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 פרוטוקול

 אישור פרוטוקול .1

 לא התקבלו הערות על כן הערות מתקבל. 66אישור פרוטוקול  ג'ו ניסימוב:

 עדכון רה"ע .2

ערב טוב, ערב טוב סגני ראש העירייה, חברי וחברות מועצת העיר, מנכ"ל  משה פדלון:

ומנהליה קהל נכבד ערב טוב לכל הנוכחים. על רקע הכוונות העירייה 

המסתמנות של ממשלת ישראל בדבר תיקון החוק האוסר על הפליה אני 

אומר כאן בישיבת המועצה עד כאן. עיריית הרצליה מסמנת כאן הערב קו 

אדום חד וברור, כאן בהרצליה אין ולא יהיה מקום להפליה, לגזענות 

מש בכל הכלים שיש לנו ובכל הסמכויות שיש לנו ולשמחת חינם. אנו נשת

כרשות עצמאית למנוע זאת. הערב אני מודיע כי העירייה לא תעניק רישיון 

עסק לבעלי עסק ומסחר בעיר אשר יפלו אנשים בעיר על רקע דת, גזע מין או 

יה מינית. גם במערכות החינוך במוסדות הציבור, בארגונים החברתיים ינט

היה האדרה של שום מגזר ושל שום אדם. אני אישית והקהילתיים לא ת

תנועות הנוער החינוך של באפעל שבתי הספר שלנו בכיתות בגני ילדים ו

לערכים ולאהבת הארץ. מי שינסה  לפלורליזםילדינו ימשיך להיות חינוך 

לפגוע בדרכינו זו יגלה שבעיר הרצליה עיר איתנה כמו שלנו לא מכבים כל 
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הרצליה עיר שווה לכולם, עיר דוגלת בערכים של כך בקלות את האור. 

סובלנות אהבת אדם וכבוד הדדי לא אתן לאף אחד לפגוע בצביון של העיר. 

 לסיום כל ישראל ערבים זה לזה.

ראש העיר אני מצטרפת לאמירה מאוד, מאוד חשובה הזאת הייתי שמחה  ינאי:-אורן דנה

אותו משקל שכל מי אם ניתן להוסיף גם נושא של תמיכות ועמותות על 

שמפלה על רקע של דת, גזע, מין מגדר העירייה לא תתמוך בו ולא תאפשר 

 לו פעילות בעיר.

אני מקבל לחלוטין. אני אמשיך בסקירה שלי ביקור נשיא המדינה בעיר  פדלון: משה

, הנשיא קיבל 12/12/22 –הרצליה. נשיא המדינה היה אורח העיר הרצליה ב 

עיר הרצליה בהשתתפות חברי המועצה ובכיר כאן אזרחות כבוד של ה

העירייה, הנשיא לאחר מכן חנך את קריית החינוך על שם אבא שלו חיים 

. הנשיא וראש הממשלה המיועד 408הרצוג מ ה שאנחנו קוראים לו מתחם 

חנכו את המוזיאון הלאומי על שם אלי כהן בבניין העריייה הישן, ובאירוע 

סד לשעבר והיה אירוע מאוד מרגש. הזה השתתפו עשרות בכירי המו

האירועים היו מכבדים ומכובדים והערכת תודה לכל העושים ב מלאכה, 

יה , ימנכ"ל העירייה, גו', אפרת צרפתי ששון מועלם, לשכות ראש העיר

מנכ"ל העירייה, דוברות העירייה, מנהלת בית ראשונים, אגפי העירייה 

קשה בנושא הביטחון, תנו"ס תב"ל, שאיפ"ה, נמצא פה עוז ובועז שעמלו 

יון העירוני בשני מופעים וגם... היה מאוד, מאוד ורבטרסנולקוואגף החינוך. 

מכבד ותודה לכם. חגיגות חנוכה היו במרכז העיר בהשתתפות אלפי תושבים 

בעיקר ילדים, גם במרכז העיר גם בהיכל העיר, כאן ברכות והערכות לאגף 

יחד עם מרכז התיאטרון וידה, אותו  תנו"ס, למנכ"ל שהוביל את החגיגות

יש גופים שקיבלו ₪  40הצגות לילדים במחיר זול של  14תיאטרון וידה הריץ 

ילדים  22מהמרכז כרטיסים בחינם, לדוגמא המרכז לאלימות במשפחה, 

קיבלו כרטיסים ישירות מהם, וגם חולקו כרטיסים כמו שאני יודע ביד 

 ם אינה משגת.התשעה ובנווה ישראל. יש משפחות שיד

 עדכוני מנכ"ל .3

ירועים רבים באמת אבנוסף לאירועי חנוכה, היו גם אירועים בקהילות  אהוד לזר:

עשרות אירועים בכל רחבי העיר. ביום החמישי הקרוב יהיה לנו פסטיבל יין 
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עם מופע של ... בנאי, ופתחנו לפני שבועיים את מרכז פלוטו זה מרכז פעילות 

של הגדה וגם של בני הרצליה בגליל ים שנותן מענה ושירות לכל העיר. תחום 

צוין יום הזכויות הבין לאומי לאנשים עם מוגבלות,  6/12 –הועדות אז ב 

וגבלות בשיתוף הואר בניין העירייה וגם ... מודעות לתעסוקת אנשים עם מ

הפיס והשלטון המקומי. התקיימו הרצאות לסדנאות במרכז הספר 

במרכזים קהילתיים ובספריות, גם במרכז העיר. ועדת נגישות כמעט ... 

גלגלים שם עובדים נכנסו לעולם של אנשים עם מוגבלות. אירוע דגל 

העובדים התקיים אתמול במעמד ראש העירייה היו שם עובדים עם ... כל 

חד מהסיפור שלו. בתחום התכנון העירוני העירייה זכתה בקול קורא של א

הרשות להתחדשות עירונית לקידום התחדשות עירונית ביד התשעה, 

במקביל הגענו להסכם אישור עם היזמים שזכו במכרז שבוטל זה אומר 

 שהשכונה הזאת תוקם מחדש.

 אתה אומר שהגעתם להסכם עם החברה? איל פביאן:

 נכון יש שתי חברות י.ח דמרי וגלס ישראל. והגענו עם שתיהן להסכם.  אהוד לזר:

 זאת אומרת הם ממשיכים בפרויקט? איל פביאן:

אני אשאיר את זה  לא. אני לא יודע אם אני יכול לדבר על הסכם הפשרה. אהוד לזר:

לועדת המשנה. זה אומר שהחסם מאחורי התכנון שם הוסר וזכינו בקול 

משלתית והשכונה תתוכנן יחד עם הרשות בצורה קורא של הרשות המ

ההסכם שחתמנו עם רשות מקרקעי ישראל העיריה  טובה. בעקבות

באמצעות החברה לפיתוח הרצליה ומנהל הנדסה תחל בתכנון של פרויקטים 

, אמור להיות הרב מכר, 20משמעותיים קריית שחקים, הגשר מעל כביש 

ונה מיקום ... העלאה בתחום מכונה גליל ים ג', שעבר לאחר 1068תמ"ל 

בפעילות שנמצאת שם של אגף  התפעול, שיפוצים במשרדי לב העיר ובכלל

הם נמצאים לקראת סיום ותוך שבועיים הם ימסרו. המנהל נערך  הרווחה

לפתיחת עונת הרחצה. במסגרת מוכנות העירייה לשעת חירום נערך תרגיל 

... לעבודת מטה מן הגדול של פיקוד העורף במסגרתו תרגלנו תהליכים 

השונים. תרגיל זכה להצלחה רבה ולהערכה מצד הגורמים המתרגלים. אגף 

תפעול קידם תהליך איסוף פסולת אלקטרונית על ידי תאגיד מים, התאגיד 

 .1/23יחל עבודתו בחודש 
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זה גם נושא חשוב לי לפחות מה זה אומר אקט כללי יופי יש תאגיד הוא  איל פביאן:

יסוף ישתפרו, המקום ישתפר, התושבים יוכלו להביא יותר יתחיל השעות א

 פסולת?

סיימנו לרסס את כל הדקלים בעיר למניעת ... וכן סיימנו לטפל בעצי האורן.  אהוד לזר:

במהלך החודש האחרון שודרג .. ברחבי העיר בטח ראיתם עוד לא קיבלנו 

ה קומפלימנטים מאיל. המנהל החל לבצע בפועל את כל שדרוג המדרכ

המערבית של שדרות אלי לנדאו, פרויקט מאוד, מאוד משמעותי, אנחנו 

מקווים לסיים לפחות חלק משמעותי עד פתיחת עונת הרחצה, נצבעו 

הצירים הראשיים בעיר, והמנהל ערוך עם כל הצוותים למענה לאירועי 

 הסערה.

 שאילתות .4

והסכמות בין סיעת מר איל פביאן, הנושא הוא הסכמים  1שאילתה מס'  ג'ו ניסימוב:

חזון וסיעת קהילת צעירים וסביבת נטו, האם ישנם הסכמים כלשהם או 

הסכמות מחיבות כלשהם בכתב או בעל פה בסיעת חזון בניסיון או בקהילת 

צעירים וסביבת נטו ונשיהם מלבד ההסכם הקואליציוני אשר הועבר אלינו 

 כחברי מועצת העיר? התשובה היא לא.

את השאלה הזאת כדי שתהיה  י לא הופתעתי מהתשובה ואני שאלתיטוב אנ איל פביאן:

טיוטה רשמית עם תשובה רשמית כמו שאילתה בעירייה. אין לי איזה 

שאלה, מהותית כרגע, אני מקווה שלא יהיו לי גם בעתיד אבל יש סביב 

 ההסכם הזה וסביב החילופיים האלה וכל מיני דברים שקצת לא ברורים.

 דיר את זה רכילות.בוא תג שמה פדלון:

זה החלק השני שהתכוונתי אליו יכול להיות שזה רק רכילות אתם  הרכילות איל פביאן:

יודעים את האמת את זה אנחנו נראה אם זה רכילות אז זה רכילות אבל אני 

לא התכוונתי בפתיח שלי דווקא לזה יש כל מיני דברים בחילופים 

בדירקטוריון שבן אדם מתנה לחודשיים, שלושה עד שמתחלפים יש שני 

 בחברות עירוניות שהצ'רמנית מתחלפת,  התפטרויותמנכ"לים שהגישו 

 אני רק אספר שעדי זיו נשארת בתפקיד, אתה גם אישרת את זה. מאיה כץ:

 נכון אני חבר בשני הדירקטוריונים אני מעודכן. איל פביאן:

 זה קרה בימים האחרונים.  מאיה כץ:
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שכתוב  אם אתם אומרים אתם טוענים בעצם בתשובה שלכם שרק מה איל פביאן:

 בהסכם הועבר אלינו, זה ההסכמות ותו לא?

 נכון. מאיה כץ:

 למה לקחתם את החודשיים שלושה האלה לחילופים לחברות מה? איל פביאן:

זה לא רלבנטי להסכם זה היה חלק מנושא המחלוקות שהיו בינינו ואין צורך  מאיה כץ:

 שנפרט לכם את זה, אתה רוצה אני אפרט לך את זה.

 את אומרת שזה לא קשור להסכם פוליטי זה קושר לנושאים ניהוליים? איל פביאן:

 כן. אתה יודע את כל התושבות אנחנו שמחים. מאיה כץ:

 בסדר אני מקווה שזאת התשובה ובואו נתקדם לשאילתה הבאה. איל פביאן:

על ידי מר איל פביאן, הנושא הוא ביקורת על פיצויים בפועל  2שאילתה מס'  גו' ניסימוב:

עמותות והגשמת מטרותיה לטובת העיר ותושביה, עיריית הרצליה  של

מעניקה תמיכות מידי שנה לעמותות רבות בתחומים שונים במטרה לסייע 

לה יבפעילותם לטובת תושבי העיר, אבקש לפרט מה הן האמצעים שמפע

העירייה לבקר את הפיצויים בפועל של כל אחת ואחת מהעמותות מקבלות 

תמיכות מהעירייה, וכיצד מוודאת העירייה כי אכן ביצוע ה... תואמים את 

יעדיהם לטובת העיר ותושביה כפי שפורטו בבקשת התמיכה ובהתאם 

לקרטריונים. תשובה: העירייה פועלת בשני מישורים עיקריים כדי לוודא 

. בשלב הגשת הבקשה 1י התמיכה משמשים למטרות שלשמן נועדו. שכספ

וגיבוש המלצה לועדת התמיכות במסגרת בקשת התמיכה בנוסף למסמכים 

הנדרשים לפי נוהל תמיכות של משרד הפנים העמותות נדרשות למלא 

הצהרה רלבנטית בתחום התמיכה באמצעות נתונים ומסמכים תומכים, 

סף וחלוקת התמיכה בנושאים המוגשים הבוחנים את עמידתם בתנאי ה

לבקשתם. מסמכים אלו מעוברים לעיון הרפרנט המצוי מטעם העירייה בכל 

נושא ונושא, אשר בודק את סוגיית הפעילות, התאימות והתבחינים, תנאי 

הסף, תיאום עם המחלקה בעירייה, העדר כפל תמיכה או שירות אחר 

נבדקות ברשות המפקחת . הגשת דו"חות ביצוע כספיים, ה2בתשלום. 

הועדה דו"ח ביצוע כספי רפרנט למקורות והשימושים שנעשו לפני כן. בדו"ח 

מלווה באישור מיוחד של רו"ח העמותה המחווה את דעתו על תוכן 

בדיקות על ידי רו"ח חיצוני כאשר יש צורך מעת לעת, מבוצעות . 3הדו"חות. 
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בין היתר בדיקה לגבי כלל ביקורות חיצוניות על ידי רו"ח במהלכן מבוצעות 

 הסוגיות הכספיות הנגזרות מתהליך התמיכה. 

שלי שבעיקר בגללה  התשובה שלכם בעצם היא מובילה לשאלה הבאה איל פביאן:

הגשתי את השאילתה הזו. מה שעולה מהתשובה שלכם זה בעצם שבתהליך 

הגשת בקשת התמיכה נעשה כל התהליך וזה בסדר גמור ואחר כך העמותות 

שות דו"חות כספיים, נתונים כספיים, ובמקרה הצורך שולחים רו"ח מגי

יות אתם לא פירטתם פה שום ביקורת שהיא בוקרת לא פשבודק סוגיות כס

 כספית.

 שימושים עצמם. גם שימושים בכסף, איתי צור:

אני יודע למה אני מתכוון שאני שואל, העמותה יכולה לפעול בתחום העיר  איל פביאן:

לה לטעון שהפעילות שלה היא עבור תושבי הרצליה או בתחום הרצליה ויכו

העיר הרצליה, ומבחינה כספית אתה לא תבחין בשום דבר המספרים יראו 

בפועל בפעילות התפעולית יקרו דברים אחרים זאת  ,לך מצוין, אבל בפועל

אומרת עם אותם מספרים כספיים שאתה רואה מלמעלה, השירות ינתן 

ליה ינתן מחוץ להרצליה, אני בכוונה מקצין מה שאני למשל לא לתושבי הרצ

שואל איך אנחנו יודעים בתור עירייה שאנחנו נותנים תמיכות חוץ 

מהמספרים הכספיים שנראים בסדר, מגישים לנו דו"חות, שבאמת הגופים 

 האלה באמת משרתים את תושבי הרצליה ואת העיר הרצליה, נטו.

של הרפרנטים שאנחנו בודקים את הפעילות. את אתה התעלמת מהקטע  עו"ד ענת בהרב:

 הפעילות של העמותות. 

לצורך העניין הרפרנט איפה עדי חמו, לצורך העניין אתה בודק כוללים  אהוד לזר:

 תספר מה אתה עושה.

 תספר איך אתה יודע באמת שמה שהם הציגו זה מה שהם עושים. איל פביאן:

אותם האברכים שנמצאים בפועל,  לגבי הכוללים כמובן נעשית בדיקה של עדי:

בדיקה שמית, ת"ז וכל המשתמע מכך שאכן נמצאים בתוך הכולל יש לנו 

 מועד תאריך וזה.

עדי הולך בודק את הפעילות מקצה לקצה, בתחומים שלו הולך ובודק. ככה  אהוד לזר:

 נעשה בכל התחומים מיטל, דוגמאות שלך.

אני מקבלת תכנית פעילות שנתית ואני בודקת שאכן מתבצעת, במהלך  מיטל:
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 השנה אנימ בקרת בתנועות הנוער.

 וזה הכלל לגבי כל אחד? איל פביאן:

 וכך הלאה והלאה. עו"ד ענת בהרב:

 הצעות לסדר .5

ע"י סיעות יש עתיד והחופש לבחור בנושא מדיניות  1הצעה לסדר מס'  ג'ו ניסימוב:

אפיה של מערכת החינוך בעיר והתכניות חיצוניות מועצת העיר בנושא ו

 לחינוך והעשרה.

לאור הפתיח היום לא תהיה בעיה לאשר את הצעתנו, לפני שנה בערך  גלילה יבין:

הכריזה שרת החינוך יפעת שאשא ביטון על מערך חדש של תכניות העשרה 

ריו זה לדייק את ולערכים שנקרא מערך גפ"ן שהעיקרון שעומד מאח

ת ולהתאים אותם לצרכים של כל קהילה וקהילה כל עיר ועיר, ולתת התכניו

יותר ויותר סמכויות לעיריות, לרשות המקומיות ולבתי הספר. בעצם 

ך ומנהלים יכולים לבחור מתוך סל של תכניות שמוגדר על ידי משרד החינ

לצרכים הספציפיים של הקהילה ולא רק לילדים. זה תכניות שמתאימות 

וכמו שעלה גם בישיבת התקציב האחרונה קיבלנו תשובה תהליך מבורך 

מראש אגף החינוך לשאלתנו מה קורה כעת שהאחריות על כל המערך הזה 

של גפ"ן עוברת לידיו של אבי מעוז, אנחנו למעשה רוצים להבטיח את המצב 

שהילדים שלנו פה בעיר ימשיכו לקבל את החינוך לערכים שתואמים את 

כמובן שאני מדברת על ערכים של גזענות,  ערכי הקהילה בהרצליה,

לפעול בשתי  וכיוצא בזה כאשר חבר הכנסת אבי מעוז יכול "בופוביהלהט

דרכים להוציא חלק מהתכניות מהסל או להכניס מפעילים אחרים שיש 

אומרת תחת הכותרת אני לא יודעת מה זהות  להם אג'נדה שונה זאת

ה זהות ישראלית ובעינינו ישראלית פתאום יכנס משהו שאולי בעיניו ז

פחות. אנחנו רוצים להבטיח את המשך הקיום של התכניות הנוכחיות ביתר 

שאלת ובישיבת התקציב שאלנו את ראש אגף החינוך אם יוקצה לזה תקציב 

עירוני למרות שלא ראינו לזה ביטוי חד משמעי בספר התקציב וקיבלנו 

עגן את התשובה של תשובה שכן, מה שאנחנו מבקשים היום זה למעשה ל

הגורם המקצועי בהחלטת מועצה שתאשר שאנחנו בעיריית הרצליה 

ממשיכים לקדם חינוך בדיוק כמו שאמרת ראש העירייה, לסובלנות, אהבת 
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 וכיוצא בזה.  שוויון דמוקרטיה, ההוטו פוביהאחר, נגד אלימות, נגד 

אנחנו הגשנו את זה יחד מחלקים את ההצגה היות וגלילה היא גם אישה  איל פביאן:

וגם חברת מועצה היא חדשה, בסדר הפוך היא חברת מועצה חדשה וגם 

אישה אני מאוד מכבד אותה, וגם חכמה. נעבור הלאה בקיצור אני ממשיך, 

עכשיו ככה ההחלטה הזאת היא הצעת החלטה הזאת היא יותר רחבה 

ותכניות גפ"ן, הפתיחה שלה היא שמערכת החינוך בעיר מנושא אבי מעוז 

הרצליה תחנך את ילדי העיר על פי העקרונות שלו על פי ערכים והתכנים 

המקובלים על ידי רוב תושבי העיר ונדרשים על ידם זה נשמע כאילו מובן 

מאליו אבל מה שהיינו רגילים כל השנים שיש מערכת ממלכתית יש מערכת 

ית, ויש חינוך חרדי, אגב במגזר החרדי יש חינוך משלו חינוך ממלכתית דת

הדברים האלה כובדו בעבר. אנחנו רואים סימנים לזה ברמה כזו או אחרת, ו

שיש כוונות בממשלה החדשה להיכנס ברגל גסה לחינוך הממלכתי הרגיל 

מהתושבים הם מסורתיים עד  90% –ולתכנים שלו, ובעיר הרצליה כ 

מחנך את ילדיו במערכת החינוך הממלכתית, ולכן  חילוניים ורובם המוחלט

אנחנו רוצים לקבע בהחלטת מועצה את זה שמערכת החינוך בהרצליה 

תמשיך לחנוך את הילדים על פי ערכים של את התכנים שמקובלים על ידי 

רוב תושבי העיר. זה לא נגד אף אחד זה בעד התושבים וזה כדי זה כשאתה 

ל שרי ממשלה שונים, וחברי כנסת אתה תגיד אדוני ראש העירייה תעמוד מו

להם שמועצת העיר הרצליה העבירה החלטה רשמית כזאת והיא מחייבת 

ליה תמשיך לקדם צאותך וזה כנראה כדי לסייע לך ומערכת החינוך בהר

נות ואהבת האחר, לסוב ושוויוןביתר שאת חינוך מודרני לדמוקרטיה 

יים האלו, תקצה משאבים ותיאבק בתכנים שלומדים את הערכים הבסיס

שהם פעלו עד  הליברליותותאפשר לארגונים הליברליים את תכניות החינוך 

היום להמשיך לפעול. עכשיו אני הרי מכיר כבר את התשובות אז התשובות 

תהיינה שאין צורך בהצעה לסדר כי זה גם ככה ואיה פרשקולניק היא 

תיק החינוך וגם  ליברלית ואני מסכים והיא עומדת בראש היא מחזיקת

מנכ"ל העירייה ליברל וראש אגף החינוך ליברל זה בסדר גמור, אבל, אבל, 

אני חוזר ואומר את זה בנושאים שונים גם כשהבאנו לפה החלטות על ... 

נשים וגם על נישואין כיבוד הסכמי זוגיות וגם בנושאים אחרים אגב, מועצת 
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ר רק הקצאות קרקע, תקציב קטיבי זה לא גוף שיודע לאשיהעיר זה לא גוף פ

פעם בשנה וכו', מועצת העיר זה גוף שצריך לקבוע מדיניות עירונית 

והחלטות שלו מחייבת את ראש העירייה, וחברי מועצת העיר כולם מייצגים 

את כלל תושבי העיר שלאו דווקא כולם הצביעו לאותו ראש עיר, ... באופן 

טות של מועצת עיר. גם אם כללי מה זה מועצת עיר ולכן יש חשיבות להחל

תגיד ביחס לפתיח שלך שממילא כל הדברים האלה מתבצעים ואנחנו לא 

ואתם ממילא תעשו את זה אמרתי אני מכיר  צריכים לדאוג והמצב מצוין

את התשובות. אני אגיד עוד משהו בחיוך את ההצעות לסדר צריך להגיש עד 

עיתונות אפשר להוציא יום ראשון וישיבות המועצה ביום שלישי, הודעות ל

 בשלישי בבוקר וזה חוזר על עצמו וזה גם בסדר זה המשחק וזה בסדר. 

 . את ההודעה לגבי המדיניות. 6/12 –את ההודעות לעיתונות אנחנו פרסמנו ב  אהוד לזר:

 אני לא מדבר על החינוך אני מדבר על ההודעה שיצאה היום בבוקר. איל פביאן:

 החקיקה הושלמו אתמול.מה לעשות שדברי  אהוד לזר:

אהוד, אהוד כשאני הבאתי הצעה לסדר בנושא הכרה של העירייה בזוגות  איל פביאן:

שנישאים העירייה באותו שבוע הודיעה. זה לא קשור לנושא כי אהוד התחיל 

לדון איתי. אני אגיד ככה הנושא הוא פשוט אנחנו רוצים לקבע את הדברים 

במקום מה שאתה עושה זה בנוסף למה  אנחנו רוצים החלטת מועצה וזה לא

שאתה עושה ואיה עושה ואחרים ואם כולנו מסכימים על זה וכולנו נורא 

 ליברליים אז כולנו צריכים להצביע בעד. נורא פשוט תודה רבה לכם.

אני רוצה להתחיל שלפני כחודש אני הראשון שיצאתי כנגד אדון מעוז, ודרך  ה פדלון:שמ

שלים שנכנסתי לרשימה שחורה אין לי בעיה עם זה. ואגב קיבלתי ידיעה מיר

החינוך  10/2013 –מכובדי המדיניות קיימת מאז כהונתי לתפקיד ב 

והערכים הם בסדר עדיפות עליון שלנו, אנחנו נוהגים כל השנים במדיניות 

וליברליות, אתן לכם מספר דוגמאות. כשנכנסתי לתפקיד  פלורליזםשל 

והערכים כולם הופתעו וזה  ךאמרתם אין ראש אגף חינוך יש ראש אגף חינו

ממשיך עד היום. תנועת הצופים שהיא תנועה של אהבת הארץ, חברות 

 4000שבטים עם  7חניכים היום יש  950לקידום קיבלתי את העיר עם 

ם את חבר המועצה בקואליציה שלי שגרם לתקרית חניכים, רוצה להזכיר לכ

והשהיתי אותו מספר חודשים, אני לא נכנס לזה, אני נותן עובדות, אני לא 
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 אתן, אני לא אתן שיפגעו באף אחד, ורק לפני כשבוע, רק לפני כשבוע אנחנו, 

 ... זה שנגד בית המשפט העליון זה שמקרב פה .. הבאת אותורק לפני שבוע  :פישר יריב

 בגאווה לפסטיבל בהרצליה.

 הגדרה של פלורליזם זה כיבוד דעות שונות. אהוד לזר:

 זה כיבוד דעות שונות? יש הבדל.  :פישר יריב

 )מדברים ביחד(

אנחנו לפני כשבוע חנכנו בגליל ים ברוב עם שבט הצופים שבט חדש בהשקעה  משה פדלון:

יניי כל ילדי של עשרות מליונים הגיעו מאות ילדים שוב זה ערכים בע

הרצליה בחטיבות הם מתנדבים, מתנדבים חלוקת מזון, כיבוי אש, מד"א 

עושים, ילד שאין לו את אחד  טיפול בקשישים זה ערכים ואנחנו

ההתנדבויות הוא לא עולה לתיכון זה הנחיה שלי, הוא לא עולה לתיכון. דבר 

עלי צרכים נוסף, רק לאחרונה סיימנו לבנות את מרכז הגלישה בים לילדים ב

 קטעמיוחדים בהשקעה של מליונים רבים, יכולנו באותה מידה לקחת את ה

מסוים הזה ולהשכיר אותו בשניים שלושה מליון אבל נתנו את זה לאחר, 

לאותם ילדים. אתמול פורסם מכרז להקמת מרכז תעסוקה לנוער ובוגרים 

ה שעיריית ומעלה עם מוגבלויות וזה קשור, וזה השונה, זה קשור לז 20מגיל 

. בתקופת קודמיי היו שמים וליברליותהרצליה עושה הכל למען פלורליזם 

של הלהט"בים. בניין העירייה,  שני דגלים אני הנחיתי לשים מאות דגלים

מתי בניין העירייה הואר בצבעים האלה? שאני הנחיתי לעשות אז חברים 

אנחנו נוהגים  מה את עושה ככה, מתי בניין העירייה הואר פעם אחת? אז לכן

 , בסבלנות, מסייעים, עושים הכל, העירייה לא צריכה לקבל החלטה.בשוויון

מעבר לעשייה המרובה שאנחנו פועלים בתוכה שהמטרה היא לייצר עיר  אהוד לזר:;

שמכילה את כל סוגי תושביה ולשם הדיבור הלך מעבר לעשרות התכניות 

לים גם באוכלוסיית בקשאנחנו מפעילים מעבר להכרה הציבורית שאנחנו מ

ב וגם כלפי היבטים ליברליים אחרים בעיר, לא נזכיר ארגונים, מעבר "הלהט

לכך מעבר להצהרה שנתנו בתחילת דצמבר לגבי המשך הפעילות ביתר שאת 

שהוצג לפעילות ולתכנים שאולי הקונסטלציה החדשה של אבי מעוז יכול 

בטחה של המשך לפגוע בהם קיימנו דיון במשרד גם השבוע שעוסק בה

הבטחה תקציבית של המשך הפעילות של כל הארגונים וכל  הפעילות,
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הפעילויות וכל המוסדות החשובים שהם מחוללים שינויים משמעותיים, 

ך הפורמלי והבלתי פורמלי כדי לחזק ערכים ותיים בחינוותהליכים משמע

של שיווין של הכלה של אהבת האחר בתוך המסגרות השונות, ששותפים 

קודם מעבר לנושא שראש העיר דיבר עליו היום שהוא  לזה כל מי שציינתי

באמת מחולל שינוי, מחולל שיח ברמה הלאומית בקשר ליחס של עסקים 

 לעסקים מפלים עבור התושבים.

מבחינתנו אנחנו לא צריכים להציע את ההצעה הזאת, כי  זה ההצעה שלנו. אהוד לזר:

להצטרף לעשייה מאוד משמעותית  אנחנו עושים אותה אבל אם נוח לכם

שמתקיימת פה ברוכים הבאים אתם יכולים להצטרף לעשייה הזאת ואתם 

יע על זה, אתה רואה במוזמנים לחזק. אתה רוצה להצביע על זה בואו נצ

 זה ביתר שאת נשמח לקבל חיזוק. אנחנו עושים את

 יע.בציש הסכמה של כולם בואו נ דניאל אייזנברג:

י בעיה בתנאי אחד שתצטרפו אלינו בעשייה לא רק בדיבורים, גם אין ל לוןמשה פד

 בעשייה בואו נעזרו לנו בואו תבואו תתנדבו בבתי ספר ותנועות נוער.

 מחמת זמן של החברים אני אענה לך. איל פביאן:

 אל תענה בסדר גמור. משה פדלון:

ק יש ערך עכשיו מעבר לזה שעושים ואני יודע שעושים אף אחד לא מטיל ספ :בן עמי דרור

 .קלרטיבית בגלל הסיטואציהבזמן הזה בנקודה הזאת להצהרה ד

ההצהרה קודם כל נאמרה בתחילת, ההצהרה קודם כל נאמרה בתחילת  מאיה כץ: 

הישיבה, מעבר לזה ההצעה הולכת להתקבל פה אחד ואמר צבי כל המוסיף 

 גורע.

אומרים, הצעה שמחזקת את הצעה תומכת במה שאנחנו מי בעד ההצעה?  פדלון: משה

ההצעה שלהם שירשם לפרוטוקול, ההצעה  . מה שאנחנו עושים. פה אחד

 שלהם באה לחזק את המדיניות שלנו את מה שהתוויתי בתחילת הדרך.

 גב' דנה אורן, הנושא הוא הדרת נשים במרחב הציבורי. 2הצעה מס'  ג'ו ניסימוב:

חושבת שזה די מבורך שללא תיאום גם אני רוצה להצטרף למעשה אני  ינאי:-דנה אורן

הצעות לסדר וגם הצהרת ראש העיר הבוקר היא באמת כולה ברוח שמבינה 

שמדינת ישראל נמצאת בסיטואציה מורכבת בגלל מספר אנשים 

שמשתמשים במצב הפוליטי ומנסים לעבות את האש, אני חושבת שראש 
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נות והם לא תהשהעיר בניגוד להצהרות שלצערי ללא קשר לפרסונל יכולים ל

נייר מדיניות ואני חושבת שנכון היה גם בהצעה הקודמת שהצבענו יחד יש 

דברים שצריכים להיאמר על ידי המועצה, מעבר למדיניות ראש העיר. כי 

שנה ראש העיר ומנהליה יכולים להשתנות אבל יש פה הצהרה  15, 10, 5בעוד 

אותה את אותה מאוד , מאוד ברורה של מועצת העיר שעד שלא יחליפו 

הצעה לא יכולה להשתנות וחלק מזה זה גם הצעה לסדר שהצעתי, ואני 

חושבת שגם גלילה מעוניינת להוסיף כמה מילים. נושא של הדרת נשים 

עולה בעשור האחרון במרחב הציבורי, זה נושא שעולה בעשור האחרון, זה 

פיסה ובת שוויוןכמקרה בו חלים מקרים מאוד, מאוד חשובים בתפיסה של 

ואני חושבת שלפעמים אנחנו מתבלבלים בין רצונות ותפיסות  הליברלית

דתיות לבין מצב בו מהדרים נשים בשל אילוצים כאלה ואחרים. יש בעיניי 

להפריד בין רצון מטעמי דת לבין מצב שבו אנחנו פוגעים בנשים במרחב 

ן הציבורי ולכן אני לא אכנס למחקרים ולנתונים שמראים שדווקא השלטו

המקומי יש לו את הכוח לדעתי הגדול ביותר לצמצם את המרחב בו אנחנו 

מהדירים נשים ולכן אני מבקשת להעלות את ההצעה, שבה אנחנו מודיעים 

שמועצת העיר מחליטה שעיריית הרצליה לא תאפשר השכרה של נכס עירוני 

שברשותה הן להשכרה ממושכת והן לאירוע חד פעמי לקיים פעילות אשר 

ה נשים או להשכיר לגוף עמותה, ארגון או עסק אשר פועל כך במסגרת מדיר

להצהרה שלך שעיריית הרצליה לא תשתף  פעילותיו השונות וזה מצטרף

פעולה עם עסקים ולא תתיר עסקים אשר יוצרים מצב של הבדל, של דת, 

גזע, מין ומגדר, ולכן אני אשמח להעלות את ההצעה הזאת שתהיה חדה 

 פשר הדרת נשים במרחב הציבורי.וברורה שלא נא

אני רק רוצה להגיד שאני די הופתעתי הזכרת מקודם גופים שמדורגים די  גלילה יבין:

הופתעתי שבנושא בדירוג האחרון שיצא של ישראל חופשית דווקא בנושא 

נקודות, רציתי לוודא שבאמת נכון שאין שום  0הדרת נשים אנחנו קיבלנו 

או תמיכה או שהעירייה מצהירה שיש בעיר  נוהל שמתייחס לקיום תקצוב

 נקודות אנחנו בתחתית הטבלה. 0 אירועים בהפרדה.

אני אענה לך שאת העבודה של העירייה עשתה היועץ המשפטי לממשלה.  אהוד לזר:

אני אחזור על זה ואציין את זה. שמסתכלים פה ורואים את הנבחרת קודם 
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הרבה עיריות שכל הסגניות הן  סגניות של ראש העירייה אני לא ראיתי 3כל 

פעה של הדרת נשים וליה אנחנו לא מכירים את התצנשים, בעיריית הר

דיברת שאנחנו מכירים ואנחנו עושים, אנחנו לא רואים את מה שאת רואה, 

מעבר לזה פעמיים במהלך הקדנציה הנוכחית העליתי את הנושא הזה 

החלטות מועצה כבר והדבר הזה קיבל את התשובה על מה שאת מדברת על 

התקבלו החלטות מועצה בעניין הזה. ובכל מקרה אני חוזר רגע לנקודת 

ההתחלה הכללים ביחס לאירועים או להשכרת נכסים עירוניים או 

ציבוריים לאירועים שיש בהם ספק להפרדת נשית הוגדרו והונחו על ידי 

טות , והוא הוציא הנחיות מאוד מפור2019היועץ המשפטי לממשלה בשנת 

מה תקין ומה לא תקין ומה מהווה פגיעה בהדרה הכנו לכם את זה פה, אנחנו 

פועלים על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה אפשר להעביר את זה, בדיוק 

ככתבו וכלשונו. מעבר לכך, הנושא הזה כבר עלה זה לא פעם ראשונה אם זה 

איזה דפוס היה עולה פעם ראשונה ופעם שניה היינו אומרים בסדר יש פה 

של לנסות להציף פה בעיה שלא קיימת. מעבר לכך שאנחנו גם ראש העיר 

וגם אני וגם הסגניות מבקרים באירועים באופן תכוף אנחנו לא מזהים את 

בעיר אני  הבעיה שאת מציינת, אז לייבא אלינו להרצליה בעיה שלא קיימת

 חושב שזה מעשה קצת.

ולך להתקיים אירוע. זה לשון הרע, זה לשון חברים אני קיבלתי מידע שה משה פדלון:

 הרע.

בזמנו שהייתי יו"ר של החברה לפיתוח תיירות עשינו איזה שהוא אירוע  יונתן יעקובוביץ:

 המהאוכלוסיישאני אומר שזה היה אירוע שהוא בעצם מאות ילדים 

החרדית ילדים עם צרכים מיוחדים. בזמנו שהייתי היו"ר לחברה לפיתוח 

אחד מהאירועים שעשינו זה היה אירוע שבעצם לקחנו מאות  התיירות היה

החרדית ילדים עם צרכים מיוחדים ובעצם הוצאנו  המהאוכלוסייילדים 

היא חרדית אז מן הסתם  יהשהאוכלוסיאותם לאיזה הפלגה לשייט, בגלל 

נאלצנו להתחשב בתרבות שלהם שבאה ואומרת שגברים ונשים צריכים 

אה עם זה שום בעיה ואני חושב שגם את לא להיות מופרדים אני לא רו

כיוונת למקום שעכשיו למשל בבית כנסת זה לא בסדר שיש צד של נשים וצד 

 ההצעה שלך, ההצעה שלך, של גברים. 
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אתמול הייתי באירוע בבית כנסת בית יואל, בהרצליה פיתוח מאות נשים  משה פדלון:

 וגברים ביחד. יש הנחיות ברורות של היועץ המשפטי.

היועץ המשפטי הגדיר בידוק איך רשות צריכה להתנהג בדיוק לא רשות בני  אהוד לזר:

אנחנו פועלים בהתאם לכללים. אני מציע להסיר  מוניצפאליתברק כל רשות 

 את זה מסדר היום.

אני חושב שההצעה הזאת היא פוגעת בדימוי הטוב של הרצליה, בדיוק כמו  צבי וייס:

כלכת וכל מיני דברים. אני אומר ום שהרצליה מלשאמרו לפני ישיבה או שניי

 אין בהרצליה הדרת נשים ואין את זה.

 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? מי נגד? מי נמנע: אין נמנעים. משה פדלון:

 הצגת נושא רכבים בשירות העירייה .6

במנהל התפעול ישנם אני מתייחס לנושא של רכבי התפעול למעשה כמעט  :מייזל בועז

כלי רכב של מנהל התפעול, חלקם בעיריית  130 –ל  120בכל יום יש בין 

כלי רכב תפעוליים ורובם רכבים של העירייה,  130 –ל  120הרצליה יש בין 

ינם מתוכם זה משאיות, ... אני מניח שבג 45וגם של קבלנים, כפי שרשום פה 

נשאלה אותה שאלה בישיבת מועצה הקודמת. רוב שעות הפעילות שלהם 

שעות, רכבי  24שעות למשל רכבי השיטור העירוני פועלים  24הם פועלים 

 8עד  6שעות ועוד  12הפיקוח העירוני עובדים באמצעות עובדי עירייה בערך 

שעות באמצעות משמרות השכונה וגם הם פעילים בעיר, אבל רוב שעות 

 6משאיות רכבי דחס וטיאוט פועלים משעה  45פעילות בעיקר של אותם ה

. בהתאם להנחיית ראש העירייה הוגדרה הדממה 2:30בבוקר ועד השעה 

בבוקר בעיקר על מנת לסייע לתושבים אם  8:30בבוקר עד שעה  7:30משעה 

להגיע למקומות עבודה, לצאת מהבתים ובעיקר בעיקר כמובן נושא של 

 ם למוסדות החינוך.הובלת הילדי

 אבל היא באמת קיימת הדממה בודקים את זה? יריב פישר:

בטח יש פה פירוט לדוגמא של רכבי קבלן. הסיפור פה אתם רואים את רכבי  :מייזל בועז

הקבלן ויש פה את הפירוט של כמה ימים מה הכמויות וכן הלאה, דרך אגב 

אנחנו נוכל לראות  , אם תעביר הלאה14 –גם רכבי הטיאוט זה כבר עלה ל 

שה, לקחנו את הפילוח ופילחנו את פעילות המוקד קעוד שקופית אחת בב

אתם רואים  8:30ועד  7:30בגין הנושא של רכבי תפעול שנושאים בין השעות 
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 111את זה בראיה שנתית אנחנו מדברים על כך שמתחילת השנה יש לנו 

, אני שאיות שפועליםכלי רכב ומנסיעות של  14,000 –קריאות מוקד מתוך כ 

קות גם זאת אומרת הרכב צריך דיכול להגיד לכם שרוב הפניות הן לא מוצ

להבין הרכב מותר לו לנסוע אסור לו לעמודו לבצע את הפעולה לדוגמא אם 

בשעה שש בבוקר יצאה משאית וביצעה עכישו מסלול של איסוף פעילות גזם 

א לעצור ולעכב את ועכשיו היא הגיעה לשעת הדממה אז שעת ההדממה הי

התנועה אבל היא כן תיסע עכשיו למשקל, תישקל ומשם תמשיך להוציא 

באתר ההטמנה ולחזור בחזרה לעיר לעשות סבב נוסף, והרבה מתוך 

הקריאות הללו היו בדיוק מהסיפור הזה זאת אומרת המשאית היתה 

 בתנועה היא לא עצרה וביצעה עבודה. על הסיפור הזה אנחנו מבצעים מעקב,

מעקב מתבצע גם בצורה אקראית בביקורות שלנו על ידי מפקחי התעבורה 

ומפקחי הניקיון ומנהלי הרובעים ובמקום שאנחנו כמובן מגלים הפרה 

 אנחנו קונסים את הקבלן. תודה רבה.

 כלי רכב? 140או  130יש לי כמה שאלות אחד יש לך  איל פביאן:

 כלי רכב. 130 –כ  :מייזל בועז

 נסיעות. 14,000סעים נו איל פביאן:

 דחס.זה רק המשאיות הטיאוט ורכבי  14,000 :מייזל בועז

עם איזה חברה עם איזה אמצעים טכנולוגיים אנחנו עובדים? אנחנו עם  איל פביאן:

 איתוראן כדי לפקח על כל הרכב?

 כל הכלי רכב מפוקחים על ידי איתורן. :מייזל בועז

מעביר לעירייה אמצעי בקרה עליהם דו"ח המוקד של איתורן מה הוא  איל פביאן:

 חודשי?

 אני מסתכל עליהם. :מייזל בועז

קטים 'הוא שואל אם יש באמצעות הכלים של איתורן איזה שהם תובנות רג אהוד לזר:

 או רק שליטה?

ן הוא משדר פולסים כל כמה ארק שליטה, אין לי יכולת תראו בסוף האיתור :מייזל בועז

 ת הרכב, אני רואה את הרכב זז. שניות וכלן אני רואה א

יש לך בעירייה מסך שמחובר למוקד של איתורן ואתה רואה און ליין את  איל פביאן:

 הרכבים?
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 חד משמעית כן. :מייזל בועז

 מי יושב ועוקב אחרי זה אתה? איל פביאן:

לא, כרגע זה מתבצע במחלקת המחזור אבל אנחנו כרגע בשלבים של איוש  :מייזל בועז

ש של משלט תפעול וברגע שמשלט התפעול הזה יוקם בצורה מלאה של איו

 אז זה יבוצע שם.

 כרגע יש עובד שמסתכל על הרכבים? איל פביאן:

 לא כל יום. :מייזל בועז

 אתם מקבלים מאיתורן דו"ח חודשי כלשהו או משהו? איל פביאן:

 את זה.אני יכול להפיק דו"ח חודשי אני לא צריך שאיתורן יעשה  :מייזל בועז

אנחנו היום סתם אני אתן דוגמא שאני רוצה לראות את קצב עבודת מכונת  אהוד לזר:

הטיאוט סתם דוגמא אני רוצה לראות שאני מקבל את מה שהצענו במכרז 

אז אני מייצר לו שאילתה יש לנו אנשי דתה אצלו ומייצרים תשובות לפי 

 שאילתה על בסיס ניתוח דו"חות על פי איתורן.

אני מנסה להיות ממוקד כי אנחנו מועצת עיר, המערכות האלה כמו של  פביאן:איל 

איתורן מאפשרות לדעת מיקום וזמן איפה הרכבים נמצאים, אם הם 

במסלול אם הם בשעה שצריכים להיות? לנו יש עניין שהם יהיו בזמן הנכון 

 במקום הנכון.

 זה בדיוק הנקודה. :מייזל בועז

שלנו לגבי לדוגמא איסוף הגזם, בסיום יום העבודה מנהל  היהאינדיקצאיל  משה פדלון:

 האזור יחד עם הקבלן עושים סריקה. 

זה בסוף. אני שואל טכנולוגית איך אתם מנצלים את היכולות של איתורן,  איל פביאן:

 שהם רבות שהם עובדים כמו שצריך כמו שאנחנו רוצים.

ש שנים שראינו שבעצם העירייה לא עדת ביקורת לפני שלוודיברנו על זה ב יריב פישר:

מחוברת ובגלל זה חיברנו אני ממליץ לך הרצאה על ... על מרכז בקרה שהוא 

עשה שם מטורף צריך להסתכל על הדברים האלה וזה נורא פשוט אתה 

מחבר את זה אתה שם על המסך ... אין סיבה שזה לא יהיה דיברנו על זה 

 לפני שנתיים.

ד פעם, אני אומר עוד פעם כנראה לא הבהרתי את עצמי מספיק אני אומר עו :מייזל בועז

המשאיות יהיו  8:30עד  7:30טוב אז אני אבהיר עוד פעם אין מניעה שמשעה 
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 בתנועה לא יהיו בעבודה אבל יהיו בתנועה. 

 אם הוא ירד לאסוף או שעכשיו עמד ברמזור. אינדקציהיש  אהוד לזר:

רואה אם הוא עוצר, אתה רואה אם הוא תה אתה רואה הכל באיתורן, א יריב פישר:

 ברמזור.

 באזור שהוא בפקק. אהוד לזר:

 לא באזור שהוא צריך לאסוף אתה רואה. יריב פישר:

זה ברור לי, זה כן זה מול תכנית עבודה זה מוזן בפנים אני רואה את זה, לא  :מייזל בועז

רק זה אני יכול לראות אני מסמן פוליגונים האם הוא יצא מהפוליגון לא 

יצא, זה מתריע לי, אני יודע לעשות את זה הכל בסדר, זה לא מה שנשאלתי 

 יכול להיות שלא הבנתי נכון את השאלה.

ות שאתם מרגישים שאתם מנצלים את היכולות של איתורן כדי יכול להי איל פביאן:

נסיעות ויור כמו  14,000לוודא שהרכבים האלה שמסתובבים בעיר 

שהראיתם נמצאים בזמן הנכון, במסלול הנכון, ולא עושים בעיות אלא 

 עושים את העבודה כמו שצריך?

 אכן כן. תשובתי היא חיובית. מייזל: בועז

יום בעירייה שירות וואצפ תלונות של תושבים ודברים אחרים שזה יש לנו ה איל פביאן:

מצוין, למיטב הבנתי כרגע על כל כלי הרכב האלה לא מופיע שלט קטן 

 שאומר איך אני נוהג, עם מספר וואצפ של העירייה נכון?

 איך אני נוהג אני לא יודע וואצפ לא.  אהוד לזר:

נו שירות וואצפ ואמצעים שהתושבים אני ממליץ בקצרה כרגע שאם יש ל איל פביאן:

יכולים להעביר לכם פידבק על כל כלי הרכב איזה שהוא שלט איך אני נוהג 

או בשפה אחרת עם המספר וואצפ העירוני שתושב שרואה שהרכב לא עובד 

כמו שצריך ישלח לכם וואצפ. ביום שלישי הצגתם רק רכבי ניקיון. אני רוצה 

 ים למשל.לשאול לגבי שירותים אחרים הסע

 יש מספר טלפון של וואצפ הכל טוב.  :מייזל בועז

השאלה שהוצגה בעצם זה לגבי תלונות של קווי תלמידים של תחבורה  פאני:

 ציבורית לבתי הספר. 

איך אנחנו בתור עירייה יודעים ושולטים כמו שהוא הסביר לגבי רכבי  איל פביאן:

שאמורים לספק שירותים לתושבים  הגיזום והאשפה שקווי ההסעים
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בתחנה  עובדים כמו שצריך איזה אמצעי בקרה יש לכם, שהם בזמן הנכון,

הנכונה מגיעים בזמן או לא מגיעים בזמן, מסלולים שדרושים שחסרים איך 

 אתם מנהלים את זה?

 פאני תסבירי שאת רק בעניין החינוך.  דניאל אייזנברג:

 הציבורית. לא לגבי כל התחבורה איל פביאן:

אני רוצה שניה למקד את זה קווי התלמידים שהם שייכים למטרופולין זה  דניאל אייזנברג:

 פאני לא יכולה לתת תשובה זה לא במחלקה שלה.

אתה מקבל נתונים ממטרופולין איך אנחנו מוודאים שההסעים של  איל פביאן:

 התלמידים נעשים טוב?

פים שזה של החינוך המיוחד והסעים נוסנתחיל משני דברים יש הסעים  אהוד לזר:

באחריות פאני ויש קווים של מטרופולין זה בוא נגיד קווי בוקר או קווי 

 צהריים שגם תלמידים משתמשים בהם.

 אז תסבירו איך אתם מנהלים את זה. אהוד לזר:

לגבי הקווים של מטרופולין אני כן יש לי שליטה במידה מסוימת כי לפני  פאני:

הלימודים אני מעבירה לחברת מטרופולין את כל, לא רק פתיחת שנת 

רשימות אבל מערך ההסעות במיוחד של פיזור התלמידים כי בבוקר יש 

קווים קבועים שפועלים בכל השכונות ומביאים את התלמידים לבתי הספר. 

 שעות סיום הלימודים אנחנו מקבלים את זה בדרך כלל מה שנעשה בעצם.

 קבלים בשעות אחר הצהריים?מה אנחנו מ איל פביאן:

 מערך ההסעות של תלמידים. פאני:

היא מקבלת רשימה מבית ספר השרון ומעבירה למטרופולין כדי שהם  אהוד לזר:

ידייקו את הקווים שלהם הם מדייקים את הקווים שלהם, היא יכולה לדעת 

 מה קורה עם כל קו אבל היא לא שולטת במערכות שלהם.

שולחים את מספר התלמידים ישירות למטרופולין, מטרופולין בתי הספר  :גואטה פאני

לפיזור התלמידים על פי מספר התלמידים הרב  םהאוטובוסישולחים את 

 ביותר לא בכל שעה, אם מסיימים נניח בשעה.

פאני בוא נתמקד בעניין של החינוך המיוחד כי לנו אין, אנחנו יכולים לבקש  איה פרישקולניק:

 ל מטרופולין.אנחנו לא אחראים ע

הוא נמצא באתר והוא נגיש לכל ההורים, וכולם שולטים בזה ואין שום  :גואטה פאני
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בעיה. אני יכולה לומר שמפתיחת שנת הלימודים הגיעו אולי שתי תלונות 

 וטופלו.

זה תלונות שמגיעות לעירייה באופן יזום, אני מנסה להבין ואני קצת קשה  איל פביאן:

ים פה, מה, איך עיריית הרצליה יודעת שצריך להסיע לי עם כל החילופי דבר

 תלמידים בבוקר ולהחזיר אותם אחרי צהריים וזה נעשה כמו שצריך.

איל אתמול היתה לי שיחה עם רן שמני מנהל הרשות לתחבורה ציבורית, יש  משה פדלון:

תלונות, למה שוחחנו הגיע לי מידע שמטרופולין זכתה במכרז של משרד 

מנו באותה ישיבה שיחד עם המנכ"ל ויו"ר יבואו אלינו התחבורה, סיכ

לתיאום ציפיות כדי לסגור את כל הפערים שאתה מדבר עליהם, הם יגיעו 

 אלינו בקרוב, 

 איך אתה יודע שיש פערים? איל פביאן:

עשינו סקר, עשינו בדיקה, לעצם העניין הם מתכוונים להכניס לפה קווים  משה פדלון:

ני מדבר על התחבורה הציבורית של התלמידים זה חדשים, לשפר קווים א

 הולך להיות מטופל.

איל אני אסביר לך את זה בשלוש קטגוריות יחסית בפשטות, בסדר, כל  מאיה כץ:

הילדים בעלי הצרכים המיוחדים שנמצאים בתוך המסגרות בסדר מטופלים 

על ידי פאני באופן שמי, הוא שואל כמה שאלות, הוא שואל כמה שאלות 

המסגרות, מחוץ למסגרות בתת קטגוריות כולל  בתוך וא שואל על ההסעיםה

התחבורה הציבורית בוא נסביר רגע קטגוריה, קטגוריה. נכון אני צודקת 

בשאלות שלך אתה רוצה למקד על קווי התלמידים. אין בעיה קווי 

 16או  2015 –ציה הקודמת אם אני לא טועה זה היה ב נהתלמידים עוד בקד

בא משרד התחבורה ואמר אני לא מקיים יותר קווי תלמידים למה? כי ככה 

החלטתי לא היתה תשובה מנומקת לא היה דו שיח, זה משרד התחבורה זה 

שמשרת את משרד החינוך זה משהו אחד, אבל בסוף המפעיל זה משרד 

הם התחבורה הוא היה אחראי לקווי התלמידים זה ההיסטוריה של הנושא, 

באו ואמרו אנחנו מבחינתנו מפסיקים את הדבר הזה, באו הרשויות 

המקומיות ואמרו אין בעיה אתם רוצים להפסיק את קווי התלמידים זה 

רות במכרז חשנב בסדר אבל מי יתן את המענה, אמרו החברות הציבוריות

לצורך העניין עיריית הרצליה זה מטרופולין הם יצטרכו להפעיל מסלולי 
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 ן אם הם תואמים את קווי התלמידים ובין אם הם לא תואמים.נסיעה בי

הסיפור הזה הוא בעצם אין פה הגדרה של קווי תלמידים זאת אומרת 

העירייה כעירייה אין לה פיקוח היא יודעת להגיד זה קווי תחבורה ציבורית 

אין יותר את המושג קווי תלמידים בסדר, שזה בעצם הטעות שעשה משרד 

ת היותר גדולה שמשרד החינוך לא התעקש מול משרד התחבורה והטעו

 התחבורה יחד עם משרד האוצר. 

 זה קו רגיל? איל פביאן:

בדיוק. והנקודה היא אם פאני היום רוצה לעשות סתם נתתי דוגמא שינוי  דניאל אייזנברג:

כי יש יום הזיכרון והילדים מסיימים יותר מוקדם ובאותו שעה יש יותר 

יכולים לעשות שינוי למה כי זה קווים רגילים שמשרתים עומס אנחנו לא 

 את כלל הציבור.

פשוט הם הוצבו לקיים כמה שניתן לסמיכות לתחילת שעת הלימודים  אהוד לזר:

 ולסיום שעת הלימודים.

 אומרים שיש לנו איזה בקרה זה לא נכון. דניאל אייזנברג:

 בקיצור אין לנו בקרה? איל פביאן:

בקרה יש לנו סל תלונות ואנחנו יושבים עם מטרופולין ועם הרשות  אין לנו אהוד לזר:

ואנחנו מדברים מעת לעת ומעלים את התלונות וזה לא סוד שמטרופולין 

פשוט ומשרד התחבורה נכשלים אבל זה לא בניהול שלנו מה שבניהול שלנו 

זה שתי תתי קטגוריות אחרות זה החינוך המיוחד והפרויקטים בעצם בתי 

ם באופן ייחודי מייצרים הסעים. יש לנו בחינוך המיוחד ספר שלה

 בפרויקטים זה בית ספר דמוקרטי בית ספר הפארק. 

 800וסעים  זה בתי ספר שיוצאים מחוץ לעיר.נ דבתי ספר לחינוך מיוח :גואטה פאני

תלמידים בתוך העיר  190 –תלמידים בעיר ומחוץ לעיר, ובמחוץ לעיר כ 

יל יש גם הסעה של תלמידים בתוך העיר שגם זה היתר. כמו כן בחינוך הרג

מערך שמופעל על ידי המחלקה כל תושבי גליל ים לבתי הספר התיכוניים, 

 היסודיים, בתי ספר ויצמן, בתי ספר לחינוך דתי, שהם אזוריים.

 תלמידים זה מה שקורה? 870 –מוסדות חינוך ו  24יש  איל פביאן:

 בחינוך הרגיל. אהוד לזר:

 מוסדות חינוך בחינוך הרגיל כן. 24 :הגואט פאני
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 כמה כלי רכב משרתים אותם? איל פביאן:

 מה זאת אומרת כמה כלי רכב משרתים אותם? :גואטה פאני

 כמה קווי הסעות גדולות יש לך? אהוד לזר:

 2תיכוניים אוטובוסים שמסיעים ל 4יש לי מגליל ים סתם דוגמא  :גואטה פאני

 אוטובוסים שמסיעים ליסודיים. 

 יש את המערכת שליטה,  אהוד לזר:

 25 –ל  22ותחלק, בין  877תלמידים קח את  45עד  40אתה יכול לקחת  משה פדלון:

 אוטובוסים.

יש תוכנה אני סתם לדוגמא עשיתי שאילתה, לפאני תתני לי כמה חינוך  אהוד לזר:

זה הקו היא שולטת בו הוא יודע להגיד  מיוחד מה שדיברנו והיא אמרה לה

 איפה הוא עוצר בדיוק, היא מנהלת את זה היא והצוות.

 ואיך את יודעת שזה מתנהל כמו שצריך לפי תלונות או בקרת? איל פביאן:

 יש לה יומן נסיעוןת. אהוד לזר:

יש תוכנית הסעים שאני מפיקה שאנחנו יכולים לבדוק את זה אנחנו לא  :גואטה פאני

יכים לבדוק כי ברגע שאין תלונות סימן שהכל מתנהל כשורה. מעבר לזה צר

יש ביקורת שנעשית מידי יום על ידי בקר של החברה למשק וכלכלה על פי 

תכנית בכל בתי הספר, ביקורת קבועה אלא אם כן אנחנו מבקישם לקרוא 

 באופן מיוחד כאשר יש תלונה במוסד כלשהו.

יבת מועצה אני אגיד ככה קודם כל תודה על מה אני אקצר כי זה יש איל פביאן:

שהצגתם. דבר שני תראו יש כנראה לא מעט בכל מה שקשור, כנראה ממה 

 שאתם אומרים בדיון הזה ממטרופולין. 

איל בפגישה עם מטרופולין אני מזמין אותך. אני התבשרתי שהולכים  משה פדלון:

 אוטובוסים חשמליים.להכניס אוטובוסים נוספים, הולכים להכניס 

 בוסים.יעבירה לפני חצי שנה תקנות שמאפשרות לך להכניס מינ העירייה איל פביאן:

סים זה אך ורק אם חברת ההסעות שזכתה במכרז מוכנה לשים יבולא המינ מאיה כץ:

קו, הם בדרך כלל לא עושים את זה, ניסינו גם בקדנציה הקודמת יש בעיית 

סים והם מביאים וביולהגיד שהם קנו את המיננהגים. הם צריכים לבוא 

 אותם לרשות המקומית.

 כל הכבוד לפאני, פאני עושה עבודה מצוינת. תודה רבה. משה פדלון:
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 הקצאת קרקע אור זרוע .7

יש לכם את החומר מולכם המועצה מתבקשת לאשר את החלטת ועדת  גו' ניסימוב:

הקצאת קרקע  14ף . אנחנו עוברים לסעי6.2.22משנה להקצאת קרקע מיום 

ם לאשר את החלטת ועדת המשנה להקצאת מיום יאור זרוע. אתם מתבקש

 היא מולכם שאלות? מי בעד? מי נגד? 6.2.22

בעבר דיברנו על להפריד בין הצורך באמת הצורך למנוע ממקומות כאלה  ינאי:-דנה אורן

להפוך לאולם אירועים על שעות הפעילות, על רעש, על השכרת המקום 

לות מסוימת, יש איזה שהם הגבלות, שאתם הצעתם דנתם בהם? לגבי לפעי

 הקצאת קרקע הספציפית הזאת? - ה

אני אתייחס קודם כל היו תלונות על אי אלו הפרות ביחס למתחם שם,  אהוד לזר:

מנהלת אגף הנכסים עו"ד שדה ואני קיימנו שימוע בהתאם לרוח הדברים 

ו"ר העמותה, שמו רחמים כהן, שעלו פה במועצה, בעצם למחזיק המקום י

בעצם ישבנו לשימוע שהעלינו בפניו את כל ההפרות שאנחנו מזהים 

בפעילות, הבהרנו בעצם עברנו על כל ההפרות שזוהו, בין היתר הנושא של 

האירועים ונושא של רעש ונושא של עלויות מחירים, ובין היתר נושא של 

, בין היתר נושא של נגטריקייתיאורה הגברה ומסכים ובין היתר הנושא של 

אירועים, אירועים פוליטיים בחירות, אגב אני אגיד הוא לא, אור זרוע הוא 

 לא הארגון היחיד שהפר, גם צדדים אחרים של המטבע הפוליטי.

היתה  אתה יכול להגיד שאנחנו פ עם אחת הפרנו אהוד, אתה יודע את זה, עופר לוי:

 ר ידיעה. הפרה אחת שלנו. לא נורא פעם אחת מחוס

 חברים אני מטפל פה חטא קדמון,  משה פדלון:

 היא לעולם לא אישרה הפרות שם. יריב פישר:

אתם הגברת גרמן אמרה להם תתחילו לבנות נתנה קרקע בלי הקצאת קרקע  פדלון: משה

 באים בטענות אלינו.

אהוד אתה יודע דיברת על מוסיקה אתה יודע טוב מאוד שאתה הולך  עופר לוי:

להכשיר מקום, לאולם אירועים. משה אתה דיברת להוריד את הרמקולים 

 אתה דיברת על זה שלא יהיה שם מוסיקה, לא עמדתם בשום דבר.

 תנו לי לענות, אגב אתה ישבת איתי לנסח את הדברים אוקיי. אהוד לזר: 

ל אבל לא עמדו בזה, למה לא העלינו את זה כי לא עשו את השינויים. אם הכ עופר לוי:
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 5, 4היה לפי החוק אז היה בסדר אין לנו שום בעיה עם זה, אבל ברגע שיש 

 רמקולים ואולם אירועים זה לא בסדר.

החברה שאלה שאלה אני רוצה לענות. לסיכום אחרי שהבאנו בפניו את  אהוד לזר:

הטענות קיבלנו תשובות לחלק מהדברים, חלק מהדברים לא קיבלנו 

הגבלנו אותו בסכומים שמותר לו לגבות עשינו  תשובות ולכן הודענו לו שיש,

מהי פעילות ראויה מבחינת השכרת המקום ולטובת  איזה חישוב יחד איתו

מה ניתן להשכיר את המקום הכל כמובן כפוף להנחיות של הקצאות קרקע 

שום דבר לא נלווה מבחוץ, ובעצם עברנו איתו סעיף, סעיף בהנחיות, ובסופו 

כשימוע פורמלי עבור יו"ר העמותה, והוא התחייב של דבר המסמך הזה יצא 

לעמוד בכללים ואנחנו נמשיך לוודא שהוא עומד בכללים כדי לא להפעיל 

 סנקציה כנגדו. 

אני רוצה להוסיף שניה עוד משהו לדברי אהוד דנה, גם בועדה שהתקיימה  מאיה כץ:

 וזה נמצא בכל הפרוטוקולים של כל החומרים של כולנו, בועדה להקצאת

יום להגשת התנגדויות הגישו כמה  45קרקע בעצם ניתנה החלטה הזאת 

גופים התנגדויות, וביניהם הרצליה חופשית וביניהם ועד התושבים ועוד 

כמה גופים, בתוך התהליך של הועדה שגם עופר נכח בה, ניתן בעצם לראות 

 שאת רוב הטענות שהן טענות כפי שאת טוענת כרגע שהם בשונה.

א, לא רוב הטענות לא טופלו בואי תלכי לשם מחר בבוקר ותראי. חלק ל עופר לוי:

 מההחלטות ראש העיר גם אמר את זה.

 קודם כל אתה נמנעת בהצבעה ולא הצבעת נגד אבל תן לי לסיים. עופר מאיה כץ:

 אבל הבטיחו שזה יטופל. עופר לוי:

לא פחות טוב  יש תהליך ויש בירוקרטיה ואני למדתי את הבירוקרטיה הזאת מאיה כץ:

ממך תן לי גם לסיים אותה כמו שניתן לראות בתוך הועדה בתוך 

ההתנגדויות היו התנגדויות שהיו רלבנטיות לתהליך ההקצאה היו 

התנגדויות שלא היו רלבנטיות ומה שלא היה רלבנטי נדחה אגב מחוסר 

נטיות מה שהיה רלבנטי שמדבר על שינוי הייעוד שמדבר אך ורק על בית ברל

ת לא לאולם אירועים לא לפה ולא לשם ההתנגדות הזאת התקבלה כנס

 בחלקיות אתה יכול גם לקרוא את הפרוטוקול היית חלק ממנו, בסדר. 

 את יודעת על מה דובר עוד בפרוטוקול מאיה? עופר לוי:
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המשפטית ועם מנכ"ל  אני יודעת על מה שקראתי ומה שדיברתי עם היועצת מאיה כץ:

התחתונה יש את כל הטעמים שטענה גם היועצת העירייה, בשורה 

המשפטית וגם מנכ"ל העירייה וגם בעקבות השימוע בעוד בהמשך לתהליך 

הזה אמור לבוא ההסכם שאמור לעגן בתוכו את כל מה שניתן להם לפי 

החוק, לפי הגדרת ייעוד של בית כנסת ולא לפי מה שלא ניתן להם ועל בסיס 

 הזה אנחנו מצביעים היום בעד.

יש לי שאלה ליועצת המשפטית, בכלל לאו דווקא זה, כשאנחנו מקצים  ינאי:-דנה אורן

קרקע אנחנו מ'צים קרקע לפעילות למה אנחנו מאפשרים למקום להשכיר 

אותו או לגבות תשלום עבור משהו שהעירייה, הרי מה העירייה באה 

בורי, זה שטח יואומרת כתפיסה היא באה ואומרת תקשיבו זה שטח צ

עלותנו אנחנו רואים חשיבות לתת לכם לפעילות, אבל הוא מצד שני בב

 משכיר את זה לגורם אחר שלא לשם כך.

 לאירועים שבשר עם בית הכנסת. אהוד לזר:

הרי לא לשם כך ביקשנו להקצות את הקרקע, עכשיו מה קורה אנחנו באים  ינאי:-דנה אורן

בנושא מסוים, בין ואומרים אין בעיה יש פה קבוצה של תושבים שפעילים 

מי לא פוגעים באף אחד לא סותרים את יאם זה דת בין אם זה חברה לגיט

ואת הליברליות שאנחנו מאפשרים, אבל אז הם הופכים למעשה  הפלורליזם

אחרת, כלומר אם אנחנו הקצנו את המקום ללימודי  להיות צינור לפעילות

עים לאותה דת, ואנחנו מוצאים את המקום משכיר את זה לאולם אירו

קהילה יכול להיות אול קהילה אחרת ואנחנו אחרי זה מוצאים את המקום 

ככנס בחירות. אותם אנשים לוקחים את המקום שאנחנו ברוח טובה רוצים 

 להקצות לאותה קהילה והופכים את זה כאילו זה שלהם.

תותר  קודם כל נוהל הקצאת מקרקעין אומר, חלק מהכללים של הנוהל שלא עו"ד ענת בהרב:

פעילות מסחרית ולא תותר פעילות פוליטית, זה נכנס לכל הסכם הקצאה 

שלנו, אנחנו תמיד מקצים לפי תנאים מסוימים אם גוף לא עומד בתנאים 

האלה אז מאליו זה תהיה הפרה של הסכם ההקצאה והעירייה תוכל לעשות 

עם זה מה שהיא תחליט לעשות, אבל הכללים האלה נקבעים ואלה תנאי 

 אה שיופיעו גם בתוך ההסכם.הקצ

זאת אומרת אנחנו יכולים להחליט שכן אפשר להשכיר את זה לצד שלישי  ינאי:-דנה אורן
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 ואנחנו יכולים לבוא ולהגיד לא תותר.

עו"ד ענת בהרב: תראי אנחנו לא מעבירים נכס, אנחנו לא מקצים נכס לגוף כדי שיעביר אותו 

לות מסוימת וגם במקרה הזה זה לצד שלישי, אנחנו מקצים אותו עבור פעי

מוקצה עבור פעילות מסוימת וגם התייחסנו לנושא של האירועים כי בית 

כנסת יש לו במסגרתו סוג של אירועים שזה שבת חתן, שבת כלה, בר מצווה. 

בקיצור, יש כל מיני אירועים שהתייחסנו אליהם שהם רלבנטיים לפעילות, 

 וא לידי ביטוי בהסם.ואלה התנאים שבהם נעשית הקצאה זה יב

מה קורה שגוף כבר הפר נעשה לו שימוע ועכשיו אנחנו אומרים לו אין בעיה  ינאי:-דנה אורן

 עשינו שימוע לא עשינו כלום ואנחנו מקצים להם, איפה הכלים שלנו?

מה זאת אומרת קודם כל במקום זה מאוד ברור מבחינת המקום שלו הוא  אהוד לזר:

 את הסיטואציה. לא חורג, אנחנו מסדירים

יש לי מסמך שאדון שריקי קיבל מיעל גרמן והפך לאולם אירועים. אנחנו  משה פדלון:

 מכשירים את השרף של גברת גרמן.

 אתם טוענים שיש הפרות, אנחנו ישבנו עם הגורם.  אהוד לזר:

אתה יודע טוב מאוד  ? הוא הוריד את הכלםהמיקרופוניהוא הוריד את  עופר לוי:

 שנעשים שם אירועים פרטיים,

 נעשים שם אירועים בקשר עם בית הכנסת. אהוד לזר:

 לא, אתה יודע את זה שלא, אתה ראית תמונות. עופר לוי:

לקבורה ואנחנו עשינו פה אקט ₪ אלף  20היה בית עלמין בהרצליה שלקח  יריב פישר:

יוצא דופן והיום הקבורה היא בלי אפילו כלום פה יושב מישהו בתוך בית 

כנסת ואומר תשלם לי לבר מצווה ככה, לבת מצווה ככה לא משנה מה זה 

 בדיוק המקום שלנו כעירייה זה ללא תמורה, 

אומרים לא בסדר, כשלא עושים אומרים לא בסדר, חברה שעושים אתם  אהוד לזר:

זה יכנס בהסכם אי אפשר להתקדם עם ישבנו אנחנו צריכים לנסח הסכם. 

 הסכם כי היו הפרות.

 זאת אומרת עד ההסכם מותר לו לעשות מה שהוא רוצה. אני לא מבין. עופר לוי:

 אני מסביר, אני הסברתי.  אהוד לזר:

 ע לאור זרוע מי בעד? מי נגד? יפה.מי בעד הקצאת הקרק משה פדלון:

 הרצליה, גוש 7הקצאת זכות שימוש בחלק מקומת המרתף ממבנה ברחוב הרב גורן  .8
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 ,לשימוש עמותת בית אולפנה ללימודי היהדות הרצליה 107חלקה  6540

 7הקצאת זכות שימוש בחלק מקומת המרתף ממבנה ברחוב הרב גורן  גו' ניסימוב:

,לשימוש עמותת בית אולפנה ללימודי  107חלקה  6540הרצליה, גוש 

המועצה תתבקש לאשר הקצאת זכות שימוש בחלק  .הרצליהבהיהדות 

ית אולפנה מ"ר, לשימוש עמותת ב 203-מקומת המרתף, בשטח של כ

הרצליה, גוש  7במבנה עירוני ברחוב הרב גורן ה ללימודי היהדות הרצלי

פורמלית ופעילות פנאי ,לטובת פעילות חינוכית בלתי  107חלקה  6540

 . יש לכם את החומר מולכם.קהילתית לנוער ולילדים

רק לטובת מי שלא קרא את כל החומר, וגם לטובת הפרוטוקול תסבירו  איל פביאן:

 בכמה מילים על הגוף הזה שהולך לקבל את הזכות.

אנחנו מדברים על עמותה, מדובר בעמותה שכוללת אולפנה ללימודי יהדות  קארין :

רצליה, הפעילות היא חינוכית בלתי פורמלית, פעילות בלתי פורמלית בה

 ופעילות פנאי קהילתית לנוער ולילדים.

 מי הם חברי העמותה? מי יו"ר שלה מי העמותה? איל פביאן:

יודעת להגיד על  יאני לא יודעת לפרט לך על החברים של העמותות. אנ קארין:

 הפעולות שנעשו כדי לאשר את ההקצאה.

 כמה אנשים משתתפים בפעילות? ב פישר:ירי

 יש ניגודי עניינים למישהו פה?האם  איל פביאן:

אני רק רוצה לסבר את האוזן אנחנו נותנים תמיכות לעמותה הזאת ושם  ירון עולמי:

כתוב מה הפעילות שלה וכמה אנשים משתמשים בשירותים שלהם. אין 

שאלות בשביל הטריל  חותמת גומי אני מכיר את הנושאים היא בכלל שואלת

מה עדיף, להבין ולהסכים או סתם לצעוק? אני אומר לך זה רשום בוודאי 

שאני מכיר אני תורם להם אפילו אז מה הם עושים עבודת קודש. אני מרים 

יד גם לכל שאר הדברים, אני מרים יד לאיגי ולתנועות הנוער, ולכל מפעלי 

עילות אה פורמלית פ דני בעאני בעד פעילות חינוכית אמה הבעיה שהצדקה. 

צה לסגור את העיר? או להפוך אותה רק למשהו אחד אני בעד ומה אתה ר

 כולם ואתה תמיד בעד צד אחד.

 יש לך בעיה עם בני עקיבא שהם שם? אלעד צדיקוב:

 יש לו כנראה. ירון עולמי:
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 זה בני עקיבא? ינאי:-דנה אורן

 כן זה בני עקיבא.  אלעד צדיקוב:

 חברה זה הפעילות של בני העור. אהוד לזר:

 טית?רפ הני עקיבא או על עמותבמדובר על  ינאי:-דנה אורן

 כל הפעילות של בני עקיבא נעשית דרך אותה עמותה. אהוד לזר:

 יש פה פעילות חינוכית בלתי פורמלית.  עו"ד ענת בהרב:

 זה עמוהת של בני עקיבא. אהוד לזר:

ותה הזאת, את בני עקיבא אני מכירה זה תנועת נוער. אני לא מכירה את העמ ינאי:-דנה אורן

 זה משהו פרטי?

 הם עושים את הפעילות שלהם במרתפים של המועצה דתית כבר כמה שנים.  אלעד צדיקוב:

 זה לא בני עקיבא. ינאי:-דנה אורן

י צביה זה השם של העמותה זה שם של נבני עקיבא מופעלת באמצעות אולפ אלעד צדיקוב:

 העמותה.

 עמותת בית אולפנה זה המועצה הדתית? איל פביאן:

המועצה הדתית זה לא קשור, המועצה הדתית זה ישות שלטונית בית  אלעד צדיקוב:

אולפנה זה מלכ"ר, שמפעיל את הפעילות של בני עקיבא בין השאר הוא 

 מפעיל עוד פעילויות הוא מפעיל כולל, הוא מפעיל עוד הרבה דברים.

רוצה שתסביר לי כי חשוב לי להבין יש תנועות נוער, יש את הצופים יש  אני ינאי:-דנה אורן

את החולצות הכחולות ויש את בני עקיבא, כל אחד מהפעילויות מבורכת כי 

היא פונה לקהל אחר, אני כשאני יודעת שאני נותנת הקצאה לצופים כמו 

 שאמר ראש העיר או מקצה כן לנוער העובד אותו דבר הקצנו לבני עקיבא,

אני באמת רוצה כאילו לשמוע איך זה עובד אני יודעת שאני מקצה לבני 

עקיבא מקום לפעילות בבניין המועצה הדתית פועלים לשפר את המקום וזה 

השאלה  מבורך ואני רואה כל פעם את הפעילות בכל פעם שאני עוברת שם.

שלי למה תנועת נוער כמו בני עקיבא תנועה גדולה מוסדית צריכה לקבל 

 צאה דרך עמותה פרטית שהיא לא קשורה? למה זה לא קורה?הק

 שנה ככה בוא נוציא את הארכיון ונברר, זה ככה הם עובדים. 50זה  אהוד לזר:

זה מהות הפעולה, מהות הפעולה של המרתף שם. תקשיבו חברים אני רוצה  אלעד צדיקוב:

ו לומר לכם משהו סתם שתכירו, הלוואי שהיה להם מרכז כמו לצופים א
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המרתף שם זה לא המקום הכי כייף להיות בו לבני  לנוער העובד הלוואי,

נוער, זה ה... שהם קיבלו מעיריית הרצליה זה כולה מרתף מתחת לאדמה 

בני נוער שעושים שם את הפעילות שלהם  100או  80שיש שם איזה לא יודע 

ותה ובא לציון גואל, מה. אני אסביר לך למה כי היא מופעלת באמצעות העמ

שהתקציב עוברים דרכה זה העמותה זה הכל, הגרעין התורני בהרצליה הוא 

מפעיל את בני עקיבא, הוא מפעיל את הכולל, הוא מפעיל את הפעילויות שלו 

 דרך העמותה הזו זה כל הסיפור.

 זאת עמותה שהיא הגרעין התורני של הרצליה? ינאי:-דנה אורן

 כן, כן. אלעד צדיקוב:

ז יש לנו גם את העמותה הזאת, גם את התמיכות של הגרעין התורני וגם א ינאי:-דנה אורן

 את בני עקיבא?

בשנה ממשרד ההתיישבות ₪ אלף  80שניה, הגרעין התורני מקבל כסף,  אלעד צדיקוב:

במסגרת הכרת הגרעינים של כלל ישראל אגב גם גרעיני הנוער העובד 

 והלומד מקבלים את זה.

לת עשרות שנים בעיר, העמותה הזו הפעילות שם היא העמותה הזאת פוע אהוד לזר:

פעילות מבורכת אני לא מבין איך הדבר הזה הפך להיות סוגיה ציבורית, 

 אנחנו ראש העיר אני מבקש רק שתצא החוצה בהצבעה הזו.

 ))משה פדלון יצא

ההצבעה שלי שאני נגד הקצאה לבני עקיבא דרך העמותה ואני בעד להקצות  ינאי:-דנה אורן

 את השטח לבני עקיבא.

את לא יכולה, את תסמני מה שאת רוצה זה בעד או נגד, מי בעד? מי נגד? מי  אהוד לזר:

 נמנעים. 2נמנע? 

 )משה פדלון נכנס(

 מינוי עוזרת אישית לסגנית רה"ע .9

מינוי עוזרת אישית לסגנית רה"ע המועצה תתבקש לאשר מינויה של גב'  ג'ו ניסימוב:

העסקתה  .רחלי אוחנה כעוזרת אישית לסגנית רה"ע גב' איה פרשקולניק

 %40ועד  %30במשרת אמון, טווח השכר בהתאם לחוזר משרד הפנים הינו 

יש לכם את המסמך של גזבר העירייה שיש יכולת  .7משכר מנכ"ל ברמה 

 וד בהעסקתה. מי בעד? פה אחד תודה רבה.כספית לעמ
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אני במה שהיתה הצבעה שאלה הצטרפו לאלו ואלו לאלו, וכולכם נהייתם  צבי וייס:

 אחד אני אמרתי שאני לא מצביע, אני מבקש שזה ירשם בפרוטוקול.

 הארכת תוקף תעריפי היטלים בחוק עזר הרצליה .10

יונכם המוקדם שאלות? מי בעד? יש לכם את מסמך הגזבר החומר הועבר לע ג'ו ניסימוב:

 פה אחד תודה רבה.

 הרצליה  ,18רחוב טשרניחובסקי  , 148חלק  6530הסכם לביטול חכירה בגוש  .11

הרצליה  18רחוב טשרניחובסקי  148חלק  6530הסכם לביטול חכירה בגוש  ג'ו ניסימוב:

 יש לכם חוות דעת והסכם מי בעד? פה אחד.

 2264הר / מק /  הכוזריהכרזה על תכנית פינוי בינוי  .12

יש לכם את המסמכים  2264מק /  / הכרזה על תכנית פינוי בינוי הכוזרי הר ג'ו ניסימוב:

 וחוות הדעת. מי בעד? פה אחד.

  לשת מוסדות חינוךוקומה מפ .13

 קומה מפולשת במוסדות החינוך. ג'ו ניסימוב:

מרים ה רוצים זה הנחיה של משרד החינוך שמתכננים בתי ספר אז הם או אהוד לזר:

לוודא שהמועצה יודעת שמתכננים בדיוק קומה מפולשת. זה כספי משרד 

 החינוך.

זה רק לידיעה. קומה מפולשת במוסדות החינוך בהתאם לבקשת משרד  ג'ו ניסימוב:

החינוך יובא לידיעת המועצה הנושא של קומה מפולשת במוסדות חינוך 

, קריית חינוך רבין, 304ים, כלהלן: בית ספר שז"ר, הנדיב, יסודי, גליל 

קמפוס המדעים וגני ילדים ברחוב המסילה יש לכם את המסמכים מולכם 

 זה לידיעה בלבד.

 מינויים .14

חלה טעות סופר במינוי בעמותה למען  22.12.6בהחלטת המועצה מיום  ג'ו ניסימוב:

המועצה תתבקש  , עמותה רשומה,בית ההורים –בהרצליה גילאי הזהב 

. מי בעד? פה של מר עופר לוי כחבר במקומה של גב' פזית בכרלאשר מינויו 

 אחד.

 אישור מתן תמיכות .15

יש לכם את הקובץ תבחינים וחוות דעת היועמ"ש על  2023תבחינים לשנת  גו' ניסימוב:

 התבחינים.
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 כל מי שיש לו עניין באחת העמותות שמקבל מאיתנו תמיכות צריך לצאת. עו"ד ענת בהרב:

את זה לפרקים אין בעיה. נתחיל עם הפרק הראשון. בוא נתחיל נחלק  אהוד לזר:

 מוסדות רווחה.

 מי עמד בראש המדיניות הזאת? ינאי:-דנה אורן

בראש התבחינים, הועדה המקצועית לתמיכות. אני היועצת המשפטית  אהוד לזר:

פקחת, אסתר היתה שם, איבון היתה משם, הילה היתה שם, אילה ה ההית

 מיכות המקצועית והרפרנטים כל אחד בתחומו.שם, חברי ועדת הת

 לתת רקע בעיקר לשינויים. אתה יכול ינאי:-דנה אורן

אין שינויים דרמתיים, ברוב הפעילויות אין שינויים, אצלכם אין שינויים  אהוד לזר:

 אצלכם גם אין שינויים, אצל המורדוך יש שינויים. בספורט אצל מורדוך 

 אצלי אין רק בתקציב. :דובר

רק בספורט . בוא נציג את הספורט. בואו נצביע על כל השאר חוץ מהספורט  אהוד לזר:

הרגע. רווחה מי בעד? תודה רבה. בריאות מי בעד? זהות יהודית דמוקרטית 

 מי בעד? חינוך בלתי פורמלי 

 )משה פדלון יצא(

על החלק הכללי ראש העיר אתה בעד? חלק כללי מי בעד? תודה. חינוך  אהוד לזר:

 הבלתי פורמלית.

גם בחינוך וגם בחינוך הבלתי פורמלי שהתמיכות כפופות להחלטת המועצה  ינאי:-דנה אורן

 היום.

 חלוקת התבחינים תמיד. אהוד לזר:

 אומרת גוף לא יוכל בכלל לגשת. זאת ינאי:-דנה אורן

אני אומר לרפרנטים שאתם בודקים את הזה, אנחנו נצטרך לבדוק הערה  אהוד לזר:

נכונה, הערה נכונה אנחנו נבחן את כל החומרים שאנחנו מגישים לבקרה 

בהתאם להחלטה שהתקבלה פה ערב. שאומרת שהפעילות של העיר הרצליה 

 וליברליים. שלא פוגעים. םהפלורליסטייתעשה לנוכח הערכים 

 הבדל דת, גזע, ומגדר. ללא ינאי:-דנה אורן

 ללא הפליה, ללא הפליה מן דת גזע או הגדרה מינית. אהוד לזר:

 הכל בסדר פלורליסטי והכל. צבי וייס:

זה נמצא בתוך התבחין שהמוסג מבקש התמיכה פועל בשיתוף ובבקרה של  עו"ד ענת בהרב:
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 אגף החינוך בעירייה, אגף החינוך בעירייה פועל למעשה במסגרת התבחין.

נגיד המוסד בא איפה הוא רואה שזה הדרישות של אגף החינוך? כאילו מה  ינאי:-נה אורןד

 רוח אגף החינוך?

 אפשר להוסיף את הערה הזאת מה שאמרת. איתי צור:

בסדר אנחנו ננסח את זה נו בסדר הבנתי קיבלתי. חינוך במערכת הפורמלית  אהוד לזר:

חד. תמיכה בנושא פעילות מי בעד? פה אחד. תנועות הנוער מי בעד? פה א

פה אחד. תמיכה בנושא גובה אגרות והיטלי פיתוח מי  בעלי החיים מי בעד?

 בעד? פה אחד. 

 משה פדלון נכנס(

 תמיכה בנושא איכות הסביבה מי בעד?  אהוד לזר:

פה יש לי שאלה דיברנו על זה גם בתקציב ובישיבות שאנחנו כן נרצה לעודד  ינאי:-דנה אורן

גופים נוספים שיכנסו לפעילות, השאלה איך בתרגום של כמה שיותר 

התמיכות באמת קול קורא דווקא לתת יותר מלמטה בשביל שיותר אנשים 

יצטרפו לפעילות, על מנת לעודד כמה שיותר פעילות בנושאים האלה, דיברנו 

 על זה בתקציב ואני חושבת שזה לראות איך זה מקבל ביטוי גם פה.

 על גובה תמיכה וכאן מדברים על חלוקה. את מדברת ירון עולמי:

לא רק גובה זה לא רק גובה, זה לא זה, מבחינת תנאי סף, מבחינת תנאי סף  ינאי:-דנה אורן

מבחינת הכל צריך לראות איך אנחנו מעודדים יותר, אין לי בעיה אם נעשה 

 ישיבה בנושא.

 מי בעד איכות הסביבה?  אהוד לזר:

 בכפוף. ינאי:-דנה אורן

 בסדר נעבוד על הפרסום. נושא כוללים מי בעד? לזר: אהוד

אני לא מצליח להקיף את החומר הזה רק אתמול בערב קיבלתי את החומר  אלעד צדיקוב:

 פעם ראשונה. 

 )צבי וייס יצא(

 אין שינויים. כוללים הצביעו? כוללים מי בעד? אהוד לזר:

אני רק ראיתי, אני רק ראיתי יש לנו, איזה נקודה אני בעד לימודי תורה  איל פביאן:

תלמידים נחשב שיעור וסופרים את כמות  5 דטריונים כל שיעור עישבקר

השיעורים וזה אתם יכולים להראות לי דוגמא לעוד פעילות חינוכית 
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 תלמידים זה שיעור. 5טריונים ששיעור עם ריבק

ת למידה, יש את זה במרכז למידה, אולי לא פעילות נתמכת אבל זה פעילו אהוד לזר:

 ילדים.  5במרכזי הלמידה יש סדנאות של 

 זה שבט שמחולק. גלילה יבין:

שחקנים מקבלת מליונים. כיתה ג' , ד' זה לפי כיתות  5בספורט קבוצה של  ירון עולמי:

לכל קבוצה יש. לא מאחדים אותם יש בנים  6אלה  5הבנים בנות, הבנים 

 בנות.

תלמידים בכולל הם תושבי הרצליה מי שלא  5לפחות אנחנו חושבים שאם  ינאי:-דנה אורן

 תושב הרצליה הוא לא נספר? איך זה עובד בנושא הזה?

 טריון.יאמורים להיות תושבי הרצליה לפי הקר 25% איל פביאן:

 עובדים לפי המספרים. אהוד לזר:

 נותנים תמיכה? איך זה עובד? 25%על  ינאי:-דנה אורן

צריכים  755שיהיו בני הרצליה,  75%זה תנאי סף לפחות  755על  25לא על   עו"ד ענת בהרב:

 לפי מה שכתוב פה. 75%להיות תושבי הרצליה, אני נותנת לפי אחוז 

 אין עוד תנאי סף. אהוד לזר:

 אנשים בקבוצה? 5אפשר לשנות את התנאי סף של  ינאי:-דנה אורן

חברותה. שיעורי בחדר אתה לומד בכולל אתה לומד ב לא כי סוג הפעילות אהוד לזר:

 30אתה מכיר חברותה של  תורה את מדברת עליו זה חברותה שאתה לומד,

 אנשים אני לא מכיר.

. היות ואמרתי לך שאני בעד לימודי תורה 5 –אני מכיר חברותה של יותר מ  איל פביאן:

 אני מתמצה בזה.

רי תורה אני עובר הלאה לשיעו נמנע עופר. 1ע? נמי בעד? מי נגד? מי נמ אהוד לזר:

 והרצאות מי בעד?

אנשים אין בעיה אמרת חברותה בחדר אבל גם  5למה גם הרצאות זה  ינאי:-דנה אורן

 הרצאות.

 חברים מי בעד? מי נגד? נמנע? אוקיי. איש. 20הרצאות זה לפחות  אהוד לזר:

 רגע אהוד אתה לא דילגת על אגרות והיטלים? עו"ד ענת בהרב:

אני חייב להגיד משהו זה עבר ברוב אני פשוט לא מבין את הנקודה אני לא  אלעד צדיקוב:

עלה בדעתי שאני אצביע נגד ספורט למרות שאני לא צרכן של איגוד הספורט 
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אני לא מבין מה יש לכם להתנגד באמת אם זה פוליטיקה יש שם פוליטיקה 

א טיקה מה אתם שונאים אותנו אתם רוצים שלינו בסדר, אבל זה לא פול

נהייה פה אני לא מבין את הנקודה תסבירו את הנקודה אני רוצה להבין את 

 הנקודה.

א' בנושא של הרצאות וזה אני נמנעתי כי אין לי שום בעיה לעודד הרצאות  ינאי:-דנה אורן

ואין לי שום בעיה לעודד שיעורי תורה הבעיה שלי כרגע היתה ומה שגם 

גדיר קבוצה זה הסתייגות העלינו זה ההיקף הקטן והמצומצם שאתה מ

יחידה שלי ובגלל זה אמרתי שאם היינו משנים את זה גם הייתי מצביעה 

 בעד. 

פספסתי כנראה סעיף אחד מוסדות המעניקים שירותים לגיל השלישי, מ י  אהוד לזר:

 בעד? תודה על התיקון. תמיכה בנושא הספורט התחרותי בוגרים. 

 )צבי וייס חזר(

 )מאיה כץ יצאה(

אני אשמח לשמוע ממך או ממיקי את התפיסה של היחס בין אחוז התמיכה  ינאי:-אורןדנה 

למה הוא משתנה, בין האישי בין הענפים בין הקבוצתי לבין הכדורסל, 

הכדורגל בין הדברים האלה כל זה מה המתודה שעומדת מאחורי ההקצאות 

 כי יש פה הרבה מאוד כסף.

אלא על תבחינים שיהיה ברור כי היא מטעה אנחנו לא מדברים על כסף  ירון עולמי:

 אנשים ואנשים מקשיבים לה וזה מסוכן.

 אבל האחוזים מתורגמים אחר כך לכסף, ולכן זה הרבה כסף. ינאי:-דנה אורן

 זה הרבה כסף בלי קשר ועל זה לא דנים. ירון עולמי:

ן מה מדיניות איך אתה מחלק את הכסף וצריך להבי כרגע אתה קובע ינאי:-דנה אורן

 המדיניות שעומדת מאחורי המספרים.

 יש תבחינים זה פשוט. ירון עולמי:

 אז עכשיו אנחנו קובעים את התבחינים ולכן חשוב להבין איך הם מחולקים. ינאי:-דנה אורן

באופן עקרוני העוגה התקציב גדל, אם אנחנו מדברים על הנוער אז זה גדל  מיקי:

אבל התבחינים אצל הנוער לא השתנו אנחנו מדברים על ₪ אלף  277 –ב 

נוער מחוץ לבוגרים. בבוגרים יש לנו את הספורט האישי ואת הספורט 

הקבוצתי שוב הגדלת התקציב גרמה לכך שהספורט שרצינו מאוד לעודד 
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והקבוצתי גם גדל כמובן. היה צורך לשנות את ₪ אלף  161 –אותו גדל ב 

לתת ביטוי לגדילה הזאת של הענפים. בכדורגל וכדורסל האחוזים כדי 

ששאלת יש לנו העלינו את האחוז של הכדורגל כדי לתמוך בו, ועל חשבון 

הכדורסל אבל צריך להבין ששניהם עלו בצורה יפה וחזרו בעצם לערכים של 

תבחינים שהוספנו אחד זה תמיכה  2. זה לגבי האחוזים יש לנוע וד 2019

מי שעולה  4עד  1כל קבוצה שמשתתפת והתבחין השני הוא בגביע אירופה, 

כאשר יש מאחורי זה שני דברים,  4עד  1, יש גם 8עד  1לפלייאוף עליון היה 

שגיות של הקבוצות מי שזוכה ביותר יאחד כמובן אנחנו רוצים לעודד את הה

שגים גם יקבל יותר כסף אבל מצד שני גם שהם לא יקבלו את כל הכסף יה

אנחנו מחלקים את זה לגביע אירופה מחלקים את זה ל לי הישגים. ויניחו ב

 כדי לתת להם מוטיבציה לעבוד יותר קשה ולהגיע ליותר הישגים.  4עד  1.8 –

 ראיתי עליית ליגה. ירון עולמי:

 זה היה זה לא חדש. ליגה שלישית לשניה, לשניה לראשונה. מיקי:

של מדיניות, המדיניות מבחינתכם כאגף  שאלה אני רוצה ברשותך לשאול ינאי:-דנה אורן

בנוער או בקבוצות  9-14הספורט היא להשקיע בגילאים של הילדים ראיתי 

כם תהבוגרות וכשאני מתייחסת גם לקבוצות הבוגרות מה המטרה מבחינ

ב בעיר של ישל ההשקעה האם לעודד הישגיות, בשביל לייצר מה שנקרא ווי

 הפוטנציאללדי העיר למצות את ספורט או האם המטרה באמת לאפשר לי

שיש להם בקבוצות הבוגרות כי ראיתי של אחוז של כמה שחקנים אתה 

משהו כזה, וגם מה שנשאר זאת אומרת אם  3%לוקח אם אני לא טועה זה 

אני מתסכלת ברמת מדיניות אני לדעתי חשוב ביותר באמת לתת להם את 

ות, לקבוצות לתת התמיכה שאני מדברת להם זה לא לספורטאים זה לאגוד

להם את התמיכה בשביל שיוכלו להיות כמה שיותר מקצועיים ואז בלבל 

העליון הם יודעים כבר להסתדר לבד כי הם כבר בלבל הגבוה הם מביאים 

חסויות, הם מביאים שת"פים הכסף כבר מגיע אבל מלמטה אלה השנים 

לו  הקשות של מה שאני מכירה מהסיפורים של כל ספורטאי, שצריך לתת

 את הכלים גם התשתיות וגם המאמנים ולהביא להם את הציוד וכדומה.

כמובן אנחנו זה הבסיס, הנוער הוא הבסיס, התמיכה לנוער היא גבוהה היא  מיקי:

 –גם עלתה כמו שאמרתי קודם היא עלתה בצורה משמעותית, היא עלתה ל 
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הילדים , כמובן בעצם ברוב הקבוצות הבוגרים 2022ביחס לשנה ₪ אלף  277

שפה משחקים זה לא תמיד אבל לרוב זה ככה בהרבה ענפי ספורט ואנחנו 

מעודדים את זה. כמו שאמרת בעצם השחקנים שגדלו בעיר זה מסתכם בלא 

 –מעט כסף, יש קבוצות למשל בכדורגל יש אגודה אחת שמקבלת קרוב ל 

 רק על זה שמספר השחקנים שלה גדלו בעיר. ₪ אלף  100

להתייחס ולהגיד משהו אני ככה במשפחה אצלנו כולם נהיו אפשר  איתי צור:

כדורסלנים, הבן שלי, הבת שלי, אשתי כולם משחקים כדורסל בבני 

קא אני רוצה לדבר על בני הרצליה הבוגרים כי אני חושב שמה ווהרצליה, ד

שהיה שנה שעברה לא היה בהרצליה ואני חושב שקבוצה מובילה שמגיעה 

ד אני הייתי אתמול במשחק של בני הרצליה אולם להישגים ומי שהיה נגי

ס והילדים כל האולם מפוצץ בילדים ואחר כך אמלא, עם אנרגיה ואולטר

גביע המדינה שזכינו בני הרצליה מיוזמתם הלכו בית ספר, בית ספר 

למו, הפעילויות החינוכיות שהם עושים בהפסקות צטביוזמתם עם הגביע ה

צום, חינוכי ספורטאי אני רואה את בכל הדברים האלה יש לזה ערך ע

הילדים שלי הם עפים על המשחקים האלה, אני רואה ילדים שמעולם לא 

התעניינו בכדורסל מגיעים קונים מנויים באמת אווירה מדהימה ואני חושב 

שזה דבר טוב יש את זה בהרבה ערים מובילות ואני ממש חושב שזה ראוי 

שמגיעה להישגים וגם לתמוך בה, מאוד שיהיה לנו תמיכה בקבוצה בוגרת 

 ככל שהיא מתקדמת ומביאה הישגים יותר טובים.

קבוצה שמגיעה להישגים יכולה להביא ספונסרים ולא העירייה תממן  דניאל אייזנברג:

 אותה.

מביאה ספונסרים מה זה קשור, כל עירייה בכל עיר אחרת מתקצבת  איתי צור:

 סכומים הרבה, הרבה, הרבה יותר גדולים.

 ברמות האלה בסדרי גודל של סכומים כאלה. עופר לוי:

יש הבדל מעבר להבדל המובנה כאן בין כדורסל לכדורגל בדמי השימוש,  ירון עולמי:

להערכתי אם אנחנו רוצים אגב להגדיל לבני נוער וילדים אנחנו צריכים 

להפחית מדמי השימוש או לעשות משהו בנוגע לזה, כמובן שדמי השימוש 

בגלל שזה מגרשים סינטטיים ומגרשי דשא הוא הרבה יותר,  בכדורגל

ב' אתה  –ההחלטה היא שאתה חייב לקחת דמי שימוש לא מהגובה שלהם, ו 
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כלומר להגדיל את התמיכה, על  חשבונאייםיכול לעושת כל מיני תרגילים 

 חשבון זה שאתה לוקח דמי שימוש.

 אנחנו משחקים פה בחשיפה בכל אזור. אהוד לזר:

 הוא ישחק את המשחקים פה. פישר:יריב 

 אני רוצה להזכיר שדמי שימוש לכדורגל הוא הרבה יותר גבוה מכדורסל. ירון עולמי:

 העירייה גובה? ז ינאי:-דנה אורן

 בוודאי. ירון עולמי:

 קח בחשבון ירון שהשימוש הוא יותר יקר במגרשי כדורגל. שחיקה והכל.  עופר לוי:

דיברתי כאן על הסכמים אני לא רוצה להגיד לך איפה הם שיחקו לפני רגע  ירון עולמי:

 קבוצת כדורגל. - פעם ה

קודם כל אנחנו קודם כל ברמה הצהרתית אני משחק כדור יד ואני גאה בזה.  יריב פישר:

והוא לא קיים בכלל  שיוויואין  9מדברים על שוויון בין נשים לגברים, בסעיף 

ום דבר שוב פעם ברמה הצהרתית כל ברמה הצהרתית. נשים לא מקבלות ש

לא  קבוצה בוגרת צריכה לקבל מאות אלפי שקלים פיקס וזה עירית הרצליה

צריכה לסבסד ברמה הצהרתית שלי שום קבוצת מקצוענית יותר ממש 

 במאות אלפי שקלים לא יותר מזה.

 כדורסל נשים לא נמצא פה בכלל. אהוד לזר:

 מקבל פה.אז אחד כדורסל נשים לא  יריב פישר:

 הוא לא נמצא בתמיכות הוא נמצא בהקצבות. אהוד לזר:

 יש פה טבלה של הבונוסים שמקבלים. יריב פישר:

 לא בתמיכות.  אהוד לזר:

 .60%, 50% –מאז שאני בתפקיד התקציב שלהם גדל ב  משה פדלון:

 הוא בהקצבות הוא לא בתמיכות. אהוד לזר:

ספיק אבל עלה בסדר גמור, אבל תבדקו את יש לו סעיף בתקציב עדיין לא מ עופר לוי:

 .1.550.000 –ל  1.500.000 –מה שביקשתי שנה שעברה מ 

חברים הנקודה פה היא בכלל לא גברים ונשים, הנקודה פה שקבוצה פרטית  דניאל אייזנברג:

לא צריכה להיות נתמכת בכזה סכום בעירייה ואם היא קבוצה מצליחה ואני 

תי בעניין ברורה ועקבית, קבוצה פרטית לא בעד כדורסל, ראש העיר עמד

 צריכה להיות נתמכת על ידי עירייה במליונים.
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 גם בני הרצליה העמותה שלנו הפסדית וגם מתנ"ס אני מסבסד. פדלון: משה

ברתי על הפסדים ספורט זה גם הפסדים לא דיברתי על הצלחות יאני לא ד דניאל אייזנברג:

 מעודדים פה הצלחות.ואל דיברתי על הפסדים להיפך אתם 

ברגע שאני רואה מאות ילדים מגיעים לכדורגל יום שישי האחרון ואני רואה  שמה פדלון:

 מאות ילדים מגיעים בשבילי זה שווה הכל ואני אמשיך לתמוך.

לחדד, אני בעד ספורט וספורט עושה מדהים  אני בעד, רגע, רגע אני רוצה דניאל אייזנברג:

שהעירייה תעודד ספורט, אני דיברתי על לתמוך לנוער ולילדים ואני בעד 

 בקבוצה פרטית בכדורסל בוגרים.

 חברים מי בעד? אהוד לזר:

אני לא מבין דבר אחד אנחנו מדבירם על כמה שקלים בתקציב והכל אנחנו  יס:י ויצב

כבר בתחילת הישיבה דיברנו על הדרת נשים, ודווקא בקבוצות הכדורסל יש 

 אחת שיהיו מעורבים.מוכשרות. שתהיה קבוצה 

 זה יוזמה.  אהוד לזר:

בורי בקשה הנה פה באולמות הספורט בהרצליה... למה יהדרה במרחב הצ אלעד צדיקוב:

 הדרה.

מי בעד? חברים מי בעד? חברים מי בעד אישור התמיכות בספורט בוגרים,  אהוד לזר:

 מי בעד התמיכות בספורט בוגרים? מי נגד?

 הסעיף של כדורסל בוגרים.אני נגד  דניאל אייזנברג:

מי נמנע? תודה רבה. חלוקת התמיכות בספורט קבוצתי זה ביחד נכון. אני  אהוד לזר:

עובר הלאה, תמיכה בספורט ילדים ונוער הצבענו על זה עכשיו זה כולל הכל. 

 ספורט עממי מי בעד התמיכות לספורט עממי? פה אחד. 

 )מאיה כץ חזרה(

 אישור המלצות ועדת הנצחה .16

 אישור המלצות ועדת הנצחה יש לכם את החומר מולכם מי בעד? פה אחד.  ו ניסימוב:ג'

 רק שניה שאלה אתה רץ, ועדת הנצחה זה לא ועדת השמות נכון? איל פביאן:

 . לא ג'ו נסימוב:

 אישור המלצות הועדה להארכת שירות .17

 יש לכם את זה מול העיניים מי בעד? פה אחד  ג'ו ניסימוב:

 הועדה לסיוע בדיוראישור המלצות 
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אישור המלצות הועדה לסיוע בדיור יש לכם את הפרוטוקול של הועדה מס'  ג'ו ניסימוב:

 בעד? פה אחד. תודה רבה. מי 21/11/22מיום  7

 שונות

רציתי להגיד משהו כי אני פשוט ראיתי צפיתי בחלק הראשון של המועצה  אלעד צדיקוב:

אני רוצה לומר כמה דברים,  בטלפון בזמן שהייתי בדרכי מירושלים לפה

אני רוצה לומר לפרוטוקול נאמר כאן מאיה אמרה צדיקוב  דבר ראשון

השתנה, צדיקוב לא השתנה צדיקוב יש לו את העקרונות ואת העמדות שלו, 

 מחילה לא אם לא הבנתי שמעתי בטלפון.

 זה לא נאמר פה. אהוד לזר:

ב אני מה שנקרא מושיט יד ואני אמרתי את עמדותיי. אמרתי תקשיבו טו אלעד צדיקוב:

מזמין אתכם ואני מבקש אולי ראש העיר שנעשה ערב על הנושא של אישה 

דתיה בואו תכירו מה זה אישה דתיה כי אני חושב שכל מה שאמרו לכם 

הדרת נשים הדרת נשים אני טוען בידיעה מוחלטת שאם תשבו עם נשים 

שיש עזרת נשים ועזרת  דתיות ותשאלו אותן תגידו אם עכשיו עושים אירוע

גברים זה רע לכם או טוב לכם יגידו בטח זה טוב לנו אנחנו יכולות להגיע 

בשמחה לאירוע כזה ואתם חושבים שאתם יכולים לכפות על מישהו את 

אורח החיים שאתן חפצות זה בסדר גמור אני לא מתערב לכם באורחות 

 5כמו שלפני מי שתעשו את זה לאחרים בדיוק יחיים שלכם זה לא לגיט

חי יד של מב דיברנו על ספורט, וכולכם ביטלתם את זה כאילו דקות

בדיחותה, מה מצחיק, מצחיק, לא זה לא מצחיק ברור לכם שבספורט יש 

קבוצת גברים קבוצת נשים כי נולדתם לתוך התפיסה הזאת מצוין, אני לא 

בשבילו  נגד ואני לא בעד זה לא מעניין אותי אבל תבינו שיש סיפור שלחיות

, וראש העיר יודע טימייש הקפות שניות, יש גברים ויש נשים זה סופר לגי

עשינו רק שבוע שעבר אירוע שבו פנינו לציבור מסורתי יותר ושם איך היתה 

הישיבה לא היתה בהפרדה, כשלא צריך אנחנו לא עושים דווקא כל דבר 

ת זה נשים לגופם של דברים אם יש ציבור תורני ששומר את ההלכות ובזכו

מגיעות לאירועי תרבות, בזכות ואגב אני אגיד לכם עוד נקודה שיש פה 

אירועי נשים, ויש אגף נשים ויש אירועי נשים תפאדל תעשו למה אנחנו 

הגברים לא נצעק הדרת גברים, לא כי צריך להיות עם ראש פתוח, הנקודה 
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ואנחנו ציבור שמכבד את  טאינטליגנהיא להיות עם ראש פתוח אנחנו ציבור 

נשותינו מאוד, נשותינו לא יושבות צפונות ראש ובוכות כל היום ואתם 

מוזמנים לשוחח איתן ולדבר איתן ולייצר מפגשים כאלה ותראו שטוב להן 

באורחות חיים שלנו זה הכל ולא צריך כל דבר לבוא ולייצר ציר התנגשות 

יעה והכרה, או אני לא ידוע שהוא כל כולו או פוליטיקה לשמה, או חוסר יד

איך לקרוא לזה, זה סוג של דחייה ושנראה ואני לא רוצה ללכת לרובריקה 

זה שאתם אומרים שיש פגיעה במשפחה שמקורה בשורשים בסדר הזאת 

 גמור טוב שכך, ואף על פי כן תבואו לראות את הציבור.

פחה וחברים שהם קודם כל זה לא מחוסר הכרה כי לכולנו פה י בני מש גלילה יבין:

מהציבור הדתי וזה לא מחוסר הכרה והגישה הזאת היא פטרונית. זה מדרון 

ק אתה עובר באוניברסיטאות וזה עובר למקומות נוספים ואנחנו לא לחלק

 מוכנים לזה.

 תודה רבה. גו' ניסימוב:

 -הישיבה ננעלה  -
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