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 פרוטוקול

ערב טוב סגני ראש העירייה, מנכ"ל העירייה, חברי המועצה, מנהלים ועובדים  ג'ו ניסימוב:

אורחים נכבדים, מכבודי כולם. אני פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין 

התכנסנו היום לישיבת מועצה שלא מן המניין . מכובדי כולם 6/12/2022היום 

הואיל והחלטתי להרחיב את הקואליציה מתוך דאגה לשמירת כלל 

האינטרסים של תושבות ותושבי העיר הרצליה. אנו נמשיך להגשים את כל 

חינוך,  ערכי החזון שבהם אנו מאמינים ודוגלים, נקדם ונמנף את העיר בנושא

עוד כפי שעשינו עד כה. זה לא סוג שאנחנו תרבות, ערכים, כלכלה, תחבורה ו

עובדים קשה סביב השעון, כולנו, מחברים, חברי המועצה, מנהלים ועובדים 

רי פבעירייה ואנחנו עובדים בנאמנות במקצועיות בכל התחומים וקוטפים את 

עמלנו במעמדים שונים, הרצליה זכתה רק לאחרונה במקום השני ברצף בדירוג 

רשויות. הרצליה מובילה  257והכלכלית מקום שני מתוך  הפיננסיתהיציבות 

אומרת  שנה, זאת 13או  12זה כבר  Aבתחום ביקורת של חברת מעלות, טריפל 

עיריית הרצליה חזקה כמו בנק דיסקונט ובנק הפועלים. אנו בפתחה של 

 5 –תחרות נוספת של המועצה לישראל יפה בה זכינו בשנים האחרונות ב 

הולכים לקבל בשבוע הבא את דגל היופי. התלמידים שלנו כוכבים, ואנחנו 

יחידות במתמטיקה,  5 –ממשיכים להוביל במעמדי הזכאות לבגרות בכלל וב 

אנגלית ומדעים בפרט. מכובדי העתיד בידיים שלנו ואנו נמשיך בכוחות 

מאוחדים לפתח את העיר לבנות עוד בתי ספר, בגליל ים, מתנ"סים, לפתח 

תחבורה ועוד. אני יחד עם כל חברי הקואליציה מאוחדים תשתיות כבישים 
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ומחויבים למען רווחת כלל תושבי העיר, פנינו אל העתיד בלבד אנחנו לא 

עוסקים ברעשי רקע מיותרים תמיד בראש מורם ומבט ממוקד קדימה, 

ממשיכים לפעול בכל המרץ. מכאן אני עובר לסדר היום אחרי הפתיחה שלי 

 בקשה ג'ו.

 1סעיף 

המועצה תתבקש לאשר חדילת כהונתו של מר עופר לוי כסגן בהתאם לסעיף  ' ניסימוב:גו

( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, 4)25

)להלן: "חוק הבחירה"(. זאת בהמשך לביטול האצלת  1975 –תשל"ה 

 . 27.11.22הסמכויות שהוקנו לו כאמור במכתבו של ראש העירייה מיום 

יש לי שאלה טכנית לסדר היום היות וראינו אותו ויש שם סעיפים ברצף אם  איל פביאן:

 אני רוצה לומר כמה דברים לומר אחרי הסעיף הזה?

אחרי שנקרא את חמשת הסעיפים יש לנו זמן עד חצות אפילו מעבר לזה.  משה פדלון:

 , מי נגד? 13? מי בעד? 1חברים מי בעד סעיף מס' 

אני מצטער אני לא משתתף אם זה הצבעה על כל סעיף בנפרד אם זה חובה  אורן אוריאלי:

חוקית לעשות אותה ואין אופציה אחרת אני אקבל את ההחלטות שלי, האם 

 באמת זה ככה פעם ראשונה שלי.

 ד ענת בהרב: כל סעיף בנפרד זה נושאים שונים וכל נושא הוא בפני עצמו."עו

 נמנעים. 3מי נמנע? בעד, מי נגד?  13חברים  משה פדלון:

אני מבחינתי לא נמצא בישיבה הזאת. אני אצא ואולי אני אחזור שרמת  אורן אוריאלי:

 החרפה תרד למה שקורה פה כרגע.

 אם אתה לא רוצה להצביע זה זכותך המלאה אנחנו נכבד אותך. משה פדלון:

לתושבי העיר צריך רלבנטי עוזר  5, 1,2,3,4,5אני אחכה למינויים. אתה אומר  אורן אוריאלי:

 לחשוב על תושבי העיר אל רק לבלף אותם, אז אני אחכה.

 אורן יהיה לפרוטוקול שלא השתתפת בהצבעה. נמשיך הלאה. אהוד לזר:

 .3בעד, נמנעים  13 משה פדלון:

לגבי הצהרת הגזבר לגבי עלות הסגנים אז נבחן הנושא, עלות העסקת שלושת  רוני חדד:

ולעירייה יכולת  2022במלואה בתקציב המאושר הסגנים לרשות מתוקצבת 
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סגנים, בכפוף לתקציב עירייה בשנים  3כספית לעמוד בהתחייבויות להעסקת 

 הבאות.

עו"ד ענת בהרב: אני מאשרת את בחירת הסגנים והאצלת הסכמות שיפורטו להלן נעשו כדין 

 .4/2017בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים, 

 2סעיף 

לבקשת ראש העירייה המועצה תתבקש לאשר חדילת כהונתה של הגב' איה  גו' ניסימוב:

לחוק הבחירה. כמו כן  14פרשקולניק כסגנית ומ"מ קבועה בשכר מכח סעיף 

תתבקש המועצה לאשר ברציפות לכהונתה שהסתיימה, את כהונתה מכח 

לחוק הבחירה, כסגן ראש העירייה בשכר, וכן לאשר המשך האצלת  15סעיף 

מראש העירייה לסגן ראש העירייה, גב' איה פרשקולניק, וזאת הסמכות 

 לחוק הבחירה, בנושא: חינוך ונשים. 17בהתאם לסעיף 

 נגד. מי נמנע? אין נמנעים. 3בעד, מי נגד?  13מי בעד?  משה פדלון:

 3סעיף 

לחוק הבחירה שינוי בהאצלת  17המועצה תתבקש לאשר בהתאם לסעיף  ג'ו ניסימוב:

עיר לסגן רה"ע, גב' עפרה בל, באופן שהחלטת מועצת העיר סמכות מראש ה

תשונה והאצלת הסמכות תהיה בנושא: ספורט, קשרי חוץ,  28.11.18מיום 

 עסקים וכלכלה.

 בעד מי נגד?  13מי בעד?  משה פדלון:

 השאלה היתה בינרית. אהוד לזר:

 .אתה רוצה לדבר על החתול והכלב בוא נדבר על החתול והכלב משה פדלון:

, בעד, נגד ויש נמנע באמצע אפשר להימנע אם זה 1או  0השאלה היתה בינרית  אהוד לזר:

 מאוד מטריד.

 מתנגדים. 3בעד,  13 משה פדלון:

 4סעיף 

על פי הצעת ראש הרשות המועצה תתבקש לאשר את מינוייה של גב' מאיה כץ  גו' ניסימוב:

לחוק הבחירה  14 לתפקיד סגן ומ"מ קבוע לראש העירייה בשכר על פי סעיף

וכן לאשר האצלת סמכות מרה"ע לסגן ומ"מ רה"ע, גב' מאיה כץ וזאת בהתאם 
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 לחוק הבחירה בנושא: תרבות. 17לסעיף 

 .3בעד, מי נגד?  13מי בעד חברים?  משה פדלון:

 יש הצהרה של הגזבר. ג'ו ניסימוב:

 מינויים

לפיתוח הרצליה בע"מ  המועצה תתבקש לאשר את המינויים כלהלן: בחברה ג'ו ניסימוב:

, 31/1/2023גב' עופרה בל תכהן כיו"ר במקום ראש העיר מר פדלון עד ליום 

 ראש העיר מר פדלון יכהן כיו"ר.

 אני לא רוצה להיות שם. אני מבקשת להוריד מסדר היום. עופרה בל:

 שורה אחת ושורה שתיים יורדים מסדר היום. אהוד לזר:

מר עופר לוי וד"ר דרור בן עמי, ימונו כחברים מר דורון תסתיים כהונתם של  גו' ניסימוב:

 דבי ומר יריב פישר.

 בעד. 15מי בעד חברים? מי נגד?  משה פדלון:

 אני רוצה שתחזרו רגע בחברה לפיתוח בע"מ גב' עופרה בל.  עופרה בל:

 .3רק סעיף  אהוד לזר:

 הבנתי תודה. עופרה בל:

 אני גם בעד. איל פביאן:

בעד. בחברה לפיתוח התיירות וחוף הים המרינה, בחברה לפיתוח התיירות  16 גו' ניסימוב:

, גב' 22/2/2023וחוף הים המרינה ראש העיר מר פדלון יכהן כיו"ר עד לתאריך 

, תסתיים כהונתו של ד"ר דרור בן עמי, 23/2/23 –מאיה כץ תכהן כיו"ר החל מ 

 תמונה כחברה גב' מאיה כץ.

 .3מי נמנע? אין, מי נגד?  בעד, 13מי בעד?  משה פדלון:

מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש הרצליה בע"מ בריכת נורדאו תסתיים  ג'ו ניסימוב:

, מי נמנע? מי 13כהונתו של מר עופר לוי, תמונה כחברה גב' פזית בכר. מי בעד? 

. תודה רבה. החברה לאומנות ותרבות בע"מ גב' מאיה כץ תמונה כיו"ר 3נגד 

העיר מר משה פדלון, תסתיים כהונתו של מר עופר לוי ימונה במקומו של ראש 

אין נגד. זה פה אחד.  16כחברים גב' פזית בכר ומר יריב פישר, מי בעד? 

העמותה למען גילאי הזהב בהרצליה בית ההורים עמותה רשומה, ראש העיר 
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מר פדלון יכהן כיו"ר במקום איה פרשקולניק, תסתיים כהונתו של מר עופר 

תודה רבה.  3מי נגד  13ונה כחברה גב' פזית בכר, מי בעד? מי בעד? לוי תמ

החברה העירונית למתנ"סים ומרכזים קהילתיים תסתיים כהונתו של מר עופר 

, אין נמנעים. עמותת בני 3מי נגד?  13לוי, תמונה כחברה גב' מאיה כץ מי בעד? 

מר עופר לוי,  הרצליה גב' עופרה בל תכהן כיו"ר העמותה, תסתיים כהונתם של

 רשטיין ועו"ד קרין שדה, ימונו כחברים.ו, מר טל בתעו"ד משה בנד

 )משה פדלון ומאיה כץ יוצאים החוצה(

ימונו כחברים מר ארי שטיינברג, גב' תמי גרוסמן. עמותת בני הרצליה גב'  ג'ו ניסימוב:

עופרה בל תכהן כיו"ר העמותה, תסתיים כהונתם של מר עופר לוי, עו"ד משה 

רשטיין ועו"ד קארין שדה, ימונו כחברים מר ארי שטיינברג גב' ו, מר טל בתבנד

תמי גרוסמן וגב' שירי רפפורט, המינוי בכפוף לאישור הועדה לבדיקת מינויים 

במשרד הפנים בהתאם לתקנות העירייה, נציג העירייה בתאגיד העירוני 

 .4נגד  13. מי בעד? 2006 -תשס"ו

 יבי של ההחלטה הקודמת ישתנה. המקור הנורמט אהוד לזר:

 עו"ד ענת בהרב: זה לא תקנות העיריות יש תקנות של מינוי הדירקטורים.

 זה יתוקן בהתאם לנורמה.  אהוד לזר:

 )משה פדלון ומאיה כץ נכנסו(

וגאווה, גב' פזית בכר תכהן כיו"ר הועדה במקומות של מר  סובלנות שוויוןג'ו ניסימוב: ועדת 

 עופר לוי, מר עופר לוי ימונה כחבר.

 עו"ד ענת בהרב: אפשר להצביע על כל הועדות יחד אין שום בעיה.

 אין לכם התנגדות נכון להצביע על הכל ביחד?  אהוד לזר:

 אין בעיה חוץ מועדת ביקורת. איל פביאן:

 נשאיר אותה להצבעה עצמאית. ועדת ביקורת אהוד לזר:

וגאווה, ועדת נוער צעירים, ועדת קיימות, ועדת איכות  ועדת שיווין סובלנות ג'ו ניסימוב:

סיבה, ועדת הנהלה, ועדת משנה להקצאת קרקעות, ועדת נגישות מי בעד? מי 

נגד? תודה רבה. ועדת ביקורת מר יריב פישר ימונה כיו"ר במקומה של גב' 

 ד? מאיה כץ, מי בע
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 פה אחד.  אהוד לזר:

סגנית ראש העירייה הממונה על הספורט גב' עופרה בל תשמש כיו"ר מנהלת  משה פדלון:

הקמת ארנה הרצליה, אולם ספורט, הוא אולם ענק הכי גדול באזור השרון 

מדובר על רגע התכנון, פרוגרמה, ביצוע, בניית אולם ₪, מיליון  250בתקציב של 

 עד לגזירת הסרט.

 ₪.מיליון  5, 4זאת שהגיעה לגרעון של  פישר:יריב 

 תודה רבה.מי בעד חברים? מי בעד  משה פדלון:

 אין צורך להביא את זה להצבעה זה נאמר זה היתה הודעה. זה בנוסף לצורך. אהוד לזר:

ביום שני אנחנו פותחים בעיר הרצליה מוזיאון על שם אלי כהן ז"ל, כולם  משה פדלון:

מוזמנים וזה כבוד וגאווה לעיר הרצליה שמכבדת את הגיבור שלנו האיש שלנו, 

אתם מוזמנים בשעה תשע כולנו להעניק אזרחו כבוד לתושב העיר, נשיא 

 המדינה בוז'י הרצוג.

דכן אותנו כדי שנדע לשמור לכם מקומות כמובן כולם מוזמנים נבקש רק לע אהוד לזר:

 בכל המקומות שנהייה בהם.

אני רוצה מספר דקות קצרות לומר כמה מילים, אני אשתדל להיות מאוד  איל פביאן:

תמציתי אני הצבעתי נגד רוב ההחלטות פה, מסיבה אחת גורפת של התנגדות 

האלה.  לכל המהלך הזה שנעשה פה שבגללו התכנסנו פה ונעשו כל המינויים

שנות כהונה  4אנחנו נמצאים פחות משנה לפני בחירות מוניצפאלית אחרי מעל 

בקדנציה הנוכחית של ראש המועצה של המועצה, אחרי מערכת בחירות 

שנים האחרונות.  4.5קודמת שהיו בה התמודדויות ונאמרו בה דברים, ואחרי 

שיכו אני מבין שזה מצחיק זה בסדר תמשיכו לצחוק השאלה, השאלה תמ

לצחוק זה בסדר השאלה אורן, תן לי, אורן תן לי לסיים, שניה ירון אתם רוצים 

 100לסיים, שניה תנו לדבר אחד, אחד וזה יהיה מסודר. אני לא בטוח שמעל 

ומדברים אחרים  אלף תושבים בהרצליה צוחקים כרגע מהדברים האלה

להצטרף  שנעשים פה. יש מצבים שבהם אופוזיציה במערכת ציבורית צריכה

לקואליציה יש מצבים כאלה, מנחם בגין עשה את זה בששת הימים שמדינת 

ישראל היתה באיום גדול יש מצבים קיצוניים כאלה שזה קרה בישראל זה 
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קורה בעולם, אנחנו מבינים שכנראה יש איזה איום דרמתי על העיר הרצליה 

שנים  4.5אחרי  שגב' מאיה כץ ואדון פדלון יודעים עליו ואנחנו לא, שגרם לכם

שאתם השמעתם פה בקול מאוד גדול וגלוי מה אתם חושבים אחד על השני, 

כולל לא רק שניכם כולל אנשים אחרים פה, עם ביקורת שחלקה היה חמור 

מאוד בנושאים של יושרה, של מנהל ציבורי תקין, של ביקורת על יו"ר החברה 

 –היתה פה הצבעה ש לתיירות, ודברים אחרים רק לפני שבועות לא ארוכים 

, הסמכויותיחברי מועצה הצביעו בעד הדחה של סגנית ראש עיר ונטילת  10

ועכשיו, עכשיו זה בסדר, זה בסדר אתם תקשיבו אתם לא צריכים לענות אני 

 את התשובות יודע אני לא מצפה לתשובות רציניות, 

 לטענות שלך.אתה תקבל תשובה מאוד רצינית אני מתייחסת מאוד ברצינות  מאיה כץ:

נהדר אני רואה את הפרצופים מולי ואני יודע, אם תרצי להשיב לי זה מצוין.  איל פביאן:

אני אומר לכם דבר פשוט, אתה אדוני ראש העירייה ועירית הרצליה עושים 

הרבה דברים טובים בעיר, עושים הרבה דברים טובים בעיר, לא פעם ראשונה 

צביע הרבה פעמים בצורה עניינית על ואני אומר את זה הרבה פעמים ואני מ

דברים טובים שאתם עושים, ועיריית הרצליה זה גוף גדול וחשוב שמגלגל 

הרבה כסף והרבה פרויקטים לציבור בהרצליה ובכל האזור וגם להרבה 

תושבים במדינה. אבל ברור שאתה צריך גם קואליציה מתפקדת בשביל 

כללים של התנהלות ציבורית להמשיך לעשות זה גם ברור אבל יש איזה שהם 

סבירה, הגיונית, מקובלת שבה עושים את הדברים האלה, אם היינו בתחילת 

קדנציה אחרי מערכת בחירות זה בסדר, אם היה איזה שהיא סיבה דרמתית 

באמת שאנחנו לא יודעים עליה למהלך כזה דרמתי זה גם בסדר, מה שאתם 

זרחות בבתי ספר ובחטיבות עשיתם פה היום זה מהלך של ילדים שלומדים א

איך שמתנהגים נבחרי ציבור, איך שמתנהלת  - ביניים זה דוגמא גרועה מאוד ל

מערכת ציבורית היינו יכולים לקבל את זה אם הגב' כץ וחברי הסיעה שלה היו 

שנים האחרונות, היו מצביעים על הרבה  4 –אופוזיציה הרבה יותר רגועה ב 

נהלות שלכם היא נהדרת והיו באופוזיציה דברים בעד, היו מסכימים שההת

מסיבות כאלה או אחרות, כל העיר הרצליה ראתה, שמעה וקראה מה הם 
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חושבים על מה שקרה פה בשנים האחרונות. זה לא שאנחנו בתחילת קדנציה 

ידוד מערכות ששנים קדימה אתם עושים  5 –ידוד מערכות ל ששעכשיו עושים 

ולכן  המוניצפאליתל מערכת הבחירות לתקופה של כמה חודשים עד שתתחי

אני עכשיו מסיים לכן אני הצבעתי נגד כל המהלכים האלה למרות שאין לי 

שום דבר נגד זה שגב' איה פרשקולניק תנהל את החינוך בעיר והיא יודעת את 

זה, אבל כל מה שהיה חלק מהמהלך הזה אני נתתי את זה כדוגמא אחת אני 

אני אגיד לך אני מאחל הצלחה לעיר הרצליה, הצבעתי נגד, ומה אתה רוצה ש

מאחל הצלחה לעיר הרצליה אני רק מאחל גם לתושבים בהרצליה ולתלמידים 

איך  - של בתי הספר שלה ותנועות הנוער שלה שהם יקבלו דוגמא טובה ל

, לשתול עצים בנייניםמתנהלת מערכת ציבורית כי לא הכל, לא הכל זה להקים 

 יש עוד כמה דברים חשובים בחיים.ולעשות שבילי אופניים 

אני אתן לך תשובה קצרה אני הצלחתי ואני גאה בזה להגדיל את תנועות הנוער  משה פדלון:

 בתוכם מאוד ילדים עם צרכים מיוחדים. 4000 –ל  950 –בעיר מ 

 דוגמא טובה? ואתה חושב שאתה נותן להם איל פביאן:

 מצוינת. משה פדלון:

שנים האלה וגם כשהיה  4 –מצטרף אליך ואנחנו באמת גם ב  קודם כל אני יריב פישר:

קשה כשעשיתם דברים טובים קיבלת מחמאות ושלא עשית דברים טובים 

קיבלתם את הביקורת ולך תמיד היה קשה כל ביקורת ואני מקווה מאוד 

שמאיה בעניין הזה כן איפה שהוא תרגיע וכן תסביר שביקורת היא עניינית 

יכולים להיות אחרות ואני מקווה מאוד שזה מה שיהיה  וישיבות המועצה גם

ואני באמת מכל הלב מאחל לכם בהצלחה, אני חושב שגם מאיה כתבה חלקו 

נכון, אפשר להגיד גם את הדברים האלה אנחנו לפני תקופה קשה, מאוד, מאוד 

קשה מבחינת התושבים החילוניים במדינה הזאת, יש גל מאוד עכור שמגיע 

ביני לבין מאיה שאני חושב שאי אפשר להסתיר את האמת  לפנינו ההבדל

ואתם לא תצליחו להכחיש וזה לא יעבור האי אמון ביניכם לא ישרוד, האי 

אמון בין הצדדים לא יחזיק, ומהר מאוד העסקה הזאת תתפוגג ותעוף, ואנחנו 

נחכה למאיה כאן באופוזיציה אני מקווה, ואם לא ריק לא נשאר ריק ויהיה פה 
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ם אחרים. ההסכם כתבתם כאן הוא אפילו הוא די מצחיק תקראו אותו אנשי

אתם עופרה תכהן עד זה, ראש העיר אחראי לכאן היא תחליף אותו משם, היא 

תקבל אולם ספורט זה לא עובד זה לא מחזיק מים זה מה שקורה עכשיו כמו 

שאתם רואים בממשלה, כל ההסכמים העקומים האלה המתאם יגיע משם 

גיע מפה, זה לא יעבוד הציבור לא יקנה את זה, הציבור לא טיפש והאלוף י

פשים יבינו בדיוק מה קורה יובגלל זה אני חושב צריך לנשום איל אנשים לא ט

לגבי עופרה בל יש גבול לציניות אתה הרי החבאת את  פה והבחירות בפתח.

ם הדו"ח ביקורת שהיה בבני הרצליה שירי גם החביאה את הדו"ח הזה ביחד ע

כולם, הדו"ח הזה יצוף עכשיו, הוא יעלה עוד פעם יש גבול לציניות אי אפשר 

לשים במערכת שאחראית על אלפי ילדים בבני הרצליה להחזיר את מי שאתה 

₪ מיליון  5הוצאת בגלל הגרעון שהיה שם בדו"ח ביקורת ההזוי שהיה שם, 

שאנחנו כיסינו כל אחד פה ₪ מיליון  5ציה הקודמת שלה שם, נעלה לנו הקד

מהכסף שלו, את הריקבון שהיה שם, דו"חות ביקורת הזויים שהיו שם ועכשיו 

היא מקבלת פרס היא חוזרת לשם, עופרה זה רחוק מלהיות אישי אני שם, אני 

נמצא שם מה לעשות עשית שם עבודה כל כך רעה, ואת חוזרת לשם ועכשיו 

פרויקט לדעתי זה הזוי כל ההסכם הזה ₪ מיליון  250מתנה של  מקבלת

אבל בשם תושבי הרצליה שיהיה  הפוליטיקמבחינתי הוא חבל שהוא קרה זה 

 לכם בהצלחה.

 גם אתה גידלת בני נוער לשתייה וסמים. משה פדלון:

 אני חושב שהייתי די ממלכתי עכשיו אם אתה יורד לבני נוער אז סבבה. יריב פישר:

 ולשאול מי מנהל את הישיבה. האופוזיציהאני רוצה להיכנס לכיסא של  אורן אוריאלי:

 אני. משה פדלון:

 כי הגברת כץ מפעילה פה מי מדבר ומי לא מדבר.  אורן אוריאלי:

 אנחנו מנהלים בשותפות. מאיה כץ:

זה  אני רוצה לשאול אפילו שאלה טכנית ושזה יהיה לפרוטוקול בבקשה האם אורן אוריאלי:

 הסכם יחידי שפרסמתם כי אם זה לא אני בטוח שכולם מבינים מה המשמעות?

 זה ההסכם היחידי. מאיה כץ:
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וזה משווה לך יתר אמינות שאתה מסתכל לי בעיניים. אתה אשכרה הורדת  אורן אוריאלי:

את המשקפיים כדי להראות שאתה אמין בתשובה שלך, אתה לא חושב שיש 

באמת אני שואל אותך הורדת את המשקפיים בצד איזה שהוא גבול לציניות 

 הדרמתי הזה.

שאלת שאלה קיבלת תשובה, עם כל הכבוד אליך אורן אתה לא מנהל את  מאיה כץ:

 הישיבה, אתה לא מנהל את הישיבה.

מית אני באמת שואל אותכם ברצינות ובשביל זה הגעתם לפוליטיקה המק אורן אוריאלי:

איתכם לזה הגעתם, לזה פיללתם  אתם אנשים נחמדים יצא לי לדבר

לסיטואציה הזאת, יונתן אני יודע מה אתה מרגיש כרגע האמן לי אבל באמת 

 תגידו לי.

 שנים במועצה הזאת לא שתלת בעיר .. 4רק להגיד לך אורן אתה  משה פדלון:

אל תתחיל שאני התחלתי באגף אם אתה מדליק אותי לדבר על זה, יהיה לך  אורן אוראילי:

ם אתה יודע באיזה אגף התחלתי, ואתה יודע עוד מעט כולם ידעו, כולם לא נעי

סיתי לעשות משהו בעיר הזאת ייודעים הוא העז לדבר על השנה הראשונה שנ

באגף אני באמת מחזיק את עצמי כרגע, אשכרה שאל אותי כרגע, אני עומד 

בפני עצמי, הוא שאל אותי, מה עם המנכ"ל הקודם גם אותו אתה .. בזמן 

הקרוב אתה מעז לדבר על המנכ"ל הקודם, אתה דיברת על המנכ"ל הקודם 

אחרי מה שעשיתם לו, אגף תנו"ס והמנכ"ל הקודם אתם מעזים לדבר על זה 

 אין לכם בושה. איפה הבושה שלכם.

 תעשה גילוי נאות עד הסוף. אהוד לזר:

ן ישבתי פה לא אני רוצה להגיד מילה אני ישבתי פה אני חדשה סביב השולח גלילה יבין:

שלך ראש  בקואליציהמעט שנים ביציאה והסתכלתי בדלתות המסתובבות 

העיר, שמעתי הרבה אנשים אומרים שאני יכול לשנות מבפנים דברים ישתנו, 

יש פה שלושה שאמרו את זה ולא נמצאים פה היום אולי בגלל הבדיחה או 

דעת לא עשינו הבושה, יש פה אנשים אחרים שיושבים פה סביב השולחן לא יו

ישיבה חגיגית על החזרה של אלעד צדיקוב לתוך הקואליציה אולי כדאי לעשות 

גם על זה ישיבה לאור הדיבורים פה על ליברליות ועל הגנה על האינטרס 



 הקלטה ותמלול –"ֶחֶבר" 

 

12 

החילוני וכו' וכו אולי שגם על זה נעשה ישיבה חגיגית ונצלם לכל תושבי העיר, 

ין אומרת על חנוכה מה שאני אומרת נאום חגיגי. אני אמרתי על חנוכה ואני עדי

על חנוכה שאנחנו נחגוג פה בהרצליה את חנוכה כמו שאנחנו אוהבים לחגוג 

את חנוכה ולא כמו שמספר אנשים מצומצם שלא מיושר עם הערכים שלנו 

חלת לכולכם הצלחה כי הצלחתכם היא ארוצה שנחגוג אותו. אני בכל זאת מ

ובד ברמת המדינה לא בהכרח יעבוד הצלחת העיר, אנחנו מה שנקרא, מה שע

ברמת העיר, לדעתי לא יעבוד, תושבי העיר בהרצליה יודעים בדיוק איזה 

ערכים הם רוצים לקדם ומה חשוב להם ובכל זאת זמן קצר לפנינו וזה הנחמה 

 שלי יהיו בחירות עוד מעט והם יוכלו להגיד את דברם.

 שלי.אני מקבל בברכה את השכנים החדשים  צבי וייס:

תראו ערב טוב לכולם והזמנו חברים שלנו ואני רוצה להגיד לכם תודה  מאיה כץ:

שהגעתם זה חשוב לנו, וההחלטה היא החלטה מורכבת, אין עוררין על כך 

ישבנו באופוזיציה היו בינינו מחלוקות, היו בינינו ויכוחים נאמרו גם אמירות 

ו האמת וכך זה היה. מורכבות ואמירות קשות וזה לא סוד, זה לא סוד, ז

לפעמים צריכים לדעת גם להתעלות מעל זה ואני חושבת איל שזה השיעור 

החינוכי הכי חשוב והנכון כשיש איזה שהיא סיטואציה שתיכף נדבר עליה, 

צריך לדעת לדבר על הדברים כפי שמשה ועשינו בשבוע האחרון לראות אם 

נסות לייצר איזה ניתן לפתור את המחלוקות כפי שאתם תראו בהמשך, ול

שהוא תהליך של עבודה ושל שיתוף פעולה בשותפות מלאה למען הצלחת 

תושבי העיר, העיר הרצליה שאגב אני חושבת שכולנו פה נמצאים בגלל אותן 

נסיבות, כל אחד מייצג ציבור מסוים והציבור הזה בסופו של דבר בחר בכל 

טרות אחד ואחד שנמצא פה בחדר הזה בשביל לקדם איזה שהם מ

ואידאולוגיות ומדיניות ובסופו של דבר שאנחנו ראינו שנוצרה איזה שהיא 

הזדמנות, נוצרה מחלוקת בין ראש עיר לסגן במחלוקת הזאת היתה תוצאה 

אשר היתה ורק אז החל השיח בין משה לביני, דיברנו על הרבה מחלוקות שהיו 

שכונות שאגב לנו בין אם מדובר על שוברי הגלים, בין אם מדובר על מספר 

אותם חברי מועצת העיר שניסו לפני שניה לנסות להלבין את פניהם ברבים, 



 הקלטה ותמלול –"ֶחֶבר" 

 

13 

הבינו שהם יכולים לבנות שם תכניות נהדרות תכניות טובות ולקדם תהליכים 

ולקדם דברים, זה לא קל, לא למשה ולא לי, אבל אתם יודעים מה זה מנהיגות 

ו היום עדים למערכת זה גם לקחת החלטות אמיצות וזה להבין שאם אנחנ

גלילה  באופוזיציהחינוך במדינת ישראל שמתפרקת לחתיכות אז לא נשארים 

שולפים ציפורניים נכנסים לקואליציה ומטפלים בנושא שחשוב, כשאנחנו 

מבינים שיש לנו ממשלה כמו שאמר אגב יריב שהולכת לקחת אותנו למקומות 

כן אז לפעמים צריך לדעת שבטח לא אתם ובטח לא אנחנו יכולים לתמוך בזה, 

והיא  האופוזיציוביקורת של  לגיטמיתלקבל גם ביקורת ציבורית והיא 

ואולי גם מאוכזבים בדרך ואולי כמה אנשים שהתפוצצה להם הבועה  לגיטמית

הפוליטית של עצמם גם זו אפשרות אבל זה בסדר גמור, לקחנו את ההחלטה 

לגבי כל התהליכים  יתשכלתנהזאת באמת בשום שכל בצורה מאוד, מאוד 

שקורים. רק אני אתן לכם דוגמא פשוטה, שאגב דוגמא שהיתה פה מחלוקת 

שנים כל הנושא של חזית חוף הים ושוברי הגלים,  3.5אין סופית במשך כמעט 

ישבו יונתן ומשה שעות הם ישבו בשבוע האחרון הרבה מאוד שעות כדי לנסות 

ים ביניהם אתם יודעים מה היו להבין, ולנסות לראות ולהבין מה היו הפער

הפערים ביניהם? תקשורת, תקשורת כי בסופו של דבר, אנחנו הצלחנו להגיע 

 להבנה יונתן יכול להוביל. הקשבנו לכם בסבלנות תקשיבו גם אתם. 

 אני אתן לך לסיים ואני אשיב לך אחר כך. איל פביאן:

אתה לא תשיב לי. אמרתי לך שאני יושבת פה בקשב ובשיא הרצינות כתבתי  מאיה כץ:

את הנקודות שדיברתם ואני חושבת שזה מעיד על קשב רב לכל מה שאמרתם. 

עכשיו יהיו פה תהליכים ויהיו פה החלטות ואני אשמח שתצביעו בעד, וזה גם 

נו בסדר שתצביעו נגד, ואתם תעשו את העבודה שלכם כפי שגם אנחנו כול

מצאנו לנכון לעשות אותה, בתקופה האחרונה. זה הכל, אבל בסופו של דבר 

אתה שואל מה קרה, ואיזה משבר קרה, אני עונה לך בשאלה רטורית איל אני 

אני עונה לך בשאלה רטורית,  מניחה שאתה מבין מה זה שאלה רטורית ולכן

ע מי הוא בסופו של דבר ישבנו הצדדים דיברנו על הדבירם לפעמים אתה יוד

מנהיג? אדם שיודע לשים גם את העבר וגם את השיח האגרסיבי והקשה, אגב 
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הלוואי, הלוואי שגם בממשלת ישראל ידעו להביא ממשלת מרכז ולא איזה 

שהיא ממשלה שהיא קיצונית אגב זו דעתי האישית, ואני מ ייחלת לזה, יכול 

תם תבואו להיות שימים יגיעו וגם אנחנו נשב כולנו בקואליציה גם א

גדולה, בסופו של דבר אני די בטוחה שאם  לקואליציה ונהייה בקואליציה אחת

הייתם הולכים חזרה לציבור שלכם ושואלים אותו ואנחנו אגב עשינו את זה 

ויעידו הרבה אנשים שנמצאים פה כי הם היו חלק מתוך התהליך הזה ושאלנו 

נים ושעושים, היה והתייעצנו הציבור רוצה אנשים שנמצאים מבפנים ושמש

תקופה שהתנאים לא הבשילו לא הבשילו משני הצדדים לא של משה ולא שלי, 

זה לא סוד לדבר על זה, בטח בוודאי אחרי מערכת בחירות שהיתה מאוד 

בוודאי שהתנאים לא יכולים להבשיל, הבשילו כרגע  ואגרסיביתמורכבת 

ל זה אנחנו אומרים התנאים, הגענו לשיח שהוא של שותפות מלאה של שנינו וע

קודם כל לכולנו בהצלחה, למשה גם החלטה אמיצה ומורכבת גם לנו החלטה 

מאוד לא פשוטה, בסופו של דבר שמנו את הדברים בצד ואנחנו יוצאים לדרך 

 משותפת, שיהיה לכולנו בהצלחה מבחינתנו הישיבה ננעלה.

 -הישיבה ננעלה  -
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