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עיריית הרצליה
ישיבה מועצה  61מן המניין ב21.11.2017-

שנערכה ביום ג' ,ב' כסלו ,תשע"ח21.11.2017 .

נוכחים:
משה פדלון

ראש העירייה
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ס' ראש העיר
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ס' ומ"מ ראש העיר

צבי וייס

ס' ראש העיר

אבי ברדה

משה ועקנין

קוממי יוסף

תום סטרוגו

צדיקוב אלעד

יסעור יהונתן

לונדון יוסף

טובה רפאל

ליאת תימור

יעקובוביץ יונתן

יריב פישר

ירון עולמי

איריס אתגר

מוזמנים:
יהודה בן עזרא

מנכ"ל העירייה

ג'ו ניסימוב

סמנכ"ל בכיר

רינה זאבי

ע .מנהל אגף ,לשכת סמנכ"ל
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עו"ד ענת קרן בהרב
רוני חדד

ד.נ.

יועמ"ש
גזבר העירייה ומנהל כספים

פרוטוקול
משה פדלון:

שלום לכולם .אני שמח לפתוח את הישיבה מן המניין ,היום  21לנובמבר.
בבקשה ג'ו.

ג'ו ניסימוב:

אישור פרוטוקול .מובא לאישור פרוטוקול מספר  58ו .59-עולה הערה
לפרוטוקול  59על ידי ראש העיר ,1 .בישיבת מועצת העיר מיום 17.10.17
הודעתי כי איני משתתף בהצבעה בנושא י"ב עדכון חברי הנהלת מוסדות
חינוך ותרבות הרצליה ,זאת בשל היות גברת שירי רפפורט בין חברי
ההנהלה ,2 .אבקש כי יירשם בפרוטוקול הישיבה במפורש כי לא השתתפתי
בהצבעה בשל חשש לניגוד עניינים .זה התיקון ,מי בעד?

יריב פישר:

זה לא מה שהיה .תגיד שאתה מתנצל ,תגיד שזה היה טעות אבל לא צריך
לעשות מזה,

יהודה בן עזרא :יריב ,רק אתה עושה מזה סיפור.
יריב פישר:

זה לא מה שהיה שם .יש לזה וידאו,

יהודה בן עזרא :אתם לא ,סליחה ,מפנה את זה אליך .גם כתבו מכתבים ,גם הלכו עם זה
וזה לא לעניין .שום מינוי ושום בטיח .התפקיד הזה אשרור של מה שאושר
כבר לפני כמה חודשים.
יריב פישר:

אתה רוצה להעלות את זה עכשיו?

יהודה בן עזרא :לא ,בתוקף תפקידה שקיבל את אישור משרד הפנים ,התפקיד שלה שהיא
עובדת בעיריי ה .יש אישור משרד הפנים ,חד וחלק .אני אחראי למה שאני
אומר.
יריב פישר:

כולנו ראינו מה כתבו על וייס,

יהודה בן עזרא :לא ,לא .רגע ,תן לי ,אני פה מתערב ואני מנכ"ל העירייה ואני מגן על עובדי
עירייה.
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 ...לפי החוק ,זה הכל.

יהודה בן עזרא :הכל עובד לפי החוק .בסך הכל אושר מינוי להנהלת המתנ"סים,
יריב פישר:

יהודה ,אין לי בעיה,

יהודה בן עזרא :זה הכל.
יריב פישר:

 ...החוצה וזה הכל.

יהודה בן עזרא :אז לא שם לב,
דוברת:

הוא אמר שהוא לא משתתף.

(מדברים יחד)
יריב פישר:

אבל לפחות תגידו את האמת ואל תהפכו את זה ...

יהודה בן עזרא :בסדר .הוא השתתף בהצבעה?
יריב פישר:

הוא היה צריך לצאת החוצה בהצבעה?

יהודה בן עזרא :היה צריך,
יריב פישר:

תודה רבה ,זה מה שאני אומר .אז תגידו מתנצל ,נגמר.

יהודה בן עזרא :אז זה מה שהוא אומר ,חסר לך המלה מתנצל? הנה ,נאמר.
יריב פישר:

זה לא מה שנאמר שם.

משה פדלון:

אז מי בעד?

ג'ו ניסימוב:

מי בעד אישור הפרוטוקול?

רינה זאבי:

שנייה ,סליחה ,שני הפרוטוקולים.

משה פדלון:

שני הפרוטוקולים .מי בעד אישור שני הפרוטוקולים? מי נגד? יריב .בבקשה
תמשיך.

ג'ו ניסימוב:

עדכון ראש העיר ,בבקשה.

משה פדלון:

טוב ,מכובדי .הבל היופי .העיר הרצליה זכתה השנה בתואר דגל היופי של
מדינת ישראל מטעם המועצה ישראל יפה ... .הכבוד ביותר של המועצה ,יש
עוד רבים 3 .כוכבים 4 ,כוכבים 2 ,כוכבים .אנחנו זכינו בדגל הכי גבוה .דגל
היופי ניתן לעיר על הצטיינות במרחב הציבורי ,גינון ,ניקיון ,פארקים ,מתקני
משחקים .בנוסף הפעלת מרכזי תרבות וספורט ברמה גבוהה ,הפעלת
מתנ"סים ותנועות נוער בהצטיינות .אני רוצה להודות אישית למנכ"ל
העירייה שהוביל ,נתן רוח גבית לתחרות הזאת .לרוני  ...שנמצא כאן... .
לתחרות וכמובן לכל המנהלים והעובדים בחברות ובאגפים שסייעו למאמץ
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העי רוני ,זו התעודה ולשמחתי אני כל שבוע מגיע למקום אחר כדי לקבל
תעודות הצטיינות ו ...אז זאת התעודה שלנו והיא תבוא ,היא בעצם תעבור
אליכם ,לאחר מכן היא תהיה בבניין העירייה בכניסה הראשית .אז תודה,
רוני ,לך .הצופים .בשעה טובה פתחנו השבוע באופן רשמי שבט צופים
בשכונ ת יד התשעה ,כן ,ביד התשעה .מעתה הוא יקרה שבט הרצל ובו 100
חניכים ,ילדים תושבי השכונה .כעת יש לנו בעיר  5שבטי צופים ,רשפים,
ערד ,שחר ,דקר והרצל .סך הכול כ 3,000-חניכים בצפים .זה המקום להודות
להנהלת הצופים ,שנרתמה ומחבקת את הילדים האלה ואנחנו ,שוב ,רוצים
תלמ ידים טובים ואזרחים טובים .אפרים נהרי .מנהל בית העירייה החדש,
אפרים נהרי זכרונו לברכה ,שהרבה מכירים אותו נפטר ממחלה קשה.
אפרים עבד בעירייה  25שנים והצטיין בעבודתו ,איש מקצוע מעולה שסייע
רבות בתחום שדרוג בתי ספר וגני הילדים ברחבי העיר .אפרים היה אהוב
בקרב עו בדי העירייה ,מכאן תנחומים למשפחה היקרה .יהי זכרו ברוך.
טריפל , AAAאני שמח לבשר לכם כי חברת מעלות פרסמה אתמול בערב את
אשרור דירוג האשראי של העירייה .דירוג האשראי נשאר  ... ,AAAחזית
יציבה .זו תעודת כבוד לעירייה ,להתנהלות הכספית ... ,הפיננסית שלה .אני
רוצה שוב להודות למנכ"ל העירייה ,לגזבר ,לכל המנהלים ,כמובן לסגניות
היקרות שלנו .תודה מיוחדת ליעל טבצ'ניק ,חשבת העירייה ,על ליווי
התהליך מול חברת מעלות ורוצה להודות גם לתמר פורייה שהציגה את נתוני
הפיתוח של העיר בתחום ההנדסה .עד כאן הסקירה שלי ,בבקשה.
ג'ו ניסימוב:

עדכון המנכ"ל ,בבקשה.

יהודה בן עזרא :דוברות העירייה עסקה במספר קמפיינים .דגל היופי ראש העיר הזכיר.
עבור מנהל נשים ,הפקת קמפיין חודש מניעת אלימות כלפי נשים .הדרך
פתוחה ,קמפיין תקשורתי בנושא פתיחת הפקקים בעיר ,הסדרת הרמזורים,
 ...אחרי פינוי האשפה והגזם משעות העומס של הבוקר .אנחנו ,אגף שאיפה
הצליח במאמץ גדול מאוד ,זה לא פשוט מול קבלני הפינוי ,לגרום למצב שבין
השעה שבע וחצי לשמונה ורבע המשאיות זבל  ...זה עוזר לחוסר פקקים .דרך
אגב ,זה גם עוזר להגיע ,למנכ"ל ,להגיע תוך  2דקות למשרד ולא לנסוע אחרי
אוטו זבל וגם הטיפול ברמזורים שנעשה ,אם אתם נוסעים בכבישים בבוקר
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התנועה זורמת ואין פקקים ביציאה מהרצליה .אנחנו ממשיכים במיתוג של
רכב אכיפה ופיקוח עבור אגף הביטחון עבור הסדר הציבורי ,תהיה נוכחות
ותראו רכבי עירייה לא רק בפיקוח ,גם בעבודות שונות .ממשיכים לעבוד על
פרויקט שיתוף הציבור בתכנית המתאר להרצליה ,ראש העיר בישיבה הבאה
 ...הוא ביקש שכל התכניות ,לקחנו חברה שמתמחה בנושא של שיתוף ציבור
ושיתוף  ...הכנו תכנית ,התכנית הוגשה כפי שאתם יודעים לאישור המחוז.
אנחנו נתחיל בקרוב .הפקת חוברת  ...לתושבים והפקת אירוע הדלקת נרות
לעובדי עירייה בחנוכה 18 ,לדצמבר בשעה שש ,אתם גם מוזמנים להדליק
נרות לציין את חג חנוכה .אגף תבל ממשיך בהתקנת תאורות לד לתאורת
רחוב בקצב מהיר .בפנסי התאורה מותקנות תשתיות תקשורת ושליטה
ממוחשבת בתאורה .בשנת  2018מתוכננות עבודות בהיקף של כ 17-מיליון
שקל .קיבלנו גם השתתפות של משרד האנרגיה בעבודה הטובה שהאגף עשה
מול המשרד .התקבל בערך כ 2-מיליון שקל.
משה פדלון:

.2,300,000

יהודה בן עזרא :נכון .גם אם זה לא היה נכון הייתי אומר נכון ,מה ,אני אתווכח איתך? מה
שכן ,הדבר הזה יחסוך  60אחוז מצריכת החשמל לתאורת רחוב ... .שיפוצים,
בר אילן ,בית ספר חדש ברחוב משה .תכנון של שיפוץ תיכון ראשונים
שבחלקו יתחיל ב 2018-אבל בחלק הגדול הנשיא יהיה ב .2019-שיפוץ
ותוספת בנייה במפתן ארז .תכנון של תוספת בנייה בבית ספר ברנדס ,מספר
התושבים הולך וגדל ואנחנו צריכים לתת פתרון למספר הילדים במערב העיר
ואנחנו עובדים על זה .אגף הביטחון .בחודש האחרון החל מערך פיתוח לתת
דגש משמעותי לאכיפה באתרי הבנייה בעיר .אתם יודעים ,יש היקף גדול
מאוד של בנייה .זה מייצר מפגעים רבים והמחלקה נותנת דגש אכיפתי בכל
הקשור לפגיעת הקבלנים למרחב הציבורי וגרימת מפגעים במרחב הציבורי.
יש ה רבה תכניות ,ברוך השם בונים ,מגיעים תושבים לעיר .פרויקט התב"ע
בהרבה רחובות בעיר אבל אנחנו צריכים להקפיד מאוד ולעשות אכיפה
מוגברת מול הקבלנים שישמרו על המרחב הציבורי .אגף הביטחון גאה להציג
נתון מרשים של ירידה בכמות הרכבים נטושים .מכמות של  380רכבים
נטושים שהיו בתחילת  2016אנחנו נמצאים בסוף  2017עומדים על כמות של
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 40רכבים בלבד ,מתוך  .380זה הישג מאוד מאוד משמעותי כי זו פעולה
מאוד מאוד מורכבת ,לפנות רכבים.
צבי וייס:

לאיפה מפנים אותם?

מאיה כץ:

למגרש הגרוטאות.

משה פדלון:

יש מגרש גרוטאות ליד ה,

יהודה בן עזרא :מד ובר בפעילות סבוכה משפטית וחייבת טיפול מדויק ,קפדני ,בהתאם
לחוק על מנת לשמור על עירייה מתביעה מבעלי רכבים ששמים את
הגרוטאות שלהם ,בסוף אם לא עושים את זה נכון רכב שלא שווה שקל
יבקשו עבורו,
מאיה כץ:

חצי מיליון.

יהודה בן עזרא :חצי מיליון .אגף תקשוב מערכות מידע ,הקמת עורק מבניין העירייה
לבניין הווטרינריה החדש .מדובר בפתרון תקשורתי אלחוטי חדשני מהיר
ביותר ,עכשיו אני הולך להקריא לכם משהו שאני לא מבין בכלל מה זה,
שפועל בתדר המוניציפלי שאושר על ידי משרד התקשורת עבור ערים חכמות.
העורק מייצר אלומה צרה ומדויקת ממש כמו סיב אלחוטי .לא יודע מה זה
אבל זה  ...העיקר שיש לנו.
דוברת:

יש לנו סיב שלא צריך לחפור בשבילו .הוא אלחוטי.

יהודה בן עזרא :פרויקט  ,365קהילות לומדות בשיתוף מייקרוסופט ואגף החינוך ,יוזמה
של ראש אגף החינוך יחד עם מייקרוסופט .הפורטל צפוי לשדרג את חוויית
הלימוד ים השיתופית תוך קבלת קלפים להם התלמיד והמורה זקוקים תחת
קורת גג אחת ,החל מכלי מדידה ,שיתוף מידע ,קשר אישי מורה תלמיד ועוד.
אני מציע ,ראש העיר ,ברשותך בישיבה הבאה או באחת הישיבות שהנושא
יוצג בפני חברי המועצה .אגף הרווחה ,התקיימו אירועי חודש האזרח
הוותיק .נפ תח פרויקט מנהיגות בין דורי במרכז הבינתחומי ,נפתח מחזור
חדש של אוניברסיטה עם  20משתתפים מהרווחה ואוכלוסיית רווחה והישג
יפה ,זה חשוב ובעקבות עבודה מאומצת של אגף הרווחה ומשרד הרווחה
הוכפל סכום הסיוע לניצולי השואה בעיר מ 70-אלף ל 170-אלף שקל של
משרד הרווחה ,זה בנוסף לכספים הרבים שהעירייה משקיעה שלא חיכתה
לטובות המדינה ... .במהלך נובמבר  ...היום הבינלאומי למניעת אלימות
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כלפי נשים .יש קמפיין גדול מאוד בעניין הזה ... .את הנושא ,הקמפיין כולל
כתבות ,שלטי חוצות ובאנרים פרסום ,לשיח ברשתות החברתיות .אגף
שאיפה ,כאמור ציינו את זכיית העיר בדגל היופי .ראיתי אתכם ,כל החברה
של אגף השאיפה שאמרו רוני ,מחאו כפיים ,כשאמרו מנכ"ל ,דממה .הכול
מצולם .הדממת משאיות ,פרויקט מדהים .סיור מוצלח שלה ב ...משרדי
המחלקה  ...תחרות הבניין הממוחזר נפתחה רשמית ,עד תחילת ינואר
נרשמו כרגע ב 5-בניינים וצריך לעבוד עוד יותר ,שיירשמו עוד יותר .סיימנו
את עונת הרחצה ,סיימנו את זה בשלום .בחופי הרצליה ,בחופי הרחצה
המוכרזים המסודרים לא היו מקרי טביעה ומקרי מוות וזה חשוב מאוד ,כל
עונה אנחנו מצפים ומגיעה הערכה גדולה מאוד לאגף שאיפה ,רשות החופים
ובעיקר למצילים שעושים עבודת קודש בחופי הים .אנחנו מנסים לבדוק,
למצוא פתרון שיהיה מקובל למעבר בחוף הנפרד .יש ויכוחים ,חילוקי דעות.
צריך להיות חוף נפרד ,יחד עם זה צריך למצוא את הדרך גם לאנשים
שרוצים להתהלך .קיימנו כמה ישיבות ,אני מאמין שנמצא את הפתרון
המתאים .אגף הנדסה .מתחם מנגלבלט ,בינוי ,פינוי בינוי ,זה המתחם
הראשון שקיבל תוקף מתוך  30מתחמים המקודמים על ידי מינהל ההנדסה.
למתחם  100אחוז חתימות דיירים ולכן יכולים לצאת לדרך .מדובר על כ20-
יחידות דיור .אף תנו"ס .אגף חינוך דיברנו על הנושא של למידה מרחוק עם
מייקרוסופט ,אגף תנו"ס פתיחת שנת הפעילות בקתדרה ,בכל המתנ"סים,
מרכזים קהילתיים .האגף עובד על הכנות ואירועי חנוכה וההכנות לעדלאידע
הקרובה בסימן  70שנה למדינה בעיצומה .תודה רבה.
מאיה כץ:

והסעות תלמידים.

משה פדלון:

אני ,ברשותכם ,תודה למנכ"ל .אנחנו הצגנו לכם לפני חודש ימים את
הרפורמה בתחבורה שהיא באמת הצלחה .ישנה רפורמה נוספת שמאיה כץ
מובילה ,רפורמת התלמידים אז מאיה ,קודם כל תודה על העבודה הקשה
והמורכבת שעשיתם ואני בטוח שזה יצליח .אני מבקש שתתני איזה סקירה
של מספר דקות על הנושא.

מאיה כץ:

ובגלל שאין עדיין אגף תחבורה זה לא מופיע אצלכם בנקודות ,אבל בעצם מה
שאנחנו,
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יהודה בן עזרא :אולי אחרי  ...אנחנו  ...את אגף תחבורה.
מאיה כץ:

אולי .מה שבעצם אנחנו עושים ,עשינו עבודת מטה של שנה וחצי שהתבססה
על הרבה מאוד תלונות של הרבה מאוד הורים מכיוון שלא נעשה שינוי בקווי
התחבורה של הסעות התלמידים בערך בעשור האחרון ,אז נוצרה איזושהי
חוסר הלימה בין כמות התלמידים לבין המסלולים לבין בתי הספר .חשוב
לציין בכלל כדי להבין איך זה עובד ,מי שמטפל בכל נושא הסעות התלמידים
שזה לא לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך אלא זה הסעות של התחבורה זה
משרד התחבורה שאחראי על המפעיל ,משרד האוצר שמתקצב ,משרד
החינוך שמפקח .כעירייה אין לנו סמכות לעשות כמעט שום דבר .בכל זאת
הרמנו את הכפפה .ביום ראשון הקרוב אנחנו יוצאים עם רפורמה חדשה
שבעצם משנה את כל התפיסה .אם עד היום אוטובוס היה מתחיל משכונה
לשכונה לשכונה לשכונה ואז מוריד בבית הספר עכשיו אנחנו עושים את זה
אחרת .אנחנו עושים איסוף מכל שכונה ושכונה ורק הורדה בקרב בתי הספר.
ביום ראשון זה יתחיל .יצרנו איזשהו פיצ'ר מיוחד ולכן אנחנו לא יוצאים עם
פרסום בפרינט אלא רק דרך הניידים לכל התלמידים .הם יוכלו לתכנן
לעצמם את המסלול ,לראות את הקווים בזמן אמת כי זה מחובר ישירות
למשרד התחבורה ,זה היתרון במה שהצלחנו לייצר טכנולוגית מבחינתם
ואנחנו מקווים שזה יצליח איכשהו לפתור את הבעיה .זה הכול.

משה פדלון:

תודה למאיה ותודה ליהודה פישמן סיף שסייע לה בהכנת הפרויקט הזה.
תודה.

מאיה כץ:

מנהל האגף שלי.

משה פדלון:

לא בטוח שזה יצליח .אגב ,חברת מטרופולין שבוע שעבר אוטובוסים
חשמליים בעיר הרצליה .הקו המרכזי ,קו  29מופעל על ידי אוטובוסים
חשמליים ואני רוצה באמת לציין את החברה הזו .חברה שמשתפת פעולה
וכל בקשה לשינויים הם מסייעים והם נותנים לנו שירות המיטבי לתושבי
העיר .בבקשה ,ג'ו.

ג'ו ניסימוב:

שאילתות ותשובות .שאילתה מספר  1על ידי מר יריב פישר בנושא בני
הרצליה .לאחרונה פורסם באמצעי התקשורת כי עיריית הרצליה העלתה את
מחיר החוגים וזאת ללא כל הודעה מוקדמת או אישור דירקטוריון או
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מועצת העיר .מבקש לדעת  ,1מי אישר את העלאת המחיר 2 ,באיזה פורום
אישר זאת ומה היו הסיבות לכך 3 ,מה גובה עליית המחיר? תשובה .ראש
העיר ,יושב ראש בני הרצליה ומנכ"ל בני הרצליה אישרו ,עבר אישור
הדירקטוריון ,גובה עליית התוספת  10שקלים בחודש .יריב.
יריב פישר:

אין לי יותר מדי מה להוסיף לזה .דיברנו על זה מקודם בתקציב .הערה ,לפי
מה שהבנתי כאן ושמעתי אז קודם אושר ,רק אחר כך הדירקטוריון אישר
את זה השבוע ,לפי מה שהבנתי ממך.

משה פדלון:

שאלת שאלה ,נתנו תשובה.

יריב פישר:

זה מה שהבנתי ,שזה,

(מדברים יחד)
יריב פישר:

כנראה שזה יצא החוצה לפני שבכלל דירקטוריון אישר את זה ,שלא לדבר על
המועצה ,אבל זה ההערה שלי .עוד הפעם אני אומר וחוזר ,עירייה שיש לה
עודף תקציבי של  17מיליון שקל יכולה לסבסד הרבה יותר את בני הרצליה.
צריך .אני לא רוצה להרחיב על זה עוד הפעם .דיברנו על זה.

משה פדלון:

תודה .בבקשה.

ג'ו ניסימוב:

שאילתה מספר  2על ידי מר יריב פישר בנושא נווה עמל .בחודשים האחרונים
התקבלו פניות מצד תושבי השכונה באשר לעלייה במקרי הפריצות לבתים
בשכונה .נבקש לקבל נתונים על הפריצות לבתים בחתך לחודשים ומה
מתכננת העירייה לנושא זה .התשובה לשאילתה מספר  ,2האחריות
והסמכות לביטחון התושבים למניעת פריצות וגניבות הינה משטרה ישראל.
לקבלת נתונים יש לפנות למשטרת ישראל.

יריב פישר:

זה תשובה שאני פחות אוהב .ידעתם להגיד מקודם כמה רכבים נטושים יש
בהרצליה וידעתם לתת תשובות מאוד מאוד רציניות לגבי דברים שהמחלקה
הזאת עושה וחבל לי שעל זה לא.

משה פדלון:

זה לא מנדט שלנו.

יריב פישר:

לא במנדט שלכם אבל מקודם גם תקצבתם את זה ב 4-אחוז מתקציב
העירייה ,את המחלקה הנהדרת הזאת וידעתם לתקצב את זה מאוד מאוד
רחב על המוקד שפתחנו פה למטה ,ועכשיו נשאר שלב אחד שהוא מעבר .אני
אומר לכם חד וחלק ,זה הולך לשם .ירון ,אתה יודע את זה הרבה יותר ממני,

"חבר" – הקלטה ותמלול

10983

10

ד.נ.

בסופו של דבר זה מחויבויות של משטרה מקומית .יהיו הרבה יותר  ...העיר,
אנחנו צריכים לעשות גם את השלב הזה .יש רכבים ,יש פיקוח משותף אבל
יש לנו כאן בעיה של פריצות וצריך לקחת את היוזמה ואתם יודעים לקחת
יוזמה ולפתור את הבעיה הזאת.
משה פדלון:

אני חושב שאנחנו עושים את זה.

יריב פישר:

לפי התשובה שלכם אתם אפילו לא יודעים מה הנתונים אז איך אתם עושים
את זה?

משה פדלון:

שנייה ,אני לא נכנס לנתונים .אני יושב עם מפקד המשטרה לתיאום ציפיות,

יריב פישר:

אתה מסכים איתנו מה שקורה,

משה פדלון:

רק שנייה .ברשותך .אתה יודע מה זה אחריות של סמכות ,נכון? אתה לא
מצפה שאני אהיה משטרת ישראל .אני לא אחראי על הפריצות וכמו שאני
לא אחראי על השמירה בשגרירות ארצות הברית .יש אחריות וסמכות ,יש
שיתופי פעולה בתחום השיטור העירוני,

יריב פישר:

יש בעיה או אין בעיה?

משה פדלון:

רק שנייה .יש בעיה ,מטפלים בה .אני מגבה את המשטרה בשיטור עירוני
שעושה עבודה נהדרת .רק השבוע הייתה שריפה .אנשים שלנו ,השיטור
העירוני הלך וחילץ שמה אנשים.

יריב פישר:

לא ,זה תשובה מתחמקת.

משה פדלון:

לא תשובה מתחמקת.

יריב פישר:

תשובה מתחמקת .תענו שאתם מטפלים ,שאתם יודעים שיש בעיה .אני יודע
שתושבים מתלוננים על זה ,יש בעיה של פריצות ,אני שמעתי שיש בעיה מאוד
מאוד גדולה ,תענו שמטפלים.

משה פדלון:

אל תצפה שאנחנו נחליף את משטרת ישראל .יש לה סמכויות על פי דין בחוק.
יש לה אחריות ,אנחנו מסייעים ככל שניתן .האנשים שלנו עושים עבודת
קודש,

יריב פישר:

אני אגיד לכם מה אני כן מצפה.

משה פדלון:

בבקשה.

יריב פישר:

יש פה חמ"ל למטה .תרחיבו את ה,

משה פדלון:

חבר'ה ,אל תפריעו.
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יריב פישר:

אני לא דיברתי.

משה פדלון:

לא להפריע.

יריב פישר:

יש לך כאן חמ"ל למטה .עכשיו עזוב אותך אופוזיציה קואליציה .תפעילו
הרבה יו תר מצלמות שמה .יש שם בעיה בהיקפי שמה מסביב שאנחנו יודעים
שמגיעים משמה .קחו מזה ,תעשו שמה דברים.

יהודה בן עזרא :צריכים להפריד בין הבקשה שלך לנתונים מספריים שזה באמת ובתמים
משטרת ישראל ולא תמיד נותנים לנו את זה .צריך להפריד .בעניין שצריך
לעשות יותר ,אנחנו בהחלט מסכימים איתך ואנחנו פועלים יותר .למשל מחר
בבוקר בשעה רבע לשמונה ,במקרה ,אצלי יש ישיבה עם מפקד התחנה יחד
עם משמר ,אנחנו מקימים משמרי שכונה ,בנווה עמל וביד התשעה ,בכל מיני
מקומות ביחד עם התושבים .אחת המטרות זה באמת ם למנוע פריצות .אף
אחד לא בא ואומר אין פריצות בהרצליה .בוודאי שיש ואנחנו נאבקים.
יריב פישר:

זאת הייתה השאלה .מה תכנית העירייה בנושא .עניתם ,נפנה למשטרת
ישראל .תודה רבה.

יהודה בן עזרא :לא ,הנתונים.
משה פדלון:

יריב ,מזכיר לך שמי שהקים פה את השיטור העירוני והביא אותו למה
שהביא אותו זה אני .אני ,לא אתם .אני הקמתי פה שיטור עם  ...עם אנשים
מקצועיים 4 ,ניידות שעובדות  .24/7אני ,לא אתם.

יריב פישר:

שכחת שהיית לפני זה גם בעירייה.

משה פדלון:

לא הייתי ,לא משווה .לקבל החלטות זה מה שקובע והשיור העירוני שלנו ,כל
מדינת ישראל באה לקחת דוגמה.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

מאה אחוז .בועז ,זה המקום להודות לך ולאבי ולכל האנשים שלך על
העבודה המקצועית המדהימה שאתם עושים .תמשיכו ככה ,תודה .בבקשה.

ג'ו ניסימוב:

הצעות לסדר .הצעה לסדר מספר  1על ידי מר יריב פישר בנושא סניף טיב
טעם .סניף טיב טעם בעיר חילונית זה הרבה יותר מאשר סופר למוצרי
צריכה .סניף טיב טעם הוא סמל לתרבות החילונית ,אותו זרם בחברה
הישראלית שעובד שעות ארוכות במשך השבוע ואין לו את הזמן הפנוי לערוך
קניות לבית במהלך השבוע .אנחנו רואים בקיצור שעות הפעילות ,שעות
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פעילות הסניף פגיעה קשה ונוספת בציבור החילוני בעיר ובסטטוס קוו
בהרצליה ולכן ההצעה לסדר הינה ,סניף טיב עם הרצליה יעבוד בדיוק באותן
שעות הפעילות של הערים השכנות לעיר הרצליה ,וזאת תוך מציאת פתרון
הולם לבעיית התנועה במקום.
יריב פישר:

שנייה ,אני רוצה להוסיף.

משה פדלון:

בבקשה.

יריב פישר:

כמו שאתה דיברת בישיבה הקודמת ,באמת עיריית הרצליה וזה כאן מרבית
חברי המועצה היא עיר חילונית ועיר חילונית יש לה התנהלות של עיר
חילונית .אני לוקח אותי ואת המשפחה שלי ,את המשפחה הקרובה אלי,
השכנים שלי ,אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה ,מגיעים הביתה מאוד מאוחר.
במקרה הטוב יש לי זמן לעשות הזמנות באינטרנט באיזה  12בלילה
שאומרים לך שהלך לך כבר יום המשלוח למחר ,זה החיים שלנו .זה מה
שאנחנו כאן בעיר הרצליה ,וכן ,זה קורה המון וזה חלק מהתרבות שלנו
לעשות את הקניות ויושבים כאן בחברי מועצה לפחות שניים או שלושה אני
חושב ,כאילו שהיו איתי בשעות הערב ביום שישי ,באותם שעות שמדברים
שעכשיו קיצצתם ,שם היו וקנו את המצרכים שלהם .זה הרבה מעבר לשעות.
טיב טעם זה סמל של חילוניות וסמל של חילוניות צריך לתת לו את הכבוד
שלו ולתת לו את החשיבות שלו ולא ככה להחליט עוד פעם מורידים שם עוד
שעות ולפגוע בציבור החילוני .עכשיו ,זה בא וחוזר עוד הפעם כי כולנו דיברנו
לפני הבחירות הקדומות על סטטוס קוו .כולנו הסכמנו שצריך לשמור על
סטטוס קוו .אבל זה סטטוס קוו אבל .סטטוס קוו אבל את הבג"צ של
האוטובוסים בשבת ביטלנו ,סטטוס קוו אבל ,הדתה בבתי ספר נפנפנו.
סטטוס קוו אבל תקציבים לחרדים ,לכל מיני דברים כאלה עפים .סטטוס
קוו אבל ,פוגעים בכל העסקים הקטנים עם הכשרות וראיתם את זה בישיבה
הקודמת .סטטוס קוו אבל ,סוגרים רחוב .סטטוס קוו אבל עוד ועוד ועוד,
דברים שקורים כאן במועצה הזאת ואתם כולכם מעבירים הלאה ואומרים
בסדר ,נעצום עין ,זה עוד משהו קטן ועוד משהו קטן אבל הפעם זה כבר לא
משהו קטן .הפעם מדובר באמת בסמל והסמל הזה אני לא מקבל את מה
שאתם רוצים להגיד על הסיפור של התחבורה .אני ממש לא מקבל את זה.
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לכל דבר יש פתרון .אני יכול להראות לכם עכשיו כמה פתרונות ,תעשו את זה
חד סתרי ,תודיעו שאין חנייה ביום שישי בשעה שש עד שבע בערב ,תפתרו
את הבעיה לעומק ולא דווקא טיב טעם .יש שם עוד בית קפה שיש לו בעיות
שם ושעדיין ימשיכו ,בסוף גם תסגרו את בית הקפה של כל תושבי השכונה
שיושבים שם בסוף שבוע ,פתוח בסוף שבוע .אפשר לפתור את הבעיה הזאת
אחרת .לא להחליט עוד פעם מקצצים עוד שעות כי כבר קיצצו עוד שעות וזה
היה בקדנציה הקודמת וזה היה לא טוב ועכשיו מקצצים עוד פעם שעות .אני
יודע שיש שם לחץ פוליטי של תושבים באזור שמקורבים .אני יודע מה היה
שם ,בדקנו .אנחנו מבינים מה היה שם .אפשר ,אפשר,
צבי וייס:

...

משה פדלון:

תן לי ,וייס .אני אתן תשובות .וייס ,בבקשה.

יריב פישר:

מאוד מאוד חשוב להבין שבסמל לא פוגעים ככה .לא בהינף יד .כולנו הבטחנו
דברים לתושבים ,כולנו אמרנו שנקיים דברים .סטטוס קוו צריך לשמר,
אפשר לעשות דברים אחרת .לא יכול להיות שברעננה ,כפר סבא ,תל אביב
טיב טעם עובד כל סוף השבוע .ועוד הפעם ,זה סמל לחילוניות .לא לפגוע
בזה .לעשות כל מה שאפשר ,מאיה יודעת לפתור בעיות תחבורה בהרצליה,
בטח אם מדובר בחנייה .לקיים על זה איזושהי ועדה ,לפתור את זה ולפתוח
את טיב טעם לכל סוף השבוע כמו שקיים ברעננה .זה מה שצריך לעשות כאן
בעיר .לא לתת יד לעוד ועוד פגיעה בתושבים החילוניים פה בהרצליה .זה
מתחיל וכאן בנקודה הזאת כבר עובר גבול שהוא סמל ,וזה אני לא רוצה
שיקרה בעיר הרצליה וזאת ההצעה שלי ואני חוזר עליה עוד הפעם .מועצת
העיר הרצליה מחליטה בזאת לפעול על פי החוק ולסדר את המקום הזה כמו
שקורה ברעננה ,בכפר סבא ובמקומות אחרים.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

אני מבקש מהקהל לא להפריע .לא להפריע לחבר מועצה .ברשותכם .אני אתן
את הדברים שלי ואחר כך נצא להצבעה .אני רוצה להחזיר אתכם ליוני ,2009
קדנציה של יעל גרמן .יש עיתונאי בשם שרון יונתן ,אני חושב שאני רואה
אותו כאן ,אפילו .תושבים המתגוררים ב ...סופר מרקט טיב טעם ברחוב בן
גוריון זועמים על פתיחת הסניף בימי שישי ושבת בניגוד לחוק העזר העירוני.
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התושבים .בימי שישי ,בערבים ובשבתות בבוקר לקוחות החנות מוצאים
חנייה לאורך המדרכות ,גורם למרמור רב בקרב התושבים .מדובר ברעש
בלתי נסבל של מכוניות ... ,צפיפות ,דווקא בימי המנוחה שלנו .אז הגברת
יעל גרמן מחליטה שבחג השבועות היא מורה לאגפי הפיקוח לסגור את
הסניף הזה ,לא לפתוח אותו ,אבל הם החליטו לצפצף על כולם ופתחו את
הסניף .אז יעל גרמן נדהמה מעזות המצח של טיב טעם והבטיחה שהנהלת
הרשת תשמע להוראת החוק .גרמן הוסיפה גם שתוך  3חודשים היא
מתכוונת להוציא צו סגירה לטיב טעם ,ואמרה את זה גברת ממרצ ,רק
שנייה ,אמרה את זה גברת ממרצ שמה שעמד לנגד עיניה זה איכות החיים
של התושבים .ברשותך,
יריב פישר:

המקום נסגר?

משה פדלון:

רק שנייה .אני מדבר איתך על פגיעה באיכות החיים בתקופת יעל גרמן
שהייתה ממרצ ,שראתה את טובת התושבים מול מכירת הפטרוזיליה או
השמנת ,לעצם העניין .מאז כניסתי לתפקיד קיבלתי תלונות רבות של
תושבים הגרים בסמוך לטיב טעם על רעשים ,צפירת מכוניות ,קללות ,הזזת
ארגזים ובקבוקים ובמיוחד ביום שישי החל משעות הצהריים ועד שעות
ה ערב המאוחרות .לפני מספר חודשים ארגנו התושבים כנס חירום ואני
הגעתי למפגש כדי לשמוע מקרוב על הבעיות במתחם .השיחה הייתה קשה
מאוד .התושבים התחננו בפני לצמצם את המפגע .מדובר ב ,רובם גם
אוכלוסייה בוגרת ואני לא יכול להתעלם מהמסמך הזה ,חברים ,שבו
חתומים למעלה מ 100-תושבי הסביבה ,וחלקם יושבים כאן .הם יכולים גם
לספר לכם ,אם תרצו ,עד כמה הם סובלים .על זה התושבים חתמו .לא
העירייה.

יריב פישר:

אז תפתור את הבעיה שלהם .אל תסגור את המקום .בעיית תחבורה ,נותנים
פתרון תחבורה.

משה פדלון:

תן לי לסיים ,לא סיימתי .בהחלטה לצמצם בשעות פתיחת הסניף בשעתיים
עשיתי את האיזון הנכון בין המסחר לבין טובת התושבים והנטייה שלי
הייתה לבוא לקראת התושבים והכל ,והכל למען איכות החיים וסביבה טובה
יותר .זה תושבי העיר שלי .זה מה שהיה חשוב .לא הדתה ולא שום דבר .אין
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שום קשר .בפגישה שלי עם הבעלים והיושב ראש של טיב טעם ,כאן אצלי
במשרד .הביע הבעלים את הסכמתו לבוא לקראת התושבים ולסגור את
הסניף.
יריב פישר:

זה לא מה שהם אמרו .דיברנו איתם .זה רחוק ממה שהם אמרו .הם
מתנגדים לזה בתוקף.

משה פדלון:

הוא ישב אצלי .יש לי סטנוגרמה .אין להחלטה הזאת שום קשר לעניין הדתי
ול סטטוס קוו אלא אך ורק מה שעומד לנגד עינינו חיי התושבים באזור.

יריב פישר:

ופגיעה בציבור חילוני .איך אתה לא,

דובר:

תגיד לי ,ה AM:PM-לא פתוח  24שעות?

דוברת:

זה לא אותו דבר.

יריב פישר:

איך זה לא אותו דבר?

דוברת:

אמרתי לירון,

יריב פישר:

מה יקרה עכשיו ש,

משה פדלון:

חבר'ה ,שנייה .אני נתתי את התשובה שלי .מי בעד להוציא את זה מסדר
היום?

יריב פישר:

רגע ,אבל משה ,אי אפשר ...

משה פדלון:

לא ,לא ,לא .אני לא פותח את זה לדיון .בוא עכשיו נחליט אם ממשיכים
בהצעה או לא .מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? הצבעה חוזרת,2 ,1 .
 .9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3מי נגד?  2נגד .מי נמנע?

דובר:

 3נגד.

משה פדלון:

 4נמנעים ,בבקשה ,נושא הבא.

ג'ו ניסימוב:

הצעה לסדר מספר  ,2מר יריב פושר ,בנושא כולל בהרצליה ב' .מזה תקופה
ארוכה שפועל בתוך השכונה כולל וזאת ללא כל אישורים מוסדרים
והיתרים .הכולל אינו קשור לסביבה הטבעית והחילונית של השכונה ופוגע
במרקם החיים בה .מועצת העיר הרצליה מחליטה בזאת לפעול על פי חוק
ולהעביר את הפעילות במקום למבנה ציבור מאושר וחוקי .יריב.

משה פדלון:

בבקשה.

יריב פישר:

קודם כל בואו נתחיל קצת בהיסטוריה על המקום הזה .מי שמכיר ,מסתובב
ודיברתי הרבה מאוד עם תושבים בתקופה האחרונה בשביל להבין ככה מה
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מדובר .בכלל היה מדובר פעם בעבר בעמדת תמצית בריטית שמסתבר שזה
מה שהיה שם .לאחר מכן היו שמה מסעדות .מבנה ציבורי לא היה שמה
לעולם במקום הזה .אני רוצה ללכת עוד צעד אחורה ולדבר על השכונה הזאת
שקוראים לה הרצליה ב' .השכונה הזאת מתאפיינת בציבור חילוני מאוד,
חילוני ששומר על הצביון שלה .מי שמכיר ,זה ממש כמו קיבוץ .זה קיבוץ
קטן הרצליה ב' ומאוד חשוב להם הצביון הזה .הכולל לא קשור בשום דבר
לשכונה הזאת .אין לו שום קשר לשכונה הזאת .אין שום הקבלה בין אורח
החיים של התושבים לבין מה שקורה שמה ,וזה מה שקורה שמה .הדבר הזה
שתקוע שמה הוא פועל בניגוד לחוק ,להבנתנו ,יש שמה דברים לא חוקיים
שלאט לאט הקימו ,בין אם זה מבנים ,פרגולות ,מבנה מסוכן היה שמה,
הסיפור של העירייה .יש שמה לולים ,הרבה מאוד דברים שקורים שם
במקום שזה לא המקום שלהם ,בטח שלא במבנה מסחרי שאמור להיות שם.
עיריית הרצליה ,בהרצליה ב' ,ומי שיודע ואני חושב שכולכם ,אני חוזר עוד
פעם למערכת בחירות הקודמת .יודעים שבהרצליה ב' יש אכיפה מאוד מאוד
חמורה של מחלקת הפיקוח .אני בעד אכיפה אבל אכיפה כשעושים אותה
היא צריכה להיות שווה וסיפרו לי שם התושבים על  1.80מטר גדר שעוברים
את ה 85-מקבלים שמה קנס וצריכים לקבל קנס ,אבל אותו דבר גם החבר'ה
האלה שנמצאים שם בכולל .המבנה הזה לא מתאים ,הוא לא מבנה ציבורי,
הוא לא יכול להיות שם כולל בכלל ,והמקום שלכם בתור עיריית הרצליה
והנהלת עיריית הרצליה ,אני לא אומר להעיף את האנשים ,אני לא אומר
דברים רעים .אם יש מישהו שצריך ללמוד תורה בהרצליה שילמד תורה
בהרצליה שזה המקום שהוא צריך ללמוד תורה ,מקום חוקי ,יש לנו מספיק
מבני ציבור ,יש לנו כוללים אחרים ואין שום סיבה ,וזה באמת צורם שם
בעין .אין שום קשר בין הכולל הזה לצביון של השכונה .אין שום קשר .זה לא
בא אחד עם השני ,זה ממש צורם .אין לזה שום מקום ואני חושב שעם
המבנה הזה צריך להתנהג כמו עם כל מבנה ציבורי ,לשים אותו במקום אחר,
מקום ראוי .אם זה משהו חשוב לכם ,תעבירו אותו .האיפה ואיפה הזאת
שקוראת שמה היא לא ,היא לא במקום וצריך בהחלט לסגור את המקום
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הזה ,להעביר אותו למקום אחר ,למקום חוקי ,למקום מוסדר .וזאת ההצעה
שלי לסדר.
משה פדלון:

או קיי .לא ,לא ,לא .רק שנייה... ,

דובר:

מבני ציבור אבל.

משה פדלון:

רק שנייה.

טובה רפאל:

זה לא מבנה ציבור.

משה פדלון:

בוא  ...לפרוטוקול ,שנייה ,חברים .חברים ,חברים .חברים,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

נכבדי ,לא פתחתי את זה לדיון .אנחנו במדינה דמוקרטית ועל פי החוק אין
צורך בהפעלת כולל באישור וברישיון עסק .זו הנחת יסוד .אין צורך,

יריב פישר:

אמרת לתושבים שתסגור את המקום.

משה פדלון:

רק שנייה .לא אמרתי.

יריב פישר:

זה מה שאמרת לתושבים.

משה פדלון:

אז הם  ...סליחה על הביטוי .פגשה אותי הגברת ,אמרה שיש חריגות בנייה,
אמרתי לה שאני אבדוק את זה.

יריב פישר:

אמרת ביום ראשון אני סוגר.

משה פדלון:

סליחה? היא משקרת ,עמדו לידינו עוד  6אנשים .אני אמרתי לה ,היא אמרה
שיש חריגות בנייה ואני אמרתי לה שאני מבטיח לבדוק את זה ,ובדקנו.
ברשותך ,לפני מספר חודשים הובא לידיעתי על חריגות בנייה במבנה הכולל
ברחוב נורדאו בהרצליה ב' .אני אישית ,יחד עם מהנדס העיר ומנהל מבנים
מסוכנים ,יצאנו למקום ,ערכנו סיור בכל המבנים ואכן התגלו חריגות בנייה
וניתן צו להרוס את כל חריגות הבנייה במיידי .במיידי .באו אלי משלחות ,זה
לא עזר להם .הגיעו אלי עשרות משלחות .היה לחץ מירושלים ,לא נכנעתי
ואכן פקחים דיווחו לי לאחר מכן שכל חריגות הבנייה הלא חוקיות נהרסו.
נהרסו ,ואני הנחיתי את מהנדס העיר ,מאז ועד היום ,לערוך מדי,

יריב פישר:

מה נהרס שם?

(מדברים יחד)
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אני ,ברשותך אני אמשיך .אני הנחיתי את מהנדס העיר לערוך מעת לעת
ביקורות ובמידה וישנן חריגות בנייה יש לפעול לאלתר על פי דין .כל חריגה
תפורק ,אני מבטיח לך .אני,

יריב פישר:

זה המקום של הכולל הזה? אני שואל אותך ,אותך באמת .באמצע שכונת,

משה פדלון:

עוד פעם ,אני חוזר לדמוקרטיה .אני,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,חברים .אני פתחתי ואמרתי שאנחנו מדינה דמוקרטית ואנחנו
פועלים על פי החוק .אין צורך באישור העירייה או רישיון עסק .אין .פתחנו
את כל הספרים ,את כל ספרי החוקים .לא ניתן להתמודד עם זה.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,אני עובר להצבעה .מי בעד להסיר את זה מסדר היום? מי בעד? מי
נגד? מי נמנע? תודה ,ממשיכים הלאה .בבקשה.

ג'ו ניסימוב:

תב"רים .תוספת תב"ר  ,1489שילוט כבישים ,מדרכות של אגף תב"ל .בקשה
לאשר תוספת,

(מדברים יחד)
ג'ו ניסימוב:

תוספת תב"ר מספר  ,1489שיפור כבישים של אגף תב"ל ,נא לאשר סכום של
 1.5מיליון שקל לניצול ב ,2017-הקדמה משנת ,2018

דובר:

מי בעד?

ג'ו ניסימוב:

מי בעד?

דוברת:

תב"רים ,מי בעד?

(מדברים יחד)
משה :

תמשיך.

ג'ו ניסימוב:

תב"ר מספר  1489כולם הצביעו בעד?

דובר:

כן.

דוברת:

כן.

ג'ו ניסימוב:

תודה רבה .תב"ר חדש מספר  ... 2044בכוכבים  ,2017זה רשות ה ...לאשר
תב"ר חדש בסכום  105אלף שקלים במימון והשתתפות משרד הפנים .מי
בעד? פה אחד ,תודה רבה .תב"ר מספר  ,2046כסאות לנכים  ,2017לאשר
תב"ר חדש בסכום  30אלף שקל מימון והשתתפות משרד הפנים .פה אחד?
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תודה רבה .תב"ר חדש מספר  ,2017 ... ,2047רשות החופים ,הבקשה לאשר
תב"ר חדש בסכום  170אלף שקל ,מימון השתתפות משרד הפנים .מי בעד?
פה אחד ,תודה רבה .תב"ר חדש מספר  ,2048משקפות למצילים .רשות
החופים ,בקשה לאשר תב"ר חדש בסכום של  45אלף שקל מימון השתתפות
משרד הפנים .פה אחד? תודה רבה .סגירת תב"רים .סגירת  48תב"רים
שהסתיימו או לא נוצלו ב 2017-והחזרת עודפי התקציב לקרנות הרשות
בסכום של  6,515,617ש"ח .יש לכם את החומר מולכם .מי בעד? פה אחד ,חן
חן .דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת  ,2016הדו"ח הועבר לעיונכם ,זה עדכון
בלבד כי לא נצביע עכשיו על כל  ...נכון? הערות?
צבי וייס:

אני מבקש  ...תב"ר,

(מדברים יחד)
ג'ו ניסימוב:

רוני רוצה להתייחס לדו"ח הכספי המבוקר  ,2016בבקשה רוני.

רוני חדד:

רק ,הדו"ח הזה הוא בעצם דו"ח שהוא מאוד דומה ,כמעט זהה לדו"ח רבעון
 4שכבר נדון פה בעבר ורציתי לומר תודה לחשבת העירייה יעל טבצ'ניק
שליוותה את כל תהליך הביקורת.

ג'ו ניסימוב:

תודה רבה .המלצות ועדת התמיכות.

מאיה:

רגע,

ג'ו ניסימוב:

מי יוצא?

מאיה:

אני יוצאת.

(מדברים יחד)
צבי וייס:

אני מודיע למה ,שיהיה ברור ,בגלל חשש לכאורה לניגוד עניינים,

דוברת:

לא היה כלום כי אין כלום.

צבי וייס:

לא ,לא .זה ,לא יודע מה היה אז אני יוצא מהישיבה.

רינה זאבי:

עכשיו ,רק לידיעתכם ,הם העבירו מסמך.

צבי וייס:

יש גם מסמך.

ג'ו ניסימוב:

הפרוטוקולים מוועדת התמיכות המקצועית ,ועדת המשנה ,קובץ תבחינים
לשנת  ,2018חוות דעת משפטיות ...

ירון עולמי:

בנפרד .תבחינים בנפרד.

טובה רפאל:

תבחינים זה נפרד.
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ירון עולמי:

תתחיל קודם כל על כל התמיכות .מהקל לכבד.

טובה רפאל:

קודם  2017אחרי זה  ,2018לא? אולי כדאי.

ג'ו ניסימוב:

 ...הפרוטוקולים ,כולם רוצים לראות אותם? עדכון ,עדכון בנושא תמיכה... .
לשנת  201בנושא חינוך פורמלי .נושא זהות יהודית דמוקרטית .מועצת העיר
מקבלת המלצות הוועדה המקצועית וועדת המשנה ומחליטה כי בהמשך
להחלטתה מיום  13.6.17בנושא חינוך פורמלי ,לאשר את שחרור השליש
האחרון לשנת תמיכות  2017לאור המלצת אגף החינוך ואישור תכנית
העבודה שנת לימודים תשע"ח.

טובה רפאל:

באיזה פרוטוקול אתה?

ג'ו ניסימוב:

שהוגשה על ידי  ...תמיכה.

דוברת:

הוא מסכם.

דובר:

הוא בסיכום .תגיד מי בעד א' ,ב'.

(מדברים יחד)
דוברת:

יש לך תקציר ,שמנו לך פה על השולחן.

טובה רפאל:

אז לא קיבלתי.

עו"ד ענת קרן בהרב :זה תקציר של הפרוטוקול.
ירון עולמי:

זה נמצא ,זה נמצא.

עו"ד ענת קרן בהרב :מי בעד?
ג'ו ניסימוב:

סעיף א' ,עדכון ,מי בעד? פה אחד ,תודה רבה .סעיף ב' ,מתן תמיכה לשנת
 2017בנושא תנועות נוער ,מפעלי קיץ לשנת התמיכות  ,2017הרשימה
לפניכם ,חברים .כספים  ...בני עקיבא ... ,מי בעד? פה אחד ,תודה רבה .כולם
מנהלים אותי ,חבריה ,אני אטבע .בקר אחד אני צריך ,לא יותר מזה .ג' ,דיון
בדו"ח הביצוע של מבקשת התמיכות אחלה ,איכות חיים לתושבי השרון
בנושא איכות הסביבה .מי בעד? פה אחד .ד' ,דיון נוסף בבקשת התמיכה של
מבקשי התמיכה  ...ידע ,תעשייה למען חינוך מתקדם ,עמותה רשומה ומרכז
סיוע נפגעות או נפגעי תקיפה מינית השרון בנושא חינוך פורמלי .מי בעד? פה
אחד ,תודה רבה .סעיפי עדכון לבקשת התמיכה של מבקשי התמיכה
הפדרציה ליהדות מרוקו ו ...תמר בנושא חינוך בלתי פורמלי .יש לכם את שני
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המוסדות .מי בעד? תודה רבה ,פה אחד .דיון ב ...שיקול דעת של ועדת
המשנה לתמיכות לשנת  2017בנושאים ,לכולכם יש את כל הפירוט?
דוברת:

מי בעד?

ג'ו ניסימוב:

מי בעד?

ירון עולמי:

כאן אני לא מצביע על פרקינסון.

ג'ו ניסימוב:

מחשש ...

(מדברים יחד)
טובה רפאל:

אני לא רוצה בבקשה לאשר את  ...רזיאל בסעיף ,8

ג'ו ניסימוב:

רגע ,רגע,

עו"ד ענת קרן בהרב:

אז טובה מצביעה,

טובה רפאל:

למעט סעיף  8איבט רזיאל .רוצים הסבר?

דובר:

לא.

דובר:

לא.

טובה רפאל:

או קיי .אני לא מוכנה שחרדים יתנו,

דובר:

לא ,אנחנו לא,

(מדברים יחד)
ג'ו ניסימוב:

סעיף אחרי ו' ,דיון בתבחינים לחלוקת תמיכות לשנת  .2018מועצת העיר
מקבלת את המלצות הוועדה,

יונתן יעקובוביץ :רגע ,רגע ,ג'ו .היה ,סליחה רק שאני עוצר אותך ,יש ,קיבלנו פרוטוקול
שהוא מתן תמיכות ,מצורף פרוטוקול מוועדת המשנה לתמיכות מיום זה
לדיון בסעיף האישור .אנחנו בסעיף הזה ,נכון?
רינה זאבי:

הפרוטוקול מה 19-לחודש זה הדיון בתבחינים.

יונתן יעקובוביץ :אז עכשיו אנחנו בעצם מאשרים את מה שרשום שם בתוכו?
רינה זאבי:

נכון.

יונתן יעקובוביץ :אז הייתי רוצה רק לתת איזושהי הערה.
דובר:

אני רוצה לתת הרבה הערות.

יונתן יעקובוביץ :לגבי ה ,תי תן .יש את העניין בתמיכה בנושא פעילות למען בעלי חיים .אני
מסתכל בפרוטוקול ששלחתם ,זה בעמוד  .7אני לא יודע ,אני לא הצלחתי
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למצוא את זה בסעיפים ,מצטער .הסתכלתי גם בסעיפים עצמם ,לא הצלחתי
למצוא איפה זה.
דוברת:

סעיף בעלי חיים?

יונתן יעקובוביץ :כן .אתם יודעים באיזה סעיף זה? אני לא,
עו"ד ענת קרן בהרב :אה ,באיזה סעיף זה בתבחינים?
יונתן יעקובוביץ :כן .אני רק ראיתי את זה בפרוטוקול ,אני לא מצליח לראות את זה,
עו"ד ענת קרן בהרב :אה ,או קיי .אני אפנה אותך.
יונתן יעקובוביץ :אבל לא משנה ,זה לא רלוונטי כרגע לסעיף כי לא משנה מה הסכום שם,
אני חושב שזה דבר שהוא קיים כבר כמעט בכל השכונות בהרצליה .יש מכה
מאוד חמורה של חתולים .אני יודע שלפחות אצלנו במרינה כבר בגלל
שהווטרינר לא מצליח להגיע לשם בגלל שאין לו מספיק כוח אדם ,מספיק
תקצוב ,אני לא נכנס עכשיו למה זה אנחנו בעצמנו עושים את העיקור של
החתולים באזור של המרינה ,בשכונה איפה שאני גר בנוף ים כמה פעמים
התק שרנו ,באמת באים ומנסים אבל צריך לתת איזשהו מענה לזה למה זה
באמת הופך להיות מכה .אני בסמטת רחוב אחד יותר מ 50-חתולים וזה
פשוט כל הזמן רק מתרבה .זה מטורף.
עו" ד ענת קרן בהרב :יונתן ,בפועל לא שינינו את התבחין ,לא שינינו אותו באופן מהותי .זה
יותר שינוי של נוסח כי כתוב טיפול בחתולי רחוב ,טיפול בחתולי רחוב כולל
הכול ,פשוט זה לא פורט .הורדנו את הפירוט,
יונתן יעקובוביץ :בגלל זה,
עו"ד ענת קרן בהרב :והשינוי היה,
יונתן יעקובוביץ :בגלל זה נתתי את ההערה באופן כללי לגבי הנושא הזה כי הוא עלה,
וראיתי שהוא עלה ,זה הכול.
עו"ד ענת קרן בהרב :עמוד  ,19דרך אגב.
דובר:

כן ,ירון.

ירון עולמי:

אנחנו בתבחינים ,כן? בעמוד  29 ,28בתבחינים .כן ,תראו .אני הראשון שבעד
שיגיעו צופים ,שיהיה קהל .זה דבר שאין לו אח ורע ,אין ספור בלי התמיכה
של האוהדים .ומה לעשות שלא הכול תלוי בקבוצות ,אפילו לא בהצלחה
שלהם כמובן אבל גם במתקן וגם בשעות המשחקים וגם בתנאי הצפייה
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ויותר מזה ,אני לא יודע איך הגענו לזה ש 50-אחוז ,כלומר חצי מההקצבה
לקבוצות האלה יקבע על פי קהל ,שאני לא  ...להשוות לערים אחרות ,אין
לזה אח ורע לא בארץ ,בעולם גם אין לזה אח ורע.
יונתן יעקובוביץ :למה לא?
ירון עולמי:

כי פשוט אין.

יונתן יעקובוביץ :לא ,אני שואל אותך אבל למה לא לעשות את זה לפי מספר צופים.
ירון עולמי:

תראה ,אם זה היה תלוי ,נניח ,סתם דוגמה ,בבעל הקבוצה ,וואלה .אז היה לו
את המתקן הכי טוב ,היה לו את שעת משחק,

(מדברים יחד)
ירון עולמי:

לא ביום שישי שכולם הולכים לטיב טעם לקנות את המצרכים שלהם ,כן? אז
היה נהדר ,הוא היה יכול להביא קהל .אם הוא היה יכול לעשות מה שהוא
רוצה ואיך שהוא רוצה ,מצוין.

יהודה בן עזרא :התחשבנו ב,
יונתן יעקובוביץ :אבל שנייה,
ירון עולמי:

מי יקבע את זה? אז מה קורה? אז מה הוא יעשה? יכניס את כולם בחינם ,אז
מה? אז הוא יכול להכניס גם  10אלף בחינם .לא מבין .כל  ...תגרור רק
לפוילשטיקים ויצא שכרנו בהפסדנו .אני לא יודע.

יהודה בן עזרא :אז מה אתה רוצה ,ש,
יונתן יעקובוביץ :אגב ,אם מגיעים הרבה צופים בחינם יכול להיות ששווה לתקצב כזה דבר.
זה לא משנה ,זה מספיק מעניין אנשים ,זה חלק מהפעילות שאתה רוצה
לקדם בתוך עירייה .זה לא משנה עכשיו כמה כסף מוציאים על זה .אבל אתה
מסכים שאם אין צופים ,ירון ,אתה מסכים שאם אין צופים אין סיבה לשים
כסף בתחום? אם אף אחד לא בא לראות את המשחק יש סיבה שהעירייה
תממן את זה?
דובר:

אם קבוצה לא טובה אז בוא נסגור,

יונתן יעקובוביץ :לא קשור לקבוצה .יש צופים אין צופים ,זה מה שאני אומר.
משה פדלון:

ירון ... ,כדורגל .למי היא עונה? לקהל ,שיבוא קהל .הקהל לא מגיע.

ירון עולמי:

נכון ,אבל גם כן תלוי בקבוצה,
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יהודה בן עזרא :התחשבנו בהפועל הרצליה ,למשל ,שטענו שהמשחקים חלק גדול
מהמשחקים זה ביום שישי בצהריים.
ירון עולמי:

נכון ,במכבי הרצליה כל המשחקים בימי שישי.

יהודה בן עזרא :התחשבנו ,לא כל המשחקים .התחשבנו,
ירון עולמי:

אחד אולי בימי שני.

יהודה בן עזרא :רגע ,אני עונה.
ירון עולמי:

כן ,כן ,כן.

יהודה בן עזרא :אני עושה לך כמו אמסלם אבל אני מסביר.
ירון עולמי:

תסביר ,תסביר.

יהודה בן עזרא :התחשבנו בהפועל .אין שום סיבה בעולם שמשחק שמכבי הרצליה
שהעירייה משקיעה שם ,נותנת תמיכה של  2מיליון שקל בשביל שיבואו ,20
,50 ,40 ,30
משה פדלון:

 100אלף שקל למשחק.

יהודה בן עזרא :שיביאו ,יש להם קבוצות ילדים ,יש להם קבוצות נוער,
ירון עולמי:

באים .אתה בא למשחקים ,יהודה? מתי היית פעם אחרונה במשחק?

יהודה בן עזרא :אנחנו לא אמרנו להם ,אנחנו לא אומרים להם תמכרו כרטיסים.
יונתן יעקובוביץ :כמה אוהדים יש,
משה פדלון:

ירון ,אני רוצה,

ירון עולמי:

יהודה ,מתי היית פעם אחרונה במשחק של מכבי הרצליה?

(מדברים יחד)
ירון עולמי:

עשרות ילדים ,כל משחק  ...אנחנו מביאים את כל מחלקת הנוער ,מביאים
את הילדים,

(מדברים יחד)
ירון עולמי:

יש דרך ,ולבוא ולהגיד מרגע לרגע  50אחוז מהתמיכה זה קצת קיצוני.30 ,20 .

אלעד צדיקוב :זה מאוד חכם גם .אם אין לי  ...אז למה  ?...להשקיע בדברים אחרים.
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :כשיגיעו  800צופים למכבי בשבת ,אני אהיה ה.801-
יונתן יעקובוביץ :אגב ,ירון .במשחק כדורסל של בני הרצליה חצי מהקהל זה אנשים
מרעננה.
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חצי מהקהל זה אוהדי חוץ.

יונתן יעקובוביץ :בסדר .אבל אף אחד לא אומר לך שזה חייב להיות,
(מדברים יחד)
ג'ו ניסימוב:

חבר'ה ,מי בעד?

טובה רפאל:

רגע ,בעד מה? יש לי שאלה פה.

דובר:

נו ,קדימה.

טובה רפאל:

יש לי שאלות .בעמוד  ,14סעיף  ,4אולי זיכרוני אולי מטעני או לא אבל אני לא
זוכרת שהחינוך הלא פורמלי נתן גם תקציבים לפעילות פנאי לילדים ונוער
בנושא מסורת ומורשת וחגים .אופן חלוקת התמיכה בחינוך הבלתי פורמלי.

עו"ד ענת קרן בהרב :זה היה ב.2017-
טובה רפאל:

או קיי ,אז אני לא שמתי לב אז ואני עכשיו שואלת למה אנחנו צריכים לתת
 ...לחינוך הבלתי פורמלי.

יהודה בן עזרא :אבוד ,אם לא שמת לב בחמש שנים האחרונות אז זה אבוד לך.
טובה רפאל:

או קיי ,אז אני עכשיו מעלה את זה.

יהודה בן עזרא :והיית שותפה לקריטריונים.
טובה רפאל:

יכול להיות ,לאלה לא.

יהודה בן עזרא :אז א' ,היית שותפה .ב' ,מה לא בסדר בזה?
טובה רפאל:

אני לא יודעת,

יהודה בן עזרא :סדנאות  ...פעילות פנאי לילדים ונוער בנושא מסורת ,מורשת וחגים .מה
רע?
יונתן יעקובוביץ :מה זה למשל?
יהודה בן עזרא :הדלקת נרות חנוכה.
טובה רפאל:

אם יש לנו את הפ עילות דרך הכוללים וחינוך לזהות יהודית ,אז אני חושבת
שזה כפילויות.

יהודה בן עזרא :הם לא כפילויות.
טובה רפאל:

טוב ,ב ,24-חינוך,

דובר:

כל מה שיהודי שונאים אותו?

טובה רפאל:

חס וחלילה .חינוך לזהות יהודית,

יהודה בן עזרא :אנחנו לא חייבים להסכים על כל דבר.
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אני לא אמרתי שחייבים .בחינוך לזהות יהודית אני מבקשת להוסיף באישור
ה...

יונתן יעקובוביץ :בסוף ה,
טובה רפאל:

בעמוד .24

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :מה את מבקשת?
יונתן יעקובוביץ :למה את לא יודעת לבדוק אם ...
יהודה בן עזרא :מה את מבקשת?
טובה רפאל:

אני מבקשת להוסיף שיתכנסו שלפחות  20ילדים ובני נוער ,לצורך לימוד
והכרת מושגי יסוד ביהדות ,מסורת וכדומה ,באישור ההורים שלהם.

(מדברים יחד)
איה פרישקולניק :אבל זה סוכם שכן ישאלו את ההורים.
טובה רפאל:

אבל זה לא כתוב פה,

איה פרישקולניק :לגבי לפחות ה,
טובה רפאל:

אבל זה לא כתוב פה.

איה פרישקולניק :או קיי ,את צודקת .אני חושבת ש,
דובר:

יש בעיה עם זה?

איה פרישקולניק :החינוך הרגיל זה,
יהודה בן עזרא :אני חושב ש,
(מדברים יחד)
טובה רפאל:

רגע ,יש לי עוד משהו אחד.

יהודה בן עזרא :אבל לא עניתי לך.
טובה רפאל:

אה ,או קיי .אתה ,אני שמחה לשמוע תשובה.

יהודה בן עזרא :בקריטריון זה אי אפשר להכניס אישור הורים .הקריטריון אנחנו הולכים
על קריטריונים  10 ...ילדים,
עו"ד ענת קרן בהרב :לחלוקת כספים.
יהודה בן עזרא :לחלוקת כספים .יחד עם זה ,אנחנו ננחה את הרפרנטים שבהחלט שאיפה
שיש מקום לבקש אישורי הורים ,לבקש אישורי הורים.
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סליחה ,אני חולקת עליך .כמה זה? הגדרות ,בתוך הגדרה לחינוך זהות
יהודית משמע מה זה אומר ואפילו כתוב פה גם אישור של מנהל המקום או
משהו כזה ,ולכן ביקשתי להוסיף,

יונתן יעקובוביץ :לא ,לא רשום.
דוברת:

לא רשום.

טובה רפאל:

שיתקיימו במוסדות המעוניינים בכך .מוסדות המעוניינים בכך ,מבחינתי זה
מנהל מוסד שמעוניין בכך.

עו" ד ענת קרן בהרב :א' ,לא נאמר ,לא נאמר אישור ,נאמר מוסדות המעוניינים בכך וכמו ש,
בצופים חלק מהקריטריונים שלנו הם לא אישורי הורים ,זה דברים שכמו
שאמרנו כאן,
טובה רפאל:

חבר'ה ,אני אמרתי מה אני חושבת שצריך להיות .אמרה איה שסוכם בחינוך
הפורמלי שזה יהיה גם אישור ההורים.

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :שאלת תשובה ,קיבלת תשובה.
יונתן יעקובוביץ :הלאה ,הלאה.
יהודה בן עזרא :נתתי לך תשובה .בקריטריונים אנחנו הולכים על קריטריונים מדידים
לחלוקת כסף.
טובה רפאל:

עניתי לך שזה הגדרה פה.

יהודה בן עזרא :רגע,
טובה רפאל:

זה לא קריטריון.

יהודה בן עזרא :רגע ,אנחנו  ...יחד עם זה ,אני מקבל את מה שאת אומרת.
טובה רפאל:

או קיי.

יהודה בן עזרא :אנחנו ננחה את הרפרנטים שבפעילויות שמחייבות אישורי הורים אנחנו
נבקש אישורי הורים.
טובה רפאל:

תודה רבה.

יהודה בן עזרא :נעשה ...
טובה רפאל:

תודה רבה .בעמוד  ,25סעיף ,אופן חלוקת התמיכה סעיף  ,1מדובר כשתלמיד
הוא לא הרצלייני משקלו היחסי יהיה חצי ,או קיי?

דובר:

ואז יש את התלמיד שלומד חצי יום משקלו יהיה חצי מיום שלם.
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טובה רפאל:

עכשיו ... ,חצי יום ,מה יהיה משקלו אם הוא,

דוברת:

יש בסוף טבלה.

טובה רפאל:

רבע?

דובר:

 25אחוז.

דובר:

 50אחוז,

דובר:

לא ,לא .אבל זה אני חייב להגיד ,היא שאלה ,גם לא הצלחתי להבין את זה.

(מדברים יחד)
דובר:

המציאות היא שאין חצי יום ...

טובה רפאל:

אני לא יודעת .אולי מחר יהיה? אולי ב 2018-יהיה?

דובר:

בסדר ,שאלה טובה.2018 ... ,

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :נבדוק,
טובה רפאל:

או קיי .נגמרו לי השאלות ,תודה רבה.

ג'ו ניסימוב:

אפשר להצביע?

אלעד צדיקוב :רגע ,רק לפרוטוקול .רק לפרוטוקול ,ההערה שנאמרה נאמר בבלתי פורמלי
על שכר דירה שעדיין לא הוכנסה ,שתיכנס בבקשה בפרוטוקול הזה.
דובר:

מה זה שכר דירה?

אלעד צדיקוב :תבחין בבלתי פורמלי.
יהודה בן עזרא :לא משנים שום תבחין.
אלעד צדיקוב :תוספת.
עו"ד ענת קרן בהרב :אין תוספות.
יהודה בן עזרא :אתה רוצה ,אל תצביע על הכוללים עכשיו .לא מצביעים שוב ולא משנים
את התבחינים .אמרנו ב,
דובר:

ב.2016-

דוברת:

 2016כבר לא יהיה.

יהודה בן עזרא 2017 :מבחינת תבחינים אין שינויים... 2019 .
דוברת:

הדיון הוא בוועדה.

יהודה בן עזרא :אני אהיה פה .לא יודע מי עוד יהיה פה.
דוברת:

טוב ,ג'ו ,אפשר להצביע.
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ג'ו ניסימוב:

טוב ,אפשר להצביע ,חברים? מי בעד התבחינים? פה אחד?

ירון עולמי:

שנייה .אני רוצה לציין שאני בעד עם הסייג של ה ,סעיף קהל.

ג'ו ניסימוב:

תודה רבה .המלצות ועדת השמות ,המועצה מתבקשת לאשר את המלצות
ועדת השמות,

מאיה:

אנחנו יוצאים החוצה,

דוברת:

עכשיו? רגע.

יהודה בן עזרא :במקום לקחת את הילדים שלך לבית"ר ירושלים תביא אותם למכבי.
(מדברים יחד)
צבי וייס:

אני בניגוד עניינים בדבר הזה.

ירון עולמי:

תבוא ,בוא תראה .אתם מדברים על דברים שאתם לא רואים.

ג'ו ניסימוב:

המלצת ועדת השמות .המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת השמות,
הפרוטוקול מולכם חבריה? הערות?

יוסף לונדון:

אני אבקש להתייחס לשני סעיפים .סעיף הראשון,

צבי וייס:

לאיפה הגענו?

יוסף לונדון:

לוועדת שמות .סעיף ח' ... .ועדת שמות ואני מבקש להתייחס לסעיף  ,12סעיף
קריאת מתחמים על שם שבעת הכוכבים .אני אצביע בעד הסעיף הזה ,אני
רק מבקש לציין ,אנו נאשר עכשיו קריאה ,קריאת מתחמים על שם שבעת
הכוכבים ,כדי למנוע בלבול וכדי להקל על ההתמצאות של תושבי העיר
ואורחיה ,אני ממליץ להסתפק במכלול מכובד זה ולא להוסיף מתחמים
נוספים הנושאים את השם שבעת הכוכבים.

משה פדלון:

כמה דברים שהם ממוסדים ,יוסי .שדרת שבעת הכוכבים,

יוסף לונדון:

אדוני ,אני אמרתי .מה שנקבע כאן אני מצביע בעד.

משה פדלון:

אה ,בסדר.

דוברת:

הוא אומר שבעתיד,

יוסף לונדון:

אני חושב ,אני אוסיף ואני אומר ,זה גם גורם לזילות .חבל .זה מקבץ של 5
שמות מכובדים ,אפשר להסתפק.

צבי וייס:

נסכים על  ,כל כוכב יהיה זה.

יוסף לונדון:

אני מבקש להתייחס לסעיף  .14בסעיף  14כתוב ,אם אפשר להיות רגע בשקט.
בסעיף  14כתוב ,נקודה שנייה ,במתחם גליל ים בהמשך לרחוב רחבעם זאבי
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וכולי .אני אצביע בעד הסעיף הזה ואני מבקש להעיר ,אפרופו רחוב רחבעם
זאבי ,שלא עליו מצביעים עכשיו .בסעיף זה מוזכר רחוב רחבעם זאבי .לאור
מה שהתגלה עד היום אני מבקש לדעת האם חברי המועצה שהצביעו בעד
הנצחת רחבעם זאבי בהרצליה ,או שנמנעו בהצבעה ,היו מוכנים שהבת
שלהם תשרת בלשכתו של רחבעם זאבי .אני שב ופונה לחברי מועצת העיר,
לבטל את ההחלטה המבזה את העיר ואת תושביה .תודה.
משה פדלון:

תודה.

ירון עולמי:

לא בהקשר הזה,

משה פדלון:

מה ,טרומפלדור?

ירון עולמי:

לא .אני רוצה ,בסעיף  14אני מבקש להפנות את תשומת הלב לנקודה
השלישית באזור התעשייה במתחם הרחובות שנקר ,לייבוביץ' ,אלטנוילנד,
החושלים .אני אצביע בעד הסעיף הזה אבל אני רוצה לציין שאם כל אלה
שהצביעו בעד ישעיהו לייבוביץ' ,שקרה לחיילי צה"ל יהודי-נאצים ,שביזה
את כל מוסדות ישראל ,שהיה דוגמה לשנאת ישראל ,בטח היום אם הוא היה
חי היה תומך ב ,BDS-האם אתם עדיין חושבים שמגיע לו בהרצליה רחוב
שבירושלים הוא לא קיבל רחוב ,שזה עיר הולדתו ,שבכל הארץ סירבו בתוקף
להנציח אותו .בן אדם שביזה את רבין ולא קיבל את פר ישראל כשהציעו לו
אותו .האם ראוי שימשיכו להנציח אותו ודווקא עוד לקחת רחוב נעמי שמר
ולחתוך אותו באמצע כדי שיהיה רחוב לישעיהו לייבוביץ' .אני מציע למועצה
לשקול את זה מחדש .אני אצביע בעד הסעיף הספציפי הזה כי הוא רק נקודה
בתוך סעיף .14

משה פדלון:

תודה.

ג'ו ניסימוב:

חבר'ה ,הצבעה.

צבי וייס:

מה שהוא מצביע ,אמר  ...בדברים.

משה פדלון:

וייס,

ליאת תימור :סליחה ,שאנחנו כאן גם להשמיע את הדעות שלנו.
צבי וייס:

אז קודם תשמיעו,

ליאת תימור :אז זה בסדר,
(מדברים יחד)
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מי בעד ,חבריה? מי בעד המלצת ועדת שמות? מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.
חוק עזר הרצליה ,הסדרת מקומות רחצה תשכ"ח  .1997יש לכם את מסמך
היועץ המשפטי בהסדר תיקון חוק העוזר לנוסח חוק העזר .הערות?

יונתן יעקובוביץ :אני אשמח רק להגיד  2מילים טובות לאייל רייך ולכל המחלקה
המשפטית שבאמת טרחו בעניין הזה.
מאיה:

תגיד את זה לפרוטוקול ,שישמעו.

(מדברים יחד)
ג'ו ניסימוב:

כולם בעד? פה אחד ,תודה רבה.

יהודה בן עזרא :כל הכבוד לגלי שעבד מול זה.
דובר:

תמך בהם.

דוברת:

וכל הכבוד לאולגה.

ג'ו ניסימוב:

המלצות הוועדה לסיוע בדיור .יש פה פרוטוקול הוועדה מיום  2לנובמבר
 .2017הערות?

דובר:

סיוע בדיור ,טובה.

ג'ו ניסימוב:

סיוע בדיור.

דובר:

כתוב סיוע ,כמעט הכול כאן אפס.

ג'ו ניסימוב:

מי בעד? פה אחד ,תודה רבה .שונות.

משה פדלון:

חברים ,אני רוצה להוסיף.

ג'ו ניסימוב:

קיבלתם את הצפי של הישיבות לשנה הבאה?

מאיה כץ:

רגע ,רק להוסיף שהשבוע בפעם הראשונה,

ליאת תימור :רגע ,תוספות בהעסקה נוספת ,זה משהו ש,
מאיה כץ:

כן ,אנחנו כבר בסוף הישיבה.

(מדברים יחד)
צבי וייס:

ביום ראשון יש אזכרה ליהושוע גורה שהיה פה גם ראש העיר ואני רוצה
באמת לשבח את  ...ראש העיר שפעלו שהעירייה תעשה את ההנצחה הזאת.

מאיה כץ:

הוא ראוי.

דובר:

כל הכבוד.

צבי וייס:

יש גם אזכרה ל,

דוברת:

רגע ,ויש בעמוד,
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משה פדלון:
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ששש ,חברים.

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

רגע ,רק עוד משפט לסיכום.

צבי וייס:

לי אין בעיה ,תעשי את זה ברוטציה.

ליאת תימור :רגע ,אני רוצה רגע להעסקה,
מאיה כץ:

עוד דקה אחת ,רק לפני,

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

בתחילת הישיבה ,כשראש העיר והמנכ"ל ציינו את כל הדברים שהיו אז
התקיים גם לראשונה אירוע של כל חברות ההייטק באזור התעשייה בטורניר
כדורגל בין חברות ,זה היה בפעם הראשונה .השתתפו למעלה מ 16-חברות
שזה באמת הישג מאוד יפה לראות את ההיענות שלהם שהם עובדים 24/7
ועוד באים אחר כך לשחק פה גם כדורגל.

דובר:

אגב ,היה שם יותר צופים מאשר במשחקים של מכבי הרצליה.

מאיה כץ:

אז גארי ,מהצד הזה לצד הזה ,ישר כוח.

משה פדלון:

תודה רבה ,הישיבה הסתיימה.

-סוף הישיבה-
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