד על מה לדבר וכדאי לדבר וכשמדברים שני הצדדים, הדברים נשמעים 

 אחרת. 

זה משפט חזק. כשמדברים, לא כששולחים מכתבים. אנחנו קרובים. תראה  יוסף קוממי:

 כמה אנחנו שם.

 )מדברים יחד(

 יהודה בן עזרא:  אתה מבלבל אותי יוסי. תן לי להמשיך. 

 ותך.מי יכול לבלבל א יוסף קוממי:
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יהודה בן עזרא:  אגף שאיפה, עשו עבודה יוצאת מן הכלל בסיום .. גינון במוסדות חינוך 

ופרויקט גינון בשבעה אתרים בעיר, גן הרצוג, שמואל הנגיד, ויזנטל, הכול 

יופיע לכם בפרוטוקול, לא אלאה אתכם, אבל גולת הכותרת, מי שלא ראה, 

 פארת העיר הרצליה.שילך לראות, הפרויקט בגן בן שפר, גינה לת

 יפה שמה באמת יפה.  יוסף קוממי:

 יהודה בן עזרא:  ונטיעת עצים. 

 זה מהארנונה.  משה פדלון:

 יפה. לא, לא, אם זה מהארנונה אני מעדיף שלא.  יוסף קוממי:

 )מדברים יחד(

יהודה בן עזרא:  .. שיפוצי בניינים ברחוב בר אילן. בסוף הישיבה הוא יגיד שהוא חוזר בו 

 מההסתייגות והוא יהיה בעד, שהוא טעה. אגף הנדסה, 

 זה לא חוקי. טובה רפאל: 

 אני אדבר עם אשתי, אני אשאל אותה.  יוסף קוממי:

 זה או מה שעושים בהצבעה או מה שלא. טובה רפאל: 

ביוני שיתוף הציבור ביד  26-ב -יהודה בן עזרא:  תיכף אני אדבר עם אשתך. אגף הנדסה 

ליוני ערב יום פתוח לתושבי נחלת עדה ועוד לפני  19ב'  התשעה. זה יום

 –התוכנית הגדולה שבהמשך מתייחס לנושא של שיתוף ציבור. אגף חינוך 

מכרז צהרונים הסתיים אבל כיוון שיש הנחיות חדשות של השלטון המקומי 

ושל המדינה למחיר של צהרונים, אנחנו צריכים לשבת מחדש ולעשות 

כל פנים אני יכול להגיד בבטחה שיהיו צהרונים בבתי  הערכות מחודשות. על

הספר היסודיים. אנחנו נמצא את דרך המלך להתקדם מול ההפעלה של 

 המקום. 

 רגע יהודה, המדינה לא אמורה להשפיע. אתה אמור להשפיע לפי הסיכום. יריב פישר: 

 יהודה בן עזרא:  לא, המדינה הכתיבה לי.

 המדינה לא באה,  יריב פישר: 

שקל,  650יהודה בן עזרא:  השלטון המקומי הכתיב לי. אמר לי אתה לוקח, הרצליה לוקחת 

שקל ומותר לך לתת חוג  150עושה קייטנה עד שעה ארבע והמדינה מחזירה 
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אחד. זה צהרונים ברמה מאוד נמוכה. זו החלטה, אני לא רוצה להגיד את 

 דעתי.

 אבל יש החלטה נוספת שלך לעשות,  יריב פישר: 

 משה כחלון עושה רק טוב. יוסף קוממי:

 את הבדיקה. .. בנוסף. יריב פישר: 

 יהודה בן עזרא:  שמה?

אתה זוכר שדיברנו והחלטנו כאן שיש את ההחלטה שעושים ועדה משותפת  יריב פישר: 

 עם ההורים.

 יהודה בן עזרא:  הוועדה קיימת. 

 היא קיימת. טובה רפאל: 

שא של מכרז צהרונים בבתי הספר וגני הילדים, הכול יחד עם יהודה בן עזרא:  אנחנו כל נו

ההורים. הכול על דעת ההורים. הכול מתואם עם ההורים. אנחנו גם בשבוע 

 הבא יושבים עם ההורים.

 את הסכום קבעו ההורים. טובה רפאל: 

יהודה בן עזרא:  יחד איתם. אנחנו שמים את זה על השולחן. דרך אגב, חלק גדול מההורים 

כי אנחנו רוצים  1,100, 1,000-ומרים זה לא מעניין אותנו. שייקחו את הא

 רמה גבוהה, אבל אנחנו לא נפעל בניגוד להנחיות של השלטון המקומי,

 להנחיות המדינה. טובה רפאל: 

יהודה בן עזרא:  אבל יש ישיבה. אני יכול להגיד בוודאות שכל מה שנעשה זה הכול יהיה 

רזים יחד עם ההורים. אנחנו לא התקדמנו בדברים בשיתוף ההורים. כל המכ

 האלה צעד אחד. 

האם זה אומר שיהיו צהרונים ברמות שונות? ברמות מחיר שונות? הורים  אלעד צדיקוב: 

 שירצו רמה יותר גבוהה, יכולים לקבל? 

יהודה בן עזרא:  לא, גם זה מוגבל. זאת בדיוק הבעיה. ניתן להוסיף עוד סכום מסוים בשביל 

וד חוג אבל גם זה מוגבל. לא ייתנו לנו לקחת את הסכום שלקחנו בעבר ע

 שנתנו אושר יותר גדול. זה קצת בעייתי אבל אנחנו נמצא את הדרך. 

 לא הבנתי אבל למה, המדינה הרי אמורה לממן את זה.  יריב פישר: 
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ה יכול , את8יהודה בן עזרא:  לא. המדינה אומרת לך, המדינה אומרת קח, הרצליה אשכול 

 שקל, 650לקחת 

 ואת ההפרש מי מממן? יריב פישר: 

 יהודה בן עזרא:  צהרון עד שעה ארבע, בעוד שכל הצהרונים הם עד חמש. 

 ארבע וחצי. יריב פישר: 

שקל על כל ילד. זה מה שהמדינה אומרת לנו  150יהודה בן עזרא:  והמדינה תיתן עוד 

 לעשות. 

 לד.שקל לי 800זאת אומרת  יריב פישר: 

יהודה בן עזרא:  עכשיו, בדיוק, מה שזה גורם, שזה לא עד חמש וההורים רוצים עד חמש. זה 

רק חוג אחד ולא שניים ולפעמים שלושה חוגים, אבל זו בעיה קשה, קבענו 

 שבוע הבא עם ועד ההורים.

 זה בדיוק מחזיר, יריב פישר: 

 אבל זה צד אחד. יש גם צד אחר. ירון עולמי: 

שקל. אפשר גם צהרונים באותה מתכונת, לעשות  1,100שקל, לא  800, 700..  יריב פישר: 

 באותו כסף. ובגלל זה קבענו שתהייה ועדה עם רואה חשבון, 

 יהודה בן עזרא:  יש.

 אז בוא נראה מה הסכום שמה.  יריב פישר: 

 יהודה בן עזרא:  כל שאמרנו, הכול נעשה בוועדה עם רואה חשבון חיצוני. 

 לא, הסכום שקבעתם בסוף שהוא מוסכם על שני הצדדים, ר: יריב פיש

 קבעה הוועדה עם רואה חשבון חיצוני, 1,050יהודה בן עזרא:  למשל גני ילדים במקום 

 .1,100 טובה רפאל: 

 . 980יהודה בן עזרא:  צהרונים של גני ילדים 

 אני יודע. יריב פישר: 

 יהודה בן עזרא:  אבל זה עדיין לא נקבע. 

 לא, מכרז הצהרונים פורסם.  רפאל:  טובה

 יהודה בן עזרא:  מה שסוכם כאן שוועד ההורים, 

 מכרז הצהרונים פורסם. טובה רפאל: 
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 יהודה בן עזרא:  ורואה חשבון חיצוני, זה עובד אחד לאחד.

 זה הסכום שההורים רצו. אנחנו רצינו שהם ייקחו פחות והם לא רצו. טובה רפאל: 

דינה, משרד החינוך, יש את הבית ספר של הקיץ, היה א' ב' והשנה זה יהודה בן עזרא:  המ

העלו, א' ג'. אנחנו בהרצליה החלטנו שזה יהיה א' ד'. העיר אני חושב 

היחידה בארץ שבית ספר של החופש הגדול שזה במחיר מסובסד מאוד, 

ואנחנו את החלק, את החלק שהמדינה לא נותנת לנו, היא נותנת לכיתות א' 

 עירייה תיקח על עצמה מכספי הארנונה של עיר איתנה. ג', ה

 אחוז.  2-את ה דובר:

 יהודה בן עזרא:  כן. בסוף תצביע.

 אני ענייני, תאמין לי.  יוסף קוממי:

יהודה בן עזרא:  מגמת האומנות של תיכון היובל הציגה  יצירות בגלריה העירונית. בתי 

ם מקסימים בתחום הספר הנדסאי יד גיורא והראשונים זכו בהישגי

הרובוטיקה ומדעים בתחרויות בינלאומיות. השבוע קיימנו בלשכת ראש 

העיר ישיבה גדולה מאוד עם אנשי המשטרה, עם אנשי המודיעין של 

המשטרה, עם כל מנהלי בתי הספר התיכוניים, לנושא של נגע של הסמים 

ה והאלכוהול שיש בכל הארץ. לא בהרצליה, בכל הארץ, ואנחנו בהרצלי

רוצים להיות מוכנים עם תוכנית חינוכית, עם תוכנית מניעתית, ועם תוכנית 

 2ליולי עד  1-מאורגנת לכל הקונצרטים שיתחילו מ -של אכיפה. אגף תנו"ס  

לספטמבר בכל מוצאי שבת, מוזיקה בגן שפר בכל יום ראשון, הקונצרט 

ל ייצא הגדול. הקונצרטים והפעילות המוזיקלית של החברה לתיירות. הכו

 בחוברת אחת גדולה שהפרסום ייצא בעוד שבוע ימים. תודה רבה. 

 חשוב לציין את הפעילות בבית קינן ויש אירועים עם מאות אנשים כל הזמן. ירון עולמי: 

 יהודה בן עזרא:  מדהים מה שהולך שם. 

 איש כל מפגש. 400, 350 דובר:

 מדהים, מדהים, מדהים. ירון עולמי: 

 תם לנו את כל הכיסאות. אין כיסאות בעירייה.לקח משה פדלון:

 אין. וגם השבתות, הקבלות שבת של יוסי לונדון במרינה.  ירון עולמי: 
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יהודה בן עזרא:  סליחה, אנחנו התחלנו בשעה טובה לפני שבוע או עשרה ימים בניית מרכז 

. יש ןהתרבות במערב העיר. מרכז תרבות שישמש בית לקונסרבטוריו

ן מאוד פעיל במערב העיר שפועל בתנאים לא תנאים בבית ספר קונסרבטוריו

 סמדר.

 גמלאים. ליאת תימור: 

יהודה בן עזרא:  ובסוף סוף יהיה להם מקום וגם לגמלאים של הרצליה יהיה מקום 

 לפעילות. 

 זה צמוד לסמדר, נכון? יונתן יעקובוביץ:  

 כן. לא ממש. ליאת תימור:  

 יש. לא ממש, מעבר לכב משה פדלון:

 כן, כן. יונתן יעקובוביץ: 

יהודה בן עזרא:  באזור, אנחנו מאוד מאוד שמחים ומי שמוביל את הפרויקט הזה, את 

 הפרוגרמה והזה זה חברת המועצה ליאת תימור וכל הכבוד לחברה ל, 

 לגברת. דובר:

 יהודה בן עזרא:  אני לחברות  של לא קורא גברת. 

 מיליון שקלים. חשוב לציין. כן יוסי. 20-זה פרויקט של למעלה מ משה פדלון:

אני מבקש להודות לראש העיר ולמנכ"ל העירייה שלנו לבקשה שלי לערוך  יוסף לונדון:

סיור לחברי המועצה בבניין העירייה החדש. יש לי בקשה צנועה. הסיור, כפי 

שציין אדוני, יהיה ביום ראשון בבוקר והבקשה שלי שגם יהיה מעט 

משתתף אחד, אני מקווה שכולם יגיעו, אבל אנחנו כולנו  משתתפים ואפילו

 מאוד עסוקים שהסיור יתקיים בכל מקרה. בבקשה.

 יהודה בן עזרא:  גם אם אתה ואני נלך לבד בכל בניין העירייה, אנחנו נלך ונעשה סיור. 

 כולל ארוחת בוקר. ירון עולמי: 

 ומה עם ארוחת בוקר?  ליאת תימור:  

 רבה.  תודה יוסף לונדון:

כן. לא ציינו אבל יוסי וחבריו מובילים פרויקט של קבלת שבת. קיבלתי  משה פדלון:

 סרטים ותמונות. חגיגה אמיתית. תמשיך. 



 ד.נ.  05566
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

17 

 

 ביום שישי זה מתקיים. כולם מוזמנים. יונתן יעקובוביץ:  

 תודה רבה. כן, חגיגה.  משה פדלון:

 

 שאילתות

 בבקשה שאילתות.  משה פדלון:

 

נושא תוכנית המתאר, שיתוף ב -של חבר המועצה מר יריב פישר  - 1מספר שאילתא 

 הציבור

על ידי מר יריב פישר בנושא תוכנית המתאר,  1שאילתות. שאילתא מספר  ו ניסימוב: 'ג

בדיוק שנה מהיום,  156.16-שיתוף הציבור. אני מקריא, נכון? בתאריך ה

ור בתוכנית הועלתה על ידי החתום מטה הצעה לסדר באשר לשיתוף הציב

המתאר. ההצעה ירדה מסדר היום לאחר שפדלון התחייב כי עיריית הרצליה 

תקיים בפועל את הצעתי להליך שיתוף ציבור בכל אחת משכונות העיר. בשל 

מתי התאריך ובאיזה   -כמה מפגשים נערכו? ב'  –כך אבקש לדעת: א' 

בימים אלה  –כמה תושבים נכחו בכל מפגש? תשובה לשאילתא  –שכונות? ג' 

עורך מינהל ההנדסה תהליך של בחירת חברה מקצועית בנושא שיתוף ציבור. 

 מייד לאחר בחירת החברה, יחלו מפגשים וסדנאות לשיתוף הציבור. 

 בבקשה יריב.  משה פדלון:

זה חוזר כל הזמן. זה חוזר לשאילתא שלא הייתה פה על הסקר שלא ראינו  יריב פישר: 

על הסיפור של המזגנים בבתי הספר שאישרנו לפני אותו עד היום. זה חוזר 

שנה. זה חוזר על השיתוף ציבור פה בעצם שאישרנו, כולכם אישרתם אותו  

ואתם מצפצפים עלינו. לא קרה כלום. זה מה שהיה פה במועצה. זה מה 

שכולכם הרמתם את היד וזה מה שלא קרה בסוף. עכשיו, כל מה שאמרנו 

אר וכל התוכנית, תסתכלו בפרוטוקולים, בכל הסיפור של התוכנית המת

שהיו שתי פגישות על זה, כל מה שאמרתם ואתם אמרתם לנו שאנחנו טועים, 

קרה בסופו של דבר. בסך הכול אמרנו יש בעיה של תשתיות, יש בעיה של 

חשמל, יש בעיה של חנייה, יש בעיה של חינוך, יש בעיה של שיתוף ציבור. אני 
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נה שזה מה שאמרנו, מה אומר פלדון? בחודשים רוצה פה לצטט כי אחרי ש

האחרונים פעלתי מול הגורמים המקצועיים בהם יושב ראש הוועדה 

המחוזית ושרי ממשלה במטרה לעצור את תוכנית הבנייה הרוויה של 

המדינה. לא שאתה אישרת כל הזמן. מענה של תשתיות בסיסיות בהם מים, 

מרתי לך אני אצביע בעד רק חשמל, דרכי תחבורה, דרך התחבורה, אני א

תאשר את רחוב הנגב. במכלול נסיבות אלה הגענו למסקנה שאנחנו נצא 

למהלך של שיתוף ציבור מעמיק ויסודי. אתם אישרתם כזה תהליך לפני 

 שנה. היה פה, איפה היינו כל השנה הזאת? 

 יריב, משה פדלון:

 מה נעשה בשנה הזאת? יריב פישר: 

 )מדברים יחד(

וחצי השנים האחרונות אני  4-אני היחיד שהצביע פה נגד. בישיבות שנעשו ב : יריב פישר

 ותום היחידים שהצבענו נגד. 

 שנייה. משה פדלון:

כולכם הצבעתם פה בעד ואתם הצבעתם בעד על כל מה שאמרנו, כל מה  יריב פישר: 

 שאמרנו ופתאום אתם מתנגדים.

 יריב. משה פדלון:

איפה אתם שנה? הטענה שלי היא לא למה עכשיו מה קרה.  ואני באמת שואל יריב פישר: 

שאלתי מה קרה פה שנה שלמה שהבטחנו לציבור  שיקרה. אתה הבטחת, לא 

 קרה, עכשיו פתאום עושים איזה פליק פלק, 

 יריב, משה פדלון:

עכשיו אני רוצה גם להמשיך. אותו הדבר עם השטות הזאת של היועץ  יריב פישר: 

לחודש אי אפשר להגיש אישור. מה  30-ר הזה? עד ההמשפטי. מה זה הדב

לחודש, בדקתי את זה משפטית, תפסיקו לשחק  30-זה? יש לכם אישור עד ה

עם התושבים. זה ממש משחק עם התושבים. יש חוות דעת שאומרות בפירוש 

שאפשר להסיר את הבקשה שאתם הגשתם ואישרתם והנה אתם עושים .., 

הייה בדיחה. אני כבר לא נעים לי לדבר עם תעשו את זה מייד. זה כבר נ
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האנשים. אנחנו מבטיחים להם מזגן, אין מזגן. מבטחים להם שיתוף ציבור 

אין שיתוף ציבור. מה, בשביל מה אנחנו פה בכלל? מבטיחים לראות איזה 

סקר, סקר, הבטחת, אתה אמרת בישיבה הקודמת יהיה לך את הסקר וכולם 

 פה. איפה? עבר חודש. 

 ים יחד()מדבר

זה הופך את ישיבת מועצת העיר הזאת לצחוק. כאילו הנה עכשיו העלינו פה  יריב פישר: 

שנים כבר העליתי את זה, ירון  10ועדת ארנונה. אני אומר לכם, אני, לפני 

העלה את זה עכשיו, לא קורה. אנחנו מרימים את הידיים, זה נהייה כמו 

להצביע מה שאתם רוצים, לא  ממשלת ישראל, לא קורה שום. אנחנו יכולים

 יקרה כלום גם ככה. תעשו מה שאתם רוצים.

 . 2009-אני רוצה להזכיר לכולם וגם לך יריב, שתוכנית המתאר התחילה ב משה פדלון:

 נו, יריב פישר: 

ואז כן שיתפו את הציבור, היו שולחנו עגולים, בתחילת הדרך שמעו את  משה פדלון:

 ו, שלא עשו מספיק,הציבור. יכול להיות שלא שמע

 אבל אתה אמרת שלא שמעו את הציבור. יריב פישר: 

, אנחנו המשכנו אותה. אנחנו המשכנו 2009-כשתוכנית המתאר התחילה ב משה פדלון:

 אותה. כן ביצענו שיתופי ציבור בכל מה שקשור,

 בשעה ארבע בנווה עמל? יריב פישר: 

 רק שנייה, משה פדלון:

יברנו על זה, בגלל זה הסמכתם איתי שצריך לעשות בכל, בכל אנחנו כבר ד יריב פישר: 

מקום. אתה סיכמת איתי לפני שנה. זה מה שאתה אמרת, יהיה בכל שכונה 

 שיתוף ציבור. עברה שנה, כלום. 

שנה בעיר הזו.  50אנחנו עשינו מהלך היסטורי. לא הגישו תוכנית מתאר  משה פדלון:

נקים מהמדינה, פעם שנייה כדי עשינו צעד אמיץ כדי לקבל פעם אחת מע

לקבל הסמכה של ועדה מיוחדת מייעצת והתחדשות עירונית. עכשיו, כאשר 

 זיהינו שיש בעיה עם הרגולטור בתחום המים והחשמל,

 אבל זה מה שאמרנו לך לפני שנה. אמרת שהכול בסדר.  יריב פישר: 
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 אני לא אמרתי.  משה פדלון:

ת אין בעיה של חנייה. אמרת אין בעיה של אמרת שהכול בסדר. אמר יריב פישר: 

תחבורה. אתה אמרת דברים יותר חמורים מזה דרך אגב. בדיוק עכשיו מה 

שאתה אומר הפוך. כל מה שאתה אומר עכשיו זה הפוך ממה שהיה בכל 

 4שנים אמרנו לך את זה.  4הדיונים. שנה שלמה זה מה ש, למה שנה שלמה? 

 שנים אמרנו לך את זה. 

 .. תוכנית המתאר, ן:משה פדלו

 )מדברים יחד(

 יריב, משה פדלון:

 גם לגבי הפינוי בינוי, יריב פישר: 

 שנייה, משה פדלון:

וגם לגבי סוקולוב. סוקולוב זה הכי חמור, כי סוקולוב בדיוק זה מה שאמרנו,  יריב פישר: 

 כולל תום, זה בדיוק מה שאמרנו לך על סוקולוב ואמרת לי מה פתאום.

יריב, אנחנו הגשנו את תוכנית המתאר, נפגשנו עם מנהלת המחוז, היא  משה פדלון:

מאפשרת לנו עכשיו זמן לא מוגבל לשמוע את רחשי הציבור, לבצע עבודת 

 מטה מסודרת עם הציבור ואיפה שצריך לתקן נתקן. מה קרה?

 אני אומר, יריב פישר: 

 מה קרה? קיבלנו החלטה אמיצה.  משה פדלון:

 אומר קיבלת החלטה, קיבלת החלטה גם פה, למה לעבוד על הציבור?אני  יריב פישר: 

 שנה על מיזוג האוויר בבתי הספר?  15יריב, למה לא פעלת  משה פדלון:

 אני אומר לך שפעלתי.  יריב פישר: 

 בבתי ספר. משה פדלון:

 תאמין לי שפעלתי.  יריב פישר: 

 למה לא עשית את זה?  משה פדלון:

 הלכתי לישיבות במינהל בשביל לקדם דברים כאלה.אני גם  יריב פישר: 

 איפה היית?  משה פדלון:

 עשיתי דברים. יריב פישר: 
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 שנה,  15איפה היית? השומר  משה פדלון:

 מספיק דברים עשיתי כאן. יריב פישר: 

 איפה אתה היית? משה פדלון:

שנה שזה  מספיק דברים עשיתי כאן ואני אומר לך עוד הפעם, אמרת לפני יריב פישר: 

 יקרה. 

 )מדברים יחד(

 אבל מה זה עוזר שיש תשובה, גם ככה לא עושים.  יריב פישר: 

 המליאה, המליאה, שנייה,  משה פדלון:

 .. נרשם, עוברים הלאה.  טובה רפאל: 

אני רוצה לסכם. מליאת הוועדה המקומית החליטה בפה אחד לפנות למחוז,  משה פדלון:

 ו ממשיכים הלאה. נשמע את הציבור, לבצע תהליכים שציינתי, אנחנ

 תעשה ואל תדבר. יריב פישר: 

 נשמע את הציבור בכל השכונות. אנחנו מלווים אישית את הדבר הזה.  משה פדלון:

 )מדברים יחד(

 אמרת אותו הדבר לפני שנה. יריב פישר: 

 בבקשה? משה פדלון:

 בעד זה. אמרת בדיוק אותו הדבר לפני שנה. הצבעתם כולכם  יריב פישר: 

 אמרתי, בסדר. הלאה.  משה פדלון:

 

בנושא מלון שיא היוקרה במרינה  -של חבר המועצה מר יריב פישר  2שאילתא מספר 

 הרצליה

על ידי מר יריב פישר בנושא מלון שיא היוקרה  2ברשותכם, שאילתא מספר  ו ניסימוב: 'ג

לעיריית  במרינה הרצליה. לאחרונה פורסם בעיתונות כי קבוצת חג'ג' פנתה

הרצליה בבקשה להגדיל את זכויות הבנייה בשטח באזור מרינה הרצליה. 

אלפים מטר מרובע. בשל כך אבקש לקבל את  10-מדובר בקרקע בגודל של כ

הפרטים הבאים: כמה פגישות נערכו עם הקבוצה, מתי והיכן? האם הקבוצה 

ת התחייבה שיהיה מדובר בבית פופר? האם ניתנה להעביר את התוכניו
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חברת חג'ג'  –שהעבירה הקבוצה? מה .. מול הקבוצה? תשובה לשאילתא 

מקדמת הליך תכנוני מול מינהל ההנדסה שהחל לפני כשנתיים. נכון לתאריך 

זה דנה הוועדה המקומית בבקשת החברה לאחד שתי חלקות בהתאם 

מוגשת כתוכנית בסמכות מקומית לאיחוד  B/313לפירוט הבא. תוכנית הר/

בייעוד מלונאות מתוקף  656בגוש  20-ו 19תוכנית חלה על חלקות וחלוקה. ה

. מטרת התוכנית הינה איחוד 1995לאוגוסט  27/א, בתוקף מיום 2003הר/

שתי החלקות ושינוי קווי בניין בכדי ליצור חלקה אחת שתאפשר הקמת מלון  

בקנה מידה בינלאומי תוך שמירה על זכויות הבנייה הקיימות ושמירה על 

 13המאושר בתוכנית. דבר הפקדת התוכנית פורסם בעיתונים ביום  גובה

 . 2017לינואר 

 בבקשה. השלמה. משה פדלון:

 . 17ינואר  ו ניסימוב: 'ג

 כן יריב. בבקשה.  משה פדלון:

 . 13.1 ו ניסימוב: 'ג

 )מדברים יחד(

 בבקשה יריב. משה פדלון:

 בבקשה יריב.  ו ניסימוב: 'ג

קומות בקו הראשון  40מהסוף. מדברים פה על סדר גודל של אני אתחיל  יריב פישר: 

לים. אני מצטט: לא ייתכן כי על חוף הים והפתוח של הרצליה תקום מפלצת 

 בטון. 

 לא שומעים אותך יריב. מאיה כץ:

 ציטוט של מי?  דובר:

לא ייתכן כי על קו החוף הפתוח של הרצליה תקום מפלצת בטון. זה יפגע  יריב פישר: 

ת הסביבה ויפגע באיכות החיים של כלל התושבים. מלון בסדר גודל באיכו

כזה יהווה אבן שואבת לאלפי כלי רכב ביום, הוא עלול ליצור קטסטרופה 

מטר  100תחבורתית לכלל באי מערב העיר ומשתמשי כביש החוף. בדיוק 

דרומית למקום שאתה אמרת את זה אלעד. אני לא מבין אתה הבדל. ממש 
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מטר דרומית למקום  100קומות,  40ההבדל. פה מקדמים לא מבין את 

קומות על הים, זה מה שאתם מקבלים שמה, דבר שאתה  40שאתה מתנגד. 

התנגדת. מה שאתם עושים פה כרגע זה צביעות. זה פשוט צביעות. לאחד 

אתם רואים שיש שם תושבים שמתנגדים, עושים שמה בלגן, אתם מתנגדים, 

שנים אתם מקדמים את התוכנית  3פה במשך  מגישים בג"צים, בלגנים.

קומות אתם  40, אני ראיתי את ההדמיה, 40הזאת בשקט בשקט עם 

מקדמים שם על הים וזה צביעות. זה פשוט צביעות מה שאתם עושים כאן. 

הידיעה כבר יצאה לעיתונות. החג'ג'ים, תלכו אליהם דרך אגב, הם יראו לכם 

שם. תוכנית יפיפייה, באמת. מי גם את התוכנית שהם הולכים לבנות 

 40שעושה, האדריכל הזה, זה אחד שבנה גם בסינגפור. תוכנית יפיפייה. 

קומות אתם מקדמים שמה בשקט בשקט, בזמן שאתה עושה את זה, זה 

 פשוט צביעות. זה מה שיש לי להגיד לך.

 או קיי, המהנדס, אתה יכול להשלים?  משה פדלון:

  קומות? 40זה  ליאת תימור: 

 כמה נתונים .. לא נכונים. גם הכתבה בעיתון הייתה לא נכונה ... מייק סקה:

 אתם מצוטטים שם. יריב פישר: 

 רק שנייה. הוא לא הפריע לך. משה פדלון:

 ... בסך הכול הוגשה לנו תוכנית .... של איחוד שתי חלקות ... מייק סקה:

 שזה אומר? ליאת תימור: 

 אני לא רוצה ... מייק סקה:

 או קיי, אבל לא, יאת תימור: ל

 קומות. 40לא  משה פדלון:

 קומות. 40לא  מאיה כץ:

 קומות.  40לא  משה פדלון:

 ...  מייק סקה:

 אף אחד לא אמר שנותנים קומה אחת.  מאיה כץ:

 רגע, אנחנו רוצים לשמוע. ליאת תימור: 
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 הוא אמר שהוא לא רוצה להתחייב, אם זה ככה או ככה או ככה. מאיה כץ:

 אנחנו בשלב של איחוד חלקות בלבד. זה הפרסום. משה פדלון:

 ... של שימושים ... מייק סקה:

והסדרנו גם את השצ"פ כדי שיאפשר גישה לכל אורך המרינה כדי שיאפשר  מאיה כץ:

 איזשהו תהליך,

 .. של המרינה, מייק סקה:

 נכון. מאיה כץ:

 ... מייק סקה:

ר שכשזה יהיה בשלב יותר מתקדם, שנדע, כי אני רק אבקש מראש העי ליאת תימור: 

אנחנו, לפחות אני הצבעתי בעניין המלון שלא תהייה את ההגדלה שלו ואני 

 הייתי רוצה להמשיך עם זה. 

 הוא לא מדבר,  מאיה כץ:

 לא, אמרתי מאחר ומה שטענתי לגבי מלון אחד, אני טוענת לגבי מלון, ליאת תימור: 

 תו דבר.אנחנו טוענים את או מאיה כץ:

 מצוין, אז אני אשמח שאני אדע על התוכנית הזאת .. שלא היה ולא נברא.  ליאת תימור: 

 אנחנו מדברים על שטח שמיועד מראש לבית מלון. משה פדלון:

 מאה אחוז. ליאת תימור: 

 זה בתוכנית המקורית. זה לא המצאה חדשה.  משה פדלון:

ם לראות אותה בסדר? אתה אמור ההדמיה שהובאה לכם, אנחנו מבקשי יריב פישר: 

 לפקח על זה. 

 לנו הוא אמור, אם חג'ג' בא לו לעשות פינות,  ליאת תימור: 

 כרגע נאמר ... יריב פישר: 

 ברשותך. משה פדלון:

 )מדברים יחד(

 זה החוק, הוא מאפשר לי.  יריב פישר: 

 בו. כאשר נגיע, אנחנו מדברים על איחוד חלקות. אין עוד תוכנית. עוד לא יש משה פדלון:

 אבל יש ... יריב פישר: 
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 קומות. אתה מבהיל את כולם. 40עוד הפעם, אתה מדבר  משה פדלון:

שנים וחצי ישבתם איתם הרבה מאוד פעמים  3-אני מדבר על זה ש יריב פישר: 

 והבטחתם הרבה מאוד דברים.

נתונים קומות, זה לא כמו שאתה מתאר פה. ה 40אתה מדבר על, זה לא  משה פדלון:

 שאתה מציג הם לא נכונים. 

 אני רוצה לראות את ההדמיה.  יריב פישר: 

 זה מגיע גם למליאת הוועדה. דובר:

 אם רוצים. מאיה כץ:

 בוודאי.  משה פדלון:

 )מדברים יחד(

 או קיי, בבקשה.  משה פדלון:

 

 הצעות לסדר

 הצעות לסדר.  ו ניסימוב: 'ג

 

 הנושא הוא סקר שביעות רצון –יריב פישר  הוגשה על ידי מר - 1הצעה לסדר מספר 

 הנושא הוא סקר שביעות רצון.  –על ידי מר יריב פישר  1הצעה לסדר מספר  ו ניסימוב: 'ג

 איפה הצעות לסדר?  מאיה כץ:

 איפה זה?  יוסף קוממי:

 זה בחומר.  ו ניסימוב: 'ג

 זה סעיף ה' בסדר יום. דובר:

 זה סעיף ה'.  ו ניסימוב: 'ג

 הצעות לסדר.  ל: טובה רפא

למרות ההבטחות מישיבת המועצה האחרונה המצ"ב, הסקר לא הועבר  ו ניסימוב: 'ג

לידיעת חברי המועצה. אבקש כדלקמן: בשל הצעתי לסדר אחד מועצת העיר 

הרצליה אינה חותמת גומי. חובה להעביר את החומרים למליאת חברי 

הרצליה דורשת להקפיד  מועצת העיר בזמן ועל פי חוק.  שתיים, מועצת העיר
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יתרה על ביצוע החוק ועל העברת החומרים לחברי המועצה בזמן. זו ההצעה 

 לסדר.

 אני אין לי הרבה מה להוסיף.  יריב פישר: 

 יהודה בן עזרא:  תן לי לדבר.

 יש לי ..., יריב פישר: 

 יהודה בן עזרא:  רגע, 

 תן לי רגע, אני עובר אליך.    יריב פישר: 

 זרא:  חכה רגע, יש לי הצעה. יש לי הצעה.יהודה בן ע

 מה, הבאת את הזה?   יריב פישר: 

 יהודה בן עזרא:  לא, יש לי הצעה.

 הבטחת  שתביא את זה למחרת בישיבה הקודמת.   יריב פישר: 

יהודה בן עזרא:  תן לי, יש לי הצעה. יריב פישר מוריד את ההצעה מסדר היום כי זו התקפה 

ירייה והוא צודק בהתקפה שלו ותוך מספר ימים תקבל חזיתית על מנכ"ל הע

 את זה. 

 אנחנו גם נוכל לקבל את הסקר?  מאיה כץ:

 יריב פישר:  מה ראית פה התקפה חזיתית? 

 יהודה בן עזרא:  כי אני הבטחתי ולא קיימתי. 

 החוק ברור ואני מצטט לכם פה ... יריב פישר:  

 ולא קיים.יהודה בן עזרא:  אתה צודק. אני הבטחתי  

 גם הייתי צודק מקודם ולא קרה כלום שנה, אבל בסדר. סבבה.   יריב פישר: 

 )מדברים יחד(

 יהודה בן עזרא:  יריב, עד יום ראשון. 

 לכולם אתה שולח?  יוסף קוממי:

 כן, בוודאי, בוודאי.  משה פדלון:  

 יהודה בן עזרא:  לא, רק ליריב. אתה תבקש יפה, אולי. 

 למי שמשלם ארנונה. רק יריב פישר: 

 אני כן בהכול.  יוסף קוממי:
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 בבקשה ג'ו, הלאה.  משה פדלון:

 

 תב"רים

הצטיידות חדשה בית ספר אופק אגף החינוך.  1976תב"רים. תוספת תב"ר  ו ניסימוב:  'ג

-אלף שקל עם ביצוע ב 600הבקשה לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 

הצטיידות גני  1999"ר חדש מספר . מי בעד? פה אחד, תודה רבה. תב2017

אלף שקל לביצוע  190ילדים לאחר שיפוץ. הבקשה לאשר תב"ר חדש בסכום 

 , טרם עודפי תקציב רגיל. מי בעד? פה אחד, תודה רבה. 2017בשנת 

 

 ו' –שינויים  –הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( 

. ו' –שינויים  –מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( הצעת שינויים )העברות  ו ניסימוב: 'ג

 נעשה הצבעה.  –החומר הועבר אליכם. אם יש לכם הערות, אם לא 

 רוני? משה פדלון:

 רוני. ו ניסימוב: 'ג

אני רוצה רק לומר שלאחר השינויים יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב  :חדדרוני 

 מאוזן ותקציב הביצוע. 

 הצבעה? מי בעד? פה אחד, תודה רבה. תודה.  ו ניסימוב: 'ג

 

 החלטות ועדת הנצחה

המלצות ועדת הנצחה. ברשותכם. ההחלטות לפניכם. אנחנו נעשה צבעה. מי  ו ניסימוב: 'ג

 בעד? 

 מה זה? מה זה?  יוסף קוממי:

 המלצות ועדת הנצחה אצלכם מול העיניים? ו ניסימוב: 'ג

ה. אני כבר שנתיים וחצי, עוד לא הנציחו את יש לי הערה. יש לי הערה לגבי ז יוסף קוממי:

 מה שהובטח לפני שנתיים וחצי. אני רוצה לדעת מה עם זה היום. 

 על מה? משה פדלון:

שנים. חבר'ה, זה לא יכול  3על שמיר ועל גנדי. עבר במועצת העיר. כבר  יוסף קוממי:
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 להיות שאני, את כולם הנציחו,

 יוסי, משה פדלון:

 נו בעיה עם ראש ממשלה ושר בישראל,ויש ל יוסף קוממי:

 לא, לא, אין, יוסי, משה פדלון:

 אומרים לי כן ולא מנציחים. יוסף קוממי:

יוסי, יוסי ברשותך. ועדת השמות הנציחה, החליטה על שמיר. בפועל יש לנו  משה פדלון:

כבר רחוב ובניין על שם שמיר. השבוע היה אמור להיות טקס, האזור לא 

עם המשפחה, ברגע שנסיים את סלילת האזור, אנחנו הושלם. סיכמנו 

 מתואמים עם המשפחה ויהיה טקס מכובד ומכבד. 

אני חושב שכדאי שגם אנחנו נדע. אם אני אדע, אם הייתי יודע את זה, לא  יוסף קוממי:

 הייתי שואל את זה. עכשיו אני שואל. מה עם רחבעם זאבי? 

 גם אותו הדבר. משה פדלון:

 ה, מ יוסף קוממי:

 יש, יהיה רחוב על שמו.  משה פדלון:

 שנים חבר'ה. 3כן, מתי?  יוסף קוממי:

 )מדברים יחד(

 סליחה, סליחה, אני לא רוצה שאף אחד יענה לי.  יוסף קוממי:

 יוסי, משה פדלון:

 יש ראש עיר, שהוא יענה לי.  יוסף קוממי:

 בו אצלי, נערכה עבודת מטה בין ג'ו רינה לבין איציק כבל. יש משה פדלון:

מה שאני רוצה מתי יהיה, מתי תגיד לי עוד חודש, עוד שנה, אני רק רוצה  יוסף קוממי:

 מילה,

 יוסי, משה פדלון:

 שתהייה מילה, זהו. לא לחכות עד סוף הקדנציה.  יוסף קוממי:

 יוסי, נקבע טקס לשמיר. אני הייתי בשטח. משה פדלון:

 בסדר, מאה אחוז. יוסף קוממי:

דיין סוללים. כשיסיימו את הסלילה הסופית, נעשה טקס מכובד. היום אם ע משה פדלון:
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 תגיע למקום, כתוב רחוב יצחק שמיר. 

אין לי, אין לי, עוד הפעם אני אומר, אני מבקש גם לדעת בקשר לרחבעם  יוסף קוממי:

שנים שאישרנו, מתי תהייה  3זאבי. מתי להערכתך ראש העיר, לאחר 

 הנצחה? זה מה שאני מבקש.

 אישרנו,  משה פדלון:

 אישרנו אבל היה,  דוברת:

 אישרנו, אני יודע שאישרנו. אני רוצה לדעת מתי יתבצע.  יוסף קוממי:

לגבי גם יצחק שמיר מתואמים עם המשפחה. בחודש הקרוב יהיה טקס. לגבי  משה פדלון:

גנדי נתאם עם המשפחה. אם הם נמצאים בארץ יהיה טקס. ירצו עוד 

 גם תלוי בעבודות השונות שם.  חודשיים .., זה

אין בעיה, אני עוד הפעם, רק אני מבקש, היות ואני באמת הצעתי את זה, אז  יוסף קוממי:

שנים אני יושב בשקט, לא אמרתי מילה  3אני רוצה לדעת הערכה, בערך. 

 וחצי מילה.

 יוסי,  משה פדלון:

 יו. הזכרתי את זה לפני שנה, ואני מזכיר את זה עכש יוסף קוממי:

 יש רחובות, אני מזכיר לך שיצחק שמיר מתחבר לז'בוטינסקי, משה פדלון:

 בסדר. יוסף קוממי:

 מתחבר לבגין, סוללים.  משה פדלון:

 אני לא נכנס לזה.  יוסף קוממי:

 מי שעובר היום ... משה פדלון:

שנים,  מותר לי לדעת מתי  3בסך הכול ביקשתי, ביקשתי בסך הכול לאחר  יוסף קוממי:

 תהייה הנצחה. זה מה שביקשתי.

 תהייה הנצחה. רינה, תעדכני אותו בהמשך, בסדר? משה פדלון:

 מה הבעיה? יוסף קוממי:

 רינה וג'ו יעדכנו אותך. בבקשה יוסי.  משה פדלון:

בנושא ועדת ההנצחה. אני אצביע בלב כבד בעד רוב ההחלטות של ועדת  יוסף לונדון:

העיר, בגלל הידיעה שהנושא קרוב מאוד ההנצחה, רק בגלל כבודות של ראש 
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לליבו. לטעמי חללי צה"ל זוכים להנצחה הראויה ואין צורך להוסיף על כך. 

העיר הרצליה צריכה להיות עיר שטוב לחיות בה ואין לעשות את המרחב 

הציבורי כולו למרחב של הנצחה. האם מישהו חשב מה יקרה ביום שכל 

מי שנפל, אם בפעולה קרבית ואם  הגינות יהפכו לאתרי הנצחה? האם כל

בתאונת דרכים, ראוי להנצחה נפרדת? אחרי שהנצחנו את החיילים שנהרגו, 

אנו מתבקשים להנציח נפגעי תאונות דרכים. ייתכן ומחר נתבקש להנציח את 

אלפים החולים שמתים מדי שנה בבתי החולים בישראל בגלל זיהום שיש  4

מחודשת בנושא ההנצחה במרחב  בבתי החולים. אני פונה לבצע חשיבה

הציבורי. אני מבקש להציג את העובדה שצה"ל מקפיד מאוד להנציח בצורה 

 אחידה,

 שיטתית. ליאת תימור: 

את כל מי שנפל בלי קשר לאופן שבו הוא נפל ובלי קשר לדרגה שלי. אם אני  יוסף לונדון:

ה למה. מנציח חלל אחד בגבעה קטנה וחלל אחר בגינה גדולה, נשאלת השאל

ולמה חלל זה ולא חלל אחר. אני אצביע בעד כל ההמלצות מהסיבה 

שבו מבקשים להנציח מי שנהרג  9שאמרתי, להוציא, אני אצביע נגד סעיף 

 בתאונת דרכים. 

לא, לא, אתה לא קראת עד הסוף, סליחה יוסף, אבל ההחלטה היא לעשות  ו ניסימוב: 'ג

 גינה, אנדרטה לכולם.

 9קראתי, במקרה קראתי פעמיים את הסעיף הזה ועדיין אני בסעיף אני  יוסף לונדון:

אצביע נגד. יש גדול למה שצריך להנציח. לא כל מי שמת ונפטר הופך לקדוש. 

זה כואב אבל אנחנו עיר. המשפחה תפקידה להילחם למען קרוביה. אנחנו 

כמי שאמונים לחשוב על ציביון העיר, צריכים לחשוב במבט רחב. אנחנו לא 

ריכים לקדש את המרחב הציבורי כולו למען אלה שנהרגו ולא חשוב מאיזה צ

סיבה. על כל חלל של צה"ל הלב נקרע, אבל המדינה קבעה כללים ובמקרה, 

במקרה הכללים הללו גם נכונים. בואו נכבד את מה שהמדינה החליטה 

 ובמקרה זה כל המוסיף גורע. תודה. 

 אני רוצה, סליחה,  ליאת תימור: 
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 לא, תן לליאת, בבקשה. פדלון:משה 

אני מתנצלת, לא ידעתי. תראה, הנושא של ההנצחה הוא נושא שחוזר. אני  ליאת תימור: 

מוצאת שיש איזושהי כפילות וחוסר תיאום בין נושא ההנצחה לנושא ועדת 

שמות. הרבה פעמים יש מין דריכה על הרגליים ודבר שלא עבר בשמות, עובר 

. עכשיו, אנחנו דיברנו על זה וזה מאוד חשוב לי בצורה עקיפה דרך הנצחה

שזה יתקיים, שנושא ההנצחה נדרשת לו חשיבה ציבורית. אני מקווה שלא 

יהיו עוד חללים, אבל מה יהיה אילו לא יהיה לנו מספיק גינות, אז רק מי 

שהמשפחה שלו טרחה לקדם את זה? זה באמת נוגד את הנושא שחיילי צה"ל 

דיברנו על זה אולי שתהייה גינה אחת לכל חללי צה"ל. הם ברמה שוויונית. 

דיברנו על זה שאולי תהייה גינה אחת שתוקדש לנושא של נפגעי שואה ובני 

משפחותיהם. אבל להתחיל אחד אחד, זה מאוד מאוד בעייתי. אני אומרת 

את זה גם בתור מי שנדרשה לנושא של סלים סביבתיים של סביב ההנצחה 

יש כאן פתח מאוד מאוד בעייתי וראוי להתייחס אליו הזאת. אני חושבת ש

בהרבה מחשבה ולא ככה כלאחר יד. זה באמת צריך לדון בזה. זה נושא 

 מאוד כבד וגם מאוד רגיש. 

 כן. בבקשה ירון. משה פדלון:

 אני לא רוצה להכניס את זה לאיזשהו ויכוח.  ירון עולמי: 

 אתה יכול לדבר רק יותר חזק?  מאיה כץ:

כן, זה נושא באמת רגיש ומורכב. והייתה מדיניות מסוימת אגב בקדנציות  עולמי: ירון 

האחרונות, אבל אני מכיר את הנושא מקרוב ואני מכיר גם הרבה משפחות 

ואני תמיד שואלים אותי למה אני מגיע לכל הטקסים האלה. אני משתדל 

שפחות להגיע לכמה שיותר טקסים כי אני, אני רואה מה זה עושה עבור המ

האלה, מה זה עושה עבור הקרובים, מה זה עושה עבור האנשים ומה נדרש 

מאיתנו, כל כך מעט. את אומרת ייגמרו הגינות, יהיו חורשות. את יודעת מה, 

בארצות הברית, הוא דיבר על תאונות דרכים, סתם, סבתא שנפטרה, אז הבן 

זה סתם, שלה יכול לשים על, אגב, יש מלא ספסלים בסנטרל פארק עם כ

 משהו כזה, 
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 אלפים שקלים.  10משלמים על זה  ליאת תימור:  

 תקשיבי,  ירון עולמי: 

 זה רעיון מצוין.  ליאת תימור: 

 שנייה, אני נותן דוגמה. ירון עולמי:  

 מצוין. ליאת תימור: 

תראי, אפשר לקחת בסוף ספסלים ולשים עליהם פלק. אפשר לעשות אלף  ירון עולמי: 

תמיד אפשר יהיה לחשוב את הדבר הקטן הזה שיעשה משפחה  ואחד דברים.

 מאושרת כמו אני לא יודע מה. 

 זה יותר ממאושרת ירון. זה יגרום לה לחיות מחדש. מאיה כץ:

נכון. אגב, לי אין בעיה, לי אין בעיה עם הקטע הזה, המרחב הציבורי. אני  ירון עולמי: 

תביטו לאחור, הניחו אוהב את האנשים שאוהבים את השירים האלה אל 

לנופלים. לא. צריך להביט לאחור. עם שאין לו עבר ואין לו היסטוריה והוא 

לא מתגאה בה וחושב עליה, גם לא יהיה לו הווה וגם לא יהיה לו עתיד. אין 

לי בעיה עם זה. זה לא מפריע לי. אני חושב שכן, הרי מה זה ועדת הנצחה? 

הציבור או נציגים שלהם שמקבלים מה זה ועדת שמות? בסוף זה או נבחרי 

החלטות ואני סומך על ההחלטות שהם מקבלים ועד היום ברוך השם 

התקבלו כאן החלטות, אגב, ועדת שמות שהתקבלו שאפילו לא הייתי שמח 

לגביהם, מרגע שהם התקבלו, יישרתי קו וזה קרה והונצחו כאן, מכאן 

 ומשם. 

להיות איזה התאמה, שאתה לא יכול להגיד אבל אתה מסכים איתי שצריכה  ליאת תימור: 

 פה לא על משהו ושם כן.

אבל יש לזה קריטריונים ויש לזה שום שכל. אנשים חושבים על זה ואנשים  ירון עולמי: 

מחליטים לגבי זה. תראו, זה לא פשוט ואני מסכים, אבל תאמינו לי תמיד 

ואני שוב  יהיה דרך אם נרצה להנציח את כל אותם אנשים, נמצא את הדרך

אומר, אגב, גם נפגעי תאונות דרכים כבר היו כאן יוסי. אפילו בקדנציה 

 הקודמת שאתה היית חבר בה ואתה הצבעת בעד. אני יכול לתת לך דוגמה.

 יוסי לונדון אבל לא היה ב.. הקודמות. ליאת תימור: 
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 אני רואה שאתה הולך בדרכו של ביבי נתניהו.  יוסף לונדון:

 )מדברים יחד(

 לא זכיתי להיות בקדנציות קודמות.  וסף לונדון:י

 אז לא אתה.  ירון עולמי: 

 זה מרגיש כאילו היית כאן. ליאת תימור: 

 לא אתה. אני מנסה לומר הסיעה שלך היא זאת שהצביעה בעד וזה קרה. ירון עולמי: 

 הוא לא אחראי להם.  ליאת תימור: 

חושב שאנחנו עושים, פותחים כאן את  שוב, זה הכול כאן באמת, אני לא ירון עולמי: 

הכול. אנחנו כן מקבלים בקשות ובקשות שהן סבירות ואגב שהן לא סבירות, 

אז גם נדחות חלק מהבקשות. כלומר לא כל  מה שמבקשים כאן אפשר 

לעשות. אבל הדברים הקטנים, הכיסא או הספסל, העץ, החורשה, פה גינה, 

י חושב שנותנים כאן אנשים להחליט שם זה, אני בהחלט חושב שזה ראוי ואנ

לגבי זה שזה אנחנו. ועדת הנצחה, ועדת שמות, זה מגיע בסוף לכאן ומאושר 

 במועצת העיר.

אבל זאת בדיוק הבעיה. יש דברים שאני חושבת שהם הליך. תראה, אני,  ליאת תימור: 

חלק מהרצון שלי להיות נבחרת ציבור זה להשפיע על החלטות שיש להן 

כלל הציבור. זאת אחת ההחלטות, לא שבהכרח דעתי זאת  השפעה על

שתתקבל או לא תתקבל, אבל שלפחות אני מרגישה שזה נושא שראוי וחשוב, 

שהוא לא יהיה כמו שמתרחש ברגע זה, שאני מצביעה בדיעבד בעד או נגד. 

אני חושבת שנדרשת כאן מדיניות שהיה נכון להיפגש חברי הקואליציה, כל 

כולם מייצגים ציבור, ולשמוע את עמדתם ולקבל איזה חברי המועצה, ש

החלטה. זה לא צריך להתקיים כאן, בטח לא ברגע הזה אבל כן אני חושבת 

שזה מקום להשמיע, לשמוע ולקבל החלטה שהיא גורפת על כל מיני נושאים, 

 זה אחד מהם. 

 בבקשה צבי. משה פדלון:

ה קיימת גם בוועדת ההנצחה קואליציה קיימת, הנציגות של הקואליצי צבי וייס:

ונציגים של הקואליציה, ואיך שזה מתנהל נאמר זה לא סוד, זה ידוע. 



 ד.נ.  05566
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

34 

 

בקדנציה הזו יש ראש עיר שהוא רגיש למשפחות שהוא פוגש בשכונות, שהם 

פונים אליו, שהם מרגישים תחושה, הקלה, אפילו כבוד לחלל שנפל או שחסר 

לא כל מי שבא מקבל. גם להם במשפחה. אנחנו גם בוועדת ההנצחה, זה 

שמה יש דיונים, יש שיקולים וכל מיני דברים. איפה יש לנו את האפשרות 

נאמר לתמוך או לא לתמוך, כי אני גם חושב, אם זה היה ועדת הנצחה, באו 

עם שיקולים, עם הסברים כל אחד, ויש חלק מי שבוועדת ההנצחה ואני 

נים אליו ומגיעים אומר בעיקר ראש העיר שהוא מכיר את הבנים ופו

למסקנה שיש מקום להנציח אותו, אז אני חושב שזה, אנחנו מכבדים את 

המשפחה, אנחנו יותר מזה מכבדים את עצמנו שאנחנו מכבדים זיכרו של 

 משפחות.

 לנו יש נציגות בוועדה? ליאת תימור: 

 רק רגע.  צבי וייס:

 לירון עולמי יש? אל תגיד זה, ליאת תימור: 

 י חושב שכן.אנ צבי וייס:

 לא, אז אני,  ליאת תימור: 

 אם לא, אז תבקשי נציגות בוועדה ואפשר להוסיף עוד חבר לוועדת ההנצחה. צבי וייס:

 זה מגיע למועצת העיר.  ירון עולמי: 

וזה מגיע. אבל אני אומר, אבל אי אפשר נאמר כאילו להצביע בלית ברירה.  צבי וייס:

ואנחנו, יש דברים לא בהנצחה זה ועדה שהיא מתחשבת, היא חשובה 

לפעמים ברחובות, אפילו רחובות שלמים של זמרים. יש דברים אחרים 

ומנציחים אותם. יש רחובות של נביאים וכל מיני דברים. אז אי אפשר נגיד 

ש, לא, אפשר להגיד הכול אבל אני חושב שמביאים למועצה דבר אחרי 

 חשיבות וזה מכובד מאוד. שיקול דעת, אחרי דבר ש, ראש העיר שרואה בזה 

דרך אגב, חלק גדול מהגינות הן גינת ציבורית. אנחנו מביאים בתי ספר, שם  משה פדלון:

לומדים את המורשת של אותו חייל או קצין שקיבל צל"ש, מסבירים את כל 

 הנושא של הקרב על סלוקי, עשינו את זה בגולני כשהיה פה. דרך אגב, 

 הוא היה מפקד הפלוגה. דובר:
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היה מפקד הפלוגה, היה מח"ט. הגינות היום נקראות על שם הרחוב. אם  משה פדלון:

ניקח את רחוב בן יהודה, .. גינת בן יהודה א' ובן יהודה ב'. בן יהודה קיבל 

 רחוב. למה הוא צריך לקבל גינה ועוד גינה? למה? 

 צה שזה יהיה,אין לי, אני בעד, אני בעד שזה יהיה על שמות, אני רק רו ליאת תימור: 

 הנצחנו גם את יוסי הראל,  משה פדלון:

 שיהיה תפיסת עולם למה. ליאת תימור: 

שהוא מפקד האקסודוס. הנצחנו אותו. גם את זה אנחנו עושים. למה אנחנו  משה פדלון:

 עושים את זה?

משה, אני לא מתנגדת להנצחות. אם זה מה שהובן, אז זה לא הדבר. אני  ליאת תימור: 

ק שלהנצחות, יהיה אג'נדה שעליה אנחנו גם כחברי מועצה, מבקשת ר

התפיסת עולם תישמע, גם אם לא תתקבל. אני חושבת ואני מרגישה שזה 

אחד המקומות שבהם אנחנו אנשי קואליציה כדי שתפיסת עולמנו אנחנו 

נשמיע אותה. אנחנו נגיד, יוסי ואני, במקרה, אנחנו בדרך כלל לא מסכימים, 

בים שחיילים צריכים שתהייה הנצחה זהה. אחרים יגידו אבל שנינו חוש

אחרת. זה יתקבל  אבל לפחות שיהיה הצ'אנס, שיתנהל דיון ותתקבל החלטה 

 כזאת. זה הכול.

 בבקשה מאיה.  משה פדלון:

אני רוצה רק להגיד משהו אחד. אני חושבת שהרצון לייצר איזושהי הנצחה  מאיה כץ:

צת חוסר יכולת אולי להכיל או להבין שהיא אחידה, זה באיזשהו מקום ק

שזה גם משהו מאוד מאוד טבעי, את מה שקורה לאותן משפחות בכל 

התהליך הזה של השכול. עכשיו, למה אני גם אומרת את זה? כי בסופו של 

דבר קורה איזשהו תהליך, יש את היום שלפני ויש את היום שאחרי. כל 

פה לא ידע ותודה לאל מי החיים מתהפכים. עכשיו, שלא נדע ושאף אחד 

 שלא, ויש חלק שכן. 

 מאיה, אני יודעת מצוין. ליאת תימור: 

 לא, אני באה להגיד, מאיה כץ:

 לא, לא, אל תתבלבלי. ליאת תימור: 
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 לא, התכוונתי, מאיה כץ:

 אל תתבלבלי. ליאת תימור: 

 שאם בסופו של דבר, מאיה כץ:

 זה לא בעיה של הכלה. ליאת תימור: 

לא, זה לא העניין. העניין הוא שבסופו של דבר משפחה בוחרת או מציעה  מאיה כץ:

לפחות שהגינה הספציפית הזאת שבו הוא למד ושיחק ויש לה עבר והיא 

מעבר לזה הביא היותה גינה אלא יש שם את המורשת שלו בתוך הגינה, אז 

אי אפשר להחליט שיהיה משהו קולקטיבי לכולם. עכשיו, בסופו של דבר 

יש באמת כל כך הרבה אפשרויות ודרכים להציע ויש משהו מאוד אישי לעיר 

ורגשי בזה שכל הצעה או כל הנצחה היא בעצם מייצגת את אותו חלל. זו 

 דעתי האישית. התנסחתי עוד ככה בצורה יחסית,

אני, אני לא מתנגדת להנצחות. אני רק רוצה שלהנצחות כמו כל דבר  ליאת תימור: 

שיש תפיסת עולם ושהיא חלה על כולם. שלא יהיה אצל שעושים, אני אוהבת 

ההורה שמגיע ומאוד מאוד מתחנן ואצל ההורה שפחות יודע שהאופציה 

 קיימת, אז לא תהייה לילד שלו גינה. אלה דברים שמטרידים,

 זה משהו אחר. מאיה כץ:

לא לא, אבל מה שמתחיל זה האם את אומרת שחללי צה"ל ואני חושבת שזה  ליאת תימור: 

המקום לדון על זה, בגלל זה אמרתי שראוי שתתקיים זה, אם אנחנו אומרים 

שכל חללי צה"ל אז תועיל נא העירייה לפרסם לכל ההורים תקשיבו, אנחנו 

שנה?  15נוהגים להנציח את כל מי שנולד בעיר, מי זה בן העיר? מישהו שהוא 

 כים עליהם?מי שרק נולד בעיר? את מסכימה איתי שאלה דברים שצריך להס

 כן. מאיה כץ:

ואז תודיע לכולם, תדעו לכם שיש את האופציה הזאת וכולכם מוזמנים לבוא  ליאת תימור: 

ולבקש שהבן שלכם יונצח. מה שקורה עכשיו, זה מי שקרוב או מי שיודע או 

מי שאומרים לו. על זה אני מדברת. זה הכול. אינני מתנגדת להנצחה באופן 

נצחה במיוחד של חיילים ומתוך רגישות ומתוך עקרוני. אני חושבת שה

הכלה, דווקא היא צריכה שאנחנו ננהג בה בצורה מאוד מאוד נקייה, לא כי 
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אני מתנגדת להנצחה אלא ההפך. אני חושבת שהנצחה היא דבר כל כך ראוי 

 וכל כך חשוב ולכן יש להקפיד בו יתרה. זה הכול, בזאת סיימתי.

 תודה.  משה פדלון:

העניין הוא שאם זה יהיה לכולם, אז אין בכלל טעם בוועדה, כי אז זה בעצם  עופרה בל:

 לכולם, אבל הוועדה קיימת באיזשהו מקום  כדי להביע את דעתה. 

 יש עמידה בתבחינים. אפשר לקבוע תבחינים. ירון עולמי: 

אני שוב אומרת שבואו, זה בדיוק הסיבה שאני חושבת שישיבת מועצה זה  ליאת תימור: 

 מקום לדון בזה. זה הכול.ה

 אנחנו נקיים ישיבה בנושא הזה.  משה פדלון:

 )מדברים יחד(

 בבקשה.  משה פדלון:

 אני חושב, נתקעתי באמצע, אני חושב שפספסת. יונתן יעקובוביץ: 

 יונתן, אני לא שומע. יוסף לונדון:

לא בדיוק הבנתי,  אני אומר, סליחה, אני הגעתי באמצע, יכול להיות שאני יונתן יעקובוביץ: 

אבל אני חושב שאם הציבור יידע מה הוא מקבל במצב של שכול, אז גם יהיה 

הרבה פחות אינטריגות מול העירייה. אם אנחנו לוקחים אפילו את הנושא 

של איתן ברק זיכרונו לברכה, שהיה שם, ואני לא מאשים אף אחד כמובן, 

גשי טיפ טיפה ילך הצידה אין פה אין אישי בכלל, אבל אני חושב שהעניין הר

 ברגע שבן אדם יידע בדיוק מה הוא אמור לקבל.

 גם משפחת איתן ברק, זה מטופל בצורה הכי רגילה. משה פדלון:

 לא, אני אומר בסופו של דבר,  יונתן יעקובוביץ: 

 הכי מחבקת. משה פדלון:

 נכון. יונתן יעקובוביץ: 

 גיעו לים והחליטו שחוף הים, מה שהעיתונות העבירה זה שהחבר'ה ה משה פדלון:

לא, לא, לא, משה, משה, משה, אני לא, אני איתך לגמרי בדבר הזה. אני  יונתן יעקובוביץ: 

 לא אומר את זה כביקורת.

אני בקשר עם כל המשפחות. אני נפגש עם כל המשפחות פעמיים בשנה.  משה פדלון:
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זה עושה להם אנחנו מלווים את המשפחות. אנחנו תומכים בהם, תאמין לי 

 טוב.

אני רק רוצה להבהיר דבר אחד. אני חס וחלילה לא אמרתי משהו לגבי  יונתן יעקובוביץ: 

טיפול לא נכון או משהו כזה. אני אומר שבכל מצב שיש שכול, תבוא 

 המשפחה, 

 והיא תדע בדיוק מה יש ומה אין. ליאת תימור: 

תמיד יבקשו את העולם כי בשבילם זה זה מצב רגשי נורא נורא קשה. הם  יונתן יעקובוביץ: 

העולם. ואני חושב גם לך כראש רשות יהיה יותר קל להתמודד עם הדרישות 

שהן תמיד לגיטימיות בגלל השכול הזה, ואני לא חושב שאתה מתמודד לא 

 נכון, חס וחלילה, אבל אני אומר כאילו יהיה לך פחות קושי,

ול דעת. יש לי משפחות שלא מקבלות אני אומר לך הוועדה מפעילה שיק משה פדלון:

 פיתרון לדוגמה. יש לי בעיה כעת עם בחור שהתאבד בצבא. 

 בגלל זה אני אומר, אם מראש תודיע, יונתן יעקובוביץ: 

הוועדה מתמודדת עם זה. כל מקרה נבחן לגופו. אני אתן דוגמה למשפחה  משה פדלון:

ה בשכונה צפונית, שביקשה בעבר גינה והם סורבו. ביום שהקמנו את הגינ

הגעתי למשפחה אחרי הטקס והבאתי להם גם אלבום תמונות, האישה 

אמרה לנו, לבעל, סולומון, תסתכל בתמונות, זה פעם ראשונה שאתה מחייך 

. פעם ראשונה אתה מחייך בתמונות. לאחר מכן 2014-. זה היה ב82משנת 

רג כשהוא חילץ האישה אומרת לי  ראש העירייה, הבן שלי חי. עליזה, הוא נה

נפגעים תחת אש. היא אומרת לי ראש העיר, הוא חי. אני קמה בחמש 

ועשרים בבוקר, כוס קפה, הולכת לגינה, רואה את השם שלו, רואה את 

התבנית על האנדרטה, בשבילי הוא חי. זה עושה טוב לאנשים. באותה גינה 

 דרך אגב, היא גינה ציבורית מורשת צה"ל. 

 ק שזה עושה טוב למשפחות. אין ספ יוסף קוממי:

אותו חייל חילץ נפגעים תחת אש. שלוש פעמים הוא הלך לזחל"מ והוא קיבל  משה פדלון:

צל"ש. ואבא שלו הבריח אלפי ילדים ממרוקו לישראל. משפחה כזאת לא 

לחבק אותה? כן לחבק אותה. כן לתת להם את הפינה הקטנה. הגינה נקראת 
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ום קיבל רחוב. למה הוא צריך גינה? נתנו את   גינת מגן דוד אדום. מגן דוד אד

הגינה הזאת. זה עשה טוב לכל השכונה ולשם מגיעים תלמידים ולומדים 

 מורשת צה"ל. נתתי קצת למשפחה והאמן לי הם קמו לחיים מאז.

 אין לי בכלל ספק בזה. ליאת תימור: 

 זה דוגמה אחת.  משה פדלון:

רוצה שכל מי שמגיע לו, יקבל את זה. או להחליט אין לי בזה ספק. אני רק  ליאת תימור: 

 משהו שהוא זהה לכולם, זה הכול.

זהה לכולם ואנחנו מטפלים בזה ברגישות הכי גדולה ואני אישית מלווה לא  משה פדלון:

רק את המשפחות, יש להם גם ארגונים, יש גם פוליטיקה שם ואני מנסה 

נסים להרגיע. אנחנו באמת להרגיע. יש גם פוליטיקה חוץ ארגונית ואנחנו מ

 עוטפים אותם באהבה, מחבקים אותם ועושים הכול למענם. 

 את זה אי אפשר לקחת.  ליאת תימור: 

 אבל אנחנו נקיים דיון. משה פדלון:

 חברים הצבעה, מי בעד? תודה רבה. ו ניסימוב: 'ג

 סליחה, יוסף לונדון:

 .9למעט ההערה שלך על סעיף  ו ניסימוב: 'ג

 , הצבעתי נגד. 1למעט סעיף  ון:יוסף לונד

 .9סעיף  ו ניסימוב: 'ג

 כן. משה פדלון:

 הצבעתי נגד. היתר בעד.  9 יוסף לונדון:

 הוא הסביר את עצמו מה לא. ו ניסימוב: 'ג

 או קיי. משה פדלון:

 

 אישור מתן תמיכות

ום אישור מתן תמיכות. מצורף הפרוטוקול של ועדת התמיכות המקצועית מי ו ניסימוב: 'ג

. אתם אמורים לראות ריכוז החלטות. אנחנו צריכים לעשות 2017ליולי  8

 הצבעה. מי בעד? 
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 אבל לפני כן יש שאלות. יריב פישר: 

 אם שאלות אז אנחנו נענה.  ו ניסימוב: 'ג

 אם אפשר להסביר על אחלה. יריב פישר: 

 אחלה זה חומוס.  ליאת תימור: 

 יהודה בן עזרא:  שאלת שאלה?

 3כן. אפשר להסביר את התמיכה באחלה? כתוב פה יש להם תקציב של  ר: יריב פיש

 אלפים שקל, משהו כזה. 

 אלף שקל. 72 יוסף לונדון:

 אלף שקל.  72יהודה בן עזרא:  

 ₪.אלפים  3לא, המחזור הכספי שלהם הוא  יריב פישר: 

 ה, לא אחלה. "זה ריב יוסף לונדון:

 ום של, יהודה בן עזרא:  כל שלושת הבקשות בתח

 .72ה גם "ריב יוסף קוממי:

 ה ריאה ירוקה ויש אחלה,"יהודה בן עזרא:  יש ריב

 ה הזאת? "מה עושה הריב יוסף קוממי:

 ה זה ישראל כספי."ריב משה פדלון: 

 מה, מה, מה הם עושים? יוסף קוממי:

 )מדברים יחד(

ה. זה ירוק וזה שומר על "לא, לא, שוב, יש פה גם, אחלה זה .. וכספי זה ריב משה פדלון:

 הנושא של ה..., 

 מה קשור אז?  יוסף קוממי:

ה "ה. ריב"ה, אני רוצה להגיד את דעתי מה זה ריב"לגבי השאלה מה זה ריב יוסף לונדון:

 ראשי תיבות ריאות ירוקות בשרון. 

 עכשיו אני מבין. יוסף קוממי:

בקש לנמק מדוע אני מתנגד אני מתנגד למתן תמיכה לעמותת ריב"ה ואני מ יוסף לונדון:

ומדוע אני מקווה בכל ליבי שכל הנוכחים כאן יצביעו נגד מתן תמיכה 

לעמותת ריב"ה. המטרה העיקרית של עמותת ריב"ה הינה למנוע לחלוטין 
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בנייה במתחם תע"ש רמת השרון. כל בר דעת מבין שלאור ההוצאות 

ע"ש רמת האדירות הכרוכות בביצוע סקר מקיף של הזיהומים במתחם ת

השרון, וביצוע טיהור לאור תוצאות הסקר, אם לא נאשר בנייה באתר אין 

סיכוי שיתבצע טיהור באתר הזה. מדינת ישראל לא המתינה לעיריית 

הרצליה ואישרה תוכנית לבנות אלפי יחידות דיור ושטחי תעסוקה נרחבים 

. במתחם ללא התניה של ביצוע סקר מלא וביצוע טיהור מלא של כל המתחם

העתירה נגד המדינה שהגישו ראשי העיריות של הרצליה ורמת השרון אינה 

שוללת את הבנייה במתחם, ואם אני טועה אדוני יתקן אותי, אלא דורשת 

 עריכת סקר קרקע מלא וטיהור כל המתחם לפני אישור תוכניות הבנייה.

 נכון. משה פדלון:

ות סקרים שנערכו, במשך השנים בעקבות סקרים שנערכו במשך שנים ובעקב יוסף לונדון:

במתחם תע"ש התגלה כי הזרמת שפכים שנעשתה בעבר גרמה לזיהום קרקע 

קילומטר מרובע. הזיהום מביא  16ומי תהום שהתפשט על לשטח של 

קידוחי מים ברמת השרון ותל אביב, השבית לחלוטין את  11לסגירתם של 

העיר רמת השרון מערכת אספקת המים העצמאית של רמת השרון ואילץ את 

להתחבר למערכת המים הארצית ושלא נחייך בשמחה לאידם של שכננו, 

הזיהום חדר גם לעומק העיר הרצליה. כולם תמימי דעים שמתחם תע"ש 

מזוהם וכי יש לטהר אותו לאלתר. השאלה היא מי יממן את הטיהור. מי 

פוך שמצדד את כל, את הפיכת כל המתחם לפארק, וזו העמדה של ריב"ה, לה

את כל המתחם לפארק, מצפה שמדינת ישראל תממן את הטיהור על פי 

הכלל המזהם משלם. העלות של הטיהור של כל המתחם מסתכם במיליארדי 

תלמידים  32שקלים ואין זה סביר שמדינה שלא מוכנה לממן כיתות של 

ושאינה מסוגלת לספק שירותי בריאות הולמים, תשקיע מיליארדים לצורך 

 1999. לא ניתן לצפות שמפעל תע"ש שמפסיד כל שנה מאז הקמת פארק

ונמצא בגירעון של מאות מיליוני שקלים, יקצה כסף לטיהור המתחם, כסף 

דונם. לצורך השוואה, השטח  7,600שאין לו. השטח של מתחם תע"ש הינו 

 3,400מיליון תושבים בניו  יורק הוא  10-של סנטרל פארק שנותן שירות ל
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אפשר בנייה במתחם תע"ש רמת השרון, אין סיכוי שהשטח דונם. אם לא נ

יטוהר. הפיתרון הראוי הינו לעודד בנייה במחצית משטח המתחם כדי לממן 

דונם שזה מחצית משטח  3,800את טיהור המתחם כולו. פארק בשטח של 

המתחם הינו פארק ענק שיספק את הצרכים של תושבי הערים הגובלות 

מחירי, את הורדת מחירי הדיור באזורי הביקוש  בפארק. לא ניתן לדרוש את

ובו בזמן להתנגד בכל בנייה בכל מקום. חשוב לציין שגם רשות הטבע והגנים 

וגם החברה להגנת הטבע אינן דורשות להפוך את כל הפארק, את כל המתחם 

לפארק. גם עמותת אחלה, היריבה של ריב"ה, אינה שוללת בנייה בשטח 

ק ואני מצטרף לדרישה הזאת, טיהור מלא לפני הפארק אלא דורשת ובצד

אישור תוכניות הבנייה. הדרך הנכונה היא לתכנן בינוי בהיקף מידתי תוך 

דרישה לטהר את כל הקרקע לפני תחילת הבנייה. האם מישהו, נניח לרגע 

שהפכו את זה לפארק, האם מישהו מכם רוצה לטייל או לנפוש בפארק שכל 

ף? האם מישהו מהנוכחים חושב שהמדינה הקרקע שלו זה זיהום מטור

תשקיע מיליארדים לצורך טיהור שטח שישמש לפארק בלבד? הדרך הנכונה 

היא לתכנן בינוי בהיקף מידתי בשיתוף עם מוסדות התכנון הארציים תוך 

דרישה לטהר את הקרקע לפני תחילת הבנייה. התבחינים קובעים כי עמותות 

לממן חלק מהפעילות מכספם. לפי המקבלות תמיכה מהעירייה צריכות 

החומר שקיבלנו, לפי החומר שקיבלנו, אין לעמותה הכנסות מהותיות מעבר 

לתמיכה מעיריית הרצליה. בשנתיים האחרונות היה לעמותה מחזור כספי 

אלף שקל  72אלפים שקלים בלבד. אנו מתבקשים לתת תמיכה של  3של 

משקיעה אגורה כמעט  שתממן את כל הפעולות של העמותה, כשעמותה לא

ולא אגורה אחת מכיסה. אם נאשר את התמיכה לעמותת ריב"ה, נפעל בניגוד 

לאינטרסים של תושבי הרצליה. אני קורא לכל חבריי במועצה לא לתת 

 אגורה אחת לעמותת ריב"ה.

 צודק במיליון אחוזים. יוסף קוממי:

 תודה רבה.  יוסף לונדון:

 אני רציתי להוסיף, יוסף קוממי:
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 מדברים יחד()

 סליחה, אני רציתי להוסיף,  יוסף קוממי:

 )מדברים יחד(

 שנייה, שנייה, אני מבקש, אני מבקש ראש העיר, אני רוצה להוסיף. יוסף קוממי:

 בבקשה. משה פדלון:

 אני רוצה להוסיף.  יוסף קוממי:

 תנו ליוסי, תנו ליוסי. משה פדלון:

עמותת ריב"ה ואני מבין שאחלה זה פשוט, זה ריב"ה, עכשיו אני מבין מה זה  יוסף קוממי:

 אותו דבר רק בשמות אחרים. 

 לא, לא. משה פדלון:

 ההפך.  ליאת תימור: 

 סליחה. יוסף קוממי:

 זה המתנגדים. ליאת תימור: 

 תנו לי לסיים ואחרי זה תגידו מה שאתם רוצים. יוסף קוממי:

 אחלה מטפלת בתחום הזיהום. משה פדלון:

 הייתי חלק,  אני יוסף קוממי:

 ריב"ה רוצה לשמור על הירוק.  משה פדלון:

 ראש העיר, תנו לי לסיים. יוסף קוממי:

 בבקשה. משה פדלון:

 אני לא קורא ספר. אני אומר שני משפטים. יוסף קוממי:

 כן. משה פדלון:

אחלה קמה בעקבות תע"ש. אחלה קמה בעקבות תע"ש והיא דיברה בדיוק ע  יוסף קוממי:

על זיהום הקרקע ועל התנגדות לבנייה ועל הכול. אני לא חושב לאותו דבר, 

שכל מי שיקים עמותה עכשיו שהוא לטובת איכות הסביבה ואיכות החיים 

 ואיכות הפרדסים, אנחנו נממן אותו בכסף של התושבים.

 לכן מביאים את זה למועצה להצבעה.  משה פדלון:

ריונים נקבעו אז הם צריכים אבל אם הם עומדים בקריטריונים, והקריט מאיה כץ:
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לקבל את התמיכה. אנחנו לא חייבים להסכים עם התוכן שלהם או כן 

 להסכים עם התוכן שלהם. 

 )מדברים יחד(

 אני לא מבינה בכלל את הדיון הזה.  מאיה כץ:

 אפשר להגיד,  יוסף קוממי:

 זה לא ועדת המשנה לתכנון ובנייה.  מאיה כץ:

 ב לפני ההצבעה.אני רוצה להגי ירון עולמי: 

 אנחנו מחליטים על כמות יחידות או על שטח ירוק. מאיה כץ:

 כן.  משה פדלון:

 הדיון הזה כאן הוא בכלל לא רלוונטי. ירון עולמי: 

 נכון.  מאיה כץ:

 אנחנו מביאים כאן לאישור המועצה, ירון עולמי: 

 או לא לאישור, משה פדלון:

ל להיות לסירוב. הבאנו לאישור החלטות שעברו החלטה, לאישור וזה גם יכו ירון עולמי: 

 את ועדת התמיכות על פי קריטריונים על פי חוק.

 נכון. מאיה כץ:

 זה הכול. עכשיו, ירון עולמי: 

 תחליטו אתם, בסדר גמור. משה פדלון:

עכשיו, דווקא אני מתפלא על הפלורליזם שתמיד אומרים שאני, גם אם אני  ירון עולמי: 

אני אאבק ואעשה הכול כדי שתוכל להשמיע אותה. עם כל  לא מסכים לדעתך

הכבוד, אני לא מסכים עם כולם כאן, אני לא אכנס אבל לקרביים. אני, אם 

הרצליה אוהבת חיות נניח, אני לא רוצה שיסרסו את החתולים  באזור הזה, 

 אני לא נכנס לזה. 

 ב שיש לה.הרצליה אוהבת חיות היא צריכה לקבל פי שלוש מהתקצי מאיה כץ:

 נכון. ירון עולמי: 

 מה שהם מקבלים זה שום דבר.  מאיה כץ:

 ירון, ירון, משה פדלון:
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 לא, אני אומר,  ירון עולמי: 

 )מדברים יחד(

 תן לי לסיים, תן לי לסיים.  ירון עולמי: 

 )מדברים יחד(

 ירון, תקצרו, יש לי אירוע גדול.  משה פדלון:

 מועצה. בסדר, אבל זה ישיבת ירון עולמי: 

 לא, בסדר. משה פדלון:

לכל עמותה כאן יש דרכי פעולה. סך הכול זה עמותות, כאן בנושא איכות  ירון עולמי: 

סביבה, יש עמותות אחרות. אני יכול עם חלקם להסכים, חלקם לא להביא 

או לעשות ככה או ככה, זה בכלל לא רלוונטי. יש קריטריונים והם מאוד 

 נוקשים, 

 נכון. מאיה כץ:

 יש ועדת תמיכות.  ירון עולמי: 

 יהודה בן עזרא:  אני מבקש להסביר, 

 הביאו לכאן החלטה וזהו.  ירון עולמי: 

 יהודה בן עזרא:  להסביר, 

 זה לא דיון עכשיו אם אנחנו מסכימים, אם צריך כן לבנות או לא לבניות. ירון עולמי: 

 יהודה בן עזרא:  רק להסביר.

 בכלל. זה לא דיון ירון עולמי: 

יהודה בן עזרא:  רק להסביר טכנית מקצועית עבודה בוועדת התמיכות. גם בשנה שעברה 

עמותת ריב"ה הגישה בקשה, היא עמדה בקריטריונים אבל לא סיפקה את 

 כל המידע שהייתה צריכה. 

 ד ענת קרן בהרב:  לא, היא לא עמדה בקריטריונים."עו

של עמותות, כל מיני דברים משפטיים ולכן הם  יהודה בן עזרא:  היא לא עמדה בקריטריונים

לא קיבלו. השנה, השנה שלושת העמותות, מדובר כאן גם על .. נעזוב, ריב"ה 

ואחלה, הם עומדים בקריטריונים אבל אנחנו רצינו רק אישור מועצה עקרוני 

אבל אנחנו לא נותנים את הכסף עד שלא יהיה דו"ח ביצוע. אפרופו מה 
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ו צריכים לראות אם עושים את כל הפעולות מכספי שיוסי אמרת, שאנחנ

העירייה או שיש להם מקורות אחרים. עד שלא יהיה דו"ח כספי אנחנו לא 

 מחלקים את הכסף, אבל החלטה עקרוני,

 אנחנו נעשה הצבעה, משה פדלון:

 יהודה בן עזרא:  ציבורית זה של המועצה.

 טוב. אנחנו נעבור להצבעה.  משה פדלון:

 ריב"ה ואחלה לא תבעו את הוועדה שלנו?  יריב פישר:

 לא, מה פתאום. משה פדלון:

 לא?  יריב פישר: 

 )מדברים יחד(

 הם תבעו את הוועדה המקומית שלנו.  יריב פישר: 

 גם אם כן, ירון עולמי: 

 מה זה גם אם כן?  יריב פישר: 

כה לכדורגל גם מכבי הרצליה תבעו את העירייה אז לא תיתן להם את התמי ירון עולמי: 

 בגלל זה?

 )מדברים יחד(

 רק דקה, ניתן לחבר צדיקוב לדבר, לאחר מכן טובה. משה פדלון:

 )מדברים יחד(

 ירון, ירון, תן לחבר צדיקוב,  משה פדלון:

את זה תגיד. אל תגיד מה אתה נותן כסף לאנשים שתובעים את העירייה. זה  ירון עולמי: 

 לא קשור אחד לשני. לא קשור. 

 בוודאי שזה קשור. ישר: יריב פ

 חבר'ה, גם אם לא נסכים,  ירון עולמי: 

 זה להשתיק אותם. יריב פישר: 

.. מגיע לו ויש תבחינים רצים שיהיה זהה לכולם. התבחינים זהים לכולם. מי  ירון עולמי: 

שעומד בקריטרונים האלה מגיע לו כסף כן/לא. אתה לא, אם אני אוהב את 

 לא אתן כסף רק למכבי.  מכבי ולא את הפועל, אני
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 )מדברים יחד(

 ירון,  משה פדלון:

על אף שאתה אומר דברי טעם, אני חייב לומר שאני חושש שזה לא הזמן  אלעד צדיקוב:  

הנכון להתחיל לפרוש פה את משנתך, וגם אם כן, אז בקצרה. אני חושב 

שצריך יהיה גבולות כמה דנים על כל דבר. מה עוד שגם הרחבת על זה 

רבה ועדות תמיכות וזה גם כתוב בהרבה מאוד פרוטוקולים. דעתך ידועה. בה

עכשיו אני רוצה לשאול שאלה עניינית, היות ואני כל הזמן רוצה להסב את 

תשומת לב המועצה שוועדות התמיכות האלה הן ועדות תמיכות מקצועיות 

 ולא ועדת משנה. 

 שנה .. יהודה בן עזרא:  ועדת משנה היא ועדת בחירה וועדת מ

 חד משמעית. אלעד צדיקוב: 

 יהודה בן עזרא:  זה על פי חוק. 

נכון. אני לא אמרתי שלא על פי חוק. אם זה היה לא על פי חוק זה לא היה  אלעד צדיקוב:  

קורה. בסדר, אני רק מנסה להסב את תשומת לב חבר המועצה. אשר על כן 

תוכן והכניסה כרגע הדיון הוא שווה במשקלו לוועדת משנה מבחינת ה

 לפרטים.

 יהודה בן עזרא:  ועדת משנה היא ועדת רשות. המועצה זה לא רשות. באמת.

 יהודה, ועדת משנה בהגדרה,  אלעד צדיקוב: 

 יהודה בן עזרא:  ועדת משנה אין לה ישות. 

אתה לא חייב להתייחס למה שאמרתי. אני רק אומר לגופם של דברים   אלעד צדיקוב: 

לות יותר בפרטים כיוון שאף חבר מועצה עדיין לא עבר שמותר לשאלות שא

 על הפרטים, קל וחומר שהפרוטוקול הגיע אתמול בערב לביתנו. נמשיך. 

 או קיי. משה פדלון:

 עכשיו, לגבי נושא של,  אלעד צדיקוב: 

יהודה בן עזרא:  כשאתה היית .. ועדת משנה, זה לא היה מגיע אתמול, היה מגיע הבוקר. 

 פור. היום יש שי

.. חברי מועצת עיר שדנו בזה ודשו בזה וכבר הביאו מוצר שחברי מועצה  אלעד צדיקוב: 
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 אהבו אותו.

 יהודה בן עזרא:  בסדר.

הלאה. אני רוצה לשאול שאלה, יש פה את הרפרנט של החינוך הבלתי  אלעד צדיקוב: 

 פורמלי או של הבריאות, 

 ת הסביבה. יהודה בן עזרא:  רגע, אבל בואו תגמרו את איכו

 לא, אני לא באיכות הסביבה. אני בנושא תמיכות. אלעד צדיקוב: 

 יהודה בן עזרא:  אבל לא מיציתם את איכות הסביבה. 

 אנחנו דנים על הכול ביחד.  אלעד צדיקוב: 

 אני רוצה להתייחס לאיכות הסביבה.  טובה רפאל: 

 אנחנו לא דנים על הכול ביחד?  אלעד צדיקוב: 

 ()מדברים יחד

 הוא רצה להציע הצבעה משותפת על הכול, לא ג'ו? אלעד צדיקוב: 

 ד ענת קרן בהרב:  מה פתאום. "עו

 בבקשה טובה. משה פדלון:

 אני רוצה,  טובה רפאל: 

 אין בעיה, אני בהולד, אין בעיה.  אלעד צדיקוב: 

ה בכל למרות שהגיעו, אני שמעתי פה הסתייגויות שבגלל שריב"ה נגד העיריי טובה רפאל: 

מיני תחומים ובתחום העיקרי שלה, אני חושבת שאנחנו צריכים לעודד 

פלורליזם ואם יש לנו עמותה שעומדת בקריטריונים ובתנאי הסף של 

 התמיכות, אנחנו לא יכולים פתאום להגיד פוס, 

אבל לפני חודש אמרת פוס כשהבעתי את דעתי על חושן. נראה לך הגיוני ..  אלעד צדיקוב: 

 לק על חושן, אז הפלורליזם הוא חד צדדי. שאני חו

 היא עומדת בקריטריונים. טובה רפאל: 

 רק לצד אחד מותר הפלורליזם. אלעד צדיקוב: 

 היא עומדת,  טובה רפאל: 

 את גם הצבעת נגד העמדה של ה... ירון עולמי: 

 בצד שלך פלורליזם. בצד האחר אין פלורליזם. אלעד צדיקוב: 
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 ה הקודמת הצבעת נגד העמותה.בקדנצי ירון עולמי: 

 טובה, זו צביעות. עזבי טובה, בואי נראה את הקרקע, אלעד צדיקוב: 

 קודם כל לא הצבעתי,  טובה רפאל: 

 מה את אומרת, ירון עולמי: 

 זה סיסמאות. אלעד צדיקוב: 

 היא עמדה בקריטריונים והיא קיבלה.  טובה רפאל: 

 טובה חבל על הזמן. אלעד צדיקוב: 

 ים יחד()מדבר

 הצבעה נו, הצבעה על זה וזהו.  אלעד צדיקוב: 

אם היא חושבת שהיא עושה מלחמה שתעשה מלחמה. אם היא תצליח,  טובה רפאל: 

 לבריאות. לא נראה לי שהיא תצליח אבל זכותך להילחם. 

גם אנחנו תומכים בזה שתע"ש השרון יהיה ריאה ירוקה. זה גם העמדה של  מאיה כץ:

 ירייה.המדיניות של הע

 אני לא יודעת מה העמדה,  טובה רפאל: 

 )מדברים יחד(

 את הקרקע צריך. לא ניכנס לדיון הזה.  טובה רפאל: 

 איה פרישקולניק:  חייבים טיהור קרקע.

 כולם חושבים שצריך לתת את הקרקע. טובה רפאל: 

 בסדר. מאיה כץ:

ביא השיווק, זה לא באיזה צורה ואיך, אני בטוחה שאת הכסף יצטרכו לה טובה רפאל: 

יבוא מעצמו וגם אם זה יהיה פארק צריך לטהר. הנזק שם הוא כזה שפארק 

שנה  40-לילדים שיסתובבו שם לא יקרו. אז לא יעזור כלום, יסגרו את זה ל

 ואף אחד לא ייכנס לשם.

 טוב, חבל על הזמן. אלעד צדיקוב: 

 זה מה שיקרה בסוף.  טובה רפאל: 

 טוב. משה פדלון:

 יאללה הצבעה. דיקוב: אלעד צ
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 זה מה שרציתי לומר.  טובה רפאל: 

 טוב. משה פדלון:

 שאי אפשר לעצור את זה אם הם עומדים בתנאי הסף ואו קיי, אז שיילחמו.  טובה רפאל: 

 מי שרוצה שיצביע.  יוסף קוממי:

 לגבי ההערה שאי אפשר לעצור את זה אם עומדים בתנאי סף. זה לא נכון. יש יוסף לונדון:

 כאן שאלה עקרונית.

 בדיוק. יוסף קוממי:

האם הם בעד, האם הם עומדים בתנאי הסף והם בעד זיהום אוויר? האם  יוסף לונדון:

בגלל שהם עומדים בתנאי סף נצביע עבורם? איזה גישה מצומצמת ולא 

מתקבלת על הדעת, עומד בתנאי סף אז אני אאשר להקים צינור דם 

בע. אין לנו שכל לחשוב מה עומד מאחורי מהטכניון לבית החולים בבאר ש

תנאי הסף האלה? מה המשמעות אם נקבל את ההחלטה הזאת? תנאי סף 

וגמרנו? זה כל מה שעומד כאן? אתם מבינים מה שאתם מציגים פה? אתם 

 מבינים את התפקיד שלכם בתור חברי מועצה? עומדת בתנאי סף וגמרנו.

 יוסי,  משה פדלון:

 הציבור לא קיים?  אינטרס יוסף לונדון:

 .. שרוצים להילחם על דעתם. זכותם לעשות את זה. טובה רפאל: 

 ואם הם עומדים בקריטריונים. מאיה כץ:

 יש להם את הזכות הזאת להילחם על דעתם.  טובה רפאל: 

 והם גם לא נגד זיהום אוויר והם לא ילכו גם לעמדות קיצוניות.  מאיה כץ:

 )מדברים יחד(

את רצית לפטר אותי בגלל שהבעתי את דעתי על חושן. זאת צביעות. את  אלעד צדיקוב: 

 כולך צבועה טובה. כולם צבועה.

 סליחה.  טובה רפאל: 

 )מדברים יחד(

 אלעד, אלעד,  מאיה כץ:

 .. ומה דעתך .. על אנשים,  טובה רפאל: 
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 אבל למה לא להביא את זה להצבעה? מי שרוצה שיצביע בעד. יוסף קוממי:

 טובה,  ן:משה פדלו

 מי שרוצה שיצביע נגד.  יוסף קוממי:

 )מדברים יחד(

 זה לא פלורליזם? תפסיקי לבלבל את המוח בבקשה. אלעד צדיקוב: 

 יהודה בן עזרא:  די, די. 

 .. להגיד פה בקול רם.  טובה רפאל: 

 אז בכמה עלתה הארנונה?  אלעד צדיקוב: 

 תגיד פה בקול רם.  טובה רפאל: 

 נכבד האחד את השני. בואו משה פדלון:

כן, מה דעתך על החיים במשותף זוגות נשואים שני גברים? תגיד פה בקול  טובה רפאל: 

 רם. 

 מה זה קשור?  אלעד צדיקוב: 

 )מדברים יחד(

 חברים,  משה פדלון:

 )מדברים יחד(

 לעצור, לעצור, אני עובר להצבעה. מי בעד, א' תמיכות, מי בעד? מי בעד?  משה פדלון:

 פרישקולניק: אני נמנעת. איה 

 סליחה, אני מבקש דבר טכני. באיכות הסביבה יש שלושה סעיפים. יוסף לונדון:

 נכון. יוסף קוממי:

 זה תקציב אחד לונדון.  ירון עולמי: 

לפני שמגיעים להצבעה. אני רואה שיש פה אי הבנה ואי בהירות לגבי מה  צבי וייס: 

ם. אני הייתי מבקש להחזיר את זה אחלה וריב"ה רוצים לעשות  וכל הדברי

 לוועדה המקצועית לעיון נוסף. 

 תחליטו מה שאתם אומרים?  אלעד צדיקוב: 

 יהודה בן עזרא:  לפי התקנון,

אבל למה? הוא לא חייב להסכים וזה בסדר גמור ובשביל זה יש הצבעה מי  מאיה כץ:
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 נמנע. –בעד ומי נגד. מי נמנע 

 , יהודה בן עזרא:  גברת מאיה כץ

 זה יבוא להצבעה ומי שנגד שיהיה נגד. מי שבעד שיצביע בעד.  יוסף קוממי:

 יהודה בן עזרא:  לא. 

 לא אמרתי שאני לא זה. אמרתי נביא להצבעה. מאיה כץ: 

יהודה בן עזרא:  גם אם, גם אם המועצה, אם המועצה מחליטה בעד אז אין בעיה. אם 

 תמיכות.המועצה מחליטה נגד, זה חוזר בחזרה לוועדת 

 בסדר, יחזור עוד הפעם. יוסף קוממי:

 יהודה בן עזרא:  ועדת התמיכות דנה עוד פעם. היא יכולה להחליט כך או אחרת.

היא לאי כולה להחליט. זה ועדה מקצועית. היא לא ועדת משנה. אין לה שום  אלעד צדיקוב: 

א את שיקול דעת בעניין הזה. מקצועית זה עבר. עכשיו המועצה יכולה להקפי

 זה או לאשר את זה, זה הכול.

 יהודה בן עזרא:  לא, צריך לחזור לוועדה מקצועית.

 ד ענת קרן בהרב:  הוראות הנוהל קובעות, "עו

 בואו נחזיר את זה לוועדה המקצועית בלי להצביע. צבי וייס: 

 למה להחזיר את זה לוועדה המקצועית? מאיה כץ: 

 )מדברים יחד(

 עית שחור ולבן.היא מקצו אלעד צדיקוב: 

 היא אישרה את זה? נצביע. תחזירו את זה אחרי זה עוד הפעם. יוסף קוממי:

 אני חוזר, משה פדלון:

 אני רואה כאן .. כזה,  אלעד צדיקוב: 

 )מדברים יחד(

 לא חשוב.  יוסף קוממי:

 אפשר להגיד על מה ההצבעה?  טובה רפאל: 

 אנחנו נצביע, משה פדלון:

 ה ההצבעה?איה פרישקולניק: על מ

 )מדברים יחד(
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 הוועדה המקצועית דנה בזה וזה רק שחור ולבן. אלעד צדיקוב:  

 נכון, נכון. יוסף קוממי:

 אין מה להחזיר את זה.  אלעד צדיקוב: 

 בבקשה.  משה פדלון:

עד היום אני חושב שלא אכזבתי, רק להקשיב, לא מתנצח. בנושא איכות  יוסף לונדון:

 , לגבי ריב"ה, ישראל ...הסביבה יש שלושה סעיפים

 זה בנפרד. משה פדלון:

 שנייה. מה שאני מבקש לגבי כל סעיף,  יוסף לונדון:

 בסדר. משה פדלון:

 להצביע בנפרד.  יוסף לונדון:

 מאה אחוז. משה פדלון:

 מאה אחוז. יוסף קוממי:

 בסדר גמור.  משה פדלון:

 ה משפיע על יתר התקציבים. אבל מה יקרה  אם אתה פוסל תקציב אחד, את אלעד צדיקוב: 

 בבקשה. משה פדלון:

 אתה יודע, זה עוגה אחת.  אלעד צדיקוב: 

 אני רוצה להעיר ליוסי בעניין הזה. יונתן יעקובוביץ: 

 לא שומע. יוסף לונדון:

יוסי, אני חושב שכן נכון להצביע פה בעד ורק בגלל שבסופו של דבר  יונתן יעקובוביץ: 

את זה ובגלל זה יהודה נתן את הפירוט,  ההחלטה שתתקבל באמת לתת

שהיא תעמוד במסגרת הנהלת העיר תסתכל איזה מסמכים יבואו וכדומה. 

אלף  72-אתה לא מאשר עכשיו, אתה לא מאשר עכשיו את ההוצאה של ה

שקל. עם כל הכבוד, העצבים שלך פה מיותרים כי אני לא חושב שמישהו פה 

 אלף שקל. 72ושום דבר לקבל בעירייה יאשר לעמותה שלא עושה כלום 

 למה? זה אישור.  יוסף קוממי:

 אתה מאשר את זה עקרונית.  יונתן יעקובוביץ:  

 )מדברים יחד(



 ד.נ.  05566
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

54 

 

 אנחנו נפצל  את ההצבעה.  משה פדלון:

 ריב"ה ואחלה בשבילי זה אותו הדבר.  יוסף קוממי:

 )מדברים יחד(

 אפשר לפצל את ההצבעה?  אלעד צדיקוב: 

 כן. משה פדלון:

ד ענת קרן בהרב:  גם אם מועצת העיר תחליט שכרגע לא לקבל את ההמלצה של ועדת "עו

 תמיכות, המשמעות היא שזה חוזר לדיון לוועדת התמיכות המקצועית.

 ו? יוסף קוממי:

ד ענת קרן בהרב:  ואחר כך ההחלטה של ועדת התמיכות המקצועית, עוד פעם מגיעה "עו

 למועצה. 

 צל את ההצבעה?האם אפשר לפ משה פדלון:

 יהודה בן עזרא:  כן, כן.

 יוסי בעד זה ונגד זה. אפשר לפצל?  משה פדלון:

 יהודה בן עזרא:  כן. 

ד ענת קרן בהרב:  מותר להצביע על כל תקציב ואחר כך נצטרך להחליט מה אנחנו עושים "עו

 עם יתרות, אם יהיו יתרות. אנחנו עוד לא הגענו לשם.

 אומר מה אנחנו ... לקופת העירייה.יהודה בן עזרא:  אני כבר 

 )מדברים יחד(

 טוב, אנחנו, אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד או נגד ריב"ה? מי בעד? משה פדלון:

 ריב"ה. ו ניסימוב: 'ג

 ריב"ה,  משה פדלון:

 .4 ו ניסימוב: 'ג

 . 4 יוסף קוממי:

 למה? טובה, מאיה, אלעד,  אלעד צדיקוב: 

סעיף, זה -צביעה אני רוצה לדעת. אם אנחנו מצביעים סעיףאני לפני שאני מ עופרה בל: 

 אחרי זה יחזור שוב לוועדה?

 יהודה בן עזרא:  כן. 
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 אלף שקל.  72-רק ה אלעד צדיקוב: 

 אם זה נגד. משה פדלון:

 אם זה נגד, זה יחזור לוועדה?  עופרה בל: 

 כן. משה פדלון:

 כן.  אלעד צדיקוב: 

 וב, מי בעד ריב"ה? או קיי, אני חוזר ש משה פדלון:

 .4 ו ניסימוב: 'ג

 מי נגד? משה פדלון:

 . 5 ו ניסימוב: 'ג

 גם ראש העיר. יוסף קוממי:

 גם אני נגד. משה פדלון:

 כל הכבוד. יוסף קוממי:

 נגד.  7 ו ניסימוב: 'ג

 מי בעד ישראל שביל אופניים? משה פדלון:

 שנייה, נמנע, נמנע? אלעד צדיקוב: 

 מי נמנע? משה פדלון:

 .1 ו ניסימוב: 'ג

 .1 משה פדלון:

 סליחה, אני נמנעת.  ליאת תימור: 

 .2 ו ניסימוב: 'ג

 מי בעד ישראל שבילי אופניים?  משה פדלון:

אני רוצה לקבל הסבר, סליחה, אני רוצה לדעת מה זה ישראל שביל אופניים.  יוסף קוממי:

 מה זה אומר? מה זה? אני לא יודע. אני רוצה לקבל הסבר.

 עמותה שמקדמת ספורט. דובר:

 אבל העירייה מקדמת את זה.  יוסף קוממי:

 יש גם עמותות שמקדמות את זה.  מאיה כץ:

 יש עמותות שמקדמות.  משה פדלון:
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 במינהלת אזור התעשייה עושים, מאיה כץ:

 אני סך הכול רוצה,  יוסף קוממי:

 יוסי, לדוגמא, אני אתן לך דוגמא. מאיה כץ:

 כן. יוסף קוממי:

 מינהלת אזור התעשייה,  ה כץ:מאי

 יהודה בן עזרא:  מישל, את יכולה להסביר בבקשה? 

 שנייה, שנייה יהודה, אני נותנת לו דוגמא. מאיה כץ:

 יהודה בן עזרא:  כן. 

 במינהלת אזור התעשייה לדוגמה שנקרא רוכבים לעבודה,  מאיה כץ: 

 או קיי, יוסף קוממי:

מדי תקופה מסוימת יום שבו משתדלים לא  המטרה זה שאנחנו מציינים מאיה כץ:

להגיע עד כמה שניתן עם רכבים לעבודה, אלא עושים את זה עם מסלולי 

 אופניים כדי להפחית את זיהום האוויר, כדי לעודד הפחתה, 

 הבנתי. יוסף קוממי:

 העמותה בשיתוף, מאיה כץ:

 הבנתי, הבנתי.  יוסף קוממי:

 בבקשה יוסי. משה פדלון:

 יש לי שאלה אדוני. ן:יוסף לונדו

 כן. משה פדלון:

 השאלה שלי מתייחסת ל,  יוסף לונדון:

אלף שקל,  36מיליון, הצבעתם תוך שנייה.  20שימו לב, מועדון במערב העיר  משה פדלון:

 אנחנו עכשיו מתווכחים על זה. 

 אחד זה מוצדק ואחד לא.  ליאת תימור: 

ישראל בשבילי אופניים. השאלה שלי אני מבקש, אני מבקש להתייחס ל יוסף לונדון:

מתייחסת גם לכל יתר העמותות שהן עמותות ארציות. אני מבקש להבטיח 

 36שישראל בשבילי אופניים שהיא עמותה ארצית, הכסף שהיא מקבלת, 

 אלף, יוצאו בהרצליה בלבד. 
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, יש בשביל זה קריטריונים. אי אפשר ... כל פעם מחדש. אני מבקש, באמת ירון עולמי: 

 הזמן שלנו הוא גם שווה משהו. 

 זה ברור, או קיי. משה פדלון:

הוא יודע את זה. הוא יודע שיש קריטריונים לוועדה והוא יודע שהכסף  ירון עולמי: 

 יחולק רק על פי הפעילות בהרצליה או מספר משתתפים בהרצליה וכולי,

 יהודה בן עזרא:  אז בגלל זה אסור להגיד את זה?

 וא סתם מעלה את זה. אני .. ואני אדבר שעות.ה ירון עולמי: 

 )מדברים יחד(

 מי בעד ישראל בשבילי אופניים? ו ניסימוב: 'ג

 אתה אומר שאתה ממהר לחתונה ואתה נותן לזה להימשך. ירון עולמי: 

 מי בעד ישראל בשביל אופניים? פה אחד.  משה פדלון:

 יאללה. יוסף קוממי:

 יים לתושבי השרון? יפה. מי בעד איכות ח משה פדלון:

 אני נמנע. יוסף קוממי:

 רגע, לא שאלנו.  ו ניסימוב: 'ג

 . מי נמנע?1מי נגד?  משה פדלון:

 אני.  יוסף קוממי:

 . קדימה. 1 משה פדלון:

 מה זה, לאחלה? ליאת תימור: 

 ד ענת קרן בהרב:  רגע, "עו

 אלה,העירייה מספיק עובדת. אנחנו צריכים את כל העמותות ה יוסף קוממי:

 )מדברים יחד(

שהתנגדו ולא הספקנו לרשום את השמות. ריב"ה, מי היה  7לגבי ריב"ה יש  ו ניסימוב: 'ג

 נגד? 

 מי היה נגד ריב"ה? מאיה כץ:

 נגד היה יריב ונמנע היה,  משה פדלון:

 לא, לא. יוסף קוממי:
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 לא, זה אחלה.  ליאת תימור: 

 בינתיים.  3 ו ניסימוב: 'ג

 )מדברים יחד(

 ה בן עזרא:  מאיה הצביעה בעד. מעניין למה. יהוד

למה למה?  עשית עבודה והחלטת שנכון לתת להם תמיכות, למה שאני  מאיה כץ:

 אסתור את ההחלטה שלך?

 יהודה בן עזרא:  מותר לי להגיד מעניין למה.

 אז נתתי לך תשובה.  מאיה כץ:

 אבל גם .. הצביע נגד, אז מה. תשלח לו מכתב? יוסף קוממי:

 הודה בן עזרא:  ראית איך היא נופלת? י

 מה הבעיה? מאיה כץ:

 הלאה. משה פדלון:

 ד ענת קרן בהרב:  רגע, "עו

 )מדברים יחד(

 שהיו בעד לתת לריב"ה? 5-מי ה ו ניסימוב: 'ג

 עוד הפעם.  משה פדלון:

 אנחנו, אנחנו, שלושתנו, ליאת הייתה נמנעה. אלעד צדיקוב: 

  אני הייתי בעד. טובה רפאל: 

 היו, בדיוק.  4 יוסף קוממי:

 וטובה. ו ניסימוב: 'ג

 וטובה.  דוברת:

 )מדברים יחד(

 הנושא הבא, בבקשה. משה פדלון:

ד ענת קרן בהרב:  אני רוצה רק לומר שהמשמעות של ההחלטה שהתקבלה בניגוד "עו

 להמלצת הוועדה המקצועית ושהדיון חוזר.

 חוזר לוועדה המקצועית. צבי וייס: 

 או קיי.  ן:משה פדלו
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 כתבנו את זה מראש שזה יחזור. צבי וייס: 

 הלאה. משה פדלון:

 בנושא בעלי חיים.  2017מתן תמיכה לשנת  ו ניסימוב: 'ג

אני רק רוצה להגיד משהו, שהעמותה הזאת עושה עבודה נהדרת ואני חושבת  מאיה כץ:

שצריך למצוא עוד דרכים כדי להגדיל להם  את התקצוב, הם נמצאים 

וקה מאוד מאוד גדולה, נותנים מענה מאוד רחב והסיוע שאנחנו נותנים במצ

 להם הוא לא מספיק למרות שאני יודעת שזה לפי קריטריונים וכולי.

 אני מצטרפת בחום.  טובה רפאל: 

 או קיי. נעבור להצבעה. משה פדלון:

 הצבעה. כולם פה אחד, לא?  ו ניסימוב: 'ג

 פה אחד. הלאה.  משה פדלון:

 תמיכה בנושא חינוך פורמלי.  יסימוב: ו נ'ג

 )מדברים יחד(

 ככה, יהודה אני רוצה לשאול שאלה.  אלעד צדיקוב: 

 איפה אנחנו בבקשה?  מאיה כץ:

 חינוך פורמלי.  אלעד צדיקוב: 

 תמיכה חינוך פורמלי.  ו ניסימוב: 'ג

ות מבורכת יש עמותה שנקראת מעייני הישועה שהיא בבתי ספר ועושה פעיל אלעד צדיקוב: 

בחינוך הפורמלי, הבלתי פורמלי וגם בנושא .. ואני רואה שמכל הקטגוריות 

 האלה, 

 לא שומעים. יוסף קוממי:

 איה פרישקולניק: על מה אתה מדבר? 

 איך אתה הולך בכל האקשן? מאיה כץ:

 אני מדבר על עמותת מעייני הישועה. אלעד צדיקוב: 

 גמרנו כבר כלבים וחיות. צבי וייס: 

 ה פרישקולניק: סעיף ג'? אי

 אני לא יודע. אני לא בסעיפים.  אלעד צדיקוב: 
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 אבל איפה אתה? ירון עולמי: 

 אנחנו בחינוך הפורמלי.  אלעד צדיקוב: 

 )מדברים יחד(

 אם תסתכלו בחינוך הפורמלי,  אלעד צדיקוב: 

 )מדברים יחד(

הרצליה אוהבת חיות, מה גם לי זה לא מסתדר, לכן אני אומר לכם, עברנו  אלעד צדיקוב: 

 אנחנו עכשיו? חינוך פורמלי, נכון? 

 כן. ו ניסימוב: 'ג

ג' שתי עמותות לא קיבלו בחינוך פורמלי, אחד זה -אם תסתכלו למטה שב אלעד צדיקוב: 

 חב"ד ואחד זה מעייני הישועה. 

 הן מקבלות בדברים אחרים. ו ניסימוב: 'ג

אני יודע, אבל לא עליהם אני רוצה לדון.  חב"ד מקבלת מדברים אחרים, אלעד צדיקוב: 

מעייני הישועה עוסקת בשלושה תחומים, גם בחינוך פורמלי, גם בחינוך 

 בלתי פורמלי וגם ב, 

 )מדברים יחד(

 דבר, דבר, ירון עולמי: 

 יהודה, אתה מקשיב?  אלעד צדיקוב: 

 יהודה בן עזרא:  מקשיב מילה במילה. 

עמותה שעוסקת בחינוך פורמלי, בלתי פורמלי ובריאות.  מעייני הישועה זה אלעד צדיקוב: 

אני לא מבין איך יכול להיות שמכל הקטגוריות האלה, זו עמותה שעושה 

פעילות מאוד מבורכת ומאוד עשירה, איך ייתכן שהם לא, הם לא עמדו ב, 

 אני לא יודע, . את הוועדה המקצועית. אני מבקש תשובה למה זה קרה. 

 יזה עמותה אתה מדבר?על א טובה רפאל: 

 סעיף ג'.  ו ניסימוב: 'ג

מה כתוב? אי מתן תמיכה, למה? בשל אי עמידה בתנאי הסף. אלה תנאי הסף  אלעד צדיקוב: 

שאתם מבקשים ... חינוך פורמלי? מי הרפרנט? אולי כדאי שתהייה ועדת 

 משנה. 
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 אבל יש פה פירוט של הזה, אז יש פירוט.  טובה רפאל: 

 אולי תסתכל לפרוטוקול שקיבלנו?  ירון עולמי: 

 איזה פרוטוקול קיבלת? אלעד צדיקוב: 

 הפרוטוקול השני. ירון עולמי: 

 אני בתוך הפרוטוקול. אלעד צדיקוב: 

 לא, לא הפרוטוקול שקיבלת היום. מה שקיבלת ב, ירון עולמי: 

 אין, זה פרוטוקול שפורסם. אלעד צדיקוב: 

לך. הרב ניר מליחי עובד בשעות הבוקר בבית ספר בר יש פירוט, אני אקריא  טובה רפאל: 

שעות שבועיות. מעבר לכך הוא מוציא עלון  20אילן ומשולם לו כך שכר של 

שבועי ובו פרשת השבוע וכולי. אין כל הצדקה לממן הנפקת עלון בית ספרי, 

 הן בממ"ד והן בממלכתי ולכן לא אושרה לו התמיכה.

 )מדברים יחד(

 א אושר למעייני הישועה בחינוך.לכן ל טובה רפאל: 

 שנייה טובה. תקראי את השורה הזאת.  אלעד צדיקוב: 

 )מדברים יחד(

בפורמלי ובבלתי פורמלי, זאת עמותה מאוד רצינית שעושה פעילות מאוד  אלעד צדיקוב: 

 מאוד ענפה.

 אז למה היא לא עומדת בתבחינים?  ליאת תימור: 

 זה מה שאני שואל.  אלעד צדיקוב: 

 או קיי, אז בוא נחכה לשמוע.  יאת תימור: ל

 יש את ההסבר.  טובה רפאל: 

 כתוב לא עומדת. אבל למה היא לא עומדת.  ליאת תימור: 

 או קיי, שאלתי את השאלה.  אלעד צדיקוב: 

 כתוב.  טובה רפאל: 

התשובה היא שהיא לא עומדת בתבחינים. במה הם לא עומדים? איזה  ליאת תימור: 

 מהתבחינים?

 הם כנראה רצו, אני מבינה מזה שהם רצו,   טובה רפאל: 
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 אבל טובה, זה לא תבחין.  אלעד צדיקוב: 

 טובה, על מה שאת מדברת זה לא תבחין.  יוסף קוממי:

 הרפרנט פה?  אלעד צדיקוב: 

 זה לא משנה מה הם רוצים.  אם הם עומדים בתבחינים, יוסף קוממי:

 ם. הוא מקבל משכורת על זה. מה לא עומד?הם לא עומדים בתבחיני טובה רפאל: 

 אבל במה לא עומד בתבחינים?  יוסף קוממי:

 )מדברים יחד(

 יהודה בן עזרא:  חברים, הוועדה החליטה, זאת תשובת הוועדה.

 מה לא ברור? טובה רפאל: 

 יהודה בן עזרא:  מה לא ברור? אני צריך לתת הרצאה על זה.

 יבה. גברת מאיה תחליף אותי.אני נאלץ לעזוב את היש משה פדלון:

יהודה בן עזרא:  אתם רוצים מסמך מסודר מי הרפרנט, למה לא אישר, נדאג להעביר לכם 

 את המסמך. 

 אז נצביע בעד בלי תשובות? בעד או נגד בלי תשובות? אלעד צדיקוב: 

ר יהודה בן עזרא:  להצביע למרות שזה לא מוצא חן בעיניך. אמרנו מה הנימוק שלא. מה יות

 מזה? 

אבל יהודה, אתה יודע שאין ועדת משנה, צריך שיהיה רפרנט בישיבת מועצת  אלעד צדיקוב: 

עיר וייתן תשובות. אנחנו עכשיו דנים בנושאים האלה, צריך שיהיו 

 הרפרנטים פה.

 צודק במיליון אחוז.  יוסף קוממי:  

 ח. אין פה רפרנטים אז אנחנו מצביעים על אוויר, על קר אלעד צדיקוב: 

 אם אין תשובה לתבחינים,  יוסף קוממי:

 הוא אומר דברי טעם יהודה. ירון עולמי: 

 אני שואל אם אין תבחינים, מה הם לא עומדים בתבחינים? יוסף קוממי:

 )מדברים יחד(

 שנייה, רגע,  מאיה כץ:

 בואו נלמד את זה, בואו נבדוק את זה.  אלעד צדיקוב: 
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  יש לי הצעה. מכיוון ש, מאיה כץ:

 סליחה, יש תשובה.  טובה רפאל: 

 כן. אלעד צדיקוב: 

 מרכזת הוועדה, טובה רפאל: 

 מי? אלעד צדיקוב: 

 רואת חשבון אתי שרון.  טובה רפאל: 

 בבקשה, שתבוא לפה,  יוסף קוממי:

 שתבוא ותיתן לי את התשובות. למה ניר מליחי לא מקבל תשובה? אלעד צדיקוב: 

 את הקול. מה היא עשתה לכם?אבל עליה אל תרימו  מאיה כץ:

 אני לא מרים את הקול על אף אחד. אלעד צדיקוב: 

 שנייה, מאיה כץ:

אני שמעתי את הסרטון כבר עשרות פעמים  ולא שמעתי כלום. אני חייב  אלעד צדיקוב: 

 להרים בשביל שיקליטו אותי. כן, בבקשה.

 אז קודם כל ... אתי שרון:

 סליחה, יוסף לונדון:

 י, בואי תתקדמי לפה כדי שישמעו אותך.את מאיה כץ:

 לא שומעים כלום. אלעד צדיקוב: 

 אתי בואי פה לידי, בואי.  טובה רפאל: 

 )מדברים יחד(

 בואי.  טובה רפאל: 

יהודה בן עזרא:  התשובה היא ברורה. אגף החינוך לא המליץ. המוסד .. המנהל של בית 

יץ על הבקשה, מכאן הספר בכלל לא .. הגיש בקשה ואגף החינוך לא המל

 הבקשה לא מאושרת.

 יופי. אלעד צדיקוב: 

 יהודה בן עזרא:  זה ברור.

 יהודה, זה תשובה על פורמלי. אלעד צדיקוב: 

 יהודה בן עזרא:  לא, זה תשובה מצוינת. 
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 מה עם בלתי פורמלי ומה עם בריאות? מה עם בלתי פורמלי ומה עם בריאות?  אלעד צדיקוב: 

 מה זאת אומרת?יהודה בן עזרא:  

 אבל אנחנו מצביעים על חינוך פורמלי כרגע.  מאיה כץ:

 כן, אבל אנחנו דנים עכשיו באותה עמותה, אז בואו נסגור אותה לכל הרוחב.  אלעד צדיקוב: 

 הם הגישו ולא עברו.  ו ניסימוב: 'ג

 יהודה בן עזרא:  חבר'ה, יוסי, זאת התשובה. 

 מה קשור יוסי? אלעד צדיקוב: 

בן עזרא:  האיש, אני לא מכיר אותו אפילו, הגיש בקשה, הגיש בקשה, הוא מלמד  יהודה

בבית הספר, הגיש בקשה, כשאגף החינוך בא לבדוק, אולי ביתה ספר בכלל 

 לא ידע, 

 בסדר. אלעד צדיקוב: 

 יהודה בן עזרא:  שהוא הגיש בקשה.

 מצוין.  ליאת תימור: 

 ט המקצועי אמר לא מאשר. יהודה בן עזרא:  אגף החינוך, שהוא הרפרנ

 אז איפה הוא היה? אז עונים מההתחלה ככה ונגמר הסיפור. יוסף קוממי:

 יהודה בן עזרא:  בסדר, לא ידעתי את התשובה. 

 )מדברים יחד(

 פוריות, פוריות. אלעד צדיקוב: 

 יהודה בן עזרא:  אתי ומישל הסבירו.

 רק נטיות מיניות מסבירים. ליאת תימור: 

 וסי כן. י מאיה כץ:

 )מדברים יחד(

 שנייה ירון. יוסי ביקש.  מאיה כץ: 

תודה, תודה גבירתי. בנושא החינוך הפורמלי, אם אני אוכל לקבל הסבר של  יוסף לונדון:

שתי שורות מה עושות שתי העמותות שאני לא שמעתי עליהן מעולם, ידיד 

 לחינוך ושיעור אחר? במה עוסקות העמותות האלה? 

 ה עושה ידיד לחינוך ושיעור אחר. מ טובה רפאל: 
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 )מדברים יחד(

 מי זה העמותות האלה?  ליאת תימור: 

אפשר לעבור בינתיים רגע לסעיף הבא עד שתמצאו את זה, כדי לא לעכב את  מאיה כץ:

 הזמן של כולם? 

רגע, אני רוצה להגיד משהו בעניין. יהודה, אני רוצה להגיד לך, אני מאוד  אלעד צדיקוב: 

 אותך ומאוד מכבד אותך ואתה יודע שאנחנו חברים טובים.מעריך 

 יהודה בן עזרא:  נכון.

 אבל אני רוצה לומר דבר אחד. אני חושב באמת,  אלעד צדיקוב: 

 זה הדקת דיבור שביקשת בסוף הישיבה? מאיה כץ:

 ממש לא. דקת דיבור ... אלעד צדיקוב: 

 אבל אתה הולך לחתונה. מאיה כץ:

 הולך לחתונה, לחתונה שראש העיר הולך אליה, זו אותה חתונה. אני אלעד צדיקוב: 

 הוא לא הולך לחתונה.  מאיה כץ:

 )מדברים יחד(

עכשיו, הדבר שאני רוצה להגיד יהודה זה ככה. כאשר אנחנו בעצם, אתה  אלעד צדיקוב: 

אומר שעל פי חוק אין צורך בוועדת משנה, זה נכון, אבל צריך שיהיה בישיבת 

 כלי עבודה כדי לבחון,מועצת עיר 

 יהודה בן עזרא:  הסכמנו, הסכמנו, אתה  צודק. 

 אבל אין תשובה. אלעד צדיקוב: 

 יהודה בן עזרא:  יש תשובה. 

 מה עם חינוך בלתי פורמלי ומה עם בריאות? לא קיבלתי תשובה לזה. אלעד צדיקוב: 

 לא הגענו לזה. מאיה כץ:

 חבר'ה, מדברים על עמותה,  אלעד צדיקוב: 

 יהודה בן עזרא:  לא שאלת.

 שאלתי שלוש פעמים.  אלעד צדיקוב: 

 יהודה בן עזרא:  אנחנו נענה לך על הכול. 

 נושא.-נושא טובה רפאל: 
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 טוב. אלעד צדיקוב: 

 תיהנה בחתונה. מאיה כץ:

  הזמן דוחק. אלעד צדיקוב: 

 תיהנה בחתונה.  מאיה כץ:

 ומה יהיה?  אלעד צדיקוב: 

 לך מאוד יפה. רואים שהתחגגת היום. העניבה ש מאיה כץ:

 נכון. היא מאוד יפה.  טובה רפאל: 

 )מדברים יחד(

 את לא מסתכלת ואומרת יפה. אלעד צדיקוב: 

 ראיתי קודם. אמרתי מוזהבת ויפה.  טובה רפאל: 

 אתי, יש לכם תשובות? מאיה כץ:

 )מדברים יחד(

 סעיף ה', בסדר? טוב, סעיף, לא, לא, סעיף ה', אנחנו עוברים ל מאיה כץ:

 יהודה בן עזרא:  כן.

 בסדר. שאלות לגבי סעיף ה'? מאיה כץ:

כן, אני רוצה לומר איזה משהו. לונדון, אני מבקש לא להתרגז ולא להיפגע,  אלעד צדיקוב: 

 זה לא אישי כלפיך. 

רק הערה לסדר מר צדיקוב. בשפה העברית יש כללי נימוס. לפנות לאדם  יוסף לונדון:

ללא קידומת מר, זה פשוט חוסר נימוס תהומי. אז אם קשה לך  בשם משפחה

 לומר מר, 

 יהודה בן עזרא:  יוסי,

 תוכל לומר יוסי.  יוסף לונדון:

 כולכם קוראים לי עולמי.  ירון עולמי: 

 אבל פשוט תדע כללי נימוס ואני מקשיב עכשיו. יוסף לונדון:

 יהודה בן עזרא:  הוא צודק אגב, מר פישר. 

 מה? שר: יריב פי

יהודה בן עזרא:  הוא צודק, אתה כל הזמן קורא פדלון. תקרא מר פדלון אדוני ראש העיר .. 
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 זה גם טוב.

 אני מקשיב לדבריך. יוסף לונדון:

מר לונדון רק לדבריך, אם אתה צריך את התואר כדי להרגיש .. אני אתן לך  אלעד צדיקוב: 

מלי. אני רוצה לומר ככה. אנחנו נוהגים לקרוא אחד לשני גם לא פור

לפרוטוקול את הדברים הבאים בבקשה, ... דמוקרטי, זה לא מופיע עכשיו 

בדפים. אני רוצה לומר את זה בצורה ברורה, בסדר? הרבה מאוד דברים 

נאמרו בנושא הזה ואני רוצה לומר את זה עכשיו בצורה מאוד מסודרת מה 

. דמוקרטי הוא נושא יש לי לומר את זה, מה יש לי לומר על הנושא הזה. .

שהוא למעשה מכבסת מילים לרפורמה ולקונסרבטיביים. מי שישאל מה 

ההבדל בין רפורמה לבין קונסרבטיביים ומה בכלל העניין, ולמה בכלל אלעד  

צדיקוב עוסק בכלל .. תעזוב את כולם בשקט, הם לא דתיים, הם לא שומרי 

רוצה לומר למה זה כל כך תורה ומצוות ותן להם לחיות כאוות נפשם, אז אני 

כואב לי ועל מה אני נזעק. כאשר אני הייתי, גדלתי בבית ספר יסודי, 

בהתחלה עד כיתה ד' בבית אל ואחרי זה בהרצליה, למעשה אותנו חינכו 

במערכת חינוך כללית, לא דתית, אבל ידענו מה זה יהדות. בחגים, בבר 

הדות. ידענו שאנחנו לא  מצוות וכולי פקדנו את בית הכנסת והכרנו מה זה י

מקיימים אורח חיים דתי וזהו. עכשיו, למעשה הנושא של רפורמה, 

הרפורמיים זה למעשה קבוצה בעם ישראל שטוענת שתורה היא לא 

משמיים. אם התורה היא לא משמיים, כלומר התורה היא פולקלור יהודי 

פך את ותו לא, והנפקה מינה שזה המשתמע מהדבר הזה, זה למעשה שאני הו

 עם ישראל לחברה. 

 )מדברים יחד(

 איה פרישקולניק, אני ממש אשמח שתקשיבי לי.  אלעד צדיקוב: 

 לא, לא, היא הקשיבה, היא שאלה באיזה סעיף אתה.  מאיה כץ:

 בסדר. אם יש מישהו שאני ממש חפץ שישמע את זה, זה את. אלעד צדיקוב: 

 היא שאלה באיזה סעיף אתה, זה הכול. מאיה כץ:

 אנחנו איתך, מר צדיקוב.  יאת תימור: ל
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 )מדברים יחד(

תקום, תקום, אין שום בעיה. אז ככה, הרפורמים למעשה, התפיסת עולם  אלעד צדיקוב: 

שלהם היא תפיסה שהתורה היא לא משמיים ולמעשה היהדות היא רק 

עמדה  95פולקלור, היא רק עניין של תרבות. במסגרת הרוח הזאת .. בשנת 

פסור עליזה שנהר שעד עתה בטכניון בחיפה, ישבו במשרד החינוך בראשה פרו

ובעצם שברו את הראש מה עושים עם הנוער של ימינו. הנוער של ימינו היום 

, הולך ומאבד אחיזה בערכים שחשובים גם לתרבות 95הולך, של אז, של שנת 

 החילונית כמו ציונות, כמו ארץ ישראל, כמו תרומה לצבא, כמו זהות של עם

ישראל זה לזה. מה נעשה, צריך לחבר אותם לשורשים, יש צמא להיות 

מחוברים לשורשים, רק מה, היות ואין בכוונתנו במשרד החינוך לחבר אותם 

לדרך של תורה ומצוות, אנחנו בעצם נמציא מהלך חדש. המהלך הזה ייקרא 

זהות יהודית דמוקרטית. במסגרת המילים הזאת עובר למעשה תדר שכל 

רפורמה, כלומר לספר לעם ישראל מושגים שהם בלבוש חיצוני יהודי כולו 

 אבל במהות ובתוכן הם מעוקרים מתוכן ואני אתן לכם דוגמה.

 לתפיסת עולמך, יש לסייג. ליאת תימור: 

 לא רק לתפיסת עולמו של ה, אלעד צדיקוב: 

 להבנתך. טובה רפאל: 

 להבנתך. ליאת תימור: 

 של עם ישראל ברובו. לתפיסת עולמו אלעד צדיקוב: 

 הוא יסיים, אתם תגיבו ונצביע. מאיה כץ:

 לא, זה לא,  ליאת תימור: 

 הלאה. אני רוצה לומר,  אלעד צדיקוב: 

 זה תיאור שלך. ליאת תימור: 

 ליאת, הוא יסיים, אתם תגיבו ונצביע. מאיה כץ:

בונה מושגים אני רוצה לומר . ולכן, ולכן המהלך הזה הוא מהלך שבעצם  אלעד צדיקוב: 

חדשים וגם מנסה באופן מאוד מאוד אגרסיבי להשתלט על השיח של 

מוסדות החינוך כאן בהרצליה ובכלל. רק לפני שבוע פנו אלי מספר הורים 
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בבית ספר לב טוב שפנו אלי בבכי, אחד מהם משפחת שאוליאן, אחד מהם 

פר זה משפחה של עולים מצרפת ועוד משפחות נוספות, למה מנהלת בית הס

של לב טוב מכריחה אותם ללכת לטקס קבלת חומ"ש בבית ספר 

 קונסרבטיבי, 

 איה פרישקולניק: אתה ממש,

 איה, אני דיברתי עם הורים,  אלעד צדיקוב: 

 איה פרישקולניק: אני גם דיברתי עם הורים. 

לא אמרתי מאה אחוז מההורים. אמרתי שדיבר איתי פלח מההורים והם  אלעד צדיקוב: 

אחרי שנים שאנחנו בבית ספר אילנות ובבתי ספר נוספים הולכים  בכו למה

לקבל חומ"ש בבית כנסת מקדש מלך, למה מחייבים אותנו ללכת לקבל 

חומ"שים בבית כנסת קונסרבטיבי. עכשיו, המהלך הזה הוא המהלך שהוא 

 בעצם פוגם בכל המשמעות של היהדות. .. את המושג בר מצווה,

 )מדברים יחד(

סליחה, היו הורים שלא שלחו את הילדים וזה בכלל לא קשור. היו הורים  וב: אלעד צדיק

 שבכלל לא שלחות את הילדים, 

 .. ועכשיו אתה מדבר על קונסרבטיביים?  טובה רפאל: 

 זה מהלך ש,  אלעד צדיקוב: 

 אלעד, אתה יכול אבל להתכנס, מאיה כץ:

 כן, אני אתכנס. אלעד צדיקוב: 

 תודה. מאיה כץ:

אני רוצה לומר דבר אחד. אני לא יכול ... יש פה עניין של הבנה, יש פה עניין,  צדיקוב: אלעד 

אני לא מצפה שדיון כזה ייגמר בחמש דקות של שיח שלי, וגם אם לונדון 

יעלה לי עכשיו חזרה בחמש דקות נוספות, גם אז השיח הזה לא ייגמר, אני 

וכאשר מכניסים רק חושב שמן הראוי לקרוא לדברים האלה בשמותם, 

רפורמה וכאשר מכניסים קונסרבטיביים לבתי הספר, ההורים צריכים 

להכיר את זה, הם צריכים לדעת, ההורים צריכים לדעת מזה. קיבלתי 

אתמול סרטון שצולם בבית ספר אילנות בתערוכה על ישו וצלבים וכדומה על 
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את ידי אחד המורים שמלמדים בבית הספר. מי שירצה, אני אעביר לו 

הסרטון הזה בווצאפ. וזה דברים מאוד מאוד קשים. גם אנשים שהם לא 

שומרי תורה ומצוות, נזעקים אל מול הדברים האלה. אני חושב שהדברים 

 האלה הם הולכים ומחריפים. המגמה של הרפורמה והקונסרבטיבי, 

 )מדברים יחד(

 יאולוגי.יוסי, יוסי, יוסי, תן לו לסיים. אתם פותחים דיון איד מאיה כץ:

 זה מאוד קשה להסביר את זה.  אלעד צדיקוב: 

 יהודה בן עזרא:  אלעד, 

 בדיון של חמש דקות. אלעד צדיקוב: 

 אנחנו רוצים להצביע על ועדת תמיכות. אתה יכול להתנגד.  מאיה כץ:

 .. מערכת החינוך ועכשיו אני שומעת דברים אחרים. טובה רפאל: 

 שנייה,  אלעד צדיקוב: 

 עזרא:  אחרי מה שאני אגיד, יהודה בן

 אי אפשר להאמין. טובה רפאל: 

 יהודה בן עזרא:  אחרי מה שאני אגיד זה ייתר. 

 אני גם שומעת את התקציבים, טובה רפאל: 

 יהודה בן עזרא:  לא נעים לי,

 שמקבלות משפחות חילוניות אצל ה, טובה רפאל: 

 יהודה בן עזרא:  לא נעים לי להביך אותך, 

 שמשפחות דתיות שמקבלות. ל: טובה רפא

יהודה בן עזרא:  אני באמת באופן אישי אוהב אותך ואנחנו חברים בדיוק כמו שאני חבר של 

 ראש האופוזיציה. 

 אמרת לי שיותר. אלעד צדיקוב: 

יהודה בן עזרא:  לא נעים לי להביך אותך, אבל אדוני, בשבתו כשיושב ראש ועדת משנה 

בוועדת תמיכות מקצועית, שנה שעברה אישרת  לתמיכות, ובשותף פעיל לידי

 את כל זה.

 אמת. אלעד צדיקוב: 
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 יהודה בן עזרא:  מה השתנה? 

 אני אגיד לך.  אלעד צדיקוב: 

 יהודה בן עזרא:  פתאום הם נהיו שונים?

 קודם כל יהודה, בכל הפרוטוקולים של ועדת המשנה, אלעד צדיקוב: 

 ת,יהודה בן עזרא:  שאלת, שאלת את השאלו

 סליחה. אלעד צדיקוב: 

 יהודה בן עזרא:  קיבלת את התשובות, 

 יהודה, אתה מפתיע אותי במה שאתה אומר. אלעד צדיקוב: 

 יהודה בן עזרא:  בבקשה.

רק לפני שלושה חודשים, אתה זוכר את הדיון הערני שהיה בישיבת ועדת  אלעד צדיקוב: 

 התמיכות,

 את זה.יהודה בן עזרא:  אתה בשנה שעברה אישרת 

אני נתתי לך לדבר עד הסוף, נכון? אני מקווה שתרשה גם לי בבקשה. שתי  אלעד צדיקוב: 

נקודות, קודם כל אתה יודע שהיה לנו שיח מאוד מאוד ערני בנושאים האלה 

מספר רב מאוד של פעמים. דבר נוסף, אתה זוכר שרק לפני שלושה ארבעה 

אלף שקל שלו  200-את ה חודשים היינו בתוך מהלך שבו לונדון לא קיבל

לרפורמיים ואנחנו נלחמנו שהוא יקבל הרבה פחות מזה והיינו נגד הדבר 

הזה. זה נכון שבסופו של דבר אתה תמכת על כל החבילה של התמיכות, 

הצבענו בעד מתוקף היותנו חברי קואליציה והיום זכותי לומר את דעתי 

ושב על הדברים על הדברים האלה בצורה מאוד מפורשת מה אני ח חדדב

האלה. אני חושב שהדברים האלה נעשו בהסתר ועל זה היה בדיוק הנושא 

שעליו .. שאמרתי כחבר קואליציה, אמרתי שראש העיר נותן בצורה 

 מפורשת,

 יהודה בן עזרא:  אתה כחבר קואליציה זה היה כשר.

 לא. אלעד צדיקוב: 

 יהודה בן עזרא:  כשאני באופוזיציה זה לא כשר. 

בתור ועדת תמיכות נלחמתי נגד. וייס עזר לי לא לעבור את התקציב של  צדיקוב: אלעד 
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. אתה זוכר את זה טוב מאוד. אתה זוכר את זה טוב מאוד. 2016לונדון בשנת 

עכשיו, אני כבר מסיים, לגופם של דברים, גם בכנסת אמרתי כחבר 

ף קואליציה, אמרתי שבעיריית הרצליה משה פדלון ראש העיר נותן כס

לרפורמים בהיחבא מעיני הציבור. כחבר קואליציה אמרתי את זה ועכשיו 

אני אומר את אותם דברים כחבר אופוזיציה. אין שום שונות. אמרתי אותם 

 דברים לך, 

 )מדברים יחד(

לא, אתה לא הקשבת. אמרתי שזה הדבר היחידי שאמרתי על ראש העיר. כל  אלעד צדיקוב: 

מתחת לשולחן, פעם אחת לא נאמר לא  יתר הדברים שנאמרו שם, כסף

 למשרד החינוך ולא לאף אחד אחר.

 אלעד, ברשותך, ראש העיר לא פה והשיח הזה הולך למקום שהוא פחות טוב. מאיה כץ:

 מה זה קשור לדיון שלנו?  דוברת:

 אנחנו סיימנו. אלעד צדיקוב: 

 יהודה בן עזרא:   בהיחבא ...

 )מדברים יחד(

 ק אלעד לתת למר לונדון חמש דקות כדי שיענה לך, לכבד אותו?אתה יכול ר מאיה כץ:

 זה לא קשור לכבוד לונדון. לונדון יודע שאני מכבד אותו טוב מאוד,  אלעד צדיקוב: 

 אבל אתה דיברת על זה ותן לו להשיב את התשובה. מאיה כץ:

שיו את .. שהוא לא נתן לי את זכות הביטוי לגבי חושן ואם לא היה עכ אלעד צדיקוב: 

החתונה של בן דודי בתל אביב, הייתי נותן לו לא חמש דקות אלא חמישים 

 דקות והייתי הולך אתו גם לחברותא אחרי ישיבת המועצה. 

 ועוד חמש דקות כדי שהוא רק, מאיה כץ:

 )מדברים יחד(

לכן אני רוצה לומר שלונדון דעתו ידועה, והמחלוקת בינינו לא תיפתר  אלעד צדיקוב: 

 ן, אתה יודע שאני מכבד אותך וכשיש לי דברים לומר כלפיך,ולונדו

אלעד, חבל, כי השלוש דקות האלה הוא כבר היה יכול לסיים את מה שהוא  מאיה כץ:

 רצה להגיד. אז תיתן לו להמשיך את הדיון. 
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 )מדברים יחד(

 איה פרישקולניק: .. זה ממש נורא.

 מזל טוב ובשמחות. מאיה כץ:

ורא? את יודעת מה, אני אשמח אם את תהיי עכשיו, תרימי את הכפפה מה נ אלעד צדיקוב: 

 כמחזיקת תיק חינוך,

 אלעד, אתה ממהר. מאיה כץ:

תזמיני חבר מועצת עיר למשרד שלך שידבר איתך בארבע עיניים שיחה בת  אלעד צדיקוב: 

 שעה. בבקשה. 

כת החינוך בגלל ים שאני מקבלת על  ... במערSMS-אבל גם כשיקבלו את ה ליאת תימור: 

 אנשים כמוך.

 מצוין, אני אשמח לשבת איתך גם כן. אלעד צדיקוב: 

 מצוין. אז הנה יש לנו,  ליאת תימור: 

 )מדברים יחד(

 להתראות.  אלעד צדיקוב: 

 נסיעה טובה.  ו ניסימוב: 'ג

 אני מבקש להסב,  יוסף לונדון:

 )מדברים יחד(

ק בוא תזרז את הדברים כי אנשים רוצים יוסי, רק ברשותך, יוסי, ברשותך ר מאיה כץ:

... 

אבל לא  חדדאני מבקש ליידע את חברי מועצת העיר שמר צדיקוב דיבר ב יוסף לונדון:

אמר אמת. מכיוון שכל העמותות שאותן אנחנו מתבקשים לאשר, אין פה אף 

עמותה רפורמית, אין פה אף עמותה קונסרבטיבית. אני שאני חבר בקהילה 

ביקשתי מהקהילה הקונסרבטיבית שלא תגיש בקשה לקבל הקונסרבטיבי, 

תמיכה בסעיף הזה. בכל העמותות הללו אין אף עמותה קונסרבטיבית, אף 

עמותה רפורמית. גם בשנה שעברה לא הייתה שום עמותה רפורמית, שום 

עמותה קונסרבטיבית שקיבלה תמיכה במסגרת התבחין של זהות יהודית 

 דמוקרטית. 
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 נדון תודה רבה. שאלות נוספות? כן ירון.מר לו מאיה כץ:

תראו, באמת, מי שנשאר כאן ומכבד אותנו, תקציב העירייה, התקציב הרגיל  ירון עולמי: 

והתקציב הבלתי רגיל הוא כמעט מיליארד שקלים. תקציב ועדת תמיכות 

 אלף. רק להסביר לכם מה,  800-הוא כ

 אנחנו יודעים מה התקציב. מאיה כץ:

 מיליון.  12התקציב .. הוא  :יוסף לונדון

 לא, לא התמיכות. אני מדבר  על ה, ירון עולמי: 

ירון, אבל אנחנו יודעים מה התקציב. כמו שאתה שם לב, השיח הוא שיח  מאיה כץ:

 אידיאולוגי,

 לא, לא, ירון עולמי: 

 הוא שיח שהוא בכלל לא קשור לתמיכות. מאיה כץ:

עדת תמיכות בקדנציות האחרונות כמה פעמים. ושוב, תראו, אני הייתי חבר ו ירון עולמי: 

כאן התמיכה בעמותות, אתם לא יודעים כמה זה דבר חשוב. עכשיו, יש כאן 

אלף בטופ. תקשיב, אני לא  70אלף, ראינו  40, 10, 8, 5כאלה שמקבלים 

מדבר כאן על תמיכות הספורט עכשיו יוסי, אני מדבר כאן על עמותות שהן 

בלתי פורמלי. ראיתם בריאות, חיות, איכות סביבה. לרווחה, לחינוך ה

באמת, זה המעט של המעט. אני שמח שיש כאן דיונים אידיאולוגיים וגם 

הייתי שמח, היה כבר פעם שעשה את זה בזמנו דוד חמו שיבואו כאן פעם 

ואולי בקצרה יתארו חלק מהעמותות האלה וכולי. זה מה שהיינו עושים 

 ר, זה באמת כאן לא המקום. בוועדה עצמה, אבל זה כב

 אפשר להצביע? מאיה כץ:

 כן. ירון עולמי: 

 או קיי, מי בעד סעיף ה'? מאיה כץ:

 רגע, מה עם ד'? דילגנו על ד'. ירון עולמי: 

 כי הן צריכות להחזיר לנו תשובה.  מאיה כץ:

 אבל מי ששאל את שאלות, הוא לא כאן. ירון עולמי: 

 שאל את השאלות. שנייה. לא, זה יוסי  מאיה כץ:
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 לא, זה צדיקוב. ירון עולמי: 

 מי נגד?  מאיה כץ:

 יוסי לונדון אמר,  אבי ברדה: 

 אני מצטערת, אני לא שומעת.  מאיה כץ:

 יוסי לונדון אמר, הגיב על דברי צדיקוב.  אבי ברדה:

 כן. מאיה כץ:

 אני לא שומע אותך. יוסף לונדון:

 מר צדיקוב. אתה מר לונדון הגבת על דברי  מאיה כץ:

.. אין פה שום עמותה קונסרבטיבית או רפורמית שקיבלה איזשהו תקציב  אבי ברדה:

פה ומר יהודה הגיב לו מקודם כי בשנה שעברה הוא כן תמך בעמותה הזאת, 

 אז זה משהו פה,

 בתמיכות האלה.  טובה רפאל: 

 בתמיכות.  מאיה כץ:

 הם לא הגישו מעולם תמיכה.  אבי ברדה:

 בעמותות שקשורות לזהות יהודית ודמוקרטית.  : טובה רפאל

 אבי, תזכיר לי מה השאלה. יוסף לונדון:

 אתה מקודם אמרת, אבי ברדה:

 בקול רם. יוסף לונדון:

אתה הגבת מקודם על דברי צדיקוב שאין כאן  שום עמותה קונסרבטיבית או  אבי ברדה:

רה אתה כן רפורמית שמקבלת תמיכה. מר יהודה אמר לצדיקוב שבשנה שעב

 השתתפת בהצבעה ואתה כן תמכת.

אני אסביר לך. מכיוון שאני חבר בוועדת תמיכות, הדיון היה הנושא כלל  יוסף לונדון: 

התבחין של זהות יהודית דמוקרטית, בלי להיכנס לחלוקה של העמותות. 

בנושא של התבחין שהכותרת שלו זהות יהודית דמוקרטית כל חברי ועדת  

הצביעו בעד, כולל מר צדיקוב. כשהנושא עלה למועצת המשנה לתמיכות 

העיר הייתה הסכמה פה אחד שכל חברי מועצת  העיר, כולל מר צדיקוב, 

יצביע על נושא התמיכה בזהות יהודית דמוקרטית. לא נידון אז החלוקה 
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 לעמותות ולכן אין פער בין סתירה בין הדברים. 

 ה העמותה הזאת?עכשיו אני שואל שאלה לגופה.  מ אבי ברדה: 

 איזה עמותה? יוסף לונדון:

 זהות יהודית. אבי ברדה:

 זה לא, זהות יהודית זה כותרת.  יוסף לונדון:

 זה לא החינוך הפורמלי.  ליאת תימור: 

 אני לא יכול לשמוע שמונה אנשים ביחד.  אבי ברדה:

יה, מר ברדה, הסיבה שהיה פה, אמר חבר המועצה, מכל יציאה לאופוזיצ מאיה כץ:

 הביע את עמדתו, דבר מאוד לגיטימי. 

 בסדר, אז אני מקווה ...  אבי ברדה:

אני אענה בקצרה לשאלה, ממש בקצרה, שני משפטים. כל הרעיון של הנושא  יוסף לונדון:

זהות יהודית דמוקרטית נובע מזה שחשוב לי שתלמידים בחינוך החופשי, 

 הודי.מה שאתה מכנה חילוני, יכירו את ארון הספרים הי

 בסדר גמור. אבי ברדה:

העמותות הללו מקנות ידע, לא פרקטיקה דתית, מקנות ידע לגבי ארון  יוסף לונדון:

הספרים היהודי בחינוך החופשי. העמותות הללו לא נכנסות לחינוך הדתי. 

אני מקווה שזה עונה  על שאלתך. חשוב שגם תלמיד בחינוך החופשי יכיר 

וך, שאלות ותשובות, ראשונים ואחרונים. את תורה, משנה, גמרא, שולחן ער

 הידע המינימלי הזה העמותות הללו מקנות להם מתוך תפיסת עולם חופשי.

מר לונדון, איזה אנשים מעבירים את הידע הזה? איזה אנשים בעמותה  אבי ברדה:

 מעבירים את הידע הזה?

 לא דתיים. ליאת תימור: 

 איזה אנשים? יוסף לונדון:

 . איזה סוג של אנשים?כן אבי ברדה:

 איזה סוג של אנשים? אנשים יותר טובים ממני. יוסף לונדון:

 לא, אני לא מאמין. אבי ברדה:

 רבותיי, בואו נצביע. אנשים פה כבר,  מאיה כץ:
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אני רוצה להעיר משהו. אחרי הוויכוח שהיה או השיח שהיה בין צדיקוב  טובה רפאל: 

ואה בחומרה את הניסיון של מר צדיקוב ולונדון, אני רוצה לומר שאני ממש ר

לכפות אחרי שלונדון בעמל רב הצליח להגיע להישג שיהיה תבחין ויהיה 

סעיף לתמיכה לזהות יהודית דמוקרטית בחינוך החילוני, מנסה בכל כוחו 

ואף הגיע לוועדת החינוך של הכנסת, לנסות בכוח להחדיר את החינוך 

שמחה מאוד וגאה מאוד שאנחנו האורתודוכסי למערכת החילונית ואני 

ממשיכים בליברליזם והפלורליזם שלנו במערכת החינוך שלנו החילונית 

 ומאוד מקווה שנמשיך בכך. 

 יהודה בן עזרא:  הצבעה. 

 רבותיי, מי בעד? סעיף ה' מי בעד?  מאיה כץ:

 יהודה בן עזרא:  גם קוממי בעד. 

 ף ד'. מה התשובות?מי נגד? מי נמנע? פה אחד. חוזרים לסעי מאיה כץ:

 אז ככה, שיעור אחר זה עמותה, אתי שרון:

 בקול רם. יוסף לונדון:

 או קיי, שיעור אחר זו עמותה חדשה שהגישה השנה בקשה לראשונה.  אתי שרון:

 סליחה, אפשר להיות בשקט? יוסף לונדון:

 אגף החינוך במסגרת ההמלצה שלו ... אתי שרון:

 אתי מה העמותה עושה?  מאיה כץ:

או קיי, מדובר בשמונה תומכי הוראה במקצועות ריאליים בבתי ספר בעיר  אתי שרון:

 שבעצם נותנים גיבוי למורים בבתי הספר ונותנים תמיכה.

 כל הכבוד להם. ידיד לחינוך מה עושים?  מאיה כץ:

 לא, לא, לא, יש כאן בעיה. ענת? ירון עולמי: 

 ד ענת קרן בהרב:  מה? "עו

לנו עדיין את התבחין הזה שעמותה לא יכולה לקבל תמיכה בשנתיים  אין ירון עולמי: 

 הראשונות שלה?

 לא, היא עמותה ותיקה. טובה רפאל: 

 ד ענת קרן בהרב:  היא ותיקה מאוד."עו
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 לא, הבקשה. זה לא קשור להיסטוריה של העמותה. ירון עולמי: 

 בטח שכן. טובה רפאל: 

 ד ענת קרן בהרב:  יש לנו. "עו

 אז זה לא עומד בסתירה? למי: ירון עו

אתי שרון: זה מדובר ב, סליחה, מדובר במגיש בקשה לתמיכה שיש לו ניסיון ברשויות 

אחרות באותה מתכונת והוא פשוט בעיריית הרצליה עושה גם את הפעילות 

 הזאת. 

 יהודה בן עזרא:  העמותה קיימת מעל שנתיים.

 ד ענת קרן בהרב:  העמותה היא מעל שנתיים."עו

 יהודה בן עזרא:  היא לא חייבת להיות פעילה בהרצליה. כעמותה היא חייבת להיות פעילה.

 והאנשים בה זה עורכי דין, זה אנשים מאוד, רואי חשבון.  טובה רפאל: 

 אתי, מה העמותה השנייה? מאיה כץ:

 ידידי לחינוך, מדובר בגמלאים,  אתי שרון:

 במה? יוסף לונדון:

מלאים שמגיעים לבתי הספר ונותנים תמיכה בהוראה. יש להם, בגמלאים. ג אתי שרון:

 הם הגישו לנו תוכנית עבודה מאוד מפורטת. 

 יישר כוח גם להם. מי בעד סעיף ד'?  מי נגד? מי נמנע? תודה.  מאיה כץ:

 פה אחד? דוברת:

מתן תמיכות בנושא בריאות. שאלות? מי בעד? מי נגד?  -כן, פה אחד. סעיף ו'  מאיה כץ:

 י נמנע?מ

 שיצוין שלא הצבעתי לפרקינסון. ירון עולמי: 

 בסדר. פה אחד. ירון לא השתתף בפרקינסון. הסעיף הבא, מאיה כץ:

 יש לי רק שאלה רגע. ליאת תימור: 

 כן. מאיה כץ:

 איפה זה,  ליאת תימור: 

 בעמוד הבא. ו ניסימוב: 'ג

 רגע.  ליאת תימור: 
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 נראה לי שהשאלה שלך ברווחה. מאיה כץ:

 או קיי, אה, זק"א,  ליאת תימור: 

 לא קיבלו. יוסף לונדון:

 כן קיבלו.  ליאת תימור: 

 ד ענת קרן בהרב:  לא, לא קיבלו."עו

 לא, זק"א לא קיבלו כי הם לא בקשר עם יחידת הבריאות.  טובה רפאל: 

 אה, או קיי. ליאת תימור: 

 לפי מה שקראתי בפרוטוקול.  טובה רפאל: 

 חשבתי שהם כן מקבלים. אני ליאת תימור: 

 מתן תמיכות,  –סעיף ז'  מאיה כץ:

 נושא רווחה. ו ניסימוב: 'ג

 מתן תמיכות בנושא רווחה. שאלות? מי בעד? מי נגד? מי נמנע? פה אחד. מאיה כץ:

 תודה רבה.  ו ניסימוב: 'ג

 בנושא חינוך בלתי פורמלי סעיף ח', שאלות?  מאיה כץ:

 כן. יוסף לונדון:

 .כן מאיה כץ:

 שאלה אחת.  יוסף לונדון:

 יוסי, מאיה כץ:

 אני אבקש לשאול לגבי הספורט העממי. יוסף לונדון:

 כן. מאיה כץ:

אני אבקש להסב את תשומת לב חברי המועצה והיועצת המשפטית שאני  יוסף לונדון:

מכיר היטב אישית, הדוק, צמוד, את יושב ראש העמותה של הספורט העממי 

חטאיי אני מבקש לשאול. התבחין בנושא הספורט על  יואחרי שהתוודית

העממי הינו אחד התבחינים הבודדים הקובע שהתמיכה לא תעלה על סכום 

אלף שקל. אם אפשר לקבל הסבר מדוע הוא לא קיבל  120נקוב, במקרה הזה 

את מלוא התבחין, את מלוא התמיכה המותרת למרות שבשנה שעברה הוא 

. על 119,930לף שקל וכאן הוא מקבל רק א 120כן קיבל? הוא זכאי לקבל 
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מנת להקל, השעה מאוחרת, אני אצביע בעד, אבל אני אבקש לקבל הסבר 

 מדוע ואם אפשר, אם יהיה מקום לתקן, אני אשמח אם זה יתוקן.

 מקובל עליכם? מאיה כץ:

 יהודה בן עזרא:  מאה אחוז, כן. 

 ד ענת קרן בהרב:  התשובה היא כן."עו

 כן.  מאיה כץ:

 מדברים יחד()

תתחשבי בי, אני כבד שמיעה. אני מחפש מכשיר שמיעה. אנא, אל תאלצי  יוסף לונדון:

 אותי כל פעם לחזור על הפזמון הזה. 

 יהודה בן עזרא:  אבל היא חלשה בדיבור. זה הקול שלה.

או קיי, בחינוך במערכת הבלתי פורמלית את כל תחום, לכל תחום במערכת  אתי שרון:

י פורמלית בתבחינים, או קיי? יש אחוז שמגדיר את התמיכה החינוך הבלת

 21, כתוב 1בקובץ של התבחינים, בסעיף  10לכל תחום. עכשיו, תסתכל בעמו 

אחוז מכלל תקציב התמיכה מחולק למבקשי התמיכה העוסקים בספורט 

 120עממי. זאת אומרת הסכום זה לא סכום קובע כמו שהיה בשנים קודמות 

ט עממי, אלא זה נגזר מהסכום שיש בתבחין של החינוך אלף שקל  לספור

 אלף שקל. 53במערכת הבלתי פורמלית, שהוא במקרה סדר גודל של 

 הם קיבלו את המקסימום מתוך התקציב שניתן, מאיה כץ:

 את המקסימום. אתי שרון:

-בתחום הזה. בעבר היה סכום קבוע ושונו, ושונה הנוהל, ולכן הנוהל אומר ש מאיה כץ:

אחוז מסך התקציב הכולל שמיועד לתחום הזה, הולך אליהם וזה הסכום.  21

 זה הסכמה.

 רק עובדה היא שיש עוד כספים בתחום הזה שלא חולקו.  יוסף לונדון:

זאת הייתה החלטת היושב ראש הוועדה המקצועית. יהודה, אתה רוצה  מאיה כץ:

 להסביר מדוע הכספים עוד לא חולקו?

 עודפים שיש, אני לא מחלק אותם.יהודה בן עזרא:  כל ה

 את זה אני קיבלתי. יוסף לונדון:
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 יהודה בן עזרא:  בכל הסעיפים.

 אני אבקש, לא עכשיו,  יוסף לונדון:

 אנחנו נעביר את זה,  אתי שרון:

 הצבעתי בעד. יוסף לונדון:

?  חינוך בלתי פורמלי –רגע, תצביע בעד כשכולנו נצביע בעד. מי בעד סעיף ח'  מאיה כץ:

 מי נגד? מי נמנע? פה אחד. הסעיף הבא. מה עומד על סדר היום? 

יש לי שאלה. לפרוטוקול השני שקיבלנו מראש, יש גם את הנספח עם  ירון עולמי: 

 הכספים האלה. אנחנו צריכים להצביע גם על זה?

ד ענת קרן בהרב:  לא, לא, לא. כרגע אלה לא כספים שמחלקים אותם ובכל סעיף אם "עו

, גם יש החלטה כללית שכרגע לא מחלקים את הכספים בשיקול דעת. ראית

אבל אנחנו קיבלנו בוועדה מקצועית את ההמלצה של הרפרנטים המקצועיים 

 לגבי אופן חלוקת הסכום.

 כלומר,  ירון עולמי: 

 ד ענת קרן בהרב:  כרגע לא מצביעים על זה."עו

 אבל זה יינתן או לא?  ירון עולמי: 

 בהרב:  המנכ"ל?ד ענת קרן "עו

 יהודה בן עזרא:  לא יודע. אני  שומר את הכסף.

 לא, כי בכל מקרה .. עם פירוט עם הסכומים עם הכול. ירון עולמי: 

 זה המלצות.  טובה רפאל: 

 מה הסעיף הבא על סדר היום?  מאיה כץ:

 

 בקשה לאישור מועצה למקום מושבה של ועדת ערר בבניין העירייה החדש

בקשה לאישור מועצה למקום מושבה של ועדת ערר בבניין העירייה החדש.  ו ניסימוב: 'ג

המועצה תתבקש לאשר את מקום מושבה של ועדת הערר לארנונה כללית 

 . 2בעיריית הרצליה בבניין העירייה החדש בקומה 

 שאלות? מאיה כץ: 

 מי בעד? ו ניסימוב: 'ג
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 מי בעד?  מאיה כץ:

  פה אחד, תודה רבה. ו ניסימוב: 'ג

 שנייה, שנייה, מה השאלה?  ירון עולמי: 

 לא, ליאת תימור: 

צריך לאשר את זה כי לכאורה זה היה אמור להיות בלתי תלוי. זה לא היה  ירון עולמי: 

אמור להיות באותו בניין עם שאר אגפי העירייה. זה אמור להיות בנפרד. .. 

 בקומה נפרדת ולא איפה שהכספים, נכון?

 כן. מאיה כץ:

 בגלל שאין לנו מקום אחר. ניסימוב:  ו 'ג

 הם במקלט.  ליאת תימור: 

 האמת שזה ממ"ק.  ו ניסימוב: 'ג

 )מדברים יחד(

 הגברת מור ... ואפשר להתקדם הלאה. מאיה כץ:

 

 שונות

המועצה תתבקש לאשר מועד הפגרה בחודש אפריל שאושר טלפונית  –שונות  ו ניסימוב: 'ג

 ר יריב פישר. על ידי כל חברי המועצה למעט מ

 איפה זה כתוב? ירון עולמי: 

 זה בשונות.  ו ניסימוב: 'ג

 )מדברים יחד(

 על מה שהיה?  ליאת תימור: 

 אישור טלפוני, אני רוצה גם לרשום את זה ברשימות. ו ניסימוב: 'ג

 מועצת העיר יוצאת לחופש, מה התאריכים? מאיה כץ:

 לא, לא, ליאת תימור: 

 דחינו.לא, לא,  ו ניסימוב: 'ג

 זה על מה שהיה כבר. ליאת תימור: 

 דחינו את הישיבה של אפריל.  ו ניסימוב: 'ג
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 ד ענת קרן בהרב:  התקיימה ישיבה אחת לחודש? "עו

 אפריל. ו ניסימוב: 'ג

ד ענת קרן בהרב:  בחודש אפריל לא התקיימה ישיבת מועצה. נערך סבב טלפוני וזה צריך "עו

 להגיע להחלטת מועצה, 

 גם ברשומות. ימוב: ו ניס'ג

 הבנתי. אנחנו עכשיו אומרים שזה בסדר שבאפריל לא באנו. ליאת תימור:  

 ד ענת קרן בהרב:  אתם כבר אמרתם."עו

 אישרתם את זה טלפונית. ו ניסימוב: 'ג

 ד ענת קרן בהרב:  שאלו אתכם גם באפריל אם זה בסדר."עו

 אין שום בעיה. בסדר. לא נבוא באפריל. ליאת תימור: 

 לא נבוא באפריל.  מאיה כץ:

 )מדברים יחד(

 טוב, אנחנו סוגרים את ישיבת המועצה ואנחנו ממשיכים לישיבה הבאה.  מאיה כץ:

 תודה רבה. ו ניסימוב:  'ג

 על מה תודה רבה? אנחנו ממשיכם את הישיבה הבאה. מאיה כץ:

 יהודה בן עזרא:  מתחילים את הישיבה הבאה. 

ה זה זימון לאסיפה כללית למניות של החברה למכרזים הישיבה הבא ו ניסימוב: 'ג

 קהילתיים הרצליה. 

 יהודה בן עזרא:  מנהלי האגפים יכולים ללכת.

 רוני גם אתה.  ו ניסימוב: 'ג

 תודה לכולם.  מאיה כץ:

 

 -סוף הישיבה-


