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עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין 73

שנערכה ביום ג' ,י' באלול ,תשע"ח 21.8.2018
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רינה זאבי

ע .מנהל אגף ,לשכת סמנכ"ל

רו"ח רוני חדד לוי

גזבר העירייה ומנהל כספים

ד.נ.

נציגים:
שלומי אסולין
אופיר לוי
אלעד
יעקב
מיקי גולדשטיין – מנהל אגף הספורט

סדר היום:
סעיף א'  -אישור פרוטוקול
סעיף ב' – עדכון ראש העיר
סעיף ג' – עדכון מנכ"ל העירייה
סעיף ד' – שאילתות
סעיף ה' – הצעות לסדר
סעיף ו'  -הזדהות הסיעות במועצה ובחירת ועדת בחירות לקראת הבחירות לרשויות
המקומיות 2018
סעיף ז' – תב"רים
סעיף ח' – בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  339לפקודת העיריות (נוסח חדש)
סעיף ט' – הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ז'
סעיף י' – מלגת לימודים לספורטאים מצטיינים חברי נבחרת ישראל לשנה"ל תשע"ט
בשיתוף מפעל הפיס
סעיף יא' – הסכם הקצאת זכות שימוש בין עיריית הרצליה לבין תנועת הצופים העבריים
בישראל (ע"ר)
סעיף יב' – בית העלמין העירוני החדש הרצליה – המשך פעילות
סעיף יג' – מלח/פסח רזיאל
סעיף יד' – אישור המלצות ועדת התמיכות
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סעיף טו' – אישור הקצאת קרקע
סעיף טז' – אישור המלצות הוועדה להארכת שירות
סעיף יז' – אישור המלצות הוועדה לסיוע בדיור
סעיף יח' – שונות

פרוטוקול
משה פדלון:

ערב טוב חברי המועצה .ערב טוב למנהלים ולעובדים בעירייה ,אורחים
נכבדים ומכובדיי כולם .אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה.

סעיף א'  -אישור פרוטוקולים מספר  71ומספר 72
יוסף (ג'ו) ניסימוב :אנחנו נפתח באישור פרוטוקול .יובאו לאישור פרוטוקולים  71ו.72-
תיקון לפרוטוקול  ,71בסעיף יט' – אישור המלצות ועדת התמיכות בנושא
כוללים .החלטה  ,1206בפרוטוקול מצוין כי מר לונדון הצביע בעד התמיכה.
עדכון ראש העיר בבקשה.

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

טוב ,שוב שלום לכולם .ערב טוב .ב 2-בספטמבר ,יום ראשון ,תיפתח שנת
הלימודים תשע"ט .זה המקום להודות לכל המנהלים והצוותים החינוכיים
שעובדים מסביב לשעון לפתיחה חלקה של שנת הלימודים .אני רוצה להודות
לכולם .שאו ברכה ודרך צלחה לתלמידים .לפני פתיחת ישיבת המועצה אני
מבקש ברשותכם להעביר מסר לחברים .אתמול הוגשה לוועדת הבחירות
עתירה בידי ממלאת מקום ראש העירייה הגברת מאיה כץ .עתירה שלא
בידיים נקיות ובטח שלא בתום לב .זה  ..וניסיון השיבה מיידית על העתירה,

יריב פישר:

אני לא מבין ,זה הצעה לסדר?

משה פדלון:

והעניין התברר היום על ידי כבוד השופט,

דובר:

רגע ,הבן אדם מדבר.

משה פדלון:

אשר הסתפק בהפניית הצדדים לבחון את התנהלותם בכדי להבטיח את
תקינות מערכת הבחירות .עיון בעתירה שהגישה מאיה כץ מגלה חציית
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קווים אדומים בעתירה ,התבטאויות שהן להן מקום כנגד רמתם המקצועית
של עובדי העירייה .עם הגשת הדברים לבית המשפט בידי מאיה כץ ,חשוב
להג יד שאני והארגון נותנים רוח גבית לעובדי העירייה בעבודתם המסורה
והלא פשוטה בעת הזו ,אשר נאמנים בראש ובראשונה לציבור ,לתושבים
בעיר הרצליה .עובדים יקרים ,אני מצר על כך ששמכם ועשייתכם נוצלו לרעה
לצרכים פוליטיים .אני מאמין בכם ,ביושרה שלכם .המשיכו בעשייה .זאת
הת שובה שלכם לאמירות בלתי ראויות .ולנו חברי המועצה ,אני מבקש בכל
לשון של בקשה להשאיר את עובדי העירייה מחוץ למאבקים הפוליטיים .אם
מישהו רוצה ,לאחר הישיבה ,אני אתן לו לעיין בכל ההשמצות.
מאיה כץ:

אז עם כל הכבוד ,אני מבקשת להגיב לכל הדברים שנאמרו.

משה פדלון:

אין לך מה להגיב.

מאיה כץ:

עם כל הכבוד ,לא,

משה פדלון:

סליחה ,אני היושב ראש,

מאיה כץ:

אתה מנצל את מעמדך כראש הרשות.

משה פדלון:

לא ,לא ,לא ,אני ,אני,

מאיה כץ:

אתה תולה שלטים לא חוקיים,

משה פדלון:

הכול בסדר,

מאיה כץ:

אתה זה שמנחה את עובדי העירייה לפעול בניגוד לחוק.

משה פדלון:

הכול בסדר ,או קיי.

מאיה כץ:

ומה שאמר פה כבוד השופט בסופו של דבר ,הוא אמר ,אתה רוצה שאני
אקריא?

משה פדלון:

אני דיברתי,

מאיה כץ:

הוא אמר האנשים שלך,

משה פדלון:

על פגיעה בשמם הטוב של עובדי העירייה.

מאיה כץ:

לא ,לא ,אתה ניצלת את עובדי העירייה.

משה פדלון:

הם אנשים יקרים.

מאיה כץ:

אתה ניצלת את מעמדתך,

משה פדלון:

את רוצה שאני אצטט?

מאיה כץ:

כראש הרשות,
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משה פדלון:

את רוצה שאני אצטט?

מאיה כץ:

וניצלת את מעמדתך.

משה פדלון:

את רוצה שאני אתחיל לצטט?

מאיה כץ:

תולים שלט בבית עסק וזה בניגוד לחוק.

משה פדלון:

אז הורידו אותו.

מאיה כץ:

שנייה רגע,

ד.נ.

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

איה ,איה,

משה פדלון:

רגע ,איה ,איה,

מאיה כץ:

אל תתערבי.

משה פדלון:

להירגע.

מאיה כץ:

על תתערבי .אתה בחרת לשים שלטים מעבר לכל גבולות הסטטוס קוו
שבדרך כלל יש בבחירות ,מתחת למטה הבחירות,

משה פדלון:

במקום שטעו ,הורידו,

מאיה כץ:

במקום,

משה פדלון:

אני מדבר כעת,

מאיה כץ:

במקום,

משה פדלון:

לא לפגוע בעובדי העירייה.

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

אל תתערב .הטענה  ..שראש הרשות שמשתמש בעובדי העירייה,

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

על כולנו  ..אתה מהלך אימים.

משה פדלון:

את רוצה,

מאיה כץ:

על עובדי העירייה.

משה פדלון:

אני מהלך אימים?

מאיה כץ:

כן.

משה פדלון:

את שקרנית.

מאיה כץ:

כולם יודעים את זה.

יריב פישר:

אתה סתם  ..את עובדי העירייה  ..לא פחות ממך.
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מאיה כץ:

אתה תתנצל ,זה מביך אותך,

משה פדלון:

שום דבר,

מאיה כץ:

אתה בלחץ בגלל הבחירות האלה .אתה בלחץ בגל הבחירות האלה .אני
אקריא את הדברים.

משה פדלון:

את משקרת.

מאיה כץ:

שנייה,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

סליחה ,אני היושב ראש.

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

 ..שלטים שהוצבו שלא כדין .שהוצבו שלא כדין ,מפי השופט .אז עם כל
הכבוד,

משה פדלון:

השלט שלך  ..שהחוק הוא חוקי? הוא לא חוקי.

מאיה כץ:

אתה תדייק.

משה פדלון:

השלט שלך הוא פה חוקי? הוא לא חוקי .יש לך  ..לא חוקיים.

יריב פישר:

אז תגיש עתירה.

משה פדלון:

גם לך יש שלטים לא חוקיים.

מאיה כץ:

זאת עתירה  ..להסיר את כל השלטים שהוצבו שלא כדין.

משה פדלון:

אין בעיה .אני ממשיך.

מאיה כץ:

אתה יכול להמשיך .צר לי שבחרת להביך את עצמך בפומבי.

משה פדלון:

כולם מוזמנים לאחר הישיבה לקרוא כותבים על עובדי העירייה .העובדים
שלך ,השמצות על עובדי העירייה היקרים שלנו .חברים ,אני מזמין לכולם
לקרוא את הכול.

מאיה כץ:

עובדי העירייה פועלים בהנחייתך.

משה פדלון:

את משקרת.

מאיה כץ:

פה אני משקרת? הם לא פועלים בהנחייתך?

משה פדלון:

את משקרת.

מאיה כץ:

הם פועלים בהנחיית אף אחד?

סעיף ג' – עדכון מנכ"ל העירייה
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יהודה בן עזרא :עכשיו אני מדבר.
משה פדלון:

בבקשה מנכ"ל העירייה.

יהודה בן עזרא :תשאירו אותנו ,את עובדי העירייה ,מחוץ לתחום .דוברות העירייה -
מתכוננים לפתיחת שנת הלימודים ,תקשור ,שיפוצי הקיץ ,תוכניות לימוד
מיוחדות והיערכות פתיחת בית הספר החדש על שם יצחק נבון .הדוברות,
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :הדוברות עוסקת ונערכת בהפקת אירוע הרמת כוסית לכבוד ראש השנה לכל
חברי ה ,לכל עובדי העירייה וחברי המועצה ,מה שאנחנו עושים מדי שנה.
הדוברות סייעת ליחידת המתנדבים בהפקת אירוע למתנדבי העיר בבית קינן.
והדוברות עוסקת בוועדת הקמפיין של אירוע אגדה אורבנית שאנחנו עושים
מידי שנה ושנה .כמו כן הדוברות  ..כל פעילויות ,הפעילויות במרכז העיר
בשלל חגי תשרי .עובדים ,אגף תב"ל – עובדים ניצבים ל ...ב 100-אתרים
במוסדות החינוך ונערכים לקראת פתיחת שנת הלימודים .במקביל צובעים
מעברי חצייה ,סימוני כביש בסביבות מוסדות החינוך ,היערכות לקראת
אכלוס בית ספר בר אילן החדש במהלך חודש אוקטובר .במהלך החודש
נכנסנו לעבודות פרסום וריבוד של למעלה מ 12-רחובות .אגף הביטחון
הפיקוח והסדר הציבורי – בוצע כנס מאבטחי מוסדות חינוך והדרכת חבלן
כהכנה לפתיחת שנת הלימודים .תקן המאבטחים ,אני שמח לבשר שהתקן
מלא .בוצע כנס מרכיבי ביטחון בכל מוסדות החינוך ,הכול תקין .התקיימו
ישיבות  ..מול תחנת גלילות לפריסת כוחות ביטחון ,שיטור ופיקוח ברחבי
העיר ודגש על בתי ספר יסודיים בשלושת הימים הראשונים של הלימודים.
כל אגף הפיקוח ,הסדר הציבורי ,השיטור העירוני ומשטרת ישראל יעמדו
לרשות הנושא ,על מנת לאבטח את הכניסה לבתי הספר .בוצע כנס הדרכת
ביטחון לגננות ולמנהלי בתי ספר להכנה לפתיחת שנת הלימודים .אגף
תקשוב מערכות מידע – מתן מענה תקשובי למוסדות החינוך במסגרת
שיפוצי הקיץ בהיקף של מאות אלפי שקלים .הקמנו את מינהלת הרצליה עיר
חכמה ברשות אמיר זיו מנהל האגף ,בהשתתפות מנהלי אגפים וחברות
עירוניות .מטרת המינהלת לממש את חזון העיר החכמה תוך ביצוע
אינטגרציה והפריה הדדית בין כל הגופים השונים .בהמשך למכרז המורכב,

"חבר" – הקלטה ותמלול

08557

8

ד.נ.

המסובך ,אחד המרכזים הגדולים מאוד שיצאו בתחום זה בארץ ,נחתם
הסכם עם חברת מגל קום בנושא העיר החכמה ומצלמות אבטחה.
ההתקשרות ,אני בטוח תציג את עיריית הרצליה בחזית הטכנולוגיה לשירות
התושבים .אגף הרווחה – נערכים לשנת הלימודים בסיוע למשפחות הרווחה.
מינהל נשים – במהלך יולי התקיים אירוע לקבוצת סבתא צעירה בה פותח
את פעילות הקיץ .אגף שאיפ"ה – היערכות לפתיחת שנת הלימודים
במוסדות חינוך ,גנים ובתי ספר .. .של כל המרכזים המסחריים ברחובות
הראשיים סוקולוב – בן גוריון .פרויקט שדרוג גינה ברחוב סמדר .גינת תמיר
– גינת הכלבים הסתיימו העבודות .הדשא עוד צריך להיקלט .ייקח עוד זמן
קצר ואנחנו נערכים לחגי תשרי ,בכל מה שקשור לניקיון ופינוי אשפה וגזם
שהעיר תמשיך להיות נקייה ומטופחת במהלך החגים .לא ללכלך לנו עם
שלטי הבחירות .אגף הנדסה – הרצליה הילס השלימה היתר לשינויים והיא
קרובה להתאכלס .הופקד להתנגדויות מתחם פינוי בינוי בשיכון דרום.
המועצה הארצית חידשה את החלטתה לתת ארכה ל ..להפעלת שדה התעופה
בהרצליה צפון לעוד שלוש שנים .אגף החינוך – היום התקיים מפגש היערכות
למנהלי בתי הספר ולגננות בגני הילדים והאגף נערך לפתיחת שנת הלימודים
בכל בתי הספר ,בכל הגנים וכמובן בבית הספר החדש .שני בתי ספר בעיר,
תיכון ראשונים ותיכון הנדסאים זכו בתגמול דיפרנציאלי .בתי הספר הראו
שיפורים במספר משתנים ,אחוזי נשירה ,שיפור גיוס לצה"ל ,שיפור אחוזי
הזכאות בברות .אגף תנו"ס והחברה למרכזים קהילתיים סיימו את  ...רק
אני חושב שאנחנו בין הערים היחידות שגם בחודש אוגוסט אנחנו מקיימים
קייטנות ואלפי ילדים זכו לשירות מצוין .האגף מתכנן את האירועים
הבאים :ביום חמישי בפארק הרצליה הללויה ישראל ,אירוע שמתקיים מדי
שנה .מופע ריקודים של עדות וקהילות בישראל .בשבת אנחנו,
ירון עולמי:

זה לא מופע בפארק?

יהודה בן עזרא :בפארק .יום חמישי.
דובר:

מופע ריקודים בפארק.

יהודה בן עזרא :אמרתי מופעים וריקודים.
משה פדלון:

ריקודים בפארק.
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יהודה בן עזרא :על הבמה רוקדים.
ירון עולמי:

אה ,בסדר.

יהודה בן עזרא :ריקודים תימניים,
(מדברים יחד)
משה פדלון:

יש מקום לכולם.

טובה רפאל:

זה נשים ,נכון?

יהודה בן עזרא :בית קינן ממשיך ,הנה כוחו של אלתור ,בית קינן ממשיך בסדרת ההרצאות
המרהיבות בהשתתפות של מאות אנשים שמגיעים לשם .כל הכבוד למי
שעוסק במלאכה .בשבת ממשיכים בקונצרטים .הפעם קונצרט של אמיר
דדון .ביום ראשון בגן  ..הפרפרים ובשבוע הבא אירוע שהיה אמור להיות
בסימן ירושלים ונדחה מפאת מחלתו של יהורם גאון ,יתקיים ב 29-לאוגוסט
בהיכל אומנויות הבמה .השנה  ..קיימנו בבניין העירייה קייטנה לילדי
העובדים .זה סיפור הצלחה .תענוג לראות את הילדים של העובדים שלנו
שמגיעים לקייטנה ומדי פעם האמא יורדת ,עוזבת את המשרד ,הולכת לבקר
את הילד שלה הוא לאכול אתו את ארוחת הבוקר ,לא נורא ,לא קרה כלום.
אחר כך יש לה יותר מרץ לעבוד .תודה רבה.
משה פדלון:

תודה רבה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה רבה למנכ"ל.

סעיף ה' – הצעות לסדר
משה פדלון:

הצעות לסדר .הצעה לסדר מספר  1על ידי מר יוסף לונדון בנושא שינוי
תבחינים לשנת  .2019מר לונדון אתה רוצה להציג את זה או שאני אקריא?

יוסף לונדון:

אני חושב שאני יודע להציג.

משה פדלון:

יש הערה ליועצת המשפטית?

עו"ד ענת קרן בהרב :כן.
משה פדלון:

או שאת רוצה שיוסי יציג קודם?

עו"ד ענת קרן בהרב... :
משה פדלון:

בבקשה יוסי ,תציג.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :יוסי בבקשה.
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אני חושב שהאינטרס שלי מחייב לבקש לשמוע את ההערה של היועצת
המשפטית כדי שתהייה לי אפשרות להתייחס להערה הזאת.

יריב פישר:

היא הולכת להגיד לך למה לא ,אז כדאי שתגיד קודם למה כן.

(מדברים יחד)
יונתן יעקבקוביץ :באגף הזה לא שומעים את מה שמדברים פה.
יהודה בן עזרא :זה לא באגף הזה יהונתן ,זה בגיל הזה שלנו.
יונתן יעקבקוביץ :גם ,מה לעשות .אני לא מתכחש שאני צריך מכשיר.
משה פדלון:

בבקשה.

עו"ד ענת קרן בהרב :מה שרציתי לומר הוא שהנושא של התבחינים לא יכול להיות נושא
להצעה לסדר .נוהל התמיכות קובע שרשות מקומית תיתן תמיכה על פי
תבחינים שנקבעו בהתאם לנוהל והנוהל קובע בדיוק את דרך קביעת
התבחינים .זה נעשה קודם כל על ידי הוועדה המקצועית .לפי הוראות הנוהל
הוועדה המקצועית היא זאת שאמורה להגיש את התבחינים למועצת העיר
ואם יש ועדת משנה ,אז בדרך יש גם  ..של ועדת המשנה .מה שהתבחינים
עושים במהותם זה בעצם קביעת אופן החלוקה .כל התבחינים שלנו הם
פחות או יותר  65אחוז לזה 30 ,לזה 10 ,לזה .זאת מהותם של התבחינים .לכן
הצגת הדברים כמשהו טכני או ככל שזה נוגע לזהות יהודית ,היא לא משקפת
את הדברים כי זאת בדיוק מהותם של התבחינים .בנוגע לספורט העממי ,שם
יש גם ,בהצעה לסדר ,גם התייחסות לנושא התמיכה ,תחומי התמיכה וגם
התייחסות לגובה התמיכה .זאת אומרת מבוקש והמועצה עכשיו תקבע מה
יהיה גובה התמיכה בנושא של הספורט העממי ושזה יושוו,
יונתן יעקבקוביץ .. :מאוחר .אם ...
עו"ד ענת קרן בהרב :אתם ביקשתם ממני להתחיל.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,חברים ,תן לה לסיים .יהונתן ,יהונתן ,בוא נכבד את היועצת
המשפטית ,תנו לה לסיים.

יונתן יעקבקוביץ :לא ,אבל היא נכנסת לגופו של עניין.
משה פדלון:

סליחה.

טובה רפאל:

נכון.
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ביקש יוסי להסביר ,היא מסבירה .תכבד את היועצת המשפטית.

עו"ד ענת קרן בהרב :מר לונדון ביקש ,הוא מעדיף את זה ,כי עכשיו הוא רוצה.
משה פדלון:

חברים בואו נכבד,

דובר:

אם מר לונדון לא ביקש ואת רוצה להגיד לו ,אז תגידי אותו.

(מדברים יחד)
עו"ד ענת קרן בהרב :טוב ,בנוגע לספורט העממי ,מדובר גם על נושא תמיכה וגובה תמיכה,
הם עניין לדיון בתקציב .מר לונדון מבקש במסגרת ההצעה להשוות את
סכום התמיכה בין הספורט העממי לספורט המקצועני .אלה לא דברים
טכניים .אנחנו קיבלנו החלטה שכל הנושא של התמיכות ידון אחרי הבחירות
ומר לונדון גם בהצעה מכבד את זה וצריך לעשות את הדברים בדרך
שאמורים לעשות .הדברים אמורים להתחיל מהוועדה המקצועית .ולכן גם
אם המועצה תקבל החלטה אופרטיבית כרגע בנושא הזה ,מאחר וזה לא עבר
את השלבים ואת השלבים של הנוהל ,ממילא אחר כך הוועדה המקצועית לא
תהייה  ..להחלטה של המועצה הזאת .אני פשוט חושבת שאין טעם להקדים
א ת המאוחר ,במיוחד שכולם מכבדים את ההחלטה הסבירה לדון בדברים
אחרי הבחירות ,וזה גם לא נכון שבדיוק נושא אחד פה אנחנו נקבל כרגע
החלטות .זה מה שהיה לי כרגע להגיד.
משה פדלון:

שמענו את היועצת המשפטי.

צבי וייס:

אני חושב שיש מקום לשמוע את הצעתו של יוסי .יוסי שנים רבות ,לא
קדנציות רבות ,אבל כל השנים האלה הוא פעל בוועדות ,הוא פעל במסירות
וברצינות ,ולכן אם הוא מעלה הצעה ,ואם את אומרת ,וגם הוא מסכים
שהיא תתממש בישיבות הבאות או בקדנציה הבאה ,אני חושב שראוי גם
מצד המועצה וגם מצד החברים לכבד ולשמוע את עמדתו לפחות.

משה פדלון:

אפשר לשמוע אותו.

יוסף קוממי :אבל אם שומעים והמועצה לא מצביעה על זה,
משה פדלון:

אני בעד זה שנשמע,

יוסף קוממי :הרי אי אפשר להצביע.
משה פדלון:

אני בעד זה שנשמע את יוסי.

טובה רפאל:

אפשר להצביע.
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יהיה בפרוטוקול,

יוסף קוממי :אבל אם ההצבעה ל א עושה כלום ,אז זה בזבוז זמן .בשביל מה לעשות פה,
אנחנו לא באנו פה לעשות הרצאות .אם אין על זה הצבעה ,אין מה להעלות
את זה.
משה פדלון:

בבקשה יוסי.

יוסף לונדון:

אני מבקש ברשותכם להקריא ,קודם כל שחברי הוועדה והציבור ידעו על מה
מדובר ולאחר מכן אני אתייחס לדברים של היועצת המשפטית .הוועדה
המקצועית לנושא התמיכות קיבלה החלטה כי שינוי תבחינים לשנת 2019
יעלה לדיון אחרי הבחירות הקרובות .אני מבין ומקבל את ההחלטה אולם
אני פונה לעמיתיי במועצת העיר בבקשה לאשר בישיבה זו שינוי טכני בשני
תבחינים .אני פונה לעמיתיי מכיוון שלא תהייה לי הזכות לשבת ליד שולחן
זה החל מתאריך  1בנובמבר .2018

דובר:

עצוב מאוד.

יוסף לונדון:

תודה .מכיוון שהשקעתי עמל רב בשני התבחינים ומכיוון שהשינוי שאני
מבקש לאשר הינו שינוי טכני והינו שינוי מהותי .השינוי הראשון מתייחס
לספורט העממי .הספורט העממי נכלל היום בתחום התמיכות בחינוך הבלתי
פורמלי .אין שום קשר ענייני בין כלל העמותות המקבלות תמיכה בנושא
החינוך הפורמלי לבין תחום הספורט העממי .במשך שנים רבות הייתה רק
עמותה אחת שקיבלה תמיכה בנושא הספורט העממי .השנה עמותה נוספת
ביקשה תמיכה בתחום זה .לאור האמור לעיל ,אני מבקש להפריד את נושא
הספורט העממי מהחינוך הבלתי פורמלי ולקבוע תבחין נפרד לנושא הספורט
העממי .העמותה לספורט העממי הוקמה בשנת  1996ומיום הקמתה
העמותה מתנהלת בהתנדבות מלאה ,בתוך שיתוף עבודה פורה והדוק עם
מחלקת הספורט בעיריית הרצליה .מי שמעוניין יכול לעיין במכתבי ההערכה
הרבים שקיבלה העמותה לספורט העממי במשך השנים ,כולל מכתב הערכה
ותודה מראש העירייה משה פדלון .חשוב לדעת שחלק מסכום התמיכה
לעמותה לספורט עממי קוזז בגין שימוש במתקנים של העירייה .בשולי
הדברים אוסיף כי כאשר דנים בתמיכה בנושא זה ,ראוי להשוות את מספר
המשתתפים הפעילים בספורט העממי לעומת המשתתפים הפעילים בקבוצות
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הספורט המקצועניות וכן להשוות בין סכום התמיכות לספורט העממי לבין
סכום התמיכות לספורט המקצועני .בקשה זו זכתה להסכמה של סגנית ראש
העיר ומחזיקה תיק הספורט עופרה בל ,מנכ"ל העירייה יהודה בן עזרא,
ומנהל הספורט מיקי גורנשטיין .עד כאן באשר לספורט העממי .הבקשה
השנייה מתייחסת לתבחין שכותרתו זהות יהודית דמוקרטית .אבקש לבטל
את הסעיף הקובע כי  10אחוז מכלל תקציב התמיכה יחולק באישור הוועדה
המקצועית ומבקשי התמיכה לפי שיקול דעת מיוחד של ועדת המשנה.
במקום זאת לקבוע כי  65אחוז מכלל תקציב התמיכה יחולק על פי מספר
הנהנים מהפעילות הנתמכת ,מקודם זה היה  60אחוז ,ואת ה 10-אחוז אני
מחלק שווה בשווה בין שני קריטריונים מדידים .שתיים –  35מכלל תקציב
התמיכה יחולק על פי מספר השעות השבועיות של סך נציג המוסד המבצעים
את הפעילות הנתמכת מול תושבי העיר משקיעים בביצועה ,מקודם  30אחוז.
שינוי זה יאפשר את חלוקת התמיכות לפי מדדים אובייקטיביים בלבד.
ועכשיו באשר לטענותיה של היועצת המשפטית .היועצת המשפטית טעתה
לחלוטין בהבנת דבריי ואני חושב שכל אחד שקרא את הדברים יבין עד כמה
היועצת המשפטית טעתה .לא ביקשתי הגדלה של סכום התמיכה .בניגוד
מוחלט למה שהיועצת המשפטית אמרה כרגע .ציינתי שכאשר ,בשולי
הדברים אוסיף כאשר דנים בתמיכה זו ,ראוי להשוות .הסבתי את תשומת
הלב לתרומה הגדולה של הספורט העממי .לא אמרתי מילה וחצי מילה
בבקשה להגדיל את סכום התמיכה .טעות זו משליכה גם לעניות דעתי,
היועצת המשפטית היא משפטנית ,אני לא משפטן ,אבל טעות זו משליכה גם
על הפרשנות שלה לדעתי לגבי הסמכות של מועצת העיר לדון במסגרת
ההצעה לסדר .למועצת העיר יש סמכויות רבות .למרות שאינני משפטן ,אני
לא חושב שהצעה זאת מהווה איזה הפרה של כללים .כן ,יש סדרה של כללי
עבודה אבל כאן נימקתי אחד לאחד מדוע אני מבקש שבאופן חריג ,בנושאים
שהם די מינוריים ,ויש לפחות בחלק אחד יש הסכמה ,בחלק השני נימקתי
ואני אוסיף עוד מספר מילים .אני שב ומבקש מעמיתיי למועצה לכבד את
בקשתי ולאשר את שני השינויים שביקשתי באשר לתבחין בנושא זהות
יהודית דמוקרטית ,אבקש להזכיר שאני ניסחתי אותו ולאור מה שהתחולל
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לאחרונה במועצה בהקשר לתבחין זה ,אני מבקש לעגן את העברת הכספים
בקריטריונים שניתן למדוד אותם .אני רוצה לציין כי יש תבחינים נוספים
בהם לא מוקצה סכום התלוי בשיקול דעת של ועדת המשנה ואני אפרט.
חלוקת מלגות ,פעילות למען בעלי חיים ,תמיכה בנושא אגרות והיטלי פיתוח
וספורט תחרותי .יש עוד מספר לא מבוטל של תבחינים שבהם במסגרת
התבחין אין שיקול דעת לוועדת המשנה .ולכן לאור הדברים שאמרתי ,אני
מאוד מבקש מאדוני להעלות את זה להצבעה ולאפשר לחברי מועצת העיר
להביע את עמדתם לגבי שתי הבקשות הצנועות שאני הצגתי .תודה.
עו"ד ענת קרן בהרב :ראש העיר ,אני רק רוצה לומר משהו.
משה פדלון:

בבקשה.

עו"ד ענת קרן בהרב :סליחה ,יש ,עכשיו אנחנו נמצאים בהחלטה האם לכלול את זה בסדר
היום או לא לכלול את זה בסדר היום .זאת אחת האפשרויות .כמו שאני
הסברתי ועיקר דבריי לא התייחסו לנושא התקציב .עיקר דבריי התייחסו
לנושא ה ,ההתייחסות כרגע לתבחינים בלי לעבור את השלבים לפי נוהל,
נוהל תמיכות ולכן אני חייבת להבהיר למועצת העיר שלא ניתן לקבל החלטה
על שינוי תבחינים וזה מההיבט המשפטי .יש עוד אפשרות כשאנחנו מביאים
הצעה לסדר היום והיא להעביר את הנושא בסדר היום לדיון בוועדת ה,
בוועדה מוועדות המועצה ,שזה בעצם מה שצריך להיות ,לעשות את הדיון
הזה בוועדה המקצועית .זאת אופציה שקיימת ,רק רציתי לומר את שני
הדברים.
מאיה כץ:

אבל אם בסופו של דבר זה מגיע לידי המועצה,

עו"ד ענת קרן בהרב :אה ,אה,
מאיה כץ:

האם בהסכמת כל חברי המועצה אי אפשר לדלג על שני השלבים ולהביא את
זה ישר למועצה?

עו"ד ענת קרן בהרב :לא ,כי נוהל תמיכות קובע,
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :רגע,
משה פדלון:

תן לה,

יהודה בן עזרא :אני מבקש,
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משה פדלון:

חברים ,בבקשה.

יוסף לונדון:

אני משוכנע שההצעה שלי היא נכונה וראויה .אני האחרון שרוצה להעמיד
מכשול בפני עמיתיי למועצת העיר .למרות שאני חולק לחלוטין על הפרשנות
של היועצת המשפטית ,אני לא רוצה להעמיד דילמה בפני חברי המועצה
שמא חלילה וחס הם יצביעו בניגוד לייעוץ משפטי ,ולכן בצער ובכאב אני
מקבל את ההמלצה של היועצת המשפטית.

משה פדלון:

תודה לחבר יוסי לונדון.

רינה זאבי ברדה :מסיר את ההצעה מסדר היום?
משה פדלון:

מסיר את ההצעה מסדר היום.

יהודה בן עזרא :אני בכל זאת רוצה להגיד משהו ראש העיר ,סלח לי.
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :רגע ,לא ,לא,
ירון עולמי:

אני חבר בוועדה בישיבה הזאת ואתה  ..גם אני רוצה להגיד משהו.

משה פדלון:

הוא הסיר.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

טוב ,חברים ,חברים,

ירון עולמי:

אני חבר בוועדה ,אני גם יכול לדבר.

משה פדלון:

תודה לחבר יוסי,

ירון עולמי:

תדבר.

משה פדלון:

לא ,לא ,הוא הסיר את ההצעה .תודה רבה יוסי.

ירון עולמי:

אני רוצה להמשיך.

משה פדלון:

לא ,לא ,לא פתחנו את זה לדיון .סליחה ,לא פתחנו .הוא הסיר את ההצעה.
אין הצעה.

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :אני יושב ראש הוועדה המקצועית וגם כמנכ"ל וגם כסתם בן אדם
שמסתוב ב פה ,אנחנו קיבלנו החלטה נכונה ,זה גם ,מאיה ,אני גם עונה לך
לעניין שלך .אנחנו בוועדה המקצועית קיבלנו החלטה נכונה .אמרנו שניתן
לאנשי המקצוע להכין את התבחינים ,אבל ההחלטה הסופית תתקבל
במועדה הבאה .זה לא יהיה נכון עכשיו לקבל החלטות בשביל המועצה
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הבאה וזאת החלטה דמוקרטית נכונה .יחד עם זה ,ואני לא יכול להתעלם
מהחוות דעת של היועצת המשפטית ,יחד עם זה ,חשבתי גם בוועדה
המקצועית וגם בוועדת המשנה וגם כאן ,שלפעמים צריך לחשוב גם מחוץ
לקופסה .לא מחוץ לחוק אלא מחוץ לקופסה .יש פה חבר מועצה ,אחד
מחברי המועצה הפעילים ביותר במועצה הזאת ,שלא פעם עשה ,עושה לנו
במירכאות את המוות וזה תפקידו ושואל את השאלות ויודע ופעיל ואיכפתי,
בא עם הצעה וחבר המועצה הזה ,חבר המועצה הזה מסיים את פעילותו
במועצת העיר ויוצא לחופשי ,לכבד אותו ואת ההמלצות שלו ,לקבל את
ההמלצות שלו ולמה כי צריך לאשר את זה או לאשרר את זה במועצה הבאה.
תכבדו אותו .תקבלו את ההמלצות ,זה הכול.
משה פדלון:

או קיי ,תודה למנכ"ל העירייה.

סעיף ו'  -הזדהות הסיעות במועצה ובחירת ועדת בחירות לקראת הבחירות לרשויות
המקומיות 2018
משה פדלון:

אנחנו עוברים לסעיף הבא .בבקשה סמנכ"ל בכיר.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :הזדהות הסיעות במועצה ובחירת ועדת בחירות לקראת הבחירות
לרשויות המקומיות .אנחנו מארחים היום את מנהל הבחירות שלנו מר
אופיר לוי ואת הסגנית שלו הגברת מירי יולזרי .אופיר הבמה שלך.
אופיר לוי:

תודה .שלום לכולם .ברוכים הנמצאים .תודה על ההזמנה .כמו שאמרתי
הישיבה הזאת היא גם בסימן של ישיבת הזדהות .אני ,מה שאני אומר כמובן
וחברתי שיושבת פה מירי ,אז אנחנו גוף אחד בנושא הזה ,שאלות שיהיו
בעתיד ,דברים שתצטרכו לפנות ,אני והיא היינו אך מבחינתכם .מספר
דברים לפני ההזדהות .אני רוצה להבהיר את הנקודה הזאת .קודם כל שתי
נקודות ראשונות .לגבי תעמולת בחירות .אני מבהיר לגבי נושא של תעמולת
בחירות ,זה לא מבית מדרשו של המפקחת הארצית על הבחירות .מי
שאחראי על תעמולת הבחירות ואכיפתן זה המשטרה .לגבי נושא של מימון
בחירות ,שזה מעניין את רוב חברי המועצה החברים כרגע ,יש יחידה של
ה מפקח הארצי ,של המפקחת הארצית לנושא ולכן על כל שאלות ובירורים
זה כמובן יעמוד מולה .לי אין בעיה בעתיד ,במידת הצורך ,גם לקשר ביניכם.
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לעניין ישיבת ההזדהות .לפני כשבועיים אני הפצתי סוג של חוזר ,אני מקווה
שהגיע לכולם ,לגבי הנושא של ישיבת ההזדהות .במידה ולא ,אני אעבור
עכשיו על הנקודות החשובות .זה הולך להיות קצר .אני מבקש את השיתוף
פעולה שלכם .סעיף  25לחוק הרשויות קובע שמות הסיעות של המועצה
היוצאת ,מספר חבריה של כל סיעה ושמותיהם של באי כוחה ושל ממלאי
מקומם יירשמו לעניין חוק זה על ידי המועצה לא יאוחר מיום ה 66-לפני יום
הבחירות .חברי מועצה שנעדר מישיבת המועצה שבה נרשמו סיעות המועצה
כאמור בסעיף קטן א' ,רשאי להודיע בכתב למנהל הבחירות ,לחברי המועצה
ולראש הרשות לא יאוחר מהמועד האמור את שמה של הסיעה בה הוא חבר
ואת שמו של בא כוחו .בנושא הזה אני רוצה לציין ששני חברי מועצה הזדהו
בפניי בכתב ,תום סטרוגו והגברת איריס אתגר שגם שלחה לי וקיבלתי את
שתי ההזדהויות האלה .כל סיעה רשאית  ...על ידי הודעה בכתב על ידי ראש
הרשות המקומית ולמנהל הבחירות שהתמנה לפי סעיף  ,29להחליף את בא
כוחה ואת ממלא מקומו .לגבי ההזדהות שכרגע תהייה במועצה ,חשוב לי
להבהיר .ההזדהות היא חופשית לחלוטין .היא לא חובה .היא חופשית.
מטרתה לתת תמונת מצב עדכנית על המצב הפוליטי במועצה .אני מבקש לא
לדבר איתי על העתיד או על מה שהולך להיות והזה .אנחנו מדברים על
המצב הפוליטי שקיים כרגע במועצה .זה בעצם התמונת מצב שאותו אני
משקף כרגע ומעביר למפקחת הארצית על הבחירות .חבר מועצה יכול
להזדהות כחלק מסיעה בה נבחר ,כחלק מסיעה אחרת או כסיעת יחיד.
הזדהות אינה פרישה כמשמעותה בחוק ולא מתלוות אליה סנקציות.
ההזדהות היא זכות ,היא לא חובה והיא מעניקה לסיעה שהזדהתה מספר
זכויות .ועדת הבחירות תורכב לפי ההרכב הסיעתי של הסיעות שהזדהו .כאן
גם המקום לציין שפה אני גם ביקשתי שכאן גם תורכב בישיבה הזאת ועדת
הבחירות .חשוב מאוד כדי שנצא לדרך .אנחנו עומדים עם הרבה מאוד חגים
לפנינו וזה ,סליחה על הביטוי ,תוקע קצת את הנושא של הליך הבחירות.
הבחירות יתקיימו בין אם נרצה ובין אם לא ב 30-לאוקטובר .אנחנו חייבים
להיערך בהתאם כולנו ביחד .בא כוח סיעה שהזדהתה יכול להגיש לי במועד,
שהמועד יפורסם ביום ראשון ,אבל אני כבר מכין אתכם שזה יהיה בחול
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המועד סוכות ,אני לא זוכר אם זה ה 26-וה ,27-או  27ו 28-לספטמבר,
רשימת מועמדים בחתימתו בלבד ,ללא צורך בחתימות תומכים ובערבון.
להזדהות יש חשיבות רבה לעניין חוק המימון .סיעה יכולה להזדהות בכל
שם ,השם בו נבחרה או כל שם אחר .אין כל משמעות ואין הוא מקנה כל
זכות בהמשך ההליך .לי חשוב להגיד ולהציב שחשוב שתתנו את המפה
הפוליטית שכרגע נמצאת במועצה ואל תתנו לי מצב שאמור להיות בעתיד כי
לנשוא הזה ,אני אגיד את זה בצורה ברורה ואולי קצת בוטה ,מירי ואני
לצורך העניין כרגע בישיבה הזאת סוג של גלמים .אנחנו נרשום את מה
שתגידו .לנושא הזה יהיה חשיבות כאשר זה יגיע למפקחת הארצית על
הבחירות וזה יושווה מול בחירת המועצה ב .2013-כל חבר מועצה שנמצא
פה ,אני מבקש ממנו שיצהיר בפניי שם ,את שמו ,את שמם משפחתו ,תעודת
הזהות ,את הכינוי שלו ,את אותיות הכינוי ,את בא כוחו ואת תעודת הזהות
של בא כוחו .החומר הזה ,אני קצת אתעכב אולי ברישום ,אנחנו נעשה את
זה בצורה ,אנחנו נעשה את זה ,אנחנו נעשה את זה בצורה קצת שבלונית .אני
ארשום את הדברים,
יריב פישר:

גם ממלא מקום ,לא?

אופיר לוי:

במידת הצורך כן .במידת הצורך כן .מבחינתי ברגע שיש לך בא כוח זה
מספיק .תרצה להוסיף את הממלא מקום ,זה בסדר גמור מבחינתי שיוכל
להחליף את הבא כוח בעתיד ,בהחלט .אפשרי גם מבחינתי לגבי הנושא,

(מדברים יחד)
אופיר לוי:

חברים ,לגבי הנושא של ועדת הבחירות עצמה שתוקם ,שאמורה להצהיר
עליה היום ,זה באחריותכם ,באחריות הסיעות .אין לי גם בעיה ,אם מישהו
רוצה במהלך ההזדהות גם לרושם את מי שהוא בא כוח מתוך הסיעה .אני
חייב להגיד שלגבי הסיעה ,לגבי ועדת הבחירות עצמה שתוקם ,היא משקפת
את הרכב הסיעות במועצה .לצורך העניין אם אנחנו כרגע מדברים על 19
חברי מועצה ,ועדת הבחירות תורכב מ 19-חברים שמשקפים את הסיעות
במועצה .גם מספר חברים נמוך יותר בוועדת הבחירות ,עדיין ועדת הבחירות
תצא לדרך .אתם מוזמנים להתחיל .אני אתחיל ברשותך אדוני?
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משה פדלון ,מספר זהות  ,051630812מסיעת חזון וניסיון .האות של הסיעה
פ ,סופית ואני בא כוח הסיעה .אני בא כוח הסיעה .השם שלי משה פדלון,
מספר זהות .051630812

אופיר לוי:

תודה אדוני.

מאיה כץ:

מאיה כץ ,קהילה צעירים וסביבה נטו .האותיות צ"נ .תעודת זהות
 .032589970אני גם בא כוח הסיעה.

(מדברים יחד)
אופיר לוי:

מאיה סליחה ברשותך,

מאיה כץ:

כן.

אופיר לוי:

שוב בבקשה את הכינוי ואת האותיות.

מאיה כץ:

קהילה צעירים וסביבה נטו .אותיות צ"נ.

אופיר לוי:

בסדר גמור.

איילה איה פרישקולניק :איילה פרישקולניק המכונה איה.
(מדברים יחד)
איילה איה פרישקולניק :אני אגיד לך את האמת ,ההורים שלי רצו איילה בגלל קלילות
הרגליים .אז כשהם ראו שזה לא זה ,אז הם אמרו שילד ...
(מדברים יחד)
אופיר לוי:

פרישקולניק מאיה,

איילה איה פרישקולניק :איה ,איילה ,איילה איה.
אופיר לוי:

אני מבקש רק להזדהות עם השם שרשום בתעודה זהות.

איילה איה פרישקולניק :איילה.
משה פדלון:

חברים,

אופיר לוי:

מספר זהות בבקשה?

איילה איה פרישקולניק,052 :
אופיר לוי:

כן?

איילה איה פרישקולניק.187093 :
אופיר לוי:

כינוי ואות?

מירי יולזרי:

כינוי ואות?

איילה איה פרישקולניק :סליחה?
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הכינוי ואות.

איילה איה פרישקולניק :אה ,חזון וניסיון והאות היא פ' סופית ואני ממלאת מקום יושב
ראש הסיעה.
משה פדלון:

ממלאת מקום בא כוח הסיעה.

איילה איה פרישקולניק :בא כוח.
אופיר לוי:

בבקשה.

משה פדלון:

בבקשה.

אופיר לוי:

עד שנייה בבקשה .אז את גם ממלאת מקום בסיעה.

מאיה כץ:

רק לפני שאתם עוברים ,רק לוודא שאיריס אתגר גם רשומה לקהילה צעירים
וסביבה נטו.

אופיר לוי:

איריס אתגר,

מאיה כץ:

אני רק בודקת רק לפרוטוקול וגם שאמרנו בקול רם.

אופיר לוי:

שנייה ברשותך .איריס אתגר בעלת מספר תעודת זהות ,חברת,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

מבקש היושב ראש הזדהות נוכחים.

איילה איה פרישקולניק :נוכחית ,לא עתידית.
אופיר לוי:

היא שלחה .אמרתי את זה בתחילת הדברים .אני גם קיבלתי את ההזדהות
שלה .אמרתי את השם שלה.

מאיה כץ:

איריס שלחה.

אופיר לוי:

אמרתי שכן.

איילה איה פרישקולניק :אבל זה הזדהות של עכשיו?
מאיה כץ:

לא ,של הסיעה העתידית.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,תנו ליושב ראש ,היושב ראש ביקש משהו ,הוא ביקש הזדהות.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

תנו לנהל פה את הישיבה.

(מדברים יחד)
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תנו לי בבק שה לחזור ,אם אני לא הסברתי נכון .ישיבת ההזדהות היא תמונת
מצב עדכנית של המועצה הנוכחית .אל תדברו איתי על מה יהיה אז מכיוון
שאתם טרם הגשתם רשימות וטרם אישרתי אותם.

משה פדלון:

תודה רבה.

אופיר לוי:

אנחנו מדברים על תמונת מצב עדכנית.

משה פדלון:

יפה.

מאיה כץ:

ב וא נשאל ,אפשר לשאול את זה בצורה יותר ברורה .אם היום לנוכח – 2018
 , 2013אנחנו נקראים צעירים נטו .אבל העתיד זה קהילה צעירים וסביבה
נטו.

אופיר לוי:

כמו שאמרתי,

(מדברים יחד)
אופיר לוי:

חבר'ה ,תנו לי בבקשה.

משה פדלון:

אני מבקש,

אופיר לוי:

אמרתי בתחילת דבריי .אתם יכולים להגיד,

משה פדלון:

אופיר ,אופיר,

אופיר לוי:

ברשותך ,אין בעיה .אמרתי אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים.

מאיה כץ:

בסדר.

אופיר לוי:

אני המלצתי לתת מוצב עדכני מכיוון שאנחנו טרם הגשנו את הרשימות
שאמורות להיות מאושרות בחודש ספטמבר.

מאיה כץ:

קהילה צעירים וסביבה נטו ..

(מדברים יחד)
עו"ד ענת קרן בהרב :אני יכולה רגע להפנות לסעיף  4במכתב שאתה היפנית ,במכתב שאתה
הוצאת לחברי המועצה ,כתוב שם חבר מועצה יכול להזדהות כחלק מסיעה
בה נבחר,
אופיר לוי:

נכון.

עו"ד ענת קרן בהרב :כחלק מסיעה אחרת או כסיעת יחיד .או קיי?
אופיר לוי:

אני גם קראתי.

משה פדלון:

מצב נוכחי.

(מדברים יחד)

"חבר" – הקלטה ותמלול

08557

אופיר לוי:

22

ד.נ.

אני הקראתי בתחילת דבריי,

ליאת תימור :אני רוצה להבין מה צריך לעשות.
אופיר לוי:

חברים ,חברים,

(מדברים יחד)
אופיר לוי:

בתחילת דבריי ,חברים וחברות ,אנחנו מעכבים את זה סתם .בתחילת דבריי
הקראתי מתוך המסמך שהבאתי ואמרתי איך אתם יכולים להזדהות,
שההזדהות היא חופשית ואני אמרתי שהיא זכות ולא חובה ושאפשר
להזדהות כחלק מסיעה בה תבחר ,כחלק מסיעה אחרת או כסיעת יחיד .ואני
אגיד עוד פעם את ההערה שאמרתי אותה מייד בסוף דבריי .אני גולם,
סליחה על הביטוי ,בנושא הזה .תגידו ,אני רושם ,ועדת בחירות ואני יוצא.

משה פדלון:

תודה רבה.

אופיר לוי:

תודה.

משה פדלון:

בבקשה.

אופיר לוי:

בבקשה גבירתי.

עופרה בל:

עופרה בל,

אופיר לוי:

רגע,

מירי יולזרי:

רק רגע.

אופיר לוי:

בל עופרה ,כן?

עופרה בל:

,54372081

אופיר לוי:

ספרת ביקורת?

עופרה בל:

 0בהתחלה ,בסוף .1

אופיר לוי:

או קיי.

מירי יולזרי:

הסיעה וה,

עופרה בל:

חברת סיעת יש עתיד בקדנציה הנוכחית.

אופיר לוי:

אותיות זיהוי?

עופרה בל:

פ' .אותיות הסיעה אחרת.

אופיר לוי:

בא כוח?

עופרה בל:

באת כוח הסיעה היא עופרה בל.

אופיר לוי:

בא כוח הסיעה עופרה בל?
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עופרה בל:

כן.

יריב פישר:

אבל למה את עושה את זה עופרה?

עופרה בל:

גם אני לא מבינה.

ד.נ.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

זה מה שהוא אומר לה לעשות.

יהונתן יעקובוביץ :אתה טועה ומטעה .כמה מערכות בחירות ניהלת?
אופיר לוי:

ארבעה.

יהונתן יעקובוביץ :ארבע .אנחנו שש.
אופיר לוי:

יפה.

(מדברים יחד)
אופיר לוי:

אני אמרתי את זה עוד הפעם .אתם יכולים להזדהות גם כ ,אני רושם את
מה שאתם אומרים .ויכוחים פנימיים קשורים אליכם ,לא אליי.

(מדברים יחד)
אופיר לוי:

אני שואל בן אדם ,הוא מזדהה איך שהוא מוצא לנכון.

עופרה בל:

טוב ,אז אני לא הבנתי אותך,

אופיר לוי:

ובזה נגמר.

עופרה בל:

סליחה ,סליחה ,אני לא הבנתי אותך ,עכשיו הבנתי אותך וזה טעות.

אופיר לוי:

בבקשה.

עופרה בל:

אני צריכה להזדהות,

יריב פישר:

כאחר ,כן.

עופרה בל:

נכון.

מאיה כץ:

עופרה את רוצה לתקן?

עופרה בל:

ברור.

(מדברים יחד)
עופרה בל:

לכן אני שואלת את זה כבר עשר פעמים.

מאיה כץ:

את צריכה להוסיף.

עופרה בל:

אני לא מבינה מה הוא אומר.

מאיה כץ:

בראשות ,בראשות מאיה כץ ,למה שכתבת.

עופרה בל:

גם את לא הזדהית נכון ,את יודעת?
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מאיה כץ:

אני הזדהיתי ,אני ככה ,קהילה צעירים וסביבה נטו,

עופרה בל:

לא ,בקודם.

מאיה כץ:

בראשות מאיה כץ.

אופיר לוי:

עופרה ,מה עכשיו?

עופרה בל:

אני עכשיו.

ד.נ.

(מדברים יחד)
עופרה בל:

טוב ,בואו נחזור ל ,בואו נלך אחורה.

צבי וייס:

מר לוי ,עד מתי אפשר לתקן מה שאומרים במועצה?

אופיר לוי:

ברגע שאני יוצא,

צבי וייס:

לא ,מי שלא בא היום,

עופרה בל:

טוב ,הכול נכון ,תמחק יש עתיד ,עופרה בל 1 ,05437208 ,ספרת ביקורת ,אני
מודיעה על תמיכה בסיעת חזון וניסיון בראשות משה פדלון .את באת כוח
הסיעה?

משה פדלון:

אין לי בא כוח הסיעה?

עופרה בל:

משה פדלון הוא בא כוח הסיעה והאות היא פ' סופית.

יוסף קוממי :יוסף קוממי ,051801363 ,הליכוד .אותיות מח"ל .יושב ראש הסיעה.
אופיר לוי:

בא כוח?

יוסף קוממי :בא כוח הסיעה .סליחה.
משה פדלון:

צדיקוב?

אלעד צדיקוב :אלעד צדיקוב,
(מדברים יחד)
אופיר לוי:

אני איתך.

אלעד צדיקוב :אלעד צדיקוב,
אופיר לוי:

אלעד?

דובר:

יוסי אני אומר לכולם ,מותר לכם להגיד ממלא מקום בא כוח.

יהודה בן עזרא :ממלא מקום אפשר להוסיף אחרי זה.
אופיר לוי:

אפשר.

דובר:

כדאי לכם להגיד את זה עכשיו .יש לי ניסיון מר עם זה .אחר כך יחייבו אותך
...
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יוסף קוממי :ממלא מקום עומרי כהן .תעודת זיהוי,
אופיר לוי:

רגע,

מירי יולזרי:

רגע ,רגע,

אופיר לוי:

כהן עומרי ,תעודת זהות?

יוסף קוממי .200425593 :זהו.
אופיר לוי:

אני עם אלעד.

אלעד צדיקוב :אלעד צדיקוב ,תעודת זהות  ,032812216סיעת גשר שהיא סיעת בת של ,...
רשמת?
אופיר לוי:

אותיות?

אלעד צדיקוב :אותיות ג' .בא כוח הסיעה משה גפני.
אופיר לוי:

רגע .תעודת זהות?

אלעד צדיקוב .051218857 :ממלא מקום בא כוח הסיעה משה שיפמן ,תעודת זהות ,221
אופיר לוי:

שנייה ברשותך .עוד פעם ,שיפמן משה ,תעודת זהות?

אלעד צדיקוב.22149058 :
אופיר לוי:

בבקשה.

יהונתן יסעור :יהונתן יסעור,
תום סטרוגו :יהונתן יסעור עם ה'.
יהונתן יסעור :יהונתן יסעור .009830100 ,מלא אפסים.
אופיר לוי:

 .009830100סיעה ,כינוי?

יהונתן יסעור :תנועה ירוקה.
אופיר לוי:

אותיות?

יהונתן יסעור :מה?
אופיר לוי:

אותיות כינוי?

ליאת תימור :מרצ.
יהונתן יסעור :מרצ.
אופיר לוי:

צ' ,צ' סופית?

משה פדלון:

צ' רגילה.

אופיר לוי:

בא כוח?

יהונתן יסעור :בא כוח עופר לוי.
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תעודת זהות של בא כוח?

ליאת תימור :יש לי.27915743 .
אופיר לוי:

בבקשה.

יוסף לונדון:

יוסף לונדון ,תעודת זהות  .050609759לידיעתו של מר אופיר לוי ,אינני
מז דהה עם שום סיעה .לידיעת הציבור ,למי שלא יודע ,בקדנציה זו כיהנתי
כחבר מועצת העיר מטעם סיעת הרצליה שלנו מרצ .תודה.

אופיר לוי:

אני רושם אדוני שאתה לא מזדהה עם שום סיעה.

יוסף לונדון:

אתה הבנת היטב את מה שאמרתי .תודה.

יהודה בן עזרא :בצורה שאתה מסביר ,כל אחד יבין.
משה פדלון:

בבקשה.

אופיר לוי:

בבקשה.

ליאת תימור :ליאת תימור ,ליאת תימור ב-ת'.
אופיר לוי:

ליאת ב-ת'?

ליאת תימור .057468530 :מרצ.
אופיר לוי:

אותיות מרצ.

ליאת תימור :אותיות ר"צ .אני מזדהה עם מרצ והאותיות מרצ.
אופיר לוי:

הכינוי?

ליאת תימור :הכינוי זה כנראה מרצ התנועה הירוקה.
אופיר לוי:

בא כוח?

ליאת תימור :עופר לוי .27915743 ,אפשר שאלה?
אופיר לוי:

תני לי רק לסיים את הסיבוב ברשותך.

ליאת תימור :לא ,אבל זה קשור למה שאמרתי ,אני רק רוצה שיהיה ברור .במידה והניסוח
לא יהיה מדויק מרצ התנועה הירוקה אלא זה יהיה אותו דבר רק עם איזה
ניו-אנס בניסוח ,זה משמעותי?
אופיר לוי:

כל עוד יש זה ,זה גם ככה עובר למפקח הארצי על הבחירות לשם בחינה.

ליאת תימור :אז השם הוא מרצ התנועה הירוקה.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,צדיקוב ,אני מבקש לשבת .הבא בתור .מר וייס בבקשה.
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צבי וייס ,תעודת זהות  .10245769האותיות "טב" ,בלי ו' באמצע" ,טב" ,כן,
בא כוח הסיעה צבי וייס .ממלא מקום פיני מנצור ,מספר תעודת זהות שלו
אני אעביר לך בהקדם.

אופיר לוי:

רק את השם ,הכינוי של ה,

צבי וייס:

זה האותיות .הכינוי הוא הבית היהודי בראשות צבי וייס.

ירון עולמי:

טובה.

טובה רפאל :טובה רפאל תעודת זהות .050887926
אופיר לוי:

רגע?88 ,

טובה רפאל .7926 :זה לא טלפון .סיעת קהילת צעירים וסביבה נטו בראשות מאיה כץ,
אותיות צ"נ.
יהודה בן עזרא :טובה'לה ,כיוון שהיה פה בלבול אחד גדול בדברים האלה ,תזכירי שאת יש
עתיד ולא,
דובר:

לא ,עזוב ,זה יבלבל יותר ,יהודה.

יהודה בן עזרא :לא ,לא .לא יבלבל ,תשמע לי.
טובה רפאל :אני לא מצליחה להבין שום דבר בהזדמנות,
(מדברים יחד)
טובה רפאל :קראתי אותם ,למדתי אותם .תאמין לי.
אופיר לוי:

שוב רק תחזרי.

טובה רפאל :מבחינת ההזדהות אני מזדהה,
אופיר לוי:

טובה ,סליחה .טובה .צעירים ,סביבה,

טובה רפאל :צעירים ,סביבה נטו,
דובר:

קהילה ,צעירים וסביבה .כמו אצל מאיה כץ.

אופיר לוי:

בראשות מאיה כץ .אותיות צ"נ .בא כוח?

טובה רפאל ... :עושה השוואה,
אופיר לוי:

בא כוח? סליחה גבירתי,

טובה רפאל :אני עכשיו רואה איפה הייתי,
דובר:

מאיה כץ.

אופיר לוי:

בא כוח ,גבירתי?

דובר:

היא צריכה להגיד.
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טובה רפאל :מאיה כץ,
דובר:

היא צריכה להגיד.

אופיר לוי:

היא אמרה .מאיה כץ,

טובה רפאל :תעודת זהות .032589970
דובר:

תמיד היה ככה.

אופיר לוי:

תודה .תגיד לי כשאתה מוכן.

יונתן יעקובוביץ' :יונתן יעקובוביץ' ,בלי "ה".
אופיר לוי:

תעודת זהות?

יונתן יעקובוביץ' .064971351 :אני מזדהה עם סיעת קהילה ,צעירים וסביבה נטו בראשותה
של מאיה כץ .בא כוח הסיעה ,בא כוחי ,מאיה כץ תעודת זהות .032589970
תודה רבה.
אופיר לוי:

תודה .רגע ,שנייה .בבקשה.

גרי אברהם גוזלן :גרי אברהם גוזלן,
אופיר לוי:

גרי שם פרטי?

גרי אברהם גוזלן :גרי אברהם .תעודת זהות ,313917
אופיר לוי:

סליחה?

גרי אברהם גוזלן . 313917502 :אני מזדהה עם קהילה ,צעירים וסביבה נטו בראשות מאיה
כץ ,תעודת זהות,
אופיר לוי:

שנייה ,ברשותך.

גרי אברהם גוזלן :מאיה כץ .032589970
דובר:

כדי לפשט עליכם הכנתי את זה מודפס שלא תטעו ,אבל אני גם אקריא את
זה.

מאיה כץ:

כל הכבוד.

דובר:

עשה שיעורי בית.

דובר:

רגע ,למה לא עזרתם לא?

דובר:

תגיד שהבן שלך עשה.

ירון עולמי:

אני חבר המועצה ירון עולמי ,תעודת זהות  ,038314357אני מזדהה עם
הסיעה מאה אחוז הרצליה בראשות ירון עולמי,

דוברת:

מאה אחוז.
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ירון עולמי:

שסימנה האות "ע".

אופיר לוי:

ברשותך ,בראשות ירון עולמי סימן "ע".

ירון עולמי:

בא כוח הסיעה זה אני ,ירון עולמי ,תעודת זהות  38314357וממלא מקום בא
כוח הסיעה זה גל ניצן תעודת שהות  .029261872תודה רבה.

(מדברים יחד)
אופיר לוי:

בבקשה ,אדוני,0278 .

משה פדלון:

ששש ,חברים.

אבי ברדה:

 ,027823541סיעת ש"ס.

אופיר לוי:

סיעת ש"ס ,וכינויה?

אבי ברדה:

ש"ס" ,שס".

(מדברים יחד)
דובר:

הוא מחכה לבא כוח.

אופיר לוי:

מי? מי עוד פעם ,סליחה?

דובר:

חיים ביטון.

דובר:

חיים ביטון.

אופיר לוי:

,03

דובר:

.034395683

אופיר לוי:

כן.

(מדברים יחד)
אופיר לוי:

ועקנין משה .תעודת זהות?

משה ועקנין...0804 :
אופיר לוי:

או קיי.

(מדברים יחד)
אופיר לוי:

שסימנה "שס"?

משה ועקנין" :שס" .בא כוח ...
אופיר לוי:

אתה אומר לי אדוני כאילו זה אתה אדם חדש.

משה ועקנין :חיים ביטון ,034395973
אופיר לוי:

כן.

משה ועקנין :ממלא מקום משה וקנין ...028604
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אופיר לוי:

וקנין משה ,אתה גם  ,0286נכון? שנייה ,אני איתכם,

דובר:

רגע ,תנו לסיים .יש עוד אחד.

דובר:

לאן אתה ממהר?

אופיר לוי:

פישר יריב.

יריב פישר:

תעודת זהות  ,03492930סיעת יש עתיד ברשות יאיר לפיד .בא כוח הסיעה
עופר שלח,

אופיר לוי:

אותיות זהות.

יריב פישר:

"פה".

אופיר לוי:

"פה"?

יריב פישר:

כן.

אופיר לוי:

או קיי.

יריב פישר:

בא כוח הסיעה עופר שלח,

אופיר לוי:

שלח עופר .תעודת זהות?

יריב פישר:

.056148976

אופיר לוי:

כן.

יריב פישר:

ממלא מקום זה גיל סגל ,סגל גיל.

אופיר לוי:

סגל גיל.

יריב פישר:

.058021296

אופיר לוי:

 .296זהו.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,יש עוד מישהו שרוצה להוסיף או לתקן לפני שאופיר סוגר את
הרשימות? או קיי.

אופיר לוי:

לגבי אותיות .רגע ,לגבי אותיות ,אישורי אותיות .סיעות ,בעת שאתם תגישו
את כל החומר אני גם אעשה הדרכה לפני זה ,אני אפרסם ברשומות ,ביום
ראשון אנחנו נדבר ונעשה את הכול ואין לי בעיה ,זה לא הפורום ,פשוט זה
קצת ארוך מדי ואני אענה על הכול.

דובר:

?...

אופיר לוי:

צריך לבחור שם אחר .אותיות אחרות ,סליחה.

ליאת תימור :אצלי לשנות רק למרצ .זה לא ,הם לא היו סגורים על עצמם והירוקים,
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ליאת תימור :ליאת טימור.
אופיר לוי:

מה האותיות? מרצ ו?-

ליאת תימור :מרצ.
אופיר לוי:

הכינוי? כינוי התנועה?

ליאת תימור :מרצ .הכול מרצ.
דובר:

הכול מרצ.

אופיר לוי:

הכול מרצ.

ליאת תימור :אין לי מרצ אחרת.
אופיר לוי:

או קיי .לגבי ,מבחינתי הזיהוי הסתיים.

משה פדלון:

הזיהוי הסתיים .ששש ,חברים .הזיהוי הסתיים ,מכאן אנחנו עוברים לשלב
של ועדת בחירות.

אופיר לוי:

ועדת הבחירות.

דובר:

זה אני לוקח איתי ,ברשותך.

אופיר לוי:

כן ,כן.

(מדברים יחד)
אופיר לוי:

לגבי ועדת הבחירות ,סליחה רבותי .לגבי ועדת הבחירות אני קיבלתי כרגע
רק שם אחד של הסיעה של תום סטרוג'ו?

תום סטרוגו :סטרוגו.
אופיר לוי:

הוא נתן לי שם של חבר בוועדת הבחירות מבחינתו .זה משהו שאתם צריכים
כמובן להחליט וגם להחליט על יושב ראש ועדת הבחירות מטעמכם .בסופו
של יום זה אנשים שמייצגים אותכם בתוך ועדת הבחירות ואנחנו נצטרך
לעבוד פה מה שנקרא כתף לכתף .יש משמעות מאוד רבה לבחירה מבחינתי
כבר עכשי ו .ביקשתי את זה גם קודם ,אני מבין שגם יצא על זה חוזר אז ,אם
יש שמות שאתם נותנים לי,

ליאת תימור :מה?... ,
דובר:

את צריכה,

משה פדלון:

אופיר ,תציין גם שיכול להיות חבר ועדה שהוא לא חבר מועצה.
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אופיר לוי:

כן ,בוודאי .חבר ועדה,

מאיה כץ:

החברים הם כמספר ה,

אופיר לוי:

כמספר חברי המועצה ,והרכבם ,כהרכבם בסיעה זאת אומרת שאם לצורך
העניין אנחנו נמצאים כרגע כ 19-חברי מועצה ,רבותי ,אחר כך עוד פעם תגידו
שלא הבנתם ,לא אמרתי ,כן אמרתי 6 ,מערכות בחירות .יש לנו  19חברים
במועצה ,מבחינתי יש  19חברי ועדת בחירות .חברי ועדת הבחירות לא
חייבים להיות חברי מועצה ,כמובן ,אבל הם נציגים שלכם במועצה .הרכב
הסיעות שירכיבו את המועצה כהרכבן בסיעות פה.

מאיה כץ:

אתה רוצה את השמות עכשיו או להכין לך את זה במסודר?

אופיר לוי:

אני אשמח לשמות עכשיו כי בסופו של יום,

מאיה כץ:

גם אם אין תעודות זהות?

אופיר לוי:

בסופו של יום ראש העיר יצטרך גם להוציא את זה ,אני לא רושם את זה
כמספר זהות ,צריך את זה כעקרון כשם וכזה כי אנחנו כבר היום או מחר
ייצא הודעה לגבי כינוס של ועדת בחירות ראשונה .חשוב שזה יהיה אצלכם.
אם אתם רוצים להגיד לי זה בסדר,

דובר:

יש אפשרות לשנות את זה במהלך הדרך?

יהודה בן עזרא :חבר'ה ,בואו תראו 6 .מערכות בחירות 4 ,מערכות בחירות היה פה קצת
בלבול .קודם כל הנושא של הזיהוי שיהיה ברור .לגבי ועדת בחירות ,אני
מבקש מחר בבוקר להעביר לאורלי והיא תעביר לאופיר ויהיה רשימות
מסודרות .עד מחר בעשר בבוקר.
דובר:

ולמה לא עכשיו?

יהודה בן עזרא :כי עכשיו יש למאיה ,אולי לוייס אין ,אולי לזה,
משה פדלון:

אבל יהודה ,צריך לבחור,

דובר:

הוא ביקש להביא את זה להיום.

אופיר לוי:

ביקשתי להביא את זה,

דובר:

מי שאין לו ,אין לו .מי שיש לו שייתן לו היום.

(מדברים יחד)
אופיר לוי:

כן ,כ מו שכבר אמרתי ,לפי החוק ועדת הבחירות יכולה להתכנס גם אם
הרכבה נמוך יותר ממספר החברים שאמור להיות בה .לטובתכם ,אל...
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יוסף קוממי :סליחה ,יש לי שאלה .יש לי שאלה אליך.
משה פדלון:

חברים,

(מדברים יחד)
יוסף קוממי :אופיר ,אם אני בוועדה ואני רוצה שמישהו יחליף אותי,
אופיר לוי:

לכל חבר ועדה רצוי שיהיה ממלא מקום.

יוסף קוממי :הבנתי ,או קיי.
צבי וייס:

ההצעה של יהודה הכי טובה .עד מחר,

דובר:

צריך לקבוע יושב ראש היום,

דובר:

פשוט אנחנו מכירים פה את האנשים ואת הפועלים והכי טוב לקבל את זה,

דובר:

אתה צריך לבחור יושב ראש.

דובר:

אני אומר לך ,אני מסודר .אני בסדר אבל לא כולם פה,

דובר:

המועצה בוחרת.

משה פדלון:

חברים ,אופיר .דקה ,חברים .בהנחה שמחר בבוקר אתה מקבל מאיתנו
רשימה כולל ממלא מקום ,האם היושב ראש צריך להיבחר היום? עכשיו?

צבי וייס:

המועצה צריכה לבחור.

אופיר לוי:

המועצה צריכה לבחור.

משה פדלון:

בואו ,חברים .יש לכם הצעות מי היושב ראש?

דובר:

קודם כל מי שיש לו ,סליחה ,אופיר ,מי שיש לו שם,

אופיר לוי:

זה לא באחריותי.

דובר:

מי שיש לו שם,

יהודה בן עזרא :רק באחריותך.
אופיר לוי:

לא באחריותי ,אדוני ,זה באחריות המועצה.

(מדברים יחד)
אופיר לוי:

תלמד לקרוא את מה שכתוב .כן ,אדוני.

דובר:

מי שיש לו שם,

(מדברים יחד)
אופיר לוי:

עם כל הכבוד ,אני לא עובד אצל אדוני ואדוני לא יאיים ,עם כל הכבוד .תלמד
לקרוא את הסעיף בחוק שזה באחריות המועצה.

דובר:

לא ,רגע ,שנייה.
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אני מסייע פה ואתה לא תיתן לי ציונים,

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :אתה לא מתמצא ,זו הנקודה.
דובר:

די.

אופיר לוי:

כן ,יוסי.

דוברת:

למה אתה צועק על המנכ"ל?

קוממי:

מי שיש לו,

דוברת:

מה זה?

קוממי:

סליחה .מי שיש לו,

אופיר לוי:

הוא לא ישב פה עכשיו  20דקות כאילו,

משה פדלון:

חבר'ה ,בואו .חברים.

קוממי:

מי שיש לו שם נגיד עכשיו ,לוועדה ,שיש לו ממלא מקום שיגיד ונגמר הסיפור.
למה אני צריך לשלוח מחר?

מאיה כץ:

אפשר אולי להציע הצעה לקחת  10דקות הפסקה? תתקשרו למטות,
תתקשרו ליושבי ראש ,למנהלי ,לקמפיינרים .זה בסך הכול כמה שמות של
אנשים שהולכים להיות חברים בוועדה .נתכנס עוד  10דקות ,תגיעו עם
שמות .זה נראה יותר נורמלי מאשר,

(מדברים יחד)
דובר:

מאיה ,בואו נבחר יושב ראש ומחר נעביר ליהודה את הכול ויהודה,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,חברים .אופיר,

ירון עולמי:

יש לי הצעה ,אם אפשר.

משה פדלון:

בבקשה.

ירון עולמי:

היות ויוסי בעצם היחיד שגם לא הזדהה וגם כבר הודיע שהוא לא במועצה
הבאה והוא מקובל על כולנו ,אני מציע שיוסי כיושב ראש ועדת בחירות... ,
למי יש יותר כוח למי יש זה.

דובר:

צריך להיות מישהו מחברי הוועדה ,מה זה.

דובר:

חברי המועצה ,לא,

דובר:

זה לא מחברי הוועדה?
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לא.

(מדברים יחד)
אופיר לוי:

חברים,

משה פדלון:

חברים.

אופיר לוי:

סעיף  ,24תבחר המועצה אחד מחברי הוועדה להיות היושב ראש.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,ששש,

דובר:

ברור שכן אבל אני שואל אם אחד ,יוסף לונדון לא הזדהה עם אף,

משה פדלון:

חברים ,בואו ,בואו נסכם.

דובר:

אז הוא יכול להיות בוועדה?

משה פדלון:

אורלי ,עד מחר בשעה  12בצהריים החברים יביאו לך שמות חברי הוועדה
ואם יש להם ממלא מקום .אופיר ,זה מקובל עליך?

ליאת תימור :אני רק מבקשת ,אם זה מקובל על חברי המועצה ואם זה מקובל על ידידי,
יוסף לונדון ,אני חושבת שזה יהיה אקורד סיום נעים וראוי ומקובל על כולנו
וככה,
משה פדלון:

אני בעד ,יוסי איש יקר לנו ואני חושב שהוא יעשה את זה בצורה הכי
מקצועית והכי טובה .שנייה ,בבקשה יוסי.

דובר:

יוסי ,אין לך ברירה .די ,זה ה ,זה התרומה האחרונה שלך לציבור.

משה פדלון:

חברים ,אנחנו ,כן יוסי ,בבקשה.

יוסף לונדון :מבלי להביע עמדה להצעה שהועלתה כאן אני נרגש מעצם הנושא ש ,בדרך
כלל אני מוכן לכל תשריט .אני מודה ומתוודה ,לתשריט הזה,
מאיה כץ:

 ...מסיבת יום הולדת ,זה מתנת הפרידה.

יוסף לונדון :זה התשריט,
משה פדלון:

כן.

יוסף לונדון :ל תשריט הזה אני לא הייתי מוכן ומבלי לציין כרגע אם אני מקבל או לא
מקבל ,אני רוצה להגיד תודה לעמיתי ירון עולמי ,מהליכוד ,שמביע אמון
ביוסף לונדון ממרצ .ירון ,תודה רבה לך.
משה פדלון:

יוסי ,מישהו מחברי ,חברים .מישהו מחברי המועצה רוצה להיות יושב ראש?
יוסי אמר שהוא לא רוצה.
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דובר:

הוא לא נתן תשובה.

דובר:

הוא עוד לא,

משה פדלון:

לא .אני צריך לקבל החלטה עכשיו.

ד.נ.

יוסף לונדון :אדוני ,אדוני,
דובר:

הוא יכול לקבל היום ,מחר להתפטר אז מחר,

יוסף לונדון :אדוני ראש העיר.
משה פדלון:

כן.

יוסף לונדון :בדרך כלל בנושאים פרסונליים נותנים בחירה אישית .הייתה כאן הצעה
מאוד ,אין לי מילים להעריך אותה אבל דומני שההגינות מחייבת שההצבעה
תהיה חשאית ,בוודאי לא בנוכחותי.
מאיה כץ:

כולם מסכימים פה אחד,

משה פדלון:

יוסי,

דובר:

כולנו מסכימים,

ליאת תימור :מי בעד יוסף לונדון,
מאיה כץ:

מי בעד,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

יוסי,

דובר:

כולם בעדך.

דוברת:

יוסי ,כולם סומכים עליך.

משה פדלון:

יוסי,

(מדברים יחד)
דובר:

יוסי ,כולם מצביעים בעדך פה אחד.

משה פדלון:

חברים ,מי בעד ,אנחנו ניתן כמה שמות.

(מדברים יחד)
צבי וייס:

שלא תגיד חשאית אם יש מועמד אחד.

משה פדלון:

יוס י ,או קיי .מי ,חברים ,מי ,חברי המועצה ,בואו נהיה רציניים .מי בעד ...
של חבר המועצה יוסי לונדון ליושב ראש הוועדה?

דובר:

יש לך פה אחד.

(מדברים יחד)
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משה פדלון:

יונתן?

יסעור:

אני מתלבט .הבן אדם שבגד במפלגה,

דובר:

וואי,

ד.נ.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,מי בעד ,מי נגד? מי נגד? מי נמנע?

(מדברים יחד)
משה פדלון:

טוב .חברים ,חברים .חברים .חברים ,בואו נכבד.

(מדברים יחד)
ליאת תימור :לכבוד לכולנו שאתה עומד בתור יושב ראש ועדת הבחירות .לכבוד לנו.
משה פדלון:

חברים,

צבי וייס:

 ...פרוטוקול ,תן ברכה ליושב ראש הנבחר.

משה פדלון:

יפה .יוסי לונדון ,יושב ראש ועדת בחירות.

דובר:

בשעה טובה.

משה פדלון:

בשעה טובה.

ליאת תימור :שהחיינו.
משה פדלון:

חברים,

דובר:

רק עוד  ...שלא נאמן לגוף ששלח אותו למועצה,

(מדברים יחד)
אופיר לוי:

אדוני ,אני רק רוצה לומר מילה בבקשה.

דובר:

אופיר ,מה יש לך להגיד?

משה פדלון:

חברים,

(מדברים יחד)
אופיר לוי:

חברים ,אני הייתי רוצה לומר משהו קצר מאוד בלי להתפרץ ,אם אפשר.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים.

אופיר לוי:

חברים ,תודה רבה.

משה פדלון:

מכובדי ,שנייה אופיר .אני מסכם .המועצה הצביע על החבר יוסי לונדון
כיושב ראש הוועדה ,ועדת הבחירות .חברי המועצה ,עד מחר בשעה 12:00
מעבירים לגברת אורלי וולף את הרשימה.
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ד.נ.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

להעביר את רשימות חברי הוועדה עם ממלא מקום ,אם יש לכם.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,אבל דקה .חברים,

אופיר לוי:

חברים.

משה פדלון:

אופיר,

אופיר לוי:

חברים .חברים .תודה רבה ,שיהיה לכולם בהצלחה .נפגש בהגשת הרשימות,
שיהיה לנו ערב טוב.

דובר:

תודה רבה ,אופיר.

יונתן יעקובוביץ' :כבוד ראש העיר ,אני הייתי רוצה לומר חצי מילה בבקשה.
משה פדלון:

בבקשה .חברים ,אני מבקש לשבת ,אנחנו ממשיכים את ישיבת המועצה .מר
קוממי .מר קוממי ,אבי ברדה ,שבו .בואו נכבד את המעמד .בואו נכבד את
המעמד .בבקשה.

יונתן יעקובוביץ' :יוסי ,בהמשך למה שנאמר פה אני רוצה לומר לך שאני חושב שזו בושה
וחרפה שאמרו עליך את המילה בוגד ,על עצם העובדה שבחרת לא להמשיך
בפוליטיקה .אני חושב שהבחירה שלך היא בחירה לגיטימית וראויה והייתי
שמח אם מי שיושב לידך ייקח בחזרה את הדברים שהוא אמר.
משה פדלון:

או קיי ,תודה לחבר המועצה יעקובוביץ'.

סעיף ז' – תב"רים
משה פדלון:

בבקשה ,תב"רים .ששש ,חברים.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :תב"רים.
יהודה בן עזרא ... :ועדת ביקורת ,חבר'ה ,אל תוך הלילה.
דובר:

שלא יתעייפו.

משה פדלון:

קדימה ,בבקשה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :תב"ר חדש מספר  ,2077תכנון רחוב משה דיין ,אגף ההנדסה .בקשה
לאשר תב"ר חדש בתחום ,בסכום של  4מיליון שקל מתוכו לביצוע סכום 1
מיליון שקל בשנת  ,2018מימון קרן לעבודות פיתוח .מי בעד? פה אחד? תודה
רבה.
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ד.נ.

תוספת לתב"ר מספר  – 2007חניון אגד (אגף הנדסה)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תוספת לתב"ר מספר  ,2007חניון אגד ,אגף ההנדסה .בקשה לאשר
תוספת ביצוע בסכום  600אלף שקל בשנת  ,2018הקדמה משנת  ,2019מימון
קרן עבודות פיתוח .מי בעד?
יוסף לונדון :אני מבקש לשאול.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :בבקשה.
משה פדלון:

ששש ,חברים ,אני מבקש לשבת.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מר לונדון ,בבקשה.
משה פדלון:

לא להפריע .יונתן ,יונתן את יונתן .בואו ננהל את הדיון בצורה מכובדת.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מר לונדון ,בבקשה.
יוסף לונדון :לגבי תוספת התב"ר חניון אגד .דבר ראשון אני מבקש לשנות את שם התב"ר
מחניון אגד לחניון העצמאות .תחנת אגד כבר לא קיימת שם .רחוב העצמאות
גובל בחניון הזה .דומני שראוי לשנות את השם מאגד לעצמאות.
משה פדלון:

צודק .יקרא מרגע זה חניון העצמאות .אני חושב שמקובל על החברים .צודק.
מקובל.

יוסף לונדון :הערה שנייה.
דוברת:

למה? אגד לא מקבל,

משה פדלון:

הוא צודק .חניון העצמאות,

דוברת:

זה היה אגד שם וזה ,למה ,יש שם,

משה פדלון:

איה ,אני מבקש.

דוברת:

לא בא לי עצמאות.

משה פדלון:

תעשו תיקון טכני.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מר לונדון ,סעיף הבא,
יוסף לונדון :הערה שנייה .בתכנית של המתחם למיטב ידיעתי היה מדובר על חניון תת
קרקעי שיוקם במימון העירייה .אם ניתן לקבל הסבר תמציתי מה ,איזה סוג
של חניון עתיד להיבנות שם ואיך הוא יתופעל .אני לא מצפה לקבל את כל
החומר המצורף .קראתי .את כל המפרטים הטכניים קראתי אבל עדיין לא
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ד.נ.

הבנתי מה אמור לקום שם ,אם אפשר יהיה לקבל הסבר קצר אני אהיה אסיר
תודה.
משה פדלון:

אתה מדבר על החניון הנוכחי ,העילי.

יוסף לונדון :החניון שבגינו אנחנו מתבקשים לאשר,
משה פדלון:

יוסי ,מדובר על עבודות תשתיות בסיסיות בטיחותיות על מנת שננצל את
השטח הפנוי לחניית מכוניות .כלומר ,יהיה קרצוף וריבוד ,יהיו מחסומים,
כניסות ,יציאות ,תמרור .הכול זמני עד לבניית החניון החדש במזרח השטח
אבל היום השטח קיים והוא יכול לסייע לנו במצוקת החנייה ברחבי העיר.

יוסף לונדון :אני רוצה לחזור על דבריך ,לוודא שהבינותי .מדובר על השקעה של  3מיליון
שקל וחניון זמני.
משה פדלון:

כן ,אבל זה יהיה פחות ,יוסי .זה יהיה פחות .זה יהיה פחות והוא אמור לשרת
את תושבי העיר ועוד חניות שהיום זה שטח בור ללא שימוש.

יוסף לונדון :אני הבנתי,
משה פדלון:

יש כוונה לפתוח את האזכורית ולעשות שם חניון מסודר עד לבניית החניון
הקבוע במזרח המתחם.

יוסף לונדון :תודה על ההסבר ואני מצביע בעד.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה .מי בעד חניון העצמאות?
משה פדלון:

פה אחד.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :פה אחד ,תודה רבה.

תוספת תב"ר מספר  - 592מתחם הבריגדה הר( 1990/אגף הנדסה)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תוספת תב"ר מספר  ,592מתחם הבריגדה הר 1990/של אגף ההנדסה.
הבקשה לאשר תוספת ביצוע  300אלף שקל לשנת  ,2018הקדמה משנת ,2019
מימון קרן עבודות פיתוח .מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

תוספת תב"ר מספר  ,608עבודות ניקוז ברחבי העיר (אגף הנדסה)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תוספת תב"ר מספר  ,608עבודות ניקוז ברחבי העיר באגף ההנדסה.
בקשה לאשר תוספת ביצוע בסכום  200אלף שקל לשנת  ,2018הקדמה משנת
 ,2019מימון קרן לעבודות פיתוח .מי בעד?

"חבר" – הקלטה ותמלול

08557

41

ד.נ.

יונתן יעקובוביץ'  :אפשר להבין שנייה בבקשה על מה מדובר? עבודות ניקוז בעיר זה ,יש
מישהו?
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מוניקה?
יונתן יעקובוביץ' :אז אם תוכלי אחרי זה?
מוניקה זר ציון :זה הכנה לחורף.
יונתן יעקובוביץ'  :או קיי .זה העבודות של הניקוי של הנקזים והכול לקראת הגשם הראשון?
יהודה בן עזרא :נכון.
יונתן יעקובוביץ' :תודה רבה .אני חושב שזה מאוד חשוב ,אני מצביע בעד.
ליאת תימור :רגע ,מה זה? עוד פעם?
יוסף (ג'ו) ניסימוב :זה הכנת מערכת הניקוז לקראת החורף.
יונתן יעקובוביץ'  :לפני שלוש שנים בערך התחלנו בעבודות שמטרתן בעצם למנוע את כל
ההכנסה של השחור לים שבעצם נתקע במערכת הניקוז כל הקיץ .עושים
עבודות מקדמיות ,ככה אני הבנתי.
טובה רפאל :גם שביצעו עבודה  ...בהעתקת קו ניקוז ברחוב דורי מחלקה פרטי לשטח
ציבורי 800 ,אלפי ,₪
יונתן יעקובוביץ' :מוניקה ,תוכלי לשלוח לי במייל הסבר מה זה? תודה .אני מצביע בעד ואני
אקבל את ההסבר ממחלקת ההנדסה.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

טוב .קדימה ,חברים.

תב"ר חדש מספר  - 2078עבודות פיתוח רחוב ניל"י ,המרי ,אצ"ל ,הלח"י (אגף ההנדסה)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :הלאה .תב"ר חדש מספר  , 2078עבודות פיתוח רחוב ניל"י ,המרי ,אצ"ל,
הלח"י .אגף ההנדסה .בקשה לאשר תב"ר חדש ... ,להפסיק לצעוק .תב"ר
חדש בסכום  2,260,000שקל מתוכו לביצוע סכום של  150אלף שקל בשנת
 ,2018מימון קרן עבודות פיתוח .מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

הקטנת תב"ר  - 1322מתחם נוף ים (אגף ההנדסה)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :הקטנת תב"ר  1322מתחם נוף ים ,אגף ההנדסה .בקשה לאשר הקטנת
ביצוע בסכום  350אלף שקלים בשנת  ,2018דחייה ל.2019-
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יונתן יעקובוביץ'  :בתור תושב האזור ,בתור תושב האזור אני יכול להבין למה בעצם דוחים
ולא מקדימים?
יוסף (ג'ו) ניסימוב :אגף הנדסה יודע להסביר?
יונתן יעקובוביץ' :אם לא זה בסדר גם ש,
מוניקה זר ציון :לא ,בסדר ,אני לא שומעת,
יונתן יעקובוביץ' :אה .יש את הפרויקט של נוף ים ,הורידו משם  350אלף שקל .שאלתי
למה .למה כאילו לא להגביר את הביצוע במקום לדחות אותו.
מוניקה זר ציון :על זה אני  ...יש עבודות ...
יונתן יעקובוביץ' :יהודה ,פעם הבאה אני שואל אותך.
יהודה בן עזרא :היינו צריכים  350אלף לדברים יותר חשובים אז לקחנו,
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :לא ,אני מבין ,אני רק שואל למה זה נדחה וזה לא מוקדם .זה הכול .אם
תוכל לתת לי תשובה אני אשמח.
דובר:

מתוך  ...שנה הבאה יהיה  7מיליון.

יונתן יעקובוביץ' :אני מבין ,אני פשוט יודע מה חסר שם ואני לא מבין למה זה נדחה ל2019-
וזה לא מוקדם ל.2018-
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :התשובה שלי הייתה רצינית.
טובה רפאל :יש פה גם טעות במיקומים .המטרה פיתוח שער הים צפונה ,מיקום פרויקט
שהוא רחובות  ...פינת שמעון ויזנטל ודורי ,אז פה צריך לתקן את הכתובות.
דובר:

מה זה ,זה הכביש הזה שעשו עכשיו שם?

טובה רפאל :לא יודעת.
דובר:

איפה את קוראת את זה?

טובה רפאל :בדף שקיבלנו פירוטי התב"רים.
דובר:

אה ,בהסבר.

טובה רפאל :בהסבר.
משה פדלון:

או קיי,

דובר:

נראה לי שיש קצת אי התאמה,

טובה רפאל :יש אי התאמה בין הכתובת לבין המיקום של הפרויקט.
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כן ,ג'ו.

תוספת תב"ר מספר  - 2002הכשרת חניון העוגן (חברה לפיתוח הרצליה)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תב"ר  ,2002הכשרת חניון העוגן ,חברה לפיתוח הרצליה .הבקשה לאשר
הגדלת היקף פרויקט בסכום  635אלף שקלים לביצוע ב ,2018-מימון קרן
עבודות פיתוח.
יוסף לונדון :אני מבקש לשאול ,לגבי התב"ר הקודם ,האם ההערה של גברת טובה,
יוסף (ג'ו) ניסימוב :היא תיבדק,
יוסף לונדון :נרשמה.
יוסף (ג' ו) ניסימוב :אני רשמתי ,נעדכן אותכם מחר .אני לא ,אין לי פה מי שיגיד לי עכשיו,
בסדר?
יונתן יעקובוביץ' :תודה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה.
טובה רפאל :כן .לגבי התב"ר הזה אפשר לשאול?
משה פדלון:

העוגן?

טובה רפאל :של ה,
יוסף (ג'ו) ניסימוב.2002 :
טובה רפאל :של החניון.
דובר:

 ,7כן?

יוסף (ג'ו) ניסימוב.7 :
טובה רפאל :אני רואה בפירוט שאין יועץ בטיחות .האם לחניון לא צריך יועץ בטיחות?
כתוב לא נבחן .גם יועץ אינסטלציה ,נניח שזה לא צריך אבל יועץ בטיחות לא
צריך בחניון?
יוסף (ג' ו) ניסימוב :יש יועץ תנועה אז הוא נותן את הפתרון ,לדעתי ,אבל כבר לא עשיתי
מזמן חניונים.
טובה רפאל :יועץ תנועה הוא גם יועץ בטיחות? אני לא יודעת.
דובר:

אני חושב שכן ,טובה.

טובה רפאל :אני לא בקיאה בזה ,לא יודעת .אני שואלת.

"חבר" – הקלטה ותמלול

08557

44

ד.נ.

יוסף (ג' ו) ניסימוב :תקבלי תשובה מחר ,אני לא יכול להגיד לך ,אני לא מכיר את הפרויקט
הזה.
טובה רפאל :תודה רבה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה לך .שינוי ,פה אחד ,בינתיים?
דובר:

כן.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה רבה.

שינוי מימון תב"ר מספר  - 1825בית ספר חדש יצחק נבון ברחוב אלתרמן (חברה לפיתוח
הרצליה)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :שינוי מימון תב"ר  1825בית ספר חדש יצחק נבון ברחוב אלתרמן,
החברה לפיתוח הרצליה .בקשה לאשר שינוי מימון בסכום ₪ 7,982,160
בהשתתפות משרד החינוך וקרן לעבודות פיתוח.
טובה רפאל :יפה להם .כל הכבוד להם.
משה פדלון:

כן ,בבקשה יוסי.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :יוסף.
יוסף לונדון :אני מבקש להעיר בקשר לתב"ר של בית ספר יצחק נבון .שמעתי על הפרויקט
הזה .אני סבור שראוי לבדוק את הליך התכנון והשינויים והמשמעויות
הכספיות של ההליכים הללו .השינויים שיתבצעו במהלך העבודה .אני מבקש
לדעת מדוע התחזית להשתתפות של משרד החינוך בסך של כ 8-מיליון שקל,
מדוע תחזית זו התבדתה .כולנו קראנו בעיון את כל החומר שקיבלנו ובעוד
שני סעיפים נתבקש לאשר תב"ר נוסף עבור בית הספר .אני הייתי ממליץ
שמבקר העירייה,
(מדברים יחד)
משה פדלון:

על מה ,יוסי? משרד החינוך מממן אותך על קרוואנים ואנחנו בונים בית ספר
בין היפים לא בישראל ,בעולם ,אז לא ברור לי מה לא בסדר .לא מבין את זה,
יוסי .אתה אומר מבקר העירייה .משרד החינוך מקצה לך  7.9מיליון שקל
שאתה יכול לבנות קרוואנים עם תא שירותים כימי ואנחנו עושים בית ספר
ואני מזמין את הציבור לראות את אחד מבתי הספר היפים בעולם.

יונתן יעקובוביץ' :אבל אני לא חושב שההערה של יוסי דיברה לגבי התוצאה.
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זה מה שמשרד החינוך נותן,

יונתן יעקובוביץ'  :לא ,אבל שנייה .אבל יוסי לא אומר שהבית ספר לא יפה או לא זה .הוא
אמר שבמסגרת התהליך התכנוני של הבית ספר,
יהודה בן עזרא :גם זה,
יונתן יעקובוביץ' :רגע ,רגע ,רגע .נעשו,
יהודה בן עזרא :מה שהוא אמר זה לא נכון ,ובוא אני אסביר .זה מאוד מאוד,
יונתן יעקובוביץ' :אבל רק שנייה ,יהודה,
יהודה בן עזרא :מה ש,
יונתן יעקובוביץ' :יהודה ,שנייה .שנייה .בבקשה חצי דקה 10 ,שניות לפני שאתה מדבר .כל
מה שיוסי אמר ואני נוטה להסכים איתו ,זה שבמסגרת התכנון והביצוע של
הפרויקט ,התוצאה מושלמת ,בסדר? במסגרת התכנון והביצוע של הפרויקט
נעשו הרבה שינויים וצריך לבדוק למה נעשו הרבה שינויים.
יהודה בן עזרא :זה לא נכון,
יונתן יעקובוביץ' :לא נכון ,אחלה .תסביר.
יהודה בן עזרא :זה לא נכון ,זה בדיוק האי הבנה כי על מה אתה מלין? יוסי ,אתה מלין על
זה שב 7-מיליון 7.8 ,שהיה צריך לבוא ממשרד החינוך,
יוסף לונדון :שנייה ,יש לי בקשה .אני לא שומע .אנא.
יהודה בן עזרא :אני רוצה להבין על מה אתה מלין .האם אתה מלין על למה  7.8לא נלקח
ממשרד החינוך ונלקח מהעירייה? זאת השאלה שלך? לזה נתת הסבר שבגלל
שינוי בתכניות וכל מה שמסביב ,זה לא העניין.
יונתן יעקובוביץ' :לא ,הוא לא ...
יהודה בן עזרא :אז מה העניין? מה השאלה?
יוסף לונדון :אני מתנצל .אני מתנצל שלא דיברתי בצורה ברורה .אני אנסה להיטיב את
דרכי .אני מתייחס לשתי נקודות .נקודה אחת ,אנחנו התבקשנו במהלך
הפרויקט לאשר כמה וכמה פעמים הגדלה של התקציב לבית הספר הזה.
מהמעט שידוע לי על הפרויקט ידוע לי ,אם זה נכון ,אני לא ערב למידע
שקיבלתי ,שבמהלך התכנון ,במהלך הבנייה נעשו שינויים .זה דבר אחד ,לכן
לאור השינויים ,לאור השינויים גם בתב"ר וגם בתכנון אני חושב שיש מקום
להפיק לקחים מבית ,מהבנייה של בית הספר הזה כיוון שאני משוכנע
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שאנחנו נבנה עוד הרבה בתי ספר בהרצליה .אם כל התהליך התנהל כראוי
מחיאות כפיים אבל אם אפשר ,אם היו כשלים אני ,מבחינת כל התהליך,
כדאי להפיק לקחים על מנת לחסוך כספי ציבור בבתי הספר הבאים שיבנו.
עד כאן סעיף ראשון .השאלה השנייה שלי הייתה מדוע משרד החינוך ברח
מההסכמה שהייתה שישלם  8מיליון שקל?
יהודה בן עזרא :הוא לא ברח.
משה פדלון:

הוא לא ברח ,זה ...

יהודה בן עזרא :בוא נתחיל מהסוף להתחלה .בוא נתחיל מהסוף להתחלה .משרד החינוך
לא ברח ,הוא ייתן את הכסף אבל משהבנו שהוא לא מסוגל לתת לנו את זה
עכשיו היינו חייבים למצוא סכום על מנת לסיים את העבודה כי אחרת בשני
לספטמבר לא היה בית ספר .אבל את הכסף הזה אנחנו נקבל .אבל כמו
שאמר ראש העיר ,זה בסוגריים אני אומר ,השבעה 7.8 ,ממשרד החינוך אם
היינו רוצים לבנות בית ספר ברמה שמשרד החינוך נותן זה היו קרוואנים.
אנחנו בנינו בית ספר לתפארת העיר הרצליה אבל את הכסף הזה מקבלים.
במהלך הבנייה תמיד יש שינויים בתכנית .תוך כדי מציגים תכנית ,משנים,
אבל לא היו שינויים שמצריכים איזושהי ועדה ,ועדת חקירה או מבקר
עירייה .בהחלט הפקת לקחים .אנחנו עושים ,אחרי שגומרים ומסיימים
לבנות בית ספר עושים את ההפקת לקחים ,איך תוכנן ,מה בוצע .אנחנו שם
בונים בית ספר של  21כיתות .אנחנו בנינו שם אודיטוריום ,אנחנו בנינו שם
ספריה ,בשטח ה ,בנינו מגרש ספורט ותהיה הצללה מעל המגרש ספורט ועוד
תכניות רבות ,אבל ההפקת לקחים היא תמיד נכונה ותמיד היא במקום.
נסחפת עם מבקר עירייה.
משה פדלון:

יוסי ,ברשותך .אם בוצעו שינויים זה בהנחיה שלי .אני לא רואה בית ספר
שנסגר בשעה שתיים ואני הנחיתי להתאים אותו גם לפעילות קהילתית,
כלומר בשעה שתיים המנהלת ואב הבית הולכים ,מגיע מנהל המתנ"ס עם אב
הבית וממשיכים פעילות עד תשע בערב ,כלומר אין צורך לבנות מתנ"ס נוסף
כשיש לנו בית ספר .לכן התאמנו אותו גם לפעילות אחר הצהריים ,כלומר
בנינו ספרייה ושדרגנו את האודיטוריום ופה חסכנו את הכסף ,יוסי .ופה
צריך להגיד תודה לאנשים שביצעו את השינויים .בית הספר אמור להיות
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פתוח משבע בבוקר עד תשע בלילה והוא ישרת את כל הקהילה ,כולל את
החינוך הבלתי קונבנציונלי ופה בא החיסכון .אין צורך לבנות עוד מתנ"ס
בסביבה .יש לנו מתנ"ס נוסף ,הוא יהיה לתוך בית הספר ופה בא החיסכון.
יוסף לונדון :לאור ההארות ב"א" שהערתם את עיני ,גם בנושא הדרישה שמשרד החינוך
ישלם את ה 8-מיליון שקל ולאור ההסברים ,לאור האמירה שלקחים יופקו,
אני מצביע בעד התב"ר הזה.
משה פדלון:

או קיי.

יהודה בן עזרא :יופי .אז אתה יכול להיות יושב ראש ועדת בחירות.
יוסף לונדון :רבותי ,אני לא איעלב ,אני איעלב אבל אתם יכולים להדיח אותי ,מורגל בזה.
אני אשב ואני אבכה אבל אני אתמודד.
יהודה בן עזרא :יוסי ,אני העוזר שלך.
משה פדלון:

חברים ,באמת .אתם מוזמנים לראות את פאר היצירה .רחוב נתן אלתרמן,
בית ספר יפהפה .בבקשה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :פה אחד? תודה רבה .הקטנת תב"ר ,1918
משה פדלון:

זה המקום להודות לחברה לפיתוח הרצליה שיוסי חבר דירקטוריון ,ולאגף
תב"ל ולכל העושים במלאכה .אתם עושים עבודה נהדרת בפרק זמן קצר
יחסית.

הקטנת תב"ר  – 1918החל' צ'ילרים מועצת נוער יד לבנים (אגף תב"ל)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :הקטנת תב"ר  ,1918החלפת צ'ילרים מועצת הנוער ביד לבנים ,אגף
תב"ל .הקטנת תב"ר בסכום  ₪ 28,563בהשתתפות משרד האנרגיה ,מי בעד?
תודה רבה.

הקטנת תקציב וסגירת תב"ר מספר  – 1741הנגשת כיתות ליקויי שמיעה תשע"ה (חינוך)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :הקטנת תקציב לגביית תב"ר מספר  ,1741הנגשת כיתות ללקויי שמיעה
תשע"ה ,חינוך .הבקשה לאשר הקטנת תקציב בסכום  ,₪ 27,162מימון
השתתפות משרד החינוך .אנחנו סוגרים את התב"ר ,מי בעד? פה אחד ,תודה
רבה.
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תוספת תב"ר מספר  – 1486שיפוץ מבני תנו"ס (אגף תנו"ס)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תוספת לתב"ר  1486שיפוץ מבני תנו"ס ,הבקשה לאשר הגדלת היקף
פרויקט בסכום  ₪ 90,365לביצוע ב ,2018-מימון השתתפות משרד התרבות
והספורט .מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

סגירת תב"רים
יוסף (ג'ו) ניסימוב :סעיף הבא זה סגירת  4תב"רים שהסתיימו או לא נוצלו בשנת 2018
והחזרת עודפי התקציב לקרנות הרשות בסכום  941,328שקלים ,אני מניח
שכולם בעד .תודה רבה.

תוספת תב"ר מספר  – 1529הוצאות בקשר עם תביעות לפי סעיף ( 197אגף הנדסה)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תוספת תב"ר מספר  ,1529הוצאות בקשר עם תביעות לפי סעיף  197של
אגף ההנדסה ,בקשה לאשר תוספת ביצוע בסכום של  100אלף שקל בשנת
 ,2018הקדמה משנת  ,2019מימון קרן לעבודות פיתוח .שאלות? מי בעד?
תודה רבה.

תוספת תב"ר מספר  – 1409חידוש תוקף תוכנית המתאר (אגף הנדסה)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תוספת תב"ר מספר  ,1409חידוש תוקף תכנית המתאר של אגף
ההנדסה ,בקשה לאשר הגדלת היקף בסכום של  3מיליון שקל לביצוע בשנת
 ,2018מימון קרן עבודות פיתוח .מי בעד? תודה רבה ,פה אחד.

תב"ר חדש מספר  – 2079שיפוץ בית הורים (החברה לפיתוח הרצליה)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תב"ר חדש מספר  ,2079שיפוץ בית ההורים ,החברה לפיתוח הרצליה.
הבקשה לאשר תב"ר חדש בסכום  500אלף  ₪לביצוע בשנת  ,2018מימון קרן
לעבודות פיתוח .מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.
יריב פישר:

לא .למה  500אלף?

משה פדלון:

לא ,זה תכנון וכבר תחילת העבודה .זה סכום ראשוני לתכנון,

יהודה בן עזרא :נצטרך יותר,
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אנחנו עוד נדבר על זה בוועדת הביקורת שאנחנו הולכים לשדרג את בית
האבות ולהתאים אותו למציאות המשתנה ועל זה נדבר בוועדת הביקורת.
בבקשה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה.

תוספת תב"ר מספר  – 1968שדרוג המרחב הציבורי (אגף תב"ל)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תוספת תב"ר מספר  ,1968שדרוג המרחב הציבורי אגף תב"ל .הבקשה
לאשר תוספת ביצוע בסכום  200אלף שקל לשנת  ,2018הקדמה מ.2019-
מימון קרן לפי תקציב רגיל .מי בעד?
יונתן יעקובוביץ' :רגע .איזה מספר זה ,סליחה?
יוסף (ג'ו) ניסימוב.16 :
יונתן יעקובוביץ' :סליחה.

הקטנת תקציב תב"ר מספר  – 1850תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח בי"ס (אגף
תב"ל)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :הקטנת תקציב תב"ר מספר  ,1850תיקון ליקויים ,סקר כיבוי אש,
מוסדות חינוך ,בתי ספר ,אגף תב"ל .הבקשה ,לאשר הקטנת ביצוע בסכום
 200אלף שקל לשנת  ,2018דחייה ל ,2019-מימון קרן עודפי תקציב רגיל .מי
בעד? פה אחד ,תודה רבה.
יונתן יעקובוביץ' :רגע ,רק שנייה.
טובה רפאל :זה אני לא מבינה .מה באמת,
יונתן יעקובוביץ' :סליחה ,אני מתנצל.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מה לא הבנת?
יונתן יעקובוביץ' :בסעיף  ,16יהודה ,בהמשך להערה שלך קודם .אמרת שיש סדר עדיפויות,
נכון? שהוא יותר חשוב .עכשיו ,בצד אחד באת ואמרת שמוחקים  350אלף
שקל בשביל לעשות משהו באזור נוף ים .מצד שני יש עכשיו שדרוג של מרחב
ציבורי במקום אחר ,שאני לא יודע מה הוא ,בתוספת של  200אלף שקל .אי
אפשר אולי לעשות את זה חלוקה שוויונית שזה כל ה,
יהודה בן עזרא :חלוקה שוויונית ,יש לנו,
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יונתן יעקובוביץ' :הורדת פה אחד  350בשני הוספת  ,200איך זה שוויוני?
דובר:

זה לא להוריד או להוסיף ,זה ...

יהודה בן עזרא :זה לא להוריד ולהוסיף.
יונתן יעקובוביץ' :נו ,בדיוק .ל ,2018-זה מה שאמרתי.
יהודה בן עזרא :הורדנו ,הקטנו ב 900-אלף שקל ,אנחנו צריכים לשחק בסכומים ולהתאים
את עצמנו לכל התכניות עם הכסף שיש לנו.
יונתן יעקובוביץ' :או קיי.
יהודה בן עזרא :זה לא,
יוסף (ג'ו) ניסימוב :טובה'לה ,רצית לשאול גם,
טובה רפאל :כן .התב"ר של הכיבוי אש ,בעקבות ביקורת של מוסדות חינוך ,אז רציתי
לדעת למה דוחים .הכול שם בסדר במוסדות חינוך?
משה פדלון:

בוודאי.

טובה רפאל :פתרו את כל ה ,פתרו את כל בעיות הכיבוי אש? אז למה דוחים אם ככה אם
פתרו את הכול ,אז לא צריך את הכסף בכלל.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :לא .אם זה עבר מרמה א' ל-ב' אז זה יכול להידחות ...
(מדברים יחד)
משה פדלון:

שנייה ,חברים .שמואל ,בוא תסביר בדיוק למה הקטנה והאם נפגע הנושא של
בטיחות האש .האם  ...בטיחות האש מתבצעת,

שמואל:

אנחנו עובדים בצורה סיסטמית ,כל שנה את ה ...לגבי השנה אנחנו עוד לא
צריכים להספיק דברים ש ...כל שנה יש לנו שינויים עקב שינוי תקנים וכל
מיני דברים כאלה .לכן אנחנו כרגע לא צריכים את הכסף.

משה פדלון:

או קיי .תודה רבה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה ,תודה רבה.

תוספת מספר  – 1825בי"ס חדש יצחק נבון באלתרמן (החברה לפיתוח הרצליה)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תוספת תב"ר מספר  ,1825בית ספר יצחק נבון ואלתרמן .תוספת תב"ר 8
בסדר יום המקורי .בקשה לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום  500אלף שקל
לביצוע ב ,2018-מימון קרן עבודות פיתוח .ראיתם? שאלות? פה אחד ,תודה.

"חבר" – הקלטה ותמלול

08557

51

ד.נ.

תב"ר חדש מספר  – 2080הכשרת החוף הנפרד בהרצליה (החברה לפיתוח הרצליה)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תב"ר חדש מספר  ,2080הכשרת החוף הנפרד בהרצליה ,החברה לפיתוח
הרצליה .הבקשה לאשר תב"ר חדש בסכום  ₪ 2,050,000מתוכו לביצוע סכום
של  500אלף  ₪לביצוע ב ,2018-מימון קרן עבודות פיתוח .כן ,יונתן.
יונתן יעקובוביץ' :מלא שאלות יש לי.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :יאללה ,תרביץ.
יונתן יעקובוביץ' :דבר ראשון,
יוסף (ג'ו) ניסימוב :אולי מישהו יידע לענות.
יונתן יעקובוביץ' :דבר ראשון 500 ,אלף ,אם מישהו לא יודע לענות אני מבקש שימצאו
מישהו שיודע לענות 500 .אלף שקל על מה מוציאים עכשיו בחוף הנפרד?
יהודה בן עזרא :תכנון ו,
יונתן יעקובוביץ' :זה התכנון? בשביל מה שיהיה?
יהודה בן עזרא :תכנון והכנת מכרזים.
יונתן יעקובוביץ' :של ה,
יהודה בן עזרא :לבצע ,שנבצע ב 2019-ובעונה הבאה יהיה לנו חוף,
יונתן יעקובוביץ'  :שיהיה אפשרות למעבר של אזרחים בנוסף לשימוש של החוף הנפרד על
ידי דתיים.
יהודה בן עזרא :זאת התכנית.
יונתן יעקובוביץ' :או קיי ,אחלה .אז אני רוצה,
יהודה בן עזרא :אז אין לך יותר שאלות.
יונתן יעקובוביץ' :לא ,לא .בסדר .עכשיו יש לי משהו לומר .אני במסגרת של ההצבעה שלי,
ואני ממליץ לכל חברי המועצה שחושבים שאני מדבר דברי היגיון ,להצביע
באותה צורה ,שאנחנו כמובן נשמח לאשר את כל התקציב הזה אבל זה בכפוף
לכך שהדבר הזה יהיה עומד באפריל  ,2019שזו תחילת עונת הרחצה ,פחות
או יותר.
משה פדלון:

זו כל המטרה.

יונתן יעקובוביץ' :יפה .אבל אני מסייג את ההצבעה שלי,
משה פדלון:

עבודות הבנייה,

יונתן יעקובוביץ' :לא ,אני יודע .אם אתה לוקח תכנון ובנייה וזה,
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הברזנטים,

יונתן יעקובוביץ' :אני אזכיר לראש העיר,
משה פדלון:

הם יוקמו בסמוך,

יונתן יעקובוביץ' :אני מבין .אני מבין .הסיבה היחידה שאני אומר את מה שאני אומר ,אני
אזכיר לראש העיר שישבתי פה לפני שנה והיה בדיוק את אותו דיון ואנחנו
יושבים השנה בלי הפתרון הזה .אני רוצה להבטיח שהפתרון הזה יקרה שנה
הבאה.
משה פדלון:

יש פתרון הנדסי ,אושר על ידי המחוז.

יונתן יעקובוביץ' :מעולה.
משה פדלון:

יוצאים למכרז,

יונתן יעקובוביץ' :מעולה.
משה פדלון:

מי שיזכה יתחיל את העבודות ואת העבודות הטכניות הסופיות יעשו בסמוך
לפתיחת העונה.

יונתן יעקובוביץ' :מעולה.
משה פדלון:

כשמביאים את כל האבזור.

יונתן יעקובוביץ' :מעולה ,תודה.
יהודה בן עזרא :אני כפקיד נמנע מלהגיד את דעתי על ההוצאה הענקית הזאת.
ליאת תימור :אה ,יהודה,
יונתן יעקובוביץ' :יהודה,
מאיה כץ:

הוצאה נכונה ,ראויה ,חשובה .הגיע הזמן שיסתיים ,היה טוב אם היה
מסתיים לפני שנתיים,

משה פדלון:

חברים ,בואו נכבד אחד את השני .היה מעבר,

(מדברים יחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :פה אחד ,תודה רבה.
יהודה בן עזרא :חבל על הכסף.

סעיף ח' – בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  339לפקודת העיריות (נוסח חדש)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :בקשה למחיקת חובות,
(מדברים יחד)
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יוסף (ג'ו) ניסימוב :בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  339לפקודת העיריות ,נוסח חדש.
החומר הועבר לעיונכם המוקם.
יונתן יעקובוביץ' :כן .סליחה ,שתי שאלות .אני ממש לא נכנס פה עכשיו פרטנית לכל דבר
ודבר ,פשוט דבר מאוד פשוט ואני הייתי שמח אם מישהו ,אה ,כן.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :שלומי פה.
יונתן יעקובוביץ' :שלומ'קה,
שלומי אסולין:

תן לשבת ,רגע.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :הוא היה בהסתתרות עד עכשיו ,יצא.
דובר:

היה בהסתרה.

דובר:

הוא שמע מחיקת חובות ,הוא קיבל חום.

יונתן יעקובוביץ' :לא ,לא .אני דווקא אין לי בעיה עם זה .אני חושב,
דובר:

לא ,לא .הוא.

יונתן יעקובוביץ' :אה ,סליחה .זה אני מבין אותו .צודק .דבר ראשון ,לגבי סעיף  ,21אני
פשוט הסכום פה עושה לי שחור בעיניים .מחקנו  1.5מיליון קיבלנו  70אלף.
כאילו ,מה יכול להיות ההסבר לכזה דבר חוץ מזה שזה חוב מאוד מאוד ישן,
אני מבין?
משה פדלון:

בוא ,שלומי,

שלומי אסולין:

אם אפשר ...

יונתן יעקובוביץ' :אה ,אני שאלתי ,סליחה .שאלתי ,בסעיף  21יש  ...של ,1,689,000
משה פדלון:

יונתן ,בוא ניתן לשלומי אסולין,

יונתן יעקובוביץ' :פשוט משה וקנין שאל מה השאלה.
משה פדלון:

אה ,טוב .הוא שאל איך,

יונתן יעקובוביץ' 1.689 :מיליון,
משה פדלון:

בוא תסביר את התהליך,

יונתן יעקובוביץ' :נשאר  1.5מיליון שנמחק.
משה פדלון:

מה הנימוקים למחיקת החובות .זה הכול מתבצע על פי דין.

יונתן יעקובוביץ' :לא ,ברור לי .אני רק מנסה להבין.
משה פדלון:

בבקשה ,שלומי.
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יונתן יעקובוביץ'  :אגב ,אני ניסיתי להבין גם דרך חברת המועצה טובה רפאל שהיא חברה
בוועדה אבל היא לא הצליחה להסביר לי ,בגלל זה אני שואל,
טובה רפאל :לא ... ,עם החומר.
משה פדלון:

שלומי.

שלומי אסולין:

טוב ,תראה .מדובר בחייב שהיה חייב מזה שנים רבות .אני לא רוצה

לנקוב ב,
יונתן יעקובוביץ' :לא ,לא בשמו ,לא בזהותו,
שלומי אסולין:

המגמה הכללית זה שאנחנו עשינו פעולות אכיפה על מנת לגבות ולמצות

את פעולות האכיפה,
יונתן יעקובוביץ' :אין יכולת גבייה?
שלומי אסולין:

לא רק שאין יכולת גבייה ,אני רק אומר לך בגדול ,אין לו נכסים ,אין לו

פוטנציאל השתכרות ,הוא מעל גיל ,70
יונתן יעקובוביץ' :זה פחות או יתר,
שלומי אסולין:

יש לו בתיק איחוד סכום של בערך משהו כמו ,הוא משלם  150שקל

בחודש והייתה עדיפה פשרה ולסגור את העניין מאשר להטריח את עצמנו
ולשלם,
יונתן יעקובוביץ' :אני מבין ,אתה צודק.
שלומי אסולין:

על הפעולות.

יונתן יעקובוביץ'  :השאלה ,לא ,סליחה ,הוא צודק בשיקול דעת ,סליחה .זה לפי דעתי .לפי
דעתי.
שלומי אסולין:

וזה עבר כמובן,

יונתן יעקובוביץ' :ברור ,זה עבר את כל הוועדה וחתימות של כולם ו,
שלומי אסולין:

זה לא עבר ועדה אחת ,זה עבר מספר רב של ועדות.

יונתן יעקובוביץ' :או קיי ,סליחה.
שלומי אסולין:

זה גם עבר בוועדת הנחות ,בוועדת כספים .כפוף להמלצות ,ועדת הנחות,

ועדת כספים ,ועדת הנחות בכובע של ועדה למחיקת חובות ,ועדת פשרות,
ועדת כספים וזה מובא כאן לאישור מועצת עיר.
יונתן יעקובוביץ' :יש ,יש מלא ועדות .אני רק,
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כן .כי זה ,אני חושב שבתחום הזה של מחיקת חובות ראוי מאוד שלא

אדם הוא זה שיחליט על מחיקת חובות,
יונתן יעקובוביץ' :אני מסכים איתך.
שלומי אסולין:

אלא ייעשו מירב הבדיקות על מנת שלא ייצא חייב נשכר כתוצאה מזה

שמוחקים את החוב או לפחות שיבנו על זה.
יונתן יעקובוביץ'  :אז בעצם אין איזשהו כלל אצבע שאפשר לפיו להגיד פה עשו ככה ,פה עשו
ככה .זה בעצם מקרה פרטני לגופו של עניין ואדם,
דובר:

כל מקרה לגופו.

שלומי אסולין:

כל מקרה לגופו.

יונתן יעקובוביץ' :אז זה מייתר את השאלה הבאה שלי.
שלומי אסולין:

אנחנו ,כשאנחנו בעצם למעשה מנסים למצות את פוטנציאל הגבייה

מאותו חייב ,מאותו נישום ,וכמובן לפי הכללים שקבע משרד הפנים וקבעה
מועצת העיר ,אנחנו בסופו של דבר מביאים למחיקת חובות שעדיפה מאשר
להשאיר את זה בספרים ו,
יונתן יעקובוביץ'  :אז השאלה הבאה שלי מתייתרת ,שלומי ,ואני רק רוצה להגיד שלא
ניסיתי כהוא זה להטיל דופי בעבודה של מי ממשרדך ,אני דווקא חושב
שאתם עושים עבודה מעולה .פשוט רציתי להבין.
שלומי אסולין:

אני מודה ,תודה .אני רק אומר כאן לפרוטוקול את הדברים שאנחנו

צריכים כאן .שנייה .יש לי את הנוסח ,רגע .מועצת העיר מתבקשת לאשר 7
מקרים של מחיקת חובות בסך כולל של  2,406,642שקלים .המחיקה נעשית
על פ י נוהלי משרד הפנים ומחיקה לאור היותנו רשות איתנה ,לכן לאחר
מיצוי הליכי הגבייה וזהו.
משה פדלון:

מי בעד המלצת,
רגע ,שאלה .אני רוצה לשאול שאלה .בעצם אנחנו עד היום העברנו ,למיטב

אלעד צדיקוב:

זכרוני ,מחיקה של עסקים אבל מגורים ,פרטיים ,אני לא זוכר שהעברנו.
יונתן יעקובוביץ' :בטח שכן ,בטח .אני זוכר.
אלעד צדיקוב:

מה התבחין ,מתי מוחקים חובות ומתי לא?

שלומי אסולין:

הסברתי את זה עכשיו אבל אני אחזור על זה שוב.

אלעד צדיקוב:

שמיציתם את תהליך הגבייה?

"חבר" – הקלטה ותמלול

08557

56

שלומי אסולין:

ד.נ.

ברגע שמיצינו את הליכי הגבייה כפי שנקבעו על ידי,

יונתן יעקובוביץ' :הם בודקים גם יכולת הגבייה,
שלומי אסולין:

במועצת העיר .יש הליכי גבייה שאנחנו פועלים לפי ההליכים שאנחנו

צריכים לבצע ,אם זה אכיפה מינהלית או אכיפה משפטית ,הגשת תביעות ו,
דובר:

הוצאה לפועל.

שלומי אסולין:

ואם יש יכולת לגבות את החובות .במידה ואי אפשר לגבות את החובות

מאחר ואין נכסים וזה אחרי שעשינו חקירות ואחרי שעשינו את כל פעולות
האכיפה האפשריות ועדיפה ,עדיף לבוא ולהכריז על זה שהחוב הוא בעצם
חוף אבוד אז אנחנו מביאים את זה בכפוף להמלצת משרדי עורכי הדין
והפעולות והנהלים שאנחנו עושים זה להביא את זה למחיקת חובות .יש מן
הסתם הרבה יותר ,בסכומים הגבוהים יש יותר ,מן הסתם ,עסקים מאשר
מגורים אבל בסך הכול אנחנו מביאים למחיקה גם נכסים מסוג של עסקים
וגם נכסים מסוג של מגורים.
ואז בעצם החוב הזה נמחק לחלוטין ואם תוך תקופת זמן מסוימת הוועדה

אלעד צדיקוב:

 ...אז בעצם הוא כבר לא חייב יותר לעירייה.
דובר:

נכון.

אלעד צדיקוב:
דובר:

זה בשונה מ,
זה נכון ,שלומי .אין מה לעשות .אם הוא זוכה בלוטו מחר הוא לא ישלם.

שלומי אסולין:

בוא נאמר שאם אותה גברת מחר תמלא פיס ותזכה ב 4-מיליון שקלים אז

לא נוכל,
אני רוצה להבין ,שלומי .אני קודם כל חושב שמדיניות כזאת היא מדיניות

אלעד צדיקוב:

מבורכת ,אני לא נגדה ,אני רק רוצה להבין כיוון שאנחנו נתקלים בתושבים
שמגיעים עם מה שנקרא עם כתפיים נקיות שהחוב שלהם הוא תופח והוא
מספר מאוד גדול ,עד כדי כך שזה מחייב אותם למכירת נכס ועד כדי כך
שהוא בעצם מאבד את כל ההון שלו וזה סיפורים שקיימים ,אתה מכיר
אותם יותר טוב ממני,
שלומי אסולין:

אבל זה בדיוק ההבדל.

אלעד צדיקוב:

אז אני שואל כי פה אין לו נכס לגבות ממנו.
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שלומי אסולין:

ד.נ.

בדיוק .ברגע שלקחו לו את ההון ואת הנכס ולא נשאר כלום אז מוחקים

את החוק.
אתה יודע ,ובעולם הפרטי ,ב ...פרטיים ... ,וכדומה אז לוקחים או

אלעד צדיקוב:

מערבים או כשהחוב עומד תלוי מחר בבוקר הוא נהיה ,לא משנה ,בעל,
שלומי אסולין:

זה הרבה אחרי זה .זה כבר אחרי ערבים,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,אני מציע לקצר .יש לנו עוד הרבה מאוד נושאים .שלומי ישמח לשבת
אתכם ולהסביר ,יש לנו הרבה נושאים ,יש לנו את ועדת ביקורת אז אנא,
בבקשה.

שלומי אסולין:

אני רק אומר שלמצות את פוטנציאל הגבייה המשמעות היא לנסות לגבות

בכל מחיר וגם אם יש גברת כזו או,
אלעד צדיקוב:

אתה אומר ,מבחינתכם תוחלת הגבייה היא אפס.

שלומי אסולין:

אנחנו  ...משרד הפנים מורה לנו,

אלעד צדיקוב:

תודה.

שלומי אסולין:

לטובת ה,

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

סעיף ט' – הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ז'
יוסף (ג' ו) ניסימוב :הצעה לשינויים ,העברות מסעיף לסעיף ותוספות  ...ז' ,החומר הועבר
לעיונכם המוקדם .רוני ,בבקשה .יש שאלות לרוני? מר לונדון ,בבקשה.
יוסף לונדון :בכמה סעיפים יש התייחסות להעסקת כוח אדם באמצעות חברת השמה
במקום עובדי עירייה .אני יכול לפרט כל סעיף וסעיף אבל דומני שהשאלה
שלי מובנת .אני רוצה להבין מדוע ,אם זה,
משה פדלון:

ששש.

יוסף לונדון :סליחה ,לי זה מפריע .אני מבקש לדעת ,אם זה דבר שולי ,עובדת אחת
שיצאה לחופשת לידה על זה אני לא אטריח לא את הצוות המקצועי ולא את
עמיתי למועצה אבל בהצעות הללו יש כמה וכמה סעיפים כאלה בסכומים
כספיים מאוד נכבדים ואני רוצה להבין מדוע מעדיפים מיקור חוץ על פני
העסקה רגילה של עובדים בעיריית הרצליה .זו השאלה הראשונה.
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ד.נ.

רו"ח רוני חדד לוי :אז ככה .זה משתנה מכיוון שבחלק מהסעיפים זה השלמה לממלא מקום
של עובדים שקיימים כבר במיקור חוץ,
יוסף לונדון :אם תוכל לדבר יותר לאט,
רו"ח רוני חדד לוי :חלק מהמקרים,
יוסף לונדון :זה יעזור לי להבין אותך.
רו"ח רוני חדד לוי :בחלק מהמקרים אין להשיג כוח אדם ,הוצאנו כבר מכרזים פומביים
ולא הגיע כוח אדם .לדוגמה ,בהתחדשות העירונית ואז אין ברירה אלא בשלב
הזה ,ממשיכים בינתיים לעבוד כמובן בהוצאת מכרזים אבל בשלב הזה
מ עסיקים כדי לא להשבית עבודה דרך מיקור חוץ ,למשל .יש פה דוגמה של
פרויקט על הגנים שאחד ההעסקות שם היא בכלל דרך חשבונית ,אחד
המורים שהועסקו שם זה דרך חשבונית ,לפי רצונו .זה פרויקט שמממן משרד
המדע .כל מקרה הוא שונה אבל אין פה שום כוונה לבצע העסקת כוח אדם
דרך מיקור חוץ במקום עובדי הרשות.
יהודה בן עזרא :יוסי ,אני,
רו"ח רוני חדד לוי :הם עובדים בסכומים הגבוהים ,רובם זה מכיוון שלא ניתן להשיג כוח
אדם מקצועי שרוצה לעבוד ולגשת למכרזים פומביים שהעירייה מפרסמת
ולכן אנחנו מעסיקים אותם בשלב הזה ,דרך מיקור חוץ .במקביל ממשיכים
להוציא עוד מכרזים.
משה פדלון:

כן ,בבקשה יעקב.

יעקב:

מדובר על מהנדסים,

רו"ח רוני חדד לוי :אמרתי ,התחדשות עירונית.
יעקב:

 ...רשות המקומית ... ,זה דרישה של משרד המדע זה להעסיק מהנדסים כדי
לפתח את ה...

יהודה בן עזרא :לא ,בוא ,אני ,תן לי להשלים,
יונתן יעקובוביץ' :רק שאלה ,רגע.
יהודה בן עזרא :תן להשלים,
יונתן יעקובוביץ' :סליחה.
יהודה בן עזרא :את התשובה .קודם כל כמדיניות ,ואפשר לראות את זה בנתונים ,אנחנו
החלטנו שעובדים שמה שנקרא עובדים כתף אל כתף ,לא יהיה מצב שבאותו
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משרד או אותם עובדי תחזוקה שעובדים ביחד יוצאים לשטח ,אחד יהיה
עובד קבלן והשני יהיה עובד עירייה .כל עובדים שיכולנו להפוך אותם מעובדי
קבלן לעובדי עירייה ,עשינו .אנחנו לוקחים במיקור חוץ רק מה שבמקרים
הספציפיים והמיוחדים האלה ,כמו שהסביר הגזבר ,והעבודות ממש זמניות
ומהנדסים שצריך לפרויקט הזה של הלוויין ועובדים שאנחנו רוצים לתקופה
של מילוי מקום ,שעובדת ,עובד ,עובדת יוצאת לחופש לידה או עובד שיוצא
לחופשה ארוכה ,לוקחים מילוי מקום דרך חברה חיצונית .בעקרון אנחנו
שומרים על זה שלא לוקחים עובדים במיקור חוץ אלא עובדי עירייה.
יוסף לונדון :תודה על ההסבר.
יונתן יעקובוביץ' ... :סליחה.
יוסף לונדון :בהקשר הזה או,
יונתן יעקובוביץ' :כן.
יוסף לונדון :אני ממתין.
יונתן יעקובוביץ' :יש פה  2סעיפים .האחד זה ,1732200100
רו"ח רוני חדד לוי :איזה עמוד?
יהודה בן עזרא :איזה עמוד? איפה?
רו"ח רוני חדד לוי :התחדשות עירונית?
יונתן יעקובוביץ'  :סליחה ,כן .התחדשות עירונית ,השניים שזה גם מקזז את עצמו .אני לא
מדבר על הקיזוז ,אני יש לי שאלה עקרונית.
רו"ח רוני חדד לוי :זאת העברה מסעיף לסעיף.
יונתן יעקובוביץ'  :כן ,כן .זה הבנתי .אני יש לי שאלה עקרונית אחרת .כשאתה עושה מיקור
חוץ של מהנדס שהולך לעבוד במחלקת ההנדסה ,האם הוא מקבל שכר יותר
גבוה? אני כמובן לא מתנגד לזה ,אני רק מנסה להבין האם הוא מקבל שכר
יותר גבוה ממה שמהנדס ,כעובד עירייה ,היה יכול לקבל במסגרת הגבלות
השכר?
יהודה בן עזרא :כן ,בחלק מהמקרים כן.
רו"ח רוני חדד לוי :בחלק מהמקרים.
יונתן יעקובוביץ' :הבנתי.
יהודה בן עזרא :בחלק גדול מהמקרים כן וזאת הכוונה.
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יונתן יעקובוביץ'  :לא ,אני מבין .עכשיו ,האם ,עכשיו ,האם העירייה לא רואה לנכון לבקש
בקשה ממשרד הפנים,
רו"ח רוני חדד לוי :מוגשות בקשות.
משה פדלון:

קיבלנו,

יונתן יעקובוביץ' :מוגשות?
משה פדלון:

 ...בקשות והן מאושרות.

יהודה בן עזרא :אני ממונה על השכר,
יונתן יעקובוביץ' :כי אני עשיתי את זה במרינה והצלחתי.
יהודה בן עזרא :אני מוכרח להגיד בשם הגינות ,לא ,זה שונה אבל אם אתה פונה למשרד,
יונתן יעקובוביץ' :ברור ,זה,
יהודה בן עזרא :זה שונה אבל בשם ה,
יונתן יעקובוביץ' :אני כפוף לאותם כללים אבל.
יהודה בן עזרא :חלק מהדברים הממונה על השכר אישר לנו ,נכון ,יכולנו לקבל בעלי
תפקידים למינהל הנדסה ואנחנו עדיין ,יש הרבה מכתבים שנמצאים אצל
הממונה על השכר והוא עונה בקצב שלו.
יונתן יעקובוביץ' :תודה.
יהודה בן עזרא :עליו אין לי שליטה ,יונתן.
יונתן יעקובוביץ' :אני בטוח.
טובה רפאל :זה לא בסדר.
יוסף לונדון :אני מבקש לשאול ,לגבי הסעיף השתתפות בתקציב המועצה הדתית ,תוספת
של  271אלף שקלים .אם אפשר לקבל הסבר לסעיף הזה.
יונתן יעקובוביץ' :רק תגיד באיזה עמוד ובערך איפה אתה?
יוסף לונדון :זה עמודים ,דף ,שנייה ,שנייה.
יהודה בן עזרא :רוני ,אתה מסביר?
יונתן יעקובוביץ' :זה דף,
טובה רפאל :זה דף  5מתוך,
דובר:

 ,5כן.

משה פדלון:

זו התקנה האחרונה שפרסם שר הפנים שמורה עלינו להוסיף תוספת מסוימת
לאותן מועצות דתיות .דרך אגב ,פורום  15התנגד לדבר הזה אבל אנחנו ...
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רו"ח רוני חדד לוי :אני רוצה רק לציין שכשאנחנו קובעים את התקציב של המועצה הדתית
הוא נקבע על פי הערכות ומתבסס על שנה קודמת .העדכון לשנת  2018כמו
לכל שנה מתקבל במהלך שנת הכספים וזה העדכון .הוגדל התקציב,
משה פדלון:

הוגדל התקציב,

רו"ח רוני חדד לוי :גם ב,
משה פדלון:

בצורה,

רו"ח רוני חדד לוי :ובעקבות זה  ...החלק של הרשות המקומית ולכן זה עדכון.
יוסף לונדון :תודה על ההסבר ועדיין ,לא שזה ישנה משהו אבל אני חושב שלטעמי ראוי
שהדברים ייאמרו .עיקר התקציב של המועצה הדתית דומני  75אחוז מכספי
הרשות.
משה פדלון:

אמת.

יוסף לונדון:

 25אחוז מכספי המדינה והמדינה שולחת יד בצורה חופשית ,היא לא טורחת
לעשות מאצ'ינג שהיא מוסיפה והרשות תוסיף .היא משיתה על הרשות את
כל התוספת וזה,

משה פדלון:

אמת.

יהונתן יעקובוביץ' :האחוזים לא נשמרים יותר?
דובר:

בטח ,בטח.

משה פדלון:

לא ,מה שיוסי,

יוסף לונדון:

אני לא ,האם ממשלת ישראל ,כאשר היא כפתה עליך להוסיף  271אלף שקל
האם ממשלת ישראל הוסיפה גם כסף?

רו"ח רוני חדד לוי :לא ,לא מאצ'ינג של שקל מול שקל.75-25 .
יהונתן יעקובוביץ' :זאת אומרת היא ביחסה ,ביחס,
משה פדלון:

כן ,כן.

יוסף לונדון:

רק לוודא שהבינותי .ממשלת ישראל הוסיפה  25אחוז לתקציב המועצה
הדתית לשנת ?2018

רו"ח רוני חדד לוי 90 :אלף שקל .מתוך הסך הכול ,נכון 25 .ממשלה ו 75-רשויות מקומיות.
נכון.
יוסף לונדון:

תודה .תודה שהארת את עיני ומנעת אותי מטעות ושאלה,

דובר:

 ...יותר.
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משה פדלון:

כן ,ודאי.

דובר:

אנחנו הוספנו תקציב,

דובר:

לא ,לא,

משה פדלון:

לא הוספנו.

ד.נ.

יהונתן יעקובוביץ' :לא משנה .השאלה הייתה אם התוספות באות באופן יחסי של  75בא
מהעירייה ו,25-
משה פדלון:

מדינת ישראל ...

(מדברים יחד)
משה פדלון:

על פי הנחיות המדינה ,חברים .מה שאנחנו עושים ,אנחנו מקבלים תכתיב
ממדינת ישראל ואנחנו פועלים על פי הנחיות הרגולטור.

יריב פישר:

ב 17-לא פנינו ,לא עשינו מה את מה שהרגולטור ,הוספנו כסף הרבה מעבר
למה שהיינו צריכים .זה השאלה .זה מה שעשינו ,הוספנו כסף,

טובה רפאל:

כן ,הוספנו להם,

רו"ח רוני חדד לוי :לא הוספנו ,פשוט לא קיזזנו .יש הבדל.
יריב פישר:

בסדר.

רו"ח רוני חדד לוי :תקצבנו  Xוהעדכון של המשרד היה קצת פחת ואישרנו את התקציב.
שהמועצה אישרה את התקציב.
טובה רפאל:

לא ... ,תוספת מעבר למה שהיה צריך.

רו"ח רוני חדד לוי :לא ,לא ,לא.
טובה רפאל :זה  350אלף שקל מעבר למה שהיה צריך אישרנו להם.
משה פדלון:

בואו נדבר על מה ש ,על  .2018יש עוד שאלות לחברים?

יוסף לונדון:

שאלה אחרונה ,ברשותך אדוני .התקציב המקורי של עיריית הרצליה לשנת
 2018היה  920מיליון שקלים .התקציב הנוכחי ,סך הכול תקציב לאחר
השינוי 924 ,מילי ון וכולי .אם תוכל להעיר את עיני בתמצית מאיפה
התוספת ,מאיפה המימון של  4.3מיליון  ₪במהלך עד לרגע זה.

רו"ח רוני חדד לוי:

אז ככה .בכל מסמך שאתם מקבלים של הצעת שינויים ,כל עוד זה

מסתכם בסכום אפס של הזזה בין סעיפים אין שום בעיה .ברגע שיש הגדלת
תקציב אנחנו מראי ם שני צדדים .צד אחד של צד ההוצאות ,בין אם זה מיוני
ובין אם זה הגדלת הוצאה ,והצד השני שאתה רואה בדיוק מהטבלה שהמעל
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המספרים הסופיים ,אלה מקורות ההכנסה .במקרה הזה רובם ככולם
ממשרדי ממשלה.
יוסף לונדון:

התשובה ברורה,

רו"ח רוני חדד לוי :ובכל הצעת שינויים יש את החלק של ההוצאות ואת הפירוט ממה
מקורות ההכנסה.
יוסף לונדון:

התשובה ברורה,

יהודה בן עזרא :ועדיין לא נכנס  3.5מיליון שקל שאנחנו אמורים לקבל ממשרד האוצר.
יוסף לונדון:

עבור?

רו"ח רוני חדד לוי :ההיתרי בנייה,
יוסף לונדון:

התנהגות טובה?

יהודה בן עזרא :מענק,
רו"ח רוני חדד לוי :מענק היתרי בנייה.
משה פדלון:

קיבלנו השנה גם מענק היתר בנייה וגם סיוע של תאורת הלדים,

יוסף לונדון:

של? לא שמעתי.

משה פדלון:

תאורת הלדים בהיקף של  3מיליון שקלים .מענק שאני פניתי לשר המסחר
והתעשייה והוא אישר לי ועם זה יצאנו לדרך .זאת אומרת ,קיבלנו מעבר
לתקציבים הרגילים עוד כ 6.5-מיליון שקלים .אפשר גם לציין את ה280-
אלף שקל שקיבלנו מכלכלה ,עוד ,50

רו"ח רוני חדד לוי :אה ,זה עמלות ,נכון.
משה פדלון:

בסדר .איפה שאפשר אנחנו פונים בבקשה.

רו" ח רוני חדד לוי :כן .יש שינוי במסגרת התקציב .כמו שאתם רואים התקציב מאוזן
והתקציב בר ביצוע.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מי בעד ,חברים? פה אחד ,תודה רבה.

סעיף י' – מלגת לימודים לספורטאים מצטיינים חברי נבחרת ישראל לשנה"ל תשע"ט
בשיתוף מפעל הפיס
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מלגת לימודים לספורטאים מצטיינים חברי נבחרת ישראל לשנת
הלימודים תשע"ט בשיתוף מפעל הפיס .יש לכם את הקול הקורא ,מיקי
גולדשטיין ערוך ומוכן להסביר ,אם אתם צריכים הסברים .שאלות? יש?
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כן ,שאלונת .התנאי סף,

יהודה בן עזרא :היא לקחה כדורים.
טובה רפאל:

שכל רשות מקומית יכולה לבקש בקשה אחת ,כל בקשה יכולה לכלול 5
ספורטאים אשר הינם חברי נבחרת ישראל .זאת אומרת שיש לנו  5חברי
נבחרת ישראל לבקש?

עו" ד ענת קרן בהרב :לא ,קודם כל הם צריכים ,אנחנו נפרסם קול קורא.
דובר:

בדיוק.

מאיה כץ:

בכל ענף?

טובה רפאל:

לא ,אם אין לנו ,אנחנו נותנים מאצ'ינג.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,בבקשה.

מיקי גולדשטיין :שומעים אותי?
משה פדלון:

כן ,כן.

מיקי גולדשטיין :הקיבולת של כל רשות מקומית היא  5ספורטאים .אם יש לה ,אם יהיה
אחד ,נגיש אחד .אם יגישו שניים נגיש  .2הם צריכים להיות חברי נבחרת
ישראל ותושבי הרצליה.
טובה רפאל:

כמה יש לנו?

מיקי גולדשטיין :לא יודע.
(מדברים יחד)
מיקי גולדשטיין :אנחנו מפרסמים ,ומי שמגיש מגיש.
דובר:

אבל נוגה גלר,

מיקי גולדשטיין :אם היא סטודנטית,
יהודה בן עזרא :התשובה ברורה .מגישים קול קורא לפי מספר ...
יהונתן יעקובוביץ'  :אני אומר שאני מכיר יותר ספורטאים ממך ,שנמצאים בנבחרות.
מיקי גולדשטיין :זה צריך לשאול את יפעת וייס.
(מדברים יחד)
דוברת:

מי בעד?

דוברת:

פה אחד.
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סעיף יא' – הסכם הקצאת זכות שימוש בין עיריית הרצליה לבין תנועת הצופים העבריים
בישראל (ע"ר)
רינה זאבי:

סעיף יא'  ,הסכם הקצאת זכות שימוש בין עיריית הרצליה לבין תנועת
הצופים העבריים בישראל.

משה פדלון:

שאלות ,חברים?

רינה זאבי:

יש שאלות?

משה פדלון:

מי בעד?

טובה רפאל:

אני רוצה רק לדעת איפה זה .זה הקומת קרקע שם במבנה? או מה שהיה,

משה פדלון:

איפה שהיה אגף כוח אדם שלנו.

טובה רפאל :אה ,או קיי.
משה פדלון:

כוח אדם ,בסוקולוב,

יהודה בן עזרא :סוקולוב .11
משה פדלון:

או קיי .מי בעד? פה אחד.

סעיף יב' – בית העלמין העירוני החדש הרצליה – המשך פעילות
רינה זאבי:

או קיי ,סעיף יב' ,בית העלמין העירוני החדש.

משה פדלון:

המשך פעילות,

רינה זאבי:

המשך פעילות.

משה פדלון:

 ...לאה סודובניק,

רינה זאבי:

לא ,הגזבר .אתה רוצה להסביר?

יהודה בן עזרא :הגזבר.
רינה זאבי:

אם יש למישהו שאלות? העברנו לכם חומר.

טובה רפאל:

רגע ,סליחה ,סליחה ,סליחה .לגבי הצופים יש לי שאלה.

משה פדלון:

בבקשה.

טובה רפאל:

סליחה .בהסכם ,סעיף ,5

יהודה בן עזרא :בישיבה האחרונה שלה היא פעילה.
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יש פה עניין של עבודות התאמה שהם צריכים לעשות לנגישות ושאם
העירייה תעשה אותם הם ישלמו לעירייה .למה זה צריך להיות בהסכם עם
מתן זכות שימוש?

יהודה בן עזרא :אני אסביר לך.
טובה רפאל:

אם הם ייקחו ,יעשו התאמה ,ירצו שהעירייה תעשה ,העירייה תעשה איתם
הסכם ,יחליטו בהסכם מה הם עושים ,יעבירו בהסכם איך עובר הכסף ,למה
זה צריך להיות בהסכם שימוש?

יהודה בן עזרא :זה לא רלוונטי מי יבצע .אני רק רוצה להסביר,
טובה רפאל:

אז לכן זה לא רלוונטי בהסכם.

יהודה בן עזרא :לא רלוונטי מי מבצע אבל אני רוצה להסביר למה בהסכם .אנחנו החלטנו
בוועדת הקצאות שכל המבנים שאנחנו נותנים כהקצאה ,לכל גורם שמבקש,
אם על פי חוק צריך לבצע נגישות זה יהיה על חשבונם.
טובה רפאל:

שיופיע בהסכם.

יהודה בן עזרא :זה מופיע ,בכולם ,על חשבונם.
טובה רפאל :נכון.
יהודה בן עזרא :כי אחרת אנחנו ,המתקנים האלה כיוון שהם עירוניים ,אנחנו חייבים
לעשות בהם נגישות.
טובה רפאל :נכון ,על פי חוק,
יהודה בן עזרא :ועל ידי זה סגרנו את עצמנו .כל גוף שמקבל הנחה הוא חייב לעשות את
הנגישות.
משה פדלון:

או קיי.

טובה רפאל:

אתה לא עונה לשאלה שלי.

עו"ד ענת קרן בהרב :על איזה סעיף את מדברת?
יהודה בן עזרא :כי אמרתי זה לא רלוונטי מי יבצע .ועדו איך עניתי לך.
טובה רפאל :לא ,אז לכן,
יהודה בן עזרא :טובה ,לך אני לא אענה? באמת.
עו"ד ענת קרן בהרב :סליחה ,יש התאמות,
יהודה בן עזרא :ישיבת מועצה אחרונה שלך .תשאלי עוד ,אני אענה לך הכול.
(מדברים יחד)
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עו"ד ענת קרן בהרב :טובה ,יש  ...נגישות,
מאיה כץ:

 ...ישיבת מועצה אחרונה שלה ,אל תהיה בטוח.

ליאת תימור ... :פישר.
דובר:

מי?

צבי וייס:

לא ,יהודה .אתה עם מאיה.

(מדברים יחד)
טובה רפאל:

למרות האמור לעיל העירייה תפנה  ...ותבקש לבצע,

עו"ד ענת קרן בהרב :טובה,
טובה רפאל:

את עבודות ההתאמה,

עו"ד ענת קרן בהרב :צריך לקרוא את סעיף  5עם סעיף  .4לפי חוק הנגישות יש עבודות שהם
חובה על העירייה ,על המשכיר ,ויש עבודות שאפשר להטיל אותן על השוכר
ולכן בסעיף  4אנחנו שמרנו לנו את הזכות שאם יה עבודות שאמורות להיות
מוטלות על העירי יה אז אנחנו נוכל לסיים את ההסכם כי לא בטוח שאנחנו
נרצה להנגיש את ה ,את המבנה כדי שיוכלו להמשיך לעשות בו את השימוש
להקצאה .יחד עם זאת אפשרנו לעמותה ,אם היא תפנה ותבקש מאיתנו
שהיא רוצה לעשות את העבודות האלה ,נאפשר לה ,זה הכול .שמרנו ,צריך
לקרוא את זה עם סעיף  .4סעיף  4הוא הרלוונטי.
טובה רפאל:

טוב ,או קיי.

משה פדלון:

או קיי ,תודה.

רינה זאבי:

י"ב .בית העלמין הראשוני החדש הרצליה ,המשך פעילות החומר הועבר
אליכם.

יוסף קוממי :יש לי כמה שאלות.
משה פדלון:

רגע,

יוסף קוממי :לגבי בית העלמין.
רינה זאבי:

רוני ,אתה רוצה להסביר?

משה פדלון:

רוני ,בוא תסביר,

יוסף קוממי :לי יש שאלות ,כן .כתוב במכתב" :יובהר ומותנה כי אם העמותה תפסיק
בתקופת מינויה לעיל לבצע קבורה בתחום בית העלמין או לפתח אותו
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העירייה תיכנס בנעלי העמותה בין בעצמה ובין באמצעות גורם מתאים
מטעמה" .וכי למה העמותה תפסיק לקבור שמה מתים?
עו"ד ענת קרן בהרב :היה ו.-
יוסף קוממי :מה היה ו ?-היה ומה?
עו"ד ענת קרן בהרב :היה והיא תפסיק.
יוסף קוממי :איזה סיבות יכולות ,כי זה מין משפט אני לא מבין אותו.
עו"ד ענת קרן בהרב :אנחנו ,הנבואה ניתנה אתה יודע למי.
יוסף קוממי :אז אם הנבואה ניתנה למי אז בשביל מה צריך את המשפט הזה?
עו" ד ענת קרן בהרב :כי אנחנו שומרים על האופציה הזאת .יכול להיות מצב ש ,אני לא
יודעת .כרגע אני לא יכולה,
יוסף קוממי :אין דבר כזה .לא כותבים משפט שלא יודעים מה עומד מאחורי זה.
עו"ד ענת קרן בהרב :אני לא יודעת .העמותה לא תתפקד כמו שצריך,
יוסף קוממי :מה זה לא תתפקד ,מה זה לא תתפקד כמו ,פה לא כתוב מה תתפקד ,כמו
שצריך ,לא כמו שצריך.
עו"ד ענת קרן בהרב :היא לא תתפקד והיא תפסיק.
יוסף קוממי :סליחה .אני רוצה להבין .אני ,עד היום קבורה נעשתה על ידי העמותה ולא
היה שום בעיה.
משה פדלון:

יוסי,

יוסף קוממי :רק שבחים העירייה קיבלה מהעמותה.
משה פדלון:

יוסי,

יוסף קוממי :וגם ראש העיר קיבל שבחים על העמותה הזאתי ועל הקבורה שמה .לא מבין
את האופציה הזאת לתת את העמותה למישהו אחר.
משה פדלון:

לא ,לא נותנים למישהו אחר ,זה פשוט,

יוסף קוממי :זה מה שכתוב.
משה פדלון:

רק שנייה ,יוסי ,יוסי,

יוסף קוממי :זה מה שכתוב.
משה פדלון:

יוסי ,אני אסביר,

יוסף קוממי :הן בנעלי העמותה והן באמצעות גורם ,אז תגיד לי מה כתוב.
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עמותת בית העלמין עושה עבודת קודש והיא זרוע הביצוע ,שנייה ,חברים.
היא זרוע הביצוע הארוכה של עיריית הרצליה לביצוע.

יוסף קוממי :כולל זה?
משה פדלון:

והיה ויש בעיות בדירקטוריון ,בעיות כספים ,תמיד העירייה יכולה להיכנס,

יוסף קוממי :בעיות כספים?
משה פדלון:

לא ,והיה ויש בעיות ,העירייה תיכנס לעובי הקורה ותסייע .היא צריכה
להמשיך לתת שותפות.

יוסף קוממי :לסייע זה בסדר גמור פה .זה לא נותן לסייע,
דובר:

זה נוסח שמשרד הדתות קבע אותו.

יוסף קוממי :זה לא מעניין אותי איזה משרד,
משה פדלון:

לא ,זה,

יוסף קוממי :אני רוצה לדעת על מה אני מצביע.
מאיה כץ:

 ...גורם אחר להיכנס,

יוסף קוממי :גורם אחר להיכנס  ...זה משרד הפנים שלנו.
עו"ד ענת קרן בהרב:

מטעם ה...

דובר:

מטעם העירייה.

מאיה כץ:

אבל לא רשום מטעם העירייה.

משה פדלון:

שנייה .מחר ,שנייה ,יוסי ,יוסי,

יוסף קוממי :העירייה מחר יכולה לתת את זה לחברה קדישא.
משה פדלון:

יוסי ,יוסי ,מחר מחליטים העובדים לצאת לשביתה .שביתה ,לגיטימי .מי
אתה מצפה שייקח אחריות עכשיו? סתם נתתי,

יוסף קוממי :לא יכול להיות דבר כזה.
משה פדלון:

לא ,אני שואל אותך ,יוסי .מי עכשיו לוקח אחריות כדי להמשיך לתפעל את
ה,

יוסף קוממי :קודם כל ,הם לא יכולים לצאת לשביתה .אין דבר כזה שביתה .מי שלא עובד,
מי שלא עובד מפוטר .אין,
משה פדלון:

 ...אתם דמוקרטים.

יוסף קוממי :מחר צריך  ...בעמותת ,עמותה אחרת ,יעשו שביתה .אז מה ,מוכרים את
העמותה?
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יוסי ,נוריד את מטעמה.

עו"ד ענת קרן בהרב :לא ,זה בסדר מטעמה.
יריב פישר:

העירייה יכולה להחליט ,לא מטעמה.

(מדברים יחד)
יוסף קוממי :חבר'ה ,יריב ,יריב פישר ... .מטעם מי זה .העניין הוא ,זה גם מטעם העירייה
אני גם לא מבין את המשפט הזה .זה אומר,
טובה רפאל :למה? ...
יוסף קוממי :נכון.
טובה רפאל:

אז את זה אני מוכנה,

יוסף קוממי :כל הזמן העירייה ,אני אין לי בעיה שהעירייה ,העניין שבאמצעות גורם
מתאים מטעמה זה לא ,זה אני לא מוכן.
טובה רפאל:

זה מה שאני אומרת ,את זה אפשר להוריד .את וזאת בין בעצמה ובין ב,

יוסף קוממי :וזה אומר שמחר יכולים לקחת את בית העלמין ולתת אותו ,הם לא
מתפקדים ,לקחת את בית העלמין ולמכור אותו ל ,לגוף פרטי או לחברה
קדישא.
משה פדלון:

ענת.

עו"ד ענת קרן בהרב :מה?
משה פדלון:

תיקון אפשרי?

יוסף קוממי :אני מבקש שכל מה שאני אומר ,רינה ,סליחה .רינה ,סליחה .אני מבקש שכל
מה שאני אומר פה זה חשוב לי מאוד ,כל מילה,
משה פדלון:

זה הכול מוקלט,

יוסף קוממי :לא ,שיהיה בפרוטוקול .לא מוקלט.
משה פדלון:

ההערה ,שנייה יוסי .העלית סוגיה ,היא בודקת את זה.

עו" ד ענת קרן בהרב :לא ,אני בודקת רק ,זה נוסח שהעביר לנו משרד הדתות.
משה פדלון:

מה?

עו"ד ענת קרן בהרב :זה הנוסח שהעביר משרד הדתות,
מאיה כץ:

אז צריך להגיש  ...בחזרה למשרד הדתות וננהל איתם משא ומתן על המשפט
הזה.

יוסף קוממי :בדיוק.
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עו" ד ענת קרן בהרב :אבל המשפט הזה סך הכול ,סך הכול המשפט הזה הוא משפט פתוח כי
הוא מאפשר לעירייה לתת את שירותי הקבורה בין בעצמה ובין באמצעות
גורם מתאים מטעמה .הרי העירייה גם,
יוסף קוממי :מה זה גורם מתאים? סליחה,
עו"ד ענת קרן בהרב :רגע .אז אני תיכף אומר .העירייה הרי גם היום לא ,לא ,אין לה את
היכולת לתת את שירותי הקבורה ,אז היא עושה את זה באמצעות תאגיד
עירוני ,אם תאגיד עירוני אחד לא יתפקד יכול להיות שהיא תעשה את זה
באמצעות תאגיד עירוני אחר ,זה ממילא,
מאיה כץ:

אבל זה לא  ...שלה ,זה לא מה שכתוב.

עו"ד ענת קרן בהרב :זה כן מה שכתוב כי זה,
מאיה כץ:

כי זה פרשנות שלך.

עו"ד ענת קרן בהרב :לא,
יוסף קוממי :זה פרשנות .יש לי שאלה ,יש לי שאלה ,סליחה,
(מדברים יחד)
יוסף קוממי :יש לי שאלה.
דובר:

אני בעד להשאיר את המשפט.

עו"ד ענת קרן בהרב :נכון.
יוסף קוממי :יש לי ,אתה בעד ... ,מה שאתה רוצה .אני יושב ראש התאגיד ואני אגיד מה
שאני חושב .אתה יכול להגיד,
(מדברים יחד)
יוסף קוממי :תשמע .המשפט אומר שמחר מחרתיים העירייה יכולה לתת את בית העלמין
לחברה קדישה.
יהודה בן עזרא :נכון.
יוסף קוממי :זה הפירוש.
יהודה בן עזרא :נכון.
(מדברים יחד)
יוסף קוממי :אם חברי המועצה יצביעו נגד אז זה לא יהיה.
יהודה בן עזרא :אז מה ,יוסי,
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יוסף קוממי :הם נלחמו לבית העלמין העירוני כדי שלא נשתמש בשירות החברה קדישה,
כדי שלא נצטרך לשלם הרבה כסף,
יהודה בן עזרא :יוסי,
יוסף קוממי :כדי שלא יתעללו בתושבים .בשביל זה קם התאגיד הזה.
יהודה בן עזרא :אבל זה מאוד,
(מדברים יחד)
יוסף קוממי :אתה מטעם חברה קדישא?
ירון עולמי:

לא ,אני מטעם החופשיים ,יוסי קוממי .כל אחד ,מנוחה נכונה שיקבל ,מה זה
משנה מי מנהל את בית העלמין?

יהודה בן עזרא :רגע אחד,
ירון עולמי:

מה זה משנה?

יוסף קוממי :אתה יוכל להגיד מה שאתה רוצה ,תגיד מה שאתה רוצה.
ירון עולמי:

תודה רבה.

יוסף קוממי :אתה יושב ראש התאגיד ,אתה תגיד מה שאתה רוצה .מקודם אמרו שאתה
ליכודניק .בשביל זה אתה ברשימה עצמאית.
ירון עולמי:

נכון.

יוסף קוממי :ליכודניק,
יהודה בן עזרא :יוסי.
ירון עולמי:

אגב ,ליכוד ,ליכוד... ,

יהודה בן עזרא :תן לי לענות לך.
יוסף קוממי :שמעתי ,שמעתי,
יהודה בן עזרא :לא ,לא שמעת .תן לי ,לא שמעת אותי .הפה שעשה הוא הפה שיתיר .הפה
שיתיר הוא הפה שעשה .למה הכוונה? העירייה ,בשבתה כמועצת עיר,
החליטה להקים בית עלמין חדש ,להקים חברה עירונית להפעיל.
יוסף קוממי :נכון.
יהודה בן עזרא :במועצת העיר הבאה ,לפי הסיעות ,לפי הקואליציות ,לפי מה שיהיה ,יכול
להיות שהמועצה הבאה תחליט שהיא רוצה לתת לא יודע,
יוסף קוממי :לי זה נראה מחטף לפני ה ,לי זה נראה מחטף בישיבה האחרונה שאנחנו
עושים דבר כזה .ה 4.5 ...שנים מחכה להסכם בין העירייה לבית העלמין.
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יוסי ... ,מכתב ,זה הנחיות משרד הדתות .יוסי ,זה לא,

יוסף קוממי :משה ,אני אומר,
משה פדלון:

אין שום מחטף .לא.

יוסף קוממי :אני אומר דבר פשוט .לי לא נראה הגיוני שבישיבה אחרונה של מועצת העיר,
שכל הזמן אנחנו התנגדנו להעביר את בית העלמין הזה לגוף אחר ופתאום
היום בישיבה האחרונה מעדיפים לקבוע שהעירייה תוכל להעביר את
התפקיד לגוף ,ליזם פרטי.
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :נניח שאתה צודק ויש איזה קונספירציה ,והיא לא קיימת,
יוסף קוממי :מאה אחוז.
יהודה בן עזרא :בקדנציה ,במועצה הנוכחית ,היא לא יכולה לבצע שום דבר.
יוסף קוממי :אז בבקשה,
(מדברים יחד)
יוסף קוממי :אז אני מבקש ,אני מבקש .אתם תעשו מה שאתם רוצים ויש הצבעה ,מה ש,
הלוא אנחנו בדמוקרטיה .יצביעו רוב לזה ,אהלן וסלהן .אני מתנגד בכל
תוקף ואני חושב,
דובר:

זה כדי ...

יוסף קוממי :סליחה ,סליחה ,זה לא שייך לרישיון .המשפט הזה זה לא שייך לרישיון .הוא
לתת לנו לעבוד  ... 24שנה,
דובר:

למה צריך את המשפט הזה?

(מדברים יחד)
יוסף קוממי :אז מה ,אז הבן של חבר מועצה ,סליחה ,עם כל הכבוד .כל אחד יביא את
המשפחה שלו ו ...לדבר איתו.
משה פדלון:

לא להביא את הילד.

יוסף קוממי ... :להביא ילדים לתוך הישיבה ,עם כל הכבוד.
משה פדלון:

בסדר גמור .לא ,זה בסדר גמור.

יוסף קוממי :אז אני מבקש .אני,
משה פדלון:

לא מפריע הילד.

מאיה כץ:

האם יש בעיה ל,
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יוסף קוממי :לי זה נראה מחטף .אני אצביע נגד,
מאיה כץ:

האם יש בעיה להוריד את המשפט?

יוסף קוממי :ואני מבקש ,אם יורידו את המשפט הזה שהעירייה תתפעל אין בעיה.
עו"ד ענת קרן בהרב :אני חושבת ש,
יוסף קוממי :לא גוף אחר.
עו"ד ענת קרן בהרב :אנחנו,
יוסף קוממי :לא גוף אחר.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

שנ ייה ,שנייה .חברים ,שנייה .היועצים המשפטיים ,אנחנו נחזור ל ,שנייה.
היועצים המשפטיים,

יוסף קוממי :גורם זר ,בן אדם אחר יכול  ...יכולה להעביר את זה מחר לחברה קדישה.
מתי שהם רוצים.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,תנו לענת .בבקשה ,היועצת המשפטית.

עו"ד ענת קרן בהר ב :עד כמה שאני מבינה ,זה הנוסח שהגיע אלינו ,רק שנייה .זה הנוסח
שהגיע אלינו ממשרד הדתות .עכשיו אנחנו ,הנושא הזה נכנס לישיבת
המועצה משום שעולה דרישה,
(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,לא להפריע ליועצת המשפטית.

ליאת תימור :וקנין ,תקשיבו ,זה נושא שאנחנו עוד נילחם עליו אז תנו לנו להקשיב.
עו" ד ענת קרן בהרב :אני אומרת שהמסמך הזה התבקש על ידי משרד הדתות לצורך מתן
רישיון קבורה לתאגיד בית העלמין .עכשיו ,אני כשאני רואה את זה המשפט
אומר שעיריית הרצליה תיכנס בנעלי העמותה הנ"ל בכל הקשור למתן
שירותי  ...בית העלמין החדש ,וזאת בין בעצמה ובין באמצעות גורם מתאים
מטעמה .רק שנייה .אני חושבת ,הדבר הזה מצד אחד שומר לעיריית הרצליה
את חופש הפעולה .יחד עם זאת ,אם אתם חושבים שאין רצון ש ...אז אפשר
גם לומר שעיריית הרצליה תיכנס בנעלי העמותה הנ"ל בכל הקשור למתן
שירותי קבורה ולפיתוח בית העלמין החדש ולשים פה נקודה.
מאיה כץ:

מצוין.
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עו"ד ענת קרן בהרב :ואז,
(מדברים יחד)
עו" ד ענת קרן בהרב :אני רק רוצה לומר ,אני רק רוצה לומר שאני מקווה שזה גם יעבור את
משרד הדתות.
יוסף קוממי :ענת ,סליחה .סעיף  ,6חברי המועצה מתבקשים לאשר את נוסח המכתב
המצורף או נוסח אחר עליו יוסכם.
דובר:

זה מה שהיא אמרה.

יוסף קוממי :בין משרד הדתות לעירייה .שנייה .עכשיו אני כיושב ראש לא יכול לקבל את
זה היום ולא לדעת ,ולא לדון עם חברי הוועדה ,עם הדירקטוריון .היום,
בדיוק היום בישיבה האחרונה מוציאים דבר כזה שאני אצביע בעדו?
עו"ד ענת קרן בהרב :זה לא ,אתה לא צריך  ...יוסי ,זה,
משה פדלון:

זה לצורך מתן שירותי קבורה,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,מי מקבל את הנוסח של ענת?

יוסף קוממי :מה הנוסח אומר ,אני רוצה לדעת.
עו" ד ענת קרן בהרב :להוריד את המשפט וזאת בין בעצמה ובין באמצעות גורם מתאים
מטעמה ,להשאיר את זה פתוח וימים יגידו.
משה פדלון:

מורידים,

יוסף קוממי :או קיי ,על זה אני מסכים.
משה פדלון:

מי בעד?

(מדברים יחד)
יוסף קוממי :אני מבקש .הנוסח בלי סעיף,
טובה רפאל:

בלי וזאת בין בעצמה ובין באמצעות גורם מתאים מטעמה.

יהונתן יעקובוביץ' :יוסי ,קוממי,
(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,אני חוזר ,חברים ,יש לנו הרבה נושאים .מי בעד הנוסח שענת
הקריאה?

יוסף לונדון:

אפשר לומר,

משה פדלון:

לא ,אי אפשר ,יוסי ,אנחנו לא נגמור.
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יוסף קוממי :העירייה תיכנס לנעלי העמותה ...
מאיה כץ:

יש הבדל.

(מדברים יחד)
רינה זאבי:

או קיי ,נושא הבא זה,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חבר'ה ,פעם שלישית ,מי בעד ההצעה העדכנית של ענת? מי בעד?

יוסף קוממי :בעד ,אין בעיה.
דובר:

פה אחד.

משה פדלון:

מי נגד?

ירון עולמי:

לא .אני בעד הנוסח המקורי.

משה פדלון:

או קיי ,אז אתה נגד?

ירון עולמי:

כן.

משה פדלון:

אתה נגד ,יפה.

ירון עולמי:

תעלה גם את הנוסח המקורי להצבעה.

דובר:

לא ,נו מה ,אתה,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

הסעיף הבא .חברים.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים.

סעיף יג' – מלח/פסח רזיאל
יוסף (ג' ו) ניסימוב :חבריה ... ,פסח רזיאל ,יש לכם חוות דעת משפטית בהסכם .מדובר בכפר
הנוער רזיאל שבעת חירום משמש מרכז קליטה מחוזי לאומי .כיוון שמשרד
הפנים לא יכול להעביר כספים ישירות למרכז ,לכפר הנוער ,אנחנו משלמים
ומקבלים אחד לאחד עד האגורה האחרונה .זה תורגל ,בוצע במלחמת לבנון
השנייה .המקום הזה מקבל קהל ,הוא יודע  ...הכול אנחנו אחראים ,אגף
הביטחון בודק את השלמות של המתקנים .אנחנו מדווחים למשרד הפנים,
אגף החירום .זה הכול .כל ה,
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ככל שהתלמידים מתפזרים לבתיהם ויש שם עשרות רבות של חדרי מגורים
תקניים ואנחנו רוצים לקבל  ...שעת חירום.

יוסף (ג'ו) ניסימוב ... :בני נוער מטבריה.
משה פדלון:

לטובת תושבי העיר.

עו" ד ענת קרן בהרב :אני רק רוצה להבהיר שבהתאם לנוהל ההסכם הוא בין הרשות לבין,
יוסף (ג'ו) ניסימוב :לבין הכפר.
עו" ד ענת קרן בהרב :לבין המתקן ומדינת ישראל מתחייבת לשפות אותנו באיזשהו נוהל
חיצוני.
משה פדלון:

ברור.

עו"ד ענת קרן בהרב :אני ביקשתי ,אני ביקשתי שיירשם בתוך ההסכם ,מאחר ויש
התחייבות ישירה בינינו לבין רזיאל ,שאנחנו נשלם כמובן את התמורה
המגיעה אבל בכפוף לקבלת שיפוי ממדינת ישראל בסעיף .18
דובר:

מעולה.

דובר:

והם הסכימו עם זה.

דובר:

מעולה ענת.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מי בעד ,חברים? תודה רבה.
טובה רפאל:

רק שנייה .צריך לקבוע פה את התעריף כי יש פה שני תעריפים ולא סומן על
איזה תעריף .יש כאן בית מלון ותעריף אכסניה וצריך למלא את הקיבולת.
לא מילאו בהסכם את הקיבולת.

עו"ד ענת קרן בהרב :יש פה ניסוח,
טובה רפאל:

יש פה חוזר של משרד הפנים בנוסף שהוא נלווה אבל בהסכם עצמו,

עו" ד ענת קרן בהרב :יש פה נספח ,יש נספח פה ,טובה .נתונים על מתקן קליטה ארצי ,יש לך
פה עוד נספח.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :אני אעביר לך את זה מחר אם את לא,
טובה רפאל:

כתוב שזה נספח לחוזה.

עו"ד ענת קרן בהרב :מה?
טובה רפאל:

יש לנו פה בחומר את המתקן ,את התיק מתקן אבל לא כתוב שהוא נספח
להסכם .אני רואה את התיק מתקן אבל בהסכם צריך להיות רשום .מחר הם
יבואו כן היה ,לא היו .יש להם כיתות ,אין להם כיתות.

"חבר" – הקלטה ותמלול

08557

78

ד.נ.

דובר:

מצורף בזאת כנספח א'.

טובה רפאל:

אז שיהיה מספר כיתות בהסכם ,מה הבעיה? וגם כתובת עיריית הרצליה
צריכה להשתנות בהסכם.

דובר:

שלא יידעו לבוא אלינו ,צריך שיבואו אלינו?

משה פדלון:

טוב ,הלאה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :רשמנו את ההערה ואנחנו נטפל בה.
טובה רפאל:

מתקן מצוין .שלא נצטרך.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה.

סעיף יד' – אישור המלצות ועדת התמיכות
יוסף (ג'ו) ניסימוב :חבריה ,בשלב הבא זה אישור המלצות ועדת תמיכות .כל חבר מועצה
שיש לו ניגוד עניינים מתבקש לצאת.
(מדברים יחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית מיום  .17.7.2018פרוטוקול ועדת
תמיכות המקצועית מיום  15לאוגוסט  2018ופרוטוקול ועדת המשנה
לתמיכות מיום  15לאוגוסט .2018
משה פדלון:

ששש ,חברים ,סבלנות .בבקשה.

דובר:

שמת כאן דף כאילו של סיכום?

משה פדלון:

האם יש הערות לחברים?

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :אחד אחד,
דובר:

מצביעים אחד אחד?

יהודה בן עזרא :אחד אחד.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מועצת העיר מקבלת את קבלת ערעור הפועל הרצליה באופן חלקי
לתבחין על דיווח על כמות הקהל למשחקים .הבקשה היא ,הנוסח הוא:
מועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית ,ועדת המשנה,
כדלקמן .לחלק  50אחוז מיתרת סכום התמיכה שבתבחין אשר לא חולקה,
 30אחוז ,לשנת  ,2018סך של  .₪ 48,059מי בעד?
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אלעד צדיקוב :אני רוצה להגיד משהו רק ,משה ,אני רוצה פשוט להגיד להנהלת מועצת
העיר כמו שנאמר בוועדת תמיכות .משפט אחד קצר .הנושא הזה  ...בחלוקת
משאבים לכדורגל אם באים צופים או לא באים צופים .עכשיו ,בסיכומו של
דבר ראינו ששתי הקבוצות בקושי רב ,אחת לא עומדת בהגעת צופים ואחת
בקושי .עכשיו ,אני חושב שיש איזשהו רעיון ,צריך לחשוב עליו ,שהתקציב
שהולך לתמיכות לכדורגל הוא מאוד גבוה .הוא  2.5מיליון שקל בשנה ואפשר
להפנות את המשאבים האלה  ...כמו ספורט ימי וכמו ספורט ,ג'ודו וכדומה,
וזה נקרא לחזק את החזק .איפה שהחוזקים שמה ללכת ולא לשים 2.5
מיליון שקל בענף שלא מביא קהל ,זה  ...לשון שלך.
משה פדלון:

אנחנו כחודשיים לפני סיום ,אני,

אלעד צדיקוב :אני יודע ,רק שזה ישמע,
משה פדלון:

מדיניות הבאה תעשה ...

יהודה בן עזרא :המועצה הבאה.
משה פדלון:

המועצה הבאה תחליט אשר תחליט .בבקשה.

ירון עולמי:

ברשותכם .התבחינים האלה ,ומי כמוך יודע כי היית בתמיכות ,נקבעים על
ידי או חברי הוועדה או כאן במועצה .במדינה שלנו מה לעשות ,הכדורגל הוא
הכי פופולרי .ספציפית בהרצליה יש עונות יותר טובות ועונות פחות טובות,
בזמנים שיש יותר אוהדים ויש פחות אוהדים ,זה לא אומר כהוא זה לגבי
הענף עצמו .התבחינים הם בהתאם גם לענף ,לא רק בהתאם ל ,אתה יודע,

אלעד צדיקוב :אבל אתה רואה את ההישגים,
ירון עולמי:

בהתאם לגחמות שלנו .אבל ,כמו שאמרת .אם אתה חושב ,אולי במועצה
הבאה יבואו אנשים כאן ,יגידו תבחינים לכדורגל בכלל לא מעניין אף אחד,
בוא נשים את זה לא דרגה א' אלא דרגה  ,6סבבה .אבל כרגע זה לא הגיוני.

דוברת:

בוא נקווה שזה לא יקרה.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,בואו נתקדם .בואו נתקדם .חברים ,בואו נתקדם.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מי בעד ,אני מבקש לראות מי בעד .מר לונדון ,עופרה,
דוברת:

כולם.

דוברת:

פה אחד?
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יוסף (ג'ו) ניסימוב :זה פה אחד ,חברים? כבר עייפים לענות ,פה אחד ,תודה רבה.
דובר:

חבר'ה ,לא מקבלים שווארמה ב ...אם מצביעים בעד.

מתן תמיכה לשנת  2018בנושא חינוך בלתי פורמלי תחום אתני
יוסף (ג'ו) ניסימוב :הבנו .מתן תמיכה לשנת  2018בנושא חינוך בלתי פורמלי תחום אתני.
מועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית  ...כדלקמן .לחלק את
תקציב התמיכות בנושא חינוך בלתי פורמלי בתחום אתני לשנת הכספים
 2018כמפורט להלן בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת
מסמכים חסרים .בבקשה ,ככל שישנם ,מה?  ...תמר ,₪ 37,590 ,הפדרציה
ליהדות מרוקו  .₪ 14,258מי בעד? פה אחד ,תודה רבה .מתן תמיכה לשנת
 2018בנושא כוללים .מועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית,
ועדת המשנה כדלקמן .לחלק את ה 10-אחוז שנותרו בתקציב התמיכות
בנושא כוללים ,תבחין מספר  ,1בשנת הכספים  ,2018בגין כמות תלמידים
בכוללים כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות ככל שניתנו ובכפוף להשלמת
מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם .שם המוסד בית אולפנה ללימודי
יהדות הרצליה ,סך  ,₪ 248,341עמותת אור זרוע סך  298,009שקלים,
מדרשת חפץ חיים  305,650שקלים .מי בעד?
יוסף קוממי :יש לי מה להגיד.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :יש לך .קוממי.
יוסף קוממי :אני ביקשתי מבית אולפנה לדעת למי הכסף הזה הולך .כמה תלמידים יש,
מאיפה התלמידים ומי מקבל המשכורות וכמה משכורות מקבלים .לא
קיבלתי את זה עד עכשיו לכן אני מבקש הבטחה של המנכ"ל שאני אקבל את
זה והוא לא ,לא יאשר תמיכות לפני שאני מקבל את הדבר הזה .מה ששלחו
לי זה פשוט צחוק מהעבודה .היו צריכים להראות את זה לחברי המועצה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :התייעצות.
יהודה בן עזרא :טוב ,יש פה ,לא ,לא ,לא .יש פה אי הבנה של כולנו בעניין .אתה ביקשת
לגבי הפעילויות של בית האולפנה שקשור לאגף הרווחה ,את זה קיבלת עד
תום .את כל הנתונים.
יוסף קוממי :אני דיברתי על בית,
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תן למנכ"ל לסיים.

יהודה בן עזרא :במועצה הקודמת ,בשתי המועצות הקודמות ,אפשר לראות את
הפרוטוקולים ,אני גם נתתי הנחייה לא להעביר את הכסף עד אשר לא נקבל
את כל הנתונים .כל הנתונים התקבלו .עכשיו זה נושא אחר ,זה הכוללים .על
הכוללים לא ביקשת .עליהם ביקשת.
יוסף קוממי :לא .ביקשתי גם על זה ,נשמה.
יהודה בן עזרא :לא יכולת לבקש כי זה לא בא לדיון.
יוסף קוממי :לא .בישיבה הקודמת גם ביקשתי על בית אולפנה ללימודי יהדות .אני לא
יודע אם זה ,מה הולך ברווחה ,מה הולך לא ברווחה .אני לא נגד כוללים,
דרך אגב,
יהודה בן עזרא :לא ,יוסי,
יוסף קוממי :אני לא נגד לא כוללים,
יהודה בן עזרא :הייתה אי,
יוסף קוממי :אני רק רוצה לדעת לאן הולך הכסף .זהו.
יהודה בן עזרא :הייתה אי הבנה ,אני לא רוצה להגיד של מי .שלך .אני לא רוצה להגיד.
יוסף קוממי :אתה יכול להגיד חופשי .אני שקוף.
יהודה בן עזרא :הייתה אי הבנה וקיבלת את כל התשובות מאגף הרווחה לשאלות
ששאלת.
יוסף קוממי ... :אגף הרווחה,
יהודה בן עזרא :זה לא היה בדיון .זה לא שייך לאגף הרווחה .עכשיו אתה מבקש ותקבל.
יוסף קוממי :לא ,גם בית אולפנה היה ,גם אז דנו בלימודי יהדות.
משה פדלון:

יוסי ,ביקשת ב ...רווחה ,הוא העביר נתונים .עכשיו זה הכוללים.

יוסף קוממי :לא רווחה ,לא הזכרתי רווחה,
יהודה בן עזרא :אז שדנו ברווחה .עכשיו זה בא כוללים פעם ראשונה אבל אין שום בעיה.
אתה תקבל,
יוסף קוממי :מה ששלחתי במייל האחרון.
יהודה בן עזרא :טוב,
יוסף קוממי :אני מבקש לקבל את זה.
יהודה בן עזרא :הגשת כוללים ,אתה רוצה פירוט?
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יוסף קוממי :כן .כמה תלמידים ,מי מקבל משכורות וכמה משכורות.
יהודה בן עזרא :תקבל ,אין בעיה .תוך שבוע ימים תקבל.
יוסף קוממי :אני בעד לתת להם את המיליונים ,רק שילך למקום הנכון.
ליאת תימור :ממש לא.
יהודה בן עזרא :הצבעה ,מי בעד.
יוסף קוממי :שילך למקום הנכון.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מי בעד? האם זה פה אחד? תודה רבה.
ליאת תימור :לא ,נמנעת.
יהודה בן עזרא :יוסי נמנע,
יוסף (ג'ו) ניסימוב :יוסי ו,
יוסף קוממי :ואני מבקש את ה,
ליאת תימור :אתה נמנע או נגד?
יוסף קוממי :איך?
ליאת תימור :נמנע.
יוסף קוממי :אני מתנגד עד קבלת ,סליחה ,אני מתנגד עד קבלת הדו"ח.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :קוממי וליאת.
יוסף קוממי :מתנגד עד לקבלת הדו"ח .אני רוצה לראות את הדו"ח.
משה פדלון:

נמנעת ומתנגד .הלאה.

יריב פישר:

מתנגד.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :גם אתה נגד? גם יריב.
משה פדלון:

הלאה ,בבקשה.

יהודה בן עזרא :אה ,יריב ,אתה נגד כוללים? חשבתי שאתה אוהב כוללים.
משה פדלון:

הלאה .עוד ,ג'ו.

יוסף קוממי :אני רוצה שיצוין ,אני לא נגד כוללים .יש עוד כוללים שעובדים ואני אף פעם
לא הצבעתי נגד .לא נגד כוללים .אני פשוט רוצה לדעת לאן הולך הכסף ,מי
מקבל,
יהודה בן עזרא :רגע ,אז בוא .אני רוצה להציל את כבודו של חבר,
יוסף קוממי :הרי יש אחד שכל הזמן יוצא בניגוד עניינים פה .הוא לא בישיבה 10 .דקות
הוא בישיבה וניגוד העניינים,
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חברים ,בואו נכבד אחד את השני,

יוסף קוממי :אני מכבד אחד את השני .תאמין לי שאני מכבד.
משה פדלון:

טוב ,קדימה .אתה נגד עד לקבלת הרשימה.

סעיף טו' – אישור הקצאת קרקע
יוסף (ג' ו) ניסימוב :אישור המלצות הוועדה להקצאת קרקע ,הקצאת זכות שימוש במשרדים
לאגודת ניצ"ן  ,19 ...גוש  6534חלקה  .166פרוטוקול ועדת המשנה להקצאת
הקרקע מיום  30.7.2018לפניכם ,חברים .מי בעד?
ליאת תימור :מצווה גדולה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :האם פה אחד ,חברים? תודה רבה ,פה אחד.

סעיף טז' – אישור המלצות הוועדה להארכת שירות
יוסף (ג'ו) ניסימוב :אישור המלצות הוועדה להעסקה נוספת .יש לכם את הפרטים ,שמות
העובדים בראשי פרקים.
יוסף קוממי :תוסיפו להם במשכורת .זה מה שאני מציע.
דובר:

אפשר להצביע לכולם בבת אחת? תודה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :פה אחד ,תודה רבה.

סעיף יז' – אישור המלצות הוועדה לסיוע בדיור
יוסף (ג'ו) ניסימוב :אישור המלצות הוועדה לסיוע בדיור ,פרוטוקול ישיבת הוועדה מיום 19
ליולי ומיום  13לאוגוסט  '18לפניכם .מי בעד?
יהודה בן עזרא :פה אחד.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :פה אחד ,תודה רבה.

סעיף יח'  -שונות
יוסף (ג'ו) ניסימוב :אנחנו עוברים לשונות .אני אבקש את גברת ליאת תימור ראשונה.
ליאת תימור :אני?
יוסף (ג'ו) ניסימוב :כן ,מותק.
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ליאת תימור :כבוד ראש העיר ,מר משה פדלון ,מנכ"ל העירייה יהודה בן עזרא ,עובדי
עירייה ,חברי במועצת העיר .בקרוב תסתיים כהונתי כחברת מועצה מטעם
מרצ .עזבתי את עולם התקשורת לעולם הפוליטיקה כמו רבים מעמיתי ,היו
שהרימו גבה .נחשדנו בחציית קווים .אני מאמינה גם היום כי בלב העיתוני
הטוב והפוליטיקאי הטוב מפעמים ופועלים כוחות דומים המבקשים להשפיע
על החיים ברמה המקומית או הארצית .השפעה שמטרתה לכיוון אחד,
להיטיב .אם כך ,איך אפשר להיות פוליטיקאי טוב ומה דרוש לפוליטיקאי
הטוב? את התשובה היפה ביותר מצאתי במכתב מיוחד שכתב עורך מהולל
לקוראיו ,וראו כמה רב הדמיון בין זה האחרון לפוליטיקאי .אקרא ואחר כך
אני אגיד גם מי הוא" :כל כמה ימים אני מקבל מכתב מחבר צעיר ובו
השאלה הנמרצת :איך אפשר להיות עיתונאי? חוששני שאני מאכזב את כל
השואלים .אין לי כל מתכון מוכן ובטוח .איני חושב שאפשר ללמוד עיתונאות
ואיני חושב שעיתונאות היא מקצוע גרידא .אני חושב שהיא שליחות ואדם
המרגיש בשליחות זו חייב לעבור כמה מדורי גיהינום עד שהוא רואה באופק
את ראשית סימני ההצלחה" .אני מקצר וקופצת מה דרוש לעיתונאי טוב.
"קודם כל תכונה נדירה מאוד  ...עצמית .הצעיר הבטוח בעצמו משוכנע
שהוא גאון צעיר ואינו מוכן לשום עבודה רצינית ,הבז לכסף ולפרסום ,שכל
סיפוקו נובע מן הרגש" ,סליחה" ,שאינו מוכן לשום עבודה רצינית ,הבז
לכסף ולפרסום ,שכל סיפוקו נובע מן הרגש .יעשה שליחות חשובה ועשה
אותה כמיטב יכולתו ,הוא החומר ממנו קורצו עיתונאים אמיתיים .הכתיבה
אינה העיקר .כל אדם נורמלי בעל רצון טוב והכושר לקבל הדרכה מאחרים
יכול ללמוד לכתוב .חשובה הרבה יותר אהבה אמיתית ל ...אהדה טבעית
היוצרת רצון כנה לדעת את" ,סליחה" ,אהדה טבעית היוצרת רצון כנה לדעת
עליו את הכול .להבינו .להתעניין בכל פרט של חייו ומעשיו .שחצן אינו יכול
להיות עיתונאי כי אינו מתעניין ברעהו ובעיקר אמונה עמוקה בלתי קשורה
עם שום היגיון או אידאולוגיה שיש לגלות ולפרסם את האמת בכל מחיר
ובכל התנאים פשוט משום שהיא האמת .אדם בעל אמונה זו יעבוד בפרך.
יקדיש ימים שלמים להשגת פרט אחד קטן .יבוז לכל ה ...ובכותבו את
העבודה ,את האמת ,ירגיש כי עשה משהו חשוב .חשוב מאוד .והוא לא יטעה
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כי ידיעת האמת היא יסוד החברה החופשית" .זה מה שאני חושבת גם על
פוליטיקאים .אני חושבת שכל מה שדרוש להם זה באמת אהבת אדם לפני
הכול ,תחושת שליחות והאמת .זאת אומרת ,כמו שלומדים פה בעבודה,
האמת  ...את הטקסט הזה כתב אבנרי בקיץ  '54דווקא לעיתונאי צעיר ימני
בתחילת דרכו ,כי האמת אין לה ימין ואין לה שמאל והיא מאחדת בין כולם.
אני מבקשת להודות לך משה ,על האמון שנתת בי לעמוד בראש הדירקטוריון
לאומנות ולתרבות .הוא יקר לי מאוד ,בכל המובנים .לך יהודה ,וואי ,לא
ידעתי שאני אתרגש ככה .על הליווי המקצועי והחברי .לך מאיה ,על הנדיבות
והעזרה הרבה שהושטת לי בכל הדרך ,ואי אפשר בלי יהודה שלך גם שהיה
שם לרשותי .לכל עובדי העירייה המסורים וכמובן במיוחד ,היא לא כאן... ,
זיו,
צבי וייס:

על השכנות אין לך שום דבר מה להגיד?

ליאת תימור :אמרתי למי שיחליף אותי שהוא צריך ללמוד לכבות לך את הטלפון .זה
להכשיר את הבא אחרי .לאיה על הידידות ,לעובדי העירייה ,זה כבר אמרתי.
עדי זיו ,מנכ"לית תאגיד החברה ולכל מנהלי החברה .אני יכולה לדבר על
החברה לאומנות ולתרבות ,ובכלל על אומנות ותרבות רבות .לרוני גרב .אתם
יודעים ,לפני שהתחלתי את עבודתי הצצתי על ישיבות מועצה .זה לא דומה
למועצה הזאת ,באמת .יושבים כאן אנשים מאוד מסורים .הייתם קולגות
ועמיתים אמיצים ולעימותים מיוחדים .אני באמת מסתכלת עליכם ואני
מחבבת את כולכם ,גם את אלה שאני מתנגדת ,צדיקוב ,אתה מאתגר .אתה
ערכי לעולמך .איש שיחה מרתק .אני מאוד מחבבת אותך ,לא מסכימה עם
אף דבר.
(מדברים יחד)
ליאת תימור :אבל באמת ,אני יכולה לעבור כאן אחד אחד ,את יוסי שבאמת ,גם כשאנחנו
לא מסכימים אני רואה בך רע ועמית ,ועופרה שככה בתחילת הדרך כבר
מצאתי בך מישהי שמחפשת את דרכה ושואלת שאלות לגבי מי הביא אותנו,
האם זה נכון ודברים שהיו בינינו .יריב ,היית אופוזיציונר למופת .לפעמים
הגזמת .לא היית מאוד מנומס והיית חצוף וככה צריך להיות אופוזיציונר.
חברי הדתיים ,הייתם לרעים לי ,שותפים לדרך .ירון ,אתה יודע ,מה לי
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ולליכוד .מסתבר שידידות היא לא דבר של מה בכך .הצעירים ,טוב ,הייתי
מאוהבת ,זה לא חוכמה.
דובר:

צעירים? את לא מתייחסת אלינו כל אחד בנפרד?

ליאת תימור :אני אומרת הצעירים כי אתם הצעירים באמת אבל חיבתי אליכם הייתה כל
אחד היה לי הזכות להיות איתך ,גרי ,בדירקטוריון

וגם עם יונתן

בדירקטוריון שלך .הייתם באמת ,אחלה וחמודים אבל במובן הכי מתוק של
המילה .טובה ,שדרכינו התחילה כאילו בעקום אבל אני חושבת שאולי
מכולם את האישה שכנראה דעותינו הכי דומות אחת לשנייה .צבי וייס ,תגיד
לא די ,אתה למופת וזה .אני חושבת שבאמת הניסיון שלך הוא שימש אותנו
רבות .למדתי ממך המון ולבסוף ,לידידי יוסי לונדון ,שגם איתך לא הסכמתי
אבל אני מלאת הערכה לדרכך ,לרצינות וליושר .אני כואבת את זה שאקורד
הסיום הפוליטי הכאיב לך כל כך .זה לא הגיע לך .מרצ הפסידה אבל אזרחים
רבים ואני במיוחד נהניתי ממך .ואחרונים חביבים ,ציבור הבוחרים חברי
מרצ ותומכי מחוץ למפלגה .תודה על האמון .אני מסיימת בתחושת סיפוק
ומודה על הזכות והעונג לשרת אותכם .תודה.
משה פדלון:

חברים ,לפחות שני חברי מועצה עוזבים את הפוליטיקה המקומית ואני מלא
הערכה גם לליאת תימור וגם ליוסי לונדון .אתם עשיתם את עבודתכם
נאמנה,

צבי וייס:

גם בזוגות.

משה פדלון:

לפחות שני אנשים שאני יודע שהם עוזבים את הפוליטיקה באופן סופי
ונמצאים כאן .אני רוצה להודות לכם על המקצועיות ,על היסודיות ,על
האכפתיות ,על מה שעשיתם למען תושבי העיר .תודה רבה .תודה רבה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מר לונדון ,דקה בבקשה.
משה פדלון:

בבקשה ,יוסי.

יוסף לונדון:

למדתם לדעת שדברים שאני אומר בדרך כלל אני כותב אותם .הדבר הבלתי
צפוי שעמיתי מר ירון עולמי העמיד בפני ,כפי שאמרתי ,לזה לא ציפיתי.
תודה לך מר עולמי וכמובן אני נרגש ואני מודה למי ש,

דובר:

על האמון ,על האמון.
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מי שהצביע .כל אחד מבין שזה לא כבוד אלא עבדות ,אני חייב לעשות
שינויים דרמטיים ביומן שלי אבל על זה נאמר,

יהודה בן עזרא :נפל לך האסימון מאוחר.
יוסף לונדון:

על זה נאמר כל המון ככל שדי .אני נפרד בצער ממועצת העיר .נבחרתי לפני 5
שנים מטעם סניף מרצ בהרצליה לייצג את מרצ ואת העקרונות של מרצ
במועצת העיר .לדעתי ייצגתי בכבוד את המפלגה ופעלתי ביושר למען יישום
הערכים של מרצ .במהלך הקדנציה זכיתי להוקרה של תושבים רבים
ולהערכה של עובדי העירייה.

יהונתן יעקובוביץ' :ושל חברי מועצה.
יוסף לונדון:

ארשה לעצמי לצטט דברים של שלושה אנשים .חבר הכנסת ממרצ ,מוסי רז.
"אני מבקש להביע את הערכתי והוקרתי לפעילותך כחבר במועצת העיר
למען תושבי הרצליה .בעיני הינך מייצג נאמנה במעשיך ,באופן האמיתי
ביותר ,את ער כיה וחזונה של מרצ ,הפועלת למען חברה פלורליסטית ,צדק
חברתי ומינהל תקין .אני מאחל לך עוד שנים רבות של עשייה ציבורית
מבורכת" .דרור אלוני ,ראש המועצה של כפר שמריהו" :כעמית לוועדת
המשנה לתכנון ולבנייה בעיר הרצליה אני מבקש להודות לך על בקיאותך,
חריצותך והקפדתך הרבה על שמירת זכויות תושבי העיר ואופייה המיוחד.
לעניות דעתי בזכות עבודתך המצוינת קודמו נושאי תכנון חשובים ,נמנעו
טעויות רבות ונמנעה פגיעה לא מידתית בקניין הפרטי .מקווה שתתמיד
בעשייתך המבורכת למען תושבי העיר הרצליה עוד שנים הרבה" .רות רזניק,
כלת פרס ישראל" :כמי שהייתה חברת מועצת העירייה בכ 4-קדנציות אני
משוכנעת כי הניסיון הרב והפעילות הנמרצת שלך כחבר מועצה מטעם מרץ
תתרום רבות לעירנו ,ליחסי עבודה מכבדים וטובים עם שאר חברי המועצה
וראש העירייה .זאת מתוך קידום רעיונות ועמדות מרצ והבנה באחריות של
חבר מועצה הפועל לטובת ולמען כלל הציבור בעיר" .ראש העירייה משה
פדלון ומנכ"ל העירייה ,יהודה בן עזרא מצאו לנכון לשבח את הישגי ואת
התנהלותי ועל כך תודתי .נעם לי לשמוע את דברי ההערכה שאמרו לי עמיתי
במועצת העיר כאשר הודעתי שלא אתמודד לכהונה נוספת .הייתי חבר
לויאלי בקואליציה אך לא היססתי לחלוק על ראש העירייה כאשר עמדתי
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הייתה שונה מעמדתו בנושאים שונים .גם בנושאים שבמחלוקת הקפדתי
לשמור על כבודם של בני הפלוגתה שלי .ראשי מפלגת מרצ רואים בי נכס
למפלגה אולם חבר אנשים בסעיף מרצ בהרצליה סבורים אחרת ולא מצאו
לנכון לתמוך במועמדותי .להיות חבר במועצת העיר מחייב להשקיע שעות
רבות בקריאת חומר רלוונטי ,השתתפות בוועדות ,שיחות ומפגשים עם
תושבים וכל זאת ללא כל תמורה כספית או ללא כל תמורה אחרת.
בהסכמים הקואליציונית הנחתמים לאחר הבחירות כל סיעה דורשת לקבל
נציגות בוועדות השונות ובדירקטוריונים של החברות העירוניות .זמן קצר
לאחר מכן מסתבר שאין לסיעות השונות מועמדים בעלי כישורים היכולים
לאייש את התפקידים שעליהם הם נלחמו בחירוף נפש .חברי המועצה מגלים
שלהיות חבר במועצה אינו רק תפקיד של כבוד אלא יש צורך להשקיע זמן
רב .העבודה של חבר מועצה אינה מסתמכת בישיבה של מועצת העיר פעם
בחודש .זוהי עבודה תובענית המחייבת להקדיש שעות רבות .אתמול בוטלה
ישיבה של ועדת מכרזים בגלל חוסר בקוורום .מכל שבעת חברי הוועדה רק
אני הודעתי שאגיע .יש חבר בוועדה שמעולם לא הגיע לישיבה שלה ויש
חברים שבמשך חמש שנים הופיעו לישיבות בודדות בלבד .ראוי שכל מי
שמתמודד על תפקיד במועצת העיר יידע מראש איזו השקעה עצומה התפקיד
מחייב וכל זאת ללא תמורה כלשהי .למותר לציין כי אי מתן תשלום לחברי
מועצת העיר הינו דבר מתועב שממשלת ישראל צריכה לשנות לאלתר.
בעבודתי כחבר המועצה זכיתי להכיר עובדים רבים בעירייה שרובם המוחלט
מבצעים את תפקידם במקצועיות ובמסירות .ברצוני להודות לעובדים אלה.
לסיום ,אני מזמין את חברי מועצת העיר ואת כל תושבי הרצליה לערב
סליחות מוזיקלי ושוויוני שייערך ביום ראשון ז' בתשרי  16בספטמבר בשעה
 20בבית קינן .רבותי ,תודה רבה.
צבי וייס:

כדאי לפרוש .מקבלים כזו הזדמנות לדבר במועצה.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

יוסי,

צבי וייס:

יש לי הצעה.
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אני ,שוב ,מלא הערכה על פועלך ,על עבודתך המקצועית הטובה למען תושבי
העיר .אני אישית אתה תחסר לנו .תחסר לנו .עבדנו גם ביחד בוועדה לתכנון
ובנייה ,היסודיות שלך ,האמת שבך זה משהו שהוא נדיר במחוזותינו .אני
רוצה להודות לך אישית על כל העשייה שלך .ישר כוח ,תודה רבה.

יוסף לונדון:

תודה רבה אדוני.

דובר:

חמש דקות הפסקה ו,

צבי וייס:

לא ,אני יש לי הצעה.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

הישיבה הראשונה הסתיימה ,בבקשה.

צבי וייס:

הישיבה השנייה ,אם היא תתקיים ,אני מציע לאור אורך הזמן ולאור הרוח
הטובה והדברים הטובים ששמענו וגם לאחר שדיברתי והתייעצתי עם
גורמים מקצועיים ואם רוצים גם כן להתייחס ברצינות לדו"ח הביקורת
לדחות את הדיון מהיום .אני חושב שזה יכול להיות,

משה פדלון:

אני ,רק שנייה .חברים ,יש פה ,שנייה .יש פה יושב ראש ועדת הביקורת
שהכין את הצוות שלו .אני חושב שאני צריך לשמוע אותו .ההחלטה אם כן
לדחות צריכה להיות,

מאיה כץ:

קדנציה הבאה.

משה פדלון:

לא ,לא .יש פה,

צבי וייס:

בקדנציה הבאה גם אם לא תהיה יושב ראש ועדת ביקורת,

משה פדלון:

שנייה ,וייס ,וייס .העלית הצעה ,אני ,צריך לתת לו את הכבוד הראוי .הוא
הכין את עצמו .מה שהוא יחליט נעלה את זה להצבעה.

יריב פישר:

בסך הכול זה דו"ח מאוד מאוד מקצועי .זה ישיבה שאני מעריך בסביבות 20
דקות 25 ,דקות .בואו נסיים עם זה .אין שום סיבה לדחות את זה לקדנציה
הבאה.

דובר:

איך  25דקות לדון בזה?

יריב פישר:

זה דו"ח מאוד מקצועי.

משה פדלון:

אז בואו ,אנחנו ,חברים ,אנחנו אפילו לא נעשה הפסקה .אתם רוצים הפסקה
 5דקות?

דובר:

בבקשה.
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ליאת תימור 5 :דקות .קפה וחזרנו.
משה פדלון:

אז חברים ,תשע וחמש דקות חזרה.

-סוף הישיבה-
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