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עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין 25
שנערכה ביום ג' ,ל' בשבט תש"פ25.2.2020 ,
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נושאים שעל סדר היום:
אישור פרוטוקול
א.
עדכון רה"ע
ב.
עדכון מנכ"ל
ג.
שאילתות
ד.
הצעות לסדר
ה.
תב"רים
ו.
הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ב.
ז.
בקשה לפתיחת שני חשבונות בנק ע"ש עיריית הרצליה
ח.
הסכם – ת"ט גליל ים  1חדר השנאה
ט.
תיקון חוק עזר להרצליה (הסדרת מקומות רחצה) (תיקון) ,התש"פ 2020
י.
יא .מינויים
יב .אישור המלצות הועדה להארכת שירות
החלטת ועדת תרומות
יג.
יד .אישור הועדה לסיוע בשכר דירה
טו .שונות

פרוטוקול
משה פדלון:

ערב טוב חבריי מועצה ,ערב טוב המנהלים העובדים מכובדי כולם .אנחנו
מתחילים בישיבת מועצה שלא מן המניין ולאחר מכן עוברים לישיבה מן
המניין ,זה עניין של  7 5דקות .ראשית אני רוצה לאחל למנכ"ל העירייה
בריאות ,בריאות איתנה ורק בשורות טובות אז נאחל לו בריאות שלמה .אז
בבקשה אנחנו מתחילים את הישיבה הסדר יום עמוס ואנחנו רוצים להספיק
לסיים את כל הנושאים .בבקשה ג'ו.

ג'ו ניסימוב:

ערב טוב ,ישיבה ראשונה היא ישיבה שלא מן המניין .על סדר היום דיון
המועצה מובא דו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת  2018הדו"ח
לפניכם .הוא נדון ב 15-לדצמבר  '19בוועדת הביקורת העירונית .זה לא
לאישור או משהו אבל אם יש לך שאלות הערות? אין לכם את החומר?

מאיה כץ:

לא זה נשלח במייל נפרד.

ג'ו ניסימוב:

בסדר מתקדמים ,אנחנו בישיבת מועצה מן המניין..
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שנייה קודם כל זה נחמד שאין שאלות .אני רק רוצה להגיד תודה למבקר
העירייה איפה ירון? ולכל הצוות המקצועי שמלווה את הוועדה ,סה"כ
נערכים דיונים מאוד עניינים ביחד גם עם מנכ"ל העירייה וזה הכל.

דובר:

חגית נתנה ליעל חשבת העירייה שמלווה את כל מנהלי הביקורת בדו"ח
הכספי ודו"ח המפורט ,עבדה מול..

ג'ו ניסימוב:

תודה רבה לכל מי שהשתתף בישיבת הוועדה אנחנו ממשיכים ,אנחנו
בישיבת מועצה מן המניין .אישור פרוטוקול הנושא הראשון ,אישור
פרוטוקול מועצה מס'  23הערות שאלות?

מאיה כץ:

רגע רגע ג'ו שנייה אתה רץ אתנו ו...

ג'ו ניסימוב:

עליתם על זה?

דוברת:

כן.

ג'ו ניסימוב:

אז אם יש הערות לפרוטוקול אם לא נצביע ,פה אחד תודה רבה .עדכון
ראש העיר בבקשה.

משה פדלון:

שוב ערב טוב לכולם מס' עדכונים וגם היו מס' ...במצגות .בחודש שעבר
ביקר בעיר הרצליה נשיא קפריסין במסגרת יום השואה הבינלאומי
בירושלים .הנשיא קיבל תואר ד"ר ...במרכז הבין תחומי ,ולאחר מכן
הוזמן לארוחת ערב מטעם העיר הרצליה ,אירוע מכבד ומכובד .נושא שני
ישראלים נגד גזענות .העיר הרצליה חתמה אמנה תחת הכותרת ישראלים
נגד גזענות .האירוע נערך בבית הנשיא בירושלים ,וברשותכם אקרא מס'
שורות שאני בשמכם בשם כלל העיר חתמתי .אמנה נגד גזענות בחברה
הישראלית .החברה הישראלית מורכבת מקבוצות שונות שבהם
הזדמנויות כבוד הדדי וסובלנות בינינו הם התנאי לחוסן חברתי והמוסרי
שלנו .אנו מתגאים בערבות ההדדית המתגלה בעיקר ברגעי שבר ,ועלינו
לחזק אותה גם בימי שגרה .לצערנו בשנים האחרונות אנו עדים לגילויים
קשים של גזענות בתומכינו .הגזענות בקרבנו כוללת תופעות של שנאה
אפליה השפלה אלימות זלזול התנכלות והתנשאות כלפי קבוצות על רקע
מוצאם הדתי הלאומי האתני או בשל צבע עורם .גזענות זו מהווה איום על
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בטחונו של היחיד ואיום על חוסנה של החברה כולה .היא מעמיקה את
השסעים החברתיים והכלכליים ,ופוגעת בבית המשותף לכולנו ובערכים
של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית .אנחנו מתחייבים לגלות
אחריות במרחב האישי המשפחתי המקצועי והציבורי בו אנו נמצאים
לאטום את סביבתנו .להכיר בגזענות ולהכיר את סכנותיה ,ולעשות ככל
שביכולותינו כדי להילחם בה ולמנוע גילוי אפליה וגזענות .לסיום ואהבת
לרעך כמוך.
ג'ו ניסימוב:

תודה רבה משה.

משה פדלון:

משבר האקלים .לפני שבועיים הזמנתי פעם נוספת לבית הנשיא לדיון
במשרדו בנושא משבר האקלים העולמי והלאומי ,וזאת מטעם מרכז
לשלטון המקומי .אני מייצג דרך אגב  22רשויות החוק במדינת ישראל.
העיר הרצליה לוקחת חלק נכבד בטיפול במשבר האקלים ,והוקם צוות
ייעודיי עירוני שיטפל בנושא בעדיפות .כבר היום שדרגנו את כל מזגני
האוויר במוסדות החינוך בהשקעה של כ 15-מיליון שקלים .אנחנו
משדרגים את תאורת הרחוב בהשקעה של כ 20-מיליון שקלים ,פנלים
סולריים ועוד ועוד .כאמור גם אנחנו בתוך הנושא הזה הצוות ברשות
סמנכ"ל האסטרטגיה ואנחנו נעדכן אתכם על כל פרויקט שיעלה על
הפרק .ביה"ס אילנות .לפני  5שנים סגרתי את ביה"ס "הרצל" ביד
התשעה ,הרחבנו אותנו עם ביה"ס כאשר ביה"ס הרצל היה במיצ"ב אחד
בשנת  ,2015ובתוצאות המיצ"ב האחרון ביה"ס האינטגרציה הזו קיבלה
את הציון  10בכל הפרמטרים הציון הכי גבוה .אני חושב שזה כבוד וגאווה
לעיר הרצליה שהצלחנו באינטגרציה הזו עם מצב של  1ל 10-ועל כך תודה
לכל העושים המלאכה ,אגף החינוך המנהלת והצוות החינוכי .מה
שהשקענו ב 2015-קיבלנו את הפירות ואנחנו נמשיך ונחבק את ביה"ס
הזה למען דור העתיד .נמצא אתנו כאן תומר רזון .אני זימנתי פה ילד
תלמיד יקר שקיבל אות הפעיל המצטיין של משרד החינוך ומגיע לו כפיים.

(מוחאים כפיים)
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תומר בשם העיר הרצליה בשמי ובשם כולנו אני מעניק לך תעודת הוקרה.
תומר רזון ברוח ההתנדבות הקיימת בך עם מופת של עשייה למען...
והוקרה ומערובתך לעשייתך החברתית ישר כוח .אני נותן לך את הספר
המפתח למנהיגות אישית ,תקרא אותו זה ספר מעניין ומרתק ,ואם יהיה
לך זמן גם אז תשמע מוסיקה טובה .אני רוצה לאחל הצלחה בלימודים
ושתגשים את כל החלומות שלך ותודה בשם כולם.

(מוחאים כפיים)
משה פדלון:

חברים בשבוע שעבר התקיימה וועידת השלטון המקומי בגני התערוכה
יומיים מרתקים .העיר הרצליה הוצגה בצורה מכבדת ומכובדת .היחידים
שהיו לנו שם מה שנקרא ביתן מכבד ,ודקה של טעימה מה היה לנו שם.

(מציגים סרטון)
משה פדלון:

טוב הנושא הבא .קודם כל תודה רבה לכל העושים במלאכה ,מגיע להם
כפיים .צוות מיחידת המחשוב צוות מלשכת ראש העירייה עשו עבודה
מצוינת .לפני כשנה פגשתי שני תושבים יקרים ,והם באו אלי בהצעה
להקים בהרצליה מרכז גלישה לילדים בעלי צרכי מיוחדים .היה להם
חלום חזון והתחלנו בעבודת מטה ,ואני שמח שאותו חלום חזון התגשם.
אנחנו גם אתרנו מבנה שיהיה מבנה קבע ,מרכז גלישה לצרכים מיוחדים.
אני שמח וגאה להזמין את אייל קיציס ואת מירב כן כן בוא אייל קיציס.
נמצא אתנו אייל שהוא אחד מהיוזמים ,בואו תסבירו תציגו את הסרטון
סרטון מאוד מרגש.

(מציגים סרטון)
אייל קיציס:

אהלן קודם כל סחטין על החלק שאתם כל כך הרבה אנשים בחדר סגור
יותר מרבע שעה...מה נשמע? טוב אני האמת אין לי מה להגיד אנחנו בני
מנשה ואני באנו עם הרעיון הזה לראש העיר .הייתי בטוח שהוא עושה
עלינו סיבוב בחירות כי זה היה לפני הבחירות ולא ,הנה היו בחירות
ואנחנו עושים את הדבר הזה וזה קורה ,ושי האמת יותר בקיא במה
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שקורה יום יום שם .אז אני לא יודע בדיוק למי אני צריך להגיד תודה .שי
אז בוא תספר אתה קצת יותר מה קורה.
שי:

הי אני שי אני מנהל את הפרויקט לב ים .התחלנו עכשיו תקופת הרצה של
הפרויקט ,זאת אומרת שאנחנו נפגשים פעמיים בחודש בימי שישי .יש לנו
כרגע  20משפחות רשומות שמגיעות כל שישי ונכנסות בחורף גם עכשיו
בחורף וזהו .אני טיפה טיפה יספר לכם על האני מאמין של הפרויקט
שאנחנו עכשיו כבר מצליחים לבסס לו איזשהי תוכנית מקצועית .המטרה
שלנו לייצר מעבר לילדים שנכנסים לים מועדון גלישה מקצועי שיודע
לקחת אוכלוסיות מיוחדות ואוכלוסיות קצה ,ולהעביר אותם תהליך של
כניסה למים ותהליך משפחתי .הדגש של המועדון שלנו זה שלא רק הילד
שאנחנו מכנים אותו מיוחד ושצריך עזרה להיכנס למים ,אלא כל
המשפחה נכנסת .כל ילד שכזה מקבל מדריך אישי שהמדריך הזה מנהל
את התיק המשפחתי ,זאת אומרת מכיר את ההורים הוא מכיר
הפיזיותרפיסט הוא מכיר את המטפל הוא מכיר את ביה"ס ,והוא מתחלל
את כל הדבר הזה והוא אחראי על המשפחה .הוא יצא עם הילד הזה לים
והוא ינהל את המתנדבים שלנו שיצאו עם האח לים ,והאח יקבל ממנו גם
מענה פרטני ,וככה בעצם אנחנו עוזרים לכל המשפחה להיכנס לתוך
העולם של הגלישה .המטרה שלנו לייצר בית .היום הבית הזה אתם
ראיתם פה בסרטון ,אנחנו יוצאים לים אנחנו מביאים כמה גלשנים
ואנחנו שמים הצללה .המטרה כמו שראש העיר אמר ברגע שיהיה לנו את
המבנה הזה זה לייצר בית שבו המשפחות יכולות להגיע ,יכולות לקבל
מענה במשך השבוע מענה מקצועי ,ולעשות בעצם מה שאנחנו עושים
שאנחנו גדלנו והיינו בים זהו .בקצרה ככה אני המאמין שלנו בנוי על
שלושה דברים על תוכנית המקצועית הזאת על קהילה ועל חדשנות של כל
הזמן .זהו תודה רבה לכל מי שמאפשר לנו לעשות את הדבר זה בשמי
ובשם כל המתנדבים.
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עכשיו רק תבינו שאין דבר כזה בעצם ניסינו בהתחלה לדבר עם כל מיני
אנשי מקצוע שבתחום אין דבר כזה! היה בעצם צריך ללמוד את הכל לבד
ולתכנן את הכל לבד ולהבין מה הצרכים וכמה אנשי צוות צריכים להיות
עם כל בן אדם ,וגם תודה באמת למחלקת חינוך שאתנו בכל הדבר הזה.
פשוט אנחנו מנסים תוך כדי ללמוד איך מפעילים דבר כזה ,אין לזה שום
 ...בשום מקום בעולם הגענו עד ארה"ב .יש כל מיני מועדונים דומים
בתים פרטיים שעושים דברים כאלה אבל לא שום דבר דומה ,אז באמת
סחטין גם על כל הדרך הזאת .אנחנו מחכים בקוצר רוח למבנה עצמו
שאני מאמין שייקח את זה עוד איזה  4רמות מעל ואני מאמין בעבודה אז
תודה רבה גם על זה.

משה פדלון:

טוב אנחנו מיידעים א ת המבנה של בית הקפה של אברהם מי שזוכר את
בית קפה במעליות בצד הצפוני מיידעים .יש לו אישור בתב"ע מופיע ..לא
פירקנו אותו על הבסיס הזה מקימים את המועדון וזה כבר יוצא לדרך .זה
עבר לחברה הכלכלית ואני מעריך שתוך מס' חודשים זה יקום וזה ישרת
את המועדון הזה.

אייל קיציס:

בואו נכנס עם הילדים בכיף.

משה פדלון:

ברשותכם אני רוצה קודם כל להודות למעלה מ 30-מתנדבים ,מתנדבים
שעוזבים את הבית ביום שישי ובאים לחבק את הילדים האלה .אני רוצה
להודות לך אייל ודרכך לבני מנשה על התמיכה על הליווי על הסיוע,
אשריכם .מיטל כהן ממנוס תודה לך שאת כל שבועיים מגיעה .בבקשה
אביתר ,אביתר הוא מנהל החינוך שלנו מטעם הרצליה מנהל ענף השייט.

אביתר:

כל המועדון הזה נמצא תחת חסות המרכז .ואני אמשיך את דברי הפתיחה
של ראש העיר שאמרת שני מילים מרכזיות שיווין הזדמנויות וקהילה ,וזה
מהות המרכז העמי וזה גם מהות המועדון לב ים .לבוא ולאפשר לקהילה
העירונית וגם לקהילה הפריפריאלית בעיר יש פריפריה בעיר ,אז לאותם
קהילות לאפשר להם להנגיש להם את הים לאפשר שיווין הזדמנויות.
ובאותה הזדמנות מה שמייחד באמת את המועדון הזה זה שאנחנו
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מייצרים קהילה .הקהילה היה שם משפט שתפס אותי קהילה בונה עיר
עיר בונה קהילה ,והדבר הזה הוא מאוד מאוד נוגע למועדון לב ים .מועדון
לב ים הוא רץ קהילה .היום ההורים והמשפחות מריצים את הפעילות לא
פחות משי וממני ומקיציס ומכל המדריכים .הם מריצים את זה הם
מביאים מתנדבים הם מביאים פעילויות וזה העוצמה הכי גדולה בעצם
לייצר קהילה עירונית דרך אותו מענה.
משה פדלון:

תודה שוב לארז ארדן לאביתר ושי שמלווים את הפרויקט ,גם ברמה
המקצועית וגם ברמה התפעולית אני חושב שזה פרויקט מרגש .זה הוצג
בכנס התאגידים או רשויות החוק באילת והתקבל בהתרגשות ,ונמשיך
לחבק את הילדים שלנו.

(מוחאים כפיים)
משה פדלון:

נושא לפני אחרון זה משבר נגיף הקורונה .אנחנו הקמנו וועדה צוות עירוני
ייעודי שמטפל במשבר נגיף הקורונה .הצוות מקבל עדכונים שוטפים
ממשרד הבריאות ,ומעת לעת אותו צוות עורך מה שנקרא חיתוך מצב
ומבצע הערכת מצב .אנחנו ערוכים לתרחישים השונים ,כולל פתיחת
מרכזי קליטה אם צריך .הצוות יושב יחד איתי ואנחנו כאמור ערוכים
למקרה הקיצון .נמצא אתנו גם אהרון גורל שיציג במשך  4 3דקות את
נתוני הגיוס לצה"ל בקרב בני העיר הרצליה .בבקשה אהרון יש לך  5דקות
כמה שתרצה.

אהרון גורל:

ערב טוב לכולם .במחלקה לצעירים אנחנו מרכזים תחת הכותרת שיטת
פרוייקטים אחד זה הנושא של גילאי  16-18ו 20-פלוס ,ואני אתרכז בנושא
של הכנה לצה"ל גילאי  16-18שמלווה עושה אותה גברת דרורה יעוד
שהיא נמצאת פה .ואני אתאר את הנתונים שאנחנו מקבלים אחת לשנה
מאכ"א .אלה נתונים שהם בדר"כ הם מבטאים את הפעילויות השונות
ברחבי העיר ,וגם נתונים ספציפיים בתוך ביה"ס .הנתונים הרשותיים הם
מתייחסים לכל מערך ברי הגיוס בגילאי  18פלוס ,ונעשה מאמץ גדול
מטעם הרשות עצמה להגיע לכל אחד ואחד מהם .לא מכדי הנתון הוא
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מראה על  82.6לכל ברי הגיוס ,הוא מדבר על כל מי שלובש מדים הוא
נכלל בקטגוריה של  82.6אחוז ,שבארצי הנתון הוא  .71.9עכשיו הפילוח
הוא פילוח שנתי והוא מאוד מאוד נותן לנו את ה ..ממה שמוצג כרגע
בגיוס ואני תיכף אלך גם לגיוס בנות יש נתונים מאוד מאוד משמעותיים,
שאם אנחנו שמים את האצבע לאורך כל ימות השנה זה מביה"ס
התיכונים .יש לפניכם את כל ביה"ס התיכונים והנתונים הם נתונים מאוד
מרשימים ,הם נתונים שנושקים למאה אחוז גיוס ואנחנו ציינו רק על
הטבלה עצמה נקודות מאוד רגישות בצבע אדום להראות את
המשמעויות .למה זה לא נושק למאה כי יש לנו כל מיני דברים נוספים
בעיקר הנושא נתונים רפואיים ,לכן שם כל ביה"ס וביה"ס ועפ"י הנתונים
הרפואיים שלנו אנחנו לא מגיעים למאה אחוז ,זה גם מראה על יכולות
כאלו ואחרים .לגבי נושא של לחימה .מה לעשות הרצליה מתאפיינת
במערך מאוד מאוד מוכשר ל ...8200-וכולי ואנחנו רואים את כל שבוע
שמגיעים אלינו לקבל את התיק ,הרי העירייה נותנת תיק גיוס לכל אחד
ואחד מברי הגיוס .כל אחד נרשם ואנחנו מקבלים את הנתונים מהם
ואנחנו רואים לאן כל אחד ואחד מתגייס .כאשר השנה נכנס במרץ 2019
נכנס גרעין נחל להרצליה .בעזרת הנהלת העיר ניתן דירה לתשעה חיילי
נחל שבשעות הבוקר נמצאים בכל ביה"ס התיכונים ,ובשעות אחה"צ
המתנ"סים מרכזיים קהילתיים .להכניס גורם צבאי עם בגדים בצבע ירוק
לביה"ס זה עושה ואוו אחד גדול .כלומר אנחנו ראינו את זה לקראת סוף
שנת הפעילות בדיווחים של כל התלמידים שזה נתן להם המון המון
נקודות חוזק שלא היה קודם .זה מתבטא בכך שהם הורידו את רמת
החרדות ,ומתבטא בכך שלא אחת אותם חיילים לוקחים את כל אלה
שבעלי צו גיוס ראשון בלשכת הגיוס מלווים אותה מא' עד ת' .והם גם
אחר כך במידת הצורך לכל הנושא של המנילה כל הרשימה שהולכים
לקראת תלמידי כיתות י"ב ,הם מלווים אותם ועושים .השנה משרד
הביטחון ראה את ההצלחה הזאת והחליט להכפיל את מס' חיילי הנחל
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וקיבלנו  18חיילים כאלה ,ואנחנו הולכים לדרך הגליל משקיעים שם עוד
 16חיילים נוספים נותנים לזה משמעות נוספת .וכל הלוגיסטיקה קיבלנו
את החיזוקים הנהלת העיר וזה לא דבר שהולך ...מאוד מודים על ..כי זה
מאוד מאוד ישפר את אחוזי הגיוס בעיקר בנושא של הלחימה שאנחנו
מאוד מאוד רוצים להשקיע בזה גם בעתיד .אתם רואים את הפילוח של
ביה"ס .אם ניקח ביה"ס הנדסאים ואנחנו נראה את הנושא של התעודה,
הבי"ס הזה מתאפיין בגישה של כיתות י"ג .והכיתות הי"ג לקראת הנושא
הזה של עתודה והם מתמקצעים בדבר הזה .קצין עתודה ראשי נמצא
בביה"ס אחת לשבוע משקיע את כל המידע הנדרש ברמה של כל תלמיד
בכיתה י"א י"ב מתוך רצון להגיע להישגים .פועל יוצא של זה זה אחוז
הקצונה .לא אחת מדברים על אלה שרוצים להמשיך לקצונה ,אז יש לנו
את הנושא הזה של אחוז הקצונה .אני לא מציין את אחוז הקצונה של
הנדסאי כי הוא בצבע אדום ,ואני ישר קופץ לתיכון "ראשונים" ששם
החבר'ה שהולכים לקצונה כמעט  15אחוז זה נתון ברמה הארצית מאוד
מאוד משמעותי .ואני מאמין שבשנה הבאה אם אני יוזמן לפה אני יציג
נתונים אחרים כי הנתונים הולכים וגבוהים .הקורלציה בתנועות נוער
שהם הולכים א' למכינות ...ותורמים מעצמם עוד שנה נוספת בצבא.
בהמשך של זה זה הנושא הזה של קצונה ,זה אומר דרשני שיש השפעה
מאוד גדולה לתנועות נוער .וכלל שהתנועות נוער יהיו יותר שורשיות הן
ברמת ביה"ס יסודי חטיבות ביניים ותיכוניות ,השפעה שזה בא לידי ביטוי
פה ,כי גם הערכים שהם מקבלים הערכה של אהבת הארץ והשקעה בכל
מה שהם נקראו בנושא של הצבא עצמו .תיכונים כמו חדש כמו הנושא של
היובל והראשונים בנושא של הגיוס הוא גם יותר מאשר ברמה הארצית,
מה שאומר שהדברים האלה הם חודרים ומאוד מאוד נחמד לנו מכל
הדבר הזה.
יריב פישר:

הנתונים של הרמה הארצית זה נתונים נקיים?

משה פדלון:

יש הכל כל המדינה כולל חרדים כולל הכל.
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השנה אכ"א לא יצאה ..בדר"כ הוא מוציא חוברת מאוד מאוד גדולה אם
תרצה אח"כ אני יכול להראות לך ,חוברת מאוד מאוד גדולה של נתונים
בהשוואה של ההתיישבות העובדת מול קיבוצים מול רשויות שהם
פחות ...זה מאוד מאוד מעניין לראות את הפילוחים .ויש גם ביה"ס..
ברמה הארצית שיש לנו שני ביה"ס פה שמובילים את זה ברמה הארצית...

דובר:

מאוד מאוד חשוב לגבי התיכון "דור" יש דברים שאפשר לעשות שם
בשביל להרים אותם ?

משה פדלון:

אנחנו תיכף נציג את הנתונים של מפתן ארז.

דובר:

בבקשה אפשר לעשות דברים מאוד יפים.

אהרון גורל:

נכון ועושים דברים שם יפים.

משה פדלון:

פה אנחנו עושים את הפעילות המיוחדת שלנו במפתן ארז.

אהרון גורל:

נכון פה נתייחס לתיכון ארז מפתן ויש לנו פה נציג שהוא תיכף ידבר בזכות
עצמו על הדבר הזה .אבל לגבי תיכון דור אנחנו מאוד מאוד מקפידים שם
להכניס עוד כ"א מקצועי השנה ,במקום  3ימים היו  5ימים של שתי
חיילים או חיילות זה גם יהיה בארז מפתן התוספת של החיילים.

משה פדלון:

עדיין זה הישג מול הארצי .מכון דור שאנחנו יודעים ששם יש בעיתיות
מצליח יפה.

צבי וייס:

משה אני מציע שלרשימת התיכונים לשנה הבאה תצרף את תיכון אחיה
לבנים ,ולפי מיטב ידיעתי זה לא יוריד את הממוצע.

אהרון גורל:

צבי הנתונים של אחיה הם לא באים לידי ביטוי כי אין גיוס עדיין לצבא
של ...יש שנה ראשונה .אני מאמין שבשנה הבאה זה יבוא לידי ביטוי.
נתונים של הבנות ברשותכם .ברשותי הרצליה תשימו לב להבדלים
בהרצליה בבנות הוא בין המקומות הגבוהים ביותר בארץ ואני לא אומר
את זה בכדי ,וסגנית ראש העיר וגם ראש העיר משנים קודמות אנחנו
היינו בלשכת הגיוס וקיבלנו פרסים על מקומות ראשונים בדבר הזה.
תראו נתונים של תיכון ראשונים  98אחוז גיוס ,חבר'ה זה נתונים
מדהימים על אחוזים של גיוס בקרב ילדי הרצליה .כלומר הערכים מערכת
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החינוך שאנחנו משקיעים בהם באים ונותנים את הפירות שלהם בגיוסים,
והדבר הזה בא לידי ביטוי גם בחוזק של ביה"ס אח"כ בשנה הראשונה,
שהקשרים הקבוצות וואטס אפ שלהם מחזקים ותומכים בהם ולאורך כל
ימות השבוע שנמצאים בנושא הזה שנקרא צבא .גם הנדסאים שוב גם
בקרב הבנות יש דבר מאוד שמאפיין את הנושא של הלחימה ,אנחנו רואים
את ההשפעה של גם לחימה וגם עתודיים וגם קצונה שיש קורלציה בין כל
הדברים האלה .חבר'ה תראו תיכון ראשונים בנושא של מכינות וש"שנים,
 21אחוז .הנתונים האלה לא שלנו זה נתונים של אכ"א.
דנה אורן:

גם ה 77זה נתון שלהם?

משה פדלון:

כן כן

דנה אורן:

לא כי כולם מעל  90ו ...זה קצת לא..

אהרון גורל:

הנתונים האלה הם נתונים שהם יוצאי דופן גם ברמה הארצית .ברמה
הארצית האחוז אלה שהולכים לנושא של בחינות ש"שנים זה  7אחוז.
תסתכלו זה פי  3בהרצליה ,רק בתיכון הראשונים .כי שוב החוזק של
תנועות הנוער הוא בא לידי ביטוי ,וגם הנהלות ביה"ס אני לא מוריד
מערכם של מהנהלות ביה"ס.

ירון עולמי:

הממוצע כאן נראה הרבה יותר מ77-

אהרון גורל:

לכן אני מציין את זה לא בכדי ,כי אני אומר שהמוטיבציה שלנו בעיר
הרצליה להגדיל כמה שיותר ולהגיע לאחוזים הרבה יותר גבוהים .אני
מקווה שהנתון של בחינות וש"שנים ,כי פה תהיה ההשפעה של קצונה וכל
הדברים שקשורים ללחימה תצא מהנושא הזה של המכינות והש"שנים.
לסיכום כמו שציינתי הנתונים מאכ"א .המידע שמוצג פה הוא מהווה
מבחינתנו הצגה לתוכנית עבודה שנתית לשנת הלימודים הבאה .כי אנחנו
הצגנו את זה בפני מנהלי ביה"ס ד"ר יעקב נחום בישיבות מסודרות עם כל
מנהל ועם כל בעלת תפקידים בנושא הזה .כפי שציינתי הנושא של חיילים
וחיילות בשעות הבוקר בביה"ס ,השנה במקום  9יש לנו כבר  ,18ואני
מקווה שהחיילים האלה גם יבואו לידי ביטוי מבחינת החוסן האישי
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וצמצום תופעות הנשר .כי לא אחת אנחנו חושבים שנושא של נשר לא
קיים אבל בהרצליה הוא מאוד מצומצם .גולת השיא יש לנו ימי חשיפה
בהרצליה .חיל הים אני לא חושב אולי רק בהרים שיושבות על חוף הים
כ מו אשקלון כמו יפו כמו חיפה עכו הם מאפשרים ...אנחנו מביאים את
חיל הים להרצליה ,ואנחנו עושים  3ימים לכל תלמידי כיתות י"ב לפני
מילוי המנילה .מביאים לנו את מפקידי חיל הים באשדוד או בחיפה ,והם
עושים להם הרצאה בתחילת הדרך .לאחר מכן הם יורדים ועושים סיור
בכל יחידות השונות של חיל הים ,הנציגים שלהם מגיעים לחוף הים
בעזרתם שגם בני הרצליה עוזרים לנו .לאחר מכן אנחנו מביאים בדר"כ או
תבור או כלי ים אחר ואנחנו מאוד מאוד ...מעלים אותם על הכלים
הימים ,ואחרי הכלים הימים הם יוצאים לסיור בים בעזרת סאגים של
מתנדבים ועושים את זה .אני רוצה לתת לנתנאל לספר את..
משה פדלון:

אוקי לגבי מפתן ארז אנחנו התחלנו עם תהליך מאוד מובנה ומסודר עם
התלמידים .תלמידי מפתן ארז מגיעים עם ר"פ שלא מאפשר להם
להתגייס לצבא .ואנחנו מנקים אותם באמצעות קורס של מיל"ה של
המשטרה ככה שהם כשירים לצבא .לשמחתי לפני כשנתיים מתוך 15
בוגרים  10בוגרים התגייסו לצבא 10 ,בוגרים התגייסו לצבא זה הישג..
ויש לנו עכשיו עוד מועמד...

אהרון גורל:

ראש העיר בנובמבר התגייסו שניים מהחבר'ה לגבעתי .ידבר תלמיד כיתה
י"א בביה"ס ארז מפתן בבקשה.

משה פדלון:

בבקשה.

נתנאל חי:

שלום אני נתנאל חי ,אני גר בוויצמן לומד במפתן ארז ודרך הביה"ס יצאנו
לגדנ"ע ל 4-ימים .בגדנ"ע הזאתי יצאתי ...לגדנ"ע ובה אני רציתי את כל
מה שיש לי בשביל להתגייס למג"ב למסתערבים ,וגם המשפחה שלי כולם
לוחמים .אחותי הגדולה היא במג"ב אשדוד ...ותודה רבה.

משה פדלון:

אהרון ...אין שום סיבה שהוא לא יגיע למג"ב למסתערבים.
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טוב יש לנו כאן קטע קצת הומוריסטי קצת להוריד את הרמה של
המספרים.

(צופים בסרטון)
דנה אורן:

ראשית ישר כוח על עצם זה שהנושא של הגיוס באמת מצא על סדר היום
של העירייה של צוות החינוך החינוך הבלתי פורמלי .אני דווקא למרות
שהנתונים הם מאוד מעודדים אני כן חשוב לי להסתכל על הנתון שמאוד
זועק ,וזה דווקא הרצון שלנו כעיר לדחוף כלפי מעלה את הגיוס שהוא
סמל .למעשה גיוס לצבא הוא סמל של השתלבות בחברה של מצויינות של
תרומה של קהילה של להיות חלק ממשהו גדול אגב .עכשיו אני חושבת
שנכון ימי החשיפה והגדנ"ע מעודדים גיוס לצבא וגיוס משמעותי לצבא
,אבל הטיפול מתחיל עוד קודם .הוא מתחיל בביה"ס היסודי באותם
אוכלוסיות בלהכניס אותם לתנועות נוער ,דווקא בגילאים האלה לדחוף
אותם לתנועות נוער לפעילות ספורט ראינו גם פעילות של ספורט ימי.
לנסות ולאתר לראות את אותה אוכלוסייה איך אנחנו מתחילים לטפל
בגיל הצעיר ויוצרים מוטיבציה לפעילות קהילתית .בסוף ההצבה הוא
הנקודה האחרונה אבל אני חושבת שהעבודה צריכה להתחיל הרבה קודם.

מאיה כץ:

אני רוצה גם לציין שבמהלך השנים עלה האחוז ,והאחוז הזה הוא מאוד
יפה בהשוואה למה שהיה לנו בעבר.

דובר:

בהשוואה לארץ גם בהשוואה הארצית ,בארץ הוא יורד דווקא.

דנה אורן:

זה נכון אני מסכימה איתך אבל תמיד אנחנו רוצים..

מאיה כץ:

נכון אז אני אומרת שיש עלייה באחוז המתגייסים ואנחנו ממשיכים
הלאה ואנחנו ניתן את כל המשאבים לעודד אותם ולעשות את זה כי לנו
זה מאוד חשוב .אבל כן יש עלייה גם בתיכון דור שזה מאוד מחמיא וכל
הצוות מגויס עם היועצים עם המנהל עם כולם.

דוברת:

אני רוצה רק להוסיף משהו אני מכירה את העבודה של גם אהרון וגם של
דרורה מאוד מקרוב ,וכבר שנים שהם באמת דבקים במטרה הזאת
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ורואים את התוצאות האלה וזה פשוט באמת ...גם מחמם את הלב וגם
ישר כוח...
משה פדלון:

כולנו מצטרפים לברכות ,אהרון תודה רבה.

(מוחאים כפיים)
ג'ו ניסימוב:

אז עדכון של המנכ"ל ...הכנות לפרסום עדליידע ...הערכות תקשורתית
למצב של הדבקה והסברה של מושג קורונה ,וחיבור למרכז השליטה של
משרד הבריאות ...רשויות השרון לחיזוק הקשר ותיאום פעולה .פרסום
תזמורת...שולחת את דני רובס בחודש האישה בהפקת הטקס על שם אלי
לנדאו ז"ל .אגף תבל יקרא פעילות ...זה שיפוץ הסירה בצומת הסירה.
מתכוננים לביצוע ..נערכים לשיפוץ לקראת פתיחת שנת הלימודים
והיערכות מוסדות שנת הלימודים הבאה .שיפוץ ביה"ס עדיף תיכון
ראשונים וביובל הוספת מס' כיתות .אנחנו בשלב של הטעמת מערכת ..זה
מערכת שליטה של פיקוד העורף ,ניהול אירועים במצבי חירום וזה יהיה
בכל הארץ ...עם גורמי החירום וגם עיריות אחרות .תרגיל חירום גדול
במהלך יוני ברחבי העיר .פארק ליליאן שלב א' פתחנו אותו לשימושי
ציבור ואנחנו לקראת סיום בניית מגרש הדרכה לרכיבת אופניים .אגף
הביטחון משקיע מאמצים רבים לטיפול באכיפה לתופעת הנפצים בעיר
ושיתוף פעולה עם המשטרה .כן נערכים לאבטחת אירוע העדליידע .אגף
ההנדסה עיקרי הפעילות זה אגף התכנון מובא לדיון בהפקדה בפני
הוועדה המחוזית העירייה  ...2000200את תוכנית המתאר בכוונה להביא
להביא לדיון לקראת יוני  .2020תוכנית  2002מתאר חופי הרצליה נמצאת
בשלבים האחרונים של הגשה למחוז אחרי הסידור ...התזכיר השפעת
הסביבה של הוועדה המקומית טרם העברתה להמשך קידום בוועדה
המחוזית ,וישיבות וועדת תוכנית המתאר של אזור התעסוקה .אגף
התשתיות ...לעבודות בעיר ברחוב בן ציון מיכאלי ,והתחלת עבודות
אחרות בני בנימין ביצחק שדה .אגף הרישוי קיים יום מיון כנס עם
המתכננים המגישים תוכניות לשם התייעצות לפני הכנת שינויים להכנות
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המרחביות ,לשמוע אותם בכלל היה מאוד מוצלח .פינוי בינוי נתיבי
ישראל הגישו בקשות .יש הערכה שבקיץ יבצעו כבר את עבודות ההריסה
והחפירה ...תהליכים מתקדמים ותעודות גמר .אגף התקשור מערכות
מידע החלפת מערך המירסים למערכת הקשר לחירום ולשגרה עברנו
למוטורלות ,זה מתקדם יפה .רוב החבר'ה שלנו עובדים עם מוטרלות זה
מתקדם יפה .רוב חברים שלנו החבר'ה כבר עובדים עם המוטרולות...
קשר אגפיות ומרכזיות .העמדת דוכן מרכז יזמות וחדשנות ליד דוכן
העירייה והמיני אקספורט .תמיכה ורישום גני ילדים כולל העמדת קיוסק
ניוד תורים ששיפר את השירות לקבלת פנים .אגף הרווחה נפתחה קבוצת
ניוט הורה פלוס אח לילד עם צרכים מיוחדים ,והתגובות יוצאות מן
הכלל .אגב שאיפה עיקרי הנושאים לנושא כיכר ...לביצוע עבודות שיקום
ושדרוג כולל גינון והשקיה ..קומת גינה חדשה במקום שטח בור צמוד
לאקים ...עצים חדשים ברחוב .מרכז מסחרי בגובה מחדשים את כל הגינה
ואת הגמלאי מרכז פיתוח עירוני שתילת אדניות בט"ו שבט גינת קווים...
לביצוע שלבי סיור .הוצבו  26תחנות אוטובוס חדשות ממשרד התחבורה
בתוך  71שאושרו .אגף החינוך התקיים ערב חשיפה ב 4-למרץ לכיתות א'
וב' שעתידים להירשם לביה"ס הדמוקרטי ,שיפתח באגף נפרד בחטיבת
הביניים סמדר .חטיבת הביניים יעד גיורא עברה פרס המחוזי  ...לפרס
הארצי .אגף החינוך ...לגבש תהליכי עבודה מותרים לחוק ההכלה.
בהסתיים הרישום לגני ילדים נרשמו  3550ילדים במערכת העירונית .טרם
נרשמו כ 500-והרישום יחול ב 1-למרץ .אגף תנוס כל כולו בעיקר
בעדליידע ועוד פעילויות ....משפטית ממשיכה ,הכנת אירועי חודש האישה
בניית סמינר ...בניית ביה"ס ...עתידיות ,והכוונה משפטית 15 .פונות
הגיעו לפגישות בהכוונה משפטית  2הגיעו לקבל סיוע של משרד
המשפטים .אנחנו בשאילתות.
יונתן יעקובוביץ :רגע לפני השאילתות אני אשמח שנייה להבין משהו .אני בשבוע שבוע וחצי
האחרונים שבועיים האחרונים שוחחתי גם עם ראש העיר וגם עם המנכ"ל
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וגם אהוד ,על העניין של לבחון את עניין של האזנת חולות במסגרת תב"ע
של חוף הים ,שהרגע הבנתי שהתסקיר שם הוא כמעט הושלם .אז איך זה
בעצם מתכתב עם כל העניין הזה?
משה פדלון:

של מה?

יונתן יעקובוביץ :אתה לא הבנת את השאלה?
משה פדלון:

לא

יונתן יעקובוביץ :אם התסקיר הושלם אז איך אני יכול...
משה פדלון:

לקבל אותו?

יונתן יעקובוביץ :לא התסקיר אני יכול לקבל אותו גם בלי זה...
אהוד:

התסקיר הושלם עד סוף חודש מרץ

יונתן יעקובוביץ :אתה הבנת את השאלה או לא הבנת את השאלה?
אהוד:

הבנתי את מה שאמרת ואני מנסה לסדר את זה רגע ,אתה רצית בעצם
לבדוק לגבי המודל להאזנות חול .אז דיברת איתי אתמול בלילה וביקשת
שאני אבדוק ,אני בדקתי במהלך היום קיבלתי תשובות לגבי איזה סוג של
מודל נבדק זה לא מודל להאזנת חול .אז השאלה שלך האם אתה יכול
להיכנס לבדיקה של מודל האזנת חול היא לא רלוונטית כי היא לא
הבדיקה שנעשתה ,את זה נראה לי שהבנו שנינו .אז מה שאני בודק בימים
האלה תצטרך להמתין עוד איזה יום יומיים כדי שאני אוכל לקבל את כל
תכולת העבודה כמו שסיכמנו מה בדיוק היה..

יונתן יעקובוביץ :לא הבנו כבר שאין את המודל הזה הרגע אמרת.
אהוד:

שזה מודל אחר.

יונתן יעקובוביץ :לא הבנתי הבנתי שיש מודל אחר ,אז האם העירייה מתכוונת לבקש
מהצוות..
משה פדלון:

טוב יונתן נכבדי אני מציע בוא אלינו...

אייל פביאן:

הוא רוצה שאתה תבוא אליו לבד.
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שנייה יש סדר בישיבה .דיברנו בסוף שבוע והזמנתי אותך לעשות יחד
איתי סיור עם החברה להגנת המצוקים .בוא אתה רוצה תעלה את זה
כהצעה לסדר יום נדבר על זה בכיף.

(מדברים יחד)
אייל פביאן:

בעקבות הוועדה לתכנון בנייה אני פניתי לאהוד וביקשתי להיפגש עם
אנשי המקצוע שמכינים את התסקיר ,כפי שנמסר לנו בישיבה שאפשר
יהיה לעשות .קיבלתי מענה שהם מאוד עסוקים בעבודה כרגע ואי אפשר
להיפגש איתם .אחרי שכינסו אתנו לישיבה הקודמת והתסקיר עוד לא
היה מוכן .עכשיו אם אתה מזמין את יונתן לסיור ואם אתם עושים
פגישות אז אנא גם אני רוצה להצטרף ויש עוד אנשים שרוצים ...כפי ש..

אהוד:

חברים זה לא וועדה לתכנון ובנייה ביום רביעי הקרוב ,אנחנו נחליט מתי
יהיה המועד במסגרת הוועדה הזו נחליט לגבי מפגש להשלמת הנתונים.

יונתן יעקובוביץ' :לא אני לא מדבר על הדברים האלה אל תזלזל...
אהוד:

אני לא מזלזל ,אתה אולי נותן לי משימה ומחכה שחמש שעות אני אחזיר
לך תשובה..

יונתן יעקובוביץ :לא הייתה תשובה ולא עדכנת אותי..
משה פדלון:

סליחה אני עוצר תמשיך הלאה .יונתן עד כאן יש גבול ענינו נתנו תמשיך
שאילתה מס' .1

ג'ו ניסימוב:

שאילתה מספר  1גברת תמי גרוסמן בנושא היטלי השבחה גני ילדים.
כידוע גני ילדים הפרטיים יקרים מאוד ,הרשות המקומית אינה פועלת
באינטנסיביות בלקדם מעונות יום גני ילדים לגיל הרך ,המדינה אינה
עושה דבר .כך הנושא הפך ליקר מאוד .יחידה בשרון שמטילה היטל
השבחה של מאות אלפי שקלים לשימוש חורג בגני ילדים .זה לא רק שהיא
מטילה היטל השבחה אלא יש שמאי מכריע שקבע שומה אפס ואילו
העירייה הגישה ערערים נגד תושבים .אחד מדוע וכיצד נקבע היטל
השבחה בנושא הזה ,שתיים האם עיריית הרצליה לא סבורה כי כאשר יש
מצוקה בגני ילדים פרטיים ועלותם היא למעלה מ 3000-ש"ח בחודש,
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הפחתת היטל השבחה יכולה להפחית גם את יוקר העלות לילד .האם
נערכה בדיקה או מחשבה לגבי הפחתת היטל ההשבחה בגני ילדים
פרטיים ובמוסדות חינוך לגיל הרך .גיל שאין לו פתרון עירוני או ממשלתי
ראוי 4 .מדוע עיריית הרצליה לא פועלת באופן אינטנסיבי לקידום מעונות
יום בהיקף רחב מספיק כדי לתת מענה 5 .האם העירייה חושבת שנכון
להמשיך ולהטיל על גני ילדים הוצאות משפטיות כבדות במקום לכבד
החלטה של שמאי מכריע .תשובה לשאלות  1עד  3היטל השבחה מוטל
עפ"י הוראת התוספת ה 3-לחוק תכנון ובנייה תשכ"ה  ,1965ולוועדה
המקומית אין שיקול דעת בנושא .שימוש חורג היא אחת מפעילויות
החיוב על פי החוק .בשנים האחרונות ניתנו פסיקות שבהם נקבע כי שווי
שימוש חורג בגן ילדים הינו אפס ,עקב הוצאות ההתאמה והוצאות בגין
רישיונות המדרשים .בהתאם לתיקון  84התוספות השלישית לחוק התכנון
והבנייה אנחנו מאמצים את החלטת השמאים המכריעים ובודקים כל
בקשה לגופה .ברוב המכריע של הבקשות להשבחה הינה אפסית
והתוצאות לעריכת השומה הגבוהה יותר אשר היטל ההשבחה .מכל מקום
ככל שהוועדה תתנה את השימוש החורג לביצוע עבודות נוספות
המחייבות הוצאות בהתאם יילקחו בחשבון בחישוב ההשבחה .לשאלה 4
מס' מעונות יום הקיימים מעון קשת מאכלס  91ילדים לגילאי  4חודשים
ועד ...2.8מעון קסם מאכלס  55ילדים באותם גילאים לתוכנית בניין ..עוד
שתי מעונות יום בדומה למעון קשת .הרשות המקומית מגדילה את מס'
מעונות היום עפ"י הצרכים השב"צים הקבועים העומדים לרשותה.
לשאלה  5העירייה פועלת בהתאם להחלטות השינויים המכריעים
שהתקבלו בנושא.
אהוד:

תיקון טעות יש גם נוסף מעון שיר שנמצא כאן ונשמט מהתשובה.

תמר לרמן:

התשובה המוקנית אני תוהה אם אתם בטוחים בה ,כי לי יש באמת
לפחות שני מקרים שבהם העירייה לא פעלה לפי ההחלטה של שמאי
מכריע אלא הגישה ערר לוועדת ערר מחוזית וביקשה ללכת על הסכום
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הגבוה .כעיר שטוענת שרוצה לאמץ זוגות צעירים ולהביא ולהקל בכל מה
שקשור לעלויות המחייה ,אנחנו היום במצב שבו כל התקנות והחוקים
החדשים שמחייבים מצלמות ומחייבים צוות מקצועי וכולי רק מגדילות
את העלויות ,והסכומים של גני ילדים יהיו מטורפים זה תשלום של 5,000
שקל לילד בגנים פרטיים ...באמת אתה מסתכל עלי במבט של זה יש לי...
משה פדלון:

אני לא מכיר סכומים כאלה ותמי קודם כל אני אשמח לקבל את שני
המקרים שאת מדברת עליהם.

תמר לרמן:

מצוין אני בטוחה שכפיר ישמח לראות את התשובה שלך ויעשה עם זה
משהו ,אבל אני מרגישה שאנחנו הולכים כנגד התושבים ולא בעד.

משה פדלון:

לא את מעוותת את הדברים ,אני ישבתי עם יועצים משפטיים ונתנו לי
אור ירוק .כל הוצאה בגן של מצלמות בדיקת בטיחות חשמל
קונסטרוקציה..

תמר לרמן:

זה לא קשור אבל אנחנו מדברים על ההשבחה.

משה פדלון:

שנייה רק דקה .נניח שקבעו גן ילדים  20,000שקל  30,000שקל ,כל הוצאה
שנרשמה לבטיחות של הילדים ...מכשיר של לחצן מצוקה בדיקת
קונסטרוקציה מכון התקנים זה יורד מהיטל ההשבחה זה סיכון..

מאיה כץ:

בין התשובה שלך לבין השאילתה הזאת..

תמר לרמן:

אם יש שמאי שמכריע  250,000ושמאי שאומר 0

משה פדלון:

חברים התשובה שניתנה היא שאנחנו באים לקראת .כל הוצאה שקשורה

לבטיחות יורדת מהיטל השבחה .אם מדגם נתנה היטל השבחה קטן כל ההוצאות הבטיחות
יורדות..
משה פדלון:

אני אשמח לקבל את שני המקרים ואני גם אתן לך תשובות מקצועיות

יונתן יעקובוביץ :השאלה היא מה..
משה פדלון:

סליחה עד כאן אתה תקבל תשובה ,אני טיפלתי בעשרות מקרים הלכנו
לבית הילל היא עלתה על שני מקרים תביאו אותם לכאן אני רוצה לבדוק
אותם.
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שאילתה הבאה מס'  2תמי גרוסמן ארנונה עסקית בדירת מגורים.
מבדיקה ...ארנונה עסקית בערים שונות מבדיקה של מס' ערים באזור
השרון ...דירות אשר מנהלים בתוך ביתן עסק ...רק על החלק העסקי של
דירת המגורים ולפי תעריף הציבור העסקי .ברמת השרון נקבע ע"י
המועצה..וזאת לפי הסיווג העסקי .ברעננה נקבע ע"י המועצה שבכל אזורי
העיר ,כאשר נכס המיועד למגורים משומש באופן חלקי לפעילות עסקית
ישולם גבוה יותר או חלק המוגדר בברור עבור פעילות העסקית .במידה
ולא נגדיל את השטח העסקי בנכס באופן ברור השטח המינימלי יהיה
בגודל  12מ"ר .בהוד השרון נוהגים באותו אופן שנוהגים ברעננה ,אולם
כאשר לא ניתן להגדיל בברור את השטח ...השטח המינימלי יהיה בגודל
 12מ"ר אותר דבר .בהרצליה נמדד בצד מרחיק לכת וקיצוני שכשאר
מתקיימת פעילות עסקית בתוך דירת מגורים ,כל שטח הנכס יחויב ברמה
העסקית .אחד מדוע שתיים האם ...לפעול כמו שאר העיריות ולחייב את
החדר שהוא שם למשרד בלבד .שלוש אם כן מהי תוכנית העבודה .ארבע
אם לא מדוע ומה הם הנימוקים להחלטה הזו...דיון על הנושא .תשובה...
פעילות עסקית ...תוצאה של שקלול בין תעריפי המגורים לתעריף עסק
יחס של  .1:5בשנת  1992נחקק חוק ההסדרים במשק המדינה והוא נקבע
כי לא ניתן לשנות שיטת חישוב לרבות חישוב שיש בו לשנות את סכומי
הארנונה המוטלים על מחזיק בנכס תמי.

תמר לרמן:

מועצת העיר מהשעה שבאה נולדה מאיה קבעה סיווג ,אני מוצאת שזה
באמת זה תשובה ...היא קצת משעשעת אותי ואני גם אשמח להבין את
העניין הזה של השיטה ,אני מדברת על ה...

משה פדלון:

למה את חושבת שזה תשובה משעשעת? ישבו אנשי המקצוע נתנו תשובה
מכובדת..

תמר לרמן:

משה אני שאלתי פה..
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ונתנו תשובה מכובדת שאנחנו ...לחוק ההסדרים אז את אומרת תשובה
מזעזעת משועשעת .ישבו אנשים מכובדים אנשים מלומדים ונתנו תשובה
מנומקת.

תמר לרמן:

אז אני אמרתי .אני רוצה הסבר בעניין השיטה לעומת העלות או קיי? אני
יודעת שאנחנו העלנו את הארנונה נכון? אז רגע שנייה כמו שהעלנו ארנונה
אני מבינה שאנחנו לא יכולים להוריד ארנונה אם אנחנו רוצים? אנחנו לא
יכולים לקבוע חיילים פה שלא משלמים חדר זה אנחנו כן יודעים לחשב?
וכל מקרה אחר על מישהו שעובד בחדר בבית לא הגיע הזמן שנחשב על פי
המקרה בפועל?

ענת בהרב:

תמי את שאלת הרבה שאלות והמצב הוא באמת לא מצב מיטבי .אני
חייבת לציין שגם העיריות לא מאושרות ממנו .אבל כמו שמאיה יודעת
ורבים מחברי הוותיקים פה ,אנחנו חיים בנושא הארנונה תחת חוקי
ההקפאה .חוקי ההקפאה לא מאפשרים לנו לשנות את שיטת החישוב ,
ולכן שיטת חישוב שנקבעה בשנת  '87אנחנו אכן כבולים לה .העיריות לא
אוהבות את המצב יותר ממך .לדעתנו זה לא מצב משעשע ,אבל אין לנו
כרגע שום ברירה ושום יכולת לשנות את המצב..

תמר לרמן:

זה לא נכון בשורה התחתונה רשויות אחרות משנות את זה...

משה פדלון:

טוב זו התשובה שאילתה הבאה חברים.

ענת ברהב:

עוד מילה אחת .אנחנו לא יכולים עכשיו ...לכל רשות וזה גם מצב שיש
עליו הרבה ביקורת שלכל רשות יש את צו הארנונה שלה ואת הכללים
שלו ,וכל רשות כבולה לצו הארנונה שלו כפי שהוא נוסח

מאיה כץ:

אבל אנחנו קובעים את צו הארנונה שלנו...

ענת ברהב:

מאיה אפשר לדבר? יש רצון ויש ...בכלל לרשויות המקומיות ויש רצון ויש
ניסיון לשנות את השיטה ,להגיע לאיזה צו ארנונה אחיד לכל הרשויות.
אבל כרגע הדברים האלה לא מתקדמים .אולי אחרי שהיו בחירות ויהיה
זה גם הנושא הזה יטופל ,אבל זה המצב כרגע.

משה פדלון:

אוקי שאילתה הבאה בבקשה.
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אני חושבת שזה תלוי בסמכות שלך ...בפעם הבאה שנישב פה על צו
הארנונה ראוי שנבחן את זה מחדש .זה לא הגיוני להמשיך )...דברים
משנת .'87

משה פדלון:

שאילתה הבאה

ג'ו ניסימוב:

...לאור העובדה שהעיר הרצליה ,העיר הרצליה עיר ללא פלסטיק הכרזה
מלפני שנתיים ,מבקש לדעת מה הלו"ז להחלטת תקנות נגד שימוש
בפסולת ...באזור הים .שתיים התקנות הרלוונטיות לא הוכנו עד כה.
שלוש כיצד העירייה מכינה את עצמה לאכיפה בעניין .ארבע האם העירייה
תעשה שימוש ברשויות של משרד להגנת הסביבה לפקחיה לטובת הגברת
האכיפה כנגד השלכת פסולת במרחב הציבורי בכלל והים בפרט .חמש מה
לגבי הרחבת הפיילוט בפתח הניקוז של חוף הכדיה דרום ..הפסולת
הפלסטית לים ..תשובה חוק העזר יובא לאישור מועצת העיר בישיבתה
הקרובה ,לאחר אישורו ע"י שר הפנים ופרסומו ברשומות יהיה בתוקף
וניתן יהיה לאכוף את החוק 2 .הליך חקיקת עזר הינו הליך חקיקה
ודורש ...היבטים משפטים ושפתיים .לאחר אישור חוק העזר במידה
ויאושר ...המקצועי בדבר עקרונות מימוש האכיפה 4 .יבחן במסגרת
וועדת האכיפה 5 .החברה לפיתוח הטענות ביצע בחינה לשתי חלופות על
מנת לנקז ולעצור את הסחף .החלופה שנבחרה נמצאת בבחינת תשואות
מתקן הגריל ,הפיילוט עובד ולאחר עונת הגשמים הקרובה תעשה בחינה
כוללת לתוצאות שהתקבלו יונתן.

יונתן יעקובוביץ :לצערי הרב ואני יודע את התשובות פה נאמר גם שעניין של חקיקת חוק
עזר עירוני ז ה דבר שלוקח זמן ארוך .אז לפני שאני ממשיך עם השתי
משפטים שמגיע לי הייתי רוצה לשאול שאלה קצרה יותר היועמ"ש
שבוודאי היא טיפלה בעניין .במה זה שונה כרגע מסעיף  13שכבר קיים
היום? איפה זה מוסיף סמכויות אכיפה? ביחס לסעיף  13שזה כבר קיים
בחוק העזר העירוני? יש סעיף  13בחוק העזר העירוני שקיים היום,
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שאומר שאדם אסור לו להחזיק שום דבר שיכול ללכלך את חוף הים .אני
מעגל לך את הפינה מבחינת הנינוח .במה החוק עזר הזה עכשיו שונה?
ענת ברהב:

חוק העזר הזה שונה בזה שהוא יאסור באופן ספציפי הכנסת כלים חד
פעמיים לחוף הים.

יונתן יעקובוביץ :תקראי בבקשה את סעיף  13א' לחוק העזר העירוני ותסבירי לי במה הוא
שונה? את לא עונה לי על השאלה .זה אותו דבר בול אם את אומרת שבן
אדם לא יכול להחזיק משהו בחוף הים במה זה שונה שהוא לא יכול
להכניס את זה לפה?
אהוד:

לא אבל אנחנו מעלים עכשיו את ההצעה לחוק העזר העירוני...

משה פדלון:

חברים...

אהוד:

הוא שואל את השאלה מה היה הניסוח.

דוברת:

כי הוא רוצה לשאול שאלה...

אהוד:

הוא יכול ...בין הניסוח להבהיר אבל יש סעיף..

משה פדלון:

יש סעיף שדן על החוק עזר של...

יונתן יעקובוביץ :סליחה חבר'ה השאילתה עוסקת בחוק העזר העירוני .אתם עניתם
בעצמכם שחוק העזר העירוני נכנס לזה ואני שאלתי שאלה מגיע לי שאלה
אחרי השאילתה ,והשאלה הזאת הייתה ..שאלה פשוטה אני חושב שהיא
בסדר גמור גם .במה שונה חוק העזר העיוני שאתם מציעים פה עכשיו
למשהו זה? עכשיו אם אתם רוצים אפילו עשיתי לכם טובה נתתי לכם את
השאלה הזאת לפני שאני מעלה אותה בעוד  15דקות כאשר אנחנו נציג את
החוק עזר העירוני ,אתם רוצים שאני אחליף את השאלה שלי בשאלה
אחרת?
ענת ברהב:

לא אם הדיון כרגע קשור לחוק העזר שעולה אז נדון בזה בחוק..

יונתן יעקובוביץ :אין בעיה אז אני מחליף את השאלה שלי .כשאתם מדברים שהדבר יבחן
בוועדת אכיפה .אני במשך אה לא רוצה להגיד שש שנים אבל נגיד קרוב ל-
 6שנים מבקש בכל לשון של בקשה מתחנן דורש איך שלא תקרא לזה אדון
ראש העיר ,שתתבצע אכיפה נגד השלכת פסולת פלסטיק בחופים.
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אין פקחים תמשיך הלאה

יונתן יעקובוביץ :סליחה אבל לא שאלתי שאלה משה.
משה פדלון:

אתם באתם היום כדי לבוא ולמרוח ולהרגיז ...הכל בסדר..

יונתן יעקובוביץ :השאלה שלי היא..
משה פדלון:

מה השאלה? כל עוד שאין פקחים לא תהיה אכיפה.

יונתן יעקובוביץ' :אז למה אתם מחוקקים את החוק עזר?
משה פדלון:

ככה!

אהוד:

לחוק העזר יש הרבה מאוד השפעות יש פה הרבה מאוד כלים ,יש לו
ספקטרום רחב של כלים .אנחנו במסגרת וועדת אכיפה נדון בכל הכלים
אנחנו מכוונים לכל מיני פעולות..

יונתן יעקובוביץ' :אהוד יש לך כבר חוק עזר שמדבר על אותו דבר ,אתה לא צריך את החוק
עזר הזה בשביל זה! בוא נראה עוד חמש דקות שהיועמ"ש תסביר לי מה
ההבדל בין סעיף  13הקיים לבין סעיף החדש שעבדנו עליו שעתיים בשביל
להוציא אותו.
ג'ו ניסימוב:

במקום לשתול עצים העיריה גזמה בצורה ברוטלית מאות עצים ברחבי
העיר .ידוע כי קיימים לעצים חשיבות עצומה להתמודד עם משבר
האקלים זיהום אוויר ריאות .כמו כן העצים יוצרים צל וכך מאפשרים
לתושבים להתהלך בנוחות במרחבים הציבוריים ,ואל לנו לשכוח
שבעיתים מהווים אזורי מחייה ומגוון רחב של בעלי חיים כולל ציפורים.
מדוע העירייה כרתה את העצים והשחיתה אותם באופן שכל ענפי עץ
נכרתו במקום לגזום את החלקים שמיועדים לפורענות? שתיים מדוע
עיריית הרצליה תומכת בהתמודדות משבר האקלים לאפשר דבר כזה מי
פקח על העבודה .שלוש העיריה התחייבה לשתול אלף עצים מה
ההתקדמות בנושא .ארבע כמה עצים נכרתו נגזמו עד גזע העץ עצמו .חמש
מדוע הדבר נעשה רק עכשיו ולא בתחילת החורף לפני הסופות הקשות.
תשובה לשאילתה א'  ...1מייצגים מקרים מיוחדים של גיזום עמוק שבוצע
בעצי ססם

ועצי אשל .מהווים סוג עצים הצומחים לגובה רב חסר

"חבר" – הקלטה ותמלול

03204

26

נ.ג

פרופורציה הגורמת לצמיחת ענפים דקים העלולים לקרוס ולהוות סיכון
בטיחותי .אכן אחת למספר שנים בעקבות בדיקה מקצועית מנמיכים את
גובה העץ באמצעות גיזום עמוק לחידוש צמיחה ויצירת הצללה ראויה .א'
גיזום עמוק ...בעקבות עבודות תשתית שבוצעו ברחוב .נוספה לגובה הרב
של העץ גם פגיעה בשורשים העיונים של  ...בעקבות הנחייה אגרונומית
בוצע גיזום עמוק להורדת גובה ויצירת מבנה סימטרי ובטיחותי לעצים .ב'
גיזום עמוק בגינת נווה אמירים ברחוב השופטים מדובר שוב בעצים
מאותו סוג שצוין לעיל באותה סירה בטיחותית .שתיים העיר הרצליה
ידועה כעיר ירוקה גובלת במדיניות שימור וטיפוח עצים ברחבי העיר.
...מזה מס' שנים .השנה זכתה בשלושה גורמים בתחרות מיזם היער
העירוני בשיתוף עם משרד החקלאות .עצים מושפעים מגורמי סביבה
ואקלים ולכן החובה היא שמירה ועיצוב הנופים .בריאותם של העצים
היא נזקי אדם ורכוש הינה טיפול מקצועי ושוטף בעצים עפ"י פרוטוקול
מובנה ומקצועי ....סקרים מקצועיים בדיקה חזותית וטיפול קבוע לשם
הענפים והגיזומים .הגיזומים בוצעו כאמור משיקולים מקצועיים
ובטיחותיים ,לאחר בדיקת אגרונום נבדקו נציגים מקצועיים של מחלקת
גנים ונוף באגף שאיפה .שנת  2019נטעו  1000עצים חדשים במיוחד
בשכונת ביליהם החדשה ...עצים נוספים במסגרת עבודות תשתית בעיר,
למשל פיתוח תשתיות או נת"צים 4 .בשנת  2019נכרתו  47עצים מתים
בתום הליך מקצועי מוקפד באישור קק"ל בהתאם לחוק 5 .גיזומי...
מקצועיים שוטפים מתבצעים במהלך כל השנה במיוחד לפני עונת
החורף ...הרשות המקומית וחברת החשמל .גיזומים עמוקים מתבצעים
כאמור רק במקרים מיוחדים ובכפוף לאישורים הנדרשים בהתאם
לחוק ...קק"ל .אבל למרות הפיקוח המקצועי וטיפולי ..לא ניתן לצפות ...
 60מקרים בלתי צפויים של קריסת עצים וגזעי עצים .יונתן בבקשה.

"חבר" – הקלטה ותמלול

27

03204

נ.ג

יונתן יעקובוביץ :אנחנו בסוף החורף סמוך לטו בשבט ,אתם מדברים פה על ...הצילומים
שהועברו מייצגים מקרים מיוחדים זה בכל העיר ככה בכל העיר! אתה
רוצה מחר אני אביא לך..
משה פדלון:

אתה לא סומך על העובדי העירייה המעולים המסורים?

מאיה כץ:

למה תמיד...

משה פדלון:

יושבים פה רוני שוקי שרגא גלית שעושים עבודה ומתייעצים עם
האגרונומים הכי טובים במדינה ,ולא כורתים עץ...

יונתן יעקובוביץ :הסתכלת על התמונות?
משה פדלון:

הסתכלתי על הכל ,אני סומך עליהם ונותן להם את מלוא הגיבוי! יש להם
שיקולים שאתה לא מכיר אותם .יש חברת חשמל מה לעשות...

יונתן יעקובוביץ' :זה לא חברת חשמל!
משה פדלון:

יש פה אנשים שאני סומך עליהם ..מה שאתה עושה כעת אתה פוגע
באנשים שעושים עבודת קודש .אם יש אחת ששומרת על עצים בעיר זו
גלית רוניס עם הצוות המדהים שיושב פה! זה היעד שלהם לבוא ולהרבות
את העיר הזו בעצים.

יונתן יעקובוביץ :זה שאתה יורד כזאת רמה נמוכה שאתה מנסה להציג את זה כאילו אני
עכשיו בעובדי עירייה שהם יודעים כמה אני מעריך אותם והם לא צריכים
לשמוע את זה! שלושת האנשים שאתה דיברת עליהם עבדתי איתם בצמוד
שאני מאוד מעריך אותם.
משה פדלון:

מה הבעיה?

יונתן יעקובוביץ :אני בא שואל אותך שאלה ואתה מוציא את זה עכשיו על עובדי עירייה?
בוא תענה אתה! איך אתה גזמת עץ ...
משה פדלון:

יש גבול לחוצפה שלך! מקום ראשון במדינת ישראל מטעם משרד
החקלאות בנושא בטיחות....

ג'ו ניסימוב:

שאילתה...חסרים משפטים....שאין חובה חוקית להסיע תלמידים
למוסדות חרדיים מחוץ לעיר ,מצורף הדו"ח .כמו כן מצוין בדו"ח
הביקורת מ 2016-כי העירייה ממנת הסעות תלמידי דתיים בביה"ס
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ממלכתיים דתיים בעיר ,וזאת למרות שהם לא עומדים בתנאי המרחק.
כלומר גם כאן אין חובה חוקית .בישיבת מועצת לחודש דצמבר 2017
מעיר מבקר העירייה כי תקציב עמותת חב"ד של העיר ...הרצליה ,חייב
להיות מועבר דרך תקציב התמיכות וזאת בהתאם לנוהל התמיכות של
משר הפנים ,מצורף בתמלול .לגבי ילדי שכונת לילאן החדשה ...לביה"ס
וייצמן במרחק שמונה קילומטר ולא עומד בחובת מימון הסעה ע"י
העירייה .בקשת מימון כזו נענתה ע"י העירייה בשלילה ולכן אבקש אישור
מס' שבע .אחד לגבי מימון הסעות תלמידים במוסדות חב"ד האם
העירייה ממשיכה לתקצב אותם? אם כן כמה תוקצבו הסעות ב 2019-וב-
 .2020האם נבדק הנושא הכפילויות במימון פי שעתה בדו"ח הביקורת
ומהם תוצאות הבדיקה 2 .לגבי הסעות המימון נותנים לביה"ס
ממלכתיים דתיים בעיר ,למרות שלא עומדים במרחק מינימלי של 2
קילומטר האם זה נמשך .אם כן מה עולה בשנים  .2020 2019שלוש האם
התשובות לאחד מהסעיפים  1ו 2-מדוע העירייה לא תממן הסעת ילדי
שכונת גליל ים החדשה לביה"ס וייצמן ,בהיעדר ביה"ס בשכונה וזאת
למרות שמרחק הוא  1.8קילומטר .האם ישנה עדיפות לתלמידים דתיים
חרדיים ...חילונים .תשובה לשאילתה מס'  5בשנת  2019במוסדות חב"ד
נתניה ופ"ת שהו החזרי הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית בסך 110,640
.₪
דוברת:

שאנחנו שילמנו?

ג'ו ניסימוב:

פברואר  2020החזרי הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית  .₪ 23,820לגבי
הטענה שיש כפילות במימון הנושא נבדק מול משרד החינוך לדבריהם
התלמידים האלה אינם זכאים להחזר הוצאות נסיעה .בשנת  2019סך
עלות ההסעות בביה"ס בר אילן  594,174שקלים .החזר משרד החינוך סך
של  .₪ 38,291סך עלות ההסעות לביה"ס רמב"ם  .₪ 300,296החזר משרד
החינוך סך של  .10,940הסעה מאורגנת ע"י הרשות עפ"י מדיניות עירונית
עבור תלמידים שביה"ס ינוע באזור הרישום שלהם ו/או המרחק מביה"ס
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עולה על  1.2קילומטר .הרשות מקבלת החזר הוצאות נסיעה ממשרד
החינוך פר קפיטה  ₪ 3.38ליום .עבור התלמידים שעומדים בקריטריונים
המרחק  2קילומטר ומעלה לתלמידי המחדל ו 3קילומטר למעלה תלמידי
ה' ו' .שאלה  3ה  41תלמידים שחלק מהם מתגוררים במרחק של פחות 1.2
קילומטר .לדוגמא מרחוב נתן אלבז לביה"ס וייצמן  900מטר מרחוב גדעון
לויצמן  1.5קילומטר אל  1.50מטר ,מר וסרמן.
רונן וסרמן:

קודם כל תודה על התשובה המורחבת והברורה .השאלה הנוספת שלי
לגבי דיירי פרויקט שבירו ועל זה בעצם היה המקור של הסיפור הזה .אם
בודקים את המרחק בכל המפות הסטנדרטיות מדובר על הליכה או נסיעה
של  1.8קילומטר מפרויקט שבירו לביה"ס וויצמן .והשאלה האם אתם
יכולים לאשר כי ילדי פרויקט שבירו יקבלו הסעה בתחילת השנה
הקרובה?

אהוד:

יש אצלי ישיבה בנושא הזה ,אנחנו נגבש המלצה מקצועית של הצוות
ונגיש את זה.

משה פדלון:

אנחנו נעדכן אותך גם בהמשך.

ג'ו ניסימוב:

שאילתה של ורסמן בנושא רמזור ביציאה מגליל ים .שכונת גליל ים
עומדת בפני יחידות של פרויקט שבירו בעוד מס' חודשים רבים ,שישה
בניינים של עשר קומות כל אחד .כבר עתה קיימים עומסי תנועה כבדים
לאורך צומת ה הרצליה פיתוח קרנות נתיבי איילון ,והתקבלו אצלי
תלונות רבות של מעל לעשרה תושבים שמתגוררים כבר בשכונה פרויקט...
ביציאה מן השכונה .כמו כן תושבים רבים יכלו לחתוך את הפקק של
רחוב ...באמצעות השימוש במעבר הכורכר ברחוב בר כוכבא בנווה ישראל
ועד הצומת הבעייתי ,ולכן מייצרים עומס נוסף על הצומת הזאת כאשר
אינם תושבי השכונה .הבנתי פרויקט נוסף הרב מכר צפוי להיפתח בעוד
כשלוש שנים ,יציאה נוספת מהשכונה אותו כיוון .לכן אבקש לשאול ,אחד
מה העירייה מתכוונת לעשות בנושאיה לפתיחת מרחב הרב מכר ואם לא
כדאי לסגור את המעבר מכיוון רחוב בר כוכבא עד למציאת פתרון .שתיים
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ניתן לזרז באופן משמעותי את הרמזור הירוק מכיוון גליל ים בשעות
הבוקר .שלוש כיצד ניתן לסייע לתושבים .תשובה ,עומסי התנועה בכל
היציאות משכונת העיר תמנע זיהום בשעת לחץ בכל בוקר .בעת תכנון
הרמזורים נבחנה שמירת הליך הסיור ביציאה מכל השכונות ,ולכן סגירת
המעבר ...מהרצליה לנתיבי ישראל וכן הלאה .בשכונות אחרות מחשיבים
כעוס תחבורתי .שתיים אם נשנה כרגע את זמן הירוק ביציאה מגליל ים
בבוקר תשתנה יחסיות עם כל העיר .בכל שלב בשעות הבוקר אין בעיית
תנועה בכל העיר וגם לא בגליל ים .שלוש תכנון הרמזורים נבחן בעירייה
כלל עיר אבל לכן תישמר יחסיות זרימת התנועה ולא נעדיף שכונה אחת
על פני שכונה אחרת ...תפעול חריג של מהלך הרמזורים הרשות ערוכה
לפעול ,רונן.
רונן וסרמן:

שאלה נוספת האם ניתן לשנות את ..מדובר בעצם ברמזור של שני נתיבים
נתיב אחד פונה שמאלה נתיב שני ממשיך ישר .האם ניתן לשנות את
הנתיב הימיני ביציאה שלא יהיה רק ישר אלא גם שמאלה?

דנה:

אתה יכול לפנות לוועדת תנועה.

אהוד:

זה אמור להעלות לוועדת תנועה?

דוברת:

כן...

אהוד:

או קיי יעל תעלה את זה לוועדת התנועה .דניאל מחזיקה תיקי תחבורה
תעלה את זה..

רונן וסרמן:

אתה מדבר ביציאה לגליל ים כאילו שמאלה ל?...

ג'ו ניסימוב:

שמאלה בז'בוטינסקי ,אחד שמאלה והשני ישר.

רונן וסרמן:

השני ישר שמאלה לדעתי ,יש שתי שמאלה.

דנה:

ופעם הבאה אל תתעסק עם הרצליה הצעירה לסגור לנו זה.

דובר:

חבר'ה זה עולה לוועדת תנועה נפתור את זה לא בעיה.

ג'ו ניסימוב:

שאילתה מס' שמונה ...פעילות ארגונים בביה"ס .ב 2018-תוקן חוק
במדינת ישראל לפי ארגון שוברים שתיקה ...למוסדות חינוך בישראל .כמו
כן לפני מס' חודשים הסבירה מועצת העיר על איסור כניסה מארגונים
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ללא אישור וועד ההורים .המורה עידו אבן פז רכז חינוך בארגון שוברים
שתיקה מועסק כמורה מחליף לאזרחות בתיכון היובל .המורה מציין
בפתח דבריו ומתגאה כי הוא בכיר בארגון שוברים שתיקה ,ובכך מציג
יכולת בתור לא רק אדם פרטי אלא ...כנציג הארגון בעל אג'נדה .לטענת
תלמידים ...בעקיפין ...לאורך שוריו כמורה לאזרחות ובכך מעטה בחוק
כוננה הכנסת לגבי שוברים שתיקה ב .2018-רקע מחייב בארגון שוברים
שתיקה הינו מארגוני הכרם מישראל החדשה מורשה קו אידיאולגי נגטיבי
 ...לחיילי צה"ל הוגדר ,וכל הפעולות הרבות בעולם לביצוע ...של מדינת
ישראל .שאלה  1האם המורה מועסק ע"י משרד החינוך 2 .במידה ואבן פז
מועסק ע"י העירייה האם אגף החינוך פה מנהל ביה"ס וכל גורם רלוונטי
אחר היו מודעים לפעילותו המשמעותי בארגון שוברים שתיקה?  3אם כן
מדוע ניתן לו להמשיך ללמד באופן המנוגד לחוק 4 .במידה ואבן פז
מועסקת במשרד החינוך מה בכוונת העירייה לעשות ,לאור העובדה כי
הוא מפר את איסור הכניסה של שוברים שתיקה למוסדות החינוך ,וכן
מפר את תקנות העזר העירונית של איסור כניסה אירועים ללא אישור
וועד הורים 5 .הן בכוונת היועמ"ש לדרוש את השעית המורה וברור העניין
לאור הסתירות בחוק ותקנת העזר 6 .האם אגף חינוך היה מאשר כניסת
מורה לתנ"ך הומופוב המזדהה כחבר ארגון הומופוביה בישראל והיה
מטיף ומדגיש 7 ...האם אגף החינוך היה מאשר מורה לביולוגיה חבר
בארגון הלגליזציה של הסמים קלים ...בשיעורי מדע ,מדעי הצמח בכיתה.
תשובה המורה ממלא מקום לחודש בלבד מועסק בשעות משרד החינוך
באמצעות הרשות המקומית .מנהל ביה"ס ידע על השתייכותו לארגון
המורה התקבל לעבודה כמורה עפ"י תבחיני קבלה מקצועיים ולא עפ"י
דעותיו המיניות 3 .החוק אינו עוסק בהעסקה של הורים כי בכנסתם של
ארגונים לביה"ס לצורך הפעילות האומנתית 4 .אין קשר בינו לכניסת...
לביה"ס נוהל אג החינוך שאושר ע"י המועצה ,לבין העסקתם של מורים
בעלי תעודת הוראה ורישיון הוראה 5 .החלטה בדבר השעיה אינה
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בסמכותה של יועמ"ש ואינה רלוונטית לאור סעיפים  .4 3לגבי סעיפים 6
ו 7-אגף החינוך אינו מפלה מורים בשל דעותיהם אמונתם ונטיותם
המיניות .אגף החינוך מגיש תשומת לב רבה במסגרת הדיון על גבולות
חופש הביטוי הפוליטי של עובדי הוראה ועוד לפי השיח המתנהל
בשירותים .מר צדיקוב בבקשה.
צדיקוב:

אני רוצה לומר בוודאי שלכל מורה בישראל יש את הזכות שלו להיות בעל
דעה פוליטית וגם אני יודע שמשרד החינוך מתייחס לזה בשנים
האחרונות ,שלא מצפים ממורה להיות פלט ושיהיה מותר לו ללמד בצורה
מסוימת ראויה .אבל פה יש בעיה עם ארגון .ארגון שוברים שתיקה יצא
מחוק ע"י הכנסת שאסור לו להיכנס למוסדות חינוך ב ,2018-חוק
שהכנסת חוקקה.

דנה:

אבל זה ארגון חוקי ,הארגון הוא ארגון חוקי אני לא מבינה את התשובה
הזאת .אני מעכשיו מבקשת גילוי נאות מכל המורים למי מצביעים .מי
שלא מצביע כחול לבן ...מה זה השטויות האלה?

משה פדלון:

תנו לו שאלת המשך בבקשה.

דנה:

מה הקשר מה זה מחוץ לחוק להיות בשוברים שתיקה?

משה פדלון:

אני לא מדבר עכשיו על ארגונים ,ניתנה פה תשובה מפורטת האם יש לך
שאלה נוספת?

צדיקוב:

בהינתן שאותו אדם הוא מזדהה כדמות בחירה בארגון ,איך יתכן
שיתייחסו אליו במערכת החינוך כאדם פרטי?

משה פדלון:

הוא לא דיבר על שוברים שתיקה הוא בא נתן שיעור באזרחות והלך
הביתה .והיה והוא היה מדבר זה לא תקין! אבל ניתנה פה תשובה שאנחנו
פועלים עפ"י חוזר משרד החינוך עפ"י חוקי המדינה...

צדיקוב:

אני רוצה לשאול שאלה בבקשה .האם עדויות התלמידים היו שקריות?
עדויות התלמידים היו שהוא לא מספיק מתבטא והוא מציג את עצמו
משוברים שתיקה ומטפטף את המסרים ,האם זה לא נכון?
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אם זה קרה אני בודק עם המנהל יבדקו את זה אנשי החינוך ,אם זה
קרה..

צדיקוב:

רק בתחילת השיחה אמרת...התוצאות הנפלאות של חיילים ולוחמים
בהרצליה .אני חושב שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר עירוניים ולא לתת
למעקף הזה את הבמה.

ג'ו ניסימוב:

חברים יש להשלים משפטים...בקרת ...של עיריית הרצליה מופיע סכום
של  4.8מיליון שקל ,לטובת מערכת בקרת רמזורים נושא חשוב מאוד
לעיר .רציתי לשאול את הדברים הבאים 1 :האם עיריית הרצליה פועלת
לקידום יכולת ניהול תנועה  ...או לבקרת רמזורים ,אם כן מה נעשה בנדון
עד כה 2 .חוץ מרכש תוכנה לבקרת רמזורים יש התעניינות להכשרת כ"א
לתפעול מערך בקרת התנועה בעיר .אם כן מה סטטוס...ואם כן  3 ...האם
עיריית הרצליה מקיימת קשר עם חברת נתיבי איילון בנושא שינון מערכת
בקרת התנועה של העיר הרצליה כחלק ממערך התנועה המטרפוטלי של
ת"א 4 .האם עיריית הרצליה שוקלת להפקיד חיישני בלוטוס המאפשרים
ניטור מלא של תנועה וצירי התנועה המרכזיים כחלק מתכנון מערך בקרת
התנועה 5 .מה הוא לו"ז הצפוי להפעלת מערכת בקרת רמזורים חדשה.
תשובה כן הותקנו מנגנונים חדשים כמעט בכל הצמתים בעיר 2 .יועץ
הרמזורים העירוני בתיאום יו"ר וועדת התנועה מטפלים ומפעילים
שינויים .3 .כן וגם עם נתיבי ישראל .4 .לא מפני שאין חיישני בלוטוס
המקושרים ע"י משרד התחבורה .החיישנים היחידים שאושרו מתאימים
להדלפת רכבת קלה בלבד .שאלה מס'  5מערכת בקרת התנועה פועלת
בצירים הראשיים ותושלם לחלוטין .מר פביאן.

אייל פביאן:

פעם שאלתי פה כשענו לי על איזה שאילתה שאלתי מי כתב את התשובה,
אז אני לא אחזור עוד פעם על השאלה הזאת עכשיו .אבל שאלה  2שלי
אומרת ככה ,האם חוץ מרכש תוכנה לבקרת רמזורים יש ההתארגנות
להכשרת כ"א לתפעול מערכת הבקרה .האם בחרו כבר תוכנה ואיזה
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תוכנה בחרו? מה התשובה לשאלה  ,2יועץ הרמזורים העירוני בתיאום עם
יו"ר וועדת התנועה מטפלים ומפעילים שינוי.
אהוד:

אז אני אענה לך

אייל פביאן:

מה התשובה לשאלה שתיים שלי?

אהוד:

אז ככה אנחנו המודל עצמו של ההפעלה עדיין נמצא בדיון .אנחנו עשינו
סיור גם השבוע גם דניאל נמצא אתנו בסיור ,הלכנו ללמוד בעוד כמה
מקומות במערכת שלהם .התכנות הוא תכנות של יועץ רמזורים זה לא
תוכנה כמו שהיא..

אייל פביאן:

אתם לא רוכשים תוכנה?

אהוד:

יש תוכנה שאמורה להפעיל את המערכת אבל כל הרעיון..

אייל פביאן:

התוכנה כבר קיימת?

אהוד:

כן המערכת כבר קיימת היא...את התכנותיים צריך להחליף תוכניות ,וזה
העבודה המרכזית להכין תוכניות .והנושא של ההתארגנות של כ"א של מי
שיושב שם זה שאלה שאנחנו צריכים להחליט עליה לגבי המבנה הארגוני
של הדבר הזה ,לא בטוח שצריך שישב שם משהו זה התשובה.

אייל פביאן:

טוב אני רק אגיד דבר אחד כרגע לא ניכנס לזה כי זה נושא מאוד מקצועי.
אתם כותבים פה שאתם מעריכים שעד סוף השנה זה יופעל .כמו שאתה
מתאר את זה מרכזי בקרה כאלה צריכים בדר"כ משמרות צריך כן מישהו
לשבת שם ,צריך לדעת איזה תוכנה יש שם .יש אגב חיישני בלוטוס שכן
מנתרים תנועה אבל לא ניכנס לדיון הזה עכשיו .השלמת לי את התשובה
אני אשמח לבוא לשמוע אם אפשר עם ראשי התחבורה איך מתארגנים
בנושא.

מאיה כץ:

אני חייבת להגיד עוד איזשהי מילה .את הפרויקט הזה של מערכת בקרת
רמזורים זה קצת מפתיע אותי כרגע שנייה לשמוע את התשובות .זאת
הייתה יוזמה שלי לפני בערך שנתיים שלוש ,ובגלל שהעלות שלו היא מאוד
גבוהה זה מתחלק לכמה שנים .אבל בתכנון אין כמעט חדר שכבר בנוי בלב
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העיר ואמור להיות בקר וזה אמור להיות עם תוכניות מתוכנתות והכל
אמור להיות מאוד דיגיטלי וחדשני.
אהוד:

זהו שמשרד התחבורה כרגע לא תומך בדיגיטציה ופתרונות של הדבר
הזה.

מאיה כץ:

אבל זה פועל בדיוק לפי מודל של נתיבי ישראל..

אהוד:

היינו בנתיבי ישראל היינו גם בתל אביב ההתחלה של זה לא הייתה בדיוק
לפי זה ,זה ממנגנון אחר ואנחנו נצטרך לעשות חשיבה אחרת .אבל ברגע
שתהיה לנו החלטה בעניין הזה נשמח לפרסם אותה..

מאיה כץ:

אני לא יודעת מה השתבש בדרך..

אייל פביאן:

זה נראה בדיוק ככה שאת יזמת משהו ומשהו משתבש בדרך.

משה פדלון:

שום דבר לא השתבש...

אייל פביאן:

אנחנו באים לפה רואים כל פתיחת ישיבה שעה סרטים כמה שהכל נהדר
זה יפה מאוד אנחנו בשקט .יש גם חלק בישיבה שמותר לשאול שאלות
ומותר גם להעיר הערות.

משה פדלון:

מותר אבל לא לפגוע באנשים

אהוד:

אייל אם אתה טוען שמשרד התחבורה מכיר בבלוטוס בחיישנים של
בלוטוס כמי שיכול לתמרן תנועה ,אנא העבר אלי את התקן אני אשמח
לקבל את זה.

ירון עולמי:

משה אני מבקש לעשות הפסקה לכמה דקות .התחמם פה העסק יותר
מידי עם השאילתות האלה ,אני רוצה מנוחה.

מאיה כץ:

אני רוצה רק להציע הצעה ,תרצו תיקחו לא תרצו לא תיקחו .מכיוון
שבאמת הפרויקט הזה הוא יקר לליבי באמת או קיי? זה היה עמל מאוד
מאוד קשה משותף של משה ושלי בפרויקט הזה ,ואם צריך בו איזשהם
דברים כדי לפתור אותם בתוך משרד התחבורה אני אשמח להירתם
לטובת הסיפור הזה .כי משהו שקרה בדרך ולא ברור לי בדיוק מה אגב לא
דיברנו אז על בלוטוס אייל ,יש לזה הרבה מאוד בעיות דיברנו על פתרונות
אחרים טכנולוגיים ,אז אני אשמח לבוא ולסייע ספציפית בפרויקט.
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תודה רבה .שאילתה מספר  9מרר פביאן ,הנושא הוא תוכנית במערכת
החינוך במתן מענה לתלמידים עם הפרעות קשב וריכוז מגן ילדים ועד
תיכון ...המאופיינים כסובלים מבעיות קשב וריכוז ,ולהשפעת התופעה על
ההישגים הלימודיים .בשנים קודמות התקבלה יוזמה של ההורים
בהרצליה וכתוצאה ממנה הוגברה תוכנית בעלת העקרונות באים .מתן
מענה רגשי מענה לימודי תמיכה והדרכה ממורים הדרכה להורים מתן...
עירוני ,בכל זאת תוך הפעלת התוכנית לילדי העיר מגיל הגן ועד גיל תיכון.
מתוך הפעלה בביה"ס יסודיים ועד תיכוניים .בביה"ס יסודיים נכתבה
תוכנית תיכונית ע"י מורים מקצועיים חיצונית שהקפידה תוכנית
מניענתית בכיתות הנמוכות בכיתות ד' ותוכנית טיפולית בכיתות
הגבוהות .המורים עברו השתלמות ועבדו לפי פרוטוקול .בחטיבות
הביניים מופעלות ...למתן מענה רגשי ולימודי ,במסגרת התוכנית הרגשית
קיבלו המורים השתלמות ,במסגרת התוכנית התיכונית הוקם
מרכז...בשעות ביה"ס .את המכרז ניהלה רכזת ייעודית שעברה השתלמות
ספציפית ,ההשתלמות במכרז הוקמו על פי עקרונות התמכרות .לכל אדם
נוספו מכרז עירוני לאבחונים אשר יוצר את הקשר עם ביה"ס .בשנים
האחרונות נערך מחקר לבדיקת השפעה תוכנית .רוצים לשאול את
השאלות הבאות 1 .מה הסטטוס לתוכנית הקיימת בהרצליה 2 .מידה
וחלו שינויים בפעילויות שבוצעו כנ"ל  3 ...במידה והתוכנית צומצמה או
תקציבה צומצם נא הסבירו מדוע  ...ומה נהיה ממקומו 4 .במידה ולא
הופעלה התוכנית מדגם בגן ילדים בעיר נא הסבירו מדוע ומהו המענה
הניתן בתחום זה לילדי הגנים בהרצליה .לשאלות  1עד  ,3אם הכוונה היא
תוכנית אייל אזי עיקרה היה במתן מענה לגורמי חוסן של התלמידים .כלל
תלמידי הכיתה ולא תלמידים לקויות למידה .לאחר ליווי של למעלה מ5-
שנים היינו סבורים שכל המחנכים והמורים ...שנה אחרי שנה יודעים
להעביר את הקניית המיומנויות ללא המשך ליווי של גוף חיצוני.
החומרים למורים הפרוטוקולים וכל שאר חומרי הלמידה נמצאים
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בביה"ס ונעשה בהם שימוש בשגרה .החל משנת הלימודים תש"ף פועלת
תוכנית עירונית תלת שנתית תוספת חוסן חינוך המקנה כלים פסיכו
חינוכיים להתמודדות עם מצבי לחץ ,לפיתוח חוסן אישי ומוסדי .התוכנית
מלווה באמצעי חינוך בצוות מחנכים ומציידת אותם בארגז כלים
מחשבתי רגשיים ...והתמודדות בני נוער במצבי משבר ולחץ .לצד תוכנית
חוסן פועלות תוכניות נוספות לטיפוח תחושת המסוגלות של התלמידים
עם לקות למידה כנפיים אלה ומרכזי אימהות בחטיבות הביניים
ובתיכוניים בהתאמה .חלק מתקצוב תוכניות אייל הועבר לצורך ליווי של
ביה"ס בהטעמת המודל במסגרת הלימוד נעשית למידה אינטנסיבית,
ככלל המנהלים וצוותי ההוראה .שאלה  ,4בגני ילדים הופעלו תוכניות
מותאמות כגון כישורי למידה תוכנית לקידום כישורי למידה והתנהגות
של הילדים .ומניעת אלימות בגישה נוירו התפתחותית תפקודית .הרחבת
תוכניות מיוחדות משא ...ועיבוד רגשי לטיפול בילדים בגנים של התנהגות,
תוכנית המיושמת בגן או בבית הילד .טיפוח תקשורת שפה והיענות
לילדים בסיכון .שילוב הפוך למתן מענה מיטבי ומגוון לתלמידים בחינוך
הרגיל והמיוחד.
אייל פביאן:

קודם כל אני מודה על התשובה הארוכה והמפורטת רואים שהשקיעו
בעבודה .אני חייב להעיר שגם במקרה הזה זה נראה כמו מהלך רב שנתי
שאני אגיד את זה במילים מנומסות ,לא כל כך מתקדם בכיוון הנכון .זה
לא עניין פוליטי זה עניין עקרוני והלוואי שאני טועה .התוכנית הזאת היא
לא תוכנית אייל בלבד היא ניזונה ע"י בשיתוף פעולה וועד ההורים
העירוני עם אגף החינוך בשנים הקודמות .הרעיון היה להגיע למצב של
מענה רגשי לימודי וכולל גם להורים ולילד שמאובחן עם בעיות קשב
וריכוז ,מגן הילדים ברציפות עד התיכון עם ממדים כדי לוודא שהתהליך
מתנהל נכון .עכשיו בשביל לא להאריך בדברים לא נעשה את זה פה
בישיבת המועצה אני אשאל ככה על סמך התשובה שנתתם 1 .איזה
מחקרים עשיתם על מה שנעשה בשנים הקודמות שהדברים הוטעמו כמו

"חבר" – הקלטה ותמלול

38

03204

נ.ג

שצריך אצל המורים שהדבר מטופל כמו שצריך וכולי .כי עשיתם איזשהם
מהלכים אני מניח שבדקתם 2 .איך אתם מוודאים שילד שמאובחן היום
בהרצליה כבר בגן הילדים עם בעיות קשב וריכוז הוא מטופל נכון עד
התיכון? איך אתם עושים את זה?
איה פרישקולניק :שלושה דברים אחד התוכנית הזו כבר למעלה משש שבע שנים והמורים
הטמיעו את התוכנית הזו ,ויש להם את הכלים .זה עבד יותר על חוסן ולא
על כלים לבעיות קשב וריכוז .בין היתר זה גם עזר אבל זה לא היה
המטרה .אנחנו הכנסנו את הכנפיים האלה וכל מרכזי המהות שעובדים
במיוחד על ילדים עם לקויות למידה ועם בעיות קשב וריכוז .בנוסף לכל
הדברים האלה ,המנהלים יש להם צוות שמאוד תומך מאוד עוזר לילד עם
לקות למידה .יש לנו גם מטרה וגם כל התוכניות שהראנו .אנחנו נותנים
מענה לילדים האלה.
אייל פביאן:

איך אתם יודעים שהדברים הוטמעו כמו שצריך? עשיתם איזה בדיקה
מחקר? יש ממצאים?

איה פרישקולניק :ברור אני חושבת שיש כן אני אבדוק את זה
אייל פביאן:

מאה אחוז אז אנחנו נמשיך את דיון לא פה בסדר.

איה פרישקולניק :בכיף.
דנה:

רגע אני רק אוסיף ,זה כבר משלב הגנים אנחנו רואים תצפיות שנעשים
ע"י גורמי מקצוע ויחד עם הגננת הם נותנים ליווי להורים לכל מי שיש
תוצאות.

אוריאלי:

צריך לציין שתוכנית אייל נבנתה ע"י אנשים מוכשרים המרכז הבין
תחומי קבוצות קטנות אבל לא לכלל תלמידי הכיתה.

איה פרישקולניק :לא אחר כך הכנסנו את זה לכלל ילדי הכיתה.
חסרים משפטים שלמים.....
אוריאלי:

זה לא נבנה אבל לטובת...

משה פדלון:

חברים הצעות לסדר.
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ראש העיר ביקשתי אם אפשר להתחיל בי כי אני צריך לצאת לחתונה,
דיברנו על זה בעל פה מה שדיברנו אני רוצה להסיר את זה מסדר היום.
אתה רוצה שאני אקרא את זה.

אהוד:

אתה יודע מה אנחנו נעביר את זה לא צריך לקרוא את זה כולנו רואים את
זה.

משה פדלון:

ככלל עיריית הרצליה מקפידה במזון כשר באירועים ועל התחשבות בכל
הגורמים באשר הם .ביקור הנשיא והצורך באירוח חגיגי הובא לידיעתנו
בהתראה קצרה בשל האילוץ נבחר מקום .כאמור מדובר באירוע יוצא מן
הכלל שלא מעיד על הכלל מודה...

שורי:

ראש העיר אני מכבד את הבקשה שלכם לא להביא את זה לתקנה למרות
שאני לא מבין למה צריכה להיות פה סתירה בעניין הזה .כי לכאורה קובע
שזה תקנה אבל מצד שני זה לא חלה מוניציפלית באופן שהוא ממש מה
שנקרא שחור ולבן זה באופן הפוך .אם ראש העיר אומר שהדבר הזה
יכובד מעתה ואילך אני מכבד את הדברים.

משה פדלון:

מאה אחוז תודה רבה ,שאילתה מס' .1

יונתן יעקובוביץ' :אבל אני שנייה הייתי רוצה לומר משהו בלי שום קשר פשוט זה ירד.
משה פדלון:

לא אתה לא יכול לפתוח את זה לדיון ,זה הצעות לסדר .הצעה לסדר
מס' .1

יונתן יעקובוביץ :אני חייב להגיד לך משה שאני לא יודע מה קרה היום זה פשוט מגוחך מה
שקורה פה.
משה פדלון:

אפשר להתפרץ לדלת פתוחה.

יונתן יעקובוביץ' :אם אתה מתפרץ לדלת פתוחה אז תפתח אותה.
משה פדלון:

אבל לא פתחנו את זה לדיון ,בבקשה מר פביאן.

אייל פביאן:

טוב הצעה לסדר שלי בנושא חוסר במורים במוסדות החינוך .חוסר יש
חוסר ,אנחנו עוסקים בבעיה שהיא בעיה ארצית כרגע שגם קיימת
בהרצליה וגם נמצאת במודעות גבוהה של אגף החינוך .אני יודע כי ראש
אגף החינוך כותב פוסטים בעצמו בנושא .הבעיה כבר היום היא בממדים
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חמורים ,אני הגשתי לך שאילתה בנושא הזה לאחרונה .מדובר על עשרות
רבות של מורים שחסרים לעיר לקראת שנת הלימודים הבאה וגם עשרות
מחנכים בכיתות הלימוד .ואנחנו יודעים שאוכלוסיית העיר הולכת וגדלה,
הבעיה הזו תחמיר בשנים הקרובות .והעירייה ואגף החינוך מתמודד
ב מקביל בביה"ס הקיימים עם אתגר של הקמת ביה"ס חדשים שכולנו
שמחים על זה ,אבל אנחנו יודעים שזה אתגר לא פשוט .עכשיו ההצעה שלי
לסדר היא הצעה פשוטה שמיישמות אותה הרבה חברות במגזר העסקי
בתעשייה בהיי טק בעיקר ,שבהם נותנים מלגות לימודים לסטודנטים,
בשנת הלימודים האחרונה או אפילו קודם .מסייעים להם לממן את
הלימודים והם מתחייבים בתמורה לעבוד מס' שנים אצל אותו גורם
שנותן להם את המלגה .אני חושב שלעירייה שלנו יש את היכולת הכספית
לעשות את זה ,ואם העירייה תעניק מלגות לעשרה סטודנטים לשנה
לפחות ורצוי יותר שיתחייבו לעבוד בעיר הרצליה באופן שיטתי .אז סגל
המורים של העיר הרצליה בשנים הבאות ילך ויתמלא בהדרגה .זאת
ההצעה עצמה לסדר .אני יוכל לומר שלפי הערכתי המצב הוא כזה
שהעירייה צריכה לירות בנושא הזה בכל התותחים שיש לה ,ואני ער לזה
שאתם יזמתם תוכניות נוספות אני קראתי על זה בתקשורת וזה בסדר
גמור אני מברך על זה .אני חושב שצריך לפעול בכל הקדימות שאפשר כדי
שכמה יותר מהר השורות של המורים יתמלאו .אנחנו יודעים שלחוסר של
מורים בכיתות יש השפעה לא רק פדגוגית .הדברים האלה מתקשרים גם
לנושאים של אלימות גם לאווירה בכיתות לצפיפות .אני לא מדבר על
שעות מ חנך וכולי .אז זו הצעה לסדר בקצרה ,אם אתם רוצים לפתוח דיון
אני מאוד אשמח.
אהוד:

אני אסביר את עמדתנו את עיריית הרצליה כל אגף החינוך .היסטוריה
במורים איכותיים כמו שציינת מוסדות החינוך היא לא סוגיה עירונית
היא סוגיה כלל ארצית .באזור גוש דן בכלל ובעיר הרצליה בפרט ,מוגשת
הבעיה ביתר שאת עקב העלויות הגבוהות הכרוכות בשכירות בשכר דירה.
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כשהמורים והמורים המתחילים במיוחד הם אלו המתקשים בעיקר
להתמודד עמן .לצערנו אין לעירייה סמכות להגדיל את שכרן של המורים
על מנת לסייע להם להשתלב במערכת החינוכית העירונית .לאור זאת
פועלת בהנחיית ראש העירייה ,הנהלת העירייה יחד עם אגף החינוך
והגורמים הנוגעים בדבר על ועל מס' צעדים העשויה לסייע לפתרון
הסוגיה הזו .רק לאחרונה העירייה הכריזה על תוכנית הסבה אקדמית
להוראה בהרצליה ,במסגרתה יבחן אופן מימון הלימודים ע"י עיריית
הרצליה ומשרד החינוך .בנוסף לכך הנחה ראש העיריה לבחון מודל של
סבסוד ותמריץ לשכר דירה של סגל הוראה מצפון לחדרה ומדרום לשפלה.
והנושא הזה יבחן ע"י צוות עירוני משולב .על כן ההצעה בעצם..
אייל פביאן:

אבל איפה הסתירה? לא זה לא אני הצעתי לתת מלגות לסטודנטים...

משה פדלון:

אסור לנו ,על פי חוק אני לא יכול לתת מתנות אסור לי מלגה .אתה לא
יכול ..יש קריטריונים ביקשתי לבחון זה נבדק בימים אלו לסחור 15 10
יחידות דיור ובסבסוד העירייה ..על ידי כך תוכל להביא מורים ומורות גם
מב"ש גם מחיפה וצפון אין לי בעיה .אם יאשרו היועמ"ש ואם תהיה
המלצה כזאת נביא את זה להחלטת המועצה.

אייל פביאן:

אתה צריך להסתכל עכשיו על תושבי הרצליה ובמצב שבעיר שלך בשנת
הלימודים הקרובה חסרים עשרות מורים.

משה פדלון:

אייל אין לי את הסמכות..

אייל פביאן:

אבל העירייה ברשות...

משה פדלון:

אין לי את הסמכות...

אייל פביאן:

מה אנחנו בקיבוץ?

דנה:

מה רע בקיבוץ?

אייל פביאן:

אני הצעתי הצעה ועד עכשיו לא שמעתי שום טיעון הגיוני למה לא לקבל...
מה רע בהצעה הזו?

דוברת:

אבל יש לנו תוכנית להסמכת אקדמאיים..

אייל פביאן:

חסרים מורים בכיתות..
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אתה קובע פתרון שיכול להיות שהוא פתרון מסוים אבל הוא לא בהכרח
הפתרון...

משה פדלון:

אני לא יכול אייל! כשאני נותן למורים אני צריך לתת לעוד  800מורים
ואסור לי לתת .זו הטבה זה מתחת...אני לא יכול ..אתה בא ואומר תן לו
מתחת לשולחן נו באמת.

איה פרישקולניק :לא זה לא מה שהוא אמר!
יונתן יעקובוביץ' :תן לו מלגה ותשמש ...בתלמידים.
איה פרי:

רגע אני רוצה לומר משהו ,אגף החינוך ואנוכי ישבנו והחלטנו שלגבי
סטודנטים פחות נראה לנו נראה לנו יותר שתושבים בעלי תואר ראשון
ושני יעשו הסבה אקדמאית ויהיו אנשים איכותיים .הם ילמדו וקיבלו
תעודת הוראה..

יונתן יעקובוביץ' :איה אותם אקדמאים יעבדו בהתנדבות או בשכר?
איה פרישקולניק :לא בשכר עם סמינרים מכללת לוינסקי אנחנו עושים הסבת אקדמאיים..
יונתן יעקובוביץ' :יהיה לך ביקוש לדבר זה?
איה פרישקולניק :אני מקווה שכן .אנחנו רוצים אנשים עם תואר...
משה פדלון:

אתה לא יכול לקבל החלטה לא חוקית!

אייל פביאן:

מאה אחוז...

משה פדלון:

היועמ"ש תבדוק את זה ותיתן לנו תשובה.

אהוד:

חברים חברים אייל אייל תקשיב רגע אחד ,ההצעה שלך היא אחת מיני
הצעות זה דברים שנבחנים במסגרת צוות יותר גדול .אי אפשר לקבל
החלטה על מלגות או על פתרון ...אי אפשר לקבל את ההצעה...

משה פדלון:

תסיר את ההצעה מסדר היום .מי בעד ההצעה?

דובר:

תשעה

משה פדלון:

מי נגד? שישה .הלאה הצעה לסדר הבא.

אייל פביאן:

הוא הציע להסיר והם הסירו בסדר.

ג'ו ניסימוב:

הצעה מס' .2
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טוב ,אז זה קצת רקע רגע לפני שתושבים נדרשים להוציא מאות שקלים
על חפץ שיתפוס מקום בבית ושבקושי ישתמשו בו ,יוכלו לבדוק אם הוא
נמצא במאגר של חפש וקח .בתקופה שאנחנו חולקים משתפים מנסים
להפחית את יוקר המחייה לקדם קהילתיות ברות קיימה ובעיקר לסייע
אחד לשני .הפרויקט הזה יכול להיות אבן דרך נוספת בתהליכי הקהילות
המפתחות בעיר .פרויקט זה כבר מיושם בעיריות נוספות וניכר כי ישנו
ביקוש והפעילות הזו מצליחה .הצעתי לסדר היא שהעירייה תאמץ מודל
של פעילות כזו שתתקיים בתוך המתנ"סים בכל שכונה בשיתוף עם וועדי
השכונות נציגי הקהילה ומחלקת המתנדבים .חשוב לי להראות איך זה
נראה ,יש סטארט-אפ כזה שנקרא טולו בת"א מגיעים ממש לחדר כזה
שיש בו משאובי אבק של דייסון דרך שולחן כיסאות מקרנים בידוריות,
כל דבר שאנשים אולי נמנעים לקנות הביתה ובשל העלות הגבוהה ובאופן
יחסי להוריד אפליקציה .האפליקציה הזאת שולחת להם בעצם קוד קיו
אר הם מגיעים למקום הזה ואז זורקים את הקוד קיו אר מקבלים את
המכשיר בעלות של סדרי גודל של שני שקלים  4שקלים לשעת שכירות .אז
אתה כן משלם עלות מסוימת אבל היא נמוכה ,ויש כאן באמת הרבה
מאוד מוצרים שאני חושבת שבאמת מבחינת ברות ..וקהילתיות יכולה
להיות תוספת מדהימה לעיר הרצליה אם אנחנו נאמץ את המודל הזה.

אהוד:

קודם כל זה סוג של התפרצות לדלת פתוחה ,יש לנו את פרויקט מחסן
ההפתעות .זה פיילוט שאנחנו מקדמים פה בקהילות שלנו ותיכף איתי
ירחיב .יש שיתוף פעולה כזה שקיים כבר בתוך קהילה בתוך קהילת נווה
עמל אנחנו כבר יוצאים לפיילוט ראשוני .בעצם יש גישה מהירה לכלל כל
המו צרים בבית ,לטיולים לאירוח ערכות אירוח רב פעמיות לימי הולדת
וכדומה .יש לזה מודל הפעלה רכישה של הרבה מאוד מוצרים וגם איזשהי
אינטראקציה כזאת של...

יונתן יעקובוביץ' :השכרה של מוצרים ,היא מדברת על השכרה אתה מדבר על מכירה.
אהוד:

לא לא לא...
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יונתן יעקובוביץ' :אתה אמרת מכירה עכשיו.
אהוד:

לא המתנ"ס רוכש הקהילה רוכשת ,ואחר כך אני משמש...

יונתן יעקובוביץ' :יש את זה זה כבר קיים...
אהוד:

שנייה אני ארחיב .בחודשים האחרונים נרכשו ע"י תאגיד המרכזיים
הקהילתיים ומחלקת קהילה מוצרים בסיסיים שרוכזו במתנ"ס נווה עמל.
המקום מתופעל ע"י צוות מתנדבים ונוער ממעורבות חברתית .בוחרים
מוצר סוחרים משתמשים ומחזירים .הפרויקט דומה לפרויקט הספרייה
הקהילתית ,המשתמש כתום באותו מודל כמו בנווה עמל בספרייה שכבר
פועלת .הקמת מחסן ההפתעות נמצא בימים אלו בשלב האישורים של
חברות ביטוח ואישורי המחלקה המשפטית הוא בקרוב יושק ,איתי אתה
רוצה להוסיף?

תמר לרמן:
אהוד:

מה זה מוצרים בסיסים?
כל מיני אלמנטים לאירועים ימי הולדת משחקים פעילויות קהילתיות
בכל תחום.

תמר לרמן:

אני חושבת שזה מבורך אני לרגע לא באה בניגוד למשהו שקורה בנווה זה
עמל זה אחלה ,אבל באותה נשימה אני חושבת שכמו אני לא הכרתי בכלל
את הפיילוט הזה או כרגע אתה מציג אותו עדיין כפיילוט .ואני לא חושבת
שהוא ידוע או מוכר לכל תושבי העיר ולא צריך להתנהל רק בשכונה
מסוימת .ואני מדברת על מודל שהוא קצת יותר מתקדם ודיגיטלי והוא
עם אפליקציה ואתה יכול להזמין את המוצר שאתה רוצה ומה נמצא
במלאי .יש כאן מוצרים שהם ..אני לא יודעת הם לא בדיוק מוצרים
בסיסיים כמו שאתה מציג זה לא הערכות החד פעמיות שבאמת היום
כמעט כל ביה"ס כבר מחזיק ערכות...

דובר:

לא לשלב את זה פשוט במה שקיים.

תמר לרמן:

ומצוין שזה קיים בנווה עמל לכן צריך לשכפל את זה להרבה מקומות
בעיר .שתיים צריך לבנות מודל שאני חושבת שהוא קצת יותר רחב מאשר
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המוצרים שדיברתם עליהם ,ולעשות מזה משהו באמת יותר דיגיטלי יותר
נגיש ואטרקטיבי לכל התושבים ולא רק בשכונה הזאת.
אהוד:

אז לגבי האלמנט הדיגיטלי אני לא יודע כמה זה משרת את ההיבט
הקהילתי צריך לבדוק את זה אני לא אומר שלא ,אבל בואו ניתן לפיילוט
לעבוד הרי נחכה שהוא גם יקבל את האישורים שלו מבחינת ההיבט
המשפטי

תמר לרמן:

איך אפשר לראות את המוצרים שיש שם? אני באמת אשמח לראות מה
עוד יש תספר לנו כי זה לא כל כך עונה על ה...

איתי צור:

קודם כל זה מאוד עונה זה ממש אחד לאחד אבל אני רוצה...

יונתן יעקובוביץ' :כן גם שואבי אבק וכאלה דברים? כי הוא דיבר רק על הפעלות אירועים.
איתי צור:

יהיה מחשב יהיה הרבה דברים מה שנקרא שלא קונים .אני רוצה שוב
ברשותך ראש העיר אם אפשר רגע להראות אני תכננתי לתת רגע כמה
דקות על נושא הקהילות באופן כללי מבחינת המבנה מה התהליך של מה
שעשינו רגע בשנה האחרונה ,האם זה הזמן ראוי..

משה פדלון:

חברים עוד ...אגף לוגיסטיקה .אנחנו רכשנו  2מכולות ששם כל תושבי
העיר שרוצים לתרום שואבי אבק שולחנות כיסאות מזרונים זה מגיע
לשם.

תמר לרמן:

זה מוצרים חדשים לגמרי דייסונים.

משה פדלון:

הכל חדש ,סוף שבוע...

איתי צור:

אנחנו עושים פרויקטים ברגע שיש דרישה מצד הקהילה זה לא משהו
שאנחנו מנחיתים אנחנו לא מפיקי אירועי .ברגע שיש דרישה מקהילה יש
היום פרוצדורה מאוד יפה שאני יכול לדבר עליה ממש כמה דקות ,של איך
בעצם מגיע דרישה של תושבים .זה לא משהו שהעירייה כרגע אנחנו באים
ואומרים בא אלינו תושב אומר תפיקו לנו אירוע .זה לא עובד ככה.
בקהילות הכל בעצם ניזון מלמטה .ברגע שהגיעה דרישה מתושבי נווה
עמל על הפרויקט הספציפי הזה הבנו את המשמעויות הקצנו מקום ,יש
שם דברים או יהיו שם עוד מעט כי זה ממש..
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יונתן יעקובוביץ' :ובמקרה אתה גם תושב נווה עמל.
איתי צור:

ובלי קשר אני בכלל לא הייתי מעורב בפרויקט הזה אני בכלל לא נגעתי בו
בכלל ,ויש אלף פרויקטים שאני בכלל לא נוגע בהם הם קורים מבחינת
התושבים .יש עוד ברכש יש דרישות מקהילות אחרות לא ספציפית לגבי
זה לגבי כל מיזם יש דרך מאוד יפה מאוד פשוטה להעלות אותה למעלה.
אנחנו כעיר מבחינת מדיניות אנחנו לא עוצרים שום יוזמה אבל יוזמה
שמגיעה מצד התושבים.

אהוד:

מה שאני מציע לתת לפיילוט הזה להתממש בכפוף לאישור המשפטי
ולאישור הביטוחי .אחרי שנציג פה את ההצלחה של הפיילוט נביא עוד
הצעות לגבי היקף..

תמר לרמן:

אבל מכיוון שזה רק פיילוט אני רוצה שזה לא ירד מסדר היום אני רוצה
שההצעה תעלה כחלק ממודל של...

אהוד:

אנחנו מציעים לבחון את הפיילוט ולמצות אותו ולהסיר כרגע את ההצעה
מסדר היום ,כיוון שזה נמצא בהליכים.

תמר לרמן:

אבל אני לא רוצה ...

משה פדלון:

בסדר את לא רוצה להסיר מסדר היום ,מי בעד? מי נגד?

דוברת:

משה סליחה לפי החוק יש לה עוד שתי דקות לדבר.

משה פדלון:

תדברי אין בעיה בבקשה אין בעיה.

תמר לרמן:

יש כאן מודלים שקיימים בערים אחרות יש סטארט אפים..

משה פדלון:

אומר לך שבוחנים את זה הולכים על פיילוט מה יותר טוב?

דובר:

אני שואל באמת כאילו בוא ננסה את הפיילוט הזה יש כבר צוות שעובד
על זה..

תמר לרמן:

לא אבל זה עניין של לאמץ מדיניות ולהגיד העירייה תומכת בדבר הזה..

דנה:

לדעתי המקום הוא לא דיון במועצת העיר היא יכולה לשבת עם שירי
ושירי תשמח לעזור.

אהוד:

או קיי ההצעה התקיימה מבחינתכם?

משה פדלון:

לא מי נגד? נגד להוריד מסדר היום.

"חבר" – הקלטה ותמלול

47

03204

נ.ג

דוברת:

כן נגד להוריד מסדר היום.

משה פדלון:

אז שישה הלאה.

דובר:

שבעה.

ג'ו ניסימוב:

ההצעה הבאה של אייל פביאן בנושא קווים ותחנות המטרו המתוכנים
לפעול בהרצליה ,מר פביאן בבקשה.

משה פדלון:

רק שנייה סליחה מדובר פה בנושא שקשור לוועדה תכנון ובנייה ,וזה לא
קשור למועצה.

יונתן יעקובוביץ' :אז למה זה לא הוצג?
משה פדלון:

זה לא הוצג לוועדה לתכנון ובנייה שהיא ...לטפל בדבר הזה ,וזה לא
לנושא המועצה .נושא תכנוני לא אמור להיות מעורב בה היועמ"ש.

יונתן יעקובוביץ :למה לא אמרתם את זה מראש?
משה פדלון:

הגישו שאילתה אנחנו נותנים תשובה.

יונתן יעקובוביץ :אבל אני שנייה אני לא מודע להצעות לסדר שאדון פביאן מגיש.
יונתן יעקובוביץ :אבל ברגע שזה בזימון זה כבר תפס את המקום של הצעה לסדר אחר.
משה פדלון:

חברים אין פה שום משחק.

אייל פביאן:

רגע אני רוצה לומר שני דברים בתור פתיחה .אחד אני שלחתי את ההצעה
הזו לסדר ב 26-לינואר אנחנו היום חודש אחרי ,מחר זה יהיה חודש אחרי.
אף אחד ממזכירות העירייה לא חזר אלי בתשובה שאומרת אדוני אתה
מעלה הצעה לסדר שהיא לא אמורה לדון במועצה מטיעון כזה נאמר תיכף
אני אתייחס לזה ,ולכן אנחנו מבקשים שתסיר אותה כי היא בכלל לא
אמורה להעלות לשולחן מועצה לפני חודש.

אייל פביאן:

סליחה את ההצעה לסדר הקודמת שלי על המורים שגם תלית בכל מיני
טיעונים משפטיים שאסור ומותר הגשתי בכתב ב 7-לינואר ,ואתה הגעת
לפה ואמרת שעוד לא בדקת את זה משפטית.

משה פדלון:

לא אמרתי את זה!

אייל פביאן:

עכשיו אם הטיעון שלכם הוא טיעון משפטי לגבי הצעות לסדר שעולות
לפה באופן כללי אני מבקש שתתייחסו ברצינות לחברי המועצה .אם
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מישהו שולח הצעה או שיבדקו אותה כשיש מספיק זמן לבדוק אותה ,או
שתודיעו מראש שבדקתם ויש בעיה משפטית ואפשר יהיה לדבר על זה או
להתכתב על זה לפני הישיבה זה דבר אחד כללי .דבר שני אני חולק
עקרונית על כל הגישה פה בנושא הזה .הפרויקט שעומד פה כמו מערכת
המים של העיר היא מקורות שביקשתי ממך לפני כמה חודשים לקיים
דיון במועצה על אספקת המים בעיר ולא קיימנו אותו ,אלא בוועדה
המקומית לתכנון ובנייה הבאתם את אנשי זה אחרי חודשים מהרצליה.
גם אז הטיעון היה שזה תכנון ובנייה .יש נושאים שהם נושאים
אסטרטגיים לעיר ,שכלל חברי מועצה במסגרת החובה הציבורית שלהם
לתושבים צריכים לדבר עליהם .פרויקט המטרו הזה הולך לשנות את פני
הרצליה וגוש דן והשרון לעשורים רבים .מחר היום הייתה ממש אחר
הצהריים לפני שהגענו לפה ידיעה בוואי נט פרסום ראשון שמחר מנהל
התכנון מציג את התוכנית לות"ל .בתוך שבועות בודדים זה הולך
להפקדה ,המטרה שלהם היא עד סוף השנה לבנות את התהליך עם
התנגדויות .לא היה דיון אחד בשום מוסד של הרצליה לא בוועדה לתכנון
ובנייה ולא במועצת העיר איפה בכלל יהיו תחנות מטרו איפה יעברו
הקווים...
אהוד:

אייל הצגנו את הנושא לעומק...

דנה:

לא ישבנו ודיברנו על התחנה בפרויקט של משאב ודיברנו על?...

אהוד:

אייל אתה טועה אנחנו קיימנו דיון...

אייל פביאן:

מדברים פה על איך רשת המטרו מתוכננת בכל הרצליה ,לא היה על זה
שום דיון בשום ישיבה.

אהוד:

אתה שוכח אבל קיימנו על זה דיון היה דיון בנושא תפיסת תכנון תנועה
של העיר הרצליה ,היה פה דיון לפני מס' חודשים בנושא הזה זה עלה
עובדתית שלוש שעות.

אייל פביאן:

איפה זה עלה?

אהוד:

היה דיון מאוד רציני פה בוועדה לתכנון ובנייה...
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אייל פביאן:

כן באוגוסט...

אהוד:

לפני מס' חודשים ארבעה חודשים.

אייל פביאן:

שאני שואל מאז את הגברת ...סליחה רגע זה תוכנית שמתקדמת עכשיו
ברשויות התכנון הארציות...

דנה:

מי זה גברת?...

אייל פביאן:

מזיזים את התחנות משנים את הקווים למה אתה לא מתנגד? עזוב את
התיקים המשפטים ,למה אתה לא מוכן לקיים דיון ציבורי?

משה פדלון:

על מה דיון? אם אני ראש...

אייל פביאן:

תסביר לאנשים מה אתה עושה מול הרשויות ,איך העיר הרצליה תקבל
את הרשת הכי טובה .מה זה לא נושא מספיק ברור.

משה פדלון:

אייל אם  ...לא קיבלה מכתב רשמי ממשלת ישראל שמתחיל פרויקט
מטרו בהרצליה ,ואני מגלה את זה דרך הניו יוק המקומי איך אתה רוצה
שאני אתייחס? אם אני ...לדיונים לא אמרו לנו את הנקודות מה אתה
מצפה ממני?

אייל פביאן:

אבל אתה יודע שאביבה וחנה ואנשי הנדסה עובדים מול הגופים
המתכננים .אתה יודע שכל שנייה מזיזים את התחנות ,אז אני מבקש ממך
תעשה דיון מסודר תציג תביא אותם לפה ,תציג את מה שנעשה .אין תכנון
לקו שירוץ ...אין תחנה מתוכננת בפרויקט המכרז לתחבורה עירונית .זה
נושא שולי.

אהוד:

אייל אתה אומר הרבה דברים תן לי לענות לך ,רוב הדברים שאמרת אינם
נכונים .אנחנו קיימנו דיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,בחודשים
האחרונים אפשר לבדוק את זה זה לא בעיה .קיימנו דיון בנושא הזה כולל
התייחסות לנושא המטרו .פעם שנייה נושא התחנות הוא נושא שנמצא
ומתוכנן במשרד התחבורה עם מעט מאוד שיתוף של הרשויות המקומיות.
יחד עם זאת גורמי העירייה מגיעים לקונגרסים ולדיונים המקצועיים
ומציגים להם את התוכנית והם מציגים את הריקושטים .כאשר התחנות
יתמקמו ויהיה להם ביטוי אחיזה במציאות הם יוצגו בוועדה המקומית..
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אייל פביאן:

למה מה מה גורמי העירייה? יש פה ...של  110,000תושבים.

אהוד:

אתה מוכן לתת לי לסיים?

אייל פביאן:

כן אני אתן לך לסיים .אתה מספר לי את כל מה שאני יודע פשוט ...אני
רוצה שהוא יביא את זה למועצה יביא לפה את אביבה יסבירו מה קורה,
ובתוך כמה שלושה ארבעה חודשים זה יהפוך ..מה מה זה לא מספיק
חשוב.

אהוד:

אייל אתה יכול להגיד לפרוטוקול איזה אמירה שאתה רוצה אתה יודע
כמה אנחנו עוסקים בזה ביום? אנחנו משקיעים בזה הרבה מאוד
משאבים ,אומרים לך שהפורום..

אייל פביאן:

למה חבר המועצה וקנין לא צריך לשמוע מה עושים?

אהוד:

לוועדת תכנון ובנייה יש גם מליאה היא משתפת את רוב חברי המועצה,
וזה הפורום לדון בזה ,אם אתה רוצה..

אייל פביאן:

בוועדה המקומית?

אהוד:

בוועדה המקומית.

משה פדלון:

מי בעד להסיר את זה מסדר היום? מי נגד להסיר את זה? חמישה תמשיך
הלאה.

ג'ו ניסימוב:

תב"רים תחילת הישיבה סוף סוף...

יונתן יעקובוביץ :אני מציע ..באמת כל מה שהצגתם בהתחלה סופר יפה וסופר חשוב ואני
באמת לא מזלזל בשום דבר ,אבל להתחיל את הישיבה עצמה אחרי עדכון
ראש העיר ועדכון המנכ"ל שעה אחרי שהיא נקבעה נראה לי מוגזם .אפשר
לחלק את זה כאילו על שני ישיבות או שלוש ישיבות לא צריך את הכל
לשים  ...התחלנו שעה אחרי הזמן .ואז אחרי זה אתם באים בתלונות
ואתם מורחים את הזמן.
משה פדלון:

זה גם ...להבאה ,עדכון ראש העירייה ועדכון מנכ"ל.

יונתן יעקובוביץ' :ראש העיר אתה לא מבין מה אני אומר אתה נעלב על סתם אתה באמת
סתם נעלב.
משה פדלון:

אני לא נעלב על שום דבר.
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יונתן יעקובוביץ :הכל היה יפה באמת אני לא אומר את זה סתם ,הכל היה יפה והיה מכובד
והיה זה אבל לשים את כל העומס הזה בישיבה אחת ולא לחלק את זה
לשתיים שלוש ישיבות אז היינו יכולים להתחיל אחרי חצי שעה .לא
ממקום של לזלזל או משהו.
ג'ו ניסימוב:

או קיי תב"רים  ,2019המועצה מבקשת לאשר סגירת  6תב"רים
שהסתיימו או לא נוצלו משנת  ,2019באזהרת עודפי התקציב קרנות
הרשות בסכום  114,679שקלים .יש לכם את הקובץ שמפרט את
התב"רים.

דנה:

מה לא נוצל?

ג'ו ניסימוב:

מי בעד? פה אחד תודה רבה.

דובר:

יש שינוי במסגרת התקציב התקציב מאוזן.

ג'ו ניסימוב:

תודה רבה להערתו של הגזבר .אישור תב"רים  2020לאשר עדכון תב"ר על
תקציב פיתוח  2020של תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית ,2020
בסכום כולל של  ₪ 14,760,000ממקורות המימון כדלקמן .כן עבודות
פיתוח  .₪ 3,712,216קרן לפי תקציב רגיל  10,200,00שקלים .אחרים
 847,784שקלים ,סה"כ  14,760,000שקלים מי בעד? פה אחד תודה רבה.
סעיף  3העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל המועצה תתבקש לאשר
העברה של  10מיליון שקל מיתרת העודפים הנצברים בתקציב הרגיל
לתקציב הפיתוח מי בעד? תודה רבה .הצעת שינויים העברות מסעיף
לסעיף ותוספות מילוי הקשרי ב' יש את זה מולכם.

מאיה כץ:

יש רק שאלה ,שתי שאלות .שאלה ראשונה יש פה העברה תקציבית אחת
לתוספת של עוד תקן מזכירה למנהלה ,אני אשמח לדעת למי התקן הזה
הולך ולמה פתאום צריך עוד תוספת .אני זוכרת את זה בעל פה אז אני לא
יכולה להפנות אתכם לסעיף .מי בקש עוד מזכירה מאוד פשוט? אם זה
תוספת של עוד תקן מי ביקש עוד מזכירה?

משה פדלון:

נבדוק נתן לך תשובה.
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או קיי תודה רבה ושאלה שנייה שלי לגבי סעיף  2173זה פשוט קפץ לי פה
באגף הנדסה שזה הנושא של פינוי בינוי ,רישום חדש פינוי בינוי מימון
משרד הבינוי .יש לי רק שאלה איך זה מתכתב עם ההחלטה לעצור את כל
הבנייה בעיר?

אהוד:

קידום תוכניות לא היתרים.

מאיה כץ:

זה קידום של תב"ע?

משה פדלון:

כן תוכניות.

מאיה כץ:

או קיי אז תחזרו אלי בבקשה לגבי הנושא הזה.

ג'ו ניסימוב:

סעיף ח' בקשה לפתיחת שני חשבונות בנק על שם עיריית הרצליה ,אחד
הוא לקביעת קנסות עו"ד פרנקל את קורן .והשני זה לבנק מרכנתיל
לקבלת כספים ממשרד הבינוי והשיכון .מי בעד? פה אחד תודה רבה.
הסכם ת"ט גליליאם אחד חדר השנעה ,יש לכם את חוות הדעת המשפטית
וההסכם .הערות? מי בעד? תודה רבה פה אחד .תיקון חוק עזר להרצליה
הסדרת מקומות רחצה התש"פ  .2020יש לכם מול העיניים את דברי
ההסבר של היועמ"ש יש לכם תיקון חוק עזר להרצליה הסדרת מקומות
רחצה תיקו התש"פ  2020לתשומת לב .המצב הינו נוסח מתוקן הכולל
תיקונים ניסוח קלים להעברת עמדת הרשות והגדרת מוצרים חד פעמים
צוין כלים במקום מוצרים .בסעיף  13א' סעיף קטן ב' הוספה מילה עסק.
שלוש חוק עזר הרצליה הסדרת מקומות רחצה תשכ"ח .1967

מאיה כץ:

רגע סליחה אני רק חוזרת זה היה בהצעת שינויים העברות מסעיף לסעיף
פשוט זה קפץ לי עכשיו .תוספת תקן מזכירה סעיף אם אתם רוצים
 .. 161300בקיצור זה הכל זה מרזרבת מנכ"ל איוש תקנים ...אז לא אז
נעשה את הפוך .1994000101

ג'ו ניסימוב:

בסדר נבדוק .לגבי המוצרים החד פעמיים..

אהוד:

אני אתן איזשהו פתיחה .למרות הנתונים שנאמרו פה בהתחלה הנתון
הנכון שאנחנו עובדים בחמישה שישה חודשים האחרונים או חקיקת חוק
עזר עירוני בהנחיתו של ראש העירייה ,שבא בעצם להתמודד עם הנושא
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של פלסטיק חד פעמי .הדבר הזה מתכתב בעצם גם עם היוזמה של חיים
יונתן של עיר ללא פלסטיק אבל הוא יוזמה מקומית שלנו .היוזמה
התקדמה יחד עם יוזמה של עירית אילת הגיעה טיפה אחריה וגם
מאושרת טיפה אחריה ,חודשיים רק .לא יותר מידי חודשיים הם אישרו
בדצמבר .ואנחנו לומדים גם מהם כי הם עושים גם עבודה יפה ואנחנו לא
מתביישים להגיד את זה .מי שלא יודע תוכנית עיר ללא פלסטיק שהוצגה
אז היא באמת יוזמה של יונתן ,אנחנו עם הרשות המקומית ופיתחנו אותה
בסגל מאוד מאוד רחב של אנשים .התחלנו בשלב של ...והכשרות לעובדי
עירייה ,המשכנו אחר כך כניסה לתוך ביה"ס ולמערכות החינוך .קנינו
מדיחים הכשרנו אנחנו כעת עובדים עם בעלי עסקים בחוף הים ,והשלב
הבא יהיה גם לעבוד עם מסעדנים ועם תעשיינים באזור תעסוקה כדי
לעשות גם אזור תעסוקה ללא פלסטיק .כמובן כל מי שיושב כאן מוזמן
לקחת חלק במהפך הזה .הפרויקט הזה הוא שנתיים הוא נלמד בצורה כזו
או אחרת על ידי הרשויות האחרות בארץ וגם בעולם .אפשר להגיד שגם
רשויות באנגליה ובאיטליה באו ללמוד מאתנו וגם ...שהם השותפים
המרכזיים שלנו לפרויקט .נגיד מילה רגע על חוק העזר .חוק העזר עצמו
הוא בעצם סוג של אבולוציה של הרעיון ללא פלסטיק ,הוא חוק
דקלרטיבי במובן שהוא רוצה להגיד מה העירייה רוצה לעשות עבור חופי
הים שלה ואיך היא מתכוונת בעצם לשמור על חופי הים שלה מהמוצרים
החד פעמים .גם פלסטיק ולא רק .שימו לב שפה התייחסנו באופן כללי
למוצרים חד פעמים.
יונתן יעקובוביץ :לא הבנתי איך אתה עושה את האיך פה? איך הולכיכם לעשות את זה?
אהוד:

תיכף אני אגיע לנושא של אכיפה .הרעיון הוא פה ללכת עקב בצד אגודל
וגם במסגרת החוק וגם במסגרת כלים של הסברה ועבודה השיטתית
וקהילתית עם העסקים ועם התושבים בחוף הים ,לנסות להסביר מהם
הכלים שכן ניתן להיכנס איתם לחוף הים ,וזה גם האתגר הגדול של החוק
הזה .מבחינת ארסנל הכלים לאכיפה אז באמת מוגדר קנס לצד העבירה
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הזאת .כמו שראש העירייה ציין יש אתגר בגיוס של פקחים בעיר לנוכח
הסכמי שכר שנכפים עלינו .אבל אנחנו בהחלט מתכוונים לקיים דיון
בוועדת האכיפה לגבי הנושא של האכיפה בנושא הזה ,כי הוא מאוד חשוב
לנו והוא אבן דרך מאוד משמעותית לקדם את העיר הזאת לעיר ללא
פלסטיק באופן מלא .יש לנו עוד הרבה מאוד צעדים ואנחנו נשמח להוציא
לכם גם בריף שמעדכן מה הצעדים הבאים שעיריית הרצליה מתכוונת
לעשות בנושאים של ללא פלסטיק .החוק הזה הוא בשורה ואנחנו מקווים
מאוד שגם בעזרת האכיפה אבל גם בעזרת פעילויות קהילתיות וחינוכיות
והסברה כמובן נצליח בעצם למנוע את ההגעה של מוצרים חד פעמיים
לחופי הים.
ענת ברהב:

אני רק אוסיף ואומר ביחס למה שאמר יונתן קודם ,זה נכון שיש לנו
איסור כללי שאוסר על השלכת פסולת.

יונתן יעקובוביץ' :כן אני מנסה להבין מה הבשורה פה?
ענת ברהב:

בסדר תן לי רגע להסביר .הוא מדבר פה על איסור של השלכת פסולת
ומתייחס לשאירי מטבח פרי ירק או פסולת .פה הרעיון הוא לקבוע נורמה
ספציפית ביחס לכלים החד פעמיים וזאת כנראה האמירה ,לא כנראה
זאת האמירה .בעצם נקבעת נורמה וזה האיחוד שאוסרת על הכנסה כלים
חד פעמיים לתוך חוף הים ,וכמו כל נורמה שנמצאת ב..

אהוד:

לא רק השלכה אלא הכנסה בסדר? זה האבולוציה.

ענת ברהב:

כן גם עצם ההכנסה .וכמו כל נורמה שנמצאת בחוק עזר אז בסופו של דבר
הכלים שאוכפים איתם את חוק העזר אוכפים גם את אותה נורמה.

אהוד:

אני אוסיף עם כל הכבוד לענת זה לא רק הנושא של ההבדל בין הכנסה,
זאת אומרת היבט העקרוני של להכניס כלים גם הנאותי וגם בסוף
התפקוד של זה .אלא גם ציון באופן נקודתי של אותם מוצרים פלסטיק
אלומיניום אותם מזהמים שנבדקו זה גם הסיבה שהדברים האלה לקחו
זמן ,הדברים האלה נבדקו וגם הפתרונות שקיימים בעצם לציבור נבדקו
וזה ההסבר למשך הזמן .אנחנו מאמינים שהחוק הזה הוא סביר והוא
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נכון ,מצד שני הוא מספק את העירייה הנורמטיבית המתאימה כדי שהעיר
תוכל להתמודד עם הדבר הזה וגם לקדם את הפרויקט בצורה מיטבית.
יונתן יעקובוביץ :מי בעד? כל הכבוד תודה רבה .דבר ראשון אני וחברי למפלגה שלנו
שאנחנו נמצאים פה אנחנו כמובן נצביע בעד כי אנחנו לא ניתן עכשיו
למישהו לנצל את העובדה שאנחנו נצביע נגד להגיד שאנחנו נגד העניין
הזה של זיהום חופים ,כי ברור שאנחנו לא ולכן היוזמה של העיר ללא
פלסטיק זה יוזמה שאני מאוד מאמין בה ואני שמח שאתם ממשיכים
אותה .אני חושב שהניסיון שלך פה לצייר כאילו יש פה איזשהו משהו
חדש הוא בעייתי הוא קשה אני לא מקנא בך שאת צריכה לענות לי על
השאלה הזאת .אבל אין פה שום דבר חדש ממש שום דבר חדש .בסעיף 13
א' רשום ממש בצורה מפורשת" :לא יחזיק אדם בשפת הים לכל מטרה
שהיא בחומר העשוי ללכלך או לזהם את שפת הים" ,בזה סגרנו את כל
מה שהתקנה החדשה הזאת עושה .עכשיו הבעיה שלי היא לא עם זה
שמשתמשים בחוק עזר עירוני בשביל לייצר איזה כותרת בעיתון שזה
המשמעות של מה שקורה פה .הבעיה שלי זה שממשיכים לחוקק חוקי
עזר שהם מיותרים לגמרי אמרתי זה עוד בהתחלה כשבאתם עם הפרסום
הזה בעיתון שמתכוונים לעשות את זה .כל עוד אין איפה אין טעם,
והתשובה של ראש העיר שאין פקחים היא גם לא נכונה זה גם מטעה
לצערי והלוואי זה היה נכון .כי מה שקורה בקיץ כל חוף בכל חוף רחצה
מוכר שיש שמונה כאלה בעיר הרצליה יש פקח ויש שוטר ,והפקח הזה
לצערי הרב לא עושה פעולות כנגד זיהום הים .לבוא עכשיו ולהגיד שיש פה
איזשהי בשורה זה פשוט לעג לרש ,בזה סיימתי את דברי .חברי למועצה
מוזמנים להיות פה החותמת גומי של הדבר הזה.
דנה:

לא אבל לפעמים יש משמעות ,לפעמים יש אמירה בזה שאתה מחוקק/
חוק עזר עירוני עם אמירה עם תפיסה עם ערך שבא העירייה ואומרת אני
בהרצליה עיר ללא פלסטיק ובטח ובטח חופי הים שמי כמוך יודע מה
הסכנות.
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יונתן יעקובוביץ :לא לא אין לי וויכוח הדבר הזה נועד כדי שתהיה אמירה בעיתון.
דנה:

לא לא עיתון זה מסר..

יונתן יעקובוביץ :בניגוד אליך אני יודע שלפני שש שנים הייתה יוזמה של העירייה הזאת גם
עם הוועדה לאיכות הסביבה פה שהיה יוזמה שמו על כל חופי הים שלטים
קנסות של  720שקל ביחד עם המשרד להגנת הסביבה ,שום דבר לא עשו
עם זה .זה לא פעם ראשונה זה לא פעם שנייה ,אני כבר שש שנים צועק פה
שאין אכיפה בחוף הים! לבוא ולהגיד לי עכשיו שיש אמירה עזבי נו זה לא
רציני.
דנה:

שנייה אני מסכימה איתך שנושא האכיפה והפיקוח וגם נושאים שאני
עוסקת בהם הוא קריטי הוא בסיסי והוא חשוב .כולנו כאן יכולים
להסכים או שלא שאם הייתה אפשרות להגדיל את כמות הפקחים..

יונתן יעקובוביץ :לא צריך יש פקחים בחוף! למה סתם? יש פקחים הם לא עושים את זה.
בל חוף על פי חוק יש לך שוטר ופקח.
אהוד:

יונתן עם כל הכבוד לדיון פה הוא לא על נושא האכיפה הוא על נושא החוק
עזר.

יונתן יעקובוביץ' :בטח שכן..
אהוד:

הדיון עצמו הוא לא כל אכיפה הוא דיון על חוק העזר! על דיון האכיפה יש
לכם את כל ההזדמנויות ואת כל הכלים..

יונתן יעקובוביץ :אבל אני מבחינתי חוק עזר שמחוקקים אותו הוא בשביל שיאכפו אותו
אני לא יודע מה אצלך.
אהוד:

לא רק .אני חושב שההסבר שחברה דנה נתנה פה הוא הסבר נהדר ,אני
חושב שגם ההסבר גם זה חשוב .גם הסברה בעיר ללא פלסטיק היא מאוד
חשובה כמי שהביא את הפרויקט ויודע את זה!

יונתן יעקובוביץ ... :כבר שנתיים ואנשים ממשיכים לזרוק פסולת לחוף הים ואתה ממשיך
לבזבז כסף על הניקיון שזה כספי ציבור ,ואתה לא עושה שום דבר עם
עצמך חוץ מלהוציא אמירות לעיתון תעשה לי טובה.
עופר:

אבל ברגע שיהיה חוק
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יונתן יעקובוביץ' :אני אומר לך אם היית קורא את החוק עזר לפני זה ועושה את עבודתך
נאמנה....
אהוד:

אז תודה רבה על הביקורת על העבודה שלי הכל בסדר ,תסמוך עלי שאני
עושה אותה נאמנה ועומד מאחורי הדבר הזה.

משה פדלון:

מי בעד? תודה רבה.

ג'ו ניסימוב:

מינוים ,מועצה מתבקשת לאשר מינויה של גברת דורית כהן כדירקטורית
נציגת ציבור ותאגיד המים במקומה של גברת פייר מי בעד?

אייל פביאן:

רגע יש לי בקשה כללית במקרים האלה .כשיש מינויים או הערכות
שירות או מה ,אנא מכם תתנו הערה עקרונית כי אני למשל לא מכיר את
כל העובדים..

ג'ו ניסימוב:

לא אבל זה נציג ציבור.

אייל פביאן:

רגע שנייה אם זה נציג ציבור מילא אני מדבר יש מקרים של עובדים של
משרות נכון של הערכות שירות ,אנא תציינו אם העובד הזה קשור
למישהו מהנבחרים או שאנחנו נדע .היו מקרים פה שמאז אני במועצה
בשנה האחרונה שאנשים מונו עם היום קשורים משפחתית לנציגי ציבור,
ואני לא היה לי מושג על זה .אז אני מבקש אם אפשר לציין תחליטו בדרך
שנוחה לכם שנדע.

יונתן יעקובוביץ' :זה בעיה איך אפשר לעשות את זה? איך אפשר למנוע ממני שאת לא יודעת
שהוא קשור אלי אני לא יודע שהוא קשור אלי ואני רואה רק ראשי
תיבות?
ענת ברהב:

ההצעה היא לא לבטל את השמות בראשי תיבות

דוברת:

אבל כן ההצעה שלו היא אחרת

דובר:

אני גם לא הבנתי מה הוא רוצה

אהוד:

יש עו"ד שעוסקות בנושא של קרובים...

אייל פביאן:

הכל יכול להיות תקשיב יש הרבה עובדים..
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יונתן יעקובוביץ :ענת שאלה ,אם נגיד שאחד הגורמים פה שמאשרים וכדומה קשור אלי
באיזושהי צורה זה לא קרבה משפחתית אבל זה קשר שהוא עדיין יכול
לייצר ניגוד עניינים ,אם אני מצביע ואני לא יודע מי...
מאיה כץ:

אבל אנחנו לא בסעיף הזה ,הוא מדבר על מינויים אתה מדבר על אישור...
הוועדה להארכת שירות זה שונה לגמרי נכון?

אייל פביאן:

תראי גם הארכת שירות אם אני מבין נכון זה אנשים שהיו אמורים
לפרוש...

יונתן יעקובוביץ :לא משנה תשאל את השאלה השנייה.
אייל פביאן:

הבקשה שלי היא בקשה עקרונית וצריך לעשות אותה בדרך שהכי נכונה
והכי תקינה זהו.

ג'ו ניסימוב:

תודה מי בעד המינוי של הגברת? נורית כהן תודה רבה .אישור להארכת
שירות ,יש לכם פה חמישה עובדים עובדי עירייה שאנחנו רוצים להאריך
להם שירות .וועדת הארכת השירות אישרה אותם וזה מובא לאישורכם.

יונתן יעקובוביץ :אני כמובן ,לא קשור לעובדה שאני הולך להצביע בעד לפחות ממה
שרא יתי עד עכשיו .אבל אם אני מצביע עכשיו בעד מישהו שאני כביכול
קשור אליו באיזושהי צורה שזה יכול להוות ניגוד עניינים ,פטור מהניגוד
עניינים בכך שאני לא יודע את מי אני מאשר?
ענת ברהב:

כן..

דוברת:

מצד שני יש פה איזשהי שאלה שאתה מעלה לא חשבנו עליה .אם אתה לא
יו דע שאתה קשור למישהו אז יש בעיה ,אתה לא יכול להצהיר על משהו
שאתה לא יודע .אבל יכול להיות שאתה מעלה איזשהי בעיה שאנחנו
צריכים לחשוב עליה

יונתן יעקובוביץ :אחרי זה יבואו ויגידו
דוברת:

אבל אם במקרה אתה יודע על אף שזה בראשי תיבות..

יונתן יעקובוביץ' :לא אני יודע זה ברור זה לא העניין.
ג'ו ניסימוב:

מי בעד? תודה רבה פה אחד .החלטת וועדת קבלת תרומות .בעירייה
המועצה תובא החלטת על וועדת תרומות בנושא אישור קבלת תרומה
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מעומתת רוח טובה לטובת יום המעשים הטובים שהתקיים ביום  2למרס
 .2020יש לכם את הקול של ועדת תרומות ביום  21לינואר .בהמשך
לאישור תרומת עמותת הרוח הטובה הודיעה העמותה כי סכום התמורה
הסופי הינו בסך  25,000שקלים זה לידיעתכם.
דנה:

זה כאילו המעשים הטובים?

ג'ו ניסימוב:

יש לכם את הפרוטוקול של אישור המלצות הוועדה לסיוע בשכר דירה,
הפרוטוקול מולכם .יש הערות שאלות? מי בעד? פה אחד תודה רבה .אנחנו
מגיעים לשונות דקת דיבור מר עולמי בבקשה.

ירון עולמי:

ממש בקצרה אני לא מעלה את זה לסדר שאילתות דקה יש לי .אני רציתי
להעלות איזשהו נושא דיברתי על זה עם ראש העיר ועם עופר על זה אני
רואה שזה גם מתקדם ואני רוצה באמת לברך על כך .נושא הקמנים זה
נושא מאוד מאוד מטופל כרגע בנושא של איכות סביבה .יש המון תושבים
שפנו אלי בתלונות יש לזה המון תעודה בארץ בערים בסביבתנו ,ברעננה
כפר סבא כבר יש חוקי עזר בנושא .אני אומר חוק עזר קשה כרגע לעשות
וגם עד שנקבל אישור ייקח הרבה מאוד זמן .יש תקנות שאפשר להעביר.
אני מאוד מקווה שזה יעשה בהקדם האפשרי ,כי הנושא של מי שנהנה
מקמין בעצם מפריע לכל הסביבה שלו זה כמו  8000סיגריות זה משהו
מזעזע .מדברים על זה כיום גם יש תקנות של המשרד לאיכות סביבה אני
מקווה שיעשו .אני מודה גם לסגן ראש העיר וגם לראש העיר שלקחו את
זה על עצמם ,באמת בקרוב יהיו תוצאות.

מאיה כץ:

רגע שנייה ,שבת הייתה מוזיקת טראנס מהרכבת בפארק בבוקר זה פחות
מתאים .תגיד לנהג לא מוזיקת טראנס בבוקר .ארץ ישראל היפה...

ירון עולמי:

מה זה בוקר הוא מתחיל רק בעשר וחצי.

מאיה כץ:

עשר וחצי לשמוע מוסיקת טראנס לילדים זה לא לעניין! ארץ ישראל היפה
שירי ילדים ...אם תוכל ...לטפל בזה...ירון באמת קיבלתי תלונות על זה
אז אם תוכלו לא מוסיקת טראנס בעשר ורבע בבוקר ביום שבת.
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האמת היא שבלי לתאם עם ירון ועופר שגם התחילו לטפל בנושא ,כנראה
נושא הקמין באמת הפך להיות מושא הבתים בהרצליה .תראו אנחנו
בקצרה לא באנו לעשות הרצאה על הקמין אבל באמת יש פניות אלי פנו
עשרות תושבים .יש פה גם עניין של בריאותי וגם עניין של פגיעה באיכות
הסביבה .אני חושבת שעיריית הרצליה צריכה לעשות איזשהי בדיקת
חשיבה ולקבוע מדיניות בנוגע גם לקמנים הקיימים ,איך ומתי להפעיל מה
גובה הארובה ומה המדיניות לגבי היתרים חדשים.

ג'ו ניסימוב:

דקת דיבור מר פביאן בבקשה.

אייל פביאן:

זה ייקח פחות מדקה .מתקבלות פה ושם לאחרונה אמירות טענות של
תושבים בנושא אכיפה ,בין אם זה על חריגות בנייה ובין אם זה על פיקוח
חוקי עזר עירוני ,דווקא בצד של להגביר את האכיפה .הם רוצים לוודא
שאוכפים באופן משמעותי אחיד ולרוחב ,ולא שיש מקרים שרואים שיש
חריגה או יש בעיה ולא אוכפים .אני אומר את זה כרגע באופן כללי .אז
הפנייה שלי היא פשוטה לראש העירייה למנכ"ל העירייה לכל המערכת.
זה גם קשור לנושא של החופים אבל לא זו הסיבה שאני העלתי את זה
עכשיו .את כל נושא האכיפה לוודא שהדברים נאכפים בכל מקום כמו
שצריך ,אני מניח שכולם מסכימים.

רוני ורסמן:

אני לא פה בשביל לבזבז את הזמן שלי ,ואם אני מגיע לפה עם הצעות
לסדר או שאילתות אני מצפה שיקשיבו לשאילתות שלי ולהצעות לסדר
שלי ויכבדו אותי .נכון שהיום לא הייתה הצעה לסדר וזה מחדל שדיברנו
עליו קודם ,כי אם ההצעה לא תקינה תודיעו מראש ותתנו למישהו שלא
קיבל להגיש את ההצעה לסדר .אני מדבר על הישיבות הקודמות .בישיבות
הקודמות תגובות של חלק מחברי הקואליציה היו מעליבות ומתנשאות
להצעות הסדר שלי וככה לא מתנהגים .אני יודע לענות ולהגיב
כשהביקורת היא עניינית וכללית ,אבל כשהביקורת היא אישית זה לא
לעניין ולא מכבד אותי לא אותי ולא מי שמעביר את הביקורת ואת צורת
הדיבור הלא נעימה .יש הצעות פופוליסטיות אני מודה ויש הצעות
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שמטרתן לעשות טוב .ואם יורדים לפסים אישיים זה לא מקדם שום דבר
ולא מכבד אף אחד זהו.
ג'ו ניסימוב:

תודה לכולם.

-סוף הישיבה-
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