
 ב.ש.ג  10221
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

1 

 

 

 

 

 
 ההרצליעיריית 

 
 

 30מספר  ישיבת מועצה מן המניין

 
 

 11.08.2020 ."פתש ,כ"א באב, שלישישנערכה ביום 

 

   :נוכחים

 ראש העירייה    משה פדלון

 ס' ראש העיר  איה פרישקולניק

 ס' ראש העיר    עופרה בל

  ס' ראש העיר    עופר לוי

     

    

 יתי צורא ינאי-דנה אורן   יוסף קוממי    משה ועקנין

  דניאל אייזנברג  כץ מאיה  יעקובוביץ יונתן    יאורן אוריאל

     פישר יריב  יהונתן יסעור    ירון עולמי

    איל פביאן  תמר גרוסמן    רונן וסרמן

  

 מוזמנים:

 מנכ"ל העירייה     יהודה בן עזרא

 גזבר העירייה     רוני חדד

 מזכירות העיר     זאבי הרינ

 יועמ"ש  בהרב  עו"ד ענת קרן 



 ב.ש.ג  10221
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

2 

 

 סמנכ"ל בכיר   יוסף )ג'ו( ניסימוב

 מנהל המחלקה לתכנון רב שנתי    אהוד לזר

 

 סדר היום:

 א. אישור פרוטוקול

 ב. עדכון רה"ע

 ג. עדכון מנכ"ל

 ד. שאילתות

 ה. הצעות לסדר

 ו. דיון בהמשך לבקשת חברי האופוזיציה לכינוס ישיבה שלא מן המניין

 ז. תבר"ים

 ז–ים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( שינויים ח. הצעת שינוי

 הרצליה עמותה למען הקשיש )ע"ר –עמותת על"ה  31.12.2019ט. דוחות כספיים ליום 

 לפקודת העיריות )נוסח חדש( 338י. בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 

עו"ד  –גביית קנסות  –יא. בקשה לפתיחת חשבון בנק בבנק הדואר ע"ש עיריית הרצליה 

 פרנקל את קורן.

 חשבונות בנק בגני ילדים. 7יב. בקשות לפתיחת 

 יג. בקשה לעדכון תנאי חשבון בנק בגני ילדים.

 לידיעה. –, כולל תקציר מנהלים 2020לשנת  1רבעון  –יד. דוח משרד הפנים 

 טו. אישור מתן תמיכות.

 טז. הארכת שירות

 יז. אישור המלצות הועדה לסיוע בדיור.

 שור המלצות הועדה להעסקה נוספת.יח. אי

 יט. שונות.

 

 

 



 ב.ש.ג  10221
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

3 

 

 

 פרוטוקול

 

 אישור פרוטוקול 11/8/20ישיבה מן המניין   :ניסימוב גו'

 אישור פרוטוקול

 .תודה רבה ליקי תודה רבה לעו"ד אברמן יהודה בן יהודה:

מצורפות פניות חברי המועצה מר ורסמן, מר  29יובא לאישור פרוטוקול  ניסימוב:גו' 

 ן, לתיקוני הפרוטוקול, יובא לדיון באישור במועצה. פביא

יהודה בן עזרא: מספר הערות אני רוצה להעיר בטרם דיון בתיקונים, ככלל פרוטוקול 

המועצה לא אמור לשקף מילה במילה את הישיבה אלא אך ורק את עיקרי 

הדיון ואת ההצבעה מי בעד מי נגד ומי נמנע קיימת שקיפות מלאה, הישיבה 

מצורפת והינה חלק  הסטנוגרמהת בשידור ישיר בפייסבוק, יוטיוב משודר

 בלתי נפרד מהפרוטוקול.

 29מס'  םפרוטוקוליאני רוצה להקריא את התיקונים כבוד ראש העיר. תיקון  ניסימוב:גו' 

לשאלתו של מר וסרמן האם המתווה מתייחס גם  12מר וסרמן בעמוד 

ום הוא לא על עצמאים אני מוכן לעצמאים נענה על ידי ראש העיר שהדיון הי

לקיים בשבוע הבא ישיבה מן המניין בכדי לדבר על עצמאים. מדובר בתוספת 

מר וסרמן ציין כי  23דברי ראש עיר זה לא מחויב בתיקון מר וסרמן. לגבי ... 

העובדה שאין נתונים לגבי הפניות שטופלו אם הוא זרק והוא מבקש לדעת 

הנושא יבדק, ניתן להוסיף לפי החלטתכם.  אם התשובה לשאלה אשר ענה כי

מר וסרמן ציין כי הוא מאוכזב שדווקא בתקופה זו מאתגרת של  31עמוד 

הקורונה שההצעה שלו שהיתה אמורה לעזור לעסקים לא התקבלה, הוא 

נושא תמוהה אפשר להוסיף את זה, זה לא סטנוגרמה זה עיקרי התכנית. 

שות של וסרמן מה אתם אומרים תיקוני הפרוטוקול, בוא נחליט על הבק

 חברים.

 מי בעד הוספת תיקונים של מר וסרמן? פה אחד. יהודה בן עזרא:

תיקוני פרוטוקול של מר פביאן בפתח הקטע כתוב בו ראש העיר מר פדלון  ניסימוב:גו' 
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הציג את המתווה לסיוע למשפחות במצוקה כלכלית בקרב תושבי העיר 

ח הלאומי, בפרק בקשה לדיון נוסף בנושא שהוצג לשר הפנים ולמנכ"ל הביטו

צו המיסים לא כתוב כלל שראש העיר הודיע שהוא ביקש לקבל מן הביטוח 

הלאומי קובץ נתונים ממאגר המידע של הביטוח הלאומי של תושבי הרצלייה 

מתושבי העיר לעשות בו שימוש במסגרת  10,000וגודל נתונים של מעל 

מהותי ממש בדבריו של ראש העירייה  המתווה שהוא מציג. מדובר על פרט

ובדיון הזה הוא לא מופיע כאן במסגרת דבריו אבקש לכלול דברים אלה כפי 

שנאמרו על ידו. להבנתי מדובר בהוספת דברי ראש העיר וזה לא מהווה אף 

תיקון. דבר שני בדברים שלי לאחר דבריה של אילנה בראף אומר יש להוסיף 

עה הזאת בירוקרטיה ועבודה רבה לעובדי משפט שאמרתי אתם יוצרים בהצ

העירייה שעה שהקורונה מתפשטת בשביל לקחת סכום קטן מידי חודש לכל 

משפחה בעיר ולהחזיר לו אותו, ישנם שירותים חברתיים שונים קיימים 

ארגונים ועמותות המאפשרים לתושבי העיר לתרום כסף פנוי שנמצא 

יר, ניתן להוסיף את זה כמובן ברשותם ולסייע למשפחות הזקוקות לסיוע בע

... למיטב זכרוני אמר שהסיוע יועבר לתושבים  3להחלטתכם. סעיף 

מטי זאת על פי נתוני הביטוח הלאומי ולא על פי נתוני משרד הפנים כפי ואוט

נאמר  4שכתבתם אפשר לבדוק אכן טעות סופר זה יתוקן מר פביאן. בסעיף 

טוח הלאומי יתמסר לוואקום על ידי ראש העיר כי קובץ הנתונים מהבי

להעביר החלטה מתאימה לועדת הנחות להחתמה, אמר בחלק אחר מהדיון 

שהקובץ ימצא רק אצלו בכספת ראש העירייה, אמר עוד דברים בדיון בנושא 

הנתונים של התושבים מן הביטוח הלאומי דברים אלה אינם מופיעים 

בהם נאמרו על  בפרוטוקול היות והם מהותיים אבקש להוסיפם במקומות

. ראש 5ידי ראש העיר. הערה שלי שוב לא מחייב תיקון, להחלטתכם. 

העירייה גם אמר שהוא אינני צריך חוות דעת משפטית והוא אף השיב לעו"ד 

אילנה בראף ישירות בעניין זה וגם לגברת כץ אבקש לציין דברים מהותיים 

ר בתוספת ראש קול כפיש ציינתם חלקים אחרים מדבריו, מדובואלה בפרוט

בתשובה לשאלתו  6. סעיף בסטנוגרמההעיר לא מחויב להערכתנו זה מופיע 
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בעיר שרק עולים במתווה השיב ראש העירייה של מר וסרמן בנושא עצמאים 

כי הוא לא דן הערב בעצמאים והוא יקיים אם צריך דיון נפרד, גם עניין זה 

ציטוט מדבריו של הוא מהותי ולא מופיע בפרוטוקול למרות זאת ציינתי 

לא כתוב גם בפרוטוקול כי  7אהוד לזר באותו עניין. לא כתוב סעיף 

האופוזיציה העלתה הצעה נגדית בעניין המתווה, שהציג ראש העיר ונערכה 

הצבעה רשמית בעניינה, השמטתם את כל ההצעה וכל ההצבעה נא להוסיף 

זאת אתם אותה כנדרש עם פרוטוקול ישיבה תקין של מועצת עיר לעומת 

מצטטים שם את דבריי לאחר תיאור ההצבעה על המתווה של ראש העירייה 

למרות שהשמטתם את הנ"ל לחלוטין וגם דברים נוספים שנאמרו. בעניין 

הציטוט הזה שלי אצטרך לבדוק בדיוק את הדברים שנאמרו על ידיי בקטע 

גדית להצעה הנ ההאופוזיציהזה. כמו כן אינכם מציינים את הסברי הסיעות 

שהעלו ומדוע הם לא תומכים בהצעה. החלטה של ראש העיר מטעמו נא 

להוסיף לא אלה חלקים מהותיים בדיון וזה הושמט, אכן נשמט ויוסף אני 

הצעה נגדית כלהלן:  האופוזיציהקורא את מה שנוסיף מר פישר העלה את 

לאחר קבלת חוות דעת משפטית הכוללת את כל הערות שהועלו על ידי 

, 7במתווה המלא, בעד ההצעה הצביעו  במידיתדון המועצה  היציהאופוז

מאיה כץ, מר גוזלן, מר יעקובוביץ, גב' גרוסמן, מר פישר, מר ורסמן, ומר 

מר פדלון, גב' שקולניק, מר קוממי, מר צור, מר לוי, גב'  10פביאן, נגד הציעו 

ר אוריאל. ינאי, נמנע אחד מ אייזנברג מר יסעור, מר .. מר וייס וגב' אורן

בשלב השאילתות גם אני עזבתי את האולם  8אפשר להוסיף את זה, בסעיף 

וחזרתי לדיון כאשר הדיון הגיע לשאילתות אשר אני הגשתי, יתוקן בהתאם. 

שלי בנושא ה.. ללימוד מקוון בשנת  14מס'  הבסוף הדיון בשאילת 9סעיף 

אם סגנית הלימודים שעומדת להיפתח בקרוב מאוד שאלתי שאלת המשך, ה

קת תיק החינוך הגב' פרשקולניק יכולה לאשר כי יראש העירייה או מחז

העיר ערוכה מכל הבחינות ללימוד מקוון בהיקפים נרחבים בשנת הלימודים 

הקרובה כולל תשתיות אינטרנט וכמות מחשבים בבתי התלמידים ועוד. 

תשובתה היתה שהיא מאשרת שככה הם הדברים, שאלה זאת כלל אינה 
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יעה אצלכם בפרוטוקול וכמובן לא התשובה, אנא הוסיפו, מותנה מופ

הוא  השאילתותבדבריו של ראש העירייה בסוף פרק  10בהחלטתכם. סעיף 

וקבע לשיטתו שהם אינם מגיעים לשטח  ההאופוזיציתקף את חברי הסיעות 

למוקדי מצוקה בעיר, אינם מסייעים כאלה עסקים אינם מעורבים בכך והם 

וע לתושבים, אני מנסח את זה כאן עוד בצורה מנומסת וקצרה, מתנגדים לסי

זה לא מופיע בפרוטוקול נא הוסיפו את זה, הוא לא רק ביקש בהזדמנות זאת 

עזרת חברי המועצה מן האופוזיציה, ראש העירייה גם הודיע שהוא מוציא 

לעיתונות המציינת את התנגדותם של חברי האופוזיציה לסיוע  הודעה

ר הנמצאים במצוקה כלכלית זאת לדבריו. גם את זה לא ציינתם לתושבי העי

נא הוסיפו את הדברים האלה מהותיים מותנה בהחלטתכם אישורכם. גב' 

כץ, מר גוזלן, מר יעקובוביץ, מר פישר שבו לישיבה עם תחילת פרק ההתקפה 

של ראש העירייה לחברי סיעות האופוזיציה והיו נוכחים בו בשלמותו ולא 

לם עם סיומו כפי שכתבתם בפרוטוקול, יתוקן בהתאם. חברי חזרו לאו

הנ"ל נא  10האופוזיציה הסתייגו מדבריו של ראש העירייה האמורים בסעיף 

הוסיפו את זה לפרוטוקול. החלטתכם והצבעה להחלטה סופית. צריך לאשר 

 את הפרוטוקול על כל תיקוניו חברים.

מר פביאן ביקש לתקן בדברים שהוא אמר, צריך להצביע על כל הדברים ש יהודה בן עזרא:

 וכל הדברים שראש העיר אמר זה לא מחייב תיקון מי בעד הדברים שנאמרו.

רגע, אני רוצה להתייחס רגע, דקה ברשותך כי זה תיקונים שלי. אם אני  יאן:באיל פ

שמעתי טוב את הדברים אז בעצם אתם מסכימים להכניס את כל התיקונים 

האישיים כי אני הערתי אותם וגם כמה דברים באמת  שקשורים לדברים שלי

כניסת חברי  עקרוניים במהלך הדיון כמו ההצעה של האופוזיציה, הצבעה,

האופוזיציה וכו'. מה שאתם אומרים שלא הכרחי לתקן זה בעיקר דברים של 

ראש העירייה כי אני מעיר לפרוטוקול על דברים שמישהו אחר אמר ולא אני 

גשו ים. אם הבנתי נכון אני אגיד את הדבר הבא ואחר כך תכך אני הבנתי מכ

להצבעה. פרוטוקול הוא לא סטנוגרמה אבל פרוטוקול של מוסד הוא בוודאי 

מוסד ציבורי או תאגיד חייב להיות לשקף את מהות הדיון, כשיש דברים 
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עקרוניים מהותיים שנאמרים בדיון הם צריכים להיות בפרוטוקול וכשראש 

ל נכנס לדיון ואומר שהוא הביא ממנכ"ל הביטוח הלאומי הוא עירייה בישרא

תושבים זה לא יכול להיות  10,000יביא קובץ עם נתונים אישיים של מעל 

שלא יופיע בפרוטוקול של עירייה, וזה לא נתון לפי דעתי לשיקול בכלל האם 

ראש העיר רוצה שזה יופיע או לא. אנחנו נעשה הצבעה, הצבעות דינן 

ידיים אני חושב שיש כללים עקרוניים מהותיים שחלים על שסופרים 

פרוטוקולים והם צריכים לחול גם על הפרוטוקולים של עיריית הרצליה. 

 הייתי שמח לא לשלוח כל כך הרבה תיקונים.

יהודה בן עזרא: אתה צודק מאה אחוז אבל אתה לא מוכן לקבל את הכללים. הכלל אומר 

שלך וכל מה שאתה אמרת זה מתוקן, שאתה מותר לך לתקן את הדברים 

הכלל אומר שאם היתה טעות קולמוס את זה תיקנו והכלל אומר שאתה לא 

 יכול להגיד דברים שמישהו אחר אמר להכניס אלה הכללים. 

אני לא חולק על שום כללים אתם תפעלו לפי הכללים אני חבר מועצה  איל פביאן:

וטוקול כמי שקרא אותו קדנציה ראשונה אני הערתי את הערות שלי לפר

 מילה במילה איך מה נראה לי חסר בפרוטוקול עכשיו תעשו הצבעה.

יונתן יעקובוביץ: רגע יהודה לפני הצבעה אם אפשר ברשותך הכלל הזה מתבסס על מה? אני 

מתייחס כי קיבלתי אותה תשובה לתיקונים שנתתי לפרוטוקול בישיבה 

חנו מתבססים פה האם זה חוק, הקודמת, והייתי שמח לדעת על איזה כלל אנ

 האם זה תקנה, האם זה נוהג.

לתוספת  50עו"ד ענת בהרב: קודם כל פרוטוקול אמור לשקף את עיקרי הדברים, לפי תקנה 

השניה, ואמור באמת לכלול את עיקרי הדברים. מטבע הדברים חבר מועצה 

אמור להעיר לדבריו שלו אם מישהו אמר דברים נוספים אז הוא אמור 

עיר על זה. אני רוצה להזכיר שמעבר לזה יש סטנוגרמה והסטנוגרמה חיה לה

 וקיימת היא גם מפורסמת באתר והיא שיקוף מלא ומדויק, של כל הדברים.

הכלל יכול  יונתן יעקובוביץ: ענת אני שאלתי שאלה ברורה הסבירו שיש פה איזה שהוא כלל,

ל להתבסס על תקנה, להתבסס על נוהג, הוא יכול להתבסס על חוק, הוא יכו

כרגע לפי מה שאני אומר, ואני לגמרי תומך בדברים של איל פביאן ואנחנו 
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אני חושב שגם אני וגם איל פביאן יושבים בדירקטוריונים שגם לא קשורים 

למועצת העיר הרצליה או לחברות העירוניות שקיימות בהרצליה או לתאגיד 

יש בקשה לתיקון המים וכדומה ובכל אחד מהמקומות האלה ברגע ש

פרוטוקול אז מקבלים את הבקשה לתיקון פרוטוקול, אם הדברים נאמרו או 

שלא נאמרו זה בכלל לא משנה על ידי מי הם נאמרו, אז אני שואל על בסיס 

 מה. אני עוד פעם חוזר על האלה לפני שאת עונה לי,

ו לפי התקנון עו"ד ענת בהרב: זה כלל שנובע מתוקף .. של דברים בכל אופן הכלל אצלנ

שמישהו מבקש, כשמישהו מבקש לתקן פרוטוקול מקיימים על זה הצבעה 

 וזה נכנס לפרוטוקול לפי ההצבעה.

 יונתן יעקובוביץ: אבל משום מה אני לא מקבל תשובה לשאלה שלי.

 עו"ד ענת בהרב: קיבלת תשובה מפורשת יונתן. זאת התשובה.

 חרת.יהודה בן עזרא: זאת התשובה אין לנו תשובה א

עוד שאלה, רגע סליחה, אתם עוברים, אתם עובדים לפקודת העיריות לפי מה  איל פביאן:

שהיועצת המשפטית הקריאה כאן אתה שמעת את היועצת המשפטית שלך 

 אתם עוברים על החוק עכשיו.

 מי בעד התיקונים, מי בעד? כולם ביחד פה אחד.  משה פדלון:

ם של פביאן עכשיו אנחנו מאשרים את כל הוספנו את כל התיקוני יהודה בן עזרא:

 הפרוטוקול כולו מי בעד? פה אחד תודה רבה.

 אני לא הבנתי מה עשית אני חוזר בי.  איל פביאן:

 סגרנו, סגרנו. משה פדלון:

 יונתן יעקובוביץ: גם אחרי שסגרנו. 

ל אני לא בגלישה בים עכשיו אתה לא תפריע לי אם תפריע לי נעשה הפסקה ש משה פדלון:

 חמש דקות נא לא להפריע לי אני מנהל את הישיבה.

יונתן יעקובוביץ: אני מבין שאין פתחון פה אנחנו פועלים תחת דיקטטורה אסור לדבר. אז 

 אני שותק.

 עדכון רה"ע

תחומים עיקריים,  4 –ערב טוב מכובדי כולם העירייה בימים אלו עוסקת ב  משה פדלון:
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מר פינוי אשפה, גינון, מתן וונים כלהאחד טיפול שוטף בכל השירותים הש

שירותי רווחה, גזברות הכל עובד כמו שצריך על פי הנחיות. שניים אנחנו 

למעט אותם פרוטקטים  2020 –ממשיכים את אותם פרויקטים שתוכננו ב 

שאנחנו הקפאנו אותם זמנית והשבוע ערכנו ישיבת פרויקטים עם כל 

נית. שלוש אנחנו נערכים הגורמים הנוגעים והכל מתבצע בהתאם לתכ

לפתיחת שנת הלימודים וכל אגפי העירייה נרתמים למשימה רק לפני שעה 

חזרתי מפגישה עם שר החינוך שהציג לנו את המתווה, המתווה יפורסם הוא 

כבר יפורסם והוא יפורסם לציבור ולכל הרשויות. ארבע אנחנו עוסקים 

צות מדרגה מישיבת בהשלכות של המשבר, ויש לנו פה שתיים שלוש קפי

המועצה הקודמת כלומר אם עסקנו בחלוקת עשרות מנות מזון אוכל היום 

אנחנו עסוקים בחלוקה שבועית של אלפי מנות אוכל, מאות חבילות, 

והמצוקות גדולות, מצוקות גדולות מאוד, מאוד, מאוד, וזה מצב מאוד 

 10,000ד נתמכי רווחה, ועו 4000מיוחד, זה מצב חירום. לסבר את האוזן 

אנשים בחל"ת וכשאני אומר קשה אנחנו עסוקים גם בסיוע לרכוש נעליים 

ובסיוע בזה שלא ינתקו חשמל ובסיוע בזה שאין לאנשים מקררים ואין 

תנורים וכאמור המצוקה היא קשה אבל מה שחשוב שהכל בשליטה, הכל 

 בשליטה. אני רוצה להתחיל בזה ולברך את המנכ"ל היקר ובני המשפחה שלו

על הולדת הנכדה פלומה אחות לפלומה, .. אז יהודה כמשפחה שיהיו לכם 

חיים טובים, שמחים, מקסימים, מאושרים ורק בשורות טובות מזל טוב. 

חולים  155חברים מבחינת התחלואה בעיר של קורונה נכון להיום בעיר 

, 408, מספר מחלימים 9 –קפצנו היום ב  146פעילים, אתמול היו לנו 

תושבים בבידוד ושני אנשים מאושפזים בבית  558ם נכון להיום בידודי

החולים. אתמול גם נפגשתי למען גילוי נאות לא נפגשנו, נפגשנו בזום עם מר 

רונן וסרמן בנושא המועצה הדתית הגענו להסכמות מאוד יפות והם יצאו 

לפועל וכשיהיו לנו תוצאות נעדכן אתכם. אני רוצה לעדכן את חברי המועצה 

 20,000כלות העולמית מתוך ימרכז טאו בהרצליה זכה במקום ראשון באדרש

אנשים הצביעו על הפרויקט הזה אז  400,000עבודות שהוגשו לועדת הפרס, 
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ברכות לאדריכל, ברכות לחברה הכלכלית וכל העושים במלאכה, חברים זה 

תחרות בין לאומית מובילה ויוקרתית וזה ביטוי שלנו איך עושים משהו 

 וא ברמת המצוינות ועל כך יישר כוח לכולם.שה

 משה אם אפשר להוסיף על המרכז טאו ולציין את ליאת תימור וצביקה הדר. מאיה כץ:

בוודאי אני התקשרתי לליאת תימור ושלחתי לה פרחים באמת ליאת תימור  משה פדלון:

עשתה עבודה נהדרת, הטביעה חותם, ועל כך כל הכבוד. אני בשבוע שעבר 

י עם ועד העובדים וביקשתי ממנו לקראת חגי תשרי אנחנו מחלקים שתגנפ

אנחנו מסייעים לעודד את העובדים לקנות בעיר ₪  900תווי קניה זה לא סוד 

הרצליה, כלומר מעבר לתו הזהב ושופרסל יהיו תווים פנימיים של הועד 

נתנו לעובדים הנחיתי גם את החברות הכלכליות וכך נעשה הרבה מאוד ישי

מו וזה חלק מעידוד הכלכלה של העיר. לגבי איך העיר הרצליה התמודדה נרת

עם התקשורת ועם התדמית שלה, חברת יפעת ביצעה מחקר ברמה הארצית 

פה של כל יובדגש גם על הרצליה, ואם הממוצע הארצי מבחינת השיח  והחש

, אני מדבר על רשתות כולם 90ציון  90הרצליה קיבלה  45הרשויות זה היה 

. זה אומר שמה שהם הציגו שם על דברים 76הרצליה קיבלה  30עד  25לו קיב

חיוביים שהם עשו. אנחנו בימים הקרובים מסיימים עבודה עם המרכז הבין 

תחומי יחד עם השלטון המקומי יחד עם ג'ו ופרוספור גנון איך רשות מקומית 

 ,קונבנציונאליתצריכה להתמודד בשעת חירום, כלומר במצב של מלחמה 

מלחמה ביולוגית שאנחנו נמצאים בה, צונאמי, רעידות אדמה אנחנו שבוע 

הבא מציגים את העבודה שלנו הרצליה הולך להיות הפיילוט הראשון 

במדינת ישראל, כאן ולאחר מכן אנחנו נהייה הסמן הימני של כולם. השבוע 

 ערוצי סיוע, 40אתמול חילקנו את תכנית הסיוע לנפגעי משבר הקורונה, עם 

עמדות, ברחבי העיר, והם נחטפות כמו לחמניות חמות ואני שמח על  100 –ב 

ם רשבים שאין להם פייסבוק, וואצפ ואינסטגוכך שזה יגיע גם לאותם ת

שיגיע כל שלוש שעות נהג מסתובב עובד עירייה ומשלים את החסר. אנחנו גם 

 מתכוונים לקראת ראש השנה, באמצעות קרן הרצליה החדשה, ובאמצעות

עמותת המתנדבים לסייע לתושבים נזקקים לקראת החג, במטרה אחת 
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לשמח אותם בחג, נשמח אותם בחג, גם באמצעות עמותות העירוניות שיש 

לנו כאן והם עושים עבודה נהדרת, וגם זה שאני פותח במינוס אחת אולם 

אחד גדול עם בגדים חדשים, עם מוצרי מזון שתושבים תרמו לעמותת 

/לקרן הרצליה ואנחנו רק ניתן רוח גבית ניתן להם את  מתנדבי הרצליה

המקום, קצת שולחנות וכיסאות. היום כבר קיבלנו עשרות אלפי פרטי לבוש 

חדשים לא מחודשים ולא משומשים עם תגיות, ולשני הצדדים זה משתלם, 

גם לזה שנותן וגם לזה שמקבל. חברות הביגוד נתקעו עם סחורה מה שנשאר 

 10 –יה אנחנו קולטים את הסחורה חליפות ב יריק אותם לחלהם זה רק לזרו

 50מוסרים לנו את עשרות אלפי פרטים המטרה שיהיו ₪  5מכנסי גינס ₪, 

מותר הוא  26אלף פריטים במינימום ואנחנו נותנים להם מה שנקרא סעיף 

והוא מזדכה אני ₪  ₪30,  20כפול,  ,כפול₪  10במס הכנסה כייף לו  מזדכה

גדים לנזקקים הוא הרוויח כמה עשרות אלפי שקלים חוקי, הרווחתי ב

מי מותר. אותו דבר קרן הרצליה, עמותת מתנדבי הרצליה שהייעוד ילגיט

שלה התבחינים שלה זה לתת סיוע במזון, לתת סיוע חומרי תקנה מזון 

ואנחנו החלטנו שנתמכי הרווחה באמצעות אגף הרווחה, אגף לשירותים 

 25 –ל  20, יכנסו יקחו עוד לא החלטנו בין ואוצ'רעם חברתיים אנשים יבואו 

בגדים אם ירצו לקחת  15בגדי לבוש  10פרטים כלומר מותר לו חצי, חצי, 

פרטים כאמור עוד לא  3לאק ילים, טיטולים זה שווה ערך לשניים, סימוטיט

החלטנו זה בהתאם למזומנים שיכנסו לנו מתרומות של תושבים ואני לא 

ש עמותה והיא מקבלת את התרומות וככה נשמח את תושבי אחראי על זה י

₪  25,000העיר, שעולם חרב, חברים עולמם חרב אנשים שהיו שני בני זוג 

ילדים ולפעמים  4שניהם ביחד ירדו שניהם בחל"ת, שכר דירה עברו לאמא, 

נפשות עברו לחמה, והיום גם אותה אישה אומללה מסכנה שלחתי  7נמצאים 

 ליים לתינוק שלה אין לה כסף לנעליים ראשונות וזה אנחנואותה לקנות נע

עושים, והמצוקות קשות, קשות ביותר, אני מגיע לבתים מה הילדה הקטנה 

לית חברים ואומרת לי? יש לי חלום, מה החלום? ראש העירייה תקנה לי שוק

לית אני פותח את המקרר פיתה יבשה עם רבע קילו אפונה יבשה של ושוק
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מה שיש בבית חברים מי יושיע? אנחנו נושיע אותם אנחנו אלה סנפרוסט זה 

שניתן להם את המזור, את הכלכלה את החומריות אנחנו, הממשלה כתבתי 

קאי והעמדתי את מי ימאמרים אפשר לקרוא אותם הם גלויים אני לא פוליט

שצריך להעמיד פעם ראשונה במדינת ישראל את ראש הממשלה במקום, 

דקות המדינה לא מתפקדת אין מנהיגות אין  12ור שמעו אותי גם בשיד

כוזיות, ימשילות ואני אקצר מה שהמשבר הזה מנוהל בהשפעת אגו, ר

ולכן אנחנו יצאנו לדרך זהו המתווה, זהו המתווה שלנו  ובירוקרטיהכוחניות 

 40%הוא יצא לדרך במטרה אחת, לסייע לתושבים שלנו, לאותם 

להם משכורת, אלה הם הדברים שלי מהמשפחות שלא עובדים היום שאין 

אני משתתף בצערו של גרי גוזלן הסבתא שלו נפטרה יהי זכרה ברוך, תהיה 

 נשמתה צרורה בצרור החיים. בקשה ג'ו שאילתות.

תכנית יפה מאוד, ואני זוכר עוד מילדותי שלראש השנה היו קונים לנו בגדים  צבי וייס:

דת החג והכל אבל כל זה היה יפים, ובעיקר לראש השנה וכמובן דבש, לסעו

שהיינו הולכים בחג לתפילות של ראש השנה ויום כיפור, אבל נראה לי שיש 

צורך להתרכז ולרכז תכנית איך יהיה בראש השנה וביום כיפור, בבתי כנסת, 

מקום שהיו מתפללים בו בראש השנה וביום כיפור מאות ומאות רבות עכשיו 

ות וכל הדברים האחרים התו הסגול בגלל הכללים החדשים של משרד הבריא

והכחול אנחנו גם על זה צריך להכניס כאילו עוד נושא אחד לחוברת 

 המכובדת הזאת.

מר ויס אני אשב איתך עם כל הסיעות הדתיות אנחנו נפתח בתי כנסת  משה פדלון:

 מיותרים ואולמות, גם החילוניות.

לות במרחקים ופסמוכן לעשות תפילות בפארקים אם אתה רוצה ק אני דובר:

 רחבים אין בעיה.מב

אפשר לקבל יותר פירוט אני זוכרת שקרן הרצליה או קרן הרצליה החדשה  מאיה כץ:

לא ניכנס רגע לשם, היו בה מספר אנשים היה צריך להחליף אותם לבחור 

אנשים אחרים אני אשמח אם הקרן הזאת הולכת לקבל אליה או עתידה 

 ע מי החברים בקרן, מי היו"ר מי האנשים.לקבל אליה הרבה תרומות וכו' נד
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אתם תדעו בישיבה הבאה יש לקרן נשיא, יש יו"ר יש חברים היא רשומה  משה פדלון:

בעמותות, יש לה עו"ד יש לה רו"ח ותהיה גם מזכירה, אנחנו בישיבה, עדיין 

לא קיימנו ישיבה ראשונה, נשב על התבחינים, נשב על הכל, והכל בשקיפות 

ים כדי להניע את כל מהלכי ראש השנה עמותת מתנדבי הרצליה מלאה. בינתי

 קולטת אצלה את הכסף.

ורציתי להעיר עוד איזה שהיא הערה, שאני חושבת קראתי את החוברת  מאיה כץ:

שהיה מוטב אם היה יכול להיות אחרת בנושא הועדה של טיפולי השיניים 

ה של רפואה אם אני לא טועה, כבר אני אגיע לעמוד הזה, בנושא סליח

ותרופות משה הטלפון ששמתם פה והקרן לטיפולים רפואיים לגיל השלישי 

זה הטלפון של ששון מועלם, ששון מועלם הוא משרת אמון, עור אישי שלך, 

יועץ ראשי לענייני שכונות, אני חושבת שלכל הפחות בנושא של רפואה, 

ה שיאושרו ותרופות קרן טיפולים רפואיים לגיל השלישי וכל מה שכתוב פ

ראוי שיהיה עובד עירייה שהוא לא איש ₪  6,000בקשות של עד סכום של 

 אמון.

לא, לא יש, ששון הוא איש קשר הרבה מאוד אנשי קשר שם, ששון מפנה את  משה פדלון:

היהודים לועדה, יש ועדה, יש קרן מגדה, קרן מגדה היא קרן רפואה שאדם 

דם אינפורמציה מאיפה לקחת את תרם ואמר זה לגיל השלישי, ששון נותן לא

הטופס ללכת לחני לקחת את הטופס למלא, יש ועדה, עם פרוטוקול עם כל 

 הדברים.

אני אשמח לקבל, אני לפחות חשבתי שיותר נכון שזה יהיה הצוותים של עדי  מאיה כץ:

 חמו או מי שרלבנטי לזה בכל מקרה אני אשמח לקבל.

קשר שנותן את ההכוונה לאן לפנות יש המון  אני בא ואומר ששון הוא איש משה פדלון:

דברים שאנחנו מפנים, מי שרוצה תלושים לבגדים פונה לענת, ענת מפנה 

אותו לחנויות. ששון אין לו שיקול דעת פה, מדובר באנשים מבוגרים שרוצים 

 פלטה, אנשים שרוצים תרופות לסרטן הוא מפנה אותם לכתובת.

 רת עירונית שמחולקת בית, בית.אני פשוט חשבתי שזו חוב מאיה כץ:

יש שם בלבול מה שאת אומרת לגבי התרופות זה למרכז השליטה, גם קשיש  משה פדלון:
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 קשה לו לצאת.

אני אומרת מה אני קראתי לא מה אני לא קראתי. העניין הוא שאני פשוט  מאיה כץ:

חושבת שלא ששון מועלם צריך להיות ואני מחבבת את ששון והוא עושה 

עבודה נפלאה, אין לי מילה רעה בנושא אבל כמשרת אמון בחוברת עבורך 

 שנשלחת לכל העיר.

שאת מתקשרת לקופת חולים את לא מתקשרת לרופא. אין בעיה  אם זה  משה פדלון:

 הבעיה מחר בבוקר זה יורד. במהדורה השניה המודפסת מוחקים.

 לא צריך להדפיס מחדש רק אמרתי. מאיה כץ:

 שזה לא יכנס מתחת לפעילות מחלקת הבריאות העירונית.למה  יהונתן יסעור:

 זה מה שהצעתי ואני חושבת שזה נכון. מאיה כץ:

עשינו את זה בנוהל קו חפוז איפה שצריך לתקן  חברים איפה שצריך לתקן, משה פדלון:

 נתקן אין לי בעיה.

סר יש עוד איזה שהיא הערה שעלתה בישיבה הקודמת אני חושב שח יונתן יעקובוביץ:

התייחסות, ראיתי שיש שם התייחסות לעסקים במתן הנחה בארנונה 

לעסקים והגברת רכישה בעסקים מקומיים דרך תושבי הרצליה וכדומה, 

ואני חושב שצריך לעושת התייחסות קצת יותר מעמיקה, ועמוקה, גם לגבי 

עצמאים וגם לגבי עסקים שחיים בעיר, והאמת שציפיתי לראות את זה כי 

ערה הזאת כבר פעם שעברה. אם אני טועה כמובן אתה מוזמן נתנו את ה

 לתקן אותי.

אני הולך  לגבי עסקים הלכנו על היוזמה הזאת, אני קראתי לתושבים לקנות, משה פלדון:

לעודד תושבים לקנות, אני פניתי לראש הממשלה ולמנכ"ל ביטוח לאומי איך 

ים תן לכל אחד מילארד שקלים איך לחלק, מיליון מובטל 6 –לחלק את ה 

3000 .₪ 

יונתן יעקובוביץ: משה רק לתקן אותה הביטוח הלאומי זה לשכירים עצמאים ועסקים 

 מקבלים את זה ממס הכנסה.

גם ציוד ₪  3,000תן לי להסביר. יש אנשי חל"ת מיליון שלח להם תווי קניה  משה פדלון:

ותן לבית הספר וגם לראש השנה, בשיטה שלי תיכף נגיע לעצמאים אתה נ
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לגבי ₪, אלף  60אלף עצמאים קטנים ובינוניים במחזור של  50 –פרנסה ל 

₪ אלף  123עצמאים שלא עובדים נציב מס הכנסה לוחץ על כפתור ונותן לך 

נתתי תרשים זרימה כולם התלהבו רק ₪  10,000לתת לכל אחד מענק של 

ונות השליט היחיד לא התלהב מה לעשות, אני כל יומיים שולח יוזמות, רעי

 למקבלי החלטות, לא שומעים אותי וחבל.

יונתן יעקובוביץ: אני מבין אני רק אומר כמו שראית לנכון ועשית בשום שכל ונתת איזה 

שהוא פתרון לשכירים פה בתוך העיר אני חושב שיש לך גם את הכוח דווקא 

שאין את הממשלה שפועלת ויש את החוסר מנהיגות שאתה מציין, אני חושב 

את הכוח, ואני חשוב שיש לך גם את האחריות לבוא לקראת שיש לך 

העסקים, והעצמאים שחיים בתוך העיר באיזה שהיא צורה אני לא אומר 

איך אבל ההתייחסות תן לי רק לסיים, ההתייחסות שיש בתוך המתווה הזה 

שהוא מתווה ארוך ומפורט אגב זה עדיין ברמה של מצגת זה לא מתווה 

בל אין שם התייחסות אפילו ברמת הכותרת שיורד לפרטי פרטים א

לעצמאים ולעסקים מעבר לעניין של הנחה בארנונה שאם אני מבין נכון 

ההנחה בארנונה היא בכלל משהו שאנחנו קיבלנו ממשרד הפנים, אז אני רק 

אומר אני חוזר על אותה הערה שהיתה פעם שעברה והייתי שמח לראות 

 איזה שהיא התייחסות לדברים האלה.

יש התייחסות אפשרנו לסוחרים להוציא שולחנות וכיסאות בחוץ, המועצה  משה פדלון:

הדתית החזירה כספים כתוצאה מסגירת עסקים, כל מה שאנחנו הולכים 

לעשות אני הנחיתי את קרן הרצליה הכל נקנה בהרצליה, הכל, כולל גם יוסי 

י מעודד דקל מנהל הרכש אם הוא צריך לקנות מסמרים הכל יקנה בעיר אנ

בוא נאמר,  10,000כמה שאני יכול, אני אומר ברמה הלאומית אני הצעתי, 

כמה כסף זה? תעשו חשבון זה היה צריך  3,000חל"ת בהרצליה כפול  10,000

להיות בתוך הרצליה, מה צריך סליחה על הביטוי בלי לפגוע ר, א מביטוח מה 

 צריכים תושבי כפר שמריהו פיתוח .. בסביון.

עזרא: ראש העיר ברשותך בנושא של עצמאים יש אולי איזה שהוא צדק בדברים  יהודה בן

של יונתן, צריך לבדוק את זה אבל לגבי עסקים אני רוצה להזכיר לכם שועדה 
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שפעלה בראשותי חברים היו בה נציגי מועצת העיר וגם יריב פישר הוצאנו 

תנו הטבות מתווה גדול מאוד לעסקים, הוצאנו חוברת, ופרסמנו את זה, ונ

לעסקים מעבר להטבה שמשרד הפנים החליט עליה, אגב גם ההחלטה של 

על חשבון ₪ מיליון  70 –נה לעסקים זה בא כ ומשרד הפנים לתת הנחה לארנ

העירייה כי לא קיבלנו כספים מלאים מהמדינה, רק על מנת לסבר את האוזן 

עד  17/6 -אחת ההחלטות שקיבלנו לשלם במהירות לעסקים מקומיים אז מ

 2.200.000יעשו עסקאות עם עסקים מקומיים בהרצליה בסדר גודל של  12/8

 .60, שוטף + 60יום ולא שוטף +  30שחררנו את הכספים תוך ₪ 

יונתן יעקובוביץ: אני מקבל את מה שיהודה אומר אבל יהודה אם אני לא טועה הועדה 

של  הלהתחללסיוע לעסקים התכנסה לפני למעלה מחודשיים זה היה בסמוך 

הקורונה אולי כדאי לכנס אותה עוד פעם ולראות איך מתמודדים עם 

 ההמשך של המצב.

 וגם לעשות פולו אפ על ההחלטות שהתקבלו. מאיה כץ:

יונתן יעקובוביץ: אגב משה אני מכיר הרבה עסקים שבאמת זכו לעניין הזה שהם יכולים 

שלא זוכים לדבר  פתאום לפרוס כיסאות כאלה ואחרים אבל יש עסקים בעיר

 הזה כדאי לבדוק את הדבר הזה.

 כל מקרה נבדק לגופו.  משה פדלון:

יהודה בן עזרא: יהודה אם אתה מאשר לי אין לי שום בעיה לזמן את הועדה מחדש, לבדוק 

 גם פולו אפ ולראות אם יש רעיונות חדשים.

 ייה.בסדר גמור. עוד הערות אם אין נתחיל עם דברי מנכ"ל העיר משה פדלון:

 עדכון מנכ"ל

החומר מה שאני מעדכן אתכם זה התפעול, הביצוע של האגפים בחודש  ניסימוב:גו' 

החולף. דוברות העירייה עסקה במידע והסברה לציבור בכל הקשור למגפת 

הקורונה, פרסמנו נתונים, מידע שוטף, בדבר מאומתים, מבודדים, החלטות 

עה, ומעגלי חציית מעגלי העירייה לגבי נושאים הקשורים לטיפול במני

הדבקה. הפקת פרסום ותקשור חוברת מתווה הסיוע של העירייה לנפגעים 

משבר הקורונה, המשך קמפיין אגף החינוך לתכנית של לוינסקי להסבת 
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אקדמאים להוראה, קמפיין אל תשכחו אותי ברכב למניעת השארת 

וש בכלים הפעוטות יחד עם מחלקת הבריאות, קמפיין חוף נקי למניעת שימ

חד פעמיים בשיתוף עם אגף שאיפ"ה והאגף לאיכות הסביבה, תקשור ושידור 

חי בדיגיטל של אירוע חתונה על הגג, הייתי והיה מרגש, תקשור אירוע גאווה 

בסלון גם כן היה מרגש, קמפיין חוצות של מרכזים קהילתיים. אגף תב"ל 

ליקויים דמות אחד עסק בסקרי בטיחות בכלל מוסדות החינוך וביצוע תיקון 

ואפס, ביצוע של שיפוצי קיץ אני אפרט את עיקרי הדברים, בתיכון 

הראשונים שיפוץ יסודי של אגף יב', בברנדס .. שלושת כיתות ומעלית, 

במבנה של אולם הספורט, בית ספר נדיב שדרוג שירותים, באופק שדרוג 

כיתות על  3ת שירותים, ב.. תוספת כיתות על בסיס מבנים יבילים, ... תוספ

בסיס מבנים יבילים, אנחנו מקדמים בניה בית ספר חלופי על בסיס מבנים 

 12 –כיתות אם, נגישות כיתות אם ותאי שירותים, שירותי נכים ב  20יבילים 

גני  3 –גני ילדים, שיפוץ יסודי ב  50בתי ספר, צביעת  4בתי ספר, צביעת 

מצוק בשלבים מתקדמים, ילדים... תדהר וסייפנית, עבודות גידור של ה

המצוק הדרומי, שדרוג חצרות וצביעת מתקני משחק, הצללה מעל מגרש 

הספורט בויצמן ובנבון, טיפול במפגעים בקרבת בתי ספר אנחנו צובעים את 

מעברי החצייה ומחדשים את הנשק וסע, סיימנו את השדרוג של כיכר דה 

גפים שאי"פה ותב"ל, שליט, כולל תיאורה דקורטיבית, שיתוף פעולה בין הא

נעשתה שם עבודה יפה מאוד, אגף הביטחון הפיקוח והסדר הציבורי עוסק 

בצורה נרחבת בהכנת מערך אבטחת מוסדות החינוך לקראת פתיחת שנת 

הלימודים. ממשיכים באכיפה ותמיכה בפעילות הגידור של המצוק הדרומי 

המקום שהעמיסו את  הקרוואניםוביצוע אכיפה משמעותית נגד בעלי 

בנוכחות שלהם אחרי שהורחקו מתל אביב. אגף ההנדסה קיבל אישור 

להפקדה של תכנית דרום מערב העיר שנקראת חוף התכלת, התכנית היא 

מתארית ואיתה אפשר לקדם תכנית מפורטת על פי מתחמים, נותנת מענה, 

מתווה ברור לשכונה, שטחים פתוחים, פארק, היצע שטחי מלונות, מסחר 

הקו הירוק עובר במרכזה וימשיך לאבן גבירול בתל אביב. פורסם  ומגורים,
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מכרז עריכת סקר חריגות בניה זה תנאי חשוב להסמכת הועדה. במסגרת 

התחדשות עירונית הנגשנו את שכונת גורדון ל... כן מתקיים דיון נוסף בערר 

לתכנית שיכון דרום ומקווים שזה יהיה דיון אחרון. קיימנו ישיבת ועדה 

כחות מנהל התכנון כחלק מהליך חידוש ההסמכה, סיימנו הליך מכרז בנו

שמאים, קיימנו ועדת משנה בזום ואישרנו מגוון בקשות כולל מוסדות חינוך, 

שמציין  M3קידמנו את תכנית האב לניקוז, הגשנו התנגדות לקו המטרו 

שמנהל התכנון באמצעות הות"ל עובד בקצב מוגבר, עושים מאמצים להביא 

ל המידע לחברי המועצה. אגף התקשוב שילב עמדה מקוונת לאבטחת את כ

המידע לעובדי העירייה באמצעות לחוק הגנת הפרטיות בתאום עם אגף 

משאבי אנוש, מטפל במתן פתרון לבצע מכרזים של משאבי אנוש באמצעות 

הזום, יש אישור עקרוני על זה, אנחנו עובדים על זה עכשיו. פיתוח דפים 

מתבקשים לפעילויות שונות של העירייה לתושבים, השתתפות ש םדיגיטליי

בכל הפרויקטים של שיפוצי קיץ, בנושא של תקשוב, מקימים את הטימס 

נעדכן ...  GISשיחליף את הזום שיש לו בעיה של אבטחת מידע, ומבחינת 

תצלום תלת מימד, מערכת סטייה בתחום תל מימד שנמצאת ברזולוציה 

ממשיך לקדם פעילות שונות בהפקת בדידות של גבוהה, מחלקת הרווחה 

חלות בשבת  90הקשישים כמו שיחות טלפוניות יזומות לערירים, חלוקת 

קשישים  160מידי שבוע לניצולי שואה, לאגף יש עובדים והכיל פיילוט של 

מנותקי בית עבורם רכשנו וספקנו ערכות פעילות בבית. אגף שאיפ"ה בחופים 

ט מיוחד בכל זבולות של מדריכים שהגיעו מזה כחודש מטפל בפרויק

עם יאה, הצלה ימאוסטרליה ועוסקים בהדרכת הורים וילדים בנושא הח

גלשן שחייה ועוד זאת במקביל להמשך פעילות משותפת, שאנחנו בעיצומה 

של עונת הרחצה. .. בתחום גינון ויעילות שבוצעו במהלך החודש בכיכר דה 

והשקיה, התקנת ספסלים ואשפתונים, שליט שעובר שדרוג, החלפת גינון 

שביל מעבר הצברים כנ"ל גינון והשקיה לאורך השביל שמחבר בין רחוב 

 55הצברים לרחוב אילנות, גן רש"ל, בורוכוב, פינת הר סיני ביצוע סלע, ונוס 

גינון והשקיה, תל .. גינת פנמה, הקמת פינת מתקני משחק, חורשת .. קיבוץ 
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נון, חתן הסופר, חניה ושדרוג ערוגות גינון. אגף גלויות, שדרוג ערוגות גי

החינוך נערך למתווה מסודר לקראת פתיחת שנת הלימודים כעת ממתין 

למנהל האגף במתווה של שר החינוך, אגף חינוך ערך מיפוי לחוסרים 

ד מועד וערך מבעיבמחשבים בקרב התלמידים, מורים וגננות בכדי לה

מרחוק, האגף בודק רכישה או  לקראת פתיחת שנת הלימודים בלמידה

 30השכרת מחשבים למשפחות שאין ביכולתן לרכוש, האגף גייס עד כה 

מורים ועדיין מצטרפים לתכנית הסבת אקדמאים שיזם יחד עם מכללת 

לוינסקי, האגף החל בהכשרת מורים והורים בלמידה מרחוק עד כה נרשמו 

מתהליך הלמידה,  מורים ובקשות של מורים שהם בקשות 500 –לסדנאות כ 

והאגף נערך עם כל מנהלים לקראת פתיחת שנת הלימודים. התנו"ס מקדם 

כמו שהיה פעם בתל אביב, שיקדם יתקיים בעיר  קולנועדרייב אין, דרייב אין 

מיום א' עד ה' שתי הצגות אחת לילדים אחרי צהריים בסביבות ארבע ואחת 

ה ומסודר משטרה אבטח בערב לכלל האנשים כולל מבוגרים, יש תכנית

והכל. הועדות נגישות ו... מבחינת נגישות הפקנו סרטון בנושא מגבלות ועל .. 

אגף תנו"ס יופץ לעובדי אגף הביטחון, הנגשה דרך לבית הגלגלים, הפצת 

תקנון למניעת הטרדה מינית ל.. בסמוך... במוסדות החינוך. .. נשים 

שך הכוונה משפטית השתתפה בדיוני הועדה למעמד האישה .. בכנסת, המ

ניתנת לנשים שפוטרו מהעבודה, נשים בהריון אשר מבקשות הסדר בהוצאה 

לפועל בגלל מצב כלכלי, המשך קורס פרלמנט אימהות בשיתוף פעולה עם 

ויצ"ו, המשך מהיר לעיר שיתוף עם מחלקת הספורט, התקיימה היכרות עם 

ך פעילות מנהלת למקלט לנשים מוכות החדשה גב' מירית קופלמן, המש

מועצת הנשים בבית החיילות, בית החיילים ובבית הנשים המוכות שכאן 

בעיר לנשים שזקוקות ל... עד שיקלטו באחד מבתי המקלט ברחבי הקיץ. עד 

 כאן עדכון שלנו.

טוב חברים לסיכום נושא המתווה אני רוצה להודות להנהלת העירייה  משה פדלון:

פרת, גם במיוחד לחברת המועצה דנה שסייעה לנו, לחברי אתר העירייה, לא

ינאי שעזרה לנו פה בכל הנושא המשפטי להביא לכאן עו"ד מהמחוז -אורן
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שיסייעו לתושבי העיר ועל כך דנה תודה על היוזמה שלך, ואני אשמח לקבל 

כל יוזמה בברכה גם מהאופוזיציה אני אשמח לקבל. טוב חברים עוברים 

 מס' אחת. הלשאילתות בקשה ג'ו שאילת

אני מבקש לפני השאילתות לומר שהגשת שאילתות והצעות לסדר יעשו  יהודה בן עזרא:

ימי עבודה ימים שהעירייה  7על פי הוראת החוק שאילתות יש להגיש בתוך 

שעות לפני המועצה, וזמנים  72 –עובדת מהם והצעות לסדר לא יאוחר מ 

יב לכל אלה נחוצים מאוד לאיסוף החומרים וארגון התשובות כדי שנש

 השאלות שלכם. 

 יהודה אתה יכול לחזור. מאיה כץ:

שעות להצעות לסדר זה הזמן שצריך לתת  72 –ימי עבודה לשאילתות ו   7יהודה בן עזרא: 

 לנו כדי שניתן את התשובות שלנו.

 ימים ספר.  3ימים יש לכם אפילו  7ימים לא  10יהודה אנחנו שולחים  מאיה כץ:

 ימי עבודה זה בסדר. 7מדובר על  עו"ד ענת בהרב: לא מאיה

 יהודה הבנו זה היה בהומור הבנו.  מאיה כץ:

יהודה בן עזרא: אני מבקש לעמוד בהוראות החוק גם באשר להיקף השאילתות שאמורות 

חייבת להיות מנוסחת ובקצרה. אנחנו נשמח מאוד לעמוד  הלהיות השאילת

ם אם נעבוד בצורה לרשותכם הפקידות של העירייה לענות לכל השאלות שלכ

 מפורטת ומסודרת תודה. 

 שאילתות.

בחינת צרכי העירייה של סגנית ראש העירייה עופרה בל  1מס'  השאילת ניסימוב:גו' 

בשלושה משרדים שונים בעיר. אני אקריא את זה שוב, הגבר עופרה בל 

סגנית ראש עיר בשכר מחזיקה בשלושה משרדים שונים בעירייה באזור 

מדוע סגנית ראש . 1: ינה, צוות עובדים, רציתי לשאולבמרהתעשייה ו

. 2? העירייה לא יכולה לוותר לפחות על משרד אחד ולצמצם עלויות עירוניות

יש צורך לגב' בל מדוע . 3מה עלות משרדים אלה עלות חודשית ושנתית? 

ישנם חברי מועצה אחרים שאין להם אפילו משרד  עודבבשלושה משרדים 

. 4 ?מחזיק במספר כה רב של משרדיםהוד נבחר ציבור אם ישנו עה ?אחד
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ת הוקדשה מחשבה ניהוליתהאם . 5כמה אנשי צוות יש לגב' בל בכל משרד? 

מספר רב כל כך של משרדים עבור סגנית ראש  אחזקתהמצריכה באמת 

אני צריך  16/7 –הזאת ניתנה בישיבת המועצה ב  ה? תשובה לשאילתייההעיר

 להקריא אותה עוד פעם?

 לא אין צורך.  משה פדלון:

אם אתה לא תקריא אותה עוד פעם אני אקריא אותה עוד פעם, מה שעניתם  יריב פישר:

בישיבה הקודמת, מה שעניתם בישיבה הקודמת הוא לא  הבתשובה לשאילת

קצת מתסכל לא עניתם על השאלות ובסך הכל ביקשנו  קודם כל כרגיל וזה

עניתם שעלות המשרד משמש את מנהל  ונים,תכאן נתונים ולא קיבלנו את הנ

 6000 –כ  2000המנהלת וצוותו בלבד, העלות החודשית של המשרד במרכזים 

אני לא מכיר משרדים שלא עולים כסף גם אם עניתם כאן, על חדר ₪ 

הישיבות ועל המבנה שמגולמים בעלויות המבנה אני לא מכיר משרד שלא 

רק אני רוצה להגיב על מה  עולה כסף וחבל שלא התייחסתם למה כסף וזה

שעניתם פעם קודמת. לענייננו כאן אתה דיברת במשך דקות רבות על המבנה 

הסוציאליסטי שלך שאני באמת מכבד אותו ואני חושב שזה נכון, דיברת 

 ברדיו.

 למה לא תמכת בו? משה פדלון:

אני באמת אתה רוצה להיכנס לזה אני מוכן להיכנס לזה עכשיו זה דיון אחר.  יריב פישר:

מכבד את זה ואני חושב שזה נכון וצריך לעשות את זה אבל נאה דורש ונאה 

מקיים ויש לך כאן סגנית ראש העיר שמחזיקה בשלושה משרדים, ואחד 

מהם לפי המספרים שלכם באחד מהם לפי המספרים שלכם רק באחד מהם 

 ואני בקהל אני באמת בקהל,₪ אלף  400עד  300לפי המספרים שלכם היא 

אתה מדבר על מתווה לנזקקים לממשלת ישראל ואתה אומר שלא מקשיבים 

לך אבל גם אתה לא מקשיב לנו וזה נקודה מהותית. בכסף הזה ואתה מדבר 

 100מיליון שבתקציב הזה אפשר לתת  1.8על אני מצטט אותך, על תקציב של 

למנה ומכאן אפשר עוד לרדת, רק בתקציב ₪  18אלף מנות מזון שזה אומר 

אלף מנות, רק בתקציב הזה, אני לא מכיר בארץ  22הזה אנחנו מדברים על 
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שום סגן ראש עיר, שום ראש עיר, שום חבר מועצה שום שלטון מקומי למעט 

מבקר מדינה וגופים כאלה שיש להם שלושה משרדים לא מכיר אף אחד 

שמחזיק שלושה משרדים, תקרא לזה פופוליסטי תקרא לזה מה שאתם 

אה דורש נאה מקיים, מה שאנחנו מבקישם מכם והאם אתה רוצים יש נ

מתכוון לפחות על אחד מהמשרדים בתקופה הזאת, באתם לכאן אמרתם 

שיהיו קיצוצים אמרתם שתורידו דברים ובסוף לגלות כאלה דברים בעלויות 

עושים דברים... השאלה  כאלה אני חושב שזה דורש מכם להגיד גם אנחנו

תכוון להוריד את אחד המשרדים האלה ולקצץ הנוספת האם ראש העיר מ

אלף מנות  ₪22, אלף  500, 400בעלויות מאוד, מאוד גבוהות האלה, 

 לנזקקים שאתה אומר שצריך.

 לא הולך להוריד תרשום בפרוטוקול.  משה פדלון:

. 1הגברת גרוסמן בנושא שקיפות פעילות סגנית ראש העירייה גב' עופרה בל,  ניסימוב:גו' 

לת העירייה סבורה כי לאור מצב הכלכלי והקיצוצים הצפויים כפי האם הנה

לא ראוי שהגב' בל תצמצם את עלות  שדיווחנו בישיבת המועצה האחרונה,

שגים יהה . מהם2משרדיה ותפעל כמו שאר סגני ראש העירייה? 

כיצד נראה לו"ז . 3המשמעותיים אותם יזמה הגברת בל בשנה האחרונה? 

ישירה לראש  אילתהלפי החוק ש נבקש ?העירייה העבודה של סגנית ראש

המקצועי של גברת בל מתחילת בתוך שלושה ימים לקבל את היומן  העירייה 

לשאילתה תשובה הנוכחית ולכל הפחות מתחילת שנת פעילות זו. ציה נהקד

 . שאלת המשך תמר.16.7זו ניתנה בישיבת המועצה מיום 

ונה אבל אני אקריא אותה. רכם מהפעם האחאני לא שמעתי את התשובה של גרוסמן: תמר

 אז באמת.

 את לא יכולה. משה פדלון:

 היא יכולה להקריא אותה. מאיה כץ:

יש תשובה מתחמקת כרגיל, אז אחד ראה תשובה לעיל אוקיי אני יכולה  תמר גרוסמן:

לחזור שוב על דבריו של יריב, ולהגיד שבאמת שראוי שנחסוך גם בעניין הזה 

כי כבר עניתם על זה. שתיים הגברת בל עוסקת כבר עשרים  אבל אני אתעלם
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שנה מבוקר ועד ערב בפעילות ציבורית בקידום ענייני העיר המרינה, 

התיירות, התעסוקה וקשרי החוץ אני מוזמנת להצטרף לסדר יומה 

ולהתרשם מקרוב, אני באמת לא מבינה למה, אם אני ביקשתי על פי 

ימים את היומן  3לראש העיר לקבל תוך  ישירה העל פי חוק שאילת השאילת

המקצועי של הגברת בל מתחילת השנה יכולתם לצאת גדולים ולספק שבוע, 

חודש יומן מקצועי לא ביקשתי לדעת עם מי היא שותה קפה אוקיי, יומן 

מקצועי בלבד מה הבעיה להציג שבוע של פגישות אוקיי עסקיות, כל 

דבר של הישג משמעותי אני  התשובות האלה הן מתחמקות אין כאן שום

רוצה לשמוע באמת את ההישג המשמעותי לא ביקשתי משהו יוצא דופן, 

הישג משמעותי ולא משהו כוללני כזה של לא יודעת איפה ננעל לי הטלפון כי 

 אני צריכה להקריא את הדבר הזה.

 שלך. המה השאילת משה פדלון:

לראש העיר  הלתיפעם את השא אני רוצה לראות אני יכולה להגיש שוב תמר גרוסמן:

ולבקש שבוע יומן מקצועי, לא ביקשתי משהו מוגזם יש בעיה לספק למה 

טית. אני ביקשתי מתחילת השנה אני אומרת רלהתחמק מתשובה קונק

 יכולת למצוא לפחות שבוע, חודש אני רוצה לראות.

בהתחכמות  את יודעת מה ההבדל בינינו, הטמונה בעשייה חוכמה בעשייה לא משה פדלון:

 הזאת.

לא מציג יומן מה הבעיה להציג יומן, יומן עסקי.  ההתחכמות הזאת שאתה תמר גרוסמן:

 יומן עסקי אם אין לך ממה להתחמק אז תציגו יומן.

 ביקשת אני אבחן את זה, אני אבדוק את זה עם היועצים המשפטיים. משה פדלון:

 רא ברור.יש חוק אני מבקשת ממך להציג יש חוק נו תמר גרוסמן:

 אני שמעתי אותך ואני אבחן את זה. משה פדלון:

 אתה על פי החוק אמור להציג את זה. תמר גרוסמן:

אני אבדוק האם את צריכה לבקש את זה דרך תלונות הציבור, אולי את  משה פדלון:

 צריכה לשלם אני אבדוק את זה, את מאפשרת לי לבדוק את זה משפטית?

גו לך את אותה שאילתה ועכשיו אתה אומר שאתה צריך יונתן אברמוביץ: פעמיים הצי
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 לבחון את זה.

 אני אבחן את זה מה לעשות ראש העיר יותר מידי עסוק, עסוק, עסוק. פדלון: משה

אתה אגב משה עסוק אנחנו מאמינים לך אתה עסוק אנחנו פשוט חושבים  מאיה כץ:

 דים.שסגנית ראש העיר שלך פחות עסוקה והיא לא צריכה שלושה משר

על ידי מר יעקובוביץ בנושא ניצול ימי החופשה של סגנית  3שאילתה מס'  ניסימוב:גו' 

ראש העירייה גב' בל, הגב' בל הינה סגנית ראש העיר בשכר ולכן היא כפופה 

. לכן אבקש לשאול: לימי החופש כפי שיש בחוק בהתאם לאגף משאבי אנוש

 2020ושנת  2019 כמות הימים בהם היתה בשנתומהם כמה פעמים . 1

האם הצהירה על . 2. חופשות לנו ידוע על כמות ימים שהוא גבוה מן המותר

במידה וכן למי דווח ובאיזה  ?כך כמקובל בימי חופש מול אגף משאבי אנוש

האם כאשר היתה בחופשה מעבר לימי החופש המותרים ביקשה  .3? תאריך

, ובמידה והיא נמצאת חל"ת או עדיין שולמו לה ימי עבודה שלא לפי המקובל

ובמידה וכן על ידי מי  .4מצטברים מי עוקב אחרי זה? במחסור ימי חופשה 

ניתן האישור לקבל תשלום על ימי עבודה מעבר לימי חופשה מקובלים בחוק, 

 קובוביץ שאלת המשך.עהתשובה היא הקראתי פעם שעברה, מר י

את התשובה אבל לפי חוזר יונתן יעקבוביץ: חבל שלא לקחתם את ההזדמנות לתקן קצת 

שכר ותנאי שירות לנבחרי ציבור ברשויות מקומיות נקבע  4/2017מנכ"ל 

ימים ועל  26שהמגבלה המקסימאלית לחופשה שנתית של נבחר ציבור היא 

כן יש להחזיר את הכספים בגין הימים העודפים. אני מבקש לדעת אם 

ופש המותרים, הגברת בל תפעל להעביר את הכספים מעבר ליתרת ימי הח

, לא הקראתי את 1כפי שכל עובד נדרש לעניין הזה. זה מתייחס לתשובה מס' 

 התשובות חסכתם לכם קצת זמן.

 התשובה שאין צורך להחזיר. משה פדלון:

ימים חופש שזה  32 –אז התשובה, משה התשובה שאתם נתתם היא שהתה ב  מאיה כץ:

ה שיונתן שואל אולי אם ימים מהמקובל בחוק, אין צבירה וזה שאל X –ב 

התשובות היו לפניכם כי אנחנו התשובות לפנינו, אז אולי אם הם היו 

 לפניכם.
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 יונתן יעקובוביץ: אני לא הקראתי את התשובה הרלבנטית אני לא רוצה להטעות.

 על פי החישוב של אגף משאבי אנוש אין צורך להחזיר חופשה. משה פדלון:

אגף משאבי אנוש צריך לבדוק את זה מחדש כי התשובה יונתן יעקוקוביץ: יכול להיות ש

ימים בחופשה. אגף  32היתה שמאז שמונתה לתפקיד שהתה הגברת בל 

 משאבי אנוש גובר על חוזר מנכ"ל?

אנחנו לא הולכים להתרגז אין לך רשות דיבור ולא למאיה ליעקובוביץ  משה פדלון:

 זיר נקודה.תשובה קצרה, ותקבל תשובה. שאלת שאלה אין צורך להח

 יונתן יעקוקוביץ: אני רק רוצה לציין שציינתי את החוזר מנכ"ל.

 התשובות האלה חבל משה עדיף שתגיד נבדוק את הנושא מאשר להגיד. מאיה כץ:

 חברים בדקנו נתתי תשובה מוסמכת. משה פדלון:

 השאילתה הבאה היא של גרי אני לא יודע אם להקריא אותה. ניסימוב:גו' 

 חנו נעביר את השאילתות של גרי לישיבה הבאה. אנ מאיה כץ:

 בוודאי צריך לכבד את גרי. משה פדלון:

על ידי גב' כץ הנושא הסדרת ניגוד עניינים על ידי סגנית  5שאילתה מספר  ניסימוב:גו' 

לגברת בל או בני משפחתה יש  .נדל"ן בעיר נכסי ראש העירייה גב' בל בנושא

ומחוצה לה למיטב ידיעתנו הגברת בל מספר נכסי מקרקעין ברחבי העיר 

או בני משפחתה מחזיקים בקרקעות באזור שדה התעופה ו/סיפרה כי היא 

האם הגברת בל הצהירה כי היא בעלת אינטרס נדל"ן . 1: לכן אבקש לשאול

במידה ולא מדוע הגברת בל לא הצהירה מעולם כי התעופה? א.  בתכנית שדה

במידה וכן מדוע הגברת בל  ?ופהשדה התע בפרויקט של יש לה קרקעות 

 ?בתכנית, ולא אמרה מילה על כך וה שדניישבה בישיבות הועדה לתכנון ובני

האם קיבלה על כך חוות דעת משפטית שהיא פועלת באישור  ,ואם אמרה

מאיה את התשובה הקראתי אם יש  ?נוכחותה בישיבות ללא ניגוד ענייניםב

 לך שאלת המשך בבקשה.

אלת המשך אני אחזור על התשובה שלכם קודם כל אני רוצה ולהגיד בשביל ש מאיה כץ:

שאין לי שום עניין בנכסים הפרטיים של גברת עופרה בל, העניין שלי כולו 

הוא רק בניגודי העניינים כפי שחלים על כל חברי ועדת המשנה והמליאה 
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לתכנון ובניה. ברגע שהתשובה, התשובה שניתנה היא שהגברת בל אינה 

עדת המשנה לתכנון ובניה אשר עוסקת באופן מפורט, בתכנית ווחברה ב

קריית מסלול שבגבולותיה הגברת בל מחזיקה קרקע, אז קודם כל יש פה 

הודאה שהגברת בל מחזיקה קרקע, התשובה ניתנה לגבי תכנית המתאר, אני 

התייחסתי לכל  הישיבות שבהם דנו בקריית שדה התעופה ובעתודת הקרקע 

אחת, לא שתיים וגם מפורטות. אני יודעת שאנחנו יושבים הזאת היה לא 

מטר משם ויעידו  200 –בועדות לעיתים, לעיתים שמישהו בקרבה שלנו גר ב 

כל חברי הועדה אנחנו יורדים משיחות זום, יוצאים מניגודי עניינים 

ורגישים, רגישים, רגישים יש פה, לטעון שאין פה חשד לניגוד עניינים אני 

המשפטית שכרגע אומרת את הבינה את התשובה  ע האם היועצתרוצה לשמו

שאכן בגבולות השטח יש נכסים  ואני אקריא אותה עוד פעם שבה נטען

בבעלותה, אבל אין פה חשד לניגוד עניינים האם זה עמדתה של היועצת 

 המשפטית?

יר אני מזכיר לך את החוות דעת שכתבת עליי אישית על הנכס שלי אני מזכ יריב פישר:

 לך את זה.

 אני מוותרת על התשובה כי היא ברורה, אתה יודע מה אני מצפה ממך, משה. מאיה כץ:

זה בסדר לפגוע באנשים, להזכיר לך קריית שחקים מי שמטפל זה ותמ"ל  משה פדלון:

 אנחנו הצגנו תכנית רעיונית.

 זה לא תכנית קריית שחקים זה קריית שדה התעופה. מאיה כץ:

שבים זכותה ותעופה האם היתה שם הצבעה, כמו שהצגנו לכלל הת שדה משה פדלון:

 להיות בדיון, לא היה דיון.

 בדיון. לא נתתם לי להיות בדיון, הוצאתם חוות דעת שאסור לי להיות יריב פישר:

 והוא לא גר בקו הכחול של התכנית בשיכון דרום אני מזכירה לכם. מאיה כץ:

 תם תשובה. חברים זאת התשובה. קיבל משה פדלון:

 מה השאלה ומה התשובה לא הבנתי. איל פביאן:

האם יש ניגוד עניינים. התשובה היא שאין חשד לניגוד עניינים במקרה  מאיה כץ:

הספציפי הזה. אני רוצה להגיד לך שהתשובה הרי ברורה לכל גם אם לא 



 ב.ש.ג  10221
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

27 

 

אומרים אתה בקול רם אתה ראש עירייה אתה דוגל בטוהר המידות אנחנו 

פידים חברי הועדה למשנה לתכנון ובניה ועדים לזה הרבה מאוד כולנו מק

אנשים שנוכחים פה, אני מציעה שתפנה לסגנית שלך ותחדד לה את 

 הנקודות.

 את יודעת מה, אני אגיד לך רק מילה אחת אני בדואי? אני בדואי? משה פדלון:

ינה את זה מביך אותך השיחה הזאת להגיד עליך שאתה בדואי אני לא מב מאיה כץ:

 התרבות שיח הזאת.

 יש לו סבלנות. משה פדלון:

 מה זה איום לא הבנתי. מאיה כץ:

 אני בדואי יש לי סבלנות אליכם. משה פדלון:

 מה אתה איימת עליי עכשיו בישיבה אני לא מבינה את השפה הזאת. מאיה כץ:

 )מדברים ביחד(

נית ראש העירייה עפר בל סגפישר הקראתי אותה, נסיעת מר , של 7שאילתה  ניסימוב:גו' 

לכנס בברצלונה. הגברת בל טסה לכנס ערים חכמות בברצלונה, נסיעה זו לא 

אושרה דרך מועצת העיר כמקובל וכפי שהיה נהוג בעבר שחבר מועצה 

העירייה שטס במסגרת תפקידו יאושר תחילה על ידי מועצת העיר ללא 

. 2על נסיעה זו? . מי שילם1הבחנה מי הגורם המממן. לכן אבקש לשאול: 

.  במידה והעירייה שילמה על 3האם הייתה זו במסגרת פרטית או עירונית? 

נסיעה זו מדוע לא אושרה הנסיעה דרך מועצת העיר? ומי נתן את האישור 

בקש לקבל א . כמה עלתה נסיעה זו?4לתקציב ללא אישור המועצה כמקובל? 

ית הרצליה, או כל גוף על חשבון עירי לב הגב'פירוט הוצאות והעלויות של 

 יריב שאלת המשך בבקשה. נסיעה זו. מסגרתבאחר שמימן 

האמת שזה כבר ברמה, שלא עושים בשום מקום, אני אסביר לך למה אני לא  יריב פישר:

מבין למה החיוך הזה עיריית הרצליה ואתה היית, אני לא מבין את החיוך 

 , 2016 –אבל סבבה, ב 

ל על אני עולה על כל הזמן ואני שילמתי עליו מכסף פרטי על המטוס של א משה פדלון: 

 שלי.



 ב.ש.ג  10221
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

28 

 

 הטענות הן לא עליך משה הטענות הן על ההתנהלות של הסגנית שלך זה הכל. מאיה כץ:

 אני לא יודעת על מה את מדברת. משה פדלון:

משרד מבקר המדינה העיר לעיריית הרצליה לא בנימוס, בכלל לא  2016 –ב  יריב פישר:

אנחנו עוברים על החוק בנושא הזה, בנושא של נסיעות לחוק העיר בנימוס ש

לנו ממש לא בנימוס, אנחנו ישבנו פה במועצה ואמרנו נתקן, נרשום פה נוהל 

זה לא יקרה יותר, עכשיו מה אתם רושמים פה בתשובה שבעצם בגלל שזה 

דרך החברה לפיתוח תיירות היא לא אחראית והחוק לא חל עליה, החוק חל 

אין כזה דבר, כל עובד עירייה לא משנה איפה הוא נמצא החוק חל עליו,  עליה

 אי אפשר להתחמק מזה, זה החוק.

אם אני לא טועה זה אותה נסיעה שאני וגרי נסענו לחו"ל אז, אז אנחנו כן  יונתן יעקובוביץ:

 העברנו בישיבת מועצה.

 ודרך אגב אני התנגדתי לזה. יריב פישר:

אתם יודעים מה הם עושים, הם עושים ככה. הם עושים ככה,  בין החברה משה פדלון:

 אתם צדיקים, צדיק אתה לא נסעת, גרי לא נסע, 

יונתן יעקובוביץ: אמרנו שנסענו. הודיתי בפה מלא שנסענו ורק ציינתי שבנסיעה שלנו 

 שאנחנו נסענו העברנו את זה באישור של מועצת העיר וחבל שזה לא נעשה.

 לך יותר מזה שמי שדרשה פה כל הזמן ... היתה הסגנית שלך. ואני אגיד מאיה כץ:

אני מבטיח לכם שאנחנו נחדד את הנושא אני מבקש לבוא ולחדד להוציא את  משה פדלון:

 הנוהל מחדש נפרסם.

נו את הנושא וזה עבר פה, האם אתה מתכוון לחייב את עופרה בל דאנחנו חיד יריב פישר:

ר הנסיעה הזאת, ואם התשובה היא לא להחזיר את הכסף שהיא קיבלה עבו

 אנחנו מעבירים את זה למחלקה האחראית.

 אני לא מתכוון לחייב ונמשיך הלאה. משה פדלון:

ברשותכם, שאילתה של גב' תמר גרוסמן הנושא הוא קידום  8שאילתה מס'  ניסימוב:גו' 

 .ממומן של פוסטים בפייסבוק הפרטי של סגנית ראש העירייה עופרה בל

ל העמוד הפרטי של סגנית ראש העיר שמים ממומנים וסרנה צצים פלאחרו

עופרה בל, חוקי הפייסבוק השתנו בשנים האחרונות ולכן כאשר אדם מממן 
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מי מממן את  .1: פוסט ניתן לראות שהוא מקודם בתשלום לכן אבקש לשאול

הפוסטים של הגב' בל שכן חל איסור מוחלט לפי החוק להשתמש בכספי 

במידה והמימון בוצע  .2. ם עמודים אישיים של נבחרי ציבורציבור לקידו

מתקציב עירוני או של החברה העירונית, מה עלות הכוללת של מימון 

במידה והמימון  .4? מי אישר את המימון לפעילות הזאת. 3? הפוסטים עד כה

מועצה יוחדשו הנחיות עתה כאשר הנושא מובא לישיבת ה ינו עירוני, האםה

שלו על חשבון  תבור אינו יכול לממן את פעילות הפייסבוק הפרטיכי נבחר צי

 כספי העירייה ושלוחותיה. תמי שאלת המשך בבקשה.

אבל התשובה היא כל כך קצרה שפשוט חבל לא להקריא אותה, התשובה  תמר גרוסמן:

היא מטעם הגברת בל נמסר כי היא משלמת בעבור קידום הפוסטים 

מכספה האישי. עכשיו מטעם כן חשוב  בפרופילים, ברשתות החברתיות

להתעכב על הדבר הזה זה לא, אני רק רוצה לשאול את עופרה זה לא את 

בעצמך כאילו מטעמך זה לא הגברת בל בעצמה, מה זה מטעמה, כי אם 

יורדים לפרטים הקטנים אז מטעם זה נשמע כמו תשובה מאוד, מאוד 

ה אחר כך יהיה מתחמקת, מאוד מתחמקת שבמקרה שנצטרך לתחקר את ז

אפשר לצאת מזה כן, אז אם אני רוצה להבין מה שנדרש ממני עכשיו זה 

לבקש שתוציאו את כל ההוצאות של דוברות, שיווק הסברה וכו' ולהבין 

 מאיפה זה נכנס ומי משלם על זה.

 התשובה היתה מאוד ברורה. אהוד לזר:

 נו מכירים פוסטים כאלה.התשובה לא היתה ברורה איך יכול להיות אם אנח תמר גרוסמן:

אתה לא רוצה לתת את התשובה החיובית או השלילית כדי שלא יתפסו אותו  מאיה כץ:

 בשקר כי התשובה היא כן או לא.

לתות זה ראש העירייה ולכן ראש העירייה עונה את ימי שעונה על השא אהוד לזר:

 הדברים שהוא ענה, את התשובות האלה כולל ההתחלה.

פעם אחת ממנה, פעם אחת ממנו, וחבל שמשה ראש העירייה  בדולים שלושה מאיה כץ:

צריך לספוג את השאלות האלה, ושלא יתנו פה תשובות ישירות כי הוא לא 

 צריך לשאת ב.. הזאת.
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כי אם צריך לחפש נחפש אבל אתם יודעים בסוף אנחנו יש לזה הוכחות.  היא  תמר גרוסמן:

 ו היא בעצמה והיא לא עונה.לא עונה אני שואלת אם זה היא מטעמה א

 התשובה ברורה שאילתה הבאה. משה פדלון:

 התשובה ברורה וגם הפתיחה שלה. אהוד לזר:

 של גב' מאיה כץ מי מכהן כיו"ר דירקטוריון בריכת נורדאו 9שאילתה מס'  ניסימוב:גו' 

עקבות הסכם בבישיבת המועצה בחודש אוקטובר נובמבר האחרון הוחלט 

עירוניים ביניהם  דירקטוריוניםשינוי הרכב מספר על קואליציוני חדש 

לצערנו  בדירקטוריוןבמסגרת זו נעשו שינויים  .נורדאודירקטוריון בריכת 

צעד זה הפך יו"ר חדש, כי למרות אישור המועצה למנות  הובא לידיעתנו

לחסר משמעות ומי שחותמת על מסמכים בתור יו"ר הדירוקטוריון היא 

.  האם היועצת המשפטית נתנה 1אבקש לשאול:  הגברת עופרה בל לכן

אישור לגברת בל להכתיר את עצמה כיו"ר הדירקטוריון ואם כן מאיזה 

. 3. היכן בוצע ואושר המינוי של הגברת בל ליו"ר הדירוקטוריון? 2סמכות? 

גם אם הגברת בל מכהנת כמ"מ יו"ר הדירקטוריון, מדוע לזה לא אושר 

 . כל 5הנת כמ"מ מדוע היא חותמ כיו"ר? . אם היא מכ4במועצת העיר? 

כדין  השלא אושר פקידפעילותה במסגרת זו כאשר היא חתומה בהגדרת הת

ויותר  הדירקטוריון את הפעילות הכספית של הדירקטוריון חברימסכנת את 

בכל ההחלטות ולבחון את ההתנהלות הכספית מי מכך ידרשו לדון מחדש 

 הזאת.יקח אחריות על התנהלות הציבורית 

אני אתחיל ואני אומר כל הכבוד כי מאז הישיבה הקודמת ועד עכישו נעשה  מאיה כץ:

סדר והגברת עופרה בל למרות שלא היתה חברת דירקטוריון וכיהנה כיו"ר 

הדירקטוריון כבר לא, אז קודם כל כל הכבוד על הסדר הזה ונפלא. מעציב 

ממלכה, ומשכך אינו אותי שניתנה תשובה באמת תאגיד בריכת נורדאו אינו 

נדרש לטקסי הכתרה לרשום בעיני ואני חייבת להגיד את זה כהערה לתשובה 

ואז אני גם אעבור לשאלה שלי, אוקיי לרשום שתאגיד בריכת נורדאו הוא לא 

ממלכה זו תשובה שבעיקרה להערכתי מעידה על חוסר רצינות של האופן 

ה ראש העירייה, מנכ"ל שבו התייחסו פה לנושא הזה, מה גם שעיריית הרצלי
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העירייה, היועצים המשפטיים וכל הצוותים שמלווים גם את התאגידים וגם 

את החברות העירוניות מתייחסים במשקל רב מאוד לכל חוקי התאגידים על 

אחת כמה וכמה על כל נושא המינויים, הדירקטורים, המשקיפים וכו' וכל 

לות שהיתה פה הנוכחים פה בשולחן יודעים את זה, ולכן ההתנה

בדירקטוריון הזה היא בעיני פשוט עם טעם לפגם אדיר ואני שמחה שהיא 

תוקנה. אני חושבת שבסופו של דבר יש כללים לדירקטוריונים יש כללים 

לתאגידים אנחנו ממנים, אנחנו ממנים אנשים בהתאם להנחיות לפי הכללים 

נו לא ממליכים ולא יכול להיות שהתשובה שאני אקבל אין צורך להמליך אנח

יש חוקים ומתבצעים לפי החוקים ופה היה מינוי ותהליך, לא היה מינוי היה 

תהליך פסול. עכשיו השאלה שלי ואני אפילו אשמח שתיקחו זמן ותחזרו 

אליי עם תשובה, הגברת עופרה בל היתה חתומה כמורשת חתימה שניה 

אתם  איך הדירקטוריוןיקים בעודה אינה חברת שבשתי חתימות על ה

מתכוונים לטפל בדבר הזה על כל השיקים שנחתמו? איך? ואני מצפה שלא 

 תתנו לי באמת תשובה עכשיו תעשו את הטיפול של זה.

 מאה אחוז הלאה. משה פדלון:

מוס שנמצאות בנכס נאשאילתה הבאה מר יעקובוביץ עיכוב מכרז למסעדת  ניסימוב:גו' 

 .כס עירוני ומשלמת שכירותמוס הינה מסעדה שנמצאת בננאמסעדת  .עירוני

ה למיטב ידיעתנו פועלת כבר למעלה משנה ללא מכרז וזאת לאחר דהמסע

הגברת בל הינה אורחת ומארחת קבועה  .שניתנה במסגרת מכרז קודם ארכה

מדוע הגברת בל כבר למעלה משנה לא . 1: במסעדה לכן אבקש לשאול

החברה לפיתוח חשבון ההוצאות של יו"ר  הומ. 2מוציאה מכרז למסעדה? 

מתחילת הקדנציה מוס נאהתיירות על אירוח, הוצאות, כיבוד וכו' במסעדת 

מדוע גברת בל מאפשרת . 3? בחשבון מתחילת הקדנציה הזאת הזאת

שייכות למתחם החינוך הימי ולבני שמוס להשתמש בחניות נאלמסעדת 

אם קיים הסכם כזה מה עלות ו .4 ?הרצליה ללא הסדר מוסכם עם העירייה

מה הם ההוצאות המשולמות . 5 התשלום של השכרת החניות עבור העירייה?

מוס בחברה לפיתוח תיירות מלבד חשבון הוצאות של גברת בל נאבמסעדת 
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על הרחבה  סמוס אישור להתפרנאמדוע ניתן למסעדת . 6 ?ולאיזה מטרה

זאת  ?פריסת שולחות וכיסאותלטובת הציבורית ממערב לבניין המנהלת 

 גוד לעסקים אחרים שסורבו. מר יעקובוביץ שאלת המשך.בניכמובן 

יונתן יעקוקוביץ: אני לא אחזור שוב על התשובות אני חושב שזה בזבוז זמן הן כתובות 

שחור על גבי לבן. אני לא אחזור על התשובות הן כתובות שחור על גבי לבן 

רי אני לא רוצה לבזבז את הזמן אבל אנחנו נמצאים היום כמעט שנתיים אח

שהיו הבחירות הקודמות ומאז זה הבחירה של הגברת בל כיו"ר החברה, 

וכנראה שלשיטת הגברת בל הפעלת נכס ציבורי ללא מכרז במשך למעלה 

משנתיים זה דבר תקין. אני רק מזכיר לכם ששאילתה או הצעה לסדר אני 

, עלתה 2019לא זוכר בדיוק באיזה עניין זה היה עלתה בעניין הזה באמצע 

וכבר אז קיבלתי התייחסות שתוך חודשים ספורים יצא מכרז,  2019צע באמ

אז אנחנו יושבים היום כבר למעלה משנה אחרי ועדיין לא יצא מכרז, והדבר 

אומר דרשני. השאלה שעולה מהתשובות ופה אני מתייחס לעניין של החניות, 

מי קובע את המדיניות בעניין המשך השימוש ללא תשלום במתחם בני 

 ליה לטובת חניית רכבים של אותו נכס שפועל ללא מכרז?הרצ

 אני חושב שיו"ר החברה לתיירות היא קובעת. משה פדלון:

שאילתה מר וסרמן בנושא פעילות עמותות דתיות בבתי ספר. בדיון בנושא  :ניסימוב גו'

פעילות עמותות דתיות בבתי ספר הממלכתיים בהרצליה שעלה בישיבת 

ראש האגף לחינוך וערכים ד"ר יעקב נחום הסביר את , 19המועצה בספטמבר 

בנוגע לפעילותו של כל גוף  17/12/2017 –ההנחיות העירוניות התקפות מ 

כל התכניות  הישיבה.  על פי פרוטוקולוזאת ס לבית ספר. לדבריו נחיצוני הנכ

מופעלות במסגרת תכנית הלימודים בבית ניות המופעלות במסגרת הוהחיצ

על ידי הועדה המלווה המורכבת מהורים,  ואושרו שילמדו הספר והנושאים

ההשתתפות בפעילות נתמכת  . 2מנהלי בתי ספר נציגי הרשות המקומית. 

ת חובה מטעם בית הספר, עם זאת פעילות חיצונית שבה לומדים לאינה מט

זאת בכתב להורי  בהירוהילדים ובני הנוער הוא מוסד ציבורי ובית ספר י

ר אישור וגיבוש חוות דעת מטעם ועביל כניסה של גוף חיצוני כ . 3התלמידים. 
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ות ההורים והתלמידים גפיקוח הצוות החינוכי ונציה ,הרשות המקומית

בתכנית. עוד ציין ראש האגף כי עד עתה לא  לובשילקראת גיבוש המלצה ל

עתו מקרים שלא טופלו יידוע על מקרים בהם הנוהל לא נאכף, ויש להביא ליד

הל על מנת שיבדוק את המקרים לגופם. בתום הדיון התקבלה על פי הנו

לתת תוקף של החלטת מועצה להנחיית מנהל האגף  :החלטת המועצה הבאה

של ההורים בועדה המלווה המצוינת  נציגותלהגדיל את ה. 1 .2017משנת 

. נציג הרשות המקומית בועדה מלווה יהיה 2הורים.  שלושהלהמסמך  בתוך

הבקרה על  .3באגף חינוך וערכים אמון על התחום.  בדרגת מנהל מחלקה

מאז  .הועדה תהיה על אגף החינוך והערכים וההחלטה תהיה שקופה החלטות

אותו דיון בספטמבר פונים אלינו תושבים בעיקר הורים לתלמידים בבית 

ספר ברנר ובבית ספר שז"ר, בטענה שנוהל והחלטת המועצה מפורטים לעיל 

תרה מזאת בבירור עם ההורים בבית ספר שז"ר עלה כי לא  נאכפים בפועל. י

מנהלת בית הספר לא היתה בכלל מודעת לקיומן ותוקפן של הנחיות באגף 

מפני ההורים מידע מהותי על העמותות המגיעות לבית מסתירים החינוך ואף 

. פניות חוזרות ונשנות שלהם ןהספר ועל תכני השיעורים המעוברים על יד

החינוך והן לראש העיר לאורך כל שנת הלימודים, לא הואילו. בעניין הן לאגף 

מדוע על אף החלטה שהתקבלה פה אחד במועצתה עיר . 1להלן השאלות: 

שנת הלימודים תש"פ לא נאכף הנוהל שנקבע בתחילת  10/9/2019בתאריך 

הלימודים ולמרות פניות שנת בהחלטת המועצה הנ"ל וזאת לאורך כל תקופת 

 .2 ?של ההורים לכלל הגורמים האמונים על הנושא בעירייהחוזרות ונשנות 

נציגי הורים לפני פתיחת  3ועדה מלווה בהשתתפות  וסהאם נקבע תאריך לכינ

 דת שנת הלימודים תשפ"א, לצורך קבלת החלטה בנושא פעילות עמותות

כל ובברנר ושז"ר או ממלכתיים היסודיים לדוגמא עמותת יחד בבתי ספר 

תשובה:  ?ממלכתי אחר בו מתוכננת פעילות של העמותה מוסד חינוכי או

החלטה על פעילות בנות יחד בבית ספר שז"ר עברה להצבעת ההורים בדיון 

יש לכם את הפרוטוקול מולכם. מערכת שעות של כל  6/10/2019 –שנערך ב 

בשנים להורים שלום רב, השנה נשלחה לכלל ההורים עם מכתב שזה תוכנו: 
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בית הספר תכנית של מרכז יחד הרצליה בנושא זהות האחרונות פועלת ב

יהודית מעגל השנה, ערכים ציונות ומסורת, השיעורים ניתנים בשעות הליבה, 

ב בנוכחות איש צוות מבית הספר. קביעת "ולרוב במסגרת שעות מפתח הל

ב, לאור "לימה לתכנית מפתח הלההתכנים נעשית עם צוות בית הספר לרוב ב

יבל ברצוננו להבהיר כי הורה שאינו מעוניין כי ילדו יקח פניה שבית הספר ק

חלק בפעילות יעדכן את מחנכת הכיתה וילדו יעבור לכיתה מקבילה, אז 

חתמה על זה הדר תימור מצוות בית הספר. פניית הורה לבית הספר פעם 

אחר פעם נענתה על ידי מנהל האגף הוא קיבל לידיו כל תכתובת שביקש, שנת 

תכניות העשרה בבתי הספר בשל לעמותות  נה"א לא תיכנסהלימודים תשפ

 סוגיית הקורונה. רונן.

אני אנסה להיות עדין אבל יש לי המון תיקונים למה שנאמר פה כי הרבה  רונן וסרמן:

 –דברים פה לא נכונים בלשון המעטה, דבר ראשון היה דיון שנערך ב 

רך אחרי שנערך שיעור. אבל היה שיעור לפני הדיון הזה, הדיון נע 6/10/2019

שנית לא היתה הצבעה למיטב ידיעתי על פי מה שאני שמעתי על הנושא הזה 

פה הנושא עלה ולא היתה הצבעה, זה היתה הנחתה מלמעלה של יבאס

המנהלת. דבר שלישי מייל ראשוני להורים נשלח כחודש לאחר האסיפה 

לתה ילשאהזאת שבינתיים נערכו מספר שיעורים, המייל שצורף לתשובה 

נשלח ארבע וחצי חודשים אחרי האסיפה, אחרי שהעוררים התלוננו על 

הפעילות הפסיקו לדווח על הפעילות במערכת הווטופ אז אתם מבינים 

שהתשובות שאנחנו מקבלים פה הם לא תשובות שקשורות למציאות. 

השאלה הנוספת שלי מחולקת לשלוש יחידות דבר ראשון מה תגובת העירייה 

הדיוקים בלשון המעטה של התשובות שהתקבלו מבית הספר, החלק לאור אי 

השני האם אחרי תקופת הקורונה יחזרו הפעילויות בניגוד לרצון ההורים. 

לעבודה  החלק השלישי האם העירייה ערוכה למצב שבו עוזרי הוראה יתקבלו

 ויעבירו שיעורים שאינם קשורים לתכנית הלימודים.

 היכנס לשם יש מוסדות חינוך.ינאי: למה צריך ל-דנה אורן

רגע חברה אני לא אוהבת את הכיתוב הזה ואני לא אוהבת את הדברים  :פרישקולניק איה
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האלה, הבנות האלה שהגיעו המנהלת הביאה את זה לועד ההורים זה היה 

 בישיבה, היה בהסכמה.

 ינאי: זה לא ועד הורים, ועד הורים לא צריך לטפל בזה.-דנה אורן

 את לא תפריעי לי. :ניקפרישקול איה

 יש החלטת מועצה בנושא הזה למה זה לא קורה. רונן וסרמן:

 אבל יש הסכמה של ההורים בבית ספר שז"ר של ועד ההורים,  :פרשקולניק איה

מי משנה את האופי של בית ספר איה מה זה עובר עלייך, מה זה האנטי הזה,  רונן וסרמן:

. בית  ספר שז"ר הוא בית ספר מצוין מה זה האנטי הזה אני לא מצליח להבין

 ואני משוחד.

 נכון ואתה הצבעת בעד. :פרישקולניק איה

לא ענו על השאלות שלי, השאלות שלי היו מה עמדת העירייה לאור אי  רונן וסרמן:

דיוקים שנאמרו פה כי ציינתי מה היה. אחרי זה האם אחרי תקופת הקורונה 

העירייה ערוכה למצב שבו עוזרי  תחזור הפעילות והדבר השלישי היה האם

הוראה יתקבלו לעבודה ויעבירו שיעורים אשר אינם קשורים לתכנית 

 הלימודים.

 מתי תיגמר הקורונה תגיד לנו מתי תיגמר ונתייחס ברצינות לשאלה. צבי וייס:

 אלה התשובות. משה פדלון:

ה מה תגובת לא קיבלתי אף תשובה. השאלה הראשונה לא קיבלתי אף תשוב רונן וסרמן:

חודשים  4.5העירייה לאור אי הדיוקים שנאמרו פה. המכתב שציינתם נשלח 

 אחרי האסיפה.

זה היתה הסכמה וזה אני אבדוק את זה שוב וסרמן ואני אחזור אליך  :פרישקולניק איה

 באופן אישי.

 שנים. 10שתיים האם היה אחרי תקופת הקורונה עוד  רונן וסרמן:

 חזור אליך אחרי שהקורונה תיגמר.אני א :פרישקולניק איה

ברצינות. האם העירייה תגיע למצב שבו עובדי הוראה יתקבלו לעבודה  רונן וסרמן:

 ויעבירו שיעורים אשר אינם קשורים לתכנית הלימודים?

לא יכנסו עוזרי הוראה בתכניות שאינן קשורות לתכנית הלימודים תהיה  :פרשקולינק איה
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 דבר לגופו.העשרה אבל אנחנו נבדוק כל 

 עובדי הוראה.  13,000חוץ מזה שמשרד החינוך מחפש  צבי וייס:

נה פנו תושבים ולאחר .חתוליםלמר פביאן האכלת ע"י  12שאילתה מס'  ניסימוב:גו' 

שפנו  תושביםמכמו כן קיבלתי פניות  .חתוליםלהאכלה בפינות בנושא הצורך 

כנדרש יבלו מענה לעירייה לסירוס ועיקור חתולים, במקום מושבם ולא ק

 כידוע פינת האכלה לחתולים מספקות פתרון הולם עבור חתולים לדעתם.

ות ותושבים רבים נוהגים לתרום תושב .למחסה ולמענה תזונתיהזקוקים 

מעבר לדאגה  .המחיה של החתוליםתנאי שיפור ודואגים ל ומסייעיםמזמנם 

לכידה  רתלרווחת חייהם פינת האכלה מוסדרת לחתולים חסרי בית מאפש

 יקור, סירוס ומתן חיסון, איזון זה מאפשר לחתוליםיעילה יותר לצורך ע

מחד, מלח תורמים להרחקת עכברים חולדות נחשים רווחת חיים  חסרי בית

כמה פינות האכלה לחתולים יש בעיר, . 1מבתי התושבים. להלן שאלותיי:

 –יימות ותכניות העירייה הקמה המדיניות  . וקמותממ הם שכונותאילו ב

האם העירייה  . 2.לביצוע? לוחות הזמניםלהקמת פינות האכלה ומהם 

שמניחים כלים ומזון אשר מקיימת הסברה לעובדיה על כך שישנם תושבים 

תושבים  -? לזרוק את זהואין למען חתולים כזה ושתייה במיוחד בחום 

 מתלוננים שהם נאלצים לריב פעמים רבות עם כל מיני פקחים וקבלנים של

יש לפעול להסדרת  ?מתי תעשה זאת  - במידה ולאעל הנושא. העירייה 

מה תקציב העירייה לעיקור וסירוס  .3התושבים. עם העובדים והנושא 

 – כמה סירוסים ?2019 – שנתכמה חתולים עברו עיקור, סירוס ב ?חתולים

כמה חתולי  ?יזומהעירונית אמורים להיעשות על פי תכנית  ועיקורים יזומים

תחנות האכלה  12בעיר יש  :תשובה ?חוב יש על פי הערכה בהרצליהר

מרינה אזור המסעדות, מרינה צמוד לחדר  :דרות בחסות העירייהומס

יורדי ים  הכיכר סוף הרציף,מרינה לגונה, מרינה ליד מכונות בחוף הנכים, ה

יניב בן יהודה,  סף הנשיא, המלך יהושפט/ שלונסקי, גןיודון ינת בין סרוק פ

ליד פריש הנתיב יינשטיין מרגש חניה, בן סרוק רבינו תם, רחוב רשב"ם, א

במקומות שיש חילוקי דעות בין  רקתחנות האכלה מוקמות  .מרקט
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התחנות נועדו להסדיר את נושא האכלה,  .המאכילים למתנגדים להאכלה

המחלקה מהווה גורם מגשר, במקרים אלו במטרה למנוע סכסוכי שכנים ו

חוק אך יש  אין חוק האוסר על האכלה .רי וגם על ניקיוןור ציבולשמור על סד

שמירה על ניקיון ולכן אין צורך להקים תחנות האכלה על מנת  מחייבה

כל פניה של מאכיל נבדקת לגופה והחתום מטה ד"ר יוסי מורדוך  .להאכיל

 ןאשר מטרת לתחנות מסודרותללא קשר  .מחליט אם יש צורך בהקמתה

בקשר רציף עם המאכילים  הווטרינריתהמחלקה  ,הסדרכאמור לשמור על 

הרבים בעיר למטרת עיקור וסירוס בתקופה האחרונה אף חולקו שקי מזון, 

באדיבות ראש העיר למאכילים השונים. בידי המחלקה רשימת המאכילים 

לא בכל מקום ניתן למקם כלי אוכל ומים  .2ומקומות האכלה הפזורים בעיר. 

ן אשר אינו גורם למטרד ולכלוך, מוסבר למאכילים יש לעשות זאת באופו

באזורים מוסתרים, וקיים תאום בין המחלקה ואוכל לי מזון למקם כ

למפקחי הגינון, והניקיון שאין לקחת כלים ממקומות אלו בתנאי  הווטרנית

למחלקה . 3גורם ללכלוך וחוסר סדר בשטח הציבורי.  םכמובן שאינ

למטרת עיקור וסירוס כל שנה וזאת ₪  אלף 150יש תקציב של  הווטרנית

משרד של   התמיכ ם רק במסגרתבצעים עיקוריהמהערים בארץ ניגוד לרוב ב

ניתוחי עיקורים, אין  1165בוצעו  2019החקלאות על ידי קול קורא. בשנת 

 על מספר החתולים בעיר.לומדת לעירייה הערכה מ

השאלה הנוספת שלי היא במתי בדעת עיריית הרצליה לעשות תכנית רצינית  איל פביאן:

לטיפול בחתולים בעיר, אני לא שואל את זה בצחוק אני שואל את זה 

ברצינות כי מהתשובה שנתתם למרות שקיצרתי את השאילתה לבקשתכם 

ערב הישיבה עולה שאין תכנית, אין תכנית להקמת פינות, אין הדרכה 

העירייה ואין תכנית מסודרת לעיקורים וסירוסים, לא  מסודרת לעובדי

יודעים כמה חתולים אין הערכה אפילו כמה חתולים יש בעיר, בחיפה יש 

 אלף חתולים תעשו הערכה כמה יש בעיר הרצליה. 40 –ל  30הערכה שיש בין 

 .םמסתובבי - יהודה בן עזרא: לפעמים יש גם חזירי בר ש

ולים עכשיו, חזירי בר זה דיון אחר. העיר הזאת אומרת אני דיברתי על חת איל פביאן:
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שהיא לא יודעת כמה חתולים היא לא יודעת להעריך כמה יש בה, ואין לה 

תכנית עיקור מסודרת המצב של החתולים בעיר הוא לא טוב, יש הרבה 

תושבים שמתלוננים על הדברים האלה, אני מבין שבתקופה הזאת של 

כמו ראש העירייה הערב זה נראה אולי נושא פחות הקורונה למי שנותן דיווח 

 חשוב.

 בשכונה שלנו החתולים נראים דשנים מאוד. יהונתן יסעור:

מצוין אז אצלך בשכונה אתה חושב שהם נראים דשנים, ראש עיריית חיפה  איל פביאן:

סתם נפגש לאחרונה עם מאכילי החתולים בעיר, בערים אחרות יש קבוצות 

 אני אומר לך, שיש הרבה, אני אומר לך.של מאכילי חתולים 

מהם בפיתוח  4עמדות האכלה שהם הזכירו פה לפחות  12יהונתן אבל מתוך  תמר גרוסמן:

 זה משאיר מעט מאוד פינות ברחבי העיר ומה שהוא אומר זה נכון.

 זה מיותר.₪ אלף  150 –בדיון על התקציב נאמר ש  יהונתן יסעור:

, מעבר לתשובה אתה ממשיך לפגוע, אתה ממשיך לפגוע איל אם אתה ממשיך משה פדלון:

שעושה עבודה  וטרינרבמנהלים טובים בעירייה, יש ברדק בעיקורים, יש לנו 

 .וטרינרמצוינת, תן לי לדבר פנה אליי 

 שאלתי מתי תהיה תכנית מסודרת לחתולים זאת השאלה. איל פביאן:

 ך תכנית מסודרת. נכין ל לווטרינראנחנו נבחן את זה נקרא  משה פדלון:

 העירוני ונבדוק את העניין מחדש. הווטרינריהודה בן עזרא: נקיים ישיבה עם 

ובסוף הישיבה נגיד שהוא מצוין וכל מה שהוא אומר זה בסדר. אני מציע לך  איל פביאן:

ועם עוד כמה אנשים בעיר שעוסקים בהאכלת  רהווטרינשתקיים ישיבה עם 

 חתולים ואז תקבל החלטות.

אני אשלח לך כתובות, אני אשלח לך מספר טלפונים של אנשים שפונים אליי  פדלון:משה 

 שקים. 200 –ו  100ואני אישית שולח אותם לחנות לקחת 

אתה תמשיך לחשוב שהכל פה מושלם וזה בסדר אין שום בעיה, אתה חושב  יאן:באיל פ

 אתה חושב תאמין לי ששת הימים הישראלי אחרי ששת הימים עשה תחקיר

גם הוא לא היה מושלם אתה חושב שאצלך הכל מושלם כל הזמן. אתם 

 צריכים ללמוד לקבל הערות. אם אתה רוצה להגיד שהכל בסדר, בסדר.
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מר פביאן צהרונים בבתי ספר, לקראת שנת על ידי  13שאילתה מס'  ניסימוב:גו' 

הלימודים הבאה והעובדה כי צהרונים בבתי ספר יפעלו שוב במתווה קורונה 

 כיצדו ינתנו לילדי הצהרונים בבתי הספרימה התכנים ש .1: אבקש לשאול

נהלים בצהרונים הותאמו לקורונה? האם יש מחסור בגיוס כוח אדם הם וה

דברים להתייחסו נא  ?באילו מקצועותלשנת הלימודים הבאה ולצהרונים 

נוכח הבעיות שהתפרסמו בכלי התקשורת על מפעיל צהרונים  .2. העיקריים

העירייה כי תקים יחידה מיוחדת  ההודיע ,ורך הפיקוח על המפעיליםלצו

 ?לצורך פיקוח על מפעילי הצהרונים מה הפרמטרים הנבדקים על ידי היחידה

בחודשים מרץ  .3 ?האם היחידה תוכל להעביר דיווח חודשי למועצת העיר

של תושבים על כי העירייה  רונה התקבלו דיווחיםואפריל בגל הראשון של הק

גבתה מהם כספים על צהרונים ועל חוגים מבני הרצליה בתקופה בה המדינה 

החזרים של העירייה והאם כל  / מה היתה מדיניות הפיצוי .היתה בסגר

בספטמבר ילדים רבים בגיל הרך ותלמידי בית  4. ?הוחזרו לתושבים כספיםה

 . נוכחזאת תהיה הפעם הראשונה חלקםמסגרות חינוך חדשות ול חלוספר י

מגבלות ההתקהלות בשל הקורונה והאיסור החל על ההורים לשהות עם 

הילדים במקום, כיצד בדעת העירייה להיערך בנושא על מנת להקל על 

אין  :תשובה ?הילדים את הקליטה וההסתגלות נוכח המגבלות האמורות

ערוכים למצב של עבודה בקפסולות  חנומחסור בצוותים לשנה הבאה, אנ

התאמת המנהלים והתכנים המפעילים פועלים על פי נוהל לגבי  .בכיתות ג'

מנהלת ניצנים לרבות כפפות,  פרסמההנחיות לשגרת קורונה בצהרונים ש

שמירת מרחק ובניית קבוצות על לומסכות בהגשת הצהריים לחיטוי ידיים, 

מעבר לסדנאות און   - דגש משמעותי על התאמה לעולם התוכן .פי הכללים

באופן בלתי מוצלח פיילוט  בוצעבכיתות.  הפרונטאליים ליין במקום החוגים

רגיל בסדנאות האון ליין, במהלך בית הספר של החופש הגדול ואנו עומדים 

זה  2018קיץ היחידה הוקמה ב .2ליישם את המודל גם בצהרונים בתשפ"א. 

גוף עירוני המסנכרן בין פעילות הבוקר והצהריים בין המפעילים, הצוותים כ

יום הלימודים למתקיימת מסגרת משלימה  גני ילדים, 110 –כ ב .וההורים
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היחידה מרכזת את כל הפעילות המנהלית  .הפורמלי במסגרת צהרון

והחינוכית של הצהרונים מול כל הספקים המפעילים את הצהרונים ברמה 

בניית תכנית  :ת תפקיד של מנהלת היחידה ורכזות השטחוהגדר .רשותית

מפקחת נציגי לגיל הרך, המנהלת המחלקה לחינוך עבודה שנתית בשיתוף 

פיקוח  החינוכי בין צוותי הבוקר בצהרון. ש על פיקוח הרצףגההורים בד

נהלי משרד ב עמידה ומעקב על מפעילי הצהרונים ועל תכנית העבודה שלהם

מספר מדריכים, מספר סייעות,  -החינוך, סעיפי הסכם ובהנחיות הרשות 

איכותם, נוכחות רכז פדגוגי של המפעיל ועוד  מספר חוגי העשרה ובדיקת

מסגרות ומעקב המספר של ביצוע מעקב של מצבת תלמידים ביול"א, בקרה 

קרה, עריכת ביקורים שוטפים בגני הילדים בזמן באחרי פרסום דו"חות ה

הפעילות של הצהרון, זמינות ומתן מענה שוטף לצוות החינוכי ולהורים, מתן 

חינוך המיוחד במסגרת מהילדים  70 –שילוב כ ית לתכנמענה וסיוע בבניית 

היול"א, בניית תכנית לגנים עם אקלים מאתגר בשיתוף פעולה עם השירות 

בבדיקת עמידה , קיום קשר שוטף עם מחלקת הבריאות העירונית יהפסיכולוג

לא גבו בחודשים  .3המפעילים אל מול ספקי המזון. בתנאי התקשרות של 

 .4נעשה קיזוז או זיכוי.  .מים שבהם לא היתה פעילותעבור הי ,אפריל ומאי

לאופי המתווה שמשרד החינוך יפרסם. מר  יותאמו ,ימי היערכות והסתגלות

 פביאן.

כן בסעיף שתיים עניתם לכאורה רק על גני הילדים השאלה שלי התייחסה  איל פביאן:

אני בעיקר אפילו לגבי בתי הספר אז אם אני מבין את התשובה אז תגידו ש

צודק. ולמה לא עניתם על בתי הספר ואם אני לא מבין נכון אז תסבירו. כי 

השאלה שלי בסעיף שתיים התייחסה לבתי הספר בעיקר השאילתה הזאת 

עסקה בבתי הספר כמו שרואים בכותרת שלה, בסעיף שתיים עניתם על 

הגנים, אז אני מבקש לדעת מה קורה בנושא הזה עם בתי הספר. שאלה 

לי אני אחדד אותה שאלה שתיים שלי היתה נוכח הבעיות שתיים ש

שהתפרסמו בכלי התקשורת על מפעילי הצהרונים בשנה שעברה ולצורך 

פיקוח על המפעילים העירייה הודיעה שהיא תקים יחידה מיוחדת לצורך 
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נים, מה הפרמטרים שנבדקים ואם היא תוכל לדווח ופיקוח על מפעילי הצהר

את, אני התכוונתי לבתי ספר, בסעיף שתיים אתם למועצת העיר היחידה הז

 עונים על היול"א ועל הגנים תשובה מאוד יפה אבל היא מתייחסת רק לגנים.

יהודה בן עזרא: אוקיי אז כמעט אותה תשובה גם לנושא של בתי הספר יש לנו רכזת 

נים למתווה שעובד על פי הנחיות מדויקות של צהרונים מתווה של צהרו

, השנה הזאת מחודש מרץ ברור לכם שצהרונים לא מתפקדים משרד החינוך

כמו בכל שנה, ואנחנו נערכים לפתיחת שנה הבאה בהתאם למתווה שמשרד 

החינוך יגבש לגבי שעות הבוקר, כרגע שעות הבוקר המתווה מדבר רק על 

ב, שיכולים ללמוד כולם ביחד כך שהצהרונים בשנה הבאה ככל  כיתות א,

ב ולא לכיתות א עד ד'. אם תרצו שנשים דו"ח על  תות א,הנראה יהיו רק לכי

 השולחן נשים.

 ב? תחזור על התשובה הצהרונים יהיו א, איל פביאן:

שנה הבאה המתווה של משרד החינוך נכון להיום אני מדגיש נכון להיום  יהודה בן עזרא:

כי הדברים משתנים חדשות לבקרים כיתות א, ב ילמדו תכנית מלאה, כל יום 

כיתת האם, וכיתות ג, ד יהיו מפוצלים כך שאם נפעיל צהרונים זה יהיה לפי ב

המתווה של משרד החינוך, רק לכיתות א, בלא נוכל להפעיל גם לכיתות ג, ד 

 ר אם המתווה יתקבל יהיה שינוי גדול בהפעלהפהנושא של צהרונים בבתי הס

על הגנים חלה גם על  2מה שאתה אומר אבל מהותית שרוב התשובה בסעיף  איל פביאן:

 בתי הספר?

 יהודה בן עזרא: בהחלט.

לפני שאנחנו עוברים להצעות לסדר בגלל שאנחנו בזום אנחנו רואים מעט אני  ניסימוב:גו' 

מפספס אנשים שיוצאים כל חבר מועצה שעוזב את הישיבה שיגיד אני עוזב. 

 אנחנו לא רואים אתכם.

 רי ההצעה לסדר של מר אוריאלי אני אאלץ לעזוב.יונתן יעקובוביץ: ג'ו אני מודיע מראש אח

 )צבי וייס עזב את הזום(

 הצעות לסדר

 הצעה לסדר של מר אורן אוריאלי הנושא הוא שילוט בחוף הים. ניסימוב:גו' 
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אורן אוריאלי: אני קצת נרגש זה הצעה לסדר ראשונה שלי לגופו של עניין פנה אליי בחור 

י נורא הגיוני שמדבר על שני דברים קודם צעיר והביא לידיעתי שהיה נראה ל

כל על הסברים לגבי משטר הזרמים בחופי הרצליה, והדבר השני הוא כללי 

שאני שומע מכל מיני גולשים שהחופים עמוסים  אוניברסלייםגלישה 

במיוחד, ולכן הם רוצים לפעול לחינוך במיוחד של החברה הצעירים מגיל 

ת הגלישה. אז אחד הוא עושה סדר והשני צעיר, לגבי האופן שבו מתנהלים בע

יכול להציל חיים והדוגמאות שצירפתי מדברות בעד עצמן אני חושב, ואני 

חושב שעושים את זה בקלות יתרה ויש מודלים שעובדים ודוגמאות קיימות, 

ואשמח לתמיכתכם בעניין הזה. ההצעה היא לשים את השלטים האלה בדיוק 

 כפי שהם ככה אני חושב.

בן עזרא: יש תשובה מסודרת בעניין, שמוליק נערך להתקנת שלטים גם לגולשי גלים  יהודה

וגם לזרם הפריצה, ונשים בכל חוף מוכרז, כיוון שאני רוצה לכבד אותך 

בהצעה הראשונה שלך לסדר אז אני מציע שתסיר את ההצעה ואתה תהיה 

 בצוות שיהיה אחראי.

ה הזאת, חוף הים מופעל על ידי הנחיות יהודה ברשותך אני שמח על ההצע משה פדלון:

מטר  15-0ברורות של מדינת ישראל, של ראש אגף החופים, יש חוף מוכרז 

מטר ימינה שלטים, אני אשוחח עם עטאף שהוא ראש אגף  150שמאלה, 

החופים האם ואני מקבל את זה בחיוב ואני אבקש ממנו שיכניס למתווה לא 

יודע  בדוק את זה. יש פה עניין אני לארק בהרצליה בכל מדינת ישראל אני א

מה קורה עם רשויות אחרות יש פה עניין של אחריות, מה קורה אם יש 

טביעה יש המון דברים שמחייבים דברים משפטית, אני אעלה לו את הסוגיה 

 ואני אבקש שיתייחס לזה ברצינות.

ת כאלה ואחרות יונתן יעקובוביץ: דבר ראשון יש כבר שלטים שבאים מזהירים מפני סכנו

למשל השלטים שיש על כל שובר גלים שבא ואומר לאנשים לא לעלות על 

השובר גלים ולא להתקרב וכדומה ואם כאשר הדבר הזה יתקבל על ידכם 

ואתם כן תתקינו את השלטים האלה אני רואה את זה מאוד בחיוב ואני 

 חושב שאם כבר מתקינים את השלטים אז יתקינו אותם כבר על עמודים
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קיימים ולא יוסיפו עוד עמודים בחוף. יש למשל גם את הגידור מסביב 

לסוכות מציל שזה יכול להתאים מאוד או את העמודים שמחזיקים את 

הרמקולים של המצילים, כי אחרת יהיה לנו הרבה שלטים בחוף וזה סתם 

 הורס את הנראות של החוף.

לטור לא רק בהרצליה בכל חופי יונתן הצעה מצוינת אני אעלה את זה לרגו משה פדלון:

 חופים נלך על זה. 120קילומטר בכל  106המדינה באותם 

אורן אוריאלי: אני רק אסיים ואומר שבאופן משפטי אין לחלוק על כך שהשילוט הזה רק 

יכול לסייע לכולנו מאשר לגרוע כמובן אז תודה. אני סומך על יהודה במאה 

 אחוז שיקדמו את זה.

האדם הזה אדם רציני עטאף אעלה לו את ההצעה, זאת תהיה  םע אשבאני  משה פדלון:

 הנחיה ברמה הלאומית לא רק במקומית בשמחה.

על ידי מר פביאן על מסלול קיום בחירות לועד שכונת  2הצעה לסדר מספר  גו' ניסימוב:

 נווה ישראל. 

ישראל דקות. תושבים בנווה  10 –אני אשתדל לקצר ולא לקחת את כל ה  איל פביאן:

שנים אין  10עד שכונה, הם מתלוננים שמזה ומעוניינים לעשות בחירות לו

ועד יערכו ועד השכונה, התגובה של העירייה זה שבחירות לובחירות שם לו

שמגבלות ההתקהלות בעת הקורונה יוסרו. בעיני ובעיני תושבים רבים 

בהרצליה ובמדינת ישראל שיתוף תושבים ושיתוף ציבור בתהליכים 

, נראה שהקורונה זה תירוץ דמוקרטיתבוריים, זה עיקרון יסוד במדינה צי

טוב לא לעשות דברים. מדינת ישראל הלכה במרץ לבחירות עם קורונה, 

ארצות הברית הולכת לבחירות לנשיאות עם קורונה, יש היום שיטות 

טכנולוגיות רבות לעשות בחירות גם בלי להגיע למקום בכלל כולל אנונימיות 

ישית עסקתי בזה, אין שום בעיה אמיתית אם רוצים להתארגן בשכונה אני א

עד שכונה, חלק מהאנשים דיגטלית, חלק יגיעו לקלפיות וולעשות בחירות לו

עם הוראות בטיחות אפשר לעשות את זה בצורה מסודרת, אין שום סיבה 

שנים שהם  10שלתושבי נווה ישראל לא יהיה ועד שכונה אם הם רוצים אחרי 

לכן  רו להם ושיפעל מול העירייה לשפר את התנאים בשכונה, ובכלל. יבח
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ההצעה שלי היא הצעה פשוטה לסדר שעיריית הרצליה תסייע לעריכת 

 –הבחירות בנווה ישראל לועד השכונה, אני הצעתי שזה יהיה לא יאוחר מ 

יש מספיק זמן להיערך, להתארגן, לעשות את זה מסודר  10/8, עכשיו 1/11

חרי החגים בצורה בטיחותית ויבחר ועד שכונה והעירייה תעבוד אפילו א

 איתו, הצעה מאוד פשוטה.

רת או אמירת חלק יבן עזרא: אז קודם כל על מנת לסבר את האוזן במסגרת אמ יהודה

 מהתושבים שהשכונה מוזנחת 

 אני אל אמרתי את זה התושבים אומרים את זה. איל פביאן:

אוקיי אז אני רוצה להתייחס התושבים אומרים את זה. יהודה בן עזרא: אמרתי כתבת ש

לתת כמה נתונים מספריים על ההזנחה בשכונה הזאת. בחמש שנים 

הושקע ברחוב בר ₪ מיליון  ₪16, מיליון  50 –האחרונות הושקע בשכונה כ 

ברחוב הרב מירון, שביל ₪ מיליון  10כוכבא, כל הכביש שעשינו שם, 

ופה נתתי את המספרים הגדולים ₪ מיליון  7.5 ההאינטגרציהצמרות, שביל 

אני כבר לא נכנס להסדרת צומת, הסדרת תעלה, ושיפוץ אולם ספורט, 

ממש הזנחה בשכונה. בשנים הבאות אנחנו ₪ מיליון  50ושיפוץ כללי, הושקע 

של מתנ"ס חדש ומפואר שמתחיל ₪ מיליון  60עומדים בפני השקעה של 

הרחבת בית ספר בן ₪ מיליון  20 –עוד כ השבוע כבר בחפירות ובעבודות וב

צבי אז מי שאמר מוזנח מר פביאן אתה מוזמן להפנות אותו למספרים 

האלה. לגבי שיתוף ציבור, שיתוף ציבור לועדי שכונות וועדי הורים זה לחם 

יותר ממה שמישהו יכול לחשוב.  חוקנו אנחנו מטפחים את הנושא הזה הרבה

ליך של הבחירות אבל לצערנו בגלל הבחירות לעניין הבחירות, התחלנו בתה

חודשים לפני בחירות לכנסת  6לכנסת קחו את התקופה .. על פי התקנון 

 אסור לעשות את הבחירות האלה.

 הבחירות לועד שכונה? איל פביאן:

 יש עוד כמה אנשים שרוצים להחליף אותם וזה זכותם,  יהודה בן עזרא:

 סת.אבל אין כרגע בחירות לכנ מאיה כץ:

אנשים שבאים ועושים רעש  2.5התקנון, התקנון לבחירות מחייב לא  יהודה בן עזרא:
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מהתושבים צריכים  5%ומשמיצים את העירייה ומשמיצים את כל מי שזז, 

 לחתום על מסמך שאומר שרוצים בחירות.

אתה אומר שהעירייה מעוניינת שיהיה ועד שכונה, אתה אמרת לפני, אז למה  איל פביאן:

 תעשה בחירות מסודרות תאפשר לתושבים לבוא. 5%צריך אתה 

מערכת הבחירות של פעם אחר פעם מנעה מאיתנו לעשות. בכל מקרה  יהודה בן עזרא:

המחלקה לשירותים קהילתיים שאמונה על הנושא היא נערכת לקראת 

הכנות ובחירות בשכונה, לכן אני מציע שתסיר את ההצעה מסדר היום לפי 

 הנתונים שנתתי.

קודם כל הנתונים שציטטת על השקעות בשכונה הם יפים כשלעצמם. שתיים  איל פביאן:

אני מעריך שהתושבים צודקים שיש עוד מה לעשות בשכונה אבל זה תמיד 

 נכון. אם אתם נערכים ממילא לבחירות.

 אפילו החתולים חושבים שצריך לעשות הרבה למענם מי לא חושב. יהודה בן עזרא:

מה שאמרתי תמיד רוצים לעשות יותר זה מה שאמרתי. היות ואתה אומר זה  איל פביאן:

לתיים ממילא נערכת לעריכת בחירות ואני מציע ישהמחלקה לשירותים קה

שנים לא היו  10והתושבים לפחות חלקם רוצים כי  1/11לקיים אותם עד 

בחירות אני לא רואה סיבה להסיר את ההצעה לסדר אלא שתאשרו אם 

 לך לעשות בחירות אז למה אתה רוצה לא לאשר אותה.ממילא אתה הו

יהודה בן עזרא: אנחנו מבקשים להוריד את ההצעה מהסדר ואנחנו בזמננו על פי הלוח 

 ות הקורונה נחליט מתי יהיו הבחירות.זמנים שלנו בנסיבות העניין בנסיב

 אני לא אסיר את ההצעה לסדר. איל פביאן:

נגד. נתחיל  4בעד,  11. 4, מי נגד? 11ת ההצעה? אוקיי מי בעד להסיר א משה פדלון:

מהגברת איה פרישקולניק בעד, דנה בעד, עופר בעד, עופרה בעד, יונתן בעד, 

דניאל בעד, איתי צור בעד, ירון עולמי בעד, משה וקנין בעד, קוממי בעד, אורן 

 בעד, נגד: מר פביאן, מאיה, תמי ורונן.

הסדרי תנועה החדשים בכיכר נבו צומת פביאן, מר   3הצעה לסדר מספר  ניסימוב:גו' 

 , מר פביאן.רחובות בן ציון מיכאלי ויוסף נבו בצמוד לקניון שבעת הכוכבים

הצעה לסדר בנושא כיכר נבו כמו שאתם יודעים היטב השתנו סידורי התנועה  איל פביאן:
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בכיכר נבו זה צומת מאוד ראשית של העיר, היא מוליכה את כל התנועה 

מקניון שבעת הכוכבים לכל השכונות שצמודות לנתיבי איילון וכביש לכיוון 

חיפה וכו, יש עומסי תנועה כבדים היתה גם תאונת דרכים, יש תלונות של 

נהגים רבים ותושבים גם על פקקי תנועה וגם על סכנה לתאונות חוסר הכוונה 

יח הסדרה וכו. היות ומדובר על צומת אסטרטגי שכזה ואני לא בטוח אני מנ

אבל אמרתי לך כבר קודם שאני אף פעם לא יוצא מנקודת הנחה בשום מקום 

שהכל בסדר גם לא בעיריית הרצלייה, אז אני לא מניח שבהכרח כל פתרון 

שקיבלתם הוא הכי נכון שיש לכן, לכן יכול להיות שכן אבל יכול להיות שלא, 

ה יגיעו לכן אני מציע שאנשי התנועה של העיר, אנשי מקצועי של העיריי

חלופות מדובר לפחות על כמה חודשים קדימה, למועצתה עיר יציגו את ה

אנחנו יש לנו זמן לישיבות מועצה אנחנו מאוד נהנים מעבודה שלנו בתור 

חברי מועצה, מי שלא ירצה שלא יבוא, אני בתור חבר מועצה זה צומת 

ונים אסטרטגית בעיר אני רוצה להיות שקט שסידורי התנועה שם הם הכי נכ

ינימום פקקים ושזה נעשה שאפשר, שלא יהיו שם תאונות דרכים, שיהיה מ

 הכי נכון, לכן זה ההצעה שלי היא פשוטה.

ההתייחסות היא התייחסות שקיבלנו מאנשי המקצוע. השלב הראשון  יהודה בן עזרא:

לביצוע שדרוג ראשון של הכיכר אשר גרמה תמיד לעומסים כבדים, חייב את 

ראשוני כלומר ההסדר היה ראשוני, השלב השני בוצע בליל הסדר התנועה ה

והוא כבר פועל מזה כמה ימים כולל הפניה שמאלה לבאים  9/8יום ראשון 

ממזרח לצומת. הצומת אכן אסטרטגית ולאחר ההסדר הסופי ישודרג, קם 

קצב הנסיעה וגם יהיו נתיבי תחבורה ציבורית חדשים. לידיעה בציר שבעת 

נתיבים לטובת  2 –רמזורים ו  2י הקורונה נוספו עוד הכוכבים עוד לפנ

תחבורה ציבורית, ובעקבות תכנון ועדכון הרמזורים קצב תנועה ממוצע כולל 

קמ"ש. בעקבות עדכון נוסף גם העומס  12 –קמ"ש ל  4 –בבקרים עלה מ 

החריג שהורגש בתחילת השבוע צפוי להעלם בהדרגה במשך השבוע ולכן אין 

 הזאת לסדר היום ואנו מציעים להסירה מסדר היום. טעם לדון בהצעה

 אתה יכול לחזור על מה שאמרת על הרמזורים. איל פביאן:
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נתיבים  2 –רמזורים ו  2בציר שבעת הכוכבים עוד לפני הקורונה נוספו  יהודה בן עזרא:

 לטובת תחבורה ציבורית.

 אוקיי אני במקרה הזה אומר ככה. איל פיאן:

 לא יודע מה תפקיד חבר מעוצה מה אתה.אתה  יהונתן יסעור:

אני לא יודע אני באתי ללמוד ואני באתי להוסיף ואני נהנה להיות חבר  איל פביאן:

 מועצה גם באופוזיציה אני מעלה הצעות לסדר, ואני אעלה שאילתות.

יונתן יעקובוביץ: אבל יש ועדת תנועה לשם כך אתה יכול לשבת ולבקר ולעלות את טענותיך 

 חברי המועצה צריכים לדון בכל רמזור. לא כל 

התפקיד של חברי מועצה זה לייצג את התושבים זה מה שאני עושה בצורה  איל פביאן:

הכי טובה שאני יכול ומי שלא מתאים לו שלא יבוא לישיבות. אני עושה הכי 

 טוב שאני יכול בשביל התושבים. 

 רוצה.דניאל אייזנברג: מה אתה רוצה מה אתה אומר לי מה את 

 אני מדבר על תפקיד של חברי מועצה אני אומר לו מה התפקיד. איל פביאן:

 יונתן יעקובוביץ: ראש העיר אפשר לעלות להצבעה ונגמור עם זה.

 - דניאל אייזנברג: נכון אני אחראית על התחבורה ולידיעתך יש משטרה שמאשרת את ה

 ה. הסדרי תנוע - הסדרי תנועה, ויש יועץ תנועה שמאשר את ה

 יש לך היכרות ארוכת שנים בתחבורה אני יודע מה שאת אומרת. איל פביאן:

 )מדברים ביחד(

אני רוצה דבר מאוד פשוט אם אתם, אם אתם אני מניח אני מניח נותן לכם  איל פביאן:

קרדיט שנעשתה עבודה מקצועית על הצומת, בדקו חלופות גיבשו מתווה יש 

תבטיחו לי שאתם מעבירים אליי  איזה מסמך כולל מאושר וזה, אם אתם

מצידי לכל חברי המועצה מי שמתעניין את המסמך של מי שאחראי על 

התחבורה בעיר מקצועי מסודר של היערכות שינוי בצומת, חלופות למה 

נבחרו החלופות האלה איך מבטיחים את התושבים אני מוכן ולהסיר את 

 ההצעה אני רוצה להשתכנע שהכל בסדר. 

 שורות.  2ברג: אייל זה לא מסמך של יום יומיים שהוא של דניאל אייזנ

כיוון שאהוד הוא הממונה ומה שנקרא פיקוח עליון על מה שקורה שם, יש  משה פדלון:
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את דניאל שעושה עבודה מצוינת, אהוד הוא פיקוח עליון מטעם עיריית 

 ליה יחד עם נתיבי איילון בוא תסביר בבקשה.צהר

ש שינוי תחבורתי שנעשה במסגרת פרויקט מהיר לעיר, אז קודם כל י אהוד לזר:

במסגרת הפרויקט .. הכיכר ותוכנן בעצם צומת שישלב בתוכו נתיבי תחבורה 

ציבוריים שיתחברו גם לרכבת ומשם לשדרת שבעת הכוכבים בתוך העבודות 

כשנה של עבודות זמניות, במסגרת ההסדרים האלה יש שלב ביניים של 

ועד השלב הסופי, היו נדרש לבצע התאמות  שתוכננו משלב הביניים

ותיקונים, התכנית הזאת תוכננה על ידי יועץ התנועה העירוני, הוטמעה בתוך 

לחודש הוטמעה לתוך המערכת עצמה של  9המערך ונכון ליום ראשון 

הרמזורים השינוי צפוי להתממש בימים הקרובים ועומס התנועה אמור 

 חרר.תלהש

עביר לי את המסמך שהכין יועץ התנועה העירוני עם החלופות, אתה יכול לה איל פביאן:

 עם הסבר על החלופה עם הסבר מה הולכים לעשות.

 אין חלופות תכנון יש הסדר תנועתי מתאים. אהוד לזר:

 אוקיי אתה יכול להעביר לי את המסמך, ואני אוכל לשאול אותו שאלות. איל פביאן:

 בשמחה. אהוד לזר:

 ר. שלח לי את החומר אני רוצה ללמוד אותו. אני מסי איל פביאן:

 של מר פביאן. 4הצעה לסדר מס'  גו' ניסימוב:

 אני רק רוצה לציין גו'. אהוד לזר:

או של חטיבות ביניים בעיר הרצליה במתכונת הקיימת  ןהמשך קיומ בחינת  גו' ניסימוב:

קשה ב .מעבר לבתי ספר יסודיים ותיכוניים בלבד במערכת החינוך העירונית

 מר פביאן.

הצעות לסדר פר ישיבת  2אני רק רוצה לציין שחבר מועצה יכול להגיש רק  ירון עולמי:

מועצה וזה הצעה שלישית ואני לא מבין איך אישרו אותה למר פביאן. אני 

 מוכן לוותר רק שתדע זה לא תקין.

הצעה יועצת משפטית יכולה להתייחס לנושא האם ניתן למר פביאן לעלות  משה פדלון:

 בקשה. 3לסדר מספר 
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 עו"ד ענת בהרב: אני בודקת בקשה.

 יש יועצת משפטית שתיתן תשובה מלומדת. משה פדלון:

 4 –עו"ד ענת בהרב: הכלל לגבי הצעות לסדר הוא שבכל ישיבה שמן המניין לא ידונו יותר מ 

 האופוזיציההן בידי בידי הקואליציה ו 4 –הצעות לסדר היום הוגשו יותר מ 

הצעות לסדר היום מטעם האופוזיציה, אני לא רואה סעיף  2לפחות  ידונו

 שחבר מועצה לא יכול להגיש.

 אין סעיף כזה אנחנו בדקנו את עצמנו לפני שהעלנו את זה. גו' ניסימוב:

 )מדברים ביחד(

 אל תזלזל בזכות הזאת שלנו, מה שאמרת זה לזלזל. מאיה כץ:

ת מההצעות לסדר שהעליתי הערב נוגעת אני אגיד לכם כזה דבר כל אח איל פביאן:

להרבה מאוד תושבים בעיר, אני לא מעלה פה שום נושא שנוגע לי באופן 

אישי או לשניים שלושה תושבים בעיר, אם, ככה אנחנו ת וספים את העבודה 

 שלנו ולמועצת העיר יש תפקיד. 

 תושבים. 2.5פביאן בנווה ישראל אתה מייצג  יהודה בן עזרא:

בנווה ישראל יש הרבה תושבים מדובר על שכונה גדולה בעיר זה לא עניין  :איל בפיאן

 פרטי שלי.

 תושבים. אני מתקן אותך. 2.5אתה מייצג בנווה ישראל  יהודה בן עזרא:

אני מייצג כל תושב בעיר הרצליה, כל תושב בעיר הרצליה אני רואה את עצמי  איל פביאן:

עה לסדר שלי כמו שאתם יודעים כנציג שלו. אני אמשיך הלאה, בנוגע להצ

במערכת החינוך בעיר שלנו יש בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכוניים 

זה אחד המבנים המקובלים של מערכת חינוך עירונית, יש ערים בארץ שיש 

בהם בתי ספר יסודיים ותיכון כשאנחנו היינו ילדים אני למשל שלמדתי היה 

דבר פלוסים ומינוסים אני לא יודע למה בית ספר יסודי ותיכון, יש לכל 

המציאו את חטיבות הביניים ומה היתה מטרתן בכלל בארץ אבל כנראה שיש 

להם הרבה פלוסים לפעמים אבל יש כמו לכל דבר בחיים גם פלוסים וגם 

מינוסים. עכשיו אחד המינוסים הבולטים זה שהילדים בסוף כיתה ו' צריכים 

עוברים אליו לשלוש שנים ואז בסוף  , הםלעבור ממוסד חינוכי אחד לשני
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בערך הם עושים עוד מעבר שוב למוסד חינוכי אחר שהם  15כיתה ט' בגיל 

נמצאים בו שלוש שנים. הילדים בגיל הזה הם צעירים המעברים האלה זה 

לכיתות חדשות, מוסדות חדשים, מנהלים חדשים, נהלים חדשים וכו' וכו, 

רגשיות ובבעיות חברתיות, ובעיות אחרות,  וזה מלווה הרבה פעמים בפגיעות

וגם בבעיות רצף בין מוסדות החינוך עצמם בין החטיבה לתיכון ובין היסודי 

לחטיבה במקצועות שונים ונושא הרצף הוא נושא משמעותי. עכשיו מערכת 

חינוך יש לה בעיקרון שלושה תפקידים אחד להעביר ידע, השני להעביר 

 ישי להעביר כישורי למידה, כישורי חיים חברתיים והשל

 איה פרישקולניק: יש עוד כמה דברים.

אני דיברתי רק על כמה דברים בולטים אין ספק אני מסכים. משרד  בוודאי איל פביאן:

החינוך מתרכז בעיקר בהעברת ידע במהות אני לא אומר שרק אבל בייסיק, 

ין בהענקת ואנחנו לעומת זאת כמערכת חינוך עירונית צריך להיות לנו עני

כישורי חיים חברתיים, כישורי למידה וכל שאר הדברים ובטח בלמנוע 

מהילדים מעברים מיותרים ובעיות רצף וכו'. ולכן אחד הדברים ששווה 

לבדוק ברצינות זה צימוד של חטיבות ביניים ותיכונים או בכלל ביטול שלהם 

ם. אני יודע והחלטה על מעבר אחד מבית ספר יסודי לתיכון, בגיל הכי מתאי

שזה נושא כבד זה לא נושא מהיום למחר, זה לא נושא  מיידי אבל מתי שהוא 

צריך לעשות עליו עבודה בעיר הרצליה, ושאם נשארים במבנה הזה נדע 

שבאמת זה המבנה הכי נכון כי בחנו אותו ואם נשנה את המבנה אז נדע גם 

אחד, יש כאלה. לא למה שינינו אותו, יש ערים בארץ שעשו שינוי עברו ממצב 

 יש כאלה אבל זה לא משנה נגיד שאין אנחנו יכולים להיות החלוצים. 

 ממש לא. ירון עולמי:

אני ביקשתי בהצעה לסדר דבר פשוט שמספר חודשים אחרי תחילת השנה,  איל פביאן:

זה  1/12 –אחרי שתהיה היערכות ויגמרו החגים וכו', אני כתבתי לא יאוחר מ 

תקים העירייה איזה שהוא צוות מקצועי באגף החינוך ע קרוב לחנוכה כבר 

אנשי מקצוע חיצוניים אם צריך, מומחים וכו', וכו, ועם כל מי שהיא תחשוב 

 1/5שנכון ותעשה עבודת מטה על הנושא הזה ותוך כמה חודשים נאמר עד 
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פלוס מינוס לקראת סוף שנת הלימודים יתגבש איזה שהוא מסמך מסודר 

א למועצת העיר ואנחנו נוכל להבין אם מערכת החינוך יבוא אליכם, יבו

בהרצליה נשארת במבנה הזה למה היא נשארת ככה ואם לא אז להחליף 

 אותו, זה הצעה פשוטה לעשות עבודת מטה על מערכת החינוך בעיר הרצליה.

הצעה היא פשוטה, אבל הנושא הוא מאוד, מאוד, מאוד, מאוד מורכב ולא  יהודה בן עזרא:

א' המבנה המוצע לא מאושר על משרד החינוך, המבנה שאתה מציע פשוט. 

 של שש שנתי הוא לא מאושר על ידי משרד החינוך.

 רגע למה בסקטור הדתי זה קיים. יהונתן יסעור:

 ט עד יב'. –ברמת חן ובבליך זה לא עובד א עד ח, ו  תמר גרוסמן:

 רמתן גן לא עברו לחטיבות ביניים. יהונתן יסעור:

 בסדר אניא ומרת יש הרבה בתי ספר שזה כן ככה. סמן:תמר גרו

 )איתי צור יצא(

יהודה בן עזרא: בעיקרון הוא לא מקובל מבנה שש שנתי הוא לא יכול להתקיים כל עוד בתי 

הספר מפוזרים ולא נמצאים במתחם אחד. עם זאת אגף החינוך החל בשינוי 

בקמפוס החדש, מבנה מסגרות החינוך למסגרות שש שנתיות, תחילה בוצע 

בבית ספר להנדסאים, וזה הפך לבית ספר שש שנתי, יש כוונה להרחיב 

אופיים של מסגרות נוספות גם בעתיד, ובמקומות שבהם המתחמים 

מאפשרים זאת כדוגמת אזור גליל ים וקמפוס חדש שאנחנו הולכים לעשות 

שם. ללא קשר חטיבות הביניים בעיר הרצליה הם מודל להצלחה לערים 

שניתנה למנהלים, אנחנו מאמינים שמודל  ההאוטונומיות בזכות אחר

 ההצלחה תלוי בעיקר במנהלת בית הספר, צוות המורים והמשאבים

המיוחדים שהעירייה מעמידה לרשותם וזאת ללא קשר למסגרות. אנחנו 

חושבים שהעיר לא חייבת להיות במבנה אחיד, אנחנו צריכים להתאים את 

אגף החינוך יושבים אנשי מקצוע רבים וכמובן גם עצמנו לכל מקום. כעת ב

הם מתייעצים עם אנשי מקצוע חיצוניים ויחד עם ו עד ההורים המרכזי 

 הדמוגרפישוקדים על שינוי והתאמת אזורי רישום כדי להתאים את שינוי 

של העיר למוסדות החינוך. זאת אומרת שאנחנו בקצרו של כל  יוהטופוגרפ
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רשות מנהל אגף החינוך יחד עם סגנית ראש העיר  העניין הזה אגף החינוך,

שממונה על החינוך, יחד עם הנהגת ההורים העירונית ואנשי מקצוע חיצוניים 

יושבים על הזמן המדוכה איך לעשות טוב יותר, לכן אני מציע להוריד את 

 ההצעה מסדר היום.

שיש העדפה התשובה היא תשובה יפה זה בסדר, גם מהתשובה שלך משתמע  איל פביאן:

מסוימת לפחות איפה שאפשר למבנה שש שנתי וזה בסדר, זה מראה באמת 

שהסוגיה מורכבת. אני לא מטיל ספק בכל מה שאמרת אני רק רוצה לדעת 

בשבילי ואני חושב שכל מועצת העיר צריכה לדעת למה אם מבנה מסוים 

ישמר לשנים הבאות למה הוא נשמר כך או אחרת. אם יש לכם עבודה 

רת שנעשתה בתוך אגף החינוך כתובה שבוחנת את כל העניין הזה כפי מסוד

שאני הצעתי לעשות בחודשים הבאים ואפשר להעביר לנו אותה שאנחנו 

נקרא בבקשה, ואם לא אני לא מושך את ההצעה שלי לסדר ובתוך כמה 

חודשים תגישו לנו מסמך אני הצעתי לעצמי שאנשי אגף החינוך יהיו 

אבל אני רוצה לראות מסמך מסודר למה  דה הזאת,הראשיים בתוך העבו

 מערכת החינוך בהרצליה.

אנחנו פועלים אבל גם סדר היום גם של אגף החינוך השתנה, אתה עכשיו  יהודה בן עזרא:

 עוד פעם תגיד לי אתם נתלים בקורונה.

 אני הצעתי שתעשו את זה מדצמבר, אני לא ביקשתי את זה מיידי. איל פביאן:

היום מנהל אגף החינוך והצוות שלו את רוב זמנו הוא מקדיש איך  זרא:יהודה בן ע

 פותחים את שנת הלימודים הבאה. סבלנות, סבלנות אנחנו נכין תכנית.

 .1/12 –אני הצעתי להכין ב  איל פביאן:

 אתה רוצה להסיר את ההצעה? משה פדלון:

 ם אתם.תלוי מה שתגידו. אם על סמך התשובה של יהודה לא, א איל פביאן:

מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום: משה פדלון, איה פרישקולניק,  משה פדלון:

עופרה בל, איתי יצא, מאיה נגד, תמי נגד, עופר בעד, דניאל בעד, יהונתן בעד. 

יריב נגד. רונן נגד להסיר מסדר היום, וקנין בעד, ויס איננו, קוממי איננו, ירון 

 בעד.  10, אורן בעד, פביאן נגד. בעד להסיר, אלעד איננו, דנה בעד
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 איה פרישקולניק: קוממי הצטרף.

 דיון בהמשך לבקשת חברי האופוזיציה לכינוס ישיבה שלא מן המניין

השאלה אני אשאל ככה בשביל לראות אם אתם רוצים דיון ארוך או קצר כי  איל פביאן:

בהתחלה לפרוטוקול הפתעתם אותי ואמרתם שאתם בעד לקבל את כל 

ונים וזה הסתיים מהר, אם אתם מקבלים את ההצעה שהצענו אז התיק

אפשר להצביע שכולנו בעדה ולסיים את הדיון. הגשנו פה הצעת החלטה. אני 

אקריא אין שום בעיה. חשבתי שקראתם. אם לא קראתם אין שום בעיה. 

 נשלח חומר לפני. 

 אני רוצה שתקרא זה מאוד חשוב. משה פדלון:

זה מאוד חשוב, ההצעה שלנו אומרת ככה ההחלטה שהתקבלה על בוודאי ש איל פביאן:

ת המתווה ועל המתווה שאתה הצגת אז על עקרונ 16/7 –ידי מועצת העיר ב 

של ראש העירייה לסיוע למשפחות בהרצליה שנמצאות במצוקה כלכלית או 

נפגעו כלכלית ממשבר הקורונה היא בטלה או בשפה משפטית וויד, אני אנמק 

 .את זה תיכף

 זה בסדר, זה בסדר. בבקשה תמשיך. משה פדלון:

שתיים החלק השני של ההצעה אומר כהה מועצת העיר תומכת באופן עקרוני  איל פביאן:

לסיוע לתושבי העיר שבמצוקה ₪ מיליון  8 –בהעמדת תקציב מיוחד של כ 

עקב תקופת הקורונה, בכפוף לכך שתובא בפניה הצעה מפורטת שכוללת 

ים ושקופים לסיוע, שקיבלה את אישור ועדת הכספים של קרטריונים ברור

העירייה ותלווה בחוות דעת משפטית כתובה. החלק השלישי של ההצעה 

הזאת אומר ככה לאור העובדה כי ראש העירייה ודוברות העירייה הפיצו 

לאמצעי התקשורת השונים וכן לתושבי העיר מכתב חתום, על ידי ראש 

ציטוט מלמד על חילוקי דעות שהתקיימו סביב העירייה משה פדלון שמלמד 

אישור המתווה ואת תחושתו של ראש העיר, ציטוט לצערי ואכזבתי חברי 

האופוזיציה הצביעו נגד מתווה החירום המידי שהצעתי לשר הפנים לאור 

זאת נדרשת דוברות העירייה להוציא הודעת הכחשה והבהרה פורמלית 

לן כפי שהיה בפועל בישיבת מועצת שמעמידה את העובדות על דיוקם, כלה
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בעניין המתווה בטלה. ב' חברי  16/7העיר. א' החלטת מועצת העיר מיום 

תמכו בישיבה, הן באי העלאת הארנונה  16/7 –האופוזיציה במועצת העיר ב 

והן במתן סיוע מיוחד במסגרת מתווה החירום הכלכלי לנפגעי הקורונה. ג' 

רשו באותה ישיבה כי כל מתווה חירום חברי האופוזיציה במועצת העיר ד

כלכלי לנפגעי הקורונה יובא בפני המועצה עם חוות דעת משפטית ועם 

המסמכים והאישורים המקצועיים המקדימים כמקובל וכנדרש. ד' מועצת 

העיר תדון שוב בתקופה הקרובה ביותר במתווה חירום כלכלי לנפגעי 

עה אתה בעד ההצעה הקורונה שהובא בפניה בהתאם לאמור. זאת ההצ

הזאת? אם לא אני ממשיך להציג את ההצעה. אם תגיד לי שאתה בעד נצביע 

 בעד ונלך הביתה. 

 תמשיך. משה פדלון:

 אני מציע שנעשה הפסקה ואז נחזור אליך. עופר לוי:

 לא עופר כל אחד יודע מה הוא הולך להצביע. מאיה כץ:

 אם היית מציע לפני הדיון בסדר. איל פביאן:

 אני לא נותן לך תשובה תמשיך יש לנו זמן. פדלון: משה

גם לי יש זמן, הנימוקים להצעה זאת אנחנו שלחנו אותם גם ליועצת  פביאן: איל

 16/7 –המשפטית של העירייה, החלק הראשון של ההצעה אומר שההצעה מ 

להצעה שאתה הבאת לפה אז אתה הבאת את  1בטלה מהסיבות הבאות: 

החוברת שאתה הצגת בשקפים אני אחרי זה אוכל  החוברת הזאת אז, זאת

להתייחס לדברים שכתובים בתוכה. ההצעה לאשר את החוברת הזאת היא 

חסרת עיגון חוקי בכלל של עירייה בישראל לאשר אותו מכיוון שאין לך שום 

עיגון חוקי לחלק כספים לתושבי העיר שלא דרך מנגנונים קיימים כמו הנחות 

הנחות או חלוקת כספים על ידי הביטוח הלאומי אם זה שאושרו על ידי ועדת 

הביטוח הלאומי, אתה הופעת פה עם בשורה, שאתה הולך לקחת נתונים 

 400 –של עיריית הרצליה לזה ו ₪  250מהביטוח הלאומי ועל סמך זה לחלק 

הוא והכל כתוב בחוברת, ומבחינה חוקית רק הביטוח הלאומי בישראל  - ל

ולעירייה יש מגבלות חוקיות על מה מותר לה ומה מוסמך לעשות את זה 
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אסור לה, ומה שהצעת פה חסר עיגון משפטי מהבחינה שעירייה בישראל 

אסור לה לעשות זאת, ולראש העירייה אין סמכות לעלות לדיון הצעת 

 החלטה שחורגת מסמכויות העירייה זה מה שאתה עשית פה.

 הוא דיבר תווי קניה לא על כסף. משה וקנין:

 זה לא דיון פוליטי.  איל פביאן:

 הוא לא אמר כסף הוא אמר תווי קניה. הוא אומר דברים לא נכונים. משה ועקנין:

 חברים בואו נכבד את מר פביאן בואו נכבד אותו לא להפריע. פדלון: משה

ת את אותה הצבעה ילעעכשיו חלק שלי של חוסר העיגון הזה קובע שלפני שה איל פביאן:

ההצעה שלך, היית צריך להציג עם היועצת המשפטית של  להצבעה פה את

העירייה את מקור הסמכת החוקית בכלל שיש למתווה כזה, אתם לא הצגתם 

פה מקור סמכות חוקית, כפיתם על מועצת העיר הרצליה לקיים הצבעה על 

איזה ערימה של דברים במסמך בלי להציג שיש לעירייה בכלל סמכות חוקית 

שבי העיר, כל זמן שלא הצגת וכרוך בחלוקת כפסים לת לעשות את זה, וזה

את העיגון החוקי להחלטה הזאת אין לה שום תוקף חוקי לא ניתן היה לך 

לדון בה. בנושא העברת הפרטים של התושבים מהביטוח הלאומי גם כאן לא 

באת עם שום עיגון חוקי לזה שמותר לעיריית הרצליה בכלל לבקש פרטים של 

הלאומי, לא קיבלת שום הסמכה פרטנית מתושבי העיר  תושבים מהביטוח

להוציא את הנתונים שלהם, ולכן אתה העלית מתווה שהוא לא חוקי בכלל. 

מעבר לזה, מעבר לזה אתם לא שלחתם את ההצעה הזאת מראש לחברי 

מועצת העיר, לא העברתם אותה בועדת כספים, לא צירפתם לה מסמכים 

פטית, הסתרתם את זה מחברי המועצה מראש, לא באתם עם חוות דעת מש

שידעת על התכנית הזאת ימים ארוכים מראש, אתה בעצמך דיווחת שחלקת 

אותה עם גורמים אחרים, באותו ערב תוך כדי הישיבה היתה לך הודעה 

לעיתונות מוכנה עם סרטון שלך שמסביר אותה, את כל זה היה לך זמן להכין 

ר לא היה לך זמן. שלושה ימים אבל לשלוח את החומר לחברי מועצת העי

יכולתם להביא  19/7 –אחרי הישיבה הזאת היתה ועדת כספים מתוכננת ב 

את  19/7 –ת הכספים ב דאם זה כל כך היה לך דחוף יכולתם להביא לוע
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התכנית לשלוח מסודר את החומרים לדון בועדת כספים, יומיים אחרי זה 

ופוזיציה הציעו את זה אנחנו לכנס מועצה יריב פישר הציע את זה, חברי הא

פשוט נדהמנו ממה שקרה פה. מעבר לזה אתה מצוטט בכל מיני הודעות 

לעיתונות ומסמכים שאתה הוצאת שאתה אומר החלטתי להפעיל את 

הסמכויות שניתנו לי על ידי המחוקק לפעול במסגרת מצב חירום למען 

לכאורה  תושבי העיר בכל התחומים וכו, ושוב אתה מצטט שהם יתנו לך

סמכויות. אז אני מציע שהיועצת המשפטית של העירייה שפנינו אליה 

במקביל בכתב בנושא הזה אולי תלמד אותנו אחד קודם כל בכלל מה העיגון 

החוקי של מה שאתה עשית פה בישיבה הקודמת, שתיים תסביר לנו אולי 

ו היועצת המשפטית איזה סמכויות חירום יש לך כי מבדיקות שאנחנו עשינ

בדיקות שאנחנו עשינו הדבר היחיד שמדינת ישראל חוקקה מאז הקורונה זה 

תקנות מיוחדות לתקופת הקורונה שלא קשורות בכלל לרשויות המקומיות 

הן קשורות לריחוק חברתי בלבד, הן לא מקנות לך ולשום ראש עיר אחר 

בארץ בכלל לחלק כספים של העירייה או דברים אחרים בחירום, או 

ואני אגיד בצורה מנומסת אם ₪ מיליון  8של העירייה, אתה לקחת משאבים 

תרצה להמשיך את הדיון אחר כך על בדואים וזה אז זה בסדר אנחנו נדבר 

בטח לא עירייה  121 –באותה שפה אבל אני אגיד ככה, שום תאגיד מסודר ב 

לא יכולה לסבול שמגיע אדם שעומד בראש ₪ שמגלגלת מילארד וחצי 

 8ישהו אחר, נוחת על הדירקטוריון שלה או על מועצת העיר עם המוסד או מ

עם חוברת מפורטת לא באת עם הצעה, אם היית מציע את מה ₪ מיליון 

בצורה מסודרת עם דיון ₪ מליון  8שהצענו פה עכשיו תמיכה עקרונית במתן 

אחר היינו תומכים בזה, אמרו לך את זה פה אנשים, את כפית על מועצת 

הצבעה על דבר שהוא משולל בסיס חוקי בכלל, בטענה שיש לך  העיר הרצליה

כל מיני סמכויות חירום שאף אחד לא יודע עליהם בדיוק, ואחר כך גם 

הפעלת את דוברות העירייה להוציא הודעה לעיתונות שתוקפת את חברי 

האופוזיציה שהתנגדו למתווה חירום לעזור לתושבים כשידעת וכמו שאמר 

קול שכל הישיבה מצולמת וקודם שדיברנו על הפרוט לך יהודה בן עזרא
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ומוקרנת ביוטיוב ישב פה יונתן יעקובוביץ וצעק לך פשוט צעק אנחנו רוצים 

לתת אנחנו רק אומרים לך לא לעלות את הארנונה, ישבו פה חברי 

האופוזיציה ואמרו לך אנחנו רוצים לתת, נכנסנו לדיון הזה לדיון על ארנונה 

זה מה שאמרנו לך התעקשת ₪ מיליון  7שבים ומהת אמרנו לך אל תיקח

לקחת מהם, מה שעשית לא רצית לצאת מישיבת מועצת העיר עם כותרת 

למחרת בבוקר שהתעקשת לעלות ארנונה או שוויתרת לשיטתך לאופוזיציה, 

ייצרת לעצמך כותרת שאתה מחלק לתושבים אחרי שעשית מה שעשית 

הרשית לעצמך לתקוף ציבורית עם בצורה שעשית ויותר מזה גם אחרי עוד 

דוברות העירייה את חברי האופוזיציה שהם מתנגדים לסייע לתושבים כל זה 

אתה עשית. היות ועשית דבר שכמו שאמרתי הוא חסר עיגון חוקי לחלוטין, 

 חסר עיגון.

 תכתוב לירושלים. משה פדלון:

 16/7 –ס ישיבה, היינו ב אני לא רוצה לכתוב אנחנו באנו עם הצעה ניסינו לכנ איל פביאן:

ניהלת תהליך שניהלת יצאנו מופתעים שלחנו לך מכתב ביקשנו ממך ישיבה 

מיוחדת שלא מן המניין לדון בזה רצינו להציע לך מה שהצענו הערב לבטל 

את ההחלטה ההיא, לקבל החלטה מסודרת לעשות תהליך מסודר ולאשר את 

וצים שאין חתימות, יש הסיוע לתושבים אתה סירבת באת עם כל מיני תיר

טליות כל מיני תירוצים הגענו לפה הערב זו עמדתנו יחתימות, חתימות דיג

קיבלת מסמך מפורט, היועצת המשפטית קיבלה מסמך מפורט ולכן זו 

 ההצעה.

אני לא הפרעתי לך שמת לב. אני  טוב אני אענה לך בתנאי שלא תפריע לי משה פדלון:

אילנה בראף גם חזרה שזכות הפרטיות אמרתי בישיבת המועצה הקודמת, ו

תישמר וזה נאמר בישיבה, ואני מודיע לך שהעירייה פועלת ותפעל על פי 

המנהל התקין. אין לעירייה או לעומד בראשה עניין בקבלת מידע זה או אחר. 

ה תפעל למתן סיוע לנזקקים בכל הכלים העומדים לרשותה ידבר נוסף העירי

אם תעיין במתווה אין אגורה אחת שצריכה והכל בכפוף לדין. מר פביאן 

לעבור את ו עדת הכספים אגורה אחת תעיין, תעיין אגורה אחת לא צריכה 
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עדת הכספים מי כמוך יודע שיש ועדת הנחות ויש לה קופה, יכול ולעבור בו

עדת ולהיות שהקופה הזאת תיגמר בנובמבר דצמבר ונצטרך לבוא לו

 הכספים.

 אני שואל אם זה אתה כתבת?זה אתה כתבת?  איל פביאן:

 אני לא הפרעתי. משה פלדון:

 אני רק רוצה לוודא. איל פביאן:

זה מכוון אבל לתת דווקא מתווה שלא צריך לעבור ועדה. שלא צריך  תמר גרוסמן:

אישורים זה מכוון ספציפית מעניין. זה מעניין אבל לכתוב מתווה מדויק שלא 

 צריך לעבור ועדה.

ף אתה יכול לקרוא את המתווה, ולראות שכל מה שאנחנו מציעים דבר נוס משה פדלון:

 זה או על פי דין או חיבורים.

 איזה מתווה לקרוא? איל פביאן:

הצעות לסדר כולם הקשיבו לך עכשיו  3שאילתות,  2אתה לא נותן היו לך  ירון עולמי:

דקות תן לראש העיר לדבר ואת מגנה עליו הוא מתנהג כפרחח  10ביקשו ממך 

 וא לא נותן לאף אחד לדבר אז למה צריך לכבד אותו. ה

 יש מנהל הישיבה לא אתה. יריב פישר:

אני אמשיך תפקיד ראש העיר היה והנהלת העירייה בחירום במצב מיוחד זה  משה פדלון:

לא משנה אם זה מלחמה קונבנציונאלית, מלחמה כימית, ביולוגית, צונאמי 

ביא לך את זה בכתובים של משרד ורעידת אדמה זה חמישה דברים ואני א

הפנים ואני אדגיש לך חמישה דברים תפקידו של ראש העירייה וכאמור 

ותפקיד העירייה לדאוג לניקיון ותברואה, שניים לחינוך ולתרבות כמה 

שאפשר, לבריאות התושב, סיוע חומרי לתושבים וביטחון התושבים זה מה 

ישיבה ואמרתי אנחנו שאנחנו עושים ואני התחלתי ואמרתי בתחילת ה

ממשיכים את העבודה השגרתית, אנחנו ממשיכים את הפרויקטים ואנחנו גם 

דואגים לאותם דברים שקשורים לבריאות של התושבים, לנושא החומרי, 

ניקיון ותברואה עובד טוב, החינוך עובד טוב. לעצם העניין שדיברתם ואני 

שנפרסם שוב  אתכם שאלה, חברי האופוזיציה זה בסדררוצה לשאול 
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ברשתות החברתיות לזה שאנחנו עיריית הרצליה מאפשרים לתושבים שידם 

אינה משגת, שהם במצוקה לסייע להם בקניית מזון, בגדים, צעצועים, סיוע 

לקשישים בתרופות, מחשבים לתלמידים ועוד, ואתה מתלהב פה. האם בסדר 

 שנפרסם גם שאתם מתנגדים למיזם? תגיד לי כן או לא. 

 אתה כבר פרסמת.  כץ: מאיה

 פרסמת כבר הכל עכשיו אתה מבקש רשות תמר גרוסמן:

 אתה פגעת פגיעה אנושית בשמם הטוב של כולנו בכתב ידך והפצת את זה. מאיה כץ:

 אתה גם שיקרת. איל פביאן:

אני לא מבינה איזה סיבה יש לו לא להעביר את זה אלינו מראש את המתווה  תמר גרוסמן:

 ה.הזה לפני הישיב

חברי אופוזיציה יקרים אתם פה כדי לשרת את התושבים, אתם בטח תשמחו  משה פדלון:

שחברי הרצליה ידעו שאתם עסוקים בביקורת על חלוקת העזרה הזאת, אתם 

עסוקים בביקורת, כל המדינה מדברת על המיזם של עיריית הרצליה, אני 

 ים.מוזמן שלוש פעמים ביום לכל ערוצי התקשורת אבל אתם מתנגד

 אתה משקר, ואתה ממשיך לשקר. אתה יודע שאף אחד לא מתנגד. איל פביאן:

 אנחנו לא חותמת גומי שלכם. תמר גרוסמן:

אני מבקש את אישור המועצה את רשותכם לפרסם זאת לציבור בהרצליה  משה פדלון:

שאתם מתנגדים לסייע לקנות טיטולים, לסייע לקנות מזון, לסייע לילד שאין 

 ל בלילה שהוא הולך לישון תנו לי אישור אני אעשה כתבה בווינט.לומ ה לאכו

 מי מתנגד לדבר כזה? מי מתנגד לדבר הזה. תמר גרוסמן:

 משפטים זה מה שביקשנו. 2מה ביקשנו להכניס  מאיה כץ:

ילדים בבית, אחד שבע ואחד  2אני פונה אלייך גברת גרוסמן כדוגמא יש לך  משה פדלון:

 מהאוכל שלך מהמזווה הרעב אוכל לרעב? רעב, היית מוכנה לתת

 בוודאי. תמר גרוסמן:

 אז למה זה תקין מה שאנחנו עושים, מה לא בסדר, מה לא בסדר. משה פדלון:

 אתה תענה לעצמך מה לא תקין. תמר גרוסמן:

 - מבקשים ממך אנחנו משה תראה אני מכירה אותך לא מאתמול ולא מ מאיה כץ:
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ה אחד בישיבות המועצה אנחנו מדברים שלשום שאתה רוצה שיהיה פה פ

כמו שאתה רוצה, אנחנו ביקשנו לפי החוק שתשלח לנו את החומר מראש, 

שמת נושא שהוא , אתה בכוונה לא רצית שיהיה פה, פה אחד להסכמה הזאת

 מחוץ לסדר היום בתוך סדר היום בניגוד לחוק.

 אף אחד לא קיבל את זה מראש לא רק אתם. יריב פישר:

מה שביקשנו ממך משה בדיון ההוא שיהיה לך פה אחד, רגע להקשיב גם לנו  :מאיה כץ

 בתוך הסיפור הזה. אתה פשוט מסלף את העובדות.

 אף אחד לא קיבל את המתווה מראש זה לא רק אתם. יריב פישר:

אתה גם עכשיו משקר. אתה גם עכשיו משקר, אתה גם עכשיו משקר אתה  איל פביאן:

 הרי מבין.

 ביום שתתנו קולות לבוחרים שלך אני אגיד לך תודה רבה. משה פדלון:

אתה ושני חברי סיעה שלך מתוך ארבעה חברי סיעה אתה ראש עיר ושתי  איל פביאן:

סגניות בשכר אתם מקבלים כסף כל שקל שאתה מחלק פה זה כסף של 

התושבים לא שלך אתה לא תלמד אותנו מה זה לתת כסף לעניים, אתה לא 

עושים בכלל, אתה לא מחלק מהכיס שלך שום דבר, אתה לא  יודע מה אנחנו

 מחלק מהכיס שלך שום דבר כל מה שאתה מחלק זה כסף של התושבים. 

 )מדברים ביחד(

 אני רוצה לסכם. אני רוצה לסכם. משה פדלון:

 אני רוצה להצביע איתך ביחד על המתווה הזה. מאיה כץ:

 העיר הרצליה.מה שעשיתם יכתב בספרי היקום של  משה פדלון:

 )מדברים ביחד(

אתה חושב שאתה מנהל עיירת פיתוח בתקופת סאלח שבתי, אתה חושב  איל פביאן:

 שאתה שריף. 

יש הצעת החלטה לבטל את המתווה בוא נצביע על זה. הצעת החלטה היא  יריב פישר:

לבטל את המתווה בוא נצביע כן, כן, לא, לא.  אמרת הכל מבוטל זה מה 

 שהוא אמר.

 אתה מוכן לתמוך במתווה הזה? פדלון: משה
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 יכול להיות לא יודע תפסיק עם המתווה שלך אתה שמת את זה על השולחן.  איל פביאן:

 הוא אמר שזה לא חוקי. דניאל אייזנברג:

 אני אמרתי שזה לא חוקי. איל פביאן:

 מי שלא רוצה שאני אתן מטרנה או טיטולים לתינוקות זה אתה. משה פדלון:

 תפסיק לשקר כבר, תפסיק לשקר כבר, אתה שקרן. ן:איל פביא

 )מדברים ביחד(

אתה עשית טעות בישיבה הקודמת פרוצדוראלית שאנחנו הבאנו הצעה לסדר  איל פביאן:

בנושא ארנונה ולא היה לך שום סמכות להביא הצעת החלטה אחרת. כרגע 

 7 בדיון הזה אנחנו במצב אותו דבר, האופוזיציה הגישה הצעת החלטה עם

חתימות על זה הדיון, אתה לא יכול להביא שום הצעת החלטה אחרת שלא 

 קשורה ישירות נקודתית למה שהאופוזיציה העלתה.

אני רוצה להגיד כמה מילים תראה אני פונה אליך איל כרגע וגם למשה ולכל  מאיה כץ:

הנוכחים פה בחדר, בסופו של דבר אף אחד מבין הנוכחים פה בחדר לא היה 

תווה כעיקרון של מתווה של סיוע כלכלי ואנחנו חושבים וגם אמרתי כנגד מ

את זה בדיון הקודם שאולי היה קצת סוער מידי וזה נבלע בין הדברים, אין 

לי שספק שככל שעיריית הרצליה יכולה לסייע לכמה שיותר תושבים ככה 

 צריך להיות.

 אתם גם הבאתם הצעה נגדית. משה פדלון:

בכל מה שאנחנו ביקשנו בישיבה הקודמת היה כי ראינו את  אני אסביר, מאיה כץ:

 המתווה הזה עופר לשאלתך פעם ראשונה, כי הבנו שאין חוות דעת משפטית.

 מה נראה לך שיהיה מתווה בלי חוות דעת משפטית מאיה באמת. עופר לוי:

שעה נקודה שתים עשרה לדיון התערבה אילנה בראף ואמרה זה טרם עבר  מאיה כץ:

דעת משפטית תבדוק אותי, אמרה פה אילנה את הדברים שלה, נאמרו חוות 

פה עוד כמה דבירם אמרנו אוקיי יגיע נאמרו עוד כמה דבירם יגיע ביום 

ראשון, מחר, מחרתיים זה לא היה משנה את העניין שעל המתווה כעיקרון 

כולנו רצינו להצביע בעד, איפה התחילה הבעיה? הבעיה היתה שזה הגיע 

ימים לפי חוק,  10 –חלטה בניגוד לסדר היום, לא בהתאם ל כהצעת ה
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בניגוד לועדת הכספים, הנושא של ביטוח הלאומי ₪ מיליון  8האישור של 

שלא הובהר לנו כמו שצריך כי היה בליל של צרחות וצעקות ונאמרה פה 

אפילו אמירה שאני לא רוצה לחזור עליה איפה יהיו הנתונים ומי יטפל בהם. 

גב שזה יהיה ברווחה, אז אני חושבת שבמקום רגע לייצר פה כי כשהצענו א

סביב השולחן יושבים מספיק אנשים עם מוחות טובים כדי להוביל איזה 

שהוא תהליך שהוא נכון עבור כולם. אוקיי והתהליך הנכון עבור כולם גם 

בישיבה הקודמת היה שאין ספק שהמתווה אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד 

ו גם תוספת של העצמאים אני רוצה להאמין מה שלא היה אחרת יהיה ב

בפעם הקודמת. בסך הכל ביקשנו להוסיף משפט אוקיי, כי אנחנו שאנחנו 

חברי האופוזיציה היום אתה יודע מה, אתה יודע מה אמרתי לדנה בחוץ אם 

ימים לפני לקחת חלק בדיון, לקחת חלק בדיון  3היו מזמינים אותי אפילו 

מה שעות שצריך ועוזרת לטובת העניין הזה וראש העיר יודע הייתי יושבת כ

את זה, עברנו מספיק דברים ביחד והוא יודע את זה. באנו וביקשנו בסך הכל 

כי ראינו את זה פעם ראשונה, כי היו פה כמה נעלמים, לבוא ולאפשר לנו גם 

להצביע בעד בכפוף לדברים שלנו היו לא ברורים. אם יש איזה שהיא טענה 

את או אחרת כרגע שניה, על מילה כזאת או מילה אחרת בתוך הדיון כז

שכרגע מתכנס אני מ.. ואני כרגע אומרת את זה ולא תיאמתי את זה לא עם 

איל ולא עם יריב והם שומעים את זה פעם ראשונה שאם יאמרו כרגע כמה 

ניסוחים או משפטים שזה מה שהצעתי לך בחוץ אהוד, שיכילו את חוסר 

ע שאנחנו נמצאים בו סביב המתווה אנחנו נתמוך, אנחנו לא רוצים הידע כרג

לא לתמוך אבל לנסות כל הזמן להוכיח למה אנחנו לא רוצים לתמוך ולמה 

לא הצבענו הסברנו את זה כרגע, אני לפחות הסברתי אני מקווה בצורה 

ברורה, אני בטוחה עופר שאם היית יושב בכיסא של האופוזיציה והיית נחשף 

ראשונה לדברים האלה היית מבקש הבהרה לכמה שאלות פשוטות זה פעם 

 כל מה שהיה.

בה הקודמת שאתם אמרתם לא צריך את המתווה הזה אל יאני זוכר ביש עופר לוי:

 תאשרו את העלאת הארנונה. אתם אמרתם את זה.
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 לא נכון, לא נכון. מאיה כץ:

 ינאי: אבל זה בסדר, זה בסדר.-דנה אורן

ה שאתה אומר הוא לא נכון אני יכולה להביא אותך לנקודת ההקלטה אחד מ מאיה כץ:

 שאני אמרתי שאנחנו בעד גם וגם אני אביא אותך לנקודת ההקלטה הזאת. 

ינאי: זה בסדר להגיד שהם בעד, זה בסדר. המתווה הוא טוב המתווה הוא נכון הם -דנה אורן

ביחד כי המתווה רוצים לתמוך אולי לא כולם מהאופוזיציה בואו ננסה ללכת 

אבל פביאן זכותו של חבר וזכותו של יריב לחשוב אחר וזכותה של מאיה 

וזכותה של תמר שהוא לא יסיר כולנו יכולים לקבל החלטה למעט פביאן זה 

 בסדר.

אני רוצה לדבר שתי דקות בשקט אני אסביר משהו לעופר כי הוא שאל ואחרי  איל פביאן:

 ה שאתם אומרים.זה אני אתייחס לראש העירייה ולמ

 ראש העירייה שקרן. משה פדלון:

אם ראש העירייה לא אומר אמת אז הוא שקרן זאת ההגדרה בעברית של  איל פביאן:

והיו בעד לסייע חברי מועצה ישבו פה  7 –הדברים. אתה יודע מצוין ש 

לתושבים ואתה הפצת את זה ואתה ממשיך לחזור על זה שאתה יודע 

אתה ידעת ₪, מיליון  8 –ים בלתת לתושבים את ה בוודאות שכולם פה תומכ

את זה גם אחרי הישיבה הקודמת אז אם אתה רוצה להגיד שלא ככה אז 

תקרא לעצמך איך שאתה רוצה. עכשיו עופר לך אנחנו באנו לישיבה הקודמת 

עם הצעה בנושא אחד הצענו לבטל את עליית הארנונה שמצטברת לסך של  

הטענות שלנו פעם שניה, התנגדתם הצבעתם ברוב טענו את כל ₪ מיליון  7 -כ

להשאיר את עליית הארנונה בתוקפה. ברגע שהדיון הזה נגמר ואנחנו הבנו 

מהתושבים ₪ מיליון  7שגזרת, הפור נפל כמו שאומרים ואתם הולכים לקחת 

ועלתה הצעה שהפתיעה אותנו לתת, אז התחלנו לדון בה מתוך הנחה, מה 

ו לכם לא לקחת ולא להתעסק ולקחת ולתת, ברגע שאמרנו בדיון קודם הצענ

שהחלטתם שאתם מתעקשים לקחת אמרנו בסדר אנחנו מוכנים לתת, עכשיו 

הפילו עלינו את כל מה שראש העיר הפיל פה, וההתנגדות שלי היא לדבר אחד 

אני לא מוכן שעיריית הרצליה תעשה דבר לא חוקי, ומה שהיה פה בישיבה 
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סה של כל מנהל ציבורי תקין ושל החוק הישראלי הקודמת זה דריסה ברגל ג

 אני מודיע לך את זה. אני אסביר לך, אני אסביר לך.

 ינאי: אני לא מבינה אתכם הם אומרים לך המתווה הוא טוב אני לא מבינה אתכם. -דנה אורן

 הוא לא טוב להם. משה פדלון:

 ינאי: כולם יצביעו חוץ ממנו מה איכפת לך.-דנה אורן

מה ההצעה שאנחנו שמים על השולחן הערב? מועצת העיר תומכת באופן  ן:איל פביא

לסיוע לתושבי העיר שבמצוקה ₪ מיליון  8עקרוני בהעמדת תקציב מיוחד של 

עקב הארנונה. בכפוף לזה שתובא הצעה מסודרת, מפורטת עם קרטריונים, 

עם ועדת כספים ועם חוות דעת משפטית. מה שאתם הצגתם פה החוברת 

תי ביד ושאלתי את ראש העיר ואת אהוד שהוא אומר שאני נגד שהחזק

 המתווה.

 ראש העיר בבקשה. אהוד לזר:

 חברים אני רוצה לסכם, אני רוצה לסכם. משה פדלון:

זה עניין של ניסוח משפטי ואתה בקיא בזה היטב, הייתי רוצה לדעת שמדובר  אורן אוריאלי:

ן חוקי אבל הייתי רוצה לדעת פה בעניין חוקי לחלוטין אני בטוח שזה עניי

שזה כתוב, וזה רק עניין של ניסוחים כרגע, אם אפשר כרגע לא לחזור אחרוה 

לעניינים האישיים כי באמת רוצים להתקדם יש פה משהו ראוי נורא על 

השולחן, בואו נתגבר על עצמנו כולם ננסח את זה כפי שצריך, אני טיפה 

 ם הלאה בחיים שלנו.מנוסה בזה אני יכול לעזור בזה, ונתקד

ינאי: אני רוצה להציע הצעה קצרה, הצעה קצרה, אני נגד ההצעה שהועלתה כאן -דנה אורן

על ידי האופוזיציה, אני בעד ההצעה לקבל את המתווה, וכמובן בדיוק כמו 

כל מתווה שהוצע כאן על ידי הנהלת והנהגת העיר המתווה כפוף לחוקיות 

 שלו זה הכל.

 תווה.איזה מ איל פביאן:

מר פביאן אני רוצה להתייחס להצעה שהעלית ואני רוצה להקריא את זה כל   משה פדלון:

מילה היא מדודה. הרכבת יצאה לדרך, המתווה מאושר מהותית ומשפטית, 

כל מי שרוצה להצטרף למחויבות העירונית והציבורית למען תושבי הרצליה 
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י, מכאן להצבעה מי בעד מוזמן באופן פורמלי בהצבעה, או באופן בלתי פורמל

להסיר את ההצעה של האופוזיציה מסדר היום? מי בעד ההצעה להסיר את 

 ההצעה, אתה הצעת הצעה מי בעד להסיר את ההצעה.

 אני מצטערת משה אני רוצה שתחזור עוד פעם. מאיה כץ:

 אני רוצה לחזור עוד פעם. משה פדלון:

וא מבין הצבעה איזה מתווה. זה זה המתווה, תסביר לי איזה מתווה. ה איל פביאן:

 המתווה מתי חילקתם את זה אתמול בערב? יכול להיות שזה בסדר גמור.

אני רוצה להקריא הרכבת יצאה לדרך, המתווה מאושר מהותית ומשפטית,  משה פדלון:

נבדק על ידי היועצת המשפטית שלנו, כל מי שרוצה להצטרף למחויבות 

רצליה מוזמן באופן פורמלי בהצבעה זאת העירונית והציבורית למען תושבי ה

ובאופן בלתי פורמלי. מכאן אני עובר להצבעה מי בעד להסיר את ההצעה של 

 האופוזיציה מסדר היום? 

 הוא אמר על ידי היועץ המשפטי. אהוד לזר:

נאמר פה כרגע שזה אושר משפטית, האם אפשר לקבל איזה הסבר בקצרה  מאיה כץ:

 אני אשמח לשמוע.

 לא, את חושבת שאני משקר שזה לא אושר משפטית.  ון:משה פדל

 מאיה זה עבר החוברת שלפניכם עבר ייעוץ משפטי. אהוד לזר:

 יועצת המשפטית תחווה דעתה. זה איל פביאן:

 היא לא תחווה את דעתה.  משה פדלון:

 חברים אנחנו עוברים להצבעה. אהוד לזר:

בעד, חברי  9ה. יש פה הצעה בעד להסיר. בעד, מי נגד? מי נגד להסיר את ז 8 משה פדלון:

 האופוזיציה לא מצביעים אני לא יודע אם אתם בעד. 

אנחנו מצביעים על ההצעה שלנו קודם כל.  זאת ההצעה היחידה על השולחן  איל פביאן:

 אתה לא הבאת הצעה מסודרת לסדר היום זה ואתה לא תעלה אותה.

 בוא תגיד אותה בוא תקריא אותה. משה פדלון:

אני אקריא את ההצעה שוב פעם וזאת ההצעה היחידה שיצביעו עליה אתה  איל פביאן:

 –לא הבאת שום הצעה מוקדמת. ההחלטה שהתקבלה על ידי מועצת העיר ב 
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על עקרונות מתווה ראש העירייה שהוצג אז בחוברת לסיוע למשפחות  16/7

ה וויד. נה בטלובהרצליה שנמצאות במצוקה או נפגעו כלכלית במשבר הקור

 שתיים מועצת העיר תומכת.

 איל תקריא רק את ההצעה הסופית שלך. מאיה כץ:

לא, זה מחולק לשלוש אל תפריעי אני מקריא, אל תשקר עוד פעם תן לי  איל בפיאן:

 לסיים.

 )מדברים ביחד(

 חברים הצבענו אפשר לעבור לנושא הבא. הדיון חורג מהכללים שלו. אהוד לזר:

ו בעד האופוזיציה נמנעת מה שנקרא נמנעת מהצבעה. נעבור לסדר הצביע 9 משה פדלון:

 חברים הצביעו בעד האופוזיציה נמנעת.  9היום. 

אני הייתי באמצע הקראת הצעת החלטה מה אתה עושה, אנחנו מצביעים על  איל פביאן:

 זה עכשיו נקודה. 

 בקשה תצביע תקרא את ההצעה. משה פדלון:

 הל חבל על הזמן.איל איך שהדיון מתנ מאיה כץ:

האופוזיציה באמצעות מר פביאן הציעה הצעת החלטה, כך זה נקרא,  יהודה בן עזרא:

הציעה הצעת החלטה, הוא קרא את הצעת החלטה מי בעד הצעת החלטה של 

 מר פביאן.

 אני לא סיימתי לקרוא. איל פביאן:

למען הסדר למען הסדר הטוב תנו למנכ"ל העירייה לנהל את הדיון.  איל  אהוד לזר:

 הטוב.

 יהודה בן עזרא: מי נגד ההצעה של פביאן?

לא סיימתי להקריא אותה תן לי להקריא אותה ונעשה הצבעה מסודרת ובזה  איל פביאן:

 יסתיים העניין.

 יהודה בן עזרא: איל אתה כבר הרצת.

יש להצעה שלושה חלקים זה ברור לכם אני נותן לכם אני רוצה להבין אם זה  איל פביאן:

 שלושה חלקים אם כן אפשר להצביע. םרור שזה הצעה עב

יהודה בן עזרא: הוצעה הצעה בשלושה חלקים על ידי מר פביאן מי נגד הצעת החלטה של מר 
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 פביאן תצביעו? מי נגד ההצעה של פביאן? 

 )מדברים ביחד(

 אין הצעה זה ההצעה  איל פביאן:

 הם ייפו את כוחו. משה פדלון:

 ו את כוחי הם אנשים רציניים.הם לא ייפ איל פביאן:

אנחנו יכולים לשמוע עכשיו אישור של היועצת המשפטית שזה אושר  תמר גרוסמן:

 משפטית?

 לא, לא רוצה לתת לו לדבר. משה פדלון:

אם נשמע שיש אישור נצביע בעד המתווה אני לא מבינה את זה. אם זה אושר  תמר גרוסמן:

 נהייה בעד.

 עוץ המשפטי.אושר על ידי היי אהוד לזר:

 למה ההתנגדות תסביר לי מאיפה זה נובע.  תמר גרוסמן:

 )מדברים ביחד(

 ארבע מול תשע. גו' ניסימוב:

 אתה מקריא בשם האופוזיציה את ההצעה שלך. משה פדלון:

 אנחנו הצבענו. עשינו הצבעה.  שקולניק:יאיה פר

התוצאות של  אני רוצה את התוצאות של ההצבעה. אני רוצה לשמוע את איל פביאן:

אני רוצה לשמוע את התוצאות של ההצבעה. אני ההצבעה ככה אני רוצה. 

רוצה לשמוע את התוצאות של ההצבעה. אני רוצה לשמוע את התוצאות של 

 ההצבעה. 

 7חברים גו' תוצאות ההצבעה אחד, אחד, אחד, הוא מדבר יש פה הצעה של  משה פדלון:

יבל אישור נוטריוני לדבר בשמם חברי אופוזיציה פביאן הוא הדובר הוא ק

 תתחיל עם תוצאות ההצבעה.

  9מול  4גו' ניסימוב: 

 עזבו כעת. תרשום לך מאיה כץ. 2, 2יש  4אין  משה פדלון:

היא הצהירה שהם לא משתתפים בדיון הזה, ולכן הם לא מצביעים, מאיה  אהוד לזר:

 הביעה את עמדתה.
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 )צעקות(

 רצליה אני רוצה לדעת מה היתה ההצבעה.יש הצבעה של עיריית ה איל פביאן:

חברי האופוזיציה הגיש הצעה, הוא הקריא את ההצעה  7מר פביאן בשם  משה פדלון:

ברגע זה, פביאן אנחנו עוברים להצבעה ואנחנו הולכים להצביע, על ההצעה 

שלך בשם חברי האופוזיציה, מי נגד ההצעה? מי בעד הצעת מר פביאן, מי 

חברי האופוזיציה  6 –. מי נגד הצעתו של מר פביאן ו 1,2בעד ההצעה שלו? 

 הנוספים? 

 גו' ניסימוב: מלבד יריב ומר פביאן נגד כל היתר.

 ינאי: שיהיה בהצלחה ונזכה לעזור לכמה שיותר מתושבי העיר.-דנה אורן

 )מדברים ביחד(

 תב"רים

יתוח השנתית של תב"רים מעבר לתוכנית הפ 2020לאשר עדכון תקציב פיתוח  גו' ניסימוב:

 ממקורות המימון.₪  5.859.603בסכום כולל של  2020המעודכנת 

 סגירת תב"רים

 2020אתם מתבקשים לאשר סגירת תב"ר שהסתיים / לא נוצל בשנת  גקו ניסימוב:

מי בעד?  פה ₪  17,714והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 

 אחד.

 ז-ת )מילואים( שינויים צעות שינויים העברות מסעיף לסעיף ותוספוה

 הצהרת הגזבר בוא נעשה את זה כמו שצריך הצהרת הגזבר. משה פדלון:

קודם כל אני מבקש להודות לצוות של הילה סגניתי ולאיילת ולאיבון וכל  רוני חדד:

הצוות שעשו את דו"ח השינויים, מדובר על עבודה מאוד, מאוד מפורטת לפי 

חדש, גם ההצעהה קודמת שהיתה אני  סעיף, סעיף זה כמו הכנה של תקציב

מבקש על כך להודות יש פה הזזה בעיקרה התאמות לסעיפי הרווחה, לאחר 

השינויים אין שינויים במסגרת התקציב, התקציב מאוזן, והתקציב בר 

 ביצוע.

 מי בעד? ניסימוב: גו'
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אתה לנו יש לכל אחד פה דרישה לכינוס ישיבה שלא מן המניין בתוך שבוע  איל פביאן:

 רוצה אותה עכשיו?

 אנחנו בתב"רים בסוף הישיבה. גו' ניסימוב:

 יש דרישה עם העתק ליועצת המשפטית תכנס בקשה ישיבה בעוד שבוע. איל פביאן:

מר פביאן אני מבקש ממך להפסיק לתקוף אותי מול אנשים אם לא אני  אהוד לזר:

י בדרך כלל אשתמש בכלים העומדים לרשותי בחוק כדי ל.. אני לא צוחק. אנ

 לא נוהג לומר כך.

 אני אגיד לכם סקופ  משה פדלון:

על מה שאמרתי שבוע שעבר אתה צריך להתנצל אתה ישבת במועצת העיר  איל פביאן:

 ושיקרת.

 תמשיך ותבוא על זה תגובה משמעותית. אהוד לזר:

 חברים שבוע שעבר היתה ביקורת של מנהל התכנון הארצי של הועדה לתכנון משה פדלון:

ובניה ומי שבא בכוונת זדון לחבל בביקורת זה מר פביאן אמרה לי הביקורת 

ותקף את עובדי העירייה, הוא לא נתן לדבר  חלמעלה, החבר ועדה בא והשתל

 הוא הפריע לי היא אמרה לי לא ראיתי דבר כזה.

אתה גם על מה שעשית בישיבה ההיא אתה תיתן את הדין, אתה תיתן את  איל פביאן:

על מה שעשית בישיבה ההיא, אתה תיתן את הדין, אתה תיתן אתה  הדין גם

דין על מה שעשית בישיבה ההיא. אני גם אשלח בכתב את מה שאמרתי, אתה 

 תצטרך להסביר את מה שעשית בדיון.

 )מדברים ביחד(

 עמותת על"ה. מישהו מוכן להתייחס בקשה. 31/12/2019דו"חות כספיים ליום 

לעומת ₪ מיליון  3השוטף שלנו היה  2019שנה שנת כספים של סיימנו את ה :מיכה סנדר

סך ₪,   5.600.000סך הכל ההון די גדול על סך ₪, מיליון  2התחייבויות של 

גידול ₪ מיליון  9.5 –הכל הנכסים פחות ההתחייבויות המחזור שלנו הגיע ל 

לעומת שנה קודמת, סיימנו את זה בעודף ולמעשה אנחנו כרגע יותר  5%של 

מביאים את עצמנו לשנה טובה להתמודד עם השנים של הקורנות ולנצל את 

השנה הטובה הזאת שמשמשת לנו כר נחיתה טוב אני מקווה ככה נראה את 
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 ההמשך לשנה של הקורונה. אם יש שאלות אני אענה.

תודה לך רו"ח מנהל החשבונות, תודה לחני והצוות שלה תמשיכו בעשייה  משה פדלון:

 כוח לכל העושים במלאכה.המבורכת ישר 

 לפקודת העיריות. 338בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 

מקרים סך כולל של  35יש  338מונח לפניכם בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  שלומי:

 אתם מתבקשים לאשר את המחיקה.₪  8.436.80

 שלומי תודה לך. מי בעד? פה אחד כולל מר פביאן. משה פדלון:

 ות שאתה עושה במוסדות העירייה אתה תקבל בכתב.כל ההפר יאן:באיל פ

שה לפתיחת חשבון בנק בבנק הדואר ע"ש עיריית הרצליה גביית קנסות קב ג'ו ניסימוב :

 עו"ד פרנקל את קורן.

 מי בעד? פה אחד כולל פביאן. משה פדלון:

 בהחלטה כתוב הכל בתנאים והכל בתנאים. עו"ד ענת בהרב:

 ד.כן, כן. פה אח גו' ניסימוב:

 חשבונות בנק בגני ילדים 7בקשות לפתיחת 

 יש את הרשימה הערות? פה אחד. גו' ניסימוב:

 בקשה לעדכון תנאי חשבון בנק בגני ילדים

 יש לכם את הפירוט מולכם הערות? מי בעד? פה אחד. ג'ו ניסימוב:

 כולל תקציר מנהלים לידיעתכם  2020לשנת  1דו"ח משרד הפנים רבעון 

 יתם את זה מולכם זה לידיעה לא להצבעה.רא גו' ניסימוב:

 אישור מתן תמיכות

 אישור מתן תמיכות. גו' ניסימוב:

 .15% –רציתי לשאול אם זה בסכומים אחרי שהפחתנו את ה  יהונתן יסעור:

 ינאי: אני נגד.-דנה אורן

יהודה בן עזרא: חברים בואו נעשה סדר חלק מכם לא יכולים להישאר אנחנו מצביעים על 

 הראשון בית אולפנה עמותות אור זרוע, מדרשת חפץ חיים מי בעד. החלק 

ינאי: אני לא. אני אגיד לך מה אני קיבלתי כמה פניות לגבי דברים שקורים שם -דנה אורן

 מכיוון שאין כאן דיון רציני.
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 הכל נבדק והכל על הרפרנטים. משה וקנין:

 יהודה בן עזרא: דנה נמנעת.

 ינאי: נמנעת.-דנה אורן

 אני לא משתתף בהצבעה. פביאן: איל

בעד אחד לא משתתף אחד  7בעד.  1,2,3,4,5,6,7פביאן לא משתתף, יש  יהודה בן עזרא:

 נגד.

 אני גם לא משתתפת. תמר גרוסמן:

מתן תמיכות בנושא בריאות מי בעד? פה אחד. ראש העיר אני מבקש ממך  יהודה בן עזרא:

 לצאת

 )ראש העיר יוצא(

 אנחנו לאור המצב ולאור החשיבות שלהם בעת החירום האם לא ניתן,  ינאי: האם-דנה אורן

אני מדברת על תנועות הנוער אני מבקשת לעשות איזה שהוא דיון ולבחון 

תוספת למתן תמיכות לתנועות הנוער בעת החירום שיש להם תפקיד מאוד 

 חשוב לקהילה.

 ..15% –יהונתן יסעור: לא הורידו להם את ה 

 אני בעד לעלות להם.ינאי: -דנה אורן

 יהודה בן עזרא: קודם כל בואו נצביע מי בעד תמיכות לתנועות הנוער? מי בעד? פה אחד. 

בקשתך לקיים דיון על תקציב תנועות הנוער תדון בהנהלה ותקבלי תשובות 

 בהמשך. 

 מתן תמיכות במערכת החינוך הבלתי פורמלית

 ת הבלתי פורמלית מי בעד? יהודה בן עזרא: מתן תמיכות במערכת החינוך במערכ

 ינאי: אני בעד להגדיל.-דנה אורן

 פה אחד. יהודה בן עזרא:

 מתן תמיכות בנושא רווחה

 מתן תמיכות בנושא רווחה אני מניח גם פה אחד? פה אחד. יהודה בן עזרא:

 מתן תמיכות בנושא שירותים לגיל השלישי

 ? פה אחד.מתן תמיכות בנושא שירותים לגיל השלישי יהודה בן עזרא:
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 מתן תמיכות בנושא חינוך במערכת הפורמלית

 יהודה בן עזרא: מתן תמיכות בנושא חינוך, במערכת הפורמלית פה אחד.

 מתן תמיכות בנושא זהות יהודית דמוקרטית

 קרטית ויהודה בן עזרא: מתן תמיכות בנושא זהות יהודית דמ

 אני לא משתתף בהצבעות האלה. איל פביאן:

 מה זה זהות ישראלית אני לא מכירה את הדברים האלה. ינאי:-דנה אורן

 קרטית.וזה שלכם זהות יהודית דמ עופר לוי:

 קרטי בעד.ודנה אורן ינאי: אה זה דמ

 מתן תמיכה בנושא איכות הסביבה

 יהודה בן עזרא: מתן תמיכה בנושא איכות הסביבה. פה אחד.

 מתן תמיכה בנושא פעילות למען בעלי חיים.

 א: מתן תמיכה בנושא פעילות למען בעלי חיים בעד כולם. תודה רבה אושר.יהודה בן עזר

 אישור הארכת שירות

 גו' ניסימוב: המועצה מתבקשת לאשר המלצות הועדה להארכת שירות לבעלי תפקידים 

  שלושה. מי בעד?                      

 לעשות מצוות, לתרום קנין יום הולדת שמח להמשיך לזכות בעינאי: אני מאחלת לו-דנה אורן

לתושבי העיר, תודה לך שכן יקר וגם שאנחנו לא מסכימים אנחנו יודעים 

 לעשות זאת בנועם ובאהבה.

 תודה רבה דנה אני אוהב אותך, היא שכנה שלי אני אוהב אותך. משה ועקנין:

אישור הארכת שירות אושר. הארכת שירות לשלושה עובדים הארכת שירות  גו' ניסימוב:

 ד?מי בע

 יש עובדים שההמלצה היא שלילית. תמר גרוסמן:

 זה משהו אחר. גו' ניסימוב:

 סליחה, סליחה. עופר לוי:

 אישור המלצות הוועדה לסיוע בדיור

 אצלכם בחומר מי בעד? פה אחד. גו' ניסימוב:
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 המלצות הוועדה להעסקה נוספת

 המלצות הוועדה להעסקה נוספת.  גו' ניסימוב:

 נכון. 3ה הועדה לא ממליצה לחלק מהעובדים. רשום גם מה הסיבה, פ   ינאי:-דנה אורן

 לא אחד כן. 3  גו' ניסימוב:

 יש ועדה שהחליטה זה ועדת מסמכים פנימית.  דובר:

 אני מקווה שהחרדת קודש הזאת תשתמשו בה בועדה הזאת.   אורן אוריאלי:

 הציבורי. זה חרדת קודש רבה מאוד תוך שמירה את האינטרס  יהודה בן עזרא: 

 הוא אומר את זה. אנחנו סומכים על שיקול הועדה.  אורן אוריאלי:

 מי בעד אישור העסקה? פה אחד.  משה פדלון:

נושאים אחד בנוגע למה שקרה השבוע בגן פעמונית זה  2ברשותכם רציתי   ינאי:-דנה אורן

לא מקרה ראשון שבו אנחנו עדים וזה לא משנה אם זה סיבות דתיות או 

יות שאדם זר נכנס לגן ומשוחח עם ילדים, מציע להם הצעות כאלה לא דת

ואחרות, מכניס מזון, אני רואה את זה בחומרה של הכנסת מזון לילדים 

 ושידול וזה לא משנה אם זה לטובת דת או לטובת אחר.

 אנחנו מסכימים איתך היה תחקיר. איה פרישקולניק:

משה באופן אישי ביחד עם איה שכל מי אבל זה פעם שנה אני מבקשת  ינאי: -דנה אורן

שנתן לזה יד לא יקח חלק ממערכת החינוך בעיר ובכלל, זה מעשה חמור 

שהיה יכול לסכן ובנס זה נגמר בצורה זאת. והנושא השני שאני רוצה 

 לדבר ואיה אני כן אשמח לקבל תגובה.

 אני רוצה לשמוע מה היה.  עופר לוי:

 הרונים של החברה למתנ"סים הם הגיעו למסקנות איה פרישקולניק: היה תחקיר של הצ

 והם שלחו לכל ההורים את המסקנות שלהם של הגנים.  

 ינאי: ההורים לא מסכימים עם המסקנות.-דנה אורן

 האבא אמר שהוא לא בעד לפטר את המנהל. יהונתן יסעור:

שיכול  אני בעד שמי שמאפשר לאנשים זרים להיכנס לגן, לתת להם מזון ינאי:-דנה אורן

להיות אלרגי ולהיגמר באסון וזה לא אבא אחד זה גן שלם וזה לא פעם 

ראשונה שזה קורה, זה קרה גם בגן ראם, אני לא חושבת שאנחנו צריכים 
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 להפקיד את האחריות של הילדים.

 איה פרישקולניק: החברה למתנ"סים חידדה נהלים.

ו אדם לא ימצא את עצמו לחדד נהלים ברמה שבמידה וזה קורה אות ינאי: -דנה אורן

במערכת החינוך. נושא שני זה נושא שדיברנו עליו משה זה הפרסום אני 

לא יודעת אפילו איך לומר של בריכת נורדאו אני לא יודעת מי אחראי 

לזה, טוב עשית שברגע שראית את זה הורדת את זה מסדר היום אבל אני 

עיני זה משהו שהוא רוצה יותר מזה, אחד אני לא יודעת מי אחראי לזה וב

 מאוד, מאוד חמור.

 שקולניק: אבל די, דנה איך שראינו את הפרסום אנחנו הורדנו את העניין הזה. אני יאיה פר

רוצה שהיא תדע שאם היא מעלה נושאים שדנו בהם וטיפלנו בהם מה יש 

 לעלות את זה שוב פעם.

 איה אני אסביר מה. ינאי: -דנה אורן

 ה משודר יש פרוטוקול, זה הזכות שלה.זה מצולם, ז משה ועקנין:

איה אני אסביר לך מה החשיבות היא זה לא רק שראש העיר ופרגנתי לו על  ינאי:-דנה אורן

זה בכל מקום, לא רק החשיבות שראש העיר הגיב נכון אלא לראות איך 

דברים כאלה לא קורים בשנית. אני יכולה להגיד לך שבמעבר על אתר 

לה של מגדריות שצריך לשים לדברים האלה אנחנו העירייה יש סממנים כא

בעידן חדש, ואני הייתי מבקש לעבור על כל חומרי ההסברה ועל כל 

 ולראות שזה לא קורה בשטח. האירועים

 תודה. משה פדלון:

מילה אחת, לראש העיר יהונתן, עופרה מילה אחת, מילה אחת חברים, אני  משה ועקנין:

תי מכתב לראש העיר ולמנכ"ל לפני שבוע רוצה לציין במועצה, אני העבר

ימים לגבי חגי תשרי היערכות בבתי כנסת אני מבקש שזה יטופל בועדה עם 

כינוס שנעשה היערכות לקראת החגים תודה רבה. זה חגי תשרי, כיפור ראש 

 השנה סוכות.

יש חברים שלא רוצים שנטפל במצוקים, קריסה של המצוק בחוף פולג, חשש  משה פדלון:

ודים כוחות הצלה במקום. יש קריסה של המצוקים בחוף פולג יש לכודים ללכ
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ויש כאלה שלא רוצים שנטפל במצוקים. אני רוצה להודות לאנשים יקרים 

בעירייה במיוחד לששון העוזר שלי, .. שעובדים לילות כימים כדי לסייע 

לתושבים במצוקה וששון דיווח לי שחולקו היום חוברות נחטפו, ששון ישר 

 כוח. תודה רבה לכל מי שהשתתף בישיבה הזאת. 

 תודה לכולם. גו' ניסימוב:

 

 

 

 

 

 

 -סוף הישיבה

 


