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עיריית הרצליה
ישיבה מועצה מן המניין מס' 30

שנערכה ביום חמישי ,כ"ה תמוז תש"פ16.7.2020 ,
נוכחים:
משה פדלון
איה פרישקולניק
עופרה בל
עופר לוי

ראש העירייה
ס' ראש העיר
ס' ראש העיר
ס' ראש העיר

משה ועקנין
אורן אוריאלי
ירון עולמי
רונן וסרמן
צדיקוב אלעד
וייס צבי

דנה אורן-ינאי
יעקובוביץ יונתן
יהונתן יסעור
תמר גרוסמן לרמן
צור איתי
יוסי קוממי

מוזמנים:
עו"ד ענת בהרב
יהודה בן עזרא
רו"ח רוני חדד
רינה זאבי
עו"ד ענת קרן בהרב
יוסף (ג'ו) ניסימוב
אהוד לזר
ירון קריב

גרי גוזלן
כץ מאיה
יריב פישר
איל פביאן
אייזנברג דניאל

יועצת משפטית לעירייה
מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
מזכירות העיר
יועמ"ש
סמנכ"ל בכיר
מנהל המחלקה לתכנון רב שנתי
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סדר היום:
א .אישור פרוטוקול
ב .עדכון רה"ע
ג .עדכון מנכ"ל
ד .בקשה לדיון נוסף בנושא צו המיסים
ה .שאילתות
ו .הצעות לסדר
ז .תב"רים
ח .סגירת תב"רים
ט .הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ו.
י .אישור הסכם פשרה מנהל מקרקעי ישראל רמ"י נ' עיריית הרצליה
יא .אישור נוהל השקעות חדש של משרד הפנים
יב .בקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור
יג .אישור מתן תמיכות
יד .בקשה לניהול מו"מ להשכרת מקרקעין – רחוב הסדנאות "בית הרמלין "

טו .סלילת רחובות
טז .המלצות הועדה לסיוע בדיור
יז .שונות

פרוטוקול
משה פדלון:

ערב טוב ,חברי המועצה המכובדים ,ערב טוב ,נכבדים ,מנכ"ל העירייה
שנמצא ב ,ZOOM-לכל המנהלים ,התושבים ,מכובדיי כולם ,אני שמח
לפתוח את ישיבת המועצה .אנחנו נתחיל באסיפה כללית של בעלי המניות
של החברה למרכזים קהילתיים של העיר הרצליה ,אני מבקש מרואה
החשבון להציג לנו את הדו"ח הכספי של החברה לסוף השנה שעברה ,מה
שנקרא 31 ,בדצמבר  .2019בבקשה .בואו ,תעשו את זה בקצרה ,ואנחנו
לאחר מכן נאשר גם את הדו"ח המילולי ,גם מינוי רואה חשבון ,ומבקר
הפנים .בבקשה .האם נמצאים על הקו? רואי החשבון? רואי החשבון
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נמצאים? מר מועלם? טוב .האם הוא נמצא על הקו?
יכול להיות שאנחנו על השתק.
דוברת:
משה פדלון :אתם רואים אותו?
נראה לי שאנחנו על השתק.
דוברת:
משה פדלון :אני על השתק?
לדעתי כן.
דוברת:
רגע ,איפה כל הזה ,בזום? מותר להם להיות בזום?
דובר:
משה פדלון :מי?
החברי מועצה.
דובר:
משה פדלון :לא ,לא .כולם פה.
יונתן איפשהו פה ,וגרי גם בדרך .יריב גם בדרך.
דוברת:
משה פדלון :חברים ,אני מבקש ,קשה לנו .האם רואה חשבון מועלם על הקו? אז חברים,
אני מציע שאנחנו נשאיר את זה לסוף ,חברים ,זמננו יקר ,אנחנו מתחילים
את ישיבת המועצה ,ונשאיר את הנושא הכספי ,אולי באמצע ,אבל בואו
נתחיל.
אבל משה ,חבל ,כי בדרך כלל הרי מחכים עד הסוף.
דוברת:
משה פדלון :בבקשה ,אם יש ,נעצור.
עשר דקות ונוכל לשחרר אותם.
דוברת:
משה פדלון :רק שנייה ,אם מר מועלם ייכנס לקו בעוד חצי שעה ,רבע שעה -נפסיק את
הישיבה ,נכניס אותו,
אה ,הוא לא על הקו בכלל?
מאיה כץ:
משה פדלון :הוא לא על הקו .חברים ,בואו,
מועלם נמצא פה ,מועלם ויאקי נמצאים פה ,הם יכולים להציג את
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
הדיווח.
משה פדלון :אז בבקשה ,בשמחה רבה .אנחנו נקבל את הדיווח שלהם בשמחה רבה.
רו"ח מועלם :ערב טוב.
משה פדלון :או ,יופי .מר מועלם ,רואה החשבון המלומד ,בבקשה .הבמה שלך.
רו"ח מועלם :אם אני מתחיל בדוחות על הפעילות של הכנסה והוצאה ל 31-בדצמבר ,'19
בעמוד  5יש לנו דוח פשוט מאד ,המחזור לשנת  2019הסתכם ב61,800,000-
מיליון ,61,800,000 ,לעומת  90מיליון .62,500,000 ,זה נובע מהעברת
צהרונים מאיתנו למקום אחר ... .בידוד פעילות ,אז כך שהרמנו רק  ...אחרי
שעזבו פה צהרונים ,בערך ב 5-מיליון .הוצאות מפעולות נשארו  55מיליון,
הכנסות נטו מפעילות  6.5מיליון ,הוצאות הנהלה וכלליות מאד נמוכות6.2 ,
מיליון ,זאת אומרת ,זה בערך  10%מהמחזור .רשם העמותות היה גאה ,גם
אם זה היה  50%יותר גבוה ,כי זה מאד  ,...מאד זול .אנחנו מסיימים את

"חבר" – הקלטה ותמלול

08933

4

ס.מ

השנה ב 59-אלף שקלים עודף ,לעומת כ 500,000-בשנה שעברה .זה אחרי
הוצאות מימון ,זה ריביות לבנקים ,זה דבר פשוט .זה  ...שגובה את העלויות
שלה .בוא נגיד ... ,הרבה מאד דוחות שהצגתי בדירקטוריונים בחודש וחצי
האחרונים ,זה אחד הטובים ,זה מחזור גדול ,זה עומד יציב ,זה עומד מאוזן
מבחינה כספית ,כל התאגיד הזה עצמו הוא מאד מאוזן ,מאד יציב ,עומד
חזק .זהו .אם יש שאלות.
משה פדלון :חברי המועצה ,האם יש שאלות לרואה החשבון מועלם? מכאן אנחנו ,אנחנו
צריכים לעשות הצבעה על זה?
כן ,כן .צריך לאשר את הדוח.
דובר:
משה פדלון :חברים ,מי בעד אישור הדוח? כן ,בבקשה ,איתי .בבקשה ,איתי.
בדרך כלל נהוג להכניס ביאור על אירוע חריג לדוחות ,אז אני לא מצאתי את
איתי צור:
זה בדוחות ,יכול להיות שפספסתי,
רו"ח מועלם :יש לך את זה בעמוד  ,18אייל ,אירועים לאחר תאריך המאזן ,ביאור ,15
ביאור על קורונה.
אני ,כן ,אני קראתי את הביאור הזה ,רק אני חושב שהביאור הזה יכול
איתי צור:
להיות ,לדעתי ,קצת יותר מפורט כי מה שקורה עכשיו הוא אמור להיות
טיפה יותר מפרט את הסיטואציה ,לתאר גם מה הולך להיות או מה הצפי,
או מה צריך לעשות והוא מאד מאד קצר ולא משקף את המצב העכשווי של
החברה.
רו"ח מועלם :אין בעיה ,אני מקבל את ההערה שלך .נתחיל,
אמור להיות דוחות לפי כללי הזה.
איתי צור:
רו"ח מועלם :אין בעיה .נציג את זה בצורה הרבה יותר מפורטת למרות שאף אחד לא יודע
מה הולך להיות ,ניתן את כל הפירוטים האפשריים בעניין הזה .אני מקבל.
וגם משה ,אני מזכיר ,שאנחנו הכנו את הדוח על פי הזמן הרגיל לכל שנה,
יאקי:
בחודש אפריל ,וכאשר הכנו את הדוח -הקורונה הייתה רק בתחילת הדרך,
ופשוט למועצת העיר לקח זמן להגיע ולהתאסף.
משה פדלון :אוקי.
לכן באמת ,כשכתבנו את הדוח ,זה היה ,הקורונה הייתה קטנה .היום
יאקי:
הקורונה יותר גדולה ,אפשר אולי באמת להוסיף בהרחבה.
(מדברים ביחד)
משה פדלון :טוב ,חברים ,חייבים לקצר .מי בעד אישור הדוח הכספי של החברה לשנת
 ?2019פה אחד .מכאן ,רואה חשבון מועלם ,לדוח המילולי ,שגם אותו נצטרך
לאשר .בבקשה.
משה ועקניןן :ש נייה ,אדוני ראש העיר ,רק מילה .אני חייב להגיד תודה על הניהול הכספי
של המערכת -מאד מדויק ,מאד יציב ,ואפשר להישען עליו ,כל הניהול הכספי
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כולל הנהלת חשבונות וניהול הכספים .וצריך להגיד תודה.
משה פדלון :יש לך אישור של הדוח המילולי? יש לך? זה אותו דבר כמו האישור הכספי?
רו"ח מועלם :כן ,אותו דבר רק במילים.
משה פדלון :רק במילים? מי בעד אישור הדוח המילולי לשנת  ?2019פה אחד .מכאן אנחנו
עוברים ,חברים ,מי בעד המשך מינוי ,בינתיים ,מועלם ,אתה לא שומע
אותנו .מי בעד מינוי רואה חשבון המבקר ,משרד עורך דין מועלם ,מי בעד?
פה אחד .מי בעד המשך מינוי מבקר הפנים רואה חשבון יוחאי משה? בעד
כולם.
פה אחד.
דובר:
משה פדלון :אני רוצה לסכם ,המרכזים הקהילתיים עושים עבודה מקצועית מצוינת,
איכותית ,מכל הנשמה ,בתקופה כה קשה ,אני רוצה בראש ובראשון להודות
למנכ"ל העירייה שהוא היו"ר ,שמנהל את המרכז ביד רמה ,אז יהודה ,תודה,
תודה מקרב לב.
ותודה ליאקי.
איתי צור:
תודה רבה.
דובר:
משה פדלון :יאקי חרל"פ ,המנכ"ל ,וכל צוות המרכזים הקהילתיים שעושים עבודה
מקצועית ,יישר כח ,תודה ,יאקי ,תמסור לכל העובדים יישר כח וכל הכבוד.
אני רוצה להודות לרואה החשבון מועלם מועלם ,וכמובן לרואה החשבון
יוחאי משה מבקר הפנים .תודה לכם ,שיהיה לנו שבת שלום.
רו"ח מועלם :תודה רבה ,תודה לכולם.
משה פדלון :טוב ,חברים ,בבקשה ,מר פביאן.
אייל אייל פביאן :תודה רבה .רציתי רק להוסיף מילה שאני חושבת שהיא חייבת להיאמר
לפרוטוקול פה ,למרות שאולי להרבה אנשים פה היא ברורה מאליה ,אבל
במסגרת התודות ,בחברה למרכזים קהילתיים ,כמובן ,חוץ מיהודה ויאקי,
אני לפחות  ...דירקטור בחברה ,ואני מבקש להודות לכל העובדים ,למנהלות
ורכזות הקהילות ,וגם לדירקטורים ,לכולם,
משה פדלון :צודק ,גם לדירקטורים.
אייל אייל פביאן :אני יכול להגיד ,בתקופת הקורונה הדירקטוריון עבד ,והרכזות עבדו,
ומנהלות המתנ"סים עבדו ועבדו בתנאים קשים ,כמו שאתם יודעים יותר
טוב ממני ,וראוי היה לציין את זה.
משה פדלון :תודה ,מר פביאן ,על המחמאות .זה יעבור לאנשים .תודה לכל העוסקים
במלאכה.
א.
משה פדלון:

אישור פרוטוקול
חברים ,אני מכאן עובר לישיבת המועצה מן המניין .אז שוב ,שלום לחברי
המועצה ,למנכ"ל העירייה ,יהודה בן עזרא ,שאיתנו ,למנהלים והעובדים,
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ולאותם תושבים שצופים בנו כעת ,אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה ,יום
חמישי  17או  16בחודש?
.16
 16בחודש 16 .ליולי .ומכאן אני אתחיל עם הפרוטוקולים .מי בעד אישור
הפרוטוקולים ,בבקשה?
הפרוטוקול שנשלח אלינו?
בוודאי ,בוודאי .מי בעד? פה אחד .דבר ראש העירייה .מכובדיי כולם,
פה אחד.
פה אחד לפרוטוקול ,פה אחד ,כולם הצביעו על פרוטוקולים.

ב .עדכון רה"ע
משה פדלון :מכובדיי כולם .החל מיום שלישי ,ה 14-ביולי ,עיריית הרצליה עברה לעבוד
במתכונת חירום על פי ההנחיות שקיימות ,שנכתבו מבעוד מועד .אני רוצה
לתת לכם מספר נתונים .ב 1-ביולי  2020היו בהרצליה  8מאומתים חולים.
היום 17 ,ביולי 217 ,מאומתים חולים .פי  .27חברים ,אנחנו בתקופה קשה,
מורכבת ,מסובכת ומאתגרת .זה המקום להודות מקרב לב לסגני ראש
העירייה ,למנכ"ל העירייה ,למנהלים והעובדים ,לחברי הקואליציה
ששותפים איתנו במאמץ העירוני ... ,והכל הכל למען התושבים בעיר בשעות
קשות אלו .אז תודה רבה לכל מי שמסייע .היום אחר הצהריים בישיבה יחד
עם חיים בימאס ,הכריז המרכז לשלטון מקומי להקים קרן לעסקים קטנים,
נקבע חשבון בנק ,הוא נמצא בוועדת ההיגוי ,וכשיהיו לנו פרטים נוספים
אנחנו נדווח למועצה .מכאן אני עובר לעובדים הסוציאליים .העובדות
והעובדים הסוציאליים היקרים נמצאים בשביתה .מדובר על עובדים
מצוינים שעושים עבודתם במקצועיות ,במסירות ,והכל הכל למען התושבים,
האזרחים במדינת ישראל ,ואנחנו כרשות עירונית ,נתמוך במאבק הצודק
שלהם ,ואני מקווה ש ...המדינה ישמעו את זעקתם .אני רוצה להודות
לחברת המועצה דנה אורן-ינאי ,על היוזמה ,על ההצעה לתרום את כספי
מענק המדינה למען הנזקקים .אבל דנה ,עשית מעשה יפה ,יש לנו בעיר קרן
הרצליה ,נשמח שתפנו את התושבים לקרן זו ,שכל מטרתה ,שימו לב ,לקנות
מזון ,ביגוד וספרים לתושבים ,לילדים שלנו .מבטיח לך שכל הכסף הולך
למטרה מבורכת זו .יישר כח.
יונתן יעקובוביץ :עדיף לתת את זה ישר לתושבים.
משה פדלון :בבקשה?
יונתן יעקובוביץ :עדיף לתת את הכסף ישר לתושבים.
משה פדלון :חברים ,יש קרן ,אפשר לתת במזומן ,אפשר לתת בתלושים ,יש קרן ,יש
דירקטוריון ,יש רואה חשבון ,יש עורך דין ,מבטיח לכם שתתנהל,
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יונתן יעקובוביץ ... :בגלל שיש רואה חשבון ,עורך דין וכל הדברים האלה ,יש בה עלויות,
משה פדלון :אין לה עלויות... ,
יונתן יעקובוביץ :הכסף שנכנס לקרן,
משה פדלון :אין לה עלויות ,כולם עושים זאת בהתנדבות ,למעט חצי משרה של פקידה,
 2,000שקלים 3,000 ,שקל.
אייל אייל פביאן :אני רק רוצה להעיר מילה בעניין הזה .עם כל ההתלהבות מההצהרות של
נתניהו ,אתמול בערב ,צריך לזכור ,שהוא אמר שעדיין אין הסכמה של כחול
לבן ,ייתכן שתידרש חקיקה בכנסת ,עוד אין חקיקה ,עוד אין הסכמה,
משה פדלון :אני בא ואומר,
אייל אייל פביאן :לא ,לפני שאנחנו מחלקים את זה,
משה פדלון :אני לא מחלק שום דבר ,אני באתי ואני הודיתי לחברת המועצה,
אייל אייל פביאן :בסדר גמור.
משה פדלון :כי היוזמה של דנה .חברים ,יש פה,
אייל אייל פביאן ... :מחלקים את הכסף ישר לתושבים.
משה פדלון :לא מחלקים ,חברים ,יוזמה ,יצירתיות של חברת המועצה ... ,הציעה לפועל,
שתדע שיש לנו קרן,
האמת היא שגם אם לא את זה ,אני חושבת שהערבות ההדדית שהפגינו
לבנה:
התושבים אחד כלפי השני זה שווה את הכל.
משה פדלון :אמת .אוקי .חברים ,נושא אחרון לפני שאני אעבור למנכ"ל ,היום החלטנו
להזמין זוגות שרוצים להינשא ,לעשות את האירוע חגיגי כאן ,במרפסת
העירייה היפה ,ואני קורא לזה 'חתונה על גג העולם' .לא על גג העירייה ,על גג
העולם .אני מודה ליוזמים ,במקרה שזה ,למען גילוי נאות ,זה הבת שלי,
שאתם כל כך אוהבים ,אז מזל טוב לנישאים.
יונתן יעקובוביץ :רעיון יפה ,כל הכבוד.
משה פדלון :עד כאן אנחנו חושבים גם לעשות ,בר מצווה ,בת מצווה,
כמה יכולים להשתתף בחתונה?
דובר:
משה פדלון :בחתונה  ,20אבל החתונה תהיה ב ,19:00-בשקיעה ,לאחר מכן יבואו אורחים
ב ,20:30-לאחר מכן ב ,22:00-אני מתאר שיגיעו פה  70 ,60איש.
יגיעו בקבוצות .קבוצות של .20
דובר:
אני רוצה רק להודות,
דוברת:
משה פדלון:

חברים ,יש צוות מארגן ,יש עוגות ,יש  ,DJיש הכל ,יהיה פה חגיגה.

יונתן יעקובוביץ :אני חושב שהיוזמה מאד מבורכת ונכונה ,ואני חושב שממש חשוב לתת
את הדעת גם ,מעבר לזה שאתה נותן להם מקום לעשות את זה ,צריך גם
להכיר בהם ,במסגרת אותם תושבי העיר ,בני זוג נשואים ,כדי שהם יוכלו
לקבל את כל ההטבות שהם יכולים לקבל ,מתוך עיריית הרצליה ... ,ההצעה
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לסדר .העניין הנורמלי שבו נותנים את מרפסת העירייה זה דבר אחד ,מה
שקורה אחרי זה,
משה פדלון :אני לא נותן להם שוב ,אני אהיה הרב .אני אומר שוב ,זוג נשוי שהזמין אולם
באולמי בונבון בבת ים ,והוא לא יכול לעשות את האירוע -מוזמן אליי כאן
למרפסת .אם הוא כזה או אחר ,אנחנו נכבד את כולם .אנחנו מכבדים את
כולם .בבקשה.
אני רוצה רק להציע עוד דבר ,אם זה אפשרי ,אני לא יודעת אם זה אפשרי,
מאיה כץ:
לקחת גם את הרחבה היפהפייה של משק ראשונים ,גם ,מקום יפה ,גינה
מטופחת ,גם זה יכול להיות מקום.
משה פדלון :זה בסדר ,אפשר ,אנחנו נציע ,בר מצווה /בת מצווה לילדים.
כן ,כן.
מאיה כץ:
משה פדלון :כן ,נעשה זאת ,יש לנו את  ,...שבימים אלו עושה עבודה מקצועית,
איפה נעשה בריתות?
דובר:
משה פדלון :מגיע לכל המבודדים ,לכל הילדים המבודדים ,ומביא להם חבילות שי .טוב,
מכאן אני עובר למנכ"ל העירייה .יהודה בן עזרא ,בבקשה.
יהודה בן עזרא :אני רוצה גם ,כולם לדבר במיקרופונים ,ולתת לטכנאים ,לתת לאלו
שיושבים רחוק ,ליד המיקרופון האלחוטי ,שישמעו אותם .בבקשה.
ג .עדכון מנכ"ל
תודה רבה .להלן ריכוז עבודות שעשו אגפי העירייה בחודש האחרון.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
 ...מופיע לכם בפרט יתר בצמוד לפרוטוקול ,אחרי הישיבה ,ואני בינתיים
אקריא את עיקרי הדברים ... .אז כאן ,המידע על ההסברה לציבור בכל לשון
נגד מגפת הקורונה ... ,מידע שוטף בעניין מאומתים ,מבודדים  ...העירייה,
גם עושים מערכת טיפול למניעת גלי ההדבקה,
דבר יותר לאט ,כי אתה גם קצת מקוטע ,וטון אחד יותר לאט ,שנבין .תודה.
מאיה כץ:
מאיה ,את יכולה ללכת לאט? ככה אני יכול לדבר לאט .אנחנו רצים
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
כאלה .דוברות העירייה עסקה במידע והסברה לציבור בכל הקשור למגפת
הקורונה:
פרסום מידע שוטף לציבור בדבר מאומתים ,מבודדים והחלטות העירייה
לגבי נושאים הקשורים לטיפול במניעת מעגלי ההדבקה .פרסום קמפיין
מסיכות ומידע לגבי שירות לציבור  -מוקד קורונה.
קמפיין אגף החינוך לתוכנית לוינסקי להסבת אקדמאים להוראה.
תיקשור הסיוע העירוני למאבק למען המשך קיומה של תנועת הצופים.
אגף תב"ל -בוצעו סקרי בטיחות לכלל מוסדות החינוך  ,בביצוע תיקון
ליקוים בקדימות  .0-1בעיצומם של שיפוצי קיץ נפרט את עיקרי השיפוצים:
תיכון ראשונים – שפוץ יסודי של אגף י"ב .בית ספר ברנדיס – תוספת שלוש
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כיתות ומעלית .בית ספר הנדיב – שדרוג שירותים .בית ספר אופק – שדרוג
שירותים .תיכון היובל -תוספת  3כיתות על בסיס מבנים יבילים .חט"ב יד
גיורא –תוספת  3כיתות על בסיס מבנים יבילים .נגישות מעלית ותאי שרותי
נכים ב  12בתי ספר .צביעת  4בתי ספר שאינם בניהול עצמי .צביעת  50גני
ילדים .שיפוץ יסודי בשלושה גני ילדי – תרזה תדהר וסייפנים .בשבוע הבא
תחילת עבודות גידור של המצוק הדרומי .שדרוג חצרות וצביעת מתקני
משחק .הצללה מעל מגרש הספורט בויצמן .נערכים לטיפול במפגעים בקרבת
בתי הספר צביעת מעברי חציה ונשק וסע.
בשבוע הבא תחילת עבודות גידור של המצוק הדרומי .סימנו שדרוג כיכר
דשליט כולל תאורה דקורטיבית.
אגף הביטחון  ,הפיקוח והסדר הציבורי -בתחום האכיפה ,האגף משקיע
מאמצים רבים לעקוב אחר השינויים התכופים בתחום תקנות לשעת חירום
בנושא הקורונה ומתאים את עצמו לשינויים הנדרשים.
בתחום הביטחון – נערכים לפתיחת שנת הלימודים בתחום האבטחה.
במקביל ,האגף מקדם הקמת משמר שכונה חדש בעיר ,בשכונת ויצמן ע"ב
מתנ"ס יבור.
אגף הנדסה -אגף תשתיות -תשתיות לאומיות-תיאומים מול הקו הירוק,
מטרו ,מהיר לעיר-הרשאה למחלף הסירה .בחינת חלופות לטרמינל מערבי
רכבת כבדה ,ביצוע רחוב זוהר טל ומתחם  ,1960קידום תוכנית אב לניקוז,
קידום תוכנית אב לתחבורה.
מחלקת מבני ציבור .הסבת מעונות יום לכיתות גן במגרשים  303ו 404בגליל
ים .קידום תכנון לקראת הגשות בקשות לגני ילדים חדשים  7 :כיתות גן
ברחוב דוד שמעוני .ו 4-כיתות גן רח' אבן עזרא .קידום הפרויקט של הצבת
מבנים יבילים בתיכון היובל .קידום חלופות לבית ספר יסודי בגליל ים
לספטמבר  .2021קידום תכנון בית ספר הנדיב .בחינת חלופות למיקום גני
ילדים ברחבי העיר .קידום היתרים לקריות חינוך בגליל ים .408 406
מחלקת פיתוח -מתן הערות לנספח הנוף ,גני ילדים -עבודה על גני ילדים
חדשים – גן זרובבל ,גן  ,302גני ילדים השמעוני  ,פיתוח שצ"פ גן זרובבל-
ליווי ביצוע ,תב"ע סדנא עלי -מתן הערות לתב"ע ,סביוני גליל ים – ליווי
לקראת ביצוע .התרי בנייה – שוטף.
אגף תכנון עיר -קידום תכנית המתאר של התחדשות איזור התעסוקה
לקראת הצגה במחוז בתאריך  – 21/7/2020ישיבות עובדה מול צוות
היועצים .הכנת מסמכים לקראת הגשה לקול קורא של מפעל הפיס להנחת
פאנלים סולאריים על גגות מבני ציבור .ריכוז מידע לטובת קידום מסמך
עירוני להתמודדות עם שינויי אקלים – הרצליה  .2030קידום תכניות באיזור
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התעסוקה בהתאם למדיניות להתחדשות האיזור :בית אינטרגאמה –
הר – 2467/עולה לדיון לועדה הקרובה ,בית אקרשטיין – הר – 2433 /בדיקת
מסמכים לקראת דיון בועדה ,אפל – הר/2431/א – העברה לדיון להפקדה
לוועדה מחוזית ,מתחם המדע – הר – 2443 /קבלת תכנית ובדיקה ראשונית ,
חניון מדינת היהודים הר – 2383/פרסום להפקדה ,החושלים  11הר– 2455/
לקראת העברה לוועדה מחוזית .הר1934/ב מול הים (איזור תעסוקה מזרחי)
– ישיבות עבודה מחוז ,יזם/מתכנן.
מחלקת תכנון עיר -חזית הים – הבאת התכנית לדיון במליאת הועדה
המקומית ועדכון מסמכים בהתאם .תכנית  – 2200דרום מערב העיר – דיון
בועדה המחוזית ,תיאום מסמכים ותיאום מול תכנית הניקוז לצפון המחוז
הנמצאת בהכנה .תכנית המתאר לעיר – קידום מסמכי התכנית בהתאם
להערות לשכת התכנון המחוזית .תכנית המתאר לאזור התעסוקה -קידום
תכנון ומסמכי התכנית לקראת הצגתה בועדה המקומית ובלשכת התכנון
המחוזית .קידום נוהל תכניות עיצוב אדריכלי .ביקורת ועדות מקומיות –
איסוף ועריכת נתונים של כלל האגף.
מנהלת התחדשות עירונית -קידום הסכמים מול יזמים-שכונת וויצמן ונווה
ישראל .קידום תוכנית יד התשעה לקראת חלופה מעודכנת ומוסכמת.
מפגשים עם יזמים לקידום תוכניות ברחבי העיר .גיבשנו תכנון והצעה
למקטע המרכזי של התכנית האסטרטגית לרחוב הרב קוק .השלמת תנאים
אחרונים למתן תוקף למתחם ויצמן גיבוש הנחיות לתכנית מדיניות למתחם
הלפרין .תוכניות שנמצאות בתיאום תכנון מקדמי" :טיב טעם" ,נווה ישראל
אלרואי ,שיכון דרום "קטן" +שיכון דרום רבי עקיבא פינת בן יהודה ,מול
התחנה ,בן גוריון פינת הבנים .אנו מכינים את תכנית מעונות שרה לדיון
בהתנגדויות  ,ובמקביל עובדים מול הקהילה והמארגנים במטרה להגיע ליזם
אחד מוסכם .הכנת מסמך מדיניות לקידום תכניות נקודתיות ,תוך תאום עם
גורמי הנדסה השונים ,והבאתו לאישור מהנדסת העיר .ובמקביל קידום
תכניות נקודתיות ברחוב סוקולוב ,אבן עזרא ועוד .קיימנו שיתוף ציבור
במתחם פינוי-בינוי בין רחובות הדר -אנילביץ ,ומכינים את המנהלת
לשיתופי הציבור הבאים.
אגף רישוי -קידום היתרים בפינוי בינוי נווה ישראל .קידום היתרים באיזור
התעסוקה .קידום היתרים במרכז הבין תחומי .המשך רביזיה בפישוט הליכי
רישוי .שיפור ממשקי עבודה מול אגפי העירייה :נכסים ,שאיפה ,ביטחון
ואחרים .עבודה שוטפת.
אגף תקשוב ומערכות מידע -מתן מענה למוקד הקורונה במח' הבריאות.
מחשבים  ,טלפוניה ,תוכנה ,סיוע ותמיכה בהליך שיבוץ לגני ילדים ,תגבור
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הבניין ברשתות אלחוטיות לישיבות זום ,הטמעת  TEAMSשל מיקרוסופט
בארגון לפגישות וידאו ,מרכז היזמות והחדשנות – נפתח מחזור של
האקסלרטור .מאות מתעניינים בתכנים שלנו .הרצאות מעולות והפידבקים
מעולים.
אגף הרווחה -עו"ס בשביתה.
אגף שאיפ"ה -המשך עבודות תפעול ,תחזוקה ושמירה על הקיים ברחבי העיר
בכל תחומי האחריות לרבות טיפול ומענה לפניות תושבים  -במקביל
להקפדה על נוהלי התו הסגול ומדיניות העירייה .דגשים :המשך טיפול,
תחזוקה ופעילות בחופי הרחצה לרבות פתיחת תחנת הצלה חדשה בחוף
הנפרד וטיפול בהליך בניית תחנה חדשה גם בחוף הכוכבים .המסילה + 96
הרב קוק  –- 59הקמת גינות חדשות לרבות עצים בשטחים שהיו שטחי בור.
שדרות אבא אבן – אי תנועה מהסדנאות ועד נעמי שמר – שדרוג גינון
והשקייה .כיכר טיראן – שדרוג השקיה וגינון .גינת פאן -לון – שדרוג כללי
של כל הגינה לרבות החלפת ריהוט גן ישן .מועדון צבר – שדרוג גינון,
השקיה ,ריהוט רחוב ,צמחיית פנים .כניסה לשכונת יד התשעה – בביצוע
כעת – גינון לשיפור הנראות .הושלמו עבודות נגישות ב 3-גינות( .העליה
השנייה ,עינב ודפנה אילת) .גינות כלבים – השלמת ביצוע גינת דפנה אילת (גן
רש''ל) ,שדרוג הגינה בפינסקר ,גינת ליל הגשרים (בביצוע) ,בוצעו  6הצללות
חדשות.
אגף החינוך -אגף החינוך החל להיערך לקראת פתיחת שנת הלימודים
הקרובה .מיפוי מחסור במחשבים בקרב תלמידים  ,מורים וגננות.
למידה מרחוק ,למידה משולבת-המחלקה לגיל הרך סיימה את השיבוץ לגני
הילדים וכעת נערכת לשלב בקשות העברה .אגף החינוך בשיתוף ועד ההורים
המרכזי ביטלו את החוגים בבית הספר של החופש הגדול ,כדי להפחית את
הסיכון בתחלואה.
אגף החינוך יוצא במכרז לאיתור מנהל/ת לבית הספר סמדר .הרשות
המקומית מודה למנהלת היוצאת ,הגב' לילי חושן ,על העשייה החינוכית
במהלך השנים האחרונות ומאחלת לה הצלחה בתפקידה החדש.
אגף תנו"ס -אגף תנו''ס מנסה להרים מורל ונמצא בקשר עם המבודדים
והמאומתים באמצעות טלפון וערכות לילדים ומשפחה .נערכים לחתונות על
גג העירייה בעזרת הדוברות .מעבירים זומים מהנים לילדי גנים מבודדים.
השבוע תנועת הצופים קיימה מחאה הנהלת העירייה הביעה תמיכתה.
מרכזים קהילתיים החלו רישום למסגרות לצהרונים לשנת הלימודים הבאה.
מינהל נשים -פתיחת קורס פרלמנט אימהות שיתוף פעולה עם ויצ''ו מרכז.
מטרת הקורס לתת לנשים כלים לחזרה לעולם העבודה .בשל המצב יש עלייה
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חדה במספר ובמורכבות של הפונות להכוונה משפטית .סיוע ניכר ניתן
מהאגף לשירותים חברתיים ,מרכז למשפחה ,והשירות פסיכולוגי ואני
מבקשת להודות להם על שיתוף הפעולה המענה המקצועי והמהיר בכל שעה
במציאות לא פשוטה זו .המשך פעילות מועצת הנשים בבית החיילות ,בית
החיילים ,בית הנערות ,בית לנשים מוכות שקם בעיר לנשים הזקוקות לבידו
לפני הכניסה לבתים של הנשים המוכות ברחבי הארץ .עד כאן .הסעיף הבא
זה בקשה לדיון נוסף בנושא צו המיסים ,בבקשה.
משה פדלון :תודה למנכ"ל ,תודה לג'ו על הסקירה המקיפה .מכאן אנחנו עוברים לנושא
הבא,
יונתן יעקובוביץ :שנייה ,רק לפני זה אני יכול לשאול שאלה קטנה לגבי הסקירה?
משה פדלון :בבקשה.
יונתן יעקובוביץ :הוא דיבר ,דיברת על תב"ע מול סידני עלי ,אתה יכול להסביר על מה
מדובר? בקצרה ,לא עכשיו משהו מפורט.
חנה פה ,חנה יכולה להסביר?
דובר:
כן ,זה תכנית שמקודמת על ידי רט"ג ,לכל האזור של סידני עלי ,ואנחנו
חנה:
מקדמים אותה גם כן ,מול הוועדה המחוזית ורשות הטבע והגנים.
יונתן יעקובוביץ :היא כוללת מבנים או שזה תכנית שאמורה לקדם את השחזור של הפארק
הלאומי ,נקרא לזה ככה?
פארק הלאומי ,פארק הלאומי .זה לא כולל ,זאת אומרת ,גם אם זה פינוי
חנה:
בינוי ,יהיה מינימאלי של רט"ג .זה לא תכנית בינוי שכונה או משהו כזה.
לגמרי לא.
יונתן יעקובוביץ :זה גן לאומי ,לא פארק לאומי.
ד .בקשה לדיון נוסף בנושא צו המיסים
משה פדלון :מכאן אנחנו עוברים לנושא הבא ,סעיף ד' ,בקשה לדיון נוסף בנושא צו
המיסים לשנת  ,2021בבקשה ,חברי המועצה ,הבמה היא שלכם.
אייל אייל פביאן :אני יכול לפתוח?
משה פדלון :בוודאי ,בכבוד.
אייל אייל פביאן :תודה רבה .אני אפתח ואני אגיד לכם ,הבאתי לישיבה היום קוטג' ,גביעים
של קוטג',
מצבך טוב?
דובר:
אייל אייל פביאן :מצבי מצוין .קניתי אותם ,יש לי שלושה .האמת היא שחשבתי לקנות לכל
חברי המועצה ,אבל בגלל הקורונה,
אייל ,אני הבאתי פריכיות להמשך ,אני רק,
מאיה כץ:
אייל אייל פביאן :אין בעיה ,אני אחלוק איתך .אין בעיה .כל גביע כזה ,כל גביע כזה עלה לי
כ 6-שקלים במינימרקט ,קניתי אותם במינימרקט לפני שהגעתי לפה.
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אתה קונה ביוקר.
דוברת:
אייל אייל פביאן :יכול להיות .קניתי את זה ברמת גן ,לפני שהגעתי .ואני אזכיר לכם,
(מדברים ביחד)
משה פדלון :חברי המועצה הנכבדים ,יש לנו הרבה מאד נושאים ,תנו למר פביאן לדבר
בלי הערות ביניים ,חברים,
הוא קונה ברמת גן במקום,
דובר:
משה פדלון :בהרצליה ,בהרצליה .חברים נכבדים ,אל תקטעו את רצף הדיבור שלו .תנו
לפביאן ,תשאירו את ההערות לסוף ,הזמן יקר והמלאכה מרובה .יש לנו
הרבה מאד נושאים על הפרק שהם חשובים ומשמעותיים ,ואני רוצה היום
לסיים את הכל .מאד מאד משמעותיים .בבקשה ,מר פביאן.
אייל אייל פביאן :אז למה אני יושב פה עם הקוטג' הזה? כי לפני תשע שנים ,מדינת ישראל
כולה רעדה ממחאה חברתית שהתחילה מזה ,הדבר הזה ,המחיר שלו עלה
ממחיר מפוקח של חמישה שקלים לשמונה שקלים .על שלושה שקלים של
מחירי הקוטג' ,המדינה הזאת הלכה למחאה חברתית .אני אומר לכם ככה:
אנחנו קרובים היום מאד ,באווירה במדינת ישראל ,ובמצב הכלכלי-חברתי
פה ,למצב שהיה ערב המחאה ההיא .והמצב הכלכלי היום הוא כנראה הרבה
יותר חמור ממה שהיה אז .עכשיו ,אנחנו ,החל מישיבת וועדת הכספים ועד
לישיבת המועצה הקודמת ,ניסינו לפנות אליכם ולדבר אל ליבכם ואל
ראשכם ,ולשכנע אתכם שלהעלות את הארנונה בתקופה הזאת בעיר הרצליה
זאת החלטה שגויה מהרבה בחינות שמנינו אותם .אני לא אחזור עכשיו על
כולם ,אם הדיון יתארך אני אחזור עליהם .אבל אני בטוח שאתם זוכרים.
לצערי הרב ,לצערי הרב התקבלה פה החלטה שהשם הכי נכון שאני יכול לתת
לה בתקופה הזאת זה "החלטה אומללה" .החלטה אומללה .לא רוצה
להשתמש בביטויים אחרים .מאז שההחלטה ההיא התקבלה ,שישבנו פה
והצבענו ,כל שבוע התפרסמו נתונים נוספים ,ועשרה ימים אחרי זה
התפרסמו הנתונים של האבטלה והתעסוקה והמצב הכלכלי ,ומצב הקורונה,
והתברר שהם רק הולכים ומחריפים .גם אתמול פרסם שירות התעסוקה
נתונים ,על  21%מובטלים במדינת ישראל .עכשיו ,זה לא מצב לוועדות
הנחות ,וזה לא מצב לאגף הרווחה ,וזה לא מצב לאסוף כספים בכל מיני
התארגנויות פרטיות ולחלק אותם ,זה מצב שמאות אלפי ישראלים במצוקה.
זה מאות אלפי ישראלים שהולכים לצבא ,משלמים מיסים ,עושים מילואים,
ולא באים לבקש הנחות ,והם לא יבואו לבקש הנחות ואי אפשר לטפל בהם.
וכבר סיכמנו שעיריית הרצליה ,אם לא יהיה לה עוד  7 ,6מיליון שקל שנה
הבאה בקופה -היא תעבור את שנת  '21וגם את  '22וגם את  .'28עכשיו,
עכשיו ,עכשיו ,אנחנו ביקשנו על פי מה שהחוק מאפשר לנו ,אבל אני לא ,לא
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מתייחס כרגע לנושא חוקי .ברמה ציבורית ,אתם הרי ,זה לא משנה פה
אופוזיציה או קואליציה ,ראש העירייה הנבחר ,משה פדלון ,כולכם אנשי
ציבור ,כולכם חיים באותה עיר ,כולכם חיים באותה חברה ,אתם מכירים
את התושבים .אין שום היגיון חוץ מעקשנות וטיפוס על עצים ,שאומרים
'אנחנו החלטנו ולא נחזור בנו' .באמת ,אם תסתכלו על העובדות ,אין שום
היגיון להתעקש היום להשאיר את ההחלטה הזו ,לקחת  7 ,6מיליון שקל
מכספם של תושבי הרצליה החל מינואר הקרוב ,בתנאים הנוכחיים במדינת
ישראל ,כשהעירייה יכולה להסתדר בלעדיהם .עכשיו ,מאז אותה החלטה גם
יצאתם בפרסום ,כל הכבוד לועקנין ידידי שיושב פה מאחורה ,שאתם
הולכים לעשות הנחות,
...
דובר:
אייל אייל פביאן :רגע ,רגע ,אני לא בקואליציה לחלק עכשיו קרדיטים למי עשה מה ,רק
ליו"ר וועדת הנחות ,הוא גייס את הקריטריונים .בכל מקרה אני אומר דבר
פשוט :פרסמתם אחרי זה שאתם נותנים הנחות עד  30%לשלושה חודשים.
אם אני יודע מתמטיקה ,אז שלושה חודשים כפול  30%זה  90%מתשלום
חודשי אחד .עכשיו ,אני לא בדקתי את המספרים כי לא הייתי שותף
להחלטה הזאת ,אני לא יודע בכמה כסף זה מסתכם .אבל אם מנגנון ההנחות
שאתם אחרי זה פרסמתם שאתם נותנים ,יעלה לעירייה  7 ,6מיליון שקל או
יותר ,על כל אלה שיקבלו את ההנחות ,ובינואר אתם תקחו להם ,תעלו להם
את הארנונה ב 7 ,6-מיליון שקל סתם ,כי צריך ,במצב רגיל להעלות אותה
לפי הנוסחאות של משרד הפנים ,זה פשוט לעשות צחוק מהתושבים
ומעצמנו .ואם אתם חושבים שצריך לעשות הנחות לתושבים עכשיו כי יש
ארנונה ובניתם מנגנון על החוק ,כל הכבוד .אז תקבלו את ההחלטה
המתבקשת שגם בינואר  ,'21במצב חירום לאומי ,הארנונה לא תעלה .ואם
אתם לא חושבים שיש בעיה ,תגידו לתושבים ,לפי דעתנו המצב נהדר ,אין
שום בעיות ,לא צריך הנחות ,אל תבואו לקבל אותם .מה אתם שולחים
 10,000תושבים בהרצליה להגיש טפסים לבקש הנחות? אתם חושבים
שאנשים יבואו לקבל אותם? עכשיו ,איזה הצדקה יש לקחת מהם את ה7 ,6-
מיליון שקל? במצב היום של המדינה ושל העיר ,איזה הצדקה יש לזה?
תקבלו החלטה ,אני רק,
משה פדלון :אנחנו רוצים להגיע גם לדברים נוספים,
אייל אייל פביאן :אני מסיים לא ,לא ,,אני  ...הפתיחה ,תקבלו החלטה ,אני אומר לכם,
החלטה טובה ,חכמה ,הגיונית ,ציבורית ,ותגידו' ,המצב החמיר ,אין דבר.
לפני שבועיים ,שלושה אמרנו שהמצב בסדר ,הבנו שהוא מחמיר ,אנחנו
מבטלים' .עכשיו ,נכון ,תיכף יהודה יגיד לי שאני פופוליסט,
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משה פדלון :לא ,לא ,יהודה ,כבודו במקומו.
אייל אייל פביאן :לא ,לא ,רק משרד הפנים מחליט.
משה פדלון :רק לתקן אותך ,לוקחים מהתושבים  7שקלים.
אייל אייל פביאן :לא ,לא ,אני מציע,
משה פדלון :לא  7מיליון .מכל משפחה  7שקלים לחודש.
אייל אייל פביאן :יהודה ,יהודה ,אני מציע שהמועצה תחליט שהיא מבטלת את ההחלטה,
היא פונה למשרד הפנים ,אני יודע שהדרך היא למשרד הפנים ,ומבקשת
באמת ממשרד הפנים אישור לא להעלות את הארנונה .תודה רבה.
משה פדלון :תודה .חברים ,מר יריב פישר.
יריב פישר :אני אהיה קצר .כמו שאמרתי בישיבה הקודמת ,וזה ,באמת התקופה הזו רק
מחדדת אותה ,התקופה שעברנו .הישיבה הזו רק מחדדת את זה .אי אפשר
לעשות את מה שאתם מבקשים לעשות .אי אפשר .מה שקורה ברחוב לא
מאפשר לעשות את זה .לא רק לתושבים ,יש לכם גם אנשי עסקים פה ,בעלי
עסקים פה ,חברות קטנות ,שבשבילם כל העלאה היא משמעותית ,כל העלאה
פוגעת בכיס ,וזה בלתי אפשרי .שימו לב למה שקורה כרגע בכנסת ,וזה בדיוק
הפוך ,וזה מה שאמרנו פעם קודמת .אני לא אומר אם אני בעד או נגד מה
שקורה בכנסת ,למה ,לא צריך ,אני נגד .אבל מה מנסה להגיד ביבי? 'אני
אפזר כסף על השוק ,הוא יצא החוצה' .ואנחנו אומרים לכם את זה גם כן.
תנו כסף לאנשים ,זה יצא החוצה .מה אתם אומרים? ההיפך .אנחנו ניקח
לכם כסף ,ולא יהיה לכם מה להוציא.
משה פדלון :כן ,כן .אנחנו ניקח כסף מהתושבים.
יריב פישר :זה מה שאתם אומרים.
משה פדלון :כן ,כן .וודאי .כן ,כן ,כן .אני אקח מכולם.
דנה אורן-ינאי :הרי מה אתה בא ואומר,
משה פדלון :חברים,
יריב פישר :לא ,לא ,סתם ,עקרוני.
(מדברים בו זמנית)
משה פדלון :חברים ,דנה ,דנה ,דנה.
דנה אורן-ינאי :בוא ניתן לכולם,
יריב פישר :ואז ביבי אמר ,אני לא אקח לכולם כסף ... ,הרי מי שלא צריך את זה,
משה פדלון :דנה ,דנה.
יריב פישר :זה הנקודה הבאה שלי.
דנה אורן-ינאי :זה מלכתחילה לא להעלות.
משה פדלון :דנה ,את היית  ...לא מזמן ביצירתיות ,נציג את היצירתיות שלנו .חכו.
בבקשה.
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יריב פישר :זה הנקודה הבאה שלי ביצירתיות שלכם .אני אמרתי את זה  ...אני ,חברים
שלי ,כולנו עובדים ,בחיים שלנו לא נבוא לעירייה ונבקש כסף.
כי אתה לא צריך.
דובר:
יריב פישר :לא נבוא ונבקש.
משה פדלון :אני לא ביקשתי.
יריב פישר :אנחנו מקבלים משכורת ,אנחנו ,שיהיה לנו ,כולנו ,ככה ,כל הרצליה צעירה,
כל הרצליה ירוקה .קשה לנו עכשיו? לא נבוא לבקש ממכם שום דבר .בחיים.
למה? כי ככה חינכו אותנו.
דנה אורן-ינאי :גם אלה...
יריב פישר :ואתם באים ואומרים ... ,לא רוצים .לא רוצים לעשות את זה .אני לא יודע
למה אתה מחייך ככה.
משה פדלון :לא ,לא ,בסדר ,אני מחייך ,כי אתם חושבים שיושבים פה חבורת מטומטמים.
אף אחד לא אמר את זה ,משה.
מאיה כץ:
יריב פישר :שמעת אותי אומר?
משה פדלון :לא ,לא ,לא ,חברים,
אף אחד לא אמר את זה.
מאיה כץ:
משה פדלון :תמשיכו ,לא ,אתם חושבים שאנחנו יושבים ואומרים,
יריב ,הם מתכוונים לקצר תהליכים,
עופר לוי:
חברים ,תנו להם לדבר ,יש ראש העיר  ,...תנו להם לדבר בינתיים.
דובר:
משה פדלון :חברים ,בואו תמשיכו .חברים ,בואו תמשיכו.
רגע ,יש עוד שאלה.
דובר:
(מדברים בו זמנית)
 ...אל תעלה ועוד תתן.
מאיה כץ:
משה פדלון :שנייה ,תן להם לדבר ,נו .למה יש זמן? עופר ,בבקשה .תנו להם בבקשה ויגיד.
יריב פישר :עכשיו ביבי יבוא ויגיד ,אני מוריד לכם עכשיו עוד איזה  2%ממס הכנסה.
נראה מה קורה עכשיו ברחובות? וזה מה שהם עושים כרגע .זה בדיוק זה.
החברה שלי ,ואתם מתעלמים מהמציאות .החברה שלי משלמת ,והיא לא
כזאת גדולה ... 180 ,על משרד .מה ,אני לא יודע איפה אתם נמצאים .זה
מלא כסף.
משה פדלון :יריב ,דבר לתוך המיקרופון ,לא מצליח לשמוע אותך.
יריב פישר :זה מה שאני אומר .אני אומר ,תחשבו על זה עוד פעם ... ,בבחירות הרגישו
שחשוב להילחם על זה כי זה חשוב.
משה פדלון :אוקי.
יריב פישר :יש תקופות שלא עושים את זה לתושבים .יש תקופות שלא עושים את זה.... .
בגלל זה הבקשה הזאת עוד פעם .לא עושים כאלה דברים.
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משה פדלון :אוקי .מאה אחוז .בבקשה .עוד חברים? בבקשה ,מאיה כץ.
תודה.
מאיה כץ:
משה פדלון :גברתי מאיה כץ.
מה?
מאיה כץ:
משה פדלון :גברתי מאיה כץ.
תודה ... ,כל עוד האיות הוא נכון .אני רוצה קודם כל להגיד כמה דברים לגבי
מאיה כץ:
ההנחות .לפי ההנחות של משרד הפנים ,אז ניתן לתת ,יש סעיף שאומר ,ואני
מאד מבקשת שתבדקו את זה ,שאפשר לאשר עד ,40%
,70%
דובר:
לא ,בסדר ,אבל בנושא הזה ,ככל שיש אירוע חריג שהביא להרעה משמעותית
מאיה כץ:
ובלתי צפויה במצבו החומרי של המבקש .עכשיו ,אני חושבת שאם יש לנו את
האפשרות ,דרך אפילו משרד הפנים ,דרך ההנחיות הקיימות ,אז לקבל
איזושהי החלטה של  30%באופן גורף ,זה בעצם מקסימום ,שאפשר ...
להגדיר שהקורונה ומה שהיא מביאה איתה זה אירוע בלתי צפוי בהרעה
החומרית של המבקש .אני חושבת שזה בהחלט בהחלט מתיישב פה על
הקריטריונים ,לכן אני לא מבינה את המספר  30כשאפשר לתת  ,40ואם ניתן
לתת  ,40צריך לתת  .40בסדר? זה כהערה כללית .אפשר לראות את זה
בטבלאות של משרד הפנים ,קחו את זה לתשומת ליבכם.
משה ועקניןן :אנחנו מכירים את זה .אין  40בטבלה .איך הגעת ל?40-
אני אראה לך את זה עוד מעט.
מאיה כץ:
משה ועקניןן :אני אראה לך את ה.30-
אני אראה לך את זה עוד מעט.
מאיה כץ:
יכול להיות שהיא צודקת.
דובר:
משה פדלון :יכול להיות.
משה ועקניןן :ממה שאני מכיר.
משה פדלון :בבקשה .משה,
אני לא ,אני לא באה כרגע בטענות .אני אומרת,
מאיה כץ:
משה ועקניןן :אנחנו ניתן את המקסימום שאפשר.
אני אומרת,
מאיה כץ:
משה ועקניןן :זה בטוח.
אני אומרת ,נעשה מעשה ,ייתכן והסעיף המסוים הזה שמאפשר לתת עוד
מאיה כץ:
 10%הנחה ,לא הובא לכדי ידיעתך .הגיוני ,לגיטימי ,יכול להיות .אם קיים,
באישור המדינה ,למה לא? זה כל מה שאני אומרת .לא אמרתי שנעשה פה
משהו אחר מעבר.
יונתן יעקובוביץ :אגב ,היא יוצאת מנקודת הנחה שאפשר ,אז תתן.
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משה ועקניןן :ברור.
בוודאי.
מאיה כץ:
יונתן יעקובוביץ :בגלל זה אני אומר.
משה ועקניןן :אז אולי  ,50גם .60
יונתן יעקובוביץ :מעולה.
(מדברים בו זמנית)
תבדקו.
דוברת:
משה פדלון :מאיה ,אין בעיה .מקובל מאד ,נמשיך.
זה שווה בדיקה.
דובר:
מאיה ,אולי אי אפשר לבדוק.
דוברת:
מה? אולי אי אפשר לבדוק ,את אומרת? אה .לא ,כי אני בדקתי .אני אראה
מאיה כץ:
לך את זה גם אחר כך .בכל מקרה ,תראו ,אני ,זה לא סוג שהתקופה היא
תקופה מורכבת .וזה גם ,ואף אחד פה חלילה לא טוען שמישהו לא עשה
עבודתו ,או מישהו מטומטם ,אני מעולם לא השתמשתי בביטוי הזה ,אני גם
לעולם לא אשתמש בביטוי כזה .בטח בפני אנשים שהם מקבלי החלטות .יחד
עם זאת ,אני חושבת שניתן ואפשר היה ,את ההחלטה המסוימת הזאת,
לעשות אחרת .אני חושבת שהמצב פה הוא מחייב את כולנו ,כמו שאמרת ,גם
פתרונות יצירתיים .אבל הפתרונות היצירתיים האלה הם על בסיס העובדה
שמלכתחילה כהנחת יסוד לא צריך להעלות את הארנונה ,ואנחנו יכולים
לראות את זה בכל הרשויות המקומיות ,אמרו פה ,גם אייל וגם יריב ,דברים
מאד ברורים .אני רוצה להגיד לך שחתכי הגילאים ,משה ,בעצם זה אפילו לא
 ,...זה נוגע לכולם,
יהודה בן עזרא :מאיה ,מאיה ,נכון לנקודת הזמן הזאת ,לא קרה שום דבר באף רשות.
אנשי הרשויות,
מאיה כץ:
יונתן יעקובוביץ ... :מועצה והם הגישו את זה.
בדיוק ,זה הגיע לישיבות מועצה ,ישיבות המועצה,
מאיה כץ:
יהודה בן עזרא :לא קרה שום דבר ,בהתחשב ב ....משרד הפנים ,זה לא בטוח  ...לאשר.
יונתן יעקובוביץ :סליחה ,יהודה ,אם לא קרה שום דבר ,אז מה הבעיה לקבל את ההחלטה?
יהודה בן עזרא :מה?
זאת אומרת ,הרשויות האחרות שהגישו נמצאות כרגע בסטטוס ,הרי עד ה-
מאיה כץ:
 1/7היה צריך להגיש את ההחלטה של הרשות המקומית באשר לנושא צו
הארנונה .זה הוגש למשרד הפנים ,וכרגע יש דיונים במשרד הפנים .אני
סבורה ,ודי מאמינה ,שברגע שיגיעו התוצאות של משרד הפנים ,יהיו רשויות
שיבחרו לקבל את ההחלטה כפי שהיא ,יהיו רשויות ,בנחה וכמובן משרד
הפנים יתנגד ,לא בטוח שיתנגד ,ויהיו רשויות שייקחו את ההחלטה הזאת
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להליך משפטי של בג"ץ ,שיגידו ,תנו לנו את הסמכות והאחריות ,ככל שיש
לנו איתנות כלכלית ,אני מסתכלת לפה ,יהודה ,כי אני מניחה שזה אליך ,כן?
אז אני מסתכלת לפה .ככל שאנחנו בעלי יכולת איתנות כלכלית ,ייתכן גם,
אגב ,שאם שר הפנים היה רואה שכל הרשויות ,שכל הרשויות ,בוודאי פורום
ה ,15-מובילות מהלך כזה ,יכול להיות שהוא היה מוביל חקיקה כזאת
לכנסת ,והוא היה מטפל בדבר הזה בצורה מערכתית .אבל ברגע שגם אנחנו
כרשות חזקה שצריכה להוביל ,איתנה ,שיכולה לשאת על גבה ,אני אזכיר
לכם שלפני כמה שנים ,שזה היה תקופה שיאיר לפיד היה שר האוצר ,היה
משבר כלכלי במדינת ישראל ,באו לכל הרשויות החזקות כולל עיריית
הרצליה ,ואנחנו ,אם אני לא טועה ,נתנו משהו כמו  15מיליון שקל שנבלע
בסופו של דבר והלך לפריפריה .אז הפעם ,התקופה הזאת ,מעבר לזה שאנחנו
יכולים לתת ,וזה מה שאז ,ויאיר לפיד ,אגב ,להערכתי הכסף לא חזר עד
היום ,אבל זה בסדר .היום אנחנו צריכים לדאוג ,מה שנקרא ,לתושבי העיר
שלנו .עכשיו ,נכון ,יכול להיות שאתה תגיד ,על דירה כזו זה  70שקלים ,על
דירה כזאת זה  300שקלים ,במארג הכולל של חוסר הוודאות הכלכלית,
במארג הכולל של כל ההתנהלות ,במארג הכולל שאין פה מישהו מהיושבים
בחדר הזה שלא מכיר אנשים שפוטרו ולא מצליחים למצוא עבודה ,שיצאו
לחל"ת ולא יודעים מתי הם יחזרו ,שיש להם דאגות כאלה ואחרות ,אנחנו
יכולים לעשות לפחות את המעט ,ואת החובה שמוטלת עלינו ,ואת ההחלטה
הזאת שהיא ,לפחות בשולחן המועצה ,בסמכותנו ,להגיד ,פה אנחנו הפעם,
השנה הזאת ,לא מעלים .תודה.
משה פדלון :תודה רבה .עוד חברים? אז בקצרה.
יונתן יעקובוביץ :אני אהיה ממש בקצרה ,ולא אלאה עכשיו בתיאורים של כולם,
משה פדלון :אין טעם לחזור על הדברים של האחרים.
יונתן יעקובוביץ :לא ,אני אומר ,אני לא חוזר על הדברים שנאמרו ,ולא על התיאורים שיש
 ,...אני רוצה לדבר שנייה עניינית ,מתמטית ,כמה דברים .בישיבה הקודמת
הגיע גזבר העירייה ,מר רוני חדד ,והודיע על זה שצפוי ירידה בהכנסות של כ-
 70מיליון  ₪בהכנסות העירייה .הירידה בהכנסות זה ,לצידה הייתה גם
ירידה בהוצאות ,חבל שלא ציינו את זה ,ומשום מה יצאו בעיתון כאילו
עכשיו אנחנו נמצאים בגירעון של  70מיליון  ,₪אז  ...כדי שכולם ייזכרו,
ההכנסות ,או התקציב של עיריית הרצליה הוא מעל  1.5מיליארד  .₪אז אם
אנחנו מסתכלים על ירידה של  70מיליון  ₪בגובה ההכנסות ,זה לא דבר
שאמור לפגוע בצורה מהותית בפעילות של העירייה .אז אם אנחנו עכשיו
נוותר על עוד  7 ,6מיליון  ,₪שזה עוד  10%מהדבר הזה ,אז,
יהודה בן עזרא :יונתן ,האמירה הזאת שלך היא אמירה שגויה מהיסוד וההיגיון שלה.
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יונתן יעקובוביץ :כמה היה הירידה בהכנסות ,יהודה? או רוני פה?
יהודה בן עזרא :הירידה בהכנסות בסביבות  60מיליון שקל ,ועוד,
יונתן יעקובוביץ.60; :
יהודה בן עזרא :רגע ,רגע ,אני אומר לך יקירי 60 ,מיליון ועוד  10מיליון שקל אובדן
הכנסות משכירויות וזכיינויות וכל מיני דברים .תקציב עירייה בנוי מהכנסות
ומהוצאות .ברגע שחסר לך  70מיליון שקל ,אתה צריך להוציא ,להוריד
הוצאות.
יונתן יעקובוביץ :אז אתה אומר,
יהודה בן עזרא :בהמשך הישיבה ,רגע ,בהמשך הישיבה  ....מסמך שאנחנו עשינו קיצוצים
בתוך העירייה בסדר גודל ,בשלב הזה ,של  19 ,18מיליון שקל.
יונתן יעקובוביץ :בסדר ,אז אני ,עכשיו ,יכול להיות שאני לא מדייק במספרים ,אבל סך הכל
היינו די קרוב למספרים שאמרת .מה שאני בא ואני אומר ,יש ירידה
בהוצאות ,יש ירידה בהכנסות .בכל מקרה ,את הדיברת פה על דלתא שהיא
כ 50-או  40מיליון שקל ,אז אם אנחנו מדברים על דלתא של כ 50 ,40-מיליון
שקל ירידה בהכנסות שאנחנו משקללים גם את ההוצאות ואת התקציב של
 1.5מיליארד  ,₪מדובר על באמת ,סכום שבטל בשישים ,מה גם שאני רואה
כרגע בתוך התב"רים שאנחנו מאשרים פה ,יש דברים שהם ממש ממש ממש
לא הכרחיים בתקופה כזאת ,כמו מיליון שקל לתכנית חזית חוף הים,
בחייאת ,כאילו ,אין דברים יותר חשובים לעשות עם הכסף ,אני הולך במערב
העיר ,אני רואה שהופכים את כל הפארקים שהיו פארקים יפהפיים ,גן
שמואל תמיר ,חופרים שמה עכשיו את הכל ,הולכים לעשות שמה איזשהו
פרויקט שאני לא יודע בכלל מה העלויות שלו ,חברה ,צריך לקחת פה
אחריות ולהתחיל לקצץ בדברים שהם לא מחויבי המציאות .בא ראש העיר
בעצמו ואמר ,ואני מכבד אותך על זה ואני חושב שזו החלטה נכונה ,מה
שהוא לא הכרחי ,לא צריך לקרות ,הדברים האלה לא הכרחיים.
יהודה בן עזרא :חזית,
יונתן יעקובוביץ :חזית חוף הים אחרי  ,...לאנשים שרוצים לבנות נדל"ן .אם אתה רוצה
להצר שטחי נדל"ן חדשים ,אז זה הכרחי.
משה פדלון :אומר הפסוק "צדיקים מלאכתם נעשית על ידי אחרים" .דוח מבקר המדינה
מיום שלישי מדבר בעד עצמו.
יונתן יעקובוביץ :אחלה .דוח מבקר המדינה מדבר על עניין הגנת המצוק שאני צועק אותו
כבר שלוש שנים ואתה לא מוכן להוציא את ה 180 ,150-מיליון שקל האלה,
כי אתה מתקמצן על הכסף במקום להגן על חיי אדם .בוא נדבר תכלס.
משה פדלון :מלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים,
יונתן יעקובוביץ :בסדר.
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משה פדלון :ואני שמח שהדוח יצא,
יונתן יעקובוביץ :הייתי יכול ל...
משה פדלון :ואני שמח שהדוח יצא,
יונתן יעקובוביץ :היית יכול לדאוג למצוק לפני שלוש שנים ,גם דוח מבקר העירייה ביקר
אותך,
משה פדלון :ואני שמח ,ובעוד חודשיים,
יונתן יעקובוביץ :מבקר אותך על זה.
משה פדלון :אני עורך פה ...
יונתן יעקובוביץ :הוא מבקר אותך על זה.
משה פדלון... :
יונתן יעקובוביץ :דוח מבקר העירייה ,מעולה ,מעולה .רק תגיד את זה ברמקול ,שכולם
ישמעו.
אז אם לפני שלוש שנים ,אז מה היה?
עופר לוי:
יונתן התבטא,
מאיה כץ:
יונתן יעקובוביץ :אתה לא שמעת.
בכל ישיבה ובכל,
מאיה כץ:
יונתן יעקובוביץ :לפני שלוש שנים כבר באתי ואמרתי ,שצריך למגן את המצוק מיידית .אין
קשר ,אין קשר ,אין קשר בין שובר גלים להגנת מצוק.
הוא כן התבטא ,ואל תגיד שלא.
מאיה כץ:
רגע,
עופר לוי:
לאורך כל השנים,
מאיה כץ:
למה לא עשית ,לא יודע מה?
עופר לוי:
אתה לא יודע כמה פעמים הוא עשה ככה,
מאיה כץ:
משה פדלון :הוא עשה ככה... ,
יונתן יעקובוביץ :עופר ,אתה יודע מה עוזר? שהכל בכתובים .הכל כתוב .אין מה לעשות.
משה יכול לבוא ולתת את ההערות הפופוליסטיות שלו ,אתה יכול לתת את
ההערות הפופוליסטיות שלך .הכל כתוב.
משה פדלון :חברים ,בוא נמשיך.
יונתן יעקובוביץ :בא מבקר המדינה ,בא וביקר את ראש העירייה על זה שהוא לא מקדם
את ההגנות הימיות ,היבשתיות ,בלי שום קשר להגנות הימיות.
עופר ,אני לא צועק.
דובר:
משה פדלון :חברים ,בוא נמשיך .מאיה ,בוא נמשיך.
יונתן יעקובוביץ :מיליון  ₪בשביל להרוס את הים ,זה מה שחשוב עכשיו .מיליון .₪
משה פדלון :בחודש הזה נחתום על ההסכם ,וכבר מנופים וה ...יצאו לעבוד בים,
יונתן יעקובוביץ :ב ,2024-בינתיים יהיה בחירות ,נראה מה ...
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משה פדלון :אל תדאג .הכל יהיה בסדר .אתה בינתיים זה שחתמת על צ'קים בביליונים
לטכניון שעשו שוברי גלים,
יונתן יעקובוביץ :נכון ,נכון.
משה פדלון :ואת זה אני אציג למועצה.
יונתן יעקובוביץ :נכון .תציג ,תציג .הכל בכתב,
משה פדלון :אל תתייחס,
יונתן יעקובוביץ :אתה רוצה גם ללכת לבית משפט עם זה? אתה רוצה גם ללכת לבית משפט
עם זה? אני ,ברוך השם יש לי את הכל אצלי.
משה פדלון :אתה הבאת את הצוות שהיה פה,
יונתן יעקובוביץ :אני לא הבאתי את הצוות הזה ,תפסיק לשקר .אתה רוצה לשקר? תשקר
למישהו אחר.
הלו ,מה זה הדיבור הזה?
דובר:
יונתן יעקובוביץ :מה שלא מכובד זה פה מהצד הזה .את יכולה לקום ,מאיה .מה שלא
מכובד בא מהצד הזה .מה שלא מכובד בא מהצד הזה .השקרים והסילופים.
הכל פה לא מכובד .מאיה ,חברים ,בוא נמשיך .מאיה ,בוא נמשיך.
כשהתכנית הייתה בידיים שיהיו גורדי שחקים בחוף? כשהתכנית הייתה
בידיים שיהיו גורדי שחקים בחוף?
משה פדלון :אם אני משקר ,אני,
לא מתוכננים גורדי שחקים.
דוברת:
יונתן יעקובוביץ :אדון סמנכ"ל העירייה ,אני לא זוכר שיש לך זכות דיבור ,שב בשקט שם
בסוף.
אתם לא הייתם שם בישיבה הקודמת.
עופר לוי:
יונתן יעקובוביץ :עופר ,עופר ,תעזוב את זה עכשיו ,בוא נמשיך.
לכבד ולדבר יפה.
עופר לוי:
יונתן יעקובוביץ :אתה חתמת .אתה חתמת .אני לא מכבד אף אחד שבא להרוס את הים.
לא מכבד אף אחד שבא להרוס את הים .שמעתם? לא אף אחד .לא מכבד אף
אחד בעניין הזה.
משה פדלון :אני ראש העירייה מבקש מן הישיבה מן המניין להציג את כל המסמכים
בשקיפות ,ואתה תתנצל פה.
יונתן יעקובוביץ :אני לא אתנצל בחיים,
משה פדלון :אתה תתנצל,
יונתן יעקובוביץ :כי אתה משקר ואתה מסלף את הדברים ,ואני מציע לך גם ,אם אתה רוצה
להיות אמיתי ,אז תשלח לי את הדברים מראש ואני אראה לך איך אתה
משקר.
משה פדלון :אני אציג את כל הצ'קים שחתמת במיליונים ,אני אציג את הפרוטוקולים
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שאתה חתום ,שאומר ,חברים ,תמשיכו בעבודה ,ואתה תתייצב פה ,בפורום
הזה ,וגם בעיתונות.
יונתן יעקובוביץ :אם אתה תוכיח משהו ממה שאני אומר שהוא לא אמת ,אני קוגלגר .זה
בשפה שלך.
משה פדלון :אם אני משקר ,אני מתפטר באותו יום מהתפקיד.
מעולה.
דובר:
משה פדלון :כן ,כן ,כן ,אני אציג את הכל ,ואתה תאכל את הכובע .אתה תאכל את הכובע.
אני אציג את הכל.
יונתן יעקובוביץ :הלאה ,ראש העיר .נמשיך .תמשיך לבנות שוברי גלים שהורגים חיים,
תמשיך ,...
יונתן,
מאיה כץ:
מה זה קשור עכשיו ,די .בוא נמשיך כבר ,נו.
דובר:
משה פדלון :אתה רוצה שוברי גלים או כלכלה? דיברנו על ארנונה .בוא נעבור לארנונה,
חברים .אבל אני אציג ,אם תרצו ,אני יכול להציג את זה עכשיו .לקיים
ישיבה שלא מן המניין ואני אציג את הכל.
יונתן יעקובוביץ :בוא תשלח לי את הכל.
משה ,בוא נמשיך ,משה ,הזמן יקר.
דובר:
משה פדלון :אתה אמרת לי שקרן ... ,אתה אמרת לי שקרן,
(מדברים בו זמנית)
אני צועק?
עופר לוי:
לא ,מה פתאום ,אתה מדבר בלחש ,עופר.
דובר:
בוא נדבר על האחוז וחצי.
דובר:
משה פדלון :אתה רוצה שנציג את זה עכשיו?
משה ,משה ,לא עכשיו .משה ,בוא נמשיך ,נו.
דובר:
דנה אורן-ינאי :משה ,עזוב את זה .משה ,תקדיש לזה ישיבה.
יונתן יעקובוביץ :אני מבקש שראש העיר יציג .תציג ,כן.
משה פדלון ... :יונתן יעקובוביץ ,אתה חתום .תיקח את המסמכים.
(מדברים בו זמנית)
יונתן יעקובוביץ :יאללה ,אני יכול את המסמכים או שאתה רוצה להסתיר משהו?
משה פדלון :לא ,לא ,לא.
יונתן יעקובוביץ :למה לא?
משה פדלון :אני אעשה ישיבה.
יונתן יעקובוביץ :תעשה לי צילום.
משה פדלון :אני אזמין לך את התקשורת.
יונתן יעקובוביץ :מה הבעיה? מה הבעיה?
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משה פדלון :אני אזמין לך את התקשורת.
יונתן יעקובוביץ :את התקשורת ,ברור.
משה פדלון :כן ,כן.
יונתן יעקובוביץ :כי מישהו באמת יש לו כוח לשמוע אותך.
איזה טעות עשית ,אהוד .איזה טעות.
מאיה כץ:
משה ,בוא נמשיך ,משה ,הזמן יקר ,נו .הלאה ,בוא נמשיך .מאיה ,מאיה ,בוא
דובר:
נמשיך.
 ...את ראש העיר שלכם.
מאיה כץ:
משה פדלון :אני מבקש מרבקה וג'ו להזמין ישיבה שלא מן המניין ,אני אציג את הכל
ואחר כך הוא יתנצל.
יונתן יעקובוביץ :ואני ,בניגוד לחברה הפחדנית שלך פה ,שלא באה לישיבה הזאת ,אני
אבוא לישיבה.
משה פדלון :אתה תבוא ואתה גם תבוא לישיבה מיוחדת ,אתה תבוא גם לישיבה מיוחדת
לנושאים שאני אעלה עליך.
יונתן יעקובוביץ :ברור.
אייל פביאן :יונתן ,בוא נתקדם .נו ,התחלנו נושא ,בואו לא נקפוץ נושא.
ארנונה ,ארנונה.
דוברת:
אייל פביאן :הלאה ,חברים ,בוא נמשיך.
משה פדלון :עוד חברים שרוצים?
לי יש ,ראש העיר ,אפשר להעיר הערה?
איתי צור:
משה פדלון :קצר.
קצר .אני חושב שברמה הציבורית ,אם אפשר יהיה ,כי בהרצליה מן הסתם
איתי צור:
יש אנשים שיותר קל להם ,ויש אנשים שגם פחות קל להם ,אפשר לבוא
ולהגיד שהכסף של הארנונה שתועלה ,הכסף יהיה צבוע לטובת הקרן שאתה
הולך עכשיו להציג ,אני אומר שאם האחוז הזה שאנחנו מעלים יהיה צבוע
לטובת הקרן ,אני חושב שזה יהיה מסר הרבה יותר נכון ,ויעבור הרבה יותר
טוב ,והתושבים יוכלו באמת להתחבר לזה יותר.
משה פדלון :טוב ,חברים ,אני לא ממתין לאחוז הזה ל ,2021-ואני מתחיל איתו כבר ב-
 ,2020ואני רוצה להציג לכם מתווה שאני הכנתי יחד עם האנשים הנהדרים
שלי ,מתווה שהוצג לשר הפנים השבוע בארבע עיניים וקיבל את ברכת הדרך
שלו ,ואני גם הצגתי את זה למנכ"ל ביטוח לאומי ואני אחר כך אסביר למה
מנכ"ל ביטוח לאומי .יש לנו בעיר ,בעירייה ,מנכ"ל חכם ויצירתי ,שאומר
תמיד 'סבסוד הנצרך' ולא 'סבסוד המצרך' .ומה המטרה שלנו בימים קשים
אלו? סיוע לתושבי הרצליה שנקלעו למצוקה כלכלית עקב נזקי הקורונה .אני
הולך לתת הנחות בארנונה וסיוע חומרי לשכירים עצמאים ,ואיך הם קראו
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לזה ,נטולי שכר ,יש כאלה ש,-
עצמאים בעלי שליטה.
דובר:
משה פדלון :מובטלים וחל"ת שאינם נתמכו בעבר באגף לשירותים חברתיים ,ואני מיד
אסביר .בבקשה ,השקף הבא .אני קבעתי ואישרתי חמישה מסלולי הנחות:
מסלול א' מיועד לאותם נתמכי אגף לשירותים חברתיים כולל  ...ומטופלים
ברווחה .יש לנו למעלה מ 4,000-משפחות כאלה ,הם מקבלים כבר מראש
הנחה בארנונה עד  70%שנתי ,בערך ,משה ועקנין והוועדות העירונית ,ואורן
זלזניק ואנשיו מסייעים להם כל השנה בתלושי מזון ,מזון טרי ,חבילות מזון
יבשים ,טיפולי שיניים ,מוצרי חשמל וכל סיוע דרך האגף לשירותים
חברתיים ,עד כדי גם מענק של  5,500שקל מענק של ראש העירייה והאגף
לרווחה .חכה רגע ,דקה ,לא לרוץ .יהיה ,ואתם תראו את זה בהמשך ,נצטרך
להוסיף תקציב לאגף שירותים חברתיים .קדימה ,השקף הבא .המסלול השני
מיועד לתושבים נזקקים בחל"ת /אבטלה ,שאינם מטופלים באגף לרווחה
ושירותים חברתיים .יינתנו להם ,נו ,מה יהיה? יינתנו להם :הנחה בארנונה
ובוועדת ההנחות העירוניות ,הנחה  7.5%לרבעון ב' ,ולבחינה בעתיד ,וזה
תלוי בכם ,גם ברבעון ג' וד' ,אם יקבלו עוד  7.5%הנחה .עכשיו אנחנו
אומרים 30% ,הנחה מתוך רבעון אחד ,זה יוצא  7.5%הנחה לשנה .כל
משפחה תקבל סיוע ברכישת מזון וציוד לבית הספר ,בין  250-400שקלים
למשפחה .וכל זה ייעשה בנפרד על ידי מנהלת מחלקת וועדות עירוניות.
הדרישות לסיוע -אחת בלבד .אישור חל"ת /אבטלה ,צילום .נקודה ,סוף .גם
זה הולך להתבטל ,ואני אסביר לכם למה אמרתי מנכ"ל ביטוח לאומי .כל
יתר הדברים לא מעניינים אותי .מסלול שלישי.
רגע ,משה ,סליחה .אפשר לחזור רגע אחורה?
מאיה כץ:
משה פדלון :כן.
אם אתה אומר שזה רק אישור חל"ת או אבטלה ,אז צריך להוריד את סעיף,
מאיה כץ:
משה פדלון :לא ,לא ,חברים ,אמרתי ,מנכ"ל ביטוח לאומי ,קיבלתי את ברכת הדרך שלו
לקבל את כל הקובץ של נכון להיום של כל בעלי החל"ת בהרצליה מחודש
מרץ .לכן כל הקובץ הזה יינתן לועקנין ,תתכנס וועדה ,ולא יצטרכו להגיע
לעירייה.
לא ,לא ,רגע ,שנייה ,תעצור .קודם כל ,אני ,הרעיון הוא בסדר ,אני רק
מאיה כץ:
מבקשת פה דבר אחד :לא יכול להיות שכל הקבצים ,הפרטים האישיים של
כל התושבים בעיר שיצאו לחל"ת או שנמצאים בביטוח לאומי ,יעברו למשה
ועקנין.
משה פדלון :לא ,לא ,לא.
משה ועקנין :זה לא יעבור ,פרטים אישיים לא יעברו.
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משה פדלון :שנייה.
אז זה מה שאני הבנתי ממך.
מאיה כץ:
משה פדלון :מאיה ,מאיה ,יש שתי אפשרויות .אפשרות שבה נבקש ,זה לא ארבעה,
המקום מדבר על עשרה טפסים .צמצמנו את זה לארבעה טפסים ,ועכשיו אני
רוצה לצמצם את זה לטופס אחד .אינני רוצה להביא פה  10,200אנשי חל"ת
לבניין העירייה ולפגוש אותם כאן .אני לא אביא אותם בטח לרווחה .אני בא
ואומר ,יש  ...שהוועדה תקבל ,יש פה  10,200שמות ,נא לאשר ,ואנשי
הגזברות יזינו את המחשב.
דנה אורן-ינאי :מאיה ,ברגע שהבן אדם מבקש הוא מצליב את המידע.
לא ,לא ,לא ,אני חושבת,
מאיה כץ:
משה פדלון :מאיה ,אני לא רוצה להביא את האנשים האלה ,לא לרווחה ,לא לבניין
העירייה ,שימלאו את ה ,-דרך אגב,
לא ,אני מבינה את העניין הזה,
מאיה כץ:
משה פדלון :החוק הרגיל ,ביומיום ,מדבר על עשרה טפסים.
דנה אורן-ינאי :מה שמאיה אומרת זה שאסור שהקובץ הזה יסתובב חופשי.
משה פדלון :ברור ,חברים ,אני,
משה ועקנין :לאף אח ד לא יהיה את הפרטים האישיים של אחד ,זה ברור מראש וזה ידוע
מראש.
משה פדלון :מאיה ,מאיה,
משה ועקנין :שם ,משפחה ,ילדים,
אני לא שומעת... ,
מאיה כץ:
משה פדלון :היום ,לפני כשעה ,הוצאתי מכתב למנכ"ל הביטוח הלאומי ,הצהרה שאני
שומר על סודיות האנשים .שומר .הוא מוכן לתת לי את זה בתנאי שאני
אשמור.
(מדברים בו זמנית)
נכון ,בדיוק .תודה רבה ,יונתן ,זה המשפט הבא שבאתי להגיד.
מאיה כץ:
מה אמרת ,לא מבינים עם המסכות.
דובר:
יונתן תגיד את זה ,יונתן אומר ,ובצדק ,שאם כל הנתונים כבר נמצאים אצל
מאיה כץ:
הביטוח הלאומי ,אז אפשר לעשות את זה ,לחבר אותם לארנונה בצורה
אוטומטית ,...
משה פדלון :אז לכן,
משה ,אני חייבת להגיד ,ולא חלילה כי אני חושבת שמישהו פה לא זה,
מאיה כץ:
משה פדלון :רק שנייה,
להעביר נתונים של ביטוח לאומי בצורה ,אני קצת חוששת,
מאיה כץ:
משה פדלון :עוד הפעם,
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משה ,תסיים ,ואז,
עופר לוי:
משה ועקנין :מאיה ,יש פה אי הבנה .יש פה אי הבנה.
לא ,כי זה שאלת ...
מאיה כץ:
משה ועקנין :יש פה אי הבנה ויסבירו לך את זה.
משה פדלון :אנשי ,אתם לא נותנים לי לדבר .אנשי הביטוח הלאומי ,אנשי המחשוב,
מדברים עם עמיר זאב איך מחברים את הנתונים לגזברות .משה ועקנין חייב
לקיים ישיבה,
משה ועקנין :נכון.
משה פדלון :על פי דין ,ולומר ,קיבלתי  10,200שמות של תושבים מביטוח לאומי ,שהם
בחל"ת ,שהם באבטלה ,מי בעד לתת להם הנחה? מי נגד,
 ...הפרוצדורה.
מאיה כץ:
משה ועקנין :ברור .זה לא יעבור שם שם.
אז הם לא יצטרכו למלא טופס? אני לא מבין.
איתי צור:
משה פדלון :לא ,לא ,חברים .זה היה לפני מנכ"ל ביטוח לאומי .המקור מדבר על עשרה
טפסים ,אני צמצמתי את זה לארבע ,כעת אני הולך לצמצם את זה באחד,
בתנאי שאתם תאשרו לי .עד כאן .בוא נמשיך.
יוסי קוממי :סליחה ,יש לי שאלה,
משה פדלון :בבקשה.
יוסי קוממי :שאני רוצה להבין אותה .כתוב 'מיועד לתושבים נזקקים בחל"ת או
באבטלה' .האם זה נזקקים או ש ,-בן אדם שהוא בחל"ת ,או באבטלה,
באופן אוטומטי הוא מקבל? זו השאלה שלי.
מה קורה עם בעלי עסקים ,מה קורה איתם?
דובר:
משה פדלון :רק שנייה ,דקה ,אנחנו נגיע אליהם.
יוסי קוממי :אתם מבינים? כי אם הוא נזקק ,בלאו הכי הוא מקבל הנחה בוועדת הנחות
של ארנונה.
משה פדלון :לא ,לא ,לא .אני חוזר ,חברים ,שנייה .יש מסלול א' של עובדי ,אנשי הרווחה
שחתומים ,באים לרווחה ,נזקקים .יש להם מסלול ,יש להם מכונות כביסה,
יש להם טיפולים .יש פה קבוצה שלא תירשם ברווחה .ואלה הקבוצה הזאת.
יוסי קוממי :אז אתה אומר ,לנזקקים זה מיותר.
(מדברים בו זמנית)
יוסי קוממי :משה ,אם הם באבטלה או הם בחל"ת ,הם נזקקים.
משה פדלון :נכון ,בסדר ,הם נזקקים.
יוסי קוממי :כי המילה נזקקים זה ,ישנה כבר הדרך הזאת שבאים במסלול של וועדת
הנחות ומקבלים הנחה בארנונה.
משה ועקנין :אבל זה נזקקים שאינם מטופלים ברווחה .אתה אומר ,בחל"ת וזה ,זה מה
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שיריב אמר שתושבים  ...לא יפנו ,אז פה הם כן יוכלו לפנות.
משה פדלון :טוב ,חברים ,בואו נמשיך הלאה ,חברים.
רק עוד שאלת הבהרה ,משה ,אם לבן אדם יש כבר הנחה ,נגיד בגלל
איתי צור:
מילואים ,של  ,5%זה מתווסף ,או שהוא יקבל את הזה?
משה פדלון :אני לא נכנס לניואנסים קטנים ,חברים ,נותנים חבילת סיוע ,אני ,אם אני
אתחיל להתקשקש עם  ,5% ,2%אני רוצה לקצר ביורוקרטיה.
רונן וסרמן :משה ,מה עם העצמאים?
משה פדלון :זה מאפשר ביום ראשון שני כבר לתת הנחות .ואני מיד אמשיך.
רונן וסרמן :משה ,יש לי שאלה רגע.
משה פדלון :בואו ,חברים.
תנו לו ,תנו לו להמשיך ברצף,
דובר:
רונן וסרמן :רק שאלה אחת ,דיברנו על אבטלה וחל"ת ,מה קורה עם עצמאים? זה אני
פה.
משה פדלון :בבקשה?
רונן וסרמן :מה קורה עם אנשים עצמאים ,שהם לא באבטלה ,הם לא בחל"ת ,אבל,
משה פדלון :היום לפני כשעתיים ,סיימתי ישיבה עם חיים  ,...קיבלנו החלטה שבה אנחנו
מקימים קרן לעצמאים .כל מי שירצה ,ואנחנו הולכים לפנות גם ,מעבר
לתושבים ,לחברות ,ל ,...לכל מיני חברות במדינה ,להעביר כספים לקרנות
עבור עצמאים ,אנחנו מצפים שנקבל תרומות מאנשים בסך של מיליארד
שקלים ,הכל הולך לעצמאים קטנים ובינוניים.
רונן וסרמן :אני פשוט שאלתי בהקשר של הארנונה ,של התכנית הזאתי.
משה פדלון :אם תרצה אני אציג לך את התכנית ששלחתי לראש הממשלה היום ולכל
השרים ,אם אפשר להראות אותה ,... ,תביא לי את מה שהצגתי לראש
הממשלה ולשרים.
אבל בתכנית הזאת ... ,בעל עסק קטן שנפגע ,ההכנסה העיקרית שלי היא
גרי גוזלן:
מאותו עסק .בסופו של דבר זה המשכורת שלי... .
משה פדלון :בואו ,חברים,
משה ועקנין :אבל גם עצמאים ,בואו ,משה ,שנייה .גם עצמאי שנפגע בהכנסות שלו ,מביא
אישור חשבון ,הוא גם כן מקבל את ההנחה .גם עצמאי שנפגע בהכנסות ב-
 2020לעומת  ,2019יביא אישורי חשבון ,גם יקבל הנחה בארנונה .גם עצמאי.
גם עצמאי ,במתווה.
משה פדלון :וייץ ,אני רוצה להמשיך ,יש לנו הרבה נושאים.
משה ועקנין :זה בתוך המתווה .זה בתוך המתווה ... ,גם לעצמאים.
אמורים,
גרי גוזלן:
משה פדלון :שנייה ,אני אדבר ,שנייה,
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אנחנו אמורים לאשר את התכנית הזאת היום?
גרי גוזלן:
משה פדלון :כן.
...
גרי גוזלן:
משה פדלון :זה לא בעל פה ,זה במתווה שעשינו בארנונה רשום .ממשלת ישראל הולכת,
לפי מה שהבנתי מהשר דרעי ,להמשיך לתת לעצמאים מה שנקרא ,תשלומים
לארנונה .אז אני בשלב זה לא נוגע בהם.
פעימות בעצם?
גרי גוזלן:
משה פדלון :לא פעימות ,בנפרד .אם המצב יימשך ,בואו ,חברים,
אני לא נכנס ...
גרי גוזלן:
משה פדלון :בואו נטפל כעת בתושבים.
לוויכוח על הארנונה ,בעל עסק ...
גרי גוזלן:
משה פדלון :לבעלי עסקים נתנו את הפעימה של הארנונה ברבעון א' וב'.
אני לא מדבר על ה,...
גרי גוזלן:
משה ועקנין :גרי ,מה שדיברתי לא היה ,על הבתים .בעל עסק שהוא תושב הרצליה והוא
מביא אישור חשבון שירד לו ההכנסות ... ,הנחה מהבית שלו .מהבית.
משה פדלון :אוקי ,חברים ,חברים ,אני מוכן לקיים דיון על העצמאים ... ,לדבר על
משפחות ש ,....-תנו לי להציג .מסלול ג' מדבר על הנחה בתאגידים
העירוניים ,מתחילת שנת הלימודים ביקשתי שילכו על בית הלל ולא בית
שמאי ,גם בהרצליה ,גם  ,...גם בצהרונים ,גם במרכזים קהילתיים ,על פי
קריטריונים קיימים שאתם מכירים אותם .ולבחינה באפשרות ,נקבל על זה
הסכמות .הגדלת סכומי ההנחות בתאגידים לעומת  .2019מסלול ד' ,בבקשה,
הנחות בתשלומי חובה לבית ספר ... ,סגנית ראש העירייה ,דבר שנעשה ,סיוע
ברכישת ספרים ומחברות והגדלת מלגות לסטודנטים ב 100,000-שקל
מרזרבת ראש עירייה ,לטובת אלה שנקלעו למצוקה כלכלית .מסלול א',
סליחה ,ה' ,חלוקת מזון חם וחבילות מזון באמצעות אגודות ציבוריות בסיוע
כספי של העירייה ,כ 800,000-שקל ,חלוקה שבועית של  800 ,700חבילות,
חלוקה בחגים של  3,500חבילות ,במידה ויהיה סגר -תוספת של 500,000
שקלים מרזרבת ראש עירייה .שקף הבא .השקף הבא .הנה טבלת ההנחות,
אולי קשה לכם לראות ,או שרואים? אנחנו פה בנינו טבלת הנחות שמדברת
על הנחות בארנונה כבר השנה ,מ 10.3%-עד  27.5%שנתי .שנתי ,חברים.
ממה בנויה ההנחה?  ...משפחה שמשלמת ארנונה  4,000שקל תקבל  300שקל
הנחה במיסים ,עוד  400שקל תלושי מזון ,סך הכל  700שקל הנחה שזה יוצא
סל של  17.5%הנחה .אנחנו פה נתנו מספר משוער של  4,000משפחות ,וכך גם
תושב שמשלם ארנונה של  8,000שקלים ,הפסיק לעבוד בהייטק ,אשתו לא
עובדת ,שוב ,יקבל הנחה בארנונה של  600שקלים ,עוד  250בתלושים ,יקבל
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 850שקל הנחה ,מקבל  10.6%הנחה .שימו לב ,סבסוד הנצרך ולא המצרך.
ואתם מדברים איתי על אחוז ב.2021-
יריב פישר :אנחנו מדברים על  7מיליון ,אתה מדבר על,
משה פדלון :רגע,
אבל פה זה למי שצריך.
עופר:
משה פדלון :רגע אחד.
הוא עוזר למי שצריך.
עופר:
(מדברים בו זמנית)
משה פדלון :עכשיו ... ,לא ב ,2021-ב 3 .2020-מיליון שקלים .ארנונה וסיוע במזון וציוד
לבתי ספר 3 ,מיליון שקלים .כל החוגים ,המעונות בהרצליה ,יולה,
מסתכמות ,אתם רואים פה את הסכומים .900 ,500 ,600 ,600,000 ,מזון
עמותות סיוע עירוני אני מתקצב כבר ב 2020-ב 800,000-שקל .קרן מגדה
לרפואה ,אתם שמעתם פעם ראשונה על המושג הזה 170,000 .שקל .אדם
רוצה פלטה לשיניים? יקבל .מלגות לסטודנטים .הגדלת תקציב האגף
לשירותים חברתיים  400,000שקל ,זה כבר ב 2020-אנחנו נותנים  7מיליון
שקל ,כבר ב .2020-בנוסף ,אנחנו מתכוונים לרכוש ,שאני עושה את זה כל
שנה ,אני מקבל תרומה של  20,000פריטי לבוש ,אני הולך לרכוש עוד 30,000
פריטי לבוש 5 ,שקל לפריט ,סך הכל  50,000פריטי לבוש שיחולקו בבית
הירוק ,מה שאנחנו עושים כל שנה ,שולחים תלושים ,כולם מגיעים ,אוספים
 20 ,15בגדים חדשים .חברים ,כל התחומים הנ"ל לא כוללים אגף לסיוע
שירותים חברתיים ,הנחות בארנונה לאותם אלפי משפחות שדיברנו עליהם,
והסיוע שם מסתכם במיליוני שקלים .כמדומני כ 15-מיליון שקלים .במידת
הצורך ,אני אומר ,גם נגדיל את אגף הרווחה עוד בשנת  .2020סיכום
המתווה ,בבקשה ,יוני ,סיכום .סיכום .לא ,סיכום סופי .אין לך סיכום סופי?
הביצוע המיידי ,תחילת הביצוע  21ביולי .משה ועקנין ,תיקון התקנות,
ההנחיות של וועדת ההנחות ,הכנת הטפסים בתהליך  ...ברור ,הכנת מערכות
המחשוב בגזברות והרווחה ,פרסום מסודר לציבור ולעיתונות ,הבקשות ,זה
כבר יורד ,לא צריך ,ממילא  ...ביצוע העבודה המקצועית ברווחה ,היערכות
פנימית ,ויש לנו צוות  ...למעקב ובקרה ופיקוח שידווח לראש העיר ולמנכ"ל,
 ...יעמוד בראש הצוות הזה ,ויוודא שכל מה שהחלטנו פה  ...יתבצע .מכאן
אני עובר להצעת החלטה.
אילנה בהרב :רגע ,ראש העיר? ראש העיר?
משה פדלון :כן ,שומע.
אילנה בהרב :ראש העיר ,אילנה רוצה רגע לומר משהו .אוקי? אפשר? בסדר .ערב טוב
לכולם .רק לציין שכמובן הכל ייבדק מבחינה חוקית ,ואנחנו כמובן ,העירייה
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תפעל בהתאם ובכפוף להוראות החוק.
משה פדלון :אילנה ,אילנה ,ברשותך ,אני מכבד אתכם ,החוק מגדיר לראש הרשות מצב
חירום  ...מה התפקיד שלו.
גם להעלות את הארנונה.
דובר:
משה פדלון :חברים ,שתפקידו של ראש הרשות לדאוג לניקיון ותברואת העיר ,לדאוג
למצב החומרי של התושב ,לבריאות שלו ולביטחון .אם אנחנו נרצה עכשיו
ביורוקרטיה ,אנחנו יכולים  ...הביורוקרטיה טובה ליום יום ,היא לא טובה
למצבי חירום .לכן אני אסביר לשופט למה קניתי לבן לילד הקטן או מחברת
או עיפרון.
יונתן יעקובוביץ' :אני מבקש להתייחס ל,-
איל פביאן :אני גם רוצה אחרי זה חצי דקה להתייחס ,בבקשה.
משה פדלון :בבקשה.
איל פביאן :בוא נעשה את זה מסודר .אני אגיד את זה ככה .יש פה איזה ביטוי ,בבניין
הזה ,שאוהבים להשתמש בו .אני לא רוצה להעליב אותך ,אני לא אוהב את
הביטוי הזה ,אבל הוא נפוץ .אני לא רוצה להעליב פה אף אחד ,אבל כשהיינו
ילדים קטנים ,היינו אומרים ,זה לנסוע באופניים בפריילוף .אתה מבין?
למה? מה אתם עושים? הנה ,אפילו איתי ,חברי הנחמד ,באמת ,חבר מועצה
טוב ,שיושב מאחורה ,הוא ,עוד לפני שהקראת את זה ,הוא אמר ,בוא ניקח
את ה 7-מיליון שקל מהתושבים ,ונודיע מראש שאנחנו מעבירים לכולם לקרן
הזאת ,ונחלק אותם למסכנים .זאת אומרת ,אתם רוצים לקחת מנגנון
ציבורי ,אדמיניסטרציה ציבורית ,לקחת מיליוני שקלים מהתושבים בצד
אחד ,לעשות פה טבלאות ,ומנגנונים ,ולקחת קבצים מהביטוח הלאומי,
ולחלק פה לעמותות ,ולהתווכח עם היועצים המשפטיים ,כשבעיר הזאת
המגפה מתפשטת .מתפשטת .ועסקים פה רועדים .אתם מתעקשים לקחת ,6
 7מיליון שקל מצד אחד ,מנסים עכשיו לשכנע אותנו שזה מוצדק ,בזה
שאתם תחזירו את זה לציבור  ,...אם תקבלו ,כשבאמצע יש צבא של פקידים,
טפסים ,נהלים ,אהוד המסכן ,תאמין לי  ....כל שני ושני מגיש לאיזה פקיד
בעירייה -אה ,זה מגיע לאהוד לזר .הוא ינהל את זה .עכשיו ,תבינו משהו ,אני
אגיד לכם ככה .כשהתחיל המשבר הזה ,לפני שלושה חודשים ,הייתה ישיבה
של נתניהו וצמרת האוצר ,התאחדות התעשיינים ו ...נגיד בנק ישראל נכנס
לחדר ,דפק על השולחן ואמר להם :אם אתה לא מחלק עכשיו  100מיליארד
שקל לכלכלה הישראלית ,היא קורסת .ב 2008-נגיד הבנק האמריקאי... ,
אמר שהוא יטוס עם מסוקים מעל ארצות הברית ויעיף דולרים .אתמול
נתניהו הודיע שהוא מחלק כסף ,מחלק ככה ,מחלק ככה ,זה עניין אחר .אתם
רוצים לנסוע ברוורס .כולם נוסעים בכיוון אחד ,אתם רוצים לקחת 7 ,6
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מיליון שקל ולהתעקש להחזיר אותם לציבור .תאמין לי ,אנחנו היום ,בשנת
 ,'21יש עמותות ,יש נגזר רביעי של רווחה ,יש גיוס המוני ,יש כרטיסי
אשראי ,יש  ,...תאמין לי ,אני תורם המון .אני תורם המון .כשיש לי כסף פנוי
אני ואשתי תורמים .אני לא צריך את העירייה ,תקשיב .אני לא צריך את
הרווחה ,יריב לא צריך את הרווחה ,השכנים שלנו לא צריכים את הרווחה,
לא צריכים את דנה ,לא צריכים את ועקנין ,תעשה לי טובה ,משה ,תעשה לי
טובה ,יש לכם מספיק לעשות פה .תרדו מהעץ הזה שטיפסתם עליו .תשאיר
את ה 7-מיליון שקל על הציבור ... ,את התכנית הזאת ,תעזבו פה את כל
הפקידים ,תטפלו בקורונה ,באמת ,אני לא מצליח להבין,
לא ,לא ,לא מטפלים בקורונה.
למה אתה מתעקש להפיל את כל הדבר הזה על המנגנון העירוני בשביל לקחת
 7מיליון שקל ולהחזיר אותם בצורה אחרת?
משה ,אני רוצה להגיד לך משהו.
בשביל מה צריך את זה?
משה ,אני רוצה להגיד משהו ,משה.
אני מחלק .800
אבל מי צריך שתחלק את זה?
ראש העיר ,אני רוצה להגיד משהו ,משה,
התושבים תורמים... ,הם לא צריכים את העירייה באמצע ,אתה לא מבין את
זה?
הם צריכים מאד את העירייה .אתה טועה ומטעה .משה ,אני רוצה להגיד
משהו.
החברים שלי ,השכנים של מאיה תורמים ,הם לא צריכים אותנו.
הם צריכים את העירייה מאד .משה ,אני רוצה להגיד משהו ,משה.
 ...אתה רוצה ,תיכנס ,תתרום כסף בכרטיס אשראי,
טוב ,בוא ,תקצר ,אייל.
ויחלקו לכולם .מה צריך עכשיו את כל הדבר הזה?
משה .אני רוצה להגיד משהו.
קצר.
משה .אני רוצה להגיד משהו.
קצר.
יש איזה מצב מסוים שאופוזיציה נכנסת לנושא מסוים ,וכאילו הכל נאטם
מולם .כל מה שתגיד בפניהם ,הכל יהיה אנטי .יש פה תכנית במתווה חברתי
ששר הפנים בעצמו היה מרוצה ממנו ,עבר ביקורת של אלף ואחד אנשי
מקצוע ,התכנית הזאתי היא תכנית שמיטיבה עם התושב המסכן ,הנצרך,
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ולא המצרך ,התכנית הזאת באה פה להיטיב עם תושבי התכנית ,עם
התושבים ,סליחה ,אתה אל תפריע לי שנייה ,תן לי שנייה אחת .יש פה
מתווה שעבדנו עליו הרבה הרבה זמן .ראש העיר דואג לזה ,עשה עבודה
מקצועית ,עשה עבודה יסודית .אתם מסתכלים על האחוז אחד הזה של
הארנונה ,המסכן הזה ,שזה  70שקלים למשפחה ,שזה כלום ,אני נמצא עם
התושבים .אני ,סליחה ,סליחה ,אל תפריע לי שנייה רגע ,שנייה ,אף אחד ,אני
נמצא עם התושבים,
בסדר.
מאיה כץ:
משה ועקנין :וכל אחד בא ואומר לי ,העלייה של האחוז אחד זה כלום ,זה אפסי ,לעומת
זאת הכסף הזה חוזר פי כמה לתושבים שצריכים את זה ,את התוספת
בחזרה ,יש כאן  ..מצוין ,תכנית שבאה להיטיב עם כל התושבים שצריכים
את זה באמת ובצורה אמיתית,
איל פביאן :הם לא צריכים את העירייה,
משה ועקנין :בנוסף לזה ,בנוסף לזה ,בא ראש העיר ,בנוסף לזה ,רגע ,אני מסיים ,אייל ,אני
מסיים ,אייל .אייל ,אני מסיים .עוד שנייה אני מסיים .בנוסף לזה מגיע ראש
העיר ואומר ,יש לי פה את הקובץ ,כל מי שיצא לחל"ת ,לא משנה אם הוא
מרוויח  20או  40או  10,000שקל משכורת חודשית ,יקבל גם כן את ההנחה
וגם את ההטבות בספרי לימוד ,מכשירי כתיבה ,לכולם .בשביל מה? בשביל ..
זה הזמן לעזור לתושבים ,זה הזמן עכשיו .בא יריב פישר ,בא יריב פישר
ואומר ,החברים שלי לא יגישו בקשה .בא ראש העיר ואומר ,בלי להגיש
בקשה ,אנחנו ניתן להם את זה לבד.
איל פביאן.... :
משה ועקנין :הפוך ,הפוך ,אתם באופוזיציה מחפשים פופוליסטיקה .אתם מחפשים
כותרות .לא עזרה .המטרה שלכם נעולה לאנטי ,לראות מה שלא טוב .תראו
מה שטוב ,תראו .יש גבול לפוליטיקה .יש גבול לפוליטיקה.
משה פדלון :משה,
יונתן יעקובוביץ' :אני הייתי גם רוצה חצי דקה דיבור ,ברשותכם ,מתי שאפשר.
משה ועקנין :אתם לוקחים את זה בדיוק הפוך ,בדיוק הפוך.
משה פדלון :אני ציפיתי ,אני ציפיתי שחברי,
איל פביאן :עופר לוי ,אני הייתי בוועד הורים שנים ,כל משפחה שהייתה צריכה,
משה ועקנין :גם אנחנו היינו שנים בוועד הורים וגם אנחנו יודעים מי צריך .תאמין לי.
איל פביאן ... :קיבלה מחברות.
משה ועקנין :בסדר.
משה פדלון :אני ציפיתי היום שחברי המועצה יבואו עם דיסק אונקי להציג הצעה נגדית.
אבל אתם פופוליסטים.
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יונתן יעקובוביץ' :אז הנה ,הנה ,משה ,משה ,אפשר בבקשה חצי דקה?
משה פדלון :בבקשה.
יונתן יעקובוביץ' :תודה .רגע ,מאיה ,תני לי ,אחרי זה ...
איל פביאן :מבחינת הפרוצדורה ,מה שיקרה פה עכשיו יהיה הצבעה חוזרת על ההחלטה
להעלות את הארנונה ב .'21-זאת ההחלטה שעליה תהיה הצבעה.
יונתן יעקובוביץ' :חברים ,אני רוצה חצי דקה רק .אני רוצה רק חצי דקה.
משה ועקנין :הצבעה שמית נעשה ,נעשה הצבעה שמית.
יונתן יעקובוביץ' :משה ,משה את משה ,נקרא.
משה פדלון :בבקשה.
יונתן יעקובוביץ' :אני חושב שאתם קצת לא מבינים את העמדה שלה אופוזיציה .העמדה של
האופוזיציה דווקא באה כן עם הצעה נגדית ,והיא באה ואומרת ,כל הכבוד
על המתווה שאתם עושים ,רק אין צורך לקחת את האחוז הזה מהתושבים.
תעשו את המתווה הזה ,תקדמו אותו ,אנחנו נתמוך בו ,הכל בסדר ,רגע ,רגע,
פשוט תוותרו על ההעלאה המיותרת הזאת .לא אומרים ש,-
משה פדלון... :
יונתן יעקובוביץ' :רגע ,רגע,
יהודה בן עזרא ... :זה הדעה שלך? זה הדעה שלך?
משה פדלון ... :מיליון שקל? נקודה סוף.
יונתן יעקובוביץ' :אפשר בבקשה לסיים? אפשר בבקשה לסיים? תודה .אז כל מה
שהאופוזיציה באה ואומרת פה ,היא אומרת ,תוותרו על ההעלאה המיותרת
הזאת של ה 7-מיליון שקל,
משה ועקנין :מאה אחוז.
יונתן יעקובוביץ' :תרוצו קדימה .עכשיו ,מה שאני ציפיתי מראש העיר ,ומראשי הצוותים,
שעבדו מאד מאד קשה על פי דעתי ,זה לבוא עם מתווה שכבר עבר בדיקות
משפטיות ושלא תבוא אילנה ברהב פה ותגיד 'זה צריך עוד לעבור משהו' .אז
הייתם מציגים את זה בעוד חודש ,אז מה?
משה פדלון :אני מאד מכבד את היועצים המשפטיים ,ומי שצריך לדאוג לילד הקטן
למחברת ועיפרון ,זה ראש עיריית הרצליה ,אני אסביר ,אני אסביר ,אני
אסביר.
יונתן יעקובוביץ' :אתה כרגיל לא מקשיב ,אתה לא מקשיב למה שאומרים .אני לא אמרתי
'אל תיתן את המחברת' ,אני לא אמרתי אל תיתן .כל מה שהאופוזיציה
אומרת זה אל תיקח .תיתן יותר .אל תיקח.
יהודה בן עזרא :תרשו לי רגע בבקשה.
תנו ליהודה ,תנו ליהודה.
דובר:
יהודה בן עזרא :יונתן ,מה שעומד פה על סדר היום ,מה שעומד פה על סדר היום ,בדיוק
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מה שפביאן אמר .האופוזיציה החליטה להגיש ערעור על ההחלטה הקודמת,
היא מביאה להצבעה את הרצון שלה לא להעלות את הארנונה .ראש העיר
בא עם מתווה שהוא מסביר איזה סוג של הנחות הוא הולך לתת ,ואם צריך
לבדוק את זה משפטית אז יבדקו את זה משפטית .אנחנו לא נעשה שום דבר,
שום דבר שהוא בניגוד לחוק .אנחנו הסברנו,
משה פדלון :בבקשה,
יהודה בן עזרא :אנחנו הסברנו גם בישיבה הקודמת ,הצגנו מצגת ,הראינו ממה מורכב ה6-
מיליון שקל ,מה התושבים יצטרכו לשלם 7 ,שקלים לחודש ,הצגנו ,אמרנו,
זאת העמדה שלנו ,אנחנו נעזור לכל האלה שידם אינם משגת ,וראש העיר
היום בא עם מתווה הרבה יותר רחב כדי לעזור למי שלא יכול .אין ,לטעמי,
אין שום הבדל בין היום פביאן  , ...כפי שכתבתי בקבוצה ,והוא צדק מאה
אחוז ,אבל אני אומר את זה חד ,אין שום הבדל בין ה 700-שקל שראש
הממשלה חילק לעני ולעשיר ,לבין ה 7-שקלים שאתם רוצים לחלק לעני
ולעשיר פה בעיר .אין שום הבדל ,זה אותו דבר ,למה כולם צריכים לקבל?
יונתן יעקובוביץ' :יהודה,
יהודה בן עזרא :למה כולם צריכים לקבל?
יונתן יעקובוביץ' :יהודה יש רק הבדל אחד,
יהודה בן עזרא :רגע ,שנייה ,למה כולם צריכים לקבל את ההנחה ,למה כולם צריכים
לקבל ,דקה ,יונתן ,למה כולם צריכים לקבל את ההנחה ... ,לא מגיע?
יונתן יעקובוביץ' :זה גם לא נכון .יהודה,
זה לא הנחה.
מאיה כץ:
יהודה בן עזרא :למה? למה פביאן  ...ולהגיד ,אני ,פביאן ,מוותר על ה 7-שקלים שלי ,נכניס
את זה לקרן .זה לא עובד ככה.
יונתן יעקובוביץ' :זה לא נכון .פביאן ,בבקשה.
יהודה בן עזרא :ומשפט אחרון ,משפט אחרון .כשישבנו ,אנשי המקצוע בעירייה ,וניתחנו
את המספרים ,... ,והגשנו את המתווה ,אנחנו בטוחים במאה אחוז ,זה הצעד
הנכון ביותר עבור העירייה ועבור תושבי הרצליה .ועכשיו ,אנחנו ,אחרי שכל
אחד מדבר ,צריכה להיות הצבעה ... ,של האופוזיציה או לא.
אבל זה לא היה בתוך סדר היום .או שזה יהיה בתוך סדר היום אבל זה צריך
מאיה כץ:
שתי הצבעות.
יונתן יעקובוביץ' :אני רק רוצה ,כן ,אבל זה היה עדיף שזה כבר היה מגיע עם חוות דעת
משפטית שאומרת שזה אפשרי .אני רוצה להגיד משהו .משה ,מקודם נתתם
לי הערה מאד נכונה .אמרתם לגבי התרומות לקרן ,אמרתי ,חבר'ה ,אבל יש
לכם שם עורך דין ,יש לכם יועץ משפטי וזה ,הדברים האלה עולים כסף,
אמרת לי ,לא ,הכל בהתנדבות .אז באמת ,רוב הכסף שנכנס ,או  90%מהכסף
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שנכנס ,יחזור בסופו של דבר לתושב .מה קורה עם הארנונה? מתוך ה70-
שקל שאתה לוקח ,ואני מאמין שאתה רוצה להחזיר לתושב ,אם זה באמצעי
כזה או,
משה פדלון :אני אחזיר לו  .600אני אחזיר לו .600
יונתן יעקובוביץ' :שנייה .אני אומר עכשיו ,אנחנו אומרים כזה דבר :במקום ,נגיד שעכשיו
אתה מחזיר לתושב ,אתה מתכוון דרך המתווה שלך ,שזה יהיה קל בשביל
הדיון ,לתת לתושב  100שקל .בסדר?  1000שקל .לא משנה עכשיו כמה .את
ה 1,000-שקל האלה אנחנו אומרים לך 'תן' ,רק  70שקל שאתה לוקח מהם
ובסופו של דבר אתה רוצה להחזיר קצת יותר -אין טעם לקחת.
משה פדלון :למה?
יונתן יעקובוביץ' :למה ,כי בסופו של דבר ,אם אתה תיקח את ה 70-שקל מהתושב,
בשביל שהוא יוכל להחזיר הוא צריך לקחת.
דובר:
יונתן יעקובוביץ' :שאלת למה ,אני אסביר .כי אם אתה לוקח  70שקל מהתושב ,מה שיכול
לעזור לתושב אחרי שזה עובר את המערכת העירונית ,זה בסביבות ה20-
שקל ,כי המערכת העירונית גם עולה כסף ,מה לעשות?
משה פדלון :טוב ,עוד הערה שמה ,דוברת אחרונה.
כן ,תודה.
מאיה כץ:
משה פדלון :בבקשה.
אני מבקשת רק להגיד פה כמה הערות ,לא יודעת אם אתם מתכוונים להביא
מאיה כץ:
את המתווה הזה להצבעה ,כן או לא ,אבל כמה הערות קצת מקצועיות ,אם
אפשר .אחד ,מה זה ה,-
משה פדלון :כן ,בבקשה.
אחד ,באחד מה-
מאיה כץ:
 ...למוזיקת רקע ,זה הכל.
דובר:
אה ,בסדר .אחד ,דיברתם לגבי הנושא של כל התאגידים וכל התהליכים
מאיה כץ:
האלה ,להגדיל משמעותית את ההנחות ,חשוב שהעירייה ,יהודה ,משה ,אני
אומרת את זה לך ,יזכרו שאחרי שאותם תאגידים נותנים את ההנחות ,אז
העירייה צריכה גם להשלים להם את הכסף ולא אחר כך להגיד להם שהם
נכנסו לגירעון .למה אני ,אגב ,אומרת את זה? שנייה ,הניסיון של וועדות
ההנחות בעתיד שהלכו וגדלו והלכו וגדלו ,והייתה איזושהי התחייבות
עתידית ,בדרך כלל ,לתת את אותו סכום חזרה לאותם תאגידים ,לעיתים
התקיימה יותר ,לעתים התקיימה פחות ,בסיטואציה כזאת חשוב קודם כל
שיהיה פה את הגג הזה של עיריית הרצליה מעל התאגידים .זו הערה ראשונה
שאני חושבת שצריכים לקחת את זה בחשבון .ההערה השנייה ,אני אומרת
את זה עוד פעם בצורה הכי ברורה שאני יכולה להגיד ,מבחינתי חוק הגנת
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הפרטיות והעובדה שהנושא והנתונים של הביטוח הלאומי יהיו אצל אנשים
אחרים שהם לא אגף הרווחה ,בעיניי טעות חמורה ,באמת ,בעיניי זה אפילו
ברמה של לא מתקבל על הדעת .אנשי הרווחה הם אלה שהם היחידים,
להבנתי ,שגם מורשים לעסוק בנושאים כל כך רגישים ,ואני חושבת שאתם
צריכים לחשוב פה טוב טוב טוב מה קורה עם נתונים כאלה .אני בטוחה
כמעט ב 200%-שאף תושב בעיר לא היה רוצה לדעת שהנתונים של הביטוח
לאומי שלו מסתובבים פה בכל מיני אגפים,
משה פדלון :מה שאת אומרת ,את רוצה שאנשים יבואו,
לא,
מאיה כץ:
משה פדלון :לא ,לא ,מה שאת אומרת ,בוא לרווחה לפתוח תיק.
לא.
מאיה כץ:
משה פדלון :אין אפשרות אחרת,
אבל משה ,אתה לא מקשיב ,לא ,זה לא מה שאני אמרתי.
מאיה כץ:
זה לא מה שהיא אמרה.
דובר:
דנה אורן-ינאי :הרי בכל מקרה זה לא יזלוג ,נכון?
משה פדלון :בוודאי שלא יזלוג.
זה לא משנה.
מאיה כץ:
משה פדלון :למה שיזלוג?
נתונים כאלה צריכים להיות,
מאיה כץ:
דנה אורן-ינאי :אבל אף אחד לא אומר שלא.
אני,
מאיה כץ:
משה פדלון :הנתונים האלה הם בכספת ראש עירייה.
מה הם?
מאיה כץ:
משה פדלון :הם בכספת אצלי.
אז אני לא רוצה שהנתוני ביטוח לאומי שלי גם יהיו בכספת שלך ,סליחה.
מאיה כץ:
לכאורה ,משה ,אני מנסה רגע להסביר,
משה פדלון :או שאת מושכת לביורוקרטיה הבולשביקית של המדינה,
לא,
מאיה כץ:
משה פדלון :זה מזכיר לי ,לפני חודשיים ,מחר בבוקר יש כסף בבנק.
משה ,משה ,אני מנסה להביע פה איזושהי נקודה,
מאיה כץ:
משה פדלון :תחליטו מה אתם רוצים .אתם רוצים לתת סיוע או ביורוקרטיה? תחליטו
מה,
משה ועקנין :מאיה ,חוץ מהאנשי מקצוע ,אף אחד לא יראה אבל את הפרטים האלה.
אנשי מה?
מאיה כץ:
משה ועקנין :אנשי מקצוע ,אנשי רווחה ,אנשי גזברות ,אף אחד  ...ביום יום .גם עכשיו
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מגיע אדם בחל"ת ,מגיש בקשה ,הוא לא יכול להגיש בקשה בעילום שם.
ברשותך,
איך תוגש הבקשה ,בעילום שם? איך תוגש הבקשה ,בעילום שם?
תן לי רגע להגיד,
איך תוגש הבקשה ,בעילום שם? די ,נו ,אתם עושים צחוק מהעבודה .בן אדם
רוצה להגיש בקשה לארנונה ,הוא מגיש פרטים .הוא לא מגיש את זה אליי
אישית.
אתה יכול לתת לי להשלים את ההערה האחרונה? שום דבר פה לא נאמר,
אגב,
אבל כל אדם שרוצה להגיש בקשה ממלא טופס פרטים אישיים ,מה לעשות?
זה החוק.
אתה לא מבין מה אני מדברת,
אני מבין ,את לא מבינה .את לא מבינה מה את אומרת .את לא מבינה .יש
פרטים שצריך להגיש ,בסיסיים .מינימאליים.
טוב ,אני לא מתכוונת להיכנס איתך לוויכוח הזה .ומשה ,הערה שלישית,
מכיוון שאני,
את לא מבינה .את לא מבינה איך מגישים בקשה .את לא מבינה איך מגישים
בקשה .את לא מבינה.
נכון ,אני לא מבינה .מאה אחוז .תמשיך .בסדר.
היועצים בביטוח הלאומי ייעצו מה לעשות.
בדיוק.
בן אדם לא יכול להגיש בקשה בעילום שם .חבריה ,יש גבול לכל דבר.
וואו .הערה אחרונה .אני לא יודעת ,ותיכף תסבירו לנו אם זה מגיע להצבעה
או רק לידיעה או עדכון,
לא ,אני רוצה הצבעה.
שנייה ,בסדר .בסדר.
קודם נצביע על הארנונה ,אחרי זה נצביע על המתווה.
סליחה רגע ,אני חייב לשאול משהו ,סליחה ,מאיה .אני מצביע על מה?
אבל אין פה עוד ייעוץ משפטי.
את באמצע משהו? סליחה.
רק הערה אחרונה.
בבקשה ,לא .כי אומרים פה הצבעה ואני לא יודע על מה.
אני חושבת שמתווה כזה שהוא מאד משמעותי ,בלי חוות דעת משפטית
שמסבירה לנו שזה לגיטימי ,אפשרי,
את סתם פופוליסטית,
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שומר ,אני רוצה להצביע בעד ,אם תהיה הצבעה כזאת ,אני מבקשת חוות
מאיה כץ:
דעת משפטית ,שנייה ,אני מבקשת חוות דעת משפטית,
משה פדלון :אני לא צריך חוות דעת משפטית,
בלי חוות דעת משפטית אני לא מצביעה על דבר כזה.
מאיה כץ:
איה פרישקולניק... :
לא ,איה ,איה ,אני יודעת מה זה כשהעירייה מביאה חוות דעת משפטית .זה
מאיה כץ:
מוכן לנו מראש ולא בהפתעה ,באמת.
משה פדלון :אני יכול לצאת דקה למשרד להביא לך את הוראות משרד הפנים .חברים,
אני סיימתי.
מאיה כץ:
משה פדלון :החוק ,משרד הפנים מגדיר מה זה חל"ת ,מה זה מובטל ,כתוב ,אם אני אלך
למשרד ,אני אביא לכם את הוראת משרד הפנים .ב ..האדם ,ברגע שאדם
נפגע חומרית,
אני רוצה לראות חוות דעת ,אני רוצה,
מאיה כץ:
דנה אורן-ינאי :אז יגידו שזה בכפוף להחלטה ,לחוק.
משה פדלון :בוודאי ,בוודאי.
סליחה ,רגע ,הרבה יותר מזה,
דובר:
אני לא מבינה למה מגיע לזה כזה מתווה שהוא כבר בלי חוות דעת משפטית,
מאיה כץ:
יונתן יעקובוביץ' :תגידי ,דנה ,בוועדת מכרזים אתם מאשרים מכרז בכפוף לחוות דעת
משפטית?
דנה אורן-ינאי :אני לא בוועדת מכרזים.
יונתן יעקובוביץ' :אה ,אוקי .אז באיזה וועדה,
אפשר לאשר.
דובר:
יונתן יעקובוביץ' :אפשר?
אילנה נמצאת פה ,יועצים משפטיים נמצאים פה ,משה ,ש ...ייתנו לנו,
מאיה כץ:
אורן אוריאלי :מאיה ,סליחה ,אני ,הציגו לי ,שלום אדוני .הציגו לי פה מתווה שהוא נורא
נחמד ,אני שמח עליו כי היה לי מאד קשה להצביע היום בעד  0.2%העלאה
בארנונה .אמיתי .בהתחשב במה שנאמר פה על אנשים שאני יודע מה קורה
איתם היום .אני שמח על המתווה ,מברך אותו ,ראיתי ,העירייה  ...לא כמו
פעם ,לצערי ,ראיתי משהו שנראה מצוין ,אני מבקש ללמוד את זה ,אני
מבקש לדעת מה קורה עם החוות דעת המשפטית ,אני גם בעצמי עם השכלה
משפטית ,אז אני יודע מה המשמעות שלה ,ואני אשמח לתמוך בה .לא ככה,
אני מבקש.
אני מסכימה .רעיון מצוין.
מאיה כץ:
משה פדלון :בסדר גמור ,נעשה הצבעה .אני ,אם תרשו לי ,אני אקריא לכם את הוראת
משרד הפנים שמגדירה מה זה אדם שזקוק להנחה ,בחל"ת או הוא,
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יונתן יעקובוביץ' :משה ,מה הלחץ ,נעשה הצבעה ,ישיבת זום שבוע הבאה ,נעשה הצבעה.
משה ועקנין :זה מעכב את התושבים בהנחה ,יונתן .אתה מעכב את ההנחה ,אתה מעכב
את התושבים.
יונתן יעקובוביץ' :אנחנו ביום חמישי.
משה ועקנין :נו?
יונתן יעקובוביץ' :דחינו את זה ליום ראשון.
משה ועקנין :רוצים שב 20/7-כבר,
יונתן יעקובוביץ' :תכין את זה ליום ראשון.
משה ועקנין :רוצים שב 20/7-כבר יהיה אפשר לתת את ההנחות לתושבים .למה לעכב את
התושבים? למה לעכב את התושבים?
יונתן יעקובוביץ' :זה סתם פופוליסטי ככה .זה לא מעכב כלום ,אתה יכול לאשר את זה.
סליחה ,משה ,יש פה יועצת משפטית בוועדה ,וחוץ מזה ,שאני חושבת שמה
מאיה כץ:
שאורן אוריאלי אמר זה הדבר הכי נכון לעשות במקרה הזה,
משה פדלון :מאיה,
משה ועקנין :זה מעכב את התושבים,
יונתן יעקובוביץ' :אתה גם מטעה פה את חברי המועצה .יהיו פה חברי מועצה שיבואו
ויאשרו לך את ההעלאה של הארנונה ,בגלל שהם חושבים שאת הדבר השני
אפשר גם לאשר ,בסוף את הדבר השני אתה לא תוכל לאשר ,מה הם יעשו?
הם יעלו את הארנונה סתם?
משה ועקנין :אילנה ,יונתן ,סליחה ,אילנה ,מה הלוח זמנים?
משה פדלון :חברים ,כל פעולה,
זה עוד יומיים.
מאיה כץ:
משה פדלון :כל פעולה תהיה כפופה לחוקיות המנהל ,משרד הפנים ,נושא שמירת
הפרטיות יהיה נר לרגלי התכנית.
יהודה בן עזרא :קודם כל נעשה את ההצבעה על הנושא של הארנונה.
משה פדלון :טוב ,בוא ניתן לפישר ,בבקשה.
יונתן יעקובוביץ' :אבל יהודה ,אני חושב שיש פה חברי מועצה שההצבעה שלהם על ההעלאה
של הארנונה כפופה למתווה,
יהודה בן עזרא :זה הסדר .זה הסדר .הצעה לסדר ,זה  ...יש שם ,אז מי בעד לשנות את
ההחלטה ...
לא ,הוא צודק ,יהודה צודק.
דובר:
איל פביאן :רגע ,רגע ,רגע ,אם אתם מבקשים הצבעה על הארנונה,
משה ועקנין :אנחנו מבקשים הצבעה שמית על הארנונה.
משה פדלון :בבקשה ,תנו למר פישר לדבר .בבקשה ,אני אתן לך טענה.
קודם כל אני מסכים שזה בחיים לא יעבור משפטית ,אם כן אנחנו נהיה
יריב פישר:
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הראשונים להיות בעד .ועוד הפעם ,לאיך שזה יהיה ,בלי ביורוקרטיה ... ,זה
צריך להגיע ,וזה יהיה אוטומטי לכולם ,ושוב ,אני לא מבין את המספרים כי
אתם ,מבחינה כסף ,ואין ,זה ככה ,תוציא יותר ממה שרצית ,אבל עוד פעם
אני אומר לכם ,אנחנו לא רוצים,
דנה אורן-ינאי :כי בסוף אתה נותן באמת למי שצריך,
יריב פישר :אבל הוא לא רוצה ואתה נותן לו.
משה ועקנין :למה לא רוצה?
דנה אורן-ינאי :ובסוף ,וטוב שכך,
יריב פישר :מה אתה אומר? 'אני אתן אוטומטי לכולם' ,ואני אומר לך... ,
דנה אורן-ינאי :לא ,זה לא ...
יריב פישר :אין משהו ,אם אתה עושה קובץ אוטומט ,זה עובר אוטומט .אין באמצע.
דנה אורן-ינאי :יריב ,בסוף ,בוא נשים שנייה בצד את הארנונה ,את התכנית ,המתווה .בסדר?
בוא נלך שנייה לתפיסת עולם  ...שלי ,בסדר? שבאה ואומרת ,לא,
יונתן יעקובוביץ' :אבל דנה ,אנחנו לא מדברים על תפיסות עולם ,אנחנו מדברים על
פרקטיקה .לא ,די ,כל אחד מספר פה על התפיסת עולם שלו ,בסוף צריכים
לדבר על מה נותנים ומה לוקחים.
משה ועקנין :אבל בא אייל פביאן עם מספרים  ...ואומר שיש פה  10,000מובטלים
בהרצלייה .בא ראש העיר ואומר ,לכל ה 10,000-האלה ,בואו ,קחו את
ההנחה בארנונה .מה רע בזה? ללא הבדל מין ,גזע ,דת או זה ,מה רע בזה?
יונתן יעקובוביץ' :אף אחד לא אומר רע,
משה ועקנין :אז מה לא טוב?
תקשיב ,משה ,אז אני ,עוד פעם,
יונתן יעקובוביץ':
משה ועקנין :מה הבעיה פה?
יונתן יעקובוביץ' :אז אני מסביר לך ,תקשיב ,אחי ,תקשיב .אנחנו באופוזיציה בעד כל
המתווה שנותן דברים לתושבים .בעד .אף אחד לא נגד זה.
זה בכפוף וייעוץ היועצים המשפטיים.
עופר:
יונתן יעקובוביץ' :אני ממש צריך אותך שתיתן לי את ההערה הזאת.
משה ועקנין ... :בארנונה,
יונתן יעקובוביץ' :שנייה .אתה לא צריך את ה 7-מיליון שקל האלה,
משה ועקנין :למה לא צריך?
יונתן יעקובוביץ' :אתה לא צריך אותם .יש לך תקציב של מעל  1.5מיליארד.
משה ועקנין :אבל יש לך תקציב שבנוי מהוצאות והכנסות .התקציב בנוי מהוצאות
והכנסות.
יונתן יעקובוביץ' :דיברו איתך על ירידה בהכנסות של  50מיליון שקל ,משה .אתה צריך 7
מיליון? אתה יודע איזה עודפים יש לך פה? אתה עושה פה פרויקטים ,ביטלת
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את כל האירועים,
משה ועקנין ... :למען התושבים ,תבינו את זה.
ירידה בהוצאות ,אתה מתכוון ,יונתן ,ירידה בהוצאות ,לא בהכנסות.
דובר:
משה ועקנין :תבינו את זה .אתם,
יונתן יעקובוביץ' :גם ירידה בהוצאות וגם ירידה בהכנסות.
משה ועקנין :יונתן ,אתה לוקח אחוז אחד מכל תושבי העיר ,ומחזיר בחזרה את זה פי
שניים למי שכן צריך את האחוז הזה בחזרה .זה הנקודה פה.
(מדברים בו זמנית)
משה פדלון :זה החוק שקובע ,משרד הפנים,
יש את זה באינטרנט... ,
דובר:
משה פדלון :לא ,אני רוצה להקריא לכם .שיהיה מסודר .ההנחה לנזקק,
יריב פישר :אני יכול לסיים? נתת לי רשות דיבור ,אני יכול לסיים? תודה רבה .הצד השני
שאנחנו באים ואומרים ,חבר'ה ,משה ,טוב ,נחכה.
יריב ,אנחנו מקשיבים לך.
דובר:
יריב פישר :אני מחכה שראש העיר יהיה איתי.
הוא עוד לא מדבר ,הוא מחכה,
מאיה כץ:
משה ועקנין :נו ,יריב ,חבל על הזמן ,דבר ,דבר.
משה פדלון :בכבוד.
יריב פישר :אתה אמרת שלא באנו עם שום הצעה.
משה פדלון :כן.
יריב פישר :אנחנו אמרנו בישיבה הקודמת ,וכולנו התכוונו ,ונתנו לך חתימה שלנו ,לכו
תעשו גיוס כסף ,תכניסו כסף לעירייה .אמרנולכם עוד משהו שהוא נורא
חשוב ,הוא נעלם פה ,הוא נעלם לצערי ,גם בבני הרצליה בדירקטוריון
האחרון ,עופר נעלם לי ,וחבל .אמרנו לכם 'תבואו לישיבה באה ,תבואו
בהצעה לממן את החוגים של בני הרצליה ,אנחנו נרים את היד' .אנחנו לא
אמורים להגיד לכם כאלה דברים .לא קיבלנו לא את זה,
משה פדלון :אנחנו עובדים על זה .בוא נפריד בין סיוע לבני הרצליה,
יונתן יעקובוביץ' :אתם לא עובדים על זה ,אני חבר בדירקטוריון בני הרצליה ,ואני מקבל
מהילדים טלפונים על זה ,סליחה ,סליחה יריב.
משה פדלון :עכשיו זה בני הרצליה .בואו ,תחליטו,
יונתן ,לא מעלים חו ,-לא מעלים מחירים.
דוברת:
איל פביאן :תגיד לי ,כל הדיון הזה זה בשביל לגבות  7שקל מווילה בהרצליה פיתוח ,זה
מה שמטריד אותך? לא ,באמת .אתה רוצה לספור כמה ווילות יש בהרצליה
פיתוח כפול  7שקלים?
משה ועקנין :מה הקשר ,זה מצטבר לכל העיר .זה מצטבר לכל העיר ,מה קשור לווילה לא
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ווילה? זה מצטבר לכל העיר .זה אחוז אחד מכל העיר,
איל פביאן :אבל אתה תחזיר ,...
משה ועקנין :למי שצריך.
איל פביאן :אז בשביל מה אתה,
משה ועקנין :למי שצריך.
איל פביאן :אבל בשביל מה אתה לוקח,
משה ועקנין :למי שצריך .למי שפוטר ,בחל"ת ,מי שנזקק ,לזה צריך להחזיר להם בחזרה.
לזה.
איל פביאן :יש  10,000איש,
אפשר לקבל זכות דיבור או שהאופוזיציה זה? אז אפשר לקבל זכות דיבור?
דוברת:
משה ועקנין ... :להחזיר את זה למי שצריך.
משה פדלון :משה ועקנין,
משה ועקנין :זה ההבדל .ממש לא .אני לוקח  ...אחוז אחד ,ואני מחזיר למי שצריך אותו.
אז מה קרה?
משה פדלון :משה ,מר פישר עכשיו ,בבקשה.
תחזיק את המיקרופון ביד.
מאיה כץ:
משה פדלון :משה ,בואו ,תעצרו.
איל פביאן :כשמשה ועקנין הצביע בעד להעלות שקל אחד לאנשים בעיר הזאתי זה הזוי.
וזה שאתה נוזף בנו היום כל היום זה עוד יותר הזוי ,אבל עזוב,
משה ועקנין :תאמין לי שכל מי שדיברתי איתו בציבור הוא בעד ההעלאה הזאת.
איל פביאן :מה זה בעד?
משה ועקנין :כל אחד .אני מדבר עם מאות אנשים .עם מאות אנשים .עם מאות אנשים אני
מדבר ביום.
יונתן יעקובוביץ' :ועקנין ,הם לא הבינו שזה מאה שקל בשנה,
משה ועקנין :עם מאות אנשים אני מדבר ,כולם בעד.
יונתן יעקובוביץ' 100 :שקל בשנה ,ועקנין .הם לא הבינו שמשלמים עוד  100שקל.
משה פדלון :משה ,תניח את המיקרופון בבקשה .בבקשה ,מר פישר.
יריב פישר :די ,עזוב .הוצאתם לי.
משה פדלון :אי אפשר ככה להמשיך.
יריב פישר :אנחנו באים ומציעים לכם דברים ,אתם מצפצפים על זה ,סוג של ,זה הצעה
שהיא באמת אף פעם לא תועבר ,בשביל למסמס אותנו ,עזבו ,חבר'ה ,בוא
נגיע להצבעה כבר ,זה נהיה סתם,
משה פדלון :אני רוצה רק להדגיש .מתוך וועדת הנחות בארנונה של משרד הפנים .הנחה
לנזקק ,בהתאם לתקנות הוועדה ,נזקק זכאי להנחה שאינה עולה על  .70%מי
זכאי? לתושב שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה
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במצבו החומרי .ואז כותב ,אדוני ,אם אתה מובטל ,תצרף אישור על קבלת
דמי אבטלה או אישור המוסד לביטוח לאומי שהמבקש במעמד לא עובד
ואתה זכאי להנחה.
אורן אוריאלי :אז מה העיכוב המשפטי? אז מה הבעיה המשפטית ,אם ככה? למה להתעכב?
כמה זמן ,יהודה ,כמה זמן אתם  ..על זה אם הדברים ברורים?
משה פדלון :עצמאי יצרף שומה של שנת המס הקודמת .זהו .הנה ,כתוב ,משרד הפנים.
אורן אוריאלי :זה אפילו לא  ,...אז למה העיכוב בחוות הדעת המשפטית? מה זה סתם? אז
תבוא תגיד.
איל פביאן 10,000 :איש בעיר שרשומים בקובץ הזה של,
משה פדלון :אז מה הבעיה?
איל פביאן :בשביל מה אתה רוצה?
דנה אורן-ינאי :די ,בואו נעשה הצבעה,
(מדברים בו זמנית)
משה פדלון :פביאן ,אני רוצה לקחת מ 20,000-איש ,מכולם ,מ 20,000-משפחות שיושבים
על השמנת,
איל פביאן :איזה  20,000משפחות יושבים על השמנת פה? מה אתה מדבר?
משה פדלון :אלה שעובדים.
איל פביאן :מה ,מה הם עובדים?
משה פדלון :תיכף אני אציג לך נתונים.
איל פביאן :אם יש לך  10,000מובטלים ו 40,000-משפחות בעיר ,אתה לא מבין שבכל
משפחה כמעט יש מישהו שלא עובד?
משה פדלון :אז מה הבעיה לתת,
איל פביאן :אז למה אתה לוקח להם כסף?
משה פדלון :אני לוקח,
איל פביאן :בשבילה ווילה בהרצליה פיתוח?
משה פדלון :לא ,אני לוקח  70ונותן לו .700
איל פביאן :אז אתה תיקח,
משה פדלון :עוד חודשיים אני אתן לו עוד .700
איל פביאן :אז אתה תיקח ,וועקנין יישב עם הקובץ ,ותחזיר לכל ה,10,000-
משה פדלון :זה לא בעיה שלך.
איל פביאן :זה בעיה שלי.
משה פדלון :שמעתי ,אני עובר להצבעה .יהודה.
איל פביאן :ההצבעה ,לא ,לא ,לא,
דנה אורן-ינאי :אין לא .מה לא?
איל פביאן :אנחנו מבקשים הצבעה שמית,
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דנה אורן-ינאי :כולם רוצים שמית.
(מדברים בו זמנית)
יהודה בן עזרא :פביאן ,יריב כבר התייחס ,כבר דיברנו יותר מדי .ההצבעה היא מי,
רגע ,יהודה ,אנחנו לא,
מאיה כץ:
משה פדלון :מה ההחלטה ,יהודה ,מי בעד ההצעה להשאיר את,
יהודה בן עזרא :האופוזיציה ,ראש העיר ,האופוזיציה הגישה הצעה לשנות את ההחלטה
הקודמת של המועצה .מי בעד לשנות את ההחלטה ,שיצביע ,בבקשה.
שמית.
דובר:
משה פדלון :שמית ,בבקשה.
יהודה בן עזרא :שמית.
משה פדלון :פביאן ,אתה בעד או נגד?
איל פביאן :אני בעד לשנות את ההחלטה הקודמת של המועצה.
משה פדלון :בעד .מי?
יונתן יעקובוביץ' :בעד.
משה פדלון :מאיה,
נגד.
מאיה כץ:
(סבב ,לא ניתן לתמלל)
משה ,מה איתי ,יש פה עוד אנשים.
דובר:
שכל אחד יגיד את השם שלו ,זה יהיה יותר קל.
מאיה כץ:
יהודה בן עזרא :שכל אחד יגיד את השם שלו ואם הוא בעד או נגד .בבקשה.
משה פדלון :כן ,אני חוזר ,אני אמשיך הלאה.
לא ,אתה צריך להגיד אם אתה בעד או נגד.
דוברת:
משה פדלון :נגד.
איה פרישקולניק :נגד.
נגד.
איתי צור:
בעד.
מאיה כץ:
בעד.
גרי גוזלן:
יונתן יעקובוביץ' :בעד.
תמר פה?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :כן.
בעד.
תמר גרוסמן לרמן:
תמר?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
בעד.
תמר גרוסמן לרמן:
נגד.
יוסי:
דניאל אייזנברג :נגד.
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יונתן יסעור?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יונתן יצא רגע לשירותים.
דובר:
משה פדלון :נהדר ,נהדר.
יריב פישר :בעד.
רונן וסרמן :בעד.
משה ועקנין :נגד.
נגד.
צבי וייס:
יוסי קוממי :נגד.
 ...איננו ,דנה?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
דנה אורן-ינאי :נגד.
אורן אוריאלי :בעד.
לא שמעתי.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
אורן אוריאלי :בעד.
משה פדלון :אתה בעד?
בעד ,תכתוב ,אייל מאד בעד.
אייל:
...
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
בעד ,בעד.
דובר:
אוקי ,תודה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :אוקי .חברים ,אנחנו עוברים להצעת ההחלטה של המתווה .אני רוצה שנעבור
להצבעה .מועצת העיר הרצליה מחליטה לאמץ את מתווה ראש העירייה
לסיוע למשפחות במצוקה כלכלית בקרב תושבי העיר הרצליה בעקבות משבר
הקורונה ,וזאת כבר החל משבוע הבא .וכן מסמיכה את ראש העירייה לקצר
הליכים ביורוקרטיים לקבלת הסיוע באופן מהיר ורציף כגון מתן הנחות
לארנונה ,על פי קובץ ביטוח לאומי ,שבה רשומים כל המובטלים /חל"ת נכון
להיום .כמובן שכל פעולה תהיה כפופה לחוקיות המנהל .נושאי שמירת
הפרטיות -נר לרגלי התכנית .מי בעד התכנית,
יונתן יעקובוביץ' :רוצה לשאול משהו .היות והשתמשת בהצעת ההחלטה במינוח 'מתווה
ראש העיר' ,ואני ראיתי את הטבלאות שהקרנת פה והבנתי ,אבל לא ראיתי
כל מילה במתווה .אז אני שואל בשביל שזה יהיה ברור :האם בתוך המתווה
שלך ,הרשמי ,שעליו אתה רוצה שנצביע ,כתוב שזה קשור בעליית הארנונה
ב?'21-
משה פדלון :בבקשה?
איל פביאן :אני שואל האם במתווה שלך ,נגיד יש חוברת מתווה ,האם ,שנייה ,היות
וראיתי את זה פעם ראשונה בשקפים ,אני מבקש לוודא .האם באיזשהו
מקום במתווה שלך יש קשר בין עליית הארנונה ב ,'21-לבין,
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משה פדלון :אין קשר .אין שום קשר .אתם רוצים הצעה נגדית?
אני מבקשת לבדוק איתך ,משה ,אם אפשר להוסיף כמה מילים בהצעה שלך,
מאיה כץ:
כדי,
משה פדלון :לא ,אני לא מוכן לקבל להצעה שינוי.
אני,
מאיה כץ:
משה פדלון :את יכולה להגיד ,אם אני אקבל אותה או לא ,אני אגיד לך שלא.
אוקי ,אז אנחנו רוצים ,אני בסך הכל רציתי שתכניס פה גם את הנושא של
מאיה כץ:
חוות דעת משפטית,
משה ועקנין :הוא אמר ,הוא אמר.
הוא אמר את זה.
עופר:
הוא לא אמר את זה.
מאיה כץ:
הוא אמר ,בכפוף,
עופר:
משה פדלון :כל פעולה תהיה כפופה לחוקיות המנהל .זה הספר הקדוש של מדינת ישראל.
ספר מחייב.
לא .כשנותנים כסף ,סליחה ,כשנותנים כסף לתושבים בצורה כזאת ,כשזה
מאיה כץ:
בצורה חצי גורפת ,שנייה ,אני רוצה לדעת שאני,
ספר חוקים.
דובר:
לא ,אני ,אי אפשר .אני רוצה לדעת שאני מגובה בחוות דעת משפטית.
מאיה כץ:
משה פדלון :אז אנחנו נבדוק את זה.
ולכן רציתי להגיד משפט ,אבל אז מר עופר הסביר לי כמה אני לא מבינה.
מאיה כץ:
אבל הוא הקריא את זה.
עופר:
הוא לא.
מאיה כץ:
תקריא את מה שאמרת ,בכפוף,
עופר:
כרגע אומר ראש העיר ... ,לחוקי המנהל .יש הבדל בין מושגים ביורוקרטיים.
מאיה כץ:
מה זה מנהל? מה זה משרד הפנים?
לא לצעוק .לא לצעוק.
עופר:
לא ,התחלתי כי אתה צעקת .באמת.
מאיה כץ:
צריך הולוגרמה של מדינת ישראל.
דובר:
יש הבדל במילים.
מאיה כץ:
דנה אורן-ינאי :די ,באמת.
ואתה יודע מה ,עופר ,אתה רוצה שאני אגיד לך עוד משהו?  ...בצהריים .יכלו
מאיה כץ:
להביא לפה גם חוות דעת ,גם הכל גמור ומוכן ,אמר אורן אוריאלי ובצדק,
תנו רגע שנבין על מה מדובר .אנחנו רוצים לתמוך ,רוצים לקחת חלק,
תאפשרו לנו גם את הדבר הזה ,זה אני אומרת.
מאיה ,אנחנו צריכים לצאת לדרך,
עופר:
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עד מחר בצהריים,
מאיה כץ:
דנה אורן-ינאי :אף אחד כאן לא רוצה לחתום על משהו שהוא לא חוקי .בואו ,אנחנו לא
עושים ,אנחנו לא עבריינים.
רק לוודא שהניסוח הוא נכון.
דובר:
רונן וסרמן :ראש העיר ,אפשר להגיד מילה?
משה פדלון :טוב ,חברים ,אין הצעה נגדית? מי בעד?
רונן וסרמן :אני רוצה להגיד מילה שנייה ,לשאול שאלה .אף אחד לא מקשיב לי.
דנה אורן-ינאי :ווסרמן ,תעמוד.
רונן וסרמן :השאלה היא כזאתי :במתווה שצוין ,אני חוזר על השאלה שנשאלה קודם,
המתווה שצוין ציין שכירים .מה ההתייחסות לעצמאים ,אני רוצה לשמוע
את זה בצורה ברורה.
משה פדלון :הדיון היום הוא לא על העצמאים ,אני מוכן לקיים שבוע הבא ישיבה מן
המניין ונדבר על העצמאים.
דנה אורן-ינאי :לא ,אבל המתווה מאפשר,
רונן וסרמן :במתווה?
יונתן יעקובוביץ' :אנחנו בעד שאתה תכין מתווה.
דנה אורן-ינאי :רגע ,רגע,
יונתן יעקובוביץ' :תכין מתווה לעצמאים ,לא שנקיים ישיבה בזום בזה.
משה פדלון :המתווה על פי חוק מאפשר לעצמאים ,המתווה מאפשר לעצמאים לבוא
ולבקש הנחה בארנונה,
משה ועקנין :לבית ,לבית המגורים שלהם.
דנה אורן-ינאי :זה גם לעצמאים,
משה ועקנין :לדירת המגורים .זה רשום ,זה רשום בארנונה .זה אוטומטי לדירת המגורים,
בארנונה גם מגיע הנחה.
משה פדלון :חברים ,אז אני עובר להצבעה.
 ...אני מבקש לדחות את ההצבעה.
גרי גוזלן:
משה פדלון :אני לא דוחה שום הצבעה ,לכם יש זמן ,לי אין זמן.
אחרי שהדבר הזה מובא לדיון גם על העצמאים ,ו...
גרי גוזלן:
דנה אורן-ינאי :זה גם על העצמאים.
משה פדלון :אני ,...
יונתן יעקובוביץ' :אבל זה אפילו לא הופיע במצגת ,דנה .מה את רוצה ,שאנחנו נסמוך עלייך,
כאילו ,על זה שאת אומרת שזה גם לעצמאים? עשית מצגת כזאת יפה ולא
הייתה שם את המילה עצמאים פעם אחת.
משה פדלון :אני לא מדבר על עצמאים  ,...הנה ,כתוב ,בוא תקרא,
יונתן יעקובוביץ' :אבל הדבר הזה ,מה ,זה הודפס היום?

"חבר" – הקלטה ותמלול

08933

49

ס.מ

רונן וסרמן :אבל זה המתווה או שזה של המיסים?
יונתן יעקובוביץ' :אז זה תכנית שלך או של משרד הפנים ,אני לא מצליח להבין.
משה ועקנין :החוק מאפשר גם לעצמאים להגיש בקשה להנחה בארנונה ,בתנאי שהוא
מביא אישור מפקיד שומה.
יונתן יעקובוביץ' :יפה ,יפה ,אבל במתווה שהוצג לנו ,לפחות במצגת ,זה לא מופיע.
משה ועקנין :אבל זה מופיע בארנונה ,בגזברות זה מופיע .זה מופיע בגזברות .זה מופיע.
(מדברים בו זמנית)
מאיה ,תוסיפי שני משפטים.
דובר:
דנה אורן-ינאי :סליחה ,משה ,אני באמת המומה ממך ,אני כבר חצי שעה מנסה לדבר.
משה פדלון :בבקשה.
דנה אורן-ינאי :אין בעיה ,אופוזיציה ,קואליציה ,בסוף אני מגיעה לכאן ומבזבזת כאן את
הזמן שלי ,ומקדישה מהזמן ,ובשביל לנסות ולקדם דברים בדיוק כמו שכל
אחד מכם .אז בואו ננסה ,למרות שהמנכ"ל לא כאן ,לנהל דיון ברמה שכל
אחד יוכל להגיד מה שהוא רוצה .עם כל הכבוד ,בוודאי ש ,-ואם לא כתוב אז
נכתוב ,שהמתווה הזה קשור גם לעצמאים,
משה פדלון :נכון,
דנה אורן-ינאי :לבעלי שליטה ,ולכל מקום שבו המדינה דופקת אותנו ,התפקיד שלנו ,אייל
פביאן ,זה לתת שירות .ואם אתה ,כחבר מועצה ,לא מאמין שעיריית הרצליה
צריכה לקחת חלק במאבק החשוב הזה ,לקדם את אותם אנשים שנפגעו
בקורונה ,אז אני לא מבינה למה אתה חבר מועצה .זה התפקיד של העירייה,
לתת שירות .בשביל זה היא קיימת .ואני מבקשת לחזור בך ,לבוא ולהגיד
'למה העירייה נותנת בזה יד' .כל מקום ,תן לי לסיים,
איל פביאן 9% :מ ...בחרו אותי לראש עיר.
דנה אורן-ינאי :תן לי לסיים .רגע ,לא ייתכן,
משה פדלון :תן לה לדבר.
דנה אורן-ינאי :לא ייתכן שאנחנו כאן ,כחברי מועצת העיר ,פוסלים את המהות ואת החובה
שלנו כנבחרי ציבור וכאנשים שמובילים ומנהלים את העיר הזאת ,לתת יד
ברגעים הכי קשים שמדינת ישראל יודעת.
איל פביאן :תני לי להוסיף שני משפטים,
דנה אורן-ינאי :תן לי לסיים,
איל פביאן... :
דנה ,מה הבעיה להוסיף שני משפטים? לטובתך.
דובר:
דנה אורן-ינאי :משה ,ברשותכם ,ברשותכם ,משה ,תן לי לסיים ואני אצטט את ,אני אסיים
ואני אצטט משפט שאני מאד מתחברת אליו ,תקשקשו ,תצפצפו ,תשרקו ,יש
פה מתווה נכון ,יש פה מתווה חברתי .ההנחה הזאת לא צריכה להיות לכל
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התושבים באופן גורף ,אנחנו צריכים לתת הנחה ויד לכל מי שלא מרים את
הראש שלו כתוצאה מהקורונה.
אמרה יפה .מעולה .אז את רוצה להתייחס לבעלי עסקים ,ש 30% ...ולא
גרי גוזלן:
נושמים,
דנה אורן-ינאי :אתה צודק.
ולא מסיימים את החודש שלהם,
גרי גוזלן:
דנה אורן-ינאי :אתה צודק.
יונתן יעקובוביץ' :אז מה הבעיה להוסיף שני משפטים ,דנה? מה הבעיה להוסיף משפט? זה
לא מופיע במתווה שהוצג לנו.
דנה אורן-ינאי :רגע ,אתה צודק .במצגת שדיברתי עליה ,שהייתה החלה ,זה הופיע.
(מדברים בו זמנית)
אני גם לא מבינה ,דנה ,אני גם לא מבינה למה ההתעקשות על חוות דעת
מאיה כץ:
משפטית .מה ההתעקשות פה?
מאיה ,תודה.
דובר:
לא ,אני לא יודעת .את ראית את המכתב הזה לפני היום? אני מניחה שכן.
מאיה כץ:
אנחנו לא.
דובר:
שהיית חלק בו .אז אנחנו ,שלא ראינו את המתווה הזה היום,
מאיה כץ:
דנה אורן-ינאי :לא ייעשה שום דבר שאינו חוקי ,אפשר לסכם על זה פה.
משה פדלון :כתוב לך .כתוב לך.
ואם פתאום כל הדבר הזה ?...
מאיה כץ:
דנה אורן-ינאי :אז הוא לא ייצא לפועל?
אז למה ,למה לא לומר את זה כאן ברור ופשוט? למה?
מאיה כץ:
יונתן יעקובוביץ' :מה הבעיה להוסיף שני משפטים?
(מדברים בו זמנית)
 ...עברה בהרבה מאד רשויות ,עברה כבר,
מאיה כץ:
גם כן פופוליסטי ,הכל פופוליסטי.
דובר:
חברים ,ההצעה בדבר מסלול מספר  ,3מתכתבת עם ההנחיה של משרד הפנים
אהוד לזר:
בעניין הזה ,וההנחיה הזאת כוללת התייחסות עצמאית לעצמאים ,ולכן זה
נכנס למתווה .מה המשפט במתווה?
משה פדלון :חברים ,יש הצעה נגדית?
דנה אורן-ינאי :אין בעיה .משה ,אני רק רוצה לציין שאנחנו מתייחסים לעצמאים בדיוק כמו
כל תושב שווה ,בין אם הוא שכיר ,עצמאי ,בעל שליטה ,או כל דבר אחר שיש
בחוק.
מעבר לכך ,רגע ,סליחה רגע ,סליחה רגע ,מעבר לכך ,גם,
אהוד לזר:
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דנה אורן-ינאי :אם יש לו אישור רואה חשבון על הירידה בהכנסות.
מעבר לכך ,שאר המסלולים ,עצמאים כמובן שווים בפני המתווה כמו שאר
אהוד לזר:
תושבי העיר ,שאינם עצמאים ,ולכן המסלולים האלה גם באים לתת להם
מענה.
יריב פישר :מה יציג לך עצמאי ,איך אתה יודע?
משה ועקנין :דוח רואה חשבון .דוח רואה חשבון .רואה חשבון ,זה הכל .רואה חשבון.
שמראה מה ,משה? וקנין ,מה הדוח צריך להראות?
וסרמן:
משה ועקנין :הכנסות של מאי  2019לבין  .2020זה הכל .זה הכל .קל ופשוט.
יאללה ,אולי נלך להצבעה?
דובר:
משה פדלון :פישר ,מה רצית?  ...אתה מפריע ,בבקשה .תן לי לנהל את הישיבה .פניתי
אליו ,וזה מפריע.
יריב פישר :דנה ,חבר שלך ,קבל ,זוכרת מה הוא אמר ?...
דנה אורן-ינאי :הוא חבר גם שלך.
יריב פישר :נכון .זוכרת מה הוא אמר על הפרוצדורה? אז זה בדיוק,
דנה אורן-ינאי :לא ,עם כל הכבוד ,דווקא ,אני אומרת לך שחלק מרכזי בדיונים הפנימיים
היה הנחיה ברורה מאפס פרוצדורה.
יריב פישר :אז למה לא הבאתם את זה פה?
דנה אורן-ינאי :הכל יהיה באינטרנט ,הכל יהיה באינטרנט ויהיה נגיש ,בוא ,אנחנו לא ... ,יד
ביד ,אנחנו נעצור את הכל.
דנה ,בתוך הדיונים פנימיים שעשיתם ,איך לא הבאתם לפה חוות דעת
מאיה כץ:
משפטית?
יריב פישר :איך לא ראינו את זה לפני שבאנו לפה היום?
חברים ,ראש העיר ,ראש העיר ,עוד לא התחלנו את ישיבת המועצה.
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' :דנה ,דנה ,אם הדבר הזה לא עובר ,את מבטלת את ההצבעה שלך בעד
העלאת הארנונה?
דנה אורן-ינאי... :
יונתן יעקובוביץ' :אני שואל ,למה לא?
דנה אורן-ינאי :אני אומרת לך,
יונתן יעקובוביץ' :אם הדבר הזה לא עובר ,תעני לי שאלה פשוטה,
דנה אורן-ינאי :אני אומרת לך בצורה הכי ברורה,
יונתן יעקובוביץ' :אם הדבר הזה לא עובר ,אתם מבטלים את ההצבעה שלכם בעד העלאת
הארנונה? פופוליזם אתם רוצים לדבר?
 ...יש לנו ישיבה ארוכה ,בבקשה ,הצבעה.
אהוד לזר:
יהודה בן עזרא :אנחנו צריכים לעבור להצבעה .חברים ,עוברים להצבעה .מי בעד מתווה
ראש העיר? מי בעד ,להצביע.
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משה פדלון :בבקשה ,מר פישר.
דנה אורן-ינאי :חוץ מזה ,גיליתי ...
משה פדלון :מר פישר.
יונתן יעקובוביץ' :אנחנו מציעים הצעה אחרת,
יש פה הצעה אחרת,
דובר:
...
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :יש הצעה נגדית .בבקשה ,פישר ,הצעה נגדית.
יריב פישר :אנחנו אומרים משהו אחר ,אנחנו אומרים ,לאחר קבלת חוות דעת משפטית
הכוללת את כל ההערות שניתנו כאן היום ,תדון המועצה במיידי במתווה
המלא כולל ,המלא ,נקודה.
משה פדלון :אוקי .מי בעד הצעת האופוזיציה? בבקשה .תתחיל ,ג'ו ,להקריא .מי בעד
ההצעה של האופוזיציה? ג'ו ,תקריא את האנשים.
ראש העיר ,משה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :נגד.
איה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
איה פרישקולניק :נגד.
זה מזכיר לי את הקריאה ב ,...וגנטינה .איתי צור?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
איזה מלך.
דוברת:
נגד.
איתי צור:
מאיה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
בעד.
מאיה כץ:
בעד .גרי?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
בעד.
גיא:
התגעגעתי אליך .יעקובוביץ'?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יונתן יעקובוביץ' :בעד.
תמר?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
בעד.
תמר גרוסמן לרמן:
אני לא שומע אותך ,אני מניח בעד ,אבל אני לא שומע.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
בעד.
תמר גרוסמן לרמן:
בעד ,תודה .עופר לוי.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
נגד.
עופר:
דניאל?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
דניאל אייזנברג :נגד.
תודה .יונתן יסעור?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יהונתן יסעור :נגד.
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יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יהונתן יסעור :נגד.
נגד ,תודה .אני לא רוצה לנחש לבד .יריב?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יריב פישר :בעד.
וסרמן?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
רונן וסרמן :בעד.
שלא תדביק את כולנו .משה ועקנין?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה ועקנין :נגד.
נגד?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה ועקנין :נגד ,נגד.
וייס? לא שומע אותו .כל הזמן הוא צועק ,עכשיו אני לא שומע
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
אותו .מר וייס?
נגד.
צבי וייס:
נגד .מר קוממי?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יוסי קוממי :נגד.
דנה?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יוסי קוממי :אתה מאוכזב ,אני מבין.
דנה אורן-ינאי :מה אנחנו ,נגד? נגד.
אורן.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
אורן אוריאלי :נמנע.
לא שומע.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
 ...שאתה יושב ליד ראש העיר.
מאיה כץ:
אורן אוריאלי :נמנע.
דנה אורן-ינאי :אורן ,חכה ,אנחנו נטפל בך על זה ,אורן.
אייל פביאן?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
איל פביאן :אני בעד.
נראה אם נזמין אותך היום לבירה.
דוברת:
מי בעד מתווה ראש העיר?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :מי בעד מתווה ראש העירייה? הוא יקריא אחד אחד .אתה רוצה הצבעה
שמית? מר ,אתה רוצה הצבעה שמית מי בעד מי נגד הצעת ראש העירייה?
לי לא אכפת שזה לא יהיה שמי.
דובר:
משה פדלון :לא שמית .בבקשה .מי בעד,
אני חייב שמי ,אני לא יכול לרשום.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה ,למה לא?
דובר:
משה פדלון :מי בעד ,חברים ,מי בעד,
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שיראו מי לא בעד הצעה חברתית כזו.
דובר:
משה פדלון :מי בעד הצעת מתווה ראש העירייה?
אני מקריא שמות שוב פעם .ראש העיר?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :בעד.
בעד? בעד .איה?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
איה פרישקולניק :בעד.
בעד .איתי צור? אני לא שומע.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
דנה אורן-ינאי :דנה בעד.
איתי צור?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
בעד.
איתי צור:
בעד ,תודה .מאיה?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
אני ,אני,
מאיה כץ:
מאיה?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
כרגע אני נגד.
מאיה כץ:
משה פדלון :כן.
גרי.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :נגד ,נגד ,גרי .גרי ,בעד או נגד?
זה תשובה שלא שמעתי אף פעם ,מאיה.
דובר:
משה פדלון :נגד ,נגד.
כרגע אני נגד .זה תשובה שלא,
דובר:
יונתן יעקובוביץ'?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
תאמץ אותה .היא תעזור לך בהצעה לסדר הבאה.
מאיה כץ:
יונתן יעקובוביץ' :נגד.
תמר?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
נגד.
תמר גרוסמן לרמן:
עופר לוי .אני לא שמע אותך ,עופר.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
בעד.
עופר:
אני צריך ,אני אקרא לך עופר מזרחי ,אולי תענה לי .אני יודע.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
דניאל?
דניאל אייזנברג :בעד.
תודה .מר יונתן יסעור?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יונתן יעקובוביץ' :תודה .יריב?
יריב פישר :נגד.
תודה .רונן ווסרמן?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
רונן וסרמן :נגד.
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יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה ועקנין :בעד.
בעד .מר וייס?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
בעד.
צבי וייס:
תודה .מר קוממי.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יוסי קוממי :בעד.
גברת דנה?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
היא יצאה.
דובר:
היא יצאה .בסדר גמור.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :היא אמרה בעד.
אורן.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :אורן גם יצא.
תודה רבה .פביאן?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
איל פביאן :אני נגד ,פביאן נגד.
מי שיצא זה אומר שהוא לא נמצא בהצבעה ,כן?
מאיה כץ:
משה פדלון :נכון.
דנה הצביעה ויצאה.
דובר:
דנה לא הצביעה ויצאה ,בגלל זה היא קמה ויצאה.
דובר:
תתקשר לדנה ,תקרא לדנה מהר.
דובר:
(מדברים בו זמנית)
ההצבעה היא שמית והיא לא הייתה פה.
דובר:
מי שמצביע ולא נוכח במליאה,
מאיה כץ:
דנה הגיעה.
דובר:
דנה אורן-ינאי :אני בעד.
איל פביאן :ג'ו ,דנה אמרה בעד .ג'ו ,זהו? לפרוטוקול ,אם תעלו את זה עוד פעם ,אחרי
שתהיה חוות דעת משפטית ,נשקול את ההצבעה שלנו מחדש .נקווה
שהפרוטוקול שמע אותנו.
משה פדלון :אני מבקש למשור על שקט .הצעת המתווה של ראש העירייה בדברי הימים,
בדברי ההיסטוריה של העיר הזו ,יהיה כתוב שנציגי האופוזיציה לא תמכו
לסייע לנזקקים בעיר הרצליה.
איל פביאן :זה לא נכון ,אנחנו אומרים שברגע שתהיה חוות דעת משפטית,
 ...ולהפוך אותו לפוליטי ,משה.
דובר:
משה פדלון :מה שאמת אמת .מה שנכון נכון .מה שנכון נכון.
(מדברים בו זמנית)
די ,יונתן ,יונתן ,לכבד.
עופר:
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איל פביאן :משה ,כשתהיה חוות דעת משפטית נשקול את בחירתנו מחדש.
יונתן יעקובוביץ' :אבל זה גם לא יפה ,עופר ,זה לא לעניין להטיח בנו כאלו דברים על הפנים.
גועל נפש.
משה פדלון :יונתן ,יש לנו ישיבה ארוכה ,אני מציע שתיקח לך את הריטלין.
יונתן יעקובוביץ' :אתם לא שמים ולא רוצים ,...
משה פדלון :את הריטלין תיקח לך עכשיו .אתה כבר פעם שנייה מגזים .לא אמרת לי
שאתה ,אתה אמרת לי 'שקרן' ואתה אמרת 'חוצפן'.
(מדברים בו זמנית)
משה פדלון :נעבור למה שאתם אוהבים ,שאילתות.
אפשר לעבור לשאילתות?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
איל פביאן :מהם תוצאות ההצבעה ,אפשר לשמוע את תוצאות ההצבעה?
משה פדלון :ג'ו ,תקריא את תוצאות ההצבעה של מתווה ראש העירייה.
רינה סופרת .רק דקה ,רינה סופרת ,תנו לי דקה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
רשמת ,רשמת... ,
דובר:
משה פדלון :גם זה יירשם בדברי הימים של העירייה ,שחבר מועצה ,עורך דין מכובד
ומכבד ,אומר לראש העירייה 'שקרן' ו'חוצפן' .אז אני ,זה גם יירשם,
איל פביאן :אפשר לשמוע את תוצאות ההצבעה? מה תוצאות ההחלטה על הצעת ,על
יוזמת ראש העיר?
אייל ,אני סופר .אני סופר ,אייל.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
רשום לך.
דוברת:
הוא משנה את זה.
דובר:
רונן וסרמן :אתה סופר סתם?
דנה אורן-ינאי :מצחיק.
יפה ,וסרמן.
דובר:
משה פדלון :כן ,ג'ו ,בבקשה.
רק רגע ,רינה ,בעד מתווה ראש העיר עשר ,מתווה ראש העיר :בעד
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
עשר ,נגד שבעה ,לאופוזיציה .,שבעה בעד ,עשרה נגד.
יח .שאילתות
משה פדלון :בבקשה .ג'ו ,תתחיל עם השאילתות ,בבקשה.
שאילתות ,אנשים יקרים.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
רגע ,רגע ,ג'ו,
מאיה כץ:
כן ,גברת כץ?
דובר:
תעצור .לאור העובדה שגברת בל לא נוכחת בישיבה ,אנחנו לא מדברים
מאיה כץ:
מאחורי או ללא נוכחות האדם בחדר ,בניגוד לפעולה שהיא עשתה בישיבת
המועצה הקודמת של דקת דיבור כנגד חבר מהסיעה שלנו כשאף אחד
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מאיתנו לא נכח ,אנחנו דוחים את כל השאילתות שקשורות לגברת בל
לישיבה הבאה ,לפי הסמכות שיש לנו בחוק.
משה פדלון :אין לכם סמכות.
יש לנו סמכות.
מאיה כץ:
בוא נשאל את אילנה.
דובר:
משה פדלון :אילנה ,אני יכול להקריא את השאילתות?
לא.
מאיה כץ:
רגע ,שנייה ,נחכה לתשובה שלה.
דובר:
אנחנו הגשנו את השאילתות .אני גם עם חוות דעת משפטית.
מאיה כץ:
משה פדלון :בבקשה ,אילנה ברהב.
עו"ד ברהב?
דובר:
אילנה בהרב :שנייה ,אני בודקת את זה,
אתה רוצה שנדון בזה כשהיא לא פה?
דובר:
אני חושבת שזה לא,
מאיה כץ:
יונתן יעקובוביץ' :איזה  15פעם ביקשתם ממנו לדחות שאילתות ולא עשינו את זה,
לא ,לא ,לא ,יונתן ,זה לא קשור .אני ,בחרה גברת בל לא להגיע מבחירה.
מאיה כץ:
אנחנו לא מדברים על אדם שלא בנוכחותו בחדר .זכותה להגיד את התשובות
שלה ,להביע את הטיעונים שלה ,גם לשאלות ההמשך שלנו ,סליחה ,ועם כל
הכבוד ,החוק מאפשר לנו,
בסדר ,זה ייבדק עכשיו.
דובר:
להגיש את השאילתות שבוע הבא ,סליחה ,בישיבה הבאה.
מאיה כץ:
משה פדלון :בבקשה ,אילנה ,בבקשה.
 ...שאנחנו מבקשים לדבר על אדם שלא בנוכחותו.
מאיה כץ:
אילנה בהרב :הוראות החוק לא מדברות על האפשרות של הסרת שאילתה ,כן הצעה מסדר
היום,
זה לא הסרה ,זה דחייה לשבוע הבא ,אילנה .אני גם הגעתי עם חוות דעת
מאיה כץ:
משפטית כי הבנתי את התרגיל הזה בשש ודקה .ועכשיו השעה שמונה ,אז גם
אני באתי עם חוות דעת משפטית.
משה פדלון :טוב ,חברים ,אילנה ,אני יכול להקריא את השאילתות?
יונתן יעקובוביץ' :לא ,רגע ,לא שמענו מה היא אומרת.
לא ,לא ,לא .אני מבקשת,
מאיה כץ:
אילנה בהרב :כן.
משה פדלון :את יכולה לבקש ,יש לי יועצת משפטית מכובדת,
אילנה בהרב :כן ,כן .מאיה ,אני מקריאה ,קוראת את הוראות החוק ,אין כאן שום הוראה
שמאפשרת למי ששואל להסיר אותה.
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יונתן יעקובוביץ' :אנחנו לא מסירים אותה ,אנחנו דוחים אותה.
אנחנו דוחים אותה.
מאיה כץ:
יונתן יעקובוביץ' :ואני מבקש לדעת בבקשה ,אילנה ,יש לי אפשרות,
משה פדלון :אילנה ,מה הסעיף ,תקריאי לנו.
אילנה בהרב :אני לא רואה בהוראות התקנון אפשרות כזו.
יונתן יעקובוביץ' :אילנה ,אילנה,
אילנה בהרב :כן ,כן.
יונתן יעקובוביץ' :אני יש לי אפשרות בסוף כל שאילתה ,יש לי אפשרות בסוף כל שאילתה
לשאול עוד שאלה ,נכון?
אילנה בהרב :כן.
משה פדלון :תשאל.
יונתן יעקובוביץ' :אבל הגברת לא פה.
נענה כמיטב ידיעתנו.
דובר:
משה פדלון :אילנה ,אילנה,
משה פדלון :אני אענה לך.
יונתן יעקובוביץ' :אתה הגברת? אתה הגברת ,אני שואל אותך.
משה פדלון :אני הולך לקיים ישיבת מועצה מיוחדת שהנושא הוא יהונתן יעקובוביץ'.
איל פביאן :אבל הוא יהיה פה.
יונתן יעקובוביץ' :מעולה .מעולה .אבל אני אהיה פה .אני אהיה פה.
משה פדלון :אני לא צריך אותו.
יונתן יעקובוביץ' :אה ,אתה גם לא צריך אותי פה .ככה אתה מתנהל? ככה אתה מתנהל?
ככה אתה מתנהל?
משה,
דובר:
יונתן יעקובוביץ' :אתה תעשה ישיבת מועצה ואתה גם לא רוצה שאני אהיה שם?
משה פדלון :כדאי לך לא להיות.
יונתן יעקובוביץ' :אתה רוצה לעשות ישיבת מועצה עליי ,כדאי לי לא להיות? אתה מאיים
עלי? אתה מאיים עליי?
תן לעורכת הדין,
דובר:
יהונתן יסעור :רגע ,אני רוצה להגיד משהו .חבר'ה ,השאילתה זה לא פרסונלי ,זה שאילתה
לראש העיר ,ולכן ראש העיר עונה כפי שעונה ,אם הבן אדם נמצא פה או לא
נמצא פה .ולכן ,לדעתי ,גם כמו שאילנה אמרה ,לא ניתן למשוך את ה,-
משה פדלון :אילנה ,אני שואל שאלה ,האם אני יכול להקריא,
אילנה בהרב :כן ,משה.
יונתן יעקובוביץ' :אילנה ,את יכולה להקריא את הסעיף?
משה פדלון :אני יכול כן להקריא או לא?

"חבר" – הקלטה ותמלול

08933

59

ס.מ

אילנה בהרב :כן .כן ,כן ,אתה יכול להקריא את התשובה ,כפי שאמרתי ,בתקנון אין הוראה
שמאפשרת למי ששאל את השאילתה להסיר אותה ,להבדיל מהצעה לסדר
יום.
משה פדלון :בבקשה.
יונתן יעקובוביץ' :רגע ,אני רוצה ,את יכולה להקריא את זה מהתקנות מה שרשום בבקשה?
אילנה בהרב :כן ,בהחלט.
משה פדלון :תשלחי להם בוואטסאפ ,בוא ,תתחיל שאילתה מספר .1
יונתן יעקובוביץ' :רגע ,רגע ,רגע .סליחה .אם מי שהגיש את השאילתה לא נוכח ,אז זה גם?
משה פדלון :כן ,וודאי ,וודאי .היא לא נוכחת.
יונתן יעקובוביץ' :מי שהגיש את השאילתה.
אילנה בהרב :אין שום קשר.
יש ג'נטלמניות בתוך הדבר הזה ,או שאין.
דובר:
משה פדלון :השאילתות הוגשו אליי ,ואני נותן לכם תשובות.
כבוד מינימאלי זה להתמודד עם הדברים שמדברים.
דובר:
יונתן יעקובוביץ' :לא ,אבל ז עניין של פחדנים ,אין מה לעשות .אילנה ,בפעמים הקודמות
שלא נכחו,
שחברים לא נכחו בישיבה ,דחו אותה.
מאיה כץ:
יונתן יעקובוביץ' :שחברים לא נכחו ,אזה השאילתות הועברו לישיבה אחרת .למה כרגע זה
לא אפשרי? אם זה המצב ,אז אנחנו פשוט נצא.
משה פדלון :זהו ,זהו ,אילנה,
לא ,לא ,מה התשובה לגבי זה שאם חבר מועצה לא נוכח בזמן השאילתה
מאיה כץ:
שלו ,לדחות אותה לישיבה הבאה ,כפי שהיה נהוג עד היום בישיבות מועצת
העיר הרצליה?
אילנה בהרב :כל חברי המועצה יכולים לקבל כל מיני החלטות .אבל,
לא ,זה היה,
מאיה כץ:
זה על פי דעת ראש העיר.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
אילנה בהרב :זה כשכולם ביחד חושבים ,רגע ,כשכולם ביחד חושבים אותו דבר .אני חוזרת
ואומרת שעל פי התקנות ,אין מנגנון של הסרת שאילתה על ידי השואל,
להבדיל מהצעות לסדר היום.
אילנה ,אני שואלת,
מאיה כץ:
יונתן יעקובוביץ' :אילה ,בישיבות,
זה שאלה לראש העיר ,מאיה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
אילנה ,אילנה.
מאיה כץ:
משה ועקנין :אבל זה על פי דעת ראש העיר ,הוא מחליט מתי להוריד.
זה על פי דעת ראש העיר ,מאיה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
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אל תתערב לי רגע פה .אילנה ,אני שואלת רגע שאלה מאד פשוטה :עד היום
מאיה כץ:
בכל ישיבות המועצה ,כאשר חבר מועצה לא היה נוכח ,השאילתות שלו נדחו
לישיבה אחרי.
בהחלטת ראש העיר ,לא בהסכמה של כולם.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :אתם ביקשתם את זה.
בהחלטת ,...
מאיה כץ:
לא ,לא נכון.
דובר:
בהחלטת ,תן לי .בהחלטת היועצת המשפטית ובדרך כלל גם מזכיר העירייה
מאיה כץ:
ומנהל הישיבה .השאילתות היו עוברות לישיבת מועצת העיר הבאה.
יונתן יעקובוביץ' :גם כשביקשנו להעביר מישהו אחר.
גם כשהיינו מבקשים להעביר את זה למישהו אחר.
מאיה כץ:
אילנה בהרב :ראש העירייה ,אני חוזרת ומדגישה ,ראש העירייה רשאי שלא לענות על
שאילתה,
זה לא מה שאני שאלתי כרגע ,אילנה.
מאיה כץ:
אילנה בהרב :בישיבת המועצה ,ורשאי לדחות אותה לישיבה הבאה .זה הסמכות שלו .אבל
אתם שואלים משהו אחר ,האם מי שהגיש את השאילתה יכול לבקש להוריד
אותה ולשאול אותה במקום אחר,
לא ,לא ,אני שאלתי שאלה אחרת.
מאיה כץ:
אילנה בהרב :להעלות אותה בישיבה הבאה ,אבל זה אני משיבה -אין הוראה כזאת בתקנון.
אני שאלתי שאלה אחרת ,האם מגיש השאילתה ,כאשר הוא לא נוכח בדיון,
מאיה כץ:
השאילתה עוברת לישיבת מועצת העיר הבאה,
משה פדלון :התשובה היא לא.
כפי שהיה מקובל עד היום בעיריית הרצליה?
מאיה כץ:
אילנה בהרב :לא ,לא.
התשובה היא לא .היא ענתה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
אתה ,אל תענה לי,
מאיה כץ:
אילנה בהרב :על פי התקנון ,אני עונה לך .על פי התקנון ,מאיה ,זו לא התשובה.
היא ענתה ,היא ענתה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה ועקנין :אבל המגיש נמצא פה .המגיש נמצא פה.
וזה ...
מאיה כץ:
משה פדלון :אני מבקש,
משה ועקנין :אבל המגיש נמצא פה ,המגיש פה.
יונתן יעקובוביץ' :אנחנו לא פה.
 ...המועצה.
מאיה כץ:
 ...נגיש את זה עוד פעם לישיבה הבאה.
דובר:
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חברי השאילתות ,שאילתה מספר ,1
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
לא ,לא ,ג'ו.
מאיה כץ:
יונתן יעקובוביץ' :יריב לא פה.
מאיה כץ גם יצאה מהישיבה .גרי גוזלן גם יצא מהישיבה.
מאיה כץ:
משה פדלון :מה שרציתי להגיד לכם ,אני אפרסם לכם ,אני  ...לכם בפייסבוק,
יונתן יעקובוביץ' :תפרסם,
 ...ישיבת מועצה.
מאיה כץ:
משה פדלון :תתביישו לכם.
תגיד  ...ישיבת מועצה ,יעלו השאילתות האלה כ ...או אחרת ,עד שהיא תגיע
מאיה כץ:
לישיבה.
(מדברים בו זמנית)
משה פדלון :תתביישו לכם ,אתם בורחים מאחריות .אתם בורחים מאחריות.
 ...ותבדקו טוב טוב את עצמכם.
מאיה כץ:
משה פדלון :תלכו ,בלילה אני אשלח לכם ,אני אגיב על השאילתות שלכם הלילה .אתם
תקבלו את זה אחד אחד .תתביישו לכם ,במקום לדאוג לאנשים למזון ,אתם
בורחים מאחריות .מתי ביקרתם במחסן מזון? מתי הייתם ,מתי דאגתם
לבוחרים שלכם ללחם ולחם שחור? תתביישו לכם.
יונתן יעקובוביץ' :עלוב ,עלוב.
משה פדלון :תתביישו.
הלאה ,בוא נמשיך.
דובר:
אני ממשיך.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :תקריא את כל השאילתות .תקרא את כל השאילתות במהירות.
אני עושה את השאילתות .שאילתה מספר  ,1על ידי מר יריב פישר,
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
בנושא בחינת צרכי השימוש של סגנית ראש העירייה עופרה בל ,בשלושה
משרדים שונים בעיר ... .עופרה בל הינה סגנית ראש העירייה,
ג'ו ,ג'ו ,תעצור .האם עצם המענה לשאילתות עכשיו הם נותנות מענה לפעם
אהוד לזר:
הבאה שהם יעלו?
אילנה בהרב :כן ,בהחלט .התשובה עכשיו לשאילתה זה התשובה לשאילתה .אין צורך ,הם
יכולים בפעם הבאה להעלות שאילתות נוספות.
הם יכולים להעלות את אותה שאילתה בפעם הבאה?
אהוד לזר:
אילנה בהרב :אבל כרגע אתם עונים על הוראות החוק ואתם עונים על השאילתות כדין.
מיותר .מיותר ... .למה לענות עליהם עוד פעם? יש לנו  11תשובות לפעם
אהוד לזר:
הבאה.
משה פדלון :תודה רבה .רגע ,אני לא צריך להקריא אותם בפעם הבאה.
יהונתן יסעור :לא ,הם ישמשו לפעם הבאה.
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אוקי .מה שאני אומר זה לא להקריא בכלל את השאילתות האלה ,הם גם
אהוד לזר:
ככה יעלו שאילתות חדשות בפעם הבאה ,אז למה? יש שאילתות מוכנות ,הם
ישבצו אותם ,לכל חבר מועצה יש,
אילנה בהרב :אם אתה לא מקריא אותם ,אז אתה דוחה אותם לישיבה הבאה .זה מה שהם
רצו.
משה פדלון :אהוד ,אהוד.
אילנה בהרב :אם אתה מקריא אז אתה מסיים את ההליך הזה.
תקשיבו רגע למנכ"ל.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :אני רק רוצה ,ג'ו ,תקרא את השאלות.
אוקי.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :תקרא את זה כדת וכדין .שאלות ותשובות.
כן .קדימה ,חבריה .שאילתה של מר יריב פישר בנושא בחינת צרכי
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
השימוש משרדי של סגנית ראש העירייה עופרה בל בשלושה משרדים שונים
בעיר ... ,סגנית ראש העיר המחזיקה בשלושה משרדים שונים בעירייה,
בתעשייה ובמרינה,... ,
יהונתן יסעור :תשאיר לי את זה פה ,הוא יחזור כשהשאילתות שלי יהיו.
משה פדלון :לא ,לא ,לא.
יהונתן יסעור :כשיהיה השאילתות שלי,
הגברת עופרה בל סגנית ראש העיר בשכר ,מחזיקה בשלושה
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משרדים שונים,
משה פדלון :אילנה ,אני ,שנייה ,ג'ו ,ג'ו ,תמתין דקה .אתם ממהרים .אילנה ,האם אני
צריך להקריא את השאילתות? ג'ו,
משה ועקנין :כן ,משה ,כן .מקריאים את זה .מקריאים.
מדוע סגנית ראש העיר לא תוכל לוותר לפחות על משרד אחד
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
ולצמצם את העלויות העירוניות .2 .מה עלות משרדים אלה -עלות חודשית
ושנתית?  .3מדוע לגברת בל יש צורך בשלושה משרדים בעוד ישנם חברי
מועצה אחרים שאין להם אפילו משרד אחד? האם ישנו עוד נבחר ציבור
המחזיק מספר רב כל כך של משרדים?  .4כמה אנשי צוות יש לגברת בל בכל
משרד?  .5האם הוקדשה מחשבה ניהולית המצריכה באמת החזקת מספר כה
רב של משרדים עבור סגנית ראש העירייה? תשובה :משרדה של גברת בל
נמצא בעיריית הרצליה ,במרינה קיים חדר דיונים ובו עמדת עבודה נוספת
לשימוש לצרכי המרינה ,משרדה בעירייה וחדר הישיבות במבנה מגולמים
בעלויות מבנה העירייה .2 .עלות המשרד המשמש את מנהל המנהלת וצוותו
בלבד ,העלות החודשית של המשרד במרכזים ( 2,000שכר דירה ועוד הוצאות
ניהול) הינה  6,200שקל שהינם כ 75,000-שקלים בשנה .3 .לגברת בל עוזרת
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אישית ומזכירה ,בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים ובהתאם לשימושם של
סגני ראש העיר בקדנציות השונות .שאלה מספר  ,2שאילתה מספר .2
שקיפות פעילות סגנית ראש העירייה הגברת עופרה בל .האם סבורה הנהלת
העירייה כי לאור המצב הכלכלי והקיצוצים הצפויים ,כפי שדווחנו בישיבת
המועצה האחרונה ,לא ראוי שגברת בל תצמצם את עלות משרדיה ותפעל
כמו שאר סגני העירייה?  .2כיצד נראה לוז העבודה של סגנית ראש העירייה?
נבקש לפי החוק (שאילתה ישירה לראש העיר) תוך שלושה ימים לקבל את
היומן המקצועי של הגברת בל מתחילת הקדנציה הנוכחית ולכל הפחות
מתחילת שנת הפעילות הזאת .תשובה .1 :ראה תשובה לעיל .2 .הגברת בל
עוסקת  20שנה מבוקר ועד ערב בפעילות ציבורית ,בקידום ענייני העיר,
המרינה ,התיירות ,התעסוקה וקשרי החוץ .השואלת מוזמנת להצטרף לסדר
יומה ולהתרשם מקרוב .שאילתה מספר  ,3על ידי מר יונתן יעקובוביץ' ,ניצול
ימי החופשה של סגנית ראש העיר עופרה בל .גברת בל הינה סגנית ראש העיר
בשכר אך היא כפופה לימי החופש כפי שיש בחוק בהתאם לאגף משאבי
אנוש .לכן אבקש לשאול :כמה פעמים ומהם כמות הימים בהם הייתה בשנת
 2019ובשנת  2020בחופשות ,לנו ידוע מספר היום שהוא גבוה מהמותר.2 .
האם הצהירה על כך כמקובל בימי חופש לאגף משאבי אנוש? במידה וכן ,למי
דווח ובאיזה תאריך?  .3האם כאשר הייתה בחופשות מעבר לימי החופש
המותרים ביקשה חל"ת או עדיין שולמו לה ימי עבודה שלא לפי המקובל?
במידה והיא נמצאת במחסור ימי חופשה ,מי עוקב אחרי זה?  .4במידה וכן,
על ידי מי ניתן האישור לקבל תשלום על ימי עבודה מעבר לימי החופש
המקובלים בחוק? תשובה :מאז מונתה לתפקיד שהתה הגברת בל ,ב 32-ימי
חופשה .בשנת  2020לא נטלה אף לא יום חופש אחד .הגברת בל פועלת
במסגרת כללי המינהל התקין ,מפני שנבחרי הציבור אינם מחויבים בדיווח
שעון שוטף ,ימי החופשה מדווחים באופן מרוכז .למיטב ידיעתה ,נכון לרגע
זה ,גברת בל נמצאת ביתרת ימי חופשה בסך  2.95יום .כפי שצוין בסך ניצול
כללי של ימי החופשה ,אין גירעון בימי חופשה של גברת בל .שאילתה מספר
 ,4על ידי מר גרי גוזלן ,נושא הסדרת ניגוד עניינים על ידי סגנית ראש
העירייה עופרה בל ,בהמשך לבדיקת מבקר העירייה .גברת בל הינה סגנית
ראש עיר בשכר ולכן גם הציפייה הציבורית ממנה היא להתנהג בהתאם לכך,
לכן אבקש לשאול .1 ,מה עשתה עד כה בטיפול "ניגודי העניינים" לפי בדיקת
מבקר העירייה במסגרת הדוח האחרון שדן בהתנהלותה בענף הכדורסל
בעודה מכהנת כיו"ר בני הרצליה ומחזיקת תיק הספורט .2 .האם יש
הסברים להתנהלותה הלא תקינה ,לכאורה ,ואם כן ,למי?  .3האם גברת בל
ממשיכה בתפקיד זה? במידה ולא ,למי הודיעה על כך וכיצד ,והאם ממשיכה
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לפעול ,לכאורה ,בניגוד עניינים בישיבות התקציב? תשובה .1 :הגברת בל
הגישה עם כניסתה לתפקיד ,בתאריך  23/10/15הודעה למשרד המשפטים
ולרשות התאגידים בהרצליה ,כי היא מתחילה את תפקידה כיו"ר
הדירקטוריון של בנות הרצליה כדורסל בע"מ במקומה ציפורה סימון לנצנ'ר,
 .2ראה תשובה לעיל .3 ,ראה תשובה לעיל .שאילתה מספר  ,5על ידי גב'
מאיה כץ ,בנושא הסדרת ניגוד עניינים על סגנית ראש העירייה עופרה בל,
בנכסי נדל"ן בעיר .לגברת בל או לבני משפחה יש מספר נכסי מקרקעין
ברחבי העיר ומחוצה לה .למיטב ידיעתנו ,גברת בל סיפרה כי היא ובני
משפחתה מחזיקים בקרקעות באזור שדה התעופה ,לכן אבקש לשאול האם
גברת בל הצהירה על כי היא בעלת אינטרס נדל"ני בתכנית שדה התעופה .א.
במידה ולא ,מדוע גברת בל לא הצהירה מעולם כי יש לה קרקעות בפרויקט
של שדה התעופה? ב .במידה וכן ,מדוע גברת בל ישבה בישיבות הוועדה
לתכנון ובנייה שדנו בתכנית ולא אמרה מילה על כך? ואם אמרה -האם
קיבלה על כך חוות דעת משפטית שהיא פועלת באישור בנוכחותה בישיבות
ואין לה ניגוד עניינים? תשובה לשאילתה מספר  .1 :5הגברת בל הצהירה על
נכסים בעיר שבבעלותה .2 ,הגברת בל אינה חברה בוועדת המשנה לתכנון
ובנייה אשר עוסקת באופן מפורט תכנית קידום מסלול שבגבולותיה הגברת
בל מחזיקה בקרקע .במסגרת הכנת תכנית המתאר ,שהיא תכנית כוללת ולא
קונקרטית ,השתתפה הגברת בל בכלל הדיונים כחברת המליאה .באחד
הדיונים התייחסו החברים גם לצפון הרצליה באופן עקרוני ,כמו אזורים
אחרים בעיר ,ומשכך ,אין הדבר מעלה חשש לניגוד עניינים.
משה פדלון :ג'ו ,ג'ו ,ג'ו ,אתה שומע אותי?
כן ,היטב.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :אין טעם להמשיך ,הם ממילא יגישו את השאילתות פעם נוספת .אז בואו
נעבור לשאילתות של חברי המועצה שנוכחים פה.
יהודה בן עזרא :ראש העיר ,ראש העיר.
משה פדלון :כן.
יהודה בן עזרא :אני מבקש כן לתת את האפשרות לענות על כל השאלות והתשובות... ,
אתה כראש עיר זה בסמכותך אמנם לא לעשות את זה ,אבל אני מציע לך שכן
ייאמרו השאלות והתשובות.
למה ,יהודה? למה? הרי בשבוע הבא ,בפעם הבאה ,הם ישאלו שאלות שוב?
דוברת:
מה קרה ,אז ייקח עוד חמש דקות ונגמור את זה.
דובר:
משה פדלון :בוא ,ג'ו ,תמשיך .אני מקבל את ההצעה שלך ,יהודה.
שאילתה מספר  ,6שיפוץ מיותר ובזבזני במשרדה של סגנית ראש
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
העיר עופרה בל בחברה העירונית לפיתוח התיירות .לאחרונה גילינו כי
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החליפו פעמיים פרקט במשרדה של הגברת בל ,בהנחייתה .אילו היה מדובר
בביתה לא היה עניין בכך .רצינו לבקש לשאול מדוע התעקשה הגברת בל
להחליף את הרצפה בפרקט חדש ,פעמיים בפחות משנה .האם גם פה שכחה
כי מדובר בכספי ציבור? כמה עלה השיפוץ? מי הקבלן המבצע ,מי האדריכל?
מי נתן אישור לכך? האם חברי הדירקטוריון של המרינה מודעים להוצאה
כספית זו והאם זה ניתן באישורם? תשובה לשאילתה מספר  :6בדירקטוריון
אושר תקציב בסך של  460,000שקל לעבודות שיפורים בשנת  2019בבית
המנהלה .בפועל מומשו כ 20%-מהתקציב .היתרה נדחתה להמשך משיקולי
חסכון תקציבי .במסגרת השיפורים והמנהלה ,התכנית הייתה להרכיב
פרקטים .שלא במתכוון ,החברה ממנה בוצעה ההזמנה שלחה פרקט לא נכון
והרכיבה אותו בבניין המנהלה ,לכן נדרשה להחלפה .כמו כן ,החברה קיבלה
על הפרקט שהותקן באופן שגוי זיכוי .הקבלן הוא חיים ברסי ,המעצבת היא
אפרת קיסוס ,ד .ראה תשובה לעיל .שאילתה מספר  ,7על ידי מר יריב פישר,
בנושא נסיעת סגנית ראש העיר עופרה בל לכנס ערים חכמות בברצלונה.
נסיעת עופרה בל לכנס בברצלונה לא אושרה דרך מועצת העיר כמקובל וכפי
שהיה נהוג בעבר ,שחבר מועצת עיר שטס במסגרת תפקידו יאושר על ידי
מועצת העיר ללא הבחנה מי הגורם המממן .לכן אבקש לשאול ,א .מי שילם
נסיעה זו? ב .האם הייתה במסגרת פרטית או עירונית? ג .במידה והעירייה
שילמה לנסיעה זו ,מדוע לא אושרה הנסיעה דרך מועצת העיר? ומי נתן את
האישור לתקציב ללא אישור המועצה כמקובל? ד .כמה עלתה נסיעה זו?
אבקש לקבל את פירוט הוצאות והעלויות של הגברת בל על חשבון עיריית
הרצליה או כל גוף אחד שמימן נסיעה זו .התשובה ,א+ב+ג הגברת בל טסה
לכנס ערים חכמות בברצלונה ,כמו קודמה ,מר יעקובוביץ' ומר גוזלן ,במימון
החברה ,בהתאם לאישור דירקטוריון החברה .האישור לא עבר אישור
במועצת העיר ,כפי שחלק מטיסותיו של קודמה בתפקיד לא עברו במועצה,
למשל נסיעתו של יו"ר החברה הקודם לסין .נוהל הנסיעות עבודה של נבחרי
ציבור יחודד .ד .הנסיעה עלתה  ₪ 4,450כולל מע"מ ועבור טיסות ,העברות,
מלון ,ארוחת בוקר .כל שאר הוצאות האשל וההסעה חזור לשדה התעופה
שילמה הגברת עפרה בל מכספה .יש לציין כי קלסר נסיעות לחו"ל של יו"ר
המרינה לדורותיהם מסודר למשעי ,וכי בכל עת ניתן לעיין בו ולמצוא
קבלות ,חשבוניות קנייה מעוררי פליאה בגין הוצאות שהוציאו טרם כניסתה
של הגברת בל לתפקיד .שאילתה מספר  ,8על ידי הגברת תמי גרוס ,והנושא
הוא קידום ממומן של פוסטים בפייסבוק הפרטי של סגנית ראש העיר עופרה
בל .לאחרונה צצים פרסומים ממומנים של העמוד הפרטי של סגנית ראש
העירייה עופרה בל .חוקי הפייסבוק השתנו בשנים האחרונות ולכן כאשר
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אדם מממן פוסט ניתן לראות כי הוא מקודם בתשלום .לכן אבקש לשאול ,מי
מממן את הפוסטים של גברת בל ,שכן חל איסור מוחלט ,לפי ההוראות,
להשתמש בכספי ציבור לקידום עמודים אישיים של נבחרי ציבור? ב .במידה
והמימון בוצע מתקציב עירוני או ממימון החברה העירונית ,מהי העלות
הכוללת ששל מימון פוסטים אלו עד כה? מי אישר את המימון לפעילות זו?
ד .במידה והמימון הוא עירוני ,האם עתה כאשר הנושא מובא לישיבת מועצה
יחודשו ההנחיות כי נבחר ציבור אינו יכול לממן את פעילות הפייסבוק
הפרטית שלו על חשבון כספי עירייה ושלוחותיה? התשובה מטעם הגברת בל:
מטעם הגב' בל נמסר כי היא משלמת עבור קידום הפוסטים שלה
והפרופילים שלה ברשתות החברתיות מכספה הפרטי .שאילתה מספר  ,9על
ידי הגברת מאיה כץ .מי מכהן בפועל כיו"ר דירקטוריון בריכת נורדאו?
בחודש אוקטובר נובמבר האחרון חל בישיבת המועצה הסכם קואליציוני
חדש ,על שינוי הרכב מספר דירקטוריונים עירוניים וביניהם דירקטוריון
בריכת נורדאו .במסגרת זו בוצעו שינויים לדירקטוריון ,לצערנו הובא
לידיעתנו כי למרות אישור המועצה למנות יו"ר חדש ,צעד זה הפך לחסר
משמעות ומי שחותמת על המסמכים בתור יו"ר ,הדירקטוריורית הגברת
עופרה בל .לכן אבקש לשאול האם היועצת המשפטית נתנה אישור לגברת בל
להכתיר את עצמה כיו"ר הדירקטוריון ,ואם כן ,מאיזו סמכות? ב .היכן בוצע
ואושר המינוי של הגברת בל ליו"ר הדירקטוריון? אם כן ,גם אם הגברת בל
מכהנת כממלאת מקום יו"ר הדירקטוריון ,מדוע זה לא אושר בעיר? ד .אם
היא מכהנת כממלאת מקום ,מדוע היא חותמת כיו"ר? ה .כל פעילותה
במסגרת זו כאשר היא חתומה בהגדרת התפקיד שלא הוצג כדין מסכנת את
חברי הדירקטוריון ,את הפעילות הכספית ויותר מכך ,יידרשו לדון מחדש
בכל ההחלטות ולבחון את ההתנהלות הכספית ,מי ייקח אחריות על
ההתנהלות הציבורית הזו? תשובה לשאילתה  :9א .תאגיד בריכת נורדאו
אינו ממלכה ,ומשכך אינו נזקק לטקסי הכתרה .ב .הגברת בל מונתה
בראשונה כיו"ר התאגיד ,אך בשל אילוצים מנהלתיים ,מונה במקומה מר
משה פדלון .ג .ראש העירייה מינה את הגברת בל לסייע לו בניהול התאגיד.
ד .התאגיד מתנהל על פי דין ,ומערך הכספים שלו מבוקר על ידי גורמי בקרת
תאגידים בעירייה .שאילתה מספר  ,10מר יונתן יעקובוביץ' ,נושא עיכוב
מכרז למסעת "נאמוס" שנמצאת ב ,-מסעדת נאמוס הינה מסעדה שנמצאת
בנכס עירוני המשלמת שכירות .המסעדה למיטב ידיעתנו פועלת כבר למעלה
משנה ללא מכרז ,וזאת לאחר ארכה שניתנה מסגרת המכרז הקודם .הגברת
בל הינה אורחת ומארחת קבועה במסעדה .לכן אבקש לשאול ,א .מדוע גברת
בל כבר למעלה משנה לא מוציאה מכרז למסעדה? ב .מהו חשבון ההוצאות
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של יו"ר החברה לפיתוח התיירות על הוצאות אירוח ,הוצאות כיבוד וכולי
במסעדת נאמוס מתחילת הקדנציה הזאת מדוע הגברת בל מאפשרת
למסעדת נאמוס להשתמש בחניות ששייכות למתחם החינוך הימי ולבני
הרצליה ללא הסדר מוסכם מול העירייה? ואם קיים הסכם כזה ,מה עלות
התשלום על השכרת החנויות עבור העירייה? מה ההוצאות המשולמות
במסעדת נאמוס מהחברה לפיתוח התיירות ,מלבד חשבון ההוצאות של
הגברת בל ,ולאיזו מטרה? מדוע ניתן למסעדת נאמוס אישור להתפרס על
הרחבה הציבורית ממערב הבניין לטובת פריסת שולחנות וכסאות ,וזאת
כמובן בניגוד לעסקים אחרים שסורבו? תשובה :מכרזים של תאגידים
עירוניים אינם מפורסמים ע"י יו"ר התאגיד ,אלא במסגרת פורמאלית לאחר
תהליכי הכנה כוללים היבטים שמאיים וקניינים .החברה העירונית נערכת
בימים אלו לפרסום מכרז ,וזאת לנוכח שינוי בתכניות החלות על בניין
המנהלה .החברה מעריכה כי המכרז יתפרסם עד סוף שנת  .2020הוצאות
אירוח במסעדת נאמוס במסגרת כהונתה של הגברת בל עומדים על ₪ 4,430
שהם עבור אירוח משפחות ,כינוסים ,טיפול וישיבות דירקטוריון .מדיניות
החברה בשנות כהונתה של הגברת בל בעניין זה הוא המשך רציף של
המדיניות בקדנציה הקודמת .ד .כאמור ,אותה מדיניות חלה .ה .מטעם
הגברת בל נמסר כי היא משלמת עבור עצמה .ו .מסעדת נאמוס זכתה במכרז
ובמסגרתו הוקצו פריסת שולחנות וכסאות בשטחים .בנוסף ,בעלי מסעדת
נאמוס פנו לעירייה וביקשו תמורת אגרה להרחיב ולעשות שימוש בשטח
הציבורי .נכון להיום ,המסעדה משלמת אגרה בעבור שימוש זה .שאילתה
מספר  ,11עוסק בנושא "נשק וסע" באזורי בתי ספר היסודיים בהרצליה .רוב
בתי הספר היסודיים בהרצליה מנהלים שירות של "נשק וסע" עבור
תלמידיהם .הנושא של "נשק וסע" פותח וקודם על ידי עמותת "עיניים
בדרכים" ,ואומץ בהרצליה לפני מספר שנים .לעמותה יש נהלים מאוד
ברורים כיצד יש לפעול בכל הקשור ל"נשק וסע" ,היא פעלה לרגולציה
במשרד התחבורה של ההמלצות היא מעלה במסגרת המיזם .לדברי מנכ"ל
העמותה ,הפעילות בהרצליה אינה עומדת בקריטריונים של ההמלצות
שאומצו על ידי מרכז השלטון המקומי והופצו לכל הרשויות בארץ .אני
אישית עוקב אחרי הנושא הזה מזה כתשעה חודשים ,בעבר כבר הפניתי את
מנכ"ל העמותה לדורון גילר .התשובה שניתנה הייתה שלא ניתן לקבל
החלטות על בסיס מכתבים והמלצות מגופים שונים שאינם מהווים את
החוק עצמו .היות שהעמותה עובדת בהתנדבות מלאה ,ופועלת בעשרות רבות
של ישובים ,אינני מבין מה הסיבה שלא לקבל את המלצותיה .להלן
השאלות .1 :על פי איזו תוכנית עובד היום נושא "נשק וסע" בבתי הספר

"חבר" – הקלטה ותמלול

08933

68

ס.מ

בהרצליה? האם יש תוכנית מוגדרת לנושא? כללים ברורים?  .2האם עיריית
הרצליה מכירה את חוזר מנכ"ל משרד החינוך שמדבר על נושא "נשק וסע"?
(מצורף לשאילתא בתוספת עוד שני קבצים רלוונטיים) .3 .במידה וישנה
עמותה אשר מקדמת רגולציה ונהלים בערים רבות בארץ ,האם יש סיבה
שלא להתייעץ איתה ו/או להתעלם ממנה? אם כן אז מה הסיבה להתעלמות
זאת?  .4האם ניתן לקבל החלטת הנהלת עירייה שהנושא ייבחן מחדש תוך
פגישה של מנכ"ל העירייה עם מנכ"ל העמותה? תשובה לשאילתה מס' .1 .11
ההחלטה בדבר נשק וסע היא של ועדת התנועה העירונית .התכנית מועברת
על ידי ספקים המכשירים בנושא .2 .העירייה פועלת בהתאם לכללים
המצורפים בחוזר מנכ"ל המצ"ב .בנושא קורונה לא הוגדרו לנו כללים אותם
יש לבצע ואנו נעדכנם עם פתיחת שנת הלימודים .3 .אנו תמיד פתוחים
לשמוע המלצות כאלה ואחרות של עמותות .אותה עמותה הציע פתרון שלא
אושר בוועדת התנועה העירונית על ידי משטרת ישראל בסמוך לבית ספר
ויצמן .לא קיימת התעלמות שכן דנו בנושא מול מר מונטג .לגבי סעיף ארבע-
הנושא ייבחן .שאילתה מס'  12ע"י מר רונן וסרמן בנושא :אפליקציית
"מוקד  "106בהרצליה.
רונן וסרמן :ג'ו ,תעצור אותו רגע ,ג'ו ,שאלה נוספת.
דנה אורן-ינאי :רגע ,אתה מדבר על השאילתא של  106עכשיו?
רונן וסרמן :שאלה  ,11שאלה נוספת.
משה פדלון :בבקשה ,רונן .בבקשה.
רונן וסרמן :קיבלתי תשובה ,התשובה שקיבלתי זה שהנושא ייבחן ,האם אפשר לקבוע
תאריך ,עד מתי נקבל תשובה בנושא הזה?
משה פדלון :אתה מוזמן לוועדת התנועה עם ההצעות שלך ,בשמחה רבה .אני אשוחח עם
דורון גילר ,עם טל קרנית ,ותציע את ההצעות שלך .בשמחה רבה.
דנה אורן-ינאי :האמת היא שמה שאני עושה איתם ,סתם,
משה פדלון :אין שום בעיה.
רונן וסרמן :תודה.
דנה אורן-ינאי :זה סיור במקום ...
משה פדלון :לפחות יש חבר אופוזיציה שפוי.
דנה אורן-ינאי :אנחנו נמשוך אותו לקואליציה ,משה .משה.
שאילתה מס'  12ע"י מר רונן וסרמן בנושא :אפליקציית "מוקד
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
 "106בהרצליה .עיריית הרצליה מפעילה מוקד עירוני לטיפול בתקלות
ומפגעים ברחבי העיר .על מנת לייעל את הטיפול והשקיפות לתושבים
ולפונים ,הקימה העירייה אפליקציה לפתיחת קריאות לעירייה .ואולם
תושבים רבים טוענים שהפנייה שלהם דרך האפליקציה אינה מטופלת ,או
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שהיא מטופלת והסטטוס לא מתעדכן .בשיחות של חלק מהתושבים עם
המוקד נאמר להם שהאפליקציה לא תקינה ולכן לא ניתן לעדכן סטטוס
טיפול בפניות .להלן השאלות :האם אכן ישנן תקלות מרובות באפליקציה
שלא מאפשרות לעדכן סטטוס .במידה וכן – מתי צפויות התקלות להיפתר?
 .2כמה פניות נפתחו החל מתחילת  2020ועד סוף יוני  .3 ?2020כמה פניות
החל מחודש ינואר  2020ועד סוף יוני  2020עדיין נמצאות כרגע בסטטוס של
"נשלח"?  .4האם בתשובה של סטטוס "טופל" יש חובה לפרט מהו הטיפול
שטופל? תשובה לשאילתה ,לא ידוע לנו על תקלה באפליקציה .בהמשך
לפניית חבר המועצה נערך ניסיון והאפליקציה נמצאה תקינה .עם זאת יש
לציין כי לעיתים הבעיה הינה במכשיר הנייד של התושב .תושב הנתקל בבעיה
מוזמן לפנות לאגף התקשוב .הסטטוס ,מתעדכן (לוקח לזה קצת זמן) אין
פרוט בסטטוס .אגף התקשוב בקשר עם החברה לטיפול נושא הסטטוס.2 .
החל מתחילת  2020ועד היום נפתחו  1943פניות .3 .אלו כרגע הנתונים שניתן
לקבל מהמערכת .4 .בהחלט .בדרך כלל זה נלקח אוטומטית מהנושא עליו
נשלחה הפניה .לדוגמה" :פנייתך בנושא פנס מקולקל טופלה".
רונן וסרמן :אז כמה הערות קטנות .ידוע לי שהרבה אנשים מתלוננים על העניין שאין
בעצם עדכון ,לא מקבלים שום עדכון ,דבר ראשון .ושווה לבדוק את זה .דבר
שני ,התשובה לסעיף  3לא נראית לי כל כך הגיונית .מה ,אין שום דרך לחתוך
את כמות הפניות ולראות כמה פניות כרגע מתוך  1943נמצאות בסטטוס של
"פתוח"? אני אשמח לקבל את התשובה הזאתי ,אם אתם רוצים ,אני אפתח
שאילתה נפרדת כדי לוודא שזה קורה .וזאת השאלה ,האם ,איך אני מקבל
את התשובה לגבי כמה פניות פתוחות מתוך ה.1943-
דנה אורן-ינאי :לא שמעו אותך.
רונן וסרמן :זה הפסיק לעבוד.
משה פדלון :לא הבנתי,
רונן וסרמן :איך אני מקבל תשובה,
אנחנו נבדוק את זה ואנחנו נענה לך .אני לא יכול לענות לך כרגע ,אין לי פה
דובר:
את המחשוב,
רונן וסרמן :אוקי ,אוקי.
משה פדלון :רונן ,אני מבטיח לך שתקבל את כל החומר שצריך .אין שום בעיה.
רונן וסרמן :תודה רבה.
משה פדלון :אוקי.
שאילתה מס'  13ע"י מר איל פביאן בנושא :אכיפה של כלבים.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
לאחרונה פנו אלי מספר תושבים בנושא האיסור להיכנס עם כלבים לחופי
הים המסודרים של הרצליה בעונת הרחצה ,והעדר האפשרות,
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משה פדלון :ג'ו ,מר פביאן ,אתה רוצה תשובה של שישה עמודים ,או שאפשר לקצר את
זה?
איל פביאן :לא ,הוא יכול לקצר,
משה פדלון :ג'ו,
איל פביאן :הוא יכול לתמצת ,הוא לא חייב להקריא הכל.
משה פדלון :בוא ,תן תמצות ,אין צורך לקרוא,
אני עובר לתשובה .התפלגות מספר רישיונות לכלבים בין השנים
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
 ,2016-2020קיבלת אותה ,זה מונח לפניך ,אם ראית את זה מר פביאן ,אם
לא ,אני אקריא.
איל פביאן :אני רואה מולי את הטבלה.
טוב ,תודה .בטבלה הקיימת אין אפשרות להוציא התפלגות לפי ...
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
אני מקווה שלהבא יהיה ,כרגע אין לנו .לגבי הסוגי הקנסות ,קיימים שני
סוגים .1 .כלב משוחרר ללא שליטה של בעליו – בכל מקום בעיר ,בין אם
בגינה ציבורית ,פארק .רחוב וכיו"ב .הקנס הקבוע בגין עבירה זו הינו .₪.500
הכנסת בע"ח לחוף הים בתקופת עונת הרחצה – הקנס הוא בגובה של 320
 .₪יש לך גם את הטבלה של השנים האחרונות .בסעיף  ,3השחרור ,חוק
לשחרור כלבים משוחררים ... ,ככה ,עיריית תל אביב פתחה חופים לכלבים
משוחררים – החופים הללו צמודים לחופים מוכרזים בשטחה .הכלבים
יכולים להיכנס באין מפריע לחופים המוכרזים ולתקוף אנשים והדבר קרה
בעבר .ח וף לכלבים משוחררים חייב להיות מתוחם בשני צדדיו על מנת למנוע
מצבים בהם יותקפו הולכי רגל או שוהים בחוף ע"י כלבים שברחו למשל
מבעליהם או אחרים .עיריית הרצליה פתחה בעבר חוף לכלבים משוחררים
בחוף שמצפון לחוף המוכרז נוף ים .החוף שולט ולא גודר בשל בעיות היתרי
בנייה למיניהם .לאחר מספר ימים בהם החוף היה פתוח – הותקף וננשך
אזרח שהתהלך בחוף על ידי כלב .האזרח תבע את העירייה וזכה .העירייה
סגרה מיד את החוף בהתאם להנחיית בית המשפט .צריך לזכור כי אופי
החופים בהרצליה הינו קוי ולא מפרצי כבתל אביב – ולא ניתן לתחום קטע
חוף בשל בעיות בניית גדר רוחבית כפולה הדורשת היתרי בנייה לכך בעקבות
חוק ה 100-מטר .על פי חוק עזר עירוני מותרת בעונת הרחצה בלבד כניסה
לחוף נוף ים שאנשים קוראים לו סידני-עלי ,לכלבים קשורים וצמודים
לבעליהם ולשאר החופים אין אישור כניסת כלבים .הנושא נאכף על ידי אגף
הפיקוח והביטחון .לשאלה  ,4גינות כלבים בשכונות ,יש לך את הנתונים על
הגנים לפניך .לשאלה מספר  ,5גינות משחקים ברחבי העיר -סך הכל 120
גינות משחקים ,ויש לך את החלוקה לפי שכונות בטבלה שראית .ושאלה
מספר  ,6ראשית חשוב לציין כי מתקני המשחקים לילדים ברחבי העיר
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הרצליה אסורים לשימוש מחודש מרץ עקב משבר הקורונה וההנחייה בעינה
עומדת גם כיום  -כך ש"החלטה בעניין אינה יכולה לתת מענה מיידי
למשפחות המבקשות לצאת עם ילדים וכלבים ולשחק באותו זמן בגינה".
הנהלת העירייה מודעת היטב לצורך הגובר להקמת גינות כלבים נוספות.
אולם יש להבין כי קיים קושי באיתור שטחים מתאימים מאחר והקמת גינת
כלבים הינה מורכבת וכרוכה בהתאמה לתב"ע וייעודי הקרקע ומותנית
בהסכמת תושבי ודיירי הסביבה שחלקם מביעים התנגדות עזה להקמת
הגינות בסמוך למקום מגוריהם .ג .אין היתכנות להסבת חלק מגינות
משחקים קיימות לטובת גינות כלבים מאחר וגינות המשחקים מיועדות
ובנויות לצרכי ילדים תוך הקפדה מירבית על תנאי בטיחות והיגיינה.
לשאלות  6ו 7-הנושא רגיש לאור דברי חקיקה עירוניים וארציים שונים
העוסקים בנושא .עם זאת ,העירייה הקימה צוות עירוני שייפגש בשבועות
הקרובים לגבש המלצה בנושא להנהלת העירייה .על פי חוק העזר העירוני,
אסורה כניסה לבעלי חיים לשפת הים בעונת הרחצה בלבד .בעונת הרחצה,
ניתן להכניס כלב לחוף נוף ים -סידני עלי כאמור ,ובלבד שהכלב קשור
ומחסום לפיו .הנושא נאכף ע"י אגף הפיקוח והביטחון ועל ידי הפיקוח
העירוני .יאללה.
איל פביאן :כן .קודם כל ,תודה על התשובה המפורטת ,באמת ,הפעם זה תשובה מאד
מקיפה ,מאד מפורטת.
תשים על רמקול ,הרמקול.
דובר:
איל פביאן :מה ,הרמקול? בבקשה ,בבקשה .אמרתי שקודם כל אני מודה על התשובה
המפורטת שבאמת הפעם היא מאד מפורטת ומקצועית ,ואני מעריך את זה.
 ....בפרוטוקול.
דובר:
איל פביאן :מה ,שאני אומר שהתשובה מפורטת וטובה? כן ,אני אומר את זה ואני אגיד
עוד פעם ,אם אתה רוצה .התשובה הזאת מאד מפורטת.
תודה רבה.
דובר:
איל פביאן :רגע ,רגע ,אבל יש לי שאלה נוספת .אני אודה לכם גם אם תשלחו לי ,אגב,
בגלל שזה באמת ארוך ,את התשובה בכתב ,בסדר.
משה פדלון :תקבל.
איל פביאן :עכשיו,
תקבל אותה ,אין בעיה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
איל פביאן :בסדר ,תודה רבה .עכשיו ,השאלה הנוספת ,תראו ,אני לא רוצה לעשות עכשיו
דיון ,כי זה רק שאלה נוספת ,הנושא הוא מורכב ,אתם קראתם את
השאילתה שלי ,אבל גם מהנתונים שאתם מראים רואים שיש בעיר כמעט
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 7,000כלבים ויש לנו בעיר כ 36,000-משפחות ,זאת אומרת שאנחנו מדברים
על אחוז שהוא גבוה של משפחות שיש להם כלבים ,והם מטיילים איתם,
והתחושות הן כמו שאני תיארתי ,ולחלקן יש ילדים .לכן מה שאתם העליתם
בתשובה לשאלות  6ו ,7-שכתבתם שהנושא רגיש ,לאור דברי חקיקה ,עם
זאת העירייה הקימה צוות עירוני שייפגש וכולי ,אז מה שהייתי רוצה לשאול
כרגע ,ככל שאתם יכולים לענות ,זה מתי אתם צופים שיהיו איזה תוצאות
לצוות הזה ותוכלו לעדכן על ,אני יודע שעכשיו יש קורונה ואנשים יצאו
פחות ,זה בסדר ,אנחנו מנסים לחיות גם בלי הקורונה ולתקופה שהיא
תיגמר,
לאחרי הקורונה.
דובר:
איל פביאן :לאחרי הקורונה ,בדיוק .אז מתי תוכלו לתת איזה מדיניות עירונית מרועננת,
חדשה ,לנושא הזה .זה בעצם השאלה.
התשובה היא שאנחנו יושבים בתחילת אוגוסט ,צוות מורחב ,אני מניח
אהוד לזר:
שלקראת סוף אוגוסט יהיו המלצות בפני הנהלת העירייה ,אחרי שהם יראו,
הנהלת העירייה תקבל את ההמלצות שלנו ,זה יובא בפני השולחן הזה.
איל פביאן :בקרוב יחסית ,אתה מדבר על אוגוסט.
עבודת המטה תוצג ,התוצרים שלה,
אהוד לזר:
איל פביאן :בסדר ,אז ספטמבר ,לא משנה.
לא ,אני מדבר ,יש עבודת מטה עם המלצות ,חלק מההמלצות,
אהוד לזר:
יהודה בן עזרא :אני מקווה שלא יהיו לנו דברים בלתי צפויים פה בשל הקורונה ,והוועדה
בשל הסיבות האלה לא תתכנס כמו שצריך .הכל בהתאם לצוק העיתים
שאנחנו נמצאים בו.
איל פביאן :אם יהיה משברים זה יידחה ,אני רק מנסה להבין מה שאהוד אמר,
אז אני אומר שוב ,ברשותך ,המנכ"ל ,אנחנו מדברים על חודש ,חודש הבא
אהוד לזר:
אנחנו נפגשים ,תחילת חודש הבא ,עם הנתונים .תהיה עבודת מטה ,היא
תוצג למנכ"ל קודם כל ,ואז לראש העיר אחר כך ,ברגע שהם יתנו אור ירוק
להמלצות שלנו ,אז ראש העיר ,אני מניח ,יביא את הדברים לידיעת השולחן
הזה ,כמובן ,אני אומר ,יהיו דברים שהמימוש שלהם הוא לא למחר בבוקר.
זה מה שאני אומר.
איל פביאן :בסדר ,אבל יהיה שם בטח איזה אבני דרך ,לוחות זמנים להמשך ,יהיו בתוך
ההמלצות ,מה עושים ,איך עושים ,מתי עושים .בסדר .אנחנו נחכה לעדכון
נוסף .תודה רבה.
משה פדלון :אתה מוריד את השאילתה האחרונה או שאתה רוצה לשמוע אותה?
איל פביאן :על מה?
משה פדלון :על החינוך.
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איל פביאן :על החינוך? למה שאני אוריד אותה? זה נושא מאד חשוב.
משה פדלון :בבקשה ,בוא .בבקשה ,ג'ו.
אני יכול להגיד לך את התשובה ,מר פביאן?
אהוד לזר:
איל פביאן :אני ,אין בעיה ,החומר מולי ,אתם תשלחו לי ,אתה יכול לקצר.
אני גם אשלח לך ,אין בעיה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :הוא רוצה לקצר.
איל פביאן :אתה יכול לקצר מצדי.
משה פדלון :תקרא לכולם ,מי שבחוץ ,דנה ,אני צריך שישמעו אותי עכשיו.
ראש העירייה ביקש לקרוא לחברי מועצת העיר.
דובר:
משה פדלון :לא ,מר פביאן אמר שאתה יכול לקצר .הוא יודע ,יש לו את העירייה ו ...הוא
יכול לשאול את השאלה.
יהונתן יסעור :אבל אם אפשר לקצר ,אפשר כבר לוותר.
אני אקריא עכשיו את התשובה ,מר פביאן .בסדר? אחרי זה,
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
ברשותכם ,אני אעשה פסט פסט כמו בנושא אלונקות ,כמה דקות ש ...רוצה
שירותים.
(צוחקים)
אגף החינוך פועל מול מנהלי בתי הספר ,א .יחידת הערכה של אגף
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
החינוך העבירה משובים לתלמידים ,הורים ומורים כדי ללמד על תהליכי
הלמידה שהתקיימו בעת הלמידה מרחוק .טרם התקבלו כל הממצאים.
לכשנסיים את הניתוח ,אגף החינוך יפרסם את התוצאות .בכלל זה ,מידת
שביעות רצון התלמידים ,המורים ההורים והמנהלים ,מיומנויות למידה,
נוכחות תלמידים ,למידה עצמאית ,שדרוג רמת הלמידה ,אופי הדרכת
מורים ,התאמת מבחנים מלמידה מרחוק. .2 .מתוכננות למידה פרטנית,
פרונטלית וסינכרונית ,למידה המותאמת לאוכלוסיית היעד .3 .מנהלי בתי
הספר והגננו ת נערכים כעת במיפוי הצרכים כדי שאגף החינוך יאפשר מענה
לצרכים אלה מבעוד מועד .אגף החינוך נערך בכמה מישורים :א .הסבה
אקדמית בשיתוך מכללת לווינסקי .ב .פרסום בקנה מידה ארצי לגיוס מורים
חדשים ג .גיוס בפועל כבר כעת .בתום התהליך נבדוק כיצד הושלמו הפערים.
איל פביאן:

משה פדלון:
איל פביאן:

כל המהלכים מתואמים עם ועד ההורים המרכזי .אייל ,בבקשה.
כן .טוב ,בואו בכל זאת ,בגלל שאנחנו מדברים על שאילתות וקודם הייתם
באמת מבסוטים שהחמאתי לכם ,ובאמת החמאתי ,אז התשובה כאן היא
קצת יותר מצומצמת .בסדר ,בסדר.
אנחנו בלי וודאות עכשיו לגבי החינוך,
אני לא בא בטענות ,משה ,אני לא באתי בטענות .אני רק נותן פידבק
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לתשובות.
משה פדלון :אוקי..
איל פביאן :עכשיו ,עכשיו ,החוסר וודאות קיים ודווקא בגלל ז אני הגשתי את השאילתה.
עכשיו ,אנחנו היום באמצע יולי ,ושנת הלימודים אמורה להיפתח בספטמבר.
עכשיו ,ברור לכולנו כבר שהיא לא תיפתח ,שנת הלימודים הקרובה לא תהיה
כבר בעידן של אחרי הקורונה .זה ברור לגמרי .ולכן הסבירות שהלמידה
מרחוק תהיה משמעותית היא מאד גבוהה .כן? עכשיו ,אני הייתי מצפה
שבתקופה כזאת,
משה פדלון :יונתן ,אני צריך אותך דקה ,בסדר? לתת הצהרה.
יונתן יעקובוביץ' :מה?
משה פדלון :אתה יוצא ונכנס?
יונתן יעקובוביץ' :כן.
משה פדלון :בסדר .אני אחכה לך.
איל פביאן :אני הייתי מצפה שבתקופה כזו העירייה תעשה בנושא הזה הכנות ללמידה
מרחוק ,עבודה מאד מאד שיטית ויסודית .עכשיו ,כשעונים לי פה ש ,-בסעיף
 ,3שמנהלי בתי הספר והגננות נערכים כעת במיפוי הצרכים הדיגיטליים
ללמידה מרחוק בכל העיר ,כשאני שאלתי על תשתיות אינטרנט ,רוחב פס,
אם בכלל יש מספיק  capacityלכל התלמידים ,או אם איפה שיש בעיות
לזהות אותם ולהרחיב ,ועל כמות מחשבים בבתים ,ודברים כאלה ,זה דורש
זמן הרי להתארגן ,אז אני קצת מודאג מהתשובה הזו.
איה פרישקולניק :אז אל תהיה מודאג ,אל תהיה מודאג.
יונתן יעקובוביץ' :רגע ,שניה ,תני לי לסיים את השאלה רק.
איה פרישקולניק :אוקי.
יונתן יעקובוביץ' :אחד ,אני מודאג ,אני מודאג .ותיכף ,אם תרגיעי אותי ,אני מאד אשמח.
מה שאני רוצה לדעת זה ,ככל שאפשר ,שבשנת הלימודים הקרובה כל תלמיד
בהרצליה ,אמרתי ,ככל שאפשר ,אם הוא צריך ללמוד מרחוק בבית ,יהיה לו
את הכלים לעשות את זה .זה המצב הרצוי .עכשיו ,גם הנושא שאתם כותבים
שכל המהלכים של ההדרכה והתיאום עם ההורים נעשה מתואם עם וועד
ההורים המרכזי ,זה מאד יפה ,אני מאד בעד וועד ההורים המרכזי ,רק
דווקא בגלל שאני מכיר את זה ,כשיש בעיר אלפי משפחות רבות ,אפילו
עשרות אלפים ,של תלמידים ,וועדי ההורים לא מגיעים לכולם .עכשיו ,פה
צריך להיות ,בשביל לעשות את ההיערכות בבתים ללמידה מרחוק וזה ,אני
חושב שצריך לעשות משהו שהוא רחב יותר מאשר עבודה עם וועד ההורים.
זה ההערות שלי .עכשיו ,מה שתוכלי להוסיף לי על ההיערכות -אני אשמח.
אם את יכולה להוסיף.
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משה פדלון :קצר.
איה פרישקולניק :קצר .אני אעשה את זה קצר .קודם כל ,וועד ההורים  ...מלא ,והם כן
מגיעים לכל ההורים ,ויש להם גישות ,ויש להם את כל הנושא התקשורתי עם
כל ההורים בכל המרחב הקהילתי .דבר נוסף ,המורים היו ועשו ויעשו את
הלמידה מרחוק כעובדים מקצועיים ,מיומנים ,והמשפחות והתלמידים
יקבלו את השירות הטוב ביותר,
איל פביאן :לא ,זה מהמורים .מהמורים.
איה פרישקולניק :מהמורים ,מהמנהלים,
איל פביאן :בסדר.
איה פרישקולניק :מהגננות ,מכל אנשי החינוך .אנשי החינוך עשו עבודות יפהפיות,
איל פביאן :בסדר.
איה פרישקולניק :עבודות נפלאות ,ובאמת ,הגיעו לכל התלמידים .ובזה,
איל פביאן :לא ,אבל איה ,זה מצוין ,אבל השאלה שלי הייתה על תשתיות .אם לילד אין
מחשב או אם האינטרנט לא עובד טוב,
איה פרישקולניק :אבל אנחנו כבר עברנו את התהליך הזה,
איל פביאן :זה מה שאני שואל ,לא ,זה מה שאני שואל.
משה פדלון :אתה מוזמן לאיה ,לשבת איתה,
איל פביאן :אני רוצה ,זה נושא חשוב ,לא ,אני יודע שהשעה מאוחרת ויש פה הצהרת
ראש העיר וקואליציה ואופוזיציה ,אבל זה נושא חשוב,
משה פדלון :אני שמח שנכנסו פה חברי המועצה.
איל פביאן :תקשיב רגע ,משה ,זה נושא חשוב לכולנו ,כי שנת הלימודים זה 18,000
תלמידים ,זה מחר בבוקר,
איה פרישקולניק :אבל אייל ,אתה כאילו,
איל פביאן :מה ,אז אני רוצה לשמוע.
איה פרישקולניק :אבל אתה כאילו  ...ממשהו שנעשה נפלא ,מגיע ל,-
איל פביאן :מה נעשה נפלא? מה זה נעשה נפלא?
איה פרישקולניק :הלמידה מרחוק ,התשתיות,
איל פביאן :יש לך בכל בית מספיק מחשבים לילדים?
איה פרישקולניק :תגיד לי רגע,
איל פביאן :יש לך תשתית אינטרנט בכל בית? אני לא יודע מה כל כך נפלא פה.
איה פרישקולניק :עד היום ,תלמיד שהיה צריך ,יש לנו וועדה שבה אנחנו נותנים מחשב לכל
ילד .ילד שחסר לו מחשב ,מטעמים של רפואה ,מטעמים של דברים ,הוא
מקבל מחשבים .היום כיסינו כמעט את כל האוכלוסייה.
איל פביאן :זאת אומרת ,את כמחזיקת תיק החינוך ,התשובה שלך ובזה אני מסיים,
שלפי דעתך תשתית האינטרנט וכמות ה ,hardware-המחשבים בבתים

"חבר" – הקלטה ותמלול

08933

76

ס.מ

בהרצליה ,תתמוך בלמידה מרחוק.
איה פרישקולניק :כן.
איל פביאן :אוקי ,תודה על התשובה.
משה פדלון :תודה רבה .ג'ו ,אנחנו סיימנו את השאילתות?
חיובי .חיובי חיובי.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :חברים ,חיובי ,תודה.
אני אומר חיובי.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :אני רוצה לסכם את סוגיית השאילתות ,ברשותכם .הקראנו לפני מספר דקות
את השאילתות שכוונו לפגוע אישית בחברת המועצה עופרה בל .מכובדיי,
אני רוצה להגיב על השאילתות האלו ולהזכיר לכם ,שאתם ,האופוזיציה פה,
כדי לשרת את הציבור בהרצליה .חברים ,זו עת מיוחדת קשה ,מורכבת,
מסובכת ומאתגרת ,שבה כולנו מתגייסים לתת עזרה לכל מי שצריך .למי
שאין לו מה לאכול ,ולצערי יש הרבה כאלה ,ולכל האחרים שזקוקים לעזרה,
כ 15,000-בתי אב בהרצליה במצוקה .יקום כאן חבר מועצה מהאופוזיציה
שביקר בחלוקת המזון ביד התשעה ,ביזמת שלום  ...ושמוליק ,יקום חבר
מועצה מהאופוזיציה שביקר בחנויות יד התשעה בצומת נווה עמל ובחנות יד
השנייה בשיכון דרום ,וראה עשרות תושבים קונים פריטים בחמישה שקלים.
יקום פה חבר אופוזיציה שהשתתף שלשום בהפגנת ילדי ...
איל פביאן :אני אקום.
משה פדלון :תקום ,תקום.
איל פביאן :אני אקום ... .שלא יסלקו אותו מהרווחה... ,
משה ,אתה רוצה שנתחיל למנות את כל מה שעשינו למען אנשים בזמן
דובר:
הקורונה? מה זה רלוונטי.
לא לענות.
מאיה כץ:
משה פדלון :אני מבקש לא להפריע .אני לא הפרעתי לכם.
איל פביאן :אני לא מפריע ,אתה ביקשת לקום ,אז קמתי.
אייל ,לא לענות .זה מיותר ,זה מיותר.
מאיה כץ:
משה פדלון :יקום חבר מועצה מהאופוזיציה שהשתתף שלטון ,שלשום בהפגנות ילדי
הצופים ברחבי העיר .יקום חבר מועצה ויגיד לנוכחים מה המספר המדויק
של הנזקקים בין התושבים .יקום חבר אופוזיציה שדאג ,שדואג ,ללחם שחור
ולבן לבוחרים שלו .האם אתם דואגים ,לא דאגתם לזה לשתי דקות .אין חבר
כזה באופוזיציה.
איל פביאן :זה פופוליזם ,משה .באמת .מה זה לא דואגים? מה זה אתם לא דאגתם?
משה פדלון :אתם,
איל פביאן :מה זה לא דאגתם?
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משה פדלון :אל תפריע לי .אל תפריע לי.
איל פביאן :אני מקבל הטפות מוסר פה.
לא ,תנו לו לדבר... ,
מאיה כץ:
משה פדלון :אל תפריע לי ,אם לא ,אני אוציא אותך .אם אתה תפריע לי אני מוציא אותך.
איל פביאן :אתה ,אז תוציא אותי.
משה פדלון :אני מזהיר אותך פעם ראשונה .אני מזהיר אותך פעם שנייה.
איל פביאן :אל תטיף לנו מוסר.
משה פדלון :אל תפריע לי... .
איל פביאן :אם אני לא אפריע לך אני מבקש לענות לך בסוף.
משה פדלון :אין חבר כזה באופוזיציה .אתם עסוקים בשאילתות הזויות וקטנוניות .אני
פוגש כל יום תושבים נדיבים ,מדהימים ,שמתנדבים יחד איתנו לעשות את
העבודה החשובה בתקופה כה קשה .ובמה אתם ,האופוזיציה ,עסוקים?
בלחפש מתחת לאדמה שאלות קטנוניות חסרות בסיס על סגנית ראש
העירייה .למה? לשון הרע .ככה נראית את הפוליטיקה שבה אנשים חושבים
על טובתם האישית .מה שחשוב זה הגלישה בים ,לא הרס המצוקים.
מלאכתם של צדיקים נעשית על ידי אחרים.
יונתן יעקובוביץ' :מי זה הצדיקים?
משה פדלון :אתם תיזכרו כחברי אופוזיציה שלא תרמתם ולא תורמים מאומה למאמץ
העירוני בצוק העיתים הזה .אתם תיזכרו כחברי מועצה שהצקתם ,הטרדתם
שעות רבות ,את מנהלי ועובדי העירייה ,בעבודה מיותרת ,בטענות לשאילתות
קטנוניות ,במקום שהמנהלים יעסקו בנושאי החירום בעיר ,והנושאים
כאמור קשים ומאתגרים .וזה יירשם בדברי הימים של העיר הרצליה .אני
חוזר ,זה יירשם בדברי הימים של העיר הרצליה .אני קורא לכם ,אופוזיציה
יקרה ,להתעלות מעל הקטנוניות ,ולשלב איתנו כוחות ולעזור לציבור כולו,
ואתם לא עושים את זה .נסו להתנהג שיזכרו אתכם משהו טוב שתרמתם
לעיר ,ולא לחפש לריב בעת כזו קשה .לא לריב .אתם מחפשים את הריב
ומדון ,תתביישו לכם .המצב לא קל ,המצב הוא לא קל ,את יכולה לחייך,
אני פשוט ,מהטקסט שכתבו לך  ...זה פשוט מצחיק.
מאיה כץ:
משה פדלון :את צריכה להתבייש,
איל פביאן ... :זה חוצפה.
משה פדלון :אל תפריע לי .אייל,
איל פביאן :אתה פשוט חוצפן .אני מצטרף למה ש,-
משה פדלון :אם אתה,
איל פביאן :הנאום הזה שלך,
משה פדלון :אם אתה תפריע לי ,אני אוציא אותך ,פעם שנייה.
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איל פביאן :תוציא אותי החוצה ,תוציא אותי החוצה ,זה פשוט חוצפה מה שאתה עושה
פה.
משה פדלון :אל תפריע לי.
איל פביאן :אתה פשוט חוצפן .איך אתה לא מתבייש להקריא את זה?
משה פדלון :אני אקריא את זה.
(מדברים בו זמנית)
איל פביאן :כי זה חוצפה מה שהוא עושה פה.
משה פדלון :אתה צריך להתבייש.
איל פביאן :אתה חוצפן.
משה פדלון :אני לא חוצפן.
איל פביאן :אתה חצוף.
אייל ,אייל,
מאיה כץ:
די ,נו ,אייל,
דובר:
איל פביאן :אתה חצוף ... ,משבר הקורונה,
משה פדלון :המצב לא קל ,אף אחד לא הציע עזרה,
איל פביאן ... :ביקורת,
משה פדלון :אני בא ואומר,
איל פביאן :אנחנו,
משה פדלון :תן לי לדבר,
איל פביאן :אני אתן לך לדבר ,אל תטיף לנו מוסר.
משה פדלון :אני אטיף לך מוסר.
איל פביאן :אל תטיף לנו מוסר.
משה פדלון :אתם מבזבזים,
איל פביאן :כל קול שאנחנו קיבלנו בבחירות הוא קול שאתה קיבלת בבחירות .אתה לא
מייצג פה תושבים יותר מאף אחד אחר.
משה פדלון :אם תפריע לי ,אני אבקש ממך לצאת.
איל פביאן :אני אצא החוצה.
משה פדלון :תצא החוצה.
(מדברים בו זמנית)
איל פביאן ... :העירייה מנסה לסבך את התושבים ,הזמנתם את חבר האופוזיציה?
כשחילקתם בערב יום הזיכרון לחללי צה"ל מכתבים ,הזמנתם את חברי
האופוזיציה? מה הוא יושב פה ומטיף לנו מוסר?
משה פדלון :אני אטיף לך ,כיוון שאתה,
איל פביאן :קראתם לחברי האופוזיציה לעזור לך?
משה פדלון :לבוא לבזבז,
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איל פביאן :קראת לחברי האופוזיציה?
משה פדלון 3 :שעות על שאילתות שאני צריך לדאוג ...
איל פביאן :זה דמוקרטיה .זה דמוקרטיה.
משה פדלון :אל תפריע לי... .
איל פביאן :אני אצא החוצה.
משה פדלון :אני מפסיק את הישיבה .צא החוצה .אני מבקש,
איל פביאן :זה נאום חצוף,
לא ,לא ,לא,
מאיה כץ:
(מדברים בו זמנית)
איל פביאן :אני לא אשב פה ואשמע את החוצפה הזאת.
משה פדלון :אני אשלח לך ...
איל פביאן :תשלח מה שאתה רוצה .תשלח מה שאתה רוצה.
משה פדלון :החוצה.
איל פביאן :אתה חצוף... .
משה פדלון :החוצה.
אייל ,אנחנו צריכים אותך ,תישאר .אייל ,אייל ,אבל יש לנו הצעה לסדר.
מאיה כץ:
אייל ,תהיה חכם.
דובר:
משה פדלון :או שתשב בשקט  ...אני לא הפרעתי לך.
בסדר ,אני אשב בשקט.
אייל:
משה פדלון :אני אחזור שוב ,אני רוצה לחזור ,מה שקרה ,מה שעשיתם עם השאילתות,
יירשם בדברי ההיסטוריה של העיר הרצליה .אני קורא לכם ,אופוזיציה
יקרה ,להתעלות מעל הקטנוניות ,ולשלב איתנו כוחות ,ולעזור לציבור כולו.
נסו להתנהג ככה שיזכרו משהו טוב שתרמתם לעיר ולא רק לחפש  ...המצב
הוא לא קל ,וייתכן שגם יהיה בקרוב קשה יותר .וכולנו צריכים כוח צוות
וגיבוש כדי להיות יעילים ומועילים .אתמול ,אתמול ,ביקרתי יחד עם סגן
ראש העירייה עופר לוי ,במגרש מאולתר ביד התשעה ,בו מחלקים פירות
וירקות לנזקקים .הלב נצבט .הגיעה אמא צעירה יחד עם בנה בן ה .3-הילד
בן ה 3-ליקט מהארגזים שהונחו ברצפה צנוניות ,פלפל ירוק ותפוח אדמה
אחד .חבל שאתם לא הייתם איתי כדי להזיל איתי יחד דמעה ,כן? להזיל
איתי יחד דמעה ,ולא להתנגד .זה מה שאסף הילד אתמול ,ואתם יושבים
איתי על  4שעות שאילתות.
לא ,היה גם ארנונה שהעלית.
מאיה כץ:
משה פדלון :זה מה שאמרתי ,מה שאסף הילד ,הילד חשב שהוא אוכל דובדבנים .אתם
מגישים פה,
איל פביאן :ומי רצה להוציא אותו מהמקלט? מי רצה לפנות אותם מהמקלט ביד
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התשעה? מי רצה לפנות אותם,
איה פרישקולניק :אמרת שתשב בשקט.
איל פביאן :אל תגיד שטויות .אתה לא יודע מה אתה מדבר בכלל .אני אישית התעסקתי
עם זה .הם רצו לפנות את ,...
אף אחד לא התעסק ולא רצה להוציא.
עופר:
איל פביאן ... :אתה רוצה עזרה? אתה רוצה עזרה?
משה פדלון :לא ,אני לא פונה אליך .לא פניתי אליך .אני פונה למי ש ...חברים ,זה מה
שילד בן  3עשה ,והם מגישים פה שאילתות  3שעות ,שאני צריך לוודא אם
הסופרים ,האם משלוח המנות ,משלוח האוכל ,הגיע ל 50-משפחות ,בעצם ל-
 270משפחות .גם בשביב חילקו .ואתם מתעסקים לי עם שאילתות
שהמנהלים שלי והעובדים יושבים לילות כימים כדי לתת מענה .אבל מה
אתם מעסיקים אותם עשרות שעות כדי להתעסק עם הדבר הזה ,במקום
לצמצם את התחלואה ,במקום לדאוג למזון .זה מה שאתם מתעסקים?
אנחנו נמצאים בתקופת בין המצרים ,מצום שבעה עשר בתמוז עד צום תשעה
באב ,ומתקרבים לראש השנה ולימים הנוראים ,תעשו חשבון נפש עם עצמכם
ביום הזה .אני מתבייש בכם ,במה שאתם עוסקים .במה שעסוקים
בקטנוניות ,ברכילות ובלשון הרע.
גם אנחנו בך על השיח הזה .גם אנחנו בך על השיח הזה .אל תגיד שאתה
מאיה כץ:
מתבייש בנו.
משה ,אתה מפלג ,וזה מה שאתה עושה כרגע ,אתה רוצה לגרום שנאה ,אתה
גרי גוזלן:
מחרחר ריב ושנאה .וזה לא לעניין.
אנחנו נשמור פה על הדמוקרטיה ,גם אם זה לא מוצא חן בעיניך .גם מה שלא
מאיה כץ:
מוצא חן בעיניך.
משה פדלון :זה מה שהתושבים יזכרו ,המסמך הזה.
אתה מתבייש? מה שקורה פה זה בושה אחת גדולה .פשוט
תמר גרוסמן לרמן:
שערורייה.
משה פדלון :אני רוצה לחזור על המשפט,
 ...באמת,
מאיה כץ:
משה פדלון :אני מתבייש במה שאתם עוסקים,
תעצרו את זה ,תעצרו את הפארסה הזאת.
מאיה כץ:
משה פדלון :בקטנוניות ,ברכילות ובלשון הרע.
אני בהלם.
מאיה כץ:
אני לא יודעת באמת איך אתה מעז לדבר ככה.
תמר גרוסמן לרמן:
משה פדלון :את בהלם? את יכולה להמשיך ,תתביישי לך שלא הצבעת בעד לעזור
לנזקקים .שבי בלילה במיטה.
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ביקשנו סעיף אחד שתוסיף ולא היית מוכן .סעיף אחד ,משה ,ולא היית מוכן.
גרי גוזלן:
אני לא חושבת שאתה יודע מה אני עושה למען נזקקים ,ואני לא
תמר גרוסמן לרמן:
מתכוונת לפרוש את זה כאן .ואני חושבת שמה שאתה עושה זאת חוצפה.
משה פדלון :בושה וחרפה .תודה רבה .תמשיכו הלאה.
יונתן יעקובוביץ' :הוא פשוט שכח את כל הפעמים שבאנו לנזקקים והלכנו לחלק להם אוכל
וכדומה .אבל תמשיך.
משה פדלון :חברי האופוזיציה ,במקום להתעסק עם הנזקקים ,לבוא לבקר,
יונתן יעקובוביץ' :חמש שנים רכב לנו על ה,-
משה ועקנין :חברים ,בוא נמשיך ,משה ,בוא נמשיך.
משה פדלון :קטנוניות ורכילות .אני,
משה ועקנין :הלאה ,חברים ,בוא נמשיך ,חברים .בוא נמשיך.
משה פדלון :היום הייתה עופרה בל הכוכבת .בישיבה הבאה שלא מן המניין ,יונתן
יעקובוביץ' יככב פה .אתה תזכור את היום הזה 16 ,בחודש .כשאתה תככב,
יונתן יעקובוביץ' :נשמע כמו איום.
גם אתה תזכור את היום הזה 16 ,בחודש .לא נפלנו פה מהכסאות.
מאיה כץ:
משה ועקנין :הלאה ,חברים ,בוא נמשיך.
משה פדלון :נגד לעזור לנזקקים,
אני עוזרת להם,
מאיה כץ:
משה פדלון :את לא ,אתם לא עוזרים,
יונתן יעקובוביץ' :אין לך מושג מה עושים פה אנשים ,משה .תתבייש לך שאתה אומר את
זה.
 ...עושים כל היום למען הציבור.
מאיה כץ:
משה פדלון :תתביישו לכם .לא מקבל .חצי ממדינת ישראל ...
הוא מכיר את המיזם שלך בכלל?
תמר גרוסמן לרמן:
משה פדלון :אתם מתנהגים כאילו שאני לפני בחירות.
מה מטרת הנאום ?...
גרי גוזלן:
שניפול מהכסאות ,זה פשוט.
מאיה כץ:
רגע ,שנייה ,ג'ו .משה ,מה היה הכוונה של המכתב ,מה היה המטרה שלו? מה
גרי גוזלן:
היה המטרה שלו?
משה פדלון... :תושבי הרצליה ,לקדם את המסמך הזה.
מה היה המטרה שלו ,הסופית? למה היה המכתב הזה ,מה היה המטרה שלו?
גרי גוזלן:
משה פדלון :רציתי,
שלא נעשה שאילתות על עופרה בל.
מאיה כץ:
משה פדלון :להגיד לכם ,שזה לא היום ,לבוא ולהגיש  17שאילתות ביום שאני צריך לדאוג
למאות מנות מזון לנזקקים.
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אבל אתה כל הזמן מבטל לנו את הישיבות.
מאיה כץ:
יונתן יעקובוביץ' :זה לא אתה שצריך לדאוג לזה ,יש לך עובדים שעושים את העבודה
בשבילך .אתה לא צריך  ...כל היום.
אם לא היית מבטל לנו את הישיבות ,אם לא היית מבטל לנו את הישיבות,
מאיה כץ:
אז היינו מתכנסים .אבל אתה מבטל לנו את הישיבות.
משה פדלון :תתביישו לכם .תתביישו לכם .לכו לבקר,
יונתן יעקובוביץ' :אל תתחיל איתי גם אתה.
גם אתה מצטלם ,אל תהיה לי פתאום צדיק.
עופר:
עופר ,זה לא הדרך לדבר .אל תצעק.
דובר:
תצטלם .אתה הולך לתכניות ב ,-אתה יודע מה ההבדל? כשאתה מצטלם,
עופר:
אפילו לא מזהים אותך .אין לך ,אתה לא יכול להביא מניין לערבית בכלל,
אתה .אף אחד לא מכיר אותך בכלל.
מגוחך.
מאיה כץ:
איפה פוגשים מתל אביב ,מישהו מכיר אותך בכלל?
עופר:
מגוחך.
מאיה כץ:
משה ועקנין :מספיק ,מספיק.
אתה מסתובב בעיר ,לא מכירים אותך,
עופר:
משה ועקנין :מספיק.
משה פדלון ... :היו את ההפגנות של הצופים ,איפה הייתם? סליחה ,תמר ,למה לא באת
להפגנות של הצופים?
סליחה? אני הייתי בהפגנה של הצופים.
תמר גרוסמן לרמן:
משה פדלון :איפה מאיה?
לא ,אז לא ,אבל אל תפנה אליי ותשאל אותי אם אני לא הייתי,
תמר גרוסמן לרמן:
חוצפה .אני מזמינה אותך .אתה שואל אותי איפה אני הייתי .נפלת על הבן
אדם הלא נכון לשאול אותו איפה הוא היה.
חברים ,תסתכלו על עצמכם .עופר ,עופר ,תירגע .מספיק.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יהודה בן עזרא :חברים ,אנחנו רוצים להמשיך .זה לא לעניין ,נו .רואים אותנו בטלוויזיה
התושבים ,מה יחשבו עלינו?
חברים ,די .נגמר ,די.
דובר:
יש לנו הצעות לסדר עוד ,יש  ,...בואו נעבוד.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יט .הצעות לסדר
משה פדלון :חברים ,הצעות לסדר ,בבקשה .בבקשה ,הצעות לסדר ,ג'ו.
מה זה רלוונטי היינו בהפגנה של הצופים? נפל על מישהו לא נכון.
תמר גרוסמן לרמן:
משה ועקנין :מספיק.
ברשותכם ,הצעות לסדר.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
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משה פדלון :תתחיל ,ג'ו ,בבקשה.
הצעה מספר  1מר וסרמן ,הנושא הוא השגחת כשרות ,רונן,
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
בבקשה.
רונן וסרמן 10 :שניות רק להגיב .אתם רוצים שאנחנו נשתתף? תזמינו אותנו .בבקשה.
משה פדלון :בבקשה?
רונן וסרמן :אם אתם רוצים שאנחנו נשתתף ,תזמינו אותנו.
משה פדלון :למה?
איל פביאן :לכל דבר ,בכל פעילות.
משה פדלון ... :יד התשעה,
רונן וסרמן :אני הייתי ביד התשעה ,אני הייתי שם.
איל פביאן :אתה עושה שם חלוקת וכולנו עושים שם חלוקות ... ,בשנים האחרונות10 .
שנים האחרונות אנחנו מחלקים שם מזון ,אז אל תגיד לי מה עושים ולא
עושים ,כי זה לא לעניין.
משה פדלון :מבלבל את המוח .לפני שעה הצבעתם נגד סיוע במזון לאנשים ,תפסיקו
לבלבל.
משה ועקנין :חברים ,אנחנו ממשיכים הלאה להצעות לסדר .הצעה לסדר מספר .1
רונן וסרמן :ההצעה לסדר היא בנושא של השגחת כשרות .המועצה הדתית בהרצליה
מטפלת בהשגחת כשרות לעסקים רבים בעיר הרצליה .לאחרונה פורסמה
כתבה בעיתון 'דה מרקר' ,הארצי ,ובה צוין כי עלויות הכשרות בהרצליה
יקרות משמעותית מהמחירים המקובלים בערים אחרות ,צירפתי גם את
הכתבה להצעה לסדר .העלויות ,כאמור ,לא זולות ,וכתוצאה מכך עסקים
רבים נאלצים לוותר על תעודת הכשרות ,ו/או לסגור את העסק .בשל המצב
שנגרם בשל הקורונה ,יש צורך למצוא דרכים לעזור לעסקים ברחבי העיר
הרצליה לקצץ בהוצאותיהם .המועצה הדתית בהרצליה מקבלת תקציב נאה
מעיריית הרצליה על פי חוק ,ואילו תקציבי השגחת הכשרות משולמים
ישירות על ידי העסקים עצמם .החוק כיום מונע מהמועצה הדתית להעסיק
את המשגיחים באופן ישיר ומאלץ אותה לשלם סכומי כסף נכבדים לחברות
כוח האדם ,כשהמשגיחים עצמם משתכרים שכר מינימום בלבד.
לא נכון.
דובר:
רונן וסרמן :זה מה שנאמר לי על ידי דן פנחס מהמועצה הדתית .זה מה שנאמר לי .אני
מצטט.
רגע ,רגע ,ועקנין ,בואו נעשה את זה מסודר ,חברים ,סליחה.
דובר:
רונן וסרמן :הנושא נמצא כרגע בבג"צ ,לפי מה שנאמר לי ,אבל ניתן לפתרון באמצעות
החלטת ממשלה .היות שלמועצת העיר אין סמכות לקבל החלטות בנוגע
לפעולותיה של המועצה הדתית ,ההצעה לסדר להלן מדברת על שני נושאים
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במקביל .הנושא הראשון הוא שמועצת העיר הרצליה מעבירה בזאת החלטה
כי העירייה תפנה אל השר יצחק כהן ,הממונה על המשרד לשירותי דת,
בבקשה לשנות את הנוהל הנהוג כיום ,אשר גורם לתשלומים מיותרים
לחברות כוח אדם שמעסיקות את משגיחי הכשרות ,ולאפשר למועצה הדתית
להעסיק אותם באופן ישיר ,ובכך להקל באופן משמעותי את העלויות או על
העלויות שמושתות על העסקים .הסעיף השני מדבר על כך שמועצת העיר
הרצליה מעבירה בזאת החלטה כי תבקש מהמועצה הדתית לפעול באופן
מיידי להורדה משמעותית של עלויות ההשגחה עד לסוף שנת  2020במטרה
להקל על העסקים ברחבי העיר הרצליה.
קו דם כל ,תיקון סופר ,שר הדתות זה לא יצחק כהן ,יש ,מי? יעקב אביטן .אז
צבי וייס:
זה טעות סופר .אבל זה הטעות הקטנה .כי מה שקורה במועצה הדתית
מבחינת ,אני מדבר ,אתה מדבר בעיקר בתקופת הקורונה .אז כל עסק שהוא
בחודשים ממרץ,
יהודה בן עזרא :מר וייס,
אל תפריע לי.
צבי וייס:
יהודה חזר.
דובר:
לא ,לא ,לא .,קודם כל ,אני ,כל הישיבה המכובדת,
צבי וייס:
יהודה בן עזרא :לא ,אל תגיד אל תפריע לי ,יש סדר .הסדר הוא כזה ,רק רגע ,אם ראש
העיר מסכים ,ואני ממליץ שכן להעלות את זה לסדר היום ,אז נפתח את זה
לדיון .זאת ההערה שלי .ראש העיר ,אתה מאשר לפתוח את זה לדיון?
לא ,לא ,וייס ,תן לחבר המועצה.
דובר:
הוא דיבר ,הוא סיים .אני יושב פה ,יהודה ,משש עד עכשיו ,פה זה משפט
צבי וייס:
ראשון שהוצאתי ,וגם לא דיברתי דברים בטלים.
אז בוא ,וייס ,נעשה את זה,
דובר:
אבל  ...להוריד מסדר היום ,אני לא מתנגד להוריד מסדר היום,
צבי וייס:
יהודה בן עזרא :לא ,אני לא אמרתי להוריד מסדר היום .ואני יושב מחמש בבוקר.
ואני אומר ,שוב פעם ,אין פה דברים שהם בלתי רגילים ,אני אומר ,שר
צבי וייס:
הדתות מטפל בזה ברמה הארצית ,בהרצליה זה טופל כמו שהעירייה הלכה
לקראת העסקים ולמי שהיא הורידה ארנונות ,ולמי שהיא תוריד לפי
המתווה שהיום ראינו פה ,אני אומר ,המועצה לא פגע רע בשום דבר .העניין
שבחזרה להחזיר ,אני ,הייתי ראש מועצה דתית ,פעם היו כל המשגיחים
עובדי מועצה דתית ,והיה עלויות פי כמה .היו עובדים ,היו זכויות ,והיו
משכורת  ,13והיו כל מיני דברים .היום זה ,משגיח מקבל  37שקל על שעת
עבודה ,אם הוא עובד .אני אומר ,יהודה ,רגע ,אני אומר ,מה אתה,
משה פדלון :בוא נעשה את זה הצבעה.
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דנה אורן-ינאי :אם הם רוצים במועצה הדתית לדאוג לכשרות ,שהם ישלמו את זה ,למה בעל
העסק צריך לשלם את זה?
לא הייתה הצעה.
דובר:
משה פדלון :יש הצעה לסדר,
אורן אוריאלי :סליחה רגע ,עוד מילה ,דני פנחס שלח תגובה.
משה פדלון :אני רוצה להביא את זה לדיון.
דנה אורן-ינאי :אורן ,אתה יכול לרדת ...
אורן אוריאלי :דני פנחס שלח תגובה במייל היום ,היה שווה להתייחס אליה.
רונן וסרמן :אני לא קיבלתי את התגובה.
אורן אוריאלי :הגיעה תגובה במייל של דני פנחס.
אני לא קיבלתי תגובה.
מאיה כץ:
משה פדלון :טוב ,חברים ,מי בעד ,שמענו את ההצעה ,מי בעד להסיר את זה מסדר היום?
מי בעד?
רונן וסרמן :להסיר או לדון?
משה פדלון :מי בעד להסיר את זה מסדר היום ,מי בעד לא לדון בזה?
רונן וסרמן :אתה רוצה להסיר ,אז תן לי לדבר.
משה פדלון :אני לא רוצה לפתוח את זה לדיון.
ראש העיר ,אני חייב שמות .אני חייב אחד אחד ,אנחנו לא
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
מצליחים לראות מכאן ,ברשותכם .מי בעד ההצעה לסדר היום ,אני אעבור
שמות .ראש העיר ,בבקשה.
משה פדלון :אני בעד להסיר את זה מסדר היום.
בעד להסיר .איה?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
איה פרישקולניק :בעד.
בעד .איתי צור?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
בעד.
איתי צור:
בעד .מאיה כץ?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
נגד.
מאיה כץ:
גרי?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
נגד.
גרי גוזלן:
יעקובוביץ'?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יונתן יעקובוביץ' :נגד.
תמר? תמר?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
נגד .היא אמרה נגד.
דובר:
היא לא  ,...אני לא שומע אותה ,עופר לוי ,בבקשה .עופר?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
בעד.
עופר:

"חבר" – הקלטה ותמלול

08933

86

ס.מ

בעד .דניאל? איננה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :לא נוכחת.
יונתן יסעור ישנו? כן .יונתן?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יהונתן יסעור :בעד.
בעד .יריב?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יריב פישר :שאלתם אותי ,אני בעד.
איל פביאן :לא ,אתה נגד להסיר את זה מסדר היום.
כן ,הם בעד להסיר.
מאיה כץ:
בעד להסיר מסדר היום ,יריב.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
עופר הצביע בעד להסיר מסדר היום ,האם אתה בעד או נגד להסיר מסדר
דובר:
היום.
יריב פישר :אני נגד להסיר מסדר היום.
משה פדלון :הוא נגד.
נגד .וסרמן?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
נגד.
וסרמן:
נגד .משה ועקנין?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה ועקנין :בעד.
בעד .מר וייס?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
בעד.
צבי וייס:
בעד .מר קוממי? לא רואה אותו,
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
איננו.
דובר:
משה פדלון :נעדר.
איננו .דנה?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
דנה אורן-ינאי :בעד להסיר.
בעד להסיר.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
דנה אורן-ינאי :ונגד המועצה.
אורן אוריאלי?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
אורן אוריאלי :אני בעד ,ובלבד שלא ניתנה הזדמנות לדני פנחס להביא לכאן את התגובה
שלו לעניין הזה ,וחבל .הוא שלח ,הם אומרים פה שלא קיבלו ,אני בעד.
אייל?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
איל פביאן :אני נגד להסיר.
מר פביאן נגד להסיר.
דובר:
רונן וסרמן :אני חייב לומר שאני מאד מופתע מההתנהלות הזאתי ,זאת התנהלות הזויה,
כשאנחנו צריכים לבוא לקראת התושבים ,אני מאד מאוכזב מההורדה לסדר
היום.
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יש דרכים שונות ,מר וסרמן ,יש דרכים שונות להשפיע בעניין הזה ,מעבר ל,-
דובר:
תשעה בעד ,שבעה נגד.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :אוקי .הצעה לסדר הבאה.
איזה דרכים שונות?
וסרמן:
איל פביאן :ואם יש תשובה של דן פנחס ,למה לא מעבירים לנו אותה?
נכון.
מאיה כץ:
משה פדלון :נקבל ונפתח דיון בפעם הבאה.
הגיע ,קיבלנו במייל.
דובר:
אנחנו לא קיבלנו.
מאיה כץ:
איל פביאן :אנחנו לא קיבלנו ,הקואליציה קיבלה ,האופוזיציה לא קיבלה.
משה פדלון:

טוב ,ג'ו ,הצעה לסדר בנושא השם .Hertzliya

יריב פישר ... :כמו שאמרת מקודם ,אותו דבר .ומה שהצבעת עכשיו זה בדיוק הזוי כמו
שאמרת עלינו ש ...אנשים משלמים פה  ...ולא אכפת לך ,כרגיל ,אבל אנחנו
אלה שלא בסדר.
משה פדלון :רק שניה,
יריב פישר :דוח ביקורת יש לך ,הכל נגד  ...אבל אנחנו פופוליסטים ,נכון?
משה פדלון :אני ביקשתי,
יריב פישר :מה ביקשת?
משה פדלון :תן לי לדבר .וסרמן לא קיבל את המסמך של ועקנין,
יריב פישר :מה זה משנה המסמך?
משה פדלון :רק שניה,
יריב פישר :אמרת ש...
משה פדלון :הוא לא קיבל את המסמך של דן פנחס .אני בא ואומר ,יש תמימות דעים בין
דן פנחס לוסרמן .הם הגיעו להסכמה .אני מציע שוסרמן יקבל ,ובישיבה
הבאה נפתח את זה לדיון .אני אצביע בעד לפתוח את זה לדיון .חד משמעית,
מבטיח לך .הוא לא קרא את המסמך ,יש מסמך,
אז למה לא להקריא עכשיו את המסמך?
וסרמן:
משה פדלון :חברים ,בוא נעשה ,הלאה ,בבקשה.
הצעה לסדר מספר  ,2ג'ו?
אהוד לזר:
משה פדלון :השם הרצליה.
הצעה לסדר מספר  2של וסרמן על השם "הרצליה" .רונן ,בבקשה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
רונן וסרמן :בשנה וחצי האחרונות קיבלתי כמה וכמה תלונות שהשילוט בעיר לא תואם,
פעם כתוב הרצליה ככה ,פעם כתוב הרצליה ככה ,וכולי .מה זה הסימנים
האלה שאני אדע ,פשוט ,להבין מראש?
...
דובר:
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חשבתי אתה רוצה להוריד גם את זה ,בוא נוריד גם את זה.
וסרמן:
ציפיתי בכליון עיניים להבנה בינך ובין דן פנחס ,ראית שבהתחלה אתה אפילו
צבי וייס:
התפלאת שאני בעד להוריד את זה .אין שום דבר ששמה צריך להתבייש בו,
אבל  ...רונן ,אבל תנו לו את הזמן.
מאיה כץ:
זה לא ארוך.
וסרמן:
 ...והוא שואל אותי שאלה ,אז אני אומר לו,
צבי וייס:
רגע ,יהודה רוצה להגיד משהו.
אהוד לזר:
איך ראש העיר אומר תמיד,
צבי וייס:
רגע ,צבי ,המנכ"ל מדבר.
מאיה כץ:
יהודה בן עזרא :חברים ,אני רוצה רגע לחזור לשאילתה הקודמת ,רונן הציע שתי הצעות
שזה הצעות שראש העיר ,אתה כבר מדבר על זה הרבה זמן .זה לא שונה
מההצעות שלך .לכן אני מציע שנוריד את ההצעה הזאת ,שרונן יוריד את
ההצעה מסדר היום ,ויעבור לפגישה איתך ועם דני פנחס ועם מי שראש העיר
יחליט ,על מנת לקבל ...
רונן וסרמן :ההצעה ירדה כאן כי הצביעו עליה ,אבל אני אשמח,
יהודה בן עזרא :זה לא משנה ,אנחנו חוזרים חזרה להצעה.
רונן וסרמן :אז אני לא ,לא להקדים .כבר עשית לי,
יהודה בן עזרא :עכשיו צריך להוריד אותה פעמיים.
משה פדלון :בוא נמשיך ,חברים.
רונן וסרמן :טוב ,אני ממשיך.
משה פדלון:

השם "."Hertzliya

רונן וסרמן :השם הרצליה ,השם הרצליה מופיע לפחות ב 4-וריאציות שונות בשלטים
באנגלית ,וזה ,שמעתי ולא התייחסתי לזה כל כך ,אני מודה ,אבל באמת לפני
כמה ימים ,לפני שבועיים ,כשהוצאתי חשבונית ללקוח שלי שהוא צריך
לשלם כסף ,בצורה אוטומטית זה מוציא לו "הרצליה" באיזה משהו הזוי .אז
פניתי לחברה ואמרתי להם' ,איך יכול להיות?'
למה לא?
צבי וייס:
דנה אורן-ינאי :כי עופר אומר לך אתה לא יכול,
אם הוא אומר שאני לא יכול אז אני יכול.
צבי וייס:
(צוחקים)
דנה אורן-ינאי :לא ,צבי ,אתה לא יכול ללכת.
אה ,גם את אומרת?
צבי וייס:
אפשר להמשיך? זה לא מכבד את ההצעה לסדר .בקיצור ,פניתי לחברה של
וסרמן:
החשבוניות ,ואמרתי להם' ,מה זה השם ההזוי הזה ,הרצליה עם מלא
אותיות שלא קשורות?' אמרו לי' ,כן ,ככה זה מופיע במאגר של משרד
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דוברת:
וסרמן:
צבי וייס:
וסרמן:
צבי וייס:
וסרמן:

מאיה כץ:
דובר:
מאיה כץ:
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הפנים' .ואין להם שום אפשרות להשתמש בזה אחרת ,הם חייבים לקחת את
זה מהמאגר של משרד הפנים .לכן אין שום ספק שיש בעיה עם האופן שבו
השם של העיר באנגלית כתוב ,גם תיירים שנוסעים פה לא מצליחים להבין
מה השם הנכון ,למרות שאין עכשיו תיירים .לפיכך אני מציע שמועצת העיר
מחליטה בזאת מהו השם הנכון של העיר הרצליה באנגלית ,אל"ף.
אפשר להביא יועץ
לא צריך להביא יועץ ,לכולנו ברור מה השם הנכון ,פשוט לבוא ולהצהיר את
זה .שתיים,
אז למה לא כתבת אותו?
מה?
למה לא כתבת איזה נוסח אתה רוצה?
מה זה 'אני רוצה' ,אני מחליט? סליחה .אני לא זה שמחליט .אבל כולנו
יודעים מה הנוסחה נכון .שתיים ,אנחנו מחליטים שהעירייה תפנה למשרד
הפנים כדי לעדכן את השם של העיר באנגלית .שלוש ,המועצה מחליטה
שהעירייה תמפה את השילוט באזור העיר ,ותתקן את השמות השגויים .או
שגם את זה אתם רוצים להוריד לי.
אני רק,
וסרמן ,אם יריבו,
שנייה ,אני חייבת להגיד על זה משהו .זה יחסוך הרבה דברים .ברשותך.
שנייה רגע ,יהודה ,ברשותך .יש את וועדת השמות הממשלתית .וועדת
השמות הממשלתית ,עוד בקדנציה הקודמת ,העברנו את כל הליקויים ואת
כל התיקונים ,ויצא מכתב מסודר מעיריית הרצליה ,ג'ו ריכז את כל הנושא
הזה ודנו ודשנו בזה ,כי באמת ,אני בעד ,וזה לא רלוונטי כרגע כהצעה לבעד
ונגד .חשוב לי שתדע ,עומד כרגע החלטה ,כבר מלפני כמה שנים ,שהעירייה,
אנחנו בעצמנו הגשנו את זה ,כולל כל הרישום ,כולל כל הכתובות ,כולל כל
הדברים .הוועדה הזאת זזה לאט ברמה שהיא לא סבירה ולא הגיונית .יכול
להיות ששווה ,או שצריך ,ג'ו ,לעשות  follow-upעל הסיפור הזה ,אבל

משה פדלון:

הבקש ה הוגשה והתקבלה ,התקיים על זה כבר דיון ,יצא פרוטוקול ,וכל מה
שצריך לעשות זה להוריד אותו למטה לפועל .אז זה סתם ככה שיהיה פה ידע
כללי על הנושא.
חברים ,כל המסמכים הרשמיים של עירית הרצליה ,כל מה שמופיע במרחב
הציבורי ,כל השלטים של נתיבי איילון ונתיבי ישראל ,הם עם  Yאחד .הייתה
יום אחד שגיאה של נתיבי ישראל ,כתבתי להם מכתב ,הם הורידו את כל
השלטים .אני מצטרף למה שמאיה אמרה .אנחנו נפנה למוסדות המדינה
שישנו את זה ,אבל כלל העירייה ,כלל השירותים שניתנים הם עם  Yאחד.
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מה שנקרא.HERZELIYA ,
דובר:

 HERZELIYAעם  Yאחד.

משה פדלון:
מאיה כץ:
משה פדלון:

כן.
כן.
חד משמעית.

יהודה בן עזרא :כן ולא עם שני  .Yרק מע"צ כותב עם שני .Y
משה פדלון :מי בעד לקבל את זה? מי בעד לקבל את ההצעה של וסרמן לפנות למשרדי
הממשלה ולתקן את השגיאה שהם הוציאו?
אורן אוריאלי :וסרמן ,כל הכבוד שהעלית הצעה שאיחדה פה את כולם .כל הכבוד לך .אם
היו רבים על זה ,היו צריכים לפזר את המועצה.
משה פדלון :נקבל את זה ,כל המועצה בעד .הצעה מספר .3
הצעה מספר  3בשם סיעות "החופש לבחור"" ,יש עתיד בהרצליה"
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
ו"-קהילת צעירים" .תעודת משפחה עירונית .מי מציג בבקשה?
איל פביאן :אנחנו נציג במשותף.
תתחיל ,אייל.
מאיה כץ:
איל פביאן :בסדר ,אני אציג וחבריי ימשיכו אם ירצו.
אייל יציג .קדימה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
איל פביאן :אנחנו הבאנו לפה בינואר הצעה לסדר ,רונן וסרמן ואני ,בנושא הזה,
כשבעצם הצענו הצעה פשוטה שהעירייה תיקח את המנגנון החוקי הקיים של
הסכמי ידועים בציבור ,שנעשים על ידי עורכי דין פרטיים וגם עמותות שונות
בארץ ,ובעצם ,מצד אחד ,גם תכיר בו ותכיר בעוד מנגנוני נישואים שהם לא
ברבנות ה ,-נקרא לזה ,ברבנות האורתודוקסית ,כמו קונסרבטיבים וזרמים
אחרים ביהדות ,וקודם כל תכיר בזוגות ובמשפחות האלה כזוגות ומשפחות
ותרשום אותם ככאלה ,לכל זכות עירונית שהיא ,ואפילו תציע שירות שיהיו
עורכי דין שהעירייה תבחר אותם ,תמליץ עליהם ,אפילו תסבסד אותם,
שיבצעו את הרישום כשירות לזוגות צעירים בהרצליה .בינואר ,בינואר,
לצערנו ,דחיתם את זה ,באותו שבוע ששר החינוך דאז ,רפי פרץ ,התבטא
התבטאות שהסעירה את המדינה בנוגע ל ...והצבענו על זה ,והטיעונים של
ראש העירייה היו שזה לא חוקי ,זה לא משפטי ,זה עניין לממשלה ,זה
פופוליסטי ,כרגיל ,וכולי וכולי .מה שקרה מאז ינואר ,זה שעיריות אחרות
בישראל אימצו את היוזמה שלנו ,חלקן,
אתה לפני תל אביב ,כן.
דובר:
איל פביאן :אני מבקש שלא תפריע לי.
סליחה.
דובר:
איל פביאן :אתה אחרי זה תענה .בסדר? אני מבין שהערב הזה הוא מאד ברוח האמנה
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דובר:
איל פביאן:
צבי וייס:
דובר:
יריב פישר:
איל פביאן:
מאיה כץ:
איל פביאן:
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שחתמנו עליה לא מזמן .כן .הכל פה ברוח האמנה הזאת .אז אנחנו העלינו
את זה ראשונים בארץ ,זאת עובדה ,אבל זה לא מה שבאמת מעסיק אותי,
זה לא מעניין אותי .מה שמעניין אותי זה שהפלתם את זה בינואר ,ושמאז
מה שקרה שעיריות גדולות אחרות קיבלו בדיוק את אותה החלטה
בווריאציה כזו או אחרת ,ולמעשה היא עברה כבר ב 2-מועצות ערים
כהחלטות מועצה ,גם ברמת השרון וגם במודיעין ,היא הונחה על שולחן
מועצת העיר בגבעתיים ונדחתה בגלל הקורונה והיא תעלה שוב ,ועיריית תל
אביב קיבלה ,למעשה ,החלטות פנימיות ברוח דומה ,למיטב ידיעתי זה לאו
דווקא במועצת העיר ,אבל זה לא משנה ,שם ראש העירייה בעצמו הוביל את
העניין .עכשיו ,השורה התחתונה זה שאנחנו יושבים פה בערב שכבר 4 ,3
עיריות בישראל מיישמות את הדבר הזה ,ומה שאנחנו מציעים ,והפעם
בשביל לא לאפשר כל מיני תירוצים ,אני אומר לכם את זה חד וחלק ,לקחנו
את אותה הצעה שעברה ,מילה במילה ,ברמת השרון ,מועצת עיר ,מילה
במילה ,והתאמנו אותה להרצליה .זה עבר את היועצים המשפטיים של רמת
השרון ,זה עבר את מועצת העיר של רמת השרון ,אי אפשר לבוא בטענות
שזה לא קביל ולא ישים וכולי וכולי ,והשורה התחתונה של ההצעה הזו
אומרת ככה :אנחנו מציעים שעיריית הרצליה תעניק תעודת משפחה עירונית
לתושבי הרצליה ,לכל תא משפחתי בכל הרכב שהוא ,גם זוגות ,וגם ,לא רק
זוגות ,אגב ,לאחרונה בית משפט בישראל הכיר גם במשפחה עם ,שלושתנית,
כן ,ואנחנו בטח לא ניכנס למקומות האלה אם בית משפט ,מה? זה משפחה
עם אמא אחת ושני אבות וילדים .עכשיו ,כן .אלה ההחלטות של בתי משפט
של ישראל.
זה גם החלטות של אנשים שבוחרים ל,...
לא ,לא ,כמובן ,אבל בית המשפט נתן לזה ,צבי ,צבי ,אני מבין שאתה מתלהב
מההצעה שלי ,אבל בוא,
אני מתלהב מהרעיונות שלך... ,
אנחנו לא נסיים פה,
הם לקחו מאיתנו דוגמה.
הרעיונות הם מאד פשוטים .מה שההלכה קובעת ,אתה יודע שלפי ההלכה יש
שלוש דרכים להתחתן,
אייל ,במקום להתווכח ,תתן ליריב גם לומר כמה מילים.
לא ,לא ,את צודקת .אז אני אקצר ואני אומר ככה .בקיצור ,אני באמת אתן
ליריב להמשיך אותי ,או למי שירצה .בעיקרון ההצעה מדברת על מנגנון
הכרה ,איך העירייה תדע במי להכיר זה מפורט בטבלה ,והזוגות האלה
יירשמו ,יהיו זכאים לכל הזכויות ,המשפחות האלה ,וההטבות ,כמו כל
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משפחה ,וכולי .יריב ,או מי שרוצה ,בבקשה.
יריב.
מאיה כץ:
יריב פישר :כמו שאמרת מקודם ,שזאת ישיבה שתירשם על שמנו כדיראון עולם ,אבל
אני חושב שהיא תירשם על שם כולנו .כי אני פה לפחות  16שנים במועצה ,או
 ,17ולא ראיתי בחיים ישיבה כמו היום ... .צבי זה במעמד אחר במדינה.
מייסד.
דוברת:
יריב פישר :אבל כאן יש הצעה שבאמת אני חושב שתירשם ,סוף כל סוף ,כהחלטה שאני
אוכל לספר לילדים שלי שהייתי חלק ממנה ,היא החלטה ששמה שוויון
בערכ ים מאד מאד חשובים שאני מאמין בהם ... ,על ראשנו ,אני מאד מאד
בעד ... ,מי עשה ,מה עשה ,מי טרח ,מי תרם ,מה תרם ,לא משנה כרגע... ,
שההצעה הזאת תעבור כי היא צודקת ,היא נכונה ,היא ערכית ,היא משהו
שכולנו ,רובנו מאמינים בו ,והיא חייבת לעבור כאן .היום יצאתם בהודעה
לתקשורת מאד יפה של חתונות ,שאמרת שאתה תבוא אליהם ,זה הצעה
נהדרת ,אם זה יהיה חתונות,
משה פדלון :אני אליך לי לחתונה ,אתם תלכו לחלק מזון קצת .הגיע זמן ש,-
יריב פישר :עזוב ,עזוב ,אני מנסה לא להיות שם ואתה מחזיר אותי לשם .אני חושב
שההצעה שלכם היום הייתה חביבה ,נהדרת ,ואם יהיה אפשר לעשות
חתונות אזרחיות זה יהיה עוד יותר נהדר .ולכן ההצעה שאנחנו מציעים
כרגע ,הצעה שאני רואה בה כבוד להיות חלק ממנה.
אני רוצה להגיד עוד משהו ,רק רגע,
מאיה כץ:
יהודה בן עזרא :רק לסבר את האוזן ,הרעיון הוא מצוין ... ,של חתונות ,כבר נרשמו  8זוגות
שפנו ,ביניהם גם יש  2זוגות מהקהילה  ,...ואנחנו בשמחה ניתן להם לעשות
חתונה .ואם הם יסכימו ,אני אקדש אותה.
באמת רצינו לראות שנותנים גם לחבר'ה האלה ל...
דובר:
יהודה ,זה נהדר .אני רק רוצה,
מאיה כץ:
יריב פישר :רגע ,רק לפרוטוקול ,כבר חיתנתי כמה זוגות ,אני מציע ,בהתנדבות ,לחתן
אותם גם כן.
גם אני חיתנתי כמה זוגות ,אני חייבת להגיד.
מאיה כץ:
דנה אורן-ינאי :אני מוכנה לעזר ל,-
אני רוצה רק להגיד משהו ,ומשה ,יהודה ,אני פונה רגע אליכם .באמת
מאיה כץ:
שבנושא הזה כל טריק שלא תביאו פה כרגע ,אנחנו נאשר אותו .אז אם
עכשיו אתם רוצים להוריד את הרעיון של האופוזיציה ואז דנה תיכף תעלה
'כאילו' רעיון של הקואליציה ואז 'כאילו' נצטרך להצביע איתה ,כדי שהיא
תקבל את הקרדיט,
דנה אורן-ינאי :אני תמיד אשמח שתצטרפו ...
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וואלה עלא כיפאק.
מאיה כץ:
איל פביאן :מה שלא כל כך נקבל זה עוד דחייה ועוד דחייה ועוד דחייה.
משה פדלון :אני לא מבין מה הסדר עדיפות שלכם .זה ברור לי מה סדר העדיפות שלכם.
אתכם לא מעניין מזון ,אתכם לא מעניין מצוקות .אתכם מעניין הדבר הזה,
משה ,די ,באמת ,לא מעניין אותנו ,אתה צודק.
מאיה כץ:
משה פדלון :כל מה שמעניין זה גלישה בים.
לא מעניין אותנו.
מאיה כץ:
איל פביאן :תנו ליהודה,
מה נסגר עם המנטרה הזאת?
תמר גרוסמן לרמן:
דנה אורן-ינאי :רגע ,אני רוצה להציע הצעה שמאיה צודקת ...
משה ,איל ,בואו .יהודה.
אהוד לזר:
יהודה בן עזרא :אני רוצה ברשותכם להתייחס לעניין הזה ,הדבר היחידי שאיל צדק,
שהעסק הזה נמשך יותר מדי זמן ,מינואר ,ואנחנו עובדים על המסמך הזה
כבר הרבה זמן ,יש לנו כמה טיוטות .אני מציע שסגן ראש העיר שהוא יו"ר
הוועדה לגאווה ,שוויון וסובלנות ,שהוא מוביל את המאבק הזה ,קצר ,כמה
מילים ,וזה דבר שחשוב לעשות אותו.
טוב ,קודם כל,
עופר:
איל פביאן :עופר ,בשביל זה אמרת שאני חייב להישאר?
כן.
מאיה כץ:
כן ,הוא רוצה שתשמע ...
דובר:
קודם כל ,קודם כל ,פביאן ,תיכף תשמע .קודם כל ,בעיתון ובפייסבוק
עופר:
העליתם את ההצעה הזו כבר לפני כמה זמן ,לפני שזה הגיע למועצה ,ושם
כתבתם שאתם מאד מודאגים מהמדד של העיר הרצליה בגאווה.
איל פביאן :אני כתבתי .לא אתם,
בסדר ,אני מבין שלחברי האופוזיציה אין תפקיד ביצועי ,והם צריכים
עופר:
להישאר בתודעה עם כל מיני דברים ולהעלות הצעות כאלה ,אבל מאיה ,תן
לי לסיים ,לא ,כי אתם אמרתם שאתם מודאגים,
(מדברים בו זמנית)
איל פביאן :אני אמרתי את זה.
תנו לי לסיים ,כולם ,כולם אמרו.
עופר:
איל פביאן :אני מודאג .אני רוצה להבין.
אז תנו לי לסיים .אז אני רוצה להגיד לך ,מאיה,
עופר:
כן.
מאיה כץ:
ולחברי האופוזיציה ,שמי שכל כך מודאג ,ויושב  10שנים במועצה ,מתוכם
עופר:
כחבר בכיר בהנהלה ,היה עושה הרבה יותר בשנים עברו ,ולא עשיתם כלום.
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באמת.
דובר:
תמתין.
עופר:
עופר ,מה רלוונטי מה היה? תסתכל קדימה.
דובר:
(מדברים בו זמנית)
יקירי ,הקהילה הגאה,
מאיה כץ:
יונתן ,מה קורה? זה לא לעניין.
דובר:
אני אסיים .תנו לי לסיים.
עופר:
(מדברים בו זמנית)
איל פביאן :אז רגע ,אתה מדבר על כולל הנהלה הנוכחית של העירייה ,עופר ,תציין את
זה .כולל ההנהלה הנוכחית.
עד שהגענו למשה,
דובר:
איל פביאן :מה זה ,משה אבל ראש עיר כבר  7שנים.
משה ועקנין :חברים ,תנו לו לסיים.
(מדברים בו זמנית)
היה אירוע ,היו כמה דגלים בעיר ,מספיק ,תן לי לדבר.
עופר:
יונתן יעקובוביץ' :אירוע ,אירוע.
תן לי לדבר,
עופר:
יונתן יעקובוביץ' ... :יונתן יסעור ,ותדבר עם האנשים פה מה אתה עשית.
תן לי לדבר .אני לא אמרתי שלא עשו.
עופר:
איל פביאן :אמרת שלא נעשה כלום .אמרת לא נעשה כלום.
אמרתי על מאיה 10 ,שנים לא,
עופר:
הקהילה הגאה היא לא רק דגל ...
מאיה כץ:
יהודה בן עזרא :עופר ,רגע ,חברים ,עופר ,דקה ,חברים ,אני מבקש ,אני מבקש ,מאיה,
מאיה ,עופר ,די .עופר ,די .אני מבקש ,נו די כבר ,עופר .אני מבקש להוריד את
ההצעה מסדר היום,
חבר'ה ,מנכ"ל העירייה מבקש לדבר.
אהוד לזר:
יהודה בן עזרא :עופר מטפל,
עופר ,סגן ראש העיר עופר ,שנייה רגע ,מנכ"ל העירייה מבקש לדבר כבר כמה
אהוד לזר:
דקות.
יהודה בן עזרא :אני מבקש ,נו באמת ,אי אפשר ככה .אתם ,כל ההתנהגות שלכם ,כל
ההתנהלות של כולכם ,לא מכבדת את הדבר הזה .אני מבקש להוריד את
ההצעה מסדר היום .עופר מטפל בזה ,ובישיבת המועצה הבאה,
אני מודע ,התהליכים שקורים בערים אחרות מודעים ,ישבתי גם עם איתי
עופר:
פנחס ,ואני יודע הכל ,אנחנו יודעים ,יש  ,...רק להזכירכם שקרה פה משהו
שלא קרה בהרצליה ,שבהסכם הקואליציוני מר"צ ,התנועה הירוקה ,ביקשה
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להקים ועדה שלא הייתה קיימת פה ,מאיה ,לא בתקופתך ,ולא בתקופה לפני
זה.
קדימה ,אני הייתי ראש העיר? יש לי  ...ראש העיר?
מאיה כץ:
אפילו לא ביקשת את זה.
עופר:
אתה תוקף את כולם .אתה לא מסוגל להסתכל על עצמך ולהגיד 'אני מצביע
מאיה כץ:
נגד' .זו הבעיה שלך.
אני לא תוקף ,אני אומר לך שאני עובד.
עופר:
אז יונתן לא בסדר .משה לא בסדר.
מאיה כץ:
לא אמרתי לא בסדר.
עופר:
אני לא בסדר .יריב לא בסדר .עופר לוי... ,
מאיה כץ:
עופר ,תן למנכ"ל העירייה לדבר.
אהוד לזר:
דנה אורן-ינאי :אני רוצה לומר משהו.
כמובן שהוועדה הזו הוקמה,
עופר:
 ...גם מנכ"ל העירייה לא בסדר .אתה לא בסדר ,יהודה .היחיד שבסדר זה
מאיה כץ:
עופר לוי.
כמובן שהוועדה הזו הוקמה ,תני לי לסיים ,גברת כץ,
עופר:
אני מקשיבה.
מאיה כץ:
תני לי לסיים.
עופר:
אבל בגלל שאתה תוקף אותי אז גם אני תוקפת אותך.
מאיה כץ:
אני אומר ,כמובן שהוועדה הזו הוקמה בתמיכה של ראש העיר ,ואחר כך היו
עופר:
דברים מובנים שלא קרו בתקופה שלך ,גברת מאיה,
מעולם ,מעולם לא קרו בעיר.
דובר:
 ...וואטסאפ של הקהילה של מחזיקי ...
עופר:
(מדברים בו זמנית)
וראית איך מפרגנים בהרצליה?
עופר:
עופר ,אתה יודע מה אני אמרתי ליונתן יעקובוביץ' לפני יומיים? שאני לא
מאיה כץ:
רוצה להביך אותך על כל האפס עשייה שאתה עושה.
על כל האפס?
עופר:
כן.
מאיה כץ:
בואי תקראי את ה,-
עופר:
אני לא עומדת בקבוצת וואטסאפ ...
מאיה כץ:
איל פביאן :תדבר בעד עצמך ,לא מה היא לא עשתה .מה אתה עשית.
מה אני עשיתי?
עופר:
איל פביאן :אנשים קטנים עושים צל גדול כשהשמש שוקעת ,עופר לוי .אנשים קטנים
עושים צל ענק ,ענק ,ענק.
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משה פדלון :חברים ,עופר ,תעצור .קדימה .מנכ"ל העירייה.
איל פביאן :מה את פונה למשה ,תפני למי שיושב לידך.
תן ליהודה.
דובר:
משה פדלון :עופר ,עופר.
משה ועקנין :בואו נעצור פה ,נו ,די.
משה פדלון :עופר ,בבקשה.
משה ועקנין :בוא נעצור פה ,נו.
דנה אורן-ינאי :אני מבקשת לקיים דיון,
יהודה בן עזרא :אני מצטער ,אבל אני תמיד אומר את האמת שלי ,אני חושב שכל הדיון עם
עופר היה מיותר לחלוטין ,וכל ההתנגחויות האלה לא הוסיפו כבוד לאף
אחד .את הדבר הזה צריך לעשות ,אתה כיו"ר ,אני מציע להסיר את ההצעה
מסדר היום ,ויו"ר הוועדה הזאת ,בישיבת מועצה הבא יביא את מה שהוא
מוביל בימים האחרונים.
משה פדלון :מי בעד להסיר את זה מסדר היום?
איל פביאן :רגע ,יהודה ,הוא מוביל את זה רק בימים האחרונים? אחרי שנה וחצי,
משה ועקנין :הצבעה ,הצבעה ,גמרנו ,זהו .לא פותחים ,אין דיון .זה לא נפתח לדיון.
חברים ,לפי הכללים אין דיון.
אהוד לזר:
משה ועקנין :אין דיון ,הצבעה .הצבעה ,זה הכל.
משה פדלון :מי בעד הצבעה,
שמי ,אנחנו מבקשים שמי.
דובר:
משה פדלון :ג'ו ,תתחיל להקריא .תתחיל .מי בעד להסיר מסדר היום.
(מדברים בו זמנית)
משה פדלון :עופר ,מספיק.
לא שומעים אותך ,ג'ו.
דובר:
ראש העירייה ,אני רוצה להציע משהו.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :אופוזיציה  ,...תתביישו לכם.
יונתן יעקובוביץ' :אנחנו נתבייש?
משה פדלון :תקופה כזאת קשה,
איל פביאן :משה ,די .די ,משה ,אתה ליבית .לא אנחנו.
מה עכשיו קשור התקופה הקשה?
תמר גרוסמן לרמן:
אפשר להצביע בבקשה? אפשר להצביע בבקשה?
דובר:
משה ועקנין :די ,כבר עשר בלילה ,די ,בוא נצביע כבר ,די.
איל פביאן :עופר צועק כל הזמן.
אני לא צועק.
עופר:
משה ועקנין :בוא נצביע כבר ,איל.
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אבל זה נשמע כמו איזה תקליט שבור .התקופה הקשה ,התקופה
תמר גרוסמן לרמן:
הקשה ,התקופה הקשה ,אולי מספיק?
משה ועקנין :ג'ו ,הצבעה ,נו .נו ,אז תצביע.
(מדברים בו זמנית)
אתה לא מסוגל לסבול שיש לך אופוזיציה.
דובר:
ג'ו ,תפוס קונטרול.
אהוד לזר:
הצבעה על ההצעה לסדר .אם תצביעו בעד ,יהיה דיון ,לא תצביעו
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
בעד ,לא יהיה דיון.
דנה אורן-ינאי :אני חושבת שאין מה לעשות דיון ,כי זה ...
דנה ,זה בטיפול כבר מחודש ינואר.
דובר:
ג'ו ,ג'ו ,תעשה הצבעה בבקשה.
אהוד לזר:
איל פביאן :ג'ו ,יש הצבעה שמית ,תעבור בבקשה מההתחלה ודי.
משה ועקנין :הוא עושה שמית ,די.
משה פדלון :ג'ו ,הצבעה שמית.
מר פדלון ,בבקשה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :אני בעד להסיר.
בעד להסיר.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
הגברת פרישקולניק?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
איה ,תורך.
מאיה כץ:
איה ,לא שומע.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
...
איה פרישקולניק:
מה איה אמרה ,אני לא מצליח לשמוע אותה?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
איה פרישקולניק :בעד.
בעד .תודה .איתי ,איתי צור?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
בעד.
איתי צור:
בעד .מאיה?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
נגד להוריד מסדר היום.
מאיה כץ:
נגד להוריד מסדר היום .גרי?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
נגד להוריד מסדר היום.
גרי גוזלן:
נגד להוריד .יונתן יעקובוביץ'?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יונתן יעקובוביץ' :נגד.
נגד .תודה .תמר.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
נגד.
תמר גרוסמן לרמן:
נגד .עופר לוי?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
בעד.
עופר:
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בעד .דניאל איננה .יונתן יסעור?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יהונתן יסעור :כן ,ג'ו ,הלו.
יונתן בעד?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יהונתן יסעור :כן.
יריב?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יריב פישר :נגד להסיר.
נגד להסיר .רונן.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
רונן וסרמן :נגד להסיר מסדר היום.
נגד להסיר .משה ועקנין?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה ועקנין :בעד להסיר מסדר היום.
בעד להסיר .צבי ,לא שומעים אותך.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
לא שאת אתה שם שלו.
מאיה כץ:
לא אמרת לי בכלל.
צבי וייס:
צבי?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
צבי נגד.
דוברת:
צבי ,הרשל ,הרשל ... ,כן או לא? להסיר או לא?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
הוא מתלבט ,הוא מתלבט.
דובר:
אין לך מה להתלבט ,זה יעבור ,בישיבה הבאה זה יגיע.
דובר:
קוממי איננו .דנה?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
דנה אורן-ינאי :בעד חתונות ,בעד היוזמה המטופלת ,ובעד להוריד מסדר היום.
תודה .אורן?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
אורן אוריאלי :בעד ומחכה בקוצר רוח להצעה,
תודה .איל?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
איל פביאן :אני נגד.
נגד .אני מיד סופר את הכל ואומר לכם מי נגד מי .בעד?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
דנה אורן-ינאי :בעד חתונות זה רק אני ,לדעתי.
יהודה בן עזרא :רק דקה ,חברים ,כיוון שהשעה עשר ,אתם צריכים לעשות הצבעה שאתם
ממשיכים את הישיבה עד אחד עשרה .מי בעד להמשיך את הישיבה עד שעה
אחד עשרה?
כולם בעד .פה אחד.
מאיה כץ:
יהודה בן עזרא :כולם בעד ,פה אחד?
משה פדלון :כולם בעד.
דנה אורן-ינאי :אני נגד ,הבירה סגורה.
ג'ו ,אתה יכול להקריא עוד פעם את השמות של בעד ונגד?
מאיה כץ:
משה פדלון :מאיה ,זה לא יפה מה שאת עושה,
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מה אני עושה?
מאיה כץ:
משה פדלון :מאיה ,אם את רוצה לשבש את כולם ,המועצה תמשיך בדרך הזו .זה ,מה
שאת עושה ,לא מכבד ,לא מכובד,
משה ועקנין :אל תתייחס לזה.
משה פדלון :תתביישו לכם שוב .בושה וחרפה.
כן .אחרי שהורדת את ההצעה מסדר היום אתה יכול ל...
מאיה כץ:
משה פדלון :תמשיך ,ג'ו ,אתה לא חייב לענות .תעבור להצעה לסדר הבאה.
הצעה לסדר של גב' גרוסמן,
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
מה התוצאה ,ג'ו?
דובר:
משה פדלון :תתביישו לכם .חברי האופוזיציה .אתם נציגי ציבור? אתם מחבלים בציבור.
אתם מחבלים בעבודת העירייה.
...
מאיה כץ:
מה התוצאה ,ג'ו?
דובר:
(מדברים בו זמנית)
אוקי ,אפשר להתחיל את ההצבעה בבקשה?
אהוד לזר:
משה פדלון :הוא סיים את ההצבעה .ג'ו,
אוקי ,יש עוד נושאים על סדר היום?
אהוד לזר:
לא יודעת... ,
תמר גרוסמן לרמן:
משה פדלון :תורידי.
לא ,לא ,בא לי לדבר עליה ,כי אני רוצה לדבר גם על הנושאים
תמר גרוסמן לרמן:
הערכיים ולא רק על הנושאים הלוגיסטיים של זה.
משה פדלון :בבקשה ,בבקשה .מחבלים בעבודת העירייה .תמשיכו.
אז הועלתה כאן שאילתה של מר פביאן בנושא שנת הלימודים
תמר גרוסמן לרמן:
הבאה ,ואני עדיין רוצה לדבר על הנושא הזה כי באמת הקורונה כאן
להישאר ,והשנה האחרונה הביאה עימה אתגרים רבים גם בכל הנוגע
למערכת החינוך .ברמה הארצית אנו עדים למדיניות סותרת ומבלבלת
המשתנה תדיר ומשדרת תחושה של חוסר ניהול ושליטה .ולעניות דעתי אל
לנו לסמוך על תכנון מסודר והוראות ברורות מהשלטון המרכזי וצריכים
לקחת את האחריות על היערכות לפתיחת שנת הלימודים בהרצליה על ידי
השלטון המקומי .וממדינות אירופה שצלחו את החזרה מהבידוד הביתי
למערכת החינוך ניתן ללמוד כי הן עשו זאת בצורה הדרגתית ומבוקרת תוך
כדי הקטנת מספר התלמידים בכיתה( .בנוסף לחבישת מסיכות ושמירת
מרחק) .וכיוון שברור שאין לנו אפשרות לבנות עשרות כיתות נוספות
במיידית ,על מנת להקטין את מספר התלמידים אז הפתרון האפשרי שברור
לכולנו הוא באמת הלימוד בקפסולות ומעבר למה שדובר כאן קודם
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לוגיסטית ,יש הרבה מחקרים מהתקופה האחרונה שמדברים על הנושא הזה
של למידה היברידית ,שחלק ממנה מתקיים במסגרת בית הספר וחלק בבית,
ודוחות ,אני רוצה להתייחס פה לאיזה דוח אחד של חוקרים מהרווארד ו-
 MITשמתבסס על רעיונות של בעלי עניין ,אם זה תלמידים ,הורים ,מנהלים,
בין אם קובעי מדיניות ברשויות ,זה יזמי חינוך ,שמציג  7עקרונות פעולה
מומלצים .עכשיו ,עד היום באמת טיפלו בנושא ,בצדדים הטכניים של החזרה
לבית ספר ,אם זה שמירת מרחק ,אם זה היגיינה ,וזו תגובה למצב ,ולא
הובלה מתוך תכנון חשיבה קודמת .ואני רוצה שנדבר גם על הצדדים הרכים,
אני לא הולכת לשטוח את כל שבעת העקרונות ,אבל חשוב לי להתמקד בזה
שאם ילדים ילכו מספר ימים ,או למשל יומיים בשבוע ,לבית ספר ,אז בעצם
הזמן בבית ספר הולך להיות שווה זהב .מערכת היחסים הולכת להיות בסיס
של החינוך בבית הספר .וסדרי העדיפויות צריכים להשתנות ,כמו שיטת
הלימוד ודרכי הלמידה ,והאתגרים מאד גדלו ,המשאבים כנראה יקטנו ,צריך
לעשות פחות דברים אבל יותר טוב ,ואנחנו צריכים לבחון את כל נושאי
הלימוד ולהחליט מהם הנושאים שהם באמת ,שבמסגרת nice to have

ואפשר אולי לוותר עליהם כרגע ,לבין נושאים מהותיים וחיוניים ,או נושאים
שבנויים על ידע קודם ,ודורשים רציפות והמשכיות או מיומנויות שחשוב
לתרגל ,ואנחנו צריכים לבנות תכנית למידה תוך התמקדות רק במה שחשוב.
עכשיו ,אני יודעת שמאז שכתבתי את ההצעה הזאתי אז גם המדינה כנראה
הבינה שזה באמת הכיוון ,ופרסמו עדכונים בנושא ,ועדיין ,כמו שראינו
לאורך הדרך מתחילת המגפה ,לרשות המקומית יכולת להשפיע מהותית
ולשנות את פני התחלואה ע"י מתן הוראות ברורות .בגלל זה אני מציעה
בזאת לא לחכות למשרד החינוך ולהכין תכנית מגירה לפתיחת שנת
הלימודים שתתאפשר הקטנת כיתות לשמירה מיטבית על בריאות הילדים
והאוכלוסייה בעיר .תוך כדי זה אני רוצה שתציגו תכנית עירונית שתאפשר
להורים למספר ילדים להיערך מראש גם מבחינה לוגיסטית ולחסוך מהם
את חוסר הוודאות .התכנית הזו תובא להצגה בפני מועצת העיר במהלך
חודש אוגוסט ,והוצאתה לפועל כמובן נתונה בידי הרשות בהתאם למצב
התחלואה.
משה פדלון :טוב ,אני אתן תשובה .אני הנחיתי את ראש אגף החינוך לפני כחודש ימים
להכין תכנית .אגף החינוך נערך לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א כולל
פדגוגיה לוגיסטית תחזוקתית .התכנית מורכבת והיא תאפשר מענה לכל
שכבת הגיל .מנהל אגף החינוך יציג את התכנית בהמשך אוגוסט ספטמבר,
כאן במועצה?
תמר גרוסמן לרמן:
משה פדלון :כן ,כן ,בוודאי .עם זאת ,צריך לציין שמשרד החינוך נערך לפתיחת שנת
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הלימודים .אנו ממתינים להחלטה סופית כשזו תהיה ,נתייחס בהתאם .מי
בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?
לא ,אולי היא מושכת.
צבי וייס:
משה פדלון :או שאת מושכת.
ככל שיש תכנית והיא תוצג כאן ,אני אמשוך את ההצעה.
תמר גרוסמן לרמן:
משה פדלון :יש תכנית והיא תוצג למועצה.
יש ,תמי ,יש.
אהוד לזר:
...
מאיה כץ:
משה פדלון :בבקשה?
אני רק אומרת ,אמרת 'אוגוסט -ספטמבר' ,ובספטמבר מתחילים ללמוד,
מאיה כץ:
משה פדלון :באוגוסט היא תוצג לכם.
בעצם בישיבת מועצת העיר הבאה.
מאיה כץ:
משה פדלון :בוודאי .חד משמעית.
אבל באמת שהיא תתייחס גם לנושא ,בכל זאת ,הפדגוגי ,ולא,
תמר גרוסמן לרמן:
משה פדלון :התכנית מפורטת ותוכלו להעיר עליה.
את צודקת במאה אחוז.
אהוד לזר:
תודה רבה.
תמר גרוסמן לרמן:
תמי ,את מורידה את ההצעה?
אהוד לזר:
אכן.
תמר גרוסמן לרמן:
תודה רבה.
אהוד לזר:
 ...ראש העיר ,שנקבל תכנית לפני ,שנוכל גם להגיע עם הצעות.
מאיה כץ:
משה פדלון :מאה אחוז ,בשמחה רבה .בבקשה ,ג'ו ,תב"רים.
יש משרד חינוך ,הכל ברור ,ועדיין ,דרך אגב ,ההיערכות בעיר הזאת
תמר גרוסמן לרמן:
הייתה היערכות מצוינת ,גם בתקופת התחלת המגפה ,ויש לנו הרבה יכולת
לשנות ולעשות.
משה פדלון :ההיערכות לא טובה בסיוע לנזקקים .תמשיכו .ג'ו ,תב"רים.
כ .אישור תב"רים
אישור תב"רים .לאשר עדכון תקציב פיתוח  2020של תב"רים מעבר
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
לתוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת  2020בסכום כולל של ₪ 5,610,000
ממקורות המימון כדלקמן ,יש לנו אותם פה מול העיניים .קרן עבודות
פיתוח ,4,350,000 -קרן עודפי תקציב רגיל  .1,00,000אחרים 260,000 ,שקל,
סך הכל  5,610,000שקלים.
משה פדלון :חברים ,יש שאלות?
יונתן יעקובוביץ' :כן ,יש לי הערה .התב"ר מורכב מכמה דברים.
איפה ,מה ,לקחת לנו את הטאבלט?
מאיה כץ:
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יונתן יעקובוביץ' :התב"ר מורכב מכמה דברים.
יש פה טאבלטים.
דובר:
יונתן יעקובוביץ' :התב"ר מורכב מכמה דברים .אפשר? התב"ר מורכב מכמה דברים ,דברים
שבאמת אני חושב שהם חשובים ,תוספת שש כיתות לימוד ,כיתות גן ,יש פה
עניין של התחדשות עירונית שאני פחות מבין ,אבל בתוך התב"ר הזה שהוא
בסך הכל  5ומשהו מיליון שקלים ,רואים כמיליון שקלים שרוצים לאשר
לתב"ע חוף הים כדי להמשיך בתכנית של בניית שוברי הגלים והנדל"ן
המטורף שרוצים לבנות בעורף החוף ,ואני ,לפחות מצידי ,אאשר את כל
העניין של התב"רים למעט העניין של חזית חוף הים ,וזה בהתאם גם
למדיניות שראש העיר אמר בתחילת תקופת הקורונה ,שמה שהכרחי ילך
ומה שלא הכרחי לא ילך .אז אם העניין הזה של חזית חוף הים הוא דבר
הכרחי מבחינת ראש העיר ,צר לי ,אבל זה עצוב.
משה פדלון :אוקי .עוד חברים ,מי בעד?
איל פביאן :אני מצטרף ,כמו שעשיתי בוועדת הכספים ,והצבעתי נגד התב"ר הזה של
חזית חוף הים ,אני גם עכשיו,
משה פדלון :אנחנו ,כבר אני אומר ,אנחנו נצטרך להגדיל אותו בפעם הבאה.
איל פביאן :אתה יכול להגדיל אותו ,אתה גם יכול לגבות עוד ארנונה מהתושבים.
משה פדלון :הכל בסדר ,מר פביאן.
איל פביאן :נכון .הכל בסדר.
משה פדלון :הכל בסדר .מי בעד?
איל פביאן :ניפגש בחלוקת מזון.
משה פדלון :מי בעד הצעת הגזברות ,מי נגד?
לא ,משה ,אנחנו בעד פרט לסעיף הזה ,שלסעיף הזה אנחנו מתנגדים.
מאיה כץ:
משה פדלון :אתה שומע ,ג'ו ,תרשום ,הם בעד ,אתם כולם בעד? אדון ,גם ,אוריאלי ,אתה
בעד הסעיף הזה?
אורן אוריאלי :לא הבנתי ,אני במעמד נפרד?
יונתן יעקובוביץ' :יש סעיף ,אני אסביר עוד פעם ,יש סעיף בתוך התב"ר,
אורן אוריאלי :אני מחכה לשמוע מה להצביע ,אני מצטרף למה שהם אומרים .אם ככה
שואלים אותי אני אצטרף למה שהם אומרים.
משה פדלון :מבחינתי אתה יכול לעבור לאופוזיציה.
אורן אוריאלי :כבר שמת אותי יושב באופוזיציה ,זה בסדר .אין בעיה.
משה פדלון :אתה באופוזיציה.
אורן אוריאלי :תודה רבה ,רק תקבע את זה.
משה פדלון :זה מתאים לך.
אורן אוריאלי :תשלח לי הודעה רשמית גם ,בבקשה.
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משה פדלון :אני אשלח לך הודעה רשמית.
אורן אוריאלי :תודה רבה ,אני מודה לך .אני מחכה לזה הרבה זמן.
משה פדלון :אתה לאורך זמן ...
אורן אוריאלי :אני מודה לך .אתה גם תקבע את זה ,באמת ,אדוני .תודה רבה לך.
משה פדלון :הכל בסדר.
אורן אוריאלי :כן.
משה פדלון :תהיה לך חברה נחמדה.
אורן אוריאלי :תודה רבה .אל תדאג .אני אהיה במעמד משלי .ואז אתה תתחיל לשמוע
דברים על חינוך .בוא נראה אותך שומע דברים על חינוך עוד מעט .אתה יודע
איך אני מנסה לכבד אותך עד עכשיו? אבל אם אתה רוצה שאני אשב פה ואני
אצביע כמו איזה ,אתה יודע מה ,אתה חושב שאני אצביע כל דבר איתך ,יש
לך טעות קשה .אבל תמשיך להסתובב עם הצופים לבד בזמן שיש מחזיק תיק
של החינוך הבלתי פורמלי שאתה עושה שם מה שאתה רוצה ,הייתי שם יותר
ממך ,אל תשאל .כל מקום שהייתי ,הייתי מיד אחריך .אל תשאל .אפילו
הצטלמתי פחות.
משה פדלון :אוקי .מי בעד ,שוב ,מי בעד ,שירימו את היד?
לא ,תרשמו לפרוטוקול.
מאיה כץ:
משה פדלון :כולם בעד למעט חזית הים.
יונתן יעקובוביץ' :ממש לא ,אבל רגע ,אני לא בטוח שיש לכם רוב בכלל.
רגע ,רגע ,שניה .בוא נעשה הצבעה.
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' :אהוד ,בוא תעשה שנייה איזה סקירה.
חברי ,כל מי ש,-
אהוד לזר:
יונתן יעקובוביץ' :חברי האופוזיציה מתנגדים ,חברי האופוזיציה ,ולפי הבנתי גם אורן
אוריאלי ,מתנגדים לתב"ר של חזית חוף הים בלבד.
בעצם כולם הצביעו בעד ,חברי האופוזיציה הצביעו בעד למעט,
אהוד לזר:
משה פדלון :כולל חבר אופוזיציה אורן אוריאלי .קדימה.
אורן אוריאלי :תודה רבה .רק מכתב רשמי ,בבקשה.
משה פדלון :תקבל ,זה בסדר.
אורן אוריאלי :תודה רבה.
משה פדלון :חשבתי אותך יותר רציני.
אורן אוריאלי :זה ייתן לנו פתח ליחסים נורא נחמדים ... .בינינו עד עכשיו.
איל פביאן :אנחנו נקבל את אורן בשמחה לאופוזיציה.
אורן אוריאלי :לא ,לא ,לא .אל תעשה לי את זה .אני לא צריך את זה ,תודה.
הוא לא צריך אותך.
דובר:
משה פדלון :חברים ,מספיק .פופוליזם זהו .תתביישו לכם.
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חברים ,השעה מאוחרת ,כולם רעבים ,אנחנו ,די ,בוא נעצור את זה .אני
אהוד לזר:
מבקש ,מר פביאן.
משה פדלון :אני בטח איתכם לא הייתי יוצא למלחמה.
איל פביאן :אנחנו לא זקוקים לך,
משה פדלון :אני בטח אותכם לא הייתי לוקח למלחמה.
מה זה ,מה קורה פה היום? מה הוא רוצה היום?
דובר:
משה ועקנין :הלאה ,חברים ,בוא נמשיך.
אפשר הלאה?
אהוד לזר:
משה פדלון :כן ,סגירת תב"רים ,ג'ו.
ח .סגירת תב"רים
סגירת תב"רים –  ,2020לאשר סגירת  6תב"רים שהסתיימו/לא
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
נוצלו בשנת  2020והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 38,802
 .₪המסמכים מולכם בפירוט .מי בעד?
כולם פה אחד ,נו.
דובר:
משה פדלון :מי בעד? פה אחד .בבקשה .הצעות שינויים מהעברה להעברה.
דברו איתי בקול רם ,אני לא רואה אותכם .זה זום.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה ועקנין :פה אחד אמרו ,נו.
ט .הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ו.
הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
שינויים -ו ,יש לכם את זה מול העיניים ... ,רוני חדד?
כן ,אני רק רציתי לציין במשפט קצר שאנחנו מביאים כרגע לאישור מועצת
רוני חדד:
העיר בשלב הזה קידום של כ 18-מיליון שקל שהוא בעצם מהווה את
החיסכון שהעירייה מבצעת בתקציב ההוצאות .מאחר ואנחנו עדיין בעיצומו
של המשבר הכלכלי ועוד לא יודעים מה יהיו בוודאות נתוני הגבייה ,בטח לא
בשלב הזה אלא רק בחודשיים הקרובים ,אז כרגע בשלב הזה אנחנו מביאים
אישור ואת הצמצום וההתייעלות שהעירייה מבצעת בימים האלו ,ובעתיד,
כמובן ככל שנצטרך ,נעביר עדכון .. .המספרים של העירייה .עוד דבר נוסף,
ברשותך ,ג'ו.
כן ,סליחה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
כן .דבר נוסף -מעבר לפירוט שנמצא כאן לפני חברי המועצה להצעת
רוני חדד:
השינויים ,יש עוד שני עדכונים שלא נמצאים פה .עדכון ראשון -תמיכה
באגודות ספורט תחרותי .ביולי  ,'20לפני כמה ימים ,המועצה ,וועדת
התמיכות המקצועית אישרה מתן תמיכה לבני הרצליה כדורסל גברים בגין
העפלתם מהליגה הלאומית לליגת העל של  25,000שקל .ובוועדת הכספים,
ב 28-ביולי ,אישרנו רק  400,000שקל ,כלומר ,צריכים להגדיל את התמיכה
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ב 25,000-שקל .אין פה השפעה על התקציב מכיוון שזה יוצא מהרזרבה .דבר
נוסף ,תמיכה בתנועות הנוער ,וועדת הכספים אישרה קיצוץ של 15%
מתקציב תמיכות בתנועות הנוער בסך של .₪ 270,000
לא ,אני לא,
מאיה כץ:
הקיצוץ,
רוני חדד:
רוני ,שנייה .בנושא תמיכות ,כל מי שיש לו ניגוד עניינים,
אהוד לזר:
זה תמיכות עכשיו? אבל היה לי שאלות עוד על הצעות שינויים.
מאיה כץ:
משה פדלון :זה לא תמיכות ,אנחנו מדברים על הצעות העברה .רוני,
יהודה בן עזרא :מאיה ,זה לא תמיכות ,רק  ...זה לא הגיע לשאלה של התמיכות .זה כן
עניין של התמיכות אבל בהקשר אחר .אנחנו קיצצנו מתנועות הנוער 15%
אבל לאחר שפנו מספר חברי המועצה וגם לאחר שראינו את המכה שהצופים
מקבלים במישור הארצי ,אז החלטנו לא להוריד את ה .15%-זה כל העניין.
והנושא של הספורט -הורדנו .15%
אבל רגע ,אנחנו עוד לא שם ,נכון?
מאיה כץ:
יהודה בן עזרא :לא ,אנחנו נגיע להצבעה .אנחנו עוד לא שם.
אני רוצה להגיד כמה דברים ואני לא,
מאיה כץ:
רגע ,רגע ,עוד משפט ,ברשותך ,מאיה .עוד משפט אחרון .רק לעדכן שהקיצוץ
רוני חדד:
בהכנסות בארנונה יהיה  ₪ 15,510,000ולא  ,15,780,000בעקבות ה270,000-
של תנועות הנוער ,ואז השינוי במסגרת התקציב יהיה  983,525,000שקל ,זה
מסגרת התקציב המעודכנת .תודה.
תודה רוני.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
אני קראתי את כל ההזזות ,שינויים ,את כל סעיף ט' ,ובגדול ,למיטב הבנתי,
מאיה כץ:
לקחתם בעצם את כל ספר התקציב ,יהודה ,תתקן אותי ,או רוני ,איפה שאני
טועה ,ועשיתם את החיתוך הרוחבי .אבל ברגע,
לא ,לא ,לא.
רוני חדד:
יהודה בן עזרא :לא נכון .לא רק.
זה מה שרציתי להגיד .שנייה .כי מה שרציתי להגיד ,עברתי פה על כל מיני
מאיה כץ:
סעיפים ,והיו סעיפים שהם בכלל לא רלוונטיים ,כלומר ,הסבירות שמשהו
מהם בכלל יקרה בחודשים הקרובים ,שתתקיים ,היא לא קיימת .היו
סעיפים שכבר מזמן סיימנו את הפעילות שלהם או לא התקיימו ,אוקי? ויש
סעיפים שדווקא ההורדה בהם היא דווקא משמעותית לתקופה הזאת .אז
היה לי חשוב רגע להבין ,כי באמת עברתי סעיף סעיף ,יש לי פה גם כל מיני
דוגמאות אבל אני לא רוצה להיכנס לזה ,סתם אני יכולה לתת לכם דוגמה,
שאחד מהאירועים ,אני בכוונה גם לא אנקוב בשמו כי חלילה יחשבו פה שאני
נגדו ,מה שלא ,שלא התקיים ,וככל הנראה גם לא יתקיים,
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תגידי מה.
דובר:
לא ,לא רלוונטי .אני לא רוצה לעורר כרגע את השיח הזה אז אל תעוררו
מאיה כץ:
אותו .אני רוצה לדבר על העיקרון .אוקי?  ...הוא תקציב מאד גדול ,אז אני
כאילו לא מצליחה להבין ,אתה מבין? כי לדוגמה ,סתם אני אתן לך דוגמה,
עשיתם ,נגיד ,לצורך העניין ,קיצוץ ,נגיד ,סתם דוגמה ,אגף  ,81סעיף ,752
פרק  817800בנושא של ליווי היסעים בחינוך המיוחד .עכשיו ,גם הממשלה
מדברת לאורך כל הזמן ,שנושא החינוך המיוחד לא יקוצץ .אז למה נגיד
סעיף כזה בסוף כן מקבל קיצוץ,
יהודה בן עזרא :לא קוצץ .מאיה ,לא קוצץ .לא מתאים לך לשאול את השאלה הזו.
אז אני יודעת,
מאיה כץ:
יהודה בן עזרא :אז אני אסביר לך את העקרונות של הקיצוץ.
לפי היחס שנשאר מבחינת החודשים עד לסוף השנה?
מאיה כץ:
יהודה בן עזרא :חודשיים לא היו הסעות בחינוך המיוחד ...
מה?
מאיה כץ:
יהודה בן עזרא :לא היו הסעות של חינוך מיוחד חודשיים .לא היו לימודים.
הקיצוץ של הקורונה... ,
דובר:
יהודה בן עזרא :לא היו  ...של הקורונה .אני אסביר לך ,הקיצוץ נעשה ככה,
כן.
מאיה כץ:
יהודה בן עזרא :פעם אחת הוא קוצץ ,דברים שלא נעשו,
נכון.
מאיה כץ:
יהודה בן עזרא :בתקופה בגלל הקורונה.
אני יודעת ,אגב ,יש שם כל מיני סעיפים שלמרות שאנחנו יודעים שלא נעשו,
מאיה כץ:
התקציב עדיין נשאר שם ,אז זה מראה ,נגיד ,סתם ,במקום  ,100זה מראה ...
יהודה בן עזרא :אני יודע למה את מתכוונת ,ובלי שאת נכנסת לפירוש ,בלי שאת מזכירה
את הנושא ,אני יודע למה את מזכירה את הנושא ,אני אתייחס לזה ,גם אני
לא אזכיר .אל"ף ,קיצצנו דברים שלא התקיימו .בי"ת ,קיצצנו באירועים
שלא התקיימו ,אבל יש אירועים שהיו מחויבים הכנה ,שעל ההכנה עבדו,
ולכן צריך להיות שם כסף בשביל לשלם .הסעיף השלישי בקיצוץ ,על מנת
להגיע מספר שרצינו להגיע ,קיצצנו בתקציבי הפעולה הרוחבית עוד  .5%זה
שלושה סוגים של קיצוצים.
זהו ,אז אני שואלת ,סתם ,אני אתן לך עוד משהו ,שדווקא זה ,נגיד ,אין לי
מאיה כץ:
בעיה להגיד אותו בקול רם .בסדר? קול הרצליה כבר ממזמן נסגר .אבל
התקציב לפרסום עיתונות  ...שלך ,נשאר שם סעיף כסף מלא .אז מה באתי
להגיד? אני לא הצלחתי להבין במה קוצץ בעצם ובמה לא קוצץ ,כי אמרתי,
אוקי ,אם הלכתם על קיצוץ רוחבי ,לצורך הענין ,הכל ,30 ,20 ,15 ,לא משנה
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האחוזים ,אני יכולה להבין שפה הייתה טעות ופה הייתה טעות ,אבל ניכר
שיש פה ,ובגלל זה אני אומרת ,יהודה ,תסתכל ,זה פשוט ,עוד פעם ,אנחנו,
אני לפחות ,אני אתן לזה את התמיכה ,אבל יש פה המון המון סעיפים שלא
קיימים יותר במערכת או שאין להם תכלית ביצוע ,מעבר למה ששולם ,והם
עדיין מתוקצבים פה אגב ,בתקציבים מאד גבוהים .לעומת זה ,לעומת זה יש
פה תקציבים ,סתם אני אתן לך דוגמה ,נגיד בנושא החיילים .אוקי? חיילים,
אגב ,גם בשגרת קורונה ולאורך כל התקופה הזאת ,לא הפסיקו את הפעילות
שלהם .לא קרה שום דבר .נהפוך הוא ,כן? עוד פועלים עכשיו  21יום ,הם
חוזרים ,משתחררים והכל ,ונגיד שהם הורידו ,אז יש פה איזה חוסר ...
בסעיף.
איזה סעיף?
רוני חדד:
יהודה בן עזרא :לא ,לא ,בוא לא ניכנס לזה .אני ,מאיה ,סיימת לשאול? אני אענה לך.
כן ,רוני ,תאמין לי ,אני כתבתי פה רשימה של  100סעיפים ,ובהתאם לרוח
מאיה כץ:
הישיבה ,אני מעדיפה לא להיכנס סעיף סעיף ,אני מעדיפה להגיד את חתך
העקרונות כדי להסביר את המסר בצורה הזאת .אתה מבין למה אני
מתכוונת?
יהודה בן עזרא :אני רוצה להתייחס לזה ככה :למרות ש ...אנחנו ,שעסקנו בעניין הזה,
מושלמים וחפים מטעויות ,ואנחנו עושים את הכל על הצד הטוב ביותר,
ברור לי ,אין לי ספק.
מאיה כץ:
יהודה בן עזרא :נתת כמה דוגמאות ,שלמשל קול הרצליה שווה בדיקה ,אני אשמח לראות,
שתעבירי לי את הסעיפים שאת חושבת שלא התייחסנו אליהם בצורה נכונה,
אני מבטיח שאני אעבור על זה ,ואם יש משהו שצריך לתקן אנחנו נתקן.
בסדר גמור ,תודה רבה.
מאיה כץ:
יונתן יעקובוביץ' :מאיה ,לי בוועדת הכספים היו כמה שאלות כמו שאת מעלה ,וניתנו
תשובות מאד קונקרטיות.
לא ,אני ,אין בעיה ,יונתן .מה שבעצם שאלתי,
מאיה כץ:
יונתן יעקובוביץ' :הבנתי ,הבנתי.
הבנת .כי יש פה דברים,
מאיה כץ:
יונתן יעקובוביץ' :בסדר ,את צודקת,
איך אתה יכול לקצץ ב ...פנסיה ,הם הרי ידועים מראש ,אז איך אתה יכול
מאיה כץ:
לקצץ בהם ,אתה מבין? מישהו הרי אחר כך יצטרך להשלים את הכסף .ומצד
שני ,בסדר ,אבל הרוח הובנה ,תודה.
טוב ,מי בעד?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
רגע ,ג'ו ,על מה מצביעים עכשיו?
דובר:
על ההצעות שינויים.
מאיה כץ:
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ג'ו ,ג'ו ,שניה .רציתי לומר שיש שינוי במסגרת התקציב ,התקציב  ...בבר
רוני חדד:
ביצוע .תודה.
נו ,אז יראו כבר.
דובר:
אני חייב לומר .על פי החוק אני חייב לומר.
רוני חדד:
תודה .חבריה ,מי בעד? פה אחד? תודה רבה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :פה אחד .אני לא משתתף בהצבעה .ג'ו ,אתה לא שומע אותי.
זה לא  ...אתה יכול להשתתף.
מאיה כץ:
זה לא התמיכות.
אהוד לזר:
יהודה בן עזרא :לא ,לא ,זה אתה יכול להשתתף .זה לא התמיכות.
זה ההצעה לשינויים.
דובר:
משה פדלון :שלא תגידו ניגוד עניינים.
זה ההצעה לשינויים.
דובר:
אנחנו נצא ביחד.
מאיה כץ:
מאיה ,זה מסוכן.
דובר:
משה פדלון :יהודה ,בהעברה מסעיף לסעיף ,שלא יגידו ניגוד עניינים ,אני לא מצביע .אני
לא מצביע.
יהודה בן עזרא :אין ניגוד עניינים .עכשיו ,אחרי שאוריאלי יוצא לאופוזיציה ,יש לנו עוד
מיליון שקל לצמצם בתקציב.
משה פדלון :בכל זאת אני לא מצביע ,ג'ו.
י .אישור הסכם פשרה מנהל מקרקעי ישראל רמ"י נ' עיריית הרצליה
אני חוזר ,אישור הסכם פשרה מנהל מקרקעי ישראל רמ"י נ' עיריית
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
הרצלייה .המסמכים מולכם ,חבריה ,יש מישהו להגיב?
על מה ,על האישור הסכם פשרה?
מאיה כץ:
לי יש מה לומר ,ג'ו .לי יש מה לומר.
רוני חדד:
כן ,רוני ,סליחה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
אני רק אחזור על הבקשה כי זה מאד חשוב לצורך הפרוטוקול ,המועצה
רוני חדד:
מתבקשת לאשר את הסכם הפשרה שבין העירייה לרשות מקרקעי ישראל,
בגין חיובים של היטלי סלילה .אנחנו בעצם כאן כל הוויתור זה 32,903
שקלים ,זה פשוט במסגרת הליך משפטי אז נתבקשנו לאשר את זה במועצת
העיר לפני שאנחנו סוגרים את זה ,את ההסכם מולם ,זאת אומרת ,לפחות,
בית המשפט נתן לזה תוקף וצריך רק את האישור הפורמלי של המועצה.
חבריה ,מי בעד?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
רוני ,מגיע לך צל"ש.
דובר:
פה אחד ,תודה לכם.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יא .אישור נוהל השקעות חדש של משרד הפנים
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חבריה ,אישור נוהל השקעות חדש של משרד הפנים ,הוא מולכם.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :מי בעד? פה אחד.
פה אחד ,תודה רבה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יב .בקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור
בקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
הם אישור את מה שרשום בתוך ה ,...בסדר גמור.
רוני חדד:
בסדר? בקשה לפטור מארנונה למוסד מתנדב,
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
רק בקשה קטנה,
מאיה כץ:
רק ג'ו,
רוני חדד:
כן?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
ג'ו ,שנייה ,אם אפשר ברשותך עוד חצי דקה,
רוני חדד:
בוודאי ,בוודאי.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
אנחנו בעצם ,החוזר מנכל למשרד הפנים לא צריך לאשר אותו כי זה חוזר
רוני חדד:
מנכל ,אבל צירפנו שם מסמך לכבוד חברי הוועדה וחברי המועצה,
שההחלטות שהתקבלו על ידי הוועדה ,מופיעות שם שלוש החלטות ,רק
לוודא שבאמת אלה ההחלטות שיירשמו .בסדר ,ג'ו? כמו שבוועדת הכספים.
אוקי .רשמנו את זה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
תודה .תודה.
רוני חדד:
פטור מארנונה ,חברים.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
אני רוצה רק להגיד על זה הערה ,ג'ו ,וזה יותר אליכם ,היה יותר קל אם
מאיה כץ:
כששלחתם את החומר לסדר היום ,קודם כל הייתם כותבים את ההמלצות,
כי בסוף ההמלצות היה לא לאשר בעצם לאף אחד מהגופים שהגיעו,
יש אחד שכן,
דובר:
לא ,בסדר ,אוקי .אבל היה צריך ,זאת אומרת ,אני אגיד לך מה קרא ,-אני
מאיה כץ:
קראתי גוף גוף והלכתי לבדוק ורק אחר כך גיליתי שיש את הטבלה הזאתי
שעשיתם ,אז פשוט נשמח אם פעם הבאה כשזה מגיע ,החומר ,שיהיה
מאוחד .כי זה,
נרשום לפנינו ,יטופל ולא יחזור הלאה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
תודה.
מאיה כץ:
ג'ו ,אני רק רוצה לומר תודה לעורך דין שגית ישראלי ולשלומי אסולין על
רוני חדד:
ההכנה של כל החומר עם הוועדה ,ולכל חברי הוועדה ,תודה רבה ,להילה,
לשלומית ,למשה ולקרן ,על כל העבודה ,ובעיקר לשגית ישראלי שעשתה את
כל הניתוח של כל הנתונים ,תודה רבה.
משה פדלון :אנחנו מצטרפים.
 ...שבת ארוכה .מהיום עד יום ראשון .שבת ארוכה ,חבריה .לא
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
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הבנתי ,מישהו הצביע?
משה פדלון :כולם בעד .פה אחד.
פה אחד ,תודה רבה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יג .אישור מתן תמיכות
חברים ,אנחנו בנושא של מתן תמיכות ,מי שצריך לצאת מתכבד
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
בבקשה.
ראש העיר,
דובר:
משה ,ראש העיר ,תמיכות .החוצה.
דובר:
משה פדלון :אין לי כלום.
הוא אמר שהוא יצא.
דובר:
משה פדלון :מה?
משה ,עדיף שתצא.
דובר:
מאיה ,תצאו ביחד.
דובר:
אנחנו יוצאים ביחד רק מדלתות שונות.
מאיה כץ:
דנה אורן-ינאי :אבל כולנו אותו צד.
(משה פדלון ומאיה כץ יצאו מהישיבה)
יהודה בן עזרא :טוב ,יש למישהו הערות לזה? מאושר? פה אחד?
פה אחד .פה אחד.
דובר:
תודה רבה .יפה מאד.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יד .בקשה לניהול מו"מ להשכרת מקרקעין – רחוב הסדנאות "בית הרמלין "

בקשה לניהול משא ומתן להשכרת מקרקעין -רחוב הסדנאות.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
המועצה מתבקשת לאשר בקשה לניהול מו"מ להשכרת מקרקעין בהרצליה –
אולם ושלוש המקומות חניה ב"בית הרמלין" רחוב הסדנאות  3הרצליה –
המהווים חלק מחלקה  111בגוש  .6592זה מולכם ,חברים .מי בעד?
משה ועקנין :פה אחד.
תודה רבה .מר ועקנין ,אתה היום יעיל פעיל.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
טו .סלילת רחובות
סלילת רחובות .המועצה תתבקש לאשר ביצוע עבודות סלילה,
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
בהתאם לחוק העזר להרצליה (סלילת רחובות) התש"ע , 2010 -ולהכריז
עליהם כרחובות ציבוריים :א .עבודות סלילה-מעגל תנועה ברחוב בר כוכבא
והר מירון ,הרצליה .מי בעד?
משה ועקנין :פה אחד.
פה אחד .אפשר לקרוא להם ,למאיה ,אגב ,חבריה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
איל פביאן :זה בסדר ,ג'ו .תמשיך .היא כאילו הצביעה בעד.

"חבר" – הקלטה ותמלול

08933

111

ס.מ

טז .המלצות הועדה לסיוע בדיור
המלצות הועדה לסיוע בדיור .המועצה תתבקש לאשר המלצות
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
הועדה לסיוע בדיור .מצ"ב פרוטוקול הועדה מס'  7מיום  22ליוני .'20
משה פדלון :ג'ו ,ג'ו ,רק שניה ,על רחוב הסדנאות דיברת?
איה פרישקולניק :כן ,כן ,כן ,עבר.
איל פביאן :אושר.
משה פדלון :אנחנו מנהלים גם משא ומתן עם החברה למצוקים ,ככל שהם ייקחו את
המשרדים שם.
הרמלין ,אוקי.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
איל פביאן :בחינם ,בחינם.
ועדה לסיוע בדיור ,יש שאלות? פה אחד?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :כן.
תודה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יז .הסכמי הפעלה הסוכנות היהודית מתנ"ס נווה ישראל
הסכמי הפעלה הסוכנות היהודית מתנ"ס נווה ישראל .יש לכם את
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
זה פה מול העיניים .המנכ"ל ,יהודה ,אתה רוצה להגיד משהו?
יהודה בן עזרא :לא .אנחנו מבקשים לאשר את זה כי זה רק מקדם את הבנייה שם.
כן ,זה באמת ככה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון :מי בעד? פה אחד .דנה.
פה אחד ,תודה רבה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יח .שונות
שונות ,זכות הדיבור לדנה .ואחרי זה למר פביאן .דנה ,בבקשה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
דנה אורן-ינאי :נראה לי שמיציתי את המילים.
משה פדלון :מה?
דנה אורן-ינאי :מיציתי היום את המילים.
מיצית ,תודה .מר פביאן.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
איל פביאן :אני אומר ,אדבר על נושא אחד שתכננתי לדבר עליו ועל נושא אחר שלא
תכננתי לדבר עליו ,כן ,כן ,זה יהיה  60שניות .אחד ,נושא אחד שאני יודע
שאתה עוסק בו הרבה ,הפגנת והיית עם מגאפון ,ושלחת מכתב לשרי
הממשלה ,וזה בסדר גמור ,אני בעד ,אני חושב שאתה עושה טוב ,זה בנושא
הצופים ,ואני מבין שיש פה קונצנזוס על העניין ואין מה ,לפי דעתי יש פה
קונצנזוס ,אני בתור איש ציבור ,בכל זאת ,בתקופה כזו ,חשבתי שאם יש
מועצת עיר הערב ,אז צריך להגיד על זה מילה ולחזק מצד אחד את מה
שאתה עושה ,ולוודא שתנועת הצופים בעיר ובכלל ,אבל ודאי אצלנו בעיר,
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תמשיך לפעול למרות כל הקשיים שיש ,ואני מניח שזה מה שאתם עושים.
מה שלא תכננתי לגמרי לדבר עליו זה מה שהתחולל פה הערב ,ואני לא
ארחיב על זה עכשיו כי היה פה מספיק ,אבל אני חושב שזה לא היה ראוי,
משה פדלון :לא היה ראוי מצדכם.
איל פביאן :רגע ,בוא,
משה פדלון :בשעת חירום,
משה ועקנין :מה העניין לפתוח את זה עכשיו?
משה פדלון :מורכבת אתם מעסיקים עשרות שעות את עובדי העירייה בשאילתות ,במקום
לחלק תרופות לזקנים .תתביישו לכם.
איל פביאן :למה אתה מתחיל עם זה?
משה ועקנין :אתה ,איל ,אתה אמרת את זה .אתה התחלת.
משה פדלון :בשעת חירום האופוזיציה... ,
זה לא יכול להיות שאתה תבוא עם הטענות האלה כל הזמן... .
תמר גרוסמן לרמן:
משה פדלון :בשאילתות,
איל פביאן :משה ,אין לך מושג מה עשינו ומה אנחנו לא עושים ,אז אל תאשים אותנו.
משה פדלון :אתם אנשים רעים .רעים.
משה ועקנין :די ,תמר,
איל פביאן :אתה בן אדם רע ,אל תגיד לי שאני בן אדם רע ,חלאס.
משה ועקנין :די ,נו ,די.
איל פביאן :מה קורה איתך?
משה פדלון :נגד מזון לנזקקים,
משה ועקנין :תגמור את זה ,נו.
איל פביאן :אנחנו נגד מזון לנזקקים? אתה יודע מה חילקת ...
משה ועקנין :די ,נו ,לא מתאים פה עכשיו באחת עשרה בלילה .די ,זה לא מתאים ,גרי.
משה פדלון :את מברברת .אתם אנשים רעים,
אני מברברת?
תמר גרוסמן לרמן:
משה פדלון :שלא מסייעים למסכנים .אתם ...
משה ועקנין :תודה רבה לכם ,חברים ,על הישיבה .תודה רבה לכולם.
איל פביאן :רגע ,רגע ,רגע ,שניה.
משה פדלון :כן ,בבקשה.
איל פביאן :תודה.
משה פדלון :אתם מציגים אותנו כעירייה גרועה ,אתם הגרועים .אתם ...
איל פביאן :השעון שלי נעצר.
הכל מצולם .כל מה שאמרת מצולם .אתה  ...תתנצל.
דובר:
משה פדלון :אתה תתנצל .תתביישו לכם.
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לא מסוגל לנהל ,ראש עירייה.... ,
אתם אנשים רעים.
אתה ראש עיר הזוי .מה שקרה פה היום היה הזוי .הזוי .הזוי .הזוי.
 ...לחם שחור לבוחרים שלך.

דובר:
משה פדלון:
יריב פישר:
משה פדלון:
(מדברים ביחד)
יריב פישר :עדיף שלא תדבר .עדיף שלא תדבר .אתה בושה.
משה פדלון :מה אתה?
יריב פישר :אתה בושה.
משה פדלון :אתה בושה.
יריב פישר :אני? ככה מתנהג ראש עיר? ככה מתנהג ראש עיר?
משה פדלון :תתביישו לכם.
סיום דיון
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