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 פרוטוקול

רייה, חברי מועצה, מנכ"ל סגני ראש העירייה, משנה ראש העיערב טוב   משה פדלון:

ישיבת   את  לפתוח  שמח  אני  כולם.  מכובדי  עובדים  מנהלים  העירייה, 

החברה   של  המניות  בעלי  של  כללית  באסיפה  נפתח  אנחנו  המועצה, 

 ות ואומנות אז בקשה.לתרב

, קודם כל תודה 2021ערב טוב לכולם, אנחנו מציגים את הדו"ח לתום   רוני חדד:

לסיים   פשוט  היה  לא  הפעולה,  שיתוף  על  הצוות  ולכל  לעדי  באמת  רבה 
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הקורונה    את עם  היו  שלנו  או  שלה  מהצוות  מישהו  פעם  שכל  זה 

א פסח  לפני  ואפילו  בזמנים  עמדנו  זאת  בכל  אבל  חושב  המפורסמת  ני 

שהחברה   מדברים  אנחנו  הנתונים  לגבי  רבה.  תודה  מאוד  יפה  שזה 

למרות שהיא התחילה לחזור לפעילות רק למעשה לקראת מחצית שנת  

למעשה בכלל לא היה ניתן לפעול, בכל זאת היא מסיימת    20  –, הרי ש  21

מדברים   אנחנו  לפעילות.  יחסית  קטן  עודף  שהוא  באיזה  ואפילו  באיזון 

פעילות ב    על  בערך  עצמיות  הכנסות  הרחוק  בעבר  מאשר    12  –קטנה 

מיליון זה הרבה פחות ממה שהיה בעבר אבל ברור שזה מייצג רק שנה  

מיליון בהתחייבויות    16  –חלקים ולא שנה מלאה. סך הכל נכסים הם כ  

כ   מ    12  –רק  למעלה  עצמי  הון  יש  שהחברה    4  –מיליון,  ככה  מיליון 

 נחנו נשמח יציבה כרגיל ואם יש שאלות א

קודם כל, כל הכבוד שאלה שלא קשורה רגע לדו"חות הכספיים פזית את  מאיה כץ:

 רוצה לשאול על זה. 

אחסניה   פזית בכר: גם  אצלו  מארח  האומנים,  משכן  ב',  בהרצליה  האומנים  בית 

 לאומנים מקומיים? 

 הסכמי שכירות ועכשיו הסתיים הקול קורא.  4יש  דוברת:

היה פגישה עכשיו כי עשינו ועדה, וקיבלנו מועמדים ועשינו    עשינו עכשיו, איתי צור :

 אומנים. היה ממש השבוע היה את הועדה הסופית.  4דיון והחלטנו על 

 זהו זה סגור? פזית בכר:

 כן. קול קורא מזמן היה.  איתי צור:

 אישור דו"ח הכספי של החברה 1סעיף 

ה  ג'ו ניסימוב:  של  הכספי  הדו"ח  אישור  על  מצביעים  של  אתם  הכספי  הדו"ח  חברה, 

 מי בעד? פה אחד. 31/12/21החברה ליום 

 אישור הדו"ח המילולי 2סעיף 

 מי בעד? פה אחד.  2021אישור הדו"ח המילולי לשנת  ג'ו ניסימוב: 

 אישרו המשך מינוי רו"ח המבקר  3סעיף 

והסכמת   ג'ו ניסימוב:  החברה  של  ירק  ערן  רו"ח  המבקר,  רו"ח  מינוי  המשך  אישור 
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 חברה הדירקטוריון לקבוע את שכרו מי בעד? פה אחד.הנהלת ה

 מינוי ועדת ביקורת  4סעיף 

הבאים:   ג'ו ניסימוב:  החברים  בהרכבת  שכר  ללא  החברה  של  הביקורת  ועדת  מינוי 

 רו"ח אריאל הרצפלד, ויו"ר הועדה וגברת רות פלמון.

תודה   משה פדלון: מצוינת.  עבודה  על  לך  רבה  תודה  עדי  אחד.  פה  בעד?  לרו"ח מי 

 המלומד ולרו"ח ערן ירק. 

 אישור פרוטוקול .1

מס'   ג'ו ניסימוב:   פרוטוקול  אישור  אותה  מתחילים  אנחנו  המניין  מן  אין    56ישיבה 

 הערות לכן הפרוטוקול מאושר.

 עדכון רה"ע .2

פח" משה פדלון: לאירוע  לצערי  עדים  אנחנו  האחרון  בחודש  לכולם,  שלום   ע טוב 

ובתל אביב, הרוגים ועשרות פצועים    במדינה בבאר שבע, חדרה ובני ברק

מנכ"ל   לפצועים.  ואף  השכולות,  למשפחות  תנחומים  שולח  אני  מכאן 

כוחות   תגברנו  שנקרא  ומה  מצב  הערכות  קיימנו  איתי  יחד  העירייה 

שבת  ביום  אני  המשטרה,  עם  פעולה  בשיתוף  עובדים  ואנחנו  אבטחה 

ים היערכות  ערכתי סיור במקומות הבילוי זה בפארק בספורטק, בחוף ה

אירוע   שום  לא מבטלים  אנחנו  הקרובים,  בשבועות  נמשיך  גם  וכך  שיא 

עובר  אני  מכאן  המשמעויות.  כל  עם  כמתוכנן  יתבצעו  האירועים  כל 

לחודש מירוץ גולני אני רוצה להודות לכל מי שלקח    28  –למרוץ גולני, ב  

חלק במרוץ אם זה תלמידי התיכוניים והחטיבות, משפחת זריף, ששכלה  

ראשי  חינוך  קצין  גולני,  מח"ט  נכחו  גם  הזה  באירוע  בחטיבה,  הבן  את 

לוחמים שהם העבירו מערכי שיעורים לתלמידי   100והביאו היו כאן עוד  

אני המרוץ,  בבוקר  למנהלים    התיכונים  העירייה  לאגפי  להודות  רוצה 

יום   במסגרת  מפנקת  ארוחה  פה  שהפיקו  המתווכחים  ולאיגוד  השונים 

, זה היה בדיוק ביום המעשים הטובים באמת עשו פה  המעשים הטובים

עבודה מעל ומעבר. אני עדכנתי בישיבה הקודמת על הכנסת רכב שיתופי  

זה   הצלחה  על  טובים  מאוד  נתונים  קיבלנו  ולשמחתי  הרצליה,  לעיר 
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הובלת  על  אייזנברג  דניאל  המועצה  לחברת  לב  מקרב  להודות  המקום 

שי אחרי  חודשיים  עוד  אנחנו  את  המיזם,  ננתח  מידע  מספיק  לנו  היה 

  8/4  –הנתונים ונרחיב את המיזם הזה. עונת הרחצה נפתחה כמתוכנן ב  

מדוגמים,   חופים  יראה  הים  לשפת  שמגיע  מי  חברים  לכם  אומר  ואני 

מדהימים משודרגים וזה המקום להודות למנכ"ל העירייה יחד עם ראש  

החדש שעשו    מנהל התפעול וראש אגף שאיפ"ה ומנהל אגף רשות החופים

קיון החופים,  ינת אם זה בסככות הצללה, בגידור בסגירה בניעבודה מצו

 שאפו ואנחנו בחודש הקרוב נמשיך לשדרג את החופים.

בחוף   מאיה כץ: אותך,  קוטעת  שאני  סליחה  משה  משהו  זה  על  להוסיף  אפשר 

חשמליים  אופניים  רוכבי  שהמון  תופעה  איזה  נהייתה  במזרח  הדרומי 

פ למעלה  וקורקינטים  וכו'  אורח  בעוברי  והולכים  המזח  על  עולים  שוט 

אנשים   הרבה  ויש  קשר,  בלי  מסוכן  קצת  שזה  חושב  אני  א'  טסים, 

לאופניים יגיעמש מקום  שיש  חושבת  לא  ואני  וללכת  לצעוד  ם 

שהכניסה   וקורקינטים שלט  איזה  לשים  אפשרות  יש  אם  כל  קודם  אז 

מרתי שאולי גם שלט  אסורה אולי אפילו עלתה איזה שהיא מחשבה כי א 

להקים   אולי  שם,  קבוע  פקח  לשים  אפשר  אי  הרי  כי  יעזור  כך  כל  לא 

 איזה שהיא גלגלת ואז בעצם רק הולכי רגל יכולים להיכנס.

חברים אני אנחה את סגנית ראש העירייה שהאבטחה של המרינה תיכנס  משה פדלון:

 בפנים, ממש.

לא יהיה תמרור או שלט לא    אבל חייבים לעשות איזה שהוא, משה אם מאיה כץ:

 יכולים לעושת כלום. 

יכול להיות שנעשה במפר או משהו. אני פעם ראשונה שומע על זה ונטפל   משה פדלון:

 בזה.

דבר ראשון אני מצטרף לכל מה שאמרת באמת החופים נראים מדהים    יונתן יעקובוביץ:

  ביחס לשנים קודמות, שאלה קצרה פשוט יש איזה שהיא אינדקציה מתי 

 חוף נוף ים יפתח? 

 אנחנו עובדים בשיא המרץ.  15/5 –ל  10חודש ימים פחות או יותר בין  אהוד לזר:
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אנחנו סגרנו בגלל הבעיות הבטיחותיות אתה מכיר אותם אני לא רוצה  משה פדלון:

 שאדם יקבל שריטה. 

משהו   ירון עולמי: פעמי  חד  והכנסת  החופים  בנושא  משגע  קליפ  היה  אתמול  אגב 

 י שאחראי עליו כל הכבוד, כל הכבוד מדהים. מגניב מ

הז משה פדלון: ויום  ולגבורה  הזיכרון לשואה  יום  אירועי  כל  נוסף חברים  כרון  ידבר 

יתבצע  והכל  כמתוכנן  יתקיימו  העצמאות  יום  אירועי  וכל  צה"ל  לחללי 

בימים   ואנחנו  וחלילה  חס  בדרך  שיבושים  לנו  יהיה  שלא  מקווה  אני 

ב על  דגש  שמים  ישנם הקרובים  העיר  ברחבי  ראיתם  אם  העיר,  יטחון 

רובאי   שלוף,  נשק  עם  פרטיות  מחברות  פרטיים  חברה    7מאבטחים 

תחושת   לתת  כדי  לעבות  כדי  אותם  לקחת  החלטנו  צנחנים,  מגולני 

שהגיע   מי  אגב  דרך  ונוכחות.  נראות  קורא  שאני  ומה  לתושבים  ביטחון 

וף ים יצא מהבית  היום לתושב עם הסכין ראשון זה האופנועים, תושב בנ

אליהם   הגיעו  שלנו  והכוחות  יהודי  או  ערבי  זה  אם  ידעו  לא  סכין  עם 

 והכוח הראשון שהגיע זה הכוח עם האופנוע נכון בועז? נכון?

בועז, לקח הרבה יונתן יעקובוביץ:  ישבתי שם  שיגיע לשם    ,במקרה  זמן  יותר מידי  הרבה 

רער בנפשו, אבל  כוח הבחור רצה בסך הכל שיפגעו בו הוא היה קצת מעו

 אם זה היה מישהו שהיה רוצה לפגוע במישהו זה לא היה נגמר בזה. 

 דקות מרגע שהתקבלה הודעה הוזנקו כל הכוחות.  10 –זה תמיד נראה כ  משה פדלון:

ה יונתן יעקובוביץ:  אירועי  כל  את  שיש  היום  נמצאים  שאנחנו  בסיטואציה    עפח"  -  אבל 

 ואנחנו נמצאים בכוננות. 

נכנסו   :מני בועז רגע  ב    4באותו  חשוד  אדם  בן  של  נושא  אותו  על    4  –אירועים 

 דקות זה מחמאה. 10קצוות של העיר  4 –מקומות ב 

אנשים גם כן היית   3,  2דקות האלה הוא היה מפרק איזה    10יונתן יעקובוביץ: אם בתוך  

 אומר זה מחמאה. אנחנו מדברים בתקופה שאתה בכוננות עליונה. 

 עדכוני מנכ"ל .3

שנקרא, א  חברים לזר: אהוד מה  הלאומיים  החגים  עם  יום,  אירועי  עם  אמשיך    ני 

המשך להפקת    אני אפיץ לכם מחר את רשימת האירועים באופן מסודר
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זה מחר, אני באמת,   הלקחים שעשינו בשנים קודמות אתם תקבלו את 

באמת מזמין אתכם לכל האירועים, יש לנו השנה יותר אירועים גם ביום  

בי וגם  הזהשואה  איום  זיכרון,  עם  קהילתיים  יותר  בסלון  ירועים  כרון 

שעוד   ככה  ורחב  גדול  יותר  הרבה  יהיה  שלנו  הלוחמים  ערב  הרחבה, 

והרבה   בדידה,  הנוער  במועדון  השנה  יהיה  הוא  להגיע  יוכלו  תושבים 

מאוד אירועים נוספים. השנה זה מאוחר זה מאי כבר, לא אמור להיות  

 \קר. 

 ם וזה קחו בחשבון.אנשים מבוגרי מאיה כץ:

יתקיים   אהוד לזר: כן  השואה  יום  של  הטקס  שתיים,  פי  להכניס  יכולים  אנחנו 

א כמובן ונומבהיכל  אתם  אליכם  ישלחו  האירועים  כל  הבמה  יות 

אירועים   יש  אם  אותנו  שתעדכנו  כדאי  להשתתף,  להגיע  מוזמנים 

אז   המתאימים  במקומות  מקומות,  לכם  לשמור  שנוכל  כדי  מסוימים 

כרון עדיף לאירועים היותר יפידבק ככל ויש אז תעבירו ליום הז  בבקשה

לכל   מוזמנים  אתם  כמובן  אבל  מקומות  לשריין  שנדע  כדי  ממלכתיים 

גם   דן,  אופני  בעבודות  התחלנו  אז  העדכונים  על  אעבור  אני  האירועים. 

ותכנית 'בז תוקף,  למתן  תנאים  השלימה  קורקס  בית  תכנית  בוטינסקי, 

כת. דוברות העירייה פועלים לפרסום ותקשור גם  המתאר הועלתה למער

כרון, יום השואה ויום העצמאות, יאירועים של פסח וגם אירועי יום הז

ובעקבות המשך מחסור בעובדים כמובן אנחנו מתאימים את הקמפיינים 

עונת   את  פתחנו  העירייה  ראש  שאמר  כפי  מסוימות.  לאוכלוסיות  שלנו 

עבר זמן אבל    עדליידעבסידני עלי,    חופים בהמשך  7  –, ב  8/4הרחצה ב  

השתתפו    35התקיימה   משפחות  הורים  ילדים,  ככל   בעדליידעאלף 

היתה הצלחה מרובה באמת ישר כוח לכל    הנראה הגדולה בארץ, באמת

העובדים והמנהלים שלקחו בזה חלק. אגף הביטחון באמת נערך בהתאם  

הניקוזים מבחינת  החורף  תקופת  העירייה.  ראש  שציין  סוכמה    למה 

לקראת  מטופלים  להיות  ימשיכו  כמובן  הלקחים  כל  היטב  ותוחקרה 

העונה הקרובה, לקראת חג הפסח אנחנו משלימים את צביעת הכבישים  
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המדרכות במקומות שונים בעיר כולל התאמות של פינויי אשפה והעדכון 

לתושבים ביחס לטיפול בגזם ולפינוי האשפה. בתחום הועדות העירוניות  

רס חדשנות התחלנו בפיילוט הדרכה בכיתות הנמוכות בבית  במסגרת קו

אגף  באמצעות  לפסח  סלים  מזון  חבילות  אלפי  חילקנו  ים,  בגליל  ספר 

הרווחה. עד כאן הדברים שלי כאמור אני שולח לכם מחר את הרשימה  

 של האירועים.

הסיורים  אלעד צדיקוב:  שכל  אשמח  אני  חופים  פתיחת  לגבי  שאמרת  למה  בהמשך 

 הקודמים שגם החוף הנפרד יצטרף לחופים שיישרו קו עם כולם.  שעשינו

אגב גם בחוף הנפרד יש שם עבודות כדי להנגיש וכל החופים לטובת כל   אהוד לזר:

הפידבק   על  יונתן  באמת  ותודה  יונתן  שאמר  כמו  באמת  יהיו  הקהילות 

 ט אחר לגמרי אז תודה לכולם. דרנטהשנה נראים בס

 שאילתות .4

מס'  הנו ג'ו ניסימוב:  שאילתה  קהילתיים,  לרכזים  מכרזים  הוא  גברת    1שא  ידי  על 

המועצה   בישיבת  בכר,  קהילה  פזית  רכזת  על  דיברנו  האחרונה  לפני 

מספר  פורסמו  כשבועיים  לפני  מכרז,  יצא  שטרם  כך  ועל  ב'  בהרצליה 

וואצפ בעיר מינוי של מספר רכזות קהילה, העירייה משתמשת   קבוצות 

וצת ווצאפ שכונתיות, ונציגי ברי תוכן כמו בקבבמספר כלים כדי להפיץ ד

שמעבירים מידע בקבוצות שונות אך לא היה כל אזכור בנושא   ירייההע

ליה ב'  צריה מפיצה תוכן. מכיוון שלפחות בהזה בכלים הרגילים שהעירי

של   פרסום  מצאו  לא  למכרז  לגשת  מעוניינים  שהיו  האנשים  מספר 

רסמו המכרזים ו. האם פ1המכרז, אבקש לשאול את השאלות הבאות:  

מי,   ידי  על  מונו  כיצד  פורסמו  ולא  במידה  להגשה  היה  זמן  כמה  ומתי? 

ידי היועצת המשפטית?    והאם אי פרסום מכרז לתפקיד כזה מאושר על 

. כמה נגשו לכל מכרז? מי היו חברי הועדה הבוחרת, מה היו תנאי הסף  2

מפר העירייה  מדוע  השכונתיוסלהגשה,  הוואצפ  בקבוצת  כך מת  כל  ת 

הרבה מסרים, אירועים וגם את ההודעה על מינוי רכזת אבל את המכרז 

רחבה   תפוצה  ולקבל  להגיע  שיכול  ישיר  כלי  שם  פרסמו  לא  הם  עבורה 
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לי   שאין  לציין  אבקש  ולסיום  כזה  למכרז  לגשת  המבקש/מבקשת,  לכל 

ב'.   בהרצליה  הנבחרת  הקהילתית  הרכזת  על  לומר  רעה  מילה  אף, 

קבל נוהל  פרסום תשובה:  כולל  קהילתיים  למרכזים  בחברה  עובדים  ת 

באתר  פורסמו  מודעות  נזכר  במקרה  מקומות,  במספר  דרושים  מודעת 

החברה למרכזים קהילתיים, שתיל קבוצות פייסבוק של משרות במגזר  

לפונים   יחד  שלה  המרכזים  לכל  הודעות  מפרסמת  החברה  השלישי, 

פ על  השונות  לקהילות  אותם  מכוונת  היא  החברה השונים  הצורך.  י 

רה פרסומים בוואצפים השכונתיים, אשר  ילמרכזים קהילתיים אינה מכ

איון הטלפוני אשר מתבצע  ילא פורסמו על ידה. לאחר סינון ראשוני והר

לראיון  המועמדת  או  המועמד  מוזמן  אנוש,  משאבי  מנהלת  ידי  על 

לתרבות  פרונטאלי המחלקה  נציג   + משען,  מנהלת  וספורט   בפני  נוער 

ריית הרצליה. לאחר הראיונות המועמדים המובילים נשלחים למבחן  בעי

על  ומדובר  במידה  ביותר,  נבחר המועמד הטוב  ולאחר קבלת התוצאות 

מנהל  את  גם  בתהליך  וכולל  במקצת  שונה  התהליך  למתנ"ס  רכז 

צילומי   בזה  ומצורף  המתנ"ס,  של  הציבורית  מהנהלה  הנציג  המתנ"ס, 

שפור בפייסבוק  קבוצות  של  פברואר,  מסך  בחודש  הודעות  בהם  סם 

ניות, משרות חברתיות, מגזר ציבורי, מגזר שלישי, מגזר  ימהות הרצליא

לחברה   פורמלי.  בלתי  קהילתי  חברתי  חינוך  דרושים,  לוח  רביעי, 

אינם  רובם  אשר  חיים  קורות  עשרות  הוגשו  קהילתיים  למרכזים 

ינון  החברה יוצרת קשר רק עם מועמדים מתאימים לאחר ס  רלבנטיים.

בוצעו   שסוננו  אלה  מבין  המודעות    12ראשוני,  טלפוניים.  ראיונות 

ברורים  נהלים  יש  לעירייה  מולכם.  נמצא  התפקיד  פירוט  עם  דרושים 

לגבי פרסום מודעות דרושים המוגדרים גם על פי חוק, העירייה מחויבת  

ובנוסף  ובמקומות  ארציים  מודפסים  עיתונים  בשני  המודעה  בפרסום 

ויב בהתאם לדרישת הרשות, העירייה מוסיפה ומפרסמת מום המחילמינ

הדיג המודעות  בלוח  העירוני,  באתר  גם  דרושים  בבניין  ימודעות  טלי 

פורסם   לא  הרכזת  משרת  ואחרים,  ג'ובס  אול  כמו  ובלוחות  העירייה 
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ב' על מנת לא    העריייה בוואצפים הקהילתימטעם דוברות   של הרצליה 

 מועמדות למשרה לכלל הציבור.להגשת  ההזדמנויות  בשוויוןלפגוע 

השאלה העיקרית שלי היא לגבי הפרסום. מצוין פה מקומות של פרסום   פזית בכר:

לא   אני  מהקבוצות  אחת  רק  מכירה  לפחות  שאני  הדרושים,  מודעת  של 

חברתיות,   משרות  זה  מה  שתיל,  זה  מה  הרבה,  כך  כל  שיש  עוד  מכירה 

זה את  מכוונים  חוש  הלאוכלוסיי  אם  אני  צריך  מסוימת  היה  שכן  בת 

ואנחנו  השכונה  של  בפייסבוק  השכונה  של  באתרים  זה  את  לפרסם 

הודעות שם, ומעל הכל אני לא ראיתי את פרסום המודעה    מקבלים המון

 באתר העירוני. 

 זה מכרז של המרכזים הקהילתיים. אהוד לזר:

 באתר של המרכזים הקהילתיים.  יוסי קוממי:

י בדקתי לא ראיתי, מודעות דרושים גם באתר  אפשר לראות את זה. אנ :רפזית בכ

 העירוני, באתר של העירייה אין.

תאגיד  אהוד לזר: ולכל  העירייה,  ידי  על  שמועסקים  מכרזים  לו  יש  עירוני  אתר 

עירוני יש את הדרכים שבהם הם מפרסמים את הודעות הדרושים אבל  

 התאגיד פה הוא ישיב לך. למנכ"

לע נכון  אולי  יעקובוביץ:  העירייה,  יונתן  של  באתר  רובריקות  כמה  יש  הרי  בנוסף  שות 

מכרזים של תשתיות, מכרזים של זה וזה לעשות אולי גם להכניס לשם  

את כל המכרזים העירוניים הרי בסופו של דבר זה הכל חברות עירוניות 

במקום   יופיע  שזה  לפחות  אז  העירייה  ידי  על  אחוז  מאחה  שמוחזקות 

 אחד.

 כול להיות אבל בוא נשמע את התשובה לשאלה.יכול להיות י אהוד לזר:

שהעובדים   יקי: להבין  חשוב  יקי,  לי  קוראים  שלום  להבין,  חייבים  פשוט 

חברה   אנחנו  אמנם  קהילתיים.  למרכזים  החברה  ידי  על  מועסקים 

 נית אבל העובדים הם לא עובדים של העירייה. ועיר

וגם בחב בת  זה חברת  כאילו  זה  יעקובוביץ: תיקח את  לא יונתן  בת  ציבורית החברת  רה 

 מועסקת על ידי הזה, זה לא קשור.
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העובדים הם עובדים של החברה למרכזים קהילתיים והמודעות באמת   יקי:

מפורסמות באתר שלנו, בקבוצות שלנו והעובדים עלולים להתבלבל אם 

בעובד   שמדובר  לחשוב  עלולים  העירייה  באתר  המודעה  את  רואים 

להביא יכול  והנושא  אחריות   עירייה  לנו  יש  בעתיד,  משפטיות  לבעיות 

של    ובאמת הדוגמאות  שלנו.  הערוצים  בכל  זה  את  מפרסמים  אנחנו 

האתרים שהזכרנו הם אתרים שבהם אנחנו מחפשים רק כזאת קהילה,  

רכזות קהילה לא רק בהרצליה ב', יכול באמת להיות    7אנחנו מחפשים  

ה מתנ"ס אז יתכן שבמקומות שבהם יש לנו רכזת קהילה ובשכונה שיש ב

כל   את  מפרסמים  אנחנו  שבו  המקום  אבל  שם,  גם  מפרסמים  שהיינו 

וגם   משרות  להמון  עובדות  לנו  חסרות  עדיין  אגב  ודרך  שלנו  המשרות 

 עובדים נשמח שתעזרו לנו. 

 אם מפרסמים באתר שתיל. מאיה כץ:

ולא   אהוד לזר: לגשת  גם, אבל מה השאלה האמיתית של מישהו שרצה  מפרסמים 

 ?ראה

אליי   פזית בכר: פנו  הזאת,  השאילתה  באה  ולכן  להגיש    2בדיוק  שרצו  בחורות 

 מועמדות והם לא ידעו על זה, ומתי הם פנו אליי אחרי שפורסמה הזוכה. 

 והם ידעו שמחפשים רכזת קהילה? יקי:

 בוודאי. פזית בכר:

 אז למה לא פנו אלינו.  יקי:

 זה לא עובד ככה.  מאיה כץ:

 מר שעדיין חסרות רכזות קהילה. אני רק רוצה לו יקי:

גם  אהוד לזר: דין  פי  על  המשרות  את  מפרסמים  התאגידים  בכל  מפרסמים  אנחנו 

נצטרך להרחיב   פי הכללים, אם אנחנו  על  דין  פי  על  בעירייה מפרסמים 

 את קהל החיפוש לצורך העניין לחיפוש משרות אנחנו נעשה בחינה כזו. 

א פזית בכר: שזכתה,  מי  פרסמתם  לא  הוא למה  נהפוך  שזכתה  מי  עם  בעיה  לי  ין 

ומעוניינים   שרוצים  האנשים  לשאר  יגיעו  האלה  שהדברים  רוצה  ואני 

 להגיש מועמדות. 
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 חברה מי שמחפש עבודה יעשה מאמץ כדי לאתר את המשרות האלה.  אהוד לזר:

 אי אפשר לעלות על דעתך שאתה מפרסם בכל מיני מקומות. מאיה כץ:

 זה מובן מאליו כי אתה בתוך זה.  זה לא נכון אצלך פזית בכר:

שאם  משפטית  בעיה  כאילו  הבנתי  אני  העירייה  אתר  בתוך  לך  יש  יעקובוביץ:  יונתן 

לעשות   אפשר  זה  בתוך  תפרסם  לינק    ברובריקה העירייה  המכרזים  של 

 למכרזים של החברה למרכזים קהילתיים לחברה העירונית וזה יפתר. 

 זה יבדק. זה יבדק אמרתי.  אהוד לזר:

 זכויות וזה אחד מהדברים.  שוויוןלא היה  ית בכר:פז

 זכויות למעלה מן הצורך. שוויוןהיה  אהוד לזר:

 אם למישהו יש מועמד והוא יכול לסייע לנו.   יקי:

חבר   מאיה כץ: הוא  שלו  ראשונה  שאילתה  זה  פעמית  חד  בקשה  לבקש  רוצה  אני 

מחכה הוא  שפעת  אולי  קורונה  אולי  היום  חולה  הוא  חדש    מועצה 

 לבדיקה אני מבקשת לפנים משורת הדין,  

לו   אהוד לזר: ונאחל  המועצה  חבר  את  נכבד  אנחנו  השאילתה.  על  נשיב  אנחנו 

איתנה  בריאות  לו  מאחל  ואני  דורון  את  מכבד  אני  מהירה,  החלמה 

נענה על שלושת השאילתות האלה, אני רק מבקש שאלה נוספת   ואנחנו 

 אחת.

כונת הרצליה הצעירה, שאילתה של מר דורון דבי.  פרויקט עובדי דן בש גו' ניסימוב: 

תומכים   התושבים  ורוב  וחשוב  מבורך  פרויקט  הוא  דן  עובדי  פרויקט 

ציבור במועד שיאפשר  בהקמתו,   עבודות החלו למרות שלא היה שיתוף 

את   להרחיק  מבקשים  השכונה  תושבי  העבודות,  תחילת  לפני  שינוי 

כ   מזרחה  עד    100  –השביל  לתו  200מטר  חיץ  מטר  ולהשאיר  תע"ש  ך 

ברוחב כולל של  ירוק, יש חשש גדול שיצירת שביל אופניים כולל תשתיות

הכביש   9 וכך  אליו,  הכביש  להצמדת  גבוה  בסיכוי  בהמשך  יביא  מטר, 

בשטח   מזרחה  יותר  עמוק  במקום  לשכונה  צמוד  המערבי  בצד  יהיה 

ץ  תע"ש, חשוב לנו להבטיח שהכביש יהיה בתוואי שבר בתע"ש מעבר לחי 

  / מש  בתכנית  שהובטח  כפי  היתר  1הירוק  ניתן  האם  לשאול  אבקש   .
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ו/או   עבודה ועל ידי מי? האם התקיימו פגישות בנושא עם נתיבי איילון 

שתושג   ברגע  מזרחה?  השביל  של  הסטה  לבחון  מנת  על  אחרים  גורמים 

נמוכה.  ובעלות  קצר  בזמן  תע"ש  הגדר  את  להסיט  יהיה  ניתן  הסכמה 

שהתקיים עם התושבים נבחר התוואי הזה ולא תוואי מדוע בניגוד לשיח  

השונים   הגורמים  עם  רצינית  בדיקה  ונערכה  במידה  יותר?  מזרחי 

לא   מדוע  אפשרית  אינה  הזאת  שהחלופה  והתברר  תע"ש  גדר  להסטת 

מסיטים את שביל האופניים כך שיהיה צמוד לגדר תע"ש בתוואי שבין 

הפגי תצומצם  כך  יבנה  לרחוב  ארלוזורוב  תצומצם רחוב  בתושבים,  עה 

סלל מזרחית לגדר  יפגיעה בטבע הקיים ותגדל הסבירות שכביש עתידי י 

פטור  תחת  מתבצעות  העבודות  לא,  תשובה:  היום.  הקיימת  תע"ש 

א' לחוק התכנון והבניה, כן נערכו    261מהיתר לסלילת דרך על פי סעיף  

כי  הובהר  בהם  התושבים  נציגות  בהשתתפות  צירים  במספר  בדיקות 

סלל בצידה המערבי של דרך ירושלים וכן בתוך החורשה שמול  יביל יהש

פסח   לכלול  3,  יפאר רחוב  שאמורה  דרך  זכות  של  מוגבל  רוחב  בהינתן   .

  3.5  מטרים ושביל אופניים כ  3  –מטר, רצועות גינון כ    2.5מדרכה רחבה  

מטר התוואי המתוכנן נמצא כאופטימאלי ביותר וכחלופה המרחיקה את  

.  4ם ככל הניתן כך גם נעשה בתוואי השביל ברמת השרון.  הכביש מהבתי

פרויקט אופני דן הינו פרויקט לאומי המחבר את כלל המטרופולין לתל 

פיתוח  לשם  מיידית,  זמינות  עם  מלכתחילה  הוגדר  הפרויקט  אביב, 

  / מש  הזמינות   1בשטח  ולכן  התכנית  לכלל  מפורטת  תכנית  נדרשת 

הו לא  גם ברמת השרון  טווח  פרויקט שביל ארוכת  סטה הגדר במסגרת 

 האופניים. שאלת המשך או בסוף מה אמרנו. 

פרויקט   דורון דבי: הוא  הזה  שהשביל  מציין  שוב  באמת  אני  כל  קודם  תראו  אז 

בעיות   שלוש  מזהה  אני  בו,  תומכים  התושבים  שרוב  חושב  אני  מבורך 

כראוי,   התנהל  לא  עליו  מדברים  שאתם  הציבור  ששיתוף  אחד  עיקריות 

 לא מכיר אף תושב בשכונה שזכה להיות בשיתוף ציבור כזה, אני 

 אני יכול לתת לך שמות אחר כך. אהוד לזר:
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ימים אבל זה לא במועד   10רגע ולא בזמן שמאפשר שינויים זה היה לפני   דורון דבי:

שמאפשר שינויים. התוואי שנבחר והרוחב פוגע גם בתושבים בעיקר אלה 

וששביל ירושלים  בדרך  בפסח   שצמודים  לבתים  להם  משקיף  ההליכה 

ר ופוגע גם ביער הטבעי היחידי שיש בשכונה. זה שהעירייה מתעקשת איפ

תחושה   יוצר  זה  התע"ש  גדר  עד  לפחות  אפילו  מזרחה  אותו  להזיז  לא 

במסגרת  שיהיה  חשבו  שכולם  כביש  אותו  כביש  להיות  הולך  שבאמת 

  / מש  החל1תכנית  פה  תתקבל  זאת  שבכל  מציע  אני  ולכן  שלטות  ,  טה 

יעשה  חשוב  כך  שכל  הטבע  ולטובת  השכונה,  תושבי  לטובת  הפרויקט, 

של הזזת השביל כמה שיותר מזרחה לפחות   המאמץ ותיבדק שוב החלופ

 עד גבול גדר התע"ש, אם אי אפשר להזיז אותו. 

רגע   אהוד לזר: נכנס  אני  לאיכות  רגע  נכנס  לא  אני  כל  באופן קצר קודם  אני אענה 

בשנ נעשו  מפגשים למהות,  ומספר  סיורים  מספר  האחרונות  תיים 

אליהם   שהגענו  דברים  והיו  מהשכונה,  נציגות  עם  נכון  מצומצמים 

להסכמה והיו דברים שלא ובסופו של דבר הדברים היו ברורים והרשות  

היתה נתונה, בסופו של דבר היו מספר מפגשי שיח עם התושבים בעקבות  

התה בשבועיים  שעלו  ואחרות  כאלה  כל  נגדויות  הצענו  ואנחנו  אחרונים 

הפרויקט   תחולת  בתוך  לקחת  יכולים  שאנחנו  מסוימים  דיוקים  מיני 

באופני   המתכננים  מול  אל  שלהם  הבדיקה  את  המשיכו  האלה  הדברים 

עדיין ואנחנו  נקודות    דן,  אופטימאלי,  הוא  שהתכנון  וסבורים  עומדים 

אבל בהמשך  יוצגו  האחרון  בחודש  השיח  במסגרת  שהועלו   מסוימות 

 כרגע הפרויקט ממשיך כסדרו. תודה

מס'   ג'ו ניסימוב:  לרקע    3שאילתה  בהמשך  דן,  אופני  פרויקט  כץ,  מאיה  גב'  ידי  על 

הדברים ששאל מר דורון דבי לא אחזור על דברי ההסבר, מצ"ב שאלות  

עיריית הרצליה לא שוקלת לשנות את המסלול לסלילת   תוספות: מדוע 

בתכנית מש    2דרך ירושלים? כביש    נתיב אופניים בצמוד לכביש העיקרי

כ    1/ של  ירוק  לחיץ  מעבר  להיות  שאמור  התע"ש  מטר    200  –תכנית 

. האם עיריית הרצליה תומכת ביצירת חיץ 2משכונת הרצליה הצעירה?  
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מטר בין שכונת הרצליה הצעירה לבין כביש דרך ירושלים   200ירוק של  

בתע"ש?  ישי אופרט3סלל  בצעד  העירייה  מדוע  כן  אם  פועלת .  לא  יבי 

כ   מזרחה  תע"ש  גדר  את  מיידית  בק  200  –להזיז  לאורך  טמטר  קטן  ע 

ר והשדה הגדול מצפון לרבי עקיבא, עבודה שניתן לעשות ארחוב פסח יפ

תוך זמן קצר, חודש, חודשיים, ובעלות נמוכה ביותר ואז להעתיק לשם 

  2את שביל האופניים ובהמשך להצמיד לשביל את תוואי ירושלים כביש  

תע"ש.   שהתבצע  4בתכנית  הסיור  התושבים  למפגש  בהמשך  האם   .

עבודה   ישיבת  התקיימה  התושבים  של  הצעתם  השמעת  לאחר  במקום 

מסודרת עם גורמי המקצוע? במידה ולא מדוע? במידה וכן מה ההחלטות  

תשובה:   ההחלטה?  ויישום  למימוש  הדרך  אבני  הם  מה  שהתקבלו, 

קול הזזת הדרך מזרחה ולפתח  ניתן יהיה לש  1לכשתאושר תכנית מש /  

העתידי,   לכביש  הבתים  בין  משמעותי  ירוק  תכנית  2חיץ  במסגרת   .

ניתן יהיה לשקול הסטת הדרך מזרחה ולתכנן חיץ ירוק,    1מפורטת במש/

. חלופת תכנון אפשרית חלופות תכנון אפשריות יוצגו  4לעיל,    4. תשובה  3

 לנציגי התושבים בפגישה שתותאמנה איתם בהקדם. 

אז דורון הסביר אני לא אחזור על הדברים ואחר כך יש שאילתה של דנה  איה כץ:מ

,  4אז לא צריך להלהות את כולם, אני רוצה כן לשאול שאלה לגבי סעיף  

בהנחה וכן הולכות להיות חלופות אפשריות שיוצגו לתושבים, האם כרגע  

רגע  לא נכון להקפיא לתקופה אפילו של שבועיים, שלושה, להביא את זה  

ועדת הגינון שבזמנו אז   יש הרי גם את הנושא של הגינה עם  לתושבים, 

הקימה את היער הזה שהעירייה השקיעה כל כך הרבה כסף, ושניה רגע  

נכון, הוא  הזה  הפרויקט  כי  חודשים  כמה  של  עצירה  לא  הוא   לעשות 

חשוב אין פה מחלוקת, אבל אם כן מתוכננת על פי מה שכתבתם בסעיף  

קדמו בעבודות יהיה מאוד קשה אחר כך לחזור אחורה. אז אז ככל שית 4

להגיד שעוצרים כרגע אפילו לשבועיים, שלושה לעשות מאמץ מרוכז גם  

מול התושבים וגם מול החלטות שהיו אני חשובת שזה החלטה סבירה, 

לכם   שנראה  כפי  תתכננו  אתם  הזה  בצד  יושבים  אתם  דבר  של  בסופו 
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אי אבל  גם    לנכון  אחד  מצד  אנחנו  אפשר  להגיד  וגם  בעבודות  להמשיך 

 עושים שיתוף ציבור. 

מחלוקות   אהוד לזר: אין  שעליו  במקטע  בעבודות  התחלנו  אנחנו  אסביר  אני 

משמעותיות, אנחנו יודעים אי אפשר לרצות את כולם גם לא את אותם 

 אנשים אי אפשר לרצות, יש בסוף עיר,   10

 דנה אורן ינאי: זה בסדר שיש מחלוקת.

אבל   :אהוד לזר מחלוקת  שיש  בסדר  הזה    99.9זה  בפרויקט  רוצים  העיר  מתושבי 

במילים   לבחור  לי  ומותר  שלי  המילים  זה  אופניים  בחיבור  ומעוניינים 

 שלי.

 אנשים.  10אבל אתה לא יכול להגיד שזה עניין של  ינאי:  -דנה אורן

 כל אחד יכול להגיד מה שהוא חושב. אהוד לזר:

  10מנכ"ל אתה מייצג את כל התושבים בסדר, לא רק את    לא, אבל אתה ינאי: -דנה אורן

 אנשים.

אני אחדד ואגיד, אני לא מזלזל, אני לא מזלזל, אני ממש לא מזלזל אני  אהוד לזר:

יותוו מהפרויקט   100%  –מהעיר יותוו    99.9%ממש לא מזלזל. אני אומר  

מה   30לא משנה המתמטיקה בסדר תקחי    0.01%או    0.1%  –הזה, יש ל  

פרויקט  זה   למול  בשישים  בטל  שהוא  מספר  על  מדברים  אנחנו  משנה 

לשכונה   גם  נכון  אורבנית  משמעותית  גם,  אורבנית  משמעותי  שהוא 

להתבצע  התחילו  העבודות  רגע,  עכשיו  השכונות.  לשאר  וגם  הזאת 

האחרים  המקטעים  בשני  משמעותיות,  מחלוקות  עליהם  שאין  במקטע 

יש לנו איזה שהיא מחשבה בצוות  ר  אארלוזורוב פינת ירושלים ופסח יפ

שיכולים   דיוקים  שהם  איזה  לעשות  המקצוע  גורמי  מול  המצומצם 

כולם   את  לספק  נצליח  לא  התושבים,  את  לספק  אולי  מסוימת  בצורה 

יוצגו לתושבים האלה בפגישת עבודה, ואנחנו ממשיכים   הדברים האלה 

א בגלל  בשביל  כולו  הפרויקט  את  להקפיא  ניתן  לא  הפרויקט.  ותן  עם 

 מחלוקות.

/   עו"ד ענת בהרב:  מש  לשאילתה  תשובה  מדויקים  יהיו  שהדברים  אבל    1כדי  אושרה 
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 הכוונה היא לתכניות מפורטות שיאושרו מאוחר. 

 אם התכנית אושרה זה אומר שגם הדרך אושרה.  ינאי: -דנה אורן

התכניות מפורטות לא אושרו עדיין, זה התשובה אני חושב שהיא בסדר   אהוד לזר:

 .גמור

מס'   ג'ו ניסימוב:  אורן  4שאילתה  דנה  ידי  נעשתה  -על  האחרונות  בשנתיים  ינאי, 

אלביט  בתע"ש  לפעול  הצעירה  מהרצליה  חברתיים  פעילים  מצד  בקשה 

על מנת לדחוק גדר התעשייה מעבר לכביש הפנימי שכבר איננו נעשה בו 

ידי  על  שנעשה  כפי  זאת  בפועל  המפעל  לשטח  מחוץ  נמצא  הואו  שימוש 

יריית רמת השרון בשטח שכיום קיים פארק הנצח וזאת על מנת  ראש ע

לדחוק מזרחה לדרך ירושלים בכדי שלא תהיה מטרים ספורים מהבתים 

לשאול   אבקש  הצעירה.  בהרצליה  והבניינים  והבתים  גורדון  . 1בשיכון 

על מנת לסלול את  לפנות שטחים של תע"ש  דרישה  פניה,  נעשתה  האם 

דן בהתאם לתכנית מש ולמעשה מבטלת את   1/  אופני  שנמצאת בתוקף 

ה משנות  ירושלים  התשובה.    50  -דרך  היתה  ומה  מתי  כן  האם 2ואם   .

בינוי   פינוי  הפרויקט  בניית  לצורך  כי  המשפט  בבית  טען  העירייה  נציג 

בזו   ולא  הישנה  ירושלים  דרך  בסלילת  העירייה  תסתפק  דרום  בשיכון 

מש/ בתכנית  מ  1שאושרה  החדשה  הדרך  מיקום  תושבי  כאשר  עם  טיב 

דרך  פינת  ארלוזורוב,  תושבי  גורדון,  שיכון  תושבי  על  ובדגש  העיר 

הם 3ירושלים.   כיצד  השרון  רמת  עיריית  עם  בדיקה  נעשתה  האם   .

. האם  4הצליחו לפנות שטחים מתע"ש ואם לא מדוע ואם כן מה למדנו?  

לבדיקת  מקיף  סקר  ביצעה  דן  לאופני  האישור  טרם  הרצליה  עיריית 

. 5קע שעתיד לסכן תושבי השכונה, אם כן אבקש לצרף אותו.  זיהום הקר

מדוע?   לא  ואם  הכביש  לסלילת  בניה  היתר  הוציאה  העירייה  . 6האם 

. האם העירייה תהיה  7האם יצא היתר בניה לקרוואנים שהוצבו בשטח?  

בת לפגוע  לא  מנת  על  השביל  תוואי  את  להזיז  האם 8שבים?  ופתוחה   .

מחדש   לשקול  העירייה  על  תשקול  דרום  שיכון  של  התחבורה  תנאי  את 

פרויקט  הינו  דן  אופני  פרויקט  תשובה:  העיר.  בתושבי  לפגוע  לא  מנת 



 ב.ש.ג 19 
  

 הקלטה ותמלול  –"חבר" 

הוגדר   הפרויקט  אביב,  לתל  המטרופולין  כלל  את  המחבר  לאומי 

/    המלכתחיל מש  בשם  פיתוח  לשם  מידית  זמינות  תכנית    1עם  נדרשת 

אינה    1מש /  מפורטת לכלל התכנית ולכן הזמינות ארוכת טווח, תכנית  

הכחול   בקו  אינה  שהדרך  מכיוון  הקיימת  הדרך  את  סטוטורית  מבטלת 

התכנית.   ל2של  הדרך  את  תסלול  העירייה  בהתאם  כ.  צורך  בה  שיהיה 

ואם   לפיתוח העיר ואם תהיה תכנית מפורטת היא תיסלל בתוואי שלה 

/ או וכשתהיה תכנית מפורטת   253לא היא תיסלל מתחת לתכנית הר /  

תסיט   בבית  היא  שהתקיים  לדיון  בהמשך  ירוק.  חיץ  לטובת  הדרך  את 

בדיון המשפט   העירייה,  את  המייצג  הראל  אסף  עו"ד  תגובת  להלן 

שהתקיים השבוע בעתירה נגד תכנית שיכון דרום טענתם בין היתר לגבי  

הינה   זאת  ובכלל  דרום  שיכון  בתכנית  הקבועה  התנועתית  השלביות 

פתרון תנועתי שבשליטת העירייה,  סלילת דרך ירושלים עד ליפקין שחק  

. פרויקט  3עתי.  דישאינו בי  1לא התייחסתי לתוואי הקבוע בתכנית מש/

רמת   יועץ  מול  בבחינה  השרון,  ורמת  תע"ש  גדר  את  יסיט  לא  דן  אופני 

שתי   בשל  מסובך  פרויקט  שזה  נאמר  תע"ש  גדר  העתקת  בנושא  השרון 

ארו פרויקט  הינה  חיישנים  עם  גדר  העתקת  א'  מבחינת סיבות,  טווח  ך 

תכנית  בשטח  שסוללים  ברגע  ב'  אסטרונומיות,  עלויות  וכן  תאומים 

הקרקע.    1מש/ בזיהום  לטיפול  הסביבה  להגנת  משרד  פי  על  .  4נדרש 

מחוץ   מבוצע  הפרויקט  תע"ש  בשטח  דרישה  הינה  קרקע  זיהום  בדיקת 

. לא יצא היתר בניה העבודות מתבצעות תחת פטור מהיתר 5לשטח זה,  

סעי פי  פי תקנות  6ד',    261ף  על  על  בניה המבנים הוצגו  יצא היתר  לא   .

ומבנים הפטורים מהיתר סעיף   והבניה עבודות  כנון  25התכנון  . חלופות 

. 8אפשריות יוצגו לנציגי התושבים בפגישות שתתואמנה איתם בהקדם.  

תוואי דרך ירושלים הינו דרך סטוטורית הנדרש לשם פיתוח העיר אינו  

לפיתוח רק  כפר  משויך  דרום  תושבי  ושיכון  כלל  לרווחת  אלא  יקט 

הקיימת   הדרך  ברוחב    תסטוטוטריהרצליה.  בלבד   20הינה  מטרים 

הינו   דן  אופני  שביל  רוחב  דו    9מתוכם  יהיו  הנסיעה  שנתיבי  כך  מטר 
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 כיווני חד מסלולי בלבד. 

הוא   ינאי: -דנה אורן דן  אופני  שיש,  ברורה  הכי  בצורה  זה  את  לשים  לי  חשוב  כן  אני 

רויקט חשוב, מכל הטעמים, טוב שאופני דן עובר גם במעגל ההיקפי של  פ

שנה הרצליה, אני חושבת שגם בפגישות שהיו לנו בשטח לפני שנה, ולפני  

אתה   שחיים  כמי  מבחינתנו  ברורים  מאוד  דברים  כמה  נאמרו  וחצי, 

דובר 1מקום.   המרכזי,  בשטח  שיותר  כמה  תע"ש  לגדר  להיצמד  צריך   .

שהשטח  להגיד  לבוא  אפשר  אי  האלה  הדברים  שני  הדרומי  ובשטח 

הבכירים  עם  שנערך  הסיור  שם  דווקא  כי  במחלוקת  מצוי  לא  המרכזי 

ואני   בעירייה  בכירים  שהשטח  הכי  סומן  לשמות,  להיכנס  רוצה  לא 

ליד הגדר ששם גם היה הכי קל להעביר אותו ליד    המרכזי עובר  באמת 

 הגדר כי אין שם מגורים באמת זה התוואי הכי טבעי שהיה לו להיות גם

וזה   בנוי  לא  עדיין  שהמקום  ברמה  וגם  רחוב  מספיק  שם  שיש  ברמה 

יבנה. כנ"ל על פסח  מאפשר ריבוי של שטחים ירוקים בצמוד לשכונה שת

ר גם במרחב שם יש אזור טבעי וגם בשיחה שנעשתה עם המתכננים  איפ

הפסטורלי  במקום  בטח  המדרכות  על  לוותר  בעיה  שום  אין  דן  מאופני 

 שם.

 זה יבחן. אהוד לזר:

אני יודעת אהוד הייתי בכל הפגישות אני מכירה את זה. אני רק אומרת  ינאי: -דנה אורן

לה הנוספת שלי, בפרויקט כזה ניתן היה לפתור  שפרויקט כזה וזה השא

כל מחלוקת, כל מחלוקת, עם אוזן קצת יותר רגישה למילים שנאמרות  

מעבר  שלי  המסקנות  שאחד  חושבת  אני  באמת  כאן,  וגם  הדרך  לאורך 

לא   מדוע  מבינה  לא  שאני  וי,  שהוא  איזה  לעשות  שזה  ציבור  לשיתוף 

ת זה, שמעתי על חיישנים  באמת נעשתה פניה לתע"ש, רמת השרון עשו א

ככה   גם  הירוקים,  השטחים  את  מרחיב  היה  זה  העלויות  על  ושמעתי 

באז סובלים  את  ואנחנו  להגדיל  באמת  יכולת  חוסר  הצפיפות  בשל  רים 

ירוקים.   בשטחים  לתע"ש האזור  לפנות  מאוחר  לא  שעדיין  חושבת  אני 

ואני   יפה  יפה,  פארק  ובנו  זה  את  עשו  השרון  ורמת  זה  את  ולפתור 
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לדעת מעבר לתשובה שרשמתם שדיברתם עם רמת  אני אבקש  חושבת, 

השרון האם בשנה וחצי האחרונה, שנתיים אחרונות נעשתה פניה לתע"ש  

על מנת להזיז את הגדר, אני חושבת שכל תושבי הרצליה מאה אחוז היו  

 מרוויחים מזה. 

על   אהוד לזר: גם  דן  אופני  של  הפרויקט  פעם,  עוד  שוב  להגיד  רוצה  משרד  אני  פי 

ע בזמינות מיידית זה אומר, השנתיים הם והתחבורה הוא פרויקט לביצ

לפני, הפרויקט בזמינות מיידית   וגם היינו צריכים להיכנס קצת  לתכנון 

ריקה  טוריקה קיימת, לא מתערבים בכל נושא של שינוי סטטוטובסטטו

נוספות זה פרויקט לביצוע במידי הכסף מוכן רשות  בעירוב של רשויות 

נע של הזה  הפרויקט  ולכן  תשלום  תקבל  לא  לבצע  תתחיל  א 

 ריקה קיימת על פי תכנית מתאר קיים. טובסטטו

ינאי: הרי הסיפור הוא בסוף גם הצורך שאני מבינה אותו להשאיר מקום לדרך -דנה אורן

אנחנו היינו פונים לפני שנתיים לתע"ש והיינו    ירושלים לכביש עצמו, אם 

ש כביש  אותו  את  באמת  /מפנים  מופיע    1מש  הוא  ואגב  עליו  מדבר 

בתכניות עם חתימות של אדריכלים שמובילים את הפרויקט, וכבר ישבו  

של  כביש  של  הנושא  ודווקא  בזה  מעורב  היה  העולם  וכל  גרמן  עם  כבר 

/ ירושלים   1מש  שדרך  היום  יודעים  היינו  אנחנו  ואם  סגור,  די 

מאוד מתושבי  תאמין לי הרבה    1התחבורתית שכלי הרכב תעבור על מש/

העיר היו לוחצים לך את היד והיו אומרים לך בוא נדחק קצת את שביל  

האופניים לגדר והכל טוב, ולכן הבקשה שלי, שגם אם לא נעשתה עכשיו 

שאני מבינה שלא נעשתה פניה לתע"ש הרי אנחנו נצטרך את הכביש הזה 

ר  בשנה, שנתיים הקרובות בוא נבצע פניה מידית לתע"ש ונדחק את הגד 

פנימה כי גם ככה לא תע"ש/אלביט, משתמשים בה, וכולם ירוויחו מזה 

 גם שטחים ירוקים גם כביש שנדחק מזרחה וגם שביל אופניים יפה, יפה. 

כולם   ידי  על  פה,  שנאמר  למה  בנוסף  הערה  עוד  להעיר  רוצה  רק  אני  יעקובוביץ:  יונתן 

שבאים    תושבים  10תושבים או    90בעניין הזה, מה שנאמר על ידך שיש  

כלל   על  מסתכל  אתה  שאם  כמובן  אז  עמדה  שהיא  איזה  ומביעים 
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התושבים מדובר על כמות מאוד קטנה אבל רוב המוחלט של התושבים  

לא מתעסקים בדברים האלה, לא מודעים בכלל לדברים הם לא נמצאים  

 שם.

 אני לא מזלזל באנשים שיש להם שה. אהוד לזר:

זל אבל אני אומר עד שיש תושבים שבאמת באים אמרת שאתה לא מזל יונתן יעקובוביץ: 

ולוקחים מזמנם ומשקיעים מזמנם בדבר הזה שווה להקשיב להם, אני  

 לא אומר שכולם צודקים. 

אני אומר בסוף ברור לי שאנשים רוצים בתכנון מיטבי, אני אגיד משהו  אהוד לזר:

ולא   המלאה  התמונה  את  רואים  לא  לפעמים  אבל  פטרוני  ממקום  לא 

יווצר באמת, פה אנחנו עומדים נשות  יאת תמונת העתיד של מה ש  רואים

 המקצוע אומרות את זה בצורה ברורה, לא רואים את תמונה.

ינאי: יש אנשים שרואים אותנו ביוטיוב ואחד הדברים שהבנתי זה שבגדר עצמה -דנה אורן

וכל החיישנים   חיישנים  אין שם  כבר מזמן  על התוואי  שאנחנו מדברים 

ר הפנימית, אני באמת מבקשת אני מבינה שיש פה לחץ מאוד  עברו לגד

גדול אפשר לפתור את המשברון הזה אפשר לפתור אותו קודם כל נעשה  

זה   את  עושים  לא  למה  מבינה  לא  אני  לתע"ש  נפנה  בואו  לתע"ש  פניה 

 בואו נפנה לתע"ש. 

מה   אהוד לזר: בהתוויה,  לעשות  יכולים  שאנחנו  הטיובים  את  המשך  פניות  יש 

 קשור להתוויה יבדק, יבחן, ואנחנו נמשיך בשיח מול התושבים.ש

ינאי: אני חוזרת על הגדר של תע"ש אני מבקשת לדחוק את הגדר פנימה, למה  -דנה אורן

 זה כזה מסובך? 

 התשובות בגוף השאילתה.  אהוד לזר:

 החלטת ממשלה... 1982 –דנה זה ב  משה פדלון:

אני איתך   ינאי: -דנה אורן פה  צודק  יש שם שטחים אתה  זה  בגלל  דווקא  אני איתך  פה 

יכולים להינות מהם היום, היום הרי  פתוחים שאנחנו כתושבי הרצליה 

רמת השרון דחקו את הגדר, למה לא לדחוק את המרוויח מזה, למה לא  

 לדחוק, יש גדר פנימית שהיא נדחקה בפועל. 
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/   אביבה מלכה:  מש  לתוך  נכנסים  אנחנו  אם  אחד  ככה,  אז  אי  למ  1טוב  שכרגע  רות 

כי אין תכנית מפורטת אי אפשר לעבוד    1אפשר להיכנס לתוך תכנית מש/

נזיז את הדרך לתוך מש /    בשטחים האלה זה אחד. שתיים ברגע שאנחנו

יותר    1 הרבה  יפגע  שזה  חושבת  אני  דיונים  על  דיונים  קיימתי  אני 

 מטר לנתיב,   6.5מטר עד לגדר תע"ש,    6בתושבים היום נשאר משהו כמו  

נתיב, זה אומר שזה תנועה מאוד, מאוד דלילה, ברגע שאנחנו נפתח לפי 

  / עצמה    1מש  בתכנית  יותר   40יש  הרבה  הרבה,  דרך  שם  תהיה  מטר 

שיקרה,  רוצים  שהתושבים  מה  שזה  חושבת  לא  ממש  אני  משמעותית 

למש/ שניכנס  שברגע  זה  השלישי  וזה    1הדבר  הקרקע  את  לטהר  צריך 

זמינות מידית לא יהיה לנו אופני דן לביצוע  תהליכים ארוכים וזה לא ב

 עכשיו.

שאמרתי ינאי: -דנה אורן מה  לא  לסלול   זה  בעיה  אין  תקשיבו  אמרתי  לדייק  רוצה  אני 

אין בעיה, אפשר אבל אם    1950  -היום את אופני דן על הדרך הקיימת מ

בדיוק   פנימה  תע"ש  גדר  את  לוקחים  והיינו  לתע"ש  פונים  היינו  אנחנו 

 רון עשו. כמו שרמת ש

 רמת השרון ופרויקט אופני דן לא נכנסה לכאן.  אביבה מלכה: 

ינאי: אני אסיים ואציג את עמדתי אם אנחנו היינו היום הולכים בשני מהלכים -דנה אורן

על  שישב  כביש  שם  שיהיה  האמיתי  החשש  האמיתי?  החשש  איפה  הרי 

ה  הבתים על התושבים לא רק ברמה של רעש וזיהום אלא ברמה של פגיע 

 בשטחים ירוקים, אלא ברמה של פגיעה בבטיחות וביטחון לילדים אז  

אנשים   אהוד לזר: זה  את  עושים  לא  בסוף  קצת  מבטל  זה  נבדקים  האלה  הדברים 

 בצייר בסדר, זה אנשים שזה המקצוע שלהם. 

אורן יודעים  -דנה  היינו  אנחנו  היום  אם  בעיה  אין  קצרה,  מאוד  אהיה  אני  אהוד  ינאי: 

 15מטר אפשר לבנות דרך על    40לולי גם אם יש דרך של  שהכביש הדו מס

על   לבנות  אותנו  מכריח  לא  זה  היינו    40מטר  היום  אנחנו  אם  מטר, 

  / מש  של  תוואי  על  תיסלל  ירושלים  שדרך  עם    1יודעים  בעיה  שום  אין 

שי מזרחה  אותם  לדחוק  אופניים  של  ישבילי  הדרך  על  לא  1950שארו   ,
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אות שים  האופניים  את  קח  /  אמרתי  מש  על  היום  שזה    1ם  לי  ברור 

תהליך אבל אם אני היום הייתי רואה את ראש העיר, את המנכ"ל, את  

הגדר   את  להזיז  של  המהלך  ואת  הפניה  את  מבצעים  כבר  אביבה 

  / מש  של  בתוואי  יהיה  ירושלים  דרך  שכביש  לי  היינו    1ואומרים 

 מצדיעים וגם עוזרים לסלול את שביל האופניים. 

 תב"רים .5

פיתוח   ימוב: גו' ניס עדכון תקציב  תב"רים מעבר   10של    2022אישור תב"רים לאשר 

השנתית.   הפיתוח  של    2022לתכנית  ממקורות    2.598,755בסכום   ₪

 המימון שאתם רואים מול העיניים מי בעד? פה אחד. תודה.

 סגירת תב"רים .6

עודפי וחזר ל  2022תב"רים שהסתיימו או לא נוצלו בשנת    7רת  ילאשר סג ג'ו ניסימוב: 

 ₪ מי בעד? פה אחד. 543,750התקציב לקרנות הרשות בסכום של 

 הצעות לשינויים העברות מסעיף לסעיף .7

יש   ג'ו ניסימוב:  מילואים  שינויים  תוספת  לסעיף  מסעיף  העברות  לשינויים  הצעות 

 לכם את זה מול העיניים. 

 השינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.  רוני חדד:

 זה לידיעה? משה פדלון:

 צריכים לאשר, מי בעד? תודה רבה ג'ו ניסימוב: 

 היטל השבחה בפרויקטים פינוי בינוי. .8

יש לכם את החוות דעת של המחלקה האסטרטגית בנושא, חוות דעת של   ג'ו ניסימוב: 

 שמאי מקרקעין אהרון בוץ.

בפעם הקודמת הצגנו את זה, והמלצה היתה שבכל האזורים בהרצליה,   אהרון בוץ:

יהיה  כ פיתוח  הרצליה  חודש  50%ולל  עוד  ביקש  פביאן  המועצה  וחבר   ,

עוד   לנו  יש  זהו  אז  ובדק,  הגיע  שהוא  יודע  ואני  תשובות  לקבל  כדי 

על זה היום. עדכנו את חוות  צריכים להצביע  שבועיים בסך הכל אנחנו 

שהיתה    הדעת, משפטית  תקלה  בגלל  ביקשו  שהם  ארצי  כלל  שינוי  היה 

את העיר לאזורים לא רק אנחנו, אז חילקנו עוד    להם שבכל זאת נחלק 
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ויש  לאזורים  חלוקה  עם  למסמך  מצורפת  מפה  יש  הכל,  את  פעם 

 התייחסות לכל אזור בנפרד.

 יש שאלות? מי בעד? פה אחד. משה פדלון:

 הסכם חכירה .9

הסכם חכירה חדר השנאה מתנ"ס נווה ישראל, יש לכם את חוות הדעת   ג'ו ניסימוב: 

 והנספחים שלו שאלות.משפטית, ההסכם 

 מי בעד? פה אחד.  משה פדלון:

 )עו"ד אילנה בראף יצאה( 

 מאיה כץ יצאה מהדיון( )

 אישור מתן תמיכות  .10

מיום   ג'ו ניסימוב:  המקצועית  התמיכות  ועדת  של  הפרוטוקול  את  לכם  יש  תמיכות 

, מועצת העיר מקבלת את המלצות ועדת התמיכות המקצועית 5/4/2022

די כדלקמן:  לשנת  ומחליטה  תמיכה  במתן  ספורט 2022ון  בנושא   ,

 תי בוגרים, קבוצתי ואישי.ותחר

 אלף? 250 –יש לי שאלה זה כבר בהתאם לתבחינים כולל ה  ירון עולמי:

 המענק כן. זה כולל מענק הישג משמעותי נכון מיקי?  אהוד לזר:

 ?2.875.000או שזה אחרי זה יהיה  ירון עולמי:

 כולל המענק כן.  עופר לוי:

כלומר בסופו של דבר סתם אני רוצה אתם דיברתם היה דיון ממש ארוך   ון עולמי:יר

  2.625.000 –ל  2.800.000 –על זה ירד בסוף ל 

 יונתן יעקובוביץ: המענק לא קשור, המענק כי הם זכו במשהו.

 הוא אפסי. 8 –ל   1המענק הזה בטוח יקבלו אותו הסיכוי שלא יהיו  ירון עולמי:

 ק על פלייאוף עליון. המענ עופר לוי:

 וביץ: אני בעד שיקבלו מענק על זכייה. בויונתן יעק

לי בעיה אני בעד שיקבלו   ירון עולמי: מיליון ₪. אני רוצה לציין לפרוטוקול   50אין 

על   דיון  ולא  הכסף  של  חלוקה  שזה  יודע  אני  שבמסגרת,  חושב  אני 

רצליה. התבחינים. זה כאילו הקצבה זה לא בתמיכות כי הם חלק מבני ה
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אני רק רוצה לומר שמבחינתי כל החלוקה כאן בין כדורסל לכדורגל אני 

 יודע שהכדורגל היום בליגה א' אנחנו צריכים לעודד אותו כדי שיחזור. 

 פלייאוף עליון זה המענק. 8עד  1המענק עבור העפלה למקומות  אהוד לזר:

לכדורסל   ירון עולמי: כדורגל  בין  כאן  שהפרופורציה  אומר  הפוכה  אני  רק  לא  היא 

היא כאילו חסרת היגיון. אני רוצה לציין את זה לפרוטוקול אני אצביע 

נגזרת של התבחינים אבל אמרתי את זה בתבחינים   יודע שזה  בעד, אני 

למה   ומעבר  מעל  מקבל  הכדורסל  לדעתי  היום,  גם  זה  את  אומר  ואני 

  5ש  אם י  0שהיה אמור לקבל. ואחרים מקבלים הרי זה עניין של סכום  

 מיליון והוא מקבל חצי מזה אז כל השאר יקבלו רק...

 תוריד מיליון ₪ אתה מכפיל את כל התקציבים לכולם. יונתן יעקובוביץ:  

אל   עופר לוי: הכדורגל  אבל  הכדורגל  נגד  משהו  שיש  להגיד  שיכול  האחרון  אתה 

 תשווה זה ליגה א',  

ניין של נגד, זה לא עניין של נגד  זה לא שיש משהו נגד הכדורסל זה לא ע וביץ: ביונתן יעקו

יכול   לא  משאבים,  של  נכונה  חלוקה  של  עניין  פה  יש  נגד,  לא  אחד  אף 

ו    90%להיות שיש עוגה, שלוקחים     10%  –מהעוגה נותנים למקום אחד 

 מחלקים לאחרים למה זה קורה תסביר לי. 

ירצה   אהוד לזר: מישהו  של  אם  האישור  לקראת  עופר  עם  או  איתי  להיפגש 

 ינים אתם מוזמנים. התבח

יונתן יעקובוביץ: מה זאת אומרת למה אני צריך להיפגש איתך יש פה דיון עכשיו על הדבר  

 הזה.

 כי זה חלוקת כספים.  אהוד לזר:

הלגיט יונתן יעקובוביץ:  את  נותן  בעצם  הוא  שנקבע  התבחין  בעצם  אתה  לתת יכי  מציה 

 , יופי מי קובע את התבחינים?2.6

 אתה. אהוד לזר:

כן היה דיון על התבחינים. אני אומר את זה לך עופר, קשה לי להאמין  עולמי: ירון

שיכלו  רומנו  שמכבי  להאמין  לי  קשה  וכו'   .. עם  בעיות  שיש  יודע  אני 

שנה   כל  כמעט  הם  בקשה,  הגישו  שלא  בגלל  פחות  קיבלו  יותר  לקבל 
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אלף ₪, מה שכתוב כאן בכוכבית אם אתה רואה    70  –ל    60מקבלים בין  

ק לא    45יבלו  שהם  הבקשה,  סכום  בגובה  הינו  התמיכה  וסכום   ₪ אלף 

 נשמע לי סביר.

 בשיח.  זה המסמכים אבל פנינו אליהם היינו איתם בשיח גם היינו איתם אהוד לזר:

היה אצלי השבוע גם עם הישגים ובאו אליי ובאו עם שני אלופים   רומנו עופר לוי:

 הו.רומנו הוא טעה, הוא עשה שם איזה שהוא מש  הכל,

 אפשר לסדר את זה הרי לא הגיוני שהוא לא יקבל כסף בגלל טעות סופר.  עולמי: ירון

לקבל   אורן אוריאלי:  היה  שיכול  כסף  מקבל  לא  הוא  טעות  בגלל  להגיד  רוצה  אתה 

 במקסימום.

 זה מה שהוא הגיש אבל.  אהוד לזר:

 אין לו עוד איזה גרייס שהוא יכול לקבל עוד זמן.  אורן אוריאלי: 

אתה לא צריך גרייס אתה שם בצד כסף ואתה שם בצד את הכסף הזה   יעקובוביץ: יונתן 

 ואז הוא מקבל את זה.עד שהוא משלים 

 הדבר הזה יבדק, הדבר הזה יבדק.  אהוד לזר:

זה מה שאני מבקש, אני רוצה רגע להגיד כמה מילים באמת זה אגודה   ירון עולמי:

היא כל  קודם  הרצליה,  לעיר  כבוד  שעושה  רומנו   קטנה,  את  מנציחה 

לות שידוע שנרתם לחללי מינכן, זה אגודה שמשלבת בתוכה ומרים משק

ועם   נשים  ועם  דור,  וגם אנשים מתיכון  מיוחדים  צרכים  גם אנשים עם 

ואם אפשר  לחברה  להצביע  צריך  ובאמת  עובדת  היא  נשים.  ועם  גברים 

  לתת להם את מה שמגיע להם שהם לא קיבלו בגלל איזה טעות של איזה 

 מסמך שלא הגישו.  

 בואו נעבור הלאה.   אהוד לזר:

 וביץ: יש פה משהו מעוות.בויעקיונתן 

 זה מדבר על התבחינים אני מדבר על הסכום עצמו הם לא מקבלים. ירון עולמי:

זה עניינים של מדד והצמדות    10  –ו    2.625.000תגיד לי בבקשה הסכום   אורן אוריאלי: 

 ודברים כאלה. 

 מות של הסכום?וסיהסוף ה אהוד לזר:
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 הרי אתה קבעת סכום כזה או אחר. אורן אוריאלי: 

איילה מפקחת רו"ח איילה ממן את יכולה לתת מספר למה הוא בנוי כפי   אהוד לזר:

 שהוא בנוי לגבי שיטת החישוב.

 ככה יצא פשוט זה נוסחה.  איילה ממן:

שוט סכום מקסימום אלף זה גם נוסחאות או שזה פ   40  –אלף ו    30אגב   יונתן יעקובוביץ: 

 היה לתת.  שניתן

סכום מקסימום שהם ביקשו אפשר היה לתת להם יותר והסכום שיצא   איילה ממן:

 להם הוא גם לא מדויק הוא עם הרבה...  

 מי בעד חלוקת התמיכות? תודה. אהוד לזר:

רציתי לומר בהמשך של מה שאמר יונתן וחבריי משמאל, מה שקשה לי   ינאי: -דנה אורן

בני העיר הרצליה  עם התבחי עופר כמה ספורטאים  וגם שאלתי את  נים 

משחקים בכדורסל והתשובה היתה שלושה, ולדעתי גם משחקים, הבנתי  

שזה הגדרה רחבה מידי הם רשומים בטופס, יש בזה משהו מאוד, מאוד  

 צורם.

 את בעצם אומרת אני רוצה לראות איך קבוצת הבוגרים יש יותר. אהוד לזר:

ספורטאים  ינאי: -דנה אורן של  רבות  עשרות  עם  ענפים  פה  יש  ברשותך.  לסיים  לי  תן 

של   גודל  סדר  של  תמיכה  שמקבלים  ישראל  בנבחרות  האולימפי  בסגל 

₪ יש פה קבוצה שמקבלת מליונים רבים בשביל    10000,  5000ספורטאי  

או   העיר הרצליה  לקיים אותה שאין שם ספורטאים שמשחקים תושבי 

אני עדינה, אני מבקשת, אני מבקשת לרשום    בכלל צעירים, אני חושבת,

שירצה   ענף  כל  או  קבוצה  כל  הבאה  משנה  שהחל  שלי  ההסתייגות  את 

עם   חייב  ספור  Xתמיכה  של  שמשחקים  טאחוז  העיר  תושבי  אים 

 בקבוצה.

 זה תבחין. ירון עולמי:

זה לא החלטה מותר לה להגיד מה שהיא רוצה, אבל בתבחינים עופר זה   אהוד לזר:

טי בשלב הזה. יש דיון בתבחינים תדונו בתבחינים זה לא השלב.  לא רלבנ

 אנחנו לא מצביעים על התבחינים זה החלוקה זה לא התבחינים.
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על הנושא. קודם כל אני אומר   אלעד צדיקוב:  ולדבר  אפשר להרחיב טיפה את היריעה 

המשנה   ועדת  את  לבטל  נגד  הצבעתי  שאני  למרות  אחריות  לוקח  אני 

המ אבל  לתמיכות,    ועצהלתמיכות  המשנה  ועדת  ביטול  בעד  הצביעה 

לאשר   על  מדבר  אתה  הקבוצות.  עם  כ...  מועצה  כחבר  שעבר  בשבוע 

ובתוך זה טילי טילים של אחוזים שאתם לא יודעים מה הם אומרים כי  

 עד שלא את המספרים אתה לא תבין מה הם אומרים אז זה ...

בנושא התבחינים של הספורט וכל אחד    צדיקוב התקיים דיון ארוך וי... עו"ד ענת בהרב: 

 שם לב לכל פסיק. 

 אז איך יצא כזה דבר ענת אם את אומרת כזה דבר.  וביץ: ביונתן יעקו

 עתם. בזה התבחינים שהצ אהוד לזר:

 לא הצבעתי בעד הדבר הזה. וביץ: ביונתן יעקו

 אנחנו הצבענו נגד וגם אתה הצבעת נגד.  דניאל אייזנברג: 

 קרטיה. ועתם נגד זה דמבהצ הכל בסדר אז אהוד לזר:

אני רוצה להגיד משהו אלעד גם לפני שהיה את ועדת, לפני שביטלו את   יונתן יעקובוביץ: 

 הועדת משנה זה היה נראה בדיוק אותו דבר. 

 אבל אז כחבר מועצה היתה לך הרבה יותר אפשרות לפעול שם. אלעד צדיקוב: 

לא אצלי האחריות היא אצל הצוות  אז עכשיו אתה אומר האחריות היא   וביץ: ביונתן יעקו

 המקצועי.

ספורט  אלעד צדיקוב:  היה  שפעם  זוכר  אני  אגב  ספורט,  בעד  אני  ופרטי  אישי  באופן 

 עממי אני לא רואה אותו פה. 

 .187יש, יש  אהוד לזר:

זה מדובר על הבוגרים  אלעד צדיקוב:  בני הרצליה  אני שואל שאלה אמיתית קודם כל 

שק חושב  אתה  למה  על?  הוא  גם  מבוטל  הלא  חלקה  אגב  ספורט  בוצת 

 לא.

ה אהוד לזר: זה  זה לא התבחינים  על תבחינים משנה    -  אבל אלעד  חלוקת כספים 

 שעברה בואו נקיים את הדיון הזה שמאשרים את התבחינים.

בשנה   יונתן יעקובוביץ:  זה  על  נדבר  בוא  אומרים  אתם  פעם  כל  זה.  את  שאלה  דנה  גם 
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עצה יכולים עכשיו לקבל החלטה ברוב בזה  הבאה. אנחנו בתור חברי מו

בני   של  התמיכה  למעט  האלה  התמיכות  כל  את  פה  מאשרים  שאנחנו 

לי   שיסביר  כזה,  דבר  לעשות  לאיכול  שאני  לי  ויגיד  שיבוא  מי  הרצליה, 

 בקשה למה. 

 עו"ד ענת בהרב: אני אסביר לך כי אתה קבעת תבחינים.

 אני חוזר בי מהחלטתי.  יונתן יעקובוביץ: 

ד ענת בהרב: אתה לא יכול כי אנשים, כי יש הסתמכות על התמיכות האלה, הקבוצות עו"

 הסתמכו.

עכשיו   יונתן יעקובוביץ:  זה  את  מעביר  ואני  האלה  התבחינים  את  שאישרתי  בגלל  זה 

 במועצה?

 כן. עו"ד ענת בהרב: 

 אז עכשיו אני מרים את היד בשביל מה? מה אני חותמת גומי? יונתן יעקובוביץ: 

 חלוקת כספים. - התשובה היא כן, אתה מצביע כי מאשר את ה לזר: אהוד

 )מדברים ביחד( 

 אנחנו עוברים להצבעה מי בעד חלוקת הכספים.  אהוד לזר:

החלוקה   יונתן יעקוקוביץ:  בעד  אני  שעברה  שנה  הייתי  כמוש  גישה  באותה  אני  אהוד 

 לכולם למעט בני הרצליה. 

תו אהוד לזר: נמנע?  מי  החלוקה?  נגד  בעד?  מי  מי  חברה  מהתחלה  שוב  רבה.  דה 

 עופר, עופרה, מי נגד?  

 יונתן יעקובוביץ: אני יכול להגיד בעד עם הסתייגות לסעיף הראשון?

 כן. עו"ד ענת בהרב: 

 גם אני אותו דבר.  דניאל אייזנברג: 

 מי נגד? אין נגד, יש בעד עם הסתייגות.  אהוד לזר:

 יה.אני גם בהסתייגות של בני הרצל יוסי קוממי:

 )משה פדלון ראש העיר נכנס(

 )מאיה כץ נכנסה( 

 בחירות למועצה הדתית  .11
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לבחירת   משה פדלון: החוק  פי  על  פעלה  הרצליה  עיריית  הדתית  למועצה  הבחירות 

חברים למועצה הדתית והבחירה הזאת היינו אמורים לקבל אישור של 

לרשויות   עשה  שהוא  מה  מסריח  תרגיל  לנו  עשה  הוא  אבל  הדתות  שר 

ולרשויות נוספו לנו  נתן  עלינו  צחק  הוא  מטעמו,  ממונה  מינה  הוא  ת 

 נוספות לבצע את כל ההליך על פי דין והחליט מה שהחליט.

 הוא עבר על כלה רשימה שהגשנו? ינאי: -דנה אורן

אנשים שלי ואני   5כן, קיבל את כל החומר ואמר החוק מאפשר לי לשים   משה פדלון:

 החלטתי להקים פה מועצה ממונה. 

 הוא שלח את זה בכתב?  ינאי:  -ה אורןדנ

 בהרצליה הוא הודיע שהוא רוצה למנות?   איל פביאן:

רשויות משה פדלון: מינה.  הוא  זרק    כן  משפט  ביתה  המשפט  לבית  עתרו  אחרות 

ואומר   בא  אני  הדין.  לפי  לפעול  לו  מותר  להם  ואמר  מהמדרגות  אותם 

ובשלב זה אם  שאנחנו אחרי החג נלך לבדוק מהלכים משפטיים נוספים  

 עה.בהיה ונראה שאנחנו לא מצליחים אז אנחנו נביא לפה הצ

 אתם שמתם את זה סדר היום אני ראיתי את זה.   איל פביאן:

 אני מיידע אותכם שעשו לנו תרגיל. משה פדלון:

 אז למה גם אנחנו לא נעשה. ינאי: -דנה אורן

כמה דברים בעקבות   צריך לבדוק עוד כמה דברים שאלו צריך לבדוק עוד :אהוד לזר 

רוצים לבדוק את זה לפני שמביאים    שאלות שקיבלנו בחזרה מכם, אנחנו

אמירה   היא  פה  האמירה  משמעויות,  קצת  עוד  להחלטה,  זה  את 

שהשר   בעינכם  מוצא  לא  שהשר  בעינינו  חן  מוצא  שלא  דקלרטיבית 

יד מבטל את הבחירה הדמוקרטית של חברי המועצה    במחי לשירותי דת  

להרכב הליכים   ביחס  כמו  נגדית  הצעה  עומד  הפרק  על  ולכן  המועצה, 

כמה   עוד  שיש  העירייה  ראש  שאומר  מה  אבל  מבנה,  כמו  או  משפטיים 

 התייחסויות שקיבלנו.  ימשמעויות שצריך רגע לברר בהתאם לכל מינ

 למה לא נצביע? ינאי: -דנה אורן

א ולבטל את  השאלה היא בכלל אם אנחנו יש לנו את הסמכות הזאת לבו יוסי קוממי:
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 המועצה הדתית זה אחד? 

אתה אל חייב לבטל אתה יכול לבוא ולהגיד אני מקים את האגף בעירייה  ינאי: -דנה אורן

 המחלקה סליחה לא אגף, להקים מחלקה בעירייה ששם יש לך,

 את צריכה לפנות לשר ולבקש את ביטולה של המועצה הדתית. עו"ד ענת בהרב: 

 יד היום את המחלקה הזאת. אותה הצבעה תעבור לשר. אתה יכול להג ינאי: -דנה אורן

הזמן   יוסי קוממי: את  לבזבז  במקום  דנה  משפטית,  יועצת  לנו  יש  שואל  אני  לכן 

לנו  יש  אם  לברר  כל  קודם  בדיונים  הזמן  את  לבזבז  במקום  בדיונים, 

 אפשרות.

 אמרתי כן וזה עובר לשר.  ינאי: -דנה אורן

לבטל את המועצה הדתית ולמנות שירותי דת האם אנחנו יכולים לבוא   יוסי קוממי:

 בעיריית הרצליה? 

 אתם יכולים לבטל אותם ולמנות. עו"ד ענת בהרב: 

 כן תקבל החלטה ותביא את זה להצבעה. ינאי: -דנה אורן

אומרת  יוסי קוממי: המשפטית  היועצת  אם  זמן  מבזבזים  שאנחנו  לפני  אומר  אני 

שה ובוודאי  בוודאי  לשר  לפנות  חייבים  היועצת אנחנו  כי  לא,  יגיד  שר 

 אומרת שאנחנו חייבים לקבל את אישור השר. 

 מאיפה אתה יודע מה השר יגיד? ינאי: -דנה אורן

 הלוואי ויגיד אחרת.  יוסי קוממי:

 אז בוא נצביע ונעביר את זה לשר. ינאי: -דנה אורן

דנה אני אומר משהו אחד, דנה רגע, עוד שורה אחת רק דנה, שניה, אנחנו  אהוד לזר:

 מבינים.

אני מבין שדנה באה לפה עם רצון עז להצביע ובא ראש העיר ואומר כתב  צבי וייס:

שאומר  ומה  ולבדיקה,  למחשבה  מקום  שיש  חושב  הוא  אבל  זה  את 

 פופולריקוממי יש שאלות ויש בדיקות ויש כל מיני דברים אני מבין שזה  

 וזה יפה.

ת זה מסדר היום לערוך עוד  הנושא על פי החלטת ראש העירייה מוריד א אהוד לזר:

 כמה בדיקות, אנחנו נביא נמשיך ונעדכן אתכם בנושא הזה. 
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 ירד מסדר היום.  ג'ו ניסימוב: 

העליתם את הנושא   שניה חברים אני רוצה להגיד מיהל אחת היות ואתם איל פביאן:

על סדר היום ואתה אדוני ראש העיר דיווחת מה שדיווחת ואם שמעתי 

השר  שכבוד  אמרת  גרוע    טוב  יותר  עוד  מינה  לנו,  למנות  חברי    5רוצה 

זאת אומרת כבוד השר יכתיב לנו את רוב המועצה    9מועצה דתית מתוך  

כל   עם  מבינים  שאתם  מה  תעשו  אתם  כמובן  לפחות  אני  הדתית, 

יכוחים המשפטיים שהיו פה אני חושב שמועצת העיר הרצליה היתה  והו

הע אחת  דקלרטיבית  החלטה  לפחות  לקבל  תקבלו יכולה  תרצו  אם  רב 

את   משמעית  חד  דוחה  הרצליה  העיר  שמועצת  הבאה  בישיבה  אותה 

העיר   על  דתית  מועצה  של  הרכב  לכפות  ניסיון  הדתות  שר  של  הניסיון 

מעל   לה  שיש  תושבים    100הרצליה  שמייצגים   21אלף  מועצה  חברי 

אותם, הם בחרו הרכב וזה פשוט זלזול של שר הדתות ברצון של תושבי 

 ליה. העיר הרצ

 זה בניגוד לחוק.  אלעד צדיקוב: 

 זה מועצת העיר יכולה להחליט. איל פביאן:

 אני מקבל את ההצעה שלך. משה פדלון:

 איל נו החלטת מה זה משנה? מאיה כץ:

 זה לא מעלה ולא מוריד.  אהוד לזר:

 לא מקבל את זה שיושב איזה שר בירושלים ומכתיב לנו מה לעשות.  יאנ איל פביאן:

נציג  נאי: י-דנה אורן הציע  השר  האם  מטעמו,  נציג  למנות  סמכות  יש  שלשר  יודעת  אני 

 מטעמו והסיפור. 

 .כמה נציגיםזה לא נציג אחד זה  משה פדלון:

 ויכוח כרגע על מי יהיה הנציג?והאם השר הציע נציג מטעמו וה ינאי: -דנה אורן

 נציגים. 5לא, הוא מדבר על  איל פביאן:

כא אורן אוריאלי:  בחרנו  הדתית, אהוד  המועצה  חברי  בחרנו  שנתיים  לפני  לדעתי  ן 

לא יודע אם אנחנו אל צריכים לשאול את עצמנו איך   ישנתיים ימים אנ

עניינים  מיני  בכל  מתעסקים  שאנחנו  למצב  שנתיים  לאחר  הגענו 
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משפטיים אני גם לא הצלחתי להבין את התשובה של היועץ המשפטי זה  

 כל כך לא ענייני ולא יעיל. 

 לא היתה ממשלה ולא היתה החלטת שר לקבל את זה. :אהוד לזר

 בערים אחרות.  אבל יש מועצות דתיות שקמות אורן אוריאלי: 

 יכול להיות שההרכב דומה למה שהשר רוצה.  אהוד לזר:

 אתה רוצה להגיד שהשר במדינת ישראל פועל בניגוד לחוק? אורן אוריאלי: 

 לשר, מי שלא מבין את התמונה. יש סמכויות לעניין הזה, יש סמכויות  אהוד לזר:

שאנחנו   אורן אוריאלי:  דברים  לנו  יש  זה.  את  לשאת  אפשר  אי  קץ  לה  שאין  סאגה  זה 

איפה   הזה,  בעניין  ולעסוק  הזמן  כל  פה  לשבת  אפשר  אי  לקדם  יכולים 

 .הענייניות

עתירה  אלעד צדיקוב:  להגיש  צריכים  שאנחנו  ישיבות  שתי  לפני  אמרתי  אני  נכון. 

המשפטי הרכב  היועצת  על  הצבענו  אנחנו  משפטי?  כלי  שום  לנו  אין  ת, 

 מועצה, ואין לו שום אפשרות לא לקבל אותה. 

 זה לא מדויק, ההרכב של המועצה. עו"ד ענת בהרב: 

...   אלעד צדיקוב:  אני חייב לתת סקירה כדי שתבינו מה קורה במקרו, מקרו הוא כזה 

עושה שהוא  מה  פוליטי  בייס  לו  אין  ימינה,  מפלגת  הוא   מטעם  היום 

כאילו דמוקרטיים והם לא דמוקרטיים על מנת לייצר  ,מייצר כלים כאיל

מטעמו   נציגים  לעצמו    בקדקודיםלעצמו  לייצר  כדי  ת..  לא  שהמועצה 

בכל  זה  את  מלביש  הוא  עכשיו  האמיתי  הסיפור  זה  חדש  פוליטי  בייס 

מספיק   אין  אומר  הוא  היתה  שלו  כאילו  הסיבה  עכשיו  שטויות.  מיני 

 נשית במועצות הדתיות ברחבי ישראל.  נציגות

 לא בעירייה שלנו.  אהוד לזר:

לא בעירייה שלנו אני יודע זה הסיפור שלו במקרו ולכן הוא עצר את זה  אלעד צדיקוב: 

ליה אין לו שום טענה אנחנו העיר צנים, זה הטענה שלו, בהרוומינה ממ

יכולים    לאעם הכי הרבה נציגות נשית בישראל, שום טענה אין לו ואנחנו  

לאכול את המרור הזה על כלום ועל שום דבר. הוא מתנהג בניגוד לחוק 

 בצורה מושחתת כמו רפובליקת בננות.
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עם   האם  ינאי: -דנה אורן יודע  אתה  גם  אולי  משה  שיח  נעשה  לא  שמעולם  טוען  אתה 

על מי הנציג מטעמו? לא היה שיח כזה לפני שהוא שם  צעיריית הר ליה 

 נים.ואת הממ

 אנחנו הבאנו רשימה שיש בה גם נציגים מטעמו, זה עבר הכל בסדר.  דיקוב: אלעד צ

 לכל מפלגה דתית הוא נתן נציג. יוסי קוממי:

 השר ויש לו עוד נציג אחד.  ינאי: -דנה אורן

ענת אנחנו תחת מתקפה אנטי דמוקרטית של רפובליקת בננות ואני רוצה  אלעד צדיקוב: 

 . לדעת איזה כלי משפטי אפשר להתשמש בו

של   עו"ד ענת בהרב:  מהסכמה  מורכבת  הדתית  המועצה  הדת  שירותי  חוק  גופים,    3לפי 

למנות   יכול  השר  המקומית,  והרבנות  המקומית  הרשות  ,  45%השר, 

המקומית   המקומית  45%הרשות  והרבנות  הדת  10%,  שירותי  חוק   ,

שלושת  של  בהסכמה  להיעשות  צריכה  הדתית  המועצה  שהקמת  קובע 

צריכה להיעשות בהסכמה של שלושת הגופים האלה,  הגופים האלה, היא

לועדת   ערר  להגיש  אפשר  להסכמה  מגיעים  לא  הגופים  ושלושת  והיה 

המועצות עם  שקרה  מה  העליונה.  שבגלל   השרים  זה  להערכתי  הדתיות 

הדתיות   מהמועצות  רבות  הם  שהיה  והקפיאון  הבחירות  תקופת  כל 

הוא עשה את זה עם פועלות באמצעות ממונים, מה שעשה עכשיו השר ו

נים הרבה, נוצר מצב שבו הרבה זמן מועצות והוא אמר את הממ  תקנות,

דתיות פועלות עם ממונים מאחר ואין הסכמה של שלושת הגופים לגבי  

כך  הממונים  נושא  את  להסדיר  רצה  הוא  לכן  המועצה.  חברי  מינוי 

עתה   זה  תוקנו  האלה  והתקנות  התקנות,  תוקנו  זה  לצורך  לדבריו. 

בשנת  ופור עתה  זה  יכול   22סמו  שלא  הפרוצדורה  את  בעצם  וקבעו 

להיות, שקובע מגבלות כמה זמן צריך להיות מומנה, צריך להחליף אותו  

תוך כמה זמן, שקובע את זה שאמור לקום מאגר של ממונים וזה נקבע  

כרגע בתקנות. עכשיו דרך אגב היו רשויות מקומיות יש עתירה כמו של  

עם בקשה לצו ביניים כנגד השר ולא קיבלה, ולא  סביון שהגישה עתירה  

שהמועצות  אמר  המשפט  בית  היתר  בין  ביניים,  לצו  בקשתה  התקבלה 
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שיהוי  שהוא  איזה  ויש  כזה  משהו  או  שנתיים  לפני  מונו  כבר  הממונות 

ולכן   ממונים  וממנה  תקנות  מכוח  כרגע  פועל  ושהשר  הזה,  העניין  בכל 

בקשה לצו ביניים זה לא    ההית  לכאורה הוא גם פועל באופן תקין, זאת

ביניים על   גופה אבל בית המשפט מדבר בצו  עוד הכרעה בעתירה  היתה 

לי   ולכן הוא התייחס לדבר הזה. אז כרגע אני לא ברור  סיכויי העתירה 

אני לא ראיתי את כל המסמכים שראש העיר מדבר עליהם, צריך לראות  

ג זה  לדעתי  אצלנו  מינו  מתי  שקיבלנו,  המסמכים  תקופה  את  לפני  ם 

 ארוכה שיש ממונים,  

יודע   אלעד צדיקוב:  אני  אליהם  הגיעו  לא  שלנו  שהמסמכים  כלפינו  שלהם  תאנה  עלה 

שזה לא נכון, אני לא אמרתי שלא שלחת אני אומר שעלה תאנה שלהם  

עיריית הרצליה לא הגיעו אליהם מעולם  כלפי עיריית הרצליה שמסמכי  

שלהם ואנחנו צריכים לתקוף את ולכן לא מונתה מועצה זה עלה תאנה  

 זה. 

עו"ד ענת בהרב: אני לא חושבת שהדרך הנכונה היא שכל אחד, אתה רואה היה גם איזה  

שהוא רשומון, כל אחד יודע איזה שהוא חלק צריך לאסוף, צריך לאסוף  

משפטית,   עילה  אין  או  משפטית  עילה  יש  אם  ולראות  הנתונים  כל  את 

לפנות   כרגע  צריכים  אנחנו  כשזה  אם  השרים  לועדת  פניה  ולבקש  לשר 

לפנות   בקשה  של  הזאת  לפניה  השיב  והשר  עשה  העיר  ראש  לי  נדמה 

לועדת השרים וזה הכל. תקבלו איזה החלטה שאתם רוצים צריך לבחון  

 את הדברים.

על פי בדיקה שעשיתי הבנתי שאנחנו הגענו לשלב של כבר לקיים דיון עם   ינאי: -דנה אורן

סיפור הוא חוסר הסכמה שמית על מי יהיה מטעמו  השר או מי מטעמו וה

 של השר ועל הנציגים פה האם זה נכון או לא נכון? 

דנה אינני יודעת לא בחנתי את הדברים האלה. אינני יודעת אני אומרת  עו"ד ענת בהרב: 

 נאסוף את הנתונים ונראה.

מים י  5חברים, אני קיבלתי מסמך מטעם מנכ"ל משרד הדתות שבתוך   משה פדלון:

שעות מה שקיבלתי חזרה    48תעבירו רשימה עדכנית והעברנו את זה תוך  
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 ימים זה את המסמך שהוא ממנה מטעמו.  3אחרי 

כבר   צבי וייס: ואני  הוא,  כפיש  המשפטי  הניתוח  את  אמרה  המשפטית  היועצת 

הרכבתי בסיוע ראשי עיר ובזמנו יחד עם מאיה תאמנו חלק מהרשימה כי  

להיות   צריך  תיק  כל  אני  על  דעת,  על  המשפטית  היועצת  שאמרה  כמו 

להיות רצינו  דעת   אומר  על  גם  אבל  הגופים  שלושת  דעת  על  פניו  על 

אוט לא  זה  הגופים  לוקח  ושלושת  שמישהו  זה    45%מטית  ממנה,  וככה 

 צריך להיות גם כן ייצוג עד כמה שאפשר להרכב מועצת העיר. 

הרכב   עו"ד ענת בהרב:  את  לשקף  אמורה  הדתית  בערך  המועצה  שזה  בהרצליה  הציבור 

 לפי חלוקת הסיעות. 

 אז יכול להיות שההרכבה לא היתה נכונה  אורן אוריאלי: 

כאן אני מגיע לעיקר, אנחנו נמצאים כאן וראש העיר הציע והביא הצעה  צבי וייס:

גוף  מפרקים  כזאת  בפתאומיות  לא  טעמים  מכמה  היום  מסדר  להוריד 

עוד  בסדר,  נהגו  לא  שאחרים  למרות  גוף    כזה  כזה  שפרקו  ראיתי  לא 

בעירייה בשום דבר, אבל לא זה עיקר העניין. עיקר העניין הוא כרגע לא  

יהיה   ובסוף  ייצוגית דקלרטיבית  לזה  איך קראת  נקבל החלטה  שאנחנו 

כמו שאומרת היועצת המשפטית שהשר החוק איתו, אנחנו צריכים כרגע  

 לקבל את הצעת ראש העיר ולהוריד את זה. 

איל  משה פדלון: שאמר  ומה  המשפטית  היועצת  שאמרה  מה  החלטה,  הצעת  לי  יש 

החלטת  את  דוחה  העירייה  מועצת  רוצה  שאני  מה  מחליט  אני  פביאן, 

העיר   מועצת  ידי  על  שנבחר  הרכב  את  למנות  שלא  דת  לשירותי  השר 

הרצליה ולמנות במקומו ממונה מטעמו, מועצת העיר תפעל כדי להביא  

ך לערעור את ההחלטה שלנו כאן ועיריית לועדת השרים אני עכשיו הול

הרצליה תעקוב אחר ההליכים הקיימים ותבחן בהמשך נקיטת אמצעים  

 משפטיים מתאימים. זה הכל.

 מצוין אני בעד.  איל פביאן:

 מי בעד? צבי וייס נמנע כל השאר בעד. משה פדלון:

 מעבר פעילות מרכז המוסיקה
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כז המוסיקה מהחברה למוסדות חינוך  אני מעדכן אתכם לגבי מעבר מר ג'ו ניסימוב: 

פעילות   ואיחוד  הציבור  לתועלת  חברה  בע"מ  ותרבות  לאומנות  לחברה 

זה   מולכם  החומר  כל  את  לכם  יש  אחד.  למרכז  בעיר  המוסיקה  מרכזי 

 לידיעה לא להצבעה.  

 2021דו"ח פעולות העירייה סיכום שנת  .12

 דיעה תקראו ותלמדו. זה לי 2021דו"ח פעילות העירייה סיכום שנת  ג'ו ניסימוב: 

ישר כוח לגיא ולבועז ולליאת ולאיתי צור שליוו את המהלך האסטרטגי  אהוד לזר:

הזה לאחד בין הגופים שעוסקים במוסיקה בעיר, מהלך היסטורי, לעשות  

ולחינוך   פורמלי  הבלתי  לחינוך  מעולה  בשורה  באמת  הזה  במהלך  סדר 

היהמוס הדו"ח  על  לרינה  תודה  כוח.  ישר  בעיר  ולמשרד  קלי  מדהים. 

 כולו.

 המלצות הועדה להעסקת עובד .13

 ז' מי בעד? פה אחד. -המלצות הועדה להעסקת עובד תוספת מולכם א גו' ניסימוב: 

 המלצת הועדה לסיוע בדיור .14

לסיו  ג'ו ניסימוב:  הועדה  של  הפרוטוקול  את  לכם  יש  בדיור  לסיוע  הועדה  המלצת 

 מי בעד? פה אחד. 28/3/22מיום 

 ות אישור סלילת רחוב .15

לכם   ג'ו ניסימוב:  יש  רחובות  סלילת  שני    2אישור  החלומות  בגבעת  אחד  אזורים 

 ברביבים, חניון רביבים צפון פארק רביבים, מי בעד?  

 גבעת החלומות בהתאם למה שהיה בשיתוף ציבור?  ינאי: -דנה אורן

 כן, כן פה אחד תודה רבה  ג'ו ניסימוב: 

ולבני   משה פדלון: לכם  לאחל  רוצה  אני  מואר  חברים  חג  שמח  פסח  חג  המשפחות 

 ושקט.

 -הישיבה ננעלה  -


