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 . 17/1/2023והעובדים, אני שמח לפתוח את ישיבת מועצת העירייה 

 פרוטוקול אישור .1

 לא נתקבלו הערות ולכן הפרוטוקול אושר. 71 –ו  70אישור פרוטוקולים מס'  ג'ו ניסימוב:

 עדכון רה"ע .2

, בהשתתפות כל המנהלים בכל 2023אתמול ערכנו כנס תכנית עבודה לשנת  משה פדלון:

הדרגים, והיה כנס מקצועי מכבד, מכובד ועל כך אני רוצה להודות למנכ"ל 

העירייה, לצוות ההיגוי שהכינו את הכנס. אני רוצה להודות למנכ"ל 

קצועי מכבד העירייה, לגו' לכל העוסקים במלאכה במיוחד לבן, היה כנס מ

מכובד מצוין. נשיא המדינה ערך שוב ביקור בעיר הרצליה ביום השישי 

האחרון הוא היה אורח המוזיאון לאומנות עכשווית, ביקור שהוגדר ביקור 

חצי פרטי ואני כאן רוצה להודות מקרב לב למנהלת ה מוזיאון ד"ר איה 

לדים ובתי ספר ולצוות שלה על הפעילות הענפה במוזיאון בדגש על ילדי גני י

ועל צוות המוזיאון שעושה עבודה מקצועית מצוינת, המוזיאון הזה זוכה 

לאלפי מבקרים בכל תערוכה ואנחנו מתכוונים לשפץ אותו בשנה הקרובה. 

ים שאנחנו משתתפים בקול קורא של משרדי חאני רוצה לעדכן את הנוכ

ת ממשרד התרבו₪ ליון וחצי יהממשלה ואנחנו קיבלנו לאחרונה כמ

ץ המוזיאון פה בהרצליה, קיבלנו מהמשרד להגנת הסביבה וספורט לשיפהו

עצים  1700עד  1500 –לשתילת עצים שזה בערך יתן לנו לשתול כ  1.650.000

למרכז התעסוקה למבוגרים בעלי ₪  1.500.00תלוי בהצעות המחיר, וקיבלנו 

לבית חנו מתחילים לבנות ביד התשעה בצמוד נצרכים מיוחדים, בניין שא

הספר הרצל הישן. אלה הנושאים שלי. אני שמח להציג לכם את תכנית 

 העבודה בשלוש דקות.

 )הצגת סרטון(

אף אחד לא יודע באמת מה יהיה מחר אבל אנחנו יודעים איך תראה הרצליה  דוברת:

, בואו תראו. נמשיך להוביל בחינוך ובערכים. נחווה עולמות תרבות 2023 –ב 

נפתח את יכי שיתוף ציבור, נמשיך להשקיע בקהילות. מגוונים, נעניק תהל

ת, נהייה מוכנים לשינויי האקלים. התחדשות עירונית, התעסוקה והתיירו

נשדרג את המרחב הציבורי, נוביל בספורט עממי ומקצועי, נצמצם פערים 

חברתיים ונחתור לשיוויון הזדמנויות, חדשנות וטכנולוגיה, בכל אלה 
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אנחנו  2023וחצי שקלים חדשים. הרצליה  דיארממילבהשקעה של למעלה 

 מגיעים. 

חברים אתמול במסגרת הכנס חילקנו גם למנהלים חוברת עזרה מדיניות  משה פדלון:

המון עבודה תודה למנכ"ל  ,ואסטרטגיה למנהל, חוברת שהושקעה בה המון

ובן רבדי שעשית עבודה נהדרת גם בהכנת החוברת והכנס, תודה והערכה 

 לכל העושים במלאכה.

 היה מענק ממשלתי למעון יום ביד השתעה? דרור בן עמי:

וחצי מקרן שלם והשלמה מביטוח לאומי והשלמה הגדולה תבוא  נכון מליון משה פדלון:

ילדים שאנחנו אוהבים. קיבלנו גם היתר בניה מעיריית הרצליה, למען אותם 

התחילו לעבוד שם לסגור את המקום זה גם בשורה ואני חושב שזה חגיגה 

והטבעת חותם לעיר שעושה רבות למען אותם ילדים עם צרכים מיוחדים 

 ואנחנו נמשיך לעשות.

 עדכון מנכ"ל .3

תכניות  אז באמת אני מצטרף לדברים של ראש העירייה ביחס לכנס אהוד לזר:

העבודה. אני אגיד מילה על התהליך בעצם אנחנו הופכים את תכנית העבודה 

שלנו תכנית עבודה מקושרת תקציב, בעצם זו השנה השניה שאנחנו עם 

הכנת התקציב גם נערכים להכנת תכניות עבודה אופרטיביות זה אומר שכל 

וד אגף מאשר מולי תכניות עבודה שנתיות בפורום שהוא מאודר חב ומא

מקיף והכנסנו מנגנוני בקרה ומעקב גם על מימושי תקציב וגם על התקדמות 

דה. ובמשימות, זה היה המהלכים שהקדימו בעצם את כנס תכניות העב

בכנס עצמו הצגנו את היעדים שלנו את עיקרי תכנית העבודה ובעצם שלושה 

והכספיים, תחום  הרגולטורייםתחומים שהם בליבת העשייה זה התחומים 

בשלבים  נמצאיםפיתוח העירוני והפרויקטים. בתחום משאבי אנוש אנחנו ה

אחרונים של תהליך הערכת עובדים גם הכנסנו מערכת חדשה להערכה 

ומישוב של עובדים כדי לטייב את המחוברות הארגונית ואת המצוינות 

השנתי לעובדי העירייה בהובלת אגף תנו"ס ומשאבי  הסמינרהארגונית, 

 24עד  22ובדים יתקיים השנה בשני מחזורים בשבוע הבא, אנוש וועד הע

לינואר, יום אחד חפיפה באמצע באילת, העירייה  26עד  24 –לינואר ו 

פיצלנו אותו לשניים  הסמינרתמשיך כמובן לתת מענה מלא לתושבים בימי 
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וזה באמת בשורה  בסמינרגם כדי לאפשר לרוב מוחלט של סייעות להשתתף 

ת כמו שאני אוהב להגיד וגם להמשיך לתת שירות מדהימה או דרמתי

שעוסק בנושא  אדוכאלתושבים. השבוע החל לפעול צוות חדשנות עירוני 

גיוס עובדים וגם מחוברות ארגונית הוא בשיתוף לחדשנות  שימור עובדים,

תל אביב, בתחום המחשוב יש לכם פה  תבאוניברסיטשל קרן בלום ... סגול 

שעוסקים באיכות הסביבה,  סנסוריםעוד ועוד  אנחנו פורשים גם דוגמא

רק הרצליה, שבעצם נותן מענה אקיימות ואקלים זה סנסור שפועל בפ

לתושבים שרוצים לצאת לרוץ, לטייל ויש להם רגישויות לאחד ו/או יותר 

מהמטרדים הבאים זיהום אוויר, איכות אוויר, רעש ועוד, ואנחנו נמצאים 

ה לארגון כבסיס לתהליכי עבודה בשיא הטמעה של מערכת סרן חדש

, תשתית לדתה בייס, ביג דתה, כרטיס תושב, מרחב אישי, םדיגיטליי

אפליקציה עירונית חדשה ועוד. הטמענו אנחנו מממשיכים להטמיע את 

הקוד האתי ואנחנו איזה שהוא כנס עבודה לעובדים באגף לשירותים 

 –ותהליכים ב החברתיים בנושא הזה. בתחום הועדות העירוניות נשים 

התקיים אירוע מאיצות לסיכום שנת עבודת יועצת ראש העיר  29/12

לקידום מעמד האישה ומנהל הנשים זה היה אירוע בסגנון טד, השתתפו בו 

נשים מובילות. בתחום התפעול כפי שאתם  6נשים ונשמע סיפורן של  200

ר את יודעים התחלנו בתהליך של אכיפה באמצעות מצלמות, פרסמנו לציבו

נתיבי  –כל מקומות המרכזיים שבהם אנחנו נאכוף בעיקר בנת"צים 

תחבורה ציבוריים, וגם באזורים אסטרטגיים שבהם נדרשת אכיפה, וחניות 

נכים ותחנות אוטובוסים, אין פה אכיפה של הסדרי תנועה חדשים אלא 

באכיפה אינטנסיבית יותר שמטרתה לשמור על הסדר הציבורי, על בטיחות 

שים שיפור הזרימה, וכמובן שמירה על זכויות הנכים. מנהל המשתמ

התפעול סיים את פרויקט מתיחת הפנים ושדרוג רחוב סוקולוב, שבין הקטע 

של פינסקר והנדיב במסגרת הפרויקט בוצע מדרוך חדש לרחוב, נשתלו 

עצים, ערוגות בשילוב חיפויי, אדניות חדשות, יהיה אי תנועה ועמודי תאורה 

מי  ודרוג לתאורת לד. התחלנו למתוח או לטפל ברחוב אלי לנדאחדשים, בש

שעבר שם ראה, מדובר בפרויקט מורכב מאוד שכולל הרבה מאוד אגפים 

עירוניים ששותפים בתהליך, שדרוג תשתיות, שדרוג מדרכות, תיאורה 
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הפרויקט יתחבר בסופו של דבר עם אותה שפת רחוב  כמובן שבילי אופניים,

החברה לפיתוח, בחיבור של אבא אבן עם אלי לנדאו. לפרויקט שמבצעת 

והשלמנו פרויקטים בתחום הגינון משמעותיים, שדרוג חצר בית הספר 

תיכון חדש, חורשת איץ בגנים דרור גיסין, לוין, נחמיה וסנפיר, גינת העירית, 

לילדים, חורשת בת שבע ואי תנועה  עינגהמתחם הספורטק ביצענו מתחם 

חדש בכנפי נשרים, בנוסף העירייה, צוות העירוני רחב מאוד עובד ביתר 

שאת על ביצוע עבודות השיקום בקאנטרי אנחנו מתכוונים לפתוח את 

הקאנטרי בענות הרחצה הקרובה אתם בטח שמעתם ובאמת אנחנו עוסקים 

 רבות בנושא הזה, ובקרוב יהיה לנו קאנטרי.

 צעות לסדרה .4

הצעה לסדר של גב' גלילה יבין בנושא פריסת עמדות טעינה לרכבים  ג'ו ניסימוב:

 ברחובות העיר. 

אז כמו שאנחנו יודעים שוק המכוניות החשמליות נמצא במגמת גידול יש  גלילה יבין:

יותר ויותר גם נושא של עליית מחירי הדלק וגם המודעות הסביבתית גורמת 

לאנשים רבים לשקול חלופות לרכב הרגיל המזהם יותר ולעבור לרכב 

שיושב בטסלה וחותך את מחירי  יאקסצנטרחשמלי, יש לנו גם טיפוס 

הזה הוא דינמי ומתפתח  קלה לאחרונה, יש הרבה גורמים השוהרכבים הא

אנחנו רואים את המגמות האלה גם ביתר מדינות המערב וגם אצלנו. אני 

יודעת שהעירייה פה והחברה לפיתוח נערכו להטמעת עמדות טעינה 

בחניונים ובאתרים מסוימים אבל העדר של פתרונות טעינה לאורך 

ו מתחילים לראות פתרונות מאולתרים, הרחובות מביא לכך שכבר אנחנ

אנחנו רואים רכבים שחונים  ברחובות בעיקר דווקא בשכונות מגורים,

שמנתחים מתוך  למעשה בצידי הדרך לאורך הרחוב, כבלים חשמליים

המגרשים הפרטיים זאת אומרת הכבל מחובר בעצם לנקודת לשקע בתוך 

שחונה בכביש, יש  תחום המגרש מתוח לאורך המדרכה ומגיע לרכב הפרטי

פתרונות גרועים יותר כמו פשוט כבל או מדלדל על הרצפה או מתוח על עץ 

או באיזה שהוא אופן מאולתר לגמרי לרכב ויש גם פתרונות יותר מסודרים 

אם אפשר לקרוא לזה מסודרים אבל עדיין הם פיראטיים של איזה שהיא 

הכבל ומגיע  זרוע למשל שהיא מחוברת לחומה של הבית, ועליה מותקן
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לרחוב יש פה כמה היבטים, א' כמובן תכנוניים של תשתית פרטית שעוברת 

בתחום הציבורי, יש פה היבטים בטיחותיים בין אם זה מכשול בחלק 

ה זה ימהמקרים בלילה עובר שם הולך רגל או קורקינט או מה שזה לא יה

לא  מסוכן, כמובן תשתית חשמלית פרטית שעוברת בתחום הציבורי זה גם

חושבת שהגיע הזמן יכול להיות שכבר  הערה למשהו מאוד מומלץ ואני

עשיתם את זה אני לא מצאתי לזה תיעוד בפרסומים ובשאלות ששאלתי אבל 

צריך להתחיל למפות את הדרישות ואת הצורך במיקום עמדות טעינה 

לאורך הרחובות ולא רק בחניונים כי אחרת פשוט המציאות תכתיב את 

צמה והם לא פתרונות רצויים בעיניי. אני כללתי בהחלטה גם הפתרונות מע

כמה דוגמאות שאני בטוחה שאתם מכירים יש מטענים שהם דומים למה 

שהיה פעם שהם כמו המדחנים שהם כמו מדי חניה שהיו ממוקמים לאורך 

המדרכה שרכבים יכולים להתחבר אליהם, יש פתרונות שמחוברים לעמודי 

ם משם את תשתית החשמל יש פתרונות יותר תיאורה קיימים ולוקחי

של סככות צל שמבחינה סולרית מייצרות אנרגיה ואפשר  מתוחכמים

אבל  פתרונותלהתשמש לפחות חלקית באנרגיה הסולרית יש הרבה מאוד 

מישהו צריך להתחיל את תהליך המיפוי להחליט איפה זה נדרש ובאיזה 

את הקצב ואנחנו לא לזה כי המציאות פשוט מסיגה  ולהיערךכמויות 

ערוכים לפי מה שנראה בשטח. רגע הצעת החלטה מבחינתי זה העירייה 

תורה לגורמי התכנון לקדם ללא דיחוי תכנית לפריסת עמדות ברחבי העיר, 

תן מענה מסודר לטעינת רכבים חשמליים. התכנית תכלול פריסה ישת

בדיקות אם  ברחובות, כולל גם ברחובות פנימיים בשכונות מגורים קיימות.

נעשו זה מכבר לצורך העניין וכן לוחות זמנים ללימוד הנושא ולתכנון יוצגו 

 למועצת העיר בתוך חודשיים.

אני אתן תשובה קצרה ואחר כך אני אתן לאנשי המקצוע לפרט מה נעשה.  משה פדלון:

האחד כבר לפני שנתיים הוריתי לטפל בנושא הזה של עמדות טעינה למרחב 

קבלי מיד פירוט. דבר נוסף התקבלה פה החלטה של ועדה הציבורי ואת ת

לתכנון ובניה שכל בניין חדש יהיה כבר מראש עם עמדות טעינה כלומר 

אנחנו לא נאשר בניין חדש ללא עמדות טעינה. נושא שלישי במקום שהלכו 

אנחנו נורה לפרק את זה  םפרוביזורייוהתקינו עמדות טעינה לא חוקיים 
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א אסכים שילד יעבור בכביש יראה כבלים וישחק, את זה עכשיו ומיד, אני ל

אני אנחה את אגף הפיקוח אני לא יודע על מקרים כאלה במידה ויש לך 

כתובות אני אישית, אגף הפיקוח יטפל בזה, אין דבר כזה לחבר חצר כבלים 

 פתוחים לא בבית ספרי.

יך לתת מענה אני לא עוסקת עכשיו לאסוף כתובות, אני חושבת שצר גלילה יבין:

 לתושבים האלתורים האלה נובעים מזה שאין עמדות טעינה.

גלילה תיכף תקבלי פירוט מ ה נעשה אבל במקום שחיברו פרוביזורית זה  משה פדלון:

 יפורק. זה אני מבטיח לך וזה הנחיה לפקחים ולכל המנהלים בעירייה.

עצמה גם  ברור שהנושא הזה מעסיק אותנו מאוד, כעיר שחרטה על אהוד לזר:

להתמודד עם משבר האקלים וגם להיערך לו בסוף נושא האנרגיה הוא נושא 

דרמתי מאוד בכל הנושא הסביבתי, כולנו יודעים גם לאן הולך עולם 

האנרגיה מה קורה עכשיו באירופה, ומה קורה גם בישראל בשוק האנרגיה 

כולם מבינים שהאנרגיה הפסילית או מזהמים אמורים לצאת מן העולם 

ונצטרך יותר מקורות אנרגיה חשמליים נקיים, אגב כל הרכבים חשמליים 

אין מספיק חשמל היום לשלוש שנים קרובות לספק את הגידול של רכבים 

חשמליים אבל זה רק למעלה וגם בזה אנחנו מתעסקים למצוא איך אנחנו 

מרחיבים את ייצור האנרגיה המתחדשת באמצעותנו. נתחיל בכך שקודם כל 

 שלי מזה שנה כבר זה לא עמדות הטעינה אבל זה חשוב מאוד לעניין ההנחיה

שהיא שכל רכבי העירייה שירכשו יהיו רכבים שהם לא פסיליים רגילים 

מתקדמים או חשמליים, ובכך אימצתי את הנחיית  םהיברידייאלא או 

החשב הכללי, שחלה רק על גורמי ממשלה ואימצנו אותה לתוך העירייה, 

בזה גם מסיבות כלכליות וגם מסיבות סביבתיות. שנתיים הרכש עוסק רק 

ד יש צוות שעובד על הנושא של עמדות טעינה חשמליות ובכלל יפקתשאני ב

כל הסיפור של כניסה של רכבים חשמליים למרחב העירוני, זה גם רכבים 

פרטיים וגם ציבוריים, המדיניות שלנו מתבטאת בכמה אופנים אחד קודם 

סימון של נקודות להצבה של מתקני טעינה כחלק בעיר וכל יש פילוח של ה

 מתכנית כוללת, החברה שמממשת, 

 ברחובות או בחניונים? גלילה יבין:

גם וגם. החברה שלנו לפיתוח פורסת באופן שוטף עמדות טעינה לרכבים  אהוד לזר:
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, המנופים, 402חשמליים ברחבי העיר, בחניון הפארק, העצמאות, חניון 

גלגלי הפלדה, רחוב מסכית וחניון בניין העירייה, בשלב ב' של סבב הפריסה 

מתוכננת פריסת עמדות נוספות ברחוב אלתרמן, ברחוב העוגן, בכיכר דה 

מסך החניות  15%שליט ובחניון זבולון, בכל חניון חדש שאנחנו בונים 

הולכות להיות חניות שמוצמדות אליהן עמדות טעינה. בנוסף אנחנו פורסים 

עמדות טעינה כחלק מקול קורא של משרד האנרגיה שהחברה לפיתוח זכתה 

עמדות שיהיו פזורות ברחבי העיר, במרחב,  ₪100, בו בסך של מליון 

בות כנגזרת מהתכנית. בנוסף אנחנו מתמודדים על קורא נוסף של ברחו

המשרד לאנרגיה על עמדות טעינה מהירות, יש לנו מיפוי של צרכי התושבים 

לבחינה של מיקומי עמדת טעינה נוספות בתוך שכונות המגורים, העירייה 

 כמובן נוקטת בפעולות פרסום לציבור ושיקוף המידע לאתר.

מה זה אומר המיפוי זה לרכבים פרטיים שגלילה מתכוונת שחונים בדקתי  יריב פישר:

 בכחול לבן ורוצים עמדה.

התייחסנו לזה לפני שנכנסת במקומות שיש בהם בעיות קודם כל אנחנו  אהוד לזר:

מבינים שיש פה איזה שהיא בעיה אנחנו לא מכירים את היקף התופעה שאת 

שלא יהיה שם חיבורים  מדברת עליה אבל אנחנו נבצע שם אכיפה וכמובן

 כאלה.

 אתה בעצם כן רוצה שיהיה להם את העמדה הזאת. יריב פישר:

לא פרוביזורי אבל. אמרתי אני בלב יש תכנית סדורה לעניין הזה. הסברתי  אהוד לזר:

 מה תכנית עבודה.

אתה לא יכול לתת לו חניה צמודה  מי שאין לו חניה בבית הוא בבעיה כרגע, דרור בן עמי:

 לבית. אליו

אני שמעתי שני רחובות או שאני טועה פשוט דיברת נורא מהר אלה רחובות  גלילה יבין:

 מתוכננות?

אמרתי גם בכיכר דה שליט, ברחוב אלתרמן, וחניון פתוח עילי גם ברחוב  אהוד לזר:

 אלתרמן גם ברחוב העוגן שזה גם חניון פתוח.

 ע?חוץ מאלתרמן יש עוד רחוב שמתוכנן כרג גלילה יבין:

ברחוב עצמו לא, אבל אמרתי שיש התמודדות על קול קורא של המשרד   אהוד לזר:

לאנרגיה כדי למקם את, זה קול קורא למיפוי והקמה של עמדות ברחוב 
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עצמו. אני אמשיך, בהמשך אנחנו מתמודדים על קול קורא נוסף לעמדות 

 טעינה מהירות אמרתי העירייה נוקטת בפעולות פרסום לציבור ושיקוף

המידע באתר העירוני לגבי עמדות של רכבים חשמליים ברכבי העיר הן 

באמצעות רשימת העמדות והן באמצעות סימון ייעודי על מפה לשירות 

פה נגענו. יש לציין שכל פרויקט שאנחנו מתכננים היום יהציבור. לעניין האכ

בחברה לפיתוח אנחנו לוקחים בחשבון גם את הסיפור של עמדות זאת 

תכנון רחובות, פיתוח רחובות גם נושא של ממש מיקום של עמדות אומרת 

טעינה רלבנטיות. בנוסף צריך להגיד שאנחנו מקדמים הסכם מול משרד 

 םהאוטובוסיהסכם משתלם שבמסגרתו כל המסופים של  התחבורה,

 ורכבים כבדים. םלאוטובוסייחושמלו וגם שם יהיה בעצם מקום טעינה 

מר ראש העירייה בעצם יש מספר מסמכי בהמשך לזה ובהמשך למה שא

מדיניות שאושרו גם על ידי הגורמים פה ברשות, בעיקר בועדה המקומית 

שקובעת שבניה חדשה תידרש  13/4/2022 –בנושא עמדות טעינה, אחת ב 

באספקת תשתית טעינה לרכבים חשמליים לכלל החניון, מבנה מסחר 

עינה לרכבים חשמליים ותעסוקה בחניות שלא מוצמדות תוקמנה עמדות ט

מהחניון. הלאה בנושא הנחיות מרחביות לבניה רוויה, יש  15% –לפחות ב 

סעיף שקובע כי כלל מקומות החניה יתוכננו עם תשתית להטענה חשמלית, 

סטייה מהנחיה זאת תותר בתוספת לבניינים קיימים, ועבור החניות עצמם 

תוכנן תשתית לאספקת בלבד. אנרגיה תחום אחר גם בהנחיות המרחביות, ת

חשמל לרכבים חשמליים לכלל מקומות החניה במגרש, הלאה בתכנית 

המתאר להתחדשות אזור התעסוקה בתקנון התכנית, תנאים להכנת תכנית 

מפורטת יהיה בין היתר הכנה של תשתית ועמדות טעינה לרכב חשמלי זאת 

ם בכל אומרת כל בנוסף לכל הפעולות שאנחנו מבצעים בתוך המרקם הקיי

לוודא  תהסטטוטוריפעולה חדשה שאנחנו עושים יש כבר את התשתית 

 שהסיפור הזה מתבצע. 

 בשטחי הציבור בדבר הזה יש מתקן חשמלי פרטי לבית שלו. משה ועקנין:

מה שאנחנו עושים אני אגיד לך רעיון שמתגלגל אצלנו בדומה לפעולה  אהוד לזר:

ובנושא של תאים פוטו וולטאים אנחנו פועלים גם  םבדפיברילטורישעשינו 

כדי לארגן קהילה מסוימת או אזור מסוים, בתוך התחום הפרטי בעצם 
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להתקשר עם גורם שיודע להקים את המערכות של החניון או החניה לעמדות 

 טעינה חשמליות זה גם משימה שאנחנו לוקחים בה חלק.

יפה אם אני יוצאת לעבודה ואחר מגיע הוא יכול  הרעיון של משה הוא רעיון איה פרישקולניק:

 בחניה שלי להטעין.

 להטעין תמורת סכום מסוים. משה ועקנין:

 נבדוק את זה. אהוד לזר:

כל הפעולות שנעשות לקידום אנרגיה ירוקה זה מבורך, אתה ציינת בדבריך  גלילה יבין:

פוי איזה שהיא עבודת מיפוי שהתחלתם לעשות אני אשמח לראות את המי

הזה ומה מתוכנן באמת ברחובות כי אני לא ראיתי שום מסמך כזה ואני 

 אשמח להתעדכן אם אפשר יהיה לקבל אותו זה יהיה התחלה טובה.

ההנחיות שניתנו על ידי לפני שנתיים בוצעו ומתבצעות הלכה למעשה ואת  משה פדלון:

 רואה את זה בפירוש המנכ"ל נתן, לכן אני מציע.

זה בתחומי המגרש כל ההנחיות האלה רוב ההנחיות האלה זה או  אבל גלילה יבין:

בתחומי פרויקטים שזה בתחום המגרש הפרטי או בחניונים מה שמטריד 

 אותי זה יותר ברחובות.

מתחמים ואנחנו בשיא העבודה כעת, אני מאמין שבעוד חצי  8הוא ציין פה  משה פדלון:

בא ואומר שבהצעה שאנחנו  שנה אני אוכל לתת לך מידע נוסף. רק שניה אני

נצביע בעד הפרויקט הזה, אין טעם להצביע אם נתנו הנחיה ומתבצעת 

 הנחיה.

 אם אתם יכולים להציג תוך חודשיים איזה שהוא מיפוי. יבין: הגליל

 את יכולה לקבל הכל בכל רגע ורגע.  פדלון: משה

 .אז מה הבעיה אפשר היה להציג את זה היום אם זה קיים יבין: הגליל

לא, עבודת מיפוי שמתמשכת ויש קולות קוראים שאנחנו מתמודדים בהם  אהוד לזר:

וקולות קוראים בסכומים של מליונים לעבודות מיפוי אז לא כל הדברים 

 עדיין קיימים זה תהליך ש... כאילו זה לא שעצרנו זה עבודת מטה רצינית.

שאנחנו נצביע על הדבר מה שאני מציע או שתסירי את זה מסדר היום או  משה פדלון:

 הזה מי בעד ומי נגד זה החלטה שלך.

ההצעה שלי לא כזאת דרקונית בסך הכל ביקשתי שתיתנו עוד חודשיים,  גלילה יבין:

 תתנו עוד חודשיים את לוחות הזמנים.
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 בעיה להציג באחת הישיבות הבאות את התכנית. אין לנו אהוד לזר:

אם אתם  ביקשתי שמחר תפתחו את העמדות האלה.זהו זה כל ההצעה לא  גלילה יבין:

 מקבלים את הבקשה שלי קיבלתם.

אם את מעלה משהו חדש ואנחנו צריכים להורות את אגפי העירייה אנחנו  משה פדלון:

כבר שנתיים עובדים על זה הכל מכל כל, מה אני צריך לבצע משהו שכבר 

 מתבצע.

ת שנעשו זה מכבר לצורך העניין וכן ע על הסעיף השני בדיקויאפשר להצב גלילה יבין:

לוחות זמנים ללימוד הנושא לתכנון יוצגו למועצת העיר בתוך חודשיים. אני 

 את המפה להבין. רוצה לראות

אין מה, אנחנו לא אטומים את רוצה לשמוע משהו אנחנו נציג אותו אין  אהוד לזר:

 צורך לקיים עליו דיון להצבעה.

 אני מבקשת לקבל עוד חודשיים איזה שהיא תמונה.לא ביקשתי דיון  גלילה יבין:

אנחנו נביא באחת מישיבות המועצה הקרובות את הנושא, איפה עומד  אהוד לזר:

 הנושא של המיפוי.

בנוסף תקינה יש לזה תקינה לחניה פרטית וחניה עירונית, זה מה שקורה  יריב פישר:

את הזה, זה  וצריך תקינה לדבר הזה, ברחוב בכחול לבן אנשים מוציאים

 הבעיה הכי גדולה.

 ואז הם שומרים לעצמם חניה ציבורית. מאיה כץ:

 בכפוף שהנושא יוצג אני מסירה את ההצעה. גלילה יבין:

 יש שקיפות את יכולה לקבל מה שאת רוצה אין בעיה עם זה. משה פדלון:

 מר אורן אוריאלי הנושא הוא חינוך דמוקרטי. 4הצעה לסדר מס'  גו' ניסימוב:

טוב אני אקצר אני אומר את זה בקצרה יש שיח מאוד ברור, ורעיל ואלים,  אורן אוריאלי:

שמתנהל במערכת הפוליטית ובמרחב הציבורי בכלל, ויש תחושה לא פשוטה 

של מועקה אבל אני חושב שבעיקר מה שמעניין כרגע זה הדור הצעיר שגדל 

שטש את במערכת החינוך שבסופו של דבר גם מדובר בשיח שעלול לט

החשיבות של התרבות הדמוקרטית בחיים היום יומיים של כלל האזרחים 

היא דמוקרטיה צעירה במונחים  וכמובן גם פה בהרצליה, ישראל

היסטוריים זה ערף עין וככזאת אין לה את המסורת האיתנה שתדחה כל 

מיני תהליכים שיכולים לפגוע במרקם הדמוקרטי, אני חושב שלנוכח 
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 נוכח התחושה הזאת ההפגנות ברחוב, חילוקי הדעות,המצוקה הזאת ל

השיחה אלים, הפורענות שעלולה להתרגש על כל מי שלא מבין את ערכה של 

קרטיה זאת השעה של עיריית הרצליה להעביר מסר ברור ויפה שעה ודמ

אחת קודם קרי החל משנת הלימודים הקרובה. העיר הרצליה ומערכת 

החינוך שלה היא חייבת היא לא יכולה או שוקלת, היא חייבת להתבלט 

היא  פלורליזםשל נאורות, של אהבת אדם, של  ליברליזםכמגדלור של 

באופן מוסדר שתיכף אני אפרט אותו לנושאים  חייבת להתייחס, חייבת

, סחר פילנתרופיהשעולים פה חדשות לבקרים, כמו מגדר, זכויות אדם, 

הוגן, עבדות מודרנית, וחיים משותפים במרחב הציבורי וכבוד לזולת, 

זכויות להט"ב והכרויות עם תרבויות ודתות שונות וסובלנות והסכמיות 

שמונחים שילדים נבחנים עליהם במבחן בחברה וכיוצא בזה, אגב ערכים 

הבגרות בכיתה יא', גם פה בהרצליה כמובן, אין ברירה אחרת, אם יש משהו 

שהרצליה ומנהגיה הנוכחים צריכים לוודא זה שמערכת החינוך שלה 

נשארת איתנה ושמורה מכל מיני תהליכים שעלולים לכרסם ביסודות שלה 

רוני. אני חושב שכל אדם שקול לא משנה מה יהיה השלטון המרכזי או העי

בימים האלה צריך לשאול את עצמו מה הם המסרים שהילדים שלו מקבלים 

במערכת החינוך, ואלו כפי שאמרתי אלה ימים לא פשוטים שיהיה עיסוק 

בשאלה הדמוקרטית לא רק על עצם המהות שלה אלא גם על האופן שבה 

ר תהיה, מסורתית, היא מיושמת, ותהיה האוכלוסיה שממנה אתה מגיע אש

לא משנה אתה חי במשטר  אתאיסט, מתנחל, ערבי, אורתודוקסיחרדי, 

ההיסטוריה לא  רדמוקרטי ואלטרנטיבה היא שאין אלטרנטיבה, כלומ

הוכיחה בשום מקרה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לחיות באיזה שהוא 

לנו ש משטר שהוא איננו דמוקרטי, ואנחנו רואים דוגמאות נהדרות השכנה

פה מצפון סוריה גם באופן מסוים מצרים, בואך סין מונרכיות כאלה 

ואחרות, וכלה בצפון קוריאה, דרך אגב צפון קוריאה דרך אגב מגדירה את 

עצמה באופן רשמי הרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה, הנה לכם 

משחק של מילים, מילים זה דבר חשוב אבל המעשים שנלווים להם הם דבר 

ד יותר חשוב ואין לנו ברירה אלא להסיט את הזרקור לחינוך של דמוקרטי עו

בסיסי, יסודי כזה שגדל לצד הילדים מלווה אותם כל חייהם, וראש העיר 
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וסגניתו לא מזמן פרסמו פוסט משותף שבו הם טענו באופן שאיננו משתמע 

לשני פנים ואני מצטט על כך שהם יתנגדו יצאו נגד הפקעת הסמכויות 

פגיעה בתקציבי החינוך בשלטון המקומי. או ציטוט אחר לא ניתן למדינה וה

באמצעות הסכמים כאלה ואחרים להפקיע את הסמכות והאחריות של 

השלטון המקומי כלפי תושבינו. מצוין אבל אלה מילים ויש להרצליה 

הזדמנות פז כבר משלב ההכנות לשנת הלימודים הקרובה לארגן משאבים 

הכשרה מתאימה לסגל הוראה רלבנטי, לתת שעה שבועית מתאימים, צוות ו

ד והלאה ומה שלא יוחלט אני חושב שצריך שיהיה  ג, ב, תגידו אתם כיתה א,

מגן הילדים, אגב בחירות למועצת תלמידים זה חשוב ונחמד זה לא מספיק, 

התקשרות עם עמותות או גופים שעוסקים בחינוך דמוקרטי שאין להם קשר 

יים כאלה ואחרים, יוזמות עירוניות, מפגשים יזומים לעניינים פוליט

באוכלוסיות של תלמידים ממגזרים שונים, שילוב החינוך הבלתי פורמלי, 

מתנ"סים, תנועות נוער, בסופו של דבר יבנה מסר חינוכי, רוחבי שאי אפשר 

לטעות לגבי החשיבות שלו והמקום שלו במרחב החינוכי הערכי של מערכת 

 צליה.החינוך בעיר הר

ד"ר יעקב נחום ראש מנהל החינוך והערכים בעיריית הרצליה תסביר מה  משה פדלון:

 אנחנו עושים ומה הולכים לעשות בנושא.

טוב האמת שאני קצת מאוכזב שאתה מציע ללמד שעה שבועית בבית ספר  יעקב נחום:

על הדמוקרטיה, אנחנו נמצאים היום בעולם חדש עולם שהלמידה 

ומקצוע ההוראה תחום דעת מסוים אינו כבר נלמד  תריהאינטרדיסציפלינ

תחום הדעת, כתחום דעת לינארי זאת אומרת החשיבה שלנו היא כבר לא 

היא הרבה יותר רחבה,  ריתאינטרדיסציפלינלינארית, החשיבה שלנו היא 

כלומר שלמעשה אנחנו מכניסים היום בכל מקצוע, את תחום הערכים בכל 

מעלים דילמות חברתיות, אתיות ומוסריות, בכל מקצוע, בכל מקצוע אנחנו 

מקצוע יש דיון על אותו נושא ואני יכול לתת לך מספר דוגמאות וגם דברים 

שביקשתי מהמנהלים שיכתבו. שאלתי את המנהלים בעקבות הצעה לסדר 

שלך, אמרתי להם תגידו לי האם אתם באמת יכולים לבחון את היקף 

לסובלנות לערכים,  לפלורליזםרטיה, קומלמדים לחינוך לדמהשעות שאתם 

תגדירו לי בשעות אתם יכולים? פחדתי שהם יגידו לי את זה, אמרו לי מה 



 ב.ש.ג 15 00832
  

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

, פלורליזםמהשעות אנחנו מדברים על ערכים, על  1005עד  90%זאת אומרת 

על סובלנות, אני רוצה להקריא לך לפני שאני אקריא לך אחת הבעיות שיש 

ון אמר.... )באנגלית(, זאת אומרת אחד בתוך מערכת החינוך קרן רובינז

הדברים במהפכה בחינוך שאמרו זה איך אתה בעצם מקנה ואיך אתה 

מטמיע את הערכים אל בשיטת ההטפה אלא במסרים סמויים כלומר שאתה 

מדבר בשיעור היסטוריה על נושא מסוים אתה משם מעלה בעצם דילמות 

הילדים בעצם  אתיות ומוסריות ומשם אתה מתחיל את הדיון, משם

מפנימים ובצורה הזאת אתה מצליח להטמיע את נושא הערכים, זה לא 

, לא, כל דמוקרטיהומדברים על  דמוקרטיהשאומרים עכשיו יש שיעור 

שיעור היסטוריה ותנ"ך וספרות, ואזרחות ואנגלית ומתמטיקה בכל מקצוע 

 כנו לשיטה הזאת וזה המודל איץ בעצם,לכזה מועלות דילמות. מדוע ה

המודל הזה בעצם מדבר בדיוק על הדברים האלו שנושא הערכים הוא 

אני אקריא לך  העיקרון המרכזי בכל תחום דעת שבו המורה מלמד. עכשיו

אני יכול להקריא לך כמה מנהלים שכתבו אבל אני אקריא לך מה שמנהלת 

מהשעות בשבוע עוסקות  1005עד  90%תיכון כתבה. היא כתבה ככה לדעתי 

בים האת הערכים האלה בכל תחומי הדעת סך הכל השיעורים בכך, משל

ריה, ספרות ואזרחות כולם שיעורי מחנך ורבי המלל כמו תנ"ך, היסט

, הרבה מקצועות בחירה כולל מדעים מכוונים, המדעים נלמדים ודיאלוג

בכל טקסט של סוגיות איכות החיים, רעב עולמי, אתיקה ומוסר, כולל מדעי 

דר, פסיכולוגיה, כלכלה וגם כמובן התכניות החברה, משפטים, מג

החינוכיות שלנו שמתקיימות ברמה של שכבה, פרויקטים, שהם רוחביים, 

כל הקורסים עוסקים  מנהיגות וכו'. גם בתחומים של ההשכלה הכללית

בנושא של ערכים. ואז היא דיברה על המפגשים שהם עושים במסגרת בין 

בים ויהודים, פספסת על ישראלי דתות, בשיעורי אזרחות דיברת על ער

שהם הולכים אליהם, כלומר כל הדברים  סמינריםשמדברים עליהם, על 

האלה שאתה מדבר עליהם נעשים בעצם בתהליך עצמו. אני אתן לך דוגמא 

סבר את האוזן איך בעצם מתנהל שיעור. ניקח סתם שיעור הכדי שאני 

 ה שומע אנגליתאנגלית שהוא נראה כאילו תלוש מה לו ולערכים שאת

שהדגש הוא על למידת שפה וספרות אנגלית ניתן לכוון את השיעור להעברת 
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שנה אם אתה  20חומר ערכי לדוגמא חומר של סיפור של אור הנרי מקץ 

מכיר, ובסיפור מועלים תכנים שתמציתם היא שבכל מקום שחיים בני אדם 

הערכי בין  מצויה ידידות ובכל פנטה שבה אין אנומיה קיים חוק והמאבק

שמירת החוק לשמירת הידידות במהלך הסיפור והוא נושא אוניברסלי 

שבעצם מדבר על תרבות אחרת, ומפגיש אותנו עם תוכן שהוא תוכן רווי 

מאוד דווקא בנושא התרבותי. אני אתן לך דוגמא למשל על נושא של מקצוע 

אחר בשיעור היסטוריה לדוגמא, מקצוע היסטוריה, מקצוע זה מושפע 

נות, וסבלנות לבתכנים העשויים לעצב את אופיו של התלמיד בכיוון של סב

לאחר, ותנאי שהמורה ינצל את תכני ההוראה ויעלה דיון בנושא ערכיים 

למשל, שאלות באשר לזכות ההתערבות  םאימפריאליזומוסריים, בנושא 

כמעט כל תחום איך  לדמוקרטיהשל החברה ו... מודרניים בכל מה שקשור 

צריכה לשמור על זכות ההתאגדות, וחופש הדיבור, התלבטות  הדמוקרטיה

.. ובאיטליה  ברפובליקהבנושא שהיה בערב מלחמת העולם השניה 

הפשיסטית כל הדברים האלה הם דברים ערכיים שאתה מדבר בדיוק על 

אותם דברים שאתה מדבר עליהם, זאת אומרת אנחנו עכשיו פותחים שעה 

ושא ערכי או על דילמות מוסריות או אתיות אנחנו בשבוע ומדברים על נ

בעצם מעלים את זה בכל שיעור, אני חושב שהשיטה שבה אנחנו הצלחנו 

את הערכים היא בדיוק השיטה שהיום מדברים,  להטמיעלהקנות או 

מדברים גם במערכת החינוך שהבינו שאין יותר שעות "כפייה" שהיא שעה 

לכל רוחב מערכת השעות זאת אומרת אלא זה צריך להיות  דמוקרטיהשל 

בכל תחומי הדעת, ולכן אני חושב שהיקף  נריאינטרדיסציפליזה צריך להיות 

השעות שאנחנו מדברים על חינוך וערכים ואתיקה, הוא הרבה יותר גדול 

 משעה אחת.

לקבל תשובה אני הייתי מורה עד לפני שלוש שנים במערכת,  יקיוויתאני  אורן אוריאלי:

מת תודה למה ציפיתי, ציפיתי אני אתה יודע לא הולך ומחפש יעקב בא

אני חייב לומר  תאינטליגנטיקצת יותר התייחסות  - טייטלים אבל ציפיתי ל

לך, הרי אני העברתי בעצמי את התכנים האלה, אם הספקתי את חומר 

ולאחר מכן בתיכון אני מדבר איתך פה על  אימפריאליזםהלימוד בכיתות ט' 

דמוקרטי מהיסודי שם אין לך שום נגיעה. אתה יכול לדבר איתי להרים דגל 
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על איץ עד מחר ואתה יכול לעשות חורשת איץ שאני עד עכשיו מנסה להבין 

על מה מדובר, אני מצטער תנסו לדבר עם אנשים כאילו יש להם פה, עזוב 

, 12אני רואה פה כיתות כפי שאתה לא ראית  ניסיון בכיתות, אינטליגנציה

אז אתם באים ומספרים לי. מה  ה ואיה קצת יורת מזה מה לעשות,שנ 13

. אני שואל האם אתם יכולים תאתם באים לטייל שם עם פמליה שם נו באמ

או רוצים, לדבר בצוק האתים של מדינת ישראל האם אתם מתכוונים 

משל היתה, הדבר  לדמוקרטיהמערכת החינוך בהרצליה להקדיש שעה 

 מעט ונעלב אני יודע שזה הסגנון.החשוב שיש כרגע. אני כ

 את תנועת הצופים,  אני אגיד רק משפט אחד אני קיבלתי פדלון: משה

 כמה אפשר לחזור על זה בחייך. אורן אוריאלי:

גם החינוך הבלתי קונבנציונאלי, זה שבניתי בית ספר בניתי גם מחנה מה  משה פדלון:

 חניכים בצופים. 4000שנקרא מתקן לתנועת הצופים 

 מה קשור למה שאני מציע האם העיר הרצליה יש לה תשובה בנושא הזה. ורן אוריאלי:א

 תסיר את זה מסדר היום. מי בעד להסיר מסדר היום? משה פדלון:

 גם אם נעשית עבודה נפלאה צריך לעשות יותר. גלילה יבין:

לכם אולי בהשתלמות שאת יוצאת אליה תלמדי דבר או שניים מספיק אין  אורן אוריאלי:

מפלגה חילונית אחת בקואליציה שלכם ואתם מדברים איתי על לימודים על 

לא מגיעים  םאימפריאליזפה על  זה שאתם מתעסקים בדמוקרטיה, קיבלתי

לזה בחומר הלימוד בכלל על מי אתם עובדים תגידו לי כמה אתם רוצים 

 לעבוד על הציבור.

 צריך לעשות יותר. גלילה יבין:

 דקות מאלפות. 5להגיד ליעקב שזה היה  אני רוצה אהוד לזר:

עד שהוא לא יקבל פרס חינוך זה לא יהיה מאלף הרי לזה נועד כל העסק  אורן אוריאלי:

הזה, האיץ הזה שלכם נועד לקבל פרס חינוך כל עוד הוא לא מקבל הוא לא 

 מרוצה. 

 אני מאוד מעריך את מה שנאמר פה. אהוד לזר:

אנחנו יודעים אתה ויתרת על פרס חינוך, תשאל גם את מספיק יעקב  אורן אוריאלי:

המנהלים באמת מה קורה בשטח על האיץ הזה שלך מה אתה עושה צחוק 

תגיד לי, לא נעים לי להעליב אותך בחיי מה מספרים על האיץ שלך, לא יאמן, 
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 נתת לו את המושכות לחלוטין, ויתרת לחלוטין.

 ות כאלה.איה פרישקולניק: אני לא מוכנה לשמוע הער

 גמרנו הורדנו את זה מסדר היום. משה פדלון:

 מינויים .5

המועצה תתבקש לאשר מינויה של גב' איה פרישקולניק, סגנית רה"ע  ג'ו ניסימוב:

בית ההורים במקומו  –כחברה בוועד העמותה למען גילאי הזהב בהרצליה 

 של צבי וייס. 

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

אני רוצה לבקש עופר לא נמצא כאן לגבי ועדת מכרזים, להחזיר לשם עוד  :ון עולמייר

סגן ראש עיר כי עופר לא סגן עיר ולעשות שם חילופי גברי, אני רוצה להגיד 

 משהו כי יש אנשים לא יודעים, לא רוצה להגיד את זה לפרוטוקול, סך הכל

אנחנו מתנדבים אני אומר אני לא באתי בשביל זה אני רוצה להגיד את זה 

מדם ליבי אנחנו מתנדבים והשעות האלה של ועדות בשלוש וזה מאוד, מאוד 

קשה לנו ואני באמת עושה מאמץ אתה יודע כמה אני עושה מאמץ כדי להגיע 

בכל  חברים וכל פעם הקול נופל על תושב, 9להשתתף וכו' ואם כל פעם יש 

סגנים שהם  2 –לקוורום קודם כל שיהיה יו"ר ו  3ועדה כזאת אם צריכים 

בשכר יכול להכניס אותם ללו"ז והם צריכים להיות ומי שעוד יכול לבוא 

שיבוא. אנחנו וולנטריים אין מה לעשות זה לא לבוא אלינו בתלונות כי זה 

 לא נעים זה להפוך את זה לרגשי.

 ירון קיבלנו. משה פדלון:

 ישור המלצות ועדת שמותא .6

 אישור המלצות ועדת השמות האם יש הערות למה שהועבר אליכם? משה פדלון:

 אפשר להעלות את זה להצעה. ירון עולמי:

 על הישיבות האלה צריך להודיע כמה ימים לפני ולא יום לפני.  יוסי קוממי:

 אני יכול להעלות את זה להצבעה?  משה פדלון:

עדות הורדנו אנשים הוספנו אנשים, אם זה מקובל על כולם בוא הוספנו ו ירון עולמי:

 נעלה את זה.

מי בעד מינוי עופרה בל יש הסכמה, אנחנו מכניסים את גב' עופרה בל כסגנית  משה פדלון:

 שניה.
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הבאה, אנחנו נביא את זה למועצה הבאה. חברים  אנחנו נביא את זה לועדה אהוד לזר:

נביא את זה למועצה הבאה, אני מבקש אבל עד אז אני מבקש בבקשה תעשו 

 מאמצים יש לנו הרבה מכרזים, נביא את זה במועצה הבאה.

 אישור המלצות ועדת השמות חברים החומר מולכם. גו' ניסימוב:

כחים אתם כתבתם שנעדרתי בריה הערה טכנית רק בבקשה לתקן את הנו גלילה יבין:

 גרנות החליפה אותי גב' בריה גרנות פשוט לתקן את זה.

 בסדר גמור. מי בעד המלצות?  פדלון: משה

כנראה שיושבים על המדוכה באופן רציני ואני לא רואה את עצמי עכשיו  אלעד צדיקוב:

י להעיר על השמות שיש לי פה ויש לי שאלות. אני רוצה להגיד דבר אחד אנ

חושב שצריך להתוות קו מדיניות כי האופן שבו עובדת ועדת שמות פניות 

של הציבור ההוא מציע את הכומר הזה, ההוא מציע את נציג התנועה 

הדרוזית כל אחד בעניין שלו וזה מתקבל וזה מתקבל זה לא עובד ככה, צריך 

ת שיהיה לנו רשימה של נושאים איך אנחנו רוצים לעצב את העיר באיזה שמו

של נושאים, קרטריונים או רעיון השכונה הזאת באופן כזה כמו שבגליל ים 

נעשה, תראה את הרשימות, אני לא רוצה להסתייג מההצבעה אבל הכומר 

ועדת שמות? חסרים אנשים אתה וסיונר מה אני צריך אותו ביהכלר מ וילאם

 יודע כמה אנשים יש לך.

חברים, ואני מכבד כל  30 –בשביל זה הוקמה ועדה בהשתתפות למעלה מ  משה פדלון:

סיונר הזה בא והציל אלפי יהודים בשואה אני כן יבקשה שהגיעה ואם המ

 אכבד אותו. 

תכבד אותו עד שמחר יתקשר אליך השר ואתה תנזוף במי שעשה את זה.  יריב פישר:

 נזפת בעובדת. 

אתה גם שקרן אני כתבתי אני נזפתי, גם דנה  אתה כמו דנה אורן שקרנית משה פדלון:

 אורן שקרנית וגם אתה שקרן אתה אומר שאני נזפתי?

 )מדברים ביחד(

לא היתה שום נזיפה  אני רק רוצה לדייק את זה. אני טיפלתי בזה זה האמת. מאיה כץ:

בעובדת לא עלה לדיון בשום שלב שהוא האם להקריא או לא להקריא זה 

בשום שלב. זה לא נכון, אני משקפת את האמת, זו  לא עמד על סדר היום

האמת יריב אף אחד לא נזף בעובדת, אף אחד לא נזף בה, לרגע, אגב לא היה 
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קשר ישיר עם העובדת גם אני דיברתי עם מנכ"לית התאגיד היא דיברה עם 

 העובדת ורק יום אחרי ההקרנה.

 אז השר משקר. יריב פישר:

יא את זה אני חייבת להגיד לך את האמת, אני הופתעתי אני לא יודעת מי הוצ מאיה כץ:

אגב לא פחות ממך ואני יכולה להראות לך את ההתכתבויות בינינו כי אנחנו 

אני אומרת לך, העובדת לא ננזפה בשום שלב  לא ידענו מאיפה זה הגיע,

 שהוא.

 את כתבת את הפוסט שהעובדת כתבה? יריב פישר:

 לוח לי.לא קראתי אתה יכול לש מאיה כץ:

 לא תסתכלי לבד, אני לא מכיר את העובדת. יריב פישר:

 אנחנו נקרא את הפוסט.  אהוד לזר:

אני רק רוצה להגיד על הנושא הקודם עוד מילה, תראו היה ציטוט רשמי  איל פביאן:

בתקשורת של שיחה שלך עם שר, מגורם שלישי, שציטט שיחה שהיתה בינך 

לעיתונאי או לאותו גורם שלישי אז ובין השר אם אתה לא אישרת את זה 

השר אישר לו את זה או שהוא משקר אבל מישהו אמר, ציטט מתוך השיחה 

ואת השר  שלך עם שר ממשלת ישראל ולא רק ציטט אלא גם שיבח אותך

 .בתקשורתבהרצליה זה מה שהופיע  הסינמטקשאתם נוזפים במנהלת 

ך שלא נזפתי בעובדת יש תלך לתקשורת תבקש הסבר, כשאני אומר ל משה פדלון:

 במועצה חברת מועצה שקרנית היא העלתה והיו לה חמש צפיות. 

 חברים ממשיכים, ממשיכים.  אהוד לזר:

 מי בעד ועדת שמות? פה אחד תודה. גו' ניסימוב:

 )יריב פישר יצא(

 יציאה להשתלמות .7

 המועצה מתבקשת לאשר השתתפות של סגן ראש העיר ג'ב פרישלוניק גו' ניסימוב:

במימון העירייה.  9/2עד  6/2בהשתלמות שנתית למנהלי חינוך בתאריכים 

 יש לכם את הזמנה לכנס מי בעד? פה אחד.

 )יריב פישר חזר(

 אישור המלצות הועדה לסיוע בדיור .8

, מי בעד? המלצות הועדה 21.12.22מיום  8מצ"ב פרוטוקול הועדה מס'  ג'ו ניסימוב:
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 .דה רבה, פה אחד תו21/12 –לסיוע בדיור מ 

 עיריית הרצליה –הסכם גישור אמפי  .9

 אנחנו נשאיר את זה לסוף בסדר. אהוד לזר:

 אישור סלילת רחובות .10

 כולם בעד סלילה פה אחד. ג'ו ניסימוב:

אני מפנה את זה בעיקר לראש העירייה וגם לכל האחרים תראו יש גל של  איל פביאן:

כל מי שפותח את פשיעה בעיר הרצליה כנראה לא רק בהרצליה גם באזור, 

התקשורת רואה את זה אני לא מחדש משהו, איתי צור שהוא יו"ר ועדת 

הביטחון שאני חבר בה עושה עבודה מאוד טובה ואנחנו ביחד עם כל 

הגורמים בעירייה מנסים לסייע וגם באמת לאנשי העירייה יש לי רק מילים 

הזה ולבקש אני ביקשתי לדבר על זה היום בפורום  טובות בהקשר הזה, אבל

טת ומטרידה הרבה תושבים ביום יום שממך היות וזה תופעה נרחבת שמתפ

הביטחון ומעבר לכל אנשי המקצוע  אני עד לזה, שכראש עירייה מעבר לועדת

איך אומרים תיקח את העניין לידיים ותעשה מה שצריך זה לא פשוט 

להתמודד עם זה גם ככה אבל זה הופך למשהו שמטריד מידי יום תושבים, 

אני לא מדבר על מקרה פה ומקרה שם זה הופך למשהו יום יומי, הטרדות, 

ות, פריצה לבתים, איסוף פחד של אנשים ברחובות בלילה, גניבת מכוני

מודיעין מסתובבות פה חוליות שאוספות מודיעין, בקיצור זה מה שרציתי 

 לשים על השולחן לבקש שאתה.

אני, תראה אני, חברים אנחנו בקשר עם מפקד המשטרה יש להם הצלחות  משה פדלון:

 –גם בתפיסות רכבי גנבים וגם בשוד וירי שהיה בפיתוח הייתי אומר לפני כ 

ימים להיפגש עם השר לביטחון פנים, ביטחון לאומי ויוזמים לי פגישה  10

כזאת, יש לי בעיקרון תכנית בעיקרה מסודרת מובנת אני אציג לה ואני 

השר קיבל  מקווה שבעזרת התקציבים שנקבל הוא יסייע לנו, יש לי תכנית.

אני אציג לו את המצב, יש לי פתרון, יש לי פתרון שפלוגת משמר הגבול 

שהה בהרצליה ותיתן מענה לאזור שלנו הם רוצים לעשות את זה אנחנו ת

נסייע להם להגיע לכאן הם רוצים לפזר פלוגות משמר הגבול, אני מתנדב 

 40להביא אותם לפה. חברים מדינת ישראל החליטה שהיא מפזרת מקימה 

פלוגות משמר הגבול הם התחילו להקים את הפלוגות הראשונות אני 
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לוגות הבאות אני מוכן לקלוט אותם בהרצליה והם יתנו ביקשתי את הפ

חיילי משמר הגבול, שהם נקראים חיילי משמר לאומי. מקימים  50מענה, 

 פלוגות משמר לאומי על בסיס משמר הגבול.  40

 אנחנו נעקוב. איל פביאן:

חברים כיוון שיש איזה שהיא בעיה עם  אני איתך זה גם אותי מטריד. משה פדלון:

לחודש  14 –המשפטית עו"ד אילנה בראף נדחה את זה לישיבה ל  היועצת

 שבועות. תודה רבה. 3זה בדיוק 

 -הישיבה ננעלה  -
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