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פרוטוקול
משה פדלון:

יום חג לעיר הרצליה .כמו שאנחנו אומרים "וייס יעזור לי ,שהחיינו וקיימנו
והגיענו לזמן הזה" .אני שמח ונרגש לפתוח בפעם הראשונה את ישיבת
המועצה באולם המליאה המדוגם והמכובד ,כאן בבניין העירייה החדש .סדר
הישיבה נקבע ,נמצאים פה חברי המועצה ,מנכ"ל העירייה היועצת
המשפטית ,סמנכ"ל רינה ,הגזבר ,כמובן שקהל ,מנהלי אגפים ,מנהלי יחידות
נמצאים בקדמת המקום ,האורחים ,המוזמנים ,כולם יושבים .בעצם צופים
בכל מה שקורה כאן .גם לא רק שזה מוקלט ,זה גם מצולם .אז כדאי
להתיפייף עכשיו למי שצריך .ברשותכם ,בניין העירייה החדש והמודרני נבנה
לשלוש מטרות .מטרה ראשונה לתת לתושבי העיר שירות מיטיבי בכל תחומי
העשייה ,אם זה חינוך ,תרבות ,רווחה ,היתרים לבנייה ,גבייה ,ניקיון ,גינון,
טיפול בתשתיות ועוד .שתיים ,לקבל החלטות נבונות ואמיצות למען תושבי
העיר ,זה מה שאנחנו עושים כעת .שלוש ,באמצעות המנהלים והעובדים
בעירייה למנף את העיר על כל חלקיה למען איכות חיים ואיכות סביבה טובה
יותר .ברשותכם ברצוני להודות בשמכם ובשמי לכל המנהלים והעובדים
בעירייה ובחברה הכלכלית שהיו שותפים ועמלו קשות להקמת הבניין
מהמסד ועד הטפחות .המנהלים שלנו והעובדים עסקו בתכנון ,בבנייה,
ב מחשוב ,בביטחון ,בהצטיידות ,ועד להובלה .יש לנו אגפים נהדרים ,נתחיל
מסמנכ"ל העירייה ג'ו ,דרך יחידת המחשוב אגף תבל לביטחון ,אגף שפע,
גזברות ,באמת כולם היו שותפים לעשייה המדהימה הזאת .נעשתה פה
עבודה יסודית מרגע התכנון ועד לאכלוס המושלם של הבניין כמו שאתם
רואים .הצלחה נוספת תועמד לזכות הקבלן דוד נמרודי מחברת שיתופית,
דוד נמצא פה? מנהל הפרויקט .אתה יכול לקום ,זה בסדר ,שיראו אותך.
תודה לך .אני רוצה להודות במיוחד ומקרב לב לשני מנהלים בכירים בארגון
שדחפו את הפרויקט הזה ,הראשון מנכ"ל העירייה יהודה בן עזרא ,שניהל
בהצל חה את המשימה הקשה והמורכבת מרגע התכנון ,דרך הבניה ועד
אכלוס של אחרון העובדים .בכל לשלבים בעבודה הקפיד המנכ"ל על כל
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הפרטים והיה מכוון מטרה ,ועל כך המנכ"ל הערכה ברכות ,מגיע לך כפיים,
באמת.
יהודה בן-עזרא :אני גם רואה מי לא מוחא לי כפיים ,בסדר .כולל התושבים.
משה פדלון:

המנהל השני ,בעצם המנכ"ל השני ,הוא ארז לזובר מנכ"ל החברה הכלכלית,
שעשה את עבודתו בנאמנות ,סבלנות ,בנועם הליכות ,בהקשבה לכל
הבקשות .במקצועיות ,ביסודיות .ועשה את הבלתי יאומן ,לקח בניין שעמד
 23שנים והקים אותו לתפארת העיר הרצליה ,ועל כך ארז תודה רבה לך.
תודה .תודה לך .ושי מוליאן ,לך ולכל הצוות המקצועי הערכה וברכות .תודה
באמת לכל העושים במלאכה ,אני חושב שזו גאווה וכבוד לעיר הרצליה .יש
לנו משכן מפואר ומותאם למציאות המשתנה .תודה שוב לכל העושים
במלאכה.

מאיה כץ:

משה ,אבל שכחת עוד תודה אחת .תודה לראש העיר שקיבל החלטה מאד לא
פשוטה ,יחד עם מנכ"ל העירייה ,בתקציב מאד מורכב ,והוביל את כל
התהליך הזה ביד רמה.

משה פדלון:

אם חברים רוצים להוסיף ,זו ההזדמנות שלהם ,בבקשה .אז אנחנו נתחיל
את הישיבה .בבקשה.

ג'ו ניסימוב:

עדכון ראש העיר.

סעיף ג'  -עדכון רה"ע
משה פדלון:

עדכון אחד .שנת הלימודים במוסדות החינוך תיפתח כסדרה ב1-
בספטמבר .בעיר ילמדו השנה  17,029תלמידות ותלמידים .אני רוצה שוב
להודות למנהלים והעובדים שעסקו בשיפוצי הקיץ בהיקפים ענקיים,
גדולים ,ועל כך ירחיב מנכ"ל העירייה ,יציג גם את האגפים .אני מאחל
לתלמידים שלנו שנת לימודים טובה ,פוריה ובטוחה .תודה.

יהודה בן-עזרא :ערב טוב .באמת זה מאד מרגש להיות במתקן המפואר הזה .בניין העירייה
החדש ,ואולם המליאה ,שישמש גם לישיבות מועצת העיר וגם אולם
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המליאה של וועדת בניין עיר ,וועדות העירייה .אנחנו בתאריך 18
לספטמבר לשכת הדובר יחד עם אגף תנו"ס יארגנו את אירוע הפתיחה.
אירוע הפתיחה ,השקת הבניין החדש ,והרחבת בניין העירייה 18 .לחודש,
יום שני ,בשעה  19:00בערב .ולאחר מכן אנחנו עושים את האירוע החגיגי,
הרמת כוסית לעובדי העירייה ,וכמובן שחברי המועצה מוזמנים .דוברות,
בין יתר הפעילויות שלה ,עסקה בטיפול בתקשור בנושא מתווה הצהרונים.
בהזדמנות הזאת אני רוצה להודות לוועד ההורים העירוני ,לנציגי גני
הילדים ,יושבי ראש וועד ההורים של בתי הספר ,אגף החינוך ,החברה
למרכזים קהילתיים .בנינו מתווה לתפארת העיר הרצליה ,ברמת פעילות
מאד-מאד גבוהה .קמפיין נוסף של לשכת הדובר עוסק במיזם התחבורה
הציבורית החדש .מאיה ,אפשר לחשוף את השם? או שאת רוצה להשאיר
את זה,
מאיה כץ:

אפשר לחשוף.

יהודה בן-עזרא :אז השם שנבחר על ידי הצוות שמלווה את זה זה "הרצלית" .אנחנו נצא
בפרסום מאסיבי של כל התחבורה הציבורית ,פשוט לא יאומן .אנשים
יוכלו מקצה אחד של העיר לקצה השני ולתוך העיר לנסוע בתנאים
מצוינים ,בכרטיס אחד שלמעשה ישמש לכל ההסעות .אגף תבל ,אני לא
אלאה בפרטים ,אבל האגף הזה עוסק במקביל בהכנת  80אתרים
במוסדות החינוך ,גני הילדים ,בתי ספר ,חטיבות ביניים ,תיכונים .לרבות
בניה בבית ספר יוחנני ,ובבית ספר אילנות .האגף במחלקת כבישים
עוסקים בתיקון מפגעים בכבישים ומדרכות .אם אתם תראו את הפרויקט
שליד כל בית ספר בצבע ירוק בולט ,ויש היערכות מאסיבית לפתיחת שנת
הלימודים .ממשיכים בהתקנת תאורת לד בתאורת רחוב .בתיקון של כל
המפגעים במרחב הציבורי .אגף הביטחון נערך לפתיחת שנת הלימודים
בהיבט רענונים וראיונות למאבטחי מוסדות החינוך .האגף מפעיל יחד עם
המשטרה פיקוח ייעודי בחוף הים ,יחידת משמר החופים שכבר מוכיח את
עצמו גם במניעת ונדליזם ,גם במניעת גניבות .ונעשה את שאר העבודה
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יפה מאד .אגף תקשוב מערכות מידע ,שיפור תשתיות תקשורת במוסדות
החינוך .נחתם הסכם עם ספק לשיפור התשתיות .השלמת אולם המליאה
שאנחנו פה עכשיו יושבים ומגיעה המילה הטובה לאברהם ,הוא פה?
אברהם שניהל את הפרויקט הזה יחד עם החברה לפיתוח ,עם אמיר.
תודה רבה .השלמת הפיתוח של מערכת לניהול תהליכים עבור הסגות
וערעורים .בקרוב אנחנו גם נעשה את זה בבקשות לטאבו .אגף הרווחה,
במהלך חודש אוגוסט יועסקו בני נוער בסיכון בשכר בפרויקט שנקרא
"חופי-כס" ,הנערים יסייעו למצילים וישכירו ציוד לישיבה והצללה
במחיר שווה נפש .הפרויקט הוא בשיתוף משרד העבודה והרווחה ,אגפי
העירייה וההוב לה של אגף הרווחה .מנהל נשים .מפגש סיום של הכשרת
מתנדבות בתכנית "אם לאם" .בחודש האחרון מנהלת מינהל נשים ייצגה
אותנו ,איפה ייצג אותנו? תגידי כמה מילים על זה בבקשה.
(מדברת מהקהל לא שומעים את דבריה)
יהודה בן-עזרא :תודה רבה .אורנה כמובן ,כמו שנהוג ,תוציא גם סיכום בכתב על הסיור
שלה והתובנות והמסקנות ,ואת זה אנחנו נפיץ לחברי מועצת עיר ומנהלי
אגפים .אגף הנדסה ,הפקדת תכנית פינוי בינוי נווה ישראל ,עם סמכות
הוועדה המקומית .היום ,נדמה לי ,נפתח המלון של רשת ,היום זה נפתח,
משה? מלון "פבליקה" ,לאחר מאמצים גדולים וסיוע של אגף ההנדסה
בכל מה שקשור בתחום שלו .אגף החינוך ,נערך לפתיחת שנת הלימודים,
בהיבטים החינוכיים ,הפדגוגים ,כוח אדם ,מורים ,התקבלו שתי מורות
חדשות במערכת החינוך לבית ספר הנדיב ובית ספר שז"ר .מנהלות.
מעניין מה פרויד היה אומר על זה .בסדר .אגף תנו"ס ,אנחנו פה בבניין
העירייה אגף תנו"ס בשיתוף עם וועד עובדים ארגנו קייטנה לילדי
העובדים ,כמו שנהוג בכל המקומות שמכבדים את עצמם ,קייטנה יומית.
 200ילדים היום היו בבניין העירייה ,בפעילות מדהימה .הם יהיו פה 5
ימים .אנחנו ממשיכים בקונצרטים בפארק בהצלחה גדולה .בגן שפר,
אנחנו מג יעים כבר לקראת סיום ,אז מי שלא הגיע עד עכשיו שיגיע ויראה,
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חברה לתיירות כמובן עם כל האירועים היפים והמדהימים שהם עושים.
ותודה רבה.
דובר:

בבית קינן יש אירועים כל הזמן.

יהודה בן-עזרא :בית קינן זה באמת אחד הדברים היפים ביותר ,יש הרצאות חינם ,חופשי,
מיטב המרצים ,מנהל הבית יחד עם ירון שיושב ראש בית קינן והפארק,
עושים דברים יפים .וקבלת שבת שמוביל חבר המועצה יוסי לונדון
במרינה .בכלל חוגגים בעיר הזאת ,אני לא יודע מתי אנחנו עובדים .תודה
רבה.
ג'ו ניסימוב:

תודה רבה למנכ"ל .אני חוזר רגע לנושאים המינהליים .אישור פרוטוקול.

סעיף א' – אישור פרוטוקול
ג'ו ניסימוב:

פרוטוקול  56לא התקבלו הערות ,לכן הוא מאושר.

סעיף ד'  -שאילתות
ג'ו ניסימוב:

שאילתא מספר  1על ידי מר יוסי קוממי ,בנושא של שיפוץ בתי ספר .מר
קוממי ,אתה רוצה,

יוסי קוממי:

בתי כנסת.

ג'ו ניסימוב:

בתי כנסת אמרתי .אני מתנצל ,בתי כנסת .אתה רוצה להציג או אתה
רוצה שאני אקריא?

יוסי קוממי:

תקריא.

ג'ו ניסימוב:

תודה רבה" .לפי סעיף  36לפקודת העיריות ברצוני לקבל את המידע הבא.
האם קיים תקציב עירוני לשיפוץ בתי כנסת ברחבי העיר ,אבקש לקבל את
רשימת בתי הכנסת ששופצו בין השנים  .2014-2017אבקש לקבל את
פקודות עלויות השיפוצים עבורם הועברו התקציבים בין השנים 2014-
 .2017מה הם הקריטריונים לתקצוב השיפוץ ,האם קיימת וועדה עירונית
בנושא ,במידה וכן מי הם חברי הוועדה ומה הם מועדי התכנסותה בשנים
 .2016-2017אבקש לקבל את הפרוטוקולים של הוועדה בין השנים 2014-
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 ."2017תשובה .לשאילתא מספר  .1תקציב שיפוץ בתי הכנסת ברחבי
העיר מופיע בסעיף התב"רים ומעודכן בכל שנת תקציב ,תב"ר  .1235הוא
מצורף לפניכם .קריטריונים :עדיפות ראשונה לשיפוצים המחויבים
מבחינה בטיחותית ,הצורך לתפעול שוטף של בית הכנסת כפי שמופיע
בבקשו ת שהוצגו על ידי נציגות בתי הכנסת .בתי כנסת הבנויים על מגרש
ציבורי עירוני לא במגרש פרטי .התקציב מיועד לבניה ושיפוץ מבנה בית
הכנסת לא למטלטלין בשימוש בין הכנסת ,כמו ספרים ,ציוד וכד'.
ועבודות תבוצענה על ידי העירייה .אין וועדה עירונית לנושא זה ,מאז החל
הפרויקט שיפוץ בתי כנסת הנושא רוכז חבר מועצת העיר ויו"ר וועדת
התמיכות מר צבי הדר ,אחריו עשה זאת מר יונתן יסעור ,בתפקידו כמ"מ
וסגן ראש העיר .ולאחר מכן כראש העיר.
דוברת:

בעבר ,בקדנציה קודמת.

ג'ו ניסימוב:

את הנושא ליוו חברי מועצת העיר ,מר צבי וייס ומר אליהו שריקי,
ובקדנציה זו מר צבי וייס וחברי המועצה מר משה ועקנין ומר אלעד
צדיקוב .כל ההכנות לסיורים בבתי הכנסת ,בדיקת הבקשות ,הכנת
האומדנים ,מעקב הפיקוח על ביצוע העבודות נעשו על ידי אגף תבל
ומנהלה מר שמואל לקרה ,והמהנדס שלהם בוריס נדורז ,גיא לוי ומר
קובנטורה .יש פירוט בסעיף  .5רצ"ב סיכומי ישיבות שדנו בהם ונקבעו
בתי כנסת לשיפוץ ,וזאת לאחר סיורים שהתקיימו בתאריכים –
 12/5/2015 ,10/5/2015ן ,17/5/2015-בכל בתי הכנסת שהגישו בקשות
להשתתף בתכנית שיפוצי בתי הכנסת .עד כאן .יש פירוט ,רשימות והכל,
אתה ראית את זה אני מניח.

יוסי קוממי:

השאלה שלי הראשונה אני ב ,21/6/2016 ,2016-בישיבת מועצת העיר שאל
אותי מי בוועדה של שיפוץ בתי הכנסת .הצביעו שניים ,מר וייס ומר משה
וקענין .ואז מי שניהל את הישיבה אז היתה סגנית וממלאת מקום ראש
העיר ,שאלה אותי אם אני רוצה ,אמרתי לה כן .והמסמך הזה כתוב" .מר
קוממי יצורף לוועדה לבחינת שיפוץ בתי הכנסת" .אז קודם כל השאלה
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שלי איך יכול להיות שבעירייה לא יודעים שאין וועדה .ואם יש וועדה ואני
מוניתי להיות בוועדה למה אני לא בוועדה? מישהו שייתן לי תשובה לזה.
זה אחד .דבר שני ,לפני שנתיים הגשנו בקשה בבית הכנסת שאני מתפלל
בה ,בית כנסת משנות ה 50-לא השקיעו בה אפילו אגורה .שלחו מתבל,
אקרב נמצא פה אני חושב ,הוא יודע ,מודע לזה .שלחו אנשים מתבל ,באו
כתבו ,עשו הצעת מחיר ,הכל ,שנתיים ,אין כלום .באתי עוד הפעם ,היתה
לי סבלנות ,אחרי שנתיים ,אחרי שנה וחצי .לא ,שנה ו 8-חודשים באתי
לראש העיר ,ואמרתי לו "אדון כבוד ראש העיר ,לא יכול להיות בית כנסת
 50שנה לא ישקיעו בה אגורה אחת" .אמר לי "בוא ,יוסי ,נעשה סיור".
עשיתי סיור עם ראש העיר .נפגשנו עם הוועד של בית הכנסת .הבטיחו לי
עוד הפעם שיבוא מי שיעשה את זה ,יעשה את זה ,החברה הכלכלית
תעשה את זה .אמרתי בשמחה רבה ,לי זה לא משנה לי ,אני סה"כ רוצה
שישפצו את בית הכנסת הזאת שלא השקיעו בה אגורה .ועד היום לא קרה
דבר .זאת אומרת ,אני כבר מדבר שנתיים וחצי ,זה בעיני אני רואה שזה
ככה מורחים אותי .דבר שלישי ,בתי הכנסת,
דובר:

שאילתא ,הוא לא יכול להרצות.

יוסי קוממי:

בתי כנסת ,כשאני מדבר על קריטריונים שישבו ויקבעו לכל בית כנסת
כמה מגיע כסף כדי לשפץ .הלא לא יכול להיות שכל בית כנסת יגיד "אני
רוצה לעשות מזגן" ,אז אנחנו ניתן לו מזגן" .אני רוצה לתקן שלטר" יתנו
לו שלטר .כי אני רואה את הפירוט פה ,וחבל שלא שלחו את כל החומר
הזה ,כי זה הרבה חומר שרצו שאני אלמד אותו בישיבת מועצת העיר ,זה
גם כן אני חושב שזה לא תקין .כשיש חומר כזה,

יהודה בן-עזרא :מה לא תקין?
יוסי קוממי:

צריך לשלוח את זה לפני כן ,אלי .כי לקרוא את כל הדפים האלו ולראות
אם כל הסכומים  2000שקל לבית הכנסת הזה 1,000 ,שקל לבית הכנסת
הזה 300 ,שקל לבית הכנסת הזה .מה? איזה מן צורה זאת? למה לא נעשה
סדר? אנחנו סה"כ כולנו בעד לשפץ את בתי הכנסת .אין לי הלא נגד אף
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בית כנסת ,אני בעד,
יהודה בן-עזרא :אני אתן לך רק תשובה טכנית .על פי חוק כל שאר הדברים ,על פי חוק לא
חייבים לתת לך מבעוד מועד כי זה שאילתא ,ואם היית מבקש מראש
כמכתב את כל הדברים ,היית מקבל .אין בעיה .אבל אני פה מתקן את
העניין,
יוסי קוממי:

בסדר ,אז אני,

יהודה בן-עזרא :רגע ,רגע .אני חושב שלהבא לשאילתא צריך להביא תשובה מפורטת
מבעוד מועד לחבר מועצה ששאל.
יוסי קוממי:

אני מקבל את זה .בסדר .מאה אחוז .מה שאני חושב וכך אני רואה את
הדברים ,הלא סה"כ אנחנו צריכים גם בתי הכנסת שתהיה שוויוניות,
שבבתי הכנסת שלא הושקעו בהם אגורה ,ואני לא מדבר על בתי כנסת
בשטחים פרטיים ,רק בשטחים ציבוריים .אין לי שום מטרה פה לנגח אף
אחד ,סה"כ אני רוצה שיהיה סדר וצדק .לא יכול להיות שבתי כנסת של
 50שנה שלא ישקיעו בהם אגורה ,ובתי כנסת אחרים ישקיעו בהם ב3-
שנים שלוש פעמים.

משה פדלון:

אני יכול לענות ,יוסי?

יוסי קוממי:

כן ,בודאי.

משה פדלון:

מועצת העירייה ב 2015-אישרה תב"ר לבתי כנסת ב .2016-בתחילת 2016
ועקנין ,וייס וצדיקוב עבדו על תכנית עבודה.

יוסי קוממי:

בסדר גמור,

משה פדלון:

היא נבנתה ב.2016-

יוסי קוממי:

.OK

משה פדלון:

התכנית הזאת לא הסתיימה וב 2017-לא אישרתי תב"ר נוסף .אמרתי
"תסיימו את התכנית הזו" .וזה מה שקרה .אתה נכנסת לוועדה ,זו לא
וועדה ,יושבים ,מסכמים תכנית עבודה ויוצאים לדרך .בסה"כ מי שעסק
בזה זה התחיל עם צביקה הדר ,דרך יהונתן יסעור ,דרך וייס ,ועקנין ,עשו
עבודה מצוינת .שדרגו בתי כנסת ,לקחו בתי כנסת שהיו מפוררים ,הביאו

"חבר" – הקלטה ותמלול

08018

11

ג.ר.

אותם לעידן המודרני ,עשו עבודה נהדרת ,ויש שם פירוט.
יוסי קוממי:

אני מברך על זה.

משה פדלון:

כמעט הגיעו לכל בתי הכנסת ,ולפעמים יש בעיות של מיזוג אוויר ,אז גם
משקיעים  2,000שקלים .בסה"כ נעשתה עבודה מצוינת ,תחת בקרה ,תחת
פיקוח .בוא תצטרף עכשיו ,ברשותך,

יוסי קוממי:

יש בתי כנסת שלא השקיעו בהם אגורה  50שנה.

משה פדלון:

יכול להיות .תשמע ,לאט לאט.

יוסי קוממי:

מה זה לאט לאט? אני מדבר על שנתיים,

משה פדלון:

יוסי ,ברשותך ,אנחנו מובילים שדרוג של בתי ספר .יוסי ,אנחנו מובילים
מ , 2006-ייאמר לזכותה של הגברת יעל גרמן את שיפוצי הקיץ .הם עוד לא
הסתיימו .אנחנו ממשיכים עד היום .בית ספר האחרון הוא בר אילן
שנבנה משופץ כעת .אנחנו נגיע לכל נקודה בעיר .גם לבית הכנסת הזה
שאתה דיברת איתי ,נגיע אליו .ואני כבר הנחיתי להעמיד אדריכל שיביא
לי תכנית,

יוסי קוממי:

משה ,אני חוזר ,הבעיה שאין וועדה,

משה פדלון:

אין וועדה סטטוטורית .יש צוות שעשה עבודה נהדרת וימשיך לעשות את
העבודה הזאת.

יוסי קוממי:

משה ,אני מברך על כל בית כנסת ששיפצו אותו ,והלוואי ויעשו אותם
ארמונות .זו לא הבעיה שלי .הבעיה שלי שיהיה שוויון בין בתי הכנסת.

משה פדלון:

יש שוויון ,האמן לי ,יש שוויון,

יוסי קוממי:

אין.

משה פדלון:

בין אשכנזים לספרדים,

יוסי קוממי:

לא שייך לאשכנזים וספרדים.

משה פדלון:

יש שוויון .יוסי,

דובר:

מי קבע שיש שוויון ,יוסי?

משה פדלון:

באמת ,עושים הכל.

(מדברים ביחד)
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משה פדלון:

וייס ,ועקנין ,יש לי בקשה ,לקראת תב"ר ,2018

יוסי קוממי:

חלה על כולם ,גם על,

משה פדלון:

אתה צודק ,נא להכניס את החבר יוסי קוממי .נקודה .עוברים הלאה.

טובה רפאל:

אני רוצה לומר משהו.

דובר:

לא ,לא ,לא ,זה לא שוק .סליחה.

טובה רפאל:

לא אמור לתת לכולם אותו דבר .שוויון זה לא לתת לכולם אותו דבר.

יוסי קוממי:

סליחה ,מה? מה?

טובה רפאל:

שוויון זה לא לתת לכולם אותו דבר.

יוסי קוממי:

אז מה את רוצה להגיד?

טובה רפאל:

תלכו ותבדקו מה זה שוויון.

משה פדלון:

עזבו ,טובה ,אנחנו,

יוסי קוממי:

אחרי הישיבת מועצה תלמדו אותי עברית .בסדר?

משה פדלון:

חברים ,אני מבקש .יוסי ,בקצרה.

יוסי קוממי:

מה שאני מבקש,

משה פדלון:

בוא תקצר ,יש לנו עוד הרבה מאד נושאים.

יוסי קוממי:

הבעיה היא בעיה כואבת ,ואותי זה נורא מכעיס ,אני לא רוצה שיהיה
שוק .אני לא איש של בסטות .אני מבקש ,אני רוצה שתהיה וועדה שיהיו
נציגים בוועדה הזאת ,שישבו ,יעשו פרוטוקול כמו שצריך ,ולא כל טלפון
לבוא ולהזניק איזה מישהו מתבל ושיעשה איזה עבודה .אני חושב שזה לא
תקין .למה לא נעשה מסודר? מה אני מבקש סה"כ?

משה פדלון:

אז אנחנו בישיבת,

(מדברים ביחד)
יהודה בן-עזרא :אני לא רציתי להתערב ,אבל אתה מאלץ אותי להתערב.
יוסי קוממי:

תתערב.

יהודה בן-עזרא :כיוון שאתה לא יכול להגיד שזה מתנהל כאילו מרימים טלפון ,יש פה
תשובה מפורטת איך זה עובד.
יוסי קוממי:

בבקשה ,תסתכל.
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יהודה בן-עזרא :יושבים ,בודקים .הנה ,אבל ,ראש העיר החליט שאתה נכנס לצוות ,תעבדו
על תקציב .2018
יוסי קוממי:

תסתכל על הרשימה.

יהודה בן-עזרא :יוסי,
משה פדלון:

בזה סיימנו .אני מבקש ,לא ,אתה לא יכול להפריע לישיבה .הנושא הבא.

יוסי קוממי:

אני לא מפריע לישיבה,

משה פדלון:

סליחה ,יוסי,

יוסי קוממי:

אתה סותם לי את הפה.

משה פדלון:

נתנו לך  5דקות ,אם אתה החלטת ל,-

יוסי קוממי:

אתה סותם לי את הפה.

משה פדלון:

אני לא סותם,

יוסי קוממי:

כי אני מדבר על משהו עקרוני ,לטובת כולם.

משה פדלון:

אז סיכמנו ,וקדימה.

יוסי קוממי:

משה ,לא סיכמנו כלום .אני רוצה שתהיה וועדה ,אתה לא סיכמת שאין
וועדה.

משה פדלון:

אין בעיה .אנחנו נכנס את הקואליציה ,ונדון על הקמת הוועדה.

יוסי קוממי:

אני מבקש אחרי שנתיים וחצי חבר מועצת העיר מעורב במשהו שהוא
צודק ,אני מבקש שלא יעשו ממני צחוק.

משה פדלון:

אף אחד לא עושה צחוק.

יוסי קוממי:

לא יגידו לי ,אני בא לבתי כנסת ,ואומרים לי,

משה פדלון:

קיבלתי את ההערה שלך .תודה.

יוסי קוממי:

אחרי שנתיים.

משה פדלון:

ג'ו ,לנושא הבא .בבקשה.

ג'ו ניסימוב:

נושא תאגיד מי הרצליה יוצג בישיבה הבא ,בלי נדר .אנחנו עוברים
לתב"רים.
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סעיף ה' – תב"רים
תוספת תב"ר מס'  – 1909כיתות גן בשטח  ,408גליל ים ב'
ג'ו ניסימוב:

תוספת תב"ר מספר  ,1909כיתות גן בשטח  ,408זה גליל ים ב' .בקשה
לאשר את הגדלת היקף הפרויקט בסכום של  2מיליון שקל ,מתוכו לביצוע
ב ,2017-סכום של  .962,500מימון קרן עבודות פיתוח של משרד החינוך.
מי בעד? תודה רבה.

תוספת תב"ר מס'  – 1911כיתות יום מעון יום 5 ,כיתות ,וכיתות גן 2
ג'ו ניסימוב:

לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של  7.5מיליון שקל ,מתוכו לביצוע ב-
 2017סכום של  2,937,500שקל .מימון קרן עבודות פיתוח בהשתתפות
משרד החינוך .מי בעד? פה אחד .תודה רבה.

סגירת תב"ר מס'  – 1964כיתות גן נוספות בגליל ים ב'
ג'ו ניסימוב:

לאשר סגירת תב"ר בהיקף הפרויקט בסכום של  10מיליון שקל ,מתוכו
 650לביצוע ב ,2017-מימון עבודות פיתוח .מי בעד? חן ,חן.

תוספת תב"ר מס'  – 1207מתחם זרובבל
ג'ו ניסימוב:

לאשר תוספת ביצוע בסכום של  3,850,000שקל בשנת  .2017זאת הקדמה
משנת  .2018המימון זה קרן עבודות פיתוח .מי בעד?

יוסף לונדון:

אני מבקש לומר משהו לפני ההצבעה.

יוסי קוממי:

על איזה תב"ר מדברים?

ג'ו ניסימוב:

מספר  ,4זה התב"ר הרביעי.

דוברת:

זרובבל.

יוסף לונדון:

כשדנו בנושא הזה בוועדת ,אני אצביע בעד התב"ר ,ולפני כן ,כשדנו בנושא
הזה בוועדת הכספים ביקשתי לבדוק האם ההיטלים שהעירייה גובה בגין
תוכניות היתרי בנייה ,השבחה ,פיתוח ואגרות מכסים את ההשקעות של
העירייה בכל המתחם .התושבים אמורים לכסות את ה ,-יש לבדוק זאת
מול אגף ההנדסה .נוכח תנופת הבנייה בעיר לדעתי בדיקה זו אינה ,אני
חושב שאי אפשר להסתפק באומדן בלי לבדוק אם האומדן אכן עומד
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במבחן המציאות לאחר שהפרויקט הסתיים .לבצע בדיקה יסודית
ומעמיקה כדי לבחון האם התחשיבים אכן תואמים למציאות .דהיינו,
לבחון תחשיבים מול פרויקטים שהסתיימו ולראות אם ההערכות היו
הערכות ריאליות .אם כן ,מחיאות כפיים .אם לא ,צריך לבדוק את
השיטה .יש לציין כי ההיטלים צריכים לכסות את ההוצאות הישירות
ב מתחמי הבנייה ,בנוסף חשוב לוודא שתהיה יתרה שמטרתה לממן בין
היתר בנייה של מוסדות ציבור ,כמו מוסדות חינוך ,תרבות וכן עבודות.
רק כאן הערה כללית בקשר לתב"רים .לגופו של עניין אני אצביע בעד ,אני
מבקש שהדברים שמישהו ישקול את הדברים שאמרתי.
מאיה כץ:

אני רק רוצה ברשותך ,יכולת להגיד את האמירה הזאת לפני התב"רים.
ולא ספציפית על מתחם זרובבל ,זה מתחם שנמצא כבר כמה שנים ,אנחנו
לא יודעים אם זה לנושא הנקודתי הזה ,יש לך איזו שהיא שאלה עקרונית
סביב המתחם בוא נגיד שאני מדמיינת.

יוסף לונדון:

מדמיין.

מאיה כץ:

אז אני שמחה לשמוע.

יוסף לונדון:

את צודקת שהדברים היו צריכים להיאמר ,אבל על דברים טכניים את
ואני הרי לא נריב.

מאיה כץ:

בהחלט .אנחנו בכלל לא נריב .אני רק רוצה להגיד כמה דברים,

דובר:

אתם יכולים לריב אם אתם רוצים.

מאיה כץ:

אנחנו מעדיפים שלא ,אנחנו בד"כ מגיעים להבנות .אני רוצה להגיד כמה
דברים באשר לנושא של היטלי השבחה למול תהליכי הפיתוח ,למול אגב
עבודת הגזברות .שאנחנו ביומיום זאת אומרת ,אני יכולה להגיד לך
שאנחנו מקבלי השכר של העירייה ,עושים את העבודה הזאת בצורה
שהיא ברמה יומיומית .על כל פרויקט אנחנו עוקבים ברמת היטלי
השבחה ,העיכובים אם וכאשר נגרמים במסגרת כל פרויקט ,לדוגמא
עכשיו מתחם התחנה המרכזית ,שהיטלי ההשבחה שלו כבר היו צריכים
להגיע לפני חודשיים ובגלל כל מיני עיכובים כאלה ואחרים הם עוד לא
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נכנסו לתוך קופת העירייה ,והכל נעשה בצורה מתואמת שקולה ומדודה.
גם מצד הגזברות שעושים פיקוח באמת מאד יסודי ,קפדני .בעיני אפילו
לפעמים קפדני מדי ,כי אנחנו יודעים שהכסף עומד להגיע ,אפשר קצת
לקדם את ההליכים .אתה צוחק ,אתה יודע בדיוק על מה אני מבינה.
ומצד השני ,גם אגף ההנדסה בהתאם לקצב התקדמות הפיתוח .אני
חושבת שדווקא בעניין הזה נעשית פה עבודה ,שוב ,ברמת היומיום מאד
נכונה ,ולא יוצא שום פרויקט שאינו מתוקצב בהיבטים של מה שאתה
שאלת .אם זה לא מניח את דעתך אני אשמח שאנחנו נקבע ואני אראה לך
את כל התהליכים.
יוסי קוממי:

היא העתיקה מהמנכ"ל.

ג'ו ניסימוב:

שינוי מימון תב"ר מספר  ,1403מבנה תרבות,

דובר:

 4לא עשית הצבעה.

ג'ו ניסימוב:

מי בעד? סעיף  ,4תוספת תב"ר  ,1207פה אחד תודה רבה.

שינוי מימון תב"ר מס'  – 1403מבנה תרבות במערב העיר
ג'ו ניסימוב:

לאשר שינוי מימון בסכום של  5,300,000שקל מקרן עבודות פיתוח
בהשתתפות מפעל הפיס ,מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

תב"ר חדש מספר  – 2002הכשרת חניון העוגן
ג'ו ניסימוב:

לאשר תב"ר חדש בסכום של  865,000שקלים .מימון קרן עבודות פיתוח.
מי בעד?

דוברת:

פה אחד.

ג'ו ניסימוב:

תודה רבה.

שינוי מימון תב"ר  – 1770שיפוצי מוסדות חינוך 2015
ג'ו ניסימוב:

לאשר שינוי מימון בסכום  395,940שקל מקרן עודפי תקציב רגיל,
השתתפות משרד החינוך .מי בעד?

דוברת:

מה שהם הביאו.

"חבר" – הקלטה ותמלול

08018

17

ג.ר.

תב"ר חדש מספר  – 2001בניית בית ספר יסודי ברח' משה
ג'ו ניסימוב:

לאשר תב"ר חדש בסכום  18,500,000שקל ,מתוכו לביצוע ב 2017-סכום
של  16מיליון שקל .מימון קרן עבודות פיתוח והשתתפות משרד החינוך.
מי בעד?

תום סטרוגו:

קודם כל ,אני מצביע בעד התב"ר כמובן .אני גם מברך על ההחלטה
להקים בי"ס בהרצליה הצעירה ,היה צריך לקבל את ההחלטה הזאת
לדעתי כבר מזמן ,ולא להגיע עד היום .מה שכן ,אני פשוט פניתי וביקשתי
גם לראות את נושא התכנון ,כי אני יודע שבעבר השטח הזה נבחן והיו
מחשבות לגבי ההתאמה או אי-ההתאמה שלו וכדומה .ואח"כ היתה
החלטה למקם את זה במקום אחר .והיום אני מבין ששוב ההחלטה היתה
להחזיר את זה למקום הזה שזה ברחוב משה .יש בעיות מסוימות במתחם
הזה מבחינה תכנונית ,מבחינה תחבורתית ,בהתאמה שלו לדבר ,ואני
ביקשתי גם בכתובים ,ועברה בקשה להחלטה טלפונית ,ואני הייתי מבקש
א' לראות את ה,-

משה פדלון:

אני אשמח להזמין אותך למשרד שלי להציג לך את התכנית .התכנית
עברה שינוי ב 180-מעלות ,יש פתרון לתחבורה ,יש פתרון לילדים
לבטיחות ,פתרנו את הכל .מדובר בשטח חום ,שמיועד למוסדות ציבור,
ושם יקום בית ספר.

תום סטרוגו:

עוד בקשה נוספת ,אם אפשר .אני מבין שהתכנון בוצע באופן יחסית מאד
מהיר .ונושא של שיתוף בתכנון,

משה פדלון:

את מי נשתף?

תום סטרוגו:

א' למשל במקרה עבדך הנאמן,

משה פדלון:

אין בעיה ,בשמחה רבה .בבית ספר אתה יודע שאין שלב של התנגדויות,
זה שטח חום .אנחנו עושים מה שנקרא רשות רישוי ומאשרים אותו.

תום סטרוגו:

אני ער לזה .אני בא בראיה מעבר לפן הטכני של כן או לא.

משה פדלון:

כל אחד מחברי המועצה מוזמן .אנחנו גם נציג את זה בוועדה לתכנון
ובניה .נציג את זה .אני לא צריך את האישור של הוועדה .מהנדס העיר
יכולים לאשר את התכנית הזאת.
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תום סטרוגו:

.OK

משה פדלון:

אנחנו זקוקים לבית ספר ,לא מחר ,אתמול .והוא יוקם עד ה 1-בספטמבר
 .2018אתה יודע בדיוק מה מצב בית הספר.

תום סטרוגו:

אני ער לזה ,משה .אני שמח ,לכן,

משה פדלון:

ואתה יודע ש,-

תום סטרוגו:

פתחתי ואמרתי שאני מברך על ההחלטה ,אני חושב שהיה צריך לעשות
את זה קודם ,אני אשמח באמת אם תוכל להזמין אותי בקרוב,

משה פדלון:

סוכם ,עוד השבוע.

טובה רפאל:

אני רוצה לברך על ההחלטה .שוב ,אני מצרה על זה שחוזרים אחורה ,זה
יכול היה להיות כבר ממזמן .אבל אני שמחה שההחלטה היא כזאת ורצים
קדימה .אני רק חוששת שאולי זה קטן מדי ,כי זה מגרש של  6דונם,
ואפשר לבנות בו רק  12כיתות על הגודל הזה .אלא אם כן משרד החינוך,

משה פדלון:

 12כיתות לדעתי ניתן להוסיף עוד  6כיתות.

טובה רפאל:

האם משרד החינוך שינה את התקינה? אז סבבה.

דובר:

התקינה היום  350לא .300

טובה רפאל:

מצוין.

משה פדלון:

בשלב ראשון  12כיתות לימוד.

טובה רפאל:

.OK

יוסף לונדון:

אין לי מה להוסיף לדברים שנאמרו בנושא.

ג'ו ניסימוב:

תודה רבה ,אנחנו מצביעים .מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

(מדברים ביחד)
יהונתן יסעור:

זה גם בית ספר של  18כיתות ,התקן החדש של משרד החינוך,

משה פדלון:

אתה שמעת את התושבים ,את מהנדס העיר ,יש שטח חלופי אחר שהוא
שטח מזוהם 15 ,שנה .ואין זמן .זה השטח היחיד שיש לנו בהרצליה
הצעירה ,וצריך להקים את הבית ספר אתמול.

יהונתן יסעור:

יש עוד נקודה אחת,

משה פדלון:

והיא?
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יהונתן יסעור:

לדעתי ייעודי הקרקע של אותה חלקה מוסדות חינוך.

דוברת:

זה שטח חום.

משה פדלון:

זה שטח חום,

יהונתן יסעור:

אבל גם בשטח חום יש ייעודי קרקע.

דובר:

יש הגדרה בתב"ע ,צריך לבדוק.

דוברת:

צריך לטפל בתב"ע .אני כתבתי לכם על זה.

משה פדלון:

עומד בתב"ע והכל בסדר .זה נבדק מקצועית .אנחנו זקוקים לבית ספר
נוסף.

טובה רפאל:

זה דבר שניתן לטיפול כתבתי לכם על זה בהתייחסות למלל של ג'ו.

(מדברים ביחד)
טובה רפאל:

אפשר לטפל בזה ,זה לא דבר שלא ניתן לטיפול.

משה פדלון:

בבקשה ג'ו.

הקטנת תב"ר מספר  – 1857מערכת התראה לרעידת אדמה בתי ספר
ג'ו ניסימוב:

מאשר הקטנת היקף פרויקט והקטנת תקציב בסכום של  28,485שקלים,
מימון השתתפות משרד החינוך .מי בעד? תודה רבה.

שינוי מימון וסגירת תב"ר  – 1895הצטיידות בתי ספר בתחום הסייבר
ג'ו ניסימוב:

בהתמחות בסייבר ,לאשר הקטנת היקף ,הקטנת תקציב בסכום 14,712
 ,₪במימון השתתפות משרד החינוך .לאשר שינוי מימון בסכום 20,410
שקלים בהשתתפות משרד החינוך לקרן עודפי תקציב רגיל ,ולאשר סגירת
תב"ר .מי בעד? תודה רבה.

תב"ר חדש  – 2003הצטיידות מעבדות ומגמות יובל
ג'ו ניסימוב:

הבקשה לאשר תב"ר בסכום  150,000שקל לביצוע בשנת  ,2017מימון קרן
עודפי תקציב רגיל .מי בעד? תודה רבה.
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תב"ר חדש מספר  – 2004ציפוי מגרשי ספורט
ג'ו ניסימוב:

הבקשה לאשר תב"ר חדש בסכום  535,000שקלים ,מתוכו לביצוע בשנת
 2017סכום של  185,000שקלים .מימון קרן עודפי תקציב רגיל .מי בעד?
תודה רבה.

ירון עולמי:

הסכומים כאן לא מצטברים ל ,505-הם יותר .אז מה ההיגיון?

דוברת:

איזה תב"ר?

ירון עולמי:

התב"ר הזה שדיברת ,ציפוי,

ג'ו ניסימוב:

 ,2004ציפוי מגרשי ספורט.

ירון עולמי:

סה"כ כתוב  ,735ואתה אמרת לאשר תב"ר מחדש בסכום  ,535אחד מהם
לא נכון ,כדאי לתקן אותו.

ג'ו ניסימוב:

נבדוק את זה בגזברות.

ירון עולמי:

לדעתי ההסבר הכתוב הוא לא נכון 200,000 .שקל שלא נאבד אותם.

דובר:

הגזבר שומע הוא יבדוק את זה מחר.

ג'ו ניסימוב:

רשמתי ,אנחנו נשב איתו מחר.

דובר:

אף אחד לא יאבד שום דבר ,זה בתוך המערכת.

סגירת תב"רים שלא נוצלו בשנת  2017והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות
ג'ו ניסימוב:

בסכום של  100,000שקל .מי בעד? תודה.

שינוי מימון תב"ר מספר  ,844 ,1פינוי-בינוי סוקולוב-שד' ירושלים
ג'ו ניסימוב:

לאשר שינוי מימון בסכום של  62,478שקלים לקרן עבודות פיתוח,
השתתפות משרד הבינוי והשיכון .מי בעד? תודה .פה אחד.

תב"ר חדש מספר  – 2005הקמת מערכות ביטחוניות במוסדות העירייה
ג'ו ניסימוב:

לאשר את התב"ר החדש בסכום  100,000שקל לביצוע בשנת  .2017מימון
קרן עודפי תקציב רגיל .מי בעד?

דובר:

סליחה,
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דוברת:

זה בעקבות המכרז?

יוסף לונדון:

האם אפשר לקבל הסבר קצר על מה המדובר בנושא הזה מערכות
ביטחוניות.

ג'ו ניסימוב:

איפה בועז?

בועז:

גם כחלק מהתופעה של התכנסות בבניין העירייה ,שנשארו מחוץ לבניין
העירייה היו צריכים לעבור חדרים ,ונדרש היה לבצע טיפול מחדש בכל
מה שקשור במערכות כמו לדוגמא מערכת לחצני מצוקה באגף הרווחה,
ועוד פרויקטים נוספים מהסוג הזה ,ולכן חשבנו לנכון לפתוח .לא מדובר
באחזקה ,זה ממש לעשות מחדש ,מערכות ישנות מהרבה שנים ,גם שינוי
של מיקום ,ולכן היה מקום כבר ל,-

יוסף לונדון:

בבניין הזה?

בועז:

לא ,לא .באגפים שנמצאים מחוץ לבניין .כמו לדוגמא ,אגף הרווחה.

יוסף לונדון:

תודה רבה.

ג'ו ניסימוב:

הצבעה .פה אחד ,תודה רבה.

סגירת תב"ר מספר  – 1857מערכת התראה לרעידות אדמה בבתי ספר
ג'ו ניסימוב:

הבקשה לאשר סגירת תב"ר והחזרת יתרת תקציב בסכום  92,816שקלים
לקרנות הרשות .מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

תוספת תב"ר לישיבת וועדת הכספים מיום  20לאוגוסט 2017
דוברת:

זה בתוספת לסדר היום.

דובר:

שאלה ,כמה ימים זה צריך להגיע לידי חברי המועצה לפני הישיבה? זה
מיום ראשון ,הישיבה היום.

יהודה בן-עזרא :אם אתה רוצה להיות ילד רע ,ולקלקל את החגיגה ,אתה יכול.
(מדברים ביחד)
ג'ו ניסימוב:

יהונתן ,להזכיר לכם גם התב"ר של בית הספר,

דובר:

אם לא תאשר עכשיו בערב ראש השנה לא תהיה ישיבת מועצה .שלא מן

"חבר" – הקלטה ותמלול

08018

22

ג.ר.

המניין.
(מדברים ביחד)
יהונתן יסעור:

אגב ,תסתכלו על התאריך ,הוא מלפני  3חודשים בערך .מתי שהגיש את
הגזבר.

דובר:

 1ליולי זה קצת יותר מחודש וחצי.

ג'ו ניסימוב:

תודה יהונתן.

שינוי מימון תב"ר מספר  1765רח' החרש
ג'ו ניסימוב:

הבקשה לאשר מימון בסכום  500,000שקל מקרן עבודות פיתוח,
בהשתתפות משרד התחבורה .מי בעד? תודה רבה.

שינוי מימון תב"ר  10762מיזוג אולמות ספורט אילנות רעות
ג'ו ניסימוב:

הבקשה לאשר מימון בסכום  546,459שקלים מקרן עבודות פיתוח
בהשתתפות נתיבי ישראל .מי בעד? תודה.

תב"ר חדש מספר  2006שדרוג הנשרמן
ג'ו ניסימוב:

בקשה לאשר תב"ר חדש בסכום  980אלף שקלים ,מימון קרן עבודות
פיתוח .מי בעד? תודה רבה.

תוספת ועדכון שם תב"ר מספר  – 1890סירות מועדון ימי
ג'ו ניסימוב:

הסכום הוא  200,000שקל .מי בעד? תודה רבה.

תוספת תב"ר מספר  – 576בית העלמין החדש
ג'ו ניסימוב:

בקשה לאשר הגדלת היקף בסכום  10מיליון שקל ,מתוכו 8,800,000
לביצוע ב ,2017-מימון קרן עבודות פיתוח ותאגיד בית העלמין .מי בעד?

דוברת:

בשעה טובה.

דובר:

בשעה טובה ומוצלחת.
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ג'ו ניסימוב:

תודה רבה.

טובה רפאל:

יש גם כסף או רק אנחנו מאשרים עכשיו מסגרת?

משה פדלון:

הכל בסדר.

טובה רפאל:

יהיה כסף להזרים?

יוסי קוממי:

כל התב"רים לא שאלת ,מה קרה פתאום על זה שאלת?

טובה רפאל:

אני רוצה להיות בטוחה שיוזרם כסף.

משה פדלון:

טובה ,כדי לחסוך עלויות אנחנו מתחילים לקבור בעמידה.

טובה רפאל:

(צוחקת)

ג'ו ניסימוב:

חוץ מהנמנע ,ירון ,כולם בעד? תודה רבה.

משה ועקנין:

בנושא הדבר הזה ,אני רוצה להגיד מילה אחת ,יישר כוח לראש העיר
והנהלת העירייה ,אני חושב שזה אחד הדברים הגדולים שקמו בהרצליה
זה תאגיד בית העלמין ,שנותן את השירות המעולה והמיטבי לאנשים
בשעת צרה ,בשעת מצוקה ,ויש פה תאגיד שפועל יום ולילה למען התושב,
עושה עבודה נפלאה ,ואני חושב שהדבר הזה הוא מבורך ,ותושבי העיר זכו
לתאגיד בית העלמין שמנוהל בצורה ישרה .כולם עובדים בצורה נפלאה.

(מדברים ביחד)
משה ועקנין:

וזה אני חייב להגיד .עוד מילה אחת.

יהודה בן-עזרא :אמרתי לקוממי לפני כמה ימים שהוא צריך תקציב,
משה ועקנין:

אני רוצה להגיד למה שאמר יהונתן,

יהודה בן-עזרא :יו"ר התאגיד יש יותר מתים בהרצליה (צוחקים)
משה ועקנין:

מילה אחת.

(מדברים ביחד)
משה ועקנין:

מילה אחרונה ,מה שהזכיר יהונתן יסעור ,שהוא אמר בדרך אגב תודה
רבה לשריקי ,אז לכן תודה ענקית לשריקי ,שבבית העלמין העירוני הזה,
ידאג לעתיד של הרצליה בנושא ,יישר כוח לכל העוסקים בדבר הזה.
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שינוי מימון תב"ר מספר  – 1825בית ספר חדש במתחם אלתרמן
ג'ו ניסימוב:

הבקשה לאשר שינוי מימון בסכום  ₪ 7,982,160בהשתתפות משרד
החינוך וקרן עבודות פיתוח .מי בעד?

יוסף לונדון:

אני מבקש לשאול מה הסיבה שמשרד החינוך נסוג וצמצם את
ההתחייבות שלו ,את ה,-

דובר:

באלתרמן?

יוסף לונדון:

לחזור על השאלה?

דובר:

כן.

יוסף לונדון:

לגבי תב"ר שינוי מימון  ,1825בית ספר חדש מתחם אלתרמן .אנחנו
מתבקשים לאשר את הנסיגה של משרד החינוך ממתן הקצבה של
 7,982,160שקלים ,ורציתי לשאול אם מישהו יכול להסביר לי מדוע משרד
החינוך נסוג מהסכום המשמעותי הזה?

דובר:

רוני ,אתה תענה ,אתה מקבל משכורת .לא?

רוני חדד:

הסכום הזה הוא אמור בהתחלה בהשתתפות של משרד החינוך בשנת
 , 2017משרד החינוך אמר שמבחינה תקציבית הוא מקצץ חלק מהסכום
של שנת  2017וחלק מ .2018-בסה"כ שנה .הסכום החסר הזה ב,2018-
פשוט מתקציב של משרד החינוך עשה העברה משנה לשנה.

יוסף לונדון:

מה היה סה"כ התקציב?

דובר:

 12מיליון ,כמו שרשום.

רוני חדד:

כן.

טובה רפאל:

רציתי גם לשאול ,למה זה עולה לנו כ"כ הרבה כסף? למה  35מיליון הוא
עולה .זה מאד יקר.

משה פדלון:

המפתחות של משרד החינוך הם מפתחות שנבנו בשנות ה ,80-ואנחנו היום
בונים כיתות עם אודיטוריום ,חדרי ספח ,חדרים קטנים יותר .בונים בית
ספר מודרני ,עם תשתיות מלאות ,עם כל המשמעויות .בונים אותו לעידן
החדש.

דובר:

טובה ,את צריכה לשאול את השאלה הזאת?
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טובה רפאל:

 35מיליון זה מאד יקר.

משה פדלון:

טובה ,את יודעת שעל גן ילדים מקבלים מהמדינה  750אלף שקל ,וגן
אצלנו לבנות עולה  2.5מיליון ,ואין מה לעשות .אנחנו נשלים ,ואנחנו,

טובה רפאל:

אם ככה אני מברכת .אבל זה,

יהודה בן-עזרא :המפתח של משרד החינוך זה  5,000למטר .אנחנו משקיעים ברמה ,רוצים
להביא את הבתי ספר בהמשך למה שראש העיר אמר ,רמת גימור גבוהה
יותר ,וזה עולה לנו  ,7,000זה עוד לפני שהם מוסיפים חדרי ספח
ומוסיפים,
טובה רפאל:

לפני המטראז'.OK .

משה פדלון:

טובה ,את לא רואה מנהל שיושב בחדר של  6מ"ר .אז אנחנו מגדילים.
מגדילים את החדרים ,את חדרי המורים ,עושים את הכל למען החינוך.

טובה רפאל:

מה גודל כיתה?

משה פדלון:

כיתה תקנית ,גדולה .הכיתות הן כיתות  52מטר,

דובר:

נהיה כבר  53מטר ,היה  49לפני שנתיים.

טובה רפאל:

התקן  ,53אני יודעת.

ג'ו ניסימוב:

מי בעד? פה אחד ,תודה רבה .ואחרון ,כמעט.

תוספת תב"ר מספר  – 1934פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים
ג'ו ניסימוב:

לאשר הגדלת פרויקט בסכום  2מיליון שקל ,לביצוע ב .2017-מימון קרן
עבודות פיתוח .מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

דובר:

זה ההמשך של החדש?

ג'ו ניסימוב:

צמוד אליו ,כן.

דוברת:

זה לא החניון ,זה הפיתוח של ,של התחנת שאיבה.

(מדבר מהקהל ,לא ניתן להבין)

התקציב הרגיל לשנת  ,2017חברים ,הצעת שינויים ,העברות מסעיף לסעיף ,ותוספות
מילואים ,הזזות ח' ו-ט'.
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החומר הועבר לעיונכם המוקדם .יש לכם הערות? אם לא ,להצביע .מי
בעד? תודה רבה.

דוח כספי לתאריך  ,31/3/2017רבעוני לשנת 2017
ג'ו ניסימוב:

לתקופה אחת של משרד הפנים ,כולל תקציר מנהלים .החומר הועבר
לעיונכם .הערות? זה רק עדכון .זו לא הצבעה.

בקשה לעדכון מורשי חתימה בחשבונות גני ילדים
ג'ו ניסימוב:

בהמשך להחלטת מועצת העיר מיום  ,16/5/2017ולאישור משרד הפנים
מיום  2ליולי  ,2017לפתיחת  136חשבונות בנק אשר ישמשו את גני
הילדים ,מובא בזאת לאישור מועצת העיר .שינוי החלטה באופן שהגננת
בכל גן תהיה מורשית חתימה לבדה בחשבון ,והיא תוסמך לחתום על כל
המסמכים הנדרשים בקשר עם החשבון ,והכל בהתאם לנוסח ולתנאים
המקובלים בבנק או כפי שיסוכמו עמו ,וכי תינתן לחשבות אגף החינוך
אפשרות לעקוב אחרי תנועות הבנק וכל ההוצאות .בהתאם לסעיף 203
ס"ק ב' לפקודת העיריות נוסח חדש ,ותקנות העיריות ,חתימה על
מסמכים מסוימים ,תש"ח  ,1959מוגבל סכום ההתחייבות הכספית שבו
רשאית גננת לחייב את החשבון במשיכה חד-פעמית על סכום 3,000
שקלים .מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

דוחות כספיים ליום  31/12/2016בית העלמין
ג'ו ניסימוב:

הדוח הועבר לעיונכם ,לא מחייב הצבעה ,זה עדכון בלבד.

יוסף לונדון:

סליחה ,אני יודע שהסדר יום מאד עמוס ,אבל בכל זאת .לגבי הדוח של
בית העלמין בהרצליה ,הבנתי שלא צריך להצביע ,ואני מבקש להסב
תשומת לב לשתי נקודות .בדוח שקיבלנו יש התייחסות לכך שטרם נחתם
חוזה חכירה עם רמי ,וגם בנוסף טרם נחתם הסכם בין העירייה לבין
העמותה .אני רוצה להסב את תשומת הלב לשני הנושאים הללו ,ולטפל
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בשני הנושאים הללו.
מאיה כץ:

ישנם עוד כמה נושאים שדנו עם רמי ,ואנחנו במגעים על כל המכלול ביחד.

יוסף לונדון:

אני לא חושב שצריך לעשות עסקת חבילה.

מאיה כץ:

זו לא עסקת חבילה ,זה פשוט יותר קל לטפל ככה בכל מיני דברים ,זה
ליקויים עוד מלפני הרבה מאד שנים ,ואנחנו,

(מדברים ביחד)
יהונתן יסעור:

לא צריך להציג את הדוח בפני המועצה?

דובר:

זה כבר הוצג ,לא?

דובר:

לא.

דובר:

כשהיה את כל ההצגות בא רואה חשבון והציג את הכל .אין לי בעיה ,אני
רק ,דחינו את זה כי הוא לא הגיע לישיבה.

(מדברים ביחד)
משה פדלון:

הרואה חשבון נמצא כאן ,בוא תציג.

(מדברים ביחד)
דובר:

אתם לא יודעים מה צריך לעשות? ריבונו של עולם.

משה פדלון:

חברים ,הרואה חשבון נמצא כאן מכובדי ,בוא תציג את הדוח ,בבקשה.

(מדברים ביחד)
משה פדלון:

אני ברשותכם ,אני מעביר את ניהול הישיבה לממלאת מקום ראש
העירייה ,גברת מאיה כץ .בבקשה.

רונן סתרי:

ערב טוב.

משה פדלון:

אין לי ניגוד עניינים ,יש פה,

רונן סתרי:

אני אנסה לפתוח את הפלונטר .הדוחות של בית העלמין,

מאיה כץ:

תשב ,תרגיש בנוח.

דובר:

ראש העיר ,אני לא אתן לאף אחד לשבת על הכיסא שלך.

רונן סתרי:

הדוחות של בית העלמין ושל העמותה למען גילאי הזהב נידחו להצגה
להיום משום שחלק מהאנשים היו בחו"ל בישיבה הקודמת .אז הם לא
הוצגו .זה היה העניין.
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דובר:

אז תציג ,נו.

רונן סתרי:

באתי להציג ,אבל התחלתם לדבר על זה.

מאיה כץ:

בבקשה ,קדימה.

דובר:

טעות שלנו.

דובר:

ירון לפעמים צודק.

רונן סתרי:

אז הדוח של בית העלמין ,חוות דעת היא חוות דעת חלקה ,ללא
הסתייגויות .עמוד  3זה עמוד המאזן .סה"כ הנכסים של בית העלמין 3.5
מיליון שקל .מתוכם החלק הארי זה קופת מזומנים שמיועדת ,רובה
ככולה ,לטובת פיתוח בית העלמין .אתם רואים את זה בביאור  10שמופיע
בהמשך הדוח הכספי .אני עובר לעמוד  ,4שזה בעמוד דוח על הפעילויות.
סה"כ המחזור פעילות הוא  3מיליון שקל .מחזור הפעילות זה בעצם
הכנסות 3 .מיליון שקל .שמתחלקים ל 1.8-מיליון שקל דמי ביטוח לאומי
על קבורות שוטפות .הקצבות מעיריית הרצליה כ 375-אלף שקלים.
ובעצם הכנסות ,שזה בעצם מספר חשבונאי ,לגבי סכומים שמכסים את
פיתוח בית העלמין ,כ 600-אלף שקל .סה"כ בשנת  2016העמותה גמרה
בעודף של כ 110-אלף שקלים .אם יש שאלה.

מאיה כץ:

שאלות?

יוסי קוממי:

התכנית הכלכלית שהוצגה כשהוקם התאגיד,

רונן סתרי:

זה לא אני ,אני לא יודע לענות .זה רואה חשבון מבקר.

יוסי קוממי:

היתה תכנית שדיברו על המאזן עם השנים וכו' ,שנגיע לכאן לאיזון מסוים
אחרי  20שנה זה היה ,שנחזיר את ההשקעה .יש איזה שהוא סיכוי בעולם
שזה יקרה?

מאיה כץ:

יוסי ,אתה רוצה לענות לו? נכין תכנית ,התכנית הוצגה בפני ראש
העירייה ,בפני מנכ"ל העירייה .יש תכנית פעולה,

דובר:

מה?

מאיה כץ:

מדבר על התכנית הכלכלית החדשה.

יוסי קוממי:

התכנית הכלכלית החדשה יצאה לפני  3.5שנים יצאה ,אישרנו אותה גם

"חבר" – הקלטה ותמלול

08018

29

ג.ר.

בדירקטוריון ,גם במועצת העיר,
מאיה כץ:

שאלות נוספות? כן ,יהונתן.

יהונתן יסעור:

זו לא שאלה ,זה עניין של תפיסת עולם .אני חושב שבית העלמין צריך
להיות מנוהל על ידי הציבור ועל ידי העירייה ,בדיוק כמו שמנהלים בתי
ספר,

מאיה כץ:

זה לא הדיון כרגע ,כי כרגע הוא מנוהל ,יש לו דירקטוריון ,ויש הנהלה,
ויש חברי מועצה ,ואנחנו לא מתדיינים כרגע האם בית העלמין נשאר ,ואין
שום כוונה להעביר את בית העלמין לשום פרטי .זה לא רלוונטי לדיון.

יהונתן יסעור:

אבל גם השאלה שלו,

מאיה כץ:

השאלה שלו היתה שאלה כלכלית.

יהונתן יסעור:

לא היתה שאלה כלכלית ,האם יש סיכוי לכסות את ההשקעה הגדולה
במסגרת ההכנסות.

יוסי קוממי:

אני יכול לענות ,כן.

יהונתן יסעור:

אני מדבר ברמה העקרונית ,אני לא חושב שצריך ,זאת שאלה ,צריך
לשאוף לזה ,אבל בדיוק כמו שאנחנו מנהלים אירועי תרבות ,ומוסדות
תרבות ומוסדות חינוך בעיר ,כשירות לתושבים ,ולא שואלים את השאלה
הזאת.

(מדברים ביחד)
יוסי קוממי:

סליחה ,אני רוצה להגיד לכם שלא רק זה ,אם היינו מתחילים בתכנית
העסקית לפני שלוש שנים היום לא הייתי צריך את עזרת העירייה אפילו
לא באגורה.

ירון עולמי:

אני לא מדבר ,היום התאגיד וגם רואים את זה לפי הדוחות ,מנוהל מצוין.
יש לך  100אלף,

יוסי קוממי:

אבל התכנית העסקית היא,

ירון עולמי:

אני מדבר מלכתחילה היתה תכנית שההשקעה שלה עשרות מיליונים
האלה תחזור .זה מה שהציגה.

מאיה כץ:

שאלות נוספות? אפשר לעבור נושא? תודה רבה .גם ליו"ר .ירון ,סיימנו.
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זה לא הדיון כרגע אם נקיים תאגיד עירוני או לא .תודה רבה .גם לרואה
חשבון גם ליו"ר .אתה רוצה להגיד? דוחות כספיים ,עמותה למען גיל
הזהב בהרצליה ,בית ההורים .דני ,בוא תרד גם.
דובר:

רואה החשבון ידבר.

מאיה כץ:

רואה חשבון זה בסדר ,יש גם מנכ"ל ,אולי הוא רוצה לשבת איתך גם ,לכן
הזמנתי אותו גם .בבקשה .אתה יכול להתחיל.

דוחות כספיים ליום  31/12/2016עמותה למען גילאי הזהב
רונן סתרי:

עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה ,דוחות כספיים לשנת  .2016חוות
הדעת של רואי החשבון המבקרים הן חוות דעת חלקות ,עם איזו שהיא
הערה לגבי גירעון מתמשך לאורך שנים ,שככל שעובר הזמן הוא גם פוחת.
סה"כ הנכסים,

מאיה כץ:

שאלות .כן ,יוסי .בבקשה ,תמשיך.

רונן סתרי:

סה"כ הנכסים כ,14-

מאיה כץ:

אנחנו קוראים את הדוחות בבית ,אנחנו יודעים את השאלות ,ירון .כן.

רונן סתרי:

 14.5מיליון שקל .מתוכם  7.6רובם כמזומנים .המזומנים הללו מיועדים
רובם ככולם יושבים מול התחייבויות לפקדונות של דיירים .ומול הכנסות
עתידיות מאותם פיקדונות .זה עמוד המאזן בעצם .מצב הנכסים מול
ההתחייבויות .רוב ההתחייבויות של העמותה הן כלפי דיירים ,כלפי
פיקדונות של דיירים מסוגים שונים .הפיקדון העיקרי זה פיקדון בגין דמי
הכניסה .אני עובר לעמוד  ,3שזה עמוד רווח והפסד .סה"כ ההכנסות 14
מיליון שקל ,הן נחלקות לפי הפירוט שיכולתם לראות בין דיירים
סיעודיים לדיירים עצמאיים .עלות הפעילות  11.5מיליון שקל ,רוב
תשומות בית ההורים העירוני זה תשומות של עובדים .עלויות של עובדים.
אתם רואים את הפירוט הפנימי ,עם מזון וחומרי ניקוי ,והוצאות ישירות
אחרות ,הוצאות תרבות וכדומה .הוצאות הנהלה וכלליות 2.2 ,מיליון
שקל .וסה"כ העודף לשנת  2016כ 150-אלף שקלים .אני רוצה להעיר
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הערה לגבי שני הדוחות שהצגתי .הייתי צריך לומר את זה אני חושב ,ולא
אמרתי ,שני המאזנים בשני הגופים בעצם מבחינת קריטריון רשם
העמותות והחשב הכללי אחוז הוצאות הנהלה וכלליות בסה"כ מחזור
הפעילות ,עומדות בקריטריונים על מנת לקבל אישור ניהול תקין .זה
חשוב היה לומר את זה ,ולא אמרתי את זה לפני כן ,ואני מציין את זה
כעת.
מאיה כץ:

שאלות .כן ,יהונתן.

יהונתן יסעור:

ידוע לי שהדירקטוריון קיבל החלטה שאפשר לקבל בבית האבות גם
אנשים שהם לא בקריטריונים של משרד הבריאות .יש דיווח כמה הם יהיו
שם במהלך התקופה הזאת של השנה? ואיזה גירעון זה תרם לבית?

רונן סתרי:

גירעון,

דובר:

איזה הוצאות זה גרם לבית.

שקדי:

ערב טוב .תשובה ,זה לא קשור למשרד הבריאות .זה לא קריטריון של
משרד הבריאות .קריטריון של משרד העבודה והרווחה ,כי ההלנה היא
בדיור המוגן .אנחנו הלנו בערך ,סדר גודל ,אני מנסה להיזכר ,פלוס מינוס,
קרוב ל 20-איש ,והתשלום עד היום הזה ניתן רק בחלקו מתוך הדרישה
שדרשנו .התשלום הוא לא מלא .כבוד ראש העיר קבע את התעריף שהוא
 100שקל לחדר ,שזה תעריף מראש גירעוני .מה זה גירעוני? זה מראש
גירעוני ,זאת אומרת זה המצב.

יהונתן יסעור:

 100למה?

שקדי:

 100ליום לחדר .בחדר יכולים להיות גם  3-4אנשים.

יהונתן יסעור:

וכמה עולה חדר ליום? מה העלות?

שקדי:

אנחנו גובים היום מדייר שנכנס  7,000שקל לחודש,

טובה רפאל:

זו לא השאלה ,מה העלות.

שקדי:

עלות של חדר?

יהונתן יסעור:

כן ,אם העירייה מחליטה לסבסד,

שקדי:

לא עשיתי חישוב של עלות פר-יום.
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יהונתן יסעור:

אז מאיפה אתה קובע ש 100-לא מספיק?

שקדי:

אני אומר לך מה משלם היום דייר שנכנס.

טובה רפאל:

זה לא אותו דבר.

שקדי:

אני אומר מה משלם דייר שנכנס 7,000 .שקל.

יהונתן יסעור:

 7,000ל 30-יום?

שקדי:

כן.

יהונתן יסעור:

כמה זה?

שקדי:

סביב ה 200-ומשהו.

טובה רפאל:

ריאלי.

דובר:

 50%הנחה הם קיבלו.

מאיה כץ:

יוסי ,מה השאלה שלך?

יוסף לונדון:

סליחה ,אני שמעתי את תשובתך ,אבל לצערי לא הבנתי .ברשותך ,שאל
יהונתן האם העירייה שילמה עד היום את כל מה שהוסכם שהיא תשלם,

שקדי:

נתתי תשובה ,לא.

יוסף לונדון:

האם היא שילמה חלק?

שקדי:

חלק היא שילמה.

יהודה בן-עזרא :סלח לי ,מר שקדי ,העירייה שילמה את החלק הגדול של החוב שלה
בהתאם לפניות של אגף הרווחה לשכן אנשים שם .יש חוב קטן מאד שזה
נמצא בטיפול .זאת התשובה ,אדוני .כן? מה עוד?
יוסף לונדון:

שאלה שנייה .אם מצב האכלוס של החדרים ,היום אנחנו בסוף חודש
אוגוסט ,יימשך כפי שהוא היום ,האם אתה צופה ששנת  2017תסתיים
באיזון? ברווח? בהפסד?

שקדי:

אם המצב יימשך כמו שהוא היום היא תהיה סביב האיזון ,אפילו היא
יכולה להיות בגירעון קטן.

יוסף לונדון:

תודה רבה.

מאיה כץ:

תודה רבה .דני וכל הצוות ,יישר כוח אתם עושים עבודה נהדרת .תמשיכו
ככה .סעיף הבא.
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העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל
ג'ו ניסימוב:

המועצה תתבקש לאשר העברה של  5מיליון שקל מיתרת העודפים
בתקציב הרגיל לתקציב הפיתוח .קיבלתם את מסמך הגזבר.

מאיה כץ:

מי בעד?

ג'ו ניסימוב:

תוספת לסדר היום .מי בעד?

דובר:

למה? חסר?

דובר:

זה נמצא בתוספת.

יהודה בן-עזרא :יהונתן ,גם אתה העברת.
ג'ו ניסימוב:

לאישור תקציב של שנה קודמת.

יהונתן יסעור:

במסגרת תקציב תב"ר של שנת  2017יש העברה מעודפי תקציב של,

רוני חדד:

נכון 25 ,מיליון שהועברו לתקציב ,הם הועברו לא מהיתרות עודפים ,אלא
מהתקציב השוטף של שנת  .2016מהתקציב השוטף .ה 5-מיליון זה
מהתקציב הנצבר ,לסוף שנת  .2016מתוך סך כל העודף של העברות
בדוחות הכספיים,

טובה רפאל:

במקום שנראה את זה בסוף  2017אנחנו מעבירים את זה באמצע ?2017

רוני חדד:

מתוך יתרת העודפים .יתרת העודפים בסוף שנת  2016עומדת על כ27-
מיליון שקל .מתוכם עברו  5מיליון לתקציב.

טובה רפאל:

כבר העברנו ל.2016-

רוני חדד:

העברנו לפי התקציב שאושר לשנת  ,2017זו תוספת של עוד  5מיליון.

מאיה כץ:

שאלות נוספות? מי בעד?

ג'ו ניסימוב:

הצבעה .מי בעד? תודה רבה.

אישור שינוי תקנון מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ
ג'ו ניסימוב:

בהתאם לנוהל ההסדרה של רשות התאגידים,

ענת בהרב:

פה אני צריכה להעיר משהו .מצורף שוב תקנון ,כך שאנחנו לא יכולים
לאפשר את מה שלא צורף .התבקש איזה שהוא אישור עקרוני ,לא ברור
לי מה זה האישור העקרוני הזה .אין בעיה עקרונית לאשר לתאגיד לצאת

"חבר" – הקלטה ותמלול

08018

34

ג.ר.

להליך של שינוי תקנון ,כמובן בכפוף לזה שהתקנון יובא לאישור מועצת,
יהונתן יסעור:

למה צריך לאשר את זה? זו הנחיה,

ענת בהרב:

אני לא יודעת.

יהונתן יסעור:

אז מה לאשר מה שלא צריך?

ענת בהרב:

אינני יודעת.

יהונתן יסעור:

חסר מסמך,

מאיה כץ:

יש לך התנגדות שהתאגיד יפעל לשינוי התקנון? ההחלטה היא לא על
אישור התקנון שעוד לא תוקן.

יהונתן יסעור:

זה מטופל כבר  10שנים הדבר הזה.

מאיה כץ:

ועכשיו זה מגיע לסיום.

יהונתן יסעור:

אם לא הגיע מסמך אז מה יש לדון?

מאיה כץ:

אתה לא הקשבת אפילו למה שהיא הסבירה.

ענת בהרב:

כך ביקש מאיתנו היועץ המשפטי של התאגיד ,להביא את זה לאישור .גם
לי לא ברור למה .אני לא,

יהודה בן-עזרא :חברים ,זה ברור .יהונתן ,אתה צודק .אנחנו מקבלים ,אפילו לא צריכים
לקבל ,זה אישור עקרוני לפעול לפי הנהלים של משרד הפנים .את התקנון
המעודכן נביא לישיבה הבאה.
מאיה כץ:

מי בעד? פה אחד.

ג'ו ניסימוב:

תודה רבה.

אישור תקנון משרד הפנים מבצע הנחות לתושב
מאיה כץ:

ירד מסדר היום.

ג'ו ניסימוב:

תודה.

יהודה בן-עזרא :יורד מסדר היום.

אשרור ההקצבה למועצה הדתית כפי שאושר
יהודה בן-עזרא :זה יובא לדיון נוסף בהנהלת העירייה.
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אני לא מבין חצי ממה שנאמר פה.

יהודה בן-עזרא :קודם כל ,זה מתוכנת ככה שלא יבינו חלק ממה שאנחנו מדברים .אבל
נעשה בדיקה ,אתה צודק.
מאיה כץ:

המיקרופון קרוב מדי.

דובר:

תרחיקו את המיקרופונים .זה חלק מהעניין.

מאיה כץ:

למה בכלל אנחנו צריכים מיקרופונים?

ג'ו ניסימוב:

לא יודע ,אני מקפיץ שנייה את סעיף י"ח ,כדי שיהיה לנו את הפורום
המלא ,צריך את הרוב.

מאיה כץ:

רבותיי ,מקדימים סעיף כדי לשחרר מישהו שצריך לצאת .לא מורכב.

ג'ו ניסימוב:

זה י"ז ,בקשה לניהול מו"מ להשכרת חנות במרכז מסחרי נוף ים .עד כאן
כולם?

בקשה לניהול מו"מ להשכרת חנות במרכז מסחרי נוף ים
ג'ו ניסימוב:

מבקש את אישור מועצת העירייה להתקשר בחוזה עם שרית גינדי ללא
מכרז ,באותם התנאים בכפוף להצעה הכספית שניתנה בהצעתה של שרית
גינדי למכרז  ,202018/17שפורסם .מדובר בחנות מספר  2300מרכז מסחרי
נוף ים ,רחוב הלוטם  1עד .3

מאיה כץ:

שאלות? כן ,יוסי .רגע ,ענת היועצת המשפטית מוסיפה עוד משפט .כן?

ענת בהרב:

לאחר שמועצת העיר נכחה שנסיבות העניין עריכת מכרז לא תביא תועלת.

מאיה כץ:

כן ,יוסי.

יוסי קוממי:

לא ברורה לי הכותרת של הבקשה ,לפי התוכן של הבקשה אנו מתבקשים
לאשר חתימת הסכם בהתאם לתנאי המכרז .למה אתם כותבים לנהל
מו"מ?

ענת בהרב:

אתה צודק ,בד"כ הסעיף הזה נועד לניהול מו"מ ,במקרה הזה אין עוד
מציעים ולכן לא ינוהל מו"מ .אנחנו מבקשים,

דובר:

יש מום בסעיף.

ג'ו ניסימוב:

פה אחד .תודה רבה .אני חוזר.
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אישרור ההקצבה למועצה הדתית ,כפי שאושר במסגרת אישור תקציב .2017
ג'ו ניסימוב:

קיבלתם את מסמך הגזברות בנושא .יש שאלות?

יהונתן יסעור:

אם הממשלה ממליצה איזה שהוא סכום למה אנחנו צריכים להגדיל את
זה?

מאיה כץ:

רוני ,תסביר שאין פה הגדלה בתוספת ,זה לפי האחוזים.

יהודה בן-עזרא :הוא שאל שאלה אחרת .יהונתן ,יהונתן שואל אם הממשלה הורידה למה
אתם מוסיפים.
יהונתן יסעור:

הממשלה קבעה רק עכשיו את ההקצבות למועצות הדתיות ,כלומר,
שהתקציב אושר כבר בנובמבר  .2016ועכשיו מתברר שהמשרד הדתות
ממליץ על סכומים אחרים ממה שהעירייה אישרה .אז למה לא להתיישר
לפי ההמלצה של משרד הדתות?

יהודה בן-עזרא :גם בנושאים של חינוך ותרבות ורווחה עיריית הרצליה מוסיפה מעל
ומעבר על מנת לתת למוסדות האלה להתנהל כמו שצריך .אנחנו פה בשנת
 2017גם אישרנו את זה בתקציב ,אתם גם אישרתם את זה בתקציב2018 ,
אנחנו לא ,אני אומר את דעתי עכשיו ,אני לא בטוח שאנחנו נוסיף ב.2018-
 2017כבר התחייבנו ,אנחנו לא יכולים לחזור בנו .זה רק אשרור .והמועצה
התארגנה בהתאם לזה 2018 .תהיו עירניים בדיוני התקציב.
יהונתן יסעור:

אבל אם יש המלצה של הגזברות או של ראש העיר ושל מנכ"ל העירייה
לתקציב מסוים ,אנחנו בד"כ נותנים אמון בדבר הזה .צריך לבדוק את זה
אם אפשר לעשות את זה ב 20-אלף שקל פחות.

יהודה בן-עזרא :אנחנו לא הסתרנו ,כל המידע היה על השולחן .אני שוב אומר2018 ,
כנראה שזה לא יהיה .אבל זו דעתי .אני בקושי אחראי לדעתי.
יהונתן יסעור:

אני רוצה לומר לך שמה שחשוב במועצה הדתית זה לשפץ את הבניין
ולהנגיש אותו ,יותר ממה שה 20-אלף שקל האלה.

יהודה בן-עזרא :גם זה נכון.
מאיה כץ:

שאלות נוספות?

יהונתן יסעור:

זה נראה נורא ,ולא נעים להגיע לשם.
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יהודה בן-עזרא :זה נכון מאד.
מאיה כץ:

אתה צודק .שאלות נוספ ות? בזה תסתדרו עם התקציב שיש לכם ,לא צריך
תוספות ,אפשר להסית,

יהודה בן-עזרא :הבניין לא מונגש ,אנחנו נבקש מיו"ר וועדת,
דובר:

יש אישור למעלית .יש לנו אישור למעלית ,כבר אושרה המעלית.

מאיה כץ:

מי בעד? פה אחד.

ג'ו ניסימוב:

תודה.

אישור מתן תמיכות ,פרוטוקולים מוועדת התמיכות
צבי וויס:

אני מבקש לצאת.

יהודה בן-עזרא :תכריז על זה.
צבי וויס:

אם אני יוצא אני יוצא מכל ה,-

דובר:

למה אתה יוצא ,צבי?

יהודה בן-עזרא :אתה לא יכול לצאת.
מאיה כץ:

שומעים אותך במיקרופון.

צבי וויס:

אני יוצא .אמרו לי שאני צריך להגיד שאני יוצא .אני יוצא מסעיף מתן
תמיכות.

דובר:

ניגוד עניינים.

צבי וויס:

יש לי את,

ג'ו ניסימוב:

תודה רבה.

דוברת:

לכאורה.

צבי וויס:

לכאורה.

יהודה בן-עזרא :בסדר ,יצא.
ג'ו ניסימוב:

מיום  .6/8/17 ,25/7/17 ,16/7/17 ,9/7/17הועברו לעיונכם המוקדם.

יהודה בן-עזרא :יש הערות לתמיכות?
ירון עולמי:

לגבי ה ,25/7-יש כאן איזה שהוא עניין ,במהלך הדיון כתוב בסעיף  ,1דיון
בהתייחסות מבקשי התמיכה ,להלן הליקויים שנמצאו בדוחות הביקורת
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בשנים  ,2016-2015יש את מכבי הרצליה ,בני השרון ואת החברה לניהול
מועדון כדורגל הפועל הרצליה .בנוגע למכבי הרצליה ,במקרה הסיפור
הובא לידיעתי .וגם התייחסתם לזה כאן .נעשתה לאחר ביקורת הבהרה
ופניה של רואה החשבון עם הסבר מפורט מה היתה הבעיה ,ואיך גם אצל
ראשי העמותות וגם אצל בכדורגל יש למכבי הרצליה כמועדון חשבון
אחד ,שיש בו גם את הנוער וגם את ה,-
יהודה בן-עזרא :אתה מקדים את המאוחר .כשנגיע לסעיף שאנחנו מבקשים לאשר,
ירון עולמי:

זה הסעיף ,הוא רצה להצביע עכשיו על הכל ,אז אני הפניתי אתכם לדבר
הזה.

יהודה בן-עזרא :זה לא ככה.
ירון עולמי:

מה לא ככה? אין בעיה ,רוצה ,הוא רצה שנדון על כל הפרוטוקולים ,אז
אני מסביר.

(מדברים ביחד)
יהודה בן-עזרא :ירון ,דקה .בוא נעשה את זה מסודר .בתחום הבריאות .יש הערות?
יוסף לונדון:

יהודה ,סליחה ,רק שאלת הבהרה .יש לנו מצד אחד  ...ומצד שני
פרוטוקולים ,אני אשמח אם הסדר יתנהל לפי הפרוטוקולים ולא לפי הדף
המרוכז שקיבלנו לפני כן.

יהודה בן-עזרא :עשינו לכם סדר ,מה? כל הברברת של הפרוטוקול עשינו סדר ,אנחנו
מביאים את המספרים לאישור .אם מישהו יש לו הערות בהתאם למה
שקרא בפרוטוקול,
יוסף לונדון:

אני לא רואה בתחום הבריאות.

דוברת:

למה הוא מדבר על מכבי הרצליה?

יוסף לונדון:

אני לא רואה למה אתה מכוון.

יהודה בן-עזרא :יש פה בתחום הבריאות לחלק את תקציב התמיכות בנושא הבריאות ,מה
שהגדלנו בוועדה המקצועית .אלה הסכומים .מועדון ליון ,סנדרה ,איחוד
הצלה ,יד שרה ,ארגון נוער מגן דוד .אלה הסכומים שנבדקו על פי
הקריטריונים ,על פי הוועדה .בפרוטוקול,
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א ני לא מבקש לדון ,לא הבהרתי את עצמי .פשוט שאני אדע איפה אתה
נמצא .בריכוז מלינו'ס ועד זק"א זה בריאות?

יהודה בן-עזרא :נכון.
יוסף לונדון:

הבנתי .האם אני יכול לשאול שאלות לגבי סעיפים בגוש הזה?

יהודה בן-עזרא :בטח ,כן .לכן אני הולך גוש-גוש .בריאות .חשבתי על בריאות אין שאלות,
אבל בבקשה.
יוסף לונדון:

סמואלס ישראל  1662שקלים ,כמה תושבי הרצליה ייהנו מהסכום הזה?

יהודה בן-עזרא :בנות? מישל ,אתי.
יוסף לונדון:

אני רוצה להקדים ולומר ,זה לא שאלות במסגרת הכה את המומחה.

מאיה כץ:

מר לונדון ,רק שנייה .אני מציעה שתיגשו פה לשולחן .תצטרכו לחזור אליו
עם זה .יוסי?

יוסף לונדון:

בשנה שעברה סכום דומה לזה קיבלו שני תושבי הרצליה .אין אח ורע
ששני תושבים יקבלו סכומים כאלה .לכאורה  1,662שקל זה זניח ,אבל
צריך גם לדעת להתייחס מה התרומה לעיר הזאת .ולכן אני חושב שהערתי
את זה אז ,ואני שב וחוזר .אם זה מתחלק לכמות של אנשים ,אני לא
אקבע כמה ,ניחא .אבל שני אנשים סכום כזה ,אני חושב שמשהו כאן לא
בסדר.

יהודה בן-עזרא :אבל יוסי,
יוסף לונדון:

כן?

יהודה בן-עזרא :אם קבענו ,וכולנו שותפים וגם אתה ,קבענו תבחינים לכל הגופים האלה.
נקבעו תבחינים .מנהלי הכספים ,הוועדה ,איילה ,אתי ,היועצת
המשפטית ,בדקו שזה עומד במסגרת התבחינים ,ומקבלים את הסכום
הזה .מה יש לי עוד לחטט בעניין הזה? זה עומד במסגרת התבחינים .אין
לי תשובה לתת לך עכשיו מי מקבל .מחר תקבל תשובה מפורטת על
הסעיף הזה .אין לי כרגע תשובה .אני יכול רק בוודאות להגיד שהכל
בהתאם לתבחינים ,וזה עובד מסודר על קוצו של יו"ד.
יוסף לונדון:

אין לי שאלות נוספות לגבי הגוש הזה.
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יהודה בן-עזרא :תודה.
מאיה כץ:

אפשר להצביע על זה?

יהודה בן-עזרא :ירון.
ירון עולמי:

רציתי לשאול בסעיף ו'.

יהודה בן-עזרא :איך הגעת ל-ו'?
מאיה כץ:

אנחנו נעבור תחום-תחום ,כי אנחנו רואים שיש פה בלבול.

דובר:

ו' זה בריאות ,בסדר .דבר.

ירון עולמי:

סעיף ו' ,סעיף .4

דובר:

זק"א.

ירון עולמי:

אנחנו במיעוט .כתוב זק"א ,איתור ,חילוץ והצלה .יש החלטה לא לתת
תמיכה .חבל שמשה לא כאן ,כי עשינו פגישה אצל ראש העיר ,והצגנו את
הפעילות.

יהונתן יסעור:

אני לא מתמצא בנייר הזה.

יהודה בן-עזרא :אותה תשובה.
יהונתן יסעור:

דרך אגב ,אין פה מספרים .יש פה ג' ,ד' ,ז' ,ח'.

מאיה כץ:

ג' ,ד' ,ה' ,ו.

יהונתן יסעור:

אין פה.

יהודה בן-עזרא :יהונתן ,עמוד השני .אתה שואל למה זק"א לא קיבלו?
ירון עולמי:

כן.

יהודה בן-עזרא :אותה תשובה ,לא עמדו בתבחינים .היו תבחינים ,היתה ישיבה אצל ראש
העיר ,אני חושב שגם אני הייתי.
ירון עולמי:

נכון.

יהודה בן-עזרא :יש רצון טוב.
ירון עולמי:

הציגו את הפעילות.

יהודה בן-עזרא :יפה .אבל רצון טוב ,מצוין.
ירון עולמי:

לא ,אבל כתוב כאן ,היעדר שיתוף פעולה.

טובה רפאל:

אין שיתוף פעולה של ,עם הרפרנט.
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אולי זו לא אשמתם ואשמת הרפרנט?

יהודה בן-עזרא :לא .לא .קודם כל ,הרפרנטים הם עובדי עיריית הרצליה והם עובדים
מצוינים ,כל אחד בתחום שלו .זו לא אי-הבנה .רגע ,זו לא אי-הבנה.
לפעמים גוף מסוים ,ירון אני עונה לך ,לפעמים גוף מסוים שמבקש תמיכה
הוא לא משתף פעולה עם הנציג העירוני .זו לא אשמה של הנציג העירוני.
הם עובדים עצמאיים ,מגישים בקשה .עושים עבודה נפלאה.
ירון עולמי:

אז יש שיתוף פעולה.

יהודה בן-עזרא :לפי תבחינים .יש שיתוף ויש תבחינים.
ירון עולמי:

רשום שהם לא משתפים פעולה?

יהודה בן-עזרא :איפה כתוב שהם מקבלים?
דובר:

אני לא מצליח להבין ,איפה הם,

ירון עולמי:

הנה ,באותו סעיף,

דובר:

רגע של אמת זק"א? לגבי זק"א זה משהו אחר .והם כנראה עמדו
בתבחינים ,מה מצחיק אותך אני לא מצליח להבין.

יהודה בן-עזרא :אתה יודע שזה ככה.
דובר:

אם בא גוף מסוים,

יהודה בן-עזרא :בריאות מאושר?
ירון עולמי:

לא ,שנייה ,רק תכתוב שאני הצבעתי בנוגע לעמותת פרקינסון,

דוברת:

ירון ,יש שני זק"א.

יהודה בן-עזרא :בסדר ,הסברנו לו את זה ,מישל.
טובה רפאל:

אז כנראה של זיהוי קורבנות אסון עובד בשיתוף פעולה ,והגוף השני לא
עובד בשיתוף פעולה.

יהודה בן-עזרא.OK :
(מדברים ביחד)
יהודה בן-עזרא :מי בעד בריאות?
דוברת:

פה אחד.

יהודה בן-עזרא :פה אחד ,נגמר .תחום החינוך הבלתי פורמאלי .יש שאלות?
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שאלה קצרה .תשב"ר עובדיה.

יהודה בן-עזרא :לפני שאתה שואל ,אני רוצה להזהיר אותך שזה תחום שלי ,חינוך בלתי
פורמאלי( .צוחק) אז תשקול מילים .אני צוחק ,בבקשה.
יוסף לונדון:

תמיד נכנס לאולם הזה בחיל ורעדה .תשב"ר עובדיה ,במה הם עוסקים?

יהודה בן-עזרא :איך?
מאיה כץ:

תשב"ר עובדיה ,המוסד הראשון בסעיף .של החינוך הבלתי פורמאלי.

יהודה בן-עזרא :מישל? אתי?
אתי:

הם עושים מועדוניות.

יוסף לונדון:

בקול רם בבקשה.

אתי:

משחקים אחרי הצהריים.

יוסף לונדון:

את מוכנה ל,-

יהודה בן-עזרא :מועדוניות.
דובר:

שיראו אותך וישמעו אותך.

יהודה בן-עזרא :כן ,אתי ,בבקשה .סליחה ,היא צנועה.
אתי:

ומתרגשת.

יוסף לונדון:

עמידה זה עדיין בכללי,

דובר:

איך היה בצפון?

טובה רפאל:

היא עזבה את החופשה במיוחד כדי להגיע לישיבה.

יהודה בן-עזרא :נכון .תודה רבה שבאת .תסבירי.
אתי:

עושים פעילות אחרי הצהריים במועדונית לילדים משכונת שמיר.
הרפרנטית בילתה שם מספר פעמים ,התרשמה מאד מהפעילות שלהם,
והיא מאד מברכת אותם על הפעילות הזאת ,ולכן הם קיבלו.

יוסף לונדון:

תודה רבה.

יהודה בן-עזרא :יש עוד שאלות לחינוך בלתי פורמאלי?
ירון עולמי:

אני רק רוצה לציין באמת אם היא כברה אמרה לפעילויות ,גם את
התושבים ,כל העמותות עובדות בצורה מדהימה ,ובאמת כל הכבוד
לעמותות האלה שבאמת עושות עבודת קודש.
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יהודה בן-עזרא :נכון מאד .חינוך בלתי פורמאלי מאושר פה אחד .תודה רבה.

מתן תמיכה למבקש התמיכה ריבה ,ריאה ירוקה בתע"ש השרון ,בנושא איכות הסביבה.
דיון חוזר.
יהודה בן-עזרא :רק להזכירכם ,בדיון הקודם חברי המועצה לא אישרו את החלטות וועדת
התמיכות ,ולפי התקנון היינו אמורים לחזור לוועדת התמיכות לדון ,ובאנו
עם המלצה שלמעשה מדברת על קיזוז של  ,50%והתשלום יתבצע,
ענת בהרב:

לא קיזוז ,לא קיצוץ של  ,50%כדי לקבל מעל ה 50%-על הפעילות
הנתמכת צריך לקבל את אישור מיוחד של מועצת העיר .לאור הדיון
האחרון מועצת העיר לא אישרה את הסכום הנוסף ,ולכן אנחנו העמדנו
את סכום התמיכה לפי הקריטריונים ,על סך של .₪ 44,500

כמובן כפוף לדוח ביצוע.
שזה לא יהיה  50%מעלות הפעילות שלהם.
יהודה בן-עזרא :בבקשה ,יוסי.
יוסף לונדון:

תודה אדוני .בישיבת מועצת העיר מתאריך  13/6/2017שכנעתי את חברי
מועצת העיר שאין לתת תמיכה לעמותת ריבה הפועלת בניגוד לאינטרס
של מרבית תושבי העיר .כאשר מועצת העיר השתכנעה שאין מקום לתת
תמיכה ל עמותה הזאת ,אין מקום להיתלות בנימוקים פורמאליים של
עמידה בתבחינים .התבחינים מטרתם הינם אמצעי לשרת את טובת
תושבי העיר ואינם מטרה בפני עצמה .אם נאחזים בפורמאליות אני רוצה
לקרוא מתוך המדריך לנבחר  ,2013שכולנו שיננו אותו בעל פה מעמוד
הראשון ועד העמוד האחרון .ואני מתייחס לנושא ביטול במועצה בנושא
של תבחינים" .תמיכה תאושר רק אם שוכנעו הוועדה המקצועית
והמועצה שקיימים או שיושגו ממקורות אחרים האמצעים הכספיים
הדרושים יחד עם התמיכה שתוענק למימוש הפעילות שלשמה ניתנה
התמיכה" .ואני מבקש להזכיר שוב לחברי מועצת העיר ולכל תושבי העיר
שהוועדה המקצועית הפחיתה את התמיכה מהבית מהסכום הפנטסטי ל-
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 .44,500וכל זאת לעמותה שהמחזור הכספי שלה הוא בסה"כ  3,000שקל.
מבחינה עניינית מועצת העיר שוכנעה שעמותת ריבה לא צריכה לקבל
אגורה של תמיכה אחת ,וזה בתחום הענייני .בתחום הפורמאלי עמותה
שההיקף הכספי של  3,000שקל אמורה לקבל תמיכה של  44,500שקל? גם
בתחום הפורמאלי זה לא יעלה על הדעת .לכן אני פונה לכל חברי מועצת
העיר בבקשה להיות איתנים בעמדתם ולדחות את ההחלטה הזאת
ולהצביע נגד מתן תמיכה כלשהי לעמותת ריבה .שום דבר לא השתנה
מבחינה עניינית בין בהחלטה לפני חודשיים לבין המצב של היום.
מאיה כץ:

יוסי ,סליחה .סיימת?

יוסף לונדון:

עוד מילה אחת ברשותך .בישיבה ב 13-ביוני הקראתי את כל הנימוקים
שלי נגד מתן התמיכה .הנימוקים שלי כאן נמצאים כאן ועכשיו .אינני
רוצה להלאות את חברי המועצה לחזור על אותם דברים שאני אמרתי,
אב ל מתוך הנחה אם מישהו מבקש ברגע זה אני חוזר על כל הנימוקים,

מאיה כץ:

אנחנו זוכרים אותם היטב.

יוסף לונדון:

תודה.

מאיה כץ:

עכשיו רק ברשותך מר לונדון,

יהודה בן-עזרא :יעשו מה שאתה תגיד ,רק אל תקרא את כל מה שאמרת בישיבה הקודמת.
זה מה שהם אומרים (צוחק)
(מדברים ביחד)
מאיה כץ:

אז למרות ההלצה של המנכ"ל ,קודם כל אני רוצה להגיד לך כמה דברים.
כחבר בוועדת התמיכות בודאי אתה יודע שכדי לשנות תמיכה או
קריטריון מסוים צריך נוהל מסוים .וככל שנקבעו קריטריונים ,וככל
שהוועדה הסכימה עליהם ,וככל שאותו גוף באשר הוא עומד באותם
ק ריטריונים עיריית הרצליה חייבת לפעול לפי הקריטריונים .כחבר וועדה
אתה חושב וסבור שהקריטריונים שגויים? מתפקידך ומזכותך אפילו
לשנות אותם .יחד עם זאת ,למרות שטענת שכל חברי מועצת העיר הצביעו
פה אחד ושהצלחת לשנות את עמדתם לא כך היתה ההצבעה ,לא ניכנס
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לזה כרגע.
יוסף לונדון:

אני מקבל את התיקון ,רוב חברי המועצה .קיבלתי את התיקון .אבל רוב
חברי המועצה.

מאיה כץ:

ואלה שסברו ,או יותר נכון שלא הצביעו בנושא הזה המחלוקת היתה מאד
עניינית לגבי הנוהל החוקי של מתן קבלת תמיכות ,ובהתאם
לקריטריונים .וככל שיש וועדה שקבעה קריטריונים שאושרו במועצת
העיר עמדה כזאת או אחרת ברמת תפיסת העולם וברמת הראיה
הקונקרטית שלך ,שבו נדון על העמדה שלך כלפי ריבה ,כלפי מתחם תע"ש
צריך להיות ריאה ירוקה ,או האם צריך להיות ריאה ירוקה מעורבת
בבינוי .ומכיוון שאתה לא תומך בתהליך שהם מקדמים אז אתה לא סבור
שהם ר אויים לקבל תמיכות ,אבל את זה צריך לשים בצד כי זה בכלל לא
הדיון .הרי אם בסופו של דבר כל אחד מאיתנו יחליט שעמותה כזו או
אחרת לא ראויה לקבל תמיכה בגלל שהשקפת עולמו לא תואמת את
השקפת עולמה של אותה עמותה ,אז  90%מהתמיכות לא היו מתקבלות,
ולכן נקבעו קריטריונים .ומטרת הקריטריונים זה בדיוק לעשות את הסדר
הזה .ולכן אני מציעה לך מר לונדון שאם אתה סבור ,ואנחנו הרי הולכים
להחזיר את וועדת התמיכות בדיוק באותם סעיפים,

יוסף לונדון:

לא שאלתי אם,

מאיה כץ:

ניסחתי את עצמי מחדש .בעוד כמה סעיפים וועדת התמיכות הולכים
להצביע מחדש .לכן אם אתה סבור שיש ליקוי כזה או אחר בתוך
הקריטריונים ,תשנה אותם .אבל למנוע מעמותה בגלל שאתה לא מסכים
עם המדיניות שהיא מקדמת ,שעומדת בקריטריונים שהמועצה הזאת
קבעה לקבל תמיכה ,זו החלטה שבעיני היא פחות ראויה.

דובר:

יש גם את סעיף ב'.

יוסף לונדון:

באותה מוע צה שבהחלטת רוב החליטה לפני חודשיים לדחות את הבקשה
כיוון שהשתכנעה מהנימוקים ש ,-גם ראש העיר,

מאיה כץ:

אבל זה לא בהכרח,
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(מדברים ביחד)
יוסף לונדון:

זה ברמה עניינית .וברמה הפורמאלית ש ,-שהפורמאליות היא הקובעת,
ברמה הפורמאלית לתת תמיכה של מי שהנושא הענייני לא מעניין אותו,
אבל הפורמאליות היא נר לרגליו ,איך אפשר לתת תמיכה של  44,500שקל
לעמותה שכל הפעילות שלה היא  3,000שקל?

מאיה כץ:

אבל אתה חבר בוועדת הקריטריונים.

יוסף לונדון:

היא לא עומדת בקריטריונים.

דובר:

אם מנכים את זה נכון ,אז הם לא עומדים בתבחינים.

דובר:

אם אפשר להגיד משהו.

דובר:

היא לא עומדת בקריטריונים?

יהודה בן-עזרא :מה אתה חוטף מיקרופונים? זה מרכז הליכוד? מקודם זה השמיע ,דקה,
(מדברים ביחד)
דוברת:

אנחנו מתנגדים לבינוי בתש"א שרון ,אז הולכים עכשיו,

(מדברים ביחד)
דוברת:

תום ,רגע,

יהודה בן-עזרא :תום ,אתה תדבר .אני רוצה רק,
מאיה כץ:

קודם כל שהמנכ"ל בתור הוועדה.

יהודה בן-עזרא :רק אני רוצה לתקן את מאיה רק בדבר אחד .וועדת התמיכות היא
מחויבת לעבוד על פי הקריטריונים ,על פי התבחינים ,וכך היא פעלה ,וכך
היא החליטה .הוועדה שהיא בראשותי .ולכן כשהמועצה לא אישרה על פי
החוק ,זה חזר וחזר לוועדת התמיכות .והוועדת תמיכות החליטה מה
שהחליטה בקיזוז של ה .50%-וועדת התמיכות החליטה עוד דבר אחד,
שאגב את ההחלטה הזאת אנחנו מחליטים לגבי כל הגופים .שמתן הכסף
זה כפוף בדוח פעילות .ולכן אם העמותה אכן תראה את מה שאתה אומר,
שהיא הוציאה רק  3,000שקל לפעילויות ,רגע ,היא לא תקבל .אני רוצה
להפריד בין וועדה מקצועית שהיא פועלת מקצועית ,לבין ,זה התיקון
שאני רוצה לתקן את מאיה .לבין חברי המועצה .חברי מועצה מקבלים פה
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החלטה ציבורית ,ציבורית ,פוליטית ,השקפת עולם .זה לא ענייננו ,אנחנו
כוועדת תמיכות באנו עם המלצה .לכן המועצה ,מאיה ,יכולה לקבל
החלטה,
מאיה כץ:

היא יכולה ,אני דיברתי על הנושא במהותו .שאם כל עמותה שאחד
מאיתנו יסבור שהיא לא תואמת את המדיניות שלו אף ארגון בעיר הזאת
לא יקבל תמיכות.

יהודה בן-עזרא :לכן תהיה פה הצבעה .כן ,בבקשה .תום.
תום סטרוגו:

אני מחזק את הדברים של מאיה .יוסי ,ידידי ,יש תבחינים ואנחנו צריכים
לעבוד לפי התבחינים ,בין אם אתה או אני סבורים שעמותה מסוימת כן
או לא האג'נדה שלה היא מקובלת עלינו .אני במקרה שאתה ,אני לא
הייתי בישיבה שאתה שכנעת את כולם ,אבל אני לא הייתי,

יוסף לונדון:

את רובם .אני מדגיש את רובם.

תום סטרוגו:

יופי התיקון .אבל אני חולק עליך .הגישה שלי שונה משלך .אני חושב
שאסור לנו לחטוא בעניין הזה ,ועל השקפת העולם האישית שלנו לפסול
עמותות .יש קריטריונים .אם הקריטריונים האלה ,והקריטריונים הם
בסדר בתחום של איכות הסביבה ,אם הקריטריונים האלה ,אם עמותות
עומדות בהן ,גם אם הן צבועות בצבע כזה או אחר ,זה יכול להיות בכל
מיני ,זה לאו דווקא תחום של איכות סביבה ,אסור לנו לחטוא בדבר הזה
ולהצביע על בסיס איזו שהיא נהיה אישית שלנו ,או אג'נדה שלנו כנגד
אותה עמותה .חייבים ללכת אך ורק לפי הקריטריונים .זה הקו שצריך
להנחות אותנו ,ברור מאליו שאם גוף מסוים לא זכאי לכל הכסף ,כיוון
שהוא לא עומד בתנאים אחרים ,אז זה ברור מאליו .אבל זה עוד פעם ,לא
צריך להשפיע על ההחלטה.

מאיה כץ:

מר ועקנין.

משה ועקנין:

יוסי ,בסעיף ב' במתן התמיכות רשום במפורש – במידה וזה כפוף לכמה
דוחות ביצוע  ,2017אם הביצוע בפועל מה שאמרת ,בסכום שאמרת ,לא
יהיה כסף לעמותה.
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מאיה כץ:

נכון.

משה ועקנין:

הכל לפי הביצוע של העמותה .יהיה ביצוע ,יהיה כסף .לא יהיה ביצוע ,לא
יהיה כסף .כל עמותה.

יוסף לונדון:

סליחה ,גברתי .יש כאן ,דומני שיש כאן אי הבנה .ברגע שאנחנו ניתן
לעמותה  44,500שקל ודאי שיהיה,

משה ועקנין:

לא נותנים לה לפני הביצוע.

מאיה כץ:

יהודה תסביר את הנוהל שוב פעם.

יוסף לונדון:

שנייה ,תרשו לי ,אני אהיה תמציתי .כיוון שאתם כ"כ נאחזים בתחום
הפורמאלי ,אני אלך בקו שלכם על פורמאליות .למרות שלדעתי הדבר
המהותי הרבה יותר חשוב .פורמאליות .במידה ואתם תאשרו כרגע
 ₪ 44,500תמיכה תהיה פעילות של  .44,500אבל תשימו לב מה
הפורמאליות אומרת ,אני קורא שוב פעם ,שוב פעם ,וצר לי שהיועצת
המשפטית ,אולי היא תאיר את עינינו ,תמיכה תאושר רק אם שוכנעו
חברי הוועדה שקיימים או שיובאו ממקורות אחרים ,לא רק שהעמותה
באה עם  3,000שקל בכיס ותעשה פעילות על הכסף של העירייה.

דובר:

היא צריכה להביא דוח פעילות של  90,000שקל.

יוסף לונדון:

מקורות משלה ,ולעמותה הזאת אין מקורות משלה .ולא השאלה אם היא
תשיג פעילות ,אם יש לה מקורות משלה לעשות פעילות בנוסף למקורות
של העירייה.

מאיה כץ:

המיקרופון של המנכ"ל לא עובד.

יוסף לונדון:

לכן פורמאלית,

דובר:

זה יופיע בדוח ביצוע.

יהודה בן-עזרא :אתה סתם מתרגז ,כי אני הסברתי .אנחנו החלטנו ,ואתה מכיר את
הנוסחאות של וועדת התמיכות .לפי התבחינים זה הסכום שמגיע להם.
אבל זה כפוף בהצגת דוחות פעילות .לפני שנה אישרנו להם ,וכולם הצביעו
בעד ,בטח ,גם אתה הצבעת בעד.
יוסף לונדון:

תבדוק.
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יהודה בן-עזרא :אני מוכן להתערב איתך .הצבעת בעד.
יוסף לונדון:

התערבנו.

מאיה כץ:

מכובדי המנכ"ל ,יהונתן יסעור רצה להגיד ,אני חושבת שניתן לו לסיים
ונעלה את זה להצבעה .עמדתו כעמדתו נמצאת ,וזה בסדר.

יהודה בן-עזרא :רגע ,אולי אני אשכנע אותו.
מאיה כץ:

אני בטוחה שלא.

יהודה בן-עזרא :יש לי ניסיון טוב .שנה שעברה אישרנו בוועדת תמיכות ובמועצת העיר
 70,000שקל לעמותת ריבה .הם קיבלו שקל? שקל לא קיבלו.
דוברת:

למה הם לא קיבלו?

יהודה בן-עזרא :הם עשו איתי מיליון ישיבות ,ובאו עם עורכי דין ,ובאו עם רואי חשבון,
באו עם כל העולם ,לא עזר להם .כי אמרתי להם קודם כל תביאו דיווח
מה עשיתם ,על מה אני אתן לכם כסף? לא היה להם דיווח .לא היה להם
כל מיני אישורים ,לא קיבלו שקל .אם השנה הם יציגו ,כמו שאתה אומר
פה ,שהיקף הפעילות שלהם זה  3,000שקל הם לא יקבלו שקל.
דוברת:

בדיוק.

יוסף לונדון:

אדוני ,רק שאלת הבהרה אחת ,ותודה על סבלנותך .במידה ויש לי חשש
כבד מאד שחברי המועצה יצביעו בעד ההמלצות ,האם המשמעות היא
שאתה מזרים להם כסף עכשיו? כיוון שאם אתה מזרים להם כסף עכשיו,

יהודה בן-עזרא :לא ,בכפוף לדוחות ביצוע .דוח ביצוע ,אם הדוח ביצוע שלהם ,אני אומר
פעם שלישית ,יראה שהם הוציאו  3,000שקל על מודעות כנגד ראש העיר,
בוא נגיד את האמת 3,000 ,שקל ,זה לא הנימוק ,אבל אם ייצא  3,000שקל
הם לא יקבלו .לא יקבלו .הם צריכים להראות היקף פעילות גדול בשביל
לזכות בכסף הזה.
דוברת:

פעילות.

יהודה בן-עזרא :ולכן גם בשנה שעברה אושר במועצה ,שוריין עבורם  70,000שקל ,לא
קיבלו .לא קיבלו .בקצב של היום של הדיווחים קשה לי להאמין שהם
יקבלו ,צריך לעלות את זה להצבעה ,מאיה.
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מאיה כץ:

רגע ,יהונתן יסעור רצה רק להגיד מילה .כן.

יהונתן יסעור:

שני דברים עקרוניים .קודם כל ,מה שגם ירון זרק .יש הרי פרופורציה בין
המקורות העצמיים של הארגון שמבקש את התמיכה לבין התמיכה
העירונית .ובשביל לאשר יותר ממה ש ,40%-או כמה שכתוב פה ,צריך
אישור מיוחד ולהשתכנע שבאמת זה נחוץ .זה דבר אחד .דבר שני ,אם לא
יתנו להם מתוך ה 44-שקלים ,אפילו ,סתם אני אומר 4,000 ,או 10,000
שקל בשביל שיתחילו לעבוד ,אז הם כבר לא יוכלו להראות דוחות אח"כ.
זה מתחבר למקורות העצמאיים .אם יש להם פעילות ב 3,000-שקל ,אז
לתת להם  3,000שקל.

יעקובוביץ יונתן :זה בדיוק מה שיהודה אמר ,שברגע שנראה פעילות הוא ייתן כסף.
ענת בהרב:

כל עמותה מגישה,

מאיה כץ:

ענת ,תני לו לסיים.

יהונתן יסעור:

שכחתם שיש נוהל דיבור? דבר שני ,אני חייב ,למרות הקריטריונים ,כל
אחד מאיתנו ,אמר את זה המנכ"ל .אנחנו באים כל אחד עם האג'נדה שלו
ועם תפיסת העולם שלו ,אנחנו יכולים גם למרות שהקריטריונים מחייבים
לתת כסף מותר לנו להצביע נגד ,כי אם אני לא רוצה לתמוך באיזה שהוא
ארגון שמקבל תמיכה מעירייה לפני תפיסת העולם שלי אני אצביע נגד .לא
קשור בכלל לעניין הזה של הפורמליסטיקה.

מאיה כץ:

זה בסדר גמור ,וזה זכותכם .בואו רק נסכם את הדיון הזה .רק אסור
לשכוח ,מר יסעור ומר לונדון ,שמצד אחד יושבים פה גם נציגי ש"ס וגם
נציגי מר"צ ,גם נציגי יש עתיד ,וגם נציגי צעירים וסביבה נטו ,ונציגים
עצמאיים ונציגים דתיים ,ולכן מכלול הקריטריונים כדי להכיל את
העמותות מכל התחומים ומכל הסוגים ,ככל שנתחיל האחד בשני להתנגד
העיר הזאת לא תתנהל .על מה אנחנו מדברים פה .צריך להסתכל על
הדברים כמכלול ,ולא כל אחד באג'נדה האישית והקטנה שלו .סיימנו את
הדיון ,הצבעה.

דוברת:

רגע ,היועצת המשפטית,
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מאיה כץ:

כן ,ענת.

ענת בהרב:

אני רוצה לומר שכל עמותה מגישה הצעת תקציב ואת תכנית הפעילות כפי
שהיא מצהירה עליה ,ואנחנו בודקים את זה בהמשך .ואם היא לא ביצעה
את הפעילות היא לא מקבלת את הכסף.

מאיה כץ:

זה נאמר ארבע פעמים.

ענת בהרב:

כי מר יסעור התחיל להסביר על המקורות ,ואני מסבירה שאת התמיכה
בשלב הראשון,

מאיה כץ:

ענת ,יושבים פה חברים ונציגי וועדת התמיכות ,ברור שהדיון שהיה פה
כרגע הוא לא כדי להבין את מהות הוועדה ,כי אלה הנציגים של הוועדה.
רבותיי ,הצבעה.

יהודה בן-עזרא :מי בעד?
מאיה כץ:

האם אתה רוצה ,יוסי ,שעל הסעיף הזה נצביע בנפרד? כדי שתוכל להתנגד.

יהודה בן-עזרא :זה בלאו הכי בנפרד.
מאיה כץ:

הבנתי .OK .בסדר.

יהודה בן-עזרא :עמותת ריבה ,מי בעד? תספרו .נגד? אחד .נמנע? אתה הצבעת קודם בעד,
כל פעם אתה מצביע משהו אחר?
מאיה כץ:

שינה את דעתו ,זה בסדר.

טובה רפאל:

זכותך ירון.

מאיה כץ:

סיימנו עם התמיכות?

יהודה בן-עזרא :לא ,מה פתאום?

מתן תמיכה למבקש התמיכה ל.א .לנושא של רווחה
יהודה בן-עזרא :לבטל תמיכה של  5,760בשל משיכת הבקשה על ידם .הם הבינו שהם לא
יכולים להגיש את הבקשה ,הם משכו את זה.
דוברת:

ביחס לקו החירום ,נכון?

יהודה בן-עזרא :דאגנו להם .הם קיבלו.
מאיה כץ:

בעד ,תחת מחאה .מה שנקרא .אני חושבת שכל הנשים פה מצביעות פה
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בעד אבל תחת מחאה.
יהודה בן-עזרא :לא ,לא .לא.
מאיה כץ:

זה לא היה תחת מחאה על הפעילות חלילה.

יהודה בן-עזרא :שלא תהיינה אי-הבנות.
מאיה כץ:

לא אי-הבנות ,ברור.

יהודה בן-עזרא :יש פה ציבור שיושב .יש פה עיתונאים ,שלא יגידו ויחשבו חס וחלילה
שמישהו הוריד להם כסף.
מאיה כץ:

לא ,חס וחלילה ,ממש לא.

יהודה בן-עזרא :הם קיבלו סכום למעלה מ 80-אלף שקל לאגרות שלהם ,ועוד תקציבים.
אנחנו מכבדים את עמותת ל.א .ואנחנו עוזרים להם ונמשיך לעזור להם.
מאיה כץ:

מי בעד הסעיף הזה? נגד?

דובר:

פה אחד ,תודה רבה.

מתן תמיכה למבקר בשל ממצאי ביקורת שנמצאו בתוך הביקורת מכבי הרצליה חברה
לניהול מועדון
יהודה בן-עזרא :רק רקע .אנחנו לקחנו על פי המלצת מבקר העירייה והחלטת המועצה
לקחנ ו משרד רואה חשבון חיצוני ונתנו להם לבדוק את כל העמותות .גם
של הספורט וגם של כולם .יש דיווחים ,שלחנו ,מתקנים .ויש תיקונים
שכל העמותות מבצעות לקראת  .2018מה שקרה עם שתי קבוצות
הכדורגל ,אנחנו שישית מכספי התמיכה עצרנו על מנת שנעשה את
הביקורת עד הסוף .יש דברים שהם אמורים לתקן והם מתקנים .עלה שם
נושא גם בכדורגל וגם בכדורסל .סליחה ,גם בהפועל וגם במכבי ,ערבוב של
כספים בין המבוגרים ,לא ,בכדורסל זה לא קרה.
דובר:

הבוגרים.

יהודה בן-עזרא :רק כדורגל ,הפועל ומכבי .בתוך הקבוצות האלה היה ערבוב של כספים של
נוער ושל בוגרים .כספים שזלגו מנוער לבוגרים ,הסבירו לנו ,כתבו לנו
מכתבים ,הכל מופיע ,הכל מופיע בפרוטוקול .ואנחנו לקראת שנה הבאה
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רוצים לעשות תבחינים חדשים .יש לנו גם כוונה ,איפה העיתונאי של "קול
הרצליה" כתב ספורט?
דוברת:

הנה ,שרון.

דוברת:

לא נתת לו כיבוד אז הוא עלה למעלה.

(צוחקים)
יהודה בן-עזרא :אנחנו לקראת שנה הבאה אנחנו מתכוונים לעשות סדר בתחום הכדורגל
בהרצליה ,ולגרום שתהיה קבוצה אחת .אנחנו מתחילים בהליכים של
העניין הזה כבר בשבוע הבא .נתתי לך סקופ ,ואתה חייב לי לכתבה אוהדת
בעוד חודש .על כל פנים ,לשנה הזאת המלצת וועדת התמיכות לא יכולנו
לקבל את זה לבד ,ההמלצה שלנו ,כיוון שהשנה כבר מסתיימת והם בנו על
הכספים האלה ,והם הוכיחו לנו שבשנה קודמת ,לפחות מכבי הוכיחו
בשנה קודמת ,העבירו דווקא מהבוגרים לנוער .והפועל הנהלת חשבונות
מסודרת כמו של מכבי ,אז טעות ברישומים ,כל מיני הסברים שאנחנו
כוועדת תמיכות מוכנים להיות בית הלל ולקבל .אבל על פי המלצת
היועצת המשפטית אנחנו מביאים את זה למועצה ,שהמועצה תחליט.
מאיה כץ:

שאלות?

ירון עולמי:

אני רוצה באמת להציע שמה שכתוב כאן שבשלב זה ייוותרו שישית
מכספי התמיכה המעוכבים ,שאנחנו נצביע כמועצה ,כמו שאמרת ,בית
הלל ומועצה ,כן לשחרר את הכספים האלה,

ענת בהרב:

ההצבעה היא לא על שחרור הכספים ,ההצבעה היא האם כמדיניות
מועצת העיר מוכנה לקבל את הנסיגה הזאת ,ואם ההחלטה שלכם היא
שכן ,כי גם הביקורת באה ואמרה ש,-

(מדברים ביחד)
דובר:

מותר לנו לקבל החלטה כזאת?

ענת בהרב:

יש לכם לפי,

(מדברים ביחד)
ירון עולמי:

קודם כל זה לא מדובר על מה שקרה שנה שעברה ,ועדיין זה הכספים
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האלה .בוא נעשה סדר .הביקורת נעשתה לגבי  2013או ,'14
דובר:

אותן שנים.

ירון עולמי:

מה זה לא משנה? והסנקציה היא לגבי התקציב של השנה ,כמו שיהודה
אמר ,כבר בנו.

(מדברים ביחד)
מאיה כץ:

ענת ,תסבירי שנייה את הנושא הזה.

ענת בהרב:

רגע ,יהודה ,לפי סעיף  18.2לנוהל התמיכות אם מתברר למפקח כי המוסד
אינו עומד בתנאים שנקבעו לתמיכה בהתאם להחלטת המועצה בבקשת
התמיכה ,לא תינתן התמיכה ואולם רשאית המועצה לאשר מטעמים
מיוחדים את מתן התמיכה .ולכן הבאנו את זה למועצה .משום שהתמיכה,
יש הפרדה שנעשתה בין התמיכה לנוער לתמיכה לבוגרים בתחום הספורט.
הביקורת קבעה שעדיין אפשר לראות את זה כתמיכה ,התמיכה ניתנה
לאותו גוף משפטי ,והביקורת קבעה שאפשר לראות את זה כתמיכה
שניתנה למטרתה .יחד עם זאת ,השאלה היא מה המדיניות של מועצת
העיר ביחס לזליגה הזאת ,ולכן זה הובא אליכם לדיון ,ואתם בהחלט
רשאים לדון בזה ולהחליט אם אתם מקבלים את זה או לא מקבלים את
זה.

יהונתן יסעור:

אותה בעיה יש גם עם הכולל .שם ההמלצה ל,-

דובר:

איזו בעיה יש בכוללים?

ענת בהרב:

אין בעיה של זליגה בין הנוער לבוגרים בכולל.

מאיה כץ:

וגם יהונתן ,אין קשר בין הדברים .כשנגיע לכוללים תגיד מה שאתה רוצה.

יהודה בן-עזרא :יהונתן ,נגיע לכוללים נדבר .עכשיו מדברים על הכדורגל.
מאיה כץ:

שאלות נוספות? ירון ,שאלות נוספות?

ירון עולמי:

זו החלטה גורפת.

מאיה כץ:

זו לא החלטה גורפת .שאלות נוספות? נקודתית לסעיף הזה? מי בעד? פה
אחד .אתה נמנע? בסדר.

יהודה בן-עזרא :אנחנו מבקשים ,מי בעד? מי בעד לתת את ה 1.6-לשנה הזאת כדי שבשנה
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הבאה נעשה סדר .מי בעד?
מאיה כץ:

פה אחד ,יהונתן יסעור נמנע.

טובה רפאל:

שנה הבאה שהם יעשו סדר ,לא?

יהודה בן-עזרא :אנחנו נעשה סדר .סעיף הבא ,תודה.
ענת בהרב:

אני מבקשת רק שתאפשרו לי לנסח את ההחלטה באופן יותר מדויק
כשמועצת העיר למעשה לאחר שהיא שקלה את הנושא סבורה שקבוצות
הכדורגל עמדו בתנאי התמיכה ,לאור העובדה שהתמיכה בנושא הספורט
לקבוצות הכדורגל ניתנה לאותו גוף משפטי ,כך שבמבט על שתי
הפעילויות ,פעילות הנוער והבוגרים ,כיחידה אחת ,עולה שכספי התמיכה
בכללותם שימשו למטרתם .זה בעצם הנושא שעליו הייתם צריכים.

יהודה בן-עזרא :בסדר.
מאיה כץ:

בסדר גמור.

יהודה בן-עזרא :ניסוח מבריק.
מאיה כץ:

סעיף הבא ,המנכ"ל.

יהודה בן-עזרא :סעיף הבא.

מתן תמיכה לשנת  2017בנושא שיעורי תורה
יהודה בן-עזרא :לחלק תקציב התמיכות בנושא שיעורי תורה ,זאת החלוקה שעל פי
התבחינים.
מאיה כץ:

שאלות.

יהודה בן-עזרא :שאלות?
מאיה כץ:

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? פה אחד.

יהודה בן-עזרא :שימו לב ,שגם פה מופיע כמו בכל המקומות לא לחלק את יתרת התקציב
בנושא שיעורי.
מאיה כץ:

סעיף הבא .להמשיך.

יהודה בן-עזרא :אתה נהנה פה?
דובר:

מאד.
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יהודה בן-עזרא :אז תמשיך להיות בשקט כמו שהיית עד עכשיו ,ותהנה.
דובר:

אני יכול להגיד מה שאני רוצה.

יהודה בן-עזרא :ממש לא .תרגיע את,
דובר:

בדיוק כמוך.

יהודה בן-עזרא :תרגיע את עצמך ,אדוני.
מאיה כץ:

יהודה.

יהודה בן-עזרא :אל תוציא אותו.
מאיה כץ:

לא צריך.

(מדברים ביחד)
דובר:

יהודה ,אולי נמחא לו כפיים כולם ביחד.

מאיה כץ:

לא צריך להלהיט את האווירה.

יהודה בן-עזרא :איך קוראים לך?
דובר:

שמי עודד אדוני.

יהודה בן-עזרא :עודד ,אח"כ אני אסביר לך למה אתה לא יכול לדבר .כן.

מתן תמיכה לשנת  2017בנושא כוללים
מאיה כץ:

הצבענו על זה .אנחנו בסעיף,

דובר:

לא הצבענו על זה.

מאיה כץ:

סליחה ,סעיף  ,6המנכ"ל.

יהודה בן-עזרא :סעיף  .6יש הערות? בבקשה ,מר לונדון.
יוסף לונדון:

לגבי נושא הכוללים .בחומר שקיבלנו מצוין שיש ליקויים בדוח הביקורת.
אם יש ליקויים בדוח הביקורת מדוע אנחנו מתבקשים לאשר את מלוא
התמיכה? ושאלה נוספת בהקשר הזה .יושב איתנו כאן תושב העיר,

דובר:

יימח שמו וזכרונו.

יוסף לונדון:

להגיש מספר ,תלונות ,שאלות ,בנושא שני כוללים למיטב זכרוני ,שאני
הייתי מכותב אליהם ,אחד מהם זה בית אולפנא ללימודי היהדות ,והשני,

יהודה בן-עזרא :מה זה רלוונטי? מה שהאדון היקר והאהוב הגיש?
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מאיה כץ:

תן לו לסיים אז נבין מה.

יוסף לונדון:

והשני ,לגבי עמותה אור זרוע .אני לא קיבלתי תשובות לשאלות שמר נרלה
הפנה .אני חושב שראוי שנקבל גם תשובות גם לגבי ליקויים בדוח
הביקורת ,וגם לגבי השאלות שהועלו לפני שאנחנו מחליטים על העברת
תמיכה בנושא של סכומים של מאות אלפי שקלים לכוללים.

יהודה בן-עזרא :אני פקיד.
מאיה כץ:

(צוחקת)

יהודה בן-עזרא :אנחנו וועדת התמיכות על פי כל התבחינים ,הם עומדים בכל
הקריטריונים והתבחינים .מה שנקרא אני יכול כן להבטיח לך ,שבישיבה
הקרובה של וועדת המשנה כפי שראש העיר הבטיח ,היא תתחדש ,נביא
את דוח הביקורת את הממצאים ואת התשובות כי ניתנו תשובות על הכל.
דובר:

גם על הממצאים?

יהודה בן-עזרא :יש ממצאים ,הליקויים גם כבר תוקנו .נביא את זה ,את כל דוחות
הביקורת ,אני מציע לוועדת המשנה ,שהכל יהיה על השולחן ,שתראו של
כולם .הכל בשקיפות.
יוסף לונדון:

אין לי ספק לרגע לגבי השקיפות .ורציתי להציע כדי לא לפגוע בלימודי
תורה זה שיקול דעת ,לאשר כרגע  50%מהבקשה ,כרגע ,ואת היתרה
לאחר שנקבל את הממצאים לגבי כל השאלות שהועלו .כדי לא לפגוע.

יהודה בן-עזרא :את הממצאים אנחנו קיבלנו ,ראינו .וחלק ,רוב הממצאים גם ענו
והביקורת לא תמיד צודקת .אבל במה שצדקו תוקנו .אבל יש פה סכום
של  85אלף שקל שאנחנו לא מחלקים.
יוסף לונדון:

שיקול דעת.

מאיה כץ:

נכון.

יהודה בן-עזרא :אנחנו לא מחלקים את זה.
יוסף לונדון:

אבל הוא גם בסעיף.

מאיה כץ:

לא בשלב הזה.

יהודה בן-עזרא :לא מחלקים את זה.

"חבר" – הקלטה ותמלול

08018

מאיה כץ:

58

ג.ר.

לא בשלב הזה.

יהודה בן-עזרא :זה שיקול דעת של וועדה ,אנחנו לא מחלקים.
יוסף לונדון:

לא מחלקים כרגע ,אדוני.

יהודה בן-עזרא :נכון .זה סכום שמחכה ,לא נחלק עד הדיון.
דובר:

זה בהתאם ל 50%-האלה שביקשת.

יהודה בן-עזרא :זה פחות או ,לא ,זה לא אותו דבר .אבל יוסי ,אתה חבר ותיק בוועדת
תמיכות ,אי אפשר לא לחלק.
יוסף לונדון:

הכל אפשרי.

יהודה בן-עזרא :אי אפשר לא לחלק .הם עומדים בתבחינים .תעשי הצבעה.
יהונתן יסעור:

אבל אם יש דוח ביקורת ברגע שהראו את הממצאים של הביקורת ,ויראו,

יהודה בן-עזרא :היה דוח ביקורת גם על הכדורסל ונתנו את כל הכסף .היה דוח ביקורת על
הבריאות ונתנו את כל הכסף.
דובר:

יהודה ,ברור שזה עניין עקרוני.

יהודה בן-עזרא :אנחנו עשינו עבודה,
יהונתן יסעור:

האם זה גורע מהחלטה בקשר לכדורגל,

מאיה כץ:

שנייה רגע.

יהונתן יסעור:

הנה ,עכשיו אנחנו במלכוד .אם הצבענו בשביל הכדורגל למה ש,-

דובר:

כשאתה היית ראש עיר קיבלת החלטות גורפות?

יהודה בן-עזרא :יהונתן,
(מדברים ביחד)
מאיה כץ:

יהונתן ,תקשיב רגע למנכ"ל ,אולי הוא יאיר את עיניך לגבי דברים
מסוימים.

יהודה בן-עזרא :בביקורת מעלים כל מיני הערות על הניהול ,על התפקוד ,הנהלת חשבונות,
על רישומים .לא היתה המלצה בביקורת לא להעביר כסף .עובדה שהיתה
המלצה,
יהונתן יסעור:

שלא היו מספיק תלמידים ,והם קיבלו את מלוא הכסף.

יהודה בן-עזרא :זה לא נכון .הוכיחו שיש תלמידים.
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אבל לא קיבלו,

יהודה בן-עזרא :אנחנו נביא את זה לוועדת משנה 85 ,אלף שקל.
יהונתן יסעור:

זו בדיוק השאלה.

יהודה בן-עזרא :וועדה ציבורית ,תחליטו.
יהונתן יסעור:

זה מה שיוסי שואל.

מאיה כץ:

מר יסעוד ומר לונדון ,יש וועדה מקצועית ,ישבה התכנסה ,היה דוח
מבקר ,הם קיבלו את התשובות .או שאנחנו סומכים על הוועדה
המקצועית או שאנחנו לא סומכים על הוועדה המקצועית .ובסדר גמור
ולכן זכותך להתנגד לסעיף הזה מטעמים כאלו ואחרים.

יהודה בן-עזרא :לכן חילקנו את זה לסעיפים.
מאיה כץ:

ואני אגיד לך גם יותר מזה,

יהונתן יסעור:

אנחנו לא נגד תשלום ,אנחנו באים ומציגים ,בואו ניתן  ,50%בעוד חודש
או חודשיים תהיה ישיבה,

מאיה כץ:

אבל אומר לך המנכ"ל שבין יתר הדברים לא היתה המלצה של המבקר
לעצור את התקציב .אומר לך גם מנכ"ל העירייה שהוועדה המקצועית,
וועדה ללא נבחרי ציבור ,אנחנו רוצים להאמין שאנחנו לא מטילים דופי
באנשי המקצוע של עיריית הרצליה ,נהפוך הוא .שנייה ,ולכן אם הם
טוענים את הטענות שכרגע הם העלו ,גם אני לא הייתי בישיבה הזאת,
ואני רוצה להאמין שמנכ"ל העירייה והיועצת המשפטית והמבקר ,והצוות
המקצועי ,עשו עבודתם נאמנה .אחרת הם לא היו מביאים את ההמלצות
האלה .ולכן יש לכם את הזכות להתנגד,

יהונתן יסעור:

יש לנו ערעור על העניין.

מאיה כץ:

אנחנו מעלים את זה להצבעה .אתה רוצה ,אתה יכול לבקש עוד דקה,
בשונות בסוף הישיבה .אבל אמרת ,הבנו את עמדתך.

יהונתן יסעור:

יש לנו מידע שבשנת  2014לא היו מספר התלמידים שנדרש לפי
הקריטריונים ,והיתה המלצה של הביקורת לעצור תשלומים ,ולזה אין
התייחסות בתשובה.
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לא היה דבר כזה.

יהודה בן-עזרא :סליחה ,ההמלצה לעצור תשלומים?
יהונתן יסעור:

כן ,מכיוון שלא עברו בקריטריונים.

מאיה כץ:

זה מה שאני שואלת ,למה לא הבאת את זה?

יהונתן יסעור:

בגלל זה אני אומר,

מאיה כץ:

אני לראשונה נחשפת לנושא הזה ,ואני בטוחה שגם עוד כמה חברים שלא
חברים בוועדת התמיכות ,ולכן אנחנו לא כרגע מכירים את כל הדבר הזה
שאתה אומר ,יתכן והוא קיים ,ויתכן ולא ,ואם הוא היה קיים היית מביא
אותו לישיבת המועצה ,כי אנחנו סבורים שאתה אחראי מספיק כדי
להביא את הדברים האלה לישיבת המועצה ,וכרגע אנחנו בוחרים לתמוך
תמיכה בצוות המקצועי.

דובר:

הוא לא הביא את זה כי זה לא קיים ,אין דבר כזה ,זה לא קיים.

מאיה כץ:

אנחנו מעלים את הנושא להצבעה.

דובר:

תודה רבה.

מאיה כץ:

מי בעד לקבל את המלצת הוועדה המקצועית? מי נגד? מי נמנע? לפחות
לכל הראוי תתנגדו אחרי דיון שכזה.

יהונתן יסעור:

אני מתנגד.

דובר:

אני חושב שיוסי נמנע.

מאיה כץ:

יוסי נמנע .בסדר גמור.

יהודה בן-עזרא :מה עוד יש לנו? התעייפתי.
מאיה כץ:

אל תתעייף ,אמרתי לכם שצריך להכניס כיבוד לתוך הישיבה ,אתם
התעקשתם שלא .תראה מה קורה.

יהודה בן-עזרא :המנכ"ל קיבל החלטה מאד שגויה ,ויתר על האוכל ,זה פשוט לא יאומן.
מאיה כץ:

סעיף הבא.

ג'ו ניסימוב:

הסכם לביצוע פרויקטים במסגרת הסכם הגג בין החברה,

יהודה בן-עזרא :טובה רוצה ללכת.
טובה רפאל:

אנחנו  12כרגע.
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ענת בהרב:

זה בסדר גמור ,לא צריך פה רוב חברים.

מאיה כץ:

אף אחד לא ברח.

ענת בהרב:

זה בסדר .לא צריך פה רוב חברים 12 ,זה גם רוב.

טובה רפאל:

צבי בחוץ רק בגלל ניגוד עניינים.

מאיה כץ:

ג'ו ,בבקשה ,סעיף הבא .עופרה ,את יכולה ללכת.

ג.ר.

במסגרת הסכם הגג בין החברה לפיתוח הרצליה לבין עיריית הרצליה
ג'ו ניסימוב:

המועצה תתבקש לאשר הסכם ,מר וייס חזר ,תרשמו לפרוטוקול.

מאיה כץ:

והגברת בל יוצאת .תרשמי לפרוטוקול.

ג'ו ניסימוב:

המועצה תתבקש לאשר הסכם לביצוע פרויקטים במסגרת הסכם הגג בין
החברה לפיתוח הרצליה בע"מ לבין עיריית הרצליה .ההסכם מצורף כולל
חוות הדעת והנספחים אצלכם.

מאיה כץ:

שאלות?

ג'ו ניסימוב:

שאלות יש לכם חברים?

מאיה כץ:

כן מר לונדון?

יוסף לונדון:

יש מישהו אחר שרוצה לשאול?

מאיה כץ:

אנחנו מכירים את הנושא היטב .כן ,מר לונדון.

יוסף לונדון:

בחומרים שקיבלנו ,אני סקרן לדעת ,מדוע בחוזה שבין רמ"י לבין העירייה
יש רק חתימה של העירייה ואין חתימה של רמ"י?

מאיה כץ:

יכול להיות שנפלה טעות דפוס.

ענת בהרב:

אתה מדבר על הסכם הגג?

יוסף לונדון:

כל ההסכמים ששלחתם לנו כנספחים ,רק העירייה חתומה עליהם ,אין
שום חתימה של רמ"י .אני די תוהה .זה פורמאלי,

ענת בהרב:

רמ"י חתמה על הסכם הגג .אני יודעת שהיא חתמה על הסכם הגג ,אני לא
יודעת מה נשלח.

מאיה כץ:

יוסי ,תעבור לשאלת התוכן לא לשאלת הטקטיקה.

דובר:

סמנטיקה.
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השאלה הבאה ,יש כאלה שיראו בזה תוכן ,ויש כאלה שיראו בזה
סמנטיקה ,כל אחד לפי השקפתו .האם ,אני שואל ,האם ההסכם הזה
שאנחנו אמורים להגיע אליו עכשיו ,צריך לבוא גם דיון והצבעה
בדירקטוריון של החברה לפיתוח הרצליה.

מאיה כץ:

כן.

יוסף לונדון:

האם לתפיסתך ,היועצת המשפטית ,סביר שנניח לרגע שהמועצה תאשר
עכשיו את ההסכם ואז הדיון בדירקטוריון הוא דיון עקר ,חסר תוכן וחסר
משמעות .אני חושב שזה לא נכון .הפרוצדורה כאן ,ותחליטו כל אחד
בנפשו ,האם זה תוכן ,או האם זו פורמליות ,האם זה מהות ,להביא לדיון
של דירקטוריון החלטה עשויה .אני חושב שזה מהות.

מאיה כץ:

יהונתן ,תן ליועצת המשפטית.

ענת בהרב:

אני חושבת שאתה צודק ,אני מסכימה איתך ,זה אכן מהות .ולכן קובע
ההסכם שני תנאים,

יוסף לונדון:

וכל אלה שכבר שולטים בחומר.

ענת בהרב:

ולכן קובע ההסכם שני תנאים מתלים .תנאי מתלה אחד הוא קבלת
אישור מועצת העיר ,והתנאי המתלה השני הוא אישור הדירקטוריון .אם
לא יתמלא אחד התנאים ההסכם הזה לא ייכנס לתוקף .זה משמעותו של
תנאי מתלה.

יוסף לונדון:

אנחנו יודעים היום,

מאיה כץ:

יוסי ,ברצף ההיגיון אתה צודק .וראוי היה שיובא הנושא קודם כל לישיבת
הדירקטוריון של החברה הכלכלית ,ולאחר מכן בהמלצת הדירקטוריון
לישיבת מועצת העיר .אני מסכימה איתך .נכון לרגע זה המצב לא ככה,
ומבחינה משפטית גם אין לזה משמעות.

ענת בהרב:

מבחינה משפטית פורמאלית אם הדירקטוריון לא יאשר את זה ההסכם
הזה לא ייכנס לתוקפו.

יהונתן יסעור:

אתם אומרים דירקטוריון שיצביע נגד החלטת מועצת העיר?

טובה רפאל:

אז היא תפסיק להיות זרוע הביצוע של העירייה ,נו ,באמת.
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יהונתן יסעור:

זה לא יכול להיות ,כי הרי הרוב שם יושב העירייה ,וחברי העירייה הם,

דוברת:

נו ,אז מה השאלה?

יוסף לונדון:

ועוד שאלה אחת ,לכל אלה ששולטים .ועוד שאלה אחת לכל אלה שקראו
ושולטים בחומר .הסכם הגג מפרט שלושה מתחמים .גליל ים ,אפולוניה
וקרית שחקים .לאור הידיעות על השעיית הפרויקט של אפולוניה האם לא
צריך לשוב ולדון בכל המכלול של הסכם הגג?

מאיה כץ:

לא .אתה רוצה שאני ארחיב?

יוסף לונדון:

אני אשמח.

מאיה כץ:

קודם כל בהסכם הגג זה הסכם שנעשה בהרבה מאד זמן עם הרבה מאד
תהליכים ,העירייה חתמה על סך של פרויקטים מסוימים בהינתן הרבה
מאד תנאים מסוימים .כמו שניגשנו לפרויקט בגליל ים ,כשבסופו של דבר
אמור להכיל בערך כ 2,500-יחידות דיור ,ירדנו לרמת הביצוע ויש את
התכנון הכולל ואת התכנון המפורט ,וראינו שברמת התכנון המפורט מה
שנמצא על התוכניות יש לו כל מיני קשיים גם ברמת התכנון בשטח ,ולכן
השלב הראשון שיצא ,בכוונה אני נותנת את גליל ים ,כי כולם פחות או
יותר מכירים את הנתונים .ראה כ 1,500-יחידות ראשונות ,ש1,200-
היחידות הנוספות אם וכאשר יצאו ייקח עוד קצת זמן בגלל בעיות של
משרד הביטחון ,בגלל הגובה של שדה התעופה ,בגלל עוד אלף ואחת
נסיבות .דובר על  Xיחידות דיור בסך הכל הכולל ,אבל גם בתוך ההסכם
יש הרבה מאד תהליכים שצריכים לקרות .הנושא של אפולוניה כרגע
מטופל בכמה מישורים ,שהמישור הבולט ביותר והמהותי ביותר זה נושא
של טיהור הקרקע ,שכידוע לך מר לונדון עיריית הרצליה הגישה בג"צ
ותעמוד על כך,

יוסף לונדון:

בגללי הגישה בג"צ.

מאיה כץ:

בזכות כולנו היא הגישה בג"צ ,יוסי .זה נחמד שאתה אוהד ומייחס את
הנושא הזה לעצמך ,וזה בסדר גמור.

יוסף לונדון:

אלה העובדות.
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אנחנו יכולים גם לדבר על העובדות האלה ,אבל הויכוח פה כרגע הוא לא
ביני לבינך לגבי מי דחף את הנושא של טיהור הקרקע .בכל מקרה ,טיהור
הקרקע נמצא כרגע בהליך של בג"צ .אנחנו מחייבים את המדינה לעמוד
בנושא הזה .הנושא הזה נלקח בבית משפט ,ואני מניחה שאתה יודע את
התאריך אז אני לא אציין אותו .ובסופו של דבר זה אחד מהתנאים כרגע
שבכלל מעמידים את כל הנושא של אפולוניה בספק .כרגע יש מקומות
אחרים ,כמו דוגמת המטע שיכול להכיל עוד  800יחידות דיור ,ועוד שדה
תעופה שיכול להכיל  Xיחידות כאלה ואחרות ,שגם על זה נמצא כרגע
דיון .ועוד מקורות בינוי אחרים .אבל גם אם פרויקט אפולוניה לא ימומש
או לא יצא לפועל זה לא פוגע כרגע בנושא של הסכם הגג .האם נתתי לך
תשובה?

יוסף לונדון:

מכיוון שהדברים שאמרת הם ברורים ,ומכיוון שההסכם שאותו אנחנו
אמורים לאשר נסמך על ההסכם בין העירייה לבין רמ"י ,ומכיוון
שההסכם בין העירייה לבין רמ"י מתייחס לשלושה אתרים ספציפיים ,אני
לא אוכל להצביע בעד הסעיף הזה ,אני אמנע בהצבעה ,הן בגלל הקשר בין
האתרים ,והן בגלל פרוצדורה לא נכונה שמועצת העיר כופה על
הדירקטוריון את ההחלטה שלה ,ובגלל שתי הסיבות הללו אני אמנע
בהצבעה על הסעיף הזה.

מאיה כץ:

כן ,מר יסעור?

יהונתן יסעור:

קודם כל ,הנושא של הפרוצדורה שיוסי מעלה אני לא חושב שיש פה ,כי
החברה הכפופה לעירייה היא העירייה היא הבעלים ,מה שתחליט
העירייה צריך הדירקטוריון לקבל .לא יודע אם יהיה לו שיקול דעת בכלל,
כי זה לא רלוונטי .אבל בנושא של ההסכם ,למעשה ברגע שמושכים
אלמנט מתוך ההסכם ומשנים ,מכניסים אלמנטים אחרים ,שלא דנו בהם,
לא בוועדת בניין עיר ולא בשום מקום אחר ,ואין החלטה ,משתנה כל
הבסיס .לכן לחתום היום על הסכם שמופיעים בו שני ,גם אפולוניה שהיא
כרגע ירדה מסדר היום ,בהכרזה של שר האוצר ,הוא אמר את זה שהוא
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מושך את זה.
דובר:

אז הכל חתום.

יהונתן יסעור:

בנוסף לזה ,כבר באו ומחליפים אני חושב שאי אפשר לחתום על הסכם,
צריך לשקול את כל ההסכם גג מחדש ,ולהגיד תראו אם יורד אפולוניה,
באופן יחסי מה שהיא היתה אמורה לקבל,

דובר:

ההסכם חתום.

יהודה בן-עזרא :צריך לעצור את כל תכנית הבנייה בעיר.
יהונתן יסעור:

רק שנייה.

יהודה בן-עזרא :ולא יהיה לזוגות צעירים ,ולא יהיה דיור למשתכן.
דובר:

ההסכם חתום ,מה נחתום על הסכם חדש? אני לא מבין מה הוא רוצה.

דובר:

ההסכם חתום,

דובר:

הסכם חדש יעשו?

יהונתן יסעור:

תשמע את הסיפא.

דובר:

שמעתי מה אמרת .שמעתי,

יהונתן יסעור:

צריך לגרוע את אפולוניה ,סליחה ,המנכ"ל ,אתה רוצה להקשיב?

מאיה כץ:

אם אנחנו נגרע את אפולוניה מתוך הפרויקט לא בהכרח המדינה תיקח
אחריות על טיהור הקרקע ,זה מאד קל לשבת במקום שלכם ולדבר ,ולדבר
באופן כזה,

יהונתן יסעור:

את רוצה להשתלט על הדיון?

מאיה כץ:

לא ,אני רוצה שתדבר בהיגיון ממקום של הבנה .ולא ממקום של  4שנים
לא היית בעיריית הרצליה ,והיום אתה יושב פה ,ואתה חושב שאתה יודע
את הכל .מהמקום הזה אני רוצה להגיד את הדברים האלה.

יהונתן יסעור:

את מרימה את הקול שלך.

מאיה כץ:

אנשים פה שנתיים וחצי כדי להכין את ההסכמים האלה.

יהונתן יסעור:

בסדר,

מאיה כץ:

עברו פרט ופרט ופרט,

דובר:

מה זה בסדר? מה זה הזלזול הזה?
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מאיה כץ:

ממקום של בורות אתה עומד ומדבר פה היום.

יהונתן יסעור:

אפשר לחשוב שאפולוניה הזדהמה אתמול.

מאיה כץ:

אולי אם היית טורח ללמוד את הנושא ולבוא ולדבר ממקום של הבנה ושל
היגיון אז הייתי מקשיבה לדברים שאתה אומר בקשב רב .זה הכל.

יהונתן יסעור:

אני חושב שאת מגזימה בעלבונות שאת מטיחה בי.

מאיה כץ:

עלבונות? תראה מה אתה אומר.

יהונתן יסעור:

בורות? למה בורות? מאיפה את יודעת מה אני יודע ומה אני לא יודע?

מאיה כץ:

אני שומעת.

יהונתן יסעור:

את לא שמעת את המשפט.

מאיה כץ:

אני מקשיבה למה שאתה אומר.

יהונתן יסעור:

את לא שמעת את המשפט.

יהודה בן-עזרא :הסכם הגג הזה,
יהונתן יסעור:

תן לי להשלים אותו.

יהודה בן-עזרא :בבקשה.
יהונתן יסעור:

אני פה מעלה הצעה .אם אפולוניה כרגע בסימן שאלה ,יש בעיה עם זה ,אז
אפשר להקטין את הסכם הגג רק לאותם מתחמים שמתקיימים ,שזה
גליל ים ו,-

יהודה בן-עזרא :יהונתן ,אי אפשר לעשות את זה ,רגע ,רגע,
יעקובוביץ יונתן :אתה מבין בכלל את המשמעות של להיכנס בכלל ,שנייה ,אני רוצה שנייה
להגיד משהו .אתה מבין את המשמעות של להיכנס מחדש למו"מ על
הסכם הגג עם רמ"י? אתה מבין את המשמעות של זה ,או שאתה סתם
זורק את זה באוויר?
יהודה בן-עזרא :את צריכה להגיד לו,
יעקובוביץ יונתן :אני שואל אותך אם אתה מבין את המשמעות של זה.
יהונתן יסעור:

כן.

יעקובוביץ יונתן :מה המשמעות של זה?
יהונתן יסעור:

למה צריך,
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יעקובוביץ יונתן :מה המשמעות?
יהונתן יסעור:

המשמעות שירד החלק היחסי של אפולוניה.

יעקובוביץ יונתן :לא ,המשמעות היא שהסכם הגג מתבטל ,ועד שיהיה הסכם גג חדש ייקח
לך שנתיים-שלוש.
יהונתן יסעור:

לא,

יעקובוביץ יונתן :זה מתוך הניסיון שלך בעבר אתה מדבר?
יהודה בן-עזרא :יהונתן ,יהונתן ,עוד שנה ,עוד שנתיים ,גג ,אנשים כל הזמן זכו בהגרלות
ומתחילים לגור שם ,אתה רוצה שאגיד להם לקחת את החוזה בחזרה?
יהונתן יסעור:

באפולוניה?

יהודה בן-עזרא :לא על אפולוניה .על גליל ים.
יהונתן יסעור:

אבל את החלק היחסי של גליל ים,

יהודה בן-עזרא :יהונתן ,ההסכם הגג הזה ,אבל כרגע זה הסכם בין העירייה לבין החברה
לפיתוח.
מאיה כץ:

לביצוע תשתיות.

יהודה בן-עזרא :זה הסכם ביצוע תשתיות.
מאיה כץ:

זה הסכם אחד לשני.

יהודה בן-עזרא :זה הסכם בין העירייה לחברה לפיתוח.
מאיה כץ:

החברה הכלכלית כבר פועלת בשטח לפיתוח גליל ים.

יהונתן יסעור:

קודם כל ,אני מבקש שתתנצלי על מה שאמרת קודם .איך את מדברת
אלי .אם אמרת שאני בבורות ,אז כנראה את ,אם לא הבנת שפגעת בי אז
חבל.

מאיה כץ:

כמו שחבל שארבע שנים לא דרכת בבניין עיריית הרצליה ואתה מגיע היום
ואומר שהסכם הגג לא רלוונטי.

יהודה בן-עזרא :מאיה ,די.
יהונתן יסעור:

אני לא בוועדה ,איפה אני צריך לדרוך? אני לא בישיבות מועצה כמוך.

יהודה בן-עזרא :בוא ,ההסכם הזה זה הסכם בין עיריית ,יהונתן ,ההסכם הזה בין עיריית
הרצליה לחברה לפיתוח .אנחנו עובדים מסודר .אנחנו עירייה מסודרת.
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היו פעם שנים רבות בעירייה שעשו פרויקטים עם חברה לפיתוח ,בלי שהיו
הסכמים חתומים בין חברה לפיתוח לבין העירייה .אנחנו מסודרים .לכן
אנחנו חותמים הסכם.
(מדברים ביחד)
יהודה בן-עזרא :אבל הגורם השלישי ,יש לנו הסכם איתם .עבודות התשתית בגליל ים
בעיצומן ,בעיצומן .עוד מעט יתחילו לבנות כמו שאנחנו יודעים לעבוד.
יהונתן יסעור:

זה מבורך.

יהודה בן-עזרא :כמו שאנחנו יודעים לעבוד בעירייה הזאת .תוך שנה ו 9-חודשים אפריקה
ישראל הקימו  280יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך .בהרצליה הדירות
יקומו הרבה יותר מהר ממקומות אחרים .אז צריך להצביע .מאיה,
בבקשה.
מאיה כץ:

ענת ,כן.

ענת בהרב:

מטרתו של ההסכם הזה היא להסדיר את מערכת היחסים בין החברה
לעירייה .אנחנו לקחנו את החברה הכלכלית שתעשה את הפרויקטים
שאנחנו אמורים לעשות מכוח הסכם הגג .אם העירייה תחליט באיזה
שהוא שלב ,ואני לא מדברת עכשיו על נושאים משפטיים אחרים ,וגם
יכולה להחליט על זה ,לא לעשות איזה שהוא פרויקט ,החברה הכלכלית
לא תעשה את זה .ההסכם הזה נעשה בתיאום עם מנכ"ל החברה
הכלכלית ,בדחיפתו ,מתוך רצון להסדיר את מערכת היחסים ,מתוך רצון
להסדיר את העמלה בינינו לחברה הכלכלית.

יהונתן יסעור:

אז מה רמ"י קשורים לזה?

ענת בהרב:

רמ"י לא קשורים ,רמ"י לא צד להסכם הזה .הסכם הגג כבר נחתם ,קיים
ועומד .ואיזה דיונים שרוצים לקיים בו אפשר.

יהונתן יסעור:

זה הסכם משולש.

ענת בהרב:

לא הבאתי הסכם משולש.

מאיה כץ:

רבותיי ,הדברים נאמרו .מי בעד ההסכם של עיריית הרצליה מול החברה
הכלכלית? מי נגד? מי נמנע? ולמען הסר ספק ,עיריית הרצליה עומדת על

"חבר" – הקלטה ותמלול

08018

69

ג.ר.

דעתה ,אני חושבת שזה על דעת כולם ,בנושא טיהור הקרקע ,ושבניין אחד
ובית אחד וחדרון אחד לא ייבנה באפולוניה עד שכל הקרקע תטוהר.
וכמובן כמו שנאמר גם קודם ,ספק לגבי קיומו של הפרויקט ,ואת זה
אנחנו מקווים לגלות בבית המשפט.
ג'ו ניסימוב:

תודה רבה.

ירון עולמי:

בכל מקרה ,אם מישהו הרגיש שהוא נעלב,

מאיה כץ:

אני אבקש דקת דיבור בסוף .בסדר?

ירון עולמי:

אף אחד לא התכוון לפגוע ,סה"כ,

יהודה בן-עזרא :מאיה.
מאיה כץ:

אני אעשה מה שאני אחליט לנכון ,בסדר? גם אני נפגעתי כרגע ששנתיים
וחצי אנ חנו עובדים על ההסכמים האלה ,שעות על גבי שעות ,והמנכ"ל
אתה יודע בדיוק כמה קשה עבדנו ,כמה קשה אנחנו נמצאים בבתי משפט,
כמה קשה אנחנו הולכים בכל התהליך הזה ,אז גם הוא פגע בי .סעיף
הבא.

יהונתן יסעור:

על מה? שאני מערער,

מאיה כץ:

סעיף הבא ,בבקשה.

מינויים
ג'ו ניסימוב:

המועצה תתבקש לאשר,

יהודה בן-עזרא :עכשיו את התחלת איתי ,מאיה.
 .1מינויו של חבר המועצה אלעד צדיקוב בוועדות ובתאגידים הבאים,
צבי וויס:

היא תרזה בשביל כולם.

ג'ו ניסימוב:

אני יכול להמשיך לדבר ,מר צבי ,אתם עכשיו פוגעים בי .הוועדה עוד מעט.
וועדת ההנהלה ,וועדת מליאה לתכנון ובניה ,וועדת משנה לתמיכות,
תאגיד הקבורה .מר אלעד צדיקוב.

 .2חידוש פעילותה של וועדת המשנה לתמיכות בהרכבה הקיים
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עופרה בל ,אלעד צדיקוב ,גרי גוזלן ,יוסף לונדון ,צבי וייס ,תום סטרוגו,
משה ועקנין.

 .3מינויה של סגנית ראש העיר ,גברת עופרה בל כמ"מ יו"ר וועדת המשנה לתמיכות
מאיה כץ:

מי בעד?

יהונתן יסעור:

אני רוצה לשאול שאלה .על מה זה? מה קרה שפתאום מחזירים את
צדיקוב לתפקידים?

יהודה בן-עזרא :ימים נוראיים .אנשים מבקשים סליחה אחד מהשני.
יהונתן יסעור:

לפני חודשיים התבקשנו ב,-

יהודה בן-עזרא :נכון.
יהונתן יסעור:

אז מה השתנה?

יהודה בן-עזרא :ראש העיר לא נמצא פה להשיב על זה .אני אשיב.
מאיה כץ:

נכון.

יהונתן יסעור:

שנוכל לשאול את ראש העיר מה השתנה.

יהודה בן-עזרא :מה שהשתנה שמר צדיקוב התנצל בפני ראש העיר ,וחזר בו מהדברים
שהוא אמר בכנסת .להזכיר לכם שהטענה של ראש העיר היתה לא כלפי
המכתב שלו ,הטענה של ראש העיר,
אלעד צדיקוב:

יהודה ,אם אתה פותח את זה פתח את זה בצורה מדויקת .עדיף לא
לפתוח.

יהודה בן-עזרא :אני מציע לך שתיתן לי לדבר ואל תגיב .אני מציע לך .צדיקוב התבקש
להתנצל על הדברים שהוא אמר בכנסת כנגד הפעילות של עיריית הרצליה,
של ראש העיר ,ושל מנכ"ל העירייה .על זה ראש העיר כעס ,ועל הסיבה
הזאת ראש העיר ביקש ,עשה את מה שהוא עשה.
אלעד צדיקוב:

יהודה ,אני רוצה לדייק ,כי זה ,סליחה ,א' לא התבקשתי להתנצל ,היתה
סולחה הדדית .דבר ראשון .דבר שני ,אני התנצלתי שהדברים נשמעו ככה.
אני לא רוצה שיישמע מדבריך כאילו אני אמרתי אחד ועשיתי שניים .אני
מהתחלה איתן בדעתי שמעולם לא התייחסתי לנושא של ראש העיר.

"חבר" – הקלטה ותמלול

08018

71

ג.ר.

אמממה ,זה נשמע ככה ,ועל כך אני מתנצל .זה שאנשים הבינו את
הדברים כאילו אני פגעתי בראש העיר ובמנכ"ל וכו' ,על זה אני,
יהודה בן-עזרא :אם היית נותן לי לסיים ,מלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים ,אז
אולי אתה לא צדיק ,כי אני רציתי להגיד את זה.
צבי וויס:

אנחנו היום נמצאים בר"ח אלול ,אם מישהו לא יודע ,וחודש אלול זה
חודש של תשובה .אז אם אנשים עושים תשובה לא צריך לבקר על זה.
ולכן אני מציע לא להיכנס לפה נושאים ולזה.

יהודה בן-עזרא :אני עונה לך .רגע,
יהונתן יסעור:

ראש העיר היה מאד מנומק למה להדיח ,והיום הוא בא ומחזיר אותו
לקואליציה כשצדיקוב אומר שהוא בכלל לא נשאר בקואליציה.

יהודה בן-עזרא :מי אמר שהוא חוזר לקואליציה?
יהונתן יסעור:

אז בשביל מה,

יהודה בן-עזרא :אתה שמעת את המילה קואליציה?
(מדברים ביחד)
יהודה בן-עזרא :ראש העיר הסמיך אותי להשיב לעניין הזה .אחרת לא הייתי נכנס לזה.
הוצאתו של צדיקוב בכלל מהוועדות האלה ומהקואליציה זה היה בגלל
הדברים שנאמרו בכנסת .בא צדיקוב ואמר לראש העיר "הבנת אותי לא
נכון ,אני לא התכוונתי ,ואם פגעתי אני מתנצל" .נכון בינתיים?
אלעד צדיקוב:

אמת.

יהודה בן-עזרא :זה מה שהיה .מר צדיקוב כחבר מועצה חוזר לתפקידים שהוא היה .אף
אחד לא אמר שהוא חוזר לקואליציה או לאופוזיציה .אנחנו מדברים על
תפקיד ים שהוא היה .וזה בסדר גמור .מודה ועוזב ירוחם ,לא צריך לעשות
מזה סיפור.
דובר:

הוא יכול להתנגד ותצביעו .זה הכל.

(מדברים ביחד)
מאיה כץ:

המנכ"ל רצה לענות בשם ראש העיר שלא נמצא כאן ,לנושא הזה.

יהודה בן-עזרא :אפשר להצביע.
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מי בעד?

יהודה בן-עזרא :רגע ,יוסי רוצה.
מאיה כץ:

כן ,יוסי .יוסי ,עזוב את ההערה ,היא מיותרת ,תמשיך.

יהודה בן-עזרא :הוא מבית"ר ירושלים ,ככה מדברים בכדורגל.
יוסף לונדון:

אני מברך על חידוש פעילותה של וועדת התמיכות ,אני מבקש לכנס את
הוועדה בדחיפות כדי לדון בין היתר בהעברת הסכומים הנתונים בשיקול
דעת של חברי וועדת המשנה .תוכל להאיר את עיני ,אדוני המנכ"ל ,אני
מבקש לא ברמה ,מי עומד כרגע בראש וועדת התמיכות.

מאיה כץ:

סעיף .3

יהודה בן-עזרא :סעיף  ,3אמרנו ,עופרה בל מ"מ.
יוסף לונדון:

אני פונה לממלאת מקום ראש הוועדה,

מאיה כץ:

היא לא כאן.

יוסף לונדון:

אבל היא תקרא את הפרוטוקול ,אין לי ספק.

מאיה כץ:

אני בטוחה גם.

יוסף לונדון:

לכנס את הוועדה.

דובר:

(צוחק) אתם הורגים אותי ,רק שנייה .סליחה.

מאיה כץ:

לא ,אני ויוסי ככה כל הזמן ,אנחנו מכירים אחד את השני ,זה בסדר .זה
באהבה.

(מדברים ביחד)
יהודה בן-עזרא :יוסי ,מה זה משנה? אני קובע .אני אקבע את הוועדה .וועדת משנה כמה
שיותר מהר .אבל לא בטוח שאני אסכים שתחלקו את הכספים.
דובר:

די ,כבר נו.

יוסף לונדון:

אני מבקש לכנס את הוועדה במועדים ושעות שיבטיחו את הגעתם של
מרבית חברי הוועדה .אני פונה ואני מפנה את תשומת הלב של כל חברי
המועצה שיש כללים העוסקים בנושא היעדרות מישיבות ,יושבי הראש של
הוועדות אמורים להתריע על אי הגעה כרונית לישיבות .עד כאן ,ואני
מצביע בעד הסעיף הזה.
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מאיה כץ:

מי בעד סעיף י"ח? נגד? נמנע.

ג'ו ניסימוב:

אחד נמנע.

מאיה כץ:

סעיף הבא.

ג.ר.

יהודה בן-עזרא :יהונתן תבוא אלי אחרי השיעור.

מכסת אחזקת רכב של נבחרי המועצה
דובר:

זה גם אנחנו?

דוברת:

עוד לא.

דובר:

אני יודע שלא ,אני קראתי.

מאיה כץ:

שאלות?

ג'ו ניסימוב:

ראיתם את החומר?

מאיה כץ:

מי בעד?

ג'ו ניסימוב:

יש שאלות? בעד ,פה אחד .תודה רבה.

אישור העסקה נוספת
ג'ו ניסימוב:

המועצה תתבקש לאשר החלטות הוועדה להעסקה נוספת כדלקמן :י"ס,
ד"ח ,ואני מבקש את הצבעתכם ,בבקשה.

מאיה כץ:

מי בעד?

ג'ו ניסימוב:

פה אחד ,תודה רבה.

ענת בהרב:

רק שנייה ,במכסת אחזקת הרכב מה שהובא לאישור המועצה זה אישור
המקסימום שמאפשר,

ג'ו ניסימוב:

אתם ראיתם אותו ,זה ברור .בסדר.

מאיה כץ:

סעיף הבא.

ג'ו ניסימוב:

הערות לגבי איזור העסקה ,ראיתם אותם?

מאיה כץ:

פה אחד.

ג'ו ניסימוב:

אנחנו עושים גם מעקב חצי שנתי.
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אישור המלצת הוועדה לסיוע בדיור
ג'ו ניסימוב:

יש לכם את הפרוטוקול של ישיבה מספר  6מיום .9/8/2017

מאיה כץ:

פה אחד.

ג'ו ניסימוב:

תודה רבה.

שונות
מאיה כץ:

אישור המלצת הוועדה לסיוע בדיור.

דובר:

הרגע הצבעת ,הלאה.

מאיה כץ:

הצבענו על ההערות הנוספות.

דובר:

לא ,ואחרי זה על הסיוע בדיור.

מאיה כץ:

למען הסר ספק .מי בעד?

ג'ו ניסימוב:

פה אחד.

מאיה כץ:

צבי ,רצית דקה.

צבי וויס:

כן.

מאיה כץ:

בבקשה.

צבי וויס:

יש לי סטופר .אני רציתי לעדכן ,נאמר פה שבשאילתה על בתי הכנסת
שניתן היה להבין שמזמינים בטלפון ואז באים או לא באים ,אין שום דבר
ישיבה או מפגש שהיה בעניין בית הכנסת ,שיחות טלפון .כל בית כנסת
קיבל את הטופס הזה על ידי יושבי הראש לדורותיהם .הם מילאו אותו,
החזירו אותו ,וגם בתשובה בשאילתה היה כתוב הסיורים שנעשו לא על פי
קריאת טלפון אלא על פי הבקשות שכל בית כנסת פירט וביקש .זה דבר
אחד .אני פעם ראשונה שמעתי פה שמשום מה היה סיורים טלפונים ,אני
לא ,אני יודע שחברי הוועדה לא עודכנו בהם .אבל זה לעדכון .בית הכנסת
שדיברו עליו היו בו בזמנו סיור ,כולל החברים הותיקים ,והם קיבלו
מכתב ממי שהיה אז חבר או מרכז הוועדה ,וכתבו להם לאחר שקיימנו
סיור בכל בתי הכנסת שהעבירו בקשתם ,אני שמח לבשר כי בית הכנסת
שלכם ייכנס לשיפוץ .מדובר על בית הכנסת הזה ,חתום על זה ,אתה
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יהונתן .אבל בסדר .זה בסדר ,רק הם היו צריכים להשלים דברים ,תכנית,
הגשת תכנית שניתן יהיה ,הדקה עוד לא עברה.
דובר:

עברה דקה.

צבי וויס:

אני מסיים ,תודה רבה.

יוסף לונדון:

אני מבקש לדבר על החוף הנפרד בהרצליה .כידוע לכל חברי המועצה ולכל
תושבי העיר הרצליה אני תומך בקיומו של חוף נפרד בהרצליה לדתיים.
כאשר בתחילת עונת הרחצה היו תושבים שהתרעמו על הסגירה של החוף
הנפרד ,בעיקר עובדי אג"ד .בדקתי ,וכל תושבי העיר שאני תומך בזכותם
של התושבים הדתיים לרחוץ בחוף שיש בו הפרדה בין גברים ונשים.
הבהרתי כי לדעתי זכותם של הדתיים לחוף נפרד גוברת על הרצון של
התושבים לטייל לאורך קו המים .החוף הנפרד פעל בקיץ תקופה
ממושכת ,עם גדר אחת מצד צפון ,וגדר אחת מצד דרום ,והתושבים
הדתיים רחצו בו ללא חשש .לאחרונה הוסיפו גדרות במרחק  50מטר
מהג דרות הקיימות ,וזאת כדי לחזק את נושא הצניעות .הדרישה להוסיף
גדרות באה מצד נגבה .בנושא הצניעות יש דרגות חומרה שונות במגזר
הדתי .יש נשים ההולכות בגילוי ראש ,ויש השמות סרט שיער בשערותיהן,
יש השמות פיאה נוכרית ,ויש העוטפות את כל שערן במטפחת ,ויש
ההולכות בלבוש המכונה נשות הטליבן .אינני סבור שאנו צריכים
להתיישר על פי דרישות הצניעות של הקיצוניים ביותר .את הכללים בחוף
הנפרד לדעתי צריכה לקבוע עיריית הרצליה ולא עיריית בני ברק .צר לי
שהעירייה נכנעה לדרישות שחורגות מהסביר .יריעה של  100מטר מהחוף
אינו דבר קל ערך .ידוע לי כי ב 1-לספטמבר  2017תוסרנה כל הגדרות .אני
ממליץ לעירייה כבר היום את עיריית בני ברק שבעונת הרחצה הבאה לא
נכנע לדרישות שלה ,והיא מוזמנת כבר עתה לחפש חוף נפרד בעיר אחרת.

מאיה כץ:

לא להתערב.

ירון עולמי:

היועצת המשפטית שתגיד לכם מה זה דקת דיבור .ואיך אפשר לקבל
אותה.
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מאיה כץ:

עם הסטופר.

ירון עולמי:

זה לא קשור ,צריך לבקש אותה מראש,

מאיה כץ:

ירון ,הוא ביקש.

דובר:

מר לונדון ביקש.

ירון עולמי:

לא לונדון ,עכשיו כל אחד מצביע ואומר לך רוצה להגיב על זה.

מאיה כץ:

יש עוד  7דקות בשביל לשמוע עוד דקה דיבור של כל אחד ,באמת.

יוסף לונדון:

אני ביקשתי מראש.

ירון עולמי:

לא קשור ,אני רוצה מינהל תקין.

יוסף לונדון:

ועמדתי בדקה.

ג.ר.

(מדברים ביחד)
מאיה כץ:

בסדר ,ירון .תודה רבה.

(מדברים ביחד)
מאיה כץ:

ירון ,אתה צודק ברמה הפרקטית של הדברים ,אבל אתה רואה שכל אחד
רוצה לדבר דקה .דקה אנחנו אף אחד מאיתנו לא יגרע ממנו אם יגיע
הביתה לפני שבע דקות או בעוד  7דקות.

ירון עולמי:

ישיבה צריכה להיגמר ברגע שכל הנושאים נגמרו.

מאיה כץ:

הנושא של שעת הישיבה.

יהונתן יסעור:

שעת הישיבה ,זו החלטה של המועצה בתחילת כל שנה .יותר מדי פעמים
משנים את השעה ברגע האחרון או כמה ימים קודם .וזה משבש את
הלוחות זמנים של החברים .אז אני מבקש או שנחליט עכשיו ,מפני שכבר
יותר מדי ישיבות עשו חשבון ,יותר בשש מאשר בשבע.

מאיה כץ:

אני אדבר על זה עם ראש העיר ,אתה צודק.

יהונתן יסעור:

לא משנה .זה דבר אחד .דבר שני ,היועץ המשפטי צריך להחליט על מקום
הישיבה?

מאיה כץ:

זה מקום הישיבה.

דוברת:

אתה צודק ,נכון.

איה פרישקולניק :בודאי שעברה החלטה במועצה הקודמת .בישיבת מועצה הקודמת.
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למען הסר ספק ,ענת ,בסדר ,למי מחברי המועצה האם יואיל להצביע בעד
קיום ישיבות המועצה במבנה הזה ,בבניין העירייה החדש ,בבן גוריון ,22
בקומה  ,7במליאת הבניין ,למען הסר ספק .מי בעד? תודה רבה .כן ,מר
צדיקוב ,דקה דיבור.

אלעד צדיקוב:

אני רוצה להגיד ככה .השנה הזאת אני שומע יותר מדי פעמים את
ההתקפות לגבי הנושא של החוף הנפרד .אז קודם כל זה שאתה תומך
בחוף ,הנפרד זה מאד נחמד שאתה מתאר את עצמך כתומך ,סופסוף זה
לשון החוק .אין לנו פה בכלל יכולת לשנות את הנושא הזה .יש טענות
שנאמרו השנה .אתה בא לטענה לגבי שתי גדרות .אז קודם כל ,אני רוצה
ליישב את דעתך שהשנה לעיריית הרצליה אין הסכם חכירה עם עיריית
בני ברק ,או להפך .לעיריית בני ברק השנה לא חוכרת את החוף מעיריית
הרצליה .הדבר הזה לא נעשה בגלל בקשת עיריית בני ברק .תיקון שני ,גם
שנים קודמות כאשר עיריית בני ברק חכרה את החוף ותפעלה את החוף
היא שמה שתי גדרות .דבר אחרון ,שתי גדרות ,שלוש גדרות ,גדר אחת,
עשר גדרות ,ממה נפשך? כאשר רוצים לעשות חוף נפרד ויש בקשה
שמקובלת ומרוצה על ידי רוב הציבור ,שגם ככה החוף הזה יש בו הרבה
מאד בעיות .תן דעתך שיש גם חוף נוסף שנפתח שנה שעברה ,חוף צעירים.
שגם הוא נותן את אותותיו והוא צמוד לחוף הנפרד .אני לא מבין את רוח
ההתקטנות הזאת של גדר נוספת .זה הרעיון .עד כאן.

מאיה כץ:

תודה .נעשה לפי סדר .בבקשה ,מר ועקנין.

משה ועקנין:

אני גם רוצה להגיד בנושא החוף הנפרד .קודם כל ,לתקן את מר צדיקוב,
שכן יש הסכם לעיריית בני ברק .שר הפנים מינה וועדה בנושא חופים
נפרדים .אני הוזמנתי לוועדה הזאת ,נציג מייצג החוף הנפרד .החוף הזה
הוא מנוהל ומפוקח על ידי עיריית הרצליה .נושא הגדרות ,זה הכל נעשה
בתיאום עם מצילים ,עם המנכ"ל ,ועם הרשות ,על מנת למנוע את הסכנה
של המתרחצים ,וכניסה של הגדר לכיוון המים .יש אפשרות במקום אחד
יותר פנימה ,פחות פנימה ,אין קשר בכלל לא לטליבן ,שאמרת ,ולא
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לצניעות ולא פאה ולא נוכרית ,ולא פאה רגילה .בנושא האחרון ,זה מבורך
מאד ,שתושבי הרצליה יהיה חוף למרות שהוא עדיין ,עדיין לצערנו הרב,
לא מסודר ,הגישה ממש לא דרכי גישה ,ויש פה רצון לשנה הבאה להשקיע
יותר בחוף הנפרד הזה ,שייראה טיפה יותר נורמלי למתרחצים .לא הגיוני
שיבואו מתרחצים מאות ואלפים ויש להם סוכה עם בדי יוטה וזה הכל.
שום תנאים מינימאליים.
דובר:

חלפה דקה.

משה ועקנין:

אני מקווה מאד ששנה הבאה זה כן יתוקן.

מאיה כץ:

תום.

תום סטרוגו:

משהו קצר .אני חושב שגם אם יש חוף נפרד צריך למצוא מקום לאפשר
עדיין את המעבר מצד לצד.

דובר:

עובדים על זה.

תום סטרוגו:

היינו סביב הנושא הזה,

דובר:

היינו בסיור ביחד.

תום סטרוגו:

אני לא יודע אם זה המקום הזה או במקום אחר ,צריך לאפשר גם לחוף
נפרד וגם זכות מעבר.

מאיה כץ:

נכון .יונתן.

יעקובוביץ יונתן :רק בעניין הזה ,אני רק רוצה לציין שכל מה שמר ועקנין אמר זה נכון,
באמת שמו שם את הגדרות ל ,-המתרחצים מהצד השני של הגדר .אבל
ברצינות היתה להם בעיה לראות מתרחצים שנכנסים מתחילת החוף.
מאיה כץ:

רבותיי ,אתם מפריעים פה לדקה .תנו לנו לסיים .יהונתן ,הרווחת עוד 20
שניות.

יעקובוביץ יונתן :זה נכון ,שמו שם גדר שגם לי בעין היא מאד מפריעה ,אבל שמו את זה
מטעמים בטיחותיים כדי שיהיה אפשר לראות את האנשים שמגיעים
לקרבת המים .דבר שני ,אני חושב שזה עצוב שיש פה תמיד שני ניצים
שצד אחד אומר כן חוף נפרד ,וצד שני אומר לא חוף נפרד ,כי אני רוצה
לעבור במעבר .ואני חושב שמה שתום אמר פה זה הדבר הכי נכון ,למצוא
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פה איזה שהוא מקום שגם יאפשר את המעבר החופשי שלפי דעתי
האישית המעבר החופשי יותר חשוב מעצם היותו של חוף דתי או לא ,אבל
זה לא רלוונטי כי אפשר לאשר את שני הדברים האלה ביחד.
דובר:

ועובדים על זה.

יעקובוביץ יונתן :לצערי הרב ,אני לא יודע מי עובד על זה ,לצערי הרב אף אחד,
דובר:

משרד הפנים.

יעקובוביץ יונתן :אז אני אומר לך שאני לא יודע מי עובד על זה.
דובר:

משרד הפנים.

יעקובוביץ יונתן :לצערי הרב אף אחד לא הרים את הכפפה הזאת במשך  20שנה שהחוף
הזה קיים .הדבר הזה בעייתי כבר  20שנה .ובשבוע הקרוב ,אחרי שאני
ביקשתי מהאדריכל מהחברה לפיתוח תיירות להכין איזו שהיא תכנית
שבנויה גם על מה שקורה בנתניה עם איזה שהוא גשר עילי ,וגם על
אפשרות של פשוט לבנות מדרגות עץ פשוטות לפני החוף ואחרי החוף.
דובר:

בדיוק.

יעקובוביץ יונתן :ונגמר כל הסיפור הזה ,במקום להתווכח על הדברים האלה ,כן חוף דתי,
לא חוף דתי .אפשר לקיים חוף לדתיים ,ולצד זה גם לאפשר את המעבר
של אנשים .זה הכל.
מאיה כץ:

דיון מאד מעניין .אני כן רוצה להגיד לכם שכל מה שאמר כרגע גם יונתן,
גם תום ,גם מר ועקנין וכולם ,ובאמת כרגע ראש העיר ואני והמנכ"ל
ישבנו בצהריים באמת על הנושא כדי לבחון את כל הדברים ,כן לאפשר
את זכות המעבר .אנחנו צריכים לזכור שאנחנו צריכים לחיות אחד עם
השני בשלום ,לא לפגוע באף אחד ולזכור את הקיום של כולם .מר יסעור,
אם נפגעת ,אני מתנצלת .יחד עם זאת ,שאני רק אבהיר את עצמי,
שהמילה בורו ת לא נועדה חלילה להגיד עליך באופן אישי ,על האופן שבו
התבטאת בפרט לנושא הזה .אם נפגעת ,אני מתנצלת .הישיבה הסתיימה.

 -סוף ישיבה -
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