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פרוטוקול
משה פדלון :טוב ,חברים .ערב טוב לחברי המועצה ,מנהלים ועובדים בעירייה ,אורחים,
תושבים נכבדים .ראשית אני רוצה לאחל לכם חג אורים שמח .שיהיה לכם
שמחה ואור כל השנה .אני חזרתי לפני מספר דקות מאירוע שערך משה לוי,
גיבור ישראל .הוא הביא מאות  ...חולים במצב קשה ופתח את כל לבו.
באמת ,היה שם אירוע מדהים ,מרגש והלוואי וירבו כמוהו .אז שוב ,חג
חנוכה שמח ובבקשה ,ג'ו.

סעיף א – אישור פרוטוקול
יוסף (ג' ו) ניסימוב :אישור פרוטוקול .יובאו לאישור פרוטוקולים מספר  20ו .21-יש הערות
לפרוטוקול?  ?20הראשון זה במסגרת ההצבעה על הצעת התקציב הבלתי
רגיל לשנת  .2020יצויין כי מר וסרמן הסתייג בהצבעתו מתב"ר  2029בנושא
המועצה הדתית .כן יצויין כי מר פביאן הסתייג בהצבעתו מתב"ר  1018לגבי
מחלף הרב מכר ולא כפי שנכתב מתב"ר  ,1957זה קמפוס הרצליה .מעבר
לזה? הפרוטוקולים אושרו .ראש העיר ,בבקשה.

סעיף ב  – -עדכון רה"ע
משה פדלון :טוב ,מכובדי .אני רוצה באמת בהזדמנות זו להודות למנהלים והעובדים
בעירייה ואני רוצה לקחת את החודשיים האחרונים על הישגים מאוד
משמעותיים בכל תחומי העשייה .המנכ"ל ציין את זה בפעם האחרונה .אני
רוצה להדגיש ,היו לנו הישגים יפהפיים במתמטיקה  5יחידות בגרות ,אנחנו
מקום שני בארץ מבין הערים הגדולות ,מ 18-אחוז בגרות לפני חמש שנים
תיכון ראשונים הגיעו ל 37-אחוז בגרות ואם ניכנס להנדסאים נגיע
לממוצעים גבוהים יותר .השבוע קיבלנו את ההודעה על שהעיר הרצליה
באיתנות ויציבות כלכלית ,מה שאנחנו קוראים תוכנית  .LAאנחנו יותר
חזקים מהבנקים ומהחברות המובילות במשק ועל כך הערכה למנכ"ל,
לגזבר ,באמת ,לסגנים ,לכל העוסקים במלאכה המנהלים תקציב באחריות,
במסירות ,במצוינות ואנחנו רואים את התוצאות .השבוע גם קיבלנו את
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התואר של קריה יפה בעיר יפה ,כוכבי יופי .כבר אנחנו כבר הגענו לשיא
וממשיכים הלאה אז רוני ,שמוליק ,כל אגפי הביצוע ,תודה על כל העשייה.
תמשיכו ,מגי ע להם כפיים .במקביל קיבלנו הודעה שהעיר הרצליה בצמרת
המחזור הארצי .בצמרת .שני המקומות ,במקום השני או הראשון באזור
הראשון ושוב תודה על העשייה .חטיבת יד גיורא עלתה לשלב פרס החינוך
הארצי ,החינוך הארצי ושוב תודה לכל העושים במלאכה :איה ,יעקב ,שגית
וכל ,ובית הספר כמובן .למנהלים ,לצוות החינוכי .בינואר תיערך ביקורת
נוספת ואני בטוח שאנחנו נהיה למעלה .אנחנו השבוע חנכנו את המנהלת
התחדשות עירונית שלנו .סיגל דיאמנט מנהלת התחדשות עירונית .אנחנו
מאחלים למהנדסת ולסיגל הצלחה .נשתף פעולה .לפני כחודש ימים פתחנו
את הרת"צ הראשון ,רחוב תחבורה ציבורית שלב א' .יש לנו מה שנקרא שלב
ב' וכאמור אני מעריך שתוך שנתיים  ...בשבוע שעבר פתחנו את מרכז
התרבות החדש .תא"ו אתם קוראים ,יהודה?
יהודה בן עזרא :תא"ו.
משה פדלון:

תא"ו.

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

תאודור .תא"ו – תרבות ,אומנות ותוכן .אנחנו בעוד כשבועיים נבצע את
ההשקה ורק כדי לסבר את האוזן ,מדובר בהשקעה של כ 36-מיליון שקלים
חשבון לא סופי .אנחנו חנכנו לפני חודש ימים את מרכז הגלישה לילדים בעלי
צרכים מיוחדים .אתם מוזמנים להגיע ביום שישי הקרוב כל שבועיים
מגיעים מדריכים בהתנדבות ,יוזמה של אייל קיציס ובני מנשה ,הם היוזמים,
הם התורמים .יהיה להם גם מבנה קבע אבל תראו את השמחה של הילדים,
זה שווה הכול .וכמובן לא נמצא איתנו אורן אוריאלי שיזם פתיחת מרכז דרך
הגלים לבנות .לבנות .קידום מבנה ובאמת על כך יישר כוח .רק כדי לסבר את
האוזן ,כשנכנסו לתפקיד רק כ 60-ילדים זכו להגיע לדרך הגלים כיוון שלא
היה תקציב.

צבי וייס:

מה זה רק לבנות?

משה פדלון:

לא,

מאיה כץ:

זה היה לבנים ,עכשיו זה גם לבנות.
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היו  170בנים ,הוספנו  30בנות .אז יש עכשיו כ .200-היו  ,60היום יש כ200-
תלמידים וברוך השם מדובר על דרך הגלים ,וייס ,אתה מכיר את המקום.

צבי וייס:

אני מכיר טוב מאוד.

משה פדלון:

ואחרון חביב זה לפני כשבועיים שיגרנו בהצלחה את לוויין התלמידים
דוכיפת  .3זה דוכיפת  720 ,1גרם 700 ,גרם .דוכיפת  1.720 2קילו ,עדיין
משייט בהצלחה וזה כמדומני  2.3קילו או מאתיים?  2.3קילו .זה דוכיפת 3
ובדרך הולכים לבנות עוד  8לוויינים .תלמידים בונים לוויין .עוד  8לוויינים
כאלה בדרך בהשקעה של מיליוני שקלים .מותר לי להגיד איפה אנחנו פרסנו
או שזה סודי?

דובר:

זה לא סודי אבל גם יש את זה במצגת.

משה פדלון:

על משרד הביטחון ועל התלמידים שלנו יחד עם דוקטור מאיר אריאל
והצוות שלו המכובד שהגיע גם .פרסו כנפיים בעצם ,נותנים חסויות גם
למשרד הבי טחון ,גם לכור האטומי .הם מממנים את אותם מחקרים ובניית
תוכנות בעשרות מיליוני שקלים ,זאת אומרת תלמידים בני  16 ,15מלווים על
ידי צוות מכובד מלווים פרויקטים של עשרות מיליוני שקלים לשני הגופים
הכי חשובים במדינה ועל כך הערכה וברכות .אני רוצה באמת להודות לכל
העושים במלאכה ומאיר ,ברשותך ,חמש דקות בקצרה ,תן לנו סקירה מה
עשית ,ניקיטה פה? תקום ,תקום .חברים ,ילד בן ,16

(מחיאות כפיים)
משה פדלון:

הייתה בעיה לבנות איזשהו ,מאיר ,אני אתן לך להסביר.

מאיר אריאל :כן ,כן.
משה פדלון:

כמה הוא חסך לנו הבחורצ'יק,

מאיה כץ:

בוא ,בוא תשב פה.

משה פדלון:

ניקיטה כמדומני הייתה בעיה בייצור איזושהי תוכנה והייתם צריכים לפנות
לאנגליה והם ביקשו  150יורו ,משהו כזה,

מאיר אריאל :באלפים אבל.
משה פדלון:

מה?

דובר:

 150אלף.
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 150אלף יורו ומי שפתר להם את הבעיה זה הילד החמוד שנמצא עם אמא
שלו היקרה .אני רוצה לאחל לך,

(מחיאות כפיים)
משה פדלון:

 ...וגם ,לא יקבל תעודה ,אנחנו נעניק את זה יותר מאוחר לילדים ואתה יכול
לשבת פה .מאיר ,אתה יכול לתת סקירה .בבקשה.

מאיר אריאל :איתי נמצאים גם הגברת שרון מישעל שהיא מנהלת המעבדה ללוויינים וחלל
בחמש שנים האחרונות .מי שהכיר את דוקטור אנה הלר ,אז שרון נכנסה
לנעליים הגדולות של דוקטור הלר ומילאה אותן בהצלחה רבה מאוד ונמצא
גם אלוף משנה במילואים מיקי קיסרי ,שהוא המנהל הפדגוגי של התוכנית
הארצית ועוד שני תלמידים :גל שהיא המנכ"לית של הפרויקט ובועז ,ניתחו
בתוכנה וגם הם אולי יגידו כמה מלים על החוויה האישית שלהם.
מאיה כץ:

בואו תשבו פה ,גל ,יש פה עוד מקומות .בואו.

מאיר אריאל :כן ,אתם יכולים לשבת כאן.
משה פדלון:

זאת ,אותה הגדרתי הפרופסור .זאת הפרופסור וזה הפרופסור .שני
פרופסורים יש לנו פה .אפשר לכבות את האורות ,ששון?

דובר:

לא צריך ,רואים טוב.

דובר:

לא צריך.

משה פדלון:

מצוין .טוב ,לא צריך ששון .לא צריך.

(מקרינים סרטון)
מאיר אריאל :טוב ,אז אנחנו התחלנו לפני בערך  7שנים 6.5 ,שנים עם תוכנית חלל עירונית
שלא היה כמוה ,אין לה אח ורע במערכות חינוך אחרות בעולם .זה הישג
יוצא דופן של מערכת החינוך העירונית שתלמידים בונים לוויינים .זה
היתרון של ילדים ,שאתה נכנס לכיתה ואתה אומר היום אנחנו הולכים
לבנות לווין זה נשמע להם סביר .אז כאמור התוכנית התחילה עם דוכיפת
אחד שהיה הלווין הזעיר הראשון של ישראל ולא רק זה אלא גם הלווין
המבצעי הראשון בעולם שנבנה על ידי תלמידים ,שימש לחיפוש והצלה
מהחלל .הוא שוגר לפני  5.5שנים כאמור והוא לאחרונה הפסיק לפמפם,
נגמרו לו הבטריות אבל במשך  5שנים רצופות הוא שידר ועבד בחלל והיה
הל ווין הכי פופולרי מבין לווייני החובבים ,מה שנקרא ,עם קשרים עם 200
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תחנות קרקע ברחבי העולם .פלטפורמה גם לחינוך מדעי אבל גם ליצירת
קשרי מדע עם מדענים ומהנדסים ברחבי העולם .אז זה היה הלווין הראשון
ואנחנו מייד אחר כך ניגשנו למכרז של האיחוד האירופי ובנינו עבור האיחוד
האירופי לווין מחקר .במקרה הזה כבר שיתפנו  5בתי ספר מרחבי הארץ:
בית ספר מאופקים ,בית ספר מחורה מהפזורה הבדואית ,אולפנה מאופקים
ואולפנה מעופרה ,זאת אומרת זה גם אחד העקרונות שלנו לשתף כמה שיותר
בנות בתחומי מדע וטכנולוגיה.
מאיה כץ:

ומגזרים.

מאיר אריאל :ומ גזרים ,אז גם לראשונה הייתה דריסת רגל למגזר הלא יהודי .אתם יודעים
שיש קונוטציה ביטחונית לכל התחום הזה ואין כניסה למשל לתעשייה
האווירית לילדים בדואים או ערבים ,אפילו אם אביהם שירת בצה"ל .אז פה
זה ממש פריצה ,שבירה של תקרת הזכוכית וגם הנושא של קידום בנות
למקצועות מדע וטכנולוגיה ,אנחנו עבדנו עם שלוש קבוצות שהן על טהרת
הבנות והסתבר שכשאין בנים בסביבה אז הבנות לא רק מגלות יכולות של
מחקר ופיתוח ממדרגה ראשונה אלא גם מנהיגות ויזמות ,אין מי שיפריע.
כשיש בנים אז לפעמים הן נוטות לקחת  backstageכזה.
דובר:

אבל ההפרדה היא טובה?

מאיר אריאל :אז ההפרדה היא טובה ובלי כל צל של ספק ,כן ,יכול להיות שמהסיבות
האלה לפחות ההפרדה היא טובה ובלי כל צל של ספק ההישגים של הקבוצות
על טהרת הבנות היו גבוהים יותר מההישגים של הקבוצות המעורבות .אז
הלווין הזה שוגר ב 2017-וגם היה בין הלוויינים הבודדים שמילא את
משימתו בחלל עבור האיחוד האירופי .דרך אגב ,הם לא ידעו שילדים
שותפים לפרויקט הזה .אם הם היו יודעים יכול להיות שלא היו מממנים את
הפרויקט .אתם יכולים לראות כאן תמונה שהוצגה בנמל התעופה בן גוריון.
הפרויקט הזה זכה בפרס כאחד מ 60-ההמצאות שהשפיעו על העולם ביחד
עם הדיסק און קי ופרסי נובל של מדענים ישראלים .זה הוצג במשך שנה ועד
היום כבר יש את המהדורה השלישית של האלבום הזה שמפיק משרד המדע
והטכנולוגיה והפרויקט הזה נמצא על הכריכה שלו ,גם בגלל שיתוף
המגזרים ,גם בגלל ההצלחה הזאתי של ילדים בגילאים של עשרה מסוגלים
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לעשות פרויקט כזה מדעי ממדרגה ראשונה .זה הלווין כפי שהוא צולם
מתחנת

החלל

הבינלאומית

פה

מצד

ימין.

האסטרונאוט,

אחד

האסטרונאוטים צילם אותו מייד לאחר ההפלטה וזה היה מספר  .2מספר 3
ששוגר לפני כשבועיים יש לו כבר מטרה הומנית אנושית אקולוגית .בנינו
אותו ,התלמידים שלנו בנו אותו ביחד עם תלמידי עוטף עזה כדי להוכיח שגם
תחת איום רקטות וקסאמים אפשר לקיים חינוך מדעי איכותי .כאמור יש לו
משימה שהיא משימה אקולוגית באיתור אסונות אקולוגיים ,זיהוי של
זיהומי ים ,אוויר ,המסת קרחונים ,שריפות יער והוא יתחיל לשדר תמונות
בקרוב של אזורי עניין בכדור הארץ .התלמידים עכשיו עמלים על עיצוב של
הלוויי ן במסלול והתוכנית שכבר נמצאת בשלבים מתקדמים הבראה נקראת
תב"ל .התוכניות הללו הן במימון מלא של משרד המדע והטכנולוגיה .בנייה
של להק לוויינים ,שוב ,הלהק הראשון בעולם לניסוי ותקשורת לייזר.
הלוויינים הללו ישוגרו כולם ,כל השמינייה מהודו בחודשי הקיץ הקרוב,
 ,2020וכאן יש לנו  30בתי ספר ותוכנית ארצית .אגף החינוך של עיריית
הרצליה משמש כקבלן בעצם של משרד החינוך כי אין מישהו אחר במדינה
שיעשה את זה טוב יותר מאגף החינוך .אנחנו כאמור משמשים כיוזמי
התוכנית ומפעילי התוכנית ברחבי הארץ ב 8-רשויות מקומיות ,בירוחם,
באופקים ,בשער הנגב ,מעלה אדומים ,גבעת שמואל ושוב ,יש לנו פה ,וקריית
אתא ,יש שני ישובים מהמגזר הערבי ,שוב ,לראשונה .קודם זה הבדואים אז
אנשים אמרו טוב ,הלוויין הבדואי הראשון פה 25 .אחוז מהתלמידים הם
תלמידים מוסלמים משתי קבוצות שהן קבוצות מצוינות מטייבה ונצרת.
והשלב אחרי זה,
דובר:

נצרת הם לא מוסלמים ,הם נוצרים.

מאיר אריאל :לא ,זה גם וגם .יש מעט מאוד נוצרים בנצרת .הרוב המכריע הם כבר
מוסלמים,
מאיה כץ:

מהמגזר הלא יהודי .לא צריך להיכנס לדקויות.

מאיר אריאל :לא ,יש משמעות לזה שזה,
מאיה כץ:

לא ,אבל זה לא,

משה פדלון:

חברים,
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אנחנו סבלנים וסובלניים כלפי כולם.

מאיר אריאל :אני כבר מסיים .שני לוויינים של משרד הביטחון .משרד הביטחון פנה לאותו
צוות שבונה את הלוויינים ומימן ב 10-מיליון שקלים שני לוויינים לניטור
קרינה וחלקיקים כבדים .הלוויינים הללו נבנים באוניברסיטת תל אביב 4 ,ו-
 5.5מיליון לאוניברסיטה 4.5 ,מיליון לקריה למחקר גרעיני וזה אותו צוות
שבנה את הלוויינים שוב על בסיס תועלתנו גרידא ,זאת אומרת את משרד
הבי טחון זה לא עניין לקדם את החינוך המדעי ברחבי הארץ .הוא חושב
ש פשוט הצוות הזה של התלמידים ,המורים ,שנלווה אליו גם מדענים
וסטודנטים מהאוניברסיטה יעשה את זה יותר טוב ויותר מהר ויותר זול
מכל אחד אחר ויש הרבה מאוד תלמידים של הרצליה שמעורבים בפרויקט
הזה כי הם פשוט בתחום ההתמחות שלהם הם יותר טובים מכל אחד אחר
בארץ .שני לווי ינים שגם הם ,הראשון מביניהם ישוגר במאי והשני באוגוסט.
פשוט מדהים ,פרויקט מדהים ולמטרה ביטחונית .היינו צריכים להיאבק זמן
רב כדי שאפשר יהיה להכריז על זה .הם הורידו את הסיווג לבלמ"ס .ודבר
אחרון שאני רוצה להראות זה את המהדורה ,מהדורת הערב בערוץ  13כי
נתנו להם בלעדיות .היה צריך ,הם רבו הערוצים מי יסקר בעצם את השיגור.
זה שוגר לפני מספר ימים בערוץ .13
(מקרינים סרטון)
משה פדלון:

יפה מאוד .אני רוצה להודות לאגף החינוך שנותן רוח גבית ו ...לדוקטור
מאיר אריאל שנותן את הנשמה ,לצוות החינוכי ,תפעולי ,לתלמידים היקרים
שלנו .אני מאחל לכם בהצלחה ,שתגשימו את כל החלומות שלכם .אנחנו,
מאיר ,רוצים להעניק לך את התעודה שהכנו גם לצוות החינוכי וגם למורים,
בבקשה .אתה מוזמן .כיוון שמדובר בצוות גדול אז תקבלו את זה במרוכז.
זה בשבילך.

מאיר אריאל :תודה רבה.
משה פדלון:

תודה רבה.

(מחיאות כפיים)
משה פדלון:

ומפתח העיר .שאפו.

מאיר אריאל :תודה רבה.
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שוב ,תודה לכם והמשך הצלחה ומאיר ,נזמין את כולם לשיגור שמונת
הלוויינים .גם אותך ,אגף תב"ל ,אל תדאג .יופי ,תודה לאמא שהגיעה,
לתלמידים היקרים שלנו .ניקיטה ,תמשיך .אפשר לחתום על חוזה עכשיו?
מניות? יישר כוח .תודה רבה .כן ,בבקשה .תודה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :עדכון המנכ"ל.
דנה אורן-ינאי:

אני חושבת שאולי כדאי לפני זה ,מי שלא נמצא איתנו היום זה שרון
יונתן ,למעשה קול הרצליה נסגר אחרי שנים רבות שהם שירתו את
הציבוריות של הרצליה ואני חושבת שאולי זה הזמן באמת להודות לכל מי
שעסק במלאכה בקול הרצליה במשך עשרות שנים שאני מכירה ובעיני זה
יום עצוב שעיתון נסגר.

משה פדלון:

אין מה לעשות .אנחנו רצים עם הקידמה ומתאימים ,המערכת התקשורתית
מתאימה את עצמה למציאות המשתנה .באמת שרון יונתן עשה עבודה
מצוינת ואני מאחל לו קליטה מהירה בעבודה החדשה .בכיף ,באמת בכיף
וטוב ש ,בהצלחה תלמידים יקרים.

יהודה בן עזרא :עכשיו שיש לנו לוויין בחלל תיקחו בחשבון שבכל דקה ביום אנחנו יודעים
איפה אתם נמצאים .חברי המועצה.
דובר:

גם אנחנו יודעים איפה אתה ,המנכ"ל.

סעיף ג – עדכון מנכ"ל
יהודה בן עזרא :הרמתי לעצמי .אני אתחיל בדיווח שקיבלתי ברגע זה ממנכ"ל החברה
לפיתוח .לא האמנו שנצליח לעמוד בזה אבל לרגל חג האורות התאורה בצפון
גליל ים ,בפארק ,חוברה .תודה רבה לארז וליאיר מנהל מחלקת החשמל שיש
אור .דוברות העירייה .תיקשור כלל הפעילות העירונית העשירה והמגוונת
סביב אירועי חנוכה .הפקת חנוכיית ענק מוארת על חזית בניין העירייה
ותאורת רחוב מקושטת עם חנוכיות ברחבי העיר .כאמור ,תיקשור אירוע
שיגור לוויין דוכיפת  3והשקת קווי החוף ,שירות ההיסעים בסוף השבוע
משודרגים .אגף תב"ל ,אנחנו נערכים ,זו עוד בשורה שרק בימים האחרונים
הצלחנו להתארגן .אנחנו נערכים בימים הקרובים לפתיחת פארק גליל ים
שלב א' לרווחת התושבים ,פארק יפהפה .הוכנה תוכנית אב לשיפוצי קיץ
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שיתפרשו על  8שנים .לקחנו חברה דרך משכ"ל ,חברה חיצונית שתעשה סקר
בכל בתי הספר ,תעבור בית ספר בית ספר ,כיתה  -כיתה ,מסדרון  -מסדרון,
שירותים ,חלונות ,הכול בכל מכל כל ותיתן לנו תוכנית לשיפוצים של בתי
הספר ,תוכנית רב שנתית .בביקורת מל"ח משולבת עם פיקוד העורף קיבלנו
ציון של  97.5בביקורת ... ,גדולה למי שעומדים בראש :ג'ו ,שמואל אכרם,
מנהלי אגפים ,מנהלי מכלולים,
יוסף (ג'ו) ניסימוב :אם אני אספר לך מה אומר את תבכי אז אני אספר את זה אחר כך.
יהודה בן עזרא :תודה רבה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :השמיכות לא היו מנוערות במחסן.
דנה אורן-ינאי:

זה דבר ראשון שבודקים בביקורת.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :הלכו כבר לרחצה ,הכול בסדר.
יהודה בן עזרא :אגף הביטחון .האגף נערך לתמוך בכל אירועי החנוכה בעיר .האגף ממשיך
את פעולות האכיפה .אגף הנדסה לקראת הצגת תוכנית חוף הים ,התנעת
תוכנית מתאר לאזור התעסוקה ,אסטרטגיה ברב קוק ,קידום תוכנית
אסטרטגית בכל המתחם של אלתרמן .קידום היתרים לבני ילדים ,אנחנו
הולכים לפתוח מספר גדול מאוד של גני ילדים בשנת הלימודים הבאה,
וקידום תכנון קריית חינוך גליל ים והתחלנו בישיבות תכנון מול מתכנני
המטרו .אגף תקשוב ומערכות מידע ,שדרוג שורת האחסון ,פרויקט תשתיתי
מורכב ומשמעותי בעיר .חיבור תאורה חכמה למערכת העיר החכמה תאפשר
למשל"ט ,למרכז השליטה העירוני ,לקבל התראות על תקלות ,אגב ,לפני שהן
קורות ,כתחזוקה מונעת .פיתוח אפליקציה ב GIS-למיפוי מתקני מיחזור
בעיר של אגף שאיפ"ה .תהליך מקוון של תעודות גמר .לאחר שילוב התהליך
לפני מספר חודשים לקחנו את זה עוד צעד קדימה ומשלבים את התוצר
הסופי ב .GIS-כרגע זה עובד כפיילוט .אגף רווחה .במהלך חודש ינואר יפתח
בית חם לניצולי שואה במתנ"ס נוף ים .המחלקה לרווחת אוכלוסייה מבוגרת
בשיתוף תאגיד התרבות אימצו פעילות של עמותת תיאטרון עדות .במסגרת
הזו יעלו תלמידי שמואל הנגיד הצגה בנושאי השואה .נפתחה קבוצה
טיפולית לצורך פסיכודרמה בתיאטרון העירוני עבור הורים לילדים ובוגרים
עם צרכים מיוחדים .מיזם "נעים להכיר" החל לפעול בבית קינן להעלאת
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המודעות לנושא הנגישות לבעלי מוגבלויות .בסוף נובמבר התקיים דיון
בכנסת על תוכניות בינלאומיות והאגף בא לידי ביטוי בשתי תוכניות יפות
שהנציגים שלהם הציגו .אגף שאיפ"ה .גינה לעלייה שנייה בשלבי סיום עבודה
בנגישות .משתלות ,ריהוט גן ... ,מדרגות וברזיות ומקסימום נגישות .מועדון
צב"ר יסיימו עבודות גינון מחוץ למועדון ובתוך המועדון .גינת פנלון מוהליבר
בשלבי סיום עבודת פיתוח .הותקנו עמודי הצללה ובקרוב יותקנו משחקים
חדשים .רחוב האחווה ,שיקום הגינון .איכות הסביבה ,הסתיימה הכשרת
מנהלים עם ערך פלוס ,הכשרה לנושא תוכנית ברית ערים לאיכות חיים
וסביבה למנהלי אגפים בהובלת היחידה לאיכות הסביבה וסמנכ"ל
הפרויקטים שלנו ... .ותרבות דיור .הותקנו תחנות חדשות במערב העיר על
ידי הזכיין ,קיבלנו תקציב של  71תחנות ממשרד התחבורה .זה לא עניין של
מה בכך בימים טרופים אלה להשיג את התקציבים ממשרדי הממשלה .החלו
שיפוצים בבניין פלנון בשדרות ח"ן  4ליד בנק הפועלים .אגף החינוך החל
בתהליך אישור סופי של הבית ספר היסודי הדמוקרטי האזורי הראשון
בהרצליה לתלמידי הרצליה בלבד .הסתיימה בנייתם של שלושה גנים
החדשים בגן רש"ל .בימים הקרובים אני מאמין שמייד בתוך חופשת חנוכה
הילדים ,התלמידים יגיעו לגנים החדשים .אגף החינוך יוזם קורס הסבה כדי
 ...לקהילת ההורים בהרצליה להוראה בבית הספר ,הסבה אקדמית שהיא
מוכרת על ידי משרד החינוך .ביום שני יחולקו ספרי תורה על ידי ראש העיר
לכל תלמידי כיתות ב' .במהלך השבוע יתקיימו אירועים לציון יום המורה
בהרצליה בשיתוף אגף החינוך ,העירייה ,סגנית ראש העיר לענייני חינוך
וההורים .אגף תנו"ס .יתקיימו אירועים בשכונות במהלך חנוכה וממשיכים
האירועים בחנוכה במתנ"סים ,בקהילות ובכל מוסדות תנו"ס .אגף תנו"ס
נערך לעדליידע הגדולה שתבוא עלינו לטובה .מינהל נשים .הדלקת נרות בית
הנערות ובית החיילות ,פעילות שהיא חלק מאימוץ הבתים .קורסים
וסדנאות ופרויקטים התנדבותיים .מדד השקיפות .עיריית הרצליה עלתה
לעומת המדד הקודם שפורסם מרמה  Aלרמה  ,A+מציון  91במדד הקודם
לציון  96במדד הנוכחי .תודה גדולה למנהלת אגף פניות הציבור ,נציבות
הציבור ,לדוברות העירייה ולכל האגפים שהיו שותפים ועוד היד נטויה.
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אנחנו מאמינים גדולים מאוד בשקיפות ולו רק מהסיבה שיש לנו במה
להתגאות .תודה רבה.
משה פדלון:

טוב ,יוני ,תן את השקף הבאה .יש עוד שקיפות נוספת ,מדד החופש העירוני.
פורסם לאחרונה והרצליה שני מקומות ,מקום שלישי במדינת ישראל .אני
רוצה ,חברים ,מכובדי כולם ,להקריא הודעה לפני השאילתות שמופנית לכל
חברי המועצה .מכובדי ,עד היום הצלחנו לייצר איזון ושקט וכבוד הדדי בין
חילוניים ודתיים בעיר הרצליה .בימים כאלה זה לא קל ולא מובן מאליו ,מה
עוד שאין לנו משילות במדינה ויש ואקום מנהיגותי ואנחנו חשים את זה
יומיום ומספיק שאחד מהחברים כאן ייצר פרובוקציה וכולם ישמחו לדוש
בזה במשך ימים ואולי להפר את השקט הכול כך משמעותי בשבילנו לעיר
המדהימה הזאת .אני חושב שאנחנו בקואליציה ובאופוזיציה מספיק חזקים
כדי ללמוד לא להגיב לפרובוקציה .להיגרר אחרי או להמשיך לשמור על
השקט כפי שהיה עד לפני מספר חודשים .כן ,חשוב בעיני לטפל ואני אטפל
בצורה החלטית בכל מעשה שהוא לא מכבד או פרובוקטיבי .אני רק מבקש
שבואו לא ניגרר להתנהלות שתפר את האיזון ,שכל כך חשוב לעיר כדי שנוכל
לעשות למען תושבי העיר ולמען איכות חיים טובה יותר .חברים ,העיר שלנו
מובילה בכל .אין אצלי אופוזיציה קואליציה .בואו נמשיך את המלאכה
שלנו ,בואו נעשה את עבודתנו .יש לנו למעלה מ 380-פרויקטים .יש לנו לבנות
בתי כנסת ,מתנ"סים ,כיתות ,מרכזי למידה ,מרכזים טכנולוגיים ,מרכז
בינתחומי ,בתי מלון ואנא ,מה שקורה בחודש האחרון לא מכבד ,לא מכובד.
זה לבנות מגדלי  ...ולתת מכה אז אנא ,בואו נכבד אחד את השני .מספיק עם
הפרובוקציות האלה .זה לא מתאים לנו ,אנחנו מבזבזים זמן .זה אני רוצה
לראות ,מה שראינו לפני עשר דקות .להביא פה את התלמידים ,להביא פה
את החבר'ה מהים לראות איך שמטפלים בילדים עם הצרכים המיוחדים.
להביא את צופי הים ,לראות איך שמטפלים בילדים עם בעיות ,עם אוטיזם.
את זה אני רוצה לראות פה .בואו נגבש ביחד למען המטרה .לעיר הזאת יש
מטרה :לתת שירות מיטבי ,לחבק את החלש ,ללוות את הילדים בעלי צרכים
מיוחדים .בואו לא נעסוק עם שטויות ,כל דבר הוא  ...אבל אנא ,הכול
במידתיות .אני באמת ,אני פונה אליכם גם כראש עירייה ,גם כחבר מועצה,
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גם כידיד של כולם .אין פה אופוזיציה קואליציה .יש לנו עיר מדהימה,
מובילה בכל .היא מובילה בכל התחומים .אין ,יש רשויות שעוד לא אישרו
את תקציב  .2019אנחנו כבר מאשרים את  .2020בואו נתעסק במהות .בואו
נכבד האחד את השני .חיה ותן לחיות .יום שבת בבוקר חגיגה בעיר הזו .חלק
הולך לבית כנסת ,האחר הולך לקניון ,השניים לספורטק .האחד לא מפריע
לשני .אותם אנשים גם באמצע השבוע יושבים יחד בבית קפה .החילוני,
החרדי והדתי .אז למה לקלקל את ההצלחות של העיר הזו? הקניון פתוח
אצלנו .חולדאי הקניונים סגורים ,אצלנו שני קניונים פתוחים אז אני לא
צריך את חולדאי שינהל אותי כאן ולהגיד לי אם ייכנס אוטובוס או ,רוצים?
יש אוטובוס לתל אביב .רוצים אוטובוסים לתוך הים? יהיו גם לתוך הים .רק
בואו נעשה את זה בצורה מכבדת ומכובדת .תודה רבה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה רבה ראש העיר.

סעיף ד – שאילתות
משה פדלון:

שאילתות.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתות .אנחנו מדלגים על השאילתה הראשונה כי  ...איננו .מספר 2
של מר רונן וסרמן.
דוברת:

רק דקה .רונן וסרמן ,זה בסדר?

יוסף (ג' ו) ניסימוב :הנושא הוא ,בנושא קשישים בהרצליה .בעיר הרצליה יש לא מעט
קשישים  ...בתי אבות  ...אולם לאחרונה יש מספר קשיים לקשישים בעיר
ולהלן מידע בנושא .1 .במועדון ויצ"ו ברחוב ראש פינה מקשים לאחרונה על
הקשישים ומגבילים אותם בשעות הפעילות .האחריות היא של ויצ"ו .חלק
מהקשישים אינם דוברי עברית והפעילות במועדון היא הפעילות היחידה
שלהם במהלך השבוע .נושא שני הוא מרפאת שירותי בריאות כללית בשכונת
נווה עמל שנמצאת בקריסה .שולחים קשישים לכפר סבא לטיפול .האחריות
היא של שירותי בריאות כללית .מיותר לציין שמעבר של קשישים למקום כל
כך מרוחק עשויה להגדילה ,עלולה להגדיל את הסיכון שלהם ליפול .בגילאים
כאלה נזיקה היא נזק עצום .השאלה של מר וסרמן היא .1 :האם מחלקת
הרווחה מטפלת גם בקשישים .2 .במידה ולא איזו מחלקה אמורה לקחת
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אחריות על בעיות כמו שצוינו בשאילתה הזאת?  .3מה מתכוונת עיריית
הרצליה לעשות כדי להקל על הקשישים בנושאים הללו .תשובה .1 :כן.2 .
אגף הרווחה ומחלקת הבריאות מטפלות בנושאים מושא השאילתה... .
שבשני המקרים מדובר בהחלטות של גופים חיצוניים לעירייה הרי שבנוגע
למועדון הקשישים בוויצ"ו מחלקת הרווחה סייעה בגישור בין ויצ"ו לחברי
המועדון והוצעו לחברי המועדון פתרונות חילופיים .עניין המרפאה בנווה
עמל ,מחלקת הבריאות העירונית תיזום מהלך משותף עם הנהלת שירותי
בריאות כללית מרחב השרון ,שומרון ומנהלת המרפאה בנווה עמל ,דוקטור
קרן אדל לקידום נושא בריאותם של התושבים בהרצליה.
רונן וסרמן:

שאלה נוספת ,האם עד הישיבה הבאה אפשר לקבל עדכון שמשהו התקדם
בנושא הזה.

יהודה בן עזרא :כן.
משה פדלון:

שמה?

רונן וסרמן:

שמשהו התקדם בנושא הזה עד הישיבה הבאה .אם אפשר לקבל עדכון
בישיבה הבאה.

משה פדלון:

חברים ,יש לנו בעיר  7מועדונים לקשישים ,אפילו  8עם תשושי נפש ,מתוכם
שלושה מועדונים לניצולי שואה .אנחנו מחבקים אותם ,מלווים אותם .אני
הצעתי לקבוצה הזאת להצטרף לבית מורשת בנווה עמל .אני חזרתי לפני
שעה מחגיגות שם .מאה אנשים ניצולי שואה במסיבת חנוכה .אני אפילו
הבטחתי להם טיול לירושלים עם ארוחת צהריים .אנחנו מחבקים את
האנשים האלה .גם הקבוצה הזאת הצענו לה מספר אפשרויות .הם רוצים
לנהל את ויצ"ו .זה לא עובד .ויצ"ו הוא ארגון ,יש מנהלת שם .הם רוצים
עצמאות תפעולית .יש להם מספיק אלטרנטיבות .תאמין לי ,המנהלת שם
מדהימה ,היא עורכת שם קורסים לילדים עם ,שמתקשים בלימוד .הם
עושים פעילות מדהימה .הקבוצה הזאתי קצת ,לא מקשה אבל היא לא רוצה
אלטרנטיבות אחרות .הם רוצים לנהל .כן ,הם יכולים להצטרף אליהם.
 3,600קשישים מקבלים מאיתנו שירותים בעלה ואנחנו נותנים שם את הכול
למען רווחת,

רונן וסרמן:

אבל השאלה הייתה לגבי החלק השני של המרפאה.
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משה פדלון:

נעדכן אותך .ודאי .ודאי.

צבי וייס:

משה ,נתנו להם הבטחה שהם יכולים להמשיך שמה .התיקון הזה שהם עשו
כי הם בשיפוצים כרגע ולמרות שהם בשיפוצים הם אמרו שהם מוכנים
לאפשר להם לפעול ,אז זאת אומרת שזה לא לגמרי עשו איתם פירוד .ייגמר
השיפוץ הם ממשיכים באותם התנאים כפי שהם היו.

יהודה בן עזרא :הלאה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתה מספר  3של מר רונן וסרמן .משגיחי כשרות והשגחה  ...כשרות
בעיר הרצליה .לקרוא את הכול ,רונן?
עו"ד ענת קרן בהרב :לא ,אתה לא חייב לקרוא את זה .תתחיל מהשאילתה.
משה פדלון:

בוא ,אני אקצר לך ,רונן,

יוסף (ג'ו) ניסימוב :אני יכול להקריא את השאילתה?
משה פדלון:

אני יכול לתת לו תשובה כבר.

(מדברים יחד)
עו"ד ענת קרן בהרב :שאילתה זו שאלה עובדתית,
רונן וסרמן:

כי הרי היא מתייחסת למשהו שהעליתי בעבר .אם העליתי בעבר נושא
והעירייה אמרה אין דבר כזה אז הנה ,זה קרה ,אז הבאתי את הרקע של זה.

עו"ד ענת קרן בהרב :או קיי.
רונן וסרמן:

הרקע יותר ארוך מכל ה ,אתה רוצה שאני אקריא את זה מהר?

דובר:

קראנו בבית.

רונן וסרמן:

אני אעשה את זה קצר ,אני מכיר את הנושא .לפני  11חודשים ,ב 15-לינואר
 ,2019העליתי שאילתה בנושא כשרות במסעדות ברחבי העיר .השאילתה
עסקה בכך שהמועצה הדתית מחרימה ומסיתה כנגד מסעדות אשר אינן
משלמות כופר למשגיחי הכשרות ובוחרות ללכת על השגחת כשרות של צוהר
או בכל שיטה אחרת .התשובה שניתנה הייתה שעיריית הרצליה אינה מכירה
מקרים של הסתה והחרמה של המועצה הדתית כנגד עסקים והמועצה
הדתית הכחישה את הנושא .לאחר פניית העירייה ,כמו כן העירייה הצהירה
שהנושא אינו בתחום סמכותה .השאילתה היום באה לבדוק מחדש את
הנושא .עיריית הרצליה משלמת למועצה הדתית  7.5מיליון שקלים ומעלה
בשנה מתקציב העירייה ואף דואגת למנות נציגים מטעמה בתוך המועצה
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הדתית .לפיכך תשובה שהנושא אינה בתחום סמכות העירייה אינו מתאים
ואינו נכון בפועל כי כשרוצים להתמודד עם בעיות אז יודעים להתמודד איתן.
לפני מספר שבועות יצא פרסום של המועצה הדתית על החרמה של פלאפל
מרדכי ,חומוס מרדכי ברחוב סוקולוב  31בהרצליה .הפרסום מבהיר כי
ייזהר הציבור ולא ייכשל במאכלות אסורות שלדברי הבעלים של העסק הם
כשרים ומקפידים לשמור על הכשרות אבל הם לא יכולים לממן ביקור של 5
דקות ביום של משגיח כשרות ולשלם על זה  1,800שקל בחודש .אני טוען
שההתנהלות של המועצה הדתית גורמת לשנאה נגד הדת ונגד הדתיים.
העסקים הקטנים הללו משלמים מס ארנונה שאינו זול .הם שוכרים מבנה
בעלות שאינה זולה והאינטרס של העירייה הוא שהעסקים הללו ישגשגו ולא
יפשטו את הרגל .עסק משגשג הוא עסק אשר משלם מיסים בזמן .לצערי,
המועצה הדתית ומשגיחי הכשרות לא עושים את עבודתם נאמנה .גם אני
עבדתי בצעירותי כמה שנים במסעדה וברור לי וגם לרוב חברי המועצה
שביקור של  5דקות בעסק אין בו שום עניין של השגחה אלא פשוט עשיית .V
בתי עסק רבים שמעוניינים בתחרות ולהשתמש בכשרות שהינה של המועצה
הדתית מקבלים איומים על כך שיפיצו עליהם דברים שליליים בדיוק כמו
שעשו בפלאפל .לפיכך השאילתה :מה מתכוונת עיריית הרצליה לעשות
בנושא הסחיטה באיומים שמבצעת המועצה הדתית כנגד בתי עסקים .האם
תוכל עיריית הרצליה לברר עם המועצה הדתית ולציין בישיבה באופן ברור
מה היא העלות החודשית לבתי עסק מסוג של פלאפל ומה העלות חודשים
לבתי עסק מסוג של שווארמה? בכפוף לעלות הנ"ל ,כמה שעות בכל חודש
צריך להיות משגיח כשרות בכל מסעדה שכזאת? ושאלה אחרונה ,האם
עיריית הרצליה מוכנה לקחת אחריות על העסקים הקטנים הללו ולאסור על
המועצה הדתית להמשיך ולסחוט אותם באיומים.
(מדברים יחד)
איתי צור:

אני מבקש שתחזור בך בעניין האיומים ,רונן .זה לא לעניין.

משה פדלון:

ששש ,חברים,

(מדברים יחד)
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אני מבקש .אני ,סליחה .אני מבקש .יש פה עיוותים .בואו נתחיל בזה שגם
עלי לא מקובל שאם אני  75אחוז מבעל המניות אין לי אחריות וסמכות .אני
מקווה שתקום ממשלה ואני יחד עם כל הרשויות המקומיות נרצה להשקיע
ונרצה את ה 75-אחוז שלנו .זה אחד .אני מבטיח לך שאני מכין מסמך מאוד
מסודר .זה אבסורד ,אתה בעל חברה עם  75אחוז ,אתה לא יכול לומר את
שלך .בזה אני אטפל ברמה הלאומית .לעצם העניין .גם מה שקרה לא היה
מקובל עלי .אי אפשר לקחת כשרות מאדם בגלל מצוקה כספית ואני קראתי
לראש המועצה הדתית ,מנכ"ל  ...והנחתו אותו .כשיש לבעל עסק קטן כגדול
מצוקה כספית תקים ועדה ותסייע לו גם אם צריך  10שקלים בחודש.

רונן וסרמן:

זה לא קשור,

משה פדלון:

רגע ,רגע,

יריב פישר:

זה לא קשור למצוקה.

משה פדלון:

תן לי ,יריב,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

אני מדבר .זה לא מנומס .אני הנחיתי את ראש,

יריב פישר:

זה כבר עלה במועצה ולא עשיתם כלום.

רונן וסרמן:

אבל זה לא שאילתה שלך.

דנה אורן-ינאי :רגע ,משה,
משה פדלון:

אני ,זה לא מנומס שמפסיקים אותי .לא מנומס .אנא ,דיברנו לפני חמש
דקות על נימוסים ועל קצת תרבות דיבור .ההנחיה השנייה ,אין יותר
פאשקווילים בעיר הזו .אין פאשקווילים.

יריב פישר:

עדיין לא קשור.

משה פדלון:

ברגע ,יריב ,ברגע ש ...קיבלתי את ההצעה שלכם לעצור לו כספים .משרד
הדתות יחד עם משרד האוצר הורידו את ה 800-אלף שקל מתקציב הרווחה.
מתקציב הרווחה הורידו.

מאיה כץ:

כשביקשתי לקבל את המסמך הזה ואני גם הצעתי לטפל.

משה פדלון:

אז חברים ,אם חשבתם שאני יכול לעצור כספים ,כספים שהיו אמורים
להגיע לרווחה קוזזו והועברו למועצה הדתית.

מאיה כץ:

משה ,אני עדיין מציעה תן לי את המכתב הזה ,אני אטפל בזה.
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משה פדלון:

אני אתן לך.

מאיה כץ:

אני אשמח מאוד לטפל בזה.

משה פדלון:

אתה בעל חברה ,גם כשאין לך אחריות וסמכות  ...לא יכול לעשות כלום .אני
כבול מבחינה חוקית .אני כבול.

יריב פישר:

תן לי להגיב לך.

משה פדלון:

בבקשה.

יריב פישר:

הוא ישב פה ואמר כאן לכולנו הוא אמר :יהיו קריטריונים .לא יהיה פלאפל.

משה פדלון:

אז אני קראתי לו ,אני קראתי,

יריב פישר:

שום דבר לא קרה.

אלעד צדיקוב :אני שותף אליכם במחשבה שצריך להיות רפורמה .אני מסכים איתכם .אבל
רגע ,אתם פשוט מתנהגים ,אתה לא מכיר את החומר לעומק .אתם מתנהגים
כמו פילים בחנות חרסינה .תקשיב,
רונן וסרמן:

אני מכיר.

אלעד צדיקוב :זה חייב רפורמה ,אתם צודקים ,אבל זה לא עובד ככה .להגיד הוא כשר או
כשר ,תקשיב ,כשרות זה דבר יותר מורכב ממה שאתה חושב .אפילו יותר
ממה שאני יודע .כשרות זה דבר שהוא מאוד מקצועי .יש לך  ...אגב  ...שמוכן
להזיז את העסק הזה קדימה ואני אגב כאדם תורני אני חושב שצריך להזיז
את העסק הזה.
רונן וסרמן:

אז תזיזו אתם.

אלעד צדיקוב :אני בעד.
יריב פישר:

לקחת לפלאפל על פקקט כשרות? בחייאת ,בן אדם.

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

למרות שזה שאילתה אני רוצה רק להגיד משהו .סליחה שנייה יהודה ,שנייה.
לקראת סוף הקדנציה הקודמת אנחנו ,באישורך משה ,הקמנו ועדה שבסופו
של דבר בגלל הבחירות לא צלחה את ההתכנסות שלה ,אלעד היה חבר בה,
אני הייתי חברה בה ועוד כמה אנשים כדי להביא המלצות ולגבש אותן לך
ולמנכ"ל ,זה היה אז.

יריב פישר:

והרב תמך בזה.
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והרב תמך בזה ,רב העיר תמך בזה .הלכנו אליו וגם דיברנו איתו והסברנו לו
את חשיבות העניין והוא תמך בזה כדי להביא את אותם קריטריונים ואת
אותם דברים פה לאישור המועצה ,כמדיניות .אני אשמח ואני חושבת שאולי
זה נכון דווקא כי הדבר הזה מגיע גם מקואליציה וגם מאופוזיציה להחזיר
את הוועדה הזאת,

משה פדלון:

מאה אחוז.

מאיה כץ:

לתת לה לעשות עבודת מטה,

משה פדלון:

מקובל עלי.

מאיה כץ:

להגביל את זה בזמן ,להגיש לכם את ההצעות ,להביא את זה לאישור של
המועצה.

משה פדלון:

מקובל עלי.

צבי וייס:

ראש העיר.

משה פדלון:

בבקשה.

צבי וייס:

כולם דיברו פה .היחיד שהיה ראש מועצה דתית סביב השולחן הזה,

משה פדלון:

אני עוד אחזיר אותך.

צבי וייס:

זה אני ואני גם יודע להגיד לומר ,קודם כל ,כל השאילתה וכל הנוסח ,כופר
ודברים דומים ,קודם כל זה כמו שאמר חברי משמאל ,זה לא במקום וזה גם
לא,

משה פדלון:

לא ,זה עושים ...

צבי וייס:

רק רגע.

משה פדלון:

 ...תעריפי המדינה,

צבי וייס:

וזה גם לא אמת.

רונן וסרמן:

שיש קריטריונים,

צבי וייס:

תשמע רגע,

(מדברים יחד)
צבי וייס:

אני ישבתי במסעדה הזאת .זה קרוב למשרד ,לא רחוק .היה להם מרק
ירקות מצוין ואכלתי שמה בלי בעיה.

מאיה כץ:

עם קרפלך?

צבי וייס:

מה?
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מאיה כץ:

עם קרפלך?

רונן וסרמן:

צבי ,אז אני רוצה רגע,

צבי וייס:

אל תפריע לי .אל תפריע לי .והוא יודע גם מי אני ,הוא חשב עוד בכלל שאני
ראש המועצה הדתית .אף פעם הוא לא אמר לי שיש לו בעיה כלכלית ,אף
פעם הוא לא אמר,

רונן וסרמן:

זה קשור ...

צבי וייס:

רק רגע ,חכי רגע .אף פעם הוא לא אמר שיש לו בעיה ולפי מה שאמרו גם
לראש העיר וגם לאחרים אף אחד לא בא .הוא בא ואמר אני לא רוצה יותר
את התעודה .עכשיו ,מה המועצה ,אני נגד העניין כמו שאמרת  ...שמישהו
יבוא לחמש דקות אם זה נכון .על זה אין חילוקי דעות.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

וייס ,זה שאילתה .חברים ,זה שאילתה.

יהודה בן עזרא :זה שאילתה ,חברים.
צבי וייס:

כולם דיברו ,אתה רוצה להפסיק אותי? תפסיק אותי.

(מדברים יחד)
צבי וייס:

הנושא של הכשרות הוא דבר לא פשוט וכל אחד הולך אז הוא מסתמך על
התעודה שיש שמה .לא שאומר לו אני הכול כשר או שבאים ואומרים לו
התעודה הזאת אנשים סומכים עליה .אז יכול להיות שחומוס ,איך קוראים
לו?

דוברת:

מרדכי.

צבי וייס:

הוא צדיק יותר מכל המשגיחים והכול .אכלתי שמה ואני לא חושב שאכלתי
לא כשר אבל כשאין לו תעודה ויש אחרים ,ויש אחרים שסומכים על תעודה
אז אני אומר לאו דווקא הוא ,יש כאלה שהיה להם תעודה והיה להם
משגיחים לא של חמש דקות והיה כשר ,הלכו לשמה .אבל ברגע שהפסיקו
הם הפסיקו לקנות.

אייל פביאן:

בסדר ,צבי ,אבל מה,

משה פדלון:

אני מקבל את ה,

צבי וייס:

אני אומר ,גם לראש העיר יש נציגים.

רונן וסרמן:

אבל לא מקשיבים להם.
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ששש ,חברים ,וייס ,וייס,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

וייס ,אנחנו נקים את הוועדה הזו,

צבי וייס:

תשלח נציגים .גם שלכם ,גם של הוועדה ,אם יש להם טענות,

מאיה כץ:

אני אשמח .צבי ,אגב ,צריך לרענן את ה,

צבי וייס:

אני בעד לרענן.

(מדברים יחד)
רונן וסרמן:

הערה אחרונה בתור מי ששאל את השאילתה .הערה אחרונה ,מי ששאל את
השאילתה .חבר'ה ,לא השתנה שום דבר באוכל .הוא עדיין טרי ,הוא עדיין
תקין .הכול בסדר ויותר מזה,

צבי וייס:

אתה אומר מה שאני אמרתי.

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :אתם עושים טעות .תן לי .אתם עושים טעות .אתם מדברים לגופו של אדם
ויש פה צנעת פרט .הסיפור הזה הרבה יותר מורכב מ,
יריב פישר:

מסכים איתך.

יהודה בן עזרא :לכן בואו לא נדון,
רונן וסרמן:

אז רק תן לסיים משפט .שמעתי,

יהודה בן עזרא :לא נתון לגופו ,ראש העיר אמר נקים את הוועדה כי לכל הדעות יש בעיה
בנושא הזה .זה הכול.
צבי וייס:

אם יש.

רונן וסרמן:

אם יש בעיה,

משה פדלון:

משפט אחרון.

רונן וסרמן:

יהודה ,משפט אחרון .פלאפל מרדכי ביקש להבהיר לכם שאין שום שינוי
באיכות של האוכל ולכן הוא שלח לכם,

דוברת:

רגע ,הוא רוצה להגיד משהו .שנייה.

רונן וסרמן:

הוא שלח לכם פה טעימות שתראו ותרגישו ,גם מי שלא טעם .אחרי הישיבה
 ...מוזמן לטעום .תודה רבה.

משה פדלון:

חברים,
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אם הוא שלח אוכל ואתה חושב שבטעימה אני יכול להבדיל בין כשר ללא זה
לא נכון.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

ששש ,חברים.

מאיה כץ:

צבי ,יישאר לנו יותר ,זה בסדר.

משה פדלון:

שאילתה מספר .4

יוסף (ג'ו) ניסימוב :חברים ,אייל פביאן ,בבקשה.
אייל פביאן:

חברים .כדי לחסוך זמן לכולנו אני את השאילתה הזו הגשתי כשיטת מעקב
בנושא הפעלת שירותי התחבורה הציבורית בשבת לפני שהתחילו בסוף
השבוע האחרון השירותים לפעול.

דנה אורן-ינאי:

שאתה מברך עליהם.

אייל פביאן:

רגע ,רגע ,רגע .אני כבר בירכתי עליהם ,היות ואני,

דובר:

מה זה? הקדמה לשאילתה?

אייל פביאן:

היות ואני ,תקשיבו ,אני מנסה להיות פעם ,לעזור לכם.

דנה אורן-ינאי:

לעזור לנו?

משה פדלון:

ששש ,דנה.

אייל פביאן:

לעזור,

דנה אורן-ינאי:

מה זה ... ,אנחנו ועדה?

יהודה בן עזרא :דנה ,הוא רוצה לעזור לנו,
אייל פביאן:

רוצים לבזבז את הזמן? אני עוזר לכם ,אתם תמיד קצרי רוח אז אני רוצה
לקצר לכם את הזמן.

(מדברים יחד)
אייל פביאן:

היות והשירותי תחבורה ציבורית בשבת החלו לפעול בסוף שבוע אחרון ,אני
אישית נסעתי וגם חברים אחרים ,וסך הכול הם נותנים מענה לטעמי כרגע
לצורך של תושבי הרצליה ,כמו של תושבי תל אביב ,גבעתיים ואחרים ,אני
מסיר כרגע את השאילתה בשביל לא לבזבז את הזמן .אני רק מבקש... ,
בתשובה ,תעדכנו בעניין התקציב ו,

משה פדלון:

תקבלו את כל המידע.

אייל פביאן:

תודה רבה.
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יהודה בן עזרא :רגע ,רגע .אי אפשר להסיר שאילתה ,אני רוצה לתת לך את התשובה.
אייל פביאן:

בבקשה.

יהודה בן עזרא :המתווה של עיריית הרצליה להפעלת תחבורה בסוף השבוע יצא לדרך
בשעה ובה .צוות עירוני עוקב מקרוב אחר פעילות הקווים ומבצע הפקת
לקחים תוך כדי תנועה .הנתונים יוצגו בפני המועצה בעתיד.
צבי וייס:

יהודה ,ראיתם שהוא היה באוטובוס?

דוברת:

כן ,הוא היה .אני ראיתי.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאלה הבאה .בית ספר דמוקרטי בעיר בשנה הבאה ... .התפרסם מטעם
העירייה כי,
משה פדלון:

לקרוא לכם,

יוסף (ג' ו) ניסימוב :פותחת בעיר בית ספר דמוקרטי .כמו כן נפעל למציאת מבנה קבע
וחטיבה צמודה במערב העיר ו ...שכבות א' ו-ב' .בינואר הקרוב יוכלו רק
תושבי הרצליה העולים לכיתה א' ו-ב' להירשם אליו ,קבלת התלמידים
תיעשה בהגרלה .בעוד שלוש שנים צפוי בית הספר להיהפך לעל אזורי .כעת
בוחנים בעירייה הקצאת שטחים עבור בניית מבנה קבע לבית הספר .ישנן
כמה חלופות אפשריות על הפרק .מאידך ,מופיע באותו פרסום מטעם
העירייה כי צפויה לעקוב אחרי הביקוש של בית הספר ובהתאם לכך תחליט
אם לפתוח בית ספר נפרד בהמשך וכן מופיע כי פתיחתו של בית הספר
הדמוקרטי הראשון בעיר הוא בשורה של ממש והקמתו נותנת מענה לתושבי
העיר שחיכו לו רבות וכי הפדגוגיה הייחודית לבית הספר מבוססת על ראייתו
של הילד כאדם שלם בזכות עצמו ובעל חופש בחירה ולמידה ותעשיר את
מערכת החינוך העירוני .ברצוני לשאול את הדברים הבאים .1 :מדוע נבחר
מקומו הראשוני של בית הספר הדמוקרטי דווקא במבנה במערב העיר ולא
במרכז העיר ,בו מתגוררים מרבית אוכלוסיית העיר ,מתגוררים מרבית
תלמידי העיר . 2 .האם  ...כי תושבי העיר חיכו לו רבות מבוסס על ראייתי של
הילד כאדם שלם בזכות עצמו ,על מתן חופש למידה ולהעשיר את מערכת
החינוך והפדגוגיה בו תהיה ייחודית ,מדוע פותחים רק כמות מוגבלת של
מקומות במתכונת זו ומחייבים את תושבי הרצליה לגשת להגרלה ורק ברי
מזל יזכו ואחרים יתאכזבו ולא פותחים כיתות נוספות במתכונת זו ברחבי
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העיר בהתאם לביקושים .3 .מדוע מצד אחד נקבע כי כבר בעוד  7שנים הוא
יהפוך לבית ספר אזורי כאשר מצד שני העירייה טוענת כי קיים לו ביקוש
גבוה בתוך העיר עצמה ובאותה נשימה נאמר כי העירייה תעקוב אחרי
הביקושים ובהתאם לכך תחליט אם בכלל לפתוח בית ספר נפרד בהמשך .לא
ברור מה הם הנתונים על פיהם העירייה פועלת בעניין ומה היא רמת
הביקושים לבית ספר שידועים לה .מה הם נתוני הביקוש של בית ספר
דמוקרטי בעיר ולתוכניות לימוד במתכונת שהוא מציע?  .4מבחינה פיזית
ברור לחלוטין שאם העירייה תבנה בניין חדש לחלוטין לבית ספר דמוקרטי
הדבר יארך מספר שנים .כיצד מתכוונת העירייה  ...בית ספר עד השלמת
מבנה חדש והיכן יפעל?  .5אם אכן מדובר בבשורה של ממש ופדגוגיה
ייחודית לה חיכו רבות תושבי העיר מדוע לא פותחת העירייה תוכנית לימוד
באותה מתכונת בבתי ספר קיימים בעיר כדי להגדיל את היצע התוכנית לכלל
ילדי העיר ומצמצמת אותה רק לכיתות מצומצמות אליהן יתקבלו תלמידים
רק לפי הגרלה לבית ספר ייחודי בעיר .תשובות .1 :מקומו הראשוני של בית
הספר הדמוקרטי נבחר משיקולי מקום בלבד של כיתות פנויות ואינה קשורה
לריכוז אוכלוסייה מאחר והמקום זמני .הבית ספר מתארח עם סמל מוסד
עצמאי ,צוות מורים ומנהל .2 .מספר הכיתות העומד לרשותנו מוגבל .בית
ספר דמוקרטי הינו בנוסף לבתי הספר הקיימים .אנו מקווים שבעתיד
כשייבנה בית ספר נוכל לאפשר מספר כיתות גדול יותר .ההגרלה מתקיימת
עבור בתי ספר ייחודיים על אזוריים בכפוף לנוהלים מחוזר מנכ"ל בתי ספר,
מנכ"ל משרד החינוך מדובר ,לבתי ספר ייחודיים .3 .בית הספר הדמוקרטי
יהיה על אזורי כבר עם פתיחתו ,בעוד  3שנים ייבנה בית ספר  ...ועיריית
הרצליה פועלת לאיתור קרקע המתאימה להקמת בית ספר כאמור .עד לסיום
הליכי הפיתוח יפעל בית הספר הדמוקרטי במערב העיר .5 .ה ...הפדגוגי מגוון
בעיר .בתי ספר מכוונים את המדיניות הפדגוגית בבית ספר על פי החזון
והרוח של בית הספר על פי צרכיו של בית הספר.
אייל פביאן:

קיבלתי תשובה חלקית אבל היא סבירה .אני אשאל ככה .בעצם רוב
השאילתה שלי מכוונת לעובדה שאם באמת יש ביקוש גבוה בעיר לבית ספר
דמוקרטי ,זה מה שאתם אמרתי אז זה קצת משונה שהפתרון שנמצא זה
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מערב העיר עם הגרלה עם כיתות בודדות ונראה לי ,ולא נעשה את הדיון הזה
עכשיו כאן באריכות ,ש ,היות ואני צריך לשאול אני אשים סימן שאלה בסוף,
מה בדעתכם לעשות כדי לאפשר ליותר תלמידים בעיר ,אם אכן יש ביקוש
גבוה ,לא להמתין עכשיו  3שנים עד שיבנו את מבנה בית הספר ויוכלו לאכלס
הרבה כיתות ,או קיי? כי נראה לי שיש פתרונות נוספים.
משה פדלון:

בוא ,אני מציע שתתן לצוות המקצועי לעבוד .את כל ההצעות עד היום של
סגנית ראש העירייה וראש אגף החינוך הנכבד שלנו הציגו לנו .תן לנו
להתחיל לעבוד .באו עם יוזמה מדהימה,

אייל פביאן:

איזו מין תשובה,

משה פדלון:

למה  ...את העגלה לפני הסוס?

דנה אורן-ינאי:

אפשר לברך גם על בית ספר כזה ,אייל.

אייל פביאן:

לגמרי.

משה פדלון:

בא ראש אגף חינוך יחד עם איה ,יחד עם צוות מקצועי להקים משהו חדש.

אייל פביאן:

יפה מאוד.

משה פדלון:

תן לנו להתחיל צעד אחר צעד .מתחילים עם בית ספר צומח .במקביל במרכז
העיר בונים,

אייל פביאן:

מה אתה  ...בזה?

משה פדלון:

אני מסביר .תבוא ,תיפגש עם ...

אייל פביאן:

מה? תגיד .אתה אומר,

איה פרישקולניק :אנחנו מאתרים שטח למציאת בית ספר קבוע.
אייל פביאן:

כמה שנים?

מאיה כץ:

אני רוצה רגע לענות לך .שנייה .א.ד .גורדון ,בית ספר לאומנויות .בית ספר
אחד מהטובים שיש היום בעיר נמצא בנווה עמל .מגיעים אליו גם מכל מיני
מקומות בעיר .אז תשאל למה זה לא במערב העיר?

אייל פביאן:

זה לא תשובה.

מאיה כץ:

זה בדיוק התשובה.

איה פרישקולניק :זו תשובה נהדרת.
(מדברים יחד)
מאיה כץ:

ואני אומרת את זה כאופוזיציה.
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אייל פביאן:

מאיה ,מאיה,

מאיה כץ:

זו בשורה לעיר .זה הכול.

דובר:

למה לא להגיד ברכה?

אייל פביאן:

את לא נותנת תשובה טובה אבל.

מאיה כץ:

אני נותנת תשובה,

ד.נ.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים,

אייל פביאן:

מה התשובה,

יהודה בן עזרא :התשובה לשאלה היא פשוטה .היא פשוטה.
אייל פביאן:

כן.

יהודה בן עזרא :כיוון שבבית ספר סמדר יש לנו מקום,
אייל פביאן:

זה הבנתי כבר.

יהודה בן עזרא :פיזי,
אייל פביאן:

אבל.

יהודה בן עזרא :רגע.
אייל פביאן:

נו.

יהודה בן עזרא :אנחנו פותחים שם ומכינים את התשתית לבית ספר דמוקרטי.
אייל פביאן:

בסדר.

יהודה בן עזרא :כיוון שמספר התושבים בעיר הולך וגדל ואנחנו חייבים לבנות בתי ספר
ברחבי העיר ,בסדרי עדיפות שלנו לבנות בתי ספר קרוב לאזור המגורים על
מנת לקלוט את כל מאות התלמידים והסדר עדיפות אומר שבעוד  3שנים
נבנה בית ספר דמוקרטי .זאת התשובה ,אין בלתא ,שאילתה הבאה.
דנה אורן-ינאי :רגע יהודה ,יש לי,
יהודה בן עזרא :גמרנו,
משה פדלון:

לא ,לא ,לא ,לא ,סליחה .אני לא רוצה להביא את כל ההצהרות.

יהודה בן עזרא :נתנו תשובה.
דנה אורן-ינאי :רגע.
יהודה בן עזרא :המנכ"ל נתן תשובה.
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דנה אורן-ינאי :רגע .יהודה ,תקשיב .יש יום אחד בשנה שתלמידים מחליפים את ראש העיר
בתפקיד שלו בשביל להבין מה המשמעות של להיות ראש עיר.
יהודה בן עזרא :כן.
דנה אורן-ינאי :אני מציעה שהשנה נשים את אייל בשביל שהוא יבין.
אייל פביאן:

יש לך הצעות מבריקות בחג חנוכה .אני הייתי ,אני ליוויתי את התיכון הכי
גדול בעיר  4שנים .אני ליוויתי את חטיבת שמואל הנגיד עד ...

משה פדלון:

הלאה ,חברים.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :דנה.
דנה אורן-ינאי :הצעה לסדר ,יאללה.
אייל פביאן:

אל תתחכמי ,בסדר? את מתחכמת ואל תתחכמי.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :אייל,
דנה אורן-ינאי :גברים לוקחים הכול,
אייל פביאן:

קואליציה ואופוזיציה ,אל תתחכמי.

משה פדלון:

ששש.

יהודה בן עזרא :אייל ,קיבלת תשובה.

סעיף ה  -הצעות לסדר
יוסף (ג'ו) ניסימוב :הצעות לסדר.
יהודה בן עזרא :הלאה ,בבקשה.
יוסף (ג' ו) ניסימוב :הצעה ראשונה ,דנה .עצירת תקציב עירייה לגופים שאינם עומדים בכללי
מינהל תקין .דברי ,נו.
דנה אורן-ינאי :נו ,תקריא.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :לא ,אתם מקריאים.
דנה אורן-ינאי :רציתי אותך.
דובר:

הקהל לא שמע את ההצעה.

דנה אורן-ינאי :ישנם גופים ופעילויות שמקבלים מכוח חוק ,תקנת תמיכות או כל סיבה
אחרת תמיכה כספית מכספי המיסים של תושבי העיר .במרבית המקרים אין
לעירייה או למועצת העיר ,כמו שאמרת מקודם משה ,כנציגי הציבור
אפשרות להיות מעורבים באופן הניהול וקבלת ההחלטות בארגון בכדי לוודא
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קיומו של מינהל תקין בארגון ושימוש הוגן בכספי ציבור .בשנים האחרונות
נאלצה מועצת העיר לאשר העברות תקציביות מבלי שום יכולת לסרב ו/או
להשפיע על הנעשה בגופים שלעתים היה אף חשד ו/או ספק באשר להתנהלות
כספית תפעולית או שהתנהלותם לא עולה בקנה אחד עם כללי המינהל
הציבורי והאתי .במקרים מסוימים הספק שעלה לגבי התנהלות הגופים אף
מצא ביטוי בדו"ח מבקר העירייה או המדינה .נכון להיום ,המצב החוקי
מאלץ את מועצת העיר וראש העיר להעביר כספים לארגונים ולעמותות
שעונים על כללים ,תנאים ,תבחינים או קריטריונים שונים ללא שום יכולת
לפקח על הנעשה בכספי הציבור באמצעות פיקוח על ההתנהלות או יכולת
לעצור את הכספים כשעולה חשד סביר .מועצת העיר מחליטה שבכל פעם
ש ייעלה חשד למינהל בלתי תקין בגוף ,ארגון ,מוסד או פרויקט שהעירייה
תומכת בו כספית ,הן כתוצאה מדו"ח ביקורת פנימי של העירייה ,הן
כתוצאה מדו"ח  ...או כל סיבה אחרת ,תפנה העירייה לשר הפנים או לשר
הרלוונטי ותודיע על הפסקת התמיכה עד לתיקון הליקויים .במקביל תודיע
העירייה תוך  10ימים לגוף המבוקר ולמועצת העיר על הספקת התקצוב עד
להסדרת הכשלים .לאחר הסדרתם התמיכה תובא לאישור מחדש במועצת
העיר.
יהודה בן עזרא :מכיוון שלא ניתן לקבל החלטה כוללנית אז יש לי תשובה ארוכה ויש לי
תשובה קצרה .אני מציע את התשובה הקצרה ולהסיר את ההצעה מסדר
היום .אם תסכימי נעשה ,אם לא אני אפרט את התשובה .מציעים להסיר את
ההצעה מסדר היום ולבחון בכל מקרה לגופו בהתאם לנסיבותיו והכללים
והדינים החלים לגביו .זה מקבל פחות או יותר,
משה פדלון:

שנייה .גוף שמבקש תמיכה מעיריית הרצליה צריך להביא לנו ניהול ספרים
תקי ן ,רשם עמותות עדכני וגוף בעירייה שעשה פעילות ,שעשה פעילות כזו או
אחר שיש בה עבירה אותו מנהל ילך הביתה ועם צו יגיע למשטרה .אני רוצה
להזכיר לכם ש 7-מנהלים ועובדים בשנה וחצי הלכו הביתה בגלל הדברים
האלה .אין דבר כזה .לא יהיה .יש משטרה ,אנחנו מדינת חוק .אני לא צריך
שהמועצה תבוא ותחוקק חוקים נוספים.

יוסף עולמי:

יש כללים,
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יש כללים ברורים.

יהודה בן עזרא :דנה ,אי אפשר לקבל,
משה פדלון:

יש חקיקה.

יהודה בן עזרא :התשובה שלנו נסמכת על חוות דעת משפטית מסודרת .לא ניתן לקבל
החלטה כוללנית כמו שאת מבקשת.
דנה אורן-ינאי :אז גם אני קיבלתי ,לא ,שנייה .אני כבר הרבה זמן בודקת את הנושא הזה
וגם אני לקחתי חוות דעת מיועצים משפטיים שעוסקים בתחומים אלה .עם
כל הכבוד ,לא פעם ולא פעמיים ,נאלצנו להרים את היד בוועדת הכספים
ובמליאה להעברות כספיות לארגונים/עמותות ,לא רוצה להיכנס כאן
לרזולוציות של לאן ,כשבאים ואומרים :אין מה לעשות ,החוק מחייב אותנו
להעביר כסף.
יוסף עולמי:

לא ,אבל דנה ,אם יש דברים כאלו,

דנה אורן-ינאי :ואם אותם גופים לא עוברים ,אם אותם גופים לא עוברים את ועדת
הביקורת של העירייה ,של המועצה ,של דו"ח המבקר ,אנחנו לא יכולים
להמשיך להעביר להם כספים מבלי,
משה פדלון:

דנה,

דנה אורן-ינאי :רגע ,תן לי לסיים .לא ,אתה ביקשת לא לעצור,
משה פדלון:

קיבלנו החלטה שאנחנו לא מעבירים  800אלף שקל למועצה דתית .בעיני לא
מגיע להם.

דנה אורן-ינאי :שאלת הדור,
משה פדלון:

המדינה העבירה ולקחה,

דנה אורן-ינאי :כשהיה את הדו"ח אז אני אומרת לך ,משה ,בוא .אני עבדתי על זה,
משה פדלון:

בבקשה.

דנה אורן-ינאי :לא עשיתי גוגל ראיתי מה  ...לעשות.
יהודה בן עזרא :דנה ,אני מבקש את ההצעה שלך ,היא כוללנית,
דנה אורן-ינאי :היא לא,
יהודה בן עזרא :את לא יכולה לקבל החלטה,
דנה אורן-ינאי :יהודה.
יהודה בן עזרא :ולחתוך את כל החברות העירוניות.
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דנה אורן-ינאי :בדקתי את זה ועם כל הכבוד ,אם אנחנו נאלצים להעביר כספים ,אם אנחנו
נאלצים להעביר כספים שאנחנו מחויבים,
דוברת:

 ...איך פתחנו את ה..

עו"ד ענת קרן בהרב :לקבל החלטה ...
דנה אורן-ינאי :אם אנחנו נאלצים להעביר כספים לגופים שהיה חשד באשר להתנהלות
התקינה שלהם ,הן ברמה הכספית והן ברמת המינהל הציבורי כתוצאה
מכוח חוק יש באפשרותנו לפנות לשר הממונה .במידה והשר הממונה עדיין
לא אומר לנו ש ,נותן לנו את הפטור כתוצאה מהביקורת ,אנחנו גם רשאים
ללכת להליכים גבוהים יותר ולעצור את העברת הכספים .לא סתם להודיע
שאנחנו לא מעבירים כספים .הנושא הזה נבדק ,הנושא הזה קיבל חוות דעת
משפטית מאוד בכירה ו,
יהודה בן עזרא :יש לך חוות דעת משפטית?
דנה אורן-ינאי :כן.
יהודה בן עזרא :תביאי לנו.
דנה אורן-ינאי :אני אביא לכם.
יהודה בן עזרא :תביאי,
דנה אורן-ינאי :ועם כל הכבוד,
יהודה בן עזרא :תביאי חוות דעת,
(מדברים יחד)
דנה אורן-ינאי :אי אפשר לחייב אותנו ,אני לא יכולה להצביע על העברה,
יהודה בן עזרא :אל תצביעי.
דנה אורן-ינאי :כספי ציבור,
יהודה בן עזרא :זאת הדמוקרטיה.
דנה אורן-ינאי :אף אחד כאן לא יכול לקחת כסף ציבורי שנלקח מעסקים או תושבים
ולהעביר אותו למקום שמתנהל בצורה לא תקינה.
משה פדלון:

מי אמר שמתנהל?  ...בית משפט? איך משטרה יודעת ,איך,

יהודה בן עזרא :דנה ,אני מציע ,רק דקה .אני מציע ,אני מציע,
(מדברים יחד)
משה פדלון:

יש משטרה ,יש פרקליטות ,יש בית משפט.
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דנה אורן-ינאי :יריב ,אתה היית יושב ראש ועדת ביקורת? רגע אתה היית יושב ראש ועדת
ביקורת? מאיה ,את יושבת ראש ועדת ביקורת?
מאיה כץ:

כן.

דנה אורן-ינאי :האם העברנו כספים לגופים ש,
(מדברים יחד)
דנה אורן-ינאי :סליחה ,הנה .יושב ראש ועדת ביקורת,
יהודה בן עזרא :מה יושב ראש ועדת ביקורת? יושב ראש ועדת ביקורת היה גם חבר מועצה
וחבר בקואליציה ,אני לא פוגע בך במשהו ,הוא גם הצביע בשביל להעביר את
הכספים.
דנה אורן-ינאי :אבל אני רוצה לעצור את זה.
יריב פישר:

לא ,לא ,יהודה .לא היה,

יהודה בן עזרא :מה לא,
יריב פישר:

אם אתה כבר מדבר במועצה הדתית אז הוחלט להחזיר שם,

יהודה בן עזרא :אבל היא לא מדברת על מועצה דתית .אתה מדבר .חברים ,היא לא
מדברת על ,היא מדברת על הכול.
דנה אורן-ינאי :הכול ,מה זאת אומרת? אין הבדל,
יוסף עולמי:

יהודה ... ,מדבר בסיסמאות ושאנחנו נבין על מה אתם מדברים.

דנה אורן-ינאי :אין הבדל ,יהודה,
יהודה בן עזרא :דנה ,יש לי הצעה.
דנה אורן-ינאי :לא ,רגע .אין הבדל בין מצעד הגאווה ,אין הבדל בין המועצה הדתית ,אין
הבדל כמו עמותות ספורט .כל הכסף הציבורי שעובר למקום שלא עובר ועדת
ביקורת ויש חשד להתנהלות שלו אין לנו ... ,כסף ציבורי ...
יהודה בן עזרא :תקשיבי .אנחנו ,אני מציע עצה באמת ידידותית .הלוא נצביע ונוריד את
זה מסדר היום וחבל .אני מציע שתיפגשי עם היועצת המשפטית של העירייה,
נכון? את רוצה ,הפגישה תהיה יחד איתי .נשב ונדבר ,תביאי את החוות דעת
המשפטית .כרגע לפי החוות דעת המשפטית מה שאת מבקשת בלתי אפשרי.
דנה אורן-ינאי :אני רוצה,
יהודה בן עזרא :תסירי את ההצעה מסדר היום ,תיפגשו עם היועצת המשפטית ,תמיד
תוכלי להחזיר את ההצעה.
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דנה אורן-ינאי :יהודה ,האם החוות דעת המשפטית שלך אומרת שאני לא יכולה ללכת
להליך הזה?
משה פדלון:

לא.

יהודה בן עזרא :על מה ,את מדברת על משהו כוללני .את רוצה להביא החלטה כוללנית
ובדרך הזאת את רוצה לפגוע בכל החברות,
דנה אורן-ינאי :למה אני פוגעת?
יהודה בן עזרא :ובכל הגופים,
דובר:

למה ,אם הם לא פועלים במינהל תקין מה פוגע בהם?

משה פדלון:

אנחנו משטרה? אנחנו פרקליטות?

(מדברים יחד)
דובר:

אנחנו אלה שמשלמים אם יש בעיה,

דנה אורן-ינאי :כסף ציבורי לא יכול ללכת למקום שיש חשד לאי,
משה פדלון:

 ...גם החברות וגם ...

דובר:

דנה ,אם יש חשד תרימו טלפון  ...תגישו ....

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :דנה ,אני מציע שוב .תסירי את ההצעה ,תיפגשי עם היועצת המשפטית.
דנה אורן-ינאי:

אין בעיה .אין בעיה .יהודה ,אין בעיה ,אם אתה מוכן לשנות ולמקד את
זה רק בדבר ספציפי תגיד מה.

יהודה בן עזרא :אני לא משנה .את תשני לדבר ספציפי.
דנה אורן-ינאי :אמרת כן ,חוות דעת משפטית.
יהודה בן עזרא :אני מציע ,את לא יכולה ,אי אפשר להעביר ,לדון על הצעה כוללנית .אי
אפשר ויש נימוקים מפה ועד הודעה חדשה .לכן אני מציע :תשבי עם היועצת
המשפטית ,תביאי את החוות דעת המשפטית שעליה את מדברת ויכול להיות
שבישיבה הבאה את תביאי הצעה פרטנית למה שאת מתכוונת .משהו כוללני
לא יכול לעבוד.
צבי וייס:

אבל ...

יהודה בן עזרא :וייס,
צבי וייס:

לא די .מה שהיא אומרת כרגע זה גם פגיעה בייעוץ המשפטי שלנו,

יהודה בן עזרא :לא ,לא .זה לא פגיעה.
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אל תיקח את זה לשם.

צבי וייס:

כי בכל הוועדות יש יעוץ משפטי.

ד.נ.

יהודה בן עזרא :זה לא פגיעה .מותר להביא חוות דעת משפטית .אנחנו מסירים מסדר
היום ,דנה תדבר עם היועצת המשפטית.
דנה אורן-ינאי :אין בעיה.
יהודה בן עזרא :נושא הבא.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה רבה .הצעה לסדר מספר  ,2אייל פביאן.
צבי וייס:

לפי ההצעה שלה  ...לנושא הזה.

משה פדלון:

פביאן ,פביאן.

אייל פביאן:

כשאני אהיה ראש עיר אני לא אקבל את זה .בוא נתקדם.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

אני רק מבקש ממך שתביא את הדברים שאני אמרתי  ...אתה אדם רציני,
אני מכבד אותך אבל אני רוצה שתזכור שיכולת הקשב של האנשים כאן היא
קצרה אז אם תוכל להקריא לנו רק מה שחשוב אני מבטיח שתזכה פה
להקשבה רצינית.

אייל פביאן:

תודה רבה .אני רק מזכיר לך שלפי הכללים של מועצות יש עד  10דקות
להציג הצעה לסדר ואני כל פעם ,תקשיב ,ואני כל פעם אומר ,אדוני ראש
העיר ,אני כל פעם אומר שאם יתנו בשקט להקריא את הדברים זה יהיה הכי
קצר,

משה פדלון:

בבקשה.

יהודה בן עזרא :בבקשה.
אייל פביאן:

תודה רבה .אני,

מאיה כץ:

תלך לאכול פלאפל בינתיים.

אייל פביאן:

אני הגשתי ,מי שרוצה באמת יכול לצאת .אני הגשתי את ההצעה לסדר היום
הזו ב 5-לחודש דצמבר והיא בנושא הדרת נשים במרחב הציבורי ,אימוץ
דו"ח הצוות הבין משרדי ברשות של משרד המשפטים מבחינת תופעת הדרת
נשים במרחב הציבורי שהוגש ליועץ המשפטי לממשלה וממשלת ישראל
בשנת  2013ואומץ על ידם .מדובר בהצעת החלטה של מועצת העיר הרצליה
שהיא פשוטה ,ברורה ,חד משמעית ומובנת לחלוטין מבחינה ציבורית באופן

"חבר" – הקלטה ותמלול

13876

35

ד.נ.

שלא ניתן להתווכח איתו וההחלטה הזאת אומרת ככה :מועצת העיר
מחליטה כדלקמן :מסקנות הדו"ח של משרד המשפטים משנת  2013בנושא
הדרת נשים במרחב הציבורי וההמלצות הכלולות בו ייושמו מיידית מרגע
אישור ההצעה כחלק ממדיניות עיריית הרצליה .הצעה זו מובאת בהמשך
ישיר לכך שב 25-לנובמבר צויין יום המאבק לאלימות נגד נשים ומועצת
העיר השכנה שלנו ,רמת השרון ,קיבלה אז אותו נוסח החלטה בדיוק ופה
אחד מצידה ,כולל הנציגים הדתיים והחרדיים והיא ציינה כי אחת הסיבות
לאלימות נגד נשים הוא מעמדן החברתי ואי השוויון המובנה כלפיהן במרחבי
חיים שונים .חברה שעל פניה אמורה לשאוף לשוויוניות מגדרית חוטאת
במופעים שונים של אפליה ,הדרה והפרדה של נשים מהמרחב הציבורי.
כאמור ,היועץ המשפטי לממשלה אימץ כבר ב 7-למאי  2013את הדו"ח והפך
את הנחיותיו למחייבות את רשויות המדינה ,כולל רשויות מקומיות .בהמשך
לכך ממשלת ישראל בהחלטה מספר  1526שלה בנושא שהתקבלה כבר במרץ
 2014לאחר שעיינה בדו"ח האמור של משרד המשפטים הביעה את
מחויבותה הברורה למניעה אקטיבית של תופעה זו ואת חובת הרשויות
המקומיות להימנע מכל פעילות המדירה נשים מהמרחב הציבורי או מפלה
אותן בכל דרך אחרת במישרין או בעקיפין .החלטה זו ביוזמתן של השרות
אז לימור לבנת וציפי לבני ,התקבלה פה אחד על ידי ממשלת ישראל אשר
במסגרתה החליטה להטיל על שרים שונים ובהם שר הפנים והשר לשירותי
דת לדווח לממשלה בתוך  90יום מרגע אישור ההחלטה על פעולות שננקטו
לקראת בחינה ויישום של ההנחיות שנכללו בדו"ח הצוות הבין משרדי
ולהטיל על כל אחד משרי הממשלה לדווח בישיבת מעקב על פעולות
אפשרויות בתחום האחריות של משרדו למניעת תופעות של הדרת נשים.
במסגרת ההחלטה קבעה ממשלת ישראל ,אני מצטט :שהממשלה מבקשת
להביע את מחויבותה לשוויון זכויות ,חתירה לשוויון מגדרי ולקידום מעמדן
של נ שים בישראל מכל שכבות האוכלוסייה ובתחומים רחבים ככל הניתן.
הממשלה מכירה בכך כי תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי היא תופעה
חמורה המתאפיינת באפלייתן של נשים באשר הן נשים ,המחייבת פעולה
ממשלתית אקטיבית לביעורה ,זאת מאחר שתופעה זו אינה עולה בקנה אחד
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עם עקרון השוויון שהוא אחד העקרונות המכונים של מדינת ישראל ואף
אינה עולה בקנה אחד עם מחויבותה הבין לאומיות של מדינת ישראל לפעול
במגוון אמצעים למניעת אפליה מגדרית .ב 6-למרץ  2017הוציא יושב ראש
מרכז השלטון המקומי בישראל ,מר חיים ביבס ,ב 6-למרץ  ,2017הנה
המכתב פה ,יהודה.
יהודה בן עזרא :כן.
אייל פביאן:

אני מחזיק אותו ביד .זה המכתב של ביבס.

יהודה בן עזרא :לא ,לא .תיכף אני אפתיע אותך בתשובה שלי.
אייל פביאן:

הוציא עם המרכז לשלטון מקומי בישראל מר חיים ביבס מכתב לכל ראשי
הרשויות המקומיות בישראל ,מנכ"לי הרשויות ,יועצות לקידום מעמד
האישה ומחזיקות תיקי הנשים בעיריות בו הוא מעדכן בהחלטות הנ"ל של
היועץ המשפטי לממשלה וקובע שמדובר באבן דרך חשובה במאבק בתופעה
פסולה של הדרת נשים במרחב הציבורי תוך פגיעה בזכויות היסוד שלהן
ושוויון ולכבוד האדם ומציין שמרכז השלטון המקומי הוא כתובת פעילה
ל טיפול בסוגיה הזאת .הוא שלח ,מצורף למכתבו את הדו"ח האמור של
משרד המשפטים עם העתק לגברת דינה זילבר ,המשנה ליועץ המשפטי
לממשלה ,ולמנכ"ל מרכז השלטון המקומי .כנסת ישראל עודכנה על ידי
מרכז השלטון המקומי בוועדה לקידום מעמד האישה,

משה פדלון:

אתה קורא את ה 30-עמודים שכתבת?

אייל פביאן:

לא ,אני אמרתי ,אני בחמש דקות,

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :מותר לו  10דקות.
משה פדלון:

תמשיך.

אייל פביאן:

או קיי .בכנסת,

דובר:

 ...כתוב.

אייל פביאן:

אין בעיה ,אני רציתי שתשמעו אותי .צבי ,רציתי שתהנו לשמוע אותי .ב21-
למרץ  2017בוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת,

(מדברים יחד)
אייל פביאן:

לעניין.
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משה פדלון:

ששש.

אייל פביאן:

מאז ועד היום נושא הדרת הנשים או הפרדת הנשים לא יורד מסדר היום .גם
לאחרונה היינו עדים למקרים רבים ,נשים הודרו מאירועים ציבוריים
ותרבותיים במרחב הציבורי ברחבי המדינה .ערים שונות נאלצו להתמודד
עם הבעיה של הפרדה או הדרה מגדרית .בהעדר כללי מדיניות ציבורית
ברורה ובהירה קיימת סכנה של כרסום מתמיד בהתנהלות ציבורית ביחס
לנשים ונסיגה בשטח מהנורמות שקבעו אנשי משרד המשפטים .היום זה כאן
וכך ומחר במקום אחר זה יתבצע אחרת .אם תרצו אני אגע גם במה שהדו"ח
אומר ספציפית לגבי אירועים דתיים ואירועי פולחן,

יהודה בן עזרא :לא ,אין צורך.
אייל פביאן:

בגלל שאתם קצרי רוח אני אדלג על זה .אם יהיה דיון אני ארחיב את זה.
לאור כל מה שהקראתי עד עכשיו,

יהודה בן עזרא :יש לך עוד  58שניות.
אייל פביאן:

אין בעיה .ברור לחלוטין כי מדובר בתהליך רב שנתי וסדור שבו קבעה מדינת
ישראל את המדיניות הציבורית ,הכללית והנורמות בנושא הזה בהתאם
לעבודה רבה שהשקיעו מומחי משרדי הממשלה השונים ובעיקר מומחי
המשפטנים במדינה .נורמות וכללים שנקבעו לכל מדינת ישראל לאורכה
ולרוחבה ,לכל עריה ויישוביה .לפיכך יהיה זה מבלתי מתקבל על הדעת
לחלוטין שהעיר שלנו הרצליה לא תקבל החלטה רשמית ופשוטה שקובעת
שהעירייה שלה תיישם מילולית את המלצות ומסקנות הדו"ח הזה של משרד
המשפטים.

צבי וייס:

אתה השתתפת,

אייל פביאן:

עכשיו רגע ,רגע,

(מדברים יחד)
אייל פביאן:

אני עכ שיו רק פונה ,לפי דעתי זו החלטה פשוטה שכל מועצת העיר צריכה
לקבל .אני הצעתי גם שכל הסיעות,

צבי וייס:

זה כמו ...

אייל פביאן:

אבל חברי לקואליציה במיוחד ,שיש להם חופש הצבעה,

(מדברים יחד)
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יהודה ,אני מחכה לתשובה.

יהודה בן עזרא :אנחנו נותנים תשובה.
משה פדלון:

חברים,

יהודה בן עזרא :אנחנו נותנים תשובה ,שימי את השעון עצר ,תשאירי רבע שעה לענות.
תראה ,א' קלעת לדעת גדולים .כשאני אומר שקלעת לדעת גדולים קלעת
לדעת גדולי העיר הרצליה ,עיריית הרצליה ,ומה שאנחנו שכחנו הרבה ערים
עוד לא למדו ,לרבות רמת השרון .עיריית הרצליה אימצה את היישומים
הרלוונטיים לרשויות המקומיות מתוך דו"ח הצוות הבין משרדי לבחינת
תופעת הדרת נשים במרחב הציבורי .שאלתי אותך מתי יצא המכתב של
שלטון מקומי ,אמרת לי ב 6-למרץ.
אייל פביאן:

.17,2017

יהודה בן עזרא 6 :למרץ .2017
יהודה בן עזרא :ראה פלא,
אייל פביאן:

הנה ,המכתב פה.

יהודה בן עזרא :ראה פלא ,ראה פלא 6 .למרץ מכתב שלטון מקומי ,ב 30-למרץ תוך
שבועיים  -שבועיים וחצי בהנחיית ראש העיר ובהנחיית מחזיקת תיק הנשים
פרסמה ראשת מינהל נשים ויועצת ראש העיר למעמד האישה ,אורנה סדקת,
מייל לכל עובדי ועובדות העירייה בנושא הדרת נשים במרחב הציבורי
ובהודעה זו נאמר כי עיריית הרצליה אימצה מחויבות זו של הממשלה ורואה
בתופעת הדרת נשים במרחב הציבורי תופעה חמורה.
אייל פביאן:

מה? תקריא עוד פעם? עיריית הרצליה,

יהודה בן עזרא :עיריית הרצליה אימצה מחויבות זו של הממשלה ורואה בתופעת הדרה
של נשים במרחב הציבורי תופעה חמורה .בדיוק כמו שהחליטה הוועדה הבין
משרדית .ועוד ,חובתנו הבסיסית,
דנה אורן-ינאי :מה ,לפני שנתיים וחצי?
משה פדלון:

כן ,ודאי.

דובר:

עדיין יש הדרת נשים,

יהודה בן עזרא :שבועיים אחרי ההחלטה .ועוד ,חובתנו הבסיסית,
דנה אורן-ינאי :אני לא מבינה ,אז העירייה כבר אימצה את זה?
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יהודה בן עזרא :כן.
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :ועוד ,חובתנו הבסיסית היא לא רק להימנע מפגיעה בזכויות הפרט אלא
גם לפעול בתוקף תפקידנו כבעלי סמכות פיקוח ואכיפה על מנת להבטיח כי
פגיעה כאמור אינה מתרחשת בתחומי העיר .זאת החלטה שהתקבלה
ואומצה ולכן,
אייל פביאן:

איפה התקבלה? איפה התקבלה?

משה פדלון:

רק שנייה ,תן לו לסיים פביאן.

איה פרישקולניק :ראש העיר ,אני וכל הנשים ,אנחנו  ...עובדים קיבלו את ההחלטה הזו וזה
...
(מדברים יחד)
אייל פביאן:

אתם לא פועלים לפי ה ,בואו ...

דובר:

למה ערים אחרות יכלו,

אייל פביאן:

אם אתם מיישמים בו תקבל את זה פה.

דנה אורן-ינאי :זה פשוט מגוחך ההתעסקות הזאת בניסיון כל היום להתעסק בדברים ש,
אייל פביאן:

מה שמגוחך זה שאת מתערבת בכל נושא שאת לא,

דנה אורן-ינאי :קוראים לזה מעורבות.
אייל פביאן:

לא קיבלו החלטת מועצת,

דנה אורן-ינאי :אי אפשר לעשות העתק הדבק ,אי אפשר,
אייל פביאן:

את מתערבת בכל דיון,

דנה אורן-ינאי :אי אפשר,
אייל פביאן:

הנה ראש העיר,

דנה אורן-ינאי :אי אפשר העתק הדבק,
(מדברים יחד)
משה פדלון:

אני נותן לך תשובה .הנחיות ,הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מחייבות את
כל האזרחים במדינה כולל מנהיגים ותושבים .הנחיות האלה בביצוע.

אייל פביאן:

מצוין.

משה פדלון:

אני לא צריך לקבל עוד אישור,

אייל פביאן:

מה הבעיה להעביר את,
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דנה אורן-ינאי :אבל זה לא צריך.
אייל פביאן:

מה הבעיה?

(מדברים יחד)
משה פדלון:

כל שנה מתפרסמים עשרות דו"חות של צוותים משרדיים .אני מצפה שלא
תביא לי את כל הדו"חות לפה עכשיו.

אייל פביאן:

הבנתי.

משה פדלון:

מי בעד ההצעה ,להוריד את ההצעה מסדר היום?

דנה אורן-ינאי :אני אפילו לא מצביעה.
משה פדלון:

תצביעי .מי בעד להסיר את ההצעה,

דוברת:

לא רוצה ... .למה את לא מצביעה?

דנה אורן-ינאי :כי זה מגוחך.
משה פדלון:

מי נגד? הלאה.

דובר:

 ...הצעה להסיר את זה מסדר היום.

משה פדלון:

אנחנו צריכים להביא ...

דובר:

שנייה ,מי נמנע?

אייל פביאן:

תרשום לך ,מועצת העיר בראשותך היום הצביעה נגד קבלת הדו"ח,

יהודה בן עזרא :לא ,לא ,לא,
(מדברים יחד)
אייל פביאן:

אתה מוריד את ההצעה לסדר רק בגלל ש ,זה מגוחך.

איה פרישקולניק :אתה  ...אתם  ...רמת השרון ...
אייל פביאן:

אתה מוריד את ההצעה לסדר רק בגלל שהאחוזים ...

איה פרישקולניק :לא נכון .לא נכון.
אייל פביאן:

אתם הייתם צריכים להביא את ההצעה הזאת.

איה פרישקולניק :ממש לא.
(מדברים יחד)
אייל פביאן:

אתם הייתם צריכים להביא,

דובר:

מישהו יכול  ...מילון פביאן עברית ,אני לא מבין מה הוא רצה.

איה פרישקולניק :לא ,אף אחד לא מבין מה הוא רוצה.
אייל פביאן:

אני ממשיך ,בסדר .אני ממשיך.
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רינה זאבי:

אני רגע רוצה עוד פעם את ההצבעה .מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?

משה פדלון:

מי בעד? שמונה .מי נגד? .6 ,4 ,2

דובר:

ודנה נמנעת.

דנה אורן-ינאי :דנה מתעצבנת.
דובר:

זה נמנעת.

דוברת:

דנה בעד.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :הצעה לסדר מספר  3בנושא שידור ישיר של ועדות העירייה .רונן.
רונן וסרמן:

בחודשים האחרונים התחלנו לשדר בלייב את ישיבות המועצה ואני באופן
אישי מקבל הרבה מאוד פידבקים על דברים שנאמרים ,למה לא אמרתם
ככה ,למה לא טיפלתם ככה .אנשים מגיבים ,אנשים חיים את זה .החשיפה
של הישיבות האלה,

אלעד צדיקוב :כמה צופים בזה ,אתה יודע?
רונן וסרמן:

אני לא יודע.

משה פדלון:

ששש ,שנייה.

אלעד צדיקוב :בוא תספר לי אתה ,אני שואל,
רונן וסרמן:

כמה מאות טובות של תושבים .זה מה שלי נאמר .אז בקיצור ,הישיבות
האלה נחשפות הרבה מאוד תושבים שאין להם את הסבלנות כמו כמות
התושבים הבודדה שיש להם את הסבלנות לשבת פה ולהקשיב לנו והישיבות
האלה הן לפעמים ארוכות ולפעמים לא נעימות לפעמים מתישות ומי שיושב
בבית בפיג'מה שלו זה מאוד נוח לו והוא גם יכול לצפות בזה בהקלטה .לפני
זה היה אפשר לצפות רק בהקלטה .לא היה את החוויה של השידור החי.
עכשיו ,אני הייתי בכמה וכמה ועדות שבהן נאמרו דברים שאולי לא היו
נאמרים אם הדברים האלה היו מועברים באופן כללי ובסופו של דבר מה
שיוצא זה אך ורק פרוטוקול מאוד לקוני ולא מפורט שהציבור לא באמת
יודע הרבה מאוד מהדברים האלה .עכשיו ,היות שאנחנו מאמינים בשקיפות
ובחופש ,מדד החופש ,ההצעה שלי לסדר היא שבתור התחלה כל ישיבות
ועדת תכנון ובנייה גם קבינט וגם ה ...יועברו בשידור חי באינטרנט ויוקלטו
ויועלו לאתר העירייה .משנה .זאת ההצעה.

יהודה בן עזרא :אתה יודע כמה אנשים ברגע זה צופים בשידור הזה?
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אתה יודע?

דנה אורן-ינאי :אורן אוריאלי צופה.
יהודה בן עזרא :יש לי דיווח.
מאיה כץ:

על פי מה,

יהודה בן עזרא :שישה איש.
(מדברים יחד)
רונן וסרמן:

ערים אחרות גם עשו את זה ,יהודה .יהודה.

יהודה בן עזרא :מאיה ,תגידי לאבא שלך ש ...יהיה חמישה.
רונן וסרמן:

אין סיבה שאנחנו לא נעשה את זה.

מאיה כץ:

הוא עובד ,הוא לא צופה.

משה פדלון:

הוועדה לתכנון ובנייה היא ועדה עצמאית ,היא ועדה עצמאית ,היא לא
תלויה במועצת העירייה .אני יושב ראש הוועדה ,אני מנהל את הישיבות .אני
אציע לחברים את ההצעה הזאת .ההצעה הזאת לא  ...לפה.

עו"ד ענת קרן בהרב :כן .על פי חוק היא קובעת את סדרי עבודתה.
משה פדלון:

בבקשה?

יוסף (ג'ו) ניסימוב :הוועדה.
עו" ד ענת קרן בהרב :הוועדה המקומית היא זאת שקובעת את סדרי עבודתה.
משה פדלון:

אני אעלה את זה שם ואם החברים ירצו אז זה יהיה .עד כאן .אני מציע
שנסיר את ההצעה,

רונן וסרמן:

אם אין לנו סמכות,

יהודה בן עזרא :אין סמכות ,ההצעה ירדה מהסדר.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :הצעה מספר  4של מר אייל פביאן ,הקמת מערך הסעות עירוני בשעות
צהרים ערב לחוגים ופעילויות ברחבי העיר.
דובר:

תכין את הסטופר.

משה פדלון:

שנייה .תקריא את ההצעה ,אולי תקצר.

אייל פביאן:

עשר דקות אני אדבר .אם אני מסיים בפחות אני,

משה פדלון:

אני מציע גם ,אם כבר  ...בישיבה הבאה ,גם ...

(מדברים יחד)
אייל פביאן:

סיימת? אני יכול להציג את ההצעה שלי? תודה רבה.
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יהודה בן עזרא :מספר הצופים עלה ,8 ,זה כנראה המשפחה שלך הצטרפה לשידור.
משה פדלון:

כן ,בבקשה .פביאן.

אייל פביאן:

אנשים נורא רציניים.

משה פדלון:

בבקשה,

מאיה כץ:

שנייה רגע ,אני רוצה ,לא ,אני רוצה להוסיף משהו על מה שרונן ,רק שנייה,

(מדברים יחד)
רונן וסרמן:

מאיה רוצה להוסיף משהו.

משה פדלון:

כן.

מאיה כץ:

שנייה .אני לא יודעת אם אני יכולה להגיד .רגע .ענת ,אני יכולה להגיד פה
משהו שהיה בכותרת בדו"ח ועדת ביקורת או שעוד לא?

דובר:

לא ,אין דיון עדיין.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

טוב ,חברים .מר פביאן מתחיל .ששש ,שנייה .חברים.

אייל פביאן:

ענת ,תני לי להקריא .אני מביא את ההצעה לסדר הזו בנושא הקמת מערך
הסעות עירוני בשעות אחר הצהריים והערב לחוגים ופעילויות ברחבי העיר
מהסיבות הבאות :כידוע לכולנו מרביתה של אוכלוסיית הרצליה ובמידה
רבה של רוב מדינת ישראל ובוודאי של מטרופולין תל אביב מתאפיין
במשפחות שבהן שני בני הזוג עובדים לפרנסתם ,חלקם אף במשרות בכירות
בענפים שונים במשק ,חלקם גם בענפי ההייטק .לחילופין הם יזמים או
יזמיות או בעלי עסקים קטנים ועצמאיים .כתוצאה מזה שני בני הזוג
במשפחה עסוקים לפרנסתם משעות הבוקר לתוך שעות אחר הצהריים,
לעתים גם בשעות הערב .למשפחות רבות בהרצליה ישנם ילדים בגילאים
שונים אשר לסיפוקנו ושמחתנו משתתפים בחוגים רבים ושונים ,פעילויות
חברתיות ,תנועות נוער ,חינוך בלתי פורמלי ב ...שונות ,פעילות בקהילה ועוד.
הילדים בגילאים הצעירים נדרשים להסעות ו ...העדר רישיון נהיגה ורכב,
חוסר בתחבורה ציבורית יעילה ו/או צורך בהשגחת מבוגרים בנסיעה .גם
בגילאים הבוגרים יותר של בני הנוער נתקלים רבים בקושי להגיע לפעילויות
הללו ובצורך בסיוע של ההורים להסעתם הלוך ושוב למקום הפעילות וממנה
ופיזורם בבתים .כתוצאה מכך אנו עדים להתרוצצות של אבות ואימהות
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לצאת מוקדם מהעבודה ,לנסוע מהר בפקקים ולהגיע בזמן ,להסיע את
הילדים בהתארגנות של פול הסעות משותפות של הורים וחלוקת הנטל
ביניהם ובין המשפחות ועוד .הנושא גורם לטרטור גדול של ההורים ופגיעה
באיכות החיים שלהם ,בפריון עבודתם ולעתים ממש מקשה על פרנסתם
ומשפיע לעתים על בחירת מקום העבודה עצמו שלהם .בנוסף ישנן
אוכלוסיות שאין להן בכלל רכב פרטי ומתקשות מאוד להגיע הלוך ושוב
לפעילויות עירוניות ובהן משפחות מעוטות יכולת ,קשישים ,אוכלוסייה
בוגרת וכולי .ברור לכל ובין היתר גם לבנק ישראל במחקריו ,בדיקותיו
והדו"חות שהוא מגיש ,שקיים אינטרס ציבורי ואישי עליון של המשק כולו
וגם של משקי הבית בכך שהמערכת הקהילתית כולה תתנהל באופן מסונכרן
שמקל על יציאתם לעבודה ועבודתם היעילה של גברים ונשים בישראל,
כלומר  5ימים בשבוע מ 8 ,7-בבוקר ועד שעות הערב המוקדמות בכלל ,שעות
עבודה רציפות ,יעילות ונטולות דאגות ככל האפשר .כך תגדל הכנסת
המשפחות ויגדל הפריון הלאומי .כמו כן  ...מצוקת פקקי התנועה במדינה
ו העדר תחבורה ציבורית יעילה .הדברים ברורים ולכך צריכה המערכת
העירונית לסייע בשירותיה ותוכניותיה .לפיכך אין כלל ספק שהקמת מערך
הסעות עירוני של עיריית הרצליה על חברותיה השונות כגון חברת
המתנ"סים ואחרות בשעות אחר הצהריים והערב ברחבי העיר בהתאם
לפעילויות וצרכים הנ"ל יהיה שירות חשוב מאוד אשר יהיה לו ביקוש רב,
ייתן מענה חשוב שישפר את איכות חיי התושבים בעיר ,פריון עבודתם ויסייע
להפסיק את מרוץ ההסעות לחוגים אחר הצהריים ברחבי העיר .בהיותה של
הרצליה עיר עשירה ומובילה במדינת ישראל ראוי שהיא תוביל ותשמש
דוגמה לשירותים קהילתיים  ...מודרנית של המאה ה .21-זו דוגמה מובהקת
לכך .יש לנו בעיר את המשאבים הכספיים ואחרים ,היכולות הניהוליות
והארגוניות וכן מערכות שונות שפועלות בקהילה וסביב העירייה ובהם
עובדים שכירים כגון מתנ"סים ,בני הרצליה ועוד ועוד וגם מתנדבים
שמבצעים פעולות בקהילה במסגרות שונות של נוער ,גמלאים ,תושבים וכו'
שיכולים לסייע בפרויקט עירוני כזה לצד נהיגת הרכב על ידי נהגים
מקצועיים שכירים .הכוונה היא לסיוע בפיזור ,ליווי וכולי של הילדים ,בני
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הנוער ואחרים במערך הסעות מוצע .לכן מועצת העיר מתבקשת להחליט
כדלקמן :עיריית הרצליה תבצע עבודת מטה מהירה בסיוע אגפיה וזרועותיה
השונות ותחל להפעיל בעקבותיה בשבועות הקרובים מערך הסעות עירוני
בשעות אחר הצהריים המוקדמות והערב לחוגים ופעילויות ברחבי העיר
מתוך לב השכונות ולספק שירות מקיף בכל רחבי העיר לתושבים .עבודת
המטה תביא לתכנון השירותים בצורה מיטבית ,תקצובם ,דרכי מינונם ודרכי
הפעלתם .ככל שיידרש זמן כדי להפעיל את המערך בכל רחבי העיר תכלול
עבודת המטה קביעת סדרי עדיפויות בהתאם לצרכים באוכלוסיות הנ"ל
והמלצות ליישום במספר שלבים של השירותים הללו בחודשים הקרובים6 .
דקות על השעון .עכשיו אני,
דובר:

רגע ,רגע .יש לי,

אייל פביאן:

רגע ,רגע .רגע ,היות ו ,רגע ,שנייה ,רגע ,רגע ,סליחה ,היות ויש לי עוד כמה
דקות ואני כבר מכיר את התגובות פה ואת רמת הרצינות ,סליחה שאני אומר
את זה ,ואני אומר את זה בצער את מה שאני אומר כי רמת התגובות פה זה
מה שמישהו מציע באופוזיציה זאת,

דניאל אייזנברג :ממש לא נכון.
אייל פביאן:

עכשיו תקשיבו,

דניאל אייזנברג :אתה טועה ובגדול.
(מדברים יחד)
אייל פביאן:

אני התנסחתי  6דקות 4 ,דקות פחות ממה שיש לי.

יהודה בן עזרא :בבקשה.
אייל פביאן:

עכשיו ,היות ואני מכיר את ה ,אני אגיד לכם ככה .אני אגיד לכם ככה .יהודה
בן עזרא ,זה בעיקר אליך .אני יודע מה זה תקציב ואני יודע כמה עולה מה
שאני אומר .אני לא מציע שהעירייה תעשה את זה בחינם ואני לא מציע
שהעירייה מחר בבוקר תפציץ את כל העיר במיניבוסים על חשבונה בחינם
לכל התושבים .מה שאני מציע פה בהצעה זה שאתה תרכז עבודת מטה עם
אנשים שלך ,עם חברת המתנ"סים ,עם בני הרצליה ,עם החינוך הלא פורמלי,
עם כל גורם שאתה רוצה .תבחנו את הדרכים הכי טובות להקים מערכת
הסעות שהיא לאו דווקא במימון מלא של העירייה .צריך לבדוק את כל
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האמצעים שיש ,יש חברות עירוניות ,יש תאגידים ,יש דרכים שונות .יש
מערכי מתנדבים ,יש פה איתי צור שמרכז את תיק הקהילות .כשמחפשים
איזו פעילות בקהילה לעשות .יש ארגוני נוער ,יש תנועות נוער .אפשר להקים,
לפחות לנסות להקים ,מערך עירוני שמסייע להורים עובדים ולמשפחות
בשעות אחר הצהריים ולפנות ערב שאם הילד צריך להגיע לחוג במתקן
הטניס של בני הרצליה והם גרים ב,
יהודה בן עזרא :אני רק אזכיר שהילד שלך בין  5ל,-
דובר:

זה מה שרציתי להגיד ,אני לא אשלח את הילדה שלי בכיתה ה',

אייל פביאן:

רגע .אני אמרתי ,רגע ,סליחה.

(מדברים יחד)
אייל פביאן:

אתה חושב שאין לי שלושה ילדים בבית? אתה חושב שלא הייתי היושב ראש
הנהגות הורים של בתי ספר? אני לא מכיר את הילדים והנוער בעיר הזאת?
מה אתה עונה לי תשובות על ילדים בין  .5כל ההורים והילדים בעיר הזאת
מתרוצצים 99 ,אחוז מהמשפחות שני ההורים עובדים .אני מציע לך לעשות
עבודת מטה לחפש פתרון לעזור להם .אתם רוצים ללעוג לזה ,בבקשה.

משה פדלון:

אייל ,אף אחד לא לועג .בוא ,אייל ,אייל,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

אייל ,בוא נהיה עם הרגליים על הקרקע .אנחנו קשובים .לפני כחודשיים פנו
אלי תלמידים ממערב העיר ,תלמידי תיכון,

אייל פביאן:

זה ביום ,זה לא אחרי הצהריים .אני יודע על מה אתה מדבר.

משה פדלון:

אז אני בא ואומר ,אנחנו מסייעים ,אנחנו כל יום עשרות מיניבוסים קטנים
מסיעים,

אייל פביאן:

באיזה שעות?

משה פדלון:

אנשים מבוגרים בבוקר לכל,

מאיה כץ:

משמונה בבוקר.

אייל פביאן:

אני מדבר על אחר הצהריים.

משה פדלון:

אנא ,בוא ,תן הצעה הגיונית .אתה מצפה שאדם בגן הילדים או בטרום חובה,

אייל פביאן:

מה ההצעה ,מה הצעתי פה ,רגע ,אבל מה ההצעה שלי?

(מדברים יחד)
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אייל פביאן:

קראת מה שאני הצעתי?

משה פדלון:

אני לא חברת מטרופולין,

אייל פביאן:

אבל אתה קראת מה שאני הצעתי? אתה קראת,

משה פדלון:

אני לא הולך לחתל את הילדים ולא,

אייל פביאן:

אבל אתה קראת את ההצעה שלי?

משה פדלון:

יש גבול ,זה לא במנדט שלי.

אייל פביאן:

אני הצעתי שמה ,אבל אני הצעתי לך שהמנכ"ל שלך יעשה עבודת מטה ,יבוא
עם הצעות.

יהודה בן עזרא :המנכ"ל ,המנכ"ל ,אז אני אגיד לך .המנכ"ל ש ...את הנושא הזה
מתפקידיו הקודמים כבר  30שנה ,אני לא רוצה להעליב אותך .ההצעה שלך
היא לא רצינית ואני אסביר גם למה.
אייל פביאן:

כן.

יהודה בן עזרא :או מחוסר ידיעה או מתום לב או סתם בשביל כותרות .אחת מ 3-הסיבות
האלה .רוב הפעילויות,
אייל פביאן:

כששאלו אותכם למה העברתם את החוגים של אוניברסיטת בר אילן מבית
ספר אילנות להרצליה פיתוח לפני חודשיים ,חודש וחצי ,והתקוממו עשרות
משפחות שהילדים שלהם בחוגים וקשה להם להגיע למערב העיר התשובה
של אגף החינוך הייתה :אנחנו לא עושים הסעות לחוגים אחרי הצהריים
לעמותות שעושות חינוך בלתי פורמלי.

דובר:

זאת לא הייתה התשובה.

מאיה כץ:

זאת לא הייתה התשובה.

אייל פביאן:

זו הייתה חלק מהתשובה .אני שאלתי למה לא מסיעים אותם ,תמי שאלה
למה לא מסיעים אותם.

יהודה בן עזרא :בוא ,אני אגיד לך .ההצעה שלך היא לא ישימה ,היא לא רצינית ואני
אסביר כי אני לא מדבר בסיסמאות.
אייל פביאן:

או קיי.

יהודה בן עזרא :קודם כל עיריית הרצליה נותנת מסגרת עוטפת לילדים בבתי הספר ובגנים
על ידי צהרונים וחוגים בתוך בית הספר עד השעה חמש אחרי הצהריים,
אייל פביאן:

ואם הילד בחוג ספורט,
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יהודה בן עזרא :רגע ,תן לי לסיים .יש את החוגים שהילדים נמצאים בהם .עכשיו ,כסבא
פעיל שמסיע את הנכד שלו פעם אחת לאפולוניה לשחייה ופעם שנייה מסיע
את הנכד שלו לקונסרבטוריון ,אי אפשר ליצור הסעות שייקחו את הילדים
לחוגים האלה,
אייל פביאן:

בדקת את זה? עשית,

ירון:

אבל עושים קאר-פולים .הורים מסתדרים .מה אתה מכניס את העירייה
לתוך הקלחת הזאת? באיזה מסלול הם ייסעו?  ...זמנים ,זו ההצעה הכי
מגוחכת ששמעתי בחיים שלי .יש ישיר בעיר ,אני את הבן שלי שולח עם ישיר
בעיר למגרש כדורגל  ...אז תשתמש בדברים שקיימים.

אייל פביאן:

 ...קיים,

יהודה בן עזרא :אני באמת מסביר לך,
אייל פביאן:

יש אפליקציות.

יהודה בן עזרא :זה לא רציני ,זה לא ישים .אף ילד,
אייל פביאן:

אין בעיה ,יהודה .זה לא רציני ,אתה לא רוצה,

משה פדלון:

מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום.

אייל פביאן:

תסירו ,תסירו.

משה פדלון:

.6 ,4 ,2 ,1

דוברת:

למה ,אתם בעד זה?

אייל פביאן:

תסירו.

משה פדלון:

מי נגד להסיר את ההצעה?  6חברים נגד ,הלאה.

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :זה לא ישים ,זה לא לעניין.
יריב פישר:

 ...ישים וכל כך הרבה ...

יהודה בן עזרא :יריב ,זה לא ישים .אתה תשלח את הילד שלך לנסוע באוטובוס?
יריב פישר:

אני מסיע את הבת שלי,

יהודה בן עזרא :אני אארגן,
יריב פישר:

לחוג  ...שלה,

יהודה בן עזרא :נו באמת,
יריב פישר:

וזה חבל ואם יש  ...לסמוך ...
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יהודה בן עזרא :אתה תשים את הילדה שלך בת  6שתעלה על אוטובוס שתיסע ל...
דוברת:

למה לא? אם אתה עושה הסעה מסודרת,

דובר:

אבל לילדה בת  ?5היא לא תעלה,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

תמשיך.

סעיף ו – בקשה למחיקת חובות
יוסף (ג'ו) ניסימוב :בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  339לפקודת העיריות ,נוסח חדש .אתה
מציג? שלומי מציג.
שלומי:

יש לנו שתי בקשות למחיקת חובות .אחת לפי סעיף  28 ,338מקרים של
חובות על סך כולל של  5,256,156שקלים ובקשה נוספת למחיקת חובות לפי
סעיף  339לפקודת העיריות עם  8מקרים על סך כולל של  292,326שקלים.

משה פדלון:

כן ,הערות חברים אם יש?

יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאלות?
משה פדלון:

מי בעד בקשה למחיקת חובות?

יוסף (ג'ו) ניסימוב :פה אחד ,תודה רבה.

סעיף ז – מינויים
משה פדלון:

סעיף ,8

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

לא ,רגע ,זה גם  .338בסדר גמור.

יוסף (ג' ו) ניסימוב :מינויים .המועצה מתבקשת לאשר את מינויה של גברת קרין שדה
כחברה בדירקטוריון של החברה לפיתוח התיירות בהרצליה בע"מ במקומה
של אדריכל תמר פורייה .את מינוייה של גברת רביבה מלכה כחברה
בדירקטוריון החברה לפיתוח הרצליה בע"מ במקומה של גברת ,של אדריכל
תמר פורייה ומינוי גברת מישל עצמון כחברה בדירקטוריון העמותה למען
גיל הזהב בהרצליה ,בית ההורים ,במקומה של עורך דין לאה סודובניק.
משה פדלון:

מי בעד ,חברים? פה אחד.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :פה אחד ,תודה רבה.
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סעיף ח – אישור המלצות הוועדה להארכת שירות
יוסף (ג'ו) ניסימוב :אישור על המלצות הוועדה להארכת שירות ,יש לכם אותם מולכם .מי
בעד?
משה פדלון:

יש הערות? אין הערות .מי בעד? פה אחד.

סעיף ט – אישור המלצות הוועדה להעסקה נוספת
יוסף (ג'ו) ניסימוב :אישור המלצות הוועדה להעסקה נוספת .יש לכם שני עובדים מולכם .מי
בעד? פה אחד ,תודה רבה.

סעיף י – אישור הוועדה לסיוע בשכר דירה
יוסף (ג'ו) ניסימוב :יש אישור המלצות הוועדה לסיוע בשכר דירה ,הפרוטוקול בפניכם,
חבריה .יש הערות? שאלות?
משה פדלון:

פה אחד.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מי בעד? פה אחד.

סעיף יא – אישור הקצאת קרקע
יוסף (ג'ו) ניסימוב :אישור הקצאת קרקע ,המועצה תבקש לאשר בקשה להקצאת זכות
שימוש במבנה בחצר לאגודת ניצן ,עבור ניצן  ...סניף הרצליה ובקשה
להקצאת קרקע או מבנה לעמותת בית כנסת ברית שלום .הפרוטוקולים
מולכם ,ישיבות הוועדה המקצועית ו-ועדת המשנה .הערות? מי בעד? פה
אחד ,תודה רבה.

סעיף יב – שונות
משה פדלון:

שונות.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :שונות .דנה אורן ,דקת דיבור.
דנה אורן-ינאי:
משה פדלון:

תודה רבה .אני רוצה לדבר על שני נושאים ,אחד אני רוצה לברך את,
ששש ,חברים.
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יוסף (ג'ו) ניסימוב :בבקשה ,דנה.
דנה אורן-ינאי:

אני רוצה לברך את ראש העיר ואת עובדי העירייה על נושא ש ,על הפיילוט
הראשון של אוטובוסים בשבת .לקחתי חלק בזה וזה נראה שזה מתחבר בין
שתי התפיסות .גם אנשים מצליחים לנסוע לתל אביב בלי להפריע לכבוד
השבת .הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו זה נושא של מי הרצליה .אנחנו
דיברנו על זה בתחילת הקדנציה ואנחנו ,אני לפחות רואה שהתלונות של
התושבים לא מפסיקים להגיע .שוב מקבלים דו"חות מנופחים בנושא של
חשבונות מים .אני אשמח מאוד ,יהודה ,בזמנו דיברנו על זה שאתה תארגן
אצלך מפגש כדי שאנחנו נוכל כדי להיות מעורבים ,כן לקחת חלק בכל בעיית
חיובי המים של התושבים בעיר,

דובר:

היה מפגש כזה .אני,

יוסף (ג'ו) ניסימוב ... :מפגש כזה.
דנה אורן-ינאי :היה מפגש כזה כי אני ביקשתי ועדיין התופעה ,ועדיין התופעה קיימת ואנחנו
רואים לאחרונה התגברות של התופעה ואני חושבת שהמחויבות שלנו כנציגי
ציבור זה לדאוג שהדברים האלה לא יקרו ובמידה והם קורים והם חוזרים
על עצמם אז שווה ל,
משה פדלון:

אני אבקש ממנכ"ל מי הרצליה נתונים על תלונות .אנחנו גם המנכ"ל וגם אני
ניכנס ל,

יהונתן יעקובוביץ' :אני חושב ,ברשותכם ,אני חושב ,אני א' אני מאוד מסכים עם מה שדנה
אומרת ואני לא חושב שפה זה המקום להידיין על הדברים האלה .אני חושב
שהמקום שצריך להידיין זה בדירקטוריון של תאגיד המים שעדיין,
דנה אורן-ינאי :שאמרו שזה יקרה.
יהונתן יעקובוביץ' :עדיין לא  ...שנה.
משה פדלון:

כיוון שאישרו רק את היושב ראש ,לצערי הרב.

יהונתן יעקובוביץ' :אני מבין אבל חייבים,
דנה אורן-ינאי :אגב ,גם בחברה הכלכלית עדיין,
יהונתן יעקובוביץ'  :זה לא הגיוני .אפילו ,אפילו ,אפילו  ...את זה ,משה ,גם בחברה לפיתוח
תיירות בזמנו לקח לנו הרבה זמן לאשר כל מיני דירקטורים ,אז הם היו
מגיעים כאורחים,
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יהודה בן עזרא :ואז אתה לא יכול לקבל החלטות.
דנה אורן-ינאי :אבל בשביל הדיון ,בשביל להתחיל לדבר על זה.
יהודה בן עזרא :אבל אנחנו נבקש ,אתה יודע מה ,אנחנו נבקש שיזמנו את הישיבה אפילו
כמשקיפים,
יהונתן יעקובוביץ' :אני בטוח שאם תדבר עם ...
משה פדלון:

מר וסרמן.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מר וסרמן ,דקה דיבור.
רונן וסרמן:

גם אני שני דברים קצרים .קודם כל אני אתחיל מהשני בגלל שדנה ואני
אומרים בעצם את אותו הדבר במלים אחרות .נושא של מי הרצליה .אני
ראיתי סרטון מאוד מרשים או מפחיד ,הנושא של אל-חזור .מוצר קטן שלא
עולה הרבה כסף ויכול לחסוך המון כסף .אני שמתי אצלי בבית ,ירדו לי
חשבונות המים בצורה משמעותית .לפי הסרטון שאני ראיתי גם
כשמשתמשים בצינור חיצוני שמוציא מים החוצה עדיין דירה שאין לה אל
חזור מסתובב .ראיתי את זה במו עיני .מי שצילם את זה במקרה נמצא פה,
זה לא משנה כרגע ,אז בבקשה לתשומת לבכם ,אני חושב שאולי כדאי
שנעשה פה איזשהו צעד לטובת התושבים בעלות לא גבוהה ,להתקין את זה
לכולם ובזה נגמר הסיפור .הדבר השני ,כמו שדנה אמרה ,אני גם אומר כל
הכבוד לעירייה שקידמה את הנושא של תחבורה ציבורית בשבת .אני ניסיתי
לנסוע בשבת ,הייתה לי איזושהי תקלה קטנה ,זה לא משנה ,זה קורה .יש לי
שתי תובנות מאוד חשובות .התדירות חייבת להיות אחת ל 30 ,20-דקות וכדי
שתהיה תדירות כזאתי אנחנו צריכים שהעירייה תדאג לפרסם את המיזם
כמו שצריך כדי שהוא יהיה מוצלח ויבואו הרבה אנשים וישתמשו בו.

משה פדלון:

יש פרסום עד לרמת ה ,...זה הגיע לכאן ,אנחנו ערכנו בקרה ,יש לנו נתונים
מדויקים מי עלה ,איפה עלה ,מתי עלה .תן לנו זמן ,ננתח את הנתונים .אם
צריך להרחיב נרחיב ,אם צריך לצמצם נצמצם .זה כספי ציבור .חסר לנו
הרבה מאוד כסף ,אנחנו תחת בקרה ועוד דבר .זה שבוע ראשון ,תן לנו לעבד
חודש חודשיים את הנתונים ונגיע למסקנות .זה כן עובד והמסקנות גם יובאו
בפני המועצה .כל הנתונים יובאו כאן ברמת המספר הבודד של הנושא הזה.

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

מי עוד רצה? מר פביאן.

אייל פביאן:

כן ,תודה רבה .אני ביקשתי דקת דיבור על נושא מסוים ואני אדבר עליו
למרות מה שאתה אמרת בתחילת הישיבה ,לא דווקא .אני ביקשתי את זה
ואני חושב שהנושא מספיק חשוב .יש תופעה בזמן האחרון ,שבועות
האחרונים בעיר ,שחברי מועצה פוגעים בשמם הטוב של מוסדות חינוך בעיר.
התופעה הזאת היא בעיני ובעיני הורים רבים מאוד והנהגות הורים
ותלמידים רבים בעיר ,אני מניח שגם מורים רבים ,אנשי מערכת החינוך,
היא תופעה בלתי נסבלת .לא פחות ולא יותר .זה לא קשור לדת ,זה לא קשור
לחילוניות ,זה לא קשור לשום דבר .אנחנו לא קומיסרים של מערכת החינוך.
אף אחד מאיתנו לא צריך להתערב במערכת החינוך ,בתכנים שלה .יש בשביל
זה את משרד החינוך ,יש אגף חינוך עירוני .מי שרוצה מאנשי הציבור בעיר
לדבר על תוכניות הלימוד מוזמן לאיה פרישקולניק לדבר .אני עשיתי את זה
בעצמי בפגישה איתה .לא העזתי להיכנס למוסד חינוכי כחבר מועצת עיר,
כאיש ציבור ,לא העזתי להפריע ללימודים ,לא העזתי לדבר עם המורים,
בטח לא העזתי לצלם תלמידים וגם לא העזתי לכתוב למנכ"ל משרד החינוך
איזה אסון שמלמדים אבולוציה בשנת  2020בעיר הרצליה .הדברים האלה
בלתי נסבלים ואני יודע שיש תסיסה גדולה אצל הרבה תושבים בעיר,

יהודה בן עזרא :נאה דורש נאה מקיים .גם כשמעלים ...
אייל פביאן:

יהודה ,יהודה,

יהודה בן עזרא :לא מביאים קודם לכל העיתונאים,
משה פדלון:

אייל ,אייל,

אייל פביאן:

אתה רוצה להתקוטט?

משה פדלון:

אייל ,אייל .מה שקרה השבוע ,אני כבר מזמן את נציגי אגף החינוך ואת
המפקחים כולם אלי.

אייל פביאן:

מצוין.

משה פדלון:

כולם יגיעו אלי.

אייל פביאן:

בבקשה.

משה פדלון:

לבירור .אני ערכתי בירור בצד א' ,אני אקיים גם בירור בצד ב',

אייל פביאן:

אני מציע,
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משה פדלון:

אני מצפה גם ממנהל מוסד חינוכי שיפעיל שיקול דעת,

אייל פביאן:

יש לך את ה ...הזה.

ד.נ.

(מדברים יחד)
איה פרישקולניק ... :צדיקוב וחבר מועצה לא יכול להיכנס למוסד חינוך ,מה זה מי שואל
אותך?
(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,לטנגו יש שניים .אני אעשה סדר .לא יכול להיות,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

אני מצפה להפעיל שיקול דעת .גם למנהל בית ספר ,אני מצפה ל...

דובר:

היא הפעילה שיקול דעת .מה לא בסדר?

(מדברים יחד)
משה פדלון:

אני מכיר את כל העובדות.

דנה אורן-ינאי ... :ומותר להכיר גם את ה ...וגם את השונה.
מאיה כץ:

דנה ,דנה ,אני רוצה רגע,

דנה אורן-ינאי :מותר להכיר גם את האחר.
אייל פביאן:

מה זה קשור?

דנה אורן-ינאי :גם להכיר את האחר.
יהודה בן עזרא :חבר'ה ,פיקוח .תוציאו אותם החוצה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תוציא אותם החוצה.
יהודה בן עזרא :צא החוצה.
דובר:

מה הבעיה בזה? מה הבעיה?

משה פדלון:

בושה וחרפה ... .פרובוקציה .החוצה.

דובר:

אתה יודע מה ,וסרמן ,לא  ...אותכם .יש דתי ,יש חרדי... ,

(מדברים יחד)
דובר:

זו בושה ...

איה פרישקולניק :בושה לך  ...אתה נציג ציבור ומתנהג כמו אחרון המסתננים .זו בושה.
(מדברים יחד)

-סוף הישיבה-
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