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עיריית הרצליה
מועצת העירייה
ישיבת ועדת משנה מס' 25
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נציגים:
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צביקה
הרצל
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לאה סדובניק
רוני עראק
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פרוטוקול
משה פדלון:

אני גם רוצה להודות לכם בשם חברי המועצה ובשמי ,על )לא ברור(
הנאה ,מותר לו לקבל את זה .ונתנו את זה באהבה ובשמחה .גם את
סידור העבודה שמסביר מה האחד הזה עושה למען אותם דיירים.
אני מזמין את,

צביקה:

צבי.

משה פדלון:

צביקה .איפה צביקה היקר?

צביקה:

הנה.

משה פדלון:

צביקה ואחר כך יש גם,

צביקה:

צביקה ,אחר כך נדבר עם זה,

משה פדלון:

אז בבקשה צביקה.

צביקה:

טוב .אני צביקה ,מנהל המעון .קצר .לא נלאה אתכם יש לכם עוד
הרבה דיבורים .לא נעים לי לדבר לגב של הגברת.

דובר:

היא מסכימה.

צביקה:

מסכימה? אני מנהל המעון .כמו שנאמר על ידי ראש העיר ,יש פה.
קודם כל נתחיל בזה ,ברוכים הבאים למכון לבצלר .אין ספק שזו
נקודה ,בואו נגיד נקודה בזמן חשובה למעון לבצלר ,אנחנו מארחים
כבר פעם שנייה את אנשים מהמועצה ומהעירייה .פעם ראשונה
הייתה פה ועדת רווחה ואירחנו אותה אצלנו ומאוד שמחנו .ועכשיו
כשהמועצה מתכנסת כאן בעקבות יוזמתו המבורכת של ראש העיר,
אצלנו זו נקודת ציון חשובה בהיסטוריה של המקום הזה .אני חושב
שזו נקודה שממנה אנחנו רק נעלה .לא שאנחנו לא כל הזמן רק
עולים עם הקהילה פה מסביב ,אבל אין ספק שההיכרות שלהם עם
המקום והסביבה תהיה כזו שבואו נגיד תיתן לאנשים ששוהים פה
איזשהו יתרון בהמשך .המקום הוא מקום שנותן שירות מלא למי
שגר כאן ומתגורר כאן .מתגוררים פה כ 100דיירים מגילאים 21
והדיירת המבוגרת ביותר היא בת  .83האנשים פה הם אנשים עם
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מוגבלות שכלית התפתחותית .רובם הגיעו לכאן בתחילת ,בהתחלה
של המקום .זאת אומרת הם נמצאים פה כמעט  60שנה .אנשים
שגדלו מילדים למבוגרים ממבוגרים למזדקנים והיום יש לנו גם
מבוגרים וגם מזדקנים במקום .הצוות פה הוא צוות שמכיל את
האנשים ממקצועות הבריאות למיניהם דרך מרפאה פסיכולוגיה,
פסיכיאטריה ,ריפוי בעיסוק ,תעסוקה .מי שנמצא איתי פה כרגע
אפשר לראות את משה מגן שהוא רכז החינוך ,ויהודית – אם הבית
ששנים דואגת לאנשים פה מקטנות מה שנקרא בדאגה מלאה
ואפשר להגיד שפה הצוות מכיר את הדיירים יותר טוב ממה שהוא
מכיר את הילדים שלהם .כי הם נמצאים איתם יותר שעות .המקום
עובד  .7/34אין כאן הפסקה .גם בפעילות הרגילה שיש לנו מעבר
לשינה ,אכילה ,המרפאה ,כל פעילויות הפנאי מעורבות וקשורות
בקהילה .זאת אומרת אתם יכולים לראות את הדיירים שלנו
שמסתובבים בעיר ומוכרים בעיר ,נמצאים באירועים של העיר,
מתקבלים בכל האירועים בשמחה רבה ועל זה תודה לכל מי
שמעורב בדברים .אנחנו משתדלים לתת לאנשים את מירב איכות
החיים שרק ניתן .צריך להזכיר שהמקום הוא מקום ממשלתי ,לא
מקום פרטי .הוא חלק מעוד  9מעונות אחרים .ופרויקטים גדולים
יוצאים מהמקום הזה ,בין היתר מתנות לחברי כנסת על כל
המשתמע מזה .אני רוצה בהזדמנות זאת להזמין את הרצל ,הרצל.
הרצל הוא דייר במקום וכמו שאני אומר תמיד ,אנחנו עובדים
אצלם .הרצל ,בבקשה.
)כפיים(
הרצל:

תודה רבה על הכפיים .קודם כל ,שלום לכולכם .תודה רבה שבאתם
לבקר אותנו .ברוכים הבאים למשה פדלון ,ברוכים הבאים לכולם
שבאתם לראות אותנו .טוב מאוד שבאתם לפה לעשות את הישיבה
עם משה פדלון במקום לעשות את זה שם .אז אנחנו שמחים
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שבאתם לעשות את זה פה .זה עושה לנו טוב ומשה ופדלון זה כמו
אבא שלנו של החניכים ,הוא דואג לנו ,הוא דואג שיהיה טוב ואוהב
אותנו ועושה הכול למעננו ושיהיה לנו רק טוב ונהיה רק שמחים
ורק שמח .ומשה פדלון הכרתי אותו מאז שהתחיל לעבוד איתנו
בעירייה ,הייתי אצלו במשרד שלו .קיבלנו אותו ,הוא קיבל אותנו
במחיאות כפיים ובשמחה רבה .הוא כיבד אותנו בקפה ,בתה
ובעוגה .וזה מאוד ריגש אותנו שאנחנו אירחנו אצלו מאוד ,במשרד
שלו .ועשה אותנו שמח .וגם אותו ,בטוח גם אותו זה עשה אותנו,
אותו גם עשה אותו שמח בשביל לראות אותנו ,את הקהילה של
המוסד הזה .ואני עובד ,סליחה .הייתי עובד במכבסה .אני מובטל.
אין לי עבודה כרגע .והקבלן לקח לי את העבודה ,אני מצטער שהוא
לקח לי את העבודה ,ואני נשארתי בגללו בלי עבודה .והייתה עובד
כמה ,לא הרבה זמן ,לא החזקתי מעמד כי זה מאוד קשה .יש לי
כאב גב .אני סובל עם הגב .ואני נכנסתי לעבוד בגיל  6והיום אני
בגיל  .50וזהו .ואני מאוד שמח שאתם באתם לפה .תודה רבה לכם.
)כפיים(
משה פדלון:

אני רוצה לסכם שלא רק אני אוהב את המוסד הרצל ,כל העיר
הרצליה אוהבת אתכם ,תמשיך לאהוב אתכם ותיתן לכם רוח
גבית .בהצלחה.

הרצל:

תודה רבה.

)כפיים(
משה פדלון:

בבקשה ,דידי.

דידי מור:

כן .אנחנו מקיימים היום  2ישיבות – אחת ישיבת מועצה מן המניין
עם סדר יום רגיל כפי שאנחנו צריכים ,ולאחר מכן ישיבה סגורה רק
של חברי המועצה כאסיפה כללית למספר חברות לדיון בדוחות
הכספיים .נתחיל בישיבת מועצה רגילה.

אישור פרוטוקול

6

דידי מור:

ב.ש.ג

אישור פרוטוקול .יש לי בקשת תיקון אחת של ,של מר לונדון.
להוסיף בתב"ר על הרכבת האווירית שהוא ציין שרכב ל 2אנשים
בלבד לא מספיק וצריך לחשוב על רכב ל 3או יותר .או  -קיי? יש
הערות נוספות לפרוטוקול? לא .הפרוטוקול מאושר .ראש העיר ,אם
יש עדכונים ,בבקשה.

עדכוני היו"ר
משה פדלון:

כן .יש מספר עדכונים .אירועי יום הזיכרון וחגיגות העצמאות בעיר.
)לא ברור( .ונזכיר את טקס האזכרה )לא ברור( לחיילי צה"ל ,שירי
לוחמים) .לא ברור ,רחוק מהמיקרופון( .האזכרה )לא ברור( צבאית
בהרצליה ואירועי העצמאות במרכז העיר ובמערב העיר .כל
האירועים נערכו באופן מקצועי ומכובד עם אפס תקלות .כאשר
הדגש היה על ביטחון .ועל כך אני רוצה להודות למנכ"ל העירייה
וסמנכ"ל העירייה ,לכל ראשי האגפים ולכל )לא ברור( הביצוע
בעירייה .ישר כוח .שבוע החינוך בעיר – בשבוע שעבר נערך שבוע
החינוך בעיר .אנחנו נחלק לכם חוברות .אני אישית סיירתי בעשרות
בתי ספר וגני ילדים .התרשמתי שהצוותים החינוכיים עושים עבודה
מצוינת ,עבודה מקצועית ברמה גבוהה .אני ביקשתי מאנשי החינוך
שבישיבת המועצה הבאה יציגו בפני חברי המועצה תכנית יעד.
תכנית היעד היא תכנית הדגל של משרד החינוך בתחום הטיפול
בילדים עם ליקויי למידה והפרעות קשב .הרצליה היא המובילה
בארץ ביישום התכנית הזו .תכנית היעד ,אני יכול להצביע היא
תכנית המיועדת לקדם שפה לימודית חברתית )לא ברור( תוך דגש
על תלמידים עם ליקויי למידה והפרעות קשב .גם כאן אני רוצה
להודות )לא ברור ,רחוק מהמיקרופון( שעוסק בחינוך וסמנכ"ל
החינוך ולכל המנהלים והעובדים באגף החינוך וכמובן למנהלים
והמנהלות בבתי הספר ,המורות והמורים ,הגננות ,הסייעות,
היועצים והצוותים המקצועיים המנהלתיים עבודה ,העבודה )לא
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ברור( תמשיכו כך) .לא ברור ,רחוק מהמיקרופון( .נושא שלישי זה
דרך הקפסולה בצומת סוקולוב – בן גוריון .בשעה טובה סיימנו את
שלב א בשדרוג מחדש של צומת סוקולוב – בן גוריון .סיום שלב א
הביא לכך שהפקקים נעלמו והתנועה זורמת לכל הכוונים .צפי סיום
הפרויקט באוגוסט  .2015מכאן אני עובר להצגת מנהל האגף החדש
– ראש אגף הביטחון) ,לא ברור( ציבורי בועז וייזר ,בבקשה .בועז
וייזר אני רוצה לאחל לך בהצלחה ואנחנו איתך בתחילת הדרך
ובהמשך .תודה רבה.
בועז וייזר:

תודה רבה.

)כפיים(
משה פדלון:

מכאן אני מעביר את רשות הדיבור לבועז וייזר .דקה וחצי שייתן לנו
סקירה קצרה.

בועז וייזר:

אני בועז וייזר .לפני שבוע וחצי )לא ברור ,רחוק מהמיקרופון( .אני
סיימתי לפני חודש וחצי כ 27שנות שירות בצה"ל במשטרה
הצבאית ,סיימתי בדרגת סגן אלוף .זהו .אני נשוי עם  4ילדים ,גר
בכרכור .ועכשיו אני בהרצליה נהנה וכיף לי .אני נחוש לעשות את
העבודה כפי שנדרשתי על ידי ראש העירייה והמנכ"ל.

)כפיים(
דידי מור:

הצעה לסדר היום של פישר הוא לא נמצא כאן ,אנחנו נעבור לנושא
הבא.

דוברת:

תקריא את ההצעה.

דידי מור:

לא .לא.

דוברת:

למה לא? הוא הגיש אותה .אבל אם הוא לא פה וזה לא מספיק
חשוב לו כדי לכבד אותנו בהצעה שהוא הציעה.

משה פדלון:

נמתין שמר פישר יגיע.

דידי מור:

הנה ,רק דיברנו .פישר ,הגעת בדיוק בהצעה לסדר היום.

הצעה לסדר היום של מר יריב פישר
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דובר:

עוד לא קיבלנו את ההצעה ,איפה ההצעה?

דידי מור:

קדימה ,תציג את ההצעה שלך .תציג את ההצעה שלך.

פישר יריב:

אני מציג את ההצעה .שלום לכולם ,סליחה על האיחור .אז בואו
נעשה קצת סדר בדברים .ההצעה שאנחנו מדברים עליה היום היא
בעצם אושרה במועצת העיר .בתאריך  20במרץ  .2012מה שדיברנו
בעבר במועצה ,הצעה בעצם מתבססת על תקנה  86לתקנות
התעבורה שבעצם יש בה  4סעיפים שמאפשרים לעיריית הרצליה
להגיש את הבקשה לוועדת התחבורה הציבורית בשבת ,זה אותם
סעיפים שבעצם הגישה גם עיריית תל אביב ,היא התבססה על
אותם סעיפים .מכיוון שהבקשה הזו לא נענתה ,החליטה עיריית
הרצליה להגיש בג"ץ .אותו בג"ץ שאנחנו )לא ברור( עליו גם כאן.
כמובן שהבג"ץ הזה גם עד היום לא נענה .אנחנו כאן ואנחנו
מדברים משני טעמים  .1-כמובן הטעם שדיברתי עליו בעבר
שהייתה כאן הבטחת בחירות של ראש העיר לבטל את הבג"ץ הזה.
זה חלק מהסיבות שראש העיר נבחר .באותה הבטחה ויש את זה
בכתובים ,באמרותיו של השר ,של שר התחבורה ,נאמרה על ידי
ראש העיר לשר התחבורה כי ידועה גם העובדה שהייתה פגישה בין
ראש העיר לבין שר התחבורה ועוד אנשים שיושבים כאן בחדר הזה.
שבמהלך הפגישה הזה הובטח לשר ,הוא לא סתם אומר ומתראיין
בכל מקום שעיריית הרצליה כבר הסירה את הבג"ץ .הוא לא אומר
שהיא תסיר ,הוא אומר שהיא הסירה את הבג"ץ .באותה פגישה
הובטח להסיר את הבג"ץ הזה .אני רוצה לציין שאם זה מה
שהובטח לו ,כנראה שזה מה שהובטח לו .יש )לא ברור( סודיים
הסכמים שהם לא חוקיים ,שהיו צריכים להגיע לוועדה הזו ,סליחה
– למועצה הזו כבר מזמן ,והם לא הגיעו לכאן .דבר נוסף שאני רוצה
לדבר עליו זה ראש העיר התבטא ואמר שמדובר בעלויות גבוהות.
ככל שלי ידוע ,אני רואה שאילנה לא כאן ,אבל לעיריית הרצליה יש
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הסכמים של ריטיינרים בבג"צים .אם מדובר בהפרשים ,הפרשים
בדרך כלל בבג"צים מה שאני מכיר ,למעט בג"ץ אחד מדוברה
בהפרשים יחסית זעומים .הטענה של עלויות גבוהות היא טענה
שאותי מקוממת ,יש דברים שיותר חשובים מכסף ובטח בסדר גודל
שכזה .אני רוצה להדגיש ,וגם כתבתי את זה .אנחנו לא מדברים כאן
על ימין ועל שמאל ,לא מדברים על חרדים ,דתיים ,חילוניים .אנחנו
מדברים כאן על עיקרון שבויות הזכויות ,עיקרון שבויות הזכויות
החברתיות .אנחנו מדברים על לאפשר לאוכלוסיות מוחלשות,
לצעירים ,לתיירים ,למי שאוהב את איכות הסביבה ,למי שאוהב
את הים ,לגולשי הגלים ,לאחרים לנוע בחופשיות בשבת בעיר
הרצליה .זה בתוך שמירה על איכות החיים ,הפחתת זיהום האוויר,
פתרונות למצוקת החניה שכולנו רואים בשבועות האחרונים שהיו
בים ,הפקקים המטורפים שהיו .הגעה לפארק בהרצליה ואזורי
הנופש וזה מבלי לפגוע בצביון השבת .אני יודע שחברי מועצה שפעלו
להתנגד להצעה שלי שאמרו לגורמים פוליטיים אחרים שמדובר
באוטובוסים שיעברו בתוך השכונות – דבר שהוא לא נכון.
אוטובוסים שיעשו רעש בשכונות – דבר שהוא לא נכון .מי שקרא
את ההצעה שהוגשה על ידי הרצליה ב ,2012רואה שמדובר אך ורק
בקו  ,29אך ורק בקווים שהם קווים ראשיים ,לא בקווים שבתוך
השכונות .דברים שלא יפריעו למנוחת השבת .דברים שיעזרו לנו
לפתור את הבעיה .אני רוצה להגיד לכם לחברי המועצה כאן
קטונתי ,אבל באמת רוב תושבי העיר בהרצליה הרוב המוחלט ,וזה
סקר שהעירייה עשתה לא אני עשיתי ,הם בעד הבג"ץ הזה ,הם בעד
הפעלת אוטובוסים בשבת ,תחבורה ציבורית בשבת .רוב התושבים,
אני מבין שרוב הסיכויים שלי לא גבוהים בהצעה הזו ,רוב התושבים
לא יבינו למה אנחנו הולכים או לבטל או לדחות או למסמס את
השבת ,את האוטובוסים בשבת .ומבחינתי אני חושב שגם לא
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יסלחו .אנחנו רוב פה בעיר ,רוב התושבים רוצים שנפעל בשבילם.
אנחנו הבטחנו להם את זה לפני הבחירות .אני רוצה להקריא את
ההבטחות שלנו ,את כולן .אני מדבר על הרוב החילוני פה בעיר –
אם זה הצעירים ,אני מקריא מתוך המצע שלהם  -פיתוח מערך
עירוני של היסעים שיאפשרו תחבורה ציבורית בשבת .אם זה מתוך
יש עתיד שכותבים שהם יהיו פה בשביל לחזק את ראש העיר
כשהוא יתעקש לא לקדם יותר מדי את יוזמת האוטובוסים .זה
בדיוק מה שהולך להיות כאן עכשיו .הם רוצים למרוח את זה ,הם
רוצים לדחות את זה .והשיטה שכתבו השיטה של ביבי ,השיטה
שעליי היא לא מקובלת ,בטח לא בעיר הרצליה שהיא עיר שתמיד
יזמה ודחפה .אם בעבר היו לנו בעיות של קבורה .העיר הרצליה
ידעה לעבור הלאה בשביל התושבים .גם במקרים מאוד מאוד
בעיתיים שהמדינה אמרה לנו לא ,לא הקשבנו .וזו העיר הרצליה
בשבילי .אני גדלתי בעיר הזו .זו עיר שכשנכנסים בקיר שוברים את
הקיר כשצריך .ופה אני מרגיש בדיוק הפוך .בדיוק מה שאף פעם לא
היינו אנחנו חוזרים להיות אחורה .אני רוצה לצטט ,כי אני מבין את
ההצעה שהולך להציע עכשיו ראש העיר ,על הידברות עם שר
התחבורה .שר התחבורה אומר שהוא נגד התחבורה בשבת .שר
התחבורה מאשים גרומים פוליטיים שמאלנים קיצוניים .אני
מקווה שאני לא חלק מהם .רוב הציבור החילוני בהרצליה הוא גם
לא חלק מהם ,שרוצים לדחוף את האוטובוסים בשבת .שר
התחבורה ואני מצטט ,אומר שאך ורק עיריית תל אביב ביקשה
תוספת ושעיריית הרצליה כבר ביטלה את הבקשה .הוא מאשים פה
על דברים שאני אפילו לא רוצה להקריא .אבל הסיכוי ששר
התחבורה שלמשך הקרוב ל 6שנים אם אני לא טועה נמצא בתפקיד
הזה ,יתמוך בהידברות בשבת ,באוטובוסים בשבת או יהיה איכשהו
בעד אוטובוסים בשבת ,זה פשוט לצחוק על תושבי הרצליה ולצחוק
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על הרוב בהרצליה .זה לא יקרה .גם אם תחליטו היום שעושים
הידברות עם משרד התחבורה ,זה פשוט הדבר שאני הכי לא אוהב
בפוליטיקה .זו הפוליטיקה הכי נמוכה שיש ואני מאוד מקווה ,אני
באמת מאוד מקווה שאנחנו נהיה פה ביחד ,אנחנו נבין מה הרוב
בהרצליה רוצים .ובאמת הרוב בהרצליה ,ה 77אחוזים שאני חוזר
ואומר הם בעד הפעלת תחבורה ציבורית בשבת .רוב תושבים האלה,
אני חושב שהם לא יסלחו לנו אם לא נפעל למה שהבטחנו להם .אני
מקווה שכאן קודם כל תעלו את ההצעה על הסדר קודם כל ,ונדון
בה .היא באמת הצעה חשובה .תודה רבה.
משה פדלון:

טוב .חברי מועצה )לא ברור( .לצערי בעת האחרונה ניסו גורמים
בעלי אינטרסים להביא לסכסוך בין קבוצות שונות בציבור וזאת על
רקע תחבורה ציבורית ביום המנוחה .העיר הרצליה הייתה ותמשיך
להיות עיר חופשית המכבדת דתיים וחילוניים כאחת .עיר שיודעת
להציע מגוון רחב של בתי כנסת ובתי תפילה ,תוך פעילויות עתידיות
המונגשות )לא ברור( יהודי .ביחד ובנפרד .וזאת לצד מגוון פעילויות
בחגים ובימי השבתות לציבור החילוני ,הן פעילויות ימיות והן
פעילויות ספורט ,תרבות וחינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי .לכן מתן
אפשרות לפתיחת עסקים כמו חופי הים וזאת בימי המנוחה.
פעילויות אלו מצליחות בהרצליה וזאת בזכות הכבוד ההדדי
וההבנה שרוכשת )לא ברור( אחת לשנייה תוך כיבוד הדדי של
צרכים .כשנכנסתי לתפקיד )לא ברור(כתושב העיר הקודמת,
החליטה על הגשת בג"ץ כנגד מדינת ישראל בנושא תחבורה ציבורית
בשבת.

פישר יריב:

אתה ידעת על זה לפני

משה פדלון:

אני מבקש לא להפריע לי.

דוברת:

אין לך את הזכות להתפרץ .אין לך את הזכות.
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אני לא הפרעתי לך ,לא להפריע לי .הגשת בג"ץ זו בוצעה ללא
תהליך התערבות מסודר ,ללא החלטת מועצה וללא פגישות עם
חברי בית המחוקקים כמו גם )לא ברור( המיועדים לנושא הזה.
יתרה מזאת ,עתירת הבג"ץ הוגשה לאחר שבעיר הרצליה הופעלה
תחבורה בשבת בנקודות )לא ברור( .באים לחוף הרחצה בדרך קווי
תחבורה שהופסקו עקב מדיניות כלכלית ולאור היעדר ביקוש.
כראש רשות נבחר ,אני מאמין שנוכל להשיג יותר בהידברות והבנה
הדדית מאשר בעתירות משפטיות שעלולות להימשך שנים רבות
תוך הקצאת משאבים רבים במימון העתירות .וזאת על חשבון
השקעה בחינוך ,ברווחה ובתשתיות .תוך הבנה כי עתירות אלו
עלולות להוביל אותנו למוביל סתום עם סכסוכים מיותרים ,ובטרם
בוצע דיון מסודר בין הקבוצות .וכאן אני קורא לחבריי ,חברי
המועצה החילוניים והדתיים כאחד ,עלינו מוטלת החובה לשמוע
את תושבי הרצליה ,לשבת סביב שולחן עגול וביחד לכבד אחד את
השני ולהתחשב בצרכיו של האחר ,כפי שמצופה מנבחרי ציבור .כפי
שמצופה מנבחרי ציבור .לדיון הזה הצטרפו גם נציגים בכירים
ממשרד התחבורה .אני סבור שבדרך זו נוכל להגיע לפתרון שיכבד
את שני הצדדים תוך הידברות וכבוד הדדיים .לסיכום ,ההחלטה
לפנות לבג"ץ לא התקבלה על ידי מועצת העירייה ,על ידי חשב
העירייה הקודמת כהחלטת יחיד .אני כראש רשות מתכוון לקיים
דיון מעמיק ורציני עם חברי הקואליציה כדי לקבל החלטה משותפת
ולא לקבל החלטת יחיד .החלטתי תתקבל לאחר פגישה וסיכום עם
כל חברי הקואליציה .לפיכך אני מציע להסיר מסדר היום את
הצעתו של חבר המועצה מר יריב פישר .מי בעד להסיר את ההצעה
מסדר היום?

דידי מור:

.14
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מי נגד?
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דידי מור:

.1

משה פדלון:

מי נמנע?  .2תודה רבה .עוברים לנושא הבא.

דידי מור:

תב"ר מספר ) – 1לא ברור( .אני מבקש הערות) .לא ברור ,רחוק
מהמיקרופון( .פה אחד .תודה רבה) .לא ברור ,רחוק מהמיקרופון(
במגרשי הספורט האם יש הערות? תודה) .לא ברור ,רחוק
מהמיקרופון(.

משה פדלון:

שקט בבקשה.

עולמי ירון:

יש לי שאלה.

משה פדלון:

כן ,ירון.

עולמי ירון:

האם המשמעות היא שזה יהיה מוכן בעוד שנה?

משה פדלון:

תוך מספר חודשים יסתיים.

עולמי ירון:

הבריכה השנייה כאילו ,הייעודית.

משה פדלון:

כן ,כן .ממש עובדים עליה .תוך  4חודשים.

דידי מור:

הערות לתב"ר? פה אחד .תודה רבה .הצעת שינויים )לא ברור( .האם
יש הערות? שאלות? תודה רבה .פה אחד .את סעיף ז אני דוחה לסוף
סדר היום ,נדון בו בנפרד .יש בו אלמנטים שאנחנו נדון רק בפורום
מועצה .הנושא הבאה )לא ברור( לדוחות כספיים.

משה פדלון:

בבקשה ,יוסי תציג את הנציגים .בוא תציג את עצמך.

יוסי מועלם:

שלום לכולם ,יוסי מועלם) .לא ברור ,רחוק מהמיקרופון( .אני אציג
את הדוחות הכספיםי של עמותת מי הרצליה .יש לכם את הדוחות
לפניכם או שאני ,יש צורך שאני אדבר על עמודים? אז אני נמצא
בעמוד  5כרגע .אם אנחנו מסתכלים על הפעילות הכספתי של
העמותה בשנת  2014ביחס לשנת  2013אפשר לראות בצורה מאוד
בולטת את הגידול בגבייה ממשתתפים במעל ל 7אחוז 20 ,מיליון
ש"ח לעומת  .18,900,000זה גידול מאוד משמעותי שמראה
שהמטרה של העמותה להגדיל את פהעילות שלה ולספק יותר
שירותים ,מופקת בהצלחה .ואנחנו מסתכלים על עלות הפעילות.
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אני עדיין בעמוד  25 .5מיליון ש"ח ב 2014לעומת  26מיליון ש"ח.
אנחנו רואים שיש ירידה בעלות של הפעילות בערך ב 5אחוז .זאת
אומרת המחיר שעליו לתת את השירותים ירד ,שזה שוב מעיד על
התייעלות ברמת הפעילות השוטפת .אם אנחנו מסתכלים על
הוצאות הנהלה וכלליות ,הן כמעט ללא ישוב ביחס לשנה הקודמת.
גידול של אחוז וחצי שגם מעיד על יעילות תפעולית משמעותית.
בסך הכול את השנה הזו אנחנו צפינו לסיים בגירעון אבל לשמחתנו
היא הסתיימה בעודף של כ 100אלף ש"ח שהעפיל את הגירעון
הכולל בסך הכול ועמד בכל הציפיות בצורה מאוד חיובית .שאלות?
הערות?
משה פדלון:

שאלות?

יונתן יעקובוביץ':

יש לי שאלה.

משה פדלון:

בבקשה.

יונתן יעקובוביץ':

מה לגבי הפחת של התשתיות? זה גם נמצא בתוך הדוחות
הכספיים?

יוסי מועלם:

הפחת?

יונתן יעקובוביץ':

של התשתיות ,מבנים.

יוסי מועלם:

יש לנו את הוצאות הפחת .אם אתה תסתכל,

יונתן יעקובוביץ':

אבל אני מדבר על פחת של תשתיות ,לא של )לא ברור(.

יוסי מועלם:

מה זאת אומרת תשתיות? התשתית היחידה זה משרדים שהקימו
בשנת ,אם אנחנו נסתכל בעמוד.

)מדברים ביחד(.
יונתן יעקובוביץ':

במסגרת הפחת הזה כאילו לא נכנס אל תוך הדוחות הכספיים?

יוסי מועלם:

לא .שאלות?

משה פדלון:

יוסי ,בבקשה.

פישר יריב:

מה קורה עם הספורט הימי?

יוסי מועלם:

לא שומע.
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פישר יריב:

הספורט הימי.

יוסי מועלם:

מה איתו?

פישר יריב:

אני לא רואה סעיף ספציפי לגביו.

יוסי מועלם:

אתה לא רואה מה?

פישר יריב:

מה מצבו?

יוסי מועלם:

סעיף ספציפי לגביו?

פישר יריב:

כן.

יוסי מועלם:

מה ,אתה רוצה לראות פירוט נפרד על הסעיף בתוך הדוחות
הכספיים?

דובר:

בעמוד  ,11יריב.

יוסי מועלם:

הדבר היחיד שיש בעמוד  11זה פירוט לגבי הציוד.

פישר יריב:

אפשר לקבל?

דובר:

אה ,זה רק הציוד.

יוסי מועלם:

כן ,זה רק הציוד.

פישר יריב:

אפשר לקבל?

יוסי מועלם:

מה לקבל?

פישר יריב:

פירוט ספציפי לגבי הספורט הימי.

יוסי מועלם:

אני אוכל לתת לך .זה לא )לא ברור( תוספות.

משה פדלון:

אני מבקש,

דובר:

חבר'ה ,אפשר בבקשה קצת שקט? לא שומעים פה כלום.

יוסף קוממי:

)לא ברור ,רחוק מהמיקרופון( 13 .לאפריל ) .2015לא ברור ,רחוק
מהמיקרופון( .לגבי הדוח .הרצליה )לא ברור ,רחוק מהמיקרופון(
מאידך גיסה לגבי המשימות שיש להן השלכות ציבוריות
משמעותיות .בין השאר )לא ברור ,רחוק מהמיקרופון( .התקציב
המקורי להפעלת מתקן הקולוניה היה  1,900,000ש"ח .כאשר
הניהול של המתקן הועבר לבני הרצליה .התקציב פוצל –  9מיליון
ש"ח ומיליון ש"ח .העמותה נותנת הנחות בסך הכול  600אלף ש"ח
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בשנה .חשוב לציין שראש העיר התחייב לשפות את העמותה על
הנחות שיינתנו מעבר ל 500אלף ש"ח לשנה .העמותה משלמת עבור
שימוש באולמות –  1,123,000ש"ח דמי שימוש בשנה .בעת הכנת
התקציב לשנת  2016ראו לייחס חשיבות )לא ברור( איזון תקציבי
מבלי לפגוע בפעילות תיירותית ,משמעותה פגיעה מהותית בתכנון
הניתן להוביל ובהיקף הפעילות של העמותה .אף גורם עד היום
הגידול לא נכון וההיקפי שומה שניתן לקצץ בהם לצורך שיפור
המצב הרפואי .זאת מהגירעון ההיסטורי שנמשך מזה כבר  15שנה
–  1,700,000ש"ח .העירייה ערבה בסך הכול  600,000ש"ח בנושא
פיצויים )לא ברור( .חשוב לציין שלדעתו של הגזבר התחייבות זו
בסך הכול  600,000ש"ח אינה קיימת .הגיעה העת שהעירייה
תתחייב למחוק את אותו גירעון בתוך  5שנים .לדעתי יש לקבוע
כללים גבוהים על היחס בין הגבייה העצמית לבין הסכום שהעירייה
מעבירה מדי שנה לעמותה .היום יש קושי לגייס )לא ברור(
מסוימים .הקושי נובע משכר נמוך הבוצע בהשוואה למתחרים .ענף
השיט התחרותי הינו גירעוני ומכביד על תקציב העמותה .בענף זה
יש סבסוד מאסיבי של שייטים שאינם תושבי הרצליה .הכסף
שהעירייה מעבירה לעמותה עבור ענף השיט רחוק מלכסות הגירעון.
העירייה מעבירה לקבוצות הספורט המקצועניות בין 8,687,000
ש"ח לשנה .לבני העירייה מזמינה  5,479,000ש"ח .בעוד שבקבוצות
המקצועניות יש כמה עשרות ספורטאים פעילים ,הרי שבבני
העירייה יש כ 7אלפים נערים שלוקחים חלק בפעילות ספורטיבית
וחינוכית .לא ניתן לקיים פעילות ספורטיבית וחינוכית מהמעלה
הראשונה תוך הסתמכות על המוטיבציה של עובדי העמותה.
הפיצוץ המשמעותי שנמצא בשנת  2014עלול לפגוע באופן מהותי
בפעילות ובחוסן של העמותה .לקראת הכנת התקציב לשנת 2016
אני מבקש לתת תשומת לב מרבית למפעל המפואר של בני הרצליה.
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אם יגתלו כי יש כיסי שומה או כיסים של אבטלה יש לטפל בהם
מיידית .לאור הדוח שהובאה מהעיון שלנו )לא ברור( עם העמותה,
אני משער כי לא יתגלו תופעות כאלו .כדי לממש את החזון של ראש
העיר להשתתף לכל ילד בעיר להשתתף ולו בחוג ספורט אחד ,יש
להקצות משאבים הולמים כדי שהעמותה תוכל למעשה את החזון
הזה .בשולי הדברים אוסיף ,השם בני הרצליה צריך להיות סימן
רשום של העמותה .כאשר קבוצת הכדורסל משתמשת באותו השם,
הדבר גורם לבלבול )לא ברור( הסכומים על הסכמים משמעותיים,
המשמעותיים המועברים לקבוצת הכדורסל ,ואינם יודעים שאין
קשר בין העמותה לבין קבוצת הכדורסל .אני פונה להנהלת העירייה
לדרוש מהקבוצות אינן חלק מהעמותה לא להשתמש במותג בני
הרצליה .תודה רבה.
דידי מור:

תודה יוסי .אני מבטיח לך כראש רשות שאנחנו הולכים למנף את
בני הרצליה ולהגדיל אותה למען ילדי העיר .לשנות את השם של
קבוצת הכדורסל.

דובר:

לא .למה? אז הוא הציע .מה,

משה פדלון:

נעצור פה .זו ההצעה של יוסי .תודה יוסי .בבקשה ,ליאת.

ליאת תימור:

אפשר לדון בהצעה של יוסי ,רק צריך למצוא את הפורום שאכן זה
יהיה .אני מבקשת ,אנחנו ככה חוזרים שיוסי מסביר למה השיט לא
נחוץ .וכל פעם כשהוא אומר את זה אני מרגישה שאני צריכה
לעשות  .balanceביחד .אני חושבת שהרצליה היא עיר ים ולכן הענף
הזה מכל הענפים ,הוא הענף שאנחנו צריכים לקדם ,למנף
ולהשקיע .זה מאוד פופולארי לבוא ולהגיד אנשים מבחוץ באים .זה
טבעו של ענף מהסוג הזה ,זה טבעו של ספורט כזה .הקנאות
העירונית לבלעדיות דומה ללהגיד שחוף הים הוא של הרצליינים
בלבד .הוא גם לאלה מרעננה וגם לאלה מכפר סבא וגם לאלה מבני
ברק .אז אני ,אנחנו מכיוון שזה בערך הפעם החמישית שאנחנו
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חוזרים ,זה מעיד על זה שראוי היה שנתכנס ונקבל איזושהי החלטה
וכדאי שיבואו מומחים כדי שההחלטה לא תהיה פופולארית אלא
רצינית ומקצעוית.
דובר:

משהו להגיד אפשר שנייה?

בל עפרה:

קודם כל ,אנחנו מסכימה גם עם לונדון וגם איתך .ולכן ,אני אנחנו
הולכים לקיים קו בתוך בני הרצליה ,ואחרי זה שנקיים בתוך בני
הרצליה נביא את זה למועצה .אני בטוחה שביחד עם ראש העיר
והנהלת העיר אנחנו נגיע למקום שזה יהיה טוב גם וגם ואנחנו
נשאיר את השיט ,אנחנו נמצא את הפתרון הנכון .אנחנו מה שנקרא
בעד ,לא נגד.

ירון עולמי:

אני רק רוצה ,כי יש כאן זווית אחת ואגב ,היא בסדר ,היא
לגיטימית היא של בני הרצליה .אבל אם אני בכובע של העירייה
כרגע ,אני לא מדבר בכובע של בני הרצליה .בגדול יוסי ,אתה כל
הזמן מכניס כאן ,משרבב כאן את הנושא של הקבוצות המקצועניות
והתמיכות לספורט .ואני רוצה להבהיר – תמיכה לספורט ניתנת על
בסיס קריטריונים וכנגרזת מתקציב מסוים שהעירייה מקצה לכך.
וזהו .ולפי הקריטריונים כולם מתחלקים בין כולם .בני הרצליה
לפני כמה שנים ,לאחר כמה עתירות שהיו הוצאה מתוך הפול הזה,
הפכה להיות עמותה עצמאית ומקבלת תקציב ישירות מהעירייה.
טק ,מכיס אחד לכיס אחר .לכן אני חושב שהיא לא מופלית לרעה,
נהפוך הוא .עכשיו ,לא ציינו כאן אבל העירייה משקיעה בבני
הרצליה כמה מיליונים טובים כל שנה .זה לא שהיא לא נותנת כסף.
אתם אומר שיש איזשהו,

דובר:

הוא אמר )לא ברור ,רחוק מהמיקרופון(.

ירון עולמי:

אבל אני אומר יש איזשהו גירעון .הרי היה כאן בקדנציה הקודמת
גם לונדון יסעור והציג את זה כמה פעמים .ואני חושב אפילו
שניתנה איזושהי הלואוה בתמורה לאיזושהי תכנית הבראה .היו
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איזשהם כמה רעיונות איך לחתוך את הגירעון הזה ובני הרצליה
בעצם לא עמדה בזה .אם אני לא טועה ,תתקן אותי .אתה יכול
לבדוק את זה .כך שאנחנו בעד .צריך באמת לשבת ולחשוב איך.
אבל בואו,
דובר:

צריך לקיים ישיבה.

ירון עולמי:

שנייה .אני רק אומר בואו לא נתלה את זה בזה .זה לא קשור .מה
שנותנים לספורט זה מה שנותנים לספורט ובני הרצליה צריכה
להמשיך ולפרוח ולשגשג ואין שום בעיה עם זה.

משה פדלון:

אנחנו נצטרך לעשות סיור מוחות.

ירון עולמי:

בכיף.

משה פדלון:

נבוא אליכם ,נקיים ישיבת קואליציה .נפתח את זה לדיון ונקבלא
ההחלטה .או  -קיי ,תודה .אני ברשותכם יוסי ,דקה מספרים .על
העמותה בגדול.

יוסי חכם:

ערב טוב לכולם ,נעבור לנושאים מהכספיים קצת לפעילות.

ירון עולמי:

רק תגיד יוסי חכם – מנכ"ל העמותה.

יוסי חכם:

סך הכול אנחנו קבענו כמו שאמרתם את  ,2014אני לא יודע את
הצד הכספי ,אני מתייחס דווקא לפעילות של העמותה .הרבה מאוד
שנים לא היו לנו ,אנחנו עברנו את מחסום ה 7אלפים הפעילים )לא
ברור( העמותה ב .2014עברנו בבני הרצליה ,קיבלו כשירות .חברים,
מעל  13אלף ספורטאים קיבלו כשירות בבני הרצליה ,מי יותר ומי
פחות .נתנו במסגרת הפעילות כ 605אלף ש"ח הנחות למען )לא
ברור( .כאשר גם נרתמנו לבקשת ראש העירייה לגבי )לא ברור(
ביחד .ובמחלקה שמעבירים לנו מאגף הרווחה ומעבירים לנו כל
מיני בעלי ,ילדים שאינם אינה משגת .אנחנו קולטים אותם ,אנחנו
קולטים אותם כמו כל ספורטאי אחר ונהפוך ,אנחנו נותנים להם
את הכול שירגישו כמו כל ספורטאי אחר באותה קבוצה .השנה
בהמשך לזה יצרתי קשר עם הרכזת של שירות לאומי .שירות לאומי
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לבני נורע מוגבלים ,לא שירות לאומי רגיל .והם עומדים
בקריטריונים של שירות לאומי ,והתחלנו לקלוט את אותם ילדי
הרצליה בפעילות של בני הרצליה .אני לא אפרט .אנחנו קולטםי
בענפים השונים .אני מניח שבמהלך הסיור בהמשך אתם ,אתם
תראו אותם .גם את זה ,גם את זה אנחנו עושים .אנחנו לקראת
התפתחות כמו שאתם רואים .אנחנו ממשיכים בפעילות ל .2015גם
הכיוון נראה טוב .אני לא יודע אם בענף כזה או אחר ,שמענו את
חברי המועצה ,יהיו דיונים בנושאים של בני הרצליינים .אני מניח
יהיו דיונים בנושאים האלה .ראש העיר סקר .אני רק רוצה להגיד
לכם שלפני שבועיים כשסיימנו מפעל שאין לו אח ורע במדינת
ישראל של הסטריט בול ,מעל  1,800ספורטאים 460 ,קבוצות מעל
ל 800משחקים ו 3ימים ללא הפקה חיצונית .על ידי העובדים שלה
ביחד במחלקת הספורט .והמטה וראש העיר ועפרה שקמה מהמיטה
שלה בכוח ,ראו את הפעילות גם חברים אחרים .אנחנו ממשיכים,
אנחנו ממשיכים בתחום הזה .נערכים עם כל המגבלות גם למפעלי,
גם למפעלי הקיץ .ואנחנו ,השאיפה לנו שכל אחד ,כל נער ונערה
בעיר הזו ימצאו את דרכם לפעילות כלשהי .אנחנו חושבים שזה
מאוד מוסיף לנפש ולגוף .ובאמת תודה ,וברשותך אדוני ראש העיר
אני רוצה להגיד גם תודה מיוחדת לממלאת מקום שעוד מעט תהיה
יושבת ראש באישור המועצה .אני חושב שהיא נכנסה בצורה
מדהימה לתפקיד ומדי פעם אני נפגש עם בעלה ,והוא מתלונן מה
עשיתי שהוא בקושי רואה אותה בבית .אז באמת תודה רבה עפרה.
ותמשיכי כך.
בל עפרה:

תודה.

יוסי חכם:

תודה רבה.

צבי וייס:

אני קודם כל רוצה לברך על הפעילות של בני הרצליה .ויפה עשה
המנכ"ל שהוא לא דיבר על הכסף ,אלא הוא דיבר על התוכן .יש
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אלפי אלפי בני הרצליה ילדים ונוער שמשתתפים בפעילות הזו וזה
ראוי לציון .הם מרגישים ובאים לשם בצורה מסודרת ,משתתפים
בקבוצות .השנה נוסף לפעילות שלהם קבוצת כדורגל בבית ספר בר
אילן.
יוסי חכם:

בר אילן.

צבי וייס:

הקבוצה היא פנטסטית ופועלת מצוין .לי יש טענה כי נגרם לי נזק,

משה פדלון:

רצינו לעשות )לא ברור( בג"ץ.

צבי וייס:

אני צריך ,אני צריך לקנות כל חודש נעלי כדורגל חדשים לנכדים.
אבל זה מראה שיש להם פעילות חזקה וההצלחה והשותפות.
והמאמן שלהם הבן של ניסים כהן,

יוסי חכם:

חיים כהן בזכות עצמן.

צבי וייס:

חיים .תפארת בנים אבותם .לכן ראוי לשבח וישר כוח לכל מי
שעוסק בבני הרצליה.

משה פדלון:

תודה ,בבקשה .עפרה.

בל עפרה:

אני רוצה ,באמת זו הזדמנות מאוד טובה כשיושבים פה כל חברי
המועצה להגיד שהעמותה הזו עושה פשוט עבודה מדהימה .עומד
בראשה יוסי חכם .ממש הרבה תודה ולכל ההנהלה ,לכל ההנהלה,
לכל המדריכים ישר כוח .אין לי מילים.

משה פדלון:

תודה עפרה .עפרה זו הזדמנות להזמין את חברי המועצה לאירוע
שאת מקיימת ב 31לחודש.

בל עפרה:

אה ,ב 31לחודש ,כל אחד מכם קיבל הזמנה .אנחנו עושים ערב
הצדעה לספורטאי הרצליה לדורותיהם .זה יהיה חלק
מהספורטאים שמקבלים את יקיר הרצליה ,זה ספורטאים שמלפני
 40ו 50שנה .זה הולך להיות ערב מאוד מאוד מרגש .זה ערב ראשון
מסוגו בהרצליה .אני מאוד מאוד אשמח לראות את כל אחד ואחד
מכם מכבד את הספורטאים האלה שכולם הרצלייאנים.
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או  -קיי ,תודה .אני רוצה להודות ליושבת ראש ועדת הספורט
ויושבת ראש עמותת בני הרצליה .כמובן הדירקטוריון שהוסיף לנו
חבר .ליוסי ,מנכ"ל העמותה שהוא מנהל את העמותה ביד רמה ,לכל
העובדים ומנהלי האגפים – ישר כוח ,המשיכו כך .תודה .נושא הבא,
דידי.

דידי מור:

דוחות כספיים – אנסמבל הרצליה.

דוחות כספיים – אנסמבל הרצליה:
משה פדלון:

אנסמבל הרצליה ,דוחות כספיים .חשבתי שתהיה שאילתא שרוצים
להקים את האנסמבל מחדש .אז זה לא עלה על הפרק .בבקשה.

רוני עראק:

ערב טוב .רוני עראק ,אני אדבר איתכם על הדוחות הכספיים משנת
 ,2014של העמותה שנקראת אנסמבל תיאטרון הרצליה .רק על מנת
שאנחנו נבין ,יש עמותה שזה השם שלה זה גוף משפטי להבדיל
מהפעילות שאתם זוכרים שהייתה פעילות של אנסמבל תיאטרון
הרצליה .אמנם זה שמות דומים אבל כאן אנחנו מדברים על גוף
משפטי ושם זו הייתה פעילות .כזכור לכם ,בסוף  12התקבלה
החלטה להפסיק את הפעילות .נמשכה עוד פעילות מספר חודשים
לתוך  13ולאחר מכן מה שעשו למעשה זה היה טיפול בגביית חובות
אם היו ,ותשלום התחייבויות .כאשר העירייה לקחה את זה על
עצמה .עד סוף  13מרבית הפעילות הזו הסתיימה ,אני כאמור מדבר
עכשיו על דוחות  .2014ב 2014הייתה כמעט אפס פעילות .כמעט נגבו
עוד חובות קטנים ,שולמו תשלומים .מי שטיפל בעניין הזה זה הילה
מהתאגידים ועדי מהתמוז .הן שתי אלה שטיפלו בעניינים .אנחנו
טיפלנו במשרד בעוד נושא אחד כי היה במירכאות ,קבור של כ80
אלף ש"ח במוסד לביטוח לאומי .שב 2014הוא עדיין מופיע פה
כחוב ,אבל בתחילת  15הצלחנו לגבות אותו והוא נכנס לחברה )לא
ברור( .זה למעשה כל מה שיש לספר.

משה פדלון:

שאלות?
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דידי מור:

אין הצבעה.

משה פדלון:

אין הצבעה .אני רק רוצה לציין שבחודש מאי  2014שינינו את
התמהיל והתחלנו להפעיל בעיר פעילות מדהימה .הקהל מצביע
ברגליים .האולם מופעל כמעט כל יום ,רק לפני כשעתיים נערהכ שם
הצגה .הכרטיסים נחטפו תוך  24שעות .וקל להודות ליושבת ראש
החברה ,למנכ"ל ולכל העושים מלאכה ,הצלחה בלתי רגילה .ואני
מודיע לכם בשקלים בודדים מה שנקרא .לא מיליונים .לא מיליונים
ולא עשרות מיליונים.

דוברת:

אפשר להגדיל את התקציב.

משה פדלון:

אנחנו נגדיל ואיפה ,וישמעו את זה חברי מועצה – איפה שיש
תפוקות נשקיע .יש תפוקות  -נשקיע.

דובר:

אני חושב שאם זה היה תקציב גדול ,זה לא היה מוצלח.

משה פדלון:

יש הבדל ,יש תפוקות .ואנחנו נעשה הכול כדי שהמפעל הזה
המדהים ימשיך .תודה רבה ,תודה לכם.

דידי מור:

ערב טוב ,תודה רבה.

דובר:

הנושא הבא – השכרת חנות.

לאה:

אני אעשה את זה בתקציר .מדובר במכרז להשכרת חנות במרכז
המסחרי ,מה זה?

דוברת:

רק סליחה.

לאה:

אפשר?

דידי מור:

כן ,כן.

לאה:

מדובר בהשכרת חנות במרכז המסחרי בנווה עמל .השכרת החנות
נעשתה לאחר שפורסם מכרז .הזוכה הוא ציחי תמיר שהגיש את
ההצעה הטובה מבין  4הצעות ,וגם עמד בתנאי המכרז .הסיבה שזה
מובא למועצה לאישור ,זה מפני שאנחנו אפשרנו שכירות של עד 8
שנים .שנתיים ראשונות פלוס אופציות שמדי שנה זה יתחשד ,עד 8
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שנים ועל כן זה מובא לאישור המועצה .עד  5שנים לא היה צריך
להביא 8 ,שנים צריך להביא.
דובר:

דידי.

דידי מור:

כן ,מי בעד? פה אחד .תודה רבה .סורי שלא הייתי קשוב לרגע .פה
אחד ,תודה רבה .קריטריונים המהווים סף למועמדים שיהיו זכאים
להגיש מועמדותם למגורים במעונות.

דובר:

אתה חוזר לסעיף ז?

דידי מור:

רגע ,סליחה .אני העברתי לכם טופס לא טופס סליחה ,קובץ של
מסמכים שמתאר את הנושא וסגנית ראש העיר.

מאיה כץ:

קודם כל ראש העיר מתחיל ואני אחריו.

דידי מור:

ראש העיר ,בבקשה.

משה פדלון:

טוב .יש לנו בשורה לתושבי העיר וזו )לא ברור( הראשונה שאנחנו
הולכים להציג  -מעונות לסטודנטים .מי שמכיר את הבניין של קופת
חולים ,השלט אותו שלט שאיתנו עשרות שנים .אנחנו הולכים
לעשות שם שינוי ולהפוך אותו למעונות סטודנטים .ויש לנו עוד
בשורה .זה הנושא של בנייה על ידי יזמים פרטיים לטובת ילדי
הרצליה במחירים מסובסדים .מחירםי מאוד מאוד נמוכים ועל כך
נתייחס .אז אני מבקש מאיה ,בואי תציגי את הנושא .יש לנו פה את
המצגת על כל המשמעויות.

מאיה כץ:

אז קודם כל ,קודם כל אני רוצה להגיד שבאמת היום מדובר בעיניי
לפחות ביום חג ,מתחילת הקדנציה ראש העיר ואני והצוות שמורכב
ממנכ"ל ,מנכ"ל העירייה שנכנס מיד לתוך העניינים ,ממייק מהנדס
העיר ,מגולן הגזבר ,מרותם שעוד מעט תציג ביחד איתי את המצגת,
מאילנה ברף שמלווה את כל התהליך הזה וענת ,וגרי ויונתן .אנחנו
ניסינו לבנות שני מודלים – המודל הראשון זה בעצם באמת
המעונות לסטודנטים שנתחיל איתו .ועישנו פה קריטריונים שהם
מאוד מאוד רחבים .המטרה בסופו של דבר ,יש בעצם כמה מטרות
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לנושא של מעונות הסטודנטים .פעם ראשונה זה באמת שסטודנטים
שאנחנו מתברכים בהם בעיר ויש באמת כמויות מאוד גדולות,
תושבי הרצליה יוכלו למצוא פתרןו של דיור שהוא גם ברמת גימור
בסטנדרט מאוד גבוהה שלזה דאגו באמת מהנדס העיר ורותם.
ובהיבט השני שגם המחירים הם מוזלים ,מפוקחים ובאמת לאורך
זמן .יש פה את התנאים ששמנו של הקריטריונים אבל לפני
שנתייחס אליהם הכנו איזושהי מצגת .רותם ,וגם הגיע הזמן שכולם
יכירו אותה .הצעת לפחות לא עד היום ,אבל הנה המצגת פה) .לא
ברור ,רחוק מהמיקרופון( .מי לוחץ שם על ה? קודם כל ,כבר בשבוע
שעבר התחלנו בעצם להפיץ את הבשורה הזו) .לא ברור( שבאמת
התייחסו לזה כאיזושהי בשורה מאוד משמעותית .אז ככה שתהיה
לכם איזושהי סקירה .אין כמעט )לא ברור( שלא ראה בזה כבשורה
מאוד משמעותית בכל הנושא של דיור בר השגה והוזלת מחירים
ובינוי .ובעצם הדגל של ראש העיר )לא ברור( שזה בעצם הוזלת
מחירי הדיור ומציאת פתרונות דיור .ובואו נמשיך שתראו גם איך
המבנה אמור להיראות .רותם תקרא לנו פה קצת הסבר יותר.
רותם:

שלום לכולם .נעים מאוד ,אני רותם .אני אחראית פרויקטםי של
אגף הנדסה .הפפר הזה נולד למעשה גם מהצורך שהנהלת העיר
הגדירה וגם מתב"ע שהייתה קיימת בתוקף משנת  .2007כשהתב"ע
הזו ייעדה את המגרש שהוא ביעוד קרקע ציבורית ,יעוד חום
למעונות סטודנטים .ממבנה קופת חולים למבנה מעונות סטודנטים.

מאיה כץ:

אני רוצה רק לחדד את מה שרותם אמרה .משנת  2007היה ידוע
שאפשר לעשות במקום הזה מעונות לסטודנטים .ועדיין לא נעשה
שום צעד כדי להפוך את הפיל הלבן הזה ששהה בשכונת וייצמן,
למעונות לסטודנטים .אני מחדדת את זה כדי שזה יהיה מאוד ברור.
שלא ,לקחנו משהו שהוא באמת היה ממש מתחת לאף שלנו ומינפנו
אותו למקום שהוא הגיע אליו.
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המשמעות של התב"ע הזו היא למעשה רק כדי להבין ,מאחר
והתב"ע כבר מאושרת אנחנו יכולים לתת היתר בנייה מחר בבוקר.
זו המשמעות של הזמינות של היתרון היחסי של המבנה הזה .אתם
יכולים לראות ,הוא יושב למעשה על ציר של שני רחובות – בן סרוק
ו)לא ברור( יוסף .אני קצת אתקדם .המבנה ,הקו שהוביל אותנו
מעבר לצורך לתת באמת מעונות סטודנטים יפים מודרניים ונוחים,
וגם ליצור התחדשות עירונית בשנה הקרובה .מאחר ואנחנו מדברים
על פרק זמן שהוא מיידי ,רצינו מבנה שיידע ליצור אינטראקציה,
שיידע ליצור מפגשים קהילתיים .וייתן התחדשות עירונית מעצם
קיומו .אז אפשר לראות פה ,המבנה בנוי מ 2חלקים .חלק נמוך
וחלק יותר גבוה .כשקותמ הקרקע מיועדת לפעילות קהילתית .ניתן
לראות פה לדוגמא את קומת הקרקע .יש לנו פה למעשה ,יש לנו כאן
אזור של מעונות שהם נגישים לבעלי מוגבלויות .יש לנו חללים ,כל
המבנה עצמנו אפשר לראות הוא לא מגודר ,אין שער כניסה .הוא
פתוח לגמרי לשכונה .אנשים מהשכונה יכולים להיכנס ,תהיה
אינטראקציה בין הסטודנטים לבין הסובבים .זו אחת המטרות
שלנו הייתה באמת בתכנון .החלק התחתון מכיל אזורים של מסחר,
אזורים לספרייה ,מעבדות מחשבים ששם הסטודנטים יוכלו לתת
שיעורי עזר ושיעורים פרטיים לאותם ילדים של השכונה .זו דוגמא
לקומה טיפוסית .כל הדירות הן ,הדירות למעשה מחולקות ל3
טיפוסים – דירות סטודיו ,דירות שמיועדות ל 2שותפים ודירות
שמיועדות ל 3שותפים שהן יכולות לשמש גם משפחות .כל הדירות
מחולקות לפי אזור למגורים שזה בעצם חדרי השינה ואזור נפרד
למטבחון .יש ,לכל יש מרפסת .אין דריה שהיא ללא מרפסת .אפשר
לראות שיש גם חללים משותפים לסטודנטים עצמם לפעילות שלהם
יחד .יש פה הדמיה של המבנה .והדמיות )לא ברור(.
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לפני שנעבור להציג את הממשק הרחבה ,יש למישהו שאלות לגבי
הקריטריונים?

משה פדלון:

בבקשה ירון.

ירון עולמי:

הקדנציה הקודמת )לא ברור ,רחוק מהמיקרופון( מי שמתנגדת לו.

משה פדלון:

הבניין שייך לעיריית הרצליה.

ירון עולמי:

אבל הוא היה,

דוברת:

היה בשעתו של עיריית הרצליה) .לא ברור ,רחוק מהמיקרופון(.

מאיה כץ:

ירון אבל )לא ברור( הגדולים.

דובר:

כל הכבוד ירון.

משה פדלון:

תודה.

ירון עולמי:

אני מניח שבעוד חודש יש משהו כזה.

דובר:

יש תכנית של ה,

משה פדלון:

בבקשה ,אלעד.

אלעד צדיקוב:

אני קודם כל רוצה להגיד ישר כוח גדול ,פרויקט יפה מאוד ומבורך.
אני רוצה לומר שאם בחרתם לתת ,לקדם בתעדוף בתבחינים אנשים
שעשו ,ששירתו בצבא בתור ערך שאני לא ,שאני מאמין בו ,אני
חושב שאפשר לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה ולתת גם לאנשים
שהם משרתים שירות מילואים פעיל.

מאיה כץ:

זה גם.

אלעד צדיקוב:

שגם זה,

)הפסקת הקלטה(
אלעד צדיקוב:

אני חושב שזו עוד קומה שגם בה אפשר להתחשב.

משה פדלון:

יוסף ,בבקשה.

מאיה כץ:

אנחנו נבדוק את הנושא של שירות מילואים.

יוסף לונדון:

אני מבקש להודות לראש העירייה )לא ברור ,רחוק מהמיקרופון(
עבודה אדירה שמשקיעים בנושא של דיור בר השגה .אני חושב
שעיריית הרצליה יכולה להוות מודל במדינת ישראל לתשומת הלב
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ובהישגים בעין שהושגו בתחום הזה החל מבנייה של  3בניינים
להשכרה במתחם גליל ים ,הפרויקט של מעונות לסטודנטים,
הפרויקט של דיור במחיר מפוקח  40דירות באם ארטאובר ,הצעדים
האלה ותשומת הלב בשיתוף של אנשי מקצוע ונבחרי ציבור ,ראוי
לחיקוי ועל כך תודה רבה.
משה פדלון:

או  -קיי .בבקשה.

מאיה כץ:

אני רוצה רק להוסיף עוד.

משה פדלון:

בבקשה.

פישר יריב:

באמת תכנית יפה ,אבל רק לתקן ,עד כמה שאני יודע החברה
הכלכלית כבר עשתה בדיקה שם .זה לא שלא עשו שום דבר בשנים
האחורנות בנושא הזה.

מאיה כץ:

התב"ע היא תב"ע של החברה הכלכלית.

פישר יריב:

אני יודע.

מאיה כץ:

שבעבר בחרו לא לעשות איתה כלום .זה העובדות ,בוא ניצמד
לעובדות.

פישר יריב:

אני לא יודע מה העובדות ,את אמרת שלא עשו שום דבר .היחתה
בדיקה כלכלית שהראתה נתונים כלכליים לא טובים ,זה מה שאני
זוכר .אמרת שלא עשו כלום.

מאיה כץ:

אני רציתי רק להגיד שאת הפרויקט תבצע ככל הנראה ,החברה
הכלכלית ונמצא פה,

)מדברים ביחד(.
מאיה כץ:

שגם היה חלק מכל התהליך הזה.

פישר יריב:

מאיה ,מה שאת אמרת שלא עשו שום דבר מ?2007

משה פדלון:

מה שעומד לנגד עינינו זה הבדל )לא ברור( איתנו את הכול .מי
ששירת בגולני ובצנחנים אני רוצה שיהיה לו בית כאן .שיבוא לגור
כאן .גם אם זה יעלה לי כסף .זה המטרה שלנו .לבוא ולחבק את
האנשים האלה .שיהיה להם מקום לשים אתם הראש .תודה .עוד?
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אני רוצה להודות למאיה כץ ,למנכ"ל ,ליהודה שלקח חלק ,למהנדס
העיר ,לרותם ,לכל הצוות על העובדה הנפלאה .הדבר הזה כבר
מתחיל לרוץ קדימה ,יעבור את כל האישורים הנדרשים על פי דין
וייצא לדרך על ידי החברה הכלכלית שלנו .תודה רבה.
דידי מור:

הצבעה ,מי בעד? פה אחד .תודה רבה.

מאיה כץ:

הנושא הבא ,אנחנו ממשיכים מיד .זה פרויקט שהוא שוב ,כמובן
בהתאם למדיניות של ראש העיר ושל כל הנהלת העירייה .אנחנו
מציעים היום בעצם קריטריונים של דיור בר השגה .בבר השגה
אנחנו מתכוונים למחירים מפוקחים ,לבני מקום העיר הרצליה.
נמצאים פה גם היזמים ,כי הקרקע היא קרקע פרטית .אלדד ודביר
יזמות בע"מ .לא טעיתי? בסדר .ובעצם מה שאנחנו מציגים פה
קודם כל מבחינת הפרויקט ,אני אתן פה רקע ואז נעבור לראות את
המצגת .מדובר בעצם ב 40יח' דיור 77 ,מטר מרובע כולל מחסנון
קטן של  4מטרים רבועםי לבני המקום בהרצליה .כולל חניה.
ובאמת המטרה זה להתחיל פה תהליך ,וכמובן הקצפת של הקצפת
זה המחיר .אנחנו מדברים על קומה ראשונה דירה חדשה עם מפרט
ברמה מאוד גבוהה שאגף ההנדסה – מייק ורותם – דאגו לפקח,
במחיר של  1,1195,000וכמובן כל קומה זו עלייה בעוד  10אלפים
ש"ח .אני רוצה להגיד גם שיש פה מנגנון שאילנה ברף למול היזמים
הפרטיים ,יצרה אותו .זה מנגנון שהוא חדש .לא היה דבר כזה
בעירייה .כדי באמת לנהל את מערכת היחסים החדשה הזו גם
בשבילנו וגם בשביל היזמים הפרטיים שבהם בעצם עירייה על
קרקע פרטית מייצרת תהליך זכ שהוא מאוד לא פשוט ,זה היה
תהליך של שנה וחצי .אני רוצה גם להגיד שאת רוב הקרטירונים גם
הסגנים היו שותפים לו ,גם חברי ועדת המשנה לתכנון ובניה ,גם גרי
ויונתן ובעצם כל מי שכמעט יצא לי לדבר איתו על זה כדי באמת
לקבל כמה שיותר הערות ב-ע וב-א כי בכל זאת מדובר במש שעד
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היום מבחינת דירות למכירה ,לא היה פה בעיר .זה כמובן מצטרף
לפרויקטים שמשה כבר הציג בקדנציות ,בישיבות האחרונות – גם
בגליל ים וגם הדירות להשכרה ועוד דברים אחרים .גם על הפרויקט
הזה עבדו בואו נגיד הרבה מאוד זמן ענת ,אילנה ,מייק ,רותם ,ארז,
גולן ,כמובן מנכ"ל העירייה ,סגנםי ,ראש העיר .וחשוב גם להגיד פה
מילה טובה וזה באמת היה ,היו לזה צירי לידה מאוד מאוד קשים.
רותם ,את חוזרת למצגת?
רותם:

כן.

משה פדלון:

בבקשה.

רותם:

אנחנו עוברים לרחוב )לא ברור( .היום המגרש עומד ריק .מי שמכיר,
נמצא על שדרות ירושלים פינת )לא ברור( .בסמוך למגרש )לא ברור(
הקיימים היום .מבחינת יעודי הקרקע – השינוי של התב"ע ,תב"ע
בסמכות מחוזית היה למעשה ממגרש מיוחד למגרש ביעוד מגורים
ד .מ 8יח' דיור ל 40יח' דיור .זו העמדה של המבנה במגרש .אפשר
לראות למעשה שהמבנה יושב ,פונה ,החזית שלו למעשה פונה גם
לשדרות ירושלים וגם )לא ברור( .מאחר וזה מבנה פינתי ויש לו
נראות מאוד גבוהה ,היה לנו מאוד מאוד חשוב שקודם כל הוא יהיה
זהה בנראות שלו לשאר המבנים בשכונה .וכמובן שיהיה מיוחד
ושיצור רושם מאוד מאוד טוב.

דובר:

מי האדריכל?

רותם:

מי האדריכל? מאיר גיא והיזמים – דביר השקעות .פה ניתן לראות,
זה קומה טיפסוית .כל הקומות כמו שמאיה ציינה ,הן בעלות 3
חדרים –  77מטר מרובע .לכל דירה יש מחסן ,יש ממ"ד וכמובן גם
חניה .זו דוגמא לדירה טיפוסית .זה ,ככה נראה המבנה .יש לנו
למעשה  2חזיתות ראשיות – הראשונה פונה )לא ברור( השנייה פונה
לשדרות ירושלים .ועוד תמונה להתרשמות של הפרויקט.
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קודם לא רציתי להגיד את זה אבל יש כאן ,אני רק רוצה להזכיר.
כמה אנשים) ,לא ברור( מחקו לגמרי.

מאיה כץ:

לא מחקנו.

ירון עולמי:

השטח הזה,

מאיה כץ:

אנחנו לא מוחקים.

ירון עולמי:

לא ,אף אחד לא הזכיר כאן .השטח הזה במקור היה של עיריית
הרצליה .אני )לא ברור( כאן ברגע שהוצע למכור אותו ,אמרנו למה
למכור? בואו אנחנו נשנה יעוד ,נעשה לא  8אלא  40יח' דיור וזה ילך
במחיר מפוקח לצעירי הרצליה .והתשובה שקיבלנו כאן זה רק 40
דירות ואז יריבו על זה וזה לא שווה ,ומה אתם מבלבלםי את המוח
ואיזה צעירים ומי ירצה לגור שם .בואו נמכור את זה ונשיג
מיליונים .אז גם לא הגשנו מיליונים ,או השגנו אבל לדעתי לא
מספיק ,וגם עכשיו אנחנו עושים אחרי שכבר מכרנו את זה,
שתבינחו את האבסורד ,העירייה מכרה את השטח ,את המגרש
ועכשיו היא עושה הסכם עם מי שקנה את המגרש עבור אותו דבר
שהצענו מלכתחילה שהעירייה תעשה .וגם לדעתי הרבה יותר היה
עדיף שהעירייה הייתה עושה את זה בעצמה .אז אני רק,

)לא ברור ,רחוק מהמיקרופון(.
ירון עולמי:

אני בעד .אני רק מזכיר .חברים ,סוף מעשה,

משה פדלון:

ירון,

ירון עולמי:

סוף מעשה במחשבה תחילה ,זה הכול .מה?

משה פדלון:

אני אתן לך יום אחד סקירה על הנזקים הכלכליים של העיר ב15
השנים האחרונות.

ירון עולמי:

בסדר .אני רק רוצה להגיד ,כי חברי המועצה לא יודעים את זה
אולי .שהשטח היה שטח של העירייה.

צבי וייס:

אבל זה היה מהלך כלכלי דווקא מצוין לפי התוצאה.

ירון עולמי:

אני לא חושב.
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גם העירייה מכרה אותו במחיר גבוה הרבה מעל האומדן .רק רגע.
וגם הרבה ,במחיר גבוה בהרבה מהאומדן והיא גם פה קיבלה עכשיו
 40יח' דיור במחיר מוזל לבני הרצליה .עכשיו ,אם זה היה נשאר
בידי העירייה ,עם כל החריצות של העירייה היה נשאר מגרש בלי
בתים.

ירון עולמי:

לא מסכים אבל לא משנה.

)מדברים ביחד(.
ירון עולמי:

אבל שיהיה ברור שאני בעד.

בל עפרה:

יש לי ,יש לי בקשה שהתבקשתי לבקש אותה .למי שמתעסק
בתחומים האלה .אני לא אומרת שזה לא מתקיים ,יכול להיות שזה
מתקיים .אז אני מתנצלת מראש אם אני אומרת משהו שהוא לא
נכון .יש פה עכשיו המון פרויקטים ויש בהרצליה הרבה מאוד
אדריכלים ואנשים שיכולים לתרום .מה הבקשה שלי? שכשיוצאים
עם פרויקטים שהם פרויקטים של העירייה או פרויקטים שאנחנו
מבצעים אותם לא כפרויקט חיצוני ,להשתדל לקחת ארכיטקטים
ואדריכלים שהם הרצלייאנים.

משה פדלון:

תודה .מי עוד? בבקשה.

אלעד צדיקוב:

רק שאלה.

מאיה כץ:

כן?

אלעד צדיקוב:

הדבר הזה ,הפרויקט הזה הוא בעצם מוגדר הגדרה זוגות צעירםי
אבל כל נוסח תנאי הרישום וכו' )לא ברור(.

מאיה כץ:

אני אסביר לך כמה דברים .קודם כל ,ההגדרה ,אנחנו עשינו איזשהו
שינוי של ההגדרה של זוגות צעירים כבר בערך מלפני שנה וחצי
כשהתחיל כל התהליך של הפרויקט בגליל ים של ההשכרה לזוגות
צעירים .זה היה עד גיל  35עם כל מיני התניות שגם בעיניי וגם
בעיניי ראש העיר ובעיניי כל מי שקרא את זה בסופו של דבר ,זו
איזושהי החלטה ארכאית מלפני כמה עשורים .ולכן בחרנו להתאים
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את זה למציאות המשתנה היום .כשהמציאות המשתנה אומרת
שזוגות צעירים מוגדרים גם לפחות עד גיל  ,40לפחות שאחד מבני
הזוג הוא עד גיל  .40ובחרנו להרחיב את יריעת,
אלעד צדיקוב:

אז אחד מבני הזוג זו הכוונה.

מאיה כץ:

כן .אחד מבני הזוג.

אלעד צדיקוב:

אבל זה לזוגות.

מאיה כץ:

גם לזוגות וגם לבודדים .עכשיו ,אני אבהיר .נשים חד הוריות ,זוגות
חד מיניים ,בודדים רווקים שבחרו לא להתחתן.

אלעד צדיקוב:

באיזה גיל?

מאיה כץ:

עכשיו ,מכיוון שהתנאי ,שנייה.

דוברת:

עד .40

מאיה כץ:

מה? סליחה?

דוברת:

עד  .40עכשיו שנייה ,בוא תראה איזו מחשבה עמדה פה מאחורי
התהליך .מכיוון שהתנאי זכאות כדי לקבל ,הרי יש פה אחד
מהסעיפים שאומר שאתה צריך להביא תעודה שאתה בעצם חסר
דירה ,שאין בבעלותך דירה שזה תנאי שאתה מקבל אותו ממשרד
השיכון .והם בעצם ,אתה יכול לקבל את התנאי ת זה מגיל .21
כשבסופו של דבר גם הקריוטריונים שאנחנו עושים צריכים להיות
גם מבוססים על איזשהו בסיס של מה שבאמת קורה גם בתקנות
אם זה של מנהל מקרקעי ישראל וגופים כאלו ואחרים .לקחנו את
הבסיס של גיל  ,21חשבנו שבכל האוכלוסייה זוגות אגב ,ממגזרים
כאלו ואחרים לעתים מתחתנים בגיל צעיר .לא רצינו למנוע מהם
את האפשרות .זאת אומרת יש זוגות שהיום בגיל  22מחליטים
להתחתן ,ורצינו שיקבלו את האפשרות .ויש זוגות שמתחתנים בגיל
 .38וגם כאלה שרווקים .ואז לא רצינו לעשות שום הפליה.

דובר:

יש לך זמן.

מאיה כץ:

מה?
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דובר:

יש לך זמן.

מאיה כץ:

לי אתה יודע מה ,כן .יש לי זמן .ולא רצינו לייצר איזושהי הפליה
בסופו של דבר .ולא רצינו לייצר איזושהי הפליה בסופו של דבר בין
זוגות שמתחתנים בגיל צעיר ,לרווקים שמתחתנים בגיל מאוחר
וכו' .ולכן אמרנו אם גיל המינימום לקבלת תעודת הזכאות זה ,21
אנחנו ניתן אותו בגיל  .22חשוב לציין כי בסופו של דבר יהיה להם
את כל ההתנהלות הכלכלית שלהם מול הבנק ומול שאר הדברים
שבזה אנחנו בכלל לא מתערבים .דבר נוסף – מוצגים פה כרגע רק
תנאי הסף .יש לנו להמשיך לפתח כרגע את הנושא של מערך
ההגרלה ואיך הוא ייבנה .בסדר? ואני חושבת שבסופו של דבר תהיה
איזושהי חלוקה בתוך הפרויקט הזה כדי שכל אחד מהאנשים אם
זה זוגות נשואים ,אם זה רווקים ,אימהות חד הוריות וכו' ,יהיה
בעל אחוז מסוים מתוך סך הפרויקט.

אלעד צדיקוב:

אני רק רוצה להגיד מאיה שאני חושב שבגיל  22הוא לא צריך )לא
ברור( עם זוג בן  .35זוג בני  22מוגבל ,כל זוג יש לו )לא ברור(.
שסוגות כמו שאנחנו )לא ברור( ללא דירה )לא ברור(.

דוברת:

אז זה יהיה בניקוד.

דוברת:

הוא לא יקבל תעודת זכאות ממשרד השיכון בגיל  .22הוא יכול
לקבל תעודת זכאות רווק רק מגיל יותר גבוה .אני חושבת ש 28או
.3

מאיה כץ:

אני יכולה להגיד ,לפרט כמה דברים .הנושא הזה של כמו שאמרתי
בהתחלה ,התנאים האלה וכל הקריטריונים עברו פה באמת הרבה
מאוד ידיםי כדי לשמוע כמה שיותר דעות וכמה שיותר רעיונות.
הייתה התבלטות גם בנושא של הגיל .האם לעשות זוגות נשואים
מגיל  22ובודדים מגיל  ,26זו הייתה התלבטות .שמענו חוות שונות
ורבות ובסופו של דבר החלטנו אכן מגיל  22רווקים )לא ברור(.
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ואתה יודע ,הגרלה זו הגרלה .ההגרלה תהיה חיצונית בפיקוח
מסודר בשקיפות מלאה.
משה ועקנין:

אני גם כן רוצה לשבח את כל הצוות שעובד ועומל קשות ואת ראש
העיר ואת מאיה והמנכ"ל והצוות .רואים גם בתקופה האחרונה,
בחודשיים האחרונים מיד כשהמועצה החדשה התכנסה שיש פה
עבודה משמעותית וכל יום חשיבה ועשייה חדשה בכל תחום .אם זה
בכבישים ,בחינוך ,עכשיו בדיור בר השגה .יש פה עשייה אמיתית.
אני חושב שזו הדרך הנכונה .צריך להיות שותפים לעשייה הזו.
אנחנו נמצאים בתקופה די טובה .כמו שאמר ראש העיר ,זו רק
החלטה שלנו .אז אני רוצה להגיד תודה רבה גם לראש העיר
ולמאיה כץ .הדבר הזה זה דבר מדהים .היה מתבקש וטוב שכך.

מאיה כץ:

זה נעשה בתהליך של הידברות במשך שנה וחצי.

משה ועקנין:

רק הידברות ,זו הדרך הנכונה.

צבי וייס:

אני רוצה שני דברים לציין בבקשה .אני רוצה לציין שתי נקודות
מהותיות שבפרויקט הזה .א .את המחיר כולם ראו .היום דירת 3
חדרים בהרצליה ב 1,200,000ש"ח זה צ'ופר בלתי רגיל .אבל דבר
עוד יותר חשוב ,אנחנו מדברים על הדיור בר השגה ודיור במקומות
אחרים ,בגליל ים .בכל מקום יש לנו שותף .הם עושים לנו טובה
שהם נותנים לנו )לא ברור( .הם נותנים לנו  12אחוז בהשתתפות
מקומית .הפרויקטים האלה שפה מאיה הציגה אותם ,כל ה ,כל מי
שיכלל וכל מי שזכאי להיכלל זה בני הרצליה .אין להם שותפים לא
מצפון המדינה ולא מדרום המדינה.

דובר:

אל תגיד בני הרצליה סתם כי הוא יחשוב שזו העמותה.

)צוחקים(
צבי וייס:

בני הרצליה שגרים במקום.

משה פדלון:

תודה .ראשית ,אני רוצה להודות למאיה ולכל )לא ברור( על העבודה
המקצועית ועל ההישגים .אני רוצה עוד לומר שאנחנו בקרוב מאוד
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הולכים לעבור ממהלך ראשון שני כלומר מי ששם לב ,רחוב הרב
קוק )לא ברור( הוא נהרס לפני כשבועיםי .ומהנדס העיר משביח את
המקום לבנייה לזוגות צעירים .דיור בר השגה .אנחנו גם הולכים
להתלבש על שטחים חומים של העירייה ולבנות שם לזוגות צעירים.
וזו על פי הנחיות משרד הפנים .יש הנחיות שמותר לבנות בשטחים
חומים .אנחנו הולכים למנף את הנושא הזה .זה בסדר עדיפות .אני
רואה את הבנים שלנו כאן בהרצליה בארץ ולא בבני ימים ולא
בארה"ב ולא באוסטרליה ולא בנפאל .הם כאן ואנחנו כרשות
מקומית נעשה מה שאנחנו צריכים לעשות .ונעשה את זה הכול.
במקביל ,אנחנו בקרוב נתחיל את המשא ומתן מחדש עם המנהל
בבניית  4אלפים יח' דיור בגליל ים עם שבס –  6אלפים יח' דיור.
עוד כ 3900יח' דיור באפולוניה .ובמטרה שחלק גדול מהדירות יהיו
דירות במחיר מטרה ,במחיר מופחת ,במחיר מסובסד .נעשה הכול
להשאיר את בני המקום כאן בארץ ובהרצליה .יש לנו הרבה מאוד
עבודה ,יש לנו הרבה מאוד מלאכה .אנחנו נקצור את ההצלחות
בתחום הזה .תודה רבה.
דידי מור:

הצבעה .מי בעד? פה אחד .תודה רבה) .לא ברור( בחופים המוכרזםי.
אני רק רוצה לעשות סדר בסעיפים .סעיפםי  1,2ו 3מתייחסים לכלל
החופים .וסעיפים  4,5ו 6מתייחסים לחוף )לא ברור( בלבד .לגבי
החופים הרגילים .לגבי החופים הרגילים לגבי שישי שבת ,ערב חג
וחג עד ה 20ליולי  ,2015פתיחה מ 7בבוקר עד השעה  .17החל מ21
ביוני עד ה 31.08שזו בעצם העונה ,מהשעה  7בבוקר עד השעה .19
ובספטמבר ועד סיומו ב 17באוקטובר החל מ 7ועד  .17עד כאן לגבי
החופים הרגילים .לגבי החוף הנפרד .הוחלט לפתוח את החוף הנפרד
ב) 19.06לא ברור( מ 7בבוקר ולא מ 8וחצי כפי שכתוב כאן .כולם
איתי?

דובר:

כן 7 .במקום  8וחצי.
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ברדה? אני חוזר מ 7במקום  8:30עד  17בימים א עד ו כולל )לא
ברור( .מתאריך  20.06015עד  31.08.15חוף הרחצה )לא ברור( עד 19
בערב .ומ 1לספטמבר עד  17לאוקטובר חוזר להיות חוף רגיל .אלה
השעות.

דובר:

לא היה שינוי?

דידי מור:

בסעיף  4בשורה השנייה.

דובר:

זה הכול?

דידי מור:

זה אוגוסט .וציינתי )לא ברור(.

צבי וייס:

אני מאחר ויש פה חברי מועצה חדשים ,אני רוצה קצת לומר כמה
מילים על החוף הנפרד ועל ההשתלשלות שלו .למעשה החוף הנפרד
הוא נפתח לפני  30שנה .כשמי שהיה מנהל האגף לא היה ביטון ,היה
כדורי אתה זוכר אותו? זיכרונו לברכה .עכשיו ,החוף הנפרד הוא
בהתחלה כשהוא היה במקום איפה שהיום המרינה .אפילו צפון
המרינה .שם היה החוף הנפרד .אנחנו בשלב הראשון שלו .לאחר
מכן כשהתחילו לבנות )לא ברור( והתקדמו ,הלכו כל הזמן דרומה.
אמרו אחר כך איפה שהיום )לא ברור( במקום שהוא קיים בו כיום
זה למעשה החוף אחד הטובים בהרצליה .הוא לא יכול לנדוד עוד
דרומה כי אם הוא ינדוד עוד דרומה הוא יעבור לתל אביב .ואנחנו
רוצים שהוא יישאר בהרצליה .עכשיו ,זמני השימוש בו .אנחנו
שותפים בחוף הזה מהיום הראשון עם עיריית בני ברק.

דובר:

ביוני לא.

צבי וייס:

מה?

דובר:

ביוני לא.

צבי וייס:

שנה אחת הייתה שהם עדיין לא היו בטוחים שהכשרות אצלנו
מספיק טובה והם נדדו לאשדוד .אבל מהר מאוד הם ראו שבאשדוד
כשהולכםי לים רואים הרבה יותר חתיכות מאשר בהרצליה .אז הם
חזרו בחזרה ,הם חזרו בחזרה להרצליה .כדי שזה יהיה )לא ברור(.
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בהתחלה זה היה מ 8בבוקר עד  13זמני ,אחרי צהריים היה אסור.
חצי יום – חצי יום .היום זה ימים שלמםי .יום ראשון ,יום ראשון,
שלישי וחמישי לנשים ,יתר הימים זה גברים .ואני רוצה לשבח את
העירייה ואת אלעד שמה שעשו שם שהוסיפו את זה גם מהראשון
ל.06
אלעד צדיקוב:

אני רוצה גם להוסיף משהו.

צבי וייס:

בהתחלה חשבתי שזה בשבת )לא ברור( .אבל טוב שהוא אמר את
שלושת הסעיפים הראשונים.

אלעד צדיקוב:

אני קודם כל רוצה באמת שקודם כל היוזמה )לא ברור( וייס יזם
אותו ועשה אותו ואני מעריך את זה מאוד  ,וזה לא מובן מאליו.
ישר כוח) .לא ברור ,רחוק מהמיקרופון( .זה מאוד מאוד מוערך .מי
שלא יודע את זה ,מה בעצם ה ,מה בעצם התחום הזה עבר .אז יולי
אוגוסט תקופה שכל החרדים בארץ מגיעים לחוף הנפרד .גם
התושבים ששומרים בחוף צנוע לא יכולים ללכת לחוף הזה .ולכן
)לא ברור( עצום לציבור שלנו .ואני מאוד מאוד מעריך את זה ומאוד
מאוד מודה לכם.

משה ועקנין:

אני גם כן רוצה להגיד תודה רבה לראש העיר ולמנכ"ל ולמשה ביטו.
במשך כבר כמה חודשים כשנפגשתי עם ראש העיר וגם עם המנכ"ל
וגם עם מר משה ביטון ,למעשה כל הזמן היה בסדר היום להקדים
את זה לחודש יוני .דיברנו על זה רבות בשיחות בפגישות ואני שמח
שהבקשה שלנו נענתה והמנכ"ל וגם משה קיבלו את הבשורה
החדשה לציבור .יש תגובה מאוד חיובית בציבור .כמו שאמר גם
אלעד ,הציבור מאוד שמח לכך וסוף סוף אלה גם החודשיים האלה,
הראשונים האלה ליהנות לפני שמתחיל הבלגן ביולי ובאוגוסט
ובספטמבר .אז אני מודה שוב פעם למנכ"ל שהבקשה שלנו נענתה.
ויוצאים לדרך חדשה.

משה פדלון:

תודה.
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משה ועקנין:

תודה רבה.

ליאת תימר:

אני לכל חבריי הדתיים שאני שמחה וגם יודעים )לא ברור(
לרשותכם .אני רוצה שתזכרו את הדברים האלה כשנבוא לדבר על
תחבורה בשבת בשביל הציבור שלנו .פשוט שלא תתבלבלו לאור
ההישגים,

משה ועקנין:

את מוזמנת.

)מדברים ביחד(.
ליאת תימר:

אני הזמנתי בעבר.

יונתן יעקובוביץ':

אני כמובן מצטרף לברכות של מי שעסק בדבר .אני חושב שזה מאוד
חשוב שיהיו להרצליה חופי דתיים .חלק מהאוכלוסייה בעיר )לא
ברור( בארץ .אני הייתי מבקש שני דברים עיקריים – א .רציתי
לבקש בעצם ממי מנהל את החוף הזה ,אני לא יודע איך אבל
סליחה ,זה לא קשור רק לחופים הדתיים ,זה חל על כל החופים .יש
את התקופה של החגים .התקופה של החגים סטפמבר ,אני חושב
שאפילו השנה זה יוצא די מוקדם בספטמבר ובאוקטובר .התקופה
שכל האנשים שנמצאים בחוץ כמו ביולי אוגוסט ,נמצאים גם בחוץ
בחגים .אני רוצה שאולי יבחנו את האפשרות שרק בתקופה של
החגים יאריכו את שעות ההצלה גם עד  19בערב ולא רק עד 17
אחרי הצהרים .בגלל שזו בעצם תקופה שהמים עדיין חמים ואפשר
לעשות את זה.

)לא ברור ,רחוק מהמיקרופון(.
יונתן יעקובוביץ':

לא ,לא בקשר לחוף הדתיים.

דוברת:

זה הומור ,הומור של וייס.

יונתן יעקובוביץ':

רק שניונת .לגבי החוף הדתיםי אני הייתי שמח אם יש אפשר לעשות
איזושהי ישיבה כמובן ביחד עם אלעד צדיקוב שאני רואה אותו כמי
שמוביל את הדבר הזה ,וצבי וייס .ולבחון אפשרות,

)לא ברור ,רחוק מהמיקרופון(.
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בדיוק .יש באמת בלי ,בלי להגזים ,יש אלפי אנשים שצועדים לחוף
הים מתל אביב להרצליה ובחזרה .ובתקופה הזו שחוף הדתיים
קיים בגלל הרצון לשמור על הצניעות של המקום ,יש בעצם סגירה
מוחלטת של החוף ומי שרוצה לעבור ,צריך לעבור,

דובר:

אנחנו נבנה מנהרה.

יונתן יעקובוביץ':

שנייה .שנייה .תנו לי לסיים בבקשה .אני חס וחלילה לא רוצה לפגוע
פה בצניעות של המקום אבל אני חושב שצריך לחשוב על איזשהו
פתרון שיהיה לכל הצדדים.

צב יוייס:

בעברהיה לנו ,היה חבר מועצת עיר פרופסור דן,

דוברת:

יעקב.

צבי וייס:

והנושא הזה עלה גם בזמנו והיינו צוות משותף שדנו בנושא מה
עושים עם אלה שרוצים לעבור במסלול .ויש לנו על זה חוברת
שלמה .אז תוכל לראות אותה.

אלעד צדיקוב:

יש פתרון.

יונתן יעקובוביץ':

אני אבקש שיצוין )מדברים ביחד(.

דידי מור:

או  -קיי .אני עובר לסעיף הבא) .לא ברור ,רחוק מהמיקרופון( .יש
הערות) .לא ברור(.

בל עפרה:

אז אני מוותרת.

דידי מור:

מוותרת על )לא ברור( .עפרה החליטה לממן )לא ברור( בעצמה .יש
הערות? שאלות? פה אחד?

דובר:

לא .לא.

)מדברים ביחד(.
דידי מור:

רבותיי,

בל עפרה:

להעלות את זה לדיון פעם אחרת )לא ברור( .

משה פדלון:

על איזה נושא?

בל עפרה:

על הנושא של )לא ברור(.

)מדברים ביחד(.
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דובר:

עפרה ,רגע שנייה .אל תממן.

בל עפרה:

אין סיבה שהעירייה לא תממן .אם לא צריך לנסוע ,אל תיסעו.

דובר:

רגע ,שנייה.

)מדברים ביחד(.
משה פדלון:

ליאת ,אם תאשרו שכן ,מיד ירוצו לבג"צים .תשאירו את זה ככה.

יונתן יעקובוביץ':

לא .אבל אני מבקש ,משה ,משה סליחה.

בל עפרה:

אם אין סיבה,

יונתן יעקובוביץ':

אבל אני מבקש,

בל עפרה:

בלי קשר )לא ברור(.

משה ועקנין:

אני מבקש כמו עפרה ,לשקול את הנושא הזה פעם שנייה .אני חושב
שמגיע לה לנסוע על חשבון העירייה .נבחרי ציבור ,משקיעה שעות
ולילות למען העיר ,מזמנה ומרצה .והנסיעה מגיע לה שתהיה על
חשבונה ולא על חשבון ,על חשבון משלם המיסים ולא על חשבונה
הפרטי .אני מבקש מעפרה ,אני חושב שמגיע לה את זה .היא לא
צריכה לנסוע על חשבונה הפרטי.

טובה רפאל:

המועצה תאשר את עלות הנסיעה של עפרה.

משה ועקנין:

כמו שהיא מוצגת עכשיו.

טובה רפאל:

ועפרה בהמשך תחליט,

משה ועקנין:

שתחליט ,בסדר.

טובה רפאל:

מה שהיא מחליטה.

משה ועקנין:

בדיוק .נכון .מקובל מאוד.

טובה רפאל:

או  -קיי?

משה ועקנין:

מי בעד?

דידי מור:

 100אחוז .אחד נמנע ,זהו.

מאיה כץ:

אגב רק לציין שגם שרים במדינת ישראל ואנשים בכירים נוסעים על
חשבון,

משה ועקנין:

ברור.
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בתפקיד שלהם .זה לא משהו ש,

)מדברים ביחד(.
דידי מור:

רבותיי ,ברשותכם .ברשותכם .רבותיי ,צד שמאל וימין והמרכז.
בבקשה .שני הנושאים הבאים ,שני הנושאים הבאים,

)מדברים ביחד(.
דובר:

כל המוסיף גורע .כל המוסיף גורע עכשיו .עזוב.

בל עפרה:

אני צריכה לצאת עכשיו?

דובר:

לא ,הצבענו כבר .הצבענו.

)מדברים ביחד(.
דובר:

אה ,למה לצאת? למה לצאת?

דידי מור:

רבותיי ,שני הנושאים הבאים נוגעים לבני הרצליה .אני הנחתי לכם
על השולחן דף הסבר של היועץ המשפטי של )לא ברור( .מי שמעוניין
יוכל לעיין בהסבר .יש שני נושאים על הפרק .אחד ,המועצה מבקשת
לאשר )לא ברור( כישובת ראש הוועד )לא ברור( של עמותת בני
הרצליה במקום ראש העיר משה פדלון.

דוברת:

חבר'ה ,לא שומעים.

דידי מור:

יש הערות או שאלות בנושא?

טובה רפאל:

כן .יש לי שאלה.

דידי מור:

כן?

טובה רפאל:

אתה לא )לא ברור(.

דובר:
דידי מור:

עוד רק לגיבוי.
מי בעד? ירים את ידו .פה אחד ,תודה רבה .הנושא השני – תקנון
העמותה .כולם פה ,ירון.

טובה רפאל:

יש לי שאלה.

דידי מור:

בעקבות )לא ברור( של משרד הפנים אנחנו מבקשים לאשר )לא
ברור( .להכפיף את מטרות העמותה )לא ברור( למועצת העיר.
הסברים לכל הדברים האלה )לא ברור( .טובה ,רצית לשאול משהו?
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טובה רפאל:

כן .רציתי לשאול אם מספר חברי הוועד זה יחד עם היו"ר?

דידי מור:

יחד עם היו"ר ,כולם.

דובר:

כן.12 ,

דובר:

 12השבטים.

טובה רפאל:

זה מספר זוגי .זה לא בעייתי בהצבעות?

דובר:

ליושב ראש יש קול כפול.

טובה רפאל:

יש לו זכות כפולה? זה מופיע בתקנון?

דידי מור:

זה מופיע.

טובה רפאל:

לא קשור.

דידי מור:

היושב ראש ברגע שיש תיקו יש לו דעה,

טובה רפאל:

הוא ירכיע?

דידי מור:

כן .יש עוד שאלות? אין? מי בעד? פה אחד .תודה .או  -קיי) .המלצות
ועדת לא ברור( יש הערות? יש שאלות? פה אחד .תודה רבה .תוספת
על סדר היום )לא ברור( אנחנו כבר עכשיו נדון בכל )לא ברור(.
רבותיי ,אם למי מחברי המועצה יש מניעה מלהשתתף בהצבעה
שיגיד לי) .לא ברור( .לסעיף  1יש הערות? פירוט הסכומים לבני
הרצליה כדורסל ,כדור יד ,כדור יד נשים ,רגל ,כל הרשימה הזו .כל
הרשימה הזו סעיף  2וסעיף  .3האם יש הערות או שאלות? אין.
הצבעה .מי בעד? פה אחד .תודה רבה .ספורט תחרותי לילדים ונוער.
מתייחס לכל הסעיף .האם יש הערות? אין .פה אחד .תודה רבה.
פעילות קהילה וספורט עממי ,האם יש הערות? פה אחד .תודה רבה.
אישור תפקיד )לא ברור( .2010 .הפירוט של התפקיד נמצא
בפרוטוקול )לא ברור( אני מניח ששמתם לב אליהם .יש לי תיקון קל
בתנאי הסף בסעיף  .2כוח האםד שיבצע את הפעילות )לא ברור(
יהיה לזמן של שנה לכל הפחות )לא ברור( .בלי שתי המילים שיש
שם כל אחד וכדו') .לא ברור( גם בעניין הזה .האם יש הערות
לתיקון?
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משה פדלון:

פה אחד.

דידי מור:

פה אחד .תודה רבה.

דוברת:

לא ,לא פה אחד ,דידי.

דידי מור:

אני לא שומע.

דוברת:

פה אחד)לא ברור(.

דידי מור:

על הכול ,מה.

משה פדלון:

תרשום שהיא )לא ברור(.

יהודה:

כן .אני רוצה באמת להודות גם לראש העיר וגם למנכ"ל העירייה.
ההשקעה בספורט והיחס לספורט קיבל באמת תפנית חיובית .אני
חושב שהקבוצות מרוצות ואני מקווה גם שיהיו הישגים בעקבות
כך .רואים שהעירייה שמה בראש סדר העדיפויות את ההשקעה
בספורט גם תחרותי וגם נוער וגם ילדים כדי באמת למנף אותו
ולהגיע עוד יותר )לא ברור( ועוד יותר לכמות משתתפים .ועל זה אני
חושב באמת יש) ,לא ברור( .תודה רבה.

משה פדלון:

ברשותכם אני רוצה להודות לוועדת המשנה ולוועדת המשנה )לא
ברור( ,לוועדה המקצועית ברשות המנכ"ל ,לטל כהן שמסייעת לנו
וזו עבודה לא פשוטה .ועדת )לא ברור( עבודה מאוד מורכבת.
להודות גם לגברת שלנו משאיפה איילה ממן שעושה עבודה.

דובר:

יושב ראש ועדת משנה.

משה פדלון:

אמרתי יושב ראש ועדת המשנה .הודיתי לו .ותמשיכו במלאכה.

דידי מור:

טוב.

משה פדלון:

תודה.

דידי מור:

לגבי המשך סדר היום – אנחנו נדון עכשיו בסעיף שונות ואני אתן
שהמנכ"ל ימסור עדכונים .אחרי זה יישאר כאן רק פורום חברי
מועצה לדיון נוסף ,לדיון בסעיף נוסף שדיגלנו עליו.

דוברת:

ז? כן.
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ואחר כך גם לאסיפה הכללית בכל הדוחות הכס .אז אני ברשותכם
מבקש מהקהל להפסיק את הצילום בבקשה ומעתה,

דובר:

לא .רגע .אחרי שונות.

דידי מור:

אחרי שונות.

יהודה:

רגע .שנייה .אני יכול לפני שונות גם להגיד משהו בשונות?

משה פדלון:

רק שנייה.

דידי מור:

אפשר .אפשר .אבל קודם המנכ"ל.

משה פדלון:

בבקשה.

יהודה:

אין בעיה.

דידי מור:

המנכ"ל.

דובר:

ירון .ירון רצה לדבר.

משה פדלון:

שנייה.

דידי מור:

יהודה ,בבקשה .רבותיי ,קצת שקט .בבקשה ,יהודה.

יהודה:

אני אני הייתי פעם מורה ,אני מבקש הקשבה.

משה פדלון:
יהודה:

עוד  5דקות ואנחנו מסיימים 5 .דקות.
בקצרה ,אני מבקש להביא לידיעת כל חברי המועצה וכל החברים
כאן ,אנחנו פתחנו בשעה טובה ומוצלחת את השיטור הרעיוני
באירוע חגיגי יחד עם בכירי המשטרה שהיו בתחנת השיטור
העירונית .יש לנו עכשיו בעיר משטרה עירונית הפועלת .7/24
שומרת על שקט וביטחון של תושבי העיר.

דובר:

אתה יכול לצלם.

דידי מור:

אפשר.

דוברת:

יש לה טלפון ישיר?

יהודה:

המשטרה העירנוית ההרכב שלה ,יש לנו  10שוטרים ,שוטרים
ממשטרת ישראל מה שנקרא אנשי כחולי מדים .ו 18פקחים סיירים
תחת מנהל יחידת אכיפה עוז נהרי שנבחר במכרז לנהל את יחידת
האכיפה.
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משה פדלון:

עוז ,רק שנייה .עוז ,בבקשה .בוא תכנס פנימה.

דובר:

עובד מצטיין.

משה פדלון:

זה עוז נהרי ,מפקד יחידת השיטור העירונית.

יהודה:

עוז ,זה שירון מחמיא לך זה לא אומר שאתה לעצור אותו כשאתה
רוצה.

משה פדלון:

כן?

יהודה:

באמת אני חושב שזה הישג .להגיד שזו נקודת ציון חשובה מאוד
לעיר .יחידת שיטור עירונית העובדת תחת הנחיות של העירייה.
השוטרים האלה נמצאים תחת פיקוד העורף של צוות משותף
בראשותו של ראש העיר שבונה את תכנית העבודה ואת תכנית
הפעילות של קבוצת השוטרים האלה .מנו  10שוטרים ו 18פקחים
סיירים עובדים סביב השעון .ואתם בימים האלה כבר יכולים
לראות ברחבי העיר את הרכבים ,הג'יפים המהודרים עם כל
הפנסים כל הצבעים ,כל מה שצריך .ואני בטוח שזה יביא לשקט
וביטחון בעיר .תודה רבה.

)כפיים(
ירון יעקובוביץ':

שנייה .יהודה דיבר על,

משה פדלון:

כן ,ירון.

ירון יעקובוביץ':

יהודה דיבר על פתיחה של יחידת השיטור העירוני .אני דווקא רוצה
לדבר על פתיחה ,ליאת ,על ה ,אבל על הפתיחה של בית קינן .יש לנו
בית מקסים .מי שהיה בפתיחה בוודאי התרשם.

דוברת:

משגע.

ירון יעקובוביץ':

זה יהיה בית לקהילות עם דגש על נושאי סביבה וטבע.

משה פדלון:

איכות הסביבה.

ירון יעקובוביץ':

ואיכות הסביבה .אני מזמין את כולם .הבית הזה בסך הכול הוא
מעבר לכביש של הפארק .בסוף נתן אלטרמן פינת ז'בוטינסקי .בית
מקסים .נעשתה שם עבודה מדהימה גם על ידי מנהל הבית וגם על
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ידי מנהלת הפארק .באמת אני חושב שאפשר לנצל את זה .כל מי
שיש לו פעילות קהילתית גם באזורים שלכם ,להביא אותה לשם.
מוזמנים .מקום יפהפה וצריך לנצל אותו .אתם מוזמנים לנצל אותו
ולבוא לבקר.
משה פדלון:

תודה .כן יוסף ,בבקשה.

יוסף לונדון:

לנושא השיטור העירוני – אני מברך על הרצון להגביר את הביטחון
של תושבי העיר הרצליה .לצערי ,משטרת ישראל אינה ממלאת את
הציפיות הלגיטימיות של התושבים בנושא זה .בד בבד הייתי מצפה
שצעד כל כך משמעותי שנוגע לכל התושבים בעיר ,היה מובא לידיעת
חברי מועצת העיר בעת גיבוש המהלך .בנוסף ,אבקש לציין כי מועצת
העיר אישרה לפני מספר חודשים את הגדלת מערך מצלמות במרחב
העירוני .אני מצפה כי הרחבת מערך המצלמות ישובל עם השיטור
העירוני .תודה.

מאיה כץ:

אני רוצה רק ,אני רוצה להוסיף עוד משפט אם אפשר .אני רק רוצה
להגיד שעלה בעבר הנושא של אגרת שמירה בעקבות הנושא של
הוספת השיטור העירוני .אני מבקשת ,אם הנושא הזה יעלה שוב או
יש כוונה להעלות את זה שוב ,להיות נוכחת בדיון .ושהדיון הזה
יתקיים בקרב חברי הקואליציה .כי החלטה כזו בוודאי כזה צריכה
להיות בנוכחות של כמה שיותר חברי ועדה .ואני שמחה על זה שכרגע
אנחנו בוחרים לא לגבות אגרת שמירה.

משה פדלון:

יוסי ,ברשותך .הערה שלך לגבי שיתוף חברי המועצה ,בניית היחידה
היא על פי הנחיות המשרד לביטחון פנים .אנחנו פעלנו על פי הנחיות,
על פי תקנות השר .כך שלא יכולנו לשנות דברים .אנחנו כן ביקשנו
שדרוגים שאנחנו חושבים שצריכים להיות .אני חושב שבנינו מערך
נכון וטוב .אנחנו בעוד חצי שנה נעצור ,נפיק לקחים ונעשה את
השינויים המתחייבים .זה גוף איכותי ומקצועי .הוא עבר הרבה
מאוד השתלמויות ,קורסים והוא היום מבצעי לכל דבר.
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מאיה כץ:

יהודה ,באמת אתה צריך להגיד )לא ברור(.

ליאת תמיר:

אני מברכת כמובן את המנכ"ל .כי זה ,מי שיודע )לא ברור( מתחיל
בזה.

יהודה:

תשתדלי .תשתדלי לעשות את זה )לא ברור(.

ליאת תמיר:

כל הכבוד למנכ"ל .יש ליחידה הזו מספר ישיר שהתושבים צריכים
להפנים אותו כמו  100למשטרה .כשמגיעים ליחידה הזו?

משה פדלון:

כן ,כן .בוודאי.

ליאת תמיר:

מה המספר?

משה פדלון:

.106

ליאת תמיר:

למוקד העירוני ואז מגיעים ישירות לזה? או יהיה עוד פעם ,אתה
מקבל,

יהודה:

לא עוד פעם .את מגיעה למוקד העירוני ,תוך מספר דקות מגיעה
ליחידה .תנסי היום.

ליאת תמיר:

דבר נוסף שאני רוצה להגיד שנדעה לי אלעד ,שאת כל החברים שלא
הולכים לצבא ,אפשר להציע להם שירות לאומי ביחידת השיטור
העירוני .תציע את זה.

אלעד צדיקוב:

רק מי,

ליאת תמיר:

מי שלא הולך ,כן .נראה לי וייס ,זה רעיון טוב להפיץ.

צבי וייס:

בשבוע הבא ,בשבוע הבא,

ליאת תמיר:

בישיבה ובשיתוף .למה לא?

צבי וייס:

תשמעי ,ליאת ,ליאת ,משבוע הבא,

תמיר:

בגלל זה אמרתי כי אני בטוחה שהוא מסכים.

צבי וייס:

אבל ליאת תשמעי ,בשבוע הבא ביום חמישי מנכ"ל השירות הלאומי
– מר שלום ג'רבי ,יהיה פה .אז אני אגיד לו ,אני אפגיש ביניכם.
תקריאי לו את ההצעה.

ליאת תמיר:

באמת?

צבי וייס:

אמת.
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ליאת תמיר:

זה לא בעקיצה היה.

צבי וייס:

אני מדבר כל הזמן באמת.

ליאת תמיר:

לא ,זה לא היה בעוקצנות.

צבי וייס:

לא ,לא.

משה פדלון:

ואי אפשר שלא להזכיר .אתמול השתתפתי באירוע בבית הנשיא .זה
היה  50שנה לעלייתו של אלי כהן לגרדום בדמשק .אירוע מרגש
בהשתתפות ראש הממשלה ,ראש המוסד ,כל ראשי המוסד לשעבר
ואני הוזמנתי על ידי הגברת נדיה כהן שהיא תושבת העיר הרצליה.
ואנחנו גם כעיר כיבדנו את זכרו ברחוב שיש על שמו .רחוב אלי כהן.
וראש הממשלה החליט שהנושא של אלי כהן יילמד כלימוד חובה
בבתי הספר החל משנה הבאה .חשוב שתדעו.

דובר:

שיגיד את זה לבנט תגיד לו.

משה פדלון:

מה?

דובר:

שיגיד את זה לבנט .יש להם קשרים טובים.

משה פדלון:

אתה תגיד יותר,

)צוחקים(|
משה פדלון:

אתה תשפיע עליו יותר מראש הממשלה.

צבי וייס:

יש להם קשרםי טובים ,אז שיגיד לו.

משה פדלון:

אז יהיה זכרו ברוך.

דידי מור:

או  -קיי .אנחנו נשארים עכשיו בפורום מועצה בבקשה.

משה פדלון:

תודה רבה.

דוברת:

מה ,אין הפסקה?

משה פדלון:

לאורחים שלנו ,מנהלי האגפים נשארים פה.

דידי מור:

שנייה .נסיים את הנושא הזה ואחר כך תצלם שוב את האסיפה
הכללית .בסדר ?

)הפסקת הקלטה ,מעבר לישיבת מועצה(
משה פדלון:

רבותיי ,עוד  7-5דקות ואנחנו מסיימים.
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דידי מור:

טוב.

משה פדלון:

לנצת ,בבקשה.

דידי מור:

רבותיי ,יש נושא סעיף ז ,אנחנו דחינו אותו לסוף הישיבה .אילנה,
בבקשה.

אילנה ברף:

טוב .חוות הדעת,

דידי מור:

את חוות הדעת ,כן.

אילנה ברף:

כן .אני אומר את זה בקצרה .בשנת  1983נערך הסכם בין עיריית
הרצליה לבין מר כרמל לנצת ,על פיו הוא העמיד לרשות עיריית
הרצליה בתמורה סמלית )לא ברור( של  50שנה .אולם הנמצא ברחוב
בן גוריון על מנת שהוא יוכל לשמש את עיריית הרצליה למטרות
ציבוריות וכך אכן נעשה .העירייה התחייבה מצידה להעביר לקרן )לא
ברור( שהן כרגע היא הבעלים של )לא ברור( .היום אנחנו )לא ברור(
על הסיפור של  36אלף ש"ח לשנה .לפני מספר חודשים מר פנה כרמל
לנצת ,סליחה  -מר עמית לנצת ,בנו של מר כרמל לנצת ,לעיריית
הרצליה ומבלי להיכנס לפרטים הוא רוצה )לא ברור( בידי מחלקת
הנכסים .תיאר את המצב הכלכלי של המשפחה ולכן ביקש לשנות
את התנאי ההסכם) .לא ברור( למעשה סוכם )לא ברור( שייערך שינוי
זמני בהסכם לימי חייו עד  ,120של הבעלים .על פיו )לא ברור( במקום
שהאולם יעמוד לרשות העירייה ללא תמורה ,הוא יעמוד לרשותה
תמורת  5אלפים ש"ח לחודש .סכום זה אושר על ידי שמאית בעירייה
כסכום שמשקף שווי שוק סביר .כמובן שבתקופה הזו העירייה לא
תעביר לקרן ,לקרן )לא ברור( את סכום המלגות .בתום התקופה
הזמני הזו יחזור ההסכם המקורי .אנחנו סברנו שההסכם הזה ראוי
בנסיבות העניין בהתחשב במצוקה שנקלעה אליהם המשפחה .ומבלי
בעצם לגרוע בצורה משמעותית מהציבור .זה מובא לאישור מועצת
העירייה לא משום שיש חובה לעשות את זה ,אלא משום שההסכם

51

ב.ש.ג

המקורי אושר על ידי מועצת העיר וחשבנו לנכון שמבחינה ציבורית
למעשה )לא ברור(.
דידי מור:

לאה ,את רוצה להוסיף משהו?

יהודה:

אני רוצה להוסיף.

דידי מור:

יהודה ,בבקשה.

לאה:

לא ,אין לי מה להוסיף .זאת אומרת הבקשה היא ,האמת היא
שהנכס עצמו הושכר הרבה שנים לפני כן על ידי משפחת לנצת האבא,
צבי לנצת – לעירייה .ואז בשנת  83בא הבן שלו – כרמל לנצת והוא
חתם על ההסכם הזה עם העירייה .הסיטואציה במסמכים שביקשתי
לקבל הם מאוד מאוד קשים .גם בהיבט הכלכלי וגם בהיבט הרפואי.

יוסף לונדון:

סליחה שאני מעיר ,אנחנו קראנו את החומר ואני חושב שבאמת
סליחה ,אין צורך להעמיק ולדוש .הדברים כתובים והדברים ברורים.

דוברת:

אבל היא רוצה להבהיר אותם ,אדון לונדון.

יוסף לונדון:

כל המוסיף גורע.

דוברת:

אבל אני חושבת שאם,

יהודה:

אני מבקש,

דוברת:

לאה סדובניק רוצה להדגיש משהו אז אנחנו נהיה סובלניים.

יהודה:

לא ,לא .זה נכון מבחינת צנעת הפרט לא צריך להיכנס לשום דבר.
אני מוצא צורך,

דוברת:

היא לא נכנסה לפרטים.

יהודה:

אני מוצא צורך חשוב לךהגיד את הדברים הבאים – אני הכרתי את
צבי לנצת ,איש יקר שתרם רבות גם מכיסו וגם ממעשיו ,הכרתי אותו
במשך שנים רבות .איש יקר נעים הליכות שתמיד תרם כספםי
לטובת הציבור ותמיד כשהיה צריך משהו לאיזו משפחה נזקקת או
איזושהי פעילות ,לא חסך ונתן מכספו ואני מאוד מאוד רוצה לציין
הוא מראשוני העיר הרצליה .הוא הגיע אחרי  7הראשונים .הקיים פה

52

ב.ש.ג

פרדסים ומחלבות .איש יקר מאוד וראוי לציין אותו גם בנסיבות
המקרה הזה .יהי זכרו ברוך.
צבי וייס:

אני לא רוצה להיכנס לפרטי הבן אדם .אמרו פה והוא ראוי לשבח.
אבל מי שיוצא ניקוז ,הסטודנטים המלגות היה  36אלף ש"ח .נכון?
לאחרונה .אז מבינים שהוא לא יכול עכשיו .אז אני חושב שהעירייה
לא צריכה לחסוך את ה 36אלף ש"ח האלה מקרן המלגות
לסטודנטים .לכן אני חושב שיחד עם כל הדבר הזה ,שיישמר  36אלף
ש"ח לקרן לזה ,לקרן המלגות.

משה פדלון:

או  -קיי ,תודה.

דוברת:

מלגות.

משה פדלון:

שאלות נוספות? בוא דידי ,נעשה הצבעה.

דידי מור:

כן .אני מציע שנצביע .מי בעד? פה אחד .תודה רבה.

משה פדלון:

או  -קיי .תודה .אנחנו סיימנו.

דידי מור:

רבותיי ,ישיבת המועצה מן המניין הסתיימה .אנחנו עוברים לאסיפה
כללית.

)הפסקת הקלטה ,עוברים לאסיפה הכללית(.
יונתן יעקובוביץ'

דבר נוסף ,רציתי גם להבהיר הבהרה בקשר לחוב של רמ"י .החברה
מהרגע שאנחנו ,מהרגע שאני נהייתי היושב ראש שלה בעצם בהתאם
להמלצת המנכ"ל גם יהודה בן עזרא ,החלה להפריש סכום של
כמיליון ש"ח כל שנה לצורך )לא ברור( של רמ"י .סליחה ,גם גולן זו
הייתה מהלצה מאוד חזקה שלו .כך שאנחנו כבר מפרישים עכשיו
לצורך )לא ברור( של הדברים האלה .ואני מאמין שכשאנחנו נגיע
להסכם עם רמ"י נוכל גם לפרוס את הדברים האלה בצורה ,באופן
צ'ק יותר ארוך טווח כדי שהחברה תוכל לעמוד בזה.

צבי וייס:

צריך להגיד תודה על היחס הטוב ועל ההתחשבות של העובדים
וכשאחד מהעובדים לא רוצה ,מצנעת הפרט חולה ,הם יודעים לשמור
עליו.
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משה פדלון:

שאלות נוספות?

דובר:

צריך גם להגיד תודה וכל הכבוד,

משה פדלון:

אז אני רוצה להודות לרואה חשבון )לא ברור( שפלר ,אילנה )לא
ברור( וכמובן ליושב ראש שעושים עבודה נפלאה .כולם מחר מוזמנים
לפסטיבל היין בשעה  8וחצי בערב וגם ביום חמישי .וכמובן למנכ"ל
החברה – עופר באמת עושה) .לא ברור( .ורק לאחרונה עשו שם
עבודות גינון ,פשוט מדהים .זה החיה את המקום ,שינה את המקום
ב 180מעלות.

דוברת:

באדיבות ,בכבוד.

משה פדלון:

תודה .אתה צריך לצאת .אנחנו עובדים על פי כל ההנחיות.

דידי מור:

מינוי רואה חשבון הבכיר משרד רואה חשבון שפלר וגם מינוי גוף
מבקר )לא ברור(.

משה פדלון:

פה אחד.

דידי מור:

פה אחד.

משה פדלון:

או  -קיי.

דידי מור:

תקראו לשפלר בחזרה.

דוברת:

אתה יכול לחזור.

משה פדלון:

שפלר ,זה היה קצר.עופר?

דובר:

תודה רבה לכם .נתראה מחר.

דידי מור:

מר שפלר ,בבקשה.

עופר שפלר:

תודה רבה לכם .החברה לפיתוח הרצליה.

משה פדלון:

כן.

עופר שפלר:

החברה לפיתוח הרצליה מאזן ל 31דצמבר  .2014גם הוא כמו המאזן
הקודם שלא ציינתי ,אושר ב 28באפריל .המאזן הקודם אושר ב12
לאפריל .לוחות זמנים שבהחלט ראויים לציון .המאזן מסתכם ל12
מיליון ש"ח ברכוש השותף 6 ,מיליון ש"ח ברכוש הקבוע .בסך הכול
הרכוש  18מיליון .התחייבויות שוטפות  10מיליון ,התחייבויות לזמן
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ארוך  4מיליון לעומת  5מיליון אשתקד ,כהלוואה נפרעת ויורדת,
וההון העצמי הוא  .3.4כמעט כמו ההמון העצמי באשתקד.
משה פדלון:

טוב .או  -קיי.

עופר שפלר:

ההכנסות –  60מיליון ,מספר זהה לאשתקד .ההוצאות גם כן – 56
לעומת 56 ,מיליון לעומת  56מיליון .הוצאות הנאה וכלליות אותו
סדר גודל –  .3.6 ,3.6סך הכול החברה מסיימת ברווח צנוע של 14
אלף ש"ח בשנה הזו לעומת  128אלפי ש"ח לאשתקד .המספרים הם
באלפי ש"ח.

דובר:

זה הבדל.

עופר שפלר:

לא ,זה  14לעומת .128

דובר:

כן.

עופר שפלר:

אבל זה מספרים ,המספרים ,המספרים כאן בתוצאה הסופית הם
יותר צנועים .לחברה יש רווח ,יש לה רווח לצורכי מס ש כ 40אלף
ש"ח והיא משלמת את המיסים .אנחנו עברנו כאן ואנחנו עוברים
כאן ,הגזבר ישנו? כן .אנחנו עוברים כאן ביקורת ,ביקורת מס עם
מסרקות ברזל .ראש העיר ציין קודם את ראש המוסד ,אני מרגיש
כמו בחקירות במוסד כמעט .וזה ,זה דבר שלא היה לו תקדים
בחברה הזו .ואני לא נתקלתי בחפירות האלה גם במקומות אחרים
שאני עוסק בהם בחברות עירוניות .אנחנו עושים ,עושים כאן עבודה
מאוד  -מאוד משותפת כמובן בשיתוף פעולה עם הגזבר וגם בייעוץ
של משרד עורכי דין שהעירייה בחרה בו .יש לי הרגשה ,אני לא רוצה,
הכול מוקלט ומצולם וזה בסדר .אבל יש לי,

דובר:

לא מוקלט ולא מצולם ,תגיד.

עופר שפלר:

אבל יש לי הרגשה ,יש לי הרגשה שהצלחנו לשכנע אותם לרדת מרוב
התביעות שלהם ואולי ,אולי ,אולי לקבל שומות על פי הדוחות .אבל
זה קצת מוקדם .אבל אני מרגיש שהצלחנו כנראה לשכנע אותם
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בצדקת הדרך .אנחנו ממשיכים ,כמובן ברגע שתהיה תוצאה יידע,
יוכל לדווח על זה אם אתה רוצה.
דובר:

הם לא יודעים על מה מדובר.

עופר שפלר:

בבקשה?

דובר:

החברים פה לא יודעים על מה המדובר.

עופר שפלר:

אה ,החברים לא יודעים על מה מדובר?

דובר:

כן.

עופר שפלר:

מדובר על הכספים שהחברה מעבירה לעיירייה כ,

דובר:

תמלוגים.

עופר שפלר:

כתמלוגים על ה ,בעיקר ,זה בעיקר בא מחניונים ושילוט ופרסםו.
שהם רואים בזה פעילות עסקית .הם היו ,הם אומרים אם זה היה,
הואיל וזה פעילות עסקית אם זה היה בתוך העירייה זה היה חייב גם
במס וגם במע"מ בתוך העירייה .בקיצור אני לא אלאה אתכם
בדברים .אנחנו כנראה ,אנחנו נמצאים כנראה באיזשהו שלב שזה
הולך להסתיים בצורה חיובית .תודה רבה לכם.

משה פדלון:

יש שאלות? ברשותכם ,אני רוצה להודות שוב לרואה החשבון שפלר
על העובדה המקצועית .לעמי סלמה שהוא מנהל הכספים .עמי נמצא
אתנו .לבועז )לא ברור( היועץ המשפטי ולמנכ"ל החברה – ארז רזובר
שהציג לפני כחודש ימים את תכניות החברה ,מה המגמות והיעידם.
נעשתה פה עבודה מקצועית מכובדת בכיוון הנכון .אנחנו כרשות
מקומית )לא ברור( משימות נוספות.

דוברת:

והכי נעים לעבוד איתם.

משה פדלון:

כן.

דוברת:

למרות שרואים מספרים כואבים.

משה פדלון:

ונמצאת איתנו גם רואת החשבון הילה רוזן שהיא ,היא אחראית
ממונה על התאגידים .היא עושה עבודה באמת עבודה מקצועית
ואיכותית .ועל כך ישר כוח הילה .תמשיכי .כיף לעבוד איתכם.
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זריהן גולן:

אני רוצה רק לומר.

משה פדלון:

בבקשה ,הגזבר.

זריהן גולן:

אנחנו בדרך כלל בצד שעושה בקרה ,שואל שאלות ומעיר הערות) .לא
ברור( .פה יש לנו חברות שגם מתנהלות בצורה טובה ואנחנו לא
שוכחים לתת להן מעטה מקצועי )לא ברור( שצריך .למשל משא ומתן
עם רמ"י ,משא ומתן מורכב מאוד שהצלחנו להוריד את התמלוגים
שבליווי של כל המשא ומתן.

דוברת:

אתה לוקח את התפקיד של יהודה בן עזרא .תמיד צריך להגיד שהוא
גדול ,עכשיו נגיד שהגזבר גדול.

)צוחקים(
דובר:

אני אומר שהגזבר גדול ,כי מי שהשיג את ההישג הזה זה הגזבר.

)מדברים ביחד(.
זריהן גולן:

ממש לא.

דוברת:

טוב ,אז הגזבר חתיך.

דוברת:

או  -קיי ,הבנו.

זריהן גולן:

זה באמת זכותה של הילה שהיא עושה בקרה אבל היא גם נותנת
מעטה של הגנה ומקפיצה אותנו בכל פעם שיש בעיה שצריך להתערב.

יונתן יעקובוביץ'

אני מצטרף לברכות של גולן גם להילה ,שהיא ממש עושה פה עבודה
מקצועית.

משה פדלון:

תודה .בבקשה ,יוסף.

יוסף לונדון:

ברשותך אדוני .אני הקשבתי להערות של רואה החשבון ואני אשמח
מאוד אם לא יושט לא על העירייה ולא על החברה מס הכנסה .אבל
הייתי מבקש בכל זאת במידה והקונסטרוקציה החשבונאית במקרה
הגרוע אם היא לא תתקבל ,שהעירייה תהיה ערוכה לתשריט הגרוע
ביותר ,אם התשריט הגרוע ביותר יתממש .שהעול הכספי לא יושט
על כתפי החברה לפיתוח הרצליה) .לא ברור ,רחוק מהמיקרופון( .אני
רוצה להודות.
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אני רוצה להודות ,אני רוצה דבר אחד שלא אמרתי ואני חושב שזו
חובה נעימה ,חובה נעימה לומר אותה .בשתי החברות שאנחנו
מלווים אותן כברת דרך ,אנחנו זוכים לשיתוף פעולה מקצועי יוצא
מן הכלל מהמנהלים ,מישובי ראש הדירקטוריון וחברי ועדות
הכספים .וכמובן הילה האחראית על הדיווח בעירייה על החברות
הבנות ואי אפשר לא להזכיר את הגזבר .חג שבועות שמח ותודה רבה
לכם.

עוזי שמואלי:

אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות ולהגיד תודה רבה גם לדרג הנבחר
מראש העיר ומטה וגם מבין חברי מועצה ,חברי הדירקטוריון וחברי
הוועדות בדירקטוריון ולדרג המקצועי מהמנכ"ל ומטה ,באמת על
הסיוע בכניסה לתפקיד ועל התמיכה .זו ההזדמנות להגיד תודה רבה.

דוברת:

ברוך הבא.

משה פדלון:

זינגר ,בבקשה.

זינגר:

שלום לכולם .אני אציג לכולם את הדוח ,עיקרי הדברים .אנחנו נלך
ישר לתוצאות העסקיות .כי הנתונים המאזניים לא כל כך מעניינים.
אני בסוף אציין רק את היתרה .נזכיר רק שהמחירים לא נשלטים על
ידי התאגיד אלא על פי רשות המים .דווקא שנת  2014הייתה שנה
טובה .התאגיד קיבל איזשהו גמר התחשבנויות עם רשות המים
שגרמו לו קצת לנזקים במירכאות בשנים הקודמות .המחזור הכספי
הוא  104מיליון ש"ח בהשוואה ל 103בשנה הקודמת .השורות
שמעניינות זה רווח וגבולות לפני הוצאות מימון עומד על  6.6מיליון.
הרווח הנקי שגזבר העירייה לא יחשיב –  11וחצי מיליון ש"ח .זה
אומר שאפשר יהיה להגיש בקשה לדיבידנד מכובד גם השנה כמו
בשנים קודמות.

זריהן גולן:

למה לא )לא ברור( למקסימום האפשרי?

זינגר:

אתה ,יש דירקטוריון.

זריהן גולן:

מה הרווח הנקי?
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זינגר:

הרווח הנקי הוא  11,454,000ש"ח.

משה פדלון:

אפשר להעביר החלטה )לא ברור(.

זריהן גולן:

יש אפשרות להעביר,

זינגר:

כ 75אחוז מהסכום.

זריהן גולן:

אנחנו ביקשנו והם לא אישרו את המקסימום שמגיע .לצערנו.

דוברת:

למה?

)מדברים ביחד(.
משה פדלון:

או  -קיי.

זינגר:

שנה שעברה אושר  1.8ועכשיו גם )לא ברור(  1.8משנה קודמת.

משה פדלון:

או  -קיי.

דוברת:

אפשר לשמוע תשובה למה לא,

דוברת:

כי בועז ,כי כאילו הוא בניגוד עניינים .אז בועז ייתן את התשובה.

דוברת:

בסדר .ננהל על זה דיון אחר כך .בסדר ,בועז.

צבי וייס:

איך אתם מתייחסים לחובות העומדים?

זינגר:

לא הבנתי .סליחה?

צבי וייס:

איך אתם מתייחסים לחובות העומדים?

זינגר:

אין על פי כללים של רשות המים חובות עמודים .אתה צריך,

צבי וייס:

איך זה יכול להיות?

זינגר:

אנחנו מפחיתים .לא ,לא .אין פגיעה כי מבצעים הפרשה על פי כללי
רשות המים לאי חוסר יכולת גבייה של חובות לפי תחשיבים וניסיון
היסטורי .אז אנחנו מורידים פה כ 3אחוז מהמחזור ,הוא שלא נגבה
אותם .זאת אומרת הסכום הזה סבירות גבוהה לצורך התחשיבים
של רשות המים לחלוקת הדיבידנד ,מה שאמרתי .עד היום זה בדרך
כלל עובד.

משה פדלון:

או  -קיי .אני רוצה להודות לרואה החשבון זינגר ,לקובי דנינו מנהל
הכספים .אני רוצה לציין באמת )לא ברור( שנמצא כאן ,על העבודה
המקצועית והשירות הטוב שהם נותנים לאזרחי העיר .מי שמסתובב
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בעיר רואה בכל נקודה בעיר את עבודות הפיתוח של החברה –
החלפת קווים ,וגם כאשר צריך לטפל בחישובים ,בסך הכול שירות
מצוין עם הרבה מאוד סבלנות וסובלנות) .לא ברור( שהיו תקלות
מים קיצוניות )לא ברור( .עשו שם עבודה באמת בצורה )לא ברור(.
שאולי ,תודה רבה לך.
משה ועקנין:

אני רוצה להגיד תודה רבה גם למר שאולי ,המנכ"ל) .לא ברור( .תוך
מספר שעות הגיע צוות של עובדים ,תיקנו בצורה )לא ברור(.

משה פדלון:

תודה .תודה לכם.

דידי מור:

שנייה .שנייה.

משה פדלון:

שניונת.

דידי מור:

הצבעה לאישור רואה החשבון של החברה .מי בעד? פה אחד.

)מדברים ביחד(.
משה פדלון:

אני סוגר את הישיבה .תודה רבה לכולם.

>>סיום ישיבה<<

