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עיריית הרצליה
ישיבת מועצה  59מן המניין מיום 17.10.2017
שנערכה ביום ג' ,כ"ז בתשרי ,תשע"ח 17.10.2017
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גזבר העירייה ומנהל כספים

סדר יום:
סעיף א' – אישור פרוטוקול
סעיף ב' – עדכון ראש העיר
סעיף ג' – עדכון המנכ"ל
סעיף ד' – שאילתות של חברי המועצה
סעיף ה'  -דו"ח כספי של משרד הפנים לתקופה רבעון  ,2שנת 2017
סעיף ו'  -אישור פתיחת חשבון בנק – פרויקט בניית  3יחידות דיור במרש 109
סעיף ז'  -תיקון לנוסח ס'  5לפרק המבוא בצו הארנונה לשנת ( 2018הגדרת "מטר מרובע")
סעיף ח'  -מחיקת חובות לפי סעיף  339לפקודת העיריות (נוסח חדש)
סעיף ט'  -אישור הארכת מסגרת האשראי של החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
סעיף י'  -אישור הסכם חניונים בין עיריית הרצליה לחברה לפיתוח הרצליה בע"מ
סעיף יא' – מנויים
סעיף יב'  -נוהל נסיעות לחו"ל במסגרת תפקיד
סעיף יג'  -המלצות הוועדה להארכת שירות
סעיף יד'  -אישור המלצות הוועדה להקצאת קרקע – זכות שימוש בקרקע ובחלק ממבנה
לאגודה מד"א
סעיף טו'  -אישור המלצות ועדת סיוע בדיור
סעיף טז'  -אישור שינוי שעת ישיבות המועצה

פרוטוקול
משה פדלון:

אנחנו עוברים לישיבת המועצה .בבקשה ,ג'ו .אנחנו נצא לחמש דקות
הפסקה.

(יוצאים להפסקה)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :חברים ,אנחנו רוצים להתחיל.
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אתה יכול להתחיל.

סעיף א'  -אישור פרוטוקול
יוסף (ג' ו) ניסימוב :אנחנו מתחילים עם אישור פרוטוקול ,ברשותכם .חיימ'קה .תודה רבה.
תפוס מקום שמה ,סעיף,
משה פדלון:

ששש ,חברים.

יוסף (ג' ו) ניסימוב :סדר יום ,אנחנו מתחילים עם אישור פרוטוקול .סעיף בקשה לעדכון
מורשי חתימה בחשבונות גני ילדים ,יובא התיקון כלהלן .אנחנו מבקשים
להוריד את בהתאם לסעיף  203ב' לפקודת העיריות נוסח חדש ותקנות
העירייה חתימה על מסמכים מסויימים ,תש"ח  1959מוגבל יורד ,אנחנו
רוצים להשאיר את סכום ההתחייבות הכספית ש ...הגננת תחייב את
החשבון במשיכה חד פעמית מוגבל בסכום של  3,000שקלים .בסדר? מקובל?
יוסף לונדון:

סליחה ,זה במסגרת,

רינה:

במסגרת תיקון הפרוטוקול.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :תיקון הפרוטוקול ,זה אישור הפרוטוקול של,
עו"ד ענת קרן בהרב :זה עדכון של החלטה,
יוסף (ג'ו) ניסימוב :פרוטוקול ישיבה ,57
משה וקנין:

הקודם ,הקודם.

יוסף לונדון:

אני מתנצל ,אני מתנצל ,אני מבקש להבין .מה היה קודם ומה מבקשים לתקן
בבקשה?

עו"ד ענת קרן בהרב :בהחלטה,
יוסף (ג' ו) ניסימוב :היה כתוב ככה .אנחנו רוצים להוריד את החלק הבא .בהתאם לסעיף 203
ב' לפקודת העיריות נוסח חדש ובתקנות העיריות ,חתימה על מסמכים
מסויימים ,סגור סוגריים ,תש"ח  1959מוגבל ,את זה אנחנו מורידים.
עו"ד ענת קרן בהרב :הסעיף הזה הוא לא רלוונטי.
יוסף (ג' ו) ניסימוב :הסעיף לא רלוונטי ,זה נדבק ,אנחנו עושים עוד פעם .זה טעות סופר ,זה
נדבק ,אנחנו מוציאים את זה.

סעיף ב'  -עדכון ראש העיר
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יוסף (ג'ו) ניסימוב :עדכון ראש העיר ,בבקשה.
משה פדלון:

חגי ישראל .ראש השנה ,חג הסוכות נחוגו בעיר ללא בעיות מיוחדות.
העירייה המשיכה לתת שירותים  ...אגף שאיפה שהמשיך לתת שירותי
ניקיון ,גינון ופינוי אשפה בכל רחבי העיר .אני רוצה לציין שבוצע פה פינוי
אשפה כפול ,בהתאם לתכנית שהוכנה על ידי האגף ,והכל לשביעות רצון
התושבים .זה המקום להודות לראש אגף שאיפה שנמצא כאן ולאנשים שלו
שעבדו ממש כשעה ,עד כשעה לפני כניסת החג .אז רוני ,תודה רבה ,תמשיכו
בעשייה ברוכה .אני רוצה לגעת באגף  ...ואגף ...

צבי וייס:

את הסכך שהם חילקו,

משה פדלון:

גם הסכך ,ודאי.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:אל תיקחו את כל מה שהמנכ"ל,
משה פדלון:

אגף תנו” ס ואגף הביטחון ,בעיר נערכו פעילויות רבות בתחום התרבות ,אם
זה במוזיאון ,בבית  ...בסוכה המרכזית בשדרות ח"ן ,במתנ"סים ,במרינה,
בפארק  ,בשכונות גם היו עשרות הקפות במוקדים שונים בעיר ,הכול בגיבוי
אגף הביטחון ושוב ,ברכה לכל העושים במלאכה .כל האירועים עברו ללא
תקלות .זכאות לבגרות .לאחרונה פרסם משרד החינוך את נתוני הזכאות
לבגרות .העיר הרצליה נמצאת במקום השני לזכאות לבגרות בערים של מעל
 100אלף תושבים ומעלה .הנתון כולל בתוכו את בתי הספר המקצועיים
שלנו ,תיכון דור ומפתן ,מה שאין ברשויות אחרות ,כלומר אם לא היינו
כוללים את הבתי ספר המקצועיים היינו במקום הראשון .גם שוב ,תודה
והערכה לכל העושים במלאכה ,מערכת החינוך ,מאגף החינוך דרך המנהלים,
המורים וה .. .שלנו .זה המקום לברך את ראש אגף החינוך והאורחים שלנו,
יעקב נחום ,לקבלת תואר הדוקטור .מהשבוע דוקטור יעקב נחום .אנחנו
הנחנו לפניכם חוברת אתגר בפארק ,חוברת הדרכה למטייל בפארק הרצליה.
למה אני מעלה את זה כאן? רעון הפקת החוברת,

דובר:

ממש יפה.

משה פדלון:

תודה .זה תלמידה בשם דפנה מילקו ,ילדה בת  9תושבת הרצליה .ילדה בת 9
הביאה את הרעיון הזה .דפנה ומשפחתה פנו אל מנהלת הפארק בהצעה
ליזום חוברת כזו ואכן מינהלת הפארק יחד עם קבוצת ,עם פארק הרצליה,
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התגייסו למשימה ,חקרו וכתבו את החוברת שברשותכם ... .בפארק עושה
פעילות  ...ושוב ,תודה לכל העושים במלאכה .דיברנו על חג הסוכות .דיברנו
על חג הסוכות ,אזור התעשייה ארגן לנו אירוע מדהים ,אוקטובר פסט .הגיעו
אלפי משתתפים ... .הצוות שלך ,אירוע ב ...היה אירוע מכובד ,מכבד ,מדוגם.
גם כאן ישר כוח .תקציב  ,2018הכנת התקציב בישורת האחרונה .מנכ"ל
העירייה מנהל ביד רמה את דיוני התקציב והתקציב יובא בתקציב לאישור
ועדת הכספים .אני רוצה לציין כאן שב 29-לאוקטובר יקוים טקס חנוכת
רחוב יצחק שמיר באזור גליל ים ואתם מוזמנים לטקס.
משה וקנין:

איזה יום?

משה פדלון:

ב 29-באוקטובר.

דובר:

?27

ליאת תימור.29 :
משה פדלון:

 29באוקטובר .בבקשה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:יום ראשון זה יוצא.
משה פדלון:

בבקשה.

סעיף ג'  -עדכון מנכ"ל
יוסף (ג'ו) ניסימוב :עדכון המנכ"ל ,בבקשה.
יהודה בן עזרא :דוברות העירייה עסקה בין היתר בתקשור הפרסום למגוון אירועי חג
הסוכות שהזכיר גם ראש העיר ,מתקשרים את פרסום העלייה לגמר בתחרות
דגל היופי ,אגף השאיפה מועמד רציני לזכות במקום מכובד .היחידה לאיכות
הסביבה  ...בימים אלה בקמפיין לפרסום תחרות הבניין הממחזר .פרסום
בכל אמצעי המדיה .מאוד מעניין .מקהלת זמר לך ממשיכה לקצור הישגים
והצלחות .היא זכתה בשלוש מדליות זהב ב ...מוסיקה ביוון .אנחנו כמובן
נעשה להם קבלת פנים בלשכת ראש העיר ואנחנו נפרסם את זה בכל
האמצעים .ענף תב"ל נערך לחורף .האגף ביצע הכנות מקדימות ,ניקוי ...
פתיחה וניקוי של תעלות ניקוז ,כל מה שקשור להכנה לחורף ,ביצוע ניקוי
מרזבים במוסדות החינוך .בשנה שעברה הגענו להישג גדול מאוד שאני
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מקווה שגם השנה נגיע להישג הזה שלא יהיו הצפות בעיר ,בניגוד למה שהיה
במשך שנים רבות .שהעבודה הזאת של אגף תב"ל ומחלקת הכבישים,
יונתן יעקובוביץ :והים גם לא הזדהם?
יהודה בן עזרא :מה?
יונתן יעקובוביץ :והים גם לא הזדהם.
יהודה בן עזרא :ומי שמוביל את זה ,זה הסמנכ"ל דורון  ...בית ספר בר אילן התחלנו
בשיפוץ .השיפוץ היסודי ,בניית אולם ספורט ,תוספת כיתות לימוד וכיוצא
בזה .וגם הביטחון ,כאמור ,גם ראש העיר הזכיר ,עסק בכל אירועי החג... ,
בעירייה ,חלק מאגף שאיפה ,חלק גדול מאגף ביטחון וחלק גדול מאגף
תנו"ס ,גם בחופשה עבדו והעבירו פעילויות לטובת הציבור.
ליאת תימור :סוכות במוזיאון.
יהודה בן עזרא :מה?
ליאת תימור :סוכות במוזיאון.
יהודה בן עזרא :ראש העיר הזכיר את זה.
משה פדלון:

ציינתי את זה.

יהודה בן עזרא :כן .זה היה אירוע יוצא מן הכלל .אגף התקשוב ,שולב תהליך מתוקן
לבקשת טאבו שישפר את הדו שיח בין הגבייה להנדסה ,את הבקרות על
התהליך וכתוצאה מכך אנחנו רוצים להגיע למצב של לתת את השירות
המיטבי לציבור .האפליקציה העירונית ללא בעיות .הוספת מידע וידוע בנוגע
לרפורמה של קווי התחבורה ,קווי תחבורה ,יצא גם פרסום מטעם העירייה
באחריותה ועל ידי מאיה כץ שאחראית על הנושא של התחבורה .כל בית אב
קיבל חוברת מסודרת בנוגע לכל ההנחיות ... ,כל האמצעים .אגף הרווחה
ממשיך לטפל בניצול זכויות של ניצולי השואה .נגמר הסקר .מהרגע שנגמר
הסקר אנחנו נכנסים ,האגף נכנס לעבודה פרטנית .יוצא שבעוד  ...גבוהה ...
וניצולי שואה ולטפל ,להם אנחנו ,אני לא רוצה להגיד יחידה אבל בין
הבודדים בארץ ,בהנחיית ראש העיר ... ,שנים הנושא הזה נלקח ברצינות
גמורה ואנחנו מאוד מרוצים ואנחנו  ...מינהל נשים ,התקיימה ישיבת
מועצה ,מועצת נשים חגיגית לפתיחת השנה בהשתתפות רעיית ראש העיר,
חברי כנסת ... ,דניאל .אגף שאיפה ,בנוסף לדברים שהזכיר ראש העיר נבחר
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סגן מנהל אגף ,שוקי סלוצקי ,אחד העובדים הוותיקים וכפי שקבענו בנוהל
העירוני ,כל סגן מנהל אגף גם ינהל מחלקה .אנחנו לא מוסיפים תקנים
חדשים ו ...אלא משדרגים עובדים ,מקדמים אותם ,הם מקבלים תפקידים
נוספים .סגן מנהל אגף הוא גם מנהל מחלקה ,במקרה הזה הוא גם מנהל
מחלקת הניקיון .כפי שראיתם הסתיים שדרוג הגינון בשדרות ח"ן .זה
הכנות לחורף ,התחלנו בגיזומים יחד עם חברת החשמל .ברגע שלא ביצעתם
גיזומים זה גם סכנת נפשות אבל גם מביא למצב של קצר והפסקות חשמל,
נקווה שנעמוד בזה.
אבי ברדה:

השבוע נתקלתי באלה שגוזמים .יש מכוניות שחונות סמוך להם ,הוא מדלג
עליהם,

(מדברים יחד)
אבי ברדה:

אלה שחונות סמוך לעץ הוא מדלג עליהם ואלה,

יוסף (ג'ו) ניסימוב:עושים תיקונים,
יהודה בן עזרא :יעשו סדר של,
יוסף (ג'ו) ניסימוב:מקצה שיפורים.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:אין ברירה ,חייב להוריד אותם.
יהודה בן עזרא :ראש העיר הזכיר בנושא של הניקיון חברים ,זה לא עניין של מה בכך
שבזמן חופשה ,וחופשות ארוכות שהיו ,כל תקופת החגים עבדנו ללא תקלות.
כל העיר נקייה ומבריקה .אגף הנדסה עשה שיתוף ציבור .אנחנו הגענו
לתושבים ב 30-לאוקטובר בבניין העירייה .השבוע נחתם היתר הרחבות
ותוספות לחברת מייקרוסופט ,המקימה את אתר הפיתוח שלה בהרצליה.
אחד האתרים הגדולים ביותר בארץ והיא מצטרפת לחברת אפל שכבר
נמצאת בהרצליה.
משה פדלון:

שגם היא מתרחבת.

יהודה בן עזרא :ש גם היא מתרחבת .כבר מה שהיה לה לא מספיק לה והיא גם שואפת
להתקדם ולהתרחב .רק נזכיר שלא רחוק ,לפני  4שנים או  5שנים ,היו
עוזבים את אזור התעשייה הרצליה .סלקום עזב לנתניה .היום הם ...
מקבלים את אזור התעשייה בהרצליה .אגף תנו"ס נערך לכל מיני אירועים.
 ...פתיחת השנה בשבטי הצופים ותנועות הנוער .מערכת החינוך הבלתי
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פורמלית בדרך כלל הורים מעדיפים להירשם לחוגים אחרי החגים כי לפני
החגים זה ימים ספורים והפעילות התחילה בכל מערכות התנו"ס בעיר
במספרים גדולים מאוד של משתתפים .יול"א .אני שמח לבשר שלמרות
הקשיים שהיו ובשיתוף פעולה פורה עם ועד ההורים העירוני ונציגי גני ילדים
הצלחנו ליישר את מערכת היול"א ... .תודה רבה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה רבה למנכ"ל.

סעיף ד' – שאילתות של חברי המועצה
יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתות ותשובות .שאילתה מספר  ,1מר יריב פישר ,לנושא תקציב
הסעות בית חב"ד .מה תקציב ההסעות שאושר לבית חב"ד בשנת  2016ועד
כה בשנת  .2017תשובה ,בשנת  2016שולמו  147,118ש"ח .אומדן לשנת 2017
כ 168-אלף ש"ח .עד לחודש יוני ,כולל ,שולמו  102,828ש"ח.
משה פדלון:

יש לי רק בקשה .לא להגיד בית חב"ד ... .המגזר או ,ואתם יודעים ש,

טובה רפאל:

לרשת חב"ד.

משה פדלון:

לא לבית חב"ד .זה תמלוגים שלנו כמו תלמידים האחרים .או קיי? יריב,
אתה רוצה להגיד?

יוסף (ג'ו) ניסימוב :יש לך משהו להגיד?
יריב פישר:

נמשיך עם ההצעה לסדר ואני כבר אגיד.

יוסף (ג' ו) ניסימוב :הצעה לסדר .הצעה לסדר ,מספר חברים ... ,פישר ,התרפסות לבית חב"ד
ואי מתן גיבוי לעובדי העירייה .לאחרונה פורסם כי פקחי העירייה פעלו
כחוק כאשר נתנו דו"ח על פגיעה בחוק העזר העירוני,
רינה:

סדר יום.

יוסף (ג' ו) ניסימוב :למרות האמור החליט מר פדלון להתרפס בפני בית חב"ד ולפעול לבטל
את הדו"ח .הצעתי לסדר הינה ,עיריית הרצליה תפעל בשוויוניות ועל פי חוק
מול כלל התושבים .על בית חב"ד לפנות למחלקת רישוי עסקים ולהסדיר את
מעמדו בנושא זה .ראש העיר.
יריב פישר:

לא ,לא .אני קודם .טוב ,אני אגע בנושא ,היינו צריכים לדבר על זה בישיבה
הקודמת ,על ההסעות ,ואנחנו נדון בזה בישיבה הבאה ולכן עלתה השאילתה,
כי באמת זה משהו שעולה שמה ,אבל זה משהו שנוגע בסוגיה הכוללת של
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בית חב"ד בהרצליה ומה שקורה לעיר הרצליה בשנים האחרונות ,עם בית
חב"ד ועם כל הכבוד לבית חב"ד .ניגע קלות בסוגיה הקודמת שעולה
בשאילתה ,התקציב הזה של הסעותה התלמידים של בית חב"ד הוא תקציב
מיוחד שאושר בשנת  2015על סך  33אלף שקל .מכאן זה התחיל .ואתם
רואים בתשובה ש,
יוסף לונדון:

סליחה ,יותר לאט יריב .לא שמעתי.

יריב פישר:

התקציב שמדובר על ההסעות בבית חב"ד התחיל בשנת  ,2015אתה מכיר את
זה מוועדת ביקורת ,התחיל בתקציב מאוד מיוחד וקטן ,משהו שולי של 33
אלף שקל מרזרבת ראש העיר .התקציב הזה גדל ,לפי הנתונים שאנחנו
רואים כאן ,בשנת  2017ל 168-אלף שקל .עכשיו ,אני לא רוצה להיכנס ליותר
מדי ,זה באמת יהיה בישיבת ביקורת בהמשך ,אבל זה מרמז וזה מראה מה
קורה כאן בעיר עם בית חב"ד .ועוד הפעם ,יש לי הרבה מאוד כבוד לבית
חב"ד ,אני עובד במזרח ,הם עושים דברים נפלאים לחברים שלי וללקוחות
שלי במזרח ,אבל פה בעיר הרצליה משהו נורא נורא מוזר קורה .תראו ,בעיר
הרצליה נכון להיום יש  4מוסדות בית חב"ד שאני כבר מכיר .אני עובד
בהרצליה פיתוח ,יש לי שניים מתחת למשרד .הרצליה ב' יש שם בית חב"ד
שלא ברור לי בכלל מה התפקיד שלו כי אני בעיקר מגיע לשם ,אני רואה
אוטובוסים שמגיעים עם תלמידים מחוץ לעיר בכלל לבית חב"ד בהרצליה ב'.
פה בעיר הרצליה יש לנו בית חב"ד מאוד מאוד גדול .בהסדרה שלו הוא כתוב
כבית חב"ד ,ממה שבדקנו בזמנו.

צבי וייס:

הוא לא בית חב"ד.

יריב פישר:

אני ממשיך הלאה עם הדברים המוזרים שקוראים עם הגדילה הזו של בית
חב"ד בעיר הרצליה .אני כבר דיברתי על זה בעבר .לילדים שלנו שהולכים
לבקר בפארק בלילה ואנחנו לא נמצאים לידם יש עמדה של בית חב"ד ,ומה
עושה שם בית חב"ד שמה? מסבירה לילדים שלי שהם חילוניים והם בסדר
גמור ,אין בהם שום דבר חריג ,מסבירה להם כמה חריג זה להיות חילוני ומה
צריך לעשות וצריך גם לשים תפילין ולצום ביום כיפור ואת שאר הדברים
שמלמדים את הילדים שלנו בפארק בהרצליה .זה אנשי בית חב"ד בעיר
הרצליה בפארק .זה דברים שלא היו בעבר ,זה מה שאני מנסה לחדד כאן
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בנקודה הזאתי .יש היתרי בנייה חריגים שהם מקבלים כאן .יש תלונות של
תושבים שלא מקבלות תשובות מבית חב"ד כאן בעיר הרצליה .עכשיו
מגיעים לנקודה שלנו שהעלינו אותה כאן והיא נורא נורא חשובה לי .היא
מסמנת ,בית חב"ד הוא לא מעל החוק בהרצליה ומה שקרה כאן בהרצליה
ומה שאתה עשית ,שמת את בית חב"ד כילד שמותר לו כאן לעשות הכול
בעיר הרצליה .לא מספיק יש לנו את ארבעה בתי חב"ד בעיר מאוד מאוד
חילונית ,לא מספיק הם מקבלים את כל ההטבות שהם מקבלים .את
התקציב שאתם רואים על  168אלף שקל זה לא תקציב ,זה תקציב רזרבה
של ראש העיר שהתחיל מ 33-אלף שקל ורק גדל וגדל שם .מה שאני מראה
לכם כאן ,בשורה התחתונה ,חב"ד מקבל בעיר הרצליה את מה שהוא רוצה.
עכשיו אני רוצה לרדת לרמת המקרה הספציפי הזה .אני רוצה לפרסם את
החברה שלי בהרצליה ,אני שם דוכן בעיר הרצליה לפני החגים כי באמת
כולם טסים לפני ה חגים ,באותו רגע אני מקבל פקח ,עכשיו הפקח הזה יעיף
אותי והוא צריך להעיף אותי כי יש חוק במדינת ישראל ופקח לא יכול,
סליחה ,בעל עסק לא יכול להעמיד סתם דוכן בעיר הרצליה .הוא צריך ללכת
לרישוי עסקים ,הוא צריך לעבור אישורים ,לקבל על זה ,לעמוד בחוק
ולעשות את הדברים לפי החוק .כאן בית חב"ד בהרצליה עושה מה שהוא
רוצה ומעמיד דוכנים היכן שהוא רוצה וגם כשאומרים להם שזה מפריע ,מה
שקרה כאן במקרה הזה .בסך הכול באו אליהם ואמרו להם בצורה אדיבה,
בצורה נכונה ,אמרו להם זה מפריע .אתם מציקים לאנשים .אתם לא סתם
עומדים ואומרים בוא תניח תפילין .אתם משדלים אנשים ,דברים שלא צריך
לעשות לא בהרצליה ולא בשום מקום אחר .עכשיו ,אני אומר לכם ,סידני
שאני מבקר שמה,
צבי וייס:

איך במזרח ,איפה ש,

יריב פישר:

הנה אני מגיע לזה.

צבי וייס:

במזרח שמה.

יריב פישר:

אז בסידני שאני מבקר שמה יש בית חב"ד מאוד מאוד חזק,

צבי וייס:

השאלה איך הם עושים שמה.
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יש בית חב"ד מאוד חזק בסידני ,הם לא יעזו בחיים להעמיד דוכן שם בלי
אישור .באותו רגע שהם ישימו את הדוכן הם יקבלו קנס .אז פה בעיר
הרצליה ,באותו רגע.

יהודה בן עזרא ... :להניח תפילין?
יריב פישר:

בפיליפינ ים יש בית חב"ד חזק ,כמו שאתם יודעים בנפאל יש בית חב"ד מאוד
חזק של הרב,

(מדברים יחד)
יריב פישר:

שנייה ,שנייה יריב .אתה משווה את בית חב"ד לעסק,

משה וקנין:

הוא משווה את זה לעסק,

יריב פישר:

אין הבדל בין מוסד דתי לבין מוסד עסקי .אין שום הבדל.

משה וקנין:

למה ,זה עסק?

יריב פישר:

סליחה,

אבי ברדה:

בית חב"ד הוא לא חברה.

יריב פישר:

לכולם החוק שווה .החוק שווה.

אבי ברדה:

זו לא חברה.

יריב פישר:

אבל החוק שווה .כמו שאני לא יכול לעשות מה שבא לי גם הוא לא יכול
לעשות מה שבא לו ,ולכן מה שעיריית הרצליה עשתה ושלחה את הפקחים
היה צעד נכון .מה שקרה אחרי זה היה צעד לא נכון .לא היה צריך להתרפס,
לא היה צריך לבטל ,היה צריך לעשות את מה שאתה אמרת .ללכת לוועדת
רישוי עסקים ולהשיג אישור כמו שצריך .מה שעשיתם ,נתתם כאן מסר
מאוד מאוד לא טוב .לא טוב .לא עושים כאלה דברים .אתם צריכים לשמור
על עובדי העירייה .בן אדם שנתן את הקנס הזה לא סתם נתן את הקנס הזה.
מישהו אמר לו תתן את הקנס .והוא אמר לו בצדק תן את הקנס .היה צריך
לפתור את העניין הזה בצורה אחרת לגמרי וכאן אני מבקש את ההצעה
לסדר .איך? כמו שאמרתי מקודם .הולכים לרישוי עסקים ,מסבירים מה
הכללים ,אני לא נגד ,אני ממש בעד .יש כללים ,לא יכולים להעמיד ,הם לא
יכולים להעמיד דוכן בפארק בלי שום דבר ,אי אפשר לעשות כזה דבר .אני
לא רוצה שהילד שלי יהיה בפארק יקבל שמה שידול .לא רוצה.

אבי ברדה:

שידול.
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שידול .להגיד שזה לא בסדר ,ונאמר להם בהרצליה שזה לא בסדר שהם ...
בשבת ,לשדל אותם להניח תפילין שזה נגד החינוך שלי בבית .לא רוצה את
זה בעיר הרצליה ,מצטער מאוד .אני לא רוצה את זה.

אבי ברדה:

מה זה לא רוצה בהרצליה? אז תקבל את זה ליד.

יריב פישר:

עד כמה ש,

(מדברים יחד)
יריב פישר:

אז לך לבני ברק.

מאיה כץ:

להז כירך אנחנו עיר חילונית ,הבסיס שלנו בהרצליה זה בסיס חילוני.

אבי ברדה:

הוא לא יכול למנוע,

מאיה כץ:

בסדר ,אבל הבסיס של העיר הוא,

אבי ברדה:

סליחה ,הוא לא יכול למנוע,

מאיה כץ:

אבל להגיד לו אל תגור בהרצליה?

משה פדלון:

 ...דיון.

טובה רפאל:

לך לבית שמש .הוא מדבר איתך בהרצליה.

משה פדלון:

סליחה ,סליחה ,זה לא דיון,

רינה:

אסור לך לצלם.

משה פדלון:

יריב ,תמשיך.

יריב פישר:

תראה ,אם אני שם דוכן בפארק ,לכל דתי פונה אליו ואומר לו שדתי צריך
להכיר את העולם החילוני אז אתה היית מתנגד .אתה היית מתנגד .לא היית
רוצה שהילדים שלך יקבלו שטיפת מוח על משהו שאתה לא מאמין בו ,ואני
מבין את זה .אותו דבר גם אני לא רוצה .ומה שקורה בעיר הרצליה זה
שהיום לבית חב"ד מותר הכול .אני מגיע למסקנה שלי ומה שאני מבקש
מהמועצה הזאת להחליט ,בית חב"ד ,זאת ההצעה שלי לסדר והיא מאוד
הגונה והיא מאוד רגועה ,אני חושב ,לעומת מה שאני חושב על בית חב"ד
בהרצליה .בית חב"ד ,וזו הבקשה שאני מבקש מהמועצה להחליט ,הוא לא
מעל החוק .יש חוק וצריך לקיים את החוק.

משה ועקנין :מי קבע שהוא מעל החוק?
יריב פישר:

כי זה מה שקרה במקרה הספציפי הזה .לבטל להם את הקנס,

משה פדלון:

אף אחד לא ביטל את הקנס.
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ללכת לשמה ולהתרפס אחרי ש,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

יריב ,אני אמליץ שיביאו אותם ו...

יריב פישר:

אתה רוצה שאני אקריא מה שהוא כתב?

אבי ברדה:

 ...להתרפס בפני,

משה פדלון:

אני לא מתרפס בפני אף אחד.

יריב פישר:

מכבודו של פדלון ...

משה פדלון:

אבי ,אבי ,לא פתחנו פה דיון .תנו ליריב להמשיך.

יריב פישר:

מכבודו של פדלון אני לא אקריא את מה שהוא אמר שמה ואת מה שהוא
כתב שמה כי אני לא חושב שזה היה מכובד ,לכתוב כזה דבר אחרי שהוא
שלח ,אתם שלחתם את הפקח הזה .מה זה ההתרפסות הזאת?

משה וקנין:

מי זה אתם?

יריב פישר:

אתם ,הנהלת העיר פה .אנחנו עובדים לפי החוק ,שלחתם פקח שייתן את
הדו"ח הזה .תבדוק טוב מי נתן את ההוראה לתת את הדו"ח הזה וזה בצדק
נתנו את הדו"ח הזה .הוא קיבל,

מאיה כץ:

אל תסיטו את הדיון  ...הפקח .זה ממש לא רלוונטי הפקח .אל תסיטו את
הדיון על זה .אל תסיטו לזה את הדיון.

יריב פישר:

מאיה ,הדיון על הפקח כי אתם כהנהלת העיר הייתם צריכים,

מאיה כץ:

זה לא רלוונטי .אל תערבב ,תדבר על מאקרו ,אל תדבר על,

(מדברים יחד)
דובר:

 ...את הדו"חות של עיריית הרצליה?

יריב פישר:

לא.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

אבי ,אבי.

יריב פישר:

ואני חוזר למה שאני מציע בהצעה לסדר הזאת .אני אומר שאף אחד לא מעל
החוק וגם לא בית חב"ד וגם הרצליה צריכה לנהוג בבית חב"ד כמו בכל
ארגון או כמו כל גורם שעובד בעיר הזאת ולהתנהג בהתאם .זאת ההצעה
לחוק שלי .הצעה לסדר ,סליחה.
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יונתן יעקובוביץ :למי בית חב"ד צריכים לפנות עכשיו אם הם רוצים להעמיד בוטקה של
תפילין?
יריב פישר:

יש רישוי עסקים,

יונתן יעקובוביץ :רישוי עסקים?
יריב פישר:

בוודאי .וזה חשוב מאוד שיתנו להם שם קריטריונים כמו שצריך .לא לשדל
אנשים ,לעמוד כמו שצריך,

ירון עולמי:

מה זה לשדל אנשים? המטרה שלהם זה לא,

יריב פישר:

לא מישהו שעובר ברחוב להגיד לו אח שלי ,בוא ,בוא רגע ,אני אסביר לך,

משה פדלון:

חברים ,לא ,לא ,לא .לא פתחתי את זה לדיון .עיריית הרצליה שומרת חוק
ואנחנו נשמור על הסטטוס קוו ולכן ההצעה שלך לא רלוונטית .אני מציע
להסיר אותה מסדר היום .מי בעד להסיר אותה מסדר היום?

דוברת:

תתביישו.

משה פדלון:

החוצה .החוצה.

דובר:

נהפוך לבני ברק.

משה פדלון:

החוצה.

דובר:

נעבור לבני ברק ,נשים שם,

משה פדלון:

החוצה.

(מדברים יחד)
יריב פישר:

משה ,הם צודקים פה .הם צודקים כאן.

משה פדלון:

מפריעים לישיבת מועצה ,להפריע לישיבת מועצה,

יריב פישר:

כאן אומרים רק  ...מילה אחת זרקת אותם החוצה כי  ...החוצה.

משה פדלון:

הבנתי .חברים,

(מדברים יחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :לא שאלנו מי נמנע ומי נגד.
משה פדלון:

מי נמנע?

טובה רפאל:

אני.

ליאת תימור :אני ,שניים.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :שניים .מי נגד?
משה פדלון:

מי נגד? .2 ,1
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יוסף (ג'ו) ניסימוב :שניים.
משה פדלון:

נושא הבא.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה רבה.

סעיף ה'  -דו"ח כספי של משרד הפנים לתקופה רבעון  ,2שנת 2017
יוסף (ג' ו) ניסימוב :דו"ח כספי רבעוני של משרד הפנים לתקופת רבעון  2לשנת  .2017הדו"ח
הועבר  ...מוקדם ,זה עדכון ,להצבעה.

סעיף ו'  -אישור פתיחת חשבון בנק – פרויקט בניית  3יחידות דיור במרש 109
יוסף (ג'ו) ניסימוב :אישור פתיחת חשבון בנק פרוייקט בנייה  3יחידות דיור במגרש ,109
החומר הועבר לעיונכם המוקדם .מי בעד? פה אחד?
מאיה כץ:

כן.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה רבה.

סעיף ז'  -תיקון לנוסח ס'  5לפרק המבוא בצו הארנונה לשנת ( 2018הגדרת "מטר מרובע")
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תיקון לנוסח ס'  5לפרק המבוא בצו הארנונה לשנת  ,2018הגדרת מטר
מרובע ,החומר הועבר לעיונכם המוקדם .מי בעד?
יונתן יעקובוביץ :רגע.
דובר:

שנייה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :עצרתי.
משה וקנין:

תסביר,

ירון עולמי:

מה זה ,מה שהוא דיבר אז ,אני גם שמעתי ,איפה  ...עדיין כאן?

יונתן יעקובוביץ :הוא הלך.
משה וקנין:

הוא בא להסביר.

ירון עולמי:

תקשיב ,אני ,להתחיל עכשיו ,אתה יודע ,בשבוע הבא כנס החורף של ה ...אני
הבנתי שעברה הצעת חוק של דודי אמסלם ,לאחר שהיה דיון בבג"ץ ,שהוא
רוצה להחזיר את זה לעיריות ולתת להם סוברניות להחליט אם הם רוצים
ללכת על המילימטר או לא .הוא טוען שיש יותר,
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ירון ,זה בדיוק התיקון .זה בדיוק התיקון שלנו בצו הארנונה .לאחר

פסק הדין,
ירון עולמי:

אז זה מה שאני רוצה להגיד.

דובר:

אתה רוצה שאני אסביר?

ירון עולמי:

אתה אומר הפוך עכשיו .אתה אומר ,אחרי ששכנעת אותנו,

עו"ד ענת קרן בהרב:

הוא לא אומר.

יונתן יעקובוביץ :ממש לא.
ירון עולמי:

הוא מתיישר למה שדודי אמסלם רוצה,

עו"ד ענת קרן בהרב:

כשאישרנו את צו הארנונה אמרנו שלפי החלטת בג"ץ צריך לעבור

לשיטה המדויקת וצריך להיערך למדידות ,ומרבית הרשויות לא הצליחו
להיערך למדידות במועד שנקבע על ידי בג"ץ לעבור למדידה מדוייקת ,ואנחנו
נעדכן אחרי שנראה מה יהיה .ואכן ,בינתיים עברה הצעת החוק ,כמו שאתה
אומר ,שמאפשרת לא למדוד בשיטה המדויקת ,ובהתאם אנחנו מתקנים גם
את צו הארנונה שלנו ,וזה התיקון שניתן פה.
ירון עולמי:

עכשיו ,השאלה שלי,

יונתן יעקובוביץ :המדידות בהרצליה,
עו"ד ענת קרן בהרב:

מה?

טובה רפאל:

מאיפה הוא ,מה קרה לך,

ירון עולמי:

רק שנייה ,אבל שאלה.

יונתן יעקובוביץ :אתה כבר כמה זמן עושים את זה? שנים על גבי שנים.
משה וקנין:

צריך עוד שנים,

טובה רפאל:

לא נכון ,התחילו,

ירון עולמי:

א' ,לא נכון .התחילו  20 ...שנה כי יש כאלה  ...כי הם בתים חדשים או בתים
שבנו לפי  15שנה ולא הייתה שום בעיה .מה הדין לגבי כל אלה שעכשיו מדדו
להם מחדש לעומת כל אלה שבעצם לא מדדו להם מחדש ועכשיו בעצם יתר
הצורך ב,

שלומי אסולין  :אני אבהיר ,אני אבהיר כאן את העניין כי זה דורש הבהרה.
ירון עולמי:

כן.
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שלומי אסולין  :אנחנו נתבקשנו למעשה ,בעצם נכפה עלינו למעשה למדוד לפי סנטימטרים
את הנכסים בעיר והיה לנו חלק מהנתונים וחלק לא מהנתונים לא היה לנו.
והתחלנו את פרוייקט המדידות והלכנו לפי פסיקת בית המשפט .עכשיו
התיקון הזה לחוק בעצם המשמעות שלו זה לתת הפחתה ,זאת אומרת זה,
קודם כל לבוא ולעגן שטחים כי קח את אותו מודד שימדוד לך את אותו נכס
פעמיים ,אין סיכוי שייצא ברמת הסנטימטרים תוצאה זהה בשתי המדידות.
לכן העלויות לעירייה הן עלויות גדולות ואנחנו סבורים שצריך להפסיק את
פרוייקט המדידות,
משה וקנין:

או ,הגיע הזמן.

שלומי אסולין:

להפסיק את פרוייקט המדידות ולעשות רק את המדידות השוטפות

שנדרשות לצורך אישורים לטאבו ופרוייקטים שאנחנו עושים בעיר וכל,
ואנחנו מה שאנחנו מבקשים כאן זה בעצם לבוא ולחזור לשיטת העיגול
שאומרת שאם זה מטר רבוע ,חצי מטר כלפי מטה ,חצי מטר עליון כלפי
מעלה ,בשיטת המטר העגול.
משה וקנין:

מה היה,

שלומי אסולין :מה שהיה,
טובה רפאל:

לא היה.

ירון עולמי:

זה כן היה.

(מדברים יחד)
שלומי אסולין  :ועדיין בסופו של דבר ,זה נקרא ,השיטה הזאת נקראת עיגול כלפי מעלה
מטה שהמשמעות היא שמתחת ל 49-סנטימטרים זה מעוגל כלפי מטה ומעל
ל 50-סנטימטרים ומעלה זה מעוגל כלפי מעלה .אבל עדיין אנחנו נדרשים עד
שנת  2021למדוד את כל הנכסים בשיטה המדויקת .עדיין.
ירון עולמי:

באמת?

שלומי אסולין :כן .מה שכן ,אנחנו מורידים את ה,
צבי וייס:

,2019 ...

שלומי אסולין :מורידים את ההילוך,
(מדברים יחד)
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שלומי אסולין  :זה מה שאומר החוק .למעשה אנחנו צריכים בסופו של דבר שיהיה מדוייק
כדי לקבל את ההחלטה אם למטה או למעלה.
משה פדלון:

טוב ,חברים .מי בעד?

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

מי בעד ,חברים? פה אחד ,תודה רבה.

סעיף ח'  -מחיקת חובות לפי סעיף  339לפקודת העיריות (נוסח חדש)
משה פדלון:

מחיקת חוב.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מחיקת חובות לפי סעיף  339לפקודת העיריות נוסח חדש .החומר הועבר
לעיונכם המוקדם .שאלות?
שלומי אסולין  :רגע ,אני רוצה להבהיר את זה .לצורך הפרוטוקול אנחנו צריכים לומר כאן,
מדובר במחיקת חובות על סך של  108,251שקלים .אנחנו מבוקרים על
התיקון הזה שהוא צריך להיות לפרוטוקול אז לכן אני אומר את זה במדויק.
מדובר במחיקת חובות לפי סעיף  339שהמשמעות היא החלטות של ועדת
הנחות וזה בעצם ההנחות כאן הם הנחות של אנשים פרטיים ולכן גם השמות
שלהם לא ,חסויים כאן ,מוצנעים.
משה פדלון:

הערות? מי בעד?

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

סעיף ט'  -אישור הארכת מסגרת האשראי של החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
יוסף (ג' ו) ניסימוב :אישור הארכת מסגרת האשראי של החברה לפיתוח הרצליה בע"מ,
המועצה תתבקש לאשר הארכת מסגרת אשראי לחברה לפיתוח הרצליה
בגובה של  6מיליון שקלים בבנק המזרחי בתנאים המוצעים על ידי הבנק ,ל-
 3עד  5שנים נוספות ,או פרק זמן קצר יותר כפי שיאושר על ידי משרד הפנים
בערבות העירייה.
משה פדלון:

הערות ,חברים?

יוסף (ג'ו) ניסימוב :הערות?
משה פדלון:

מי בעד? פה אחד.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה רבה.
יונתן יעקובוביץ :לא הבנתי למה זה?

"חבר" – הקלטה ותמלול

09660

ירון עולמי:

19

ד.נ.

אחרי שהצבעת?

יוסף (ג'ו) ניסימוב :הארכת מסגרת האשראי לחברה לפיתוח.
יוסף לונדון:

סעיף ח'.

סעיף י'  -אישור הסכם חניונים בין עיריית הרצליה לחברה לפיתוח הרצליה בע"מ
יוסף (ג'ו) ניסימו ב :בסדר? אישור הסכם חניונים בין עיריית הרצליה לחברה לפיתוח הרצליה
בע"מ.
מאיה כץ:

רק תיקון קטן.

משה פדלון:

תיקון קטן.

רינה:

מי אומר את התיקון?

יוסף לונדון:

אחרי התיקון אני מבקש רשות דיבור.

יהודה בן עזרא :סעיף  1זה תקופת ההסכם ,תקופת ההסכם היא תהיה ל 7-שנים במקום 5
שנים החל מה 24-לאוגוסט ,2015
יוסף לונדון:

סליחה ,אדוני? תקופת ההסכם?

יהודה בן עזרא :תקופת ההסכם הראשונה היא תהיה במקום לחמש שנים היא תהיה
לשבע שנים.
יוסף לונדון:

אחרי?

עו"ד ענת קרן בהרב:
יוסף לונדון:

החל מיום .24.8.15

החל מתאריך?

יהודה בן עזרא :היא מתחילה  ...מאוגוסט  '15ולכן במקום שהיא תסתיים באוגוסט 2020
היא תסתיים באוגוסט  .2022אני אהיה פה ואני אדאג שזה יתבצע .ובהמשך,
בסעיף  11.3אנחנו נאריך את זה בשתי תקופות נוספות ,לא בנות  5שנים אלא
בשלוש ,אחת שלוש ואחת חמש שנים.
עו"ד ענת קרן בהרב:

ואחת .5

יהודה בן עזרא :עשינו שינוי .כיוון שהתחלנו רטרואקטיבית,
יוסף לונדון:

הבנתי ,אדוני ,רק שאלת הבהרה בבקשה .התקופה הראשונה זה  7שנים.

יהודה בן עזרא :כן.
יוסף לונדון:

התקופה ,האופציה להארכה הראשונה  3שנים?

יהודה בן עזרא 3 :שנים.
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מאיה כץ:

5

יוסף לונדון:

 ? 5אני שואל ,אדוני ,האם ההיגיון לא אומר שהתקופה הראשונה של
האופציה תהיה  5שנים והתקופה השנייה תהיה  3שנים?

מאיה כץ:

כן,

משה וקנין:

מה ההבדל?

מאיה כץ:

כן ,בוודאי .כן ,כי אחרת,

יהודה בן עזרא :אני לא הבנתי ,תני לי להבין.
משה פדלון:

יוסי ,רוצה שאלה,

יהודה בן עזרא :אתה אומר שהתקופה השנייה תהיה  ?5והשלישית תהיה,
יוסף לונדון:

תקופת החוזה היא  7שנים ,נקודה.

יוסף קוממי :כן.
יוסף לונדון:

אנחנו מדברים עכשיו על שתי תקופות אופציה .אני מדבר עכשיו רק על
תקופות האופציה ,אדוני .אני ממליץ שתקופת האופציה הראשונה תהיה 5
שנים ותקופת האופציה השנייה תהיה  3שנים .לשכל הישר זה עומד,

יהודה בן עזרא :לא מקובל.
מאיה כץ:

אבל זה בדיוק ה.5 ,3 ,7-

עו"ד ענת קרן בהרב:

לא,

משה פדלון:

לא ,הוא רוצה ,5 ,7

יוסף לונדון:

השכל הישר,

משה פדלון:

יוסי רוצה .3 ,5 ,7

יוסף לונדון:

השכל ה ישר ,בכל חוזה ,בכל חוזה עסקי ואני מציע שהיעוץ המשפטי יפעיל
גם שכל ישר .השכל הישר בכל חוזה משפטי שתקופת האופציה הראשונה,
אם יש תקופות אופציה שונות ,תקופת האופציה הראשונה היא יותר ארוכה
ותקופת האופציה השנייה היא יותר קצרה .כך נהוג בעולם העסקי ואין שום
הגיון לעבוד בצורה עקומה שהאופציה הראשונה היא  3והשנייה היא  .5זה
בניגוד לשכל הישר.

דובר:

מה זה משנה?

משה וקנין:

מה ההבדל?

יוסף לונדון:

מותר להפעיל שכל ישר גם במועצת העיר בהרצליה.
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ליאת תימור :אל תגזים.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

ענת ,זה מקובל עליך.

עו"ד ענת קרן בהרב:

 ...זה  5ו.5-

משה פדלון:

או קיי.

טובה רפאל:

רגע ,אבל סליחה רגע,

משה פדלון:

יש לי אישור מהיועצת המשפטית,

טובה רפאל:

אני חייבת אבל לשאול .אני מבינה את הרעיון של יוסי אבל אני מבינה שהיה,
סליחה רגע ,ענת .ענת .אני יש לי שאלה .אני מבינה את ההיגיון של יוסי והוא
עושה שכל ,אבל אני מבינה שהיה איזשהו הגיון וכנראה משפטי למה זה
נעשה  .5 ,3 ,7אפשר רגע לשמוע אותו לפני שנחליט?

עו"ד ענת קרן בהרב:

לא היה פה הגיון משפטי .בפועל נקבעו ,בפועל ,וגם אין שום חוקים

לגבי אורך תקופות אופציה וכל דבר הוא הגיוני ואתם יכולים באמת להחליט
כפי שתמצאו לנכון .בעקרון ,בעקרון קבענו את תקופת ההסכם לשלוש
תקופות של  5 ,5ו .5-מאחר וההסכם התחיל רטרואקטיבית שנתיים אחורה
והחברה הכלכלית באה וביקשה שהתקופה הראשונה לא תקוצר לה כתוצאה
מכך ,אז אמרנו אז נאריך את התקופה הראשונה ב 7-והתקופה השנייה
תהיה  3ואחר כך תהיה .5
משה פדלון:

אני מציע,

טובה רפאל:

הבנתי .זה כאילו,

משה פדלון:

יוסי,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

בואו .מי בעד ההצעה של  ?3 ,5 ,7אופציה  5ראשונה ו 3-שנייה .מי בעד?

יוסף לונדון:

שנייה ,אדוני .אני רק אומר תודה ,ומבקש רשות לומר עוד משהו בנושא
הסכם החניונים .אני אומר את זה בלב כבד.

צבי וייס:

בינתיים תעבור שנה אחת.

יוסף לונדון:

לאחר התלבטות ,יש מספר חניונים הפועלים ללא רישיון עסק .בסעיף 15.4
בהסכם שעליו אנחנו אמורים להצביע כרגע ,נכתב שחניון שאין לו רישיון
עסק ייסגר באורח מיידי .אני מבקש שבישיבה הבאה של מועצת העיר נקבל
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דיווח מפורט בנושא הזה .בנוסף ,חברי המועצה קיבלו את הפרוטוקול
מישיבת הדירקטוריון של החברה לפיתוח שנערך ב 14-בספטמבר .2017
לדעתי נפלה טעות בסעיף  .1לדעתי יש לתקן את הפרוטוקול שקיבלנו
ושצריך להיות כתוב שם ,היה ולא נקבל רישיון עסק לחניונים ,נישא
באחריות ,גם מנהלי החברה וגם דירקטוריון החברה .בפרוטוקול כתוב שלא
נישא באחריות .אני חבר בדירקטוריון של החברה לפיתוח ,אני תמיד ישן ליד
המיטה עם מברשת שיניים ומשחת שיניים מכיוון שאני יודע שייקחו אותי
מחר ל .433-אבל בכל זאת אני לא חושש לתנאי המאסר שלי ,אני חושב
שאנחנו ,כחברי מועצה ,צריכים לדאוג שבראש ובראשונה עסקים שאנחנו
מנהלים יתנהלו על פי החוק .אנחנו באים בדרישה למועצה הדתית שתפעל
לפי חוק ,אנחנו באים בדרישה לתושבים שיפעלו לפי חוק .בראש ובראשונה
אנחנו צריכים לבוא לעצמנו ולפעול לפי חוק ואת נושא החניונים שפועלים
ללא היתר ניתן לפתור את הבעיה במהירות .עם קצת רצון ,עם קצת יוזמה,
הכול בהתאם לחוק ניתן לפתור את זה ,ואני מבקש מעבר לזה ,שלא תצטרכו
לבקר אותי בכלא מעשיהו ,להביא ,לפתור את נושא החניונים ,את ההסדר
החוקי ואם לא ,לסגור אותם .עד כאן ,תודה.
משה פדלון:

תתייחסי.

מאיה כץ:

אני קודם כל רוצה רק להגיד שכמעט כל החניונים 99 ,אחוז לדעתי מהם
נמצאים בהליך של הסדרה .מה שלא קיבל עד היום היתר זה מכיוון שיש שם
בעיות מאוד מורכבות מבחינת תב"עות שכרוכות בכל מיני שינויים ובכל מיני
הליכים סטטוטוריים שאנחנו פועלים ,בוודאי שפועלים ,כדי לשנות אותם.
יש הבדל מהותי ,אם נדייק בפרוטרוט ,בקטנות ,בין עסק ללא רישיון לבין
סטטוס בתהליך רישיון .אתה יכול לבדוק את זה גם בכל הליכי הרישוי שיש
בכל הרשויות בארץ.

דובר:

ש 80-אחוז בערך נמצאים בתהליך.

מאיה כץ:

בתהליכים של סטטוס ,של שינוי ,ולכן מבחינה חוקית לגיטימית אף אחד
מאיתנו לא ילך לכלא מעשיהו מחר ,או לתרצה ,כי סך הכול כל החניונים
שלנו נמצאים בתהליך הזה .לא ,אני גם חושבת שלא צריך להגיד את זה
אפילו לא בציניות ולא בצחוק את הנושא הזה של  ,433אבל בכל מקרה,
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חשוב שתדע .זה תהליכים שמורכבים ,יש להם המון המון המון משמעויות,
חלקם זה הסכמים שנחתמו עם חברות הייטק מלפני  ,8 ,7ו 9-שנים שעצם
קיומם באזור התעשייה ובלבד שיקבלו פתרון חנייה כזה או אחר ולכן
אמירה שבעיני אתה יכול להיות קצת יותר זהיר בה לגבי חניון שלא נצליח
לתת לו היתר בנייה מחר בבוקר ייסגר ,צריך להבין שיכולה להיות פה
השלכה כלכלית גם אדירה על העיר ,מכיוון שאזור התעשייה מהווה  70אחוז
מנתח ההכנסות של העיר .אז כן חשוב שתדע שכל נמצא בתהליך .אנחנו
מטפלים בזה כבר כמה שנים .מה שאנחנו מצליחים נפתר יותר מהר ומה
שיותר מורכב יותר לאט.
משה פדלון:

יוסי ,הנושא הזה עלה על שולחני עם ההנחיה לגופים העירוניים לפעול
בעדיפות ואני מעריך שיהיו תוצאות בקרוב.

יוסף לונדון:

אדוני ,תודה רבה לך.

משה פדלון:

כן.

מאיה כץ:

ובכל מקרה ,בלי קשר ,נעביר לך דו"ח מסודר בנושא.

יוסף לונדון:

גבירתי ,אני מודה לך.

משה פדלון:

כן ,מאיה.

יונתן יעקובוביץ :רק רציתי להעיר את תשומת לבך ,אני ,פשוט חניון אחד שאני מודע אליו
לא מופיע פה וזה החניון שנמצא בצמוד החוף הדרומי,
מאיה כץ:

עוד לא הסתיימה העברת בעלות כמו שצריך.

יונתן יעקובוביץ :יכול להיות זאת הסיבה .דבר נוסף שהייתי ממליץ ,אני רואה פה שבעצם
ל כל החניונים העירוניים יש תעריפים שונים .הייתי חושב ש,
מאיה כץ:

יש לנו פורום חנייה ,זה מטופל ...

יונתן יעקובוביץ :תודה.
מאיה כץ:

אתה רוצה ,אני ...

משה פדלון:

טוב ,אנחנו בהצבעה .מי בעד ההסכם בתיקון של שנה ראשונה,

יוסף (ג'ו) ניסימוב.3 ,5 ,7:
משה פדלון:

 5 ,7ו ?3-פה אחד.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :פה אחד ,תודה רבה.
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סעיף יא' – מינויים
יוסף (ג' ו) ניסימוב :מינויים .המועצה תתבקש לאשר עדכון חברי ההנהלה במוסדות חינוך
ותרבות הרצליה ,מר יונתן יסעור יו"ר ומאיה כץ סגנית ממלאת ראש העיר,
גברת איה פרישקולניק סגנית ראש העיר ,גברת שירי רפפורט נציגת עירייה,
מר אלי הרוש נציג תושבים ,מר ארז אסרף נציג תושבים ,מר אירה חדד נציג
תושבים ,מר דני יתיר נציג ציבור ,מר רוני סיני אהרון נציג ציבור ורחל לייניץ
נציגת תושבים .מר מוטי אבו החברה למתנ"סים ,מר שאול  ...נציג הסוכנות,
 ...עובדת סוציאלית ,אתה רוצה אחד אחד? מי בעד? פה אחד.
משה פדלון:

אני נמנע .אני לא,

רינה:

פה אחד ראש העיר נמנע?

משה פדלון:

אני לא ,אני לא מצביע.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :לא מצביע? לא משתתף בהצבעה .סעיף  ,2מינויה של עובדת סוציאלית
שירה ברק ,מנהלת המחלקה ל ...ומשפחה בדירקטוריון בית העלמין החדש
במקום עובדת סוציאלית ג'ני דובלי שעזבה את העירייה .מי בעד?
יוסף קוממי :סליחה ,לא שמעתי.
יוסף (ג' ו) ניסימוב :מינויה של עובדת סוציאלית שירה ברק במקום עובדת סוציאלית ג'ני
דוברי שעזבה את העירייה .היא לא אצלנו ,היא עברה לפיקוח.
יוסף קוממי ... :מה שביקשתי,
יוסף (ג'ו) ניסימוב :לא ,לא.
מאיה כץ:

לא ,זה,

יוסף (ג' ו) ניסימוב :במקום אחת שעזבה את העירייה ,לא קשור .היא עובדת מקצועית.
יוסף קוממי :כן ,אני מחכה עוד לעניין הזה של הנציג שלנו שיתמנה .אני לא מבין איך אני
כשביקשתי לפני חודש וחצי עד היום את המי שאני ביקשתי שימנו אותו
למועצה הדתית והוא רק איש שלנו שעזב ,עד היום לא מינו ,ועכשיו ממנים
מי שבאמת ,בכל השנים היה חבר מועצה דתית מטעם העירייה .אני וצדיקוב
היה אחד שעזב את העיר ,עזב את המועצה .ביקשנו למנות מישהו אחר.
טובה רפאל:

מי ,נציג ציבור זה היה?

יוסף קוממי :כן.
מאיה כץ:

כן.
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יוסף קוממי :ביקשנו ,אז אני לא מבין,
יהודה בן עזרא :יוסי ,אני אענה לך .זה צנעת הפרט ,אני אסביר לך .משרד הדתות לא
אישר.
יוסף קוממי :שמה?
יהודה בן עזרא :לקבל אותו.
יוסף קוממי :את מי? אתה פועל ...
יהודה בן עזרא :שאלתי עכשיו ,אמרו לי את זה.
יוסף קוממי :את מי ,את אריה?
מאיה כץ:

אל תגיד את השם.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

יוסי ,אני מציע,

יוסף קוממי :סליחה ,אני רוצה להבין .האיש שאני הצעתי לפני חודש וחצי ,שהצענו אותו
אני וצדיקוב ,אותו משרד הדתות,
יוסף (ג'ו) ניסימוב:הם לא אישרו ...
יוסף קוממי ... :מה זה המשחק הזה? לא ,זה כן קשור ,כי אם היה גבר אתה לא יכול
להפוך אותו לאישה ,ריבונו של עולם .מה הולך פה?  ...ומה שאתה רוצה ,נו
מה? מה הקטע? היה גבר ,החלפנו בגבר .אני מבקש ,אני מבקש לראות,
סליחה ,ואני דיברתי על זה כבר חודש וחצי .כל מה שאני מבקש אני שם לב
שבאופן קבוע זה מתמסמס ואני לא מקבל את מה שאני מבקש .אני מבקש,
אני מבקש ,לא יתכן שנציג שלי ושל צדיקוב שהוא אחד ידרשו שהוא יהפוך
לבת ויש במועצה הדתית  5גברים .מה זה הדבר הזה?
יוסף (ג'ו) ניסימוב ...:בממשלה ו...
יוסף קוממי :אבל תראה לי חוק שאומר שיוסי קוממי וצדיקוב הנציג שלו לא צריך להיות
בת ,אין דבר כזה .אז בבקשה ,תיקחו מהמועצה הדתית אחד הגברים תהפכו
אותו לאישה .מה זה הדבר הזה?
משה פדלון:

אנחנו נבדוק את זה.

יוסף קוממי :זה פשוט שוק הכרמל .כשזה מגיע אלי זה צריך להיות אישה? כל דבר שאני
נוגע בו או שהופכים אותו לאישה או ש ,עוד מעט אנחנו  ...מכנסיים.
משה פדלון:

טוב ,יוסי,
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אני ממש מוחה ,מה כל כך נורא בנשים? מה הסיפור?

יוסף קוממי :מה זה ,כל דבר,
(מדברים יחד)
יוסף קוממי :חאלס ,מספיק עם המשחקים הקטנוניים האלה.
טובה רפאל:

את מסכימה שהוא ככה יגיד לנשים?

יונתן יעקובוביץ :הוא רוצה להפוך אותם לשעה.
יוסף קוממי :מה הבעיה ,נלביש לו שמלה?
משה פדלון:

בואו נמשיך.

ליאת תימור :בזה זה מסתכם ,אישה,
יוסף קוממי :ניקח מאחד ...
(מדברים יחד)
משה פדלון:

טוב ,הלאה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מינויה של עובדת סוציאלית הילה דהאן ,מנהלת המחלקה לרווחת
האוכלוסייה המבוגרת  ...במקום עובדת סוציאלית סילוויה קלמן.
יוסף קוממי :רגע ,אז מה קורה עם הנציג שלי? אני רוצה להבין?
(מדברים יחד)
משה פדלון:

יוסי ,אנחנו,

יוסף קוממי ... :שלוש שנים עושים לי את זה .ביקשנו לא אישה.
משה פדלון:

יוסי.

יוסף קוממי :תירוץ יפה.
משה פדלון:

יוסי,

יוסף קוממי :למה אני שלוש שנים ,אני ארבע שנים בקואליציה ,למה אני ...
משה פדלון:

יוסי,

ירון עולמי:

יוסי ,יהיה נציג ,יהיה נציג של השר.

יוסף קוממי :נציג הקודם שהיה אצלנו היה לו בעיה,
משה פדלון:

יוסי,

יוסף קוממי :הוא היה אישה ,עכשיו אנחנו רוצים גבר עם חצאית.
(מדברים יחד)
יוסף קוממי :זה ממש רציני.
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הם נפלו על זה ,עד שסוף סוף יצא מישהו אמרו שתיכנס אישה כדי לעמוד
בחוק ,אני מבין אותם .מצד שני אני מבין את יוסי .מצד שלישי אני לא מבין
שום דבר.

משה פדלון:

חברים,

מאיה כץ:

 ...אגב של החברה לפיתוח התיירות.

יוסי קוממי:

בסדר.

מאיה כץ:

לא ברור למה אבל זה ,צריך לבדוק את זה.

יוסף קוממי :אני חושב שאם יש במועצה  4נציגים שכולם גברים ,אני בדקתי ,כולם גברים
היו ,אפשר להפוך אחד מהם.
משה וקנין:

איך בדקת?

יוסף קוממי :מה הבעיה?
משה וקנין:

איך בדקת.

יוסף קוממי :להפוך ,להפוך לאישה כי זה ,יש פטנט חדש .יוסי קוממי  ...יהפוך להיות
אישה.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

יוסי ,אני ,יוסי ,פעם ראשונה שאני שומע על זה .תשב עם המנכ"ל ,תשב עם
מאיה,

יוסף קוממי ... :ריבונו של עולם ,אם הרב הראשי,
מאיה כץ:

אבל יוסי ,לדעת אם המירו את התקן במקום תקן של גבר לתקן של אישה
צריך רגע לבדוק מה קרה שם.

יוסף קוממי :לא קרה כלום ,אנחנו החלפנו גבר בגבר ,ריבונו של עולם ,מה יכול לקרות .זה
יכול להיות ,חבר'ה ,מה קרה לכם? מה ,הוא היה גבר ,נשאר גבר .ריבונו של
עולם .זה פשוט,
יוסף לונדון:

זה לא לכבודה של המועצה הדרך ,זה לא לכבודה של מועצת העיר מה
שמתנהל כאן .אני פונה לאדוני לתת תשובה עניינית.

משה פדלון:

אמרתי ,אמרתי.

מאיה כץ:

הוא אמר.

משה פדלון:

יוסי ,סיכמנו,

(מדברים יחד)
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יוסף קוממי :מהתקציב עד ה,
יונתן יעקובוביץ :די ,די.
משה פדלון:

ששש ,מספיק .יוסי ,אנחנו,

יוסף קוממי :אני יכול לקבל את ה ...הזה?
משה פדלון:

אנחנו נזמן אותך בימים הקרובים .המנכ"ל ,מאיה ,ידונו בזה.

יוסף קוממי :שעד סוף הקדנציה שלנו אנחנו נוכל למנות.
משה פדלון:

הלאה ,תמשיך הלאה.

סעיף יב'  -נוהל נסיעות לחו"ל במסגרת תפקיד
יוסף (ג' ו) ניסימוב :נוהל נסיעות לחו"ל במסגרת התפקיד מובא לידיעת המועצה,
ירון עולמי:

רגע ,שנייה .הצבעת על ה?...

יוסף (ג'ו) ניסימוב :כן ,כן .לא שמת לב.
דובר:

תצביעו על זה עוד פעם.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :עוד פעם ,פה אחד ...
משה פדלון:

הלאה.

יוסף (ג' ו) ניסימוב :נוהל נסיעות לחו"ל במסגרת תפקיד מובא לידיעת המועצה .נוהל נסיעות
לחו"ל במסגרת התפקיד ,זהו עדכון .אתם לא צריכים להצביע עליו ,החומר
אצלכם .המלצות הוועדה להארכת שירות,
יהודה בן עזרא :אף אחד מחברי מועצה ,אומנם זה לא להצבעה ,אבל יכול להגיד כל הכבוד
למנכ"ל שהוא הוציא נוהל כזה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :נכון.
ירון עולמי:

אתה ,עשית העתק הדבק של ...

יונתן יעקובוביץ :כל הכבוד למנכ"ל על זה שהם הוציאו נוהל של,
דובר:

עכשיו כולם נוסעים ,כל שנה.

ירון עולמי:

אני אומר נחגוג את הנוהל בטיסה לקברי צדיקים.

משה פדלון:

כן ,טוב.
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סעיף יג'  -המלצות הוועדה להארכת שירות
יוסף (ג'ו) ניסימוב :המלצות הוועדה להארכת שירות,
מאיה כץ:

זה כבר השעה ,יוסי ,זה לא שאנחנו לא מכבדים את המעמד ,זה אחרי שלוש
וקצת שעות ועוד  12שעות של יום עבודה ,מגיעים ל 24-שעות אז,

ירון עולמי:

והם שמו משהו באמצע היה.

יהודה בן עזרא :ואכלנו פיצה בהשגחת הרבנות הראשית.
טובה רפאל:

בד"צ .בד"צ.

יוסף (ג' ו) ניסימוב :המועצה תבקש להרשות  ...לוועדה להארכת שירות מעל לגיל  70לגברת
שושנה מליאק ,ספרנית  ...עובדת בעלת ניסיון רב ... ,במערכת .העובדת
אחראית לניהול תפעול מאגרי המידע הממוחשבים ,אתר האינטרנט
והפייסבוק של הספריות .הוועדה ממליצה להאריך את שירותה בשנה
נוספת ,בחודש נובמבר  2017ימלאו לגברת שושני  .70הארכת שירותה
תתאפשר על פי החלטת  ...ולאחר קבלת אישור המועצה .מי בעד? פה אחד,
תודה.
טובה רפאל:

עד .120

ליאת תימור :אני רק רוצה להזכיר לכם שספרנית וספרניות ,אתם יכולים לראות את זה
גם במכרזי העירייה ,זה,
משה וקנין:

קשה להשיג.

ליאת תימור :כמו לבורנטית .אין לנו אפילו את הפריבילגיה להגיד שזה לא מתאים.
יהודה בן עזרא :את מאוד צודקת .בוועדה ,יש דברים שלא באים למועצה כי זה בסמכות
הוועדה להארכת שירות .יש לנו הרבה ספרניות שמעל גיל  67עד גיל  70הן
עובדות ,כי א' הן טובות מאוד ,בואו נתחיל עם זה .ב' ,אין ספרניות.
ליאת תימור :הבעיה היא יותר החלק השני מהחלק הראשון.
מאיה כץ:

לא הבעיה ,תנאי הסף ,כי זה לא סביר שספרן או ספרנית יועסקו כשהתואר
היחיד שאפשר להעסיק אותה זה התואר של ה,

טובה רפאל:

מידענות.

מאיה כץ:

כן .צריך ל,

ליאת תימור :ובעיה אחרת שכדאי להתאים את הספריות לשנת  2017ואז לא יהיה,
מאיה כץ:

ואז יבקשו גם תואר בישומי המחשב.
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ליאת תימור :דינוזאור שקוראים לו ספרנית .זה,
טובה רפאל:

הייתי קוראת לזה לאלף השלישי ,לא דווקא .2017

משה פדלון:

או קיי.

סעיף יד'  -אישור המלצות הוועדה להקצאת קרקע – זכות שימוש בקרקע ובחלק ממבנה
לאגודה מד"א
יוסף (ג'ו) ניסימוב :טוב .אישור להקצות לוועדה להקצאת קרקע זכות שימוש בקרקע
ובחלק ממבנה לאגודת מד"א .מצורף פרוטוקול מישיבות הוועדה להקצאת
קרקע וועדת המשנה ,אצלכם .כן ,מר לונדון .בבקשה.
משה פדלון:

ששש ,חבר'ה .כן.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מר לונדון.
יוסף לונדון:

תודה ,אדוני .אני אצביע בעד ההצעה .יחד עם זאת ,אני מבקש להסב את
תשומת הלב של חברי מועצת העיר והנהלת העירייה שמזה  10שנים השימוש
של מד"א בבניין אינו מוסדר .אין זה מקרה ראשון שקרקע ו/או מבנים של
העירייה ,שניתנו לארגונים שונים ,פועלים ללא הסדר .אני מבקש שמועצת
העיר תקבל דיווח ,אני מבקש שמועצת העיר תקבל דיווח על כל המבנים
שניתנו לעמותות ושפועלים כיום ללא הסדר .תודה.

משה פדלון:

תודה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :ירון.
עולמי:

אני ניסיתי לקרוא את ה ,אני לא מצליח להבין איפה עומד כל התכנון
להעביר את מד"א ,היה כתוב שמה גליל ים ,הייתי בטוח שבאזור של המכבי
אש ,כתוב שמשטרה ומד"א ביחד.

מאיה כץ:

הכול בגליל ים.

עולמי:

הכול יהיה בגליל ים?

מאיה כץ:

בשטח חום.

עולמי:

אני  ...בקדנציה הקודמת בסיפור שבכלל אין נט"ן בהרצליה ,שהשימוש
שנעשה במבנה הזה הוא חלקי וזה במקרה הטוב .יש שמה ,עזבו ... ,יקר וזה,
לא נכנס לתוך התסבוכת הזאת .השאלה היא ,אני זוכר שרצינו לעשות שמה
גן ילדים בשני מבנים ,כאילו משהו כזה .יש שם הרי  ...מה הפתרון של
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העירייה ,אנחנו ,בואו נשב נחליט מה אנחנו בכלל רוצים לעשות עם המקום
הזה ,כי לדעתי שם אותו למד"א כרגע ,למד"א צריך למצוא להם מקום
חילופי וצריך לחשוב מה עושים עם,
משה פדלון:

מד"א קיבלה חדר בצד ,המבנה היום הוא שלנו.

ירון עולמי:

ומה אנחנו עושים איתו?

יהודה בן עזרא :אנחנו הולכים להקים שם,
ירון עולמי:

זו השאלה .בדיוק מה ששאלתי.

יהודה בן עזרא :תכנון של מחלקת הבריאות .עובדים על תכנון .אנחנו קיבלנו ,נתנו עכשיו
למד"א חל ק קטן של הבניין .החלק הארי של המקום הופך להיות מרכז
פעילות של המחלקה לבריאות הציבור.
ירון עולמי:

או קיי ,מצויין.

טובה רפאל:

אני רק מבקשת לקבל עדכון ולוודא שכמה אמבולנסים יש לנו קבוע בעיר
לטובת תושבי העיר ,להתרעות מהירות ,כדי להיות בטוחה שההקצאה הזאת
היא באמת לשם העניין של מד"א.

ירון עולמי:

הבעיה היא לא באמבולנסים .יש אמבולנס קבוע ויש לפעמים גם אחד ש,
הבעיה היא בנט"ן.

טובה רפאל:

 ...זה לא היה.

ירון עולמי:

לא ,היה רופא ,היה אמבולנס עם רופא.

טובה רפאל:

לא היו אמבולנסים ,ירון .לא ,רופא לא היה.

ירון עולמי:

בוא לא,

משה פדלון:

מעבר למפתח שהיה עד לפני שלושה חודשים אנחנו הצלחנו לקבל ממד"א
אמבולנס נוסף שנמצא מבוקר עד ערב במערב העיר ,בשפת הים ,לטובת
מערב העיר .המיקום שלו ב ...השרון ,זה התוספת שניתנה לנו .אבל יש בעיר
אמבולנס לבן ,אמור להיות נט"ן בעיר ,ואנחנו בעצם מודים שהם נמצאים.
אנחנו גם,

טובה רפאל:

אתה אומר אמור ,זה לא בטוח.

משה פדלון:

בבקשה?

טובה רפאל:

כשאתה אומר אמור זה אומר שזה לא בטוח?
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לא ,יכול להיות שהאמבולנס לא נמצא ב ...הוא נמצא בפינוי החולה ,אז הוא
לא יהיה בתחנה ,אבל המפתח ,לפחות נט"ן ואמבולנס לבן בתחנה בהרצליה,
אמבולנס נוסף במערב העיר מבוקר עד ערב.

טובה רפאל:

תודה רבה.

יוסף (ג' ו) ניסימוב :או קיי .מי בעד? ההחלטה של המד"א .היא תנוסח כמו שהיה בוועדה
עצמה .מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

סעיף טו'  -אישור המלצות ועדת סיוע בדיור
יוסף (ג'ו) ניסימוב  :אישור המלצות ועדת סיוע בדיור ,יש לכם את הפרוטוקול מיום .12.9.17
מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

סעיף טז'  -אישור שינוי שעת ישיבות המועצה
יוסף (ג' ו) ניסימוב :אישור שינוי שעת ישיבות המועצה .המועצה מבקשת לאשר שינוי שעת
תחילת ישיבות המועצה ל .18:00-מי בעד?
משה וקנין:

זה מוקדם מדי.

יוסף (ג' ו) ניסימוב :זה מתחיל מוקדם שנגמור מוקדם כי יש אנשים שהתחילו להיות בבוקר
ותקועים פה עד  15 ,14שעות.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

לפחות בחורף.

משה וקנין:

בחורף אין בעיה,

משה פדלון:

מי בעד?

רינה זאבי:

מי נגד? מי נמנע? כולם פה אחד?

דובר:

כן.

רינה זאבי:

אף אחד לא הרים את היד.

(מדברים יחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :בחורף שש ,בקיץ נשאר ב,
משה פדלון:

מכאן אנחנו עוברים,

רינה זאבי:

רגע ,לקראת הקיץ תחליטו ,נעלה את זה לדיון נוסף?

ירון עולמי:

אתה לא צריך את זה ?
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יוסף (ג'ו) ניסימוב :לא ,לא ,לא .יש המלצה ,תודה .המלצות הוועדה להעסקה נוספת,
רינה זאבי:

זה בתוספת.

יוסף (ג' ו) ניסימוב :ברשותכם ,החומר הועבר אליכם .יש פה את כל הראשי תיבות של
השמות של כולם .נבקש לאשר את זה ברשותכם פה אחד ,או לא .לא נעבור
אחד אחד .ברשותכם .מי בעד? מי נמנע? מי נגד? פה אחד ,תודה רבה .אני
יכול לשחרר את כולם?
משה פדלון:

לא ,יש,

טובה רפאל:

יש תקנון מי הרצליה.

רינה:

יש אסיפה כללית .כל השאר,

יונתן יעקובוביץ :דקה אחת,
משה פדלון:

בבקשה.

רינה:

הצלם מפסיק עכשיו.

יונתן יעקובוביץ :ביום חמישי הקרוב,
מאיה כץ:

אבל אנחנו עוד בישיבת מועצה.

משה פדלון:

לא ,לא .עדיין,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

בבקשה.

יונתן יעקובוביץ :ביום חמישי הזה מסתיימת עונת הרחצה .ביום חמישי הזה מסתיימת
עונת הרחצה ... ,מה שנקרא ,והייתי רוצה לתת  ...שמאוד פשוט  ...מראש
העיר ,אני חושב שגם כל חברי המועצה צריכים להיות מודעים אליהם
ושטופלו  ...כבר לפני תחילת עונת הרחצה .הסוגיה הראשונה זה  ...החוף,
ואנחנו השנה הוספנו ,ראינו שהייתה מפולת של אחד המצוקים בערך 150
מטר צפונית לחוף  ...בנס לא נפגע  ...בנס אף אחד לא נהרג .חייבים לעשות
איזשהו תיקון ,אני מבין שהתיקון הזה מאוד יקר והגיעו מספרים של ,150
 180מיליון שקל ואני פה חושב שאולי כן כדאי לקחת בחשבון ,ואולי לקחת
כאפשרות ,להתחיל בביצוע כבר השנה ,לא יבצעו את הכול בשנה אחת.
לקחת את המקומות שבאמת מודעים לפורענות ולבצע אותם מיידית,
ומבחינת הכספים שזה עולה אפשר ללכת כמובן לאיזשהם תאגידים
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פיננסיים ,לעשות איזושהי הלוואה שתתפרס על פני המון שנים ואז בעצם
ככה אנחנו מורידים את העומס על התקציב.
יוסף קוממי :חיי אדם שווים יותר.
יונתן יעקובוביץ :אני חושב שזה מאוד חשוב .והדבר השני ,שאני גם יודע שראש העיר כבר
נתן את ברכתו לנושא ורוני גאון עובד על זה ביד רמה ,וחשוב גם ,עוד פעם,
שכל חברי המועצה יתייחסו לדבר הזה ושזה יקרה ,במיוחד הדתיים ,שזה
הסדרת מעבר לעוברי רגל בחוף הנפרד .אני באמת חושב שאפשר להגיע
לפתרון שיתאים לכל הצדדים .אני חושב שזה נכון שזה יהיה כבר בעונת
הרחצה הבאה .חבל שאנחנו נעבור עוד פעם את כל הסוגיה הזאת שפותחים
את החוף לדתיים ואז באים כל החבר'ה ואומרים לא נותנים לי לעבור בלה,
בלה ,בלה ,יש לנו עכשיו חצי שנה לפחות שאנחנו יכולים לטפל בזה ,בואו
נגמור עם זה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :נביא את החמ"ס ,בשלושה שבועות.
יונתן יעקובוביץ :זה ,זה בשבוע.
משה פדלון:

בשבוע ,בדיוק .חברים,

יונתן יעקובוביץ :תודה רבה.
משה פדלון:

בקשות? הצעות?

ליאת תימור :אני תומכת בשתי ההצעות ...

-סוף הישיבה-
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