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פרוטוקול
סעיף א' – עדכון רה"ע
משה פדלון:

מכובדי כולם אנחנו מתקרבים לחג השבועות בעוד יומיים וברגעים אלו
צוותים צוותי התרבות שלנו עוברים בכל העיר ומשמחים את כל התושבים,
הוצאנו משאיות ורכבים שישוטטו בשבועות והשמחה היא רבה אני מקבל
תמונות ובאמת יישר כוח לכל העושים במלאכה .מכובדי אני רוצה להתחיל
בהשתתפות בצער מועצת העירייה משתתפת בצערה של ראשת העיר יעל
גרמן ובני משפחתה במות הבעל אבי המשפחה יוסף אוסיקה ,אני הכרתי את
אוסיקה יוסף במהלך כהונתה של יעל כראשת העיר מה שזהיתי אצל האדם
המיוחד הזה אצילות ענווה ואדם שתרם הרבה למדינת ישראל יהי זכרו
ברוך .אלימות כנגד נשים חברים .במדינת ישראל אנחנו עדים למקרה
אלימות ובתוך המשפחה בפרט ואלימות היא כלפי נשים .מידי שנה נרצחות
בישראל כ –  20נשים על ידי בני משפחה קרובים .רק בשנת  2020אנחנו רק
בחודש מאי נרצחו  10נשים 5 ,מתוכן נרצחו בחודשים מרץ עד מאי עדות
עגומה להחמרה בעקבות משבר הקורונה .רק לאחרונה רצחה בחורה צעירה
מאיה וישנייק בת  22לפני כן נרצחה נבין עמרני בת  21נדקרה למוות על ידי
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משפחה ,טטיאנה חכין בת  31שנרצחה על ידי בן זוגה ,ויש לנו את אלזה בת
 31ומרוות בן  .42מכובדי ביטחונן של הנשים בארץ הפך להפקר בשל
הנסיבות הריחוק החברתי ,המצוקות הכלכליות ,בשל הגבלת פעילות המשק
מגבלת הפעילות כאשר נשים בסגר בבית בתנאי לחץ ופחד .הם אלה שהגדילו
את היקף התופעה של אלימות במשפחה וחשיפת הנשים לאלימות וסיכון
קיומי .חובת ההגנה על נשים חלה על כל אחד ואחד מאיתנו כאן במיוחד
בתקופה זו בה אנחנו חשופים לאתגרים משפחתיים וכלכליים לא פשוטים.
אני קורא לכל תושב ותושבת בעיר לשים לב ולדווח לאחור .הרצליה פועלת
במגוון מישורים בשגרה ובחירום בהגנה על תושבות העיר ,ובמניעת אלימות
באמצעות מנגנונים של חינוך ,האגף לשירותים חברתיים ,מילה לנשים וסיוע
משפטי ,וכמובן הפניה לקווי החירום הארציים מקלט לנשים ועוד .בשבוע
הבא ב –  1/6יתקיים מצעד נשים בתל אביב צעדת מחאה של ארגוני הנשים
בשיתוף המרכז לשלטון מקומי ואני קורא להגיע להביע מחאה כי על כולנו
חובת מניעת הרצח הבא ,כואב ועצוב .משבר הקורונה אנחנו מקווים שהוא
לא יחז ור ,אנחנו עושים הכל למניעה בהורדת התחלואה ,נכון להיום יש בעיר
 15חולים פעילים ועוד כ –  90מחלימים בסך הכל מדובר על כ  105תושבים
שחלו או שחולים כעת אני מאחל להם בריאות איתנה ורק בשורות טובות.
מבחינת העירייה מנהלים ועובדי העירייה חזרו לעבודה שוטפת בכל אגפי
העירייה ,מחלקות העירייה כמובן על פי הנחיות משרד הבריאות ונכון
לעכשיו כמעט ואין תקלות והעובדים חזרו למסלולם הרגיל .התחלנו לקבל
קהל גם כאן בהתאם להנחיות .הלימודים בכל מוסדות החינוך ברחבי העיר
פועלים כסדרם על פי הנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות ,אני ערכתי
סיורים בשטח גם בגני הילדים וגם בבתי ספר ואני אומר לכם שוב היערכות
המערכת היא למופת פשוט למופת זה המקום להודות לכל העושים במלאכה,
מסגני ראש העירייה דרך המנכ"ל ,הסמנכ"לים שלנו ג'ו ואהוד וכל אגפי
העירייה ,כל אגפי העירייה כל השלוחות עשו עבודה מצוינת ובלב שלם
המערכת עורכה ללימודים כסדרם .אני רוצה להודות לראש אגף החינוך
והמחלקות וכמובן לכל המנהלות והמנהלים המורים והמורות ,ואני אומר
חברים צוות החינוכי שלנו הותקף שלא בצדק על ידי התקשורת ואנחנו
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כרשות עירונית צריכים לחבק את אותם מורות ומורים הם עושים עבודת
קודש ואני מקווה ששר החינוך ייקח אותם כייעד מרכזי למנף את המורים
שלנו פה .לפי הדיווחים שקיבלתי גם הצהרונים החלו לפעול במלואם ,אנחנו
גם פתחנו את עונת הרחצה היא נפתחה כסדרה ב –  8חופי הרחצה וגם כאן
אנחנו עובדים על פי הנחיות משרד הבריאות ,שליטו ,חיטוי ניקיון ואני
מקווה שמחר גם יפתחו המסעדות .אני רוצה להודות לצוות המצילים לג'ו,
לרוני לשמוליק וכמובן לעדי חמו ,באמת אנחנו גם פתחנו חוף בטוח לאותם
אזרחים שחוששים להגיע בגלל הצפיפות פתחנו חוף בטוח מסומן וחוף
אכדיה מרכז זה המקום באמת עדי חמו נמצא פה כולם עבדו אבל באמת מי
שעבד  24/7זה עדי חמו וזה המקום להודות לכם בשם הנהלת העירייה ובשם
מועצת העירייה מגיע לך כפיים.
(מוחאים כפיים)
משה פדלון:

חברים נושאים נוספים שעל הפרק כדי להיכנס לשגרה לפעילות השוטפת
היול"א ,המתנ"סים בני הרצליה ,מוסדות התרבות כל הפתיחות האלה יש
השלכה על התקציב אנחנו נכמת מה שנקרא על הנזקים ונביא אותם
לידיעתכם אני מעריך שרק עוד  3חודשים נדע בדיוק מה הנזקים שלנו
מבחינת ההכנסות אם זה מעסקים ,אם זה מארנונה מהתושבים את זה נדע
בעוד  3חודשים ואנחנו נביא לכם את כל הדיווחים .אנחנו גם מתכוונים
לקיים כאן דיון הפקת לקחים עם כל המנהלים בכל הרמות על מנת שחס
וחלילה נהייה ערוכים כמו שצריך לעתיד .עד כאן הדברים שלי.

ג'ו ניסימוב:

דוברות העירייה אני אתן לכם את הסקירה על הפעילויות שהיו בשבועות
האחרונים ,דוברות העירייה ליוותה את פתיחת מוסדות החינוך השונים,
שילוט כל הגנים ,הפקת אלוני הסברה ,הפקת צייט לייב בפייסבוק למען אלו
שנותרים ,אישור לפתיחת עונת הרחצה לפי המתווה של חוף פתוח מסומן ב..
ודגלונים ,קמפיין הסברה לבעלי עסקים בנושא הטבות המגיעות בעקבות
משבר הקורונה .פתחה קמפיין הסברה בנושא מיגור מפגעי יתושים ,הופק
שילוט חוצות לקמפיין הרצליינים קונים בהרצליה ,בנושא עטית מסכות,
תנועות נוער ועוד ,הנפקת אמצעי הסברה בשטח במדיה דיגטלית בנושא
קבלת קהל בבניין העירייה ,סיוע בפרסום מגה לחברות שוות בקהילה ,הפקנו
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שילוט לפתיחת עונת הרחצה ,וקמפיין הרצליה למען קידום הכלכלה המחסר
והעסקים וכל הרשתות .אגף הביטחון מאז פרוץ משבר הקורונה ועד לפני
שבועיים האגף ,אגף הביטחון פעל ללא להוט בטיפול במשבר ,הדבר בא לידי
ביטוי במספר תחומים אבטחת מוסדות העירייה ,מוסדות חינוך בהתאם
לשגרת הקורונה החדשה ,אכיפת תקנות לשעת חירום בעניין התנהגות
הציבור ועסקים בעידן ,אגף  ...מתמיד אחרי כל השינויים הדחופים שהיו
בנושא ,והתאים את עצמו בהתאם לשינויים ולעדכונים .האגף בעצם היותו
בנוי מכוחו של צוותים קטנים ומהירים סייע בכל חלוקות המזון לניצולי
שואה ,לנזקקים ולבתי אבות ,האגף סייע לחלוקת אמצעים מיוחדים
למוס דות שונים בעיר רק כדי לצלוח בצורה טובה את המשבר .בשבועיים
האחרונים האגף חזר לפעילות שגרתית הכוללת גם את תחום אבטחת
מוסדות חינוך ומוסדות העירייה וגם בתחומי אכיפת החניה ,אכיפת מפגעים
והניקיון במרחב הציבורי .האגף מסייע לעסקים בתחום רישוי עסקים ,לצד
אכיפת עסקים הפועלים בניגוד לחוק .אגף תב"ל – שיפץ שיפוץ יסודי את
אגף כיתות יב' ,בתיכון הראשונים ממש לקראת סיום ,צבע  18גני ילדים
ברחבי העיר ,ריהט מחדש בשני גני ילדים ,עסק בסקרי בטיחות במוסדות
חינוך לקראת שנת הלימודים הבאה ,ביצע מתיחות פנים בכיכר דה שליט,
ובהתאם גם צבע את סימוני כביש ומדרכות ,אספקת רכש ואספקת צוד
הקורונה לכל הצרכים שלנו חלוקת מזון ,כל הארגון המרכז הלוגיסטי עשה
את זה בתב"ל לשם מגיע אוכל מחולק ומשם שוגר ליעדים .סיוע לוגיסטי
בתכנון להפקות של יום השואה ,יום השיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות,
נערך לפתיחת חופי הרחצה וטיפל בהיתרים להצבת כיתות יבילות וממ"ים
היכן שצריך .אגף לשירותים חברתיים נערך לחזרה לשגרה בכל הקהילות,
קבלת קהל מצומצמת תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות .מחלקה
לפרט ומשפחה מרכז לשלום המשפחה בסיוע דוברות ,מכינים קמפיין להצעת
סיוע למשפחות המתמודדות עם עלייה באלימות במשפחה שזוהתה במהלך
חודשי המשבר .נת"צ וחוק חופש המידע ,אחרי תקופת משבר ו ...את החזרה
לשגרה מתקבלים מכתבי תודה רבים על טיפול גורמי העירייה במשבר ,חזרת
מערכת החינוך לשגרה עברה ללא תלונות ,כלל כבוד והערכה לכל העוסקים
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במלאכה ... .תקופה בנושא קורונה מורגשת החזרה לשגרה גם בנושא
הפניות ,פניות מרובות בנושא רשת  G5התמודדות לא פשוטה עם דיס
אינפורמציה  ..קונספרציה ובלבול בנושאים שונים מדובר בתופעה עולמית
ולא רק ארצית .הם עובדים יחד עם תב"ל על עמוד ייעודי באתר האינטרנט
בניסיון לתת הסבר מוסבר ומסודר .מנהל ההנדסה התאפיין בזמן האחרון
בחזרה לשגרה ,המשמעות היא חזרה של כל העובדים ,החזרת קבלת הקהל
בתאום עם אגפי העירייה השונים ,חזרה לקידום תכניות ופרויקטים שנעצרו
עקב הקורונה ,בהם השלמת מסמכים לדרום מערב העיר ,קידום מסמכי
תכנית חזית חוף הים לקראת דיון במליאה ,קידום תיאומים עם הקו הירוק,
תיאומים בתכניות המטרו לקראת דיון בותמ"ל ,קידום תכנית אב לתחבורה,
הפקדת תכניות פינוי בינוי בריגדה וקוזרית טיפול במשבר הביוב לקראת
החלטה ,קידום תחנת התחדשות יד התשעה ,קידום פרויקטים באגף
התשתיות ,,הגברת הפיקוח על הבניה ,אישור להפקדה של פרויקטים באזור
התעסוקה באז .משאבי אנוש עסקו בעיקר בהחזרת העובדים וליוויים חזרה
לעבודה ,אחרי תקופה ארוכה שהיו צריכים להסביר ולחזק את אלו שאינם,
ולעקוב אם מישהו מאושפז או עבר ליד מישהו שצריך להיות מאושפז ,וכמו
שאמר ראש העיר חזרה מלאה לעבודה ,הם עוסקים עכשיו בכל החישובים
של השכר בימים שחסרו וימי חופש ,על מנת לתת לעובדים את מה שמגיע
להם .תנו"ס נערך לחגיגות שבועות ב –  ,26ו –  27למאי ברחבי העיר ,נערכים
לפתיחת חוגים ב –  1ליוני במרכזים הקהילתיים מרכזי התרבות ובני
הרצליה ,תנועות הנוער נערכים לפתיחה ב –  27למאי ומכינים תכנית קיץ
בהתאם להנחיות .אגף שאיפ"ה פתח את עונת הרחצה השבוע ,בהתאם
להנחיות התו הסגול ואחרי פעילות מאומצת משותפת עם אגף תב"ל בפרק
זמן מאוד ,מאוד קצר ,נערכים לקראת חג השבועות לרבות על פרסום
לתושבים על שינויים באופן הפינוי .היו קשיים בגלל פינוי אשפה בימים של
חג עיד אל פיטר בגלל הכוח אדם המצומצם שהיה לחברות אצל הקבלנים של
הפינוי אבל עברנו את זה היום נגמר החג .מתקני משחקים בגינות עדיין
סגורים עד שנקבל אישור של משרד הבריאות לפתוח אותם .מתקני הכושר
לעומת זה פתוחים .יש הרבה פניות מתושבים מודאגים בגלל נחשים ,בכל
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הארץ וזה הגיע לכאן .מידע כתוב לציבור יעלה בפייסבוק בימים הקרובים
האגף ערך גיוס בין עובדי הניקיון על מנת לסייע בניקיון בתי ספר תחת התו
הסגול בימי העיד אל פיטר בעיקר בראשון שני ,בוצעו עבודות גינון וניקיון
בחצרות מוסדות החינוך גני ילדים לקראת השיבה ללימודים זה היה בשבוע
שעבר עוד .הסתיימו עבודות שידור גינון והשקיה ,בגינת פלנול ,בגינת רועי
קליין ,בגינת הכלבים בפינסקר ,נפתחה פינת כלבים נוספת לשימוש בעלי
כלבים בגן רש"ל פינת דפנה אילת .מחלקה הווטרינרית ביצעה ביקורת
בעסקים אם נמכרו מוצרים מהחג במיוחד מרכולים ,הפיקוח הווטרינרי
ימשיך באכיפה ,נאספו כלבים נטושים שתמיד בשעת משבר וחירום אנשיםע
וזבים את הכלבים שלהם וזה אירוע עצוב מאוד ,לעומת זאת יש עלייה
במספר הכלבים שאומצו בכלבייה העירונית והמשך הפעילות של המתנדבים,
פוזרו פיתיון חיסון נגד כלבת במיוחד באזור נוף ים ותע"ש רמת השרון
והכתובת שלהם זה תנים ושועלים שנמצאים שם באזור הבר .אגף החינוך
התמודד במהלך התקופה עם אירועים והנחיות שהשתנו חדשות לבקרים,
התמודדות עובדי אגף ,גננות מנהלי בתי ספר עם הנחיות במהלך כל התקופה
היה ראוי לשבח .טיפלו בלמידה מרחוק ,פתיחה של מסגרות החינוך
בהדרגתיות ,התמודדות עם עטית מסכות בימי שרב ,פתיחת מסגרות החינוך
המיוחד לגן הילדים .ניקיון בתי הספר על פי צו התו הסגול .תקשורת עם
ועדי הורים במהלך כל התקופה ,פתיחת הצהרונים בגן הילדים בתי ספר
ויסודיים ומיגון בריאותי לכל מסגרות החינוך .עד כאן הדיווח שלנו.
סעיף ב' עדכון מנכ"ל
יהודה בן עזרא :כל הדברים שהיו צריכים להיאמר נאמרו ,רק כמה דברים מרכזיים אנחנו
בתקופה הזאת בחודשיים וחצי האחרונים אנחנו עבדנו פעלנו בתנאים לא
תנאים בתקופה ההזויה הזאת אבל השתדלנו לפעול לא רק שהשתדלנו פעלנו
בהתאם להנחיות של משרד הבריאות ,וכל התקנות של משרד הפנים ומשרד
האוצר .עד לפני שבועיים עבדנו בכוח אדם מצומצם של  20%מעובדי
העירייה שהוכרזו כעובדים חיוניים ,ונעזרנו ועוד על זה עוד יסופר רבות
נעזרנו במאות מתנדבים שסייעו לעירייה בפרויקט שהוביל ראש העיר באופן
אישי לחלוקת מזון לנזקקים ,לקשישים ,לעריריים ,לניצולי שואה ולדאבון
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לב הצטרפו לקבוצת הנזקקים גם תושבים רבים קיבלנו את השמות שלהם
מבתי הספר ,תלמידים חוץ ממזון גם תרופות לקשישים אני חושב שבעזרת
מאות מתנדבים זה אפילו לא עשרות זה מאות מתנדבים שבאו עזרו אומץ,
אל תשכחו היתה תקופה לא קלה אנשים לא רצו לצאת מהבית ,לא רצו
להיות בהתקהלויות ואנשים הגיעו עם המכוניות שלהם עם הכלי רכב שלהם
וחילקו מזון למאות בתי אב .אנחנו החזרנו לפני שבועיים את כלל עובדי
העירייה לעבודה שוב בהתאם להנחיות ,בהתאם לנהלים ,עובדים היו מספר
גדול לא גדול מספר רב של עובדים שהחליטו שהם לא רוצים לחזור לעבודה
מסיבות או סיבות רפואיות או סיבות אישיות או פחדים או חרדות לא לחצנו
על אף אחד ,כל מי שהחליט להישאר בבית נשאר בבית או על חשבון ימי
החופשה שלו או בהתאם להוראות משרד האוצר בתשלום שנקבע לשלם.
אפשר להגיד ש –  99%מהעובדים חזרו לעבודה .כבר נאמר שכל מערכות
החינוך בתי ספר ,גני ילדים ,חטיבות ,תיכונים כולם חזרו לעבודה סדירה זה
לא עניין של מה בכך ללא תקלות ,ואגף החינוך הוביל את זה בשותפות עם
כל אגפי העירייה ביד רמה רק על מנת לסבר את האוזן ,בני הדודים שלנו
חגגו את עיד אל פיטר ביום ראשון ,שני ושלישי וכתוצאה מכך אין עובדים
לא היו אמורים להיות עובדי ניקיון בבתי הספר והיה לנו חשש גדול מאוד
שלא נעמוד בתנאים של התו הסגול וביום חמישי בערב אל תוך הלילה עוד
שקלנו להודיע שאין לימודים אבל בעבודה מאומצת שהוביל הסמנכ"ל ג'ו
יחד עם מנהל אגף החינוך ומנהל אגף תב"ל ומנהל אגף שאיפ"ה ביצירתיות
יוצאת מן הכלל מצאנו פתרון לכל בתי הספר הגיעו עובדי ניקיון ושמרנו על
תנאים של התו הסגול ועל הבריאות של הילדים שלנו.
משה פדלון:

לקחנו את עובדי הניקיון של הרחובות והכנסנו אותם לבתי ספר.

יהודה בן עזרא :מאוד קשה היה לנו עם כמעט  1000עובדים בחברות העירוניות ,של החברות
העירוניות שהוצאנו אותם לחל"ת ואני רוצה להגיד שהמנכ"לים של החברות
העירוניות עשו עבודה יפה ,בזה שדאגו לכל אותם מאות העובדים ומליאו
עבורם את הטפסים לבטוח לאומי וללשכת עבודה והלכו ונתנו והעובדים
קיבלו את החל"ת ,היו בחל"ת וקיבלו את דמי האבטלה שלהם לתקופה ואני
שמח שעם פתיחת הצהרונים ועכשיו עם פתיחת מערכת החוגים החל מ – 1
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ליוני אנחנו פותחים את כל מערכת החוגים המרכזים הקהילתיים ובני
הרצליה וכל הגופים אנחנו החזרנו מאות עובדים לעבודה .לא סתם הגרף
הזה של האבטלה הולך ויורד כי הרבה עובדים שהם בחל"ת הם מוחזרים
לעבודה זה אחד הדברים שמאוד ,מאוד אותי באופן אישי משמחים כי
הוצאנו ממש מהיום להיום מאות עובדים מסורים לחל"ת וזה הכל עבר
בשקט ובהבנה .השבוע התחלנו לקבל קהל ,בצורה מסודרת אפליקציה שאגף
מחשוב בנה ואפשר להזמין את התור מראש אז מי שצריך להגיע יודעים
שהוא צריך להגיע ,יודעים לאן הוא צריך להגיע ,ומקבלים אותו בכניסה ,זה
עובד יפה עם כל האגפים .כמובן שבמהלך התקופה הזאת החזרנו גם
ספריות ,מוזיאונים כל הפעילויות האלה חזרו לעבודה .מ –  15ליוני ניתן
יהיה להפעיל פעילויות בהיכל התרבות ובסינימטק עדיין אין הגדרות
מדויקות ,עדיין זה מאוד ,מאוד בעייתי אבל לפחות יש איזה שהיא כוונה
אנחנו יושבים על התכנון של העניין הזה .עוד מילה אחרונה לגבי התקציב,
אנחנו עכשיו המנהל הכספי עובד בימים אלה על עדכון התקציב השוטף,
צריך לקחת בחשבון מצד אחד ההכנסות קטנו ,קטנו כיוון שאנחנו ה -
שכירויות שילמנו ,הזיכיונות שירדו ,הארנונה הממשלה החליטה בצדק
שבמשך שלושה חודשים עסקים לא ישלמו ארנונה מדובר על מליוני שקלים,
ונכון שהמדינה מחזירה כמעט  ,90%פחות אפילו אנחנו נצטרך בין  10ל –
 15%זה מסתכם במיליוני שקלים קופת העירייה תפסיד ,לפי אובדן
ההכנסות מצד אחד ולפי הגדלת ההוצאות למקרים הקשים ,אנחנו נצטרך
אנחנו הולכים להכין עדכון תקציבי וברור שנצטרך לצמצם בהמון פעילויות
אבל אנחנו עושים את זה בשום שכל ,בפינצטה ,תיכף תראו גם בתב"ר
שהעברנו כבר בוועדת כספים גם בתב"ר היינו צריכים לצמצם עם כל הצער
והכ אב לוותר על דברים שחשובים לנו מאוד ולחלק מהאנשים זה בנפשם,
בית ספר דמוקרטי זה בנפשו של מנהל אגף החינוך לא היתה ברירה,
הסינימטק זה בנפשו של הדובר ,ומאוד היה חשוב לו לקדם את הנושא של
הסנימטק זה כבר שנים רבות זה שתי דוגמאות קיצון אבל צריך להבין וצריך
לקבוע סדרי עדיפויות שונים ממה שהיו עד היום .תודה רבה.
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סעיף ג' שאילתות
ג'ו ניסימוב:

שאילתות מס'  1על ידי מר פביאן הנושא הוא צהרונים .ידוע כי בתקופת
הקורונה בחודשים האחרונים חלו שינויים מרחיקי לכת בפעילות מערכת
החינוך ,גני ילדים צהרונים ועוד עד לסגירת המוסדות והפסקת פעילותם,
בימים אלה מוחזרת הפעילות בכל המערכות בהדרגה על פי הוראות
הממשלה ,הילדים החלו לחזור באופן חלקי לגנים ולבתי הספר אך עד
שהצהרונים שובו לפעילות מלאה הורים רבים אינם יכולים לחזור לעבודה.
אני רוצה לשאול את הדברים הבאים :אחד מתי יפתחו בהרצליה צהרונים
ל ילדי הגן וילדי בית הספר? שתיים במידה וטרם נפתחו גם לאחר אחד
המגזרים הללו מה מעכב את הפתיחה ומדוע? שלוש בעת שרשויות מקומיות
אחרות פתחו נכון להיום את הצהרונים טרם נפתחו בהרצליה .במידה והחל
מהיום ועד למועד הישיבה יפתחו הצהרונים לילדי הרצליה הן בגנים והן
לבתי הספר אבקש לקבל עדכון במהלך הישיבה בנושא תהליך הפתיחה
וסטטוס הדברים במקרה של מענה אחד ושתיים כנ"ל ,במקרה ולא יפתחו
הצהרונים עד למועד הישיבה לילדי גנים ולילדי בתי הספר אבקש לקבל
תשובה מלאה על כל הסעיפים .תשובה :הצהרונים נפתחו כסדרם ,מלוא
המחמאות לאגף החינוך ,אגף תנו"ס והחברה למרכזים קהילתיים.

משה פדלון:

שאלה נוספת?

איל פביאן:

קודם כל תודה על התשובה ,אכן השאילתה נכתבה לפני שבוע ,האם
המשמעות של התשובה הזאת שהצהרונים חזרו ל –  100%או לא ,ואם לא
מה ההיקף עם חוסר בקפסטי?

יהודה בן עזרא :הצהרונים בבתי ספר וביול"א חזרו ל –  100%פעילות ,המסגרות נפתחו,
נכון שיש הורים שלא שולחים את הילדים שלהם ואנחנו קיבלנו את זה
בהבנה והחזרנו להם את הכסף ,המסגרות ב –  100%פעילות.
ג'ו ניסימוב:

שאילתה מספר  2על ידי מר וסרמן בנושא של פרסום תמלילים של ישיבות
ועדות הקשורות לתכנית המתאר הר  2350 /העירייה דואגת לתעד את
ישיבות מועצת העיר והועדות השונות אולם יש חוסר בתיעוד ותמלול של
חלק מהועדות ,אני כבר פניתי בעבר בשאילתה בנושא ,עיון בדיונים
שהתקיימו בתכנית המתאר העיר הרצליה הר  2350/הסתבר שלא פורסמו
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תמלולים של הדיונים הבאים דיון ועדת המשנה מס' ישיבה  630מ –
 ,29/8/2018דיון ועדה מקומית מליאה ישיבה מס'  77מ –  ,10/2/19ודיון
בועדה המקומית מליאה ישיבה מס'  78מתאריך  ,16/4/2019כמו כן מעיון
בפרוטוקול בועדה המקומית מליאה ישיבה מס'  77מתאריך  10/2/19מופיע
פרוטוקול שטרם אושר .השאלות מדוע ישנם דיוני ועדות של מתומללים? מה
הסיבה שלא אושר פרוטוקול ישיבה  ?77האם אוכל לקבל עד סוף מאי 2020
את התמלולים שלך הישיבות הנ"ל ואת האישור פרוטוקול של ישיבה .?77
תשובה :כל התמלילים קיימים מה שלא היה באתר הועלה ,פרוטוקול ישיבה
מס'  77טרם אושר יאושר בישיבת המליאה הבאה לכשתתקיים ,שכן
פרוטוקול מליאה ניתן לאשר רק במליאת ועדה מקומית שמתכנסת לפי
הצורך ,הישיבה הקרובה מתוכננת תהיה בנושא חזית חוף הים עדיין לא
נקבע מועד לדיון.
רונן וסרמן:

שאלה נוספת איך זה יכול להיות שתמלולים מ –  2019 ,2018עולים רק ב –
 ?2020שאלה שניה כאמור האם אני אוכל לקבל את ההקלטות והתמלולים
נניח עד סוף החודש? הם עלו ב –  14/5לאתר תמלולים מ –  2018ו – 2019
השאלה מבחינת שקיפות איך אנחנו נראים מועצת עיר.

משה פדלון:

השקיפות היא מלאה אנחנו מקליטים את כל הועדות ,אנחנו מתמללים
היתה תקלה סודרה אנחנו נעקוב שזה לא יחזור על עצמו אבל השקיפות היא
מלאה ,מהנדסת העיר לקחה את זה לתשומת ליבה ואנחנו נדאג שכל
התמלולים יפורסמו עם האישור שלהם ,וגם במליאה יש לנו בעיה לא היתה
מליאה  4חודשים אז אתה לא יכול .אני אומר שוב היתה תקלה על ועדה
אחת או שתיים היה חילופי מהנדס העיר ,הערה נכונה אנחנו נעקוב אחרי זה,
זה חשוב.

ג'ו ניסימוב:

שאלה מס'  3של רונן בנושא אנטנות מסוכנות ,עיריית הרצליה מעורבת
בתכניות המבוססות על תקשורת אלחוטית ובכלל זה תקשוב ,במערכת
החינוך ,בקידום עיר חכמה שמדברים על הפעלה באמצעות רשתות תקשורת
אלחוטיים ,ברחבי העיר הרצליה מותקנים משדרים אלחוטיים שפועלים
בתדרי קרינה רדיו מיקרוגל ,שהוגדרה על ידי ארגון הבריאות העולמי כגורם
מסרטן האפשרי בבני אדם ,תושבי הרצליה לא יודעים היכן הותקנו
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האנטנות ,משדרים ומותקנים ברחבי העיר היום האנטנות מכל הדורות G1
עד  4Gוכן משדרי  wi Fiכן אנטנות גלים חיפשתי משהו יותר מתוחכם מ wi -

 Fiובסוף זה  , wi Fiואנטנות גלים מילימטרים ,תושבי העיר לא יודעים מה
התקציב שהעירייה משקיעה לצורך התקנת תחזור שדרוג והפעלה ומי
החברות המועסקות על ידי עיריית הרצליה לפריסת אנטנות ,משדרים ברחבי
העיר ובמוסדות החינוך ואילו אגפים מעורבים בכלל התכניות .השאלות:
האם עיריית הרצליה אישרה או תאשר התקנת אנטנות סלולריות מדור ?5G
האם העירייה מתייעצת עם אנשי מקצוע על מנת לקבל מידע מפורט וברור
לגבי הסכנות שבפריסת אנטנות מסוכנות ברחבי העיר? האם אוכל לקבל
מהעירייה עד סוף מאי  2020מיפוי משוער או מדויק היכן מתוכנן לפרוס בכל
רחבי העיר לצורך קיום עיר חכמה? האם אוכל לקבל מהעירייה עד סוף מאי
 2020רשימה מלאה של כל האנטנות ,משדרים מותקנים באישורה ברחבי
העיר ובכלל זה בתוך כל מוסדות החינוך ,בתי ספר יסודיים ,וחטיבות ,גני
ילדים וכן בחצרות גגות המוסדות ומחוצה להן ,כל המשדרים מצויים בקו
ראיה ישיר אליהן ,פירוט ברשימה מילולית או במיפוי של כל האנטנות
המשדרים המותקנים בכל שטח בית הספר? הסבר על המשדרים ,סוג
המשדרים ,באילו תדרים ,שם החברות המתקינות את המשדרים ופירוט
מדויק באילו בתי ספר ,גני ילדים מותקן והיכן בדיוק מותקן בכל כיתה
וכיתה לרוב לא נמצאים ללא ראיה ,מעל תקרה אקוסטית ,מסדרונות ואולם
ספורט ובחצרות מתבקש מיפוי מלא ומפורט לגבי כל אחד מהמוסדות
מהמרחב הציבורי ,כל הרחובות ספריות עירוניות ,פארקים ,חופי ים ,כנ"ל
פירוט מבוקש .תשובה :עיריית הרצליה לא עוסקת בהתקנת אנטנות
סלולריות הנושא נמצא באחריות משרד התקשורת ומשרד להגנת הסביבה.
ראשית הדבר צריך להיות נמצא לפתחם של משרד התקשורת ומשרד
לאיכות הסביבה לא בטוח שלעירייה יש יכולת למנוע פריסה של תשתית
כזאת על ידי חברת סלולר .שתיים העירייה לא מאשרת פריסה של ציוד
כלשהו ללא אישורים ותקינה ,שלוש כרגע מה שמתוכנן זה בעיקר פריסה על
בסיס סיבים אופטיים ,תיתכן פריסה של תקשורת אלחוטית סטנדרטית על
בסיס ציוד מאושר ותקני ,כרגע אין מיפוי מעבר .פירוט נוסף של המצב
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הקיים בסעיף  4ד' .תשובה ארבע לסעיפים א' ,ב' ,ו – ג' בבתי ספר יש
תקשורת אלחוטית בהתאם לתקן ובהתאם לחוזר מנכ"ל ,אין  G5ואין
אלחוטי בגני ילדים ,יש תקשורת אלחוטית מהעירייה למחלקה הווטרינרית
ומקטע בסוקולוב מאחד העם עד שדרות ירושלים ,לא  5Gיש על כל פנסי
רחוב לד שהותקנו על ידי לדי טק כ –  13,000פנסים יחידת תקשורת בתדר
 2.4גיגה הרץ כמו כל ראוטר אלחוטי ביתי ,עוצמת הקרינה של התקשורת
נבדקה כבר לפני שנה וחצי נמצא כי היא זעירה וקטנה  1/200מהתקן ,אין
למיטב ידיעתנו במדינת ישראל ובכלל בשלב זה פנסים בעיריות תקשורת
המשדרים בתדרי תקשורת דור חמישי ,הדבר הזה יהיה אפשרי אך ורק אם
משרד התקשורת יאפשר את זה בעתיד .קיבלתם אני מבין את הפריסה של
עמודי התאורה על ידי מיפוי וטבלאות שלחו לך רונן? הם לא קיבלו אבל
אוקיי יש פריסה ואיזה אנטנות ,אישורי מכון התקנים כל זה אני אדאג שיגיע
אליך ,דו"חות מדידה ,ועוצמה מקסימאלית שנמדדה נמוכה מ –  0.5מיקרו
וואט אני אשלח לך את החומר ויש גם הפניה לקישורים ,הסברים של תאגיד
השידור בנושא ה –  5Gוהרבה מידע על ה –  G5אין לנו בעיר  5Gכנראה שאין
גם בארץ .אין  G5לא פה וגם לא בארץ למיטב ידיעתנו בדקנו את זה ,יש 3G
אבל זה רובה זה לא .שנוכל בשלב יותר מתקדם לדעת לשלוט על פנס
שמתקלקל או אפילו לעשות דימר בבת אחת בכל העיר הכל בשליטה מרכזית
מהמוקד העירוני זה כלום מגה הרץ.
רונן וסרמן:

זה עיר חכמה ,צריך להילחם בפייז ניוז אנשים.

ג'ו ניסימוב:

אנחנו מנסים ,אנחנו עונים ,אנחנו משיבים ,אמרתי מקודם אנחנו מעלים
באתר הפייסבוק של העירייה דף באתר העירוני סליחה דף של תב"ל
והתקשוב שאנחנו ניתן את המענה על הפניות האלה .אנשים מבוהלים זה
נכון.

ירון עולמי:

זה פייז ניוז ברמה העולמית מה אתה רוצה שהעירייה תעשה.

ג'ו ניסימוב:

בהתחלה קיבלנו תלונה מאיזה גברת שחשבה שזה צ'ק לקה של משטרה עם
מצלמה כי זה כחול גם זה היה לנו במוקד.
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שאילתה מס' 5
ג'ו ניסימוב:

שאילתה מס'  5של גב' תמר גרוסמן בעניין תשלומי הורים מידי שנה
משלמים הורים אלפי  ₪בעבור פעילות בבתי הספר של ילדיהם ,התשלומים
כוללים טיולים ,פעילות תרבות ,הוצאות מנהלה ועוד ,חלק מהפעילויות
מסובסדות על ידי הרשות כמו תכנית לימודים נוספת ,ימאות ,שחייה ,עקב
משבר הקורונה נבצר מהילדים להינות מחלק מהפעילות ,כיתות ו' טרם חזרו
ללימודים ובחלק מבתי הספר ממתינים לתשובות מההנהלה באשר למסיבות
הסיום ,כיצד ניתן לשתף מורים למוסיקה ,תיאטרון ,ואם כולם עוזרים
בהפקת מסיבות הסיום וכידוע ניתן להינות מכישוריהם ,וכלה בכספים
ששולמו עבור פעילות זו .שאלות :מה פירוט כספי של השתתפות הרשות
בפעילויות התל"ן ,תל"ן זה תכניות לימוד נוספות למי שלא יודע ,במקרה של
כיתות ו' בהם לא ניתן להעביר את הכספים והפעילות לשנה הבאה כיצד
מתכננת העירייה להנחות את מנהלי בתי הספר להחזיר כספי הורים בהם
מעורב סבסוד על ידי הרשות? שלוש האם ניתן להיעזר בספקים של הרשות
בעזרה בהפקת מסיבת סיום של כיתות ו' במקרים בהם אין אפשרות להיעזר
בצוות המורים הרגיל? ארבע האם צפויה השלמת פעילות כגון שחייה
בכיתות ב' וימאות בכיתות ה' ובאיזה אופן? .תשובה :הרשות משתתפת
בתל"ן בבתי הספר יסודיים בשיעור שבין  280ל –  350אלף  ₪לתלמיד בשנה,
החל משנת לימודים תשע"ו חלה הנחיה של משרד החינוך להחזיר עודפי
כספים מפעילות מכספי הורים ,הנחיה השנה אינה שונה תלמידים מסיימים
יקבלו החזר ותלמידים ממשיכים יקבלו זיכוי מתשלומי הלימוד בשנה
הבאה ,לשיקול מנהל בית הספר אם יסתייע בספקים או להישען על צוות
בית הספר ,בתי הספר רשאים להינות ממחירי מכרז הרשות ,לעיתים
תקופות בית ספר מצליח להשיג מחירים יותר מהרשות בשל היכולת לשלם
מזומן ,השירות וקיצור תהליכי בירוקרטיה .תשובה ארבע כרגע הנושא
בהקפאה אנו נמתין להנחיות משרד הבריאות.

תמר גרוסמן :טוב אז רק חשוב לי להבין בגלל שיש פה מנהג ב –  280ל –  350במידה
ורוצים לקבל את הפירוט ולא מקבלים אותו מבית ספר האם לפנות למי
שרשום כדי לקבל את הפירוט? ה –  280ו –  350אלף  ₪אם אנחנו לא
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מקבלים תשובה ספציפית מבית ספר על גובה ההחזר שאנחנו זכאים לכספי
הרשות ספציפית במקרה של כיתות ו' האם אפשר לקבל ממך מהעירייה את
העלויות המדויקות?
יעקב נחום:

אל תשכחו שעיריית הרצליה מסבסדת את הנושא של התל"ן בסכום די ניכר.

תמר גרוסמן :כן אני רואה שכתוב פה בין  280ל –  350כיוון שאני לא יודעת תשובה
מדויקת אני עדיין רוצה לקבל את התשובה.
יעקב נחום:

אני מאמין שהוצאנו מכתב בעניין הזה עם פירוט ההחזרים.

תמר גרוסמן :מצוין ,שאלה נוספת על תשובה שתיים אני מכירה את המסמך שהוציאה
סימה פרוצנן וראיתי שאפשר להחזיר את הכספים ,פה רשום בפירוש
שמעבירים לשנה הבאה ,כאשר את הכיתות הנמוכות.
יעקב נחום:

בהסכמה עם ועד ההורים.

תמר גרוסמן :ואם כן אפשר להוציא על זה הנחיה?
יעקב נחום:

אם ועד הורים יחליט שהם רוצים על זה החזר עכשיו יזכו את הכסף הזה.

תמר גרוסמן :הפוך אם אנחנו רוצים להעביר את זה אפשר שזה יצא מהעירייה.
יעקב נחום:

להעביר זה אפשר כתבנו ,שנה להעביר ,יצא מכתב.

תמר גרוסמן :יצא מכתב שיש מכתבים ממשרד החינוך.
יעקב נחום:

לא זה אנחנו הוצאנו מכתב.

דנה אורן-ינאי :בתי ספר כבר נתנו הנחיה אני ראיתי את זה בכמה מקומות שבאו ואמרו
יצאה הודעה משותפת של בית ספר והנהגת ההורים אז אם יש בעיה
ספציפית בהנהגת ההורים את יודעת זה הזמן.
יעקב נחום:

אני העברתי את ההנחיה לבתי הספר והוצאתי כבר מכתבים.

יהודה בן עזרא :חברי המועצה אם סיימתם לנהל לנו את העירייה בוא נמשיך הלאה .יש
תשובה חד משמעית מה לא ברורה.
תמר גרוסמן :התשובה היא חד משמעית היא שכפי שאתה רואה בחלק מבתי הספר קיבלו
את ההנחיה הזאת והורידו אותה למטה ובחלק מבתי הספר לא ,ולכן
השאלה הזאת עלתה.
יעקב נחום:

אם יש בעיה נקודתית אנחנו נטפל בזה.

תמר גרוסמן :בסדר .השאלה הזאת לגבי הספקים ששוב אתם משאירם את זה לשיקול בתי
הספר אם להסתייע בספקים או להשאיר את זה לבית הספר והשאלה שלי
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התייחסה ספציפית למקומות בהם אי אפשר להתייחס לא נותנים עזרה של
לצוות בית הספר האם אפשר יש כאן הרבה ספקים ברשות.
משה פדלון:

תמר אנחנו מסייעים עושים ,פונים אלינו בתי ספר ואנחנו מסייעים האמיני
לי שאנחנו מסייעים ,אנחנו סיימנו באיכות של מסיבות בפארק זו היתה
יוזמה שלנו .אני מדבר איתך על סיום שנה,

יעקב נחום:

חשוב להגיד דבר שכרגע עוד לא קיבלנו הנחיות ממשרד החינוך ,עוד לא
קיבלנו פניות.

משה פדלון:

עוד לא קיבלנו פניות אבל אנחנו כן מסייעים לבתי ספר שפונים אלינו אני
מדבר איתך על שנה שעברה ,יש נוהג שהעירייה מסייעת בבמות במחירים
שלנו אנחנו עושים את זה.

תמר גרוסמן :אנחנו עכשיו חודש לפני סיום שנה וכיתות ו' לא עשו שום דבר.
משה פדלון:

אין הנחיות מהמדינה אין ההנחיות מהרגולטור.

תמר גורסמן :למה אי אפשר שבכל זאת תהיה הנחיה מטעם הרשות ,אנחנו מוכנים לאפשר
שימוש אני לא יודעת ב..
משה פדלון:

אם אין הוראות מה מותר מה אני אנחה ,אני אגיד להם לבוא לבמה בפארק
שאי אפשר לבוא ואי אפשר להכניס  700הורים ותלמידים אין הנחיות שיהיו
הנחיות נסייע.

תמר גרוסמן :מה זה קשור לפארק ,אנחנו מדברים על מסיבת סיום של בית ספר.
משה פדלון:

מסיבת סיום זה  800 ,700אנשים זה הרבה.

תמר גרוסמן :לא בהכרח ,היום זאת שכבה ,אז השאלה מה אתה יכול לעשות בנסיבות של
מה שיש.
משה פדלון:

כשנקבל הנחיות ממשרד הבריאות.

תמר גרוסמן :היום יש לך הנחיות שמותר עד  50איש ,האם אתה יכול לחלק שכבה לשתיים
ולעשות שתי מסיבות זה במסגרת ההנחיות הקיימות אתה יכול להחליט?
משה פדלון:

אני לא יכול להחליט בית ספר שיפנה אלינו יקבל את העזרה.

יהודה בן עזרא :אנחנו ככל הנראה ,ככל הנראה הכנו המלצה ,ההנחיה שלנו להימנע
ממסיבות המוניות ,ושיעשו מסיבות כיתה זאת ההמלצה לפחות הצוות שאני
מרכז .נכי ן את זה מסודר ונעביר לראש העיר לא צריך מסיבות המוניות לא
צריך לסכן שיעשו מסיבת כיתה.
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תמר גרוסמן :יש לך הנחיות היום מאוד ברורות ל –  50איש שמותר להתאסף תחת כיפת
השמיים וזה כבר בקיץ וזה לא בעיה.
מאיה כץ:

יהודה הנושא הוא אחר ,הנושא שיש את האפשרות לצורך העניין נגיד לכיתה
של  50בסדר בדרך כלל חלק מהמורות לוקחות חלק ,זאת עושה את הריקוד
זאת עושה את השיר וואלה יש מסיבה ההורים מבסוטים מקבלים תעודה
הולכים לאכול גלידה ,כרגע יש בעיה בגלל כל הסיטואציה הזאת שואלת תמי
בצורה מאוד פשוטה לדוגמא יש להקת שבעת הכוכבים להקה נהדרת האם
לדוגמא יכול לבוא איזה רקדן לחברה היותר בוגרים ללמד את הבנות של
כיתה ו'  1בבית ספר  Xאת ריקוד סוף השנה.

יהודה בן עזרא :זה לא מה שהיא שאלה.
תמר גרוסמן :זה בדיו מה ששאלתי ,אני שאלתיה אם אפשר להיעזר בספקים של הרשות.
איה פרשקולניק :תמי אני לא מבינה כל שנה מנהלים מסיבות סיום עכשיו עושים את זה
במתכונת מצומצמת יותר ,כמו שעשו את זה בגדול יעשו את זה בקטן.
תמר גרוסמן :לא עושים כלום ,תקשיבי לי יש ילדה בכיתה ו' אוקיי .אני אומרת לך שכרגע
אין עוד שום תכנית לגבי המסיבה שלהם.
איה פרישקולניק :אבל הם יושבים וחושבים.
תמר גרוסמן :הם לא יושבים וחושבים אנחנו כוועד הורים יושבים וחושבים ונתקעים
באותם שאלות של מה קורה עם משרד הבריאות ומה ההנחיות שיהיו וכרגע,
לא יתכן שיש לך בית ספר אחד ,בית ספר אחד כמו בית ספר אלון שבו יש
הנחיה של המנהלת שאפשר להשתמש בספק התל"ן שעושה את התיאטרון,
וכו' ומתחילים.
איה פרישקולניק :ולמה לא בנדיב מה קרה?
תמר גרוסמן :לא יודעת מתחילים לעשות הפקה של זה.
איה פרישקולניק :אתם דיברתם ספציפית על זה אני לא מבינה .אתם דיברתם ספציפית על
זה ,זה משהו ספציפי על בית ספר? זה משהו ספציפי על בית ספר.
תמר גרוסמן :אני שואלת אותך למה אי אפשר להיעזר בלהקת שבעת הכוכבים למשל.
משה פדלון:

גברתי הנכבדה אי אפשר להפוך שאילתה להצעה לסדר העלית בעיה אני
רוצה לסכם מנהל בית ספר שיש לו בעיית מסיבה שיפנה למנכ"ל ואליי שיפנו
אליי נקודה סוף שיפנו אליי אני אתן פתרון.
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תמר גרוסמן :אינ לא מבינה על מה אתה מתעצבן משה.
משה פדלון:

אתם פותחים את זה לדיון ,דיון מסיבה כיתה ו' באמת בואו נוריד את כל
הנושאים הכבדים.

מאיה כץ:

יש כרגע חוסר קצר בתשורת.

משה פדלון:

עוד לא קיבלנו הנחיות מהמדינה ,נקבל הנחיות ...אני חוזר ואומר מנהלת
בית ספר שיש לה קושי לארגן מסיבה תבוא אליי.

תמר גרוסמן :זה לא קשור לקושי היא מחליטה כרגע בנסיבות שאני מקבלת את ההצעה,
אם היא מחליטה שכרגע כיוון שלא יהיו שעירוים בתיאטרון וזה אין זמן
להפנות את אותם משאבים של אנשים שעוסקים במסגרת התל"ן בתיאטרון
וכו' או הנגנית של בית הספר ולאפשר התכוננות למסיבת הסיום האם אפשר
להיעזר בספקים אחרים.
משה פדלון:

אמרנו שכן מה הבעיה.

איה פרישקולניק :בואי נדבר עם המנהלת זה לא בעיה כוללנית.
תמר גרוסמן :זה לא בית ספר יחיד ,שמעתי את זה לא רק על הבית ספר שלי.
איה פרישקולניק :לא אני לא שמעתי את זה.
תמר גרוסמן :אני אומרת לך שיש סוגיה היום ולא לדבר על בית ספר ספציפי.
עופר לוי:

בכיתה ו' ההורים התחילו להתארגן לבד אם תהיה מסיבה .אין הנחיות.
הועד של הכיתה התחיל לדבר על מסיבה ,שידעו מתי ואיך אפשר לערוך
מסיבות אני מעריך שיפעלו בהתאם.

משה פדלון:

אני חוזר ואומר פעם שלישית מנהלת שיש לה בעיה לארגן מסיבה או שהיא
רוצה כאורג רף או ספק למיקרופונים אני יעזור לה אני עוזר לבתי ספר
תאמיני לי.

שאילתה מס' 6
ג'ו ניסימוב:

שיפוץ מוסדות חינוך ,בישיבת התקציב האחרונה ,בישיבת התקציב
האחרונה והחומרים שנשלחו לישיבה הוצגו בפנינו קיצוצים הנוגעים לתכנית
התב"רים ,במצגת שנשלחה מופיע שקף אחד המתייחס לתקציבי בתי ספר
באופן כללי ,בסעיף זה נדגמו ככל הנראה מספר פרויקטים שכן יבוצעו ,גני
ילדים ויצמן ,תמר ,תאנה ,בן גוריון נבון וכן הלאה ,תקציב שיפוצי קיץ מופיע
כנראה תחת הסעיף שיפוצים במוסך לא ניתן בו פירוט אבקש לדעת מי הם
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בתי הספר שישופצו מה הם השיקולים והקריטריונים לפיהם הם נבחרו? מה
עלות השיפוץ המשוער? מה תוכן השיפוץ המתוכנן .תשובה :תיכון הראשונים
תכנון שיפוץ אגף כיתות יב' ,תיכון היובל תוספת  3כיתות על בסיס מבנים
יבילים או ממ"דים ותכנון תוספת  6כיתות מעבדה ,צביעת בתי הספר שלא
בניהול עצמי ,דואר ,מפתן ארז ,וולפסון ונתיב ,ישנן עבודות המתבצעות
במוסדות התיכון כגון הצללות ,איטום גגות ,שדרוג מתקני משחק ,צביעת גני
ילדים ,מתיחת גנים ב –  3גני ילדים ,החלפת תיאורה ללד וכו' .אפשר להציג
את כל התכנית בנפרד .שתיים הסיבות או הפרמטרים לנבדק זה צפי גידול
תלמידים ,מועד שיפוץ תכנית אב הראשונה ,מצב תחזוקתי של המוסד
החינוכי ,החלטות ומדיינות הנהלה ,סקר מבנים ,מגבלות תקציב ,מחיר מ"ר
לבניה חדשה ,מחיר מ"ר לבניה חדשה ומחיר למ"ר לשיפוץ יסודי ,סך הכל
תשובה לשוש לשאלה של כל בית ספר ₪ 6,000 ,למ"ר ,ריצוף דלתות ,תקרות
אקוסטיות ,מערכות חשמל ,מערכות גילוי וכיבוי אש ,מערכות מים וביוב,
פיתוח סביבתי וכדומה.
תמר גרוסמן :אחד אני באמת מרגישה שאני לא מקבלת תשובה למה ששאלתי אני חושבת
שהמילה שאילתה זה לשאול שאלה לקבל תשובה כאן במועצה ולא להגיד לי
לבוא ולקבל תשובה בנפרד וכו' ,אני באמת לא מבינה למה אי אפשר לספק
רשימה ועלויות של כל אחד מהמוסדות.
משה פדלון:

תקבלי בעוד חודש ,אנחנו היינו עסוקים אנחנו אחרי משבר קורונה ,רוצים
להכניס את מערכת הלימודים וזה לא הוגן לבוא ולהכניס  12שאילתות
להגיד תפסיקו את העבודה הדחופה ותענו לי מיד ,את רוצה תכנית מסודרת
תקבלי בעוד חודש ,בינתיים קיבלת.

תמר גרוסמן :אני לא יודעת אם אתה כבר מתכוון אתה רושם ,אנחנו עכשיו הולכים לאשר
את התקציב ,אתה מדבר איתנו על להחליף תב"רים אני מקווה שיש כבר
תכנית סדורה ועלות לכל דבר.
יהודה בן עזרא :תמר זאת התשובה שלנו זה הכל תמשיכי הלאה ,אוהבת לא אוהבת זאת
התשובה.
משה פדלון:

זה התשובה יפה לתת שאילתות  24שעות ,שלושה ימים שבו כולם עובדים 24
שעות כולם צריכים לעזוב את העבודה ולתת את השאילתה הדחופה של תמר
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זה באמת יפה מאוד ,מאוד מכובד ,מאוד מכובד לחבל בעבודת העירייה
אנשים עבדו לילות כימים 3 .חודשים היינו מושבתים בעוד חודש היא תקבל
מפורטת אין תשובה כעת.
שאילתה מס' 4
ג'ו ניסימוב:

שאילתה מס'  4של יהונתן יעקובוביץ ,פתיחת עונת הרחצה ,לאור ההנחיות
הקיימות יש צורך במתקני השירות בחופי הים ,בהתאם ובכלל זה ניקיון
וחיטוי של השירותים הגדלת שטח הצל בחוף ,העמדת עמדות נוספות
לשתיית מים ,העמדת מקלחות נוספות ומתקנים לשטיפת רגליים ,כמו כן
חיטוי דחוף שלהם בעיקר בסופי שבוע ,מעבר ליוזמת הקונוסים מה ביוזמת
העירייה לעשות כדי להכין את החופים לרחצה בדגש על היגיינה וניקיון
בהתאם לתקופת הקורונה .התשובה עונת הרחצה נפתחה ביום ד' ,כ"ו באייר
 20למאי בהתאם נספח משרד הפנים אגף  ..בדבר הנחיות לפתיחת חופי
הרחצה התו הסגול ,העירייה נדרשה להיערך בהתאם ולקיים את הוראות
החוק הצווים וההנחיות לעניין חופי הרחצה ,המצב חייב אותנו לגילוי
סבלנות והבנה ואחריות כדי לאפשר מתן שירות טוב ובטוח לכלל
המתרחצים הפוקדים את חופי הים ,לצד משבר הקורונה .שירותי ההצלה כל
תא הצלה יאויש על ידי  3מצילים בעת פעולת הצלה אין חובת מיגון מיוחד,
שירותי הצלה יפעלו יתמודדו רק בעבודה המקצועית ,מגישי עזרה ראשונה
ימוגנו בהתאם להנחיות שירותי הרפואה ,מבחינת שימוש במתקנים עובדי
ניקיון ופקחים נדרשו לחבוש מסכות ,עובדי ניקיון יחטו את השירותים בכל
שעה באמצעות אקונומיקה ,מלתחות ומקלחות במבנים סגורים יישארו
סגורים ,מתקני ספורט יעמדו לשירות הציבור .כיסאות שולחנו ומיטות
שיזוף יוצבו במרחק שני מטר אחד מהשני .קהל מתרחצים על קהל
המתרחצים לנהוג בהתאם להנחיות משרד הבריאות לרבות חבישת מסיכה
והקפדה על שהייה בחוף במרחק של שני מטר אחד מהשני ,מקבץ אנשים
יוגדר כמשפחה או קבוצה של  6איש שינהגו בהתאם להנחיות משרד
הבריאות ,יוצבו שלטים בכניסה לחופים המנחים את הציבור בדבר כללי
התנהגות ושמירה על היגיינה אישית ,יוצבו מוטות סימון  /קונוסים ליצירת
הפרדה בין מקבצי האנשים.
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יהונתן יעקובוביץ :דבר ראשון בהמשך להערה שהערת בפתח אני רק רוצה שאני מכבד ואני
מעריך גם את הפתיחה שלך לפתוח את החופי רחצה כמה שיותר מוקדם וגם
את היוזמות שהרמת זה אמנם לא מופיע פה הערכה הזאת כי השאילתה,
השאילתה באה לשאול שאלות.
משה פדלון:

את המתווה של המדינה אני כתבתי ,את המתווה הזה אני כתבתי.

יהונתן יעקובוביץ :אני אומר אני מעריך ואני אומר שאני יודע שדחפת את זה ואני אומר כל
הכבוד על העניין הזה אבל בלי שום קשר אני שואל שאלות ואני חושב
שהשאלות הם יש להם מקום .תודה רבה על התשובה המפורטת אבל אני
לפני התשובה המפורטת הייתי ממליץ גם בהתאם למתווים שהכנתם ואם
תחשוב שזה נכון כדי למנוע התקבצויות של אנשים איפה שאפשר אני חושב
שזה יהיה נכון להוסיף שטחי צל ,להוסיף מקלחות ,להוסיף מתקנים
לשטיפת רגליים כי שם יש בסופו של דבר המולות של אנשים ,במיוחד כאשר
חודשי הקיץ יבואו ולא יהיה הרבה צל אני חושב ששלושת הדברים האלה
יעזרו לאנשים להיות בצורה קצת יותר מופרדת.
ג'ו ניסימוב:

יהונתן תודה רבה.

יהודה בן עזרא :ככל שנספיק נעשה כמה דברים.
שאילתה מס' 7
ג'ו ניסימוב:

שאילתה מס'  7על ידי מאיה עמודי תיאורה .לאחרונה הוסבה תשומת ליבי
לכך שעל כל עמוד תאורת רחוב בעיר ישנו בית קטן וכחול ,שמהווה מערכת
תקשורת אלחוטית מודל ל –  G5לא מדובר על פריסת מערכות תקשורת
סבירה ..,התקדמות טכנולוגית שעליה ישנן דעות חלוקות ובאשר לקרינה
רבה הנגרמת מהם ,אותה נקודת תקשורת נמצאת על כל עמוד רחוב
ולפעמים גם כאלו שמוקמים במרחק מטר אחד מהשני ועמודי תיאורה
נמצאים במרחק קרוב לבתי האנשים .מי מממן את התהליך? האם יש קשר
לחברת קוואלקום? האם התבצעה השוואה בין מדד הקרינה בין תאורת
הרחוב לבין תאורת לד עדכנית או לתאורת לד מסוג אחר ואם כן היכן
המסמך? מדוע נדרש תיאורה ספציפית מסוג זה שנמצאות על אנטנות
תקשורת קטנות ,שעמודי תיאורה ידברו אחד עם השני ותהיה תקשורת
למרכזיה ,מדוע מעל כל עמוד רחוב נדרשת התקנה של מערכת תקשורת?
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תשובה הבהרה לא מדובר בדור  5של התשדורת בתדר  2.4גיגה הרץ בדומה
לכל ראוטר ביתי ,פרויקט החלפת תאורת רחוב היא טכנולוגית לד עם
מערכת בקרה בוצעה על ידי תקציב העירייה בשילוב מענק ממשרדים
ממשלתיים עקב החשיבות הגבוהה של פרויקט זה והפחתת פליטת גזי חממה
ומזהמים נוספים ,צמצום צריכת אנרגיה וחסכון אדיר של כספי ציבור ,האם
יש קשר לחברה? לא .שלוש בוצעה מדידת עוצמת אור לתיאורה קודמת
תאורת לד ,התאורה החדשה טובה בהרבה ,הפנסים עומדים בכל דרישות
התקנים הישראליים הבין לאומיים ,בוצעה מדידת קרינה של מערכת
התקשורת התוצאות הם  1/200מהתקן .ארבע על מנת לאפשר חיסכון גדול
יותר על ידי התאמת עוצמה בשעות התאורה בהתאם לצורך לשפר את שירות
התחזוקה ,ובעתיד לאפשר מגוון שירותים לציבור למען שיפור איכות החיים
כגון חיישני חניה ,חיישני מדידת זיהום אוויר ועוד .חמש זה כמו בתשובה
ארבע.
מאיה כץ:

קודם כל תודה ,שוב זה מתחבר שאילתה ששאל רונן לגבי ההנחה של 5G
מעבר לזה שאני אשמח לקבל הסבר יותר מורחב על נושא של התדר
בתשדורת הקיימת הזאת אבל את זה אני אעשה בשלב מאוחר יותר ,אני
רוצה שמישהו יסביר לי מדוע ממש על כל עמוד תיאורה אני לא יודעת אם
יצא לכם להסתכל ממש על כל עמוד תיאורה במרחקים שמאוד ,מאוד
קרובים יש את התשדורת הזאת .עכשיו אני מבינה שמדדתם את מדד
הקרינה ואני מבינה למרות שהתקנים תמיד משתנים  1/200השאלה ממה,
מאיזה תקן שהוא לא יורד גם לזה לא ניכנס כרגע כי גם על זה אני לא אקבל
תשובה .אבל מאה שאני רוצה להגיד ואולי היה משהו עם התקשורת שלי
לפה שהתמונות לא נשלחו ממש בכל מרחק קטן של עמודי תיאורה יש את
התשדורת הזאת אני אשמח להבין למה בעיקר כי אנחנו בעצם עדיין לא
שיפרנו ,הרי יש גם את התשתיות הקיימות ויש גם את הסיבים האופטיים
שהם כמובן אמורים לשבת להבנתי על אותם חיישני תנועה מדידת זיהום
אוויר וכו' ,מדוע העומס הגדול הזה? אני יכולה להגיד לכם שאני ראיתי ורק
לצורך העניין וזה הסיבה בעיקר שהסבתי את תשומת ליבכם לזה בתוך
כמעט ,כמעט בתוך ,זאת אומרת עמודי תיאורה בתוך בניינים שממש
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מסתכלים לתוך חדרי שינה של אנשים אפילו לא ברחוב .השאלה למה צריך
כל כך הרבה מזה זה מה שאני שואלת.
שמוליק :

המקרה שאנחנו משדרים הספקים מאוד ,מאוד נמוכים ,שיטת השידור היא
יותר בצורה כזאת של שרשור בין עמוד לעמוד כדי להגיע למרכזייה ששם
נמצא הבקר ,והקר עובד על סים של תדר רגיל ,לכן אנחנו שמים על כל עמוד
כדי שעמוד אחד ישדר לעמוד השני את כל התוכן שנמצא בעמוד השני ואז זה
יגיע לבקר והבקר מעביר אלינו צנתורים ואת הסים .היתרונות זה שאנחנו
נוכל להתשמש בכל עמוד ועמוד לחשמל אותו מתי שאנחנו נצטרך גם ביום,
בדרך כלל עמודי התאורה לא פועלים ביום אין חשמל ביום העמודים פועלים
רק בלילה אם אנחנו רוצים להתקין לדוגמא מצלמה על עמוד אני יכול
לשלוט על אותו עמוד ברמת עמוד הבודד לאותו עמוד לתת חשמל ולשאר
העמודים לא לתת ,אני יכול גם לעמעם פנסים מתי שאני רוצה ,לדוגמא
בפארק ולחסוך חשמל.

מאיה כץ:

שמואל אני הבנתי אני אחדד יותר את השאלה ,האם העוצמה הזאת של 2.4
היא בעצם המחייבת ,גם מבחינת המכרז וגם מבחינת העיריה? כלומר מה
בעצם השאלה שלי שאנחנו לא מתחילים עם  2.4וממשיכים מה שנקרא בלי
עצירה?

שמוליק:

לא ,זה התדר .2.4

מאיה כץ:

האם הוא ישאר באופן קבוע ומתמיד.

יהונתן יעקובוביץ :האינטגרציה בסופו של הרכיב שיש שם,
שמוליק:

אנחנו מדברים על הקרינה ,הקרינה היא  1.200מהתקן הקיים.

מאיה כץ:

כן אבל התקן הוא עולה ויורד ,עולה ויורד.

שמוליק:

זה תלוי במרחק שאת נמצאת מעמוד.

מאיה כץ:

יהונתן יסביר את השאלה שלי יותר טוב.

יהונתן יעקובוביץ :השאלה היא הרי בסופו של דבר יש רכיבים בתוך המכשיר הזה כמו כל
רכיב למשל בראוטר ביתי הוא גם מכוון לאיזה שהם תדרים שמשרד
התקשורת מגדיר אותם אחרת הוא לא עובר את התקן של מכון התקנים,
אבל אותו מכשיר יכול גם לשדר בתדרים אחרים ופה השאלה עולה האם
המכשירים האלה שכרגע מוגדרים לתדרים מסוימים האם יש להם את
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היכולת להתאים את עצמם גם לתדרים יותר גבוהים אחרים שמתאימים
לשטח?
שמוליק:

אני אצטרך לבדוק.

שאילתה מס' .8
ג'ו ניסימוב:

שאילתה מס'  8על ידי מאיה כץ גני ילדים פרטיים ,בגני הילדים הפרטיים
בהרצליה אינם חלק ממערכת החינוך העירונית כך קבעה המדינה ,בישיבת
העדכון נאמר לנו כי ישבו עם נציגות הגננות הפרטיות בעירייה ובצעד נכון
וחשוב החליטה לראות כיצד לראות לסייע ,ישנם הרבה מאוד עסקים בעיר
וצריך לעזור לכולם עד כמה שניתן ומתאפשר ,גני הילדים הפרטיים הם חלק
משמעותי בהחזרת השוק לעבודה ובעיקר בהקלה מסוימת על עומסים
הכלכליים של ההורים ,גנים פרטיים מעמיסים כעת הרבה עלויות על ההורים
בעיקר בשל חוסר וודאות תכנונית ,וצמצום כמות הילדים שיכולים להשתתף
בפעילות .מסתבר כי לאור המצב הכלכלי יש הרבה פעוטונים ישנה הזדמנות
לעירייה לבחון משא ומתן מול גננות פרטיות שירצו להסב את העסק הפרטי
למעונות יום ,פעוטונים עירוניים בהתאמות הנדרשות ,תהליך זה יכול לחסוך
לעירייה הרבה משאבים ,לסייע לגננות לא לסגור את הגנים ולתת מענה
למשפחות ולילדים וכמובן הפחתת עלויות משמעותיות בתשלומים השוטפים
של ההורים .כולנו מכירים את המצוקה שיש בנושא גני ילדים פרטיים,
העלויות הגבוהות וחוסר האחריות שהמדינה לוקחת על הנושא הזה ,וכך
הלאה ,יש לעיריית הרצליה הזדמנות להיות פורצת דרך ,אבקש לשאול את
השאלות הבאות :אחד מה הוחלט לבצע מתוך הישיבה שהתקיימה איתן?
שתיים האם העירייה שקלה רעיון שבו יפנו לגננות הפרטיות שמפעילות גנים
ויהפכו אותם בשיתוף פעולה עם העירייה למעונות יום עירוניים? ,זה פתרון
שיכול לסייע בהפחתת העלויות וגם בהגדלת מעונות היום של העירייה ,וגם
פתרון כלכלי לגננות שיסכימו להיכנס לתהליך כזה וכמובן להפחתת עלויות,
האם העירייה יכולה לסייע בהצבת רולאפים של הסברים בכניסה לגנים
בהתאם להנחיות חומרי חיטוי שעלותה מאוד יקרה ובעיקר סיוע באיתור
מבנים ראויים בתשלום ולפתור את נושא צמצום מקומות הילדים? ארבע
אם ראש העירייה או מנכ"ל העירייה מוכנים להקים ועדה מקצועית ייעודית
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לבחינת הנושא בפרק זמן של שבועיים כדי לקבל החלטה האם פתרון זה יכול
להיות יעיל וישים לכל הגופים? .כידוע גני הילדים הפרטיים אינם כפופים
למרבה הצער למערכת החינוך העירונית ,עם זאת ראש העיר הנחה כי אגף
החינוך יתמוך בכל דרך אפשרית במערכת זאת .יצוין כי בעבר הותקנו לחצני
מצוקה בגנים אלו ונערכו ימי עיון והדרכה לצוותים החינוכיים .הושגו
מחירים מוזלים של רכישת ציוד מגן לפי מחירי העירייה ,התקיימה ישיבת
הדרכה עם פסיכולוגים התפתחותיים מהשפ"ח הועברו הנחיות והדרכות
בנושא הכנת הגן ,וחזרה לשגרה הועברו מערכי הסברה לגבי תזונה ,מדובר
בשיקול עסקי טהור של בעלי הגן ,בעלות הגן לא הביעו עניין כזה בשיחות
שהתקיימו איתנו .שלוש הוצע לנציגי הגנים להעביר לנו כתובות של גנים
סמוכים למבנים לטובת הסיוע העירוני בנכסים באופן זמני כדי לממש את
מתווה החזרה לשגרה עם משרד הבריאות ,בשל החזרה לשגרה הצורך
התייתר בשלב זה .ארבע ראש העיר הנחה כי תתכנס ועדה כזאת של צוות
מקצועי ובימים הקרובים תקבע פגישה נוספת שלה.
מאיה כץ:

קודם כל תודה על התשובות ואהוד הרי אנחנו התחלנו את זה עוד במועצה
הקודמת את השיח על זה .אני חושבת לפני שאני אגיע לשאלה הבאה כי זה
חשוב שיש פער בין מה שהעירייה מוכנה לתת לבין מה שעובר לגננות ,אני לא
יודעת דרך איזה מסרים אתם מעבירים את זה ,זה לא מגיע לגננות בשטח
וחבל ,בסדר ,חבל אני קיבלתי בקשה לצורך העניין לרול אפ ,אוקיי מגננת
פרטית חבל שזה לא מגיע אליהם בעיני זה פספוס אדיר.

אהוד לזר:

אנחנו עובדים דרך שלושה ארגונים שכרגע פועלים בעיר אנחנו מנסים דרך
הארגונים האלה אין לנו דרך ליצור קשר עם כל גן וגן כי המידע הוא חסר,
ביקשנו מהנציגים להשלים את המידע כדי שנוכל להיות איתם בקשר ישיר
עם המוסדות האלו ,אז אנחנו נשמח כמובן אם יש.

מאיה כץ:

נעביר אליכם את הפניות כי זה באמת חבל זה פשוט פספוס אדיר בעיני
הקצר הזה בתקשורת.

משה פדלון:

מאיה ברשותך מי שהחליט על ליווי הגנים ועל חיבור שלהם זה אני עוד בקיץ
הקודם.

מאיה כץ:

משה אני אמרתי כל הכבוד אתה לא היית פה כדי להקשיב.
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משה פדלון:

אני יצאתי אני רק בא ואומר.

מאיה כץ:

אני אמרתי שנעשתה עבודה מאוד טובה ,עוד בהמשך לישיבת המועצה
הקודמת ואהוד ועדכנתם אותנו בזום שדיברנו על הדברים האלה .הפספוס
בעיני שזה לא ירד לשטח וזה מה שאמרתי לאהוד כרגע ואז אתה כנראה
נכנסת ,יש המון גננות שרוצות וכנראה משהו בין השיח שאתם מנהלים
בשטח עצמו לא ירד זה הבעיה בעיני ואז אהוד אמר.

אהוד לזר:

יש שלושה ארגונים פשוט שמארגנים אותם ,ויש כאלה שנופלים בדרך אז אם
יש פניות נשמח לקבל.

מאיה כץ:

אני לצורך העניין קיבלתי כמה פניות אחת רוצה רול אפ אני יודעת שהעירייה
נותנת רול אפ אז איפה הקצר בתקשורת בין הארגונים האלה לבין השטח?

אהוד לזר:

יש כמו שאמרתי שלושה ארגונים ,מעבר לזה יש כאלה גנים שהם לא
מרגישים צורך להיות מאורגנים כי הם עסק לכל דבר אז הם לא מרגישים
אין לנו דרך להגיע אליהם שמית.

מאיה כץ:

בשמחה .השאלה שלי הרלבנטית יותר מתייחסת לסעיף שתיים תראה אליי
פנו כמה גננות שמאוד היו מעוניינות להיכנס לתהליך של לראות איך הן
הופכות דווקא מביאות את המשאב כן העסקי הפרטי שהן בנו עם הגן ועם
הכל והופכות להיות חלק מתוך המארג בעצם של גן עירוני על כל המשתמע
מזה .אני חושבת שכן.

יהודה בן עזרא :אנחנו מוכנים להיכנס למשא ומתן על כל העניין הזה.
מאיה כץ:

אני אשמח תודה רבה זה ווין ,ווין לכולם זה גנים קיימים שחסרים גם ככה
לעירייה עם פיקוח ,עם הכל אני חושבת שזה נפלא.

משה פדלון:

זוכרת את הסיפור של נעמ"ת שנטש בניין ביולי ואני באוגוסט פתחתי.

מאיה כץ:

אני חושבת שהסיפור של הקורונה הגיע להבנה בגלל אצל הרבה מאוד גננות
פרטיות שרובן גם אמהות צעירות בין היתר שהן אמרו יש לנו כבר בנינו את
הגן שלנו יש לנו הרבה ילדים ,היינו שמחות גם אולי להרוויח פחות ברמה
העסקית אבל כן לקבל מעטפת של עירייה ,וזה ווין ווין לכולם ואני שמחה
ואני אחבר ואעשה את הקישורים.
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שאילתה מס' 9
ג'ו ניסימוב:

גרי ישיבות זום ,ישיבות הזום הפכו לחלק משמעותי מחיינו בעיקר בזמן
הקורונה ,עיריית הרצליה ככל העיריות קיימו ישיבות בזכות כלי זה שייסע
לתקשורת מהבית ,כלי זה גם סייע בעיקר להרבה חברי מועצה להמשיך את
פעילותם כרגיל בלי לעצור את יום עבודתם ולהגיע פיזית לישיבות ,ישנם
ישיבות מורכבות בהם שימוש בזום יותר מורכב אך ישנם ישיבות רבות
בעירייה שכלי זה יכול וצריך לשמש את חברי המועצה בימים שכתיקונם,
נדרשים להגיע בשעות הצהריים באמצע יום עבודה ,ו ...נפגעת בשל
הי עדרותם .ראינו שזה אפשרי ולעיתים גם אפקטיבי ויעיל יותר .אחד האם
בכוונת העירייה להמשיך ולאפשר לחברי מועצה להשתתף בועדות ווידאו
במסגרת הזום גם בהמשך הקדנציה? שתיים במידה ולא מדוע? תשובה:
ישיבות בהיוועדות חזותית אינן מתאימות לכל נושא ,ועניין מעבר לקשיים
הטכניים שהתעוררו בהפעלתן ,הנושא יבחן בהמשך על כל היבטיו ומכל
מקום מצריך קביעת נהלים מתאימים ,הפן הטכני יש לציין שזה לאו דווקא
זום ניתן להשתמש גם בטימס של מייקרוסופט .עד כאן גרי.

משה פדלון:

אתמול עברה בקריאה ראשונה בכנסת החלטה שישיבות מועצה בזום זה
התקבל.

עו"ד ענת בהרב :זה עבר רק בקריאה ראשונה בלבד ,זה רק ביחס לישיבות מועצה וגם מוגבל
בתקופה בטח בתקופה שלא תהיה הקורונה ,כשהיא תחזור זה כבר לא יהיה
בתוקף.
משה פדלון:

זה יעבור גם קריאה שניה ושלישית ,בסדר.

גרי גוזלן:

לצורך העניין אני היום חבר דריקטוריון בחברה לפיתוח הרצליה ,והישיבות
נקבעות מפעם לפעם בלי להתייעץ עם הרבה חברי הועדה ולא יכולים כולם
להגיע בשעות וזה היה מאוד ,מאוד מקל אם היינו עושים את זה בזום.

עו"ד ענת בהרב :ישיבות הדירקטוריון החברות העירוניות פועלות לפי התקנון אז תלוי מה
התקנון שלהם מאפשר או לא.
גרי גוזלן:

אפשר לעשות שינוי תקנון עכשיו עשו שינוי תקנון ,זה היה קצת מסובך
בסדר.

עו"ד ענת בהרב :קודם כל זה בעיה גדולה ,ושנית.
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זה מסובך לקבל את האישור של משרד הפנים.

יהודה בן עזרא :גרי ככל שאתה מבין יותר טוב לי לראות חלק מהאנשים בזום זה גם יותר
יעיל אגב עכשיו ברצינות זה מאוד יעיל רק הטכנולוגיה קצת בעייתית.
גרי גוזלן:

לגבי טכנולוגיה יש המון טכנולוגיות אחרות ,אפילו רשמתם פה כמו שקראו
לפלאפון פלאפון אז לזום קוראים זום.

יהודה בן עזרא :אנחנו בודקים איך זה נקרא
ג'ו ניסימוב:

טימס כבר השבוע נתחיל לעבוד בעירייה בקבוצות קטנות לראות איך זה
עובד אנחנו משתדלים.

שאילתה מס' 10
ג'ו ניסימוב:

שאילתה מס'  10איל היערכות מוסדות החינוך בעיר לחזרת מערכת
הלימודים בימים אלו בתקופה הקרובה ,כידוע חוזרים בשעה טובה תלמידי
הרצליה למוסדות החינוך בימים האלה והם צפויים ללמוד בהם בשבועות
הקרובים בתנאים ידועים כשגרת קורונה והחום הכבד המאפיין את ישראל
תמיד בתקופה זו של השנה ובפרט השנה ,אני רוצה לשאול את הדברים
הבאים בעניין היערכות מוסדות החינוך ותנאי חזרתם של תלמידים
למוסדות .אחד האם נערכה העירייה להציב מתקנים עם אלכוהול ג'ל
מטעמה בכל מוסדות החינוך בעיר ,אם לא מדוע ומתי בכוונתה לעשות זאת
אחריות העירייה לשים אלכוהול ג'ל בכל חדרי הכיתות והשירותים
ובמוסדות החינוך ,למרות שכל תלמיד יגיע עם ג'ל שלו ושכלי ניקוי שלו לא
ראויה שכן יש להניח שלצערנו לא כולם יביאו שכן עלות האלכוהול ג'ל ..
למשפחות והיא תקשה אליהם .שתיים האם נערכה העירייה לחלק מסכות
לתלמידים בכניסה למוסדות חינוך? אם לא מדוע ומה בכוונתה לעשות מתי
בכוונתה לעשות זאת? באחריות העירייה שהתלמידים יהיו בחדרי הכיתות
במוסדות החינוכיים עם מסכות ,לא ניתן לסמוך על כך שכל תלמיד יגיע עם
מסכה משלו ,וכן עלות המסכות לכל יום לימודים לכל התלמידים במשפחה
תקשה על המשפחות של התלמידים ותקשה עליהם .שלוש מה בכוונת
העירייה לעשות בעניין חובת חבישת מסכות עם חלונות פתוחים והחום
ה כבד? זאת היות וההנחיה קיימת בעניין העדר חובה לחבישת מסכות
מסתיימת בסוף השבוע הקודם ,כרגע כמו כן מה התכנית של העירייה עם ימי
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החום ימשכו גם לאחר סוף השבוע ,כיצד רואה העירייה את סיום שנת
הלימודים? ארבע האם העירייה התארגנה להחזיר חלק יחסי של תשלומי
ההורים אם לא מדוע? ומתי בכוונת העירייה לעשות זאת מבלי שמוסדות
החינוך עצמם ותפקודם יפגעו ,בהרצליה קיימים לצערנו בימים אלו הורים
בלתי מועסקים ועצמאים שאיבדו את מקור פרנסתם ,וכל הוצאה שנחסכת
היא חשובה למשפחה .האם הטיולים שכבר התקיימו והיו מתוכננים בסוף
השנה יתבטלו? שאלה לגבי מסע לפולין ,מסע ישראלי ,מסיבות סיום אם הם
לא מתקיימים או לא יתקיימו האם יוחזר הכסף להורים? האם נערכה
העירייה להחזיר את הכסף להורים בלי שמוסדות החינוך עצמם ותפקודם
יפגעו? מתי יוחזר הכסף להורים ברוב הסעיפים לא ניתן להעביר יתרות לשנה
הבאה .שש כיצד מתכננת העירייה את התארגנות מערכת החינוך לחודש
יולי ,יתרת החופשה .תשובה :בכל בתי הספר וגני הילדים בהרצליה סיפקנו
ציוד רפואי הכולל בקבוקי אלכוהול ג'ל ,מגבוני חיטוי ,מסכות שקופות
לצוות ומסכות כירורגיות לתלמידים שלא הגיעו לבין הספר עם מסכה .לגבי
המתקנים בהם הותקנו בכל מוסדות החינוך ,בכל מוסד חינוכי יש מלאי של
מסכות לילדים שלא מגיעים עם מסכה מסיבות שונות .שלוש נמתין להנחיות
משרד הבריאות .ארבע כספים ששולמו עבור פעילות שלא התקיימה יוחזרו
להורים בהתאם ,חמש אנו ממתינים להנחיות משרד הבריאות ומשרד
החינוך .לשאלה שש התשובה אגף החינוך ערוך להמשך לימודים בהתאם
להנחיות משרד החינוך ,כמו כן אגף החינוך נערך להמשך הצהרונים על פי
הצורך.
איל פביאן:

אחד תודה על התשובה .סך הכל בסדר יש פה יותר מידי המתנה להנחיות של
משרד הבריאות משרד החינוך קיוויתי ליותר תשובות מהעירייה אבל זה
בסדר .היות והדיון הוא קצר אני אקצר כרגע היות ואני צריך לערוך את זה
כשאלה אני אערוך את זה כשאלה .האם העירייה נערכה לחלק בחודשים
הבאים כמויות אלכוהול ג'ל ומסכות פנים במוסדות החינוך בכמות שתספיק
להרבה מאוד תלמידים עד כדי מרביתם? אני רואה שאתה עושה עם הראש
אני שמח אני לא מרגיש את זה בשטח ,אם נערכים בימים האלה.
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יהודה בן עזרא :למה אתה משמיץ אנשים פה קורעים את עצמם .מה זאת אומרת אתה לא
מרגיש את זה בשטח יש בית ספר שאין בו אלכוהול ג'ל ומסכות? אתה יודע
מה קורה בכל הארץ?
איל פביאן:

סליחה מר בן עזרא ,סליחה אם אתם רוצים לעבור לנהל את הדיון בצורה
כזאת אז אני אעבור לדיון מהסוג הזה כי זה מה שאתם אוהבים אני עד
עכשיו ישבתי בשקט,

משה פדלון:

באיזה בית ספר יש בעיה?

איל פביאן:

יש במוסדות החינוך בהרצליה.

יהודה בן עזרא :תן דוגמא.
איל פביאן:

אחד אני אתן לך הרבה דוגמאות .אני אתן לך הרבה דוגמאות מה אתה קופץ
בחטיבת שמואל הנגיד הוציאו הנחיה לכל התלמידים לבוא מהבית עם
אלכוהול ג'ל ומסכות ,במוסדות חינוך אחרים תלמידים שלא באים עם
אלכוהול ג'ל ומסכות לא מקבלים ,סומכים על ההורים והילדים שיקבלו את
זה ,זה הסגנון דיון שלכם פה אתם תקבלו סגנון דיון דומה ,אני התחלתי
לשאול שאלה והמנכ"ל שלך שלא יודע את מקומו ולא מכבד פה את חברי
המועצה באופן קבוע התחיל לקפוץ ,אני מבקש שתענו לשאלות בצורה
מכובדת של חברי מועצת העיר .אני שאלתי שאלה פשוטה האם עיריית
הרצליה ערוכה בחודשים הקרובים לזה שכל התלמידים בעיר יכנסו
למוסדות החינוך ויהיה אלכוהול ג'ל ומסכות.

משה פדלון:

אני אתן לך תשובה בעיריית הרצליה יש מסכות ואלכוהול ג'ל ומסכות
שקופות ומדי חום יותר מבית החולים תל השומר זה הנחת יסוד למה? יש,
יש במחס נים המחסנים מלאים ככה .דבר נוסף אני כאיש רפואה ,אני בניתי
תקן מסודר יחד עם מנהל יחידת בריאות שקבעתי שבכל בית ספר יהיה מד
חום ,יהיה אלכוהול ג'ל בכל כיתה ,יהיה אלכוהול ג'ל כ  -ספייר למנהלת,
יהיו מסכות רזרביות את כל זה שלחנו על ידי רצים מיוחדים ב –  32ארגזים
מסודרים ,בנוסף היו הנחיות למנהלות מה לעשות ואיך לעשות.

איל פביאן:

אתה לא עונה לשאלה שלי אני שאלתי .השאלה שלי היא פשוטה אם בזמן
הקרוב בעוד שבוע או בעוד חודש  90%מהתלמידים יגיעו למוסדות החינוך
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בלי זה ובלי אלכוהול ג'ל האם יהיה מה לתת להם זאת השאלה? לא במחסני
העירייה בבית הספר.
משה פדלון:

יש לי פה בעיריית הרצליה ציוד יותר מבית חולים תל השומר .דבר נוסף
הנחיתי את מנהל יחידת הבריאות לתת מה שנקרא דחיפת ציוד ,הוא דוחף
כל שבוע אלכוהול ג'ל מסכות ,כפפות ,כל מה שצריך לבית הספר אנחנו אלה
ששולחים ,אנחנו אלה שמתקצבים,

איל פביאן:

התשובה שלך היא כן?

משה פדלון:

בוודאי ,בוודאי.

איל בפיאן:

כי בשטח כרגע זה לא ככה אם התשובה היא כן תודה רבה.

ירון עולמי:

התלמידים מביאים את זה מהבית.

איל פביאן:

מי שאין לו כי אי אפשר לסמוך על זה שהתלמידים יבואו עם זה מהבית.
אתה שלחת בקבוצה של חברי מועצה בקורונה סרטון מסינגפור או מסין איך
תלמיד נכנס ומחטאים אותו בכניסה למוסד חינוך ,הוא אומר שיש לו
במחסנים ציוד תחלקו אותם לבתי ספר.

משה פדלון:

אבל איל ,איל ,איל ,לכל מנהלת נתנו עוד  50מסכות רזרבה ,במקום שיש
חוסר של ציוד המנהלת מתקשרת לאגף החינוך ותוך שעה מהבקשה ציוד
נדחף יש פה נהג מיוחד ,שזה התפקיד שלו לבוא ולחלק ציוד בדחיפה.

איל פביאן:

אתם מחכים לבקשה של המנהלת?

משה פדלון:

היא קיבלה את כל הציוד מראש.

איל פביאן:

תודה רבה על התשובה ,ולגבי ההתנהגות של מנכ"ל העירייה אנחנו נעשה פה
דיון בקרוב .תודה

דנה אורן -ינאי :סליחה משה גם בדיונים קודמים שהיו כאן עם שני הצדדים אני חושבת
שהיתה פה דרישה מא וד ברורה של כבוד והדדיות עם כל הכבוד השאלות
שלנו מ ...כחברי מועצה הכי נוקבים לקרוא תשובות אני לא אקבל את זה
שאנחנו נמצאים בישיבת מועצת עיר ויבואו למנכ"ל בטח לא אחרי תקופה
כזאת ולהגיד שהמנכ"ל לא יודע את מקומו עם כל הכבוד.
משה פדלון:

אתה אומר שאתה בא מהשטח.

מאיה כץ:

איל גם אני מהאופוזיציה חברה טובה של מנכ"ל העירייה ואני חושבת
שהעירייה מדברת בשם כולם אז זה מספיק.
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איל פביאן:

ככה לא מתנהגים.

משה פדלון:

איל ישבו פה אנשים עד שתיים שלוש לפנות בוקר והכינו את הארגזים ואתה
אומר שאין.

דנה אורן-ינאי :אתה מדבר על חינוך אתה מדבר על בתי ספר ואתה מדבר ככה לאדם שנותן
את כל כולו למען תושבי הרצליה.
איל פביאן:

למי אין פה דרך ארץ?

דנה אורן-ינאי :לך איל ,אין לך דרך ארץ.
איל פביאן:

אני יזרוק דיון.

עופר לוי:

על מה תפסיק אתה ממציא את הדברים תן בית ספר שפנה אליך ,איזה בית
ספר פנה אליך .אתה ממציא.

איל פביאן:

אתם תתנו תשובות כמו שצריך ,אתה רוצה דוגמאות משפחות משמואל
הנדיב קיבלו הוראה להביא מהבית אלכוהול ג'ל ומסכות.

משה פדלון:

שקר וכזב .איל זה שקר וכזב.

עופר לוי:

ילד ששוכח יש בבית הספר.

דנה אורן-ינאי :אני מבקשת שהשיח פה יהיה מכובד ומכבד ולא משנה אם שליח ציבור.
(מדברים ביחד)
משה פדלון:

איל תאמין לי בריאות הילדים חשובה לי ומה שאנחנו רכשנו בעיר הרצליה
שום רשות לא רכשה בכמויות שחילקנו כמויות היסטריות כולל לבית הספר
וגני ילדים גם .כן לקחנו מקדם ביטחון שאם ילד מגיע ללא מסכה המנהלת
תוציא ותיתן לו.

עופר לוי:

איל תתנצל זה לא בושה ,תתנצל בפני מנכ"ל העירייה.

איל פביאן:

אתה רוצה שמישהו פה יתנצל ,שמנכ"ל העירייה יתנצל בפניי עכשיו על איך
שהוא דיבר.

מאיה כץ:

ראש העיר אני חושבת שהדיון הזה צריך להיפסק.

משה פדלון:

אני לא יודע אם יש במדינת ישראל ראש רשות שהלך למרכז המרכזי של
משרד הבריאות והוציא משם משאיות של ציוד לעיריית הרצליה לא תמצא
דבר כזה ,אני קיבלתי את זה הכל למען הילדים שלנו תאמין לי.
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סעיף ד' – הצעות לסדר
ג'ו ניסימוב:

הצעה לסדר נתחיל עם זאת של יריב ,טיפול במשפחות אבלות עיריית
הרצליה יריב בבקשה.

יריב פישר:

טוב מי שלא קרא את ההצעה לסדר חוזרים ואני ממשיך את מה שקרה פה
קודם מצב נורמלי אנחנו מקבלים שאילתות והצעות לסדר זה מצב נורמלי
אני מבין שזה קצת מעצבן אתכם אבל מבחינתנו חזרה לשגרה היא חלק
מהדברים שאנחנו עושים .אין פה שום עניין של לא מעריכים את מה שנעשה
כאן בעירייה בתקופה המאוד ,מאוד קשה שכולנו עברנו .בוא נעבור להצעה
לסדר הנושא הזה עלה נדמה לי לפני חצי שנה כאן במועצה שאלתי אותך
משה האם עיריית הרצליה מתכוונת להעביר את האחריות לפי מה שנקרא
ימי האבל למועצה הדתית אמרת שכן ,ואני מאוד מתנגד לנושא הזה ,מי
שלא מכיר עיריית הרצליה בנתה .עיריית הרצליה בנתה בשנת  2011את בית
העלמין העירוני וכולנו היינו גאים בזה ומי שלא יודע עיריית הרצליה עבדה
מאוד קשה לעשות את זה ,היתה הראשונה בארץ שבנינו בית עלמין עירוני
עם כל המשתמע בזה ,והיינו מאוד ,מאוד גאים בעניין הזה .מבחינתנו עיריית
הרצליה היא עיר חילונית ,וזה מה שהיה מאוד חשוב בהקמת בית העלמין
הזה .הנושא של ליווי משפחות אבלות שכרגע קרה להם הנורא מכל נמצא
בהרבה מאוד עיריות אני חושב שזה טיקט המודל וטיקט המודל זה דבר
נהדר והוא מאוד ,מאוד חשוב יש הרבה מאוד ערים למעשה שגם המשיכו את
המודל הזה לא רק מעניקות את הסיוע הראשוני שזה כיסאות ,לא רק את
המודל הראשוני שזה בעצם אנחנו עושים כאן שזה סיוע של כיסאות מים
ועזרה שכזאת אלא ממשיכים את המודל הזה עם עמותות שבעצם מלוות את
המשפחות האבלות לבירוקרטיה שקיימת ללא הפסקה אם זה ביטוח לאומי,
בירוקרטי ה נוספת שקיימת ללא הפסקה ,מקומות עבודה ,ארנונה למיניהם
ויש עיריות שממש לקחו את זה מקום אחד קדימה ועושות ליווי משמעותי
למשפחות האבלות .אני חושב שזה מה שאנחנו עושים כאן הוא מאוד ,מאוד
חשוב ,הוא חילוני ואני לא מבין את העניין שאנחנו רוצים להעביר את העניין
שאנחנו רוצים להעביר את הדבר הזה למועצה הדתית.
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חברים בואו נדייק בואו נתחיל מזה שמי שיזם את הגמ"ח כמו שהוא זה אני,
מאוד חשוב .פעם נוספת אני אמרתי שאני רוצה שהמועצה הדתית תסייע
בכסף אני במשא ומתן עם דמתי וחס שיבוא ויתקצב את הגמ"ח ,זאת
אומרת אדון אילן יתן את הציוד הקבלה תעבור לזה ,למה לא? אתה לא בעד?
גם במשבר קורונה.

יריב פישר:

למועצה הדתית כרגע אין כסף אתה נתת להם תקציב עכשיו ,אנחנו בעצם
נתנו להם תקציב.

משה פדלון:

אני נתתי להם תקציב כיוון שהמדינה החליטה לתת להם תקציב לא אני
החלטתי ,המדינה החליטה לתת להם תקציב זה לא אני בוא נדייק.

יריב פישר:

אני אחדד את העניין אתה רוצה לקחת מהם כסף תיקח כסף הטיפול נשאר
כמו שהוא היה ונמשיך בו היום.

משה פדלון:

בוא נבין הטיפול הוא מיטבי ,הוא טיפול מצוין אילן זהבי ו ..עושים עבודה
מצוינת ,מגיעים לבתי המשפחות תוך חצי שעה מרגע הפטירה מטפלים בהם
בכל מכל כל וזה ימשך.

יריב פישר:

זה נהדר ,זה מרגש זה נשאר בידי העירייה?

משה פדלון:

זה נשאר בידי העירייה ,אני בא ואומר גם במשבר קורונה הנוכחית פניתי
למועצה הדתית וקיבלתי תקציב למזון לנזקקים הם עזרו לי ,מה זה לא טוב?

יריב פישר:

אם זה נשאר בעירייה זה בסדר.

יהודה בן עזרא :זה ממשיך באותה מתכונת.
משה ועקנין :יריב אני רוצה להוסיף מילה אחת כיו"ר התאגיד ,כיו"ר התאגיד אני יכול
להבטיח לך שהשירות נשאר בידי התאגיד ,השירות הטיפול במשפחות
האבלות ,יש לנו שירות מיטבי לכולם ,גם קבורה אזרחית גם קבורה
אורתודוקסית ואין לנו שום בעיה בזה אף אחד לא מעביר את זה לשום
מקום זה נשאר בעירייה אין לך מה לדאוג.
יריב פישר:

אני מחדד עוד פעם הנושא הזה עלה כי בישיבה נאמר.

משה ועקנין :ראש העיר אמר שהוא רוצה השתתפות כספית זה מה שהוא רוצה.
יהודה בן עזרא :אמר ראש העיר זה ימשיך לעבוד באמצעות תאגיד הקבורה כמו שהיו שנים
אחורה.
משה פדלון:

תסיר את ההצעה מסדר היום.
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יריב פישר:

אני מסיר אותה.

ג'ו ניסימוב:

רונן שאילתה שלך לגבי מכרזי העירייה בבקשה.

רונן וסרמן:

סליחה ההצעה לסדר מכרזי העירייה ,את ההצעה לסדר בנושא מכרזי
העירייה שלחתי בערך לפני שלושה וחצי חודשים ,כחבר בוועדת המכרזים
אני נתקלתי בהרבה מקרים שבהם לא נגשו כלל מציעים למכרז ,או שניגש
מציע אחד למכרז ,זה יכול להיות שמציע אחד ניגש כי זה באמת מכרז מאוד
מורכב ,או מאוד מסובך או איזה שהוא שירות שהוא מאוד ייחודי אני יכול
להבין את זה ,אבל היו הרבה מאוד מקרים ששירותים שכל חברה יכולה
לתת או הרבה מאוד חברות יכולות לתת בתחום מסוים עדיין ניגש מציע
אחד או אפילו לא ניגש אף אחד ,בעיני יש עם זה איזה שהיא בעייתיות אני
חושב שזה פספוס של כולם ,הפספוס הוא א' של העירייה כי יכולה לקבל
הצעות יותר רבות ולהוריד את המחיר בצורה משמעותית ובצד שני יכול
להיות שהפספוס הוא של חברות קטנות שאם הם היו איך שהוא מודעות
יותר לעובדה שיש מכרז יכול להיות שהם היו נגשים למכרז וגם יכול להיות
שיש איזה שהיא בעיה בתנאים של המכרזים אני לא יודע ,אבל אני יכול
לספר לכם על דוגמא הפוכה שאיפה שהוא בחודש פברואר שהיה מכרז
לתחבורה הציבורית בשבת ,למכרז הזה נגשו  6ספקים שונים אני לא זוכר
בישיבות ועדות מכרזים אף מכרז שהיו  6ספקים שונים שנגשו ,אני יכול
להגיד לכם.

משה ועקנין :בגינון.
רונן וסרמן:

בגינון חוץ מהגינון בוא תראה לי .אני מדבר על התהליך על ההצעות פתיחת
ההצעות היו  6הצעות שנפתחו זה היה מאוד מרשים לראות מהצד את כל
התהליך שבו יש לנו מחיר שהעירייה חושבת או צריכה לשלם ולאט ,לאט,
לאט מבין הצעה להצעה הצלחנו לחתוך בצורה משמעותית את התמחור ,אני
חושב שיש לזה יש לזה באמת יתרונות אין סופיים כי האינטרס של העירייה
שכל מכרז יהיה ככה ,ושהיא תוכל לבחור את הספק הטוב ביותר גם מבחינת
איכות וגם מ בחינת מחיר תחרותי .עכשיו אין ספק שהגשה של מכרז היא לא
עבודה קלה צריך לדאוג לערבות בנקאית צריך לקרוא המון חומר ,צריך
לעמוד בהמון קרטריונים צריך להגיש את המכרז בזמן וצריך לתת הצעת
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מחיר הגיונית אבל באמת אחרי שנוכחתי בהרבה מאוד ישיבות אני נוטה
לחשוב שהבעיה היא לא הקושי להגיש את המכרז אלא פשוט חשיפה שהיא
למספקת לבעלי עסקים רלבנטיים .רשמתי פה עוד כמה דברים אבל אני
רוצה רגע לפני כן לספר לכם שהתייעצתי עם כמה יושבי ראש של
דירקטוריונים של מספר חברות ממשלתיות בארץ והתשובות שקיבלתי היו
מאוד ברורות כל נושא המכרזים טומן בחובו סכנה לאי סדרים רבים ,אני
קיבלתי סקירה על סוגי האי סדרים שכוללת בין היתר תיאומי מחירים
מראש בין חברות מתחרות שמחלקות ביניהם את האזורים השונים בארץ
וסיור משותף של חברות מתחרות שרק אחת מהן ניגשת למכרז וזה על פי
סיכום מראש בין החברות וכן אי סדרים נוספים .אני חושב שהמטרה של
העירייה צריכה להיות הבאה של כמה שיותר מציעים לכל מכרז כדי לוודא
שאנחנו שופדים הסכמות מראש של חברות מציעות ,אני משעתי דוגמאות
של חברות של ארגונים ודירקטוריונים שבעצם דאגו מראש שהמסיירים
בסיור מציעים יגיעו בנפרד כדי שלא ידעו מי הגיע ומי לא הגיע ואפילו דרשו
מהם להגיע בנפרד בשעות שונות ,אני חושב שאנחנו צריכים לפעול כדי לשנות
את הצורה שבה אנחנו עובדים כדי שלכל מכרז יהיו מינימום של מגישים,
שהוא יותר מאחד ,ולכן ההצעה שלי בסופו של דבר ,שהחל מהחודשים
הקרובים ולא יאוחר מחודש ינואר  ,2021יפורסם כל מכרז גם בערוצי המגה
החברתית של העירייה ,ויהיה בכל מכרז סטנדרטי לפחות שלושה מגישים
אחרת המכרז ידחה או יפסל ,במקרים מיוחדים שיוגדרו באופן ברור על ידי
הנהלת העירייה יתאפשר למציע יחיד להגיש הצעה זאת ההצעה שלי.
עו"ד ענת בהרב :אז רונן כמו שאתה יודע כל הנושא של המכרזים הוא נושא שמוגדר
בחקיקה ,בנהלים מאוד ברורים ,כדי שזה יהיה הליך שוויוני ,העירייה לא
מפרסמת מכרז איפה שבא לה ,מתי שבא לה ,החוק קובע איפה מפורסמים
המכרזים ומי שרוצה לגשת למכרזי העירייה יודע איפה למצוא את המכרזים
יש גם אתרים ספציפיים של מרכז השלטון המקומי שמרכזים את כל
המכרזים ושם העירייה עושה את זה .דווקא פייסבוק יכול ליצור איזה שהוא
סוג של חוסר שוויון בין אלה שכן יודעים לגשת למכרזים שם ,וכאלה שלא
יודעים.
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אני מדבר על בנוסף.

עו"ד ענת בהרב :אני אומרת בנוסף אני יודעת אפשר גם ,אתה יודע זה יכול להיות עד אין
קץ ,אפשר גם בטיק טוק ,אינסטרגם כל אחד איפה שיש ,באיזה מדיה,
דווקא מצא חן בעיני בטיק טוק אני עכשיו לומדת את האפליקציה ,אתה
רואה אפילו את השם עוד לא למדתי אבל את הריקודים אני כבר יודעת .אז
לכן זה הליך מאוד מוסדר ,ולכן אנחנו מפרסמים איפה שאנחנו אמורים
וצריכים לפרסם .מעבר לזה מועצת העיר לא יכולה לשנות את הוראות החוק
ואת הפסיקה היא לא יכולה לקבוע לועדת המכרזים שוועדת המכרזים לא
תדון אלא אם יש שלושה מכרזים זה לא סמכותה ,החוק קובע ,החוק נהפוך
הוא החוק ו הפסיקה מחייבים את העירייה לדון גם כשיש הצעה אחת והיא
צריכה לנמק אם היא מחליטה לפסול בגלל שיש הצעה אחת העירייה חייבת,
ועדת המכרזים חייבת לנמק את זה ,לכן מועצת העיר לא מוסמכת לקבל
החלטה כזאת כמו שאתה מציע כאן לכן אני מציעה.
יהודה בן עזרא :רונן אתה רוצה עצה ידידותית.
רונן וסרמן:

אני רוצה רגע לענות ,אני מקבל את העובדה שאנחנו לא יכולים לשנות את
הצורה שבה יש מינימום שלושה מגישים אבל אני כן חושב שאפשר להוסיף
על הצורת העבודה וצורת הפרסום הנוכחית בגלל שבסופו של דבר אני טוען
שיש בעיה והתשובה שלך לא פותרת את הבעיה הזאת ולכן זאת הבקשה
שלי ,הבקשה שלי שאנחנו נקבל החלטה שכל מכרז יפורסם בעוד ערוצים
נוספים תחליטו איזה ערוצים.

משה פדלון:

החוק קובע פרסום בעיתונות המקומית אתה לא יכול לשנות הוראות חוק.

רונן וסרמן:

הוראות החוק אומרות לך איפה אתה חייב ,איפה אתה חייב לא איפה אתה
לא חייב לפרסם ,אני אומר שאתה יכול לפרסם בעוד מקומות ,אני ראיתי
מכרזים שפורסמו בקבוצות וואצפ ,מישהי מהעירייה ראתה איזה שהוא
מכרז איפה שהוא והפיצה בקבוצות וואצפ.

עו"ד ענת בהרב :זה מה שיוצר ,זה מה שיוצר את חוסר השוויון מפרסמים בוואצפ באיזה
קבוצה בקבוצה שלי ,בקבוצה שלך?
רונן וסרמן:

בוא נגדיר איפה כן.

עו"ד ענת בהרב :לא עכשיו אין חוסר שיווין.
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עכשיו יש חוסר שוויון.

עו"ד ענת בהרב :החוק קובע איפה מפורסמים כל המכרזים ,אנחנו מפרסמים בעיתון כמו
שאנחנו צריכים לפרסם ,ויש מקום של בעיתונות יש מקום של הרשות
המקומית ,באתר העירוני הכל מופיע.
רונן וסרמן:

עובדה שאין מספיק מציעים יהודה ולכן צריך לחשוב מחוץ לקופסא אין לך
מספיק מציעים.

יהודה בן עזרא :יש לי הצעה ו גם היועצת התייחסה לזה אנחנו במועדת העיר לא יכולים
לקבל החלטות מעל הראש של ועדת מכרזים ,בוא תסיר את ההצעה מסדר
היום תבוא בצורה מסודרת לועדת מכרזים.
רונן וסרמן:

אני באתי לועדת מכרזים אמרו לי לך למועצה .אני את הדיון הזה ניהלתי
בוועדת מכרזים כבר בינואר.

יהודה בן עזרא :לא בסדר .הדיון צריך להיות בוועדת מכרזים.
איל פביאן:

יש לי שאלה אחרת אני חושב שזה מייעל להבין את הבעיה רונן צודק
בהסתכלות שלו על הבעיה ואני חושב שהיא קצת יותר רחבה יש מקרים
שבהם יש מקומות שיוצאים למכרז ופשוט עומדים ריקים שהמכרז לא
הצליח או שאף אחד לא ניגש אליו וכדומה,

עו"ד ענת בהרב :אתה צודק לפעמים עושים זה ואז לא עומדים ואז מפרסמים מרכז חדש.
רונן וסרמן:

ענת מכרז זה טרמפולינה ,מציע אחד זה מכרז לטרמפולינה זה לא הגיוני.

עו"ד ענת בהרב :אנחנו לא מדברים על מכרז ספציפי יש מכרז אחר שהיו בסדר אז זה מכרז
אחד ויש לך מכרז אחר שהיו  10מציעים.
יהונתן יעקובוביץ :יש יעזור להבין את הבעיה רונן צודק יש מכרזים שהם לא בסדר ואפשר
לבדוק איפה אפשר לתקן אותם.
רונן וסרמן:

יהודה פעם אחת תבוא לקראתי ,אני באתי בהצעה שהיא לא הצעה
פופוליסטית זה הצעה שהיא לטובת העירייה ,לטובת העיר ,בוא נצא
בהחלטה שאנחנו נפיץ את זה בערוצים נוספים נחליט אחרי זה איזה.

יהודה בן עזרא :שניה העיקרון שצריך לפרסם כמה שיותר מקובל אנחנו נקיים ישיבה אצלי
אני אזמין אותה עם הדוברות עם היועצת המשפטית לחשוב מה הם אמצעי
הפרסום הכי טובים .בסדר.
יהונתן יעקובוביץ :הוא צודק החוק אומר שאתה צריך לפרסם את זה במינימום.
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החוק אומר מינימום אני מדבר על יותר.

יהודה בן עזרא :יהונתן נעשה דיון אני אזמין אותו לדיון ,אני מזמין אותך לישיבה עם יו"ר
ועדת המכרזים עם היועצת המשפטית ודוברת העירייה לבדוק איך עושים
את הפרסום הכי טוב.
רונן וסרמן:

מתי?

יהודה בן עזרא :אני אגיד לך שאני אומר שאני קובע אני קובע לא עם כל חבר מועצה ,איתך
אני אקבע.
רונן וסרמן:

מקבל.

יהודה בן עזרא :ירד מסדר היום מסיר את ההצעה.
ג'ו ניסימוב:

גרי טיפול בבעיית התנים.

גרי גוזלן:

נכון שחלקכם או שחלקכם לא יודעים יש בעיה חמורה מאוד באמת של תנים
שפולשים לשכונות הרצליה ,בת ים נכנסים לפחים ,גם בהרצליה הצעירה זה
באמת בעיה של כלל הרצליה .אני מציע שנדון בזה פה בפורום רחב עם בעלי
מקצוע שיכולים באמת לפתור את הבעיה הזאת.

יהודה בן עזרא :נמצא פה ווטרינר בוא תסביר מה עשו הישיבה שעשינו.
ד"ר מורדוך :ראשית חשוב להבין שתנים הם אינם מסוכנים לאדם ,והם בדרך כלל בעיה
מאוד ביישנית שחיה בקבוצות משפחתיות ,אני אומר רק לצורך ההשוואה
ישנם  150מקרים של נשיכת כלבים מזה  15שנה יש מקרה נשיכה אחד של
תן ,אז קודם כל זה חשוב להבין את הנושא תנים גם לא חיים בלהקה הם
חיים במשפחה וטווח הטריטוריה שלהם גודל הטריטוריה שלהם הוא עצום.
הם לא מגבילים את עצמם לטרטוריה קטנה ,הם לא מגבילים את עצמם
לטרטוריה הם יכולים לנוע למרחקים עצומים ובעצם משפחת תנים אחת
יכולה גם להיכנס לטרטוריה של משפחה אחרת וכו' .מה שאנחנו התנים
כנראה כאן על מנת להישאר הם חלק בעצם הגומחה האקולוגית חלק מחיות
הבר בסביבתנו ומה שאנחנו עכשיו מנסים לקדם זה איזה שהוא ,איזה שהוא
פרויקט שבעצם ניתור של התנים בהרצליה ,זאת אומרת ניתור מקצועי על
ידי חברה חיצונית באמצעות מצלמות וציודים וכו' על מנת שנבין קודם כל
את גודל האוכלוסיה ,ובשלב הבא אחרי שנבין את גודל האוכלוסיה ואת
הריכוזים את ריכוז האוכלוסיה ,שלב הבא המטרה לייצר איזה שהיא תכנית
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לגרום לתנים להישאר באזור המחייה שלהם זאת אומרת שלא חלילה לפגוע
בתנים אלא לדחוק אותם חזרה לאזורי המחיה ,מיותר לציין שכרגע עם
הבניה המואצת אזורי המחיה שלהם מצטמצמים ולכן הם נכנסים לשטחי
הא וכלוסיה בחיפוש אחר מזון אם זה מזון חתולים ואם זה פחים וכל מיני
שאריות שהם מוצאים ,חלק מהפרויקט יהיה הגברת המודעות בקרב
האנשים קודם כל שלא ייבהלו מנושא התנים כי הרבה מהבהלה זה חוסר
מודעות ,אנחנו רוצים לערב את האוכלוסיה ובמיוחד את הגיל הרך בבתי
הספר על מנת להגביר את המודעות ,ובשאיפה לייצר פחים שהם ניתנים
לסגירה ופינות האכלה לחתולים שלתנים קשה יותר להשיג מזון זה איזה
שהוא פרויקט שהוא רב שנתי הוא לא ,הוא אורך זמן זה לא ביום אחד
שעיקר העניין שבו זה עירוב הקהילה.
גרי גוזלן:

זה חיה שלא תוקפת לא חיות ,לא חתולים?

ד"ר מורדוך :תן יכול לתוקף ,יכול לתוקף חיות אחרות וחתולים הוא יכול לתקוף במקרים
נדירים אבל הם קיימים ואם אנחנו נייצר תכנית שבו התן הוא לא בא על
מנת לתקוף את החתול כנראה אלא הוא מגיע לפינות האכלה ,חלק מהתכנית
זה באמת לעשות סדר גם בנושא פינות האכלה ולייצר תחנות שלתן קשה
להגיע למזון אלא אם הוא ימצא עניין .הגשנו תב"ר לאגף שאיפ"ה ל – 2021
למטרת ניתור שזה השלב הראשון.
יהונתן יעקובוביץ :אנחנו לא נתווכח איתך אתה איש מקצוע אנחנו מדברים על דברים מה
שנקרא ברומו של עולם אבל בסופו של דבר אני מדבר בתור תושב בשכונת
נוף ים שנ מצא בחזית של הבעיה הזאת אני חושב שהתיאור שלך קצת לא.
אני אומר בתור מישהו שגר בחזית של הבעיה הזאת אני חושב שהתיאור שלך
הוא נכון מקצועית אבל מה שקורה אצלנו בשכונה הוא בעייתי יש תקיפות
של בעלי חיים ,אני לא יודע ,אני עדיין לא שמעתי שתן תקף איזה ילד או
משהו כזה אבל אוי ואבוי אם הדבר הזה יקרה ,אני יודע שיש לא מעט תנים
שכבר זוהו עם מחלת כלבת וכדומה ,יש כל מיני סיכונים בזה שחיות בר
נמצאות בכלל חיות בר נמצאות ,דנה דיברה לפני כן על הנחשים אני כמובן
לא בא בשביל לבקר אותם אבל לבוא ולהגיד לי תשמע יש לך שטחי מחייה
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תנסה לקחת אותם לשטחי מחייה אחרים אני לא יודע על איזה שטח מחייה
אתה רוצה לדחוף אותם מהאזור שלנו.
גו' ניסימוב:

שפיים ,שפיים.

יהונתן יעקובוביץ :שפיים כן בטח שישמרו שם על עצמם .זה בעיה אני לא מתווכח עם
העובדות שאתה מדבר עליהם אבל פרקטית.
ד"ר מורדוך :אני באמת אסביר כי חשוב לדעת שהעירייה בעצם אין שום סמכות או
הסמכה לטפל בחיות בר .אני לא רציתי לענות על זה כדבר ראשון כי אני
תמיד אוהב להגיד מה אנחנו כן ומה לא ,ומה אנחנו לא משאירים לסוף .אז
בעיקרון באמת אנחנו מנסים לעבוד עם רשות טבע והגנים שלהם יש סמכות
לטפל בחיות בר ,בניגוד לכלבים ,בניגוד לכלבים ,בניגוד לכלבים שאותם
העירייה מוסמכת יש כלבייה ואוספים ,וחיות בר זה לא ,חיות בר שייכות
לחוק חיות הבר ובעיקרון זה לא בסמכות העירייה לטפל .מה שהרת"ג עושה
גם אנחנו בעצם באנו לרת"ג בדרישה שכן לא יאפשרו לאוכלוסייה לגדול
באופן לא מבוקר כי זה בעצם הטיפול שלהם ואיך אנחנו עושים את זה ,על
ידי פגישה בעירייה עם הנהלת העירייה ועל ידי זה שארגון הרופאים
הווטרינרים ברשויות המקומיות נפגשנו איתם כבר כמה פעמים ואני לקחתי
חלק מהפגישות האלה משום שאנחנו מודעים לכך שיש בעיה ,אנחנו מודעים
לכך שיש כנראה אוכלוסיה גדלה ובעצם זה בידיים שלהם לטפל.
יהונתן יעקובוביץ :סליחה אדוני אני מבין לגמרי את העניין סליחה שאני קוטע אותך אני
חושב שבסופו של דבר יש כלים לעירייה למרות שאני מכיר את העניין הזה
של חוק חיות בר .עירייה שרוצה לפתח איזה שהוא שטח לפתח פארק עירוני
ויש שם חי ות בר אני בטוח אני לא מכיר את הפרקטיקה אבל אני בטוח
שיגיעו לאיזה שהוא הסדר שפונים לרת"ג ועושים להם איזה שהוא שינוע
ממקום למקום כדי בעצם לפתח את השטח הזה.
ד"ר מורדוך :אני קוטע אותך כי הרת"ג מסרב לאפשר לנו לשנע .הרת"ג מסרב לתת
אישורי העברה הפתרונות האלה הם באמת פתרונות קלים אבל הם אסורים,
אנחנו לא יכולים לעשות את זה ,אני אנחנו מנסים למצוא פתרון ברמת
הרת"ג.
יהונתן יעקובוביץ :יש שטחים פתוחים פה באזור.
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ד"ר מורדוך :נכון אבל הם לא.
משה פדלון:

בוא נצמצם את הבעיה ,ד"ר מורדוך יש לי בקשה לא  2021אני רוצה שתוך
שבוע תביא לי את המשמעות של הניתור אני רוצה לבצע את הניתור עכשיו.
שתיים רוני רחוב הרכבות בנוף ים.

מאיה כץ :זה לא רק שם ,זה עבר בעצם גם בהרצליה פיתוח,
משה פדלון:

נדאג שהפחים יהיו סגורים ,נחליף על חשבוננו של  70ליטר ל –  360בכל שער
הים ,ברגע שהמזון מחוץ לפח הם מגיעים לפחים .דבר שלישי אגף תב"ל
בזהירות יבדקו את הגדר של תע"ש ממערב למזרח במקום שצריך להשלים
גדרות תשלימו.

ג'ו ניסימוב:

זה מאות מטרים פרקו שם את כל הגדרות .פנינו בכתב המנכ"ל ואנוכי הרסו
את הגדר.

יהונתן יעקובוביץ :הרסו חלק גדול מהגדר אבל הגדר הזאת לא עוזרת התנים נמצאים על כל
השטח עד לכביש החוף.
ג'ו ניסימוב:

אנחנו פנינו למי לבעלי השטח הם פשוט לא מגיבים.

משה פדלון:

רוני מאוד חשוב בסוף היום שהפועלים לא ישאירו את הערמה כמה שפחות
אשפה .הם באים לאשפה רטובה.

מאיה כץ:

האם אפשר להקדים את התב"ר מ –  2021ל – ברגע שבעצם הוא יביא.

משה פדלון:

הוא יביא אליי ואני אחליט אני אתן הנחיה.

ג'ו ניסימוב:

יוסי אתה זוכר כמה היה העלות של התב"ר?

ד"ר מורדוך.₪ 150,000 :
משה פדלון:

תביא הכל בסדר.

מאיה כץ:

מהאופוזיציה תיקח עוד  100אנחנו נאשר גם שיהיה .250

ד"ר מורדוך :אני רק אוסיף שאנחנו כן מפזרים באופן מסודר מספר פעמים בשנה פיתיונות
חיסון כנגד כלבת אותם אנחנו מקבלים ממשרד החקלאות זאת אומרת זה
מתואם ,הפיזור הזה מתבצע.
מאיה כץ:

אני אגיד לך הסיבה שיצאה ,אני רק רוצה להוסיף עוד משהו לסיכום הסיבה
שההצעה הגיעה עכשיו לסדר כי קרה איזה שהוא משהו בכמות היותר גדולה
של תנים שמופיעה לא רק באמת ברחובות שער הים ונוף ים ולכן אמרנו

"חבר" – הקלטה ותמלול

44

06337

ב.ש.ג

חייבים להציף את זה .הכמויות הולכת וגדלה .זה הצעה לסדר לפני שלושה
חודשים זה לא קשור לקורונה.
גו' ניסימוב:

מה אנחנו עושים עם ההצעה לסדר?

מאיה כץ:

מושכים אותה מסדר היום.

ג'ו ניסימוב:

הצעה לסדר מספר  4גברת מאיה כץ .תודה ד"ר .הצעה מספר  4איסור
מדיניות שילוט פוגענית ברחבי העיר גברת מאיה כץ בקשה.

מאיה כץ:

אני אסביר קודם כל רק חשוב לי להגיד שההצעה הזאת לסדר היא עוד
מטרום הקורונה מה שנקרא בישיבת המועצה שהיתה אמורה להיות ולא
היתה .בעצם מה שהיה בזמן הזה יצאו כמה קמפיינים מאוד פוגעניים שהיו
על שלטי חוצות ,אצלנו זה לא היה זה היה בסוף השטח הגבולי של רמת
השרון ,כפר שמריהו גם וגם על איילון ,שדיבר בעצם על הנושאים של
משפחה .ובעצם הקמפיין הזה דיבר על מי הוא נורמלי מי לא נורמלי ,כן
משפחה מי לא משפחה כתבתי בהצעה לסדר שמבחינתי אני חושבת
שמבחינת כל אדם סוגי הקמפיינים האלה בעיקר מעוררים סלידה ,שסע,
בקרב החברה גם הישראלית וגם בכלל .עכשיו בעיריית הרצליה כמו כל
רשות מקומית יש ועדת שילוט ואני חושבת שכחלק מאמירה שלנו כמועצה
ואז זה בעצם מה שאני מביאה לפה להצעה שיהיה מאוד ,מאוד ברור שבכלל
אין מקום לשיח כזה או למודעות שילוט כאלה אצלנו בעיר בכל נושא ,זה
יכול להיות ששמים בין יהודים לערבים או שאינם יהודים בין דתיים
לחילוניים ,בקהילה הגאה ובכלל אין סיבה מלכתחילה להגיע למצב שעמותה
כזאת או אחרת מצליחה בעצם לקבל אישור זה גוף פרטי נכון לקבל דרכם
אישור לעלות את הקמפיין מודעות הזה ואחר כך בעצם הרשויות המקומיות
צריכות להתחיל להיגרר כדי להוריד ולאסור את זה ,אני חושבת שאם תהיה
פה החלטת מדיניות מועצה שזה מה שאני בעצם באה לבקש כהצעה לסדר
שתיושם הלכה למעשה גם ברישוי עסקים ובעצם זה המנכ"ל מקבל את
ההחלטה הסופית שמוצגים לו לפחות ככה היה בקדנציה הקודמת המודעות
שילוט אז בכלל לא נצטרך להידרש לשיח הזה .היום לפני כמה חודשים זה
היה הקמפיין בעוד מספר חודשים זה יכול להיות קמפיין אחר וזה בעצם
ההצעה לסדר ,אני חושבת שהיום זה היתה קהילה מסוימת שניסו לפגוע בה
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להבא זה עלולה להיות קהילה אחרת ,ואני חושבת שזה החלטה ,שהתחיל כל
הסיפור הזה כולם פה היו דרוכים גם ראש העירייה ,גם המנכ"ל ,גם עופר גם
אני כל אחד מהזווית שלו וזה הרגיש קצת כאילו אנחנו ,כולם היו כמובן בעד
להוריד את השלט הזה אבל זה הרגיש שזה כביכול לא רק אנחנו כל
הרשויות ,רצו אחרי קמפיין שכבר רץ ויותר מזה נתנו לזה להדהד
תקשורתית כי הופתעו כולם זה לא פעם ראשונה שזה קורה ,אני מאוד
אשמח גם אם במשמעות של להוריד את ההצעה לסדר כי תגידו לי שזה כבר
קיים וזה בתוך ההנחיות וקלעתי לדעת גדולים ,וכל הדברים האלה אני
אשמח אני באמת ,באמת ,באמת מבקשת מכם אני חושבת שזה הדבר הנכון,
אני חושבת משה שזאת תהיה אמירה שלך הקואליציה ,האופוזיציה להגיד
אנחנו לא נותנים יד לקמפיינים פוגעניים בהנחיות העירייה ממש ברמת
הקריטריונים של התפעול השוטף.
עופר לוי:

בית משפט שהיה את השלט הפוגעני אני ביררתי בית משפט בירושלים נתן
אישור בגלל חופש הביטוי.

מאיה כץ:

בגלל שזה לא היה ,עופר.

משה פדלון:

יש לי הצעה ,הנושא מאוד חשוב ,נושא מאוד מעניין מי בעד לפתוח את זה
לדיון? מי בעד לפתוח את זה לדיון? אני בעד לפתוח את זה לדיון ,פה אחד
בקשה.

עופר לוי:

ברגע שיש שלט פוגעני ,כמו שאמרת חילוני דתי ,גאווה אפשר לשים אם
אנחנו לא נוכל לשלוט בתוכן ששמים שלטים אז העירייה יכולה להגיד שזה
שלט פוגעני לשים אנחנו שלט נגדי שסותר את השלט הזה.

מאיה כץ:

עופר אני רוצה להגיד משהו ההליך של ועדת שילוט עובד בצורה כזאת
שבדרך כלל ,אז היה מוטי שמירנסקי אני מאמינה שהמחליפה שלו עושה את
אותו דבר ,היא בעצם מקבלת את הבקשות מאותם מפרסמים על אותם
עמודי שילוט גם של העירייה וגם של האחרים .משה ככה זה היה ,זה היה
מגיע למנכ"ל העירייה ,יהונתן היה בעברו יו"ר ועדת השילוט אחר כך זה עבר
אליי ואני החל טתי שאין צורך שאני יעשה את זה כי זה באמת נושא מאוד,
מאוד מקצועי מנכ"ל העירייה יכול לעשות את זה בהחלטתו .כאשר אין
קרטריונים ואין איזה שהוא נוהל מוסדר בוודאי שבא בית המשפט ואומר כך
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וכך ,וכך ,וכך ,אבל בסופו של דבר אם עירייה מקבלת החלטה ברמת מועצת
עיר ,בסדר ,זה חזק הרבה יותר מכל החלטה אחרת של בית משפט.
משה פדלון:

חוק עזר עירוני .אם אני מחוקק חוק.

אלעד צדיקוב :רגע לפני החוק אפשר להתייחס לגוף הנושא לפני  4שנים אני הייתי חבר
מועצה היחידי שפעל להסרת שלטי חוצות ,הגוף היחידי שעזר לי זה היה
נעמ"ת לטובת החפצת נשים היה פה קמפיין בגדי ים מאוד ,מאוד
פרובוקטיבי ,שהיה ב –  13ו –  14ואף אחד לא פצה פה וצפצף ,היחידי שעשה
את העבודה זה אנחנו עם ארגון נעמ"ת .עכשיו צריך לדעת שמה שאת אומרת
זה חייב להיות כי מה שיפגע בעינייך בעיניי זה לא פוגע ,הפוך זה
האידאולוגיה שלי ולהפך מה שלך נראה רלבנטי מאוד בעיני זה ממש פגיעה,
לא הייתי רוצה שילדיי יסתובבו ,בעיני זה יהיה ממש פגיעה ודבר כזה זה
היתממות זה מאוד ,מאוד קשה לקחת דבר כזה כי זה מאוד ,מאוד
אידאולוגי בעיני להגיד אבא ואמא שווים משפחה זה דבר מאוד לגיטימי
לומר את זה ,זה לא מפקיע מאף אחד את המהות שלו זה דבר שגוף מסוים
מתייחס לזה בצורה הכי בסיסית של זה ,של זכר ונקבה יש ילודה גם בעולם
הצומח ,גם בעולם החי וגם בעולם אנושי .אני שם פה נקודה אני לא פותח
את הנושא אני רק רוצה לדבר על זה ,בעיני לצורך העניין יש קמפיינים של
בגדי ים וכדומה עוברים את הקו האדום משנה לשנה ונהייה יותר
פרובוק טיבי לא ברמת חינוך הילדים שלי ,אלא גם ברמה שאת כאישה
שמובילה דעה של נשים צריכה לעצור את זה החפצת נשים בגיל  13ו – ,14
ולכן זה חרב פפיות וצריך לטפל בזה בצורה מאוד ,מאוד מדויקת ,ומאוד
מאוד כירורגית ולדעתי זה לא מקומה של מועצת עיר אלא מקומה של מדינת
ישראל.
מאיה כץ:

אלעד אני לא חולקת עליך ,אני לא חולקת עליך לכן קודם כל מה שאני
מציעה קודם כל כהחלטה כדי לתת את הכלים לראש העירייה ,למנכ"ל
העירייה קודם כל שיהיה את הכלי להוריד את זה מיד בסדר.

אלעד צדיקוב :אבל למה להוריד.
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הנושא פה כרגע למי שלא הבין זה לא גאווה כן או לא זה לא הנושא ,הנושא
הוא כרגע להימנע מעמותות כאלה או אחרות או שיח כזה או אחר שמשתפי
את החברה הישראלית שאנחנו יודעים לעצור אותו .אמרתי שאני לא חולקת.

אלעד צדיקוב :אבל באתי ואמרתי שיש כאן בעד .שאלתי שאלה לגוף הדברים האם הבעיה
היא רק מול העמותות ,האם הבעיה היא רק מול עמותות ולא מול חברות
מסחריות?
מאיה כץ:

בוודאי הרי עמותה פועלת מול חברה מסחרית שניה ,העמותה פועלת
באמצעות חברה מסחרית.

אלעד צדיקוב :לא כוונתי שחברה מסחרית משווקת.
מאיה כץ:

אין הבדל ,המטרה ,בעצם ההצעה שלי היא כרגע יש ועדה שעוסקת בזה
בסדר היא בראשות המנכ"ל זה הכל ,יכול להיות שהועדה המקצועית
שמורכבת רק מאנשי מקצוע גם לא פוליטיקאים לא נבחרי ציבור לא שום
דבר צריכה לשבת ולגבש איזה שהוא מתווה יכול להיות שהוא לא יעבור אחר
כך את חברי המועצה יכול להיות שכן אבל קודם כל חייבים אי אפשר
להתעלם מזה כי יש בעיות כל נושא מורכב תמיד יהיה בו בעיות ,להגיד אנחנו
לא רוצים רגע להתעסק עם זה או לשלוח את זה הלאה בעיני זה קצת
להתחמק מאחריות ,התפקיד שלנו כנבחרי ציבור הוא גם לפעמים לגעת
בנקודות הרגישות ולהגיד כן פה אנחנו מסמיכים קודם כל צוות מקצועי
שרגע ידון בזה ,יכול להיות שבסוף אי אפשר לדון בזה ,לא רלבנטי אבל
לפחות יתקיים פה איזה שהוא שיח.

אלעד צדיקוב :אבל מאיה בחברה הישראלית של  2020הדברים הכי פשוטים אפילו בעד
ראש ממשלה ,נגד ראש ממשלה הופכים להיות קלחת של התרגשות ושל סער
ושל מריבות ,לצערנו הרב החברה שסועה וזה דבר ידוע אבל זה לא נפתר
בכלי כירורגי של שלט .זה לא נכון.
עו"ד ענת בהרב :רק שניה להיבט החוקי ולזכויות בחוק רישוי עסקים וליכולת שלנו .היכולת
שלנו לפעול מכוחו היא יותר במישור הטכני של הסדרת השילוט של חזות פני
העיר ,חוק העזר ויש על זה פסיקה ולכן גם הנושא של השלט הספציפי הזה
נדמה לי.
מאיה כץ:

אל תתייחסי לשלט הספציפי זה לא היה העניין.
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עו"ד ענת בהרב :לא אני אומרת ,הגיע לבית המשפט שאיזה שהיא רשות רצתה להסיר אותו,
עופר לוי:

בירושלים.

עו"ד ענת בהרב :וזה לא וזה לא עבר ,כי לרשות זה לא רק עניין של קרטריונים לרשות אין
סמכות היא לא אמורה במסגרת חוק העזר שלה וועדת השילוט שיושבת
וחושבת אם לאשר שלט או לא ,לבחון את התכנים ואת השיח הפוליטי יש פה
גם בכל זאת חופש דיבור וכנגד שלט אחד שמרגיז אחרים יכול להיות שהוא
משמח אחרים ,מישהו אחר יכול להעלות קמפיין שאומר אחרת והרשות לא
בטוח שיש לה את הכלים לעשות את הדבר הזה כי באמת דעתו של אחד היא
שהדבר הוא איום ונורא ולעומת זאת אחר יכול לחיות עם זה בשלום אז יש
איזה שהוא סוג של חופש ביטוי וגם שאנחנו חוקקנו את חוק העזר שלנו ,וגם
שחוקקנו את חוק העזר שלנו בזמנו אתה לא יכול לחוקק היתה איזה שהיא
הוראה שקיבלנו לגביה הערה אני לא זוכרת שהיא משאירה לשיקול דעת
רחב מידי .במסגרת הסמכויות שלנו בחוק עזר השילוט גם סמכויות של ועדת
השילוט לא נועדו להסדיר את הנושא הזה של חופש ביטוי ,יש חופש ביטוי
בכל זאת במדינה ודרך אגב מאיה ,ועדת השילוט פועלת לפי קרטריונים ,אז
אפשר באמת לשבת ולחשוב על הקרטריונים שהיא פועלת.
מאיה כץ:

אני מסכימה מאוד עם מה שאומר משה ואני גם שומעת את ההסתייגויות
שלך ולהיפך אני רוצה להיכנס בפרצה של ההסתייגויות שלך ,הרי בסופו של
דבר יש פה ,יש פה איזה שהם דברים שצריכים לדון עליהם יכול להיות
שיבוא אחר כך מנכ"ל העירייה ויגיד תקשיבו רבותיי בדקנו אבל אני אומרת
התפקיד שלנו בסוף אני לפחות רואה את עיריית הרצליה כעיר שהיא פורצת
דרך ,כעיר שהיא מובילה טון במדינת ישראל ,כעיר שהיא חלק מפורום ה –
 15והיא יכולה להביא לפה תהליך ,לשבת כל הזמן ולהגיד אולי זה לא
תפקדנו אולי זה לא תפקדנו אנחנו לא יודעים.

עו"ד ענת בהרב :לא אנחנו לא אומרים שזה לא תפקדנו ואנחנו לא אומרים שאולי זה
תפקדנו וזה לא תפקדנו זה לא תפקדנו לשלוט בחופש הביטוי ולאפשר לאחד
ביטוי כי שוב את אומרת זה מודעה הזאת נוראית בעיני ומישהו אחר יכול
להגיד אני חי איתה ממש בשלום ומודעה אחרת היא נוראית בעיני .וזה לא
תפקדנו.
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דנה אורן -ינאי :אני חושבת שצריך לחלק את הדיון לשני כיוונים פעם אחת באמת יש את
הצד המשפטי ומצד שני יש פה נבחרי ציבור ויש פה אמירה .אני חושבת עצם
זה שתצא מפה אמירה וצריך לראות איך אנחנו מנסחים אותה שבעיריית
הרצליה יש אפס סובלנות לאפס כבוד הדדי ולא לאפשר בהרצליה וברגע שזה
יעלה גם אם זה חוקי נקיים פה דיון ונקבל החלטה ונפעל על מנת לא לפגוע
באוכלוסיות מסוימות בחברה הישראלית בטח ובטח לא בילדים אני חושבת
שכן צריכה לצאת מפה הודעה של מועצת העיר של אפס סובלנות למקרים
כאלה ולראות איפה החוק מאפשר לנו לפעול ובמידה והחוק לא מאפשר לנו
לפעול אני חושבת שאם הבשורה תצא מעיריית הרצליה זאת תהיה גאווה
מאוד ,מאוד גדולה לכל אחד מאיתנו.
אורן אוריאלי :זה כמו הזמנה להעלות שלטים כאלה פה.
יהונתן יסעור :אני רוצה לציין שבמסגרת חוק העזר יש בדיוק כללים מה אסור לפרסם
תועבה וכל מיני דברים כאלה ,אני חושב כמו שמאיה מציעה נעשה דיון על
העניין הזה עם צוות מקצועי ונעשה בחירות מה ניתן להוסיף אם יש מקום
להוסיף בכלל משהו.
יהונתן יעקובוביץ :בנוסף למה שיהונתן אמר אני רוצה להוסיף דבר ראשון יש להפריד את
הדיון לשניים יש את העניין של חוק העזר העירוני ואת העניין של השילוט
העירוני ורישוי עסקים ויש את העניין של מכרזי פרסום ,יש זכיינים שבעצם
מקבלים הזכויות פרסום ואני חושב שלעיריית הרצליה יש איזה שהיא
אחריות בכך שהיא שולטת על כל זכויות הפרסום וכל זכויות השילוט
שנמצאים במרחב הציבורי בהרצליה .עכשיו יש פה אני חושב שצריך לשלב
את הפתרון בשתי צורות דבר ראשון חייבים לעשות את הדיון מחדש
בקרטריונים ,כדי לראות ואני חושב שאנחנו נגיע להסכמות רחבות כמו
שאפילו שתי ניצים של לא שתי ניצים אלא שתי אנשים מתרבות שונה שזה
מאיה ואלעד לא ניצים אמרתי מתרבות שונה שאמרתי שיכולים להגיע
לאיזה שהיא הסכמה מסוימת אני חושב שצריך לחשוב על זה בצורה שאנחנו
בעצם משתיקים ככה את הקיצוניים ,ונותנים ביטוי אנחנו משתיקים את
הקיצוניים ואנחנו נותנים ביטוי לרוב השקט מה שנקרא ,הרוב השקט שלא
נמצא בקיצון הזה או בקיצון הזה פשוט שלא יהיה שום קיצון .הדבר השני
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שאני חושב שצריך לעשות וזה בוודאי אפשרי אני לא בטוח דרך רישוי
עסקים אבל בוודאי אפשרי במכרזים זה העניין הכספי אני תמיד אומר
שהרגולציה הכי חזקה זה תמיד בכסף ולבוא ולחוקק חוקים ואחרי זה צריך
לאכוף אותם וכדומה ,צריך להכניס איזה שהוא ניסוח ואני בטוח שיש
טובים ממני שיודעים לעשות ,שבו בעצם כל בן אדם שמפרסם במרחב
הציבורי בהרצליה ,במידה והעירייה תתבע ויפסק נגדה איזה שהוא ,כתב
שיפוי שיהיה בכל המכרזים שיגיד שדבר ראשון אותו מפרסם צריך לדאוג
שמי שהוא מפרסם ככה לא נצטרך לעקוב אחריו ,לפקח עליו אני לא חושב
שיש לנו את היכולת לעשות את זה ,שאותו מפרסם או אותו גורם שנותן
למפרסמים לפרסם על המכרזים שלו ידע שהוא חשוף לתביעה אם העירייה
תתבע הוא יצטרך לשלם את מה שהעירייה צריכה לשלם.
איתי צור:

הם למועצת העיר יש אפשרות לקבל החלטה ברמה העקרונית במסע פרסום
כזה או אחר?

עו"ד ענת בהרב :לא ,לא .וגם לועדת השילוט אין.
יהונתן יעקובוביץ :אתה צריך לקבוע את הדברים מראש איתי.
מאיה כץ:

אבל בדיון אתה מקבל החלטה ,שניה אתה מקבל החלטה ,אתה יושב פה,
יושבת פה הנהלת העיר בסדר ,יושב פה הדירקטוריון של העיר בסדר תפקידו
קודם כל לייצר מדיניות ,המדיניות תפקידה לרדת אחר כך למטה לידי ביטוי
על ידי אנשי המקצוע ,והלכה למעשה בסדר להוציא אותה לפועל ,ולכן
השאלה הראשונה שנשאלת היא מה המדיניות ,השאלה השניה מה היא
הצוות המקצועי יכול להביא חזרה לפה כדי לאשר במסגרת אותה רגולציה
קיימת מתאפשרת כן או לא ,אבל להניח לנושא הזה פשוט להיות בצד כי הוא
מורכב נכון הוא מורכב ,אם מישהו אוהב את החיים קלים אולי תפקידו לא
להיות נציג ציבור .התפקיד שלנו.

איתי צור:

אני חושב שצריך לחפש את הפתרון.

מאיה כץ:

הפתרון לא יהיה כאן ועכשיו בזה הרגע בדיון הזה.

איתי צור:

ברור לי אבל אני חושב יתר חושב שגם אם היתה למועצת העיר סמכות
פרוצדוראלית לפסול כזה או אחר אני חושב שהצהרה באופן כללי ואמירה
באופן משמעותי הוא שווה...
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חברים אני מציע פעם אחת לקבל את מה שנאמר .דנה בואי תנסחי את זה,
שמועצת העירייה מחליטה כך וכך.

דנה אורן-ינאי :אני חושבת שאני מצטרפת להצעתה של חברתי מספסלי האופוזיציה הגברת
מאיה כץ.
מאיה כץ:

אנחנו נציע את ההצעה הזאת ביחד אין בעיה מה ששלי שלך.

דנה אורן-ינאי :באמת אני חושבת שמבחינתי הדבר החשוב שבהמשך שלהצעתה של מאיה
זה שבאמת שמועצת העיר קובעת ומחליטה שיש בעיריית הרצליה ובעיר
הרצליה אקט חינוכי ואמירה של אפס סובלנות כלפי מודעות פרסום במרחב
הציבורי.
מאיה כץ:

מודעות פרסום מסיתות ופוגעניות.

דנה אורן -ינאי :מסיתות ופוגעניות ,על רקע כל הרקעים .זה לא קשור לחוקים יש פה אמירה
מאוד ברורה של מועצת העיר של אפס סובלנות.
דובר:

מה זה הסתה? שקוראים לביבי ארדואן זה הסתה או לא? אני שואל אותך?
מחר אני אדרוש להוריד את השלט הזה.

דנה אורן-ינאי :תפסיק לדבר על פוליטיקה.
משה פדלון:

מי בעד הנוסח הזה?

יהונתן יעקובוביץ :אני בעד להצביע על הניסוח שדנה ומאיה יסכימו עליו.
מאיה כץ:

מועצת העירייה מחליטה בזאת.

אהוד לזר:

עזוב נעשה את זה מסודר ,נעשה ועדה.

מאיה כתץ:

משה אני חושבת שהעניין הוא ,קודם כל אני רוצה להודות לכם שקיבלתם
את ההצעה לסדר אם כדי לקבל אותה אני צריכה את דנה חתימה לידי אין
לי בעיה בשמחה את חייבת לי גם הצעה שווה .סתם .דבר שני

יהודה בן עזרא :זה לא היה מתוכנן על ידינו היא פשוט חכמה.
מאיה כץ:

גם אני חכמה אם זה הרי לא יאושר לא יקבלו את זה חבל .אני פשוט מציעה
משה שאנחנו נביא איזה שהוא ניסוח גם מתואם יחד איתכם לישיבה הבאה
ונאשר אותו בצורה נכונה יותר ומדויקת שלא נפספס פה מילה ושם מילה
ומישהו יתפוס אותנו בסיפור הזה.

ג'ו ניסימוב:

פה אחד .תודה רבה.
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סעיף ה' – תב"רים – הצעת תקציב פיתוח מעודכנת .2020
רוני חדד:

אנחנו הנושא עכשיו הוא נושא של תב"רים ואני אראה לכם איזה מצגת
קצרה שמסבירה את התהליך שנאלצנו לבצע ולהכין בעצם תקציב תב"רים
חדש אז קצת רקע והסבר .ככה תקציב הפיתוח השני לשנת  2020שהמועצה
אישרה בסוף שנת  2019הוא לפניכם והוא מסתכם בהשקעה של  502מיליון
 826 ₪אלפים לביצוע פרויקטים בשנה של  566מיליון מתוך אומדן כולל של
 4.6מיליארד  ,₪כאשר אומדן המקורות של  503מיליון  ₪של התקציב
מפורטים פה קרן עבודות פיתוח ,תקציב רגיל ,קרן ייעודית של גליל ים
ואחרים סך הכל מסתכם לתקציב שאישרתם .אלא שכתוצאה ממשבר
הקורונה מקורות המימון שעמדו לטובת התקציב הפיתוח צומצמו באופן
ניכר ,קרן הוצאות תקציב רגיל בוטלו העברות התקציב הרגיל לקרן ,ואנחנו
מחזירים אותם לתקציב הרגיל אלה ההחלטות שנקבל כאן בהמשך ,וזה
כמובן בעקבות הבור התקציבי הענק שנוצר לנו בתקציב הרגיל כפי שהמנכ"ל
הסביר מקודם .קרן עבודות פיתוח עקב אי וודאות בתקופת המשבר אנחנו
לא יודעים כמה היטלים בפועל יכנסו ולכן קשה מאוד ולא ניתן להתבסס על
אומדנים כמו שאנחנו עושים בשנה רגילה .אני רק מזכיר להבדיל מהתקציב
הרגיל ותקציב בלתי רגיל תקציב הפיתוח ביצוע הפרויקט מותר רק שיש
מזומן שנגבה ,לא על בסיס אומדנים לא על בסיס הכנסות לקבל ,לא על
בסיס מסמכי חשב משרד ממשלתי כזה או אחר אלא על בסיס מזומן טהור
בלבד ,ולכן רק שיש תקציב בתוך חשבון הבנק אז הרשות רשאית להתחיל
בעבודה ולכן אנחנו מגישים בעצם את התקציב הפיתוח לאישורכם .אני
בקצרה אקריא את הצעת התקציב ,אני אקריא אותה כפי שהיא מופיעה
בזימון למועצה .המועצה מתבקשת לאשר הצעת תקציב פיתוח מעודכנת
לשנת  2020בסכום כולל של  ₪ 311.608.979לפי הפירוט שהונח בפניכם
מקרן עבודות פיתוח ,תקציב פיתוח ,קרן ייעודית גליל ים ואחרים והקטנת
תקציב פנוי בתב"רים שזה נעשה כדי להגיע לסכום הנדרש של סך הכל
 ,₪ 311.608,979עשינו דיונים עם כל האגפים השונים במשך תקופה ארוכה
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ביחד עם הנהלת העיר ועם אהוד ועם ג'ו עברנו אגף ,אגף עשינו ניתוח של
צרכים ,ניתוח של כל פרויקט ופרויקט מה כדאי לעצור ומה לא כדאי לעצור,
מה כבר התחיל ולא ניתן לעצור ,וגיבשנו סדרי עדיפויות וכמובן שהעדיפות
בהתאם להנהלת ,להחלטה של הנהלת העיר וכמובן הצורך המתבקש ניתנה
עדיפות לבנייתם ושיפוצם של מוסדות החינוך ,פרויקטים בביצוע ופרויקטים
הכרחיים .הפרויקטים המרכזיים של בניה ושיפוצי מוסדות חינוך אנחנו
נותנים לכם פה איזה שהוא רק תמצית של חלק מהפרויקטים כדוגמת גני
ילדים במרכז ויצמן ,תמר ,תאנה ,בית ספר בן גוריון ,השלמת כעתות בבית
ספר נבו ן ,גני ילדים חדשים ,התאמות נגישות במוסדות החניוך ,שיפוצים
שונים במוסדות החינוך ,תוספת כיתות בתיכון היובל וכדומה אלה
פרויקטים מרכזיים של מוסדות החינוך .פרויקטים שהם בביצוע ואנחנו
ממשיכים אותם כי לא ניתן לעצור כי הנזק יהיה כמובן רב ,פרויקטים
בתחום ההנדסה של ביצוע שבילי אופניים ,פיתוח מתחם המכללות ,סמטת
ניסנוב ,הארכת דרך ירושלים ,פיתוח הארז ,וכמובן הפרויקטור הגדול של
העירייה החברה לפיתוח המשך של פרויקט כמו בית העלמין ,מתחם זרובבל,
מרינה לי ,צה"ל ,אולם ספורט זאב ,נווה עמל המתנ"ס ,אוצר הצמחים וכו'.
פרויקטים הכרחיים שאנחנו חייבים לבצע אותם סקר חריגות בניה מחויבים
על פי החוק לבצע את הסקר  .הפקעות שביל אופניים הרצליה תל אביב
שכבר שהוא הכרחי ,פיצויי הפקעה שנדרשים לצורך קידום תכניות כאלה
ואחרות ,שיפוץ חזיתות בתים ,וכמובן פרויקטים במתחם גליל ים .מנגד
נאלצנו לצמצם יתרות תקציביות בפרויקטים בעקבות המשבר ,בפרויקטים
שונים שאנחנו בשלב הזה ואחרי ניתוח מעמיק שעשינו עם כל האגפים
הוחלט שבשלב הזה הם בעדיפות שניה והם הוקפאו ,יש לכם פה כמה
דוגמאות כמו רזיאל ,מסילת דב הוז ,כצנלסון ,השלמת מבנה עירייה החדש
וכו' וכו' כפי שמפורט כאן ,מתנ"ס נווה ישראל וכו' .לסיכום אנחנו בחושים
האחרונים אני מקווה לקבל תמונת מצב תקציבית כלכלית ואז באופן
מערכתי נעשה בחינה מחודשת של כל הפרויקטים שהוקפאו כמובן בכל פעם
שכמובן יהיו הכנסות בפועל מהיטלים כי כרגע לא יודעים איזה תכניות
בפועל קבלנים יגישו ואיזה מה תהיינה ההכנסות אבל הנושא הזה הוא דינמי
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כמו כל תכנית עבודה ,וכמו כל תקציב שאתם מכירים הרי אתם בטח
מכירים שבכל ישיבת מועצה אנחנו מגישים שינויים גם בתקציב הרגיל אבל
גם בתב"רים כפי שיהיה לכם פה לכן המערכת הזאת מאוד דינמית ואנחנו
כמובן נגיש שינויים ותוספת של תב"רים בהתאם להכנסות שיהיו בפועל .עד
כאן הסקירה הקצרה הנחנו בפניכם את הפירוט של כל הפרויקטים.
משה פדלון:

זה לא ביטול פרויקטים זה הקפאה .בעוד שלושה חודשים יהיה לנו תמונת
מצב של התקציב השוטף והתקציב הבלתי רגיל ואז נעשה הערכת מצב מחדש
ונבוא עם הנתונים אליכם ,בשלב זה פעלנו במשנה זהירות נתתי הנחיה לבצע
מה שהכרחי ,מה שהכרחי בעיני זה כיתות בבית ספר ,גני ילדים ,בטיחות
תלמידים ,בטיחות כבישים ,נגישות ,ופרויקטים שהתחלנו איתם אי אפשר
לעצור אותם ,זה כל המהלך ,אני מקווה שעוד  4 ,3חודשים יהיה לנו נתונים
ברורים לגבי הכנסות מעסקים ,הכנסות מארנונה של תושבים ואז נבוא עם
הנתונים אליכם ונחליט ,כמוש אמר הגזבר יהיה עודף כסף זה ילך מהר מאוד
נשחרר תב"רים נוספים ,אנחנו פשוט נוהגים במשנה זהירות מועדון
הטלוויזיה ימתין ,הסנימטק יכול להמתין ,בית הכנסת מקדש מלך יכול
להמתין בואו נעשה מה שהכרחי לתפעול השוטף של העיר .וזה מה שעשינו
כעת לא מבטלים מקפיאים ונוהגים במשנה זהירות עם הכסף שיש לנו .אני
אומר לכם שוב יכול להיות שנבוא בהחלטה כדי למנף את כל הפרויקטים
ניקח איזה שהיא הלוואה מה לעשות ניקח איזה שהיא הלוואה כדי להגשים
את כל היעדים שקבענו לעצמנו .אני אומר שוב לא יודע מה קורה עם
העסקים בעתיד המדינה נתנה פטור לשלושה חודשים ,כבר אני מקבל תגובות
שמסעדות נסגרות ,עסקים שהחליטו לא להגיע אינני יודע מה יהיה בחודשים
הקרובים ,גם לגבי ארנונה לא ציינו מאות רבות של הוראות קבע בוטלו וזה
ישפיע עלינו .לכן נהגנו עושים בחודשים הקרובים מה שהכרחי לא מפסיקים
פעילות בשטח ואנחנו נבוא עם כל הנתונים אליכם ונציג לכם את כל המידע.
עד כאן בקשה.

אורן אוריאלי :הבית ספר הדמוקרטי לא מופיע פה ברשימה .הבית ספר הדמוקרטי לא
מופיע פה ברשימה.
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הבית ספר הדמוקרטי הוא לא הכרחי ,הוא ירד לא היה  70שנה הוא ימתין
עוד ,אני צריך.

אורן אוריאלי :המשמעות היא לא שלושה חודשים אלא הרבה יותר מזה.
משה פדלון:

בוא נגיד אם אני צריך לקנות ג'לים.

יהודה בן עזרא :הבית ספר הדמוקרטי יפתח שנה הבאה ולא בשנה הזאת.
משה פדלון:

בסדר הוא יפתח שנה הבאה ,אם אני צריך לקנות ג'לים לילדים אז אני יקנה
ג'ל ומדחום ולא בית ספר דמוקרטי מה לעשות זה הסדר עדיפות ואם אני
צריך לבוא ולטפל בבטיחות בתי ספר או גני ילדים חדשים זה בעדיפות הבית
ספר דמוקרטי .חברים בואו תבינו ואני רוצה אני אומר את זה לא כסקופ
מדינת ישראל החליטה כמדיניות שהיא לא מסייעת לרשויות איתנות עד כאן
אנחנו רשות איתנה ,במקרים של היטלי הטמנה היה לנו בקופה  2.5מיליון ₪
לקחו את כל הכסף חילקו את זה לרשויות סוציו אקונומי  .1:5שפת הים
עכשיו דרשנו מליון  ₪לא קיבלנו אגורה נתניה קיבלה  3.5מיליון ,הרצליה,
תל אביב ,חיפה וראשון לא קיבלו זה המדיניות של הרגולטור ואנחנו בבעיה
מאוד קשה .בגלל שאנחנו טובים .לכן החשוב והכרחי זה חינוך הילדים כמו
שראיתם תקציבים לכיתות בבתי ספר ,כל נושא של מניעת תחלואה בזה
אנחנו משקיעים הרבה מאוד.

איל פביאן:

אני אתמוך בהצעה הזאת כפי שהיא מובאת לפה ,לפני שעשינו דיון בוועדת
הכספים ואישרנו אותה וגם אני תמכתי שם וגם בדיון הקודם במועצת העיר
ואתה אמרת במהלך הדברים שלך עכשיו דבר מאוד חשוב שחיכיתי לשמוע
שתבחן אפשרויות גם לקחת הלוואות אם צריך לפרויקט .אני רק רוצה למקד
את זה היות ונאמר בצדק שיקח שלושה חודשים להציג תמונה ולעשות את
כל הניתוחים ואתה צודק שאין ספק שיש עכשיו תקופה של חוסר וודאות
וצריך לפעול בזהירות הבקשה היחידה שלי היא שבמסגרת אותם שלושה
חודשים עד שזה יחזור לפה תקחו גם בחינה של אפשרויות באמת של
הלוואות של פרויקטים שונים חלופות שונות ,וכשזה יחזור אלינו תחזרו עם
אופציות של מימון והלוואות מכיוון שלמרות המצב הקשה כרגע אין ספק
שבטווח של  10 5 ,3שנים לא משנה כל אחד יבחר את המספר המשק
הישראלי והמשק העולמי יחזרו לפעילות שלהם אז משהו אפשר לעשות .לא
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נפתח את זה עכשיו לדיון הבקשה שלי שעוד שלושה חודשים תבואו עם
הנתונים האלה.
צבי וייס:

באחד הדיונים הקודמים שהיו חבר המועצה יוסי קוממי העיר הערה נכונה,
אנחנו רק הראינו איפה אנחנו צריכים לקזז והוא אמר אנחנו צריכים לראות
גם לדון איך אנחנו יכולים להביא הכנסות ואיך אנחנו יכולים ,אני אומר
מאיפה מביאים הכנסות ,הכנסות העיקריות שיכולות להיות זה רק מהיטלי
השבחה וגומרים אם יש כאלה בצנרת שמוכנים לתת היטלי השבחה עבור
היתרים שהוצאו להם או  ...צריך לעודד את זה ,כי זה המקור שיהיה לכל
הדברים האחרים ,ולכן.

משה פדלון:

וייס ברשותך היטלי השבחה אני לא יכול לגעת בהם זה היטלי השבחה אין
לנו בעיה של תזרים מזומנים הבעיה שלי זה עם השוטף זה הבעיה שלי ,אתה
צודק שצריך להמשיך לפתח ולעשות אבל אני אומר שוב אם אני לוקח
הלוואה זה לצורך השוטף.

צבי וייס:

ברגע שהורדת תב"רים מ –  500ל –  300אז זה גם תב"רים שבאמצעות
ההשבחות אפשר להתשמש בזה ,אתה אומר שאולי נחזיר חזרה את התכנית
לפחות ללכת לקראת זה ,אני אומר אם ללכת לקראת זה צריך גם כן לראות
מאיפה מביאים כסף לזה זה לא יהיה מהתושבים זה לא יהיה מהארנונה זה
יכול להיות רק ממקורות כאלה ,ונכון שזה לא במועצה דנים בזה אבל
בועדות שידונו בזה שווה לחשוב על זה ולכוון לזה.

משה פדלון:

כן בקשה איתי.

איתי צור:

אני רוצה קודם כל להגיד שאני חושב שהמדיניות בוחרת בנושא הזה של
לקחת באמת מדיניות יחסית מה שנקרא מדודה ולא להתפרע ולקחת את כל
הסיכונים ולקחת את הזמן טיפה כדי לראות מה קורה ומה המצב ולא עכשיו
להיכנס להוצאות שגדולות שאין לנו עליהם מקור זו החלטה נכונה וראויה
ואני תומך בה .אני רק רוצה בקשה שהיא למעני ולמען כל חברי מועצת העיר
אולי לגבי כל התושבים יש איזה מקום ליצור לאפשר לנו כחברי מועצה
להיכנס לסטטוס של הפרויקטים איפה הם עומדים כדי שלא נוכל להציג
דו"חות ,שלא נצטרך מה שנקרא לגנוב ולמצוא את ה...

משה פדלון:

אין לי שום בעיה אני מוכן לקיים ישיבת מועצה ולהציג את כל הפרויקטים.
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הפרויקטים האלה נמשכים לגבי שנים זה לא פרויקטים שמסתיימים בחודש,
חודשיים אני רוצה לדעת איפה הפרויקט עומד ,מתי הוא מתוכנן להתחיל
ומשהו כזה.

משה פדלון:

אין בעיה תקבל את הנתונים.

דנה אורן-ינאי :באפליקציה.
איתי צור:

נכון אפליקציית אהוד הוא באמת המקום הנכון אבל יש דו"ח שתוכל לשלוח
אותו אלינו.

משה פדלון:

אין לי בעיה להציג לכם כל הפרויקטים בישיבת מועצה בחצי שעה.

איתי צור:

מה שאני מתכוון לא רוצה משהו חד פעמי בישיבה.

משה פדלון:

אנחנו גם ניתן לכם מסמך ביד ,נכין לכם מסמך.

איתי צור:

אם הוא התקדם או לא התקדם בעוד חצי שנה ולא איזה שהוא סטטוס .לא
בא לי לשגע את אהוד וגם את זה ולא בא לי לשגע אותם כל הזמן.

דנה אורן -ינאי :אני באמת רוצה להתעכב על הנושא הזה של מי היה  ..שינוי של התב"רים
וכ ל מי שהיה מעורב באגף  ,אני מודה למנכ"ל וגם לראש העיר שהקדשתם
זמן בשביל שנוכל להבין ולראות איך אנחנו מחזירים את הדברים למסלולם,
כן הייתי רוצה להתעכב על הנושא הזה של לקחת הלוואה ולראות איך אנחנו
באמת צריכים להשיב את כל הפרויקטים הנעדרים ש ..ולא יודעת אם הייתי
מחכה שלושה חודשים כי בסוף אנחנו עיר איתנה.
משה פדלון:

בעוד שלושה חודשים נקבל תמונת מצב לגבי הכנסות ,הוצאות ,ונראה מה
הדלתא לפי הדלתא אנחנו נציג לכם.

דנה אורן -ינאי :אני מסכימה איתך אבל מצד שני יש פרויקט שיכול להיות שאנחנו דוחים
אותו בשבוע אבל המשמעות היא לדחות בשנה ושנתיים את ...
משה פדלון:

אנחנו לא נפגע המטרה היא להחזיר הכל למסלול לעשות את הכל ,אני נתתי
הנחיה שלא פוגעים בגינון אניא ומר בואו נמתין שלושה חודשים אני אקבל
תמונת מצב מלאה אני אביא לכם לפה לשולחן .לא יהיו הכנסות של 80
מיליון בואו נקבל החלטה איך ממשיכים הלאה יכול להיות שנוסיף
פרויקטים שאנחנו רוצים להביא אותם מעדיפות של  3לעדיפות  ,1נציג לכם
את הכל ,בשלב זה אנחנו מקפיאים את הפרויקטים האלה ונביא לכם את
המשמעויות.
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משה ועקנין :לגבי נושא של היתרי בניה איפה זה עומד הסיפור הזה? היתרי בניה איפה זה
עומד?
משה פדלון:

הגענו להבנות עם התאגיד אנחנו משחררים.

מאיה כץ:

מחר יש לנו ועדת משנה לתכנון ובניה הנושא יעלה.

משה פדלון:

זה עולה ויש לנו בשורה טובה.

מאיה כץ:

אני רציתי להגיד כמה דברים אחד היה לנו דיון מאוד ארוך על הדיון הזה
בוועדת כספים ולכן אני לא אחזור על כל השאלות ששאלתי שם וכל הדברים
שנאמרו שם ,אני חושבת שבסופו של דבר ואנחנו גם נצביע בעד כי הקיצוצים
אם פה בכלל מסתכלים על יחס היקפי הפרויקטים שבדרך כלל באומדן
בתחזית הזאת אז הסך הכל זה לא קיצוץ כקיצוץ אלא זה איזה שהוא סוג
של חיתוך רוחבי בנקודת הזמן הנוכחית ביחס לשנה ,להיקפי הפרויקטים
לאומדני הביצוע זה אם מסתכלים על זה נכון ולכן לא הייתי משתמשת
בהגדרה קיצוץ כי אני לא חושבת שזו ההגדרה הנכונה .אנחנו גם נצביע בעד
ומעבר לזה אני חושבת שגם ככה ישיבת התקציב תתקיים בעוד כמה חודשים
ואז יהיה מקום לדון בסדרי עדיפויות אחרי שמפת הקורונה תהיה הרבה
יותר ברורה לכולם ,זה הכל רק רציתי להגיד את זה ,וזה לא לנהל את כל
הדיון מחדש.

רוני חדד:

א' שני דברים קודם כל צבי א' המון תודה לאורנה על העבודה המאוד
מקצועית ,מאוד יסודית לא פשוטה ולא קלה לעדכן כל תקציב של הפיתוח,
ויש איזון במסגרת התקציב ,התקציב מאוזן לביצוע .תודה רבה.

יהודה בן עזרא :אם אנחנו רוצים להגיד תודה ,הגזבר בוא תעשה את זה מושלם ,תודה
עבודה יסודית מאוד עשו ג'ו ,אהוד ,הגזבר יחד עם אורנה ואורנה מספר
אחת.
סעיף ו – סגירת תב"רים
ג'ו ניסימוב:

המועצה מתבקשת לאשר סגירת  13תב"רים שהסתיימו או לא נוצלו בשנת
 .. ,2020תקציב לקרנות הרשות הסכום הוא  ₪ 1.223,614זה נמצא מולכם
מי בעד? תודה רבה.
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סעיף ז' – הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף ) ותוספות (מילואים) שינויים ג ו – ד'
ג'ו ניסימוב:

הוספות  ...שינויים ג' ו – ד' יש את זה מולכם מי בעד? פה אחד תודה רבה.

סעיף ח' – העברה של  25מיליון מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2019
ג'ו ניסימוב:

העברת  25מיליון  ₪מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר  .2019מולכם
הערות מי בעד? פה אחד תודה רבה.

סעיף ט' – העברה של  10מיליון מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף השוטף לשנת 2019
ג'ו ניסימוב:

העברת  10מיליון  ₪מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף שוטף  ,2019מי בעד?
תודה.

סעיף י' – העברה של  10מיליון מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2020
ג'ו ניסימוב:

העברה של  10מיליון  ₪מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת  ,2020מי
בעד? פה אחד תודה.

סעיף יא' – דו"ח כספי רבעון  4לשנת  .2019כולל תצהיר מנהלים.
ג'ו ניסימוב:

דו"ח כספי רבעון לשנת  2019כולל תצהיר מנהלים הוא מולכם

רוני חגג:

זה רק לידיעה אני רק מזכיר שהנתונים פה בדו"ח הרבעוני הם לאחר שתי
העברות שכרגע ביטלנו אותם בסעיפים ח' ו – ט אם אתם רואים  25ו – 10
מיליון שהחזרנו אותם לתקציב הרגיל על מנת שיהוו מקור לחלק מהגרעון
שאנחנו צופים להיות ב – .2020

סעיף יב' – אישור מועצה תמיכות
ג'ו ניסימוב:

המועצה מתבקשת לאשר המלצות ועדת התמיכות המקצועית מיום
 ,7/4/2020פרוטוקול של ועדת תמיכות המקצועית מ –  7/4/20מולכם
מתבקשים לאשר לחלק  75%מתקציב התמיכה של תבחין מספר  ,1בנושא
כוללים לקבל את המלצות ועדת התמיכות המקצועיות כמפורט לפניכם.

עו"ד ענת בהרב :אני מזכירה כל מי שמצוי בניגוד עניינים ער לדבר.
יהודה בן עזרא :כל מי שמצוי בניגוד עניינים מתבקש לצאת.
איל פביאן:

לפני הצעה לפי הכללים המקובלים אם שליש מחברי המועצה מבקשים
הצבעה שמית עושים הצבעה שמית נכון? אז אני מבקש לעשות הצבעה שמית
ובואו נראה אם יש שליש מחברי המועצה שתומכים .אני מבקש הצבעה
שמית אם יש שליש מחברי המועצה שרוצים הצבעה שמית נעשה הצבעה
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שמית .מה הבעיה אני מבקש הצבעה שמית אתם רוצים תעשו הצבעה שמית
אם לא תעלו את זה לפי הכללים המקובלים .תבדקו את חוקי העיריות.
עו"ד ענת בהרב :סעיף  45קובע שבשעת ההצבעה ימנה מרכז ישיבות המועצה את קולות
המצביעים בעד ונגד וקולות הנמנעים .ס"ק ב' אומר שאם תוצאות ההצבעה
אינן ברורות ליו"ר אשר ער אחד מחברי המועצה אליהן ,ימנה היו"ר מבין
חברי המועצה שני מונה קולות ויטיל עליהם את מניין הקולות בהצבעה
חוזרת.
יהודה בן עזרא :אז אין צורך ,אמרת סעיף שהוא לא קיים.
איל פביאן:

יכול להיות ,אז אני שואל את היועצת המשפטית מה הסעיף שחל על הצבעה
שמית .יש סעיף בפקודת העיריות שעוסק בהצבעה שמית שתגיד מהו אז יכול
להיות שאני לא אמרתי את הסעיף הנכון.

עו"ד ענת בהרב :סעיף  43סליחה סעיף  43סליחה אני מתקנת ההצבעה תהיה בהרמת ידיים
זולת אם שליש מחברי המועצה הנוכחים באותה ישיבה החליטו על הצבעה
שמית.
איל פביאן:

אז אם שליש רוצים הצבעה שמית עושים הצבעה שמית.

יהודה בן עזרא :מי בעד לעשות הצבעה שמית? אין שליש הלאה אין הצבעה שמית.
 1,2,3,4,5,6זה לא שליש.
עו"ד ענת בהרב :שליש מהנוכחים באותה ישיבה.
איל פביאן:

אם יש פה  6נוכחים רוצים שמית תעשה שמית.

עו"ד ענת בהרב :יש פה  20נוכחים.
איה פרישקולניק :אם מצביעים בגלוי מה הבעיה למה צריך שמית?
איל פביאן:

אין שום בעיה זה סתם עניין טכני אנחנו מבקשים שיעשה את זה שמית.

איה פרישקולניק :אבל יש לך צילום ויש לך הקלטה.
איל פביאן:

מה איכפ ת לכם לעשות שמית בזמן שאנחנו דנים בזה כבר היינו גומרים את
ההצבעה.

יהודה בן עזרא.1,2,3,4,5,6,7 :
אלעד צדיקוב :נקבל את הפרוטוקול ואחרי זה יראו שחברי מועצה הצביעו בעד כולל נו שמו
שמיים הצביעו בעד תמיכות וכוללים יחד עם תמיכות.
איל פביאן:

היא צודקת אם ההצבעה גלויה או שמית זה אותו דבר.
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אלעד צדיקוב :אתה מחפש את ההתלקחות בציבור מחר מה יקרה ,תבוא לעיתון תראה
הצבעה שמית הם הצביעו בעד כאילו מה זה אברכים מה זה מחמת מיאוס.
איל פביאן:

בגלל שזה ערב חג שבועות אני לא אתווכח איתך אני ביקשתי הצבעה שמית.

עופר לוי:

אתה מחפש להגיד שאם מרצ לראות מה מרצ הצביעו או לא.

אלעד צדיקוב :זה סתם לראות את הכותרות האלה זה ריק מתוכן.
יהודה בן עזרא1,2,3,4,5,6 ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 :
אלעד צדיקוב :בספירה הוא יכול להיספר.
יהודה בן עזרא 6 :ו –  17זה שליש?
מאיה כץ:

כן זה יותר משליש אפילו.

משה פדלון:

שמית שמית אין בעיה תעשה שמית.

אלעד צדיקוב :מה זה שמית כותבים על פתק מה זה אומר?
משה פדלון:

שמית שמית תתחיל.

אורן אוריאלי :אדוני אפשר לשאול שתי שאלות הבהרה פשוט לא הייתי בישיבה קראתי את
הפרוטוקול .קראתי את הפרוטוקול ויש לי שתי שאלות ,וא' אני רוצה לשאול
אלעד זה חשוב ,אני רוצה לשאול האם אנחנו יודעים שכסף כזה או אחר
שעובר לכוללים מגיע פרסונאלית לאנשים ואם כן על פי איזה מדרג זה מה
שאותי מעניין עם כל הכבוד אני מפחד מגופים שמחלקים כספים כאוות
נפשם ואני רוצה שזה יגיע לאנשים עצמם.
אלעד צדיקוב :חד משמעית.
אורן אוריאלי :לא ראיתי דבר כזה .לא ראיתי ולי זה על עיוור כרגע .דבר שני אנחנו מדברים
על הרצליינית? ,
יהודה בן עזרא :רק הרצליינים.
אורן אוריאלי :ממתי הם פתחו האם  5שנים אחורה כמו סטודנטים חייבים לגור בהרצליה
או שתעודת הזהות הנוכחית שלהם?
אלעד צדיקוב :יש תבחינים יש  755לא זוכר ,יש  75%ו –  50%אחוז אני לא זוכר ,מה זה
מה ,בוגרי צבא ותושבי הרצליה אז כמובן.
אורן אוריאלי :אז תושבי הרצליה כרגע נכון לעכשיו?
אלעד צדיקוב :יש תבחינים ברורים בנושא הזה של הכוללים ,בוגרי צבא ,תורמים לקהילה
תבחינים ברורים וחדים.
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יהודה בן עזרא :השנה הגדלנו וביקשנו שיביאו אישור ממשרד הפנים שהכתובת מופיעה
בהרצליה שלא יהיה שום ספק שהם לא הרצליינים.
אורן אוריאלי :יכול להיות שהכתובת היא הכולל עצמו?
עו"ד ענת בהרב :לא ,התבחינים סומנו מספר מסוים של תושבים.
אורן צדיקוב :התבחינים מתייחסים לאופן חלוקת הכספים אלעד?
אלעד צדיקוב :החלוקה הולכת לפי מצב היא מגיעה לעמותה לכולל שמפעיל ויש תוספת
מלגה ,יש מלגה ממדינת ישראל שהיא בערך  ₪ 500 ,600היום ויש תוספת פר
אברך.
יהונתן יסעור :אני רוצה לנמק למה אני הולך להצביע בעד ,קודם כל תקציב התמיכות אושר
בתקציב העירייה בנובמבר לפני שנה ולמעשה הוא חלק מהתקציב ,הניסיון
כרגע ל לכת ולהגיד אנחנו לא נשלם את זה זה למעשה בניגוד למי שתמך
בתקציב בזמנו וזה כבר חלק מהעניין .יש לי שאלה או הסתייגות מהיקף
העברה שהוא שונה ממה שאישרנו במועצה ,במועצה אישרנו לאגודות
הספורט הבוגרות  20%ולנוער  25%ולספורט עממי  25%והשאלה למה פה
יש יותר אחוזים יותר גבוהים ולא יקרה מצב שהם יצטרכו להחזיר כסף אם
הם לא יעמדו בקריטריונים אחרי הבדיקה של הרפרנט מה נעשה עם הדבר
הזה איזה ביטחון יש לנו אם זה יותר מ –  25%יתרת הכסף שמגיע להם זאת
השאלה ובמקביל אני חושב שיש מקום כבר לעלות לאגודת הספורט מי
שקיבל את ה –  25%לפחות לילדים שחזרו לפעילות כבר להעביר החלטה
בועדה מקצועית להגדיל להם את ההקצבה .לכולם לכל העמותות בכלל.
יהודה בן עזרא :קודם כל לגבי אחוזים בוא נסביר ,הספורט ההישגי קיבל  ,50%הכוללים
מקבלים  48%בלבד 48% ,יש נוסחה העברתי לכם את הנוסחה .לגבי
הכדורגל נכון הנוער עדיין לא קיבל כי הם צריכים להעביר כמה נתונים שהם
צריכים לתת ברגע שהם יתנו הם יקבלו גם.
עו"ד ענת בהרב :מה עם ספורט עממי?
יהודה בן עזרא :הם לא הגישו מסמכים כמו שצריך .בישיבת מועצה הבאה נביא את כל
האחרים יש גם תנועות נוער כל אלה שלא נתנו לצערנו.
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עו"ד ענת בהרב :לגבי הכוללים אנחנו החלטנו בשלב ראשון מתוך זה שלא לחלק לא אנחנו
מציעים למועצת העיר לא לחלק את התקציב ואחר כך לבחון את זה ,זאת
היתה העצה.
דנה אורן-ינאי :אני רוצה להתייחס לנושא הזה של התבחינים כרגע אנחנו דנים על נושא
הכוללים ,בהצבעה שנעשתה למעשה בתקופת שיא של הקורונה האינסטינקט
שלי הראשוני היתה שבשלב זה אני הצבעתי נגד מכיוון שלא ראיתי לנכון
שבאמצע מצב חירום אנחנו באים ומחלקים את התבחינים ,אני חושבת
שלקחתי את השבוע האחרון מבחינתי וגם תיאמתי פגישה בנושא איתך
יהודה וגם למדתי את הנושא אני חייבת לציין שמבחינתי אני נמצאת
בקונפליקט כי מצד אחד מאוד קל לבוא ולהגיד הרצליה היא עיר חילונית,
אנחנו לא רוצים לקחת את הכסף הציבורי ולתת אותו למשהו שהוא כרגע לא
תואם את תפיסת העולם שלי ,ומצד שני אנחנו מדברים על דו קיום אנחנו
מדברים על סובלנות ,אנחנו מדברים על זה שבהרצליה גרים אנשים שקצת
שונים מאיתנו קצת תפיסת העולם שלהם שונה ,ובסוף הם תושבים
שלוקחים חלק ונמצאים בעיר ,אבל אני רוצה לחדד את הנקודה של יהונתן,
נכון שלא קל לי לבוא ולהגיד אני לוקחת כסף ציבורי ונותנת אותו לכוללים
למה? תפיסת העולם שלי אומרת שאורח החיים שלהם הוא באופן חלוקת
התקציב הציבורי הוא שונה מתפיסת העולם שלי ,אבל מצד שני חשוב לי
לדעת שדווקא הרצליה כעיר עירוניסטית כעיר שבאה מקבלת את האחר
חשוב לי אין שום בעיה לתת תקציבים ביחס לאוכלוסייה ,וחשוב לי לחדד
את הנושא שיה ונתן דיבר עליו הנושא הזה שבסוף אנחנו צריכים לראות שלא
כתוצאה מלחץ פוליטי או מכל סיבה אחרת שאנחנו באמת שומרים על
עיקרון של השוויון שבאמת הם מקבלים בקצב שנבדק ובאותו היקף ולא
יוצא מפה מצב שאנחנו משחררים כספים ואז בעוד חודש ,חודשיים אומרים
אופס טעינו יש שם פחות אנשים אופס טעינו הם לא עמדו בתנאי סף וזה
משהו שחשוב לי ממך יהודה כמי שממונה על הנושא הזה לדעת שאנחנו
מצביעים מתוך עיקרון של שוויון ,צדק שהדברים האלה נבחנו לעומק שהם
באמת תושבי העיר ושהם באמת שזה מה שהתכוונו על הדברים האלה,
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ואנחנו עומדים בתנאים שאנחנו הצבנו לעצמנו בעיר ברמה העירונית וברמה
המוסרית.
משה ועקנין :אנ י לא רוצה לעורר ויכוח בנושא הזה ,רק להגיד לדנה אבל באותו יחס מה
שאמרה דנה לבוא ולבדוק את כולם את הספורט את התנו"ס את הבריאות
את הווטרינר מ -א' עד ת' אבל זה לא הויכוח אבל בשורה התחתונה זה פשוט
לעג לרש ,זה פשוט לעג לרש לבוא לבדוק בציציות של אנשים כאלה
שמוסרים את נשמתם למען הרצליה ,אבל אני לא רוצה להיכנס לויכוח הזה
אני חושב שזה מיותר וזה ממש ,ממש לא היה במקום.
עופר לוי:

אני חייב להגיד לו משהו גם בספורט בודקים בציציות מי מהרצליה ומי לא
הכנסנו תבחינים.

יהודה בן עזרא :אנחנו בודקים את כולם על פי קרטריונים שנקבעו פה במועצת העיר .נעבור
להצבעה.
עופרה בל:

בעד

איתי צור:

בעד.

מאיה כץ:

נמנעת.

גרי גוזלן:

נמנע.

תמר גרוסמן :נמנעת.
עופר לוי:

בעד.

דניאל אייזנברג :בעד.
יהונתן יסעור :בעד.
יריב פישר:

איננו.

רונן וסרמן:

נגד.

יהונתן יסעור :ועקנין לא יכול להשתתף כי הוא של ש"ס.
יהודה בן עזרא :אין לו קשר
משה ועקנין :בעד.
אלעד צדיקוב :בעד.
דנה אורן-ינאי :בעד
אלעד צדיקוב :זה לא כולל של ש"ס זה כולל של עמותה זה לא נכון .אין ניגוד זה עמותה.
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מכיוון שזה הובא כנושא נפרד היום ולא במסגרת סך הכל התמיכות אני
מצביע נגד.

יהודה בן עזרא :מה הצבעת בספורט דרך אגב?
איל פביאן:

אתה רוצה לפתוח איתי דיון?

אלעד צדיקוב :אני אגיד לך הוא הצביע בעד הספורט.
יהודה בן עזרא :וזה היה הנושא היחידי שעבר במייל.
אלעד צדיקוב :פעם הבאה נפיק לקחים נעשה  ..ביחד זה יהיה הלקח.
אורן אוריאלי :נמנע.
איל פביאן:

אני חושב שבמצב הכספי שהעירייה נמצאת ממה שיהונתן יסעור אמר
שתקציב העירייה עצמו יכול להיות שיהיה בו קיצוצים להעביר את זה.

משה פדלון:

עוברים להצבעה.

רינה זאבי:

זהו סיימתי .עברתי את כולם.

יהודה בן עזרא :הצבענו שמית הכל בסדר.
(צבי וייס חזר)
צבי וייס:

אני רוצה לברך את חבר המועצה שהציע לעשות הצבעה שמית ,ראינו פה
בהזדמנות זו את קודם כל אני לא רוצה להגיד את השלו.

מאיה כץ:

אתה לא יכול להגיד שראית כי עקרונית לא היית כאן.

צבי וייס:

לא ראיתי אני אגיד לך מה שאני כן יכול ,אני שמעתי היה לי מותר להיות
בדיון שהוא הצביע והציע את ההצעה המפורסמת שלו פעם ראשונה בעירייה
להצביע הצבעה שמית זה פעם אחת ,וגם אם הייתי רחוק היום כולם דיברו
ברמקולים וגם אם הייתי בקומה רביעית הייתי שומע .כך שאני מכל
הבחינות עמדתי על התקנים עמדתי על הכלים ועוד פעם אני לא יכול לא
לברך את פביאן על ההצעה הגאונית שלו שמתחילת הישיבה את העניין עם
המנכ"ל עד עכשיו אל תענה לי אני מודה לך על התשובה תודה.

סעיף יג'' – הודעה על החלטה שנתקבלה שלא בישיבת מועצה בנושא דחיית מועד תשלום
ארנונה לחודשים .3-4/2020
סעיף יד' – הודעה על החלטה שנתקבלה שלא בישיבת מועצה בנושא ספורט
ג'ו ניסימוב:

הודעה על החלטה שהתקבלה שלא בישיבת המועצה בנושא ספורט .התקבלה
החלטה בנושא ספורט.
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אני מבקשת לצאת.

עו"ד ענת בהרב :זה רק הודעה .את לא צריכה לצאת .אתה לא צריך להקריא את יג' ו – יד'
אלה החלטות שאתם קיבלתם שלא בהחלטות מועצה והן צריכות להיכלל
בפרוטוקול של ישיבת המועצה הבאה ,זה הכל.
דובר:

האם הכסף עבר בפועל?

יהודה בן עזרא :לא לכולם יעבור זה בתהליך.
מאיה כץ:

יש לי רק בקשה לסעיף יג' אנחנו קיבלנו את ההחלטה  ,אנחנו הרי קיבלנו את
ההחלטה בתחילת הקורונה על הנושא של הארנונה בעצם אנחנו לא
מתייחסים פה לכל חודש מאי ואני חושבת שכן צריכה להתקבל החלטה גם
על חודש מאי מכיוון שזה כבר מגיע היום שאנחנו אחרי ,אז אנחנו יודעים מה
קרה בחודש מאי עסקים עדיין לא נפתחו וצריך להתייחס לזה.

עו"ד ענת בהרב :יש פטור מאיה.
מאיה כץ:

סליחה ההודעה על ההחלטה תקראו אני לא מדברת זה ,ההודעה על
הה חלטה שהתקבלה שלא בישיבת מועצה בנושא דחיית מרץ ,אפריל לא
רשום מאי .אני רק מעירה את תשומת ליבכם.

יהודה בן עזרא :טעות סופר מאיה את צודקת כולל מאי.
רוני חדד:

לא ,לא אין שום טעות חברים

מאיה כץ:

לכן אני אומרת ,התקבלה החלטה התקבלה פה החלטה בתחילת הקורונה
ואמרנו ש חודש בחודשו אנחנו נדע מה קורה ,הגיע לכאן בעצם מרץ ,אפריל
אבל אנחנו כמעט בסוף חודש מאי יודעים מה קרה ולכן צריך להכניס לפה
גם את חודש מאי.

רוני חדד

לא ,לא מאי זה דחיית תשלום זה לא פטור ,אנחנו דחינו את התשלום.

עו"ד ענת בהרב :ההחלטה הראשונה שקיבלנו היתה על דחיית תשלום ובינתיים יצא פטור
ואחר כך הגישו.
מאיה כץ:

אני אחדד את הערה מכיוון שיש ספק האם מדובר גם על חודש מאי?

משה פדלון:

מאי ויוני הולך ביחד מאיה.

מאיה כץ:

שיעשו איזה שהיא הפרדה כי יצא ,היה כבר איזה שהוא עובד מאוד בכיר
בעירייה שלצערי הוציא הודעות לבעלי ,זה הדחייה על מועד התשלום אבל גם
על הפטור .אני אסביר
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עו"ד ענת בהרב :הפטור הוא מכוח החוק.
מאיה כץ:

נכון אבל לצערי יצא איזה שהוא מסמך של אחד העובדים הבכירים בעירייה
אגב בניגוד להחלטות שאמורות להגיע היום לידינו שקיבל החלטות אחרות.
שמדברת רק על חודשי מרץ ,אפריל לא מתייחסת בכלל למאי בנושא של
הפטור.

עו"ד ענת בהרב :אבל הפטור הוא מכוח החוק זה לא רלבנטי להחלטה הזאת.
רוני חדד:

הפטור הגיע דרך משרד הפנים מה זה קשור לפה .משרד הפנים הוא הסמכות
לפטור.

יהודה בן עזרא :לא רלבנטי אנחנו מיישמים בוא נמשיך מרץ ,אפריל ,מאי .הלאה תמשיך ג'ו.
סעיף טו – הצגת מתווה הקלות לעסקים
ג'ו ניסימוב:

הצגת מתווה הקלות לעסקים בפניכם אם יש לכם שאלות.

סעיף טז – פטור מאגרת שילוט
יהודה בן עזרא :קיבלתם מתווה של הועדה להקלה לעסקים כל הדברים שבמתווה הם
בסמכות שלנו למעט זאת אומרת בסמכות הועדה ,הנהלת עיר למעט הנושא
של פטור מאגרת שילוט שעל זה אנחנו צריכים לעשות הצבעה.
מאיה כץ:

אני רוצה רגע לשאול שאלה על המתווה בהתייחס בעיקר לזכיינים ששוכרים
מהעירייה את הנכסים שלה ועדיין סגורים .אני רוצה להבין האם העירייה
בעצם מה שדיברנו שהסכמתם על זה שניכם מתכוונים לעשות איזה שהם
צעדים מבחינת החוזה הקיים שלהם כדי בעצם לאפשר את התהליכים
הנוספים?

יהודה בן עזרא :המתווה הזה לא נמצא פה יש סיכום פרוטוקול ישיבה שנשמח להביא
לכולם .אנחנו מדברים ככה בשלב הזה קרין אם אני טועה תתקני אותי
באופן חד פעמי אני מרשה לך ,יש פטור לחודשיים לשכר דירה נתנו וכולם
קי בלו מכתבים .מסעדות שכירויות לחודש ומסעדות לחודשיים .מסעדות
לחודשיים כמו כן אמרנו כמו כן אמרנו שזכיינים של מסעדות שבתקופה
החמה לא הצליחו לעבוד ויש להם הסכם או חוזה שאמור לפוג לא יודע מתי
אחד בעוד חצי שנה ,אחד בעוד שנה ,אחד בעוד שנתיים אנחנו ננהל משא
ומתן העירייה מול הזכיינים שלה והחברה לתיירות מול הזכיינים שלה
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לבדוק את האפשרות של הארכת חוזה והארכת ההסכם בתנאים הכלכליים
ועל פי חוות דעת משפטית.
אורן אוריאלי :לא הבנתי אם אתה נותן להם פטור לחודשיים או שאתה עושה מנגנון?
יהודה בן עזרא :מקבלים פטור לחודשיים.
אורן אוריאלי :אילו חודשים?
יהודה בן עזרא :מרץ ,אפריל ונותנים את האפשרות העירייה מנהלת את הנכסים של
העירייה יחד עם הגזבר ואיתי אנחנו מזמינים מי שיש להם זכיינות ורוצים
לבוא ולבקש הארכה אותו דבר ,אותו חוק חל גם על החברה לתיירות.
עופר לוי:

יהודה שאל ה שלי גם אני רוצה בקשה לגבי העסקים .אני העליתי אז בזום
ודיברתי עם ראש העיר עשיתי בדיקה ולא העלו את זה פה לגבי הדו"חות
שקיבלו של .₪ 5,000

יהודה בן עזרא :זה לא רלבנטי.
עופר לוי:

זה כן רלבנטי .למה לא רלבנטי?

יהודה בן עזרא :אני אסביר לך למה לא רלבנטי מועצת העיר אין לה סמכות לבטל דו"חות.
עופר לוי:

אז נאמרה לי אפשרות אחרת יעבור הזמן שהם צריכים לשלם להודיע להם
שכביכול לא ואז מועצת העיר יש לה סמכות לאשר להם איך זה נקרא ביטול
דו"ח בערעור כאילו?

עו"ד ענת בהרב :מה פתאום זה לא מועצת העיר.
יהודה בן עזרא :על פי חוק ,על פי חוק כל אחד שמקבל קנס רשאי להגיש ערעור לתובע
העירוני.
עופר לוי:

אי אפשר לקבל החלטה.

יהודה בן עזרא :מועצת עיר לא בסמכותה .דעתי האישית היא ואולי היא לא רלבנטית מי
שעשה עבירה שישלם קנס.
עופר לוי:

אבל יהודה זה עבירה של  ,₪ 5,000יהודה מדובר ב –  10דו"חות עשיתי
בדיקה מדובר ב –  10דוחות לא יקרה כלום אם ראש העירייה יבטל את
הדו"חות .תני לי לדבר בקשה ,את לא צריכה כל פעם לעצור אותי.

יהודה בן ערא :אין למעוצה סמכות שיגישו ערעור לתובע העירוני ושם זה ידון .זה לא  10זה
.7
עופר לוי:

זה  7סליחה.
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לא צריכים לדון בזה אבל אפשר בהחלט להגיד שאפשר להגיש ערעור לתובע
העירוני והעירייה תתחשב.

יהודה בן עזרא :אי אפשר להתחייב לדבר כזה.
מאיה כץ:

אז אתה מייצר תקווה לאנשים שתהיה פה איזה שהיא החלטה שיאשרו.

יהודה בן עזרא :מי בעד הפטור של אגרת שילוט?
מאיה כץ:

רגע אני רוצה לשאול עוד שאלה נתתם כבר על חודשיים את השכירות ,עוד
חודש אנחנו רואים מתחיל ב –  27תנו גם את מאי.

יהודה בן עזרא :לא עניתי לך על זה הועדה שישבה החליטה על חודשיים ,הועדה תתכנס שוב
לדון על עוד הקלה ,אני חושב שדעתי האישית אני חושב שיש צדק בבקשה
לאור זה שאנשים לא התפרנסו ו מוציאים כסף ,אנחנו נדון הולכים לדון על
זה.
אורן אוריאלי :אפשר לקבל פרוטוקולים של הועדה ענת זה ועדה סטוטורית או שזה הד
הוק .אני מבקש את הפרוטוקול של הועדה.
יהודה בן עזרא :זה התוצר של הועדה קיבלתם .שלחתי במייל.
מאיה כץ:

אולי אני פספסתי.

יהודה בן עזרא :את התוצר של הועדה של שכירויות וזכייניות לא קיבלתם אם אתם רוצים
מי שיבקש מי שיפנה אליי ויבקש יפה הוא יקבל.
ג'ו ניסימוב:

מי בעד אגרת שילוט לחודשים מרץ ,אפריל? פה אחד כולל מאי שלושה
חודשים תודה.

סעיף יז – המלצות ועדת ההנצחה
ג'ו ניסימוב:

יש בפניכם את שמות ההנצחה אני לא אחזור על השמות מי בעד? פה אחד.

סעיף יח – אישור המלצות הועדה להארכת שירות
ג'ו ניסימוב :אישור המלצות הועדה להארכת שירות יש בפניכם  5עובדים מי בעד?
איל פביאן:

השאלה הקבועה שלי יש עובדי עירייה יש פה בין ה –  5האלה כאלה שהם
קרובי משפחה של חברי מועצת העיר? אני שואל האם מבין ה –  5האלה יש
קרובי משפחה של חברי מועצת העיר אני חושב שזה ,אגב שאתם מביאים
כזה דבר.

משה פדלון:

על מה אנחנו מדברים על מערכת ספריות ,מורה בתיכון.
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אני לא מתנגד אני שואל שאלה טכנית פעם מצאתי את עצמי מצביע ואחר כך
אמרו לי ההיא אחות של מישהו מהמועצה.

יהודה בן עזרא :אף אחד ככל שידוע לי אף אחד מהארכת השירות אני אבדוק.
ג'ו ניסימוב:

פה אחד.

סעיף יט – אישור העסקה נוספת
ג'ו ניסימוב:

אישור העסקה נוספת סעיף  2הוסר אז יש לכם רק  6איש .ירד  2הוא לא
רלבנטי הוסר נ.ג נקודת גובה.

דנה אורן-ינאי :האמת שאין לי רקע של היכרות עם סעיף  1אבל הסיפור הובא לידיעתי אני
מאוד אשמח להבין אם יש לנו עובדים שעובדים בעירייה ויש להם צורך
ואנחנו עדים לצורך במקרה הזה זה שמאי שהוא עובד עירייה ויש שמאי
שהוא עובד פרטי והוא מאוד נהנה ומסופק מהעבודה בעירייה אבל הוא רוצה
לע בוד בימי שישי והוא חותם על ניגוד עניינים ואין בעיה של ניגוד עניינים
וכל הממונים עליו מאשרים עבודה נוספת כי אחד הוא צריך את זה כספית,
שתיים לא פוגע בעבודה שלו ושלוש אין ניגוד עניינים למה לא מאשרים לו
במידה ויש בעיה בגלל שהוא מועסק בחוזה כזה או אחר האם אפשר לשנות
את החוזה ולהעסיק אותו בדרך כזו או אחרת כי לי מאוד כואב שאנשים
טובים שבאים לשירות הציבורי ורוצים להיות חלק ממנו ויש להם בעיה
נקודתית כספית איך אנחנו באמת יכולים להשאיר את האנשים הטובים כאן
אצלנו.
יהודה בן עזרא :אנחנו מאוד נוהגים במסגרת הועדה ממש כבית הילל ונוהגים בהתחשב
בשכר שיש לאנשים ,אנחנו באמת בית הילל במתן אישורים לעבודה נוספת
אבל יש כל מיני תפקידים שאנחנו לא יכולים לאשר עבודה נוספת.
עו"ד ענת בהרב :יש פה בעיה קודם כל עבודת השמאים הועדה דנה בנושאים האלה והיא
רואה איזה שהיא בעייתיות בעבודה פרטית של שמאים בהיבט הזה שזאת
באמת אחת העבודות ,זה אחת מניצי הפעולה הרגישים ביותר של העירייה,
העירוב בין פרטי לציבורי הוא הרבה מעבר רק לתחום העיסוק את מוצאת
את עצמך עובדת מול שמאים אחרים ,יש בזה הרבה בעייתיות אבל זה לא
משנה כרגע לצורך העניין כי מה שכרגע הוא שהעובד מועסק בחוזה אישי
הוא לא יכול לקבל גם עבודה נוספת אלה חוזר מנכ"ל אלה כללים שתחתם
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אנחנו פועלים אני לא בטוחה שהעובד מעוניין שלא לעבוד בחוזה אישי כי
לחוזה האישי יש הטבה ,אם הוא ירצה לעשות משהו אחר אז נוכל לדון בזה
אבל כרגע אלה הנתונים ולכן הבקשה כמו שמוגשת כרגע נדחית.
יהודה בן עזרא :אפשר להגיש עוד פעם בקשה ,זה לא.
דנה אורן-ינאי :אני לא רוצה לסבך את העובד אבל אני חושבת במצב שדוחים אותו אולי
אפשר כן לשבת אולי הממונים שלו כן יכולים לשבת איתו וכן למצוא
פתרונות ,בשורה התחתונה אנחנו רוצים להשאיר את האנשים הטובים כאן,
וכן הייתי מנסה להגדיל ראש בנושא הזה וכאילו לא חושבת שאתם טועים
אבל כן לבוא לקראת העובדים ולשבת ולראות איך אפשר למצוא פתרונות
בין אם זה עבודה נוספת בתוך מי שנקלע כי יש לו מצב כזה או אחר ,או
למצוא פתרונות למען העובדים.
משה פדלון:

אנחנו נפנה למשרד הפנים.

דנה אורן-ינאי :בסעיף  1אני נגד.
ג'ו ניסימוב:

חברת מועצה נגד והשאר בעד.

סעיף כ' – המלצות הועדה לסיוע בדיור
ג'ו ניסימוב:

המלצות הועדה לסיוע בדיור ,המועצה מתבקשת לאשר המלצות הועדה
לסיוע בדיור ,יש לכם את הפרוטוקול מס'  2מיום  ,24/2/20פרוטוקול מס' 3
מיום  ,24/3/20פרוטוקול מס'  4מיום  ,27/4/20ופרוטוקול מס'  5מיום
 ,19/5/20הערות? מי בעד? פה אחד תודה רבה.

סעיף כא' – סלילת רחובות
ג'ו ניסימוב:

הועדה מתבקשת לאשר ביצוע עבודות סלילה בהתאם לחוק העזר להרצליה
סלילת רחובות התש"ע –  2010ולהכריז עליהם כעבודות ציבוריים ,עבודות
סלילה פיתוח תשתית ברחוב החושלים אזור התעשייה הרצליה ,ועבודות
סליל הפיתוח ותשתיות ברחוב צה"ל הרצליה ,הערות? שאלות? פה אחד.
תודה.

סעיף כב' – הודעה על העברת ניהול והפעלה של מרכזים לחברה לאמנות ולתרבות הרצליה
בע"מ (חל"צ)
ג'ו ניסימוב:

סעיף כב' יורד מסדר היום הוא יעלה בישיבה הבאה.
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סעיף כג' – אישור הסכם שיתוף פעולה להפעלת מוזיאון אלי כהן ז"ל.
ג'ו ניסימוב:

אישור הסכם שיתוף פעולה להפעלת מוזיאון אלי כהן .עו"ד בועז בבקשה.
אם יש לכם שאלות בועז יוכל להסביר ,להרחיב אם לא הצבעה? פה אחד.
תודה רבה.

סעיף כד' – שונות.
מאיה כץ:

כבר לא רלבנטי תודה.

דנה אורן-ינאי :לא רלבנטי תודה.
איל פביאן:

כל קיץ לצערי אנחנו מוצאים את עצמנו במדינת ישראל בלבוש של הבנות
שמגיעות למוסדות החינוך בבתי הספר ,בהגדרות של לבוש תקני לא תקני,
מדידת אורך מכנסיים של בנות ,מסדרי לבוש ,שליחת ההורים
והתלמיד ים לקנות מכנסיים תקניים לבנות שאין להשיג בכלל בחנויות
ועוד דברים לא נעימים והזויים מה שנקרא .אני מצפה מעיריית הרצליה
להיות ערוכה למנוע הפליה נגד נערות בבתי הספר ,מראש העירייה סגניתו
וראש אגף החינוך להעביר למנהלי בתי הספר שהם מחויבים לפעול באופן
שוויוני ומכבד לא להעמיד את הבנות ,לא להעמיד את הבנות בשורת
מסדרי צניעות ,לא לקבוע כללים שלא אפשריים ליישום כי אין מכנסיים
כאלה לבנות כמעט בחנויות ואם יש מישהו או מישהי שמגיעים בלבוש
שנראה למנהלת או למורה לא הולם לפנות אליה באופן דיסקרטי בצד
מכבד לא לעיני כל .אני מניח שהעירייה הוציאה הנחיות כאלה למנהלי
בית הספר לקראת הקיץ שמבהיר את חשיבות ההתייחסות השווה לבנים
ולבנות לא מפלה ומכבדת לתלמידות .אם במקרה לא יצאה הנחיה כזאת
אני מבקש להוסיף.

איה פרישקולניק :איל אם היית רואה את קוד הלבוש של מה שהוצאנו הוא שוויוני ואין
הבדל בין בנים לבנות.
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אני לא דיברתי על הקוד אני דיברתי על הנחיות למנהלי בתי הספר איך
לפעול כדי שלא יהיו מצבים מביכים לבנות ולאימהות.

איה פרישקולניק :קוד לבוש הינו שוויוני בין בנות לבנים.
איל פביאן:

אתם רוצים דיון אני אשמח איה אמרתי מה שאני מבקש.

איה פרישקולניק :הכל שוויוני בין בתים לבנות.
משה פדלון:

זה הנחיות של משרד החינוך.

איל פביאן:

זה לא בדיוק ככה משרד החינוך קובע שכל מוסד חינוכי ,תקרא את
הפרוטוקול מה הסטנדרט .מה שבכל מקרה צריך ללמוד שתלמידות
אי מהות והורים ימצאו את עצמם במצבים שונים שהולכים לחפש
בחנ ויות מכנסיים שלא קיימים בכלל ,הם מעמידים את הבנות ומודדים
להם את המכנסיים .איה כל מה שביקשתי זה לשים את זה על השולחן.

איה פרישקולניק :אני אומרת לך בהרצליה זה מאוד שוויוני.
ג'ו ניסימוב:

תודה רבה הישיבה הסתיימה.

-סוף הישיבה-
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