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 יועמ"ש עו"ד ענת קרן בהרב  

 סמנכ"ל בכיר    ג'ו ניסימוב

     

 סדר היום:

 אישור פרוטוקול –סעיף א 

 עדכון רה"ע –סעיף ב 

 עדכון מנכ"ל –סעיף ג 

 לסדרהצעות  –סעיף ד 

 עילות מתנדבי יחידת הג'יפיםפהצגת  –סעיף ה 

 תב"רים –סעיף ו 

 ב' –סעיף( ותוספות )מילואים( שינויים הצעת שינויים )העברה מסעיף ל –סעיף ז 

במרכז המסחרי  72הסכם בין עיריית הרצליה לבין מר יעקב בוזגלו להשכרת חנות –סעיף ח 

 דגניה, נווה עמל, הרצליה

במרכז המסחרי דגניה,  66הסכם בין עיריית הרצליה לבין ד"ר רביע להשכרת חנות  –סעיף ט 

 נווה עמל, הרצליה

רפות העירייה לתוכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה" של פורום אישור הצט –סעיף י 

  15-ה

 אישור המלצות הוועדה להעסקה נוספת –סעיף יא 

 אישור המלצות הוועדה לסיוע בדיור –סעיף יב 

 סלילת רחובות –סעיף יג 

 מינויים –סעיף יד 

 המלצות הוועדה להקצאת קרקע –סעיף טו 

 שונות -סעיף טז 
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 פרוטוקול

 

 אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה. בבקשה, ג'ו.ערב טוב.  :פדלוןמשה 

 

 אישור פרוטוקול –סעיף א 

 . להלן, אפשר? 66אישור פרוטוקול, יובא לאישור פרוטוקול  ו ניסימוב: 'ג

 מי בעד אישור הפרוטוקול? משה פדלון: 

ום התרומה יש החלטת ועדת תרומות, מבקש את המועצה לעדכן את סכ ו ניסימוב: 'ג

לפברואר, קבלת תוספת  25-בהתאם להחלטת ועדת התרומות ביום ה

 28,500שקלים, ארגון נכי צה"ל. סך התרומה הכללית  13,500לתרומה בשווי 

 ש"ח. מי בעד? תודה רבה. 

 לא עלה ...?  דוברת:

 עלה אבל חצי סכום ואז הם השלימו, הם הוסיפו עוד סכום כי אנחנו עשינו ו ניסימוב: 'ג

 להם תגבור באירוע אז פה אחד, תודה רבה. עדכון ראש העיר, בבקשה.

 שוב שלום לכולם, מכובדי כולם. משה פדלון: 

ענת, לאשר את זה שהבאנו עכשיו סכום כספי מרגע לרגע? לא רוצה לעשות  ירון עולמי:

 את זה ליתר ביטחון?

עצה. ככלל, מאשרת זו תרומה, המועצה, זה רק מובא לידיעת המוד ענת קרן בהרב: "עו

 הוועדה, תיקנו את הפרוטוקול ועדכנו את הוועדה.

 אני רק דואג ל, ירון עולמי:

 ועדת תרומות דנה בזה עוד פעם ואישרה את זה.ד ענת קרן בהרב: "עו

 ההחלטה היא לאשר את הפרוטוקול. זה בסדר. :זאבי רינה

 

 עדכון רה"ע –סעיף ב 

 עדכון ראש העיר.  ו ניסימוב: 'ג

רשויות  15טוב, מכובדיי כולם. העיר הרצליה חתמה השבוע יחד עם עוד  פדלון: משה 

ברית ערים לאיכות חיים וסביבה. היעד של תכנית ברית  מקומיות על הצהרת

ערים לאיכות סביבה לטפח עירוניות חיה ומשגשגת, חיזוק הכלכלה 
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באופן  העירונית, שיפור החוסן העירוני, שיפור איכות החיים והסביבה בעיר

שיענה על צרכי ההווה בלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את 

צרכיהם, והכי חשוב, לאמץ את עקרונות הקיימות והגנת האקלים בחזון 

העירוני והתנהלות העירייה כתפיסה אסטרטגית מקיפה, רוחבית וחוצת 

ה מחלקות. אני רוצה להודות למנכ"ל העירייה, לרוני גאון ראש אגף שאיפ"

ובעיקר לנטע מהיחידה שהובילה את המהלך הזה לחתימה על האמנה ומכאן 

שנתית. -המערכת העירונית יוצאת לדרך לבניית תכנית עבודה שנתית ורב

היום בצהריים התבשרנו שהמרכז הבינתחומי הרצליה יהפוך למעשה 

לאוניברסיטה הפרטית הראשונה בישראל לאחר שהמועצה להשכלה גבוהה 

חברי  21האקדמי להעניק תואר דוקטור. שמחתי לשמוע שכל  אישרה למוסד

המל"ג שהשתתפו בדיון הצביעו בעד. נפגשתי אחר הצהריים עם פרופסור 

אוריאל רייכמן ובירכתי אותו על ההחלטה ההיסטורית, זו באמת בשורה 

משמחת. מכובדי, אנחנו לקראת חג הפסח. שבוע הבא נחגוג עם המשפחות 

עמותות עירוניות החלו בחלוקת חבילות מזון את חג הפסח ועשרות 

למשפחות שידם אינה משגת. בהערכה שלי יחולקו למעלה מאלפיים חבילות 

מזון ברחבי העיר. זו גם פעם ראשונה שיחולק מזון מבושל וטרי למאות 

משפחות. יוזמה של תושב העיר עוד מספר אנשים טובים , שם התושב הוא 

ל'ה. הם לקחו עליהם את הפרויקט ומאות רותם לוין, עם גוף שנקרא דינ

משפחות נענו לקריאה ויבצעו את המזון החם והטרי. ביום חמישי הבא 

המזון יבושל, יועבר למרכז הלוגיסטי שיוקם בבית ספר ברנר ולמחרת בבוקר 

     הוא יועבר על ידי מתנדבים לאותם משפחות. ישר כוח לכל היוזמים. 

חברה מלוכדת יותר. אלו הם הדברים שלי, אנחנו נקבל חברה טובה יותר ו

 בבקשה.

 

 עדכון מנכ"ל –סעיף ג 

 עדכון מנכ"ל, בבקשה. ו ניסימוב: 'ג

ערב טוב. דוברות העירייה ממשיכה בקמפיין להסברה להליך שיתוף  יהודה בן עזרא: 

הציבור, מתכננים את הרצליה ביחד. עברנו לשלב השני של השולחנות 

בים לרעיונות ולתובנות של התושבים באשר העגולים בהם אנחנו מקשי
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לתכנון אזור המגורים הקרוב לביתם. אנחנו מחר מקיימים ישיבה במסגרת 

קמפיין הסברה על תכנית פינוי בינוי שכונת יד התשעה. אנחנו נציג את 

ההדמיות של התכנית שיהיו בהמשך ואת מפתח התמורות. קמפיין הכי נקי 

של המרחב הציבורי לקראת חג הפסח. אגף בעיר. על הניקיונות וההכנות 

הרווחה הקים אתר חדש המרכז באופן מסודר את כל שירותי הרווחה 

העירוניים לתושבים. יום המעשים הטובים, היה יום מוצלח מאוד. זה 

למעשה לא היה יום, זה היה במשך שבוע ימים והדוברות דאגה ליחסי ציבור. 

התחלנו לקשט את העיר לאירועי יום אגף תב"ל, כפי שאתם רואים ברחובות, 

העצמאות באמצעות אגף תב"ל ונערכים לוגיסטית ובטיחותית לאירועי יום 

העצמאות. אתמול קיימנו במחנה פיקוד העורף ברמלה יום עיון סימולטור 

בתרחיש של מלחמה להעלאת רמת המוכנות של העיר למצב חירום, איום, 

יש ומדרכות ברחבי העיר. אגף שלא יבוא. ממשיכים את מבצע סימוני כב

הביטחון עיקר עיסוקו בתחום הכנה לאבטחת אירועי העדליידע שעבר עם 

, אירועי יום ןאפס תקלות. לחודש הקרוב האגף נערך לכל אירועי יום הזיכרו

העצמאות ועוד אירועים רבים העתידים להתקיים בעיר מדי שנה מייד אחרי 

הקייצי בהמשך. האגף מוביל מהלך יום העצמאות עם המזג אוויר האביבי ו

בשיתוף המשטרה להפעלת משמר שכונות וכבר מפעיל את משמר השכונות 

בנווה עמל במתכונת עירונית וכאמור בליווי המשטרה. הכוונה להמשיך 

להרחיב את פעילות משמרי השכונה בכל השכונות, בכל מקום שזה קיים, 

ה מקומות. אגף תקשוב, ביד התשעה אפשר לראות שזה פועל יפה ובעוד כמ

במסגרת העיר החכמה. מערכת שליטה  GISעל בסיס  םפיתוח מספר יישומי

ובקרה על ציון רחובות. דיווח מהשטח לצפייה במפת העיר בצבעים אדום, 

ירוק, כל אחד מהמנהלים באגף שאיפ"ה, בעיקר מנהל האגף ומנהל המחלקה 

זה וכשלראש העיר  שאחראי על הפעלת כל מערך הניקיון יוכל לראות את

ולמנכ"ל ישעמם אז גם הם יוכלו להיכנס ולראות מה מצב הניקיון בעיר. 

רוני, אל תדאג, אין לנו הרבה זמן. אנחנו משועממים אנחנו סומכים עליך ועל 

גם יהיה לנושא של חירום. אמרתי, ליום שלא יבוא,  םהצוות שלך. אותו יישו

ם, חסימת צירים וכל מה שקשור דיווח מהשטח עדכני בלייב על נפילת טילי

לעניין הזה. אגף הרווחה, מוכנות לחירום. במסגרת יום המעשים הטובים 
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הונחו מאות שלטי ... לצורך הגברת המוכנות בחירום עבור אוכלוסיית 

הכבישים על ידי תלמידי בתי ספר. ערב בנושא שילוב ילדים, צוותים 

ה לחינוך מיוחד וקבוצת מיוחדים במערכת החינוך יתקיים יחד עם המחלק

ההורים המיוחדים. נפתחה סדנת מחשבים בין דורית בבית ספר מפתן 

במסגרת פרויקט היזמות החברתית של פעילי הגיל השלישי. יחידת טיפול 

בהתמכרויות, מתוכננת קבוצה שתתכנס אחת לחודש שמטרתה ביסוס מעגל 

וויות תמיכה חברתית שתחשוף את המכורים הנקיים לאקטואליה ולח

חדשות. הקבוצה תתחיל לפעול בחודש מרץ. מינהל נשים עסק בחודש מרץ 

אחוז  75למרץ באירועים לסיום ... נשים. רק לסבר את האוזן,  8-החל מ

אחוז מתפקידים הבכירים, החל ממנהל מדור  55-מעובדי העירייה הן נשים ו

הזמן עם אחוז הם נשים. אנחנו שוקלים להקים עם  55מחלקה אגף בעירייה, 

 המינהל לגברים, מישהו גם צריך לטפל בנו. 

 שמור את הדמעות. ליאת תימור: 

 אני אבוא לבכות על הכתף שלך, ליאת. יהודה בן עזרא: 

 תמיד. ליאת תימור: 

 אבל רק בהסכמה.  מאיה כץ:

אגף שאיפ"ה נערך לקראת פסח בפעילות מתוגברת. מבצעי נקי בעיר,  יהודה בן עזרא: 

אביב, בדיקת מערכות השקיה, פרסום ... מגרשים פרטיים  נטיעת פרחי

ואנחנו מתחילים במבצע שהוא מאוד קשה. אני לא רוצה להשלות. היערכות 

בנושא של יתושים. זה לא קל, השנה הזאת, אנחנו מתחילים מבעוד מועד 

-לטפל בנושא. אגף הנדסה. מפקידים את תכנית פינוי בינוי מעונות שרה, כ

יור. ביום רביעי כאמור שיתוף ציבור בשכונת יד התשעה. אגף יחידות ד 400

שנה למדינת ישראל. תכנית איץ',  70החינוך, חידון הרצליה הרביעי בנושא 

תכנית עירונית לחזון ולהגשמה. כל מנהלי בתי הספר נערכים לבניית מודל 

בית ספרי להטמעת מתודות ההוראה המשולבות באיץ'. אני מציע, ראש 

חת הישיבות שמנהל אגף החינוך יציג את הפרויקט הזה יחד עם העיר, בא

בארץ. חודש הבריאות. במהלך  ימנהל אגף המחשוב, דבר שהוא לדעתי ייחוד

מכשירים, דיפלטורים שהוצבו במקומות  112חודש מרץ ואנחנו התקנו 

ציבוריים במוסדות החינוך כולל הכשרת עובדי עירייה ואנשי צוותי חינוך. 
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שלא יבוא. אבל אנחנו צריכים להיערך ולהיות מוכנים. אגף תנו"ס  שוב, ליום

עסוק בימים אלה, אחרי שגמר את המבצע המורכב והמסובך והמוצלח של 

ואירועי הפורים ברחבי העיר, האגף נערך עכשיו  עהפקדת אירועי העדלייד

בשיתוף אגפי העירייה לכל אירועי יום העצמאות. מתחיל מערב יום השואה, 

, שירי לוחמים, ערב יום העצמאות וכל האירועים שקשורים ןיום הזיכרוערב 

 19-לעניין הזה. להזכירכם שהשנה יום העצמאות הוא למעשה מוקדם, כבר ב

 לאפריל. תודה רבה.

 יונתן ביקש את רשות הדיבור.  ו ניסימוב: 'ג

 אני מעדיף ש, משה פדלון: 

 יש לך את סעיף י', יונתן.  מאיה כץ:

 בסוף. ן: משה פדלו

 בשונות נעשה.  ו ניסימוב: 'ג

 בסדר, תודה. יונתן יעקובוביץ: 

 

 הצעות לסדר –סעיף ד 

 על ידי מר יריב פישר.  1הצעות לסדר. הצעה לסדר מספר  ו ניסימוב: 'ג

 הוא הודיע שהוא לא מגיע, אפשר לא,  יהודה בן עזרא: 

 אלא אם כן הנציגה רוצה?  משה פדלון: 

עה לסדר של מר ירון עולמי בנושא הנחה בארנונה לחיילי מילואים הצ ו ניסימוב: 'ג

 פעילים, אתה רוצה להציג?

 כן. ירון עולמי:

 קדימה. ו ניסימוב: 'ג

 לא צירפתם לחומר את התקנות עצמם שנחתמו על ידי שר הפנים. ירון עולמי:

 הן עדיין לא פורסמו. ד ענת קרן בהרב: "עו

 את ההצעה ואני אגיב בהתאם, או קיי?ששש, בבקשה תקריא  משה פדלון: 

הצעה בנוגע להנחה בארנונה לחיילי מילואים פעילים. אני אקריא, אני  ירון עולמי:

ארחיב ממש במעט. אין ספק שאנחנו חייבים תודה והערכה לאותם 

שעוזבים משפחה ובית, עבודה ונוחות ויוצאים להגן על  םמילואימניקי

שעה. אותם מעטים הנושאים בנטל המולדת ואזרחיה בכל מקום ובכל 
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המילואים ראויים לכל שבב הוקרה ותודה. לאחרונה החליט הממונה על חוק 

אחוז בארנונה  5ההסדרים לאפשר לרשויות מקומיות מתן הנחה של עד 

למשרתי מילואים פעילים והתקנה נחתמה בתחילת שבוע שעבר על ידי שר 

את התקנה חתומה. אני חושב  הפנים, אריה דרעי. מצורף בזאת, אני צירפתי

לאפריל. היא נחתמה ואמורה ממש בקרוב להתפרסם  13-שזה היה ב

 ברשומות.

 לא פורסמה. החוק תקף רק ממועד הפרסום, התקנה.ד ענת קרן בהרב: "עו

בפקודת העיריות. אין בעיה,  17אין בעיה. ההנחה תהיה מרגע ש, לפי סעיף  ירון עולמי:

סמליות, זה לאשר את זה. זה כבר מאושר. מייד זה יהיה. הנושא כאן זה ה

 אחר כך צריך להיות,

 אז איך הצעה לסדר יום? יהודה בן עזרא: 

 כי המועצה צריכה לאשר את זה.  מאיה כץ:

 )מדברים יחד(

 אדוני המנכ"ל, בוא תן לו להמשיך ואני אתן, משה פדלון: 

 חבר'ה, הכול בסדר.  ירון עולמי:

 לו להמשיך לקרוא את ההצעה לסדר.  חברים, תנו משה פדלון: 

 אפשר?  ירון עולמי:

 בבקשה ירון. משה פדלון: 

אני בגדול, אני מלווה את נושא המילואימניקים בחזית ואת מאבק  ירון עולמי:

המילואימניקים ויש הרבה ארגוני מילואים, יש המון מילואימניקים 

יהיה, זה לא בהרצליה. לא יודע כמה בהגדרה משרתים פעילים, זה אגב 

הנחה, שוב, אנחנו לא מדברים פה על הנחה אסטרונומית. זה מה שהמדינה 

 החליטה, זה היה דחיפה של, מה?

 חבל מאוד שזה כל כך מעט. טובה רפאל:

בואי, אלי בן דהן עבד על זה קשה, גם עם ארגוני המליאים. לזה הגיעו, זה  ירון עולמי:

 עדיף מכלום וב,

 קשה. אני מילואימניק. גם אנחנו עובדים דובר:

במדינה שכל שנה בתכל'ס אנחנו לרוב מעלים את הארנונה באחוז, שניים עד  ירון עולמי:

אחוז הנחה  5שלושה וחצי אחוזים, זה נחמד לקבל איזושהי הנחה בדמות 
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בארנונה, גם אם זה ייצא רק כמה עשרות או מאות שקלים בשנה במקסימום 

 וגם,

 ת.אבל המגמה חיובי מאיה כץ:

נכון. לאחר שהדבר הזה התפרסם באמת זה הגיע להמון רשויות מקומיות  ירון עולמי:

בארץ, הבקשה הזאת להעלות את זה במועצת העיר ולתת לזה אישור. 

בירושלים כבר שבוע שעבר ביום חמישי הם העלו את זה בישיבת מועצת עיר 

 ואישרו את זה, ניר ברקת.

 מילואים. יש שם הרבה חיילי יהודה בן עזרא: 

 כן. טובה רפאל:

כן. אני הבנתי שגם בתל אביב זה הועלה, היום בגבעתיים כבר הגישו את זה.  ירון עולמי:

אני יודע גם על הוד השרון. בסופו של דבר זה, רוב הרשויות בארץ, בטח אלה 

שיוכלו להרשות לעצמם את זה ושוב, מדובר כאן בסוף, הכול כולל הכול אולי 

י טיפה יותר, אלפי שקלים בשנה. זה ההשפעה על הארנונה כמה עשרות, אול

אבל שוב, העניין כאן זה הסמליות, העניין כאן זה ההערכה. העניין כאן זה 

לבוא ולכבד את אלה שמשרתים. את אלה שבאמת עושים דבר שהוא לא 

מובן מאליו. שוב, אני אומר את זה כאחד שגם חווה את זה לא פעם כולל 

ולל במבצעים שונים אם זה היה בשכם, במקומות שונים. בעופרת יצוקה, כ

ואני לא עברתי באמת מלחמה כמו ההורים שלי, כמו אבא  8צווי  3קיבלתי 

שלי. אנשים עוזבים הכול. אני אומר עוזבים הכול, אשתי הייתה לפני לידה 

יום  40, לפעמים 30של תאומים, עזבנו הכול, הלכנו. עוזבים הכול, עושים, 

 בשנה.

 היא דיברה איתי על זה שעזבת אותה והלכת. הודה בן עזרא: י

 זה נכון, היא לא סלחה לי. אבל זה דבר יפה.  ירון עולמי:

 זה רק לגבי המילואימניקים? יוסף לונדון: 

 כן. מאיה כץ:

 כן. זו ההחלטה שהתקבלה. ירון עולמי:

 רק אנשי מילואים. משה פדלון: 



 ד.נ.  03014
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

10 

 

רשות. ההחלטה הזו כבר התקבלה, זה לא רק לגבי  אגב, זו לא החלטה של ירון עולמי:

מילואימניקים. מי שעושה מילואים יום בשנה זה לא תקף לגביו. יש הערה 

 בחוק למשרת מילואים פעיל. 

 )מדברים יחד(

 חברים.  משה פדלון: 

 ההגדרה מפנה ל,ד ענת קרן בהרב: "עו

 על פי חוק ההסדרים. דובר:

 יש, ירון עולמי:

 רון,י משה פדלון: 

בואו. תנו לי לסיים עוד דקה וזהו. יש הגדרה בחוק מה זה משרת מילואים  ירון עולמי:

פעיל. אגב, באותה מידה יש הגדרה בחוק שזה הופך אותך להיות חבר 

במועדון בהצדעה. זה די דומה. אז בגדול עוד ועוד רשויות יקפצו על הנושא 

 5אחוז ייתן  5מי ייתן הזה ויאשרו אותו או בעצם יחבקו את ההמלצה הזו. 

אחוז. אני הצעתי דבר כזה, שמועצת העיר  5אחוז. אפשר לתת גם עד 

הרצליה, כהצעת החלטה. מועצת העיר הרצליה גאה במילואימניקיות 

ובמילואימניקים ההרצלייניים ומבקשת לאמץ את תקנות משרד הפנים 

ליה אחוז בארנונה למשרתי מילואים פעילים בהרצ 5ולתת הנחה בגובה 

בהתאם לתקנות משרד הפנים שצורף לעיל. המועצה מסמיכה את ראש אגף 

הכנסות העירייה מר שלומי אסולין לפעול בהתאם להנחיה זו ולאפשר לאנשי 

מילואים מהרצליה שיגיעו לאגף לבקש ולאנות ממלוא גובה ההנחה. אגב, זה 

       כמו שגם קיבלתי מענת, ברגע שזה מפורסם ברשומות זה תקף מיידית.

לא צריך לעשות שום דבר מבחינתנו. תקף מיידית. ביררתי את זה מכל 

 הכיוונים. 

 )מדברים יחד(

 כן, זה הכול.  ירון עולמי:

טוב, ברשותכם. היוזמה יוזמה מבורכת, אנחנו חייבים תודה והערכה עמוקה  משה פדלון: 

את לחיילי המילואים שלנו אבל אנחנו כרשות צריכים ללמוד את התקנה ו

החוק שלא הופצה. אני קיבלתי מכתב מחבר הכנסת אלעזר שטרן, לא כפוף 

אליו. גם לא קיבלנו את הקריטריונים לזכאות. מי זכאי, כמה ימים, ממתי 
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למתי. לא קיבלנו שום נתון אז אני לא יודע מה להביא להצבעה. גם אם נקבל 

הביא את את הנתונים האלה אנחנו צריכים לבוא לוועדת הכספים. לבוא, ל

 2-הנתונים לוועדת הכספים. בואו ניקח הנחת יסוד שנצטרך לתת הנחות ב

מיליון שקלים. נצטרך לעשות שינויים בתקציב, משה. אם אנחנו התבססנו 

על הכספים האלה כהכנסות. הם לא יהיו לנו. אנחנו צריכים להוריד משהו 

ות. אז אני אחר. מי כמוכם יודע שתקציב צריך להיות מאוזן, הכנסות הוצא

מציע, בואו נמתין בסבלנות. אני מברך על היוזמה. יגיעו אלינו, נכנס את 

ועדת הכספים, נבקש גם מהגזברות משמעויות ולאחר מכן זה יגיע לכאן 

להחלטה. אין שום בעיה. אני מברך על היוזמה אבל בוא נעשה את זה מסודר 

 וחוקי.

 יש לי רק שאלה.  מאיה כץ:

 בבקשה. משה פדלון: 

קודם כל אנחנו גם שלחנו לך מכתב שאנחנו מאוד תומכים ביוזמה הזאת.  מאיה כץ:

כמו שאתה אמרת, היא יוזמה מבורכת, נכון, אבל רשום פה וענת, זה שאלה 

 3קצת אליך. רשום בהוספת תקנה בתקנות ההסדרים במשק המדינה סעיף 

ונה. אז אחוז מסכום הארנ 5ו', מועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור של עד 

השאלה אם לא נכון, אולי, אני לא יודעת, תתקני אותי משפטית, לקבל את 

ההחלטה הכללית האם המועצה בכלל תומכת או לא תומכת ולאחר מכן 

 שהוועדה תביא לפה את הדברים במסודר.

 ברשותך, שנייה. ברשותך, משה פדלון: 

 כן. מאיה כץ:

מיליון. אני צריך להביא את  3מהתקציב קיבלנו החלטה, עכשיו צריך לקצץ  משה פדלון: 

זה לידי ה, ממה אני מקצץ? מהחינוך? מהתרבות? אני רוצה שהחברים יידעו 

מאין לקצץ. ירון, התקציב בנוי מהכנסות והוצאות. אני הולך לתת הנחה, לא 

לקחנו את זה בתחילת הדרך בבניית התקציב. אז תבוא להכניס את זה 

 לסדר,

 )מדברים יחד(

 אני מברך על היוזמה אבל בוא נביא גם לחברים את המשמעויות.  ון: משה פדל

 אנחנו דנים על זה עכשיו. ירון עולמי:
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 )מדברים יחד(

 אפשר לקבל הצעה, החלטה עקרונית שבעד. יתברר ויוגש, ירון עולמי:

 , אז זה לא,2019אומר גם יונתן יסעור שמדובר על משנת  מאיה כץ:

 חלטה שאנחנו צריכים לקבל.זאת הד ענת קרן בהרב: "עו

 חברים, אנחנו פותחים,  יהודה בן עזרא: 

 )מדברים יחד(

 לא קיבלנו מסמך רשמי ממדינת ישראל.  משה פדלון: 

לא צריך, התקנות כבר קיימות. נכון, נכון, רגע אחד. נכון שלא פורסם למתן  תום סטרוגו: 

 תוקף אבל התקנות הרי ידועות.

 וגו, תקשיבו. תום סטר יהודה בן עזרא: 

 )מדברים יחד(

לא אמרתי תקף, אמרתי ידועות. אני חושב שאפשר לקבל החלטה, מה שראש  תום סטרוגו: 

העיר אומר זה נכון שצריך לדון. אבל החלטה עקרונית, כי אני חושב שהדבר 

 נכון ומבורך.

 סלח לי, יהודה בן עזרא: 

 ונית.זה לא החלטה ספציפית. אנחנו, זה החלטה עקר מאיה כץ:

  אהסביר ראש העיר, בואו נחדד את ההסבר. הלוא כולנו, הלוא, הלו יהודה בן עזרא: 

 כולנו,

 )מדברים יחד(

חבל לבזבז את הזמן. הלוא כולנו, החל מראש העיר דרך כל חברי המועצה  יהודה בן עזרא: 

שיושבים פה רוצים לתת את ההנחה זאת לחיילי מילואים. אין עדיין את 

חד אומר משהו אחר. בואו נלמד את החוק, הנחינו את היועצת התקנה. כל א

המשפטית ללמוד את החוק, לראות את התקנה. הנחינו את הגזבר שכבר 

יתארגן עם המשמעויות הכספיות של העניין. נביא לוועדת כספים נחזור 

 למועצה. חבל על כל הדיבורים עכשיו. 

 אני גם חושב. משה פדלון: 

 כתבתי לכם. אתם דנים, כבר יהודה בן עזרא: 

 כן, יוסי. משה פדלון: 
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הבונוס הוא שנוכל שוב לפרסם הודעות בעיתונות על התמיכה שלנו, זאת  יוסף לונדון: 

 אומרת נוכל פעמיים לרכוב על אותו גל.

 בדיוק.  יהודה בן עזרא: 

 ונה. לכן אני ממליץ לקבל את הצעתו של ראש העיר, אני חושב שזו הצעה נכ יוסף לונדון: 

 כן. יהודה בן עזרא: 

 או קיי, מי בעד להסיר את זה מסדר היום? משה פדלון: 

 אני לא מבין למה להסיר.  תום סטרוגו: 

 אחוז, 5אתה רוצה להחליט לתת  משה פדלון: 

 )מדברים יחד(

 משה, שימשוך את ההצעה. שלא יוריד אותה.  מאיה כץ:

 הכספים שלא קיבלה,אני חושב שאנחנו מבזים את ועדת  משה פדלון: 

 )מדברים יחד(

 באופן עקרוני המועצה בעד. דובר:

 ירון מושך את ההצעה שלו. נעשה את זה מסודר. או קיי. בבקשה. משה פדלון: 

 

 הצגת פעילות מתנדבי יחידת הג'יפים –סעיף ה 

. בעיר הרצליה יש קבוצת תושבים טובים מאוד וערכיים, יאני מבקש, מכובדי משה פדלון:

 יגות שלהם נמצאת כאן. נמצא איתנו,והנצ

 רוני הראל. ח רוני חדד: "רו

רוני הראל, מפקד יחידת המתנדבים של הג'יפים שעושה עבודה מצויינת  משה פדלון: 

וחשוב לי שחברי המועצה ישמעו את העשייה של היחידה הזאת. בבקשה 

 רוני.

איזה מצגת קצרה. אפשר  שלום לכולם. נתנו לי זמן קצוב אז אני עשיתיח רוני חדד: "רו

לדבר על זה שעות אבל אני רק כדי לתת לכם את הטיפה ממה שהיחידה הזו 

 עושה בהרצליה. מצלמים פה או ש,

 הכול מוקלט ומצולם. דובר:

 זה לטובה, זה לטובה, זה בסדר. משה פדלון: 

 בבקשה שלא יעלו פה לאף מקום. חלק עוד בתבשילים, מה שנקרא.ח רוני חדד: "רו

 אבל רגע. אבל זה גם, זה הכול מצולם אונליין. ה כץ:מאי
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 אז אפשר להפסיק את הצילום.ד ענת קרן בהרב: "עו

 חבר'ה, תנו לו, הכול בסדר. תמשיך, רוני. משה פדלון: 

 ימשיך כבודו.  דובר:

כבר היה  2001-. ב1999-קצת אני אציג על היחידה. היחידה, הרעיון הוקם ב ח רוני חדד: "רו

מתנדבים ואילך, היום  20 2006-מתנדבים עם ג'יפים פרטיים. ב 6, 5 מתנדבים,

איש שמתנדבים עם הג'יפים הפרטיים לטובת, כפופים  50אנחנו מונים בערך 

למשטרת ישראל. תיכף אני אגע בסוף מה אנחנו עושים למען הקהילה בהרצליה. 

מקצועות אנשי היחידה, מה שמוצג פה, הם בוגרי צבא ומערכת הביטחון. אנשי 

יום בשנה כולל יום כיפור שהצוות שלנו מוגבר וגם  365החופשיים. אנחנו עובדים 

בחגים אנחנו מגבירים אותם וכשאתם, תושבי העיר, ישנים אנחנו מסתובבים 

ברחובות. הכשרת המתנדבים, היום זה עולה טיפה מדרגה עם תחקיר בטחוני של 

י סודיות למיניהם ואז עושים המשטרה, מילוי טפסים, אישורים רפואיים, טפס

כדי להכשיר אותנו ואת  םמפגשים ועוד קורסים ייעודיי 8מפגשים,  10קורסים, יש 

האנשים למה שאנחנו צריכים לעשות. פעילות היחידה מתמקדת בעיקר בפריצות 

לדירות, בגנבי רכב, בתופעה של מלחמה של סמים ואלכוהול. כמובן גם בגירים וגם 

וף בנוער. חסימות בשגרה ובחירום. אנחנו חוסמים לפעמים גם נוער. אני אגע בס

יזום וגם פתע כל מיני צירים במרחב גלילות על מנת לתפוס את מי שצריך לתפוס 

אם זה גנבי רכב או סוחרי סמים למיניהם או כל פשע שהוא שמתגלגל וצריך 

ידה יש לה לחסום. בעיתות חירום אם אני אתן לכם ... של המפגע מדיזנגוף, אז היח

 10, 7מוכנות של פריסה שבקריאת טלפון, בווטסאפ, באמצעים שיש לנו אנחנו תוך 

דקות כבר פרוסים בשטח. אז כל הציוד שלנו, כל הג'יפים שלנו, אנחנו יכולים 

לסגור את כל הצירים הראשיים. אנחנו מתמחים גם באיתור נעדרים, אני ארחיב 

זה כל מה ששייך כמו השריפה בכרמל, על כל נושא ונושא. סיוע ברמה הארצית 

לדוגמה. חילוץ והצלה איתכם בעירייה בעבר עשינו איזה חצי מהיחידה עשתה 

קורס ... ולמען הקהילה, למען הנוער, שאני ארחיב בסוף. פורצי דירות זה תמונות. 

לא מזמן, מבתים פה בשביב, נווה עמל ובהרצליה פיתוח. זה תמונה של תפיסה 

רצי רכב. הם לא באים, אין להם מפתח, יש להם מה שאתם רואים לאחרונה של פו

בצד ימין זה מכשיר שסורק תדרים. על הכביש מה שקרו ... זה היה לפנות בוקר. 

מה שאתם רואים מעל המספרים זה מחשבים של כל מיני רכבים. הם פורצים, יש 



 ד.נ.  03014
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

15 

 

גמה את הפורץ, יש את המחבר למחשב ויש את הנהג ש... עם הרכבים. זה דו

שעות על רכב שנגנב, שני רכבים שנגנבו, למעשה.  8לתמונה שיחידה ישבה במשך 

אחד מהם אתם רואים פה, בהרצליה, שכב בלב שכונת שביב. מה שנקרא רכב 

בקירור. גנבים גונבים, מעבירים אותו לתא שטח ומחכים לשעת הכושר ולגנוב. 

ר להם זה להיכנס בתוך ישבנו מהבוקר, הם הגיעו בלילה. חסמנו אותם ומה שנשא

המכוניות ולהיעצר. פה בפעילות של המחסומים, עוד הפעם, הצירים הראשיים. 

 10דקות,  7אירועי פח"ע למיניהם. אנחנו ערוכים לשעת חירום, כמו שאמרתי. 

דקות אנחנו פרוסים כבר בשטח עם קריאה שקורה משהו, בעיקר לנושא פח"ע 

זכרתי קודם. חסימות לאיכות חיים. סתם למיניהם ואירועים או חסימות כמו שה

דוגמה מגבעת עדה, מנחלת עדה וגם מכפר שמריהו. הפעילות גם אחראית על כפר 

... כל יום שישי אחרי הצהריים עשרות  20, 531שמריהו, מן הסתם. הכביש החדש 

אופנועים מגיעים. תלונות מפה עד ירוחם מצד התושבים על רעש. היחידה 

וטרים, יחד עם שוטרי תנועה למה צריך להוריד רכבים התארגנה יחד עם ש

מהכביש. חסמנו את הצירים הראשיים, עשינו להם מלקחיים והם נשאבו פנימה 

הורדו מהכביש. שני  6אופנועים קיבלו דו"חות,  28ומה שאתם רואים פה, 

אופנועים משוכפלים מגנבים וכולי. תפיסות סמים למיניהם. זה גם תפיסות, זה לא 

ים. זה תפיסות והרבה סמים. השקיות מוכנות למשלוח. לצערנו זה מוביל גם זרע

לבני נוער ואת זה גם היחידה יודעת למגר יחד עם מחלקת הנוער של המשטרה. 

, נוריד אחוז מסויים שנעדרים. מסתבר 99נעדרים. יש לנו אחוזי הצלחה של 

ף הים ואם זה שהרצליה זה אבן שואבת לכל מיני נעדרים למיניהם, אם זה חו

השטחים הפתוחים ויחידת הג'יפים מיומנת להגיע למקומות האלה ולהגיע מהר 

ולתפוס ויש לנו מכל הסוגים. אם זה זקנים בני שבעים מבתי אבות פה באזור 

שנעלמים, פתאום נעלמים ויוצאים החוצה, חולי סכיזופרניה למיניהם וכל מיני 

חיילים בני העיר. זה בני נוער, זה ילדים מחלות למיניהם. הכרזות על ... למיניהם, 

קטינים ובעיקר בקיץ שנעלמים ואנחנו מתמחים בלהשיג אותם. לפני שבוע הרחקנו 

מאיים להתאבד, משאיר מכתב  23לכת תושב העיר, תלונה מההורים שלו, בחור בן 

התאבדות, מתחילים לסגור עליו. הבנו שהוא בחולות חדרה. לא ארחיב את 

ו לשם, בחולות חדרה. היחידה יצאה מהרצליה, יצאנו לחדרה, חולות הדיבור. הגענ

חדרה, נחל חדרה ואחרי זמן קטן מאוד מצאנו את הבחור בתוך האוטו שבלע 
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כדורים וכולי וכולי במצב לא טוב. אז הצלנו עוד נפש בישראל. ברמה הארצית זה 

שלושה השריפה בכרמל, שתי השריפות הגדולות. היחידה השתתפה שם יומיים 

יחד עם הכבאים. חילוץ לפעילות שמצילה חיים. לפנות תושבים וכולי. חילוץ 

והצלה בהרצליה, אתם שלחתם אותנו חלק מהיחידה הייתה באיזה קורס חילוץ 

והצלה. למען הקהילה. אנחנו תורמים לבית נשים מוכות שנמצא פה בהרצליה, אם 

אה של הגברת שם זה צעצועים, חיתולים, כל הדברים האלה. מספיק קרי

שמצלצלת אלי אני מארגן את כל החבר'ה וממלאים את הג'יפים והם שופכים לה 

ליד הבית את כל מה שצריך. מקבלים את זה בברכה. ליווי ילדים עם מוגבלויות. 

יש פה בית על גלגלים, יש פה איל"ן, כל מיני דברים כאלה. אנחנו מתחברים אליהם 

לטיולים. ליווי משפחות במצוקה. יש לנו חיילים גם ברמה הארצית ולוקחים אותם 

עם פוסט טראומה או חיילים פצועים ומשפחות נזקקות. אנחנו עוזרים להם בעת 

צרה וכל מיני דברים, אם זה במקצועות החופשיים שמישהו יכול לעזור להם, ליווי 

מול משרד הביטחון, כל הדברים האלה. פרויקט עם מיל"ה, משטרת ישראל למען 

וער. אנחנו עובדים בבית ספר מפתן עכשיו, אנחנו עוזרים לילדים עוד יותר הנ

להשתקם יחד עם ה... ובשורה תחתונה יש לנו פרויקט שיחד עם המחלקת הנוער 

שלכם, תנו"ס, אנחנו מובילים פרויקט נוער מוביל למנהיגות. זו שנה שלישית 

יל את הפרויקט הזה שחבר'ה מהיחידה, אני מוביל כמנהל של הפרויקט הזה, מוב

יחד עם ידידי מהג'יפים. אנחנו מובילים את הפרויקט הזה, זה לעשות את הילדים 

האלה, אלה שהיו שם, אלה שעוד לא היו שם. אלה שנגעו שם, לעשות אותם 

שגרירים, מנטורים. שיעשו לנו את המיקור בבתי הספר, ברשתות החברתיות 

שו את המניעה ולא יגיעו למשטרת ובפארקים למיניהם בלילה, בחוף הים. שיע

ישראל או למחלקת הנוער ויסתפקו סתם. אז הילדים האלה זה כבר שנה שלישית 

חודשים. כל יום חמישי אנחנו נפגשים עם  8שאתם מלווים אותנו, פרויקט של 

הילדים האלה. גם מלווים אותם בימים האחרים אבל המפגש העיקרי הוא בימי 

את בית קינן, עם ליאור אורן שמחבק אותנו שם בתוך חמישי. נתתם לנו בית חם 

הבית ואנחנו נמצאים שם, אז ברשותכם, עוד דקה וחצי להראות סרטון שהילדים 

 הכינו למען הילדים. אתה יכול להפעיל.

 )מקרינים סרטון(
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אני רוצה להודות לכם, כבוד ראש העיר, יהודה, מאיה, איה. כל החברים ח רוני חדד: "רו

ה. תודה רבה על הסיוע גם לנוער הזה. למענם אנחנו עובדים, שיושבים פ

 שיהיה לנו נוער יותר טוב וכל השאר אנחנו נשאיר בצד. 

יפה. צריך להגיד תודה. רואים פה את ישראל במיטבה. זאת ישראל היפה, אז  משה פדלון: 

רוני, בשם המועצה ובשמי אני רוצה להעניק לך תעודת הוקרה, לך ולחברים. 

ו פה תעודת הוקרה ליחידת המתנדבים של ג'יפים גלילות על ההשקעה, כתבנ

המסירות והנכונות לצאת לכל משימה ... בזכותכם למגוון פעילות של ביטחון 

שוטף ומנע, ליווי בני נוער למנהיגות ועוד. הנכם תורמים רבות לעיר הרצליה 

 ולתושביה. שאו ברכה, תודה רבה.

 )מחיאות כפיים(

 

 "ריםתב –סעיף ו 

 2017-תב"רים שהסתיימו ולא נוצלו ב 10, סגירת 2017תב"רים. שנת תקציב  ו ניסימוב: 'ג

שקלים. מי בעד?  199,293והחזרת עודפי תקציב מקרנות הרשות בסכום של 

, שיפוץ ... 1606פה אחד, תודה רבה. שינוי מימון וסגירת תב"ר מספר 

שקלים  136,244בסכום הספורט של אגף ההנדסה. בקשה לאשר שינוי מימון 

מימון קרן עבודות פיתוח, השתתפות המועצה להסדר הימורים, הטוטו. 

לאשר סגירת תב"ר שהסתיים והחזרת עודף התקציב לקרנות הרשות בסכום 

שקלים. מי בעד? פה אחד, תודה רבה. תב"ר חדש, זה אנחנו כבר  1,236של 

ח מתחם ומבנה , פיתו2059, תב"ר חדש מספר 2018עוברים לשנת תקציב 

משכן האומנים בהרצליה, אגף ההנדסה. הבקשה לאשר תב"ר חדש בסכום 

. המימון 2018אלף לביצוע בשנת  350שקלים, מתוכו סכום של  2,610,000

הוא מקרן עבודות פיתוח. מי בעד? פה אחד, תודה רבה. תב"ר חדש מספר 

בקשה , הקמה ושיפוץ רצפת פרקט, אולמות ספורט, אגף תנו"ס. ה2,060

אלף ש"ח  579ש"ח, מתוכו סכום של  1,465,000לאשר תב"ר חדש בסכום 

, מימון הוא קרן עבודות פיתוח לקרן עודפי תקציב רגיל, 2018לביצוע בשנת 

שיפוץ קומת קרקע  2061מי בעד? פה אחד, תודה רבה. תב"ר חדש מספר 

 בעירייה, מוהליבר פינת הדר המוכר בשם מבנה מד"א. אגף תב"ל מבצע.
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מימון  2018אלף ש"ח לביצוע בשנת  290הבקשה לאשר תב"ר חדש בסכום 

 קרן עודפי תקציב רגיל. מי בעד? פה אחד, תודה רבה. 

 זה בשביל מגן דוד אדום? יסעור:יהונתן 

 הבניין, ו ניסימוב: 'ג

 הבניין.  יהודה בן עזרא: 

 הבניין, הבעלות שלנו. ו ניסימוב: 'ג

 ,אני יודע אבל יסעור:יהונתן 

 לא, אבל זה שיפוץ עבור יחידת הבריאות הבנתי. טובה רפאל:

 כן. מאיה כץ:

 כן, מד"א קיבל, משה פדלון: 

 זה עבור יחידת הבריאות. טובה רפאל:

 אנחנו לקחנו את ה, משה פדלון: 

 זה לא עבור מד"א. הם עולים למעלה ואנחנו נשארים, דובר:

 הם עולים למעלה, משה פדלון: 

 ת הבריאות לוקחים את זה לפעילות. לא קראת את החומר.יחיד טובה רפאל:

 כן. מאיה כץ:

 קרא, קרא. דובר:

רושם, באמת,  רוהייתי מורידה את מד"א משם התב"ר, שלא ייווצד ענת קרן בהרב: "עו

 שאנחנו משפצים עבור מד"א.

, פארק 1,320להוריד את השם מד"א. מקבל את זה. הקטנת תב"ר מספר  ו ניסימוב: 'ג

 150ה, שלב ב'. בית קפה, אגף ההנדסה. בקשה להקטין תקציב בסכום באס

. מימון מקרן עבודות פיתוח, 2019-ודחיית הפרויקט ל 2018אלף ש"ח לשנת 

 מי בעד? פה אחד. 

רק, הבתי קפה גם זה וגם התב"ר הבא זה מבנה של העירייה הבית קפה אלעד צדיקוב: 

 הזה?

 כן.  משה פדלון: 

 מוחכר בעצם ל, והואאלעד צדיקוב: 

 כמו הרבה חנויות שיש.  מאיה כץ:

 , שיפוץ בית הקפה המוכר בשם תפוז. 2062תב"ר חדש מספר  ו ניסימוב: 'ג
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 לא להשתמש, יהודה בן עזרא: 

 נוריד את השם הזה. ו ניסימוב: 'ג

 שיפוץ בית הקפה, למחוק תפוז. תפוז זה היה בית קפה,יהודה בן עזרא: 

 וו של ועדת הכספים. זה כמו דז'ה  מאיה כץ:

 בדיוק. יהודה בן עזרא: 

 אותן הערות. מאיה כץ:

 שיפוץ מבנה מסחרי.  דובר:

 החברה לפיתוח הרצליה, נוריד את השם קפה תפוז.  ו ניסימוב: 'ג

 )מדברים יחד(

, מימון קרן 2018לביצוע בשנת  1,200,000הבקשה לאשר תב"ר חדש בסכום  ו ניסימוב: 'ג

 בעד?  לעבודות פיתוח. מי

 שנייה, אני צריך להבין משהו.  תום סטרוגו: 

 אני, אני, ירון עולמי:

 בבקשה, תום סטרוגו: 

 ירון דבר. ו ניסימוב: 'ג

 לא, אני רציתי, ירון עולמי:

 בבקשה ירון. משה פדלון: 

מה שאתה הולך להגיד, שני דברים. קודם כל, ואגב, אני אומר את זה גם לך  ירון עולמי:

, כמעט 2016... הנושא הזה שהנכס הזה כבר שנה ריק, מיוני  כשדיברתי עם

 שנה. 

 .17 טובה רפאל:

 . סליחה, תודה. בעיני זה פשוט לא רק מקומם, זה משגע אותי. עכשיו, 17אה,  ירון עולמי:

 אתה יושב ראש הפארק.יהודה בן עזרא: 

 נכון. ירון עולמי:

 למה לא קידמת את זה?יהודה בן עזרא: 

אני יכול להביא עד מדינה שיגיד כמה קידמתי. אבל עכשיו ברצינות, המכרז  :ירון עולמי

עדיין לא יצא, אני גם לא רואה אותו יוצא בקרוב. התאריך שהצבנו כיעד 

מיליון אתה  1.2-. עכשיו, ה2018ראשון ביוני לא יהיה. גם ראשון ליוני 

 מתייחס ל,
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 פני שאתה עושה את השיפוץ.אבל אתה לא יכול לצאת למכרז ל יונתן יעקובוביץ: 

קודם כל אתה יכול. גם כשאתה קונה דירה, אם היא לא קיימת אתה יכול  ירון עולמי:

 לקנות אותה על הנייר.

 אבל אתה צריך לקבל גם היתר לבנייה, יונתן יעקובוביץ: 

 )מדברים יחד(

ובדיוק אם לא תיכנס לדברי אני אסביר. אפשר להציג את עקרונות השיפוץ  ירון עולמי:

 . יידע כמה הוא צריך לשלם על זה, חמה הולך להיות ומי שרוצה ייק

 )מדברים יחד(

 זה קשור לחברה הכלכלית וזה יהיה תוך חודשיים. הבעיה היא שאין מכרז.  ירון עולמי:

 )מדברים יחד(

 .חאני לא רוצה להיכנס לוויכו ירון עולמי:

 במכרז,לדעתי זה יותר מסובך. בן אדם זוכה  טובה רפאל:

 ברור. יונתן יעקובוביץ: 

 שם על זה עוד ביצוע, הוא רוצה להתחיל להכין בשביל לתת, טובה רפאל:

 מכרז לוקח לפחות חודש ימים, עוד חודש ימים המקום נפתח,  דובר:

 )מדברים יחד(

 חברים, תנו לו לסיים. יונתן. משה פדלון: 

 אתם בסך הכול מחזקים את מה שאני אומר. ירון עולמי:

 יונתן, לא, לא. בבקשה. משה פדלון: 

 חיש כאן מחדל אחרי מחדל וגם המכרז הזה כשהוא ייצא, אם הוא ייצא, ייק ירון עולמי:

לנו עוד כמה חודשים אנחנו נאבד עוד עונה כי דווקא בקיץ יולי אוגוסט לא 

מגיעים לשם אנשים, חם מדי. העונה הכי טובה זה אזור פסח, זה אזור מאי 

 יוני. 

 פסח פספסנו. בר:דו

 כן. ירון עולמי:

 נו, אז למה זה עולה לישיבה עכשיו? דובר:

 עכשיו תראו. אני רוצה להגיד שני דברים אבל בנושא של הכסף כאן. אני, ירון עולמי:

 ששש, חברים. משה פדלון: 

 שני דברים, ירון עולמי:
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 מאוגוסט שעבר, דוברת:

 פה, בבקשה ירון.אני מבקש לא לנהל דיונים. יש  משה פדלון: 

אנחנו לא סתם ... אנחנו רוצים ללמוד הרי מדברים. סך הכול אנחנו כולנו  ירון עולמי:

בעד לתת, אנשים תמיד מדברים איתי על כסף ותיכף נדבר על הכסף. אני 

אומר קודם כל שירות. אנחנו איבדנו את שלב ב'. שלב ב' השקענו במתקנים 

ינו שיהיו שם הצגות. באים אנשים אין חדשים, השקענו באזור כזה אמפי, רצ

כלום. אין מים, אין ארטיק, אין אפילו איזה רומי גאם, בסדר? בושה וחרפה. 

 עכשיו,

 ירון סליחה. יש גבול. מספיק.יהודה בן עזרא: 

 מותר לי להגיד. ירון עולמי:

 מחדל, בושה וחרפה. מספיק. מספיק. אל תיסחף. אל תיסחף. יש לך גםיהודה בן עזרא: 

 אחריות,

 אל תאיים, ירון עולמי:

 מה, נו. באמת, אתה נסחף. יהודה בן עזרא: 

 שנייה.  ירון עולמי:

 המקום היה רקוב, ירון. משה פדלון: 

 בלי ציונים.יהודה בן עזרא: 

אני חוזר בי מההערות האלה. אני רק אשלים ואגיד. תראו, הנושא שתמיד,  ירון עולמי:

חבה נושא של שמאות כאן בעיריית הרצליה. אפשר לפתוח כאן בכלל בצורה ר

גם דיברנו על זה השבוע. להרוויח עוד כמה אלפי שקלים מהזכיין זה במקרה 

תמיד נחמד ויפה אבל תראו, כבר שנה המקום סגור וכמה הפסדים אנחנו 

סופגים, בנוסף לשפץ מקום שכבר קיים ואתה, ראיתי שאתה רוצה להגיב 

מיליון בפני עצמו זה המון. עכשיו, אם באמת המקום נשאר בלתי  1.2לזה. 

רקוב וזה אז איך מישהו הפעיל את זה ואיך הוא היה מוכן אפילו  ראוי,

להמשיך להפעיל את זה? ואם היו גם ערבויות שם, וערבונות שמן הסתם 

העירייה הייתה יכולה לחלט אותם, למה היא לא חילטה אותם? למה היא לא 

טענה את זה ביום שהוא עזב? כך שיש כאן יורת מדי שאלות ועניינים לא 

שנים בשביל להחזיר  5. אני לא מבין איך הגענו למצב שמקום שעבד פתורים
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מיליון שקלים ואני לא מבין למה שנה שלמה  1.2אותו לשמישות צריך 

 המקום הזה סבור. תסלחו לי, אני אומר, לי זה לא נראה טוב.

 )מדברים יחד(

אה סודובניק. ירון, יש פה גברת שאחראית על הדבר הזה, קוראים לה ל יונתן יעקובוביץ: 

 פנית אליה עד עכשיו?

 אלף פעם, למנכ"ל, אליה, ירון עולמי:

 לא, אני שואל אותך. פנית אליה בשאלות ולא קיבלת תשובות? יונתן יעקובוביץ: 

 כן, כן, כן, ירון עולמי:

 ואין לך תשובות? יונתן יעקובוביץ: 

 כן, אין תשובות. ירון עולמי:

 לך תשובות?היא לא נתנה  יונתן יעקובוביץ: 

 אין תשובות, ירון עולמי:

 נשמע לי מוזר. יונתן יעקובוביץ: 

כינסנו ישיבות בנושא, דיברנו, לפני המצב. אגב, ייאמר לזכותי, אני לא רוצה  ירון עולמי:

, הרבה לפני התאריך שידעתי 2017לטפוח לעצמי על השכם שהרבה לפני יוני 

או נמשיך. ולא עשו את זה, שיגמר לזכיין הזיכיון אמרתי צאו למכרז ובו

 חבר'ה.

 אפשר לענות, מר עולמי?יהודה בן עזרא: 

 1.2-כן. לא, גם להסביר לי. אני לא ראיתי כאן את החומר איך הגענו ל ירון עולמי:

 מיליון.

 בבקשה.  משה פדלון: 

מכיוון שיש לי חלק בתהליך אז אני מבקשת, אם אפשר להגיב. תראו, אני  טובה רפאל:

רי זה אולי לא כמו ירון ואני לא רוצה להתהדר אבל אני עוקבת עוקבת אח

אחרי זה כי אני יודעת שצריך לצאת מכרז ובאמת, אני לא יודעת מה הסיבה 

שמאוגוסט הגענו עד עכשיו ורק עכשיו יש לנו את האישור לתב"ר. אינני 

יודעת מה הסיבות, אם זה תקציביות, אם זה מינהלתיות. לא יודעת. בכל 

כרגע, כדי לקצר טווחים, מה שנקרא, ולא לבזבז את הקיץ ואני לא מקרה 

רוצה להיכנס באמת למי שאמור לעסוק במלאכה, אני מאוד מבקשת אם 

אפשר לשבת עם מי שצריך לעשות את השיפוץ, לראות את טווח הזמן שהוא 
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רוצה שיפוץ. חודש, חודש וחצי לפני שמסיימים את השיפוץ נצא למכרז כדי 

ים, ברגע שמסתיים השיפוץ הוא יכול לקבל את המבנה ואפשר שאיך אומר

להתחיל להפעיל ולראות באמת בשיפוץ, זה לא אזור מגורים, אולי שבאמת 

כדי לקצר את הטווחים של זמן השיפוץ  around the clockיעשו את השיפוץ 

 ושאפשר יהיה באמת להעמיד את זה כבר סוף סוף לטובת הציבור. 

 זה החברה הכלכלית.זה אנחנו,  דובר:

 כי חבל שזה עומד, איך אומרים, כאבן שאין לה הופכין. טובה רפאל:

 אפשר להשית את השיפוץ על השוכר, שהשוכר יעשה שיפוץ?אלעד צדיקוב: 

 לא.  טובה רפאל:

 היה לנו ישיבה בנושא, לא הגענו ל, דובר:

 אי אפשר. זה שיפוץ שאמור בעל הנכס לעשות. טובה רפאל:

 , זאת החברה הכלכלית עושה, לא העירייה.לא דובר:

 בבקשה יוסי. משה פדלון: 

אני לא הייתי אומר את הדברים בנוסח שירון אמר אבל אני בהחלט מזדהה  יוסף לונדון: 

עם תוכן הדברים שמר עולמי אמר. אני חושב שזה לא ראוי שמבנה עירוני 

הלב לעוד יהיה ללא שימוש ובהזדמנות הזו אני מבקש להסב את תשומת 

מבנה שעומד בפארק זמן רב ללא שימוש. המבנה שקרוב לגן סיפור. הגיעה 

העת לשים קץ לסאגה הזאת, לקבל החלטה. גם החלטה גרועה עדיפה על כך 

 שמבנה הזה יעמוד שומם מהיום שהוא הוקם. תודה. 

 גם לגביו, אגב, יש החלטה.  דובר:

 כן, בבקשה. משה פדלון: 

 לא? היה מכרז עליו, דובר:

 לא, זה ירד מהפרק. טובה רפאל:

אני, אני מתחבר לדברים שנאמרו פה. אני חושב שמבלי להתייחס לנושא של  תום סטרוגו: 

ניצול יעיל של משאבים עירוניים, בסדר. קורה לפעמים ש, אני חושב 

שהמטרה שהפארק יהיה נגיש ויוכל לתת שירותים לציבור כמה שיותר, כולל 

אפשר שמה לקבל את השירותים מהסוג הזה. אני  באמת חלק ב' ושיהיה

חושב שזאת מטרה עליונה מבחינתנו וצריך להבין מה קרה ולמה ולוודא 

לפחות שלהבא אנחנו נדע להכניס באמת גורמים שיוכלו להיכנס בלי שיהיו 
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חודשים מתים באמצע ועכשיו אני בהחלט חושב שצריך לעשות את כל 

שירות בקיץ גם אם חם  ןשכן, גם ייתהמאמצים שיפתח כמה שיותר מהר ו

 ולא חם כדי שאנחנו לא נפסיד את העונה הזאת.

 אני מבקש מהגברת לאה סודובניק. משה פדלון: 

ברשותכם, אני רוצה להגיב לכמה דברים, או קיי? ראשית, המקום הזה ד לאה סדובניק: "עו

אכן הופעל ובתחילת הדרך קפה תפוז היה בהחלט לתפארתו של המקום. 

לצערי במהלך התקופה אני לא יודעת אם התפרקה הקבוצה שניהלה אבל 

ההתנהלות בסופה של הדרך כבר לא הייתה ראויה ואם ירון, אם אתה 

התעניינת אז אתה גם ראית את הדו"חות ששלחתי לך, את הדו"ח של רישוי 

עסקים על כך שצריך לסגור את המקום כי אי אפשר להמשיך לנהל אותו כך 

רואתית. עכשיו, אני רוצה לומר שהמקום הזה ברעיון כללי נבנה מבחינה תב

 כקיוסק. מה שנעשה בו במשך התקופה זה היה,

 )מדברים יחד(

מה שהיה בו, מה שהיה בהמשך זה אם כי המקום פורסם כקיוסק ד לאה סדובניק: "עו

בעצם הוא תפקד למרות זאת כבית קפה ואפילו יותר מזה כשנעשו כל מיני 

סגירה חורפית וכולי וכולי שהיינו צריכים לרדוף אחרי הזכיין דברים כמו 

בעניין הזה גם לנושא היתרים וגם לנושא סגירות וצובר גז וכולי וכולי. 

עכשיו, כשהוא פינה את המקום אנחנו יצאנו למכרז נוסף. פרסמנו מכרז. מה 

שקרה הוא שלא היה אף מציע משום שאנשים שהגיעו אמרו שהם לא מוכנים 

כנס למקום במצבו הוא. ואז, מכיוון שאנחנו מחלקת נכסים לא אמונים להי

על הגשת היתרים וכולי, פנינו, פניתי באוגוסט שנה שעברה לחברה הכלכלית 

בבקשה להכין תכנית לשיפוץ ולהפוך את זה לבית קפה כפי שהוא, כהווייתו, 

כפי שהוא משמש בפועל ושזה אומר הרבה מאוד דברים להסדיר שם שלא 

היו מוסדרים מבחינה תכנונית. לקח את מספר החודשים, אין לי שליטה על 

זה למרות שיהודה יעיד שניסיתי לקדם את זה. המנכ"ל יעיד שניסיתי לקדם. 

גם עירבו שם חברה שמתמחת במטבחים, גם בבינוי, גם את האדריכל של 

הפארק מאחר וזה הפארק הזה שקיימות זכויות של יוצר הפארק והוא היה 

צריך להיות מעורב ועד שיצאו לכל קבלת המה שנקרא הצעות ואופן השיפוץ 

וכולי וכולי. זה השלב. עכשיו, אנחנו בעיקרון, בעיקרון המכרז כבר מוכן. גם 
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השומה בשלבי השלמה. מה שביקש עוד השמאי כדי לקבל זה חוץ 

מהאלמנטים שנעשים הוא ביקש לקבל הדמיה. אנחנו עוד לא קיבלנו הדמיה, 

לי הדמיה זה יותר מסובך. ברגע שתהיה לנו הדמיה של בית הקפה השמאי ב

ישלים ומבחינתנו המכרז יומיים אחרי זה מתפרסם. זאת לא הבעיה, אני 

 מקווה שהוא עוד יתפרסם לפני הפסח. זו הסיטואציה. עכשיו, 

 טוב, אני רוצה להשלים את התשובה. קודם כל, יהודה בן עזרא: 

צה להשלים ולחדד על השאלה שאני רוצה לשאול את לאה. דבר אחד, אני רו ירון עולמי:

 יש כאן כל מיני חורים בעלילה. 

 ירון, בוא, בוא, משה פדלון: 

 מה זה חשוב? יהודה בן עזרא: 

 )מדברים יחד(

 יש, יש, אני מסכים, יהודה בן עזרא: 

ואיך הוא  לא, נאמר כאן משהו שרק, הקטע של הקיוסק והקפה ומה נעשה ירון עולמי:

מיליון שקל. לפני כשנה וגם אחרי  1.2נשאר. אני מזכיר לך, אתה דיברת על 

שרדפנו המון המון זמן על הנושא הזה, לפני שזכיין, שנה לפני שהוא סיים 

ביוני נעשה שיפוץ בבית הקפה. העירייה בעצמה בנתה שם דק למרות שהוא 

ים במקום. המקום הזה הציע אפילו לעשות על חשבונו וכולי. כן נעשו שיפור

כן נראה כמו שצריך והעירייה זרמה עם הקטע של בית קפה. היא לא אמרה 

לו שזה קיוסק. בוא לא נשים את זה ככה כאילו יש שם קיוסק ועשה בית 

 קפה.

 )מדברים יחד(

יש נקודה אחת מאוד עקרונית. העבודה בז'בוטינסקי חסמה את הכניסה וזה,  יסעור:יהונתן 

 שם סגור ולכן זה חלק מהבעיה, חבר'ה. המגרש חנייה

העובדות האלה לא מעניינות את יושב ראש מינהלת הפארק. אני מוכרח  יהודה בן עזרא: 

להגיד, עם כל הכבוד, אדוני חבר המועצה יושב ראש מינהלת הפארק. אי 

אפשר להיות אחראי על נושא רק בשביל לעלות על במה ולהודיע שאירוע כזה 

פיים. אז אם, כלשונך, כהגדרתך, היה פה מחדל הוא גם ולקבל מחיאות כ

 שלך.

 בסדר. ירון עולמי:
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 אז אני, רגע, סלח לי, יהודה בן עזרא: 

 אני פניתי אליך, ירון עולמי:

אל תשתמש בביטויים פוגעניים. נכון, זה לקח זמן יותר ממה שזה היה  יהודה בן עזרא: 

גם עניינים תקציביים. בסדר  צריך לקחת זמן ואנחנו עכשיו טיפלנו בזה, יש

עדיפות עירוני כשהולכים להשקיע סכומים כאלה אנחנו צריכים לחשוב האם 

יותר נכון להשקיע בבית ספר, במוסד תרבות, במועדון גמלאים או לבנות בית 

קפה. משמצאנו את הכסף, משנמצא הכסף אתה יודע יפה מאוד שהתכנית 

בדיון. מנהל חברת הפיתוח הציג של השיפוצים מוכנה. אתה יודע, השתתפת 

את זה. איפה שאנחנו עומדים היום, נכון, לא היה צריך לקחת כל כך הרבה 

זמן וגם מה שיונתן אומר זה נכון מאוד שטכנית קשה. הסיכום הוא כזה, 

בשורה התחתונה. המכרז מוכן. ההנחיה שלי להוציא את המכרז על סמך 

בועיים. המכרז ייצא. במקביל הדמיה שתהיה מוכנה זה עניין של שבוע ש

לא יותר  והחברה לפיתוח לוקחת על עצמה לעשות את העבודות שייקח

יוני המקום יפתח. לא צריך לתת -מחודש, חודשיים. אני מאמין שחודש מאי

 ציונים.

ירון, יפתח הבית קפה לצד המגרש להדרכה על אופניים. ישימו שם את  מאיה כץ:

 תות קפה. זה ילך יד ביד.ההדרכה על אופניים, יוכלו לש

 בואו, חברים. מי בעד? ... תודה ללאה סודובניק. מי בעד אישור התקציב, משה פדלון: 

מי בעד לאשר את התב"ר החדש? תודה רבה, פה אחד. אפשר להמשיך,  ו ניסימוב: 'ג

חברים? בקשת הקדמה, תקציב מפעל הפיס. מפעל הפיס מאשר להגיש בקשת 

 ון,הקדמת תקציבים על חשב

 ששש, חברים, משה פדלון: 

אתם לא מכבדים אותי וזה רע. תקבלו שעתיים ביציאה. מפעל הפיס מאפשר  ו ניסימוב: 'ג

. על פי אמות 2019-2020להגיש בקשה להקדמת תקציבים על חשבון השנים 

. הבקשה, 7,200,000המידה של מפעל הפיס זכאות העירייה הינה בסכום של 

הפיס על חשבון הקדמת אמת המידה של לאשר בקשת תקצוב ממפעל 

ש"ח עבור מבנה תרבות  7,200,000בסכום של  2020 2019העירייה לשנים 

 במערב העיר. מי בעד? 

 יש לי שאלה.  יסעור:יהונתן 
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 בבקשה. משה פדלון: 

חודשים יש בחירות למשוך  6האם זה ראוי בשנה שאנחנו נמצאים שבעוד  יהונתן יסעור: 

 כספים של,

 מה זה קשור? לון: משה פד

 ,2020של  יהונתן יסעור: 

מיליון שקלים ואתה בא, מפעל הפיס  23יש מבנה עירוני שעולה היום  משה פדלון: 

ומאפשר לך כסף להשקיע בזה. זה לא הולך לאירועי יום העצמאות. זה הולך 

 למבנה קבוע למען תושבי העיר הרצליה. אם לא, 

 מזה. וגם ... ייהנ דובר:

 כולם נהנים מזה. בבקשה. ן: משה פדלו

 הכסף הזה חסר להשלמת המבנה? יהונתן יסעור: 

 בא מפעל הפיס, אומר, משה פדלון: 

 סליחה. המבנה מתוקצב, נכון? יהונתן יסעור: 

תן לי לענות לו. יונתן, יונתן, אני ממש מתפלא על מה שאתה מעלה.  יהודה בן עזרא: 

 במקום לקחת, 

 )מדברים יחד(

אני אסביר לך. כשאתה בונה תכנית, כשאתה בונה את התב"ר אתה בונה  זרא: יהודה בן ע

את זה על סמך ביקורות ... ואז אם יש לך את הכסף הזה עכשיו מראש אתה 

יכול להשקיע את התב"ר שיש לך במקום אחר. מה יותר טוב? לקחת מהבנק 

 ריבית, הלוואה בריבית או לקבל מזומן?

 ט מתוקצב.אבל הפרויק יהונתן יסעור: 

יונתן, אני מזכיר לך, יונתן, יונתן. ההנהלה הזו, שנייה, ברשותך, יונתן. יונתן.  משה פדלון: 

גני  40-בשנים האלה בנינו בתי ספר, שדרגנו מוסדות חינוך, בנינו למעלה מ

ילדים ולא לקחנו הלוואה בנקאית. אנחנו כל הזמן, אתה יודע, באה המדינה, 

להקדים את השיפוץ. הוא הולך לכלל הציבור,  בא מפעל הפיס, מאפשר לך

הוא לא הולך לפרחים בעיר, הוא לא הולך לאירועי יום העצמאות. אני חושב 

 שזה הולך למטרה טובה. הכסף שישתחרר שיעבור ל, 

 יונתן, תראה. תבוא, יהודה בן עזרא: 

 . ... מועצה חדשה בראשון לנובמבר כבר תהיה מועצת עיר חדשה יהונתן יסעור: 
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 או קיי. משה פדלון: 

 יכול להיות שיהיו לה סדרי עדיפויות אחרים לעשות עם הכסף הזה, יהונתן יסעור: 

 היא תחליט לפרק את מרכז התרבות. יהודה בן עזרא: 

 מה זה משנה? הכסף נשאר בקופה? משה פדלון: 

 )מדברים יחד(

בת מה זה יהיה. פדלון, אני אומר לך. אם רוצים להעביר אז נא להראות לטו דובר:

 מיליון שקל, 7סתם לבוא ולהגיד מראים 

 לא מעבירים. ... בנייה, נשארים בקופה. משה פדלון: 

 סליחה, אני רוצה להגיד. ליאת תימור: 

 בבקשה. משה פדלון: 

 אולי הסיעה רוצה לצאת להתייעצות קצרה? יהודה בן עזרא: 

רזנטציה בפני מפעל הפיס, מאחר וה... אולי המנכ"ל רוצה ...? אנחנו עשינו פ ליאת תימור: 

שני בתי גמלאים נוספים כך שזה מעמיס עוד על התקציב. זה למעשה 

 התקציב שיצאנו לדרך גדל מכיוון שעל"ה גם עוברים אלינו.

 מיליון שהקבלן נותן בפנים? 1.5-ולקחתם את ה טובה רפאל:

 עדיין לא. הקבלן נטש אותנו,  משה פדלון: 

 שאפשר יהיה לקחת ניקח.מה  ליאת תימור: 

 אבל אנחנו נמשיך לבנות. אנחנו נמשיך. משה פדלון: 

אז ברגע שנודע לנו שמפעל הפיס יכול להצטרף לדבר הזה ולסייע לנו להגיע  ליאת תימור: 

לרמה שאנחנו רוצים וכמובן הצטיידות שמאוד מאוד נחוצה למקום הזה 

ספים האלה. אין לזה אנחנו הגשנו פרזנטציה למפעל הפיס, קיבלנו את הכ

שום קשר לבחירות, יש לזה קשר להתנהגות עירונית נבונה. מי שלא לוקח את 

 הכסף הזה שהוא מקבל ממפעל הפיס אני,

 אני לא אומר ברמה הזאת. יהונתן יסעור: 

 טוב, משה פדלון: 

מיליון צריך להציג איך זה משתלב במסגרת התקציב של  7.2אם לוקחים  יהונתן יסעור: 

 ויקט. הפר

 טוב, בוא, משה פדלון: 

 מה זאת אומרת? אתה רוצה עכשיו,  ליאת תימור: 
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 הפרויקט היה יוזמה של הקדנציה הקודמת, לא צריך להשליך אותו, יהונתן יסעור: 

 )מדברים יחד(

 רגע, סליחה יונתן. אבל אני אשמח להראות לך,  ליאת תימור: 

 צה. צריך להראות פה במסגרת המוע יהונתן יסעור: 

 )מדברים יחד(

יש מפתחות, זה הולך למטרה מאוד חשובה, בניית מוסד תרבותי למערב  משה פדלון: 

 העיר שכל כך חלמו עליו עשרות שנים.

 אם הוא ... נקבל את ההפרש? טובה רפאל:

 בוודאי. משה פדלון: 

 אז ... עכשיו לא מקבל. טובה רפאל:

 נקבל יותר. יכול להיות שהמפתח ישתנה ו יהודה בן עזרא: 

מפעל הפיס משנה את הקריטריון מעת לעת, רק עכשיו הם הזרימו לנו כספים  משה פדלון: 

 .70-ליום העצמאות ה

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

 

 ב' –הצעת שינויים )העברה מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( שינויים  –סעיף ז 

 ת מסעיף לסעיף ותוספת,הצעת שינויים, העברו ג'ו ניסימוב:

 )מדברים יחד(

 תמשיך. משה פדלון: 

הצעות שינויים, העברות מסעיף לסעיף ותוספת מילויים שונים, החומר  ו ניסימוב: 'ג

 מולכם, מי בעד? פה אחד, תודה רבה. 

יש שינוי במסגרת התקציב והגזבר הודיע, הצהיר, שהתקציב מאוזן ובר  דוברת:

 השגה.

 י.או קי משה פדלון: 

 או קיי, תודה בה.  ו ניסימוב: 'ג

 

במרכז  72הסכם בין עיריית הרצליה לבין מר יעקב בוזגלו להשכרת חנות  –סעיף ח 

 המסחרי דגניה, נווה עמל, הרצליה
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         72הסכם בין עיריית הרצליה לבין מר יעקב בוזגלו להשכרת חנות  ג'ו ניסימוב:

מועצה מתבקשת לאשר את במרכז המסחרי דגניה נווה עמל הרצליה. ה

 ההסכם. 

רק למה לא מציינים מה הוא הולך לעשות שם? זאת אומרת, לא רשום מה.  איריס אתגר: 

אני שאלתי את לאה אז היא כבר ענתה לי אבל סתם, זה נראה לי שזה הגיוני 

 לציין את זה ב,

פי רישוי היום זה בית קפה אבל בעיקרון זה, אנחנו מאפשרים וזה לד לאה סדובניק: "עו

 עסקים. הוא פתח בית קפה שם.

 ט' אמרת שזה רופא שיניים.-ח' זה בית קפה ו איריס אתגר: 

 מי בעד הראשון? תודה רבה. ו ניסימוב: 'ג

 אני נמנע בראשון. ירון עולמי:

 ירון נמנע. הוא חייב לקלקל אם כל היתר בעד. ו ניסימוב: 'ג

 אתה רוצה להציג? דוברת:

 מה? ירון עולמי:

 למה אתה נמנע? רת:דוב

 כי מתחשק לי. ירון עולמי:

 )מדברים יחד(

 

במרכז המסחרי  66הסכם בין עיריית הרצליה לבין ד"ר רביע להשכרת חנות  –סעיף ט 

 דגניה, נווה עמל, הרצליה

 66חברים, הסכם בין עיריית הרצליה לבין דוקטור רביע והשכרת חנות  ו ניסימוב: 'ג

שמעתם, זה מרפאת שיניים. מי בעד? פה אחד, במרכז המסחרי דגניה. כמו ש

 תודה רבה.

 הנה, זה אני בעד.  ירון עולמי:

 לא נמנעת? ו ניסימוב: 'ג

 לא. ירון עולמי:

 לא, תודה.  ו ניסימוב: 'ג

 

אישור הצטרפות העירייה לתוכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה" של  –סעיף י 
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  15-פורום ה

ת העירייה לתכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה של אישור הצטרפו ג'ו ניסימוב:

 פורום החמישה עשר.

 פורום חמש עשרה. דוברת:

 חמש עשרה. ו ניסימוב: 'ג

 הוא ספר. יהודה בן עזרא: 

 אני ספרתי.  ו ניסימוב: 'ג

 אנחנו ... כן? דוברת:

איכות כן. המועצה תתבקש לאשר הצטרפות העירייה לתכנית ברית ערים ל ו ניסימוב: 'ג

זאת כחלק  15-חיים וסביבה. התכנית הסביבתית החדשה של פורום ה

 15-ובהמשך ישיר לפעילות במסגרת אמנת פורום ה 15-מחברותה בפורום ה

. בהתאם לזאת עיריית 2008להפחתת זיהום אוויר והגנת האקלים משנת 

הרצליה תאמץ עקרונות של ניהול בר קיימה לטובת שיפור איכות החיים 

סביבת המגורים של התושבים, זאת על פי תחומי הפעילות של תכנית  ואיכות

ומצורף  15-ברית ערים לאיכות חיים וסביבה בהתאם למבנה שקבע פורום ה

להחלטה הזו כפי שיעודכן מעת לעת על ידי פורום, על ידי הפורום ובכלל זה 

עת כל הסעיפים הבאים, חברים. ראש העירייה ומנכ"ל העירייה ידווחו מעת ל

 למועצת העיר על התקדמות הביצוע של התכנית. מה? 

 אני צריכה ללכת, אני בעד. לא, אני מתנצלת. טובה רפאל:

 או קיי, חברים.  משה פדלון: 

 יונתן ביקש להגיד משהו. דובר:

 אין לי בעיה גם אחרי ההצבעה. יונתן יעקובוביץ: 

 או קיי. משה פדלון: 

 פה אחד? תודה רבה. ו ניסימוב: 'ג

 אפשר להגיד כמה מילים בבקשה, ראש העיר? יונתן יעקובוביץ: 

 יאללה, דבר. ו ניסימוב: 'ג

 15-א', אני רוצה לברך את ראש העיר כמובן על היותו חלק בפורום ה יונתן יעקובוביץ: 

וחלק ביוזמה המבורכת הזאת. זה בהמשך ישיר גם לתפקיד שלו כיושב ראש 

אוד מאוד שמח עליה של הפיכת העיר פורום ערי החוף, זו יוזמה שאני מ
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הרצליה ל... הפלסטיק ובעניין הזה הייתי רוצה להציע כמה דברים פרקטיים 

ואני אשמח אם הם יירשמו לפרוטוקול. אני לא מבקש שתתקבל החלטה 

 בעניין אבל כן שיירשמו לפרוטוקול כדי שיעמדו לנגד,

 אנחנו רושמים, יונתן. ו ניסימוב: 'ג

ראש העירייה, מנכ"ל העירייה ואני גם אשמח, כמובן, להיות איזשהו חלק  ץ: יונתן יעקובובי

אקטיבי בתוך הוועדה העירונית שאמורה להיבנות בעניין הזה. ראיתי את 

המבנה שלה, תחליטו אתם באיזה צורה, אני כמובן אשמח. אז ממש אני אתן 

ן זה כמה דברים ואת השאר אני אשאיר כבר מה שנקרא לדמיון. דבר ראשו

 אכיפה כנגד השלכת פסולת בחופי הים. 

 אכיפה? דובר:

אכיפה נגד השלכת פסולת בחופי הים, דבר שהוא נמצא בבעיה ויוצר המון  יונתן יעקובוביץ: 

הוצאות לעירייה מבחינת איסוף הפסולת. אני חושב שזה גם נכון שעיר כמו 

וספת הרצליה יש לה את האמצעים תקים מפעל למיחזור פלסטיק שהיא א

בעצמה מכל התושבים לטובת שימוש והקמת מגרשי משחקים, אופניים ועוד. 

קידום היוזמה של עיר ללא פלסטיק היוזמה כרגע מתקיימת במבנים של 

החברה לפיתוח תיירות ובמבנה העירייה היא כרגע מיושמת. המטרה היא 

מה כמובן להביא את זה לכל מבני הציבור בעיר, הייתה חקיקה גם בעניין בר

העירונית. כמו כן אני חושב ש, אני לא חושב, אני בטוח שנכון לאמץ יוזמה 

שהגיעה לפתח שולחן ראש העיר בכל הקשור להפיכת העיר הרצליה לעיר 

ללא פלסטיק באופן מוחלט בשיתוף פעולה עם חברות בינלאומיות שממש 

אימצו את הדבר הזה ואני ממש שמח על זה. הגברת האכיפה כנגד השלכת 

סולת בנייה בשטחים פתוחים. אני לצערי הרב כמעט בכל השטחים פ

שקיימים, לפחות באזור מערב העיר וגם במתווה שבין מערב העיר למזרח 

העיר יש המון המון פסולת בנייה שנזרקת על ידי קבלנים שפועלים גם בעיר 

וגם מחוצה לה ובאותה נשימה גם להבטיח, אני נמצא בקשר עם מנהלת 

כות הסביבה בעניין הזה, להבטיח שבעצם בכל הפרויקטים של היחידה לאי

-הבנייה, אני מזכיר ראש העיר גם הבטיח את זה בקשר לתכניות עתידיות ב

וכדומה, שכל החול שבעצם נחפר על ידי קבלנים באזורים שקרובים  2200

לחוף הים שהוא חול ים, למעשה, ישמש בעצם את הזמנת חופי הרצליה 
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היחידה לאיכות הסביבה שאני מאוד מאוד מעריך את בהרחבתם. הגדלת 

הפעילות שלה ורשות יעילה וכל הצוות ויש להם שם באמת אנשים שעובדים 

מתוך הנשמה שלהם. גם מבחינת התקנים וגם מבחינת הסמכויות. אני חושב 

שגם הגיע המקום שהעירייה תעבור לשימוש בכלי רכב חשמליים באופן 

ו עם אופניים חשמליות, רכבים חשמליים. יש מוחלט, אם זה פקחים שיהי

היום את כל ה, באמת היצע מאוד מאוד גדול של מוצרים בעניין הזה ואפשר 

לנצל את זה ואני אלך אפילו לעוד נושא, אני באמת נוגע בכל אחד מהנושאים 

כדי לתת איזושהי דוגמה, אז אפילו גם ברמה של הארנונה והגבייה לתת 

שמקיימים את עצמם מבחינת ניהול המים והאנרגיה  איזושהי הטבה למבנים

והשפכים שלהם בצורה מקיימות. כל הדברים האלה שאני אומר בסופו של 

דבר הם דברים שגם יחסכו לעירייה המון כסף, יגדילו את איכות החיים של 

התושבים. כמובן שהדברים האלה זה תהליכים ארוכי טווח אבל אנחנו פה 

 וח הארוך ולא רק בטווח הקצר. זהו, תודה רבה. בשביל ליצור משהו בטו

אני רוצה לבקש להוסיף לרשימת המיזמים המצוינים נושא שאף אחד לא  ליאת תימור: 

לוקח כאן יוזמה וזה מתחבר נורא לקיימות וזה מופיע יפה בחוברת. הנושא 

של גינות קהילתיות של ירק, של, זה ממש צריך להיות, הרצליה זה כל כך 

ה. יש את כל פסי הרכבת, זה יהיה מקסים אם יהיה אנשים שם מתאים ל

יוכלו, יש מוסד למפגרים שיכולים לצרף אותו ועוד קהילות שיצטרפו לדבר 

 הזה. יש לזה ערך אדיר בתוך עיר,

 מוסד לבעלי מוגבלויות. דובר:

 טוב, אז מוגבלויות.  ליאת תימור: 

 יש להם גינות קהילתיות. דוברת:

 ך אגב,דר משה פדלון: 

 לא, היא מדברת לקחת את פסי הרכבת, מאיה כץ:

 מע"צ עובד על זה, יהונתן יסעור: 

 מה? מאיה כץ:

 מע"צ מכין שם פארק.  יהונתן יסעור: 

 ליאת, אנחנו, אנחנו,  משה פדלון: 

 )מדברים יחד(
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אנחנו הקמנו עשרות גינות בכל רחבי, בתי ספר, החזרנו את הגינות  משה פדלון: 

 החקלאיות.

 מעולה. ליאת תימור: 

ויש לנו גם גינות קהילתיות. בוויצמן, בנחלת עדה יש. אבל אנחנו הולכים  משה פדלון: 

 בכיוון. זו הערה נכונה. תודה יונתן.

 תודה. יונתן יעקובוביץ: 

אפרופו, כל חברי המועצה צריכים לבקר את הפארק ולראות איזה דברים איה פרישקולניק: 

ינה של שמירה על איכות הסביבה. אני חושבת ש... נפלאים נעשים שם מבח

 בפארק, 

 )מדברים יחד(

 או קיי, בבקשה. בבקשה, תודה. משה פדלון: 

 

 אישור המלצות הוועדה להעסקה נוספת –סעיף יא 

אישור המלצות הוועדה להעסקה נוספת. המועצה תתבקש לאשר את  ו ניסימוב: 'ג

ם שרשומים כמובן בראשי המלצות הוועדה להעסקה נוספת לשני עובדי

 תיבות. החלטה, החומר מולכם. מי בעד? פה אחד, תודה רבה.

שאלה, יכול להיות שזה שאלה מבורות. ענת, יש אפשרות לאשר את זה  יונתן יעקובוביץ: 

 ליותר משנה?

 לא, אנחנו יכולים לאשר את זה ל,ד ענת קרן בהרב: "עו

ובד יש לו את הסנטימנטים הקטנים שלו עם יונתן, זו ועדה פנימית שלנו. כל ע מאיה כץ:

 מנהל האגף, עם המשמעויות.

 ואחרי שנה, אנחנו בודקים את זה כל שנה.  ו ניסימוב: 'ג

 

 אישור המלצות הוועדה לסיוע בדיור –סעיף יב 

 אישור המלצות הוועדה לסיוע בדיור. ג'ו ניסימוב:

 )מדברים יחד(

 כן. בבקשה, ג'ו.  משה פדלון: 

המלצות, אישור המלצות הוועדה לסיוע בדיור, הפרוטוקול של הוועדה מיום  וב: ו ניסימ'ג

 למרץ לפניכם. מי בעד? פה אחד, תודה רבה.  6
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 סלילת רחובות –סעיף יג 

סלילת רחובות. המועצה מתבקשת לאשרר ביצוע עבודות תשתית וניקוז  ג'ו ניסימוב:

 כוכבא,בהתאם לחוק העזר הרצליה סלילת רחובות התש"ע, בר 

 אנחנו בדרך כלל גם מכריזים על הרחוב כרחוב ציבורי. ד ענת קרן בהרב: "עו

 רחוב ציבורי, או קיי. ו ניסימוב: 'ג

 מה זה רחוב ציבורי? דובר:

 בר כוכבא, ו ניסימוב: 'ג

 שיש צורך, ד ענת קרן בהרב: "עו

 ה... הזאת זה אומר שהתושבים יצטרכו לשלם היטלי ניקוז, משה פדלון: 

 כן. יה כץ:מא

 כיוון שהיה ניקוז קטן, מגדילים אותו והשאלה אם עכשיו הם הולכים לקבל, משה פדלון: 

 זה לפי החוק. דובר:

 זה בהתאם להוראות חוק העזר. ד ענת קרן בהרב: "עו

 )מדברים יחד(

 נכון לעכשיו אנחנו ...  דובר:

 ששש, חברים, אני רוצה לשמוע. משה פדלון: 

 , ... ... וגם טכני דובר:

השאלה היא, אני חוזר. תושב רחוב בר כוכבא משנות החמישים שילם עבור  משה פדלון: 

ניקוז. קיבל צינור לאורך הרחוב ש, לא היה ... העירייה בגלל ההצפות 

 סנטימטר. האם הוא הולך לשלם את ה, 60-מגדילה את זה ל

   נבדק אבל  ברחוב שבו היה ניקוז ובוצעו עבודות הוספה הנושא הזה גם דובר:

בגדול במקום שלא היו בו עבודות ניקוז כנראה שחד משמעית הם יצטרכו 

 לשלם.

 יש לנו את הנתונים האלה? משה פדלון: 

 בודקים את זה.  דובר:

 בסדר, תבדקו ותדווחו לנו. משה פדלון: 

 למה זה מובא לאישור המועצה הסעיף הזה? איריס אתגר: 

 זה חובה. דובר:
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 )מדברים יחד(

זה החוק, זה צריך להגיע אלינו שלא יהיה תשלום כפול פשוט. טוב, כן  ה פדלון: מש

 בבקשה.

הרחובות זה בר כוכבא מרחוב הרב קוק עד בן גוריון וגליל ים שלב ג' כולל  ו ניסימוב: 'ג

 הפארק. מי בעד?

ה את שנייה, שנייה. אגב, רציתי לשאול לגבי גליל ים. כן, יוסי, דקה. אני אעש ירון עולמי:

 זה בשבילך. לגבי רחוב רחבעם זאבי. מתי אנחנו עושים,

 איזה רחוב? דובר:

 רחבעם זאבי. ירון עולמי:

 רחבעם זאבי. ו ניסימוב: 'ג

 היה דיון במועצה. יהודה בן עזרא: 

 אף אחד לא רוצה, דובר:

 טוב, יסגרו את זה. זה נושאים טכניים, הם יסגרו את זה. משה פדלון: 

 )מדברים יחד(

 ירון, זה לא הזמן, ירון. ה פדלון: מש

 

 מינויים –סעיף יד 

 טוב, קדימה. מינויים. יהודה בן עזרא: 

 מינויים. ו ניסימוב: 'ג

 חברים.  משה פדלון: 

יכול להיות שצריך להוסיף את זה להחלטה, את חוק העזר של  ד ענת קרן בהרב: "עו

 הניקוז. אני אבדוק את זה, בסדר?

 או קיי. משה פדלון: 

טוב. מינויים. המועצה תתבקש לאשר את מינויה של אינג'ינר אביבה מלכה  ו ניסימוב: 'ג

שהיא מנהלת אגף התשתיות בתאגיד הביוב והמים במקומה של אינג'ינר 

 זלדין שעזבה את עבודתה בעירייה. מי בעד? 

 איפה זה? דוברת:

 מינויים. ו ניסימוב: 'ג

 בתוספת לסדר היום. דוברת:



 ד.נ.  03014
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

37 

 

 , אביבה נבחרה כמנהלת אגף תשתיות ותחבורה, לא מאיה כץ:

 יוסי.  ו ניסימוב: 'ג

 ואז היא צריכה להיות מתוקף זה בדירקטוריון של תאגיד המים. מאיה כץ:

 

 המלצות הוועדה להקצאת קרקע –סעיף טו 

דבר נוסף בתוספת, המלצות הוועדה להקצאת קרקע, המועצה תתבקש  ו ניסימוב: 'ג

בפניכם, מי  8.3.18הקצאת קרקע. הפרוטוקול של לאשר המלצות הוועדה ל

 בעד?

 לאשר את ההמלצות, דוברת:

 סליחה? יוסף לונדון: 

 לא, זה לא את ההמלצות. אנחנו מתייחסים רק ל, ד ענת קרן בהרב: "עו

 סליחה, אפשר להקריא כל נושא בנפרד ולא כעסקת חבילה? יוסף לונדון: 

 אשון, יש שני נושאים, בעצם. יש שתי הקצאות,בסדר. אז הנושא הרד ענת קרן בהרב: "עו

 על הראשון לא מצביעים? איריס אתגר: 

לא, הראשון עוד חוזר לדיון. אחד זה משרדי ההנהגה של תנועת ד ענת קרן בהרב: "עו

הצופים ויש לכם את ההחלטה בפרוטוקול, והנושא השני זה ניצן הורים. יש 

 לכם גם את ההחלטה כבר בסוף הפרוטוקול.

 .3-ו 2אנחנו נדון רק על  וברת:ד

 כן, רק זה.ד ענת קרן בהרב: "עו

 או קיי. משה פדלון: 

 או קיי, מי בעד, חברים? ו ניסימוב: 'ג

 אני מבקש, צופים בנפרד ובני עקיבא בנפרד. יוסף לונדון: 

 בני עקיבא לא עולה. משה פדלון: 

 סליחה? יוסף לונדון: 

 א. לא דנים על בני עקיב ו ניסימוב: 'ג

 אפשר על כל נושא בנפרד בבקשה? יוסף לונדון: 

 כן.ד ענת קרן בהרב: "עו

 זה לא בקשה מסובכת. יוסף לונדון: 

 בואו, תסבירו.  משה פדלון: 
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 הנושא הראשון זה הצופים. איריס אתגר: 

 )מדברים יחד(

הבקשה, משרדים עבור תנועת הצופים, הנהגת הצוק וכולי. מי בעד? פה  ו ניסימוב: 'ג

 אחד. 

יש לי שאלה בדבר הזה. משהו לגבי הצופים, שאלה. יש לנו היום חוסר  אלעד צדיקוב: 

 במשרדים בעירייה.

 אין מחסור במשרדים בעירייה. מי קבע את זה? משה פדלון: 

 למה אין מחסור במשרדים? אלעד צדיקוב: 

 מי אמר? מי אמר שיש מחסור? משה פדלון: 

 צת עיר יש משרדים בעירייה?האם לכל חבר מוע אלעד צדיקוב: 

 )מדברים יחד(

 חבר'ה, יש תנועת צופים. באמת, נו. קדימה. משה פדלון: 

 6526הנושא השני הוא בקשה להקצאת קרקע לאגודת ניצן הורים, גוש  ו ניסימוב: 'ג

 , מי בעד? פה אחד, תודה רבה. 4ברחוב לאה גולדברג  301חלקה 

 

 שונות -סעיף טז 

 ני עקיבא חוזר לוועדה?רגע, ולמה ב דובר:

 כתוב. דוברת:

 כתוב, זה באמצע תהליך, זה עבר שלב של שמיעת,ד ענת קרן בהרב: "עו

 זהו, שונות. דקת דיבור למר לונדון. ו ניסימוב: 'ג

 בבקשה יוסי. ששש, חברים. סבלנות. משה פדלון: 

צדיקוב  תודה, אני אבקש להתייחס להערת האגב, אולי לא אגב, של מר יוסף לונדון: 

ששאל אם לחברי מועצת העיר יש משרד. אז אני רק רוצה להסב את תשומת 

הלב שהחוק מחייב או התקנה מחייבת להעמיד לרשות חברי מועצת העיר 

שירותים משרדיים, דבר שלא נעשה עד היום. הייתי מבקש לתת את הדעת 

ת באוקטובר יזכו לקבל א 30-על כך ושחברי המועצה שיבחרו בשעה טובה ב

מה שמגיע להם על פי חוק. ועכשיו לגבי רשות דקת דיבור. חברי סיעת מרצ 

במועצת העיר פנו במכתב לראש עיריית הרצליה משה פדלון בנושא הענקת 

סיוע למבקשי המקלט על ידי עיריית הרצליה. ההחלטה לגרש מבקשי מקלט 
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שהגיעו לישראל מסודן ואריתראה מקוממת אזרחים רבים. אין ספק 

י המקלט נכנסו לישראל בדרך לא חוקית. עם זאת ראוי להתחשב שמבקש

בנסיבות המיוחדות ולפעול כלפי מבקשי המקלט במידת הרחמים ובאנושיות 

ולא במידת הדין. רוב הפליטים מסודן ואריתראה מגיעים למדינות במערב, 

זוכים לקבל מעמד של פליטים ומאפשרים להם לגור, לעבוד ולהתפרנס. 

איפשרה למבקשי המקלט להיכנס לתחומה ואף הסיעה אותם  מדינת ישראל

לתל אביב ובאר שבע אולם כאשר מבקשי המקלט פנו לרשויות בבקשה לקבל 

מעמד של פליט נאמר להם שאין להם צורך לקבל מעמד זה מכיוון שהם 

זוכים להגנה קבוצתית. מדינת ישראל מודה שלא ניתן להחזיר את מבקשי 

בגלל הסכנה הנשקפת להם בארצות אלו. בדפים  המקלט לסודן ואריתראה

שמדינת ישראל חילקה למבקשי המקלט שנדרשו לעזוב לרואנדה נכתב כי 

הם יקבלו אישור שהייה אשר יאפשר להם לעבוד במדינה, ברואנדה, ויבטיח 

את אי הרחקתם למדינת מוצאם. בפועל מי שגורש לרואנדה המסמכים 

א נדרש לעזוב את המדינה, את רואנדה, אותם קיבלו בארץ נלקחים ממנו והו

תוך יומיים. במקרים רבים נשדד המענק שהפליטים קיבלו מממשלת ישראל 

לפני הטסתם לרואנדה. חשוב לציין כי מרבית מבקשי המקלט השוהים 

בישראל עובדים בעיקר בעבודות שאזרחי המדינה לא ששים לעבוד בהם כגון 

הפליטים יפגע קשות בשני הענפים ניקיון במסעדות ובבתי המלון. גירוש 

האלו. גירוש הפליטים אף יפגע בתדמית של מדינת ישראל בעולם הנאור. 

נראה שגם השופטים בבית המשפט העליון סבורים שההחלטה לגרש את 

הפליטים הינה בעייתית. בג"צ הקפיא לאחרונה באופן זמני את המבצע 

יהודית שלנו מצווה לגירוש מבקשי המקלט לרואנדה ולאוגנדה. הזהות ה

עלינו לסייע לגר הנמצא איתנו. אנו פונים להנהלת עיריית הרצליה בבקשה 

לנסות לסייע למספר מסויים של מבקשי מקלט בתחומי המגורים 

והתעסוקה. אנו מניחים שבתי המלון בהרצליה, בתיאום עם העירייה, ירצו 

תקופה להעסיק מבקש מקלט ואולי אף יוכלו לסייע לשכן אותם ולו ל

מוגבלת. ערב חג הפסח הבא עלינו לטובה שבו אנו מצווים לזכור כי גרים 

היינו בארץ מצרים ראוי לסייע לאומללים שהגיעו למדינת ישראל לאחר 
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שעברו סבל לא יתואר הן בארץ מוצאם והן בדרך למדינת ישראל. על הבקשה 

 הזאת חתומה כל סיעת מרצ בהרצליה. תודה.

 פשר להגיד משהו, בבקשה?משה, א אלעד צדיקוב: 

 אנחנו, אני לא פותח את הנושא הזה לדיון, חברים. משה פדלון: 

 לא, לא דיון. רק רוצה לומר, אלעד צדיקוב: 

 לפי הסדר. דובר:

 יש לנו דקה דיבור. יש לנו בשונות.  דובר:

 אני רוצה רק להגיד בשתי שורות, אלעד צדיקוב: 

זו ה... של יוסי, בוא, תעלה נושא אחר, אני אשמח לא, לא מגיבים, חבר'ה.  משה פדלון: 

 לשמוע.

ברשותך. אני רק, מעבר לדברים שאני חולק על מר לונדון על העניין של  אלעד צדיקוב: 

האריתראים אבל דבר אחד אני רוצה לומר שהוא ממש לא מקובל. לקחת 

מושגים יהודיים, לתת להם אינטרפרטציה חדשה. המושג גר, אם אתה רוצה 

התעסק במושג ההלכתי הנכון של המילה, זה גוי ש... וזה לא המצב כאן. ל

סתם כדי להסב את תשומת הלב ולא לזרות חול בעיני השומעים ולכן 

האנשים האלה הם לא במעמד הזה וכל הססגוניות של ההצגה של הדברים 

וההשוואה שלהם לעם ישראל היא לא נכונה מלכתחילה. מעבר לזה הדיון 

 ברמה,

 די, חבריה.  ניסימוב: ו 'ג

 כל אחד, אנחנו לא מעלים את זה לדיון.  משה פדלון: 

 )מדברים יחד(

 דקת דיבור הבאה למר ירון עולמי. ו ניסימוב: 'ג

 בבקשה, מי עוד? משה פדלון: 

 ירון. ו ניסימוב: 'ג

 בבקשה ירון. משה פדלון: 

 מי שהגיש בקשה מראש כמו שכתוב בפקודת העיריות. ירון עולמי:

 בבקשה. משה פדלון: 

 אני אשתדל, ירון עולמי:

 ירון, דבר. ו ניסימוב: 'ג
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 שניות, שזה דקה על פי הדין, 60-לעמוד ב ירון עולמי:

 חברים, נו.  משה פדלון: 

 ירון.  ו ניסימוב: 'ג

אני גם לא אדבר על ... עבודה אלא על תושבי הרצליה. לאחרונה אני מקבל  ירון עולמי:

תם שמים לב גם בפייסבוק העירוני וגם בווטסאפים המון פניות אם א

העירוניים. יש בעיית מים קשה באזור מרכז העיר. יש בעיה של לחץ מים 

בעיקר באזור וייצמן. אני מבין שיש בעיה עם המגדל מים. אני יודע שיש 

תאגיד מים היום אבל זה לא בהכרח באחריות העירייה, אבל שתדעו שיש 

ן להם מים בכלל ו, ... ביום שישי. חלק בכלל המים תושבים שחלק מהזמן אי

 יוצאים ככה חום חום ו,

ירון, אתה מדבר על בניין אחד ואני יודע על מה אתה מדבר ותפסיק  יהודה בן עזרא: 

 לעשות מזה סיפור של כל העיר. 

 )מדברים יחד(

 ירון, ירון. הנושא מטופל. מטופל. משה פדלון: 

 ה,אז אני רק רוצ ירון עולמי:

 זה הבניין של ר'.  משה פדלון: 

 עזוב.  יהודה בן עזרא: 

 ר', נכון? משה פדלון: 

 צנעת הפרט. יהודה בן עזרא: 

 ידוע, מטופל. משה פדלון: 

 יופי, תודה. ירון עולמי:

 אני אבדוק גם עם התאגיד. תודה רבה, מר קוממי, בבקשה. ו ניסימוב: 'ג

מועצת העיר לגבי בית העלמין. אנחנו מאז אני רציתי לעדכן את חברי  יוסף קוממי: 

חודשים. עד היום  7-הישיבה האחרונה שהייתה לנו במחלקת הנדסה עברו כ

עוד אין לנו תאריכים לתחילת ביצוע העבודה, אין לנו היתרים. אנחנו 

עומדים במצב שבית העלמין האזרחי סגור כבר חצי שנה, בית העלמין 

. אני מבקש שכולם יידעו. אין קברים האורתודוכסי בשנה הבאה אין קברים

 בשנה הבאה. בדוק, בדקתי את זה מכל הכיוונים.

 על זה נאמר מהרו ו, יהודה בן עזרא: 
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סליחה, עשה לי טובה. אתם צוחקים על זה אבל זה אחריות גם שלך אדון  יוסף קוממי: 

מנכ"ל. זה אחריות של כולם פה. גם את המתים צריך לקבור. אם מישהו 

חרת תגידו את זה. אז אני רוצה, סליחה, אני רוצה שכולם יידעו. אני חושב א

שנים מאז שעשיתי את התכנית עסקית שלי. אנחנו  4.5נלחם בזה כבר 

נמצאים במצב שאי אפשר לקבור קבורה אזרחית. אני שולח אותם למנוחה 

נכונה, משלמים שם הרבה כסף ואני שולח אותם לנתניה ואני עושה את זה 

כי מכובדת כדי לא לבייש את העיר שלנו הרצליה. לגבי בצורה ה

האורתודוכסי אנחנו נמצאים במצב שבעוד שנה לא יהיו קברים. כל מה 

ששלחת לי וכתבת עניתי כבר לפני שנתיים. אז אני מבקש שכולם יידעו את 

זה ואם לא יהיה לנו אתמול היתרי בנייה אנחנו נישאר בלי בית עלמין 

 בהרצליה.

 תודה. : משה פדלון

 אם מישהו רוצה שישרפו את הגופה, מותר? דוברת:

חברים, חברים. חברים, אני רוצה לאחל לכם ולבני המשפחה חג פסח שמח  משה פדלון: 

 ולכם חיים טובים, מאושרים, בשורות טובות. 

 אמן, תודה רבה. דובר:

 

 

 -סוף הישיבה-

 


