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פרוטוקול
סעיף א' – עדכון כללי רה"ע
משה פדלון :אני ברשותכם פותח את ישיבת המועצה מן המניין ,אז שוב מכובדי כולם ערב
טוב.
משה פדלון :ערב טוב חברים אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה אני רוצה ,חברים
יהונתן דקה תכבד אותנו דקה אנחנו משתתפים בצערו של סגן ראש העירייה
עופר לוי במות אביו היקר יהי זכרו ברוך .מאיה סטרלוביץ שאתם מכירים
אותו מעלה מהספורט נפטר היום בצהריים .הוא נפטר ביסורים הוא נפל
בבית וחטף גם קורונה ולפני כשעתיים דיברתי עם ביתו החורגת שופטת בית
משפט העליון אסתר חיות הוא יקבר מחר בבוקר ב –  11בבית העלמין הישן
בהרצליה .יהי זכרם ברוך .הוא מוותיקי הרצליה ,חנות מאיה אבא שלך היה
קונה שם ,אדם מדהים יהי זכרם ברוך .חברים אני רוצה להתחיל בעדכון על
משבר הקורונה .יהונתן תודה רבה.
(יהונתן יסעור יצא)
דנה אורן-ינאי :משה אני אשמח אם בדברי ראש העיר תתייחסו למתווה של החזרה
ללימודים.
משה פדלון :כן ,כן .טוב חברים אנחנו מחודש מרץ  2020מטפלים עד לרגע זה במשבר
הקורונה ,זה כולל הסברה ,אכיפה ,סיוע למשפחות נזקקות ,משפחות
במצוקה ,קשישים ,ערירים ,קטיעת שרשרת התחלואה ,מטפלים בחינוך,
בתרבות ואפילו גם בחקירות האפידמיולוגיות .אתם יודעים את דעתי על
הרגולטור לצערי המשבר מנוהל בהשפעת אגו ,ריכוזיות ,כוחניות,
בירוקרטיה ,אבל אנחנו לקחנו גם את הסמכות בידינו .אני לפני כשלושה
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שבועות הנחיתי את המנהלים הבכירים לצאת למבצע לקטיעת שרשרת
התחלואה ,ב –  27/9היו לנו  387מאומתים ,והיינו מה שנקרא באדום ב – 7.6
ברמזור ,יצאנו למבצע מה שנקרא מבצע ברקת ,ליוו את המבצע הזה מנכ"ל,
אהוד לזר ,ג'ו ניסימוב ,עדי חמו ,וגלעד ,ואכן יצאנו וטיפלנו בנושא הזה
בצורה הכי מקצועית ,הכי רצינית ,עד למצב שבה הבאנו אוכל למאומתים
שלא יצאו מהבית .אני רוצה להזכיר אדם אחד בחור מישיבה מבני ברק הגיע
לבית כנסת בראש השנה ,לבית הכנסת ביציאת אירופה הדביק  88תושבים
מנווה עמל ,היום חודש בדיוק אנחנו נמצאים ב –  74מאומתים כאשר קם
קבעתי יעד להגיע ל –  100מאומתים בסוף אוקטובר ,אז אנחנו נמצאים ב –
 74מאומתים ובגל ,ברמזור ב –  .1.2אני חשוב שזה הישג בלתי רגיל אנחנו
מתכוונים להמשיך כדי שעיר הזו תהיה נקייה מקורונה ,הצלחה וזה המקום
להודות לכל המנהלים והעושים במלאה ,ואנחנו הבאנו חברים הבאנו אוכל
למשפחות מאומתות דתיות ,חילוניות גם ביום שישי בשש שבע בערב רק שלא
יצאו מהבית וזה הצליח לנו אז שוב תודה רבה ,ואני רוצה לאחל לכולנו
בריאות איתנה ובשורות טובות .מכאן אני רוצה לעבור לנושא של רצח נשים,
שבוע שעבר נערכה כאן הפגנה וגם בכל רחבי הארץ ואני מודה לחברי
המועצה שהגיעו ,למאיה ,לתמר ,לאיל לסגניות ,אני אומר חברים אני
הקראתי את המסר הבא :האדמה תחתינו רועדת ,הזעקה שאנחנו משמיעים
היא לא חזקה אבל היא מתגברת ומחזקת עד שכבר אי אפשר לעצור אותה,
כאן בהרצליה ובכל הארץ כולנו שרשרת אחת גדולה שאומרת די ,דם נשים
אינו הפקר ואני עומד מולכם ואני אומר אני מאשים ,אני מאשים את רשויות
המדינה שלא מצליחות למנוע את המציאות הבלתי נסבלת של רצח נשים ,על
ידי בני זוגן ,אני מאשים את הממשלה ,את המשטרה ואת כל מי שצריך
לספק לכל אישה את הזכות הבסיסית לחיים ולביטחון נכשלתם בגדול ,ויותר
חשוב אני לא רואה חשיבה ,תכנון ,צעדים איך אתם משנים את המצב הנורא
הזה ,די לנו בנאומים לא רוצים לשמוע הבטחות ,רוצים מעשים ,לא יכול
להיות שאנשים מאיומות יברחו בסתר למקלטים וגברים מאיימים יישארו
בבית זהו טרור ,וטרור הוא טרור וצריך לטפל בו כמו טרור ,להכריז מלחמה,
לרכז כוחות ,לתכנן אסטרטגיה ולתקוף עם כל המערכות ,זה לא פשוט אבל
מחויב המציאות ,כי גם הערב שנחזור הביתה יהיו נשים שעבורן הבית
המקום החם והבטוח יהיה מקום מסוכן ואיום שלא בטוח שהן יצאו ממנו
בשלום ,עבורן ולמענן אנחנו חייבים לפנות .אני פונה לשרים ולחברי הכנסת
בירושלים היום אתם מטפלים בעדיפות בנגיף הקורונה צריך לטפל בנגיש
החדש ישן והמסוכן ,נגיף רצח הנשים בישראל בבקשה תטפלו בשתיהם
במקביל באותו סדר עדיפויות .מכאן תצא הזעקה ואני מקווה שכל חברי
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המועצה תומכים בכל המהלך שלנו ,אנחנו נמשיך לתקוף את הנושא הזה,
להביא אותו לסדר היום בציבורי ,צריך לעצור את הדבר הזה .חברים בשבוע
שעבר נפטרה תלמידה בת  15ומכאן אני משתתף בצערם של משפחת בס
היקרים על פטירת ביתם בת  ,15היתה נערה בת  15שהיתה בחטיבה משם
עברה לתיכון היובל ולא הספיקה להיות ,היא הובאה לבית החולים מצבה
הדרדר והיא נפטרה יהי זכרה ברוך .היום גם נפגשנו עם שרת התחבורה
באותם נוש אים כבדים וחשובים ואני שמח שיצאנו במספר הישגים ואני
רוצה להודות לחבר המועצה משנה ראש העירייה יוסי קוממי שיזם את
הפגישה ,לדניאלה לאהוד ,הצגתי את הנושאים ,בישיבה השתתפו כל
המנהלים הבכירים של משרד התחבורה ואני מקווה שיהיו תוצאות ואנחנו
נציג את זה בפניכם .העלינו את הנושא של הקו הירוק ,הארכת הקו הירוק
כביש הרב מכר ,תחנת הרכבת ,מהיר לעיר ,נחץ מה שנקרא רשות
מטרופולנית לתחבורה רשמו ,לקחו את הנושאים שלנו ברצינות ואני מקווה
שיהיו תוצאות ואנחנו נעדכן אתכם בזה.
איל פביאן :שכנעתם אותם לא לבטל את המטרו? שכנעת אותה שלא תבטל.
משה פדלון :כן ,כן גם הנושא עלה והיא יזמה ,יוזמת חברים סוגיית המטרו קשורה לעוד
 15ראשי רשויות אחרות אנחנו הולכים להיפגש איתה.
אני רק אספר לך שאם היית קורא הבוקר את העיתון אז היית יודע שהיא
מאיה כץ:
כבר יצאה בהודעה שהיא מפסיקה למממן את מטרופולין גוש דן והיא
מעבירה את הכסף לפריפריה כדי לבנות את הקווים לאילת.
איל פביאן :עוד יותר חמור אתה תמסור לה בבקשה ,בפגישה שלכם תמסור לה שתודיע
שהיא יורדת מהרעיון הזה והיא ממשיכה את המטרו ,אנחנו נזמין אותה
להרצליה לישיבה חגיגית עם מועצת העיר שתמשיך את המטרו וניתן לה
אזרחות כבוד רק שלא תפסיק את המטרו .יוסי תמסור לה.
משה פדלון :שלא תפסיק את המטרו?
איל פביאן :בוודאי.
משה פדלון :תשמע לא פתרו את בעיית האוטובוס הבסיסי שנוסע בעיר אז מה נקפוץ
למטרו.
דנה אורן-ינאי :יש כל כך הרבה בעיות עם המטרו עם החד צדדיות,
משה פדלון :הם עדיין לא פתרו את הבעיה עם הרב קו אתה רוצה מטרו.
זה עובר מתחת לבית של אנשים ,זה הולך לעבור מתחת לבתים שלהם.
מאיה כץ:
משה פדלון :נכבדי בנו פה תחנת רכבת במאות מליונים כפיל לבן נפתור את הבעיה הזאת
קודם כל.
איל פביאן :המטרו זה עניין אסטרטגי להרצליה.
משה פדלון :אתה צודק אני מוכן לקיים דיון בנושא הזה ,אבל אני בא ואומר לא פתרו את
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בעיית האוטובוס בנווה עמל ובנווה ישראל אתה רוצה מטרו?
אדוני היות והזדעזעתי מהכותרת שלה אתמול שהיא מבטלת את המטרו,
שאלתי אם פגשת אותה היום ודיברת.
היא שרה שעושה הרבה .חברים אני רוצה לציין גם לטובה אמר את זה ירון
עולמי בית קינן בימים האלה שאנשים מסתגרים בבית ,מעביר הרצאות
מרתקות ,צופים בהרצאות אלפי אנשים ,גם בזום גם בפייסבוק הצלחה בלתי
רגילה ,אז ירון תודה לך ,לורד ולג'ינג'י שימשיכו בעשייה ,יש הרצאה של איש
שב"כ תמשיכו ,תמשיכו כאן .יעקב נחום תן סקירה על פתיחת בתי הספר.
ערב טוב לכולם ,הסקירה היא השאלה היא מאיפה להתחיל כולם בטח
מודעים לכאוס שהיה בתקופה האחרונה ולהפתיע אתכם הוא עדיין קיים ,עד
היום עד לרגע זה עדיין לא יצא מתווה סופי באמצעות משרד החינוך ,כרגע
אפילו הסתדרות המורים החלה לשים מקלות בגלגלים גם למתווה המשוער
שאמור להתפרסם אם בכלל .אגף החינוך יחד עם צוותי הניהול והפיקוח
נערכו למעשה למספר חלופות ,כי למעשה לא ידענו מה תהיה מה יהיה
המתווה של משרד החינוך .המתווה הראשון שאנחנו עשינו לפחות
שהתבססנו על פיילוט שעשינו בבתי ספר תיכוניים זאת פלטפורמה דיגטלית
שמאפשרת גמישות בקבוצות הלמידה שיהיו בבתיה ספר ,ומאפשרת בעצם
לכל שכבות הגיל להיות נוכחת בבית הספר .ולא להסתמך רק על למידה
מרחוק ,קרי שכיתות א' ב' שמחינו על זה שזה רק שלושה ימים הלכנו יצרנו
מתווה של  6ימים ,ולכיתות ד' עד ו' אפשרנו למידה של  3ימים בבית הספר,
יומיים במרחבי למידה במקומות ציבוריים ועוד למידה מרחוק .למעשה
באמצעות הפלטפורמה הזאת אפשרנו למידה אינטראקטיבית של ילדים
שנמצאים בבית ,ויכולים להיות שותפים לשיעור באופן מלא הן מבחינת
השתתפות בשיעור והן מבחינת צפייה במורה ובלוח .זאת הפלטפורמה
הראשונה .הפלטפורמה הזאת הסתמכה בעצם על התקנת מצלמות חכמות,
שמצלמות את המורה ואת הלוח באיכות מאוד ,מאוד גבוהה ,בדקנו את זה
גם מבחינת תלמידים וגם מבחינת צוותי מורים ,וקיבלנו שבחים רבים
מהמורים ויש דרישה מאוד מהמורים למצלמה הזאת זה לא בא להחליף שום
פדגוגיה שלא יהיו אי הבנות ,איזה אמצעי כרגע לפתור את הבעיה שאנחנו
נמצאים בה כרגע מבחינת השבתת הלימודים אבל בוודאי זה לא חלופה
לפדגוגיה אחרת .החלופה השניה שבנינו אותה היא חלופה שנשענת על בתי
ספר חלופיים כדי שיאפשרו מקום לאכסן את התלמידים שנמצאים אכסניה
לתלמידים שאמורים להיות מכיתה א' עד ד' ל –  5ימי לימוד ,וכיתות ה' – ו'
ללמידה מרחוק בלבד ,בשתי החלופות האלה יש יתרונות וחסרונות כמובן,
אחד הבעיות לפחות מבחינת השיחה שלי עם מנכ"ל משרד החינוך לא פעם

"חבר" – הקלטה ותמלול

13422

משה פדלון:

7

ב.ש.ג

ולא פעמיים היתה די התלהבות מהשיטה ,כי השיטה היא מאפשרת למידה
של כל שכבות הגיל בתוך בית הספר מצד אחד ,ומצד שני היה אתגר לשנות
את חוזר מנכ"ל של  2015שמדבר על פרטיות וצילום בתוך כיתות לימוד
וכתוצאה מהמתווה שאנחנו הצענו היועצת המשפטית של משרד החינוך
נערכה כדי לשנות את חוזר מנכ"ל ,ומנכ"ל משרד החינוך הודיע באופן אישי
שהחוזר הולך להשתנות והוא יאפשר בעצם את התהליך הזה .לצערנו מאחר
ולא פורסם מתווה של משרד החינוך לא יכולנו להסתמך על המתווה הזה כי
זה דורש מאיתנו תהליך של רכישה והקטנה ולכן עברנו למתווה ב' והמתווה
שאנחנו והכלים לפרסם אותו הוא מתווה שמאפשר למידה של  5ימים
בכ יתות א' עד ד' ולמידה מרחוק  +פעילויות במרחבים ציבוריים אלה כיתות
ה' ו' .בתי הספר נערכו ,אנחנו נערכנו איתם יחד איתם הן מבחינת כוח אדם
והן מבחינת כיתות לימוד ,ישנם כמה בתי ספר שאין להם מקום כתוצאה
מהפיצול מ – א' עד ד' ולכן הצענו את או חטיבות ביניים או תיכונים בתי
ספר שהם סמוכים לאותם בתי ספר ,כדי לאפשר מעבר של מספר כיתות
וללמוד שם בקבוצות אורגניות .אנחנו מתמודדים כמובן עם נושא כוח אדם,
כוח הוראה ,זה לא היה לנו במתווה הראשון .במתווה הראשון לא היתה
בעיה לא של כיתות אדם ולא כוח אדם ,ופה אנחנו מתמודדים גם עם כיתות
לימוד נוספות וגם עם כוח אדם נוסף ,עד כה הצלחנו לגייס כוח אדם פתרנו
את הבעיה של בתי ספר חלופיים ולמעשה אנחנו ערוכים אני מקווה שמחר זה
יהיה סופי אנחנו ערוכים למתווה של  5ימים לכיתות א' עד ד' ולמידה מרחוק
של כיתות ה' ,ו'  +פעילויות מחוץ לכותלי בית הספר .הבעיה במשרד החינוך
היא די סבוכה צריכים להבין שבמתווה של משרד החינוך לא היה שיקול
פדגוגי היה שיקול כלכלי גרידא כלומר לא היתה שום הצדקה שכיתות א' ב'
ילמדו  3ימים בשבוע ,ילדים שסיימו לא מזמן את גני הילדים .היתה מחאה
מאוד ,מאוד גדולה שלי באופן אישי על אופטי המבנה ועל השיקולים שעמדו
מאחורי בניית המתווה ,ואני חשוב שכל הצעקה שקמה ,אני חושב שבאיזה
שהוא מקום ערערה את ההחלטות של קבינט הקורונה והם התכנסו שוב כדי
לראות עד כמה  ..אפשר לתת ולבסוף היתה הסכמה וזה אולי ההישג שלנו
הם יאפשרו הרחבה לרשויות שיכולו לעשות כך ,לפני כן הם לא הסכימו ולכן
אנחנו עוברים למתווה של  5ימים בשבוע .אולי זאת ההזדמנות להודות
למנהלי בתי הספר על העבודה היפיפייה שהם עשו עדיין עושים על שיתוף
פעולה של כל הרשויות ברשות ,ועל היד הפתוחה לכל תקציב שנדרש כדי
לקיים את המתווה הזה.
לציין ששר החינוך כתב לי שהוא מאשר לי גמישות תפעולית בתנאי שנעמוד
בתו הסגול אין לי בעיה עם זה ,אבל הוא מאפשר לנו את זה.
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דנה אורן-ינאי :תודה יעקב ,ד"ר יעקב נחום פקיד בכיר אני מודה לך ,האמת שאני איתך
בקשר רציך ואני מודעת לעבודה הקשה שנעשית .אני דווקא להפנות את מה
שיש לי לה גיד אלינו פחות לנושא מה שנקרא הצוות המקצועי .אני חושבת
שבסוף ואתה אמרת את זה מספר פעמים משה בסוף יש עלינו את החובה
ברגע שאנחנו רואים שיתוק בשלטון המרכזי לקחת אחריות ואחרי זה
להתמודד עם ההשלכות שיבואו כתוצאה מכך ,אני חושבת שכל מה שעשית
בנושא הקורונה ברמת הבריאות ,ברמת התפעול אנחנו צריכים לקבל פה
החלטה וההחלטה בעיני שיש לה משמעות ,החלטה בנושא החינוך.
כל מה שקורה עכשיו ,כל מה שקורה בשנה האחרונה עם הילדים ובני נוער זה
תהיה בכייה לדורות ,מה שעושים וההחלטות שמקבלים זה פשוט הם פוגעים
נפשית ,רגשית ,פדגוגית בילדים האלה ,זה דור אבוד ,זה דור שכבר לא
מסתכלים עליו ,המורה בודקת נכנס לזום האם עשה את העבודה ,אני אומרת
לכם שמאז חודש מרץ לא נשאלה שאלה אחת רגשית למה הילד לא נכנס
לזום ,מה עובר על הילד ,מה עובר על ההורים ,מה עובר עליהם זה ילדים
שהשנה פשוט התרסקו ,ואני חושבת שיש לנו הזדמנות דווקא כי אנחנו עיר
חזקה לחשוב על מתווה שגם אם נקבל נו ,נו ,נו בסוף אנחנו נציל את אותם
ילדים ,אני חושבת ,אני חושבת שעם כל הכבוד לזה שמשרד החינוך משותק
כן כסף ,לא כסף זה לא מעניין תוציאו את הילדים האלה מהבית ,מכיתה א'
עד יב' תוציאו אותם לפארקים בקפסולה של  9בקפסולה של  ,12קחו את
המדריכים של הצופים שיתנדנדו על הנדנדות ,שידברו על הציפורים ,שיקטפו
פרחים ,שידרו על הרכבת עוברת ומה זה אומר תכנון עיר לא מעניין מה ,תנו
להם להיות בקפסולות על פי המתווה הסגול ,ותדברו איתם אנשים ,ילדים
לא רואים ילדים הם מתקרבים לילדים הם מפחדים הילדים האלה איבדו
את זה ואנחנו צריכים לקבל החלטה המלצה ,עד יב' להוציא אותם ביום
ראשון לאוויר ,לפארקים להכל ,תוציאו אותם .תוציאו אותם מהבית.
משה פדלון :אני מוכן לקבל החלטה אני רק בא ואומר שבוע הבא אנחנו חייבים להפעיל
את כל ה  -בתי הספר מ – א' עד ו' ,ואני מודיע לך גם אם הגברת יפה בן דוד
מחליטה ,אני מודיע לך שגם אם יפה בן דוד תנחה ,את המורות ,והמנהלים
לא להגיע אני פותח בתי ספר באמצעות רכזות.
משה היא צודקת.
תמי לרמן:
משה פדלון :יש לנו במרחב הציבורי  100מקומות להביא את הילדים בקפסולות ,100
נוציא אותם .יש מוזיאון יש בית ראשונים יש פארקים.
יעקב נחום :אנחנו אל מפרסמים כל דבר כי כשאנחנו מפרסמים זה פוגע במורים
ובצוותים המקצועיים אנחנו עושים את זה אי אפשר לעשות לכולם אבל
אנחנו בהחלט עושים את זה ,גם בצופים התחילו לעשות את זה ,גם בבתי
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הספר עושים את זה למרות שחל עליהם איסור עליהם לעשות את זה ,אתם
לא מצפים שנפרסם דבר.
משה פדלון :זה יתחיל ביום ראשון.
הם צריכים להיות בחוץ וגם היא צודקת במאה אחוז זה לא רק א' עד ו' גם
תמי לרמן:
ילדים בכיתה ז' ,ח' ,ט' ועד יב' צריכים לצאת החוצה ולהיות באינטראקציה
חברתית ,הם אבודים.
משה פדלון :תנו לנו זה לא פשוט להתארגן מ – א' עד ו' זה התארגנות מאוד מורכבת זה
אוטובוסים ,זה,
דנה אורן-ינאי :פדגוגיה לא מעניינת.
דנה בואי נריץ את א-ו ושבוע הבא מתחילים ז-יב חד משמעית אני מקבל את
משה פדלון
זה ,אני יכול לקבל החלטה אין לי בעיה ,קיבלנו החלטה אנחנו נעשה את זה
אני אומר שוב.
דנה אורן -ינאי :אנחנו ניתן לכם את כל הגיבוי תוציאו אותם ולא משנה כמה זה יעלה ואיך
זה יעשה.
עוד משהו אתה מדבר על זה שיש  100מקומות אחרים להוציא ,אני אישית
תמי לרמן:
קיבלתי זימון למוזיאון וירטואלי ביום חמישי הקרוב וזה מבורך כן כי אני
חייבת שצריך לעשות עדיין פעולות שהן לא רק פדגוגיות ,לימודים אבל צריך
להוציא אותם החוצה ,ותתחילו לבצע את זה כי אנחנו לא רואים את הילדים
יוצאים.
משה פדלון :נתתי חופש פעולה לאגפי החינוך מבחינתי להעמיד  100אוטובוסים ליד בתי
הספר ולהביא את הילדים גם לבין תחומי יש לי שם חדרים ,ויש מוזיאון .יש
 100מוקדים ספורים .יש לנו מורים צעירים ויש שין שינים ויש רכזות באגף
תנו"ס אם צריך נוציא אותם.
אורן אוריאלי :יעקב אני רוצה לשאול שאלה אני רוצה להיות ענייני ואולי גם לסייע אני לא
יודע אם אתם יודעים אבל משתנים דברים כל הזמן ,ומחר גם ראש העיר
נמצא לדעתי בפגישה עם ראש הממשלה למיטב ידיעתי לפחות אני יודע על
ראשי ערים אחרות שנפגשים איתו ,אז אולי תשמע שם דברים אחרים אני
מניח שכן ,כי אם התקבלה החלטה ש –  28ילדים יכולים להיות בצהרון אז
מן הסתם גם הולכים להחריג את זה לגבי כיתות א-ב וכל העניין של
קפסולות ו – א' ב לא יתממשו ולכן זה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי האם
מיצינו עירונית את כל התקציבים שהוענקו ממשרד החינוך לגבי עוזרי
ותומכי הוראה שזה  87שעות לכל אחד מהם ,פעם אחת על ידי הרשות ,פעם
שניה על ידי בית הספר עצמו הרי הפתרון יהיה אם תרשו לי לא במצלמות כי
אנחנו יודעים איזה בעיות משפטיות סבוכות יש בעניין הזה ,ואני מניח ש –
 30אחוז מהמורות לא יסכימו שיצלמו אותן ,שלא לדבר על זה שזה עניין של
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מכרז כנראה יקח זמן עד שיתקינו אותם הכל מתחיל ונגמר בכמות כוח
האדם ,האם מיצינו את המשאב שקיבלה עיריית הרצליה?
יעקב נחום :שלאלתך כן אנחנו מיצינו את כוח אדם שמשרד החינוך הקצה ,אנחנו כבר לא
מסתמכים עליהם כיוון שיש לנו כרגע קבוצה גדולה של סטודנטים שנמצאים
בתהליך של הסבה אקדמית בלוינסקי אז אנחנו עובדים גם בשיתוף פעולה
איתם והם מגויסים גם לתוך התהליך הזה .אני חושב אני לא רוצה להיכנס
לדיון כי הדיון מאוד סבוך ומאוד מורכב ,ולא הייתי יוצא בהצהרות נמהרות
ולהגיד להוציא את כולם באוטובוסים ולהוציא אותם יש הנחיות של משרד
הביראות ,יש הנחיות של הסתדרות המורים יש לנו המון ,המון מגבלות ולכן
אני אומר שפחות שנעשה רעש ויותר נבצע זה יהיה הרבה יותר יעיל אבל אני
לא אתערב בהחלטה .לגבי נושא שאמרת שהוא סבוך משפטית אז הוא לא,
אני חושב שלא כולם מכירים את הפעולה כל אחד חושב שזה מצלמה ,זה לא
מצלמה פשוטה שמצלמת וזהו אלא יש בה הרבה חוכמה אנחנו רואים את זה
במוסדות להשכלה גבוהה ,הן מתוחכמות ,הן חכמות זה בדיוק כמו שמורה
מצולם בזום והפעולה הזאת היא באמת פעולה רגילה בזום רק במקום
שהמצלמה תהיה מותקנת על המחשב היא מותקנת על התקרה אבל זה לא
רלבנטי כרגע כיוון שאנחנו לא נעשה את זה מאותן סיבות שאמרתי קודם,
מבחינת לוח זמנים אבל היה כבר מכרז ,יש כבר יש כבר מצלמות שאפשר
להתקין זאת לא הבעיה ,הבעיה היא מאוד פשוטה עדיין לא יצא המתווה
הסופי של משרד החינוך ,והנה אתה כרגע אומר שיש פגישה עם ראש
הממשלה לסתירה שיש בין הצהרונים שאפשר להיפגש בשלוש קבוצות
ובבוקר רק עם קפסולה אחת ,יש פה פרדוקס יש פה משהו שהוא לא הגיוני
בעליל הוא לא הגיוני ולכן כל המתווה הזה הוא בעייתי ועדיין לא פרסמו
אותו.
אורן אוריאלי :אני רק דבר אחרון ,מן הסתם גם כנראה יהיה שינוי בכמות החשיפות של כל
מורה לקפסולה זה לא יהיה שלוש,
יעקב נחום :שלוש מסגרות.
אורן אוריאלי :אני שמעתי שזה גם יכול להיות יותר מן הסתם כי מטבע הדברים עוד חשיפה
לארבע וחמש הופכת את הקערה לחלוטין אז אני מציע לחכות מה לראות מה
יהיה מחר ואז לצאת עם פרסום כי כרגע תושבי הרצליה יודעים שמה
שעיריית הרצליה מתכננת זה מה שפורסם לפני יומיים .חשוב לתקן כמובן.
יעקב נחום :זאת הצעה שהוגשה למשרד החינוך ,ורגע לכן אני עדיין לא פרסמתי להבדיל
מרשויות אחרות בדיון בגלל הסיבה הזאת כי אני מכיר את משרד החינוך
ואני מכיר את התהפוכות וכל המנהלים בערים אחרות שכבר בנו מערכות
יצטרכו כנראה להרוס אותה ולבנות אותה מחדש לכן אנחנו נמתין עד מחר
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ואחרי שנקבל החלטה סופית אנחנו נהייה חכמים כדי להוציא את המתווה.
איל פביאן :אני רק אומר בקצרה כי אנחנו לא נכנסים עכשיו לדיון על חינוך והנושא הוא
סבוך כמו שאתה אמרת .תראה הציפייה שלנו ואני חושב שזה הציפייה של
רוב תושבי העיר זה שככל שהרשות המקומית יכולה וההנהגה העירונית
יכולה עם כל הכוחות שיש בעיר ועם העובדה שחצי מהתקציב העירוני הוא
בכלל של העירייה הוא לא של משרד החינוך לעשות את המקסימום ביוזמה
מקומית עם תקציבים מקומיים ,לרתום הורים ,לרתום סטודנטים ,לרתום
את כולם ,לעשות מאמצים כי אנחנו את השלטון המרכזי מכירים ,את
התהפוכות מכירים את המגבלות מכירים ,אנחנו גם לא רוצים שאף אחד פה
יעבור על החוק אבל את המקסימום שאפשר לעשות בכלים המקומיים
ביוזמה מקומית בשטח ,עם סיוע של כל הקהילה של כולם לעשות.
משה פדלון :אני מודיע לכם שלא תהיה בעיית תקציב לדבר הזה .זה לא יתעכב בגלל
בעיית תקציב.
יהונתן יעקוקוביץ  :אין לי מה להוסיף על כל מה שנאמר פה לגבי החינוך ויש פה אנשים שהם
אנשי מקצוע בחינוך ,כמו אורן אוריאלי וכדומה וכמובן ד"ר יעקב נחום שאני
שומע עליו הרבה דברים טובים על מה שהוא עושה בחינוך .יש לנו פה פתרון
שאנחנו יכולים להתחיל אותו מחר פתרון ל –  10000ילדים ,קוראים לו בני
הרצליה .אני שמעתי שראש העיר ניגש להורים בבני הרצליה היום ואמר להם
שהמחירים יישארו  2019ואני חושב שזה דבר הכרחי וזה דבר שהצענו בתוך
הועד ואני בטוח שכל חברי ועד העמותה שנמצאים פה גם הסכימו לפתרון
הבא שאותו גם הצענו במסגרת הועד .תפתחו את החוגים משה אמרת להם
שהם ישלמו אותו דבר על  2019שום דבר לא עובד ,הוציאו את כל העובדים
לחל"ת ,מסתכלים איך אנחנו חוסכים עכשיו על עובד כזה או אחר ,תפתחו
את החוגים זה מתחבר בדיוק לעניין הזה של להוציא את הילדים החוצה,
הרי הילדים בסופו של דבר ואפשר למצוא את הפתרונות אם עכשיו מדריך
כזה או אחר לא יכול ללמד אותם שהילדים ילכו לשחק פינג פונג לבד בלי
מדריך הכל בסדר ,לפתוח את החוגים באופן מיידי 10,000 ,ילדים אני לא
יודע אם אתה מודע לזה משה כמות הנרשמים לבני הרצליה השנה לעומת
שנת  2019בשנת  2019היה מעל  11,000השנה זה בין  1000ל – 10,000 ,2000
ילדים סתם יושבים בבית ,שילכו לשחק כדור סל ,שילכו לשחק כדורגל,
שילכו לשוט שילכו לעשות מה שצריך זה לא הגיוני.
דנה אורן -ינאי :אני רוצה לספר לך משה איפה הבנתי שהגענו לנקודת רתיחה זה שאם אנחנו
לוקחים .אני אספר לך סיפור עם הבן שלי לקחנו אותו אין סוף פעמים לחו"ל,
מעולם הוא לא אמר תודה ,לקחנו אותו אין סוף פעמים לסופי שבוע מעולם
לא אמר תודה ,לקחנו אותו לכל בילוי בשבוע שעבר לקחנו אותו לשעתיים
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לחוף הים הילד במשך ארבע שעות לא הפסיק להגיד לנו וואי תודה היה לי
כייף ,הילדים האלה איבדו את זה לגמרי הם פשוט שכחו את החיים עצמם,
הם כלואים בתוך בטון ,הם כלואים בתוך עצמם הם כל היום נמצאים מול
מסכים זומים ומשחקים אנחנו נשלם על מחיר יקר ,שמשרד החינוך יעשה
את המתווה הפדגוגי אנחנו נוציא אותם לגינות ,לפארקים לים לכל מקום
לבני הרצליה ,עזבו אותם הם יתנו להם את הפורמלי אנחנו נוציא אותם
אפילו לשעתיים ביום אבל שיצאו שניתן להם את הפתרונות.
משה פדלון :חברים כל הנושא של חזרת הספורט זה נדון בימים הקרובים ,ואנחנו נעדכן
אתכם .אני אומר שוב כל נושא חזרת החוגים עובדים על זה בימים
האחרונים ואנחנו נעדכן אתכם ,כל מה שקשור לבני הרצליה ,למצב
העמותה ,אנחנו נביא את הממצאים בישיבה הבאה ונקבל פה החלטות.
רק אם אפשר עוד הערה אחת כמו בני הרצליה יש לנו עוד מכפיל כוח מאוד
איתי צור:
משמעותי וזה המתנ"סים יש מחוץ למתנ"סים מרחבים ,יש קהילה ,יש
מתנדבים יש הרבה מקומות ויחסית בקלות אפשר לבוא ולהפעיל ולהשתמש
בכוח הזה ,שוב כמה שיותר בחוץ אין שום בעיה לעשות את זה.
יהודה בן עזרא :אתם לא יודעים שיש מתווה? אתם לא יודעים שהמדינה מחליטה בשבלינו
מה לעשות.
דנה אורן -ינאי :את מי מעניין המתווה ,לא מעניין אותנו המתווה ,יש כאן דור שלם שמשלם
מחיר ואנחנו כנבחרי ציבור צריכים לתת את הדעת .זה לא מעניין אותנו
המתווה.
יהודה בן עזרא :עיריית הרצליה בהנחייה ובהוראה של ראש העיר ,העמידה את כל
התקציבים של החינוך הבלתי פורמלי לקיים פעילויות גם בשעות הבוקר וגם
בשעות אחר הצהריים אבל יש מתווה שקובע על מספר משתתפים ,על
התקהלויות ,אתם נמצאים בעולם אחר?
דנה אורן-ינאי :על בסיס תו סגול אין בעיה ,אין בעיה  20אנשים בחוף הים 20 ,אנשים
יכולים להיות בחוף הים.
יונתן יעקבוביץ :אפשר לעשות ,שוב פעם אני מדבר עוד פעם על העניין של בני הרצליה אפשר
לקחת את כל הפעילויות של בני הרצליה לעשות אותם בפארק ,לעשות אותם
בשטחים ,אתה יודע מה שלא יעשו פעילות שיקחו אותם לטיול בתוך פארק
אפולוניה זה לא משנה ,לבוא ולעשות משהו עם הילדים האלה ,הילדים
האלה יושבים בבית סתם ,פשוט סתם.
יהודה בן עזרא :אין ויכוח שכל מה שדנה אמרה שקורה לילדים אני מצטרף אליה במאה
אחוז ,אנחנו רואים את הנפש ואת הרגש של הילדים אני אומר לכם
הלימודים והפדגוגיה פחות חשובים ,החברותא ה  -ביחד ,הנושא הרגשי
החברתי יותר חשוב והילדים שבורים ,אבל המדינה קובעת מתווה.
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דנה אורן-ינאי :מה הבעיה לקחת יום ובשעתיים יבואו כיתה ז' ,שעתיים כיתה ח'.
איה פרשקולניק :דנה לקחנו לתשומת ליבנו זעקת אם ואנחנו נטפל בזה.
משה פדלון :דנה אני מבטי ח לכם שבוע לאחר פתיחת הלימודים כל חברי מועצה יקבלו
מאיתנו עדכון סטטוס מה נעשה בחינוך ובתרבות תקבלו מכתב מסודר ואין
צורך לקיים ישיבת מועצה מיוחדת הישיבות יתנהלו באותם מועדים שנקבעו,
אתם תקבלו מסמך מה נעשה ,מה תכננו ומה בוצע בפועל אני מקווה שלא
ילכו לבג"צ ויפילו לנו את התכנית שלנו.
אתם עונים במגננה ולא ברור לי כל כך למה אנחנו לא מדברים על מערכת
יריב פישר:
החינוך אנחנו לא מנסים לנצח את ארגון המורים אנחנו לא שם בכלל אנחנו
כולנו אומרים לכם יש פה מספיק ארגונים אחרים כמו בני הרצליה אנחנו
כולנו ניתן את הגיבוי לזה.
משה פדלון :שאני מדבר איתך על תכנית הלימודים אני אקח את כל הרכזים ממתנ"ס
נווה עמל ואביא אותם לבתי ספר וזה הכוונה אני אביא תלמידים למתנ"ס
נווה עמל ולנוף ים אני אביא אותם למוזה יש לי מספיק מחסן .אנחנו נעשה
את הכל כדי להוציא את הילדים להוציא אותם מהבתים.
יריב פישר :אני מצטרף לדברים שאמרה דנה.
איה פרישקולניק :אני מצטרפת כסבתא.
יונתן יעקובוביץ :אפשר לקחת את כל ילדי העיר ולפזר אותם בשטחים של אפולוניה שילכו
לראות נימיות שילכו לראות תנים מה חסר מה לעשות.
עשינו גו' ישב עם בני הרצליה על התכנית ,נמשיך עם שאר התאגידים יש
יריב פישר:
כיוון.
משה פדלון :אני שמחה שיש תמיכה מקיר לקיר כדי שנוכל להמשיך גם במתווה
הלימודים וגם במתווה החינוך הבלתי פורמלי .אני שמח ואנחנו נעשה את זה.
יריב פישר :מה שדנה אומרת ממש בעדינות אנחנו חייבים להרגיש את התלמידים.
משה פדלון :אני איתכם יריב.
אתה איתנו אבל כנראה שיש מורים שלא ויש רכזות שלא ,אנחנו חייבים
יריב פישר:
להנגיש אותם הרבה יותר ,יש הבדל תהומי בין בנות לבנים אני רואה את זה
אצלי בבית תהומי הבן שלי לא מסוגל להתקרב לזום זה עושה לו חלחלה
בחוף וחייבים להתייחס לזה יש פה דור פגוע זה דברים שלא ראיתי ,נגישים
לכלב שלי מותר לגעת זה דברים שלא היו מעולם חייבים להתייחס לזה
ולהוציא אותם מהבית זה אתמול.
משה פדלון :יריב אנחנו בנושא החי נוך האמן לי אנחנו לילה ויום אנחנו יושבים ,אני יושב
שעות בטלפון ג ם עם איה וגם עם יעקב בסוגיה הזאת זה בראש מעייננו ,זה
מקבל אצלנו עדיפות ראשונה במקביל לקטיעת שרשרת התחלואה גם בזה
יהיו לנו הישגים .חברים יעקב תודה לך וכל העושים במלאכה לסגנית ראש
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העירייה ,יעקב ,גם לתנו"ס ובאמת לכל החברה שמסביב בחינוך ,בתרבות
וגם בערכים .מכאן אנחנו עוברים לדיונים השוטפים שלנו.
אנחנו נתחיל עם עדכון קצר של לשכת המנכ"ל ואחר כך נעבור לשאילתות.
מבחינת האגפים הושלמו עבודות צבע ברחבי העיר ,חידוש מעברי חצייה,
בשכונות סיימנו השבוע הכנות של מערכת הניקוז בגלל ההתראה של גשם
היורה משבוע הבא ,ניקינו חפרנו ,העמקנו ,בדקנו את המשאבות של הפארק ,
משאבות בכלל ,כמו מחסומי קולטים חדשים ,תעלות ניקוז נוקו וכוח
הכוננות העירוני שלנו עבר ריענון בתב"ל .מיום חמישי האחרון חמ"ל ברקת
החמ"ל שמתעסק בקורונה ,בתשאולים במעקב ובמידע סיים הכשרה והחל
לעבוד ,מבוקר עד לילה תחת פיקודו של גלעד מנהל משאבי אנוש שלנו,
הנדסה עשו פגישה עם מנכ"ל משרד הפנים לקידום תכנית הותמ"ל ומשבר
התשתיות ,הוצג הדגש על צורך בביצוע הרב מכר בשעה טובה ,פגישה עם
מנהל הדיור הציבורי ,היתה פגישה נוספת לגבי מתחמים נוספים בעיר.
לא הבנתי מה הוא אמר על תשתיות רב מכר ותמ"ל אני רוצה שיחזור על
המשפט.
אני אשלח לך את זה מחר .אני אדבר יותר לאט .אנחנו בעיצומן של ישיבות
תקציב ותקציב פיתוח עם האגפים עבודה יוצאת מן הכלל שנעשית על ידי
מנהל הכספים מנהלי האגפים והחשבים של האגפים .מבחינת בריאות יש לנו
חודש המודעות לסרטן השד ,באוקטובר יש פעילויות בנושא זה ,בשיתוף
מעמד האישה ומנהל נשים ותנו"ס .משבוע הבא חיסונים לתלמידים במסגרת
בריאות הילד וחיסונים לשפעת לכיתות ב',ג',ד' .יום ההליכה הבין לאומי
יהיה ביום שישי אנחנו נעשה את זה פעילות בזום .מבחינת תקשוב עברנו
לשילוט מהוט מובייל לסלקום התקנת מצלמות בכיתות ללימוד מקוון,
כניסת סיבים והגדלת  ..במוסדות חינוך .תנו"ס טיפל ב –  200בקשות
לתמיכה בחיילים שנמצאים בסגר או בבידוד וקיבלנו אותם דרך הפייסבוק
העירוני ,היו  558השאלות ספרים בשבוע ראשון של הפיילוט שאנחנו עושים,
האוטו פאן הסתובב השבוע בנווה עמל וימשיך .בגנים מבודדים קיבלו ערכות
בידוד ,קבלת שבת לשכנים ונהנים ב –  200בניינים ,מבחינת ספורט החל
מהשבוע הסקייט פארק נפתח ,למחליקים על בסיס הנחיות התו הסגול לא
יותר מ –  20גולשים בו זמנית בתוך המתחם .ביום ו' יהיה יום הליכה בין
לאומי ותכנית שחמט מקוונת פועלת בבתי ספר יסודיים .מבחינת דוברות יום
ניקוי חופים ביום שישי ליד חוף אכדיה .מבחינת הקורונה בשתי מילים
מכיוון שאנחנו בחפ"ק קורונה אני יושב שם בראשו ממשיכים במעקב וטיפול
במעטפת הקורונה והערכות עירונית ,משל"ט ברקת עובד במינוס  .. 3צעדים
דרסטיים כמו הנחייה לבודד או סגירת מוסד חינוכי אם צריך תחת פיקודו
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של גלעד כמו שאמרתי ,הערכות מצב איטיות נמשכות מידי יום על פי הצורך,
ביום ה' הקרוב אנחנו עושים דרייב אין בדיקות קורונה בכוכב השביעי
באותה מתכונת כמו פעם שעברה ,השעות מאוחרות יותר בין ארבע לתשע
בערב על מנת לאפשר למי שעובד לבוא ולהיבדק ,אנחנו מאמינים שהרבה
בדיקות מקצרות מעגלי תגובה ומאתרים מדביקים פוטנציאלים אפשר
לשלוח אותם לבי דוד בשביל לעצור את ההתדרדרות .צוותי קורונה עושים
עבודה יוצאת מן הכלל כמעט כל האגפים בראשות חפ"ק מצומצם של אהוד,
גלעד ואנוכי כמובן מנכ"ל וראש העיר מקבלים את כל הדיווחים מאיתנו
ונותנים החלטות .מחר קופת חולים כללית ממש לפני הישיבה התבשרנו
ממד"א שהם נותנים לנו סיוע יעשו מצפון לספור טק דרייב אין לכל
המבוטחים של הקופה ,קופת חולים כללית מפרסמת את זה שוב על מנת
שמה שיותר אנשים יבדקו.
שאילתות.
גו' ניסימוב:
איל פביאן:
גו' ניסימוב:

גרי גוזלן:

שאילתה מספר  1של גרי גוזלן.
לא הפצתם היום את התשובות אני לא ראיתי את זה.
הם בסוף .זה בקובץ נפרד סעיף ג' .שאילתה מספר  1של מר גרי גוזלן אני
מעביר את זה מישיבת מועצה קודמת הנושא הוא שעות פינוי אשפה ברחבי
העיר .לצערי לאחרונה ישנן תלונות רבות על פינוי אשפה שמתבצע על בשעות
סדירות ומפריע לתנועה בעיר ,מדוע שעות הפעילות לא מבוצעות כפי
שאמורות להיות בשעות הבוקר המוקדמות במידה ואכן כך אמור להיות לפי
המכרז בו זכו למה לא ניתנים קנסות על כך ,אם נכנסות מה גודל הקנס ,כמה
קנסות ניתנו בגין אי עמידה בתנאי המכרז? תשובה :מידי יום מפנים פחי
אשפה ביתיים בחצי העיר כ –  7500פחים סך הכל מפונים  15,000פחים
ברחבי העיר ,ככלל עבודות פינוי אשפה מתחילות בשעה שש בבוקר ,בהתאם
לחוק וממשיכות עד לסיום הפינוי האזורי .עם פתיחת שנת הלימודים ב –
 /1/1הוחזר נוהל הדממת משאיות בין השעות  7:30עד  8:30על מנת למנוע
הפרעה להגעת תלמידים והורים לבתי ספר וגנים ,בסיום הדממה ממשיכה
עבודת המשאיות עד לסיום העבודה באזור ,בערבי ומוצאי חגים חלים
שינויים במועדי הפינויים למרות פינויי הלילה והעירייה דואגת להוציא
פרסום לציבור מבעוד מועד .פינוי אשפה מתבצע באופן תקין ובהתאם לשעות
הקבועות .שאלות שלוש וארבע התשובה בסעיף  2גרי.
אהלן שלום לכולם ,אני לא כל כך בקיא בנתונים אבל בסוף נראה לי שכולנו
באותו אינטרס שהדברים יתנהלו בצורה תקינה והדבר לא יהווה איזה שהוא
מטרד ובעיה כמו שזה קורה בשוטף .אז אני סומך על אנשי המקצוע ששמים
על זה פשוט את הדגש וימנעו מהדבר הזה כי זה באמת יוצר בעיות .אנחנו
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עכשיו בתקופה רגועה והכבישים היו רגועים אבל בשאיפה שנחזור לימים
טובים אז נתחלל ונהל את זה יפה.
אני רק רוצה להוסיף משהו ,גו' אתה שומע ,לשאלה  2ו –  3ו –  4לא ניתנו
תשובות זה חבל הייתם בסיטואציה של השאילתות הייתם מגיבים בתשובות
מלאות ,וטובות ונכונות אם שואלים מה גודל הקנס ,הקנס כתוב במסגרת
המכרז אפילו את זה לא יכולים לכתוב ,אם שואלים כמה או למה ושום דבר
לא כתוב אני מציעה שתחזרו חזרה לנוהל שבו אנחנו שואלים ואתם עונים.
מה שצריך נשלים .רוני אתה איתנו .נעשה את זה מחר מסודר אני לא יודע
אם רוני איתנו.
כן אבל זה לא צריך להיות נעשה את זה מחר מסודר ,זה גם שאילתה
שמחוזקת לדעתי חודש ומשהו ואתם יודעים מה הנסיבות ואם אנחנו
שואלים שאלות אנחנו מצפים לקבל תשובות רציניות זה הכל .אפשר
להמשיך.
אם צריך אני פה.
שאילתה מס'  2של גרי מישיבת מועצה קודמת בית העלמין הישן ניקיון .בית
העלמין הישן אשר מוחזק על ידי חברת קדישא משרת את כלל התושבים של
העיר לצערי לאחרונה ביקרתי מספר פעמים וכל פעם המקום היה מלוכלך
ומוזנח ,בית העלמין משרת את התושבים גם אם לא מוחזק על ידי העירייה
צריך להיות לכל הפחות נקי ונעים למגיעים אליו .האם העירייה יכולה ליצור
מנגנון פיקוח על רמת הניקיון בבית העלמין? מה רמת המעורבות העירייה
בכל נושא ניהול בית העלמין? מה ההשתתפות הכספית של העירייה בבית
העלמין במידה והעירייה רואה חשיבות בנושא ניקיון בית העלמין האם ישנן
פתרונות שניתן לסייע .תשובה :בית העלמין מנוהל על ידי חברת קדישא
עמותה שאינה בשליטת העירייה לא בתחום אחריות העירייה ,לעירייה אין
כל השפעה הניהול שם .לפנים משורת הדין פנה אני הסמנכ"ל למנהל חברת
קדישא הרצליה מר פלח ולהלן תמצית תשובתו של מר איציק פלח ,כמובן
היה ראוי שיפנו ישירות אליי ואבדוק את היענותנו ובדיקתנו לטענות ,בשונה
לא דעת הרוב המובהק לאורך שנים כי תחזוקת בית העלמין ידועה כטובה
מאוד ו ביקורת שנעשתה על ידי הרגולטור של המשרד לשירותי דת מבלי
ידיעתנו אמר מנכ"ל המשרד כי פיקוח ואחזקת בית העלמין אצלנו היא
מהמשובחים שפגשו ,למרות הכל תמיד טעון שיפור מתייחס שכל הפסולת
מביא הציבור שפוקד את המקום מבחוץ יש פגעי מזג אוויר יש רוחות ,פסולת
טבעית וחול אנו מטפלים באופן רציף בסבב וירטואלי כל שטח שהוא  72דונם
ברור שלא כל יום עוברים על הכל.
אני שמח שענה על זה והתייחס לדבר אני מקווה ,כל עוד לנו אין אחריות כל
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שנותר לנו זה לנסות לגרום לו לעבוד בצורה טובה.
אני חייב לציין שגם לסיפא ,אתה זוכר העברתי לך את התשובה שהוא אמר
שהוא בסך הכל מודה לך שהארת את עיניו ועל כך התודה.
תודה.
שאילתה מס'  3על ידי יריב מישיבת המועצה הקודמת בנושא מבנה בית העץ
לשעבר ליד כביש הבריגדה היה בעבר מקום שנקרא בית העץ סחר עץ המקום
נסגר כי נטען שהמבנה לא היה חוקי ,לאחרונה החלה פעילות בניה במקום,
האם המקום הוכשר מבחינה חוקית? מה עתיד להיות בנוי שם איזה סוג של
עסק ,במידה ולא הוכשר אני מבקש לדעת מי פועל שם ,באיזה אישור והאם
הפיקוח והאכי פה מודעים לזה .תשובה :לשאלה הראשונה היא לא המקום
לא הוכשר ,כנגד המבנה החדש הוצא צו הריסה מנהלי חתום על ידי מהנדסת
העיר במסגרת בקשה שהוגשה לבית המשפט לביטול הצו המנהלי הנ"ל נטען
על ידי מבקשות הבקשה כי המבנה הוקם לשם קיום משתלה ושימושים
חקלאיים ,למיטב ידיעה ועל פי עדכון מפקח הבניה משבוע שעבר טרם החלו
בשימוש במבנה .לשאלה  3לא קיים שימוש במבנה בימים אלה אנו פועלים
כנגד בעלי הקרקע ,וכן כנגד המבקשות לבטל את צו ההריסה המנהלי שהן
שוכרות את המקום בשבוע הבא עתיד להתקיים דיון בבית המשפט .כמו כן
הוגשה בקשה לתיק מידע לאגף הרישוי בכוונה להכשיר את הבניה.
אני יודע ששלחתם לשם אנשים .אניא ומר שאני יודע שגם שלחתם לשם
יחידה לטפל בזה ואתם מטפלים בזה כמו שצריך אז תמשיכו ככה ,שימשיכו
לעבוד לפי החוק.
שאילתה מס'  4על ידי רונן וסרמן ,בנושא מפגע סביבתי ,כריזה בנווה עמל.
בסעיף  3א' הקמת רעש של חוק העזר מצורף לשאילתה העירונית אחד לא
ישעין אדם ,לא יקים כל צעקה ,או לא יפעיל כלי נגינה ,מקלט רדיו ,או
טלוויזיה וידאו פטיפון ,רשם קול ,מגביר קול או מכשיר כיוצא באלה בין
השעות  14:00עד  16:00ובין השעות  6:00 -23:00באמת המקומות הרשומים
בחוק העזר .מזה מספר חודשים בכל יום שישי לפני כניסת השבת תושב
שכונת נווה עמל מפעיל מוסיקה באמצעות רמקול ענק הממוקם מחוץ לביתו,
היות ודובר על חודשי הקיץ ורוב המקרים המוסיקה נוגנה לאחר השעה
 16:00בשבועות האחרונים הצטרף לחגיגה תושב נוסף ומפעיל כריזה נוספת
באותו פרק זמן של כניסת השבת .תושבי השכונה פנו לעירייה שהפנתה אותנו
למשטרה והבעיה לא נפתרה .יש לציין כי לאחרונה אחד מתושבי הרצליה
פיתוח אימץ את המנהג וגם מפעיל כריזה לפני כניסת השבת לדברי השכנים
ידוע שהיה מקרה דומה בתקופת כהונתה של יעל גרמן והעירייה טיפלה
במפגע ופתרה את הבעיה בתוך שבועות ספורים לכן לא ברור מדוע העירייה
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לא מוצאת פתרון הולם שיפסיק את סכסוך השכנים וחוסר התעקשות
הנובעת מנגינת מוסיקה רועשת לפני כניסת השבת .השאילתה :האם חוק
העזר עירוני מאפשר לכל אדם להשמיע מוסיקה בקולי קולות ועד 80
דציבלים ? שתיים האם העירייה מוכנה לקבל מצב שבו תושבים שאינם
שומרים שבת כי יקימו רמקולים מחוץ לביתם וישמיעו מוסיקה נעימה כולל
שירת נשים בערב שבת לאחר כניסת השבת? שלוש היות והמשטרה עסוקה
בימים אלה בבעיות יותר דחופות ולא מוצאת פתרון לנושא האם העירייה
מוכנה לקחת על אחריותה למוצא דרך לטפל במפגע או מפגעים .תשובה:
נושא מערכת הכריזה בנווה עמל אמורה להיות מטופלת מזה זמן רב על ידי
משטרת ישראל ,זה הסמכות שלהם .הציטוט של חוק עזר עירוני מ תייחס
לאי הקמת רעש בשעות מסוימות אבל העבירה הנוכחית מתקיימת בשעות
שמותר להקים רעש ,מדידת רעש במקרה הנ"ל אינה רלבנטית לאחר ועוצמת
הרעש משתנה מפעם לפעם ,רק הגעת שוטר והתרשמותו מעוצמת הרעש
יכולים לקבוע אם מדובר ברעש סביר או לא .בסיור שנערך בחודש יולי
במקום בהשתתפות נציגת היחידה לאיכות הסביבה ,הפיקוח נציג המשטרה
ורב האזור נפתרה הסוגיה מול התושב באותו הרגע סוכמה וסודרה מ ערכת
הקול ,נקודת הווליום אותה התחייב לא לעבור ,ועדיין גם בהתקיים הרעש
בשעות האסורות יש בעיה ועבירה זו אין בה קנס .בחודש דצמבר 2016
אישרה מועצת העיר תיקון לצו העיריות כדי לקבוע דרגת קנס לסעיף עבירה
זה אך התיקון טרם נחתם על ידי שר הפנים ולכן אין לנו כלי של קנס לעניין
זה.
אני רוצה להעיר הערה ולשאול שאלה קודם כל מבחינת הערה חשוב להגיד
שיש גם סעיפים אחרים בחוק העזר העירוני שלא מרשים להתשמש במכשיר
מגביר קול לשם מתן הודעה בכל שעות היממה והעובדה שהבעיה הזאת לא
נפתרת תגרום לכך שתושבים אחרים יקימו גם הם באישור או שלא באישור
עמדת רמקולים מעל הבית שלהם וייכרזו שיש הפגנה במוצאי שבת ברחוב כך
וכך אם זה מה שאנחנו רוצים בואו נשאיר את המצב כמו שהוא .המשטרה
לא פותרת את הבעיה .אם אנחנו מפרסמים לתושבים שהם יכולים להתלונן
בעירייה על נביחות כלבים אני מניח שהבעיה הזאת טיפה יותר חמורה .אגב
אני עברתי שם ביום שישי האחרון ,ביום שישי האחרון זה לא היה חזק ,אבל
המשחק הזה של הווליום זה ממש גן ילדים וזה מפריע לתושבים וצריך
לפתור את זה.
אני מבטיח לך לעלות את זה שאני יעלה את למפקד המשטרה מקומית ויחד
נגבש עמדה איך מטפלים בזה גם לי זה מפריע זה לא אמור להיות זה שעה
שאנשים נחים בין שתיים לחמש ,אני אדבר עם מפקד המשטרה נזמן את
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התושב מה שנקרא לשיחה נעימה לא יעזור נפעל באמצעים אחרים.
יונתן יעקובוביץ :אני חושב שהדברים האלה לא ראויים בשכונת מגורים לא בין שתיים
לארבע לא בין חמש לשש ולא בין שמונה לעשר ,אם מישהו עושה חתונה
ב ביתו ובשביל זה יש את החריג בתוך הסעיף הזה של הקמת רעש זה מן
הסתם בסדר אבל שבא בן אדם על דעתו ומחליט לעשות רעש ומאומה וסתם
להפריע לשלום השכנים כאילו.
משה פדלון :אני אעדכן אתכם על הפגישה עם מפקד המשטרה אני אעדכן אתכם זה יעלה.
ג'ו ניסימוב :שאילתה מס'  5על ידי מר וסרמן בנושא החזרת פחי אשפה ומחזור
למיקומם .בחודשים האחרונים פונים תושבים שוב ושוב תושבים שמתלוננים
על כך שצוותי הפינוי אשפה משאירים את הפחים כשעתיים ואף יותר מכך
על המדרכות לאחר הפינוי ,הפחים מפריעים למעבר תקין של הולכי רגל כמו
הורים עם עגלות תינוקות ,מתגוררים עם הליכונים וכדומה .כמו כן הפחים
מפריעים פעמים רבות לכניסה ויציאה של כלי רכב מחניוני הבניינים.
השאלות :מה פרק הזמן הממוצע בו אמורים פחי אשפה ומחזור לחזור
למקומם לאחר פינוי? שתיים היות וכל כך הרבה אנשים מתלוננים על המצב
הנוכחי מה בכוונת העירייה לעשות בנושא? תושבות :לסעיף אחד כללי
עיריית הרצליה אגף שאיפ"ה באמצעות קבלני אשפה ומחזור מפנה מידי יום
 7500פחי אשפה ירוקים  325פחי אשפה כתומים ,בכל יומיים  380פחי אשפה
כחולים של המחזור ,פרק הזמן הממוצע בו אמור פח לחזור למקומו לאחר
פינוי הוא כ –  120דקות ,אופן הפינוי יתבצע בשלושה שלבים ,שלב א' הוצאת
הפחים מהמדרכה על ידי עובד קבלן ,שתיים ריקון הפחים על ידי עובדי
המשאית ,שלוש החזרת הפח הריק למקומו על ידי עובד קבלן נוסף .במידה
ונבצע את הפעילות בבת אחת ולא בשלבים יגרמו עיכובים ,וחסימות תנועה
קשות .כמות הפחים בממוצע יום יומי מתחילת השנה דווחו כי לא הוחזרו
למקום ירוקים  11,5פחים ליום המהווים  0.15%מכלל הפחים הירוקים,
כתומים  0.3פחים שזה  0.15%גם כן ,וכחולים  0.7פחים ביום שזה 0.03%
מכל הפחים שהוחזרו .סעיף  2תכנית הניקיון של העיר ומכרזי הניקיון
מצויים בעבודת מטה מזורזת בעירייה ,בישיבת המועצה הבאה רונן נקווה
שנצליח לעדכן את ההתאמות.
רונן וסרמן :אין ספק שמתבצעת עבודה טובה אבל  11.5פחים ליום זה לא המספר כנראה
שלא מדווחים על זה אני ראיתי בעצמי את הפועלים שעוברים ובודקים
שהכל בסדר כנראה שהבדיקה לא מספיק טובה ,השאלה הנוספת שלי מה
אנחנו מתכוונים לעשות כי הרבה מידי פעמים הפחים לא מוחזרים למקום
אחרי שעתיים וגם לאחר אחרי שעתיים.
קודם כל צריך לדווח שזה יהיה אפשרי לזהות את מקור הבעיה.
אהוד לזר:
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אז בואו נפרסם מפריע לכם דווחו.
קודם כל כמובן שמדובר בתקופה מורכבת ולא פשוטה ואני לא בא להיתלות
על הנושא של הקורונה אבל צריך להבין מחודש מרץ שהיו את החגים וגם
לאחר מכן את החג רמדאן וגם לאחר מכן הקורונה כל זה ביחד הביא את זה
למצב שיש עובדים שהם לא עובדים קבועים ,זה לא עובדים קבועים
שנמצאים יש בידודים יש קורונה ויש דברים ונכון שיש לנו ,אנחנו זהינו את
הבעיות ,אנחנו סימנו את קבלן בדיקה וקבלן פינוי אשפה הביתי וישבנו
איתם לישיבות קנסנו אותם ,התרענו בפניהם ,הדברים נעשו ראינו שיש בעיה
של החזרת הפחים אבל צריך לקחת את זה בפרופורציות וכשאני אמרתי
מקודם לגבי הנושא של כמות הפחים שמפונה ביום שזה בסדר גודל בערך
אנחנו מפנים בהרצליה שלוש פעמים בשבוע בכל בית ,שזה אומר  7,500פח כל
יום שיש אפילו  20או  30תלונות בממוצע ביום נכון שלא כולם מתלוננים רונן
אבל אם היינו מבצעים את כל העבודה הזאת בבת אחת זאת אומרת
המשאית היתה מתעכבת הוא היה מוציא את הפח מחזיר את הפח ,מ רוקן
את הפח אתה יודע איזה פקקים היו נוצרים לכן מה שאנחנו עושים ,אנחנו
מנסים בשיא המהירות לפנות לרקון את הפח לתת למשאית לנוסע ולאחר
מכן מגיע עובד שמחזיר את הפחים ,הנכון הוא שכרגע אנחנו נמצאים במצב
של עובדים שלא כולם עובדים קבועים והם לא כולם מכירים את המקומות
ואת הנישות ולכן יש בעיות ,ואנחנו זהינו את זה ובהחלט טיפלנו בעניין הזה.
תודה.
שאילתה מס'  6על ידי מר פביאן הנושא הוא מבצע ברקת והחינוך למניעת
שרשרת הדבקה.
היות ועניתם בכתב כדי לייעל את הישיבה אתה לא חייב להקריא את כל
השאלה והתשובה אלא אם יש פה מישהו שמאוד מעוניין מבחינתי .אני יכול
לעבור ישר לשאלת המשך שלי.
בוא נאמר שבמבחן התוצאה הצלחנו קלעתי בול שאמרתי  100לפני חודש
בזה קלעתי.
זה ירד מהשאילתה לאור הזמן שעבר באמת אבל מה שרציתי לשאול אתם
לא עניתם פה בהקשר לפעילות הסברה בעיר אני שאלתי למה לא שילבתם
את כל חברי המועצה בפעילות הזו.
קראתי ואני אתן תשובה יותר מלאה .א' אני ניסיתי כמיטב יכולתי לעדכן
בכל דבר ועניין את חברי המועצה ,היו כאלה שביקשו יותר פרטים אז
הרחבתי יותר ,היו חברי מועצה שהיו פעילים בכל מיני מסגרות ויחד עם זאת
הבנו שצריך רוח פיקוד ,צריך רוח פיקוד והבנו את הלקחים של ממשלת
ישראל שכל אחד מדבר ,כל אחד מסביר ואין מסר אחד וברור ולכן ראש
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העירייה נבחר באמת נבחר כדי לייצג את המסר בצורה חד משמעית ,הסרטנו
אותו ,פעלנו ,מיפינו את הנקודות ,כתבנו תסריט כדי שיהיה מסר אחד הרגעה
מעידה ,הנחיה והדרכה בצורה מסודרת כל הצעה אחרת מקובלת ואני אשמח
לשמוע.
איל פביאן :אני אגיד אותה בקצרה ואני אגע בעוד נקודה ונמשיך הלאה .כוונתי היתה לא
שכל חבר מועצה או חברי מועצה יתחילו להתסובב עם מסרים משלהם אלא
אני עוד בישיבה ראשונה שהתכנסה פה בבוקר במרץ שהתחילה הקורונה פה
באחד עשרה בבוקר אני הצעתי לראש העירייה במצב חירום לגייס פה
למילואים את כל חברי המועצה ,אם יש מסרים עירוניים של דפי מסרים וכו'
וכו' וחברי המועצה הם נציגי ציבור נבחרים שנבחרו באלפי קולות מוכרים
בעיר ,אפשר לגייס אותם להגיד להם זו אסטרטגיה עירונית ,אלה המסרים
אנחנו מבקשים את עזרתכם בואו נדבר בקול אחד עם התושבים.
יש לי הצעה נגדית .תשמע אנחנו יש לנו סרט הסברה יחד עם בני נוער ,יחד
אהוד לזר:
עם צופים אנחנו מכשירים אותם אתה מוזמן להצטרף לסרט הסברה בתור
חבר מועצה.
איל פביאן :רגע אהוד יכול להיות שיש עוד הרבה הצעות.
יונתן יעקובוביץ :אהוד אני חושב שפספסת את הרעיון המטרה של מה שאיל אומר אני חושב
שגם לא תתנגדו לזה יש לכם מסר בכתב שאתם מעבירים אפשר להעביר
אותו לחברי המועצה ואפשר לבקש מהם שיפיצו אותו במסגרת הוואצפים
שלהם ,במסגרת הזה.
איל פביאן :אני יכול ל הגיד לך שבערים אחרות בארץ גייסו את כל חברי מועצת העיר ,פנו
לתושבים ביחד.
דף מסרים בעצם אחיד אין בעיה בסדר גמור.
אהוד לזר:
איל פביאן :הנקודה השניה שאני אגיד אותה ואני באמת לא רוצה להיכנס לדיון על זה,
אני נגעתי בשאילתה שלי באזורי בניה ועניתם על זה ,אבל אני רוצה להגיד על
זה משהו באתרי בניה לא משנה כרגע של מי האחריות והסמכות ,הסתובבו
פועלים עם מסכות בלי מסכות אבל שנלחמים בקורונה זה לא משנה הקורונה
עוברת ,אלה מוקדים מסוימים שצריך לחשוב עליהם גם זה דבר אחד .דבר
שני ש אלתי על אכיפה ועניתם על זה גם כאן אני לא רוצה כרגע להיכנס לדיון
אבל היו כל מיני מוקדי התקהלות בעיר אנחנו יודעים כי תושבים פנו אלינו
שהתקהלו בהם יותר אנשים בנסיבות שונות לא במרכז העיר לא בעסקים
אלא בפעילות קהילתית אני אקרא לזה ולא ברור איך האכיפה עבדה שם
בה שוואה לדברים אחרים אבל אם אתם ,אני לא רוצה להיכנס לזה לדיון זה
רק הערות כי הקורונה הזאת אנחנו הולכים לחיות איתה.
משה פדלון :איל שאני הנחיתי את אגף הביטחון והשיטור הקהילתי להגיע למקומות
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רגישים כדי לבדוק אישית ,סתם לדוגמא באזור כיכר דה שליט למרות
שדיברתי עם הרב שלחתי את השיטור דיווחו לי בזמן אמיתי ראש עירייה
הכל רגוע ,בנו שם סוכה גדולה סגרו אותה פעלנו ,פעלנו בהרבה מאוד
מישורים כדי לצמצם את ההתקהלות וזה הצליח לנו.
וזה היתה הכוונה שלי בשאילתה .בואו נתקדם סיימנו עם השאילתות.
אפרופו הפינה יש לנו גם עוד מכשיר שאנחנו מזהים לפי זה שיש התקהלויות
ומדעים אנחנו שולחים את השיטור שלנו למקרה הספציפי בכיכר דה שליט
שלחנו גם את המשטרה עדכנתי את קצין האגף של התחנה והוא שלח לשם
ניידת ,והוא דיווח לי שהכל בסדר אנחנו די עם האצבע ומי שרואה מדווח גם
הפקחים וגם השיטור שלנו.
תודה רבה .גמרנו את השאילתות קיבלתי תשובות.

איל פביאן:
הצעות לסדר
ג'ו ניסימוב :הצעה ראשונה מר וסרמן שדרוג פרויקטים מחויבות אישית של החטיבות
רונן בבקשה.
רונן ורסמן :היה פה קודם דיון סוער לגבי הנושא של המצב של התלמידים גם הבנות שלי
תקועות בבית ,לא טוב לאף אחד ,ומי יודע אולי זה לא הסגר האחרון .כמו
בכל עיר גם בהרצליה יש פרויקט של מחויבות אישית .בנוסף לכל הגילאים
שדיברנו עליהם א-ד ,הגילאים שהכי נפגעים זה ה ו – ו ,כי הם כמעט שנה לא
היו בבית ספר פחות או יותר ,וגם בתקופה שהלימודים הם פרונטאליים וגם
בימ ים האלה כשהלימודים מתבצעים בזום הורים רבים מהשכבות האלה
חשים שהילדים לא מספיק מאותגרים או לא מקבלים מספיק שעות .לכן אני
בעצם חושב שאנחנו צריכים לקחת בחשבון את הנושא הזה של פעילותה
התנדבותית של ילדים שעושים מחויבות אישית ,מה שיש בחטיבות או
בתיכונים אני לא זוכר לצערי את הגיל .מחויבות אישית זה כיתה ט'.
אזרחות פעילה יש לנו בהרצליה ,אזרחו פעילה כיתות ט' מעורבות חברתית
אהוד לזר:
כיתה י' ותיכף שנעמיק בנושא הזה אתה תבין שזה נמשך עד יב'.
רונן ורסמן :עשיתי גם כן מה שנקרא מדצ"ים שהייתי במחויבות אישית בתיכון אלון
ברמת השרון ,ואני חושב שזאת הזדמנות מעולה גם ככה הילדים בכיתה ט'
או י' צריכים תעסוקה לתת להם לעשות מחויבות אישית אולי מוגברת אפילו
בסיטואציה הנוכחית ולעזור בכוח אדם החסר לגילאים הצעירים יותר ה' ,ו'-
ואולי אפילו קודם ,יש מרכז שנקרא מרכז שביט התלמידים המתנדבים
יכו לים לעבור הדרכה קצרה על ידי המרכז הזה שתיתן להם את הכלים
הדרושים להעברת שיעורי השערה מותאמים לזום אפילו ,אפילו בזום
פעילויות בזום והפרויקט הזה יביא בעצם לרווח כפול .אם אין ברירה בזום
יתחילו לדבר איתי על נושא של קפסולות וכדומה אז אפשר לדבר על זום אבל
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לייצר עוד פעילויות ,הבת שלי יושבת בבית היא פשוט נגמר שתיהן .הפרויקט
יביא לרווח כפול תלמידי חטיבות הביניים והתיכונים יזכו להעשרת סל
הכלים שלהם וילמדו כיצד להעביר הדרכות בזום ותלמידי כיתות ה-ו יוכלו
להינות מהעשרות מגוונות ועיבוי שעות הלימוד .זאת ההצעה לסדר שלי.
קודם כל אני אציג בפניכם אתה לא מכיר במרכז שביט פועל פרויקט מורים
צעירים פרויקט שקיים בעיר  12שנה ,במסגרת הפרויקט תלמידים בכיתה ט'
עוברים הכשרה להיות מורים צעירים ,בעצם הם מקבלים כלים פדגוגיים
הדרכתיים ,הנחייתיים רגשיים ובסופו של דבר בכיתות י' ,יא ,ויב הרבה
מעבר למעורבות החברתית שלהם לבגרות הם בעצם מלמדים ילדים צעירים
יותר במרכזי הלמידה שלנו ובפלטפורמות השונות של מרכז שביט ,מרכזי
הלמידה הם מלמדים הרבה מאוד סוגים של תכנים גם מתמטיקה ואנגלית
וגם היבטים חברתיים זה תכנית מדהימה שאין אותה במקומות אחרים
בא רץ ,כאמור הם מקבלים את כל ההכשרה והם גם יודעים להתאים את
עצמם לתכנים הרלבנטיים לעת הזו ,המרכז למידה שביט נכנס מה שנקרא
מתחת לאלונקה וייצר תכנים ייעודים לתקופה הזו ,הפרויקט הזה הוא
פרויקט שגם עוזר לילדים האלה להיות הרבה יותר מעורבים וגם הוא מכניס
להם לא מעט כסף לא מעט מאוד מספיק כסף שכדי שאותם בני נוער שארבע
שנים נמצאים בתוך הפרויקט הזה יצא להם איזה משהו והרווחנו פה גם
חיבור לקהילה גם תעסוקה לנוער ,הרבה מאוד דברים ,החברה של מעורבות
חברתית החברה של כיתות י' ומעלה הם מעורבים ומגויסים לכל מיני
פרויקטים שקשורים לעת הזאת ,לתקופה הזו לרגישות שיש בתקופה
הפדגוגית הזאת ,ובאמת אחד הפרויקטים היותר אירועים אני מציע שבאחת
הישיבות הבאות אולי נציג את פרויקט מורים צעירים נביא לפה כמה חבר
הצעירים שיוכלו לספר לכם מה הם עושים ביום יום שלהם.
ויש עובד עירייה שזה.
יש לנו מחלקה שלמה בעירייה שמתעסקת בזה.
שההצעה שלך היא ישימה הלכה למעשה בשטח .אני כן אהוד נביא לישיבה
הבאה .תוריד את ההצעה מסדר היום ואנחנו כן נפרט בפניכם מה אותה
מחלקה עושה עם כל הנושא של המחויבות אישית.
אוקיי אני מסיר.
הצעה מס'  2על ידי מר פביאן העניין הוא שקיפות נתוני התחלואה ומערכת
החינוך בעיר והטיפול בתחלואה.
תודה אני בלבל הפסקה הראשונה אני אגיד רק משפט על זה .המטרה של
ההצעה לסדר הזו זה בכלל של הרעיון הוא לרתום את המשפחות בבית
הורים חלקם וגם בני משפחה אחרים לניהול סיכונים אקטיבי של הידבקות
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בקורונה כולם יושבים בבתים כולם חושבים כן לשלוח את הילד לחוג ,לא
לשלוח את הילד לחוג ,לתת לו להיפגש עם הילדים של השכנה או לא ,לעשות
איזה פעילות קבוצתית או לא ,קודם דיברנו כמה כן חשוב להפגיש אותם וזה
נכון מצד שני צריך לנהל את ה  -סיכוני הידבקות .ההצעה שלי בעצם אומרת
דבר פשוט שכדי שלתושבים בבתים יהיה און ליין אינפורמציה ושקיפות על
המחשב ,יכנסו למחשב ,יכנסו לטלפון ,לאתר אינטרנט של העירייה או
לפייסבוק או לכל אמצעי תקשורת אחר של העירייה ,תהיה טבלה שבה יהיו
מוזנים נתונים כמובן בלי שמות ,לא שמות של תלמידים ולא שמות של
מורים ואפילו עם איזה דיליי אם צריך מסיבות של פרטיות או משהו אחר
אבל טבלה שמתעדכנת ונכללים בה הנתונים הבאים :לכל מסגרת לימודית
חינוכית בעיר ושכבת גיל בית ספר זה וזה שכבה ד' בית הספר ההוא כיתות
ח' וכו ,מספר התלמידים המאומתים שנמצאו חולי קורונה ,מספר
התלמידים שבבידוד ,כנ"ל לגבי עובדי הוראה ,מורים מנהלים שנדבקים או
עוזרי הוראה וכו' ,חתך מידע של מקור ההדבקה האם הם נדבקו בבית ספר,
או בחוג ,בחוג כדורסל או במתנ"ס לא יודע איפה או בפגישה עם חברים,
ותיאור של המגמה גידול לחולים ל -הסימפטומטיים חולים קשים ומונשמים
זה בשביל לחדד יותר לאנשים את הסכנות יש כאלה שנדבקים קשה וכו' וכו'.
עכשיו מה שקורה אם יהיה להורים את הנתונים האלה אז נאמר תשב
משפחה בבית ותתלבט אם הילד רוצה להיפגש מחר עם החברה והאמא
תשאל איפה הם לומדים ויגידו לה בכיתה ד' בבית ספר  Xאז היא תיכנס

משה פדלון:

ותגיד אה אני רואה שדווקא שם ההדבקה מתפשטת אני כן מסכימה או לא
מסכימה בדומה לרמזור שיש על ערים כמו שאתה יודע שבעיר מסוימת יש
יותר הדבקה .עכשיו זה הרעיון של ההצעה בנוסף שהעירייה תכין סוג של
תכנית רמזור לשנה הקרובה ,הנחת עבודה היא שאנחנו הולכים לחיות עם
הקורונה עוד הרבה חודשים אולי שנה אולי יותר ,שתכלול מוסדות זאת
אומרת כמו שיש שכונות וכמו שיש ערים יהיה ברור לאנשים שאם בפעילות
מסוימת חינוכית או של חינוך פורמלי או לא פורמלי או משהו אחר ,אחוז
התחלואה עולה לסף מסוים היא נסגרת ,זאת אומרת זה לא שמחכים שיצאו
הנחתות ,סגרנו פתחנו ,לא סגרנו כן פתחנו יהיו פרמטרים ברורים מתי
סוגרים מתי פותחים מתי אולי סוגרים ,זו המהות ההצעה .בשביל שקיפות
ושיתוף פעולה של הציבור .אני לא רואה שום בעיה ליישם את זה.
איל אנחנו כל בוקר מפרסמים את הנתונים ,אנחנו גם מפרסמים את הנתונים
שיש לנו מאומת תלמיד מאומת בבית ספר או בגן ילדים ,משרד הבריאות
הוא קשה ,הוא קמצן בעברת נתונים ,אנחנו לפני כשבועיים ביקשנו במשך
יומיים להעביר לנו שמות אנשים שהיו ליד מאומתים ,וזה מאות ,כמה
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קיבלנו אחד .לא מתפקדים שם הלוואי והיה לנו את הנתונים זה היה עוזר
לנו הם לא נותנים לנו צנעת הפרט אי אפשר לא ניתן משרד מאוד קשה ,לכן
קשה לקבל את הנתונים לכן קשה להרכיב את מה שאתה מבקש .אם אני
מקבל שמות מאומתים זה דרך לא דרך ,זה לא דרך המשרד.
רגע שניה ברור שיש לך ,לעירייה כגוף עירוני שמנהל את כל המערכת החינוך
ומוסדות הציבוריים הפורמליים והלא פורמליים יש לך מורה בכל כיתה
מחנך בכל כיתה ,מנהל בכל בית ספר מדריך בכל חוג ,האנשים האלה בסוף
יום עבודה יו דעים אם הם פתאום דווחו שתלמיד מסוים נדבק בקורונה חס
וחלילה או חניך או המשפחה או שהוא בבידוד הם יודעים את זה אתה לא
צריך את משרד הבריאות בשביל זה ,אם אתה תעשה נוהל שבסוף יום
העבודה יהיה להם מן גיליון כזה שהם פשוט מקלידים נתונים והנתונים
האלה בלי שמות פשוט יופצו ואז כולם ידעו שאם בבית ספר סתם אני אומר
עכשיו יוחנני נדבקו היום דווחו למורים או מנהלים  2תלמידים שנדבקו אז
הקהילה תדע בלי שמות בלי משרד הבריאות בלי שום דבר אתה נותן ככה
אינפורמציה לקהילה.
אז מעבר למה שפירט ראש העירייה אנחנו מידי יום מוציאים ממש תמונת
מצב מעודכנת ,שקולט את כל המגמות ואת כל ההיבטים ואת כל ההיבטים
השונים ואנחנו מייצרים גם ,אנחנו מקיימים הערכת מצב וחיתוכי מצב כל
יום כדי להבין את היקף התחלואה וכל המידע שיש אצלנו אנחנו מוציאים
החוצה ,חשוב להגיד אנחנו קיבלנו ,אני הבנתי את השאלה ,הבנתי את
השאלה ואני אשיב .המסגרת האפידמיולוגית היא מסגרת מאוד מאוד ברורה
משפטית ובריאותית והיא מוכתבת על ידי משרד הבריאות ,הווה אומר
שהמתחקרים שהוכשרו על ידי משרד הבריאות ואני יודע לאן את המכוון
ואני רוצה לשתול רגע את הרקע יש תורה ברורה וסדורה איך מוסרים מידע,
איך מוסרים תיעוד או הסבר על חקירות האפידמיולוגיות או על היקף
תחלואה בפיזור גם עירוני וגם ביחס למוסד חינוכי ציבורי ,אנחנו קיבלנו
"זכינו" לקבל סוף סוף אחרי הרבה מאמצים לערוך חקירות האפידמיולוגיות
אצלנו ,יחד עם כללים מאוד מאוד מחמירים ובקרה מאוד ,מאוד מחמירה
של משרד הבריאות לפני שבוע וחצי בגלל טעות אחת של מתחקר במחוז תל
אביב לא אצלנו עצרו במשך שלושה ימים חקירות האפידמיולוגיות ברשויות
המקומיות מהסיבה הפשוטה שאנחנו לא יכולים ,הגנת הפרטיות וצנעת
הפרט הם ערכים יותר חשובים מידיעה ולכן ברגע שמישהו מייצר תמונה
כאיל ו ניתן לזהות מהפאזל מכלל הפרטים גם יחד מי יכול להיות המאומת
מבלי שנדרשת חקירה האפידמיולוגית אנחנו עוברים פה על החוק ואנחנו
מסכנים את צנעת הפרט ואת הזכות של אדם לפרטיותו.
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אם אתה אומר שבשכבת כיתות א' בבית ספר גדול בעיר נדבק תלמיד בעיר
בלי שם בלי כלום אתה פוגע בצנעת הפרט?
כן ואני אסביר לך גם למה כי במידה והיו חשופים אליו אז מי שחשוף מקבל
הודעה להיכנס לבידוד אבל מישהו שהוא לא חשוף אליו או היה בזום במשך
שלושה ארבעה חודשים הוא לא פגש את בית הספר אין שום סיבה שהקהילה
תתחיל לשאול את עצמה מי מהילדים בארבעה חודשים האחרונים נדבק.
זה בדיוק המטרה של ההצעה שלי אתה מונע מאנשים את המידע הזה ,ומונע
מהמשפחות באזור לנהל את הסיכון שלהם כי הם יודעים שהמגפה מתחילה
להתפשט במוקד מסוים הם יכולים להיות יותר זהירים .ואם הם לא יודעים
אז הם לא יודעים .אני אין פה חוות דעת משפטית אני לא רואה בעיה במה
שהצעתי של צנעת הפרט כפי שאני הצעתי .בלי שמות בלי זה .ממילא
הנתונים יוזרמו.
אנחנו לא חשופים לנתונים האלה בצורה הזו ,מי שחשוף לנתונים הם אך ורק
מתחקרים אפידמיולוגים,
מחנכת בבית ספר היום שילד נדבק חס וחלילה בקורונה היא לא מדווחת?
היא מדווחת מי שצריך להיכנס לבידוד לא אמרו לה פגשת ,לא אמרו לה
פגשת את אהוד לזר בתאריך כזה וכזה.
נכנסו לבידוד זה היא כן יודעת?
היא יכולה להיכנס לבידוד בשעות אחר הצהריים ,בבוקר בסופר.
אז אתה יכול לדווח שבבית ספר מסוים  20תלמידים נדבקו.
אנחנו מודיעים.
אני מציע לעשות את זה כמערכת מסודרת ,און ליין של כל המוסדות בעיר
כדי לאפשר לתושבים לדעת.
אוקיי אנחנו נבחן את זה מל הייעוץ המשפטי אם מה שאתה אומר לא עולה
כדי פגיעה באמת אני אומר את זה בשיא הכנות זה יבחן יש לזה הרבה
משמעות אני לא אומר את זה כמס שפתיים.
כשאומרים לי שתבחנו את זה תראה.
כל הסמכויות לטפל במשבר הזה ניתנו לנו במשורה וממש ברחל בתך הקטנה
ועוקבים אחרינו עם זכוכית מגדלת.
אני שלחתי לכם מכתב עם ההצעה הזאת ,בערב ראש השנה על הנושא הזה
ועל זה שלמורים חסרים לוחות דיגיטליים ללמד שתרכשו להם ,זה דיווחים
מהשטח וגם ההצעה הזאת שאני מעלה זה הצעה של הורים וקבוצות גדולות
של הורים בעיר שלא מבינים למה הם צריכים לגשש באפלה והם לא יודעים
איפה מוקדי ההדבקות .על המכתב שלי מערב ראש השנה לא עניתם ,לא
עניתם עכשיו אנחנו בישיבת מועצה בסוף אוקטובר אתה מציע לי לחכות.
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אתה מציע מודל מאוד מסודר ומאוד ,מאוד ספציפי ,המודל שאנחנו עובדים
הוא מודל שלא פחות טוב זה שלא קיבלת תשובה למה שאתה מציע זה לא
אומר שלא נעשים הפעולות הנכונות.
אני בדקתי לפני שהגעתי לישיבה באתר האינטרנט של העירייה בכלים של
העירייה ,אמא או אבא היום בעיר שרוצים לדעת האם לתת לילדים שלהם
להיפגש עם ילדים אחרים או ללכת לחוג מסוים או להפסיק להם כי זה כן
מסוכן שהם ידבקו או לא מסוכן שהם ידבקו ,אין להם כלים ,הם יודעים לפי
שכונות מתחילים רכילויות הם שומעים מהחברה שם יש הידבקות שם אין
הידבקות ,למה שלא יהיה מידע מסודר ככל שאפשר בלי לפגוע בפרטיות בלי
שום דבר.
ההצעה מורכבת אבל היא תבחן בכובד ראש.
מה זה תיבחן בכובד ראש?
תיבחן אתה מציע פה משהו שאני לא יכול להיות חתום עליו משפטית ויש לי
יועצת משפטית ואני אתייעץ איתה בעניין הזה.
אם אתם תבטיחו תוך פרק זמן סביר לא יודע מה שבוע 10 ,ימים תתנו חוות
דעת משפטית או אחרת מסודרת.
אני אעדכן אותך אחרי שאני אתייעץ עם היועצת המשפטית .נדבר בשבוע
הבא אני אעדכן אותה אחרי שהתייעצתי עם היועצת המשפטית אם מה
שאתה מציע הוא יתכן או לא.
אני לא רוצה לדבר איתך בטלפון בשביל זה אני לא צריך הצעה לסדר
במועצת העיר .אני שואל שאלה פשוטה או שאני מעלה להצבעה ותנהלו את
ההצבעה איך שאתם רוצים או שתתנו לי תשובה מסודרת .לא שאני אדבר
איתך בטלפון.
אני אכתוב לך תשובה בצורה מסודרת.
אהוד אני מקבל מכם כל מיני תשובות העניין הוא רציני אם אתם תתנו לי
חוות דעת משפטית ,אני מוכן להסיר את ההצעה כרגע ולקבל חוות דעת תוך
זמן סביר שבוע  10ימים.
תקבל תשובה בכתב לאחר התייעצות.
אני מסיר בכפוף למה שסוכם.
הצעה לסדר מספר  3על ידי סיעת קהילת צעירים וסביבת נטו ביטול קמפיין
העירייה נגד כלבים.
אני אדבר ותמי תשלים אותי גם נדבר ביחד .תראו ברמה עקרונית גם תגובת
העירי יי אחר כך לכתבה שהיתה בעיתון באיזה שהוא מקום שמחה אותנו.
יצא איזה שהוא קמפיין שלא ניכנס כרגע למי אחראי לו ,מי יזם אותו אלא
בעיקר למה נעשה פה ,שרוח הקמפיין היתה שאם אתם שומעים כלב נובח אז
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תתקשרו ואז יבואו מהמוקד ויתנו קנס .תראו זה תקופה שהיא מורכבת גם
לבעלי החיים גם למי שמגדל אותם זה תקופה שמורכבת לכולם ולייצר כזה
קמפיין יש בו טעם לפגם .יחד עם זאת ,באמת כנראה כוונת המשורר היתה
אחרת לגמרי ובהצעה לסדר מכיוון שהקמפיין עדיין ממשיך הוא לא ירד ,הוא
לא הוסר.
למיטב ידיעתי הוא הוסר.
אנחנו נבדוק את זה ,אני הנחיתי להסיר את הכל מיידית.
לא כתבנו את זה אבל רק לצורך העניין קיבלתי כל מיני תגובות של מה יהיה
השלב הבא .בעצם הצעה לסדר מתייחסת לכמה דברים בהיבט בכלל של
בנושא של בעלי חיים בדגש על כלבים בתקופה הזאת .אני לא צריכה לספר
לכם שבעיר יש למעלה מ –  6000בתי אב שמחזיקים מגדלים כלב ,זה לפי
נתוני הווטרינר העירוני עוד לפני שנה או שנתיים ולדעתנו עוד הרבה יותר.
 6500נכון להיום.
אמרתי שאני מניחה שהרבה יותר .זה גם תקופה שאנחנו יודעים על הרבה
מאוד משפחות שגם נוטשים כלבים ,ומשפחות שמאמצות כלבים ,ולכן חשבנו
להציע את ההצעה הבאה :קודם כל להסיר במידי את הקמפיין להגדיל את
גינות הכלבים גם אם לא באופן רשמי ,בצורה מסודרת כפי שתמי גם הציעה
באחת הצעות לסדר שלה אם אני לא טועה לפני שנה ,שזה לאתר כל מיני
שטחים פתוחים בתקופה הזאת שאפשר לעשות יחסית בזמן מהיר וכן למקד
אותם למקום הזה .כן בחופי הים אנחנו אגב לא מבינים את זה למה אין את
זה באופן כללי אמרנו את זה כמה פעמים אני אומרת את זה כדי לא להקריא
את זה .בשעות הבוקר המוקדמות בשעות שאין הרבה אנשים אין הרבה
ילדים וגם בשעות הערב המאוחרות שתושבים יכולים ללכת כן עם כלב
ברצועה .כל הנושא של הקידום של חוף הים לכלבים שזה משהו שהבאנו
אותו הגיע לשלב של חוק עזר עירוני ואז נתקע וחזר ונתקע שוב פעם אז
להמשיך לקדם את הסיפור הזה .אני אגיד יותר מזה ואז אני אעביר לתמי
להוסיף עוד כמה מילים .יתכן והתשובות שאתה תיתן לי כרגע יהיו תשובות
אנחנו בדרך ,אנחנו בתהליך אנחנו פותרים אנחנו לא יכולים לייצר .אנחנו לא
נוריד את ההצעה מסדר היום מסיבה מאוד פשוטה חשוב לנו שזאת תהיה פה
אמירה מאוד ברורה של מועצת העיר שאומרת אנחנו עיר ידידותית לכלבים
שרוצים לפעול אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש לטובת העניין וזה המשמעות
של ההצעה הזאת ושל האמירה הזאת עם כל מיני דברים נקודתיים יכולנו גם
להרחיב את זה ,ולנהל פה רק הצעה לחוף ים לכלבים אבל יש פה דברים
שהם גם יחסית מהירים וגם שמעידים באמת על הרצון של כולם לטפל גם
בנושא הזה.
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משה פדלון :מאיה רק לומר לך שלקחנו את ההצעה הזאת בשיא הרצינות ואנחנו גם נציג
לכם פה את העובדות ,את הנתונים נעשתה פה עבודה מאוד ,מאוד יסודית
יכולתי לפתור את עצמי ולהגיד שתי שורות ולהוריד את זה מסדר היום ,כן
לקחנו את הנושא ברצינות לראיה ידוע לך מי הלך ומינף את הקמת הכלבייה
שהיתה משותקת כמה שנים עשינו כלבייה הכי טובה בארץ .אנחנו נשמע את
תמי ואתם תקבלו פה סקירה מאוד ,מאוד יסודית על כל נושא הכלבים בעיר,
טיפול בכלבים.
לשמחתנו יש עלייה בכמות הכלבים ,יש עלייה מאוד גדולה.
אהוד לזר:
דנה אורן-ינאי :עשיתי סיור באחת השכונות הם אומרים שבזמן הקורונה זה לא שזה הכפיל
זה פי כאילו כמעט כל בית אב שם אימץ כלב.
תיכף אני אראה לכם את הנתונים.
אהוד לזר:
הרבה החזירו אחר כך לכלביות .בתקופה של הסגר לקחו כלבים ואחר כך
תמי לרמן:
החזירו .אחד בהמשך למה שאמרה דנה היו גם הרבה החזרות של כלבים היו
אנשים שניצלו את התקופה הזאת בגלל שהיה אפשר לצאת עם הכלבים
וטיולים .אני רוצה לספר לכם קצת מהזווית שלי בתור מי שמשמשת הרבה
כבית אומנה לכלבים ולוקחת כלבים מעמותות ,אחד מאוד ,מאוד קשה
בהנחה שאתה מחזיק שלושה כלבים ואין לך גינת כלבים ליד הבית ,לצתא
בבוקר עם ערי מת כלבים ביחד זאת משימה לא פשוטה ,ויש הרבה שכונות
עדיין שאין בהם גינת כלבים זה מחסור אז נכון ראיתי שמוסיפים אחת
בהרצליה ב' וכו' צריך לעשות את זה לוודא וגם בשכונות הגדולות יותר מגינה
אחת ,זה לא מספיק אתה לא יכול ללכת לצד השני של השכונה לגינה
שנמצאת במרחק הליכה של חצי שעה ,כשאתה רוצה ללכת עם הכלב שלך
בבוקר.
משה פדלון :תמי את יודעת שיש תושבים רבים שמתנגדים לדבר הזה.
אין מה לעשות.
תמי לרמן:
משה פדלון :התושבים התנפלו עלינו סגרנו את הגינה.
אתה צריך למצוא ,למצוא גם לתחבורה בכלל וחניה של שעתיים בעיר אתה
תמי לרמן:
י כול למצוא התנגדות לכל נושא ,השאירו לנו פה מכתב על לא עובדים זרים
בבניין ולא על חלוקה זה לא עובד פה ,אתה ראש עיר.
משה פלדון :אני בעד אני תומך בהקמת גינות כלבים בעיר בואו תשמעו את הסקירה וזה
כן נמצא אצלנו בסדר היום ובעדיפות זה גם לא בשמיים להקים גינת כלבים.
מי שמתעסק בדברים האלה לא מרגיש שזה בעדיפות וצריך לשים את זה
תמי לרמן:
יותר בעדיפות.
דנה אורן-ינאי :אני יכולה להגיד לך גינות כלבים שאני העברתי פניה באמת כאילו כל
המערכת העירונית נרתמה על מנת לפעול להקמת גינה באזור עם ביקוש.
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וגם לעניין הזה דרך אגב הקמפיין אני רוצה להגיד עוד דבר על הנושא הזה.
תמי לרמן:
משה פדלון :אמרתי חברים היתה תקלה נגמר,
שניה משה אתה מדבר אני גם רוצה לדבר ,גם כשיש תלונות כרגע יש יותר
תמי לרמן:
אנשים שנמצאים בבית כל הזמן ויותר רגישים לרעש ,גם אם זה רעש של
כלבים או כל דבר אחר ,וגם כשמגיעה תלונה למוקד העירוני בעניין הזה של
נביחות או בעניין הזה צריך להתייחס בצורה קצת יותר רגישה ולבדוק את
הדברים לעומק ולא לקבל את זה כמובן מאיליו ולשלוח פיקוח אז אנחנו
צריכים להיות יותר רגישים לנושא הזה זאת תקופה שהיא באמת יותר
רגישה לכולם ,כולם נמצאים יותר בבית ,ולקחת את זה לתשומת הלב.
יונתן יעקובוביץ :אני גם רוצה להגיד מילה אבל אין לי בעיה להגיד את זה אחרי הסקירה.
אני תיכף אתן קרדיט למי שרוצה ויש הרבה אני רק אגיד קודם כל אין בעיה
אהוד לזר:
רגע תחזיר יוני ,כמה דברים תעשה את זה כמה שיותר קצר סבלנות ,לא
להיכנס לי ב דברים .אני אגיד העיר הזאת המדיניות שלה על פי ההכתבה
שהעיר הזו מ קדמת את קהילת הכלבים אני לפני כמה חודשים קיבלתי
הנחיה ,שלהבת מהלשכה מרכזת את זה איתי צור עשה עבודה מצוינת בנושא
הזה ,גם עוזרת של עופר מעורבת בזה ויש צוות עירוני גדול שישב כמה פעמים
כדי לחשוב על האספקטים שקשורים לקידום קהילת הכלבים .מבחינת
נתונים אנחנו מדברים על  6500כלבים אתם יכולים לראות את הפילוח
באמת מרכז העיר ויצמן זה האוכלוסיה היותר משמעותית והגדולה שרוב
הכלבים הם פה במרכז .זה בעצם הספירה של גינות כלבים פורמליות
רשמיות ,אנחנו רוצים להשקיע ולתת סטנדרטים נכונים לגינות כלבים,
ולפעמים זה כמו שאמר ראש העירייה לפעמים יש התנגדויות אנחנו
מתמודדים עם ההתנגדויות ,בהרצליה ב' היה לנו הרבה מאוד התנגדויות
פעמיים כבר היינו בהליכים ובסוף הצלחנו להסיר את זה אבל זה לא תירוץ
זה רק מהלומה או חלק מהדרך להשיג את המטרה .בואו נעבור הלאה חברה
תשתדלו פחות זה כי אנחנו לא נסיים .ההחלטות שככה התקבלו על ידי צוות
העבודה ואומצו על ידי ראש העיר והמנכ"ל זה להכין תכנית אב לגינות
כלבים על ידי המחלקה לפיתוח סביבתי ,תכנית שתיתן כבר את
הסטטוטוריקה כדי למנוע תהליכי התנגדויות היא תיתן את התשתית
המתאימה להקמה של גינות כלבים עם כמה שפחות הליכים בירוקרטיים.
שקף הבא אפשר לראות את כל המתקנים ,שירותים ,פעילויות ,שיהיו בתוך
תכנית כזו אפשר יהיה לתת מענה להרבה מאוד סוגים של מענים ושל
שירותים שבעצם יש דרישה מהתושבים .גם נושא של האכיפה של צואת
כלבים משהו שאנחנו שמים לעצמנו כיעד לאכוף יותר ,לבדוק יותר לקיים
יותר מבצעים כי אנחנו מבינים שהתנגדות שתהיה לכלבים היא כנראה
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מהסיבה הזאת או דומות לזאת ,קצת רעש וצואה ולכן אנחנו גם על זה נשים
את הדגש .אז באמת איתי צור חבר המועצה ריכז צוות מאוד ,מאוד יעיל
וא פקטיבי עם הצעות טובות ובאמת שאפו איתי על העבודה ,אנחנו כבר
מבינים המאגר של די אן אי אנחנו לומדים משפטית זה התחיל בעיר אחת
מבררים תוגש עתירה מנהלית כנגד תקפות של הקנס וברגע שתוסר ענננה
משפ טית אפשר יהיה להתחיל ולאמץ .אנחנו לא נרחיב בכל הצוות לא נרחיב
בכל הצו ות שעוסק במיגור צואת הכלבים ,אבל אנחנו בהחלט נמצאים שם
ולוקחים את זה בצורה מאוד ,מאוד רצינית .לגבי עניין של חופי הכלבים זה
סוגיה שעלתה פה .בעצם אנחנו טיכסנו עצה עם הצוות המשפטי ובאמת
חשבנו על שתי אופציות שיבואו בקרוב אחת מהן תובא לשולחן מועצת העיר.
לגבי כל בים משוחררים בחוף הים כדי בעצם לאפשר יותר ממה שקיים היום
בחוף סידני עלי.
לא קיים היום זה הבעיה.
צריך לעבור דרך חוף מוכרז וזה הבעיה.
אחד באמת זה נכון תיקון החוק שקיים היום מסכימים לא צריך להרחיב,
אבל אופציה אחת היא בעצם לתקן את חוק העזר להסדרת מקומות רחצה
ושם לאפשר את הדבר הזה ,האופציה השניה היא בעצם לתקן את חוק העזר
שעוסק בפיקוח על כלבים וגם שם לעשות את הפעולה שתאפשר את הפעילות
עם כלב שהוא משוחרר כמובן באחריות הבעלים שלו אני אשאיר את זה עוד
כמה שניות שתוכלו להציג ,אלה הם שני התיקונים האפשריים אנחנו נמצא.
היינו בתיקון הראשון ,היינו בתיקון השני משהו נתקע אני לא יודעת .הכל
מוכן אהוד אם אתה רוצה אני אביא לך אני אשלוף את הקובץ מהמחשב שלי
הכל מוכן,
אז אנחנו מביאים את זה בקרוב מאוד אליכם .בעצם פעלנו כדי לאתר חוף
לכלבים.
כמשהו מונע מאיתנו שזה יגיע לישיבה הקרובה? במקום שנדון כי זה עולה כל
חצי שנה.
בגדול לא עשינו עבודה מאומצת בחודשים אחרונים זה צריך להגיע לשולחן
המועצה.
אני אגיד לך משהו קודם כל תודה רבה.
רגע עוד שקף אחד סליחה עוד שקף אחד יש תכנית באגף תנו"ס יש התחלה
של התנעה לתכנית לקידום הקהילה אירועים ,פעיליות כל מיני מחשבות
מעניינות כמובן הצעות לפעילות קהילתית אתם מוזמנים להעביר אלינו .זהו
מודל יש צוות גדול מאחורה עם הרבה מאוד אנשים אני לא אודה לכולם ,זה
בגדול אפשר יהיה כבר להביא את זה לפה.
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יונתן יעקובוביץ :דבר ראשון כל הכבוד שאפו שאתם מקדמים את הדבר הזה והיינו יכולים
להצביע על זה כבר עכשיו אהוד דרך אגב כי מה שמאיה אומרת הכל מוכן לא
משנה יקרה עוד חודש אנחנו רק ניתן על זה ברכה ,באמת אני רוצה לתת שתי
הערות .הערה ראשונה ראינו שיש  11גינות כלבים  + 10גינת שאיתי ציין ,רק
שתבין שמבחינת היחס מדובר על כ –  600כלבים לגינה אם חושבים על גינה
וזאת אחת הבעיות למה השכנים מתנגדים לזה ,אם נעשה כמויות עצומות
ואני ממש לא מגזים כמויות עצומות של גינות כלבים כדי שלכל כמה עשרות
כלבים בודדים יהיה גינת כלבים גם הבעיה של השכנים תעלם ,הגינות האלה
הן לא גינות שבסופו של דבר רק כלבים יכולים להתשמש בהם ,גם אנשים
משתמשים בהם אנחנו רואים את הקהילות האלה נוצרות בכל גינת כלבים
שאנשים יושבים ומכירים ואחרי זה גם הולכים לעשות טיולים כאלה
ואחרים .לגבי חוף כלבים שתי המקומות שציינת אם אני לא טועה זה באוזר
המרינה שם באזור החוף הדתיים ודרומה מקומות מצוינים יש מקומות
להגיע עם חניה וכדומה רק אם אתם עושים בשטח שנמצא דרומית לחוף
הדתיים אתם תצטרכו להידרש לסוגיה איך אנשים ירדו לשם עם הכלבים כי
ברגע שהרבה אנשים יורדים לחוף הים באזור חוף הדתיים כמובן גם ימים
לנשים ימים לגברים וכדומה זה יגביל את העניין הזה ואני מציע שתתנו את
הדעת גם על הדבר הזה .באמת חוץ מזה תקדמו את שתי הנושאים האלה
כמה שיותר גינות כלבים לא עוד שתיים ,שלוש ,ארבע אלא עוד 40 ,30 ,20
גינות כלבים.
משה פדלון :הלוואי ויכולנו ,התושבים מתנגדים אני רוצה להזכיר לך ולמאיה שלפני
שנתיים סגרנו שתי גינות ברחוב דו השמעוני רש"י.
אבל פתחנו במקומה.
מאיה כץ:
משה פדלון :בסדר אבל יש תושבים שמתנגדים שיהיו גינות בתוך.
יונתן יעקובוביץ :עם כל הכבוד אני בטוח שיש תושבים שמתנגדים אני לא חושב פעולה אחת
שמי מאיתנו שעשה אי פעם שלא זכתה לאיזה שהיא התנגדות ,תמיד יש
מתנגדים מי כמוך יודע לא משנה כמה טוב אתה תפעל ולא משנה כמה
החלטה נכונה תהיה לך תמיד יהיה את הקומץ שיבוא ויתנגד אם העיר
הרצליה ואני חושב שזה מה שקורה באמת אם העיר הרצליה הכריזה על
עצמה כעיר אוהבת חיות ,עיר אוהבת כלבים לשם דוגמא לכלבייה לשם
דוגמא הנסיונות שעושים אני חושב שהרעיון לפתור את הבעיות
הסטטוטוריות בדרך אחרת הוא רעיון מעולה צריך פשוט לקבל החלטה
ולעשות את זה ואני אומר לך אם אתה תעשה הרבה גינות כלבים הבעיה כלפי
התושבים והשכנים תרד כי לא יהיה לך  100כלבים בגינה יהיה לך  20כלבים
בגינה.

"חבר" – הקלטה ותמלול

13422

33

ב.ש.ג

ירון עולמי :התושבים ברש"י פינת שמעוני היו מאוד רוצים ש  -הגינת כלבים תחזור
עכשיו.
משה פדלון :הם לא רוצים גני ילדים אני הולך להקים להם כולל.
אני רוצה לסכם את זה גם בהצעה הקודמת שהצענו שהיה בנושא של מיגור
מאיה כץ:
אם אני לא טועה צואת הכלבים אם אני לא טועה ומינינו את איתי והצעה
שהתקבלה פה אחד קואליציה ואופוזיציה וזה מגיע היום ,אם באמת תראו
המטרה שלנו בנושא של הכלבים זה לא כרגע להתנגח כי ברור לי שכולנו
באותה סירה ,אם מבחינתכם אתם יכולים להתחייב להביא בישיבה הבאה
ל צורך העניין זה אמור להיות בעוד חודש ולאפשר בחודש הזה לתמי לי או
ליונתן לכל אחד מאיתנו שהנושא באמת קרוב לליבנו ללוות חלק מהצוותים
לעבוד איתכם על תכנית כדי להביא אותה באמת בחודש הבא ,אנחנו נמשוך
את ההצעה .ההצעה שלנו היא הפוכה בעצם.
משה פדלון :מאיה זה לא רציני .להגיד לנו חודש ימים לאתר שטחים זה לא פשוט.
יונתן יעקובוביץ :זה לא היתה הצעה שלה החודש ימים זה אך ורק לחוק עזר עירוני ,שמדבר
על העניין של החופים שהכל כבר מוכן כל השאר.
משה פדלון :כל השאר תנו לנו לאתר מקומות נעשה עבודת מטה מסודרת ונביא לכם
תכנית.
יונתן יעקובוביץ :והבקשה שלנו משה תשתמשו בנו.
משה אנחנו עשינו עבודת מטה מאוד ,מאוד יסודית גם יונתן וגם אני יחד עם
מאיה כץ:
הלשכה המשפטית אנחנו מכירים כל סעיף בעל פה אנחנו נדע להגיד לך איפה
יש פה בעיה ואיפה יש פה בעיה וכבר הוגש חוק עזר עירוני מטעם העירייה.
משה פדלון :מאיה בואו נסכם חוק עזר עירוני נביא אותו למועצה בקרוב נעשה את כל
המאמצים .לגבי תכנית מערכתית אני מנחה  5 ,4חודשים תוצג פה תכנית
מערכתית להקמת גנים לכלבים בעיר.
יונתן יעקובוביץ :אם אפשר עוד פעם משה זה לא בשבילנו זה בשבילכם בגלל שאנחנו
מכירים ,בגלל שאנחנו מכירים את הנושא הזה כל כך טוב אנחנו מבקישם.
הועדה שאיתי עומד בראשה שלצערי כל פעם נקבעה בשעות זום שאני לא
מאיה כת:
יכולתי הועדה שעמדת בה ,צוות קקי ,ככה קוראים לצוות זה ועדה שמורכבת
גם מקואליציה וגם מאופוזיציה אני הייתי חברה בה איתי היה חבר בה וזה
בדיוק המודל הנכון בסוגיות שיש בהם קונצנזוס להערכתי מבחינת מועצתה
עיר אם אתם מוכנים ללכת על אותו מתווה.
יש פה איש מאוד חכם ונבון ונשמח שהוא ירכז את זה.
אהוד לזר:
אנחנו נמשוך את ההצעה לסדר כי זה באמת לקחת את אותו מתווה של
מאיה כץ:
הועדה ליישם את כל המודלים האלה ולהביא למועצה.
ג'ו ניסימוב :הצעה לסדר מספר  4יריב פישר בנושא בני הרצליה ,הוזלת מחירי החוגים.
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מעבר למה שכתוב וזה עולה במועצה לא פעם ולא פעמיים אני חושב שהגיע
הזמן לקבל החלטות ולכן ביקשתי לעלות את זה היום .תראו אני חבר
בדירקטוריון בני הרצליה ,אנחנו כבר מהישיבה הראשונה בדירקטוריון בני
הרצליה מבקשים שהנושא הזה יגיע למועצת העיר על מנת שיהיה סבסוד
לחוגים ,היום היה באחד המקומונים נדמה לי בצומת השרון איזה אמא
שאמרה שהיא משלמת עבור החוגים  12אלף  ₪בשנה 12 ,אלף  ₪בשנה ברגע
שהמספר הזה קפץ לי וזה היה נראה לי מטורף ואז ככה בדקתי אצלי אני
משלם  16,800זה סכומים שאנחנו לא מדמיינים על שלושה ילדים .זה
סכומים פסיכיים שאנחנו משלמים אני מעלה את הנושא הזה פעם אחר פעם
כאן .בדירקטוריון סוכם בבני הרצליה על שלושה דברים בעצם ,סוכם אחד
לאור הברדק שהיה בקדנציה הקודמת וכל הדברים שהיו שם מאחורה
לעשות עבודת מטה לקצץ את העלויות וכולנו כאן הסכמנו ולראות מה אפשר
לעשות שם זה דבר ראשון שהועלה שם .הדבר השני היה להעלות את
המחירים שלא יהיו מעל למחירים של עיריות אחרות זה הדבר השני
שהוחלט ,הדבר השלישי היה שדובר עליו משנה שעברה שנה שלמה מדברים
על זה סבסוד של העירייה זה עבר כאן אמרנו שזה ירד לבני הרצליה שהם
יבואו עם הצעה אלינו שנה שלמה עברה ושום דבר לצערי לא קרה .עכישו אני
מוסיף לזה הרבה מאוד ברדק שקורה שם בתוך בני הרצליה עם ההחזרים
אני אישית מנסה לעזור להם ,באתי לשם ישבתי כמה פעמים מערכות מאוד
י שינות המערכת באמת בבעיה מה שכולנו באותו סל באותה סירה אנחנו
מבינים את התסכול של ההורים לא סתם אמרתי יונתן מקודם ,אנשים לא
נרשמים לבני הרצליה כי יש תסכול מאוד גדול מהמערכת ,הדרך שהם טיפלו
במדרכים הוציאו לחל"ת ,החזירו מחל"ת עשו את זה לא טוב ואחר כך חזרו
על ה טעויות עוד פעם ,אני גם מתוסכל ממה שקורה שם ,אני יודע שגם יהודה
וגם משה לוקחים את הדברים הרבה יותר ברצינות ומפקחים על מה שקורה
שם לא מספיק ,אני חשוב שגם עלה מקודם הנושא של בני הרצליה שצריכים
בעצם עזבו את החוגים כרגע לעשות דברים ודיברנו מקודם לאמץ אותם ואני
שמח שאמרתי את זה מקודם .לי חורה הנושא של דוגמא אישית לא יכול
להיות שמוציאים אותי לחל"ת וכל ההנהלה נשארה במשרה מלאה ,אני מכיר
בחברות אחרות זה לא קורה בשום מקום אם מוציאים לחל"ת גם ההנהלה
צריכה לעשות לפחות לקצץ תקנים של עצמה וזה לא קרה שם ,דברים אמוד,
מאוד ל א טובים קורים שם .אני שוב פעם חוזר אנחנו כולנו מעמד ביניים,
אנחנו כולנו נאנקים ,העלינו את הארנונה ואמרנו שנעשה מהלך אמרתם
שהמהלך הזה יהיה מהצד שלכם ואמרתי שזה לא מספיק וזה גם לא מוצא
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חן בעיני לבוא ולהגיד למי שנמצא בחל"ת יקבל הנחה ,זה לא זה ,אנחנו לא
שם ,אנ י אומר לכם תמיד אנחנו לא רוצים להיות שם אנחנו רוצים להיות
אנשים שתורמים שהולכים למילואים שמשלמים את המיסים ,ולא רוצים
לבקש הנחות על שום דבר .אני חשוב שעיריית הרצליה ודיברנו על זה הרבה
מאוד פעמים יכולה ,וצריכה להחליט כאן היום וזאת בעצם ההצעה שלי
למממן או לסבסד בשנה הקרובה ל –  4 ,3מליון  ₪לא יקרה לנו כלום
המשמעות היא עצומה ,עצומה תחלקו את זה ל –  .6,000סבסוד חוגים זה
מה שאנחנו מדבירם מתחילת הדרך עושים את זה בערים אחרות ,דיברנו על
ערים אחרות עושים את זה בערים אחרות זה המון זה  ₪ 500למשפחה זה
הרבה יותר מאשר עלייה בארנונה וזה משמעותי ,זה משמעותי לעצמנו זה
משמעותי לכל אחד שנמצא פה בשולחן הזה .אני כבר לא מקשיב למה
שאומרים לנצרך אין מישהו בעיר הרצליה היום בפיתוח ,בהרצליה ב'
בהרצליה הצעירה שהוא לא נצרך היום כל חברות הייטק גם בצרות ,אני כבר
לא שם לגמרי לחלוטין לא ,אני יודע מה שדיברתם מקודם על החברה של
הכדור סל אני מברך על זה ,אבל אני כן חייב להגיד לך שדברים כאלה אסור
להגיד אני חושב מבחינתי זה איזה שהיא זריקה מהמותן אני ...
משה פדלון :חברים זה לא זריקה מהמותן אנחנו בחודשים האחרונים במיוחד בחודש
האחרון אני אישית מזהה מצוקות גם למשפחה בנונית ומעלה ,אנשים שעבדו
בהייטק האמא היתה מזכירה בכירה שניהם לא עובדים וירדו מרמה גבוהה
למטה הם היום חיים על  7000 ,6,000ביטוח לאומי ,כן אנחנו צריכים
להתאים את עצמנו למציאות המשתנה ,היתה מציאות שהשתנתה מקצה
לקצה לכן אני מנחה כראש העירייה חברים לפי  2019זה לא יהיה שום דבר.
אני בא ואומר זה לא חייב להיות על חשבון הגרעון של בני הרצליה חד
משמעית .יש לי בקשה יריב כיוון שעופר לוי הוא באבל הוא סגן ראש העיר
וממונה על בני הרצליה אני מציע לקיים כאן ואני אביא לכם את ההצעה שלי
ושנקבל את ההחלטות.
רה ארגון זה משהו אחד ,סבסוד לשנה הזאת אני חוזר על זה כמעט כל
יריב פישר:
שלושה חודשים.
דנה אורן-ינאי :אני חושבת ששווה לבחון את הסבסוד.
משה פדלון :חברים ,אני בא חברים אני לא זורק ,מאיה אני לא זורק כסף סתם אני בא
ומנחה ,חברים יש ועדת הנחות שנכנסתי לתפקיד ועדת הנחות ועדה היתה
בזמנו מתוקצבת ב –  400אלף  ₪אני העליתי אותה ל –  800אלף  ₪יכול
להיות שצריך להגדיל את ועדת ההנחות ,את התקציב .דבר נוסף אני מנחה
מחירים של  2019יישארו כמו שהם גם ב –  2020בואו לא נזעזע את
המשפחות .דבר נוסף שוב עופר לא כאן אני בא עם הצעה מאוד מהפכנית
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תתמכו בה אני פותח אותה לדיון הגיע הזמן אחרי  35שנה לעשות בארגון
הזה רביזיה אחת גדולה מה שנקרא חשב מסלול מחדש ,חשב מסלול מחדש
חד משמעי אבל כאמור בואו נכבד את עופר אנחנו נציג את התכנית שלנו,
ואני רוצה לעשות שם מהפכה הגיע הזמן.
אנחנו נכבד את עופר ואם לא הייתם מעלים את זה בשבוע האחרון לא הייתי
מעלה את זה כאן כי זה באמת דחוף אנשים לא יכולים לשלם את זה ,אני
מסכים איתך לחלוטין אבל עברה שנה מאז שאמרנו שנעשה שם רביזיה .מאז
שהגיע הדו"ח ביקורת ולא נעשים שם דברים ,רק הפוך מתנהגים לא כמו
שצריך מעיפים עובדים על ימין ועל שמאל לא מדברים איתם הארגון לא
מתנהל טוב אני מקבל את מה שאתה אומר ,אני אומר שזה חייב להיות על
השולחן בישיבה הבאה ,והסבסוד שלנו אנחנו חייבים לעזור לא רק להקפיא
לעזור זה  ₪ 500למשפחה בתקציבים שהם לא גדולים זה הולך לכולם אני
מבקש שזה יהיה לדיון של הישיבה הקרובה ,מבחינתי זה מסר.
אנחנו נבוא עם כל הנתונים אני הולך להציג לכם מה אני הולך לעשות שם.
אני מחדד עוד פעם סבסוד אני רוצה שיהיה סבסוד זה עלה בישיבה עופר
אמר שיעלה את זה למועצה שנה מחילה זה עבר שנה שלמה וזה לא הגיע
לפה.
אני כראש רשות לוקח את נושא בני הרצליה ולוקח את זה אליי אני אומר
שוב הילדים האלה יקרים לנו אין שום סיבה לא להגשים להם את החלומות
ואין שום סיבה להפסיק להם פעילויות בגלל בעיה כספית ,אנחנו נעשה את
הכל נציג לכם את הכל ,לבוא ולזרוק כסף לא ,כן נבוא ונעצור את המחירים
כן תהיה ועדת הנחות שתבוא ויכול להיות שנצטרך לתקצב בעוד 500 ,400
אלף  ,₪נעשה זאת לצורך ההנחות לאותם משפחות שידם אינם משגת חד
משמעית.
אני חייב שתצא מהגישה הזאת של ההנחות אנחנו מדברים על כל העיר כמו
שאמרת.
גם זה יבחן הוזלה יבחן.
יריב אני לוקח את זה אישית יחד עם סגן ראש העירייה ,יחד עם המנכ"ל,
יחד עם צוות חיצוני שיבחן את הכל מכל כל מגדר לגדר בכל מכל כל ,אני
אומר שוב יש לנו בעיות שם.
העירייה מנסה שנה שלמה לבחון ושום דבר לא קורה שם.
יריב אני לוקח את ז ה אליי אישית אני הולך ללוות את הדבר הזה ואתם
תראו את התוצאות אני הולך להציג לכם מה אני הולך לעשות.
אנחנו אומרים לך אנחנו פה איתך ואנחנו אומרים את זה גם בבני הרצליה גם
אני וגם יונתן אנחנו פה איתכם יש שם חוסר הקשבה ,חוסר הבנה ,ככה לא
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מתנהגים לעובדים אני לא יודע מה קורה במקום הזה הדוגמא האישית לא
קיימת ,לעלות את החוגים אחרי שאמרנו שלא יעלו .יהודה אתה יודע טוב
מאוד והגיע הזמן לעשות רביזיה.
יהודה בן עזרא :זה לא פייר ראש העיר חזר  4פעמים ואמר תכבדו את זה שעופר לא נמצא,
תפסיקו לדבר נגד בני הרצליה שעופר לא נמצא.
יונתן יעקוקוביץ :סליחה יהודה ומשה אני רוצה לדבר לגופו של עניין לא לגופו של אדם ,ואני
מכבד את עופר ואני משתתף בצערו .אני רוצה שתבינו מה קורה .אני רוצה
לדבר לגופו של עניין ולא לגופו של אדם אנחנו חברים בדירקטוריון הזה גם
אני וגם יריב ואני בטוח שגם עופר וגם חברי דירקטוריון אחרים מקדישים
מזמנם כדי לפתור את הבעיה יש פה בעיה אקוטית ,הבעיה האקוטית היא
שדבר ראשון הדירקטוריון לא מתפקד וזה לא באשמתו של עופר אני לא
מדבר לגופו של אדם תוציאו את זה מהמשוואה אני משתתף בצערו של עופר,
ואני מכבד את המצב שכרגע הוא נמצא בתור מי שגם איבד את אבא שלו
לפני שנים רבות ,לא נכנס לסוגיה הזאת אבל אתם במסגרת קבלת החלטות
שאתם הולכים לעשות עכשיו בשבועות הקרובים אתם חייבים להבין ,יש
ניתוק מוחלט בין הצוות המבצע שזה בעצם כל מנהלי הענפים שנמצאים
למטה שהם בסופו של דבר נמצאים בקשר ישיר עם הילדים וההורים לבין
הנהלת בני הרצליה .לא יכול להיות שאנחנו יושבים בדירקטוריון ויריב ממש
לא מגזים עם השנה הזאת אנחנו יושבים בדירקטוריון הצענו את הדבר הזה
שיריב העלה עכישו בישיבת מועצה לא פעם לא פעמיים ולא שלוש פעמים כל
פעם באים ואומרים לנו זה בעוד חודש ,זה בעוד חודשיים אנחנו מקבלים
דו"ח ביקורת שבאמת לא קידם אותנו בשום דבר יש פה בעיה אקוטית ואני
חושב שזה הזדמנות ראש העיר ואני מתחבר למה שאמרתי קודם יש לנו פה
 10,000ילדים שאנחנו יכולים להרים על הרגליים בשניה אם תיקח את זה
ואני בטוח שיש לך יכולת ויש לך רצון ואני לא מטיל בזה ספק ,ואני גם לא
מטיל ספק ברצון של עופר להגיע לסוגיה הזאת אנחנו צריכים לקחת את מה
שקורה היום בבני הרצליה ופשוט להכניס לשם סטרואידים כדי שהדבר הזה
יתחיל לעבוד מחר זה לא יכול להמשיך ככה יותר אם היינו בתחילת הקורונה
וכבר זהינו את מה שהולך לקרות אנחנו באנו ואמרנו אני ויריב באנו גם
אנשים אחרים באו יוסי באנו ואמרנו חברה אנשים לא הולכים להירשם
לחוגים הנה אנחנו נמצאים בפחות מ –  2000הרשמות אי אפשר להמשיך
ככה ,אתה חייב לקחת את זה תחת כנפיך אנחנו סומכים עליך ואנחנו יותר
מזה מציעים את עצמנו לעזור לך .אני מכיר תחומים מסוימים יריב מכיר
הרבה יותר תחומים כי יש לו ילדים שם אבל אנחנו איתך בוא נעשה שזה
יעבוד.
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משה פדלון :זה יעבוד תן לי להציג את התכנית שלי ,התכנית שלי גם אחרי שנקבל את
ברכת הדרך של המועצה היא תבוא לאישור הדירקטוריון ואני הולך עם זה
עד הסוף ואני הולך לטפל בתחום הזה בטיפול שורש מעמיק מהמסד ועד
הטפחות .חד משמעית.
מתי תהיה תכנית משה?
תמי לרמן:
משה פדלון :אני אציג לכם את התכנית בישיבה הקרובה.
יונתן יעקובוביץ :אני לא רוצה משה אני לא רוצה לבוא ולהגיד זה משהו שצריך לקרות כבר
ביום ראשון אבל כן זה משהו שהיה צריך לקרות אתמול זה היה צריך לקרות
לפני.
משה פדלון :אין לי בעיה לקיים בעוד שבועיים ישיבת מועצה מיוחדת.
צריך לעשות ישיבה מיוחדת.
תמי לרמן:
משה פדלון :אין לי בעיה לקיים ישיבת מועצה מיוחדת.
יונתן יעקובוביץ :אני חושב שאפשר לקיים ישיבת דירקטוריון מיוחדת שאני יותר מ =
אשמח שתבוא ותהיה שם בעצמך ותראה מה קורה שם זה פשוט בלתי
אפשרי מה שהולך שם .המטרה פה זה רק הילדים לא מעניין אותי אף אחד.
משה פדלון :בואו נכבד את עופר לוי אני מוכן לכנס בעוד שבועיים ישיבת מועצה ,ולהציג
לכם את הנושא.
יריב פישר :אנחנו איתו אנחנו נשב איתו בעוד שבועיים ונכין את הישיבה הזאת אנחנו
איתו לגמרי.
משה פדלון :חברים אני הולך להכין את הישיבה הזאת אני יודע מה אני רוצה ,תאפשרו לי
להכין אותה יחד עם עופר.
יריב פישר :אנחנו רוצים להצטרף.
יונתן יעקובוביץ :משה אני חושב שהדבר הכי אקוטי ובאמת מי כמוך יודע שמי שנמצא
בסופו של דבר הוא הבן אדם שיודע הכי טוב את הפתרון חייבים לכנס פה את
מנהלי הענפים ולהחזיר אותם חזרה לשולחן הם מרגישים מנודים ,באים
ומשחקים איתם משחקים של חלת"ים לא חל"תים זה נהייה מגוחך כבר
חייבים להחזיר את האמון לא רק של הילדים אלא גם מי שעובד עם הילדים
יום יום שזה מנהלי האגפים המאמנים ,המדריכים כל השרשרת הזאת נפגעה
כאילו מא – עד ת.
משה פדלון :יריב וחברנו יעקובוביץ אתם מוזמנים אליי אני מוכן להציג לכם מה אני
הולך לעשות ואת זה גם נציג למועצה אני הולך לבצע את זה הלכה למעשה.
יריב פישר :יש לנו רעיונות דברים שהעלינו.
משה פדלון :אני אשמח לשמוע .אם יש לכם הצעות רעיונות אני אוסיף על הקיים יש לי
למעלה מ –  30נושאים שכתבתי ,מי שיעשה את זה ,זה צוות חיצוני לא
המקום אני רוצה צוות שילווה את כל הנושא.
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יונתן יעקובוביץ :זה לא להתנגח זה רק בשביל לתת דוגמא קטנה ,הקייטנות גלישה היום
סליחה בארץ בגלל שכל המסגרות העירוניות לא עבדו ,הקייטנות גלישה עשו
מחזורים של פי שלוש ,פי ארבע ,פי חמש ממה שהם היו רגילים לעשות כל
שנה אין סיבה שבני הרצליה לא יעשו לא יכול להיות.
משה פדלון :אני אשמח לדבר איתכם יחד עם עופר לוי ,אני אשמח לקבל רעיונות ,ואני
אוסיף אותם על ההצעה שלי יש לי הצעה.
דנה אורן -ינאי :אני רוצה להוסיף משפט בלי קשר לסל הדברים באמת אמרתי ויש לי להגיד
על בני הרצליה ואנחנו באמת מכבדים את חברינו עופר ואני לא רוצה להיכנס
לסוגיה של בני הרצליה אבל כן הייתי רוצה להיכנס להצעה של יריב במשפט
אחד אמר יריב לי לפני כמה חודשים שאני אמרתי צריך למצוא את הדרכים
לתת נקודתית באמת למי שנפגע ואני מסכימה עם המדיניות של המנכ"ל ,אני
יכולה להגיד לכם שממרץ ועד היום יש המון אנשים מעמד ביניים גבוה מאוד
שאין שום סיכוי בעולם שהם יגישו בקשה לקבל הנחה בגלל הכבוד שלהם
ובגלל זה שהם עדיין רואים את עצמם כמי שמסוגלים לשרוד לבד ,והם לא
מסוגלים והם מפסיקים במקום שהם יפסיקו לשלוח את הילדים לחוגים
עדיף לתת להם איזה שהוא דרייב ,ולתת להם את המענק הזה בשביל שיחזרו
לגלגל ויחזירו את הילדים ואני חושב שזה נכון ובניה הרצליה ירוויחו מזה.
איה פרישקלוניק :דנה מהצד השוויוני שלא יקרא בני הרצליה אלא שיקרא בנות הרצליה.
משה פדלון :דנה אנחנו מזהים את המצוקות בקרב משפחות בנוניות ומעלה ומסייעים
להם האמינו לי מחר אנחנו שולחים  250חבילות מזון למעלה מ –  80אחוז
למשפחות שהם בחל"ת חד משמעית ואנחנו כל שבוע מחלקים אלפי מזון,
אוכל חם ל –  90 ,80אחוזים משפחות חל"ת ועושים את זה.
דנה אורן-ינאי :אגב משה מה ששכחנו להגיד בהמשך למה שאיה אמרה ששבוע שעבר
התקיים זום עם הכנסת ועיריית הרצליה קיבלה פרגון מאוד ענקי על מנהל
נשים שלה ,ועל הפעילות למען הנשים.
משה פדלון :אני אשמח .חברים אני אשמח להזמין את יריב ,את יעקוקוביץ את דנה
לשמוע עוד הצעות ואנחנו נבוא למועצה עם הצעה אחת רצינית גדולה עם כל
המשמעויות .לי מפריע שאני צריך לסבסד ילד מתל אביב ב –  ₪ 25בשיט
וילד מהרצליה אני צריך לסבסד ב –  500את הכסף הזה שחולדאי יממן את
הילד מתל אביב .עזבו חברים סגרנו אני אזמין אתכם אליי אני אשמח לקבל
הצעות.
יריב מסיר את ההצעה למען הסדר הטוב.
אהוד לזר:
תב"רים
ג'ו ניסימוב :עדכון תקציב פיתוח  2020תבר"ים מעבר לתכנית הפיתוח השנתית
המעודכנת בסכום כולל של מיליון ,₪
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איה פרשקולניק :כולם אישרו פה אחד.
הסכם הקצאת זכות שימוש בין עיריית הרצליה לבין אגודת ניצן – יעקב דורי ( 13גוש 6536
חלקה )988
אני רוצה לומר אמירה לגבי סעיף י' על ההצעה ,אני פשוט צריכה לצאת עוד
מאיה כץ:
כמה דקות אני רוצה להגיד כמה מילים על הסכם הקצאת קרקע של העירייה
עם אגודת ניצן ,ת ראו לפני ,סעיף י' בעצם לפני כמה חודשים בזמן של שיבוצי
גני ילדים עלו הרבה מאוד קולות על זה שאין מספיק גני ילדים באזור הזה
ושני המבנים שנמצאת העמותה האגודה סליחה ,תופסת בעצם את מקומם
של הילדים והילדים שובצו בכל מיני מקומות אחרים ואז התקיים בעצם דיון
לגבי הנו שא הזה אני לא זוכרת עם מי דיברתי אם זה היה במועצה או בועדה
לתכנון ובניה והאמירה בעצם היתה שיוקם יהיה פתרון אחר בשנה הבאה.
עכשיו אנחנו לא נדון כרגע על הפתרון אם הוא נכון או לא נכון על הקומפלקס
של  7גני ילדים זה לא המקום כרגע ,יש לזה אגב הרבה מאוד התנגדויות אבל
נדון בזה בוו עדת התכנון והבניה .מה שאני כן הייתי רוצה להגיד מכיוון שכבר
היינו עדים לכמה וכמה פעמים שבסופו של דבר הבינוי לא הסתיים בזמן
בסדר זה קורה זה דבר לגיטימי זה יכול לקרות ,עדיין המצוקה הזאת
תישאר .השאלה שלי האם אין באמת פתרון אחר למיקום שלהם ויותר מזה
האם בעצם אנחנו יכולים להתנות את ההסכם הזה בזה שאם הקומפלקס
גנים במתכונת של שבעה לדעתי זה צריך להיות פחות אבל נשים את זה בצד
לא יבנה בזמן אז האגודה בשנת הלימודים הבאה בזמן שיבוצי הילדים תפנה
את מקומה לטובת גני הילדים.
משה פדלון :ניצן משרתת את ילדי הרצליה 70 ,60 ,משפחות מגיעות לשם .גם שירות
שאני ,בוא נאמר שלא היה את ניצן הייתי צריך להקים דבר כזה שיסייע
לאותם משפחות.
אני לא אומרת שהשירות הוא לא רלבנטי אני חושבת שהוא מאוד רלבנטי
מאיה כץ:
אני חושבת שהמיקום שבו הם נמצאים ביחס לצורך הציבורי שעולה כרגע
בהתפתחות של גני הילדים.
מאיה ההסכם ניתן להפרה במידת הצורך ,אני יכול להגיד.
אהוד לזר:
משה פדלון :הם יודעים את זה שאני יכול לעשות הצרחה.
אני חשוב שהוא מוגבל בזמן.
אהוד לזר:
מישהו יכול לעלות רגע ולתת על זה מענה כי אם באמת יש פה הגבלה ,ואם
מאיה כץ:
יש פה בעת הצורך שהעירייה תצטרך אחרת אנחנו חותמים פה אם אני טועה
זה על עוד שנתיים או שלוש ואנחנו משאירים את עצמנו את העירייה ולא
קשור שזה לא חשוב.
אני אגיד לך עוד משהו מאיה שבעה גנים האלה בשמעוני הם לא כי בניצן
אהוד לזר:

"חבר" – הקלטה ותמלול

13422

41

ב.ש.ג

יושבים שני גנים הם כי יש צורך בכל האזור לכן זה לא מול זה ,זה לא קשור,
אובייקטיבית בעיר צריך להוסיף גני ילדים ,אובייקטיבית נוסיף שם גני
ילדים ובמקום אחר  6ובמקום אחר .4
מה שאני רואה בזמן השיבוצים.
מאיה כץ:
עו"ד ענת בהרב :מה שאני רואה לפני שנתיים מ –  2018זאת אומרת שזה מסתיים ב –
 9/2020ולאחר מכן שיש לעירייה שיקול דעת יש אופציות זאת אומרת הם
יכולים לבקש הארכה והם צריכים להגיש בקשה מתאימה וזה יאושר לפי
שיקול דעת העירייה ובכפוף לאישור אגף החינוך שאין לו צורך בשטח
ההקצאה למעשה ב –  9/2020יש לנו נקודת יציאה לשאלתך.
ענת  9/2020היה אני שואלת על  8/2021או .7/2021
מאיה כץ:
עו"ד ענת בהרב :כל פעם זה מאורך לשלוש תקופות נוספות של שנה זאת אומרת שאנחנו ב –
 2021יכולים לבחון את זה עוד פעם.
אני עוד פעם רוצה להבהיר השירות חשוב ,המיקום מורכב ,כבר ביולי שנה
מאיה כץ:
שעברה אני באופן אישי העברתי רשימה של קרוב ל –  100משפחות שקיבלו
שיבוצים רחוק יותר מאשר היו יכולים להתשמש במבנים האלה אז אני
אומרת בהינתן העובדה שאותו קומפלקס גנים שלא ניכנס אליו כרגע ,לא
יהיה מוכן בזמן ,איפה ההסכם הזה מבטח אותנו כרשות מקומית לדעת
שנוכל לתת את המענה הראוי לצורך ההולך וגובר כמו שאהוד אמר כרגע
במבנים האלה.
השאלה אם יש נקודת יציאה ב – .9/2021
אהוד לזר:
עוד" ענת בהרב :ההסכם יש הארכה לשנה בלבד ובסוף שנה את יכולה לבחון אם את רוצה
או לא.
ענת שנה בלבד את מביאה אותנו שוב לחודש ספטמבר שזה אחרי שיבוצים
מאיה כץ:
ואחרי פתיחת גני הילדים .גם אגף גם נאוה שעושה את כל השיבוצים צריכה
לדעת מה יש לה אי אפשר להגיד לה אולי בספטמבר נפנה אותם וביולי שהם
עושים שיבוצי גני ילדים לא יהיה פתרונות אז אם תשימו נקודת יציאה
שמדברת לא יודעת איה תגיד מתי מאי ,יוני ,יולי ,שנאוה תגיד מתי ,אחרת
כל ה  -נקודת יציאה הזאת היא לא רלבנטית בכלל לגני הילדים .אני אשמח
לתשובה.
השאלה האם באוגוסט  2021יש נקודת יציאה ,אוגוסט זה מספיק לצייד גן
אהוד לזר:
זה בדיוק שבועיים ,האם יש נקודת יציאה ב?8/2021
עו"ד קרין שדה :יש כל שנה .כל שנה יש שנה מראש .ב –  1/9כל שנה.
האם אפשר להקדים את זה ל – ?1/8
אהוד לזר:
משה פדלון :גם אם אני מוציא אותם אני רוצה לתת להם מקום אחר ואני יכול לעשות את
זה במאי ,יוני.
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זה לא כתוב בחוזה על זה אנחנו מדברים.
מאיה כץ:
האם ניתן קרין לשנות מ – ?1/9
אהוד לזר:
עו"ד קרין שדה :יש סעיף בחוזה שמאפשר תקראי את סעיף  6להמלצה שלך .יש סעיף
בהסכם שמאפשר ל נו להתשמש בחלק מהשטח ,העמותה מתחייבת כי עיריית
הרצליה תהיה רשאית לדרוש בכל עת מעמותה כי בחלק משטח ההקצאה
יעשו שימושים שונים על ידי העירייה ומטעמה.
קרין קודם כל תודה.
מאיה כץ:
עו"ד קרין שדה :יש אפשרות לפצל מאיה לא את כל השטח אבל יש אפשרות לצמצם את
השטח של ההקצאה זה  1000מ"ר.
שוב אני לא זוכרת את איך הקומפלקס הזה בנוי אבל מה שאני אומרת אם
מאיה כץ:
אנחנו יכולים להעביר את התאריך במקום  1/9ל –  1/8תהיה וודאות לכולם
גם להם גם לעירייה וגם להורים במידת הצורך יכול להיות שהקומפלקס
יבנה ולא תהיה בעיה ,ואז זה לא משנה אם זה  1/8או  ,1/9ויכול להיות ויהיה
עיכוב אנחנו מקימים בי ת ספר של קרוואנים בפארק בגלל שיש עיכוב בנושא
הבינוי בגליל ים הדברים האלה קורים אבל אם אנחנו לא יכולים לייצר
הסכם שהוא גמיש עבורנו עבור הרשות המקומית .הרי ב –  1/8אגף החינוך
ידע להגיד האם הוא צריך או לא צריך .אז למה אנחנו מגבילים את עצמנו?
לא ניכנס אם זה חלקי או לא חלקי אני סומכת עלייך שהשטח שם הוא
מספיק גדול וידע לתת את הפתרון .אבל אם אנחנו כותבים את ההסכם
שיהיה ב –  .1/8אהוד אם אין התנגדות תעבירו את זה בבקשה ל – .1/8
קרין אפשר לתקן אם אי אפשר לתקן את זה עכישו ואם יש בזה בואו ננסה
אהוד לזר:
לתקן את ה – .1/8
עו"ד קרין שדה :נבדוק את האופציה לתקן.
אני רוצה להגיד שמבחינתי אם יתאפשר להעביר את זה ל –  1/8אני אצביע
מאיה כץ:
בעד ,ואם לא יתאפשר להזיז את זה ל –  1/8אני אצביע נגד.
ג'ו ניסימוב :אולי נגמור את הסעיף ולא נחזור אחר כך ונעשה הצבעה .אנחנו בסעיף י' בוא
נעשה הצבעה.
לא יש תיקון לעשות .אנחנו נוריד מסדר היום .זה הסכם הקצאה.
אהוד לזר:
ג'ו ניסימוב :סעיף י' יורד מסדר היום
הצעת שינויים
ג'ו ניסימוב :הצעת שינויים העברות מסעיף לסעיף נוספות שינויים ותוספות מילואים ט' ו
– י' החומר מולכם .שאלות הערות?
משה פדלון :פה אחד.
ג'ו יש שינוי במסגרת התקציב ,התקציב מאוזן התקציב בר ביצוע.
דובר:
משה פדלון :ג'ו אתה שומע אותי עזבו מספר חברים אני רוצה לעבור על החברים
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שנמצאים כאן לפחות  7 ,6חברים עזבו אותנו ב –  10דקות האחרונות .עזבו
אותנו עזבו את הישיבה .ג'ו אנחנו נעביר לך רשימה של החברים שנמצאים
כאן .תמשיך.
ג'ו ניסימוב :אני חוזר להצעה לשינויים תוספת מילואים האם יש הערות? שאלות? מי
בעד? פה אחד.
העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל
ג'ו ניסימוב :רוני יש לך משהו להעיר?
לא.
רוני חדד:
ג'ו ניסימוב :שאלות? הערות חברים? מי בעד? פה אחד.
דו"ח כספי רבעוני לשנת  2020לתקופה רבעון 2
ג'ו ניסימוב :זה דיווח בלבד לא מחייב הצבעה .הערות? שאלות? לא מחייב הצבעה זה
דיווח בלבד .אין הערות.
עדכון והוספת תחומי פעילות בחשבונות בית הספר.
ג'ו ניסימוב :עדכון והוספת תחומי פעילות בחשבונות בתי הספר נמצא מולכם .שאלות?
הערות.
אורן אוריאלי :לי יש שאלה .הייתי שמח לדעת מה הם התנאים ,מה הם התנאים שבנק
הפועלים נותן לכל מוסדות החינוך המכובדים שנמצאים פה ,ודיברתי על זה
גם בישיבה הקודמת על כך שיש פה הזדמנות פז.
רוני אמר פעם קודמת לדעתי ,אני חושב שרוני נתן על זה תשובה פעם
אהוד לזר:
קודמת.
הנייר הזה בסך הכל זה נוסח קבוע של הבנק ,הם פשוט רושמים בדרך כלל
רוני חדד:
שההסכמים ההסכמות שהיו נשארים והתוספת היחידה זה פועלים לעסקים
בשירות עצמי בגלל שסוגרים את הבנקים לקבלת קהל אז כל ההפקדות
בשירות עצמי ,והשירות הזה הם חייבו אותנו להעביר את זה בהחלטת
מועצה לצערי הרב.
אורן אוריאלי :זאת מהותה תוספת ושום דבר לא השתנה .בישיבת מועצה אחרת אני אבקש
לדעת את התנאים המסחריים שיש לבית הספר מול הבנק תודה.
ג'ו ניסימוב :מי בעד? פה אחד.
הארכת תקופת הקצאה עבור תנועת הצופים שבט ארד
ג'ו ניסימוב :יש לכם חוות דעת חתומה ע"י מנהלת אגף נכסים עו"ד קרין שדה הודעת
הארכה מעת תנועת הצופים אישור גורם מקצועי בעירייה.
עו"ד ענת בהרב :ג'ו צריך לוודא שיש  12חברים.
משה פדלון :יש .12
ירון עולמי :צריך  11זה מספיק.
ג'ו ניסימוב :אוקיי יש שאלות? פה אחד
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מיגור צואת כלבים
ג'ו ניסימוב :יש את ההמלצות של איתי צור.
משה פדלון :מקובל על כולם.
דנה אורן-ינאי :אני רוצה לומר מעבר לפרגון הענקי של איתי אני חושבת שצריך למצוא
פתרון הרבה יותר מסיבי של פיקוח ,פיקוח ,קנסות זה דבר יחיד מלבד
החינוך לא יעזור כלום עד שלא יהיה פקח בכל קרן יסוד ויתן קנסות המצב
יהיה לא טוב.
אני רוצה להגיד כמה מילים ברמה הכללית שהנושא הזה הוא נשמע על פניו
איתי צור:
פשוט הוא בעצם דורש איזה שהוא תכלול של כל האגפים בעירייה למען
הדבר הזה וזה דורש איזה שהוא בן אדם שיהיה מטעם העירייה שירכז את
כל המאמצים כי אי אפשר רק עם אכיפה אי אפשר רק עם הווטרינר אי
אפשר רק הסברה צריך את כולם ,אי אפשר רק חינוך צריך את כל ה -
מנגנ ונים ביחד שיתנו את הדבר הזה וכמובן ברמה תקציבית יש השלכות
תקציביות של הדבר הזה שיצטרכו לבוא לידי ביטוי של הדבר הזה.
הקמת קבינט לפיוס עירוני
ג'ו ניסימוב :הנושא השני הקמת קבינט לפיוס עירוני .איתי.
כן אני רוצה להסביר את הרציונל המדינה חלק מההסכמים הקואליציוניים
איתי צור:
היה הקמת קבינט פיוס וזה לא הוקם בסופו של דבר ,זה לא מפתיע אבל
בסופו של דבר הקורונה תעבור והמשבר הכלכלי עוד  5 ,4שנים גם יעבור אבל
מה שיישאר בסוף או שיישאר ביננו זה הפילוג בינינו והשפה האלימה
שמשתוללת מבחינתי ברשתות החברתיות על כל איזה פוסט קטן כולם
קופצים ,מאוד אלים מאוד לא מכיל אנחנו קשה לנו להתרגל לדבר אחד עם
השני ,ואני חושב שאנחנו עיר חזקה יכולה לקחת איזה שהוא ,או לנסות
להתמודד עם הדבר הזה ולהקים ועדה שתתחיל לחשוב בצורה יותר רצינית
איך להכניס את הערכים האלה של ערבות הדדית ,אחווה ,הקשבה וסובלנות
כלפי אחר זה לא משנה אם זה דתיים ,חילוניים ,נשים ,גברים ,חדשים,
ישנים ועוד ,ועוד ,ועוד .אני אמוד אשמח אם נוכל להקים את הועדה הזאת
שבאמת תדון בדרכים יצירתיות של איך באמת להביא בשורה אמיתית
למקום שהוא אסטרטגי ולצערי הרב הוא לא כרגע בשיח הציבורי.
משה פדלון :אני רואה בך כיו"ר ,אני רואה ועדה של  9אנשים לפחות  3חברי מועצה
תושבים נציגי ציבור ובני נוער וקדימה לצאת לדרך .מי מחברי הועדה רוצה
להצטרף לועדה ,דניאלה ,תמי ,עופרה יפה מאוד ,מבחינתי  3חברי מועצה,
עוד  3תושבים 3 ,בני נוער לקחת גם בנות כמובן ולרוץ קדימה כל יוזמה נביא
את זה לכאן ותבורכו ואנחנו נאשר את זה.
אורן אוריאלי :בהיבט המקצועי אני מכיר מרכזי גישור אחד במיוחד פעיל מאוד איפה שאני

"חבר" – הקלטה ותמלול

13422

45

ב.ש.ג

עוד כרגע אפשר להשתמש באנשי מקצוע לעניין הזה ,אחוזי הצלחה שלהם
בשלל התחומים של עולם המשפט פשוט מדהימים.
יוסי קוממי :אורן חצי מחברי מועצת העיר עברו קורס גישור.
משה פדלון :איתי מה שצריך לתקצב נתקצב ושיהיה בהצלחה.
בקשה להארכת תוקף תעריפי היטלים בחוק עזר להרצליה (סלילת רחובות) התשס"ז –
 2007ובחוק עזר להרצליה (תיעול) ,תשע"ו 2018
ג'ו ניסימוב :בקשה להארכת תוקף תעריפי היטלים בחוק עזר להרצליה (סלילת רחובות)
התשס"ז –  2007ובחוק עזר להרצליה (תיעול) ,תשע"ו 2018
משה פדלון :מי בעד חברים?
דנה אורן-ינאי :זה היטלי סלילה הוא מדבר?
משה פדלון :כן.
דנה אורן-ינאי :איך אנחנו ,מה קורה עכשיו שאנשים אין להם כסף .מה קורה איך אנחנו
מתייחסים למצב עכשיו שבמצב רגיל היינו מטילים היטל סלילה.
משה פדלון :זה חוק.
דנה אורן-ינאי :לפרוס יותר להקל יותר.
עניין הגבייה זה עניין אחר לגמרי.
אהוד לזר:
משה פדלון :זה כבר פרוצדורות אחרות מבחינת תשלום אני לא יכול להוריד אגורה אחת.
הגובה הוא גובה אי אפשר ,מבחינת הגבייה זה פרוצדורה אחרת לגמרי
אהוד לזר:
שנקבעת באופן אחר לגמרי.
ירון עולמי :רק לסבר את האוזן בועדה יש מצב של בן אדם שלא יכול לשלם כרגע היטל
ידוע לו שבכל מקרה בעת העברת בעלות בנכס הוא יצטרך לשלם את ההיטל
הזה ואז הוא מחכה ויש הקפאה זה הדבר היחיד שאפשר לעשות.
משה פדלון :יש הרבה דרכים לסייע .מי בעד חברים? פה אחד.
פטור של חודשיים נוספים באגרת השילוט
ג'ו ניסימוב :פטור של חודשיים נוספים באגרת השילוט .המועצה מתבקשת לאשר פטור
של חודשיים מאגרת שילוט לעסקים לשנת  2020שנכסיהם זכאים להנחה
מארנונה ,בגין שנת  ,2020על פי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה
מארנונה) (תיקון מס'  )4תש"ף .2020 -פטור זה הינו בנוסף לפטור מאגרת
שילוט עליו החליטה מועצת העיר בישיבתה מיום  26במאי  2020ובתיקון
ההחלטה בישיבתה מיום  16ביוני  .2020רוני להוסיף משהו? מי בעד?
משה פדלון :פה אחד.
אישור מועצת העיר להסכם עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית לקידום תכנית
פינוי-בינוי במתחם שיכון גורדון הר/מק2301/
ג'ו ניסימוב :אישור מועצת העיר להסכם עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
לקידום תכנית פינוי-בינוי במתחם שיכון גורדון הר/מק .2301/מסמך
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התחדשות עירונית מולכם ,וגם ההסכם .שאלות?
פה אחד.

המועצה מתבקשת לאשר מינויה של גב' חגית איפרגן מנהלת בי"ס ויצמן
כנציגת בתי הספר היסודיים בוועדת החינוך ,במקום גב' צפי מיכאל שפרשה
לגמלאות.
ג'ו כל האנשים האלה בהמשך למה שדנה אמרה כל האנשים שאנחנו
דובר:
מאשרים לא יכולים להתחיל לתפקד עד שלא יאשרו אותם בועדה הזאת?
זה לא דירקטור זה מינוי לועדה מספיק את אישור מועצת העיר.
אהוד לזר:
ג'ו ניסימוב :מינויו של מ ר עמרי משעלי כחבר בועדה לאיכות הסביבה במקומה של גב'
הילה אקרמן שעזבה את העירייה .מי בעד?
משה פדלון :פה אחד.
אישור המלצות הועדה להעסקה נוספת
ג'ו ניסימוב :יש לכם  2שמות י.ב .ו – פ.מ מי בעד?
משה פדלון :פה אחד.
אישור המלצות הועדה להארכת שירות
ג'ו ניסימוב :יש לכם  4שמות מולכם מי בעד?
משה פדלון :פה אחד.
אישור יציאה להשתלמות
ג'ו ניסימוב :המועצה מתבקשת לאשר השתתפותו של המשנה לראש העיר ,מר יוסי
קוממי בהשתלמות שנתית לפורום סגנים ומ"מ ומשנים ראשי הרשויות
המקומיות בנושא התמודדות והאתגרים של השלטון המקומי בתקופת
הקורונה .ההשתלמות תערך בין התאריכים  6-9/12/2020בעלות של ₪ 3980
מימון העירייה ,יש את ההזמנה לכנס מולכם ומסמך גזבר.
משה פדלון :פה אחד.
יוסי קוממי לא השתתף בהצבעה
אהוד לזר:
אורן אוריאלי :יוסי המשנים הוסיפו בזכותך כי נכנסתי לפייסבוק וראיתי שזה סגנים וממלא
מקום יש גם משנים ,אני שמח בשבילך.
משה פדלון :גם אם חבר מועצה ירצה לצאת להשתלמות אנחנו נתקצב אותו.
המלצות הועדה לסיוע בדיור
ג'ו ניסימוב :מצב הפרוטוקול הועדה מיום  23.9.20הערות? שאלות? מי בעד? ועדה לסיוע
בדיור.
משה פדלון :פה אחד.
באמת קצר האמת שיצא לנו יום בעלי החיים דיברנו על כלבים ואיך שהוא
תמי לרמן:
אני רוצה לדבר גם על החתולים .בקטנה ,תקשיבו קראתי השבוע שפורסם
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קול קורא מטעם משרד החקלאות על השתתפות המדינה במימון עיקורים
של חתולי רחוב וראיתי שהשנה נוסף לתקציב של משרד החקלאות עוד
תקציב של  5מיליון  ₪ממשרד ראש הממשלה ואת התקציב הזה צריך לנצל
עד סוף השנה .אני באמת רוצה לבקש מראש העיר לוודא שאנחנו מגישים
מועמדות למכרז הזה ,כי התקציב הוא מספיק גדול והוא אמור להספיק לכל
הרשויות וכל הנושא של עיקורים הוא באמת באינטרס משותף של כלל
התושבים ולא רק מי שמאכיל ופעילים וזה באמת מונע ריבים על טריטוריה
והתרבות של האוכלוסיה ומטרד ואם ,אני יודעת שהעירייה עושה פעילות
אבל איך שהוא היא לא מספקת התקציב לא גדול וזה סוג של פלסתר.
תמי אני אחדש לך אני כל חודש מקצה הרבה מאוד כסף לקנות עשרות שקים
לאותם אנשים שנמצאים בשטח.
אתה מ דבר על פינות האכלה ,דרך אגב המכרז הזה נותן ניקוד יותר גבוה ככל
שהעירייה מתחייבת שיש גם פינות האכלה והסדרה סביבתית .אנחנו
מדבירם על עיקורים.
קול קורא התקבל הווטרינר בוחן את הקול הקורא קיבלנו אותו.
באמת אם אפשר למכסם ככל שיש יותר תקציב שאפשר לקבל צריך למכסם
אותו.
בסדר גמור תמי אנחנו נעשה.
יצא לפני איזה בערך שבועיים מחקר בעולם שמדבר על הנושא של פוסט
טראומה מהלחץ כתוצאה מהלחץ שהאוכלוסייה נמצאת פה ואנשים נמצאים
בו לא רק פה בעולם ,וגילו שבעצם יש תופעה מאוד מדאיגה בהקשר הזה של
גידול בתחלואה ,לחץ דם ועוד ,ועוד דברים ,ואני מבקש מעיריית הרצליה
לשקול מחדש את מסע הפרסום של המת ,שקיבלתי עליו גם קצת תלונות אני
חושב שהוא קצת אגרסיבי ילדים רואים אותו כל הזמן את המת.
אנחנו מסירים אותו איתי הוא השיג את התוצאה שלו ,יש על זה דיון.
אפשר למצוא משהו אחר.
החלפנו קמפיין הקמפיין הרצל עוטה מסכה ,וזהו.
אתה הזכרת בדברים שלך בפתיחה את הנושא של נשים .ראש העירייה הזכיר
בפתיחת דבריו את הנושא של הנשים הפגנה שנעשתה אלימות כלפי נשים
וציטט מדבריו וזה דבר מבורך היינו בהפגנה ונעשו גם הפגנות לפני כמה
שבועות והיה מצעד אופנוענים וכל מיני דברים ,אני מזכיר רק לכולנו כי יש
קורונה והסגר וחזרנו שלפני בישיבת המועצה הקודמת שלא היתה בזום
העלינו הצעה לסדר שאתה אישרת אותה לקיים ישיבה מיוחדת עם ראש
מנהל הנשים ,עם יועצת ראש העירייה למעמד הנשים ,עם היועצת המשפטית
עם אגף החינוך לעשות ישיבה רצינית וסיכמנו שזה יהיה בישיבה הבאה.

"חבר" – הקלטה ותמלול

13422

משה פדלון:

48

ב.ש.ג

היות וזה לא קרה היום אני מזכיר את זה ואני אשמח שזה יהיה בישיבה
הבאה כפי שסיכמנו כי הנושא הוא נושא חשוב וצריך להבין מה עושים בשטח
ומה צריך לעשות בשטח וכו' ואני יודע שאתם מודעים לזה.
חברים ד"ר יעקב נחום נתן את הסקירה לא יודע אם הודיתי לו אז ד"ר יעקב
נחום תודה לך והערכה לך וצוות שלך ולצוות תנו"ס .חברים בריאות איתנה
ובשורות טובות.

-סוף הישיבה-
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