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התנועה הירוקה", לחבר  –השבעתו של ד"ר דרור בן עמי מסיעת מר"צ  -2סעיף  .ב
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 פרוטוקול

 התפטרות מר יהונתן יסעור מחברותו במועצה -1סעיף 

חברים, עוזבים אותנו היום שני חברים טובים; האחד המנכ"ל החברה  משה פדלון:

ונתן יסעור חבר מועצה. אז הלפיתוח הרצליה החברה הכלכלית, ומר י

, ארז -אנחנו נתחיל בפרידה, אין טעם לעכב אותם עד הסוף. אז אני רוצה

 בוא, בוא שב אתנו. 

חברים, כראש רשות, כחברי מועצה והנהלה זכינו ארז לעבוד איתך 

בצמידות וכך גם שלל עובדי עירייה זכו בעמית יקר, בשותף לדרך. בעיניי 

, מצוין ועשית את עבודתך עם נשמה. לקחת אתה מנהל איכותי, מקצועי

והעלית את  2014מיליון שקלים בשנת  38בשתי ידיך ארגון שגלגל 

מיליון שקלים. ... בזמן שלך  180-הארגון הזה לרף גבוה למחזור של כ

כאשר המנהלות כמעט ולא גדלו. ברשותכם אני רוצה להציג לכם מספר 

 שה. פרויקטים שארז הטביע את חותמו בהם, בבק

שכונת גליל ים חברים. ארז לילות כימים בנה בעיר הרצליה לא שכונה, 

ארז  -עיר בישראל. מתחם המרינה לי, כל הפיתוח במתחם מרינה לי

כל הפיתוח של מתחם  -לזובר והאנשים היקרים שלו. הרצליה הילס

הרצליה הילס, אם זה כבישים ומדרכות וגינון זה הכל ארז. מתחם אלוני 

ות מדברות בעד עצמן. רש"י, הנדיב, אלטרמן, תסתכלו את התמונ -ים

מיליון שקל,  80דונם פארק,  200הירוק שבפנים. פארק גליל ים חברים; 

פארק יפיפה שמשרת לא רק את תושבי הרצליה, מגיעים מכל אזור 

 השרון אלינו. 

תראו איזו ארכיטקטורה, תראו איזו שלמות ושוב, פרי  -בית ספר נבון

נכון להיום ארז יחד עם הצוות שלו  -רז. גני ילדים בגליל יםידיו של א

גני ילדים חדשים ברחבי העיר. אז תראו את  30ממנפים ובונים 
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אש"ח להקמת בית ספר אבל  600הסטנדרט. אנחנו מקבלים מהמדינה 

 850-מיליון ו 2בסוף אנחנו גם מכניסים יד לכיס, וגן ילדים כזה עולה לנו 

תאו קיבל בתחרות אדריכלות בעולם מקום ראשון אש"ח גן אחד. מרכז 

אלף אדריכלים שניגשו לתחרות הזו. מרכז הספורט  20חברים מתוך 

אפולוניה והבריכה הלימודית, בית הקפה באפולוניה שייפתח בקרוב. 

תסתכלו איזה יופי וכמה שהוא ירוק. גינת זרובבל בהשקעה  -בית קינן

מיליון שקלים.  25 -ת )צוחק(מיליון, ארז? או שיש את התוספ 25של 

השלים  -גינה יפיפייה שחנכנו אותה לפני כשבועיים. שצ"פ המסילה

 600עבודה שם. רק לתת נתון שבתחילת הדרך היית צריך להוציא שם 

כמה שהוא יפה.  -משאיות זבל פסולת בניין ואשפה ביתית. שצ"פ צמרות

ותראו כמה שהוא שנה  22-וכמובן בניין העירייה ... לבן שעמד למעלה מ

 יפה בזכות ארז והאנשים שלו. אז ארז, 

 הנה, מראים פה את בית העלמין.  דוברת:

בית העלמין החדש. רחוב מסכית המחודש, רחוב החושלים, הסדנאות,  משה פדלון:

גליל ים. -בר כוכבא, מגדר לגדר, מהרב קוק עד בן גוריון. כיכר בר כוכבא

, לשבת פה עד חצות. אז ארז, בכל שביל האינטגרציה שכחנו ארז, וואו

שנות עבודתך בעירייה הטבעת חותם, תרמת רבות לקידום ופיתוח העיר. 

אישיותך הכריזמטית וצניעותך ייחרטו בלבנו. אנחנו כמובן ניפרד ממך 

בצורה מכבדת ומכובדת במהלך חודש יולי. ושוב, בשם החברים, חברי 

רוצה לאחר לך המשך  המועצה, הנהלת העירייה, תודה מקרב לב. אני

הצלחה ורוצה לאחל לך ובני המשפחה חיים טובים, שמחים ומאושרים 

 ורק בשורות טובות. תודה לך. 

 )מחיאות כפיים(

אני רוצה לנצל את ההזדמנות, זה לא 'ארז עשה, ארז עשה', ארז ניהל  ארז לזובר:

את החברה. לפרויקטים האלה שותפים הרבה אנשים גם בעירייה וגם 

בחברה לפיתוח, אבל היום בישיבת המועצה אני רוצה להגיד תודה 

לחברי המועצה ולראש העיר בראשכם כי בסופו של דבר אפשר לעשות 

ר לעשות אותו בשקל וחצי. מי שמחליט זה חברי מיליון ואפש 25-שצ"פ ב

המועצה, זו לא החברה לפיתוח. ובסופו של דבר התפקיד שלכם הוא 

להגדיר את סדרי העדיפויות ולתקצב את הדברים, ובסוף האחריות היא 

שלכם מול התושבים. זכות הקיום שלנו היא התושבים, בלי התושבים 

ף זה אתם. יצא לי לעבוד מול אין לנו זכות קיום ובסוף באמת מי שבסו

אני חושב הרוב המוחלט שיושבים פה באופן אישי ואני חושב שזו זכות 

אנחנו עובדי ציבור. הדרג  -גדולה, ואני תמיד אומר גם לאנשים בחברה

המקצועי ונבחרי הציבור הם לא תמיד מבינים בתחום המקצועי. אבל 
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את זה בכנות, תמיד אתם נבחרי הציבור ובסופו של דבר, אני אומר לכם 

אמרתי לאנשים, גם לפעמים זה מעצבן ולפעמים מחזיקי תיקים לא 

בדיוק מבינים בתחום אבל זה לא רלוונטי. אנחנו מקבלים שכר, אתם 

שנים  5עושים את זה בהתנדבות והיחידים שנותנים דין וחשבון כל 

זה להיבחר מחדש לג'וב זה לא אני ולא מי שיש לו קביעות בעירייה, אלא 

נבחרי הציבור. ולכן אני חושב שמהמקום הזה גם היה שיתוף הפעולה, 

גם שאנחנו ניסינו לתת וגם שזכינו לו ובגיבוי. אני רוצה להגיד לכם תודה 

שנים וקצת שנים  6-על ההובלה, ועל התעדוף ועל הגיבוי במהלך כל ה

שהייתי פה. לראש העיר ולדירקטוריון ולמי שחברי הדירקטוריון 

אז הרבה תודה על הגיבוי, ועל האוזן הקשבת ועל הסיוע. אני  מבינכם

רוצה גם להודות לאהוד בתפקידו הקודם ובתפקידו הנוכחי, ולעוד 

אחד זה יהודה  -שלושה אנשים שלא נמצאים פה היום סביב השולחן

יוסי  -המנכ"ל הקודם ועוד שני חברי מועצה שליוו אותי ברוב התפקיד

טוריון וגם חבר וועדת ביקורת בחברה, וליאת לונדון שהיה גם חבר דירק

בעיקר שליוותה אותנו בנושא של מבנה התרבות ומרכז תאו שהיה 

פרויקט לא פשוט. אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות גם להם. 

כמובן לכל עובדי העירייה והמנהלים שנמצאים פה. ואני אגיד רק 

ברים מהנים בתפקיד , יש שני ד-לסיום; אחד הדברים הכי מהנים ב

האחד זה שמגיעים לגזור את הסרט, ובדרך כלל התשבחות מגיעות  -הזה

לחברה למרות שהתהליך התחיל בהרבה מקומות אחרים עם המון 

שותפים בתוך העירייה ובחוץ. והדבר השני זה שהתפקיד הזה מאפשר 

לגעת בכל אנשי העירייה, מראשי המנהלים ומנהלי האגפים ועד אחרון 

דים. עד המוקדנית במוקד שמרימה לך טלפון אישית אליי על העוב

איזושהי בעיה ואיזה דבר, והפקח בשטח, ומנהל הרובע, והעובד של 

תב"ל או שאיפ"ה וכולי וזו באמת הזדמנות. שני הדברים הכי כיפיים, 

מעבר לזה זו עבודה. אז באמת תודה על ההזדמנות ועל האמון ואני עוד 

, באופן אישי, אתה גם מסיים יהונתןים. וגם מרחוק עם יד אחת בפנ

היום גם כחבר דירקטוריון אז באמת הרבה תודה אישית ותודה על 

 ההזדמנות. 

 )מחיאות כפיים(

תודה לארז לזובר, איש יקר ומיוחד. מכאן אנחנו עוברים לנושא הבא,  משה פדלון:

יסעור. מונח בפניכם מכתב  יהונתןבעצם לפרידה הבאה מחברינו 

יסעור מהמועצה. אנחנו נשביע את דרור ולאחר  יהונתןפטרות של ההת

 מכן נעבור ל, 

 אולי לפני זה נגיד משהו?  עופר לוי:
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 בבקשה.  משה פדלון:

טוב. אני מאוד מתרגש היום. את האמת שקצת מוזר לי. לדרור כמובן  עופר לוי:

 נאחל בהצלחה אבל דרור, תהיה לנו הזדמנות אני מאמין בישיבת מועצת

, אני חושב שבשמי, בשמכם יהונתןהעיר הבאה להכניס אותו לעניינים. 

שנה של פעילות ציבורית; סגן ראש עיר, ראש  20ובשם תושבי העיר מעל 

עיר, חבר מועצה, מלווה אותי חצי קדנציה כבר מעל שנתיים וחצי. ברמה 

אני רוצה להגיד לך תודה רבה על כל מה שהיית בשבילי.  יהונתןהאישית 

מה שעשית עם האוזן קשבת, עם הייעוץ, עם הקול המחמם שלך. תמיד 

יודע להרגיע, תמיד יודע להגיד את המילה הנכונה ואני לא אגיד לא אגיד 

שתחסר, אני אגיד שאתה תמשיך ללוות אותנו, אני מאמין שאתה 

יה להשאיר אותך. ובשמי עוד הפעם תישאר פה בוועדות שאפשר יה

ובשם תושבי העיר אני רוצה להגיד לך תודה רבה על כל מה שהיית 

 כפיים.  יהונתןבשביל ובשביל העיר הזו הרצליה. אני חושב שמגיע ל

 )מחיאות כפיים(

 התחיל לעשות ספורט חברים אז יש פה איזו חליפה יפה. יהונתן עופר לוי:

 טוקול()המשך שיח לא רלוונטי לפרו

יסעור שמזוהה כל כך עם  יהונתןמכובדי, הערב אנחנו נפרדים מחברינו  משה פדלון:

יסעור כחבר  יהונתןשנים כיהן  24-העיר הרצליה ועם העירייה. למעלה מ

מ"מ וכשנה -שנים בתפקיד סגן ראש העירייה וכ 4-מועצת העיר, מתוכן כ

קון נושאים הקדיש את מירב מרצו לתי יהונתןבתפקיד ראש עירייה. 

ועוולות לטובת הציבור. בשנים האחרונות פעל רבות למען קידום נושא 

ההנגשה במטרה להעמיד נושא חשוב זה על סדר יום של מקבלי 

, אני לא אשכח את האירוע יהונתןההחלטות ברמה הארצית והעירונית. 

שהיית שותף לו, אירוע נגישות ברמה הארצית ב'אבניו' שהגיעו לשם 

, תמיד יהונתןה שהיה שם זה הרבה מאוד בזכותך וכל הכבוד. אלפים, ומ

, אני רוצה יהונתןפעלת בענווה ובצניעות תוך חתירה עיקשת למטרה. 

להודות לך על שירות נאמן לטובת הציבור ובטוח שתמשיך למלא 

שליחות ציבורית באופקים אחרים, דוגמת רוטרי שאתה הולך להיות 

 טרי.נשיא. הוא הולך להיות נשיא רו

 )מחיאות כפיים(

חברי ההנהלה, המועצה, בשמי, אנחנו מאחלים לך הצלחה גדולה  משה פדלון:

בהמשך הדרך. תמשיך לעשות חיל בכל דרך שתבחר. תהנה בחיק 

בריאות והגשמה  -המשפחה והחברים, תזכה להרבה נחת והכי חשוב

 עצמי. שא ברכה. תודה רבה על הכל. 

 )מחיאות כפיים(
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גם אני הכנתי משהו. זה לא בא לי בהפתעה, מה לעשות? אני כבר  יסעור: יהונתן

שנתיים וחצי יודע שיגיע היום הזה ותרשו לי רק במכתב כי גם אני 

, מתי זה התחיל? עם פירוק המערך של מפא"י ומפ"מ -מתרגש וגם

הגיע לביתי שליח מפ"מ בהרצליה, במקרה בן כיתה שלי  80-בשנות ה

גה. לפוליטיקה. מפלגה לתוכה נולדתי ועל מהקיבוץ וגייס אותי למפל

בחירות מקומיות, רשימת ... ברשות רות  1988מפ"מ.  -ברכיה התחנכתי

רזניק, התמודדות ראשונה למועצת העיר. שירתתי כחבר מועצה למעלה 

בחירות  1993משנתיים עם התפטרותה של רות רזניק מהמועצה. 

י גם אז מקום מקומיות ברשימת מרץ ולא הצלחתי להיכנס. היית

ניצחון גדול למרץ כולל קבלת רשות  -בחירות מקומיות 1998שלישי. 

שנים כיהנתי כשליח ציבור במועצת העיר.  25העיר והשאר היסטוריה. 

היום אני נפרד ממעמד זה בתחושה טובה ובהתרגשות גדולה. בכל שנות 

שליחותי הציבורית עשיתי ופעלתי למען ציבור תושבי הרצליה מתוך 

גה וכוונות טובות. אני משוכנע שיש גם כאלה שלא תמיד אהבו את דא

החלטותיי אך תמיד פעלתי ביושרה וללא משוא פנים. עד היום בעוברי 

ברחובות העיר פונים אליי תושבים בברכת שלום ובאמירת תודה על 

פועלי זה. אני שמח על הכרת הטובה שהרעיפו עליי ... וצר לי על אותם 

ידי להעניק להם מענה כמבוקשם. אני רוצה לציין מקרים שלא עלה ב

שלושה תחומים במיוחד שאני רואה אותם כגולת הכותרת לפעילותי 

 הציבורית.

קודם כל, כמו שהזכיר ראש העירייה את נושא הנגישות. במשך כל  

שנה אני עמדתי בראש הנגישות והובלנו תכנית אב  22-, ב-השנים

דת מחלקת הנגישות בעירייה, לנגישות שעד היום היא בסיס לעבו

והרצליה עומדת בראש הערים הנגישות ואני שמח שיש לי חלק בזה. אני 

רוצה גם להודות לראש העירייה שמעצים את התחום הזה, גם בהעצמה 

אישית אבל גם ברמה של תקציבים וישר כוח בעניין הזה. במקביל אני 

בעמותת נגישות גם פניתי לרמה הארצית, כמו שהוזכר פה, ואני פעלתי 

ישראל. עד היום אני מתנדב שם, מחר יש לי גם איזו פעילות לצאת 

 לשטח.

התחום השני זה בני הרצליה. גבירותיי ורבותיי, הפכתי את עמותת בני  

ארבעה ענפי ספורט -הרצליה לאימפריה. מעמותה עם פעילות בשלושה

ית. ופה לעמותה המכילה את רוב ענפי הספורט בעיר, מעצמת נוער חינוכ

סייעו בקידום  -יש לי בקשה חבר'ה; אני קורא לכם חברי המועצה

 וחיזוק פעילות חשובה וברוכה זו וכל מה שכרוך לחזק את העמותה. 
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התחום השלישי הוא תחום התחבורה והבטיחות בדרכים. הובלתי  

פסי האטה וכיכרות תנועה, חניה והסדרי  -לטעמי מהפכה בתחום זה

שמגמה זו נמשכת עד היום הזה. אני פורש היום  תנועה. שמחתי לראות

בתחושת סיפוק ובידיעה שנציגי סיעת מרץ והתנועה הירוקה ממשיכים 

לייצג אותנו בכבוד. בראשית לחברי עופר לוי סגן ראש העירייה, ובנוסף 

אני מאחל לדרור עמיתי השתלבות והצלחה במילוי המשימה החדשה 

אש פתוח. אני פורש היום שאליה הוא נכנס בשתי רגליים ועם ר

מהמועצה בתחושת סיפוק וגאווה, אני חוזר על עצמי כבר, אך לא פורש 

מהעשייה הציבורית. ליד פעילותי במועצה הצטרפתי כמו שציינתי 

לפעילות בעמותת נגישות ישראל. בעת מגפת הקורונה התנדבתי למיזם 

נים, ש 7-'אוזן קשבת' במחלקת הרווחה. אני חבר במועדון רוטרי כ

מועדון חברתי הפועל בקהילה ותורם לקהילה בשיתוף רחב מאוד עם 

העירייה, והעירייה היא עיקר הפעולה שלנו, לשם אנחנו חותרים ובעוד 

. במעמד זה אני 21-22כשבועיים אכנס לתפקיד נשיא המועדון לשנת 

מבקש להודות לזוגתי היקרה, ילדיי ונכדיי הנהדרים שסבלו מחסור 

א אך תמיד תמכו וחיזקו אותי, ו... אהבה על פועלי סב-בשעות אבא

הציבורי. אני מודה לכל חברי המועצה לדורותיהם לאורך שנות כהונתי 

במועצה ומתנצל אם פגעתי במי מהם במהלך ישיבות המועצה. אסיים 

ברוח הרוטרי, לרוטרי יש ארבעה מבחנים בכל אירוע ובכל נושא שעולה 

. האם זה הוגן 2. האם זה אמת. 1: על סדר היום. ומה הם המבחנים

. האם זה 4. האם זה יעודד רצון טוב ורעות. 3כלפי כל המעורבים. 

לתועלת כלל המעורבים. גבירותיי ורבותיי, אנחנו נמצאים במצב 

שהמדינה שלנו על הפנים מבחינת יחסי צד אחד עם צד שני, ואני חושב 

חד למען השני ולא שבנימה חיובית זאת של רוטרי בואו נתחיל לפעול א

 אחד נגד השני. היו שלום. 

 )מחיאות כפיים(

. ושוב, בשמי ובשם כל החברים להודות לך, להודות יהונתןתודה ל משה פדלון:

, מתי אתה ישן עם כל כך יהונתןלמשפחה היקרה שהגיעה לכבד אותנו. 

 הרבה עיסוקים? בבקשה דנה, את רוצה להוסיף?

תודה שעם כל הביטחון שנכנסנו לכאן וחשבנו שאנחנו אני רק בשמי.  ינאי:-דנה אורן

מנוסים, תודה על שנתיים וחצי שהיית לי, לנו כמדריך, כמצפן, כאב 

 והכנסת את הכל לקונטקסט נכון. תודה רבה על הליווי והמון בהצלחה. 

 שנה שאני מלווה אותו וצמוד אליו? 25מה זה שנתיים וחצי לעומת  צבי וייס:

 ים()צוחק כולם ביחד:

 )מדברים יחד(
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חברים. עכשיו אני הולך להקפיץ את  -מעבר למועצה ומעבר לדברים צבי וייס:

 אשתי הביתה. 

 )צוחקים, מחיאות כפיים(

 , בהצלחה. יהונתןתודה  משה פדלון:

 )המשך שיח פנימי בין חברי המועצה לא רלוונטי לדיון(

התנועה הירוקה", לחבר מועצה  –השבעתו של ד"ר דרור בן עמי מסיעת מר"צ  -2סעיף 

 במקומו של מר יהונן יסעור. 

 ענת מה הנוהל? בבקשה. נוהל ההשבעה. בבקשה דרור.  משה פדלון:

 זו הצהרת האמונים? ד"ר דרור בן עמי:

 כן, כן.  כולם ביחד:

 בבקשה דרור.  משה פדלון:

 ()מדברים יחד, שיח פנימי בעניינים טכניים בנוגע לנוסח הצהרת האמונים

 בינתיים אנחנו מברכים אותך בהצטרפותך לשולחן. תכף ראש העירייה,  אהוד לזר:

כי אני  יהונתןאני רק אנצל את ההזדמנות גם כן להגיד תודה רבה  ר דרור בן עמי:"ד

הייתה אוזן  יהונתןשנתיים וחצי מחכה להיכנס,,אבל שנתיים וחצי ל

כי קצת לימדת אתה שומע? אני מוסר לך המון תודה  יהונתןקשובה. 

אותי תוך כדי. לא משנה באיזו שעה ובאיזה נושא תמיד האוזן קשובה 

 ואני מאוד מעריך את זה. אז המון המון תודה ונמשיך לעבוד ביחד. 

 יש השבעה חברים? משה פדלון:

 כן, כן, יש.  דוברת:

 בבקשה תרשמו, תעבירו לדרור, נעשה את זה על פי דין שיהיה מסודר.  משה פדלון:

הנה זה בא. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה  ר דרור בן עמי:"ד

 את שליחותי במועצה. 

 )מחיאות כפיים(

תודה דרור. רק לציין שדרור כתושב נוף ים סייע לנו רבות בנושא של  משה פדלון:

אקו אפולוניה, ליווה אותנו ואת התושבים ועל כך תודה על ההצלחה 

 ה. הגדולה. תוד

, 2022צו הארנונה לשנת  -חברים, מכאן אנחנו עוברים לנושא הבא 

. הובאה בפניכם ההצעה ומכאן אנחנו 2022אישור צו המיסים לשנת 

 בבקשה.  -נפתח, הגזבר

 2022צו הארנונה לשנת  -3סעיף 
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ת של העירייה בתחום איכות החיים חברים, מעבר לעבודה השוטפ משה פדלון:

איכות הסביבה, העירייה קבעה לעצמה בתחילת השנה הזו וגם בשנה ו

הבאה מספר יעדים מרכזיים בתחום החינוך, הכלכלה, התחבורה, הדיור 

ובתחום הערכים. אני רוצה לתת מספר נתונים לגבי שנה הבאה. בשנה 

 700-הבאה אנחנו הולכים להשקיע בתשתיות החינוך בעיר הרצליה כ

מיליון  130-התחייבות המדינה בעלות של כמגע זה מיליון שקלים ועד לר

-21, 2022-שקלים עדיין לא קיבלנו אגורה אחת. אנחנו צפויים לפתוח ב

מיליון שקלים.  2-זה כ 2022-גנים חדשים והעלות מוערכת ב 25, 22

אנחנו צפויים לפתוח בית ספר יסודי בפארק, אותו בית ספר שישרת את 

אש"ח. אנחנו פותחים בית ספר  100-ליון ומי 2ילדי גליל ים בעלות של 

אש"ח. יצאנו למכרז יול"א  600-דמוקרטי שעלותו הראשונית מוערכת ב

מיליון וחצי שקלים. בנוסף, שנה -והתוספת להשקעה של העירייה היא כ

מיליון  10-הבאה, אנחנו כבר בשנה הזו צריכים להוסיף לתקציב כ

וכאמור אלו רק נתונים  ,שקלים לתחום פינוי האשפה והטמנת האשפה

ראשוניים לזה שאנחנו צריכים להמשיך למנף את העיר. מעבר לבתי 

הספר וגני הילדים אנחנו הולכים לפתוח מרכז מדע וטכנולוגיה לגיל 

הרך, ארבעה מתנ"סים חדשים, שבילי אופניים, סלילת כבישים, בניית 

נו חברות מדרכות והיד עוד נטויה. יש לנו תכנית עבודה מסודרת ויש ל

עירוניות שעושות עבודה מצוינת. וכאמור, מה שאנחנו הולכים לעשות 

זה גם לאשר את צו המיסים צו הארנונה וגם לעדכן את הארנונה. זו לא 

העלאת ארנונה, זו לא העלאה, זה עדכון מה שנקרא טייס אוטומטי על 

 גזבר העירייה או המנכ"ל.  -פי הנחיות המדינה. בבקשה

 זה לא ההעלאה בתעריף הארנונה? העדכון דובר:

זו לא העלאת הארנונה, זה עדכון הארנונה. בוא נדבר  -לא. אני חוזר שוב משה פדלון:

במונחים משפטיים. זו לא העלאה, זה טייס אוטומטי שהמדינה מחייבת 

 אותנו. 

 ההצמדה בדרך כלל נחשבת כשמירה על ערך הכסף.  :עו"ד ענת בהרב קרן

רשותכם אני רוצה להצטרף לדברים של ראש העירייה ולומר טוב אז ב :לזר אהוד

הייתה מאוד  2021וגם שנת  2020שאנחנו עברנו שנה מאתגרת, שנת 

מאתגרת מבחינת הסוגיות הלאומיות הבריאותיות שעמדו על הפרק, 

ירותים ובהחלט אתגרו את התקציב ואת הרצון בעצם מצד אחד לספק ש

ומצד שני גם חינוך, תרבות וקהילה  איכותיים בכל תחומי החיים, אם זה

לאזן את התקציב בשל הצורך בעצם להכניס את היד לקופה הציבורית 

ולממן כל מיני פעולות שהעירייה לא מימנה קודם לכן. אנחנו נמצאים 

בפני שנה מאתגרת בהמשך, שנה שמאופיינת בגביית חסר בתחום 
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ת על הפערים הארנונה. עלייה במה שהעירייה נדרשת לעשות כדי לפצו

שהממשלה לא עושה. אני אגע תכף ואחזק את מה שאמר ראש העיר 

בתחום הבנייה הציבורית, בין היתר גם סבסודים של כל מיני מערכים 

שנדרשים מאתנו כעת. יש פחות גבייה מאגרות והיטלים, יש היעדר 

משמעותי של השתתפות ממשלתית בעיקר מתקציב משרד החינוך 

 2021ציבורית. בעצם לא קיבלנו שקל בשנת  ומשרד האוצר בבנייה

בהשתתפות בבניית מוסדות חינוך. המדינה מחליטה להקצות את 

המשאבים לנושאים אחרים ולא לחינוך, לא לבניית מוסדות חינוך. וככל 

ות גני ילכו לבנייה ותוספות של כיתאה העודפים ככל שייצברו הנר

ות משמעותיות בהרבה ילדים, בתי ספר ולטובת הקהילה. יש התייקרוי

מאוד תחומים, אחד התחומים המרכזיים זה כמובן הצהרונים 

שראיתם, התייקרות של מיליון וחצי שקלים ... בגלל המכרז החדש 

 8-והתייקרות של נושא הטיפול בניקיון. התייקרות רוחבית באזור ה

וחצי מיליון שתשפיע גם על התקציב השוטף. בין היתר אנחנו רוצים 

ולתת את מה שלא יכולנו לתת במשך השנה וחצי הקשות להמשיך 

בתקופת הקורונה, וזה אירועים של תרבות, קהילה, פנאי, חינוך בלתי 

פורמלי. תגבור תחום החינוך הפורמלי באמצעות תכניות לצמצום פערים 

והיד עוד נטויה. ואני אומר את זה כדי להנכיח לכולם את הסיטואציה 

בפניה. ואני אומר את זה כדי לתת רקע התקציבית שאנחנו עומדים 

לדברים ולצורך בעצם שלכם, או לציפייה בעצם מכאן מהשולחן הזה 

לשים את השיקולים הללו על השולחן בעת קבלת ההחלטות בזמן 

שאתם דנים בנושא הזה. ההצמדות או המדדים שהציג משרד הפנים 

ו בסך הכל מסייעים לנו להמשיך ולהעניק את השירותים שאנחנ

שום דבר פה לא הולך למשהו שהוא מעוניינים להעניק לתושבים שלנו. 

אקסטרה אלא באמת להצמדה להתייקרויות ולתוספות שאנחנו נדרשים 

להעמיד. אז מכאן אני אעביר לגזבר את רשות הדיבור, הוא גם יסביר על 

 ההליך וגם על המספרים עצמם. 

לכל מי שמעל וטרח כדי להכין  טוב ראשית אני רוצה להגיד תודה רבה רוני חדד:

את הצו ולהביא אותו לאישור של מועצת העיר. שלומי אסולין מנהל אגף 

הכנסות העירייה, עו"ד שגית ישראלי מנהלת מחלקת השומה, ענת 

שיושבת כאן לצידי היועמ"ש, שלומית סלע מהמחלקה המשפטית, עו"ד 

ול ממשרד הררי טויסטר וכל הדיונים שקדמי להכנת הצו. מכל

השיקולים, וכל פסקי הדין וכל מה שבמהלך השנה האחרונה הבאנו 

לדיון. בסופו של דבר כהמלצה מבחינה מקצועית סופית צו הארנונה 

 מבחינת הצו עצמו ללא שינוי.  2022לשנת 
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נוסחת העדכון, אני מזכיר כפי שבאמת הזכירו כאן ראש העיר  

משיעור עליית מדד  אחוז 50-אחוז משיעור עליית המדד וה 50והמנכ"ל,

השכר הציבורי זה שיעור העדכון על פי דין. אין שיקול דעת, התעריפים 

עולים בשיעור העדכון. זה אמור לשקף בעצם את עליית תשומות 

הרשות, העירייה, גם בתחום המדד וכל השירותים שאנחנו מטפלים וגם 

העלייה של המדד הציבורי. ראש העיר והמנכ"ל הזכירו את העלייה 

מיליון ש"ח  13-יות של הניקיון והגינון; בערך כובתשומות של העל

את חלקם הזכיר  -צפויים במהלך השנה הבאה. תשומות של החינוך

מיליון ש"ח לשנה הבאה. איכלוסים  3.3 -המנכ"ל בנושא של יול"א וגנים

שאנחנו מכירים שצפויים להיות בשנה הבאה מפני שאנחנו יודעים 

ס להשקעות שהרשות נותנת היא גירעונית לעומת שארנונה של תושב ביח

ההשקעות בחינוך, תרבות, מרחב ציבורי וכולי. לגבי הקושי בגבייה 

והאכיפה, אנחנו כרגע בשנה מאוד מאוד לא פשוטה, אחרי שנת קורונה 

שהמדינה סייעה בה בנושא של הנחות קורונה עם שיפוי לרשות. אני 

 92שות איתנה היה בשיעור של מזכיר שהשיפוי שהרשות שלנו קיבלה כר

אחוז כמו שאר הרשויות. תזרים ההכנסות שלנו רק  100אחוז ולא 

ברבעון הראשון, בהכנסות ארנונה בעיקר וגם בהכנסות עצמיות אחרות 

מיליון ש"ח. זה מאוד מאוד מהותי לרבעון ראשון ביחס  12-פחת ב

ריית ילהכנסות העצמיות של שנה שעברה. אני מזכיר נתון נוסף שלע

התושבים אינם משלמים עבור הוצאות  הרצליה אין חוק עזר לשמירה.

השמירה וכל ההוצאות ממומנות על ידי העירייה לכל הצרכים 

 2022הבטחוניים והבטיחותיים שצריכים. הערכה משוערת שלנו לשנת 

 מיליון ש"ח הכנסות שאינן בידי העירייה.  15-כ -של האגרה

 כמה ההוצאה בעבורם? דובר:

 ההוצאה היא יותר.  רוני חדד:

 ההוצאה היא יותר וכל הרשויות מסביב לנו לוקחות אגרת שמירה.  משה פדלון:

אני מזכיר שהמדיניות של העירייה והמדיניות הנכונה להבנתי זה סבסוד  רוני חדד:

הנצרך ולא סבסוד המצרך. אנחנו נותנים הנחות לתושבי העיר לאורך כל 

 2014ה בצורה מאוד מאוד משמעותית. בשנת השנים, תקציב ההנחות על

מיליון ש"ח ותקציב ההנחות בשנת התקציב  45תקציב ההנחיות עמד על 

מיליון ש"ח. אנחנו באמת וועדת הנחות פתוחה ויעיד  63הזאת עומד על 

 אחוז.  37יו"ר הוועדה על הגידול הדרסטי של 

 אמת. מסייעים לכולם.  דובר:

בן לכל הקריטריונים אבל הדלת פתוחה לכל מי שרוצה נכון. בהתאם כמו רוני חדד:

לקבל סיוע וכל מי שנזקק, וצריך ומקבל. כפי שהזכיר ראש העיר, יש לנו 
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השקעה של מאות מיליונים במבני חינוך, המדינה ומשרדי הממשלה לא 

בנקל ולא בקלות, לאור הדיון שהיה לנו היום, נותנים לנו סיוע 

חוסר תקציב, חוסר של  -ך מסיבות רבותוהשתתפות בבניית מבני החינו

עוד כל מיני דברים נוספים. נתון נוסף שחשוב שנזכור שהעסקים קיבלו 

פיצויים מהמדינה ואני לא מדבר רק על פיצוי הנחה אלא גם פיצוי, מה 

שנקרא פיצוי הוצאות קבועות. כך שבסך הכל במכלול כל השיקולים 

ה, אני כצד מקצועי סבור שבאמת ראש העיר ומנכ"ל העירייה פירטו פ

שצריך להשאיר את שיעור העדכון על פי דין כפי שהוא נשאר ללא בקשה 

להפחתה. אבל זו רק דעתי המקצועית, כמובן מועצת העיר תחליט ומה 

 שנחליט כמובן שנבצע. 

, אני חלילה לא מזלזל -השינויים, כפי שנתנו דוגמאות בשנה שעברה 

בשום שינוי לאף דירת מגורים ולאף תושב וכל שקל הוא יקר כמובן. 

 40בשכונות שלנו בסביבות  60אבל, רק לסבר את האוזן שלדירה של 

שקלים לכל השנה תוספת לעומת כל ההוצאות וכל ההשקעה שהרשות 

ר העדכון. אז אלו הדברים, אלו הנתונים, זו נותנת הרבה מעבר לשיעו

חוות דעתי ושוב תודה לכל העוסקים במלאכה. גם כמובן לראש העיר 

 מסביב. תודה רבה. -והמנכ"ל על כל ההשתתפות בדיונים וכל ה

 חברים. בבקשה מר פישר. בבקשה התייחסויות  משה פדלון:

י שאתם לא מקשיבים. אני קצת מרגיש כמו תקליט שבור אבל נראה ל :פישר יריב

שקלים ושנה לפני  60שקלים, ושנה שעברה זה  היה  40עוד הפעם זה רק 

שקלים. אני אמרתי את זה גם בישיבה הקודמת; המדיניות שלך,  80זה 

ים, היא לא מתייחסת למה אתה איש שנורא נורא אכפת לו מאנש

 שהרצליה צריכה. היא לא. אנחנו אומרים לך כל הזמן שיש פה אנשים

שלא רוצים לבקש הנחות, ויש עלייה גדולה בהנחות, אנחנו לא רוצים 

להיות כאלה. ואתה כאילו דוחף עוד הפעם ועוד הפעם, בוא תעלה את 

זה, בוא תעלה את זה, בוא תעלה את זה. המדיניות של ש"ס שאתה ... 

עיריית הרצליה בקדנציה הזאת היא לא המדיניות שהרצליה צריכה. 

לות את המסכנים, אתה צריך לדאוג למעמד הביניים אתה לא צריך להע

ואתה ממשיך עוד הפעם ועוד הפעם לא לעשות את זה וזה פשוט כבר 

מקומם. אתה רוצה? תשבור אותנו וזהו. זאת המדיניות שלכם, לכאן 

אתם הולכים. אתם הולכים לשבור את מעמד הביניים בהרצליה. לא 

מה, אני לא מצליח להבין ברורה לי ההתנהגות הזאת, אני לא מבין ל

למה אי אפשר לעמוד בגבורה ולהגיד שאנחנו לא מעלים את הארנונה 

השנה. אמרתם שנה שעברה שתשקלו את זה, אמרתם שתתנו הטבות 

והנחות לכל מיני תושבי הרצליה ולא עשיתם את זה. הדבר היחיד 
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שאתם הולכים ואומרים לאנשים וזה מה שאתם אומרים, עוד הפעם אני 

תהיו ש"ס. לכו תהיו מסכנים ותבקשו הנחות  -ר על זה כי נכוןחוז

בארנונה. זה מה שאתם אומרים. לכו תהיו מסכנים ותבקשו הנחות 

בחוגים. זה מה שאתם כל הזמן אומרים. וכל מי שעובד קשה, כל מי 

שתורם, כל מי שהולך לצבא, כל מי שהולך למילואים אתם אומרים לו 

תרון'. וכל מיני תירוצים כאלה שהמדינה לא 'וואלה, תחפשו. אין לנו פ

אתם  -נותנת, המדינה לא זה. יש כאן דוגמאות אחרות, יש ערים שכנות

אוהבים את רעננה, תסתכלו על רעננה. למה? למה בכוח? למה כל פעם 

להעלות עוד ועוד ועוד ואז להגיד שאנחנו דואגים למסכנים לסלי מזון. 

ניות של עיריית הרצליה, לא שם. נהדר, תדאגו להם אבל זו לא המדי

אנחנו דואגים למישהו קטן פה בעיר, אוכלוסייה שהיא מסכנה תדאגו 

להם אבל זו לא המדיניות. המדיניות היא לדאוג לרוב העיר ורוב העיר 

זה מעמד הביניים. אז תמשיכו להעלות, ותמשיכו לעשות ככה עם הראש 

בה מאוד כסף שאתם ותמשיכו הלאה אבל כן, זה עוד כסף. זה עוד הר

 40שקל. וזה לא  40-מעלים עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, ואל תזלזלו ב

 , שקל כי

 שקל.  40זה לא  מאיה כץ:

 שקל.  40כי רוב הדירות הן לא  יריב פישר:

 מטר,  60רק נתתי דוגמא של  אהוד לזר:

 )מדברים יחד(

 מטר? 60אז סבבה אבל מי גר פה בדירה של  יריב פישר:

 להציג מספרים זה דבר קל.  כץ: מאיה

מטר  60לא, לא, אני לא סיימתי. וואלה, אף אחד לא גר פה בדירה של  יריב פישר:

 אז תעשו את החישוב כמה זה עולה. 

 זה המיסים, ... צריך לשלם יותר מיסים.  אהוד לזר:

מטר. ממש לא. אולי אלה  60-אני לא מכיר חבר שמכיר חבר שגר ב יריב פישר:

ו השקיעו בדירות שאתה יודע איזה. אף אחד לא אז זו לא עלייה שעכשי

 שקל, ממש לא.  40של 

 . 80-ל 40בין  אהוד לזר:

וזה לא הממוצע. תסתכל פה ותראה לי איפה הממוצע הזה על הדירה של  יריב פישר:

 מטר שאתה מסתכל.  60-ה

 שקלים.  80עלייה של  -מטר 90דירה של  אהוד לזר:

 שקל,  40אז הדיון הוא שכל שנה אתם נותנים את התירוץ הזה שזה רק  יריב פישר:

 )מדברים יחד(

 אבל זו לא העלאה. זה ניסיון לארוז את זה באריזה שזה,  יריב פישר:
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 אתם מנסים לארוז את זה באריזה שהיא לא נכונה. זה בדיוק ההבדל.  מאיה כץ:

 עובדה שיש ערים אחרות שמתנהגות אחרת.  יריב פישר:

 )מדברים יחד, לא ניתן להבין(

אני רוצה רק לסיים. באתם לפה והעליתם פה תכנית, באמת, אנחנו  יריב פישר:

לחלקה התנגדנו בגלל טעמים של ביטחון וכאלה. לא חשבנו שאפשר 

 להעביר את הנתונים של ביטוח לאומי, 

 של הביטוח הלאומי.  אהוד לזר:

תכנית שאתם הולכים להקל איפשהו אתה התעצבנת על זה. באתם עם  יריב פישר:

גם על מעמד הביניים וכלום לא קרה שם. שום דבר. אף אחד לא קיבל 

 כלום, כלום עם כלום, 

 כולם קיבלו, כולם קיבלו,  אלעד צדיקוב:

 רק מי שהלך ובכה,  יריב פישר:

 )מדברים יחד(

 ממש לא, ממש לא,  אלעד צדיקוב:

, ורק מי שלא יכול לשלם שכר דירה קיבל. ורק מי שמסכן ומובטל קיבל יריב פישר:

 אף אחד ממעמד הביניים לא קיבל כלום בהרצליה. 

 אין לך מושג, אתה מדבר שטויות.  אלעד צדיקוב:

 אני מדבר שטויות, בסדר. אנחנו לא רוצים להיות ש"ס.  יריב פישר:

 אין לך מושג, אתה ... ש"ס. זו זכות להיות ש"ס.  דובר:

 )מדברים יחד(

... לדאוג למסכנים ולהשאיר אותם מסכנים. אנחנו לא רוצים להיות  פישר: יריב

 מסכנים. 

 )מדברים יחד(

ה שזה די ברור שאנחנו חאני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל אני מני מאיה כץ:

עליית הארנונה.  -בכל אופן מתנגדים לעליית הארנונה, וזה השם של זה

בשנה שעברה התקיים פה דיון, במהלך הדיון נאמר לנו בפעם הראשונה 

 -אשר. בשורה התחתונה רשויות שהגישו בקשהשמשרד הפנים לא י

מרת אושר להן. אוקי? זו עובדה, אי אפשר כבר להתכחש לזה. זאת או

 -כביכול אוטומטית-שכשיש רצון אמיתי לא להעלות את ההעלאה ה

הרצון הזה יכול להתממש. כאשר יש החלטה של המועצה ניגשים 

עובדה. -למשרד הפנים ומנהלים את הדיון הזה. אנחנו רואים את זה כ

זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים על זה בצורה רחבה עובדתית, 

לכליות שעברה המדינה, לצורך העניין שנתיים ברצף באחת התקופות הכ

בעשור האחרון, עיריית הרצליה בוחרת להעלות את הארנונה. עכשיו 

מיליון ופה  4מיליון, ופה  3באתם והצגתם שצריך פה מיליון וחצי, ופה 
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תוספות של המדינה. הכל זה בסוף ניהול תקציבי אוקי? יש פה למעלה 

הם זה לממן את כל מיליון שקל של תב"רים שהתפקיד של 300-מ

אז עושים  -הפרויקטים ואת כל העלויות האלה בסופו של דבר, ואם אין

סדרי עדיפויות. זה בדיוק המשמעות של לבנות תקציב להחליט מה דחוף 

ומה לא דחוף. ומה שפחות דחוף, בסיטואציה כזאת כלכלית מורכבת 

ת שעברה בתקופיכול גם להמתין. יתרה מזאת, גם התקציבים של שנה 

סעיף כי הדיון הזה לא -הקורונה. הרי להערכתי, ואני לא אכנס פה סעיף

אחוז מספר  48אמור להיות מייגע ומלא, אבל אם נסתכל לפחות על 

הוא לא מומש. זאת  -התקציב של שנה שעבר בגלל תקופת הקורונה

אומרת שהכסף הזה בסופו של דבר יעבור לסעיפי העודפים וכמו שנה 

מיליון שקל עודפים. זאת  30-עם, בוא נגיד באזור ה שעברה אנחנו נסיים

אומרת שיש פה איזושהי התעקשות עקרונית שבעיניי היא לא נכונה, 

היא לא מצדיקה את עצמה, ואני אפילו לא מצליחה להבין למה. כי הרי 

 העניין, 

 )הפרעה(

שנייה, כן, אני חושבת שיש פה התעקשות עקרונית שהיא לא נכונה כי  מאיה כץ:

 עם כל הכבוד, 

 ... דובר:

שנייה. עם כל הכבוד יש פה בחירות שנעשות ולא ניכנס כרגע אם הן  מאיה כץ:

נכונות או לא נכונות. להעביר תקציבים לרשויות אחרות בכל מיני 

סיטואציות ובכל מיני נסיבות, ורגע אני שמה את המלחמה בצד, זה לא 

ושבת שלהעביר צעצועים רלוונטי בסדר? אל תתקפו אותי על זה כי אני ח

די אשקלון זה מעשה מבורך אוקי? וזכות גדולה שלנו כרשות איתנה ליל

שאנחנו עושים את המעשים האלה. אבל בסופו של דבר זה לא יכול לבוא 

על חשבון התושבים שלנו. זה לא יכול לבוא על חשבון זה שבין אם זה 

ה להיערך שקלים. הרשות הזאת יכול 25שקלים או  172שקלים,  100

תקציבית וכלכלית לזה ולהחליט שבשנתיים האלה, שנה קודמת של 

קורונה כבר הלכה לאיבוד, אבל בשנה הזאת שאנשים מתאוששים 

כלכלית. עכשיו בואו נשים עוד עובדות על השולחן; תעריפי החניה בחוף 

אחוז הנחה.  50. גם לתושבי הרצליה שיש להם 3הים עלו כמעט פי 

ור שעתיים חניה בסוקולוב אוקי? דבר שמלכתחילה התחלתם לגבות עב

לא היה. זה עוד תוספת תקציבית. בעלי העסקים שאמרנו שנקפיא להם 

משלמים גם. זאת אומרת שכל  -את התקציבים ולא ניקח מהם תקציב

הדברים שאנחנו גם הבטחנו לתושבים בזמן הקורונה מילא לא מומשו 

המועצה. ואם תתכנס מועצת  ולא קרו, אבל סדר העדיפות הוא פה בתוך
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העיר ותתיישב על התקציב ותיעזרו, אם אתם רוצים, בנו גם ברמת סדרי 

מה צריך ומה לא כדי לא להעלות את הארנונה, אנחנו  -העדיפויות של

כולנו נתגייס לזה. מספרים זה משהו שתמיד אפשר להציג אותם. אתם 

כל שנה עלייה  בוחרים להציג את זה ככה, זה בסדר גמור, עובדה שזה

שקוראים לה עלייה אוטומטית, אפשר לראות שהיא גם לא עלייה 

אוטומטית כשמתנגדים אליה. ואני חושבת שכדאי לעשות פה איזושהי 

חשיבה נוספת לגבי הדבר הזה כי להעלות ארנונה שנתיים ברצף בתקופת 

 בעיניי מחדל.  -קורונה

רשויות ביקשו להפחית את עליית הטייס האוטומטי,  13-רק להוסיף ש רונן וסרמן:

ביניהן רעננה, רמת גן, ראש העין, חיפה, בנימינה, באר שבע וזרזיר ויש 

 עוד. גם אנחנו יכולים. 

מצד שני חולון, אשדוד, באר שבע, בית שמש, ירושלים, ערד, תל אביב,  רוני חדד:

 רמלה ונתניה מעלות ארנונה. 

אנחנו לא נבחרי הציבור שלהם, אנחנו נבחרי הציבור של התושבים שלנו.  :מאיה כץ

 בסדר גמור. 

 מר יעקובוביץ'.  משה פדלון:

 )שיח פנימי בין חברי המועצה, לא לפרוטוקול(

אני חושב שפשוט המספרים זה הדבר הכי נכון, וכמו שמאיה אמרה  :בוביץ'יעקו יהונתן

מ"ר  60היצמד לדירות של ולאפשר להציג את המספרים איך שרוצים 

שאני לא יודע איזה אחוז זה מהווה מבחינת הדירות שיש בהרצליה אבל 

אחוז מהדירות. תראו, בשנה שעברה כבר ישבנו פה והיו  50זה בטוח לא 

לנו את אותן טענות בסופו של דבר ואני חושב ששנה שעברה ההיצמדות 

דד, תקראו לזה של הארנונה, או ההעלאה של הארנונה או ההצמדה למ

... פחות או יותר ממה  8איך שאתם רוצים אבל זה הכניס לקופה עוד 

שזה היה אמור להוסיף לפני שהצבענו. ובסופו של דבר העירייה סיימה 

מיליון שקל. אז למה אתם מעלים  30את שנה שעברה בעודף תקציבי של 

את זה? אם העירייה מצליחה לסיים, וכל הכבוד על כך, באמת כל 

כבוד. ואגב, עוד דבר אולי הערה קטנה לגזבר פה; אנחנו שומעים פה ה

כל הזמן שאנחנו מדברים רק על ההוצאות, רק על ההוצאות, רק על 

ההוצאות. מה עם ההכנסות? מה, ההכנסות של העירייה לא גדלו? אין 

פה עכשיו יותר פרויקטים של בנייה? אין פה יותר פרויקטים של 

כניס יותר ארנונה של משרדים? לבוא ולהציג משרדים שאמורים גם לה

 כאילו רק, 

 לא באותו סדר גודל,  רוני חדד:

 )מדברים יחד(
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 אני לא יודע, אני רק יודע,  יעקובוביץ': יהונתן

 זה עניין של סדר עדיפויות תקציבי.  מאיה כץ:

ה שהיה דיברתם פה דקות ארוכות ודיברתם, חוץ מההערה של רוני על ז יעקובוביץ': יהונתן

מיליון שקל ברבעון הזה לעומת הרבעון הקודם וגם  12את ההפחתה של 

זה היה בכל מיני הסתייגויות, בהכנסות כאלו והכנסות אחרות. אבל 

בסופו של דבר גם ההכנסות בשנה שעברה שזו הייתה שנת קורונה 

והרבה יותר קשה מהשנה שצפויה לנו השנה הזאת לפי דעתי, אבל עוד 

כלן קטן. יושב שר האוצר ומודיע שהוא לא הולך להעלות הפעם, אני כל

מיסים אבל אנחנו יושבים פה ואנחנו אומרים שאנחנו כן הולכים 

לבוא -להעלות מיסים. אני לא מצליח להבין את הצורך האדיר הזה ב

מיליון שקל. אני חושב שזו  11עכשיו לגבות מתושבי הרצליה עוד ו

זה לא עד תקן אותי בבקשה. המשמעות של ההעלאה העכשווית. אם 

 פשוט מיותר. 

לי לקצץ, אני רגע גם להוסיף עוד משהו שגם אם יש ספק איפה אפשר או מאיה כץ:

, ו'לאחרונה' אני מדברת כבר חודשים אז לאחרונה כמות המכרזים

אחורה וגם בהווה, כמות המכרזים לגיוס של עוד כוח אדם בעירייה רק 

בספר התקציב שאחוז התקציב שמיועד הולך וגדל. ראינו את זה גם 

למשרות ומשרות עתידיות וכולי גם הולך וגדל לעומת, אגב, תקציב 

 הפעילויות. אז אם צריך,

 אחוז.  20העיר גדלה במעל  אהוד לזר:

 )מדברים יחד(

 ... סייעות.  משה פדלון:

 אחוז ... 5)מדברים יחד, לא ניתן להבין(  אהוד לזר:

'גדלה' זה גם הוצאות וגם הכנסות. אז בסופו של דבר אני  בסופו של דבר מאיה כץ:

יכולה להבטיח לך שבאחוז מסוים מהמשרות שאתם מגייסים פה, 

ואנחנו עוקבים אחרי כל המשרות כן? שלא יהיה פה איזה צל של ספק 

לעניין הזה. אז גם פה אם צריך להתכנס לקיצוצים תקציביים, כולם 

 נונה לתושבים. יהדקו רבע מהחגורה ולא יעלו אר

 בבקשה.  -מר פביאן משה פדלון:

 כן, תודה רבה. אני אתחיל בכמה נקודות ואני אומר ככה,  מר איל פביאן:

 חברים, לכבד את החבר. בבקשה.  משה פדלון:

יריב פישר צודק כשהוא מדבר על המדיניות של לסבסד את הנצרך ולא  מר איל פביאן:

זה אומר בפועל? בפועל מה שזה את המצרך. כלכלית זה נכון אבל מה 

אומר, מה זה לסבסד את הנצרך? לסבסד את הנצרך זה להגיד לתושבי 

שיבוא לבקש מאתנו. זו  -הרצליה שכל מי שצריך הנחה על משהו
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המשמעות המעשית של הביטוי הזה לסבסד את הנצרך. עכשיו יש אחוז 

את  גבוה מקרב תושבי הרצליה שלא ביקשו ולא יבקשו הנחות ואמרנו

זה גם בשנה שעברה. גם בגלל אופיים של האנשים האלה וגם בגלל 

שמדובר על טרטור, על בירוקרטיה על סכומים שהם נראים קטנים. 

שקל,  50ל, שק 40כאילו מה, אני אלך לעירייה בשביל לבקש הנחה של 

אנשים לא מתעסקים עם זה. עכשיו לכן  אני אלך לוועדת הנחות?

ים את הנצרך' היא נכונה אבל רק באמת הסיסמה הזאת של 'מסבסד

לאותם אנשים שבאים לבקש הנחות ויש סקטורים גדולים שלא באים 

לבקש. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי הטרמינולוגיה הזו שזו לא עליית 

 ארנונה, איך קראתם לזה?

 עדכון. טייס אוטומטי.  משה פדלון:

ירה פה קודם שזו שמירה על ערך ענת העכן. אז העדכון הזה תראו,  מר איל פביאן:

הכסף ואני אתייחס לזה רגע. הטייס האוטומטי הזה התחיל, אתם 

יודעים, לפני עשרות שנים כי משרד הפנים ראה רשויות מקומיות 

 פושטות רגל, 

 זה לא עשרות שנים.  ד ענת בהרב קרן:"עו

 לא משנה, לא חשוב, התחיל לפני הרבה שנים. בסדר.  מר איל פביאן:

 בשנים האחרונות. לא, אתה טועה.  ד ענת בהרב קרן:"עו

 אתה מתבלבל עם חוקי האשפה אולי.  דובר:

בסדר, בסדר, לא ניכנס לזה. לא נדון במספר השנים בסדר? זה לא  מר איל פביאן:

 רלוונטי למה שאני רוצה להגיד. 

 )דיבורי רקע(

משרד הפנים הנהיג את הנוסחאות האלה כדי להגן על היציבות  מר איל פביאן:

הכלכלית של עיריות ורשויות מקומיות כי הוא חשש שחלק מהן יקרסו, 

חלק מהן יפשטו רגל וחלק מהן ייכנסו לחובות ולכן הוא הנהיג את זה. 

ואמר שמי שרוצה לא להעלות שיפנה אליי, זה מה שאני דורש. זה לא חל 

כמו הרצליה מבחינת היכולת לבקש לבטל את עליית  על עיריות חזקות

הארנונה. עכשיו כשמסתכלים על הנוסחה הזאת, ענת, של שמירה על 

אחוז זה  0.4אחוז שמבקשים עלייה השנה  1.92-ערך הכסף, אז מתוך ה

זו עליית השכר  1.5-בסך הכל מדד המחירים לצרכן בשנה שעברה וה

של כלכלה הכסף הישראלי במגזר הציבורי. זאת אומרת שבמונחים 

אחוז ומבקשים להעלות את  0.4-נשחק מעט מאוד שנה שעברה, רק ב

אחוז כי השכר במגזר הציבורי עולה. עכשיו אני רוצה  2הארנונה בכמעט 

אחוז  1.1להתקדם. תראו, אם לא הייתם מעלים שנה שעברה באותו 

 1.92-והייתם באים ואומרים 'אנחנו את ה 1.1-שנכנס לתוקף עכשיו ב
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ונעלה  1.92-, לא נעלה השנה את כל ה1.1הזה לא העלינו שנה שעברה 

וואלה, אולי אפשר היה לדון בזה. שנה שעברה בשיא  -השנה בפחות'

מיליון שקל בערך הכנסות  7אחוז,  1.1-הקורונה התעקשתם להעלות ב

מיליון שקל עודפים את שנה שעברה  65לעירייה כשהעירייה סיימה עם 

יון שקל עודפים בשנה הקודמת. המילוות של העירייה ירדו מיל 43ועם 

מיליון שקל ומחזור ההכנסות של העירייה הוא  26-מיליון שקל ל 42-מ

חצי מיליארד שקל פרויקטים. עכשיו -מיליארד שקל ועוד כ

כשמסתכלים על גוף כזה עם נתונים כאלה שבא אחר כך לציבור ואומר 

שאתם עברתם שנה וחצי של אני הולך עכשיו לקחת ממכם כסף, כ

קורונה, עברתם טילים התחלפו פה ממשלות ועכשיו אתם אולי חוזרים 

אז אי אפשר להצדיק את  -לשגרה. ואני מתעקש לקחת ממכם עוד כסף

העניין הזה. ולכן מעבר לכל מה שיריב, ומאיה ואחרים אמרו, עיריית 

מספר, מיליון שקל או לא משנה, אהוד ידייק את ה 11הרצליה אותם 

 7-יכולה לספוג בלי שום בעיה כמו שהיא יכלה לספוג שנה שעברה את ה

מיליון שקל. אין שום סיבה לקחת אותם. זה נכון שכל הדברים שאמרת 

הם נכונים; העיר גדלה, יש עוד תושבים, צריך לעשות פרויקטים וצריך 

לעשות אותם, אבל העירייה יכולה להתמודד עם זה עם נתונים פיננסיים 

מו שיש לה בלי שום בעיה בשנים הקרובות. ולכן, הדבר המוסרי זה כ

לבוא ולהגיד שאנחנו השנה נפנה למשרד הפנים ונגיד שבשיא הקורונה 

כי אלה הנתונים  1.92-, אנחנו מבקשים לא להעלות ב1.1-העלינו ב

הכספיים שלנו. וזו טובת התושבים שלנו ולא להגיד לתושבים, ובזה אני 

רות סלולאר או חברות אשראי או כל מיני חברות בעולם מסיים, כמו חב

 7שקלים לחודשים, זה רק עוד  6שקל לחודש, זה רק  40העסקי שזה רק 

שקלים לחודש. ככה אנשים משלמים ומשלמים ומשלמים, ואנחנו לא 

חברה עסקית שהמטרה שלה היא רווח. אנחנו צריכים לחשוב על 

 התושבים שלנו. 

 90 -ק הערה בקשר לדו"חות הכספיים של שנת הקורונהאם אפשר ר רוני חדד:

 אחוז מהעודף זה יהיה ביצוע ההוצאות שלא עשינו בגלל, 

 אמרתי, אמרתי.  מאיה כץ:

 זה לא הכנסות, שלא יגיד כאילו שגבינו ... אחוז יותר,  רוני חדד:

 )מדברים יחד(

וז מאוד לא משנה אבל אתה עדיין נמצא בעודף בגלל שלא מימשת אח מאיה כץ:

 גבוה מספר התקציב. 

 )מדברים יחד(

 ... אדירה הייתה לנו בהכנסות.  רוני חדד:
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 האם יש חברים נוספים שרוצים להוסיף? בבקשה מר ועקנין.  משה פדלון:

אני רוצה להגיד בנושא הארנונה ש... מה שרואים פה לא רואים משם.  ועקנין:משה 

מצד שני, מי שרואה  כמה קל להגיד את הדברים האלה שאומרים אבל

את התנופה של הרצליה בבנייה שלה, ורק לפני דקה וחצי ראינו את 

המצגת של החברה לפיתוח עם המנכ"ל שעכשיו פרש, ארז לזובר, על כל 

 -שקלים 60שקלים,  40הפיתוח של הרצליה. ולבוא ולהגיד אם זה עוד 

זו לא אני כמובן האחרון שבעד העלייה של הארנונה אבל צריך להבין ש

עלייה של ארנונה ... זו עלייה שהיא דרך משרד הפנים וזה ארצי. לבוא 

ולבקש ולדרוש זה אפשרי, זה אפשרי ויבוא לדיונים. זה כן אפשרי בכמה 

יהיה הגובה של העלייה, אם זה חצי מהסכום, לגמרי. זה אפשרי. אבל 

ר לגבי הדברים שנאמרו פה, וצר לי על השימוש בלשון נלוזה של מר פיש

בנושא להיות ש"ס או לא להיות ש"ס זה קודם כל בתת רמה. זה א' כל. 

דבר שני, קודם כל הציבור שאתה קורא לו כביכול ציבור הביניים אז 

כולם כולם, כולל ציבור הביניים, ישבו בקורונה בבית, הגישו טפסים 

אחוז. כל מי שנפגע  40לוועדות, כולם ..., כולם הגישו. יש לנו עלייה של 

 לכלית הגיש בקשה וקיבל את הסיוע, מי שנפגע. כ

 נפגעתי ולא הגשתי.  יריב פישר:

 אז תגיש. אתה לא רוצה להגיש.  משה ועקנין:

 אני לא אגיש.  יריב פישר:

 כן אבל אתה לא הכלל. אתה הפרט, לא הכלל.  משה ועקנין:

 אז לא כולם. סליחה, זה כן,  יריב פישר:

 )מדברים יחד(

 אתה הפרט ולא הכלל. אני רוצה להתייחס בנושא אחר.  משה ועקנין:

 )מדברים יחד(

איך אין לך בושה אפילו להעלות את הארנונה. איך אתה מסתכל על  יריב פישר:

האנשים שלך בעיניים ואומר להם 'אני מעלה את הארנונה שנה שלישית 

 ברציפות'. איך אין לך בושה?

 )מדברים יחד(

 יברת אחרת? כן?של גרמן ד הבקואליצי :דובר

 הייתה קורונה בתקופה של גרמן? הייתה קורונה בתקופה של ... יריב פישר:

 )מדברים יחד(

 היו כל כך הרבה מובטלים? ... יריב פישר:

 )מדברים יחד(

חברים, בואו נשמור על הדיון הזה דיון הגון. חברים, חברים, מר עולמי  אהוד לזר:

 מספיק והחבר ועקנין. 
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 )מדברים יחד(

 מספיק, מספיק. חברים, מספיק.  אהוד לזר:

 )מדברים יחד(

 החבר עולמי מספיק.  אהוד לזר:

אני רוצה לסיים בזה שכמו שאמרתי בתחילת דבריי; מה שרואים מפה  משה ועקנין:

לא רואים משם. ... זה נוח לך ככה, הכיסא הזה נוח לך ככה. אבל זה 

קשות, קיבל סיוע מי ממה לא מתייחס לזה, למה מעמד הביניים הגיש ב

שהגיש וקיבל ואנחנו נעזור גם הלאה. בנושא נוסף, יש לי פה איזו בקשה 

אחרת בנושא צו הארנונה. יש לנו ציבור שפונה בנושא צו הארנונה, 

בנושא הנחות בארנונה ואני פונה לרוני ולשלומי אסולין בנושא של הצו. 

נשי עסקים שגם החישוב של המיסים על דירת מגורים ועל עסקים. יש א

עכשיו וגם בגלל הקורונה עברו לעבוד מהבית ובהרצליה עושים שקלול 

הרבה רשויות מקומיות שלוקחים חצי בית וחצי עסק וזה לא נכון. יש 

 40מטר, המשרד  200מטר שם ... משרד. בתוך הבית. יש בית -את הפר

מטר עסקי והשאר זה ביתי. פה עושים שקלול והמחיר  40מטר, עושים 

קופץ פי כמה בארנונה מאשר במקומות אחרים. אני מבקש לשקול את 

האפשרות הזאת שיהיה חיוב פר מטר עסקי בתוך הבית ולא כל הבית 

 כולו.

 אנחנו נגיב על זה אחר כך.  אהוד לזר:

 )דיבורי רקע, הפרעה לפרוטוקול(

צליח אתה דיברת ... שבשנים האחרונות העיר הרצליה ... רק אני לא מ גרי גוזלן:

 להבין איך זה מתקשר ל... הארנונה. 

 חברים, משה פדלון:

 מאיפה החישוב הזה מגיע? מהשמיים? מאיפה זה מגיע? דובר:

 בדיוק מהפיתוח.  מאיה כץ:

 )מדברים יחד(

 סדרי עדיפויות.  מאיה כץ:

 ארנונה מגורים זה הפסד לעירייה. העירייה חיה מעסקים.  משה ועקנין:

שאני נמצא בעולם הציבורי למדתי דבר אחד ואת זה אפשר אני בצד  גרי גוזלן:

לתת כאינדיקציה לכל עיר. איך אתה יודע שלעיר יש הרבה כסף? כשיש 

הרבה מנופים. ברגע שיש הרבה מנופים זה אומר שנכנס הרבה מאוד 

כסף לעיר. עכשיו בגלל שאנחנו רואים, יש לי גם את הדעה הזאת שאני 

מנופים, אבל בגלל שיש כל כך הרבה  הייתי שמח לראות הרבה פחות

מנופים בעיר הרצליה זה אומר שנכנס המון כסף לעיר הרצליה. אז כל 



22 

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

העניין הזה של הפיתוח זו רק עוד סיבה לא להעלות את הארנונה. זו 

 לא סיבה כנה ... 

. 2022טוב חברים, מכאן אנחנו עוברים להצבעה על צו הארנונה לשנת  משה פדלון:

לפיה אנחנו הולכים לבקש  2022אישור צו המיסים ארנונה לשנת 

 אחוזים.  0.96-ממשרד הפנים לעדכן את צו הארנונה ב

 אחוז מההעלאה.  50 דובר:

 רה ..., לא, זה שני דברים. ראשית, תעריפים הצו עולים על פי החוק בצו רוני חדד:

 נכון, אז הולכים להצבעה.  משה פדלון:

 אז על מה מצביעים? ... רגע על מה מצביעים.  דובר:

 )מדברים יחד(

 . 2022אנחנו הולכים להצביע על צו הארנונה לשנת  משה פדלון:

 )מדברים יחד(

 מה נוסח ההחלטה?  דובר:

 הוא יסביר את זה מבחינה משפטית.  משה פדלון:

צריכים בעצם לאשר את צו הארנונה כי צריך לאשר אותו. אחר אתם  :ד לזראהו

כך מגיע השלב המאוחר יותר שבו צריך לאשר או להחליט לגבי בקשת 

 פנייה,

 )מדברים יחד(

 פנייה למשרד הפנים.  דובר:

 בדיוק. מציע כאן ראש העירייה בעצם מנגנון שאומר שאנחנו,  אהוד לזר:

 מצביעים על זה לחוד.  דובר:

 כן, מצביעים לחוד. לאשר בראשית,  לזר:אהוד 

 את צו הארנונה.  משה פדלון:

את צו הארנונה כפי שנדרש מאתנו. ההחלטה השנייה תהיה לבקש  אהוד לזר:

 אחוז,  50הפחתה של 

 אחוז משיעור הצו המעודכן.  0.96לא, לא, הפחתה בשיעור של  :ני חדדרו

 כן, כן, זה ...,  משה פדלון:

 )מדברים יחד(

רגע, זה בסדר גמור אז בואו נוסיף לזה עוד הצעה שלישית לפנות  איל פביאן: מר

 זה. נצביע גם על זה. -למשרד הפנים ולבקש אפס עלייה של שיעור ה

 )מדברים יחד(

זה לא עובד. מבחינת הניסוח מה שאנחנו צריכים זה לאשר את נוסחת  ד ענת בהרב קרן:"עו

 מבחינת, הטייס האוטומטי ואז לבקש הפחתה. זה 

 )מדברים יחד, לא ניתן להבין(
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אחוז, אנחנו רוצים גם  0.96-יל שיש הצעה להפחית באבל אומר פה א מאיה כץ:

 אחוז.  0-שתעלה הצעה להפחית ב

 אבל זו לא הפרוצדורה, הולכים להצבעה, הולכים על דבר אחד.  משה פדלון:

 כן, לא להעלות.  מאיה כץ:

 )מדברים יחד(

אתה לא יכול להציע. אנחנו נציע ואתם תתנגדו או לא תתנגדו. אתה לא  משה פדלון:

 יכול להציע. 

 רגע, רגע, למה אתה לא יכול להציע? דובר:

 אתה לא יכול להציע.  משה פדלון:

הוא יכול, אפשר מאוד. כמו שאתה מציע הפחתה עולה פה עוד הצעה  מאיה כץ:

 להפחתה. 

 לא, אבל זה ראש עיר. ראש עיר,  אהוד לזר:

 )מדברים יחד(

 כל אחד מצביע על מה שנראה לו.  מאיה כץ:

 טוב חברים, מי בעד העלאת,  משה פדלון:

 )מדברים יחד, רעש(

 . מי בעד? יפה. 2022-מי בעד הצעת ההחלטה להעלאת צו הארנונה ל משה פדלון:

לא מצביע בעד  מה, אני לא יכול לבקש את הבקשה להפחתה אם אני דובר:

 האישור?

 וייס? וייס פה.  משה פדלון:

 על מה הייתה ההצבעה? מאיה כץ:

 צו הארנונה,  משה פדלון:

 )מדברים יחד(

 כי הצו הוא לא רק התעריף.  אהוד לזר:

 בעד.  13 משה פדלון:

 )מדברים יחד(

 חברים, מה נמנע? מי נגד? מי נגד העלאת צו הארנונה.  משה פדלון:

 ()מדברים יחד

כי אנחנו שנייה רגע מדברים. מותר לנו גם לדבר. זה בסדר, מותר לנו גם  מאיה כץ:

 לדבר רגע, מה לעשות?

חברים אנחנו עכשיו הצבענו בעד צו הארנונה, עכשיו אנחנו מצביעים מי  אהוד לזר:

 שמצביע נגד אישור צו הארנונה. מי נגד? 

 אתה עושה כרגע את ההצבעה על התעריף? מאיה כץ:

 לא, על הצו.  אהוד לזר:

 )מדברים יחד(
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תנו ... להסביר וזה יהיה מאוד פשוט. כרגע נמצא בפניכם צו שכולל  ד ענת בהרב קרן:"עו

תעריפים שכוללים כבר את נוסחת העדכון ואת זה אנחנו צריכים לאשר, 

כי הצו זה לא רק העדכון, זה גם אישור של כל התעריפים. אחרי שאנחנו 

נאשר את הצו, הדבר השני שרוצים להחליט לגביו הוא ההפחתה. עכשיו 

ודעת, יכול להיות שיהיו כמה הצעות לשיעור הפחתה ותכף נדון אני לא י

 בזה אבל קודם כל ההחלטה הראשונה היא לאשר את צו הארנונה. 

רגע אבל ענת, ענת, ההצעה לשינוי חישוב מה שדיברתי על זה, למי יש  משה ועקנין:

 את הסמכות? לנו או למשרד הפנים? 

 )מדברים יחד(

 ינוי חישוב של דירת מגורים? למי הסמכות הזאת?למי הסמכות לש משה ועקנין:

 )מדברים יחד(

 חברים אני חוזר, מי נגד אישור צו הארנונה?  אהוד לזר:

 )מדברים יחד(

 אתה מבין את מה שקורה פה? גרי גוזלן:

 כן.  אהוד לזר:

 אז יופי, אני לא מבין.  גרי גוזלן:

חישוב הנוסחאות וגם את  אז אני אסביר שוב. יש את הצו שכולל גם את אהוד לזר:

 התעריפים, 

 )מדברים יחד(

 כן, מה אתה שואל? אהוד לזר:

 )נשמע מרוחק מהמיקרופון( אנחנו כרגע ...,  גרי גוזלן:

 לשאול.  יהונתןנכון. כן, תנו ל אהוד לזר:

 )מדברים יחד(

 יש שתי סוגיות שאנחנו מצביעים עליהם בסדר?  גרי גוזלן:

 נכון.   אהוד לזר:

 אישור לעדכון של הצו,  גוזלן:גרי 

 , לא עדכון, אישור הצו. אישור הצו אהוד לזר:

 )מדברים יחד, לא ניתן להבין(

 האם הולכים להפחתה או לא הולכים להפחתה.  אהוד לזר:

 )מדברים יחד(

 שששש', חבר'ה ששש',  אהוד לזר:

 תנו לו רגע לשאול את השאלה.  ד ענת בהרב קרן:"עו

 קורה אם אנחנו לא מצביעים על החלק הראשון?מה  גרי גוזלן:

 מה קורה אם לא מצביעים על החלק הראשון? אהוד לזר:

 )מדברים יחד(
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 בכל מקרה העדכון עולה.  אהוד לזר:

 חברים הצביעו בעד צו הארנונה. מי נגד? 13 משה פדלון:

 רגע, רגע, שנייה, אבל מותר לי לשאול שאלה. מותר לי לשאול שאלה.  מאיה כץ:

 )מדברים יחד(

 מותר לי לשאול שאלה. הצו עצמו,  מאיה כץ:

 משה פדלון ומאיה כץ מדברים יחד()

רגע, לא קשור לזה. העלה כאן ועקנין הצעה שאני חושבת שהיא נעלמה  דנה אורן ינאי:

, אני באופן אישי מאוד תומכת בה, -בתוך כל הרעש שהיא מאוד

שלנו בצו או ל... את  שהשאלה היא האם זה צריך להיכנס כהסתייגות

זה להצבעה. בא ואמר ועקנין שבדרך כלל בכל עיר אם מישהו עובד 

מהבית אז החלק היחסי של חדר העבודה שלו מחושב לעסק, ולא כמו 

 אחוז. זה מה שועקנין העלה.  50בהרצליה שזה 

 זה לא נכון, חבל על ה... זה לא נכון.  דובר:

 )מדברים יחד(

לות את זה להצבעה אם את רוצה שיתייחסו לזה. אין את צריכה להע מאיה כץ:

 הסתייגות. עכשיו זה הצו. 

 )מדברים יחד(

 נמנעים.  7בעד,  13)נשמע מרוחק מהמיקרופון( ...  משה פדלון:

 מי הנמנעים? לא הצבענו נמנעים. דובר:

 )מדברים יחד, רעש בישיבה(

א הצביעו, אנחנו ל החברים אנחנו ממשיכים הלאה. חברי האופוזיצי אהוד לזר:

 ממשיכים הלאה. 

 )מדברים יחד(

חברים, חברים, ששששש'. הלאה אנחנו עוברים להצעה הבאה. אנחנו  אהוד לזר:

 מעלים פה את הצעת ראש העירייה, 

 )מדברים יחד(

 האם החברים פה מצטרפים לאישור צו הארנונה?  אהוד לזר:

 )מדברים יחד, רעש(

 הם בלחץ מההצעה לסדר של דנה אז כולם פה,  מאיה כץ:

 )צוחקים(

 לא, אנחנו שואלים שאלות, מנסים לנהל דיון.  מאיה כץ:

 )מדברים יחד(

יל, בבקשה. מה השאלה, בואו תהיו ברורים עם חבר'ה, חבר'ה, א אהוד לזר:

 השאלה כדי שנהיה ברורים עם התשובה. 

 צו הארנונה כרגע מצביעים עליו.  מאיה כץ:
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 כן.  וד לזר:אה

 מגלם בתוכו את התוספת במלואה.  מאיה כץ:

נכון, זה צו הארנונה. אחר כך, אחרי החלטה בעניין הזה צריך לאשר  אהוד לזר:

 לבקשת הפחתה.  ...הפחתה. 

את רגע, שנייה. אם לצורך העניין באופן תיאורטי מלכתחילה לא היינו  מאיה כץ:

 ההעלאה, 

 לא מבקשים את ההעלאה אבל. אבל זה לא ההליך.  אהוד לזר:

 תן לה לשאול, עזוב.  דובר:

העלאה האוטומטית לכאורה -תן לי לשאול. אם מלכתחילה לא הייתה ה מאיה כץ:

 בסדר? צו הארנונה היה פחות האחוזים של ההעלאה כרגע?

אז  צו הארנונה אם מועצת העיר לא הייתה מקבלת החלטה בדבר ד ענת בהרב קרן:"עו

 העדכון הזה עולה, 

אוטומטי. יפה מאוד. התשובה ברורה. מי בעד, אני שואל שוב, אישור צו  אהוד לזר:

 הארנונה?

 מי בעד? חברי הקואליציה.  משה פדלון:

 קואליציה ואופוזיציה פה אחד. בבקשה. עכשיו עוברים להצעה הבאה.  אהוד לזר:

 לא, עכשיו עולות שתי הצעות.  מאיה כץ:

יש לנו שאלה ליועצת המשפטית רגע. ענת, ענת, יש לנו שאלה על  פביאן:מר איל 

ועכשיו יש את הצעת ראש העירייה אני  ,פרוצדורת ה... . גמרנו שלב אחד

מבין לפנות למשרד הפנים עם בקשה להפחתה מסוימת. אנחנו רוצים 

 להציע הצעה נוספת, 

 קודם בואו נאשר את ההצעה,  צבי וייס:

 בי תן לו לדבר. רגע צ מאיה כץ:

 )מדברים יחד(

אני מדבר על פרוצדורה, אנחנו מבקשים להעלות הצעה נוספת. גם את  מר איל פביאן:

 הצעת ראש העיר וגם הצעה נוספת. 

 )מדברים יחד(

מועצת העיר יכולה לקבל החלטה אחת, אבל מה שיכול להיות זה אם  ד ענת בהרב קרן:"עו

 אתה יכול להציע הצעה שכנגד ו,  -ראש העיר יציע הצעה אחת

 )מדברים יחד(

 הפרוצדורה ברורה, חברים, הפרוצדורה ברורה.  אהוד לזר:

 )מדברים יחד(

יה חברים, שששש', חברים, הפרוצדורה ברורה. הצעתו של ראש העירי אהוד לזר:

ממשרד הפנים מאותו תעריף שהוצג  0.96היא בעצם לבקש הפחתה של 

 אחוזים. מי בעד הצעתו,  1.62בתעריף המקורי, הוא 
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 )מדברים יחד, רעש(

אנחנו נסיים להצביע. חבר'ה, חבר'ה, תנו לי לנהל את הדיון, תודה. אחר  אהוד לזר:

 כך אנחנו נשאל איזו הצעה שאנחנו רוצים. 

 א אבל לפי ההנחיות של היועצת המשפטית, ל מר איל פביאן:

 )מדברים יחד(

 זה לא הנחיות,  ד ענת בהרב קרן:"עו

 )מדברים יחד(

יל, אנא הרשה לי. מי בעד הצעתו של חבר'ה, איל תרשה לי בבקשה. א אהוד לזר:

 ראש העירייה בהתאם להצעת וועדת הכספים?

 )מדברים יחד, רעש, לא ניתן להבין(

 אחוז,  1.96עכשיו ההצעה של ה...  דובר:

 יפה מאוד.  אהוד לזר:

 ועכשיו ההצעה,  דובר:

 )מדברים יחד(

 אתם לא יכולים לסתור את עצמכם. אתם לא יכולים להצביע בעד,  אהוד לזר:

 )מדברים יחד, רעש(

 הוא רוצה להצביע גם וגם.  דובר:

 עה הזאת. אז אל תצביעו בעד ההצ אהוד לזר:

 חנו מבקשים הצעה נגדית. אנ יריב פישר:

 אוקי. חברים, מי בעד ההצעה שהציע פה החבר פביאן? אהוד לזר:

 )מדברים יחד, צועקים(

 מה ההצעה? תסביר.  דובר:

ההצעה היא לפנות למשרד הפנים ולבקש הנחה בגובה מלוא עליית  מר איל פביאן:

 שיעור העדכון, 

 אוקי, מי בעד? אהוד לזר:

 זאת ההצעה.  מר איל פביאן:

 אוקי, חברי האופוזיציה. מי נגד? חברי הקואליציה. תודה רבה.  אהוד לזר:

עוד רגע נהיה אתה משה ונגיד ויירשם בספרי ההיסטוריה ש... בזמן  מאיה כץ:

 הקורונה, 

 לא, לא, די, חברים,  אהוד לזר:

 חברי הקואליציה הצביעו בעד העלאת הארנונה.  מאיה כץ:

חברים, בואו חברים, הדיון פה היה מאוד ענייני, ההסברים היו מאוד  אהוד לזר:

מפורטים. ההסברים האלה הם לא שייכים לשולחן הזה לעת הזו. אנחנו 

 נעבור לנושא הבא. 

 )מדברים יחד(
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 מחכה בחוץ.  יהונתןאם אפשר, אני חושב ש משה פדלון:

 )מדברים יחד(

 ****סוף הדיון


