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 פרוטוקול

ב, אנחנו נתחיל עם הישיבה של קודם כל ברוכים הבאים וערב טו: יוסף )ג'ו( ניסימוב

 האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברות העירוניות, פיתוח התיירות,

פיתוח הרצליה ולאומנות ותרבות, אבל לפני זה דקה, יש לכם את האייפדים  

 החדשים היום, אני מבקש להשתמש בהם כמו נרות חנוכה, לראותם בלבד,

 סות להוריד דברים, לא לשנות קודיםאפשר גם ל.., לא לקחת הביתה, לא לנ 

 כי זה משמש גם את הוועדות לתכנון ובניה. זה לא מצחיק, תהיו נחמדים, זה 

 לא צנחנים פה כל דבר רואה לוקח, זה... השומר הצעיר. 

 למה אבל לא יכול להיות ... כמו בוועדת בניין עיר? יהונתן יסעור:

 מנת אותי, אני לא יודע מה זה ועדת בניין עיר.יוסף )ג'ו( ניסימוב: לא יודע, אף פעם לא הז

 אני אסביר לך. דוברת:

 איך אני יודע איזה דף לפתוח? יהונתן יסעור:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: יוני יסביר לכם בשתי מילים איפה זה נמצא.

 זה מאוד פשוט וזה מאוד מכוון. דוברת:

 ייל למטה שכבראתם רוצים הסבר מיוני? יש לכם את האייקון של האימ יוני:

פתוח לכם, יש לכם שני אימיילים. התחתון זה זימון לאסיפה כללית  

שמתחילים איתה ואחרי זה זה הזימון לישיבת מועצה, יש לכם כל מיני 

 קבצים שם לפי הסידור של רינה, לכל סעיף יש סעיף,

 אבל לא כתוב הסעיף. יהונתן יסעור:

 רשום סעיף בהתחלה, אני אראה לך. יוני:

 סליחה, עכשיו זה עוד לא ישיבת המועצה, זאת לא ישיבה פתוחה. ברת:דו

 זאת לא הישיבה הזאת, תיכנסו לישיבה הבאה בבקשה. דובר:

 למה זה לא מופיע, יהונתן יסעור:

 כולם ילמדו, יפתחו.  דוברת:

 טוב יוני סיימנו?יוסף )ג'ו( ניסימוב: 

 כן. יוני:
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שה ברשותכם, הישיבה הראשונה ישיבה, בועז יוסף )ג'ו( ניסימוב: אנחנו מתחילים בבק

 בבקשה.

אני אדבר על שלוש החברות ברשותכם כמקשה אחת ולאחר ערב טוב לכולם.  בועז:

 מבקשיםמכן אני אסביר אולי כל חברה וחברה, כי יש שוני. אנחנו בעצם 

לתקן את התקנונים של כל החברות, בישיבת המועצה זה יהיו גם עמותות. 

מאמר מוסגר, זה פרי יוזמה שלנו כתוצאה מתיקוני חקיקה אני רק אומר ב

ותיקוני הסדרה שהיו במרוצת השנים של משרד הפנים. יזמנו את זה, זה 

לקח תהליך ארוך מאוד מול משרד הפנים אבל אנחנו פה עם מוצר שבעצם 

קיבל את אישור משרד הפנים. בעצם בגדול מדובר בהתאמות לתיקוני 

עברו בשנים האחרונות, ולגבי החברה לאומנות חקיקה של חוק החברות ש

ותרבות גם תיקוני חקיקה שקשורים לחברה לתועלת הציבור. בנוסף משרד 

הפנים ביצע שינויים מסוימים ונהלי הסדרה, אני צירפתי מסמך, מצורף 

מסמך שלי שמפרט בעצם את עיקרי הדברים, אני מניח שאין טעם לחזור על 

ול לכל חברה בתמצית, באמת בשתי שורות, ואם כל הדברים. אני רק אולי יכ

יש למישהו שאלות אני אשמח. שלוש החברות שאנחנו מדברים זה החברה 

לפיתוח הרצליה בע"מ, מה שמוכר כחברה הכלכלית. העירייה מחזיקה פה 

במלוא המניות, החברה נוסדה, היא חברה ישנה ולכן יש לה מה שנקרא גם 

ים כאן לחלוטין את התקנון בתקנון חדש. תזכיר וגם תקנון, אנחנו מחליפ

התקנון הישן הוא תקנון מאוד מיושן, לא מודרני, אנחנו מחליפים אותו 

-לחלוטין. הדבר שאני רוצה לציין כאן זה שדירקטוריון החברה מונה חמישה

עשר חברים כולם מתמנים על ידי מועצת העיר, חמישה נבחרים, חמישה 

בור, זו החברה הזו. החברה השנייה היא עובדי עירייה וחמישה נציגי צי

החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה, מה שמוכר כחברה תאגיד 

המרינה. גם שם יש תזכיר ותקנון, גם פה אנחנו מחליפים את התקנון 

עשר -לחלוטין בתקנון חדש ומודרני. הדירקטוריון של החברה ימנה שבעה

, חמישה חברי מועצה, חמישה , מתוכן מתמנים על ידי מועצת העירחברים

עובדי עירייה, חמישה נציגי ציבור, כולם מתמנים על ידי מועצת העיר. שני 
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נציגים נוספים מתמנים על ידי החברה הממשלתית לתיירות, הם לא נציגים 

של העירייה, הם נציגים של החברה הממשלתית לתיירות. החברה השלישית 

ה לתועלת הציבור ופה יש רק היא החברה לאומנות ולתרבות, היא חבר

תקנון, זה חברה יחסית חדשה, יש בה רק תקנון. אנחנו מתקנים וקיבלתם 

בגוף התקנון מסומנים כל השינויים שאנחנו מבקשים לעשות. אנחנו 

מגדילים כאן בגלל הגידול בהיקפי הפעילות והרבה מרכזים שנכנסו, אנחנו 

ם, חמישה, תמיד זה שער במקסימו-מגדילים את מספר החברים לחמישה

שליש שליש שליש, אלא אם אני אומר אחרת, חמישה חברי מועצה, חמישה 

עובדי עירייה וחמישה נציגי ציבור. כמו שאמרתי, בגוף התקנון של החברה 

לתועלת הציבור יש לנו סימונים איפה אנחנו מתקנים בחברה הכלכלית 

ש שאלות גם פרטנית ובמרינה החלפנו תקנונים לחלוטין. מונח לפניכם, אם י

 וגם כללית אני אשמח לענות. 

 יש לי שאלה. התקנון החדש נכנס למעשה ... קוממי: ףיוס

התקנון החדש מועצת העיר צריכה לאשר אותו, לאחר מכן זה מגיע למשרד  בועז:

הפנים, משרד הפנים אמור לאשר למרות שכמו שראיתם יש כבר חותמת 

אושר. פורמלית הם יצטרכו לתת את משרד הפנים על התקנון, כלומר זה מ

האשרור ולאחר מכן אנחנו שולחים לרשם החברות, לרשם העמותות וזה 

 אמור להיכנס לתוקף.

 ואז ייבחרו עוד אנשים, קוממי: ףיוס

 אתם כבר, בועז:

 יש חלק. קוממי: ףיוס

לדעתי כבר הבחירה נעשתה בהתאם לתקנונים המעודכנים כי ידענו, היינו  בועז:

 עם משרד הפנים ובעצם מספר החברים כבר מתואם. מתאומים

 האם התקנון מדבר על אותם כמויות של אנשים ש... קוממי: ףיוס

חברים שאלות? צריך להצביע חברה חברה. החברה העירונית לפיתוח  משה פדלון:

פה אחד. החברה לפיתוח התיירות בהרצליה בע"מ, מי בעד? מי נגד? נמנעים? 

? נמנעים? פה אחד, תודה רבה. החברה לאומנות הרצליה, מי בעד? נגד
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 ותרבות הרצליה, מי בעד? פה אחד, תודה רבה.

טוב אני רק רוצה להעיר איזושהי הערה קטנה. אם אני לא טועה בחלק  מאיה כץ:

מהתקנונים, בכולם ובחלקם הייתה בקשה להגדיל את כמות הדירקטורים, 

ני לא יודעת אם בעוד כמה. אני יודעת שזה היה בחברה לפיתוח התיירות וא

אני רק רוצה לציין שבהמשך לגידול היחס בין חברי הקואליציה לאופוזיציה 

 צריך להישמר, בהנחה ותקבלו על זה אישור. 

...מתואמים עם זה כי אנחנו כבר קיבלנו בעצם אישור מקדמי ממשרד  בועז:

 הפנים.

 זה האישור הקודם? מאיה כץ:

 בעצם, נכון. אז האישורים שלכם זה בועז:

 אני פשוט פספסתי את ההתחלה, אז מה שהצבענו בישיבות הראשונות? מאיה כץ:

 זה תואם את זה. בועז:

 אז זה לא תוספת. מאיה כץ:

 לא. בועז:

 זה במקסימום כרגע. דובר:

 אנחנו עבדנו במקביל ב... דוברת:

 בסדר גמור. מאיה כץ:

 

 אישור פרוטוקולים –סעיף א 

 מתחילים בישיבת המועצה מן המניין. נתחיל עם אישור פרוטוקול, ב:יוסף )ג'ו( ניסימו

 רגע זה אומר שאנחנו פותחים את המייל השני? מאיה כץ:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: יוני תן להם כיוון איזה הם פותחים.

 העליון.  יוני:

 איפה שכתוב זימון ישיבת מועצה מן המניין. דובר:

 זה מהם הוא הזימון לישיבה?ואז יש הרבה ריבועים, אי דוברת:

 מתחילים מלמטה למעלה? מאיה כץ:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: חבר'ה... אתם ביקשתם את זה...
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 צריך להיות מצגת שמוצגת לכולם, שמישהו אחד ינהל את המידע... דובר:

 מה קרה למזגן? דוברת:

תיקנו אותם, הם  יוסף )ג'ו( ניסימוב: המזגנים לא עבדו פה עד לפני חצי שעה היו תקולים,

 עובדים פה כבר קרים, למעלה עוד חם, לאט לאט נסתדר עם זה. 

 זה כבר פעמים זה קרה. דוברת:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: נכון אני מודה, אני אשקול צעדים נגדיים, נשמעתי נגד עצמי.

 יש בעיה תקציבית? דוברת:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: לא, אין שום בעיה תקציבית.

-ו 15ניסימוב: אפשר עם אישור פרוטוקולים חברים? יובאו לאישור פרוטוקולים  יוסף )ג'ו(

... ההצעה לסדר של מר פביאן  15, הערות לפרוטוקולים. בפרוטוקול 16

בנושא המשכיות חינוכית, חינוך עירוני ומפוקח מגיל לידה כפתרון לוגיסטי 

מסמך למשפחות העיר, יתוקן המשפט כלהלן, מר פביאן ... במסגרת ה

שהביא לראש העירייה בנושא מפורטות כלל הפעולות הנדרשות והמבוקשות 

בסעיף שונות יוספו דבריו של מר  15בתחום הבטיחות הפיזי, בפרוטוקול 

וסרמן במסגרת דקת הדיבור. מר וסרמן העיר כי שמח על הפרסום בנושא 

קול איסוף ..., עם זאת מבקש כי במקביל לפרסום תבוצע גם אכיפה, בפרוטו

במסגרת דיון בנושא פרויקט פינוי בינוי ברחוב עזרא הסופר, יתוקנו  16

דבריה של גברת ... כלהלן, אמרה כי בפגישות עם ראש העיר הציע ראש העיר 

מספר אופציות חלופיות כפיזור לחלוקה לשני מוסדות חינוך והצבת 

 קרוואנים בפיזור, לא ברור מדוע חזר בו מההצעות האלו למרות שנשאל

במפורש שאם יתמוך בהם, במידה וההורים יחליטו כי זו החלופה בה הם 

במסגרת דיון בנושא המועצה הדתית יוספו דבריו  16מעוניינים. בפרוטוקול 

של מר ועקנין כלהלן: בהתייחס להצעתו בהכרה כשרות תוספת אחרת, 

כל בית עסק להתכבד בכשרות שונה אך ידוע הבהיר כי אף אחד לא ימנע מ

כי רוב רובו של הציבור הדתי לא ייכנס לעסקים אשר החזיקו סוג זה  מראש

 של כשרות. נצביע עכשיו? הפרוטוקולים מאושרים? תודה רבה.
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 עדכון רה"ע –סעיף ב 

 18,655בספטמבר כסדרה,  1-ערב טוב לכולם. שנת הלימודים נפתחה ב משה פדלון:

ם... אני רוצה לציין תלמידים. במהלך השבוע סיירנו בכל בתי הספר היסודיי

מיליון שקלים, וזה  52-שהשקענו במהלך הקיץ בשיפוצים שדרוגים, כ

המקום להודות לכל אגפי התפעול שלנו, נמצאים פה אגף החינוך, אגף 

התב"ל, אגף שאיפ"ה, ביטחון ומיחשוב... באמת מאמץ עירוני אחד גדול 

בעיות בהסעת  הביאו אותנו לפתיחה חלקה של שנת הלימודים... ציינו שיש

תלמידים התיכוניים ממערב העיר למזרח העיר, קיבלתי החלטה לפתוח קו 

אוטובוסים עירוני שלנו, שני אוטובוסים אוספים את התלמידים ממערב 

העיר למזרח העיר, לבתי הספר התיכוניים וחטיבות... הכל עובד על פי 

ולוניה, התכנית. אתמול ערכנו הפנינג גדול בבית קינן, מצילים את אפ

השתתפו סגני ראש העירייה, חלק גדול מחברי המועצה ואנחנו נמשיך לעשות 

אתר טבע נדיר ויש לנו עדיין מאבקים משפטיים. אנחנו הכל כדי לשמור על 

יחד עם התושבים נעשה הכל כדי שלא יבנו שם. קיבלתי החלטה שאנחנו 

עו לכאן שישי הבא, הם יגי-מאמצים את הסוחרים בעוטף עזה ביום חמישי

למרכז העיר, לשער העיר שימכרו את מרכולתם. אנחנו גם נצא עם תשדירי 

פרסום על מנת להביא את כל אזור השרון לכאן, זה פעולה שמתבקשת, בכל 

זאת הם נתקעו עם הרבה מאוד סחורה ואני בטוח שזה יצליח לנו, אתם 

ירוני, מוזמנים. לפני כשלושה שבועות מונתה מנהלת חדשה בבית ההורים הע

שמה רותי תדהר, כאן אני מאחל לה בהצלחה. בית ההורים העירוני יעבור 

בקרוב מתיחת פנים כדי להתאים אותו למציאות המשתנה ואני בטוח שהוא 

יעלה על דרך המלך. העירייה נערכת יחד עם האגפים לחגי תשרי ... בראש 

 השנה, במהלך חג הסוכות חלוקת מזון למשפחות ...  עד כאן.

 

 עדכון מ"מ מנכ"ל –יף ג סע

יוסף )ג'ו( ניסימוב: תודה רבה לראש העיר. עדכון ממלא מקום מנכ"ל זה אני ודוברות 

העירייה. פרסום ויחסי ציבור לפתיחת שנת הלימודים בגנים ובתי הספר 
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כולל הפקת סרט קצר, שילוט חוצות, שינו את כל בתי הספר אזהרה מפני 

רסום פתיחת העונה החדשה של היכל הכנסת מזונות אלרגיים, קמפיין פ

בעיר, תקשור יחסי ציבור להפנינג הפתיחה מצילים את אפולוניה שמנהל כאן 

... השנה בתנועות הנוער, הפקת אירוע הנצחה על שם בית קינן, קמפיין 

נפתלי בלס, הפקת ... להנצחה לעמיצור שפירא בציון רצח הספורטאים 

ארוחת ערב לעובדי עירייה... זה  במינכן, י"א הספורטאים, הפקת אירוע

 120-יקרה בעתיד, והכוונה לפרסום ... אגף תב"ל סיים את שיפוצי הקיץ ב

העבודות כללו צביעה מוסדות חינוך במקביל בצורה מוצלחת, ללא תקלות, 

של מוסדות חינוך, מתקני חצר, התאמות מרחבי נדידה, נגישות, מעליות, 

ותים, החלפת חול בארגזי חול, החלפה החלפת קווי מים לביוב, שדרוג שיר

ותיקון מזגנים, בניית ריהוט וחידוש מטבחים, החלפת תאורה ללדים, צביעת 

סימוני כבישים ומענה לוגיסטי ובטיחותי לכל אירועי הקיץ. אנחנו עושים, 

כבר התחלנו את ההיערכות לחורף, סקר וניקוי קולטנים, ניקוי תעלות מים 

וי בשתי תעלות מאוד מז'וריות באזור של מערב וליד פתוחות, ביצענו כבר ניק

ה..., כל ציוד הכוננות, ציוד אישי, תדריך לכל אנשי הכוננות שעשה שמואל 

 .אתמול. נערכים למתיחת בכיכר דה שליט, קירוי אפטי במתנ"ס יד התשעה

... מל"ח משולבת של פיקוד עורף עם משרדי ממשלה ומל"ח שתהיה בתחילת 

ביטחון סיכם חודשיים מוצלחים בתחום האכיפה מטרדי רעש נובמבר. אגף ה

אחוז בכמות התלונות  28והפרעות, צריך לציין שהשנה חלה ירידה של כמעט 

בנושא הפרעות מנוחה ומטרדי רעש, בחודשי הקיץ מול התקופה המקבילה 

אשתקד. בתחילת פתיחת שנת הלימודים היה איוש מאבטחים באיוש מלא 

א נקלטה במחוז /2200הנדסה מעדכן שתכנית הר/ עם אפס תקלות. אגף

שהוצג לדיון להפקדה בוועדה המחוזית בחודש נובמבר. אגף תקשוב מערכות 

מועצה ואנחנו נלמד  PAPERLESS-מידע, הם סובלים עכשיו מהפטנט של ה

ונשתפר לאט לאט, יש לכם את האייפדים האלה. אני שב ומבקש לא להקליד 

א לשנות סיסמאות כי הם משמשים לעוד ועדות, עליהם דברים חיצוניים ול

ובוועדה המשותפת עם אגף מערכות מידע עם אגף משאבי אנוש החל מחודש 
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הבא תלושי שכר יהיו במדיה מגנטית, והאגף נתן מענה לצרכי מחשוב בתי 

מחשבים ניידים,  470מחשבים נייחים,  440הספר ... רכש משמעותי שכלל 

מקרנים. אגף הרווחה, מחלקת משפחות  51-ו מחשבים ניידים למורים 444

ילדים  87-לספטמבר ... ל 1-ילדים בסיכון החלו פעילות ב 600ילדים ונוער, 

מגיל גן עד כיתה ד'. המחלקה לאוכלוסייה מבוגרת, ביום רביעי יתקיים כנס, 

מחר, להעלאת המודעות בקרב אנשי מקצוע של היחידה למניעת אלימות, 

. בכנס יינתנו הרצאות מד"ר ... בנושא סעדים חוקיים וזה יקרה הערב בעיר

ותופעת האלימות והזנחה בזקנה, והרצאה בנושא טיפול חוגים, עוסק קליני, 

זה אמור להיות מרתק ומעניין. אגף שאיפ"ה פתח את שנת הלימודים עם כל 

המלצות של סקר בטיחות  ויישום העבודה שהוא עשה, ניקיון סביבתי, גינון

נו במוסדות החינוך. ברחוב האילנות בוצעה סוללת מדשאה כעצים שער

מגוננת מכנפי נשרים עד המרכז המסחרי, בצמצום רעש ואבק מהשדות 

הפתוחים מדרום. הוספת מתקני פעוטות וזוחלים בגינת עינב החדשה 

לבקשת התושבים, הורחבה הגינה הקהילתית ביד התשעה והגדילו את 

לחגי תשרי. תכנית הניקיון, ראינו כבר היום הקהילתית בן דורי, והאגף נערך 

היא פורסמה באישור עם הקבלנים. אגף החינוך, שנת הלימודים נפתחה ללא 

תקלות. מנהל האגף מציין מספר בתי ספר שהם לא ברשימת בתי ספר 

האפקטיביים והערכיים בישראל, תיכון היובל, תיכון הראשונים, תיכון 

מצוינות, ן ..., אולפנת צביה וכפר רזיאל. חדש, הנדסאים, תיכון דור, תיכו

אחוז זכאים לבגרות, שליש מהם סיימו  89.2מקרב כלל תלמידי הרצליה 

יחידות מתמטיקה. חזון שהתחיל לפני כמה שנים וקורם עור וגידים.  5בגרות 

 1,263גני ילדים,  4,488תלמידים התחילו את שנת הלימודים תש"פ,  18,566

 19חינוך רגיל ועוד  131גני ילדים,  150רצליה כעת עלו לכיתה א', יש בה

בחינוך המיוחד. רגע, זהו, מילה על נשים ממטה ... ערך יום צילומים 

ותערוכת שלמות, תערוכה שמציגה צילומי נשים שהתחילו במחלת סרטן 

השד, מועצת הנשים אימצה את הבית לחיילות בודדות שהוקם בעיר, 

י ומענה לצרכים שהחיילות צריכות. מביאים להן אוכל חם בימי שיש
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מנהיגות אישים, יצירת קבוצת מנהיגות שכל אחת תוביל פרויקט חברתי עם 

חזון לביצוע, עם פגישות אחת לחודש. תחילת סיוע משפטי, סגירת שיתוף 

פעולה עם הבינתחומי להכוונה משפטית לתושבות שפונות לסיוע במגוון רחב 

עובדי העירייה, הנהלת העירייה וחברי . אני מבקש לאחל בשם של נושאים

המועצה המשך החלמה מלאה ומהירה למנכ"ל שלנו יהודה בן עזרא. 

 שאילתות.

 

 שאילתות –סעיף ד 

על ידי מר רונן וסרמן בנושא שילוט בלוחות המודעות  1יוסף )ג'ו( ניסימוב: שאילתה מספר 

תן לתלות בהם לוחות מודעות עירוניים אשר ני 40-העירוניים. בהרצליה יש כ

שלטים בתיאום עם העירייה, התהליך כולל תשלום למחלקת השילוט אשר 

תולה את השלטים על הלוחות העירוניים, ואולם אין אכיפה על עסקים 

וגופים אשר תולים שלטים בלי לשלם למחלקה וגם אין פתרון במידה 

ת ותושבים תולשים שולטים שנתלו בצורה חוקית על ידי העירייה. ספציפי

השאלה מתייחסת לכך שבשבועיים האחרונים נתלו שלטים מטעם מפלגת 

לבן שמציינים כנס גדול של יאיר לפיד אשר נערך בשבוע שעבר -כחול

בהרצליה, השלטים הללו נתלשו מחלק גדול מלוחות המודעות, במרבית 

המקרים על ידי חרדים אשר ... שלטים הקשורים לאירועים דתיים ברחבי 

רות החלטת מועצה לפני כשנה וחצי שמבטלת אפשרות של העיר, זאת למ

גופים דתיים לתלות שלטים ללא תשלום בלוחות המודעות, ולהלן 

השאילתה, האם העירייה מודעת לכך שגופים שונים תולשים מודעות שנתלו 

בתשלום בלוחות המודעות העירוניים? ב' האם העירייה מודעת לכך שגופי 

וק וללא תשלום על גבי לוחות עירוניים, ג' היות דת תולים שלטים בניגוד לח

שעכשיו העירייה מודעת לשני הנושאים, מה בכוונתה לעשות בנושא וכיצד 

ניתן יהיה לבחון זאת לאורך זמן. תשובה, ניתן להניח שיש כאלה שתולשים 

מודעות, אין לנו דרך להילחם בזה ואיננו מתכוונים להיכנס לנושא. גופים 

ל תליית מודעות והמודעות שלהן מודבקות אחרי ששולמו דתיים משלמים ע
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כחוק. לאור שינויים ארגוניים בתחום רישוי עסקים, לאור כניסתה של 

מנהלת מחלקה חדשה לתפקיד, הנושא ייבחן ונהלים עדכניים יימסרו לכלל 

 הגופים, הגורמים העירוניים. רונן.

סעיף ב', האם אני אוכל להיות  קודם כל תודה, והשאלה הנוספת היא לגבי רונן וסרמן:

מעורב ולוודא באמת שכל מה שיש שם הוא משולם? כלומר להיפגש עם מי 

 שצריך כדי לוודא את זה.

 אי אפשר לקנות לוח שלם. דוברת:

 אני אוכל להיפגש לשבת עם רישוי עסקים? רונן וסרמן:

מציה שצריך, רונן יוסף )ג'ו( ניסימוב: מחלקת רישוי עסקים היא תיתן לך את כל האינפור

 שום בעיה. 

אפשר לקנות לוח שלם? לא, אני רציתי פשוט לפרסם את האופניים אבל כל  דוברת:

 הלוח כמו עוצמה יהודית, איך קוראים להם, ימנית.

 שאלנו אם אפשר לתלות בתשלום כמו שעשינו ב, :קוממי ףיוס

 , משלם,יש מדור מיוחד שמקבל את המודעותודאי, בטח שאפשר.  משה פדלון:

 אז קיבלנו תשובה שאין מקום. :קוממי ףיוס

יוסף )ג'ו( ניסימוב: יכול להיות שהשאלה הייתה על לוחות ייעודיים שהיינו תולים בזמנו 

 לבחירות ברחבי העיר.

 לא. יש לוחות מודעות ששייכות לעירייה היום, כן? :קוממי ףיוס

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: נכון.

 בקש בתשלום לשים מודעות.צלצלנו כדי ל :קוממי ףיוס

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: בסדר אני אבדוק את זה עם האגף.

אמרו אין מקום, אמרתי איך זה יכול להיות שאין מקום? אני אדבר איתך  :קוממי ףיוס

 ישירות.

על ידי מר רונן וסרמן, בנושא אכיפה על איסוף  2יוסף )ג'ו( ניסימוב: בסדר, שאילתה מספר 

י העיר. בהמשך לשאילתות בנושא שהוגשו כבר בעבר צואת כלבים ברחב

והיות שעדיין תושבים רבים מתלוננים על הנושא, ברצוני להבין מה בוצע על 

מנת להגביר את האכיפה בנושא צואת כלבים. כמה דוחות ניתנו בחודשים 
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, היות שכרגע אין אכיפה והיות שכרגע 2018אוגוסט -אוגוסט לעומת יולי-יולי

רייה מנסה להעביר בנושא לא עובד, מה בכוונת העירייה לעשות החינוך שהעי

כדי שתושבים יתחילו לנקות אחרי הכלבים שלהם. התשובה היא רמת פירוט 

הקנסות שניתנו על עבירה שהיא איסוף גללי כלבים לאורך השנים, נתונים 

 2015-לאוגוסט של אותה שנה. ב 31-מפרטים את המספרים מכלל שנה ועד ה

-קנסות, ב 29 2018-קנסות, ב 32 2017-תשע קנסות, ב 2016-ות, באפס קנס

קנסות. כפי שניתן לראות ... הנושא נאכף יותר ויותר. יצוין כי החוק  34 2019

מחייב כי פקח יראה במו עיניו ביצוע של עבירה, לכן הסיכוי לתפוס עבריין 

משאב  כזה ואת מעשהו הוא נמוך. פעילות הפיקוח בנושא זה דורשת הקצאת

ניים. מתכנן האגף לייחד שעתיים רב לעומת הייעוד של רישום דו"ח או ש

נוספות בכלל אנשי האגף, על המזכירות ועובדים שאינם פקחים יגיעו בשעה 

מוקדמת לשמש פקחים סמויים, בעת שהפקחים העירוניים יהוו כוח קרוב 

ככלי  נקודות במקביל בעיר, זאת 20-לתגובה בעת גילוי העבירה וזאת בכ

אכיפה נוסף, יצוין כי הכלי המרכזי הינו הסברתי. בהמשך הפעילות למיגור 

התופעה הוגדר צוות פעולה בראשותו של חבר המועצה מר איתי צור, הצוות 

כולל את גברת דורית בסמן דוברת העירייה, את עו"ד אייל רייך התובע, ד"ר 

עודד כץ נציג  יוסי מורדוך הווטרינר, גברת מאיה כץ חברת המועצה, מר

הפיקוח העירוני, גברת טלי יסעור נציגת קהילות, מר שחר לוי עוזר סגן ראש 

-היא יעקובסון, תושבת. פגישה בנושא נקבעה לתאריך ה-העיר, גברת לי

 , אני מניח שהתאריך כבר עבר.5.9.19

קודם כל תודה והשאלה הנוספת קשורה להאם מותר להעביר לפקח שיראה  רונן וסרמן:

עיניו בצילום וידאו תושב שעושה את הפעולה הזאתי ולקנוס אותו במו 

 בהתאם?

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: שתושב יצלם וישלח את זה לפיקוח?

 יש לי כבר סרטונים שאני צילמתי מהמצלמות אבטחה אצלי. רונן וסרמן:

 מה אומרת ענת? משה פדלון:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: בועז אתה מכיר את זה?
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 מה אומרת ענת? משה פדלון:

 עו"ד ענת קרן ברהב: תעביר ונבחן.

 ניתן להתבסס על תלונה של תושב? משה פדלון:

 אני התושב. רונן וסרמן:

עו"ד ענת קרן ברהב: אבל גם אם אתה צילמת יש צורך לזהות את הזה, אני לא יודעת, יש 

 ראיות, אתה רוצה להעביר, תעביר ונבחן.

או לא קביל? אפשר לתת קנס? הרי אני יודע שעל  ברמה המשפטית זה קביל :גוזלןגרי 

 גם עם על פינוי,פינוי זבל אפשר לתת קנסות על בסיס כזה דבר, השאלה 

 ואני צריכה לבחון, אנחנו נבחן,  עו"ד ענת קרן ברהב:

 יש לך את כל הממצאים כרגע אז מה יש לבחון? גרי גוזלן:

 גע, שהוא יעביר ונראה.עו"ד ענת קרן ברהב: לא, אין לי את כל הממצאים כר

 כי אם התשובה היא חיובית אפשר להגיד לתושבים שהם יתעדו,  רונן וסרמן:

אבל אם אני רואה בן אדם מבצע עבירה, רואה את הבן אדם כן או לא, זה  גרי גוזלן:

 פשוט,

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: אבל הפקח לא יכול לבוא לעצור אותו בגלל ש, מי הוא, יש תמונה.

 לא הפקח, לתת לו דו"ח, לקנוס את הבן אדם.  לן:גרי גוז

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: ...

 לא, העירייה, מה זאת אומרת.  גרי גוזלן:

 הוא לא יכול. רואה אותויוסף )ג'ו( ניסימוב: איך זה יגיע לשם. אם אין פקח באותו רגע ש

 בדיעבד.  גרי גוזלן:

 ל אני,יוסף )ג'ו( ניסימוב: ענת תבדוק, אני חושב שלא אב

 בפינוי זבל נתנו ככה פעם דו"ח וזה טופל.   גרי גוזלן:

 עו"ד ענת קרן ברהב: ... לא כל אחד.

 לדעתי אכיפה באמצעות מצלמה ... לא מתאפשרת.  מאיה כץ:

 עו"ד ענת קרן ברהב: זה יכול להיות שזה בעייתי, נבחן.

 קוח אמר לי עם כל הכבוד יוסף )ג'ו( ניסימוב: צילמתי והעברתי פעם רכב שחנה לא נכון והפי

 לכן הייתה פעם  כרגע, אתה יותר מפקח,לא פקח  אתהוהאהבה אי אפשר, 
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 ונמשיך, בסדר? שאלה מספר  הסמכה לפקח והיא נגמרה אבל אנחנו נלמד את זה

 על ידי מר יריב פישר. פרויקט עם בניה ב... ים, לאחרונה פורסם התנגדויות  3

 מלון השרון. מדוע עיריית הרצליה החליטה פרויקט בניה ב... ים, שטח ליד 

 עיריית הרצליה בראשות יעל גרמן לשמור  ניסתהלבנות בשטח זה למרות ששנים 

 ת קרקע חשובה וירוקה עבור העיר וכעתוד שעליו לא יבנושטח זה, כשטח  על

 ... נאבק כנגד בניית מלון דן כרמל, לכאורה נאבק בבניין במתחם הרצליה.  

 להמשיך לשמר את השטח הזה כשטח לטובת הציבור וכשל בניה  אפולוניה ...

 בניגוד למדיניות שהייתה שנים רבות בעירייה לטובת הציבור. תשובה, ניסיונה 

 של עיריית הרצליה, הוועדה המקומית בראשות גרמן להפוך את מגרש ... לשצ"פ 

כבר  באמצעות חילופי שטחים נדחה על ידי הוועדה המחוזית, ובהתאם ונזנח

 אז. כיום הוועדה המחוזית הפקידה תכנית לבקשת היזם והיא נמצאת בתהליך 

 התנגדויות. יריב.

 אני נמצא כרגע באתר של הכשרת היישוב, התב"ע מאפשרת במקור, כבר אז  יריב פישר:

 קומות. באתר של הכשרת  12יחידות,  15אנחנו התנגדנו, מאפשרת במקור   

 חדרים  140ה גם משקיעים, מדובר כבר על ים לזהיישוב מדובר כבר, והם מחפש

 מטר. מי שלא מכיר, בעצם מה שבזמנו ניסינו לעשות, וניסינו לעשות 7,000-ב

 אני חושב שבחוכמה למרות שהייתה ביקורת ציבורית מאוד מאוד גדולה על

 מועצת העיר שאישרה את החילופי שטחים המדוברים ומי שלא מכיר, בעצם

 איפה שהחניה נמצאת היום, אכדיה צפון זה נקרא אם אניחילופי השטחים זה 

 לא טועה, איפה שהחניה של הרצליה. הייתה ביקורת מאוד מאוד גדולה כי 

 למעשה היו שתי ..., שתי עבודות שמאות שאמרו שעיריית הרצליה צריכה לשלם

 מיליון דולר עבור החילופי שטחים האלה. בעצם 5-ל 3בין אם אני לא טועה, בין 

 צעקה הציבורית שהייתה והיא נכונה, שהחילופי שטחים הם שווים כי מדוברה

 בשטח ציבורי שבעצם יגמור את כל ההרחבה של מלון השרון, גם יעבור את 

 מטר בתוך קו המים 100הסתירה, זה בעצם סתירה על תכנית המתאר כי זה 

 לבנות שיתחילו לבנות, ואם לא אני לא מצליח להבין איך הם בכלל מצליחים 

 מטר כי נשאר להם חצי מזה. לכן אני לא כל כך מבין את ההחלטה  7,000
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 הזאתי, אתה באמת נאבקת במלונות דן אכדיה ואני מודה שאני לא הייתי בצד 

 שלך בעניין הזה כי חשבתי שכבר היה להם אישורים סטטוטוריים, כאן לא היה 

 ה, אני לא מצליח להם אישור סטטוטורי בכלל, היה אסור להם לבנות את ז

 להבין למה אתה לא הולך לבג"ץ ונלחם פה עד הסוף. מי בכלל תכנן את הרעיון?

 אין פה, יריב אין פה שום,  מאיה כץ:

 יריב בואו נסיים.  משה פדלון:

 ראש העיר אני רק רוצה לומר שני דברים. קודם כל זאת שאילתה, זה לא הצעה  מאיה כץ:

 לסדר,  

 צעתי, אני עונה לשאילתה, הגעתי לשאליתה,אני לא ה יריב פישר:

 רגע, ואני אומרת, ולעניין השאלה הנוספת שאתה התייחסת בזמנו  :עו"ד ענת קרן ברהב

 להיסטוריה אז כבר אז ועוד בימי גרמן הגשנו תכנית, תכנית שנדחתה על ידי 

  הוועדה המחוזית, נכון בעקבות הרעש הציבורי הגדול והרעיון הזה נזנח כבר אז,

 גם אז לא הוגש בג"ץ.

 הוא לא נזנח, גם יונתן יעקובוביץ' הציע אין ספור פעמים לעשות את חילופי  מאיה כץ:

 השטחים האלה כדי לשמור שם על ..., 

 בתקופה של יעל גרמן זה, יריב פישר:

 הוא לא נזנח, הוא עמד על סדר היון. מאיה כץ:

 עכשיו מעבר לכך, באשר לשאלות עו"ד ענת קרן ברהב: אבל הרעיון הוזנח כבר אז. 

 הפרטניות, אם יש שאלות פרטניות לגבי התכנית זה נושא לדיון בוועדה 

 המקומית ולא לדיון במועצת העיר.

 אני לא שאלתי עדיין שום שאלה. השאלה היחידה שלי הייתה למה אנחנו לא  יריב פישר:

 אישרנו להםכרגע לפי התב"ע כבר  יחידות דיור 50שבמקום  ,נלחמים במקום

 יחידות דיור.... מ 3כפול 

 , לא למקומית, לכן תמשה פדלון: אתה מדבר על שאלה תכנונית, התכנית הובאה למחוזי

 .המקום, זה לא המקום לדון בה. יש ועדה מקומית, היא צריכה לדון  

 האם אתה משה פדלון הולך להיאבק כמו שאתה יודע להיאבק בדן אכדיה  יריב פישר:

 שהצענו, אפשר להילחם את החילופי שטחים"ץ או לא? זה הכל, יש וללכת לבג
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 על זה, זה צודק, זה חברתי, זה משהו שאתה מאמין בו, ואני לא מבין למה 

 אנחנו כאן אומרים קדימה, תבנו לנו על הים.

 משה פדלון: חברים זה הולך לידון במחוזית, כיוון שיש גם מתנגדים,

 לא בכדי. עו"ד ענת קרן ברהב: והוא נזנח

 הולכים לטפל, השאלה הייתה אם נאבקים בזה או לא נאבקים אבל אתם שוב  מאיה כץ:

 בזה, זו השאלה הנוספת.

 משה פדלון: מאיה את חברת הוועדה, זה יבוא לוועדה ונדבר על זה בוועדה, את חברה 

 בוועדה. אם צריך נעביר את זה למליאה.

 עובר לוועדה, הם כותבים שהתב"ע אושרה.לפי מה שהם כותבים פה זה לא  יריב פישר:

 משה פדלון: לא, לא הבנת. אני בא ואומר, זה היום במחוזית, אנחנו בשלב של התנגדויות,

 תושבים, גם אנחנו מתנגדים להרבה מאוד דברים אבל הדברים האלה יידונו  

 בוועדה עצמה ולא פה, מצטער.  

 אני מצטער, אני שאלתי... יניב פישר:

 קרן ברהב: לעניין הוועדה המקומית אני בהחלט יכולה לענות. עו"ד ענת

 אני מבין שאנחנו מתנגדים, זה התשובה שלכם. מחכים שזה יחזור ואנחנו  יניב פישר:

 מתנגדים, זה ההבנה.

 משה פדלון: אני לא אמרתי שום דבר, יש ועדת משנה לתכנון ובניה, היא סופרמנית לשבת

 ולדון בנושא.  

 מה העמדה שלך בעניין? אבל מאיה כץ:

 מאיה פדלון: אני לא רוצה לענות, אני יושב ראש הוועדה, אני לא חושב שאני צריך להגיד את 

 לא, ?זה פה. אם חברי הוועדה לא יודעים מה העמדה שלי אני אצא בפורום הזה

 צריכים להגיע לנהר, נחצה אותו.

 מה העמדה שלך בעניין? זה התשובה שאתה לא רוצה להגיד למועצת העיר יריב פישר:

 משה פדלון: לא.

 הוא פועל בהתאם להחלטות.  דובר:

 על ידי מר יריב פישר, תרשמי שראש העיר יוצא. 4יוסף )ג'ו( ניסימוב: שאילתה מספר 

 )משה פדלון יוצא(
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 חוץ מספר ..., איתור מנהל/-לאפריל פורסם מכרז פנים 29-יוסף )ג'ו( ניסימוב: בתאריך ה

 רבות נוער וספורט. בימים האחרונים נתגלה כי לתפקיד ככל מנהלת אגף ת  

 הנראה מונתה גברת שירי רפפורט, בתו של ראש העירייה. מדובר בתפקיד 

 אחוז מתקציב העירייה לשנת  8.4המחזיק בתקציב הרביעי בגודלו בעירייה, 

 . במסגרת אחריותה וסמכותה ניהול תחומי התרבות, נוער, ספורט, צעירים2019

 ירועים, ניהול ואחריות כוללת על כל נושא ההקצאות, הרכש וההצטיידות וא

 באגף, כאשר רק לפני מספר שבועות פורסמה הנחיה חריגה של מנכ"ל העירייה 

 שי אשר בעלה של שירי, רן -על הפסקה להתקשרות עם חברת ההסעות רן

 לפי רפפורט הינו בנם של בעלי החברה ומשמש כסגן המנכ"ל ומנהל התפעול. 

 ההנחיה, בהתאם לחוות דעת הוועדה לניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות 

 המקומיות, שהתקבלה עתה ואשר על פי האמור בה נועדה למנוע חשש לניגוד 

 עניינים מכאן ולהבא, סבורה להיות מניעה בהתקשרות עריה וגופיה עם חברת

 ה להוציא הנחיה. כמו שי, לפיכך על מנת למנוע ספק קיבלה העירייה החלט-רן

 כן תהיה אמונה רפפורט על ועדה ניהולית של תחומי התרבות והאומנות, תרבות

 הצעירים, חיילים, הפנאי, ספורט, טקסים, מופעים ואירועים, תחומי נוער ו

 החינוך הבלתי פורמלי, ספריות עירוניות, קהילות העיר, בכלל השכונות 

 ועדוני גמלאים ותרבות תורנית. מדובר ומרכזים קהילתיים, מועדוני נוער, מ

 בתפקיד בכיר משמעותי ביותר המחזיק מעבר ל... כאמור, למאגרי מידע רגישים

 באשר לאוכלוסיות רבות ומהימנות בעיר. לאור כך אבקש לדעת, א' לאור 

 הבחירה האם התקבל אישור של הוועדה לניגוד עניינים בנושא העסקת קרובי

 האם יש טווח סביר לעניינים שבתו של ראש העירייה משפחה במשרד הפנים. ב'

 מונתה לאחד התפקידים הבכירים בעיריית הרצליה. ג' בתו של ראש העיר 

 מכהנת במספר רב של דירקטורים בחברות עירוניות וחולשת על תקציבים רבים 

 ומספר רב של עובדים, וכמו כן מעורבת בפעילות ענפה מאוד של הרשות   

 חברותה במוקדים אלו עברה את אישור משרד הפנים, במידה  המקומית. האם

 וכן אבקש לקבל את האישור. אבקש לקבל את המכתב שנשלח בנושא לטובת 

 אישור העניין למשרד הפנים ומשרד המשפטים, ואת אישור משרד הפנים 
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 פורסם מכרז 29.4.19ומשרד המשפטים לתקינות הנושא. תשובה, א' בתאריך 

 הלת אגף תנו"ס בעירייה ולאחר תהליך בחינה ומיון ארוך, תפקיד מנהל/מנ

 גברת רפפורט לתפקיד  2019ל...  18לרבות מבחן במכון חיצוני נבחרה בתאריך 

 אגף תנו"ס ... לאור קרבת המשפחה לראש העירייה המינוי טעון אישור  מנהלת

 של ועדת השירות לעיריות עם משרד הפנים והליכים הנלווים לכך, לא של 

 הוועדה לניגוד עניינים. יצוין כי מינויה של מנהלת רפפורט כמנהלת מחלקתית

 נוער וקהילה אושר על ידי מועצת העירייה ועל ידי ועדת השירות לעיריות 

  21-במשרד הפנים. גברת רפפורט עובדת במחלקת תנו"ס, באגף תנו"ס למעלה מ

 מקצועיים של גברתשנים באופן מסור, מקצועי, אמין וללא דופי. כישוריה ה

 רפפורט נבחנו הן על ידי ועדת הבחירה המקצועית והן על ידי מכון חיצוני פילת

 מועמדים כשירים במכרז פומבי.  14והיא נמצאה מתאימה ביותר מתוך 

 בנסיבות אלה אין ספק שמבחינה מקצועית גברת רפפורט היא המתאימה ביותר

 יה לא הייתה מתעוררת לתפקיד, ואלמלא קרבתה המשפחתית לראש העירי

 שאלה בנדון. בנסיבות העניין ועדת השירות לעיריות במשרד הפנים ולא 

 העירייה, היא שתחליט אם וכיצד ניתן לאשר את המינוי. בשל תפקידה כמנהלת

-מחלקת באגף החינוך אמורה גברת רפפורט על פי החלטת מועצת העירייה מ

 ותת בני הרצליה כדירקטורית לכהן כחברה לוועד המנהל של עמ 11.12.2018

הדירקטורים מ מהכיוון שכמבחברה למרכזים קהילתיים הרצליה בע"מ, 

... טרם אושרו על ידי משרד הפנים, לפיכך בשלב זה הם בכללם  החדשים

 משמשים כמשקיפים בענייני הדירקטוריון, הוועדה מנהלת לפי המקרה. יריב.

 את מי אני שואל? יריב פישר:

 אותי. דוברת:

 יריב תדע לך שאילתה קטנונית, אני אומר לך, ממש קטנונית. אין מקום  עופר לוי:

 לשאילתה כזו ואני אומר לך את זה גם כאחד שעובד איתה, גם כאחד שישב  

 בוועדה וגם כאחד שקיבל את התוצאות של המבחנים. זה סתם קטנוני, זה מה  

 שאני יכול להגיד לך. מיותר אפילו.  

 יסימוב: יריב היה, היה ממלאת מקום ראש העיר.יוסף )ג'ו( נ
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 קודם כל אני שמח על התשובה הכנה סוף כל סוף כי התשובה הראשונה הייתה יריב פישר:

 שלא הייתה בחירה ... שהייתה כבר בחירה ואנחנו יודעים שהייתה כבר בחירה  

 ואני שמח על התשובה הכנה. דבר שני אני מנסה לא לדבר על המי שאנחנו   

 מדברים עליו כבת ראש העיר כ... כי היא בית ראש העיר וזה מאוד מאוד חשוב   

 לעניין הזה. לא יכול להיות ואני מדבר אליך, שאתה כפוף לראש העיר ואתה   

 היית חבר בוועדה הזאתי, הייתם צריכים לדעת את זה לפני. אין מה לעשות, יש 

אחרת לגמרי, איך אתה יכול דברים שהם רגישים, הייתם צריכים לעשות ועדה 

 לבת של ראש העיר כשאתה בוועדה? כולכם כפופים לראש העיר, להגיד לא 

 מקבלים ממנו משכורת בסוף החודש ולכן הביקורת שלי היא מאוד מאוד גדולה

בעניין הזה. דבר שני, את כל האישורים האלה שאמרתי שצריכים להגיע, למה 

 ם את זה? למה להחליט עכשיו בוא נחכהלא לדאוג לאישורים האלה לפני שעושי

 לאישורים האלה, כאן לפי דעתי,

 עו"ד ענת קרן ברהב: כי זה ההליך.

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: חבריה שנייה אחת. שאלה נוספת יריב.

 שי לא צריך אישורים ובסוף כן צריך אישורים, עובדה-אז כמו שאמרתם שרן יריב פישר:

 ייתם צריכים לעשות את זה לפני, זאת חוותשגם כאן צריך את האישורים וה  

 דעתי.  

 רגע סליחה אני אענה, רגע. דוברת:

 עו"ד ענת קרן ברהב: זה נעשה לפני. 

 אבל הוא לא שאל שאלה.  דובר:

 עו"ד ענת קרן ברהב: הדרך היא שקודם ממנים ואז מעבירים לאישור, לא מתחילים בתפקיד 

 לפני שמקבלים את אישור הוועדות.

 אני רוצה להגיד דבר אחד, אנחנו עקבנו אחרי התהליך הזה, התהליך הזה היה פישר:יריב 

 עקום, אנחנו יודעים אנשים ש,  

 אולי תעבדו לפי הפרוטוקולאבל זה לא הצהרה שלך, יש לך שאלת המשך וזהו,   דובר:

 של ... מועצה.  

 ו לא ראיינו אותם,אנחנו יודעים אנשים שהציעו את עצמם לתפקיד הזה, אפיל יריב פישר:
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 לא קראו להם לשום דבר, היה כאן תהליך מכור. השאלה שלי אחד, האם זה   

 אמור לעבור במועצת העיר גם כן לאישור, אם כן באיזה הוראות. שתיים, מתי   

 עובדת היא מצפים לתשובה של משרד הפנים כי אני יודע שהיא כבר נבחרה ו  

 כלו לענות, לא לענות. שתי שאלות בעניין הזה, תואלה שם, 

 יריב אתה זוכר, דוברת:

 איה פרישקולניק: רגע שנייה אני רוצה לענות. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, בוועדה 

 שישבה ובחרה את שירי רפפורט, שירי רפפורט הייתה המצטיינת בין כל   

 המועמדים. היא הייתה גם נפלאה במכרז וגם במבחנים היא קיבלה את   

 ות הראשונים.המקומ  

 בסדר גודל.  דובר:

 שנה ואין 21איה פרישקולניק: זאת אומרת, בסדר גודל מאוד גדול. עכשיו הבחורה עובדת 

 שום סיבה בעולם שימנעו קידום של עובד בגלל שהיא בת של ראש עיר. אני   

 חושבת שזה לא נכון, שזה קטנוני, שזה צרות עין, שכל הדברים המקבילים   

 זה, לעניין ה  

 מזל שיש כל מיני תקדימים משפטיים שקובעים בדיוק הפוך ממך. יריב פישר:

 כי הבחורה ראויה. לגבי משרד הפנים,איה פרישקולניק: 

 אין קשר בין ראויה לבין זה שאתם עובדים תחת אבא שלה ואישרתם אותה, יריב פישר:

 מה לעשות.  

 נבחרה כי היא ראויה הכי מכל  היא נבחרה כי היא ראויה, היא איה פרישקולניק: רגע

 יענה לך ...האנשים שבחנו וראינו. לגבי משרד הפנים   

 נציג אחד של את מבינה שאת אישרת לתפקיד את הבת של מי שמעסיק אותך? יריב פישר:

 משרד הפנים לא ביקשתם, נציג אחד חיצוני לא ביקשתם,  

 , המינוי טוען, האופן של 4סעיף  כמו שצוין בתשובה, להחזיר אותך רגע לתשובה אהוד לזר:

 המינוי טוען את אישור ועדת השירות של משרד הפנים, זה ההליך, כך הוא 

 מוגדר סטטוטורית וזה התשובה.

 תראה כשהיה מינוי למנכ"ל, יריב פישר:

 אבל זה לא דיון יריב, זה לא דיון, תפסיקו את זה.   דובר:
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 רות, אתה מוזמן להיכנס לאתר של ועדת יריב זו הפרוצדורה של ועדת השי אהוד לזר:

 השירות, יש להם מנגנון, כך זה עובד, כך זה מוגדר, זה ההליך. 

 יריב תבקש את התוצאות של המבחן, איזה מבחן טוב, אתה תפסיד פה, עזוב  עופר לוי:

 את זה, זה סתם מיותר, אני אומר לך.  

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: אנחנו רוצים להמשיך.

 אנחנו נעביר את זה הלאה ונראה אם זה היה מיותר או לא,  :יריב פישר

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: חברים נעבור לשאילתה הבאה. יריב היא לא נכנסת לישיבות כמנהלת 

 ישיבת תקציב... ... אגף והיא לא משמשת 

 חברים. 5. שאילתה מספר 5חברים בוא נעבור לשאילתה הבאה, שאילתה מספר  אהוד לזר:

 לון נכנס()משה פד

 , מאיה ביקשה שנדחהאנחנו מדלגים עליה כי יונתן איננו 5יוסף )ג'ו( ניסימוב: שאלה מספר 

 של מר גרי גוזלן, ידידי היקר ו... הכי צעיר.  6לשבוע הבא. שאילתה מספר   

 עיריית הרצליה מחזיקה בבעלות נכס עירוני באזור התעשייה הידוע בשמו בית   

 עלו וירדו מסדר היום מספר פעמים רצון למכור את בית הרמלין ... לאחרונה   

 הרמלין. שאלה אחת, מדוע ראש העירייה חושב שצריך למכור נכס עירוני באזור  

 התעשייה באחד האזורים המכניסים ביותר עבור העיר ולא הופך אותו לנכס   

 עבודהמניב. ישנן דוגמאות רבות מה ניתן לעשות על נכס מסוג זה, לדוגמא חלל   

 , חממה לסטרטאפים ועוד. שתיים, מדוע העירייה לא WEWORKמשותף,   

 מעבירה את הנכס לחברה הכלכלית שיודעת לפעול עם פרויקטים יזומים שונים  

 , ראש העיר אינו6מהפעילות הקבועה שלה נגד נכסים. תשובה לשאילתה מספר   

 נה הורה ראש העיר מעוניין למכור את בית הרמלין. בישיבת המועצה האחרו  

 להשאיר את הנכס בידי העירייה, מנהלת אזור התעסוקה ואגף הנכסים מובילים  

 מהלך מהיר בכפוף לחוק דין להפוך את הנכס לנכס מניב ש...  

 א' כל כמה זמן הנכס כרגע לא בשימוש, ריק? גרי גוזלן:

 הרבה. דוברת:

 בה.חדד: לדעתי, אני אבדוק, אני חייב לך תשורו"ח רוני 

 א' אם כל הזמן הזה זה לא קרה אז נראה לי שעדיף להעביר את זה באמת גרי גוזלן:
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 לחברה הכלכלית או לאיזה גוף למרכז יזמות או למישהו שבאמת יוכל להניע  

 שם איזשהו מהלך כמו חממה לסטרטאפים צעירים של העיר או כמה דברים  

 ה אמרתם שבאמת כנראהאחרים שאפשר לעשות, וגם הפעם האחרונה שהיינו פ  

 לא רוצים למכור ויש כמה כיווני חשיבה אחרים שיונתן גם הציע ורציתי לדעת  

 אם מתקדם עם זה משהו, כי זה היה לפני כבר כמה חודשים.  

 משה פדלון: החברה הכלכלית הולכת להגביל את הפעילות שלה בשנים הקרובות, הוסיפה

 ילדים, היא זקוקה למשרדים נוספים אזגני  30-עוד חמישה בתי ספר, למעלה מ  

 אין טעם שאני אשלם שכירות גבוהה מאוד כשיש לי משרדים משלי. אני כן   

 אמסור את זה לחברה הכלכלית והם ישלמו לי, בכל זאת זה בתוך העירייה, וכך  

 ניתן להם פתרון אחת ולתמיד. כן יצאנו למכרזים והיזמים כבר הגיעו, עסקים,  

 ה תשאיר את הנכס ...לכן ההחלט  

 אוקיי אבל זה כרגע איפשהו בתהליך מתקדם? כי כבר תקופה הדבר הזה עומד  גרי גוזלן:

 באוויר ולא קורה פה שום דבר.  

 משה פדלון: זה עניין של ימים, שבועות שזה עובר ...

 תודה. גרי גוזלן:

 יליון, היום היא מ 38שנים המחזור שלה  5.5מזכיר לכם שהחברה הזו אחרי   משה פדלון:

 מיליון, בשנתיים הקרובות הפעילות תוכפל. 300-למעלה מ  

 לכן דבר טבעי שזה גם יעבור לחברה הכלכלית, הם ידעו לעשות שמה דברים מאיה כץ:

 נפלאים עם הנכס.  

 משה פדלון: אני יכול, בכל זאת זה חברה שלנו, אין שום סיבה ש ... בבקשה.

 על ידי גברת תמי גרוסמן בנושא תכנית מתמטיקה 7ה מספר יוסף )ג'ו( ניסימוב: שאילת

 בבית ספר אילנות. הורים לילדים המשתתפים בתכנית לנוער מוכשר   

 במתמטיקה קיבלו לאחרונה עדכון כי לימודים שמזה שנים מתקיימים בבית 

 וכי עלויות ספר אילנות בגן רש"ל יועברו לחטיבת הביניים סמדר במערב העיר

 תנו. מהנהלת המרכז לקידום מדעי המתמטיקה טוענים כי הסיבההתכנית יש

 לשינוי במחיר הוא עלויות השכירות הגבוהות יחסית שגובה מהם עיריית 

 הרצליה. שאילתה זאת מצטרפת לדבריו של חבר המועצה אורן אוריאלי 
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 והכתבה אודות הטיימינג בעליית המחירים. שאלה ראשונה, האם יש אמת 

 אם כן מדוע שונו עלויות השכירות? מי קיבל את ההחלטה בטענת המרכז ו

 בעליית התעריף? שתיים, האם הנהלת בית הספר אילנות עודכנה מבעוד מועד

 על השינוי הצפוי והאם מישהו בדק אם ההכנסות המיועדות, גם אם הן נמוכות,

 לא פוגעות בתקציב השנתי שבנתה המנהלת? שלוש, האם לא קיימת חלופה 

 תר באזור בעל נגישות גבוהה יותר ממערב העיר? וארבע, האם ניתן נוחה יו

 להחזיר את התכנית לבית ספר אילנות? תשובה, מתנ"ס נחלת עדה בסיוע 

 בית ספר אילנות הפעיל את התכנית לנוער המוכשר במתמטיקה עבור ילדי

 , ביעילות ובמסירות. לעירייה2011אילן החל משנת -הרצליה ואוניברסיטת בר

  200-ז', וכ-משתתפים בשנתו הראשונה ובשכבות ו' ו 76-ח הפרויקט מצמ

 משתתפים בשכבות ו' עד י'. עד לשנת הלימודים תש"פ צורת ההתקשרות מול 

 התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה הייתה תשלום קבוע וכל כיתת לימוד ...

 וגןהרישום גביית הכספים והניהול הלוגיסטי הוא באחריות מתנ"ס נחלת עדה 

 רש"ל, השנה החליטה הנהלת התכנית נוער מוכשר במתמטיקה באופן חד צדדי

 וללא היוועצות לשנות את צורת ההתקשרות ולהעביר את הניהול הלוגיסטי 

 וגביית הכספים לאחריותה הפרטית, ובתמורה להעביר תשלום סכום קבוע עבור

 נוכחות איש כל כיתה הכולל בתוכו עלויות שונות המושתות על המתנ"ס כמו 

 שלא  צוות בתשלום, ניקיון ועוד. כתוצאה מהשינוי ניתנה הצעה כספית

 מאפשרת למתנ"ס המשך קיום הפרויקט והתכנית החליטה לבחור בדרך פעולה

 עצמאית לגמרי. כאמור המפעיל בחר לבחור בדרך עצמית על מנת למקסם את 

 עילות פרטית רווחיו, עיריית הרצליה אינה מוסמכת להפעיל קו הסעות לפ

 מסחרית. העירייה תיפגש עם נציגי ה... על מנת לבחון מענה חלופי במסגרת

 כלי הפעולה העירוניים. שאלת המשך, תמר.

 גרוסמן: אני רק רוצה להבין, יהיה מול ההורים בבירור, בפירוש שהסיבה לעליית-תמר לרמן

 המחירים זה העלות הגבוהה שהעירייה גובה כשכירות.  

 קרן ברהב: אבל הוסבר לך פה... עו"ד ענת

 אני אסביר את זה, אני אחדד את זה שוב. בשנת העבודה הקודמת היה שיח  אהוד לזר:
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 ודברים בין המתנ"ס לבין הגוף המפעיל, הם הודיעו שהם הולכים לשנות את   

 שיטת ההתקשרות, שוב כאמור יש איזה רצון למקסם שם רווחים, המתנ"ס  

 וימת, השנה הזאתי הודיע להם המפעיל באופן חד צדדיספג את זה שנה מס  

 שזה ההתקשרות, זה לא פתוח למשא ומתן, הגוף הפרטי רוצה להעביר סכום  

 של כסף להתמודדות המתנ"ס. המתנ"ס היה אמור לספוג את התקורות, את   

 הניקיון, את כל המשמעויות של זה מבלי יכולת לנהל משא ומתן על המשמעות.   

 שהמתנ"ס אמר אני לא יכול לעמוד במחירים האלה, החליט המפעיל על  ברגע  

 דעתו ללא תיאום מראש לקחת את הדברים שלו ולהעביר את הפעילות שלו   

 לבית ספר סמדר כי הוא השיג תוצאה טובה יותר.  

 גרוסמן: כן, ולגבות יותר כסף מההורים.-תמר לרמן

 הייתה החלטה כלכלית ללא היוועצות איתנו,אבל חייבים להבין שההחלטה פה  אהוד לזר:

 לא שאלנו אותנו כשהם החליטו את ההחלטה הזו. לא אנחנו החלטנו להעביר   

 אותם לסמדר ולא אנחנו,  

 גרוסמן: אז למה אתם לא קוראים להם לפגישה,-תמר לרמן

 לתלמידים כפו 170שקל בחודש שהוא מכלכל  3,000משה פדלון: ברשותך ... לגבות איזה 

 שקל, תעשי חישוב, אני נותן לו חדרים, נותן לו ניקיון, על מה את מדברת? 400  

 אנחנו? על מה אנחנו מדברים? שוק חופשי, החליט שהוא לא רוצה באילנות,  

 רוצה בסמדר,  

 הוא רוצה פה, הוא רוצה שם, הוא העלה, אם של גרוסמן: זה לא רק העניין אבל -תמר לרמן

 שקלים וההורים תוהים על מה, אז השאלה, 200-שקל ... ל 80-מהעלות עלתה   

  50-ו 40-משה פדלון: אני לא אומר להורים ללכת לסמדר, יש לנו פה מרכזי הלמידה ב

 שקלים גם, יכולים להגיע,

 5-גרוסמן: זה לא אותה תכנית, זו תכנית שאנשים יכולים לרוץ איתה לבגרות ב-תמר לרמן

 ותו דבר. אתה רשאי לתת תואר של אוניברסיטה יחידות במתמטיקה, זה לא א  

 בסוף? הבן שלי למד בתכנית הזאת, זה בכלל לא אותה תכנית.

 העירייה לא יכולה לסבסד ולתמוך בגוף שפועל למטרות מסחריות, צריך להבין  אהוד לזר:

 את זה שהגוף כלכל את צעדיו למטרות שהן מקסום רווחים. נכון, אנחנו מבינים  
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 ים בצד השני, מוכנים לבוא ולשמוע מהם הצרכים ומי נפגע מתוך זה אושיש ילד  

 מי נפגע מתוך התשובה.  

 אורן אוריאלי: ואם אחרי כל מה שאמרת, בנוסף, אז אנחנו ניפגש עם אלישבע מנכ"לית 

 התכנית וגייסתי את ראש אגף החינוך שלנו לטובת העניין, זה שכבר נתן איזשהו  

 פתרון.  

 וסמן: מתי?גר-תמר לרמן

 אורן אוריאלי: ונשב עם נציגה של ההורים שנבחרה לטובת העניין הזה, וננסה בכל דרך 

להעביר את זה. היא לא רוצה להעביר את זה כל כך במהלך השנה, אם כן 

 לוחצים עליה כי מרבית ההורים רוצים עוד, לא כולם דרך אגב, אני בטוח 

 רעיון מצוין. זה יקרה, זה יקרה.שהיא מצילה פה מקום, מרכז פה, יעקב נתן 

 גרוסמן: מתי, באיזה לו"ז? רק סליחה.-תמר לרמן

 אורן אוריאלי: אני יכול להגיד לך שאני מתעסק בזה כל יום.

 גרוסמן: פגישה, אתה מדבר על פגישה קונקרטית, יש לו"ז לדבר הזה?-תמר לרמן

 פגישה ועוד לא מצאתי מקוםאורן אוריאלי: בוא נגיד שלפני יומיים רק דובר על זה שתהיה 

 ביומן.   

 גרוסמן: אוקיי.-תמר לרמן

 אורן אוריאלי: לא תמי, יהיה בקרוב מאוד.

 משה פדלון: אני ביקרתי בבית הספר יחד עם הצוות החינוכי, המנהלת התבססה על הכסף

 שקלים כיוון שבית 25,000הזה ואני הנחיתי לתת לבית הספר הזה תקציב של   

 דרך המלך, הרבה מאוד הצלחות, הוא גם קולט את ילדי יד  הספר הוא על  

 התשעה, עושים בו עבודה מצוינת ובית הספר לא ייפגע, חד משמעית. הוא חשוב  

 לנו, חשוב לכולנו ואנחנו נמשיך,   

 גרוסמן: רק באמת תקדמו ישיבה כדי לסגור את העניין הזה גם לטובת אלה -תמיר לרמן

 ור אילנות.שרוצים שזה יחזור לאז  

 משה פדלון: בית הספר חשוב לנו והוא יקבל את מלוא התמיכה מאיתנו.

 גרוסמן: תודה רבה.-תמר לרמן

 על ידי מר אייל פביאן. 8יוסף )ג'ו( ניסימוב: שאילתה מספר 
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 זה אותו דבר.  אייל פביאן:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: אותה תשובה.

 יש לי זכות לשאלה נוספת.  אייל פביאן:

 )ג'ו( ניסימוב: תשאל.יוסף 

 קודם כל אני אגיד שרינה הייתה נורא נחמדה ואמרה לי,    אייל פביאן:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: אני חייב לציין שרק הוא אמר לי את זה בדרך.

 אתה מעיד על זה. היא התקשרה להגיד לי שתמי הגישה לפניי ואני   אייל פביאן:

 לי כי רציתי, היו ליבכל זאת ביקשתי להשאיר את השאילתה ש  

 שאלות ספציפיות ורציתי לוודא שאני מקבל עליהן תשובות. עכשיו אני אגיד  

 ככה, קודם כל במסגרת השאלה הנוספת אני אשאל אתכם שאלה שבטח אי   

 אפשר להשיב עליה ברגע זה, אבל מה אתם תעשו כדי שדברים כאלה לא יקרו  

 ות ואני אסביר למה, אני אסביר אתשוב פעם? ואני שואל את זה בשיא הרצינ  

 שניות ואני 60-השאלה שלי. אני אחרוג שנייה מהפרוטוקול, ירון יסלח לי ל  

 מסיים. תראו אני מכיר היטב את התכנית הזו, ממש מקרוב. הגוף שמפעיל את  

 התכנית הזו ככל שזכור לי זה עמותה לא למטרות רווח, אין פה ביזנס, אף אחד  

 רווחיו. עכשיו מהדיון שאני שמעתי פה גם כרגע עולה תמונה של לא ממקסם את  

 ויכוח מסחרי, כשמדובר על תכנית שהיא תכנית ותיקה שקיימת הרבה שנים   

 ברמה ארצית עם תוצאות פנטסטיות, שבתי ספר בהרצליה ממליצים לתלמידים  

  5 שלהם, תלמידים מצטיינים להירשם אליה. תלמידים יכולים לגשת לבגרות  

 יחידות מתמטיקה בכיתה י' ולהמשיך לתואר אקדמי, זה לא פשוט כל כך מהר  

 להציע חלופה לתכנית הזו. מנהלות בתי ספר ומנהלות מגמות וכיתות מחוננים  

 ומצטיינים בעיר ממליצות על התכנית הזו שנים. אני לא חושב שאפשר   

 ואנחנו נחליף אותו  להתייחס לתכנית כזו כאל עוד משהו שקיים ובמקרה עבר  

 וזה. אם יש לטעמי, הנושא הוא יותר רחב, אם יש תכניות בלתי פורמליות 

 שפועלות בעיר, ה... שבתי הספר ממליצים והם מסייעים למאמץ העירוני 

 יחידות מתמטיקה והצטיינות  5שכולכם מעוניינים בו יחד איתנו, שיהיו 

 ב שכדאי למפות אותם ולעקובבמדעים ובוגרי עתודה אקדמאית וכו'. אני חוש
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 משפחות והילדים המצטיינים, כולנו 200-אחריהם, ולהימנע ממצבים כאלה. ה

 רוצים שילמדו ויצליחו וצריך לפתור את העניין באופן שהדברים לא יקרו, אם 

 יש ויכוח מסחרי צריך ל, וזה תכנית חשובה לעיר אז צריך לטפל בה בתחילת 

 שניות, תודה רבה. 60-ה. בזה סיימתי את ההחופש הגדול ולמנוע מצב כז

 על ידי מר אייל פביאן בנושא ריסוס ... 9תודה רבה. שאילתה מספר יוסף )ג'ו( ניסימוב: 

 בחומרים מסוכנים במרחב העירוני. כיום במרבית הרשויות אין מדיניות סדורה  

 רת תוך של הדברה עירונית, כל קבלן גינון מרסס כאוות נפשו ובלי תכנית מסוד  

 החומר הפעיל ב ... אשר חשוד   גלייפוסטשימוש בחומרים מסוכנים כמו   

 נוספים בעלי השפעה ... על האדם, בעלי החיים והסביבה. בנוסף על  כמסרטן ו...

 ממשלה הוציאו הנחיות בדבר ריסוס בקרבת מוסדות חינוך אשר  אף שמשרדי

ברור מי אחראי על אכיפה כבר עושות שימוש בחומרים אלו בקרבת ילדים, לא 

הנחיות אלו. בפועל אנו יודעים כי הן אינן נאכפות באופן מלא,  בפיקוח של

ילדים, מבוגרים ובעלי חיים חשופים לחומרי הדברה מסוכנים.  כתוצאה מכך 

מסודרת בעלת סדרי עדיפויות ויעדים, גם הסביבה נפגעת מהם. אני  ללא תכנית

ות ההדברה ב... העיר הרצליה, בדומה לדוגמא בעד מעבר לגינון בר קיימא בתחנ

גינות בשטחים ציבוריים, שטחים  15-תל אביב בשנים האחרונות, בת של עיריי

העיר ... בגינה ציבורית בבית ספר אליאנס, שהעירייה הסכימה  גם בדרום

ש בקוטלי עשבים בעיר. ברצוני לשאול את הדברים הבאים, מולהפסיק את השי

ה אוסרת הדברה בקרבת ילדים במוסדות חינוך וגינות הרצלי האם עיריית

פיתוח ויישום הנחיות הדברה בקרבת מוסדות באמצעות  עירוניות? לרבות

חינוך, אם לא מדוע? שתיים, האם עיריית הרצליה פועלת על מנת להפחית 

משמעותית או אפילו להפסיק את השימוש בחומרי הדברה בשטחים ציבוריים 

ה בחלופה להדברה כמו למשל מעבר לשימוש בהדבר... לעידוד השימוש 

קיימא, למשל הפסקת ריסוס ... לצמחיה, פרח בר  ביולוגית, מעבר לגינון בר

עונתי, ואם לא מדוע ומה הכוונה לעשות? שלוש, האם עיריית הרצליה מודיעה 

על קיומה של הדברה במרחב הציבורי במוסדות החינוכיים לפני שהיא מבצעת 

וגידור במקומות בהם נעשו פעולות הדברה, תוך פירוט  אזהרהומציבה שלטי 
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מוקדש ... ואם לא מדוע. ארבע, האם עיריית הרצליה  סוג החומר וכמה שעות

דואגת להקים מאגר מידע פתוח לציבור בו ... כל שימוש בחומרי ההדברה בעיר 

העירייה לגינון עירוני מקיים, אם לא מתי תפעל  ולהכין תכנית שנתית של

ה מיישמת את התכניות ממשרדי הממשלה ילעשות כך. תשובה, עיריית הרצל

משרד החקלאות ומשרד להגנת הסביבה, בדבר  , משרד הבריאות,2017משנת 

עלים בגין הנחית ראש העיר מר משה ואנו פ הדברה במוסדות חינוך. בנוסף

 מסוג גלייפוסט בעירבנושא הפסקת השימוש בקוטל עצבים  2015פדלון משנת 

 הרצליה. בהתייחס לשאלות, בעקרון ובהתאם להנחיות אין הדברה גורפת 

במוסדות חינוך בחופשת הקיץ כפי שאמרנו בעבר. כל פנייה לביצוע הדברה 

 במוסד חינוכי נבדקת באופן נקודתי ולגופו של עניין באמצעות בדיקה בשטח

 מועדיוניטור מוקדם על ידי גורמים מקצועיים מוסמכים. ההדברה מבוצעת ב

 חופשות הלימודים ללא נוכחות התלמידים ובתיאום מול אב הבית ובנוכחותו.

עיריית הרצליה פועלת על מנת להפחית שימוש בחומרי הדברה בשטחים 

הציבוריים ברחבי העיר, ריסוס עשבי המתבצע באופן נקודתי בחומר קוטל 

המאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה והמשרד  פאסטרעשבים מסוג 

 במידה ונדרשת הדברה מיוחדת, כלומר .קלאות ואינו כלול בקבוצת גלייפוסטלח

הדברת פרעושים בגינת כלבים, הגינה ננעלת, מניחים שלטים המיידעים את 

לא בשלב הציבור לגבי ביצוע ההדברה ומועד הפתיחה המחודשת. לגבי ארבע 

 ית בחורשות מדיניות טיפול ונהגהגינון עירוני מקיים, בשנים האחרונות ה זה,

באמצעות הפסקת ריסוסי החורשות בעיר המונות מאום דונמים ודילול מיני 

 עשבי הפולשת באמצעים ידניים. שאלה נוספת.

 אייל פביאן: כן, מתי כתבתם, אם לא בשלב זה אז מתי, אם יש תכנית לעבור לגינון מקיים 

 כרגע? ולמאגר מידע של חומרי ההדברה, מתי אתם חושבים שזה יקרה אם לא

 ... אנחנו נשב על זה ונראה אם אנחנו נערכים לתוך התכנית הזאתי ונפעל רונן גאון )קהל(: 

 בהתאם, כמו שהורדנו למשל את כל הנושא של הדברה במוסדות חינוך לפי 

 העקרונות של משרדי הממשלה, גם החקלאות ושפעם הייתה הדברה מה שנקרא

 באופן נקודתי במקומות שבהם היה חופשית בבתי הספר, אנחנו השנה עשינו רק
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 צריך. למשל הדברת עשביות במדרכות כמעט והורדנו את זה לגמרי, אנחנו 

 עובדים עכשיו בעקרון עם חרמשים, כלומר מבחינתנו הרעיון הוא כמה שפחות

 להדביר ולעבור לאמצעים אחרים.

   יוסף )ג'ו( ניסימוב: ידנית אפילו.

 גע בתשובה.טוב אני אסתפק כר  אייל פביאן:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: תודה רבה. 

 

 הצעות לסדר –סעיף ה 

 על ידי מר רונן וסרמן, רונן בבקשה. 1יוסף )ג'ו( ניסימוב: הצעות לסדר. הצעה לסדר מספר 

טוב אני מקווה שאתם סבלניים, היום אני רוצה לדבר אתכם על הילדים  רונן וסרמן:

 גרת החינוכית, אנחנו עוזרים להם אנחנו מכינים אותם בכל בוקר למסשלנו. 

 להתלבש, אנחנו מכינים להם כריך, אנחנו מלווים אותם לשער, נפרדים מהם 

 מרחוק, אנחנו רוצים שיהיה להם טוב. אנחנו ממש רוצים שהמורים שלהם  

 יעשירו את עולמם אבל גם שיכבדו אותם, את הילדים שלנו כמו שהם. יש  

 טימיות של הבית ושל המשפחה לבין זאת שלרקמה עדינה שמחברת בין האינ 

הבית ספר. בית ספר אמור לשקף ולהעצים את עולם הערכים של המשפחה,  

יש הסכם בלתי כתוב בין ההורים לבין בית הספר, הסכם לפיו המורים 

צריכים להוביל את הילדים בהגינות ובטחון אל בגרותם, הסכם לפיו בית 

סובלנות וקבלה, רוחב אופקים, על  הספר צריך לטפח בילדים ערכים של

הקשבה, כבוד וסקרנות. לצערי בשנים האחרונות ההסכם הבלתי כתוב הזה 

מופר כמעט מדי יום, מערכת החינוך בוגדת בנו דרך הילדים שלנו ומועלת 

באמון שאנחנו נותנים לה. היא בעצם מקיימת מחדש את בתי הספר, את 

גלוי וסמוי. מערכת הלימודים לאט ספרי הלימוד ותכנית הלימודים, באופן 

לאט מתמלאת בלימודים אמוניים והלכתיים תוך צמצום לימודי אומנות 

ורוח. פרויקט הגרעינים התורניים נובע מתוך כך שהציונות הדתית מאמינה 

שלחילונים אין ערכים, הם רוצים לחנך את החילונים מחדש. אנחנו צריכים 

רוויה בערכים, שהעגלה שלנו מלאה להסביר ולהבהיר להם שהמורשת שלנו 
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ואנחנו יהודים עם מוסר ציונות, ערכים ועם חיבור לשורשים. אנחנו רוצים 

לחנך בבתי הספר שלנו לדמוקרטיה מגיל צעיר, לאומניזם, לפתיחות לעולם 

הגדול ואנחנו מאמינים באינדיבידואל וביהדות פתוחה וסובלנית. אנחנו לא 

רקטיקות דתיות בתוך בתי הספר מאמינים שיש מקום להלכה ולפ

הממלכתיים. אחת מהדרכים העיקריות לחינוך מחדש של החילונים היא 

הפרטת החינוך הערכי לעמותות חיצוניות ודתיות, זה קורה בכל הארץ וזה 

קורה גם בהרצליה. המסר הסמוי שאנחנו מעבירים לילדים שלנו בכך 

ו, להיכנס לבתי שאנחנו מאפשרים לאנשים שהם לא חלק מהקהילה שלנ

הספר, הוא שהאנשים האלה הם טובים יותר, הם מבינים יותר בערכים 

המסר הגלוי שהילדים שלנו מקבלים מעמותות הדת  מאשר אנשים אחרים.

הוא אפילו חמור יותר מזה, בשיעורים האלה נציגי עמותות הדת מספרים 

הורים לילדים שלנו מה זה אומר להיות יהודים טובים, מסבירים להם שה

 שלהם טועים. הגישה של העמותות שלהם לילדים,

 אתה אומר דברי שקר וסרמן. אלעד צדיקוב:

 לא לא לא, אני מבקש, משה פדלון:

למה שישקר? אתה משקר, זה סתם מהלך קטנוני, אתה סתם עושה ...  אלעד צדיקוב:

בכוונה תחילה את כל המהלך הזה... איזה מן דבר זה? אתה אומר שקרים. 

 פיץ שקרים, מי אמר שההורים לא טובים? מי מ

 אלעד אני אתן לך, משה פדלון:

אלעד צדיקוב: למה אתה סתם מקשקש? אתה סתם זורה שנאה, אתה זורה שנאה, וגם 

השאילתה הקודמת בנוגע לשילוט החרדי, יש דברים כאלה, זה בלבול מוח, 

פקא מינה. תסלח לי מאוד ... שום שילוט דתי, שמת שילוט פוליטי וזה לא נ

אתה סתם עושה הסתה בלי טעם ובלי ריח, אתה אומר דברים שהם דברי ..., 

דברים שהם בכלל לא שייכים למישור הזה. אתה משקר, תראה לי דוגמא 

אחת של אדם דתי אחד שאמר, ההורה שלך טועה, בוא תראה לי דוגמא 

אחת. אתה משקר, אתה אומר סתם דברים מסיתים, אתה שקרן וסרמן. 

אומר דברים מניפולטיביים כי עוד שבוע יש בחירות, זה מה שאתה,  אתה
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 אתה קטנוני, אתה קטן, אתה זורה שנאה בישראל, אתה אומר דברי שקר,

 די אלעד. דובר:

אלעד צדיקוב: זה הכל, זה מה שאתה, פוליטיקאי קטן, מי אתה שתיקח פה תורנות על ... 

תגיד דבר כזה? ... זה כן ישראל? לא החברה, לא חלק מהקהילה, מי אתה ש

חלק מהקהילה, תפסיק לשקר, תפסיק לזרוע חול בעיני הציבור, אתה שקרן 

כזה קטן וסרמן, אתה מחפש בסך הכל פוליטיקה זולה בשקל וחצי. זה מה 

, שאתה, שפוליטיקה קטנה זה מה שאתה עושה, בושה וחרפה, בושה וחרפה

 בושה וחרפה איך שאתה מתנהג.

 לי לסיים אבל.אלעד, תן  :דוברת

אני מתבייש שאתה נבחר ציבור בהרצליה, אני מתבייש שאתה נבחר ציבור  אלעד צדיקוב:

 בישראל, 

 תתבייש, תתבייש. רונן וסרמן:

 זורה שנאה, זורה חול, אתה שקרן, אתה נוכל, תתבייש לך, תתבייש לך. אלעד צדיקוב:

 ... עבודת אלילים, תתבייש לך. רונן וסרמן:

 אני עבודת אלילים? עזוב אותי, עזוב אותי, תתבייש לך. אלעד צדיקוב:

 איך אתה מדבר? נבחר ציבור. רונן וסרמן:

 תתבייש לך, תגיד דברים עובדתיים, אל תשקר. אלעד צדיקוב:

 אני לא שיקרתי. רונן וסרמן:

אני אעמוד מאחוריך על כל עוד שזה אמת אני אעמוד לפניך, אחריך,  אלעד צדיקוב:

אם תשקר אני אבוז לך, אני בז למה שאתה עושה עכשיו, אני מצדדיך, אבל 

בז לך, תתבייש לך, שקרן, נוכל, מניפולטור, גועל נפש, תתבייש לך. בושה 

 וחרפה.

 בבקשה תירגע. משה פדלון:

 בושה. אלעד צדיקוב:

 תמשיך. משה פדלון:

נו מה זה זה מה שאומרים ההורים, שנציגי עמותות הדת מספרים לילדים של רונן וסרמן:

אומר להיות יהודים טובים, מסבירים להם שההורים שלהם טועים. אני 
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שמעתי את זה מכמה הורים שאמרו את זה, לא אוהב את זה, זאת 

המציאות, זה מה שנאמר. הגישה של העמותות האלה ליהדות היא 

אורתודוכסית וסגורה והיא לא תואמת להשקפות של הקהילות הפתוחות 

יש עדויות מכל הארץ על טקסטים בלתי נסבלים, בהם  והסובלניות שלנו.

טקסטים שמספרים על חורבן בו אשמים החילוניים על כך שאי אפשר להיות 

יהודים בלי לצום ביום כיפור או לשמור שבת. אמת, זאת המציאות. בתי 

הספר הממלכתיים דתיים מוגנים על פי חוק, חילוניים לא יכולים ללמד שם 

טח שעמותות לא יכולות להיכנס אליהם. זה קורה כי יש או לנהל אותם, וב

מועצה נפרדת שמגנה עליהם מכל השפעה חיצונית, כי להם יש זכות ללמד 

את ילדיהם לפי אמונתם אבל למה לחילוניים לא נשמרת זכות כזאת? למה 

בתי הספר הממלכתיים הם פרוצים וניתן להכניס אליהם כל דבר? כפי 

ומיה מוחלטת ואין דריסת רגל לעמותות שבחינוך הדתי יש אוטונ

פלורליסטיות אני מבקש שעמותות הדת תכבדנה את הערכים של החינוך 

הממלכתי ולא תיכנסנה זו לרשותה של זו. פנו אלינו הורים מבתי ספר בעיר, 

מהם הנדיב, שז"ר וברנר, מקרים אמיתיים ואני אעביר לך דוגמאות כדי 

תו סיפור, בנות שירות אורתודוכסיות שתהיה מרוצה. כולם מספרים את או

נכנסות בלי הודעה מוקדמת להורים, לא תמיד בנוכחות מורים ולעיתים 

רבות גם לא בשעות קצה כדי, אמרו שזה יהיה בשעות קצה כדי לאפשר 

להורים להוציא את ילדיהם שהרי חוק הגנת התלמיד קובע שאין לכפות על 

לפחות בבית ספר אחד בעיר כניסת  הורים שעות לימוד של עמותות חיצוניות.

עמותות הדת גרמו לסכסוכים מיותרים לבין הורים לבין הנהלת בית הספר, 

בקלות על ידי מניעת כניסתם לבתי ספר של עמותות אותם היה אפשר למנוע 

אלה, מלכתחילה. הטענה לפיה ביטול העמותות יחריג עמותות פלורליסטיות 

סטים מקבילים בבתי ספר בהרצליה, וגם הוא מגוחך, גם אין גופים פלורלי

אלו שנטען שהם פלורליסטים הם לא באמת כאלה. אנחנו קוראים לוותר על 

כל עמותות הדת ולהשאיר את החינוך בידיהם של מורים מהקהילה. הטענה 

על כי הוצאת עמותות הדת תגרור בעקבותיה הוצאת גופים להט"בים היא 
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על עצם ההשוואה. לגבי נוהל שהיה  לא במקום והיא מעוררת אפילו תהייה

גם בעיר בעבר בהסכמת אגף החינוך העירוני, וקבע שיש להודיע להורים על 

כניסת העמותות ידוע לנו כי הוא לא קיים במספר בתי ספר בעיר וקיים קושי 

רב באכיפתו. משיחות עם גורמים ניהוליים באחד מבית ספר, דיברנו עם 

ה שהכניסו בשנה האחרונה את עמותות אנשים באחד מבתי הספר בהרצלי

הדת, הסיבות לכך הן כלכליות עקב חסכון כספי, מילוי חלל במערכת 

השעות, הקלה על המורות כי פחות עבודה על מערכי שיעור, ואת הבעיה 

הזאתי העירייה והמערכת עצמה יכולות לפתור ללא צורך בעמותות דת. כמו 

זת אחת העמותות שמנסה לדחוף כן מדווח על שיחות יזומות רבות מצד רכ

את הפעילות לבתי הספר בצורה אגרסיבית. לחבריי היקרים בסיעות הדתיות 

במועצת העיר אני מבקש להבהיר, אנחנו לא מבקשים למנוע דברי תורה 

מילדי העיר, לא מבקשים. אנחנו לא נגד חינוך למורשת וערכים, אנחנו 

דו"ח... קהילה וזאת עם מבקשים בסך הכל שהנושא יועבר בהתאם לרוח ה

אני קורא בזאת לחברי הקואליציה החילוניים וממרצ בפרט להצטרף אליי 

להצבעה בעד החלטה שהיא יוזמה אותנטית של הורים, אני רק הדובר, זה 

יוזמה אותנטית של הורים חילוניים רבים בעיר ולא מעבר לכך, בואו לא 

ופים שעושים את זה נכניס פוליטיקה לכיתות. העירייה שמתקצבת את הג

כמו הגרעין התורני צריכה לקחת אחריות, לכן אנחנו דורשים ב... עמוקה, 

לניקוי שקוף לציבור כמו שנעשה בתל אביב, המיפוי צריך לכלול את כלל בתי 

הספר, השעות, מי נכנס, תכנית הלימודים. שיהיה ברור שהגרעין התורני 

הגרעין התורני בהרצליה, עושה דברים טובים, אני מכיר אישית את ראש 

הוא היה שכן שלי, הלב שלו נמצא במקום הנכון. אתם אולי לא זוכרים אבל 

בישיבה הקודמת לפני חודשיים סיפרתי לכם על האירוע של מנהלי גרעיני 

תורנים שנערך בהרצליה לפני חודשיים, ודיבר בו מישהו מטעמי ואמר להם 

ר, אני רוצה לשתף אתכם מה שהם שוגים בכך שהם נכנסים אלינו לבית ספ

הוא אמר לי. הוא אמר לי, היה ממש מעניין, גיליתי קולות פייסניים, הם 

ממש מדברים שהם לא בעד הדתה, הם שואלים מה אפשר לעשות כדי לקרב, 



 א.א.  09927
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

35 

 

שמעו אפילו , נהם מחפשים הידברות, לא מבינים למה מתקיפים אותם

די להתקרב, הרי זה גם קולות בעד שוויון שאולי כדאי להם לאמץ את זה כ

לפי תורה אז אני אסביר למה מתקיפים אותם. מתקיפים אותם בגלל שהם 

חושבים שאין לנו ערכים, ככה הם חושבים, ככה הם מאמינים. אנחנו בעלי 

ערכים שונים משלהם אבל יש לנו ערכים, מתקיפים אותם כי הם נכנסים 

כחות ההורים, מנסים ילדינו בשעה שהם קהל שבוי וללא נול למסגרות ש

ללמד את הילדים שלנו מה נכון ומה לא נכון, בשביל זה יש מורות שעברו 

הכשרה של משרד החינוך והן אלה שצריכות ללמד ולחנך את ילדינו. אם 

רוצים ליצור קרבה בעם אז אכן צריך שוויון, כשאני התגוררתי בצמוד 

ם לא כפיתי עליהם למשפחת וייס הנהדרת היינו ביחסים נהדרים, אני מעול

דבר והם מעולם לא כפו עליי. לסיכום ברצוני להעביר את ההצעה להחלטה 

בראש ובראשונה אני מציע שהעירייה לא  .כדי שיהיה ברור מעל לכל ספק

תאפשר לעמותות עם זיקה דתית פוליטית כגון זהות, יחד, חב"ד, חל"ד וכו' 

תה שמאושרת על ידי להיכנס למוסדות חינוך ממלכתיים בעיר. לא כל עמו

משרד החינוך תהיה מאושרת אוטומטית בהרצליה, אגף החינוך בעיר יצטרך 

שמציעות פעילות במוסדות החינוך עצמו את הרכש של העמותות בלבדוק 

הממלכתיים ולבצע סינון נוסף בתהליך שיהיה שקוף לציבור, ואחרי כל זה 

 פרתי.דקות, ס 10ארצה רק להבהיר דבר אחרון. עוד לא הגיע 

 לא, אתה סוטה כבר מההצעה שלך לסדר, אין לי בעיה. ירון עולמי:

 אני רק מסכם. אחרי כל זה אבהיר שכל עמותה שתאושר אחרי הסינון, רונן וסרמן:

 ממה הוא סוטה, לא הבנתי. דובר:

 תנו לו לסיים. מאיה כץ:

 הוא נתן לך דוגמאות, לכן אני מציע שזה לא ההצעה שלו. ירון עולמי:

 דקות שלו, תן לו לסיים. 10-תן לו לסיים, יש לו את ה ה כץ:מאי

 רק מבקש להבהיר משפט אחרון. רונן וסרמן:

 ירון תן לו לסיים. משה פדלון:

 אני לא ... בכלל, רק שההצעה שלו תהיה, ירון עולמי:
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כל עמותה שתאושר אחרי הסינון הזה תפעל בכפוף לנוהל הקיים, כלומר  רונן וסרמן:

ההורים שהפעילות היא לא חובה ושיבוץ הפעילות בשעות קצה ליידע את 

כדי לאפשר היעדרות מהפעילות הזאת למי שלא מעוניין ... וישתתפו בה. 

העירייה תפעל באופן אקטיבי לאכיפת הנוהל הקיים כדי שלא יקרה שוב 

המצב בו מנהלי בית ספר מאפשרים את פעילות העמותות שלא בהתאם 

יברתי מדם ליבי אבל אני קולם של הורים שהפנו את להנחיית האגף. אני ד

 זה.

 מי בעד לדון בהצעה הזאת? דקה אחת, מי בעד לדון בהצעה? משה פדלון:

 אני בעד לדון בהצעה. קוממי: ףיוס

 פה אחד, קדימה חבר'ה.יוסף )ג'ו( ניסימוב: 

 אתה שאלת מי נגד? מי נמנע? איך פה אחד? ירון עולמי:

 סליחה, מי נגד? מי נמנע? שניים נמנעים. יוסף )ג'ו( ניסימוב: 

 לדון בהצעה? אלעד צדיקוב:

 כן. משה פדלון:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: שניים נמנעים.

 רונן אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אלעד צדיקוב:

רק שנייה ברשותך. אני מבקש את ראש אגף החינוך והערכים, כך הוא נקרא,  משה פדלון:

קות תסביר את חוזר מנכ"ל ומה ההנחיות העירוניות ד 3-4בואו, אני מבקש ב

שלו, בבקשה מר יעקב נחום. אני מזכיר לכם שבתי הספר כולם כפופים 

 לחוזר המנכ"ל.

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: תשב במקום יעקובוביץ' ...

 חברים אני מבקש. משה פדלון:

. זאת אומרת 2017לדצמבר  17-אני רק רוצה לציין שהנושא הזה טופל כבר ב יעקב נחום:

אנחנו כבר, הוצאתי חוזר אחרי שעשיתי דיון עם הורים בכל מה  2017-ב

שקשור ל... הדתה שהייתה אז בזמנו. בחוזר שיצא הוא חזר לכל בתי הספר, 

יש דברים שלא מדויקים מה שאמרת ואני לא אכנס לזה עכשיו. אז ככה, 

ואני, כן חוזר  קודם כל ציינו מה חוזר מנכ"ל אומר ויש כאן חוזר מנכ"ל
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מנכ"ל נמצא כאן, אני לא אכנס אליו כרגע כי הוא נמצא מולכם, ומאחר 

והכל אישי והכל פוליטי אז אני לא אגיד מה אופיו של שר החינוך ולכן אני 

לא מתייחס לזה, ולכן התייחסנו רק למה הרצליה רוצה ואיך הרצליה פותרת 

שב שצריך לחדד משהו את הבעיה לא של עמותות דתיות דווקא, אני לא חו

נגד עמותה כזאת או אחרת. אנחנו דיברנו על כל גוף חיצוני שנכנס לבית 

הספר, כל גוף חיצוני. גם גופים פוליטיים וגם גופים קיצוניים לכאן או לכאן, 

ולכן החוזר שנשלח למנהלי בתי הספר והראינו להורים וועדי הורים זה שיש 

ל התכניות החיצוניות המופעלות להוציא הודעה להורים באשר לאישור כ

במסגרת בית הלימודים בבית הספר, והנושאים שיילמדו ואושרו על ידי 

 הוועדה המלווה. 

 מה זה הוועדה המלווה? דובר:

ומורים ומנהלי בתי הספר ונציגי  הוועדה המלווה זה ועדה שמורכבת מהורים יעקב מנחם:

 הרשות המקומית.

 כל בית ספר ובית ספר? דוברת:

בכל בית ספר. ההשתתפות בפעילות נתמכת אינה מטלת חובה מטעם בית  עקב מנחם:י

הספר, אם זה פעילות חיצונית שבה לומדים הילדים ובני הנוער, ומוסד 

ציבור ובית הספר יבהירו זאת בכתב להורי התלמידים. כל כניסה של גוף 

פיקוח, חיצוני יעבור אישור וגיבוש של חוות דעת מטעם הרשות המקומית, ה

הצוות החינוכי ונציגות ההורים והתלמידים לקראת גיבוש המלצה לשילוב 

אני חושב שהנוסח של המכתב הזה הוא מאוד ברור  2017-התכנית. כך שמ

ואינו משתמע לשני פנים, כלומר שאם יש גוף חיצוני ולאו דווקא עמותה 

 דתית, אני לא,

 אבל זה לא נאכף. רונן וסרמן:

 ם זה לא נאכף זה צריך לבדוק את זה לגופו של עניין.רגע, א יעקב מנחם:

 גרוסמן: מי אמור לאכוף?-תמר לרמן

מי שצריך לאכוף את זה זה מנהל בית הספר קודם כל, אבל אני, קשה להגיד  יעקב מנחם:

שזה לא נאכף כי אני לא יודע על איזה מקרים אתה מדבר אבל אם ישנם 



 א.א.  09927
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

38 

 

ם. אני לא חושב שישנה בעיה, מקרים אנא תביאו את המקרים ונבדוק אות

אנחנו בקשר עם ועדי ההורים, ועדי ההורים בקשר איתי ישיר, הם יודעים 

-להרים אליי טלפון לנייד אפילו אם יש איזושהי בעיה. אני לא שמעתי מ

שהוצאתי את החוזר הזה שהייתה איזשהו טענה כלפי משהו שלא  2017

כיר אותו אנא תביא אותו נאכף, ואם יש כזה עניין או נושא כזה שאתה מ

 לידיעתי.

 אני מציע שתמשוך את ההצעה שלך. שמעת תשובה מלומדת. משה פדלון:

 התשובה היא מלומדת אבל המציאות מוכיחה אחרת, אני מבקש, רונן וסרמן:

 עו"ד ענת קרן ברהב: אז תעביר את המקרים הספציפיים.

 ם שיעביר אליך. עו"ד ענת קרן ברהב: לא, אני אומרת, יש מקרים ספציפיי

 זה לא משנה את העובדה.  רונן וסרמן:

אם יש מקרים נקודתיים שאתה יודע עליהם ואנחנו לא אנא תביאו את זה  יעקב מנחם:

 לפנינו ואנחנו נאכוף את זה מיד.

 אני אשמח לפתוח את זה לדיון אלא אם כן אתה רוצה למשוך את ההצעה. משה פדלון:

בדיון במיוחד כי אני מצפה להתנצלות מדיבור מאוד לא  אני אשמח להמשיך רונן וסרמן:

דקות של הפסקה להתייעץ עם  5יפה שהיה פה, ואחר כך אני אשמח לקחת 

 חבריי.

אני רק רוצה לציין כשנכנסתי לתפקיד הנחיתי שראש אגף החינוך ייקרא  משה פדלון:

הכנסנו כאן אנחנו  עליםמ םראש אגף החינוך והערכים, מעבר למה שאת

קודי עם ישראליים בבתי ספר, דגלי מדינה בכל בית ספר, "התקווה" רי

בכניסה לבית הספר, הילדים שלנו מגיעים למוזיאון, הילדים שלנו הולכים 

לטבע, למה לטבע? לאהוב את האדמה. ככה שאנחנו כן מתמקדים בערכים, 

כן עושים את הערכים, כשאני בא ועורך מה שנקרא אירוע שחמט כדי 

כבדו אחד את השני, סובלניים וסובלנות. אני לקחתי את תנועות שהילדים י

הנוער בעיר, מי כמוך יודע שתנועת הנוער זה הערכים לקידום ביחד, אהבת 

חניכים  3,600חניכים, יש לנו היום אחרי חמש שנים  1,500הארץ. היו לנו 

חניכים אז אנחנו כן מתמקדים  5,000-והיעד שלנו בשנתיים הקרובות ל
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היו גינות חקלאיות בתי  60-70ים ... אני פתחתי, ברשותך משפט אחד, בערכ

ספר, הוריתי לבנות את הגינות החקלאיות בבתי ספר, כל זה תחת הכותרת 

של ערכים. סיורים שאנחנו עושים בים, בשבוע הבא עורכים מה שנקרא 

"ניקיון שפת הים", זה גם ערכים בעיניי ואנחנו עושים את זה רבות. מה 

חנו עושים שבוע הבא, עוטף עזה, זה גם לחבק האחד את השני והכל שאנ

תחת הכותרת ערכים, ערכים. האמן לי, הנושא של הערכים אנחנו משקיעים 

 בו, ערכים ושוויון הזדמנויות וזה מצליח לנו. 

 זה לא סותר. רונן וסרמן:

 אז אני פותח את זה לדיון, בבקשה. משה פדלון:

הוא מחליט להסיר את ההצעה, שיסיר את ההצעה ויבוא לציון  אלא אם כן אלעד צדיקוב:

 גואל.

חבר המועצה וסרמן תראה, הבנו, הדברים נשמעו, העמדה העירונית  אהוד לזר:

הושמעה, הנושא שהבאת לידיעת מנהל האגף אם יש לך דרך לתמוך בזה 

תתמוך בזה. כדי לייצר פה המשך דיון פורה ונכון, תשקלו שוב האם אתה 

להעביר את המקרים האלה לבדיקה או לבדיקה על אמת ולהסיר את  רוצה

ההצעה הזו מסדר היום כדי שנוכל להמשיך בדיון בצורה מכבדת, בצורה 

 ראויה, לשיקולכם, זה ההזדמנות.

 דקות בשביל התייעצות עם חבריי? 5אפשר  רונן וסרמן:

 דקות הפסקה. 5כן,  משה פדלון:

 )הפסקה(

אני, לפני שאנחנו ממשיכים, חברים, מכובדיי. כל חברי המועצה  טוב חברים משה פדלון:

שנמצאים כאן מייצגים את כלל הציבור בעיר הרצליה ואני אישית מכבד את 

כולם. גם אם ישנן חילוקי דעות אני מבקש לכבד האחד את השני, ... תפקיד 

אחראי במעמד גבוה ואלעד היו מספר משפטים שלא היית ... לחבר המועצה 

 וסרמן ואני מבקש ש...מר 

טוב אז רונן אני רוצה להגיד לך את הדבר הבא. אני אתנצל בסוף, אני רוצה  אלעד צדיקוב:

להגיד שני משפטים לפני. שבוע שעברה היה כאן אזכרה של גל רודובסקי 



 א.א.  09927
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

40 

 

השם יקום דמו שנפל באסון השייטת, היה תושב הרצליה, שירת איתי 

ינו יחד בנבחרת בית ספר מרוצי שדה, ביחידה, היה איתי גם בבית ספר, הי

לבן שהיה המפקד שלי ביחידה, חבר טוב שלי -והגיע לדבר יועז הנדל מכחול

לבן, והוא אמר דברים מאוד יפים ואני אומר דברים... -אפילו שהוא מכחול

היינו קיבוצניקים, עירוניים, מושבניקים, היינו  90-אמר, בשייטת שנות ה

. היינו מתווכחים אבל בסוף פוליטיות כאלה וכאלהמכל הכיוונים בעלי דעות 

היינו יכולים לחתור כולם, למצוא את ה, לחזור למכנה המשותף והיינו 

כפשוטו הולכים ומוכנים למסור נפש האחד ליד השני. החיילים נפלו כדי 

 2להציל חברים אחרים, והוא אמר למשל אם היית יודע מה זה לרדת מספר 

ה, בלי מסירות נפש זה לא היה קורה ואף אחד לא כשאתה יודע מה יש למט

שאל את עצמו אם הוא ימני או שמאלני או דתי או חילוני, זה לא נפקא מינה 

וזה לא רלוונטי. אנחנו עם ישראל, כשאני אומר עם ישראל אנחנו פועלים 

כולנו על כל השכלה פוליטית מתוקף הזהות היהודית שלנו. זה אתה יהודי, 

שנה, זה  2,000חנו בארץ ישראל, עם ישראל שב לארצו אחרי אני יהודי, אנ

המהות שלנו. כשאתה אומר משפט שתושבי הרצליה הם חילונים, כלומר הם 

כביכול, נשמע מדבריך שאתה סבור ש ... מנותקים מהזהות היהודית שלהם, 

הדבר הזה הוא מאוד כואב והוא לא נכון. לא כי אני שומר תורה ומצוות ויש 

ה לכפות או על אף אחד אחר לשמור תורה ומצוות, באמת שלא. אני לי כוונ

אחוז וכמוך כולם, שמי  1,000-אגיד לך יותר מזה, אני חושב שאתה צודק ב

שחושב שמגיעה עמותה לבית ספר לכפות דת, לשכנע ילדים לשמור שבת, 

להניח תפילין, זה לא דבר ראוי ונכון. אני כן חושב שלהכיר את היהדות היא 

 ר נפלא ומתוק.דב

 גם אני חושב. רונן וסרמן:

אני חושב שילד שגודל בבורות ולא מכיר את היהדות זה דבר רע מאוד, הייתי  אלעד צדיקוב:

רוצה שילדיך כמו ילדיי ידעו מה זה תפילין ומה זה שבת ומושגים, אתה 

תחנך אותם והם יגדלו ויבחרו לעצמם את הבחירות שלהם. לצערי הרב 

הארצי מחלחל גם לפה למקומי וזה שיח שהוא בעצם גורם  השיח הפוליטי
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לצד אחד להישמע כביכול מסית ושונא, וזה לא הדבר הנכון. כולנו באותו 

מקום, כשאני יוצא לשירות מילואים אני לא הולך להגן רק על התושבים 

החרדים או, אני הולך להגן על כלל ישראל כולם ולכן אנחנו צריכים לפעול 

הזה המשותף. אם יש טענות כאלה או אחרות כמו שאמר מתוך המקום 

יעקב נחום, אם יש טענות לגבי עמותות שפועלות בלי אישור על פי הנהלים 

זה דבר שהוא לא תקין, וגם אני לפעמים, אני אומר לך בכנות, אני צר לי. אם 

אני מזמין עמותה של אפיית מצות שב ... דבר מאוד מאוד נעים ותרבותי 

עד ההורים מחליט שהוא לא רוצה באמת צר לי, אבל אני מכבד את ונכון, וו

זה, אני מכבד את זה, צר לי ואני מכבד את זה. ולכן אני חושב שכנגד אתה, 

הטענות, לא אתה ספציפית, הטענות שאתה משמיע אותן, הפחד מהדתה, 

אני חושב שזה לא פחד מהדתה, אתם עברתם למקום של אי רצון ביהדות, 

קום קצת כפייה חילונית.  עכשיו אפשר להתווכח, אני לא רוצה מאיזשהו מ

לפתוח את הוויכוח, אני רוצה לומר דבר כזה. דע לך שקודם כל אמרתי 

דברים מעומקה דליבא ובכללם אמרתי גם דברים שהם לא נכונים אולי ואני 

באמת לא, אפילו לא זוכר לשחזר כל משפט ומשפט אבל ברור שדיברתי 

פגיעה, של כעס ורצון להעמיד דברים על תיקונו של עולם מתוך מקום של 

ואשר על כן, אם אמרתי דברים שפוגעים בך אישית אני חוזר בי. אני חושב 

שאתה עושה את עבודתך נאמנה כלפי הציבור שמשייך אותך, ואני חושב 

דקות אחרת כי הייתי  רשאתה נבחר ציבור ראוי למרות שאמרתי לפני מספ

דע לך, אסור לתת לדברים האלה להפריד בינינו, אנחנו בלהט הכעס, אבל 

צריכים לחתור למקום אמיתי של מכנה משותף ומותר לנו לחלוק זה על זה 

אבל לא לבוא ולכרות את הענף שכולנו יושבים עליו, שהענף הזה הוא נקרא 

 הזהות היהודית שלנו. 

 ביטלתי לך את השבת.צדיקוב אתה יכול לבוא לחדר שלי אחר כך,  יוסף )ג'ו( קוממי:

אנחנו יצאנו החוצה לפסק זמן ויש פה איזושהי פשרה, הצעת החלטה שהיא  משה פדלון:

 ... אז אהוד קודם כל תקרא אותה ואחר כך נערוך הצבעה.

מועצת העיר מציעה לתת תוקף של החלטת מועצה להנחית מנהל אגף  אהוד לזר:
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להגדיל את נציגות . מועצת העיר מחליטה 2017החינוך והערכים משנת 

ההורים בוועדה המלווה המצוינת בתוך המסמך לשלושה הורים. מועצת 

העיר מציעה כי נציג הרשות המקומית בוועדה המלווה יהיה בדרג מנהל 

מחלקה, מנהלת מחלקה באגף החינוך האמון על התחום. הבקרה על 

 החלטות הוועדה תהיה על אגף החינוך וההחלטה תהיה שקופה.

 שקופה כלומר הפרוטוקולים יהיו חשופים לציבור. מאיה כץ:

 אמת. מי בעד? פה אחד.  משה פדלון:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: אין נמנעים, פה אחד. 

 זה וצואת הכלבים הם שני נושאים שמאחדים את כולנו, זה הכל. מאיה כץ:

 , מר רונן וסרמן בבקשה.2יוסף )ג'ו( ניסימוב: הצעה לסדר מספר 

ני שוב מצטט הורים והפעם אני אעשה את זה יותר קצר. יש הורים א רונן וסרמן:

שמתלוננים על כך שיש חלק מהחוגים שהם זהים לחלוטין לחילוניים וללא 

חילוניים אבל שהחוגים של החילוניים לא מסובסדים, בזמן שהחוגים של 

הדתיים מסובסדים בצורה משמעותית. החוגים המסובסדים הם בדרך כלל 

לק מהמקרים בעלות של פחות מחצי, שלחו לי גם תמונות, לא בהפרדה, בח

ניכנס לזה כרגע. זה מתווסף גם לנושא של ריבוי ימים מסובסדים למגזר דתי 

ובהפרדה בבריכות השחייה בעיר, במיוחד בחודש אוגוסט שהיו אנשים 

שממש כעסו שהם קנו מנוי לכל חודש אוגוסט או כרטיסייה לאוגוסט וסגרו 

יכה העירונית לשלושה או ארבעה ימים בהפרדה. אין לי שום להם את הבר

דבר נגד זה, רחצה בהפרדה אבל צריך למצוא איזשהו סידור שמתאים 

לדברים האלה. כמו שאני אומר לכל המגזרים מגיע להנות מגישה לבריכה 

בימי הקיץ החמים, אבל לפעמים מתקבלת תחושה כאילו האוכלוסייה 

שבון האוכלוסייה החילונית כשלא ברורה הדתית מקבלת עדיפות על ח

הסיבה למה רק האוכלוסייה הדתית בעיר זוכה לסבסוד משמעותי ומאיזה 

סעיפי תקציב. אפילו בימים של החלוקה של ההפרדה בבריכה, המחיר 

לכרטיס בבריכה היה משמעותית יותר זול, יותר מחצי יותר זול מאשר 

אה לי לא כל כך ברור. אז לא המחיר של תושב רגיל שמגיע לבריכה וזה נר
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ברור מהם הקריטריונים לפיהם נקבע סבסוד חוגים לילדים למשפחות 

דתיות, האם הסיבה זה שבגלל שבמגזר הדתי יש יותר משפחות מרובות 

ילדים? האם הסיבה היא קושי כלכלי? גם לא ברור מאיפה מגיעים 

מהם. רוב  התקציבים לסבסוד הזה ולמה ברוב המקרים רק מגזר אחד נהנה

תושבי העיר הם אנשי מעמד הבינוניים, משפחות עם ילדים נאבקים גם הם 

לגמור את החודש ולא תמיד זוכים לסבסוד עודף על פני מגזרים אחרים. אני 

חושב שכדי למנוע אפליה כספית ולשמור על איזשהו סוג של שוויון בהמשך 

יטריון ברור לפיו לדיון שהיה פה לפני רגע, הגיע הזמן להגדיר איזשהו קר

, ואפשר להבין אם ניתנות הנחות בחוגים, בבריכות ובכל פעילות אחרת בעיר

מגיעה קבוצה מאורגנת שמעוניינת לקבל הטבה עבור הקבוצה אבל זה לא 

אמור לפגוע בתושבי העיר, שמעצם עקרון השוויון אמורים שלא לסבול 

יא כדלהלן, בתוך מאפליה אל מול קבוצות ואחרות. לכן ההצעה שלי לסדר ה

חודש ימים תפרסם עיריית הרצליה מהם הקריטריונים החדשים שלה 

לסבסוד חוגים וכניסה לבריכה, ובמקביל תדאג שלא תהיה אפליה כספית 

אקונומי, משפחה -מגזרית. הקריטריונים יכולים להיות על בסיס סוציו

יהיה, מרובת ילדים מעל כמות ילדים מסוימת ועוד, ובלבד שקריטריון לא 

היחיד לא יהיה אם אתה דתי או חילוני. ההחלטה הזאת תכלול גם קבוצות 

מאורגנות לימים שנסגרים באופן מלא עבור מגזרים ותהיה פתוחה לכלל 

המגזרים. כמו כן תגבש העירייה נוהל שיימצא פתרון לכך שימי רחצה 

 נפרדים יבוצעו בתאריכים, בימים ובשעות שידועים מראש וזו הייתה אחת

התלונות לכלל הציבור, ופחות מגבילים את כלל הציבור בעיר, בעיקר לאלו 

שקונים כרטיסיות ומנויים לכל תקופת הקיץ ואז מגלים כי בימים מסוימים 

 הם לא יכולים להיכנס אבל הימים האלו נכללים בתשלום ששולמו מראש.

חות וקריטריונים, ברשותך, אין אפליה ובעיניי כולם שווים. דיברת על מפת משה פדלון:

ישנם מפתחות וקריטריונים. משפחות רגילות זכאיות להנחה בחוגים 

 90אחוזים עד  50אחוזים, יש מפתח של  90אחוז לבין  50השונים, בין 

-ל 25ויש בין  70אחוזים עד  35משפחות, יש קריטריון של  1,370אחוזים עד 
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וריות שהן כמעט אחוזים, אז ישנם קריטריונים כולל גם משפחות חד ה 50

נמצאים באותו מפתח. לעצם העניין שאתה מדבר עליו, אנחנו רואים את כל 

הילדים והנוער שווים. בני הרצליה ערכו אירוע בקאנטרי קלאב, שלושה 

סבבים, הכניסה הייתה חופשית, חופשית לגמרי, יש ימים שלנו, נתנו להם 

סמים את הדברים את הכניסה החופשית. אני, מצנעת הפרט ואנחנו לא מפר

האלה, אנחנו מחלקים לילדים שלנו מאות כרטיסים להצגות בחינם אבל לא 

נפרסם את זה, למגזר החילוני באמת, וזה מצליח לנו כן להביא הורים 

וילדים להצגות. אין שום סיבה שילד לא יגיע להצגות חנוכה, אין לאמא את 

אלה. אנחנו עושים שקל לפסטיגל, אנחנו מביאים את הילדים ה 250, 180-ה

הרבה מאוד פעולות בשקט בשקט ואין אצלי ילד דתי או חילוני, כולם. רק 

לסבר את האוזן, המרכזים הקהילתיים נותנים הנחות של כמיליון שקלים, 

אלף שקל וההנחיה שלי כעת למרכזי הלמידה שילדים  800-בני הרצליה כ

 5אינה משגת שידם שקל, משפחה  40, 50-יגיעו למרכזי הלמידה לא ב

שקלים וזה מצליח לנו. ככה שאנחנו משתדלים לתת לכולם את אותן 

הרגשות, באמת עושים את זה וזה נכון גם לגבי מזון. חושבים שרק מגזר 

מסוים מקבל מזון, לא, אנחנו יוצאים כעת לקראת ראש השנה במבצע שבו 

מאוד  משפחות, רובן ... אנחנו כן עושים פעילות ... עושים הרבה 900-כ

  פעילויות. אני אשמח אם תבוא אליי, תקבל ממני סקירה, אתה תהיה מופתע

פריטי לבוש חדשים ניתנו למשפחות שידם  12,000לראות, פסח האחרון  

... ולא מהמגזר הדתי, המגזר החילוני.  15אינה משגת, כל משפחה קיבלה 

ת עושים פעילויות ואנחנו מסייעים וישנן קבוצות מהרווחה שמקבלו

כרטיסים לקאנטרי, ההסדר הזה ממשיך. יש משפחות שאנחנו נותנים להן 

מנויים לקאנטרי, פשוט כדי לא לפגוע בהן לא מפרסמים את זה. כן נעשות 

פעולות, אגף הרווחה עושה עבודת קודש ואנחנו מזהים את הילדים 

שזקוקים ואנחנו מסייעים. גם כעת לקראת שנת הלימודים, אם זה בתיקים, 

ה במחברות, מסייעים ומסייעים ואני לא רואה הבדל בין ילד חילוני אם ז

 לדתי, בעיניי כולם שווים.
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אני רק אוסיף איזה נתון אחד, הנושא של התנהלויות לסגירת בריכה, עשינו  אהוד לזר:

בירור על הדבר הזה. כל ההתארגנויות קורות בכל הקהילות, בכל המגזרים 

קהילות ממש מתארגנות על בסיס  ובכל האזורים בעיר, זאת אומרת

אוטובוס, שני אוטובוסים, לא משנה ... והם מתאמים מול בריכה עירונית 

וזה משהו שקורה. אנחנו מבדיקה שלנו אין שום שוני במדיניות העירונית 

לילד חילוני בתקצוב תשלום על חוגים, לא על סגירה של בריכה ולא על ימים 

משהו שהוא לא קיים ועשינו בדיקה שהם מוגדרים מימים בהפרדה, זה 

 מאוד מעמיקה.

 אז אני אעביר לכם תמונות. רונן וסרמן:

וסרמן, בעיניי כולם שווים ואנחנו מסייעים, עושים את זה בשקט, באמת כדי  משה פדלון:

לא לפגוע בילדים האלה. נכון, תשמע, חבל שלא באת איתי למחנה הקיץ של 

 הצופים.

 ותי במטבח?מה לא ראית א יריב פישר:

משכונה מסוימת וזה היה כיף יכול להיות, לא שמתי לב אבל הבאנו ילדים  משה פדלון:

לראות אותם משתלבים, מתחככים עם ילדי כפר שמריהו, רמת השרון וזה 

המטרה שלנו. בעיניי כולם שווים, ככה שהאמן לי בעיות נקודתיות מגיעות 

א משנה אם דתי, חילוני, אליי ואני מטפל בהן. אני מטפל בהן אישית ול

ילדים  55-60רפורמי, בעיניי כולם עושים בר מצווה לילדים בבתי מלון, 

ואתם מכירים את הדבר הזה, כל שנה אנחנו עורכים בר מצווה לילדים 

 שבאים לא ממשפחות דתיות, משפחות חילוניות,

בקאנטרי  אם אמרת קאנטרי זה דוגמא טובה כי למשל לסגור בריכה סוגרים יריב פישר:

זה באמצע עיר, לסגור בריכה בנורדאו במקום של חילונים זה מיותר, למה 

 לעשות את זה דווקא שמה? 

 אתה לוקח יום בארבעה חודשים, זה לא, משה פדלון:

 מה שנאמר פה שיש התארגנות, רונן וסרמן:

 אני יכולה לענות רגע? עופרה בל:

 בבקשה. משה פדלון:
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יד משהו. השנה סך הכל סגרנו את הבריכה שלוש פעמים אני רוצה גם להג עופרה בל:

ולא באמת סגרנו אותה, לא סגרנו אותה באמת. זאת אומרת סך הכל, בבוקר 

היא הייתה פתוחה, הם הגיעו אחר הצהריים, עשינו הפרדה, הם ביקשו 

לעשות הפרדה בין בנים לבנות ואני חושבת שזה לגיטימי שלוש פעמים, אחר 

ייתה כל הסגירה שהייתה לנו, וגם זה לא, זאת אומרת הצהריים ... זה ה

אותו דבר גם עכשיו, ביקשו מברנדס אז גם ברנדס קיבלו. אנחנו לא עושים 

אתה יודע הבחנה בין מי למי, לכן אני חושבת שזה קצת הלך רחוק מדי עם 

 הנושא של סוגרים ועושים.

יעים מספיק זמן מראש ... יכול להיות שזה היה מתקבל בברכה אם היו מוד רונן וסרמן:

כמעט לא היה הפרש בתעריפים, ההפרש בתעריפים, אנשים רואים את זה, 

 ?20והוא  55מתרגזים, למה אני אשלם 

הודענו, אבל אותו דבר קיבלו סמדר. לא, לא. רונן סמדר שילמו אותו דבר  עופרה בל:

 כמו שנתנו לקבוצה השנייה.

 שקל. 20-להם ב ילדים עושים 50בית ספר מביאים  דובר:

 גם סמדר שילמו בדיוק אותו דבר. עופרה בל:

 25קודם כל אני התחלתי את העניין, התחלנו את העניין של יום אחד לפני  יהונתן יסעור:

שנה בנורדאו, זה היה יום אחד בשנה בעונת הרחצה. הפדיון של אותו יום 

 שקלים של המשתתף היה פי כמה ממה שמיומיים של משתמשים 15-מה

 רגילים.

 וסרמן אני מזמין אותך ... מה באמת עושים, יש הרבה מאוד פעילויות. משה פדלון:

 בסדר גמור. רונן וסרמן:

 אתה מושך את ההצעה שלך? משה פדלון:

 כן. רונן וסרמן:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: ההצעה לסדר של יונתן תידחה לפעם הבאה.

 בת המועצה.אבל אני מבקשת שההצעה הזו תגיע לישי מאיה כץ:

 ת'.-ט' ולא ב-אני מבקש לכתוב ניטור ב ירון עולמי:

על ידי גברת מאיה כץ. ספסלי החתלה ... בגינות  4יוסף )ג'ו( ניסימוב: הצעה לסדר מספר 
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 ופארקים, בבקשה מאיה.

בהרצליה מתגוררים הורים צעירים רבים לילדים שלהם אין פינות החתלה  מאיה כץ:

רבות אחרי לידה וגם גברים רבים לשמחתנו  מספקות ברחבי העיר. נשים

נהנים מהגינות השכונתיות שיש בעיר ומוצאים את עצמם פעמים רבות 

מטיילים בהן לאורך שעות היום. כמו גם הורים עם מספר ילדים מבלים גם 

בפארקים ולעיתים מוצאים את עצמם מחתלים את ילדיהם בגינות. הצעתי 

תחליט שספסל אחד לפחות בכל גינה היא מאוד פשוטה, כי מועצת העיר 

ציבורית יוחלף לספסל החתלה, ספסל שמאפשר באופן הבינוי שלו עמדת 

החתלה מסודרת ומעוצבת כפי שמוצג בדוגמא ששלחתי פה גם לפנינו. 

החלטות על מיקום הספסלים ייעשו בשיתוף עם ועדי השכונות ברחבי העיר. 

ם. לכאורה זה נשמעת הצעה עכשיו אני רוצה להוסיף על זה רגע כמה מילי

לסדר שהיא מאוד די פשוטה וסטנדרטית אבל אני באמת חושבת, בעקבות 

כמה רשויות שפשוט גם הייתי בהן וראיתי את זה, שהיא יכולה לשפר 

משמעותית באמת עבור הורים צעירים את כל הנושא של החתלה. אפשר גם 

איזושהי תכנית לעשות את זה על איזושהי תכנית, מבחינת עלויות אולי 

חומש, אולי אפשר לקבל החלטה שמעכשיו ועתה הספסלים יהיו ספסלים 

מהדגם הזה. אם תשימו לב למטה יש פה גם בעצם פח בתוך הספסל ששמים 

 את ה,

 פח תואם. דובר:

כן, פח תואם, תודה, גם אסתטיקה זה חשוב והיגיינה, לטובת החיתולים,  מאיה כץ:

ון נפלא ונהדר שאנחנו בהחלט יכולים ובסך הכל אני חושבת שזה פתר

 להרשות לעצמנו לאמץ אותו ואני אשמח שתקבלו את ההצעה.

 ברשותך, אני לא שולל את הרעיון. משה פדלון:

 אני שמחה לשמוע. מאיה כץ:

מבדיקה שערכתי עולה כי רשות מקומית נוספת, ראשון לציון עורכת בעצם  משה פדלון:

שרד הבריאות ... אני מציע שאת תראי את בימים אלו בדיקות בעניין מול מ

בדיקת ה... על אגף שאיפ"ה ו... בהם המשך לאחר קבלת מכלול המידע. 
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בשלב זה אני מציע להוריד את ההצעה, אני אומר שוב, יש לזה היבטים 

 ... משטח מסוים, מה קורה כשהצואה נשארת במגש, מי מנקה,  נוספים

 כנה לשנות.משה אני אגיד לך מה אני מו מאיה כץ:

 מה קורה כשמגיעה אישה ... יש היבטים גם בריאותיים וגם בטיחותיים. משה פדלון:

 אז אני רוצה, מאיה כץ:

 אפשר להמשיך ולבחון את זה, לא להוריד את זה. דובר:

 שנייה אחת, אני רוצה להציע הצעה שאני מניחה שגם היא תתקבל ברוב. מאיה כץ:

 זה לא נשאר שנייה. אם יהיה שם מגבונים יריב פישר:

 תדע לך ש ... כי בהתחלה חשבו שאנשים יבואו, מאיה כץ:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: לא חשבו, בהתחלה לקחו,

בסדר, בואו, הייתה לזה מטרה טובה, אנשים בהתחלה לקחו הביתה והיו גם  מאיה כץ:

אנשים שהיו עושים עם זה סנדויצ'ים לילדים שלהם, בסדר זה שקית מאוד 

אני אגיד לך מה אני מציעה משה, אני מוכנה, אני לא רוצה להוריד  עמידה.

את ההצעה מסדר היום, אני מוכנה לשנות אותה באופן כזה שלא נחליט 

כרגע על הספסלים אלא שמועצת העיר תחליט בעצם שהצוות של אגף 

שאיפ"ה יביא בחודש, בישיבת מועצה הבאה, יש לכם חודש ימים או 

יום לכאן את  60רוני תגיד כמה זמן אתה רוצה,  חודשיים אפילו ימים,

המשמעויות של הדברים ואז נקבל החלטה אם מאמצים את זה או לא 

מאמצים את זה, אבל מבחינתי כן חשוב לי שהמועצה כן תכיר ברעיון 

 ובמהות שלו ליישום.

 בחשיבות. דוברת:

 כן, בחשיבות שלו, נכון. אני אשמח אם תקבלו את זה. מאיה כץ:

 אני הייתי עוד רושמת ספסל לגברים בלבד. רת:דוב

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: מי בעד? פה אחד.

תודה רבה, אגב תדעי לך שאני שיבבתי פה אחוז מאוד גבוה של גברים  מאיה כץ:

 שהולכים ומטיילים וזה נראה לי נפלא, קוראים לזה שוויון הדדי.

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: חבריה סיימנו הצעות לסדר.
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ת ההורים )ע"ר(, יב –עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה  –אישור תיקון תקנון  –יף ו סע

הרצליה עמותה למען הקשיש )ע"ר(, עמותת בית העלמין  –עמותת על"ה 

 הרצליה )ע"ר(

יוסף )ג'ו( ניסימוב: אישור תיקון תקנונים. המועצה תתבקש לאשר תיקון תקנון לעמותה 

ההורים. עמותה רשומה על"ה, הרצליה  למען גילאי הזהב בהרצליה בית

עמותה למען הקשיש, עמותת בית העלמין הרצליה. לאשר את התקנון החדש 

 והתקנון הישן כולל התיקונים.

 הערות חברים? משה פדלון:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: הערות?

עו"ד ענת קרן ברהב: זאת למעשה אותה החלטה שקיבלנו קודם רק ביחס לחברות, אז ביחס 

רות צריך אסיפה כללית, ביחס לעמותות זה בעצם מועצת העיר עצמה לחב

 היא זו ש,

העמותות הנ"ל יוסף )ג'ו( ניסימוב: מתבקש אישור מועצת העיר כחברה בכל אחת מבין 

להוכיח היא כזו, כעמותה, ואם כזו אשר אישורה נדרש לצורך אישור תיקון 

כי נציגה של התקנונים כאמור ובכלל זה הסמכתו של ראש העירייה 

האסיפות הכלליות של אחת מבין העמותות הנ"ל, להצביע בישיבות 

האסיפות הכלליות כאמור בעד אישור תיקון התקנונים. בהתאם לכל האמור 

לעיל מוצע להשאיר את תיקון תקנוני כל אחד מבין התאגידים העירוניים 

 שבנדון, בהתאם להצעות התיקון המצורפות. עד כאן.

 לות חברים? מי בעד?שא משה פדלון:

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

 

 תב"רים –סעיף ז 

של שני תב"רים  2019יוסף )ג'ו( ניסימוב: אישור תב"רים. המועצה ... עדכון תקציב פיתוח 

שקלים  1,620,000בסכום כולל של  2019מעבר לתכנית הפיתוח השנתית 
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ת פיתוח מיליון שקלים, קרן עודפים ממקורות האמון כדלקמן; קרן עבודו

שקלים. שאלות? מי בעד? פה אחד,  1,620,000שקלים, סך הכל  620,000

 תודה רבה.

 

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

ו', יוסף )ג'ו( ניסימוב: הצעת שינויים, העברות מסעיף לסעיף ותוספות מילואים ושינויים 

 החומר אצלכם אם יש הערות.

 כן. דובר:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: בבקשה. רגע, אני שם על השולחן שלנו,

 חברים הצעות לשינויים יש? משה פדלון:

, השתתפות 4כן, מזל ישי את הטאבלט, אני קורא ומבוקשת הבהרה לעמוד  יריב פישר:

ית בתקציב המועצה הדתית. האם הרשות מעבירה כסף למועצה הדת

 אחוז? שאלה. 20בשיתוף תוספת של 

כן, יריב התשובה היא כן, זה עלה בוועדת כספים, אני שאלתי את אותן  אייל פביאן:

 שאלות, הסבירו לי. התשובה היא כן.

 אוקיי. יריב פישר:

 אבל זה נוגד את כל השיח שהיה פה. מאיה כץ:

 בירו, בסדר גמור.תשאל תשאלה, יסאז הנה, מאה אחוז, בסדר גמור,  אייל פביאן:

 הבנתי, התשובה היא כן. יריב פישר:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: מי בעד?

אני חושב שלא מה שהיה פה לא פעם, לא  .אני אומר, התשובה היא כן יריב פישר:

וזאת שלפניה,  תפעמיים, לא שלוש ולא ארבע בקדנציה האחרונה הקודמ

אם משרד הדתות צריך להתנגד לזה בכל תוקף. אני לא מכיר הנחיה שש

 רוצה להוסיף תקציב אנחנו צריכים ל, 

 ... זה החלטת ... דובר:

הנחיה משפטית שהייתה ובה אמרו שאם יש תקציב אנחנו חייבים אני מכיר  יריב פישר:

בעניין הזה  .ואם יש הנחיה כזאת אז צריכים להימנע וללכת לדיון משפטי
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 זאת הדעה שלי, שצריך להימנע.

שאלה, בוועדת ת דעת שקיבלנו מוועדת הכספים הייתה שנכון, אבל החוו :בר דנה

הכספים הרי עשינו על זה דיון מאוד מאוד ארוך והתשובה הייתה לא ש, אי 

 אפשר להתנגד, גם אסור להתנגד ולכן ...

 עו"ד ענת קרן ברהב: יש הוראה בחוק שמחייבת,

 . לא אסור להתנגד, העירייה לא יכולה להפר את החוק :אייל פביאן

 ההתנגדות היא למעשה התנגדות לחוק. :בר דנה

 אני הצבעתי נגד בוועדת הכספים, אישית הצבעתי נגד. :אייל פביאן

 עו"ד ענת קרן ברהב: החוק כבר מאושר, אפשר לפעול, אתם יכולים לפעול כאנשי ציבור.

 כל אחד יפעל כאיש ציבור. :אייל פביאן

חויבים ... כל שנה. רצתה המועצה הדתית עוד הפעם, החוק אומר שאנחנו מ יריב פישר:

 אחוז אני חייב גם להגדיל? 50-להגדיל ב

 לא, זה לא החלטה של המועצה. דוברת: 

 רו"ח רוני חדד: זה החוק לשירותי דת, מטעם המשרד לשירותי.

אחוז אני חייב ... שהוא רוצה עכשיו  20אם משרד הדתות ביקש להוסיף  יריב פישר:

 אני חייב להוסיף? אחוז 100להוסיף... 

 לא זה לא שהוא החליט. תסביר את זה רוני. דוברת:

אחוז לתקציב  20זה מה שאתם כותבים פה, הנחית משרד הדתות להוסיף  יריב פישר:

 המועצה הדתית.

 היה עדכון. דוברת:

זה במסגרת החוק, החוק, במסגרת החוק לשירותי דת השר אמור, שר   רו"ח רוני חדד:

סם את סכום ההשתתפות של תקציב המועצה הדתית עד הפנים אמור לפר

ביולי וזה מה שנעשה, והרשות מחויבת על פי החוק לעדכן את התקציב  30

 בהתאם לתקציב החדש שהחוק ...

אחוז בהרצליה אנחנו גם לא נצביע  20-עד שלא יגדילו את תקציב החינוך ב יריב פישר:

 ה. בעד, אני לא מבין את הדבר הזה. אני מתנגד לז

 אנחנו מצטרפים גם להתנגדות. מאיה כץ:
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 כן, גם אני. :אייל פביאן

 אבל איך אפשר להתנגד למשהו שהוא חוק? :בר דנה

 הולכים לבית משפט, דנים בזה, יריב פישר:

 אז בוא נוציא דרישה לבית משפט. :בר דנה

יש גם סנקציות שאומרות לקבל איזשהו דיווח על העשייה ועל הפעילות  מאיה כץ:

בהתאם לכסף גם שמקבלים, אגב דורשים את זה כמעט מכל העמותות פה 

 בעיר.

 אחוז אבל? מה זה המספר הזה? 20מה זה  דובר:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: טוב חבריה מי בעד?

זה ... אני סך הכל אומר דברים. יש למשל, אנחנו יכולים לתת סכום מסוים  ירון עולמי:

בים. פעם היה אחוז אחד שנתנו לכיבוי, למבקר העירייה בתוך התקציב, מחוי

 היינו מחויבים.

 אבל הכיבוי עובר ועדת ביקורת. דנה בר:

 שנייה, מה זה קשור? גם זה עובר ועדת ביקורת. ירון עולמי:

 לא, הוא לא עבר. דנה בר:

 איפה הסבירות? קריטריונים. דובר:

 אני שואל את ענת, אם זו החלטה של משרד הפנים, ירון עולמי:

 ו"ד ענת קרן ברהב: זה החוק כרגע שמחייב את העירייה, זה הכל.ע

שנייה ואני באמת שואל כי אולי יש פה עוד דברים. מה יכול להיות, סתם  ירון עולמי:

דוגמא אם עכשיו לא יודע מה, כולם החליטו שפישר צודק ונחליט כאן לא 

 להעביר את הכסף. מה הסנקציה של המדינה נגדנו?

 ברהב: אז אנחנו פועלים בניגוד לחוק ואז המדינה תיקח ממקום אחר.עו"ד ענת קרן 

 מה שהמדינה תעשה, היא לא תעביר תקציב. משה פדלון:

 עו"ד ענת קרן ברהב: היא תקזז לך את זה במקום אחר.

ירון יש איזשהו טעם לפגם שאתה מנהל איזשהו דו"ח ביקורת כלפי גוף  מאיה כץ:

יקורת או לא משפר או משנה, בהתאם אגב מסוים שהוא לא עומד בהליכי הב

להחלטת המועצה כל הדברים האלה עברו פה ואתה ממשיך בעצם לתת את 
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התקציבים כפי שהם כאילו הכל בסדר. עכשיו אני לא חוששת ואני גם לא 

חושבת שמישהו פה צריך לחשוש שפתאום יבוא שר הפנים ויסגור את הברז 

קצת יותר חזקה מזה ופעם אחת, פעם לעיריית הרצליה. עיריית הרצליה היא 

אחת אם תתגייס המועצה ויגידו רגע, תעמדו בדו"ח הביקורת שעמלו עליו 

מאוד קשה, גם מבקר העירייה, גם נציגי מועצה, גם כל מי שישב פה, דנו בו 

 פעם ופעם ופעם ובסוף,

ניחא,  אם זה היה עמותה עם קריטריונים תבחינים שלפי זה את מקציבה לה  ירון עולמי:

 אבל זה לא. כאן המדינה מחליטה כמה את צריכה לתת לה.

 אבל זה לא אומר שאתה חייב לקבל את זה פשוטו כמשמעו.  דוברת:

אז אתה יודע כמה החלטות המדינה מחליטה והן לא מיושמות בפועל?  מאיה כץ:

 ספציפית פה כולנו מחליטים דבר ראשון לעשות ליישם את החלטות המדינה.

 לא, זה עניין כספי, הרי המדינה מעבירה תקציב ... מי:ירון עול

 אז תחליט להילחם בהחלטה הזאת, מה הסיפור? דוברת:

 אחוז רוחבי לכל מועצה ועירייה פה בארץ? 20אורן אוריאלי: ענת סליחה זה 

 עו"ד ענת קרן ברהב: ההשתתפות נקבעת לכל עירייה.

ם בהתאם לרשות ולכללים, בעיריית רו"ח רוני חדד: לכל עירייה יש קריטריונים שוני

 אחוז. 16-הרצליה השינוי הוא כ

 זה הרף העליון אני מניח בעיריות. אורן אוריאלי:

 לא, יש גם אחוזים קצת יותר גבוהים. רו"ח רוני חדד:

עו"ד ענת קרן ברהב: בזמנו כשנקבעו האחוזים האלה מרכז השלטון המקומי ניסת לנהל 

 , אבל צריך לעשות את המהפך,מהפך והוא עדיין עושה את זה

 אז אנחנו נעזור במאבק. אייל פביאן:

 עו"ד ענת קרן ברהב: זאת לא הדרך, בלפעול כנגד החוק, זאת אומרת לקבל החלטה,

 אנחנו לא נגד החוק. :אייל פביאן

עו"ד ענת קרן ברהב: סליחה, אני חייבת, מאחר ואתה חבר מועצה ויש לך אחריות אז לפחות 

 מר לך את זה, אוקיי?אני צריכה לו

 את מגנה עלינו, בסדר. :אייל פביאן
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עו"ד ענת קרן ברהב: בדיוק, אז הפתרון הוא לא לפעול כנגד החוק אבל בהחלט לפעול 

ציבורית לשינוי החוק ומרכז השלטון המקומי אכן עושה את זה אבל כרגע 

 זאת הוראת החוק וזה מה שמחייב אותנו.

 רוצה להגיד לך,עשינו את זה ואני  משה פדלון:

רגע אני רוצה אבל לשאול סתם שאלה, זה מסקרן אותי, את ענת, מקצועית,  אייל פביאן:

ענת. בואי נגיד שהמועצה עכשיו תחליט ברוב לא להעביר את הכסף, אז אמר 

ראש העיר הממשלה תקזז לנו את זה, רגע, בסדר, רגע רגע, בסדר אז היא 

 תקזז.

 ה.ייקח זמן עד שזה יקר מאיה כץ:

רגע לא, בצד המשפטי, אני שואל אותך. נניח שנקבל החלטה שאנחנו לא  אייל פביאן:

שלמים עם העניין ואנחנו נגד, מה מבחינה משפטית המשמעות של זה? 

 משפטית.

עו"ד ענת קרן ברהב: אני אומרת שלא בחנתי את המשמעות המשפטית אבל בעקרון החוק 

ורים לפעול בהתאם לחוק ולכן הזה והתקצוב הזה מחייב אותנו, אנחנו אמ

אני לא יכולה לתת לך ייעוץ משפטי שתפעל בניגוד לחוק. אני כן יכולה לתת 

לך ייעוץ משפטי שצריך לנהל את המאבק הזה כמאבק ציבורי כמו עוד הרבה 

 מאבקים, כמו עוד הרבה,

ום אז בחיפוש מהיר בגוגל עיריית תל אביב מתנגדת והם לא מבינים מה פתא יריב פישר:

עלייה של אחוז לתקציב כי זו ... אני לא מכיר כזה דבר בשנה אחת  20הוסיפו 

אחוז על מה, וראש עיריית תל אביב מתנגד והוא כתב על זה עכשיו מכתב  20

 אני רואה.

 ובאמת כל הפורום, 15-עו"ד ענת קרן ברהב: ראש עיריית תל אביב הוא יושב ראש פורום ה

 גיד משהו, גם אם ההחלטה הייתה,ענת אני גם רוצה לה מאיה כץ:

גם אני חתום על המסמך הזה ולצערי הרב הרגולטור לא הגיב על המסמך  משה פדלון:

 שלנו. בתל אביב קיבל הנחיה לשלם, אם לא ייקחו את זה ממנו ...

אבל השאלה היא גם, שאלה נוספת ענת, שאף אחד לא אמר לתת מחר בבוקר  מאיה כץ:

 , אוקיי?2019את הכסף. מדובר על שנת 
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 עו"ד ענת קרן ברהב: זה הגזבר יסביר מדוע יש צורך לקבל את ההחלטה.

 מחר בבוקר. מאיה כץ:

 עו"ד ענת קרן ברהב: לא מחר בבוקר.

 עכשיו, כן. מאיה כץ:

)ד()ג( הוא מחייב את המועצה 11אנחנו כרגע בשלב עדכון תקציב ולפי החוק   רו"ח רוני חדד:

ון שהיא תקבל מהשר, על פי החוק. זאת לתקן את התקציב לאחר העדכ

אומרת אנחנו כרגע בשלב התקציב, אנחנו עוד לא נתנו שום הנחיה להעביר 

את הכסף, זה כרגע עוד נדון, אנחנו מחכים אולי תהיה תשובה דרך הפנייה 

של מרכז השלטון המקומי, הפנייה המרוכזת שדיבר עליה ראש העיר, ואם 

להעביר את הכסף עד סוף שנה, אם לא  וכאשר נחויב על פי החוק באמת

 פשוט יקזזו את הכסף או יציעו,

 עו"ד ענת קרן ברהב: רשום לה שהוא צריך לעשות כרגע העברה תקציבית מבחינה,

רו"ח רוני חדד: על פי החוק יש שתי אפשרויות, אם המועצה לא מעבירה את הכסף עד סוף 

מגיעים לרשות וככל השנה, אפשרות אחת קיזוז של משרד הפנים מכספים ש

ואין כספים שמגיעים לרשות משרד הפנים יורה את הממונה למחוז להוציא 

צו לרשות המקומית לבצע את זה. אני לא רואה רשות מקומית שתעבור על 

 החוק ולא תקיים את הצו.

נקבל החלטה ונקבל  , רגע שנייה, אם הערבהערב לאנגיד אם שאלה אחרת,  אייל פביאן:

 , אני מנסה להבין.מועצה הבאהאותה בישיבת 

 ... תקציבית אחרונה, רו"ח רוני חדד: 

 את זה הבנתי. אני שואל מבחינה זו אם אתה יכול לדחות את ההחלטה? אייל פביאן:

רו"ח רוני חדד: זה לא רלוונטי כי אני מחויב על פי החוק לעשות הזזה תקציבית וכרגע יש 

העברה אז נראה אם תהיה את ההזזה התקציבית. אנחנו כשנגיע לשלב ה

 תשובה מה, כרגע יש עדכון תקציבי.

אנחנו עדיין לא עוברים על החוק, כותבים מכתב כתוב כדין, הולכים לבית  יריב פישר:

 משפט, יש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות.

כן, בדיוק. יש עוד דרך ארוכה עד שמגיע אליהם הקו שסוגרים לך ברז  מאיה כץ:
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 ולוקחים לך כסף.

 ו"ח רוני חדד: יש רשויות שכבר העבירו את הכספים.ר

 רגע מה המועד האחרון להעברת התשלום? דנה בר:

 סוף שנה. סליחה? רו"ח רוני חדד: 

 ראש העיר האם תהיה ... ואז נעלה את זה להצבעה בישיבה הבאה? דנה בר:

 לא, את ה... את חייבת לבצע כעת, זה החוק ...  משה פדלון:

 ם יכול להפסיד את הכסף גם בעוד חודש וגם בעוד חודשיים.אתה ג מאיה כץ:

 האם את ההחלטה הזאת אפשר לברר בישיבת המועצה, דנה בר:

רו"ח רוני חדד: לא כי אנחנו כרגע נמצאים בהזזת התקציבית האחרונה וזאת ההזזה 

 .2019התקציבית האחרונה לשנת 

 נהיה פה גם בדצמבר. יריב פישר:

 דצמבר נהיה פה לתקציבים, מסכימה איתך יריב.בדיוק, גם ב מאיה כץ:

 למה אי אפשר לעשות את זה בישיבה הבאה? דנה בר:

 .2019גם בדצמבר את יכולה להזיז, זה  יריב פישר:

 לא, אתה לא יכול להזיז. משה פדלון:

 תהיה ממשלה חדשה אז אולי הממשלה החדשה תחליט ש, אייל פביאן:

 גע עושה את ההעברה התקציבית ...עו"ד ענת קרן ברהב: נכון, אתה כר

 רו"ח רוני חדד: אנחנו לא נמצאים שם.

הבנתי אבל אני אומר אולי נעשה את ההעברה התקציבית כשתהיה ממשלה  אייל פביאן:

 חדשה, אולי יבטלו את הותמ"ל, אולי יעשו כל מיני דברים טובים.

ציבית ולא ... מה תגידו בבית משפט שרק העברתם את ההעברה התק יריב פישר:

 שילמתם? למה?

 רו"ח רוני חדד: אני הסברתי את מה שהסברתי, אנחנו פועלים על פי החוק ...

 מי בעד ההזזה התקציבית? משה פדלון:

 אתה מצביע רק על זה עכשיו? אייל פביאן:

 לא, על הכל ומי שרוצה שיסתייג. דוברת:

 מי שרוצה שיסתייג, אוקיי. אייל פביאן:
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 ההזזה תקציבית?מי בעד  משה פדלון:

 אני מסתייגת מהנושא הזה של הזזה תקציבית. דנה בר:

 בוא נתחיל קודם כל בכללי, לאחר מכן נדבר על ההסתייגות. משה פדלון:

 רגע אז על מה מצביעים? על כל השאר, חוץ מזה? אייל פביאן:

תית יוסף )ג'ו( ניסימוב: על כל השינויים, מי שרוצה להסתייג על הנושא של המועצה הד

 יסתייג מזה ונרשום.

 לא להסתייג, להתנגד. מאיה כץ:

 עו"ד ענת קרן ברהב: יש משמעות למישהו מהקואליציה שהוא מתנגד לנושא תקציבי.

 ענת מה העניינים? את לא ... ראש העיר, אני לא מבין את זה. יריב פישר:

 עו"ד ענת קרן ברהב: אני מציינת רק.

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: טוב חבריה. 

 אז איך מצביעים? מה נוהל ההצבעה? אייל פביאן:

אנחנו יכולים להתנגד כי אנחנו אופוזיציה, הם כרגע העבירו להם מסר שהם  מאיה כץ:

 לא יכולים להתנגד כי הם קואליציה.

 מה נוהל ההצבעה? אייל פביאן:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: על הכלל, אחרי זה תגידו מה שאתם אומרים על המועצה הדתית.

 מי בעד ההזזה התקציבית? משה פדלון:

 בכללי יש לך פה אחד. מאיה כץ:

 מי מסתייג מהסעיף של, משה פדלון:

 אני נמנעת. דנה בר:

 אנחנו מתנגדים. מאיה כץ:

 מי מתנגד? משה פדלון:

 מסתייג זה נגד. אייל פביאן:

 כמו ...לא, יש הבדל בין מסתייג למתנגד. מסתייג זה שאתה בעד הסתייגות,  מאיה כץ:

 עו"ד ענת קרן ברהב: אתה יכול להימנע ואתה יכול להסתייג.

 הסעיף הזה של המועצה הדתית. משה פדלון:

 אתה מעלה אותו בעד, נגד נמנע? אייל פביאן:
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 כן. משה פדלון:

 ינאי: מי נמנע מהמועצה הדתית? שניים? ארבע? רגע, ארבע נמנע.-אורן נהד

 מי נגד? משה פדלון:

 שש. ינאי:-דנה אורן

 זהו. משה פדלון:

 שנייה מי בעד תשאל. דובר:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: מי בעד? לא, אמרנו בעד כולם.

 לא, אין לך רוב. מאיה כץ:

 עו"ד ענת קרן ברהב: אין לך רוב לסעיף הזה.

 ראש העיר בוא נדחה את זה לחודש הבא. דנה בר:

 ומה? משה פדלון:

 די, נגמר ... הלאה. יריב פישר:

 'ו( ניסימוב: בקשה למחיקת חוב,יוסף )ג

 רגע אז מה התוצאה של ההצבעה? אייל פביאן:

 אפס.-יוסף )ג'ו( ניסימוב: שתיים

 ארבע נמנעים, שישה נגד וכל השאר בעד. ינאי: -דנה אורן

 כמה זה כל השאר? אייל פביאן:

 כל מי שנשאר פה. ינאי:-דנה אורן

 לא ספרתי, אני שואל. אייל פביאן:

 אני סופרת, רגע. שלושה. י: ינא-דנה אורן

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: שלושה בעד.

 אז ההצעה לא עברה. אייל פביאן:

 נכון. מאיה כץ:

 רגע, כולם בחוץ. רגע הם בחוץ, שנייה הם קוראים להם. דנה בר:

 היו כאלה שהצביעו בחוץ אז הם באו לדווח על ההצבעה. אייל פביאן:

נו המתנו בחוץ בתחילת הישיבה והתחלתם תזכירו לנו את זה גם כשאנח מאיה כץ:

 . תק-תק-ומהר רצתם לכל התקנונים, תיק
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 ערבות הדדית.ברור מאיה, ביהדות קוראים לזה  דנה בר:

 כבר הכל היה בעד. 18:10-נכנסתם ב מאיה כץ:

 ערבות הדדית מאיה. דנה בר:

 בשמחה. מאיה כץ:

 ככה זה ביהדות. דנה בר:

 אפשר להעביר הלאה. ינאי: יש חמישה בעד,-דנה אורן

 משה. דנה בר:

 עוד הפעם, אי אפשר חברים, עזבו תקציבים, זה ההזזה האחרונה. משה פדלון:

 אפשר גם הזזה בלי העברה. דנה בר:

 לא אי אפשר, קדימה אנחנו ממשיכים, זה היה לפניכם, זה לא ... אהוד לזר:

המועצה הדתית?  עוד הפעם נחזור להצבעה. מי מסתייג בנושא הזה של משה פדלון:

 הצבעה חוזרת.

 ההצבעה נגמרה. מאיה כץ:

 היא לא נגמרה. משה פדלון:

בוודאי שהיא נגמרה, ספרנו, היו פה שישה נגד, ארבעה נמנעים, שלושה בעד  מאיה כץ:

 ורק אחרי שההצבעה הזאת נעצרה,

 מה אומר החוק ענת? יש הצבעה חוזרת? דוברת:

 גמרה.עו"ד ענת קרן ברהב: ההצבעה עוד לא נ

 ההצבעה נגמרה כי היה בעד, נגד ונמנע. מאיה כץ:

 שנייה, מי שמנהל את הדיון זה אני ולא את מאיה. משה פדלון:

 מה? מאיה כץ:

 אני מנהל את הדיון כאן. משה פדלון:

 אבל יש גם חוקים. מאיה כץ:

 עוד הפעם אני חוזר, משה פדלון:

 שנגמרה ההצבעה כי ככה זה נראה.חכה רגע, רונן יצא החוצה כי הוא חשב  יריב פישר:

 אני אקרא לו. :1דובר 

 הוא פה. :2דובר 
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 חברים אנחנו הצבענו על ההזזה התקציבית ועכשיו אני עובר לסעיף של משה פדלון:

ההעברה התקציבית? מי בעד ההעברה, מי בעד המועצה הדתית. מי מסתייג מ

 אני חוזר,

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: מי בעד הצעת השינויים?

 יפה. מי נמנע? נמנע שניים. מי נגד?  משה פדלון:

 שישה. דוברת:

 אנחנו ממשיכים הלאה.  6,2,7יוסף )ג'ו( ניסימוב: 

 

 לפקודת העיריות )נוסח חדש( 339בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  –סעיף ט 

לפקודת העיריות. המועצה  339בקשה למחיקת חובות לפי סעיף יוסף )ג'ו( ניסימוב: 

לפקודת העיריות על  339שר בקשה למחיקת חובות לפי סעיף מתבקשת לא

 שקלים. מסמך מנהל אגף הכנסות העירייה הועבר לעיונכם. 1,076,986סך 

 ...רו"ח רוני חדד: אני רק רוצה לציין שיש שינוי מסגרת התקציב. התקציב מאוזן ל

 זה על הנושא הקודם. דובר:

 רו"ח רוני חדד: ברור.

 שלומי בבקשה. יוסף )ג'ו( ניסימוב:

 ... מוכן להצבעה. אמרת את הכל שלומי אסולין:

 אישור?ל רואי חשבון. מי בעד בקשהעורכי דין, יוסף )ג'ו( ניסימוב: תחזור על זה בשפה של 

 יש שאלות על בדיקת הדו"חות? משה פדלון:

 רק תגידו כרגיל שנעשו כל המאמצים לגבות וזו המלצתכם. אייל פביאן:

 מוב: זה שלומי צריך להגיד.יוסף )ג'ו( ניסי

 לי זה חשוב לשמוע את זה כל פעם. אייל פביאן:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: שלומי תגיד את זה.

 עשו כל המאמצים וכו' וכו', מה שאמרת.נ  רו"ח רוני חדד:

 עשינו את הליכי הגבייה והגענו למסקנה ש,נעשו כל הליכי הגבייה, שלומי אסולין: 

 תה הגעת למקום בעצמך שזה נורא חשוב.שלומי א :אורן אוריאלי

 הוא אישית הלך לגבות והוא חטף אורן. אייל פביאן:
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 שלומי אסולין: תראו אני בדרך כלל פעם אחת בשנה מגיע כדי לקחת ...

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

 

 בנק לגני ילדיםחשבונות בקשה לפתיחת  –סעיף י 

חשבונות  17בקשה לפתיחת חשבונות בנק לגני ילדים. בקשה לפתיחת : יוסף )ג'ו( ניסימוב

ומיום ה'  8.7.18בנק לגני ילדים בהמשך להחלטת ועדת הכספים מיום ה' 

. בקשה לפתיחת שני חשבונות בנק גני ילדים בהמשך להחלטת ועדת 24.3.19

 19' בנוסח הבא, המועצה תתבקש לאשר פתיחת 19לאוגוסט  4הכספים מיום 

בונות בנק לטובת גני ילדים חדשים ולהסמיך את הגננת בכל גן להיות חש

מורשית חתימה לבדה בחשבון והיא תוסמך לחתום על המסמכים הנדרשים, 

והכל בהתאם לנוסח ולתנאים המקובלים בבנק וכפי שסוכמו עמו. סכום 

התחייבויות הכספים, ההתחייבות הכספית, תכתבו כספית אני אקריא 

אית הגננת לחייב את החשבון במשיכה חד פעמית הוגבל לה כספית שבו רש

שקלים. בנוסף תינתן לחשבת אגף החינוך רשות לעקוב  1,500לסכום של 

אחרי חשבונות הבנק ואת כל ההוצאות, מסמכי הגזברות, רשומות גני ילדים 

בהתאם ל... מי בעד? פה אחד, תודה רבה. עוד דקה, חכו רגע, אתם שניכם 

 , אתם תעזרו לי לנקות. נשארים אחרונים חכו שנה, אתם

 

 התחייבות למתן זכות שימוש באולם הראשונים לבני הרצליה –סעיף יא 

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: התחייבות למתן זכות שימוש באולם הראשונים לבני הרצליה, 

חלקה  6538התחייבות למתן זכות שימוש במתקן אולם הראשונים בגוש 

ודות ועמותות ספורט, יש לכם את טופס שנים לאג 10, למשך 317

 ההתחייבות, מי בעד?

רגע שאלה קצרה. ההסדר הזה בוצע בהסכמת הבית ספר? יש איזה שינוי  אייל פביאן:

 מההסדר הקודם?

 זה הארכת תוקף. דוברת:

 פשוט הארכת תוקף? אייל פביאן:
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 כן. דוברת:

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

 

 ה להשתלמותיציא –סעיף יב 

יוסף )ג'ו( ניסימוב: יציאה להשתלמות. המועצה תתבקש לאשר השתתפותו של סגן ראש 

 העיר מר עופר לוי, 

 אני לא מבינה למה הוא צריך להשתתף. דוברת:

 5,000יוסף )ג'ו( ניסימוב: להשתלמות מובילים בשלטון המקומי במימון העירייה, בעלות של 

מקומי, הזמנה לכנס מומחה, מי בעד? שקלים. המסמך של מרכז השלטון ה

 עופר חכה בחוץ.

 רק אם זה מהכסף של המועצה הדתית. ירון עולמי:

 אני חושבת שצריך גם קורס הכנה. :1דוברת 

 שקל על יציאה לקורס? מה זה הזיה.  5,000באמת צריך לאשר דברים כאלה?  :2דוברת 

 פה אחד? :1דובר 

 אני נגד. :2דובר 

 נגד.אני מת יריב פישר:

אני גם מתנגד וגם הפרסום שלהם בפייסבוק שזה בכלל חוק, ההצעה שהם  רונן וסרמן:

 העבירו.

 מה? דוברת:

 לא הבנתי מה אתה אומר. דובר:

 ההצעה לסדר שלי זה הצעה של מרצ בכלל אז אני מתנגד בגלל זה. רונן וסרמן:

 פר.למה אתה מתנגד? על מה מדברים? על ההשתלמות של עו רו"ח רוני חדד:

 נמשיך. משה פדלון:

 תיקון, –יוסף )ג'ו( ניסימוב: הקצאת קרקע 

 רגע אני רוצה להבין, אתם באמת שניכם מתנגדים? דוברת:

 אני השתלמויות בחו"ל של חבר מועצה...  יריב פישר:

 זה לא בחו"ל. דוברת:
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 אני מתנגד בגלל ההתנהגות הלא יפה. רונן וסרמן:

 מה פתאום, זה בלוד. דוברת:

 

 תיקון החלטה –הקצאת קרקע  –ף יג סעי

תיקון החלטה. על פי החלטת הוועדה המקצועית  –יוסף )ג'ו( ניסימוב: הקצאת קרקע 

אושרה תקופת ההקצאה לתנועת בני  9.1.19להקצאת קרקעות ומבנים מיום 

, אני כבר המשכתי, אתם ישנים, 25לתקופה של  107חלקה  6540עקיבא, גוש 

 31' ועד ליום 92לינואר  1שנים החל מיום  10ד שנים ועו 25לתקופה של 

 . אפשר להירגע? בהחלטת ועדת המשנה מיום,2016לדצמבר 

 זה גן ילדים. דובר:

מי שהגן ילדים כרגע זה מרצ, לא אנחנו ומי שהעלה את הפוסט הזה צריך  יריב פישר:

 למחוק אותו מהר כי זה מביש, באמת מביש, לא עושים כאלה דברים.

 עשה פה עבודה, העלה את זה לנושא אז הוא רוצה להגיד את זה עכשיו. מאיה כץ:

 ישבתי שבוע, התכוננתי, הכנתי. רונן וסרמן:

 אבל אתה ממרצ? אתה לא ממרצ, אתה איש מרצ? דובר:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: אפשר להמשיך חברים?

 עוד לא הסתיים הדיון שזה גם הצעה שלהם והם עשו והם יזמו. מאיה כץ:

 נפלה טעות ונרשם כי ההקצאה  28.4.19)ג'ו( ניסימוב: בהחלטת ועדת המשנה מיום  יוסף

בו  14.5.19... גם טעות בפרוטוקול ... מיום . 2027לדצמבר  31נסגרת ביום  

. נבקש להביא לידיעת 31.12.2017נרשם כי תקופת ההקצאה מסתיימת ביום 

. 31.12.2026ליום ועד  1.1.92המועצה כי תקופת ההקצאה הינה החל מיום 

' תופקד לוועדה, ועדת המשנה 19למאי  14הצעת החלטת המועצה מיום 

 בהקצאה מקצועית. מי בעד? 

 מדובר בתיקון טכני. משה פדלון:

 עו"ד ענת קרן ברהב: זה תיקון ...

 מי בעד? משה פדלון:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: מי נמנע? מי נגד? פה אחד, תודה רבה.
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תנגדים אנחנו אומרים שאנחנו מתנגדים, כשאנחנו נמנעים ואם כשאנחנו מ מאיה כץ:

 לא אנחנו בעד. 

 

הסכם בין עיריית הרצליה, החברה לפיתוח הרצליה וחברת חשמל לצורך בניית  –סעיף יד 

 חדר השנאה

יוסף )ג'ו( ניסימוב: הסכם בין עיריית הרצליה, החברה לפיתוח הרצליה וחברת החשמל 

 באישור חוות דעת משפטית, ההסכם מולכם.לצורך בניית חדר השנאה 

 איפה הוא אמור להיבנות? ג'ו איפה הולכים לבנות אותו? אייל פביאן:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: וינגר.

 בקונסרבטוריון החדש. דובר:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: חדר התרבות של מערב העיר.

ור לשרת את מרכז מערב, שאמ טרפועו"ד ענת קרן ברהב: אני רק רוצה לציין משהו. זה חדר 

 את מרכז התרבות של מערב העיר כדי שיוכלו לחשמל את המרכז,

 האם יהיו שם אירועים בשבת?  דנה בר:

עו"ד ענת קרן ברהב: אפשר עוד שתי דקות? חברת החשמל עמדה על כך שאנחנו נחתום על 

החוזה כדי שיינתן החשמל ואנחנו אכן חתמנו על החוזה, וחתמנו איתו על 

שנה כמו שחברת החשמל דרשה. יחד עם זאת  49שנה ועוד  49פות של תקו

בכל הנוגע להסכמים האלה, מתקיים כרגע משא ומתן מול מרכז השלטון 

המקומי ומאחר ואנחנו לא יכולנו לחכות עם החתימה על ההסכם כי אחרת 

לא היה לנו חדר טרפו ואור במרכז. אנחנו סיכמנו עם חברת חשמל שמועצת 

בלילה  3:00-ר את זה בכפוף לסעיף שאני בטוחה שיריב קרא בהעיר תאש

ומופיע בחוות הדעת שלי, שאומר בגדול שככל שיוסכם בעתיד בין החברה 

לרשויות המקומיות נוסח גנרי, שהוא יהיה שונה, אנחנו נהיה רשאים לפנות 

לחברת חשמל ולבקש ממנה לשנות את ההסכם בהתאם. נוסח הסעיף מובא 

לי ואני מציעה למועצת העיר לאשר את ההסכם בכפוף לסעיף בחוות הדעת ש

 הזה.

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

 

 המלצות הוועדה להארכת שירות –סעיף טו 

יוסף )ג'ו( ניסימוב: המלצות הוועדה להארכת שירות. המועצה תתבקש לאשר המלצת 

 מדריכת פלדנקרייז בעמותת על"ה. הוועדה להארכת שירות לצ"צ

 מה זה? דובר:

 , לאנשים בגיל מסוים, זה חוג לנשים מאיה כץ:

 מה כדורגל? דובר:

לא, כמו פילטיס, שלב לפני הפילטיס זה פלדנקרייז, זה נועד לאנשים,  מאיה כץ:

 מפלדנקרייז מגיעים לפילטיס, פילטיס זה למתקדמים.

 רה חוגים וכו' וכו', יוסף )ג'ו( ניסימוב: הגברת צ' מעבי

 ככה מתחילים. 73רגע לא יכול להיות שבגיל  דנה בר:

 בהליך שיקומי מתחילים בפלדנקרייז ואז בפילטיס.  מאיה כץ:

יוסף )ג'ו( ניסימוב: דנה די, עשינו ועדה, עדכנו, בדקנו, הוועדה ממליצה להאריך את שירותה 

 בשנה נוספת.

, באמת. בדרך כלל אנחנו ממליצים להארכות אני רוצה רגע רק לשאול שאלה מאיה כץ:

שירות על באמת תפקידים שאנחנו לא מצליחים למצוא וחלילה אני גם לא 

מכירה את האישה, אני גם לא רוצה שנדבר לגופה של, לגופו של אדם כי אני 

בטוחה שהיא מצוינת וכו', אבל אנחנו בדרך כלל ממליצים הארכת שירות על 

צליחים באמת לאייש את התפקידים שלהם או אנשים שאו שאנחנו לא מ

שיש ייחודיות מאוד גדולה בתחום התפקיד כמו לבורנטים וכו' וכו'. אני 

באופן אישי מכירה הרבה מאוד מורים לפלדנקרייז והרבה מאוד מורות 

לפלדנקרייז שיש להם גם תחום התמחות בגיל השלישי. אני, באמת אני 

הארכת שירות, אני אצביע לזה בעד, חושבת שצריך גם לשים לב בוועדה ל

אני רוצה להגיד איזושהי אמירה כללית. אני חושבת שגם הוועדה הזאת 

צריכה לשים לב שזה בסדר גמור שיהיה מקום לכניסה גם לצעירים ואם 

 רוצים,
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 אלא אם כן ... דנה בר:

 בוודאי, בפלדנקרייז. מאיה כץ:

שדווקא במקרה  ווקא, אני רוצה לומר לךמאיה ד אני רוצה לךאז לא עו"ד ענת קרן ברהב: 

הזה באה המנכ"לית של על"ה והציגה בפני הוועדה את הייחוד של המדריכה 

 ,הספציפית

... שמדריכה אחרי הרבה שנים עוזבת עוזבים רוב החניכים ולכן חשוב  ירון עולמי:

 להשאיר אותם.

 ,עו"ד ענת קרן ברהב: את המדריכה ודווקא במקרה היא באמת הצביעה

האמירה היא לא על גופו של אדם, לא להיכנס לפורום ברמה העקרונית אלא  מאיה כץ:

 יש איזשהו,

 חברים מי בעד? משה פדלון:

 יש איזשהו תהליך טבעי של דור מסוים ודור אחר, זה בסדר גמור. מאיה כץ:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: מאיה ההערה שלך מקובלת, אנחנו עושים את זה בוועדה. 

 

 המלצות הוועדה לסיוע בשכר דיור –ז סעיף ט

. מי בעד? פה אחד, 6.8.19המלצות הוועדה לסיוע בשכר דיור, יש לכם את הפרוטוקול מיום 

 תודה רבה.

 

 שונות -סעיף יז 

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: יש לנו דקה, דיבור ראשון מר פביאן. יש לנו שלושה.

 ג'ו מתחילה מהרגע שאני,אני ביקשתי לנצל את ה, הדקה מתחילה,  אייל פביאן:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: תתחיל.

אני ביקשתי לדבר דקה בסוף הישיבה על מה שמתחולל סביב חטיבת שמואל  אייל פביאן:

הנגיד בימים האחרונים ובשבועות האחרונים. ביום שישי האחרון היה אירוע 

שהוא, אני לא הייתי במקום, אני לא מכיר את הפרטים אבל ממה שאני 

תי הוזעקו, הוזעק השיטור העירוני, קב"טים של העירייה, שוטרים, מנעו ראי

מהנהגת הורים להיכנס לבית ספר וגם לעמוד כנראה על המדרכה. אני אזהר 
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בדברים כי אני לא יודע את הפרטים וגם מיושבת ראש מועצת התלמידים. 

עכשיו אני אומר ככה, קודם כל יש ציבור של מאות משפחות בחטיבה הזו 

שנלחמות על משהו ומוחות על משהו גם בימים האלה, וזה נכון שיש חוק 

חינוך חובה במדינה ומשרד החינוך צריך והוא זה שהוא מפעיל את החטיבה 

וזה בסדר גמור. יחד עם זאת אנחנו במדינה דמוקרטית ומותר להורים 

ותלמידים לנקוט בפעולות מחאה, מותר לעשות עיצומים ומותר לעשות 

חלקיות, ואפילו מותר להורים ותלמידים לעמוד על המדרכה השבתות 

ולהזכיר לתלמידים שמתקרבים לבית ספר שיש שביתה. אסור לעצור תלמיד 

שרוצה ללמוד, מי שרוצה זכותו להיכנס ללמוד ואסור להפריע לו, אני לא 

חושב שיש מחלוקת על זה. יו"ר הנהגת ההורים בחטיבת שמואל הנגיד הוא 

בה מאוד שנים בעיר, הוא אדם מוכר ואני לא רואה שום סיבה יו"ר פעיל הר

בעולם ששוטרים, פקחים וקב"טים יטפלו בדבר כזה, זה ברמה הראשונה. 

, כראש העירייה, אתה אמרת ברמה השנייה וכאן אני פונה אליך יושב ראש

לאחרונה בוועידת החינוך של צומת השרון לתלמידים שאתה תפנה לשר 

למנכ"ל משרד החינוך במכתב, אלה הדברים שאמרת  החינוך, אתה פנית

ועשית ואתה מאשר אותם וזה בסדר. מצד שני אנשים ממשיכים למחות 

ובפועל מתרחשים דברים כמו שהתרחשו ביום שישי, אני יודע שברקע 

הדברים מופעלים לחצים אדירים. אני זהיר בדברים שלי כרגע כי אנחנו 

עלים לחצים מאוד כבדים על ההורים וגם אנשי ציבור, זה דיון ציבורי, מופ

על התלמידים במידה כזו או אחרת. עכשיו אני חשבתי שאני חייב להעלות 

שניות גם לבקש  60-את זה פה בסיטואציה הזו ואני, אם אני יכול במסגרת ה

 ממך משהו,

 שניות. 120זה כבר עברו  איה פרישקולניק:

 אני כבר מסיים, אני יודע שזה, אייל פביאן:

 אייל פרישקולניק: לא אבל עומדים בלוח זמנים, באמת, דקה זה דקה.

זה עכשיו יאריך את הדיון, אני באתי לסיים כבר. מה שאני רוצה זה לפנות  אייל פביאן:

לראש העירייה שאם הוא מתכוון לפנות לשר החינוך, תעשה את זה בבקשה 
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רים בימים הקרובים ככל האפשר או בתקופה קרובה, דברו עם ההו

והתלמידים ותביאו את העניין הזה לאיזשהו פתרון בשבועות הקרובים כי 

הם לא מתכוונים להפסיק את פעולות המחאה שמותר להם לעשות עד 

לפתרון, ואם ראש העיר אומר להם שהוא יפנה והם ממשיכים למחות, 

 בינתיים יש מצב לא נעים כזה, צריך להפסיק אותו אז זהו, התבקשתי לקצר.

אני מציע שאני אפנה לשר החינוך אחרי הבחירות כיוון שכל פנייה לממשלה  דלון:משה פ

 כעת אין מענה. אנחנו פונים לבתי ספר, גני ילדים, אין תשובות.

 שבועיים.-בסדר, אחרי הבחירות הן בעוד שבוע, זה יחכה עוד שבוע אייל פביאן:

תי צריך להרגיע מנהלת אתה אמרת את חלקך, ביום שישי אחר הצהריים היי משה פדלון:

 בית ספר שהלכה הביתה בוכייה.

 יהודית? אייל פביאן:

לא, שמחה. עשו לה את מה שעשו לה, לא מכובד, לא מכבד, היא עדיין  משה פדלון:

מנהיגה את בית הספר ו... לא שולחים מנהלת עם דמעות הביתה, לא 

רגענו אותה אז שולחים. גם ראש אגף החינוך וגם ... וגם אני, כל שישי שבת ה

יש שני צדדים למטבע, צריך לשמוע את שני הצדדים אבל אני לא רוצה 

 לפתוח.

 אני ראיתי שאתה הסכמת לזה שמותר לעשות עיצומים, מותר למחות. אייל פביאן:

 הכל מותר אבל אני גם אם אחלוק עליך אני לא אפגע בך אישית. משה פדלון:

 זה. לא, מאה אחוז, אני מקבל את אייל פביאן:

אני לא רוצה לפתוח שלחו מנהלת הביתה עם דמעות בעיניים, פגעו בה קשות,  משה פדלון:

 את זה כעת כיוון שזה לא יהיה נאה להרבה אנשים.

 אני חושב שאנחנו מסכימים שצריך לסיים את העניין הזה. אייל פביאן:

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: תמר דקה דיבור.

 קצת על בית ספר הנדיב.  גרוסמן: אני רוצה לדבר-תמר לרמן

גרוסמן: בחודשים האחרונים כולנו ערים לשיח על חרמות ילדים בבתי הספר ועל -תמר לרמן

הנזקים העצומים שהם גורמים. אני בטוחה שכל מי שיושב כאן הוקיע את 

הנושא ואת מי שמחרים באופן פומבי, הרי כולנו יודעים שמדובר באלימות, 
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ביע על כמה חמור להחרים מישהו מגיע ראש והנה רגע אחרי שגמרתם להצ

העיר שאמור לשמש דוגמא למופת בוחר באופן כתוב ומתועד להודיע ליו"ר 

הנהגת ההורים כי הוא מחרים אותה. לא רק שהוא מחרים אותה אלא כל 

עובדי לשכתו ואל לה לפנות אליהם. אני אישית עוד טרם שמעתי על נבחר 

ים תושב ומבקש ממנו לא לפנות אליו. ציבור ובטח לא ראש עירייה שמחר

לגופו של עניין, בחודש האחרון נפלו אריחים מתקרת בית הספר הנדיב 

פעמיים. אתם, אתה ראש העיר שלחת מהנדס למבנים מסוכנים שמצא 

פגמים במעטפת החיצונית של בית הספר וקבע שיש לטפל בהם לאלתר. 

ת הרשות. טיח שעלול קביעה שנעשתה רק לאחר מאבק של הורים ולא ביוזמ

ליפול, תקרות שנופלות, צחנה ממערכת הביוב, ולצד כל זאת הורים שנתנו 

הזדמנות אמיתית והתחילו את שנת הלימודים ללא כל פעולת מחאה, 

הזדמנות אמיתית לראות איך יתנהלו הדברים באתר הבנייה הסמוך. שלחנו 

, אין יום בלי לכם טבלת הפרות בטיחות מתועדות, אין יום, תקשיבו טוב

הפרות בטיחות, משאיות שמגיעות למתחם בשעות שהילדים צועדים הביתה, 

משאיות שנכנסות באין כניסה, נוסעות במהירות עצומה בסמוך לשער בית 

הספר ועוד. כל יום הפרות בטחון וזה עוד לפני שהתחלנו את השלבים 

את הסדרי הקריטיים של הבנייה. לבית המשפט אתם יודעים להגיד שתאכפו 

התנועה אבל את ההורים אתם שולחים למשטרה. בתגובה למייל שנשלח 

מהנהגת ההורים כתבתם שהכל בסדר ושבידכם מידע אחר. אני שואלת איך 

 מידע אחר? הרי להורים יש סרטונים, תמונות והכל מתועד.

 גם בשעות שההסדרים אמורים לחול במקרה מצלמים גם את המשאיות, אהוד לזר:

אבל זה בכל זאת מעבר לשעה. לפני כמה  12:45ולא  12:50גרוסמן: לא, בשעה -מןתמר לר

 ובכירים בחברה שלו, ימים קבלן בכיר מוכר

 אייל פרישקולניק: תמי לעמוד בלוח זמנים.

, יש לה בדיוק עוד 2:10-דקות, תמי עומד ב 4:08לאייל פביאן אתם נתתם  מאיה כץ:

 אין דין אחד כדין כולם. ארבעה משפטים, אני ספרתי עם סטופר,

גרוסמן: לפני כמה ימים קבלן בכיר ומוכר ובכירים בחברה שלו נעצרו בגלל מותו -תמר לרמן
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של פועל בנייה בשכונת גליל ים, למרות שעל הנייר היו הנחיות בטיחות 

מעולות. למה אתם מחכים? שיקרה משהו? שילד ייפצע חס ושלום? הפעם לא 

חריות האישית, לא תוכלו להעביר את תוכלו למשוך את ידכם מהא

האחריות לקבלן או ליזם, אתם יודעים את המצב, אתם מודעים להפרות, 

אתם מודעים למצב  הרעוע של בית הספר, של אולם הספורט, אתם יודעים 

הכל ולא תוכלו להסיר אחריות. כמו שראיתם ביומיים האחרונים לא מדובר 

ם מנותקת, רוב מוחלט מהוריי הנדיב בקומץ הורים, לא מדובר בהנהגת הורי

בשטח, בפועל ובמציאות תומכים בהנהגת ההורים ובמאבק. אני פונה אל 

ראש העיר, זה הזמן להפסיק את משחקי האגו והחרמות, לשבת ביחד 

ולמצוא פתרון אמיתי ועמוק לבית ספר הנדיב ולהורים. אם תבואו באמת 

גלו שותפים רציניים בלב פתוח ובנפש חפצה למצוא פתרונות, אתם ת

ואחראיים. כמו שהבנתם לקהילת הורי הנדיב אין כוונה לוותר על זכותם של 

 ילדי הנדיב לחינוך ראוי, הולם ובטוח, אוקיי? 

אף אחד לא מחרים ואנחנו בקשר עם ההורים בבית הספר, ואני קשור  משה פדלון:

גע ויהלך להורים שמדברים איתי בצורה מכבדת ומכובדת. אף אחד גם לא יפ

אימים על עובדי הציבור, לא באופן סמוי ולא באופן גלוי. כאשר יושבת ראש 

ועד בית הספר מעודדת אנשים לכתוב, שימי לב, בסוגיית פרויקט עזרא 

הסופר מנהלי ועובדי עירייה מונעים ממניעים כלכליים ואישיים, מה זה 

ת לא לכתוב צריך להיות? ככה כותבים? אני ציפיתי שהיא תגיד אני מבקש

 בצורה כזאת, יש גבול, הם חצו את הקו האדום, אף אחד לא יפגע במנהלים.

גרוסמן: אני לא חושבת שזה מה שאמרה יושבת ראש בית הספר, זה גם לא -תמר לרמן

 הדיון, אני פניתי אליך בבקשה מאוד מאוד ברורה.

 הוצאת דיבה.  משיקולים כלכליים ואישיים, זה מונעיםלא לא, אנחנו לא  משה פדלון:

גרוסמן: משה אתה כתבת שהיא לא תפנה אליכם, לא אליך ולא ללשכת ראש -תמר לרמן

 העיר. אתה ראש העיר ואתה אמור להיות ב... פתוחה אל התושבים.

 לא לא זכותי, אחת שפוגעת בי אישית, משה פדלון:

 גרוסמן: היא לא פוגעת בך אישית, אתה עומד בראש רשות. -תמר לרמן
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 זה לא אישי משה. ביאן:אייל פ

גרוסמן: היא נציגה, זה לא אישי ואתה בתפקיד ראש העיר, זה לא אישי נגד -תמר לרמן

 משה.

 תיפגש איתה אחד על אחד, תשב איתה. יריב פישר:

 גרוסמן: אין פה שום דבר אישי.-תמר לרמן

מה קרה מנהלי ועובדי עירייה מונעים בפרויקט ממניעים כלכליים ואישיים?  משה פדלון:

 לנו? יש גבולות, היא חצתה את הגבול.

תמי בואי, אנחנו יודעים בדיוק מה עומד מאחורי הדברים האלה. היא יודעת  אהוד לזר:

להגיע לאן שהיא יודעת להגיע, זה שהולכים בדרך אחת ככה כדי להשיג 

משהו אחר ובדרך אחרת ככה, האמן לי מגיע הווצאפים, הכל בסדר, אז מה 

רוטוקול, נרשם, זה באמת, מירב בורשטיין יודעת להגיע לאן שנאמר שם בפ

 שהיא צריכה להגיע. 

גרוסמן: אנחנו מנסים לפתור את הסוגייה הזאת ואני באמת חושבת שהגיע הזמן -תמר לרמן

 שנשב אבל בלב פתוח ולא ברמת בבית המשפט ולמראית עין.

 כרגע זה אגו, תשבו, תפתרו את הבעיה וזהו. דובר:

חברים יש פרקליטים שמנהלים שיח ולשם רציתם לקחת את זה ואנחנו  :אהוד לזר

צריכים לעשות הכל בצורה מושבתת, יש גבולות גם למה שאנחנו יכולים 

 להגיב.

 גרוסמן: אין שום שיח, זה לא נכון להגיד שיש שיח.-תמר לרמן

 אני ביקשתי דקת דיבור, רק אם הייתם עוצרים את תמי אז לתת את דקת מאיה כץ:

 הדיבור הנוספת. 

 גרוסמן: אז אנחנו יכולים להמשיך לדבר.-תמר לרמן

 יוסף )ג'ו( ניסימוב: חבריה תודה רבה לכם. 

 

 

 -סוף הישיבה  - 


