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 משה ועקנין   מאיה כץ    סיצבי וי

 אלעד צדיקוב   איל פביאן    יהונתן יסעור

     איתי צור  גרי גוזלןאברהם     רונן וסרמן

 דניאל אייזנברג  אורן אוריאלי  גרוסמןלרמן תמר 

 מאיה כץ  דנה אורן ינאי    ירון עולמי

 יריב פישר

 

 סמנכ"ל פרויקטים     אהוד לזר

 

 :Zoom-נוכחים ב

 מנכ"ל העירייה     יהודה בן עזרא
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 אוםימנהלת מח' ארגון ות     רינה זאבי

 מנהל אגף שאיפ"ה     רוני גאון

 מנהלת מח' ועדות עירוניות     מישל עצמון

 גזבר העירייה     רוני חדד

 ראש אגף תב"ל     שמואל עקרב

 מנהלת אגף נכסים וביטוחים    עו"ד קרין שדה

 ראש אגף החינוך    יעקב נחום

 התובע העירוני    יל רייךעו"ד אי

 מנהלת המח' לחינוך על יסודי    חגית אבירם

 מנהל ארנונה ומנהל הכנסות העירייה    שלומי אסולין

 יועמ"ש העירייה  עו"ד ענת קרן בהרב  

 

 

 סדר היום:

 פרוטוקול אישורא. 

 אש העיררב. עדכון 

 עדכון מנכ"ל ג. 

 שאילתותד. 

 עות לסדרה. הצ

 גף תנו"ס לחנוכהאו. הצגת פעילות 

 תב"רים ז. 

 2/2020החלטות ועדת השקעות בהתאם לחוזר מנכ"ל ח. 

 2021מדיניות השקעות לשנת ט. 

 לפקודת העיריות )נוסח חדש( 339בקשה למחיקת חובות לפי סעיף י. 

 הצעה לתיקון חוקי עזר הסדרת מקומות רחצה והפיקוח על כלביםיא. 

 אישור מתן תמיכותיב. 

 מלגות ייעודית למשתתפים בתכנית הסבה אקדמית בעיר הרצליה הקמת מפעליג. 
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 הארכת תקופת ההתקשרות עם חברת הביטוח "מגדל"יד. 

 טו. אישור יציאה להשתלמות

 טז. מינויים

 יז. אישור העסקה נוספת

 יח. אישור הארכת שירות

 יט. סלילת רחובות

 2021כ. תחזית ישיבות מועצה לשנת 

 כא. שונות

 

 
 פרוטוקול

 

ערב טוב חברי המועצה, מנהלי אגפים, עובדים, מכובדיי כולם. אני שמח  ה פדלון:מש

בדצמבר  22לפתוח את ישיבת המועצה, היום יום שלישי, ז' בטבת תשפ"א, 

 . אז בבקשה רינה פרוטוקולים. 2020

 

 אישור פרוטוקול א.

על ידי מר  לנובמבר, נתקבלו הערות לפרוטוקול 10אישור פרוטוקול מתאריך  רינה זאבי:

וסרמן ועל ידי מר פביאן. ההערות הובאו אליכם לעיון מוקדם, הן לפניכם. 

אם יש הערות, אם יש שאלות, צריך הצבעה לאישור הפרוטוקול לאחר 

 התיקונים.

 יש הערות לפרוטוקול? אין הערות. מי בעד אישור הפרוטוקול? משה פדלון:

 אש העיר בבקשה.פה אחד? פרוטוקול מאושר פה אחד. ר רינה זאבי:

 

 ב. עדכון ראש העיר

, שוב ערב טוב חברי המועצה. אני אתחיל עם נגיף הקורונה. נכון להיום טוב משה פדלון:

אני אתן רק נתונים,  המצב לא טוב גם ברמה הלאומית וגם ברמה העירונית.

 136מאומתים ברחבי העיר. היום אנחנו עם  84ביום חמישי האחרון היינו עם 

. זאת אומרת, אנחנו 5.33היינו עיר ירוקה, עברנו לעיר צהובה, מאומתים, 

זה  10עד  7.5-זה כתום, מ 7.5עד  6-, מ6לקראת עיר כתומה שהמספר הוא 

אדום. אנחנו ממשיכים בהסברה, אנחנו אתמול ערכנו פאנל של רופא יחד עם 

ך העירייה, ונכנסו לצפייה מאות תושבים. לאחר מכן תושבים מומחים מתו
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סו לאותו פאנל שהקמנו והיו אלפי צפיות. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים נכנ

ביום שישי האחרון תגברנו את הבדיקות, ביצענו בבית  בפעילות ההסברה.

בדיקות ביום שישי הקצר. אתמול ערכנו  910בדיקות קורונה,  910קינן 

גם מחוץ להרצליה,  ,תושבים 300-בדיקות במתחם נווה ישראל, הגיעו כ

ביום רביעי אנחנו שוב פותחים את מתחם בית קינן לבדיקות קורונה.  ומחר

לפי המומחים, הקורונה מגיעה מחוץ, מאותן, מאבו דאבי ומאותן ארצות 

שהמצב שם קשה מאוד, ולכן החליטה הממשלה שכל מי שמגיע לארץ יכנס 

מהר מאוד לבידוד והחשש הוא מאותה מוטציה שעליה מדברים. אז כאמור, 

ם יד על הדופק ואנחנו נערכים בהתאם אני מעריך שבימים הקרובים אנחנו ע

יתקבלו החלטות קשות וקיצוניות ולזה אנחנו נערך, והפגיעה בראש 

ובראשונה היא בילדים ובמוסדות החינוך. אני רוצה לבוא ולומר שגם המצב 

הכלכלי של התושבים, המצב של חלק מהתושבים נעשה קשה וישנים מקרים 

מאוד כואבים, ואני מעורב בכל ובכל מקרה ואנחנו עושים הכל  מאוד קשים,

חבילות מזון למשפחות נזקקות  250כדי לסייע. רק מחר אנחנו מחלקים 

פרטי מזון, הכל מכל כל. אין ברירה, אנחנו כרשות  40כאשר בכל חבילה כזו 

עצובים עד מאוד. היה מקרה, ואני צריכים לסייע והמקרים, מגיעים מקרים 

 4את זה בלי לחשוף שמות, שאישה נורמטיבית ממרכז העיר, אישה,  אומר

ילדים בבית, נתפסה בסופר המרכזי פה שלקחה מצרכים לשבת, והמזל שאני 

לפני כשבועיים הייתה לי שיחה עם מנהל התחנה על תיאום ציפיות, וביקשתי 

ממנו, ארז אם נתקל או מובא לידיעתך שמישהו נכנס לסופר ולקח מצרכים, 

עשה לו נו נו נו ותודיע לנו, ואכן ביום שישי הקרוב מנהל הסופר התלונן על ת

מקרה. האישה, נלקחו ממנה רק הפרטים, המפקד התקשר אליי ומה 

שהצעתי לו שהשוטר שעצר אותה יגיע לסופר הקרוב, ושם מחכים להם 

ארגזי מצרכי מזון והביא את זה לאישה לקראת  3מצרכי מזון. השוטר לקח 

שגם  80שני נתפסה ניצולת שואה בת כן, נחזור לאותו שבוע, ביום שבת. ל

לקחה מזון ללא רשות מהסופר, לא שילמה. שוב, קיבלה נו נו נו ואנחנו 

מסייעים. אני אומר, המצוקות גדולות, אנחנו ירדנו עד לרזולוציה שאנחנו 

מסייעים למשפחות לקנות נעליים לחורף. איך אני יודע? החורף הקשה לפני 

כשבועיים, תלמידים הגיעו עם נעלי אצבע קרועים וילד שמגיע עם נעלי אצבע 

קרועים, אנחנו מקבלים דיווח מבית הספר ומתחילים לטפל, והטיפול הוא 

לשלוח אותם לחנות הכי קרובה, לשלם, ודרך העמותה שלנו אנחנו משלמים 

לחזור  לספק. אני אומר את הדבר הזה כיוון שהמצב הולך ומחריף, אני רוצה

מנות המזון שמחולקות מחר, ביום חמישי עמותת מתנדבי  250-לזה שמעבר ל

מנות חבילות מזון. זה מעבר לאלפי מנות חמות,  280הרצליה מחלקות 

ארוחות שכוללות בשר, פחמימות, ירקות ולחם שמחולקות לתושבי העיר. 
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אנחנו מסייעים למאות רבות של משפחות, אנחנו רשות טובה, רשות 

בלת החלטות אמיצות כדי לסייע לחלש. אני רוצה להזכיר שחילקנו שמק

מחשבים  324מאות מחשבים לילדים, השבוע קיבלתי ממשרד החינוך עוד 

 120לתלמידים ביסוד, וקיבלנו היום ממשרד ... הממשלה הקצאה לעוד 

מחשבים. כלומר, כל הילדים שיד ההורים אינה משגת, יהיה לו מחשב אישי 

ול לקחת אותו הביתה וכך אנחנו מצמצמים פערים. אנחנו, חדש שהוא יכ

כאמור, כרשות ערוכים לכל המצבים ואנחנו נמשיך לסייע. הקווים הם קווים 

משפחות  4,000-פתוחים וזה מעבר לעזרה של הרווחה. ברווחה יש לנו כ

נתמכות, יש להן את הסל. שאני מדבר על עיקר הסיוע על אותן משפחות 

 זאתאנחנו מסייעים ונמשיך לסייע.  ןאו באבטלה, ולהשנמצאות בחל"ת 

אומרת, כל המצוקות מגיעות ומטופלות ואנחנו לא מתחקרים ולא שואלים 

קיבלו את שלהם  98%פספוס, לפחות  2%למה, למה אתה צריך. גם אם יש 

וכאמור אנחנו נמשיך עם זה. השבוע חילקנו לתושבים יקרים את יקיר העיר 

רים לערוך טקס מכבד מכובד אבל בגלל מגבלות הקורונה הרצליה. היינו אמו

סגני ראש עירייה וגם ראש עירייה הגיעו לבתים. נתנו את התעודות, נתנו זר 

פרחים, לפי הדיווחים שקיבלנו היה מאוד מרגש ובאמת יישר כח גם לאף 

תנו"ס ולכל סגני ראש העיר והעוסקים במלאכה, ואנחנו כן נתכנן את הסבב 

. אני רוצה לשתף אתכם בבעיות שיש לנו. משרדי 2021-עיר לשל יקיר ה

הממשלה לא מתפקדים כבר למעלה משנה וחצי, וזה משפיע על מימוש 

הסכמים והתחייבויות כגון חיבור המט"ש לשפדן, הקצאות תקציב לכיתות 

לימוד לבניית בתי ספר חדשים, ואני כבר נתתי הנחיה חברים. אין מנוס 

ם נקבל או נקבל את הכסף באיחור. רק לסבר את מלהתחיל לבנות גם א

בתי ספר חדשים, אמורים להקים עשרות גני  5האוזן, אנחנו אמורים להקים 

ילדים, ומי שיודע, האחריות על החינוך בעיר זה על משרד החינוך, על 

הרגולטור. כאמור, הייתי אצל שר החינוך, הפנה אותי לשר האוצר, שר 

נוך וכך הדברים ... כשאני פונה לשרת התחבורה האוצר הפנה אותי לשר החי

מפנה אותי  רמ"י"הרב מכר" היא מפנה אותי לרמ"י העדה, על הגשר, גשר 

לאוצר. אין עם מי לדבר ולכן צפוי לנו קשיים בביצוע של פרויקטים, 

אנחנו הקמנו גם הפרויקטים ימומשו אבל נצטרך להכניס את היד לכיס. 

בעמותה שנקראת "בני הרצליה", ורה ארגון  צוות שבודק ועושה רה ארגון

מחדש, הגיע הזמן להתאים את הארגון הזה למציאות המשתנה. יש צוות 

שכולל רואי חשבון, כלכלנים, אנשי ארגון, ואני מקווה שבחודשים הקרובים 

נקבל מסקנות וכבר ניישם את הממצאים. בשבועיים האחרונים היו שני 

מחים, מה שקרה בהרצליה, מומחה אחד מופעי גשם קיצון ולפי דעת המו

-שנה, המומחה השני אמר שזה מקרה אחד ל 100-אמר שזה מקרה אחד ל
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מילימטר, ולפי לא  120שנה. בשעתיים ירדו בהרצליה באופן מוסמך  130

מוקדים היו לנו  12-מילימטר גשם, וזה הביא אותנו שב 150מוסמכים גם 

שתחקרתי, הקמתי צוות פעולה בעיות. תחקרנו את המוקדים האלה, לא רק 

מוקדים פתרנו את הבעיה, הבעיה המרכזית  10-שכולל את אנשי המקצוע. ב

היא ברכבת. היום נפגשתי עם מנכ"ל הרכבת עצמו אישית, הבטיח לי שכבר 

בתחילת האביב הם יחפרו את אותו מובל גדול מ, מה שנקרא מתעלת גליל 

ר המים מגיעים לרכבת הם ים לצד השני שלי המסילה. רוצה לומר, שכאש

, נכנסים לתחנה over flowנתקלים בקיר ומה שקורה, המים הנותרים, יש 

כיוון ם, זורמי וכל היתר נעצרים עד נווה ישראל. המים לא הולכים, לא

 1.5סנטימטר וצריך להכניס קוטר של  40שמתחת למסילה קוטר הצינור הוא 

כאמור, הרכבת הבטיחה לטפל  מטר. אז 2.5מטר שיגיע לצינור שלו, שקוטרו 

 בזה ואני מקווה שבקיץ הבא הרכבת,

 ?2020זה אושר לה לתקציב  דנה אורן ינאי:

 לא, זה על חשבונם. משה פדלון:

 ... 1-העבודות יתחילו ב דובר:

 יש גם תקציב לזה? דנה אורן ינאי:

ור של מטר מכל צד זה בסטט 30-ודאי, יש תקציב, כל מה שקשור למסילה ו משה פדלון:

הרכבת, זה לא נמצא בקו הכחול שלי. האחריות והסמכות היא שלהם, גם 

היום שהם שמים מתקן אופניים המתקן אופניים שלהם. הרכבת היא רשות 

עצמאית, היא לא קשורה אלינו. אנחנו כן סייענו במתן היתרים ועם כל 

 אבל כאמור,המשמעויות, 

 אבל משה, יונתן יעקובוביץ':

מה שאני הנחיתי היום, אני הולך לקיים דיון דחוף. אנחנו בנינו תכנית  .דקה משה פדלון:

שנים וביקשתי  100-שנה, ביקשתי שיתקנו את התכנית ל 50-אב לניקוזים ל

-', להקדים את זה כבר ל24', 23, 2022להקדים את כל התקציבים. אם תכננו 

ותן נקודות '. כלומר, אנחנו נבוא, נמצא את מקורות התקציב כדי לטפל בא21

בעייתיות עכשיו ומיד. אין מה לעשות, החורף הוא קיצון, מזג האוויר השתנה 

בכל העולם, אנחנו רואים את זה. לא רק הרצליה הוצפה, כל הרשויות, אין 

 15%-מה לעשות. יש רשויות שבונות בלי חלחול, אנחנו עוד מבקשים את ה

גמרי. אבל כאמור, חלחול בבניינים, אבל יש מקומות שאין חלחול ל 20%

אנחנו לוקחים את זה כיעד מרכזי, כמו שלקחתי את החינוך והתחבורה כיעד 

מרכזי, גם סוגית הביוב הולכת להיות יעד מרכזי ונצטרך להתאים את עצמנו 

 ...למציאות שמשתנה בקצב 

רק הערה קטנה. אני מסכים איתך לגמרי לגבי העניין של האחריות  יונתן יעקובוביץ':

ת של הרכבת אבל האחריות והסמכות של הרכבת שבונה מתקן והסמכו
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אופניים, זה לא משליך על שאר העיר. ברגע שהסמכות והאחריות של הרכבת 

משליכה על שאר העיר יש לעיריית הרצליה את היכולת לבוא ולדרוש דברים. 

אתה לא יכול לדרוש מהם לשים מתקן אופניים כי זה שטח שלהם, אבל ברגע 

ים שם את הצינור שצריך שמציף לך שכונה שלמה, יש דרכים הם לא שמש

 משפטיות, יש דרכים תכנוניות.

המנהלים הכי בכירים ברכבת כל  20תאמין לי, יונתן, אני נפגשתי בתחנה עם  משה פדלון:

 אבל לפני חודשיים וחצי, 2013-פעמים מ 4או  3שנה 

 ה מה שאני מנסה לומר.יונתן יעקובוביץ': אבל צריך אולי לנקוט בדרך אחרת, ז

עם מנכ"ל הרכבת ופתחתי את  zoomלפני חודשיים וחצי הייתה לי פגישת  משה פדלון:

השיחה, אמרתי לו מיכה, תערך עם צוותים שלך להצפת הרכבת בקרוב, 

וצדקתי. היום הוא אומר, אני הולך לדבר הזה, הציגו לנו תכנית ובאפריל 

ר שוב, הרכבת היא עצמאית, אין לי יתחילו לעבוד, אין מה לעשות. אני אומ

 סנקציות, אני רק יכול לבוא ולצאת איתו למלחמת עולם,

אז אני חושב שכמו שתושבי הרצליה היו יכולים להגיש תביעה ייצוגית נגד  יונתן יעקובוביץ':

גוף הרכבת אז אני חושב שגם עיריית הרצליה, עיריית הרצליה בסופו של דבר 

דרכים משפטיות. מציע לבדוק את זה, אפילו אם משפטי שיכול לפעול גם ב

זה ברמה של ללחוץ אותם לעשות את הדברים יותר אבל אני מקבל את מה 

 שאתה אומר.

 תראה, היו זעזועים ברכבת, לא היה שם מנכ"ל הרבה זמן, היו זעזועים. משה פדלון:

 כל שנה יש שם זעזוע. יונתן יעקובוביץ':

מבין עניין, ישבנו איתו גם על התחנה המערבית של גבול  הגיע מנכ"ל רציני, משה פדלון:

רעננה הרצליה, אנחנו הולכים לפתור את הבעיה. הקימו תחנה שהיא היום 

 פיל לבן, אנחנו הולכים לקדם גם את התחנה הזאת.

ורק עוד הערה לגבי, תראה, זה שהגשם שיש לנו השנה וגם הגשם שהיה  יונתן יעקובוביץ':

פעם שובר שיאים מחדש זה כבר נהיה מגמה. אנחנו כל  לנו שנה שעברה כל

שנה רואים, בוא נקרא לזה מצבי מזג אוויר קיצוניים שהופכים ליותר ויותר 

קיצוניים וכנראה שגם בשנה הבאה אנחנו נתחיל לספוג את הגשמים העזים 

האלה, אבל רציתי לתת הערה בקשר לעניין הזה של החלחול שזה מאוד נכון 

ר, אבל לצערי אנחנו בתור עירייה גם אנחנו עוצרים את מה שאתה אומ

החלחול. אתה תראה הרבה שטחים, מה שנקרא גינות שפשוט הפכו אותן 

הדבר הזה מונע חלחול בסופו  לדשא סינטטי, מתחת לדשא סינטטי יש בטון.

 של דבר.

תראה, בוא תיקח את גליל ים החדשה, בוא תיקח את ראש העין החדשה.  משה פדלון:

דונם ובוא תראה בין הבתים כמה שטח פתוח או כמה  200ניתי פארק של ב

 20%, במינימום 20% 15%-אדמה יש. אנחנו מקפידים בועדה לא פחות מ
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 חלחול.

ואני מברך על כך ויכול להיות שצריך לחשוב על יותר אחוזים, אבל אני  יונתן יעקובוביץ':

חים של גינות קטנות אומר לך, אפילו בשטחים שלנו שזה איי תנועה, שט

בתוך מגרשי חניה וכדומה, מבטנים אותם לחלוטין, מכסים את האדמה 

 בבטון בשביל לשים את הדשא הסינטטי,

אצבעות, בכמה  10-במקומות, אני אומר לך, אני יכול לספור את זה ב משה פדלון:

 מקומות שמו פיסות של דשא סינטטי.

 את הכל ביחד, זה המון, משה תאמין לי.יונתן יעקובוביץ': זה המון, אם אתה מצרף 

בוא ניקח את שני הפארקים שלנו, אין דשא סינטטי אחד. אם אתה עובר  משה פדלון:

 היום בעיר ...

יונתן יעקובוביץ': כן, אבל הפארקים לא מונעים את החלחול. אתה צריך שיהיה לך חלחול 

, תראה מה בסופו של דבר בשטח הבנוי ובתוך השטח הבנוי זה אפילו לקחת

עושים למשל בהולנד, לוקחים ריצופים שלמים של חניות ועושים שם 

אפשרויות חלחול איפה שיש לך מקומות חניה. תחשוב עכשיו ברחוב סוקולוב 

שאתה לוקח את כל החניות בצד ומאפשר למים לחלחל דרך המקום של 

 החניות. צריך לחשוב על זה מה שנקרא, קצת מחוץ לקופסא.

יונתן אני אומר שוב בישיבה הזאת, נושא ניקוזים הולך להיות יעד מרכזי  משה פדלון:

כבר בחודש הקרוב ובשנים הקרובות. נושא שהוא, צריך לקחת אותו בחשבון 

 ת המשתנה ...ושוב, מזג האוויר השתנה וצריך להתאים את עצמנו למציאו

יין של "בני סליחה שאני מתפרץ, פשוט מקודם אמרת גם עם הענ יונתן יעקובוביץ':

הרצליה". אני מברך על הועדה הזאת, אנחנו ישבנו פה בישיבת מועצה 

הקודמת וכבר אמרו שיכנסו את הועדה. אני מבין שהועדה אפילו לא 

 התכנסה,

 לא, אותה ועדה התכנסה כבר מספר פעמים,  משה פדלון:

 פעמים.  5 דובר:

 פעמים, תאמין לי, 5 משה פדלון:

 יי אז אני בתור דירקטור ב"בני הרצליה" לא מודע לעניין הזה.יונתן יעקובוביץ': אוק

גם יזמנו לא, לא קשור לדירקטור, הבאתי אנשים מבחוץ בלתי תלויים והם  משה פדלון:

 חברי מועצה.

יונתן יעקובוביץ': אז אין בעיה, אפשר גם לפזר את הדירקטוריון מבחינתי. זה בסדר, כי גם 

 שקורה שם. כאילו זה לא, ככה אנחנו לא מעורים בשום דבר

יונתן אני מכבד את הדירקטוריון, הכל ממשיך לעבוד. הבאתי אנשי מקצוע  משה פדלון:

 מבחוץ ...

יונתן יעקובוביץ': מה שאני רק מנסה לומר, אין לנו כמה חודשים בשביל להסדיר את 

 הבעיות שם, צריך לעשות את זה יותר מהר.
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פעמים, הספקנו להיפגש רגע, אנחנו נפסקים  5כבר אני אגיד, אנחנו נפגשנו  אהוד לזר:

כל שבוע שעתיים ובאמצע העובדים עובדים. נפגשנו גם עם מנהלי ענפים, 

נפגשנו גם עם ההורים, נפגשנו גם עם המטה. אנחנו עכשיו בשלב הלימוד של 

החומר, בישיבת מועצה הבאה בינואר אנחנו גם נביא ממצאים ראשונים 

 ליך מהיר. אנחנו סימנו,ואבני דרך לקידום תה

 אנחנו ננחה לזמן חברי מועצה שיכולים להשפיע ... משה פדלון:

יונתן יעקובוביץ': כן, זה לא, אהוד נראה לך הגיוני שאני בתור חבר ועד לא מודע לזה ש... 

 פעמים? 5נפגשים 

 נקרא לכם.בוא נדבר אחר כך על האינטראקציה הזו אבל אנחנו, בשמחה  אהוד לזר:

ן יעקובוביץ': אני אומר לך, זה לא שאני נמנע מלקבל את זה, אני גם אפילו נמצא בקשר יונת

עם, יכול להיות שזה אשמתו של עופר או של מישהו אחר, אבל לא יכול 

להיות שמתקיימים הדיונים האלה וחברי הועד בכללותם לא יודעים. אם אני 

 היחיד אז אני כמובן מושך את מה שאמרתי.

ז אני יכול להגיד שמנכ"ל העמותה יושב בועדה הזו ואם הדברים לא תווכו א אהוד לזר:

לדירקטוריון אז האחריות עליי ואני אדאג לתיווך הזה, ואני אדאג לקרוא 

 לכם.

בכוונה הבאתי אנשי מקצוע מבחוץ לקבל תמונת מצב מלאה ולבנות הכל  משה פדלון:

 מחדש, מהמסד ועד הטפחות. אני סיימתי.

רגע משה, אפרופו הצפות, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת להודות.  אי:דנה אורן ינ

צלנו בשכונה הוא מספר מקרים של הצפות מאוד חריגות בבתים כתוצאה א

מבעיות סביבתיות. אני רוצה להודות לששון שעמד שם ולא זז ולא נח מספר 

 ימים עד שהוא לא טיפל בבעיה. תודה רבה. 

לכל המנהלים והעובדים הנוגעים. העובדים יצאו בלילה, בכל צריך להודות  משה פדלון:

שעה יצאו בכל הימים, טיפלו, ליוו וסייעו, וכל מי שנפגע בשיטפון גם יקבל 

פיצוי בהתאם. יקבל פיצוי מחברת הביטוח או מאיתנו. מיפינו את הבתים 

שניזוקו והם יפוצו בהתאם לחוק, בהתאם להנחיות, להנחיה שלי. ביצענו 

אישית עוקב אחרי זה שעד האחרון התושבים יקבל את הפיצוי המגיע, ואני 

אין מה לעשות. אבל באמת להודות לעובדי העירייה, אנשים יצאו, יש 

שעות רציף בלי שינה ועל כך יישר כח לכל  48מנהלים ועובדים שעבדו 

 העושים במלאכה.

 רציתי למסור לששון את התודה. צבי וייס:

 ור גם ...אנחנו נמס משה פדלון:

 , הוא שומע אותך ...zoom-הוא מקשיב בדנה אורן ינאי: 

יש את ששון, יש את חומי ויש כספי, ויש את טל גרניט ויש את ... יש אנשים  משה פדלון:

 טובים בארגון.
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יש המון המון אנשים, עשרות אנשים עבדו פה, נרטבו, עבדו בלילה, ביום,  אהוד לזר:

. באמת לא קל, ובאמת יישר כח גדול להרבה בשבת ועשו פה עבודה מדהימה

מאוד עובדים, להרבה מאוד צוותים, כולם עושים הכל אומר ראש העיר 

 ובאמת בעניין הזה הם עשו הכל.

 הייתה פגיעה בנפש. זה הכי חשוב. טוב, בבקשה המנכ"ל.והכי חשוב, לא  משה פדלון:

 מנכ"ל, עדכון מנכ"ל בבקשה. רינה זאבי:

 

 ג. עדכון מנכ"ל

שלום, ערב טוב לכולם. דיווח של אגפי העירייה, דוברות העירייה, קורונה,  יהודה בן עזרא:

המשך טיפול והסברה, העלאת קמפיין שילוט "מסכות יש לעטות". עריכת 

הרפואי פרופסור אדלר, והצוות  ץעם ראש העיר ועם היוע liveמפגש פייסבוק 

מתחמי  מצב הקורונה בעיר.שעה שעה ב ,שלנו, צוות "ברקת" שמטפל יום יום

בדיקות לסביבה הקרובה, קמפיין בדיקות לחוזרים מחו"ל ועוד. סיוע 

למחלקת הספורט לתקשור קמפיין פנימי לעובדי העירייה לעידוד עלייה 

המנהל הכספי  .במדרגות הבניין ושילוט לתקשור יום המורה. המנהל הכספי

ת התקציב שעבר את עבד בחודש האחרון יחד עם כל אגפי העירייה בהכנ

ועדת הכספים, וביום ראשון הקרוב יגיע למועצה. עיריית הרצליה קיבלה 

מעלות" פרסום אישור דירוג האשראי של העירייה, והעירייה  S&Pמחברת "

בתחזית יציבה. זה קרה כתוצאה  Aלמרות הקורונה דורגה שוב בטריפל 

שהיו לעירייה,  מהתנהלות פיננסית שקולה וזהירה, למרות ההוצאות הרבות

מיעוט של ההכנסות בשל הקורונה, ועל כך תודה לכל אגפי העירייה, לחשבים 

והמנהל הכספי, וכמובן בראש ובראשונה לראש העיר שהוביל את כל 

המערכת הזאת. אגף תב"ל, כבר התייחס ראש העיר. בשבועיים האחרונים 

ומספר גדול  חווינו שני מופעי גשם חזקים במיוחד והאגף עם צוותים מאוד

 של עובדים, היו בשטח, עבדו קשה בימים ובלילות ומנעו ככל שיכלו נזקים

והכל, והצליחו להתגבר על הרבה תקלות גם כתוצאה מהיערכות מוקדמת 

של הנזקים וההצפות שהיו. האגף  live-נמנעו נזקים גדולים וגם בטיפול ב

סטרוקטור, נערך לביצוע סקר תחזוקה בבתי הספר על ידי אדריכל וקונ

במטרה להקים תכנית רב שנתית בשיפור שינויים, בבינוי להתאמה פדגוגית, 

תוספות בניה וסדר עדיפות. הצללות מעל מגרשי ספורט הותקנו בבתי הספר 

 "אלון", "ויצמן", "נבון", "לב טוב". אני חושב שדנה יודעת ...

 בטח, על כל עמוד. דנה אורן ינאי:

לו היתרים גם ל"גורדון" ול"סמדר" וזה באמת עבודה יפה מאוד יהודה בן עזרא: ... והתקב

שאגף תב"ל הוביל. אגף הביטחון והפיקוח. עובדי האגף ... את המאמץ 
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העירוני לשמירה על רמת תחלואה נמוכה, זאת באמצעות אבטחה ושמירה 

על הסדר במתחמי הבדיקות השונים, סיוע וחלוקת מזון וביצוע אכיפה 

ובדי האגף היו שותפים גם בטיפול בהצפות שהיו לנו. במרחב הציבורי. ע

האגף החל בעבודה לקידום מכרז לאכיפה באמצעות מצלמות הן בתחומי 

החניה והן בתחומי התחבורה הציבורית. מדובר במכרז מורכב מאוד ותהליך 

פעילות הדבר יביא להגברת הכנתו ייערך מספר חודשים. אנחנו מקווים ש

בנושא תכנית  zoomהתקיים כנס מוצלח באמצעות  באכיפת הנושאים האלה.

המתאר באזור התעשייה. שכונת נווה ישראל נמצאת בשלב היתרים בכלל 

ביצוע. שיכון ויצמן בתכנון מפורט לקראת כנס תושבים. יד התשעה, המשך 

עבודה מול המתכננים במטרה להתקדם עם התכנון. המשך קידום בניית 

ת היתרים. תכנית אב לניקוז, מטרת מוסדות חינוך מתבצעת עד להחל

פתרונות נקודתיים לכשלים והסופות האחרונות, גם על זה המנהל עובד, 

והמנהל עובד גם על תכנית ... בקו המטרו בשיתוף רשויות השרון, לקידום 

פרויקט ביצוע "אופני דן" במקטעים, קידום מהיר לעיר. בפיקוח על הבניה 

ר חריגות בניה. עמדנו בדרישות נחתם הסכם חשוב מאוד לביצוע סק

ובתנאים שגם המדינה הציבה לנו והסקר הזה הולך להתבצע. אגף תקשוב 

מערכות מידע. הושלמה פרישת מצלמות אבטחה באגף תב"ל. הושלמה 

 17ף על כיתות בתיכונים לצורך הלימוד המקוון, בנוס 40-התקנת מצלמות בכ

אגף החינוך ומנהלי בתי  שהותקנו לפני כן. הכל בשיתוף פעולה צמוד עם

לקראת סיום פרישת סיבים על הציר של הרב קוק, מה הספר. אנחנו נמצאים 

שיחבר את אגף תב"ל לבניין העירייה בסניף שלנו במקום "בזק", כולל חיבור 

מוסדות עירוניים שנמצאים על התוואי ומצלמות בצמתים, וייתן מענה 

ף החינוך להיערכות לרישום לאכיפה השמאית בעיר. האגף נערך יחד עם אג

המקוון לגני ילדים ולכיתות א'. אגף הרווחה, כפי שציין ראש העיר, יש לנו 

מצוקות רבות בעיר ואגף הרווחה מטפל בכל הקשישים וניצולי שואה, 

ומשפחות שהצטרפו למעגל המצוקה לצערנו, ומטפלים בכולם ככל שאנחנו 

עבודה שאיפ"ה, המשך יכולים. אנחנו עושים בתחום הזה הרבה. אגף 

במגבלות שגרת קורונה. גם אגף שאיפ"ה היה קשור להתגייסות הכלל 

עירונית לטיפול בסערות, טיפול בנזקי גינון, נפילות עצים. תגבור ניקיון לפני 

ובמהלך הסערות. התחלנו בשתילת פרחי עונת החורף ברחבי העיר ואנחנו 

תחנות הצלה  2נה היו תחנות הצלה לחורף. עד לפני ש 3מפעילים השנה 

והשנה הוספנו תחנת הצלה שלישית. אנחנו נערכים ואנחנו הולכים לקיים 

דיון מקיף בראשות ראש העיר על היערכות לשנת שמיטה. האגף עסוק 

תחנות  12בתהליך הכנת מכרז לאריזות פלסטיק וקרטונים, והאגף החליף 

בהמשך תהליך אוטובוס ישנות לחדשות. אגף החינוך. אגף החינוך נמצא 
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שינוי אזורי רישום וכתוצאה משינויים דמוגרפיים וטופוגרפיים בעיר. אגף 

החינוך יחד עם הפיקוח בודקים התאמה בקליטת תלמידים ומעברם בין בתי 

הספר משכבות ו' לחטיבה, מחטיבה לתיכון. האגף עסוק בתהליך איתור 

"סמדר", שלב ראשון בבית ספר מנהלים לבית הספר הדמורקטי שיוקם ב

והאגף עסוק יחד עם אגף תב"ל וגורמים נוספים בבניית בית ספר בפארק 

לנובמבר התקיים יום המורה, הרשות המקומית בשם  10הרצליה. בתאריך 

... לכל אנשי החינוך כאות ראש העיר וסגנית ראש העיר לענייני חינוך, חילקו 

. ממש הצדעה הוקרה לעשייה ... ואיכותית והתגייסות בתקופה כה מורכבת

לאנשי החינוך. אגף תנו"ס ממשיך באירועים בהתאם לתו הסגול. בשבוע 

 4ובשבוע הבא יתקיימו  "בפארק"אתחנתא תקיים פעילות של תהאחרון 

ימים של דרייב אין בחניון של המרכז הבינתחומי. שני סרטים ביום, סרט 

ת אחד לילדים וסרט שני יותר מאוחר למשפחות. פיתוח עסקי, הרצאו

לעסקים בתחום המכירה והשיווק הדיגיטלי. חיבור עסקים לפרויקט 

, קידום פרויקט הזירה העסקית עם משרד הכלכלה אתחנתא בפארק""

לקידום פרויקט מנהלי רכש ואינטגרציה בין אזורי המסחר בעיר. הקמת 

קמפיין לעידוד רכש וצמיחה מקומית עם הדוברות יתחיל בשבועיים 

כה שיתקיימו בשיתוף אגף תנו"ס. רק על מנת לסבר הקרובים ואירועי חנו

את האוזן, על פי ההחלטות שהתקבלו כאן אנחנו הקדמנו תשלומים לעסקים 

יום, הם לא מחכים  90שקל. הם לא מחכים  5,000,000שבעיר בסדר גודל של 

שקל  5,000,000יום, ואנחנו בסדר גודל של  30יום ואפילו לפעמים גם לא  60

ם קיבלו. ועדות, היום הבינלאומי לציון המאבק לאלימות נגד עסקים מקומיי

נשים. מועצת הנשים בעיר בסיוע יועצת ראש העיר למעמד האישה הקימו 

נשים שנרצחו בשנה האחרונה בכמה  20מיצג אנדרטאות מודעות אבל של 

מוקדים בעיר. המטרות האלה עשו את שלהן מבחינת העברת המסר 

מד ראש העיר וסגנית ראש העיר לציון היום בו לתושבים. יתקיים טקס במע

נרות לזכר הנרצחות בעשור האחרון,  200הדליקו העובדות והעובדים מעל 

נשים קץ לאלימות" להעלאת מודעות, מספרי טלפון, חולקו ברחבי ומדבקת "

"הכי , העיר. היום הבינלאומי לאנשים עם מוגבלויות, ציינו מספר אירועים

לה סגול", "תערוכת גיבורי על" ואחד השיאים, חלוקת שווה בהרצליה", "לי

רמפות להנגשה בבתי הספר בשיתוף בית ספר "מפתן". משהו מאוד פשוט 

שלא תארנו לעצמנו כמה פשוט לעשות את הדבר הזה, אבל כמה הדבר הזה 

יכול להועיל ולסייע לנכים על כיסאות גלגלים, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות 

. תינוק. זה ממש פרויקט, זכה להצלחה גדולה מאודגם אנשים עם עגלות 

רבינוביץ'. -התקיימו הרצאות בבית קינן של ליהי לפיד, של חגית רון

בהרצליה מוזכרת בכל מקום במודעות הגבוהה שלה בקבלת השונה ואת בית 
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ספר "אופק" בו לומדים הילדים. נערכו גם הרצאות בתחום הזה לעובדי 

ותודה רבה לכל אגפי מחלקות העירייה על הפעילות העירייה ועוד היד נטויה, 

היפה שלהם, במיוחד בתקופה קשה זו של הקורונה ונאחל לכולם בריאות 

 איתנה.

 תודה למנכ"ל. מכאן אנחנו עוברים לשאילתות. בבקשה. משה פדלון:

יונתן יעקובוביץ': רק לפני השאילתות משה, אם אפשר רק לשאול שאלה כללית. בתחילת, 

הצגנו תקציב, היה לנו איזשהו צפי להכנסות במסגרת שנת  2019נת בסוף ש

לא נראית כמצופה. יש איזושהי הערכה מה הפגיעה  2020. כמובן ששנת 2020

 ?2020בהערכות שאנחנו חווינו בשנת 

 עדיין לא, טרם סיימנו את חודש דצמבר, אני מעריך שבחודש, משה פדלון:

 ימים. 10נשאר  יונתן יעקובוביץ':

בחודש פברואר נקבל נתונים. כן בנינו תקציב אחראי, מקצועי, יסודי אבל את  שה פדלון:מ

 בקרת הנזקים נקבל בינואר פברואר.

 ?2020למה, בישיבת תקציב אנחנו לא נדע מה הביצוע של  יונתן יעקובוביץ':

 לא, עדיין לא. אתה צריך מה שנקרא הכנסות והוצאות ולאחר מכן, משה פדלון:

 קובוביץ': אני מדבר רק על ההכנסות, לא על ההוצאות.יונתן יע

 31יכול להיות שכן ניתן לקבל את הזה, אבל אני אומר שוב, ההכנסות הן עד  משה פדלון:

 אז כך ש, 2020בדצמבר 

ימים זה לא שיפילו עלינו  5בסדר, אבל אתה יודע, אם עכשיו חסרים  יונתן יעקובוביץ':

 ימים. 5-מיליארד שקל ב

 אני מעריך שבינואר כן נוכל לקבל מידע ... לון:משה פד

הישיבת תקציב זה יהיה יונתן יעקובוביץ': אם אפשר לקבל הערכה כזאת כבר לקראת 

 מצוין.

 כן, אני אבדוק עם הגזברות, אני אומר שוב, משה פדלון:

 יונתן יעקובוביץ': תודה.

הקבלות מהספקים לגבי ההוצאות רק עכשיו אתה מקבל את החשבוניות ו משה פדלון:

 וגם עדיין ...

 בסדר, עד ינואר יודעים, ינואר, משהו כזה. דנה אורן ינאי:

טוב, בואו חברים, אנחנו מכאן עוברים לשאילתות. בבקשה. שאילתה מספר  משה פדלון:

1. 

 

 ד. שאילתות

בשכונת יד  "המרכז למעשים טובים"של אייל פביאן בנושא  1שאילתה מספר  רינה זאבי:

אייל אתה רוצה שאני אקרא את כל השאילתה או אפשר לעבור ישר  התשעה.

 לשאלות?
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לא, אני רוצה שתקראי את כל השאילתה וגם תזכירי לחברי המועצה שכולם  אייל פביאן:

 קיבלו מסמכים שביקשתי להעביר להם. 

המסמכים נמצאים כנספח לשאילתה באייפדים ואני אקרא את השאילתה  רינה זאבי:

מרכז למעשים טובים" בשכונת יד התשעה פועל במקלט ברשותכם. "ה

שממוקם סמוך למגרש החניה של בית הכנסת "חללי מינכן" ובו מחלקים 

פעילים חברתיים ותיקים בשכונה, ובהם ועד השכונה פירות וירקות וארוחות 

מוכנות לאלו שידם אינם משגת. לאחרונה החלו המתנדבים במרכז בפרויקט 

פו בגדים רבים עבור משפחות נזקקות. ידוע כי מאות של "בגד לכל ילד" ונאס

נזקקים ובהם יש משפחות בעיר הרצליה מקבלים סיוע ממיזם חברתי זה 

בים מסייעים בו בהתנדבות. פעילות חלוקת הבגדים בימים אלו ועשרות תוש

נעשית גם היא מזה שנים רבות על ידי פעילים חברתיים אלה, והם מסייעים 

וספים למי שידו אינה משגת, ובין היתר עם עזרים ופריטים גם עם מוצרים נ

לתלמידי בתי הספר ועוד. פעילות זו הינה חיונית ויפה בכל שנה, אך בוודאי 

שבתקופת משבר הקורונה הקשה הפוקד אותנו. לאחרונה התפרסם כי ראש 

העירייה שלח מכתב בימים אלה ממש ל"מרכז למעשים טובים" ודרש לפנות 

בבוקר. זאת בטענה כי  8:00בשעה  2021בינואר  3-חזיתו עד האת המקלט ב

המצב הנוכחי של המקלט מהווה פגיעה משמעותית בכשירות ובנכונות 

המקלט לשמש את ייעודו בשעת חירום. זאת כאשר בו בעת, במקביל הופנו 

המנהלים הרלוונטיים בעירייה לבצע סיור במקום במטרה לתכנן פעולות 

לקיים את הפעילות הנ"ל בחורף שהחל ובכלל בכל ימות  במקום, אשר יסייעו

השנה. סיור במרכז כזה של צוות בכירים בעירייה התקיים ממש שבוע קודם 

. 1לכן, קודם לכתיבת מכתב כזה. ברצוני לשאול את השאלות הבאות: 

מהיכרות אישית עם המקום כפי שהיה לפני מספר חודשים וכפי שהוא נראה 

מרכז הנוכחי של המקלט מהווה פגיעה הקביעה כי ה כיום, על מה מבוססת

. 2משמעותית בכשירות ובנכונות המקלט לשמש את ייעודו בשעת חירום? 

האם העירייה עשתה ניסיון לתאם בין התנאים במקום לתנאים הנדרשים 

כדי לשמור על ... בכשירות ובנכונות המקלט לשמש את ייעודו בשעת חירום? 

הנ"ל עולה לאחר חודשים רבים של פעילות במקום . כיצד ניתן שהטיעון 3

בידיעה ובברכת העירייה, ותוך כדי מהלך של מנהלי העירייה לסייע לפעילות 

. מדוע נדרש כעת לפנות את המקום ומדוע שלח 4של המקום ולשדרג אותה? 

ובדעת העירייה להקצות מקום . אם יתפנה המקום, האם 5המכתב הנ"ל? 

שלא תיפסק ותמשיך לסייע לתושבי העיר, אם כן,  חלופי לפעילות זו כדי

. כמה מקלטים דומים 7. אם לא, כיצד תבטיח את פעילותו? 6איזה מקום? 

. ההנחיה להקצאת מקלט לטובת 1מופעלים ברחבי העיר ועל ידי מי? תשובה. 

. ההנחיה הייתה כי 21.7.20-חלוקת מזון ניתנה על ידי ראש העיר בתאריך ה
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ה במשטח הבטון שמחוץ למקלט ואילו המקלט עצמו חלוקת המזון תהי

ישמש רק לטובת שימוש במתקן השירותים שבו לעשיית צרכים לאלו 

באוגוסט נערכה ביקורת במקום על ידי אגף  30-שעובדים במקום. בתאריך ה

הביטחון, ונמצא כי כל העסק של המזון בחוץ נשמר בצורה תברואתית ירודה 

ו פרטי לבוש, ציוד ולבוש לחלוקה. ניתנו מאוד, וכי לתוך המקלט נכנס

ההערות ומשתמשי המקלט נתבקשו לפנותו לאלתר ולחזור לשימוש הראשוני 

נערכה ביקורת בספטמבר  30-שהגדיר ראש העירייה, וכך היה. בתאריך ה

נוספת, ונמצא כי שוב פלשו עם ציוד לתוך המקלט אלא שהפעם גם ניתנה 

על מנת לציידו בפריטי מזון. כמובן כי דרישה לבניית מדפים בתוך המקלט 

הנושא אסור ואינו מאושר על ידי האגף ושוב ניתנו הנחיות לשמירה על ניקיון 

בנובמבר, נקבע בצורה  23-המקום. בביקורת שלישית שנערכה בתאריך ה

מפורשת כי משתמשי המקלט נוהגים בצורה עצמאית, בניגוד לסיכומים, 

געים בכשירות המקלט לשעת חירום. לכן ולמרות כל ההתראות הקודמות פו

יצאה הודעה מסודרת מהאגף להנהלת העירייה, כי כל ניסיונות תיאום בין 

הגורמים בעירייה למפעילי המקלט נכשלו והאגף אינו יכול להמשיך ולטפל 

במקלט ולשמור את כשירותו לשעת חירום. על רקע זה יצא המכתב של ראש 

מפורט בצורה מסודרת . כן, 2את המקום. העירייה לאותם חברים שהפעילו 

חודשים, בזמן  4-. המקום היה פעיל קצת פחות מ3לעיל.  1בתשובה לשאלה 

זה פעלה העירייה על מנת שהמשתמשים יעמדו רק בתנאים שאישר ראש 

. נדרש לפנות 4העירייה ולא מעבר לכך. אך המשתמשים המשיכו לחרוג מכך. 

תושבי המקום כמקלט לשעת חירום  את המקום כי המקלט נועד לשמש את

. ייבחן מקום חילופי או מיזוג עם 5ולא לצורך אותו קבעו המשתמשים. 

. באמצעות גופים עירוניים קיימים הנותנים מענה באוכל 6גופים קיימים. 

 121מקלטים כאלה, מקלט  3. קיימים עוד 7חם, בחבילות מזון ובביגוד. 

 בנוף ים. בבקשה. 213מל, מקלט בנווה ע 167, מקלט 17ברחוב אביבים 

טוב, תודה רבה על שהקראת את השאילתה ועל התשובה. אני ביקשתי לחלק  אייל פביאן:

לחברי המועצה וזה חולק אלקטרונית אבל זה נמצא אצלכם, מכתבים 

שנשלחו על ידי תושבים בעיר שהמקלט הזה והפעילות של "המרכז למעשים 

יום יום הלא פשוטים שהם מתמודדים טובים" שם ממש מסייעת להם בחיי ה

תושבים ותיקים,  3חברי ועד שכונה ביד התשעה,  3איתם. זה מיזם של 

מוכרים, פעילים מאוד. הוא משרת להערכתי מאות תושבים כיום, לא ספרתי 

אני אישית ביקרתי שם כמה פעמים בחודשים כמה אבל הרבה מאוד. 

שים ואיך זה נראה היום ומה האחרונים, ראיתי איך זה נראה לפני כמה חוד

שהם עשו שם. המקום הזה היה מלוכלך, מוזנח, לא רוצה להוסיף בתיאורים. 

 הם ניקו אותו, הם שטפו אותו, הם מתחזקים אותו, הם היו בקשר,
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 שקרנים. משה פדלון:

 שנייה משה. אייל פביאן:

 צוחצחים.לא לפגוע בעובדי עירייה. כל המקלטים מתוחזקים, נקיים, מ משה פדלון:

 מה עכשיו עובדי עירייה?  אייל פביאן:

 מתוחזק, נקיים. משה פדלון:

 טוב. אייל פביאן:

 עובדי העירייה אחראים על המקלטים ... משה פדלון:

 רגע, אל תכניס לי עוד פעם את עובדי העירייה לעניין. אייל פביאן:

 אז אל תכניס דברים לא נכונים. משה פדלון:

 דיברתי על עובדי העירייה.אני לא  אייל פביאן:

 לא, כי אתה אומר מקלט מטונף, מלוכלך, זה שקר. משה פדלון:

 יש לך זמן לשאלת המשך ... דובר:

 תן להם לדבר, למה אתה, אתה לא מנהל ... מאיה כץ:

 אתה חוזר ומכניס את עובדי העירייה לדיונים האלה בצורה לא תקינה. אייל פביאן:

 את העובדות, אל תסלף את העובדות.לא, אתה מסלף  משה פדלון:

אני לא מסלף כלום. אדוני היקר, אני הייתי במקום בעצמי, אני אשלח לך  אייל פביאן:

תמונות ואם אתה תתעקש אני אדאג שגם כל העיר תראה אותן, כי האנשים 

האלה שפעילים שם עובדים שם כמה ימים בשבוע. הכל מצולם, איך המקום 

אה היום, תפסיק להכניס את עובדי העירייה נראה קודם, איך הוא נר

 למקומות שהם לא קשורים לעניין.  

 לא, רק הם קיבלו מקלט מלוכלך ומטונף. זה שקר. משה פדלון:

 חד משמעית כן, עכשיו, אייל פביאן:

 אתה משקר ... פעם שלישית, אני אתן לך מיד את העובדות. משה פדלון:

, תהיה מבסוט, עכשיו תן לי ת שאני משקרטוב, אמרת לי פעם שלישי אייל פביאן:

להמשיך לדבר. אמרת, אני לא רוצה להתווכח איתך. אני לא עוסק עכשיו 

בשאלות עליי, אני עוסק בשאלה של פרויקט חברתי שמתנהל בשכונה קשה 

 בעיר הזו שאתה בעצמך,

 ... אתה מטפל ... משה פדלון:

 כשיו שחקן סטנד אפ? מה אתה יושב,תגיד לי, אתה ראש עירייה או שאתה ע אייל פביאן:

 לא, אני מסתכל עליך ואני רואה את השטויות שאתה מדבר. משה פדלון:

 טוב, משה, זה לא מכובד. אייל פביאן:

 שאלה קצרה....  משה פדלון:

לא, אני לא ארד לרמה שאתה יורד אליה, אני נורא מצטער. אני עכשיו אדבר  אייל פביאן:

 ל את השאלה שלי ואתה לא תפריע לי.כמה שאני ארצה ואני אשא

 אוקיי, בואו נמשיך. דובר:
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 ... שאלה קצרה. משה פדלון:

אז תן לי לדבר בשקט בלי הופעות סטנד אפ, אם אנחנו נרד להופעות סטנד  אייל פביאן:

אפ אנחנו נהיה שם. התושבים, אתם, יומיים לפני שאתה שלחת את המכתב 

עקרב עם אבי ברויטמן, עם משלחת התמוה הזה היה שם ביקור של שמואל 

מכובדת. אני בעצמי ליוויתי את ההכנות לביקור הזה, אני דיברתי עם יהודה 

בן עזרא, אני הייתי מכותב על כל המיילים. יש לי פה את המייל, אם אתה 

רוצה שאני אקריא לך, שנשלח בעקבות הביקור הזה. האנשים, עובדי 

מקום בומכניס אותם לכל הרף, לא  העירייה שאתה טוען שאני משמיץ אותם

פתאום יומיים אחרי זה בכלל. הם התחילו לעשות עבודה מאוד יפה, אתה 

 1-הוצאת איזה מכתב תלוש מהמציאות לאנשים האלה לפנות את המקלט ב

לינואר, זה מה שעשית. עכשיו לאף אחד לא ברור מה שאתה עושה, למה אתה 

שלחת לשם יומיים קודם, הם לא עושה. אני מעריך שעובדי העירייה שאתה 

היו מאמינים שיומיים אחרי זה אתה תוציא מכתב כזה. עכשיו היות והם היו 

 שם הם ראו בדיוק את הדברים, פיקוד העורף לא דרש לפנות את המקום ...

 מה השאלה אייל? אהוד לזר:

 )מדברים ביחד(

 אייל מה השאלה? תגיע לשאלה. אהוד לזר:

. למה 1אשאל אותך את השאלה. השאלה, מעבר לכל מה שענית, כן, אני  אייל פביאן:

אתם לא מסדירים, אם הטענה שלך היא שזה מפריע לכאורה להיערכות 

בחירום. זאת אומרת אם ייפלו קטיושות מחר, סקאדים ייפלו על יד התשעה 

לתושבים המדפים עם הבגדים יפריעו שם. למה אתה לא מביא את פיקוד 

ברים האלה כמו שצריך עם האנשים ששם? הם מוכנים העורף ומסדיר את הד

. מתי אתה מתכוון 2לעשות כל דבר שידרשו מהם, זה חלק אחד של השאלה. 

לעשות את מה שאמרתי ולהסדיר את המקלט לשני הצרכים האלה? גם 

מקלטים אחרים בעיר שפועלים, איך המקלטים  3. יש 3טחון וגם שימוש. יב

 ,4ה דורש לפנות אותו? האלה פועלים והמקלט הזה את

 אלות שאתה מעלה,שלאייל, התשובות  אהוד לזר:

 אתה עומד לפגוע .... 4 אייל פביאן:

 אייל, יש כללים לדיון הזה, אייל, אייל. אהוד לזר:

 בעזרה להרבה תושבים. אייל פביאן:

 מי שפוגע בתושבים בינתיים זה אתה. משה פדלון:

 אייל יש כללים. אהוד לזר:

 יחד()מדברים ב

 אוקיי, בסדר גמור, בואו נעבור לשאילתה הבא.  אהוד לזר:

 תענה לי לשאלות שלי ... אייל פביאן: 
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 השאלות ששאלת, רגע ...  אהוד לזר:

 ... אני אתן לך תשובה ... משה פדלון:

 )מדברים ביחד(

 השאלות נמצאות בגוף התשובה שנתנו, אין צורך לחזור עליהן שוב פעם. אהוד לזר:

 הן לא נמצאות בגוף התשובה. ביאן:אייל פ

 הן נמצאות, אפשר לעבור הלאה. אהוד לזר:

 אדון פביאן. משה פדלון:

 )מדברים ביחד(

 פביאן, ככל הנראה אתה יש לך רגשות אשמה שלא תמכת במתווה הזה, משה פדלון:

 אין לי שום רגשות אשמה. אייל פביאן:

 .ונזכרת בחודש דצמבר לבוא ליד התשעה משה פדלון:

 המתווה שלך זה בלוף אחד גדול. אייל פביאן:

 אפשר להמשיך? זה לא לעניין ... דובר:

 אתה דיברת, אני רוצה לדבר עכשיו. משה פדלון:

 תענה לי לשאילתה. אייל פביאן:

 אני אענה לך. משה פדלון:

 תענה לי לשאילתה. אייל פביאן:

 אני אתן לך תשובה ... משה פדלון:

 חים הפסיכולוגיים ...את הניתו אייל פביאן:

 דקות דיון, תן לו להשיב ... 5אייל זה לא  אהוד לזר:

 אייל, שאלת שאלה תיתן לראש העיר להשיב. אנחנו רוצים להתקדם. דוברת:

 )מדברים ביחד(

 חבר המועצה ... אנחנו עוצרים את הישיבה. משה פדלון:

 יניים.לבן שלי יש מחר יום הולדת אז בואו נהיה עני דנה אורן ינאי:

 אז בוא, זה התשובה שלכם לשאילתה? אייל פביאן:

 אתה רוצה שאני אענה לך? משה פדלון:

 כן, תענה לי. אייל פביאן:

אל תפריע לי. אנחנו מחודש מרץ מסייעים לכל התושבים הנזקקים בעיר.  משה פדלון:

ניצולי שואה, קשישים, עריריים, משפחות ביד התשעה, בדגש על משפחות 

, בדגש. יד התשעה מקבלת מאיתנו מעבר לירקות של שמוליק ביד התשעה

, מאות רבות של חבילות כל שבוע. מקבלות מאות מנות מזון, מקבלות ניסים

בגדים, מקבלות כסף לשלם חשמל ומים. מקבלות תלושים לקניית גם נעליים 

 לילדים וציוד לבית הספר ... ויש שם מקלט ייעודי ייחודי,

 לט ההוא אפשר להשתמש ובזה לא?למה במק אייל פביאן:

 באמת, אי אפשר ככה, אני מתנצל. בואו נעבור לשאילתה הבאה. אהוד לזר:
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 לא, תסביר למה במקלט ההוא אפשר להשתמש ובזה לא? אייל פביאן:

אני רוצה שתדייק בדברים שאתה אמרת. אני שמעתי שליד מקלט ביד  משה פדלון:

 באותו מקלט שהיית בו,, התשעה

 הייתי בו מספר פעמים. יאן:אייל פב

 ביקרתי ביולי במקום, משה פדלון:

 ובכית, הזלת דמעה.  אייל פביאן:

 טוב, אי אפשר ככה. אהוד לזר:

 עמדת פה ואמרת ...  אייל פביאן:

אייל, אתה לא מכבד את ראש העירייה בכך שאתה לא נותן לו להשיב  אהוד לזר:

 לשאלות שאתה שואל אותו.

 ל תתערב בדיון שלי עם ראש העירייה.אתה א אייל פביאן:

 זה בסדר גמור, קיבלתי ... אהוד לזר:

 )מדברים ביחד(

באתי למקום, פגשתי את אדון ג'נח ושמוליק ניסים, אמרו לי ראש העירייה  משה פדלון:

אנחנו ... חם, זקוקים לסככת הצללה. מיד הנחתי, קיבלו סככת ... אנחנו 

ת אשפה. ביקשו מחסומים, קיבלו זקוקים לעגלות אשפה, קיבלו עגלו

מחסומים. אני אפילו עוד יותר, שבוע לאחר מכן הבאתי להם משאית עם 

מצרכים לשם. אמרתי להם, אתם עושים פעילות מבורכת בחוץ, עד כאן יופי 

נהדר. ראש העיר, יש לנו בקשה לפני שאתה הולך, אנחנו רוצים את המקלט 

ארגזים. אבי  4או  3ס את אותם שיהיה לנו לשירותים ובסוף היום להכני

ברויטמן בוא לפה, אני אישית נכנסתי פנימה. נתתי להם מקלט, נקי, מדוגם 

 עם כל ה, לא כמו שאתה מתאר מלוכלך ומעופש.

 , הפעילים ביד התשעה,הכל מצולם, עזוב, הכל מצולם, לא אני צילמתי אייל פביאן:

לירקות והפירות, חירום, מעבר  שנייה. מה שקרה, מקלט הוא מקלט לשעת משה פדלון:

 מעבר למזון התחילו להכניס שם,

 בגדים. אייל פביאן:

כורסאות, בגדים, הכניסו עשרות טונות של ציוד שגם פגעו בביטחון השוטף  משה פדלון:

 של מי שנמצא שם. הגיעו, גם התחילו,

 מי קבע את זה? אייל פביאן:

 הגיעו אנשי ה, משה פדלון:

 ע ...מי קב אייל פביאן:

 טוב, אי אפשר. אייל, סיימנו כאן, בבקשה ראש העיר, בוא נסיים את זה. אהוד לזר:

 בבקשה. 2נמשיך עם שאילתה מספר  רינה זאבי: 

כן, נעבור לשאילתה הבא. זה לא רציני, חבר המועצה פביאן לא מקשיב  אהוד לזר:

 לתשובה. זה בסדר, אפשר להמשיך הלאה, ראש העיר בוא נמשיך הלאה.
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... ביקשו אישור מהממונים על המקלטים, אנא תדללו את הציוד, לא לזה זה  שה פדלון:מ

מיועד. הם דחסו אותו בעשרות טונות של כורסאות, של מחשבים, סתמו את 

 המקלט. ביקשנו לדלל פעם פעמיים שלוש,

 מתי הייתה פגישה של פיקוד העורף איתם? אייל פביאן:

הצד השני לא מקשיב. ראש העיר הצד השני לא אוקיי, אין טעם לזה,  אהוד לזר:

 מקשיב. אני מבקש בואו נעצור את זה, הצד השני לא מקשיב.

 )מדברים ביחד(

אתה בא בדצמבר לראות מה בדיוק קורה, איפה היית במרץ אפריל אדון  משה פדלון:

פביאן? אתה מחפש פופולריות. אני איפגש איתם, קבעתי איתם פגישה ואנחנו 

להסכמות ללא אייל פביאן כדי שהמקלט הזה ישמש גם לקהילה נגיע איתם 

 המוביל.וגם לביטחון. הביטחון הוא 

 אתה יודע מה? היות ואתה מתעסק בשטויות ... אייל פביאן:

 אוקיי, אפשר, רינה אנחנו נמשיך לשאילתה הבאה. אהוד לזר:

 ביחד( כולם מדברים וצועקים)

 שאילתה הבאה. משה פדלון:

 חנו מבקשים ממך לחבל את הדיון.אנ אהוד לזר:

אתה צריך להתבייש לך להגיד שאני מתעסק עם שטויות. לפני שעה חילקתי  משה פדלון: 

 למשפחות מטרנה וטיטולים.

 אתה מתעסק עם שטויות. אייל פביאן:

 עזוב, בחייך ... אתה איש קטן. משה פדלון:

ורך להוציא להם את אם אתה לא מתכוון לפנות את המקלט לא היית צ אייל פביאן:

 המכתב הזה.

 אל תדאג. לך עם שמוליק ניסים, אתם באמת מתאימים ... משה פדלון:

נכון, אנחנו מתאימים. שמוליק עושה עבודה נהדרת ואתה צריך להגיד לו  אייל פביאן:

 תודה על העבודה שהוא עושה.

 בסדר גמור, תודה לך מר פביאן היקר. אהוד לזר:

 )מדברים ביחד(

 ... 1נסגרה שאילתה מספר  שקולניק:איה פר

 .2שאילתה מספר  משה פדלון:

 המורה איה פרשקולניק תודה רבה. דנה אורן ינאי:

 אייל, בוא תן לי להמשיך עם השאילתה השנייה ... רינה זאבי:

 )מדברים ביחד(

 רינה לא שומעים אותך. מאיה כץ:

 בסדר, את יכולה לקרוא, זה מול העיניים. דובר:

 אני לא רואה את זה כרגע מול העיניים, מאיה כץ:



 א.א  16228
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

21 

 

 תפתחי ... דובר:

 אבל זה לא קשור, גם יש פרוטוקול שצריך לשמוע אותה. מאיה כץ:

יחידות בגרות  5... עולה כי שיעור הזכאים בהרצליה לתעודת בגרות הכוללת  רינה זאבי:

פחות ביחס  4%. 29.4%הוא  2018-2019במתמטיקה בשנת הלימודים תשע"פ 

. מדובר בירידה 33.4%ת הלימודים שקדמה לה, תשע"ח, אז היה השיעור לשנ

ראשונה לאחר שנים ארוכות של שיפור במדד הזה, כשבשנת תשע"ה עמד 

. לאור 29.7%ובשנת תשע"ז על  22%, בשנת תשע"ו על 21.2%השיעור על 

חשיבות הנושא עצמו, ובין היתר גם לאור תקציב החינוך העירוני הגדול 

והיותו הסעיף  ,מעבר לתקציב הניתן על ידי משרד החינוך ,חינוךהמושקע ב

התקציבי הגדול ביותר בתקציב העירייה, ברצוני לשאול את השאלות 

יחידות במתמטיקה  5-. מה הן הסיבות לירידה בשיעור הזכאים ל1הבאות: 

השנים האחרונות  3-. מדוע לראשונה ב2לשנת הלימודים בשנת תשע"ט? 

 5בשיעור הזה? מדובר בשיעור הירידה הגדול ביותר בכל חלה ירידה זו ו

מה בדעת העירייה לעשות בשנת הלימודים הנוכחית . 3. השנים האחרונות

יחידות במתמטיקה,  5כדי לשנות מגמה זו ולהחזיר שיעור הזכאים לבגרות 

. מה הצפי של העירייה 4 .לפחות לנתון של שנת תשע"ח ואף גבוה ממנו

יחידות במתמטיקה בשנת הלימודים הנוכחית  5גרות לשיעור הזכאים לב

עם תכנית  2014, אגף החינוך יצא בשנת 2-ו 1ובזו הבאה? תשובות. לשאלות 

". התכנית של אגף החינוך גייסה תלמידים שלא 5-מועדון  הייחודית בשם "

יחידות. באמצעות קורסים לאורך כל השנה וליווי לאורך כל  5-יועדו ל

לחנו לשבור את תקרת הזכוכית. במהלך השנתיים תקופת התיכון הצ

ירידה יש  4%האחרונות הפרויקט הפך לאחריות בתי הספר. כשמדובר על 

יחידות. מדובר  5-לבחון את המשמעות מבחינת מספר התלמידים הניגשים ל

תלמידים שניגשו ולא עברו. אגף החינוך ... ומכוון ליותר ויותר  12-על כ

דות לימוד, בכלל זה גם לאוכלוסיית תלמידים שעד יחי 5-תלמידים להגיע ל

 3ופה של לפני מספר שנים לא הוכוונה לשם. מגמה נבחנת לאורך תק

של ירידה אינה מעידה על מגמה. בסך סטגנציה המחזורים לפחות ואירוע 

. אגף החינוך 3הכל אנו עדיין במגמת העלייה על פי כל הפרמטרים המדעיים. 

ם הן בבתי הספר היסודיים, הן בחטיבות הביניים. החל בתהליך הכשרת מורי

תהליך מעבר הפרויקט לבתי הספר נבחן מחדש, תגבור למידה על ידי מורי 

התיכון ובקבוצות קטנות לקראת בחינת הבגרות בכל תיכון. תגבור פדגוגי 

בחופשת הקיץ סמוך לפתיחת שנת הלימודים לבוגרי שכבת ט'. קורסי קיץ 

בה על ידי המרכזים הקהילתיים, החומר הנלמד נבנה לתלמידי התיכון וחטי

 2020. מבדיקה של נתוני קיץ 4בתיאום עם מורי התיכון וחטיבות הביניים. 

שלא משקפים את מלוא ההיבחנות של תש"פ כי עדיין לא עברו נתוני מועדי 
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החורף, עולה מגמה מעורבת בקרב התיכונים. אנו נמצאים בשלבי ניתוחים 

 מטיים כדי להעריך את אחוזי ההצלחה העתידיים.של המודלים המת

 שאלה קצרה. משה פדלון:

 זו תהיה שאלה קצרה והתשובה תהיה קצרה, היא תהיה ללא דיון. בבקשה. אהוד לזר:

 יר.השאלות שלי מופנות לראש הע אייל פביאן: 

 שאלה אחת, אני אעצור אותך באמצע. אהוד לזר:

 אתה.הוא מנהל את הדיון, לא  אייל פביאן:

 אני עוזר לו, זה בסדר גמור. אהוד לזר:

 לא, הוא מנהל את הדיון. משה פדלון:

 לא, אתה מנהל ...  אייל פביאן:

 אני לא פה תווית.  אהוד לזר:

 אתה יושב ראש מועצת העיר. אייל פביאן:

 אדוני בבקשה, שאלה קצרה תשובה קצרה. אדוני. אהוד לזר:

 ו.אדוני אני לא עובד אצל אייל פביאן:

 אדוני בבקשה. אהוד לזר:

 ... מאיה כץ:

 תפסיקו עם ההערות האלה. אייל פביאן:

 ראש העיר הוא זה שצריך ... מאיה כץ:

 )מדברים ביחד(

 שאלה קצרה, שאלה אחת. משה פדלון:

. המצב שבעיר כמו הרצליה, עיר 1שאלה אחת, היא תהיה מאוד קצרה.  אייל פביאן:

 לשמחתנו, מובילה, שתקציב החינוך העירוני

 שאלה, זה לא עובדה. איה פרשקולניק:

 שאלה. תראה, אני יודע מה התקציב ואני יודע מה עושים, מה השאלה ... משה פדלון:

אתם לא תתנו לי לשאול את השאלה אני לא אשאל אותה ואנחנו נעשה דיון  אייל פביאן:

תי איפה שצריך על איך ישיבות מועצת העיר בהרצליה מתנהלות. אני התחל

 להגיד כמה מילים, אתם קוטעים אותי עכשיו.

 אבל אתה, זה שאלה, זה לא ... איה פרשקולניק:

אז אתם רוצים שאני אשאל או שאתם לא נותנים לי לשאול. תודיעו שאתם  אייל פביאן:

 .לא נותנים לי לשאול

 שאלה קצרה בבקשה. אהוד לזר:

אלה הכללים שלי. אתם לא רוצים אם אני אשאל אתם לא תפריעו לי לשאול,  אייל פביאן:

 אני לא שואל, נעשה דיון במקום אחר על איך העסק מתנהל פה.

 אוקיי. אהוד לזר:

 קיבלת תשובות לשאלה שלך ... משה פדלון:
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 אתה נותן לי לשאול את השאלה שלי? אייל פביאן:

 כן, בבקשה. משה פדלון:

ו לי. המצב שבו עיר כמו תודה רבה, אז תן לי לשאול בשקט ואל תפריע אייל פביאן:

הרצליה, עיר מובילה, שמשקיעה מאות מיליוני שקלים בשנה מהתקציב 

העירוני שלה בחינוך, יורדת בשיעור זכאים למקצוע מצוינות כמו מתמטיקה 

הוא מצב לא קביל שמחייב ביקורת. עכשיו, התשובה שנתתם היא תשובה 

שבה בתשובה. לגבי מפורטת ואני מודה על התשובה. זה נראה שהשקיעו מח

זה מאוד יפה אבל כל מחזור בהרצליה זה  4%תלמידים זה  12-התשובה ש

תמיד כשמסתכלים על הגרפים האלה , אז 10תלמידים, על כל אחוז זה  1,000

 זה המספרים.

 מה השאלה מר פביאן. משה פדלון:

 השאלה היא פשוטה. מה שאמרתם בתשובה, מתי תוכלו לדווח נתונים אייל פביאן:

שאתם עכשיו בודקים אותם, ומתי תביאו את הממצאים הסופיים? כי כתוב 

". מתי 5-פה שאתם תבדקו אפשרות להחזיר את זה מבתי הספר ל"מועדון ה

 יהיו נתונים ומתי תגידו מה עושים.

 אנחנו נבדוק ונחזור אליך. איה פרשקולניק:

 ... תקבל תשובה. משה פדלון:

 תודה רבה. אייל פביאן:

 

 ות לסדרה. הצע

 הצעות לסדר. משה פדלון:

 

 1הצעה מספר 

 .יונתן מאיה כץ:

 יונתן יעקובוביץ': אני מקריא את זה או ש...

 תקריא כי לא שומעים את זה כשרינה מקריאה. מאיה כץ:

 תציג בלי להקריא. ירון עולמי: 

 וב.לא, שיקריא, זה חש מאיה כץ:

 זה קצר.  יונתן יעקובוביץ':

 עדיף, רק ... אוקיי, ירון עולמי:

תגיד ירון, יש מצב כאילו שלא כל בן אדם שידבר פה אתה תיתן לו  יונתן יעקובוביץ':

 איזושהי הערה?

 הוא הוותיק. דוברת:

 שנה בעירייה. 15יונתן יעקובוביץ': הוא הוותיק, כן. 

 קודם כל, צבי וייס הוא הוותיק. מאיה כץ:
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 שה.יונתן בוא תציג את ההצעה לסדר בבק רינה זאבי:

 יונתן יעקובוביץ': אני עושה, שניונת, אני צריך להגיע לזה.

 יונתן יעקובוביץ': שומעים אותי? יופי.

 )מדברים ביניהם(

 אחר כך אתם אומרים שאתם ממהרים אז, מאיה כץ:

 יונתן יעקובוביץ': אני מחכה שאדון עולמי יסיים.

 הוא שואל אם הוא יכול להתחיל. מאיה כץ: 

בעת כהונתי כיושב ראש החברה לפיתוח תיירות קיימה  2018': בשנת יונתן יעקובוביץ

החברה לפיתוח תיירות תחת פיילוט מוצלח, שניתן לראות אותו בתמונות 

המצורפות. מי שרוצה לראות את התמונות יכול לשלשל קצת מטה. למרות 

שביקשתי מספר פעמים לקדם את הפיילוט ואף העליתי את הנושא במספר 

צה, ונעניתי בחיוב על ידי הנהלת העיר, הדבר לא נעשה. אי לכך, ישיבות מוע

ההצעה היא לקדם באופן מיידי את הפרויקט שמטרתו מניעת הזרמת פסולת 

, והשלמתו בהקדם האפשרי. רק מוצקה שמקורה במערכת הניקוז העירונית

יוער שיותר מראוי שעיריית הרצליה שמגדירה את עצמה כעיר שומרת סביבה 

כעיר ללא פלסטיק, תוביל למהלך הזה. מבדיקות שנעשו מול אנשי ירוקה ו

מקצוע, הביצוע אפשרי לחלוטין ויכול לסייע רבות בהפחתת פסולת 

הפלסטיק שמוזרמת מרחובות הרצליה ישר אל הים. רק עוד איזה השלמה 

קצרה. חוץ מזה שזה משהו שאמור בסופו של דבר למנוע את הזיהום ים 

לסטיק, ובכלל פסולת מוצקה שנמצאת ברחוב ונשטפת ולמנוע מכל הפסולת פ

אל הים בעקבות הגשמים שיש. הדבר הזה גם בסופו של דבר חוסך כסף, הרי 

מה קורה בסופו של דבר? כל הפסולת הזאת מוזרמת לים, הים אחרי זה 

, 4שוטף אותה חזרה לחוף ואז אנשי ניקיון צריכים לאסוף אותה מכל ה, נגיד 

שיש בהרצליה, וזה הרבה יותר קל פשוט לתפוס אותה  קילומטר חוף 7, 3

מה  ,לפני שהיא נכנסת לים וגם הצבנו את הגרילים האלה בצורה שאפשר

באמת לא פעם לנקות אותם יחסית בקלות. העליתי את הדבר הזה , שנקרא

שאפילו פעם אחת ביקשו לעשות סיור. אני חושב ולא פעמיים פה במועצה, 

לעשות סיור אבל, כמובן העמדתי את עצמי לרשות  אני חושב דנה ביקשה אז

 הדבר אבל אף אחד לא פנה אליי בעניין.

 עשיתי סיור עצמי. דנה אורן ינאי:

 איפה זה אמור לעמוד, יונתן, הגרילים האלה? משה ועקנין:

מטר, משהו כזה,  20, 10-הם עומדים כבר משה, הם עומדים בסביבות ה יונתן יעקובוביץ':

וז שנמצא בחוף אכדיה דרום שזה הפתח ניקוז העיקרי של מול פתח הניק

חתיכות כאלה כדי לבדוק שהם עומדים  5-6העירייה. שמנו בהתחלה 

בעומסים ותופסים באמת את הפסולת וכדומה, וזה בסופו של דבר עשה את 
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ת שיש לכם בהצעה לסדר, מה שזה צריך לעשות. אפשר לראות את זה בתמונו

זה לעשות עכשיו שתי שורות של הדבר הזה שאין ופשוט מה שצריך לעשות 

ביניהם רווחים, שזה תופס את כל הפסולת. אחרי גשמים כמו שהיה, באים 

במספר שעות בודדות של איש ניקיון אחד שלוקח את זה, שם את זה 

ואז מטמינים את זה עם שאר הפסולת וזה באמת, חוץ מזה  Muleבאיזשהו 

 במקום, שזה סביבתי זה גם כלכלי. כאילו

מה אתה מבקש כאילו להגדיל את הכמות של הגרילים? להגדיל את הכמות  משה ועקנין:

 אתה מבקש?

גרילים שיש ביניהם רווחים יחסית  5כן, כן, עכשיו היה, שמנו בעצם  יונתן יעקובוביץ':

גדולים כדי לראות איפה בעצם נמצא הזרם הכי חזק ולראות שהם בעצם 

 עומדים שם.

 אבל שמת לנו דוגמא של רשת כזו. ק:איה פרשקולני

 יונתן יעקובוביץ': לא, הרשת זה דוגמא מהעולם. אם לא רוצים להמשיך את מה שאני עשיתי

 יש גם דברים אחרים, הכל בסדר כאילו, רק משהו שיתפוס את הפסולת.

אבל אם הפיילוט היה מוצלח אז אין סיבה לא להמשיך אותו. זה משמעות  מאיה כץ:

 או שהוא מצליח או שהוא לא מצליח. של פיילוט,

 מאיה, הוא לא היה מוצלח. משה פדלון:

 הפיילוט היה מוצלח. מאיה כץ:

 יונתן יעקובוביץ': למה הוא לא היה מוצלח?

 רגע, אז בוא תסיים את ההצעה ואז ... אהוד לזר:

 אנחנו ניתן לכם תשובה. משה פדלון:

כון וחשוב וטוב לסנן את פסולת הפלסטיק תראו, בגדול הרעיון הוא רעיון נ  אהוד לזר: 

מהניקוז כדי שהוא לא ישפך לפסולת הים. אנחנו גם מבינים את זה, אנחנו 

נמצאים באותה הסירה בנושא של העיר ללא פלסטיק ובחשיבה הסביבתית. 

ו נצברים חתיכות פלסטיק משמעותיות יחד עם זאת, ברגע שעל הגרילים האל

ונעות מהמים לעבור הלאה לחוף הים. ראינו הן יוצרות מעין קיר אטום שמ

את זה, יש צוות בראשותו של דורון גילר שביצע בעקבות ההצפות של סוף 

חודש נובמבר את הבדיקה בכל מיני מוקדי הצפה, והבנו שיש פה בעיה. לכן 

 ההזזה,

 מה תפקידו של דורון גילר בנושא הזה? מאיה כץ:

 ייה לרכז את צוות הבדיקה.דורון מונה על ידי ראש העיר אהוד לזר:

 יונתן יעקובוביץ': אהוד תסלח לי, אבל,

 רגע, שנייה, אני אשלים, אהוד לזר:

 והידע שלו ... מאיה כץ:

 רגע, אני אשלים את התשובה שלי. הצוות של דורון, אהוד לזר:
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... עם אנשי ניקוז ... והם הסבירו שהפילטרים האלה נסתמו, המים הלכו  משה פדלון:

 וגרמו לקריסה, לבולען. היה שם בולען. הצידה 

 יונתן ייתן את כל התשובות ... מאיה כץ:

רגע, אני אסיים עוד דקה אחת ואני מחזיר לך. הצוות הזה כמובן, דורון הוא  אהוד לזר:

, שמואל "ח.ג.מ"רק מרכז את הצוות, מי שנמצא שם זה מהנדסי ניקוז מ

הבינו מהסיור שיש פה כל החברים מתאגיד המים וכדומה. הם בדולח, 

איזושהי בעיה שצריך רגע להסיר את הברזלים האלו כדי לבחון את הזרימה 

של המים כמו שצריך. לא נאמר שהפרויקט בוטל, הפיילוט נזרק הצידה, אלא 

רוצים לבחון את המשמעות של התפקוד של המים בתוך התעלה, של התיעול 

ון, זה פרויקט ש, כלי של המים האלו. זה לא אומר שהפרויקט ירד לטמי

 הפיילוט הזה נבחן עכשיו. זה הכל.

, עברו 2018אז רק יש לי כמה הערות למה שאמרת. הדבר הזה הוקם בקיץ  יונתן יעקובוביץ':

שנתיים וחצי, עברנו שני חורפים מאוד קשים מאז. העניין של הבולען, זה לא 

וד בתקופתי הבולען הראשון שהיה שם, היה בולען גם לפני זה וזה היה ע

כיושב ראש החברה לפיתוח תיירות, והדבר הזה נבע בעצם שלא היו תשתיות 

כמו שצריך. מתחת למרצפות שם לא עשו את ה, בוא נקרא לזה את התשתית 

הנדרשת בשביל הדבר הזה ובגלל שהמים, הכמות שלהם, במיוחד בגשמים 

הגיע  האחרונים, שזה כמו שאמרת משה, כמויות מטורפות של גשם. הזרם

למה שעומד שם בדרך, הזרם הגיע שם לגובה שם לגובה, ובלי שום קשר 

שהוא פשוט התחיל לאכול את החול מהצדדים. העניין של הגרילים זה הדבר 

שהכי פחות מונע את הזרימה שם. אם כבר מה שמונע את הזרימה שם זה 

ה החומות בטון שיש שם בתוך הפתח ניקוז האלה. אז זה שהחומות בטון האל

בעצם נועדו למנוע את הגריפה של החול בהמשך החוף ולעצור את הזרימה 

כדי שהזרימה לא תהיה יותר מדי חזקה. אני מוכן ואני יותר מאשמח שניגש 

 לשם ביחד עם איזשהו מהנדס,

 כן, כן ... משה פדלון:

, יונתן יעקובוביץ': ונעשה משהו עם הדבר הזה. לבוא ולתת את הטיעון הזה, אהוד סליחה

מקובלת עליי. זה  אחלה, בסדר, האתה יודע, לפעמים אני אומר לך התשוב

תשובה לא רצינית, עם כל הכבוד לדורון גילר ואני לא יודע מי היה שם. 

הדברים האלה מקובלים גם במקומות שהם פגועי הוריקן בארצות הברית 

מילימטר גשם ביום. הגרילים נמצאים במרחק  300-ו 200ששם יורדים לך 

מטר מהפתח ניקוז, לא יכולים לגרום לשום הצפה. הם גם  10ל, אני חושב ש

מחוררים. במצב של הגשמים הרציני שהיה המים כיסו אותם לגמרי ככה 

שהם לא יכלו בכלל למנוע איזשהו משהו, ולצערי הרב בעקבות מה שהעליתי, 

שלחו אותי לראות את הדברים האלה היום וראיתי שהסירו אותם לגמרי. 



 א.א  16228
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

27 

 

שיו אין לי בעיה, תסירו, אבל במשך שנתיים לא הצלחתי לעשות שום דבר? עכ

עיר ללא פלסטיק, הרי באתי ואמרתי בואו תתקצבו משהו. תעשו משהו 

שהוא מעבר להסברה, מעבר למערכת החינוך. זה פרויקט של כמה עשרות 

אלפי שקלים אהוד, זה לא איזה משהו רציני עכשיו שצריך עכשיו לפתוח 

 בעירייה, וזה שהדברים נעשים ככה בלי שום מחשבה רצינית.  תקציבים

 דורון ואיתך ונדבר שם בשטח.  בוא נקפוץ לשם עם שמואל בדולח, אהוד לזר:

 בסדר, אבל מה, אוקיי, ו? יונתן יעקובוביץ':

אנחנו, כרגע המצב כמו שאני מבין אותו בשטח, הסברתי לך אותו בצורה  אהוד לזר:

 ברורה. 

 בוביץ': בסדר.יונתן יעקו

 ויכול להיות שגם יש ... אהוד לזר:

והמהנדסים והיועצים, הרי לא בא יונתן יעקובוביץ' ותכנן את הדבר הזה  יונתן יעקובוביץ':

קחנו צוותי אנחנו ל , הרי גםבעצמו ושם את זה עם ברגים בעצמו. הרי באנו

ות, יועצים ומהנדסים והם אמרו לנו בדיוק מה המיקומים שזה צריך להי

ודיברו גם על כל העניין של החומות בטון, שאגב גם את החומות בטון הסירו, 

אחת או שתיים בתקופות האחרונות. אין בעיה, אז בואו תקבלו את ההצעה 

 לסדר ובוא נריץ את זה קדימה. אני יותר מבעד.

 בוא נגיע לשטח עם המהנדסים ועם האנשים שיצאו ... אהוד לזר:

 ה לא נוגד את ההצעה לסדר מה שאתה אומר אהוד.יונתן יעקובוביץ': ז

. אוקיי, טוב, מי בעד להסיר את ההצעה הזו מסדר היום as you wishבסדר,  אהוד לזר:

 ולעשות כפי שהצעתי?

 יונתן יעקובוביץ': למה? מה שאתה מציע זה לא נוגד את ההצעה לסדר אהוד.

 פעמים ...  ... בכפוף ליציאה לסיור ... כמה פעמים וכמה מאיה כץ:

 אז אני פה ויש לך את הווצאפ שלי, אנחנו קובעים סיור. אהוד לזר:

 יונתן יעקובוביץ': אין בעיה, אבל למה להוריד את ההצעה מסדר היום?

כי אנחנו לא, לא נמצאים פה המהנדסים סביב השולחן הזה ואנחנו לא  אהוד לזר:

 בשטח.

 ב' ג', ההצעה אומרת, יונתן יעקובוביץ': ההצעה לא אומרת לך תעשה א'

 אנחנו לא מעלים את זה לדיון. אין סיבה לדון בזה. אהוד לזר:

יונתן יעקובוביץ': מה אין סיבה לדיון בזה? שנתיים זה עומד על הפרק, לא עשיתם עם זה 

 כלום אהוד, נו בחייאת.

 יונתן, הרעיון של הצעה לסדר זה להעלות את הנושא לדיון. אהוד לזר:

 יץ': אין בעיה, תעלה את זה להצבעה. יונתן יעקובוב

 יונתן ... משה ועקנין:

יונתן יעקובוביץ': עזוב משה, תעשה לי טובה, כבר שנתיים אני מדבר על זה. לא באו לסיור 
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אחד ביום אחד ולא עושים עם זה כלום במשך שנתיים. עזוב, חבל על 

 הוויכוח.

 היינו שם בסיור, בוא נלך גם איתך לסיור. אהוד לזר:

 אהוד אתם כבר אמרתם שאתם, יונתן יעקובוביץ':

 למה לא להצביע להצעה כזו פה אחד? למה שלא גם חברי ... מאיה כץ:

מאיה, מאיה, כי אנחנו רוצים ללכת לראות בשטח את מה שהוא אומר יחד  אהוד לזר:

 איתו.

 אהוד, אהוד. יונתן יעקובוביץ':

 ... וזה יחייב את הפיילוט. מאיה כץ:

 אין מה לחייב את הפיילוט מבלי שאנחנו מבינים את השטח. חברים ... ר:אהוד לז

 רגע, אהוד, זה, יונתן יעקובוביץ':

ראש העיר אמר שהוא מקבל לעשות סיור אז אפשר ... במקום כל הוויכוח  צבי וייס:

 הזה ... 

 אהוד, בכפוף לסיור שיתקיים ... בשבועיים הקרובים. דנה אורן ינאי:

 רגע דנה. אז אני אומר, הסיכום של ההצעה לסדר לעשות סיור ...רק  צבי וייס:

לא, לא, צבי, ההצעה לסדר שלי היא לא להקים ועדה, היא לא לעשות  יונתן יעקובוביץ': 

 סיור, להתחיל לדון ולטפל בזה ולא לטאטא את זה. אז אני רק אבהיר. אהוד.

בשבועיים הקרובים אני מתאם  שנייה. אני אומר, אנחנו מצידי עכשיו, עליי, אהוד לזר:

יהיה בסיור הזה. בכפוף את הסיור הזה. אתה יונתן תגיד לי מי אתה רוצה ש

לסיור הזה שיתקיים תוך שבועיים עם אנשי מקצוע, לא רק עובדי עירייה ו, 

זאת אומרת גם אנשי מקצוע שהם מחוץ לעירייה ועובדים על ענייני הניקוז 

עיים. אז נקבל שם את התמונה כמו שהיא יחד עם מי שירצה מכאן, תוך שבו

 צריכה להתקבל ונקבל את ההחלטה.

 יונתן יעקובוביץ': ברשותך אהוד.

 תעלה את זה להצעה לסדר ... משה פדלון:

דקות, זה ייקח בדיוק עוד דקה. אני  4בסדר, שנייה חבר'ה, יש לי עוד  יונתן יעקובוביץ':

כל , לגבי העניינים האלה שדקות מהזמן. דבר ראשון 3-אפילו אהיה קצר ב

הזמן מזמנים אותנו לסיורים ורוצים לזמן אותנו לישיבות. היו אמורים גם 

לזמן אותנו לישיבות בעניין של הכלבים וכדומה, זה לא קרה. יש סיורים כל 

הזמן שבאים ואומרים שאנחנו נעשה, זה לא קורה. אני כל בא מה שאני 

 אומר, ואגב זה לא נוגד שום דבר,

אגב, זה לא פייר, כי אני תמיד מזמין אתכם לסיורים שעוסקים בתחומים  ד לזר:אהו

 שלי גם ...

אהוד, אני אתחיל להיכנס איתך לכמה דברים לא פיירים כלפיי? עזוב נו,  יונתן יעקובוביץ':

 אל תיקח את זה אישית עכשיו. באמת אני אומר לך. 
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 בסדר. אהוד לזר:

ואני מנסה לומר, וזה בצורה הכי פשוטה. גם אם אנחנו מה שאני בא  יונתן יעקובוביץ':

מקבלים פה עכשיו החלטה שאנחנו לוקחים על עצמנו החלטה לעשות משהו. 

הרי המשהו הזה לא קורה תוך יום יומיים, המשהו הזה יכלול סיורים, יכלול 

אנשי מקצוע, יכלול את כל הדברים האלה גם ככה. אז מה עכשיו אנחנו 

ת ההצעה לסדר בשביל לעשות סיור? לא. אני מבקש בבקשה צריכים לדחות א

להצביע על ההצעה לסדר. אתם יכולים, אפשר אפילו לעשות את השינוי 

בהצעה לסדר אם אתם רוצים שזה יהיה בהתאם לחוות דעת של יועצים 

 כאלה ואחרים, אבל בואו נקבל החלטה שעושים משהו. לא סיור.

יפא של ההצעה לסדר מדברת, "אי לכך ההצעה אני רק רוצה להוסיף שהס מאיה כץ:

הינה לקדם באופן מיידי את הפרויקט שמטרתו מניעת הזרמת פסולת מוצקה 

 מקורה במערכת הניקוז העירונית, והשלמתו בהקדם האפשרי".ש

 החברים פה לא מכירים את הפרויקט. אהוד לזר:

 פרויקט כזה או כל פרויקט אחר. מה הבעיה? יונתן יעקובוביץ':

החברים לא מכירים את הפרויקט ואת המשמעויות ההנדסיות שלו  אהוד לזר:

 והניקוזיות שלו.

 אבל את זה גם ככה צריך לעשות אהוד. יונתן יעקובוביץ':

 יש חילוקי דעות, באו מומחים, אמרו שאותם פילטרים, משה פדלון:

 אז נעשה מה שהמומחים רוצים, מה זה משנה. יונתן יעקובוביץ':

 באיזה ידע אנשים פה אמורים לקבל את ההחלטה הזאת? ר:אהוד לז

 שרוצים לקדם פה פרויקט, לא נאמר פה כרגע איזה סוג של פרויקט? ... מאיה כץ:

 איזה פרויקט? ... חוות דעת הנדסית שלו. אהוד לזר:

למה אהוד, האנשים שעכשיו מצביעים בעד החלטה פה נותנים גם את  יונתן יעקובוביץ':

לזה? אתה צריך לעבור היתרים, אתה צריך לעבור אישור  ההיתר בניה

 קונסטרוקטור, את כל הדברים הרציניים. מה לעשות.

אוקיי, בכפוף למה שאמרתי, מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? מי נגד  אהוד לזר:

 להסיר את ההצעה מסדר היום?

 אני אשמח להצטרף לסיור. דנה אורן ינאי:

 מנע? אוקיי, הנושא הבא.אוקיי. מי נ אהוד לזר:

רגע אהוד, אני לא רואה מאחר והמסך אצלי כחול, אתה מוכן להגיד לי  רינה זאבי:

 בדיוק מי בעד, מי נגד ומי נמנע.

 יונתן יעקובוביץ': קואליציה בעד להוריד מסדר היום, אופוזיציה נגד להוריד מסדר היום.

 יריב לא הצביע. דובר:

 בסדר? מספק? אהוד לזר:

 יש נמנעים? זאבי:רינה 
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 לא. אהוד לזר:

 יריב בעד, הוא פשוט בטלפון. יונתן יעקובוביץ':

 הוא לא הצביע. דובר:

 יונתן יעקובוביץ': הוא הצביע, הנה הוא הצביע.

 

 2הצעה מספר 

 הצעה הבאה.האוקיי,  אהוד לזר:

טוב. הצעה לסדר בעצם בשם כל סיעות האופוזיציה. מדברת עוד פעם על  מאיה כץ:

בעיר הרצליה קיימים שא של פתרונות לעסקים בעיר בתקופת הקורונה. הנו

עסקים רבים המהווים תשתית כלכלית וחברתית חשובה ביותר לתושבי 

העיר. בחודש מרץ, עם תחילת החלטות הממשלה, התחילו להיפגע עסקים 

רבים, קטנים כגדולים בעיר, כמו בכל הארץ. לאחר כחודשיים ויותר הוקמה 

נית מטעם מועצת העיר, וזו הייתה אמורה לקדם בין היתר ועדה עירו

החלטות אשר בסמכותה של הרשות המקומית להחליט כדי להטיב עם 

סוחרים זכיינים של הרשות המקומית ועסקים נוספים. לצערנו, אנחנו 

נמצאים כבר בסוף חודש דצמבר ומלבד ניסיונות דלים בסיוע לכמה עסקים 

ות במספר עסקים אחרים, לא בוצע כלום. ועוד התנגחויות בלתי פוסק

לאחרונה, לאחר זעקתם הקשה של בעלי העסקים על אטימות מטעם הנהלת 

סאות במספר מתחמים כדי שיאפשרו קנייה בתוך יהעיר, הוחלט להציב כ

העסק והושבה מחוצה לו במרחב הפתוח. החלטה זו כבר הייתה נגזרת של 

דות ומוקדי מזון ופשוט עשו המציאות שנקבעה בשטח והאנשים קנו ממסע

לעצמם פיקניק מצומצם. מדובר ברעיון נחמד וחיובי אך לא בסיוע כלכלי 

אמיתי המתמודד עם הבעיות האמיתיות אותם חווים בעלי העסק. זאת 

בדומה למכתבים ששולח ראש העירייה למשרדי הממשלה ומפרסם אותם. 

א שוויוני, מול כלל גם פה בחרה העירייה מספר מסוים של מוקדים, באופן ל

הרחבות הקיימות בעיר. לאור אי קבלת החלטות אופרטיביות אמיתיות 

גורמים המתמודדות עם המשבר, ובעיקר לאור ההתנגדות העזה של מספר 

בעירייה להביא פתרונות קונקרטיים, בדומה למה שנעשה ברשויות אחרות 

נו ולקיים ושכנות. אנו מציעים להפסיק למשוך ולבזבז את הזמן של כול

הצבעה על מתווה עירוני לעסקים בעת הישיבה הנוכחית. לצערנו, רק ביום 

שלישי האחרון לפני כשבוע התקשר ראש העירייה למספר בעלי עסקים וניהל 

איתם שיחות להבין כיצד ניתן לסייע. כבר מספר פעמים העלינו את הנושא 

עירייה פועלים במועצת העיר אבל לצערנו לא רק שלא בוצע כלום, גורמי ה

אלו הפכו את הועדה שנבחרה על ידי אחידה ותיאום.  , מדיניותללא סמכות

המועצה, אני אוסיף שמורכבת גם מקואליציה ואופוזיציה, לחסרת יכולת 
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לקדם החלטות ודיונים עקרוניים, ויותר מכך וחמור מכך, העסקים עצמם 

. גם באחד ובעליהם חווים קשיים בלתי נסבלים ללא פתרונות אמיתיים

הדירקטוריונים, אייל פביאן ירחיב על זה בהמשך, בעיר, כאשר הועלה 

הנושא לדיון חיפשו כל דרך להתחמק במקום לקיים דיון יסודי עם החלטות 

מתאימות ופתרונות אמיתיים. הצעתנו לסדר היא החלטה על דיון בישיבת 

שכל אחד המועצה הנוכחית בנושא זה, תוך הצבעות על עקרונות ומדיניות 

מחברי המועצה יציע בדיון עצמו. לאחר קיום הדיון ושמיעת המלצות של 

חברי המועצה יעלו להצבעות ויאושר מסמך המדיניות, ויישומו יצא לדרך. 

את רקע הדברים אני כרגע לא אעלה, כולנו מבינים שוירוס הקורונה הוא לא 

ר נוסף מכיוון אירוע חד פעמי, אירוע מתמשך. אנחנו ככל הנראה ניכנס לסג

נדבקים, למרות החיסונים. אנחנו כן  3,500-שהיום כבר דווחנו על למעלה מ

הצגנו פה מספר הנחות יסוד להחלטה. שני הגופים הרלוונטיים, כלומר גם 

העירייה או החברה הכלכלית, מבחינתנו זה גוף א' או כל גוף עירוני שעומד 

קבל את ההכנסות שתוכננו מול העסקים, וגם הזכיינים צריכים להרוויח ול

במסגרת אותה תכנית כלכלית ותנאי המכרז בו זכו, כולל שנות פעילות 

מלאות. פעילות בעלי עסקים היא למטרות רווח, בניגוד לטענות שנאמרו פה 

בעבר שהם לא צריכים להרוויח, ומי שמכיר כיצד פועל השוק הפרטי מבין 

ופה זו, פרנסה להם, שישנו שלב של החזר השקעות שביצעו, בעיקר תק

לעובדיהם ולספקיהם. תנאי ההפעלה הקיימים היום בעת הקורונה אינם 

בהם זכו הזכיינים, ואם לא נדבר רק על בהתאם לתנאי הסף של המכרזים 

הזכיינים גם שאר בעלי העסקים שנפגעים בצורה מאוד מכרעת ולכן לא ברור 

שקיעו כספים למה חלק מהרחבות זכו לכיסאות וחלק לא. הזכיינים ה

בפיתוח העסקים לאורך הזמן וכל בעלי העסקים בעיר, גם אלה שהם לא 

זכיינים של העירייה, בהכשרות מקום בהתאם לדרישות כאלה ואחרות. 

נזקים של זכיין קודם, שיפוצים ושדרוגים במקום, בהסתמך על האופק 

בי הכלכלי כפי שצפו אותו בתקופה רגילה. העסקים בחוף הים, בפארק וברח

אוקטובר. -העיר ברובם עסקים עונתיים שמסתמכים על תקופות מרץ

השקעה בעסקים נחלקת למספר סוגים, פה נתנו את מניין השנים, אלה 

שמחזירים תוך שנה אחת, שנתיים, שלוש ויותר. החלטות העירייה היום, 

ובדגש על החברה לפיתוח התיירות, הינן פלסטר בלבד. ויתור על שכר דירה 

קופה קצרה ומוגבלת. שליחת בעלי עסקים לקבל את מענקי המדינה בלבד לת

ולהתמודד לבד עם המשבר, ואני עוד אוסיף ואומר. שימוש ציני באיזושהי 

עתירה מסוג מסוים שהייתה על נושא מסוים כדי לא לקיים את הדיון 

בדירקטוריון של החברה לפיתוח התיירות. אני בטוחה שאם תהיה שאלה 

קטוריון אז היועץ המשפטי ייתן תשובה אחרת, שכן אפשר קונקרטית בדיר
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לקיים את הדיון. הצעת ההחלטה שלנו היא שמועצת העיר תקיים כעת דיון 

צבעות בנוגע למדיניות אחידה ותיאום. אני חושבת שכל יתקיימו ה, בנושא

חברי המועצה פה יש להם מה להגיד ויודעים להגיד בנושא. חברי המועצה 

החומר כמה ימים לפני. קיווינו שאם באמת זה יאושר יגיעו  אגב מקבלים את

גם עם הצעות לעקרונות מדיניות, אנחנו גם הבאנו כמה פתרונות ישימים, 

והצבעות. אני כן רוצה להגיד שנשמח לדעת מה היה בשיחה שלך עם בעלי 

העסקים, נשמח לדעת אם היו שם החלטות קונקרטיות ולהביא את זה לפה. 

דברים למשרד הפנים. הרבה מאוד שרוב השיח היה נעביר את ה אנחנו שמענו

רשויות בארץ עושות ופועלות, גם גרי היה בסיבוב בעיריית רמת גן, דיבר שם 

אביב, יש לנו עוד הרבה מאוד -עם הרבה מאוד בעלי עסקים, גם בעיריית תל

דוגמאות לתת. חוסר ההחלטות בעניין הזה בעינינו לא ראויות. זה החלק 

 דקות, אייל תמשיך, יריב גם. 4, יש עוד שלי

טוב, תודה רבה. ההצעה היא כאמור משותפת. אני בפברואר, בסוף פברואר  אייל פביאן:

כשהתחיל משבר הקורונה העליתי שאילתה שנשלחה אליך למועצת העיר עם 

סעיפים של היערכות העיר הרצליה כשהתחיל משבר הקורונה. אחד  6או  5

טיפול בעסקים. צר לי, אבל סגנון התשובה שקיבלתי הסעיפים האלה היה 

היה דומה למה שהתנהל פה קודם, אבל בפועל עברו, זה מה יש, בפועל עברו 

חודשיים שלושה ורק חודשיים שלושה אחר כך הוקמה הועדה לטיפול 

בעסקים בעיר בראשות המנכ"ל, והגיעה למסקנות בדבר סיוע שהוא סיוע 

נו גם כן בארץ, ולא דבר אחד מעבר לזה. מעבר סטנדרטי שרשויות אחרות נת

זה אתם מחלקים כיסאות צבעוניים שזה פרויקט מאוד יפה. באמת, אין לי 

שום דבר נגד הכיסאות הצבעוניים. זה לא עזרה כלכלית לעסקים, זה לא 

פותר בעיות כלכליות לעסקים. הקורונה נמצאת פה חודשים, העסקים 

כים להיות סגורים. לעסקים האלה יש חודשים, העסקים ממשי 6סגורים 

. הכיסאות הצבעוניים והמכתבים הלוואות, חובות, מאות עובדים, ספקים

שלך לשרי הממשלה לא משפיעים על שום בנקאי שהם חייבים לו כסף ולא 

על שום ספק שהם צריכים לשלם לו. עכשיו, לצערי אנחנו יושבים פה היום 

בשה מדיניות מקיפה על כל התאגידים בדצמבר ועדיין עיריית הרצליה לא גי

שלה ועל עצמה, שפותרת באמת את הבעיות. אני מניח שעם שלושה סגני 

ראש עיר בתשלום ומנכ"ל וסמנכ"לים אפשר היה לעשות משהו בחודשים 

האחרונים יותר מהר, אבל זה מה יש. עכשיו, אני אשאל אתכם ככה, אני 

שאלות. הבעיה הזאת נוגעת  אשאל אתכם תוך כדי ההצגה של העניין, מספר

להרבה עסקים בעיר, לא רק אלה ששוכרים נכסים אבל גם אלה ששוכרים 

. לאיזה עסקים עזרתם? 2, זה לא 1נכסים מהעירייה זה מספר עסקים, זה לא 

במה עזרתם להם? מה, תראו לנו עסקים שעזרתם. אנחנו מבקשים לפתוח 
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ה עזרתם ולמי. הבטחתם כמו את זה לדיון ובדיון אנחנו גם נבקש שתציגו במ

שמאיה אמרה, לבעלי עסקים עזרה, רק בימים האחרונים דיברת איתם. מתי 

אתה מתכוון לעזור להם? איך אתה מתכוון לעזור להם? הספורט של ראשי 

רשויות בחודשים האחרונים לתקוף את הממשלה כל הזמן זה נורא נחמד. 

ירייה והתאגידים לממשלה יש הרבה בעיות אבל יש הרבה דברים שהע

העירוניים יכולים לעשות. עם תקציב של קרוב למיליארד וחצי שקל שוטף 

 ופיתוח של עירייה יש הרבה מאוד דברים שהעירייה יכולה לעשות.

 אייל יש ...  אהוד לזר:

בסדר, אני מסיים כבר. יושבת פה סגנית ראש העיר עופרה בל, שהיא גם  אייל פביאן:

וח התיירות בהרצליה, ושותקת. שתקת בדיון יושבת ראש החברה לפית

הקודם, שתקת כשהעליתי פה שאילתה, את שותקת עכשיו. אני מאוד אשמח 

על סיוע לעסקים קטנים בעיר, מה יש לך להגיד, לשמוע בדיון פתוח שנעשה 

מה העמדות שלך, מה את עושה. למה אנחנו עכשיו בדצמבר מתעסקים 

נמצאים באותו מצב. אנחנו מאוד נשמח בנושאים האלה ממרץ ואנחנו עדיין 

מה שאת רוצה להגיד. היות ויריב מבקש ממני כרגע להעביר לו את זכות 

הדיבור אני אעשה את זה. אני רק אזכיר לכם שיולי עופר זכרונו לברכה אמר 

פעם, ומוזי ורטהיים השותף שלו, כשהם קנו את בנק מזרחי, שבנק זה העסק 

ת. למה? כי גם כשהוא ישן בלילה הבנק מרוויח הכי טוב שבן אדם יכול לקנו

מהחובות, מההלוואות של האנשים. הריביות של ההלוואות של העסקים 

דופקות יום ולילה, שעה שעה, וזה שאנחנו מורחים פה את הזמן זה לא עוזר 

 לעובדים שלהם ולא לבעלי העסקים. יריב.

ונה והיא עשתה עבודה טובה, קודם כל, זה שהועדה שהייתה הייתה ועדה נכ יריב פישר:

אבל היא הייתה תקפה למה שהיה אז. היו הרבה מאוד רעיונות שעד היום, 

יהודה, לא יישמנו. אני חושב שאחד הדברים הגדולים שמאוד חשובים 

ועושים אותו בערים אחרות, קודם כל זה כן מתן הלוואות וכן יותר הקשבה, 

ה מהירה, ומעל הכל, יש ולהקים עוד ועדה כזאת שרק תעשה טוב והועד

עסקים שהם לא עסקים של אוכל שפה בעיר הזאת אין להם ממה לחיות. 

אנחנו מדברים על זה וחוזרים על זה, אבל יש עסקים ממשרדי עורכי דין ועד 

עסקים קטנים שאין להם ממה לחיות כבר כמעט שנה ואנחנו כמעט לא 

נמצא בהרצליה  נוגעים בהם. אף אחד כמעט לא מדבר עליהם בכלל. אני

פיתוח, המשרדים שלי שם, אני רואה את העסקים הסגורים שם. חברות 

אינטרנט, חברות ייעוץ, לאנשים אין כסף ממה לחיות היום ואנחנו חייבים 

להתייחס גם אליהם. זה לא רק האוכל ולא רק כיסאות, דברים מבורכים, 

לכם בכנות, אבל יש עוד הרבה מאוד לעשות ואנחנו לא עושים. אני אומר 

, אנחנו לא מתייחסים לסקטורים האלה בכלל, ולכן אני אנחנו לא עושים



 א.א  16228
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

34 

 

חושב שההצעה הזאת היא הצעה טובה שכולנו צריכים לדון בה ואני חושב 

שגם בועדה ויהודה היה וגם אתה היית, והייתי שותף איתך לשיחות שקיימת 

ש דברים שאפשר עם בעלי העסקים. כולנו באופוזיציה קואליציה כאן ביחד, י

 לעשות ביחד ותמכנו ואנחנו נתמוך גם הפעם. זאת לכן ההצעה שלנו.

אגב, בדומה גם למה שאמרתם מקודם בתחילת הדיון שזה מבורך  יונתן יעקובוביץ':

שקל, שאני  5,000,000שעשיתם את ההקדמת תשלומים, שבסכומים של 

צריך לשים פה מניח זה הרוב עסקים פרטיים שלא שוכרים נכסים מעירייה. 

את הדגש על שני דברים, אנחנו לא מדברים פה על עסק אחד או שניים אבל 

עסקים שנמצאים בתוך העיר  20ואפילו  15-יש לא מעט עסקים יותר מ

הזאת, ששוכרים נכסים עירוניים, שהיכולת שלנו בתור עירייה לעזור להם 

עסק  ולסייע להם היא הרבה יותר גדולה מאשר עכשיו מישהו ששוכר

אנשים ששוכרים מעסקים  ממישהו פרטי וצריך לעמוד מול, ואגב, יש גם

פרטיים וקיבלו מאותם משכירים פרטיים הרבה יותר ממה שהעסקים 

 ששוכרים מהעירייה קיבלו מהעירייה.

אוקיי, לפני שניגש להצבעה אנחנו רק נתמודד רגע עם הטענות שהועלו פה, כי  אהוד לזר:

ה לא אופוזיציה וקואליציה. עסקים זה, ברור, הלחם בסופו של דבר עסקים ז

והחמאה של הפיתוח העירוני, של יכולת ההתנהלות הכלכלית של העירייה. 

דקות נגיד מה  2-3ברור לכולנו שעסקים זה חלק אינטגרלי מהעיר ואנחנו כן 

עשינו ומה התכנית שלנו לעשות, ואחר כך אנחנו נגיע להצבעה. אז ברור לנו 

פה במערכת ארוכה שלא תיעלם בתוך חודש חודשיים. צאים שאנחנו נמ

החיסון רחוק עוד מאיתנו, לפחות ההתחסנות ויש לנו כמה או כמה זירות 

שבהן פעלנו כדי לנסות ולדייק את המענים שהעירייה נותנת. אז קודם כל כן 

נפגשנו עם הציבור, לא רק בשבוע שעבר ביום שלישי כי, אלא נפגשנו עם 

 הציבור,

 עשים ברקע()ר

אז נפגשנו עם הציבור, גם בשיתוף ציבור אבל גם במפגשים פורמליים, בלתי  אהוד לזר:

פורמליים וגם בקשר שאנחנו מקיימים איתם מעת לעת. כמו שנאמר פה על 

ידי יריב, הוקמה ועדה. הועדה העלתה סוגיות חשובות, בזמן הועדה גם 

ראות לאן הדברים הולכים נכנסנו לסגר שני. הועדה גם לקחה צעד אחורה ל

וחלק מההצעה שלנו כאן להמשך היא גם לחדש את פעילות הועדה ולהביא 

גם את הזכיינים שיש להם, שהם זכו במכרז פה להפעיל נכסים, גם להגיע 

בפני הועדה ולהסביר את הדברים לאשורם, וגם לפתח עוד ועוד מענים 

ולזכיינים בפרט ייחודיים לעת הזו כדי שיסייעו בעצם לעסקים בכלל 

 להתמודד עם הסוגיות שעולות כאן. חשוב להגיד,

 אהוד סליחה שאני קוטע אותך, רק שנייה. יונתן יעקובוביץ':
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 תן לו לסיים. מאיה כץ:

 לא, אבל שנייה, אני חייב. יונתן יעקובוביץ':

 אני רושמת את הנקודות. מאיה כץ:

ים, עזוב, אני עכשיו לא נכנס בכלל זה חצי דקה, באמת. אנחנו לא בא יונתן יעקובוביץ':

לתוכן של ההחלטה. תחליטו מה שתחליטו, אני בטוח שבסופו של דבר 

ואמרתי את זה גם בפעם שעברה וגם בפעם הקודמת. אמרתי שאני בטוח 

שראש העיר איך שאני מכיר אותו יעשה הכי טוב שהוא יכול לטובת 

נראה לך הגיוני העסקים, ואני באמת מאמין שהוא יעשה את זה, אבל 

שאנחנו בתור עיר מובילה בישראל וככה אני רואה אותנו, כעיר מובילה 

אביב וזה לא משנה מה תוכן ההחלטה. -בישראל, יושבת לצידנו עיר תל

, אנחנו נמצאים עכשיו בחודש דצמבר ועדיין 2020קיבלה החלטה בחודש מאי 

 לא קיבלנו החלטות ואנחנו מדברים על הקמת ועדות.

 קיבלנו החלטות, לא כולם אוהבים את כל ההחלטות שקיבלנו. לזר:אהוד 

 ... תן לו להציג. משה פדלון:

ההחלטות אגב לא התקבלו בתוך הועדה. הועדה הפכה להיות עקרה מתוכן  מאיה כץ:

 בגלל שגורמים מסוימים החליטו לאכוף אותה.

לנו לדעתנו הצעה נכונה בואו אני אסיים להציג, אני אסיים להציג ואנחנו, יש  אהוד לזר:

 ו,

 סליחה על ההפרעה. יונתן יעקובוביץ':

ויש מקום להעמיק בדברים בהמשך. מעבר לכך, המתווה שראש העירייה  אהוד לזר:

וכמובן חברי המועצה שהיו שותפים לו, דגל בכמה נקודות. בין היתר, יישמנו 

מצד את הסדר החניות בסוקולוב, הסדר שזכה לאהדה מאוד מאוד גבוהה 

בעלי עסקים ועלייה בנפח הפעילות העסקית בסוקולוב. הפצנו הרבה מאוד 

חומרים, גם קריאה לתושבים לבצע רכישות בעיר. גם פתחנו זירה וירטואלית 

תושבים ובעלי עסקים.  4,500-בפייסבוק לרכישות, הצטרפו אליה באזור ה

רואים אתם החזרים כאלו ואחרים שהיו, השתלמויות כאלו ואחרות שהיו, 

את זה אז אני לא מדלג. ברמה היותר פרקטית, אז באמת היו מספר פעולות 

שביצענו כדי באמת לעזור. כמו למשל הפטור מהארנונה, העירייה ספגה פה 

את ה... לא את כל הכסף המדינה החזירה. פטורים מאגרת שילוט. הרחבת 

לא מס  תחום הכיסאות, אני מסכים איתך אייל שזה פרויקט מאוד יפה וזה

 שפתיים וזה לא איזשהו פלסטר למשהו אלא זה מחשבה,

 business schoolזה כל בתי הספר למינהל עסקים עכשיו לומדים. בהרווארד  אייל פביאן:

 לומדים את זה.

 כן. זה פרויקט חמוד ונחמד שהוא היה כורח המציאות ... מאיה כץ:

 )מדברים ביחד(
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 ... למה להיות ... למה לזלזל ירון עולמי:

 אין זלזול, אנחנו רוצים ... מאיה כץ:

יונתן יעקובוביץ': זה לא עניין של זלזול ירון, זה עניין של לא נעשה שום דבר בתכלס. יש 

 הרבה סיסמאות.

 דקות, 10חבר'ה אני  אהוד לזר:

הכיסאות הצבעוניים האלה לא פותרים לו את החובות. זה סיוע, זה יפה  אייל פביאן:

 ל זה לא פתרון אמיתי לעסקים.מאוד, אחלה, אב

 אייל, אייל, תן לי לסיים. אהוד לזר:

 )מדברים ביחד(

 אתם יכולים לראות דוגמא שסגרו חניות וחניונים.   גרי גוזלן: 

 )מדברים ביחד(

 אהוד, אף אחד פה לא אומר, יונתן יעקובוביץ':

 כל זה קרה, בוא נודה באמת, מאיה כץ:

 אי אפשר לדבר. אהוד לזר:

כל זה קרה אחרי שיצאה הפגנה כנגד עופרה בל, סגנית ראש העירייה  כץ: מאיה

 שהתעמרה בבעלי העסקים ...

 אוקיי, בואו חברים, מאיה. אהוד לזר:

אהוד, כל מה שאתם עושים זה מבורך. לבוא לתת חניה חינם, לבוא לתת  יונתן יעקובוביץ':

, אבל אתם את הכיסאות, זה דברים מבורכים, אף אחד לא אומר נגד זה

צריכים להבין משהו. עיר לידנו הפסיקה לקחת שכר דירה ממי ששוכר ממנה 

את העסקים. אתה מבין שחודש אחד של שכר דירה כל הכיסאות שלך בעיר 

 .60-לא יביאו את ההכנסות שאתה מוותר על זה? די כבר, זה לא, זה בטל ב

 ... עד להודעה חדשה. מאיה כץ:

 וד מרמת שרון, אני אומר לך,יש לנו הרבה מה ללמ דובר:

 יונתן יעקובוביץ': זה לא רק רמת שרון, זה רמת גן, זה תל אביב.

 בואו נסיים. אנחנו גם עשינו השוואות בערים אחרות, אהוד לזר:

 יש מסקנות? יונתן יעקובוביץ': 

 דברים שלומדים מאיתנו, יש גם דברים ש... יש גם אהוד לזר:

אתה רוצה לראות את הכיסאות משל? כמו לשים כיסאות? יונתן יעקובוביץ': כמו מה ל

 ששמו בתל אביב? נו בחייאת.

 אבל אהוד, יש, זה לא עניין של מתחרה, יש תכלס בסוף לבעל של עסק ... גרי גוזלן: 

לשורה התחתונה? רגע אייל, גם סיימנו? לא, אז הכל בסדר, אפשר להגיע  אהוד לזר:

מבינים וקראנו בין השורות. יש פה גם דברים בואו, ברור, יש פה, אנחנו כולנו 

שהם אחרים. לא רק הסיוע של פטורים ופיצויים לאותם עסקים שפועלים 

בתוך עסקים עירוניים. זה ברור לנו, לכולנו פה, כולם תמימי דעות שיש 
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 מאחורי זה דברים. יחד עם זאת, אנחנו לא יכולים להסתכל על הדבר הזה כ,

 העסקים האחרים. דיברנו גם על מאיה כץ:

בסדר, אני מסתכל רגע, אני רוצה לפרוש את התמונה ואני רוצה להגיע רגע  אהוד לזר:

להמשך. יודע, יודעים או לא יודעים מה עשינו אבל אנחנו עשינו הרבה 

 דברים,

יודעים כי אנחנו גם מדברים עם בעלי עסקים. אהוד, זה לא הצעה לסדר  מאיה כץ:

 שאמורה לתקוף אתכם.

חבר'ה אבל אי אפשר ככה, לא, העליתם הצעה לסדר מאוד מאוד מפורטת,  ד לזר:אהו

 דקות פירטתם את הדברים שהייתם רוצים שנתעסק איתם. 10במשך 

 נכון. מאיה כץ:

 ואנחנו אומרים לכם חברים, לא התפרצתם לדלת פתוחה, חברים רגע. אהוד לזר:

שאתה מדבר עליהם הם מבורכים אבל אבל אהוד, עוד פעם, כל הדברים  יונתן יעקובוביץ':

זה לא רציני בזמן שהעסקים קורסים תחת החובות, תחת הנטל לבנקים, 

תחת הנטל של השכירות לעירייה, תחת הנטל לשכירות לאנשים פרטיים, 

. בוא תגיד לי 60-לדבר על הנפקת שוברי חג, על חניה חינם. עזוב, זה בטל ב

 בחייאת. איזה בעל עסק יגיד לך הצלת אותי. נו

 )מדברים ביחד(

 ... שלא הבאנו את זה לדיון כדי לא לפגוע ... שקיבלו את זה? מאיה כץ:

 ללכת להצטלם כל היום. יונתן יעקובוביץ':

חבר'ה בואו. היו הרבה מאוד פעולות, גם אם אוהבים את זה וגם אם לא  אהוד לזר:

 ואפשר,אוהבים את זה, שסייעו לעסקים בצורה אפקטיבית ואפשר לזלזל 

 , די כבר.60-... אבל זה בטל ב יונתן יעקובוביץ':

טוב, אפשר להמשיך? תודה רבה. הלאה. הרבה מאוד פעילויות של פיתוח  אהוד לזר:

עסקי גם זה חשוב, קרו פה. גם ה"אתנחתא בפארק" שפתחנו בשבוע שעבר, 

גם הקשר שאנחנו מקיימים עם העסקים כדי להביא אותם לאיזה סוג של 

קציה, גם עסקי מזון וגם לא עסקי מזון. אני רוצה להראות לכם את אינטרא

 זה.

 )מוצג סרטון(

שאנשים היה שם איפה המסכה? אני עברתי שם אתמול בערב, אתה יודע מה  מאיה כץ:

 בלי מסכות.

 אבל זה קפסולות מאיה. דנה אורן ינאי:

 יין,מטרים אחד מהשני. לגופו של ענ 10, 8מאיה זה מרחק של  אהוד לזר:

הכניסה והיציאה, בגלל שזה מתוחם היא מייצרת התחככות. צריך לפתוח  מאיה כץ:

 את זה. 

לגופו של עניין, בוא נגיע לגופו של עניין. דיברתי על העניין של ההסדרים  אהוד לזר:
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 בסוקולוב, דיברתי על ה,

 ... הכניסה והיציאה, שלא יתחככו ... צבי וייס:

 אוקיי. אהוד לזר:

 אני גם קראתי את זה. ינאי: דנה אורן

 )מדברים ביחד(

הפרויקט בפארק הוא רעיון נפלא. אני עשיתי שם אתמול ספורט בערב, כולם  מאיה כץ:

 שם ישבו בלי מסכות,

בקפסולות אבל עם אנשים שהם בבית, כאילו בואו נדלג רגע. חברים אני עוד  אהוד לזר:

לפיתוח העסקי וגם שנייה מסיים. עשינו הרבה מאוד פעולות שקשורות 

ליצירתיות ולהמצאה מחדש של עסקים, תמיכה בהם לאורך כל הדרך וליווי. 

עכשיו, ברור לנו שיש הרבה מה לעשות, ברור לנו שלא כל הפתרונות קרו. 

ברור לנו שאפשר, בוא נגיד הרמות שניתן להגיע אליהן הן רמות מאוד 

לחדש את פעילות  מפותחות, ולכן מה שהוצע פה על ידי ראש העירייה זה

הועדה ולהתחיל לפגוש גם מעבר לעסקים, לבעלי העסקים הרגילים, גם את 

הזכיינים. לתת מענה נקודתי לצרכים שלהם, גם בדמות של פטורים נוספים, 

מעבר לפטורים שניתנו בסגר הראשון גם פטורים לסגר השני, ובהמשך לכך 

עסקים לא מענף רת הועדה שקשורות לבעלי לקבל החלטות נוספות במסג

ראיתם את כל הפעילות שלנו, המזון והמשקאות אלא מענפים נוספים. 

אנחנו, ההמלצה שלנו זה להחזיר את פעילות הועדה, להביא בפניה את 

 העסקים,

אהוד, אני רוצה בקשר ל, להעביר את הועדה. אני חושב שועדה שהיא תעשה,  צבי וייס:

, לא שייהנו אבל שיוכלו לחיות זה עבודה חשובה וכולם רוצים שכל העסקים

 ככל שניתן. 

 שיינצלו. דנה אורן ינאי:

אני חושב, אני כרגע לא במקרה שאלתי מי חברי הועדה מטעם חברי מועצת  צבי וייס:

העיר. אני חושב, בנושא כזה באמת שצריך בסופו של דבר להיות על דעת 

האופוזיציה, כולם, פה אחד. אני חושב ש... הועדה תעבור, תחדשו אותה, ש

 שהיא תמליץ על מישהו, על מי שהיא רוצה,

 היא המליצה. זה כאילו כמו תקליט שבור צבי, זה חוזר חלילה. יונתן יעקובוביץ':

אבל היה לנו את יריב בועדה, הועדה התמסמסה כלא הייתה בגלל נסיבות לא  מאיה כץ:

 ענייניות שאני לא אכנס אליהן כרגע.

 מי בועדה ולכן ...אני לא ידעתי  צבי וייס:

אבל כל פעם לא יודעים, כל פעם זה חוזר חלילה, כל פעם אומרים שיכנסו  גרי גוזלן:

 ועדה ושום דבר לא נעשה למען בעלי עסקים.

 צבי, צבי, צבי. יונתן יעקובוביץ':
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 )מדברים ביחד(

 אין לכם מה להגיד על זה חברי הקואליציה? לא מעניין אתכם לתת ...  גרי גוזלן:  

צבי, לא יכול להיות שכל העיסוק של המועצה הזאת יהיה בלהקים ועדות  יונתן יעקובוביץ':

 ולעשות סיורים. צריך לקבל החלטות ולעשות דברים, נקודה, די כבר. 

 מעבר לזה, הועדות האלה לא מתכנסות. גרי גוזלן:

 הזמן לועדות נגמר.  אייל פביאן:

 בסדר. אהוד לזר:

 להפעיל ועדה תפעילו ועדה במקביל. אתם רוצים אייל פביאן:

 בסדר. אהוד לזר:

אנחנו רוצים לעשות פה דיון, להביא הצעות קונקרטיות, תפעילו את הועדה  אייל פביאן:

 במקביל ...

 אז אני מציע כזה דבר, חברים אני מציע כזה דבר. אהוד לזר:

 אני חושבת שצריך להתכונן לזה, אם אתה ... איה פרשקולניק:

 אז בוא נתכונן, את רוצה עוד שבוע דיון, נבוא עוד שבוע ... אן:אייל פבי

חודשים. ממרץ אנחנו  8חודשים של קורונה להתכונן לזה,  8איה היה לך  יונתן יעקובוביץ':

 פה בקורונה, ממרץ.

 )מדברים ביחד(

איה ... הוא לא עבד, הוא לא הצליח, לא ניכנס פה כרגע ללמה ואיך כדי לא  מאיה כץ:

ן פניהם של אנשים. הבאנו הצעה קונקרטית יותר, חיכינו כבר את כל להלבי

 הזמן הזה,

 אבל מה ההצעה שלכם? מה אתם רוצים? משה ועקנין:

 )מדברים ביחד(

אנשים חיצוניים, לא שהם  3עיריית הרצליה יכולה להחליט שהיא ממנה  מאיה כץ:

דין  שמאי, עורךאו אחרת.  אתמקבלים החלטות על בסיס פוליטיקה כז

ורואה חשבון שבודק את הפיצוי ואת השווי האמיתי שמגיע לצורך העניין 

 לבעלי העסקים הזכיינים.

 אבל הפיצוי גם מהמדינה ... משה ועקנין:

 לא, בתור השוכר אתה צריך לפצות את העסקים שלך. גרי גוזלן:

שפות הם זכיינים של העירייה, הם זכו במכרזים של העירייה וצריך יהיה ל מאיה כץ:

 או לפצות אותם.

 כן, אבל זה ... קטן, כמה כאלה יש? משה ועקנין:

 זה קטן? ... מאיה כץ:

 ועקנין אתה מדבר על עשרות עסקים. יונתן יעקובוביץ':

 )מדברים וצועקים ביחד(

 ... לתת פטור לאגרת השילוט לפחות עד ... מאיה כץ:
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 ההצעות אבל ... מאיה, אני מסכים איתך שצריך לפתוח מחדש את אהוד לזר:

 מאיה נתנו פטור לאגרת שילוט, אפשר להאריך אותו. דובר:

ואגב אהוד, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אם כל אחד מחברי המועצה  מאיה כץ:

יכין מבעוד מועד, ישלח אליך, תשלח את זה לכולם שכל אחד יעבור על זה. 

למה פה. תעלה  , למה לא,ידברו גם אחד עם השני, זה יסביר לזה למה ככה

נושא נושא, בטוח גם שכולם יעלו פחות או יותר את אותם דברים. כל אחד 

 דקות את עמדתו, תביאו את אנשי המקצוע ונקיים דיון ... 10-יביע ב

 אני אשמח לעשות כזה דבר ... אהוד לזר:

 )מדברים ביחד(

י. אני חושב אהוד, בהמשך להצעה הזאת אז אני מזכיר לך את הנייר של אורן אוריאלי:

. אל תשכח פשוט לחזור לנייר שלי בצניעות ,שהוא היה הראשון, אם תרשו לי

 הראשון, הוא הגיע אליך מוקדם מאוד אני חושב.

 אני אחזור לנייר שלך ו, אהוד לזר:

 אם אתה בודק הצעות. אורן אוריאלי:

 ן,שנייה חברים. מי שהתחיל את המהומות האלה זה אדם בשם אסף קצי משה פדלון:

 )מדברים ביחד(

 משה די, אל תיכנס לשם, זה לא בן אדם אחד, משה תפסיק.  דובר:

 זה לא בן אדם אחד. אייל פביאן:

 בשבילך אני אומר לך, אל תיכנס לשם. דובר: 

 משה, אל תיכנסו לאנשים ... דנה אורן ינאי:

הדיון יש לי הצעה חברים, בואו נשמע את ההצעה. אי אפשר לקיים ככה את  אהוד לזר:

 הזה.

 אף זכיין, דובר: 

 שנייה, אני רוצה לדבר ולא להפסיק אותי. משה פדלון:

 לא, אבל אל תיכנס לפרסונל עכשיו כי הסיפור הוא לא פרסונלי. דנה אורן ינאי:

 5דקה אחת, אותו יהודי, פנינו אליו, הוא מוכן לדבר איתנו רק אם נחתום על  משה פדלון:

 שנים חוזה.

 לא נכון. דנה אורן ינאי:

 חברים, הבן אדם הזה לקח חברה לוביסטית, שילם לה מאות אלפי שקלים, משה פדלון:

 אז מה משה. דנה אורן ינאי:

 הוא יודע שיש לו עסק שמטיב ... משה פדלון:

 זה לא יהודי אחד אבל, זה לא אחד משה. :1דובר 

שור אסף משה, אתה נפגשת בעצמך עם הזכיינים, אתה נפגשת איתם, מה ק :2דובר 

 קצין עכשיו? אתה נפגשת איתם בעצמך.

, tהילסהרצליה אני לאור החודשים האחרונים מבקר עסקים במרכז העיר,  משה פדלון:
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מערב העיר, ונכנס לכל בעל עסק ואני שואל מה קורה. אנחנו מעל המים, 

הראש מעל המים. פנו אליי לבקשות למדרכה, לכיסאות וזה, ואנחנו כן 

 בקרים ...נענים. אנחנו מ

 העסקים נמצאים עם הראש מעל המים? באמת? זה התשובה שלך משה? יונתן יעקובוביץ':

יונתן, אתה יודע שאני לא יכול לבטל ארנונה, הלוואי ויכולתי. את גם יודעת  משה פדלון:

את זה מאיה. ארנונה זה ממשלה, זה מדינה. דבר נוסף, מה ביקשנו מבעלי 

הכנסות, הוצאות, הפסדתם? אנחנו באים  העסקים? בוא נסכם את השנה,

 לקראת. זה מה שאנחנו מדברים עם כל אותם בעלי עסקים,

 אבל זה לא הפסדתם כי יש השקעות. דנה אורן ינאי:

 וישבנו איתם וזו המגמה לסייע. משה פדלון:

אבל זה לא ... על זה ... זה לא הפסדתם, אנחנו באים לקראת, זה להגדיר מה,  מאיה כץ:

 3צריך לאמוד, צריכות להתקבל החלטות כמו שאמרתי לדוגמא.  מישהו

אנשי מקצוע שיודעים לאמוד את שווי הנזקים בכלל של כל מיני אנשים. 

אתה יודע מה? אפילו הרחבות. למה לא כל הרחבות בעיר קיבלו את אותם 

 כיסאות ... למה אני צריכה לקבל טלפונים מעסקים שאומרים מפלים אותנו?

, זה לא מדויק אבל עזבי את הכיסאות. גם מאיה, כל העיר קיבלה כיסאות :משה פדלון

 350,000אומן, אני רוצה להזכיר לך שגם אומן הוא בעל עסק והזרמנו לשם 

 שקל. גם אומן הוא בעל עסק ...

משה, העסקים לא צריכים להתקשר לבקש את זה. העסקים קיבלו את זה  דובר:

 רק אם הם התקשרו לבקש.

שעות  24שעות ואני חי את העיר  16יש לנו, חברים, נכון לעכשיו, אני במשרד  ון:משה פדל

 קרסנו. פנו אליי אותה קבוצה,ביממה. לא פנו אליי אנשים ואמרו ש

 לא, יש הרבה. קודם כל, יש ... שלא יודעים איך להגיע אליך ... מאיה כץ:

 מה זה משנה אבל. אייל פביאן:

 ובות לא טובות.יש כאלה שקיבלו תג מאיה כץ:

 אני מדבר עם כולם. האמיני לי מאיה, אני מדבר עם כולם. משה פדלון:

 אבל גם אנחנו מדברים משה, גם אנחנו מדברים. מאיה כץ:

 תמר לרמן גרוסמן: יש גם הרבה שפשוט לא שרדו.

מה הבעיה לקיים דיון במועצה בעוד שבוע, נקבע תאריך, נבוא לפה עם  אייל פביאן:

ריאלי יוציא את המסמך שלו, אנחנו נבוא עם רעיונות, נעשה דיון. רעיונות. א

 מה הבעיה?

אני רוצה להזכיר לך שאתה והחברים באופוזיציה דחיתם את כל מה  משה פדלון:

 שביקשת פה.

 אתה עוד פעם רוצה לחזור לזה?  אייל פביאן:

 בוא, אני רוצה להפנות אותך, משה פדלון:
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 יון על זה.אני אפתח איתך ד אייל פביאן:

 אתה התנגדת, אני רוצה לפתוח את החוברת ואני אגיד לך. משה פדלון:

 תפתח, בבקשה. אייל פביאן:

 אייל פביאן ושות' התנגדו לתת הנחות לעסקים בארנונה. משה פדלון:

 לא התנגדנו, ממש לא. יונתן יעקובוביץ':

 )מדברים ביחד(

 מי התנגד לדבר הזה? דוברת:

שה אתה ... לא, לא שנייה, אתה עכשיו ... אנחנו ביקשנו לקבל חוות דעת מ יונתן יעקובוביץ':

 משפטית שמאשרת את ההיתכנות. אישרת את זה, הצלחת להעביר את זה?

לדבר על החוברת הזאת אנחנו נעשה דיון על החוברת. אתה שוב  אתה רוצה אייל פביאן:

. אתה עוד את הדיון מהמקום, הדיון עכשיו הוא על עסקים בהרצליה טמסי

 ט את הדיון לחוברת ...פעם מסי

 אנחנו ביקשנו חוות דעת משפטית. דוברת:

 משה, יש דבר אחד חשוב וזה הבעלי עסקים, וזה לא מעניין כל השאר.  גרי גוזלן: 

 )מדברים ביחד(

תפסיק להסיט את הדיון, תפסיק כל פעם להסיט את הדיון מהמקום. הדיון  אייל פביאן:

ים כמו שקודם היה דיון על אנשים ביד התשעה. אתה כל הוא על עסקים קטנ

פעם מסיט את הדיון למקומות לא נכונים. אסף קצין זה לא הבעיה והחוברת 

 הזאת זה לא הבעיה. אנחנו רוצים דיון במועצת העיר, אנחנו רוצים דיון כאן.

 מי שלא יודע לבוא עם הצעות לא חייב לבוא עם הצעות. מאיה כץ:

 )מדברים ביחד(

 כן מר וייס. אהוד לזר:

 אני אומר ... צבי וייס:

 .אני רוצה שועקנין יביא הצעה, שצדיקוב יביא .. אייל פביאן:

 ראינו כמה היה עם יד התשעה וזה, מסתבר, צבי וייס:

 מה ראינו? מה ראית? אייל פביאן:

אני אגיד לך, חכה רגע, תתאפק רגע. אני רואה נגיד, הנושא חשוב מה  צבי וייס:

עלים פה ... כל אחד זה חשוב לו. אנחנו מועצה היום שכיום היא לא יכולה שמ

 לנהל דיון על הדברים האלה.

 למה לא? מאיה כץ:

... שעתיים ויהיה דיון על ... עוד יותר גרוע. לכן אני אני אגיד לך למה, כי  צבי וייס:

 מציע לעשות דיון אבל אחרי שהועדה שפישר יהיה בה והוא ישב בה וידון,

 ויבואו לנו טיוטה של הצעות,

 וייס, אתה יודע מה, אני מסכים ... אייל פביאן:

 )מדברים ביחד(
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 חברים בואו, בואו נתחיל להתכנס ... אהוד לזר:

 אגב אהוד, רגע, רק שנייה אהוד, מילה אחת. יונתן יעקובוביץ':

 מילה אחת ו...  אהוד לזר:

 אבל צבי, הייתה ועדה. דוברת:

 ייס, רגע, וייס ואז יונתן. כן ו אהוד לזר:

יריב פישר היה בועדה, הוא אומר היא לא התכנסה מספיק, היא לא דנה  צבי וייס:

 מספיק.

 לא אמרתי את זה. יריב פישר:

זה לא מה שהוא אמר, לא אבל צבי, אתה תמשיך לסיפא של הדברים כי  מאיה כץ:

 , בין השורות.דווקא אתה מבין את ה

ל אני אומר נגיד, הניסיון שבפורום הזה אנחנו לא נגיע להחלטות חכי רגע, אב צבי וייס:

 ואנחנו רוצים להגיע החלטות. 

 נכון. דובר:

אז אני אומר תעשו את הועדה, תעשו מי שהכי ... מי שיהיה, ובעוד שבועיים  צבי וייס:

תביאו את זה לפה ואז נגיד את זה צריך לחזק, את זה צריך להוסיף, את זה 

 לא נשיג כלום...נהיה מיליונר והוא נהיה קבצן אבל בפורום הזה נוריד. ההוא 

 אני רוצה להסביר לכם, אייל פביאן:

 רגע, אייל, תן ... מאיה כץ:

עוד הפעם אני אומר, הייתה ועדה והיו שם הרבה מאוד רעיונות ... בסוף לא  יריב פישר:

מעט קרה ... וגם בחוברת שמשה פה מעלה אני מזכיר לכם, לא קרה בה כ

 כלום ... אין ביטוח לאומי, אנשים לא קיבלו ... 

 אבל יריב לכן, דווקא בגלל שלא קרה, צבי וייס:

שנייה, לכן אנחנו רוצים קודם כל דיון פה. אתה רוצה אחרי זה ועדה לרכז  יריב פישר:

 את הדברים האלה ותעשה אותם, אין לי בעיה, בשמחה.

 תראה, אבל אני נגיד ...  צבי וייס:

 אוקיי חברים, אנחנו צריכים לסיים. וייס אנחנו מסיימים. ד לזר:אהו

 )מדברים ביחד(

יריב, יכול להיות שחלק מהדברים שתביאו יקבלו, חלק ירחיבו ... אבל  צבי וייס:

 בפורום הזה ... אי אפשר ...

 מר וייס בוא נסיים. אהוד לזר:

עוד משפט אחד. היה  לא, צבי, אני רק רוצה להגיד משהו ואהוד, סליחה מאיה כץ:

תהליך מאוד יפה של הועדה, מנכ"ל העירייה ריכז את הדברים בצורה 

ואז הגיעה סגנית ראש העיר גברת עופרה בל. קואליציה ואופוזיציה,  ,מצוינת

לקחה את הסמכויות לעצמה, קיבלה החלטות יחיד, הועדה החליטה כן לא, 

ם עוד פעם. לכל אחד שחור לבן והכל התמסמס. אנחנו לא רוצים להגיע לש
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מחברי המועצה יש פה מה להגיד, קואליציה כאופוזיציה. יש פה ראש עיר 

שיודע לקבל החלטות בדברים האלה, אני בטוחה שהוא רוצה לעזור לעסקים. 

 למה לא לקיים את הדיון כמו שצריך?

 יש לנו הצעה. אהוד לזר:

 אהוד לפני ההצעה. יונתן יעקובוביץ':

 תן. קצר יונ אהוד לזר:

יונתן יעקובוביץ': מאוד קצר, אני דווקא מתחבר ותסלח יריב או מאיה, ובכלל מי שנמצא פה 

בדיון ולא מסכים איתי. תסלחו לי אבל אני דווקא מסכים עם מה שצבי וייס 

באמת היכולת שלנו לקבל פה החלטות במסגרת ההרכב הזה של אומר. 

ר גם למה שמאיה אמרה המועצה הוא דבר מאוד בעייתי ובגלל זה אני מתחב

יועצים חיצוניים שיקבלו את כל ההחלטות,  3מקודם. בוא ניקח צוות של 

יביאו אותן למועצה ונקבל את ההחלטות ונגמר הסיפור. אפשר תוך שבועיים 

 א' עד ת'.-לגמור את הדבר הזה מ

תראו, אנחנו, ההצעה הנגדית תהיה בעצם, הועדה תעבור לסמכותו של ראש  אהוד לזר:

ירייה. ראש העירייה יהיה יושב ראש הועדה, לועדה יצטרפו יועצים הע

 מקצועיים, אנחנו,

 למה לא יהודה? לא הבנתי. יהודה ניהל את זה, היה בסדר. דובר:

 כי ראש העירייה מבקש לנהל את הועדה. אהוד לזר:

 אתם טוענים. אני רוצה לנהל את זה. "החולה מת, הניתוח הצליח"חברים,  משה פדלון:

יונתן יעקובוביץ': אני מציע רק שכל היועצים, באמת אני אומר את זה, לא בגלל שאני מזלזל 

במישהו ואני מעריך את בועז נווה ואני מעריך את ענת ברהב קרן, אהוד כדי 

 שאנחנו נמצא יצירתיים תביאו יועצים חיצוניים. משה, משה.

 )מדברים ביחד(

ה, לועדה יצטרפו יועצים מקצועיים וכמובן בראש הועדה יעמוד ראש העיריי אהוד לזר:

נבחרי ציבור שישבו שם ליד הצוות המקצועי של העירייה, שזה כולל כמובן 

 את הייעוץ המשפטי ונציג המינהל הכספי שהם ...

 ותוך שבועיים להגיע למסקנות. דנה אורן ינאי:

שת, בדחיפות ראש העירייה יקבע כמובן את סדר עבודת הועדה ביעילות הנדר אהוד לזר:

הנדרשת. הועדה, ראש העירייה יוציא כתב מינוי בעצם בהתייעצות עם חברי 

 הסיעות השונות מי הרכב הועדה. לא נכריע את זה כאן. מי בעד ההצעה של,

 רגע, לא גמרנו את הדיון. אייל פביאן:

 .אנחנו לא בדיון, אנחנו בשלב של הצעה לסדר. אנחנו לא  בדיון. יש כללים אהוד לזר:

 )מדברים ביחד(

 חברים, מי בעד ה, אהוד לזר:

היועצת המשפטית אומרת פה משהו, תשים לב. היא מבקשת לומר משהו,  דובר:
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 היועצת המשפטית.

עו"ד ענת קרן בהרב: אמרתי שההצעה עוד לא עלתה על סדר היום. בין האופציות שאפשר 

ועדה. זה כשאתה מעלה את ההצעה אפשר להחליט להוריד, להסיר, להעביר ל

 ש...מה 

 )מדברים ביחד(

ענת אנחנו עכשיו מצביעים על להסיר או להשאיר את ההצעה לסדר ופעם  אהוד לזר:

שנייה אנחנו מצביעים על ההצעה שאני נתתי, שהיא כוללת העברה לועדה 

שאת ההרכב שלה ואת המאפיינים שלה הסברתי כרגע. אז מי בעד להסיר את 

 ההצעה,

 )מדברים ביחד(

 לא להסיר, זה להסב. דובר:

 להסיר את ההצעה מסדר היום. אוקיי, מי נגד? אהוד לזר:

 אני נגד. אייל פביאן:

 אנחנו נמנעים. מאיה כץ:

 אוקיי, מי נמנע? אייל פביאן:

 ... טוב שיהיה גם וגם. גם ההצעה הזאת וגם ההצעה שלנו. מאיה כץ:

 להסיר את ההצעה מסדר היום.אני מתנגד  אייל פביאן:

 מקובל, מי בעד ההצעה ש, לזר: אהוד

 לא, לא, רגע, תדבר, מאיה כץ:

 מי נמנע, סליחה. אהוד לזר:

שנייה רגע, תתחיל מהתחלה. אתה מתחיל קודם כל עם ההצעה שלנו של  מאיה כץ:

 האופוזיציות.

 כן, סיימתי. אהוד לזר:

 )מדברים ביחד(

עה בהתאם למה בוא נעשה את זה שוב מסודר, מי בעד להסיר את ההצ אהוד לזר:

 שאמרתי, את ההצעה של הסיעה, של סיעות האופוזיציה. מי נגד? מי נמנע?

 אחד נמנע. משה פדלון:

מי בעד ההצעה שפירטתי שתחת המסגרת של ההעברה לועדה בהתאם למה  אהוד לזר:

 שאמרתי?

 בראשות ראש העיר. דובר:

 בראשות ראש העירייה. אהוד לזר:

 פוזיציה ...או יהיו גם חברות משה פדלון:

 גם חברי קואליציה וגם חברי אופוזיציה. מי נגד? ומי נמנע? אהוד לזר:

אנחנו נמנעים מהסיבה המאוד פשוטה. הלוואי וזה יעבוד, אתם מקבלים את  מאיה כץ:

ברכת הדרך. אנחנו עדיין רוצים שלא נגיע לפה בעוד שבועיים בלי המלצות 
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 .win winולכן זה מבחינתנו 

 ות פה של כל אחד מהאנשים שיושבים.זה אחרי דובר:

 בראשות ראש העיר שמנהל את הישיבה.  אהוד לזר:

נכון, אני מבקש דקה רגע לדבר. תראו, אני אגיד לכם דבר כזה. ההצבעה  אייל פביאן:

אם היינו עכשיו במרץ שניות שאני אדבר.  60-עברה, זה לא ייקח יותר מ

א ביד אחת. אנחנו עכשיו הייתי מצביע בעד ההצעה הזו בשתי ידיים, ל

 בדצמבר,

 אנחנו לא ב... דובר:

שניות אל תפריע לי. יש החלטות  60-שנייה, רגע, אתה רוצה שאני אסיים ב אייל פביאן:

שהן החלטות של מדיניות עירונית שמועצת עיר צריכה לדעת לקבל ולא כל 

ם מיני ועדות. אם אנחנו יודעים שערב משבר הקורונה העירייה עשתה עסקי

עם כל מיני גורמים בהנחות שעוד לא היה קורונה. באה הקורונה ושבשה את 

זה. כל פתרון שמועצת העיר יכולה להחליט עליו הוא עקרון של מדיניות, 

שאומר אנחנו ניתן פתרון שיחזיר את המצב לקדמותו, שהעירייה לא תפסיד 

ר והאנשים לא יפסידו למרות שפרצה הקורונה. זאת החלטה שמועצת עי

יכולה לקבל. אחר כך לפרוט את זה לפרוטות, באים אנשי מקצוע ומחליטים 

 איפה להחזיר כסף ואיפה להאריך מכרז ...

אוקיי, אייל תודה. אייל אנחנו, אייל תודה רבה. אנחנו עוברים להצעה הבאה  אהוד לזר:

 לסדר. רינה זאבי זה שלך. תודה חברים.

 )מדברים ביחד(

היה שוכר עסק בעיר אחרת והיה פורץ משבר הקורונה, והוא  אם הבן שלך אייל פביאן:

 חייב מיליונים לבנקים. אני רוצה להיות איך אתה היית פועל.

 אוקיי, עופרה, אייל תודה. כן עופרה. אהוד לזר:

על ידי האופוזיציה. מי רוצה מחברי האופוזיציה להציג  3אנחנו בסדר מספר  רינה זאבי:

 את ההצעה לסדר?

 שנייה רגע, עופרה רצתה להגיד משהו. :אהוד לזר

 )מדברים ביחד(

 כן, סגנית ראש העירייה גברת בל. אהוד לזר:

אני מבקשת רק לתקן משהו מאוד משמעותי. נאמר פה שהדיון נדחה בבית  עופרה בל:

 המשפט מטעמים לא נכונים.

 לא, זה לא מה שאמרתי. מאיה כץ:

 שעופר מור הוא אח שכול ...הדיון נדחה בבית המשפט מכיוון  עופרה בל:

 זה לא מה שאמרתי עופרה. אמרתי ... מאיה כץ:

 )מדברים ביחד(

יונתן יעקובוביץ': ואם כבר נכנסנו לדיון בבית משפט, בדיון בבית משפט אין שום סוגיה על 
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העניין הזה. זה דיון על צו מניעה של פינוי ציוד, זה לא קשור בכלל לסוגיה. 

 עופרה. תפסיקי לבלבל את המוח

 אני רוצה לדייק את הדברים לפרוטוקול כדי שיהיה ברור. מאיה כץ:

 אז רק שורה. אהוד לזר:

הוא לא קשור לדיון  ,ישנו איזשהו הליך משפטי שקשור לתחום מסוים מאיה כץ:

וריון אודות נושא של המכרזים בחופי הים. התקבלה תשובה מטעם קטרבדי

. נאמרה כמובן תשובה Yלדון בדיון אי אפשר  Xהיועץ המשפטי שבגלל דיון 

כללית כדי לא לפרט, כי הרי אם היו שואלים יותר פרטנית ומדייקים את 

העובדה היו מגלים שאפשר לקיים את הדיון כי אין קשר בין ההליך הזה 

 להליך הזה ...

והסיבה היחידה שהדיון לא התקיים זה בגלל שעופרה לא רצתה שהוא  יונתן יעקובוביץ':

 , נגמר הסיפור.יתקיים

אנחנו נקים ועדה נוספת לדון למה בית המשפט דחה, בראשות ראש ועופרה  אייל פביאן:

 בל.

די, חבר המועצה פביאן, מספיק אייל, מספיק. כן רינה, בבקשה הצעה לסדר  אהוד לזר:

 הבאה.

 תמשיכו להקים ועדות. אייל פביאן:

 .3אפשר לעבור להצעה לסדר מספר  רינה זאבי:

 רצוי. זר:אהוד ל

 מוכן להציג אותה?מי מחברי האופוזיציה  רינה זאבי:

 בוודאי, אנחנו עוברים להצעה לסדר הבא. אייל פביאן:

 בבקשה, כן, תעשה לי שעון פה. אהוד לזר:

 משה, יריב בועדה איתך. צבי וייס:

 בוודאי, גם את פביאן. משה פדלון:

 הוא מייצג אותי ... אייל פביאן:

 )מדברים ביחד(

יריב עושה עבודה מצוינת. אני רוצה להגיד שיריב מאוד ראוי להיות בועדה  יה כץ:מא

 כזאת ...

 

 3הצעה מספר 

אוקיי, עברנו. יריב אתה מציג? מי מציג את, חבר'ה די. מספיק. הזמן של  אהוד לזר:

 ההצעה השלישית התחיל. 

 ההצעה לסדר הבאה, אייל פביאן:

 עופה.אני אעזור לך, זה שדה הת אהוד לזר:

לא, וייס רוצה סודה. ההצעה לסדר הבאה היא הצעה דומה לקיים דיון  אייל פביאן:
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עקרוני במועצת העיר בנושא פעילותו של שדה התעופה בהרצליה. אנחנו 

העלינו הצעה לסדר דומה בישיבה הקודמת ואני אחזור בקצרה על הנימוקים 

הרשמית של  שלה. שדה התעופה פועל בעיר מאז מלחמת העצמאות, העמדה

שנה, היא  20-יה יחד עם רשויות מקומיות צמודות מזה כעיריית הרצל

שצריך לפנות את שדה התעופה הזה. לא התקיים שום דיון רציני בנושא שדה 

שנה במועצת העיר הרצליה. הפעילות של שדה התעופה  20התעופה לפחות 

רבותיים וגם הרצליה יש לה היבטים שונים וחשובים לעיר, גם כלכליים, גם ת

 חינוכיים,

 אני יוצאת ... שלא יגידו ניגוד עניינים. עופרה בל:

 יפה, זה חשוב, זה טוב. אייל פביאן:

חבל שלא ענו על זה בשאילתה שאכן יש לה ניגוד עניינים בגלל הקרקעות שיש  מאיה כץ:

 בשדה התעופה.לה 

 אוקיי, אוקיי, אוקיי. אהוד לזר:

 בזה. שנה לא דנו 20אבל  צבי וייס:

 אבל יפה שעכשיו זה לא תכנית בניה אז עכשיו היא יוצאת. מאיה כץ:

בניגוד, שוב, לזה שאני בתחילת הקדנציה פניתי לכבוד ראש העירייה אישית.  אייל פביאן:

לו מצגת איך אפשר לפתח את שדה התעופה בהרצליה  ינפגשתי איתו והצגת

ידות דיור סביבו, בלי יח 5,000ולהפוך אותו לנכס עירוני עם בניה של עד 

לפנות אותו. לא התקיים שום דיון מקצועי ורציני בהצעה הזו או בהצעות 

חלופיות בנושא שדה התעופה. לא במועצת העיר ולא בועדה המקומית 

ראש העירייה התקשר באיזה שבת לתכנון ובניה בצורה רחבה ומקיפה. 

מסכן את תושבי מבוהל עם איזה תרגיל אווירובטי לאיזה טייס שהוא חשב ש

הרצליה. הטייס שהוא התקשר אליו הוא הטייס הראשי של מוזאון חיל 

האוויר הישראלי בבאר שבע, לא טייס אחר, שהוא אחד הטייסים הכי 

הטובים במדינת ישראל שידע מצוין מה שהוא עושה. בעיר הרצליה, כן, אני 

סתם סתם קוריוז, זה יודע, תמשיך לעשות עם הידיים, זה בסדר, אבל 

 קוריוז.

 מתי זה היה? בשבת? דובר:

לפני, כן, זה היה בשבת. הטייס שהתקשרת אליו הוא הטייס הראשי של  אייל פביאן:

מוזאון חיל האוויר בבאר שבע. עכשיו, אתה היית בחיל הרפואה, לא בחיל 

האוויר, תעופה זה נושא מקצועי. יש בעיר הזו אנשים שמנהלים את שדה 

ויש את הרשויות של התעופה. יש לנו תושב בעיר התעופה, יש את רת"א 

שקוראים לו גדי איזנקוט, אחד החברים הכי טובים שלו קוראים לו ד"ר גבי 

סיבוני. הוא יועץ לענייני ניהול סיכונים של שדה התעופה בן גוריון. אם אתה 

כל כך מוטרד מבעיות בטיחות לכאורה, הדרך לעשות את זה ובכלל לדון 
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עם אנשי תעופה, עם אנשי מסודרות ופה זה לקיים פגישות בעתיד שדה התע

מקצוע בתחום התעופה. לנתח את הסיכומים אם קיימים לתושבי העיר, איה 

 את מפריעה לי עכשיו.

 סליחה. איה פרשקולניק:

 ולדון בפתרונות, אייל פביאן:

 הוא טייס? צבי וייס:

 מי? אייל פביאן:

 ל, הוא גולנצ'יק. לא, הוא עושה הכל ברג דנה אורן ינאי:

 הגבי הזה. צבי וייס:

והוא מלווה את שדה התעופה לא, הוא לא טייס, הוא מומחה לניהול סיכונים  אייל פביאן:

בן גוריון הרבה שנים. זה שכשיורים כיפת ברזל, מטוסים ממשיכים להמריא 

ולנחות בבן גוריון זה תוצאה של עבודות מסודרות. זה לא טלפונים של 

לים. עכשיו, הנושא הזה הוא נושא מקצועי וכל הנושא של ניהול אנשים מבוה

שדה התעופה בהרצליה, הפעילות שלו, היתרונות והחסרונות שלו כולל 

ועי. יש אפשרות להפוך את שדה הפיתוח האפשרי שלו, הוא נושא מקצ

התעופה לנכס חינוכי, תרבותי, תיירותי וכלכלי בעיר. מצד שני, יש איזה 

 גמרי לפנות אותו אך ורק בגלל אינטרסים נדל"ניים.ניסיון ברור ל

 של מי? דנה אורן ינאי:

מהקרקעות  85%גם של רמ"י, של מנהל מקרקעי ישראל, שהוא הבעלים של  אייל פביאן:

 בצפון הרצליה,

 זה לא גם, זה בעיקר. צבי וייס:

טנציאל בסדר, בעיקר, וגם כנראה של אחרים אבל זה לא משנה. ברור שהפו אייל פביאן:

 531הרצליה הוא מאוד מאוד גבוה בשטח שהוא בין כביש צפון הנדל"ני ב

איילון צפון, כפר שמריהו, רעננה הרצליה, ומדובר על מיליארדי שקלים 

והתאבון הוא גדול, ולכן שדה התעופה מפריע כי הוא מאפשר לבנות רק 

דיור או יחידות  15,000יחידות דיור על ידו בלי לפנות אותו לעומת  5,000

אם יפנו אותו. זאת הסיבה היחידה שמתעסקים ברצון לפנות אותו.  16,000

עכשיו, מה טוב לעיר הרצליה, האם טוב לעיר הרצליה שהשדה יישאר או לא 

יישאר, לכמה שנים הוא יישאר. מה לעשות איתו, איך לבנות נכון על ידו או 

כשיו, זה לא הנושא במקומו, זה דבר שמועצת עיר חייבת לעשות עליו דיון. ע

היחיד שלא התקיים עליו דיון. אני יכול למנות לכם עוד כמה כאלה, לצערי, 

בזמן, לא במועצת העיר ולא בועדה המקומית לתכנון ובניה, אבל יש מי 

שמנהל את שני המוסדות האלו. עכשיו, ההצעה שלנו היא לקיים דיון כזה 

א נפגשו ולא מוכנים מסודר, מקיף. לצערי, ראש העירייה ואחרים גם ל

להיפגש כבר חודשים ארוכים מאוד עם אנשי התעופה, שהם אנשי מקצוע 
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בנושא הזה. לא הציגו לכם את התכניות בינוי החלופיות האפשריות, 

 ובינתיים,

 אנשי תעופה יציגו תכניות בינוי? אהוד לזר:

 הבן שלי חוגג תכף בר מצווה. דנה אורן ינאי:

. אנשי תעופה מקצועיים, טייסים, אגודת משתמשי 1שני דברים, אני הזכרתי  אייל פביאן:

 שדה התעופה. 

 הם אדריכלים? אהוד לזר:

. יש אדריכל 2. הזכרתי אותם. 1תקשיב רגע, אם אתה שואל אני אענה לך.  אייל פביאן:

בשם יונתן שילוני שהוא גם טייס וגם אדריכל, שהוא מומחה לשדות תעופה 

ית לשדה התעופה דב שהוא הגיש אותה לרון חולדאי. עירוניים. הוא הכין תכנ

רון חולדאי תמך בתכנית הזאת ופינו את שדה דב למורת רוחו. שילוני הכין 

וחצי תכנית, אני הצגתי אותה למשה פדלון במצגת כבר בפברואר לפני שנה 

או יותר. רציתי להציג אותה פה, לא הזמנתם את שילוני, לא נפגשים עם 

ינתיים כשעונים אז עונים תשובות כותרות כאלה, יש סכנה אנשי התעופה. ב

שייפלו מטוסים על העיר. ככה לא מנהלים כזה נושא. מה שאנחנו בסך הכל 

מבקשים בהצעה זה דבר טריוויאלי. זה שמועצת העיר תקיים דיון, נזמין 

לפה את אנשי התעופה, נזמין אנשים נוספים. נדבר על הפוטנציאל של שיתוף 

לתיכון הנדסאים, לבתי ספר ל שדה התעופה למרכז הבינתחומי, הפעולה ש

בעיר, לחוגי טיסנאות. נראה מה אפשר לבנות על ידו, מה המשמעויות לעיר 

ונחליט. הבקשה שלנו בהצעה לסדר היא לעשות דבר שהוא מובן מאליו, 

לקיים דיון שלא מתקיים כדי שהעיר הרצליה תקבע מה העמדה הרשמית 

התעופה. זה הכל. זה לא עניין גם לקואליציה ואופוזיציה שלה בנושא שדה 

 כמו אף נושא שעלה פה הערב.

תמר לרמן גרוסמן: אנחנו ביקשנו את זה גם בפעם הקודמת שזה עלה לדיון. אנחנו רוצים 

לשמוע בצורה ודאית מה העמדה שלך ואיך אתה מתכוון ... לפינוי שדה 

אתה אמרת שאתה תדאג שלא  התעופה. זה משהו שהעירייה צריכה להוביל.

 יהיה בינוי בלי תשתיות, שזה דבר שמאוד מאוד חשוב.

 תמר, אפשר לנצל את הדקה שלכם? דנה אורן ינאי:

 תמר לרמן גרוסמן: דקה.

 תמי, אני רק רוצה להעיר על משהו, מה שאייל פביאן אמר ... משה פדלון:

, ייתנו לך 10-הקואליציה בנוסף לדנה, נראה לי שאת יכולה לקבל דקה מ יונתן יעקובוביץ': 

 בכיף.

 תמר לרמן גרוסמן: יונתן אני לא שומעת כלום.

ברשותך, הוא אמר שהייתי מבוהל בשבת. אני מנעתי אסון ברמה הלאומית  משה פדלון:

בבעיר הרצליה. לדעת המומחים, שני מטוסי, ביצעו פה אירובטיקה אחד על 
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 ת"א הורה שאין יותר,השני במרכז העיר. לראיה, זה על לרת"א ור

 אבל משה זה נקודתי. דנה אורן ינאי:

 תמר לרמן גרוסמן: אתה לא מנעת את האסון, האסון לא ...

 את הכביש? ריונתן יעקובוביץ': וכששני רכבים משתוללים אז אתה סוג

 )מדברים ביחד(

 תמר לרמן גרוסמן: לא היו פה אסונות תעופה. 

 )מדברים ביחד(

 מסקנה שפעלו בניגוד לחוק ...והגיע ל משה פדלון:

 תמר לרמן גרוסמן: לא היה פה אף אסון תעופה ...

 )מדברים ביחד(

 תמר לרמן גרוסמן: בהרצליה מעולם לא היה אסון תעופה, לא היה פה אף אסון תעופה. 

 איה פרשקולניק: כן היה.

 תמר לרמן גרוסמן: גם אם יתרסק פה מטוס אחד קטן זה לא אסון תעופה.

 איה מתי? ן ינאי:דנה אור

 לא היה אף פעם. דובר:

תמר לרמן גרוסמן: ואין פה כזאת סכנה על תושבים. גם ראש העיר, גם אני גרים במרחק לא 

 גדול משדה התעופה. 

 )מדברים ביחד(

לא היה כלום ולא יהיה כלום ... בניה לשדה תעופה ושדה תעופה יש לו דברים  דנה אורן ינאי:

ת, ואנחנו צריכים פה לקבל החלטה כרגע כי הבניה יתרונות ויש לו חסרונו

בכלל לא על הסדר יום. אף אחד לא רוצה לבנות שם ואנחנו כולנו רוצים 

 שיהיה פארק וזה לא קשור.

 )מדברים ביחד(

 חבר'ה זה לא נפתח לדיון עדיין, בואו נעשה את זה מסודר. תמי, דנה, חברים. אהוד לזר:

 )מדברים ביחד(

 שאת צריכה לשאול ... אם את צריכה לפנות בגלל ש... השאלה איתי צור:

 זה לא רלוונטי. אהוד לזר:

 את השדה ... תמר לרמן גרוסמן: אני רוצה להשאיר

רגע, זה לא נושא לדיון אבל, תמי הנושא לא נפתח לדיון. רגע. חברים, הנושא  אהוד לזר:

 כמו שאמר אייל, הוא מאוד,

את השדה הזה זה הרבה אנשים שהם לא אתה. מה  יונתן יעקובוביץ': איתי, מי שצריך

 לעשות.

הנושא הוא מאוד מורכב, אמר אייל פביאן. דרוש פה דיון מקצועי, עניינים  אהוד לזר:

שלנו היא לא להוריד את תכנוניים רבים, גם ענייני שימור רבים, ולכן ההצעה 

ת במליא 2021בינואר  13-זה מסדר היום אלא לדון בזה באופן ממוקד ב
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הועדה המקומית לתכנון ובניה, מליאה שבה רובכם משתתפים. שם יגיעו 

אנשי המקצוע מטעם עיריית הרצליה פלוס, ופה אני גם מבקשת מהמהנדסת 

 את יועצת השימור של העירייה כדי שנוכל לקיים דיון אינטליגנטי. 

 אפשר להביא גם נציגים משדה תעופה? דנה אורן ינאי:

 ן של המליאה.לא, זה דיו אהוד לזר:

 לא, שהם יציגו ... דנה אורן ינאי:

לא, זה דיון של המליאה, אחר כך המליאה תרצה לשמוע עוד, המליאה  אהוד לזר:

תחליט אם היא תשמע עוד. בואו שהמליאה תקבע את סדר עבודתה. שהדיון 

הזה יהיה דיון שמבוסס על חומרים, על מצגות ברורות ומסודרות עם הרקע, 

לאשורן, ושם החלטות שקשורות במדיניות העירייה יתבררו עם העובדות 

ויוסדרו. על כן, אני מציע להסיר את ההצעה הזו מסדר היום ולפעול על פי 

 כמובן, 

 בכפוף לזה שיש דיון ב... דנה אורן ינאי:

 ... בכפוף, הדיון הזה כבר הוזמן אהוד לזר:

 אתה יכול לחזור מי ישתתף בדיון הזה? :דובר

 כן, הרפרנטים השונים במנהל ההנדסה ש, איפה אתה? אהוד לזר:

 סליחה. סלח לי, היית באמצע. :דובר

 אוי, קיבלתי ביומן. דנה אורן ינאי:

כן, אנחנו, זה תוך כדי, אבל הרפרנטים השונים במנהל ההנדסה ואני ביקשתי  אהוד לזר:

גיע גם שיועצים מתאימים לנושא הזה כמו יועצת השימור לצורך העניין, גם ת

תכנית השימור. גם אדריכלית העיר תוכל  אמירתכדי לתת אינפורמציה על 

להגיד מה תכנית המתאר אומרת על האזור הזה, גם תכנית השימור, גם 

תכניות אחרות. גם מחלקת פרויקטים יספרו מה אומרים התמ"לים באזור 

 הזה ותוכלו לקבל דיון, החלטה מושכלת.

 קהל?אפשר להזמין גם  יהונתן יסעור:

 לא, אתה לא יכול, קורונה. דובר:

 זה דיון סגור. אהוד לזר:

 בינואר אנחנו בסגר. 13-ב דנה אורן ינאי:

 אבל כלל חברי המועצה, אפשר להזמין גם מי שלא בועדה? יהונתן יסעור:

 אפשר אבל הם יכולים להשקיף. אהוד לזר:

 לא, רק משקיפים. יהונתן יסעור:

 למה?אז לא, מה זה להקיף?  דובר:

 למה? זה ... שלא חברים במליאה לא תהיה להם ... מאיה כץ:

 אהוד, אני למשל לא חבר בזה. דובר:

 או שזה ועדה או שזה מליאה ...  יהונתן יסעור:
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 עצת העירייה לא מקיימת דיונים תכנוניים.מו אהוד לזר:

 ... לקבוע מדיניות. זה תפקידנו, נקודה ... מאיה כץ:

 ר לא דנה בנושאים תכנוניים.מועצת העי אהוד לזר:

 ... כן לא, למעלה ... מאיה כץ:

מועצת העירייה לא עוסקת בנושאים תכנוניים וחשוב להגיד את זה. יש פה  אהוד לזר:

 הרבה נורמות משפטיות.

 ... לא עוסקת בניהול תכנוני, היא קובעת מדיניות ... מאיה כץ:

 כדי לקבוע את המדיניות ... זה בסדר, יש את המליאה לתכנון ובניה אהוד לזר:

 אז לצערי אני לא שם אהוד. :1 דובר

 שירצה להגיע לדיון הזה יגיע לדיון הזה.כל חבר מועצה  אהוד לזר:

 מה זה כמשקיף אבל? :1דובר 

 אתה לא יכול חוקית ... מאיה כץ:

 אבל הוא יכול להביע דעה, הוא יכול להביע את דעתו ...  : 2דובר 

האמירה הייתה מאוד מאוד ברורה. אני חושב שגם הפתרון הוא חברים,  אהוד לזר:

 מאוד נכון וטוב ולכן אנחנו ניגש כעת להצבעה.

 רגע, אבל אנחנו נצביע ...  אייל פביאן: 

חברים לא נמצאים שם, זה  3מאיה, יש ייצוג מאוד רחב לכל הבית הזה אז  יהונתן יסעור:

 הכל.

 ין.חברים. אהוד, תן לי רגע להב 4 :1דובר 

 .5לא,  יהונתן יסעור:

, בועדה כשבתה כמליאה אני לא חבר. אני לא אבוא אני לא חבר במליאה :1דובר 

 כמשקיף חסר כל יכולת פה להשפיע.

 אתה תוכל לשאול את כל השאלות שתרצה. אהוד לזר:

 לא, מצטער. :1דובר 

הצעתי? אוקיי. מי בעד להסיר את ההצעה הזו מסדר היום בכפוף להצעה ש אהוד לזר:

 מי נגד? מי נמנע? אוקיי. מישהו ספר? רינה?

 )מדברים ביחד(

 אנחנו מפה רואים מסך כחול, אנא עזרו לנו. רינה זאבי:

 בעד. 8 דובר:

בעד, זה משה פדלון, איה פרשקולניק, יהונתן יסעור, ירון עולמי, מר  8אוקיי,  אהוד לזר:

ובעד גם מר איתי צור. ועקנין, הגברת דנה אורן ינאי, מר צדיקוב, מר וייס 

גרוסמן, מר גוזלן, מר יעקובוביץ', גברת כץ, מר פביאן נגד מר פישר, הגברת 

 13-אוקיי, מי בעד ההצעה שאני כרגע סיפרתי עליה לגבי הומר אוריאלי. 

 בינואר?

 ?zoom-אפשר שהיא תתקיים גם אם יהיה סגר ב דנה אורן ינאי:
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שמות. מי נגד? אוקיי, יונתן יעקובוביץ' נגד, אורן כן. אוקיי, מי בעד? עוד פעם  אהוד לזר:

 אוריאלי נגד, ונמנעים? אוקיי, אותן תוצאות. אוקיי, תודה רבה, לנושא הבא. 

 )מדברים ביחד(

 אוקיי, לנושא הבא רינל'ה.  אהוד לזר:

 )מדברים ביחד(

ים ... לחודש, בינואר ... גם לדעת מעבר למתכננ 13-אהוד, כשאתם באים ... ב צבי וייס:

 נגיד מה היה ההיסטוריה של ...

 נכון לגמרי. אהוד לזר:

היה שם, אני כבר הייתי עם כמה ראשי עיר וכל ראשי העיר הייתה להם  צבי וייס:

עמדה וכולם עשו כמעט מסיבת סיום מתי בונים את השדה תעופה במקום 

אחר. הבטיחו לנו ואמרו לנו, לכן כשבאים לישיבה כזאת אז צריך גם כן 

 דעת מה היו העמדות לאורכן. פתאום משתנים העמדות ...ל

 אוקיי, חבר'ה אנחנו לחבר המועצה איתי צור. אהוד לזר:

צבי, בטח שהעמדות השתנו כי ראשי העיר הקודמים לא פיתחו את העיר  יונתן יעקובוביץ':

ה שנבנה, הזאת בצורה כמו שהיא מתפתחת היום וכשמסתכלים על כל מ

שווה להשאיר משהו בלי בינוי. אולי שווה להשאיר שדה אומרים רגע, אולי 

 תעופה.

 מר וייס, מר יעקובוביץ' ... אהוד לזר:

 )מדברים ביחד(

 בואו, אנחנו עוברים לחבר המועצה איתי צור.  אהוד לזר:

 איתי, בוא תציג את הפעילות. רינה זאבי:

 כן, איתי צור בבקשה. אהוד לזר:

 מה אתה מציג? מאיה כץ:

 רציתי להציג אז אני, צדיקוב. ר:איתי צו

 )מדברים ביניהם(

 

 ו. הצגת פעילות אגף תנו"ס לחנוכה

 דקות ברשותכם ולהציג קצת את הפעילות ש, 5רציתי לקחת  איתי צור:

 )מדברים ביניהם(

 דקות להציג את הפעילות, 5זה לא נעים דנה, בחייאת. רציתי לקחת  איתי צור:

 .6קח  דובר:

'ה מספיק. זה פשוט אחרי ש, ירידת מתח. בואו שנייה, אם אתם די, חבר אהוד לזר:

 דקות הפסקה ואם לא אז, 2רוצים 

 לא, בכבוד, שוט. דובר:

 אז יאללה בואו חבר'ה בחייאת, בואו נשמור על מתח. אהוד לזר:
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דקות, להציג קצת את הפעילות שעשינו בקהילות בזמן  5תודה. רציתי לקחת  איתי צור:

תת טיפה ככה רקע, אנחנו מדברים על, בעצם בשנתיים חנוכה. אז רגע ל

האחרונות על, עסקנו בעיקר בבניית התשתיות הקהילתיות בכל הרצליה. 

מנהלות התושבים או מנהלות הקהילות והפעילות הקהילתית, בנינו את 

ובעצם הקורונה הגיעה והיא לא בדיוק אפילו טרפה את הקלפים כי בעצם כל 

היינו יכולים להשתמש בה למען הטיפול ולעשות התשתית שהקמנו, בעצם 

עשינו במהלך חנוכה, בעצם כל קהילה עשתה  את האדפטציה יחסית בקלות.

עשרות או לא יודע אם עשרות, אבל ביחד עשינו עשרות פעילויות ברמת 

הקהילות ואני רוצה להציג קצת את הפעילויות שעשינו ברמת העיר. כאשר 

קא את הלימון הזה ולהפוך אותו ללימונדה, הרציונל היה בעצם לקחת דוו

ולנסות באמת לקחת את זה לשלב הבא ולנסות לעשות יותר חיבורים וקצת 

ככה להציג לכם את הפעילויות השונות שעשינו. אז אחד הדברים שעשינו זה 

נקרא, קראנו לזה "שכנים ומדליקים", שכאשר הרציונל היה לעשות חיבורים 

שזה יכול  ,נים. ממש לקחת את הנציג קפסולהבתוך, מה שנקרא בתוך מב

להיות היו"ר ועד הבניין ואנחנו באנו עם ערכות והם קישטו חנוכה, ואחר כך 

עשו הדלקה משותפת ככה עם הלדים שהם הכינו כדי לחבר את השכנים 

-ו לזה "מעשה בנולעשות את החיבורים מהמקום הזה. הנה עוד חיבור, קרא

ור בין ילדי הגן שנתנו להם סביבונים, ממש מכל סביבונים". עשינו חיב 100

. הם קישטו אותם ואחר כך ילדי הקהילה החביאו אותם והייתה הקהילות

פעילות מאוד יפה על ידי רכזות הקהילה ונציגי העירייה, שבה הגיעו 

התושבים וחיפשו את הסביבונים. הייתה פעילות מאוד מאוד מוצלחת. היה 

ן עשה ובעצם עבר בין השכונות. עשינו את זה לנו את הנגרר חנוכה שגם כ

קצת ככה בתצורה שונה וכל קהילה גם עשתה את האדפטציה שלה. אחד 

הדברים בעיניי המדהימים שעשינו זה היה בנושא, אנחנו קראנו לזה "גיבורי 

העל". אז יש את התערוכה שאתם מכירים אני מניח, שזה נמצא בבניין 

ניסינו לחבר את הילדים המוגבלים שלא העירייה אבל במקביל, עשינו, 

לומדים בהרצליה אלא לומדים במקומות מחוץ לעיר והגענו אליהם מה 

שנקרא מחופשים, אתם יכולים לראות בתמונות, כגיבורי על והבאנו להם 

ככה לעשות להם שמח ופעילויות. כאשר גם עשינו את זה ממש בהתאמה לכל 

נו לילדים אוטיסטים אז הם הגיעו סוג של מגבלות שהיינו. למשל, אם הגע

בלי רעש ובלי מוזיקה, ואם לעיוורים אז הבאנו פעילויות ככה יותר גדולות 

כדי שיהיה יותר קל וככה ניסינו באמת לחבר את הילדים שבעלי מוגבלויות 

שבו בעצם  שהם לא נמצאים במערכת החינוך בהרצליה. "מרוץ הלפיד"

כמעט הייתי אומר הראשוני בין קהילות  חיברנו ככה את הנוער ועשינו חיבור

שונות, שבו בעצם ממש עשינו מרוץ שהזנקנו אותו ממש מקהילה לקהילה 
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והיה החלפה של הנוער מבין הקהילה לקהילה. זה היה אחד האירועים 

היותר ככה ייחודיים וראשוניים. "ואן הנוער", שוב, דגש ששמנו בתקופת 

א במקום ככה יותר קשה אולי הקורונה לטובת הנוער שהוא באמת נמצ

מהשאר, במה שנקרא דומה קצת ל"מונית הכסף", בהתאם כמובן להנחיות. 

נו, ענו על שאלות, קיבלו פרסים והוא עבר בכל רחבי העיר, והפעולה נכנס

שראש העיר הזכיר ככה ממש בתחילת הזה, זה הנה דוגמא לאיך לקחת 

מאוד נחמד ומאוד  אירוע שבעצם מתבטל, שזה הפרויקט שתמיד אנחנו,

חשוב של לתת את הפרס ליקיר העיר, ובעצם העברנו אותו לתוך הקהילות. 

שזה בעצם גרר פעם ראשונה או הרבה אנשים שלא הכירו את האנשים שהם 

בתוך הקהילה שלהם שהם היו יקירי העיר או פעלו המון למען העיר והרבה 

שיוכלו להכיר אותם מהם לא הוכרו בתוך הקהילה, וזה מאוד מאוד עזר כדי 

בתוך הקהילות עצמן. עוד משהו שעשינו, קצת גם למען העסקים. הארנו את 

כל רחבי העיר, זה היה ברחוב סוקולוב ובבן גוריון. שדרות חן, עשינו מיצגי 

ענק עם אקרובטיקה ודמויות. חילקנו ערכות יצירה לילדים והרציונל היה גם 

רנו את זה ככה לאורך כל כן שלא שמנו את זה במקום אחד אלא פיז

הרחובות כדי לא לייצר גם צפיפות, וגם כדי באמת להוות איזושהי אטרקציה 

ערכות שחילקנו בתוך  1,500שיכולה בסוף לסייע לבעלי העסקים. חילקנו, 

הקהילות לפעילויות. אם זה סביבוני תלת ממד, שרשראות, משקפי אורות, 

מה שנקרא בעלות סמלית ל, מה דפי קסם ועוד ועוד ועוד, ובנוסף, נתנו 

שנקרא כל מי שרצה, פעילויות קצת יותר, מה שנקרא, יותר מורכבות כמו 

קישוט מטריות ולעשות צביעה של ציפיות. הכל שוב כדי לשמור בזמן הגשם 

ככה הימים הקשים לאפשר למשפחות להישאר בפנים ולעשות את  ובזמן

ים, וגם פה הייתה היענות הפעילויות בבית, ולא לצאת להתקהלויות מיותר

 מאוד גדולה מצד התושבים ומצד הקהילות. זהו בגדול המצגת שלי, וזהו.

 יישר כח. דובר:

 אוקיי, ותודה רבה לאגף תנו"ס. משה פדלון:

 תודה רבה כמובן לאגף תנו"ס, לכל ה, איתי צור:

 ולכל אגפי העירייה שסייעו להצלחת הפעילות. תודה.  משה פדלון:

 

 ז. תב"רים

טוב, אנחנו עוברים לסעיף תב"רים. יש לנו תב"רים משתי ישיבות מועדת  רינה זאבי:

לנובמבר.  22-כספים. אנחנו נתחיל עם תב"רים מישיבת ועדת הכספים ב

של תב"רים מבער לתכנית  2020המועצה תתבקש לאשר תקציב פיתוח 

 4שקלים בגין  1,688,000הפיתוח השנתית המעודכנת, בסכום כולל של 

פרויקטים. מי בעד? יש לכם את הקובץ מולכם. אני רק לא רואה את המסך, 
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 מי בעד, מי נגד.

 פה אחד. דובר:

 לא, לא פה אחד. משה פדלון:

 )מדברים ביניהם(

 אם אפשר להוריד את המצגת אז נוכל לראות את האולם.  רינה זאבי: 

 )מדברים ביניהם(

 חברים, מי בעד אישור התב"ר? שנייה, חברים, שבו רגע מי שנמצא. משה פדלון:

, אני רוצה שנייה, לפני שאני מצביע בעד אני רוצה להגיד משהו. ראש העיר אלעד צדיקוב:

לגבי נגישות אנשים עם מוגבלות, אני חושב שאנחנו צריכים לתת את דעתנו 

, שאנחנו צריכים את 40,000,000על העניין הזה. יש פה תקציב די גדול של 

ת החוף הנפרד להנגיש לציבור שהוא מוגבל. אנחנו הרבה המועצה הדתית וא

 זמן מדברים על זה, אישרנו תקציב תב"ר לפני שנתיים אני חושב.

 טופל ומתוקצב ונמצא בהליך בהנדסה לקבלת היתר. יהודה בן עזרא:

 זה לגבי המועצה הדתית, לגבי חוף הים שם, יונתן יעקובוביץ':

 ולגבי החוף הנפרד? אלעד צדיקוב:

אלעד, לגבי חוף הים, גם בדקתי את זה, אני סתם נותן לך בדיקה, גם   ונתן יעקובוביץ':י

לגבי חוף השרון. התוואי של הגבהים שיש בין החלקי העורפי לחלק התחתון 

של נגישות לנכים זה  , בתקניםלא מאפשר לך לעשות ירידות שהן בתקנים

לק הגבוה לחלק צריך להיות בזווית מסוימת. בגלל שההבדל שם בין הח

הנמוך הוא כל כך קיצוני אתה לא יכול לעשות. הדבר היחיד, ואני חושב 

. אני חושב ראיתי איזושהי פנייה שלך בעניין הזה וראיתי גם שקיבלת תשובה

שלמשל הסדרת חניות נכים שם זה דבר שיכול לסייע אבל להפוך את 

 רי.הנגישות לחוף כנגישות לנכים זה מבחינה הנדסית בלתי אפש

 רגע, בחוף הנפרד יש ירידה. אלעד צדיקוב:

 היא יותר מדי תלולה כדי לעמוד בכל תקנה של נגישות. יונתן יעקובוביץ':

לא, רגע, שנייה, זה לא מדויק. היום יש לך ירידה עם רכב עד למטה כמעט,  אלעד צדיקוב:

והשלב הזה להנגיש אותו למטה לטובלים וצריך לתת פה את הדעת על זה 

פה את העניין של המעבר של החוף הנפרד שזה גם כן איזה ... רצינית שיש 

שלנו. צריך לתת את הדעת על זה, כל החוף הנפרד, אני כבר אפתח פה 

 סוגריים, כל תשתיות החוף הנפרד צריכות להיות,

צריך להחזיר בכלל את החניה, את המעברים, את הגישה, את המתקנים.  דובר:

 להחזיר את הכל.

מטופלות באופן ... טוב וזה חניות, זה ירידה. כל קיץ אנחנו מגיעים לשוקת  יקוב:אלעד צד

 , ואני יודע שיש בעיה טופוגרפית של מיקום החוף.שבורה, מחילה

 אלעד אנחנו בעד כולנו להנגיש את החוף, אנחנו בעד. אייל פביאן:
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 בסדר, ראש העיר גם ייקח את זה מהכוח אל הפועל. אלעד צדיקוב:

 להזכיר לך ששנה שעברה השקענו מיליונים בחוף הנפרד. דלון:משה פ

 מיליון שקל. 2.5 דובר:

 מעבר, שזה לא היה לטובתנו ראש העיר. אלעד צדיקוב:

 לא משנה ... משה פדלון:

 לא, מה זה, הרי בפועל לנו כציבור זה הקטין את החוף. אלעד צדיקוב:

 בסופו של דבר לכולם ... יונתן יעקובוביץ': למה לנו ולכם? החוף הזה שייך

 רגע, אני אסביר לך, כי אנחנו, אלעד צדיקוב:

 ...  יונתן יעקובוביץ':

 סליחה יונתן, בוא לא ... אלעד צדיקוב:

 ... יונתן יעקובוביץ':

 אני מסביר לך, כי אני מדבר על הציבור שטובל שם. אלעד צדיקוב:

 ם יעברו בחוף ...אבל זה לא ... למצוא פתרון שאנשי יונתן יעקובוביץ':

 אני חושב, זה לא הזמן לפתוח דיון. אלעד צדיקוב:

 )מדברים ביחד(

 הוא מדבר כרגע ... של נגישות. צבי וייס:

נגישות, והמקום הזה, נגיד המועצה ... בספר  50 40והוא אומר יש תחום כזה  אלעד צדיקוב:

ו שם ... התב"רים. אם זה ... בחוף, צריך למצוא את הדרך איך נגיד השקיע

החוף נשאר לעולם. אז צריך לראות נגיד, דווקא אנשים שקשה להם להגיע, 

 מי שלא יכול להגיע אז צריך למצוא ולחשוב פתרון שיוכלו לגשת.

 אני רק רוצה להוסיף בעניין, אלעד שנייה ... דובר:

 .אבל יונתן, אבל בחוף הנפרד זה חוף שהוא לא רק מקומי, הוא חוף ארצי אלעד צדיקוב:

 )מדברים ביחד(

 אתה אחראי על הנגישות. עכשיו אתה מדבר בניגוד לתפקיד שלך. צבי וייס:

 הוא אמר את זה ...  אלעד צדיקוב:

 נכון. צבי וייס:

חוקים ... החופים המוכרזים יהיו נגישים. לא חייבים  X-התקנות אומרות ש יהונתן יסעור:

 להנגיש את כל החופים ה,

 ל יונתן ...יונתן, אב אלעד צדיקוב:

 בואו נחזור. אהוד לזר:

 קיבלתי. אנחנו נשב ... ונדבר אתכם, נעלה את זה על סדר היום. משה פדלון:

 בואו נחזור. אהוד לזר:

 אפשר לחזור להצבעה? כי אני לא רואה מפה. רינה זאבי:

 כן. מי בעד? אהוד לזר:

 ביעה.אני לא הייתי בדיון של התב"רים ולכן אני לא מצ דנה אורן ינאי:
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מי בעד? בבקשה חברים. אוקיי, בעד יריב פישר, מר פביאן, וייס, גרוסמן,  אהוד לזר:

 צדיקוב, אוריאלי, 

 גוזלן. משה פדלון:

 בעד, ועקנין, עולמי, יונתן יסעור והגברת בל. גוזלן אהוד לזר:

 וראש העירייה. משה פדלון:

 יון. אוקיי.וראש העירייה. דנה נמנעה כי היא לא השתתפה בד אהוד לזר:

 הלאה, נושא הבא. משה פדלון:

 רינה הלאה, בבקשה. דובר:

תב"רים שהסתיימו, לא נוצלו בשנת  47. לאשר סגירת 2020סגירת תב"רים  רינה זאבי:

מלש"ח.  12,368,500והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של  2020

 יש לכם את הפירוט. מי בעד?

 פה אחד. צבי וייס:

 פה אחד בתוספת דנה. אותם אנשים בתוספת דנה. אהוד לזר:

של תב"רים מעבר לתכנית  2020אישור תב"רים, לאשר עדכון תקציב פיתוח  רינה זאבי:

תב"רים של שינוי מקור המימון  3-הפיתוח השנתית המעודכנת. מדובר ב

בלבד. גם כן יש מול העיניים, יש לכם את ה, קיבלתם לעיון מוקדם את 

 הקובץ. מי בעד?

 פה אחד. אהוד לזר:

 אותם אנשים, אותם חברים. כולל דנה. משה פדלון:

 

 2/2020ח. החלטות ועדת השקעות בהתאם לחוזר מנכ"ל 

. רוני אתה 2020החלטות ועדת ההשקעות בהתאם לחוזר מנכ"ל פברואר  רינה זאבי:

 רוצה להסביר? צורפה להם תמצית ההחלטה.

בהתאם לחוזר החדש צריך להביא לידיעת  כן. זה החלטה לידיעה בלבד. :גאוןרוני 

המועצה החלטות של הועדה והועדה החליטה לאמץ את העקרונות של החוזר 

לגבי השקעת העודפים. רק לידיעה  2/2020החדש שפורסם בפברואר בחוזה 

 בלבד.

 תודה. נושא הבא. אהוד לזר:

 

 2021ט. מדיניות השקעות לשנת 

 אז ח' בעצם זה כולל את ט'? דובר:

 כן. הוד לזר:א

 כן? דובר:

 ט' צריך להצביע, ט' צריך לאשר.  :רוני

 צריך לאשר? רינה זאבי:
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 לא, שנייה. סעיף ח' לידיעה בלבד. רוני:

 זה בסדר. רינה זאבי:

 אז סעיף ט' בבקשה. מי בעד? פה אחד. הלאה.  אהוד לזר:

 

 לפקודת העירייה )נוסח חדש( 339י. בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 

בקשה למחיקת חובות. המועצה מתבקשת לאשר מחיקת חובות לפי סעיף  זאבי: רינה

 . מי בעד?136,750לפקודת העיריות על סך  339

 כמה זמן הדבר הזה? גרי גוזלן:

 כמה זמן? מחיקת חובות. אהוד לזר:

 כמה? ... גרי גוזלן:

 מחיקת חובות, אם צריך הסברים אני כאן כדי לתת. שלומי אסולין:

אז שלומי, השאלה של חבר המועצה גוזלן לכמה זמן. חבר המועצה גוזלן  :אהוד לזר

 שואל לכמה זמן המחיקה. 

 ממתי. גרי גוזלן:

 מה זה לכמה זמן? דובר:

 אני אסביר. שלומי אסולין:

 שנייה, שלומי אסולין ישיב. אהוד לזר:

ם פרטיים אני אסביר. מדובר בשבעה מקרים שעברו מחיקת חובות של אנשי שלומי אסולין:

 שקלים.  136,750בועדת הנחות. מחיקת חובות של שבעה מקרים על סך 

 אוקיי. מי בעד? אהוד לזר:

אני רק אעדכן שיושב ראש ועדת הנחות ביקש לעיין במקרים הללו וראה  שלומי אסולין:

 ואישר,

 אני עיינתי בהם ואני מאשר אותם. דובר:

 קשה, הנושא הבא.אוקיי, תודה. מי בעד? פה אחד. בב אהוד לזר:

 

 יא. הצעה לתיקון חוקי עזר הסדרת מקומות רחצה והפיקוח על הכלבים

הצעה לתיקון חוקי עזר הסדרת מקומות רחצה ופיקוח על הכלבים. קיבלתם  רינה זאבי:

את דברי ההסבר וטיוטת תיקון חוקי העזר. אייל, אתה רוצה להסביר? 

 מישהו רוצה להסביר יותר?

 שכולם, הצגנו את זה ב, אני חושב אהוד לזר:

 אני אשמח להסביר אם צריך. אייל פביאן:

מילים. לא אייל, אייל היועץ המשפטי. אייל רייך, התובע  2-בבקשה, אייל ב אהוד לזר:

 העירוני בבקשה.

 עו"ד אייל רייך: כפי שקראתם בדברי ההסבר להצעת התיקונים לחוק מדובר ב,

 נייה אייל, חגית על השתק. תודה. כן אייל.חגית לשים על השתק. רגע, ש אהוד לזר:
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ני חוקי עזר. מדובר בשני עו"ד אייל רייך: כפי שקראתי ודאי בדברי ההסבר להצעת תיקון ש

תיקונים שנועדו אחד להרחיב את אפשרות בעלי הכלבים להגיע עם הכלבים 

לשטחים רחבים יותר בשטח שפת היום, במהלך כל השנה. להבדיל למה 

על פי חוק העזר הנוכחי, ותיקון נוסף נועד לאפשר לראש שקורה ומותר 

הרשות להפעיל את סמכותו לקבוע אזורים גם בשטח שפת הים שבהם יוכלו 

בעלי כלבים להסתובב עם הכלבים ללא רצועה, כשהם אינם קשורים. תיקון 

אחד קטן לפרוטוקול, לדברי ההסבר יותר נכון, בסעיף, בפרק ג'. התיקון 

כלבים להגיע לשטח חוף הים באותם שלושה החופים יאפשר לבעלי ה

שנזכרים בהצעה לתיקון. משמע, חוף סידני עלי, חוף אפולוניה ושטח חוף 

 הים שנמצא מדרום לחוף הנפרד, וזהו. 

 אוקיי. אהוד לזר:

אהוד. אגב, אם הייתם מזמינים אותנו  ,יונתן יעקובוביץ': אם אפשר שנייה להגיד מילה

מר לך את זה אז, אולי זה היה מסתיים בזה. אמרת הייתי אולועדה אז 

 שאתה תזמין אבל לא הזמנת בסופו של דבר.

 לא בטוח, אבל כן. אהוד לזר:

יונתן יעקובוביץ': אני חושב שזה יהיה הפסד ופשוט מיותר לא לאפשר לבעלי כלבים 

להסתובב בחופים שאינם מוכרזים כחופי רחצה בחופי הרצליה, ואני אתן 

ות שהם חופים מאוד רחבים. דוגמא אחת, אם כבר אישרתם שתי דוגמא

מסידני עלי אז תאשרו מסידני עלי עד לחוף השרון. יש שם רצועה של מאות 

מטרים שהיא לא חוף לרחצה ואפשר להסתובב שם עם כלבים. הרצועה 

השנייה, שהיא רצועה מאוד גדולה ויש אליה נגישות. בניגוד לחלק שמדרום 

לא יודע איך הולכים להגיע לשם, כי צריך להיכנס או מחוף לחוף הנפרד שאני 

נתקלים בבעיה של איך בדיוק מגיעים  הצוק או מחוף הדתיים ואז אנחנו

לשם. יש את הרצועה שנמצאת בין חוף דבוש, חוף אכדיה צפון, סליחה, בין 

 חוף אכדיה לחוף זבולון,

 ... חוף גם שלכם, חוף הדתיים. דובר:

 . plural-שלנו. למה שלכם, שלנו, דבר ב :יונתן יעקובוביץ'

 זה לא חוף הדתיים, זה החוף הנפרד גם שלך. דובר:

שלנו, אמרתי שלנו. חוף הדתיים לא אמרתי של מישהו, חוף הדתיים ככה  יונתן יעקובוביץ':

קוראים לו. אגב, בדיוק גלשתי שם יום חמישי, אחלה גלים. יש עוד רצועה 

צפון לחוף זבולון שהנגישות לשם היא מאוד מאוד רחבה בין חוף אכדיה 

קלה. דרך החלק הצפוני של חוף זבולון אפשר לרדת גם מהירידה של צופי ים. 

 חופי רחצה לא מוכרזים, חבל לא לאפשר שם לאנשים להסתובב עם כלבים. 

הבעיה היא בחופים לא מוכרזים שהמעבר אליהם הוא דרך חופים מוכרזים,  אהוד לזר:

גם. בסופו  תה מאפשר מעבר של כלבים חופשי יש פה בעייתיותושם ברגע שא
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 של דבר אנחנו רוצים לתת מענה גם לבעלי,

 אז על שני, שנייה. יונתן יעקובוביץ':

 אבל בכל מקרה זה ... דובר:

 יונתן יעקובוביץ': לא נכון. תקרא את ההצעה, תבדוק.

 קראתי. לא, יש חוף שהוא מוכרז ... דובר:

ץ': שלושת החופים שהם ציינו אפשר להסתובב שם עם כלבים קשורים יונתן יעקובובי

 ואפשר גם לשחרר אותם. תבדוק.

 אני לא מכיר את זה. דובר:

יונתן יעקובוביץ': עכשיו מה שאני רוצה רק לומר. אני מסכים עם מה שאתה אומר אבל אם 

מה שאתה אומר זה נכון, אז גם החלק הדרומי לחוף הדתיים אותה בעיה כי 

אתה צריך לעבור דרך חוף מוכרז שזה חוף הדתיים, ובחלק הדרומי לחוף 

עלי. סידני עלי זה לא משנה כי גם ככה אתה נותן להם להיכנס בסידני 

 200 100תאפשר להם להגיע עד חוף השרון. אל תצמצם אותם לרוחב של 

 מטר שיש להם. 700-מטר, תן להם את כל ה

או בעלי הכלבים לחוף הדרום הם יבינו סוף סוף את אני מקווה עכשיו שיבו משה ועקנין:

הקושי בגישה, בחניה, בתנאים שסובלים הדתיים כבר שנים על גבי שנים. אז 

עכשיו בחוף הנפרד שנפתח לכלבים בצד הדרומי יבינו סוף סוף את הקושי של 

 הציבור הדתי בחוף הנפרד הזה.

 מצוין, אז הרווחנו פעמיים.  מאיה כץ:

 ברור, פעמיים. משה ועקנין:

 גם נטפל בחופי הים לכלבים, גם נסדר את כל הטענות שאתה מעלה כרגע.  מאיה כץ:

 בדיוק. זה הזמן לעשות את זה ביחד. משה ועקנין:

 כולנו מבסוטים.  מאיה כץ:

 הלוואי. משה ועקנין:

 אלעד ומשה, אני חייב להגיד לכם משהו עכשיו לא בציניות. משה, אני יונתן יעקובוביץ':

 אומר לך עכשיו לא בציניות. חוף הדתיים,

 זה עינוי להגיע לחוף הנפרד. משה ועקנין:

אני מסכים איתך אבל אני אומר לך משהו אחר. חוף הדתיים זה חוף  יונתן יעקובוביץ':

שפופולרי גם אצל החילוניים שמכבדים שם את החוקים ואת התקנות שיש 

ברים, אתה תראה הרבה אתה תראה גם בימים שזה רק לגאצל הדתיים. 

 גברים חילוניים ובימים שיש לך נשים אתה תראה הרבה נשים חילוניות. 

 נכון, אני מסכים איתך. משה ועקנין:

יונתן יעקובוביץ': תאמין לי, החוף הזה משרת את כולם ואני מסכים איתך שהוא מאוד 

 בעייתי מבחינת הגישה אליו, מבחינת החניות, מבחינת הנכים. ברור.

 לא רק זה. גם המתקנים, התנאים, הגישה ... שה ועקנין:מ
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 דברי ההסבר היו לפתחכם, החוקים לפתחכם, אנחנו,אוקיי. חברים,  אהוד לזר:

האם אפשר לשלב את מה שיונתן אמר? כאילו זה הדיון הרי, הדיון הרי הוא  מאיה כץ:

 כדי לתקן.

פעמים. היה פה צוות מקצועי, נגיד, אנחנו בחנו את זה, סיירנו בשטח מספר  אהוד לזר:

 רוני שעבר ובדק. אנחנו סבורים,

 יונתן יעקובוביץ': אהוד זה אותו צוות שעשה את הסיור שם במובל ניקוז?

 לא. אהוד לזר:

 לא היו אמורים לזמן אותך לזה? יונתן יעקובוביץ': 

 לא. אהוד לזר:

 עם איזה בעלי כלבים, אהוד, דיברתם? איך בחנתם את זה? דובר:

אני רוצה להמשיך. יש פה בשורה בסופו של דבר לבעלי הכלבים. אנחנו  אהוד לזר:

שמחים על כך. יהיה לנו גם חוף לכלבים שיהיו משוחררים וגם שלושה חופים 

שבהם יהיה מותר להיות עם כלבים. בשורה לעיר הרצליה, בשורה לבעלי 

 אחד. הכלבים בעיר הרצליה. אנחנו שמחים על כך. מי בעד ההצעה? פה

 יונתן יעקובוביץ': אני בעד ... 

 לשפר ולייעל אותה, כל הכבוד אבל. דובר:

אפשר גם ... כל הכבוד לחברי האופוזיציה שהעלו את ההצעה וכל הכבוד  מאיה כץ:

לחברי הקואליציה שתמכו בהצעה, וזו אחת ההצעות הבודדות שהתקבלה פה 

 פה אחד.

 מזל שיש כלבים בעולם. דובר:

 ה מאוד מכבד את כל המועצה הזאת ותודה לראש העיר שעשה את זה.וז מאיה כץ:

 יישר כח. יום מאוד משמח. דובר:

 ואנחנו נגיש תיקון בישיבה הבאה. מאיה כץ:

רגע, אני רק רוצה להוסיף נקודה. באותם חופים הכלבים, זה הזמן גם  דנה אורן ינאי:

פשית כמו לא תסתובב שם חולהגביר את הפיקוח בשביל שצואת הכלבים 

 במדרכות העיר.

יונתן יעקובוביץ': חס וחלילה דנה שתבקשי את זה כנגד פיקוח על אנשים שזורקים פסולת 

ם. בחוף הים. צואת כלבים זה בעיה אבל פסולת פלסטיק שזורקים בחוף הי

 תודה רבה.

חברים, סעיף יב'. תודה רבה לכל העושים במלאכה, לאייל ולבועז ולרוני גאון  אהוד לזר:

 לשלב את, וכמובן לכל חברי המועצה. הלאה, סעיף יב'.

אני רוצה גם להוסיף גם בשמנו, כל חברי הקואליציה תודה רבה. לייצר חוק  מאיה כץ:

 עזר עירוני, לתקן אותי,

 אופוזיציה. דובר:

מהאופוזיציה, מה אמרתי? אז מכל חברי האופוזיציה, גם להודות לכל מי  מאיה כץ:
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ל חוקי עזר עירוניים היא עבודה מאוד לא פשוטה, שעבד בזה. העבודה ע

מאוד מורכבת, מצריכה הרבה מאוד דקדקנות. ההמשך עוד מול משרד 

הפנים ואחרים זה גם המשך לא פשוט. אז כל הצוות שכרגע אמרת בראשות 

 התובע העירוני אנחנו מודים גם מראש לכולם. 

 תודה. יב'.  אהוד לזר:

 ש העיר, אם כבר דיברנו על נושא החופים באזורים האלו,רק שנייה. רא אלעד צדיקוב: 

 בעלי ניגוד עניינים יצאו מהאולם בבקשה.אישור מתן תמיכות.  רינה זאבי:

 רגע, שנייה רינה. אהוד לזר:

פים באזורים בקיצור, ראש העיר אני רוצה להעלות כאן נקודה. הגישה לחו אלעד צדיקוב:

ליה, בעיקר בימי שישי, הם מאוד האלה בחלק הדרומי של החופים של הרצ

מאוד קשים. עכשיו אפשר לייצר לזה פתרון ברגע שאגף תב"ל פותח את 

הסוללה כמו כל שנה שהוא היה עושה את זה, עד השנה האחרונה, ומוריד 

את העומס ואפשר יהיה להגיע, כי מה שקורה בשנים האחרונות, הפכנו את 

צעירים, מצד שני חוף כלבים החוף הנפרד לחוף שהוא בעצם מצד אחד חוף 

... המון המון ציבור צעיר. לנו כציבור נפרד זה בעצם מוציא את כל העניין של 

חוף נפרד. אתה לא יכול להגיע לחוף נפרד כשהדרך שם היא מאוד רחוקה 

 מלהיות ...

ימים  3יונתן יעקובוביץ': אלעד, אתה פספסת את ההזדמנות שלך כי רק לפני כמו חודשיים 

שליש מהחניות הפתוחות שהיו שם בוטלו בגלל הגידור ה, לא חכם  בערך

 שעשו שם.

 אלעד צדיקוב: עשו את זה בכוונת מכוון כדי להוריד את ההסתייגות ...

 אז יש דרכים אחרים לעשות דברים כאלה. יונתן יעקובוביץ': 

 חברים, בואו תסגרו את זה בפגישת עבודה. אני חושב שזה המקום. אהוד לזר:

 בוא, הלוואי ... עד צדיקוב:אל

 בסדר גמור. הלאה, סעיף יב'. אהוד לזר:

 

 יב. אישור מתן תמיכות

לפני סעיף יב' אני רוצה לומר משהו שקשור לתמיכות, לפני שכולם יוצאים,  דנה אורן ינאי:

מי שצריך לצאת. לי יש קצת קושי מכיוון שועדת התמיכות, בניגוד לועדות 

חנו לוקחים בה חלק, ולא פעם כשאני ניגשת וגם אחרות, היא לא ועדה שאנ

כשאני מקבלת פרוטוקולים אני לא מצליחה באמת להבין על איך מתקבלות 

ההחלטות, על איך היו דברים, ויש תמיכות ואני אומרת את זה שמאוד 

מבחינתי בעייתי, כל עוד אני לא חלק מזה ומקבלת את כל המידע להצביע 

שנשקול מה אנחנו יכולים לעשות בנושא הזה,  עליהן. אני כן הייתי מבקשת

 זכות הצבעה. ללאאפילו כלבוא משקיפים לועדה ולא כחברי 
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 יש תבחינים סדורים, יש תבחינים ... דובר:

 אני יודעת שיש תבחינים, אני יודעת הכל ... דנה אורן ינאי:

ת אנחנו אוקיי. חברים, מי שאמור לצאת אז שייצא. אגב, שנייה לפני, ענ אהוד לזר:

 צריכים להאריך את הישיבה בשעה?

 שעות? 3עו"ד ענת קרן בהרב: לא שמתי ... עברו 

 שעות, אוטוטו. 3כן,  דובר:

אז בואו נצביע רק דקה אחת על הארכה כדי שלא נפספס. אנחנו מצביעים על  אהוד לזר:

הארכת הישיבה בשעה, הלוואי ולא נצטרך. מי בעד? פה אחד. הלאה, מי 

 בגלל התמיכות בבקשה לצאת. שצריך לצאת

 רגע, אני מבקשת רק להתייחס למה שביקשתי. דנה אורן ינאי:

 צבי ביקש להגיד שהוא כבר יצא אז שזה יירשם לפרוטוקול. מאיה כץ:

 אני לא יודע, תסתכל על התמיכות אם יש שם, אהוד לזר:

ך, על פי יהודה בן עזרא: ... שלושה פרוטוקולים פה ששניים הראשונים נבנו על סמ

הקריטריונים של המועצה הקודמת. בסך הכל ועדת התמיכות אישרה את 

לאשר. יש לכם  11הדבר הזה. אנחנו מבקשים את הפרוטוקול ישיבה מספר 

את החומר, חלוקת הכסף וחמישה מוסדות, ויישאר גם כסף. הכסף האחר 

 יישאר בקופת העירייה. מי מאשר את הפרוטוקול הזה? מי בעד? 

 זה מתן תמיכה בנושא שיעורי תורה. דוברת:

 יהודה בן עזרא: מתן תמיכה בנושא שיעורי תורה. מי בעד?

אני אעזור. איה, עופרה, יונתן בעד, עולמי, ועקנין, צדיקוב ופביאן וגרוסמן  אהוד לזר:

 וצור. מי נמנע? 

 יונתן יעקובוביץ': אני גם.

 יונתן יעקובוביץ' גם בעד. מי נמנע? אהוד לזר:

 גם אני בעד. דובר:

 דנה בעד, פישר בעד, אוריאלי נמנע. מי נגד? אין נגד. בבקשה. אהוד לזר:

התמיכה ... אנחנו לבקש את אנחנו מדברים על  ,אוקיי. הפרוטוקול הבא יהודה בן עזרא:

עסקנו בזה בועדת התמיכות המקצועית, יחד עם כל אנשי המקצוע קיימנו 

חודשים, שזה  3.5הי מגבלה של מספר ישיבות. החלטנו למרות שיש איזוש

מעבר לקריטריון שקבענו. התפקיד שקבענו, הועדה המקצועית  2%או  1%

המליצה לאשר אבל התקנות מחייבות אישור של מועצת העיר. אנחנו 

 מבקשים, ממליצים מאוד לאשר את זה.

ת שנייה, רק תסביר שנייה לפני ההצבעה על מה מדובר ומה זה החריגה הזא אייל פביאן:

 מילים, כמה כסף, כמה, מה. 2שנבין לפני שאנחנו מצביעים. תגיד 

 יהודה בן עזרא: אני אגיד את זה, לא, זה לא עניין של הכסף. זה עניין של,

 3.5עו"ד ענת קרן בהרב: החריגה היא לא בכסף. החריגה היא בזה שתקופה מצומצמת של 
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שים, שזה יהיה חודשים הם לא עמדו בתנאי הסף של התלמידים שאנחנו דור

 , איזושהי תקופה באמצע השנה.75%

 בני העיר. 75%בכמה הם חרגו? בני העיר כאילו שיהיו  אייל פביאן:

וחשבנו שבתקופה הזאת לא יהיה נכון לפגוע בבחורים  73%-יהודה בן עזרא: וזה הגיע ל

 הכוללים שמקבלים את התקציב הזה.

 בני העיר ולא בני העיר.סתירה בתלמידים  3%-2%בסדר, זה  אייל פביאן:

 אוקיי. אז מי בעד? פה אחד בנוכחים כאן? אהוד לזר:

 לא פה אחד. דובר:

סליחה, אוקיי, לא ראיתי. אז מי בעד? שמית מי בעד? איה, עופרה, יונתן,  אהוד לזר:

 עולמי, ועקנין, צדיקוב, דנה מה איתך? את לא?

 נמנעת. דנה אורן ינאי:

 פביאן בעד.  אהוד לזר:

 מתנגד. פביאן: אייל

בעד תרימו ידיים. גרוסמן, גוזלן, צור. מי נמנע? דנה ואורן. מי נגד? יריב  אהוד לזר:

 פישר.

זה אישור התבחינים לשנת התקציב  13יהודה בן עזרא: תודה. הנושא הבא פרוטוקול מספר 

הבאה בנושאים ספורט עממי, בעלי חיים, רווחה, שירותים לגיל השלישי, 

פיתוח. זהות יהודית דמוקרטית במערכת החינוך הפורמלית, אגרות והיטלי 

כוללים, שיעורי תורה, בריאות, לא נעשו שינויים. שינויים נעשו בתבחינים 

ספורט תחרותי, תנועות נוער, חינוך, במערכת הבלתי פורמלית ואיכות 

הסביבה. שם יעשו שינויים. כל השינויים, כל התבחינים לשנה הבאה 

 יש למישהו שאלות, הערות בבקשה. אם לא, הצבעה. מצורפים פה. אם

 מי בעד? זה פה אחד? אהוד לזר:

 רגע. יריב פישר: 

 רגע, נמתין. אהוד לזר:

 אני רואה את השינויים.  יריב פישר: 

 נמתין ליריב. אהוד לזר:

 )מדברים ביניהם(

 בעד. יריב פישר:

 כולם בעד. פה אחד. אהוד לזר:

 דה רבה. רינה בבקשה, נושא הבא.יהודה בן עזרא: פה אחד. תו

 

 יג. הקמת מפעל מלגות ייעודית למשתתפים בתכנית הסבה אקדמית בעיר הרצליה

 נושא הקמת מפעל מלגות ייעודית למשתתפים בתכנית הסבה אקדמית בעיר.  רינה זאבי:

 כל הכבוד. דנה אורן ינאי:
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 איה נמצאת כדי להסביר את הנושא? רינה זאבי:

 אז מי בעד? אני חושבת שכל אחד קרא והבין. אנחנו רק נרים את היד.איה פרשקולניק: 

 מי בעד מפעל מלגות? יריב פישר:

 מעולה. רינה זאבי:

 איה פרשקולניק: פה אחד.

 אוקיי, תודה. הלאה. אהוד לזר:

 

 טו. אישור יציאה להשתלמויות 

אישור יציאה סעיף יד' יורד מסדר היום לבקשת ההנהלה, ואנחנו ממשיכים ל רינה זאבי:

 להשתלמות, והמועצה מבקשת לאשר השתלמותו של חבר המועצה ...

 משה ועקנין צריך לצאת? רק דקה. אהוד לזר:

 לא, למה שיצא? מאיה כץ:

 הוא לא צריך לצאת? הוא יכול להישאר? אהוד לזר:

 )מדברים ביחד(

 רגע, רינה רגע.  אהוד לזר:

 עברתם את סעיף יג'? מאיה כץ:

 לגות? כן.המ אהוד לזר:

 חבל. רציתי להגיד על זה כמה דברים. מאיה כץ:

 אז ניתן לך להגיד, רגע.  אהוד לזר:

 )מדברים ביחד(

 שנייה, חבר'ה. אהוד לזר:

יהודה בן עזרא: חבר'ה, אישור להשתלמות פה אחד אין לנו בעיה, נכון. אושר. הלאה, נושא 

 הבא רינה.

 צתה להגיד מילה על ה,רגע, שנייה. חברת המועצה מאיה ר אהוד לזר:

כן, הכניסו אותנו מאוחר מדי על סעיף יג'. אני רוצה קודם כל להגיד שאני  מאיה כץ:

חושבת שהפרויקט יפהפה. אני רוצה להגיד שאני חושבת שהוא מאוד חשוב 

בעת הזאת שיש באמת מחסור במורים. השאלה שלי היא כזאת. בסופו של 

אנשים על זה שהם מתחייבים  דבר, אנחנו מחתימים קבוצה מסוימת של

אחר כך לעבוד פה שנתיים. מה המדדים או הקריטריונים לזה שאנחנו 

בטוחים שהם יהיו מורים טובים? לא, אבל בסוף, אני רגע אחדד את השאלה 

לשמוע את דעתו של אורן אוריאלי חבר המועצה. הרי בסוף  ואני גם אשמח

ה אקדמית לדעתי זה דבר נכון שצריך לעודד אותם וצריך תמריצים, והסב

נפלא וחשוב. זה פרויקט שכבר התחיל עוד לפני כמה שנים במשרד החינוך 

ומקדמים אותו, אבל ההתחייבות שאנחנו נעסיק אותם בתוך מערכת החינוך 

מבלי קריטריונים שמודדים את טיב איכותם, יכולים קודם כל להסב ולהרע 
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בעצם לקבל תשובה מה עמד  את מערכת החינוך שלנו, ודבר שני, ואני אשמח

, יש פה מאחורי זה. ודבר שני, אני עדיין חושבת שמימון מלא של העירייה

איזושהי אחריות אני חושבת שאנחנו כן צריכים לתת להם להשתתף בחלק 

 מסוים, לא מימון מלא? אני קראתי לא נכון?

 ל ...לא, הוא לא מימון מלא. אני רוצה להסביר רגע, קודם כ איה פרשקולניק:

 למיקרופון. אהוד לזר:

 איה למיקרופון בבקשה. רינה זאבי:

 מעניין אותי יותר הקריטריונים שלהם לקליטה בתוך מערכת החינוך. מאיה כץ:

איה פרשקולניק: אוקיי. אז הקריטריונים הם נעשים על ידי מכללת לוינסקי שבעצם הם 

ם ורואים וכל לומדים שנתיים. במסגרת הזו, בשנה הראשונה הם יותר צופי

הדברים האלה, ובשנה השנייה הם בעצם עושים עבודה מעשית. כל זה יש 

 מרצים פדגוגיים שבודקים אם הבן אדם נכון או לא. 

 איה אני מכירה את, איה. מאיה כץ:

איה פרשקולניק: הוא לא אוטומטי בא להיות מורה. גם כשאני סיימתי את הסמינר עברתי 

 י עניינים עד ש, מבחנים, עברתי דברים, עברת

 ... דובר:

 איה פרשקולניק: הייתי מעולה. לא רק זה, אני נכס צאן ברזל לנושא החינוך בארץ.

 איה, קודם כל באמת שמך בתור מנהלת הוא שם מאוד מאוד טוב. מאיה כץ:

 איה, למה את מרימה לנו להנחתות כל היום? דובר:

בתור מנהלת ברעננה היה שם לא, קודם כל ראוי לציין. השם שלה היה,  מאיה כץ:

 מצוין והרבה אנשים מאוד מעריכים את העבודה שלה.

 ואיזה בתור מורה? דובר:

 בתור מורה הייתי מורה של מיכל, של יריב, ובגלל זה היא כזו מוצלחת. איה פרשקולניק:

 הוא בחר נכון.  מאיה כץ:

 איה, את פרק התשבוחות, אייל פביאן:

 סתם אייל. איה פרשקולניק:

אבל לא, אני באמת רוצה לשאול שאלה. הרי בסוף ברגע שאנחנו לוקחים  מאיה כץ:

אחריות ואנחנו מממנים בצורה כזאת, אני חושבת שצריכה להיות גם בסוף 

איזושהי בדיקה מסוימת של המערכת שלנו שהיינו רוצים לקלוט אותם. לא 

כרח מורה כל מורה, וזה לא בושה להגיד את זה, שרוצה להיות מורה הוא בה

טוב. עכשיו, ההתחייבות הזאת שאנחנו קולטים אותם מבלי שיש פה 

איזושהי ועדה עירונית שבודקת אותם, את היכולות שלהם, את האיכות 

שלהם, ולהכניס אותם ישר לתוך המערכת, בעיניי, כשאנחנו עוד מממנים את 

 . מכיוון שאיהלימודים שלהם, היא צריכה מחשבה נוספת על העניין הזה

אפשר גם לעשות איזשהם תנאים מקדימים אבל כן הייתי רוצה לדעת מעבר 
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לזה, כמו המלגות הרגילות שאנחנו נותנים. איזה שעות הם נותנים אחר כך 

לקהילה, איפה אנחנו בכל זאת כן יכולים להיעזר בהם. אני מבינה שמי שלא 

נו יעשה כך וכך יצטרך להחזיר את הכסף שלו, אבל בסוף כל מלגה שאנח

נותנים היא תלויה בשעות שתורמים לקהילה, ואני חושבת שהדבר הזה קצת 

 חסר פה וצריך להוסיף אותו כי הרעיון הוא רעיון מצוין בעיניי אבל,

איה פרשקולניק: קודם כל תודה אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אני לוקחת לתשומת לבי 

יעבדו בעיר וזה מה שאת אמרת ואני אבדוק את זה, אבל הרעיון הוא שהם 

התנאי, כיוון שמהר מאוד הם מזלגים לערים אחרות אחרי שהם מסיימים 

 את הלימודים ואנחנו מבקשים מהם לעבוד בעיר הזו לפחות שנתיים.

 בוודאי. איה זה שאת מבקשת,  מאיה כץ:

 אבל הקריטריונים, אני לוקחת לתשומת לבי ואנחנו נבדוק את זה. איה פרשקולניק:

 בסוף את יכולה לקבל פה קבוצה של אנשים שהם, כי מאיה כץ:

איה רק מילה, אני רוצה להחמיא לך. אני בפברואר שמתי פה הצעה לסדר  אייל פביאן:

היום על שולחן המועצה לתת מלגות לסטודנטים מצטיינים בהוראה בשנה 

האחרונה שהתחייבו לעבוד בעיר שנתיים שלוש. התשובה שלך אז הייתה 

קדמאים עם הסבה במכללה ולא סטודנטים, אבל הכיוון אנחנו מעדיפים א

הוא אותו כיוון. מה שמאיה אומרת זה את מה שאני ניסיתי להציע 

 לסטודנטים מצטיינים לוודא שהאיכות שלהם,

 אנחנו לוקחים את זה לתשומת ליבנו. איה פרשקולניק:

 חברים תודה רבה. לנושא הבא בבקשה. גברת רינה זאבי. אהוד לזר:

 

 מינוייםטז. 

מינויים. המינויים נמצאים לפניכם. אפשר להצביע עליהם. למישהו יש  רינה זאבי:

 הערות?

 מי בעד המינויים? פה אחד. בבקשה. אהוד לזר:

 

 יז. אישור העסקה נוספת

, להעסקה אנחנו עוברים לאישור העסקה נוספת. גם כן לפניכם הבקשה של רינה זאבי:

 נוספת של א.ל. מי בעד?

 מי בעד? פה אחד. הלאה. ר:אהוד לז

 

 יח. אישור הארכת שירות

 הארכת שירות למ.ל.  רינה זאבי:

 מנכ"ל העירייה. muteאתם לא על  אהוד לזר:

 הארכת שירות למ.ל., סעיף אחד לאחר מכן. מי בעד? רינה זאבי:
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 רגע, אני רוצה לשאול בעניין הזה. יהונתן יסעור: 

 כן, שאלה בבקשה. אהוד לזר:

 , במנהל הכספי, מה יש שם כאלה דברים קריטיים שאי אפשר ל,71בן  סעור:יהונתן י

מדובר על איש מקצוע שעומד בראש המערכת, מנוסה, עושה עבודה מצוינת  משה פדלון:

 ושימשיך.

 אני מתפלא עליך שאתה אומר את זה יהונתן. דובר:

 למה?  יהונתן יסעור:

 )מדברים ביחד(

פתח דיון לגופו של אדם. מי בעד הסעיף? חברים אנחנו אוקיי. חברים, לא נ אהוד לזר:

 מצביעים. 

 ירון, אתה בעד? רינה זאבי:

 מי בעד? פה אחד. בבקשה. אהוד לזר:

עו"ד ענת קרן בהרב: רגע, רק אהוד, כמובן שיש לציין שכל המינויים לדירקטוריונים 

 העירוניים הולכים לאישור הועדה למינוי דירקטורים ובתאגיד המים זה

 קשור לועדה הארצית.

 רשות המים, נכון. בסדר גמור. אז פה אחד לגבי אישור הארכת שירות, נכון? אהוד לזר:

 כן. דובר:

 הצבענו פה אחד. רינה זאבי:

 רינה סעיף יט'. אהוד לזר:

 

 יט. סלילת רחובות

 הצבענו פה אחד. אנחנו ממשיכים לסלילת רחובות. מי בעד? רינה זאבי:

 סעיף יט' סלילת רחובות? פה אחד. מי בעד אהוד לזר:

 מה המשמעות של זה? דובר:

של סלילת רחובות? הטלת היטל. ברגע שעושים לך את סלילת הרחוב אתה  מאיה כץ:

 מחויב בהיטל כספי מסוים לפי חוק העזר העירוני. זה המשמעות.

 הפרויקט הוא ברחוב הארז. אהוד לזר:

 יאללה. תודה רבה.  דוברת:

 

 

 גע. תחזית ישיבת המועצה סעיף כ'. מי בעד?ר אהוד לזר:

 איפה שרון וקסלר? אה זה לא זה? דובר:

 פה אחד. אהוד לזר:

 אוקיי, קיבלנו. רינה זאבי:
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 ושונות. יש לנו משהו בשונות? אהוד לזר:

 ... בקשה, אלעד צדיקוב ביקש ... רינה זאבי:

 סף?זה בסדר, חבר המועצה ויתר. ראש העירייה משהו נו אהוד לזר:

 רינה, אני ביקשתי גם. אייל פביאן:

 רינה, חבר המועצה פביאן ביקש גם? אהוד לזר:

 אני לא שומעת. רינה זאבי:

פונים אליו  ,אני אהיה מאוד קצר. אני רק אומר, יש נושא שמעסיק פה אייל פביאן:

להרבה חברי מועצה, לא רק אליי, וזה פנסיונרים ואנשים עם מוגבלויות 

בן גוריון ובגלל שינויי הסדרי החניה יש להם קושי. אני  שגרים בסוקולוב

פניתי בנושא הזה בכתב, קיבלתי תשובה שהיא לא כל כך מספקת לטעמי. אני 

רק מעלה את זה כאן. אני חושב ש, אני בעד השינוי, אני בעד התחלופה בבן 

גוריון וסוקולוב אבל אם יש שם אנשים שהם קשישים או מוגבלים צריך 

 איזשהו פתרון במהלך היום.  לחשוב על

 אין אנשים מוגבלים, יש אנשים עם מוגבלויות. יהונתן יסעור:

עם מוגבלויות, סליחה, בסדר. אנשים עם מוגבלויות או קשישים צריך לחפש  אייל פביאן:

 להם איזשהו פתרון.

 אייל, אם יש לך כאלה תעביר לי, אנחנו נטפל בהם באופן אישי. אהוד לזר:

 שלח לי בן אדם מכתב, עיוור. :אייל פביאן

 אני אשמח לקבל אותו. אהוד לזר:

 אתה מבין שיש עוד כמה כאלה. אייל פביאן:

 ההצעה שלו מאוד מקובלת. דובר:

 בסדר גמור. חברים, הישיבה נעולה. תודה רבה לכולכם וערב טוב. אהוד לזר:

 ינל'ה מלוא ולרינה שעשתה את זה נפלא. ררגע. תודה רבה ליוני  איה פרשקולניק:

 המחמאות. כל הכבוד. 

 תודה, תודה. רינה זאבי:

 רינה, הכי טוב שהיה לי. כל הכבוד רינה. דובר:

 יהודה בן עזרא: איה לקחת לי את האמירה אבל המוסיף רק מוסיף. באמת רינה עשתה 

 עבודה יפה מאוד בהכנת ישיבת המועצה וניהול ישיבת המועצה. 

 רינל'ה אלופה.איה פרשקולניק: מאוד. נהדר. 

 

 

 -סוף הישיבה-

 


