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 פרוטוקול

טוב   משה פדלון: איה, ערב  פה  הסגנים  שלושת  לסגנים,  טוב  ערב  המועצה,  חברי 

רינה   חברים  טוב  כולם.  מכובדי  מנהלים  העיריה,  מנכ"ל  ועופר,  עופרה 

 פרוטוקול אישור אם יש. 

 אישור פרוטוקול .1

פרוטוקול   רינה זאבי: לפרוטוקול,  הערה  לנו  איה    57יש  שגב'  בפרוטוקול  יצוין 

ה ראש  ומ"מ  סגנית  בישיבה  פרישקולניק  נכחו  דבי  דורון  ומר  עיר 

 באמצעות הזום ללא אפשרות השתתפות בקבלת החלטות.

 מי בעד אישור פרוטוקול המועצה? פה אחד מאושר.  משה פדלון:

 ה"עעדכון ר .2

טוב חברים בחודש האחרון עסקנו בטקסים באירועים התחלנו באירועי   משה פדלון:

הז איייום  מרגש,  מאוד  טקס  ולגבורה  לשואה  הזכרון  יום  כרון  ירועי 

הציבוריות,   בגינות  התחיל  זה  צה"ל  העיר   64לחללי  ברחבי  גינות 

בשירת   והמשיך  מהקהילה  ספר  ובתי  תלמידים  המשפחות,  בהשתתפות 

לוחמים, שירי לוחמים בבית לידה עם המשפחות ולאחר מכן טקס בבית  

שפר, בית העלמין הצבאי ואני רוצה לסכם שכל האירועים היו אירועים 
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 16שים, מיוחדים, מכבדים ומכובדים. משם עברנו ליום העצמאות,  מרג

קהילות, מוקדים בכל העיר בהשתתפות אלפי המשפחות באירועי משנה  

במלאכה אבפ העוסקים  לכל  ותודה  הערכה  להביע  רוצה  אני  וכאן  רק, 

ועבדו   חלק  שנתנו  שלנו  התפעול  כל  דרך  תנו"ס  דרך  העירייה  ממנ"כל 

הצלח  למען  כימים  בניתוח לילות  לנו  שהיו  דיווחים  פי  על  האירועים  ת 

האי מ  רוכלל  למעלה  בשלב   30  –עים  השתתפו,  וילדים  תושבים  אלף 

יס"מ   11מסוים   לקבל לבקש תגבורת של  נאלץ  בלילה מפקד המשטרה 

והפארק פעל  שהפארק  כיוון  אביב  אלפי  אמתל  בעשרות  מלאים  היו  ר 

ת שוב  באמת  אז  חגיגה,  ממש  היתה  זו  ונוער  העושים  ילדים  לכל  ודה 

במלאכה שום תקלה לא היתה הכל עבד כמו שעון. מירוץ הרצליה היה  

רצים חגיגת ספורט אמיתית,   2300,  2500  –כרון למעלה מ  ילפני יום הז

גם כאן הערכה וברכות למחלקת הספורט ולכל האגפים השותפים. יצאנו 

שירת  רחוב  המסילה,  מתנ"ס  המסילה,  מתנ"ס  בבניית  לדרך  השבוע 

מר העברי, תחילת העבודות שבוע הבאה עוד שבועיים נניח אבן פינה, הז

גוריון   בן  חטיבת  ושדרוג  לבניית  למכרזים  יצאנו  כבר  אתמול  היום 

הכוונה לבנות מחדש את חטיבת בן גוריון מהמסד עד הטפחות המבנים 

חדש   קמפוס  מתחילים  וכבר  במכרז  לדרך  יצאנו  אנחנו  יהרסו,  הישנים 

שיתן   חדש  מרכז  בתיכון  החדש,  התיכון  גיורא,  יד  של  לגידול  מענה 

ואחרון   שלו.  המשמעויות  כל  עם  יפה  יפה  מבנה  להיות  הולך  המדעים 

  50פט בהשתתפות  רוסוחביב לפני אחרון שבוע שעבר היה אקטון במייק

תלמידים מהרצליה חגיגה איך אמרה הסמנכ"לית הייתי רוצה להשאיר 

הביאו הם  מלא,  שכר  להם  ולשלם  פה  איך    10  אותם  יפיפיות  רעיונות 

לחסוך מים פשוט לקחו את כל הרעיונות, ילדים מדהימים. בשעה טובה  

וכולם מוזמנים   25/5  –אנחנו חונכים את בית הכנסת החדש בגליל ים ב  

שלנו  הקהילה  למען  בעיר  בונים  שאנחנו  כנסת  בתי  משלושה  אחד  זה 

ספר   הכנסת  מוזמנים,  כולם  וכאמור  הזה  הדבר  את  תורה  שמבקשת 

 והולכת להיות חגגיה. אלה הדברים מכאן מנכ"ל העירייה בקשה.
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 עדכוני מנכ"ל  .3

אני   אהוד לזר: שהזכרת  בתל  לאירועים  שבוצע  למנהלים  עיון  יום  שקיימנו  אגיד 

יצחק מאוד משמעותי ומאוד מעניין. חנכנו שבוע שעבר את מרכז אנזל 

מת מחכות  מרכז הצעירים, בהשתתפות חלק מכם, תודה לאגף תב"ל ובא

  –מ  תכניות מאוד, מאוד יפות לחברה הצעירים בעיר. מנהל התפעול החל

לנו    1/5 יש  בעצם  הרובאים  של  החדשה  במתכונת  מנהלי   7התחיל 

שקשורות    ותהדיסציפלינרובעים בעיר והתפקיד שלהם זה לנהל את כל  

במרחב הציבורי. אירועי יום העצמאות עבדו בצורה יוצאת מן הכלל על  

ל התפעול וגם על ידי תנו"ס וכל הגורמים בעירייה, גם מרכזים ידי מנה

גורמים  הרבה  חלק  שלקחה  ולתרבות  לאומנות  החברה  וגם  קהילתיים 

מוכ האלה.  בפעילויות  חלק  לקחו  הוכשרו  בעירייה  בעומר  לל"ג  נות 

וניק נציב הכבאות.  מגרשים  להנחיות  לטובת מדורות בהתאם  ו שטחים 

ד, "ך ביום רביעי הקרוב תחרות של הרלבבתחום הבטיחות בדרכים תיער

שלמו עבודות קרצוף וריבוד בפרויקט משותף של שיקום כביש ברחוב וה

גיבורי ציון, אבן שיפרוט בשמואל הנגיד, אנחנו עובדים על הסבת מרתף  

לשיפוצי  הכוח  בכל  נערכים  נוסף,  חינוכי  מבנה  לטובת  העיר  לב  בחניון 

חסרת   בהשקעה  החינוך  במוסדות  הועדות  הקיץ  בתחום  תקדים, 

העירוניות קיימנו ערב לציון יום השואה, בשיתוף פעולה של יועצת ראש  

תער  העיר העלינו  יבור,  ומרכז  הנשים  ומועצת  האישה  מעמד  כת  ועם 

פנינה   פאולינה  העיר,  תושבת  שואה  ניצולת  של  קמתי  מעפר  ציורים 

הדלקת   טקס  קיימנו  לזכר    6לזורביץ,  זיכרון  הי  6נרות  הודים  מיליון 

שנרצחו, ואושרה השתתפות הרשות בתכנית מאבק באלימות נגד נשים. 

בתחום החינוך ד"ר יעקב נחום יציג ממש בסוף החודש את מודל האיץ  

של   בינלאומית    OECDבכנס  והכרה  מדהימה  בשורה  שזה  ונציגיו 

בתחום. בתי הספר היסודיים נבון וגליל ים, והגנים דולב והגאולה נבחרו  

גפן  להציג את המ יש את רפורמת  ודל ברמה הפרקטית בבנייני האומה. 

שבטח שמעתם עליה בתחום החינוך אז אנחנו נערכים למעבר בתי הספר  
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של  והטמעה  למידה  של  ליומיים  יוצאים  העיר  מנהלי  וכל  גפן,  לתכנית 

בעומר.   לל"ג  עירונית  היערכות  תחום  גם  התקשורת  בתחום  התכניות. 

וה הגזם,  לנושא  הסברה  האופניים קמפיין  פרויקט  של  השקה  פסולת, 

השיתופיים, ביזי בייק בנימין זאב בייק, שההצבה שלהם מתחילה החל 

ממחר אז בשורות טובות לעיר, מאות זוגות של אופניים רובם חשמליים,  

וגם ברכב השיתופי דיברנו עליו יש הצלחה מרובה. בשבוע הקרוב יעלה  

לק יתושים  מפגע  מניעת  בנושא  הסברה  אלינו קמפיין  הבא  הקיץ  ראת 

 לטובה תודה רבה. 

  –בלי קמצוץ של ציניות או משהו אני שואל ברצינות ההצגה של האיץ ב   איל פביאן:

OECD  ?אנחנו היחידים שמציגים שם? יש עוד ערים שהוזמנו 

יניי האומה יש בתי ספר  ימציגה בירושלים בבנ  OECD  –ש  הפורמט זה   יעקב נחום:

לא זה  הבנלי  יש   OECD שמציגים  הבנלי  באירועים    3זה  הרצאות 

 . OECDמסוימים שמציגים את זה בפני 

 יש עוד ערים או מוסדות חינוך שכמונו ממציאים מודלים מהסוג הזה?  איל פביאן:

מודליים   יעקב נחום: דברים  ממציאים  מוכנים.    400יש    הבנלי ,  הבנלייםלא 

לת יכולות  והן  שהוכרו  יוזמות  שהם  בנושאים  רק  הם  רום  ההרצאות 

 למערכת החינוך העולמית. 

 )דנה אורן ינאי הצטרפה( 

 שאילתות .4

מס'   רינה זאבי: בנושא    1שאילתה  אורן,  לנשים,   שוויוןדנה  גברים  בין  העסקה 

במסגרת הרצון לפעול לשיוויון העסקה בין גברים לנשים אבקש לשאול:  

מה השכר הממוצע לגברים שמועסקים ישירות על ידי עיריית הרצליה? 

השכ הרצליה?  מה  עיריית  ידי  על  ישירות  שמועסקות  לנשים  הממוצע  ר 

גברים   וכמה  אגפים?  מנהלי  בתפקיד  לגברים  הממוצע  השכר  מה 

מנהלות    מועסקים בתפקיד  לנשים  הממוצע  השכר  מה  זה?  בתפקיד 

אגפים? וכמה מועסקות בדרגה זו? מה השכר הממוצע לגברים בתפקיד  

מ זו?  בדרגה  מועסקים  וכמה  מחלקה?  לנשים  מנהלי  הממוצע  השכר  ה 
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וכמה   מחלקה  מנהלי  וכמה   מועסקיםבתפקיד  נשים  כמה  זו?  בדרגה 

השכר   מה  ישירה?  בהעסקה  בעירייה  הבכירים  עשרת  בין  הינם  גברים 

השכר   ומה  לנשים?  נשים    הממוצעהממוצע  וכמה  גבירם  כמה  לגברים? 

בקרבם?    מועסקים הממוצע  השכר  ומה  נמוך  השכר  בעלי  העובדים  ב.. 

להנחיות   תשובה: כפופה  הרצליה  עיריית  ככלל  כי  יובהר  ראשית  א. 

העובדים   של  שכרם  לתשלום  הקשור  בכל  באוצר,  השכר  על  הממונה 

לנשים   גברים  בין  שכרית  הפליה  כל  אין  בעיריית   המועסקיםולפיכך 

אשר הועברו לממונה על השכר    2021הרצליה. הנתונים מתייחסים לשנת  

פר התייחסות  להלן  שנתי,  שאלות  בדיווח  שאלות.  לפי  :  2  –ו    1טנית 

יובהר כי כמות המשרות אינן משקפות את כמות התקנים שכן לא כלל  

שלמה.   שנה  או  מלאה  במשרה  עובדים  בעירייה  השכר  1המועסקים   .

₪ בעירייה   14,177היה    2021ברוטו למס הממוצע החודשי לגברים בשנת  

חודשי לנשים  גברים, השכר ברוטו למס הממוצע ה  946הועסקו במשרות  

נשים, מתוכן   ₪2625 בעירייה הועסקו במשרות    11,148היה    2021בשנת  

ו    ₪3. לשאלות    5310משרות סייעות אשר שכרן הממוצע למס היה    1010

ישנן  4  – היום  ו    10:  אגפים  מנהלי   11  –מנהלות  שכר  אגפים,  מנהלי 

שכר  מ  70  –ל    60האגפים הינו כאחוז הנגזר משכר מנכ"ל, מנהל אגף בין  

של   קידום  בקצב  בשנים    2.5%מנכ"ל  העירייה  מדיניות  שנה.  בכל 

קצב  לאור  שכרם.  גם  וכך  לגברים  נשים  בין  זהה  לקידום  האחרונות 

שנתיים.  תום  יושלם  אשר  לגברים  נשים  בין  שכרי  פער  קיים  הקידום 

בשנת   אגפים  מנהלי  לגברים  חודשי  ממוצע  למס  ברוטו  , 2021השכר 

הועס   29,162 בעירייה  ברוטו    11קו  ₪,  השכר  אלה,  בתפקידים  גברים 

₪    27,444היה    2021למס הממוצע החודשי לנשים מנהלות אגפים בשנת  

 נשים בתפקידים אלה.  10בעירייה מועסקות 

לשנת   אהוד לזר: כרגע  לדו"ח    2021מועסקות  אחת    2021נכון  אף  זכרוני  למיטב 

 ה.ממנהלות האגפים לא עזבה השנה ואנחנו מקווים שלא תעזובנ

מועסקות  6  –ו    5תשובות לשאלות    6  –ו    5שאלות   רינה זאבי: בעירייה  נשים    70: 
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ו   לי מחלקה, הפרש הגברים בתפקיד מנ  44  –בתפקידי מנהלות מחלקה 

לטובת הגברים, פער זה נובע   2605השכר הממוצע בין גברים לנשים הינו  

זהה באופן  ניתנות  נוספות  שעות  הנוספות,  השעות  באפשרות    משימוש 

ההישארות  המיצוי  בפועל,  השימוש  המחלקות,  ומנהלי  מנהלות  לכלל 

נשים.   ידי  על  מאשר  יותר  גברים  ידי  על  מנוצל  העבודה  שעות  .  5אחרי 

 השכר ברוטו למס הממוצע חודשי לגברים. 

 יש נתון לשכר לתקן ללא שעות? ינאי: -דנה אורן

הלי המחלקות אין תקן ללא שעות במנהלי מחלקות זאת אומרת כל מנ אהוד לזר:

הבסיס הוא זהה בעצם התוספות, הפער שאת רואה הוא נובע מתוספות 

 שהם בדרך כלל שעות נוספות, שעות נוספות הם כנגד ביצוע בעצם.

 לא יכול להיות כי לא כל מנהל מחלקה מרוויח כמו כל מנהלת. ינאי:–דנה אורן 

קיבוציים   אהוד לזר: בהסכמים  דבר,  אותו  כולם  אישיים  בהתאם  בחוזים  זה 

 בוצי של אותו ענף תעסוקתי. ילהסכם ק

בשנת   רינה זאבי: מחלקות  מנהלי  לגברים  החודשי  הממוצע  למס  ברוטו   2021שכר 

ידים אלה, השכר ברוטו  קגברים בתפ  ₪44, בעירייה הועסקו    20,067היה  

 17,462היה    2021לנשים מנהלות מחלקה בשנת    למס הממוצע החודשי

: חלק  7ידים אלה. תשובה לשאלה  קנשים בתפ  70שח, בעירייה הועסקו  

ולפיכך   וותיקים  סטוטוריים  הינם  בעירייה  הבכירים  מהעובדים  גדול 

גבוה באופן יחסי, מדיניות העירייה הינה איוש נשים בתפקידים  שכרם 

בכירים כדוגמת סמנכ"לית פרויקטים מהנדסת העיר, השכר ברוטו למס  

 .39,621היה  2021הממוצע לחודש של הגברים הבכירים בשנת 

 לא היתה סמנכ"לית פרויקטים. 2021 –ב  ינאי:–דנה אורן 

 היתה היא הגיעה במאי או ביוני תחילת יוני.  אהוד לזר:

הממוצ רינה זאבי למס  ברוטו  בשנת    ע שכר  הבכירות  הנשים  של  היה    2021לחודש 

עובדים במשרות קיבלו השלמה   1594  2021: בשנת  ₪8. לשאלה    37,867

 נשים.  1209 –גברים, ו  385נימום, לשכר המי

 כמה נשים מועסקות בעירייה על מנת לדאוג לשיוויון בין נשים לגברים?  ינאי: -דנה אורן
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 נשים בעירייה. 64%יש היום  אהוד לזר:

זה לא מה ששאלתי, כמה נשים מועסקות בעירייה בשביל לדאוג למעמד  ינאי: -דנה אורן

 ? שוויוןהאישה/

יש   אהוד לזר: שהתפ  2היום  בעירייה  הזה,  קנשים  בנושא  לעסוק  שלהם    2יד 

תפקידים אחד זה יועצת ראש העירייה למעמד    2תפקידים לא נתייחס,  

מנהל   ראשת  זה  והשניה  פנימה  בארגון  מתעסקת  היא  שבעצם  האישה, 

הקהילתית,  בפעילות  אומרת  זאת  החוצה,  בארגון  שמתעסקת  נשים 

וכמוב בנשים  שעוסקת  החברתית,  נוספות הציבורית,  התקשרויות  יש  ן 

איה  את  כמובן  מחזיקת,  את  יש  וכמובן  התפקידים  מבעלי  אחד  שכל 

 הסגנית מחזיקת תיק החינוך והנשים, 

באה   ינאי: -דנה אורן הזאת  השאלה  בסוף  ציבור.  חברת  היא  עירייה  עובדת  לא  היא 

במקום שאני חושבת תמימי דעים כאן בשולחן שאנחנו צריכים לשאוף 

ה פה, בסוף אתה אומר בשנה אחרונה לא שנה אחרונה  להפוך את הקער

המידע  ייה כל  על  באמת  לך  מודה  ואני  בנושא  רקע  שיחות  גם  לנו  ו 

והנגישות שהענקת אבל בסוף אנחנו מדברים על הנהלת עיר שקיימת לא  

שנים וכן אני חושבת שצריך לראות איך   9שנה, זאת הנהלת עיר שקיימת 

יתנו צריך להירתם לדבר הזה כן לדאוג  אנחנו, ואני חושבת שכל אחד מא

גם    שוויוןליותר   ותעסוקה  קידום  באפשרויות  גם  לגברים  נשים  בין 

א אותן  וגם  יותר  יבבכירים  הבסיס  בשכר  שנקרא  מה  שנמצאות  מהות 

את   לקדם  נוכל  כאג'נדה  כמדיניות,  כעירייה  אנחנו  באמת    השוויון איך 

ברמ שאתה  ודעת  אני  שלנו.  הקטנה  האלוהים  עושה  בחלקת  האישית  ה 

פעם   עוד  של  עניין  זה  מנכ"ל  של  רק  עניין  לא  זה  פעם  עוד  אבל  מאמץ. 

של   נמצאת    9מדיניות  לא  עדיין  שהיא  רואים  שאנחנו  אחרונות  שנים 

 במצב אופטימאלי והנכון לשיווין בין גברים לנשים. 

העירי אהוד לזר: כל חלק מהמדיניות של ראש  אגיד קודם  אני  זה  על  ה  י אני אענה 

לכל הנשים  בתח ולאפשר הזדמנות שווה  נשים  הוא לקדם  ום המכרזים 

ולעודד נשים להתמודד במכרזים בסוף במכרז הטוב ביותר לנצח, הנתון  
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 של מנהלות ומנהלי אגפים הוא נתון מדהים. 

 נבחר לא מנצח.  ינאי: -דנה אורן

  נבחר סליחה, הנתון של מנהלי ומנהלות אגפים הוא נתון מדהים וצריך  אהוד לזר:

יותר    ,כך יש  יותר  הן  לב  שימו  המחלקות  מנהלי  נהוג,  להיות  צריך  כך 

גברים   מנהלים  מאשר  הרצליה  בעיריית  נשים  מול    70מנהלות  .  44אל 

בתוספות   הוא  אני   שכירויותהפער  אנחנו  הנוספות.  בשעות  בעיקרן 

 דיברתי, אני דיברתי שניה תני לי לסיים.

היתה שאילתה ניתנה תשובה בוא   ה.יש שאלת הבהרה של דקה חצי דק משה פדלון:

ולא   42או    40נעבור הלאה פותחים את זה לדיון, שאלת הבהרה האם זה  

פותחים  לא  להבהיר  באה  הבהרה  שאלת  לדיון.  זה  את  לפתוח  עכשיו 

 לדיון.

 מה הבעיה בדיון בזה?  ינאי: -דנה אורן

העיניים   ירון עולמי: מול  אותן  רואה  את  ברורה  מדיניות  זה  שאילתה  סגניות    2זה 

מולך, אני לא חושב שיש עוד עיר בארץ שככה מתייחסת לנשים מנהלות  

אחרון   דבר  עירייה,  מנהלות  הרבה  כך  כל  אגפים  מנהלות  מחלקה, 

 שאפשר לבוא בתלונות לעירייה.

מס'   רינה זאבי: שאילתה  עם  אמשיך  תשפ"ג,    2אני  לשנת  העירכות  בנושא  אורן 

בשנת הלימודים תשפ"ג מעמיד    החוסר הנוכחי בסגלי הוראה וזה שצפוי

אתגרים  בפני  הרצליה  בעיריית  החינוך  אגף  ואת  החינוך  משרד  את 

במורים  כמובן  מתבטא  החוסר  מאוד,  עד  ומשמעותיים  אמיתיים 

האדם  כוח  שדרת  כל  פני  על  משתרע  היקפו  אולם  המניין  מן  ובמורות 

גנהמ ועבודתם  החינוך  מוסדות  את  סייעות,  שמשת  ,  תרפיסטיותנות, 

תקשפס קלינאיות  טיפולי  ויכולוגיות,  לצוות  ועוד.  רגשיות  מטפלות  רת, 

לתלמידי   נדרש  יומי  יום  סיוע  במתן  האמור  בכל  גדולה  חשיבות  זה 

החינוך המיוחד וכבר בעת הזאת התאמת מענים פרטניים לילדי החינוך 

המחסור   לאור  הילדים  עבור  מיטבית  בצורה  נעשית  איננה  המיוחד 

בימי אדם.  בכוח  אודות החמור  מצב  תמונת  הספר  בתי  מקבלים  אלו  ם 
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האם   1סגל כוח האדם אשר יעמוד לרשותם בשנת הלימודים הקרובה.  

על   בעיר  החינוך  ממוסדות  המידע  את  לקבל  בזריזות  פועל  החינוך  אגף 

אגף   של  בכוונתו  האם  תרחיש?  לכל  ולהתכונן  לצרכים  להיערך  מנת 

להיות  לסייע    החינוך  פעיל במטרה  באופן  מול המשבר,  מעורב  דרך  בכל 

וכן כיצד? האם אגף החינוך מודע לרפורמה המתוכננת במשרד   ובמידה 

שינויים   צפויים  במסגרתה  הקרובה  הלימודים  שנת  לקראת  החינוך 

מידת  של  משמעותית  הגדלה  כגון  שונים  ברכיבים  לכת  מרחיקי 

התקציבים  קבלת  במנגון  הדרמתי  השינוי  הספר,  בתי  של  האוטונומיה 

חינוכיות  ממשרד החי בחירת תכניות  עירוניות לשם  הגדרת מטרות  נוך, 

מול  פועל  החינוך  אגף  תשובה:  בזה.  וכיוצא  מותאמים  רגשיים  ומענים 

כ   עדכני,  מידע  לקבל  כדי  הספר  בתי  הספר    90  –מנהלי  בבתי  מחנכים 

ו   החינוך    24  –היסודיים  אגף  והתיכוניים.  הביניים  בחטיבות  מורים 

כוח האדם גננות, סייעות מורים ומנהלים, החל    מעורב באופן פעיל בגיוס 

וג מורים  מלגות,  נמגיוס  ומתן  אקדמאיות  הסבות  באמצעות  נות 

לעיר,  מחוץ  מועמדים  איתור  הרשות,  מטעם  המדיות  בכל  פרסומים 

איתור סטודנטים ויוצאי צבא, גיוס מנטורים הורים. אגף החינוך מודה  

י פעולה ברוח הרפורמה רמה ופועל בשיתוף הפיקוח בעקבות תבחינולרפ

 כעת אנחנו בשלבי למידה יחד עם המפקחים והמנהלים.

מחנכים בבתי ספר    90  –אני חייב לומר שאני לא הבנתי את העברית כ   אורן אוריאלי: 

 מורים חסרים בשלב הזה?  24 –יסודיים ו 

 כן.  אהוד לזר:

תבחי אורן אוריאלי:  קביעת  זה  מה  מבין  לא  גם  שאני  להגיד  חייב  ברוח  אני  פעולה  ני 

כפי   שיא,  בזמן  גם  קורה  והכל  הבוערים  הימים  אלה  שהרי  הרפרומה 

לומר   חייב  אני  התשובה  מה  להבין  הצלחתי  לא  ואני  יודעים,  שאנחנו 

כי   חודשיים  כמו  משהו  שולחנכם  על  נמצאת  והיא  לצערי,  קצרה  שהיא 

האחרונה לישיבה  הוגשה  לא  כעת    היא  שאנחנו  תשובה  פה  מקבל  ואני 

עיר אחרת  בשלבי ל ומנהלים, במקרה אני מכיר  יחד עם מפקחים  מידה 
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שהרכבת כבר מזמן יצאה מהתחנה, במובן שנעשים צעדים אופרטיביים 

כדי לסייע למנהלים ואני חייב לומר הרבה מהם לא מבינים, לא מבינים  

מסוים   במקרה  עזרה  להם  מושיטה  והעירייה  הרפורמה  נושא  את  כרגע 

רק   לא  להפליא  מקצועית  המשאבים  גם  בניהול  גם  אלא  בפדגוגיה 

הכספיים, ואני לא הצלחתי להבין מה לוח זמנים ומה הם שלבי למידה  

קצת   וזמן  ראשונה  פעולה  לבצע  כבר  צריך  מאי  חודש  סוף  ועד  הואיל 

לאחר מכן צריך כבר יהיה לקבוע בכל בית ספר כיצד הוא הולך לנהל את 

 ענייניו זאת תשובה שלצערי לא קיבלתי פה. 

קודם כל אני שמח על השאלה אני מניח שאתה אומר את זה מתוך ניסיון  ב נחום:יעק

היא  והובאה  שהוצגה  כפי  הגפן  תכנית  ככה  אז  ספר.  בית  כמנהל  שלך 

עדיין לא מושלמת יש בה הרבה חורים, אתה בוודאי יודע, עד כה משרד 

לרכוש  יכול  בית הספר  יוזמות  איזה  או  איזה תחומים  לא קבע  החינוך 

לא  מכספ עדיין  הם  תחומים  הרבה  יש  אותו,  יעניק  החינוך  משרד  או  ו 

ה היום  תשובות.  יחד  ינתנו  המקפחים  עם  יחד  גדולה  מאוד  ישיבה  יתה 

הכספים  של  הנושא  לגבי  הבהרות  לקבל  כדי  הספר  בתי  מנהלי  כל  עם 

התקבלו  לא  עכשיו  ועד  עדיין  הספר,  לבתי  מיועדים  להיות  שאמורים 

וך וכולם בהמתנה. אני לא יודע על איזה עיר  תשובות על ידי משרד החינ

אתה מתכוון שהיא כבר העבירה כספים כיוון שקטגוריה כזאת בכלל לא  

 .ה קיימת בטח לא בשלב הז

 לא העבירה כספים נערכת לסייע. אורן אוריאלי: 

כולם נערכים לסייע אבל כדי לסייע אתה צריך לראות מה הם התבחינים   יעקב נחום:

היוזמה מכספו סתם דוגמא קח את מקצוע  נוטל את    האם משרד החינוך 

התעבורה עד כה מקצוע התעבורה היו לפי שעות שמשרד החינוך העביר 

את הרשות והרשות העבירה את זה לבתי הספר, הים אף אחד לא יודע  

הספר   שבית  שעות  זה  תעבורה  למשל  האם  כרגע  לענות  יודעים  לא  גם 

משרד   האם  או  יקבל  שהוא  מהכספים  את  יקנה  ויעניק  ימשיך  החינוך 

 השעות האלו. יש עוד הרבה תחומים.
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וזה אובליגטורי כלומר אם  אורן אוריאלי:  י'  יעשה את זה בכיתה  לשאלתך הבית ספר 

אין לך סעיף למשל רכיב שהוא חובה, סתם העלית פשוט את הנושא הזה  

 על זה אני מדבר כלומר יש שם, 

כל השעות האלה מהרשות זאת אומרת    בתי הספר שלנו קיבלו כבר את יעקב נחום:

לתת   ימשיך  בנינו אותם מבלי להתחשב האם משרד החינוך  כבר  אנחנו 

ל   קרוב  מדברים  אנחנו  להם,  לתת  ימשיך  לא  או  ₪    4  –להם  מיליון 

שאנחנו פיזרנו לבתי הספר, כדי להיערך לתכנית כאילו אין תקציב שיגיע  

החינוך ממשרד  תקציב  שיגיע  ברגע  החינוך  קיזוזים    ממשרד  יהיו  אז 

בהתאם אבל אנחנו כבר ערוכים אנחנו כבר ערוכים לפני חודש מבחינת  

מבחינת   ערוכים  כבר  אנחנו  הספר,  בבתי  המורים  למצב  השעות  פריסת 

שגם   דוגמא  סתם  לך  אתן  אני  לך  שאמרתי  כמו  אבל  הלימוד  מקצועות 

אתה תדע למשל אם צריך ללמוד היסטוריה ואזרחות וספרות בכיתה י' 

 –יא' ו    –בתי הספר עד כה לימדו במתכונת אחרת והמורים מלמדים ב  ש

לא  אבל  שעות  שיש  לדוגמא  סיטואציות  לכמה  להיקלע  יכולים  הם  יב' 

י', יא' יב' עם אותו צוות   יהיו מורים כי הם לא יכולים להתפרס גם על 

שאילתה   וזה  כרגע  לפתור  יודע  לא  החינוך  שמשרד  אחת  בעיה  מורים 

והדבר השני הוא אין בעיה של כסף, הבעיה היא לא םשהועברה אליה  ,

בהתאם   המורים  ובצוות  אדם  כוח  עם  היערכות  היא  הבעיה  השעות 

האלו  שהדברים  מעריך  אני  רוצה.  החינוך  שמשרד  החדשה  לתכנית 

יובהרו אף אחד לא צריך לקפוץ מהר מידי כיוון שאם אתה ממהר אתה 

ז מה  יודע  אתה  הכל  אחרי  כי  ליפול  גם  שעות יכול  מערכת  לבנות  ה 

בהיקף כל כך גדול, לכן אנחנו מבחינת התקציב הרשות העבירה את כל 

ומצד   החינוך  משרד  של  לכסף  זקוקים  לא  הספר, הם  לבתי  כבר  הכסף 

בכל  החינוך  ממשרד  זה  את  יקבלו  הם  האם  מבררים  עכשיו  אנחנו  שני 

בתי  אבל  שלהם  התקציב  במסגרת  זה  את  רוכשים  הם  האם  או  זאת, 

 ערוכים לגמרי ערוכים. הספר

לבתי   אורן אוריאלי:  עזרה  צורך להושיט  פעם  אי  היה  אם  אחרונה  מילה  אגיד  רק  אני 
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הספר זה כעת כי פתאום יש בתי ספר שמקבלים תקציב שהוא פי שלוש 

בניהול   מיומנים  לא  הכל  חלקם  עכשיו,  עד  רגילים  שהיו  ממה  ויותר 

ח אני  לי,  תרשה  ולכן  אחר  או  כזה  באופן  הדברים  כספים  שאחד  ושב 

להם   שיסייע  מנגנון  שהוא  איזה  לייצר  כבר  זה  כרגע  לעשות  החשובים 

 בהיבט הכספי של העניין.  

נושא   יעקב נחום: כל  את  המנהלים  ועם  איתנו  יחד  שמנהלת  חיצונית  חברה  לנו  יש 

בית  מנהל  מנהלי,  ותקציב  פדגוגי  תקציב  של  הנושא  שלהם,  התקציב 

שלב,   בשום  לבד  נמצא  לא  ותמיכה הספר  סיוע  מקבל  הזמן  כל  הוא 

 מהרשות כך.

 הוא צורך אותה הוא רוכש אותה באמת, אתה אומר את זה? אורן אוריאלי: 

עושים ישיבות איתי, הישיבות עם איתי כך שכל הישיבות,   בוודאי אנחנו יעקב נחום:

של  נושא  על  התקציב,  של  נושא  על  המנהלים  עם  לדוגמא  הישיבות  כל 

וח פדגוגית  לקראת היערכות  היערכות  של  הנושא  כל  על  השעות  לוקת 

אחרי, כבר  אנחנו  אותה  סיימנו  כבר  הלימודים  עכשיו    שנת  אנחנו 

בשאילתות לגבי חורים שעדיין לא נפתרו במשרד החינוך שהם אמורים  

בכל   אבל  הלאה  להמשיך  נדע  תשובות  יתנו  שהם  ברגע  תשובות,  לתת 

 מקרה בתי הספר כבר ערוכים.

עיריית  תס אורן אוריאלי:  של  החינוך  אגף  של  הגדולה  ההזדמנות  שזאת  איתי  כים 

הספר   שבתי  לכספים  בהתאם  למקום  בעיר  החינוך  את  לקחת  הרצליה 

 מקבלים כרגע, לא היה את הדבר הזה הרי אתה בטח מסכים איתי.

לרשות יעקב נחום: הזה  הכסף  את  לקחת  רוצה  הייתי  לא  אני  אבל  לקבוע    נכון.  או 

 לבית הספר מה לעשות, 

 לעזור לו הוא צריך עזרה.  אורן אוריאלי: 

הזמן   יעקב נחום: כל  סיוע  מקבלים  הספר  בתי  מנהלי  אומר  אני  שוב  הספר  בתי 

ותמיכה כל הזמן הם לא לבד אף פעם ומצד שני אנחנו רוצים להשאיר  

מערך  את  לקבוע  שלהם,  היום  סדר  את  לקבוע  האוטונומיה  את  להם 

ב הדעת,  תחומי  את  לקבוע  שלהם  רוצים השעות  לא  אנחנו  הספר  ית 
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להתערב בעניין הזה משאירים להם הרבה חופש מצד שני הם מקבלים 

 את כל התמיכה שהם זקוקים לו.

מס'   רינה זאבי: כהונה,    3שאילתה  בזמן  בחירות  תעלומת  בנושא  כץ  מאיה  ידי  על 

. לאחרונה  4/2022פרסום ממומן תוכן שיווקי במגזין דה מרקר בתאריך  

ד במגזין  כותרת  פורסם  עם  העירייה  ידי  על  ממומנות  כתבות  מרקר  ה 

שמאדירות   ותמונות  העירייה  ראש  של  סיעתו  משם  חלק  שהינה 

כי הכתבה היא  ואנשי אמונו לאור העובדה  ומפרסמות אל חברי סיעתו 

ממומנות  מכתבות  מכירים  שכולנו  כמו  תוכן  תיאום  כלומר  בשיתוף 

על חשבון בחירות בהסוואה  והתושבים.   מדובר בעצם בקמפיין  הציבור 

לאור כוונתנו להגיש את המסמך ליחידה לחיוב אישי אבקש לשאול את  

המחיר  הצעת  את  לקבל  נבקש  הפרסום  עלה  כמה  הבאות:  השאלות 

עבירה   על  שמדובר  העובדה  לאור  האם  החתום?  התקציבי  והאישור 

עבר  המסמך  כהונה  בזמן  בחירות  תעלומת  העיריות  לפקודת  בניגוד 

משפטי?   שנכתב  אישור  לתוכן  אחראי  ומי  המודעות  קניית  את  יזם  מי 

בה? תשובה: מדובר בשיתוף פעולה מערכתי ביוזמת דוברות העירייה עם 

ערים, בכל פעם נערכת   10עיתון דה מרקר מקבוצת הארץ במסגרת מיזם  

בישראל,   מקומית  רשות  של  המגזין  כתבי  מטעם  מקיפה  סקירה 

 ל עלות מצד עיריית הרצליה. הכתיבה, העריכה הפרסום וההפקה, ללא כ

 אני רוצה, הם טוענים שזה בחינם, אני רוצה רגע להגיד. מאיה כץ:

 הם לא טוענים שזה בחינם. אהוד לזר:

 מותר לי להגיד הם טוענים שזה בחינם לטענתך זה בחינם.  מאיה כץ:

 אבל רושם תוכן ממומן.  ינאי: -דנה אורן

האל מאיה כץ: הדברים  לפני  להגיד  רוצה  בשנתיים  אני  אני  דברים  כמה  ה 

האחרונות לא קשור למועצה שלחתי כמה מכתבים שמדברים על הנושא  

את   גם  הקודם,  המנכ"ל  את  גם  כיתבתי  קדנציה  בזמן  התעלומה  של 

מיהרתי  לא  פעמים,  מספר  העירייה  ראש  את  גם  המשפטית  היועצת 

בהתאם   ויתוקנו  ישתנו  שדברים  בטוחה  והייתי  למועצה  זה  את  להביא 
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לצערי  לדבר נשלחו כמה מכתבים.  כולם אבל  פה את  לא אלהה  ואני  ים 

  לא רק שלא זה לא משתנה זה אפילו ממשיך ומקבע את עצמו, אני יכולה 

גם   לפה  נשלחה  לא  פה  לי  שיש  שהתמונה  לי  צר  פשוט  לכם  להראות 

לתה הבאה שתהיה עוד פעם יבמגזין אחר אני כנראה אשלח את זה בשא

ראש העירייה הגברת עופרה בל שאפילו לא תמונה של נציגת סיעתו של  

נמצאת כאן כרגע, שקנתה לעצמה עוד כתבת יח"צ במגזין שנקרא א, ב'. 

אם עושים כתבות של העירייה אז העירייה צריכה יש פה מספיק דברים  

לפאר בתמונות באמת אני בטוחה נפלאות ונהדרות לא צריך לשים חברי  

צר לא  שלנו  והכספים  העיר  ראש  של  של  סיעה  ציבור  יחסי  לממן  יכים 

 גברת סגנית ראש העיר. 

 זה ללא כסף, זה ללא כסף.  אהוד לזר:

אל   מאיה כץ: התקשורת  בעולם  שעובדים  אנשים  כמה  פה  יש  כזה  דבר  אין  אהוד 

 תסביר לי.

 את אומרת פה דברים שלא נכונים זה ללא כסף.  אהוד לזר:

וזה חלק משיתוף פעולה, אין דבר כזה, יכול להיות שזה היה ללא כסף,   מאיה כץ

 יכול להיות שזה היה ללא כסף וזה חלק,  

עם   אהוד לזר: זה  את  עושים  הם    10הם  העסקים  את  לפתח  רוצים  שהם  אנשים 

רוצים בדרך לעשות שיתוף פעולה עסקים עם רשות מקומית זה המודל  

 העסקי שלהם. לא משלמים על החבילה.

 יש כל מיני דברים.ואז קונים חבילה ובמסגרת החבילה  מאיה כץ:

 הם לא, זה לא עובד ככה, לא בפרויקט הזה.  אהוד לזר:

העולם   מאיה כץ: כמוני,  טוב  הזה  העולם  את  מכירה  דנה  ככה  עובד  שזה  בוודאי 

 הזה עובד ככה. 

 לא רוצה לבדוק רוצה להבין מה זה המודל העסקי מה זה אומר? ינאי: -דנה אורן

עס אהוד לזר: מול  עבודה  בעצם  עושים  לעצמם  הם  שרוצים  משמעותיים  קים, 

ערים ועושים את הפעולה   10פרסום ויחסי ציבור בהרצליה הם לוקחים  

הזאת שהמטרה שלה היא פיתוח עסקי בתוך העיר, פוגשים את הרשות, 



 הקלטה ותמלול  –"חבר" 

ב זה  את  ושמים  תושבים  פוגשים  עסקים  שונות   10  -פוגשים  כתבות 

 הרצליה עיר מעניינת אחת מהאופציות האלה פשוט מאוד.

אנחנו מסכימים על זה שהרצליה היא עיר מעניינת, אני לא מבינה אבל,   ינאי: -ה אורןדנ

לא   שזה  אומר  זה  ממומן  שיווקי  תוכן  שכתוב  ברגע  עניין  יש  עניין,  יש 

 כתבה עיתונאית זה כתבה ... 

 שקולניק: לא היה כתוב.יאיה פר

 היה כתוב איה שמתי את זה בתמונה היה כתוב. היה כתוב. מאיה כץ:

נתנה   הוד לזר:א הרצליה  עיריית  שילמה.  לא  הרצליה  עיריית  כתוב  היה  אם  גם 

 הזדמנות לעסקים לפרוח. 

יודע מה הבעיה שלי, הבעיה שלי   מאיה כץ: יודע מה הבעיה שלי אתה  אהוד אתה 

אהוד הבעיה שלי זה לא עם זה שזה ממומן, הבעיה שלי עם זה שיש פה  

מקבלת פרסום ויחסי ציבור  סגנית ראש עיר שעל חשבון התוכן הממומן  

יש פה יותר מידי, אהוד אתה תיתן לי לדבר, עם כל הכבוד אתה תיתן לי  

לסיים לדבר, לעיריית הרצליה יש כל כך הרבה מודלים יפים ויש כל כך  

ופרויקטים   התעשייה  ואזורי  הפארקים  לעבוד  נפלאות  תמונות  הרבה 

יכול לתת תמונות  שיש פה בעיר ואני בטוחה שכל מנהל אגף פה    יפיפיים

על   בדגש  העירייה,  ראש  של  סיעתו  חברי  של  תמונות  לשים  צריך  לא 

עוד  פעם בתוכן שאתם  פעם אחרי  מופיעה  מישהי מסוימת שמשום מה 

אפילו   פה  לי  אין  מבחינתי  הזה,  הדבר  מקובל  לא  ממומן  שלא  טוענים 

 שאלה כי את השאר אני אחקור בעצמי.

ביאן בנושא תכנון מוסדות חינוך חדשים בעיר  מר איל פ   4שאילתה מס'   רינה זאבי:

בסוף   התקנים.  שיהיו  כך  הקיימים  החינוך  מוסדות  והתאמת  הרצליה 

השבוע האחרון התקיימה הכתבה באה בדה מרקר ראה קישור בכותרת  

לא   זה  סורגים,  מוקפת  בטון  מפלצת  עוד  כמו  נראה  זה  נאמר,  הכתבה 

שנים השיק שר החינוך חייב להיות ככה בכותרת המשנה שלה מידי כמה  

התורן יוזמה שנועדה לשנות את שיטת הלימוד ולהתאים אותה לימינו.  

אלא שכל עוד בתי ספר נראים כמו מבנה בטון מוקפים סורגים ובתוכם  
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כיתות צפופות אין סיכוי לשינוי אמיתי. הכתבה מעלה נושאים ועקרונות  

ב בימנו,  חינוך  מוסדות  והפעלת  לתכנון  הקשורים  הנוכחי חשובים  עידן 

בין היתר היא מתארת את הנעשה בעיר תל אביב כנושא כאמור בציטוט 

המצורף כאן למעלה. ברצוני לשאול את הדברים הבאים: האם הרצליה  

הפעלתם   ותכנון  החינוך  מוסדות  בתכנון  הללו  בכינוים  משהו  עושה 

בשנים האחרונות? אם כן נא פרטו עקרונות ויישומם בהרצליה ובפרטים  

אפשר. האם תכנון ובניה בתי הספר בגליל ים תואמים לעקרונות  ככל ה

החדשניים והעדכניים מן הסוג הזה? אם כן פרטו, האם תכנון בית הספר 

הסוג  מן  ועדכניים  חדשניים  לעקרונות  תואם  הצעירה  בהרצליה  החדש 

עקרונות  במסגרת  מוטמעים  כנ"ל  עקרונות  האם  פרטו,  כן  אם  הזה? 

בתי הספר החדשים האחרים בעיר? האם וכיצד  עיריית הרצליה למתכנני

חינוך   מוסדות  ושדרוג  כלליים  בשיפוצים  כנ"ל  עקרונות  מוטעמים 

תשובה:   בהרצליה?  אדריכלים  1קיימים  צוות  בשיתוף  החינוך  אגף   .

 –תכננו במשך שנה את התאמת האדריכלות לפדגוגיה החדשנית ברוח ה  

ידה ואופי מבנה הכיתות  . תכנון בניית בתי הספר על מרחבי הלמ2.  121

  4בכלל זה מעבדות מייקר נשענות על פדגוגיה המבוססת על שילובם של  

מוטת   לפדגוגיה  ומחקר  קהילה  אקדמיה,  ערכים,   , מקצועיים  עקרונות 

יוצג המודל   וביוני  עתיד, פדגוגיה שקילה הכרה מבחינה מדעית עולמית 

ה   עשרOECD  –מול  לפני  תוכנן  הספר  ובית  מאחר  כל  ו.  ות  מהתאת 

 לעקרונות הפדגוגיה החדשניות יותאמו בעת כניסת הקבלן.

 זה מתייחס לאיזה בית ספר?  איל פביאן:

הירוק החדש. העקרונות מוטמעים בקרב המתכננים בתי ספר שעוברים  רינה זאבי:

העקרונות   פי  על  השינויים  את  מתכננים  כלל  בדרך  אנו  מהמסד  שיפוץ 

, הקשר בין הפדגוגיה לאדריכלות  121  –הפדגוגיים החדשניים ברוחב ה  

ספר   בבתי  שמתקיימים  שיפוצים  זה  בכלל  החדשים  הספר  בתי  לכל 

על  אדלג  אני  נייד,  הפרדה  קיר  עם  כיתות  משתי  המתוכנן  החלל  קיים. 

שיתופית   למידה  תחומית,  רב  שיתופית.  למידה  הזו,  הארוכה  המילה 
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א מגבלות עבודה בקבות מחקר, למידה מרחבית, למידה חוץ כיתתי, לל

מחוץ  המתקיימת  פורמלית  לא  למידה  בין  מאבחנה  יוצא  וזמן  מקום 

עצמאית   למידה  הספר,  בית  בחללי  בקבוצות  למידה  הספר,  לבית 

מיומנויות של    הקוגניצימרכיבים,    4שתכלול   מוטמעת, מידה מעמיקה, 

יצירתי תוך מתן אוטונומיה בבחירת  שיקול דעת ומרחבים, של ביטחון 

די התלמידים על פי עניין ואתגר אישי, חדרי מייקר בכל  תחומי דעת על י

 , אולם הסעדה לצהרונים.פרונטליתהתחומים בכלל זה למידה 

למועצת   איל פביאן: בא  שזה  רחב  נושא  שזה  יודע  אני  התשובה  על  תודה  כל  קודם 

במקום   רוצה  שהייתי  מה  שאלות,  הרבה  לי  יש  ככה  אגיד  אני  העיר, 

זה   כרגע שאלת המשך  סגנית ראש לשאול  לבקש מפגש אם אפשר אצל 

 העירייה, 

 יש לי הצעה יותר טובה.  משה פדלון:

מפגש אצל סגנית ראש העיר, הנושא הוא נושא מורכב אם יש עוד חברי   איל פביאן:

שנעשית  נראה  זה  עושים,  אתם  מה  ושנבין  בו,  שמתעניינים  מועצה 

 עשייה. 

 וא יראה לך ונעשה פגישה מסודרת. אנחנו נשב עם בן מהאסטרטגיה וה איה פרשקלנויק: 

ים סיור  משה פדלון: בגליל  אייל אני מזמין אותך בחודש אוגוסט לבוא לבתי הספר 

 עם יעקב יראה לך את כל מה שאתה מבקש. 

קודם כל זה מצוין, אני אשמח לבוא לסיור, וב' איה אני לא אוותר גם על  איל פביאן:

 הפגישה איתך.

ל    18לסבר את האוזן אנחנו עבור בית ספר מקבלים בין  קודם כל רק כדי   משה פדלון:

 מיליון ₪, עד כאן. 80 –ל  70מיליון וההשקעה שלנו בין  22 –

העיר, 5שאילתה מס'   רינה זאבי: זריקת פסולת בשטחי  בנושא אכיפת  פביאן  איל   ,

התפרסמה  אפריל  בחודש  מסחריים.  בהיקפים  ופסולת  בניין  פסולת 

תרת הכתבה נאמר התושבים ות השרון, בככתבה שבקישור שלהלן בצומ

תושבים   רש"ל  בגן  להיזרק  ממשיכה  בניין  פסולת  אבל  לעירייה  פנו 

בניין  פסולת  של  ערימות  על  ארוכה  תקופה  מזה  מתלוננים  בשכונה 



 הקלטה ותמלול  –"חבר" 

טנדרים  מגיעים  בשכונה,  הפתוחים  בשדות  לחוק  בניגוד  שמושלכות 

כ שנה  כבר  זה  ונוסעים.  נקודות  בכמה  וזורקים  בכתבה  ומשאיות  כה. 

מופיעות תמונות המדברות בעד עצמן של פסולת בניין בשדות שכונת גן 

מדובר   התופעה,  על  תושבים  של  ותיאורים  ציטוטים  ומופיעים  רש"ל 

מט וגדלים  ריבתופעה  הולכים  ובהיקפים  ועירונית  ארצית  ברמה  דה 

תלונות   מקבלים  אנו  במקביל  מתאימה.  אכיפה  המחייבים  לצערנו 

ונשנות   הגרים במרכז העיר בסמוך למרכול  חוזרות  בעקביות מתושבים 

מספר   מצ"ב  המדרכה,  על  הנערמות  גדולות  אשפה  כמויות  על  לוי,  רמי 

הדברים   את  לשאול  ברצוני  כנספחים.  והם  אליכם  נשלחו  תמונות 

הבאים: כיצד פועלת עיריית הרצליה לאכוף את הפעילות בנושא השלכת  

העריי  בכוונת  מה  בשטחה?  בניין  הקרובים  פסולת  בחודשים  לעשות  יה 

מעבר למה שעשתה עד כה בעניין זה? האם פנתה העירייה לשיתוף פעולה  

נ רשויות  עם  זה  בנושא  מה ומוגבר  הסביבה?  להגנת  המשרד  כגון  ספות 

עושה עיריית הרצליה כדי להבטיח ניקיון ואיכות חיים לתושבים הגרים 

ש ממנה  שנהנים  כפי  העיר  במרכז  לוי  רמי  מרכול  העיר?  ליד  תושבי  אר 

כיצד אוכפת העירייה דרישות פינוי אשפה בסביבת מרכול זה? מה עושה  

ושטחי   מרכולים  בסביבת  גם  העיר  רחבי  בכל  הללו  בנושאים  העירייה 

תשובה: העיר?  ברחבי  אחרים  במרחב 1מסחר  בניין  פסולת  השכלת   .

הגוף   הוא  כרגיל השלטון המקומי  רעה בכל הארץ,  חולה  הינה  הציבורי 

פיקוח  העי אנו מפעילים מערך  בעיר הרצליה  בנטל האכיפה,  הנוטל  קרי 

עירוני + צוות ייעודי לאכיפת השלכות פסולת בניה, הפקחים העירוניים 

מס הם  הרובעים,  מנהלי  ת.פ  העיר,  ברחבי  רחבי תמפוזרים  בכל  ובבים 

בניין בפרט,  ופסולת  העיר ומבצעים אכיפה למול השלכות פסולת בכלל 

פועל בעיקר בספר העיר ובשטחים פתוחים שמסביב לעיר   הצוות הייעודי

פסולת.   השלכות  ומאתר  ל  2מסייר  עד  העירוניים    1/5  –.  הפקחים  היו 

כלל   הסביבה  לאיכות  היחידה  ת.פ  הייעודי  והצוות  הביטחון  אגף  ת.פ 

לתפיסת   בהתאם  הרובעים  למנהלי  הוכפף  העירוני  הפיקוח  מערך 
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הצו התפעול,  מנהל  של  החדשה  ת.פ ההפעלה  להיות  הועבר  הייעודי  ות 

הרובעים   בסיס  על  התפעול  מנהל  כל  למעשה  הביטחון  אגף  מנהל 

אחד    מכוילים שכל  כך  נעשתה  הרובעים  בניית  הזאת.  למשימה 

גם  הרובע  משימות  לכלל  מלא  שותף  ברובע  והמנהלים  מהעובדים 

כך  אכיפה,  בהיבטי  תברואה,  בהיבטי  גינון,  בהיבטי  ניקיון,  בהיבטי 

הא נתפסו  בשבוע  הצוותים    4חרון  ידי  על  חמורות,  פסולת  השלכות 

המשאית   האינטגרטיביים אחד  רש"ל,  בגן  אחד  ים,  בגליל  שניים  הללו 

רק תלך    1/5  –ששפכה סולר ברחוב. מתכונת הרובעים החדשה שהחלה ב  

הציבורי.  השטח  של  יותר  טובה  לתפיסה  ותביא  ותועצם  ותתחזק 

ניקי הן  עצמה  בכוחות  מבצעת  לעניין  העירייה  ספציפית  אכיפה.  והן  ון 

ידי  על  כפול  ניקיון  בוצע  יום  שבאותו  הרי  שנשלחו  והתמונות  לוי  רמי 

הפקחים   לעיתים  יום,  יום,  מנוקה  הנ"ל  האזור  במקום  הרובע  מנהל 

מאתרים את משליכי הפסולת ונרשמים קנסות. לעיתים לא ניתן לאתר 

מ ה  את  על  כוללת  מלחמת  הינה  המלחמה  הפסולת,  ניקיון,  שליכי 

האמירה שרק אכיפה תביא לשינוי אינה נכונה, אין יכולת לאיש להיות  

כל הזמן בכל מקום, לשם הדוגמא היום בבוקר עברנו ברחוב השרון פינת 

מזרונים ענקיים על המדרכה, ערב קודם הם לא היו    2בר אילן ומצאנו  

הינו  ליל  באישון  הפסולת  את  המוציא  העבריין  את  לתפוס  הסיכוי  שם 

. קצת נתונים: בתחום השלכות הפסולת מתחילת השנה 4קרי בהחלט.  מ

כנגד   94נרשמו    30/4ועד   הקשה  היד  את  ונגביר  ממשיכים  ואנו  קנסות 

קנסות בגין עבירה על זיהום    53משליכי פסולת שיתפסו. כמו כן נרשמו  

תפ בתחום  ב'  ציבורי.  מקום  בניה  יולכלוך  פסולת  השלכות  סות 

תפ  האחרונים  בעיר    26סו  בחודשיים  שונים  במקומות  פסולת  השלכות 

 ובסביבותיה. 

קודם כל לא עניתם בתשובה, נתתם תשובה ארוכה ומפורטת לא עניתם   איל בפיאן:

על שאלה אחת ששאלתי, האם פניתם לשיתוף פעולה מוגבר עם המשרד  

אני   האלה?  בנושאים  ארציות  גם  אחרות  רשויות  עם  הסביבה  לאיכות 
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הוא בעייתי כבר כרגע והוא כנראה יחמיר בשנים אגיד ככה העניין הזה  

האחרונות וכמו שאתם כתבתם גם בכל הארץ, אבל אותנו מעניינת כרגע 

הרצליה בין היתר בגלל היקפי התמ"אות הבניה, הצפיפות וכו' וכו'. וכל  

את  מחפשים  אנשים  ככה  שנגיד  ומי  פסולת  מייצרים  האלה  הדברים 

להיפתר והפשוטים  הזולים  היא   הפתרונות  שלי  השאלה  מהפסולת. 

חוץ מ פתרונות  איזה  יכול    -  בעצם  לא  כל אדם  כמו שכתבתם בתשובה 

פקחים    50להיות בו זמנית בכל מקום אז הפקחים לא משנה אם נוסיף  

זה לא יפתור את בעיה לבד, איזה פתרונות נוספים אתם הולכים ליזום, 

כמו מרכז השלט פעולות ארציות  גם  דורש  להיות שזה  ון המקומי,  יכול 

הולכים   אתם  איך  אכיפה  טכנולוגיות  קנסות  הגדלת  בכנסת,  חקיקה 

 להילחם בדבר הזה? 

בניין משה פדלון: פסולת  לקלוט  ערוכה  לא  המדינה  גם  נאות,    ברשותך  גילוי  ולמען 

ועם   המנכ"ל  עם  לשבת  צריך  ויחמיר  ילך  המצב  וצביקה  בני  את  סגרנו 

מודד איתם, יש בעיה, יש בועז ולראות מה הכלים שאנחנו הולכים להת

בלילה לבוא לחוף  1בלילה,  12בעיה אמיתית אני אומר לכם שוב כן יעשו 

את   מתגברים  איך  ולראות  לשבת  נצטרך  אנחנו  הזה  וחוף  התכלת 

האכיפה רק את הכל מרגישים בכיס אין מה לעשות, כן להגדיל תקנים 

 כן עוד ג'יפ עוד רכבים. 

 , מצלמות, קנסות.םשרחפניול להיות יכ טכנולוגיותלא, גם  איל פביאן:

 זה נמצא בבחינה הסיפור של הרחפנים, ג'יפ חדש קנינו. אהוד לזר:

פי שתיים  משה פדלון: הגדלתי  הניקיון ברמה הארצית  לך שבתחום  להגיד  יכול  אני 

תקציבים ממשרד הפנים ופי שלושה תקציבים מהמשרד להגנת הסביבה  

 יעשה. מה לעשות עם ישראל הוא כזה ישליך, 

 מתי אתה מעריך שנוכל לקבל איזה שהם בשורות? אתם תשבו? איל פביאן:

אנחנו נשב, זה מצב חדש של בני וצביקה אני אשב עם הגורם המתאים.   משה פדלון:

 אנחנו חייבים לעבות את האכיפה.

 הצעות לסדר .5
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חושב שהנושא פה די ברור במקרה הזה לכולם. אני לא הייתי ממש    אני איל פביאן:

תיחת הדיווחים שלכם שנכנסתי דיברת על החגיגות ואמרת כמה שהם  בפ

והוד אני  והיו מוצלחות  חיוביים שעשו,  דברים  יש הרבה  אגב  לכולם,  ת 

וזה   ביום העצמאות, בכמה מוקדים שכונתיים  בערב  בעצמי הסתובבתי 

היה מאוד יפה ומוצלח וראיתי הרבה משפחות עם ילדים ובאמת הגברה  

הקהילתי הגיבוש  וחברה    של  נוער  מבני  דיווחים  גם  קיבלתי  וכוו',  וכו' 

  , וזה  ,בפרקר וזה  18ומעל גיל    18שהיו במסיבות בפארק, בקיצור עד גיל  

שצריך   אחד  אבל  יש  אבל  שקיבלתי  מדיווחים  מוצלח  היה  באמת  וזה 

של   עניין  שזה  חושב  לא  אני  לב,  אליו   ה פוליטיקאו    הפוליטיקלשים 

פי כנראה  דבר  שום  לא  היתה לשעירונית  שעברה  ששנה  אחד  בדבר  נו 

קורונה, היתה קורונה ומסיבות של בריאות נאסרו חגיגות במרכז העיר  

שהתלהבנו   מוצלח  כך  כל  היה  וזה  הקהילתי  לפתרון  הלכנו  ואז  וכו' 

והשנה עשינו רק קהילתי, כתוצאה מזה נוצר מצב שבמרכז העיר רחובות  

וכ והרחבה  העירייה  ובניין  העיר  של  ראשיים  היו  הכי  לא  הזה  ל האזור 

יום   אווירת  היתה  לא  חשוך,  היה  שקט,  היה  אומנותיות  הופעות 

אלף תושבים או אולי    40  –העצמאות, יש רוב גדול מאוד או חלק גדול כ  

קצת פחות אבל עשרות אלפים שגרים במרכז העיר באזור במובן ברחב  

ם  שלו במרחקי הליכה פחות או יותר, בהרצליה, לא כולם יש להם ילדי

הקה במוקד  שהפעילות  ספר  בית  בגילאי  ראיתי יקטנים  שאני  כמו  לתי 

מתאימה להם ובאמת הרבה תושבים שרצו לצאת כמו כל יום עצמאות 

יצאו לרחובות   רגיל לרחובות קצת, לשמוע מוסיקה להרגיש אווירת חג 

הלכו   שהם  דיווחו  חלק  הרבה.  ככה  נגיד  בוא  בהם  היה  שלא  מרכזיים 

אתם את הדיווחים. ברור לי שזה לא נעשה מתוך  לערים אחרות אתם קר

נעשה,  גם אומר שוב מה שכן  ואני  כוונה טובה,  להיפך  רעה אלא  כוונה 

לא   זה שאנחנו  ללמוד מזה  היחיד הוא שמה שאפשר  העניין  טוב,  נעשה 

יודעים מי יהיה ראש העיר ומי תהיה הנהלת העיר לא בעוד שנתיים, ולא 

, יש עקרון שהוא מקובל בכל הערים  17  ולא בעוד  15ולא בעוד    10בעוד  
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חג לאומי מאירים את   זה  יום עצמאות  ברובם הגדול  וגם בארץ  בעולם 

הטיי את  מאירים  העירייה,  אייפל,   מסבניין  מגדל  את  מאירים  סקוויר 

שמים מוסיקה ברחובות המרכזיים לא יכול להיות שכיכר העיר המקום  

יות ומועצת  ד לא מקובל. ההמרכזי אין בו חגיגות זה דבר שהוא בוא נגי

עיר זה מקום שקובע מדיניות עירונית, אז מה שאני חושב שכדאי שכולנו 

ביחד כל מי שיושב פה מסביב לשולחן נפיק מזה לקח ונקבע ללא קשר,  

בסדר   ספורט  חגיגות  עושה  שהיא  שתחליט  עיר  הנהלת  פה  תהיה  מחר 

וזה יהיה אחלה ספורט זה לא יבוא במקום חגיגות במרכז העיר כמקובל,  

יעשו משהו אחר מצוין אבל מועצת העיר קובעת שבמרכז העיר הרצליה  

מוסיקה,  עושים  העירייה,  בניין  את  מאירים  העצמאות  יום  בערב 

אחרים  דברים  עושים  אם  גם  משהו  עושים  הרחובות,  את  מאירים 

במקביל זה לא במקום דברים טובים שנעשו זה בשביל להבטיח שדברים 

 שוטה והיא מתבקשת.יעשו, אני חושב שזה החלטה פ

של   משה פדלון: ברורות  הנחיות  ישנם  הזה  מהסוג  בהחלטה  צורך  שאין  חושב  אני 

התקציבים  מה  עושים  מתי  עושה,  מי  עושים,  מה  העירייה  מנכ"ל 

הצביעו  התושבים  האלה  החגיגות  לראיה  יפה.  עובד  וזה  שניתנים 

ם ראה  מוקדי  16  –, בגליל ים, במסילה ב  אברגליים מי שהיה בחנה רובינ

להציב   ובמקום  לשבת  צריך  אם  עשרות,  היו  ובפארק  שהגיעו  אלפים 

יעשה הערכת מצב   200דקלים אלא    100לעיר לא    בכניסה ישב המנכ"ל 

צריך  לא  אבל  יהיה  הסדר  וככה  לקחים  לימוד  יעשה  שלו,  האנשים  עם 

להמציא את הגלגל מחדש, הגלגל נמצא בידי קודמיי לתפקיד ואם צריך  

ולק ולשפר  ב  לבוא  אומן  מביאים  אם  החלטה  כולל   600  –בל   ₪ אלף 

יש   משאירים,  או  עשה סאונד  הוא  פישל  לא  שהוא  מצוין  צוות  יש   ..

הבירה  פסטיבל  מדהימים  אירועים  פה  עשינו  לראיה  מצוינת  עבודה 

העצמאות   35  עדליידעבפארק,   יום  לגבי  הצלחות,  לו  שיש  צוות  יש   ...

 דגלים. 600לים נעשה דק 600דגלים   200ישב המנכ"ל יגיד לא 

אני חייב לענות לך על זה תקשיב היום למנכ"ל העירייה קוראים אהוד   איל פביאן:
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לפני   עזרא,  בן  יהודה  לו  קראו  וחצי  שנה  לפני  לו    10לזר  קראו  שנים 

שנה גם יקראו לו אחרת יהיה פה גם ראש עיר אחר, יש    15אחרת ובעוד  

יום הע חגיגות  כמו  לא  דברים שהם ברמה הכללית  לדוגמא הם  צמאות 

משהו בשיקול דעת של מנכ"ל עירייה עם כל הכבוד, אפילו לא של הנהלה 

של עיר. אני לא אמרתי שמה שעשו לא טוב העדליידע היתה מאוד יפה,  

על  ביקורת  לא  זה  מוצלח  ממש  היה  שעשו  מה  העצמאות  יום  אירועי 

נמצאים  באמת  ואנחנו  היות  ואומר  בא  פשוט  אני  זה,  ולא    הצוות, 

והמקצועיים  המנוסים  האנשים  כל  למרות  ועובדה  משתנה  במציאות 

במצב   עצמנו  את  מצאנו  הגדולים  והתקציבים  הטובות,  והכוונות 

ניתן החלטה במועצה  אז אנחנו  חגיגות,  היו  לא  העיר הרצליה  שבמרכז 

 שנה. 15פשוטה שאומרת שלא משנה איך יקראו פה למנכ"ל בעוד 

יבדקו  אולי במקום החלטה   יריב פישר: זה ששנה הבאה  תגידו שאפשר לשקול את 

 את זה.

קה אהוד לזר: אבל  אירועים  מספר  היו  העיר  במרכז  כל  שאתה  יקודם  מה  לתיים 

 מדבר עליו זה אירוע מרכזי. 

כולנו פה החלטנו, החלטה של כולם שצריך לעשות אירועים קהילתיים  יריב פישר:

חברים יש הרגשת    האלה. יש הרגשה אני דיברתי עם הרבה אנשים הרבה

זה   את  לוקח  אני  השנה,  משהו  איזה  חסר  היה  בקהילתיים  גם  פספוס 

אומר. רק  אני  כביקורת  לא  עליי  בסוף   אפילו  תקשיבו  אומר  רגע  אני 

, בין שנת  הדינמיקההדנימיקה אני אומר את זה בצורה הכי גלויה שיש  

אומ  22,  21,  20,  2019 זאת  תגברנו,  ואנחנו  הידיים  בין  לנו  רת  משתנה 

יש   והקהל  בקהילות,  מתוגברים  יותר  הבה  היו  השנה   ...האירועים 

מתאים  לכולם  ולא  הקהילתי  להם  מתאים  כולם  לא  אותו  שמעניין 

במרכז העיר ואנחנו נמצאים בתהליך של בדיקה כדי להגיע למקסימום  

הרצון ולכן אנחנו נפגשים גם בדיקה שאנחנו עושים של שביעות    תשביעו

של הצוות כדי להגיע לכמה שיותר גבוה של שביעות    רצון וגם עם תחקור 

לתיים שכרגע יריב ציין, וגם שנוסיף  ירצון שגם נגשים את הערכים הקה
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ליישם   הולכים  שאנחנו  לקח  בהחלט  וזה  העיר  במרכז  אלמנטים  עוד 

 אותו.

נעביר  איל פביאן: בוא  אז  העיר  במרכז  משהו  להיות  שחייב  זה  שלך  הלקח  אם 

 החלטה.

 בוא נעשה עבודת מטה מסודרת, עם אנשים,  אהוד לזר:

 אתה מדבר על משהו הצהרתי אני לא קובע לך כמה תקציב. איל פיבאן:

זה  אהוד לזר: הצהרתי  דיון  להיות  צריך  שזה  חושב  לא  אני  הצהרתי  עניין  לא  זה 

 דיון מאוד, מאוד מקצועי, ברור לכולנו שיום העצמאות הוא יום חשוב. 

הז משה פדלון: נושא  את  לא  יקוקים,  קח  אני  פה  הזיקוקים  על  אנשים  אותי  תקפו 

 יודע מה הקהל רוצה, בעד או נגד, הנה.

כבר   ינאי: -דנה אורן העיר  שמועצת  זיקוקים  בין  הבדל  בין  יש  זיקוקים  בין  הבדל  יש 

של   הנושא  על  דיבר  יונתן  וגם  זה  את  העלינו  חודשים  לפני  החליטה 

לפני מספ כבר  הנושא הזה,  על  ודיברנו  זה  החיות  ר חודשים העלינו את 

ויש פה החלטה ערכית. אני רוצה להצטרף, אני חושבת שגם אם השיח  

בטוחה   אני  העצמאות  יום  בנושא  במועצה  עכשיו  יתקיים  לא  עכשיו 

אחד  יהיה  לא  שלדעתי  המנגנון  את  הצוות  את  בהיכרי  אחוז,  במליון 

בגל אולי  קודמות  לשנים  בניגוד  היה  רצון.  שבע  שהוא  ויגיד  ל שיבוא 

שהפעילות  מקומות  היו  זה  את  נגיד  בואו  אבל  התקופה,  רוח  השתנות 

של   מתחמים  על  לך  להגיד  יכולה  ואני  וצרה  דלה  מאוד  מאוד,  היתה 

שניות הלכו לראות    10ילדים בכיתות ד, ה' ומעלה הגיעו למתחם ואחרי  

כולנו   נכון  שזה  אומרת  אני  יום,  באותו  היה  לדעתי  האלופות  ליגה  גמר 

אחד, פה  הברקה   כאן  היתה  כמה  על  דיברנו  הקהילה,  ערך  על  דיברנו 

נכונה בפעם הקודמת לעשות אירועים בקהילה אבל בסוף יום העצמאות  

המשוחררים,   ללוחמים  שייך  הוא  לפנסיונרים,  שייך  הוא  לכולם  שייך 

הוא שייך ודווקא הפעם ניתן מענה על מה שפעם קודמת היה מאוד חסר  

אומרת אם הפעם הקודמת היה חסר   ושם היה טיפול באמת טוב, זאת

אני חושבת שהקהילה לא היה מושקע אני חושבת שזה לא נתן מענה אני  
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 חושבת שצריך לעשות חשיבה פנים ארגונית. 

 תהיה חשיבה.  אהוד לזר:

מה שאני מבקש סך הכל בהצעה שיהיה ברור לכל מי שיהיה פה אי פעם   אל בפיאן:

העירייה שבניין  הבאות  צי  ,בשנים  מרכזי  מבני  מופע  ויהיה  יוארו  בור 

 כלשהו במרכז העיר זה הכל.

תהיה   צבי וייס: והיא  סוף  בלי  העירייה  בניין  על  מנורות  לשים  בעיה  לא  זה  איל 

כמה חודשים אחרי    מוארת אבל לא זאת הבעיה, אנחנו פה היה דיון לפני 

 שנה שעברה והיה ניתוח שהאירועים בקהילות היה מבורך מאוד,  

 אלף אנשים השתתפו.  32הלכה למעשה  אגב אהוד לזר:

אני אומר היה מבורך מאוד ואמרו נמשיך בכיוון הזה, עכשיו יש דבר בין   צבי וייס:

מרכזי   אירוע  יהיה  אם  סתירה  פה  שאומרים  או  אומר  שאתה  מה 

הדברים   מטבע  הדברים,  מטבע  מהשכונות  אנשים  המרכזיים  ברחובות 

   יבואו למרכז אז אנחנו צריכים לדעת תמיד,

היה  מאיה כץ: זה  בקהילות  שהיה  מה  את  אהבו  מאוד  צעירים  ילדים  עם  הורים 

 יפה, ילדים לא הלכו לאיבוד.

 אפשר להוריד את זה.   אהוד לזר:

והיה    18. היה עד  21  –ל    18היתה עוד אוכלוסיה שלא היה לה מענה בין   דוברת:

 ולפרקר לבת שלי לא נתנו להיכנס.  21מגיל 

נסכם   משה פדלון: יתבצע בוא  אלה  בימים  חברים  היא  המגמה  יתבצע,  אלה  בימים 

וגם בפארקים. מי בעד  יהיה גם בקהילות  והכיוון שבשנה הבאה  ביקור 

 . 8מול   11 להסיר את זה מסדר היום? מי בעד? מי נגד?

יש   אהוד לזר: הקודמת  בישיבה  נדונה  הזאת  ההצעה  עקרוני  משהו  אגיד  רק  אני 

בסעיף   השניה    46קביעה  לעבור  לתוספת  הצעה   3שצריך  בין  חודשים 

 להצעה במיוחד שזה אותה הצעה שעלתה. זה אותה הצעה.

 זה הצעה לסדר בדיון אמרתם שאתם רוצים לעשות ייעוץ משפטי. יריב פישר:

 לא, התקבלה החלטה   עו"ד ענת בהרב: 

 התקבלה החלטה אופרטיבית שיש לה בוא נעדכן מה נעשה פשוט ככה.  אהוד לזר:
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 קודם כל היתה אמורה להיות בדיקה. יוסי קוממי:

לפני שלושה שבועות פנה ראש העירייה באופן פורמלי לשר חבר הכנסת  אהוד לזר:

מתן כהנא כדי לאשרר את הבחירה של מועצת העיר עם ההרכב והביא 

את זה לפתחו של השר וביקש מהשר אם הוא מאשר את זה מיד לעלות  

לפי ה לענייני דתות  לועדת השרים  זה  והשר  את  סעיף החוקי המתאים. 

פנה   העיר  ראש  ולכן  חדשות  שומעים  קרה  מה  יודעים  אתם  השיב  לא 

 אתמול גם לראש הממשלה וגם לשרת הפנים וגם לסגן השר, 

מועת העירייה לא יכולה אפילו לתת הצעה בניגוד לחוק אני פועל על פי  משה פדלון:

 החוק. מועצת העירייה היא לא מעבר לחוק. 

 מה בניגוד לחוק?  איל פביאן:

הממשלה.   אהוד לזר: לראש  פניה  נעשתה  אתמול  המועצה.  הרכב  מאושר  שלא  זה 

כרגע הדבר הגיע לפתחו של ראש הממשלה ושרת הפנים, ראש הממשלה  

 בנט ושרת הפנים על מנת שיפעלו לכנס את ועדת השרים לענייני דתות. 

לגבי נושא הצעה    אני רק רוצה רגע להגיד משהו על מה שאמרתם. החוק מאיה כץ:

היה  יריב  אם  אומרת  זאת  הממל,  באותו  אדם  לאותו  מתייחס  לסדר 

 מציע את ההצעה בישיבה הקודמת,.

 לא, לא נכון. עו"ד ענת בהרב: 

זה דיוק ככה דנו כבר בנושא כזה של הצעות לסדר אם אני לא טועה לפני   מאיה כץ:

מרא  הגיעה  הצעה  לסדר  ההצעה  את  הציע  יריב  לא  ואם  ש שנתיים, 

 העירייה. 

 אנחנו לא יכולים לקבל את ההצעה הזאת היא ל חוקית. משה פדלון:

לתוספת השניה דנה בדיון חוזר בהחלטה, ומטרתה של התקנה   46תקנה   עו"ד ענת בהרב: 

הוא שמוצעת  ולא משנה, הרעיון  מגיש את ההצעה  מי  הזאת לא משנה 

ה כל ישיבת  העיר לא תדון פעם אחרי פעם ואחרי פעם וכל יום חבר מועצ

מועצה יעלה את אותה הצעה ויחזרו וידונו ולכן הקביעה היא ופה זה לא 

נושא זה בדיוק באותו מלל עלה, עלה הנושא, הנושא עלה, הנושא עלה על  

 סדר היום, 
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 וירד משפטית. יריב פישר:

הנושא עלה על סדר היום והתקבלה החלטה וההחלטה שהתקבלה אחרי  עו"ד ענת בהרב: 

סד על  העיר שהוא  מועצת  החלטה,  התקבלה  דיון,  והתקיים  היום  ר 

 תודיע כי היא דוחה את החלטת השר לשירותי דת זאת היתה ההחלטה. 

כי   יריב פישר: פחדן,  אתה  כרגיל  נושא  פה  לעלות  מפחד  אתה  לסדר,  הצעה  לא  זה 

 כרגיל אתה פחדן בפעם הקודמת גם פחדת, ואתה מפחד עכשיו עוד פעם. 

חרונים וראש העירייה  אה פנה פעמיים בשלושת השבועות הראש העיריי אהוד לזר:

 העלה את ההצעה לסדר פעם קודמת.

 אז למה אתם פוחדים לעלות את זה? יריב פישר:

 ממש לא, זה לא חוקי לעלות את זה.  אהוד לזר:

 זה לא היה הצעה לסדר.  יריב פישר:

 זה עלה לסדר היום הנושא היה על סדר היום.   עו"ד ענת בהרב:  

העיר   סי קוממי:יו מועצת  בסמכות  חוקית  זה  אם  לבדוק  הקודמת  בישיבה  ביקשתי 

 והשאלה אם בדקו מול הרשויות והאם זה בסמכות מועצת העיר.

 ראש העיר הציע הצעת החלטה שהתקבלה פה אחד.  עו"ד ענת בהרב: 

ההחלטה כללה שני דברים מעקב אחר ההליכים המשפטיים שמתנהלים,   אהוד לזר:

 אקטיבית לועדת השרים לענייני דתות כדי להחליט. ושתיים פניה

גם אם היו עוברים שלושה חודשים, גם אם היו עוברים שלושה חודשים  צבי וייס:

ולא היתה פניה הזאת שעברו שלושה חודשים או לא מה שאמר פה ראש  

לא   מילימטר  אפילו  בשום  העניין  את  מקדם  היה  לא  במציאות  העיר 

 מטר. 

 שנים לא כינסו אותה.   4בקומבינה תמשיכו לא לקדם שום דבר,  תמשיכו יריב פישר:

 )מדברים ביחד( 

 לתוספת השניה. 46תקראי את התקנה  אהוד לזר:

את  עו"ד ענת בהרב:  קובע  הוא  שכן  היום  לסדר  הצעות  להציע  צריך  לא  העיר  ראש 

הדברים ולכן זה נמצא במישרין על סדר היום, הצעה לסדר לעומת זאת  

בים קודם כל שלב ראשון האם היא עולה ואז היא על סדר  עוברת שני של
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היום ואחריש היא על סדר היום דנים אם כן או לא, אז הנושא הזה היה  

כי   עוד פעם על סדר היום  והצעה לסדר הזאת לא תעלה  על סדר היום, 

 היא בדיוק אותו נוסח וזה כבר היה בסדר היום. 

 הזה יריב יש החלטה.ויש כבר החלטה. יש החלטה בנושא  אהוד לזר:

זה פחדנות מה שאתה עושה. בושה מה שאתה עושה, אתה פשוט מפחד   יריב פישר:

  4מה שאתה עושה זה בושה. הוא לא יודע לתפקד ולקבל החלטות. למה  

 שנים אין מועצה דתית תענה לי למה אין? 

 וסרמן בקשה 3הצעה לסדר מס'  אהוד לזר:

אבל לפתוח מחלקה אין שום סמכות לשום    אני מסכים שההרכב שמונה אלעד צדיקוב: 

משרד   תחת  הזה  הנושא  שכל  בישראל  חוק  יש  כזה.  דבר  לעשות  רשות 

הדתות ותחת הרבנות, תאהב או לא תאהב אין שום נפקא מינה. בהמשך  

ההרכב,  את  לאשר  צריך  הבמה,  את  לנצל  רוצה  אני  אומר  שהוא    למה 

 המועצה הדתית איפה זה אוחז?

פעלנו בהם בשלושת השבועות האחרונים אנחנו מצפים שראש  בפעולות ש אהוד לזר:

 הממשלה או שרת הפנים יכנסו את הועדה הזאת.  

לא   אלעד צדיקוב:  הרצליה  שעיריית  הדתית  מהמועצה  מקבלים  שאנחנו  האינפוטים 

   הגישה את זה עדיין.

העירייה לא הגישה את זה, הוא מפחד להגיש את זה, הוא לא יגיש את   יריב פישר:

 שנים הוא לא הגיש את זה. 4 –ו  זה

 הוא יגיש את זה איזה אינטרס יש לו להגיש את זה?  אלעד צדיקוב: 

 לא יודע. יריב פישר:

 אמת אובייקטיבית, אמרת אובייקטיבית, אמת אובייקטיבית. אהוד לזר:

 אני רוצה לסכם.  משה פדלון:

 . וסרמן אנחנו איתך.3הצעה לסדר מס'  אהוד לזר:

י מכבד את חברי המועצה אני רק אומר לכם שאני פעלתי על פי החוק  אנ משה פדלון:

 אם חבר המועצה אמר שאני שקרן...

 אתה שקרן ואתה .. ואם זה נחשב לניהול אז זה לא ניהול תקין. יריב פישר:
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למה לא לקחת את ההרכב שכולנו בחנו אותו ולעשות אותו כמו סוג של   מאיה כץ:

 כללי. 

יש פה ניהול לא תקין, אני לא מבין מה קורה פה, יש לנו הרכב  אי אפשר   משה ועקנין:

 איפה זה אוכל. 

יש הסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה יש כאן ניהול לא תקין אז אולי  ינאי: -דנה אורן

 נקבל פה החלטה. 

יותר   רונן וסרמן:  עברו  אז  הזה  הנושא  את  כבר  העליתי  שנתיים  או  שנה  לפני  אני 

נאמר לי יטופל יהיה טיפול יש פה בעיה קשה    משלושה חודשים וגם אז

של יתושים בעיר לאורך כל הקץ, בעיה קשה מאוד, עכשיו יש ערים רבות 

בעולם שלמדנו להתמודד עם המטרד הזה ואני עשיתי שיעורי בית ואני 

הפתרונות   אחרות,  מערים  ודוגמאות  רעיונות  כמה  על  לעבור  הולך 

הדברים האלה היה שהתושבים  שקיבלנו בפעמים הקדומות שהעלינו את  

וכו'  ספציפיים  במקומות  לרסס  ושצריך  יבשים  אזורים  על  שומרים  לא 

וכו', אני עשיתי עבודה ישבתי שעה, שעה וחצי והבאתי חומר אני יש לי  

לעשות   10 שאפשר  שתבינו  כדי  זה  על  לעבור  בקצרה  רוצה  אני  דקות 

שע מהעבודה  כחלק  שתבינו  חשוב  כל  קודם  נוספים.  יש  דברים  שיתי 

יתושים שהם מסוכנים כאלה של קדחת מילוס המערבי, כאלה שנושאים  

יתכן   שלהם.  ההתפשטות  את  למנוע  שיותר  כמה  ועדיף  הזיקה  נגיף  את 

שיש פה גם ככה אנשים שירימו גבה אבל יש מחקרים שמראים שעקיצת 

ב   לשינויים  לגרום  יכולה  מקרים   DNA  –יתושים  אדם,  הבן  של 

מחק פי  על  לגרום מסוימים  אפילו  יכולה  יתושים  עקיצת  שונים  רים 

אינטרנט  אתרי  הקמת  באמצעות  בנושא  מטפלות  רבות  ערים  לסרטן, 

ייעודיים כמו גם מדיה חברתית, אלו מסבירים לתושבים איך להתמודד  

עם הסיטואציה ואיך למנוע אותה, בין היתר הן מבצעות חלק מהצעדים  

עכשיו,   לציין  הולך  שאני  שציינו,  עם  הבאים  סרטונים  הפצת  כל  קודם 

בסביבה   היתושים  כמות  את  להקטין  כיצד  לתושבים  והמלצות  טיפים 

שלהם, שנית מתן המלצות לשתילת צמחים ספציפיים שמרחיקים באופן 
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גם   כאלה  טבעיים  צמחים  של  שתילה  אחרים,  ומעופפים  יתושים  טבעי 

את  לשתול  העיר  בגבולות  אלא  פרטית  בצורה  לא  עצמה  העיר    בגבולות 

לגבולות   יכנסו  לא  שבכלל  האלה  הישותים  את  שיעיפו  האלה  הצמחים 

ישנים   צמיגים  של  עירוני  איסוף  תכנית  להם  שיש  ערים  יש  העיר. 

 אז שנת שמיטה אוטוטו מסתיימת. שזרוקים בחצרות, 

 אפילו בפיקוח נפש עם מחלות כמו שאמרת.  צבי וייס:

צמי רונן וסרמן:  איסוף  של  עירונית  תכנית  אמרנו  בחצרות אז  שזרוקים  ישנים  גים 

וברחבי העיר, יש ערים שעושות ריסוס עירוני באזורים שונים ויש ערים  

שעושות את זה על בסיס שבועי ותושבים יכולים לפנות לעירייה ולבקש  

לא לרסס ליד הבית שלהם ויש ממש רשימות איזה אזורים ביקשו שלא  

יש ערים שפיזרו   יתושים כדי לתפוס כמ  תפיתיונולרסס בהם.  ה שיותר 

יתושים   לתפיסת  שונות  שיטות  של  ניסויים  שעושות  ערים  ואפילו 

ומוודאות איזה שיטה עובדת יותר טוב משיטה אחרת ועושות התאמות  

בהתאם לזה. יש ערים שעושות סיור עירוני באזורים שיש בהם במיוחד  

ייעודי  פקחים  צוות  יש  ערים  יש  בהם.  וטיפול  גורמים  ומציעה  יתושים 

לפי  שמת מיוחדים  פקחים  ששולחים  ערים  יש  ביתושים,  ורק  אך  עסק 

להם   שיש  להגיד  למוקד  להתקשר  יכולים  תושבים  תושבים,  של  הזמנה 

השטח   את  ובודק  הבית  את  סורק  מגיע  הזה  והצוות  יתושים  של  מכה 

את   ומדריך  יתושים  של  להתרבות  לשמש  שעשויים  מקומות  יש  האם 

שמרססו ערים  יש  לעשות.  מה  ניקוז  התושבים  פתחי  קבוע  באופן  ת 

פתוחים  יש אפשרות לרסס שטחים  וגו'קים,  עכברים  ביתושים,  לטיפול 

באמצעות   העיר  יש  הליקופטריםבסביבת  זה.  את  שעושות  ערים  יש   ,

ובכך   יתושים  נושא  על  ייעודיות  פניות  שמקבל  מוקד  להם  שיש  ערים 

כ  הנושא  על  תלונות  יותר  יש  שבהם  בעיר  ספציפיים  אזורים  ך  מזהה 

אזורים   לגבי  מידע  שמפרסמות  ערים  יש  ייעודי.  טיפול  מקבל  שהנושא 

שהם מוכי יתושים גם בחלוקה של שכונות, תתי שכונות ואפילו רחובות. 

מס באופן  לרכוש  התושבים  את  שמעודדות  ערים  רשתות  ויש  בסד 
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קבוצת בצורה  רוכשים  אב  בתי  שעשרות  לעצמכם  דמיינו   ית לחלונות, 

ה משהו שיכול להוזיל בצורה משמעותית את כל רשתות לחלונות זה יהי

חומרים   ידידותיים,  כימיים  חומרים  שמחלקות  ערים  יש  הזה.  הסיפור 

יש   שמשתפות,  ערים  יש  ביתם.  בסביבת  שיפזרו  כדי  ידידותיים  כימיים 

בהם שיתופי פעולה עם ועדי בתים וועדי שכונות כדי לוודא שהתושבים 

תעשה ואפילו לוודא שאם יש דייר מעודכנים לגבי הכללים של עשה ואל  

לעירייה.   מגיע  כך  על  המידע  אצלו  מקומית  בבעיה  לטפל  שמסרב  סורר 

הנושא  את  לקדם  כדי  שכנות  ערים  בין  פעולה  שיתופי  מאוד  הרבה  ויש 

לשלוח   אשמח  ואני  הזה  הקובץ  את  כמובן  לי  יש  אזורית.  בצורה  הזה 

יש הרבה דברים אותו לראש העיר ולמי שירצה מפה אבל בסופו של דבר  

היא שעיריית הרצליה תעשה מבצע   וההצעה שלי לסדר  לעשות  שאפשר 

ויולי   יוני  החודשים  האמצעים    20200בין  בכל  הזה  במטרד  לטפל  כדי 

 הדרושים.

לגמרי  רוני: וברור  חדשה  הצעה  ולכל  חדש  רעיון  לכל  אשמח  אני  כל  קודם 

שאם כך  העניין  ופתרון  העניין  טובת  היא  כולנו  של  פה   שהמטרה  יש 

אנחנו   זה.  את  לקבל  שאשמח  הראשון  אני  טובים  ורעיונות  הצעות 

זה   אנחנו  רק  לא  זה  הסביבה  להגנת  המשרד  עם  יחד  הרצליה  בעיריית 

שני הגופים אבל בעיקר עיריית הרצליה שמפקחת ומבצעת את העבודות  

של נושא היתושים בעיר. יש לנו בהרצליה מה שאין כמעט בשום רשות 

ט מידי יום במיודח בעונת הקיץ בעונת היתושים, עובר  מנתר שעובר כמע

בכל תעלות העיר בעיקר יש לנו את התעלות העיקריות שהם של גליל ים  

ובאזור הפארק, ובאזור הספורטק, ובאזור בכל המקומות האלה יש לנו  

מנתר שהוא קבלן הוא לצורך העניין קבלן חיצוני שעושה לנו את עבודות 

וא היתושים  של  שלנו  הניתור  עירוני  מדביר  ועם  מדביר  קבלן  עם  נחנו 

מבצעים את כל העבודות של הריסוס שנדרשות ואת זה הוא עושה כמובן  

לא רק בפאתי העיר ששם זה עיקר הבעיה אלא בכל מקום שנדרש, בכל  

מקום שמגיעה איזה שהיא תלונה וזה לא רק פעולות שבר אלא פעולות  
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האלה התחומים  בכל  מבצעים  שאנחנו  ממנע,  בעוד  לנו  .  יש  ימים  ספר 

לזה   לתת  בכדי  בדבר,  הנוגעים  הגורמים  כל  עם  גדולה  מאוד  ישיבה 

לנו  יש  אמרת,  שאתה  מה  את  שמפרסמת  הדוברות  את  לנו  יש  פרסום 

פרסום באתר עם סרטונים איך להימנע כל מה שבעצם מבחינתנו נדרש  

רעיונות  אותי,  מכיר  אתה  פעם  עוד  אומר  ואני  מבצעים,  אנחנו   לבצע 

 נשמח לקבל.  - חדשים, רעיונות נוספים אנחנו יותר מ

אני רוצה להשלים למה שרוני אמר, אחד אין לנו שטחים שלנו שיש בהם  משה פדלון:

מאגרי מים ציבוריים, שתיים יש ביקורת ובקרה של המחוז הארצי ברגע  

לי   ונותנים  אישית  אליי  מגיעים  הם  קטן  ליקוי  מגלה  של  שהוא  קנס 

שנתיים וחצי לא קיבלתי שלוש שנים האחרונות,    ולעכשי  ₪ נכון   10,000

 זאת אומרת הוא לא מוותר.

 כולל מאגרים ביתיים?   ינאי: -דנה אורן

איפה כן הבעיה? זה בהרצליה פיתוח בבתים פרטיים כל .. שיכנסו לחצר   משה פדלון:

וכאן   המים  עם  הבריכה  את  משאיר  בקיץ  לחול  נוסע  הוא  בית  של 

להיכ אסור  שפע היתושים  אגף  ראש  שהייתי  עושים.  מה  למקום  נס 

 עשיתי את זה פעם אחת נקראתי לחקירת אזהרה.  

בבר רוני: רק  לא  זה  נכון  לא  זה  ציבוריות  בגינות  גם  בגינות  יזה  גם  זה  כות 

 ציבוריות.

מבצע   רונן וסרמן:  עם  לבוא  צריך  קודמות  בשנים  שעשינו  פעולות  זה  ורוני  משה 

חודש לקופסא  מחוץ  משהו  הצעה לעשות  זה  פוליטית  הצעה  לא  זה  יים 

עמל   בנווה  יושב  אני  פיתוח  להרצליה  הכבוד  כל  עם  לכולנו.  שמפריעה 

 כולי עקוץ. 

להגנת   רוני: המשרד  של  קורא  קול  יצא  תראו  אנחנו  מילה  עוד  רוצה  אני 

עם   ימים  כמה  לפני  ממש  הזה  קורא  הקול  את  הגשנו  אנחנו  הסביבה, 

לקבל   לנ  900בקשה  שמותר  מה   ₪ מלוא  אלף  את  וביקשנו  לבקש  ו 

הסכום לנושא הזה של מניעת יתושים, הקול קורא הזה יצא כמובן לכל  

הרשויות אנחנו הגשנו את זה מבחינתנו, קול קורא זה יכול להיות כאילו 
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מבחינתנו ברגע שנקבל את התקצוב אנחנו נפעל ליישם את הדברים ככל 

 שניתן.

אתה מחכה לכסף של קול קורא אבל  אני חייבת להגיד שעם כל הכבוד ש מאיה כץ:

הרצליה   למעלה  עיריית  של  תקציב  להחליט   דממיליארעם  יכולה   ₪

 . אלף ₪ לפתרון בעיית היתושים 100היא שמה ש

 הבעיה היא לא כספית מאיה, כסף לא חסר לנו.  רוני:

 בואו נקים צוות חשיבה,   משה פדלון:

 אין לנו זמן משה ההצעה היא יוני יולי.  רונן וסרמן: 

תאמין לי כל דבר שיתנו המלצה שצריך להשקיע עוד משאבים אני אתן  משה פדלון:

 משאבים.

 דוגמאות מערים אחרות בחול.   17אני נתתי  רונן וסרמן: 

בשנה   ינאי: -דנה אורן שפעם  כלבים  בעלי  על  מפקחים  שאנחנו  כמו  בדיוק  ניתן  האם 

יודעים   אנחנו  אגרה,  לשלם  שנקרא  מה  וצריך  הכלב  את  שאחת  יחסנו 

 הבעיות דיבר ראש העיר על מאגרים שהעירייה היא זאת שתבצע.

ההצעה שלי שעירייה הרצליה תעשה הכל והיא תקים    אסור לי להיכנס.  שה פדלון:מ

 צוות חשיבה  

זה   רונן וסרמן:  הרצליה  שעיריית  נצהיר  בוא  מהמבצע  חלק  זה  חשיבה  צוות  משה 

 לי. כותרת לעיתון יוצאת למבצע בין החודשים יוני יו

 אין מה לצאת למבצע היא עושה את זה כל השנה,   משה פדלון:

 בוא נצא עכשיו בהצהרה ההצהרה תחייב גם אותנו.   רונן וסרמן: 

 זה מבוצע, זה מבוצע.  משה פדלון:

שהשנה  רונן וסרמן:  שלנו  המילה  את  ניתן  שאנחנו  אותנו  גם  תחייב  ההצהרה  אבל 

 יקרה שינוי.  

 ן שתגיד שזה ממומן תגיד זה.אולי יהיה כותרת בעיתו דובר:

מה ממומן מה הקשר, אנחנו צריכים לצאת במסר שמשהו הולך להיות   רונן וסרמן

 שונה השנה.

מאיה לטובת הפניה שלך בדקתי תבדקי שוב זה לא רשום ממומן כתוב  אהוד לזר:
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 בשיתוף עיריית הרצליה, זה פרק אחר שרשום ממומן.

מתבצע על פי תכנית העבודה יש תקצוב, יש    אני לא מאמין במבצעים זה משה פדלון:

יש הצעות   עובד.  לנו קנסות הכל  .. שנותן  דני  יש את  יש מדביר,  מנתר, 

 חדשות.

 אבל זה לא עובד, אני זה שנעקץ זה לא עובד.  רונן וסרמן: 

עוד פעם יש לי בעיה בעל הבית ברחוב גלי התכלת בבריכת השחייה ... זה   משה פדלון:

 הכל

חנו מורידים את זה מסדר היום מי בעד להסיר מסדר היום? בהתאם אנ רינה זאבי:

 להצעת ראש העיר להקים צוות חשיבה.

בהתאם להצעה של רונן וסרמן. בהתאם להצעה של רונן וסרמן להקים   משה פדלון:

וסרמן  רונן  של  ההצעה  בעד  מי  היתושים.  בסוגיית  לטפל  חשיבה  צוות 

 להקים צוות חשיבה בראשות רונן וסרמן? 

 פה אחד. רינה זאבי:

 תב"רים .6

פיתוח   רינה זאבי: תקציב  עדכון  לאשר  תתבקש  מעבר   8של    2022מועצה  תב"רים 

₪ ממקורות קרן עבודות    13,469,705, בסכום של  2022לתכנית הפיתוח  

 פיתוח עודפי תקציב ואח' מי בעד? 

 פה אחד. משה פדלון:

 הצעה לשינויים העברות מסעיף לסעיף. .7

 שני סעיפים של נאמן קורונה בגני ילדים? שני סעיפים בהזזות?  למה יש מאיה כץ:

בה רוני חדד: בהכנסות,  במקביל  ילדים  בגני  קורונה  נאמן  ובהכנסות ושכר  צאות 

 ויש בבתי ספר יסודיים זה צד הכנסות צד הוצאות. 

 מי בעד?  רינה זאבי:

 התקציב מאוזן ובר ביצוע.  רוני חדד:

 פה אחד. משה פדלון:

 עודפים לתקציב הרגיל העברת יתרת .8

של   רינה זאבי: העברה  על  מתקציב    8מדובר  הנצברים  העודפים  מיתרת   ₪ מיליון 
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 הרגיל לתקציב הפיתוח. 

 זה גם מופיע לכם בתב"רים. רוני חדד:

 יש שאלות? מי בעד? פה אחד. פדלון: משה

 339בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  .9

ם עם השמות המושחרים בשחור  אני עברתי על הטבלה הזאת שמצורפי איל פביאן:

לאנשי   שאלה  זה  גדולים  מאוד  הם  שם  מהסכומים  חלק  אלה,  כל 

גם   שם  יש  רוצה    900המקצוע,  שאני  מה  חברות,  של  וכאלה   ₪ אלף 

לשאול זה איך אנחנו מגיעים למצב שנצבר, אני מבין שזה חברות שהגיעו  

צובר שהם  למצב  מגיעים  אנחנו  איך  להחזיר,  יכלו  לא  רגל  ים  לפשיטת 

 אלף ₪? 900 –את ה 

 תלוי ממתי החוב הוא צובר ריבית והצמדה וריבית על פי החוק.  רוני חדד:

 קח בחשבון זה שצובר ריבית והצמדה . משה פדלון:

 .6%  –ריבית שהשתנה ל  95זה  רוני חדד:

נקלעה  איל פביאן: חברה  אם  שואל  אני  מה  מבין  אתה  כמה  שואל  אני  לי  ברור  זה 

 נקודה אנחנו מתנפלים על החייב?  לקושי והיא, איזה

אנחנו מתחילים בהליכי גבייה מיד שנודע החוב זה לא, יש בגלל שנוצר   רוני חדד:

חוב, יש תהליכים, יש תהליכי גבייה אתה צריך למצות את, לעשות מיצוי 

של הליכי הגבייה וזה לוקח זמן ויש לפעמים בחלק מהמקרים גם הוצאה 

 ל לקחת תקופה ארוכה בסוף.לפועל וגם בתי משפט וזה יכו

 אתה משוכנע שאנחנו פועלים ברגע הראשון שאנחנו יודעים? איל פביאן:

 בוודאי, בוודאי.  רוני חדד:

מעקב   עו"ד ענת בהרב:  של  שוטפת  פעילות  מבוצעת  אם  לשאלה  מכוונת  שלך  השאלה 

אחרי. היום זה יש מעקב בעבר היו תקופות שפחות היו פעלו לפי העידן 

 ני חושבת שהמערכת די יעילה, וסדורה. הזה היום א

חשוב להדגיש היות ושלומי לא כאן אני אגיד בשבילו העירייה עושה את  ירון עולמי:

כל המאמצים כדי להשיג את הכסף ברור לך היא לא תוותר על שקל, רק  

כאשר מוצו כל ההליכים, והחוב הזה אבוד, אבוד לגמרי בריבוע מגיעים 
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 רק שמוצו כל ההליכים וכלו כל הקיצים. למחיקת חובות. אני אומר 

פי   רוני חדד: על  חובות  למחיקת  בקשה  העיר  מועצת  לאישור  פה  מביאים  אנחנו 

מקרים    18לפקודת העיריות כמפורט להלן, יש לכם נספח עם    339סעיף  

 ₪ תודה. 5,723,622שמסתכם לסך של 

 מי בעד? פה אחד.  משה פדלון:

 2020צמבר בד 31דוחות כספיים מבוקרים ליום  .10

 הדוחות לפניכם.  רינה זאבי:

זה הוגש עכשיו היו עיכובים על ידי משרד הפנים בעקבות    2020  –זה מ   רוני חדד:

את  סיימו  זה  הביקורת,  את  שהתחילו  עד  רו"ח,  שמונו  עד  הקורונה 

 העבודה לא מזמן בכל הרשויות.

 זה לידיעה. משה פדלון:

 2021שנת , 4לתקופה : רבעון  2021דוח רבעוני לשנת  .11

 גם זה רק לידיעה.  רוני חדד:

 זה רק לידיעה.  משה פדלון:

 בקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור .12

בפניכם   שגית: כאשר    4מובאות  מתנדב  למוסד  מארנונה  לפטור  בקשות 

, יש קרטריונים קשיחים  5/2019הבקשות נבחנות בהתאם לחוזר מנכ"ל  

שיקו למעשה  לנו  אין  מנכ"ל  האם  בחוזר  לבחון  צריכים  אנחנו  דעת.  ל 

 המוסד עומד או לא עומד בקרטריונים.  

של   עו"ד ענת בהרב:  בשיעור  ארנונה  מתשלום  חלקי  בפטור  שמדובר  היא    2/3המשמעות 

 לפי פקודת הפיטורין. 

 תודה לשגית מדובר פה בעבודה מאוד, מאוד מאוד קשה. רוני חדד:

 פה אחד. משה פדלון:

 צן )ע"ר(עמותת ני  –הקצאת קרקע  .13

 יש הערות? עמוהת שעושה עבודת קודש עם ילדים עם צרכים מיוחדים.  משה פדלון:

 לא התכוונו בזמנו להעביר אותם משם? ירון עולמי:

לא, לא הם יושבים בממלכה נהדרת. זה ניצן לא ניצן הורים יש ניצן ויש   משה פדלון:
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 ניצן הורים.

 זה ניצן אחר.  מאיה כץ:

 מי בעד? פה אחד. עבודת קודש נערים, בוגרים.הוא עושה  משה פדלון:

 אישור מאגר והקמת הרכב ועדת ערר לארנונה כללית .14

 ? אין פה אחד.14יש הערות לסעיף  משה פדלון:

ועשו   ירון עולמי: תפקידן  את  שסיימו  הערר  ועדות  לכל  ולהודות  לציין  רוצה  אני 

 עבודה נהדרת, ובהצלחה לועדות החדשות.  

דה החדשה וצירפנו כמובן גם למאגר כמו שראיתם, לעתיד אם יהיה לוע עו"ד ענת בהרב: 

 צורך.

 ביה"ס בן צבי קומה מפולשת .15

 בית הספר בן צבי קומה מפולשת העברנו לכם חומר.  רינה זאבי:

 קראנו מבינים מסכימים.  מאיה כץ:

 מי בעד? פה אחד.  משה פדלון:

 זה לידיעה בלבד.  רינה זאבי:

לנו .16 לבין  העירייה  בין  רמפת  הסכם  הקמת  בעניין  בע"מ  השקעות  קס 

 (110חלק מחלקה  6419)גוש   409ירידה לחניון במגרש 

הסכם בין העירייה לבין לנוקס השקעות בע"מ בעניין הקמת רמפת ירידה   רינה זאבי:

במגרש   רק  409לחניון  נספחיו.  על  ההסכם  את  החומרים  את  קיבלתם   ,

מ"ר בהתאם    740  –ר ל  מ"   360  –תשימו לב שנעשה שינוי בשטח המצוין מ  

 לתכנית בניין עיר. יש שאלות? מי בעד? פה אחד. 

 המלצות ועדת התמיכות  .17

 המלצות ועדת התמיכות  רינה זאבי:

 )מאיה כץ יצאה( 

בנושא הכולל אם תראו אני קראתי היטב את החומר לפני הישיבה, קראתי   איל פביאן:

יך אני אגיד  מה שכתבתם על מדרשת חפץ חיים, ואני חייב להגיד שאני, א

יש   שאם  מכיוון  זה,  את  לאשר  הזה  הדבר  עם  הכיסא  על  טוב  יושב  לא 

תלמידים תושבי הרצליה והם לא סיפקו את האסמכתאות    Xקרטריון של  
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או  הישיבה  ממנהל  תצהיר  לקחתם  תצהיר  ונתתם  להשלים,  אמורים  הם 

 ממנהל הכולל, והוא אמור להביא אסמכתאות על סמך זה לאשר.

מעט  על   אהוד לזר: זה  שניים  לגבי  לעשות  שרצינו  נוספת  בדיקה  איזה  היה  שניים 

 מאוד מתוך רשימת התלמידים.

צריך   איל פביאן: לפי מה ששלחתם  או    3/4אני קראתי את החומר ששלחתם,  לפחות 

 משהו כזה מהתלמידים בפועל.

יודעים מה המ אהוד לזר: עות של  שמנדרשים להזמין מסמכים ממשרד הפנים ואתם 

 , ולכן ביקשנו תצהיר ממנהל תצהיר משפטי לכל דבר ועניין, היום זה היום

המצב אל מול הרשויות משרד הפנים ורשות האוכלוסין וההגירה הוא לא  

 פשוט.

 אתם עומדים מאחורי מה ששלחתם לנו? איל פביאן:

 בהחלט. אהוד לזר:

מבקשים  איל פביאן: בעצם  שאתם  הוא  והמצב  במילה,  מילה  מצוין  קראתי  אני   אז 

ולהתעמת  נכון,  להיות  שאמור  תצהיר  סמך  על  הכסף  את  עכשיו  שנאשר 

 אחר כך עם אסמכתאות ואני לא חי עם זה בשלום בכלל.

 ם.שי זה לא מה שאנחנו מבק אהוד לזר:

זה מה שהיה כתוב בחומר ששלחתם, יש לכם אסמכתאות שכמות תלמידי   איל פביאן:

הקר לפי  שנדרשת  המימאלית  גרים  יהישיבה  מתחילת  טריונים  בהרצליה 

 השנה?

יש את הכל, העיכוב נעשה בהשלמת מסמכים של שניים מהתלמידים אם   אהוד לזר:

להביא   להספיק  הצליחו  שלא  התלמידים  מכל  שניים  בגלל,  טועה  לא  אני 

 את כל המסמכים. 

 בחומר.  5ציינתם  איל פביאן:

זכרתי  40, מתוך 40יכול להיות, מתוך  5, 5אני זוכר שניים אבל יכול להיות  אהוד לזר:

שצריכים לשלים מסמכים אבל הם בדרך    40מתוך    5אבל זה    40מתחום    2

מכתא לכל דבר ועניין לדבר הזה.  סהם בכיוון ולכן ביקשנו תצהיר שהוא א

 תצהיר משפטי לכל דבר ועניין.
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שלי  איל פביאן השאלה  בהם.  עומדים  לא  כך  שאחר  תצהירים  יש  מצוין,  זה  תצהיר 

בעצם   פשוטה  את  היא  שלא  למה  ובסדר,  טוב  כך  כל  הכל  אם  הכל,  אם 

הסעיף הזה לא נצביע, הסעיף הספציפי לא נצביע עליו היום תביאו בישיבה 

 הבאה בעוד חודש תראו את האסמכתא.

עלה  אהוד לזר: זה  לנו  היה  האלה,  הכספים  על  שמסתמכים  אנשים  זה  ציפייה,  יש 

מס האלה  האנשים  אבל  זה  את  לדחות  הכתהאם  על  האלה,  מכים  ספים 

או  לעמותות  קריטית  היא  תמיכות  חלוקת  כמה  לבד  יודעים  ואתם 

רוצים   היינו  ולא  האלה,  הכספים  על  שמסתמכים  לכוללים  גם  לארגונים 

 הזאת לפגוע באורחות חייו של איש.  ההאדמיניסטרציבגלל השלמת 

לו איל פביאן: כשבאים  ציבוריים  שגופים  כמה  מניסיון  יודע  ולואני  תמיכות  א  עדות 

 טריונים לא מאשרים.יעומדים בקר

 יש לו אפשרות להתנגד בהצבעה. ירון עולמי:

 איל זה דבר ידוע ומוכר שעמותות מצרפות מסמכים תוך כדי. אהוד לזר:

עו"ד ענת בהרב: ההחלטה שלכם היא תמיד בכפוף להמצאת מסמכים נדרשים, גם אחרי  

והדברים פיקוח  יש  מאשרים  שאתם  אחרי  גם  מאשרים,  נבדקים    שאתם 

 והחלוקה לא מבוצעת אם לא עומדים בתנאים. 

 יש פיקוח מחמיר.  אהוד לזר:

הינה  איל פביאן: התמיכה  מתן  פה  כתוב  מולי  שעכשיו  במה  ב'  בסעיף  תקראי  ענת 

תלמידים    5  –בכפוף לקבלת תצהיר של יו"ר העמותה בפני עו"ד שמאמת ש  

כותב אתם  העברות.  בגינם  ונדרש  העיר  תושבי  הם  שאתם  שהוצהרו  ים 

 מבקשים את מתן התמיכה על סמך תצהיר. 

להשלמת  כפוף   ... תקציב  את  לחלק  א',  סעיף  את  תראה  אבל  נכון  כן  בהרב:  ענת  עו"ד 

 מסמכים החסרים בבקשה ככל שישנן, זה דבר שמלכתחילה צריך.

 בוא נאשר את השניים האחרונים ואת זה לחכות שיביאו מסמכים.  איל פביאן:

ע בפעימות עד שאין השלמת מסמכים הכסף לא מתקבל ממילא.  הכסף מגי אהוד לזר:

זה דבר שקורה בכל העמותות. עשינו את זה גם בספורט עשינו את זה גם  

שינו את זה בעבר  עבעמותות חלקות המזון, עשינו את זה בעבר כדי להקל.  
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כולם   הנוער,  תנועות  של  לפעילויות  גם  אחרות,  לפעילויות  וגם  לספורט 

 עושים את זה. 

אני מוכן אם תחדדו, אם תחדדו בגלל שיש כאן מקרה ספציפי את סעיף א'   איל פביאן:

ויהיה רשום לגמרי שלא יועבר כסף ספציפי במקרה הזה, לא יועבר הכסף  

לא   תצהיר,  לא  ברורות.  אסמכתאות  תצהיר  לא  אמסכתאות  להעברת  עד 

 תצהיר. 

 עו"ד ענת בהרב: תראה בסעיף א' את מה שביקשת. 

 איזה אסמכתא ביקשתי?  ן:איל פביא

 עו"ד ענת בהרב: תצהיר,  

 אני בעיניי תצהיר לא מספיק. איל פביאן:

 תצהיר הוא כלי משפטי אכיף. אהוד לזר:

 שיביאו הוכחה שהם בני הרצליה זה בסדר.  איל פביאן:

 . 1אני בעד סעיף  ינאי: -דנה אורן

 ? 2בתמיכות? פה אחד. מי בעד סעיף  1מי בעד סעיף  אהוד לזר:

 אני בעד בהסתייגות על חפץ חיים. 2סעיף  יל פביאן:א

 כולו.   2אני נגד סעיף  דובר:

 . 2אני נמנעת על סעיף  ינאי: -דנה אורן

 )מאיה כץ חזרה( 

 אישור המלצות ועדת השמות.

וחצי   משה פדלון: שעתיים  של  דיון  שהתכנסה  העירונית  השמות  ועדת  המלצות  פה  יש 

 השגות? יש פה את כל השמות האם יש למישהו 

ינאי: אני רוצה ברשותכם להתייחס מה שנקרא אני רוצה לדבר על הבית ספר    -דנה אורן

הדמוקרטי ראשית אני מברכת על היוזמה לקרוא על שם יאנוש קורצ'ק זה  

ספר   הבית  שמות  בועדת  שנדונה  ההצעה  בטרם  וראויה,  חשובה,  יוזמה 

לומד   הצעיר  בני  שגם  הדמוקרטי  החינוך  בית  או  קיימה  הדמוקרטי  שם 

תהליך   אבל  ממנו,  חלק  הייתי  לא  אישי  באופן  שאני  תהליך  שהוא  איזה 

 שכלל את ההורים, את הילדים ואת הצוות החינוכי. 
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 אני הגשתי את זה הם פנו אליי. עופר לוי:

אורן מתחילת  -דנה  כבר  פנימי  תהליך  שהוא  איזה  עשו  החינוכי,  והצוות  רגע  רגע,  ינאי: 

המי ועל  השם  על  ודיברו  עצמו, השם  ספר  הבית  את  רואים  הם  ואיך  תוג 

שם   על  ספר  לבית  לקרוא  העיר  ראש  שלך  חושבת  אני  שהיוזמה  מכיוון 

פניה של   על  דעתי אלא  על  לא  אני אומר  וזה  אני אבקש ברשותכם  יאנוש 

י על  טוכי שבמקום שהמקום יהיה בית הספר הדמוקרינההורים והצוות הח

חינו בית  יקרא  שהמקום  קורצא'ק  יאנוש  יאנוש שם  שם  על  דמוקרטי  ך 

החינוכי   והצוות  התלמידים  שההורים,  הערכים  את  משלב  וזה  קורצ'ק 

קרטי במקום בית הספר על שם יאנוש  ונוך דמימענויניים לקורא לו בית ח

 קורצ'ק.

לא   משה פדלון: זה  סלוגן  סלוגן,  לי  שלחו  ביקשו  הם  המילה.  את  ביקשו  הם  ברשותך 

הולך ביחד יש בישראל רשת של חינוך    שם של בית ספר, בוא נניח שהייתי

 שנקרא ביחד של העמותה הדתית רשת ארצית אז לא יכול להיות.

אורן הח-דנה  בית  את  נשלב  בוא  אמרנו  זה  בגלל  יאנוש יינאי:  שם  על  הדמוקרטי  נוך 

 ק'קורצ

 .'קאין לי בעיה עם זה בית חינוך דמוקרטי על שם יאנוש קורצ משה פדלון:

 עדת שמות.ולהביא את זה לדיון בועו"ד ענת בהרב: צריך 

 צריך להחזיר את זה לועדת שמות. רינה זאבי:

 ינאי: היה תהליך מאוד, מאוד רציני. -דנה אורן

ש יעקב נחום: כל  גדול  וקודם  כבוד  זה  יאנוש קורצ'ק  עדת השמות שאיתרה את השם 

 . 'קאני לא רואה שום מניעה לקרוא לזה בית חינוך על שם יאנוש קורצ

 בשביל זה את לא צריכה, בית ספר לפעמים נקרא בית ספר קהילתי.  ן:משה פדלו

 אני רק מבקשת, אני מבקשת לקבל, אני מבקשת לקבל. ינאי: -דנה אורן

 איה פרישקולניק: רוב בתי הספר הם בתי חינוך. 

 פת הורים כוללת שיאשרו את זה.יינאי: אני מבקשת רק בגלל שזה בא לאס-דנה אורן

 שביל סלוגונים אם לקרוא לזה בית חינוך או בית כזה או מדרשה. חברים ב משה פדלון:
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אורן זה,-דנה  את  נעשה  בוא  אז  בית   ינאי:  שיקרא  זה  את  שנביא  מבקשת  אני  ברשותך 

 חינוך על שם יאנוש קורצק.

זה לא יכול להיות במועצה. הרי צריך לחזור לועדת שמות ולהביא את זה  משה פדלון:

 לועדה לדון מחדש.  

קורצ  למי:ירון עו יאנוש  על  הזה  למקום  לקרוא  שלנו  יקרא  'ההחלטה  המקום  אם  ק 

 בית חינוך דמוקרטי זה תלוי בו לא תלוי בנו,  

ינאי: אני רוצה ברשותכם לפרוטוקול כדי שנבהיר מבחינת ראש העיר, מחזיקת -דנה אורן

ברכות   העיר,  תושבי  לחינוך  בכיר  סמנכ"ל  חינוך,  סמנכ"ל  ויו"ר  החינוך 

 המינוי, אין שום בעיה לקרוא למקום בית חינוך דמוקרטי. שמעתי על 

קורצ משה פדלון: יאנוש  שם  על  ספר  בית  נקרא  שאנחנו  נסכם  בוא  לא  'חברים  אני  ק, 

לה  ולהגיד  מכתב  למנהלת  לכתוב  יכול  הסמנכ"ל  זה,  את  להוסיף  יכול 

נוך, בית מדרשה אין לי בעיה, שיעשה יתשמעי את יכולה לקרוא לזה בית ח

 לה מכתב. יוציא 

 אני מאשר. יעקב נחום:

 הסמנכ"ל אישר.  ינאי: -דנה אורן

קריית חינוך תיכון חדש ... חדש    -  יש לי שאלה לא הבנתי את הנושא של ה ירון עולמי:

 ובית ספר מרכז המדעים אולי תקראו לזה קריית רבין לכל העסק הזה? 

 כן אנחנו מכבדים את מפלגת העבודה. משה פדלון:

האנ ירון עולמי: כל  עם  בעיה  לי  אין  משהו  להגיד  רוצה  חושב   -  י  רק  אני  הנצחות 

ואנש שמות  ועוד  עוד,  שיהיו  בגלל  לשקול  צריכים  רוב  ישאנחנו  וכו'  ם 

יש להם   כולם  כי  ההנצחות כאן הם כפל הנצחות כלומר הנצחות כפולות, 

  ... רחוב  יש  אצלי  אפילו  רחוב  יש  עובדתית  הרצליה.  בעיר  אחרת  הנצחה 

... הטענה שלי שבאיזה שהוא שלב    רחוב יצחק נתניהו יש   שמיר, יש רחוב 

 יהיה לנו חסר המון גם מוסדות וגם רחובות. 

הנחות  פדלון: משה חברים  לי,  שהיו  היסוד  הנחות  מאגר.  עוד  לי  יש  חסר  יהיה  לא 

 ועדת השמות היתה קודם כל להנציח. והיסוד שהיו ב

 ק. 'גאולה קורצמה הקשר בין קריית חינוך רבין ל ינאי: -דנה אורן
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בערך   ירון עולמי: הנצחות,  עשרות  כאן  יש  התקדמי  מרבין  אומ  25עברתי  צריך    ראני 

לשנתיים  לא  לעתיד  כמחשבה  גם  להיות  צריכה  שלנו  המדיניות  לשקול, 

אדם   בן  האם  שנים הקרובות  לחמישים  הקרובות  שנים  לחמש  הקרובות, 

גב עמנואל מורנו שיש לו כבר רחוב או מוסד אולימפי או פארק או מוסד א

עליו,  ריצה  למסלול  למשל  בפארק  קראנו  אנחנו  לגמרי  מזדהה  אני 

 הפואנטה שצריך לחשוב האם אנחנו רוצים לעשות קרן הנצחות שיש 

 ינאי: בכל מקום שאפשר להנציח על שם רבין, אנחנו רוצים בכל מקום.-דנה אורן

 יש בעיר כמה רבין ויש אנשים שאין עליהם בכלל.  ירון עולמי:

חברים אם תיקחו את כל הנשים חמשת הנשים שמופיעות כאן יש רחובות   משה פדלון:

עליהן אין שום סיבה שהמתנ"ס לא יהיה על שם לאה גולדברג, למה לא?  

 מה קרה?

 מתוך כמה? 5 ינאי: -דנה אורן

לקרוא 11מתוך   משה פדלון: לבוא  שלי  היסוד  הנחות  היו  אלה  אגב  דרך  וזה  יפה  זה   .

 וייצמן.  -ספר על שם נשיאים אם זה שז"ר ואם זה בן צבי ו  קודם כל לבתי

 זה חומר למחשבה.  ירון עולמי:

 . 14נשים מתוך  5ינאי: לפרוטוקול יש -דנה אורן

 דניאל אייזנברג: הכנסנו עוד משהו.

שנשים   משה פדלון: ואומרת  באה  המהות  המהות,  על  מדבר  אני  קמפוס  הכנסנו  דנה 

יסודי המרכזי נעמי שמר, חטיבה, לא הבנת  קיבלו, תסתכלי פה בית ספר ה

אותי זה ששמנו ונתנו אולם ספורט למורנו וליוני נתניהו זה לא בית ספר,  

תסתכלי על מה קיבלו הנשים פה, תסתכלי מה קיבלו הנשים מתנ"ס הכי  

גדול בהרצליה על שם לאה גולדברג, קמפוס גני ילדים דבורה עומר, תיכון  

 תנו פה כבוד מעל ומעבר. חברים מי בעד? חדש יקרא על שם חנה סנש נ

של   רינה זאבי: ההחלטות  של   ... ההחלטה של  אשרור  את  לנו  יש  סעיפים  שני  לנו  יש 

 מוסדות החינוך מי בעד כל הסעיפים?

 ינאי: בהסתייגות רק של הסעיף של הדמוקרטי. -דנה אורן

 וועדת איכות הסביבה וקיימות .18
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 דה לאיכות הסביבה לידיעה. הועבר אליכם פרוטוקול הוע רינה זאבי:

הסביבה  דרור בן עמי:  איכות  ועדת  של  שהפרוטוקולים  לנוהג  יהפוך  שזה  מקווה  אני 

יגיעו למועצה, צריך לשדרג את הועדה הזאת היא דנה בנושאים   וקיימות 

היא   בעירייה  פה  ואחת מאיתנו  לכל אחד  ונוגעים  האמת שמאוד חשובים 

ויש לטעמי  עכשיו  עד  מידי  שקטה  זה    היתה  פחות  באמת  רציניים  אנשים 

לא ועדה יש פוליטיקה אבל היא לא כל כך פוליטית ואנחנו מנסים להגיע  

 לפתרונות שטובות לעירייה אז מעכשיו נביא את הפרוטוקולים למועצה. 

 המלצות הועדה להארכת שירות

פה   רינה זאבי: בעד?  מי  יש שאלות?  מולכם  לכם  יש  הועדה להארכת שירות  המלצות 

 אחד.

 ועדה להעסקה נוספת  .19

 מי בעד? פה אחד.  משה פדלון:

 מינויים .20

הועדה   רינה זאבי: כחבר  רבינוביץ  מוטי  מר  של  מינויו  את  לאשר  תתבקש  המועצה 

לסיוע בשכר דירה במקומו של מר מוטי לובינשטיין פורש. לפני שאני אתן  

למאיה ופזית דקה דיבור לבקשתם אני רוצה לעדכן ישיבת המועצה בחודש  

ב    יוני, תתקיים  המניין  מן  וישיבה  המיסים  צו  לנו  יש  ישיבות    21  –שתי 

 לחודש. 

רציתי לשתף פה את כל הנוכחים בישיבה שהיתה אתמול בזום בין תושבי   פזית בכר:

כביש החוף, היו שם    2מערב העיר, לגבי הקיר האקוסטי לאורך כביש מס'  

הולכים   שהם  הודיעו  ישראל,  שנתיבי  זה  בעקבות  עלו  את  טונים  לעשות 

של   היתד,   300המקטע  לרחוב  שמקביל  האקוסטי  קיר  של  בלבד  מטר 

שני   לאורך  אקוסטי  קיר  של  ההבטחה  את  לקבל  רוצים  שאנחנו  וכמובן 

של   ובאורך  לפני    2הצדדים  הגענו  ואני  מאיה  המועצה  יקילומטר.  שיבת 

להבהיר   רציתי  ופשוט  התושבים  עם  שיחד  כמובן  ואנחנו  העיר  לראש 

תכם שאנחנו יד ביד אנחנו נירתם ונעשה הכל למען התושבים  ולהביא לידיע
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ולמען זה לא רק התושבים שיושבים ממש סמוך לכביש אלא הרבה מעבר  

 ים.דיילזה. אני רוצה להודות לראש העיר שנתן ויעשו צעדים מ

היתה  משה פדלון: לתפקיד  שהגעתי  לפני  רקע  שהוא  איזה  יקבלו  שאנשים  כדי 

בכתב   התחייבות נת"י  מס'    של  בכביש  אקוסטיים  קירות  באורך    2לבנות 

קילומטר, מאיה ואני בקדנציה הקודמת הגענו למנכ"ל נתיבי    3או    2.5של  

ישראל אמר מה הבעיה אני מבקש את ההתחייבות תן לו את התקציב צאו  

מ   לממש  שבאנו  לדרך  צאו  ל    3  –קדימה,  הפך  זה  מטר,   300  –קילומטר 

מטר, בעקבות הנתון שקיבלנו   300דה של  ובנתיבי ישראל כבר יוצאים לעבו

בין   מ    2אני  שאחראי   6:05  –ל    6  –דקות  גונן  נועם  עם  דיברתי  כבר  אני 

הישיבה   ונפגשנו בתחילת  כל הפרויקטים במדינה  על  ישראל  נתיבי  מטעם 

הוא אמר עד אז לא לעשות שום דבר אני גם אוציא מכתב מחר בבוקר גם  

ניבי ישראל וגם לנועם גונ ן, תעצור את הכל עד שנלבן את הנושא  למנכ"ל 

 הזה ונטפל בזה. 

רוח   מאיה כץ: את  ושיתפתם  באמת  אמרתם  כי  אחד  משהו  עוד  להוסיף  רוצה  אני 

הישיבה שהיתה לנו זה שבסופו של דבר אני מאוד מקווה שבישיבה איתו  

ואסף   התעשתוהם   ואילנה  שענת  ההסכמים  לכל  המשך  וגם  עצמם  על 

איתם   ישבנו  בזמנו  שצריך  הראל  חושבת  כן  אני  זאת  עם  יחד  בישיבות, 

לחשוב ענת, אילנה, אהוד ותציעו רעיונות כמובן למשה לפחות בתמיכה של 

העבודות   את  לעצור  לנו  יהיה  כן  משפטיים  כלים  איזה  לו  חשוב  שזה  מי 

 בהינתן העובדה שהם לא יעמדו בהסכמים שלהם מול העירייה.

נפנה לאותם מנ משה פדלון: ואומר  נגיע לסיכום אני אתבע אני בא  הלים הבכירים לא 

אותם. בסוף החודש אני נפגש עם שרת התחבורה אפשר להציף את הנושא,  

 הנושא הזה גם עומד בסדר היום אצלה.

הכי חשוב זה לא לפחד מצו מניעה להפסקת עבודות עד שינהלו שיח כמו   מאיה כץ:

 שצריך.

ה לבקשה שלי ואני מקווה שיבוא  מאיה סיכמנו שיפנה קודם כל, הוא נענ משה פדלון:

 עד אז הוא לא עושה שום פעולה.



 הקלטה ותמלול  –"חבר" 

הקיר   דרור בן עמי:  ים  נוף  אבל  בנושא  ספציפית  לי  נראית  מאיה  בנושא  שאלה  לי  יש 

 האקוסטי שם האם הנושא הזה מתחבר למה שכבר אצלכם?

מ   משה פדלון: כאמור  מקטע  אותו  זה  גם.  כן  רק    3  –כן,  לנו  נתנו  הם    300קילומטר 

טוב מטר ערב  לכולם  רבה  תודה  שלה.  בהתחייבות  עומדת  לא  המדינה   .

 לכולם.

 -הישיבה ננעלה  -


