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עיריית הרצליה
ישיבה מועצה מן המניין ב11.12.2018-

שנערכה ביום ג' ,ג' בטבת ,תשע"ט11.12.2018 .

נוכחים:
משה פדלון

ראש העירייה

איה פרישקולניק

ס' ראש העיר

עופרה בל

ס' ראש העיר

עופר לוי

ס' ראש העיר

דניאל אייזנברג

משה ועקנין

קוממי יוסי

אברהם גוזלן גרי

צדיקוב אלעד

אורן אוריאלי

יעקובוביץ יונתן

כץ מאיה

ירון עולמי

יהונתן יסעור

יריב פישר

רונן וסרמן

תמר לרמן

אייל פביאן

דנה אורן-ינאי

איתי צור

צבי וייס

מוזמנים:
יהודה בן עזרא

מנכ"ל העירייה

רו"ח רוני חדד

גזבר
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רינת זאבי

מזכירות העיר

עו"ד ענת קרן בהרב

יועמ"ש

יוסף (ג'ו) ניסימוב

סמנכ"ל בכיר

מנהלים אגפים/מחלקות:
בועז מייזל

ראש אגף הביטחון שלנו והפיקוח העירוני

גיל-עד סורדו

מנהל אגף משאבי אנוש

שוקי סבירסקי

סגן ראש אגף שיפור פני העיר.

רוני גאון

ראש אגף שיפור פני העיר

תמר פורייה-שרביט

מנהלת אגף הרישוי וסגנית מהנדסת העיר

רו"ח רון הררי

מבקר העירייה

ד"ר יעקב נחום

ראש אגף החינוך והערכים

הילה אורן

סגנית ראש אגף הרווחה

אהרון סלצברג

ראש אגף הרווחה

אורנה סדגת-ארז

ראש מינהל נשים

עדי חן

מנהל מחלקת הבריאות

ד"ר שלומית קנרי

נציבת פניות הציבור

מישל עצמון

מנהלת מחלקת הוועדות השונות

שמואל אכרם

ראש אגף תב"ל

אילן זאב

מנהל בית העלמין החדש

עירית וינברג

עוזרת דוברת העירייה

ששון מועלם

עוזר ראש העירייה

אורלי וולף

מנהלת מרכזי למידה

תיקי ראם

מנהלת לשכת ראש העיר
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סדר היום:
סעיף א – הצהרת אמונים – אורן אוריאלי
סעיף ב – אישור פרוטוקול
סעיף ג – עדכון רה"ע
סעיף ד – עדכון מנכ"ל
סעיף ה  -שאילתות
סעיף ו – הצעות לסדר
סעיף ז – מינוי ועדות/תאגידים
סעיף ח – מינוי עוזר אישי לסגן ראש העיר
סעיף ט – החלטה עקרונית לנושא תמיכה במינהלת עירונית להתחדשות עירונית וקידומי
מיזמי התחדשות עירונית
סעיף י – אישור תבחינים ועדת תמיכות
סעיף יא – אישור תרומה לטובת שיפוץ תיכון היובל הרצליה
סעיף יב – המלצות הוועדה להארכת שירות
סעיף יג – אישור העסקה נוספת
סעיף יד – שונות

פרוטוקול
יוסף (ג'ו) ניסימוב :ערב טוב .לפני שאנחנו מתחילים ,רק שנייה לבקש מכם חברי המועצה,
את המיקרופונים

תשאירו אותם עומדים זקופים ,ההקלטה שלהם

והקליטה היא מרחבית .אל תשחקו איתם ימינה שמאלה כי זה אחר כך פוגם
באיכות הקליטה וקשה לנו לעשות את הפרוטוקול .שתיים – לגבי הקהל –
חברים .. ,במדינת ישראל הקהל לא משתתף ולא יכול להביע את דעתו ,לא
כפיים ולא במילים.
משה פדלון:

אלא אם כן היושב ראש מאפשר.
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יוסף (ג'ו) ניסימוב :אלא אם כן היושב ראש מאפשר ,אז לשמור על כללים ,אבל זה המינהל
התקין שלנו.

סעיף א – הצהרת אמונים – אורן אוריאלי
יוסף (ג'ו) ניסימוב :אנחנו נפתח עם הצהרת אמונים של חבר המועצה אורן אוריאלי שלא
היה בישיבה הראשונה .אתה מוזמן.
אורן אוריאלי :כן .אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי
במועצה.
מאיה כץ:

הופה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה רבה.
(מחיאות כפיים)

סעיף ב – אישור פרוטוקול
יוסף (ג'ו) ניסימוב :אישור פרוטוקול – אישור פרוטוקול מספר  .1נמצא אצלכם .לא
התקבלו הערות ולכן הפרוטוקול מאושר.

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

ערב טוב חברי המועצה החדשים והוותיקים .אני רוצה לאחל לכם הצלחה
ושיתוף פעולה מלאה למען איכות החיים של תושבי העיר הרצליה .אני גם
מקדם בברכה את המנהלים והעובדים בעירייה ,את התושבים ,זה ישיבה
פתוחה גם להם ,גם לעיתונות שנמצאת כאן .חברים ,אנחנו לפני הרבה מאוד,
הר בה אתגרים בעתיד ואני לוקח את היעדים המרכזיים שלנו ל 5-השנים
הקרובות ומדבר על מינוף החינוך והערכים והתרבות בעיר ,על חיבוק
הכלכלה של העיר ,אנחנו נטפל בתשתיות ,במיוחד בתחבורה ,יש לנו לטפל
ולצמצם פערים בחברה .גם לנו יש פריפריה .אני קורא לזה צמצום פערים
ושוויון הזדמנויות ,והרשימה עוד ארוכה .אני את המקומות והיעדים אנחנו
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נציג בהזדמנות הקרובה .אז שוב בהצלחה לכולם .מכאן אני עובר להודעות
שלי .אני אתחיל עם המחאה נגד האלימות כלפי נשים .בשבוע שעבר ערכנו
כאן בבניין העירייה עצרת כנס בהשתתפות חברי מועצה ,מנהלים ועובדים
בנושא אלימות כנגד נשים .מכובדיי ,זו מציאות שאי אפשר ,שאי אפשר
ואסור להשלים איתה .היא מציאות שחייבים לשנות ומייד ואני יוצא מכאן
גם בשמכם ,גם בשמי בקריאה כלפי הרשויות ,להפסיק לדבר ולעבור
למעשים .בשלב הראשון להקצות כספים לתוכנית לטיפול באלימות
המשפחה ,שכבר עברה ואושרה בכנסת אבל לא נכנס לתקציב שיממן אותה.
בעיניי זו תוכנית שהיא תוכנית חירום וכך אנחנו צריכים להתייחס אליה .כי
כל העיכובים ואי הטיפול ,נשים משלמות בגופן ,בנפשן ,בחייהן וגם נפגעים
גם הילדים שהיו עדים למציאות הקשה הזאת .לכן אסור לחכות לקורבן
הבא .חייבים לפעול ומהר .מכאן אני עובר לנושא הבא ,חשוב שתדעו ,שוב
עיריית הרצליה מקבלת דירוג גבוה על מדיניות פיננסית ואחריות מקצועית.
כבר מספר שנים שאנחנו בדירוג הגבוה .זה המקום להודות למנכ"ל העירייה
שמוביל את הכלכלה של העיר ,לסגנים שמסייעים ,כמובן לגזבר העירייה
ולכל הצוותים במינהל הכספים .אבל עבודה לא נעשית לבד ,יש פה מנהלי
אגפים ועובדים שעושים עבודה מצוינת ואחראית .כמובן לאותם מנהלים יש
גם חשבות ,גם להם להודות ולכל העוסקים במלאכה .יישר כוח על ההישג
המרשים .תמשיכו כך .היום פרסמנו וזה יצא כבר לעיתונות ,עיריית הרצליה
החלה ב טיפול בתשתיות בתחבורה הציבורית והפחתת העומסים בכבישים.
זו אחת משורה של פרויקטים לשיפור התחבורה שהעירייה מקדמת בעיר.
היום יצא פרויקט מה שנקרא מהיר לעיר .בניית נתיבית תחבורה ציבוריים
ייעודיים לאוטובוסים .השלב הראשון – שדרות הכוכבים ,לאחר מכן אנחנו
נעבור לשדר ות ירושלים ,בן גוריון ,זה בהשקעה של מאות מיליוני שקלים
שהמדינה מממנת לנו את הפרויקט הזה .אז יצאנו לדרך .באחת מישיבות
המועצה הקרובות אנחנו נציג לכם את הפרויקט .במקביל גם יוצא לדרך גם
פרויקט אופני דן .חיבור העיר הרצליה עם הרשויות מסביב ,גם זה אציג לכם

"חבר" – הקלטה ותמלול

12223

6

ד.נ.

באותה ההזדמנות .ההודעה האחרונה שלי – קיבלנו השבוע ,משרד הכלכלה
והתעשייה אישר לעיר הרצליה מענק של למעלה מ 1.5-מיליון שקלים עבור
פעולות התייעלות אנרגטית עירונית .אנחנו מובילים בתחום הזה .זה כבר
המענק השני ,קיבלנו פעם אחת  3מיליון ,עכשיו עוד  1.5מיליון שקל .זה
המקום באמת להודות לכל העוסקים במלאכה ,במיוחד לאגף תב"ל ,נמצא
פה שמואל אכ רם שהוא ראש האגף ולירון קריב שמוביל את זה ביד רמה.
באמת כל פעם מביאים לנו את הבשורות הטובות .אז באמצעותך להודות
לירון על העבודה הנהדרת שלו .אלה הם הדברים שלי אז ג'ו ,למען
הפרוטוקול ,אני מציע שחברי המועצה המכובדים יכירו את מנהלי האגפים
שלנו ,הם גם יעבדו איתם ,לפחות החדשים ,אז בואו נציג .יש לנו את בועז
שהוא ראש אגף הביטחון שלנו והפיקוח העירוני .יש לנו פה מנהל אגף
משאבי אנוש גיל-עד ,הוא חדש בתפקיד ,אני מאחל לך בהצלחה .נמצא פה
שוקי סבירסקי שהוא סגן ראש אגף שיפור פני העיר .שמואל אכרם ראש אגף
תחזוקה ביטחון ולוגיסטיקה .נמצא פה רוני גאון שהוא ראש אגף שיפור פני
העיר .נמצאת פה תמר פורייה שהיא מנהלת אגף הרישוי וסגנית מהנדסת
העיר .ואני אמשיך מימין לשמאל .מבקר העירייה רון ,שיראו אותך .נמצא
פה ראש אגף החינוך והערכים דוקטור יעקב נחום .לידו סגנית ראש אגף
הרווחה הילה אורן .אהרון  ,...תקום שיראו אותך ,ראש אגף הרווחה .ראש
מינהל נשים אורנה  ...ויש עוד עובדים אבל אנחנו נציג גם את עדי חן מנהל
מחלקת הבריאות .נמצאת פה דוקטור שלומית קנרי שהיא נציבת פניות
הציבור .מישל עצמון שהיא מנהלת מחלקת הוועדות השונות ואני מקווה
שאף אחד לא נפגע .כמובן שאני רוצה להציג את ענת בהרב שהיא היועצת
המשפטית לעירייה .את רוני חדד גזבר העירייה שיושב בשולחן המליאה .ג'ו
נסימוב,
יוסף (ג'ו) ניסימוב :זה אני.
משה פדלון:

שהוא סמנכ"ל בכיר ואחראי על תיק מזכירות העירייה .הגברת שלנו רינה
זאבי שהיא מזכירה,
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יוסף (ג'ו) ניסימוב :זאבי.
משה פדלון:

זאבי.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :היא זהב.
משה פדלון:

היא מזכירת העיר עם כל המשמעות .אני מקווה שלא החסרתי.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :יש לך מנכ"ל.
משה פדלון:

מנכ"ל העירייה.

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :הוא כבר עכשיו יסיק מסקנות אישיות.
משה פדלון:

אנחנו כאן  20חברים ונעדר החבר גרי גוזלן.

מאיה כץ:

הוא יכול להגיע עוד.

משה פדלון:

לא ,בסדר .כאן אני משתתף בשם המועצה על מותו של הסבא פלטו שרון.

מאיה כץ:

חכה משה ,הוא יגיע ואני מעדיפה שתגיד את זה שהוא ישע.

משה פדלון:

אני מכבד .אם הוא יגיע אני אחזור על זה.

דובר:

הוא הנכד?

משה פדלון:

הוא הנכד .חבר יקר במועצה ,כבר קדנציה שנייה ואני באמת משתתף בצערו.
כאמור מנכ"ל העירייה שהוא בעצם מרכז את כל עבודת המטה של המטה
בעירייה ,הזרועות הביצועיות עם כל המשמעויות ,אז מנכ"ל יקר,

סעיף ד – עדכון מנכ"ל
יהודה בן עזרא :תודה .ערב טוב ,אנחנו חברי מועצה חדשים ,אנחנו נוהגים בכל ישיבת
מועצה עדכון ראש העיר ועדכון מנכ"ל ,אנחנו מדברים על עיקרי הפעילות
שנעשתה בעיר .דוברות העירייה  -עסקה בארגון והפקת אירוע של ישיבת
מועצה חגיגית ,בשיתוף אגף תנו"ס ומנכ"ל האירועים .הפקת אירוע חלוקת
מרכז למידה  ..על שם שולמית אלוני במרכז העירייה הישן.
משה פדלון:

רגע ,נמצא גם אהוד לזר ,אהוד תרים את הראש ,הוא יועץ ראש העירייה
לעניינים מיוחדים.

(מדברים יחד)
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יהודה בן עזרא :מי שלא ,מי שלא היה במרכז הלמידה החדשני בבניין העירייה הישן ,מוזמן
לתאם עם אגף תנו"ס ולהגיע לסייר .מעניין מאוד .אגף תב"ל – אגף תב"ל
עסק לאחרונה בקרצוף וריבוד של למעלה מ 40-רחובות .אני לא אמנה את
שמות הרחובות .זה יצורף לפרוטוקול הישיבה .תאורת רחובות – התקנת
תאורות לד תקשורת חכמה ,ביצענו כ 85-אחוז מעמודי התאורה בעיר .אנחנו
מאמינים שבמהלך השנה יסיים את כל העמודים ,גם תאורה יותר בהירה
וגם חיסכון גדול מאוד בחשמל .בשעה טובה ומוצלחת ,היום נפתח בית ספר
בר אילן החדש .בית ספר שגדל מ 12-כיתות ל 18-כיתות .אגף תב"ל הוביל
את הבנייה .בנ ייה במרחבים  ...ובנינו גם אולם ספורט בעלות ,כל הפרויקט
בעלות של כמעט  27מיליון שקל .בית הספר,
דובר:

בית ספר לתפארת.

יהודה בן עזרא :בית הספר אוכלס היום בשעה טובה .אגף הביטחון והפיקוח והסדר
הציבורי – עסק בתמיכה אבטחתית במרכז העיר ובמוסדות החינוך בכל מה
שקשור לאירועי החנוכה .האגף תומך ,אנחנו במסגרת העירייה מעודדים
הקמת משמרות שכונה .האגף תומך כרגע בשתי משמרות שכונה והאגף צפוי
בקרוב לסייע בהקמת משמר שכונה נוסף .אני רוצה ,מקווה ,מאמין שבמהלך
השנה בכל שכונות העיר נקים משמרות שכונה בשיתוף עם תושבים
ובהתנדבות של תושבים .אגף תקשוב מערכות מידע – אנחנו עסוקים
בפיילוט של אפליקציה לניהול הנוכחות .הנגשת מערכת הנוכחות לכלל
העובדים באופן ידידותי.

הרחבת השימוש ,חברי המועצה החדשים לא

מכירים את זה ,ואתם מוזמנים ,מי שמעניין אותו הנושא הזה וליצור קשר
עם מנהל אגף התקשוב שלנו ,אמיר זיו ,אנחנו מרחיבים את השימוש
באפליקציה על בקרת הניקיון ברחובות וכל העוברים .בגדול זו אפליקציה
מיוחדת שאנחנו יכולים בכל זמן נתון החל מחמש בבוקר לדעת כל נקודה
בעיר אם ניקו או לא ניקו ,אם אספו או לא אספו ואנחנו גם נרחיב את זה
לגינון .אנחנו הצגנו את זה פה במועצה ,אבל מי שיש לו עניין בנושא ,מוזמן
בהחלט להיות ער בעניין .אם לא יהיה שינוי ,אגף הרווחה – אם לא יהיה
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שינוי של הרגע האחרון ,ביום חמישי הקרוב איגוד העובדים הסוציאליים
ישבית ליום אחד את העבודה באזור המרכז .הם עושים את זה כל יום
במקום אחר .אנחנו בעיריית הרצליה ,יש לנו מדיניות ואנחנו לא שוברים
שביתות מקצועיות .זו שביתה מקצועית .אנחנו בהחלט מאפשרים לעשות
את זה .במסגרת יום הזכויות לאנשים עם מוגבלות – עדכנו במהלך חודש
דצמבר פעילויות ופעילות הסברה כולל במערכת החינוך .מינהל נשים –
כאמור ,כפי שאמר ראש העיר ,ארגן וקיים את צוות ההזדהות עם המאבק
למניעת אלימות כלפי נשים .אנחנו מתכננים ,החלטנו באותו מעמד ,ראש
העיר החליט שהאגף מינהל נשים יכין תוכנית בנושא ,גם גברים וגם נשים.
הממונה על נושא של הטרדות מיניות בעירייה ,עורך דין לאה סדובניק ,היא
גם הונחתה להכין מערכים של הסברה וימי עיון בנושא הזה .אלה נושאים
חשובים .מיותר לציין את חשיבותם .אגף שאיפ"ה – גינון בדרך ירושלים ,בגן
נורוק ,בבית המוזיקה ,בגן בבר ,הכול יופיע בפרוטוקול .עשינו גינון חדש
בהמון גינות ציבוריות ושכונתיות .בניין ,הבניין ה ,אני לא רוצה להשתמש
במילה לא יפה ,בניין פאן לון ,אתם מכירים את הבניין ,סוף סוף אחרי מאמץ
גדול מאוד חתם על הסכם לשיפוץ הבניין בעלות של כ 3-מיליון שקל וסוף
סוף הבניין הזה ,לא רציתי להגיד איך הוא נראה ,ההפך ,הוא ייראה יפה
בהמשך .מתקיימים בימים אלה  40סככות המתנה לאוטובוסים ,דגם חדש,
בשיתוף ע ם משרד התחבורה .גילוי נאות ,התחילה בפרויקט גברת מאיה כץ.
אנחנו ממשיכים בפעילות הזאת .החלפת  200שלטי רחוב מוארים בצירים
הראשיים באזורי תעשייה .בצירים משניים בשכונות ,החלפת שלטים
מוארים בשלטים מחזירי אור .מינהל הנדסה – תוכנית שימור עירונית בדרך
להפקדה בוועדה המחוזית ,לקראת חודש ינואר .התוכנית משמרת את
הערכים ההיסטוריים ,האדריכליים ואת המורשת של העיר הרצליה עבור
הדורות הבאים .אגף החינוך – בכל בתי הספר בעיר החלו בתכנון מרחבי
למידה חדשניים במסגרת תוכנית  ,..גם התוכנית הזאת הוצגה באחת
מישיבות המועצה .למי שיש לו עניין ,מוזמן לפנות אל דוקטור יעקוב נחום,
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להיפגש ולהציג את הנושא .חיה?
חיה:

כן.

יהודה בן עזרא :אני מציע שנעשה את זה בצורה מוסדרת ,שתודיעי יום לכל חברי המועצה
החדשים להציג להם את הפרויקט הזה בישיבה מיוחדת.
חיה:

או קיי.

יהודה בן עזרא :תודה .נכון להיום הרצליה נמצאת במקום הראשון של פורום ה 15-בזכאות
לבגרות במתמטיקה  5יחידות לימוד .ונכון להיום אנחנו צפויים לקבל את
אחוזי הזכאות לבגרות וצופים לעלות בין  89ל 90-אחוזי הצלחה בזכאים
לבגרות וזו עלייה של שניה שלישית ברציפות .ואני רוצה להיות נאמן
לאמירה הזאת רבת השנים ,גם בתפקידיי הקודמים ,הבגרויות זה לא חזות
הכול .טוב שיש בגרויות ואנחנו שמחים על ההישגים בבגרויות ,יותר חשוב
זה לשמור על הילדים שלנו שיהיו במסגרת הלימודים בבתי הספר ושלא
תהייה נשירה ואני שמח שזה מה שקורה בהרצליה .הנשירה היא אפסית
ויחד עם זה יש לנו גם הישגים .הרשות המקומית נמצאת בתהליך תכנון
לבנייה והרחבה של מספר בתי ספר ,בגליל ים ,בתיכון חדש ,יש הרחבת תיכון
ראשונים ,והרחבה ושיפוץ חטיבת ביניים בן גוריון ובניית גני ילדים חדשים
ושיפוץ של גני ילדים חדשים ,הכול יועבר לאחר כבוד באהבה לרינה שתכניס
את זה לפרוטוקול ,את כל הפירוט .אגף תנו"ס – ארגנו את ארגוני החנוכה
בבניין העירייה ,בקהילות ובכל המתנ"סים בעיר והייתה פעילות יפה מאוד,
אורה ושמחה בכל העיר .אם שמתם לב ,זו השנה הראשונה שאנחנו עדכנו ..
ברחבי העיר ובכניסות לעיר ובמרכזים של העיר ובבניין העירייה החדש .זה
התפקיד שלנו ולא תפקיד של אחרים ואנחנו נעשה את זה גם בשנה וגם
בשנים הבאות .אגף תנו"ס נערך לעדלאידע השישית כבר ,חמישית? שישית,
אגף תנו"ס נערך להכנות לעדלאידע .הנושא של העדלאידע השנה זה יום
הולדת .הם לא התכוונו אבל זה סמוך ליום הולדת שלי אבל זה יצא ככה.
אולי התכוונו  .ביום שני הקרוב תחרות שחמט שנתית על שם הטייס  ...איתי.
האגף ממשיך בפעילויות העשירות של מערכת החינוך הבלתי פורמלית בעיר.
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תודה רבה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה.
משה פדלון:

הצטרף אלינו גרי גוזלן חבר המועצה.

אברהם גוזלן גרי :שלום.
משה פדלון:

גרי ,בשם חברי המועצה ובשמי ,אנחנו משתתפים בצערך ובצער המשפחה.

אברהם גוזלן גרי :תודה רבה.
משה פדלון:

הצטרפו אלינו חברים ,מנהלים נוספים .נמצא פה אילן זאבי שהוא מנהל בית
העלמין החדש.

אילן זאב:

מנכ"ל.

משה פדלון:

מנכ"ל .עירית  ..שהיא עוזרת ,דוברת העירייה .למטה ששון מועלם עוזר ראש
העירייה .אורלי וולף מנהלת מרכזי למידה ותיקי ראם מנהלת לשכת ראש
העירייה.

סעיף ה  -שאילתות
משה פדלון:

חברים ,לפני שאנחנו נתחיל את השאילתות ,אני רוצה לברך שוב את כל חברי
המועצה בקואליציה ובאופוזיציה על פתיחת ישיבת המועצה הראשונה אחרי
הבחירות .אנחנו כאן נעבוד יחד כי לכולנו איכפת מהעיר שלנו ,העיר
הרצליה .מאוד שמחתי לראות שיש לנו מועצה עירונית ושאיכפת לאופוזיציה
מהעיר ושאתם רוצים לעבוד איתנו בשיתוף פעולה וזה לפי האקטיביות שבה
הכנתם שאילתות לקראת פתיחת המועצה .אני מברך אתכם על האיכפתיות
שלכם .זה באמת עונג לנו לקבל את השאילתות שלכם ,אבל חשוב לי שתדעו
שיש ח וק שמסביר איך כל שאילתא צריכה להיות בנויה .שאילתא תוגש על
עניין עובדתי שבתחום תפקידי העירייה והיא תנוסח בקצרה ובצורת שאלה
בלבד ואנחנו נעביר לכם פה את נוסח החוק .הפעם השאילות לא נבנו כחוק,
לא נבנו כחוק אבל היה חשוב לי לענות לכם בכל זאת כי ה ..שלכם משמחת
ומעודדת אותי מאוד מאוד .אנחנו נקריא את השאילתות ואת התשובות ואני
מבקש לקראת ישיבת המועצה הבאה ,תגישו את השאילתות כפי שהחוק
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מחייב כדי שנוכל לענות עליהן כראוי .אנחנו נענה על השאילתות,
יריב פישר:

רגע ,אתה נתת פה עובדה משפטית ,אנחנו רוצים ש,

יהונתן יעקובוביץ:

א' אני חושב שאם כבר יש איזושהי הנחיה מפורטת ,שגם אנחנו נדע

ולא נהייה כל הזמן בתוך הסיג ושיח הזה לגבי מה כן מותר ,מה לא מותר,
כמה סעיפים כן ,כמה סעיפים לא .שתואיל בטובתה היועצת המשפטית או
מי שאתה חושב שראוי ליישם את הדבר הזה וייתן לנו את ההנחיות
המפורטות ,כי בסופו של דבר החוק הוא קצת יותר כללי.
משה פדלון:

החוק הוא מגדיר,

יהונתן יעקובוביץ:
משה פדלון:

אני אשמח שתיתן לי לסיים אבל לומר את מה שאני רוצה להגיד.

החוק לפניך.

יהונתן יעקובוביץ:

אני מבין.

(מדברים יחד)
יהונתן יעקובוביץ:

אני קראתי את החוק והחוק הוא לא כל כך ברור כמו שאתה מציג

את זה .החוק הוא יותר רחב .אפשר לפרש אותו בהמון דברים ,אבל למען
הסדר ,וכדי שהדברים יהיו ברורים ,אני מציע שאתם תגישו איזשהו הנחיה
שאומרת לנו כמה מילים ,לא כתוב פה כמה מילים ,לא כתוב פה כמה שורות,
לא רשום דבר .תכתבו הנחיה מפורטת ואנחנו נעמוד בה .ההנחיה הזאת
תבדקו שהיא עומדת בחוק .בסדר?
משה פדלון:

בואו ,אנחנו ניקח את הריבון הכנסת ,כנסת ישראל ,שאילתא היא עד 50
מילים .שאילתא דחופה זה עד  40מילים וזכותך גם,

יריב פישר:

בתקנון הכנסת אין ...

(מדברים יחד)
משה פדלון:

רק שנייה ,שנייה ,אני רוצה לחזור.

יריב פישר:

אז מה?

משה פדלון:

על לשון החוק.

יהונתן יעקובוביץ:
משה פדלון:

רגע ,אז אנחנו,

שנייה ,מר קוממי?
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כן.

החוק לא אמר עניינים עובדתיים שבתחום תפקידי .הוא אמר עניין עובדתי
בקצרה ובצורת שאלה ואנחנו צריכים לתת לכם תשובה קצרה.

יהונתן יעקובוביץ:
משה פדלון:

יונתן,

יהונתן יעקובוביץ:
משה פדלון:

אבל ה ..צריך להיות מצורף.

זה מה שאני מנסה לומר.

אני בא ואומר השאילתות הן לא מהות הישיבה .זה צריך להיות קצר ולעניין.
מהות הישיבה זה אותם נושאים שאנחנו מניחים כאן .לבוא לתת שאילתא
של  280 ,270מילים ,תשע שאלות ובתוך התשע עוד שלוש שאלות משניות ,זה
אין לי בעיה .לי יש זמן .אפשר לשבת שלוש ,ארבע שעות על שאילתות.

יוסי קוממי:

אין בעיה.

משה פדלון:

אם זאת הכוונה.

מאיה כץ:

כן.

משה פדלון:

אין בעיה.

(מדברים יחד)
יוסי קוממי:

המהות שלנו,

משה פדלון:

לקבל ייעוץ משפטי ואני כבר קיבלתי מעבר לייעוץ המשפטי של ענת ,עוד
שלושה ,שלוש חוות דעת והאמן לי אני צודק במה שאני אומר.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

זה עניין עובדתי.

יוסי קוממי:

אבל תשתף אותנו ,אם אתה אומר שיש מגבלה של  50מילים תגיד,

משה פדלון:

אין בעיה .אנחנו,

יוסי קוממי:

ונפעל בהתאם .לא יכול להיות שאתה בא ואתה אומר רישום קצר ,תעשה
קצר ,אף אחד לא יודע מה זה קצר.

משה פדלון:

סעיף  76א' לפקודת העיריות מגדירה מה זה שאילתא.

(מדברים יחד)
יריב פישר:

כמה מילים היא אומרת?
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משה פדלון:

מר קוממי ,עניין עובדתי קצר ולעניין.

יריב פישר:

כמה? כמה מילים?

משה פדלון:

 270מילים זה לא קצר.

יריב פישר:

אצלך קצר זה יכול להיות ...

משה פדלון:

לא ,אנחנו,

יריב פישר:

כמה?

משה פדלון:

אמרתי את דבריי .הסברתי לכם את לשון החוק .תלמדו את לשון החוק
ותפעלו בהתאם .נא להקריא את השאילתא.

יוסי קוממי:

עם כל הכבוד משה ,למדנו את לשון החוק ,אנחנו קוראים אותו והבנו גם מה
שאתה אומר וכל מה שאתה אומר פה ואני מניח שזה בהנחיה ,בייעוץ של
יועצים משפטים כאלה ואחרים ואני לא מתווכח איתך .יכול להיות שאתה
גם צוד ק .כל מה שאני אומר זה אתה תבוא ותגיד לנו בדיוק מה אנחנו ,מה
אתה רוצה מאיתנו 50 .מילים 10 ,מילים 200 ,מילים.

דובר:

הוא אמר.

יוסי קוממי:

לא ,הוא לא אמר.

מאיה כץ:

לא ,הוא אמר משהו שהוא בגבול ההיגיון.

(מדברים יחד)
יריב פישר:

אתה רוצה להכיל את כל תקנון הכנסת פה? אפשר.

משה פדלון:

אני לא אמרתי.

יריב פישר:

יהיה מעניין.

משה פדלון:

יריב,

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

 ..שלושה משפטים לנושא שאתה רוצה לשאול עליו 50 ,מילים  ...עם רקע,
בלי רקע? הרי הרקע הוא לא רק לנו ,הוא גם לכם ,שתבינו למה אנחנו
שואלים ואיך אנחנו שואלים.

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :יונתן ,מה אתה מבקש שאני אבין?
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אני רוצה לדעת ,לא רק שיבואו ויגידו לי אמות מידה מהכנסת ,כי יש פה גם
הוראות אחרות בכנסת שלא מוכלים פה .אתה לא רוצה להכליל את כל
תקנון הכנסת.

מאיה כץ:

נכון.

יוסי קוממי:

תגיד לי בדיוק כמה שאלות ,כמה מילים ,תנחה אותנו ונעמוד בזה .זה הכול.

יהודה בן עזרא :תקבלו מסמך יותר מורחב.
מאיה כץ:

אני מציעה שנשב על זה ביחד.

יהודה בן עזרא :תקבלו מסמך מסודר.
(מדברים יחד)
מאיה כץ:

יהודה ,אני מציעה שאנחנו נשב ביחד על זה.

משה פדלון:

מאה אחוז ,מקובל לחלוטין.

מאיה כץ:

זה הכול.

משה פדלון:

שאילתא היום  270מילים .חברים ,יש פה חברי מועצה שיש להם גם
משפחות.

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

מה ,משה,

יריב פישר:

לכולנו יש משפחות.

משה פדלון:

אנחנו ...

מאיה כץ:

ישיבת מועצה אגב יכולה להיות עד  3שעות.

משה פדלון:

שוב,

מאיה כץ:

אם הולכים לפי החוק ,עד  3שעות .אז תתכוננו.

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

לא ,אני אומרת ,הרי אנחנו ...

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,ג'ו,

יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתות.
משה פדלון:

בבקשה ג'ו ,נא להקריא שאילתות.
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יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתא מספר  1על ידי מר רונן וסרמן .הנושא הוא אכיפה .בשנים
האחרונות קיימת תופעה של גופים ,חנויות וארגונים שונים שפורשים את
הדוכנים שלהם על המרחב הציבורי .. .הטרדה של העוברים והשבים
ולעיתים אף תוך כדי חסימה של מעבר ופועלים כדי לעורר את הציבור
ולעניין את תשומת ליבו לגבי דברים שמתרחשים בעיר ,כל זה על ידי הפעלת
מוזיקה .א' – מה קובע החוק ותקנות העירייה לגבי הפעלה של דוכנים
במרחב הציבורי? ב' – מה האכיפה שאמורה להתבצע לגבי אלה שחונים
בניגוד לחוק בניגוד לתקנות? האם קיים קנס ומה הוא? ג' – האם ישנם גופים
מסוימים או ארגונים שמוחרגים מתוך החוקים והתקנות או האכיפה? ד' –
מה הקריטריונים לקבלת אישור להשמת דוכן ברחוב? התשובות לשאלה –
חוקי עזר להרצליה רוכלים תשכ"ו  1965מסדיר את המותר והאסור לרוכל
במתחם ציבורי .כמו כן קיים סעיף  59לחוק העזר להרצליה למניעת מפגעים
ושמירה על הסדר והניקיון התש"ן  1989אוסר על הצבה והעמדה של מכשול
ברחוב ועלול לגרום לנזק לרחוב או להפר את ניקיון הרחוב ולתנועת הציבור
בו .קנס על העבירות לפי חוק העזר רוכלים הינו  475שקלים .קנס על עבירה
לפי סעיף  59הינו  730שקלים .ושאלה ג'  -אין גופים מוחרגים .בדרך כלל
מדובר בגופים – ארגונים הפועלים באופן זמני למטרות התנדבות ובאופן
שאינו מהווה מכשול או מפגע .ד' – הכללים קבועים בחוקי העזר העירוניים
המפורסמים באתר העירייה בצורה שקופה ומדויקת .מר וסרמן ,אם יש לך
איזה הערה אז שתהייה קצרה בבקשה.
רונן וסרמן:

יש לי הערה .על אף חוק העזר העירוני דוכנים רבים מוצבים על בסיס יומי
או שבועי ברחבי העיר .למשל דוכני  ,...דוכני עוגות ,דוכני ירקות ,דוכני
החתמות וגם דוכני דת .חשוב שהתושבים יבינו את החוקים .כתוצאה מכך
יוצא מזה ,חשוב שגם תהייה אכיפה .אני רוצה להתייחס ספציפית למקרה
שקרה בתאריך  27.11בשעה ארבע ורבע .ביום זה תועדה עמדה של חב"ד
ברחובות סוקולוב פינת בן גוריון.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מה זאת אומרת? זאת הרחבה .תעשה בקצרה.
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(מדברים יחד)
עו"ד ענת קרן בהרב :זאת שאלה נוספת שנובעת,
מאיה כץ:

אבל הנה ,עכשיו הוא עונה על התשובה.

משה פדלון:

זה עוד שאילתא .אתה צריך להגיב על העניין העובדתי שהוצג כאן .הוא נתן
לך תשובה.

רונן וסרמן:

היה מקרה ,נפתחה קריאה במוקד  ,106כיצד ,וזה נושא שלא טופל באותו
יום .כיצד העירייה מתכוונת לאכוף את סעיף  59לחוק העזר העירוני? זאת
השאלה.

עו"ד ענת קרן בהרב :זאת לא שאלה .השאלה,
מאיה כץ:

זאת שאלה.

רונן וסרמן:

למה לא שאלה? מה קורה פה?

מאיה כץ:

כן.

עו"ד ענת קרן בהרב :שאלה נוספת היא שאלה שאמורה לנבוע מהתשובה.
מאיה כץ:

הוא לא קיבל תשובה ,הוא שואל שאלות.

רונן וסרמן:

כיצד העירייה מתכוונת לאכוף?

עו"ד ענת קרן בהרב :האירוע ,האירוע הזה לא היה חלק מהשאילתא וזאת שאלה נוספת.
רונן וסרמן:

השאלה היא אמרת.

דובר:

לא ,האירוע הזה מהווה דוגמה כדי שיהיה לך,

יריב פישר:

מה קורה לכם ,מעולם לא היה כזה דבר.

יהודה בן עזרא :חבר מועצה,
יריב פישר:

אתה מדבר עכשיו גם  5דקות,

מאיה כץ:

נכון.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

לא ,לא ,לא ,יריב ,יריב,

יריב פישר:

אתם אומרים לו מה לשאול?

משה פדלון:

אני לא מגביל.

יריב פישר:

הוא יכול לשאול על מזג האוויר עכשיו.
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(מדברים יחד)
משה פדלון:

הוא יכול לשאול שאלה,

יריב פישר:

יש לו שאלה נוספת.

משה פדלון:

רק על העניין העובדתי שניתן פה .ניתנו לו תשובות בדיוק מה שהוא שאל,
ניתנה לו תשובה.

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

 ...לפי סעיף  24א' לפרק שמיני לניהול הישיבה .חבר מועצה למעט יושב ראש
הישיבה ויושב ראש הוועדה המדבר בשם הוועדה לא יאריך בדיבור יותר מ5-
דקות .כלומר יש לו  5דקות לדבר.

יריב פישר:

אתם לא תגידו לו מה לשאול.

עו"ד ענת קרן בהרב :זה לא רלוונטי.
מאיה כץ:

זה בדיוק הסעיף הרלוונטי.

עו"ד ענת קרן בהרב :סעיף  ,37סעיף  37אחרי הגשת שאילתא ותשובה ,יש את סעיף 37
שהוא אינו שאילתא נוספת .השואל,
מאיה כץ:

דיברנו על זמן הדיבור.

(מדברים יחד)
עו"ד ענת קרן בהרב :רגע,
משה פדלון:

את לא יכולה לא לשמוע את היועצת המשפטית.

עו"ד ענת קרן בהרב :השואל רשאי לאחר שהוא ראה את התשובה ,התשובה לשאילתא,
מאיה כץ:

כן.

עו"ד ענת קרן בהרב :לשאול בעל פה שאלה קצרה נוספת ובלבד שהיא תהייה נובעת מתוכן
התשובה וראש העירייה או אדם אחר מטעמו הממונה על העניין שלגביו
נשאלה השאילתא ,יענה תשובה קצרה בעל פה.
מאיה כץ:

נכון.

עו"ד ענת קרן בהרב :השאילתא או התשובה הנוספת לא תהייה לדיון במועצה.
מאיה כץ:

אין בעיה .זה לא סותר את הזמן לדיבור.

(מדברים יחד)
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משה פדלון:

תן את ההתייחסות שלך על התשובות.

מאיה כץ:

זה על סדר היום .שאילתות זה על סדר היום.

משה פדלון:

מאיה כץ ,את מפריעה לניהול התקין של הישיבה.

מאיה כץ:

סדר היום – שאילתא.

יהודה בן עזרא :מאיה ,אנחנו נוציא אותך מהישיבה.
מאיה כץ:

אם תוציא אותי ,אם תוציא אותי מהישיבה,

יהודה בן עזרא :די,
מאיה כץ:

בגלל שמנעתם זכות דיבור לחבר מועצה בנושא שמופיע על סדר היום,

משה פדלון:

מאיה ,אנחנו מדברים,

מאיה כץ:

זה החלטה שלכם.

משה פדלון:

מה החוק אומר .החוק אומר,

יהודה בן עזרא :רונן ,רונן,
משה פדלון:

החוק אומר ,רונן,

(מדברים יחד)
רונן וסרמן:

אז תוציא אותנו מעכשיו.

משה פדלון:

אנחנו מכבדים את כולם.

(מדברים יחד)
רונן וסרמן:

השאלה הנוספת שאעלה,

משה פדלון:

בבקשה,

רונן וסרמן:

כיצד העירייה מתכוונת לאכוף את סעיף  59לחוק העזר העירוני?

יריב פישר:

כן אורן?

יהודה בן עזרא :מה זאת אומרת כיצד?
רונן וסרמן:

כיצד?

משה פדלון:

יש אגף פיקוח,

יהודה בן עזרא :יש אגף פיקוח ,יש אכיפה.
משה פדלון:

יש מנהל ,יש אכיפה ואתה מוזמן לראות.

רונן וסרמן:

ובגלל זה הוא כתב תשובה ...
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רק בשנה שעברה גדלנו במספר הדו"חות ל .2017-כשיש ראש אגף ,יש
תוכניות עבודה ,יש אכיפה ,יש סדר ואתה מוזמן להגיע לראש אגף הביטחון,
הוא ייתן לך הסבר על כל תוכנית אכיפה של העיר הרצליה .הם עושים את זה
בהצלחה.

יוסי קוממי:

לפני שאנחנו ממשיכים ,רק שאלה ליועצת המשפטית .שאלתי שאלה ולא
קיבלתי תשובה על אותה שאלה .מה קורה?

מאיה כץ:

תוך  3ימים אתה מחויב לקבל תשובה על פי החוק.

עו"ד ענת קרן בהרב :לא.
מאיה כץ:

גם אנחנו למדנו את החוקים.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

תמשיך ,השאילתא הבאה.

יהודה בן עזרא :תגיש עתירה.
משה פדלון:

מיצינו את הנושא הזה .השאילתא הבאה בבקשה.

יוסי קוממי:

לא ,אבל אני יכול שאול אותה שאלה? זה פרוצדורלי.

משה פדלון:

תראה ,אנחנו ,אני אתן לך בסוף הדיון כמה שתרצה.

יוסי קוממי:

אז לפני שמתחילה השאילתא השנייה ,אני רוצה תשובה.

עו"ד ענת קרן בהרב:

 ...אתה יכול לשאול שאלה נוספת שנובע מתוך הדברים ועל זה

יתקיים,
יוסי קוממי:

ואם שאלה נשארה ?..

עו"ד ענת קרן בהרב :אתה מקבל תשובה על כל דבר וזהו.
יוסי קוממי:

את יוצאת מתוך נקודת הנחה ש,

(מדברים יחד)
יוסי קוממי:

אז אני אראה לך ,אז אני אראה לך ואז תגידי לי מה עושים עם זה.

עו"ד ענת קרן בהרב :השאילתא היא הנושא ,שאילתא היא על נושא אחד ,אתם שואלים
וזאת תשובת העירייה .זהו .זאת התשובה.
יוסי קוממי:

הבנתי .בסדר.

משה פדלון:

בבקשה.
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יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתא מספר  2על ידי מר רונן וסרמן בנושא מי הרצליה .בתקופה
האחרונה התלוננו מאות תושבים על חשבונות מים מנופחים .הסיפורים
מאוד דומים וחוזרים על עצמם באופן זה כמעט מוחלט ,כשמי הרצליה
טוענים שיש נזילה או הגדילו את הגינה ופעמים רבות מייד לאחר שתושבים
מתלוננים ,מחליפים את מד המים ופתאום החשבונות חוזרים לנורמה .זה
מתחיל להישמע קצת כמו שיטת מצליח .א' – מעבר להיותה של עיריית
הרצליה בעלת מניות של תאגיד מי הרצליה ,מה הם הכלים שעומדים
לרשות ה של העירייה כדי לוודא שחשבונות המים תואמים למציאות? מה
התפקידים של נציגי העירייה בתאגיד המים והאם וכיצד הם פועלים כדי
למנוע את המשך הבעיה? תשובה לשאילתא – עיריית הרצליה הינה בעלת
מניות של התאגיד ,אולם בהתאם להוראות הדין העירייה אינה מעורבת
בניהול התאגיד .העירייה ממנה דירקטורים אשר תפקידם הינו כקבוע
בהוראות הדין.
משה פדלון:

הרשה לי להוסיף .אני הנחיתי את מנכ"ל העירייה לזמן את המנהלים ,את
היושב ראש של מי הרצליה לישיבת חירום ,זה יתקיים בימים הקרובים ,כדי
לראות וללמוד מאיפה הבעיות ולתת לזה עדיפות .קראתי ,שמעתי ,אני מניח
שיש פה תושבים שהגיעו לכאן ואנחנו איתכם .אנחנו נבדוק את זה מקצועית
ואתם תקבלו מאיתנו תשובות .ביקשתי לכנס ישיבת חירום בנושא הזה .אם
יש מישהו מכם שרוצה לומר משהו ,אני אשמח .אין שום בעיה.

איתי צור:

ראש העיר רק הערה אחת .אני אשמח מאוד להיות מזומן לישיבה הזאת.

משה פדלון:

מאה אחוז.

איתי צור:

כנציג של העירייה.

משה פדלון:

בסדר גמור .אם יש פה אחד התושבים ואני מכבד שהגעתם ,אם תרצו שתי
דקות בבקשה.

ערן פסקל:

אני אשמח לעמוד במסגרת הזמן שיש לי .שמי ערן פסקל ,אני תושב הרצליה.
אני כמו עוד הרבה מאוד תושבים של העיר הרצליה ,קיבלתי בחודשים
האחרונים חריגות מאוד מאוד גבוהות של החיובים .הייתי בטוח שמדובר
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בבעיה בחצר הפרטית שלי ,אבל ככל שהזמן עבר ,דיברתי עם חברים ,דיברתי
עם משפחה ,דיברתי עם מכרים בעיר הרצליה והסתבר לי שזה ממש מכה
בכל העיר הזאת .הוקמה קבוצת פייסבוק ועם הזמן אנחנו התחלנו ללקט
יחד איתנו עוד ועוד תושבים שגם חוו את המקרה הזה .כרגע כל יום שעובר
אנחנו גדלים יותר ויותר וחשופים לגודל הפרשה הזאת .אני רק יכול להגיד
דבר אחד ,שאצלי ואצל עוד הרבה מאוד תושבים התופעה הזאת חלה מחודש
ספטמבר .אני ביקשתי לקבל תשובות ,הם הכחישו בכל תוקף שהיה משהו
בחודש ספטמבר ,הרמנו סקר בפייסבוק ,ביקשנו לדעת כל אחד מתי החלה
אצלו החריגה .אני חושב שסדר גודל של  70אחוז מהאנשים שענו וענו מאות
אנשים ,ענו בחודש ספטמבר היה שם משהו .דבר נוסף אחרון ,ממש כמה
שניות .תאגיד מי הרצליה ,בתשובה המאוד פשוטה לשאלה אם חלה אצלם
עלייה בכמות הפניות בחודשים האחרונים ,הם הכחישו בכל תוקף שחלה
עלייה בכמות הפניות .כשאני ניגשתי לשם לפני כמה ימים ,שידרתי את זה
בלייב בפייסבוק ,זה היה בהפתעה מוחלטת ,הם לא היו ערוכים לביקור שלי,
נכנסתי ליאיר פרושקר מנהל הגבייה ,כנראה שלא הינחו אותו בדיוק מה
מותר להם ומה אסור להם להגיד ,והוא הודה בפניי שחלה עלייה בכמות
הפניות בחודשי האחרונים ולא רק אני ,מאות אם לא אלפי תושבי העיר
מתחננים לבדוק את הנושא הזה ולמצות אותו עד תום.
משה פדלון:

תודה רבה לך .מנכ"ל העירייה יקיים כנס ,ישיבת חירום ,עם כל הגורמים
הנוגעים .אני מבקש שתיתן לאחר מכן למנהלת הלשכה את כל הפרטים שלך
ואנחנו נעדכן אותך בדיוק מה תוצאות הישיבה.

ערן פסקל:

בהחלט ותודה רבה.

משה פדלון:

אני מאוד מודה לכם שהגעתם .זה חשוב לחברי המועצה לשמוע גם את
התושבים שלה.

יהודה בן עזרא :הפעם  ...ויתרנו לכם על ה..
משה פדלון:

בבקשה.

יהודה בן עזרא :אסור להפריע בישיבת מועצה.
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השאלה ,השאלה הנוספת היא האם אני כנציג אופוזיציה יכול להיות בוועדה
הזאת.

יריב פישר:

זמן אותו לישיבה.

דובר:

לא ,זה לא ועדה .זה ישיבה.

משה פדלון:

אין לי בעיה .יכול להגיע איתי,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

אין שום בעיה רונן.

יהודה בן עזרא :אתה מוזמן.
משה פדלון:

התושבים העלו נושא,

מאיה כץ:

זה לא ועדה ,זה דיון.

רונן וסרמן:

זה דיון.

משה פדלון:

אנחנו נבדוק את זה ,נבדוק את זה עם כל המשמעויות .אנחנו גם נעדכן
אתכם.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

או קיי ,תודה רבה לכם .בבקשה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתא מספר  3על ידי הגברת מאיה כץ .הנושא הוא פרויקט עידוד
הקריאה בגני ילדים ,תוכנית ספריית פיג'מות .השנה הוחלט על ידי המחלקה
לגיל הרך להפסיק את תוכנית ספריית הפיג'מות .תגובתה של העירייה
לעיתון צומת השרון בנושא הייתה כי בחרו שלא להתמקד בפרויקט זה
השנה .במשך  4השנים האחרונות התוכנית אושרה פעמיים כספק יחיד
במסגרת ועדת מכרזים .גורמי המקצוע בתהליך זה שיבחו את התוכנית
שמאפשרת חשיפה ואהבה לקריאת ספרים בגילים הצעירים ומעודדת
הקניית הרגלים של קריאת ספרים בגן ובקרב המשפחה .אחד – מדוע
הופסקה התוכנית? האם ישנה חוות דעת מקצועית שמסבירה את ההחלטה
להפסיק את התוכנית? במידה וכן  ,...שתיים – האם על סמך ,סליחה ,על
סמך אילו מדדים נבחנה התוכנית ומה תוצאותיה? שלוש – על סמך מה
הוגשה חוות הדעת לאשר את התוכנית כספק יחיד פעמיים ומדוע היום צריך
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לעשות הפסקה בתוכנית כדי לבחון אותה שוב? ארבע – האם הסיבה
להפסקת התוכנית היא סיבה תקציבית? חמש – באיזו תוכנית לעידוד
קריאה הושקע התקציב שהיה לתוכנית זו? שש – במידה ולא מושקע
לפעילות קריאה ,לאיזו תוכנית אחרת הועבר התקציב? תשובה לשאילתא
מספר  – 3בכל שנה תוכניות נבחנות מחדש .הצורך שעלה השנה הינו פיתוח
יוזמות חדשות .השיקולים לאמור הם פדגוגיים לאחר שהצוות החינוכי לגיל
הרך קיים היוועצויות משותפות מול הפיקוח ויועצות משרד החינוך לגבי
תוכניות חדשות לקראת שנת הלימודים תשע"ט .יש לציין כי במסגרת
תוכנ יות הליבה של משרד החינוך בגני הילדים ,קיימת כבר תוכנית שנתית
לקראת קריאה וכתיבה לגילאי  3עד  .6שניים – תוכניות פדגוגיות נבחנות על
ידי גורמי המקצוע .שלוש – חוות הדעת לעניין ספק יחיד בהיבט דיני
המכרזים ולא לעניין טיב התוכנית .ארבע – ראה סעיף  1לעיל .חמש ושש –
מעבר לאמור בסעיף  ,1התקציב שימש את הפעולות הבאות :הרחבת תוכנית
מסע ,יישום תוכנית ,יישום פערים לימודיים שפתיים ורגשיים ,גם בחורש,
הרחב תוכנית מוזיקה לב אוהב ביד התשעה ,הרחבת תוכנית שחמט .יש
לציין כי בגנים מתקיימים פעילויות נוספות :עידוד קריאה ,החלפת ספרים,
מצעד הספרים ,מפגשים בספריות העירוניות בעיר ועוד .מאיה בבקשה.
מאיה כץ:

אני אחזור על שאלה  – 2על סמך אילו ממדים נבחנה התוכנית ומה
תוצאותיה? כי התשובה שרשמתם שתוכניות פדגוגיות נבחנות על ידי גורמי
המקצוע ,אז אני מניחה שכל אדם בר דעת מבין את זה .עכשיו ,אני מניחה
שלא תהייה לכם תשובה היום וכרגע .אני אשמח לקבל את זה בכתב.

איה פרישקולניק :למה שלא תהייה תשובה? יעקב בבקשה.
משה פדלון:

דוקטור יעקב נחום בבקשה תקום שיראו אותך .בוא תשלים את התשובה.

ד"ר יעקב נחום :אתם צריכים להבין,
יהודה בן עזרא :מה נשמע? מה שלומך?
מאיה כץ:

אתה מבזבז מהזמן .תעירו לו.

ד"ר יעקב נחום :התשובה היא מאוד פשוטה .מדי שנה אנחנו עורכים בדיקה  ...וגם עם נציגי
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הורים ,ביחד עם הפיקוח במשרד החינוך בעיר הרצליה ,אנחנו בודקים
דרכים חלופיות .אנחנו לא מאשרים תוכנית לאורך שנים .זה לא בהכרח
לטובה .יש שלב שב ו צריך לרענן תוכניות ולהכניס תוכניות חדשות .דרך אגב,
לגבי התוכנית הספציפית הזאת שאת מדברת עליה ,היא תוכנית שמדברת על
תקציב  ...רמה סוציו אקונומית כזאת או אחרת  ...לכן אנחנו החלטנו לשנות
את התוכניות ול ...יותר דיפרנציאליות ומותאמות יותר לתלמידים .אם את
רוצה הרחבה לגבי אופי התוכנית ואיך מתבצע,
משה פדלון:

תודה יעקב.

מאיה כץ:

אני מכירה את התוכנית .אני יודעת מה היא .אני חושבת שאם התוכנית היא
טובה ובאמת יש ציבור חב של הורים שמאוד רצה את התוכנית הזאת ולא ..
של הנושא הדיפרנציאלי מבחינת ההשתתפות הכספית ,כי בסוף מביאים
איקס ספרים כמה פעמים בשנה לילדים  ...וחבל שאם התוכנית היא טובה
ואין איזשהם מדדים שאפשר להגיד התוכנית נכשלה ולכן משנים אותה,
כשתוכניות טובות צריך להשאיר אותן.

ד"ר יעקב נחום :יש תוכנית טובה ויש תוכניות טובות יותר.
מאיה כץ:

בסדר גמור.

ד"ר יעקב נחום :או קיי.
מאיה כץ:

אני שאלתי במה היא הוחלפה ,אז לא כתבו פה בצורה מפורטת.

ד"ר יעקב נחום ... :צריכים לבדוק מה הצרכים.
מאיה כץ:

טוב.

משה פדלון:

תודה רבה.

מאיה כץ:

תודה.

משה פדלון:

תודה ליעקב נחום .מכאן לשאילתא הבאה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתה מספר  4על ידי גברת מאיה כץ בנושא אי השלמת תנאים
בתב"ע של הרצליה  ...זה בנוגע לאכלוס המשרדים .תוכנית התב"ע של
הרצליה  ...אושרה ונחתמה ב ,22.2.2004-לפי סעיף  14להוראות הכלליות
תת סעיף ג' סעיף משנה  ,5נכתב כי לא יוצאו היתרי בנייה למשרדים אלא
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לאחר אישור משרד התחבורה לתוכניות הבאות :תוכנית של המעברים
ומפלסים להולכי רגל מהפרויקט לתחנת הרכבת הרצליה הקיים פלוס
המתוכנן בתיאום עם רכבת ישראל ... .משרדים אלא לאחר ביצוע בפועל של
כל התוכניות המפורטות בסעיף ג' לעיל .אחד – מה עמדתה של העירייה
לנושא תנאי זה? שתיים – האם תנאי זה טרם התקיים? האם העירייה
מתכוננת ,מתכוונת לתת טופס  4ללא מילוי התנאי? שלוש – כמה מתושבי
שכונת הרצליה ב' פנו אל חברי ועדת המשנה הקודמת כדי לקיים דיון בנושא
זה? הבקשה הזאת טרם אושרה .האם קיימת כוונה לקיים דיון על הנושא
בוועדת המשנה? אם כן ,מתי מתוכנן הדיון ואם לא מדוע .ארבע – האם
סטטוס ,מה הסטטוס הקיים של טופס  4בנוגע לאכלוס המשרדים? תשובה
לשאילתא – הנושאים בשאילתא הם נושאים תכנון ובנייה בסמכות הוועדה
המקומית ו/או מהנדס הוועדה ואינם נושא לשאילתא.
מאיה כץ:

ומכיוון שצפיתי שזאת תהייה התשובה שתתנו ,שאלה שלוש לא מתייחסת
בכלל ל נושא שצריך לדון בוועדת המשנה לתכנון ובנייה .שאלה שלוש ואני
אבהיר אותה ,מתייחסת לזה שמספר תושבים העבירו מסמך מסודר לוועדת
המשנה כבר באזור חודש מאי ולא קיבלו תשובה לקיום דיון .עכשיו ,יכול
להגיד שלא מקיימים את הדיון ,זה החלטה ,אבל לא יכול להיות שלא
תתקבל תשובה .אז אני מבקשת לדעת,

משה פדלון:

מאיה ,את נבחרת היום בשעה טובה כחברה בוועדת המשנה.

מאיה כץ:

אני ביקשתי לקיים דיון על הסיפור הזה כבר לפני כמה חודשים.

משה פדלון:

על פי הייעוץ המשפטי אין לנו בישיבות המועצה נושא תכנון ובנייה.

מאיה כץ:

השאלה היא לא נושא תכנון ובנייה.

משה פדלון:

השאלה הבאה.

מאיה כץ:

השאלה היא למה לא קיבלו תשובה עד היום והאם התקיים דיון .זה הכול.

משה פדלון:

רגע.

מאיה כץ:

אין פה שום שאלה של תכנון ובנייה .ואגב ,אני גם חושבת שבשאילתא
הספציפית הזאת היה ראוי ,אני יודעת שהשאילתא מורכבת ,אם היא לא
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הי יתה מורכבת היא לא הייתה נשאלת הרי ,בסדר? הרי לכולנו ברור שיש פה
איזשהו נושא מאוד מורכב .אז אני אומרת אין בעיה ,אני מקבלת את הסעיף
שלכם ,אתם רוצים את זה בקצרה .פנו תושבים ,ביקשו לקיים דיון בסעיף
תב"עי שלא מתקיים בטרם נתינת טופס  4למשרדים בהרצליה  ,...תקיימו
את הדיון.
משה פדלון:

את חברת הוועדה ,מה שאת דיברת ,תעלי את הנושא בוועדת המשנה.

מאיה כץ:

אני העליתי כבר פעמיים ,לא קיבלתי תשובה.

משה פדלון:

תפני אליי,

יוסי קוממי:

אני רק הייתי רוצה לתת,

משה פדלון:

שנייה ,תפני אליי ואני אתן לך תשובה.

מאיה כץ:

אני אשמח.

משה פדלון:

 ..מה שנקרא שאילתא ישירה לראש העירייה.

מאיה כץ:

טוב ,אני אעלה את זה בוועדת המשנה.

משה פדלון:

...

מאיה כץ:

אין בעיה ,אני מכירה.

משה פדלון:

בבקשה.

מאיה כץ:

אני למדתי.

משה פדלון:

או קיי,

יוסי קוממי:

רק הערה קצרה.

מאיה כץ:

כי פה ,כל התשובות פה זה לא תשובה .זה התחמקות מתשובה וזה בסדר.

יוסי קוממי:

הערה קצרה ענת.

משה פדלון:

אנחנו,

יוסי קוממי:

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה זה ישות משפטית נפרדת מאשר עיריית
הרצליה .ברור לחלוטין .מהנדס העיר הוא עובד עירייה .ברגע ששואלים
שאלה שקשורה למהנדס העיר ,העירייה צריכה לענות על זה .אני מצטער.

עו"ד ענת קרן בהרב :אז אני אומר לך,
מאיה כץ:

היה קשה לענות על השאילתא הזאת,
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יוסי קוממי:

בסדר.

מאיה כץ:

ואת השאילתא ,כל התשובה שתיענה פה מייצרת איזושהי  ...אחרת.

ד.נ.

עו"ד ענת קרן בהרב :לא.
מאיה כץ:

כי התנאי לא יצליחו ליישם אותו .את ההיתרים ככל הנראה ...

משה פדלון:

בואו ,חברים ,חברים,

עו"ד ענת קרן בהרב :אני רק אומר,
משה פדלון:

בקצרה.

עו"ד ענת קרן בהרב :לא ,לא ,אני אומרת ,אני לא אתייחס לעקיצות .אני רק מתייחסת ,אני
רק אתייחס ל...
יוסי קוממי:

לא ,לא ,אני,

עו"ד ענת קרן בהרב :לא ,לא ,אני אומרת אני רק אתייחס באופן ענייני,
יוסי קוממי:

אני לא.

עו"ד ענת קרן בהרב :וקצת הרגשתי.
יוסי קוממי:

ממני?

(מדברים יחד)
עו"ד ענת קרן בהרב :ואני אשיב לך.
יהודה בן עזרא :ענת,
עו"ד ענת קרן בהרב:

אני אשיב לך שלמהנדס העיר ,שמהנדס העירייה יש לו תפקיד

כמהנדס העירייה וגם כמהנדס הוועדה.
יוסי קוממי:

נכון.

עו"ד ענת קרן בהרב :הוא גם ממונה כמהנדס הוועדה .כשהוא נותן טופס  ,4הוא עושה את
תפקידו כמהנדס,
(מדברים יחד)
משה פדלון:

ניתנה התשובה.

יהודה בן עזרא :ענת ,את לא מקשיבה .לו היית מקשיבה היית מבינה שמאיה ויונתן עזרו
לנו לענות על השאילא.
מאיה כץ:

נכון ,נתנו את התשובות.
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יהודה בן עזרא :עזרו.
יוסי קוממי:

לא ,מה שאתה לא הבנת,

יהודה בן עזרא :אז זה תשובה לשאילתא.
יוסי קוממי:

מה שאתה לא הבנת שלגבי הוועדה המקומית אתם צודקים .זה ישות
משפטית נפרדת .מהנדס העיר עובד עירייה.

יהודה בן עזרא :נכון.
יוסי קוממי:

אתה לא יכול להפוך אותו פתאום למהנדס הוועדה .הוא עובד עירייה .הוא
לא מקבל שכר כעובד ,כמהנדס הוועדה ועוד פעם שכר כעובד עירייה .הוא
עובד עירייה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :הלאה.
משה פדלון:

מכאן אנחנו עוברים לשאילתא מספר .5

יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתא מספר  5על ידי עורך דין יהונתן יעקובוביץ' בנושא שליחת,
יהונתן יעקובוביץ :רגע ,לפני שאתה מתחיל רציתי לשאול את ענת .ענת ,אם עכשיו יש פה
שאלה אחת שלא קיבלה תשובה בכלל ,כאילו פשוט התעלמו ממנה ,מה אני
אמור לעשות?
עו"ד ענת קרן בהרב... :
יהונתן יעקובוביץ :עזבי ,תיאורטית ,אחרי זה נראה.
עו"ד ענת קרן בהרב :אני רואה שכל השאלות קיבלו תשובות.
יהונתן יעקובוביץ :או קיי .הבנתי.
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :תיאורטית אתה יכול לשרוף את המועדון.
יהונתן יעקובוביץ :לא ,בבקשה ,בבקשה .אולי אני סתם שואל את השאלות ולא יענו לי.
יגידו לי ככה ,לא יודע.
(מדברים יחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתא מספר  5על ידי עורך דין יהונתן יעקובוביץ' ,הנושא הוא שפיכת
חול וייתכן חומרים אחרים ברחבי אזור המעברה של נוף ים .לאחרונה גילו
תושבי אזור סידני עלי כי נשפכו חומרים כאלו או אחרים ברחבי אזור
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המעברה של נוף ים .. .חלק מהחומרים שנשפכו באזור זרמו לתוך בתי
התושבים וכיסו דרכי גישה לתושבים ואף היוו לגורם סכנה להחלקה
לכבישים ודרכי הגישה לבתים .אחד – מה הוא מקור החומרים שנשפכו שם?
מה הכמות? האם משאית אחת ,שתי משאיות? האם ניתן היתר ,שתיים –
האם ניתן היתר לשפיכת חומרים? האם הדבר בוצע לפי תוכנית ומי שפך
זאת? מי הגורם שנתן את האישור? האם ייצא נוהל מסודר בנושא?
יהונתן יעקובוביץ :יצא.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :נוהל מסודר,
דובר:

זה היה בחודשי הקיץ .אם זה לא יצא ,אז ייצא כנראה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :בסדר .ארבע – מדוע ההחלטה לפזר דווקא במקום הזה? תשובה – אחד
ושתיים – בוצע אישור תלולית ועיבוי סוללות קיימות אך רק עם אדמת
חמרה ללא שפיכת חומרים.
יהונתן יעקובוביץ :תודה ,רגע תעצור .ענת ,את יכולה בבקשה להראות לי איפה התשובה
לשאלה אחת?
דובר:

הנה אחד ושתיים.

יהונתן יעקובוביץ :ראיתי שרשום אחד ושתיים רק לא רואה איפה המלל שמתייחס לשאלה
אחת.
מאיה כץ :ליהונתן אין בעיה בהבנת הנקרא.
עו"ד ענת קרן בהרב :זאת התשובה.
משה פדלון:

בסדר.

יהונתן יעקובוביץ :אני שאלתי שאלה כתובה .איפה התשובה?
(מדברים יחד)
יהונתן יעקובוביץ :שנייה ,שנייה,
עו"ד ענת קרן בהרב :יהונתן ,אני לא,
יהונתן יעקובוביץ :אני מכבד אותך,
עו"ד ענת קרן בהרב :גם אני מכבדת אותך.
יהונתן יעקובוביץ :לא ,את לא,
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אין תשובה.

עו"ד ענת קרן בהרב :זאת השאלה וזאת התשובה.
יהונתן יעקובוביץ :או קיי.
מאיה כץ:

התשובה היא שאין תשובה.

יהונתן יעקובוביץ :אז הנה עכשיו נותרה השאלה ,נותרה שאלה יתומה ואני חוזר עליה .מה
מקור החומרים שנשפכו שם? אין תשובה .מה הכמות? אין תשובה .האם
משאית אחת? אין תשובה .שתי משאיות? אין תשובה .מה אני אמור לעשות
עכשי ו? לשאול עכשיו ישירות את ראש העיר? לשאול אותך? לשאול את אגף
שאיפ"ה?
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :אני מבקש להפנות שאלות אל הצדה זה ולא אל היועצת המשפטית.
יהונתן יעקובוביץ :אה ,אז סליחה .אני שואל אותך.
יהודה בן עזרא :היועצת המשפטית,
יהונתן יעקובוביץ :אז למה לא ענית לי על השאלה יהודה?
משה פדלון:

אבל תנו לו לסיים .הוא לא סיים.

יהונתן יעקובוביץ... :
משה פדלון:

אבל אתה לא נותן לו לסיים.

יהונתן יעקובוביץ :בבקשה ,סליחה.
יהודה בן עזרא :רגע ,ככלל חברי מועצה חדשים ,אני לא יודע אם הוותיקים שכחו את
הנוהל הזה,
מאיה כץ:

הושבתם אותנו קרוב לענת,

יהודה בן עזרא :אז אני לא יודע אם הוותיקים שכחו את הנוהל הזה ,אז נחדד את הנוהל.
יהונתן יעקובוביץ :אני פשוט מקצר את הדרך.
יהודה בן עזרא :אין פנייה של חברי המועצה ליועצת המשפטית או כל בעל תפקיד אחר
בעירייה בזמן דיון המועצה .הפנייה של חבר מועצה היא אל ראש העיר ואל
המנכ"ל ואנחנו נשיב .ואם יהיה צורך של יועצת משפטית שהיא תענה ,ראש
העיר ייתן את ההחלטה.
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יהונתן יעקובוביץ :בסדר.
יהודה בן עזרא :נא לא לפנות לעובדי עירייה.
יהונתן יעקובוביץ :אין בעיה.
משה פדלון:

בבקשה ,בואו ניתן לג'ו לסיים את התשובה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :התקבלו תלונות של תושבי אזור סידני עלי על כך שבחודשי הקיץ בסופי
השבוע נוצר עומס רב מאוד של מכוניות ומשאיות של אזרחים הפוקדים את
חופי סידני עלי ,תושבים מלינים על כך שרכבים חונים בכל מקום ובכך
גורמים למטרדים ומותירים לכלוך וגורמים לענני אבק ,וגורמים לענני אבק
בכל סוף שבוע .עקב כך פינתה היחידה לאיכות הסביבה פסולת הבא
מהשטח ,יישרה את התלוליות ,פינה את סוללות העפר הקיימות והכול
במטרה להקל על סבלם של תושבי המקום.
יהונתן יעקובוביץ :אז עכשיו אני אנסה,
יוסף (ג'ו) ניסימוב :יהונתן.
יהונתן יעקובוביץ :עכשיו אני אנסה להיות ענייני ואני כרגע רק מתייחס לעובדה שלא נענו
השאלות ובסוף אני אטען את השאלה הנוספת.
יהודה בן עזרא :נענו.
יהונתן יעקובוביץ :זה נענו ,סליחה .אז דבר ראשון ,לשאלה מה קורה החומרים שנשפכו
שם ,אף אחד לא עונה ,והסיבה ששאלתי את השאלה כי הגיעו משאיות רבות
עם חמרה לאזור ,שפכו את זה שם ,יישרו את זה שם ,לא תלולית .עשו
משטחים חדשים לגמרי ,כמויות עצומות ,אנשים נתקעו עם רכבים ,נשים,
זקנות .המעברה שם גם ככה זה אוכלוסייה שמוזנחת על ידי העירייה במשך
שנים ארוכות והם צריכים לסבול בדבר הזה בגלל שמישהו רצה לעשות כמה
אלפי שקלים? הרי אתם מבינים שכל פינוי פסולת לאזור כזה ,במקום לאתר
הטמנת פסולת ,זה חיסכון של כסף .אז לא ענו מה מקור החומרים שנשפכו
שם ,לא ענו מה הכמות ,לא ענו על משאית אחת ולא ענו האם שתי משאיות.
עכשיו אני אתן לכם עוד רמז .עובדי עירייה היו שם במקום בזמן שזה שקרה.
אני לא אגיד מי השם של העובדי עירייה האלה ,אבל אם כבר ,אגב ,גם
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התשובות שאתם נותנים פה ,בעיתון הייתה כתבה לפני יומיים ,בעיתון
מנכ"ל העירייה העביר את זה לבדיקה של מבקר העירייה ,אז כנראה שיש פה
איזושהי בעיה ,אחרת לא היו מעבירים את זה למבקר העירייה .השאלה
השנייה שלא נענתה ,האם הדבר בוצע ,סליחה ,כן ,האם הדבר בוצע לפי
תוכנית? מי הגורם ששפך זאת ומי הגורם שנתן את האישור? האם יצא נוהל
מסודר בנושא הזה? עכשיו ,למה שאלתי את השאלות בצורה הזאת? כי היו
שם עובדים של עירייה ,היו שם פקחים של עירייה שנתנו לדבר הזה לקרות.
עכשיו ,אין סיכוי ,ממה שאני מכיר ,שפקח עירייה נותן לדבר כזה לקרות בלי
שיש הוראה מלמעלה ובגלל זה שאלתי את השאלות .עכשיו אני שואל שאלה
נוספת לגבי כל הדבר הזה .איך זה יכול להיות שדווקא בתקופה שלפני
בחירות ,מגיעות ,אני לא רוצה להגיד עשרות אבל זה היה יותר מעשר
משאיות ,לאזור כזה ,שופכים כזאת כמות של חול ,וכרגע בגשמים
האחרונים ,אני מזמין אתכם ללכת לראות.
יהודה בן עזרא :מה זה קשור לבחירות? לא הבנתי.
יהונתן יעקובוביץ :זה קרה בבחירות.
יהודה בן עזרא :מה זה קשור?
יהונתן יעקובוביץ :הסברתי מתי זה קרה.
יהודה בן עזרא... :
יהונתן יעקובוביץ :הסברתי מתי זה קרה .המועד שזה קרה זה היה המועד של הבחירות.
אני שואל ,בתקופה הזאת,
יהודה בן עזרא :מה רלוונטי?
יהונתן יעקובוביץ :איך יכול להיות שמגיעות עשר משאיות ויותר לאזור כזה ,שזה לא איזה
שטח פתוח בתל מיכל או באפולוניה שאף אחד לא יכול לאכוף שם ,זה דרך
אגב זה השאילתא הבאה ,מגיעות עשרות משאיות ,קורה הדבר הזה ,אף
אחד לא נותן על זה את הדעת וכעת כשהדבר הזה באמת יוצר נזקים,
העירייה צריכה לשלוח טרקטורים כדי לפנות את האנשים .כל מערכות
הניקוז שיש כאן באזור מלאות עכשיו בחול הזה ,יהיו הצפות .למה? על מה?
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בשביל לחסוך  20-30אלף שקל? זה השאלה שלי.
יהודה בן עזרא :כל הנושא,
יהונתן יעקובוביץ :אני ,רגע ,שנייה יהודה ,אני כן אשמח אם אני אצטרך לפנות אליך ולא
אל הגברת ענת ,גברת בהרב,
יהודה בן עזרא :אני כבר מצטער.
יהונתן יעקובוביץ:

אני אשמח לקבל תשובה ,היו פה שאלות אחד ושלוש שהם זכו

להתעלמות מוחלטת והדבר אומר דרשני ,כי לא סתם התעלמו מהשאלות
האלה .לבוא ולהגיד לי לא צריך היתר ,אני אומר לך בשביל הדבר הזה צריך
היתר .אם אני קיבלתי ממהנדס העיר על לעשות גדר שאמורה להיות
בטיחותי ,צו ,סליחה ,לא צו ,איום על הגשה של כתב אישום ופה באים
אנשים ושופכים לי כמויות,
מאיה כץ:

גדר עירונית.

יהונתן יעקובוביץ :גדר עירונית ,שופכים פה מאות של קובים ואתה אומר לי שאין היתר?
לא צריך היתר? זה נשמע לי הזוי.
יהודה בן עזרא :תראה ,אני חושב שדווקא ניתנו ,ניתנו תשובות לשאלות שלך.
יהונתן יעקובוביץ :או קיי.
יהודה בן עזרא :בוא ניקח את השאלה שלך.
יהונתן יעקובוביץ :כן.
יהודה בן עזרא :מה מקור החומרים שנשפכו? כתוב בפירוש אדמת חמרה.
יהונתן יעקובוביץ :לא ,לא ,לא ,לא ,זה איזה סוג חומרים.
יהודה בן עזרא :כתוב.
יהונתן יעקובוביץ :לא .אז אני מסביר לך עברית.
מאיה כץ:

מה המקור?

יהונתן יעקובוביץ :זה איזה סוג חומר,
מאיה כץ:

מאיפה זה הגיע?

יהונתן יעקובוביץ :מה המקור? מאיפה הגיע? מאיפה המשאית לקחה חומר ושפכה אותו?
היא לא לקחה את זה מהשכונה.
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יהודה בן עזרא :אה ,מה מקור?
יהונתן יעקובוביץ :מה המקור ,כן.
מאיה כץ:

כן.

יהודה בן עזרא :מאיפה זה הגיע?
מאיה כץ:

כן.

יהונתן יעקובוביץ :כן.
מאיה כץ:

מאיפה זה הגיע?

יהונתן יעקובוביץ :לא שאלתי מה סוג החומר .מקור החומר.
יהודה בן עזרא :אז לא הבנו כנראה.
יהונתן יעקובוביץ :בסדר,
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :על כל פנים,
יהונתן יעקובוביץ :אגב ,גם ענית על זה אז זה לא משנה.
יהודה בן עזרא :קודם כל ענינו על כל ,ענינו על כל השאלות.
יהונתן יעקובוביץ :אה ,כן?
יהודה בן עזרא :יחד ,על כל השאלות ענינו.
יהונתן יעקובוביץ :מה הכמות?
יהודה בן עזרא :אנחנו לא מתחמקים.
יהונתן יעקובוביץ :אה ,או קיי.
יהודה בן עזרא :יחד עם זה ,כיוון שהבנו שיש איזושהי בעיה ,החלטנו לבדוק את זה .ראש
העיר ואני החלטנו לבדוק את זה ואנחנו בודקים את זה.
יהונתן יעקובוביץ :באמצעות העברה למבקר העירייה?
יהודה בן עזרא :אני,
יהונתן יעקובוביץ :כמו שהצהרת לעיתון לפחות.
יהודה בן עזרא :העיתון ,אתה מאמין לכל מה שהעיתון כותב?
יהונתן יעקובוביץ :לא .אני שואל אותך.
יהודה בן עזרא :עכשיו במועצה,
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יהונתן יעקובוביץ :אני שואל אותך.
יהודה בן עזרא :אני עונה.
יהונתן יעקובוביץ :נו,
יהודה בן עזרא :אנחנו עושים בדיקה פנימית מקפת של הנושא הזה.
יהונתן יעקובוביץ :אז אני הייתי ממליץ להעביר את זה למבקר העירייה.
משה פדלון:

או קיי ,בוא ,קיבלת תשובה .השאילתא הבאה .בבקשה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילת מספר  6על ידי עורך דין יהונתן יעקובוביץ'.
יהודה בן עזרא :דבר עם ראש ועדת הביקורת דבר.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :הנושא השלכת חומר פסולת בנייה ברחבי העיר .ברחבי העיר הרצליה
קיימים שטחים פתוחים לא מעלים ,שטחים אלו מצטמצמים בשל שפיכת
פסולת בנייה וחומרים אחרים .הדבר קורה באזורים הסמוכים לגליל ים,
שדה התעופה ,תל מיכל ,חוף התכלת ,אפולוניה ועוד .אחד – איזה קנסות
ניתנים למשליכי הפסולת? מה הוא מנגנון העירייה המסודר שפועל כדי
לעצור את אותם משליכי פסולת? שתיים – איזו אכיפה בוצעה בנושא לרבות
קנסות? שלוש – מדוע לא מתקינים רשות מצלמות מסביב לשטחים
הפתוחים ברחבי העיר הרצליה כפי שהציע ראש העיר בסיור שנעשה לפני
כשנתיים ,לרבות חוף התכלת ,תל מיכל ,אפולוניה ועוד? ארבע – יש כמויות
עצומות של חומרי בנייה ואף חומרים מסכנים ששופכים בעיר הרצליה .האם
נעשה משהו בנדון? מה עלות הפינוי המשוער? תשובה לשאלה מספר שש –
אחד – ק יימים שני סוגי דו"חות קנס .דו"ח השלכת פסולת  ..על ידי השיטור
העירוני בגובה  .₪ 730אם נרשם על ידי פקח או מסייע ,פקח מסייע ,או אם
נערך על ידי השוטר שביחידה ,אז זה דו"ח משטרתי של  1,000שקל .דו"ח של
המשטרה הירוקה כשהם מגיעים .כמו כן ביחידה לאיכות הסביבה עובד פקח
סביבתי ,שחלק גדול מזמנו מבלה בפיקוח בשטחים הפתוחים בעיר ,לצורך
מניעת השלכת פסולת בנייה .הדו"חות הניתנים על ידיו הם דו"חות
שהפיקוח העירוני עומדים על כ 730-שקל .זה הסכום ... .ושל הפקחים
העירוניים ,זה תשובה שתיים ,במקומות המועדים ,ואם נתפס אדם כזה או
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אחר הוא מקבל דו"ח ,כשיש תלונה במוקד או דרך המוקד .מגיעים למקום
ומנסים לבדוק באם ניתן  ..את הפסולת לאדם כזה או אחר .בוצעו מספר
מערבים בגליל ים ,פארק הרצליה ,חתם הסופר ,תל מיכל ,באזור שדה
התעופה .מבחינת תפיסות – בפארק הרצליה נתפסה משאית שמשליכה
חומר נוזלי לאזור ה ,..קיבל  12אלף שקל קנס לאחר שהוזמנה המשטרה
הירוקה .ב'  -בגליל ים שלוש פעמים נתפסו משאיות משליכות ללא היתר
וקיבלו  1,000שקל קנס משטרתי בכל פעם .ג' – בתל מיכל נתפסו שתי
משאיות שופכות פסולת בנייה וקיבלו שני קנסות משטרתיים בסך 1,000
שקל ועוד מעצר על ידי המשטרה שהוזמנה למקום .כמו כן בכל יתר ,בכל
היתר בנייה שיוצא בעיר מחויב בהתקשרות עם אתר פסולת מורשה .אישור
זה נבדק לפני קבלת היתר הבנייה וכן אישור הביצוע הטמנת הפסולת נבדק
בשלב קבלת טופס  .4בדיקה זו מצמצמת משמעותית את היקף הפסולת
הנזרק בשטחים הפתוחים בעיר .שלוש – פרויקט מצלמות בעיר שרק
לאחרונה סיים הליך מכרזי וכעת מתחילים להציב את המצלמות בתוכנית
הרב שנתית .מדובר בפרויקט בעל עלות תקציבי גבוהה מאוד ולכן נפרש על
פני מספר שנים .נקבעו סדרי עדיפויות לפרישת המצלמות והשנה הקרובה
 2019מוקדשת להצבת מצלמות במוסדות חינוך וברחובות סוקולוב ובן
גוריון ובהתאם להנחיית המשטרה לפריט רישוי  ..ברחובות אלו .בהמשך
תבוצע הצבה בכניסה לשכונות ,בגנים ובפארקים לטובת אכיפת הסדר
הציבורי .ארבע – מדובר על כמה עשרות אלפי שקלים .באמצע חודש דצמבר
המחלקה לאיכות סביבה תדאג לפנות פסולת בנייה משטחים פתוחים בסכום
של  15אלף שקל .לאחר פינוי זה ,ניתן יהיה להעריך את סכום המשך הפינוי
בשנת  .2019יהונתן?
יהונתן יעקובוביץ :אני יש לי שאלה .אם אני שואל מי רשם את התשובות האלה ,זה השאלה
הנוספת כאילו? זה שאלה נוספת.
יהודה בן עזרא :כן.
יהונתן יעקובוביץ :הבנתי.
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יהודה בן עזרא :גם אם תשאל אותי מה שלומי ,גמרת את הנושא.
יהונתן יעקובוביץ :הבנתי ,אז אני לא אשאל אותך.
יהודה בן עזרא :מיצית.
יהונתן יעקובוביץ :חברים ,באזורי הרצליה יש ,כאילו התשובה שניתנה פה ,תשובה ארבע
שפינוי פסולת בניין בסך של  15אלף שקל ,יש באזור ,רק באזור של השטחים
הפתוחים של חוף התכלת ותל מיכל ,יש פסולת בנייה שעלות הפינוי שלה
היא מיליוני שקלים ולא  10מיליון שקלים ,בסדר? לבוא ולהגיד לי שעכשיו
מפנים פסולת ב 15-אלף שקל זה בדיחה .סליחה .עכשיו ,הבעיה הגדולה היא
שבעצם הדבר הזה כל הזמן גודל וגודל ,גם באזורים של אפולוניה וגם
באזורים של תל מיכל ,שמענו תלונות כאלה ואחרות .היה גם משרד ,היה גם
מכתב שיצא מתמר זנברג לשר להגנת הסביבה שביקש לבדוק את כל העניין
של ההשלכת פסולת שם .האזור של תל מיכל ,אני מזמין כל אחד מכם
לעשות שם סיבוב ,אתם תבינו לבד ש 15-אלף שקל לא מספיקות לנקות שם
 10מטר מרובע .מעבר לזה ,לפני שנתיים הייתי בסיור ביחד עם ראש אגף
שאיפ"ה ,עם ראש העיר ,עם כבוד ראש העיר שיושב מימינך ,שבה נאמר
שהעניין של הרישות של המצלמות צריך לקרות באופן מיידי ,כי אין בעצם
יכולת לאכוף את השטחים הפתוחים האלה ,אין יכולת להעמיד שם אנשים
באמת שיעמדו שם יום ולילה ויבדקו את הדבר הזה .לא נעשה כלום בדבר
הזה .שום דבר .הדבר הזה ,כל יום שעובר וכל חודש שעובר שמושלכת לשם
עוד פסולת בנייה ,זה אומר שתושבי הרצליה ישלמו עוד כסף על הפינוי הזה,
שבסופו של דבר למה הוא קורה ,כי קבלן כזה או אחר ,יכול להיות שמתוך
הרצליה ,יכול להיות שמאזור ליד ,חוסך כסף בלהעביר את הפסולת הזאת
להטמנה במקום אחר .בתשובה שלכם שמדברים איתי על פרויקט מצלמות
בעיר ,תאמין לי ,אני מכיר את הפרויקט מצלמות בעיר ,אני חושב שמאיה
הייתה חלק נכבד ממנו בקדנציה הקודמת .אתם לא מתייחסים פה כהוא זה
לעניין של השטחים הפתוחים .ואני חושב שגם על הרישות של השטחים
הפתוחים זה נושא נפרד לחלוטין עכשיו מרישות של רחובות ,מרישות של
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פארקים ,מרישות של תנועה של בני אדם ,שאמור גם להביא את הביטחון
הציבורי וכדומה .אני יכול לתת לכם דוגמה ,למשל בעיריית אשדוד עושים
כבר אכיפות עם רחפנים .אז לא צריך אפילו להתקין מצלמה .אפשר להעלות
חרפן שיעמוד שם למעלה ,יטעינו אותו פעם ביום ,יצלם את האזור ,וברגע
שרואים משאית נכנסת  /יוצאת ,אנחנו עיר טכנולוגית היום .לא עברו 5
דקות ,משה רק שנייה .אני באמת מבקש,
עו"ד ענת קרן בהרב :אין  5דקות דיבור.
מאיה כץ:

עד  5דקות.

עו"ד ענת קרן בהרב:

לא ,זה עניין על סדר היום .זה רק שיהיה ברור .כרגע אנחנו

בשאילתות,
יהונתן יעקובוביץ :ענת ,אנחנו נעשה את זה היום .אז פעם הבאה כשיש את סדר היום,
תוציאי את השאילתות מסדר היום,
עו"ד ענת קרן בהרב :לא ,יהונתן על שאילתא אפשר,
מאיה כץ:

עוד דקה.

עו"ד ענת קרן בהרב :לשאול שאלה.
מאיה כץ:

חבל.

עו"ד ענת קרן בהרב :שאלה נוספת.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים בואו ,בואו ננהל ישיבה מכובדת.

יהונתן יעקובוביץ :מה שאני,
משה פדלון:

נתנו לך תשובות .אתה מוזמן אליי ,תבוא אליי ,אני מוכן לפתוח את זה
לדיון .נביא את כל הגורמים המקצועיים ותדבר.

יהונתן יעקובוביץ :אבל רגע משה ,אין טעם שאני אבוא אליך עוד פעם .אני טעם שאני אבוא
אליך עוד פעם.
משה פדלון:

אני,

יהונתן יעקובוביץ :אין טעם שאני אבוא אליך עוד פעם .אתה היית בסיור בדבר הזה,
סליחה ,ביחד איתי ,לפני שנתיים.
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יהונתן?

יהונתן יעקובוביץ :מה אני אשב ואני אדבר איתך? נעלה זיכרונות?
משה פדלון:

אתה ,אתה לא יודע את ההשלכות של זה .עובד עירייה שלנו מאוים ,עושה
את עבודתו ,הוא עושה עבודת קודש.

יהונתן יעקובוביץ :נו,
משה פדלון:

והוא מאוים.

יהונתן יעקובוביץ :אז למה יש רק פקח אחד? למה יש רק פקח אחד בעירייה לדבר הזה?
משה פדלון:

יש מספיק פקחים ואני אומר,

יהונתן יעקובוביץ :יש פקח סביבה אחד ,אחד.
מאיה כץ:

חמור מאוד אם יש עובד עירייה מאוים שהוא מטפל בזה,

משה פדלון:

אותו עובד עושה עבודתו נאמנה והוא מאוים.

יהונתן יעקובוביץ :נו,
משה פדלון:

וגם משפחתו מאוימת.

יהונתן יעקובוביץ :נו,
משה פדלון:

עם זה אנחנו גם מתמודדים.

יהודה בן עזרא ... :שזה לא מטופל.
משה פדלון:

זה מטופל.

יהודה בן עזרא :באמת.
משה פדלון:

כששמו מצלמות ...

(מדברים יחד)
יהונתן יעקובוביץ :אבל מה זה  1,000שקל קנס? אתה חושב שלמישהו שמשליך עכשיו
משאית של פסולת באזור של תל מיכל  750שקל קנס מזיז לו? למה אתם לא
?...
דובר:

זהו ,זה השאלה.

משה פדלון:

יהונתן ,אני מציע תעלה את זה הצעה לסדר יום ונקיים דיון.

(מדברים יחד)
יהונתן יעקובוביץ :השאלה הנוספת .השאלה הנוספת ,אתם עניתם פה,
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איה פרישקולניק :רגע ,רגע ,שאלה אחת היית צריך לשאול ,לא?
יהונתן יעקובוביץ :אני יש לי שאלה אחת נוספת .אני עוד לא שאלתי שאלה נוספת.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

חבר'ה ,הכול בסדר ,חבר'ה.

איה פרישקולניק :לא ,זה לא בסדר.
משה פדלון:

אני אמרתי שהפעם נתתי להם ,הם באו עם התלהבות ואני מברך על כך.
תמשיכו .תמשיכו .זה בסדר ,נהדר.

יהונתן יעקובוביץ :בשאלה,
משה פדלון:

אני מקווה שגם העיתונות תסקור פה,

יהונתן יעקובוביץ :והתשובה ל,
משה פדלון:

את ההתנהלות שלך.

יהונתן יעקובוביץ :בתשובה לשאלה שתיים נרשם :כמו כן כל היתר בנייה שיוצא בעיר
מחויב בהתקשרות עם אתר פסולת מורשה .אישור זה נבדק לפני קבלת היתר
בנייה וכן אישור לביצוע הטמנת הפסולת נבדק לקראת טופס .4
משה פדלון:

נכון.

יהונתן יעקובוביץ :אני מבקש לראות את המעקב אחרי השלכת פסולת על פי טופסי  4בשנה
– שנתיים האחרונות .אתה יודע ,בשנה האחרונה ,בסדר?
משה פדלון:

תקבל.

יהונתן יעקובוביץ :תודה רבה.
משה פדלון:

אין בעיה .הלאה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתא מספר  7על ידי מר יוסי קוממי.
יריב פישר:

יהונתן יש לו רק שנתיים וחצי בתפקיד .צריך לסיים את ה,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים.

יהודה בן עזרא :אתה מבסוט .זה שמספר  2שלך יצא פראייר ולא עשה איתך רוטציה,
יריב פישר:

הוא עשה.

(מדברים יחד)
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יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתא מספר  7על ידי מר יוסי קוממי בנושא הסכמים קואליציוניים
 ...של סיעות ש"ס ,הבי ת היהודית וגשר .כתוב במסגרת תחומי האחריות,
אחריות על שדרוג בתי הכנסת  ...לפי מפתח תקצוב עירוני .אחד – מי החליט
וקבע כיצד בתי כנסת יהיו מחולקים מבחינת תחומי האחריות בין שלושת
הסיעות? שתיים – מה היא רשימת הקריטריונים לחלוקת האחריות והיכן
נמצאת רשימה זו? שלוש – מה הוא התקציב שמיועד בבתי הכנסת לטובת
שדרוג זה? האם יש תוכנית מסודרת בנושא והאם קיימת ,אבקש לקבל
אותה .ארבע – בעבר הייתה ועדה שהחליטה שיפוצי בתי כנסת .האם היא
עוד קיימת? אם כן ,מי חבר בה? חמש – האם לוועדה ישנם פרוטוקולים
מסודרים של החלטות ,אם כן היכן הם? אבקש לקבלם .שש – מדוע
הפרוטוקולים לא ניגשים ושקופים לציבור? תשובה לשאילתא – אחד – ראש
העיר .שתיים  -בכפוף לכללי המינהל התקין בהתאם ל ..שבית הכנסת קיים,
בהתאם למצב התחזוקתי של המתקן .שלוש – התקציב הוא  500אלף שקל.
תוכנית מסודרת תוגש למנכ"ל העירייה .ארבע עד שש  -טרם הוקמה ועדה
זו .מר קוממי?
יוסי קוממי:

מה שרציתי להעיר לגבי זה ,שקודם כל תשובה מספר אחת למי החליט וקבע,
אני חושב שהיא קשורה לשאלה האם תהיינה ועדה ,האם תהייה ועדה .כי
אם תהייה ועדה ,אז מה הטעם לוועדה הזאת כשיש אנשים שכבר מראש הם
כבר בפנים והם אחראים על בתי הכנסת והם יממנו את בתי הכנסת מה500-
אלף שקל למי שהם רוצים .אז מה הטעם להקים ועדה? ואם אומרים
שמקימים ועדה ,אז למה ישנם כאן אנשים שהם פה אחראים? עכשיו,
שהוועדה בסופו של דבר תחליט איזה בתי כנסת ומה הקריטריונים .כי אני
יודע שאני הזמנתי ,שאני הזמנתי את ראש העיר לפני שנתיים לבית כנסת
שמשנות ה 50-לא השקיעו בה אפילו אגורה אחת .אגורה אחת משנות ה50-
והובטח לי שישקיעו בה והגשנו על פי הקריטריונים שהיו אז בקשה לשיפוץ
בית הכנסת ועד היום לא הושקע בה אגורה .אז מה ,מה הטעם לוועדה?

משה פדלון:

תראה יוסי ,יש קריטרי ונים ברורים .אם יש בעיה נקודתית כזאת או אחרת,
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אני אשמח לשמוע ממך.
יוסי קוממי:

היית איתי שמה.

משה פדלון:

בסדר .אנחנו בקדנציה חדשה.

יוסי קוממי:

אבל זה המשך.

משה פדלון:

אני מכבד,

יוסי קוממי:

אנחנו ממשיכים.

משה פדלון:

אני מכבד את בתי הכנסת בעיר ,זה בסדר .נקבע מפתח .אם אתה חושב שיש
בעיה מסוימת,

יוסי קוממי:

זו אותה בעיה שהייתה לפני שלוש וארבע שנים.

משה פדלון:

אני כבר אומר .הקריטריונים הם ברורים .מה שמתבצע מתבצע על פי ה..
מסודר.

יוסי קוממי:

בוא תראה לי את הקריטריונים.

משה פדלון:

יש סדר בעבודה.

יוסי קוממי:

איפה הקריטריונים?

משה פדלון:

תקבל אותם.

יוסי קוממי:

אני ביקשתי ,לא קיבלתי.

משה פדלון:

חכה בסבלנות .רק התחלנו היום את העבודה.

יוסי קוממי:

לא ,זה לא מה שאמרו לי .לגבי חמש ושש כתוב לי טרם הוקמה הוועדה .זאת
אומרת שאין קריטריונים .הקריטריונים של הוועדה.

מאיה כץ:

הוועדה יש פה קריטריונים והם מחליטים איזה בית כנסת מקבל ...

יוסי קוממי:

הוועדה קובעת את הקריטריונים.

מאיה כץ:

לפי הקריטריונים .שנת בינוי ,היקף ,נפח .זה קריטריונים.

משה פדלון:

או קיי,

יוסי קוממי:

איפה? מה ,זה סודי?

דובר:

באגף תב"ל יש את הקריטריונים.

יוסי קוממי:

אגף תב"ל ,אנחנו רוצים את זה ,אגף תב"ל ,נכון .יש ועדת תב"ל ב...

יהודה בן עזרא :הקריטריון הוא ברור.
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אז אם הקריטריונים ברורים,

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :הוא כתוב כאן שחור על גבי לבן.
יוסי קוממי:

אמרת שיש קריטריונים .אני לא רואה אותם.

יהודה בן עזרא :אני אומר לך הקריטריון.
יוסי קוממי:

איפה הם?

יהודה בן עזרא :כתוב שחור על גבי לבן.
יוסי קוממי:

מה כתוב?

יהודה בן עזרא :בכפוף לכללי המינהל התקין,
יוסי קוממי:

זה תשובה לקונית.

יהודה בן עזרא :תן לי לסיים .מה זה לקונית?
יוסי קוממי:

זה תשובה לקונית .זה תשובה ,אתה זורק עכשיו,

(מדברים יחד)
יוסי קוממי:

זה כשתלך לבחירות תגיד.

משה פדלון:

זה בסדר.

יהודה בן עזרא :תן לי לסיים .באמת ,אני ,יוסי ,אני רק עונה בכל הרצינות.
יוסי קוממי:

נו ,אז באמת ,תיקח את זה ברצינות.

יהודה בן עזרא :הנה ,תן לי לסיים .בכפוף לכללי המינהל התקין,
יוסי קוממי:

כן.

יהודה בן עזרא :בהתאם למספר שנים שבית הכנסת קיים.
דובר:

מאיה ,למה את בוכה?

יהודה בן עזרא :ובהתאם ל,
מאיה כץ:

תשובה לקונית.

(הנוכחים צוחקים)
משה פדלון:

יוסי ,יוסי ,בוא ,בוא נהייה עניינית יוסי.

יוסי קוממי:

כן.

משה פדלון:

אתה מעלה בעיה באותו בית כנסת שלך .האופוזיציה מבקשת לשפץ בית
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כנסת .אני אעזור לך לשפץ.
(מדברים יחד)
יוסי קוממי:

משה ,משה,

מאיה כץ:

על סמך מה? תעשה את הקריטריונים.

(מדברים יחד)
יוסי קוממי:

זה לא בית כנסת שלי ולא של אבא שלי ואין פה לאף אחד בית כנסת פה.
הבית כנסת זה דבר ציבורי לכל מי שרוצה להיכנס.

משה פדלון:

אנחנו מקווים,

יוסי קוממי:

וזה לא שייך לאף אחד באופן אישי .ואם אני לקחתי אותך במקרה לבית
כנסת של המרוקאים ,לא של התימנים,

(הנוכחים צוחקים)
יוסי קוממי:

אז מה קרה?

(מדברים יחד)
יוסי קוממי:

איפה הקריטריונים?

משה פדלון:

יוסי ,בוא נכבד,

יוסי קוממי:

איפה השוויון?

משה פדלון:

בוא נכבד את כל העדות.

יוסי קוממי:

אתה אמרת שזה שלי.

משה פדלון:

אני לא אמרתי .אני אומר עוד הפעם,

דוברת:

אני מזמינה אותך בינתיים לבוא ל...

יוסי קוממי:

תעביר לי את זה רק בתב"ע.

מאיה כץ:

את מפספסת את הפואנטה.

משה פדלון:

יוסי ,יוסי ,העלית בעיה בנושא בית הכנסת .אני אשמח לקבל,

יוסי קוממי:

היית איתי.

משה פדלון:

אני אסייע לך .שומעים פה חברי המועצה ,אני אסייע לך לטפל באותו בית
כנסת.

יוסי קוממי:

משה,
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יוסי,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

יוסי,

יוסי קוממי:

קיבלתי תשובה לזה,

משה פדלון:

גם חברי המועצה  ..עושים את זה למען הקהילה.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,אני קורא אותך לסדר .יוסי ,יוסי ,יוסי,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

שנייה ,נבחרי ציבור בואו נכבד אחד את השני .העלית בעיה,

יוסי קוממי:

אני מכבד.

משה פדלון:

העלית בעיה,

יוסי קוממי:

...

משה פדלון:

מבטיח לך לטפל בזה אישית .בואו נמשיך הלאה.

יוסי קוממי:

לגבי ,לגבי הוועדה .מתי תדון הוועדה הזאת?

מאיה כץ:

אנחנו רק רוצים לדעת מה הקריטריונים .זה כל השאלה.

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

הנה ,האופוזיציה מקבלת.

יוסי קוממי:

הצעה נהדרת.

(מדברים יחד)
יוסי קוממי:

אני שאלתי שאלה לגבי הוועדה .כתוב לי שהוועדה טרם הוקמה .זאת אומרת
שהיא אמורה לקום.

משה פדלון:

אני מבטיח לך שלא נצא לדרך עד שלא יהיה קריטריונים ברורים  ..על ידי
המועצה.

יוסי קוממי:

בוועדה ,מתי תהייה הוועדה?

(מדברים יחד)
יוסי קוממי:

עוד ישיבה? מתי? עוד חודש? עוד חודשיים?

משה פדלון:

 ..שנקים ועדה .אנחנו נזמן אתכם אלינו לקבל את ה,...
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(מדברים יחד)
משה פדלון:

אין שום בעיה .אתה תהייה חבר בוועדה הזאת.

יוסי קוממי:

מעולה.

משה פדלון:

בשמחה רבה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה רבה.
משה פדלון:

הלאה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתא מספר  8על ידי גברת תמר גרוסמן .הנושא הוא ביטחון תושבי
הרצליה בעיר.
משה פדלון:

חברים.

יהודה בן עזרא :אנחנו ממשיכים.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה רבה .בשבועות האחרונים התחיל גל פריצות וגניבות בשכונות
נחלת עדה וגן רשאל .התושבים הגישו תלונות במשטרה ופנו לעירייה לקבלת
סיוע בעניין .אחד – האם העירייה מודעת לנושא? שתיים – מה בכוונת
העירייה לעשות בהיבט של הצבת מצלמות בשכונות ,הגברת סיורי השיטור
העירוני או כל פעולת מנע מתוכננת בשכונות האלה? שלוש – כמה פעמים
ב יום מתבצע סיור של השיטור העירוני בכלל ובשכונות בפרט? ארבע – האם
העירייה מתכננת להגביר את סיורי השיטור בשכונות האלה בכל שעות היום?
תשובה – אחד – כן ,אם כי הסמכות לטיפול בנושא נתונה למשטרת ישראל.
שתיים – מנהל אגף הביטחון שוחח על הנושא עם מפקד התחנה וקצין אג"מ
גם ב תחנת הרצליה והביע את דאגת הנהלת העירייה ואת הפניות הרבות של
התושבים וחששם לרכוש .מפקד התחנה וקצין אג"מ הבהירו כי הם מכירים
את התופעה וכי הם פועלים בצורה גלויה וסמויה לטפל בתפיסת חוליות
הגנבים .הסמכות לטיפול בתופעות של עבירות פליליות שאינן בגדר פשע,
מותנית למשטרת ישראל בלבד .לנושא המצלמות – מכרז המצלמות הינו
מכרז שנבחר בו זוכה רק לאחרונה ואנחנו מתחילים בתהליך מיפוי של
הצרכים .בשנת  2019נתרכז במוסדות חינוך .השלב הבא יהיה גינות
ציבוריות והכניסות לשכונות .הכול בכפוף לשיקולי  ..והחלטות הנהלת
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העירייה .לאור פנייה עלתה אפשרות להקים משמר שכונה בדומה לקיים
בנווה עמק ומערב העיר .נקבעה פגישת התנעה שכבר בוצעה בין נציגי
השכונה לבין מנהל אגף הביטחון השבוע כבר .היא הייתה .לפחות ארבע
פעמים בכל יום יש סיורים יזומים ולגבי תכנון של הגברה ,אנחנו  ...את
השיטור העירוני ואת הפיקוח העירוני מקסימום סד"ק לכל המשימות
הנדרשות על חשבון ה ..של המשטרה .תמר?
תמר לרמן:

באמת התקיימה פגישה וככל שאני מברכת על שיתוף הפעולה עם התושבים
והעובדה שגם המנכ"ל דיבר קודם כל הנושא הזה של משמרי שכונות ברחבי
ה ,ברחבי העיר ,אני תוהה אם הסמכות לטיפול בנושא נתונה למשטרת
ישראל ,אז איזו בדיוק סמכות נותנים למשמרות השכונה האלה? ואיזה
כלים? ובאמת ,האם הציפייה היא שתושבים שמשלמים ארנונה ואמורים
לישון בשקט ,יישאו נשק וירוצו אחרי פורצים בשעות הלילה ,כי זה ,זה חלק
מהתכנון ויש ,אם אנחנו מגיעים היום למצב שיש ארבעה סיורים יזומים
במהלך היום ויש למעלה מ 20-כלי רכב שנגנבו במהלך חודש אחד ,ועשרות
תלונות שהוגשו במשטרה ושום דבר לא נעשה בנדון ,אז גם השיטור העירוני
צריך לקחת חלק בזה ,ואני לא חושבת שמשמר שכונה זה מה שיפתור את
הבעיה .והשאלה כאן באמת איזה סמכויות אתם מייעדים למשמר השכונה
הזה?

משה פדלון:

אני רוצה,

תמר לרמן:

ומה העירייה מתכוונת לעשות?

משה פדלון:

אני רוצה לחזור .שנייה ,על השאילתא הזאת אנחנו לא היינו אמורים לענות.
כתוב ,החוק אומר שאתה אל תענה לשאילתא בעניין עובדתי שבתחום
תפקידי העירייה .עיריית הרצליה אין לה סמכות בנושא ביטחון הפנים של
תושבים .הכתובת היא משטרת ישראל .אבל למרות הכול ,למרות הכול,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים,

יוסף (ג'ו) ניסימוב :המשטרה קובעת .יש כללים.
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(מדברים יחד)
משה פדלון:

השאילתא אמורה להיות על עניין עובדתי .יש לנו שיטור עירוני שעושה
עבודת קודש ועובדים ומגיעים לאירועים ומגיעים לביצוע המשימות שלהם
מעל ומעבר .24/7

תמר לרמן:

לא מספיק .אם קורה מצב שיש  20גניבות רכב בחודש ,אז אנחנו בבעיה .זה
אומר דרשני.

משה פדלון:

לפי נתוני המשטרה שגם הוצגו פה יש ירידה בפשיעה .זה הנתונים .אנחנו כן,

תמר לרמן:

 ..ולא בשכונות האלה.

משה פדלון:

גם הנושא הזה מדאיג אותי ואני אבקש ממפקד המשטרה ,אנחנו נזמן
פגישה ,יכול להיות שנעלה  ...מפקד המרחב .נביא את זה למועצה ,יכול
להיות ש...

תמר לרמן:

 ...משלחת שכונה.

יהונתן יעקובוביץ :אני מצטער ,הזיכרון שלכם קצר .זה ישב פה בשולחן של המועצה לפני
חצי שנה .הגיע לפה מפקד המשטרה ונתן את הדיון .אני העליתי את הדבר
הזה באוקטובר ...
משה פדלון:

ומה הוא אמר? שיש ירידה.

(מדברים יחד)
יהונתן יעקובוביץ 20 :רכבים שנגנבים מתוך שכונה אחת ,אתה יודע איפה זה ,...
יהודה בן עזרא :יהונתן.
יהונתן יעקובוביץ :בהרצליה.
יהודה בן עזרא :אתה החזרת אותנו לזיכרון והזיכרון שלנו מצוין .מה שמפקד התחנה אמר,
שהמצב מצוין.
יהונתן יעקובוביץ :מעולה.
יהודה בן עזרא :רגע,
יהונתן יעקובוביץ 20 :רכבים בחודש זה מצוין.
יהודה בן עזרא :רגע ,רגע ,מה שאת אומרת ,עכשיו יש הסלמה ואנחנו אומרים שזה נכון.
תמר לרמן:

נכון.
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יהודה בן עזרא :אנחנו לא אומרים שזה לא נכון.
יהונתן יעקובוביץ :בכל קיץ יש הסלמה.
יהודה בן עזרא :אנחנו,
יהונתן יעקובוביץ :בכל קיץ יש הסלמה.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים,

תמר לרמן:

אני לא קיבלתי תשובה אבל .מה בדיוק הסמכות של ,בשביל למה מקימים
את ה?...

משה פדלון:

 . ..בפרוטוקול .איתי ,אתה כמומחה בנושא משמר השכונה ,תן את התשובה
הקצרה.

איתי צור:

אנחנו עסקנו בשכונת נווה עמל במשמר שכונתי שהיה בהתחלה תחת
המשטרה ואחרי זה שראינו שזה לא מתגלגל כמו שצריך ואין מה שנקרא ,יש
בעיות בירוקרטיות כאלה ואחרות ,העירייה לקחה על הדבר הזה אחריות
ובעצם היא בעצם נותנת איזושהי מעטפת,

תמר לרמן:

מה מעטפת? מה הסמכות?

דובר:

תני לו לדבר.

איתי צור:

תני לי לדבר .אין רובים ואין אקדחים והסמכות היא בעצם ,הסמכות בעצם
היא לעשות יותר נראות ולתת תחושת ביטחון .יש  ..כמעט כל לילה משמרת
עם  ..ועושים סיורים.

תמר לרמן:

אבל תושבים ,תושבים משלמים ארנונה ...

(מדברים יחד)
משה פדלון:

תמר ,תמר ,שנייה ,שנייה,

איתי צור:

 33אחוזי ירידה בנווה עמל.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

שנייה ,איתי תודה רבה .אני מציע שתביאי הצעה לסדר .אני מוכן לפתוח את
זה לדיון .נקבל החלטות .יכול להיות שצריך להכפיל את כמות הניידות
והפקחים .זה נושא כאוב .אני איתך בדברים האלה .אני מוכן להיפגש איתך
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ועם כל גורמי הביטחון ולהיות ,ולעשות הכול כדי לתת ביטחון מירבי
לתושבי הרצליה .זו הנק ודה .אני אומר לך שוב ,גם אותי זה מטריד .אבל
בואו ,כדאי לפתוח את זה לדיון .אפשר לשבת בדיון אחר אצלי ,אצל המנכ"ל
ולהעלות את הנושא הזה.
יהודה בן עזרא :נזמין את המשטרה.
משה פדלון:

ונזמין גם את המשטרה.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

בואו חברים ,השאילתא הבאה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתא מספר  9על ידי מר יריב פישר.
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :עוד מעט נגיד לזמן שלא נוכל לנהל ...
מאיה כץ:

עד  3שעות.

דובר:

עוד מעט  3שעות.

מאיה כץ:

מה פתאום.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :שעה וחצי כבר.
משה פדלון:

הכול בסדר.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :יש עוד שעה וחצי .לאחר מאבק של למעלה משני עשורים בנושא דירות
נופש במרינה הרצליה ,בית המשפט העליון דחה בחודש מאי האחרון ברוב
דעות את הערעור שהגישו בעלי הדירות וקיבל את עמדת העירייה והוועדה
המקומית ,לרבות בנושא המתווה שניסתה העירייה ולכן התאריך שנקבע
ליישם את המתווה הינו אוקטובר  .2018לפני כמה ימים פורסמה כתבה
בנוגע לדירות הנופש במרינה הרצליה שעדיין מושכרות למגורים ולא
מתבצעת אכיפה לפי דין למרות פסיקות חוזרות של בית המשפט .בשל כך
מבקש לדעת אחד – האם עיריית הרצליה מיישמת את ההחלטה ואכיפתה
כפי שקבע בית המשפט ומה בכוונת העירייה לעשות בנוגע לאכיפה? אם כן,
כיצד? אם לא ,מדוע לא? שתיים – איזה סיווג ארנונה משלמים בעלי
הדירות? האם הם משלמים בסיווג של מגורים או בית מלון או מה סיבת
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סיווג הארנונה? שלוש – לפי המתווה המוצע בעלי הדירות מחויבים לקחת
חברת ניהול והעירייה אמורה לפקח על כך .האם כבר נבחרה חברת ניהול
ומה הסטטוס בעניין הזה? ארבע – מה הפעולות שהעירייה מתכוונת לנקוט
כלפי מפרי החלטת בית המשפט? תשובה – אחד – כן .בהתאם להוראת פסק
הדין אושר מתווה שקבעה הוועדה המקומית ליישום אכיפה .ההשכרה
המלונאית של דירות נופש חייבות בכך .בהתאם לפסק הדין היה על בעלי
הדירות הנופש להתחיל בביצוע המתווה בתחילת אוקטובר  .2018בשלב
ראשון בהתאם להוראות המתווה לבעלי דירות יש פרק זמן של  3חודשים
להתקשר בחוזים עם חברות הניהול ולהעביר את העתקי החוזים למשרד
התיירות ולוועדה המקומית .לאחר עבור פרק זמן זה ,ניתן יהיה לבדוק אם
החברות הניהול אכן החלו לפעול .יצוין כי על פסק הדין של בית המשפט ...
בקשות .בית המשפט העליון טרם הכריע בהן .שתיים – העירייה מחייבת את
הנכסים בהתאם להוראות צו ארנונה סעיף  10לפרק המבוא בהתאם
לחלוקת סוגי הבניינים סעיף  1.2לצו הארנונה כי בניין  ..באזור א' שהגדרתו
דירה בבית מלון או במלון דירות פנסיון בכל שטח שהוא ,בכל שטח שהוא
המוחזק כיחידה נפרדת ,המשמשת למגורים ,מחזיקה הקבוע ולא נעשה בה
שימוש בעל אופי מסחרי .למטר מרובע לשנה או  120.5שקלים למטר מרובע.
שלוש – ראה תשובה אחת לעיל .ארבע – אם יהיו הפרות של  ..הוועדה
המקומית תפעל בכלי אכיפה העומדים לרשותה עקב חשיבות הנושא והיקפו.
כל הצעדים ייעשו תוך תיאומים עם המחלקה להנחיית תובעי ומוסמכי
היועץ המשפטי ופרקליטות המדינה .יריב?
יריב פישר:

כן .זה באמת יהיה קצר .קודם כל היה לי הכבוד להיות חלק מהוועדה
המקומית מהוועדה שבעצם יצרה את המתווה הזה .זה היה מאוד ייחודי כי
בעצם זאת פעם ראשונה שאנחנו ומשרד התיירות ,פעם ראשונה במדינה
שאנחנו ומשרד התיירות והחברה להגנת הטבע הולכים יחד ב ...כנגד
הקומבינה הזאת שקיימת שם .אני מאוד מאוד שמח עלה החלטה הזאת,
אבל כאן מגיע האבל הגדול .כאילו למעשה מה שאתם כותבים פה ועל זה
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השאלה הנוספת שלי ,אתם כותבים פה שיש הגשה לדיון נוסף .עכשיו,
התאריך שקבוע כאן זה ה 1-לפברואר .אנחנו דיברנו עם אנשים שמה .כולנו
עברנו תקופת בחירות .אני בספק אם אנחנו מחייבים אותם כמו שצריך
וצריך לבדוק את זה ,אם אנחנו מחייבים את ה 478-יחידות האלה על פי
הארנונה הזאת .חלקם אני יודע שלא אבל צריך לבדוק את זה .אבל זה הערת
אגב .ההערה האמיתית שלי וזאת השאלה הנוספת .בידיעה ,ואנחנו בידיעה
ששום דבר לא קורה בשטח ,אנחנו בידיעה שאף אחד עד עכשיו לא לקח שום
חברת ניהול ואנחנו היום כבר ב 11-לחודש ,ויש להם למעשה חודש וחצי.
האם אנחנו ב 1-לחודש הולכים להגיש נגדם  ..או שאנחנו מחכים לערעורים?
זאת השאלה שלי.
משה פדלון:

אני עומד לקיים דיון אצלי בנושא הזה .יש לנו  3חודשים ,אוקטובר נובמבר
דצמבר.

יריב פישר:

אין לנו.

משה פדלון:

לא ,אוקטובר נובמבר דצמבר .אני אומר לך שב 1-לינואר צריך להתחיל,

יריב פישר:

אני אומר לך התאריך היום זה ה 11-לדצמבר,

משה פדלון:

מה?

יריב פישר:

התאריך היום זה  11לדצמבר .אוקטובר נובמבר אין לך כבר יותר.

משה פדלון:

לא ,לא ,בית המשפט אפשר להם  3חודשים,

יריב פישר:

אה ,הבנתי.

משה פדלון:

החל מ 1-באוקטובר ,כתוב.

יריב פישר:

הבנתי.

משה פדלון:

אוקטובר נובמבר דצמבר .ב 1-בינואר הוא אמור .אני אשב עם היועצים
המשפטיים לגבי ההמשך מה אנחנו עושים.

יריב פישר:

התאריך הזה,

משה פדלון:

התאריך הקובע זה פברואר הערעור או שאני יכול לפעול מבחינת האכיפה
החל מ 1-בינואר.

יריב פישר:

אז זאת הבקשה שלי .הבקשה שלי ,ואני אעלה את זה גם כהצעה לסדר ,כי
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מה שהחבר'ה שם עושים 20 ,שנה מורחים את זה 20 ,שנה .עוד ערעור ועוד
ערעור ועוד ערעור והגיע הזמן שאנחנו נעשה לזה סוף 20 .שנה זה מריחה
והערעור עכשיו זה עוד מריחה .אני חושב שכאן החובה שלנו ,כולם כאן ,ב1-
לפברואר כתבי אישום אחרת זה יימרח עוד ועוד ועוד וזה פשוט צחוק .פשוט
צוחקים עלינו שמה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה.
משה פדלון:

אנחנו כאמור נקיים דיון עם כל הגורמים הנוגעים ונחליט .אני כן קיימתי
דיון ב 4-חודשים ,כן ישבנו על המדוכה וכן קבענו את קווי הפעולה בתחום
הזה.

יריב פישר:

אף אחד לא לקח חברת ניהול ,נכון להיום .אף אחד .אין שום חברת ניהול.

משה פדלון:

יריב ,בית המשפט אפשר להם ,נתן להם זמן עד סוף דצמבר .לא יעשו – נשב
בשבועיים הקרובים,

יריב פישר:

הוא נתן להם זמן להפעיל את זה .הם כבר היו צריכים להפעיל .הם לא
עושים את זה .צוחקים עלינו.

משה פדלון:

אני אומר יש ערעור נוסף ,האם אני יכול ,אנחנו מתעלמים מהערעור או
פועלים .נשאל את היועץ המשפטי.

יהודה בן עזרא :אתה יודע שזה מורכב ומסובך.
יריב פישר:

הפעם זה פשוט .הפעם פשוט להגיש.

דובר:

יריב אתה יודע את זה.

יריב פישר:

יש החלטה של בית משפט .נגמר.

משה פדלון:

יש החלטה .נכבד את החלטת בית המשפט ונפעל .אני אקיים דיון בשבועיים
הקרובים ואנחנו נענה את כל הנושא הזה לדיון.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה רבה.
משה פדלון:

בבקשה.

סעיף ו – הצעות לסדר
יוסף (ג'ו) ניסימוב :הצעות לסדר .יש לנו הצעה אחת של מר רונן וסרמן .נושא – מצלמות
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אבטחה עירוניות .בשנים האחרונות ישנן תלונות רבות של תושבי העיר בנוגע
לאלימות ,פריצות לבתים ולרכבים ,כמו גם אלימות פיזית במקומות שונים
בעיר וחוסר ביטחון במיוחד בשעות הערב .כמו כן תושבים רבים מתלוננים
על העובדה  ...צרכים של כלבים שלא נאספים על ידי בעליהם .בערים רבות
ישנו שימוש במצלמות אבטחה כדי לייצר הרתעה בקרב עברייני ניקיון
ועברייני רכוש .היות שמתבצעת אכיפה שוטפת אל מול צילומי המצלמות.
לעיתים ישנם גם מקרים  ..בחודשי הקיץ ,במיוחד ביולי אוגוסט ,ידוע לי כי
ישנה החלטה של ועדת משנה משנת  .. 2014מצלמות ברחבי העיר וכידוע לי
כבר שנתיים נמצא תהליך של מכרז בנושא .בשל כך הצעתי לסדר הינה כי יש
לפרסם לציבור תאריך ברור לכניסה של מצלמות אבטחה עירוניות ברחבי
העיר וביצוע אכיפה באמצעות מוקד עירוני שיתפעל את המצלמות לא יאוחר
מחודש יולי .2019
משה פדלון:

אני מבקש ,זו ההצעה לסדר .אני מבקש מהמנכ"ל לתת בקצרה מה סטטוס
הטיפול.

רונן וסרמן:

ההצעה מדברת מטעם עצמה ,לפני חודשיים ישבתי פה בקהל וכל הזמן
שמעתי את הנושא שזה נמצא בתהליך .אני שומע גם בשטח .זה קשה ,זה
כואב ואני בעצמי סובל מהדברים האלה לעיתים ,במיוחד בקיץ שיש בני נוער
שדי משתוללים .זאת הסיבה שקיוויתי שאנחנו יכולים לבוא ולצאת
בהצהרה לציבור כי הציבור רוצה תשובות ברורות כדי שיידע מתי זה עומד
...

משה פדלון:

רוני ,המקרה הזה מובן ... .את הסטטוס של הטיפול,

רונן וסרמן:

לבוא ולהגיד שכבר בקיץ הקרוב כבר יהיה את זה.

יהונתן יעקובוביץ :סך הכול גם אפשרי יהודה.
יהודה בן עזרא :עד עכשיו לא שמעת בקהל שהכול בטיפול .עכשיו בתור חבר מועצה תשמע
שהכול בטיפול .התשובה האמיתית ,בשנת  2018נקבע תקציב להתחיל בהליך
של הנושא של המצלמות .זה תהליך מורכב ומסובך ,בפרישת תשתיות,
סיבים ותקשורת אלחוטית .הכול בכל מכל וכל .הוצאנו מכרז .אחד
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המכרזים הגדולים ביותר שיצאו בארץ בתחום של המצלמות .בסוף 2018
נבחר ספק זוכה ,חברת "מגלקו" .נחתם הסכם ,נחתם איתם הסכם ובד בבד
התחלנו בהתקנת מצלמות בכמה רחובות כפיילוט .מדובר על פרויקט
תשתית מורכב שידרוש שיתוף פעולה גם של כל הגורמים העירוניים ,הנדסה
וביטחון ,אבל גם עם בזק ומשטרה וגורמים אחרים .הפרויקט מתוכנן
ליישום במשך  ,2019-2020בסדר גודל של תב"ר שנקבע בסך של  20מיליון
שקל .זאת אומרת אנחנו כבר התחלנו בפיילוט בחודשים האחרונים .ב2019-
ניכנס לעבודה יותר מסיבית ובשנתיים האלה ,בהשקעה של  20מיליון שקל,
אנחנו נרשת את העיר במצלמות כעיר חכמה.
משה פדלון:

ברשותך ,אני חושב שהתשובה של המנכ"ל היא מספקת .אני חושב או שנסיר
את ההצעה מסדר,

רונן וסרמן:

אני רק שואל האם ניתן לצאת לפחות באיזשהו תאריך חלקי?

יהודה בן עזרא :אמרתי.
יהונתן יעקובוביץ :יהודה ,יהודה ,שמענו שאתה אומר נתפרש ב ,2019-ב ,2020-א' זה נכון
מה שאתה אומר.
יהודה בן עזרא :יש חלוקת תקציב.
יהונתן יעקובוביץ :לא ,לא ,זה ברור.
יהודה בן עזרא :הרכבת מצלמות זה דבר מסובך.
יהונתן יעקובוביץ :גם בשבילכם זה יהיה יותר טוב שתבואו לציבור ותגידו עד סוף 2019
נתקין איקס מצלמות .ב 2020-נתקין עוד איקס .שיידעו למה הולכים .אני
מסכים איתך שזה מסובך וזה מורכב וכדומה אבל אין לזה ציפייה.
יהודה בן עזרא... :
יהונתן יעקובוביץ :ואז אתה גם תהייה חייב לעמוד בזה.
יהודה בן עזרא :אתה מכיר אותי .אני אף פעם לא מבטיח דבר שאני לא מסוגל לקיים.
יהונתן יעקובוביץ :או קיי ,אז אל תבטיח.
יהודה בן עזרא :אז אני לא רוצה להבטיח.
יהונתן יעקובוביץ :הבנתי.
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יהודה בן עזרא :מה שאני רוצה להגיד שאני אשתדל שבישיבת המועצה הבאה ,לא בישיבת
התקציב ,אחרי ישיבת התקציב ,אני אשב עם אנשי המקצוע ,אוכל לתת לכם
צפי מה אנחנו עושים ב.2019-
משה פדלון:

אני מציע שתסיר את ההצעה מסדר היום.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :הסיר ,תודה רבה.
משה פדלון:

מסכים?

רונן וסרמן:

מסכים.

משה פדלון:

תודה למנכ"ל .תודה לרונן .בבקשה.

סעיף ז – מינוי ועדות/תאגידים
.1

דירקטוריון החברה העירונית לפיתוח הרצליה בע"מ

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מינוי ועדות .דירקטוריון החברה לפיתוח הרצליה בע"מ .חברי המועצה,
יהודה בן עזרא :רגע ,רגע ,שנייה ,בבקשה לשים לב שיש בתחום של ועדות ודירקטוריונים
ואחר כך בנושא של תמיכות ,יש מספר עובדים שיש להם ניגוד עניינים .הם
יצטרכו לצאת מן הישיבה.
יריב פישר:

לא עובדים ,חברי מועצה.

יהודה בן עזרא :חברי מועצה .סליחה ,חברי מועצה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :נכון.
יהודה בן עזרא :אני חושב שחברי מועצה עובדים אצלי.
יריב פישר:

הבנתי את זה.

יהודה בן עזרא :אתה הוותיק .החדשים עוד לא קלטו.
יוסי קוממי:

מה ניגוד העניינים?

משה פדלון:

יש משפחה.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

יש עסקים באותו ,הוא ייצא החוצה.

יהודה בן עזרא :אחד אחד תקריא.
מאיה כץ:

תיכף תגיע לזה ,תשאל.
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יוסף (ג'ו) ניסימוב :דירקטוריון החברה לפיתוח הרצליה בע"מ  -חברי המועצה :משה פדלון
יושב ראש,
יהודה בן עזרא :לא צריך לקרוא .כל אחד יש לו את זה מול העיניים.
מאיה כץ:

כן ,אבל השאלה אם השינויים שאנחנו העברנו ,אהוד ,איפה אתה?

אהוד לזר:

כן ,פה.

מאיה כץ:

או קיי.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מי בעד?
מאיה כץ:

תקריא בבקשה את השמות כדי שנדע שמה שיש לכם ,יש גם לנו.

יהונתן יעקובוביץ :בוא ,לא צריך להקריא את השמות של כולם .רק של חברי המועצה.
מאיה כץ:

כן.

יהונתן יעקובוביץ :כן ,רק חברי מועצה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :משה פדלון יושב ראש .עופר לוי ,יהונתן יסעור,
מאיה כץ:

תרוץ על זה ג'ו.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :אלעד צדיקוב וגרי גוזלן.
יהונתן יעקובוביץ :יופי.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :יופי .מי בעד?
עו"ד ענת קרן בהרב:

אני רק רוצה לציין ... ,קריטריונים ,נציגי ה ...נציגי ציבור ועובדי

העירייה .המימון שלהם כפוף לאישור של הוועדה למינויים במשרד הפנים
וזה ייכתב בפרוטוקול.
יהונתן יעקובוביץ :ברור.
אייל פביאן:

רק עוד שאלה ,הבהרה קטנה .אמרו פה משהו על ניגוד עניינים .את יכולה
לחדד את זה?

עו"ד ענת קרן בהרב :אני אבדוק את זה .מי שיש לו ניגוד עניינים,
אייל פביאן:

לא ,לא ,כי זה עלה באוויר.

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :אייל ,זה לא באוויר .נגיע לדירקטוריון,
(מדברים יחד)

"חבר" – הקלטה ותמלול

12223

59

ד.נ.

יהודה בן עזרא :כשאני אגיע למישהו מסוים ,הוא ייצא.
יהונתן יעקובוביץ :אגב ,לגבי העניין של הוועדות .בועז ,כבר נפתר העניין ,הדבר הזה במשרד
הפנים?
יהודה בן עזרא :בועז ,אל תענה לו .הוא צריך לשאול אותי.
יהונתן יעקובוביץ :אתה לא יודע אבל.
(מדברים יחד)
יריב פישר:

יהודה ,שאלה אינפורמטיבית .אדם שכיהן ב 5-השנים האלה דירקטור והוא
בסך הכול ממשך או באותו דירקטוריון או בדירקטוריון אחר ,הוא צריך
לעבור שוב את אותה הוועדה?

יהודה בן עזרא :לא .לא צריך .מי שאושר,
מאיה כץ:

החברות הכלכליות עוברות ועדה.

יהונתן יעקובוביץ :התאגידים.
משה פדלון:

או קיי.

מאיה כץ:

כן ,התאגידים.

יהונתן יעקובוביץ :אבל לא ועדות עירונית.
משה פדלון:

הצבענו פה אחד.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,רינה ,הצבענו פה אחד על סעיף .1

 .2דירקטוריון החברה העירונית לפיתוח התיירות וחוף הים בע"מ
יוסף (ג'ו) ניסימוב :דירקטוריון החברה העירונית לפיתוח התיירות וחוף הים בע"מ .חברי
המועצה שיהיו שם זה עופרה בל יושב ראש ,יהונתן יסעור ,איתי צור ,צבי
וייס ,אייל פביאן .מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

 .3דירקטוריון החברה למרכזים קהילתיים
יוסף (ג'ו) ניסימוב :דירקטוריון החברה למרכזים קהילתיים.
משה פדלון:

אני יוצא מהישיבה .חכה.
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(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :שלי רפפורט ,ברגע שיש לה אישור משרד הפנים להיות עובדת עירייה ,יש
לה אישור גם להיות חברת דירקטוריון.
עו"ד ענת קרן בהרב :לא ,היא צריכה לעבור את הוועדה.
יהודה בן עזרא :אבל עדיין צריך לעבור את הוועדה .כולם.
עו"ד ענת קרן בהרב :אף אחד עוד לא עבר.
יהודה בן עזרא :כן.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :פה אחד? פה אחד ,תודה.
ירון עולמי:

אבל את אומרת משהו ענת ,שנייה ,מה זה אף אחד לא ,אני באופן אישי זוכר
שעברו פעם שעברה את הוועדה.

עו"ד ענת קרן בהרב :הייתה תקופה ארוכה שאנחנו  ...ומשרד הפנים לא דן ברצינות בנציגי
העירייה ולכן תקופה ארוכה נציגי העירייה לא אושרו.
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :הצבענו פה אחד על מרכזים קהילתיים.

 .7בני הרצליה
יהודה בן עזרא :עכשיו אנחנו נעבור לבני הרצליה .מאיה ,גם את מוזמנת לצאת.
מאיה כץ:

איך קפצתם?

יהודה בן עזרא :אני לא רוצה כל הזמן להכניס ולהוציא .אותך לא איכפת לי .את ראש העיר
אני לא רוצה להכניס ולהוציא.
מאיה כץ:

תשמע ,אין בעיה .אתה יודע,

יהודה בן עזרא :בני הרצליה,
יוסף (ג'ו) ניסימוב :בני הרצליה .רשמנו שיצאת.
יהודה בן עזרא :בני הרצליה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :עופר לוי יושב ראש ,יהונתן יעקובוביץ' ,אורן אוריאלי ,יריב פישר .מי
בעד?
דובר:

רק על חברי מועצה אנחנו מצביעים?
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יוסף (ג'ו) ניסימוב :כן.
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :אייל ,אנחנו יכולים רק חברי מועצה ,כי במשך היום היו שינויים בחברי
מועצה .כל השאר אין שינוי.
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :תקראו למאיה.
אייל פביאן:

אני נמנע .תרשום נמנע.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מר פביאן נמנע.
יהודה בן עזרא :איפה?
אייל פביאן:

נמנע בבני הרצליה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :בבני הרצליה ,נכון?
אייל פביאן:

נמנע.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :בבני הרצליה?
אייל פביאן:

כן.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :בסדר גמור.
(מדברים יחד)

 .4החברה לאומנות ותרבות
יוסף (ג'ו) ניסימוב :החברה לאומנות ותרבות הרצליה .החברה לאומנות ותרבות הרצליה
בע"מ .חברי המועצה הם :משה פדלון יושב ראש ,עופר לוי ,איתי צור ,גרי
גוזלן ,אייל פביאן .מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

 .5על"ה
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תאגיד על"ה הרצליה – עמותה למען הקשיש .עמותה רשומה .חברי
המועצה הם :משה פדלון יושב ראש ,צבי וייס ,תמר גרוסמן .לגבי עובדי
עירייה ,אנחנו מחליפים את הילה רוזן באיילה הראל .מי בעד? תודה רבה.
אייל פביאן:

רגע ,אתה עושה רק  ..כל פעם?
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יוסף (ג'ו) ניסימוב :אם אתה נגד,
אייל פביאן:

אני לא נגד .אני נמנע.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :אתה נמנע.
אייל פביאן:

תרשום שאני נמנע.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מר פביאן נמנע.

 .6בריכת נורדאו
יוסף (ג'ו) ניסימוב :בריכת נורדאו – מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש הרצליה בע"מ.
חברי מועצה הם :עופרה בל ,עופר לוי ויוסי קוממי.
יריב פישר:

רגע ,רגע ,מה?

יוסף (ג'ו) ניסימוב :בריכת נורדאו.
יריב פישר:

מי זה הנציג,

יוסף (ג'ו) ניסימוב :של מי?
יריב פישר:

של ה ,איך זה נקרא שמה,

עו"ד ענת קרן בהרב :נציגי העמותה ,לא אנחנו ממנים את נציגי העמותה.
יריב פישר:

אין פה נציג בכלל?

יהודה בן עזרא :נציגי העמותה ,נציגי העמותה ,אני מבקש לפנות אליי.
יריב פישר:

כן ,מי הנציג של העמותה?

יהודה בן עזרא :אתה חבר מועצה ותיק.
יריב פישר:

מי נציג הוועד?

יהודה בן עזרא :נציג העמותה של הוועד הם צריכים למסור לנו את שמותיהם.
יריב פישר:

פה אין מישהו מהם?

יהודה בן עזרא :אין אף אחד מהם.
יריב פישר:

או קיי.

יהודה בן עזרא :אם אתה מתכוון לרוני נווה ,הוא לא נציג של הוועד.
יריב פישר:

אתה ענית.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :בא ונגח .נראה מי יהיה השוער .מי בעד? מי נמנע? פביאן נמנע .היתר
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בעד.

 .8תאגיד הביוב והמים
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תאגיד הביוב והמים .המועצה מתבקשת,
יונתן יעקובוביץ' :המים צריך להיות לפני הביוב .קודם יש מים.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :המים והביוב .יונתן בסדר .רשמתי את זה ככה .המועצה תתבקש
להאריך את כהונת יושב ראש הדירקטוריון רונן שפירא ולמנות חברי
דירקטוריון חדשים כלהלן :איתי צור חבר מועצה ,יונתן יעקובוביץ' חבר
מועצה .בעובדי העירייה במקום הילה רוזן ימונה מר שלומי אסולין .מי בעד?
דוברת:

מי יושב ראש?

יונתן יעקובוביץ' :אתם יכולים להגיד לטובת מי שלא מכיר את רונן שפירא שידעו עליו.
דוברת:

הוא היה טייס ,אחד הטייסים הכי בכירים.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

קודם כל בקדנציה הקודמת הוא עשה את זה בהצלחה רבה.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

שנייה חברים ,אי אפשר.

דובר:

אנחנו מאריכים לו את הקדנציה .מה הוא היה לפני כן?

יהודה בן עזרא :שני דברים .א' – רונן שפירא הוא טייס חיל האוויר .הוא טייס ניסוי ראשי
של תע"ש .אחד  ...ואבא שלו היה טייס ,אחד הטייסים  ...עם ניסיון גדול
מאוד בניהול ובהמצאות של תחום הטייס .כבוד גדול לנו שאחד כזה הוא
יושב ראש.
יהונתן יעקובוביץ :יש לי אבל הערה קטנה .אני אישית באמת לא מכיר את רונן שפירא ואני
מניח שכל מה שאתם אומרים עליו זה נכון .אני חושב ששווה לשקול כן
החלפה של האדם הזה משתי סיבות .סיבה ראשונה – תביעה ייצוגית שאתה
היית חייב להיות מעורב בה ,שקרו כאלה דברים ואחרים והעירייה חוייבה
במיליוני שקלים כדי לתקן כאלה ,...
יהודה בן עזרא ... :לא הייתה בתקופתו .זה הייתה בתקופה לפני.
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יהונתן יעקובוביץ :אז תבדוק את זה.
יהודה בן עזרא :אז אין סיבה.
יהונתן יעקובוביץ :תבדוק.
יהודה בן עזרא :אין סיבה.
יהונתן יעקובוביץ :אתה טועה.
יהודה בן עזרא :ואם יש סיבה ,אנחנו לא מקבלים את הסיבה.
יהונתן יעקובוביץ :בסדר ,אל תקבל ,אתה לא חייב לקבל.
יהודה בן עזרא :לא מקבל.
יהונתן יעקובוביץ :והסיבה השנייה ,והסיבה השנייה שאני חושב שהיא קצת יותר מהותית
זה ששמענו קודם את אחד התושבים פה וזה דווקא כאן קרה בתקופתו ,אני
אישית גם הייתי עד לזה עם...
משה פדלון:

 ...ממצאי הבדיקה.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

זה לא הוגן.

יהונתן יעקובוביץ :תן לי לסיים .אני עוד לא אמרתי כלום.
משה פדלון:

אתה שמעת צד אחד .צריך להביא את הצד השני .מנכ"ל העירייה גם
אובייקטיבי ,ישמע את הצדדים ויביא את המסקנות.

יהודה בן עזרא .. :גזר דין,
יהונתן יעקובוביץ :לא ,אני רק ,תקשיבו לי.
יהודה בן עזרא :יש לי עצת ידיד.
יהונתן יעקובוביץ :נו,
יהודה בן עזרא :יש לי עצת ידיד.
יהונתן יעקובוביץ :אבל זה לא יעזור לך ,אתה יודע שאני אגיד מה שאני רוצה.
יהודה בן עזרא :לא ,לא מכובד.
משה פדלון:

בוודאי.

יהודה בן עזרא :לא מכובד לדבר לגופו של אדם כזה .תשכח את השאלות שלך .אתה רוצה,
אחר כך לבוא לדבר,
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יהונתן יעקובוביץ :יהודה ,יהודה,
יהודה בן עזרא :לא מכובד.
יהונתן יעקובוביץ :יהודה ,אתה צודק ,אתה צודק .אני לא הייתי צריך להשתמש בשם
ואמרתי מראש אני לא מכיר את הבן אדם ,אני לא אומר,
יהודה בן עזרא :אז גמרנו.
יהונתן יעקובוביץ :לגבי יכולותיו וכדומה .אני רק אומר שתי עובדות שאי אפשר להתווכח
איתן.
יהודה בן עזרא :עזוב אותם.
יהונתן יעקובוביץ :המקרה הזה והמקרה הזה ,שווה לבדוק את העניין .זה כל מה שאני
אומר .לא אמרתי לפטר אותו ,לא אמרתי שהוא לא בסדר .פשוט לבדוק את
זה.
יהודה בן עזרא :כן ,שמעתי.
משה פדלון:

או קיי.

יהודה בן עזרא :רק דקה ,סליחה דקה אחת .היועצים המשפטיים שמנהלים לנו את החיים
 ..בתאגיד המים אני צריך ,בהרכב הזה אני צריך לשים אישה ,אז אנחנו
נאשר ברשותכם בסבב טלפוני מחר בבוקר את האישה שתהייה בתאגיד
המים .עובדת עירייה ,נבחר עובדת עירייה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :לשים אישה במקום הילה רוזן.
יהודה בן עזרא :נעשה את זה ברשותכם אישור טלפוני.
יהונתן יעקובוביץ :יש לי הצעה יותר פשוטה בשבילך .אני חושב שכל חברי המועצה יסכימו
עם כל החל טה שלך ושל ראש העיר לגבי מי שיחליט ואז לא צריך את
האישור.
יהודה בן עזרא :ככה אני אוהב אותך .כמעט ככה ,כל הישיבות.
יהונתן יעקובוביץ :חבר שלא הצעתי שתטלפן לכולנו מחר בבוקר.
יהודה בן עזרא :אבל אני אצלצל אליך .מה שאנחנו נחליט יהיה מקובל עליהם.
יהונתן יעקובוביץ :כן ,במקום שתעשו סבב טלפוני.
יהודה בן עזרא :מי בעד על שתי ההצעות?
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יוסף (ג'ו) ניסימוב :מי נגד? נמנע? פביאן נמנע.
(מדברים יחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :חברת מוסדות חינוך.
יהודה בן עזרא :יהונתן ,בזכות מה שאמרת אני יכול לרכוש  ...המים.
(מדברים יחד)
מאיה כץ:

אני רק רוצה להציע שזאת תהייה מישהי מאגף הנדסה ,מתשתיות ,שיש לה
ידע ,יכולת ,הבנה ,בדיוק כמו שנמצאת פה אביבה .אביבה פה כבר.

יהודה בן עזרא :אביבה פה.
מאיה כץ:

צריך עוד אחת.

יהונתן יעקובוביץ :הממשק הכי גדול שיש לתאגיד המים  ..מחלקת ההנדסה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :יש את אביבה.
יריב פישר:

אני רוצה מישהו מכספים.

יהודה בן עזרא :הוא רוצה מישהו מכספים.

 .9חברות מוסדות חינוך
יוסף (ג'ו) ניסימוב :חבר מוסדות חינוך .חברי המועצה :איתי צור יושב ראש ,אלעד צדיקוב,
תמר גרוסמן ויוסי קוממי .מי בעד?
יריב פישר:

תראה ,פה לא כתוב כאן.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :לא כתוב .הוספנו אותו ,הכניסו לכם נציג אופוזיציה ,הוספנו אותו היום.
לא הספקנו.
יריב פישר:

לא ,לא רשום לנו.

משה פדלון:

זה בסדר ,אני מרים יד.

יריב פישר:

תודה רבה.

יהודה בן עזרא :המנכ"ל יכול גם להצביע?
דוברת:

אפשר להפוך את בית הכנסת למוסד חינוך ואז לשפץ.

(מדברים יחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מי בעד חבריא?
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עוד הפעם.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מי נגד? מי נמנע? אנחנו סופרים ביחד.
(מדברים יחד)

 .10תאגיד קבורה
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תאגיד קבורה .חברי המועצה :משה ועקנין יושב ראש ,אלעד צדיקוב,
צבי וייס ,יוסי קוממי.
מאיה כץ:

יש לי רק שאלה טכנית .אנחנו בעד אבל יש לי שאלה טכנית .למה אנחנו לא
ממנים היום גם את נציגי ציבור?

יוסף (ג'ו) ניסימוב :נציגי מועצה דתית?
מאיה כץ:

כן.

עו"ד ענת קרן בהרב :נציגי המועצה הדתית ...
(מדברים יחד)
מאיה כץ:

רגע ,זה לא,

עו"ד ענת קרן בהרב :אנחנו לא ממנים אותם.
יהונתן יעקובוביץ :הם לא צריכים את האישור שלנו גם?
עו"ד ענת קרן בהרב :לא .הם לא צריכים את האישור שלנו.
(מדברים יחד)
דוברת:

אבל למה רק הגברים קוברים את הנשים?

עו"ד ענת קרן בהרב :אנחנו  ..ביחס ל...
(מדברים יחד)
עו"ד ענת קרן בהרב :שיש חלוקה מגדרית נכונה ,זה מה שאנחנו עושים.
אייל פביאן:

סליחה רגע ,מי היה היושב ראש של תאגיד הקבורה בקדנציה הקודמת?

יהונתן יעקובוביץ:

קוממי.

יהודה בן עזרא :קוממי.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מר קוממי.
יוסי קוממי:

מר קוממי ,התקדמתי.
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יוסף (ג'ו) ניסימוב :מי בעד?
יהודה בן עזרא :אייל ,בתקופה שלו מספר הנקברים עלה.
(מדברים יחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תאגיד הקבורה ,מי בעד?
(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מי נגד? נמנע? פה אחד חבר'ה.
משה פדלון:

קדימה ג'ו.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :ועדת החינוך .איה פרישקולניק יושב ראש,
מאיה כץ:

מה עם ועדת ביקורת?

דובר:

ביקורת ,ביקורת קודם ג'ו.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :רגע ,רגע,
משה פדלון:

אתה רוצה שהם יגישו עוד שאילתא עכשיו?

 .11ועדת ביקורת
יוסף (ג'ו) ניסימוב :סליחה ,לא ,לא ,רגע .ועדת ביקורת ,זה כבר מגיע ל ,...מאיה כץ יושב
ראש ,איתי צור ,דניאל אייזנברג ,יהונתן יסעור ,יריב פישר.
יונתן יעקובוביץ' :רגע ,רגע ,לפני ההצבעה ,לפני ההצבעה .מה גודל הוועדה ,גודל הוועדה
הזאת הוא מוגדר בחוק?
משה פדלון:

כן.

יונתן יעקובוביץ' :זאת אומרת זה גודלה.
משה פדלון:

זה ועדת חובה.

יונתן יעקובוביץ' :לא ,ברור .אני שואל גודל הוועדה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :ועדה סטטוטורית.
יהודה בן עזרא :אין מה לעשות.
מאיה כץ:

לא אישרנו כי הם היו צריכים להוציא את חברי ההנהלה מתוך הישיבה כדי
להכניס אתכם כי אתם לא בהנהלה ,או חלק מכם.
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יונתן יעקובוביץ' :רגע ,רגע ,יש לי עוד שאלה ליועצת המשפטית.
משה פדלון:

חברים,

יהונתן יעקובוביץ :אתה לא יכול לפנות אליה .אתה צריך לפנות ליהודה.
יונתן יעקובוביץ' :סליחה ,אני אפנה ליהודה ,אין בעיה .ועדת הביקורת מנחה את מבקר
העירייה ,נכון?
מאיה כץ:

לא.

יונתן יעקובוביץ' :מה לא?
מאיה כץ:

למבקר העירייה יש סקר סיכונים שהוא בודק,

יונתן יעקובוביץ' :אני שאלתי את המנכ"ל.
מאיה כץ:

אבל זו התשובה.

יהודה בן עזרא :את לא מונית עוד ,עוד לא הצביעו .חכי שיצביעו.
מאיה כץ:

אבל נתתי לו תשובה.

יהודה בן עזרא :את עונה כיושב ראש .חכי ,אולי לא ,אולי לא יצביעו שאת תהיי היושב
ראש.
מאיה כץ:

יכול להיות.

יהודה בן עזרא :חכי.
מאיה כץ:

רק זה החוק .מה לעשות.

יהודה בן עזרא :מבקר העירייה עושה כאמור סקר סיכונים ובא עם הצעה מה לבקר.
לפעמים גם אנחנו ,גם ראש עיר וגם מנכ"ל שרואים איזה משהו שהוא צריך
ביקורת של מבקר העירייה ,פונים למבקר העירייה ,אחר כך הוא יושב עם
יושב ראש ועדת ,יושב ראש ועדת הביקורת שייבחר או תיבחר ,והם בונים
את תוכנית העבודה שלהם.
אייל פביאן:

או קיי ,מה ,מה מבחינת העובדה שדו"חות ביקורת מוגשים על תקופה
ש יושב ראש ועדת ביקורת כיהן בה ועושים עליו ,על התקופה שהוא כיהן ,את
הדו"חות?

מאיה כץ:

מה?

אייל פביאן:

מבקר העירייה עושה דו"חות על תקופות אחורה ,נכון?
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יהודה בן עזרא :כן.
אייל פביאן:

עכשיו אתה אמרת כרגע ,שמבקר העירייה דן לעיתים עם יושב ראש ועדת
הביקורת על נושא הביקורת וכולי.

יהודה בן עזרא :כן.
אייל פביאן:

אני שאלתי את השאלה כרגע ,בעיקר ליועצת המשפטית באמצעותך ,האם
אדם שמבוקר על תקופה שבה הוא כיהן בתפקידים מסוימים ,שהוא מכהן
כיושב ראש ועדת ביקורת או כחבר ועדה ,יש פה חברי מועצה שכיהנו גם
בקדנציות קודמות ,מה חל הדין במקרה כזה? הם מבקרים את התקופה
שהוא היה בתפקיד והוא עכשיו מנחה את המבקר.

יהודה בן עזרא :הביקורת היא על אגפי העירייה.
משה פדלון:

אייל ,יש,

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :את הבנת את השאלה?
עו"ד ענת קרן בהרב :אני הבנתי.
אייל פביאן:

השאלה ברורה.

עו"ד ענת קרן בהרב:

השאלה ,השאלה ברורה .רק אני אומרת שקשה לדון בנושאים

תיאורטיים .בפועל הביקורת של מבקר העירייה היא בדרך כלל לעירייה,
לאגפי העירייה ולתהליכים.
דובר:

ברור.

עו"ד ענת קרן בהרב :או קיי ,אז העירייה משיבה ,והעירייה משיבה לביקורת .אני עוד לא
יו דעת שקורה כזה דבר .אם ניתקל בבעיה כזאת ,אז אנחנו נראה אם תיווצר
איזושהי בעיה ,אבל גם ראש העיר משיב לדו"חות הביקורת ומתייחס אליהם
במהלך ה ,במהלך התקופה למרות שהם דנים בפעילות כל העירייה כשהוא
אחראי עליה .אז צריך לראות את הדברים .אם תהייה בעיה איזושהי
ספציפית ואתה מדבר על הדיון בוועדה ,כיושב ראש ועדת ביקורת ,אנחנו
נבחן את זה.
אייל פביאן:

אבל היו דברים מעולם ואותו חבר ועדה יצא מהדיון.
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עו"ד ענת קרן בהרב :כן ,אז אני אומרת.
אייל פביאן:

זאת אומרת אם מישהו בוועדה ,אפילו יושב ראש ועדה ואם תיקחו דו"ח
שרלוונטי אליו ,והוא בעל תפקיד בשעות ,הוא יוצא מהדיון?

עו"ד ענת קרן בהרב :כן.
אייל פביאן:

בסדר .זה התשובה.

עו"ד ענת קרן בהרב :אני לא אומרת באופן תיאורטי .אם תהייה בעיה כזאת ,אנחנו נבחן
אותה .אם תהייה בעיה של ניגוד עניינים ,נצטרך לפתור אותה.
אייל פביאן:

או קיי.

יהודה בן עזרא :מי בעד?
משה פדלון:

מי בעד?

יוסף (ג'ו) ניסימוב :נגד? מי נמנע?

 .12ועדת חינוך
יוסף (ג'ו) ניסימוב :ועדת החינוך .איה פרישקולניק יושב ראש ,אורן אוריאלי מ"מ יושב
ראש ,עופר לוי ,דנה ינאי אורן ,מאיה כץ ,תמר גרוסמן ,איתי צור ,צפי
מיכאל ,עופר אילות ,נציג ועד הורים ,נציג מועצת התלמידים .מי בעד?
מאיה כץ:

ועדת?

יוסף (ג'ו) ניסימוב :ועדת חינוך .מי נמנע? תודה.

 .13ועדת רווחה
יוסף (ג'ו) ניסימוב :ועדת רווחה .ראיתם את השמות? זה הרבה אנשים .היושב ראש הוא
משה פדלון וממלא מקום מר משה ועקנין .מי בעד? מי נמנע? נגד? כולם.
יוסי קוממי:

נראה שאתם מתגעגעים לזה שאני אדבר ,נכון?

(מדברים יחד)
יוסי קוממי:

אדוני ראש העיר ,אין בעיה,

משה פדלון:

לא ,יוסי אמרנו ,יוסי ,יוסי,

יוסי קוממי:

לא ישעמם לכם.
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משה פדלון:

זאת הישיבה שכולנו נצרף חברי מועצה.

יוסי קוממי:

לא ,אני רק מצי ע ,או שזאת ישיבת מועצה או שזה ישיבה של בידור .חלק
היה בידור של העיר.

משה פדלון:

לא ,לא ,חס וחלילה .יוסי ,בתחילת הישיבה אמרתי,

יוסי קוממי:

 ..בשבילי.

משה פדלון:

יוסי ,יוסי ,בתחילת הישיבה אמרנו נציין את,

(הנוכחים צוחקים)
משה פדלון:

יוסי ,אנחנו בתחילת הישיבה אמרנו  ..חבר המועצה ,הוא ציין אותי ,הוא
ציין את ועקנין ,לא ציין אותך .ביקשתי שיציין אותך .זה לא,

יוסי קוממי:

זה מצוין.

משה פדלון:

סיכמנו.

יוסי קוממי:

תודה.

 .14ועדת הביטחון
יוסף (ג'ו) ניסימוב :ועדת הביטחון .איתי צור יושב ראש ,ירון עולמי ,משה ועקנין ,אלעד
צדיקוב ,יוסי קוממי ,אייל פביאן .אלה חברי המועצה שבוועדה .מי בעד?
יוסי קוממי:

דרך אגב ,יש לוועדה הזאת תקציב?

משה פדלון:

מה?

יוסי קוממי:

יש לה תקציב לוועדה הזאת?

משה פדלון:

תשבו ,תדונו על הנושאים ,יהיה תקציב.

יהודה בן עזרא :התקציב לאגף הביטחון,
משה פדלון:

יש תקציב  ...יש יזומה ,הצעה כזאת או אחרת,

יוסי קוממי:

אין בעיה.

משה פדלון:

נשמח לשמוע ונתקצב .כן?

 .15ועדת איכות הסביבה
יוסף (ג'ו) ניסימוב :ועדת איכות הסביבה .עופר לוי יושב ראש חבר מועצה ,עופרה בל ,דנה
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ינאי אורן ,יונתן יעקובוביץ' ,והיתר שרשומים כאן .מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

 .16ועדת הנחות בארנונה
יוסף (ג'ו) ניסימוב :ועדת הנחות בארנונה .יושב ראש משה ועקנין ,חברי מועצה איה
פרישקולניק ויוסי קוממי והיתר שרשומים כאן .מי בעד? פה אחד ,תודה
רבה.

 .11ועדת משנה להקצאות קרקע
יוסף (ג'ו) ניסימוב :ועדת המשנה להקצאות קרקע ,ראש העיר ,ראש העיר,
דובר:

קרקעת אותם.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :הייתי בבני עקיבא .משה פדלון יושב ראש .חברי המועצה צבי וייס,
אלעד צדיקוב ,יונתן יסעור ורונן וסרמן.
משה ועקנין :רגע ,יש לי פה להוסיף  ...הספיק להודיע לכם,
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מה?
משה ועקנין :להוסיף אותי לוועדה הזאתי.
עו"ד ענת קרן בהרב :איזו ועדה?
משה ועקנין :המשנה לקרקע.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :לא שילמת ,אי אפשר.
משה ועקנין :אני מבקש שיוסיפו אותי.
עו"ד ענת קרן בהרב :לא ,אנחנו צריכים,
דובר:

יש הוראות חוק מאוד ספציפיות,

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :רק רגע .אתה חבר מועצה ותיק .אתה ביקשת ,אין לו סמכות להגיד לך כן.
משה ועקנין :לא ,הוא לא אמר לי כן,
יהודה בן עזרא :זה ההרכב.
דובר:

 ...אליכם.

יהודה בן עזרא :לא ,אנחנו לא יכולים להוסיף עכשיו.
משה ועקנין :למה לא?
יהודה בן עזרא :יש חוקים כמה יכולים להיות.
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משה ועקנין :אז תבדקו את זה בבקשה.
יהודה בן עזרא :תשכנע או את צדיקוב או את וייס לתת לך,
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מי בעד? מי בעד ,חבריא? מי נמנע? פה אחד ,תודה רבה.

 .18בית פוסטר
יוסף (ג'ו) ניסימוב :בית פוסטר ,לטובת הליך הפירוק של עמותת בית פוסטר המועצה
מבקשת לאשר מינויים של יהודה בן עזרא מנכ"ל ויונתן יסעור חבר המועצה.
מי בעד? יש נמנעים? נגד אין ,פה אחד ,תודה רבה.

סעיף ז – מינוי עוזר אישי לסגן ראש העיר
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מינוי עוזר אישי לסגן ראש העיר .המועצה מתבקשת לאשר מינויו של
מר שחר לוי כעוזר אישי לסגן ראש העיר .מדובר בחוזה אישי מיוחד לעובד
במשרת אמון והעסקתו מותנית בהחלטת מליאת הרשות המקומית .דירוג
שכרו של מר שחר הלוי יהיה  30עד  40אחוז משכר המנכ"ל .לזימון צורף
מסמך הגזבר לאישור תקציבי להעסקתו של מר שחר לוי כעוזר אישי לסגן
ראש העיר ,מי בעד?
אייל פביאן:

רגע ,רגע .אפשר לשאול שאלות?

יוסף (ג'ו) ניסימוב :כן .יריב ,היית ראשון.
אייל פביאן:

האם יש לכל סגני ראש העיר עוזרים?

דוברת:

כן.

דוברת:

כן.

משה פדלון:

החוק מאפשר להם.

אייל פביאן:

לא ,אני יודע .אני שואל אם אצלנו לכל סגן,

משה פדלון:

שנייה ,אני לא פותח את זה לדיון .העלו את מספר ה ...לגבי היתר ,טרם
סוכם אבל החוק מאפשר לכל סגן ראש עיר לקבל עוזר אישי  ...לשכה .אנחנו
עכשיו מעלים את העוזר של עופר לוי.

יהודה בן עזרא :אני מקווה אישית שזה יהיה האחרון.
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מה אתה אומר.

יהודה בן עזרא :אמרתי את דעתי.
דוברת:

אתה מסתבך עם אנשים.

(מדברים יחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מר פישר בבקשה.
יריב פישר:

כן ,זה לא לשחר ,זה לא אישי ,אני מחבב אותו אבל האם זה מותר להיות
מישהו שהיה ברשימה לעבוד בעירייה?

עו"ד ענת קרן בהרב :מדובר בתפקיד אמון.
משה פדלון:

אמון.

דובר:

משרת אמון ,למה לא?

משה פדלון:

משרת אמון.

יריב פישר:

אפילו שהוא נמצא ברשימה ,זה לא משנה?

דובר:

לא ,השאלה היא לגיטימית.

דובר:

דווקא מי שנמצא ברשימה יכול להסיר את עצמו מהרשימה ,אז זה מכתב
פשוט למשרד הפנים ובכך פוטר את הזיקה.

יריב פישר:

לא הסיר.

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :אז מר שחר לוי ,לאור הערתו של מר פישר ,שיוציא מכתב שהוא מתפטר מ,
(מדברים יחד)
יהונתן יעקובוביץ :מה זה קשור שהוא ברשימה?
יהודה בן עזרא :יונתן ,לא חשוב ,זה ...
יריב פישר:

 ...בחדרה ,ערים אחרות.

משה פדלון:

אני יודע.

(מדברים יחד)
דובר:

יונתן ,במקום להתווכח תבדוק ואם צריך תעשה ,אם לא אל תעשה.

יהונתן יעקובוביץ :אם יגיע מצב ששחר יצטרך להיכנס למועצה הוא יצטרך להחליט ,או
שהוא לא נכנס או שהוא נכנס ו,
מאיה כץ:

לא ,יונתן .יש חוק שאומר שברגע שאתה חבר ברשימה ואז אתה נכנס לעבוד
בעירייה שבה היית מועמד ,לפני אתה צריך להגיש מכתב התפטרות רשמי
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מטעם הרשימה למשרד הפנים .זה כל הפרט הטכני שהוא ניסה להסביר ,זה
הכול.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

בבקשה ,הערה נכונה ,פישר .קדימה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מי בעד ,חבריא? מי נגד? נמנעים? את רושמת? קוממי,
דוברת:

בטח שבעה.

דובר:

נכון.

דובר:

אה ,סליחה ,גארי לא פה אז זה .6

יוסף (ג'ו) ניסימוב :שישה .לא ,זה שבעה עם יוסי ,סליחה .שבעה נגד.
יהודה בן עזרא :בשביל זה הושבתי אותם ככה ש,
דובר:

לא נגד ,נמנעים.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :נמנע ,נמנע ,סליחה.
יהודה בן עזרא :נמנעים.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :צודק ,סליחה.
יהודה בן עזרא :מה פתאום  ...נמנעים ,הם לא חייבים להצביע.

סעיף ח – החלטה עקרונית לנושא תמיכה במנהלת עירונית להתחדשות עירונית וקידומי
מיזמי התחדשות עירונית
יוסף (ג'ו) ניסימוב :החלטה עקרונית לנושא תמיכה במינהלת עירונית להתחדשות עירונית.
משה פדלון:

חברים ,יש לנו הרבה נושאים ,בואו .ירון.

(מדברים יחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :החלטה עקרונית לנושא תמיכה במינהלת עירונית והתחדשות עירונית
וקידומי מיזמי התחדשות עירונית .יש מסמך שסגנית מהנדס העיר ,אדריכל
תמר פורייה ומסמך יושב ראש הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית,
משה פדלון:

הערות החברים?

יוסף (ג'ו) ניסימוב :הערות? שאלות?
דוברת:

רגע ,איפה המסמך?

משה פדלון:

הכול צורף.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :תמר תענה לכם.
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כמה שאלות .אחד – התאריך ,בעצם כתוב :על העירייה להעביר עד ליום 10
לדצמבר  ,2018לדעתי זה היה אתמול .קיבלתם הארכה או שפשוט הגשתם
ואתם מביאים את זה לאישור?

תמר פורייה :קיבלנו הארכה בגלל הנושא של הבחירות שלא  ...נציג עיר  ...הארכה.
מאיה כץ:

או קיי .שאלה נוספת ,מכיוון שהייתה החלטה עקרונית שלא מאפשרים
פרויקטים חדשים של תמ"א  ,38איך זה מתיישב אחד עם השני?

תמר פורייה :קודם כל ההחלטה  ...את ההחלטה  ...באזור מסוים עד ש ...כאילו להמשך
של קידום הפרויקטים וביתר ה ...ולמעשה העיסוק של המינהלת הוא לא ...
מאיה כץ:

אז זה מוביל אותי לשאלה השנייה .מה עלות היום של המחלקה כי מה
שאתם בעצם אומרים פה בקול קורא הם אומרים תראו ,אנחנו נותנים לכם
 616אלף שקלים .יחד עם זאת ,העירייה צריכה עדיין לממן  1.144אלף.
עכשיו ,אני אומרת ,ככל שאין מולנו כרגע את העלות הכוללת השנתית של
מחלקה ,המחלקה להתחדשות עירונית ,שהנחתי שזה המודל הארגוני שיש
פה ,אז מאיפה אנחנו יודעים שבאמת הקול קורא הזה מוזיל את העלויות
ולא מאפשר ,תראי .אם אני יודעת נכון יש במחלקה היום ארבעה תקנים ,או
קיי? ה 4-תקנים האלה ,אני לא רוצה לעשות פה איזשהו חשבון של משכורות
וכולי כי זה עניינים של צנעת הפרט ואני לא אכנס לזה אבל מאיפה אנחנו
יודעים שבסופו של דבר הקול קורא הזה לא גורם לנו גם להוסיף יותר כסף
כדי להוסיף עוד תקנים למחלקה שסך הכול עובדת בסדר .או לא .אני לא
אכנס כרגע לציונים אבל איפה האינדיקציה שלנו לדעת את זה?

תמר פורייה :קודם כל במחלקה להתחדשות עירונית יש  6תקנים.
מאיה כץ:

גדלתם ב ?2-זה היה מהיר מאוד.

דובר:

מזל טוב.

יהודה בן עזרא :זה בתקופתך.
מאיה כץ:

אז אני לא ידעתי.

יהודה בן עזרא :מה ,את לא היית בעניינים?
מאיה כץ:

בגידול של כוח האדם?

דובר:

אתה רוצה שאני אגלה לך כמה דברים קרו במחלקת ההנדסה שאף אחד לא
יודע?
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יהודה בן עזרא :או.
דובר:

כמה?

יהודה בן עזרא :תגיש שאילתה ,אני לא יודע.
מאיה כץ:

גם זה יגיע.

דובר:

יגיע ,יגיע .אל תדאג.

מאיה כץ:

יגיע ,אל תדאג.

דובר:

בישיבה הבאה.

דובר:

הרמתי להנחתה.

יהודה בן עזרא :חבר'ה ,תכבדו את סגנית המהנדס.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

באה המדינה ואומרת אנחנו יכולים לתת לכם  600אלף שקל .אני שואל
אותך ,לא ניקח?

מאיה כץ:

אבל היא אומרת לך :אתה מקבל  600אבל אתה צריך לתת  1.144מיליון .אז
סך הכול אני אומרת ,מה העלויות שיש היום ,שנייה .אני שואלת ,אפשר גם
להגיד שאין תשובה .גם "אין תשובה" זה בסדר ,בסדר?

דובר:

אבל יש תשובה,

מאיה כץ:

אני שואלת ,הדבר הזה נועד כדי בסופו של דבר לייצר איזשהו תהליך שקיים
היום בעירייה .אפשר לקחת את המודל של המחלקה היום ,להבין מה סך
העלויות הכוללות שלו והאם נדרש ,אגב 6 ,תקנים .אני לא יודעת כן או לא,
אני זכרתי  ,4ולהבים האם זה לא ,האם כביכול הקול קורא הזה לא גורם
בסופו של דבר לעירייה להוציא יותר כסף ממה שהיא תכננה מלכתחילה.
יכול להיות שהיום העלות הארגונית של המבנה הזה עולה פחות וברגע
שאתה מתחייב לקול קורא אתה בעצם נדרש להוציא יותר .אגב ,שזה בסופו
של דבר רוב הקולות הקוראים שיוצאים עבור רשויות במצב סוציו-אקונומי
 .8זה כל מה שאמרתי או שאלתי.

יהודה בן עזרא :לעולם אנחנו לא נוסיף בשום תחום כסף יותר ממה שצריך .אף פעם זה לא
קורה .אנחנו לא יכולים לוותר על הקול קורא הזה שמציע לנו  600אלף שקל.
אנחנו יודעים שמה שאנחנו משקיעים היום ,את המיליון  ...אנחנו גם יודעים
שהמחלקה הזאת חייבת להתפתח וחייבת לקבל עוד ...
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יש לנו  30מתחמי פינוי בינוי.

יהודה בן עזרא :יש פה מתחמים גדולים של פינוי בינוי שבתכנית .אנחנו יודעים שאנחנו
נוציא את ה 1.4-מיליון ,אנחנו נרוויח את ה 600-אלף האלה ואם לא נרוויח
את ה 600-אלף האלה אנחנו נמשיך להוציא את ה 1.4-מיליון או  1.5מיליון.
לוותר על הכסף הזה אנחנו לא מוכנים לוותר.
מאיה כץ:

אני לא קיבלתי תשובה אבל זה בסדר התשובה שנתת.

אייל פביאן:

אני ,יודה ,אני רוצה להצביע בעד ואם תרשו לי ב 30-שניות לנמק למה אז אני
אודה לכם.

יהודה בן עזרא :מי שמצביע בעד יכול לדבר שעה.
אייל פביאן:

אני לא בדקתי את מבנה המחלקה להתחדשות עירונית לעומק ממש ,אבל
אין שום ספק שזה אחד הנושאים הכי חשובים ,אם לא החשוב ביותר ,לעיר
ולכל עיר במדינה אבל ודאי להרצליה .יש המון עבודה לעשות בשנים
הקרובות בתחום וצריך לעשות אותה טוב וגם אם תיגרם הוצאו נוספת
לעירייה אבל זה ישפר את העבודה של הצוות ,של המחלקה ותיעשה עבודה
טובה ,פרויקטים יזוזו בזמן ויתקבלו החלטות נכונות ,אין שום ספק שזאת
אחת ההחלטות הכי טובות שאפשר לקבל.

יונתן יעקובוביץ' :תגיד ,אתה לא מבין שהאג'נדה של המחלקה הזאת היא נגד האג'נדה
שלך?
אייל פביאן:

לא.

יונתן יעקובוביץ' :או קיי.
אייל פביאן:

אתה לא מבין את האג'נדה שלי.

יונתן יעקובוביץ' :יכול להיות.
דובר:

אולי הוא רוצה  ...בפנים,

אייל פביאן :אני מודה לך שאתה מסביר לי את האג'נדה שלי.
יונתן יעקובוביץ' :לא הסברתי .ממש לא הסברתי.
משה פדלון:

או קיי ,בבקשה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :חבריא ,מי בעד? מי נמנע? מי נגד?
יהודה בן עזרא :יריב וקוממי לא ראינו.
משה פדלון:

אתם נמנעים?
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(מדברים יחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :יריב פישר ,וסרמן ,גם אתה נמנע?
רונן וסרמן:

נמנע.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מאיה? יונתן? חבר'ה ,אנחנו רוצים לרשום כי אחר כך אנחנו יושבים
שעות על האזנות לשמוע מי דיבר מה.

סעיף ט – אישור תבחינים למתן תמיכות
יוסף (ג'ו) ניסימוב :סעיף הבא זה אישור תבחינים למתן תמיכות .קיבלתם חוות דעת
משפטית ,פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית מיום  .3.12מתחת תבחינים
לשנת  .2019קיבלתם את כל החומר.
ירון עולמי:

לפני ההצבעה שאלות אפשר? אני רוצה לשאול שאלה.

דובר:

תשאל ,למה לא.

ירון עולמי:

או קיי  .קודם כל ,היות ולא עיינתי בכל התבחינים ההיסטוריים ,אתה יכול
לענות שהמנכ"ל איננו?

יהודה בן עזרא :אני פה.
ירון עולמי:

רק רוצה תשובה.

יהודה בן עזרא ... :שאני לא אהיה.
ירון עולמי:

אה ,אתה פה? אז בסדר .אני קיבלתי ,שלחתם את כל התבחינים
ההיסטוריים שעליהם הוצאת את השינויים .אני מודה שלא הספקתי לקרוא
את כל התבחינים ההיסטוריים לעומק .שאלה ראשונה שלי היא ,אחת לכמה
זמן ניתן לדון בהם ,זאת אומרת,

עו"ד ענת קרן בהרב :אחת לשנה.
ירון עולמי:

אחת לשנה?

עו"ד ענת קרן בהרב :אנחנו דנים בתבחינים ,אנחנו מפרסמים אותם,
יהודה בן עזרא :ענת ,אני הרשיתי לך לענות?
עו"ד ענת קרן בהרב :אני מרגישה איתך מתי אתה מרשה לי ואז,
דובר:

כשקמת נתת לה ...

ירון עולמי:

תחליטו מי שעונה ,לא לא אכפת.

יהודה בן עזרא :ענת ,אני עייף .ענת תענה.
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עו"ד ענת קרן בהרב :אנחנו מאשרים את ה ,אנחנו מאשרים את התבחינים ואז מפרסמים
אותם ואז על בסיסם מגישים הצעות.
ירון עולמי:

וזה אחת לשנה?

עו"ד ענת קרן בהרב :והשינוי זה ...
ירון עולמי:

או קיי .שתיים שלוש שאלות קטנות .ראיתי שלגבי מלגות ,מובטל בכלל כל
העניין של המלגות? הבנתי נכון?

יהודה בן עזרא :כן.
ירון עולמי:

אתם יכולים להגיד במקרה למה?

אריאלה:

איזה מלגות? לא ,לא בוטל .לא ,לא ,לא ,לא בוטל.

יהודה בן עזרא :בוטל.
עו"ד ענת קרן בהרב :לא ,לא ביטלנו ,לא חידשנו את נושא ה,
אריאלה:

לא ,רק סעיף אחד של,

עו"ד ענת קרן בהרב :אריאלה ,לא ביטלנו את נושא המלגות .העירייה נותנת מלגות ותמשיך
לתת מלגות .זה היה סעיף ספציפי של מלגות שניתנו שקל כנגד שקל
בשנתיים האחרונות עם גופים חיצוניים בשיתוף עם העירייה .בשנתיים
ה אחרונות לא הגישו לתבחין הזה ,לא ניגש לתבחין הזה אף ,ולכן מצאנו
לנכון לבטל את ה,
ירון עולמי:

זאת אומרת אם בפועל בשנה הקרובה יהיו גופים שיגישו בקשות למלגות,
הם יוכלו להגיש או לא?

עו"ד ענת קרן בהרב :לא ,כאילו למתן מלגות בשיתוף פעולה עם העירייה כמו שהיה בעבר,
נתנו תבחינים על זה.
(מדברים יחד)
ירון עולמי:

ישירות לסטודנטים?

עו"ד ענת קרן בהרב :יש תקציב ...
ירון עולמי:

ישירות לסטודנטים?

אריאלה:

כן.

ירון עולמי:

שאלה ,בסדר ,שנייה .שאלה שנייה ,בספורט תחרותי לילדים ,ראיתי ש,
שיניתם את תנאי הסף להעסקת מאמנים מוסמכים והגבלתם את זה רק
למבקשי תמיכה המבקשים להעסיקם.
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עו"ד ענת קרן בהרב :כן ,בוודאי .כי יש ענפי ספורט שבהם אין צורך ב...
ירון עולמי:

אני מבין.

עו"ד ענת קרן בהרב :ולכן,
ירון עולמי:

לא ,זה אני מבין .השאלה שלי היא ספציפית לילדים .האם בהקשר ל ,עופר,
אני מניח שאתה מתמחה בזה .בהקשר של קבוצות ילדים .אם אין מאמן
מקצועי כתבחין זה לא שם אותנו באיזה מקום,

עו"ד ענת קרן בהרב :לא ,לא,
דובר:

...

ירון עולמי:

אני שואל ,שאלה מקצועית.

עו"ד ענת קרן בהרב :אותם גופים שבהם נדרש לפי חוק הספורט ,מאמן ,הדרישה היא
שהמאמן יהיה מאמן מוסמך.
דובר:

תעודת מאמן.

עו"ד ענת קרן בהרב :או קיי? המאמן ,איפה שנדרש מאמן לפי חוק הספורט צריך להיות
מאמן מוסמך ... .שלא נדרש  ...מאמנים ולכן הכנסנו את ה ...הזו .זה הכול.
(מדברים יחד)
עו"ד ענת קרן בהרב :זה היה מנוסח לא נכון .זה יותר  ...של ניסוח.
ירון עולמי:

בסדר .אני שואל מבחינת האחריות שלנו על קבוצות שבהן מתאמנים ילדים,
האם זה לא פותח פתח שיהיו מאמנים גם אם החוק לא דורש שהם לא
מוסמכים ואנחנו ...

עו"ד ענת קרן בהרב :יש ענפים ,יש מקומות ,כך הסבירו לנו אנשי הספורט ,ש ...מאמנים.
דוברת:

כמה מה?

עו"ד ענת קרן בהרב :עד כאן .עכשיו צריך לפנות ל,
דוברת:

כמו מה?

ירון עולמי:

תראו ,אני פשוט רוצה ,עופר ,עופר .עופר,

(מדברים יחד)
דובר:

יש פה את אהר'לה .אהר'לה ,תן תשובה.

דובר:

אהר'לה ,אני בניגוד עניינים.

אהר'לה:

יש מספר ענפים ,כמו שחמט למשל ,שהחוק ,חוק הספורט ,לא דורש מאמן
מוסמך... .
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לא ,זה ברור .אני לא שואל מה החוק דורש .אני שואל אם אתה מרגיש נוח
במצב שמסירים את התנאי הזה,

דובר:

אבל זה לא לכולם.

דוברת:

לא ,לא מסירים את כולם.

ירון עולמי:

רגע ,רגע .אני משואל אותו שאלה מקצועית .האם לא יכול להיות מצב שיפנה
איזשהו גוף ,אנחנו נתמוך בו ,לא יהיה מאמן מקצועי והיות וזה קבוצות של
ילדים יקרה משהו לא מספיק אחראי.

אהר'לה:

 ...דבר נוסף שנקרא ...

ירון עולמי:

רק בהם הורדתם?

אהר'לה:

רק בהם.

דוברת:

כן.

אהר'לה:

כל השאר,

ירון עולמי:

הבנתי ,בסדר.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון:

אני ממשיך .מועצת העיר מקבלת את המלצות ,ששש.

חברים.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מועצת העיר מקבלת את המלצות ועדת התמיכות המקצועית ומחליטה
כדלקמן,
מאיה כץ:

עושים הצבעה פר סעיף או שעושים הצבעה על המכלול?

יוסף (ג'ו) ניסימוב :נעשה  3הצבעות.
מאיה כץ:

אז,

דובר:

אבל זה על התבחינים ,מאיה.

מאיה כץ:

אני מעדיפה ,ואני חושבת שגם משה צריך ,בנושאים מסוימים שיש לנו זיקה
צריכים,

דובר:

על התבחינים אבל.

מאיה כץ:

לא משנה.

דובר:

זה לא אישור של כסף ל,

מאיה כץ:

זה לא רלוונטי .אני תן לי להיות  ...מספיק עם עצמי .בגלל זה אני שואלת
איך מצביעים ,יהודה .איך אתם רוצים להצביע?

(מדברים יחד)
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יהודה בן עזרא :רק שנייה אבל .שנייה ,שנייה ,רגע ,עוד לא.
דובר:

מותר ברוב,

דוברת:

נו ,אז מה שיש ניגוד עניינים להצביע קודם ואז כל השאר נצביע כמקשה.

(מדברים יחד)
דובר:

שנייה .אפשר לשאול משהו?

יהודה בן עזרא :רק רגע ,רק רגע.
דובר:

 ...כבר על הזה.

יהודה בן עזרא :יש שני דברים בנושא של התבחינים.
מאיה כץ:

אני אצא.

יהודה בן עזרא :אחד ,רגע מאיה.
משה פדלון:

חברים.

יהודה בן עזרא :אחד זה חלוקת כסף ,שעדיין יש  2018שצריך להצביע ופה ראש העיר
מתבקש לצאת ,ואחר כך יש את התבחינים .אז קודם כל נאשר את הכסף,
אחר כך את התבחינים אני אציע איך אני מציע להצביע על זה.
דובר:

אבל אפשר עוד לשאול שאלה לפני?

עו"ד ענת קרן בהרב :כן.
יהודה בן עזרא :כן ,ודאי.
דובר:

כי קראתי כאן ,אני רוצה להבין סופית .סופית ,הוועדת ,אין עוד ועדה?

יהודה בן עזרא :אתה מבין שאתה שואל את השאלה לא בזמן הנכון?
דובר:

למה? אבל עכשיו הדיון על התכנית.

יהודה בן עזרא :אמרתי קודם כל נחלק את התקציב של  ,'18כשנגיע לתבחינים,
דובר:

אבל הוא כבר התחיל לדבר על זה.

יהודה בן עזרא :כשנגיע לתבחינים של  '19אני אציע איך להצביע ואז יהיה המקום להגיד
את זה.
דובר:

או קיי.

יהודה בן עזרא :בסדר? אז מי בעד? מועצת העיר מקבלת את המלצת ועדת התמיכות
המקצועית ומחליטה,
מאיה כץ:

זה החלוקה התקציבית של תנועות נוער ,מה ששמו לנו ...

דובר:

כן.
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יונתן יעקובוביץ' :יהודה ,אני בעד אבל יש לי הערה ,אם מותר לי.
יהודה בן עזרא :כן.
יונתן יעקובוביץ' :הסוגייה הזאת מועלית על ידי לא פעם ראשונה ,לא פעם שנייה וגם לא
פעם שלישית .יש שבט שעושה פעילות מאוד יפה ,קוראים לו שבט צופי ים,
שבט דקר .המתחם איפה שהשבט הזה פועל זקוק באופן דחוף לשיפוץ.
תקשיב ,אבל לא יכול להיות ,לא יכול להיות שאנחנו כל שנה מאשרים את
התקצובים ואת התמיכות האלה לגוף הזה ואנחנו לא מטפלים בבעיה
היסודית שם .אני מבין שזה לא במסגרת הדבר הזה פה אבל רבאק ,תטפלו
בזה.
יהודה בן עזרא :אתה צודק.
יונתן יעקובוביץ' :תודה.
יהודה בן עזרא :מי בעד? פה אחד .תודה רבה .עכשיו ,עכשיו,
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :תבחינים .אני מציע ואז תשאל את השאלה .אני מציע שאנחנו נאשר את
התבחינים ,אלא אם כן למישהו יש שאלה בתבחין מסוים.
דובר:

כן.

יהודה בן עזרא :בבקשה.
דובר:

אז יש לי שאלה,

יוסף (ג'ו) ניסימוב :רגע ,רגע .מאיה ,את יוצאת?
מאיה כץ:

כן ,כן .אני יוצאת.

דובר:

קודם כל עקרונית .סופית ביטלנו את הוועדה,

יהודה בן עזרא :ועדת המשנה בוטלה .מיותרת ,מבזבזת כספי ציבור ואת זמן עובדי
העירייה.
דובר:

אין בעיה אבל אתה אומר לפי מה שכתוב כאן ,בעצם ה 10-אחוז חוזר
לשיקול של הוועדה המקצועית?

יהודה בן עזרא :חוזר לחלוקה לפי הנושאים הרגילים ,כן.
ירון עולמי:

הייתה לי רק הערה אחת ,בתמיכות של הספורט .המקצועני .חבל ,אני חושב
שהנושא של ה ,הכנסנו בזמנו את הקטע של שחקן מקומי ,אני חושב שזה
היה נושא חשוב .מה שאנחנו צריכים ,הבנתי את ה ...שהורידו את ה,
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דובר:

שחקן מקומי .זה היה מזמן.

ירון עולמי:

העידוד שלנו ,כלומר הכול טוב ויפה .הקבוצות מקצועניות ,הבעיה היא
שאנחנו רואים פחות ופחות הרצליינים .בזמנו הכנסנו את הסוגייה הזאת
באמת כדי לגרום לזה לפחות שיהיה להם איזשהו אינטרס לשתף יותר
שחקנים ולהעלות את השחקנים לבוגרים וכולי ודווקא הקטנו כאן את
האחוזים של זה .את היחס ואת הניקוד .אני חושב שזאת טעות ,זה הכול.

יהודה בן עזרא :אהר'לה ,זה נכון?
אהר'לה:

ה ...ולכן כדי שזה יהיה שווה ,שהאחוז לא יהיה גדול ממה שהיה בעבר,
הורדנו את זה.

(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :אתה שומר את היחס? אתה לא יכול לשנות את היחס?
יהודה בן עזרא :לא ,אי אפשר לשנות יחס.
דובר:

 ...תמיכה גבוה מזה.

יונתן יעקובוביץ' :זה משהו שהוא לא אפשרי? זה מה שאני שואל.
דובר:

הכול אפשרי ,זה החלטה שלנו .אני גם לא הבנתי באחוזים,

יהודה בן עזרא :יש עוד הערות?
דובר:

אני בעד ההצעה של ירון,

דובר:

אני גם.

דובר:

תוספת ל ...של הרצליינים בספורט.

יונתן יעקובוביץ' :אני חושב שבכלל ,יהודה,
יהודה בן עזרא :את מה?
דובר:

את האחוזים של,

(מדברים יחד)
דובר:

מנכ"ל ,מה קרה לגבי ספורט העממי ?...

ירון עולמי:

זה ספורט מקצועני .היה משקל ,זה היה  5אחוז הורידו ל 3-אחוז

דובר:

אבל יש כאן סעיף שלם מחוק .כל התמיכה בספורט העממי ,המנכ"ל ,כל
התמיכה ירדה?

אהר'לה:

לא .היא עברה לסעיף נפרד.

דובר:

או ,זאת השאלה.
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אהר'לה:

היא עברה לסעיף נפרד.

דובר:

חשוב לציין שאנחנו לא מדברים כרגע על התמיכה עצמה .אלה התבחינים.

דובר:

 ...אחוזים.

דובר:

זה לא משנה .זה אותו דבר אם זה יהיה  5מיליון או חצי מיליון ,בסוף איך
זה מתחלק באחוזים.

יונתן יעקובוביץ' :באחוזים ,בדיוק .אתה יכול לשמר את הסכום של העניין הזה ...
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :רק רגע ,כן ,אני קיבלתי תשובה.
דובר:

כן.

יהודה בן עזרא :גם אם נשנה את האחוזים זה לא ישנה את הסך הכול ,נניח  ...האחוזים של
מה שאמרת.
דובר:

יש גם עניין של מראית עין אבל ,יהודה.

יהודה בן עזרא :זה לא משנה את הסך הכול כסף שהקבוצה תקבל כך שאין טעם לשנות .כן.
אלעד צדיקוב :יהודה ,אני רוצה להגיד לך ,חבל שראש העיר לא שומע את זה אבל אגיד ,זה
יהיה לפרוטוקול.
דובר:

ירון.

אלעד צדיקוב :לגבי הנושא של העברת תמיכות .אמרתי את זה כבר,
יהודה בן עזרא :חברים .גברת  ...ראש עיר .את מנהלת את הישיבה.
איה :אה ,או קיי .כן ,מה הבעיה?
דובר:

אני מסכים,

איה :אני לא רואה שיש בעיה .כולם נהדרים ונפלאים .כן ,בבקשה .מר צדיקוב ,בבקשה.
אלעד צדיקוב :אני רוצה לומר את הדברים הבאים .אני חושב ש ...תמיכות זה נושא ש,
כאילו לדוגמה כך את הדוגמה הנוכחית עכשיו של אישור תבחינים חדשים.
הנושא הזה בשנים קודמות הוא היה נידון בכמה ועדות .ויודעים שיש דברים
שמשנים ויש דברים שלא ובונים את זה באופן נכון .עכשיו ,אני לא אומר
שהפונקציה המקצועית שאתה עומד בראשה היא לא יודעת את עבודתה
נאמנה .היא יודעת ,אבל סוף סוף זה שטח נרחב לחברי מועצה וראוי שהם
יהיו שייכים בשטח הזה .הם היו שייכים בו בכל השנים .זה אחד המקומות
שעוד יש לנו כנבחרי ציבור את היכולת לתת את הקדימות ,את התבחינים,
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את המחשבה לעמותות שפועלות בעיר ואם זה לא מייצג אותנו אז מה כן
מייצג אותנו? המהלך הזה בעיני הוא פשוט צמצום די כוחני של חברי מועצה
אל מול בעצם נתינת כוח לפקידות .עכשיו ,אני גם בא לומר שגם אתה צודק.
המהלך הקודם ,הפינג פונג שהיה בין הוועדות גם הוא לא היה הכי יעיל אבל
יש דרך,
יהודה בן עזרא... :
אלעד צדיקוב :אני מסכים.
יהודה בן עזרא :זה דיון מגוחך,
אלעד צדיקוב :כיושב ראש הוועדה לשעבר אני מסכים .גם בעיני זה היה מגוחך אבל רגע ,יש
דרך אמצע ,ביניים .לא צריך ללכת לא לכאן קיצון ולא לכאן קיצון ועשינו
ישיבה אחת שהייתה מאוד מוצלחת ,ישיבה אחת שבה היה פאנל שגם דרג
מקצועי וגם דרג של נבחרי ציבור ,בוועדה אחת משתפת ,מלבנים דברים,
יורדים לעומקם של דברים ,מקבלים החלטות מושכלות .הרי מה בעצם
הייתה ועדת המשנה יחד עם ועדה מקצועית? בעצם מה תפקידה? אנחנו
בעצם באי כוחה של מועצת העיר שמבררים את הנושא לעומק.
דובר:

אתה חותמת גומי של המקצועי בגדול.

אלעד צדיקוב :זה ממש לא נכון .אתה אולי הרגשת ככה אבל,
דובר:

בסוף הכול מגיע למועצה.

אלעד צדיקוב :אין בעיה ,חברים .מי שמרגיש חותמת גומי בוועדה יכול להגיד שגם מועצת
העיר זה חותמת גומי במישור מסוים.
יהודה בן עזרא :אלעד,
אלעד צדיקוב :מי שלא מרגיש ,שלא יכנס בוועדות שזה חותמת גומי אבל אני חושב שזה
ממש לא היה חותמת גומי ,נהפוך הוא .אני חושב ממש לא כמוך .יתר על כן,
שמהרגע שאתה משנה את דעתך רק שהוחלט שאתה מנוע אולי להיכנס
לחלק מהדיונים ,אני לא יודע ,אבל אני אומר שבסיכומו של דבר אפשר
לעשות ישיבה משותפת גם וגם ... .מקבלים נושאים.
יהודה בן עזרא :אני רוצה להגיד ככה .אני מאוד שמח ומודה לראש העיר שקיבל את
ההמלצה שלי התקיפה לבטל את ועדת המשנה ואני מודה לו על כך ,כי ועדת
המשנה הייתה מיותרת .היא גרמה לבזבוז זמן של עובדי עירייה שפעמיים,
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שלוש פעמים היו צריכים להתעסק בעניין הזה .אני לא רוצה לפגוע באף
אחד .ועדת המשנה הייתה בנויה כולה על ניגוד עניינים שלך וחברים
שהשתתפו בה והבדיחה אחר כך שמישהו העלה את הניגוד עניינים שכל
שנייה בישיבה מישהו יצא החוצה ,אחד יצא ניגוד עניינים ,השני נכנס,
השלישי יצא,
דובר:

אולי צריך להיות חבר,

יהודה בן עזרא :אבל אם  ...ועדת משנה,
דובר:

אז הוא היה צריך להתחלף .יהודה ,אם כבר אז,

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :יש לי הצעה .קודם כל זה ועדה ,לא ועדת חובה .היא ירדה .אבל,
דובר:

אחרת לא היית יכול להוריד אותה.

יהודה בן עזרא :רגע ,אבל.
דובר:

אגב ,ועדה מקצועית אתה מעלה בן אדם כמנכ"ל מי יושב בראש הוועדה,

יהודה בן עזרא :אבל ,אבל ,אני בהחלט מבין את זה שאתה אומר אני לא רוצה כחבר
מועצה לבוא מופתע רק בישיבת המועצה .אני כיושב ראש הוועדה
המקצועית וכמנכ"ל העירייה מבטיח שלפני קבלת החלטות סופיות של ועדה
מקצועית אתייעץ ,אביא לידיעתכם ואתייעץ עם כל חברי המועצה.
אלעד צדיקוב :אני חושב שוועדה משותפת של נבחרי ציבור,
יהודה בן עזרא :לא תהיה ועדה משותפת.
אלעד צדיקוב :למה לא?
יהודה בן עזרא :היא לא יכולה להיות ,על פי הנוהל.
אלעד צדיקוב :מה זאת אומרת לא יכולה להיות על פי הנוהל? למה לא?
יהודה בן עזרא :היא לא יכולה.
עו"ד ענת קרן בהרב... :
אלעד צדיקוב :תקראי לזה בשם אחר .ועדה מקצועית ב ...של נבחרי ציבור.
יהודה בן עזרא :מי בעד התבחינים?
(מדברים יחד)
דובר:

תמיכה בנושא איכות הסביבה.

(מדברים יחד)

"חבר" – הקלטה ותמלול

12223

90

ד.נ.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :חברים ,המשכנו.
יהודה בן עזרא :בבקשה.
יונתן יעקובוביץ' :תמיכה בנושא איכות הסביבה ,רשמתם שכספי התמיכה לא ישמשו
לביצוע בדיקות ,סקרים וניטורים סביבתיים כגון בדיקות רעש ,קרינה,
זיהום קרקע ,גזי קרקע ,זיהום אוויר ,איכות מים וכיוצא כזה למעט סקרי
טבע עירוני ובדיקות צריכת אנרגיה .אני חושב שיש ,אנחנו רואים היום בכל
העולם דוגמאות מאוד מאוד טובות איך תושבים בעצם באמצעות טכנולוגיה
שהיום היא מא וד מאוד זולה גורמים לרשויות להבין קצת יותר את המצב,
אם זה ברמה של זיהום אוויר ,זיהום מים וכדומה .יש לנו אפילו מקרה כרגע
עם תחנת הרכבת של רעננה שיש תושבים שמתלוננים שהיא עושה זיהום
מים .אני חושב שהיחידה הסביבתית דווקא עושה עבודה טובה בזה שהיא
הולכת להקים שם מתקן ניטור למרות שהמשרד להגנת הסביבה מדיר את
רגליו מהעניין הזה אבל אני חושב שעצם המניעה הזאת היא בסופו של דבר
חורה לנו כי אנחנו נותנים אפשרות לאותם מוסדות ציבור ,ארגונים ,אנחנו
נותנים לאותם מוסדות ציבור ,ארגונים ,בעצם את היכולת לעזור לנו .הרי
בסופו של דבר תושב שבא ואומר לנו תקשיבו ,יש פה זיהום אוויר חמור ,הוא
עוזר לנו להבין את הבעיה .אנחנו רוצים לשמור על ...
עו"ד ענת קרן בהרב ... :לתושב ,אנחנו נותנים תמיכה ל,
יונתן יעקובוביץ' :לא ,אבל אני אומר ,אבל בסופו של דבר ,אבל גם עמותת עלה וגם עמותת
ריבה ,סליחה ,לא עלה,
יהודה בן עזרא :הפתרון הוא פשוט .כי אם צריכים לעשות סקרים ואם צריך לעשות תכניות
בשביל ש ,יש יחידה ,מחלקה לאיכות הסביבה.
יונתן יעקובוביץ' :אבל היא לצערי לא מספיק גדולה ,יהודה ,בשביל הדברים האלה.
יהודה בן עזרא :סקרים ,לא ,אבל סקרים הם חיצוניים.
יונתן יעקובוביץ' :לא ,היא לא מספיק גדולה .יהודה ,הם לא עומדים בזה.
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :זאת ההמלצה שלה.
יונתן יעקובוביץ' :אז למה לא לאשר בעצם? בבקשה .בגלל שאין קריטריון,
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לא .כל בדיקה סביבתית ,בין אם זה בדיקה של איכות אוויר או בין אם זה
בדיק ה של זיהום קרקע צריכה להתבצע בצורה מקצועית .יש לה קריטריונים
מקצועיים ש ...על ידי המשרד להגנת הסביבה או על ידי גופים אחרים.
התושבים לא מכירים את הדברים האלה .מגיעים אלי כל היום תושבים
שעושים כל מיני בדיקות בכל מיני אמצעים .אין לזה שום אחיזה בחוק ,אי
אפשר ל עשות עם זה שום דבר ולכן זה בזבוז כספי ציבור .מגיעים אלי כל
מיני תושבים שבודקים כל מיני דברים עם אפליקציות וזה המדד שלהם.

יונתן יעקובוביץ' :אני יכול לשאול משהו,
הילה אורן:

זה לא נכון,

יונתן יעקובוביץ' :אני מבין מה שאת אומרת ,יש למשל את האפליקציה של בריזומטר שלא
משתמשת בעצם במכשיר אחד גדול אלא עושה לך איזושהי סטטיסטיקה של
כל האזור ואני מסכים איתך בגלל זה ,אבל היום יש לך מכשירים מאוד
מאוד פשוטים שאפשר לחבר לכל מכשיר נייד שנותן לך נתון עובדתי שאין
עליו ויכוח .את יכולה אחרי זה להגיד :זה עומד בתקן כזה או אחר,
הילה אורן:

לא ,זה לא עומד .זה לא עומד בהנחיות של המשרד להגנת הסביבה.

יונתן יעקובוביץ' :מה אכפת לנו מההנחיות של המשרד להגנת הסביבה?
(מדברים יחד)
הילה אורן:

זה ההנחיות  ...בכל,

יונתן יעקובוביץ' :לפי ההנחיות של המשרד להגנת הסביבה אתה לא ...
יהודה בן עזרא :הוא הרגולטור נו.
יונתן יעקובוביץ' :אל תצחק ...
דובר:

לא ,אתה אומר מה אכפת לך?

יונתן יעקובוביץ' :אם בעיריית הרצליה היום ,אני נותן להם קרדיט גדול .לעיריית הרצליה
במחלקה שלה לא היו באים ושמים תחנת ניטור עכשיו ,תחנת רכבת רעננה
צפון שם ,לא היו עושים כלום .זה המשרד להגנת הסביבה  ...המשרד להגנת
הסביבה שבא ואמר לך שכל הכתם הצהוב הזה שיש בים זה בסדר.
יהודה בן עזרא :יונתן ,יונתן .אתה מחזק את מה שהילה אומרת ומה שאנחנו אומרים כאן.
יונתן יעקובוביץ' :או קיי.
יהודה בן עזרא :אם יש צורך בדברים מהסוג הזה ,בדיקות ,סקרים וכולי המחלקה תעשה.
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יונתן יעקובוביץ' :אני ממש שמח שאמרת את זה,
יהודה בן עזרא :ואם ייחסר הכסף ניתן לה כסף.
יונתן יעקובוביץ' :לא ,אתה חייב להגדיל שם את התקנים ,יהודה .אתה חייב .הגברת הזאת
שאני מאוד מעריך אותה לא יכולה לעמוד היום .תקשיב ,היום המודעות לכל
העניין הזה של האיכות סביבה היא הרבה יותר גדולה ממה שהיא הייתה
לפני עשר שנים .המחלקה הזאת לא גדלה בעשר שנים האחרונות לדעתי.
יהודה בן עזרא :צריך להגדיל ,בכמה צריך להגדיל? במשרה?
יונתן יעקובוביץ' :זה היא תגיד לך ,לא אני.
דובר:

יונתן... ,

יהודה בן עזרא :אם אתה מתחייב,
דובר:

כי אנחנו רוצים להרחיב את הפעילות.

דוברת:

לא ,אבל היא אומרת לך ,באים תושבים עם כל מיני אמצעים,

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :יונתן ,אם אתה מתחייב בישיבת התקציב להצביע בעד התקציב אני מוסיף,
יונתן יעקובוביץ' ... :ציניות ,מה לעשות.
דובר:

למה ציניות?

יונתן יעקובוביץ' :אה ,אתה לא היית ציני?
יהודה בן עזרא :למי עוד יש הערות? חברים ,רק שינוי אחד,
דובר:

רגע ,יריב רוצה.

יהודה בן עזרא :אה ,סליחה.
יריב פישר:

לא מצביעים על הכול.

יהודה בן עזרא :אמרתי .אנחנו מצביעים על הכול ,אם יש לכם הערות – תעירו.
יריב פישר:

רוצים להצביע בעד אך לא על הכול.

עו"ד ענת קרן בהרב :אז שיצביעו בעד ...
דובר:

מ 25-עד  ,27אנחנו לא מצביעים בעד דת וכוללים.

יהודה בן עזרא :מה?
דובר:

עוד פעם? עוד פעם?

דובר:

 27 ,26 ,25אנחנו נמנעים.

עו"ד ענת קרן בהרב :צריך להתחיל  ...עצמה.
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אנחנו בעד למעט,

יהודה בן עזרא :הקואליציה ,אתם בעד הכול והוא נמנע הכול,
יוסף (ג'ו) ניסימוב :פביאן נמנע על הכול ,הם למעט  27 ,26 ,25שהם נמנעים.
יהודה בן עזרא :זהו .בסדר? אני רק שינוי אחד מבקש להכניס.
דובר:

להגדיל את ,27 ,26 ,25

יהודה בן עזרא :אופן ,לא  ,לא ,משהו מינורי .אופן חלוקת התמיכה בחינוך ,במערכת הבלתי
פורמלית.
יונתן יעקובוביץ' :איפה אתה? באיזה עמוד אתה?
יהודה בן עזרא :בתחום שאהוב עלי .איזה עמוד זה?
יונתן יעקובוביץ' :רשום לך למטה.
(מדברים יחד)
דוברת:

איזה עמוד?

עו"ד ענת קרן בהרב :לא ,המועצה תאשר  ...מועצה.
יהודה בן עזרא :אז בשביל זה אני אומר את זה פה.
עו"ד ענת קרן בהרב :זה אני אומרת ...
יהודה בן עזרא :כן.
דוברת:

איזה עמוד?

יהודה בן עזרא :פשוט ,במקום  25אחוז מכלל תקציב התמיכה ללהקות זמר ,מחול
ותאטרון זה יהיה  24אחוז ,במקום  20אחוז בארגוני נוער יהיה  22אחוז,
במקום  13אחוז עוסקים בהפעלת חוגים וסדנאות יהיה  12אחוז ,אותו דבר
סעיף  ,4בין מבקשי  ...פעילות תרבותית אתנית במקום  12 13אחוז ובמקום
 29אחוז  30 -אחוז תקציב למבקשי תמיכות העוסקים בתרבות הפנאי
לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים .עשינו סימולציה של כספים וחשבנו
שיותר נכון לתת כסף יותר לארגוני נוער ולאוכלוסייה המיוחדת מאשר
לדברים אחרים.
דובר:

וה ...נשאר  100אחוז?

יהודה בן עזרא :המועצה מאשרת את התבחינים ,את השינוי הזה והשינוי הזה יובא גם
לאישור הוועדה המקצועית וכך צריך להיות.
דובר:

אין בעיה.
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יהודה בן עזרא :הלאה .תודה רבה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה.
סעיף י – אישור תרומה לטובת שיפוץ ספריית תיכון היובל הרצליה
יוסף (ג'ו) ניסימוב :אישור תרומה לטובת שיפוץ ספריית תיכון היובל בהרצליה ,אני מעדכן
אותכם.
יהודה בן עזרא :תקראו לראש העיר?
יוסף (ג'ו) ניסימוב :אפשר לקרוא לראש העיר? למאיה גם.
דוברת:

רגע ,היינו צריכים להצביע שמאשרים את זה?

יהודה בן עזרא :אישרו .את כל התבחינים אישרו ולמעט  ...נמנעים,
דובר:

לא ,כל השאר ,אנחנו רק נמנענו בעניין של הדת.

(מדברים יחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :חבר'ה ,לעדכן אותכם .אישור תרומה לטובת שיפוץ ספריית תיכון היובל
בהרצליה ,לידיעת המועצה .תובא החלטת ועדת תרומות בנושא תרומה
לטובת שיפוץ ספריית תיכון היובל ,הרצליה .מדובר בקבלת תרומה על סך
 250אלף שקל,
(מדברים יחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :אני מתקן .מדובר בקבלת תרומה על סך  350אלף שקל לטובת שיפוץ
ספריית תיכון היובל .התרומה הנ"ל תהווה בסיס תקציבי לתב"ר
להתקשרות עם החברה לפיתוח הרצליה ,לטובת ביצוע פרויקט בסכום כללי
של כ 500-אלף שקל השיפוץ כולו,
דובר:

 700 ,700כתוב.

יהודה בן עזרא :חברים,
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :יש פה טעות .הבקשה היא לאשר קבלת תרומה בסך  350אלף שקל מול עוד
 350אלף שקל של העירייה לעשות ספרייה בתיכון היובל,
עו"ד ענת קרן בהרב :מועצת העיר ...
(מדברים יחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :אבל  700אלף שקל הסכום הכולל.
דובר:

מי התורם?
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מי התורם?

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :ציפי מאיר ,זיכרונה לברכה .בעלה ... ,את הספרייה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :החלטת הוועדה לקבלת תרומות .הוועדה ממליצה לראש העיר לקבל
את התרומה על סך  350אלף שקל לטובת השיפוץ .היוהמ"ש תכין הסכם
כתוב מול התורם .למועצה צורף פרוטוקול .אין צורך בהצבעה ,זה לידיעתכם
בלבד.
איה פרי שקולניק :אני מציעה שאולי את האישור המלצת הוועדה להארכת שרות רק יצביעו
כן או לא.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :בוודאי .אנחנו לא מקריאים שמות.

סעיף יא – אישור המלצות הוועדה להארכת שירות
יוסף (ג'ו) ניסימוב :סעיף הבא ,אישור המלצות הוועדה להארכת שירות.
ירון עולמי:

שאלה.

(מדברים יחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :ירון ,לא שמענו.
ירון עולמי:

לא ,לא .בסדר .קיבלתי תשובה.

מאיה כץ:

רק הערה טכנית .האם שמתם לב שבאישור המלצות הוועדה בתוך המלל
רשום השם הפרטי של הגברת.

איה פרישקולניק :נכון ,כן.
מאיה כץ:

אז תיקחו את כל הפרוטוקולים האלה ,את כל הדפים חזרה שיהיה אצלכם
שלא,

איה פרישקולניק :נכון.
דובר:

הגברת,

מאיה כץ:

אל תגיד את השם.

דובר:

אמרתי הגברת,

יוסף (ג'ו) ניסימוב :באישור המלצות הוועדה?
דובר:

סעיף י"א.

דובר:

סעיף י"א מתחת ל,
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יוסף (ג'ו) ניסימוב :אה ,י"א ,או קיי.
דובר:

למ"ל יש את השם .תאספו את זה,

דובר:

גם ל-א' וגם ל-ב'.

מאיה כץ:

כן.

יהודה בן עזרא :בסדר .לא נורא ,זה רק,
דובר:

בלי שם משפחה.

דובר:

לא ראינו ,זה בסדר.

מאיה כץ:

לא ,בסדר .הערה טכנית.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :אישור הוועדה להארכת שירות ,אני לא רואה את מה שאתם אומרים
אבל אני מניח שא תם יודעים מה שאתם אומרים .יש  ...מי בעד? פה אחד?
תודה רבה.

סעיף יב – אישור העסקה נוספת
יוסף (ג'ו) ניסימוב :אישור העסקה נוספת ,יש כאן  5שמות .מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.
מבחינת שונות אני מבקש להודיע כי בסדר היום של ישיבת המועצה של
 26.12הייתה לנו טעות סופר .זה יום א' ה 26.12-ולא יום ג'.
יריב פישר:

.23

יוסף (ג'ו) ניסימוב.23 :
משה פדלון:

.23

יוסף (ג'ו) ניסימוב :זה יום לפני קריסטמס  ...אתם מאשרים את השינוי ,חבריא? פה אחד,
תודה רבה.
משה פדלון:

רגע ,רגע.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :רגע ,לא גמרנו .דקה דיבור למר פביאן.
משה פדלון:

חבר'ה ,סבלנות ,עוד דקה .בבקשה ,חברים.

אייל פביאן:

אני ביקשתי ,אני ביקשתי לפי הכללים לדבר עד דקה בסוף הישיבה ואני
אשתדל לקצר אפילו פחות מזה לאור השעה ולאור זה שלפחות אחד
הנושאים שרציתי להעלות עלה .אמרתי שאני אשתדל לקצר .רציתי ,אחד
הנושאים שרציתי להעלות זה תאגיד המים אבל זה עלה ושמעתי את הטיפול
ואני מאוד  ...זה נושא שמטריד תושבים ולא צריך להכביר על זה את
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המילים .יש עוד נושא שנמצא כרגע ברקע ומטריד הרבה תושבים ,לטעמי,
ואני יודע שנושאי תכנון ובנייה לא דנים כאן ,זה לא מה שאני מציע לעשות
אבל מבח ינה ציבורית חשבתי שזה חיוני להגיד את זה כאן .נושא צפון
הרצליה ,הותמ"ל ותכניות הבנייה .כמו שראיתם ,הדברים התפרסמו
בעיתונות .אני ראיתי את התגובה של ראש העיר שהיא תגובה טובה והיא,
חשוב ,חשוב לטפל בעניין הזה במהירות ולהבהיר כמה שיותר מהר לתושבים
עתיד העניין כי המצב שבו כותרות מהסוג הזה ,על  12אלף יחידות דיור,
מסתובבות בתקשורת מעורר חוסר שקט ובצדק אצל התושבים אז חשבתי
שצריך להגיד את זה כאן... ,
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה רבה .דקת דיבור ביקש מר יעקובוביץ'.
יונתן יעקובוביץ' :כן ,אני אפילו יותר קצר .ציינתם בתחילת הישיבה שיש פרויקטים מאוד
מאוד מבורכים .אחד זה הפרויקט של התחבורה הציבורית ,השני זה
הפרויקט של אוטוסטרדת האופניים .אני מברך על זה שאתם לוקחים את
הפרויקט הזה ואתם מקדמים אותו ואני חושב שזה היה מין הראוי לציין
שהפרויקט הזה בחמש שנים ,הרי הפרויקט הזה לא תוכנן בשנתיים
האחרונות,
מאיה כץ:

בשבועיים.

יונתן יעקובוביץ' :בשבועיים האחרונים .הפרויקט הזה אושר לפני שנתיים וחצי ,התכנון
הושלם .אני חושב שהיה ראוי לתת אפילו את הקרדיט או איזה גילוי נאות
שמי שטיפלה בפרויקט הזה עד עכשיו זאת הייתה מאיה ואנחנו מאוד מאוד
נשמח שייקחו את הפרויקט הזה ויקדמו אותו כמו שצריך.
משה פדלון:

אף אחד לא מסיר ...

יונתן יעקובוביץ' :אבל לא ציינת את זה.
משה פדלון:

כבודה של מאיה במקומה .עשתה ,הטביעה חותם.

תמר לרמן:

בהמשך למה ש,

יהודה בן עזרא :זה היה בתום לב .עובדה שאני ציינתי.
תמר לרמן:

האם יש,

מאיה כץ:

זה לא היה קשור אליו ,זה היה קשור ל,

משה פדלון:

בבקשה.

"חבר" – הקלטה ותמלול

12223

98

ד.נ.

תמר לרמן:

האם העירייה מתכוונת להגיש התנגדות בנושא הותמ"ל? יש כסף בקופה?

משה פדלון:

אין לי בעיה לחרוג מה ...ביום חמישי  ...ישיבה דחופה עם ראש מטה דיור
ביילסקי ,עם ראש ,מנהל מחוז רמ"י בעיר הרצליה וביקשתי ממנו שיבוא
לדיון על  750יחידות דיור בשלב  ...עדיין לא ניתחו את השטח .אין תשתיות
לאומיות אז איך קבעו את המספר? אז הוא אמר שהוא  ...ישיבת הקבינט,
קבינט הדיור ,הוא יעלה את הנושא הזה שמדברים על בניית  750יחידות
דיור .לא מדברים כעת על קוביות .עדיין לא ניתחו את השטח ... ,ניקוז,
תחנת רכבת  ...זרקו מספר ויוצאים? לא .אנחנו  ...גם כפר שמריהו ,גם
מהנדס העיר ,הרבה מאוד חומר ואנחנו נעלה את זה בישיבת הוועדה לתכנון
ובנייה.

יונתן יעקובוביץ' :השאלה זה אם תוגש התנגדות מסודרת ,זאת השאלה .זה ש,
משה פדלון:

דווקא הג בילו אותנו בשלושה ימים ועברנו כבר שלושה ימים אבל כאמור,

תמר לרמן:

שמו תקציב לטובת הדבר הזה?

משה פדלון:

בבקשה?

תמר לרמן:

שמו בצד תקציב לטובת הדבר הזה?

משה פדלון:

ודאי ,ודאי.

יונתן יעקובוביץ' :יהיה פה הליכים משפטיים ,זה ,אנחנו מכירים את זה.
משה פדלון:

נע שה את זה מסודר ,בוועדת תכנון ובנייה .יכול להיות שנרצה להביא את זה
גם למליאה  ...כל הנושא במליאה כבר ,כאמור .זה ידון בוועדת משנה
הקרובה כנושא מספר אחד.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :חבריא ,תודה רבה לכם .סעו בזהירות הביתה.

-סוף הישיבה-
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