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עיריית הרצליה
ישיבה מועצה מן המניין ב12.6.2018-
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עו"ד ענת קרן בהרב

יועמ"ש

ג'ו ניסימוב

סמנכ"ל בכיר

ד.נ.

סדר היום:
סעיף א – אישור פרוטוקול
סעיף ב – עדכון רה"ע
סעיף ג – עדכון מנכ"ל
סעיף ד – שאילתות
סעיף ה – הצעות לסדר
סעיף ו – אורח חיים בריא – הנושא יוצג על ידי מחלקת הבריאות העירונית
סעיף ז – תב"רים
סעיף ח – אישור מתן תמיכות
סעיף ט – התחדשות עירונית נווה ישראל – הר מירון – אישור מסמך עקרונות
סעיף י – המלצות הוועדה להעסקה נוספת
סעיף יא – המלצות הוועדה להארכת שירות
סעיף יב – המלצות הוועדה לסיוע בדיור
סעיף יג – לו"ז ישיבות מועצה 2018
סעיף יד – שונות

פרוטוקול
משה פדלון:

ערב טוב לחברי המועצה ,ערב טוב למנהלים בעירייה .ערב טוב ,מכובדי
כולם .אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה ,בבקשה ג'ו.
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סעיף א – אישור פרוטוקול מספר 69
ג'ו ניסימוב:

אישור פרוטוקול .יובא לאישור פרוטוקול  .69לא נתקבלו הערות לפרוטוקול,
הפרוטוקול מאושר.

סעיף ב – עדכון רה"ע
ג'ו ניסימוב:

עדכון ראש העיר ,בבקשה.

משה פדלון:

ברשותכם ,שני נושאים .ראשית אני רוצה לברך את תושבת העיר ,תושבת
נווה עמל ברכה עמוסי שקיבלה אתמול אות מנשיא המדינה ,המורה של
המדינה .היא מלמדת ברעננה ,בעמית ברעננה ,אבל היא תושבת העיר וכבוד
וגאווה לעיר שיש לנו מחנכים מצוינים .נושא נוסף ,אני רוצה להודות לחברי
לקואליציה יוסי לונדון אני לפני כשבועיים הייתי בקבלת השבת שיוסי לונדון
ארגן .היה מאוד מרגש ,מאוד מכבד ,מאוד מכובד .יוסי ,תמשיך ,תודה רבה
לך ,היה מאוד כיף.

יוסף לונדון:

תודה רבה ,אדוני.

משה פדלון:

תודה .מכאן ,מנכ"ל העירייה.

סעיף ג – עדכון מנכ"ל
ג'ו ניסימוב:

עדכון מנכ"ל בבקשה.

יהודה בן עזרא :דוברות ,ערב טוב .דוברות העירייה ,עולה קמפיין צלילי קיץ כמידי שנה
לפרסום שפע האירועים המוסיקליים .כולם מונגשים .ייערכו בקיץ ,בקרוב,
בפא רק הרצליה וב ,...במרינה ,בשיתוף ( ...רשרושי נייר) .תקשור סקר של
משרד לביטחון פנים בנושא שיפור מיגונים ,לפיו  94אחוז מתושבי הרצליה
מרגישים בטוחים בעיר ,פרטים בהמשך .השבוע יעלה קמפיין הולכים על חוף
נקי של היחידה לאיכות הסביבה .עיריית הרצליה הינה בעלת החופים
הנקיים בישראל על פי מדד חוף נקי .אחד הדברים המשמחים אותנו ואנחנו
עושים תקשור לעניין הזה ,מסמך שיצא מחקר של משרד הפנים ,עיריית
הרצליה מצליחה ,מצטיינת בהעסקה ושילוב בעלי מוגבלויות בשירות
הציבורי .עיריית הרצליה כיבדה את התושבים המציינים את שבוע הגאווה
הבינלאו מי ותלתה דגלי גאווה בסמוך לבניין עיריית הרצליה ,בטיילת
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וברחוב הראשי של הרצליה .אני יודע שזה נושא שהיה אולי שנוי במחלוקת
וקיבלנו טלפונים לא נעימים .עמדנו על זה שזה צריך להיות,
טובה רפאל:

ישר כוח.

יהודה בן עזרא :וזה היה ויהיה ואנחנו בקשר גם לארגן אירוע לכבוד הנושא הזה .מי
שאוהב שיאהב ,מי שלא אוהב ,שלא יאהב .אהבה מנצחת .אגף תב"ל.
התחלנו לשפץ את תיכון ,שיפוץ תיכון ראשונים ,שיפוץ שלב א' .נערכים
לפתיחת שנת הלימודים ,לשיפוצי קיץ .אנחנו נעבוד במקביל ,אגף תב"ל,
במקביל ב 80-מוסדות חינוך .האגף סיים צביעת קיץ של סימני כבישים
ומדרכות .אגף הביטחון ,לאחרונה פורסם סקר בלתי תלוי של המשרד
לביטחון פנים ,הועלו  206משיבים ,הם מהווים מדגם מייצג של העיר ,ממנו
עולה כי  94אחוז מתושבי העיר חשים בטוחים במידה רבה להסתובב בעיר.
סקר זה מהווה אסמכתה ראויה לפעילות המצוינת של אגף הביטחון,
מחלקת השיטור העירוני ,מחלקת הפיקוח העירוני העומדים בציפיות הנהלת
העיר להשרות אווירה של חוק וסדר בעיר .האגף מבצע פעילות קדחתנית
למסד שתי משמרות שכונה על ידי מתנדבים ,בנווה עמל שיש שם קבוצה
גדולה ובמערב העיר יש קבוצה שמתהווה ,הכול בליווי משטרה ויעוץ משפטי
נא ות .בתחום האכיפה ,למרות החוסר פופולריות של העניין ,האגף ממשיך
לבצע אכיפה בהתאם לפעילות שביצע בשנים האחרונות ללא כל שינוי .אגף
תקשוב מערכות מידע ,משרד החינוך זימן את האגף ללמוד את המהלך
שביצענו בנושא האינטרנט במוסדות החינוך .על ידי הפעילות שנעשתה
חסכה לעירייה כ 200-אלף שקל ,למשרד  300אלף שקל ורוצים ליישם את
המסגרת הזאת של המכרז שלנו בכל הרשויות .ביום ראשון אנחנו נתחיל
להפעיל את מערכת הרכש המעודכנת לאחר פיילוט שביצענו .אגף רווחה.
הגיל השלישי ,התקבל אישור לקול קורא שהוגש במשרד הרווחה להפעלת
מועדון  ...לניצולי שואה ,עבור  30ניצולי שואה ,כולל ארוחה חמה ופעילות
חברתית .המועדון יופעל על ידי עמותת עלה במימון משרד הרווחה בתקציב
של כרבע מיליון שקל .עבודה קהילתית .הסתיים מחזור ראשון של תוכנית
המנהיגות הבין-דורית במרכז הבינתחומי המחבר בין הקשישים לבין
הסטודנטים .מינהל נשים ,קורס פיתוח יזמות עסקית לנשים .קורס הנותן
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כלים לנשות העיר המעוניינות לפתוח עסק עצמאי .הפעילות הזאת נעשית
בשיתוף עם ויצ"ו הרצליה .אגף שאיפ"ה .פתיחת החוף הנפרד החל בראשון
ביוני באופן חלקי ,פתיחה מלאה ביולי אוגוסט ....דשא סינטטי (רשרושי
נייר) ,פינות  ...י וסף הנשיא וגינת יוסף קארו קיבלו משטחי  ...ומשטחי דשא
חדש .בוצעה הצללה חדשה מעל המתקנים החדשים בגינת אשרמן ודל סרוק,
בוויצמן .בפרויקט  ...במרכז לפיתוח עירוני ואגף שאיפ"ה הוצבו עשרות
כסאות ושולחנות במרכז העיר ,אם תעברו תוכלו לראות .תענוג לעיניים.
בשבוע שעבר נחנך בהרצליה ,אגב ,אני עובר לדיווח של אגף הנדסה .בשבוע
שעבר נחנך בהרצליה באזור התעשייה בית  ...בתור המבנה הראשון מסוגו
בהרצליה שנבנה בתקן בנייה ירוקה בינלאומי וכולל בתוכו חברות הייטק
מכל העולם .אגף החינוך יוצא בתוכנית  ...בפרסום נרחב ,ויחל את התוכנית
החל משנת הלימודים תשע"ט .התוכנית מבוססת על מודל הוליסטי פורץ
דרך שמטרתו להעניק לתלמידים כלים ומיומנויות חשיבה ולמידה מותאמים
למאה ה 21-המאופיינת במציאות מורכבת ומשתנה .באמצעות התוכנית
יוכלו התלמידים לבחור מקצועות בחירה בבתי ספר שאינם משתייכים להם,
לשלב לימודים אקדמיים שיוכרו כחלק מבחינות הבגרות .הלמידה תתקיים
בערוצים מקובלים באמצעות למידה שיתופית רב גילית ללא מגבלות של
מקום וזמן במרחב .בימים אלה החלה מערכת החינוך לבצע התאמות של
מתודות הוראה לעקרונות .אגף תנו"ס ,המשך יריד אספנים בשדרות ח"ן .ב-
 25ליוני יתקיים בפארק הרצליה קונצרט של הקונסרבטוריון העירוני
המלווים את רמי קליינשטיין בשירה בפרויקט שעובד כבר כשלושה ,ארבעה
חודשים .הנגנים הצעירים מרגישים גם מקצועיות וגם הנאה וגם כבוד שזמר
כזה מופיע יחד איתם .הייתה ,היה מופע גדול מאוד בהיכל לאומנויות הבמה
לפני כמה חודשים ,מופע מאוד מאוד מוצלח ולפי ,מה שנקרא ,לפי בקשת
הקהל לאור הצלחת המופע החלטנו להעביר את זה לפארק ולפתוח את זה
לכל הציבור.
דובר:

זה יחד עם מקהלת לירון.

יהודה בן עזרא :מה?
דובר:

גם מקהלת לירון משתתפת.
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יהודה בן עזרא :כן ,נכון .אתה צודק ,זה דווקא כתוב לי .מקהלת לירון כמובן ,כבוד גדול
למקהלת לירון ,מופיעה בהופעה הזאת .במוצאי שבת אנחנו  30ביוני ,פתיחת
הקונצרטים בפארק הרצליה .ראשון ליולי פתיחת אירועים בגן בן שפר .אגף
תנו"ס יחד עם אגף החינוך ויחד עם החברה למרכזים קהילתיים ערוכים
ומוכנים לכל הקייטנות ולכל מפעלי הקיץ בשיתוף פעולה מלא בין ועדי
ההורים ,גם ועד ההורים העירוני וגם ועד  ...תודה רבה.
משה פדלון:

טוב ,חברים.

יהונתן יסעור :יש לי שאלה.
משה פדלון:

אני בפתיחת,

יהונתן יסעור :למנכ"ל .אתה פרסמת השבוע ש ...פלסטיק .למה לא בקבוקים צהובים?
כוסות?
ג'ו ניסימוב:

בוא נשתמש קודם כל במה שיש.

(מדברים ביחד)
דובר:

אני חושב שזה כבוד גדול שזו העירייה הראשונה בארץ,

טובה רפאל:

כוסות מתכלות ,ישר כוח.

דובר:

שמשתמשת,

יהודה בן עזרא :יונתן ,הכנסת לי.
(מדברים ביחד)
משה פדלון:

חברים.

יהודה בן עזרא :זה תהליך .את רומא לא בנו ביום אחד .הרסו את זה כמעט ביום אחד.
מאיה:

גם ה ...לזה והתקצוב של זה.

דובר:

מתחילים בצעד הראשון.

מאיה:

הצעד הראשון,

דובר:

 ...במועצת העיר.

מאיה:

אבל כבר החברה לפיתוח התיירות עובדת עם כלים מתכלים אז זה הצעד
הראשון ,וברגע שזה נבדק שם אז זה עכשיו,

(מדברים ביחד)
משה פדלון:

חברים ,אני בתחילת הישיבה ציינתי שתושבת העיר הגברת ברכה מוסי
קיבלה את התואר של המדינה והיא,
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טובה רפאל:

המורה של המדינה.

משה פדלון:

והיא הגיעה אלינו והפתיעה אותנו יחד עם בעלה וילדה ,אז,

ד.נ.

(מחיאות כפיים)
משה פדלון:

ברכה יחד עם בעלה זו משפחה שורשית בעיר הרצליה .כאמור ... ,המדינה,
ומצאתי לנכון במועצת העיר המכובדת הזאת לזמן אתכם כדי להגיד לך
תודה.

ברכה מוסי:

אני ממש מתרגשת לראות את כל זה.

משה פדלון:

אז כתבנו :ברכה יקרה ,ליבי התמלא גאווה למשמע הבשורה כי קיבלת את
אות המורה של המדינה על פועלך ועשייתך החינוכית בתיכון עמית בכפר
בתיה .אני שמח בשמחתך ובעיקר נפעם מהצניעות שלך ומדרכך המקצועית
והערכית .המשיכי בדרך זו .תודה רבה מכולם.

ברכה מוסי:

תודה רבה .קודם כל זכיתי להמון כבוד והוקרה מצד המנהלים והתלמידים
שלי .אני מאוד מאוד מתרגשת למעמד הזה ואני מאוד מאוד שמחה כי דרכי
לעשות  ,דרכי בעשייה ולא במהירות ,זאת אומרת אני עושה את הדברים
מתוך  ...ואהבה ולא מתוך שיראו ויגידו איזה יופי את עושה .אבל אני שמחה
גם לשמש דוגמה למורים אחרים שילמדו ויעשו.

משה פדלון:

ישר כוח.

(מחיאות כפיים)
משה פדלון:

תודה רבה.

משה ועקנין :משה ,משה ,היא הייתה המורה של הבן שלי ... ,בית ספר ,וזה היה כבוד ענק
שהיא לקחה אותו באופן אישי והוא הצליח בגדול בזכותה.
משה פדלון:

זכיתם .תודה .או קיי ,בבקשה ,ג'ו.

סעיף ד – שאילתות
ג'ו ניסימוב:

שאילתות .שאלה מספר אחד על ידי מר יריב פישר בנושא קבורה אזרחית.
מזה למעלה מ 6-חודשים שהרצליה הפסיקה לקבור בקבורה אזרחית .תושבי
העיר שביקשו לקבור את יקיריהם נדהמו,

דובר:

זה כבר מלפני שנה.
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נדהמו מהתשובות הלא ברורות שכן כרגע אין אפילו צפי לפתרון הבעיה.
מדובר על מחדל תכנוני וניהולי חמור .בשל האמור מבקש לדעת  ,1מדוע
הופסקה הקבורה האזרחית בעיקר הרצליה ,2 .מה תאריך היעד להפעלה
מחדש ,3 ,כמה ישיבות נעשו בנושא בלשכת ראש העיר בנושא זה מתחילת
השנה .תשובה ,אכן קיימת בעיה של מקומות בקבורה האזרחית ,להלן
עדכון .ישנן כ 20-יחידות קבורה בקרקע בחצר המבנה ,יש בעיה להשתמש
בהן עד שתסתיים הקבורה בקומות .אגב ,כאן טמון בדיוק התכנון הלקוי
מהקדנציה הקודמת .לגבי לוחות הזמנים הצפויים להרחבת בית העלמין,
לאור המצוקה יעבדו בשלושה ערוצים במקביל .השלמת אישור נספח הבינוי
של התב"ע ,הכנה להכנסת היתר והכנת מכרז .כדי לקצר לוחות זמנים
וכאפשרות להקדמת הזמנת יחידות קבורה טרומיות ,מראש ,כדי לקצר זמן
של האספקה ב ,עיצוב ואספקה פלוס צפוי  ...גם בהליכי האישור בוועדות,
הליך בדיקת ההיתרים ,הגשת תוכנית בינוי נספח ניקוז נספח פיתוח עד 30
למאי  ,18הגשת בקשה להיתר עד ראשון ליולי  ,2018ההזנה לבקשת ההיתר
מותנית בסיום הליך אישור נספח הבינוי ,פרסום מכרז לביצוע עד 20
לאוגוסט  ,2018בחירת קבלן לתחילת ביצוע ראשון לנובמבר  ,2018מסירת
החלקה האזרחית ,זה  396יחידות קבורה עד ל 30-לאפריל  ,2019אז יימסר
גם החלקה הרגילה .במהלך השנה היו שתי ישיבות של הדירקטוריון והנושא
עלה בשתי ישיבות .יריב.

יריב פישר:

כן ,אז קצת חפרתי בעניין.

דובר:

לחפור זה טוב.

דובר:

לחפור בנושא הזה זה בכלל לא רע.

ג'ו ניסימוב:

אללא איסתר.

יריב פישר:

אז כמו שקוממי פה אמר ,כבר שנה אין מקומות קבורה .קבורה אזרחית.
למעשה אנחנו מבינים שעוד מעט ,ממש לא מעט,

יהודה בן עזרא :זה נתון לא נכון.
יריב פישר:

אז תיכף קוממי יגיד מה הוא יודע,

(מדברים ביחד)
יוסף קוממי :יהודה ,זה נתון נכון וחצי ... .לתאריך הראשון עד ...

"חבר" – הקלטה ותמלול

05974

9

ד.נ.

(מדברים ביחד)
יוסף קוממי :אני יודע מה זה.
דובר:

סליחה ,גם היום תבעו מישהו ...

(מדברים ביחד)
יריב פישר:

זה לגבי קבורה אזרחית .מספיק שהשנה ,אני חושב שזה אפילו כבר לא
משנה ,תקופה מספיק ארוכה ,אפילו כתובים פה ב 30-לאפריל  2019אולי,
ואנחנו יודעים שלא תעמדו בלוחות זמנים כי מנובמבר עד אפריל אין מצב
שתרימו פה קרוב לאלפיים יחידות .אין סיכוי שבעולם .זה לא יקרה ,אנחנו
יודעים מה יקרה בסבב הראשון .ההאשמה פה ,עוד הפעם ,כרגיל ,וזה כבר
אפילו בוטה ומעצבן להאשים את הקדנציה הקודמת ,אתה יודע מה? זה
עושה לי סוג של בחילה כבר .אתם  4.5שנים פה ,אתם מאשימים מה שקרה
לפני  4.5שנים .איפה הייתם לפני  4.5שנים? מה זה צריך להיות? קבורה
רגילה עוד מעט נגמרת ואתם ממשיכים עם שתי ישיבות דירקטוריון? כל
הכבוד ,זה ממש ניהול ,חזון ,אסטרטגיה נהדר .ככה עובדים .ממש ממש
נהדר .אני חושב ,וזה עלה פה .זה עלה פה גם ב 2016-אם אני לא טועה ,יוסי
לונדון גם העלה את זה בזמנו .הכול פה זה משחק מכור והכול פה זה משחק
שאתה עושה עם החבר'ה שלך מהחבר'ה קדישא .זה המשחק שמתבצע פה על
חשבוננו .זה המשחק שמתבצע על חשבוננו .הבטחת להם שלא יהיה פה בית
קברות בלעדיהם ,זה מה שקורה בפועל ורואים את זה .אתה יודע מה,
ציפיתי שאני אראה פה ישיבות חירום ,ציפיתי שאני אראה פה דברים שרצים
מאוד מאוד מהר ,ציפיתי שאני אראה משהו שקורה .כל דבר,

משה פדלון:

יריב ,יריב .זה לא הצעה לסדר .מותר לך לשאול,

יריב פישר:

השאלה שלי ישירה אליך,

משה פדלון:

מותר לך לשאול שאלה ואני אענה,

יריב פישר:

אני שואל אותך שאלה ישירה מאוד .מדוע  4.5שנים לא עשית כלום .שום
דבר.

משה פדלון:

ככה .לא רציתי לעשות.

יריב פישר:

וואלה?

משה פדלון:

כן.
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יריב פישר:

לא רצית לעשות?

משה פדלון:

כן.

יריב פישר:

תשובה נהדרת.

משה פדלון:

מאה אחוז.

יריב פישר:

מזל שיש בחירות עוד מעט.

משה פדלון:

אתה אומר שיש לי חברים בחברת קדישא ,אז אני,

יריב פישר:

אני העליתי את זה,

משה פדלון:

אתה,

יריב פישר:

העליתי את זה אז,

משה פדלון:

אתה מעלה פה חשד ,אתה מעלה פה דבר שהוא בעיני זה לשון הרע.

יריב פישר:

אז מה ,נו ,תתבע אותי עוד הפעם ,באמת.

משה פדלון:

או קיי ,תשאל את השאלה.

יריב פישר:

 4.5 ...שנים.

משה פדלון:

אני אתן לך .לא רציתי לעשות.

יריב פישר:

לא רצית?

משה פדלון:

לא היה לי נחמד לעבוד מול האנשים שעסקו עם זה .נקודה סוף ,תמשיך.

יריב פישר:

לא היה נחמד לך ,אתה מעניש את העובדים,

משה פדלון:

לא ,אני לא מעניש אף אחד ,תשאל את השאלה,

יריב פישר:

לא היה נחמד לך לעבוד עם יוסי קוממי אז אתה מעניש את התושבים פה?

יוסף קוממי :מה? סליחה ,סליחה.
יריב פישר:

זה תשובה נהדרת.

משה פדלון:

תמשיך.

יריב פישר:

אני אמשיך הלאה? אתה תעשה מה ש ...ראש העיר.

יוסף קוממי :כבוד ראש העיר ,אני חושב שאיתי לא היה לך שום בעיה .אני  4.5שנים מאז
שעשיתי,
משה פדלון:

קוממי ,ברגע שעברת לעיתונות,

יוסף קוממי :ו 4.5-שנים,
משה פדלון:

אתה,

(מדברים ביחד)
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יוסף קוממי :ישבתי איתך עשרות פעמים,
משה פדלון:

תמשיך.

יוסף קוממי :מעולם לא קיבלתי תשובה ברורה,
משה פדלון:

תמשיך בהצעה לסדר.

יוסף קוממי :תגיד את האמת.
משה פדלון:

ברגע שפנית לעיתונות לפני שנה וחצי ניתקתי ממך מגע.

יוסף קוממי :לא ,אני התוכנית  ...לפני  4שנים וזה כתוב .יש לי מסמכים על כך .אני מוכן
להוציא את כל המסמכים ולהראות לכל חברי מועצת העיר .אז לא להפיל
את זה על מישהו שלא ,שכל הזמן נלחם לדברים האלה ,והצביע ,וכל הזמן
נפגשתי .זו קבורה לכל תושבי הרצליה ואנחנו צריכים הדבר הראשון לשבת
על זה 4.5 .שנים עד שאישרו את ה,
משה פדלון:

קוממי ,נמצא פה,

יוסף קוממי ... :את הקברים ב 50-אחוז.
משה פדלון:

הייתה שאילתה ,נתנו תשובה ,תמשיך הלאה.

סעיף ה – הצעות לסדר
הצעה לסדר מספר  1על ידי מר יריב פישר בנושא :קייטנות הקיץ
ג'ו ניסימוב:

הצעה לסדר מספר  1על ידי מר יריב פישר .הנושא ,קייטנות קיץ ושוב ,כמו
בשנה שעברה ,עיריית הרצליה עושקת את מעמד הביניים ולוקחת סכומי
עתק בעבור קייטנות הקיץ .מדובר במגמה הפוכה לערים אחרות אשר
מבינות את הקושי של מעמד הביניים ומסבסדות את הקייטנות .בשל האמור
עיריית הרצליה מחליטה בזאת להשלים את ההפרש שבין הפעילות
המאושרת על ידי משרד החינוך לבין הפעילות הנדרשת על ידי מימון עירוני.

יריב פישר:

גם פה ,אני מניח שאתה תענה ,גם פה היה לי יום לימודים ארוך היום .אני
מודה שלא קראתי שום דבר חוץ מזה .דיברתי עם כל העירייה ש ...פעמיים.

יהודה בן עזרא :המניות של החברה שלך לא ירדו.
יריב פישר:

זה מזכיר את הקדנציה הקודמת שפחות התעסקתי בחברה שלי .אז מה יש
לי להגיד על זה ,אני מבקש משה ,באמת מבקש שהדבר הזה יעלה לדיון ,זה
מספיק חשוב ויש כאן בעיה גדולה .אני מתחיל עם הכאוס שקרה ,חלק
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באשמת העירייה וחלק פחות באשמת העירייה .הכאוס היה פה ברמת
הרישום .המתח הזה שרק ברגע האחרון הוועדה בכנסת החליטה מה
התנאים ומה לא ,גרם להמון המון מתח כאן .עיריות אחרות פעלו אחרת,
עיריות אחרות אמרו לא משנה מה יקרה בכנסת ,בואו תירשמו כבר ,וכאן
נוצר כאוס כי זה היה ברגע האחרון וברגע האחרון הם נכנסו להירשם,
מספיק דברים אתם כבר יודעים כי אנשים הלכו ,סגרו עם עבודה ,הלכו
לעירייה להירשם ,עמדו בתור .חלק לא קיבלו בכלל כי הם לא ביול"א ,כן
ביול"א .אני חושב שהכאוס הזה עירייה שאומרת שהיא יודעת להתנהל,
המנהל שאתה אומר שהוא חזון לניסיון ולא מעניש את התושבים שלו ,כמו
ששמענו עכשיו ,עובדת אחרת .עובדת ממש ממש אחרת והיה אפשר לעשות
דברים אחרת .אני יורד לפרטים קצת יותר .מבחינתנו עד עכשיו הדברים לא
הושלמו ,אני מקווה שיהודה יפתור אותם אבל יש גנים שעד עכשיו לא
יודעים מה קורה בכלל .יש קייטנה ,אין קייטנה ,מעבירים אותה למקומות
אחרים בכלל וזה באמת באמת הזוי כי באמת זה עוד מעט קורה .זה קורה
תכל'ס .אני יורד באמת למה שאני רוצה שנאשר כאן היום ,ואני יודע שזה
שנת בחירות אבל לא רק אצלנו זה שנת בחירות ואנחנו עוד הפעם ,כמו
שקרה בארנונה ,מענישים את מעמד הביניים .זה מה שקרה כאן הפעם .עוד
הפעם שמנו להם קנס ושמנו להם קנס בעיריית הרצליה שהוא בין הגדולים
בארץ .זה  2,300שקל ,יותר נכון  3,400שקל כי זה בעצם לחודש וחצי .זה
קנס שכמעט לא קיים בארץ בשום מקום ,יהודה ,ותבדוק .עשיתי פה הרבה
שיעורים,
משה פדלון:

רק שנייה ,ברשותך,

יריב פישר:

ועכשיו בוא נרד ל,

משה פדלון:

יהודה ,מנכ"ל,

יהודה בן עזרא :אתה טועה,
(מדברים ביחד)
משה פדלון:

יהודה ,אני מבקש .הוא העלה הצעה לסדר .אני היושב ראש .ההצעה לא
רלוונטית.

(מדברים ביחד)
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יריב פישר:

תן לי לדבר כי זו דמוקרטיה למרות השאילתה.

משה פדלון:

לא ,אתה מנהל דו שיח .פותחים את זה לדיון.

יריב פישר:

אני עוד לא סיימתי ,אני רוצה להמשיך.

משה פדלון:

בבקשה.

יריב פישר:

אז בואו נרד קצת למספרים שהם חשובים .אשקלון מסבסדת ,מסבסדת
בספרים וזה הוחלט לפני ההחלטה בכנסת 4 ,מיליון שקלים .זה לא משהו
שפוגע מבחינת האיכות של הקייטנות האחרות ,אפשר לראות גם באתר
שלהם מה הם נותנים ,הם נותנים  ...דברים ,זה לא פוגע .העלות שמשפחה
באשקלון משלמת היא  1,200שקל לחודש וחצי 1,200 .שקל לחודש וחצי כי
הסבסוד הוא גדול ועיריית הרצליה יכולה לסבסד כזה דבר .תל אביב
מסבסדת והחליטה על הסבסוד לפני 6 .מיליון שקלים ,בשנת בחירות .העלות
שמשלמים שם זה  1,150שקל ל,

יהודה בן עזרא :זה די קרוב לשוחד בחירות הדבר הזה.
יריב פישר:

לא ,לא .אם המדינה לא נותנת אנחנו יכולים לתת .ואם זה הנקודה שלך אז
תעלה את זה למועצה .למה אתם מחליטים את זה לבד? הלאה .הוד השרון
מממנת  2מיליון שקל .ראש העיר שם בכלל לא מתמודד בבחירות הקרובות
אז זה גם שוחד בחירות? וזה עולה שם  1,700שקל .עיריית הרצליה ,אני חוזר
עוד הפעם 3,400 ,שקל .אז עוד הפעם ,אנחנו פוגעים במעמד הביניים ,אנחנו
יכולים עכשיו לקבל החלטה לתקצב את זה 3 ,מיליון שקלים 4 ,מיליון
שקלים .זה לא ילך לפח ,זה כן ילך לאנשים פה בעיר כי מה שקרה ,ודיברתי
עם הרבה מאוד אנשים היום ,כולם רצו לשלם ואף אחד לא יודע מה הוא
שילם בכלל כי היה את הלחץ רק למצוא מקום ועכשיו כשמתחילים להבין
מה קורה במקומות אחרים זה כן יוצר מרמור ,וזה חבל כי יכולנו לעבוד
אחרת ,יכולנו לעבוד בנוהל אחר ,מקצועי ,תקין שמסתכל אחורה .חבל שמי
שאחראית על זה פה לא נמצאת .אני באמת חושב שעבדנו פה לא נכון .יש פה
כשל ניהולי חמור אבל בואו נתקן את זה עכשיו .בואו נתקן את זה עכשיו,
נעשה ועדה מהירה ,נראה מה אפשר לסבסד ,לכל הזרמים ואפשר וצריך
לסבסד את הדבר הזה וזאת ההצעה שלי לסדר .פדלון ,תורך.
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אני חוזר שוב ,ההצעה לא רלוונטית .מציע להוריד מסדר היום ואני מבקש
מהמנכ"ל ,תנמק למה צריך להוריד מסדר היום ,בבקשה.

יהודה בן עזרא :בואו נתחיל מהסוף להתחלה .נכון להיום רשומים כ 3-שבועות לפני
פתיחת קייטנה רשומים ומשלמים  2,365תלמידים .זה  ...ומשובצים
בקייטנות .כל הסאגה של הקייטנות זה התחיל בתקנה שהוציא שר הפנים,
תקנה פופוליסטית שהוציא שר הפנים בהיותו אחראי על מערכת החינוך
בעיר ,במדינה .שר הפנים אחראי על מערכת החינוך ,על קייטנות ,בתי ספר.
וקבע מחיר לקייטנה במחיר מפוקח שהוא חצי מהמחיר שהוועדה ,שהקימו
ועדה .הקימו ועדה שיקבעו את המחיר של הקייטנה .הוועדה החליטה אז על
 Xכסף והוא החליט חצי מחיר .רעש ומהומה בארץ ,בכל העיריות ,בכל
הישובים ,בשלטון המקומי .דיונים בכנסת ,ואנחנו פעלנו ,אנחנו הרגלנו את
התושבים שלנו להמשיך להביא את ה ...שלנו ,לתת להם חינוך איכותי
וקייטנות איכותיות .אנחנו עובדים ביחד עם ועד העובדים המרכזי ו-ועד גני
ילדים ,כפי שדיווחתי לכם באחת הישיבות כאן .הקמנו ועד מנהל לנושא של
יול"א ב ...של מה קורה עם גני ילדים עם יושב ראש ונציגי עירייה .אנחנו
עובדים כאן ,מתווכחים ומגיעים להסכמות .אנחנו ,לתת סבסוד כמו שאתה
אומר ,כתב מכתב ראש עיריית גבעתיים ,אני יכול לשלוח לך שתראה,
למבקר המדינה וליועץ המשפטי לממשלה ואומר מה שאתם אומרים לנו
עכשיו ,משרד הפנים או אחרים ,תכניסו את היד לכיס ,עיריות ,ותשלמו .זה
לא מתוקצב ,אף אחד ,רגע,
יריב פישר:

מה ההבדל בין החינוך הרגיל? אתה לא מתקצב אותו?

יהודה בן עזרא :רגע ,אבל אתה לא תקצבת ,אתה עכשיו בסוף שנת תקציב .לא  ...תקציב.
יריב פישר:

זאת התקלה שלכם .זאת התקלה ,היית צריך כמו בעירייה אחרת לבוא לפני
כמה חודשים להגיד,

יהודה בן עזרא :לא ,לא ,לא,
יריב פישר:

אל תעשה לי לא ,לא ,לא .זה מה שעשו במקומות אחרים.

תום סטרוגו :אבל למה אי אפשר לתקצב את זה ואם צריך,
יהודה בן עזרא :תן לי לסיים.
תום סטרוגו :הציבור צריך את הכסף הזה.
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יהודה בן עזרא :תום,
תום סטרוגו :למה לא?
יהודה בן עזרא :אנחנו,
תום סטרוגו :אפשר לתת חינוך טוב אבל אם צריך לסייע אז נסייע.
טובה רפאל:

המדיניות ב 15-שנה 17 ,שנה אחרונות הייתה לסבסד את הנצרך ולא את
המצרך.

יהודה בן עזרא :אנחנו ,בדיוק .תנו לסיים .אנחנו המדיניות שלנו ,וזו מדיניות נכונה ,וזו
מדיניות נכונה שמוכיחה את עצמה כבר שנים רבות .אנחנו מסבסדים את
הנצרך ולא את המצרך .ואנחנו הגענו למחיר של קייטנה שגם היא לא גבוהה
במיוחד ,על מנת לתת את השירות הטוב ביותר .יחד עם זה נתנו כמו עיריות
אחרות שתיאמנו בינינו .נתנו גם קייטנות מפוקחות ,לפי המחיר המפוקח.
נתנו אפשרו ת להורים להירשם לקייטנה של המחיר המפוקח של בערך 861
שקל .המחיר של הקייטנה בהרצליה הוא  1,960שקל לילדים שכבר היו
ביול"א ו 2,300-שקל אלה שלא היו ביול"א .המחיר של קייטנה ברמת השרון
 2,460שקל .המחיר ברעננה  3,000שקל .המחיר בקריית אונו  2,000שקל.
אנחנו נמוכים מכל הערים האלה .אשקלון זה לא דוגמה.
יריב פישר:

תל אביב זה לא דוגמה?

יהודה בן עזרא :קודם כל תל אביב זה מדינה .לא משווה את עצמי לתל אביב .תל אביב זה
מדינה ,הם עושים מה שהם רוצים .הם גם משלמים ,הם גם משלמים
משכורות גבוהות לעובדים שלהם .רגע ,אני לא משווה את עצמי לתל אביב.
תל אביב זה לא ,רגע ,אני לא משווה את עצמי לתל אביב .ראש עיריית
אשקלון לקח אחריות ,מה שאתה אומר זה נכון .הוא לקח אחריות .הוא
סבסד .לעניות דעתי ואנשי המקצוע שדיברנו זה לא חוקי .אנחנו לא נעשה
דבר לא חוקי .אני מאוד שמח שראש העיר קיבל את המלצת אנשי המקצוע
כי אנחנו בשנת בחירות ,הכי קל שראש העיר היה זורק כמה מיליונים ועשינו
קייטנות בזול.
יריב פישר:

לא ,עדיף לעשות אירועים בכמה מיליונים במקום לעשות את הדברים
האמיתיים .איפה הסדר עדיפויות?
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יהודה בן עזרא :אנחנו מסבסדים את ה ,אנחנו ,אנחנו מסבסדים את הנצרך ולא את
המצרך .תושבי הרצליה,
יריב פישר:

מסבסדים פלאפל לאירועים במקום לשים בדברים החשובים .כי זה סתם
פופוליסטי מה שאמרת.

יהודה בן עזרא :למה?
יריב פישר:

כי זה נשמע לא פוליטי להגיד שאת זה לא,

יהודה בן עזרא :אנחנו ,אנחנו נותנים קייטנה ,אגב ,גם המחיר שאנחנו גובים ממי שמשלם
את מלוא המחיר זה לא כל המחיר .אנחנו מסבסדים למעלה ממיליון שקל.
אבל בסדר,
דובר:

הנחות להורים ש,

יהודה בן עזרא :יש הנחות .אנחנו נותנים להנחות .אין ילד שידו אינה משגת ורוצה להיות
בקייטנה ,וזה מה שחשוב .זה מה שחשוב.
יריב פישר:

כן ,אבל זה ,יהודה ,אתה יודע זה לא הכול ,ידו אינו משגת וידו משגת.

(מדברים ביחד)
משה פדלון:

בואו נעלה להצבעה .מי ,מי בעד,

(מדברים ביחד)
טובה רפאל:

יהודה ,כמה עולה צהרון בחודש?

יהודה בן עזרא :בקייטנה?
טובה רפאל:

לא .צהרון לחודש.

משה פדלון:

מי בעד,

דובר:

שמונה מאות  ...שקל.

טובה רפאל:

יפה .תל אביב כל השנה המחיר הוא  1,213כל השנה .כלומר ,הסבסוד של
הקייטנה נמצא בתוך המחיר של כל השנה.

דובר:

נכון.

טובה רפאל:

עכשיו סבסדת,

(מדברים ביחד)
משה פדלון:

חברים ,בואו נעלה את זה,

טובה רפאל:

הסבסוד נמצא בתוך כל חודש של צהרון.

(מדברים ביחד)
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משה פדלון:

מי בעד להעלות את ההצעה לסדר היום?

יוסף לונדון:

לא שמעתי.

משה פדלון:

מי נגד? מי,

דובר:

להעלות לסדר היום,

משה פדלון:

לפתוח את זה לדיון .מי בעד לפתוח את זה לדיון.

דובר:

לדון בזה ,כן.

משה פדלון:

מי נגד?

ג'ו ניסימוב:

שישה מול שישה.

משה פדלון:

יפה .מה אומר החוק?

ד.נ.

יהודה בן עזרא :ראש העיר.
מאיה כץ:

שיש לך זכות וטו.

משה פדלון:

תודה רבה ,ההצעה יורדת מסדר היום .נמשיך הלאה.

ג'ו ניסימוב:

הצעה לסדר מספר  2על ידי מר יריב פישר .הקדמת אישורי הקביעות לעובדי
עירייה .בעקבות הבחירות המתקרבות אסור לנו לאפשר קיום של לחץ
פוליטי בכל מקור או כיוון ,לכן מועצת העיר מחליטה בזאת להקדים את
אישור מתן הקביעות לחצי שנה הבאה ,זאת כמובן בכפוף לבדיקות
ולאישורים על פי החוק והנהלים ובכך למנוע פוליטיזציה להליך זה .יריב.

יריב פישר:

עוד הפעם ,אני אלך אחורה .אני כבר כתבתי למבקר העירייה על מה שקורה
בחודשים האחרונים .על ההתערבות שנעשית כרגע מול עובדי העירייה ,על
הלחץ שמופעל על עובדי העירייה ... .בסדר אני מאוד שמח ,כל הדברים
מתועדים ,לאט לאט זה ייצא החוצה.

דובר:

יש לך דוגמאות?

יריב פישר:

יש לי.

משה פדלון:

ששש.

יריב פישר:

אז אני אומר ,כמו שכתבתי ,אנחנו לא טורקיה והעובדים בסופו של דבר
חכמים ואנחנו רואים את ההודעות הכאילו מחבר ,שואלים במי אתה תומך
ואנחנו ראינו לאורך ה 4.5-שנים שכל מי שעשה לייק או  shareבפייסבוק
קיבל פנייה מהאנשים שלך .אנחנו רואים עכשיו שהאנשים שלך תובעים,
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משפטית ,אנשים שכותבים דברים רעים עליך .זה מה שקרה וזה עובדות אז
אתה יכול להמשיך לעשות את הפרצוף הזה.
יהודה בן עזרא :אני לא קראתי שום דבר רע על ראש העיר .איפה כתוב?
יריב פישר:

ולכן אני חושב שהנושא שאני מעלה כאן עכשיו הוא כבר בגבול ה ,גבול
הדברים שחשבתי שיעשו בעירייה הרצליה .זה כבר לא טורקיה ,אני לא
חושב שבטורקיה עושים כאלה דברים .הקביעות היא לא משחק ואנשים
עובדים קשה מאוד מספיק שנים בשביל לקבל את הקביעות הזאת ולא יתכן
שיהיו שם רמזים אם כן או אם לא ,במי אתה תומך ,במה אתה תומך.
הדברים האלה נעשו בשבוע האחרון ,אנחנו שמענו דברים מעבר לזה כבר.
אני לא סתם כותב דברים ,אתם מכירים אותי מספיק .בלי מקורות אני לא
כותב דברים ולכן אני מעלה את הנקודה הזאתי .אני חושב שאפשר להחליט
שכל מי שאמור לקבל את הקביעות בששת החודשים הקרובים הדבר הזה
עכשיו יסתיים ,הוא לא יצטרך לעשות את המשחק הפוליטי הזה במי אתה
תומך שיקבל  ...הוא כלי מאוד מאוד חשוב ,ואנשים עובדים מספיק קשה
בשביל לקבל את הקביעות בעירייה ,ועושים  ...כל אחד שנכנס לעירייה
שרוצה להגיע אליו ואסור שהכלי הזה יהפוך להיות כלי פוליטי ולכן כתבתי
את מה שכתבתי .אני חושב שאנחנו יכולים להחליט את זה ,לגמור עם זה
עכשיו ,לסיים את התהליך ולא לגרום לדבר הבאמת באמת מקומם שנעשה
בשבוע ,שבועיים האחרונים בשימוש  ...מעבר לכלים אחרים שאתה משתמש
בהם בתור ראש העיר ,וזאת ההצעה.

משה פדלון:

אני חושב שאתה פוגע באדם ישר שיושב פה ששמו חיים שגיא ,וחיים שגיא
שיש לו הזכות לקבל החלטות בתחום הזה ,אנחנו פועלים על פי חוקת
העבודה ,על פי חוקי המדינה ,על פי הנחיות משרד הפנים .אתה עכשיו פגעת
בעובדי עירייה.

יריב פישר:

לא פגעתי באף ,אל תעביר את זה .אני מדבר ישירות אליך ולאנשים סביבך.

משה פדלון:

זה בסדר .אני אמרתי את שלי .אני מציע לחברים להוריד את זה מסדר היום.
לפגוע בעובדי עירייה ,באנשים יקרים לנו,

יריב פישר:

אל תעשה את התרגיל הזה .אף עובד עירייה לא נפגע.
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אני מעולם ,אני מעולם לא התערבתי בנושאים  ...אבל זה בסדר ,אנחנו לפני
בחירות .מי בעד להוציא ,להוריד את ההצעה מסדר יום? מי נגד?  .2 ,1מי
נמנע? תום ,אתה?

(מדברים ביחד)
משה פדלון:

ההצעה ירדה מסדר היום .חיים ,תודה רבה על העשייה שלך.
אנחנו ,אני רוצה להעיר שבנושא של הצבעה שקולה אז ההצעה

עו"ד ענת קרן בהרב:
נדחית ...
משה פדלון:

תודה .תודה לאגף משאבי אנוש על העבודה הברוכה והמקצועית והאיכותית
שאתם עושים .בבקשה ,ג'ו.

סעיף ח – אישור מתן תמיכות
ג'ו ניסימוב:

ברשותכם ,אנחנו מתקדמים רגע ,אנחנו קופצים קדימה לנושא של התמיכות
לפי בקשתו של מר לונדון שצריך לעזוב אותנו מוקדם היום .אני מבקש
מחברי מועצה שמוצאים את עצמם בניגוד עניינים לצאת ולהודיע.

מאיה כץ:

על מה מצביעים?

דובר:

יש כאן אנשים ש,

מאיה כץ:

כן ,יש כאן המון ...

ג'ו ניסימוב:

אז אני אגיד.

עו"ד ענת קרן בהרב:

הנושא הראשון,

ג'ו ניסימוב:

הראשון זה הגיל השלישי ,זה מתן תמיכות לשנת  2018לגיל השלישי.

מאיה כץ:

לאיוס ,אולפנה ובית האבות?

ג'ו ניסימוב:

לאיוס ,אולפנה ,בית אבות הרצליה .מר וייס יצא .תרשמי שמר וייס יצא.

מאיה כץ:

שנייה .בית האבות שלנו? של העיר?

ג'ו ניסימוב:

בית אבות הרב קוק ,לא ,לא העירוני .לא בית שמאי ,לא ברחוב שמאי.
מועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית ,ועדת משנה ,כדלקמן:
לחלק את תקציב התמיכות בנושא הגיל השישי לשנת כספים  2018כמפורט
להלן בכפוף לקיזוז מקדמיות ככל שיתנו ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים
ככל שישנם .מדובר בלאיונס ,בבית האולפנה ללימודי יהדות ובית אבות
הרצליה .מתן התמיכה למבקש התמיכה בית אבות הרצליה לעיל הינו בקיזוז
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חובות העמותה לעירייה .סעיף  ,2לא לחלק את יתרת התקציב בסך 2,229
ש"ח בנושא הגיל השלישי ,3 .בהתאם להמלצת הגורם המקצועי לתמיכות
לחלק את הסכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה בנושא זה בסך 12,500
ש"ח למבקש התמיכה בית אבות הרצליה .שאלות?
יוסף קוממי :לגבי האולפנה ,בין האולפנה שאני ביקשתי את כל הפעילות שלה וכמה
תלמידים יש שמה .הבנתי שזה כוללים ,חלק כוללים ,עד היום לא קיבלתי.
הבנתי מהמנכ"ל שמצנעת הפרט אי אפשר להעביר ,שמות אני לא ביקשתי,
אני ביקשתי רק כמה תושבי הרצליה וכמה תלמידים יש לדעת כדי ,כמות
הכסף שעוברת לשמה עבור מי ,את מי היא משרתת ואני מבקש לקבל את
המידע.
יהודה בן עזרא :מר קוממי ,אבל מבלבל בין שני דברים.
יוסף קוממי :לא.
יהודה בן עזרא :כן .זה לא כוללים .בית אולפנה עושה פעילות למען הקשישים .פעילויות.
יוסף קוממי :מאה אחוז .אני רוצה לדעת,
יהודה בן עזרא :רגע ,רגע .דקה ,אני עונה לך.
יוסף קוממי :כן.
יהודה בן עזרא :אתה מתבלבל בין השניים.
יוסף קוממי :כן.
יהודה בן עזרא :אהרון ,איפה,
יוסף קוממי :לי אמרו כוללים.
טובה רפאל:

אתה שחרר אותו.

יהודה בן עזרא :אה ,שחררתי אותו.
(מדברים ביחד)
יהודה בן עזרא :כל מה שאתה מבקש על בית האולפנה ,פירוט של הפעילויות ,אתה עד סוף
השבוע תקבל.
טובה רפאל:

מה שאני זוכרת ,בחומר,

יוסף קוממי :אם זה כולל כוללים אני רוצה לדעת,
(מדברים ביחד)
יהודה בן עזרא :אתה מבלבל בין שני דברים.
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יוסף קוממי :לא ,לא .אמרו לי .אני לא המצאתי.
יהודה בן עזרא :אין שום בעיה לקבל את פירוט התוכניות.
יוסף קוממי :פירוט הפעילויות,
יהודה בן עזרא :כן.
יוסף קוממי :ואת התקצוב של ה ,במשך כל השנה.
יהודה בן עזרא :עד סוף השבוע תקבל את זה.
יוסף קוממי :תודה.
ירון עולמי:

אני יכול לשאול,

יוסף לונדון:

אני מבקש לקבל גם את אותו מסמך ,בבקשה.

יהודה בן עזרא :אני אתן לו ,שהוא ייתן לך גם,
יוסף קוממי :אני לא נותן לו .הוא חייב לי כסף.
דובר:

נביא לכם עד סוף השבוע.

ג'ו ניסימוב:

כן ,ירון.

ירון עולמי:

לגבי ה,

יהודה בן עזרא :תרשמי לך.
ירון עולמי:

ההערה ,הערה ב' .על מה מדובר? איזה חובות? האם זה בעקבות פסיקת בית
משפט או זה לפני פסיקת בית משפט?

דוברת:

זה אחרי.

ירון עולמי:

אחרי מה הוחלט שהחוק ולגבי המים וגבי כל שאר הדברים?

יהודה בן עזרא :מים זה תאגיד המים.
מאיה כץ:

הארנונה.

יהודה בן עזרא :הארנונה הם צריכים לשלם ארנונה ,או קיי .חלק בתמיכה של העירייה,
כמעט הכול ,לצורך מימון הארנונה שבעבר,
ירון עולמי:

אז מה הסכום?

יהודה בן עזרא :רגע .כי בעבר ,לפני שנים הרבה כשהקימו את בית האבות העירייה
שחררה את בית האבות ממתן ארנונה.
רו"ח רוני חדד:

יהודה ,יהודה,

עו"ד ענת קרן בהרב:

יהודה ... ,בבית משפט ,על העובדות האלה,

יהודה בן עזרא :בקיצור ,את אומרת המנכ"ל אתה מדבר שטויות ויותר טוב שתשתוק.
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חסוך במידע .אבל לא ,השאלה שלי היא כזאת .היות וכזה כן חשוב וכמו
שאתה מדבר נניח על תמיכות מינוס הדמי שימוש של המגרשים ,אתה כותב
את שני הדברים .אז כאן אני שואל ,סתם דוגמה ,נניח הם היו צריכים לקבל
 100אלף שקלים ו 70-אלף שקלים זה חוב עבר ולכן הם קיבלו  .30אבל,

טובה רפאל:

לא ,לא ,לא 32 .זה מה שמגיע להם לפי הקריטריונים.

ירון עולמי:

אז מזה הורידו,

טובה רפאל:

נכון .עדיין חייבים .הסכום שלהם מאוד גבוה.

ירון עולמי:

הסכום שמופיע כאן זה,

טובה רפאל:

זה סכום התמיכה.

ירון עולמי:

הם לא יקבלו אותו.

טובה רפאל:

נכון ,מקוזז.

(מדברים ביחד)
רו"ח רוני חדד:

זה לא שהם לא יקבלו .זה תמיכה שהם מקבלים אלא שזה מקוזז כנגד
חובות.

ירון עולמי:
רו"ח רוני חדד:
ירון עולמי:
רו"ח רוני חדד:
ירון עולמי:

אז הם לא יקבלו אותו.
הם לא יקבלו תזרימית אבל כעקרון הם קיבלו תמיכה.
מה החוב שלהם?
זה חוב בסכום גבוה של כמה מאות אלפי שקלים.
תאורטית ,אני יודע לדבר .תאורטית מה שאתה אומר זה בעצם שבחמש,
אולי עשר השנים הקרובות ,כל התמיכות שהם יקבלו מעיריית הרצליה,

רו"ח רוני חדד:
ירון עולמי:
רו"ח רוני חדד:

אני לא אומר שום דבר.
לא ,לא ,לא .רגע.
אני לא מדבר תאורטית על שום תמיכות עתידיות ושום דבר .יש להם
חובות,

ירון עולמי:
רו"ח רוני חדד:

בסדר.
יש להם חובות ,הם צריכים לשלם את החובות .אין קרש בין התמיכות
לבין החובות ארנונה.

ירון עולמי:

יש ,כי אתה מקזז אותם אבל בסדר.
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לא ,לא ,לא .אתה קשרת בין מתן תמיכה לבין קיזוז חובות .אני אומר
שאין קשר .יש מתן תמיכות זה צד אחד ותשלום ארנונה כדין זה צד שני.

עו"ד ענת קרן בהרב:
רו"ח רוני חדד:

בדיוק,

עו"ד ענת קרן בהרב:
רו"ח רוני חדד:

ודרך אגב ,הנושא הזה מצויין פה אבל כל מקבל תמיכה,

כל מקבל תמיכה שיש לו חובות לעירייה קודם כל הם מקוזזים.

לא .כל ספק וכל מקבל תשלום נבדק כנגד חובות.

ירון עולמי:

אני בסדר ,הבנתי.

ג'ו ניסימוב:

חבר'ה ,מי בעד?

יריב פישר:

לגבי האולפנה ,מדווחים? יש להם אישור? קיום קשר משפחתי ,דברים
כאלה?

עו"ד ענת קרן בהרב:
מאיה כץ:

כל ה,

מה הכוונה לקשר משפחתי?

עו"ד ענת קרן בהרב:

כל ה,

יהודה בן עזרא :יריב ,הוא יצא .אם יש ניגוד עניינים יצא.
יריב פישר:

זה מדווח פה?

יוסף קוממי :הוא כל הזמן בחוץ בגלל ניגוד עניינים?
(מדברים ביחד)
יוסף קוממי :מתי הוא פה? בהתחלה ובסוף.
טובה רפאל:

מה קרה ,קוממי?

יוסף קוממי :לא ,זה האמת.
ג'ו ניסימוב:

מי בעד ,חבריה? חברים ,מי בעד? נגד?

יוסף קוממי :אני גם רוצה להיות בניגוד עניינים.
טובה רפאל:

אז תגיש,

ג'ו ניסימוב:

פה אחד ,תודה רבה.

דובר:

סליחה ,ג'ו .אנחנו לא שומעים פה מה שאתה מדבר ,אתה מדבר לעצמך.

דובר:

הוא שאל מי בעד?

ג'ו ניסימוב:

אתה רוצה שאני אצרח עוד יותר? הזכוכית נסדקה מאחוריך.

טובה רפאל:

הוא שאל מי בעד,

ג'ו ניסימוב:

מתן תמיכה ,אתה מתחיל איתי פעם שנייה מהבוקר.
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דובר:

על איזה סעיף,

דובר:

כרגע רק על הגיל שלישי,

ג'ו ניסימוב:

נושא הגיל השלישי ,יונתן.

ד.נ.

יהודה בן עזרא :גיל שלישי אושר פה אחד .רווחה.
מאיה כץ:

אני יוצאת ,אני חברה בעמותה ל.א .לנשים מוכות.

ג'ו ניסימוב:

 ...לחימה אלקטרונית.

מאיה כץ:

אבל אני יוצאת בגלל שאני חברת האגודה שנלחמת על ...

(מדברים ביחד)
ג'ו ניסימוב:

מתן תמיכה לשנת  2018של מבקשי תמיכה בנושא רווחה .מועצת עיר
מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית ,ועדה המשנה ,ומחליטה כדלקמן.

יהודה בן עזרא :מי בעד? הכול רשום.
דובר:

תגיד מי קרא ,אם יש הערות?

ג'ו ניסימוב:

כל נושא הרווחה ,אקי"ם ... ,כולם.

יהודה בן עזרא :נושא רווחה ,למישהו יש הערות? מאושר.
משה ועקנין:

אני רק רוצה להגיד ,בפרוטוקול פה ,בפרוטוקול פה נרשם פה שכביכול
אמרתי בישיבה מוצרים פגי תוקף .אני אמרתי מוצרים לקראת פג תוקף.
כלומר ,שיש להם  ...מסוים.

ג'ו ניסימוב:

בסדר.

יהודה בן עזרא :נתקן בהתאם.
משה ועקנין :שיעשו דברים בהקשרם.
טובה רפאל:

לאור ההערה של משה ועקנין והיכרותי עם הפעילות שעושה עמותת חסדי
שמואל לחלוקת סלי מזון לנזקקים בעיר ,אני חייב לאזן את מה שאתה
אומר .העמותה הזאת עושה עבודת קודש בחלוקת מזון לנזקקים .הוא מביא
סלי מזון בהיקפים של הרבה הרבה מאוד אלפי שקלים אם לא מאות אלפי
שקלים ומחלק באמת לנזקקי ועניי עירנו בחפץ לב ונפש חפצה ועושה עבודת
קודש עם הרבה מאוד מתנדבים שבאים לעזור ,וישר כוח .לגבי פגי תוקף,
הפגי תוקף ,ובחו"ל יש הרבה מאוד פעילות סביב העניין הזה ,התאריך
שרשום זה המלצה נפלאה והתוקף של האפשרות להשתמש באותו מוצר הוא
הרבה זמן עוד מעבר,
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דובר:

תלוי באיזה מוצרים.

טובה רפאל:

ולא צריך להיבהל.

דובר:

תלוי באיזה,

טובה רפאל:

נכון ,נכון.

דובר:

יש מוצרים שאסור,

טובה רפאל:

אז מוצרי חלב אפשר להריח ,לראות אם עדיין טובים .מוצרים אחרים אם
זה קופסאות אם זה מתנפח או לא .אז עדיין המוצרים הם טובים ובהחלט
מצוינים והוא מחלק גם בשר ודגים ובהחלט סל מזון עשיר למי שלא מסוגל
להגיע לזה לבד .פשוט איזון למה שאמרנו קודם.

ג'ו ניסימוב:

תודה רבה ,מי בעד?

יהודה בן עזרא :מי בעד?
ג'ו ניסימוב:

נגד? פה אחד ,תודה רבה .מתן תמיכה ,מבקשי תמיכה בנושא שיעורי תורה.
יש את זה מול העיניים שלכם ,חבריה.

יהודה בן עזרא :יש הערות?
ג'ו ניסימוב:

הערות?

טובה רפאל:

אני רוצה להעיר שלאור זה שאני הרבה מאוד מהגופים פה לא יודעת מי הם
ומה הם וחלקם אני גם יודעת מה הם ואני לא נראה לי כל העניין הזה של
השיעורי ת ורה אז אני לא מתכוונת להמליץ בעניין הזה מבחינה אידאולוגית.
מצטערת.

דובר:

שנאת תורה?

טובה רפאל:

לא ,חס וחלילה.

דובר:

מה?

טובה רפאל:

אני לא חושבת שצריך,

משה פדלון:

חברים ,זה לא דיון .חברים .בואו נכבד אחד את השני.

(מדברים ביחד)
ג'ו ניסימוב:

מי בעד?

משה פדלון:

מי בעד?

ג'ו ניסימוב:

מי נגד? מי נמנע?

דובר:

אני הייתי בעד.
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יהודה בן עזרא :טובה ויריב ויונתן יסעור.
ג'ו ניסימוב:

יריב גם הצבעת? לא ,יריב לא הצביע נגד? שלושה נגד .זהות יהודית
דמוקרטית ,יש את זה מול העיניים שלכם .הערות? מר לונדון?

יוסף לונדון:

שני דב רים .אני מבקש לחלק את ההצבעה לשני חלקים .ההצבעה אני מבקש
שתהיה הצבעה לחלוקה ש ...יש את הנושא של זהות יהודית דמוקרטית
מורכב משני מרכיבים .מרכיב אחד שהסך שלו  180אלף שקל לפי עקרונות
ברורים ,זו תהיה הצבעה ראשונה .הצבעה ,החלק השני ,מדובר על סכום של
 20אלף שקל שנתון לשיקול דעת ועדת המשנה .הבקשה שלי ,להפריד את
ההצבעה לשני חלקים .חלק ראשון על ה 180-אלף שקל וחלק שני על נושא
החלוקה איך ש ...של ועדת המשנה.

אלעד צדיקוב :אני מתנגד לזה ,סליחה .למה שזה יהיה? אף פעם לא עשינו את זה בשום
מהלך אחר.
דובר:

למה לא? למה לא?

אלעד צדיקוב :ככה.
דובר:

רגע ,שנייה .הוא רוצה להתנגד,

(מדברים ביחד)
משה פדלון:

בואו ,חברים .בואו .שנייה .חוות הדעת היא ,חברים .בואו נקבל את חוות
הדעת של היועצת המשפטית.

(מדברים ביחד)
יהודה בן עזרא :יוסי ,אני מצטער .בדקתי עם היועצת המשפטית ,אנחנו צריכים לפעול על
פי חוק .מועצת העיר לא יכולה לקבל עכשיו החלטה בניגוד להחלטה של
ועדת משנה לוועדה מקצועית.
טובה רפאל:

אז מה ,מועצת העיר היא חותמת גומי?

יהודה בן עזרא :כן .לא.
טובה רפאל:

סליחה.

יוסף לונדון:

אני,

ירון עולמי:

לא ,זה ועדה מייעצת ,סליחה .זה לא ועדה שהיא ,שאתה חייב .היא מייעצת.

יוסף לונדון:

יש כאן חוסר הבנה והטעייה מוחלטת בנושא המשפטי.

יהודה בן עזרא :מר לונדון ,זאת לא הטעייה,
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אני מבקש ,אני מבקש,

יהודה בן עזרא :מר לונדון,
יוסף לונדון:

אני מבקש,

יהודה בן עזרא :לא ,לא ,לא .אל תבקש .אני מבקש ,אתה לא תגיד ליועצת המשפטית,
יוסף לונדון:

יש סיבה ,הפרוטוקול,

יהודה בן עזרא :לא תגיד ליועצת המשפטית הטעייה .אתה רוצה להגיד לה אני לא מסכים
איתך ,חוות הדעת שלה לא מקובלת עלי .אני מבקש לא לשמוע בביטוי,
להשתמש בביטוי,
(מדברים ביחד)
יונתן יעקובוביץ :אני יכול להסביר בבקשה?
יוסף לונדון:

מה?

טובה רפאל:

שנייה ,תן לו לדבר.

יונתן יעקובוביץ :זה מחולק לשני סעיפים .אי אפשר להצביע על שני סעיפים בנפרד?
יהודה בן עזרא :שאלתי ,אומרים לי שלא.
ירון עולמי:

למה לא? סליחה ,זה ועדה מייעצת .מה ,אתם מחליטים ואנחנו,

יונתן יעקובוביץ :לא ,יכול להיות שיש חוסר הבנה .רגע .יש מניעה להצביע על שני סעיפים
בנפרד?
משה פדלון:

חברים ,היועצת המשפטית קבעה ,היא ,ששש ,חברים.

יהודה בן עזרא :יוסי ,אתה תציג ובינתיים ענת תבדוק .בבקשה.
יוסף לונדון:

אני מבקש להסב את תשומת לב הנוכחים כאן .קיבלתי פרוטוקול מקוצר
שכתוב בו ,אני אציג אותו ,אני לא יודע אם רואים את זה .יש את החלק
הראשון שעליו הייתה הצבעה פה אחד בוועדת המשנה .אחר כך סעיף ב'
בפרוטוקול שאתם קיבלתם .בהתאם להמלצת הגורם המקצועי לחלק סכום
בסך עשרת אלפים שקלים מהסכום שבשיקול הדעת ועדת המשנה לעומת כל
ישראל חברים .היתרה ,בסך עשרת אלפים שקל ,לא תחולק .וזה לא נכון
מכיוון שהפרוטוקול המקורי,

דובר:

נכון ,אתה צודק.

יוסף לונדון:

שנמצא כאן לפני אומר דברים שונים לחלוטין ואני אקריא אותו לאט שתבינו
מאיפה התרעומת ומדוע המילים הבוטות והנכונות שבהם אני משתמש.
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דובר:

לנו אין את הפרוטוקול הזה?

יוסף לונדון:

אינני יודע אבל אני מקריא ,קורא את הפרוטוקול ,אני משאיר כאן מכתב
התפטרות אם מה שאני אומר איננו נכון.

דובר:

לא ,לא .אני מאמין,

יוסף לונדון:

אני מקריא מהפרוטוקול המקורי של הוועדה המקצועית .בהתאם ,ועל
החלק של השיקול דעת של ועדת המשנה .על החלק הראשון 180 ,אלף שקל,
כולם הצביעו בעד .מבחינתי מקובל לחלוטין .הבעיה היא החלק של ה ,של
שיקול דעת ועדת המשנה.

טובה רפאל:

השפיל של המשנה.

יוסף לונדון:

בהתאם להמלצת הרפרנטית ובהמלצת ועדת התמיכות המקצועית לחלק רק
עשרת אלפים שקל מהסכום שבשיקול דעת ועדת המשנה לעמותת כל ישראל
חברים .וזה ממשיך .היתרה בסך עשרת אלפים שקל לא תחולק ותישאר
בקופת העירייה .והיה וועדת המשנה מחליטה לחלק את הסכום אזי
המלצתנו לחלק שלושת אלפים שקל לעמותת עם ישראל אחד ,הסכום הנותר
יחולק באופן שווה בין יתר העמותות .זאת אומרת שלפני ועדת המשנה
הוצבו שתי חלופות .חלופה אחת תחלק רק עשרת אלפים שקל וחלופה שנייה
לחלק את כל הסכום בסך  20אלף שקל .ולגבי הנושא הזה ,ועדת המשנה
הצביעה מה שהצביעה אבל לחברי המועצה יש זכות להפעיל שיקול דעת
ולהצביע בנפרד על ההחלטה ש,

דובר:

אנחנו מקבלים כאן את הפרוטוקול של הוועדה המקצועית ,לא? מה
שהצבענו עד עכשיו ,מה שאנחנו מקבלים זה הבעצם מה שהוועדה
המקצועית החליטה.

דובר:

זה הפרוטוקול של ועדה מקצועית מלא.

דובר:

על בסיס המלצות של ועדת המשנה.

יהודה בן עזרא :טוב,
דובר:

ועדת המשנה לא מחייבת.

דוברת:

היא מחייבת  10אחוז.

יוסף לונדון:

היא לא מחייבת.

דובר:

הוא קורא מתוך הפרוטוקול של,
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תודה ,ירון .תודה .ועדת המשנה לא מחייבת,

יהודה בן עזרא :יוסי,
יוסף לונדון:

זה נתון להחלטה של חברי מועצת העיר ופה אני מבקש לדבר על הנושא של
השיקול דעת .התקציב של זהות יהודית דמוקרטית נועד לאפשר לעמותות
העוסקות בחינוך וקיבלו את אישור משרד החינוך ,אישור אגף החינוך
בעיריית הרצליה להקנות לתלמידים ידע בנושאים של זהות יהודית
דמוקרטית והכרת הערכים הטובים במגילת העצמאות .זה המהות של
התבחין .הסכום המוקצב לנושא זה הינו  200אלף שקל כאשר מסכום זה
יחולקו  20אלף שקל על ידי חברי ועדת המשנה לתמיכות לאחר שתובא
בפניהם המלצת הרפרנטית .התבחין הזה ,דרך אגב ,אושר פה אחד בזמנו על
ידי כל היושבים כאן .בישיבה האחרונה של ועדת המשנה לתמיכות
הרפרנטית הציגה שתי חלופות .חלופה ראשונה ,לחלק רק עשרת אלפים
שקל .חלופה שנייה ,לחלק  20אלף שקל בין ארבעת העמותות הפועלות
במערכת החינוך בהרצליה .למיטב ידיעתי ארבעת העמותות הפועלות בעיר
מבצעות פעילות חינוכית הזוכה להוקרה הן של צוותי בתי הספר והן של
התלמידים .צר לי ששלושת חברי המועצה ,אלעד צדיקוב ,צבי וייס ומשה
ועקנין בחרו להצביע בעד החלופה הראשונה ובכך לגרוע עשרת אלפים
שקלים מהעמותות שמבצעות פעילות חינוכית וחברתית חשובה ביותר .שימו
לב לדברים שאמר אלעד צדיקוב ושאליו הצטרפו צבי וייס ומשה ועקנין ,אני
מצטט:

אידאולוגית

מתנגדים

לנושאים

בתחום

הזהות

היהודית

הדמוקרטית .אני פונה לחברי חברי מועצת העיר להצביע בעד החלופה
השנייה ,דהיינו לחלק את כל הסכום שנתון לשיקול דעת .זה בסמכות חברי
מועצת העיר .אנא ,אל תלבו אש מיותרת .הבקשה היא בקשה נכונה,
לגיטימית בדיוק כמו שאני לא מזדהה עם כמה דברים ,אני מפגין
קולגיאליות ,מפגין שיקול דעת ,מצביע גם בעד דברים שקשורים לאוכלוסייה
הדתית בעיר ואני מכבד את זה .אני חושב שראוי שיחס של הגינות אלמנטרי
וקולגיאליות אלמנטריות תופנה גם כלפי הציבור החופשי בהרצליה.
אלעד צדיקוב :עכשיו ירית לעצמך ברגל ואני רוצה לומר בבקשה משהו .יוסף לונדון עכשיו
חשף למעשה בצורה פורמלית מה היא זהות יהודית דמוקרטית .זהות
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יהודית דמוקרטית זה  200אלף שקלים שנכנסו בתוך התבחינים והתמיכות
לטובת עמותות שמייצגות יהדות שאינה אותנטית.
יהודה בן עזרא :חבר'ה ,אל תיכנסו לדברים האלה .אתם עושים עכשיו ,סליחה ,אני אולי
כמנכ"ל אסור לי לדבר אבל אני לא יכול ,סליחה,
(מדברים ביחד)
משה פדלון:

אני מזהיר אותך פעם שנייה ,בחור .אני אוציא אותך מפה .בבקשה.

יהודה בן עזרא :אלעד ,אלעד,
(מדברים ביחד)
משה פדלון:

מספיק ,אלעד .בואו נמשיך .בואו  ...צריך לאשר פה תקציבים ובואו נאשר
את זה.

דובר:

זו חוצפה שאני חושב שונה ממך ,טובה?

טובה רפאל:

זה חוצפה שאתה חושב שאין מקום לפלורליזם,

דובר:

מישהו חושב  ...פלורליזם?

משה פדלון:

טובה,

דובר:

מי שלא מקדם אג'נדות פלורליסטיות ,לשיטתך פלורליסטית ,הוא לא
פלורליסט .לי אסור לחשוב אחרת ממך.

(מדברים ביחד)
דובר:

אבל כמו שקפצו קודם ,אני בעד העיר  ...בסדר .אנחנו אף אחד לא יזיז אותנו
מהעמדה שלנו .אנחנו יצוקים בסלע ,יודעים בדיוק מה אנחנו נותנים .זה
ההבדל.

משה פדלון:

חברים ,אני מבקש,

דובר:

לא מתרגשים מכל מה ש ...מלחמה של דת.

משה פדלון:

רגע ,יש פה ילדים שלוקחים דוגמה מאיתנו .אנא ,בבקשה .היועצת
המשפטית ,בבקשה.

עו"ד ענת קרן בהרב:

באשר ל,

יהודה בן עזרא :אתה לוקח ...
מאיה כץ:

אתה לוקח אותו למשחקי בית"ר ,בדיוק.

(מדברים ביחד)
משה פדלון:

חברים ,חברים .בבקשה.
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קודם כל ,קודם כל אני רוצה להסביר שמה שנמצא פה זה סיכום

של החלטות ,זה לא הפרוטוקול ,ולכן נכתבה השורה התחתונה ,זה סיכום
ותמצית של הדברים .פרוטוקול ועדת המשנה נמצא ,פרוטוקול מוועדת
המשנה ,רשומה החלטה וכל מהלך הדיון ושתי האופציות ומי הצביע בעד ומי
הצביע נגד ,זה לא הפרוטוקול .זה דבר ראשון .באשר לשאלה אם אפשר
להצביע על שתי ה ,על שני הסעיפים בנפרד .אין מניעה להצביע על שני
הסעיפים בנפרד .מה שקורה לפי נוהל תמיכות ,במקרה ויש ,והמועצה
מקבלת החלטה והיא יכולה לקבל החלטה בניגוד להחלטת הוועדה
המקצועית זה חוזר לדיון הוועדה המקצועית.
דובר:

בסדר .או קיי.

עו"ד ענת קרן בהרב:
דוברת:

זהו.

אז שיחזור לוועדה המקצועית.

יהודה בן עזרא :לכן אני מציע שאנחנו נחזיר את זה לוועדה המקצועית.
יוסף לונדון:

לא ,לא אדוני .לא .אני אסביר מדוע לא.

יהודה בן עזרא :אתה לא שמעת את הכול.
יוסף לונדון:

לא ,לא,

(מדברים ביחד)
יוסף לונדון:

על החלק הראשון אין מחלוקת .לא,

יהודה בן עזרא :אם סעיף  ...זה חוזר.
יוסף לונדון:

לא ,סליחה.

דובר:

בסדר ,יוסי .נצביע על זה בנפרד ,היא אמרה שזה בסדר.

יוסף לונדון:

אפשר להצביע בנפרד?

דובר:

כן ,כן,

יוסף לונדון:

מצביעים בנפרד.

דובר:

א' ,נצביע ונאשר .ב' נחזיר לוועדה המקצועית,

דובר:

היו שנים שהצביעו על כל סעיף וסעיף בנפרד.

(מדברים ביחד)
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יהודה בן עזרא :מה שהיועצת המשפטית אמרה ,ותתקני אותי אם אני טועה ,היא אומרת
מותר להצביע בנפרד .מותר .אבל ,אם בנפרד תתקבל החלטה שהיא מנוגדת
להמלצת הוועדה המקצועית צריך לחזור לוועדה המקצועית.
דובר:

מקצועית ,סעיף ב',

(מדברים ביחד)
עו"ד ענת קרן בהרב:

זה מה שאומר נוהל תמיכות .נוהל תמיכות אומר סעיף  13שאם

החליטה המועצה שלא לאשר את המלצת הוועדה המקצועית או אחת
החלופות שהוצגו על ידה לחלופת התמיכה יועבר הנושא לדיון חוזר בוועדה
המקצועית.
דובר:

על מה אתה מקבל החלטה,

עו"ד ענת קרן בהרב:
דובר:

רגע ,שנייה.

וזה יחזור למקצועי,

(מדברים ביחד)
יהודה בן עזרא :היו דברים מעולם שזה קרה ,הפינג פונג הזה.
דובר:

אם אתם רוצים קילומטראז' ,אין בעיה.

דובר:

רק שנייה ,יונתן .כשהיה את התמיכה לעמותת ריבה זה לא חזר הרבה
פעמים?

יהודה בן עזרא :שלוש פעמים חזרו.
משה פדלון:

טוב ,חברים.

(מדברים ביחד)
עו"ד ענת קרן בהרב:

אני אומרת ,הפינג פונג הזה שאתה מדבר עליו קבוע בעצמו בנוהל,

הוא קובע שאם הוועדה ושזה חוזר עוד פעם למועצה .אם בפעם השנייה
המועצה מחליטה בניגוד לוועדה המקצועית היא רשאית לעשות,
דובר:

בשונה... ,

עו"ד ענת קרן בהרב:

בשונה ,נכון ,היא רשאית לעשות כן בהחלטה מנומקת בלבד ובלבד

שהיועץ המשפטי אישר כי החלטת המועצה תואמת ל ...ולכללים שנקבעו
בסעיף.
דובר:

זה הנוהל.

טובה רפאל:

או קיי.
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יהודה בן עזרא :אז פה,
ירון עולמי:

אני גם בטוח שהוועדה המקצועית תקבל החלטה ברוח,

יהודה בן עזרא :רגע ,רגע.
(מדברים ביחד)
יהודה בן עזרא :רגע .על מנת שלא לפגוע בגופים האלה שיקבלו את הכסף שלהם אז בואו
נעשה את שתי ההצבעות .נצביע על ההחלטה הראשונה ,מי בעד?
דובר:

על א'?

יהודה בן עזרא :כן.
ג'ו ניסימוב:

א' ,פה אחד.

יהודה בן עזרא :פה אחד.
אלעד צדיקוב :אני נמנע ,זה לא פה אחד.
ג'ו ניסימוב:

צדיקוב נמנע ,היתר בעד.

יהודה בן עזרא :לגבי העשרת אלפים שקל,
דובר:

זה  20אלף,

דובר:

לא ,רק עשרת אלפים.

יהודה בן עזרא :עשרת אלפים,
(מדברים ביחד)
יוסף לונדון:

יש לי הצעה פורמלית ,לא אידאולוגית .אני מציע שלגבי סעיף ב' תהיה,
ההצבעה תהיה מי בעד החלופה הראשונה לחלק רק עשרת אלפים שקל ואני
הייתי מעדיף שהשאלה הראשונה תהיה מי בעד החלופה השנייה לחלק את
כל הסכום.

עו"ד ענת קרן בהרב:

אם זאת ההחלטה של ועדת,

יוסף לונדון:

והחלק השני ,מי בעד,

דובר:

יוסי ,אתה מעכב עכשיו עשרת אלפים,

(מדברים ביחד)
יהודה בן עזרא :אין לך בעיה כי כל ישראל חברים,
עו"ד ענת קרן בהרב:

יהודה ,אל תפצל .סליחה ,א' להצביע ,ב' להחזיר ,תצביע,

יהודה בן עזרא :עשרת אלפים שקל.
עו"ד ענת קרן בהרב:

מה?
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(מדברים ביחד)
ירון עולמי:

אתה ראית מה עשית ,יוסי? עכשיו גם העשר אלף לא,

יהודה בן עזרא :לא,
יוסף לונדון:

לא,

ירון עולמי:

עכשיו גם העשר אלף שאין עליהם ...

דובר:

למה לא?

(מדברים ביחד)
יהודה בן עזרא :בסדר ,יוסי .כל הנושא,
דובר:

אם יש תקציב של  200אלף שקל צריך לחלק  200אלף שקל .אי אפשר
להחליט שחלק,

(מדברים ביחד)
יהודה בן עזרא :יש עשרים אלף שקל,
ירון עולמי:

אבל זה אומר שגם העשר אלף שאין עליהם,

יהודה בן עזרא 180 :לכולם 20 .אלף לפי הנהלים שנקבעו זה לשיקול דעת של ועדת משנה.
אז עכשיו בואו נקבל החלטה.
תום סטרוגו :רגע ,אבל יהודה ,הייתה החלטה ,יש שתי הצעות .אחת עשרת אלפים
מחולקות לעמותה אחת וכל ה,
יהודה בן עזרא :אני בעד זה ,יוסי.
תום סטרוגו :רגע.
יהודה בן עזרא :זה טעות,
תום סטרוגו :ועשרת אלפים האחרים לא מחולקים בכלל ,וההצעה האחרת ,אותם עשרת
אלפים עדיין מחולקים לאותה עמותה והעשרת אלפים הנותנים יחולקו
שליש ,שליש ,שליש .אז אפשר את כל מה שהוחלט כבר לחלק לאשר ואת
העשרת אלפים הנוספים תראו על מה אנחנו מדברים,
דובר:

לא ,לא ,לא,

תום סטרוגו :למה לא?
(מדברים ביחד)
תום סטרוגו :ואז את העשרת אלפים,
משה פדלון:

טוב ,חברים .חברים .אנחנו ,חברים .יוסי ,יוסי.

"חבר" – הקלטה ותמלול

05974

35

ד.נ.

תום סטרוגו :יוסי מסכים.
משה פדלון:

יוסי,

יוסף לונדון:

אני מקבל את זה.

משה פדלון:

אנחנו מבזבזים כבר שעה על עשרת אלפים שקל .יש לנו תב"רים במיליונים,
על זה תקדישו בדיוק שניות .אז אנא ,תשאירו את הכוחות גם לתב"רים.

יהודה בן עזרא :מי בעד? מי בעד? מי בעד להחזיר את העשרת אלפים שקל לדיון בוועדה
המקצועית?
דובר:

רק את העשר שלו.

יוסף לונדון:

אל תסכימו .לא.

דוברת:

העשרת אלפים שלך,

יוסף לונדון:

לא .אל תסכימו לזה .אל תסכימו לזה.

דובר:

לא הבנתי,

משה פדלון:

חברים,

(מדברים ביחד)
משה פדלון:

יוסי,

יוסף לונדון:

מי בעד להצביע בעד החלופה השנייה,

משה פדלון:

יוסי,

יוסף לונדון:

עכשיו מי בעד להצביע בעד החלופה השנייה עכשיו ולחלק את הכסף בין
העמותות לפי ה,

(מדברים ביחד)
משה פדלון:

בואו ,יש הצעה מוסכמת.

טובה רפאל:

על מה מצביעים?

תום סטרוגו :לא .הוא רוצה החלטה שאומרת שגם את העשרת אלפים הנותרים מחלקים,
אפשר להצביע על זה.
יהודה בן עזרא :רגע ,מה אתה מציע? בוא... ,
(מדברים ביחד)
משה פדלון:

חברים ,חברים.
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א' רק אומר ,מר סטרוגו ומר עולמי ,דבר ראשון תודה על הרצון לסייע .מה
שאני מבקש ,להעלות להצבעה עכשיו מי בעד החלופה השנייה של הרפרנטים
לחלץ את כל הסכום שבשיקול דעת .זו הבקשה שאני מבקש,

תום סטרוגו :על פי הצעתה.
דובר:

זה אפשרי ,ענת?

תום סטרוגו :על פי ,כפי שהיא הציעה.
יוסף לונדון:

בדיוק על פי מה שהיא הציעה .החלופה השנייה של הרפרנטיים ,יקבלו לפי
מה ש,

דובר:

זה יחזור למקצועי ויחזור.

דובר:

אבל  ...מקצועי.

עו"ד ענת קרן בהרב:

ועדת המשנה ,אבל ועדת המשנה לא ,ועדת המשנה היום,

(מדברים ביחד)
דובר:

 ...את הנושא של עשרים אלף שקל ,את יתרת התמיכה מעבר ל 180-להחזיר
לוועדה המקצועית,

דוברת:

הוא לא רוצה את זה.

יוסף לונדון:

אני לא רוצה ,לא ,אני מבקש ,היה על זה דיון.

משה פדלון:

חבר'ה,

(מדברים ביחד)
יוסף לונדון:

הנושאים נידונו .הוצגו .כיוון שאנחנו לא רוצים לבזבז זמן יקר ומיותר על
הנושא הזה ,כל הדעות כבר הוצגו .האנשים כאן משוועים לקבל החלטה.
הדברים הוצגו ,הדברים נידונו ,אני חושב ש ...המועצה,

מאיה כץ:

מה הציע ,...

(מדברים ביחד)
דובר:

תקשיבו ,אני בעד הצעה מאוד פשוטה.

דובר:

תחזיר למקצועית,

(מדברים ביחד)
דובר:

אנחנו מתווכחים על דבר אחד שישנה יועצת משפטית ,מה שהיועצת
משפטית אומרת את זה צריך לעשות .מה הסיפור כאן? מה זה?

(מדברים ביחד)
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ד.נ.

חברים ,יש לנו עוד הרבה מאוד נושאים כבדים ,אני חייב לסיים היום את כל
התב"רים ,חבר'ה .הזמן רץ.

דובר:

תן לי משפט 180 .אלף שקל חילקנו ,זה היה סעיף א' .בסעיף ב' המועצה
מסכימה שעשר אלף יחולקו לפי מה שמוסכם לכל ישראל חברים .העשר אלף
השניים חוזרים לוועדת המשנה,

תום סטרוגו :לא.
דובר:

אתה לא יכול.

משה פדלון:

חברים,

(מדברים ביחד)
עו"ד ענת קרן בהרב:

 10,000שקל הנוספים,

תום סטרוגו :על פי המלצת,
דובר:

הצוות המקצועי.

עו"ד ענת קרן בהרב:
יוסף לונדון:

שנייה,

אני לא שומע אותך.

עו"ד ענת קרן בהרב:

עשרת אלפים שקל הנוספים הצעתך היא ,ההצעה שאתה מעלה

למועצה זה שהם יחולקו לפי הצעת ה,
דובר:

נכון.

דובר:

לא ,את כל העשרים.

תום סטרוגו :הנוספים.
דוברת:

היא אומרת תצביעו על זה.

דובר:

הם יקבלו עשר והם יקבלו ?...

יוסף לונדון:

זה בסדר .וההמלצה של הרפרנטים שמקובלת עלי .אני מקבל את ההצעה
שלך ,אנא תנסחי אותה שזה יעלה להצבעה.

עו"ד ענת קרן בהרב:

או קיי .אז מועצת העיר מחליטה לקזז ,סליחה ,לקזז ,לחלק את

התקציב לפי סעיף א' זה בסדר .ביחס לסעיף ב' מועצת העיר מקבלת את,
דובר:

הצעת הרפרנטית.

עו"ד ענת קרן בהרב:

ההמלצה לחלק עשרת אלפים ש"ח  ...בשיקול דעת לעמותת כל

ישראל חברים ,וכדאי שתעשו הצבעה כי אני לא יכולה לנסח,
תום סטרוגו :זאת ההחלטה.
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מאיה:

מה ההצעת החלטה של הרפרנטית?

טובה רפאל:

לשלושה,

ד.נ.

תום סטרוגו :ענת ,תחזרי על ההצעה של הרפרנטית ואז נצביע.
עו"ד ענת קרן בהרב:

או קיי .וביחס לעשרת אלפים הנוספים ,הרפרנטית מציעה שתי

חלופות .חלופה ראשונה,
דובר:

לא ,ענת,

דובר:

אבל פשוט ,ענת,

משה פדלון:

חברים ,תנו לה .באמת .אתם מסיטים אותה מקו החשיבה שלה.

עו"ד ענת קרן בהרב:

חלופה ראשונה היא שלא,

תום סטרוגו :לחלקם כלל.
עו"ד ענת קרן בהרב:
דובר:

 3,000לעם ישראל אחד,

עו"ד ענת קרן בהרב:
דובר:

שלא לחלק את העשרת אלפים שקל .החלופה השנייה היא לחלק,

 3,000לעם ישראל אחד.

והנותר יחולק באופן שווה בין יתר העמותות.

עו"ד ענת קרן בהרב:

או קיי .בין יתר העמותות .אז זהו ,זה סעיף ב' .תצביעו לגביו.

ג'ו ניסימוב:

מי בעד ,חבר'ה?

יוסף לונדון:

בעד מה?

טובה רפאל:

בעד מה?

(מדברים ביחד)
יוסף לונדון:

מי בעד לחלק את כל עשרים אלף השקלים  ...לפי המלצה  ...של הרפרנטית?

דוברת:

כן? זה מה שענת אומרת?

דובר:

לא.

דובר:

אני בעד.

(מדברים ביחד)
מאיה כץ:

אז ענת ,את יכולה לחזור,

דובר:

אם לקחת את העשרת אלפים פלוס העשרת אלפים וזהו ,אבל לא צריך לפרט
גם .אם נקבל את ההצעה של הרפרנטית נצביע על ההצעה של הרפרנטית.

עו"ד ענת קרן בהרב:
משה פדלון:

יש פה ,יש פה,

חברים.
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עו"ד ענת קרן בהרב:

ד.נ.

יש פה שתי הצעות ביחס לעשרת אלפים הנוספים .תצביעו על כל

חלופה מי בעד מי נגד .חלופה אחת היא לא לחלק ,לא לחלק את העשרת
אלפים,
צבי וייס:

זה הראשונה .השנייה?

עו"ד ענת קרן בהרב:
משה פדלון:

מי בעד? מי בעד החלופה הראשונה?

עו"ד ענת קרן בהרב:
יוסף לונדון:

תצביעו .מי בעד מי נגד?

לא לחלק את העשרת אלפים בכלל .מי בעד מי נגד.

רבותי ,תצביעו נגד החלופה הזאת ,אני מבקש מכם.

תום סטרוגו :אבל היא שאלה מי בעד.
טובה רפאל:

מי בעד?

(מדברים ביחד)
משה פדלון:

מי נגד?

דובר:

אף אחד לא בעד .מי נגד?

דוברת:

מי נגד?

(מדברים ביחד)
תום סטרוגו :ענת ,בואי נצביע על אופציה ב' ו,
עו"ד ענת קרן בהרב:
משה פדלון:

או קיי .אני עוברת לאופציה,

חברים ,אתם מפריעים.

עו"ד ענת קרן בהרב:

לחלק  3,000לעם ישראל אחד והיתרה לשאר העמותות ,לעם ישראל

אחד ,סליחה ,והיתרה לשאר העמותות .תצביעו על זה.
דובר:

הייתה מתוך העשר,

טובה רפאל:

מתוך השווה,

דובר:

מתוך העשר.

משה פדלון:

מי בעד?

עו"ד ענת קרן בהרב:

אי אפשר שווה בשווה ,טובה ,כי ברגע ש...

(מדברים ביחד)
צבי וייס:

העיקר שכל העשרים מחולקים.

(מדברים ביחד)
יוסף לונדון:

מי בעד החלופה השנייה ... ,הרפרנטית? רבותי ,עמיתי ,אנא תצביעו בעד.
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דובר:

אני לא יודע מה המליצו ,כבר ,יוסי.

משה פדלון:

מי בעד? מי נגד?

דובר:

היא בעצמה היא אומרת שהיא לא מחלקת את כל העשרים.

עו"ד ענת קרן בהרב:

ד.נ.

חלופה שנייה ,לחלק את העשרת אלפים 3,000 ,לעמותת עם ישראל

אחד והיתרה לשאר העמותות.
(מדברים ביחד)
משה פדלון:

מי נגד? אין .מי נמנעים?  ...מי שלא הצביע .הלאה .חברים,

ג'ו ניסימוב:

תודה רבה.

משה פדלון:

חברים ,עוברים לנושא הבא ,בבקשה.

סעיף ו – אורח חיים בריא – הנושא יוצג על ידי מחלקת הבריאות העירונית
ג'ו ניסימוב:

חבריה ,אנחנו עכשיו נציג את נושא של אורח חיים בריא.

משה פדלון:

חמש דקות,

ג'ו ניסימוב:

 ...העירונית 5 .דקות.

עו"ד ענת קרן בהרב:

הנושא הזה של העשרת אלפים הנוספים חוזר לוועדת ,חוזר לדיון,

דובר:

חוזר לדיון בוועדה מקצועית .אמת.

דובר:

יש לי הרגשה ש,

דובר:

זה מה שאמרה היועצת.

(מדברים ביחד)
משה פדלון:

חברים ,קדימה .חברים ,ששש .חברים ,בואו נכבד .בבקשה.

עדי חמו:

ערב ,ראש חודש טוב לכולם.

דובר:

חודש טוב.

יוסף לונדון:

סליחה .תודה לעמיתי שהצביעו בעד .אני מתנצל ,אני הודעתי מראש שאני
חייב לצאת בגלל סיבות אישיות .סליחה.

דובר:

תודה.

עדי חמו:

חודש טוב לכולם,

דובר:

מי בעד שיוסי ייצא?

עדי חמו:

חודש טוב לכולם .תודה יוסי .חודש טוב לכולם ,ראש העיר ,מנכ"ל העירייה
שיצא ,הסגנים ,חברי מועצה ,כל החברים שלי פה שנמצאים פה ,ראשי
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אגפים ,מחלקות וכמובן צוות המחלקה .אנחנו מאוד שמחים שהעיר הרצליה
כעיר בריאה ופעילה שהיא מקדמת אורח חיים בריא ותזונה בריאה לכל
התושבים נוכל להציג לכם ממש על קצה המזלג וכמובן נוכל גם להזמין
אתכם אלינו כדי בהמת להראות את המשך העשייה הפורייה ויש לציין
שאנחנו כבר לקראת ה 18-שנים שהעיר הרצליה כעיר בריאה ובאמת בתהליך
מאוד מתקדם בכל נושא של קידום ,בכל התחומים בתוך הנושא הזה של
העיר הרצליה עיר בריאה .הדס.
הדס:

שנייה ,יש בעיה.

עדי חמו:

יש בעיה?

הדס:

זה לא עובד.

עדי חמו:

מה זה ,שעה וחצי אנחנו כאן.

הדס:

רגע ,דקה .זה קצר וממוקד.

מאיה כץ:

כי הסטופר רץ.

עדי חמו:

מה קרה?

(מדברים ביחד)
עדי חמו:

טוב ,נשתה כוס מים .זה חלק מהבריאות פה.

ג'ו ניסימוב:

כל המחלקה שעה ביציאה .אם תמשיכו ככה לא נגיע רחוק.

עדי חמו:

שעתיים.

ג'ו ניסימוב:

תעשו פה שבת בסוף.

עדי חמו:

אנחנו שעה וחצי מחכים.

(מדברים ביחד)
עדי חמו:

או ,הנה יש.

הדס:

או קיי.

עדי חמו:

יש ,הדס?

הדס:

כן ,יש.

עדי חמו:

או קיי .קידום בריאות בהרצליה בהובלת ראש העיר ,הנהלת העיר .הרצליה
היא כעיר בריאה חרתה על דגלה להוביל בתחום הבריאות למען שיפור
איכות החיים והבריאות לכלל התושבים ,ללא הבדלים סוציו אקונומיים
וכמובן בצמצום פערים בריאותיים .הנהלת העירייה רואה בבריאות הציבור
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כאבן יסוד בקביעת איכות החיים בעיר .הדס .מחזון להגשמה ,מבחינת
העשייה שלנו אז כמובן יש קידום חיים בריאים ופעילים בכל גיל ,שירותי
בריאות בשגרה ובחירום ובחירום ,באמת ,קיבלנו לא מזמן גם ציון של טוב
מאוד בתחום הזה של הבריאות שנעשה גם במרכז הסימולציה ברמלה .מרכז
עירוני לקידום בריאות ,הרצליה עיר בריאה לילדים או מתבגרים ,מהפיכת
התזונה ואורח חיים בריא שהדס תציג לאחר מכן ,מוסדות החינוך וקהילה
מקדמי בריאות ,זה גנים מקדמי בריאות ,מתנ"סים ,בתי הספר מקדמי
בריאות .קידום בריאות בגיל השלישי ,ועדת בריאות עירונית שמונה
כחמישים איש ויושבת ראש כלת פרס ישראל רות שהיא נבצר ממנה להגיע
הערב .הרצליה מצילה חיים ,סייעות רפואיות ,בריאות ותרבות בעיר ובהיכל,
עמותות וארגונים בתחום הבריאות .יש לנו מעל  25עמותות שעוסקות
בתחום הבריאות פה בתוך העיר וגם חלקם מקבלים גם תקציב מוועדת
התמיכות .קידום בריאות העובד ,מרפאת המתבגרים שעובדת פעמיים
בשבוע ועם מענה של  .24/7קידום בריאות הנפש ,מועדון צבר ,סביבה
בריאה .כל זה נעשה ,כמובן ,בליווי של הטמעה מתמשכת והעצמת הקהילה
והסביבה ,הגברת המודעות על ידי הדרכות ,פרסום ושיווק בשיתוף לשכת
הדובר ... .קהילתיים פתוחים לקהל הרחב והכול נעשה בשיתופי פעילה עם
הנהלת העירייה ,אגפים ,המחלקות ,הקהילה והשכונות בעיר וצוותים
חינוכיים ,הורים ,ילדים ,עמותות ,ארגונים וממשרדי ממשלה .באופן כללי
מחלקת הבריאות מונה כשמונים עובדים כולל סייעות רפואיות ועוד כמאה
מתנדבים .יש יותר ממאה ,אפילו עלינו היום מעל  100מתנדבים .מחזון
להגשמה .אם אנחנו נכנסים להרצליה מצילה חיים נכנסנו ,התקנו מעל 12
דפיברילטורים במוסדות החינוך ומקומות ציבוריים שזה דבר ,אנחנו
הראשונים בארץ שהטמענו את הנושא והכנסנו בעלות מעל  600אלף שקל,
בכל מוסדות החינוך ,בכל מבני העירייה ,בחופי הרחצה ולא מזמן גם הצלנו
חיים בעקבות הדפיברילטור .אני מאוד מתרגש,
משה פדלון:

שלושה אנשים ניצלו בעיר מהמכשיר הזה.

עדי חמו:

כמה ,ראש העיר?

משה פדלון:

שלושה.
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שלושה .אז שלושה ניצלו ממכשיר כזה ואני חושב שבאמת ,כמו שכתוב ,כל
המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו .עכשיו ,זה מלווה כמובן
בהדרכות של נאמני עזרה ראשונה וחיים בריאים ,בכל שכבות הגיל ,אם זה
עם בני הנוער שהכשרנו קרוב לאלף כאלה וכמובן בעובדי העירייה שגם
הוכשרו ,גם במוסדות החינוך ובכל מקום גם לתושבים ,כל תושב שרוצה
לעבור קורס עזרה ראשונה עובר ואנחנו עכשיו גם ביציאה בקמפיין לעודד
את התושבים גם בתחום הזה וגם בכלל שיידעו איפה הדפיברילטורים
נמצאים במפה מאוד מסודרת שזה באמת בשיתוף אגף התקשוב ולשכת
הדובר .התרמות דם ,אנחנו מקיימים בכל חודש גם בשדרות ח"ן ,קרוב ל-
 350מנות נתרמו במהלך השנה וכמו שאנחנו יודעים פה,

דובר:

 ...שלוש פעמים מתחת .350

עדי חמו:

כן .מדברים פה על בערך  30מנות בחודש וירון גם מצטרף לנושא הזה ותודה
לך .ופתיחת נקודת מד"א נוספת שפתחנו לא מזמן במערב העיר וזה נעשה
בשיתוף גם עם אגף שאיפ"ה שנמצא פה גם רוני גאון ואנחנו מדברים על
סייעות רפואיות .סייעות רפואיות שלנו מצילות חיים לילדים בעלי מצבים
בריאותיים מיוחדים שנמצאים גם בגנים ,גם בבתי הספר וגם בצהרונים שזה
דבר מאוד חשוב .בכל הארץ אין דבר כזה שיש סייעות רפואיות בצהרונים
ובהנחיית המנכ"ל שנתן והוא ראה לנכון בהצלת חיים אנחנו פה ואנחנו
עושים את זה ואנחנו קשובים להורים  24שעות ,גם אחרי הצהריים וגם
בערב ,כדי שבאמת אותה סייעת תגיע אם זה בשמונה ואם זה בצהריים.
ברגע שסייעת לא מגיעה ,הורה לא מביא את הילד .בריאות של תרבות בעיר
ובהיכל .כפי שאתם יודעים ,אנחנו מקיימים אירועים לאורך כל השנה בכל
מיני מסגרות ,שבוע בריאות ,הרצליה נקייה מעישון ,ימי בריאות ,אירועים
קהילתיים ,כ 15-משתתפים 15 ,אלף ,ואלף משתתפים בחודש בהיכל בעיר
בכל נושא של תחום הבריאות בחודש ,אם זה בריאות הילדים ,אם זה שישי
בריאותי ,שוחרי בריאות ,פאנל רופאים ,כל הדברים האלה נעשים גם בהיכל
ויש לנו גם כאלף משתתפים בנעים בעיר שזה נפש בריאה בגוף בריא ,פעילות
שתחת כיפת השמיים בשיתוף אגף תנו"ס ,המחלקה לספורט ,מיקי
גורנשטיין שזה פעילות מאוד מבורכת .בבקשה הדס .או קיי ,אנחנו נגיע

"חבר" – הקלטה ותמלול

05974

44

ד.נ.

לתחום שהוא בעצם מבחינתנו זה מהפך שהדס תסביר ,שהיא מנהלת מדור
קידום הבריאות והיא מתעסקת גם בנושא של אחראית בנושא התזונה,
שאנחנו היום על המפה בנושא הזה ,אם זה המפה ברמה העירונית ,אם זה
ברמה הארצית וגם ברמה העולמית שהבאנו את כל הנושא הזה והכנסת,
כנסת ישראל גם למדה מאיתנו איך הופכים את הנושא הזה למשהו שהוא
מיוחד במינו .בבקשה ,הדס.
הדס:

או קיי .אז שלום לכולם .ב 2015-יצאה לדרך מהפיכת התזונה בעצם בהובלת
מנכ"ל העירייה שבבסיס המהפכה בעצם להגיש מזון בריא ואיכותי לילדים
במוסדות החינוך תוך חינוך שלהם להרגלי אכילה נכונים ותזונה נבונה .אם
אנחנו נדבר קצת במספרים אז יש לנו  120גנים מקדמי בריאות שמתחילת
היום בעצם הילדים אוכלים אוכל בריא ,אם זה דרך הזנה שזה מזנון ארוחת
בוקר בריא או הבאת כריך בריא מהבית .זה ממשיך בארוחת צהריים בריאה
שאני אסביר איך בעצם עשינו את השינוי המטורף הזה שלא היה לפני 4
שנים 14 .בתי ספר יסודיים בתוכנית מועדון ארוחת הבוקר שאני יכולה
להגיד לכם שבסקרים האחרונים שביצעו פרלמנט בריאות הילדים בליווי
שלנו מעל  80אחוז מהילדים בבתי הספר היסודיים יודעים מה לשים בכריך
בבוקר או לבקש מהם מה לשים בכריך הבריא והם מביאים כריכים בריאים
ולא כריכים כמו שפעם אנחנו מכירים ,עם שוקולד ואת כל המתוקים
שאנחנו מכירים .יש לנו  20מסגרות של חינוך מיוחד ופנימיות יום שגם נכנסו
תחת המטרייה שלנו במחלקת הבריאות העירונית 3 ,מזנונים בריאים
בתיכונים שבעצם מגישים מזון הרבה יותר בריא לבני הנוער .מגישים להם
את זה בתוך המוסד החינוכי והכול לפי הנחיות משרד הבריאות .יש לנו
שלושה מעונות יום לפעוטות ,אנחנו מתחילים את החינוך להרגלי אכילה
נכונים כבר בעצם בגיל שהם נכנסים למסגרת הראשונה ,מגיל  4חודשים .יש
לנו סך הכול כ 6,500-ילדים שמוזנים בתוך מוסדות החינוך ואנחנו רק
הולכים ומתרחבים .עכשיו אנחנו גם נכנסים לנושא של קייטנות בקיץ,
שהאוכל יהיה מפוקח ומזין ושהוא יהיה איכותי לכל האוכלוסיה ,לכל
אוכלוסיית הילדים בלי שום הבדלים סוציו אקונומיים ,למען צמצום בעצם

"חבר" – הקלטה ותמלול

05974

45

ד.נ.

הפערים הבריאותיים .יש לנו  4מפעילי צהרונים בעיר ,שלושה ספקי מזון
שמחזיקים בתקנים המחמירים ביותר לאספת מזון למוסדות חינוך.
יריב פישר:

רגע .בקשר למזנונים,

הדס:

כן.

יריב פישר:

יש איזה  ...מיוחדות? כמויות? דברים?

הדס:

כן ,כן .בעצם המזנונים אם אני ככה עושה זום אין למזנונים אז לפני שנתיים
התחלנו תהליך ,תהליך הדרגתי בשיתוף משרד החינוך והמפקחת על
הבריאות מטעם משרד החינוך ,שיש הנחיות חוזר מנכ"ל מ 2016-שבעצם כל
מזנון ,כל מה שמוכרים ומגישים בבתי הספר חייב להיות בעצם לפי הנחיות
משרד הבריאות שזה אומר ללכת ממזון שהוא בכלל בכלל לא בריא ומה
שהוגש ,למ זון שהוא בעצם סופר בריא וילדים עדיין לא שם ,אז אנחנו
בתהליך הדרגתי של שנתיים עם שיתוף פעולה של הזכיינים בעצם במזנונים
וגם מועצת תלמידים .אנחנו בעצם בתהליך של הבראת המזנונים .אנחנו
עדיין לא הגענו לאן שאנחנו רוצים להגיע אבל אנחנו בדרך.

יריב פישר:

פשוט השאלה שלי היא מכוונת יותר לגבי הכמויות .יש איזה הכוונה... ,
מסויים שאת מבקשת?

הדס:

מה זאת אומרת?

עדי חמו:

מאיפה תה מדבר עכשיו? בצהרונים?

הדס:

במזנונים .שלושת המוקדים ,יש לנו נגיד מוקד בתיכון חדש שהוא בעצם נותן
מענה ל,

עדי חמו:

נותן מענה לשלושת,

הדס:

לעד  1,500ילדים,

יריב פישר:

אני אכוון .אבל אם היה מבקש עוד ועוד אם יש איזה מערך שיודע להסתכל,

הדס:

אבל מה זאת אומרת עוד ועוד?

יריב פישר:

כמויות אוכל ש,

עדי חמו:

ירון ,אולי נשאיר,

יריב פישר:

ירון? יריב,

עדי חמו:

יריב ,סליחה .אולי נמשיך ואולי בסוף אם יש איזה שאלות פשוט לא לעצור
לה את ה,
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הדס:

אם יהיו שאלות אני באמת אשמח לענות.

עדי חמו:

את הרצף.

ד.נ.

(מדברים ביחד)
עדי חמו:

בבקשה הדס ,תמשיכי.

הדס:

אבל אני באמת אשמח לענות על שאלות .זה תוכנית שהיא תוכנית מובילה
בארץ בתחום הזה כי זה פעם ראשונה בעצם שיש תוכנית עירונית מסודרת
לכל מה שקשור לתזונה ,לחינוך לתזונה ולהנגשת המזון הבריא יותר.
התוכנית הזאת עומדת בבסיסה בגיוס רחב של שותפים .כל מעטפת הילד
נכנסת בתוכנית הזאת ,אם זה אומר הנהלת העירייה שאומרת אני רוצה ,אני
מאפשר ,אני נותן את התשתיות ,אני לוקח את התשתיות ואני בעצם מייעל
אותן לטובת הסיפור הזה ,אם זה אגף החינוך שאנחנו חלק מאגף החינוך,
כמובן .אנחנו ,כל התוכנית בעצם מוטמעת בתוך מערכת החינוך .מרכזים
קהילתיים ,כל הקהילה אנחנו עובדים עם כל השכונות ,מפעילי הצהרונים,
ספקי המזון וכמובן כמובן הורים והילדים .אנחנו עובדים בשיתוף פעולה
מלא עם ועד ההורים העירוני וגם עם משרדי הממשלה.

עדי חמו:

כל האוכל כשר.

דובר:

או.

הדס:

או קיי ,מה מטרת העל של התוכנית? אני חוזרת .התוכנית פועלת כבר
בממוצע מזה ארבע שנים .התוכנית באה בעצם להבטיח את האיכות
התברואתית והתזונתית הנאותה של המזון שמוגש בצהרונים .זה נשמע
פשוט אבל זה מאוד מאוד מורכב .לפני שיצאנו בתוכנית הילדים אכלו אוכל
שהוא היה מעובד ,היה באיכות ירודה ,היה לא מזין וגם לא היה מפוקח.
בכלל ,לא היה שום תהליכי פיקוח ובקרה .אז מה ,הגדרנו יעדים .יעדים
ישימים אבל יעדים שאנחנו מתחילים בפעולה .שיפרנו את איכות המזון
המ וגש ואת התפריט המוצע .זה אומר שצוות הדיאטניות פעלו בעצם בשטח
לראות מה מגיע כמזון ,איפה הנחיות משרד הבריאות עומדות ואיך אנחנו
מגיעים ממה שמגיע למה שאנחנו רוצים לקבל ,תוך כדי גם אנחנו כמובן
ביצענו בדיקות מעבדה של המזון וזה מה שאנחנו עושים גם לאורך כל הדרך.
א ז שיפרנו את איכות המזון והאוכל ,הקמנו מערך פיקוח ובקרה .אנחנו
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נמצאות בשטח .אנחנו נותנות מענה ,אם זה פרטני לילד שהוא מתקשה
בתפריט שמגיע או אם זה פר צהרון שבעצם כשהוא מתקשה הוא צריך
התאמה נקודתית .אנחנו בכוחות ,בכוחות שנמצאים תחתינו אנחנו בעצם
מפעילים זרועות מאוד מאוד מאוד רחבות .שום דבר לא ילך בלי הדרכות
בעצם מקצועיות של הצוותים להעלאת המודעות לתזונה ואוכל בריא וגם
הילדים וגם הצוותים ... .התוכנית עם שני הצדדים ,גם חינוכית וגם בקרה,
וזה האוכל שמגיע לילדים בצהרונים ,זאת הצלחת המוצלחת .סך הכול
צלחת צבעונית ומזמינה ומאו טעימה ,אני גם מזמינה אתכם ,אתם יכולים
לבוא ולטעום את האוכל שמוגש בצהרונים .הבנות שלי אוכלות ונהנות מאוד
וגם בכלל ,מבחינת הצלחת התוכנית ,הילדים אוכלים את התפריט הבריא.
אין שום עיר אחרת שיכולה להגיד שיש לה מערך כזה מפוקח ומסודר .הם
באים ללמוד מאיתנו .אנחנו הצגנו את התוכנית בחודש אפריל בכנסת ,חודש
ערים בריאות ,ואנחנו נמצאים מובילים ,אנחנו בקדמת המפה .אנחנו
מובילים בגלל ש ,בגלל המדיניות של הנהלת העירייה ובגלל שיש לנו כאן
צוות מקצועי שפועל בעצם לקידום בריאות הילדים .כל הילדים אוכלים את
האוכל הבריא וכל הקהילה מגויסת לזה .אז בספטמבר ,בעזרת השם ,נחתום
על אמנת מילאנו כהרצליה עיר מקדמת תזונה בריאה .זה ,אמנת מילאנו היא
למדיניות מזון עירונית מקיימת ואנחנו נצטרף ל 165-ערים ברחבי העולם
שבעצם מקדמות מדיניות כזאת.
דובר:

אנחנו חותמים על זה במליאנו?

דובר:

אין בעיה ,אתה יכול לנסוע.

דובר:

אני רוצה לנסוע.

(מדברים ביחד)
הדס:

הכנס מגיע לכאן ,הוא יתקיים בתל אביב ,הוא יתקיים במעמד מאוד מכובד
בתל אביב עם נציגים מכל העולם .או קיי ,וגם ,הצלחת התוכנית חלק
מהצלחת התוכנית זה בעצם שיוקו ופרסום באופן תדיר ורציף .אנחנו
מקיימים פעילויות חודשיות לילדים ,אם זה הצגות ב ...הבעייתיות ,אם יש
לנו גמר טורניר של ,התקיים גמר טורניר פרלמנט בריאות הילדים שלאורך
כל השנה נציגי הפרלמנט מכל בתי הספר היסודיים הם בעצם השגרירים
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שלנו .הם בעצם פועלים בתוך בית הספר לקידום הבריאות ויש אחת לשנה
טורניר עירוני בעצם בנושא בריאות .כל מה שאפשר כדי לקדם בעצם לעלות
את המודעות בנושא הבריאות.
דובר:

תודה רבה.

דובר:

תודה רבה.

משה פדלון:

רגע ,רגע,

הדס:

רגע ,ודבר אחרון אחרון אחרון ,באמת תודה ,תודה,

משה פדלון:

זה בסדר ,ראינו,

הדס:

לכל השותפים.

ג'ו ניסימוב:

תודה רבה.

משה פדלון:

חברים,

טובה רפאל:

תודה רבה.

משה פדלון:

בשם חברי המועצה ובשמי אני רוצה להודות לעדי חמו ,לצוות המקצועי שלו
על העבודה,

(מחיאות כפיים)
משה פדלון:

תמשיכו בעשייה שלכם ,אתם תמשיכו לקבל מאיתנו,

עדי חמו:

תודה לך ראש העיר ,תודה לכולם .למנכ"ל העירייה שלא נמצא ולכל
השותפים פה.

(מדברים ביחד)
ג'ו ניסימוב:

עדי,

עדי חמו:

מה?

ג'ו ניסימוב:

יריב רוצה לשאול שאלה.

יריב פישר:

באמת ,זה נושא סופר קריטי ומי שיש לו הרבה ילדים,

הדס:

כמה זה הרבה?

משה פדלון:

ששש,

יריב פישר:

זה באמת נושא קריטי גם בבית .אני קורא על מישל אובמה והמהפכה שהיא
עשתה ,היא קראה לזה מדבריות האוכל וכל הכבוד לכם .באמת שאלה
עקרונית אחת ,החיבור שבין החינוך חוץ מהאירועים שאני רואה ,שעות
כיתה וכאלה ,אם יש הוראה חד משמעית כמה שעות בשבוע שנותנים לנושא
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הבאמת חשוב הזה ושתיים ,באמת הכמויות של האוכל כי פה צריך לבוא,
אתם רואים את זה אם ילד לוקח  6 ,5מנות אז צריכים לקבל את זה הביתה,
זה מאוד מאוד חשוב ,ובגיל הזה זה בדיוק הזמן .סופר קריטי.
עדי חמו:

אז א' ,אנחנו לגבי הנושא של כמויות הכול בצורה מדידה .אנחנו גם הולכים
בשטח ובודקים .ילד שלא אכל כן אכל ,אז מהבחינה הזאת כולם ,אין ילד
שנשאר רעב.

יריב פישר:

הפוך.

עדי חמו:

זה לא רק זה,

(מדברים ביחד)
עדי חמו:

אנחנו גם בודקים,

ג'ו ניסימוב:

יש מעל  ...שתי מנות ,זה מה שהוא שואל.

עדי חמו:

יפה,

משה פדלון:

בואו ,חברים,

עדי חמו:

יש גם את זה וגם את זה ,או קיי? גם שני הדברים האלו.

משה פדלון:

או קיי ,חברי המועצה,

דוברת:

רק אני אענה ליניב ,ליריב ,זה משולב עם החינוך.

משה פדלון:

המאכל הפופולרי של הילדים זה קוסקוס .הם רוצים קוסקוס .עדי ,תודה
רבה.

עדי חמו:

תודה.

סעיף ז – תב"רים
ג'ו ניסימוב:

תב"רים ,רבותי.

משה פדלון:

ישר כוח .ששש ,חברים.

ג'ו ניסימוב:

שינוי מימון תב"ר מספר  ,1765רחוב החרש ,מה? ירון ,אתה במקום לדבר
על המבורגר אתה מדבר לי על ירקות .שינוי מימון תב"ר מספר  1765רחוב
החרש ,ביצוע של החברה לפיתוח הרצליה .שינוי מימון בסכום 692,278
שקלים מקרן עבודות פיתוח ,השתתפות משרד התחבורה ,מי בעד? פה אחד,
תודה רבה .שינוי מימון תב"ר מספר  1539רחוב בר כוכבא ,ביצוע של החברה
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לפיתוח .שינוי מימון בסכום  141,891שקלים קרן לעבודות פיתוח .יש
הערות? פה אחד ,תודה רבה.
דובר:

מהקרן להשתתפות של רשות הניקוז ירקון.

ג'ו ניסימוב:

כן ,בסדר .תב"ר מספר  ,2073אולם ספורט וייצמן ,תכנון החברה לפיתוח
הרצליה .תב"ר חדש בסכום  350אלף שקלים לביצוע ב .2018-יש הערות?

יהונתן יסעור :מה זה ,אולם חדש בונים?
משה פדלון:

כן ,יש להם אולם קטן.

ג'ו ניסימוב:

בווייצמן זה לא ,זה אולמון ,הרי ,של ריתמיקה .זה אולם חדש .חדש ,חדש.

משה פדלון:

זה על פי התכנון,

יהונתן יסעור :כי ...
ג'ו ניסימוב:

יונתן ,אתה אפילו לא מכיר ,היית שם  30פעם .מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.
אתה יכול לעבוד עליהם ,לא עלי .תוספת לתב"ר  1588מתוך מתחם אלוני ים
הר 2030/החברה לפיתוח הרצליה .תוספת ביצוע בסכום  11,500,000שקל,
הקדמה משנת  , 2019מימון קרן לעבודות פיתוח .שאלות? מי בעד? פה אחד,
תודה רבה .תוספת תב"ר מספר  ,2028שיפוץ מעבדת רובוטיקה בתיכון
ההנדסאים ,אגף תבל מבצע .הגדלת תב"ר בסכום  300אלף שקל לביצוע ב-
 ,2018מימון קרן לעבודות פיתוח .אם יש שאלות? מי בעד? פה אד.

משה פדלון:

תלמידים שלנו זכו בתחרות עולמית באסטוניה מקום שני בנושא
אסטרטגיה.

ג'ו ניסימוב:

תב"ר חדש מספר  ,2074שיפוץ אגף תב"ל סכום ב 560-אלף שקל בשנת 2018
מול קרן לעבודות פיתוח ,קרן עודפי תקציב רגיל .הערות? מי בעד?

ירון עולמי:

הוא הולך להישאר שמה?

ג'ו ניסימוב:

בינתיים כן.

משה פדלון:

בינתיים כן.

ג'ו ניסימוב:

שינוי מימון תב"ר מספר  ,1883שיפוץ ותוספת בנייה בית ספר בר אילן .אגף
תב"ל מבצע שינוי מימון בסכום של מיליון שקל ,השתתפות המועצה להסדר
ההימורים בטוטו לקרן עבודות פיתוח .הערות? מי בעד?

יהונתן יסעור :למה הם הורידו?
דובר:

תשאל אותם.
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ג'ו ניסימוב:

מה הורידו?

טובה רפאל:

הם היו צריכים לתת יותר?

דובר:

תשאל אותם.

ד.נ.

יהונתן יסעור :זה ,74
ג'ו ניסימוב:

שינוי מימון.

טובה רפאל:

הם היו צריכים לתת יותר?

משה פדלון:

הוא צודק ,הם הורידו .הורידו.

(מדברים ביחד)
יהונתן יסעור :זה עבר ממקום אחר?
משה פדלון:

לא ,לא ,לא .לא עבר מקום .הם הורידו .אתה תוריד,

ג'ו ניסימוב:

או השרה לקחה את זה אליה בטח.

טובה רפאל:

כמה הם היו אמורים לתת?

דובר:

נו ,תמשיך ,ג'ו.

דובר:

 ...מיליון שקל הם ויתרו ועכשיו זה בא מקרנות הרשות.

משה פדלון:

מה לעשות.

דובר:

זה עבר למשרד התרבות והספורט.

ג'ו ניסימוב:

משרד התרבות והספורט השתלט הרי על המימון של הטוטו,

דובר:

כן ,כבר לא קיים.

דובר:

כן ,נכון.

משה פדלון:

הלאה.

דובר:

תמשיך.

דובר:

העיקר שילך לכדורגל.

ג'ו ניסימוב:

הלוואי ,זה לא יגיע לכדורגל.

(מדברים ביחד)
ג'ו ניסימוב:

מי בעד? פה אחד ,תודה רבה .תוספת תב"ר מספר  ,2063תוספת כיתות ,חדרי
ספר בית ספר ברנדס אגף תב"ל ,הגדלת הקרן בסכום  250אלף שקל ביצוע ב-
 , 2018מימון קרן לעבודות פיתוח .הערות? מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.
תוספת תב"ר מספר  1970שיפוצים שונים מוסדות חינוך שאגף תב"ל מבצע.
הבקשה להגדיל היקף בסכום  1,500,000שקל לביצוע ב ,2018-מימון קרן
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עבודות פיתוח .הערות? מי בעד? פה אחד ,תודה רבה .תוספת תב"ר מספר
 ,1946תגבור מתחם הקרוואנים .אגף תב"ל מבצע .בקשה להגדלת היקף
בסכום  300אלף שקל לביצוע ב 2018-מול קרן עודפי תקציב רגיל.
יהונתן יסעור :זה שליד גיורא?
דובר:

כן.

ג'ו ניסימוב:

חיובי.

יהונתן יסעור :מה ,עוד לא הגיע הזמן לפרק אותו?
ג'ו ניסימוב:

כנראה שעוד צריכים אותו.

יהונתן יסעור :מי יושב שם?
דובר:

היום בר אילן,

ג'ו ניסימוב:

זה באפר.

דובר:

היום בית ספר בר אילן שם.

ג'ו ניסימוב:

בית ספר שהולך לשיפוץ נכנס לשם בינתיים.

טובה רפאל:

כיתות להנדסאים.

ג'ו ניסימוב:

מי בעד? פה אחד ,תודה רבה .תוספת תב"ר מספר  2030תיכון הראשונים,
אגף תב"ל יבצע .תוספת ביצוע בסכום  2מיליון שקל בשנת  ,2018הקדמה מ-
 ,2019מימון קרן עבודות פיתוח הערות? מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

סעיף ט – התחדשות עירונית נווה ישראל – הר מירון – אישור מסמך עקרונות
ג'ו ניסימוב:

סעיף הבא ,סעיף הבא ,התחדשות עירונית נווה ישראל.

(מדברים ביחד)
ג'ו ניסימוב:

התחדשות עירונית נווה ישראל הר מירון ,אישור מסמך העקרונות.

משה פדלון:

מי בעד?

ג'ו ניסימוב:

הערות,

משה פדלון:

בבקשה.

ג'ו ניסימוב:

יונתן.

יהונתן יסעור :קודם כל אני מצפה שיהיה לנו את התוכנית פה על המסך.
ג'ו ניסימוב:

מייק ,מישהו יכול להציג את זה?

מייק:

לא את התוכנית ,אפשר להציג את העקרונות.
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תציג את העקרונות.

יהונתן יסעור :אבל העקרונות מתבססים על התכנון.
מייק:

העקרונות הם מתבססים על תוכנית בניין עיר ,לא על תוכניות ...

יהונתן יסעור :אבל אם אני צריך לאשר הסכם שנוגע לתוכנית בניין עיר אני רוצה לראות
את התוכנית,
משה פדלון:

יונתן ,אתה מוזמן מחר בבוקר למהנדס העיר לראות את התוכנית .מה
שקיבלת זה מה שיש .תרצה תצביע ,תרצה נגד לא תצביע .סליחה,

עו"ד ענת קרן בהרב:
משה פדלון:

פה צריך לדעת ,אני רוצה להסביר באיזו מסגרת אנחנו נמצאים.

אנחנו נמצאים במסגרת  ...אישור עקרונות .הוא רוצה לראות את התוכנית,
יבוא אלי למשרד ,נזמין את מהנדס העיר ויראה את התוכנית.

יהונתן יסעור :אני מדבר בלי להכיר את התוכנית,
משה פדלון:

אז תצביע נגד.

יהונתן יסעור :לא ,סליחה .אין דיון?
משה פדלון:

אין דיון ,אין דיון.

יהונתן יסעור :אין דבר כזה.
משה פדלון:

אתה יכול להתווכח,

יהונתן יסעור :היועצת המשפטית ,אפשר לקבל,
משה פדלון:

אין ,סליחה,

יהונתן יסעור :אי אפשר להתייחס לתוכנית?
משה פדלון:

אנחנו נקריא את העקרונות .תקריא לו את העקרונות .בבקשה.

עו"ד ענת קרן בהרב:
משה פדלון:

אין ,אין תוכנית .יש עקרונות.

עו"ד ענת קרן בהרב:
דובר:

אני רוצה רגע להסביר באיזו מסגרת,

באיזו מסגרת אנחנו נמצאים,

עכשיו מציגים,

עו"ד ענת קרן בהרב:

במועצת העיר .אנחנו נמצאים פה כרגע בנושא של אישור של הסכם

עקרונות שנעשה בין העירייה לבין  ...כשהעירייה רוצה להתקשר עם גוף ללא
מכרז עם איזשהו הסדר ללא מכרז בעבודות פיתוח ניתן פטור בפקודת
העיריות בסעיף  198א' שהוא קובע שהסכם הפיתוח הזה יבוא למועצת העיר
יחד עם חוות דעת על ה ...על גובה העבודות ,אם היזם מנכים לו את זה
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מההיטלים או היטל השבחה ,מביאים את כל הדברים האלה למועצת העיר.
כרגע אנחנו עוד לא נמצאים בשלב של אישור הסכם הפיתוח .אנחנו נמצאים
כרגע רק בשלב של חתימת הסכם עקרונות עם היזם במסגרת התנאים
שנקבעו בוועדה המקומית .יחד עם זאת אנחנו חשבנו שלא נכון שיש כזה
הסכם עקרונות ומועצת העיר לא תדע על זה שאנחנו חותמים על הסכם
העקרונות ,שלא אותו צריכה לאשר בסופו של יום מועצת העיר צריכה לאשר
את הסכם הפיתוח ולכן אנחנו הבאנו את הסכם העקרונות האלה ,את הסכם
העקרונות הזה ,שבעקרון העקרונות שהוא מדבר עליהם מנרב מקימה על
המקרקעין של התוכנית בעצם פרויקט פינוי בינוי במסגרתו היא מקימה,
יהונתן יסעור :היועצת המשפטית ,אני אחסוך לך את ההסברים .אני קראתי את זה,
עו"ד ענת קרן בהרב:

או קיי.

יהונתן יסעור :אני רוצה להציף את ההערות שיש לי,
משה פדלון:

תאמר את ההערות ,תן את ההערות .בבקשה ,תן את ההערות.

יהונתן יסעור :אמרת לי שלא,
משה פדלון:

לא ,אתה רוצה לראות מקור ,אין מקור .קראת ,היה לך זמן בבית לקרוא,
עכשיו בוא תעיר .בוא תעיר .כולנו רוצים לשמוע את מר יסעור .בבקשה .ואני
יודע מאיפה זה גם בא לך עכשיו ,להעיר הזה .הכול בסדר ,תמשיך .תמשיך,
תמשיך .אני יודע בדיוק ,יונתן ,תמשיך .תמשיך .פתאום אתה עירני ,פעיל
במועצה .הכול בסדר ,תמשיך .אני יודע בדיוק מאיפה זה בא לך .תמשיך.

(מדברים ביחד)
משה פדלון:

תמשיך ,יונתן .תמשיך.

יהונתן יסעור :קודם כל אני מברך על פינוי בינוי בנווה ישראל.
משה פדלון:

מה שלא עשיתם.

ירון עולמי:

אתה לא עשיתם.

משה פדלון:

הלאה ,תמשיך.

דובר:

חבר'ה ,זה לא לעניין.

משה פדלון:

תמשיך.

דובר:

הוא מדבר.

דובר:

מה הבעיה?
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זה בעיה כי מי שהתעורר באמת עכשיו זה אתה ולא הוא .אתה  4 ...שנים
ואתה,

דוברת:

חבר'ה ,חבר'ה ,זה לא מתאים .יאללה ,מספיק .די יריב.

יריב פישר:

 ...אנשים אחרים .אני די? תראי איך הוא מדבר לחבר מועצה.

דוברת:

בסדר ,די .אנחנו ממשיכים הלאה.

משה פדלון:

תמשיך.

דוברת:

ממשיכים הלאה.

משה פדלון:

בבקשה ,יונתן .תמשיך.

דובר:

חבר'ה ,בואו נכבד אחד את השני.

יריב פישר:

שהוא יתחיל לכבד.

יהונתן יסעור :סעיף  2.1בהסכם הזה אומר ש 26-חניות שנמצאות היום על הרחוב נכנסות
לתוך המבנה כחלק מחניון של הבניין .אז קודם כל ברגע שחניות חופשיות
נכנסות לתוך בניין יש איזשהו מחסור לאדם הסביר להתחיל לחפש חנייה
בתוך בניין .אז זה דבר אחד שלדעתי זה עניין עמדתי או משהו .הדבר השני
שההסכם גם מאפשר ליזם לגבות כסף עבור החניות האלה 26 .חניות .זאת
אומרת ,חניון של  26חניות לא יודע כמה הוא כלכלי ,אולי יהיו שם עוד כמה
חניות מכורך הצורך של התקן חנייה אז יהיו  40חניות או  50חניות שם
ציבוריות .אבל ,ברגע שזה בתוך בניין ובן אדם צריך להיכנס וגם אפשרות
שיגבו ממנו כסף בשלב מסויים ,אני חושב שלקחו שטח ציבורי חופשי ושמים
אותו בידיים של יזם מסויים והוא נהנה מהכנסות שיהיו שם למרות שהוא
בונה את החניון וזה יש לו עלות של בניית החניון .אז זה בעניין הזה ש26-
חניות נכנסות לתוך הבניין .זה הערה אחת ואני חושב שצריך לתת עליה את
הדעת ,לפחות חברי המועצה.
משה ועקנין :זה רשום בסעיף  2.2שהמהנדס  ...את התכנון של החניון.
משה פדלון:

משה ועקנין,

דובר:

אני מצטרף לועקנין.

משה פדלון:

מאה אחוז.

יהונתן יסעור :יש ,לפי מה שאומרים פה ,מתוכנן כיכרות ציבוריות במרחב ,מבורך .אני
שואל למה צריך קיוסקים כשלפי התיאור יש גם שטחים מסחרית על הרחוב
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עצמו ,זאת אומרת שכבר יש פתרון או מענה לצרכים ציבוריים מסחריים
ואני רוצה לשאול מה ההיגיון לעשות כיכר בתוך הרחבה הסגורה בין
הבניינים האלה של  600או  400 ,400יחידות מגורים שיהיה שם .אני רוצה
להבין ,לשמוע מה ההיגיון לעשות שם בית קפה או קיוסק ,כל דבר .זה דבר
שני .ומי יפעיל אותו? זאת אומרת העירייה תוציא מכרזים .אנחנו יודעים
שמהניסיון ,מהנכסים של העירייה שמוגבלים להשכרה לשמונה שנים עכשיו,
מה שהיה פעם  4שנים גדל לשמונה או כמה שיש היום ... ,שנסגר ונפתח ואין
שם רצף מסחרי .מכיוון שיש כבר שטח מסחרי בתוך המתחם הזה .אני חושב
שזה מיותר לבנות שם בתי קפה או קיוסקים ואני מציע להוריד אותם
מההסכם .אז זה בעניין הזה .שתי ההערות האלה .קודם שלוקחים חניות
ציבוריות והופכים אותן לחניות פרטיות לטובת הציבור אבל חניות פרטיות
שמישהו ינהל אותם עבור  ...איפה אופציה שהעירייה תנהל את החניון הזה?
אולי צריך להכניס תיקון שהעירייה תפעיל את החניון הזה .הוא יבנה את ה-
 26חניות והעירייה תפעיל את החניון .כמו שמנהלים את יתר החניונים.
משה פדלון:

או קיי .שמענו את ההערות של חברי המועצה ,הם נרשמו .מי בעד הסכם
ההבנות?

טובה רפאל:

רגע ,לי יש הערות.

משה פדלון:

בבקשה.

טובה רפאל:

האחת ,בסעיף  ,2.14וקראתי גם את התשובות של הוועדה וההחלטות שלה
לגבי הרישום .סוכם שם שהרישום יהיה של העירייה וב 2.14-מ 2.14-לא
ברור אם זה בעלות העירייה ,בחכירת מנרב ,אחרי זה חניות ציבוריות או
יעבור לבעלות מנרב ,כלומר הסיפור הזה ממש לא ברור אם זה בעלות מנרב
או חכירה מהעירייה והנושא הזה צריך לקבל ביטוי ברור.

דובר:

רשום ,בשיקול ועדה מחוזית.

עו"ד ענת קרן בהרב:
טובה רפאל:

מאחר וזה עוד הסכם,

זה כתוב במקומות שונים דברים שונים.

עו"ד ענת קרן בהרב:

מאחר וזהו הסכם עקרונות אז השארנו את שיקול הדעת לעשות את

זה נכון.
משה פדלון:

או קיי .עוד הערה.
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או קיי .הדבר השני ,לגבי המבני ציבור שבונים ,רשום לגבי הרישום בטאבו
לגבי החניות רשום רק עכשיו הערתי את הערתי ,ולגבי הכיכרות ,מכיוון שזה
היום זה שטח של בתים של אנשים ורשום רשומות הזכויות על שמם או
מקרקעי ישראל ,ברגע שזה יעבור לעירייה הזכויות צריכות לעבור לעירייה,
בקטע הזה כשתעברו לחלוקה המחודשת של הזכויות אז צריך גם הדבר הזה
לבוא לידי ביטוי שרישום הזכויות יעבור לעירייה ,אז אני מבקשת לא
לשכוח ,כי פה זה לא רשום ,והזכויות האחרות כן רשומות .אז אני לא יודעת
למה זה נשכח.

משה פדלון:

או קיי.

טובה רפאל:

אז בבקשה לא לשכוח.

משה פדלון:

בבקשה תום.

ג'ו ניסימוב:

תום.

תום סטרוגו :אני ,דבר אחד אני לא מבין ,זה באמת הנושא של למה כשהוא כבר בונה את
החניות הציבוריות הוא גם יגבה עליהם תשלום .אני חושב שחניות שהיו
בציבור קודם וזה ,הוא עושה פרויקט פינוי בינוי מאוד יפה והוא יזם והוא
ירוויח .את החניות הציבוריות לא צריך לקחת כסף .לטעמי זה לא נכון ואני
חושב שיש שם מספיק ,היזם יכול ליהנות מהפרויקט הזה גם ככה .את ה26-
חניות האלה שזה לא הרבה שיהיו פתוחות לציבור .זאת הדעה שלי.
משה פדלון:

תודה על ההערות .מי בעד הסכם ההבנות? בבקשה ,מי בעד? מי בעד? אתה
סופר ,ג'ו? או קיי .מי נגד?

דובר:

אחד נגד.

עו"ד ענת קרן בהרב:
דוברת:

מי?

ג'ו ניסימוב:

יש נמנע?

מי?

תום סטרוגו :לא ,אני בעד אבל בכפוף להערה הזאתי אז אם זה עולה  as isאז אני לא יכול.
מאיה כץ:

לא ,אבל תום ,זה רק מסמך ראשוני .הוא חוזר עכשיו,

תום סטרוגו :לא ,סליחה רגע ,מאיה .אבל אם ,זה נכון שזה ראשוני ,זה נכון ,אבל כשזה
כבר כתוב,
מאיה כץ:

כשתגיע לפה הטיוטה הסופית,
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תום סטרוגו :אי אפשר יהיה לחזור אבל אחורה.
דובר:

לא נכון ,בפיתוח אתה יכול לחזור,

מאיה כץ:

כשתגיע לפה הטיוטה הסופית,

תום סטרוגו :לא נכון ,כי אתה התחייבת פה שהוא יעשה את זה ב ,וייקח כסף.
(מדברים ביחד)
יהונתן יסעור ... :קחו בחשבון ,אבל  ...איזה חשבון יש לו איתי .הוא לא מעניין אותי כל כך,
עד כדי כך ש,
תום סטרוגו :מה קרה? מה ,הוא ...
משה פדלון:

בסדר ,הנושא הבא.

(מדברים ביחד)
מאיה כץ:

הרי בוודאי שהדברים יילקחו בחשבון .אין פה בכלל,

משה פדלון:

חברים ,בבקשה.

ג'ו ניסימוב:

סטרוגו ,אתה גם נגד?

תום סטרוגו :אני רק בגלל הסיבה הזאת .אני חושב שזה נכון עכשיו ,רק להסביר משהו
אחד .אני מבין שזה הסכם ראשוני אבל אם זה כתוב עכשיו אי אפשר יהיה
ללכת אחורה .אז אני חושב ,זה עניין עקרוני,
יונתן יעקובוביץ :מה זה אם כתוב עכשיו? אבל רגע ,עוד לא חתמו על זה.
תום סטרוגו :אתה אבל מאשר,
יונתן יעקובוביץ :ראש העיר יסתכל על זה ביחד עם מהנדס העיר ,ישנו את ההצעה שלהם.
(מדברים ביחד)
יונתן יעקובוביץ :משה ,אם אפשר ,בבקשה שנייה .יש לך פה פרויקט שעם כל הכבוד ,גם אני
וגם אתה גם שיש לנו ניסיון בתכנון ובנייה אנחנו לא נרד לעובי הקורה שלו
דרך המסמך הזה ,נכון? ישבו פה אנשים ,עשו פה איזושהי עבודה ,שייקחו
את זה אחרי זה לזה .אם אחרי זה לא יקבלו את ההערה שלך תתקוף את זה
אבל אני חושב שאתה צריך,
תום סטרוגו :אחר כך אבל זה יהיה מאוחר .מאשרים ,חותמים.
(מדברים ביחד)
משה פדלון:

תום ,אתה בעד או נגד?

תום סטרוגו :לא ,אני נגד הסעיף הזה .אני נגד הסעיף הזה.
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משה פדלון:

לא צריך ,מיצינו ,עשינו הצבעה.

ג'ו ניסימוב:

הלאה ,חבריה.

יריב פישר:

לא ,אני עם תום.

דובר:

סעיף הבא.

ג'ו ניסימוב:

אתה גם נגד?

משה פדלון:

תרשום ,יריב.

ד.נ.

תום סטרוגו :כן ,רכוש של הציבור .שלא ירוויחו על ה 26-חניות .למה שירוויחו על זה?
משה פדלון:

ויונתן יסעור .תודה רבה.

יהונתן יסעור :אני הצבעתי בעד ,שיניתי,

סעיף י – המלצות הוועדה להעסקה נוספת
ג'ו ניסימוב:

המלצות הוועדה להעסקה נוספת ,יש לנו פה שלושה עובדים שבקשה
להעס קה נוספת .נצביע על שלושתם ביחד ,אנחנו לא מפרסמים ,כמובן ,את
השמות .מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

סעיף יא – המלצות הוועדה להארכת שירות
ג'ו ניסימוב:

המלצת הוועדה להארכת שירות לשני עובדים ,ראשי התיבות פה ,שני
לבורנטים .אנחנו מבקשים עבורם הארכת שירות .מי בעד?

יריב פישר:

בעד וזה חוזר כל הזמן .צריך למצוא לזה פתרון.

דוברת:

זה פתרון במשרד הפנים ,הוא במשרד,

ג'ו ניסימוב:

אין לבורנטים בשוק ,גם לא מהנדסים .אנחנו בצרה גדולה .תודה.

דוברת:

והעלו להם עוד את השכר ויחד עם זה השכר שלהם מאוד נמוך.

ג'ו ניסימוב:

סעיף הבא זה המלצות,

דוברת:

וגם המדינה העלתה להם קצת.

סעיף יב – המלצות הוועדה לסיוע בדיור
ג'ו ניסימוב:

המלצות הוועדה לסיוע בדיוק ,הפרוטוקול מהישיבה ביום  29למאי '18
מולכם .הערות? מי בעד? פה אחד? תודה רבה.
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סעיף יג – לו"ז ישיבות מועצה 2018
ג'ו ניסימוב:

אני אקריא לכם את לוחות הזמנים של ישיבות המועצה להמשך השנה,
ברשותכם .ישיבה הבאה,

דובר:

ישיבה הנוכחית.

ג'ו ניסימוב:

ב ,24.7.18-הנוכחית קיימת ,24.7 .ישיבה אחרי זה ב 21-לאוגוסט ,ישיבת
מועצה רגילה שכוללת הזדהות חברי מועצה פלוס ישיבת מועצה שלא מן
המניין בנושא דו"ח מבקר העירייה,

משה פדלון:

לשנת .2017

ג'ו ניסימוב:

הדו"ח? הדו"ח הוא לשנת  ,2017ודאי.

משה פדלון:

חשוב להדגיש ,בדרך כלל אנחנו מדברים על הדו"חות ,גם  ...ביקשתי להגיד.

ג'ו ניסימוב:

נכון .לדבר יפה .ויהיה לנו פגרה בספטמבר ואוקטובר .אנחנו בשונות ,דקת
דיבור למר יונתן יעקובוביץ'.

דובר:

יש משהו ב 30-לאוקטובר ,לא?

ג'ו ניסימוב:

לא שאני יודע .סתם אתה זורק עלי.

דובר:

בחירות ,מצחיק.

ג'ו ניסימוב:

אני לא מבין בזה .אני הייתי במילואים באותו זמן .יונתן ,בבקשה.

יונתן יעקובוביץ :אז דבר ראשון היום התקיימה תחרות גלישה מקומית בחוף הדרומי
בהרצליה ומי שזכו בתחרות אלה שני מצילים ,אחד מתן שאלתיאל והשני
שאול ריסקין .כל הכבוד להם .דבר שני אני מבין שאין את הנתונים אז אני
רק אבקש עוד פעם לקבל אותם ,אני בישיבה הקודמת ביקשתי לקבל את
הנתונים על השלכת פסולת בחוף הים .קיבלתי גם מכתב מראש העיר שחלק
ממנ ו פחות אהבתי אבל לפחות את החלק הזה שבו אמרת שיהיה הגברת
אכיפה זה היה ב 17.5-אז אני אשמח לדעת אם ,איך האכיפה הוגברה
וכדומה ,אז אם אפשר בישיבה הבאה ,ג'ו ,כן לקבל את המידע הזה .כמובן
אם יש איזושהי בעיה וצריך איזושהי התייעצות ואיך להגביר את זה אני אתן
מזמני מתי שאפשר רק שזה יקרה ,אני אשמח.
משה פדלון:

 ...עושה פעילות  ...על הים ,מביאים תלמידים,

יונתן יעקובוביץ :לא ,לא ,זה בסדר .אני מדבר על מה ש,
משה פדלון:

לא ,אני אומר .היה,
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יונתן יעקובוביץ :ראיתי את הפרויקט עם סופר פארם וזה מדהים ,משה .אגב ,לגבי
הפרויקט עם סופר פארם יש לי רק הערה אחת .כשהילדים האלה ,וזה באמת
יפה ,יפהפה ,כל הכבוד אבל כשהילדים האלה הולכים ומנקים אזורים בחוף
הים עדיף לנקות אזורים איפה שאנחנו לא מנקים ,למשל על המצוק .בחוף
הים המנקים שלנו עוברים מדי פעם,
משה פדלון:

פרויקטים  ...הרבה ,החינוך,

יונתן יעקובוביץ :לא ,אני מבין .אני מבין .אמרתי ,אני מברך על זה,
משה פדלון:

אותם ילדים גם יחלקו לקראת סוף השנה ...

יונתן יעקובוביץ :אז הנה ,אני גם קורא אם אפשר באקטים חינוכיים,
איה פרישקולניק :לנקות את המצוק ו,
יונתן יעקובוביץ :בדיוק .כי מה שקורה ,בחוף הים יש כבר גם ככה עובדים מנקים אז יכול
להיות שבנקודה מסויימת נקי עכשיו,
איה פרישקולניק :אנחנו לוקחים את זה לתשומת ליבנו ונודיע לאנשים החינוך.
יונתן יעקובוביץ :יופי .עכשיו אני רוצה בבקשה חצי דקה שאף אחד לא יפריע לי אחרת זה
סתם יתארך ואני מאמין שכולם רוצים ללכת הביתה .מעבר חוף הדתיים.
לצערי בפתיחת החוף הנפרד השנה לא נמנע המקרה המצער של מניעת מעבר
אזרחים בחוף ואני יודע שזה לא היה כמויות עצומות של אזרחים אבל זה
באמת היה מיותר .בחודש אוגוסט  ...שנה אנחנו שלחנו הצעה מפורטת
שמציעה שתי חלופות למה שאפשר לעשות בחוף הדתיים ,סליחה.
משה פדלון:

סליחה ,זה שאילתה ,זה הצעה לסדר?

מאיה כץ:

לא ,זה דקת דיבור.

יונתן יעקובוביץ :אני רק אומר משהו ובסוף יש לי שאלה .ובסוף יש לי שאלה ,בסדר?
דוברת:

זה לא דקת דיבור,

מאיה כץ:

הוא ביקש דקת דיבור ,זכותו להגיד את זה בדקת דיבור.

משה פדלון:

בבקשה.

יונתן יעקובוביץ :שלחתי את התוכנית ,שלחתי את התוכנית שהיא כללה שתי חלופות על
ידי אדריכל שעשה אחת מהחלופות בעיר נתניה ,למשל .אני יודע שכולם פה
רוצים את זה ,בגלל זה אני מעלה את העניין הזה ומנסה להבין מה קרה .כל
המטרה גם פה של כולם ,גם של החברי מועצה הדתיים וגם שלנו היא למנוע
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איזשהו חיכוך בין הציבור הדתי לחילוני שהוא מיותר ,כאילו ,באמת ,לא
צריך להיות החיכוך הזה ואני חושב שכבר הסכמנו על זה בכמה וכמה
ישיבות .הישיבה האחרונה שהייתה זה היה ,לפחות שבה אני השתתפתי ,אני
יודע שהיו עוד ישיבות שלא השתתפתי בהם אבל הישיבה האחרונה שאני
השתתפתי בה הייתה באוקטובר  ,2017אחרי שביקשתי כבר בספטמבר 2017
כבר אז את עמדת מחלקת ההנדסה ומחלקת הנכסים שיתנו את דעתם בקשר
לעניין הזה .אנחנו יושבים היום בחודש ,עוד מעט בחודש יוני  2018ואני רוצה
לדעת שתי דברים .א' ,אני אשמח לדעת מה נעשה עד עכשיו ובאותה מידה גם
להבין מדוע הדברים ,כי אני באמת לא חושב שזה איזשהו דבר רע אבל זה
שאנחנו עדיין לא מאושרים בדבר הזה זה עולה השאלה למה ,אז אשמח
לדעת מתי .א' ,מדוע זה לא בוצע עד עכשיו ו-ב' ,מתי יבנה סוף סוף המעבר
הזה ,גם אם זה מעבר זמני אפילו אפשר לקבל איזשהו היתר ,אפשר לקבל
איזשהו היתר חורג למעבר מני גם אם זה לא משהו קבוע .אני יודע שראש
העיר אז בזמנו הגיע גם לחוף והציע כמה חלופות משלו ,אז,
משה פדלון:

אז בוא ,אני ,שאני אענה?

יונתן יעקובוביץ :אני סיימתי ,תורך.
משה פדלון:

החוף הנפרד מוכר על פי חוקי המדינה ,הנחיות משרד הפנים .דבר נוסף,
כיוון שהסוגיה הזאת היא בבית המשפט היא סוביודיצה ואני לא יכול לדבר
עליה.

יונתן יעקובוביץ :מה בבית המשפט ,סליחה?
דובר:

בית המשפט הגבתם שאתם ב ,מה פתאום ,זה ...

(מדברים ביחד)
דובר:

זה לא מה שענית אפילו במועצה.

משה פדלון:

שנייה ,ברשותכם .יועצת משפטית ,אני יכול להתייחס?

עו"ד ענת קרן בהרב:
משה פדלון:

כרגע,

זה סוביודיצה.

יונתן יעקובוביץ :או קיי ,אז שנייה .רק שאלה.
מאיה כץ:

השאלה,

משה פדלון:

עכשיו ,אם אתה רוצה לשאול אותי,
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יונתן יעקובוביץ :לא ,לא .אני לא שואל .אבל משה ,לא ,בסדר .אני לא ביקשתי תשובה
עכשיו.
(מדברים ביחד)
יונתן יעקובוביץ :חבר'ה ,חבר'ה ,לא ,שנייה .שקט בבקשה .תנו לי להבהיר את עצמי כי אני
כנראה לא דיברתי ברור ולא הבנת אותי ,או קיי? אני לא ביקשתי ממך
שתענה עכשיו אני ביקשתי לקבל ,אני לא חושב שעכשיו זה יושב ,אף אחד לא
התכונן לשאלה ,אף אחד לא ידע שאני הולך לשאול את זה .אני לא מצפה
ממך שתהיה תשובה עכשיו אבל אני מבקש כן אם אפשר תוך שבוע,
שבועיים ,whatever ,כמה שזה לוקח ,לדעת למה זה לקח כל כך הרבה זמן.
מבחינתי אני אפגש גם בארבע עיניים עם היועצת המשפטית כדי שזה לא
ייחשף החוצה ואני גם אחתום על הסכם סודיות או  whateverשזה לא יהיה.
אני באמת רוצה להבין למה אנחנו יושבים היום בחודש יוני וזה עדיין לא
קרה .והדבר השני שאני מבקש להבין ,מתי זה יקרה .אני לא מצפה ממך
תשובה עכשיו ,אני אשמח לקבל תשובה גם בארבע עיניים איתך בכל צורה.
משה פדלון:

אתה תקבל גם את הסטטוס של הפרויקט עצמו .תודה רבה.

ג'ו ניסימוב:

נסיעה טובה ,תיסעו בזהירות.

-סוף הישיבה-
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