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 היהרצלעיריית 

 

 71 מס' מן המניין המועצישיבת 
 

 
 24.7.2018 ח, תשע"י"ב באב , ג'שנערכה ביום 

 

   :יםנוכח

 ראש העירייה    משה פדלון

 ס' ראש העיר   איה פרישקולניק

 ס' ראש העיר    עופרה בל

 ס' ומ"מ ראש העיר    כץ מאיה

    

 קוממי יוסף   משה ועקנין    אבי ברדה

    יסעור יהונתן  צדיקוב אלעד     וזלן גריג

 ליאת תימור   טובה רפאל    לונדון יוסף

 ירון עולמי   יריב פישר   יעקובוביץ יונתן

 איריס אתגר   סטרוגו תום    צבי וייס

 

 :משתתפים

 מנכ"ל העירייה    יהודה בן עזרא

 יועמ"ש  עו"ד ענת קרן בהרב  

 ם וביטוחיםנכסימנהלת מחלקת   עו"ד לאה סדובניק

 סמנכ"ל בכיר   ניסימוב (ג'ויוסף )
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 ע. מנהל אגף, לשכת סמנכ"ל    רינה זאבי

 גזבר העירייה ומנהל כספים  רו"ח רוני חדד לוי   

 

 נציגים:

 שלומי

 יואל

 רו"ח רונן סיתריק

 רו"ח הולצמן

 רו"ח מועלם

 רו"ח מאיר ארביב

 

 סדר היום:

 אישור פרוטוקול –סעיף א 

 ון רה"עעדכ –סעיף ב 

 עדכון מנכ"ל –סעיף ג 

 שאילתות –סעיף ד 

 הצעות לסדר –סעיף ה 

 תב"רים –סעיף ו 

 31.3.2018לתאריך  1דו"ח כספי רבעוני לתקופה: רבעון  –סעיף ז 

 ו' –הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( שינויים  –סעיף ח 

 י ילדיםבקשה לפתיחת שבעה חשבונות בנק לגנ –סעיף ט 

 לפקודת העיריות )נוסח חדש( 338בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  –סעיף י 

 של בית העלמין 2017דצמבר  31דו"ח כספי ליום  –סעיף יא 

 של העמותה למען גילאי הזהב בהרצליה 2017דצמבר  31דו"ח כספי ליום  -סעיף יב 

 של עמותת על"ה 2017דצמבר  31דו"ח כספי ליום  -סעיף יג 

 של עמותת בני הרצליה 2017דצמבר  31דו"ח כספי ליום  -ף יד סעי

 של חברת מוסדות חינוך ותרבות הרצליה בע"מ 2017דצמבר  31דו"ח כספי ליום  -סעיף טו 
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 התקשרות עם חברת אפריקה ישראל מגורים בע"מ –סעיף טז 
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 פרוטוקול

 

הל נכבד. אני שמח  ערב טוב חברי המועצה. ערב טוב מנהלים ועובדים, ק : משה פדלון

 לפתוח את ישיבת המועצה. בבקשה ג'ו.

 

 אישור פרוטוקול –סעיף א 

עדכון ראש  אישור פרוטוקול. לא התקבלו הערות. הפרוטוקול מאושר.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 העיר. 

כיוון שיצאתי בשלב מאוד מוקדם בישיבה הקודמת, אז אני לא מצליח .. את  יוסף לונדון:

 הפרוטוקול. 

 הוא מאושר בגלל שלא היו הערות. תודה רבה.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 עדכון רה"ע –סעיף ב 

 עדכון ראש העיר בבקשה.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

שוב ערב טוב לכולם. השבוע קיבלנו ממשרד החינוך את תוצאות בחינות  משה פדלון: 

 -מתמטיקה שאים, תחום ה, ואם ניקח את זה לפי נו2016-17הבגרות לשנת 

 17יחידות לימוד הרצליה במקום הראשון מתוך  5בבגרות במתמטיקה 

אחוזים משנה לפני כן. אנחנו  22-מאלף תושבים.  100-רשויות, מעל ל

אחוזים.  7יחידות. זו עלייה של  5אחוזים זכאי בגרות  30עומדים היום על 

, חולון, כפר היא עברה גם רשויות אחרות כמו רמת גן, ראשון לציון, תל אביב

יחידות הרצליה  5בבגרות באנגלית  -סבא, פתח תקווה ועוד. באנגלית 

 4אחוזים, עלייה של כמעט  64.6-ל 60.7-רשויות, מ 17במקום השני מתוך 

אחוזים  1.2-אחוזים. אחוזי הנשירה מבתי הספר, ירידה באחוזי הנשירה מ

תנאי סף   -רסיטה לאוניב אחוזים. תנאי קבלה 0.4, ירידה חיובית של 0.8-ל

אחוזים מתלמידי העיר עומדים בתנאי הקבלה  80, לאוניברסיטה

לאוניברסיטאות, במקום השני בארץ מתוך כל הערים הגדולות, כולל בתי 

ספר, אותם בתי ספר שנמצאים אצלנו, אם זה מפתן ..., במידה ונוריד את 

צגתי. בתי הספר שציינתי קודם, אנחנו במקום הראשון בכל הנתונים שה

ומכאן לסיכום, בחוות דעת של משרד החינוך לגבי העיר הרצליה, מנתוני 
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משרד החינוך מתבררת תמונה מאוד חיובית למערכת  החינוך בעיר הרצליה. 

העיר הרצליה בחרה לאמץ בתי ספר .. מתוך אמונה ולמרות זאת למצב את 

שרד העיר הרצליה את עצמה במקום מאוד מכובד ובכל הפרמטרים שהציב מ

במתמטיקה מבחינת  OCD-כמו כן הרצליה נמצאת במקום מכובד בהחינוך. 

יחידות לימוד. אני רוצה להודות לכל העושים במלאכה  5-נתוני הזכאים ל

למען חינוך הילדים שלנו. מסגנית ראש העיר לחינוך איה פרישקולניק, 

כמובן לחברי המועצה, מנכ"ל העירייה, ראש אגף החינוך והערכים של 

עירייה, הצוותים שלו באגף, המנהלים, מנהלי המשנה, ולכל אגפים התפעול ה

בעירייה שנותנים רוח גבית לסיוע רציף בבתי הספר. וכמובן לכל מנהלי בתי 

הספר שהביאו את התלמידים להישגים מכובדים ואנחנו כרשות נמשיך 

 להשקיע בחינוך למען דור ההמשך. אז באמת שוב, תודה רבה לכל העוסקים

 –במלאכה. הישג מכבד ומכובד. כבוד וגאווה לעיר הרצליה. אירועי הקיץ 

אירועי הקיץ חגיגה מושלמת. יש לנו חגיגה בעיר בחודשים, בחודשי הקיץ, 

אם זה בפארק העירוני, הקונצרטים, גן .., ספורטק, ספורט חצות, בית קינן, 

קהילתיים המתנ"סים העירוניים, מוזיאון הרצליה, מוזה, אגדה, מרכזים 

במרינה, וזה המקום להודות לכל העושים במלאכה, ממנכ"ל העירייה 

שליווה את הארגון והתכנון והביצוע וכמובן לכל המנהלים, מנהלי המשנה 

נבחרת העתודה של  –שהביאו אותנו לחגיגה הנהדרת הזאת. נושא שלישי 

לנו הכדורסל זכתה במקום הראשון באליפות אירופה. נציין ששלושה בנים ש

הם תושבי הרצליה, בני עבדיה, נועם אביב ועידו פליישר. אז שיהיה להם 

 ברכות. תודה רבה.

 

 עדכון מנכ"ל –סעיף ג 

 עדכון המנכ"ל בבקשה.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

דו"חות העירייה .. בריאה בהרצליה, אישור הצטרפות יחידת הבריאות של  יהודה בן עזרא: 

בות עירונית לאמנה הדוגלת בערכי תזונה הרצליה לאמנת מילאנו, התחיי

מחלקת  - יחידת הבריאות ,איכותית, בריאה וטעימה לילדי העיר. אנחנו

הבריאות היא בין המובילות בארץ בכל נושא של התזונה, בעיקר בגני ילדים, 

דיברנו על הקמפיין פרסום. אגב כל חברי  -קיץ בתי ספר וצהרונים. צלילי 
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מובן כל תושבי העיר מוזמנים לאירוע הפתוח, המועצה קיבלו הזמנה, כ

 2-הקונצרט השנתי הקבוע שלנו, הלא חדש, המתקיים במשך שנים רבות וב

לאוגוסט .. שהוא יהיה לרגל חצי יובל למרכז הבין תחומי לקבלת מעמד 

אוניברסיטה. אנחנו חוזרים על גל קמפיין מייבשים את היתושים, להטמעת 

נמצאים בקרבת אזורי מגורים. הפעם עם צוות ה הרגלי ייבוש מקורות מים

הדרכה חדש. הרבה פעמים היתושים נוצרים, לא שאני בא להאשים את 

התושבים, אנחנו במה שקרוי בכל השטח הפתוח, אנחנו מטפלים, אבל 

לפעמים עציץ קטן במרפסת או בגינה הופך להיות מקווה מים וגורם 

בעניין הזה. אנחנו גם נצא ליתושים. אנחנו נצא לקמפיין פרסומי גדול 

לקמפיין תקשורתי בתחום של לא לשכוח את הילדים ברכב, באמצעות 

חלוקת גלויות ומחזיקי מפתחות ואנחנו גם נתקשר את הדוברות. הייתה 

החלטה להתקין מצלמות אבטחה במעונות יום. בכל מעונות היום 

צלמות. שבאחריות עיריית הרצליה והמרכזים הקהילתיים, אנחנו התקנו מ

אלף פנסים.  20-מאור רחובות, החלפה לתאורת לד. מדובר על כ –אגף תב"ל 

אחוז מהעיר. האגף עובד יחד עם חברה לפיתוח  75-עד עכשיו החלפנו ב

בתחומים שהחברה לפיתוח אחראית בחזית רחבה על שיפוצי קיץ והכנת בתי 

אגף נוך. מוסדות חי 90-הספר לפתיחת שנת הלימודים. האגף עובד במקביל ב

כלל אירועי הקיץ מטופלים מבחינת האבטחה עד היום ללא  –הביטחון 

בתוך  –תקלות ואני מאוד מקווה שזה ימשיך כך. יחידת השיטור העירוני 

הסיורים שלה חשפה מקום לכינוס עובדים זרים שמתבצעת שם מכירת 

אלכוהול ועישון, ביחד עם משטרת גלילות המקום נסגר והיחידה ממשיכה 

נבחר ספק לנושא העיר  –כיפה בצורה שוטפת. אגף תקשוב ומערכות מידע בא

החכמה למצלמות אבטחה. מדובר בפרויקט מוביל ומתקדם שמציב את 

עיריית הרצליה בחזית הטכנולוגיה. הוטמעה בהצלחה מערכת רכש ממוקדת 

עם חיתום דיגיטלי. מדובר על מערכת שמייעלת את התהליכים בארגון 

ב. פרויקט של הגזברות ואגף מערכות מידע. תודה להם. בכנס וחוסכת נייר ר

 GIS  בינלאומי בארצות הברית, מנהל ראש האגף אמיר זיו הציג את

המערכת שיישמנו למעקב ניקיון רחובות. מדובר בהישג גדול של מערכות 

אלף  20-שמימשנו אצלנו בהרצליה, מוצגת בכנס בינלאומי של קרוב ל
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אמיר, אם דיברנו על זה, צריך לרשום על זה, איפה  משתתפים ואני לא יודע

שנעשה קצת  –אמיר? אם צריך לרשום את זה כפטנט או לא פטנט, אם כן 

 כסף. יש על מה להוציא את הכסף. 

 )מדברים יחד(

 ?GIS-מה, עם ה מאיה כץ:

 , מה עכשיו אמרת. כיום אמרת?GIS-לא, ה תום סטרוגו:

באחת מישיבות המועצה. זה מאוד מאוד מעניין. הפקח  כן, הצגנו את זה יהודה בן עזרא: 

 בשטח בקיצור יכול, הפקח או כל עובד מגיע לשטח ויכול לסמן, 

 אה, לסמן, תום סטרוגו:

לסמן ואז בבקרה שיושבים מנהל האגף והעובדים שיושבים, יודעים באיזה  יהודה בן עזרא: 

 מקום בעיר לא פינו את הזבל. 

 ח שהתושבים יסמנו, זה יחסוך לנו עבודת פיקוח. אפשר לפתו תום סטרוגו:

 יסמנו וינקו גם.   ליאת תימור:

אנחנו נשמח מאוד שהתושבים, אחרי שאנחנו מנקים, יוציאו חצי שעה את  יהודה בן עזרא: 

הזבל מחדש וירימו טלפון למוקד ויגידו לא אספו לנו את הזבל. אגף שאיפ"ה 

. אני 2018לאוגוסט  1-, יחל לפעול מהסכם חדש לפינוי אשפה וגזם ושינוע –

רוצה לבשר שחששנו מאוד מההסכם הזה. תמיד כשיש הסכמים ומכרזים 

חדשים, המכירים עולים, והצלחנו אפילו להשיג במחירים הרבה יותר זולים 

סיימנו את .. הרחוב מבחינה ויזואלית,  –רחוב העצמאות משנים קודמות. 

הסתיימו  –פינת הכלבים תמיר  הותקן דשא סינתטי לאורך כל הרחוב.

עבודות הפיתוח. השבוע מתחילים בעבודות הגינון וההשקיה. פתיחת הגן 

בעוד שבועיים שלושה. הוצבה הצללה חדשה בפינת ליברמן, ב.., בהר סיני, 

אנחנו רוצים לייצור מצב שבכל הגינות הציבוריות יהיו הצללות. התחלנו 

ן גוריון, כניסה יפה לעיר. רחוב זאב בעבודות כניסה לעיר .. רמת השרון, ב

תחנות  40בוצע שדרוג. בימים אלה האגף מתחיל בביצוע החלפה של 

הוקמו עוד שתי פינות אוטובוס בהשתתפות ובשותפות משרד התחבורה. 

מתקני בקבוקים  16אחסון חדשות, רחוב החנית ושכונת יד התשעה. הוחלפו 

ממשיכים להוביל את זה. כל אנחנו  –למתקנים חדשים. עיר ללא פלסטיק 

עובדי העירייה עוברים הדרכה והשתלמות שמאורגנת על ידי היחידה לאיכות 
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הסביבה. ויהונתן איננו פה להגיד לי שגם היום יש בקבוקים מפלסטיק 

 והזהרתי אתכם שזה לא ...

 )מדברים יחד(

בבוקר וישאל  כוסות ובקבוקי פלסטיק פה, מי שאחראי על זה שיבוא מחר יהודה בן עזרא: 

אגף תשתיות מבצע בימים האלה השלמות  –אותי. זה לא בסדר. אגף הנדסה 

. אגף 2019ציר רחוב, פיתוח רחוב ז'בוטינסקי שיסתיים ברבעון הראשון של 

אני לא אחזור על הדברים של ראש העיר בנושא של הבגרויות.  –החינוך 

ד להגיד את זה מוכרח להגיד את מה שאמרתי שנים רבות ותמיד אני מקפי

בכל השנים שהייתי בתפקידי מחליף וגם עכשיו. אני מאוד גאה יחד עם 

כולכם על ההישגים בבגרות, אבל שנים רבות אמרתי שהבגרות היא לא חזות 

הכול. יש דברים אחרים שיותר חשובים ואני שמח שגם הדברים היותר 

יקרה ואין, חשובים האלה, כמו אי הנשרה, אגף החינוך מצליח להקפיד שזה 

ההנשרה, ההנשרה היא כמעט אפסית והיינו יכולים להגיע גם לתוצאות עוד 

יותר טובות אילו היינו מנשירים כמו שהיו עושים בערים אחרות ואילו לא 

היה לנו חס וחלילה חס ושלום שלא יעלה על דעת אף אחד, אבל אם לא היה 

, הם חשובים לא תיכון דור ולא היה מפתן ארז ועוד כמה בתי ספר חדשים

פחות ואם לא יותר להישגים של הבגרות. תוכנית איש החלה לרקום עור 

הלימודים הקרובה. יעקב, זה לא אומר וגידים ותחל לפעול כפיילוט בשנת 

ממשיכים  –שכל כסף שתרצה תקבל, אני רק מציין את זה פה. אגף תנו"ס 

ן .. לעצור את באירועים. יש לנו בפארק הרצליה מוצאי שבתות, ימי ראשו

זה, תיק אומנות במוזיאון הרצליה וכל האירועים הקהילתיים בשכונות 

ובמתנ"סים כמדי שנה. אין חדש תחת השמש והחברה, והחברה לתיירות 

  -כמובן, אירועים מדהימים שהם מקיימים באזור המרינה. מינהל נשים  

ם מעמד התקיימה פגישת היכרות עם ... שרון ניר יועצת הרמטכ"ל לקידו

האישה, לחיזוק הקשרים בין שני הגופים. הסתיים קורס עתודה ניהולית 

למנהלות בכירות בעירייה. אנחנו עשינו קורס למנהלות במחלקה בעירייה, 

קורס שכולם גמרו את הקורס הזה, נשים שקיבלו מערכת של השתלמות. 

אנחנו לאור ההצלחה אנחנו נרד, לא נרד, עבור דרג נוסף למנהלות מדורים ו

מאמינים בפיתוח וטיפוח ההון האנושי, בעיקר ההון הנשי. אל תשכחו, לראש 
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האוכלוסייה המבוגרת, יחל  –עיריית הרצליה יש שלוש סגניות. אגף הרווחה 

לצמצום פעמים  בקרוב פיילוט לפרויקט בינלאומי בנושא אוריינות דיגיטלית

תי קשישים וידריכו טכנולוגיים. תבאנה תלמידות ממועדון הכוכב השמיני לב

אותם בהפעלת המחשב, אייפון וכל מכשיר אחר שיש. יכולתי עוד להמשיך 

 לדבר בהנאה גדולה עוד הרבה זמן, 

 אפשר להוסיף משהו מעניין הרווחה. טובה רפאל:

 כן. תודה רבה לכם. יהודה בן עזרא: 

ן בהרצליה במתקן, במועדו ביום ראשון נפתח מועדון מופ"ת לניצולי שואה טובה רפאל:

הצעירה. הוא ייפתח שלוש פעמים בשבוע משעה שלוש אחר הצהריים עד 

שמונה בערב, כולל ארוחת צהריים, ... עבור הקשישים והפעם הראשונה 

הייתה חגיגה מאוד גדולה. אנחנו מקווים שככה אנחנו נעביר איכשהו 

 לקשישים זמן פנאי טוב ואיכותי, ככל שאפשר ומגיע להם. 

 יישר כוח. זה מועדון ה... משה פדלון: 

 כן, אבל זה מועדון מופ"ת מיוחד, עם .. מיוחדת למשרד הרווחה, היה לא קל.  טובה רפאל:

 אנחנו צריכים לציין את המועדון בנווה עמל, בנוף ים וב.. משה פדלון: 

בשעה טובה, בעזרת המנכ"ל ובעזרת כוחות רבים נוספים הצלחנו להקים  טובה רפאל:

 ון צמרות. אותו כמועד

חברים, ליאת תימור חבר המועצה, יושבת ראש החברה לאומנות ותרבות,  משה פדלון: 

. ליאת, הבמה היא 2018-ויעדים ל 2017הניחה בפניכם את סיכום הפעילות 

 שלך, בבקשה. 

לא במה. כתבנו, סוכם, אני מזמינה אתכם גם לקרוא, לראות, ובעיקר  ליאת תימור:

 . להשתתף בכל הפעילויות

 שאפו, תודה. משה פדלון: 

 תודה.  ליאת תימור:

 יישר כוח. או קיי,  משה פדלון: 

 

 שאילתות –סעיף ד 

.. תוכנית החינוך .., שאילתא על ידי מר יריב פישר. בעיתון קול הרצליה  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

פרסום זה הופיע ללא שם של כתב, כנראה במודל של כתבה לעיתון, לכן 
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האם מדובר בכתבה במודעת פרסום הממומנת על  ידי אבקש לדעת. 

העירייה? האם מדובר בכתבה, מדוע לא נרשם שמו בכתבה מי היה הכתב? 

אם מדובר במודעת פרסום, האם ניתן לכך אישור על ידי היועצת המשפטית 

של העירייה, לאור הנחיות הבחירות שאסור לעשות שימוש במנגנון העירייה 

, פרסום כזה שמטעה את הציבור כאילו נכתב ככתבה לטובת קמפיין בחירות

אך זאת בעצם מודעה, הינו הטעיה של הציבור ושימוש בכספי לטובת קמפיין 

הבחירות של ראש העירייה וסגניתו. כמה עלתה הכתבה / מודעת הפרסום? 

האם כל פרסום בעיתון עוברת את אישור היועמ"ש לאור העובדה כי אנו 

הבחירות, ראש העיר אינו מקפיד הקפדה יתר על כל יודעים שבניגוד לחוק 

אירוע אליו הוא מגיע ומברך בו ותמיד מוצא איזה פירצה להגיד כמה מילים. 

מדובר בהודעה לעיתונות שיצאה מטעם דוברת  – 1תשובה לשאילתא מספר 

להפנות  – 2העירייה לכתבי מערכת החדשות של קול הרצליה. .. את השאלה 

לא מדובר במודעת  - 4-ו 3קול הרצליה. לגבי סעיפים את השאלה למערכת 

על פי הנוהל לחוק פרסום בעיתון בה מוזכר ראש  - 5פרסום. לגבי סעיף 

העיר, עוברת את אישור היועמ"ש. בשל תקופת הבחירות לא יהיו פרסומים 

 .. מטעם הדוברות. 

מהקורסים  אני בתפקיד הצבאי שלי, אני עובד מול העולם הערבי וחלק יריב פישר:

תקשורת שאנחנו לומדים בצבא, זה תקשורת בעולם הערבי. ככה זה נראה. 

בעולם הערבי. הראיס מוציא דף, אומר בואו תכתבו שאלות ותשובות, 

שולחים את זה לעיתון והעיתון מפרסם. אתם ממש צוחקים עלינו פה 

בתשובה. אני ממש מרגיש שאתם מתייחסים אליי כמו לילד מפגר. מדובר 

ודעה לעיתונות שיצאה מטעם דוברות העירייה? איפה את ענת? מה קורה בה

פה? הודעה כן. זה הודעה? בואי נסתכל. נתחיל. במה שונה התוכנית, שואל 

שאלה, במה שונה התוכנית הזו ממה שקראנו עד היום? שואלים פה את ראש 

כיצד יבוא לידי ביטוי  –מחלקת אגף חינוך. שאלה ראשונה. שאלה שנייה 

האם  –החיבור בין התלמידים בקהילה בתעשיות ההיי טק? שאלה שלישית 

 –קיימת מדיניות, במדינות אחרות בעולם עם תוכנית דומה? שאלה רביעית 

מה תיחשב בעיניך הצלחה של המודל? המנכ"ל מצוטט פה, כמישהו, חלק 
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מהריאיון. בחיאת, אל תעבדו עלינו. אנחנו מבקשים תשובה אמיתית. 

 דעת מה היה שם. אל תעשו לי ככה. זה לא מצחיק.מבקשים ל

 יריב, משה פדלון: 

זה היה בין תורכיה הודעה לעיתונות אתה שולח ככה וזה מפורסם בעיתון?  יריב פישר:

 לבין קטאר. ככה זה נראה בעולמנו. 

 אני אומר בפה מלא, לא הייתי שותף לכתבה הזאת. משה פדלון: 

 ת שותף. אתה מנהל או לא מנהל?מה איכפת לי אם היי יריב פישר:

 שנייה, משה פדלון: 

מה זה צריך להיות? מנהל אגף שלך ככה? אתה יורד ככה? או שאתה מנהל  יריב פישר:

 פה או שאתה לא מנהל פה. או שאתה ראש העיר או שאתה לא ראש העיר.

 שנים, יהודה בן עזרא: 

 זה עבירה על החוק.  יריב פישר:

 עבירה על החוק. פשוט לא נכון. זה לא יהודה בן עזרא: 

 לא נכון? מה זה?  יריב פישר:

 שנים, יהודה בן עזרא: 

 זה הודעה לתקשורת?  יריב פישר:

 שנים, יהודה בן עזרא: 

 אל תעבדו עלינו. יריב פישר:

שנים רבות, שנים רבות כחלק מתקשור ויחסי ציבור של דוברות עיריות  יהודה בן עזרא: 

 באשר הן,

 כותבים שאלות תשובות? יריב פישר:

 מוציאים, רגע, מוציאם הודעה לעיתונות. יהודה בן עזרא: 

 שאלות תשובות? יריב פישר:

רגע, שנייה יריב. א' המודעה הזאת היא לא קנויה ולא עלתה שקל לעיריית  יהודה בן עזרא: 

 הרצליה. 

 אם זה מה שהיה בעיתון, היה צריך לסגור את העיתון אתמול. יריב פישר:

 שיסגרו את העיתון. יהודה בן עזרא: 

 לכן צריך לתבוע, עבירת בחירות., יריב פישר:

 תסגור את העיתון. יהודה בן עזרא: 
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 עבירת בחירות.  יריב פישר:

רגע, אני רוצה להצהיר משהו. שבחודשים האחרונים מאז שיש את  יהודה בן עזרא: 

ף הודעה לעיתון ההנחיות של מנכ"ל משרד פנים והיועצת המשפטית, אין א

שיוצאת עם דברי ראש העיר. כל הודעה לעיתונות יוצאת עם דברי מנכ"ל 

העירייה. ראש העיר לא קיים ולא סגניות שלו בשום הודעה לעיתונות. אנחנו 

 פועלים על פי חוק. 

 זה לא על פי חוק.  יריב פישר:

 לא על פי חוק? יהודה בן עזרא: 

 זה לא על פי חוק.   יריב פישר:

 אתה יכול לבוא לעיתון להגיד. ודה בן עזרא: יה

 אני לא בא לעיתון, אני בא אליך. יריב פישר:

 מה, אתם פראיירים, יהודה בן עזרא: 

אם זה מה ששלחת לעיתון זה עבירה. זה עבירה. אם זה מה ששלחת לעיתון,  יריב פישר:

שאלות ותשובות. בתקופת בחירות זה עבירה על החוק. חד וחלק. אז או 

שתגידו מתנצלים או שתגידו שאתם הולכים למקום אחר, כי אני ממשיך עם 

 זה הלאה. זה עבירה על חוק הבחירות. מצטער. 

אני בכל זאת, אני רוצה לבדוק את העניין הזה עוד פעם. אין ספק שזה לא,  יהודה בן עזרא: 

 לא, 

 אל תמשכו, יריב פישר:

 לא, רגע, יהודה בן עזרא: 

ם אחורה, יש לכם אחריות ציבורית, יש לכם אחריות פלילית, אל יש לכ יריב פישר:

 תעשו את זה. אל תעשו את זה.

 עזוב, עזוב, אחריות פלילית, הכול בסדר. יהודה בן עזרא: 

 אבל יהודה, אי אפשר לעשות כאלה דברים. לא אתם. יריב פישר:

 אז אני אומר, יהודה בן עזרא: 

 יוצא מהעירייה.אתם אחראים על כל דבר ש יריב פישר:

 אז אני עונה לך. אני עונה לך. עניתי לך איך זה עובד, הודעות, יהודה בן עזרא: 

 אתה מתחבא אחריו עוד הפעם? אתה צריך לענות על זה, לא הוא. יריב פישר:

 אני בתור, יהודה בן עזרא: 
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 אתה. יריב פישר:

 לא, ... יהודה בן עזרא: 

 לענות.  אל תחייך ככה. אתה צריך יריב פישר:

 אני מוציא, יהודה בן עזרא: 

 זה אחריות  שלך. אתה הורס אותם. יריב פישר:

 אני, אני רוצה לבדוק את המודעה הזאת עוד פעם. יהודה בן עזרא: 

 תודה.  יריב פישר:

 אתה מקנא בדבר הזה. הישגים והישגים. משה פדלון: 

 הישגים והישגים, אל תסבך את העובדים שלך.  יריב פישר:

 ... שה פדלון: מ

 אל תסבך אותם בתקופת בחירות.  יריב פישר:

 זה לא מודעה. ד ענת קרן בהרב: "עו

 לא, אז מה זה?  יריב פישר:

 לא להתערב. אתה מקנא בהישגים. יש הישגים מדהימים. משה פדלון: 

 נכון.  יריב פישר:

 )מדברים יחד(

 .2שאילתא מספר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 שה.בבק משה פדלון: 

 ,2שאילתא מספר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 איזה הישגים יפים. משה פדלון: 

בעיתוני סוף השבוע האחרונים מתראיין מר פדלון למקומונים רבים,  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

אחוז .. של מר פדלון מושקעת  90מתייחס לנושאים הבאים באומרו כי: 

כדי להשתיק אותו .. שחברת ... פדלון הוציא את עמית .. מהישיבות  בחינוך

האוטובוסים רב שי אינם מועסקים במכרז בעירייה ואף נכתב כי הוגשה 

אני מבקש  –בקשה למשרד הפנים בניגוד עניינים וטרם קיבלת תשובה. אחד 

. 2017-2018את הצגתה של הרזרבה של פדלון ושל מנכ"ל העירייה בשנים 

ובאופן החלוקה שלה.  השאלה כיצד היא מחולקת והיכן נמצאות הבקשות

מישיבת  כולנו היינו עדים לכך שפדלון איים להוציא את עמית ... –שתיים 

המועצה ומשה פלדון מאשים את הפקחים שהם הוציאו אותו. מדוע מר 
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מתי הוגשה  –פדלון אמר זאת לעיתון במקום להגיד את האמת? שלוש 

וע הבקשה הבקשה למשרד הפנים באשר לחברת ההסעות? היכן הבקשה ומד

.. שיש בה ניגוד עניינים לא בחר להפעיל שיקול דעת ולא להעסיק את חברת 

אבקש לראות את המסמך שנכתב למשרד הפנים ואת  –ההסעות? ארבע 

תוכנו שהוא נשלח. אבקש לראות את האסמכתאות לכך שהמכתב נשלח 

כולל תאריך מדויק וכולל אישור של משרד הפנים לקבלת המסמך. תשובה 

פירוט כזה .. המנכ"ל הוצגו בעבר לבקשתך.  –אחד  – 2לתא מספר לשאי

 –בכל מקרה הינך מוזמן להגיע לגזברות ולעיין בתיק ..., שלוש  –שתיים 

כבר הסברנו בישיבת המועצה ופירטנו מדוע  –ראש העיר דיבר אמת. ארבע 

אין ניגוד עניינים וראש העיר לא מעורב בנושא בשרשרת הנוהל. אף על  פי 

ן, כדי להיות  יותר צדיקים מהאפיפיור, נעשתה פנייה למשרד הפנים. הינך כ

 מוזמן ללשכת המנכ"ל לעיין במייל המפורש שיצא. 

קודם כל אני חוזר עוד הפעם, אני מבקש להראות משהו, אל תשלחו אותי לא  יריב פישר:

אני מבקש את החומר, אליך ולא ללשכה ולא לרינה ולא למשה, לאף אחד. 

ו. זה לא תשובה תבוא ותסתכל. אנחנו פה מתנדבים. בוא ניכנס לזה תשלח

אחוז ואתה הרי לא משקר, אתה  90תכלס. אז כן, קיבלתי ... שאם אמרת 

אחוז אמרתי  90אומר את האמת, נכון? אתה לא משקר, אז אם אתה אומר 

אחוז. ככה מדגמית  90-אולי תשלחו לי משהו חדש שאני באמת אראה את ה

ר על העמודים. עזבו, לא נעבור על הכול. הזמן שלכם יקר. נעבור על בוא נעבו

 העמודים הראשונים, על הסכומים הגדולים. 

 )מדברים יחד(

 דקות, מותר לי מה שבא לי. רק על הדברים הראשיים.  5יש לי  יריב פישר:

 בשאילתא יש לך רק שאלת המשך.  ירון עולמי:

ה, ..., פארק הרצליה .. עיצוב בפרח, מלון השרון, אין שום, .. עובדי שאיפ" יריב פישר:

.. משפחת .., אלקטרוניקה הגברה, אני מכוון לשאלת המשך פה מאוד. 

אלף שקל. פרחים, פרחים,  69שקל. כספית רמי קליינשטיין  9,400אוקטובר 

 אלף שקל, פרחים,  50פרחים, פרחים, ועד ה.. 

 אולי? אולי טיסות מסחריות? .. טיסות בחו"ל מחלקה ראשונה  משה פדלון: 
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חכה, אתה רוצה שאני אמשיך עם הנושאים האחרים, אני בטוח אמצא גם  יריב פישר:

 משהו ש,

 אתה צריך להתבייש. משה פדלון: 

 אני צריך להתבייש?  יריב פישר:

 כן. משה פדלון: 

 אתה צריך להיות דובר אמת.  יריב פישר:

 ... משה פדלון: 

 ים את הזמן שלי.תן לי לסי יריב פישר:

 אדון פישר,  משה פדלון: 

 פרחים, פרחים, יריב פישר:

 תראה, אנחנו לקראת סיום הקדנציה.  משה פדלון: 

 יש לי, יריב פישר:

 יש לך פנים של איש רע. איש רע. אתה איש רע.  משה פדלון: 

 סבתא שלי ... יריב פישר:

 .. את הבת שלי פה מעת לעת,  משה פדלון: 

 סבתא שלי, יריב פישר:

אני פעם פגעתי בכבוד בילדים של חברי המועצה? אתה עושה את זה.  משה פדלון: 

 תתבייש לך.

 אני צריך להתבייש? יריב פישר:

 תתבייש.  משה פדלון: 

 ... יריב פישר:

 יש לך פנים של,  משה פדלון: 

 אותה.  קידמתאתה  יריב פישר:

 יש לך איש, אתה איש רע מלידה.  משה פדלון: 

 אני יכול להמשיך? יריב פישר:

 כן, אתה איש רע. אני פגעתי למישהו בילדים פה? משה פדלון: 

 אני מכבד ... יריב פישר:

 אתה עושה את זה ב, משה פדלון: 

 אני מכבד ... יריב פישר:
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 מאחורי הילדים האלה יש גם משפחות. משה פדלון: 

 ... יריב פישר:

 תתבייש לך. משה פדלון: 

 הכול פרחים. יריב פישר:

 איש רע אתה.  משה פדלון: 

 .. יריב פישר:

 איש רע אתה. משה פדלון: 

 הלאה, יריב פישר:

 עם הרס בפרצוף. משה פדלון: 

 נמשיך. יריב פישר:

 תמשיך.  משה פדלון: 

 .2,900הלאה, זיקוקים  יריב פישר:

 כן. זיקוקים.  משה פדלון: 

 פרחים, פרחים,  יריב פישר:

 הבית שלי זיקוקים. מעל משה פדלון: 

 פרחים, בבקשה אני ממשיך, פרחים,  יריב פישר:

 איזה אדם רע. אני לא ראיתי דבר כזה. משה פדלון: 

 אדם רע, עצמאות, יריב פישר:

 אדם רע. משה פדלון: 

 אני מחפש, אני מחפש את החינוך,  יריב פישר:

 איש רע. משה פדלון: 

 או קיי?  לראות, לראות איפה אני משקר. יריב פישר:

 תמשיך. יש לך בדיוק עוד דקה לסיים. משה פדלון: 

 אני ממשיך. ואין לו עוד דקה.  יריב פישר:

 )מדברים יחד(

 אלף שקל,  42ועד ... אני מכוון לשאלה האם אתה משקר או לא ואני ממשיך.  יריב פישר:

 ואתה לא ... משה פדלון: 

 אלף שקל,  22הון תקשורת  יריב פישר:

 ... : משה פדלון
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 אלף שקל. בואו נמשיך כאן הלאה.  21אקסטרה  יריב פישר:

 תתבייש לך. משה פדלון: 

 אני מתבייש.  יריב פישר:

 תתבייש לך. משה פדלון: 

 כן. מי שמשקר פה, מי שמשקר דבר ראשון זה אתה.  יריב פישר:

 מי כמוך ... משה פדלון: 

 )מדברים יחד(

 הוא מפריע לי. יריב פישר:

 אלף שקל. 40בשבילי פרטי  : משה פדלון

 ... יריב פישר:

 אתה מחפש אותי? תתבייש לך.  משה פדלון: 

 אני ממשיך. יריב פישר:

 אני לא עונה.  משה פדלון: 

 )מדברים יחד(

 אבל לא משנה, בוא נמשיך הלאה. 125דרך אגב, אמרת ...  יריב פישר:

 די. יהודה בן עזרא: 

 ו במקום את האיש הרע הזה. הגיע הזמן להעמיד אות משה פדלון: 

 עם הפנים, יריב פישר:

 הוא רע מטבעו.  משה פדלון:

 עם הפנים הרעות.  יריב פישר:

 איש רע.  משה פדלון: 

 בוא נמשיך.  יריב פישר:

 פשוט יש ארס בפנים שלו.  משה פדלון: 

 די, די. יהודה בן עזרא: 

ת דעת. וכאן אמרתם, שביקשת חוובוא נמשיך עם ההסעות. אתה אמרת  יריב פישר:

 בואו נסדר את הדברים, אמרת שביקשת חוות דעת מענת. 

 יש לך שאלת הבהרה, תשאל, אחרת אני ... משה פדלון: 

 השאלת הבהרה היא חד וחלק. יריב פישר:
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תשאל שאלת הבהרה, יתנו לך תשובו, תשאל ובזה נגמר הסיפור. מה אתה  משה פדלון: 

 מחפש? אין לך שום דבר מה לחפש.

 לא גירשת את עמית מהישיבה? יריב פישר:

 זאת עיר, זאת עיר מצוינת. משה פדלון: 

 לא גירשת את עמית? יריב פישר:

 זאת עיר מובילה, משה פדלון: 

 לא גירשת, יריב פישר:

 המנכ"ל, תעבור לנושא הבא. משה פדלון: 

 הוא לא יעבור. לא סיימתי את השאלה האחרונה. יריב פישר:

 תה סיימת.א משה פדלון: 

 לא, אני לא סיימתי. יריב פישר:

 דקות אתה מדבר. 8כבר  משה פדלון: 

 מצטער מאוד,  יריב פישר:

 )מדברים יחד(

 יש כאן חוק. יריב פישר:

 אתה מקנא.  משה פדלון: 

אתה אמרת בעיתון שלא גירשת אותו. אפילו אין לך את הכבוד המינימלי  יריב פישר:

 אותם שהם עשו את זה. לעובדי עירייה, שאתה מאשים 

 )מדברים יחד(

 זה הבעיה עכשיו? זה הבעיה? זה הישיבה ג'ו?  ירון עולמי:

 .. חד וחלק משה פדלון.  יריב פישר:

 מה זה הבדיחה הזאת? ירון עולמי:

 זה לא בדיחה.  יריב פישר:

 אבל הוא מנסה,  ליאת תימור:

 מה זה הבדיחה הזאת?  ירון עולמי:

 שאלה נוספת וזאת השאלה.  אני מבקש יריב פישר:

 )מדברים יחד(

 יריב, שאלה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג
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אחוז מהתקציב שלך  90השאלה היא האם שיקרת או לא שיקרת והאם  יריב פישר:

 הולך לחינוך או לא? כי זה מה שאמרת בעיתון. שיקרת או לא? 

 

 הצעות לסדר –סעיף ה 

 הצעות לסדר.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 כן.  לון: משה פד

של מר יריב פישר בנושא החוף הנפרד. בהמשך  1הצעה לסדר מספר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

לסדר הקודמת שהעלינו בנושא החוף הנפרד, פניתי לעירייה בשאלה  להצעה

האם נדרש היתר בנייה לפרגודים שהוקמו שוב השנה בחוף הנפרד, כולל 

שובת העירייה הייתה הפרגוד הכפול שהוקם בנוסף לסגירה הרגילה. ת

ברורה וחדה כי אין צורך בהיתר, בשל כך הצעתי לסדר הינה כי מועצת העיר 

מחליטה בזאת להקים במיידי פרגודים דומים בצורת שביל מוסדר אשר 

 יאפשר את פתיחת החוף להליכה לכל אדם. 

 זה הפרצוף שלו.  משה פדלון: 

ביע אם אתם רוצים את הנושא הזה או לא אני רוצה לציין שצריך להצ ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 בסדר היום. 

 אני בכל מקרה יכול לדבר ולהציג.  יריב פישר:

 אתה לא יכול. אני חושב שאתם טועים אבל אין בעיה.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 הוא יכול להציג את הנושא. ירון עולמי:

 תציג. משה פדלון: 

 תציג את הנושא. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

התשובה שלכם  וראז הנושא הזה כבר עלה כמה וכמה פעמים. אני חושב שלא פישר:יריב 

ולאור מה שקורה בחוף, אני חושב שכולם כאן רוצים, הגיע הזמן לפתוח את 

החוף הזה. אפשר לעשות שם משהו ולפי התשובה שלכם, משהו מאוד מאוד 

בבית  סולידי. הגיע הזמן שזה יקרה. זה יבטל את הפסיקה של, את הדיון

המשפט, זה יריץ קדימה, זה יעשה דברים בצדק. אני חושב שכולנו רוצים 

את זה. לאור התשובה שלכם אפשר לעשות את זה. לא צריך אישור מעבר 

לזה. זה מה שאתם עניתם. אני אומר קדימה, בואו נרוץ על זה, הקיץ עדיין 

 פה. אפשר עדיין להפסיק לעשות. אני קצר. 
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 ש להוריד את זה מסדר היום והמנכ"ל יסביר, בבקשה.אני מבק משה פדלון: 

אפשר לעשות את זה קצר ואפשר לעשות את זה ארוך. אבל אני דווקא  יהודה בן עזרא: 

מעדיף בקטע הזה לעשות את זה טיפה ארוך. החוף הנפרד הוא חוף שעל פי 

חוק עיריית הרצליה חייבת להקים. היא על פי חוק. היא לא נתונה להחלטה 

ירייה.  כי גם למגזר הדתי יש זכויות וצריכים לספק את הזכויות של של ע

החוף הזה פועל למעלה משלושה עשורים במתכונת הזאת. המגזר הדתי. 

ולדעתי יש פה, וגם כתבתי מכתב לכל חברי המועצה ואני אחזור על זה פה, 

יש פה מהומה על לא מהומה. על מנת שתושבי הרצליה יוכלו ללכת בחוף 

דרום אפשר ללכת על פעמים גם אני עושה את זה, מחוף אכדיה הים, ל

 הטיילת וברגל עד חוף סידני עלי בלי שום הפרעה.

 ללא הפסקה. ירון עולמי:

מי מגיע ל, מה הקטע בכלל שמישהו מגיע מתל אביב, משטח השיפוט של  יהודה בן עזרא: 

 תל אביב, 

 הרצליה, יריב פישר:

 הרצליה הולך לאכדיה והולך.לא, מי שבא מ יהודה בן עזרא: 

 לא. יריב פישר:

 אין לו, מה, הוא הולך לתל אביב ומתחיל ללכת? יהודה בן עזרא: 

 על כל החוף, בטח. יריב פישר:

רק רגע, שנייה, תן לי. יאיר, יריב, זה לא .. אתה יודע. באים, ואני מכבד  יהודה בן עזרא: 

יב ומגיעים עד החוף אותם, קבוצה של נשים או גברים, מגיעים מתל אב

ומגיעים עד לחוף הנפרד. בסך הכול המרחק ההליכה מהחוף הסגור עד 

 מטר. 800למספנות של המרינה, כמה מטר זה? 

 או קיי. יריב פישר:

מטר שאת זה לא יכולים ללכת. אם היו אומרים, אם לא היה המרינה  800 יהודה בן עזרא: 

של חוף. הרצף הזה נקטע במגרשי והמלונות והכול, עוד הייתי מבין, זה רצף 

מטר לעשות את כל הרעש הזה, שלא  800חנייה, במלונות, בבתים. בשביל 

ואדמת טרשים ואדמת ... ונותנים לכם ללכת, זאת מהומה על לא נותנים 

 מהומה. 

 אתה הסכמת שצריך לעשות את זה. יריב פישר:
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 זאת התשובה הארוכה. יהודה בן עזרא: 

ודה זה הפוך, כי אנחנו, אנחנו הרצליאנים רוצים ללכת לשמה. אני, אבל יה ירון עולמי:

 אני הולך לשם, אני רוצה לעבור, 

 )מדברים יחד(

 רק רגע,  יהודה בן עזרא: 

 אני תמיד נגד הזה, אני תמיד נגד הזה. ירון עולמי:

 לא סיימתי אבל, לא סיימתי. יהודה בן עזרא: 

 טוב, בסדר.  יריב פישר:

 לא סיימתי.  : יהודה בן עזרא

 בסדר, בסדר. יריב פישר:

 הכול בסדר. משה פדלון: 

זה תשובה ארוכה לכל הסיפור. בתשובה ארוכה לזה. אנחנו החלטנו ללכת  יהודה בן עזרא: 

על פי חוק ולקבל היתר כדת וכדין. לקח לנו זמן. קודם כל בתוך העירייה יחד 

גשנו את זה לוועדה עם מינהל הנדסה, למצוא את הדרך הנכונה. אחר כך ה

המחוזית. הוועדה המחוזית החזירה לנו כי הם הגוף, הסמכות הקובעת אם 

מותר או אסור והתשובה הקצרה היא שהוועדה המחוזית אתמול אישרה 

 ואנחנו נתחיל לעשות ונבנה מסודר, מעבר, וחוף מגודר יפה ובא לציון גואל. 

 כל השנה, לא רק ה, תעשה את זה משה ועקנין:

 איך כל השנה? ה בן עזרא: יהוד

 בוא, בוא תגזים. בוא תגזים. ליאת תימור:

 )מדברים יחד(

 אבל הוא מציע פיתרון. זה פיתרון, זה לא לא פיתרון.  מאיה כץ:

 )מדברים יחד(

 אני עושה לך, אני עושה לך חוף נפרד בכל שבת ובתשעה באב.  יהודה בן עזרא: 

 ן בעיה. לא בתשעה בעיה יהודה, אי  משה ועקנין:

 )מדברים יחד(

 אם זה מקובל עליך, אתה יכול להסיר את ההצעה. ירון עולמי:

 להוריד את ההצעה.  יהודה בן עזרא: 

 מי בעד להוריד את זה מסדר היום? משה פדלון: 
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 אני לא שוכנעתי אבל .. הסבר.  מאיה כץ:

 )מדברים יחד(

 כמו שיש כרגע .... הרי מה בעצם הוא אומר פה? הוא אומר פה בואו, מאיה כץ:

 לא, זה אי אפשר.   משה ועקנין:

 הרעיון של הפרגודים זה רעיון, יהודה בן עזרא: 

 זה אחרת. ממש לא.  משה ועקנין:

 אנחנו עובדים על דבר מובנה ומסודר, שיהיה מעבר ... כדת וכדין.  יהודה בן עזרא: 

 חוזית.אבל אי אפשר לדעת מתי נקבל את האישור מהוועדה המ מאיה כץ:

 קיבלנו אתמול. יהודה בן עזרא: 

 את לא מקשיבה?קיבלנו את אישור הוועדה.  ירון עולמי:

 ועדה מחוזית אתמול אישרה. יהודה בן עזרא: 

 ומתי הולכים ליישם את זה? מאיה כץ:

 אנחנו יוצאים לדרך.  יהודה בן עזרא: 

 יש היתר? זהו, יש היתר? ירון עולמי:

 מאתמול.  יש היתר יהודה בן עזרא: 

 מה הצפי? כמה זמן זה יהיה גמור? ירון עולמי:

 לא יודע להגיד.  יהודה בן עזרא: 

 לא, רגע, רגע, לא מביאים תשריט, אז מה, מאיה כץ:

 מה זה תשריט? ד ענת קרן בהרב: "עו

ענת, כולנו פה יודעים ש.. את התנאים זה יכול לקחת את זה חמש שנים  מאיה כץ:

 קדימה. 

 מה את רוצה? רא: יהודה בן עז

 אז אני אומרת שאם יש פיתרון שהוא יכול פיתרון סביר, אז למה לא ...? מאיה כץ:

 יש פיתרון סביר, יש פיתרון סביר .., זה  פיתרון סביר?   משה ועקנין:

 )מדברים יחד(

 מדובר על המעבר של הקהל הדתי.  אבי ברדה:

 צריך למעלה.  משה ועקנין:

 )מדברים יחד(

 טוב, חברים, משה, משה, משה,  ן: שה פדלומ
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 )מדברים יחד(

לא פתחנו את זה לדיון. משה ועקנין, בוא נעשה הצבעה. מי חברים, משה,  משה פדלון: 

 בעד להוריד מסדר היום? 

 מה הפיתרון? יריב פישר:

 מי בעד להוריד מסדר היום?  משה פדלון: 

 )מדברים יחד(

 י לא ברור לי הפיתרון. רגע, רגע, אני לא יכול, אנ תום סטרוגו:

 אם אתה רוצה, תפתח את זה לדיון.  משה פדלון: 

אני מבקש לשמוע את הפיתרון אם אפשר. המנכ"ל דיבר יפה. אפשר להבין  תום סטרוגו:

 מה הפיתרון קצת מעבר ל,

 אולי, אולי, יהודה בן עזרא: 

 למה, אי אפשר מחר לעשות את הפרגוד, אפשר להבין?  יריב פישר:

 אני,  בן עזרא:  יהודה

 כי פתאום, סליחה שאני קוטע, אני מבין עכשיו אנחנו בתעלות ובמנהרות,  יריב פישר:

 מי אמר מנהרות?  ירון עולמי:

 סוגרים שמה,  יריב פישר:

 מי אמר מנהרות? ירון עולמי:

 )מדברים יחד(

 תום, הפיתרון הוא מה שהצבענו עליו בוועדת משנה.  מאיה כץ:

 )מדברים יחד(

 זה הפיתרון. איה כץ:מ

 אנחנו פועלים על פי דין.  משה פדלון: 

 )מדברים יחד(

אבל עכשיו אני לא יודע, זה בסדר, אני בעד מעבר, אני רק רוצה להבין כדי  תום סטרוגו:

 שנוכל להוריד את זה.

 מה שיריב הציע, יהודה בן עזרא: 

 שלושה שבועות, משה ועקנין:

 ... יהודה בן עזרא: 

 מאחורה. מאיה כץ:
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 מאחורה אי אפשר. יהודה בן עזרא: 

 למה? מאיה כץ:

כי אי אפשר. זה צמוד לסלעים. צריך לעשות חפירה. צריך ליישר. צריך  יהודה בן עזרא: 

לעשות נגישות. אי אפשר לעשות את זה. אם היה אפשר, לא היינו עושים את 

 זה? 

 החוף פתוח עד סוף אוגוסט? יריב פישר:

את יודעת כמה זה יעלה לנו? אני לא רוצה להגיד מה שאני חושב על כל  יהודה בן עזרא: 

 העניין הזה. 

 יהודה, יריב פישר:

 זה יעלה לנו הון תועפות לעשות את זה. יהודה בן עזרא: 

 יהודה, יהודה, הוא שואל אותך שאלה,  ירון עולמי:

 בשביל נשים שרוצות ללכת לחוף הים.  יהודה בן עזרא: 

 לא, לא,  מאיה כץ:

 )מדברים יחד(

 יהודה,  יריב פישר:

 חברים,  משה פדלון: 

 וגברים, סליחה.  יהודה בן עזרא: 

 לא פתחנו את זה לדיון.  משה פדלון: 

 החוף, יהודה בן עזרא: 

 הוא מוריד את ההצעה, הוא מוריד את ההצעה.  ירון עולמי:

 החוף פתוח עד סוף אוגוסט. יהודה בן עזרא: 

 כול.זה ה ירון עולמי:

 מורידים את זה מסדר היום. משה פדלון: 

 הוא מוריד, הוא מוריד.  ירון עולמי:

 אתה מוריד את זה מסדר היום? משה פדלון: 

 מוריד.  ירון עולמי:

 החוף פתוח עד סוף אוגוסט? יריב פישר:

 ברור. זה התאריכים שלהם. ירון עולמי:

 ג'ו, הנושא הבא. החבר יריב מי שמוריד את זה מסדר היום. משה פדלון: 
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 ליוני, 17הלאה. תב"רים. מישיבת ועדת כספים מיום  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 לא, לא, מה זה, רגע,  יריב פישר:

 )מדברים יחד(

בנושא אירועים. לפי חוק  – 2הצעה מספר  -סליחה, סליחה, אירועים  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

ושרים הינם כאלו הבחירות אסור שיתקיים אירוע חדש והאירועים המא

שהתקיימו עד שנה לפני הבחירות. מיותר לציין כי את רוב האירועים 

החדשים עושים אגף תנו"ס והחברה למתנ"סים בהם פועלת בתו של ראש 

אינני רוצה להרע חברת דירקטוריון. כהעיר בין אם כעובדת עירייה ובין אם 

יבוי מקרים לתושבים אך צריך לשמור את החוק, אך יחד עם זאת לאור ר

כאלה בחודשים האחרונים, אני מבקש להעלות את ההצעה לסדר הבאה. כל 

אירוע יאושר על ידי היועצת המשפטית של העירייה ועליו היא תיתן את 

אתה רוצה חוות דעתה המשפטית האם ניתן או לא ניתן לקיים אותו. 

 להרחיב משהו?

את הווידיאו. מדובר בעובדת  כן, בטח. אני מצטט מהטקס האחרון שראיתי יריב פישר:

עירייה, אני לא אגיד את השם שלה. תודתי האחרונה והחביבה לחביב עליי 

מכל משה פדלון, שיצטרף אלינו עוד מעט, בכלל לא היית שם, עדיין, כפי 

שאומרים עליך ואני מסכימה על כל מילה, אתה מדבר מעט ועושה הרבה. 

יר שלנו. ולכן ההצעה שלי כאן, תודה על הנדיבות, הפרגון, תודה לראש הע

 קודם כל עובד עירייה לא יכול להגיד כזה דבר.

 זה לא רלוונטי להצעה שלך. יהודה בן עזרא: 

מאוד מאוד רלוונטי, כי כל אירוע כזה שאתם מוסיפים הוא לא חוקי, ואתם  יריב פישר:

 רואים את התקדימים, אתם רואים את התקדימים. 

 רסם, בפייסבוק? איפה זה פורסם, בפייסבוק? איפה זה פו  משה ועקנין:

 )מדברים יחד(

 איפה זה פורסם, פייסבוק?  משה ועקנין:

 לא, לא, זאת עובדת עירייה. אני לא רוצה להגיד.  יריב פישר:

 עזוב. יהודה בן עזרא: 

 לא משנה, אבל אם זה אירוע של מחול, לא היה אירועי מחול לפני זה? ירון עולמי:

 אני לא הבנתי מה קשור. משה ועקנין:
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 פעם ראשונה שיש אירוע מחול?  ירון עולמי:

שאתם מנצלים את האירועים האלה. לא, אני קורא לילד בשמו. זה חוג בית  יריב פישר:

פוליטי בסופו של דבר ולא עושים כזה דבר ובטח שעובדי עירייה לא אומרים 

 כאלה דברים. 

 אל תעשו אירועים.  משה ועקנין:

 לא, אני בעד אירועים. ר:יריב פיש

תעשו אירועים ... מה זה הבדיחה הזאת? מה זה הבדיחה הזאת? מה זה  משה ועקנין:

 הדבר הזה? 

 יריב, אתה רוצה שנבדוק חמש שנים אחורה,  ירון עולמי:

מה עשו אירועים אחורה, איך עשו אירועים, למה עשו אירועים. מה זה  משה ועקנין:

 הזה? הבדיחה הזאת? מה זה הדבר

 .. עובדת עירייה?  יריב פישר:

היא גם שינתה את כל השלטים בעיר לירוק אדום שזה יתאים בדיוק לצבעים  ירון עולמי:

 שלה. מספיק כבר. תפסיק. 

 )מדברים יחד(

 לבטל אירועים של המחול? מה באמת, לאיפה הגענו?  ירון עולמי:

 לא אירועים, לא מופעים, לא פרסומים. משה ועקנין:

 מה זה הדבר הזה?  ון עולמי:יר

 )מדברים יחד(

 זה משהו חדש? זה  לא חדש. לא חדש. מאה שנה עושים אירועים. ירון עולמי:

 אני מדבר על האירוע.  יריב פישר:

 )מדברים יחד(

 אתה מחפש מחט בתוך סתם, בכוונה להדליק אש סתם. ירון עולמי:

 בה. יש לנו קהילת שז"ר, ... בניין העירייה. יש לנו זומבה ברח יריב פישר:

 מה רע בזה? ירון עולמי:

 יש לנו .. אקוסטית,  יריב פישר:

 יופי, יישר כוח.  ירון עולמי:

 זה אירועים שלא היו עד היום.  ליאת תימור:

 )מדברים יחד(
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 די כבר, יש גבול, זה בושה. ירון עולמי:

 בושה וחרפה? יריב פישר:

 דש? מאה שנה קיימת. כן. אבל זה חדש? איזה ח ירון עולמי:

 )מדברים יחד(

 חברים, חברים, משה פדלון: 

 לא הזומבה הזאת. יריב פישר:

 מי בעד להוריד את זה מסדר היום?  משה פדלון: 

 אני מתפלא עליך. אתה כבר לא עקבי.  ירון עולמי:

 באמת, יש לנו מספיק נושאים חשובים. מי בעד להוריד את זה מסדר היום?  משה פדלון: 

 אפשר רק עוד שאלה לגבי זה?  יה כץ:מא

 לא, אין מה לשאול. משה פדלון: 

 למה? מאיה כץ:

 מי בעד להוריד זה מסדר היום?  משה פדלון: 

 דקות. 5יש לי  יריב פישר:

 מי בעד? בבקשה. משה פדלון: 

 אין פה הצבעה. אין פה הצבעה עדיין.  יריב פישר:

 יש פה הצבעה. יהודה בן עזרא: 

 אין פה הצבעה עדיין. יריב פישר:

 רגע, מי בעד?  :רינה זאבי

הפעם, החוק הוא מאוד ברור. ההצעה לסדר היא להקפיד על  אני אומר עוד יריב פישר:

 החוק. ההצעה לסדר היא,

 בסדר, מי נגד?  ירון עולמי:

 חברים, משה פדלון: 

 כל אירוע כזה צריך אישור,   יריב פישר:

 היום.להסיר את זה מסדר  משה פדלון: 

 )מדברים יחד(

 אני בעד בגלל החוק.  משה ועקנין:

 כולנו מקפידים על החוק.  משה פדלון: 

 מה הבעיה? אני לא מבין.  משה ועקנין:
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 גמרנו.  משה פדלון: 

 )מדברים יחד(

 מה הבעיה שהיועצת המשפטית תיתן אישור? מה הבעיה?  מאיה כץ:

 .. מה בעיה? משה ועקנין:

 )מדברים יחד(

 הייתה הצבעה מי בעד. מי בעד, חברים, מי בעד להסיר מסדר היום, מי בעד? לון: משה פד

 ועקנין, וייס,  רינה זאבי:

 מאיה, אני מבטל את כל האירועים, תזכרי. יהודה בן עזרא: 

 גם ככה אתה מבטל. מאיה כץ:

 אני מבטל את כל האירועים ממחר.  יהודה בן עזרא: 

 ה, למה? עולם תחתון? מה זה האירועים האל ירון עולמי:

אירועים שנקבעו לפני שנה ולפני שנתיים אתה תבטל אם אני לא אצביע על  מאיה כץ:

 ההצבעה הזאת נגד? בסדר. 

 מי נגד? רינה זאבי:

 נגד.  4. 4. 4, 3, 2מי נגד? מי נגד? נגד  משה פדלון: 

 אתה בעד? רינה זאבי:

 בעד, בעד, משה ועקנין:

 מי נגד?  רינה זאבי:

 . 4נגד  פדלון: משה 

 חבר'ה, אני לא עוברת את מה שעברתי פעם קודמת.  רינה זאבי:

 נגד, בסדר?  4יש לך  יריב פישר:

 או קיי. משה פדלון: 

 כל השאר?  כל השאר?  רינה זאבי:

 אמרתי לך מה דעתי.  מאיה כץ:

 תמשיך הלאה ג'ו. יש עוד נושאים. משה פדלון: 

 היועצת המשפטית וזה לא מה שנאמר פה כרגע. אתם מעבירים את זה דרך  מאיה כץ:

 הכול עובר דרך היועצת המשפטית.  יהודה בן עזרא: 

אז לא הייתה סיבה. אז ההצעה בסדר אם הכול עובר דרך היועצת  מאיה כץ:

 המשפטית. 
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 אז זהו, צריך להסיר את ההצעה.  יהודה בן עזרא: 

 הלאה. משה פדלון: 

 ה. אבל זה לא מה שנאמר פ מאיה כץ:

 עובדים לפי החוק.  ירון עולמי:

 אנחנו עובדים בניגוד לחוק? משה פדלון: 

 זה לא מה שאמרתי. זה לא מה שאמרתי.  מאיה כץ:

 אז מה הבעיה? משה פדלון: 

 אני לא אמרתי משה, אני אמרתי שכל מה שהוא הציע פה,  מאיה כץ:

 אז קיבלנו את זה מה,  ירון עולמי:

 )מדברים יחד(

 טוב, חברים, הנושא הבא. ג'ו, הנושא הבא.  משה פדלון:

 

 תב"רים –סעיף ו 

 תב"רים. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 תב"רים. רינה זאבי:

 תב"רים.  משה פדלון: 

 

 שיפוץ יסודי מעון בן סרוק  - 2027תוספת תב"ר מספר 

 - 2027תב"ר מספר , תוספת 18ליוני  17בישיבת ועדת כספים מיום  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

אלף  930מעון בן סרוק. הבקשה לאשר תוספת ביצוע בסכום של שיפוץ יסודי 

, מימון קרן עבודות פיתוח וקרן עודפי 2019, הקדמה משנת 2018שקל בשנת 

 תקציב רגיל. אגף תב"ל מבצע. מי בעד? פה אחד, תודה רבה. 

 

 פיר מעלית ומעלית בניין מועצה דתית  – 1947תוספת תב"ר מספר 

אגף פיר מעלית ומעלית בניין מועצה דתית.  – 1947תוספת תב"ר מספר  ניסימוב:  ו('יוסף )ג

₪ מיליון  1.100תב"ל יבצע. הבקשה לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 

 . מימון קרן עבודות פיתוח. מי בעד? פה אחד, תודה רבה. 2019לביצוע בשנת 

 

 עבודות הרחבה התאמה אצטדיון – 1921תוספת תב"ר מספר 
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עבודות הרחבה התאמה אצטדיון. ביצוע  – 1921תוספת תב"ר מספר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג 

של החברה לפיתוח הרצליה. הבקשה לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 

. מימון קרן עבודות פיתוח. מי בעד? תודה 2019לביצוע בשנת ₪ מיליון  2.5

 רבה.  

 

 המתנה לאוטובוסים הקמה ושדרוג סככות – 2075תב"ר חדש מספר 

הקמה ושדרוג סככות המתנה לאוטובוסים.  – 2075תב"ר חדש מספר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג 

אלף ש"ח  800אגף שאיפ"ה יבצע. הבקשה לאשר תב"ר חדש בסכום של 

. מימון קרבן עבודות פיתוח והשתתפות משרד התחבורה. 2018לביצוע בשנת 

יקט יתבצע בכפוף לקבלת הוגשה בקשת מימון למשרד התחבורה. הפרו

 מי בעד? פה אחד, תודה רבה.מימון משרד התחבורה. 

 

 ביתן עזרה ראשונה בחוף השרון – 1928הקטנת תקציב וסגירת תב"ר מספר 

ביתן עזרה ראשונה בחוף  – 1928הקטנת תקציב וסגירת תב"ר מספר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

₪.  4,177סכום של השרון. רשות החופים. הבקשה לאשר הקטנת תקציב ב

 מימון השתתפות משרד הפנים. אנחנו סוגרים את התב"ר. 

 ורק עכשיו סוגרים אותו?  1928-מ ירון עולמי:

 . 1928-מ ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 )מדברים יחד(

 

 הצטיידות בית ספר יצחק נבון באלתרמן – 2034 תוספת תב"ר מספר

רחוב הצטיידות בית ספר יצחק נבון ב – 2034 תוספת תב"ר מספר ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

₪ אלף  500אגף החינוך. הבקשה לאשר תוספת תקציב בסכום של אלתרמן. 

. מימון קרן עודפי תקציב רגיל. מי בעד? פה 2019. הקדמה משנת 2018בשנת 

 אחד, תודה רבה. 

 הוא מנסה את העירנות שלנו ירון. רינה זאבי:

 

 אחרי שיפוץ הצטיידות בר אילן  – 2033הקטנת תב"ר 
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הצטיידות בר אילן, בית ספר בר אילן אחרי  – 2033הקטנת תב"ר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

₪ אלף  450שיפוץ. אגף החינוך. הבקשה לאשר הקטנת תב"ר בסכום של 

מימון קרן עודפי תקציב רגיל. מי בעד? פה . 2019. דחייה לשנת 2018בשנת 

 אחד, תודה רבה. 

והחזרת עודפי  2018שהסתיימו או לא נוצלו בשנת תב"רים  9יש לנו סגירת  

 מי בעד? תודה רבה. ₪.  14,563תקציב לקרנות הרשות בסכום של 

 

 עבודות פיתוח בית הכנסת "אברהם אבינו" – 2076תב"ר חדש מספר 

. תב"ר חדש מספר 18ליולי  8עכשיו תב"רים מישיבת ועדת כספים מיום  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

פיתוח בית הכנסת "אברהם אבינו". החברה לפיתוח  עבודות – 2076

מתוכו ₪ מיליון  1.450הרצליה. הבקשה לאשר תב"ר חדש בסכום של 

 . מימון קרן עבודות פיתוח. מי בעד? 2018בשנת ₪ אלף  250לביצוע סכום של 

 איפה זה אברהם אבינו? טובה רפאל:

 לא זוכר.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 כל ב.., את רוצה שנחפש לך? אפשר להסת ירון עולמי:

 תמשיך, תמשיך.  משה ועקנין:

 זה במסגרת התוכנית של בתי כנסת?  טובה רפאל:

 איזה מספר זה? צבי וייס:

 )מדברים יחד(

 זה החברה לפיתוח. אולי אצל ארז.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 אישרנו את זה בעבר. משה פדלון: 

 הלאה, תמשיך.  משה ועקנין:

 הלאה. אושר. יסימוב: ו( נ'יוסף )ג

 

 מיזוג אוויר מוס"ח  – 1472הקטנה ושינוי מימון תב"ר 

. אגף מוסדות חינוךמיזוג אוויר  – 1472הקטנה ושינוי מימון תב"ר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

. 2018בשנת ₪  43,904תב"ל. הבקשה לאשר הקטנת תקציב בסכום של 

מסחר ותעסוקה.  . מימון השתתפות משרד התעשייה,2019דחייה לשנת 
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מהשתתפות משרד התעשייה, מסחר ₪ אלף  30שינוי מימון בסכום של 

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

 

 רכישת מחסני חצר לגני ילדים  – 1711הקטנת תב"ר 

רכישת מחסני חצר לגני ילדים. אגף תב"ל.  – 1711הקטנת תב"ר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

. מימון קרן 2018בשנת ₪ אלף  80קשה לאשר הקטנת תב"ר בסכום של הב

 פה אחד, תודה.עודפי תקציב רגיל וקרן עבודות פיתוח. מי בעד? 

 

 2014שיפוצים מוסדות חינוך  – 1677הקטנת תב"ר 

הבקשה  . אגף תב"ל.2014שיפוצים מוסדות חינוך  – 1677הקטנת תב"ר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

. מימון קרן עודפי 2018בשנת ₪ אלף  500ב"ר בסכום של לאשר הקטנת ת

 תקציב רגיל. מי בעד? פה אחד. 

 .. הסכומים האלה? פתאום מסתבר שצריך פחות? טובה רפאל:

 מעדכנים את התקציב. תיכף זה יגיע. אנחנו משנים את הסעיפים.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 יש שינוי תקציב.  רינה זאבי:

 

 שיפוץ ותוספת בנייה בית ספר בר אילן  – 8831תוספת תב"ר מספר 

שיפוץ ותוספת בנייה בית ספר בר אילן. אגף  – 1883תוספת תב"ר מספר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

לביצוע ₪ אלף  635תב"ל. הבקשה לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 

 מי בעד? . מימון קרן עבודות פיתוח.2018בשנת 

י. לפני רגע הצבענו את זה ועכשיו אנחנו מגדילים את זה. אני רק לא הבנת ירון עולמי:

 מה ההיגיון? לפני רגע הצבענו על זה, 

 יואל, אתה יודע לענות?  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 , הכותרת, 2014-התב"ר ההוא מ יואל:

 נכון. ירון עולמי:

 זה נכון. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 זה כאילו הזזות כאילו לסדר את זה.  יואל:

 תודה. ו( ניסימוב: 'וסף )גי
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 שיפוץ המקווה העירוני  – 1794תוספת תב"ר מספר 

שיפוץ המקווה העירוני. אגף תב"ל. הבקשה  – 1794תוספת תב"ר מספר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

. 2018לביצוע בשנת ₪ אלף  125לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 

 מימון קרן עבודות פיתוח. 

 סירקין, כן.זה שב ירון עולמי:

 כן.  משה פדלון:

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

 

 מערכת תאורת לדים ברחבי העיר  – 1917תוספת תב"ר מספר 

מערכת תאורת לדים ברחבי העיר. אגף  – 1917תוספת תב"ר מספר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

. הקמה 2018שנת ב₪ תב"ל. הבקשה לאשר תוספת ביצוע בסכום של מיליון 

 מי בעד? . מימון השתתפות משרד הכלכלה והתעשייה. 2019משנת 

 מיליון ואחד. ירון עולמי:

 מיליון ואחד.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 מיליון ואחד אלף, אתה צודק.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 החלפת צ'ילרים א. ספורט נ. ישראל, סמדר, נוף ים  – 1966שינוי מימון תב"ר מספר 

 ווהספורט נ ולםהחלפת צ'ילרים א – 1966שינוי מימון תב"ר מספר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

אגף תב"ל. הבקשה לאשר שינוי שלושת האולמות. ישראל, סמדר, נוף ים. 

מקרן עודפי תקציב רגיל  2018בשנת ₪ אלפים  6מימון בסכום של 

 שאלות? מי בעד? תודה רבה.להשתתפות משרד הכלכלה והתעשייה. 

 

 שיפוצים שונים במוסדות חינוך  – 1970שינוי מימון תב"ר מספר 

שיפוצים שונים במוסדות חינוך. אגף  – 1970שינוי מימון תב"ר מספר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

מקרן עודפי תקציב ₪  405,858תב"ל. הבקשה לאשר שינוי מימון בסכום של 

 רגיל להשתתפות משרד החינוך. מי בעד? תודה.
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 2015שיפוצי מוסדות חינוך  – 7091שם תב"ר מספר עדכון 

. אגף 2015שיפוצי מוסדות חינוך  – 1770ואחרון, עדכון שם תב"ר מספר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

אני מניח תב"ל. הבקשה לאשר שם התב"ר לשיפוצים שונים מוסדות חינוך. 

 שאין לכם התנגדות. 

 כן, סליחה רגע. טובה רפאל:

 כן. ב: ו( ניסימו'יוסף )ג

 .2076אני רוצה לחזור לתב"ר   טובה רפאל:

 רגע. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 אני שאלתי אם זה בתקציב שיפוץ בתי כנסת ולא קיבלתי תשובה.  טובה רפאל:

 אני אבדוק לך.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 )מדברים יחד(

 זה שיפוץ של הרחבה, לא בית הכנסת עצמו. רחבה. אבי ברדה:

 ז מה.א טובה רפאל:

 זה חיצוני, זה בחוץ.  ירון עולמי:

 מה אז מה? אבי ברדה:

 מה אז מה? ירון עולמי:

 מה זה משנה? טובה רפאל:

 מה זה משנה מה? ירון עולמי:

 זה גפן או גפן.  טובה רפאל:

 )מדברים יחד(

 זה לא בבית הכנסת עצמה. זה רחבה.  אבי ברדה:

 אני מתנגדת.  טובה רפאל:

 )מדברים יחד(

 אם ישפצו את כביש בר אילן, זה ירד כסף של שיפוץ בית ספר בר אילן? רדה:אבי ב

 סליחה.  טובה רפאל:

 )מדברים יחד(

 מה פתאום, רחבת בית הכנסת זה חלק מבית הכנסת.  יהונתן יעקובוביץ: 

 בסדר. רינה, תרשמי שהיא מתנגדת, הלאה.  משה פדלון: 
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 )מדברים יחד(

 ת. הלאה. בואו נמשיך הלאה. קיבלנו את ההתנגדו משה פדלון: 

 יש תקציב לשיפוץ בתי כנסת.  טובה רפאל:

 זה לא בית הכנסת.  אבי ברדה:

 )מדברים יחד(

 50כי אני מתפלל אין תקציב לבתי כנסת. יש תקציב לבתי כנסת מסוימים.  יוסף קוממי:

 שנה ולא אגורה אחת לא השקיעו בבית כנסת. 

 )מדברים יחד(

 יוסי, משה פדלון:

 זה בתי כנסת שאנשים שחברי מועצת עיר יש להם שמה זיקה ואחרים לא.  ף קוממי:יוס

 בואו נמשיך.  משה פדלון: 

 

 31.3.2018לתאריך  1דו"ח כספי רבעוני לתקופה: רבעון  –סעיף ז 

. הדו"ח הועבר 31.3.18לתאריך  1דו"ח כספי רבעוני לתקופה רבעון   ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

חנו לא .., אם אתם רוצים פירוט, שאלות, כן. ליוסי, למר לעיונכם מוקדם. אנ

 לונדון יש שאלות. 

 בבקשה יוסי. משה פדלון: 

ההתייחסות שלי לדו"ח הרבעוני היא לא התייחסות פרטנית אלא התייחסות  יוסף לונדון:

המצב הכספי של עיריית הרצליה הינו טוב כללית ואני אבהיר את דבריי. 

שרק ארגונים מועטים במדינת ישראל זוכים בו,  Aמאוד. בדירוג טריפל 

מעיד על החוסן הפיננסי, על החוסן הפיננסי של העירייה. לחוסן פיננסי יש 

שתי סיבות עיקריות. הכנסות מאזור התעשייה נשמר תקציבית. לפני 

שמנכ"ל העירייה יפטר אותי, אני אזדרז לומר שהמשמעת התקציבית הינה 

שמירה על כספי הציבור הינה דבר מבורך, "ל. בזכות ראש העירייה והמנכ

איננה לדעתי מטרה. יש עמותות עירוניות  Aאולם השגת דירוג של טריפל 

הסובלות מגירעון למרות השירות הטוב שנותנות ולמרות התנהגות כספית 

ראויה. במקרים אלה העירייה צריכה להחליט האם להנחות את העמותות 

בי העיר או לכסות את הגירעונות. בהרצליה לקצץ בשירות שהן נותנות לתוש



 ד.נ.  07529
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

36 

 

העמותות מתמודדות עם אפשרות נוספת. דרישה להגדיל את השירותים 

ובמקביל קיצוץ בתמיכה הכספית. אפשרות זו לדעתי הינה בלתי סבירה 

בעליל. כאשר נדון בהמשך בדו"חות של העמותות השונות, אפרט את 

העומדים לרשותה כדי  המקרים שבהם העירייה צריכה להשתמש בכספים

לתמוך בעמותות הנמצאות בגירעון ושפעילותן באופן ההתנהלות שלהן 

 מצדיק זאת. עד כאן, תודה. 

 עוד משהו להוסיף? ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 לא.  טובה רפאל:

 תודה.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 יוסי, אני מוכן לתת לך קביעות בעירייה, לא פיטורים.  יהודה בן עזרא: 

 

 ו' –הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( שינויים  –סעיף ח 

הצעת שינויים, העברות מסעיף לסעיף ותוספת מילואים שינויים ו'.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 החומר הועבר לעיונכם המוקדם. הערות? שאלות? 

 בעד? רינה זאבי:

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

 יש שינוי במסגרת התקציב הכי מאוזן.  ח רוני חדד לוי: "רו

 זו הצהרה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 ברור.  ח רוני חדד לוי: "רו

 הצהרת תובע. תודה.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 )מדברים יחד(

 

 בקשה לפתיחת שבעה חשבונות בנק לגני ילדים –סעיף ט 

בעה חשבונות בנק לגני ילדים. המועצה מתבקשת בקשה לפתיחת ש ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

לאשר פתיחת שבעה חשבונות בנק לטובת גני ילדים חדשים ולהסמיך את 

מורשי החתימה לחתום על כל המסמכים הנדרשים והכול בהתאם לנוסח 

ולתנאים המקובלים בבנק וכפי שיסוכמו עמו. שאלות? הערות? מי בעד? פה 

 אחד. תודה רבה.

 יה בהצלחה.שיה טובה רפאל:
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 תודה.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 לפקודת העיריות )נוסח חדש( 338בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  –סעיף י 

לפקודת העיריות )נוסח חדש(.  338בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 החומר הועבר לעיונכם המוקדם. צריך הסבר משלומי, רוני? 

 יר. אם יש שאלות אני כמובן אענה.אני רק אצה שלומי: 

 יש לחברים שאלות?  משה פדלון: 

 יש שאלות?  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 אין שאלות.  משה פדלון: 

 אז רק לצורך, צריך להציג את זה למען הפרוטוקול. שלומי:

 כן, כן. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

מקרים  19ריות. לפקודת העי 338שמדובר בבקשה למחיקת חובות לפי סעיף  שלומי:

 ₪.  2,993,972בסך כולל של 

 זהו? ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 כן.  שלומי:

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

 )מדברים יחד(

 זה פה אחד, תודה רבה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 של בית העלמין 2017דצמבר  31דו"ח כספי ליום  –סעיף יא 

. החומר הועבר של בית העלמין 2017דצמבר  31ליום  דו"ח כספי ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

לעיונכם המוקדם. הסבר, רואה החשבון המלומד. בוא תחליף את שלומי. 

 תדבר ליד המיקרופון. 

 תכין את כולם כבר לפי הסדר שידעו.  ירון עולמי:

 )מדברים יחד(

 כן, יש כאן הרבה.   ירון עולמי:

 )מדברים יחד(
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כון הנוסח של פתיחת שבעת חשבונות הבנק של גני ילדים כבר עד ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

הצבענו. אבקש להביא לאישור ועדת הכספים, לאישור המועצה פתיחת 

שבעה חשבונות בנק לטובת גני ילדים חדשים ולהסמיך את הגננת בכל גן 

להיות מורשת חתימה לבדה בחשבון והיא תוסמך לחתום על כל המסמכים 

לנוסח ותנאים המקובלים בבנק או כפי שיסוכמו  הנדרשים והכול בהתאם

עמו. בנוסף תינתן לחשבת אגף החינוך אפשרות לעקוב אחר תנועות הבנק 

בכל ההוצאות. תחום ההתחייבות הכספית שבו רשאית הגננת .. חד פעמית 

שקלים וזה אושר פה אחד בוועדת כספים. אני  1,500לקבוע את הסכום של 

אחד, תודה רבה. זה הגני ילדים. זה הנוסח החדש  חוזר להצבעה. מי בעד? פה

 שלא היה לכם מול העיניים. רואה החשבון, 

 בית העלמין. ח רונן סיתריק: "רו

 בית העלמין. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 של בית העלמין.טוב, אני אציג את תמצית הדו"ח הכספי  ח רונן סיתריק: "רו

 רק את שמך בבקשה. רינה זאבי:

ת'. חוות הדעת של רואי החשבון המבקרים היא -שמי רונן סיתריק. ס' ו יתריק: ח רונן ס"רו

, עמוד 3חוות דעת חלקה בנוסח האחיד ללא הסתייגויות. אני עובר לעמוד 

הם בעצם  5.8מיליון שקלים, מתוכם  6-המאזן. סך הכול נכסי העמותה כ

בעצם  מיליון מהם הם 5.2כספים, נכסים נזילים, כאשר חלק ניכר מהם, 

כספים שמיועדים לפיתוח. או קיי? אז זה מול, מול אותם כספים יש גם 

 התחייבות לפיתוח. 

 .5.2-לא, יותר מ יריב פישר:

 הכספים שמיועדים לפיתוח.  ח רונן סיתריק: "רו

 אנחנו מדברים על ...  יריב פישר:

 פיתוח עתידי.  ח רונן סיתריק: "רו

 כן.  יריב פישר:

 תוח בית העלמין.זה פי משה פדלון: 

 פיתוח בית העלמין.  יוסף קוממי:

 בית העלמין.  משה פדלון: 

 הוספה. יוסף קוממי:
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 . 5.2אבל יש  יריב פישר:

 אנחנו מוסיפים. העירייה מוסיפה. משה פדלון: 

 אני יודע.  יריב פישר:

 לוקחים את כספי הפיתוח של בית העלמין, ובונים את בית העלמין.  משה פדלון: 

 מיליון מהעירייה. 6-מיליון זה מהתאגיד ו 4-מיליון ש 10..  קוממי: יוסף

 הבנתי.  יריב פישר:

, זה בעצם הדו"ח על הפעילות 4אני עומד ל, אני עובר לעמוד הבא, עמוד  ח רונן סיתריק: "רו

מיליון  3.7או שזה מה שנקרא דו"ח רווח והפסד בחברה רגילה. סך הכול 

תר אותן הוצאות, שאתם רואים את החלוקה שקל הכנסות מול פחות או יו

הפנימית מול הנהלה וכלליות ועלות הפעילות. סך הכול העמותה גמרה את 

 אלף שקל. אם יש שאלות, אני אענה.  170השנה בגירעון של 

 שאלות חבריה?  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 שאלות? משה פדלון: 

 תודה רבה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 יוסי.  בבקשה משה פדלון: 

 אני מודה לכם. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

לגבי נושא בית העלמין, הדו"ח הכספי שעיינו ואולי הבנו אותו. בנושא בית  יוסף לונדון:

לא ניתן לקבור היום  -העלמין העירוני יש שלושה נושאים מרכזיים. הראשון 

בחלקה האזרחית מכיוון שכל הקברים שטרם נעשה בהם שימוש נמכרו. צר 

שלמרות שיש את יושב ראש התאגיד חבר המועצה יוסי קוממי ובן עמי,  לי

התרענו במשך תקופה ארוכה על המחסור בקברים, רק בזמן האחרון .. 

בנושא. המועצה אישרה לפני זה לא רב תב"ר לצורך הרחבת בית העלמין. 

ידוע לי שניתנה הנחיה לתת עדיפות להרחבת החלקה האזרחית ולמיטב 

מקווה שאיננו טועה, בקרוב גם ייתנו האישורים התכנוניים.  ידיעתי ואני

 2017הנושא השני הינו המצב הכספי של התאגיד. ראינו בדו"ח הכספי ששנת 

אלף שקלים. בוועדת הכספים שדנה בנושא, ראש  170הסתיימה בגירעון של 

 העירייה אמר שהעירייה תסייע בכיסוי הגירעון. 

 נכון. יוסף קוממי:
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לא נאמר לי האם ההערה של גזבר העירייה רוני חדד שנושא כיסוי הגירעון  ון:יוסף לונד

אני מקווה שהגורמים ייבחן, ייבדק וייבחן על ידי הגורמים המקצועיים. 

המקצועיים ימלאו את ההנחיה של ראש העירייה לסייע בכיסוי הגירעון. 

הנושא השלישי הינו הסדרת היחסים המשפטיים בין העירייה לעמותה. 

בעקבות ההתייחסות שלי לנושא, ראש העירייה אמר בוועדת הכספים כי גם 

"ל בית העלמין אילן בהזדמנות זו ברצוני לשוב להודות למנכנושא זה יטופל. 

זהבי על היחס שלו למשפחות הנזקקות לשירות של בית העלמין, משפחות 

 רבות מציינות לטובה את היחס יוצא הדופן שהוא מעניק להן. תודה. 

 תודה רבה.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

, אני שלחתי כבר שני 170-אני אוסיף עוד משהו על זה. שבאמת, לגבי ה יוסף קוממי:

-ואני ביקשתי להעביר לי את ה, להעביר את זה לבית העלמין, את המיילים 

 אלף שקל כי הובטח לי גם על ידי ראש העיר, 170

 תקבלו, אין שום בעיה.  משה פדלון: 

 עכשיו אנחנו, יוסף קוממי:

 צריך לבדוק את כל ה, משה פדלון: 

 170-קבלים את השלחנו את הדו"חות, ואנחנו בבעיה תזרימית ואנחנו לא מ יוסף קוממי:

 אלף האלה ואני מבקש להעביר אותם. זה מה שאני מבקש. 

זה המקום להודות ליושב ראש, לאילן זהבי, הוא נמצא פה? ולכל צוות בית  משה פדלון: 

העלמין על השירות המיטבי, על עבודת הקודש, באמת עושים עבודה מצוינת 

 ועל כך יישר כוח לכולם. 

 ה רבה. תוד ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 של העמותה למען גילאי הזהב בהרצליה 2017דצמבר  31דו"ח כספי ליום  -סעיף יב 

של העמותה למען גילאי הזהב  2017דצמבר  31דו"ח כספי ליום  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 . רואה חשבון, בהרצליה

שוב  העמותה למען גילאי הזהב בהרצליה, חוות הדעת של רואי החשבון, ח רונן סיתריק: "רו

הוא  2017פעם, היא חלקה. הפניית תשומת לב לגירעון מתמשך של סוף שנת 

מיליון שקלים. המאזן, הנכסים מול ההתחייבות, סך הכול נכסי  3-כ
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מיליון שקל הם נכסים נזילים. סך הכול  9.2מתוכם ₪, מיליון  14העמותה 

ל זה הנכסים הנזילים לעומת שנה קודמת, הסכום, אתם תראו שהוא ירד ומו

תראו את הרכוש הקבוע שעלה והרכוש הקבוע בעצם עלה בצורה מהותית 

מיליון  4-בשנה הזאת בשל העבודות לשדרוג המחלקה הסיעודית שנאמדו ב

סך הכול ההתחייבויות כלפי, שברובן כלפי דיירים, פיקדונות של שקלים. 

מיליון שקל  14מיליון שקלים ואם תעשו את החשבון  17-דיירים, הם כ

מיליון שקל התחייבויות, אז זה בדיוק הגירעון, גירעון שלילי.  17כסים מול נ

הדו"ח על הפעילויות זה בעצם הדו"ח, הוא דו"ח רווח והפסד. סך הכול 

אלף שקל לעומת עודף  280העמותה סיימה את השנה עם גירעון שוטף של 

העבודה  –אלף שקל בשנה קודמת. שתי סיבות לדבר, אחד  150של 

ארית, ההכנסות שאפשר, חילוט ההכנסות מההכנסה של דיירים האקטו

אלף שקלים, לפי הערכה אקטוארית וכמות הדיירים הממוצעת  325-קטנו ב

אלף  400-במהלך השנה הייתה נמוכה יותר, ככה שזה תרם לירידה של עוד כ

מיליון שקל לעומת  11.1אלף שקל. עלות הפעילות  700-שקלים, בסך הכול כ

ון שקל. זה פחות או יותר הדו"ח על הרווח והפסד, דו"ח הפעילות. מילי 11.4

 אם יש שאלות, אני מוכן לענות. 

 בבקשה. משה פדלון: 

 שאלות?  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

הגירעון ₪.  280,874הינו  2017אני מבקש להתייחס לדו"ח. הגירעון בשנת  יוסף לונדון:

₪ מיליון  3בנוסף יש חוסר של  אלף ש"ח. 800לצערי הינו  2018הצפוי לשנת 

לבין ההתחייבויות ₪ מיליון  14-בגין הפער בין הנכסים המוערכים ב

חדרים  130הסיבה העיקרית לגירעון הינה שמתוך ₪. מיליון  17-המוערכות ב

חדרים עדיין ריקים. יש לא מעט מתעניינים שמגיעים  25בבית ההורים, 

וה גורם מפריע. במשך מספר לבית בעקבות פרסום אולם מראה הבית מהו

שנים הדירקטוריון שאני חבר בו, המליץ לבצע שיפוצים בבית ההורים. חשוב 

לציין בהקשר זה כי הבית הינו רכוש של העירייה. לאחר הבטחות חוזרות 

ונשנות רק לאחרונה התקיימה פגישה ראשונה שדנה בשיפוץ הבית. אני 

לאשר תב"ר לצורך תכנון מקווה שבישיבה הבאה של מועצת העיר נתבקש 
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השיפוץ. ברצוני לציין כי לאחרונה נחנכה המחלקה הסיעודית של בית 

מנכ"ל של ההורים לאחר שבוצע במחלקה שיפוץ מסיבי. אני מבקש להודות ל

בית ההורים דני שקדי שפיקח על עבודת השיפוץ ודאג שתהייה הפרעה 

 מזרעית לדיירים הסיעודיים בזמן השיפוץ. תודה. 

 בבקשה. פדלון: משה 

 תודה רבה יוסף.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

חברים, רק להוסיף, אני קיימתי דיון וניתנו הנחיות להתחיל לתכנן ולשדרג  משה פדלון: 

את בית האבות ולהתאים אותו למציאות המשתנה. החברה הכלכלית 

התחילה לעבוד. אני מקווה שקיבלתם את הכסף מביטוח לאומי. צריך לציין 

קמה מחלקה סיעודית מפוארת לטובת תושבי העיר ודני תודה לך  שהו

ולצוות שלך. תמשיכו בעשייה. אני מעריך שאחרי שאנחנו נבצע את השיפוץ, 

את השדרוג, גם נצא לפרסום, נוכל כן לאכלס את היחידות דיור ואני מאמין 

 שנוכל להגיע לאיזון כספי.

 תודה רבה.  יוסף לונדון:

 תודה. : ו( ניסימוב'יוסף )ג

 

 של עמותת על"ה 2017דצמבר  31דו"ח כספי ליום  -סעיף יג 

רואה חשבון הולצמן  של עמותת על"ה. 2017דצמבר  31דו"ח כספי ליום  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 בבקשה.

שלום לכולם. עמותת על"ה, הדו"חות הכספיים הונחו בפניכם. הדו"ח הוא  ח הולצמן: "רו

שנה. גירעון  15ה שהיא סיימה בגירעון אחרי חלק. השנה היא השנה הראשונ

וכתוצאה  אלף שקל. הגירעון נובע כתוצאה מהוצאות הפחת 348של 

מהוצאות פעילות שגדלו. סך הכול העמותה מאוד יציבה. יש לה הון עצמי, 

מיליון, אבל צריכים לקחת  3מה שנקרא עודפים שנצברו משנים קודמות של 

רעון. גם השנה מסתמן שיהיה גירעון קטן. בחשבון שזאת שנה ראשונה של גי

אני מברך מה שמר לונדון אמר, שצריך לכסות פה את הגירעון. סך הכול 

 בעמותה, 

 אחרי הפחת, כמה?  יריב פישר:
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אלף שקל. מבחינה תזרימית העמותה  100אלף שקל. אחרי הפחת זה  100 ח הולצמן: "רו

אלף שקל  300קל, ירידה של מיליון ש 1.100-יציבה. יש לה בקופה מזומנים כ

אלף שקל.  600-לעומת שנה קודמת. מבחינת רווח והפסד המחזור שלה גדל ב

אחד הדברים שאני מתפלא שלא מעלים פה זה אחוז יחס הוצאות הנהלה 

וכלליות ביחס למחזור. הוראות החשב הכללי אומרות מה מותר. אני ראיתי, 

ז מאוד גבוה, צריכים לציין .. אחוז מסוים, אני ראיתי פה עמותות שהאחו

אחוז. אנחנו צריכים לציין לטובה  22אחוז כאשר מותר  14שפה האחוז הוא 

את העמותה הזאת שהיא חריגה לעומת עמותות אחרות שראיתי פה את 

 הדו"חות הכספיים. אז זה הדו"ח בסך הכול ואני ממליץ לאשר כמובן.

 מש כיושב ראש העמותה, לקחת מ, נציין שתהייה הנחיה שלי ואני גם מש משה פדלון: 

 יושב ראש החברה. יהודה בן עזרא: 

 יושב ראש החברה,  משה פדלון: 

 אחר כך יגידו שאתה מחזיק עמותה.  יהודה בן עזרא: 

טוב. ההנחיה שלי לקחת מניצולי השואה תעריפים מוזלים ולכן חלק  משה פדלון: 

ובע מההנחות שניתנות מהגירעון, אנחנו מדברים על הנושא הזה. הגירעון נ

 לניצולי שואה. 

 היושב ראש רק מתנצל כי הוא חלה.  ח הולצמן: "רו

 או קיי.  משה פדלון: 

 מר שלמה ענבי.  ח הולצמן: "רו

 שיהיה בריא. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 שיהיה בריא. משה פדלון: 

 תודה רבה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 הנשיא. הוא לא היושב ראש. הוא יהודה בן עזרא: 

 הנשיא, סליחה.  ח הולצמן: "רו

 שיהיה נשיא לכל חייו.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 הנשיא?  משה ועקנין:

 אתה רוצה גם להיות נשיא? נסדר לך.  יהודה בן עזרא: 

 אני נשיא.   משה ועקנין:
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 נסדר לך.  יהודה בן עזרא: 

 כן יוסי. משה פדלון: 

 כן מר לונדון.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 מר הולצמן, יש כאן עוד שאלה.   משה ועקנין:

 )מדברים יחד(

 כפי שאמרתי,  יוסף לונדון:

 חברים, תנו ליוסי לונדון. משה פדלון: 

₪. אלף  380כפי שאמר רואה החשבון מר הולצמן, לעמותה יש גירעון בסך  יוסף לונדון:

 130סך ייוותר גירעון ב₪, אלף  250-אם ננטרל את נושא הפחת, זה מסתכם ב

גזבר העמותה, רואה החשבון מיכה סנדר, עושה בהתנדבות מלאה ₪. אלף 

עבודה טובה מאוד, נציין כי מזה שנתיים העירייה מקטינה את העברה 

תקציבית לעמותה. אינני מבין מדוע מקטינים את התקציב לעמותה שזוכה 

לשבחים ומעניקה שירות חיוני לקשישים רבים בהרצליה. בישיבת ועדת 

אנו בודקים האם וכיצד ניתן לסייע ספים אמר המנכ"ל, אני מצטט: הכ

לעמותות בכיסוי הגירעונות. אינני סבור שכל גירעון צריך להיות מכוסה 

באופן אוטומטי על ידי העירייה ללא בחינה מעמיקה לסיבות הגירעונות. 

כדירקטור בעמותת על"ה, המכיר את היקף השירותים שהעמותה מעניקה 

הלות הכספית, אני סבור שחובה על העירייה לכסות את הגירעון. ואת ההתנ

הייתי מבקש שבישיבה הבאה של מועצת העיר, חברי המועצה יקבלו דיווח 

האם העירייה תכסה את הגירעון ואם התשובה תהייה שלילית, לקבל הסכם 

 מדוע הבקשה שלי נדחתה. תודה.

 או קיי, תודה. משה פדלון: 

 )מדברים יחד(

 תודה.  ו( ניסימוב: 'גיוסף )

 הבחור עם החולצה הכחולה עושה את עבודתנו נאמנה בהתנגדות. יישר כוח.  משה פדלון: 

 תודה רבה.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 כל הכבוד.  :איה פרישקולניק

 

 של עמותת בני הרצליה 2017דצמבר  31דו"ח כספי ליום  -סעיף יד 
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. רואה חשבון של עמותת בני הרצליה 2017דצמבר  31דו"ח כספי ליום  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 מועלם פה?

 רינה, אני יוצאת מהישיבה.  מאיה כץ:

 את יוצאת ואת מצביעה בעד?  יהודה בן עזרא: 

 .. ניגוד עניינים.  מאיה כץ:

 אין הצבעה.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 )מדברים יחד(

 שלום, שלום, ערב טוב.ערב טוב.   ח מועלם: "רו

 כן, בבקשה. לון: משה פד

מיליון השנה. הוצאות לפינוי  39-מיליון שנה קודמת ו 36.7הוצאות המינהלה  ח מועלם: "רו

אלף שקל. מתוך זה  733מיליון, השנה נגמרה בגירעון  37, כמעט 34.300בינוי 

 4אלף שקל זה הפסד של אפולוניה. הגירעון המצטבר הניזולותי שלנו פה  406

נו יכולים לשרוד עם הגירעון הזה. לא נחמד. מיליון שקל. אבל אנח

אלף הרשות  650מיליון, מתוכם בערך  2.5ההתחייבויות לפיצויים שיש .. זה 

התחייבה לשלם אז כך שההתחייבות לפיצויים היא נמוכה יחסית. העסק 

 מתפקד בצורה יציבה. נכון להיום הגירעון קצת מיותר. 

 קצת מיותר.  ליאת תימור:

 תודה. משה פדלון: 

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

מיליון  5מיליון,  39הוצאות המינהלה, הוצאות המינהלה ... מתקציב של  ח מועלם: "רו

מיליון שקל בערך, זה  35שקל זה רק תקציב לא ייעודי של הרשות וכל היתר, 

כסף, כסף שהעמותה מייצרת, מוכרת שירותים. זה יחס מצוין מפני שעל כל 

, זה יחס נדיר. זאת אומרת 7מיליון פעילות, פי  35מיליון הרשות מקבלת  5

 יש פה ניצול יעיל של כספי רשות.

 תודה רבה. מר לונדון? ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

בני אני אחזור על שני משפטים שאמר רואה החשבון. הגירעון של עמותת  יוסף לונדון:

א מתקן אפולוניה והעלות של אלף שקלים, לל 433הינו  2017הרצליה לשנת 

. לדעתי את 2017מתקן אפולוניה, העמותה הייתה מסיימת באיזון את שנת 

הגירעון הזה, ואמרתי את זה לא פעם, את הגירעון הזה בגין תפעול מתקן 
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אפולוניה, שנכפה על בני הרצליה, יש לכסות לאלתר. ברצוני להזכיר כי 

הול ישיר של העירייה, הוקצו כאשר מתקן אפולוניה היה אמור להיות בני

כאשר המתקן עבר לבני הרצליה, התקציב שקלים.  1,916,197להפעלתו 

וגם זה לא מספיק ₪ אלף  570להפעלתו הלך ונעלם ונגוז וכיום הוא עומד על 

לכסות את הגירעון בגין תפעול המתקן. בנוסף, העמותה משלמת ארנונה 

ון, כאן יש לנו מעבר לגירעון כפי שאמר רואה החשב₪. אלף  209שנתית בסך 

ברצוני לצטט את רואה החשבון, ₪. מיליון  4-השוטף, גירעון מצטבר בסך כ

בהחלט גירעון סביר ואפשר להתמודד אתו ועם זאת לא רצוי להיות בגירעון. 

העמותה מעניקה הנחות למשפחות, סליחה, דבר נוסף אמר רואה החשבון 

יעילה מאוד, הוצאות המינהלה  ואני שמח לחזור עליו, הגבייה בעמותה

נמוכות. העמותה מעניקה הנחות למשפחות מעוטות יכולת כדי לאפשר 

לנערות ונערים מהמשפחות הללו לקחת חלק בפעילות הספורטיבית 

והחינוכית של בני הרצליה. ראש העיר התחייב לתת שיפוי בגין מתן הנחות 

ומתן הנחות יהיה רוצה לומר אם הסכום המצטבר השנתי ₪. אלף  450מעל 

-2015העירייה תקבל על עצמה לממן הנחות אלה. בשנת ₪, אלף  450בעל 

 2016-2017בשנת ₪. אלף  765ניתנו הנחות ואני מעגל מספרים, בסך  2016

למרות, לצערי, למרות שהעליתי נושא זה ₪. אלף  810 ניתנו הנחות בסך

. בישיבה מספר פעמים, העירייה לא מימנה את ההפרש בנושא ההנחות

האחרונה של ועדת הכספים שבה העליתי נושא זה, הופתעתי לשמוע כי כיוון 

שהעמותה אינה בגירעון לא יינתן שיפוי בגין מתן ההנחות. לכך ברצוני 

לעמותה יש  –ב' ₪. מיליון  4-לעמותה יש גירעון מצטבר בכך כ –להשיב, א' 

תה תתנהל באופן בתחשיב שהעמו -. ג' 2017לשנת ₪ אלף  433גירעון בסך 

אינה ₪ אלף  811כלכלי ותהייה מאוזנת, אפילו רווחית, מתן הנחות בסך 

התנהלות כלכלית. אנא, אל תחשבו לרגע שברצוני לא לאפשר לנערים 

ממשפחות מעוטות יכולת לקחת חלק בפעילות המבורכת של בני הרצליה, 

ש לה אולם את מתן ההנחות יש להשיט על העירייה שאינה גוף כלכלי וי

עודפי תקציב משמעותיים ולא לעמותה. אני מזכיר את דבריי ברישא שלי 

בישיבה הזאת. עוד נאמר בישיבה של ועדת הכספים שהבריכה הלימודית 

אמורה להביא הכנסות. ברצוני לציין כי אנו דנים בדו"ח הכספי של שנת 
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כן דיווח על גירעון משמעותי. אם הבריכה הלימודית א. בדו"ח זה יש 2017

תניב הכנסות, אזי ראוי שההכנסות אלה יופנו לצמצום הגירעון המצטבר 

בנוסף נאמר בעבר כי הקמה של קומה נוספת במתקן ₪. מיליון  4שעומד על 

אפולוניה, תגדיל באופן משמעותי את ההכנסות מהפעלת המתקן. יועץ 

חיצוני שהושכר לבחון את האפשרות הזאת מצא כי הגדלת שטח המתקן לא 

אם הנהלת העירייה סבורה שמתקן א לתוצאות הכלכליות הנקובות. תבי

אפולוניה לא מתנהל כראוי על ידי בני הרצליה, אני מציע שהיא תפרסם 

מכרז ותעביר את הניהול של המתקן לגוף שיתחייב להפיק רווחים מהמתקן 

הזה. הדרישה להגיע לאיזון תקציבי מבלי לפגוע בפעילות האיכותית ובמתן 

 13יש לה משמעות אחת, פגיעה בתגמול הניתן לעובדים. בתאריך  הנחות,

דרשתי לעמוד בראש צוות שיבדוק את השכר של הצוות  2015לאפריל 

המקצועי, דהיינו הצוות שעוסק באימון, אני מדגיש, הצוות שעוסק באימון 

הדרג שבראשו עמדתי הגיש את  30.7.2015ולא הצוות המינהלי. בתאריך 

כאשר אציין רק מספר ממצאים.  להלאות את הנוכחיםלא  המלצותיו. כדי

העירייה מעסיקה את אשר נמצא בתחום הספורט, היא משלמת להם יותר 

מאשר לעמותה. יש קושי רב למצוא מדריכים בענפי הטניס, השחייה 

והמחול. ברעננה ורמת השרון מציעים להם שכר כפול. יש מאמנים 

בנוסף ₪  150רעננה מציעים להם ואילו ב₪  80שמקבלים בבני הרצליה 

 10לתנאים נלווים. עובדים רבים בעמותת בני הרצליה מועסקים במשך 

חודשים בכל שנה וכשלא שובץ במסגרת הקייטנות או פעילות קיץ אחרת, 

נאלץ לפנות ללשכת העבודה כדי לקבל דמי אבטלה עבור החודשיים שבהם 

ה עובדות שמאוד מעציבות.  אין הוא מקבל שכר. נכון, זה לא יאומן אבל אל

אין אופק מקצועי ואופק כלכלי למאמנים, מלבד אותם מאמנים שהמערכת 

מעוניינת להעסיק אותם לטווח ארוך. ההמלצה של הצוות שעמדתי בראשו 

הייתה שיש לשפר את השכר של הצוות המקצועי. כאשר העליתי בוועדת 

השכר של ראשי  הכספים האחרונה את עיקרי הדברים הללו, נאמר לי כי

הענפים הינו שכר ראוי. ייתכן כי אמירה זו נכונה אולם לא שמעתי שהשכר 

של המאמנים ועוזרי המאמנים הינו שכר ראוי. אנא תאפשרו לנו לאפשר 

לאלתר את השכר של העובדים הללו ותבדקו שוב את השכר של ראשי 
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ם לא וחצי שני 4הענפים. בקשר לתקציב העמותה. ראוי לציין כי במשך 

התקבלה החלטה בנושא גובה התשלום של השייטים בתחום השייט 

אנו מסבסדים בסכומים גדולים שייטים תחרותיים שאינם תושבי התחרותי. 

שייטים מצטיינים ושהיתר שאינם תושבי  5הרצליה. אני הצעתי לסבסד 

וחצי שנים, הקדנציה הזאת עומדת  4הרצליה ישלמו את ההשתתפות. אחרי 

וחצי  4לצערם של חלק מהנוכחים, לשמחתם של האחרים, אחרי להסתיים, 

שנים הגיע העת לקבל החלטה בנושא הזה. לאחרונה הציגו לחברי 

הדירקטוריון תוכנית שבהחלטה להפוך את הספורט הימי לענף הספורט 

המוביל בהרצליה. אני תומך בזה. בתוכנית זו לעמותת בני הרצליה אמור 

ערי המתווה הכלכלי של התוכנית נידון כבר להיות תפקיד משמעותי. לצ

אני מקווה בהנהלת העירייה לפני שהוא נידון בדירקטוריון של העמותה. 

שבעקבות התקדים העגום של מתקן אפולוניה, לא יוגש המתווה 

לדירקטוריון של העמותה בבחינה כזה ראה וקדש. .. נוספת מפעמת בליבי 

היה פיצוי הולם של העירייה. ראוי שגם המטלות הנוספות ש.. בני הרצליה י

להוסיף את רשימת הדברים הטובים שנעשו דרך ... הזו, העברה תקציבית 

 2018, שריון כסף לכיסוי הגירעון הצפוי לשנת 2017לכיסוי הגירעון של 

 . תודה. 2019והגדלת התקציב לשנת 

 תודה. משה פדלון: 

 יש לי שאלה. יהונתן יעקובוביץ: 

 יהונתן.כן  משה פדלון: 

אני מציע שנקבל החלטה או שזה יבוא לוועדת הכספים, להזרים לבני  יהונתן יעקובוביץ: 

הרצליה לטובת הורדת הגירעון המצטבר סכום במנות מסוימות ולהגיד כל 

שנים  3-4אלף שקל במשך  400, 300סוף שנה אתם, יעבור אליכם סכום של 

עשות .., אני חושב שצריך ועל ידי כך במקביל אתם צריכים גם להתייעל ול

 להפחית את הגירעון כי הוא מעיק על התזרים מזומנים של העמותה. 

 מקובל. בבקשה.  משה פדלון: 

כן, אני רואה פה שכתוב שבני הרצליה היום אמורים להעביר כספים לעמותה  תום סטרוגו:

 , מתוך איזושהי תביעה, הסכם פשרה בתביעה ייצוגית.2017-ולא התקבלו ב

 אלף שקל. 600העמותה קיבלה כסף.  ודה בן עזרא: יה
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 .2017-אז זה כתוב, פה זה כתוב שלא קיבלו ב תום סטרוגו:

 .18יכול להיות שזה נכנס במהלך  יהודה בן עזרא: 

 .18-ב משה פדלון: 

 .18-ב יהודה בן עזרא: 

 .18 משה פדלון: 

 אלף שקל. 600תאגיד, תאגיד המים העביר  יהודה בן עזרא: 

 .18-אבל זה ב פדלון:  משה

 ?18-ב תום סטרוגו:

 . 18-ב יהודה בן עזרא: 

 . 18זה  משה פדלון: 

 לי יש שאלה.  משה ועקנין:

 בבקשה.  משה פדלון: 

 .19-גם ב יהודה בן עזרא: 

רציתי לשאול, לאור הדברים של החבר יוסף לונדון, אם בגלל הגירעון של  משה ועקנין:

במספר החוגים, באיכות החוגים, במספר עמותת בני הרצליה יש פגיעה 

 המשתתפים של הרצליה.

 חד משמעית לא.  משה פדלון: 

 הכול ממשיך כרגיל בבני הרצליה? משה ועקנין:

 כן. משה פדלון: 

 יש סכנה משפטית לכזה דבר? יריב פישר:

 מהמובילים בארץ בתחומים רבים וכמובן בשחייה. אין פגיעה. הישגים ... משה פדלון: 

 הוא מדבר על התנהלות.  ת תימור:ליא

 כן. משה פדלון: 

 על התנהלות.  ליאת תימור:

 )מדברים יחד(

 דו"ח כספי, תודה רבה.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

רגע, אני רק רוצה להגיד ש, סליחה, אני רק רוצה להגיד דבר אחד, שממש  עופרה בל:

-לוף ישראל בברגע זה מתקיימת אליפות  ישראל בשחייה ואור חורב זכה בא

 מטר.  800
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 ג'ו? יניב:

 טוב, משה פדלון: 

 רגע, רגע, אני רוצה להודות לרואה חשבון מועלם, להודות ל,  יניב:

 )מדברים יחד(

 חברים, ליאת,  משה פדלון: 

יש, חוץ מה.., אני מבין שהשחייה ענף הישגי,  –שתי שאלות מהירות. אחד  יניב:

 יש עוד ענפים הישגיים? 

בעיקר הנושא העיקרי זה שחייה.  פה את הפירוט של הדבר הזה. אין לי   : ח מועלם"רו

השאר פחות או יותר מאוזן. הדבר ה, הגירעון העיקרי שלנו זה אפולוניה. כל 

 הגירעון זה אפולוניה. 

אני יודע שבחברות עירוניות אסור שהם יהיו  –הבנתי. שאלה שנייה  יניב:

ר לגבי עמותה שיש לה גירעון כל כך הפסדיות או דברים כאלה. מה זה אומ

 גדול? האם זה יכול לסכן את העמותה משפטית? 

זה לא יכול לסכן את העמותה משפטית, מפני שאנחנו .. מאוד יציבה, מאוד  ח מועלם: "רו

מיליון  2.5יעיל בכסף. אל תשכח שיש לנו התחייבות לקופה לפיצויים של 

 שקל, 

 שנים. 5 כן, כאן התחיל הסיפור לפני יניב:

.. שזה רשום וזה מאזן את הגירעון למעשה שיש לנו, אז כך שאנחנו,  ח מועלם: "רו

 כשאנחנו עובדים לטווח ארוך, אנחנו עומדים על אפס, על אפס גירעון.

 תודה. יריב פישר:

 אבל זה מאפשר לה תמרון. זאת אומרת המנהל צריך להזיע קשה בשביל זה. ח מועלם: "רו

מקרה הזה מסכים עם יוסי לגמרי. אני חושב שהגיע הזמן לסיים עם אני ב יריב פישר:

 הדבר הזה.

או קיי, תודה לסגנית ראש העירייה מחזיקת תיק הספורט, גברת עופרה בל,  משה פדלון: 

 יוסי חכם ולמנהלים וכמובן ל... תודה רבה.

 תודה רבה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 של חברת מוסדות חינוך ותרבות הרצליה בע"מ 7201דצמבר  31דו"ח כספי ליום  -סעיף טו 
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של חברת מוסדות חינוך ותרבות  2017דצמבר  31דו"ח כספי ליום  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 רואה החשבון בבקשה. מי מציג? . הרצליה בע"מ

 החברה מוסדות חינוך, מועלם.  יהודה בן עזרא: 

 מועלם.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 בבקשה.  משה פדלון:

 ערב טוב. לפרוטוקול, מאיר ארביב מ... לזר רואה חשבון. ח מאיר ארביב: "רו

 רואה חשבון מאיר ארביב, תודה רבה.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

טוב, חברת מוסדות חינוך, מי שלא זוכר, היא מאחדת בתוכה שני, את  ח מאיר ארביב: "רו

ה השנה שבה זאת היית 2017שני המתנ"סים, נווה ישראל ויד התשעה. בשנת 

השלימו למעשה את העברת רוב הפעילות של החברה של שני המתנ"סים 

בעצם לתאגיד העירוני. זה מצוין בחוות הדעת שלנו, למעט, למעט העניין 

הזה, לא מצוין בו שום דבר נוסף כך שחוות הדעת היא סטנדרטית. 

המשמעות היא שהדו"חות מוצגים לפי כללי חשבונאות. אם נעבור לעמוד 

המאזן, אנחנו רואים שנפח המאזן ירד לעומת שנה שעברה. סך הכול  3ספר מ

נכסים לעומת, סך הכול נכסים שנה שעברה וסך הכול התחייבויות נכסים 

בשנה שעברה. זה דבר ₪ מיליון  7.859מיליון שקל לעומת  5.941נטו 

שמתאפיין ונוצר כתוצאה מאותה העברה של הפעילות שזה עבר די בהדרגה 

הקיטון בנכסים ובמזומנים ושווה ך השנה לתאגיד העירוני. רוב במהל

מזומנים והפיקדונות, כך ששאר הנכסים, המחאות לגבייה והמחאות לקבל 

חייבים ... סכומים שהיו צריכים להתקבל במהלך השנה הקרובה, שלושתם 

ביחד הם פחות או יותר מקבילים למה שהיה בשנה שעברה. הם כמובן גם 

מיליון לעומת  1.302. זה חלק מהעניין. הרכוש הקבוע 2018 התקבלו בשנת

ומשהו אלף שקל ופחת שקיזז את  200-מיליון השנה. היו רכישות של כ 1.269

זה. סך הכול אין הבדל גדול. ההתחייבויות השוטפות, יש פה רק דבר אחד 

שניתן לציין שהוא משמעותי. בעובדים ומוסדות בגין שכר יש גידול 

אלף שקל שרובו נובע מהעברה של הפיצויים שמגיעים  900-כ משמעותי של

לעובדים שעברו לתאגיד. בדרך כלל זה בזמן ארוך פיצויים, אנחנו מניחים 

שישולמו אי שם בזמן הארוך ולכן הם מוצגים בדרך כלל בזמן הארוך. אם 

 592-מיליון ל 1.912-תסתכלו פה, תראו שיש ירידה בפיצויים בזמן הארוך מ
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י הרוב מה שעוד לא שולם במהלך השנה, כבר הועבר לזמן קצר, אלף, כ

. סך הכול ההתחייבות 2018-כלומר הוא ישולם, הוא למעשה כבר שולם ב

מיליון  1.912אלף לעומת  592בשם סיום יחסי עובד מעביד שנותרה היא 

, היא נובעת מעובדים של 2018שתשולם בזמן הארוך, כלומר מעבר לשנת 

קה נשאר, הסעיף של המוזיקה, הפעילות של המוזיקה המוזיקה, המוזי

נשארת בתוך החברה הזאת, לכן עדיין יש לנו התחייבות של פיצויים 

-נטו, אתם רואים שיש ירידה מלעובדים שימשיכו לעבוד בחברה. נכסים 

, בתהליך של ההעברה נוצר איזשהו גירעון אבל הגירעון 315-מיליון ל 1.070

מיליון נכסים  1.070את הנכסים נטו שנשארו. היה  הזה בעצם הקטין את ה,

מן  2018מן הסתם, בשנת  2018אלף. בשנת  315נטו, מעין עודף, נשאר רק 

הסתם זה יהיה דומה. לגבי הדו"ח על הפעילויות. הירידה נובעת בעיקר כמו 

מיליון. עלות הפעילות  19.710מיליון לעומת  22שאמרנו מהמעבר לתאגיד. 

מכירה הנהלה וכלליות עדיין נשארה. מה ש, בשנה הבאה זה  ירדה. הוצאות

יהיה שונה לחלוטין, זה יהיה דו"ח  שאולי שליש מזה. סך הכול הוצאות נטו 

אלף נווה  257אלף,  275, מתוכו כחצי מיליון במתנ"ס יד התשעה. 787לשנה 

 ישראל. זה הכול. אם יש שאלות, 

 מה השורה התחתונה הגירעון? משה פדלון: 

אלף השנה, אבל זה רק הקטין נכסים נטו שהיו  787שורה תחתונה  ח מאיר ארביב: "רו

 אלף שקל.  315בשנים קודמות וזה הביא אותנו ליתרה של נכסים נטו של 

אני רוצה לציין שלמעשה חברה של מוסדות חינוך הולכת ונעלמת עם  יהונתן יעקובוביץ: 

סים. בנוסף לזה ... מערב ההשתלבות של כל הפעילות בתוך החברה למתנ"

וסך הכול התנועה העיר עבר לתאגיד התרבות. זאת החלטה נבונה לטעמי 

הזאת תישאר בשנה הבאה למינהל יותר מאשר ... בעיקר רק בגלל ה... 

שנשאר ביד התשעה. אבל בכל מקרה, מגיע תודה לכל העוסקים  במלאכה 

 וממשיכים ...

 גם אני אמרתי את זה.  מאיה כץ:

תודה לרואה החשבון ארביב. תודה רבה ליהונתן .. החברה. אני רוצה  דלון: משה פ

להודות ליקי ומנהלי ה.., ברשותכם, אני רוצה לסכם את הדו"חות הכספיים. 

כאשר אני בוחן את היקפי הפעילות בעמותות, ההצלחות, התפוקות והניהול 



 ד.נ.  07529
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

53 

 

בניהול הכספי  מיליון שקל זו הצלחה 1.5הנכון של העמותות, גירעון כולל של 

 של העמותות ועל כך תודה רבה לכולם. 

 יש עוד תאגיד אחד.  יהונתן יעקובוביץ: 

 בסדר.  משה פדלון: 

 )מדברים יחד(

 לא, לא רשום לנו.  יריב פישר:

 לא מופיע בסדר היום.  מאיה כץ:

 האסיפה הכללית זה הישיבה הבאה.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 אפריקה ישראל מגורים בע"מ התקשרות עם חברת –סעיף טז 

 התקשרות עם חברת אפריקה ישראל למגורים בע"מ.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 יש לכם את כל המסמכים ואת כל הפרוטוקולים ואת כל ההערות.  יהודה בן עזרא: 

 יש לי רק שאלה. מאיה כץ:

 אבל כדאי להגיד כמה מילים.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 בקשה.ב ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 ענת תגיד כמה מילים קודם. יהודה בן עזרא: 

 בבקשה ענת.  משה פדלון: 

יש בפניכם בעצם שלושה מסמכים שמבקשים את ההבנות בין העירייה  ד ענת קרן בהרב: "עו

לבין חברת אפריקה ישראל ביחס לפיתוח התשתיות במתחם הכוכבים. 

ייה לאפשר המסמך הראשון הוא סיכום דברים שבמסגרתו הסכימה העיר

לבעלי הדירות ליהנות מזיקת הנאה לרבות מעבר לכלי רכב מתחת לקרקע 

והחברה לקחה על עצמה לתכנן ולבצע את תכנון תת הקרקע במתחים האלה. 

 6-ו 5כאמור דרך אגב כל ההסכמים האלה מתייחסים למתחמים, למתחמים 

/ב שאלה המתחמים שהוקצו לחברה במסגרת 1985בתחום תוכנית הר/מק/

המכרז של מחיר למשתכן .. ישראל. אז המסמך הראשון הוא סיכום הדברים 

האלה. המסמך השני הוא בעצם התחייבות חד צדדית של החברה לממן 

חניות תת קרקעיות, מאחר ועל פי התכנון של החברה במתחמים,  60הקמת 

הוא  תיטיב עם הדיירים, נגרמו חניות ציבוריות עיליות והמסמך השלישי
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כם פיתוח תשתיות שהוא, זה בעצם שהובא לאישור מועצת, שהוא בעצם הס

 זה שהובא, 

יהונתן, מישהו כנראה לא היה בבית שלך, זה כבר פעם שנייה, אתה אומר  יהודה בן עזרא: 

 ש...

 מה לעשות. יהונתן יעקובוביץ: 

 )מדברים יחד(

 כולם קיבלו ואתם לא קיבלתם? יעקנין: 

  כולם קיבלו. יהודה בן עזרא: 

 אפילו אליי זה הגיע.  טובה רפאל:

 ענת, בבקשה. משה פדלון: 

הסכם פיתוח התשתיות מובא בעצם לאישורכם. במסגרת סעיף  ד ענת קרן בהרב: "עו

/א לפקודתך העיריות של סעיף חדש בפקודת העיריות שמאפשר לעירייה 198

להתקשר בפטור ממכרז עם יזם לביצוע עבודות פיתוח. חוקק סעיף מיוחד 

לפקודת העיריות שקבע כל מיני תנאים לאישור, קבע הקמתה של ועדה 

ברשות המנכ"ל, גזבר, יועץ משפטי ומהנדס, שמקבלת את חוות הדעת של 

המהנדס והגזבר ונותנת בעצם המלצה למועצה להתקשר בהסכם, לאחר 

שהיא שוכנעה בהתקיימות התנאים שאמורים בסעיף ושההסכם הנדרש הוא 

א פשוט מטיבה עם העירייה סך הכול. שתי נקודות רק שאני מתאריך נכון והי

בסיכום הדברים נשאר איזשהו זכר להתקדמות המשא ומתן כי רוצה לציין. 

בתחילתו חשבנו שאף אחד לא יבצע את העבודות, בסופו של דבר, תבצע את 

החניות, בסופו של דבר היא רק, לא רק, היא מממנת את הקמתן וצריך 

בסיכום הדברים לעניין הזה. הנקודה השנייה היא  לעשות את ההתאמה

שאנחנו גם קשורים בהסכם גג עם רמ"י, ואנחנו קבענו בהסכם שאחרי 

החתימה אנחנו נמסור גם לרמ"י הודעה ואם היא תתנגד להסכם או ככל 

שהצדדים לא יגיעו להסכמה אחרת, אז כל משרד יהיה רשאי לבטל את 

 ההסכם. זה מה שמובא כרגע אצלכם.

 יש לי שאלה.  מאיה כץ:

 בבקשה מאיה. משה פדלון: 
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שאלה משפטית כדי להגן על עצמנו בתוך הסיפור הזה, כי אנחנו יודעים שיש,  מאיה כץ:

היו כל מיני התדיינויות כל הזמן מול אותם זוכים וכל פעם מוצאים דווקא 

בעירייה כגורם שהוא אחראי. עכשיו פה רשום בסעיף סיכום הדברים, על 

רה לתכנן  ולבצע על חשבונה את פיתוח תחום התת קרקע הציבורי החב

במתחמים אלה, כמו גם לחייב את בעלי הדירות לתחזק בהמשך ועל חשבונם 

ההסכם שלנו הוא מול שטחים אלה. עכשיו מה בעצם אני באה לשאול. 

אפריקה, כלומר אפריקה הם אלה שצריכים ליידע את אותם דיירים בעלי 

 ושא של התחזוק על חשבונם. הדירות לגבי הנ

 לא, לא. יהודה בן עזרא: 

 תראי את נספח, ד ענת קרן בהרב: "עו

 רציתי רק להגיד את זה בקול רם שייאמר את זה לפרוטוקול, מאיה כץ:

 תסתכלי, מצורף, ד ענת קרן בהרב: "עו

 לא, אני הבנתי את מה אני קראתי.  מאיה כץ:

 איך זה מעוגן? תום סטרוגו:

 לא, זה כבר לא עניין שלנו. זה כבר עניין שלהם מולם.  מאיה כץ:

 כל מי שקונה דירה,  יהודה בן עזרא: 

 )מדברים יחד(

 יש כבר נספח מצורף. נספח מצורף, ירון עולמי:

 תסתכלו בחומר שאצלכם, ד ענת קרן בהרב: "עו

 עם  השליח. דובר:

לסיכום הדברים, שזה  כן, עם השליח, התוספת להסכם, יש נספח ד ענת קרן בהרב: "עו

תוספת לחוזה בניין בית משותף אגפי והחזקתו, שזה ההסכם בין אפריקה 

 לבין הדייר ושם החברה מתחייבת, שם יש ביטוי להתחייבויות.

עכשיו, אני גם שואלת את זה כי אני לא רוצה שתיווצר סיטואציה שבה  מאיה כץ:

ב שזה, שזה ייאמר הזוכים יגידו העירייה מחייבת אותנו לממן ולכן חשו

 בצורה ברורה. 

 יש לי עוד שאלה.  יוסף קוממי:

 תקשיב,  מאיה כץ:

 )מדברים יחד(
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 חניות? 60-לטובת מי ה יוסף קוממי:

 זהו, טובה רפאל:

 החניות ציבוריות, לציבור. ד ענת קרן בהרב: "עו

 ציבוריות. יוסף קוממי:

 אה, אה. ד ענת קרן בהרב: "עו

 זה לא יהיה מצב שהדיירים יצטרכו להוסיף כסף?זאת אומרת  יוסף קוממי:

 לא, זה חניות ציבוריות.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 תחנות ציבוריות. יוסף קוממי:

 כן.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 מי יתחזק את זה?  יהונתן יעקובוביץ: 

 את מה?  ד ענת קרן בהרב: "עו

 העירייה. יוסף קוממי:

 ציבוריות? את החניות ה ד ענת קרן בהרב: "עו

 כן. יהונתן יעקובוביץ: 

 חניות. 60זה יהיה חניון ציבורי. היא מממנת בתוכו  ד ענת קרן בהרב: "עו

 הם תחת הפארק?   יהונתן יעקובוביץ: 

 כן.  יהודה בן עזרא: 

 עוד שאלות חברים? משה פדלון: 

 מתחת לשב"צ.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 כן יוסי. משה פדלון: 

 זה מתחת לשב"צ.  רב: ד ענת קרן בה"עו

סליחה, אני לא סיימתי. עוד שאלה אחת. אני רוצה, אפשר לדעת מה מצב  יוסף קוממי:

ההיתרים של אפריקה ישראל, כי אני יודע שכבר דיירים חתמו על חוזים, 

 שילמו חלק מהכסף, 

 ברגע שנאשר את זה,  משה פדלון: 

 זה השלב האחרון. מאיה כץ:

 חרי זה יכול לקבל את ההיתר.מייד א יהודה בן עזרא: 

תוך כמה זמן בערך יכולים לקבל? כי כבר עברו, עברו איזה חמישה שישה  יוסף קוממי:

 חודשים. 
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 המהנדס עונה. משה פדלון: 

 מחר בבוקר החברה הולכת,  מייק:

 )נתק בהקלטה(

 אז תוך חודש ימים אפשר,  יוסף קוממי:

 אפילו פחות. מייק:

 פחות.אני אומר ש משה פדלון: 

 יופי. יוסף קוממי:

 יוסי רצה.  יהודה בן עזרא: 

 בבקשה. משה פדלון: 

אני מבקש לשאול את היועצת המשפטית שתי שאלות, רק לוודא שהבינותי  יוסף לונדון:

כראוי את המסמכים. השאלה הראשונה מתייחסת למסמך שהכותרת שלו 

 פטור ממכרז לעבודות פיתוח.

 אה, אה, ד ענת קרן בהרב: "עו

 )נתק בהקלטה(

שתיים, בסוף העמוד, האומדן של כלל עבודות הפיתוח הנדרשות במישרין   יוסף לונדון:

מיליון שקל ויש לזה המשך. האם הסכומים  169-ליישום התוכנית הוא כ

 כולם מושטים על חברת אפריקה ישראל?  2הנקובים בסעיף 

 תעני לו. עד השקל האחרון. אבל הוא לא מאמין לי, יהודה בן עזרא: 

 לא. יוסף לונדון:

 5לא, האומדן של עבודות הפיתוח שייכללו בהסכם הפיתוח בסך  ד ענת קרן בהרב: "עו

 מיליון. תקרא את ההמשך. 

 מיליון, 5-ה יוסף לונדון:

 כן. ד ענת קרן בהרב: "עו

מיליון שקל זה סכום  169-מיליון. האם ה 169-בואי נדבר על הסליחה,  יוסף לונדון:

 קה ישראל,שאפרי

 לא.  מייק:

 מיליון זה של כלל התוכנית.  169-לא. ה ד ענת קרן בהרב: "עו

 כל התוכנית כולה.  מייק:

 .2אני לא הבנתי. אני אבקש הבהרה לגבי סעיף  יוסף לונדון:
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מיליון זה האומדן הכולל של הפיתוח הכולל של כל המתחם. ...  169-לגבי ה מייק:

 כמה כתוב שם?

 מיליון. 5 בהרב: ד ענת קרן "עו

 מיליון מושטים על חברת אפריקה ישראל.  5 מייק:

 מיליון, מי משלם אותו? 160מיליון,  169-והסכום של ה יוסף לונדון:

 מדינת ישראל. מייק:

 מדינת ישראל. רמ"י. זה הסכם הגג. זה הסכם הגג יוסי.  משה פדלון: 

לבן, לא תשקיע שקל אחד בפיתוח של עיריית הרצליה, וכתוב שחור על גבי  יהודה בן עזרא: 

המתחם הזה ולא בחניות. זה מה שצריך לעניין אותנו. שאר הכסף, המדינה, 

 הסכם גג, אפריקה ישראל, לא מענייננו. 

 .. אין שום בעיה נכון לעכשיו.  משה פדלון: 

 . Aבגלל זה אנחנו מסיימים עם טריפל  יהודה בן עזרא: 

ונה מבחינתי בנושא זה, מתייחס למסמך שכותרתו פיתוח שאלה שנייה ואחר יוסף לונדון:

 תשתיות במתחם הכוכבים. 

 כן. בחוות הדעת? ד ענת קרן בהרב: "עו

 לחברי מועצת העיר, יוסף לונדון:

 כן, כן, חוות הדעת.  ד ענת קרן בהרב: "עו

אני מתייחס לפיסקה שבאמצע המסמך בעמוד הראשון. וכן התחייבות  יוסף לונדון:

(, סיכום הדברים. זו הפיסקה, רק תגידי לי 1)-הפיסקה שמתחלה ב החברה,

 שאת איתי ואז אני אמשיך.

 כן, כן,  ד ענת קרן בהרב: "עו

 אני קורא מתוך הפיסקה, אני לא רוצה לקרוא את כל הפיסקה,  יוסף לונדון:

 זה וכן התחייבות,  3בסוף  טובה רפאל:

תחום הקרקע הציבורית העילית למעט  וכן התחייבות החברה לתכנן את יוסף לונדון:

 השב"צ על חשבון החברה. מי, מי מבצע את השב"צ? מי מממן את השב"צ? 

את השב"צ מבצעת החברה הכלכלית. ומתחת לשב"צ נוצר החניון עם  ד ענת קרן בהרב: "עו

חניות תת קרקעיות לקבל את המימון מאחר והעירייה עושה את השב"צ  60

 לעשות את החניון כולו.  למעלה, היא גם העדיפה

 והמימון של השב"צ במסגרת הסכמי הגג? יוסף לונדון:
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השב"צ אני לא חושבת שאנחנו מקבלים, לא, לשב"צים אני לא חושבת  ד ענת קרן בהרב: "עו

 שאנחנו מקבלים מימון. אנחנו מקבלים מימון לפיתוח. 

 תודה רבה. יוסף לונדון:

 או קיי. משה פדלון: 

יכול להיות איזשהו מימון חלקי, יכול להיות שיש איזשהו מימון חלקי  בהרב: ד ענת קרן "עו

 אבל זה לא, 

 טוב, אנחנו עוברים, בבקשה,  משה פדלון: 

אני אלך צעד אחד אחורה. למה בעצם יש פטור ממכרז? למה אי אפשר  יריב פישר:

 לעשות מכרז לעבודות התשתיות האלה? 

 דות ב,... את העבו ד ענת קרן בהרב: "עו

 בחלק ההוא. יריב פישר:

לא, זה עבודות במתחם שאפריקה, התחלתי בזה, שזה המתחם שבו  ד ענת קרן בהרב: "עו

אפריקה למעשה זכתה ובהסכמי הגג זה המתחם שבו היא בונה ועושה את 

 העבודות ולכן הגיוני שהקבלנים שלה, היא מפתחת את זה.

פלפולים המשפטיים, במתחם אפריקה ישראל בשפה של הדיוטות ולא כל ה יהודה בן עזרא: 

תכניס עשרות קבלנים ואם אנחנו ניכנס, החברה לפיתוח תיכנס לנושא של 

 הפיתוח של חניונים, בלגן. או שאחד מנהל את הכול, 

 כן, אבל פטור ממכרז זה משהו שתמיד ... פטור ממכרז, יש עבודות פיתוח, יריב פישר:

 )מדברים יחד(

 ה עושה סדר בעבודה. ז יהודה בן עזרא: 

 מכאן אנחנו עוברים,  משה פדלון: 

 אנחנו ננסח את ההחלטה.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 בבקשה. משה פדלון: 

שבעצם נותן להם אישור להצגת שלושת המסמכים בפני מועצת העיר  ד ענת קרן בהרב: "עו

ולכך שהמועצה מאשרת את ההתקשרות בהסכם לפיתוח תשתיות לאחר 

/א. הסכם הפיתוח נערך 198התקיימות התנאים האמורים בסעיף ששוכנעה ב

 מטעמי חיסכון ויעילות .. מיטיבה עם העירייה. אנחנו נדייק את הניסוח. 

 מי בעד ההסכם? מי נגד?  משה פדלון: 

 רגע, לא הספקנו. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג
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 רגע, רינה זאבי:

 לא הספקנו.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 , לא, עוד הפעם. מי בעד ההסכם? לא משה פדלון: 

 מי בעד חבריה? עופרה את בעד או נגד? מאושר.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 מי נגד? רינה זאבי:

 אין נגד. מי נמנע? משה פדלון: 

 מי נמנע? יהונתן נמנע. תודה רבה.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

קשה להכנת ההסכם  חברים, אני רוצה להודות למנהלים שלנו שעבדו מאוד משה פדלון: 

הזה, הסכם הפיתוח, ליועצת המשפטית, לגזבר, למהנדס העיר, לתמר, תודה, 

 באמת תוצאות מצוינות. תודה. הנושא הבא.

 

 בקשה להתקשרות בהסכם להפעלת בית קפה בפארק הרצליה שלב ב' וניהולו –סעיף יז 

הרצליה שלב ב'  בקשה להתקשרות בהסכם להפעלת בית קפה בפארק ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

בין מנהלת מחלקת נכסים לאה סדובניק בפניכם. וניהולו. ההסכם, המסמך 

 לאה'לה.

 כן. טוב,  ד לאה סדובניק: "עו

 בבקשה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

לתקנות העירייה מכרזים,  /ח22כמו שהמסמך פותח ואומר לפי סעיף  ד לאה סדובניק: "עו

 המכרזים לא המליצה עליה, במידה ו.. הצעה  יחידה למכרז, ועדת 

 )מדברים יחד(

  נו, מה העניין.  צבי וייס:

 היא מציגה. משה פדלון: 

 )מדברים יחד(

 טוב, כפי ש, ד לאה סדובניק: "עו

 הלאה, הלאה לאה.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 כפי שציינתי במסמך,  ד לאה סדובניק: "עו

 )מדברים יחד(

 אפשר?  ד לאה סדובניק: "עו

 לאה, מקשיבים, מקשיבים.  מאיה כץ:
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/ח לתקנות העירייה 22בסדר, או קיי, כפי שציינתי במסמך, על פי סעיף  ד לאה סדובניק: "עו

מכרזים, אם נדונה הצעה אחת שהוגשה בגין המכרז, וועדת המכרזים לא 

המליצה עליה או לא, או לא המליצה בכלל על הצעה כלשהי, העירייה 

ז, לאחר שמועצת העירייה החליטה על כך רשאית להתקשר בחוזה ללא מכר

ברוב חבריה ולאחר ש.. שבנסיבות העניין עריכת מכרז חדש לא יביא תועלת, 

אז רק כדי ל.. את הדברים, אני אומר שיצאנו פעמיים למכרז על הפעלת בית 

הקפה בפארק הרצליה. למכרז הראשון לא ניגש אף אחד. למכרז השני שינינו 

אים. התנאי הראשון, הנושא היה, ששינינו היה חצי מספר, שינינו מספר תנ

שהפתיחה של בית הקפה שנה של גרייס מי שיזכה במכרז. הדבר השני היה 

תהייה בהתאם להוראות של רישוי עסקים ולא כפי שאנחנו הגבלנו לפני זה. 

וחוץ מזה אנחנו הוספנו לתנאי הסף תנאי נוסף, לפי בקשה שהגיעה במסגרת 

להיות מוגשת הצעה על ידי מי שהפעיל אולם מוגן השאלות, שיכולה 

-ו 2015לשמחות ואירועים. בתנאי הסף, מי שהגיש הצעה היה צריך בשנים 

 2להיות, להראות שיש לו מחזור שנובע מהפעילות שלו בכל שנה של  2017

מיליון שקל. למכרז הוגשה רק הצעה אחת על ידי חברת .. פיתוח בע"מ בסך 

אלפים מעל האומדן. ההצעה  10בתוספת מע"מ שזה לשנה ₪ אלף  180של 

הזאת לא עומדת בתנאי הסף, כמו שפירטתי, מאחר והמחזור הכספי לשנת 

 מיליון שקל. 2אלף שקל בלבד, ולא  859עומד רק על  2017

 של רשת .. זה המחזור? יריב פישר:

 כן.  ד לאה סדובניק: "עו

 רשום רק חצי שנה. 2017-ב יריב פישר:

 רק שנייה, זה לא שייך. סדובניק:  ד לאה"עו

 ש, 16-ו 2015היא לא דיברה על  יריב פישר:

 הוא צריך להראות, הוא צריך להראות מחזור.  ד לאה סדובניק: "עו

 מה שעכשיו אנחנו מביאים להצבעה לתת לו אישור ... יהודה בן עזרא: 

לא פחות חשוב. משום ואני רוצה לומר, ואני רוצה לומר דבר נוסף ש ד לאה סדובניק: "עו

 שבמכרז שלנו אנחנו גם רשמנו ש, 

 )מדברים יחד(
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לבחון גם את נושא שהעירייה יכולה  16.13במכרז רשמנו גם את הסעיף  ד לאה סדובניק: "עו

שביעות הרצון שלה מניסיון קודם. מכיוון שהמציע הפעיל לפני זה את בית 

לנו היו השגות, גם הקפה והיו לנו הרבה מאוד השגות, לא רק לנו, גם  

להנהלת הפארק, להנהלת הפארק היו השגות, גם להנהלת הפארק היו 

השגות וגם אני צירפתי לכם, צירפתי לכם רק מסמך אחד מתוך הרבה 

מסמכים שנמצאים אצלנו, שזה ביקורת תברואה שהייתה בבית הקפה וניתן 

ים לראות ממנה שהמצב היה שם מאוד חמור. מהטעמים האלה אנחנו מבקש

בעצם לא לפרסם מכרז נוסף ולאפשר לנו, ולאפשר לנו פטור ממכרז ולאפשר 

 לנו,

 לאפשר משא ומתן.  יהודה בן עזרא: 

 אני רוצה להגיד מילה.  ירון עולמי:

 לאפשר לפנות למציעים,  טובה רפאל:

 כן, כן.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 יש כללים לניהול משא ומתן.  יהודה בן עזרא: 

 ()מדברים יחד

 משא ומתן כמו מכרז.   ירון עולמי:

אפשר רגע שאני כיו"ר ועדת מכרזים, הוועדה מצאה, כפי שלאה הציגה, את  טובה רפאל:

הדברים על המחזור הזה. מכיוון שיצאנו פעמיים למכרז, לא היינו .. ליציאה 

למכרז נוסף. מאידך הלוח זמנים והמקום כבר משופץ, אז הוועדה מצאה 

פני המועצה לשקול את העניין שהאגף יוכל לפנות למפעילים לנכון להעמיד ב

ולהגיע איתם להסכמה, כמובן במגבלות המכרז, בהתאם למה שמאפשר, 

להגיע להסכמות עם מציע ראוי בהתאם למגבלות המכרז כמו שאמרתי 

ולסגור את העניין, וזה בא כאן לפניכם כדי לאשר את זה. אם אתם יכולים 

 בבקשה לאשר את זה. 

 כן ירון, בבקשה. שה פדלון: מ

ממש בכמה מילים. דבר ראשון, אין לי בעיה שנעשה התקשרות לא במכרז,  ירון עולמי:

נהפוך הוא. זה לא מכרז שני. זה מכרז שלישי. זה מכרז שני אחרי השיפוץ 

והיה מכרז אחד לפני השיפוץ. השיפוץ, כפי שאת אמרת כאן פעם שעברה 

ם שאיך שהמקום היה לפני כן הוא לא היה במועצה, נועד לכך שאתם סברת
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ראוי והיה קשה לקיים בו מטבח כמו שצריך ושירות כמו שצריך, לכן כל 

המכתב הזה של שמרינצקי, גם שמרינצקי וגם בעל הבית שהיה שם מקודם 

הודה שקשה לעבוד שמה. כך .. זה די, די לא הוגן. גם בנושא השירות אגב, 

ני מכיר אותו בגלל שהוא עבד שמה ואני יצא לי אני רק רוצה לציין, גיל .. א

לפגוש אותו כמה פעמים, אבל שיהיה ברור, אנחנו למשל ביקשנו והם 

העסיקו אנשים בעלי צרכים מיוחדים, בעלי מוגבלויות, בית אקשטיין, יש 

להם עשר תעודות הוקרה, אז לא תמיד אפשר לבוא בתלונות על שירות כי 

שוב הדברים הנוספים. בנוסף, ממה שאני לפעמים אין מה לעשות, גם ח

אבל שלמכרז הזה, אחרי כמו הבנתי, והבנתי, אני לא חבר ועדת מכרזים, 

שאמרת שני מכרזים שאף אחד לא ניגש, זה המכרז השלישי, הבן אדם 

שהפעיל את הבית קפה מקודם ניגש עם מציע נוסף, משותף. השותף הזה גם 

 פנה,

 א.לא, הוא ל ד לאה סדובניק: "עו

אליכם לפני כן עם בקשה מסוימת שדחיתם, כדי שהוא יצטרף למציע ויציגו  ירון עולמי:

 מחזור יותר גדול ואתם סירבתם לזה. גם עכשיו, 

 לא, זה סילוף, אני מצטערת אבל זה סילוף של העובדות.  ד לאה סדובניק: "עו

 זה מה שאני יודע. ירון עולמי:

 לא, לא,  ד לאה סדובניק: "עו

 אבל זה לא רלוונטי.  ענת קרן בהרב: ד "עו

 אבל זה לא רלוונטי.  ד לאה סדובניק: "עו

כמו שהבנתי שבכל מקרה הם מעוניינים להיכנס במשותף ולעשות ... יותר  ירון עולמי:

 גדול. 

 )מדברים יחד(

לא, אין לי בעיה. אני רק מבקש דבר אחד, דבר אחד בשביל ההגינות, אני  ירון עולמי:

דברים וזה, שברגע שיש איזשהו, כמו שאמרתם עכשיו, אומר את ה

התקשרות ללא מכרז למציעים, קודם כל לפנות למי שהציע כאן הצעה שהיא 

 גם יותר גבוהה מהצעת המינימום.

 ירון, אנחנו .. ולא למציע אחד, מאחר וכרגע אנחנו לא,  ד ענת קרן בהרב: "עו

 יש זכות להגיש. אבל גם לו יש זכות להגיש. גם לו  ירון עולמי:
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 )מדברים יחד(

 מציע שנפסל, אי אפשר לפנות אליו, סליחה. הוא לא עומד בתנאי המכרז.  טובה רפאל:

 אבל אני אומר לך שהוא רוצה להגיש במשותף.  ירון עולמי:

 )מדברים יחד(

.. אם אני טועה, תתקני אותי. תשתדלי לא לתקן אותי. מה שירון אומר,   יהודה בן עזרא: 

 היה באופן שוויוני.זה י

 נכון. ירון עולמי:

הוא שואל האם כתוצאה מזה שפסלנו במכרז, אי אפשר לנהל אתו משא  יהודה בן עזרא: 

 ומתן. כן אפשר לנהל אתו משא ומתן.

 אז לא, אני אענה, לא. זה חייב להיות שוויוני בתנאים של המכרז. ד לאה סדובניק: "עו

 )מדברים יחד(

 קיי, זה דיון שלא קשור להצבעה. יש כללים למשא ומתן. או  יהודה בן עזרא: 

 )מדברים יחד(

 אנחנו מבקשים להעלות להצבעה לאשר את ה,  יהודה בן עזרא: 

יהודה, אני כתבתי לכם כשהמכרז יצא, שיש לו בעיות. אמרתם לי הכול  יריב פישר:

וד בסדר. לא יכול להיות בכל גוש דן וגרי מכיר את זה יותר טוב ממני, בה

השרון, ברעננה, בכפר סבא, בתל אביב, כל מכרז כזה מביא הון לעירייה 

ואנשים רבים עליו ופה בעיר כולם ברחו מזה. לא יכול להיות. יש שם מלא 

 מלא בעיות במכרז הזה. התעלמתם, 

 )מדברים יחד(

לא עשו מספיק. אני אומר לכם שמה שאתם עושים עכשיו זה טעות. אם  יריב פישר:

 ד מכרז ותתקנו ..., תצאו לעו

 אבל זה מכרז מתוקן.  ירון עולמי:

 תתקן את כל ההגבלות,  גרי גוזלן: 

 אתה התלוננת על המכרז הראשון. זה המכרז השני. ירון עולמי:

שלא תוקן מספיק. מה זה השטויות האלה להעביר ציוד ממקום למקום? מה  יריב פישר:

זה עירייה עשתה את זה? זה השטויות האלה? איזה הגבלות על אוכל?  אי

 תתקנו את הדברים. 

 תעשו מכרז חדש. צריך לשבת עם אנשים שמבינים בתחום. גרי גוזלן: 
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 אבל אין לנו זמן למכרז חדש. אתה, בינתיים העירייה עושה הכול לכאורה,  ירון עולמי:

 גם ככה לקח חצי שנה.  יריב פישר:

 אלף שקל. 15כל חודש  ירון עולמי:

 ופי.י יריב פישר:

 סתם. ירון עולמי:

 מינהל תקין.  יריב פישר:

 כבר שנה שלמה המקום סגור.  ירון עולמי:

 אני רוצה, ד לאה סדובניק: "עו

 האזור הוא אזור מדהים. הפארק יפיפה. כל בר, כל בית קפה. זה לא טוב. יריב פישר:

 אני רוצה להזכיר לכולנו שגם בית הקפה, איך הוא נקרא? יהודה בן עזרא: 

 גן סיפור. ד לאה סדובניק: "עו

גן סיפור, היו שני מכרזים ויותר ולא היה אף אחד ורק כתוצאה ממשא  יהודה בן עזרא: 

 ומתן הגיע מישהו שעושה קופה טובה שם. הוא עושה עבודה טובה גם. 

 ללא ספק. יריב פישר:

 נמצא.  אז בואו נקווה שבמשא ומתן שוויוני נמצא מישהו. אולי לא יהודה בן עזרא: 

אני רוצה לומר גם, אני רוצה גם לומר עוד דבר ולחדד, כי כולם  ד לאה סדובניק: "עו

אין מטבחים שם, זה לא, זה חושבים, לא כל דבר ניתן לעשות במקום הזה. 

לא מסעדה, זה בית קפה, זאת אומרת זה היה בשעתו, זה הוקם כקיוסק 

ופציות שלו, אבל אי ולאחר מכן עכשיו הפכנו אותו לבית קפה מבחינת הא

אפשר לעשות שם גם מוצרי, מה שנקרא, גם מטבח חלבי וגם מטבח בשרי. 

יש מגבלות. לכן חלק מהבקשות שהיו לא יכולות לעמוד בקריטריונים, אז 

 עדיין זה בית קפה, 

 אני מעכב פה חברי מועצה.  יהודה בן עזרא: 

 .. עובד עם מטבח יותר קטן מהמטבח הזה.  יריב פישר:

 דברים יחד()מ

 לא, אני אומר לכם ש... תתקנו, תצאו  למכרז.  יריב פישר:

 נקווה לעשות כאן משא ומתן שוויוני ולכבד, יהודה בן עזרא: 

 זה לא משא ומתן שוויוני. יריב פישר:

 אבל יריב, זה שנה וחודש כבר. סליחה, יותר, מיוני. ירון עולמי:
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שלכם דרקוניים ובשום מקום אחר לא אני אמרתי לך מההתחלה שהתנאים  יריב פישר:

 קורים. אמרתם לי מה פתאום, הכול בסדר. 

 אני אמרתי לך? ירון עולמי:

 פה, זה עלה כאן.  יריב פישר:

 אני אמרתי לך ב... ואמרתי לך אתה צודק. על מה אתה מדבר?  ירון עולמי:

 )מדברים יחד(

 .. ונעשה הצבעה חברים.   יהודה בן עזרא: 

אני אצביע בעד ההצעה להתקשרות בהסכם ובהזדמנות זו אני אבקש לשוב  יוסף לונדון:

ולהתריע על נכס עירוני שעומד ללא שימוש מספר שנים. בסמוך לבית הקפה 

למרות תמוז בפארק לצד מבנה שעומד ריק מיום הקמתו לפני מספר שנים. 

דברים שאמרתי בנושא זה בוועדות שונות, המבנה עדיין ריק. אבקש לטפל 

הקדם בנושא זה. בנוסף אני מבקש לדעת האם יש נכסים נוספים של ב

העירייה העומדים ללא שימוש במשך למעלה מחצי שנה. אם יש נכסים 

כאלה, אני מבקש לקבל רשימה מפורטת ולקבל הסבר מדוע נכסים אלה 

 עדיין ללא שימוש. תודה. 

 או קיי. משה פדלון: 

 ברשותכם, מי בעד? מי נגד? אין נמנע אני מבין.אנחנו מצביעים.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 רק יריב, נכון? רינה זאבי:

 יריב נמנע. תודה רבה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 רגע, כמה ספרת?  יריב פישר:

 בעד.  11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 )מדברים יחד(

 עדיין. 19נו . אנח19-זה רוב מ 10לא קשור. גם   יריב פישר:

 בעצם היינו צריכים להחזיק את ה..  יהודה בן עזרא: 

 זה רוב מוחלט.  10, 19-. מ21אני לא אומר  יריב פישר:

 הלאה.  משה פדלון: 

 

 אישור המלצות ועדת הנצחה –סעיף יח 
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אישור המלצות, אני מעלה מולכם את אישור המלצות ועדת ההנצחה.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

שם ברשותכם. אבקש להצביע על זה  –כם. בואו נעבור שם החומר לפני

 בחבילה אחת. 

 אני מתנגד.  יוסף לונדון:

 אתה מתנגד למה? ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

אני מתנגד להצביע על זה כמקשה אחת. לי יש הערות לגבי הנצחות   יוסף לונדון:

 . או שתאפשרו לי להביע את עמדתי או שכל שם יעלה להצבעהספציפיות

 בנפרד. 

 תגיד לגבי הסעיפים שיש לך השגות, בסדר?   רינה זאבי:

, הנצחת שמו של 2סעיפים שלגביהם אני מצביע נגד. הסעיף הראשון, סעיף  יוסף לונדון:

דין יוסף כהן זיכרו לברכה. תלמיד תיכון ראשונים שנהרג בתאונת אופנוע.  

ו נפטר ראוי לדעתי ואמרתי את זה לא פעם ראשונה, לא כל מי שנהרג א

להנצחה עירונית. איננו מנציחים ובצדק פועלים שנהרגו בתאונות עבודה 

 4בהרצליה. איננו מנציחים חולים שנפטרו בגין זיהומים בבתי חולים. 

אלפים איש בשנה נפטרים בישראל בגלל זיהומים בבית החולים. הרצליה 

סבור שצריך היא עיר חיה ותוססת ואינה צריכה להפוך לאתר הנצחה. אינני 

להנציח נפטרים, מי שנהרג בתאונת דרכים ולא משנה מאיזה משפחה הוא 

 ולכן אני מצביע נגד ההחלטה של ועדת ההנצחה. 

אני רוצה רק להגיב בנושא הזה. תראה יוסי, אתה יודע, אני מאוד מכבד  ירון עולמי:

אתה אומר אותם בנחת, כן? באמת מה, מה אותך על הדברים שאתה אומר. 

קע? מה כואב? הרי לא דיברנו כאן על הנצחה ספציפית. קבעה העירייה נפ

ומידת ההיגיון אמרה בואו נעשה באמת אנדרטה לכל הנפגעים מתאונות 

דרכים ותוסיף עוד ...., הייתי מבין אותך אם היית אומר נעשה רק לבן אדם 

 הזה. הייתי אומר אולי זה באמת מוגזם. 

 זה גם לא שמי. רינה זאבי:

 כן, זה לא שמי.  ן עולמי:ירו

 זה לא שמי.  רינה זאבי:

 לכולם. נפגעי תאונות הדרכים.  ירון עולמי:
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איפה הגבול? איפה הקווים האדומים? האם אתה סבור שכל אדם שחי  יוסף לונדון:

 בהרצליה ונפטר, ראוי להנצחה? 

 לא. משה פדלון: 

 אני חושב שלא.  יוסף לונדון:

 יהם בקשות, אבל באים אל ירון עולמי:

תאונות דרכים? תאונות דרכים זו סיבה להנצחה? מה קרה? מי שמת בבית  יוסף לונדון:

 חולים, זה סיבה להנצחה? 

 אם זה ייתן, ירון עולמי:

 הרי אנחנו עיר חיה. אנחנו לא בית קברות.  יוסף לונדון:

אפילו למה לא? אתה רוצה קבורה אזרחית. תקשיב, אם זה ייתן מזור ו ירון עולמי:

.. יעשו אנדרטה כללית, לי זה שווה את זה. איך לכמה דקות לאותה משפחה, 

אני איתך? שווה את זה. הדיון כאן אגב, לדעתי לא מכובד ולא מכבד כי 

המשפחה תראה את זה אבל לא איכפת לי, אין לי בעיה עם זה. אני רק אומר 

גם צריך לכבד  באמת, לא כל אחד, זה לא, זה לא קשה. מה זה עיר חיה? לא,

את אלה שנפלו, את אלה שמתו. למה לא? אתה יודע יש בניו יורק, עיר הכי 

חיה בעולם, הם שמים על כל ספסל איזה שם של מישהו משהו, כי לא איכפת 

 להם. הם אומרים בכיף, למה לא. 

 של תורם. יוסף לונדון:

 לא,  ירון עולמי:

 של תורם. יוסף לונדון:

 כן, כן.  יריב פישר:

 של תורם. יוסף לונדון:

עושה את זה בכסף, אני עושה את זה כי אני רוצה. אז עוד יותר טוב. אני  ירון עולמי:

 בסדר. 

 או קיי.  משה פדלון: 

 )מדברים יחד(

 אני בעד לאשר כמעט כל בקשה.  ירון עולמי:

 וההסתייגות השנייה שלי, יוסף לונדון:

 בבקשה, משה פדלון: 
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הנצחת אילנה בלומנפלד זיכרה לברכה.  -  7ני אצביע נגד זה סעיף שעליה א יוסף לונדון:

אילנה בלומנפלד זיכרה לברכה ניצולת שואה. אני מצטער. בלומנפלד, אני 

בהרצליה גרו מתנצל. הנצחתה, הנצחת אילנה בלומנפלד זיכרה לברכה. 

וגרים מאות ניצולי שואה. האם אתם מתכוונים להנציח כל אחד ואחד מהם 

פרטני? אני חושב שזו החלטה לא מתקבלת על הדעת. גם אם יגידו לי באופן 

שזה בספסל, בבית מורשת, פשוט החלטה לא נכונה, לא ראויה שגוררת 

אותנו למחוזות מוזרים ביותר. אבל אי אפשר רק לבקר, אני ארשה לעצמי 

גם לומר מילה טובה. אני מבקש לציין שאני גאה שעיריית הרצליה מטפלת 

החיים בצורה מעוררת השראה וכבוד. הלוואי ומדינת ישראל תנהג  בניצולים

נוהגת בניצולי בניצולים החיים שעדיין חיים איתנו כפי שעירייה הרצליה 

השואה אבל היחס המיוחד, הראוי והנכון לניצולים, אני מבקש להודות 

באופן מיוחד לראש העירייה משה פדלון שהטיפול שלו בנושא הזה מעורר 

 לגבי ההנצחה, אני מצביע נגד. השראה. 

יוסי, פועלה של האישה אילנה, היא עשתה פה עבודה נהדרת בעיר. היא  משה פדלון: 

היא עברה בבתי הספר, העבירה הרצאות על השואה, הופיעה בכנסים, 

בכנסים לאומיים ובינלאומיים. אישה מאוד מיוחדת. היא שרדה את הופיעה 

  השואה. תקרא את ההיסטוריה שלה.

 היא הייתה הרוח החיה בבית מורשת.  ירון עולמי:

 סנטימטר,  10ספסלים שיש בבית מורשת, תווית של  12מתוך  משה פדלון: 

 בואו נמשיך. זה על דעתו. בואו נמשיך. יוסף קוממי:

 )מדברים יחד(

 נעבור להצבעה, למעט השניים האלה שבהם יוסף מתנגד.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

לאור ההסבר של ראש העיר, אני מסיר את ההתנגדות שלי לגבי ההנצחה  יוסף לונדון:

אני אצביע בעד. לגבי תאונת הדרכים, ההתנגדות שלי בעינה  7ולגבי סעיף 

 עומדת. תודה רבה. 

 הצבעה על כולם פה אחד למעט ההתנגדות של יוסף.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 .2סעיף  יוסף לונדון:

 יוסף כהן.  דין ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 כן. משה פדלון: 
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 תודה רבה.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 אישור המלצות ועדת התמיכות –סעיף יט 

אישור המלצות ועדת התמיכות. חבר מועצה שמוצא את עצמו בניגוד  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 עניינים מוזמן לצאת כעת.

 רגע, אם יש לי רק אחד,  ירון עולמי:

 תה צריך לצאת. א ד ענת קרן בהרב: "עו

 אבל אני מצביע על הכול. אני לא מצביע על הפרקינסון.  ירון עולמי:

 )מדברים יחד(

 לא, דוד שלי מתנדב בעמותה.  ירון עולמי:

 תגיד לי, אפשר להצביע כשאין קוורום?  יוסף קוממי:

 למה אין קוורום? רינה זאבי:

 יש אפשרות. ד ענת קרן בהרב: "עו

 ת? אז יש אפשרות. יש אפשרו יוסף קוממי:

 כן, יוסי בבקשה.  משה פדלון: 

 אני עוד מעט צריך לצאת.  צבי וייס:

 )מדברים יחד(

 בבקשה יוסי. משה פדלון: 

לגבי נושא של ניגוד עניינים, היועצת המשפטית של עיריית הרצליה אמרה לי  יוסף לונדון:

צאת, והסעיף הזה עוסק בהק 1שאינני יכול להשתתף בהצבעה לגבי סעיף 

 סליחה שאני, 

 באגרות והיטלים,  ד ענת קרן בהרב: "עו

בסעיף הזה אני לא משתתף בדיון ואני לא אצביע. אני לא באגרות והיטלים.  יוסף לונדון:

חושב שבגלל סעיף אחד, אלא אם כן היועצת המשפטית תורה לי אחרת, 

 שבגין סעיף אחד אני צריך לצאת עכשיו מההצבעה. 

 לא, לא בכל ההצבעות. יהודה בן עזרא: 

הכללים הם פורמליים ולא אני המצאתי אותם ותעשה אתה את  ד ענת קרן בהרב: "עו

 ההחלטה.
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האם את אומרת שעכשיו אני צריך לקום ולהימנע, ולא להשתתף בכל  יוסף לונדון:

 ? ההצבעות

 לא, לא, יהודה בן עזרא: 

 לא, רק בסעיף הזה. ד ענת קרן בהרב: "עו

 מה פתאום.  : יהודה בן עזרא

 אז בסעיף הזה אמרתי, בסעיף הזה אני לא משתתף.  יוסף לונדון:

 מה זה, איזה דפים: כי הנחתם לנו דפים מרוכזים.  ירון עולמי:

 זה המרוכז. רינה זאבי:

 אז אין כאן משהו,  ירון עולמי:

. זה באמת מתחיל להיות קצת אפילו מגוחךרק דקה, בואו נעשה סדר.  יהודה בן עזרא: 

יוצאים / נכנסים. אנחנו, בואו נעשה את זה נכון. שיישבו כולם, ענת, ולא 

ישתתפו בהצבעה בקטע שיש להם ניגוד עניינים. לא נתחיל להוציא סעיף 

 אחד החוצה סעיף אחד פנימה. ענת, זה בסדר? אפשר לעשות את זה? 

 מה?  ד ענת קרן בהרב: "עו

 הזמן מי לא השתתף.  לא, אנחנו נרשום כל ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 מי שלא משתתף ויש לו ניגוד עניינים, שיגיד אני לא מצביע.   רינה זאבי:

 בואו נעשה את זה הגיוני. תגידו לווייס להיכנס.  יהודה בן עזרא: 

 אני לא בטוח יהודה. נדמה לי שלא צריך להיות בדיון. יריב פישר:

 ם. יהודה, אלה הכללים הפורמליי ד ענת קרן בהרב: "עו

 אבל המנכ"ל,  משה פדלון: 

 )מדברים יחד(

 ונצא החוצה וניכנס. משה פדלון: 

בסדר. כאילו פורמלי, יש למישהו ניגוד עניינים שייצא. מי שאין לו, מי  יהודה בן עזרא: 

 בעד? 

 יפה.  משה פדלון: 

 פה אחד, תודה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

ית. יש למישהו ניגוד עניינים בזהות יהודית זהות יהודית דמוקרטפה אחד.  יהודה בן עזרא: 

 דמוקרטית? 

 אף אחד. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג
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 מי בעד?  יהודה בן עזרא: 

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

פה אחד. מתן תמיכות בנושא בריאות. אני חושב שכולם בניגוד עניינים  יהודה בן עזרא: 

 בנושא זה.

 בריא, אתה אומר, אה יהודה?אף אחד לא  ירון עולמי:

 )מדברים יחד(

 אני בניגוד עניינים לכאורה לגבי עמותת פרקינסון.  ירון עולמי:

 הוא לא משתתף בהצבעה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 אתה לא משתתף, לא מצביע. מי בעד?  יהודה בן עזרא: 

 מה זה? על מה זה? יוסף קוממי:

 בריאות. שב, שב, יהודה בן עזרא: 

 גמרנו כבר. זאבי:רינה 

 די ירון.  יריב פישר:

בהתאם להמלצת הגורם המקצועי לחלק את הסכום, זאת אומרת גם  יהודה בן עזרא: 

 חלוקת הסכומים אנחנו הצבענו בעד. 

 כן, פה אחד. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 פה אחד. יהודה בן עזרא: 

 תודה רבה. תמיכה כוללים. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 מתן תמיכה בנושא כוללים. מי בניגוד עניינים? ברדה אתה בניגוד עניינים.  א: יהודה בן עזר

 לך יש ניגוד משה? משה פדלון: 

 יש לי ניגוד.  ועקנין:משה 

 ברדה בחוץ. תיכנס עוד דקה. משה פדלון: 

 מי בעד?  יהודה בן עזרא: 

 יש לי שאלה לפני שאני מצביע.  יוסף קוממי:

 בבקשה יוסי.  משה פדלון: 

לימוד יהדות  אולפנהזו ישיבה שלישית שאני מבקש את הדו"ח לגבי בית  יוסף קוממי:

הרצליה. לא קיבלתי את זה במשך חודשיים. ... כחבר מועצת עיר, אני מבקש 

 תשובה. 
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לא נעים להודות שיוסי קוממי צודק. אנחנו לא קיבלנו את החומר והנחיתי,  יהודה בן עזרא: 

הנחיתי את מנהל אגף הרווחה להקפיא את העברת איפה מנהל אגף הרווחה? 

 התמיכה עד שלא נקבל את הנתונים שביקשנו על מנת להעביר לך.

 אני מבקש שזה יירשם בפרוטוקול. יוסף קוממי:

 בפרוטוקול.  יהודה בן עזרא: 

 נרשם יוסי. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 אתה לא מאמין לי?  יהודה בן עזרא: 

 שמה. לא, לא, נ  יוסף קוממי:

 מילה זהב. יהודה בן עזרא: 

 הכול בסדר. הכול בסדר.  יוסף קוממי:

 או קיי. יהודה בן עזרא: 

 צריך להצביע חבריה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 מי בעד?  יהודה בן עזרא: 

 אני נגד, עד שאני לא אקבל.  יוסף קוממי:

 ... ד ענת קרן בהרב: "עו

 לא, לא, לא, יוסף קוממי:

 . אולפנהלא, הוא מדבר על זה. הוא מדבר על ה סימוב: ו( ני'יוסף )ג

 . אולפנהעל ה יוסף קוממי:

 ללימודי יהדות. אולפנהאתה נגד בית  יהודה בן עזרא: 

 אני נגד עד שאני אראה את הדו"ח. יוסף קוממי:

 בסדר, מקובל.  יהודה בן עזרא: 

 הדו"ח שביקשתי.  יוסף קוממי:

 כולם בעד.  יהודה בן עזרא: 

 אני מבקש,  ף קוממי:יוס

 )מדברים יחד(

 על הכול אתה נגד?  יהודה בן עזרא: 

אני מבקש שיצוין, שיצוין היות ולא קיבלתי את הדו"ח כבר חודשיים, עד  יוסף קוממי:

 שאני אקבל את הדו"ח אז אני אחליט אם אני מצביע בעד או נגד. 
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נגד כיוון שהוא עדיין לא קיבל את  יש פה, כולם בעד, יריב נגד, ויוסי, יוסי יהודה בן עזרא: 

 הנתונים שהוא ביקש.

 ב' ביחד או רק א' הצבענו? -א' ו ירון עולמי:

 אגרות היטלי פיתוח. מי יש לו ניגוד עניינים אגרות והיטלי פיתוח?  יהודה בן עזרא: 

 לי יש ניגוד עניינים. יוסף לונדון:

 מר לונדון יוצא. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 אה, אתה לא צריך לצאת.  רא: יהודה בן עז

 תודה אדוני. יוסף לונדון:

 מי בעד? מי נגד? .. אתה לא בעד ולא נגד. יהודה בן עזרא: 

 אני בעד, אני בעד.   יוסף קוממי:

 אה, אתה בעד, בסדר.  יהודה בן עזרא: 

 עייף. אני בעד.  יוסף קוממי:

ראש העיר בניגוד עניינים. הוא  החינוך הבלתי פורמלי כולל ספורט עממי. יהודה בן עזרא: 

 לא משתתף בהצבעה. מי בעד? כולם בעד.

 בעד פה אחד. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 יפה.  יהודה בן עזרא: 

 )מדברים יחד(

 יהודה בן עזרא:  תודה רבה. הנושא הבא.

 

 אישור המלצות הוועדה לארכת שירות –סעיף כ 

. יש לכם חמישה ת הוועדה לארכת שירותהמלצואישור  –ו( ניסימוב:  הנושא הבא 'יוסף )ג

שמות של עובדים. מי בעד? פה אחד. תודה רבה לכם. תודה. בזאת נגמרה 

 הישיבה. 

 לא ללכת. רינה זאבי: 

 ו( ניסימוב:  לא, אנחנו ממשיכים.'יוסף )ג

 יהודה בן עזרא:  חברי המועצה להישאר. 

 

 -סוף הישיבה-


