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  הרצליהעיריית 

  

  13 מס' מן המניין מועצתישיבת 

  
 22.7.2014, ד, תשע"כ"ד תמוזשנערכה ביום ג', 

      :נוכחים

  ראש העירייה      משה פדלון

  מנכ"ל העירייה    שמשוניהיחיעם 

  מזכיר העירייה      דידי מור

  יועצת משפטית   אילנה בראף, עו"ד

  יועצת משפטית    ענת בהרב, עו"ד

  גזבר      זריהןגולן 

  

  

         

  גוזלן גרי אברהם      כץ מאיה      פרשקולניק איה

    תימור ליאת    יסעור יהונתן    יעקובוביץ יונתן יוסף

  פישר יריב      צבי הדר        לונדון יוסף

    אליהו שריקי      טובה רפאל        עופרה בל

  יוסי קוממי      צבי וייס        משה ועקנין

  סטרוגו תום    איריס אתגר         ירון עולמי
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  טוקולפרו

ישיבת מועצה מן המניין. ראש העיר, בבקשה, אם אתה רוצה למסור   דידי מור:

  הודעות, להודיע דברים, בבקשה. 

  כן.   משה פדלון:

רבותיי, בבקשה לשבת כולם. לא לצלם, בבקשה, לא לצלם. מצלמים עם   דידי מור:

  מצלמה מיוחדת, בסדר? תודה. 

עירייה, מועצת העירייה, מרכינה ראש ערב טוב. הנהלת השלום לכולם,   משה פדלון:

קצינים  27ומשתתפת בצער המשפחות על נפילת יקיריהם. בקרבות נהרגו 

וחיילים, ובתוכם בן העיר, סמל ראשון, איתן ברק. כמו כן, נהרגו מירי 

  הטילים שני אזרחים. בבקשה, נעמוד לדקה דומיה. 

  דומיה) (דקת

חל ונושא תפילה להחלמת הפצועים בבתי יהי זכרם ברוך. מכאן, אני מא  משה פדלון:

החולים. אנחנו הנחנו בפניכם את כל פעילויות העירייה, מתחילת המלחמה 

ואנחנו מחזקים ומחבקים את חיילי צה"ל ועד היום, זה מונח לפניכם. 

פרסנו בפניכם את כל ותושבי הדרום. שתי מילים, כוחנו באחדותנו. 

, פעילויות של הפגה של תושבי הדרום הפעילויות, גם הביטחוניות בתוך העיר

מכאן , ופעילויות שאנחנו עורכים לילדי העיר, בימים קשים אלו. הרצליהב

אני מעביר את רשות הדיבור לחברי המועצה, מי שרוצה להעלות נושא, 

  להביע דעה, הצעה, בבקשה. 

ה, אתמול פניתי לראש העיר, אני הולכת להעלות משהו שקשור לנושא הז  עופרה בל:

  השאלה אם להעלות את זה עכשיו או בסוף הישיבה?

לא, לא, כעת הכל, זה בסדר, אנחנו פותחים את הדקות הראשונות לנושא   משה פדלון:

  הביטחוני. 

  משה, אפשר אולי, פשוט.   דידי מור:

בואו, ברשותך, אנחנו נשביע את חברת המועצה החדשה, ולאחר מכן ניפרד   משה פדלון:

  ך הלאה. בבקשה, דידי. מצביקה הדר ונמשי

כידוע לכם, צביקה הדר התפטר מחברותו במועצה, מחליפתו ברשימה היא   דידי מור:
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גברת איריס אתגר, עורכת דין איריס אתגר. והיועצת המשפטית עכשיו 

כותבת לה את נוסח ההשבעה שהיא צריכה לקרוא. אנחנו נשמע בינתיים את 

ה מילים למועצה. בבקשה, דברי הפרידה של מר הדר, שמבקש להגיד כמ

  צביקה. 

  היא תישבע אחריך, זה דווקא בסדר גמור.   משה פדלון:

אין בעיה, בסדר גמור. אני מוכרח להגיד שאני מאוד מתרגש, אז אני כתבתי   צביקה הדר:

את הדברים, ואני, ברשותכם, אקרא לכם. חברי מועצה נכבדים, בתקופת 

מרכין את הראש בצער על הנפילה מלחמה בה אנו נמצאים, הכל מתגמד. אני 

של סמ"ר איתן ברק, זיכרונו לברכה, שהיה בן מחזורם וחברם של שניים 

מילדיי, וכמובן, אני חווה, יחד אתכם, בצער גדול, של משפחות הנופלים. אני 

מתפלל לשלום הפצועים, ואני אסיר תודה על כך שסוכלה מזימתם של 

ך ובטוח כי העירייה עושה את החמאס להביא מים לרחובותינו. אני סמו

וזהו המיטב לאפשר לנו התושבים להמשיך בשגרת חיינו ככל האפשר, 

הניצחון האמיתי. על כך, אני מלא תודה והערכה לעובדי העירייה ולראש 

ומבחינה אישית, הסתיימה מבחינתי תקופה נפלאה ומספקת, שאני העירייה. 

הזמן להמשיך הלאה,  מאחל לכל אחד ואחד מכם לחוות כמוה, אך הגיע

יקרה לליבי, ומובן מאליו שאני אעמוד  הרצליהעם זאת, וזאת אני עושה. 

לרשותכם בכל עניין שתבקשו. אני מודה לכל אחד מעשרות רבות של עובדי 

עירייה, נבחרי ציבור, מתנדבים ושאר אנשים טובים, שבזכותם אני יכול 

תודה ענקית גם ה רב. להסתכל על תקופת שירותי במועצת העיר בסיפוק כ

למשפחתי היקרה, שתמכה בי ללא סייג, ואחרון חביב, מחליפה אותי עורכת 

דין איריס אתגר, ואני שמח על כך, אין לי ספק בכישוריה, בטוהר כוונותיה 

וברצונה העז לתרום לציבור ולעיר. כל שהיא זקוקה הוא לרצונכם הטוב, 

דה. עשו זאת, וכולנו נהנה. אני סבלנותכם ונכונותכם לסייע לה במילוי תפקי

מאחל לאיריס, לכם חברי מועצת העיר, לך אדוני ראש העיר, ובראש 

ותושביה, הצלחה רבה בהמשך הדרך. מי ייתן  הרצליהובראשונה, לעיר 

  ושקט ישוב לגבולותינו במהרה, והפעם לשנים הרבה. אמן. תודה רבה. 
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שבים, אנחנו רוצים להודות לך, בשמי ובשם הנהלת העירייה, בשם התו  משה פדלון:

בהרבה מאוד תחומים, ועל כך, שהטבעת חותם צביקה, על הפעילות הענפה 

  תודה רבה. ודרך צלחה. 

  תודה רבה.   דוברת:

  (מחיאות כפיים)

  אני, ברשותכם, אפרד מכם.   צביקה הדר:

  בהצלחה.   דוברת:

  ובהצלחה, איריס.   צביקה הדר:

  י, כדי שתהיי חברת מועצה תקנית. איריס, בבקשה, תישבע  דידי מור:

  לעמוד?  איריס אתגר:

  לא.   משה פדלון:

  את יכולה אבל, אם את רוצה, אנחנו עמדנו כשהיינו צריכים.   דוברת:

  הם היו בטקס חגיגי, וכל אחד עמד.   משה פדלון:

  נעשה לה חגיגי, תעמדי, נצלם אותך.   עופרה בל:

מור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה אני, איריס אתגר, מתחייבת לש  איריס אתגר:

  את שליחותי במועצה. 

  רגע, תעמדי, אני אעשה לך תמונה. בשעה טובה.   עופרה בל:

  בהצלחה.   משה פדלון:

  בהצלחה.   דידי מור:

  בבקשה, דידי.   משה פדלון:

  זהו, סיימנו את כל ההודעות?  דידי מור:

בקשה, הבמה שלכם, אני אשמח לשמוע כן, אנחנו נחזור לנושא הקודם. אז ב  משה פדלון:

  את חברי המועצה. 

  עופרה.   דידי מור:

  בבקשה, עופרה.   משה פדלון:

זה לא קשור לביטחון, אבל קשור לתמיכה שלנו בתושבי הדרום, פנו אלי   עופרה בל:

אתמול מספר צעירים שהם התארגנו לעשות ביום שישי הקרוב סוג של שוק, 
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י דברים, שבהתאם לכל הכללים, הם ארגנו את זה לא בדיוק שוק, זה כל מינ

הכל, הם סידרו את הכל, דיברתי עם יחיעם שעזר מאוד, דיברתי עם ראש 

העיר שעזר מאוד, איכשהו מסתבר שאנחנו מדברים על יום שישי הזה, 

  כנראה פנו אליך שתי נשים אחרות לעשות ביום שישי הבא, ומאותו, 

  לעשות מה?  דוברת:

  הדרום. שוק, מ  עופרה בל:

  שהם יבואו לפה?  דוברת:

יש שתי נשים אחרות, והקבוצה שאמורה לעשות, איכשהו זה נהיה פה איזה   עופרה בל:

  סוג של מאבקי כוח, 

  לא, לא, אין שום בעיה.   משה פדלון:

רגע, אני רוצה רגע לסיים, אני מבקשת, כי הכל מאורגן, והכל מסוגר, הודיעו   עופרה בל:

תבטל ולעבור לשבוע הבא, שבוע הבא נעשה גם, שבוע לי כרגע שזה עומד לה

  הזה שזה יהיה גם, כי זה כבר עבר בכל המקומות שזה צריך לעבור. 

  עופרה, אני אשמח לכל שוק שיבוצע עם מנהלת סוקולוב,   משה פדלון:

  עם מנהלת סוקולוב, היא עושה את זה.   עופרה בל:

  ללא היבטים פוליטיים.   משה פדלון:

  ס ושלום, אין בזה היבטים פוליטיים. ח  עופרה בל:

  לא רוצה פוליטיקה פה.   משה פדלון:

  הפוך.   עופרה בל:

  מקדמת בברכה,  הרצליהעיריית   משה פדלון:

  אני רוצה להגיד יותר מזה.   עופרה בל:

  לא, בסדר, אין לי בעיה.   משה פדלון:

יוציא את ההזמנה לא, אני רוצה להגיד יותר מזה, לא, זה חשוב לי. שמי ש  עופרה בל:

  . נקודה. הרצליהלאירוע הזה תהיה עיריית 

  תודה רבה. אנחנו נזמין בברכה את הסוחרים.   משה פדלון:

  לא אף אחד אחר. אני רק מבקשת שזה יהיה ביום שישי הקרוב.   עופרה בל:

  זה יהיה יום שישי.  משה פדלון:
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  נהדר, נגמר.   עופרה בל:

, אין שום בעיה. יהיה גם יום שישי הזה, וגם הבא, הרצליהבחסות עיריית   משה פדלון:

אנחנו ניתן רוח גבית לנושא אנחנו נתלה באנרים, נתלה מודעות בכל העיר. 

  הזה. 

יזמה בכניסה לסופר שמחה, מפוקפקת, חבורה של צעירים באותה ה  ליאת תימור:

מרקטים יוזמה מבורכת, ועכשיו, תשמעו, מסתבר שבדרום כבר לא יודעים 

שות עם החבילות בחלק מהמקרים, אז זה נורא יפה לעזור ונורא מה לע

חשוב, אבל כדאי גם להיות, ורצוי להיות יעיל. ולכן, אני רק מבקשת שכל 

התארגנות, שהיא כל כך ברוכה, ובאמת רצון של כל אחד, באמת, שמישהו 

בצד השני יראה למי זה מגיע, אין להם מה לעשות עם החבילות, אני יודעת 

רות חבילות שתקועות בדרום, ובאמת יש גבול כמה חיילים יכולים על עש

  לאכול ביסלי. 

את צודקת. אני בקשר עם ראשי העיריות בדרום, יום שישי זיהינו מצוקה   משה פדלון:

מנות אוכל חם בשבת, רכב מלא עם כל  500-באשקלון, התארגנו לשלוח כ

  המצרכים, עם כל הפרודוקטים עלה, 

  זה הולך ממקום למקום זה מצוין, אם שולחים ומשאיות נוסעות, אם   ליאת תימור:

נסע לאשקלון והעביר את זה למקלטים. אני בקשר רציף עם ראשי הרשויות   משה פדלון:

ואנחנו מסייעים. אנחנו גם קולטים לכאן מאות רבות של ילדים להפגה, 

  עושים את זה, ואנחנו, 

הודות לך ולכל הצוות שנערך והתגייס, אני והדבר השני שרציתי זה באמת ל  ליאת תימור:

חושבת שבאמת, זה דוגמא יפה להתארגנות עירונית. אני מבקשת מכל אחד 

כאן, מחלקת התנו"ס מארגנת מין שמרטפיות כאלה בכמה מוקדים, אבל לא 

שקלים, באמת, ככה להקל על המשפחות, וכדאי  20הרבה יודעים על זה, 

  ו יפיצו את זה ברבים, זה משהו מבורך. שכולם בעמודים הפרטיים שלהם, א

באנרים כאלה, בכל העיר, בכל העיר זה נמצא.  90-אנחנו העלינו את זה ל  משה פדלון:

  ואם המצב יימשך, אנחנו נמשיך את זה בשבוע הבא. 

  אז זה יופי של פעילות, ותודה רבה.   ליאת תימור:
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  תודה. כן.   משה פדלון:

  עובר לסדר היום. אוקי, ברשותכם, אני   דידי מור:

  ירון,   משה פדלון:

  כן.   ירון עולמי:

  איש הביטחון שלנו.   משה פדלון:

  אני איש הביטחון?  ירון עולמי:

  רק גברים?  ליאת תימור:

  צנחנים.   משה פדלון:

  רק גברים?  ליאת תימור:

  אפשר להתחיל?  דידי מור:

  כן, תודה.   משה פדלון:

  

  אישור פרוטוקולים

שור פרוטוקולים. לירון עולמי הייתה בקשה להוסיף תוספת קלה, אוקי. אי  דידי מור:

בעניין צו המיסים ארנונה, ביקש להוסיף שורה שהוא אמר, שצו המיסים 

גורם להיבטים שונים, אינו חברתי מספיק, והוא נענה על ידי ראש העיר, 

שהוא מתבקש להכין נייר עמדה בנושא, עם הסברים לטענותיו. מקובל. 

היא של אלעד צדיקוב, לציין שהוא נכח בישיבה השנייה, כי  בקשה נוספת

הוא שגה ואיחר את השעה שש, והגיע רק בשבע. אנחנו נתקן את זה. יש 

  הערות כלשהן, נוספות, לפרוטוקול? הפרוטוקול מאושר, תודה רבה. 

סליחה, אני רציתי רק להגיד, תסלחו לי שיהיה עוד כמה החלטות כאלה,   איריס אתגר:

עוד לא הספקתי היותי חדשה, ובחוסר היכרותי של חלק מהחומרים, שבשל 

  ללמוד, יש חלק מההחלטות שאני אבקש להצביע נמנעת. אז זה אחד מהם. 

  מעכשיו ולהבא, לא רטרואקטיבית.   דידי מור:

לא, היא לא יכולה להצביע על אישור פרוטוקול שהיא לא קראה, היא   עופרה בל:

  צודקת. 

  מור. בסדר ג  דידי מור:
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  אבל החומרים כאן טובים, תדעי לך.   דובר:

  

  הצעתו לסדר של מר תום סטרוגו

  מר תום סטרוגו, הצעה לסדר, בבקשה.   דידי מור:

כן, טוב, חברים, אני ביקשתי להעלות הצעה לסדר שמתייחסת לנושא מיגון   תום סטרוגו:

יקשתי בשל גני ילדים, כבר מזה מספר שנים, עוד בהיותי וועד הורי גנים, 

שנשלים, העירייה תשלים למגן את גני הילדים העירוניים, ובהזדמנות הזו 

של המבצע הנוכחי, אני חושב שאין זמן טוב מזה מאשר לקבל החלטה 

עירונית שמיגון גני הילדים יושלם, תוכן תוכנית מיידית שתגדיר בדיוק מה 

ס כבר בשנה הם המיגונים הנדרשים לכל גן וגן, ובתקווה שנושא המיגון ייכנ

הקרובה לביצוע. דיברתי, כמובן, גם על כך עם ראש העיר, ואני מקווה 

  שתתקבל כאן החלטה חיובית. אני מבקש אולי שראש העיר, גם, כמובן.

  ברשותך.   משה פדלון:

  כן.   תום סטרוגו:

אין צורך להעלות את זה כהצעה לסדר, אני לפני כחודשיים דיברתי על   משה פדלון:

', וכבר בנינו את הנחות היסוד לפני כחודשיים, ובהנחות 16, 2015-תקציב ל

, ואנחנו 2016-, שישה נוספים ב2015-היסוד קבענו ששישה גני ילדים ימוגנו ב

כבר צבענו את הכסף, ואנחנו נבצע את זה. כך שאין טעם לפתוח את זה 

ת ', אני מצטער שלא עשו א16, 2015-לדיון, להצעה, ואנחנו כן נבצע את זה ב

שנה, ולא עשו, ולא בנו ולו  15זה קודם, קודמיי, זה נושא שמתגלגל כבר 

  אנחנו אכן נעשה את זה. נעשה, נתקצב וזה יבוצע. מיגון אחד, 

השאלה, רק אם אפשר, השאלה מה העלויות הצפויות. כי אם מדובר על   תום סטרוגו:

  עלויות לא גבוהות מידי, אני הייתי מבקש, 

  בעדיפות על כל,  זה ייעשה  משה פדלון:

  שזה ייכנס בשנה אחת, ולא שנתיים.   תום סטרוגו:

ברשותך, יהיו חמש, שש עדיפויות, זו עדיפות מספר אחת, היא תבוצע לפני   משה פדלון:

  ניקיון העיר, ולפני פתיחת גני משחקים חדשים. 
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  יש גנים שימוגנו גם הקיץ?  ירון עולמי:

. אנחנו נשתדל להקדים את 2016, 2015-את זה ב אנחנו, אני אומר שוב, נבצע  משה פדלון:

  כל לוח הזמנים. 

  גנים.  13-והוא אומר כאן ש 12לא, כי אמרת שש ושש, זה יוצא רק   ירון עולמי:

אני אומר, שש, שבע, אחד אנחנו בספק אם נמשיך את הפעילות של הגן, או   משה פדלון:

  נעביר אותו למקום אחר. 

  אה, אוקי.   ירון עולמי:

עוד שישה גני  2016שישה גני ילדים,  2015זה גן שהתבטל. אני אומר שוב,   פדלון: משה

  ילדים, וכבר סיכמנו את זה בהנחות היסוד לתקציבים. 

פרוצדוראלית, אתה מוכן בהסכמה להסיר את ההצעה מסדר היום, או   דידי מור:

  שנצביע עליה?

י מודה לך על הדברים האלה, בוודאי, לאור הדברים של ראש העיר, א', אנ  תום סטרוגו:

אני מושך את ההצעה, כמובן, ואני אמשיך ואודה אם יהיה ניתן להקדים 

  ולעשות יותר מאשר את הכמות שאתה מדבר עליה. 

  אמרנו שנשב עם הגורם המקצועי, ונגיד לו להקדים.   משה פדלון:

  תודה רבה.   תום סטרוגו:

  ה. זה נושא בעדיפות עליונה, ונטפל בז  משה פדלון:

  אוקי, ההצעה הוסרה מהסדר, בהסכמה.   דידי מור:

  

  תב"רים

אנחנו עוברים לתב"רים. תב"ר מספר אחד, נגישות פיזית לנכים. האם יש   דידי מור:

תב"ר שתיים, תכנון העדפה לתחבורה ציבורית הערות? פה אחד, תודה רבה. 

ימון בקטע ... העצמאות נגב. האם יש הערות? פה אחד, תודה רבה. שינוי מ

, רכישת מחסני חצר לגני 1711, הערות? זה רק שינוי. תב"ר חדש, 38תמ"א 

, שיקום אי תנועה וגינון 1714תב"ר חדש ילדים, הערות? פה אחד. תודה. 

רחוב השונית פינת העוגן. זה ליד המרינה, הערות? תודה רבה. הקדמת ביצוע 

  , פיתוח חופי רחצה. 1683תב"ר 
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שאול שאלת הבהרה לגבי תב"ר שש. אם גזבר העיר יוכל להאיר אני מבקש ל  יוסף לונדון:

את עיני, שאלה של סקרנות, מדוע מימון של התב"ר הזה מקרן עודפי תקציב 

  ולא מקרן עבודות פיתוח?

קודם כל, שאלה מה יש שם בתוך התב"ר, אני לא זוכר, מה סוג העבודות   גולן זריהן:

  שמה? 

  נת הצלה. תחנת הצלה. המשך לתח  יוסף לונדון:

  תחנת הצלה פשוט לא ניתן לעשות מכספי פיתוח, כי זה בניין ארעי כזה.   גולן זריהן:

  קיבלתי תשובה, אני מודה לך.   יוסף לונדון:

יש הערות נוספות לתב"ר שש? פה אחד, תודה רבה. שינוי שם תב"ר, אין   דידי מור:

מערכת  שדרוגהערות, תודה. שינוי שם תב"ר נוסף, אין הערות, תודה. 

השקיה ממוחשבת, השקיה ממוחשבות, מערכות, כן. אין הערות? תודה רבה. 

, שיקום, שדרוג, הקמה ונגישות גינות ציבוריות, 1254הקדמת ביצוע תב"ר 

סגירת תב"רים. פה אחד, תודה רבה. תוספת הערות? פה אחד, תודה רבה. 

תב"ר רבה.  ושינוי מימון לבניית גני ילדים חדשים, הערות? פה אחד. תודה

שקלים,  300,000, החלפת גופי תאורה ללד, 1713, תב"ר חדש מספר 13

  הערות? 

  שאלה. למה זה מיועד? באיזה מערכות?  תום סטרוגו:

, התקנה ושדרוג מזגנים 1415, הקדמת ביצוע תב"ר 14רחובות. תב"ר   דידי מור:

  תודה. במוסדות העירייה, הערות? פה אחד, תודה. סגירת תב"רים, פה אחד. 

  

  הצעת שינויים, העברות מסעיף לסעיף -2014רגיל לשנת תקציב 

תוספות. יש הצעת שינויים, העברות מסעיף לסעיף. , 2014תקציב רגיל לשנת   דידי מור:

  ד'. -כאן, נדמה לי, שניים, ג' ו

  נכון.   גולן זריהן:

  אז בבקשה, אם יש שאלות, הערות, בבקשה.   דידי מור:

  בקש שנייה אחת, ברשותך.י מאנ  יוסף לונדון:

  בבקשה.   דידי מור:
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אני מבקש להתייחס לסעיף אחד, דבר ראשון, אני אצביע בעד ההצעה הזאת.   יוסף לונדון:

, לצורך שינויים מסעיף לסעיף, 2014מחזיק את התקציב הרגיל לשנת אני 

  שינויים ד'. 

  ד', כן.   דידי מור:

בין יתר הסעיפים, שמירה ואבטחת עובדי יש שמה סעיף קטן, סעיף שנחבא   יוסף לונדון:

  עירייה ונבחרי ציבור. 

  האחרון בעמוד.   דידי מור:

  שקל.  130,000  יוסף לונדון:

  כן.   דידי מור:

אני אמרתי את זה בוועדת הכספים ואני אחזור ואני אומר את זה במעמד   יוסף לונדון:

חברי מועצת , והרצליההזה, של חברי המועצה, אני חושב שאנחנו, כתושבי 

העיר, לא יכולים לעבור לסדר היום ולא יכולים לעבור בשתיקה על הצורך 

להגן על ראש העירייה ועל עובדי העירייה. בעבר היה אירוע של זריקת רימון 

  לביתו של עובד עירייה בכיר, בעבר היו איומים על חיי, 

  שני עובדי עירייה בכירים.   טובה רפאל:

  שמעתי את התיקון.  סליחה, לא  יוסף לונדון:

  שני עובדי עירייה בכירים.   טובה רפאל:

צר לי לשמוע את התיקון, שני עובדי עירייה בכירים. בעבר היו איומים על   יוסף לונדון:

חייה של ראש העיר הקודמת, יעל גרמן. אני לא סבור שלהיות ראש עירייה 

משפחתך,  זה בהכרח גם לקבל את ההכרח לקבל איומים על חייך, וחיי בני

אני חושב שכל תושב בעיר, ובטח כל חבר מועצה, צריכים להביע שאת נפש 

מהצורך להגן על ראש העירייה ועל עובדי העירייה. אני מקווה בכל ליבי 

שמשטרת ישראל תעשה את הכל כדי למגר את האיומים האלה ואת התופעה 

לא ניתן הזאת, ואני חושב שאנחנו צריכים להגיד בקול רם וצלול, אנחנו 

  תודה רבה. לפושעים לנהל את העיר הזאת. 

  על מי יש איומים? על מי יש איומים?  יוסף קוממי:

  אני לא מוסיף.   יוסף לונדון:
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  אין איומים, אנחנו נדרשנו למצלמות.   דוברת:

  אני רוצה אבל לומר משהו.   טובה רפאל:

  בבקשה.   דידי מור:

  תודה על התמיכה.   יוסף לונדון:

אני מודה לך על מה שאתה אומר, אבל לצערי הרב, משטרת ישראל עד היום   טובה רפאל:

לא מצאה מי עשה את זה, וכנראה גם לא תמצא מי עשה את זה, ולכן, 

צריכים להמשיך לשמור על נבחרי הציבור, כדי שלא יהיו מאוימים, או 

  לפחות, תהיה להם אבטחה. תודה. 

  אוקי.   דידי מור:

  בקשת, בעניין זה אני מ  דוברת:

  אנחנו לא הולכים להצביע.   משה פדלון:

  לא, אנחנו כן הולכים להצביע על השינויים.   ירון עולמי:

  מצביעים על השינויים וההעברות.   דידי מור:

  תכף נעשה הצבעה על הכל.   משה פדלון:

כן, יש עוד שאלות? אין. הצבעה. מי בעד? נגד? אין. נמנעים? אחד. אחד   דידי מור:

  נמנעת. 

  

  , רבעון ראשון2014דו"ח כספי רבעוני, שנת 

  , רבעון ראשון, הגזבר, בבקשה. 2014דו"ח כספי רבעוני, שנת   דידי מור:

טוב, הדו"ח, כמובן, מונח לפניכם. דו"ח רבעון ראשון, כיוון שהוא דו"ח   גולן זריהן:

לתקופה של שלושה חודשים, אי זוגי, ולפי הכללים החשבונאיים, למעשה 

זאת הסיבה קצת מעוות, כי אין בו חלק ניכר מההכנסות בארנונה. הוא דו"ח 

שהיא גרעוני, אבל אם יש איזה שאלות ספציפיות, אני אענה. הדו"ח היותר 

רלוונטי אמור להתפרסם בסוף החודש הזה, והוא יכיל, לא, חודש הבא, והוא 

  יכיל את הנתונים עד יוני, ושמה הנתונים אמורים להיות סימטריים. 

  כן. טוב, אין הצבעה על דו"ח רבעוני, תודה.   י מור:דיד
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  2013לדצמבר  31ליום  הרצליהבני דוחות כספיים של עמותת 

  . בבקשה.2013לדצמבר  31ליום  הרצליהבני דוחות כספיים של עמותת   דידי מור:

  , משה מועלם. הרצליהבני ערב טוב, אני רואה החשבון של   ח מועלם:"רו

  , אפשר לסדר למר מועלם כיסא שישב ליד השולחן?סליחה  דידי מור:

אם אני מסתכל על מרכז הדוחות, בעמוד חמש ושש לדוחות, המחזור של בני   ח מועלם:"רו

בשנה קודמת. זה  22.6מיליון, לעומת  28.5-ב 2013הסתכם בשנת  הרצליה

בכמות המשתתפים.  26%בפעילות, למעשה, זה גידול של  26%גידול של 

בשנה קודמת, זה סך הכל  20.5מיליון לעומת  26.5לות הייתה עלות הפעי

- לעומת שנה קודמת. הוצאות הנהלה וכלליות גדלו מ 30%-תוצרת שעלתה ב

מסך כל  8.8%מיליון. בסך הכל, הוצאות המנהלה הם  2.5-מיליון ל 2.1

מהמחזור בשנה קודמת, דהיינו, יש פה  9.5%התקבולים של השנה, לעומת 

 166,000בהוצאות המנהלה. השנה נגמרה בגירעון נטו של  ירידה ריאלית

מיליון, אבל  1.7גירעון של  הרצליהלעומת עודף בשנה קודמת. יש לנו בבני 

הוא לא גירעון שמאיים עליה לעומת גודל המחזור. תמיד הגירעון נמדד 

יחסית לגודל המחזור. רצוי להימנע מהגירעון הזה ולצמצם אותו, אבל בסך 

  ערכת הזאת עומדת יציבה. זהו. הכל, המ

לפני שנה, שנתיים, דיברנו על איזושהי תוכנית הבראה שרצו לעשות כדי   ירון עולמי:

  לצמצם את הגירעון הזה, אני רואה שהוא לא הצטמצם בסוף. 

  הייתה הבטחה של השלטון הקודם לכסות חלק מהגירעון,   ח מועלם:"רו

  ר ממיליון שקל?מה זה הבטחה? לא קיבלו יות  ירון עולמי:

התחייבות. ראש העיר, לא, ראש העיר הנוכחי אישר הגדלה, בכל זאת,   ח מועלם:"רו

שקלים ולא יותר, כי זה הגיע  166,000בתקציב, ובגלל זה הגירעון הוא רק 

אחר כך באישורו של ראש העיר, אבל, את כל הכסף שהיה אמור להתקבל, 

  לא כל כך התקבל. 

  ל כך?מה זה לא כ  ירון עולמי:

  עד כמה שאני יודע.   ח מועלם:"רו

  לא כל כך, מה זה לא כל כך?  ליאת תימור:
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  , אז מן הסתם, או שאתה יודע, או שלא. 2013הרי זה כבר, זה זה של   ירון עולמי:

  זה התקבל או לא התקבל?  דובר:

להתקבל, לא התקבלו. חלק  לא התקבל. לא התקבל, סכומים שהיו צריכים  ח מועלם:"רו

  , בגלל שראש העיר הנוכחי אישר לשלם אותם. התקבל

  כן, אבל אתה אומר ששנה שעברה היה מצב יותר טוב.   ירון עולמי:

  שקל.  300,000לכסות   ח מועלם:"רו

  .110עודף של   ירון עולמי:

אבל השנה הזאת היינו צריכים גם להכניס את השיפוצים ואת הבנייה של   ח מועלם:"רו

  הוצאות. מקום חדש, וזה הכביד על ה

  הגירעון המצטבר הוא סך הכל כמה?  יריב פישר:

מיליון, אם מביאים בחשבון שהעירייה קצת חייבת לנו על  1.7הוא סך  הכל   ח מועלם:"רו

מיליון גירעון  1.7פיצויים של שנים קודמות, אז כך שאנחנו עומדים על 

  מצטבר של העמותה. 

  כמה מתוך זה הפיצויים?  טובה רפאל:

  שקל ההתחייבות של העירייה לכסות פיצויים.  600,000  :ח מועלם"רו

, ואני מבקש לנצל את ההזדמנות הרצליהאני חבר בדירקטוריון של בני   יוסף לונדון:

הזאת להודות למנכ"ל העמותה, יוסי חכם, שיושב איתנו, על הניהול 

המקצועי והמסירות, הן לספורטאים שלנו, והן לצוות המקצועי. יש אנשים 

רים שבספורט הדבר היחיד שחשוב הוא השגת הניצחון, בעמותת בני הסבו

סבורים שניצחון חשוב, אך גם הדרך להשגת הניצחון חשובה.  הרצליה

העמותה קיבלה ציון לשבח על הגינות בתחום הספורט, ועל כך היא ראויה 

לכל שבח. אני מברך על ההחלטה של ראש העירייה, שלא יהיה נער בעיר 

פעילות ספורטיבית בגלל מצוקה כלכלית, עם זאת, יש לוודא שלא ישתתף ב

שהעמותה תקבל סיוע מהעירייה כדי שאכן תוכל לתת את המסגרת 

  הספורטיבית לכל נער בעיר. תודה רבה. 

אם אפשר הערה אחרונה. העמותה מגלה קצב גידול גדול מאוד יחסית   ח מועלם:"רו

ד עמותות מהסוג הזה, לעמותות אחרות, אנחנו במשרד רואים הרבה מאו
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לשנה, מאוד נדירים. זאת  15%לשנה, אפילו  25%, 20וגידולים בקצב של 

אומרת, הרבה מאוד משתתפים יש פה בעסק הזה, פחות או יותר, בני נוער, 

  בפעילות הגדולה. 

  , נכון?6,800תציין את כמות הילדים, בבקשה. תציין את כמות הילדים,   משה פדלון:

   כן.  ח מועלם:"רו

היא מונופול, כך  הרצליהבני אתה יודע, מן הראוי לציין שברוב התחומים   ירון עולמי:

  . הרצליהכל ילד שרוצה להשתתף באיזה תחום, חייב ללכת לבני ש

  הנושא מבוקר, אין שום מונופול, כל אחד שרוצה,   משה פדלון:

ה המחיר מופקע, או מונופול זה לא מילה גסה, עוד פעם, לא אמרתי שבגלל ז  ירון עולמי:

זה. אמרתי שילד שרוצה ללכת לשחייה, או להתעמלות קרקע, או לזה, אין לו 

  . הרצליהאפשרות אחרת חוץ מבני 

  הוא יכול ללכת לגליל ים, יכול ללכת להרבה מאוד מקומות.   משה פדלון:

  אני רוצה להגיד על זה שבערים אחרות יש גופים פרטיים שמתחרים.   ח מועלם:"רו

  בבקשה, יונתן.   פדלון: משה

טוב, קודם כל, אני רוצה להצטרף לברכות ולמילים החמות של יוסי, חברי.   יונתן יסעור:

ולתושבי העיר, ולילדי העיר.  הרצליה, אני חושב שזה נכס לעיר הרצליהבני 

לצערי, במשך השנים שכן הייתה לי שליטה, לא הצלחתי לשכנע את המערכת 

. אני חושב שבהיקפים הרצליההתקציבים של בני  ואת ההנהגה להגדיל את

מיליון שקל גבייה עצמית, יש  18מציגה פה בדוחות האלה  הרצליהשבני 

על כל, מתוך  25%, 20מקום שתהיה השתתפות של העירייה ברמה של 

מיליון שקל הקצבה  4.5-התקציב הזה, זאת אומרת שצריך להגיע בערך ל

מיליון שקל, גם אם זה  3.5עתי, היא סביב עירונית. ההקצבה העירונית, לד

מיליון שקל, זה ישפר לאין ערוך את יכולת העמותה לתפקד וגם  4-יגיע ל

לצערי, שמעתי לאחרונה שהוחלט שאת ענף להפחית את הגירעון המצטבר. 

, אני חושב שענף 20%-השיט, צריך להגדיל את הגבייה מהמשתתפים ב

חוף כל כך יפה, ומתקן כל כך יפה, כמו השיט, לעיר לאורך חופים, שיש לה 

עם בית, אחסניה לענף השיט, צריך לעודד את הענף הזה, ולא לפגוע המרינה, 
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בו. גם האמירה שצריך לקחת  הרבה יותר מתושבי חוץ מאשר תושבי 

, היא עלולה לפגוע בענף, מכיוון שברגע שיעזבו ילדי החוץ, הענף הרצליה

ק תעלנה פר ילד, וגם עלול להיסגר חלק יצטמצם לרמה כזאת שהעלויות ר

מהמחלקות שלו. לכן, אני חושב שהפתרון הוא, אני מציע פתרון, לתקצב את 

ענף השיט בנפרד, עם כסף צבוע, בשביל לדאוג שהוא יישאר ויתקיים, ושלא 

, שישאב משם את התקציבים שהוא הרצליהיפגע בפעילות השוטפת של בני 

קיים, ולעשות חשיבה בכיוון הזה, ולא ללכת שואב, שהוא נזקק בשביל להת

, איך אומרים, לשפוך  את התינוק עם המים, שיעלו המחירים -ולהרוג את ה

בצורה קיצונית, דווקא בענף הזה, כל הסיכויים שהוא ייפגע. קחו בחשבון 

לשמה, לא  הרצליהשבגלל המחירים הגבוהים, גם לא מצליחים להגיע ילדים 

, לא יכולים לממן את העלויות האלה. הסכומים הם מצליחים, זאת אומרת

מאוד גבוהים, והחברה לפיתוח התיירות, שמתפעלת את המרינה, אני חושב 

שיכולה להיכנס ולעשות שם שיתופי פעולה, בשביל למנף את העמותה הזאת 

  ולעזור לה בענף השיט. 

ל כפול שלוש? זה למה שילד בכדור יד יקבל איקס כסף, ומי שלומד שיט יקב  יריב פישר:

  פשוט לא הוגן הדברים האלה. דיברנו על זה הרבה פעמים. זה ההערה שלי. 

  קודם כל, זה עלויות אחרות.   ליאת תימור:

בסדר. שההורים ישלמו יותר, מי שהילד שלו יהיה בכזה ענף, שהוא באמת   יריב פישר:

  יקר, בכל מקום בארץ זה ענף מאוד מאוד יקר. 

  ול להחליט שאתה, בתור מועצת עיר, אתה יכ  ליאת תימור:

הוא יהיה יקר יותר מענפים אחרים, אבל בצורה כזאת שיוכלו להשתתף גם   יונתן יסעור:

  הילדים. 

לא רק זה, אתה יכול להחליט שזה מה שמייחד את העיר, לא בכל עיר אתה   ליאת תימור:

  יכול לעשות שיט, מה לעשות?

  ה מבחינתי. אני עם ענף הכדור יד, ז  יונתן יסעור:

  (מדברים יחד)

  ילדים, רמת השרון, רעננה, ראש העין, יש.  40  משה פדלון:
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יש לך אפילו ילדים שבאים מתל אביב, שיש להם מועדון בעצמם בתל   יונתן יעקובוביץ:

  אביב. 

  כן, עופרה.   משה פדלון:

הרבה  אני חייבת להגיד, בקשר לנושא של השיט, שגם בשנים קודמות היו לנו  עופרה בל:

מאוד ספקות לגבי הנושא של השיט. הרבה פעמים זה עלה על הפרק, ולא כל 

כך ידענו איך להתמודד עם זה, ותמיד דחינו את זה לפעם הבאה. אני חושבת 

שאנחנו עדיין משלמים ומממנים, בהרבה מאוד כסף, את נושא השיט, אנחנו 

כים בשבילם צריכים עכשיו לרכוש בסביבות שש סירות חדשות, שאנחנו צרי

שקל, כל דבר כזה, תחשבו בדיוק כמו שאמר יריב, שיש כדור עף ויש  70,000

  שקל כמה אנחנו יכולים להכניס,  70,000כדור יד, ויש טניס, ובסכום של 

  אבל אמרה ליאת, לרעננה ורמת השרון וכפר סבא אין ים.   יונתן יסעור:

אז באותה מידע, אנחנו לי. שיב תקיונתן, הקשבתי לך, יונתן, הקשבתי לך,   עופרה בל:

לא אומרים שאנחנו לא מעוניינים בענף הזה, אנחנו מאוד מעוניינים, ואנחנו 

נשב ואולי נעשה איזה סוג של חשיבה אחרת, לראות מה כן אפשר לעשות, 

מה לא אפשר לעשות, אבל, כל המועצה חייבת להבין שהענף הזה הוא ענף 

באיזשהו מקום, א', בגלל שזה ים,  יקר ביותר, זה הענף הכי יקר שקיים

  וההתבלות של הכלים היא מאוד מהירה. 

  זה גם קבוצות קטנות.   דובר:

  מה?  עופרה בל:

  זה קבוצות קטנות.   דובר:

  זה קבוצות מאוד קטנות, כל,   עופרה בל:

  רק תצייני שאת מדברת על תחרותי.   יחיעם השמשוני:

  אני מדברת בכלל.   עופרה בל:

  על תחרותי.   :יחיעם השמשוני

זה נכון שאנחנו מדברים יותר על תחרותי, כי הענף של הילדים מקבל את   עופרה בל:

הסכום באמת שמגיע לו, אבל, עדיין, אנחנו, זה ענף שהוא כל כך יקר, 

שאנחנו יכולים בסכום הזה לעשות המון דברים אחרים ואנחנו עדיין 
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ה לנו שיחה מאוד ממשיכים לממן את זה וממשיכים לעשות את זה. היית

  רצינית על זה עם ראש העיר, 

  אז אפשר לדחות את זה עוד פעם, שנה הבאה.   יונתן יסעור:

  ואנחנו,   עופרה בל:

  לא, להפך, שווה כן לטפל בזה ולהחליט.   ליאת תימור:

  אני מציע שאנחנו נעלה את הנושא הזה בישיבת הדירקטוריון, שם.   משה פדלון:

  י. בקבינט אול  ליאת תימור:

  והדירקטוריון יקבל החלטות.   משה פדלון:

  אפשר לשאול שאלה?  יחיעם השמשוני:

  בבקשה, יחיעם.   משה פדלון:

תוספת שכר, זה אנשים או זה  30%אני, יש לי שאלה, יש פה איזה   יחיעם השמשוני:

  משכורת.

  תוספת שכר? 30%איפה אתה רואה   ח מועלם:"רו

  בן,   יחיעם השמשוני:

  כלליות. בהנהלה ו  דובר:

  . 28.075%מיליון,  1.8-ן, למיליו 1.4בין   יחיעם השמשוני:

  מיליון באיזה סעיף. 1.8-מיליון ל 1.4בין   ח מועלם:"רו

  שכר ונלוות שכר.   יחיעם השמשוני:

  אה, בשכר, דקה.   ח מועלם:"רו

  זה תוספת כוח אדם, או זה תוספת שכר?  יחיעם השמשוני:

  דם, וחלק תוספות שכר. זה חלק תוספת כוח א  ח מועלם:"רו

  אפשר לקבל את הפירוט של זה?  יחיעם השמשוני:

  כן, אתה יכול לקבל את הפירוט של זה.   ח מועלם:"רו

  תודה.   יחיעם השמשוני:

דרך אגב, הפירוט הזה הועבר למדור החברות בעירייה, יש להם את כל   ח מועלם:"רו

  הפירוט של זה. 

  ם. אז אני אקח את זה מה  יחיעם השמשוני:
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  אני רוצה להעיר משהו.   גולן זריהן:

  בבקשה.   משה פדלון:

אני חושב שהעלייה החריגה הזאת בהוצאות הנהלה וכלליות, לא מבשרת   גולן זריהן:

טובות, ובטח לאור העובדה שאתה גם טוען שהעמותה הזאת הולכת להיכנס 

 אני חושב שזה מחייב חשיבה מחודשת,. 2014-לגירעון הרבה יותר גדול ב

ואולי אפילו תוכנית הבראה לגוף הזה, כי הכיוון שלו, מבחינה פיננסית, אני 

מדבר כרגע, הוא כיוון לא טוב. אני לא חושב שהיה נכון להעלות שכר 

בהנהלה וכלליות, אבל, זה נעשה, אבל בוודאי שעכשיו צריך לחשוב איך 

סית מחזירים את הארגון הזה לתלם מבחינה פיננסית, כי ההתנהלות הפיננ

  שלו כרגע לא טובה. 

  השכר לא צמוד לעירייה?  דובר:

  אני ממש לא מקבל את זה.   יונתן יסעור:

  אתה לא חייב לקבל, אבל,   גולן זריהן:

  ההתנהלות היא מצוינת,   יונתן יסעור:

  היא לא טובה.   גולן זריהן:

  מדבר. בכל מקרה זה באחריותך, זה תאגיד עירוני, אני לא מבין למה אתה   ירון עולמי:

  . הרצליהאתה דאגת שנים רבות שלא יעלה התקצוב של בני   יונתן יסעור:

אני מבקש, א', לא להפריע לי, אני לא הפרעתי לך כשדיברת, אני, גם לעניין   גולן זריהן:

הקצבות לתאגידים  נשלטים ובכלל, אני חושב שההקצבה צריכה להיעשות 

ך להיעשות באופן יעיל, ואם צרי הרצליהבאופן יעיל, ושימוש במשאבים של 

נבחן נושאים שונים שמשתמשים שם במשאבים, אנחנו נגלה שזה נעשה 

באופן לא יעיל, אני לא הולך לפרט את זה יותר מידי פה, אבל כמובן, 

בוועדות הפנימיות שנעשה בתוך העירייה, אני אומר את דבריי. בכל מקרה, 

ת איך הארגון הזה מתארגן ההתנהלות הפיננסית נראית לא טוב, וצריך לראו

  על עצמו ויוצר תוכנית הבראה, ומסדר את כל הגירעונות שהוא יוצר. 

  תודה, כן, יוסי. ניתן לך את זכות הדיבור. זכות תגובה.   משה פדלון:

  אני רק, שנייה לפני שיוסי,   :דובר
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  דקה, תן ליוסי. זה דמוקרטיה פה, זה בסדר, ניתן לכולם להתבטא.   משה פדלון:

שמעתי את דברי הגזבר על ההתנהלות, אדוני הגזבר, תבחן את ההתנהלות   סי חכם:יו

מנהלה, אין לזה אח ורע בארץ. זה  8.8%, לפני רגע שמעת, הרצליהשל בני 

, יש וועדות, יש הרצליהאחד, דבר שני, אף אחד לא מעלה שכר בבני 

יות, דירקטוריון שהוא מאשר את הדברים. הדברים האלה נעשו בהתחייבו

לא בהבטחה, בהתחייבויות של חברי הדירקטוריון והיושב בראשו, שיעברו 

. לצערי הרב, זה לא נעשה. כך שהגירעון לא נגרם, הרצליההכספים לבני 

ואתה מוזמן לשלוח כל מי שאתה רוצה שיבחן את ההתנהלות של בני 

, אני שומר על כבודם של כל העובדים, תבחן את ההתנהלות שלו, הרצליה

אני חושב שזה רק תעודת כבוד לעיר הזאת, על העמותה הזאת. ואני רק 

  אוסיף, אני רק אוסיף, אדוני הגזבר, 

  לא, חבר'ה.   משה פדלון:

נותנת, ראש העיר ביקש  אדוני הגזבר, אני רק אוסיף, העמותה הזאת היום  יוסי חכם:

ם ובני ילדי 6,800-לקבל את הנתונים, נשלח לו היום, העמותה היום נותנת ל

נוער פעילות בגרעין הקשיח. בשיתוף עם הפעילות של מחלקת הספורט, 

. אז אני הרצליהפעילים בשנה, בעמותת בני  12,000-אנחנו חוצים את ה

הייתי רוצה שכל חברי מועצת העיר ידעו, ואתה מוזמן לעשות בדיקה 

מאסיבית, עם כל יועץ ארגוני, או כל מי שתבחר, בבני הרצליה, על 

הלות שלה. אני עומד אחרי כל מספר, ואתה יכול לבחון, גם עמותות ההתנ

מקבילות בארץ. אני גאה בעמותה הזאת, ואני גאה לעמוד בראש העמותה 

הזאת, עם העובדים שישנם, שמשקיעים ימים ולילות, כולל שישי שבת, כולל 

מחנות חו"ל, כולל שעות לילה, ללא תוספת שכר, במסגרת השכר שהם 

ורך כל, במשך כל חודש, אין לזה אח ורע בארץ, אתה יכול לבדוק מקבלים לא

  אותי. תודה רבה. 

  תודה, יוסי.   משה פדלון:

  (מחיאות כפיים)

  לא למחוא כפיים, חבר'ה, זה לא. בבקשה.   משה פדלון:
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קודם כל, אני הרבה זמן במועצה, כזה דבר לא היה, ותעזבו אתכם, זה   יריב פישר:

פגישה לפני, ואל תצעקו אחד על השני. אני אומר  מיותר, פעם הבאה תעשו

, ואת גולן מעולם לא שמעתי ככה. שאלה, ואני גם מכיר את הניהול לכם

, מאיזה ענפים זה 32%-שלך, אז בכלל, הכל בסדר. מבחינת התוספת של ה

  מגיע?

  מה?  יוסי חכם:

  התוספת של הספורטאים, באיזה ענפים זה?  יריב פישר:

ל הענפים, יש גידול מדהים בעמותה, לאורך כל הענפים. לאורך כל כמעט בכ  יוסי חכם:

  הענפים יש גידול יוצא מן הכלל. 

  מה עם הענף שלי?  יריב פישר:

  מה?  יוסי חכם:

  מה עם שלי?  יריב פישר:

גם הענף שלך, בכדור יד יש גידול, ותשמע, ענף הכדור יד הוא בין המובילים   יוסי חכם:

שבע שנים באופן רצוף. הנשים זוכה בדאבל. שנה שמינית שקבוצת בארץ. 

  וגם הבוגרים. 

רציתי רק לשאול שאלה, לא שמעתי, מקודם, לגבי ההשוואות של   יונתן יעקובוביץ:

ההשקעה בענף השיט, אני לא מביע עמדה כרגע מה גודל ההשקעה, אם הוא 

מוצדק או לא, אבל שאתם משווים את זה לגודל השקעה בענפים כמו 

ורגל וכדומה, אתם משווים את זה גם להשוואה שהעירייה כדורסל וכד

עושה, נותנת לקבוצות המקצועניות הבוגרות? למשל, ההשקעה שעיריית 

היום, בקייטנות כדורסל, בחוגי כדורסל, פלוס ההשקעה בקבוצה  הרצליה

המקצוענית, האם זה עדיין שומר את היחס מבחינת ההשקעה שלך במקצוע 

  כוללת בתוכו גם את המקצוענים.  של השיט? כי בשיט את

  לא. לא כל כך ברור לי למה צריכה להיות ההשוואה.   ליאת תימור:

כי, אני אומר, אם את עכשיו לוקחת בשיט, ואת משקיעה שם גם, במה   יונתן יעקובוביץ:

שנקרא, בתחום העממי, וגם בתחום המקצועי, אז זה לוקח את שני הדברים 

אה באופן דומה גם בכדורסל, גם בכדור יד. ביחד, צריך לעשות את ההשוו
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  אני לא אומר חס וחלילה שצריך להוריד במקום כזה או אחר. 

  אבל, זה לא קשור, שנייה, יונתן.   ירון עולמי:

אם עושים את ההשוואה, אז צריך לעשות השוואה אמיתית, פה, בכספים   יונתן יעקובוביץ:

תם, בגלל שהציוד עולה הון האלה של השיט, שהם עולים הון תועפות, מן הס

הון תועפות, לקנות כדורסל ולקנות תועפות, מן הסתם, בגלל שהציוד עולה 

  סירה זה לא אותו דבר. 

  נכון.   ליאת תימור:

נכון, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך לגמרי, אבל בסופו של דבר,   יונתן יעקובוביץ:

ט, לכל תחום אחר, צריך להסתכל, אם את משווה בין התחום הזה של השי

את צריכה להשוות את זה על בסיס אותם קריטריונים, ואם גם העממי וגם 

  המקצועני נמצאים בתוכו, 

  אבל יונתן, שנייה,   ירון עולמי:

  אנחנו לא ... את השיט, יונתן.   עופרה בל:

בני הרצליה מקבלת הקצבה, שנייה, וכל ספורט אחר מקבל תמיכה. על פי   ירון עולמי:

יונים ותבחינים, הבעיה שלנו זה עם הסכום עצמו, אלא על סמך מה קריטר

  הוא ניתן. אין לזה פיקוח. 

  אני שאלתי שאלה.   יונתן יעקובוביץ:

יונתן, ירון, אנחנו קצת סוטים. אני רוצה להצטרף לברכות של יוסי ושל   משה פדלון:

אני רוצה עושה עבודה ברוכה, פעילויות מדהימות.  הרצליהיונתן, עמותת בני 

לברך את המנכ"ל, את המנהלים, את העובדים, את ראשי הענפים. הסוגיה 

הפיננסית באשר היא, יידונו בדירקטוריון, יש דירקטוריון, ישנה אסיפה 

  כללית, נעלה את זה שם וניתן פתרונות. 

  ענפים לאלופים.   ירון עולמי:

  תודה לרואה חשבון מועלם. תודה לך.   משה פדלון:

  

  , בריכת נורדאוהרצליהילתי לספורט תרבות ונופש במרכז הקה

גם רואה החשבון וגם מנכ"ל בית ההורים ביקשו לדחות את הדיון בדוחות   דידי מור:
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הכספיים שלהם, כי נבצר מהם להגיע היום. אז, אנחנו נדלג על הנושא הזה 

, בריכת הרצליהלפעם הבאה ונעבור למרכז הקהילתי לספורט תרבות ונופש ב

  דאו. נור

  בגלל שרואה החשבון נמצא בחו"ל.   משה פדלון:

  אגב, פעם הבאה זה יהיה באוקטובר.   ירון עולמי:

  מה לעשות.   משה פדלון:

מוצג לפניכם תסקיר המנהלים מהחברה, והדוחות הכספיים. אנחנו בשנת   יונתן יסעור:

ך שקלים, כ 24,000שקלים וכמה. שנה קודם  70,000סיימנו בגירעון של  2013

שבשנתיים האחרונות יש ירידה במספר, בהכנסות, למרות שקיצצנו 

שקל, עדיין זה לא כיסה על חיסרון ההכנסות,  50,000באיזה בהוצאות, 

ולצערי, השנה, העונה התחילה מאוחר בגלל בעיה טכנית שקיימת שם, 

וגם המצב של המלחמה, כרגע, לא מגיעים והעונה תסתיים גם מוקדם יותר. 

יכה. אז לצערי, גם השנה תהיה שנה שלילית. אנחנו נעלה אנשים לבר

  בדירקטוריון איזה שהם פתרונות והצעות, בשביל לנסות לראות איך אנחנו, 

  למה היא תסתיים מוקדם?  ליאת תימור:

  סליחה?  יונתן יסעור:

  למה זה מסתיים מוקדם מהרגיל?  ליאת תימור:

, חיצוניות. ואין להם גג, אנחנו לא כי אין מלתחות. יש מלתחות זמניות  יונתן יסעור:

  יכולים להיכנס לתקופה של גשם. אז, וצריך גם לתקן את מה שצריך לתקן. 

  זהו, שאלות ליונתן? תודה.   משה פדלון:

  

  שינוי חוק העזר, באופן שיאפשר חנייה חינם לתושבי העיר

ינוי חוק הנושא הבא, רעיון לחניה חינם לתושבי העיר, או ליתר דיוק, ש  דידי מור:

  העזר, באופן שיאפשר חנייה חינם לתושבי העיר. גברת מאיה כץ, בבקשה. 

אז ככה, קודם כל, אני רוצה להתחיל באיזושהי הרחבה וסקירה לכל חברי   מאיה כץ:

המועצה ולכל מי שנמצא פה, כדי לדעת איזה עבודה נעשתה במהלך חצי 

עם התהליך.  השנה האחרונה, מאז שהנחה אותנו ראש העיר לצאת לדרך
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כמעט מרוב האגפים השתתפו בדיונים מאוד מאוד לא פשוטים ומאוד 

מורכבים, החל ממשה ביטון ועודד כץ, ויונה טאוב, ודורון ג'יבל, יו"ר וועדת 

התחבורה, וזיווה ברק, אלחנן בוים מהחברה הכלכלית, ואייל רייך ומיכל 

ליברמן מסוקולוב, פרנקל מהלשכה המשפטית, וערן קרן, יועץ התנועה, יפעת 

עירית ויינברג מהדוברות, מתי ברודנר, שמעון גיטליץ, אביבה מלכה ובכוונה 

אני מציינת את כל הקוורום הנרחב הזה, כדי שתבינו שההחלטה, ובסופו של 

דבר מה שמובא כאן בפני המועצה, היו אחרי הרבה מאוד שיקולים 

כים על חנייה חינם הדיון הראשון בכלל התנהל, האם אנחנו הולומחשבות. 

ללא זמן מוגבל, או אם אנחנו בעצם לוקחים אזורים  הרצליהלתושבי 

מסחריים, כמו סוקולוב, בן גוריון ואת אזור התעשייה ומגבילים אותו 

לשעתיים בלבד. שעתיים חינם, כמובן, לכל התושבים ולאחר מכן, עם מערך 

, בסופו של דבר, של תשלום. עשינו בדיקה בכל הארץ, ברוב הרשויות בארץ

הלכו על מערך של חנייה חינם ללא הגבלה לכל התושבים, מכמה סיבות, 

בחלקן יכולות להיות אולי מגוחכות, כמו שעד היום לא הומצא הכלי 

הטכנולוגי שיכול לעמוד באמת ולבחון, כולל אכיפה ופיקוח מסודרים, כמו 

א אציין כרגע שצריך, את הנושא של הגבלת זמן חנייה. רשות אחת, שאני ל

את שמה, שכן נותנת שעה וחצי זמן חנייה מוגבל לתושבים, זה במערך חנייה 

יומית, שכולל את פאנגו, סלולר ואיזי פארק, שזה רק חברות הטכנולוגיות, 

מה שמשאיר את המדחנים מחוץ לסיפור, כלומר, תושבים, ובעיקר 

לוגיים, לא אוכלוסייה יותר מבוגרת, שלא יכולים להשתמש באמצעים טכנו

יוכלו בסופו של דבר ליהנות מהטבה כזאת, של זמן מוגבל. כי המדחנים לא 

מסוגלים לייצר טכנולוגיה שמודדת את משך הזמן הזה. בנוסף לכך, העלויות 

וההוצאות, גם הראשוניות וגם השוטפות עבור העירייה, במסלול של הגבלת 

ת את כל התהליך זמן חנייה, לעומת חנייה חינם לשאר התושבים, משלשו

הזה. ומכיוון שבסופו של דבר אנחנו גם שאלנו, ברשות אחרת, איך הדברים 

נטמעו, והאם הם הצליחו, עם הבעיות הטכנולוגיות וכל הנושא של האכיפה, 

אמרו לנו שהיו קשיים מאוד רבים, ואנחנו לקחנו את זה בחשבון. ההיבט 
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א של הסוחרים. אנחנו, הנוסף שהיה לנו בתוך התהליך הזה, זה כמובן הנוש

בסופו של דבר, לא רוצים להגיע למצב שדווקא באזורי סוקולוב בן גוריון, 

... שאנשים בעצם יחנו את שכל המחשבה מאחורי הנושא של המסחר זה 

הרכבים מהבוקר עד הלילה ולא יזיזו אותם. לדבר הזה יש כמה תשובות, 

הם את התו, הם יכולים קודם כל, מי שגר באזור סוקולוב בן גוריון, יש ל

להחנות  שם בכל מקרה, כמו ששאר האנשים בשאר אזורי המגורים שלהם. 

לסוחרים ולעובדים שלהם, אנחנו הצענו משהו אטרקטיבי, בחניונים 

העירוניים של העירייה, במחיר מסובסד ובמחיר מאוד מאוד ריאלי, אנחנו 

מול הסוחרים, לא ננקוב כרגע בסכום שלו, אבל ראש העיר הציג את זה 

ובעצם נתן להם את האופציה, ומצד שני, אנחנו גם כן רוצים להניח 

, 200שהסוחרים וכמובן, העובדים שלהם, יגלו אחריות כלפי הלקוחות ויחנו 

מטרים מהחנות ולא ברחובות הראשיים, כי בסופו של דבר, אם הם  300

חנו רוצים יתפסו את החנייה ללקוחות, הם יפגעו ברווחים שלהם. ולכן אנ

להניח שהם יירתמו למאמץ עם כולם, יקבלו את ההצעה לחניונים 

העירוניים, שזה מגולם להם במסגרת העסקית שלהם, וככה בעצם יוכלו 

לפנות את החניות. עשינו גם סקר מאוד רחב, כדי לבדוק באמת מה האם 

הממוצע מבלה בעיר, ובאמת גילינו שבסופו של דבר, זה עד פרק זמן של שעה 

וחצי, שעתיים. כך שבכל מקרה, אדם יגיע, יעשה את מה שהוא צריך לעשות 

בעיר, או לחילופין, במסעדה באזור התעשייה, ולאחר מכן ימשיך הלאה 

ויפנה את המקום, כך שאנחנו, בסופו של דבר, ההחלטה הייתה ללכת באמת 

ת על חנייה חינם כהטבה כללית, ולא על זמן חנייה מוגבל, ולאחר מכן לגבו

שכר. בנוסף, החלטה נוספת הייתה להעלות את המחיר של אגרת חנייה 

לתושבי חוץ, אם יהיו שאלות אחר כך, נמצאים פה גם כל הגורמים 

המקצועיים, והם יוכלו להרחיב, אני רק נותנת איזושהי סקירה קצרה, 

שתבינו את תהליכי קבלת ההחלטות שהתבצעו פה. בנוסף, אנחנו החלטנו, 

בי העיר לא נפגעים פה, אלא להפך, מקבלים הטבה, אנחנו מכיוון שתוש

מעלים את מחיר החנייה המקומי, באמצעות שינוי בחוק העזר, בבקשה 
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, שזה יהיה תעריף לתושבי חוץ, שזה תעריף 6.2למשרד הפנים, לסכום של 

שהוא זהה גם לרשויות נוספות אחרות ומקבילות, שוב, לפי בדיקה שעשינו. 

חניות כשלב ראשון, נתנו  1,600ו מוסיפים לעיר היום עוד בנוסף לזה, אנחנ

, שזה נקרא Aלכם פה דברי הסבר, אבל רק כדי לסבר את האוזן, יהיה אזור 

, שזה אזור הפארק, Cאזור אזור כיכר דשליט, רמת ים, כיכר טירן והמרינה. 

חניון הספורטק, האצטדיון, מסוף נבו ובן ציון מיכאלי. אני אציין פה גם 

, - גיד לכל הנוכחים, שמי שעשה שיחות עם תושבים יכול לדעת שחלק מהוא

לא טענות שלהם, אבל מכך שאולי הם חשים טיפה מקופחים, זה שכשהם 

מגיעים לקונצרטים שאנחנו בעצם נותנים להם בימי שבת בפארק, אז הם 

בעצם חשים שאין להם איזושהי עדיפות בחנייה, בניגוד לזה, שכשהם 

אחרות, אז שמה הם צריכים לשלם וכאן לא, ולכן, החלטנו  נוסעים לערים

באמת להכשיר עוד מקומות חנייה נוספים. העירייה לא מאבדת מההכנסות 

  שלה כתוצאה מהסיפור הזה, היה גם, 

  לא מאבדת?  ליאת תימור:

לא מאבדת מההכנסות. היה פה יונה טאוב, שניהל ביד רמה את כל הנושא   מאיה כץ:

  מקומות חנייה.  1,600ם הוכשרו עוד  התקציבי, לכן ג

  לא, לא, אני דיברתי עם הגזבר משהו, לגבי הראש של יונה.   משה פדלון:

בסדר, תשמע. ויש את כל ההוצאות החד פעמיות הראשונות, שזה באמת   מאיה כץ:

הצביעה של המדרכות, זה תמרור מחדש, אבל בסופו של דבר, כשמסתכלים 

רייה לא מאבדת מההכנסות שלה, לכן גם הייתה לטווח הארוך, אז העיעל זה 

, את התשלום עבור תושבי החוץ. אנחנו כמובן 6.2-החלטה להעלות את זה ל

ממשיכים והתושבים יוכלו לקבל את ההטבה במסגרת המדבקה של 'אני 

מהרצליה', שבהמשך גם אנחנו נסביר, באמת, על לוחות הזמנים, ופה, אגב, 

שורת ואיך שתציגו את זה החוצה, זה לא הערה קטנה לכם, מבחינת התק

הולך להיכנס לתוקף מחר, אוקי? אנחנו נציג בסוף, והכנו לכם גם דף מסודר 

שתדעו מה התהליכים, מפה זה חוזר למשרד הפנים ולמשרד המשפטים, 

אחרי שנקבל את האישור, אנחנו יוצאים במסע הסברה מאוד ברור, 
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מי שיש לו מדבקה, כמובן, אין  התושבים צריכים ללכת, לקחת את המדבקה,

בעיה, ואחר כך רק אז אנחנו נתחיל, כך שמדובר על לפחות טווח של 

חודשיים, חודשיים וחצי, וזה מאוד מאוד חשוב, אם אתם מתכוונים לכתוב 

מה שאנחנו מבקשים מכם היום זה על זה, כדי לא להטעות את התושבים. 

י שנוכל לאפשר את התהליך באמת אישור של שינוי חוק העזר העירוני, כד

  הזה. אם למישהו יש שאלות. 

  לי יש שאלה.   ליאת תימור:

  בבקשה.   משה פדלון:

נניח שמסיבות מסוימות, בשכונה  מסוימת, אני לא מדברת על משהו   ליאת תימור:

לתושבי השכונה לחנות, ואת רוצה לתת להם  ערטילאי תיאורטי, יש בעיה

מהלך שבו תוכלי לתת תו שבו יהיה יתרון עדיפות, האם המהלך הזה יפגע ב

  לתושבי רחוב מסוים, כדי שלא כולם יחנו להם ברחוב. 

  תניה אזורית?  משה פדלון:

  נגיד.   ליאת תימור:

  לא.   מאיה כץ:

  זאת אומרת, זה לא יהיה בסתירה ברגע שזה, זה יוכל להתקיים שיהיה תו,   ליאת תימור:

אזורים שבהם, לצורך העניין, החנייה משעה, נכון. קודם כל, עדיין ישנם   מאיה כץ:

נגיד, חמש עד שבע בבוקר, מיועדת לתושבי איקס, ועדיין יישאר. זאת 

אומרת, אולי הם יוכלו לחנות חינם, אבל עדיין יש אזורים שבהם הם לא 

יוכלו לחנות, לא כי הם צריכים לשלם על זה, אלא מכיוון שהאזורים 

  ק באזורים כאלה.מיועדים למקומות מסומנים, בדיו

השאלה השנייה, אני פשוט מתקשה להבין מתמטית את הסידור הזה שלא   ליאת תימור:

  משלמים, ולא נפגעות ההכנסות. זה נשמע כמו קסם. 

  חניות נוספות.  1,600העלינו את התעריף והגדלנו את החניות,   משה פדלון:

שזה יכול לכסות על , ברמה כזאת הרצליהכל כך הרבה זרים חונים ב  ליאת תימור:

  תושבים. 

  (מדברים יחד)



  ל.ש.    06944
  
  
  

  
  הקלטה ותמלול – "חבר"

28

  

יש נתונים מדויקים שהוצאנו גם מהמדחנים, וגם מהחברות, ואז את יכולה   מאיה כץ:

לראות כמה תושבי חוץ וכמה תושבי פנים, ואת יכולה לראות את כל המערך 

  הזה. 

  ?מתי נקודת האיזון בעניין הזה, של הוצאות להכנסות? מה זמן הצפי  איריס אתגר:

  יונה?  מאיה כץ:

  אין לי תשובה אד הוק.   יונה טאוב:

  של הצפי?  מאיה כץ:

כן, זאת אומרת, הרי בהתחלה יהיה הוצאות יותר גדולות מהכנסות, בשל   איריס אתגר:

  עלויות ההקמה, אז אני שואלת תוך כמה זמן תהיה נקודת האיזון. 

  עלויות ההקמה הן,   יונה טאוב:

   זניחות, זה לא.  משה פדלון:

  תמרורים, מדחנים, כל מה שמאיה הסבירה.   איריס אתגר:

  לא, המדחנים קיימים.   משה פדלון:

  עלויות ההקמה זה צביעה ותמרור, זהו.   דובר:

  צביעה ותמרור, זה לא.   ליאת תימור:

שקל, זה סדר הגודל של  300,000, 200אנחנו מדברים על סדר גודל של   מאיה כץ:

  העלויות, זה הכל. 

  בבקשה, תום.   ון:משה פדל

  כן.   מאיה כץ:

  אובדן הכנסה גם, זה גם עלות.   איריס אתגר:

... אני מאוד מברך על ההצעה הזאת, אני חושב אני, בהמשך לדיונים פה,   תום סטרוגו:

שזאת הצעה נכונה, ומעבר לכל הפן הכספי, אני חושב שאנחנו, לפחות אני, 

א צריך לגבות מהם כסף מאלה שחשבו שהעיר הזאת, היא של התושבים, ול

על כך שהם צריכים לחנות בעיר, ובאים לרכוש במרכז העיר וכדומה, צריך 

לאפשר להם חנייה חינם, גם אם בסוף יש לזה איזושהי עלות מסוימת, 

כספית. אני לא חושב שאגרת הסדר החנייה צריכה להוות את הבסיס שממנו 

גם נעשו התחשיבים, העירייה צריכה להתעשר. עכשיו, אם גם מעבר לזה, 
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שפחות או יותר אמורים לכסות, אז אני חושב שבזה גם בא פתרון, ואני 

  מברך את כל מי שעסק במלאכה, ואני מקווה שזה יתאפשר במהרה. 

  כן, בבקשה, ירון.   משה פדלון:

אני, קודם כל, אני מצטרף לברכות, אני רוצה לברך גם את מאיה שלקחה את   ירון עולמי:

אני, כאן המקום להגיד, אני העליתי את זה ניתחה אותו לעומק, הנושא הזה ו

כבר כמה פעמים במועצה הקודמת, ואני רוצה להגיד שיותר מאשר חשוב לי 

  נושא החנייה חינם לתושבי העיר,

  שאחרים ישלמו הרבה.   ליאת תימור:

שאני לא, אגב, אני חושב אפילו שבלי זה, היה מתאזן גם בלי זה, מכיוון   ירון עולמי:

רואה, ובעיקר בשישי שבת, כן? את כמות האנשים שמגיעים וחונים 

יחנו  הרצליהבספורטק ובפארק, אם שם באמת יהיה כחול לבן, ותושבי 

חינם, כמו שהם עושים היום, אבל תושבי חוץ ישלמו, כמו פארק רעננה, כפר 

סבא, תל אביב, בכל מקום, רק זה יביא כל כך הרבה, לא, חוף הים בכל 

  קרה אין שם. רק זה יביא המון הכנסות, וזה גם נכון מוסרית. מ

  אבל אלה מקומות החנייה שאנחנו מכשירים.   מאיה כץ:

 הרצליהנכון, אני אומר, זה גם נכון מוסרית, אני רוצה להזכיר לכם שעיריית   ירון עולמי:

היא זו, תושבי העיר, הם אלה שמממנים את הפארק, ויוצא מצב שתושבי 

  , הרצליהנים מזה כמעט יותר מתושבי חוץ נה

  , הרצליהזה היעד שעיריית   משה פדלון:

נכון, נכון, אז אני באמת, אני רוצה לברך על כך, ואני חושב שזה יתקבל   ירון עולמי:

  בהבנה, ואני מקווה שזה יצא לפועל כמה שיותר מהר. 

  בבקשה, יונתן.   משה פדלון:

ה לברך על עצם החשיבה מחדש ובחינה של כל נושא קודם כל, אני גם רוצ  יונתן יסעור:

יש לי פה כמה שאלות, משהו שלא ברור החנייה בעיר, עם עדיפות לתושבים. 

מקומות זה לא חדשים  1,600-בכל הנושא הזה. קודם כל, אני מבין שה

  בפועל, אלא זה רק בכחול לבן. הם קיימים היום, 

  לא, הם לא קיימים.   מאיה כץ:



  ל.ש.    06944
  
  
  

  
  הקלטה ותמלול – "חבר"

30

  

  א, לא קיימים. תיקח את מתחם הפארק, הוא היום אפור. ל  משה פדלון:

  הסדרה של מקומות, הסדרה.   דידי מור:

  החנייה קיימת, חופשית.   יונתן יסעור:

  כן.   מאיה כץ:

  מחר יצבעו בכחול, גם את רחוב רמת ים, יבצעו בכחול לבן.   יונתן יסעור:

  נכון.   משה פדלון:

  . הרצליהחופשית לחנייה בתשלום למי שאין לו תו ואז למעשה הופכים חנייה   יונתן יסעור:

  נכון.   משה פדלון:

אני מהרצליה. אז זה נקודה. עכשיו, אם אנחנו מדברים בעיקר על הפארק   יונתן יסעור:

  ועל חוף הים, הכוונה היא ששם זה יפעל גם בשבת. 

  נכון.   משה פדלון:

  ה בכחול לבן, גם בשבת. מתחילים לגבות חניי הרצליהזאת אומרת שב  יונתן יסעור:

  תושבי חוץ.   דובר:

  בשונה ממה שהיה כל השנים, ובמסורת של העיר, שבשבת לא גובים כסף.   יונתן יסעור:

  בחוף הים יש לך פקחים גם בשבת.   מאיה כץ:

  יונתן, לא יגבו את זה בשבת, יגבו את זה ביום ראשון.   דובר:

  כן, במוצאי שבת.   מאיה כץ:

  (מדברים יחד)

  עכשיו,   תן יסעור:יונ

  מי שדתי ונוסע בשבת, הוא לא דתי. בבקשה.   משה פדלון:

בסוקולוב, גם יהיה עכשיו, דבר נוסף, בשביל לאכוף באזור של מרכז העיר,   יונתן יסעור:

תשלום בשבת? אז רק על הפארק, ועל חוף הים. אז צריך באזור הפארק 

מי שאין לו מדבקה,  להפעיל פיקוח גם כן, בשביל לוודא שאנשים משלמים,

אז זה צריך לקחת גם כן בחשבון, שלמעשה אנחנו מתחילים . הרצליהאני מ

  להעסיק פקחים גם בשבת, מעבר לחוף הים. 

  זה נכלל בתקציב, כן.   מאיה כץ:

  עכשיו, אני בטוח שיונה שמר על האינטרסים.   יונתן יסעור:
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  עושה מזה הרבה כסף.  ... באמצעות הדוחות שלו, דווקא עיריית תל אביב  דובר:

  בואו לא נוסיף, בואו, חבר'ה, הזמן קצר.   משה פדלון:

  הערה אחרונה,   יונתן יסעור:

  עפו מנהלי אגף על דברים כאלה.   דובר:

  חבר'ה, לא להעיר עכשיו. תנו ליונתן לסיים, בבקשה.   משה פדלון:

  הנושא  של סוקולוב בן גוריון,   יונתן יסעור:

  כן.   משה פדלון:

לא סוחרים היתרון  של כחול לבן, או המטרה שלו, זה חנייה מתחלפת,   תן יסעור:יונ

בלבד, הם הבעיה שהם יחנו שם את כל השמונה, עשר שעות ביום, אלא כל 

  . הרצליהעובדי מרכז העיר, כולל עובדי עירייה, שהם תושבי 

ניים, במסגרת גם לעובדי העירייה אנחנו מציעים כרגע פתרון בחניונים העירו  מאיה כץ:

  התקציבים של העירייה. 

  לא, במרכז העיר זה מוגבל, גם לתושב וגם,   יחיעם השמשוני:

  לא.   מאיה כץ:

  לא מוגבל, כל היום.   מאיה כץ:

  ... זה לא מוגבל.   דובר:

לדעתי, זה לא יעמוד במבחן המציאות, כי אם עובד עירייה, בלי לפגוע בעובדי   יונתן יסעור:

כלשהו, שיש לו גם הצעה לפתרון חנייה במקום אחר, יגיע עירייה, אם עובד 

בעשר דקות איחור לעבודה, הוא לא יתחיל לחפש חנייה, ימצא בכחול לבן, 

יעמוד עם המדבקה בכחול לבן, לכל השמונה שעות שהוא בא לעבודה, או 

לתשע שעות, או לכמה שעות שהוא מגיע. לדעתי, במרכז העיר זה לא יעבוד, 

ה מתחלפת, ויגרע ממקומות החנייה הפוטנציאליים שישנם זה ימנע חניי

במרכז העיר לטובת הקונים שצריכים לבוא לסוקולוב ולקנות בסוקולוב. 

דבר אחרון לנושא לוחות הזמנים. אני לא רואה קשר בין הפעלת כחול לבן 

בפארק וברמות ים לחוק העזר, אפשר לעשות את זה מיידית ולהפעיל מיד 

  א קשור לחוק העזר. לאת הגבייה שם. 

  מיכל, את רוצה לענות לו על זה?  מאיה כץ:
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זה כן קשור לחוק העזר, משום שבזמנו היה לנו, כמו שאתם זוכרים, אנחנו   ד בהרב:"עו

כבר אישרנו פעם אחת את חוק העזר הזה, וחוק העזר הגיע למשרד הפנים, 

ערה ביחס ומשרד הפנים העיר כל מיני הערות, ובין ההערות שהיו, הייתה ה

לסעיף שאפשר חנייה, שיקול דעת בלתי מוגבל לעניין חנייה לראש העירייה, 

באישור מועצת העיר, ונדרשנו לתקן ולפרט באופן ספציפי את החניות. משרד 

הפנים לא אישר יותר את הסעיף הזה, ולכן מובא לכם היום חוק העזר, עם 

  ושינוי התעריף. כל התיקונים, דרך אגב, שנדרשו על ידי משרד הפנים, 

  בחמש שנים האחרונות לא אישרו כחול לבן?  יונתן יסעור:

  מה?  ד בהרב:"עו

  בחמש שנים האחרונות לא אישרו כחול לבן?  יונתן יסעור:

  בחמש שנים האחרונות פעלנו לפי חוק העזר הקודם,   ד בהרב:"עו

  אז אפשר לפעול לפיו עוד כמה שנים.   יונתן יסעור:

שהנוסח של חוק העזר לא עבר עכשיו את משרד הפנים  מסבירה לךאבל אני   ד בהרב:"עו

  והם ביקשו לשנות את זה. 

אבל הבעיה של חוק העזר הקודם, שזה היה בסמכות של משרד התחבורה,   יונתן יסעור:

של הוועדה המרכזית, ושמה זה נתקע, ולכן, זה היה עניין טכני מול משרד 

  התחבורה, ולא מול היועץ המשפטי. 

  בבקשה, טוב.   פדלון:משה 

  אני רוצה להגיד משהו.   עופרה בל:

  קצר.   משה פדלון:

לזרים, חטפנו פה מה זה  הרצליהכשהעלו בבני מאוד קצר, בהומור.   עופרה בל:

ריקושטים, ופה אנחנו מעלים לזרים, אנחנו לא מקבלים שום ריקושט, אתם 

  לא מקבלים שום ריקושט. 

  חנו לא עונים. מכיוון שזה ... אנ  ליאת תימור:

  בדיוק.   עופרה בל:

  דורון, אתה רוצה, יו"ר וועדת הבטיחות, גם להגיד משהו?  מאיה כץ:

להגיד שאפו. להגיד שאפו להובלה של מאיה, ולפי לא, שום דבר מיוחד.   ביל:'דורון ג
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  בקשת ראש העיר. 

  בשליחותו של ראש העיר.   מאיה כץ:

הפעיל מחדש, ראש מאוד מאוד נכון, ואנחנו  שבחן מחדש,כן, חד משמעית.   ביל:'דורון ג

וטוב שכך. מדבקת אני יוצאים למהפכה, פשוט מהפכת כחול לבן בעיר, 

, סוף כל סוף תהיה לה משמעות, והתושבים מקבלים את מה הרצליהמ

  שמגיע להם, וזה רק ההתחלה, לפי מה שאני מבין. 

שבאמת ליווה את הפרויקט אני רוצה רק לסיום להגיד עוד דבר אחד לצוות   מאיה כץ:

הרבה מאוד שעות, שזה יהודה, שיר ודורון בעצמו, וכל האנשים הזה גם כן 

שאמרתי מההתחלה. שזה משה ביטון, עודד כץ, יונה טאוב, זיוה, חנן בוים, 

מיכל, אייל, ערן, יפעת, עירית, הייתם חלק בלתי נפרד פה מכל התהליך הזה, 

על המידה, אבל בסוף הגענו לרגע ואני מתנצלת אם שיגעתי אתכם יתר 

  האמת. 

שנייה, אני רק רוצה להגיד משפט אחד, כי הוא חשוב, כי הוא הזכיר את   ירון עולמי:

, ודיברנו על זה הרבה, ומאיה, זה קשור במיוחד אלינו, הרצליהמדבקת אני מ

יש המון סטודנטים בעיר שגרים בשכירות שנה, או רק שנתיים, ומה אפשר 

אנחנו עשינו את זה, משאירים את הכתובת אצל ההורים שלהם. לעשות, גם 

עכשיו, יש מקומות שפתרו את הבעיה, מראים את חוזה השכירות או משהו 

כזה, צריכים לפתור את הבעיה הזאת, שכל האנשים האלה, וזה המון, לא 

מכריחים אותם להביא תעודת זהות, והם לא  הרצליהיכולים לקבל, לא, ב

  בתעודת זהות.  רוצים להחליף

  כולם מקבלים.   מאיה כץ:

  לא משנה, אבל זה לא חובה, אנחנו יכולים להחליט אחרת.   ירון עולמי:

  (מדברים יחד)

  זה הזרים, זה בדיוק מה שדיברנו עליו.   מאיה כץ:

. הוא משלם ארנונה, מי שמשלם הרצליהלא, זה לא זרים, זה בן אדם שגר ב  ירון עולמי:

  , מבחינתי. הרצליהוא תושב ה הרצליהארנונה ב

  תושבים.  100,000לא פונים למשרד הפנים, ובגלל זה אנחנו לא מעל   דוברת:
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  ירון, ירון, עזוב, תעלה את זה בנפרד, עזוב, בוא.   משה פדלון:

  לא, אבל צריך לטפל בבעיה הזאת.   ירון עולמי:

  תושבים.  100,000בגלל החבר'ה האלה אנחנו לא מעל   דוברת:

  אז זה טוב? מה זה קשור?  עולמי:ירון 

  (מדברים יחד)

  רגע, אתה מייצג כאן סטודנטים וצעירים, או מה אתה מייצג? אני לא מבין.   ירון עולמי:

  טוב. מי בעד ההצעה, רבותיי?  משה פדלון:

  (מדברים יחד)

  על החנייה, מי בעד.   דידי מור:

נחנו מקבלים שתי החלטות, דידי, אנחנו מקבלים, אני רק רוצה להבהיר, א  ד בראף:"עו

אחת, החלטה שמאשרת את התוכנית, וההחלטה השנייה, היא לאשר את 

  השינויים בחוק, את השינויים המוצעים בחוק העזר. 

  מה הראשון, מה אמרת?  דידי מור:

  לאשר את התוכנית המוצעת.   ד בראף:"עו

  לאשר את התוכנית ולאשר את התיקון לחוק.   משה פדלון:

מי בעד אישור התוכנית, ירים את ידו? נגד? נמנעים, סליחה? אין. פה אחד   דידי מור:

  לאישור התוכנית. חוק העזר, שינויים, מי בעד? פה אחד. תודה רבה. 

אני רוצה להודות למאיה כץ, לדורון, ליועצים המשפטיים, ליונה, משה ביטון   משה פדלון:

רצינית, המקצועית, ולכל הצוות המורחב, על העבודה המקיפה, היסודית, ה

  באמת, יישר כוח, תודה. תודה על המוצר המוגמר, בבקשה, הנושא הבא. 

  

  תמיכות

טוב, רבותיי, אנחנו עוברים לסעיף תמיכות. אני רוצה להקדים ולומר כמה   דידי מור:

מילים, סוללת היועצות המשפטיות, נא להתחלף בהתאם. יש בסך הכל 

. בנסיבות של  ת, המקצועית והמשנהשישה פרוטוקולים של וועדות התמיכו

עונת חירום ומלחמה, לא כל כך נשמרו כאן לוחות הזמנים להעברת כל 

והיום בזכותה, ובסיועה הצמוד של טל הפרוטוקולים, עשינו את זה בלחץ, 
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גפן, עורכת דין טל גפן. אני משתדל ויש לי קול לא נמוך. אנחנו ריכזנו מכל 

מקבץ ההחלטות שצריך לאשר כדי להקל  הפרוטוקולים, תחת כל נושא, את

עליכם ולא לנבור בכל הפרוטוקולים האלה הלוך וחזור. כולם קיבלו את זה 

על השולחן, אני מבקש מכם לזהות את זה ושיהיה לכם, ואז אנחנו נוכל 

ביתר קלות להעביר את הנושא. אני אחכה לכם דקה או שתיים, תגידו לי 

ת היותנו בני אנוש, טעינו ולא כללנו אם, במסגרשהכל ישנו והכל מוכן. 

משהו, או שכחנו משהו וברצונכם להעיר, נא לעשות את זה מסודר ונתייחס 

גם לדברים האלה. בראשיתו של עניין, אני רק אציין שיש שני תיקונים 

  לפרוטוקול, שביקשה, 

  ... התיקונים האלה,  דוברת:

י, אז נתחיל. הנושא הראשון הוא אין צורך בהם? אוקי. הבהרות, בסדר. אוק  דידי מור:

כוללים, וכאמור, כל החלטה שרשומה כאן בדף החדש שחילקתי הערב, היא 

חתך רוחב של כל הפרוטוקולים, כדי לסכם את כל ההחלטות בנושא, אוקי? 

יעקובוביץ, אתה מסודר? יפה. כוללים. יש כאן ג' סעיפים, אתם מוזמנים 

ערות או שאלות, בבקשה. כולם כבר לעיין ולקרוא בהם ותגידו לי אם יש ה

קראו את זה בפרוטוקולים, אני בטוח, אבל בכל אופן, זה ישנו כאן. כן. אין 

  הערות? פה אחד? תודה רבה. שיעורי תורה, סליחה. בבקשה, מר שריקי. 

  בישיבה האחרונה של וועדת משנה.   אליהו שריקי:

  כן.   דידי מור:

פרוטוקול, ומשום מה יושב ראש הוציא את זה הערתי הערות שלי לאני   אליהו שריקי:

מהפרוטוקול. שאלה שלי ליועץ המשפטי, האם חבר מועצה ... מותר להוציא 

  מהפרוטוקול?

  פרוטוקול אמור לשקף את מהלך הדיון.   ד בהרב:"עו

  אז אני מבקש לציין את מה שאמרתי,   אליהו שריקי:

  . אבל זה כמו מועצת העיר. הדברים ייאמרו  ד בהרב:"עו

  אני צריך את זה בכתב.   אליהו שריקי:

  אוקי, הנה, אבל תגיד את זה למועצה.   דידי מור:
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אה פעם ראשונה כזה פורום של וועדת המשנה, אנחנו בחודש יולי אני רו  אליהו שריקי:

ועדיין לא אושרו תמיכות, צר לי שלראשונה אין ישיבות וועדות משנה 

. זאת משום הצמדת האינטרסים מסודרות, לאחר אישור הוועדה המקצועית

של יושב ראש וועדת המשנה, שככל שאין התאמה בין הוועדה המקצועית 

ומכאן לבין בקשתו של היושב ראש, הוועדה אינה מתכנסת, ומכאן, העיכוב. 

יש להפריד לחלוטין בין אינטרסים אישיים עיכוב התכנסות וועדת המשנה. 

ועדת המשנה, מאז הקמתה, צר לי שולבין החלטות הוועדה המקצועית. 

  חלים בה כל העיכובים. 

תודה רבה. אני חוזר לסעיף הכוללים, ההחלטה על שלושת הסעיפים היא פה   דידי מור:

  אחד. תודה רבה. שיעורי תורה. יש כאן שורה של מוסדות. 

  אני נמנעת.   דוברת:

  אחת נמנעת, בכולם, בכל ההחלטות?  דידי מור:

  כן.   דוברת:

ורה של מוסדות שיעורי תורה, יש כאן שיים נמנעים? שניים נמנעים, אוקי. שנ  דידי מור:

עם סכומים נקובים. אם יש הערות. פה אחד, למעט שני נמנעים, לכל האורך, 

  נכון?

  כן.   דוברת:

סעיף א'. החלטה שלא לתת תמיכה לתיאטרון גושן חינוך בלתי פורמאלי.   דידי מור:

סף שנקבעו בתבחינים. סעיף ב', על מתן וחבד, היות ואינם עומדים בתנאי ה

תמיכה בכפוף לקיום מקדמות, ככל שניתנו, להשלמת מסמכים חסרים 

מתקציב התמיכות לפי שיקול דעתה של וועדת  10%בבקשה, ובתוספות של 

המשנה לתמיכות, על בסיס המלצת מחלקת תנו"ס, כמפורט להלן. אלה 

  הסכומים, יש הערות?

  כן.   טובה רפאל:

  כן.   ור:דידי מ

  אהבת רזיאל.   טובה רפאל:

  מה?  דידי מור:
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  אהבת רזיאל.   טובה רפאל:

  כן, האחרון, כן.   דידי מור:

כן. אני מבינה שהבקשה שלה, וזה פעם ראשונה שאני שומעת, שעמותה   טובה רפאל:

שעוסקת בתחום של תורני, חרדי, מבקשת להפעיל מועדונית לבני נוער 

ת. אני מבקשת לדעת, סעיף ארבע של חילוניים, שמטרתה די לאלימו

של תנאי הסף הכלליים של התמיכות, בעמוד שתיים מצוין שככל התמיכות, 

שבקשת התמיכה של המוסד עניינה פעילות או פעולה הכרוכה במתן רישיון, 

או היתר, או אישור מגוף כלשהו, יצורף לבקשת התמיכה אישור ו/או חוות 

ת הגוף או המסגרת. במקרה כזה, דעת של הגוף המאשר. הבקשה להפעל

שמדובר על הפעלת מועדונית של בני נוער, צריך אישור משרד החינוך, 

המפעילים צריכים להיות מדריכים בעלי הכשרה בלתי פורמאלית, או 

מורים. האם למסגרת הזאת הוגשו האישורים הנדרשים, כפי שנדרש בתנאי 

  הסף של התמיכות?

על ידי איילה, היא לא העלתה שום הסתייגות מהעניין  המסמכים נבדקו  עו"ד גפן כהן:

  הזה. 

אני רוצה שחברי המועצה ידעו, יש פה עניין שפעם ראשונה, פעם ראשונה   טובה רפאל:

שלי נודע, לפחות, אני יודעת שמועדוניות לנוער, אם זה סיכון, אם זה מקרים 

פעם  מופעלות בתיאום עם מחלקת הרווחה, או עם החינוך,של אלימות, 

ראשונה שאני שומעת שמופעל על ידי גוף תורני חרדי, מסגרת כזאת בעיר. 

ולי לא ידוע שיש לה גורמים מקצועיים להפעלת המסגרת הזאת. אני מתנגדת 

  בכל תוקף שהם יקבלו תמיכה. 

  יש לי שאלה,   יחיעם השמשוני:

ואם הם  אני מבקשת לבדוק, אני מבקשת לבדוק את האישורים שהם הגישו  טובה רפאל:

  עומדים בקריטריונים. 

  טובה, תני לנו להתייחס בבקשה.   יחיעם השמשוני:

  בסדר, אוקי, סיימתי להגיד, עכשיו אני יכולה להקשיב.   טובה רפאל:

אני רוצה להגיב. אנחנו דורשים את חוות הדעת של המחלקה הרלוונטית,   יחיעם השמשוני:
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ולה עם המחלקה ושיש בזה שיתוף פעולה, שהם עובדים בשיתוף פע

  הרלוונטית בעירייה. מה שאת מקריאה עכשיו לא נמצא בתבחין. 

  סליחה, נמצא, נמצא בתבחינים הכלליים.   טובה רפאל:

  של מה?  יחיעם השמשוני:

  של תנאי הסף הכלליים.   טובה רפאל:

  של כל התבחינים.   עו"ד גפן כהן:

  ונטית. אז אנחנו מקבלים חוות דעת מהמחלקה הרלו  יחיעם השמשוני:

סליחה, סליחה, יחיעם, לפני חוות הדעת של הגוף המקצועי, יש תנאי סף   טובה רפאל:

כלליים, וכבודה של הוועדה המקצועית, אני מאוד מכבדת את כולם, ואת כל 

האנשים, כולל התנו"ס וכולל את כולכם, ואתה יודע את זה יפה מאוד, 

מבקש לבחון עוד פעם  אבל, אניוכולם יודעים אני מאוד מכבדת את כולם, 

את הדברים, על פי הכללים והתבחינים, נראה לי שיש כאן טעות, שהדברים 

  לא נבדקו כהלכתם. 

  הבנתי, מקבל את ההערה.   יחיעם השמשוני:

  (מדברים יחד)

  בסדר, נבדוק את זה. מי שמוסמך וצריך.   ירון עולמי:

  בהתאם לבקשתה של טובה.  לא יועברו כספים עד אשר לא ייבדק הבקשה,  יחיעם השמשוני:

יותר מכך, מסגרת כזאת צריכה חתימה של ההורים, שמאשרים לילד להגיע   טובה רפאל:

  לשם. 

  אני לא יודע מה זה, מה שכתוב.   יחיעם השמשוני:

  זה קורה? אני לא בטוחה.   טובה רפאל:

  ת. מה שכתוב בתבחינים, כתוב בתבחינים ההורים צריכים לחתום? באמ  יחיעם השמשוני:

  יבדקו את זה מול מחלקת החינוך והרווחה.   עו"ד גפן כהן:

  בסדר, העמותה הספציפית הזאת, בכפוף לבדיקה, כפי שהערת, בסדר?  דידי מור:

בדיקה בהתאם לתבחינים של העירייה, לא בהתאם למה שההורים   יחיעם השמשוני:

  צריכים לחתום. 

  מאה אחוז, חוץ מזה בסדר.   ירון עולמי:
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עמותת בשביל הערות נוספות? פה אחד, שני נמנעים, תודה. חינוך פורמאלי.   דידי מור:

העתיד, תיערך בדיקה יסודית בדוחות הכספיים של העמותה, יעלה לדיון 

, ולעם ישראל הרצליהבישיבה הבאה. לא מאשרים תמיכה לרשת משיח 

לא אחד, מאחר ולא פועלים בשיתוף ובבקרה של אגף החינוך בעירייה. 

ם תמיכה לעמותת ריאה ירוקה, בתע"ש השרון, היות והעמותה רק מאשרי

בתהליכי רישום. על מתן תמיכה בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, 

להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, כמפורט להלן, ליינס, צעירים בונים 

עתיד, ועמותת פוש. הערות? סליחה, עוד החלטה, לדחות את ההחלטה על 

התמיכות לפי שיקול דעת של וועדת המשנה לתמיכות, מתקציב  10%חלוקת 

על בסיס המלצת אגף החינוך בעירייה. הערות? אין. פה אחד, תודה רבה, 

תנועות נוער. כל הגופים שמפורטים כאן בתחתית העמוד למעט שני נמנעים. 

מתקציב התמיכות במועד חלוקת התמיכות  10%ובעמוד הבא, כולל חלוקת 

ערות? פה אחד, למעט שני נמנעים, תודה. אתה בעד? אז עבור מפעלי הקיץ. ה

בריאות. לא לתת תמיכה לעמותת אנוש, למעט אחד נמנע, נמנעת. תודה. 

היות ואינם עומדים בתנאי הסף. ב', מתן תמיכה בכפוף לקיזוז מקדמות, 

מתקציב  10%ככל שניתנו, ולהשלמת מסמכים חסרים בבקשה, בתוספת של 

עת וועדת המשנה, על בסיס המלצות מחלקת התמיכות, לפי שיקול ד

הבריאות. כל העמותות שרשומות להלן והסכומים הנקובים. האם יש 

  הערות?

  כן, דידי. אני חושב שלא הצבעתי על פרקינסון.   ירון עולמי:

  מר עולמי לא השתתף.   דידי מור:

  אה, הוא מבקש לא להשתתף, לא הבנתי פשוט.   דוברת:

  משתתף. בהחלט, בסדר גמור. כן, מר לונדון, בבקשה. לא, הוא לא   דידי מור:

בהמשך לדבריו של מר שריקי בתחילת הדיון בנושא הזה, אני מבקש   יוסף לונדון:

ברשותכם להעלות שוב בחזרה אמירה שאמרתי בוועדת הכספים, לעניות 

יש תקלות מסוימות בטיפול בכל הקשור לוועדת התמיכות, ואני חוזר דעתי, 

פורום הזה, שלאור דברים שהוזכרו, ראוי, כדי לתקן ולהיערך על בקשתי, ב
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, לכנס 2015בצורה נכונה לכל הנושא הטעון הזה ששמו וועדת בחירות, בשנת 

בהקדם, ביחד, את הוועדה המקצועית ואת וועדת המשנה בראשותו של ראש 

תצא במועד, בצורה נכונה  2015-העיר, לדבר על הליכים ונהלים, על מנת ש

ה ראויה, ושכל אחד ידע בדיוק מה ראוי, מה מתאים ומה מקובל. ובצור

  תודה. 

השלישי. ההמלצה היא למועצת העיר, למתן תמיכה בכפוף אוקי, תודה. הגיל   דידי מור:

  לקיזוז מקדמות. 

אנחנו עוברים ... מועדון הלילה ... הגיל השלישי, וגם הוא בא מהחינוך   ליאת תימור:

  הפורמאלי. 

  ן, כן. כ  דידי מור:

  הוא לא מתוקצב כגוף, אלא,   ליאת תימור:

  נכון, לפי הפרויקטים שהוא עושה לפעילות לקהילה.   טובה רפאל:

  אוקי.   ליאת תימור:

  כן.   משה פדלון:

כל מה שרשום כאן בפתיחה, לשלוש העמותות, האם יש הערות? פה אחד.   דידי מור:

  חד. תודה. בעלי חיים. פה אתודה. שני נמנעים? עדיין? אוקי. 

  רק שנייה, יש לי שאלה, סליחה רגע.   טובה רפאל:

  כן.   דידי מור:

, עם  זה שהיא הפכה לעמותה עירונית, תאגיד עירוני, עדיין ה"אלעמותת   טובה רפאל:

  צריך להופיע כאן?

  היא רק מעכשיו ולהבא. זה על תקופה קודמת.  ה"אלעמותת   דידי מור:

  ם. עד עכשיו אישרנו אות  משה פדלון:

אגרות והיטלי פיתוח. קהילת תורת חיים, מתן תמיכה בגובה ההיטלים,   דידי מור:

  האם יש הערות? פה אחד. תודה. 

  יש לנו מקור תקציבי?  טובה רפאל:

  מה?  דידי מור:

  יש מקור תקציבי לתת?  טובה רפאל:
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  זה חלק מהתקציב לתמיכות.   דידי מור:

  , אם אין מקור, זה, לא, כי זה שאנחנו נאשר זה נחמד  טובה רפאל:

  אז איך נשלם אותו?  דידי מור:

  אנחנו נמצא את המקור התקציבי.   משה פדלון:

  נמצא מקור. כל התשלומים בכפוף למקור תקציבי.   דידי מור:

אם אפשר לבקש שיירשם בפרוטוקול שמנכ"ל העירייה הודיע שיש מקור   יוסף לונדון:

  תקציבי לאגרות והיטלי פיתוח. 

  אם ירצה השם, בלי נדר, בסוף.   משה פדלון:

בכל הכבוד למנכ"ל העירייה, אבל, מקור תקציבי מאושר על ידי מועצת   ד בהרב:"עו

  העיר. 

  אחרי שהוא ימצא, הוא יביא לנו, אם הוא לא ימצא אנחנו לא נדע מה לאשר.   טובה רפאל:

קשות פה אחד. במכבי רומנו, משקולות, ספורט תחרותי. האם יש הערות?   דידי מור:

  בנושא איכות הסביבה. יש כאן הערות עקרוניות בעיקר, האם יש הערות?

  האמת היא, אבל, דידי, כרגע אין פה בעצם שום דבר,   ד בהרב:"עו

  אין החלטה אופרטיבית.   דידי מור:

אני אומרת, אין החלטה אופרטיבית, אז זה לא צריך לעלות לדיון, וגם   ד בהרב:"עו

  הנושא, 

  ה רשמה לפניה את ההערה. המועצ  דידי מור:

  לא, לא, אין מה לרשום לפניך, זה פשוט נייר עבודה.   ד בהרב:"עו

אוקי. רווחה, החלטות, לא לאשר תמיכה לאילן, מרכז הספורט לנכים רמת   דידי מור:

גן, וללקט ישראל. לא עומדים בתנאי סף. החלטה למתן תמיכה בכפוף 

תות הרשומות להלן. האם יש לעמו לקיזוז מקדמות, השלמת מסמכים וכולי

  הערות? 

  כן.   ירון עולמי:

  כן.   דידי מור:

גם לגבי לקט ישראל, שהאמת, ליוויתי את הבקשה, ואני, מקבלים כמעט   ירון עולמי:

מכל עירייה בארץ הם עושים כאן, אגב, הם עושים כבר את הפרויקט הזה, 
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  גם של הסנדוויצ'ים לילדים בבתי ספר, 

  . הרצליהלא ב  טובה רפאל:

הם רוצים. ויש להם עוד כל מיני פרויקטים מאוד מאוד חשובים, הם עושים   ירון עולמי:

אותם ברעננה, למשל, הם עושים אותם ממש נהדר, הם גם יושבים שמה, אני 

  . הרצליהלא מבין למה לא אישרו להם את הפרויקטים האלה ב

  הם לא עמדו בתנאי סף מסוימים, כתוב.   יחיעם השמשוני:

  מה, אז אני שואל.   ירון עולמי:

  לא עומדים בתנאי סף.   משה פדלון:

  אני כאן בשביל לשאול, אז אתה רוצה סתם שאני זה?   ירון עולמי:

  ניתן לך, מחר, מחרתיים.   יחיעם השמשוני:

  אם אני לא כאן בשביל לשאול, אז מה?  ירון עולמי:

סמכים לפני, ואם היא לא, לא, בסדר, חשבת אגף שאיפה בודקת את המ  דידי מור:

  מוצאת שאין עמידה בתנאי סף, 

  אז אני מבקש שיירשם,   ירון עולמי:

  אתה רוצה ספציפית לברר את זה, בסדר.   דידי מור:

כן, לתת לי תשובות לגבי לקט ישראל. כמו הפרקינסון, תרשום שאני לא   ירון עולמי:

  משתתף בהצבעה על אלו"ט. 

רשימה, יש כאן את נעמ"ת, תמיכה בכפוף לזה, וזה, אוקי. בנוסף לאלו"ט.   דידי מור:

וזה, וזה, כן, הערות? פה אחד, תודה רבה. הנושא הבא, ספורט קבוצתי, 

 2013טוב, יחושבו כל המקדמות והכספים שניתנו ביתר בשנת קיזוז. 

החישוב שנקבע  וההחלטות הן, בהתאם לאופןובהתאם לכך יקוזז ההפרש. 

, על קבוצת בני השרון כדורסל 9.6.14מתאריך בהחלטות הוועדה המקצועית 

שקלים. ב', למען הסר ספק, את כספי  189,352בע"מ, להשיב לעירייה סך של 

 ליתר הקבוצות, ניתן לשחרר מיידית לתשלום. 2014התמיכה שעוכבו לשנת 

החלטה שנייה, הוועדה המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר, על 

, כי 29.4ה המקצועית, ובהחלטת מועצה מתאריך אף האמור בישיבת הוועד

', יחולק 13הסכום ששולם ביתר לקבוצת בני השרון כדורסל בע"מ בשנת 
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', אשר היו אמורים לקבל סכומים 13באופן יחסי בין מקבלי התמיכה לשנת 

אלו מלכתחילה, והכל בכפוף לתנאי חוזר המנהל הכללי והתבחינים 

  טבלה להלן. הערות, שאלות?, כמפורט ב2013לתמיכות של שנת 

  כן, כן, אני רוצה להבין את הלוגיקה,   ירון עולמי:

  מה אתה רוצה? הצלחתי לקרוא את זה אפילו.   דידי מור:

נהדר, אני רוצה לראות אם הצלחתי להבין את זה. בני השרון קיבלה יותר   ירון עולמי:

גיד, אתה , ת2014-, עכשיו, במקום שהיא תחזיר את זה ב2013-מידי כסף ב

  ומחלק את זה לכל השאר? 2014-לוקח את זה חזרה ב

  כן.   דידי מור:

  או שהם צריכים,   ירון עולמי:

  כן, כן, כן, זה בדיוק מה שאמרת.   יחיעם השמשוני:

  כלומר, זה יהיה תוספת לכולם.   ירון עולמי:

  בדיוק.   יחיעם השמשוני:

  , ולקחת את זה מבני השרון. 2014-ב  ירון עולמי:

  נכון.   עם השמשוני:יחי

  בסדר גמור.   ירון עולמי:

על הסעיף הזה, מאיה כץ לא משתתפת בהצבעה, על כל הרכיבים שלה.   דידי מור:

  הערות נוספות? פה אחד. תודה. 

  בסדר גמור.   ירון עולמי:

  נראה לי שאנחנו ב אחרון חביב. נראה לי. ספורט עממי.   דידי מור:

ה, לגבי, לפני, אתה יודע, אני רוצה עוד לגבי הנושא של שנייה, אבל רק שניי  ירון עולמי:

התמיכות של הספורט, המנכ"ל, דיברת מקודם על מקור תקציבי, אנחנו 

  הבטחנו, 

  סליחה, מר עולמי, לאיזה סעיף אתה מתייחס?  דידי מור:

אני מדבר על, לפני רגע דיברת על התמיכות לספורט, שמקבלים עוד, על   ירון עולמי:

ז. אני דוחף כאן שאלה בדלת האחורית, מותר. הובטח לאגודות בסיס קיזו

מיליון, זה אמור מתישהו להתבצע, דיברנו  1.750הספורט המקצועני עוד 
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לפני כמה חודשים, אמרת, זה יימצא מקור תקציבי, אמרת, זה יבוא עוד 

  חודש, אחר כך עברו חודשיים, עברו שלושה, מה קורה עם זה? 

  אין לנו בדיוק מאיפה להוציא את זה. עוד   יחיעם השמשוני:

  אבל על סמך ההבטחות האלה הם עשו דברים, עשו מהלכים.   ירון עולמי:

לא, לא, מי שעשה, אף אחד לא הבטיח שום דבר, הכל בהתאם להחלטות,   יחיעם השמשוני:

כל ההבטחות וכל החוזים שהיו וכל זה, זה בהתאם להחלטות וועדת תמיכות 

  רייה, ובהתאם להחלטות המועצה. ובהתאם לתקציב העי

קודם כל, כן, מה זה לא הבטיחו? זה נאמר כאן במועצת העיר, וזה נאמר   ירון עולמי:

להם בישיבות. עכשיו, נעזוב את זה, זה עוד ספורט מקצועני, יותר מדאיג 

 3-אותי, כאן אולי, גילוי נאות, יש לי גם עניין אישי, אבל, יש מגרשים, וב

  להתחיל אימונים, כל מגרשי האימונים לא מוכנים.  לאוגוסט צריכים

  נכון.   יחיעם השמשוני:

  מה שדיברנו היום.   דוברת:

  ילדים נזרקים.  400מה זה הדבר הזה?   ירון עולמי:

  , אתה מדבר על מה?400איזה    יחיעם השמשוני:

על מגרשי האימונים, ליד הקאנטרי, על מגרשי אימונים במשק, עכשיו   ירון עולמי:

הקבוצה הבוגרת הולכת לשפיים. אנחנו לוקחים מאנשים דמי שימוש 

מתחילת השנה, ישר לכל השנה, אגב, שזה מצחיק, כי את התמיכות אנחנו 

  נותנים כל רבעון. תן לי לסיים. 

  פריסת ...כתוצאה מהעבודות האלה, אנחנו מטפלים בנושא של   יחיעם השמשוני:

  משלמים דמי שימוש,  כן, אבל בסופו של דבר הם  ירון עולמי:

  נכון.   יחיעם השמשוני:

  והילדים עכשיו, אין להם איפה לשחק.   ירון עולמי:

  ממילא אסור להם להיות עכשיו על הדשאים, לכל הילדים ביחד.   יחיעם השמשוני:

אבל אי אפשר, למה אתם לא עושים דברים בזמן? למה צריכים להגיע   ירון עולמי:

אימונים? אני רוצה להעלות את זה כאן, כי זה לתחילת אוגוסט ואין מגרשי 

כואב לי. ילדים משחקים כדורגל, אין להם איפה לשחק, זה תפקיד של 
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  העירייה. 

  בוא תפריד שני דברים, יש את הקבוצות הבוגרות, שמתחרות,   יחיעם השמשוני:

  עזוב אותם, נגיד, עזוב אותם כרגע.   ירון עולמי:

  הכבוד, שימתינו.  בחוגים? עם כל  יחיעם השמשוני:

  כל מחלקות הנוער, למה?   ירון עולמי:

  כי,   יחיעם השמשוני:

איזה תשובה זאת? אתה אחראי על האצטדיון העירוני ועל מגרשי האימונים,   ירון עולמי:

  אחראית, איזה תשובה זאת, שימתינו? הרצליהעיריית 

  שנייה, אז שאלת,   יחיעם השמשוני:

  ילדים שימתינו? 500אתה זורק   ירון עולמי:

א', שימתינו. כי רצו שנעשה משהו מסוים, ביקשו שנעשה משהו מסוים   יחיעם השמשוני:

במגרשים מול האצטדיון, והפכנו את הכל מלמטה עד למעלה, בכמעט מיליון 

  שקל, ועובדים על זה. 

 היו צריכים לעבוד על זה, היה לוח זמנים, ידעו מתי זה צריך להיות מוכן,  ירון עולמי:

  , סליחה, מחר. 22-הובטח שזה יהיה מוכן היום, ב

  מי הבטיח?  יחיעם השמשוני:

  .22-היום ה  עופרה בל:

  מי הבטיח?  יחיעם השמשוני:

  , סליחה. 22-היום ה  ירון עולמי:

  מי הבטיח?  יחיעם השמשוני:

  הבטיחו, נאמר, בישיבות עם אורי, לא משנה.   ירון עולמי:

  ישהו אמר, נו, מה אתה רוצה?מי זה הבטיחו? מ  יחיעם השמשוני:

  מישהו אמר, הוא אחראי על האצטדיון, טוב.   ירון עולמי:

  מי הבטיח? אצלנו היו, כשאנחנו היינו שם בסיור,   יחיעם השמשוני:

  יחיעם, אני,   ירון עולמי:

אמרנו שזה לא יהיה מוכן בחודשיים, שלושה הקרובים, מה, אני לא מבין   יחיעם השמשוני:

  על מה אתה מדבר? את הדבר הזה,
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  אז תביא,   ירון עולמי:

  יחיעם, מותר לנו להגיב.   עופרה בל:

  לא, מותר לכם, לא, אסור לכם להגיד הבטיחו.   יחיעם השמשוני:

  לא,   עופרה בל:

  אני מביע תרעומת.   ירון עולמי:

 לא, מותר לנו להגיד, ואנחנו אכן ... לכל אורך הדרך, אבל, יש לנו פה איזשהו  עופרה בל:

סוג של הנחה, מכיוון שלקח את הזמן ללמוד את הדברים, לכן הגענו לאן 

התרענו לכל אורך הדרך, והמערכת ידעה את זה, אבל גם שהגענו, עדיין, 

אבל, אין המערכת הייתה צריכה ללמוד את הנושא לפני שהיא יוצאת לדרך. 

  ספק שכרגע יש בעיה וצריך איכשהו להתמודד איתה. 

- ז אני, תראו, כשיש קבוצה ספורטיבית תחרותית בליגה, והוא מתאמן בא  יחיעם השמשוני:

א', ב', ג', ד', זה בסדר, אתם לא יכולים לבוא עכשיו ולהגיד לי גוועלד, על 

עוד שבועיים של החוגים של הילדים בכיתה א', עם כל הכבוד וההערכה שיש 

  לי. 

  זה לא כיתה א', זה מהנוער עד הילדים.   ירון עולמי:

  ילד שאמורים להתחיל לשחק,  400לא, עדיין זה   רה בל:עופ

, חבר'ה, לא, הרצליה, יש הפועל הרצליהזה רק מכבי  400זה יותר, זה יותר   ירון עולמי:

אני רוצה לבקש מהמנכ"ל, ובנוכחות ראש העיר, לפתור את הבעיה, ואם זה 

  לא יהיה מוכן בזמן, ואני לא בטוח שזה יהיה רק שבועיים. 

  אין לי, אני לא אוכל לפתור להם את הבעיה.   השמשוני: יחיעם

  למה לא? תיתן להם את המגרשים.   ירון עולמי:

  לא יכול.   יחיעם השמשוני:

  ולמות הספורט, אגב, זה גם טוב,תן להם שיתאמנו בינתיים בתוך א  ירון עולמי:

אין אולמות ספורט משמשים עכשיו את הילדים, בגלל שאי אפשר,   יחיעם השמשוני:

  פעילויות בחוץ, להפעלות. 

  שנייה, אז מה אתה מציע?  ירון עולמי:

  מה זה?  יחיעם השמשוני:
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  מה אתה מציע?  ירון עולמי:

  שידחו את ההתחלה של החוגים האלה.   יחיעם השמשוני:

  אבל אתה גורם להם להפסד כספי, מה אתה מציע?  ירון עולמי:

  מה, מה אני מציע? מה אני?  יחיעם השמשוני:

  אתה גורם להם להפסד כספי.   ן עולמי:ירו

  תגיד לי, יש מלחמה עכשיו בחוץ.   יחיעם השמשוני:

  זה הפסד כספי.   ירון עולמי:

  מה אתה מדבר, תגידו לי, באמת.   יחיעם השמשוני:

  זה הפסד כספי.   ירון עולמי:

  הפסד כספי.   יחיעם השמשוני:

הם משלמים י להתאמן, לאגודות כד כל מחלקות הנוער משלמים כסף  ירון עולמי:

לעירייה כסף כדי להשתמש במגרשי אימונים, ובגלל העירייה מגרשי 

  האימונים לא היו מוכנים. את מבינה על מה הם מדברים?

  ילדים ששלוש פעמים בשבוע, 400 זה לא רק זה, זה גם  עופרה בל:

  זה ברור, לי זה שעה וחצי שקט מהילד, מה.   ירון עולמי:

  ון, ירון נכבדי, ירון, ירון, יר  יחיעם השמשוני:

  אני לא יודע, הוא לא עונה לי.   ירון עולמי:

  אני רוצה להגיד לך משהו,   יחיעם השמשוני:

  הוא ענה שזה יהיה,  דוברת:

  אמרת באוגוסט, נכון?  עופרה בל:

  עופרה, עופרה, שנייה, שנייה.   יחיעם השמשוני:

  לא, הוא לא אמר באוגוסט.  ירון עולמי:

  הוא לא אמר מתי.   טובה רפאל:

  אני רוצה להגיד לך משהו,   יחיעם השמשוני:

  הוא לא אמר מתי.   טובה רפאל:

  לי הוא אמר.   עופרה בל:

  יש ארבעה מגרשי אימונים.   יחיעם השמשוני:
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  נכון.   ירון עולמי:

בסדר? שהם מסוגלים לקבל תפוסה מסוימת, ברגע שהקבוצות האלה,   יחיעם השמשוני:

מי שמסתובב שמה, יצר מערכת של כמות כזאת של ילדים, הפועל, מכבי, כל 

שהמגרשים לא יכולים להכיל, מגיע רגע שצריך לעצור ולעשות את כל 

  המגרשים מחדש. ואנחנו, כן, 

  הפתרון הזה לא מוכן לעשות. סינטטי, אבל אתה גם מגרש הפתרון זה   ירון עולמי:

כמות הילדים שמשתמשת בה, לא המגרשים האלה לא יכולים להכיל את   יחיעם השמשוני:

  יכול, נקודה, זה הכל. 

בנו תוכנית רב שנתית להגדלת המגרשים, מצטער. המגרשים האלה בנויים   משה פדלון:

  ילדים, היום בשתי הקבוצות יש,  150, 100-ל

  בוא נברך על כך, ונמצא פתרונות.   ירון עולמי:

  ים. היה צריך לחשוב על זה לפני חמש, ושש שנ  משה פדלון:

  אתה רוצה שאני אספר לך משהו?  ירון עולמי:

  הקבוצות גדלו פי שלושה,   משה פדלון:

  ישבתי כאן,   ירון עולמי:

  אנחנו אמרנו,  משה פדלון:

תקשיב טוב, משה, ישבתי כאן לפני שש שנים, ישבתי כאן לפני שש שנים, או   ירון עולמי:

ושים שלב ב' בפארק, שבע שנים, ראש העיר והמנכ"ל אמרו לי 'אנחנו עכשיו ע

ואנחנו לוקחים את מגרשי האימונים במשק', זה מה שהם אמרו לי. כי זה 

לא יכול להיות שזה רק משמש את הקבוצות, זה צריך להיות פתוח לכולם, 

וזה, רצו להרוס את הגדרות, להרוס את המגרשים, אני לא הייתי נעמד על 

היו ואז היה לך רק שני  הרגליים האחוריות שלי, גם שני המגרשים האלה לא

  מגרשים לכל קבוצות הכדורגל. 

  אתה חבר מועצה נכבד, אני מוחה על מה שאתה מדבר.   יחיעם השמשוני:

  אתה זוכר את זה? אתה זוכר את זה?  ירון עולמי:

  דובר להעביר את מגרשי האימונים, לא,   יחיעם השמשוני:

  מה להעביר? אתה רצית,   ירון עולמי:
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  ... לבטל אותם.   יחיעם השמשוני:

אתה רצית לבטל אותם, אמרת שזה לא יהיה חלק מהפארק, לאן היית   ירון עולמי:

  מעביר אותם?

  תסלח לי מאוד, תסלח לי.   יחיעם השמשוני:

  אם יש לך לאן להעביר אותם, תבנה שם את המגרשים הנוספים.   ירון עולמי:

פה. ואז אמרנו לא נוגעים בהם, דובר על להעביר אותם, לבנות את הפארק   יחיעם השמשוני:

  מה, באמת. 

  (מדברים יחד)

  ילדים על הדשא גמרו את הדשאים, אתה לא יכול.  500  יחיעם השמשוני:

  נבנתה פה תוכנית רב שנתית, המדשאות האלה נשחקות.   משה פדלון:

  הם עשו מזה עסק מסחרי, מה לעשות. לא יודע מה לעשות עם זה.   יחיעם השמשוני:

  מה זה עסק מסחרי, אבל אתה גם עסק מסחרי, אתה לוקח מהם דמי שימוש.   י:ירון עולמ

  ירון, ירון.   משה פדלון:

  אתה לוקח להם דמי שימוש.   ירון עולמי:

  לא רוצה מהם דמי שימוש, שיעזבו את הדשא בכלל.   יחיעם השמשוני:

  ירון, ירון.   משה פדלון:

  יש גבול.   יחיעם השמשוני:

מאמין שאני שומע מה שאתה אומר, אני לא מאמין שאני שומע מה אני לא   ירון עולמי:

  שאתה אומר. 

  אני עושה שם מזה עסק מסחרי?  יחיעם השמשוני:

  אם אתה לוקח דמי שימוש, אתה צריך,   ירון עולמי:

  דמי שימוש סמליים הם מקבלים, באמת, תפסיקו, אתה יודע את זה.   יחיעם השמשוני:

  מקבלת ממך.משלמת לך יותר ממה שהיא  הרצליההפועל   ירון עולמי:

  מה, מה?  יחיעם השמשוני:

  משלמת לך יותר ממה שהיא מקבלת ממך.  הרצליההפועל   ירון עולמי:

  ב', -א', זה היה פעם אחת, וזה תוקן. ו  יחיעם השמשוני:

  זה סמלי? זה סמלי?  ירון עולמי:
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  מה זה?  יחיעם השמשוני:

  זה סמלי?  ירון עולמי:

  כן.   :יחיעם השמשוני

  הם משלמים יותר ממה שהם מקבלים.   ירון עולמי:

כי לא מגיע להם כלום. בהתאם לתמיכות שאתה קבעת, מה אתה רוצה   יחיעם השמשוני:

  ממני.

  בכל זאת אני מוחה על מה שאמרת עכשיו.   ירון עולמי:

  אתה מוחה, אז בוא, מאחר ומחינו ומחינו, אז נמחה את העסק, בוא.   יחיעם השמשוני:

  לא, אבל עדיין מתי זה יהיה מוכן?  וברת:ד

  לא יודע.   יחיעם השמשוני:

, ירון, ירון, אני חוזר על מה שאמרתי קודם. כמות הילדים גדלה פי ירון  משה פדלון:

  שתיים ממה שהייתה, 

  הקבוצה,  יחיעם השמשוני:

  והמגרשים לא גדלו בהתאם, אנחנו נשארנו באותם מגרשים.   משה פדלון:

  )(מדברים יחד

  ירון,   משה פדלון:

  לספטמבר תגידי להם.  1-ב  יחיעם השמשוני:

  לא, מה אני יכולה לספר,   עופרה בל:

  את שואלת.   יחיעם השמשוני:

  עכשיו זה חודש, לא שבועיים שלושה.   עופרה בל:

  אני לוקח טווח ביטחון.   יחיעם השמשוני:

  אה, טווח ביטחון.   עופרה בל:

  נו, באמת.   יחיעם השמשוני:

ירון, ירון, בואו, הייתה צריכה להיות תוכנית רב שנתית להגדלת מגרשים   שה פדלון:מ

בהתאם לכמות הילדים, לא עשו את זה, לא עשו את זה, הדשא נשחק, הדשא 

נהרס, והוא צריך, צריכים לטפל בו באיזשהו שלב, הטיפול לוקח זמן, מה 

  לעשות. אין מה לעשות, חבר'ה, 
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  ן. שיתחיל בזמ  ירון עולמי:

  הקבוצות גדלו, ולא שאלו את העירייה, שאלו אותך, יחיעם, על הגידול?  משה פדלון:

מה פתאום? מה זה להתחיל בזמן? להתחיל בזמן זה להפסיק להם את   יחיעם השמשוני:

האימונים בסוף השנה שעברה? מה זה להתחיל בזמן? אם יש איקס חודשים 

  לעבוד, מה זה להתחיל בזמן?

  (מדברים יחד)

  כמו הגשש, להתחיל שעה קודם? באמת, נו.   יעם השמשוני:יח

  לא, תראה ... כמה לוקח.   ירון עולמי:

  אנחנו התחלנו לעבוד ביום שהם הפסיקו.   יחיעם השמשוני:

  ... אחד על השנייה שמה.   ירון עולמי:

  אבל ביום שהם יצאו לפגרה, התחלנו לעבוד.   יחיעם השמשוני:

  ור פה. יחיעם, בואו נעצ  משה פדלון:

לספטמבר, אני רוצה לדעת בחודש הזה  1לא, אבל באמת, עכשיו הוא אומר   ירון עולמי:

  מה הפתרון. 

  אין פתרון.   משה פדלון:

  אין לי פתרון.   יחיעם השמשוני:

  אין פתרון, מה לעשות, חבר'ה, מה לעשות? הכל גדל פי  שניים, פי שלושה.   משה פדלון:

   אין לי פתרון.  יחיעם השמשוני:

  זה תשובה גרועה.   ירון עולמי:

יש לנו ארבעה מגרשים מקום נורמאלי צריך שמונה, עד עשרה מגרשים,   משה פדלון:

מסכנים, לא נבנתה תוכנית רב שנתית, נבנה תוכנית רב שנתית ונתקדם עם 

  זה, מה לעשות. 

  , -איפה עומד ה  ירון עולמי:

  עה שאנחנו נבוא,אני מצי  עופרה בל:

מגרש סינטטי תוכל לשחק יותר וב, ואיפה עומד הפתרון של מגרש סינטטי? ט  ירון עולמי:

  זמן, וגם בשעות הערב. 

  ישוטו בזה של השיט.   ליאת תימור:
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  (מדברים יחד)

החלטה לאישור מועצה, בואו נמשיך, רבותיי. עוד סעיף אחרון, ספורט עממי.   דידי מור:

ה שהיה כבר, בזמנו מ₪,  70,000לתת לעמותה לספורט עממי תמיכה על סך 

לשנת ₪  50,000, וסך נוסף של 2014והורד מסדר היום, לשנת הכספים 

, בכפוף לאישור מקור תקציבי ועריכת ההתאמות התקציביות 2014הכספים 

ככל שניתנו והשלמת מסמכים  הכל בכפוף לקיזוז מקדמותהמתחייבות כדין. 

  חסרים בבקשה. מי בעד? 

  ת בהצבעה. גם פה אני לא משתתפ  מאיה כץ:

  ההערה שלי ביחס לאישור מועצת העיר,   ד בהרב:"עו

  מה?  דידי מור:

  אני אומרת, ההערה שלי ביחס לאישור מקור תקציבי במועצת העיר,   ד בהרב:"עו

  זה רשום פה.   דידי מור:

  כן, כן. אני אומרת.   ד בהרב:"עו

  פה אחד, שני נמנעים, מאיה כץ לא משתתפת בהצבעה.   דידי מור:

שקל,  70,000-שנייה אחת, האם ההערה של היועצת המשפטית מתייחסת ל  לונדון: יוסף

  שקל? 50,000-או ל

  .50-רק ל 70-לא, לא ל  ד בהרב:"עו

  .50-לא, רק ל  דידי מור:

  לא שמעתי טוב.   יוסף לונדון:

  .50-, רק ל70-לא ל  ד בהרב:"עו

  פטית, לא של,לא של היועצת המששקל אין הסתייגות,  70,000-ול  יוסף לונדון:

  אין הסתייגות.  70,000-ל  ד בהרב:"עו

  תודה רבה.   יוסף לונדון:

  זה כבר אושר גם אז.   ד בהרב:"עו

  אושר, אבל טרם הועבר.   ירון עולמי:

  אושר, רק לא בוצע.   ליאת תימור:

  למה זה לא בוצע?  טובה רפאל:
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  שאלה טובה.   ליאת תימור:

  למה זה לא בוצע?  טובה רפאל:

  זו שאלה מצוינת.   :ירון עולמי

  

  מחיקת חובות

הנושא הבא. רבותיי, נושא חשוב וכבד, בשורה קצרה, מדובר במחיקת   דידי מור:

  חובות, וזה עניינו של הגזבר, בבקשה. 

  כן, נכון, מחיקת חובות זה גם עניינו של הגזבר.   גולן זריהן:

  כן.   דידי מור:

לעשות סדר בדברים, יש כמה דברים קודם כל, הנחנו לכם פה מסמך שמנסה   גולן זריהן:

מצטברים, כרקע, הכל כתוב לכם פה, אבל אני אומר לכם את זה במילים, 

אנחנו הוכרזנו על ידי משרד הפנים כעירייה איתנה, מה מה שנקרא, שלי, 

שנותן לנו את הזכות למחוק חובות באישור מועצה בלבד, אבל, ובעצם בלי 

פנים. זה פריווילגיה, כמו שאמרתי, צורך לקבל גם את האישור של משרד ה

שניתנה לכל הרשויות שהן נחשבות רשויות איתנות, זאת אומרת 

  שהתנהלותן הפיננסית תקינה, ויש להם גם חוסן פיננסי. 

  בבקשה, שקט.   משה פדלון:

הזכות הזאת, כמובן, זה לא אומר, בעצם, שמועצת הרשות יכולה למחוק כל   גולן זריהן:

אה לה, אלא ישנם כללים למחיקת חובות, שמבוססים על חוב, ואיך שזה נר

, שמסדיר 2012, וחוזר מנכ"ל ממאי 339-ו 338שני סעיפים בפקודת העיריות, 

אחד את האופן שבו ניתן למחוק חובות, בין ארנונה ובין חובות אחרים. 

מהדברים שהנוהל הזה מחייב, זה להביא את הכללים של המחיקה לאישור 

  לנוהל.  3312-ו 233ה כללים שבנוהל נקראים מועצת העיר. אל

  מה היה עד היום?  יריב פישר:

  מה?  גולן זריהן:

  מה היה עד היום?  יריב פישר:

עד היום, למעשה, כל פעם שרצינו למחוק חוב, הגשנו אותו לאישור משרד   גולן זריהן:
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  הפנים, עכשיו אנחנו נביא אותו לאישור המועצה. זה השוני, בסדר?

  ? לא צריך להפנות את זה למשרד הפנים?-ו  :יריב פישר

לא, אבל המועצה תצטרך לעבוד על פי הכללים שהיא קבעה לעצמה עכשיו,   גולן זריהן:

אני אומר לכם ככה בסוגריים, הנוהל, נוהל מחיקת חובות, כמו שהרבה 

  פעמים עושה משרד הפנים, הוא נותן למועצה סמכות, אבל הוא בעצם, 

  אותה. מגביל   ירון עולמי:

הוא נותן לה סמכות וקובע לה מה לעשות. זה מין כזה שילוב מוזר. אבל ככה   גולן זריהן:

בקיצור, הכנו את הנוהל שאתם מתבקשים אנחנו עובדים מול משרד הפנים. 

לאשר, הנוהל הזה, כמו שאמרתי, מבוסס על נוהל מחיקת חובות, אחד מדבר 

יחיד, ופעם שנייה חוב של על מחיקה של חובות שונים, פעם אחת חוב של 

תאגיד, קבענו פה מספר כללים, עוד פעם, שמבוססים על הנוהל, לגבי יחיד, 

ומספר כללים שמבוססים על הנוהל לגבי חוב של תאגיד, אם אתם רוצים 

  לשאול שאלות, 

למעשה, מה שהנוהל קובע, הנוהל של משרד הפנים קובע את אופן מחיקת   ד בהרב:"עו

אנחנו נדרשים לאשר פה הם כללים שקובעים מה הם החובות, הכללים ש

בעצם מיצוי הליכי גבייה על פי הנוהל. וזה מה שהכללים הנוספים שמועצת 

העיר נדרשת לאשר, כי שאר הכללים לגבי נוהל מחיקת חובות, הם קבועים, 

  בחוזר מנכ"ל משרד הפנים. למעשה, 

  זה נוהל שמוכתב ממשרד הפנים?  יריב פישר:

  כן. אנחנו נדרשים לקבוע את זה על פי הנוהל זה משרד הפנים.   ד בהרב:"עו

סליחה, הכללים שהצגת פה, לגבי חוב יחיד וחוב של תאגיד הם רק להליכי   איריס אתגר:

  גבייה. 

  כן, דיברנו, זה בדיוק מה שהסברתי, מיצוי הליכי גבייה.   ד בהרב:"עו

  לתאגיד.  לגבי מחיקת ארנונה, אין אבחנה בין יחיד  איריס אתגר:

  קודם כל, חובות שונים זה גם ארנונה, בסדר? אבל, יש חובות,   גולן זריהן:

  אחד הולך עם תביעה ואחד זה מחיקה.   איריס אתגר:

  מה זה?  גולן זריהן:
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אני אומרת, חלק מהכללים הם להליכי גבייה וחלק מהכללים הם פה   איריס אתגר:

  למחיקה. 

ייה, כדי שאחריהם, אם לא הצלחת לגבות, אתה לא, זה מיצוי הליכי גב  גולן זריהן:

אז זה לגבי חובות שונים, ויש, כמובן, גם כללי קצת רשאי למחוק, בסדר? 

למחיקת חוב ארנונה ליחיד, כשזה מבוסס, למעשה, על חוב שניתן שונים, 

לקבל לגביו הנחות בוועדת הנחות, בסדר? שמה קבעו קצת כללים אחרים, זה 

כשמה שמרחף מעל כל הכללים האלה השלישי, בסדר? גם מופיע לכם בעמוד 

א', צריך למצות את הליך הגבייה, זאת אומרת, רק אחרי -זה העיקרון ש

שווידאנו שעשינו את כל מה שצריך לעשות על מנת לגבות ולא הצלחנו, אנחנו 

רשאים למחוק את זה, על פי הכללים המצטברים האלה. וגם כשאנחנו 

ות, אז אומר לנו חוזר המנכ"ל שצריך להפעיל משתמשים בסוגיה של ההנח

את הסמכות בצמצום, על מנת שלא לתת למחזיק בנכס תמריץ שלא לשלם 

חובות, מתוך מחשבה שמא יהיה זכאי בעתיד להנחה, ולא ליצור מצב של אי 

  שוויון כלפי אלו ששילמו במועד, אל מול אלה שלא שילמו במועד. 

  וק. בקיצור, למחוק, אבל לא למח  דובר:

  לא, למחוק, אבל כשזה באמת,   גולן זריהן:

  . כלו כל הקיצין  דובר:

  כשבאמת זכאי הבן אדם למחיקה, או להנחה.   גולן זריהן:

  טוב, הערות?  משה פדלון:

סליחה, גולן, אני רוצה להבין, אז הליכי גבייה הם רק ביחס, לצורך מחיקת   איריס אתגר:

יה, פה הם רק לצורך מחיקה. או הדוחות, הליכי גבייה, הנוהל הליכי גבי

  שהם בכלל כללים?

אלה הכללים, אני אחדד את זה, אלה הכללים שעל פיהם צריכה לנהוג   גולן זריהן:

מועצת הרשות כשהיא באה לאשר מחיקת חובות, בעצם, כשהיא מקבלת את 

  הסמכות של מה שעשה משרד הפנים. 

  , הרי, יש לרשות אפשרות גם, אני מבינה, אני שואלת, למה אני שואלת  איריס אתגר:

  , למחוק את החובות, חייבים לנהל אכיפה, -לא, על מנת לתת את ה  יונתן יסעור:
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הבנתי, השאלה אם האכיפה הזאת היא כללית או שהיא רק לצורך מחיקת   איריס אתגר:

החובות? למה אני שואלת, כי יש הרבה, כרגע יש, הרי, התדיינות, לא כרגע, 

ית, בנושא הליכי הגבייה, וכרגע, גם יש איזשהו בג"צ כבר שנים, ציבור

שעומד על הפרק, ולכן רציתי לוודא, אם זה הליכי גבייה כלליים, שהם יחולו 

באופן כללי, נראה לי שהנוהל הזה הוא קצת דל, ויש להסתכל על מה שהם 

כותבים שם בבג"צ של חברה למשק וכלכלה בנושא הזה, ולוודא שאנחנו 

  ריטריונים שהם מעלים שם בבג"צ, זה הכל. ממלאים אחרי ק

אגב, קודם כל, אנחנו, כשאנחנו עושים אכיפה, אנחנו עושים אכיפה באופן   גולן זריהן:

מתגלגל ובהדרגתיות מחמירה ועולה, עם אסקלציה של ההדרגתיות, זה 

  מתחיל בשיחת טלפון, בסדר? למי שחייה. 

ן, אני לא, אני נמנעת בהצבעה, אבל אני אני לא רוצה לבזבז לכולם את הזמ  איריס אתגר:

אשמח אחרי זה לשמוע את כל הפרטים, כי אני בטוחה שהם מתנהלים באופן 

  תקין. 

  טוב, מי בעד ההצעה? פה אחד, נמנעת.   משה פדלון:

  איריס, את נמנעת?  דידי מור:

  אני נמנעת, אני פשוט חייבת לקבל עוד מידע.   איריס אתגר:

  א הבא. דידי, הנוש  משה פדלון:

  שנייה.   דידי מור:

  

  מינויים

כן, מינויים. בעקבות התפטרותו של צביקה הדר, גברת איריס אתגר נכנסת   דידי מור:

בנעליו לכל המקומות והוועדות שבהן הוא היה חבר. מדובר בוועדת כספים, 

ביקורת, חינוך, הנהלת בית פוסטר, וועדה לבחירת עובדים בכירים, יש וועדה 

לשימור אתרים והמליאה לתכנון ובנייה. יש הערות? איריס,  כזאת. וועדה

  את בעד? 

  מי בעד?  משה פדלון:

  פה אחד.   דידי מור:
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  פה אחד.  משה פדלון:

אנחנו בסוף הישיבה, נישאר לדקה או שתיים, בתור מליאה לתכנון ובנייה   דידי מור:

ונבחר את גברת איריס אתגר לחברה בוועדת המשנה, כדי שלא להתכנס 

  מיוחד כמליאה לתכנון ובנייה, בסדר?ב

  אוקי.   משה פדלון:

וועדת ביטחון. מר יוסף קוממי, יושב ראש הוועדה, חברים, ירון עולמי ומשה   דידי מור:

  וקנין, יש הערות?

  יש לי משהו להגיד.   יוסף קוממי:

  כן.   דידי מור:

  אחד, אני חושב שחשוב שתהיה אישה גם כן בוועדה הזאת.   יוסף קוממי:

  יש מתנדבת? שאלתי.   דידי מור:

ליצוק בה תוכן, כי היום, לפי מה ושניים, אני חושב שכדאי ליצוק בה תוכן.   יוסף קוממי:

  שאני ביררתי עם דידי, אין למעשה תוכן בוועדת ביטחון. 

  אחראי על משמר אזרחי.   משה פדלון:

  ייעוץ למשטרה.   דידי מור:

  בוא נשב על זה בנפרד.   משה פדלון:

  קוממי, תיקח את טובה, היא מבינה בזה, היא הייתה בזירה.   פרה בל:עו

  זה לא משנה מי, שתהיה אישה, לי זה לא משנה טובה, או,   יוסף קוממי:

  אנחנו רוצים אישה בלי ניסיון, עם מבט חדש על החיים.   משה פדלון:

נגד  אנחנו נצרף את טובה רפאל, אלא אם כן היא תביע התנגדות מחאתית  דידי מור:

  זה. 

  אתה לא יכול להגיד טובה כשהיא לא נמצאת פה. לא, לא, אני חושב ש  יוסף קוממי:

  אם היא לא תרצה.   דידי מור:

  לא, לא, לא.   יוסף קוממי:

  נביא את זה לדיון הבא.   משה פדלון:

  אני אמרתי טובה.   עופרה בל:

   זה שאת אמרת טובה זה בסדר גמור, אבל היא לא נמצאת.  יוסף קוממי:
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יוסי, נביא את זה לדיון הבא, בואו נמשיך. חבר'ה, יש אזעקה עוד מעט, נו,   משה פדלון:

  בוא נלך הביתה. 

חבר'ה, פה אחד? תודה רבה. חברה לפיתוח תיירות, מינוי של אריק ליברמן   דידי מור:

  כדירקטור. הערות? פה אחד. תודה. 

  במקום מי הוא נכנס?  יונתן יסעור:

  ום. דורון נח  דידי מור:

  דורון נחום עבר כעובד עירייה.   עופרה בל:

  אז צריך,   יונתן יסעור:

  כבר החלפנו בישיבה הקודמת.   עופרה בל:

ה, על פי התקנון של "אבל החלפנו כבר, את דורון הכנסנו כבר. עמותת אל  דידי מור:

החברה, זה ההרכב מבחינה מספרית וכאן יש גם שמות, האם יש הערות או 

ותה עירונית שהפכה להיות עירונית לא מזמן, ואנחנו שאלות? זאת עמ

צריכים למנות את הוועד המנהל. הערות? פה אחד, תודה רבה. אני לא יודע, 

  איריס, איפה את עדיין בנמנעים. 

  לא, אני.   איריס אתגר:

  זה את בעד, נכון?  דידי מור:

  כן, כן.   איריס אתגר:

  יטחון, וכמובן לגבי עצמך, בכל המינויים. גם בפיתוח התיירות, גם בוועדת ב  דידי מור:

  כן.   איריס אתגר:

וועדת הנצחה. תראו, המסמך הזה כבר הובא פעם אחת למועצה, הוא בסדר.   דידי מור:

נדון פעם נוספת בוועדת ההנצחה עצמה, היו דיונים כאלה ואחרים, פנימיים, 

מוגמר,  בתוך הוועדה, לגבי סעיפים כאלה ואחרים, מונח בפניכם מוצר די

אחרי הערות. היו הערות שנשמעו מפי מר לונדון, בכתב, הוגשו אלי כהערות 

  בכתב, ואני מניח שיש לך בקשה לדבר, אז תעלה את ההשגות שלך, בבקשה. 

  בבקשה, יוסף.   משה פדלון:

לא שלחתי, הוא יגיד את זה עכשיו. אה, איפה המסמך, הוא מצורף, אני לא   דידי מור:

  יודע. 
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קראתי בעיון את ההמלצות לדרך פעולתה של וועדת ההנצחה, ולדעתי, יש   דון:יוסף לונ

להוסיף סעיף האומר שהמלצות הוועדה תובאנה לאישור מועצת העיר, ואני 

מבקש לנמק מדוע אני מבקש להוסיף את השורה הזאת, שכל כך חסרה. 

קריאת שם של גינה, על שם אדם שנהרג, יש לה משמעות זהה לקריאת שם 

רחוב על שם אדם שנפטר. אני נקטתי בכוונה בביטוי אדם שנהרג, כיוון של 

שהוועדה עוסקת בהנצחת שמם, גם של חללי צה"ל, וגם של אחרים, אני 

מצטט מתוך הקריטריונים. כפי שקביעה של שם של רחוב טעונה אישור של 

מועצת העיר, גם קביעת שם של גינה צריכה, לדעתי, לקבל את אישור 

מות של אתרים כגון רחובות, כיכרות וגינות, הם חלק מהצביון המועצה. ש

של העיר, וכל נושא הקשור לצביון של העיר, למועצה צריכה להיות זכות 

להביע את עמדתה. המועצה נדרשת להצביע על נושאים בעלי משמעות 

ציבורית מינורית, כגון מתן אישור לעובד עירייה לעבוד בעבודה נוספת, אם 

ין אלו, המועצה נדרשת להביע את דעתה, קל וחומר שבנושאים בנושאים מע

בעלי משמעות ציבורית, יש לאפשר לחברי המועצה להציג את עמדתם. 

בישיבה הזאת, אני מבקש שהמועצה תקבל החלטה להוסיף לקווים המנחים 

של וועדת ההנצחה את הצורך באישור המועצה, ובהתאם לכך, לשנות את 

ילה 'תחליט' ייכתב שהמועצה תמליץ למועצת העיר. סעיף ארבע, ובמקום המ

עד כאן. אני חושב שהבהרתי את דבריי, אני חוזר שוב, הנצחה של גינה זה 

כמו הנצחה של רחוב, אני חושב שלמועצה יש זכות וחובה, בדיוק כפי 

שקיבלנו את הסמכות לאשר את הקווים המנחים של פעולת מועצת 

הרשות ואת החובה לאשר את ההמלצות ההנצחה, אנחנו צריכים לקבל את 

  שלה. עד כאן, תודה רבה. 

  אני מצטרפת להערה של יוסי.   ליאת תימור:

זכותך להצטרף, זה בסדר. ירון, יוסי, הנושא הוא רגיש, ישנה וועדת הנצחה,   משה פדלון:

שהיא מורכבת מחברי מועצה, מנציגי ציבור, ממשפחות שכולות, מעובדי 

להרחיב את הוועדה הזו, אני לא חושב שצריך אבל  עירייה, אין לי בעיה

זה פשוט פגע ראה מקרה רועי קליין שעלה כאן, לקיים דיון ציבורי, 
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במשפחה, ואני לא חושב שעל כל תווית קטנה על ספסל אני צריך להביא את 

זה למועצה ולדון על זה. אני חושב שהקמנו וועדה, נתנו לה מנדט, תאפשרו 

א ולהמליץ על כל עץ או על כל כיסא, על כל דבר? אני לא לה לעבוד. צריך לבו

חושב שזה צריך להיות כך, ראה רועי קליין, לא היה מכובד, פגע קשות 

  במשפחה, ואני לא הייתי רוצה שנחזור על זה פעם נוספת. 

  ברשותך.   יוסף לונדון:

ה? בוא אבל בוא נביא את זה ישירות למועצה, למה אני צריך וועדת הנצח  דידי מור:

  נביא את הדברים למועצה ישירות. 

  אדוני ראש העיר,   יוסף לונדון:

  המלצה למועצה.   ליאת תימור:

יש הרבה מאוד וועדות, ואני קטונתי מלהציג, כולם יודעים זאת, יש הרבה   יוסף לונדון:

מאוד וועדות, אנחנו לאחרונה אישרנו, וסליחה שחלילה וחס לא יהיה פה 

רשנו כמועצת העיר לאשר הקמה של שמונה חדרי בית נדזילות ואי הבנה, 

שימוש בבית ספר הנדיב, דבר שולי לחלוטין, ובכל זאת נדרשנו כמועצה 

  לאשר את זה. אני לא מצפה, 

  כספית.   דובר:

אני לא מצפה שבשביל לכתוב תווית על ספסל יביאו את זה למועצה, אבל   יוסף לונדון:

יותר גדולה מרחוב, ואני רוצה להזכיר  כשקוראים שם על גינה, לפעמים גינה

עוד נושא אחד, מקרים קיצוניים מובילים לחוקים גרועים, היה מקרה אחד 

חריג שלא היה ראוי שיקרה, בגלל מקרה חריג אחד, זה לא מה שצריך לעצב 

את ההתנהלות של העיר, לא בונים חוקים על סמך מקרים חריגים. הנושא 

חה בבית ספר, אל תביאו את זה לאישורי, של קריאת גינות, עם פינת הנצ

קריאת ספסל, אל תביאו לאישורי, אבל גינה, יש לה אותה משמעות ציבורית 

כמו של רחוב. המועצה כאן היא לא מועצה לאומתית, יש כאן אנשים 

שכולים, אנשים שגם הם רגישים, אנשים שגם הם מבינים את זה. אנחנו לא 

  חושב שראוי,  פותחים את זה לדיונים כאן, אני

לא, יוסי, כשאתה מביא את זה למועצה, אנחנו כן פותחים את זה לדיון.   משה פדלון:
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  אתה פותח את זה לדיון. 

  אם זה לא לדיון, אז אין טעם להביא את זה למועצה.   יונתן יסעור:

  אז למה אתה צריך את זה?  משה פדלון:

  מדוע שמות כן וגינות לא? מה ההבדל?  יוסף לונדון:

  דברים יחד)(מ

וועדת שמות כוללת, זה וועדת חובה. וועדת ההנצחה היא לא וועדת חובה,   משה פדלון:

  אפשר אפילו לוותר עליה. 

אני אומרת שגינות ציבוריות זה חלק מההגדרה של מקום ציבורי בפקודה,   ד בהרב:"עו

  . 235בסעיף 

  אני יודע שחוק זה וועדת חובה, החוק מה קובע?  משה פדלון:

א',  235שהחוק מגדיר מקומות ציבור, מקום ציבורי, סעיף  לא, אני אומרת  בהרב: ד"עו

מגדיר מקום ציבורי כדרך, רחוב, סמטה, כיכר, שכונה, גן ציבורי או חלק 

  מהם. זאת אומרת שגינה היא חלק מהמקומות הציבוריים. 

  גם ספסל ציבורי.   יונתן יסעור:

יב לבוא לאישור מועצה. אז זה הייעוץ המשפטי, שנייה, אבל זה אומר שזה חי  ירון עולמי:

  זה בעיה, שנייה. 

  היועצת המשפטית אומרת שכן צריך להביא את זה לאישור.   ליאת תימור:

רק שנייה, אני רוצה לחדד כאן משהו, אם היועצת המשפטית אומרת שגינה   ירון עולמי:

  ציבורית, יונתן, שנייה, אני התחלתי. 

מועצה, אם זה וועדת חובה ואם זה וועדת רשות, הן וועדות וועדות ה  יונתן יסעור:

שממליצות למועצת העיר, ולכן המועצה בוחרת את הוועדה הזאת, ולכן, 

  הנוהל הוא, והסדר, שזה צריך לבוא לאישור המועצה. עכשיו, אני אומר, 

  ההנצחה היא לוועדת חובה, היא לא וועדת חובה, היא וועדת רשות.   משה פדלון:

  לא חובה, וועדת רשות.   יסעור: יונתן

  היא וועדת רשות.   משה פדלון:

יש מסורת ברגע שהוועדה נבחרת על ידי המועצה, זה באחריות המועצה.   יונתן יסעור:

ארוכת שנים ... עולים לדיון פה, היו גם דיונים קשים, היו גם החלטות 
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צה שעברו בלי, איך אומרים, בהסכמה מלאה. אנחנו מדברים פה על מוע

, ואני לא חושב שיש מה לפחד או יתמאוד ידידותית, מאוד קורפורטיב

לחשוש מזה שיהיה עוד איזשהו דיון באיזשהו מקרה קיצוני של הנצחה. 

  עכשיו, אנחנו מדברים, דרך אגב, רוב ההמלצה, 

שנייה, שנייה, חבר'ה, יש אזעקה בתל אביב, אבל אני, על מנת שלא   יחיעם השמשוני:

, בתחום השיפוט הרצליהנות, הוצבה מערכת כיפת ברזל פה בתהיינה אי הב

, אז הרצליהשלנו, כפי הנראה, אם אזעקה בתל אביב, יהיו שילוחים מפה, מ

  אם תכף תשמעו את השילוחים, אל תיבהלו. 

אני אומר, שגם, כמו שאני מבין מרוח ההנחיות, הקריטריונים, מדובר על   יונתן יסעור:

המקרה של קליין הוא מקרה , אני לא חושב שהרצליהתושבי  חללי צה"ל

, לכן היה דיון אחר הרצליה, והוא לא היה גר בהרצליהארצי, הוא לא תושב 

  לגמרי בנושא הזה. למרות שלא הייתי פה, אני מעריך שזה מה שהיה. 

  ה, היו עוד כמה שלא פ  משה פדלון:

  , -לכן אני מציע, משה, כן לקבל את ה  יונתן יסעור:

  אנחנו נעשה הצבעה דמוקרטית.   פדלון:משה 

  שנייה, אם היועצת המשפטית אומרת שיש עם זה בעיה, אז יש עם זה בעיה.   ירון עולמי:

  אני לא חושב שיש עם זה בעיה,   משה פדלון:

  אני לא אמרתי, לא אמרתי גם את דעתי, אמרתי שהיועצת המשפטית,   ירון עולמי:

  הוועדה. זה קווים מנחים לעבודת הוועדה.  זה קווים מנחים לעבודת  משה פדלון:

  שנייה, אם היועצת המשפטית חושבת שזה בעיה, בדיוק.   ירון עולמי:

  (מדברים יחד)

  היא אמרה, אם לא הקשבת, היא אמרה את דעתה.   ירון עולמי:

  יש לי עוד שאלה, לפני,   טובה רפאל:

  רגע, רוצים לשמוע את חוות הדעת.   ליאת תימור:

  אבל יש לי עוד שאלה לפני, אם אפשר, יש לי עוד שאלה לפני. טוב, אוקי.   טובה רפאל:

זה שמקומות ציבוריים מוגדרים כרחובות, וגם גינות ציבוריות, מה שאמרתי   ד בהרב:"עו

זאת אומרת, אותו דין שחל לגבי קריאת גינה ציבורית, חל גם ביחס, סליחה, 
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זה מה שאמרתי, מעבר שחל ביחס לרחוב, חל גם ביחס לגינה ציבורית. 

לעובדה, לסעיף הכללי, שמדבר באמת על זה שוועדות המועצה הן וועדות 

  ממליצות שההחלטות שלהן מגיעות למועצה. 

זאת אומרת, אם מה שאת אומרת, בעצם יש חובה להעביר לאישור   יונתן יעקובוביץ:

  למליאה החלטות של, 

  המועצה, לא המליאה.   טובה רפאל:

  ועצה. המ  ליאת תימור:

  סליחה, לאישור המועצה, החלטות שנוגעות לשם של גינה ו/או רחוב?  יונתן יעקובוביץ:

  נכון.   ליאת תימור:

  שם של מקום ציבורי, זה הסיווג.   דובר:

  (מדברים יחד)

  אבל שנייה, אני גם רוצה, שנייה,   ירון עולמי:

  את הגינות לוועדה.  אני פשוט רציתי להציע ... גם את הרחובות וגם  יונתן יעקובוביץ:

על הדבר הזה, אני רק רוצה להגיד שהאבחנה שלו היא גם לא נכונה, כי   ירון עולמי:

  וועדת השמות היא גם כן מחליטה על גינות, רק שתדעו. 

  לא, היא לא מחליטה על גינות.   משה פדלון:

  היא כן.   ירון עולמי:

  לא, לא.   משה פדלון:

  לי לא? אני הצעתי פעם, משה, למה אתה אומר   ירון עולמי:

  פעם זה היה, עכשיו לא.   משה פדלון:

  אני הצעתי פעם להנציח את פבל פרנקל,   ירון עולמי:

  אבל זה דיון עקר, אומרת היועצת המשפטית,   יוסף קוממי:

  קודם כל, אני שמח שאתה עקר, אבל חכה, תן לי שנייה להגיד משהו.   ירון עולמי:

  זה סתם.   יוסף קוממי:

  זה לא סתם, כי אני רוצה להגיד משהו.   עולמי:ירון 

  (מדברים יחד)

דידי, דידי, דידי זוכר, אני את פבל פרנקל הבאתי הרי, עם מישה ארנס,   ירון עולמי:



  ל.ש.    06944
  
  
  

  
  הקלטה ותמלול – "חבר"

64

  

לוועדת שמות והוחלט לקרוא כיכר על שמו. גם אהרון מנדה קיבל כיכר דרך 

  וועדת שמות, הרבה אנשים. 

יש מזל שאני לא קיבלתי את  (מדברים יחד), הלאה. העיקר יש רחוב סומסום  ליאת תימור:

  זה. 

  (מדברים יחד)

מה שאומרים כעת, שאם אתה רוצה להניח ספסל, זה מקום ציבורי, ועם   משה פדלון:

שילוט קטן, עכשיו חייב, סליחה, זה מקום ציבורי, אתה צריך להביא את זה 

  למועצה. ועכשיו מקיימים שם דיון. 

חושב שאין בעיה, לא צריך לדון בזה במועצה, זה בושה וחרפה  שוב, אני  יוסף קוממי:

  שאנחנו הולכים לדון במועצה. יש וועדה, לא סומכים על הוועדה שלא יקימו, 

מה זה קשור? אז סומכים על וועדת תמיכות וסומכים על וועדת הקצאות. זה   ירון עולמי:

  החוק. 

  ה? הקשבנו, מה קרה?מה היא אמרה עכשיו, לדון בהמלצות של  ליאת תימור:

  מישהו שנהרג, רוצים לשים, מה , תביא את זה לדיון? מה?  יוסף קוממי:

  אתה יכול לאשר את זה פה אחד תוך שנייה, אבל אין מה לעשות.   ירון עולמי:

  זה ציבורי, זה ציבורי.   טובה רפאל:

  אומר. זה החוק, נו, לפני רגע אמרת שהדיון עקר ועכשיו אתה מתדיין  ו  ירון עולמי:

  אנחנו מדברים על ציבורי, זה ציבורי, מה לעשות.   טובה רפאל:

  בבקשה.   משה פדלון:

... אבל אם כבר הקימו, ועוד פעם,  לשאלתך, אני לא חושב שאף אחד פה  יונתן יעקובוביץ:

אני כפוף פה להוראות החוק, כמובן, מה שהחוק קובע זה מה שיהיה בסופו 

וועדה שכוללת גם אנשי מקצוע, גם נציגי של דבר. הקמתם, בסופו של דבר 

  ציבור, גם חברי מועצה, 

  גם משפחות שכולות.   משה פדלון:

גם משפחות, גם נציגי ציבור, אני חושב שזה לא כזה בשמיים לבוא   יונתן יעקובוביץ:

ולסמוך את ידינו על מה שהוועדה הזו מחליטה, ויש שם נציגים מתוך 

  , המועצה הזאת בעצמה, אני, אישית
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  אתה יכול להגיד את זה על כל וועדה.   ירון עולמי:

  כל וועדה ככה.   טובה רפאל:

...  לנהל דיון כל כך פומבי על הנצחת שם של מישהו שמת, נפטר, נרצח,   יונתן יעקובוביץ:

נהרג, מה שלא יהיה, יש פה אנשים שמאוד רגישים לעובדה הזאת, אני חושב 

ת, עם אנשי מקצוע, עם כל הכבוד פה שזה נכון שזה מתנהל בדלתיים סגורו

לחברי המועצה, אני לא חושב שאף אחד פה הוא איש מקצוע בתחום הזה, 

  לא פסיכולוג, לא פסיכיאטר ולא, בסדר, לא, אז, 

אחרי שאתה את הטקס ואתה קורא את השמות, אז תתחיל הצעקה? מי   יונתן יסעור:

  שמתנגד לזה יגיד את זה אחרי, 

  אז אתה לא סומך על הוועדה?  יונתן יעקובוביץ:

  אז לא כדאי שהמועצה תאשר את זה.   יונתן יסעור:

  אז אתה לא סומך על הוועדה? זה השאלה שלי.   יונתן יעקובוביץ:

  תמיד יהיה את אלה שיתנגדו, יונתן.   דובר:

  אבל  היועצת המשפטית אמרה שצריך לאשר אותם פה.   יונתן יסעור:

  עזוב, אני לא מדבר על החוק. אבל שנייה,   יונתן יעקובוביץ:

אבל אנחנו מדברים על עניינים תיאורטיים, אם יש הערות ספציפיות, אני לא   תום סטרוגו:

  בטוח שזה לא יהיה כזה חד משמעי לגבי הספסל. 

  תעזוב את הספסל, בדיוק, שתהיה חוות דעת, שתהיה חוות דעת, וזהו.   דובר:

כובד, אלה שנרצה להנציח. אני מציע כרגע, אנחנו כבר נכנסים לדיון לא מ  צבי וייס:

לדחות את זה לישיבה אחרת, ותבוא היועצת המשפטית ותתייעץ עם ראש 

העיר ומי שצריך, ואז ידונו בזה ולא בחטף. לכן אני מציע להוריד את זה 

  מסדר היום. 

  שנייה שאנחנו מורידים את זה. זה כבר פעם   ירון עולמי:

שכתוב פה בנוהל, באפשרויות, בנוהל רשום משהו אחר,  אני רציתי לשאול  טובה רפאל:

ומאידך, למטה, שהעירייה לא תקבל תרומות כספיות לצורכי הנצחה. 

באפשרויות הנצחה נוספות רשום קריאת מלגות על שם, ספסל, גינות, בתי 

ספר וכולי. אז מה הכוונה, שאם מישהו יגיד שהוא רוצה מלגה על שם, 
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  על שמו של המנוח?העירייה תיתן את המלגה 

  מפעל מלגות קיים, טובה.   משה פדלון:

  או שהעירייה, המשפחה תיתן את הכסף של המלגה? למה הכוונה פה?  טובה רפאל:

  לדעתי, על מפעלי מלגות קיימים.   משה פדלון:

  מה זאת אומרת?  טובה רפאל:

  יש מגלות,   משה פדלון:

  לא הבנתי.   טובה רפאל:

  נות, יש מגלות שנית  משה פדלון:

יש אנשים, שנייה רגע, יש אנשים שרוצים לתרום, שנייה, יש אנשים שרוצים   עופרה בל:

לתרום למשהו מסוים, וכשנותנים לך תרומה הם אומרים לך 'אני רוצה 

שהכסף שאני נותן ילך לסטודנטים', 'אני רוצה שהכסף שאני נותן ילך לזה 

  וזה'. 

  על שם מישהו.   משה פדלון:

  בניין יקרא על שמי. בתנאי שה  דובר:

  עופרה, על שם.   משה פדלון:

  נכון.   עופרה בל:

  נכון.   טובה רפאל:

  זה לגיטימי.   עופרה בל:

  בוודאי שזה לגיטימי.   יונתן יעקובוביץ:

  אבל לפי הנוהל זה פוסל את זה, יונתן.   ירון עולמי:

  (מדברים יחד)

מעלה זה שאלה נפרדת, סליחה, מה שעופרה מעלה זה שאלה, מה שעופרה   טובה רפאל:

אם בהחלטה של הנוסח הזה, אנחנו פוסלים בכלל תרומות של הנצחה, 

כלומר, אם בא מישהו ורוצה לתרום בניין מעבדות, או ספריה, או מה שלא 

שהוא להנציח את מישהו מבני משפחתו, שהיה מישהו מאוד נכבד, עם יהיה, 

, אדוני, אנחנו ננציח היסטוריה מאוד ערכית וכולי, ואנחנו אומרים לו 'לא

  בלי שאתה תיתן כלום', וזה מה שעופרה אומרת. 
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  לא.   עופרה בל:

  ואני שואלת,   טובה רפאל:

  לא נכון, בדיוק הפוך, עופרה אמרה,   עופרה בל:

  לא, הם רוצים לתרום, ופה לא, בלי לתרום.   טובה רפאל:

  היא אמרה הוא ישקיע ולא ישימו את השם.   יונתן יעקובוביץ:

  פה הנוהל אומר, בלי לתרום.   ה רפאל:טוב

  אז לפי זה, כל הגינות וכל המקומות יהיו רק למי שיש להם כסף.   צבי וייס:

  טובה, זה מסלול אחר, זה מסלול תרומות.   משה פדלון:

  ואני שואלת, שנייה.   טובה רפאל:

  (מדברים יחד)

רים על הנצחה של יש מסלול תרומות של בניינים, וזה הנצחה, אנחנו מדב  משה פדלון:

  כיכר. 

  אוקי.   טובה רפאל:

  מדברים על הנצחה של ספסל, מדברים על הנצחה,   משה פדלון:

  גינות קיימות.   דידי מור:

אוקי, אבל מה שאני שואלת, כשפה כתוב קריאת מלגות על שם, למה   טובה רפאל:

  הכוונה? המשפחה תגיד 'אני רוצה שיהיה מלגה על שם הבן שלי או ביתי'. 

  תשובה, אפשר? אפשר להגיד משהו?  ידי מור:ד

  ואנחנו ניקח מלגה ונגיד, היא תהיה על שם בננו?  טובה רפאל:

  טובה,   משה פדלון:

  אפשר לשאול שאלה?  דידי מור:

  כן.   משה פדלון:

  נתנו מלגות עכשיו לסטודנטים.   דידי מור:

  כן.   טובה רפאל:

  יש להם שם? זה קרן על שם מישהו?  דידי מור:

  . הרצליהזה קרן עיריית   רפאל: טובה

על שמו של זה וזה? הוא לא  הרצליהיפה. אפשר לקרוא לה שם קרן עיריית   דידי מור:
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  תורם, הוא לא נותן כסף, ויש שם לקרן המלגות. 

  לא סביר שתעשה את זה.   ירון עולמי:

  מה הבעיה?  דידי מור:

  זה נשמע לי לא הגיוני.   טובה רפאל:

  י? לא אפשר  דידי מור:

  לא הגיוני.   טובה רפאל:

  זה אפשרי, אבל לא סביר.   ירון עולמי:

  מורידים את זה מסדר היום, אני רוצה לבדוק מחדש, נמשיך הלאה.   משה פדלון:

  אוקי. אז.   טובה רפאל:

  דידי, בבקשה. יורד מסדר היום.   משה פדלון:

  

  אישור נסיעה לפולין

  כן, יונתן. אישור נסיעה לפולין. יש הערות?   דידי מור:

  פה אחד, פה אחד.   יונתן יעקובוביץ:

  אה, פה אחד, אוקי.   דידי מור:

  , הערות?וועדת סיוע  משה פדלון:

  כן, יש לי הערה.   יוסף לונדון:

  דידי, שמעת,  עופרה בל:

  שנייה, שנייה, שנייה, שהוא מתנגד, למה?  ירון עולמי:

  תקצוב של הנסיעה.   דידי מור:

  א מהעירייה. התקצוב הו  ירון עולמי:

  כן.   דידי מור:

זאת הכוונה. לא היה לנו אבל פעם דיון על זה, אמרו שזה בעייתי מבחינה,   ירון עולמי:

  טוב, לא אכפת לי, לא משנה. לא משנה. 

  אוקי.   דידי מור:

  תמשיך.   משה פדלון:

  המלצות וועדת סיוע בדיור
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  המלצות וועדת סיוע בדיור, יש הערות?   דידי מור:

  כן, לי יש הערה.   נדון:יוסף לו

  כן.   דידי מור:

דבר ראשון, אני מצביע בעד ההמלצות, דבר שני, אני מפנה את תשומת ליבם   יוסף לונדון:

שפה אנחנו צריכים לאשר של חברי המועצה הנכבדים, יעקבוביץ וקוממי, 

החלטות דיסקרטיות של תמיכה בדיור, ואולי כדי לא, כספית תקציבית, אבל 

  דיון של אנשים שאנחנו סומכים עליהם,  גם פה נעשה

  כן, השמות שם לא מצוינים.   יונתן יעקובוביץ:

  והם נושאים דיסקרטיים לחלוטין.   יוסף לונדון:

  ראשי תיבות.   דידי מור:

ובכל זאת, אנחנו נדרשים כמועצה לאשר אותם. רק כחומר למחשבה בלבד.   יוסף לונדון:

  תודה רבה. 

  רגע, שנייה.   דידי מור:

  ישיבת מליאה, תעשה את זה עכשיו.   משה פדלון:

  עכשיו, ישיבת מליאה לתכנון ובנייה, מי שלא חבר.   דידי מור:

  שנייה, שנייה, זה פה אחד, כן?  ירון עולמי:

  הסיוע בדיור כבר עבר.   משה פדלון:

  כן, כן.   עופרה בל:

  כן, הסיוע בדיור פה אחד. וועדת מליאה לתכנון ובנייה.   דידי מור:

  

  -הישיבהסוף -


