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פרוטוקול
משה פדלון:

ערב טוב .חברי המועצה ,מוזמנים ,מנכ"ל העירייה ... .ועובדים של העירייה.
תושבים ,מכובדי כולם .אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה ,בבקשה ג'ו.

סעיף א – אישור פרוטוקול
יוסף (ג' ו) ניסימוב :אישור פרוטוקול .מובא לאישור פרוטוקול  ,7לא התקבלו הערות
לפרוטוקול על כן הפרוטוקול מאושר.

סעיף ב  – -עדכון רה"ע
יוסף (ג'ו) ניסימוב :עדכון ראש העיר ,בבקשה.
משה פדלון:

חברים .היום מתקיים אירוע סיכום לקורס מנהלי קיימות בעירייה והצגת
מיזמים ופרויקטים .הקורס הורכב על ידי צוות  ...איכות הסביבה והמחלקה
לתכנון  ...מתוך מטרה להטמיע את הדברים .לאה הצטרפה.2018 ... ,
במסגרת ההרשמה נרשמו כ 20-מנהלים מכלל האגפים והיחידות בעירייה.
ההכשרה נסובה סביב תכנים של תחבורה מקיימת ,התחדשות עירונית
וכלים להגברת שיתוף הפעולה ,מעורבות הקהילה והציבור כולו בתהליכים
העירוניים .התכניות שהוצגו לנו בפורום מכובד הם נושאים שקשורים
למרחב הציבורי .פיתוח נתיבי תחבורה ,מעורבות קהילתית בגינות ,תזונה
מקיימת ,מרכז  ...עירוני ועוד .הנהלת העירייה ואני  ...המנהלים שצריך
להעביר את כל התכנים של עשייה עירונית למען איכות חיים של תושבי העיר
הרצליה .על מנת להמשיך ולעקוב אחרי יישום והטמעת הרעיונות שהוצגו
היום ואושרו  ...ימשיכו המנהלים להיפגש במסגרת פורום קיימות עירוני
אחת לחודשיים וגם להטמיע את הנושאים באגף שלהם הלכה למעשה.
בחודשי הקיץ יעברו גם מנהלי העירייה הבכירים ,מנהלי האגפים ומעלה,
הכשרה בנושא  ...כמתווה אופרטיבי ליישום חזון  ...קיימות .אני רוצה
להודות בהזדמנות זו להילה אקרמן ,מנהלת היחידה לאיכות הסביבה .אני
מבקש לאנשי  ...מסר ,שוקי ולירון מעוז וכמובן ל ...שנתן רוח גבית וסייע
להצלחת הקורס .עדכון נוסף בנושא אפשרי בריא .רצינו לעדכן כי העיר
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הרצליה הצטרפה לתכנית הלאומית "אפשרי בריא בעיר" .מדובר בתכנית של
משרד הבריאות לחיים  ...ובריאים על ידי  ...ירושלים ,בהשתתפות משרד
הבריאות ,החינוך הוענקה להרצליה תעודה ,זאת יחד עם רשויות  ...נוספות
שעמדו בתנאי הסף המקצועיים והיו תנאי סף מחמירים .משמעות
ההצטרפות היא שהעיר הרצליה תקבל תמיכה ממשרד הבריאות שתשמש
אותה להשקעה בפעילויות חברתיות  ...תושבים .זה המקום גם להודות
לאביב חמו ממחלקת הבריאות יחד עם הצוותים שלו שעושים עבודה נהדרת
בכל תחומי העשייה ועל כך תודתי להם .חברים ,אני רוצה לעדכן ,נושא בג"צ
 ...בג"צ שלנו הוגש ב 25-לפברואר והוא נדון בפני הרכב של שלושה שופטי
בג"צ יחד עם עוד  4עתירות נוספות .לשמחתי הרבה הבג"צ שהוגש על ידנו
היה היחיד בו ציווה בג"צ על שר הפנים ומשרד הפנים להתייצב בפניו ולתת
טעם מדוע לא תכובד החלטתו ש ...לאשר את חוק העזר להרצליה ,פתיחת
עסקים וסגירתם .2013 ,יש לציין כי עיריית הרצליה חריגה בנוף מכיוון
שחוק העזר נכתב באופן יסודי ומעמיק והעתירה גם היא נוסחה באופן
המעלה שאלות מהותיות ומעמיקות בנושא הגדרתם של צרכים חילוניים.
אני תקווה ,יחד איתכם ,כי החלטה זו במתן צו  ...תהיה מבוא לפסיקה
שתקבל ותקדם את השאלות ותאפשר לעיר הרצליה לקיים אורח חיים
התואם את מרקם החיים הקהילתי שבה ואת הסטטוס קוו ללא התערבות
פסולה .אנחנו כבר אחרי הבחירות לרשות המקומית ,גם רגע לפני הבחירות
לכנסת ,א ך העמדה שלנו נותרת ברורה .בעיר הרצליה יש סטטוס קוו .לסיום
אני רוצה לברך את הצדדים המשפטיים שענו על החקיקה ולהביע את
הערכתנו במיוחד ל ...ענת בהרב קרן ,לעורך דין אייל רייך ,אייל פה?
דובר:

אייל פה.

משה פדלון:

אייל ,וכמובן למשרד  ...עורכת דין אילנה בראף שניר ועורך דין אסף הראל,
תודה רבה על העבודה הנהדרת שעשיתם.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה רבה ראש העיר.

סעיף ג – עדכון מנכ"ל
יוסף (ג'ו) ניסימוב :עדכון מנכ"ל ,בבקשה.
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יהודה בן עזרא :להתחיל ,אומנם ראש העיר הודה לאילנה אז אני לא צריך .נתחיל בתיקון
המעוות שעד הרגע הזה לא הודיתי לאילנה ולצוות המשפטי .תודה רבה,
עשיתם עבודה יפה מאוד .הבאתם הישג נאה לעיר שלנו .אני רק מביא
לידיעת החברים שיושבים כאן שאנחנו בשידור חי ,נא להתנהג בהתאם .אלפי
תושבים צפונים בביתם ומחכים לשידור הישיר .אייל.
דובר:

אתה רוצה שאני  ...לך עכשיו או אחר כך?

יהודה בן עזרא :לא לי ,זה  ...של ראש העיר.
דובר:

ראש העיר.

יהודה בן עזרא :אם זה היה תלוי בי זה לא היה קורה .ב 26-לפברואר התקיים סיור של כ-
 60ראשי ערים מרחבי העולם ... ,על נושאים חדשנים בעיר הרצליה .הם
סיירו ב ,MindSpace-במרינה ,שמעו הרצאות על תשתיות העיר החכמה מפי
אמיר זיו ,שמעו על מערך ה ...מפי יעקב  ...על מערכת הניקיון והמרכז
הבינתחומי .הסיור הזה הביא כבוד גדול מאוד לעיר הרצליה .בכנס של
רשויות מקומיות לא הפסיקו להלל ולשבח את מה שראו בעיר הרצליה.
הדוכן שלנו גם זכה להערכה גדולה מאוד ,שם הצגנו גם את הנושאים של
העיר החכמה ,גם עיר ללא פלסטיק ... .הפלסטיק ,הוא לא פה ,אייל הוא
חלק גדול בעבר ,יונתן ,אקו-פארק אפולוניה ,היץ' ,מרכז היזמות .היה מאוד
מוצלח ,מי שבא נהנה מאוד .הסגל הבכיר בעירייה קיים סיור במוסדות
החינוך של תל אביב ושמע את תפיסות תכנון עירוב שימושים של העיר.
הסיור היה מלמד ביותר אך מבלי לפגוע ,חס וחלילה ,במדינת תל אביב,
האחות הגדולה של הרשויות המקומיות ,זה היה מעורר גאווה לאופן בו
בהרצליה מתכננים ובונים את מוסדות הציבור והחינוך ,רמה אחרת לגמרי.
השבוע התקיים כנס הצגת תכניות עבודה עירוניות בהובלת סמנכ"ל העירייה
ג'ו והשתתפות כל מנהלי המחלקות ,מנהלי האגפים ,סגני מנהלי אגפים.
הכנס היה פורה ,במסגרתו הוצגו מדיניות העירייה ויעדיה לשנת .2019
דוברות העירייה סייעה בהפקת  ...עיריית הרצליה ,הפקת שידור חי של
ישיבות המועצה ,אנחנו  ...כפיילוט ,אני מניח שבהמשך יתייחסו לעניין.
התקיים מפעל כדורגל בצבעי הקשת ,משחק כדורגל להעלאת המודעות
לנושא הגזענות והומופוביה .מי שיזם והוביל את זה זה סגן ראש העיר
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מחזיק תיק הספורט עופר לוי .הדוברות עובדת על פרסום העדלידע ו ...על
הפקת חומרי הסברה לגבי חסימות כבישים והנגשה .העדלידע שלנו ,כמו
בשנה שעברה ,מעבר לזה שהיא תהיה מרהיבה ונפלאה כיד היוצרים
הטובים ,זה המקום היחידי בארץ שהעדלידע השנה היא נגישה .אנחנו
לוקחים הכול בחשבון .הדוברות עסקה בפרסום  ...דברי פורים .חוץ
מעדלידע יש ברחבי העיר אירועים .הפקת קמפיין חודש האישה ותקשור
הצטרפות העירייה באמצעות מחלקת הבריאות לתכנית הבריאות שהזכיר
ראש העיר  ...אגף תב"ל .אתם נוסעים בכבישים ואתם מרגישים שברחבי
העיר קרצוף וריבוד .התחלת צביעת צירי העיר הראשיים .עד כה ביצענו דרך
ירושלים ,בן גוריון ,שבעת הכוכבים .צביעת שכונות העיר ,עד כה  ...וגם ...
הרצליה הצעירה .קרצוף וריבוד שבילי פארק ,קרצוף וריבוד הכניסה בפארק
הרצליה .שיפוץ חיצוני לקפיטריה בתיכון ראשונים ,סוף סוף .לקח זמן ,בסוף
עשינו .אגף תב"ל יחד עם אגף שאיפ"ה נערכים לפתיחת חופי הים לעונת
הרחצה שהשנה תתחיל מוקדם יותר ,אם אני לא טועה ב 10-באפריל.
דובר:

ב.12-

יהודה בן עזרא :ב 12-לאפריל? ב 12-לאפריל.
דובר:

 ...המנכ"ל שיהיה ב 10-זה יהיה ב .10-יום אחרי הבחירות.

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :אגף התקשוב .הכנסנו למינהל ההנדסה מערכת תשתיות על בסיס ה.GIS-
המערכת תשפר את ממשקי העבודה בין האגפים השונים בכל הקשור
לפרויקטים בעיר .על גבי מפת העיר יוצגו פוליגונים שמראים את השטחים
בעיר ,יש פעילות כולל קישור למידע .אני אומר לכם ,אני קורא משהו שאני
לא מבין בכלל מה אני אומר אבל זה דבר נפלא ,כולל קישור למידע אלפא
נומרי מהמערכת ההנדסית  ...בקיצור ,שימושי מחשב בטכנולוגיה מיוחדת
במינה .אחד הדברים החשובים ,המערכת הזאת אמורה למנוע מצב שקרה
בשנים לפני ,מצב שאגף מסוים פותח רחוב ובתום הפרויקט נכנס גוף אחר או
אגף אחר או יחידה אחרת ופותחים שוב .חוץ מבזבוז כספים זה גם חוסך
טרדה לתושבים .המערכת בשלבי הטמעה .אגף שאיפ"ה ,המשך הערכות
לקראת הקדמת פתיחת עונת הרחצה .המשך טיפול בהחלפת תחנות
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האוטובוסים ,עמודי ,שלטי רחובות מכבדים .חידוש גינון ערוגות ברחבי
העיר ,אני צריך ,זה יצורף לפרוטוקול שתוכלו אז אני לא אפרט .מינהל
הנדסה ,השבוע התקיים דיון להפקדה של משולש התחבורה בותמ"ל13 .
לחודש הוגש פה  2200 ...חוף התכלת בוועדה המחוזית .אגף הרווחה .הורחב
המענה של הטיפול הקבוצתי במחלקה לרווחת האוכלוסייה הבוגרת,
המבוגרת .שיתוף פעולה בין גורמי העירייה לטובת הטיפול ומתן המענים
לאוכלוסייה בעיר לצורך שיפור מצב כלכלי על ידי הגדלת הכנסות .נפתח
סדנת  ...דיגיטלי בשיתוף המרכז לפיתוח עירוני וגם במרפסת .אנחנו פותחים
הרצאה ללקוחות של אגף לשירותים חברתיים בנושא של משכנתאות לניהול
כספים .ראש העיר ומנכ"ל העירייה אישרו להתחיל תהליך של הכרה באו"ם
בהרצליה כעיר ידידותית  ...הכרה זו תהווה עוד אינדיקציה משמעותית לכך
שהעיר הרצליה שמה את האוכלוסייה בגיל השלישי בראש מעיניה בתחומים
שונים כגון שירותים ,תכנון עיר .וייס.
משה פדלון:

ששש ,לכבד אחד את השני.

יהודה בן עזרא :שידור ישיר .תרבות ומשאבים לטובת סיוע אישי וחברתי .אגף הביטחון
נערך עם כל הכוחות בהערכות לעדלידע וכל האירועים שמתרחשים בפורים
ודברים שלצ ערנו נערכים בטרום פורים ,כל מיני נפצים ,כל מיני השתובבויות
של בני נוער .בנחלת עדה וגן רש"ל ,כפי שהבטחנו ,אנחנו הולכים להקים בכל
רחבי העיר משמרות שכונה ולאחרונה פתחנו בנחלת עדה וגן רש"ל .אגף
החינוך החל משיתופי פעולה משמעותיים במסגרת היץ' התקבלה ל...
העולמית בתכנית יחודית בהרצליה 68 .בנות כיתה ט' יחלו בקורסים
משותפים לעידוד  ...מחשב לאורך השנה .מערכת החינוך העירונית החלה
בהערכות לקראת רישום התלמידים לכל מוסדות החינוך ואנחנו נערכים
לרישום מסודר גם לגני ילדים ,גם לבתי הספר ,במיוחד גנים ,כיתות א' וגני
ילדים .אגף תנו"ס .הכנות לעדלידע .העדלידע תיערך ב 21-למרץ ,יום חמישי
 21במרץ .נקווה שיהיה מזג אוויר מתאים ולא העדלידע תיערך ביום למחרת
ביום שישי .אגף תנו"ס עוסק גם בכל האירועים בכל מוסדות התנו"ס,
מרכזים קהילתיים ומתנ"סים והאגף במקביל נערך לאירועי ערב יום
העצמאות ,ערב יום הזיכרון וכל מה שקשור לזה .תודה רבה.
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סעיף  – 2הצגת פעילות המרכז הבינתחומי
משה פדלון:

חברים ,אני שמח ונרגש לארח בישיבת המועצה את פרופסור אוריאל רייכמן,
מייסד ונשיא המרכז הבינתחומי שייתן לנו סקירה על מלגות ויעדי המרכז,
האוניברסיטה בשנים הקרובות ,ועל שיתופי הפעולה בין המרכז הבינתחומי
ובין  ...בבקשה ,פרופסור רייכמן.

פרופ' אוריאל רייכמן :אז ראשית לא יצא לי להיפגש עם מועצת העיר החדשה .ברכות
ובהצלחה לכל החברים כאן בפעילות למען העיר .אני רוצה להגיד רק מילים
אחדות .המרכז הבינתחומי קם בהרצליה .תפיסת העולם שלו שהאקדמיה
היא באה מהחברה והולכת אל החברה ובין העיר הרצליה והמרכז
הבינתחומי קיימת אמנה .אמנה שרואה את התרומה של המרכז הבינתחומי
לעיר הרצליה ואנחנו מהרגע למעשה מהרגע הראשון ראינו את התפקיד
שלנו ,את התפקיד שבא בין השאר לצד הוראה ,לצד הכשרת מנהיגות העתיד
של החב רה הישראלית ,לצד חינוך לערכים גם פעולה שתתרום לעיר הרצליה.
אני רוצה להזכיר שהאמנה היסודית נחתמה עוד עם ראש העיר אלי לנדאו
אמרה מפורשות שהמרכז הבינתחומי רואה את עצמו מחויב לקידום
התושבים ,בין השאר ,והקהילה של העיר הרצליה .וזו אמנה ,וכאן אתם
רואים רשימה ,רשי מה של נושאים שבהם אנחנו פעילים .ראשית ,רבים
מתושבי העיר מקבלים מלגות מהמרכז הבינתחומי .יש תושבי העיר ,תושבי
עיר רבים שעובדים במרכז הבינתחומי .הם מקבלים משכורות .סטודנטים
הם לא רק גורם צרכני שתורם לקהילה ,כפי שאתם יודעים ,כ 30-אחוז מתוך
 7,500הסטודנטים שלנו הם באים מ 90-מדינות בעולם .חלק גדול מהם גר
ליד המרכז ועכשיו עם המעונות בתוך המרכז והם גורם שמתסיס את החיים
בעיר והוא גורם של קנייה של חיים וקנייה בעיר .ההתנדבות ,יש התנדבות
רבתי של סטודנטים שלנו לתועלת הקהילה .יש המון פעולות שאנחנו מעלים
על נס כפעולות שאנחנו רואים כחלק מהתפיסה החינוכית שלנו שהנוער חייב,
חייב ,אנחנו לא מחייבים אבל שהנוער אנחנו מצפים ממנו שיתנדב לעזרת
הקהילה ,לעזרת אוכלוסיות שזקוקות לעזרה ואתם תיכף תראו ,יש שורה
שלמה של נושאים שהסטודנטים שלנו מתנדבים למען העיר .לפני כמה שנים
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נערך ,נערכה הערכה של התועלת הכוללת של המרכז הבינתחומי לעיר
הרצליה שלוקחת בחשבון את עליית ערך המקרקעין ,את הנושא של,
והמיסים כמובן בעקבותם .את הנושא של שעות של סטודנטים שעובדים
למען הקהילה .העסקים שנהנים ,תושבי העיר שעובדים במרכז והמוניטין
הכללי של העיר הרצליה והתרומה הזאת הוערכה ב 4-מיליארד שקל כולל.
אני רוצה רק לציין דבר אחד .אנחנו גאים בעיר הרצליה וגאים להיות חלק
ממנה והעיר זוכה למוניטין בינלאומי גם בזכותנו .לעיר הרצליה יש זכויות
בפני עצמה אבל המרכז הבינתחומי תורם למוניטין בינלאומי .יש לנו שלושה
כנסים שהם בסוגם החשובים בישראל ,בחלקם גם חשובים בינלאומית .יש
לנו את כנס הרצליה שהפך להיות הכנס אולי המרכזי במדינה ,יש לנו את
כנס של מכון אהרון שהוא הכנס הכלכלי המרכזי במדינה ויש לנו את הכנס
של הלוחמה בטרור שהוא כנס בינלאומי שמגיעים אליו כל מי שעוסק
בלוחמה בטרור .מגיעים מאות ,לפעמים אלף ויותר אנשים מכל רחבי העולם
להשתתף בכנס הזה ולצד העובדה שאנחנו פרוסים ב 90-מדינות שמביאות
סטודנטים למרכז הבינתחומי נוצר כאן איזשהו קשר ומוניטין בינלאומי
משמעותי לעיר הרצליה .אני גם גאה לומר שהסטודנטים שלומדים אצלנו
מכל העולם היהודי ,מתוך רק סטודנטים מחוץ לארץ בערך  96אחוז הם
יהודים 70 ,אחוז מהם עושה עלייה וכך המרכז הבינתחומי בעיר הרצליה
הופך להיות מרכז הקליטה החשוב ביותר הייתי אומר לפחות מבחינה
איכותית במדינת ישראל וגם על זה אנחנו גאים .אני מודה לכל החברים כאן,
כל המפלגות ,כל מי שנמצא כאן על שיתוף הפעולה ועל העבודה המשותפת
בקידום העיר הרצליה ולמען המרכז הבינתחומי .תודה רבה ,ועכשיו גברת
גילי גילדשטיין תיכנס קצת לפרטים בנושא.
גילי גילדשטיין :אני אעשה את זה קצר .טיפה לפרט .השנה ,אני לוקחת את השנה
האחרונה כדוגמה 173 ,סטודנטים תושבי הרצליה קיבלו מלגות אצלנו בסך,
סליחה ,אני שמה לכם את זה רגע פה .בסך כללי של  2.5מיליון שקל .יש כאן
פירוט .חלקם מלגות על רקע סוציו אקונומי ,חלקם מלגות הצטיינות ,חלקם
מלגות של ילדי עובדים שהם תושבי הרצליה וכן הלאה .אנחנו283 ,
סטודנטים התנדבו השנה בעיר הרצליה בשיתוף פעולה עם העירייה למען
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מטרות שאתם בחרתם .בסך הכול הם תרמו  16,370שעות .אם תיקחו את זה
אפילו לפי שכר מינימום של סטודנט ,המינימום מינימום ,זה גם תרומה
נוספת לעיר של  491אלף שקל .בסך הכול השנה התחילו  2,768ללמוד אצלנו,
שנה א' ,מתוכם  490הם תושבי הרצליה .זה  17.7אחוז מסך כל המתחילים
ואם לוקחים את סך כל הסטודנטים אז לומדים אצלנו כרגע 7,545
סטודנטים ,מתוכם  1,300תושבי הרצליה .שוב ,זה  17.2אחוז מכל הלומדים
אצלנו .יש לנו אינסוף פעילויות שאנחנו עושים למען כל הקהילות בעיר ,בין
אם זה ילדים ,בני נוער ,מבוגרים ,גמלאים ,נכים ,נזקקים למיניהם .אני לא
אפרט את הכול כי אתם תשנאו אותי ותישארו פה שבועות אבל אני אתן
סתם דוגמה שתיים על כל גיל .אז נגיד אם נתחיל על ילדים אז יש למשל את
תכנית אי"ל שזה ראשי תיבות של אני יכול להצליח ,תכנית לילדים שסובלים
מהפרעות קשב וריכוז ומרצים שלנו מגיעים לבתי הספר בעיר ומעבירים את
התכנית הזו .ידוע שילדים שסובלים מהפרעות קשב וריכוז הם גם לא
מצליחים בלימודים וזה פוגע להם בדימוי העצמי וגם נעשים יותר אלימים
וברגע שמצליחים לפתור את הבעיה הזאת מלכתחילה זה מאוד מאוד עוזר,
גם לבתי ספר ,גם למערכת החינוך וכמובן לילדים עצמם .יש לנו למשל מכון
מקסים לגיל ינקות על שם משפחת ארקין שקיים בעיר ומלווה משפחות
שנולד להם ילד וזה השנה הראשונה לחייו ולפעמים זה משבר מאוד גדול
במשפחה לאמא ,לאבא ,לא יודעים איך להתמודד .המשפחות מוזמנות להגיע
למכון ובאמת עוברות שם סיוע מרשים .יש סתם תכנית מקסימה ,פרלמנט
הילדים .יש  120ילדים מכיתות ה' ו-ו' שהגיעו אלינו השנה .הם היו פרלמנט
הילדים .הם הגישו לכאורה עתירה ,במירכאות ,נגד משרד התחבורה שלא
מרשים להם לנהוג על אופניים בדרכים ,בעיר ,בדרכים ציבוריות והם עשו
משפט מבוים .חלק היו בעד וחלק היו נגד וראש העיר היה שם ודיקן בית
הספר לממשל ,פרופסור בועז גנור .פרויקט מקסים שלימד אותם גם איך
מציגים דברים וגם איך נלחמים למען משהו שחשוב לך .אם נלך קצת יותר
קדימה לבני נוער אז יש למשל פרויקט של דרך הגלים של בוגרת שלנו ,מירב
בן ארי ,היום חברת כנסת ב"כולנו" שהקימה פרויקט משגע שבני נוער
מגיעים אחרי הלימודים וגם עושים פעילויות באמת שקשורות בגלים וים
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אבל בעיקר עושים שם שיעורי בית ומקבלים סוג של בית שאין להם במקום
אחר .אנחנו עושים הרבה הדרכות בתיכונים ,למשל בתחומי קיימות .היינו
השנה בבתי הספר בעיר ,יש גם שירותי יעוץ פסיכולוגיים .אני לא צריכה
לספר לכם שללכת היום לפסיכולוג זה מותרות .אנשים במצוקה ,דווקא
במצוקה קשה ,לא יכולים הרבה פעמים להרשות לעצמם פסיכולוג שעולה
 500 ,400שקל לשעה ואנחנו נותנים את השירותים האלה ב ,80-ב ,100-ב-
 , 140 ,120תלוי בנזקקות ,והם יכולים להגיע בכל גיל ,מבוגרים ,בני נוער,
צעירים ולהיעזר בשירותים שלנו .אם נעבור למבוגרים ,יש לנו  14קליניקות
משפטיות להמון המון סוגי אוכלוסיות ,מניצולי שואה דרך סטרטאפיסטים
בפוטנציה וכן הלאה שמקבלים אצלנו יעוץ משפטי בחינם .ככך הסטודנטים
מתאמנים והם נהנים .יש לנו קליניקות כלכליות שעוזרות למשפחות
במצוקה לצאת מהאובר דראפט ולהסתדר כלכלית .יש לנו מלגה בין-דורית
מקסימה ,יקרה ללב של יהודה ושלי ,של  40סטודנטים מאצלנו ו 40-גמלאים
מהעיר שנבחרו על ידיכם שמגיעים אלינו כל שבוע ל 4-שעות ,שעתיים הם
שומעים הרצאות ממיטב המרצים שלנו ושעתיים הסטודנטים עושים איתם
פעילות אישית שלהם .זה לפעמים לכתוב ספר מתכונים של אותה אישה
מבוגרת ולפעמים זה ללמד אותו איך הוא שולח טקסט או נכנס לפייסבוק או
עומד בקשר עם הנכדים שלו .מיליון פעילויות שהם בוחרים ביחד והקשר
האישי שנוצר וזה שגם מוציאים אותם מהבדידות זה המטרה הכי יפה בכל
הדבר הזה .שוב ,שירותי הייעוץ הם גם למבוגרים .יש לנו כמובן רדיו שפעיל
בעיר ,אגב ,אותם גמלאים גם עושים פודקאסטים משותפים עם הסטודנטים
ברדיו .יש לנו שישי בקמפוס שאתם מביאים אנשים מהעיר שמעוניינים
לשמוע הרצאות ואנחנו פותחים את הקמפוס ומנגישים אותו .יש הרצאות
שמרצים שלנו נותנים בבית קינן וכולי וכולי .תיכף נגיע ל Act-Ilשזה פעילות
שלנו .ויש לנו כמובן את הכנסים שפרופסור רייכמן הזכיר אותם כבר שמאוד
פופולריים ,מגיעים אליהם אלפי אנשים מנשיא המדינה דרך ראש הממשלה,
כל השרים ,ראש אמ"ן ,הרמטכ"ל ,אני מניחה שכולכם שמעתם על כנס
הרצליה .לגבי ,עוד לפני מרכז הקליטה חשוב לי לספר על  Act-Ilאפליקציה
שבסך הכול יצאה לפני שנה וחצי ,כבר היום ברגע זה בעודנו מדברים כל
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חמש דקות נקודה שתיים מישהו עושה משהו בעולם למען מדינת ישראל.
נלחם ב ,BDS-נלחם באנטישמיות .יש להם היום כבר  7מרכזים בעולם .זה
אפליקציה שצוברת תאוצה רבה ,באמת נלחמת יפה במה ,באמת ,מגפת
האנטישמיות מסביבנו .פרופסור רייכמן כבר הזכיר את מרכז הקליטה.
 2,000סטודנטים ברגע זה מ 90-מדינות לומדים אצלנו .תחשבו כמה כולנו
באמת משבחים את פרויקט תגלית שמביא אותם לשבוע ,אצלנו הם באים
לשלו ש שנים ,עושים תואר ,ברובם אחר כך נשארים פה ,בין אם הם
התאהבו ,בין כי הם מצאו עבודה ,בין כי הם רוצים ללכת לצבא .כל הסיבות
טובות ,העיקר שיישארו .אנחנו מאוד גאים במרכז הזה .השנה גם חנכנו
מעונות ,גם בהם אנחנו מאוד גאים 510 .סטודנטים כבר גרים בהם ,מתוכם
 340הם באמת מאותם זרים בינלאומיים .כאמור יכולנו להמשיך עוד ועוד
אבל זה רק דגימה כדי שתוכלו להמשיך בדברים החשובים שבאתם לדבר
עליהם .שנמשיך לעשות הרבה דברים טובים ביחד.
משה פדלון:

תודה.

גילי גילדשטיין :תודה.
(מחיאות כפיים)
משה פדלון:

מכובדי .יש לנו פה  ...פרופסור רייכמן .קודם כל כיף לעבוד איתכם .אחד.
אתה  ...חותם בעיר הרצליה ובעיני אתה מלח הארץ ישראל היפה .באמת.
מגיע לך מחיאות כפיים.

(מחיאות כפיים)
משה פדלון:

 ...עוד שנים רבות של עשייה והמשך פעילות בבינתחומי.

פרופ' אוריאל רייכמן :זה לא יהיה כל כך הרבה שנים .תשמע ,גם הצבא הרוסי היהודי הם
השתחררו אחרי  30שנה אז  ...לא כל כך הרבה זמן .יחד עם זאת אני באמת
רוצה להודות לכם על שיתוף הפעולה ,על הנכונות לעבוד יחד וזה שמחה,
אתה יודע ,שיש קשר כזה שהוא לא דבר מובן מאליו בין אקדמיה לעיר .אני
חושב שזה יפה מאוד ואני מזמין את כל מועצת העיר לבוא ולקיים איתנו
ישיבה משותפת .יש לנו גם חדרים יפים ,לא רק כמו ש ...המקום החדש
שלכם .אנחנו נשמח להזמין אותכם ולקיים ,ותקבלו קצת יותר פרטים לא על
השיתוף פעולה עם העירייה אלא על מה שקורה במרכז הבינתחומי שהוא טס
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קדימה והוא נמצא בדרך .אני מניח שעוד השנה נקבל עוד תוארי דוקטור
ואנחנו ,המקום יקרא אוניברסיטה ואני אשמח שתבואו  ...על מה שקורה
בעיר .תודה רבה לכם.
משה פדלון:

תודה רבה.

(מחיאות כפיים)

סעיף ה  -שאילתות
משה פדלון:

חברים ,אנחנו ממשיכים את הישיבה במתן תשובות לשאילתות שהוגשו על
ידי חברי המועצה .כמו תמיד אני רואה בשאילתות נושאים שבאים להאיר
את עינינו .יחד עם זה ,אני רוצה לבקש שאחרי הקראת השאילתה ומתן
התשובה יש לכם שאלת הבהרה ,שאלת השלמה ... ,שתהיה שאלה קצרה עם
סימן שאלה בסוף.

דובר:

 ...זה ירון?

משה פדלון:

ואני מדגיש שסימן שאלה בסוף .כי אנחנו רוצים לסיים את החלק של
השאילתות תוך זמן קצר ולעבור לדון בנושאים המהותיים והחשובים
שנמצאים על סדר היום .בבקשה ,ג'ו ,שאילתה מספר .1

שאילתה מספר  1על ידי מר ירון עולמי בנושא שאילתות
יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתה מספר  1על ידי מר ירון עולמי בנושא שאילתות .קראתי
לאחרונ ה בעיון את הספר העבה הנושא את השם דיני עיריות עם התוספות ...
כולל סעיף  136החדש ,מומלץ בחום ... ,ניהול וסדר ישיבות המועצה .על
יסוד נתונים אלה אתכבד לשאול :האם זה נכון שבכל ישיבת מועצה רשאי
חבר מועצה להגיש לראש העיר שאילתה  ...בעניין עובדתי שבתחום תפקידי
הע ירייה ,להערות  ...והיא תנוסח בקצרה בצורת שאלה בלבד .האם ישנה
אפשרות שהשואל רשאי ,לאחר שמיעת התשובה ,לשאול בעל פה שאלה
קצרה נוספת ובלבד שתהיה נובעת מתוך התשובה וראש העיר או אדם אחר
מטעמו הממונה על העניין שלגביו נשאלת השאלה יענה תשובה קצרה בעל
פה?  .3האם יהיה מדויק לומר שעל שאילתה או על תשובה נוספת לא
יתקיים דיון במועצה?  .4האם גם במקום לבזבז את זמנה של המועצה אם
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באמת רוצים תשובות ניתן לשלוח לעירייה בקשה למידע ואף חבר מועצה
רשאי לפנות לראש העירייה בשאלה ישירה בעניין עובדתי שבתחום תפקידו.
שאילתה ישירה בנוסף בקצרה בסוף השאלה תיחתם בידי  ...ותימסר ללשכת
ראש העירייה .התשובות הן לכל  4השאלות" :כן" .ירון ,הבהרה?
משה פדלון:

שאלת ,משלימה הבהרה יש?

ירון עולמי:

לא ,ברור מאוד .תודה רבה.

משה פדלון:

תודה .שאילתה הבאה.

שאילתה מספר 2
יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתה מספר ,2
דובר:

 ...שנה בלבלת את ה...

משה פדלון:

אני מבקש.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

אני מבקש לא להפריע,

דובר:

 15שנה שיגעת את כל המועצה.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

אני מבקש מחברי המועצה להירגע,

יריב פישר:

 ...אין לך  45דקות בתחילת הישיבה לעשות בלבול שכל .אין לך ... .עדכון
מנכ"ל וראש העיר ...

(מדברים יחד)
יוסף (ג' ו) ניסימוב ...:בהרצליה נאמר כי מתקיימת פגישה בסוף חודש ינואר בין צוותי
החינוך,
דובר:

 ...לשלוח לך לווידאו שלך מפעם? אתה רוצה ...

יוסף (ג'ו) ניסימוב ... :משרד החינוך,
(מדברים יחד)
משה פדלון:

 ...מספר ,2

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מי היו המשתתפים בפגישה ומה סוכם בנושא ,מה היה ה ...עם הצדדים
ולוחות הזמנים לקידום הפרויקט ההכרחי להקמת בית ספר יסודי לחינוך
מיוחד בעיר ליצירת רצף חינוכי לאוכלוסייה זו .תשובה לשאלה מספר  1כן.
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 , 2המפקחת כוללת משרד החינוך ,סגן וממלא ראש העיר גברת איה
פרישקולניק ,דוקטור יעקב נחום ,מנהל אגף החינוך ואת אורנה בירון,
מנהלת המחלקה לחינוך מיוחד .שאלה  – 3סוכם על הקמת בית ספר תהיה
לספטמבר  2021והנושא יהיה בקדימות מבחינת המחוז ,4 .מרגע הסכמת ...
בתכנון ברמה אדריכלית והנדסית ,הצגת תקציב ייעודי אין בתהליך התכנון
והן בתהליך הבינוי .מאיה ,בבקשה.
מאיה כץ:

ככה.

משה פדלון:

שאלה משלימה .קצרה.

מאיה כץ:

שאלה משלימה ולפני זה גם הבהרה כי,

משה פדלון:

לא ,לא ,לא .השאלה,

מאיה כץ:

כי אם אתם לא כותבים,

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

אתה  ...כשאתם תכתבו תשובות שלא מבהירות את התשובות עצמן כי הן
כתובות בצורה מסוימת אז קודם כל ננסה להבין מה כתוב לפני השאלה .אני
לא אשאל שאלה,

משה פדלון:

שמעתי אותך ,מאיה ,מה השאלת השלמה? זו התשובה ,אני מבקש מאיה ,לא
לבוא ...

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

אנחנו נשאל שאלות ונקבל תשובות.

משה פדלון:

תעני שאלה  -שאלה ,את יכולה גם לפנות אלי את השאלות ואני אתן לך
תשובות.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

מאיה כץ ,בבקשה ,שאלה משלימה.

מאיה כץ:

אז ככה ,ואני אתחיל עוד פעם .מכיוון שסעיף  3 ,2ו 4-הם שונים בתשובות,
זה כל תשובה על משהו אחר ,הרי אם יש הסכמה ,לפי סעיף ,לפי תשובה ,3
לפי  ,2 ...אז מדוע בתשובה  4עדיין לא מתחילים את התהליך?

משה פדלון:

מאיה,

מאיה כץ:

עכשיו ,אם התשובות,

משה פדלון:

זה התשובה שלנו ,שאלה משלימה.
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מאיה כץ:

סליחה ,זו השאלה המשלימה.

משה פדלון:

את תרצי ....

מאיה כץ:

לא הבנת את השאלה.

ד.נ.

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

קודם כל התשובה היא לא מפורטת,

משה פדלון:

התשובה מפורטת.

מאיה כץ:

התשובה היא לא מפורטת ,אז אני מסבירה עוד פעם ואני אעשה את זה לאט,
בדיוק כפי שאתם פתחתם כבר את הדלת,

משה פדלון:

אני מבקש שאלה ,לא ב ...בחירות .שאלה,

מאיה כץ:

משה .בא ראש העיר בכל פתיחה ונאום בחירות .לשאול שאלה על בית ספר
לילדים עם צרכים מיוחדים ולהבין מה קורה עם זה ,זה ממש לא נאום
בחירות וכל השיח הזה פופוליסטי ואין שום טעם ושום תכלית ואני אחזור
עוד פעם על התשובה ,על השאלה שלי .כפי שנכתב בתשובה  3 ,2ו ,4-מרגע
הסכמת משרד החינוך ,כפי שנכתב בתשובה  ,3סוכם על הקמת בית ספר ולכן
אם סוכם לפי סעיף  2ובנוכחות המפקחת הכוללת של משרד החינוך שהיא
משרד החינוך ,מדוע לא מתחילים? שאלה עם סימן שאלה בסוף.

משה פדלון:

טוב .אין מה לעשות,

מאיה כץ:

אה ,אין מה לענות כי אין תשובה?

משה פדלון:

לא ,לא ,לא .חברים ,זה לא,

מאיה כץ:

אתם כתבתם את התשובות.

משה פדלון:

זו הצעה ,אלה התשובות,

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

משה ,אתה יכול להגיד שאין לך תשובות אבל זאת השאלה.

משה פדלון:

אין לי תשובה ,נמשיך בשאלה הבאה .הלאה .כן ,ג'ו.

מאיה כץ:

נא לרשום בפרוטוקול שלשאלה שלי לא ניתנה תשובה.

משה פדלון:

נתנו לך תשובות,

מאיה כץ:

זה מאוד מקצועי .אין לי תשובה זה מאוד מקצועי .לנסח את התשובות ,לא
להבין מה נוסח ואז להגיד שאין תשובה .מאוד מקצועי.

יריב פישר:

אתם כן ,כן ,כן ,תקראו את החוק עד הסוף .אתה צריך לענות.
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יהודה בן עזרא :שאלה משלימה שאלת ,איה תענה לך.
איה פרישולניק :המפקחת אמרה שהיא תישלח פרוגרמה ,מבלי זה אי אפשר להתחיל
לעבוד ,וכשהיא תשלח פרוגרמה והיא תשלח את כל הדברים האלה נתחיל
לבקש היתרים ודברים,
מאיה כץ:

נפלא.

איה פרישולניק :ונבנה את הבית ספר.
משה פדלון:

תודה רבה .שאילתה הבאה.

שאילתה מספר  3על ידי גברת מאיה כץ לנושא מתחמי הבנייה לצעירי העיר בגליל ים
יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתה מספר  3על ידי גברת מאיה כץ לנושא מתחמי הבנייה לצעירי
העיר בגליל ים .האם ראש העירייה חוזר בו מההצהרות המשותפות ש ...לפני
כשבועיים עם שר האוצר משה כחלון,
מאיה כץ:

רגע ,ג'ו ,אני רק אקטע אותך פה מכיוון שהנושא כבר נידון לפני כמה ימים
בוועדת משנה וטיפלנו בו אז אפשר לוותר על השאילתה הזו וגם ,רק כדי
שמשה ,תראה שאנחנו בסוף שואלים שאלות ענייניות ,בניגוד אגב למר ירון
עולמי שחוץ מ ,זה ,ברגע שזה לא רלוונטי אתם יכולים להוריד את זה מסדר
היום .זה כל מה שאני אומרת .שאילתה הבאה.

יהודה בן עזרא :מאיה ,להוריד מסדר היום ולהוסיף  ...לעירייה על הסכמה.
מאיה כץ:

אני רוצה להגיד לך שכל הסיפור הזה היה תרגיל אבל לא נדבר על זה כרגע כי
זה לא במסגרת השאילתות .אם אני אבקש דקת דיבור אני אגיד את זה.

שאילתה מספר  4על ידי גברת תמי לרמן  -העלאת עלות שכר הלימוד במעון היום העירוני
יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתה מספר  4על ידי גברת תמי לרמן  -העלאת עלות שכר הלימוד
במעון היום העירוני .לאחרונה החליטה העירייה להעלות את שכר הלימוד
במעון היום העירוני במאות שקלים מדי חודש ואלפי שקלים מדי שנה עבור
שירו תים שמתקבלים גם כיום ,וזאת כאשר שכר הלימוד עומד בין  2,600ל-
 2,800שקל לחודש ... .רוצים לשאול .1 :מדוע בוצעה עליית המחירים.2 .
מדוע מבוצעת עלייה באמצע שנה כשהורים לילדים שבויים להמשיך בגן.3 .
האם יש כוונה לפתוח מעונות יום נוספים בעיר .4 .במידה ולא ,מדוע .5 .האם
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יש כוונה לבצע העלאת מחירים נוספת השנה .6 .מדוע לא מוצגים בפני
ההורים דו"חות כספיים או פירוט הוצאות והכנסות לבקשתם? תשובה
לשאילתה מספר  : 4מחירי המעונות לא עלו בשנים האחרונות במרכזים ...
עם זאת גדלו ההוצאות לאור הסכמי שכר חדשים ותנאי העסקת עובדים
במעונו ת היום ,עובדות מעונות היום .בנוסף הוחלט לתגבר את כוח האדם
במעונות כדי להבטיח מענה מיטבי .לשאלה  ,2העלאת המחירים היא על שנת
הלימודים הבאה .3 .בנוסף למעונות  ...לקחה העירייה אחריות להפעיל את
מעון קסם השנה ,שיפצה העירייה את המעון והכפילה השנה ,השנה שיפצה
העירייה והכפילה את מספר הכיתות ל .4-בסך הכול בשנת הלימודים הבאה
ישתתפו כ 230-ילדים במעונות לעומת  170אשתקד ,4 .ישנה כוונה לפתוח
עוד מעונות .5 .הדבר ינותח לאור עלויות תפעול והעסקת כוח אדם .6 .כל
הדו"חות מועברים לרשויות ומפורסמים באתר קייט סטאר אתר העמותות
של ישראל .תמר.
משה פדלון:

בבקשה .שאלה ותשובה.

תמר לרמן:

אני הייתי רוצה לשאול בעצם מתי נכנסו לתוקף הסכמי השכר החדשים
ובאיזה אחוז הם גדלו בדיוק?

משה פדלון:

תקבלי תשובה ב...

יהודה בן עזרא :בהסכם,
מאיה כץ:

למה שהיא תקבל תשובה ...

(מדברים יחד)
תמר לרמן:

אתם ,אני ,כי אתה רואה .אתם עונים תשובה,

יהודה בן עזרא :אני אענה לך .אני אענה לך .אחוז השכר עלה בכמעט  5אחוז.
תמר לרמן:

 5אחוז?

יהודה בן עזרא :כן .עמדנו להעלות את המחיר שלא עלה כבר מספר רב של שנים ב600-
שקלים .ההורים פנו אלינו ,קיימנו ישיבה ,הישיבה התקיימה אצלי והגענו
להסכמה עם ההורים .אנחנו בסך הכול העלינו את המחיר ב 240-ל 300-שקל,
המעונות בהרצליה הכי זולים בכל המקומות באזור ,בוודאי שיותר זולים
ממעונות פרטיים ובוודאי ובוודאי שבמעונות האלה אנחנו נותנים שירותים
יותר טובים ממעונות פרטיים ,הן בשעות הפעילות ,הן ב,
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 300שקל זה עליה של  15אחוז .אם אתה אומר שהשכר עלה ב 5-אחוז אז
למה זה עולה ,למה כזאת קפיצה?

יהודה בן עזרא :את לא מקשיבה.
תמר לרמן:

התשובה שלך,

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :זה בדיוק העניין ,סליחה .זה בדיוק העניין ... .אפשר לעשות דיון.
בשאילתה את שואלת שאלה משלימה ,מקבלת תשובה .אי אפשר לעשות דיון
על שאילתות ואם יש לך ,תאמיני לי ,יש לי תשובות מצוינות.
תמר לרנר:

מצוין .אז אני,

יהודה בן עזרא :אחרי הישיבה אני אתן לך את כל התשובות.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

 ...של הישיבה .אתם מפריעים ברגע זה ,שאילתה הבאה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :בנושא,
מאיה:

אנחנו  ...בעצם השאלות שלנו ,זה מה שמפריע.

יוסף (ג' ו) ניסימוב :בנושא אולם ייעודי  ...בצמוד למתחם אפולוניה ,של תמי גרוסמן .בחודש
יוני  2018נערכה פגישה בנושא בניית  ...ייעודי ל ...בפגישה נכחו סגנית ראש
העיר הגברת עופרה בל ,מנכ"ל  ...יוסי חכם ,מנהל אגף ה ...מר חיים מועלם
ומספר הורים .את הפגישה ארגנו ה ...לאור נתונים שהוצגו התקבלה ...
אולם ייעודי בצמוד למתחם ייעודי כחלק ממתחם  ...לפני מספר שבועות,
לאחר פנייה מחודשת של מספר הורים ,התקבלה תשובה כי תיקבע פגישה
עם סגן ראש העיר מר עופר לוי אז זאת טרם התקיימה .לאור זאת אבקש
לשאול .1 :האם מתוכננת בניית אולם ייעודי חדש ,ענף התעמלות
האומנותית ש ...בית ספר הרצל .2 .במידה וכן מה הוא הלו"ז הנקבע? .3
במידה ולא ,כיצד ומתי מתכוונת העירייה לשדרג את העולם על מנת
שתיפסק בריחת מתאמנות מהליגה לערים שכנות באין אולמות משודרגים.
התשובה לשאלה מספר  5ושאלה ראשונה – כן .לגבי  ,2אין עדיין לו"ז.3 .
טיפול רב שנתי .תמי בבקשה.
תמר לרנר:

אני באמת רוצה להבין ,איך אם יש פרוטוקול מחודש יולי שנתקבלה החלטה
שמתחילים לבנות אולם אנחנו היום,
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משה פדלון:

הפרוטוקול של מי?

תמר לרנר:

מ ה? יש פרוטוקול של הישיבה שהייתה עם עופרה באותו חודש יולי לפני
הבחירות ועופרה שם מצוטטת ואומרת שנתקבלה החלטה לבנות אולם 3
קומות צמוד לאפולוניה ועדיין היום אין ,כל ההסכם הזה כלא היה .אין
לו"ז ,עונים שאין לו"ז .אם אין לו"ז זה לא ,ראינו שזה לא בתקציב .על מה
מדובר? מה זה אין לו"ז?

משה פדלון:

מי שיזם את הקמת הפרויקט ,המבנה הרב תכליתי ,זה אני.

תמר לרנר:

או קיי.

משה פדלון:

אני הנחיתי את הגורמים המקצועיים שכבר התחילו לעבוד על הקמת אולם
רב תכליתי.

תמר לרנר:

מתי?

משה פדלון:

אולם ספורט .אולם ספורט שיכלול בריכת שחייה ,חדר כושר ,אולם
התעמלות אומנותית ומגרש כדורסל .עובדים על זה ,אנחנו נעדכן אותם
בהמשך,

תמר לרנר:

מה זה עובדים?

יונתן יעקובוביץ' :אז בוא ,אם אתה לקחת את זה על עצמך בוא תגיד מתי זה יהיה מוכן.
תיקח אחריות.
תמר לרנר:

אם אין לו"ז זה לא בתקציב ,בשנה הקרובה זה לא בתקציב .ב2019-2020-
לא ראינו את זה .זה לא נכנס לתקציב .מתי? מתי?

(מדברים יחד)
משה פדלון:

 ...כמו שעדכנו אתכם בכל עבודות החברה הכלכלית.

יונתן יעקובוביץ' :אז אנחנו מבקשים לדעת כרגע לפי הצפי שלך בתור הבן אדם שמוביל את
זה ,לוקח את זה על הכתפיים שלו ,מתי זה יהיה מוכן?
תמר לרנר:

מתי?

משה פדלון:

אני  ...אנחנו נסיים את הפרוגרמה וניתן לכם לוח זמנים,

יונתן יעקובוביץ' :זה כל מה שביקשנו .לוח זמנים .במקום לא תגיד בסדר.
משה פדלון:

 ...יוזמה שלנו ,תקבלו את לוח הזמנים.

יונתן יעקובוביץ' :אחלה ,יופי.
משה פדלון:

אני מבטיח לכם ש ...שאילתה הבאה.
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שאילתה מספר  ...של מר יונתן יעקובוביץ'  -העלאת מחירי העגינה ב 10-אחוז
יוסף (ג' ו) ניסימוב :שאילתה מספר  ...של מר יונתן יעקובוביץ' בנושא העלאת מחירי העגינה
ב 10-אחוז .במסגרת התקציב האחרון העלתה החברה לפיתוח התיירות את
מחירי העגינה ב 10-אחוז בטענה כי  ...כאלה ואחרות מחייבות זאת ,זאת
למרות שהוצאות על המעגן צפויות לרדת ב 4-אחוז .לאור כך רוצה לשאול .1
האם נעשה דיון בנושא והאם נשאלו שאלות על ידי חברי דירקטוריון בנושא
הזה?  . 2האם תכניות הגברת אכיפה והקצאת פקחים ייעודיים לטובת
שמירה על נכסי בעלי היאכטות שמשאירים מקום לוונדליזם ,השגת גבול
וכיוצא בזאת ,למרות זאת  ...תקציב האבטחה .תשובה :החברה לפיתוח
תיירות קיימה דיון בישיבת דירקטוריון מיום  7לינואר  .2019בישיבה הצגנו
לחברים את בקשת החברה לייקר את המרינה ... ,במרינה  ...מהסיבות
הבאות .1 :נושא התקציב הוצג באופן כללי בדירקטוריון ,העלאת המחירים
נובעת מהתייקרויות וגידול משמעותי בעלויות התפעול ,החפירה והעגינה
התת ימית .2 ,נושא האכיפה והפיקוח הם נושאים חשובים בעבודת המרינה
ולכן החברה תפעל להליך ש ...ממנו באופן מיטבי.
יונתן יעקובוביץ' :אתה יכול להסביר לי את התשובה הזאת? כאילו ,סליחה ,אולי אני לא
מבין את העברית .החברה ,בישיבה הצגנו לחברה את בקשה ,לחברים את
בקשת החברה לייקר את העלויות במרינה ובמספנה מהסיבות הבאות ,ואז
בעצם מובאות התשובות ,כאילו איפה הסיבות?
יוסף (ג'ו) ניסימוב ... :עליית המחירים ...
יונתן יעקובוביץ' :לא ,זה התשובות .איפה הסיבות?
יוסף (ג'ו) ניסימוב :זה הסיבות.
יונתן יעקובוביץ' :אפשר להשלים את זה בבקשה לפעם הבאה? יש סיבות .הרי לא העליתם
סתם.
דובר:

 ...חפירה ועגינת ...

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

רגע ,סליחה .אם אתם רוצים שהכול יתנהל  ...צריך לתת תשובות.

(מדברים יחד)
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יונתן יעקובוביץ' :אני אשמח שתתנו לי את התשובות שאתם חושבים שאתם יודעים .כן,
בבקשה ,מה? עליית ה ,הגברת החפירה במרינה?
יהודה בן עזרא :זה בדיוק מה שאסור לקרוא בשאילתות .אין דיון מול חברי המועצה.
יונתן יעקובוביץ' :תודה רבה.
יהודה בן עזרא :יש שאלה תשובה .חסר לך תשובות ,תקבל בהמשך .הלאה ,שאילתה
הבאה.
יונתן יעקובוביץ' :שנייה ,אני עוד לא סיימתי להתייחס לתשובות .אני שואל עכשיו ,על גבי
התשובה שלך למה היא לא ברורה?
יהודה בן עזרא :אתה לא ,שכחת מה שאלת .אמרת אם אין לכם תשובות לסיבות עכשיו
תתנו בישיבה.
יונתן יעקובוביץ' :אז עדיין לא התייחסתי,
יהודה בן עזרא :אז ניתן בישיבה הבאה.
יונתן יעקובוביץ' :אבל אני רוצה עדיין להתייחס לתשובות שכן נתתם.
משה פדלון:

נתנו לך פה תשובה,

יונתן יעקובוביץ' :יש לך פה מענה חלקי .אם אתה לא מבין את העברית הזאת בעצמך אני
מוכן להסביר לך.
יהודה בן עזרא :אתה לא מרוכז.
יונתן יעקובוביץ' :אני לא מרוכז? אתה בטוח? אתה רוצה שאני אהיה יותר מרוכז? לא בטוח.
יהודה בן עזרא :אתה מרוכז.
יונתן יעקובוביץ' :תקשיב,
יהודה בן עזרא :אתה הצעת,
יונתן יעקובוביץ' :אתה רשמת,
יהודה בן עזרא :קיבלתי את ההצעה שלך.
יונתן יעקובוביץ' :אתה רשמת לי תשובה,
(מדברים יחד)
משה פדלון:

לא ,סליחה .אתה רוצה תשובה? אני אתן לך תשובה.

יונתן יעקובוביץ' :מה התשובה?
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עבור חפירה ימית ישנה עלייה של  73אחוז בשנת  2018לעומת 73 .2014
אחוז .על מי אתה רוצה להשית את זה? על העירייה? אני אשית את זה על
המעגנה שם .יש לך פה עלייה נוספת של ...

יונתן יעקובוביץ' :בטח שאני רוצה להשית את זה על העירייה .כל החול הזה שנתקע שם
בפתח זה בגלל הניקוז שאתם לא מטפלים בו .על מה אתה מדבר איתי? אין
לכם מושג על מה אתם מדברים.
משה פדלון:

 ...שאילתה הבאה.

יונתן יעקובוביץ' :רגע ,שנייה .אני רוצה להתייחס,
(מדברים יחד)
משה פדלון:

בבקשה ,לשאילתה הבאה.

יונתן יעקובוביץ' :חבר'ה ,אני רוצה להתייחס לזה .תגיד לי ,אתה שפוי? אתה מבין ...
(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,אני מבקש לעצור .נבקש מהיועצת המשפטית שתסביר אחת ולתמיד
לחברי המועצה מה זה שאילתה ,איך להגיש שאילתה ,איך לתת תשובה
לשאילתה,

יונתן יעקובוביץ' :הוא לא מבין על מה אני מדבר אפילו.
מאיה כץ:

אנחנו יודעים ,לא צריך להסביר לנו.

משה פדלון:

לא ,לא ,לא,

מאיה כץ:

התשובות שאתם מביאים לא מאפשר לנו כי ...

(מדברים יחד)
דובר:

יש  ...יש הקלות ויש  20שנה של עבודה שהיום מחקתם הכול .ואם אתם
מחקתם הכול גם אנחנו מחקנו.

(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :התשובה שנתתם אומרת שאתם מתייחסים לסיבות מסוימות ולא
פירטתם אותם בתשובה .רציתי ,במקום להתעקש איתך עכשיו שתיתן לי את
הסיבות אמרתי תיתן לי אותם פעם הבאה .חוץ מזה נתתם שתי תשובות
לשאלות שלי שאני רוצה שנייה להתייחס לתשובות האלה .זה הכול .אחרי
שנתייחס אליהם אפשר לעבור לשאילתה הבאה.
משה פדלון:

אני מבקש מהיועצת המשפטית שתגדיר,
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עו"ד אילנה בראף-שניר :בשאילתה אין,
משה פדלון:

שתגדיר מה זה שאילתה ואיך מתייחסים אליה .בבקשה.

עו"ד אילנה בראף-שניר :בשאילתה ,להבדיל מנושאים אחרים ,אין מקום להתייחסויות.
הדבר היחיד שהשואל יכול לעשות לאחר שקיבל את התשובה זה לשאול
שאלה קצרה אחת נוספת.
מאיה כץ:

וכשהעירייה לא משיבה תשובות לשאילתות שאנחנו ...

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

 ...אז זה נחשב שאלה או לא שאלה?

עו"ד אילנה בראף-שניר :לא ,זה ...
מאיה כץ:

אה... ,

עו"ד אילנה בראף-שניר :לא ,לא ,לא ,מאיה .אל  ...את התשובה.
מאיה כץ:

הרי זה לא שחור ולבן.

עו"ד אילנה בראף-שניר :אל  ...את התשובה ,מאיה .הדבר היחידי ,אני חוזרת עליו ,הדבר
היחידי שחבר מועצה יכול לעשות בתשובה לשאילתות ,אם לא מוצאות חן
בעיניו התשובות ,זה לא המקום לדון בכך ,לא המקום להתייחס לכך .הדבר
היחיד שהוא יכול לעשות זה לשאול שאלה נוספת .אם התשובה לא מוצאת
חן את יכולה אחר כך להעלות הצעה,
מאיה כץ:

זה לא עניין של לא ...

עו"ד אילנה בראף-שניר :לסדר יום.
(מדברים יחד)
עו"ד אילנה בראף-שניר :אני לא נותנת ציון לאף אחד ,אני רק אומרת שהדבר היחיד
שאפשר לעשות זה לשאול שאלה נוספת.
יונתן יעקובוביץ' :אילנה ,תודה רבה על ההבהרה שלך .זה בדיוק מה שאני מנסה לעשות פה,
פשוט החברים פה לא מבינים את זה ,בסדר? היה פה ,במסגרת התשובה,
ציינתם שהחברה יקרה את העלויות במרינה מהסיבות הבאות ולא ציינתם
את הסיבות ,אז אני מבקש שתשלימו את זה פעם הבאה .מעבר לזה אני
רוצה לשאול את השאלה הקצרה שלי ,שמגיע לי ,על כל אחת משתי השאלות
שנתתם את התשובות.
יהודה בן עזרא :לא יכול.
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עו"ד אילנה בראף-שניר :זה שאלה אחת.
יהודה בן עזרא :אתה יכול לשאול שאלה אחת,
יונתן יעקובוביץ' :שאלה אחת על שתי התשובות .שאלה אחת.
יהודה בן עזרא :וקצרה.
יונתן יעקובוביץ' :וקצרה.
יהודה בן עזרא :ולעניין.
יונתן יעקובוביץ' :כמה זמן אני יכול לשאול אותה? חצי דקה .טוב.
יהודה בן עזרא :תשאל.
יונתן יעקובוביץ' :אז שאלתי את השאלה האם נעשה דיון בנושא והאם נשאלו שאלות על ידי
חברי הדירקטוריון .התשובה מוצגת בפניכם ,והאם מתוכננת הגברת אכיפה
והקצאת שטחים ייעודיים לטובת שמירה על נכסי בעלי היאכטות
שמשכירים מקום מפני ונדליזם ,השגת גבול וכיוצא בזאת .מה שאתם בעצם
רשמתם זה ש-א' ,נושא התקציב הוסכם באופן כללי ,לכן אני מבין שלא היה
דיון אמיתי,
יהודה בן עזרא :מה שאלה?
משה פדלון:

מה השאלה?

יונתן יעקובוביץ' :והדבר השני ,הדבר השני ,רגע,
משה פדלון:

מה השאלה?

יונתן יעקובוביץ' :אז אני אומר,
משה פדלון:

אתה פותח את זה לדיון,

יונתן יעקובוביץ' :לא ,תן לי,
משה פדלון:

מה השאלה? אני לא מקבל את זה .מה השאלה שלך?

יונתן יעקובוביץ' :אם תיתן לי לדבר אז אתה תשמע את השאלה.
משה פדלון:

בבקשה ,שאלה.

יהודה בן עזרא :בבקשה.
יונתן יעקובוביץ' :ואז בסעיף השני אתם רושמים :נושא האכיפה וה ...הם נושאים חשובים
בעבודת המרינה ועל כן החברה תפעל להעניק שירותים אלו באופן מיטבי .אז
עכשיו השאלה שלי ,האם אתם העירייה הולכים להקצות פקחים לחברה כי
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לחברה אין סמכויות אכיפה .אז איך אתם רוצים שהחברה תאכוף משהו?
הנה השאלה .תענה בבקשה.
משה פדלון:

זאת לא הייתה שאלה ...

יונתן יעקובוביץ' :זו הייתה שאלה קצרה בנוסף,
יהודה בן עזרא :התשובה זה בבדיקה מקצועית ומשפטית .הלאה.
משה פדלון:

הלאה ,שאילתה הבאה.

יונתן יעקובוביץ' :טוב.

שאילתה מספר  7על ידי מר יונתן יעקובוביץ'  -הגברת האכיפה נגד משליכי פסולת
יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתה מספר  7על ידי מר יונתן יעקובוביץ' .הגברת האכיפה נגד
משליכי פסולת .האם מתכוונים להגביר את האכיפה כנגד משליכי פסולת
בחוף הים? מה הייתה האכיפה בשנים  2013-12018כנגד משליכי פסולת
בחוף הים? אלו פעולות מתכוונים לבצע בעניין הזה .האם מתכוונים להכשיר
פקחים ייעודיים לעניין .כמה פקחים פועלים בחוף הים בעונת הרחצה בשעות
פעילות המצילים? מדוע אין ניקוי יומיומי של חוף הים בימי החורף שבהם
מזג האוויר נוח ולא סוער? תשובה :כבכל שנה מוצבים פקחים עירוניים
בחופי הים למטרות אכיפה ובכלל זה גם עבירות של השלכת לכלוך ופסולת.
אכיפת השלכת פסולת ושמירה על ניקיון החופים הינו דגש הניתן לפקחים
בכל שנה וכך יקרה גם בעונת הרחצה הקרובה .לגבי כמות האכיפה לעניין
השלכת פסולת בשנים האחרונות כדלהלן 48 – 2013 :דו"חות10 – 2014 .
דו"חות 28 – 2015 .דו"חות 18 – 2016 .דו"חות 55 – 2017 .דו"חות– 2018 .
 62דו"חות .אותה אכיפה כפי שבוצעה בשנה האחרונה .לשאלה  4התשובה
היא לא , 5 .באמצע השבוע פועל פקח עירוני אחד ואילו בשבתות פועלים 6
פקחים עירוניים ,6 .בכל חופי הרחצה מתבצע ניקיון יומיומי בדגש על שני
החופים המוכרזים לרחצה .גם בעונת החורף .יונתן ,בבקשה.
יונתן יעקובוביץ' :אם יש משהו שהוא לא נכון בשאלה אני יכול להתייחס אליו? גם לא.
הבנתי ,טוב .אז אני רק מדגיש שהשאלה שלי הייתה,
מאיה כץ:

הפתרון יהיה כשיוגשו תשובות נכונות ...

יונתן יעקובוביץ' :פעם הבאה אני אשים פה  ...שלי וזהו.
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(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :אני מבקש ,אני מבקש.
משה פדלון:

בבקשה ,אני היושב ראש פה,

(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :זה לא יגמר.
משה פדלון:

אני היושב ראש .נבחרתי על ידי הציבור ,אני מנהל את הישיבה .תקרא את
החוק.

(מדברים יחד)
יוסי קוממי:

זה מקובל שאתה צוחק על נבחר ציבור?

משה פדלון:

אף אחד לא,

יוסי קוממי :זה יפה? בזמן זה ,זה ,ככה מתנהגים לנבחר ציבור? אתה פגעת בי ,כן .בזה
שאתה עושה מה אתה בה ,בה ,בה .מה זה ההתנהגות הזאת? אתה ראש עיר,
אני מכבד אותך.
משה פדלון:

אני לא פגעתי .מישהו ראה שפגעתי בקוממי?

דוברת:

ממש לא.

יוסי קוממי :תשאל את ירון ,הוא יגיד לך.
משה פדלון:

אני פגעתי בך?

יוסי קוממי:

הוא פגע בי?

ירון עולמי:

אין לי מושג ,אתה נפגע סדרתי.

יוסי קוממי:

נכון שלא?

ירון עולמי:

אני לא יודע.

(מדברים יחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :יונתן ,בבקשה שאלת המשך.
יונתן יעקובוביץ' :דבר ראשון ,דבר ראשון ,דבר ראשון .אתם ידעתם ,אתם ידעתם לענות על
כל השאלות כי התייחסתי באופן ספציפי לחוף הים ולצערי התשובות פה הן
לא מדויקות ,שלא לומר שקריות ,בסדר? כי כמות האכיפה לעניין השלכת
פסולת בחוף הים בשנים האלה לא הייתה קרובה למספרים האלה .כנראה
שלקחתם השלכת פסולת בכל המרחב העירוני ואני מבקש לדעת מה היה
השלכת פסולת בחוף הים .זה דבר ראשון .דבר שני,
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סליחה,

יהודה בן עזרא :סליחה .כמנכ"ל העירייה,
יונתן יעקובוביץ' :כן?
יהודה בן עזרא :אני מוחה על האמירה שלך.
יונתן יעקובוביץ' :נו? זה נכון ,זה הדו"חות שניתנו בחוף הים
יהודה בן עזרא :זה מנהל אגף הפיקוח נתן את המספרים האלה,
יונתן יעקובוביץ' :אז אני אומר שזה טעות.
יהודה בן עזרא :ואני סומך עליו.
יונתן יעקובוביץ' :אני אומר לך שזה טעות.
יהודה בן עזרא :עכשיו אתה מוזמן ,בוא ,בוא ,בוא .אתה מוזמן,
יונתן יעקובוביץ' :בוא ,בוא ,בוא?
יהודה בן עזרא :בוא ,כן.
יונתן יעקובוביץ' :או קיי.
יהודה בן עזרא :אתה מוזמן לבוא לאגף בטחון ,פיקוח ,לראות את הדו"חות,
יונתן יעקובוביץ' :יש לי את הדו"ח.
יהודה בן עזרא :ואם הדו"חות,
יונתן יעקובוביץ' :יש לי את הדו"ח ,בגלל זה אני אומר לך שזה טעות.
יהודה בן עזרא :אם המסמכים הם נכונים פה בישיבה הבאה תתנצל בפניו.
יונתן יעקובוביץ' :ואם לא הוא יתנצל בפני?
יהודה בן עזרא :יתנצל.
יונתן יעקובוביץ' :תודה רבה.
משה פדלון:

חברים... ,

יונתן יעקובוביץ' :שנייה ,שנייה,
משה פדלון:

לא ,לא,

יונתן יעקובוביץ' :שנייה ,שנייה .לא שאלתי שאלה.
משה פדלון:

לא ,אתה סיימת.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

קיבלת תשובה מהמנכ"ל ,עד כאן.
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יונתן יעקובוביץ' :לא ,לא ,לא .אתה לא מבין את הדיון הזה ,סליחה .אני לא אפסיק עד
שתיתן לי לשאול את השאלה שאני רוצה לשאול ואני מציע לך להפסיק עם
ההתנהגות ה ,אני לא אומר את המילה הזאת ,כי זה רק מאריך לך את
הישיבה.
משה פדלון:

לא ,לא,

יונתן יעקובוביץ' :הישיבה לא ...
(מדברים יחד)
משה פדלון:

שאלה הבאה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאלה מספר .8
מאיה כץ:

 ...דמוקרטיה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב ... :רמזור ביציאה מהרצליה ב' .רקע .בהמשך לשאילתה,
יונתן יעקובוביץ' :בכל חופי הרחצה מתבצע ניקיון יומיומי .אני לא מכיר את החופים? אני
לא מכיר את החופים? תגיד לי ,על מה אתה מדבר? יש לך מושג מה קורה
בעיר שלך? מעכשיו ...
(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,אתם מפריעים ל,

דובר:

לא ,אתה שינית את הכללים,

דובר:

אתה זה שמפריע,

משה פדלון:

חברים,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חמש דקות הפסקה.

(ההקלטה הופסקה)
משה פדלון:

אנחנו ממשיכים את הישיבה .קדימה ג'ו ,שאילתה מספר .8

יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתה מספר  .8קיצור משך הרמזור ביציאה מהרצליה ב' ,גרי.
בהמשך לשאילתה שנשאלה בישיבת המועצה האחרונה  ...כי ה ...חומרים
בנושא באשר לחלופות שנבדקו ,בוצעו בטרם קיצור משך הרמזור ביציאה
מרחוב משה דיין וגרימת עומסי תנועה אדירים ביציאה משכונת הרצליה ב'.
אנחנו רוצים לשאול :המסמכים טרם נשלחו ,מדוע?  .2מה החלופות
האפשריות שנבדקו? התשובה .1 :המסמכים נתקבלו ,הינך מוזמן להגיע ל...
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בתיאום ולעיין בהם .2 .תיאום וסנכרון כל הצמתים לאורך הציר הרב קוק
שבעת הכוכבים לפני שבוצע שינוי כלשהו בצומת משה דיין .לאחר שבוצעו
החלופות בכל הצמתים הנבחרים בוצע השינוי במשה דיין.
משה פדלון:

שאלה ,בבקשה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :בבקשה ,גרי.
אברהם גוזלן גרי :בפעם הקודמת אמרתם שזה ישלח אלינו ולא אמרתם לנו לבוא לקחת אז
בהנחה וזה מוכן נציג אופוזיציה יבוא מחר לקחת את זה ,רק מאיפה?
דובר:

מזכירות ...

משה פדלון:

כן .או קיי.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאלה מספר  ,9שאילתה מספר  9על ידי מר רונן וסרמן .מעבר בחוף
הנפרד ,רונן .לפני כשנה וחצי העירייה התחייבה לאפשר מעבר לתושבים עוד
לפני תחילת תקופת הרחצה  .2018 ...לצערי העירייה לא עמדה בהבטחתה.
 ...שאלות הבאות :האם בעונת הרחצה הקרובה יהיה מעבר בחוף הנפרד?
מתי יהיה ניתן לעבור במעבר זה? האם שלושת הפקחים המוצבים דרך קבע
בחוף ישמרו על הציבור  ...שלא במעבר זה? התשובה :כן ,בעונת רחצה
הקרובה יהיה מעבר בחוף הנפרד .רונן.
רונן וסרמן:

השאלה שלי כי כזאתי .אני יודע שיש היתר לביצוע ואת התשובה הזאת
שמעתי גם בשנה שעברה .תוכלו להרחיב? כלומר מה יהיה ב 12-לאפריל ,איך
מתי ואיפה? מספיק קצר?

יהודה בן עזרא :קודם כל לא שמעת שיש היתר לביצוע כי לא היה היתר לביצוע.
רונן וסרמן:

אין היתר?

יהודה בן עזרא :היתר בנייה זה תהליך שלוקח זמן אז יש היתר בנייה ,יש אישור,
דובר:

עכשיו יש?

יהודה בן עזרא :יש אישור של הוועדה ,ועדת בניין עיר המקומית .יש אישור של הולחו"ף,
יש אישור של כל הגורמים המקצועיים .יצא מכרז ,נבחר קבלן ,העבודות
בעיצומן .עם פתיחת העונה בחוף הנפרד יהיה שמה מעבר.
רונן וסרמן:

 12לאפריל?

יהודה בן עזרא :הודעה ,החוף הנפרד לא נפתח ב 12-לאפריל.
יונתן יעקובוביץ' :העבודות שם התחילו?
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יהודה בן עזרא :העבודות הסתיימו והחוף הנפרד,
יונתן יעקובוביץ' :פשוט אמרת בעיצומן.
יהודה בן עזרא :העבודות ,בנו ,בונים עכשיו את ה,
יונתן יעקובוביץ' :אה ,בונים את זה מבחוץ ואז מרכיבים את זה?
יהודה בן עזרא :בדיוק.
רונן וסרמן:

אז מה יש שם? לא הבנתי .מה יש שם?

יונתן יעקובוביץ' :זה גשרון .הולכים לעשות גם גשרון.
משה פדלון:

יש תכניות במהנדס העיר ,תבוא אליהם ,תקבל כל מה ש,

יונתן יעקובוביץ' :אני אראה לך את התכנית .התכנית אני הצעתי.
יהודה בן עזרא :כן ,הלאה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון:

שאילתה מספר ,10

יונתן ,אני מצפה שאתה תתנצל על מה שאמרת.

יונתן יעקובוביץ' :מה?
משה פדלון:

אמרת מילה לא מכובדת ,לא מכבדת.

יונתן יעקובוביץ'?... :
משה פדלון:

ואני מעולם לא פגעתי בך.

יונתן יעקובוביץ' :שאני שאלתי,
משה פדלון:

לא ,לא .זרקת פה משפט שפגעת בי.

יונתן יעקובוביץ' :אני מצטער אם פגעתי בך באופן אישי ,זאת לא הייתה הכוונה שלי.
משה פדלון:

בבקשה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה .אז נושא הוא הרצליה הילס ,טופס אכלוס ,טופס  4למבנה
המשרדים בדגש על המשרדים בהרצליה הילס .במידה וכן כיצד הדבר
מתיישב עם הוראת התב"ע הקובעת כי לא יאוכלסו המשרדים אלא לאחר
ביצוע בפועל של מעברים דו מפלסיים להולכי רגל מהפרויקט לתחנת הרכבת
הרצליה .תשובה לשאילתה? ענייני תכנון ובנייה אינם נושא לשאילתה.
הפורום המתאים לעסוק בנושא הינו ועדת המשנה לתכנון ובנייה .רונן.
רונן וסרמן:

קצר ,זה  20שניות ,זה מספיק קצר בשבילכם .השאילתה נוגעת להתנהלות
תמוהה וא ולי בניגוד לדין של מחלקה בעירייה .האם תפקיד האופוזיציה,
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ופה השאלה ,האם תפקיד האופוזיציה הוא לא לבקר את הוועדה ותפקידה
וכן את התהליכים המתנהלים שם?
מאיה כץ:

כן ,זו שאלה.

עו"ד אילנה בראף-שניר :לא הבנתי את השאלה.
דובר:

אנחנו לא מבינים את התשובה שלכם.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :היא לא מבינה את השאלה ,היא לא אמרה ש...
רונן וסרמן:

אילנה ,אני אקריא את זה עוד פעם .השאילתה נוגעת להתנהלות תמוהה
ויתכן שבניגוד לדין של מחלקה בעירייה .האם תפקיד,

עו"ד אילנה בראף-שניר :הוועדה המקומית?
רונן וסרמן:

כן.

עו"ד אילנה בראף-שניר :הוועדה המקומית היא לא מחלקה בעירייה.
רונן וסרמן:

לא .אני מדבר על מחלקת ההנדסה ואז נשאלת השאלה :האם תפקיד
האופוזיציה הוא לא לבקר את הוועדה ותפקידה וכן את התהליכים
המתנהלים שם?

עו"ד אילנה בראף-שניר :זה שני דברים שונים לחלוטין .הטופס  4ניתן על ידי מהנדס העיר
בתוקף תפקידו כמהנדס הוועדה המקומית ולכן השאילתה הזאת היא נוגעת
לענייני הוועדה המקומית ואפשר לבדוק את הדברים האלה במסגרת
הדיונים בוועדה המקומית .הביקורת שאתם יכולים לעשות היא ביקורת
לגיטימית ,או במועצת העיר או בוועדה המקומית.
רונן וסרמן:

אנחנו עושים את זה במועצת העיר ,אנחנו,

עו"ד אילנה בראף-שניר :לא ,לא ,לא .כל גוף בנושאים הרלוונטיים לו .נושאי תכנון ובנייה
זה לא מועצת העירייה.
רונן וסרמן:

אז אם אני ,אני פשוט חוזר לאותה שאלה ... ,גם היועצת המשפטית,

יהודה בן עזרא :זה בדיוק מה שלא עושים בשאילתה.
רונן וסרמן:

לא ,לא,

יהודה בן עזרא :אסור לך .אסור לך .דמוקרטיה חוקית ,אסור לך לשאול .שאלת ,קיבלת
תשובה ,שאלה הבאה .שאילתה הבאה.
רונן וסרמן:

אני אגב ,יהודה ,רק רציתי לשאול שאלה בגלל שהיא ה,

(מדברים יחד)
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סעיף ו – הצעות לסדר
הצעה לסדר מספר  – 1ירון עולמי
הצעה לסדר מספר  – 2ירון עולמי
יוסף (ג'ו) ניסימוב :חבר'ה ,הצעות לסדר .מר ירון עולמי .ירון ,הצעה לסדר מספר  .1אתה
מקריא .אה ,לא יודע אם אתה רוצה.
ירון עולמי:

במסגרת מה שאמרת שאת מסירה הצעות לסדר וזה אז אני הבנתי אחרי
שהצעתי אותה שזה כבר קיים בעיר אז אני מסיר את שתי ההצעות לסדר.

יריב פישר:

מה זה המשחק הזה עכשיו?

מאיה כץ:

הרי היה לנו ברור.

יהודה בן עזרא :תגיד,
ירון עולמי:

כבר חודשיים כאן הפכתם כאן פארסה כל ישיבת מועצה ,שעתיים של ...

מאיה כץ:

ממש לא עשינו פארסה .עשינו את התפקיד שלנו בדיוק כמה שאתה עשית
את התפקיד שלך.

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

הרי לכולם היה ברור שאתה עושה פה משחק,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

ההצעה לסדר הבאה .בבקשה.

הצעה לסדר מספר  – 3אייל פביאן
יהודה בן עזרא :הצעה לסדר מספר  3על ידי מר אייל פביאן .בבקשה.
אייל פביאן:

אני הגשתי את ההצעה לסדר הזו וגם ביקשתי ,ואני רואה שבאמת חילקו על
שולחן חברי המועצה מכתב של הנהגת חטיבת שמואל הנגיד בנושא  6 ,5ימי
לימודים בשבוע .המסמך לפניכם ,אני אקרא רק את הנקודות העיקריות
מתוכו .למעשה  16שנים מתקיים  ...שבועי של לימודים של חמישה ימי
לימודים בשבוע בחטיבת שמואל הנגיד בהרצליה בהצלחה רבה .המודל הזה
של חמישה ימי לימודים בשבוע ולא  6ימי לימודים בשבוע הוא מודל מקובל
שמשרד החינוך מאפשר אותו ,כמובן בתנאים מסוימים אבל הוא מאפשר
אותו ,גם מוסדות חינוך אחרים בעיר הרצליה פעלו בצורה כזו ורוצים לפעול
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בצורה כזו .ההישגים החינוכיים והלימודיים של תלמידי חטיבת שמואל
הנגיד היו מצוינים בכל השנים 16 .שנים באותה מתכונת לימודים .בכל
העולם המערבי מקובל שבוע לימודים של  5ימים .ראוי אם כן שיומיים
במתוך  7ימים בשבוע זה חופשה לילדים עם ההורים ובכל העולם המערבי
תלמידים מצליחים יפה מאוד בחיים .אנחנו יודעים בוודאות שחלק ניכר
מתושבי הרצליה ,שהם ההורים של הילדים ,עובדים  5ימים בשבוע והם
פנויים בשישי שבת .אני אדלג על כל הפסקאות הארוכות בעיקר בזמן אבל
בעצם כבר בשנת הלימודים הקודמת הגיעה בקשה מאגף החינוך של עיריית
הרצליה לחטיבת שמואל הנגיד לעבור לשישה ימי לימודים בשבוע .אתם
בעצמכם ה ייתם עדים לוויכוח בחטיבה כשהייתם שם ,בביקור של ראש העיר
בחטיבה ,וכתוצאה מהדרישה הזאת הנהגת ההורים של החטיבה יחד עם
התלמידים והמורים גיבשו תכנית מאוד יפה שנתנה פתרון גם למשפחות
שרוצות שהילדים יגיעו ביום שישי לבית ספר וגם למשפחות שרוצות
שהילדים יהיו איתם בבית או שילדים שיש להם תחביבים ועיסוקים
חינוכיים חשובים מאוד ביום שישי בבוקר חלופי .התכנית הזאת קראנו לה
שישי יצירתי והפעלנו אותה בהצלחה ומתו מעל  500משפחות שלומדות
בחטיבה מאות משפחות בחרו במתכונת א' ומאות משפחות בחרו ב-ב' .כולם
שמחים ,רגועים ושלווים .בחודשים האחרונים ,חודשיים שלושה האחרונים,
מצאו את עצמם ההורים בחטיבת שמואל הנגיד והתלמידים למעשה עומדים
בפני דרישה קשוחה לעבור לשישה ימי לימודים בשבוע ,להפסיק את אורח
החיים הקיים בחטיבה גם בשנה האחרונה של שישי יצירתי ולעבור למתכונת
לימודים  ...אחידה במערכת הלימודית .אני לא אגע בכל הטענות ,אם תרצו
אני אשמח לפתוח את הנושא לדיון ,אם תרצו .אני קראתי ,שמעתי את
הודעות ,הודעת העירייה  ...אני מניח שיש לכם מענה ,אז אני לא מחפש
עכשיו בהכרח לקיים את הדיון פה אלא רק אם תרצו .ההצעה שלי לסדר
המקורית היא שהעירייה תוציא עמדה חד משמעית בכתב ,ברורה ובלתי
משתמעת לשתי פנים למשרד החינוך ,שהיא כרשות מקומית נותנת גיבוי
לסדר הלימודים השבועי בחטיבת שמואל הנגיד ויותר מזה ,לסדר לימודים
של  5ימי לימודים בשבוע בכל חטיבות הביניים בעיר כאשר המנהלות של
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חטיבות הביניים יוכלו לשבת עם התלמידים ,עם המורים ועם ההורים בכל
חטיבה ולבחור את סדר הלימודים הנוח להם .עכשיו ,כמובן שאני מפצל את
הנושא לשניים מכיוון שהנושא הראשון הוא דחוף והוא מדובר על חטיבה
שכבר  16שנים זה סדר אורח החיים בחטיבה ואילו בשאר חטיבות הביניים
בעיר ,ששם לטעמי ההסדר הזה אפשרי גם כן ,המצב הוא שונה ולכן זה פחות
דחוף ויש אפשרות לדון בדברים לאורך זמן .זו ההצעה שלי לסדר ,היא
מונחת פה לפניכם.
משה פדלון:

ברשותכם ,ראשית אפתח ואומר כי האחריות והסמכות על בתי הספר בכל
המדינה ובעיר הרצליה היא של משרד החינוך ובכלל זה המתווה הפדגוגי
וימי הלימוד ,וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל המשרד ,חוזר  3082משנת .2014
ההוראה לגבי אורך שבוע הלימודים היא ברורה וכאן אני מצטט סעיפים
 4.3.5מחוזר המנכ"ל :אורך שבוע הלימודים .ככלל יהיה שבוע הלימודים
במוסדות החינוך  6ימים .שבוע לימודים בן  5ימים במוסד חינוך רשמי
ספציפי יתאפשר לאחר הגשת בקשה על ידי בית הספר באישור השר ,על פי
הכללים והתנאים שהשר יקבע ,באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת
ובאמצעות מנהלי המחוזות .יש חוק ואנחנו כולם פועלים על פי החוק .מה
לעשות ,עד כאן לשון החוק.

אייל פביאן:

מאה אחוז.

משה פדלון:

לאור חוזר מנכ"ל זה הנחתה מפקחת משרד החינוך השייכת למחוז תל אביב
הנמצאת בהרצליה את מנהל בית הספר להגיש בקשה רשמית כפי שמתחייב
על פי חוזר המנכ"ל להפעלת בית הספר במשך  5ימים .הבקשה הוגשה
לאחרונה ונדחתה על ידי הוועדה המקצועית .נדחתה הבקשה .מבירור
שערכתי עם מנהלת המחוז הנהלת בית הספר יכולה להגיש ערר על החלטת
הוועדה תוך שההנהלה מחדדת את הנימוקים ומבהירה את הצורך באופן
לימוד זה .בית הספר צריך לנמק למה הוא רוצה ללמד  5ימים בשבוע .וכדי
לגבש עמדה ציבורית אני החלטתי לזמן ביום הראשון הקרוב לשולחן עגול
את ועדי ההורים ,התלמידים ,מועצת הנוער ,הנהלת בית הספר ,אגף החינוך
ומשרד החינוך בתל אביב .יחד עם ועד ההורים המרכזי נשב על המדוכה,
נשמע את האנשים .לכן אני מציע להסיר את ההצעה מסדר היום.
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או קיי,

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מי בעד?
אייל פביאן:

רגע ,מה קרה? אנחנו בדיון רציני על חינוך .אני תיכף אגיב למה שאמרת
בצורה מסודרת .אני רק אומר בהערה כרגע ,בשביל לא להעריך את הדיון ,כי
אני אגב חושב שיש צורך נקדיש פה ישיבות מועצה לחינוך בצורה רחבה
יותר ,כמו לנושאים אחרים ונקדיש ישיבה שלמה לנושא ולדון ,אבל זה לא
הישיבה הזאת.

דוברת:

בשביל זה יש ועדת חינוך.

אייל פביאן:

ל א ,לא .אני אומר את זה .חבר'ה ,הציעו פה קודם להביא את כולנו למרכז
הבינתחומי ,גם זו הצעה טובה בעיני .אני חושב שראוי שהמועצה תדון ,יש 4
שנים ,בכל מיני נושאים.

דובר:

.5

אייל פביאן:

עכשיו ,בכל מקרה לגבי הנושא הספציפי הזה,

דובר:

פספסת שנה.

אייל פביאן:

שנייה ,שנייה .אני אומר ככה.

יהודה בן עזרא :מר פביאן,
אייל פביאן:

אני מצמצם.

יהודה בן עזרא :רגע ,תן לי להעיר לך .אין שאלות המשך להצעה לסדר .אתה הצעת הצעה
 ...יכול לדבר ...
אייל פביאן:

התבקשתי ,רגע ,רגע .יהודה ,התבקשתי ,יהודה ,התבקשתי להסיר את
ההצעה אז שנייה ,אני מגיב,

(מדברים יחד)
אייל פביאן:

אם תתנו לי לסיים זה לא יהיה ארוך.

דובר:

לא נותנים לסיים.

דובר:

זה פביאן ...

אייל פביאן:

אני לא צועק ולא ...

(מדברים יחד)
אייל פביאן:

או קיי .אגב ,אני,

יהודה בן עזרא :אתה ...
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דובר:

מה אתה מדליק אותו ,יהודה?

משה פדלון:

חברים.

ד.נ.

(מדברים יחד)
אייל פביאן:

אני מתנצל בסוגריים שאני ברשות דיבור ,קודם כל לברך אותכם ולהודות
לכם על זה שהישיבה הזאת משודרת בשידור ישיר וטוב שכך וצריך להרחיב
את  ...זה .עכשיו ,דווקא לאור זה שהישיבה משודרת בשידור ישיר אני
מקווה שאנחנו נראה לתושבי הרצליה כמו שולחן שמנהל את העיר ברצינות
ובזה אני אמשיך הלאה .עכשיו תראו .אני לא אכנס לכל הפרוצדורה שדובר
שם .המנהלת הגישה ואמרו לה ככה והיו דיונים .ההדים על הדיונים האלה
הגיעו לכל קהילת שמואל הנגיד וגם לתקשורת המקומית וכולי .אני לא רוצה
להיכנס,

משה פדלון:

 ...מנהלת.

אייל פביאן:

לא ,אני לא רוצה  ...רגע ,רגע ,משה.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים .חברים .כן.

אייל פביאן:

אין לי שום ספק ,כמו שכתבתי ב ...שאם עיריית הרצליה הייתה פועלת ואם
תפעל עכשיו בצורה חד משמעית וברורה מול משרד החינוך יחד עם הנהלת
בית הספר ,ההורים ,המורים ,משרד החינוך יאשר בהתאם ל ...שאתה
הקראת את הבקשה .מה שאני הצעתי זה לקבל קודם החלטה ברורה חד
משמעית שזה מה שנעשה בתוך עירייה .עכשיו אני רוצה לומר כמה מילים,
ובזה אני מסיים ,בסדר? אחד ,טוב שהזמנת את התלמידים ואת ההורים
ביום ראשון בדחיפות ,אני שמח שזה כך .עכשיו ,טוב שיהיו שם אנשי מקצוע
ותקיימו דיון ואמרת שטובת הילדים לנגד עיניך ואני בטוח שזה כך .אני
קורא לך לסיים את הדיון הזה מהר בגלל לוח הזמנים בתקופת הרישום
לשנת הלימודים הבאה וצריך לקבל בו החלטות .אני יכול לומר לך שאני יודע
בוודאות להעריך מה אתה תשמע מההורים ומהתלמידים ואני כאן עכשיו
אקצר את הדברים שרציתי לומר מכיוון שגם בשנת הלימודים הזו וגם בשנת
הלימודים הקודמת הנהגת ההורים ומועצת התלמידים העבירה למאות
משפחות ,גם השנה וגם שנה שעברה ,שאלות בנושא ,קיבלה פידבק ואנחנו
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יודעים מצוין מה ההורים והתלמידים רוצים .אין פה שאלה בכלל .אתה
תשמע את זה מהם .עכשיו,
משה פדלון:

אייל ,סליחה ,סליחה,

דובר:

רגע ,זה הצהרה לתקשורת.

משה פדלון:

אני נתתי תשובה מנומקת ,אייל ,זה לא מקובל מה שאתה עושה .זה לא ,אני
מצטער .אני נתתי תשובה .אתה רוצה להסיר את ההצעה מסדר היום ,נתתי
תשובה מכובדת ומכבדת.

דוברת:

למה להסיר אותה?

(מדברים יחד)
אייל פביאן:

אני חושב,

משה פדלון:

אייל,

דוברת:

אני חושבת שהוא צריך להשאיר את ההצעה .למה להסיר?

משה פדלון:

אתה רוצה להסיר את ההצעה  ...הצבעה? תחליט.

אייל פביאן:

תשמע ,אם אתה הולך לכיוון הזה אז אני אעמוד על זה שנעשה הצבעה,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? יפה .מי בעד להסיר את ההצעה
מסדר היום?

דובר:

אני חייב להגיד משהו .נעשו,

משה פדלון:

לא ,לא,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

מי נגד? תודה רבה.

(מדברים יחד)

הצעה לסדר מספר  – 4מאיה כץ
יוסף (ג'ו) ניסימוב :הצעה לסדר מספר  ,4ברשותכם ,על ידי גברת מאיה כץ.
(מדברים יחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :הצעה לסדר גברת מאיה כץ .כן מאיה.
(מדברים יחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תנו למאיה לדבר.
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(מדברים יחד)
משה פדלון:

מאיה כץ ,בבקשה.

מאיה כץ:

כמה דברים פה .אני רוצה  ...הצעה לסדר בנושא  ...עירוני לאירוע יום
הזיכרון בתיכון ראשונים .ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי
פעולות האיבה הוא אחד הימים המשמעותיים ביותר במדינת ישראל ,יום
שכל עם ישראל מתאחד למען  ...בהרצליה ישנם בסך הכול שני אירועי
זיכרון גדולים ומשמעותיים המתוכננים לציבור בערב יום הזיכרון וכך היה
לאורך שנים ואני מוסיפה שנים רבות אחורה .לאחרונה התפרסם כי ...
בעיר,

יהודה בן עזרא :איפה השניים?
מאיה כץ:

גן בן שפר.

יהודה בן עזרא :אמרת שניים.
מאיה כץ:

לא ,גן בן שפר ותיכון ראשונים.

דובר:

גם בצעירה יש.

דובר:

טעות.

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

יש גם כנס גם ב...

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים,

יהודה בן עזרא :סליחה ,טעות שלי.
משה פדלון:

בבקשה ,מאיה.

מאיה כץ:

כתבתי הגדולים והמשמעותיים ,לזה התכוונתי ,מבחינת כמות הקהילה
שמגיעה שהיא מעבר לאותם תלמידי בית הספר וההורים .לאחרונה
התפרסם כי בוטל הטקס השני בגודלו בעיר בתיכון ראשונים שסיבת ביטול
הטקס הייתה פערים תקציביים שמושתים על תשלומי ההורים ,למרות
שמדובר בטקס שנועד לתושבי העיר ולא לבית הספר ,שכן התלמידים
מקיימים טקס בבוקר יום הזיכרון .הטקס בתיכון ראשונים משרת
אוכלוסייה משמעותית של אלפים מתושבי העיר ומהווה אירוע קהילתי
מרכזי לצד טקס  ...אירועים בגן בן שפר .לאור כך אני מציעה ,מועצת העיר
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מחליטה כי במסגרת תקציב הרזרבה של ראש העירייה או המנכ"ל יועבר
הסכום המלא הנדרש לקיום הטקס .אני רוצה רגע להסביר את עצמי .תראו,
ישנם בעצם הרבה טקסים בכל העיר ,גם בבוקר וגם בערבים .שני הטקסים
היותר משמעותיים מבחינת היקף כמות המשתתפים גם בצד ה ,זאת אומרת
על כל חלקי העיר ,זה גם בגן בן שפר שאתם בדרך כלל ,זאת אומרת,
מופיעים שם וגם בתיכון הראשונים .אני יכולה להעיד וזה כרגע באמת לא
עניין פוליטי לגמרי .יריב המון שנים היה שם ,זה התחיל עוד לפני אם אני לא
טועה עשור או שניים .אני הגעתי גם כן אחר כך לתיכון ראשונים ובאמת יש
שם ,הטקס הוא טקס קהילתי מאוד מאוד רחב בהיקפים שלו .באמת ,אחר
מהטקסים ,לדעתי ,כמו שאמרתי ,השני בגודלו אחרי גן בן שפר .לשנות את
ה ,אני לא אשתמש אפילו במדיניות אלא לשנות את ההחלטה שקיימת
לאורך שנים,
משה פדלון:

מי שינה?

מאיה כץ:

בגלל ,אני לא יודעת .משה ,אני אגיד לך משהו כזה ,תקשיב .אני ,באמת,
הנושא הזה הוא נושא כל כך רגיש גם לך וגם לי .אם,

משה פדלון:

 ...לכבד ...

מאיה כץ:

אני יודעת ולכן הופתעתי ,אני חייבת להגיד .מאוד הופתעתי.

יהודה בן עזרא :ממה?
משה פדלון:

ממה הופתעת?

יהודה בן עזרא :אין לך ממה להיות מופתעת.
מאיה כץ:

הטקס מתקיים,

משה פדלון:

לא יכול להיות,

מאיה כץ:

תקשיב ,אני אומרת כרגע .אני מבחינתי מושכת את ההצעה לסדר ואני
אומרת את זה ככה כי זה באמת לא עניין פופוליסטי מבחינתי ואתם יודעים
למה .מבחינתי אם כרגע אתם אומרים שהטקס מתקיים והצרכים הנדרשים
יגיעו למנהלת בית הספר ותלמידיו ו-ועד ההורים ומי שמקיים את הטקס
הזה ,אני מבחינתי ההצעה הזאת לא שווה שום דבר .זה נייר.

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

אתם נתתם ,סליחה,
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יהודה בן עזרא :מאיה ,אני אשיב לך.
מאיה כץ:

תשיב לי .גם ב ,...גם עם ההורים ,גם עם תלמידים.

יהודה בן עזרא :אני מציע לך ,אני קודם כל מציע ,טוב שקראת את זה ואני מציע בשל
הרגישות של הנושא גם לך במיוחד וגם לאחרים ובכלל הנושא הזה להסיר
את זה מסדר היום ואני אתקן אותך.
מאיה כץ:

אני אשמח.

יהודה בן עזרא :אני אתקן אותך .חלק גדול מבתי הספר עושים אירועים קהילתיים
מיוזמתם .תיכון ראשונים הוא לא היחידי ,חטיבת ביניים זאב עושים .בית
ספר הנתיב עושה ,אלון עושה ,לב טוב עושה ,נוף ים עושה שנים רבות.
דוברת:

ברנדס.

יהודה בן עזרא :ברנדס.
מאיה כץ:

כולם עושים ,אנחנו ...

יהודה בן עזרא :רגע ,רגע.
מאיה כץ:

אין פה מחלוקת.

יהודה בן עזרא :ולכן אי אפשר במסגרת הצעה לסדר יום ,היום את מעלה את הדרישה של
תיכון ראשונים נניח או קיי בסדר ,נותנים להם את הכסף,
מאיה כץ:

זה לא של התיכון ,יהודה,

יהודה בן עזרא :רגע ,רגע .תני לי להשלים.
מאיה כץ:

זה כל הקהילה מגיעה לשם.

יהודה בן עזרא :גם לשאר בתי הספר.
מאיה כץ:

אבל,

יהודה בן עזרא :מאיה ,תני לי לתת לך את התשובה הסופית .ומבחינת הקהילות יש הרבה
קהילות ,הרבה בתי ספר רוצים ואי אפשר לעשות איפה ואיפה .יחד עם זה
אנחנו בשנים האחרונות לשני בתי ספר נתנו תקציב ולא  ...את זה ,בשקיפות
מלאה.
דובר:

 20אלף שקל.

יהודה בן עזרא :נתנו לשמואל ,לחטיבת ביניים זאב שעושים אירוע  ...לכל הקהילה
ולתלמידים ולתיכון ,גם השנה אנחנו נותנים ,אלא מה קרה? דיברתי עם
מנהלת בית הספר .ועד ההורים של בית הספר ,בדרך כלל האירועים
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הקהילתיים נעשים מתקציבי הניהול העצמי והקהילה .ככה היה כל השנים
ואנחנו סייענו לשני בתי הספר האלה .גם השנה אנחנו מסייעים .את הסכום
שנתנו שנה שעברה אנחנו גם השנה ,בית הספר החליט ,ועד ההורים של בית
הספר החליט שהוא לא רוצה מתקציב הקהילה והניהול העצמי לתת.
מאיה כץ:

ועד ההורים של בית הספר ,אני רוצה לתקן ,כי גם אני דיברתי איתם.

דובר:

 ...מתקן ,אני למדתי את הנושא .לא שהוא לא רוצה ,הוא לא יכול.

מאיה כץ:

בדיוק.

יהודה בן עזרא :לא ,לא ,לא.
מאיה כץ:

הוא לא יכול.

יהודה בן עזרא :לא ,לא .זה ...
דובר:

זה עולה לו  58אלף שקל.

(מדברים יחד)
יריב פישר:

סליחה .יש לכם  5מיליון שקל,

יהודה בן עזרא :אני לא השלמתי את התשובה.
דובר:

על זה אתם חוסכים?

יהודה בן עזרא :לכן,
דובר:

באמת.

יהודה בן עזרא :אל תהיו פופוליסטים.
מאיה כץ:

אנחנו לא .זה בדיוק העניין.

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :אנחנו את התקציב שנתנו בשנה שעברה נותנים השנה .ועד ההורים החליט
שזה לא ,רגע .אנחנו השנה חוץ משמואל ,חוץ מבית ספר תיכון ראשונים
וחטיבת ביניים זאב אנחנו השנה ,מעבר לאירוע המרשים והגדול שנעשה כל
שנה ברוב רגישות וברמה מאוד גבוהה בגן בן שפר השנה החלטנו את האירוע
של שירי לוחמים ,ערב שירי לוחמים ,במקום לעשות את זה באולם של 800
מקומות בהיכל לאומנויות הבמה אנחנו עושים את זה בפארק הרצליה,
מאיה כץ:

אבל זה לא ...

יהודה בן עזרא :זה אירוע לכל הקהילה.
מאיה כץ:

זה לא על חשבון .גם זה אירוע לקהילה .אני מציעה לך שנקבע,
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יהודה בן עזרא :למה.
מאיה כץ:

אני מציע  ...לא ללכת לגן בן שפר  ...לבוא לתיכון ראשונים,

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :מאיה ,אני מציע לך לכי גם לזאב ,לכי גם לנוף ים ,לכי גם ל,
מאיה כץ:

זה אירוע של  3,000איש לכל הקהילה .אתה ידוע מה? זה גם לא נכון שזה ...
אתה שומע הורים של בית הספר ואם הם יכלו לעמוד בזה ולא יכולים לעמוד
בזה היום ,אז לתת את ה 30-אלף שקל מרזרבה של מנכ"ל או ראש עיר ,על
זה אנחנו מתקטננים פה?

משה פדלון:

מאיה ,זה לא הוגן מה שאת עושה.

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :זה פופוליסטי ואת מורידה את הרמה של הנושא.
משה פדלון:

מאיה,

מאיה כץ:

אני ממש לא מסכימה,

(מדברים יחד)
דובר:

למה את אומרת?

מאיה כץ:

כי אין תשובה טובה.

משה פדלון:

תהיה תשובה .אף אחד,

יונתן יעקובוביץ' :אם אני בחברה לפיתוח התיירות ידעתי להוציא  80אלף שקל לאירוע של
הפסטיבל יין וכאלה דברים ,אז אפשר להוציא  30אלף שקל בשביל כזה.
רבאק ,נו מה.
משה פדלון:

עד לרגע זה,

יהודה בן עזרא :יש עוד  10בתי ספר.
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :אתה יודע גם שאם אני הייתי בחברה לפיתוח תיירות והיית אומר לי
שאתה רוצה את הכסף הזה מהחברה לפיתוח תיירות הייתי נותן אותו .מה
זאת אומרת?
(מדברים יחד)
מאיה כץ:

אתה יודע מה ציפיתי?

משה פדלון:

שנייה אחת.
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ציפיתי שתבואו ותגידו שהעניין כבר נפתר.

יהודה בן עזרא :ממש לא .אנחנו לא פופוליסטים .מה זה?
יונתן יעקובוביץ' :אתה הכי פופוליסטי.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

את הידיעה הזאת שבית הספר מקיים טקס נודע לי מהעיתון הצהובון צומת
השרון,

אייל פביאן:

רגע ,סליחה ,סליחה ,משה ,אני שלחתי לך,

דובר:

העיתונים שלא כותבים בעדך הם צהובונים,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,מנהלי בתי הספר יודעים לפנות אלינו.

דוברת:

אבל הם פנו וקיבלו תשובה שלילית.

משה פדלון:

חברים ,מעולם בית הספר לא פנה אלינו.

אייל פביאן:

הבית ספר לא פנה ,אני פניתי,

משה פדלון:

בית הספר,

אייל פביאן:

אני פניתי.

משה פדלון:

לא ...

(מדברים יחד)
אייל פביאן:

אני פניתי אליכם פה,

יהודה בן עזרא :מאיה,
אייל פביאן:

ב 19-לפברואר.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

 ...שאתם עושים ,ומאיה ,את יודעת את הרגישות שלי,

מאיה כץ:

בגלל שאני יודעת,

משה פדלון:

ואנחנו ...

מאיה כץ:

 ...תקציב בחרת לפגוע דווקא בדבר הזה.

משה פדלון:

 ...וזה לחללי צה"ל.

יונתן יעקובוביץ' :אז מה זה  30אלף שקל.
משה פדלון:

סליחה? לא פנו.

יהודה בן עזרא :מאיה,
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שנייה רגע ,משה .רגע ,רגע ,שנייה.

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

משה ,אני חייבת שאלה .אני לא רוצה  ...משה ,אם ועד ההורים ,רגע .אם ועד
ההורים ,שנייה .אם ועד ההורים יפנה אליך בפנייה לשבת איתך ולדון,

משה פדלון:

בוודאי.

מאיה כץ:

בתקציב האירוע,

משה פדלון:

זה ...

דוברת:

ושאר בתי הספר גם יכולים לפנות?

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :מאיה ,תורידי את ההצעה מסדר היום,
משה פדלון:

אף אחד לא פנה אלי,

מאיה כץ:

תקשיב ,אז אני שואלת,

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

אז אני רוצה לשאול אותו ,שנייה .מותר לי גם לדבר .אני שואלת שאלה .אם
ועד ההורים יפנה אליך לפגישה האם תוכל להתקיים פגישה כבר בשבוע
הבא?

משה פדלון:

בוודאי.

מאיה כץ:

יציגו לך את הבעיות התקציביות,

משה פדלון:

זה נושא שהוא מאוד חשוב לנו.

דובר:

מעולה.

משה פדלון:

לא פנו ,מאיה,

מאיה כץ:

אני שואלת.

יונתן יעקובוביץ' :מעולה .אז בשביל זה עכשיו תיקנו את הפאלטה הזאת שלא פנו ועכשיו
יפנו ובתקווה שיקרה מה שצריך .זהו ,סיימנו.
מאיה כץ:

...שאני מבקשת רגע עוד בקשה,

יונתן יעקובוביץ' :אנחנו מבטיחים לשבח אותך שזה יקרה.
מאיה כץ:

יונתן ,שנייה .משה,

משה פדלון:

אני האחרון ש ...תקציב.

יונתן יעקובוביץ' :אנחנו יודעים.
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אם לא פנו אלי אז איך אתה רוצה שאני אתן?

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

משה ,אפשר לסכם את העניין .אפשר,

אייל פביאן:

יש לי שאלה אליך ,אני רק שואל שאלה טכנית כי אני רוצה להבין .בית הספר
לא פנה ,הנהגת הורים לא פנתה ,מאה אחוז .זה עניין בית ספרי .הטקס הזה
הוא גם טקס קהילתי,

מאיה כץ:

נכון.

אייל פביאן:

והוא משרת מאות משפחות מהשכונה ומחלק גדול מהעיר ,אני כבר לא מדבר
על המשפחות השקולות ואני יודע שיש לך רגישות .אני פניתי ,בתור איש
ציבור ,בתור חבר מועצת העיר הרצליה פניתי ב 19-לפברואר אליך ,לאיה
פרי שקולניק וליהודה ,במכתב רשמי עם עצומה של תלמידי בית הספר עם
בקשה לדון בזה .עכשיו ,נפגשתי עם יהודה ביום חמישי ,דיברנו יפה .אני
חושב עיריית הרצליה יכולה למצוא  30אלף שקל,

משה פדלון:

אני חושב שזה לא מכובד מצד ההורים לפנות לעיתון ולא ל...

(מדברים יחד)
משה פדלון:

אני לא עובד אצל העיתון.

אייל פביאן:

אבל זה ...

דוברת:

זה לא העיתון,

משה פדלון:

 ...העברנו  305אלף שקל ללהקת המחול היובל .אנחנו ...

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

משה ,משה ,אני אגיד לך ,מבחינתי ושוב ,יש פה שתי אפשרויות ודווקא אני
אתן לך לבחור את האפשרות ולא לנו .מבחינתי אם אתה כבר ב ,היום יום
שלישי ,תחילת שבוע הבא ,ואני אסביר גם למה הדחיפות ,יכול לפגוש את
הנהגת ההורים יחד עם התלמידים .יפתחו לך את זה,

משה פדלון:

אני לא אנזוף בהם.

מאיה כץ:

שנייה .לא ,אם תנזוף בהם ...

(מדברים יחד)
משה פדלון:

אני  ...הודעה כזו מהעיתון.

מאיה כץ:

אתה לא תנזוף בתושבים אתה  ...בתושבים? מה זה לנזוף בהם?
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(מדברים יחד)
מאיה כץ:

מה זה תנזוף בהם? על מה?  ...שזה יעבוד? מה זה משנה? לא יכול להיות
שראש עיר יגיד שהילדים ...

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

שנייה .מבחינתי ,ואני באמת לא מבינה את העניין לנזוף בהם ,תביא אותם
אליך ביום ראשון או שני ,יציגו לך את הבעיות מבחינת ספר התקציב ולמה
בעצם הם מבקשים,

יהודה בן עזרא :אין להם שום בעיה .אני בדקתי .אני בדקתי.
(מדברים יחד)
מאיה כץ:

משה ,אתה תוסיר את זה מסדר היום ,אנחנו נעלה את זה לסדר היום ונסיים
את ה...

יהודה בן עזרא :אין להם שום בעיה של כסף.
מאיה כץ:

לא מצליחה להבין את זה.

יונתן יעקובוביץ' :לא מבין מה ההתעקשות שלכם .לא מצליח להבין מה ההתעקשות שלכם.
יהודה בן עזרא :אני אסביר לך.
יונתן יעקובוביץ' :לא ,אתה סתם ,יהודה ,יהודה .סליחה ,יהודה ,אני מכיר אותך ואת משה
המון זמן.
יהודה בן עזרא :אי אפשר,
יונתן יעקובוביץ' :תפסיק להיות אמוציונלי.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,חברים ,אני  ...ויעיד על כך ...עם תיכון ראשונים לפני ...

יונתן יעקובוביץ' :אבל משה ,אף אחד לא אומר שלא.
משה פדלון:

היו בעיות ,נתתי הנחיות ללא תב"רים וללא תקציבים,

מאיה כץ:

אז תיתן  ...הנחייה .מה אנחנו מבקשים ממך? שתיתן גם פה את ההנחיה
הזאת?

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :אני מבקש ,מאיה.
מאיה כץ:

כן.

יהודה בן עזרא :בגלל הכבוד לנושא ,תסירי את ההצעה לסדר היום,

"חבר" – הקלטה ותמלול

02841

מאיה כץ:

48

ד.נ.

ומה ...

יהודה בן עזרא :והנהלת אגף החינוך יחד עם ראש העיר יפגשו עם ועדי ההורים לא רק של
התיכון ,של בתי הספר האחרים ,כי אי אפשר לעשות איפה ואיפה ,ונדבר על
הנושא.
מאיה כץ:

אבל אפשר,

יונתן יעקובוביץ' :במקרה,
מאיה כץ:

שנייה .בגלל,

יהודה בן עזרא :זה מה שאני אומר .תסירי מסדר יום ,אנחנו ,מה שאת הצעת .נלך נדבר
עם כולם.
מאיה כץ:

שנייה ,אפשר לבקש שהדיון הזה יתקיים בשבוע הבא? אני אסביר גם למה.

יהודה בן עזרא :מאיה,
יונתן יעקובוביץ' :זה לא  ...אם תעשה את זה שבוע הבא.
מאיה כץ:

שנייה .הם צריכים להיערך לטקס,

יהודה בן עזרא :אתה עכשיו מלמד אותי מה הלו"ז של,
יונתן יעקובוביץ' :אתה יודע את זה יותר טוב ממני.
מאיה כץ:

אנחנו במרץ ,הטקס בעוד חודש וחצי.

יהודה בן עזרא :את רוצה ללמד אותי?
מאיה כץ:

לא ,אני לא רוצה ,אני לא צריכה,

יונתן יעקובוביץ' :אתה יודע יותר טוב מכולנו פה ,נו בחייאת.
מאיה כץ:

 ...זה אתה ,לכן אני מבקשת,

יהודה בן עזרא :אנחנו ניפגש איתם בשבוע הבא .תסירי את ההצעה מסדר היום.
מאיה כץ:

תיפגשו בשבוע הבא ,ההצעה מוסרת מסדר היום.

סעיף ז – תב"רים והסברים לתב"רים
הקטנת תקציב וסגירת תב"ר מספר  ,1209שיפוץ חזיתות המרכז החדש
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תב"רים .הקטנת תקציב וסגירת תב"ר מספר  ,1209שיפוץ חזיתות
המרכז החדש ,אגף שאיפ"ה מבצע .הבקשה לאשר הקטנת תקציב בסכום של
 ₪ 27,571מימון קרן עבודות פיתוח והכנסות בעד עבודות ואחרים .סגירת
תב"ר ,חבריה .מי בעד? תודה רבה .שינוי מימון תב"ר,
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דוברת:

כולם פה אחד? אז תרימו ידיים.

דובר:

אני נמנע ,אני לא יודע על מה מדובר.

ד.נ.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :עוד פעם ,חבריה .מי נמנע?
אייל פביאן:

על מה אתם ?...

יוסף (ג'ו) ניסימוב :על התב"ר ,הקטנת תב"ר וסגירת תב"ר.
דוברת:

התב"ר הראשון.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מספר  .1יש שניים נמנעים? תרימו יד ,אני לא יכול לנחש ,חבריה.
מאיה כץ:

אני מתנצלת ,אני לא הייתי איתכם על התב"רים.

דוברת:

אז בואו נחזור שוב פעם מהתחלה כי אנחנו לא,

מאיה כץ:

מה התב"ר?

דוברת:

תב"ר ראשון.

יונתן יעקובוביץ' :מה זה המרכז החדש? ג'ו ,מה זה המרכז החדש?
יוסף (ג'ו) ניסימוב :רוני,
דוברת:

תב"ר .1209

יונתן יעקובוביץ' :זה לא עוזר לי.
רו"ח רוני חדד :חבר'ה ,זה תב"ר שיפוץ,
(מדברים יחד)
רו"ח רוני חדד :שנייה ,שנייה .רוצים לשמוע? זה התב"ר הישן שלפני הרבה שנים של
שיפוץ רחוב סוקולוב ,במסגרתו נפתח תב"ר של שיפוץ חזיתות .זה משהו
שקיים כבר לא מעט שנים ללא פעולה ,נשארה יתרה קטנה ,צריך לסגור
אותו .עכשיו מי בעד מי נגד?
דובר:

פה אחד .ג'ו ,הלאה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :פה אחד בסוף?
דובר:

כן.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה רבה.

שינוי מימון תב"ר מספר  - 1886תוספת בנייה בית ספר יוחנן
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יוסף (ג'ו) ניסימוב :שינוי מימון תב"ר מספר  ,1886תוספת בנייה בית ספר יוחנן ,אגף תב"ל
מבצע .בקשה לאשר שינוי מימון בסכום של  118,188שקלים בהשתתפות
משרד החינוך וקרן לעבודות פיתוח ,מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

סעיף ח – הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ב'
יוסף (ג'ו) ניסימוב :הצעת שינויים ,העברות מסעיף לסעיף ותוספת מילואים שינויים – ב'.
החומר הועבר לעיונכם המוקדם .מי בעד? יש שינויים .רוני ,הגזבר.
רו"ח רוני חדד :יש שינוי במסגרת התקציב ,התקציב מאוזן ,התקציב בר ביצוע.
דובר:

תודה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מאוזן ,בר ביצוע ,תודה רבה.

סעיף ט – פרויקט הקמת והפעלת מערך אופניים
יוסף (ג'ו) ניסימוב :פרויקט הקמת והפעלת מערך אופניים .הסכם בין החברה לפיתוח
הרצליה בע"מ לבין עיריית הרצליה ,הסכם וחוות הדעת המשפטית מונחים
לפניכם ,מי בעד?
יהודה בן עזרא :מה זה?
דובר:

בשעה טובה.

דובר:

אופניים.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה רבה ,פה אחד.

סעיף י – מינויים
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מינויים .בועז ,אתה עוזר ל ...מינויים ,המועצה תתבקש לאשר מינוי נציג
הנדסה – מר אדי בנדיט כחבר בוועדת השמות .הוא לא בנדיט ,היום היה לי
ויכוח איתו .אמר שהוא קדוש ובנדיקטוס הקדוש .מינויה של גברת עליזה
כהנא ,בבקשה? לא ,הוא בנדיט .מינויה של גברת עליזה כהנא כחברה בוועדת
רווחה ומינויים של מר ירון עולמי ומר צורי ז'אן כחברים בוועדת ההנצחה.
מאיה כץ:

שנייה ,איפה אתה?

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מינויו של דוקטור מרדכי כחבר בוועדת השמות.
דובר:

איפה?
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דובר:

זה לא רשום.

מאיה כץ:

סליחה ,אתה בסעיף י'?

דוברת:

במינויים ,כן .יש שם ,תפרק את הסעיפים.

ד.נ.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מינוי נציג הנדסה ,מר אדי בנדיט ,חבר ועדת השמות .מי בעד? תודה
רבה .מינויה של גברת עליזה כהנא כחברה בוועדת רווחה .מי בעד?
דובר:

נמנעים.

דוברת:

נמנעים.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מי נמנ ע? תרימו יד חבר'ה ,אני לא יכול .ארבעה ,תודה .מינויים של מר
ירון עולמי ומר צורי ז'אן חברים בוועדת הנצחה ,מי בעד?
דובר:

נגד.

דובר:

רגע ,שנייה.

דובר:

אני נגד.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מי נגד? נמנעים.
ירון עולמי:

שנייה .אני רק רוצה לציין שאני קיבלתי טלפון לצאת מהוועדה לנפגעי
פעולות האיבה כדי להכניס נציג אופוזיציה.

מאיה כץ:

זה החוק.

ירון עולמי:

מייד אמרתי אין לי שום בעיה ,בסדר ,לא היה חייב להיות על חשבוני אבל
אמרתי אין לי שום בעיה .אתם רוצים  ...קודם לוועדת הנצחה? אמרתי
בסדר גמור ,מה שאתם רוצים.

מאיה כץ:

זה החוק.

ירון עולמי:

אז רק תראו על מה  ...נגד .שנייה ... ,מה אכפת לכם ...

משה פדלון:

הלאה.

(מדברים יחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :ירון ,די .עזוב את זה.
דובר:

איה ,אנחנו נגד.

ירון עולמי:

אולי גם אני משפחה שקולה ?...

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מינויו של דוקטור מרדכי נאור כחבר ועדת השמות והסרתו מוועדת
הנצחה .תוספת לסדר היום.
משה פדלון:

או קיי.
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יוסף (ג'ו) ניסימוב :מי בעד חבריה?
מאיה כץ:

איפה זה?

דוברת:

זה לא נמצא בסדר היום.

יוסף (ג'ו) ניסימוב ... :ממנים אותו בוועדת שמות ,מסירים אותו מוועדת הנצחה .מי בעד?
דוברת:

כולנו.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה רבה.

סעיף יא – אישור השתתפות בשכר לימוד לרה"ע וסגניו
יוסף (ג'ו) ניסימוב :סעיף יא  -אישור השתתפות שכר לימוד ,ירד מסדר היום .המלצות
הוועדה לסיוע בדיור ,מצ"ב הפרוטוקול מספר  2מיום .24.2.19החומר
מולכם .מי בעד?
יונתן יעקובוביץ' :רגע ,איפה אנחנו עכשיו? איזה סעיף?
יוסף (ג'ו) ניסימוב :י"ב.
יונתן יעקובוביץ' :מה עם י"א?
דוברת:

מה עם י"א?

יוסף (ג'ו) ניסימוב :ירד מסדר היום .לא מקשיבים.
דובר:

י"ב?

מאיה כץ:

כן.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :המלצות הוועדה ,החומר אצלכם ,מי בעד?
מאיה כץ:

אנחנו בעד.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :פה אחד ,תודה רבה.

סעיף יג – אישור העסקה נוספת
יוסף (ג'ו) ניסימוב :אישור העסקה נוספת ל ,אתם רואים שישה איש פה זה כמובן עם ראשי
פרקים ,לא נותנים שמות .יש אחד שסורב ,אתם צריכים  ...כל היתר אושר.
האם ,מי בעד?
דובר:

פה אחד.

דובר:

איך אתה יודע?

(מדברים יחד)
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יוסף (ג'ו) ניסימוב :מר פביאן ,דקת דיבור.
משה פדלון:

בבקשה ... .דקה... ,

אייל פביאן:

 ...אני אדבר על נושא מאוד חשוב.

משה פדלון:

ששש ,חברים.

מאיה כץ:

 ...מדברת שתי דקות ...

(מדברים יחד)
אייל פביאן:

זה נושא מאוד חשוב .אני הולך לדבר על עקירת וכריתת עצים וחשיבות
העצים לעיר הרצליה .קודם כל אני אשמח לומר ש,

משה פדלון:

למען גילוי נאות  ...שאתה העברת שאילתה ...

אייל פביאן:

לא ,אני מסכים .אני עומד להגיד את זה אבל אם אתה רוצה להגיד את זה
מברוק .אני במקביל לדברים העברתי פנייה ישירה לראש העיר  ...מקבל
תשובה ואני אמתין לה בסבלנות .הכול בסדר .אני חשבתי שחשוב בישיבה
הזו להגיד על זה כמה מילים בגלל העיתוי ולשים את זה על סדר היום לפחות
בדברים .אנחנו תומכים חד משמעית בנת"צ עם תחבורה ציבורית ועבודות
בנייה והתחדשות עירונית ופרויקטים .יחד עם זה אנחנו כולנו יודעים,
התושבים של הרצליה ,שלעצים יש תועלת עצומה במרחב העירוני .הדבר
הזה מוכח מדעית ,זה משפר את איכות האוויר ,תורם להורדת טמפרטורה,
עוזר לילדים ,עוזר להורים,

דובר:

צל טבעי.

אייל פביאן:

צל טבעי וכולי וכולי .ידוע גם שהזמן שדרוש לעצים לגדול ולהתפתח זה שנים
רבות ולפעמים עשרות שנים וגם עצים שכורתים אותם וגוזמים אותם חזק
מדי כדי להתפתח לעצים בוגרים מחדש לוקח להם הרבה מאוד זמן .לכן
עצים הם נכס עירוני והפגיעה בהם דורשת תיקון שנים ארוכות ועשרות
שנים .לכן אנחנו שומעים לאחרונה על כריתת ועקירת עצים ברחבי העיר,
במסגרת עבודות מבורכות ,תשתיות ודברים אחרים אבל לצערנו הם נעקרים
והורגים עצים ואני רציתי להסב את העניין הזה פה לתשומת לבכם כדי
שבמקביל לשאילתה שאני שואל הגשתי לראש העיר ,הדבר היה על השולחן
ותראו מה אפשר לעשות כבר בשבועות הקרובים .אני כבר לא מדבר על עצים
לשימור שעוקרים אותם פה ושם ,יש עצים שמוכרזים כעצים לשימור וצריך
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להקפיד עליהם .אני פניתי בבקשה לראש העיר בשאילתה לקבל מידע מתי
עושים איזה דיון רציני בנושא בעיר ומוציאים הנחיות מחייבות גם לגורמי
חוץ העובדים בשטחי השיפוט של העיר הרצליה וגם לצוותים מקצועיים
בוודאי שבעירייה ,איך שומרים על העצים ,נזהרים עליהם וגם בתכנון של
בניינים חדשים שומרים על השורשים תוך כדי.
יונתן יעקובוביץ' :שיינטעו אותם מחדש באפולוניה.
צבי וייס:

 ...שאילתה בתוקף?

אייל פביאן:

זה לא שאילתה .השאילתה בתוקף ,אני ביקשתי,

יונתן יעקובוביץ' :אגב ,אני מציע ,אני מציע גם ליהודה וגם למשה לבחון ברצינות ,כי אנחנו
יודעים שכל הצמחייה שיש באזור של אפולוניה עוזרת נורא בכל העניין של
הטיפול בזיהום שם ,כי בסופו של דבר הפעילות הטבעית שם עוזרת אז אם
כבר יש עצים שכורתים אותם או משהו כזה קחו אותם  ...תשתלו אותם
באפולוניה.
משה פדלון:

 ...תשובה קצרה ואני אשב איתך ארוכות .שום עץ לא ייכרת בעיר בלי
שיקבל אישור של המפקח מטעם משרד החקלאות .אין דבר כזה.

דובר:

מה זה קשור ...

משה פדלון:

יש פה ...

דובר:

אנחנו לא מדברים על חוק.

דנה אורן-ינאי :סליחה ,אבל לא היית בונה נת"צים ולא היית עושה שבילי אופניים היה בא
ואומר למה אין תחבורה ציבורית ,מי שנוסע ברכב פרטי יוצר זיהום .חבר'ה,
בואו .אי אפשר ,יש פה,
(מדברים יחד)
משה פדלון:

 ...תקבל  ...כמה שיותר עצים .מאז ועד היום אגף שאיפה שתל אלפי עצים.

דוברת:

 80אחוז מהם בהרצליה הצעירה.

דובר:

היא דוברת ראש העיר?

תמר לרנר:

אני רוצה אבל להגיד משהו רגע ,בסדר?

(מדברים יחד)
תמר לרנר:

אתה מתייחס ספציפית עכשיו לעניין של עצים שהם בוא נגיד באחריות
העירייה ואני חייבת להגיד על הנושא הזה שאני אישית התקשרתי איזשהו
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יום למוקד  106על עץ שמול הבית שלי בשטח פרטי כרת את העץ ובוודאות
אין לו ע ליו אישור .עכשיו ,ניסיתי להגיש תלונה ,אמרו לי טוב ,תנסי להשיג
את רשות היערות ,את  ...וכולי וכולי וכולי .לא קרה עם זה כלום והנושא
הזה לא נאכף.
משה פדלון:

אין לי ספק,

תמר לרנר:

אז צריך,

משה פדלון:

החוק לא מאפשר לי להיכנס לחצרות,

יונתן יעקובוביץ' :מה ,בתוך הבית הוא כרת את העץ?
תמר לרנר:

זה גבול בין השטח שלו לשטח שלי.

(מדברים יחד)
תמר לרנר:

הנקודה היא שאתם צריכים לעזור ...

מאיה כץ:

אנחנו מגישים לכם כרגע מסמך לפי סעיף ,פרק שלישי ,סעיף  9א' ב' לזימון
ישיבת מועצה שלא מן המניין  ...חברי מועצה,

דוברת:

אחרי הבחירות?

מאיה כץ:

הנה ,יש פה את הזימון ,לפי החוק ולפי התקן.

יהודה בן עזרא :מה החוק אומר?
מאיה כץ:

החוק אומר שאפשר גם להגיש את זה גם אם זה לא הוחלט ברוב של שליש
מחברי המועצה בישיבת חברי מועצה  ...נתראה בשבוע הבא.

-סוף הישיבה-
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