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 פרוטוקול

 

 אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה.  משה פדלון:  

 

 אישור פרוטוקולים –סעיף א' 

. לא התקבלו לגביהם 5-ו 4, 3אישור פרוטוקולים. אישור פרוטוקולים  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 הערות ולפיכך הפרוטוקולים מאושרים.

 

 עדכון רה"ע –יף ב' סע

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

שוב ערב טוב לכולם. ביום רביעי האחרון נפטר רב העיר, הרב יצחק ..., שימש  משה פדלון:  

י כל כך הרבה אנשים פגשו את הרב .. שנה. בוודא 65כרב העיר במשך 

א האיש המכובד והתייעצו אתו וביקשו את חוות דעתו בסוגיות שונות. הו

הזה היה גאון גדול בתורה ובהילכות החיים, הקשיב לכולנו בסבלנות ובמאור 

פנים. גם אני זכיתי לעמוד מקרוב על סגולותיו וכראש העיר הייתי נפגש אתו 

לעיתים קרובות. אלו היו עבורי דקות יקרות ערך, מלאות השראה וחוכמה, 

דם שהוא ענק בכל קנה ככה אתה מרגיש כשאתה יודע שאתה יושב מול א

מידה, ידען בצורה בלתי רגילה ובעל זיכרון פנומנלי, ממש ... שלא מאבד 

טיפה. יהי זיכרו ברוך. אני מכאן בשמכם ובשם הנהלת העירייה, המועצה, 

שולחת תנחומים לחברנו, חבר המועצה יוסי קוממי על פטירת אחותו מרים 

ך. השבוע הוכנסו לשירות שלום, שנפטרה בייסורים קשים. יהי זיכרה ברו

ניידות חדשות מדוגמות. זה המקום להודות לראש  4בעירייה באגף הביטחון 

אגף הביטחון, לאגף הביטחון, על השדרוג התמידי בכוח אדם באמצעים ועל 

באמצעותך העבודה המקצועית והמסורה למען ביטחון תושבי העיר הרצליה. 

 –בכל המשימות. נושא אחרון בועז הערכה ותודה לכל המנהלים, המפקחים 

אתמול ביקר כאן נציג שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, זה מה שהנציג 

אמר בסיום הביקור. שמחתי לראות עבודה משמעותית וחשובה בכל 
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התחומים לקידום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.  עיר שמובילה את 

דות העירוניות לקידום התחום בגאווה תוך יצירת שיתופי פעולה בין היחי

הנגשה, חינוך, הכלה ותעסוקה. הייתי שמח  לראות עוד ועוד רשויות 

מקומיות שצועדות בדרך זו ועושות אף מעבר לתקנות. גם כאן אני רוצה 

 להודות לכל המנהלים והעובדים בעירייה העוסקים במלאה, תודה.

 אפשר רק שאלה קצרה בנוגע לדיווח? אייל פביאן:

 בבקשה.   משה פדלון:

מאוד. בנוגע לרב העיר. אני מבין שאנחנו ניכנס עכשיו לתהליך של  קצרה אייל פביאן:

 מינוי של רב עיר חדש.

 אמת. משה פדלון:  

 אתה יכול להגיד רק בקצרה איך התהליך הזה. אייל פביאן:

התהליך הזה הוא כזה, שר הדתות מנחה אותי להוביל, מסמיך אותי כראש  משה פדלון:  

רייה להוביל מהלך כזה. אני לא אומר שזה ייעשה בתקופה הקרובה בגלל עי

יולי ובכל נושא בחירת רב ראשי  –הבחירות. התהליך הזה יתחיל בחודש יוני 

דפים שמפרט בדיוק מה  20מאוד ברורים. אני אתן לך -יש חוקים מאוד

 ק. עושים, איך עושים,  מתי עושים ואנחנו כרשות עירונית נפעל על פי החו

 מי ממלא מקום שלו? יהונתן יסעור: 

אין לו. אין צורך ממלא מקום. כל בעיה, שנייה חברים, כל בעיה, אני אמצא  משה פדלון:  

 לזה פיתרון. בינתיים ... בתי הכנסת פתוחים, 

 יש רבי שכונות.   משה ועקנין:

 ל עובד. הכול בסדר. תהייה בעיה, אני ראש רשות ..., ברוך השם הכו משה פדלון:  

 )מדברים יחד(

 אז אין בעיה. אני רוצה להזכיר לכם שבתל אביב כבר שנתיים אין רב ראשי.  משה פדלון:  

 אם אתה תתמוך, אייל פביאן:

 בבקשה. אני אשמח לתת לך את כל החוקים בנושא הזה.  משה פדלון:  
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 עדכון מנכ"ל –סעיף ג' 

איבד את קולו, הנה הוא נמצא פה לשמאלו. .. המנכ"ל עדכון המנכ"ל.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

העירייה לאישור תקציב המועצה .. באמצעות .. שהיא תחולק בימים 

הקרובים לכל בתי האב. הדוברות הפיקה קמפיין עידוד אימוץ כלבים של 

הכלבייה העירונית. .. טו' בשבט עירונית. היה ליווי תקשורתי לשריפה ברחוב 

א פשוטה ונגמרה ללא קורבנות אבל במאמץ קשה. , הייתה שריפה ל2נורדאו 

קמפיין הגברת האכיפה לחונים על מדרכות בנווה ישראל וקידמה את נושא 

ההיערכות לתצוגת ה... ספורט בגני התערוכה של הרשויות. אגף תב"ל מטפל 

בבינוי, צביעה ושל עוד אלמנטים במוסדות ציבור. כולל ניקוי כללי על פי 

ר קדימויות ונתחיל משיפוצי קיץ בארבעה מוסדות בסדתוכנית העבודה 

חינוך: ראשונים, ברנדס, .. ובית ספר להנדסאים. מקדמים בניית בית ספר 

חדש ברחוב משה. את נושא הנגשת מוסדות החינוך על פי התוכנית הרב 

שנתית של העירייה. היערכות לסערות ולחורף, אנחנו עוסקים בזה, התחילו 

עשתה עבודה של פתיחת תעלות ותעלות ניקוז וכלובים, הכנות אחרי סוכות, נ

אם אתם רואים מיקום רשתות על תאי הניקוז והקולטנים, על מנת לאפשר 

ולהשאיר את הלכלוך בחוץ, הפסולת מה שמפריע וחוסם. זרימה של המים 

ההיערכות טובה. בלי עין הרעה אנחנו מחזיקים בינתיים מעמד בכמה ימי 

גשם ומכות מילימטר  50, 40סערה שצפויה להיכנס עם  סערה. יש לנו גם מחר

רוח. אנחנו נערכים עם צוותי כוננות שעובדים מסביב לשעון .. אנשים טובים 

  מאגפי התפעול בעיקר. 

 זה המקום להודות גם להם. כשאנחנו ישנים הם עובדים כל הלילה. משה פדלון:  

ילוט למורים .. ילדים בגודל אמיתי ברחוב תודה משה, תודה. הוצבו כפי ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

הדר והעלייה השנייה. מחלקת פיקוח ובקרת תנועה עשתה את זה בשביל 

להפגין, למשוך את תשומת לב הנהגים לילדים שיעברו בסביבה או חוצים 

כביש, שיפתחו עיניים. ביצענו צביעת אבני שפה בימים, בדצמבר, בימים שלא 

אגף הביטחון הפיקוח אי אפשר לעשות את זה. היה בהם גשם, כי בזמן גשם 

וסדר ציבורי עוסק בשגרה של אכיפה משמעותית בתחום החנייה וגם בתחום 
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הניקיון והמפגעים. יחד עם אגף מערכות מידע עוסקים בהצבת מצלמות 

ברחובות סוקולוב ובן גוריון, מתחילים בהצבת מצלמות חדשות במוסדות 

רחב ידיים על כל מוסדות החינוך שהתחלנו חינוך. זה פרויקט גדול מאוד, 

בתחום הסדר הציבורי הושקו ניידות חדשות, משה דיבר עליהן. אותו עכשיו. 

אגף . 2אגף הביטחון וה.. פעלו ביחד בחפ"ק של השריפה ברחוב נורדאו 

בוצע שינוי ארגוני, מרכז יזמות הופך ת"פ לאגף התקשוב. הטמנת  -תקשוב 

עות בתי הספר במקום ... הישן. .. מענה וקביעת מערכת חדשה ונסי

למחשובים ותמיכה ברישום גני הילדים באינטרנט ורישום הפיזי שנעשה 

בבניין העירייה. תיכון .. ביקש שיציגו את הלמידה למגמת גיאוגרפיה את 

המתקדמות של עיריית הרצליה  GIS-הפרויקט של עיר חכמה ואת מערכות ה

ספה אפשרות להיכנס לתיק תושב דרך ואנחנו עושים את זה בכבוד. נו

 –האפליקציה העירונית. זה שיפור. שירות משמעותי לתושב. אגף הרווחה 

 2018האגף הגדיל את ההחזרים ממשרד הרווחה בחודש דצמבר. מסכם את 

אלף שקל סיוע ישיר  180-אלף שקל שזה הרחבת ..., מתוך זה כ 880-ב

עם מוגבלויות ועושים שיתופי לניצולי שואה, אוכלוסייה מבוגרת ואנשים 

פעולה עם המרכז הבינתחומי. הן מהקמת פרויקטים עם סטודנטים 

המסייעים לאוכלוסיות האלה, ליווי בקניות, טיפולים רפואיים, שיפוץ דירות 

ובכלל להיות בן לוויה לאנשים מבוגרים ובשילוב אנשים עם מוגבלויות 

של אריאל. היה סיור בעיר, באקדמיה. מינהל הנשים אירח את פורום הנשים 

הם הביעו התפעלות כולל במעון לנשים מוכות, במוזיאון הרצליה לאומנות, 

מהעשייה בעיר ורוצות להעתיק את המודל הזה אליהם. פרויקט אם לאם 

בקהילה, בשיתוף מחלקת תרבות. מונתה מנהלת תוכנית ומתחילים לפעול. 

., סקרו את פעילות המינהל השבוע נקבעה פגישה עם עורך דין אלדר שלא ..

הסתיימו ארבעה קורסים ... ששיתוף הפעולה עם המשטרה היה יותר הדוק. 

בהכשרה של בנות מצווה אימהות ובנות, הכרת המחשב של מייקרוסופט ... 

נשים בעיר. אגף שאיפ"ה ביצע עשרה פרויקטים במהלך חודש דצמבר בנושא 

כון גורדון, דרך ירושלים לכיוון .. בבית המוזיקה בפרויקט מומה, שיגינון, 
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ותע"ש, במעבר הבשן בשביב, המקווה בשביב, גן ... זה הרצועה הירוקה  531

התקנו הצללה שאתם מכירים אותה, ז'בוטינסקי, מנחם בגין וגינת אשרמן. 

, אנחנו נרחיב עליהם בהמשך. 2019-חדשה. יש פרויקטים רבים שמתוכננים ל

בכל רחבי העיר. העמודים מוארים עם מחזירי בעמודי הכוונה מבחינת שילוט 

אור לפי הרחוב, אם זה רחוב ראשי אז זה עמוד מואר, צבע כחול, יפה, בולט 

לעין, עם מחזירי אור ברחובות היותר קטנים וכן מוחלפות תחנות האוטובוס 

ברחבי העיר, אנחנו מחדשים אותם. המחלקה הווטרינרית עוסקת המון 

מתנדבים שמגיעים כל בוקר להוציא את הכלבים  בשיתוף של מתנדבים. יש

לטייל קצת. יש סטודנטים שמגיעים לשמה, תלמידים, פנסיונרים. בשיתוף 

יש אגף החינוך בני נוער מגיעים בסופי שבוע לטפל בכלבים ועזור עם האימוץ. 

פרויקט חדש שבני הנוער מ... שמגיעים אחת לחודש לטפל בכלבים, בחיבור 

נשים, זה דבר מבורך. הפנינג גני ילדים בשיתוף מחלקת הזה של כלבים וא

תרבות וספורט וועד גני ילדים עושים גם פעילות של יצירה ומופעים במחלקה 

הווטרינרית. אגף החינוך החל בתהליך רישום לגנים ובתי ספר יסודיים. עד 

. 3,800ילדים מתוך פוטנציאל של  1,960כה נרשמו לגני הילדים באינטרנט 

. אגף החינוך 1,519מתוך פוטנציאל של  391ספר יסודיים נרשמו עד כה בבתי 

מול משרד החינוך בהכרה בצורך לבנייתו של ... הרצף החל בתהליך תכנון 

האוטיסטי ושכבת הגיל היסודי בסמוך לבית ספר אופק. משרד החינוך מכיר 

ן לחודש במפגש משותף בין אגף החינוך לבי 29-בצורך ותהליך .. ייקבע ב

.. מנהלי האגפים הרלוונטיים במשרד החינוך. זו שנה שנייה שתוכנית 

שמופעלת בכל בתי הספר. בשנת הלימודים הבאה אגף החינוך מבטיח שהוא 

מסיבת טו'  16:30לינואר בשעה  21-ביום ב' ה –יפעל גם בגני הילדים. תנו"ס 

ן פיילוט בשבט בבניין העירייה. זה האגף עושה כל כולו רבות בהכנות. תיקו

פיילוט .. של חברת מן הלב מאפשר לאנשים להתנהל במרחב  –נגישות 

הציבורי באופן עצמאי ובטיחותי. .. הנגשה למצוא דרכים נגישות ומותאמות 

לאדם עם מגבלה ... חייו היום יומיים במוסדות ציבור, בבתי ספר, במרכזים 

עבור .. באופן .. במרחב הציבורי קהילתיים ועוד. לראשונה בארץ מוגשים 
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פרטני. הפיילוט הראשון הוצב ... והוא יודע ללכת מהבית שלו לבית הספר 

עם הבנות, זה ציר שהוא מסומן לו והוא מנווט באמצעות הטלפון הסלולארי. 

הפיילוט הוא חלק מהחזון של העירייה בקטע הנגישות, קידום מרחב, מרחב 

. ... העולם הדיגיטלי לכל חיים נגיש ככל שניתן ומתן שירות מתקדם ואיכותי

 תושבי ותושבות העיר. עד כאן עדכון המנכ"ל. 

 

 שאילתות –סעיף ד' 

 בנושא חוטי עירוב ברחבי העיר הרצליה של הגברת מאיה כץ  1שאילתא מספר 

על ידי הגברת מאיה כץ בנושא חוטי  1שאילתא מספר נעבור לשאילתות.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

ליה, ככל שהידוע לי עודנה עיר ..., לאחרונה הוצבו הרצ ברחבי העירעירוב 

ברחבי העיר עמודים עם חוטי עירוב שמטרתם ההלכתית הינה לייצר .. 

מי קיבל את ההחלטה על הצבת  –בתוכם פעילות ... רציתי לשאול. אחד 

מה הם תהליכי התכנון והבנייה,  –עמודים וחוטי עירוב בהרצליה? שתיים 

יחות ותעבורה שבה מוצבים בסמיכות לכבישים? הרישוי .. החפירה, בט

 –איכות הסביבה הנדרשים על פי דין על מנת להציב עמודי חוטי עירוב. שלוש 

האם המועצה רשאית על פי דין להחליט לבדה ללא כל קבלת היתר או 

 –הסכמה מכל גוף נוסף על עמודי, על הצבת עמודים עם חוטי עירוב?  ארבע 

תקציבי לפעולות האלה? התשובה: במשך כל השנים מה הוא המקור לסעיף ה

קיים עירוב ברחבי הרצליה. .. העירוב הינה חלק משירותי הדת אשר המועצה 

מחויבת להעניק לתושבי העיר. התקנת ה.. מתבצעת על ידי המועצה הדתית 

הרצליה בהכוונה הלכתית של רב העיר. מעת לעת יש צורך בתיקון העירוב או 

קרה של בנייה חדשה, זה מקובל בכל ישוב בארץ וזה ..., בהרחבתו כדי שבמ

המועצה הדתית פועלת על פי קריטריונים והנחיות על התקנת עמודי עירוב 

התקנת  –אשר ניתנו על ידי המשרד לשירותי דת המחלקה לעירובים. שלוש 

עמודי עירוב ... אין צורך בקבלת היתר בנייה בהצבת עמודי עירוב באזורים 

יים תיאום בין גורמים בעירייה. מנהל מחלקת עירובים .. והקבלן חדשים, ק

 העבודות מבוצעות במימון המועצה הדתית בלבד. מאיה? –בשטח. ארבע 
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התשובות מאוד מנומקות ומתאימות קודם כל אני רוצה לתת מחמאה.  מאיה כץ:

לשאלות שזה דבר טוב להגיד. השאלה הנוספת שלי זה האם קיים תשריט של 

 טי העירוב בעיר? כל חו

 הקו הכחול בינינו לבין רעננה, לכפר שמריהו, לרמת השרון. משה פדלון:  

 הסיבה ש, מאיה כץ:

אני רוצה להזכיר לכם, חוטי העירוב הוקמו פה, המערבות בהרצליה, ... זה  משה פדלון:  

 לא חדש. את כותבת לאחרונה.

נות, ולכן אני לא אומרת את לא. הסיבה שאני שאלתי את זה היא כי יש טע מאיה כץ:

זה בצורה חד משמעית, שנוספו כל מיני חוטי עירוב לאחרונה בכל מיני 

מקומות ולכן אני שואלת האם יש איזשהו תשריט שקיים, שנמצא בעירייה, 

שהועבר על ידי המועצה הדתית או שקיים במועצה הדתית, שפשוט נדע 

אחרות, אפשר לראות כך שהוא קיים ובהנחה ויש שאלות של תוספות כאלה ו

 או אחרת. 

 אני אנחה את ראש המועצה הדתית, יובא לאישור שלנו ומהנדס העיר.  משה פדלון:  

 נהדר.  מאיה כץ:

 

 על ידי גברת מאיה כץ בנושא תוכנית המתאר 2שאילתא מספר 

על ידי גברת מאיה כץ בנושא תוכנית המתאר. בסוף  2שאילתא מספר ו( ניסימוב:  'יוסף )ג

רץ הקרוב עיריית הרצליה תצטרך להפקיד את תוכנית המתאר המתוכנת, מ

מוביל כיום, שמוביל כיום את הכנת התוכנית לאור העובדה שמהנדס העיר 

התפטר לאחרונה ולכן לא יתמודד עם ההשלכות העתידיות. אני אבקש 

מה  –מי מהנדס העיר שילווה את התהליך הזה? שתיים  –לדעת: אחד 

מתי תוצג התוכנית  –נית המתאר לנכון להיום? שלוש הסטטוס של תוכ

מתי תוצג התוכנית המתוקנת  –המתוקנת בפני כבוד לחברי המועצה? ארבע 

האם יתאפשר לציבור להגיש הערות בטרם הגשת  –בפני הציבור? חמש 

סגנית מהנדס העיר מלווה את התוכנית מתחילת  –התוכנית? תשובה: אחד 

ועי לנושא. מכרז למהנדס העיר יפורסם בזמן הצוות המקצדרכה, יחד עם 
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הליך עדכון תוכנית המתאר נערך בהתאם ללוחות הזמנים  –הקרוב. שתיים 

כפי שאושר על ידי הוועדה המקומית והמחוזית. התוכנית מקודמת על ידי 

הצוות המקצועי במינהל ההנדסה, וזאת בהתאם להערות הציבור שיכללו 

בהתאם למגמות הפיתוח העירוניות  בשיתוף הציבור המעמיק, שנערך

לאחר גיבוש הנתונים, יוצג כיוון  –ותוכניות .. מאושרות. שלוש וארבע 

הפיתוח המתגבש במסגרת דיון במליאת הוועדה המקומית ולאחר מכן 

 במסגרת האמור, בסעיף שלוש וארבע. מאיה? –. חמש לציבור

שאלה אחת אבל השאלה  טוב, השאלה הראשונה שלי היא, אומנם זה צריך מאיה כץ:

הראשונה שלי זה האם זה יובא בפני חברי המועצה. אני חושבת שזה מאוד 

 נכון שאחרי המליאה זה גם יגיע לכאן לדיון.

זה יובא, ברשותכם, בפני חברי המליאה ומבחינתי כל חברי המועצה יוכלו  משה פדלון:  

ות לראש מינהל להגיע ולשמוע. דרך אגב, התוכנית הוצגה לפני כשלושה שבוע

 התכנון במחוז תל אביב, הגברת דניאלה פוסק, וקיבלנו שבחים מצוינים.

 כן, רק העניין שה,  מאיה כץ:

 אנחנו עומדים בלוח הזמנים. משה פדלון:  

העניין שפשוט העמדה של הוועדה המחוזית, לדעתי קצת שונה מהעמדות  מאיה כץ:

 ין. שיש פה, אבל אם זה יגיע לדיו במועצה זה מצו

 מליאת הוועדה המקומית.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 לא, אז זה מה שאני ביקשתי. השאלה שלי הייתה, מאיה כץ:

 אני אומר, משה פדלון:  

 האם מעבר ל, מאיה כץ:

 זה יגיע לוועדה המקומית. משה פדלון:  

 נכון. ד ענת קרן בהרב: "עו

 אז אני שאלתי שאלה נוספת.  מאיה כץ:

 חדר הזה ישבו משקיפים, חברי המועצה וישמעו.ב משה פדלון:  

אבל השאלה שלי הייתה האם זה גם יובא לדיון במועצה, כי מלבד חברי  מאיה כץ:

 הוועדה המקומית, אני חושבת שזה עניין של כל חברי המועצה פה.
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אני רוצה להבהיר. נושא של בנייה זה הוועדה לתכנון ובנייה. לכן ביקשתי לא  משה פדלון:  

ועדת המשנה, אלא בוועדת המליאה, שכמה שיותר חברים ישמעו את בו

 התוכניות מתאר. אין פה סודות.

 אני מסכימה איתך אבל לכן אני חושבת, מאיה כץ:

הוא לא יכול להיות נדון במועצה. בואי נשמע את חוות הדעת המשפטית. זה  משה פדלון:  

 לא יכול לדון. 

להיות שלא יכולים להצביע או להסכים אבל כול נדון בוודאי שזה יכול. י מאיה כץ:

 להיות נדון בוודאי שזה יכול להיות נכון.

 זה יהיה נדון במליאת הוועדה לתכנון, לא במועצה. משה פדלון:  

זה שהמקום לדון בוועדת המשנה לתכנון ובנייה זה מן הסתם ברור, אבל אני  מאיה כץ:

שנים  15-ו 10על עוד חושבת שתוכנית מתאר של עיר שאמורה להשפיע 

 קדימה, מקומה גם לבוא בפני כל חברי המועצה לדיון.

מאיה, זה לא יידון בוועדת המשנה. זה יידון ישירות בוועדת  אני חוזר ואומר משה פדלון:  

המליאה של המועצה. יידון במליאה. על פי חוק, נושאי תכנון זה לא בסמכות 

 המועצה. היועצת המשפטית תיתן חוות דעת.

אני אמרתי שזה לא משנה אם זה במועצה, שהנושא גם אם לא יצביעו עליו  מאיה כץ:

 בתוך המועצה כדי לקבל את הגושפנקא ואת האישור,

 ראש העיר השיב, יידון במועצה.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 אני שמעתי, מאיה כץ:

 מאיה, משה פדלון:  

 אני פשוט לא מסכימה עם זה. מאיה כץ:

 חברי, 17 משה פדלון:  

 בסדר. ד ענת קרן בהרב: "עו

 מליאה יישבו פה. משה פדלון:  

 טוב. מאיה כץ:

 אני מזמין מראש עוד ארבעה חברים שיהיו פה וישמעו את הדיון הזה. משה פדלון:  

 בסדר גמור. מאיה כץ:
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 פעמיים נסביר, לאחר מכן אותה תוכנית תוצג גם לציבור. משה פדלון:  

לה שלי, מכיוון שכתבתם פה בתשובה שלוש וארבע ויכול להיות זהו, אז השא מאיה כץ:

לאחר גיבוש הנתונים, יוצג כיוון הפיתוח המתגבש שזה סמנטיקה של מילים. 

במסגרת דיון במליאת הוועדה המקומית ולאחר מכן לציבור. האם זה יהיה 

 פתוח לדיון לציבור או האם זה רק יוצג לציבור? 

 זה דיון, משה פדלון:  

 זה הסמנטיקה שאני שואלת.  ה כץ:מאי

זה דיון פתוח. הציבור אמר את דברו. אנחנו גם הוספנו, הורדנו מה שהציבור  משה פדלון:  

 אמר ואנחנו כן הולכים לשמוע את הציבור פעם נוספת, אחרי ההערות שלו.

 או קיי. זה ההבדל בין לשמוע לבין רק להציג. בסדר גמור. מאיה כץ:

 כן. משה פדלון:  

 

 על ידי מר יהונתן יעקובוביץ 3שאילתא מספר 

 להעלות אותה?על ידי מר יהונתן יעקובוביץ.  3שאילתא מספר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 אתה יכול להעלות אותה. אתה גם יכול להשאיר אותה לישיבה הבאה. מאיה כץ:

 הישיבה הבאה. יהודה בן עזרא:

 נשאיר לישיבה הבאה.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 על ידי מר יהונתן יעקובוביץ 4שאילתא מספר 

 ברשותכם. 4אז גם שאילתא מספר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 נכון. מאיה כץ:

 יהונתן איננו.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

על ידי מר גרי גוזלן בנושא אכיפה בנוגע לצמחייה פרטית שחוסמת  5שאילתא מספר 

 מדרכות

על ידי מר גרי גוזלן בנושא אכיפה בנוגע  5אילתא מספר אני עובר לש ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

ישנם עצים או צמחייה לצמחייה פרטית שחוסמת מדרכות. ברחבי העיר 
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שפולשים למרחבים הציבוריים ובכך מפריעים להולכי הרגל במדרכות. אחד 

מה היא האכיפה המבוצעת,  –האם מבוצעת אכיפה לבעלי הבתים? שתיים  –

האם יש מעקב שוטף על התופעה הזאת שהולכת וגדלה  –גובה הקנס? שלוש 

ברחבי מערב העיר. התשובה היא: לעניין האכיפה כן מבוצע. האכיפה 

מבוצעת ומתחלקת לשני חלקים. בשלב הראשון ניתנת התרעה לגיזום וסילוק 

ח, המפגע על ידי הדיירים של הנכס. לקראת סיום מועד ההתרעה, מגיע פק

האם ₪.  730אם המפגע היה יירשם דו"ח קנס בסך  בודק אם המפגע הוסר ...

 יש מעקב? חיובי.

אז באופן, באופן כללי אני לא אומר שמתבצעת אכיפה כי כן יש בעיה   אברהם גוזלן גרי: 

 לעבור ברחובות. מי שמטפל בזה, אני יכול לתת את רשימות הרחובות. 

 אנחנו נעביר את זה, בסדר? תודה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 אין בעיה. רהם גוזלן גרי: אב

 אין בעיה.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 על ידי מר גרי גוזלן בנושא טיפול בקיר האקוסטי בכביש החוף 6שאילתא מספר 

על ידי מר גרי גוזלן בנושא טיפול בקיר האקוסטי  6שאילתא מספר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

יר האקוסטי? מה הוא הסטטוס לנושא הטיפול בק –בכביש החוף. אחד 

מה הן הפעולות העתידיות שהעירייה מתכוונת לעשות כדי לטפל  –שתיים 

במידה וישנן פעולות, מה העלות הצפוי לטיפול בנושא?  –במטרד הזה? שלוש 

התשובה: לעיריית הרצליה אין סמכות בניית קירות אקוסטיים בכבישים בין 

לעיריית הרצליה אין עירוניים. הם של נתיבי ישראל ומשרד התחבורה בלבד. 

בשטחים של נתיבי ישראל, שום סמכות והיכולת להקים קירות אקוסטיים 

עם זאת, עיריית הרצליה נמצאת בדיונים עם נתיבי ישראל לגבי אורכו של 

ישנה בקשה חוזרת מנתיבי ישראל להשלים את  –הקיר האקוסטי. שתיים 

רשה קידום הקיר האקוסטי בהקדם האפשרי. כמו כן עיריית הרצליה ד

עיריית הרצליה  –תוכנית הנת"צ בצפון ויותנה בהקמת קיר אקוסטי. שלוש 

 אינה הגורם הקובע את מועד הקמה והלו"ז הצפוי. תודה רבה.



 ד.נ.  00540
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

14 

 

להזכיר, אני נפגשתי עם מנכ"ל נתיבי ישראל. אני חושב שמאיה הייתה איתי.  משה פדלון:  

ים. התחלנו בעבודה, הוא הבטיח לנו תקציב מיוחד של עשרות מיליוני שקל

במה שנקרא עבודת מטה בין היחידה לאיכות הסביבה לבין נתיבי ישראל 

ואני חושב שנצליח בזה. הוא אמור להיות אצלי בעוד שבועיים, מנכ"ל נתיבי 

 ישראל, אני לוחץ עליו לקבל תקציב נוסף ואני מקווה להצליח. 

 

 90בנושא וינגייט  של מר יריב פישר 7שאילתא מספר 

 תודה רבה. שאילתא של  יריב פישר, הוא איננו. ו( ניסימוב: 'סף )גיו

 לא, הוא ישנו.  משה פדלון:  

 אני פה.  יריב פישר:

 )מדברים יחד(

 ככה, הנושא הוא ..., אני מתנצל שלא ראיתי אותך.ו( ניסימוב:  'יוסף )ג

 תחזיר אותו. יהודה בן עזרא:

 היא ארוכה בצורה, יריב, השאילתא שלך  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 אנחנו כולנו קיצרנו כדי שהוא יוכל לקבל יותר מילים.   מאיה כץ:

 לא, אין כזה דבר. ד ענת קרן בהרב: "עו

 מה זה אין כזה דבר ענת? מאיה כץ:

 אין כזה דבר. אין כזאת שאילתא ארוכה.   ד ענת קרן בהרב: "עו

 90משמש בית פרטי ברחוב וינגייט שנים  8, כבר 90בנושא וינגייט  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

בהרצליה פיתוח כבית כנסת. המקום משמש מקווה וטבילה ומרכז 

התכנסויות ושיעורי דת. השאלות שלהלן אינן מתייחסות להליך  המשפטי 

שמתנהל בימים אלו בבית המשפט, בין היתר משום שהליך משפטי זה חלק 

צד מתכוונת העירייה כי –מהעבירות המבוצעות במקום ... ראש העיר. א' 

-להפסקת השימוש החורג שניתן בלפעול ולהוציא לפעול את החלטת הוועדה 

 ,2015לאפריל  3

 עד, יריב פישר:

 מה? ו( ניסימוב: 'יוסף )ג
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 .2015לאפריל  3-עד ה יריב פישר:

 עד. מה אמרתי?  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 ב, יריב פישר:

שנים מאז פג  3-ה. לאור העובדה שעברו יותר מללא אפשרות להארכ ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

אלו אמצעים מעשיים העומדים לרשות  –תוקף האישור. שאלה שנייה 

איש ולפי  50העירייה במהלכם של ימי שבת וחג לצורך פינוי התקהלויות מעל 

הצורך מערכות ... וכו' על רחבת השטח הציבורי הצמוד לבית הכנסת 

יא להפסקת האירועים וההתקהלויות . זאת על מנת להב90בווינגייט 

האם  –שאלה שלישית המהווים מטרד חוזר ובלתי פוסק לתושבי הסביבה. 

מוצו כל ההליכים בהם נעשה שימשו בכל האמצעים לגביית הקנסות שהוטלו 

על המשתמשים במקום, כולל הקפאת נכסים, עיקולים, צווים וכדומה? 

משימוש חורג הוגשו לבית  תשובה: בגין ביצוע עבירות בנייה ללא היתר

המשפט על פני פניות מחלקות הפיקוח בעיר על הבנייה, מחלקת פיקוח על 

הבנייה. בית המשפט הורה בצו להרוס את הבנייה שהוקמה בעבירה 

ולהפסיק את השימוש החורג. כשצווי בית המשפט לא קוימו, פנתה מחלקת 

ח על כך אל התביעה כפי .. במקרים דומים והעבירה דו"הפיקוח על הבנייה 

העירונית אשר הגישה כתבי אישום נוספים בגין הפרת הצווים השיפוטיים. 

תיקים אלה מתבררים בימים אלו בבית המשפט. אגף הביטחון והפיקוח ערך 

בלבד  2017במקום אכיפה מסיבית באמצעות רישום דו"חות קנס. בשנת 

דו"חות כבר שולמו  25-דו"חות וכ 37 – 2017דו"חות עבירה. בשנת  48נרשמו 

.  יש לציין כי 'והיתר הועברו לאכיפה מינהלת אצל משרד עורך דין סנדרוביץ

מאז נערכות בדיקות במקום מדי שבת  22.12.18הדו"ח האחרון מתאריך 

והופסקה הוצאה החוצה של שולחנות וכיסאות או כל דבר אחר המהווה 

 השתלטות על השטח. 

 )מדברים יחד(

 שמעתי, אני מבקש לא להתערב.  אבל משה פדלון:  
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בדיני מועצה. אנו נמשיך לבקר במקום ככל שיידרש. בכל הקשור לפינוי  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

התקהלות כפי שנרשם בשאילתא, הנושא הינו בטיפול של גוף עירוני. אנחנו 

לא יכולים לטפל בפיזור הפגנות והתקהלות לא חוקית אלא משטרת ישראל 

שהקנסות והדו"חות לא משולמים, על האגף להעביר אותם בלבד. אם וככל 

 האמצעים הנדרשים. יריב?למשרד סנדרוביץ' הפועל לגביית בכל 

כן, שאלה נוספת. אני באמת מבקש, בוא אפילו מבחינתי, בוא נמחק את בית  יריב פישר:

הכנסת כולנו ונחשוב מה היה קורה אם היינו גרים ליד אולם אירועים וזה 

שאנשים שם מרגישים. הם נמצאים ליד אולם אירועים. אני לא בעצם מה 

חושב שיש איזשהו אולם אירועים שיכול לפתוח את שעריו בבית פרטי 

בהרצליה בלי שיסגרו אותו. ולמעשה מה שקורה פה, הם גרים ליד אולם 

אירועים נקרא לזה, לא בית כנסת, מקבלים קנסות, ממשיכים לעבוד, 

ממשיכים לעבוד. יש שיתוף פעולה שנעשה פה ממשיכים לקבל קנסות, 

מאחורי הקלעים ... אנחנו ראינו גם בסופי השבוע האחרונים גם שיתוף 

פעולה עם גורמים בעירייה. משהו פה לא תקין קורה. אני ישבתי ודיברתי 

איתך אישית על זה משה. לעצור את זה. לעצור את זה. תביא לשם פקחים 

 י. ביום שבת, תעזור את זה לגמר

 יריב, משה פדלון:  

 זה כבר נראה לא טוב. יריב פישר:

 אני לפני כחודש, משה פדלון:  

הם מצפצפים עלינו שורה תחתונה וחבל. אני יודע שאתה רוצה לעצור את זה,  יריב פישר:

אז תגמור מזה, תעצור את התופעה הזאת. זה בית פרטי, אי אפשר לעבוד 

 ככה. 

 מטפל בזה, התובעת העירונית וזה מובא לבית,היועץ המשפטי  משה פדלון:  

 אבל הם לא מצליחים. יריב פישר:

 רגע. משה פדלון:  

 תראה מה קורה פה. יריב פישר:
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רגע, ברשותך, אני לפני כחודש ימים דיברתי עם דוד דהן שהוא הגבאי  משה פדלון:  

 והזהרתי אותו שלא יערוך שם  אירועים ברחבה.

 סוף שבוע,  יריב פישר:

רגע, ביום שישי האחרון, ביום שישי האחרון קיבלתי תמונות ואני מחר הולך  משה פדלון:  

 20להזהיר אותו שאם זה יחזור על עצמו, ביום ראשון בבוקר מגיעים 

 משאיות וסוגרות לו את המקום. סוגרות לו את השטח. 

 הוא מצפצף. תביא את המשאיות. אני שמח על התשובה הזאת. יריב פישר:

לא, לא, לא, אני מודיע לך. אני, עד כאן. אפס סבלנות. אתה צודק, אתם  פדלון:   משה

צודקים. לא ייתכן גם להפר את ההנחיות וגם לפתוח אולם אירועים. אני 

הזהרתי אותו לפני חודש, אני הולך להזהיר אותו מחר והיה וזה יחזור על 

ר הסיפור. זה שטח משאיות, אני אניח שם גדרות אזכורית ובזה נגמ 20עצמו, 

 ציבורי ואתה צודק.

 לא העירייה, לא העירייה. ד ענת קרן בהרב: "עו

 העירייה, העירייה.  יריב פישר:

 )מדברים יחד(

 יש לי את התמונות. אחר הצהריים קיבלתי את התמונות,  משה פדלון:  

 אבל הוא אמר ש, יריב פישר:

לכם. זה יירשם בפרוטוקול. אם זה יצאתי לשטח כדי לראות ואני מודיע  משה פדלון:  

 משאיות יהיו בשטח הציבורי. הוא יראה אפר ועפר.  20יחזור על עצמו, 

 .. את התשובה הזאת.  יריב פישר:

 כן. משה פדלון:  

 אנחנו נעקוב אחרי זה ביום שבת הקרוב. יריב פישר:

 מי שעושה בכוח, אני גם הולך אתו בכוח. עד כאן.  משה פדלון:  

 יחד( )מדברים

חברים, יש את ההיבט המשפטי, והוא הולך לחטוף אפילו בית סוהר. יש את  משה פדלון:  

ההיבטים המשפטיים. זה חמור מה שהוא עשה שם. זה הפרת צו של בית 



 ד.נ.  00540
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

18 

 

משפט בנושא של השטח הציבורי. אף אחד לא נתן לו את הסמכות להיכנס  

 לשטח הציבורי. השטח הוא שלי,

 שבת הזה אנחנו שם מבחינתי ביחד, בוא נראה מה קורה שם. קבענו. יום יריב פישר:

אם הוא יקים שם אוהל, אני מודיע לך יום ראשון בתשע בבוקר משאיות  משה פדלון:  

 ישימו שם עפר.  יסגרו את הכול בחומות. בשטח שלי. 

 קבענו, יום שבת אנחנו שם.  יריב פישר:

 מאה אחוז.  משה פדלון:  

 שמח על התשובה. אנחנו שם.  אני מאוד יריב פישר:

 )מדברים יחד(

 חברים, בבקשה יריב.  משה פדלון:  

 יריב, ארוחת בוקר עליך.  יהודה בן עזרא:

 יאללה.  יריב פישר:

 באמת?  מאיה כץ:

 )מדברים יחד(

 

 על ידי מר יוסי קוממי 9-ו 8שאילתות 

 לשאילתות של מר קוממי נמתין לו.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 כן. בוא נכבד אותו.  ון:  משה פדל

 ימתינו כשהוא יחזור מהשבעה.  9-ו 8השאילתות של מר קוממי  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

אלא אם כן אתם רוצים, אני חושב שכדאי לחכות. הוא שאל שאלה וצריכים  משה פדלון:  

 לתת לו תשובה. 

 

 העיר על ידי מר רונן וסרמן בנושא כשרות במסעדות ברחבי 10שאילתא מספר 

על ידי מר רונן וסרמן בנושא כשרות במסעדות ברחבי  10שאילתא מספר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

המועצה הדתית פועלת באופן ש.. מסעדות אשר בוחרות מרצונן העיר. 

להפסיק את הכשרות ולקיימה בדרך אחרת, לדוגמה דרך מיזם הכשרות של 

ית פוגעות באופן ישיר ארגון צוהר ובכלל לא. פעולות אלה של המועצה הדת
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בבעלי המלונות והמסעדנים בעיר וכתוצאה ישירה מכך בתושבי העיר 

מה בכוונת העירייה לעשות נוכח ההסטה  –הרצליה. שאלה ראשונה 

 –וההחרמה שמבצעת המועצה הדתית כנגד אותן מסעדות ובתי מלון? שתיים 

של האם עיריית הרצליה תתמוך באלה שירצו להצטרף למיזם הכשרות 

ארגון צוהר, וכתוצאה מכך רק שלא תהייה הסטה של המועצה כנגד 

המסעדות שבחרו להצטרף למיזם הזה. תשובה: עיריית הרצליה לא מכירה 

מקרים כאלה בתחום העיר ומכל מקום השאילתא בתחום סמכותה של 

 -המועצה הדתית שהכחישה והביעה מחאה על האמור בשאילתא. שתיים

קת בענייני כשרות, שאין מבחינתה מניעה עיריית הרצליה לא עוס

 להתקשרות, התקשרות זו או אחרת. רונן?

אז מקרים כאלה קיימים. אני ראיתי במו עיניי. אני בדיוק ... אני מצפה  רונן וסרמן:

מהעירייה לטפל בנושא וכשאני אביא אותם, אני ארצה לדעת מה הרשות 

 המקומית מציעה לעשות. 

 ל זה לא בסמכות העירייה.אב ד ענת קרן בהרב: "עו

 לא בסמכות העירייה. יהודה בן עזרא:

 אני אומרת, הרשות המקומית לא מטפלת בנושא כשרות. ד ענת קרן בהרב: "עו

זה לא ..., אני אשמח לסייע. אני אשמע לשמוע את התלונות כדי להיות  משה פדלון:  

 5-ונות במתווך בינם לבין ראש המועצה הדתית. אני, אליי לא הגיעו תל

 השנים האחרונות. אם יש כאלה, אני אשמח לשמוע.

שטיפלנו ב, היה את הכתבה. היה, היה בקדנציה  2הייתה כתבה בערוץ  יריב פישר:

 הקודמת. 

חברים, אם יש תלונות, אני אשמח להיפגש עם האנשים, לשמוע אותם  משה פדלון:  

 ולהעביר הלאה ולקדם את הנושא.

 חת.רק מילה א אייל פביאן:

 בבקשה. משה פדלון:  

למרות שאולי משפטית זה לא בתחום הסמכות של הרשות המקומית, אבל  אייל פביאן:

אין ספק שלרשות המקומית  יש עניין בשגשוג של העסקים בעיר, נכון? ואם 
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יהיו מקרים, אם יהיו, אני לא יודע אם יש, אבל אם יש או יהיו מקרים 

אחרת, זה בוודאי צריך לעניין את  שבהם עסקים ייפגעו מסיבה כזו או

 הרשות המקומית. 

אני חוזר שוב. אני אשמח  לשמוע את התלונות במשרדי ואני אשמח לקרוא  משה פדלון:  

 לראש המועצה הדתית ולטפל בסוגיה הזאת.

 מאה אחוז. בסדר. אייל פביאן:

 זה המשמעויות. משה פדלון:  

 מה העמדה שלך לגבי צוהר?  יריב פישר:

 אני לא יכול להביע עמדה.  פדלון:   משה

 זה שאילתא של רונן וסרמן, אתה טוען, הוא שואל. ירון עולמי:

 לא, חבר'ה, משה פדלון:  

 מה העמדה שלך לגבי צוהר?  יריב פישר:

 זה לא, משה פדלון:  

 )מדברים יחד(

 כן. משה פדלון:  

 

 כרטיסים לאירועי עירייה על ידי מר יריב פישר בנושא מכירה וחלוקת 11שאילתא מספר 

על ידי מר יריב פישר בנושא מכירה וחלוקת  11שאילתא מספר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

קובע כי  5/2013כרטיסים לאירועי עירייה. חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 

לצורך חלוקת כרטיסי הזמנה תוקם ועדה ייעודית בה יהיו חברים מנכ"ל 

כי למעט ראש העיר  25יה. עוד נכתב בסעיף העירייה ועוד מספר עובדי עירי

 –באירועים שאינם קשורים, לא יינתנו כרטיסי הזמנה לחברי מועצה. אחד 

מי מבצע  –האם קיימים פרוטוקולים? שתיים  –האם הוועדה פועלת? אם כן 

האם  –את המעקב אחרי מקבלי ההזמנות כפי שנדרש בחוזר המנכ"ל? שלוש 

ה לעסוק בחלוקה ומכירת כרטיסים לאירועי העירייה מאשרת לחברי מועצ

האם העירייה מאשרת או אוסרת על חברי מועצה מכירה  –עירייה? ארבע 

על  –וחלוקת כרטיסים מחוץ למבנה העירייה? תשובה: לשאלה ראשונה 
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בעיקרון העירייה לא מחלקת  –הוועדה התשובה היא לא. שאלה שנייה 

 –לא. שאלה ארבע  –לוש הזמנות לאירועים שאינם בתשלום. שאלה ש

מוסדות התרבות של העירייה משתמשים בכל מי שמוכן לעזור בקידום 

 מכירת כרטיסים לרבות חברי מועצה. יריב?

קודם כל אני מאוד שמח על התשובה. אני קצת חושב שזה לא מה שהיה  יריב פישר:

בשנים האחרונות וכן חילקו בעיקר לגבי אירועי דת כרטיסים בחינם ולכן 

ייתה השאלה הזאת. ואנחנו, אין לי שאלה נוספת, אנחנו פשוט נעקוב אחרי ה

זה שזה מה שקורה, כי יש כרטיסים שמחולקים וצריך לעקוב אחרי זה, 

 ובגלל זה חוזר מנכ"ל משרד הפנים, ולדעתי אם יש חלוקה שכזאתי, 

כשירות  אירועים שהם לא אירועי דת שאנחנו נותנים את זה גם בחינםיש  משה פדלון:  

 לתושבים. אני  מביא לפה הצגות לילדים,

 לא, זה לא העניין. זה לא זה. יריב פישר:

 הצגות למבוגרים ואירועים יום שישי, משה פדלון:  

 לא על זה אנחנו מדברים. יריב פישר:

 השאלה שלך מכוונת לאירועי דת.  יהודה בן עזרא:

 בוודאי. יריב פישר:

השאלה. מה שהבנו את השאלה, זה אירועי התרבות בכלל  לא ככה הבנו את משה פדלון:  

 בהיכל אומנויות,

 זה אירועים שהם חינמיים, בוודאי לא. יריב פישר:

שם, אני מאוד לא פופולרי כי אני לא נותן לאף אחד כרטיסים חינם. כל מי  יהודה בן עזרא:

עי דת, שפונה, אני אומר לו תקנה. ולכן כל התשובות התייחסו לזה. לגבי אירו

יש ואנחנו צריכים להגיד את האמת. פה ושם מחלקים  הזמנות אבל לפי, 

 בידיעה מראש. 

 ,5/2013משרד הפנים יש חוזר המנכ"ל  יריב פישר:

 הוא לא מתייחס, הוא לא מתייחס לאירועים האלה. יהודה בן עזרא:

ועדה לעניות דעתנו כן. לאירועים שכאלה בהחלט כן וצריך לכנס את הו יריב פישר:

 הזאת. 
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 זה מתייחס יותר להצגות ולמופעים.  יהודה בן עזרא:

 בהחלט כן צריך. יריב פישר:

 הבנתי עכשיו למה כוונת ה משורר. יהודה בן עזרא:

 חשבתי שתבין.  יריב פישר:

 

 על ידי מר רונן וסרמן בנושא הקצאות קרקע לבתי כנסת ברחבי העיר 12שאילתא מספר 

על ידי מר רונן וסרמן בנושא הקצאות קרקע לבתי  12ילתא מספר שא ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

. לאחרונה יצא פרסום מטעם עיריית הרצליה כי בקשה כנסת ברחבי העיר

, לשימוש בית כנסת. 77, זה רחוב ... 6558גוש  812להקצאת קרקע בחלקה 

מה  -שאלות: כמה בתי כנסת יש בהרצליה ובכלל ובנווה עמל בפרט? שניים 

מה אחוז  –ונים לפתיחת בנייה ו/או אישור בית כנסת חדש? שלוש הקריטרי

בתי  80-השימוש המבוצע בכל בית כנסת כזה בממוצע? תשובות: בהרצליה כ

כנסת על קרקע בייעוד ציבורי. לעירייה נוהל הקצאות קרקע לצורכי ציבור 

כשמתקני דת ביניהם. מעבר לכך תדריך הפרוגרמות שמשרד הפנים מגדיר 

אין לעירייה נתונים לגבי  –כים הבסיסיים למתקנים האלו. שלוש את הצר

 אחוזי תפוסה. רונן?

בגלל שאנשים פנו והתלוננו ואני חושב שלפני שמקימים השאילתא נשאלה  רונן וסרמן:

עוד בתי כנסת, כדאי לבדוק אם יש ביקוש לכאלה, לכן השאלה הנוספת שלי 

 היא כמה בתי כנסת, 

 )מדברים יחד(

 זה חדש. רמן:רונן וס

 לא, זה לא חדש.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 זה לא חדש. דובר:

 או קיי.  רונן וסרמן:

אנחנו פשוט מכשירים את הדבר הזה. הוא יושב שם עשרות שנים. אנחנו  משה פדלון:  

רוצים להכשיר אותו אז כן אנחנו, החוק אומר לפרסם לציבור, יכול להיות 

התאם, אבל פשוט הולכים להכשיר דברים שיש מתנגדים ואז אנחנו נפעל ב
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שנה.  60, 50שלא היו חוקיים עשרות שנים. הבית כנסת הזה הוקם כבר לפני 

זיהינו שיש בעיה עם ההכשר שלו ואנחנו עושים את כל הפעולות מהתחלה. 

 כן, בבקשה ג'ו.

 

 על ידי גברת תמי גרוסמן בנושא גני ילדים בנחלת עדה וגן רש"ל 13שאילתא מספר 

על ידי גברת תמי גרוסמן בנושא גני ילדים בנחלת  13שאילתא מספר  ו( ניסימוב: 'וסף )גי

, 38שכונת גן רש"ל ונחלת עדה ... של האוכלוסייה בגלל תמ"א רש"ל.  עדה וגן

הגעת אוכלוסייה צעירה לשכונה והליכי התחדשות עירונית, כך שלא נבנו 

עצמם מופנים לגנים שהם גנים חדשים בשכונה ובשנה שעברה כבר מצאו את 

ילדים בגן עם  35מחוץ לשכונה מעבר לרחוב הבריגדה היהודית. כיום מצאנו 

בדבר פתיחת גני ילדים  2019סייעת אחת. שאלות: מה צפי הבנייה לספטמבר 

 –בכמה גני ילדים מדובר ולאיזה גילאים? שלוש  –חדשים בשכונה? שתיים 

פת? תשובה: בהתאם לסיכום במידה ולא, האם יהיה תקצוב לסייעת נוס

ולצורך, ייבנו שני גנים במתחם בית ספר אילנות כדי לתת מענה הולם לגידול 

שני גנים  –במספרי הילדים בגילאים הרלוונטיים בשנת תש"פ. שתיים 

 טרום ולטרום חובה יחד. -לגילאי טרום

תחילו שם שאני מבינה שזה לקראת השנה הקרובה, וטרם האו קיי, אז כיוון  תמר לרמן:

 באיזושהי בנייה, וזה צפוי להיות מה, מבנים טרומיים או מבנים קבועים? 

 שנייה, משה פדלון:  

 זה כבר ייעשה,  תמר לרמן:

 איה פרישקולניק: מבנה קבוע. מבנה קבוע. 

 ובקיץ ירימו את הכול.  תמר לרמן:

 בעזרת השם. משה פדלון:  

 טוב, אני שמחה לשמוע.  תמר לרמן:

 בעזרת השם. נתפלל בבתי הכנסת שוסרמן יבנה.  עזרא: יהודה בן

 

 על ידי תמי גרוסמן בנושא שיפוצי בתי ספר ואולמות ספורט 14שאילתא מספר 
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על ידי תמי גרוסמן בנושא שיפוצי בתי ספר ואולמות  14שאילתא מספר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

פר התקציב ספורט. שיפוצי בתי ספר ואולמות ספורט הוצגו באופן חלקי בס

ללא פירוט מדויק של לוחות זמנים ותעדוף. ישנם מספר בתי ספר שסוכם 

, בין אם 2019איתם במסגרת ישיבות מול הנהלת עיר כי יעברו שיפוץ בשנת 

באולם הספורט ובין אם בבית הספר עצמו אך טרם קיבלו אישור סופי לכך. 

בתי הספר  בתקציב שהוצג לא הוצג לו"ז מפורט. שאלות: מה היא רשימת

מי יהיו  –שנכנסים השנה לשיפוץ במסגרת התוכנית לשיפוצי קיץ? שתיים 

מה הלו"ז המפורט  –שנכנסו לאחרונה ובאיזה שנים שופצו? שלוש בתי הספר 

של שיפוצי אולמות הספורט בבתי הספר? בתשובה  2019-2010... בשנים 

נמסר ממש , יש לך את הטבלה מולך? אולם הספורט ... 14לשאילתא מספר 

יחל בו שימוש. אולם ספורט הנדיב הריסה ובנייה, החל  2019בימים אלה ועד 

. אולם הנגיד הריסה ולמקלט בנייה מתוקצב לשנת 2019תכנון מתוקצב 

. 2019-. התחיל התכנון. אולם ספורט ויצמן מתוקצב לתכנון בלבד ב2019

-ריסה ולבנייה ב. אולם ספורט ברנר וגורדון מיועדים לה2020-הביצוע יהיה ב

. נקבע גם ביצוע 2020. אולם ספורט בית ספר נבון מיועד לתכנון בשנת 2020

מתוכנן שיפוץ . 2019-באותה שנה. אולם ספורט בן צבי מתוכנן לשיפוץ ב

. קירוי קשיח מעל מגרשי ספורט בבתי 2019-אולם היובל, אנחנו מקווים ב

. קירוי קשיח מעל 2019-וכנן להספר תיכון חדש, דור, גורדון, לב טוב ונבון מת

. לגבי שאלה שלוש 2020-מגרשי ספורט בבתי הספר היובל, האילנות מתוכנן ל

אולמות ספורט המתוקצבים זאב, הנדיב והנגיד, לוחות הזמנים ייגזרו  –

ממועד קבלת היתר הבנייה. הביצוע בכפוף לאישורי תב"רים במועצת העיר 

 בהמשך לקבלת היתרי בנייה. 

אני רוצה להתעכב רגע על העניין הזה של הלוחות זמנים ספציפית בנדיב  ן:תמר לרמ

ובנגיד. אני, כיוון שיש שם סוגיות גם עם ועד ההורים, גם עם הנהלת בתי 

הספר, לא יודעים איך להיערך עם אירועים. יש כל מיני פעילויות פורמלית, 

 בלתי פורמליות, מתי,
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ה לאגף החינוך ותקבל תשובות. לא ועד ההורים שמנהלת בית הספר תפנ יהודה בן עזרא:

 צריך לתת לה תשובות. 

 ועד ההורים, אבל אני אומרת, תמר לרמן:

 לא. יהודה בן עזרא:

 גם ועד ההורים פונה,  תמר לרמן:

 מנהלת בית הספר,  יהודה בן עזרא:

 .. בסופו של דבר, תמר לרמן:

ת בית הספר מחר בבוקר, תדבר איתה, לגבי אירועים ופעולות, תואיל מנהל יהודה בן עזרא:

 האם היא הציגה בפניך את השאלה הזאת.

 פעולות לסוף שנה, האם אפשר, תמר לרמן:

 אם לא, מחר שתציג בפניך את השאלה. יהודה בן עזרא:

הייתה בבית הספר לצורך העניין, כבר הרסו בקיץ. עכשיו השאלה אם אפשר  תמר לרמן:

 להיערך לפעילות סוף שנה.

 תמי, אני עניתי לך. ה בן עזרא:יהוד

 איה פרישקולניק: תמי, הוא ענה לך. ציפי תהייה בקשר עם,

 מנהלת בית הספר צריכה להפנות שאלות מהסוג הזה,  יהודה בן עזרא:

 איה פרישקולניק: עם אגף חינוך וגם יהודית.

ת למנהל אגף החינוך והיא תקבל תשובה באותו  יום שהיא תפנה א  יהודה בן עזרא:

 השאלה. 

 נפלא. מאיה כץ:

 כן. אנחנו עובדים על פי תכנון נכון, נבון. יש תקציב, יש תכנון.  משה פדלון:  

 לא, מצוין. תמר לרמן:

 הכול הולך כמו שצריך. משה פדלון:  

 צריך להיות פה בלו"ז בהמשך להיתרי בנייה. תמר לרמן:

 בסדר, זה צריך לעבור מצב של תכנון. משה פדלון:  

 יש דברים, ה בן עזרא:יהוד

 יש תכנון, יש ועדה מקומית שצריכה לאשר את זה. אנחנו עובדים. משה פדלון:  
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 אז ציפי תפנה ותקבל תשובה מתי מתחילים להרוס? תמר לרמן:

 אני בא ואומר, משה פדלון:  

 לא זה מה ששאלת. יהודה בן עזרא:

 זה מה שאני שואלת. תמר לרמן:

 לת,לא. אל שא יהודה בן עזרא:

 איה פרישקולניק: את שאלת לגבי אירועים.

 מתי, מתי, יהודה בן עזרא:

 אני שואלת,  תמר לרמן:

 רגע,  יהודה בן עזרא:

 כדי להיערך לאירועים ופעילויות,  תמר לרמן:

היא תקבל הנחיות מדויקות ממנהל אגף החינוך. הוצאת היתר בנייה,  יהודה בן עזרא:

ם לתושבים, לשמוע התנגדויות ועד להביא את זה לאישור ועדה, לפרס

 הוצאת היתר בנייה, זה לוקח זמן.

 או קיי, בקיצור, תמר לרמן:

מנהלת בית הספר תדע הרבה זמן מראש מתי זה יקרה וכשזה יקרה, מנהלת  יהודה בן עזרא:

 בית הספר תדע מה המקומות האלטרנטיביים לפעילויות שלה.

ב, מתיכון היובל דרך היכל אומנויות הבמה. יש ויש לנו מספיק אכסניה מסבי משה פדלון:  

 מספיק אכסניה כדי להעביר את הייעודים של בית הספר. 

 

 על ידי מר אייל פביאן בנושא מדרכות בעיר 15שאילתא מספר 

על ידי מר אייל פביאן בנושא מדרכות בעיר. בשבוע  15שאילתא מספר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

ת אור ירוק הקובע כי מבדיקה שערכו .. של עמותהאחרון התפרסם דו"ח 

אחוז מהמדידות  42-העמותה יחד עם גורמים נוספים בהרצליה, עולה כי ב

סנטימטר, תקן  130-בעצם נמצאו מדרכות לא תקינות. דהיינו מדרכה צרה מ

משרד הבינוי והשיכון או חסמים שהוצבו על המדרכה ולא אפשרו מעבר של 

ן החסמים שנמצאו מכוניות חונות, עמודי עגלות של בעלי מוגבלויות. בי

תאורה, מחזוריות, פחי אשפה ועמודי חשמל. מה הצעדים המיידיים 
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שהעירייה עושה על מנת להבטיח מדרכות תקינות וראויות ופנויות בכל אחד 

.. ישירות התלויות בה וגם מרחובות העיר בכל שעות היממה, גם בכל הנוגע 

אחרים. תשובה: מחלקת הנגישות בשיתוף בכל הנוגע לאכיפה מול גורמים 

אגף שאיפ"ה, אגף הנדסה ואגף תב"ל ערכו סיורים ברחבי העיר. חלקים 

רבים ממדרכות העיר הונגשו למעבר. לעיתים תוואי השטח אינו מאפשר 

 80זאת. במקרים בהם המדרכה צרה אנו מאפשרים מעבר של מינימום 

טן תוך המסגרת של הגומה כדי סנטימטר. ... המדרכות צרות .. עץ ותיק, תק

לפתוח מעבר רחב לכיסאות גלגלים. אגף תב"ל פועל באופן קבוע להסדרת 

מעברים למטרת נגישות במדרכות העיר. כאמור בעבר הרחוק נבנו מדרכות 

ללא התחשבות בתקני הנגישות. לאחרונה פעל האגף בשכונת נחלת עדה 

כללי הנגישות ולאפשר להקמת מדרכות והזזת תמרורים על מנת לשמור על 

לעוברים ושבים ללכת במדרכה הציבור. בכל הקשור להעמדת .. על המדרכה 

ו/או מכשול אחר שאינו עירוני, אגף הביטחון מבצע אכיפה ורושם דו"חות 

אגף שאיפ"ה יפעל עכשיו קנס לכל מי שמבצע עבירה במתחם הציבורי. 

ירה מהמדרכות. להקמת פינות מחזור שכונתיות שיאפשרו לפנות כלי עצ

למרות האמור לעיל, יבוצע ריענון עדכני על מנת שהמתקנים שהמוצבים 

 ברחוב יוצבו עם מעבר נגיש. מר פביאן.

אני אגיד שתי מילים ואז אשאל עוד שאלה. תראו, השאיפה של כולנו כן.  אייל פביאן:

צריכה להיות באופן טבעי שבכל רחוב יהיו מדרכות עם שבילי אופניים, עם 

ביום ותאורה בלילה. אנחנו רוצים לעודד אנשים ללכת, לנסוע באופניים  צל

ולהשתמש פחות ברכב. אני כבר לא מדבר על הבטיחות בדרכים. עכשיו, ברור 

שזה חזון שלא יגשימו אותו ביום אחד, אבל המינימום של מדרכה שאפשר 

ם, כי ללכת עליה, זה באמת המינימום. עכשיו, אני לא יודע מה הלוחות זמני

כתוב פה בתשובה שלכם שאגף הנדסה ואגף תב"ל ערכו סיורים ברחבי העיר. 

לא יודע מתי הם ערכו אותם. לא יודע אם הם ערכו בכל העיר ולא יודע מתי 

שיהיה לוח זמנים מסוים, יעשו את כל הפעולות שיש פה. אני חושב שכדאי 
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נסרקו וכל  שייכנס לתוכנית עבודה, שעד אז ידעו תושבי העיר שהמדרכות

 אי אפשר.  -המפגעים הוזזו. כל מה שאפשר. מה שאי אפשר 

ברשותך, אני שוחחתי עם מנכ"ל עמותת אור ירוק. המספר הזה הוא מספר  משה פדלון:  

..., זה לא סקר. שני מתנדבים הלכו לשני רחובות וראו מדרכות צרות. יש לנו 

האזורים האחרים בשכונות, אני מודה, מדרכות צרות, אבל אם תיקח את 

השנה האחרונות, המדרכות הן רחבות. אני מודיע לך באחריות,  30-שפותחו ב

אולי חצי אחוז יש פה ושם חסימה ומי שראתה אותי היום יחד עם רוני 

בראון ואיציק כבל מנכ"ל החברה הכלכלית, עברנו באזור התעשייה, סיור 

אני מודיע לך כל רגלי והנחיתי להסיר את התא טלפון ואת העמוד הזה, ו

 שבוע אנחנו מסירים עשרות עמודים.

 לא, השאלה אם זה, אייל פביאן:

כשיש עמודים ואני במשא ומתן עם חברת חשמל להעביר עמודים בצד. האמן  משה פדלון:  

 לי זה בראש מעייננו.

והמערכות שלנו שמפנות את מיכלי האשפה שלא ישימו אותם. מה שקורה,  אייל פביאן:

עובדים, מושכים את המיכלי פלסטיק האלה שיחכו למשאיות. זה מגיעים ה

חוסם את המדרכות. זה העובדים של המערכת העירונית. צריך לתת הנחיה 

 מאוד ברורה.

בסדר גמור. אייל, ההנחיה שלנו שספסלים תמיד יהיו בצד ואשפתונים בצד.  משה פדלון:  

. גם לזה 50-60-ת ההמדרכות בסך הכול פתוחות. יש פה ושם בעיות של שנו

 אנחנו ניתן פיתרון. אחת המשימות האלה,

 אני לא רוצה, אייל פביאן:

 לסלק לדוגמה את ... משה פדלון:  

 משה, אני לא, אני לא רוצה להקשות, אני לא רוצה להקשות.  אייל פביאן:

 זה אתר תיירות. ינאי: -דנה אורן

 גמרנו, זה פסה.  משה פדלון:  

 אדוני ראש העיר, אני לא רוצה,  אדוני, אייל פביאן:

 )מדברים יחד(
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 יכול להיות. משה פדלון:

 אני לא רוצה להקשות עכשיו להאריך את הדיון. אייל פביאן:

 כן. משה פדלון:  

אתה ראש העיר ואתה עסוק וזה טוב מאוד שאתה מסתובב בשטח ונותן  אייל פביאן:

 הוראות. השאלה אם יש תהליך שיטתי של ...

רונן בראון והצוות שלו אחראים על המרחב הציבורי. המרחב הציבורי צריך  ן:  משה פדלו

להיות נקי, משוחרר ואסתטי והם עושים את זה בהצלחה. הם מקבלים ממני 

 הנחיות נוספות מעת לעת ועל ידי המנכ"ל כמובן.

 מעבר לזה, יועץ הנגישות שלנו מסתובב עם אגף תב"ל ...  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 כלומר יש תהליך .. פביאן: אייל

 )מדברים יחד(

 הלאה. יהודה בן עזרא:

 

 הצעות לסדר –סעיף ה' 

 הצעות לסדר.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 גרי גוזלן –נגישות במתקני משחקים / גני שעשועים בעיר  – 1הצעה לסדר מספר 

ות מתקני משחק, על ידי מר גרי גוזלן בנושא נגיש 1הצעה לסדר מספר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 גני שעשועים בעיר. דברי רקע.

 )מדברים יחד(

 חברים, משה פדלון:  

מתקני העיר וגני השעשועים בעיר מהווים מוקדי פעילות ללא תשלום  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

הרצליה היא עיר מתקדמת . והגילאים הצעירים בפרטלכל הגילאים, 

שנם ילדים רבים בעלי י .ומובילה בתחומים רבים וגם בתחום הנגישות

, הנות מפעולה פשוטה כמו משחק על נדנדהימוגבלויות שלא יכולים היום ל

בעיקר , גם עבורם שוויוניותה נגישים הם עוד צעד לייצר דסאות נדניוהצבת כ

: הצעת החלטה .במקומות הפשוטים והיום יומיים ביותר כמו גני משחקים
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נדנדה במתקני הפעילות וגני סאות יעיריית הרצליה תקצה תקציב להתקנת כ

 השעשועים  

גן , הגנים הראשונים בהם יותקנו המתקנים יהיו פארק הרצליה .העירוניים

מתקן משחקים אחד בכל שכונה בעיר או  בן שפר ולפחות בגן שעשועים

 .שנים 3התקנת מתקנים אלו יושלמו בכל רחבי העיר בתוך  .בהתאם לגודלה

 גרי?

בכמה החודשים האחרונים בכל מיני סרטונים ובכל  תקלתי בזהנאני  אברהם גוזלן גרי: 

 מיני, 

חבל שלא הזמנת אתמול את ראש העיר לנגישות. הוא היה שומע את זה, מה  דובר:

 אומרים.

 זה בסדר, זה בסדר. משה פדלון:  

 ידעתי מתי לשאול.  אברהם גוזלן גרי: 

 לא, זה בסדר. משה פדלון:  

 ת אגב.לא שמע אברהם גוזלן גרי: 

 אני הייתי אתמול. דובר:

מצוין. אז קודם כל אני שמח שהעירייה מברכת את זה ומקדמת ורוצה  אברהם גוזלן גרי: 

 לקדם את זה. זה פרויקט שהוא .. ואני בטוח ...

טוב, אני רק רוצה לסיים ולסכם. עיריית הרצליה מקדמת מזה עשור הנגשת  משה פדלון:  

ברחבי העיר הרצליה. ההנגשה מלווה על ידי  ושטחי ציבורגינות ציבוריות 

יועץ נגישות וכוללת התניידות חופשיה בשטח הגן והצבת מתקנים נגישים על 

פי החוק. בגינות הגדולות קרי פינסקר, בית שפר והפארק מוצבים מתקנים 

נגישים בשטחי המשחק, דבר המאפשר מפגש בלתי אמצעי לילדים עם 

גליל ים מתחמים גדולים של גני משחק  מוגבלות. בקרוב יתוכנן בפארק

שבונים עם מתקני משחקים נגישים רבים תוך תפיסת הרעיון השילוב והכנת 

 ילדים עם מוגבלות. אם כך אנחנו, אני מציע להסיר את הנושא מסדר היום.

 או לאמץ אותו. להפך. מאיה כץ:
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אני העיר הרצליה. זה מאומץ כל הזמן. אתמול קיבלנו דברי שבח והלל על  משה פדלון:  

מציע לפנות לכל הרשויות המקומיות לבוא וללמוד מהעיר הרצליה, איך 

 אנחנו מטפלים ומחבקים את נושא הנגישות בעיר. 

 פה מדובר במשהו ספציפי, כמו שהיה לפני כמה שנים, מאיה כץ:

 א' זה, יהודה בן עזרא:

בחופי הים, שיהונתן  שנייה רגע, כמו שהיה לפני כמה שנים את המתקן הזה מאיה כץ:

אז קידם להכניס אותו, קנו אותו, קנינו חמישה, שישה או שבעה מתקנים 

כאלה וניתן, אז המטרה פה בהצעה לסדר, עכשיו להפך, אולי אתה תקבל את 

ההצעה בגלל שזה מדבר ספציפית על מתקן מסוים בתחום מסוים ולא באופן 

 כללי.

 זה כיוון שאנחנו מעל ומעבר עושים.אבל אין טעם לדון בנושא ה משה פדלון:  

 לקבל את זה.  מאיה כץ:

 אין טעם. משה פדלון:  

 את ההצעה אנחנו  מקבלים. אייל פביאן:

 מה? משה פדלון:  

 את ההצעה אנחנו מקבלים. אייל פביאן:

לא, ראש העיר צריך להגיד שהוא מקבל את ההצעה, אחרת הוא מבקש  מאיה כץ:

אם הוא אומר שהוא  מקבל את ההצעה, אז להוריד את זה מסדר היום. 

 צריכים לקיים דיון.

 ראש העיר אומר, לא, זה לא מה שראש העיר אומר. יהודה בן עזרא:

 אני מקבל את ה, משה פדלון:  

זה לא מה שראש העיר. ראש העיר נתן הרצאה קצרה ואמר מה אנחנו  יהודה בן עזרא:

 עושים בתחום הנגישות. 

 נכון. מאיה כץ:

ואיזה מחמאות אנחנו מקבלים.  לכן הנושא הזה לא צריך לבוא לסדר היום  יהודה בן עזרא:

וראש העיר מציע להוריד את זה מסדר היום. יחד עם זה, כל רעיון שיועלה 

 בוועדת הנגישות, ייבדק בחיוב.
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 אין בעיה. משה פדלון:  

 מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום?  יהודה בן עזרא:

 אל תוריד. מאיה כץ:

לא, אולי הוא רוצה לחזור בו. מי בעד להוריד את ההצעה? אני לא חושב  משה פדלון:  

 שצריך לפתוח בדיון. אנחנו במצב מצוין. 

 מי נגד?  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 מי בעד ההצעה.  מאיה כץ:

 כן.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 מי נגד הבעד?  יהודה בן עזרא:

  מי נגד הבעד. מאיה כץ:

 ההצעה לסדר הבאה.  משה פדלון:  

 הקמת בית ספר מיוחד לתלמידים על הרצף האוטיסטי ולקויות             - 2מספר  הצעה לסדר

 מאיה כץ -בהרצליה ליצירת רצף חינוכי  תקשורתיות

 .2מאיה, הצעה מספר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 מה, אני  צריכה להקריא?  מאיה כץ:

 כן. ד ענת קרן בהרב: "עו

 אם את יכולה כי נגמר לי הקול.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 לא, אבל התרגלנו שאתה מקריא.  מאיה כץ:

 איה פרישקולניק: השאלה אם צריך. 

 המציע צריך להציג את ההצעה.  ירון עולמי:

 אז המציע, משה פדלון:  

 בסדר.  מאיה כץ:

 שנייה, מאיה תציגי את ההצעה. משה פדלון:  

 ן בעיה. אי מאיה כץ:

 ואנחנו,  משה פדלון:  

 תקריאי את זה או לדבר חופשי.  ירון עולמי:

 תודה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג
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אז ככה, ההצעה בעצם מדברת על בחינת הקמת בית ספר מיוחד לתלמידים  מאיה כץ:

על רצף האוטיסטי כדי לייצר איזשהו רצף חינוכי בעצם שמתייחס נקודתית 

נו יודעים היום שבהרצליה, שבאמת עושה עבודה לבית הספר היסודי. אנח

מצוינת, יש בעצם פיתרונות לחטיבת הביניים ולתיכון, ומגילאי הגן עד בעצם 

חטיבת הביניים ישנם מסגרות שחלקן מתאימות, אם זה כיתות התקשורת 

וכולי וחלקן לא מתאימות בכלל למוגבלות השכלית שהם לוקים בהם והם 

מחוץ לעיר. המשמעות היא בעצם שיכול להיות צריכים למצוא פיתרונות 

 שילד בגיל,

 איה פרישקולניק: .. צריך להיות אלא לא מוגבלות שכלית אלא תקשורתית. 

 תלוי מי מגדיר את זה.   מאיה כץ:

 איה פרישקולניק: יש הגדרה לעניין. 

 )מדברים יחד(

 חברים בואו, משה פדלון:  

רי שהצבעת עכשיו נגד נדנדנות לנגישות אז תשמעו, בכל מקרה, יהונתן אח מאיה כץ:

 בוא, 

 )מדברים יחד(

בכל מקרה הנושא בעצם מתייחס לזה שאנחנו יודעים וגם אני יודעת איה  מאיה כץ:

אני חושבת שזה דבר חשוב, כן לבחון את שעשית אתמול פגישה בנושא, 

   הנקודה הזאת. עכשיו, מה שקורה, לפחות משיחות שלי עם כל מיני נציגים,

גם מעלו"ט ומגופים אחרים, בעצם התחילה איזושהי סיטואציה שבתי ספר 

שקלטו גם ילדים, כמו בתל אביב ובמקומות אחרים, מתחילים להגיע למצב 

שיש להם כבר כמות תלמידים מספקת מתוך העיר שלהם והם כמובן נותנים 

אני עדיפות לתלמידים מהעיר שלהם שזה דבר מאוד לגיטימי. עכשיו, אנחנו ו

מבינה שבעבר נעשתה איזושהי בחינה מול משרד החינוך, אבל היא לא    

נעשתה בצורה כתובה שמלווה גם בכמות התלמידים או לחילופין הצפי 

העתידי, ולכן ההצעה הזאת בעצם מדברת על זה שגם אם זה לא יהיה משהו 

 שקשור להיום, אבל קודם כל שכן מינהל הנדסה יחשוב על כל מיני אופציות
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של איתור קרקעות, גם אם לא היום אז בעתיד, שלפחות יאותרו  וישומרו 

כפיתרון לנושא הזה והדבר השני זה שבעצם כמובן הוא יציג את התהליך של 

ההתקדמות מבחינת אגף הנדסה. אני לא אעמוד פה כרגע ואדון בכל 

היתרונות של הקמת בית ספר כזה, כי אני חושבת שזה ברור, גם בהיבט 

פורמלי, גם בהיבט של ההורים, גם במשמעות של זה, אבל  מכיוון ש,  הבלתי

וסליחה שאני רגע אשתמש בביטוי קצת פחות אולי חינוכי, אבל שהטבעת 

הולכת ומתהדקת על צוואתם של אותם הורים שצריכים להילחם על המקום 

של הילדים שלהם בבתי  הספר מחוץ לעיר, זה כן נושא שצריכים לחשוב עליו 

שהתקיימו כמה פגישות פה חות להתחיל את התהליך הזה. אני יודעת ולפ

בתוך העירייה, גם במאי שנה שעברה וגם אתמול, ואני גם שמחה לדעת בלי 

קשר שבעקבות ההצעות שלנו לסדר והשאילתות, אז זה גורם למערכת קצת 

לנוע שזה מבחינתי דבר מבורך, אז עשינו משהו טוב גם בהיותנו צד 

 וזה בעצם הנקודה של ההצעה לסדר.  לאופוזיציה

אז ברשותך, אגף החל לפני כחצי שנה במשא ומתן מול משרד החינוך  משה פדלון:  

ובמקביל בתכנון הקמתו של בית הספר היסודי על הרצף האוטיסטי לשכבת 

לאחר הגיל היסודי בסמוך לבית הספר אופק. תהליך שקרם עור וגידים 

בינואר מתקיימת פגישה בין  29-בצורך. ב הסכמתו של משרד החינוך בהכרה

נציגי משרד החינוך למנהל אגף החינוך ולמחזיקת תיק החינוך סגנית ראש 

העירייה איה פרישקולניק, בהמשך תהליך הקמה. עד כה אותר שטח בנייה 

בסמוך לבית ספר אופק. נעשו מיפויים למספר התלמידים לקבלת מענה זה. 

נהל בית הספר אופק והמחלקה לחינוך מיוחד כיתות בשלב זה. מ 6-מדובר ב

החלו בבדיקת המשמעויות הפדגוגיות ליישום התהליך. לאור העובדות 

 שהוצגו בפניכם כעת, אני מציע להסיר את ההצעה מסדר היום.

שנייה רגע, קודם כל אני יודעת שהיה, הייתה אמירה לפני כמה חודשים על  מאיה כץ:

אופק ולבנות בו תוספת של תלמידים הנושא של כן לקחת את בית ספר 

ובעצם להרחיב אותו גם לבית ספר יסודי והבנתי שכשנשאלו גורמים 

, גורמי 21עד גילאי  6-7המקצוע, אז אמרו שמכיוון שפה  מדובר בגילאי 
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ע החיצוניים, לא שנמצאים בתוך העירייה, הסבירו למה החיבור הזה המקצו

 הוא לא נכון. אז אני שואלת, 

 שקולניק: ...איה פרי

האם השטח  –שנייה רגע, אז אני שואלת, אני שואלת, אני שואלת אחד  מאיה כץ:

 המדובר הוא בתוך השטח של בית ספר אופק?

 איה פרישקולניק: לא, זה ליד. 

 זה ליד.  משה פדלון:  

 איה פרישקולניק: לא בתוך.

 ליד?  מאיה כץ:

 לא בשטח של התושבים. יש שטח,  משה פדלון:  

 לא, לא,  יה כץ:מא

 איה פרישקולניק: איפה שהייתה אמורה להיות הבריכה. 

 נכון, זה שטח של בית הספר. משה פדלון:  

 אז זה מה שאני שואלת. אני שואלת, אני ידעתי ש, מאיה כץ:

 איה פישקולניק:  יעקב, אתה רוצה לענות? 

 ם. כן. אני אשמח אם תגיע אליו, תגיד לפרוטוקול את הדברי מאיה כץ:

 אני לא צריך להגיע. יעקב נחום:

  שייכתב לפרוטוקול.   מאיה כץ:

 בוא, בוא תיתן סגירה קצרה ונסגור את המעגל. משה פדלון:  

 איה, רק אני נותן הוראות למנהלי האגפים. מ יהודה בן עזרא:

 הוא לא חייב להגיד את זה לפרוטוקול.  מאיה כץ:

 לו. תבקשי ממני שאני אגיד  יהודה בן עזרא:

 בסדר. אתה יכול בבקשה להגיד לו.  מאיה כץ:

 )מדברים יחד(

 בבקשה. משה פדלון:  

 למען הפרוטוקול. מאיה כץ:

 בבקשה.  משה פדלון:  
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אז ככה, אז קודם כל התהליך הזה באמת נמצא כבר ממש על שולחן הדיונים  יעקב נחום:

יקוח. זה של משרד החינוך. החל מהאגף במשרד החינוך לחינוך מיוחד והפ

תהליך שהתחיל לפני כחצי שנה. די ארוך. אנחנו עשינו מיפויים לגבי מספרי 

הילדים. בית הספר ייפתח בסמוך לבית ספר אופק. בית ספר בנפרד, עם    

מנהל בית ספר נפרד, הוא לא בתוך שטח בית הספר מאותו הטעם שאת 

 אמרת. ואני מקווה שבמפגש הקרוב שיהיה, אנחנו,

 ?29-ב מאיה כץ:

לחודש, אנחנו נחליט על המדיניות ונחליט על לוח זמנים ועל  29-ב יעקב נחום:

 המשמעויות הכלכליות וכולי. 

 ומי מטעם משרד החינוך?  מאיה כץ:

 פזית. יעקב נחום:

 שמה תפקידה? מאיה כץ:

 היא אחראית כל הנושא של החינוך המיוחד.  יעקב נחום:

 בסדר גמור. מאיה כץ:

 ו קיי, תודה רבה. מי בעד ההצעה?א משה פדלון:  

אני רוצה להגיד לך. אתה לא צריך להעלות את זה להצבעה, מכיוון שאני  מאיה כץ:

הבנתי שגם ההצעה הזאת זרזה את כל הנושא הזה. אני שמחה על כך ולכן 

 אני מושכת את ההצעה שלי.

יא לא זרזה. איה פרישקולניק: ממש לא, ממש לא מאיה, ממש לא זרזה. צר לי, צר לי, ה

 עובדים על זה כבר הרבה זמן.

 נתנו הצעה לסדר. נתתי תשובות. משה פדלון:  

 איה פרישקולניק: אבל היא לא זרזה את העניין, אלא זה,

לא הוגשה שום בקשה למשרד החינוך על פי חוק חופש  2018איה, במאי  מאיה כץ:

 המידע ובדיקה רשמית שנעשתה בנושא. 

 . מי בעד להוריד את זה מסדר היום?זה בסדר משה פדלון:  

 היא הסירה, היא הסירה.  ירון עולמי:

 אני אמרתי לך שאני מורידה. מאיה כץ:
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 הסירה. משה פדלון:  

 התשובות מצוינות מבחינתי. מאיה כץ:

 מאה אחוז. משה פדלון:  

 המטרה, אתה יודע, היא לקדם נושאים, לא לעצור אותם. מאיה כץ:

 ל זה לא זרז. זה ישנו.איה פרישקולניק: אב

לפי הבדיקה של חופש המידע, לא התקבלה שום בקשה  2018איה, במאי  מאיה כץ:

 מטעם העיר הרצליה. 

 

 תמי גרוסמן –ניקיון ותחזוקת בתי ספר  – 3הצעה לסדר מספר 

על ידי הגברת תמי גרוסמן בנושא ניקיון ותחזוקת  3הצעה לסדר מספר  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 . תמי בבקשה. בתי ספר

ישנם תלמידים רבים בתוך מערכת החינוך בבתי הספר העירוניים אז ככה,  תמר לרמן:

התופעה . שנמנעים משימוש בשירותים בזמן שהותם במסגרת בית הספר

לנושא ישנו גם . הולכת וגדלה בקרב כלל הגילאים מהצעירים ועד הבוגרים

התופעה . הראשונה מהמעלה םחינוכיים והיגייניי, היבטים בריאותיים

מתחילה מכלים סניטריים שאינם מותאמים לגילאים צעירים ועד רמת 

אני מציעה כי , לאור כך .התחזוקה והניקיון שאינה מאפשרת שימוש נאות

ל או סגנית "יתקיים דיון יחד עם כל יושבי ראש ועדי ההורים במעמד המנכ

שא באופן פרטני מ ראש העירייה ומחזיקת תיק החינוך לצורך הצגת הנו"ומ

אנחנו רוצים להציג את הנושא באופן כולל . על ידי כל אחד מנציגי בתי הספר

  .סטנדרטים של ניקיון ותחזוקהוכנושא משותף ועל מנת לקבוע 

 או קיי.  משה פדלון:  

 אני יכול להגיד משהו בעניין הזה?  אורן אוריאלי: 

 לסדר, לא, לא, לא, סליחה. היא העלתה הצעה משה פדלון:  

 אני רוצה לדבר משהו.  אורן אוריאלי: 

 מכובדי, היא העלתה הצעה לסדר ואני נותן לה תשובה. את רוצה להוסיף?  משה פדלון:  

 כן, אני אשמח. תמר לרמן:
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 בבקשה תוסיפי. חברים, בבקשה. משה פדלון:  

של והנושא הזה  15לי יש שלושה ילדים במערכת החינוך והגדול כבר בן  תמר לרמן:

הוא באמת תופעה שלאורך השנים אני רואה וחווה אותה ניקיון בשירותים 

ואצל כל אחד מהילדים ושומעת הרבה מאוד הערות מהסביבה ואני חושבת 

שזאת לא בעיה שבעיה לטפל בה. זה רק עניין של החלטה של הגדלת כמות 

 המנקים בכל בית ספר. 

 )מדברים יחד(

 חברים,  משה פדלון:  

 זה חינוך הילדים. עזרא:יהודה בן 

 כן. משה פדלון:  

 זה נורא קל להגיד חינוך. אני יכולה לספר לך,  עופר לוי:

 איזה חינוך? נכנסת לשירותים?  יריב פישר:

רגע, שנייה, שנייה, נורא קל להגיד חינוך. אני יכולה להגיד לך שבאופן אישי,  תמר לרמן:

תי ל, רגע, לבית הספר שבו כיוון שאמרו לי חינוך יותר מפעם אחת, נכנס

לומדים הילדים, או לומדות הילדות הקטנות שלי, בשעה רבע לשמונה 

את שערי בית הספר, ואני יכולה להראות לך את בבוקר. בדיוק כשפתחו 

התמונות, או קיי? של בלי מושבים, של מתקני ניירות שחסרים, של מה אמור 

ן פחים ואין שום דבר. ואין לעשות ילד שנכנס לשירותים ואין בו נייר? ואי

שום בעיה ולכן נטרלתי את העניין הזה של חינוך והילדים. ואני אומרת לך 

שהתוצאות, וצריך לטפל בזה וזה לא צריך להיות בעייתי ואני חושבת     

 שהגיע הזמן להקים איזושהי ועדה.

 אני רק ברשותך תמר, אני רוצה להתייחס.  משה פדלון:  

 בשמחה. תמר לרמן:

הביקורות שאנחנו עורכים באופן רנדומלי, רמת הניקיון במוסדות לפי  משה פדלון:  

נכון שמדי פעם צצות תקלות אך הן מטופלות מייד. חשוב החינוך טובה. 

לציין כי בכל בית ספר יש עובדי ניקיון החל משעות הבוקר שכל תפקידם הוא 

 ניקיון השירותים. 
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 לא מספיק. תמר לרמן:

אני לא הפרעתי לך. חשוב לציין כי אבות הבית הם האחראים לתפעול   משה פדלון: 

העובדים הללו ועליהם החובה לוודא כי העובדים הללו מבצעים את 

תפקידם. בכל חודש מנהלי בתי הספר ממלאים דו"ח ניקיון אותו מצרף קבלן 

הניקיון לחשבון החודשי. מעיון בדו"חות הללו עולה תמונה כי רמת שביעות 

ון מעבודת הקבלנים היא רמה טובה. בשני הדברים אוסיף כי קיימת הרצ

 בעיה. 

 מנהלי בית הספר מבקרים על עצמם? איפה יישמע כזה דבר?  יריב פישר:

 אבל תנו לי, תנו  לי להמשיך. משה פדלון:  

 שנים השירותים בלב טוב לא נקיים. מתי שתבוא, לא נקי.  4משה,  יריב פישר:

 )מדברים יחד(

 ילדים לא הולכים לשירותים בלב טוב באופן קבוע. ב פישר:ירי

 יריב, יריב, ואני אביא את זה, משה פדלון:  

 אבל יש פקחים.  יריב פישר:

 אני, משה פדלון:  

 יש פקחים חיצוניים. איך מנהל בודק את עצמו? איך זה עובד ככה?  יריב פישר:

 מה זה רמת השביעות? תמר לרמן:

 ה,שניי משה פדלון:  

 הרמת שביעות של מי? תמר לרמן:

 אני, משה פדלון:  

 אני לא הבנתי. הרמת שביעות של מי? מי אומר שזו רמה סבירה? תמר לרמן:

אלף עובדים. מי  40אלף עובדי ניקיון. חסרים להם  40בשוק היום חסרים  משה פדלון:  

ם, אני שמגיע מגיע ..., אני אציע למנכ"ל ואני אנחה את כל הגורמים הנוגעי

אבקש המנכ"ל ללכת למכרז שבו ניתן מחירים טובים שיבואו לנו אנשים 

 טובים.

 זו לא הבעיה. יריב פישר:

 זו הבעיה.  משה פדלון:  
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 זו לא הבעיה משה. זאת לא הבעיה.  מאיה כץ:

 יש מפקחים ברחובות, יריב פישר:

 לא מאיה,  משה פדלון:  

 בדיוק זה. יריב פישר:

ו מקבלים מחירי מינימום בניקיון. פתחו מעטפות ומי שנתן הכי זול, אנחנ משה פדלון:  

הוא מקבל. הוא לא מביא לי את האקונומיקה, הוא מביא לי מים. הוא מביא 

את החומרים הכי פשוטים. אני רוצה לתת את המחיר הנכון ומי שייתן את 

 ההצעה הכי טובה, הוא שיזכה. ככה אני חושב שאני אפתור את הבעיה. אני

רוצה עובדים טובים, אני רוצה עובדים מקצועיים, גם אם אני אצטרך לשלם  

 מאות אלפי שקלים.

אתה משלם אותו הדבר למנקים ברחוב. העניין הוא פיקוח ואני מציע שנעלה  יריב פישר:

זה משהו  את זה לסדר. זה משהו אמיתי גם לקואליציה וגם לאופוזיציה.

 מאוד אמיתי שקורה.

בסוף התשובה כתבתי שאני הולך להנחות את מנכ"ל העירייה להקים צוות  משה פדלון:  

 עירוני שיפקח באופן שוטף על עבודת הניקיון בבתי ספר. אני מנחה.

 ולקבל את ההצעה. מאיה כץ:

 ההנחיה שלך לעשות פיקוח, יריב פישר:

ו שכר .. מכרז ואני רוצה עובדים טובים. אני רוצה קבלנים טובים שישלמ משה פדלון:  

הולם לעובדים ועם זה אנחנו נתחיל. צריכים להביא עובדים טובים ולא 

 עובדים שמקבלים שכר, שאין להם חשק לעבוד.

 צריך להביא, תמר לרמן:

דבר נוסף, האמן לי, הסוגיה הזו עלתה על ידי תלמידי בתי הספר שהיו אצלי  משה פדלון:  

ייבשי ידיים. זה הוכנס ואני הנחיתי לרכוש במאות אלפי שקלים מייבשי, מ

אלף שקל  800-למעלה מלכל השירותים בבתי הספר במאות אלפי שקלים. 

 שילמנו פה. 

 שהילדים היום לא הולכים לשירותים, הם לא נכנסים לשירותים. מאיה כץ:
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הילדים לא יכולים ללחוץ על הברז, אתה מדבר על המתקנים? אני מזמינה  תמר לרמן:

, או קיי? בבית ספר הנדיב, ולהראות לי איך הוא אותך לקחת ילד בכיתה א'

 מצליח ללחוץ על הכפתור.

 הוא מגיע לרצפה. יריב פישר:

שבכלל לא מגיע לברז, זה לא ברז בסיבוב, זה לא ברז במגע, הוא צריך ללחוץ  תמר לרמן:

בכוח רב על מנת לפתוח את הברז. הם בכלל לא שוטפים ידיים. אני רואה את 

 זה.

אם יש בעיה מקומית, נבדוק. בכל בתי הספר, ויושב פה שמוליק עקרב, יש   משה פדלון: 

תקינה של משרד החינוך לגבי אסלות, לגבי כיורים ואנחנו עומדים בתקינה 

 הזאת. 

 כן. מאיה כץ:

אם יש בעיה מקומית בבית ספר מסוים, נבדוק את זה. נבוא ונחליף גומייה.  משה פדלון:  

 נבדוק את זה.

 אז אתם מקבלים עכשיו את ההצעה הזו? תמר לרמן:

 לדיון. יריב פישר:

 את ההצעה הזאת. הדברים האלה, אין מה לקבל משה פדלון:  

 אני חושב שיש פה הרבה חברי מועצה שרוצים לדבר ויש פה נושא עיקרי. יריב פישר:

 מי בעד שהנושא הזה יתפתח לדיון? מי בעד? מי נגד?  משה פדלון:  

 מי היה בעד?רגע,  יריב פישר:

 נגד. או קיי. משה פדלון:  

 לא הבנתי מי היה בעד. יריב פישר:

 אני שואל, משה פדלון:  

 רק אנחנו בעד. האופוזיציה הייתה בעד. מאיה כץ:

 יש פה נגד אז תעברו להצעה הבאה. בבקשה. משה פדלון:  

 

 רונן וסרמן –בג"ץ תחבורה ציבורית בשבת  – 4הצעה לסדר מספר 
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על ידי מר רונן וסרמן בנושא בג"ץ תחבורה  4הצעה לסדר מספר  ( ניסימוב: ו'יוסף )ג

 ציבורית בשבת.

רק אנחנו עוד פעם נוודא, כל הקואליציה הייתה נגד ורק האופוזיציה הייתה   מאיה כץ:

 בעד.

 כן. משה פדלון:  

 איה פרישקולניק: לדון בזה.

 לדון בזה.  יריב פישר:

 זה מטופל. אין מה לדון.  משה פדלון:  

 גם התשובה שלך,  יריב פישר:

 רונן? ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

אחד הנושאים שעלו במסגרת הבחירות המקומיות הוא נושא התחבורה  רונן וסרמן:

במסגרת הקמפיין של , 2018במהלך חודש ספטמבר הציבורית בסופי שבוע. 

חבי אנשים בר 800-החתימו הפעילים שלנו כ", יש עתיד בהרצליה"סיעת 

בעבר מועצת העיר  .העיר על עצומה שמקדמת תחבורה ציבורית בסופי שבוע

, על מנת לאפשר תחבורה ציבורית בסופי שבוע ץ"בגקיבלה החלטה להגיש 

כך שאנשים יוכלו במהלך סוף השבוע לנסוע באמצעות תחבורה ציבורית 

וכן שיתאפשר להם להתנייד ברחבי , לבקר משפחה וחברים בערים שכנות

ר באמצעות תחבורה ציבורית שניתנת לניטור ומעקב באמצעות העי

תחבורה ציבורית בסופי שבוע תאפשר להוריד  .האפליקציות השונות

והם יוכלו לחזור הביתה , מהכביש נהגים צעירים ששותים אלכוהול

תחבורה  .באמצעות אוטובוסים ומבלי לשלם סכומים גבוהים לנהגי מונית

למי שאין לו רכב להיות נייד גם במהלך סוף  ציבורית בסופי שבוע תאפשר

שעוד אין להם , לבני נוערגם תחבורה ציבורית בסופי שבוע תאפשר  .השבוע

לא להצטרך להסתמך על הורים ובני משפחה שיחזירו אותם בשעות , שיוןיר

, בנושא ץ"בגלצערנו המועצה הקודמת קיבלה החלטה לבטל את ה .לא שעות

 .סיכוי מעל לסביר לעבור ץ"בגתקשורת היה לעל אף שעל פי פרסומים ב

מאמינים שיש להתחשב בציבור שומר השבת ולכן " יש עתיד"אנחנו בסיעת 
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אך חושבים שניתן , לא מעוניינים שכל קווי התחבורה הציבורית בשבת יעבדו

סוקולוב , לבחור מספר קווים שעוברים ברחובות ראשיים כמו דרך ירושלים

בעוד פחות משלושה חודשים  .פשר להם לעבוד בשבתולא, והבריגדה היהודית

להפוך  ייערכו בחירות ארציות וזו הזדמנות לסמן למחוקק שהגיע הזמן

תחדש את  לפיכך הצעתי לסדר היא שעיריית הרצליה .למדינה מודרנית

משרד התחבורה על מנת לאפשר תחבורה ציבורית  שהוגש בעבר כנגד ץ"בגה

 .ועבצירים ראשיים במהלך סוף השב

סיעת מר"צ חברה בקואליציה והתנועה הירוקה פנתה לראש העירייה בנושא  משה פדלון:  

והוחלט על הקמת צוות באחריות הממונה על התחבורה דניאל אייזנברג.  

הצוות יידון בנושא ויגבש חלופות לפעולה אשר יוצגו בפני הנהלת העירייה 

זאת רק לאחר הבחירות ולאחר הצגת החלופות, יידון הנושא במועצת העיר ו

לכנסת. אני רוצה להגיד לך שאנחנו לא ממשלה, לא הכנסת. אנחנו לא 

 הכנסת. אני לא יכול להורות למדינה להפציץ את החמאס. מדינת ישראל,

 זה לא בתחום שלנו. רונן וסרמן:

. מדינת ישראל אחראית על הבריאות, תן לי להיות אחראי על בתי חולים משה פדלון:  

ישראל אחראית על החינוך, אחראית על הביטוח הלאומי, אחראית מדינת 

גם על התחבורה. זה לא רק הוא זה גם סמכות. ולי יש סמכויות על פי חוק. 

 אתה רוצה שאני אתעסק עם אוטובוסים? 

 משה? רונן וסרמן:

 מה לי ולאוטובוסים?  משה פדלון:  

 כשאנחנו ביקשנו, רונן וסרמן:

 תגישו, איתי צור:

 ברים יחד()מד

עכשיו אני שואל אותך, שנייה חברים, חברים, אני יודע מאיפה ה, אני יודע  משה פדלון:  

 מאיפה, שנייה,

 )מדברים יחד(

 שנייה חברים, אני יודע מאיפה ההצעה לסדר הזו הגיעה.  משה פדלון:  
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 תעלה את זה. רונן וסרמן:

נים בכנסת, למה היא לא קידמה ש 5ואני שואל את אותה גברת, היא הייתה  משה פדלון:  

 השאילתא הזאת הגיעה מגברת ... את זה שם.

 )מדברים יחד(

 לא, היא לא קידמה את זה אצלה בכנסת. משה פדלון:

 היא קידמה את זה בכנסת. רונן וסרמן:

 מה היא קידמה? מה היא עשתה? משה פדלון:  

 מים בימים אלה מגעים,... עיריית תל אביב ביחד עם משרד התחבורה מקיי יריב פישר:

 )מדברים יחד(

 נכבדי יריב,  משה פדלון:  

 ... בתל אביב. יריב פישר:

 יש פה, יש פה בקיץ הסעות. משה פדלון:  

 )מדברים יחד(

 חברים,  משה פדלון:  

 למה אתם כולכם מדברים? מאיה כץ:

 מישהו נותן לי לדבר? יריב פישר:

 אני לא מדבר.  ירון עולמי:

 , אתה רק מעיר, זה לא לדבר? אה מאיה כץ:

 אני לא מדבר, כן מאיה.  ירון עולמי:

 להעיר זה לא לדבר?  מאיה כץ:

 אל ...  ירון עולמי:

 לא, אבל בסדר.  מאיה כץ:

 זה יעלה לדיון וכל אחד ידבר. מצידי שאת תעלי. ירון עולמי:

 אבל זה לא יגיע לדיון במקרה ... מאיה כץ:

בני נוער, הם העלו את הבעיה, ואני הנחיתי נפגשתי עם  חברים, השבוע משה פדלון:  

שכשיש מסיבות בכוכב השמיני, אנחנו נעמיד מיניבוסים לילדים והכול למען 

 ביטחון הילדים. יהיו אוטובוסים לילדים בהנחה שלי.
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 מעולה. רונן וסרמן:

ניים חשוב הביטחון והבטיחות של הילדים. אני לא רוצה שיבואו עם אופ משה פדלון:  

 חשמליים. אני אדאג להם להסעה.

 מעולה, אז אני שמח שיש התקדמות.   רונן וסרמן:

 אז יש יותר מזה.  משה פדלון:  

 )מדברים יחד(

 רונן, אני מזמין אותך ביום שבת לקווי האוטובוסים לים הם ריקים. משה פדלון:  

 אבל זה לא קיץ.  רונן וסרמן:

 הם ריקים. משה פדלון:  

 .. בחורף? ן:רונן וסרמ

 מה? משה פדלון:  

 .. בחורף? רונן וסרמן:

 לא, אני יודע את זה, בקיץ, בימים החמים הם ריקים.  משה פדלון:  

 )מדברים יחד(

 אני הקמתי צוות. משה פדלון:  

עכשיו בעצם נפתחים אני לא אשתוק על זה. אני רוצה להבין את הנקודה.  אלעד צדיקוב: 

 ת? זה הסיפור?תחבורה ציבורית בערב שב

 אין תחבורה ציבורית.  משה פדלון:  

 )מדברים יחד(

 שנייה, שנייה, לא פתחנו דיון. מר צדיקוב, מר צדיקוב,  משה פדלון:  

 אני שאלתי שאלה.   אלעד צדיקוב: 

 )מדברים יחד(

 שנייה, סליחה,  משה פדלון:  

 כי זה שטויות.   אלעד צדיקוב: 

 )מדברים יחד(

 את עושה מה שאת רוצה. אלעד צדיקוב: 

 צדיקוב, משה פדלון:  
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 יש לנו סטטוס קוו בעיר.  אלעד צדיקוב: 

 צדיקוב, צדיקוב, יהודה בן עזרא:

 חברים,  משה פדלון:  

 )מדברים יחד(

 מי בעד להסיר את ההצעה לסדר היום? משה פדלון:  

 אני לא סיימתי אבל.  רונן וסרמן:

 ה? מי בעד להסיר את ההצע משה פדלון:  

 דקות? 10דקות. לא נתנו לו דקה. הוא דיבר  10הוא לא דיבר  יריב פישר:

 מי נגד? משה פדלון:  

 באיזה שעון? הוא דיבר שעה וחצי?  יריב פישר:

 רק ראש העיר השיב לו. הוא לא דיבר בכלל.  מאיה כץ:

 הוא לא הציג את ה, ירון עולמי:

 הוא הציג. תמר לרמן:

 הוא לא דיבר.  מאיה כץ:

 )מדברים יחד(

אתם רוצים שנשב פה עם סטופרים כדי להפסיק כל אחד בדקה שלו? נכנסו  מאיה כץ:

 לו לתוך הדברים. הוא לא דיבר. 

 )מדברים יחד(

 –שקט, אתה שאלת, ראש העיר, ראש העיר השיב, יש לך מה להוסיף  יהודה בן עזרא:

 תוסיף.

 עותית.יש לי. אני שמח מאוד על ההתערבות המשמ רונן וסרמן:

 חברים, אני מבקש לא להפריע.  משה פדלון:  

 תן לי לסיים לדבר. רונן וסרמן:

 נו באמת חבר'ה.  יהודה בן עזרא:

תהייה מכבד ותהייה מכובד. אנחנו פעם בחודש פה, עתיד העיר חשובה  משה פדלון:  

 לכולנו כאן, אני מבקש לנהוג בסבלנות. בבקשה.
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כולל הסיעות הדתיות הסכימו לקו ת ושהקואליציה אני שמח שיש התקדמו רונן וסרמן:

 לנוער בשישי בערב. 

 אנחנו לא הסכמנו. יהודה בן עזרא:

 אז תעלה את זה לדיון. רונן וסרמן:

 אני אחראי, כמו שאני אחראי על החינוך והתרבות, אני אחראי על  הביטחון.  משה פדלון:  

 אז בוא נעלה את זה לדיון, בוא נדבר. רונן וסרמן:

 נעשה הצבעה. משה פדלון:  

 דבר. יהודה בן עזרא:

זה רק מחזק את העובדה שצריך פה תחבורה תן לי לסיים את המשפט.   רונן וסרמן:

ציבורית אמיתית שלא ממומנת על ידי העירייה בשבת ולכן אני מבקש 

להצביע ואני לא מוריד את ההצעה מסדר היום ואני רוצה להוסיף עוד משהו. 

להשוות הסעה עירונית מכספי ציבור לתחבורה ציבורית שצריך  אני לא חושב

מסודרת. אני חייתי בחו"ל שנתיים וחצי, אני ראיתי מה זה תחבורה ציבורית  

בסוף שבוע. ולמרות הכול, אני חושב שהגיע הזמן לעשות פה שינוי וכבר 

הצענו את השינוי הזה, רק שנייה, לסיים, הצענו כבר את ההצעה הזאת בעבר 

לבחון  עובדה שמשרד התחבורה סירב ולכן הוגש הבג"ץ. אז יש פה כן מקוםו

 את הדבר הזה.

מר וסרמן, אני חוזר ואומר, אתה בחור חכם, האחריות והסמכות על  משה פדלון:  

 ממשלת ישראל.  –התחבורה הציבורית על כנסת ישראל 

 אז מה עוזר הוועדה שאתה רוצה שמר"צ יקימו? מאיה כץ:

 אני אחראי לבתי  חולים?  :  משה פדלון

 אז מה עוזר הוועדה שאתה רוצה שמר"צ יקימו? מאיה כץ:

 )מדברים יחד(

 שסיעת "יש עתיד" בכנסת תתכבד ותגיש בג"ץ.  ינאי: -דנה אורן

שנים. היא יכלה לקדם את זה. היא עסקה בבריאות ולא  5הגברת הייתה  משה פדלון:  

 בתחבורה.

 )מדברים יחד(
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ההצעה מי בעד להסיר את ההצעה לסדר היום? מי בעד להסיר? יפה. מי נגד?   משה פדלון: 

 הבאה. הלאה, בבקשה. 

 )מדברים יחד(

חברים, אני מבקש לנהוג בכבוד. באמת. אנחנו מעלים נושאים חשובים, אני  משה פדלון:  

 מבקש לנהוג בכבוד. בבקשה.

 

 מינוי ועדות/תאגידים –סעיף ו' 

 מינוי ועדות ותאגידים.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

   בית ההורים )ע"ר( -עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה

 להקריא?. בית ההורים )ע"ר( -עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 לא, יש לנו.    מאיה כץ:

רק אני רוצה להעיר, אנחנו ממנים, אנחנו ממנים רק את נציגי  ד ענת קרן בהרב: "עו

רייה. נציגי הדיירים כמובן ממנים על ידי הדיירים ולא מינוי של מועצת העי

 העיר.

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

 

 תאגיד על"ה

 יורד מסדר היום.  –תאגיד על"ה  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 תאגיד המים והביוב

תבקש לאשר מינויה של אדריכל המועצה ת –והביוב תאגיד המים  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 מוניקה זר ציון במקומה של גברת אביבה מלכה.  מי בעד? 

 כמובן בכפוף לאישורה על ידי הוועדה. ד ענת קרן בהרב: "עו

 אני מקריא את זה בסוף. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 זה תאגיד המים. תאגיד המים זה ועדה אחרת.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 

 רות הרצליה בע"מהחברה לפיתוח התיי
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. המועצה תתבקש לאשר מינויה החברה לפיתוח התיירות הרצליה בע"מ ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 של מיטל כהן רבוא במקומה של מזל מהרבני. 

 מי זאת מיטל? אייל פביאן:

 רכזת נוער באגף תרבות נוער וספורט. יהודה בן עזרא:

 אה, עובדת עירייה? אייל פביאן:

 ובדת עירייה. במקום מזל שיורדת.ע יהודה בן עזרא:

 מזל, לא מזל.  מאיה כץ:

 מזל.  יהודה בן עזרא:

 )מדברים יחד(

 

 ועדת פיסול לחזות העיר

כל ה.. ייבחנו שהם עומדים בתנאי הכשירות ובנוסף שלא קיימת לגביהם  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

עדת זיקה. אני מבין שנציגי העירייה שאינם חברי מועצה, כפוף לאישור ו

 –המינויים על פי תקנות העיריות, נציגי העיריות בתאגיד עירוני תשס"ו 

 . מי בעד? 2005

 מאיפה הקראת את זה?  ירון עולמי:

 . זה אני מסביר לכם. עובדי עירייה צריכים לעבור את האישור. 5 ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 )מדברים יחד(

 ועדת פיסול.  יהודה בן עזרא:

ועדת פיסול לחזות העיר. יש הערות חברים? הלאה. פה אחד, תודה  – 5 : ו( ניסימוב'יוסף )ג

 רבה.

 

 ועדה לסיוע בשכר דירה

 ועדה לסיוע בשכר דירה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 שאלה טכנית. למה אין פה נציג אופוזיציה?  מאיה כץ:

 לא העברתם.  אהוד לזר:

 לא העברנו לזה?  מאיה כץ:

 בשמחה רבה.לא. תעבירו,  משה פדלון:  
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 תעבירו. יהודה בן עזרא:

 או קיי. טוב.  מאיה כץ:

 אין שום בעיה. משה פדלון:  

 מה שלא רשום אצלי אופוזיציה כי לא העברתם. אהוד לזר:

 אין בעיה.  מאיה כץ:

 במועצה הבאה.  צבי וייס:

 כן. משה פדלון:  

 מי בעד?  יהודה בן עזרא:

 מי בעד? צבי וייס:

 ם. פה אחד.כול יהודה בן עזרא:

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

 

 ועדת השקעות 

 ועדת השקעות. מי בעד?  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

רגע, רגע, שאלה. לטובת החדשים פה, ועדת השקעות זו ועדה חשובה. תגידו  אייל פביאן:

 מי הם האנשים?רגע מילה על האנשים פה. 

 יה. רוני חדד גזבר העירי יהודה בן עזרא:

 זה הגזבר. אייל פביאן:

 הילה רוזן סגנית הגזבר.  יהודה בן עזרא:

 כן. אייל פביאן:

 לאה סדובניק מנהל אגף נכסים וביטוחים, עורכת דין.  יהודה בן עזרא:

 נכסים וביטוחים, או קיי.  אייל פביאן:

יד ויעל טבצ'ניק מנהלת חשבונות ראשית. ושלומית כנרי הנת"צית. תמ יהודה בן עזרא:

 אנחנו בנוסף לאנשי כספים, שמים מישהו שלא בתחום הכספים.

 היא עוסקת, היא במקצוע עוסקת בהשקעות? אייל פביאן:

 זה בדיוק מה שאני אומר.  יהודה בן עזרא:

 היא צריכה לעבור השתלמות. אהוד לזר:
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 זו ועדה מקצועי. יהונתן יסעור: 

 אה. זה ועדה חשובה. אייל פביאן:

 אני חושב שאתה צודק.  יהודה בן עזרא:

אז בוא, בוא תגיד כבר מילה, היות ואמרת. גברת כנרי במקצוע עוסקת  אייל פביאן:

 בפיננסים?

לא, זה בדיוק מה שאמרתי. שאנחנו תמיד כשבנינו ועדת השקעות ויהונתן  יהודה בן עזרא:

צודק, זה ועדה מקצועית מורכבת מכל אנשי הכספים של הגזברות, אבל 

שמים עוד מישהו שלא בתחום הכספים, עוד מחשבה של יציאה  תמיד אנחנו

 מהקופסה. 

 הלאה. משה פדלון:  

 

 ועדה לבחירת עובדים בכירים

 תודה רבה.ועדה לבחירת עובדים בכירים. מי בעד?    ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 ועדת מל"ח

להוסיף פה שני אני לא אקריא את השמות. אני רק רוצה  –ועדת מל"ח  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

שמות שהתווספו. מנהל אגף הביטחון בועז מייזל וסגנו מר אבי ברוייטמן. 

 הם גם חברים בוועדת מל"ח. מי בעד? 

 פה אחד. יהודה בן עזרא:

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

 

 ועדת פס"ח

 חות בדרכים. ועדת בטי ועדת פס"ח. הרשימה מולכם. מי בעד? תודה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 רגע, מה זה ועדת פס"ח רק תגיד. אייל פביאן:

 פס"ח זה ועדת משנה של המל"ח.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 )מדברים יחד(

 זה במלחמה? אייל פביאן:
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 כן, כן.  משה פדלון:  

 פה אחד. תודה. ועדת שמות לפניכם. מי בעד?  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 רגע, דילגת.  דובר:

 בטיחות בדרכים. א:יהודה בן עזר

 דילגתי.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 ועדת בטיחות בדרכים

 ועדת בטיחות בדרכים. תודה רבה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 ועדת שמות

 ועדת שמות. מי בעד ועדת שמות? תודה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 ועדת הנצחה

 ועדת הנצחה. תודה רבה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 ועדת יקיר העיר

 ועדת יקיר העיר.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 ועדה לשימור אתרים

ועדה לשימור אתרים. אני אקריא את השמות כי היא השתנה. משה  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

פדלון הוא היושב ראש. צבי וייס חבר. יהונתן יסעור חבר. תמי גרוסמן חברה. 

ר ציון, סגנית מרדכי נאור בעל דעה מייצגת. אדריכלית מוניקה ז וקטורד

 מהנדס העיר, עובדת עירייה בוועדה. מי בעד? 

 כל השאר לא?  רונן וסרמן:

 לא, לא. זה ההרכב של הוועדה על פי חוק. ד ענת קרן בהרב: "עו

 מה זה? מה אמרת? רונן וסרמן:

 זה ההרכב של הוועדה על פי התוספת הרביעית.  ד ענת קרן בהרב: "עו
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 )מדברים יחד(

 מי בעד?  יהודה בן עזרא:

 או קיי. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 ממש ועדה קטנה. דובר: 

 כי על פי חוק היא צריכה להיות קטנה. רינה זאבי:

 יש לה הרכב בחוק.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 רגע, אז אתה יכול לחזור רגע. זה רק ראש העיר? אייל פביאן:

גרוסמן, דוקטור מרדכי נאור מר פדלון, מר וייס, מר יסעוד, גברת  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 . ואדריכל מוניקה זר ציון, סגנית מהנדס העיר

 הלאה ג'ו. יהודה בן עזרא:

 שלושה חברי מועצה, ראש העיר. רינה זאבי:

 

 ועדה לקידום מעמד הילד

 ועדה לקידום מעמד הילד. מי בעד?  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 אני לא בטוח שאני יכול להיות.  אורן אוריאלי: 

 או קיי.  ה פדלון:  מש

 אתה יודע למה?  אורן אוריאלי: 

 או קיי, בשלב זה אורן אוריאלי יורד. יהודה בן עזרא:

 

 יורד. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 יורד. משה פדלון:  

 אני ארשום את זה.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 הלאה. משה פדלון:  

 רגע, אז רק אורן אוריאלי יורד?  ד ענת קרן בהרב: "עו

 כן.  יהודה בן עזרא:

 איה פרישקולניק: איפה, באיזה ועדה? 

 כולם הצביעו פה אחד.  יהודה בן עזרא:
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 איה פרישקולניק: באיזה ועדה? 

 )מדברים יחד(

 הוועדה לקיום מעמד הילד.  רינה זאבי:

 מי בעד? תודה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 ועדת קליטה ועולים חדשים

 אנחנו מסירים מסדר היום ברשותכם.  – ליטה ועולים חדשיםועדת ק ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 ועדת קניות )רכש ובלאי(

ועדת קניות )רכש ובלאי(.  מה שמופיע אצלכם. מי בעד? ועדה מקצועית.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 תודה רבה.

 

 ועדת הנחות בחינוך

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

 

 ועדת מתן מלגות לסטודנטים

 ועדת מתן מלגות לסטודנטים. מי בעד? תודה רבה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 ועדת תנועה עירונית

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

 

 ועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול

 האלכוהול. מי בעד? תודה.ועדה למאבק בנגע הסמים ו ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 ועדת שוויון סובלנות וגאווה

 ועדה דו גלגלית. ועדת שוויון סובלנות וגאווה. מי בעד? תודה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 . 23-סליחה רגע, רק תיקון של שם ב מאיה כץ:
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 רגע, כן. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 לא כרמל סער, זה כרמל מילר סער. בסדר? מאיה כץ:

 מילר. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 סער. כאילו חסר השם האמצעי. מאיה כץ:

 או קיי. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 בסדר? היא ביקשה פשוט שאני אתקן את זה לפרוטוקול. מאיה כץ:

הוא מציין נציג ציבור או עובד עירייה. זה לא משנה התפקידים או  ד ענת קרן בהרב: "עו

 האגפים. 

 .זה לא אדם נוסף אהוד לזר: 

 לא, זה שם משפחה נוסף.  מאיה כץ:

 נציג עירייה, הבנתי. לא כותבים נציג את אומרת? ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 לא. ד ענת קרן בהרב: "עו

 נתקן את זה פעם הבאה.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 ועדה דו גלגלית

 ועדה דו גלגלית.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 נה פישל, זה דפנה פישל. אם כבר מתקנים, אז שם זה לא ד  דובר:

 אני מציע לתקן את שם הוועדה לתחבורה. מה זה דו גלגלי? יהונתן יסעור: 

 אני לא שומעת, סליחה?  רינה זאבי:

 )מדברים יחד(

 א'. -ע' ולא ב-ועמיר הרפז שם זה ב ירון עולמי:

 

 הוועדה לעידוד התיירות

 ה.תודה רבהוועדה לעידוד התיירות.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 ועדת טכנולוגיה חדשנות ועיר חכמה

 ועדת טכנולוגיה חדשות ועיר חכמה. מי בעד? פה אחד. תודה רבה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג
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 ועדת נוער צעירים וסטודנטים

 ועדת נוער צעירים וסטודנטים. מי בעד? תודה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 ועדה לקידום אוכלוסיות ייחודיות

יש לנו, אנחנו מוסיפים לוועדה ועדה לקידום אוכלוסיות ייחודיות.  : ו( ניסימוב'יוסף )ג

אהרון כנציגת ציבור. בסדר? מי בעד? תודה  שמולכם את הגברת בטי כהן

 רבה.

 

 ועדת קהילות

 ועדת קהילות.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 מה זה נציג אגף? יהודה בן עזרא:

 לא נתנו לנו שמות כנראה.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 יהודה?    יריב פישר:

 טוב, אחר כך, הלאה. יהודה בן עזרא:

 כן יריב.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 )מדברים יחד(

 טוב, נדבר על זה אחר כך. יש גם עוד דבר שלא נראה לי. לא שמתי לב. יהודה בן עזרא:

 הלאה.  משה פדלון:

 ועדת קהילות.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 לה אישור?  יהודה, שירי יש יריב פישר:

 סליחה?  יהודה בן עזרא:

 בוועדת קהילות. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 אישור למה? יהודה בן עזרא:

 למה?  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג
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היא לא צריכה אישור. היא הייתה צריכה אישור לתפקידה מנהלת מחלקת  יהודה בן עזרא:

, בוודאי. נוער וקהילה וקיבלנו את אישור משרד הפנים. יש אישור מסודר

 להיות חברה בדירקטוריונים, בוועדות, לא צריך אישור. 

 מי בעד ועדת קהילות?  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 אני לא. משה פדלון:  

 ראש העיר לא משתתף בהצבעה.  יהודה בן עזרא:

 )מדברים יחד(

 

 ועדת קיימות

שום אצלכם, הגברת ועדת קיימות. יש תיקון, במקום דרור בן עמי שר ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 שולמית ליפשיץ. מי בעד? תודה.

 

 ועדת אזור התעשייה

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

 

 ועדה למיגור אלימות

 ועדה למיגור אלימות. מי בעד? תודה רבה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 ועדת בריאות

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

 )מדברים יחד(

 יש לי הצעה בנושא הוועדות. טכנית, יש הרבה מאד ועדות שהוקמו,   אייל פביאן:

 לא שומעים. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

אני אומר שהוקמו הרבה מאוד ועדות וזה טוב, אבל רק לטובת הציבור, אני  אייל פביאן:

ראש הוועדות או ביחד, יכתבו שלושה חושב שכדאי או העירייה או  יושבי 

משפטים על יד כל ועדה, מה תפקידיה, במה היא עוסקת שהציבור ידע לאיזה 

 ועדת להפנות איזה נושא. 
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 צודק. נעשה זאת. בבקשה. משה פדלון:  

אדוני, עוד שאלה. אני מבין שההרכב הפרסונלי של הוועדות הוא בהתאם  אורן אוריאלי: 

 דים, חבר מועצה אחד, שני נציגי ציבור,לאיזושהי חלוקת תפקי

 זה  תקנים. יהודה בן עזרא:

זה עניין לפי תקנים. ככל שניתן, אני חושב שיש פה המון אנשים בעיר  אורן אוריאלי: 

אני באופן אישי לצערי לא הזאת שרוצים להיות שותפים לוועדות האלה, 

ו מסכימים על הצלחתי להכניס את כל מי שרציתי, ואני מאוד מקווה שכולנ

כך שככל שניתן להכניס כמה שיותר הרצליאנים שינהלו או שהם יהיו 

 שותפים בוועדות האלה, כן ייטב. 

 )מדברים יחד(

 אני רוצה יותר מהם. יש פה חברי מועצה שהם בחמש שש ועדות.  אורן אוריאלי: 

 )מדברים יחד(

יים. תן להרצליאנים להיות אין בעיה, אבל למה ארבעה חברי מועצה? שנ   אורן אוריאלי: 

 בהם. תן להם להיות חלק בניהול העיר. 

 איפה אתה רוצה? דובר:

 יש אנשים מאוכזבים.  אורן אוריאלי: 

 כחבר מועצת העיר יש איזשהו תקן בכל ועדה. איתי צור:

 זה מה שאני שואל.  אורן אוריאלי: 

 )מדברים יחד(

 חברים, שינוי קטן.  יהודה בן עזרא:

 שינוי. אלי: אורן אורי

שינוי קטן לוועדת טכנולוגיה חדשנות ועיר חכמה. משום מה נשמט השם של  יהודה בן עזרא:

אמיר זיו שהוא הממונה על הנושא בעירייה והוא ירכז את הוועדה. אמיר זיו 

מנהל אגף תקשוב ומערכות מידע הוא ממונה על העיר חכמה, הוא ירכז את 

 הוועדה. 

 ה אתה אומר? מ ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 הוא אמר שנוסף לוועדה. רונן וסרמן:
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 טעות סופר. אני מתקן את זה.  יהודה בן עזרא:

 טוב עשית. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 מה? יהודה בן עזרא:

 טוב עשית. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 אני עושה רק דברים טובים.  יהודה בן עזרא:

 י.אני מאוד מקווה. כך שמעת ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 הבנתי אותך לאן חתרת.  יהודה בן עזרא:

 

 19רחוב ויצמן  –אישור הסכם הקצאה לאגודת ניצן  –סעיף ז' 

המועצה תתבקש . 19רחוב ויצמן  –אישור הסכם הקצאה לאגודת ניצן  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

יש  לאשר הסכם הקצאת זכות שימוש בין עיריית הרצליה לבין אגודת "ניצן".

מולכם.  מי  נספחיםאת ההסכם כולל היועץ המשפטי ועת חוות דלכם את 

 בעד? 

אני לא רוצה להיות נודניק אבל אני מקווה שזה לא פוגע בשום דרך בפעילות  אורן אוריאלי: 

 למועדוניות שהרווחה מפעילה כמובן.  19הנוספת שנעשית שמה בוויצמן 

 הם בקומת הקרקע והם,  משה פדלון:  

 וקה של הקומות? זה החל אורן אוריאלי: 

 אני שמח מאוד. דובר:

אתה שמח מאוד אבל יש שם פעילות חשובה מאוד. אני לא יודע מה היה אורן אוריאלי: 

 בהיסטוריה. 

 )מדברים יחד(

 הלאה.  משה פדלון:  

 

 אישור המלצות ועדת התמיכות –סעיף ח' 

ישיבת ועדת תמיכות . מולכם פרוטוקול אישור המלצות ועדת התמיכות ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

לינואר. נספח א', שינויים בתבחין החינוך הבלתי פורמלי   6המקצועית מיום 

לאישור ועדת  2018לדצמבר  11שאושרו במועצת העיר מיום  2019לשנת 

 התמיכות המקצועית. תקציב הפרוטוקול מונח לפניכם. 
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ל המקדמות. לא, מה שבעצם המועצה מצביעה, היא מצביעה ע ד ענת קרן בהרב: "עו

להסמיך את הוועדה, את ועדת התמיכות, להסמיך את ועדת התמיכות 

 המקצועית לדון בתמיכות, לדון במקדמות, סליחה. 

 חבריא, מי בעד?  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 רגע, זה מקדמות של הכול?  יריב פישר:

 זה המקדמות של מי שהגיש בקשה.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 לא, זה בעד להסמיך את ועדת,   ו( ניסימוב:'יוסף )ג

 זה לא רק הבלתי פורמלי, נכון?  רונן וסרמן:

מי שהגיש בקשה לתמיכה. יש לכם את התנאים ... בהחלטה של  ד ענת קרן בהרב: "עו

 הוועדה. 

 )מדברים יחד(

 מי בעד? רינה זאבי:

 מי בעד חברים? ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

קה, דקה, ענת, אם יש מישהו בניגוד עניינים פה רגע, שנייה, שנייה, ד יהודה בן עזרא:

 בתמיכות, צריך לא להשתתף בהצבעה.

 מה יש בתמיכות?  מאיה כץ:

כרגע זה משהו כללי. גם אף אחד לא הגיש בקשה לא, זאת כרגע,  ד ענת קרן בהרב: "עו

 למקדמה. 

 מי בעד? החלטה כללית.  יהודה בן עזרא:

 )מדברים יחד(

 רגע, פה אחד כולם, למעט מאיה כץ שיצאה החוצה.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 למה היא יצאה החוצה? יהודה בן עזרא:

 היא החליטה לצאת.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 יש לה אולי טלפון.  יהודה בן עזרא:

 

 אישור הארכת כהונה יו"ר ועדת ערר –סעיף ט' 

 הנחיות משרד הפנים,  על פיאישור הארכת כהונה יו"ר ועדת ערר.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 רגע, רגע, מה עם ההמלצות של ועדת התמיכות?  אייל פביאן:
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 אושר.  יהודה בן עזרא:

 הרגע דנו בזה.  דובר:

 )מדברים יחד(

העליתם שני דברים. הוא רצה להתחיל עם זה, אמרת לו אחרי זה עוברים   אייל פביאן:

ל הקריטריונים. לאישור המקדמות. אני הצבעתי על אישור המקדמות. לא ע

 על הקריטריונים יש לי שאלות. 

 על הקריטריונים אתה כבר הצבעת.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 לא. אייל פביאן:

 כן. ד ענת קרן בהרב: "עו

 כן.  יהודה בן עזרא:

 לא חד משמעית.  אייל פביאן:

תסתכל. ... האלה מועצת העיר כבר הצביעה. מועצת העיר כבר  ד ענת קרן בהרב: "עו

הצביעה ואישרה. רק אישרנו את זה בכפוף לוועדה המקצועית. הוועדה 

המקצועית אישרה את זה גם, אז רק הבאנו לידיעה, זה כבר עלה בעבר 

 במועצת העיר.

 אני רוצה לראות את זה. אייל פביאן:

 כן, כן. יהודה בן עזרא:

 בסדר? ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 הלאה.  יהודה בן עזרא:

 

 ר הארכת כהונה יו"ר ועדת ערראישו –סעיף ט' 

כפי הנחיות משרד הפנים,  על פיאישור הארכת כהונה יו"ר ועדת ערר.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

ועדת ערר יושב ראש  2012מינואר שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

שנים ויכול לשוב ולהתמנות לתקופת כהונה אחת  4יתמנה לתקופה של 

יושב אגולסקי רך דין הארכת כהונתו של עוהמועצה תתבקש לאשר  נוספת.

 ועדת ערר לתקופת כהונה אחת נוספת.  ראש

 מה השם הפרטי שלו?   משה ועקנין:

ויסיים את תקופת  17.2.15-ב עורך דין אגולסקי נבחר ליושב ראש ועדה ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 . 2019לינואר  31-הכהונה הראשונה ב
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קי. לא היה שינוי ב.. בנושא ניגוד עניינים. הוא מילא עוד אריה אגולס ד ענת קרן בהרב: "עו

 פעם את השאלון. 

 אז רק לטובת החדשים. על איזה ערר מדובר פה?  אייל פביאן:

 יש ועדות ערר לארנונה שמגישים להם עררים. ד ענת קרן בהרב: "עו

 לארנונה? אייל פביאן:

 כן.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 י.או קיי, הבנת אייל פביאן:

 4ועדת ערר לארנונה. וחבר שחברותו מתחדשת, יכולה להתחדש לעוד  ד ענת קרן בהרב: "עו

 שנים. 

 השאלה שלי,  ירון עולמי:

 .. של משרד הפנים. ד ענת קרן בהרב: "עו

האם היושב ראש בהכרח זה יושב ראש הוועדה שלו או שגם צריכים להעלות  ירון עולמי:

 את הוועדה עצמה? 

 לא הבנתי את השאלה.  בהרב:  ד ענת קרן"עו

 הוא שואל על הרכב הוועדה. אייל פביאן:

 כן.  ירון עולמי:

 לא. ד ענת קרן בהרב: "עו

 הוא שואל על הרכב הוועדה. אייל פביאן:

 אנחנו רק מאריכים את המינוי של מי ש, ד ענת קרן בהרב: "עו

 ים? תקף לגבי המינוי של שאר החבראני שואל אם גם זה  ירון עולמי:

אין צורך, יש תקופה, זה לא בגלל שיש מועצה חדשה. פשוט לכל חבר  ד ענת קרן בהרב: "עו

 ועדת ערר, 

 גם החברים לדעתי נבחרו באותו זמן. ירון עולמי:

לא, אז כנראה שלא. כי מישל מסתכלת על זה. כל מי שצריך לעלות או  ד ענת קרן בהרב: "עו

 שהוא מסיים את כהונתו,

 אז אנחנו נצטרך להאריך גם את חברי הוועדה אם וכאשר, ירון עולמי:

 אם וכאשר ונרצה, כן. ד ענת קרן בהרב: "עו

 בסדר, הבנתי. ירון עולמי:

 מי בעד חבריא?  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג
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 הוא תושב הרצליה? סליחה, הוא תושב הרצליה?  דובר:

 מה? לא.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 ה.תודה רב ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 לא.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 הוא לא תושב הרצליה?  יהונתן יסעור: 

 לא. ד ענת קרן בהרב: "עו

 אז למה אין לנו תושב הרצליה?  יהונתן יסעור: 

 אני בעצם לא יודעת. ד ענת קרן בהרב: "עו

 לדעתי חייבים להיות תושבי הרצליה ענת.  דובר:

 יכול להיות, לא יודעת. ד ענת קרן בהרב: "עו

 מי? מאיה כץ:

 יושב ראש ועדת ערר.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 או קיי. משה פדלון:  

 יכול להיות שהוא תושב הרצליה, סליחה. המשרד שלו לא בהרצליה. ד ענת קרן בהרב: "עו

 זה משהו אחר.  יהונתן יסעור: 

 משרד עורכי הדין. אני מניחה שבדקנו את זה בזמנו.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 זה רק הארכה. דלון:  משה פ

 כן, זה רק הארכה.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 

 אישור יציאה להשתלמות

אישור יציאה להשתלמות. המועצה מתבקשת לאשר השתתפותה של  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

סגנית וממלא מקום ראש העיר הגברת איה פרישקולניק בהשתלמות למנהלי 

 19לפברואר  14עד  11ם מחלקות חינוך ברשויות המקומיות, בתאריכי

 פה אחד. תודה רבה. במימון העירייה. קיבלתם את ההזמנה לכנס. מי בעד? 

 כל עוד זה לא בחו"ל, אנחנו בעד. יריב פישר:

 איה, אנחנו מפרגנים לך.  מאיה כץ:

 איה פרישקולניק: תודה, תודה. 

 איזה מפגרים. הם רוצים שארבעה ימים תהייה רחוקה.  יהודה בן עזרא:
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 יה פרישקולניק: יומיים, יומיים. א

 תלוי על מה.  מאיה כץ:

 

 מינויים –סעיף יא' 

 מינויים.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 מינוי נציג הרשות המקומית בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה

מינוי נציג הרשות המקומית בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. המועצה  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

ניו של ראש העירייה, מר משה פדלון לנציג הרשות תתבקש לאשר מי

 12סעיף קטן  7בהתאם לסעיף המקומית בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. 

 . 1993 –לחוק התכנון והבנייה התשכ"א 

 . 1995 ד ענת קרן בהרב: "עו

 . 95 ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 תעשה הצבעה. משה פדלון:  

 גד? מי נמנע? מי בעד? מי נ ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 זה החלטה של הקואליציה, לא של האופוזיציה.  מאיה כץ:

יש מינוי נוסף, יש מינוי נוסף שלא מחייב את אישור המועצה. אני ביום  משה פדלון:  

 חמישי מקבל מנוי של ממלא מקום וסגן יושב ראש המרכז לשלטון מקומי.

 )מחיאות כפיים(

 ממלא מקום ו? יהונתן יסעור: 

ממלא מקום וסגן יושב ראש המרכז לשלטון מקומי. ממלא מקום זה כמו  ון:  משה פדל

 סגן. 

 בהצלחה. תמר לרמן:

 בהצלחה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 עוזר אישי לסגנית וממלאת ראש העיר
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עוזר אישי לסגנית וממלאת ראש העיר הגברת איה פרישקולניק.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

מר איילי קגנובץ כעוזר אישי לסגנית  המועצה תתבקש לאשר מינוי של

וממלאת ראש העיר הגברת איה פרישקולניק. דירוג שכרו של מר קגנוביץ 

 אחוז משכר מנכ"ל.  30יהיה 

 )מדברים יחד(

 מי זה בכלל? מי זה? יהודה בן עזרא:

 איה פרישקולניק: אם מדובר עליו אז כנראה, 

 מי זה?  יהודה בן עזרא:

 תראו. איה פרישקולניק: תיכף 

 הוא נראה ילד טוב כזה.  תמר לרמן:

מצורף מסמך  גזבר העירייה ליכולת הכספית לעמוד בהעסקתו. מי בעד?  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 מי נגד? מי נמנע? תודה. 

 איה פרישקולניק: איפה איילי, נקרא לו.

 

 מינוי עוזר אישי לסגנית ראש העיר

 גנית ראש העיר הגברת עופרה בל. יורד מסדר היום. מינוי עוזר אישי לס ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 מינוי מנהל רכש ואספקה

המועצה תתבקש לאשר מינויו של מר יוסי מינוי מנהל רכש ואספקה.  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

לתקנות העיריות, הסבר  5דקל למנהל הרכש והאספקה, על פי תקנה 

 . 1988 - רכישות, ניהול מתנ"סים, רישום וניהול טובין, תשנ"ח

 רגע, רגע, לפני שאתה עושה מי בעד מי נגד, מי זה האיש?   אייל פביאן:

זה מנהל מחלקת הרכש של עיריית הרצליה, יושב באגף תב"ל, עוסק  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 בזה הרבה מאוד שנים. הוא עובד עירייה ובין היתר עושה כל הרכש העירוני.

 . הוא עושה את זה הרבה מאוד שנים?אז זה בדיוק השאלה שלי אייל פביאן:

 הוא עושה את זה הרבה מאוד שנים. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 ואין רוטציות בתפקידים? אייל פביאן:
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 אין רוטציה בתפקיד, ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

אני לא מדבר על תפקיד ראש האגף או ראש המחלקה. אני לא, לא, רגע, רגע,  אייל פביאן:

ל לאשר אותו כמנהל רכש ואספקה, ומה אמרתם מדבר, פה מדברים ע

 שהתפקיד שלו?

 מנהל רכש ואספקה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 אז למה אנחנו צריכים למנות אותו?  אייל פביאן:

 לתקנות לא כמו שרשומות פה.  5. יש תקנה 5כי יש את תקנה  ד ענת קרן בהרב: "עו

 זה במסגרת  תפקידו בעירייה? אייל פביאן:

 כן. ת קרן בהרב: ד ענ"עו

 )מדברים יחד(

 לא, לא, חשבתי שהוא איש ועדת רכש.  אייל פביאן:

צריכים להביא את זה למועצה לאישור. כל שנה הם מחדשים את זה. אין מה  משה פדלון:  

 לעשות.

 ענת, את יכולה להסביר,  מאיה כץ:

 אתה אומר שזה במסגרת התפקיד שלו.  אייל פביאן:

 להסביר למה, למה עכשיו זה מגיע למועצה?  את יכולה  מאיה כץ:

להגיע למועצה בגלל שעכשיו הייתה, מינינו את ועדת רכש  זה צריך ד ענת קרן בהרב: "עו

 ובלאי, אז יחד איתה, שהמועצה תמנה את הוועדה והיא תמנה את מנהל.

 אישרנו את זה גם בעבר?  מאיה כץ:

 בוודאי. משה פדלון:  

 גם בעבר?אישרנו את זה  מאיה כץ:

 אישרנו את זה בעבר. יכול להיות שהייתה פעם שפספסנו אבל כן. ד ענת קרן בהרב: "עו

 לא, לא, ענת לא פספסנו. משה פדלון:  

 לא פספסנו?  ד ענת קרן בהרב: "עו

 כל שנה זה עולה מחדש?  אייל פביאן:

 אני מקווה שכן. לא בדקתי בפרוטוקולים קודמים.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 להביא את זה למועצה לאישור.  פדלון:   משה
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 כן. מי בעד? תודה רבה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 החלטת ועדת קבלת תרומות –סעיף יב' 

החלטת ועדת קבלת תרומות. לידיעת המועצה תובא החלטת ועדת  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

לטובת שבוע המעשים ₪  25,000תרומות בנושא אישור מתן תרומה בסך של 

ואישור ראש העיר  23.12.18פרוטוקול הוועדה תרומות מיום ובים. הט

 לפניכם. אם זה לידיעה לא צריך הצבעה.

 נכון.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 

 המלצות הוועדה לסיוע בדיור –סעיף יג' 

המלצות הוועדה לסיוע בדיור. המועצה תתבקש לאשר המלצות הוועדה  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

. 2018לדצמבר  10לכם את הפרוטוקול של הוועדה מיום לסיוע בדיור. יש 

 לפניכם. מי בעד? תודה רבה. 

 

 שונות  –יד'  סעיף

 שונות. במסגרת .. מר ועקנין בבקשה, ביטלת. מר וסרמן בבקשה. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

אני היה לי חשוב להודיע את ההודעה האישית הזאת כי בשבוע שעבר קרה  רונן וסרמן:

א אמור היה לקרות בעירייה מתוקנת. אני אהיה, לא אגיד את כל פה דבר של

מה שהיה גם כי זה ארוך וגם כי אני  מנסה פה לשמור על איזשהו חיסיון. 

במסגרת ישיבה בוועדת מכרזים הועלה נושא כלשהו שקשור במתן פטור 

ממכרז לחברה כלשהי שנה חמישית ברציפות. בישיבה שיתפתי את הנושא 

וכל להצביע בעד. הדיון הובל על ידי מספר עובדי עירייה ואמרתי שלא א

שחלקם התחילו לצעוק, להתלהם ולהאשים אותי ואת חלק מחברי הוועדה 

על כך שאנחנו מתלהמים והורסים תהליכים של העירייה. חשוב לי לומר 

שאני מאמין שעובדי העירייה הינם בעלי רצון טוב ומעוניינים לקדם את 

חיובית. אך אני באתי לעבוד ולתרום מזמני ולכן כשאני  ענייני העיר בצורה

נמצא בוועדה, השיקול היחיד שמנחה אותי הוא השיקול של חבר מועצה 
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טובת הציבור. לכן אני חושב שחשוב שהציבור ידע שיש בעיה. אם אני חושב 

שחשוב שהציבור יידע שיש בעייתיות בנושא מסוים, אני ארים דגל בין אם 

עצמה ובין אם בדרכים אחרות. בכל מקרה, אני חושב  במסגרת הישיבה

שהמועצה והעומד בראשה צריכים לוודא שעובדי עירייה יכבדו את חברי 

יש צורה לכל דבר ואני חושב המועצה ולא ירימו את הקול על נבחרי ציבור. 

 שמה שהיה בוועדת המכרזים בשבוע שעבר אסור שיקרה שוב. תודה.

  יהודה בן עזרא: לא יקרה.

 סיימנו. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 תודה רבה. רינה זאבי:

 תודה רבה.  משה פדלון:  

 

 ** סוף הדיון **


