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  הרצליהעיריית 

  

  28 מס'מן המניין שלא  המועצישיבת 

  

 21.7.2015. ה, תשע"ה' באבשנערכה ביום ג', 

      :נוכחים

  ראש העירייה        משה פדלון

  מנכ"ל העירייה        יהודה בן עזרא

  ס' ראש העיר        צבי וייס

  ס' ראש העיר      איה פרישקולניק

  ס' ומ"מ ראש העיר        כץ מאיה

  מזכיר העירייה        דידי מור

  יועצת משפטית    ד, עו"קרן ענת בהרב

  גזבר        זריהן גולןרו"ח 

  

  

         

  קוממי יוסף      עופרה בל        אבי ברדה

  רפאל טובה     ועקנין משה        איריס אתגר

  סטרוגו תום      גוזלן גרי        צדיקוב אלעד

    תימור ליאת    יסעור יהונתן    יונתן יוסף 'יעקובוביץ

  פישר יריב      ון עולמייר        לונדון יוסף
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  מוזמנים:

  בועז

  מהנדס העירייה –מייק סקה 

  רו"ח המרכז הקהילתי – רו"ח אבנר וקסלבאום

  רו"ח עמותת בית פוסטר –רו"ח משה מועלם 

  עו"ד אברמן

  רונןעו"ד הילה 

          

  

  פרוטוקול

  

  אישור פרוטוקול -סעיף א' 

ואחת של תום סטרוגו. יש באישור פרוטוקול היו שתי הערות של מר ..    דידי מור:

  הערות, כן מר לונדון בבקשה.

ביוני נכתב כי לדעת  16-בפרוטוקול של ישיבת מועצת העיר שהתקיימה ב  יוסף לונדון:

חבר המועצה מר צדיקוב, מר לונדון מתנהג ומתנהל באופן פופוליסטי. אני 

תמהה על מר צדיקוב שרוחב השכלתו ועומק ידיעותיו ידועים לכל בר ... 

שכשל והאשים אותי בפופוליזם. זה ידוע כפופוליזם בסגנון בפוליטיקה 

  הפונה לציבור הרחב ולפשוטי העם, 

  (מדברים יחד)

  ואדם מבין שירותיו, סליחה,   יוסף לונדון:

שנייה ברשותכם, תן לי בבקשה, אני אתן לך בשונות לדבר על זה. אין לי   משה פדלון:

  וטוקול? בואו נתחיל, בעיה. השאלה היא האם יש הערות לפר

  יש לך שונות ואז תוכל להביע עמדה.  דידי מור:

  בשונות אני אתן לך.  משה פדלון:

  קיבלתי, תודה.   יוסף לונדון:

יש מישהו ששכח לציין את שמו או שאמר יש הערות נוספות לפרוטוקול?   דידי מור:
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  משהו? אין. הפרוטוקול מאושר, תודה. אדוני ראש העיר בבקשה. 

  

  עדכוני ראש העיר -ב'  סעיף

של העיר נערכים כמתוכנן בפארק הרצליה וגן בן שלום לכולם. אירועי הקיץ   משה פדלון:

שפר, במרינה, כולל קבלות שבת והתושבים מצביעים ברגליים. אלפי תושבי 

משתתפים באירועים, הצלחה בלתי רגילה, זה המקום להודות למנכ"ל 

  .י העירייה השוניםהעירייה שמוביל את האירועים, לאגפ

  לא מנכ"ל העירייה, סליחה אדוני, זה מנהל אגף תנו"ס. יהודה בן עזרא:

מנהל אגף תנו"ס, ומנכ"ל העירייה, לחברה לפיתוח התיירות שלנו, אירועים   משה פדלון:

ברמה גבוהה, אלפי משתתפים ועל כך יישר כוח לכולם. בית ספר של הקיץ 

גני  98-ת מאוד. אנחנו הפעלנו גם כהסתיים היום, יש לנו תגובות טובו

ילדים במסגרת בית פוסטר ונמצאת פה אסתר פיק, אני רואה אותה, איפה 

אסתר? זה המקום להודות לאסתר שהובילה את כל הקייטנות של הקיץ גם 

כאן לשביעות רצון מלאה של הורים ועל כך יישר כוח לאסתר ולצוות שלה, 

גני ילדים בעיר. אלה  110פעול מתוך גני ילדים המשיכו ל 98תמשיכו ככה. 

  הם הדברים. בבקשה המנכ"ל. 

  (מדברים יחד)

גני ילדים, נציב שם ממ"דים ובכל גני הילדים יהיו  15בוודאי, על פי התכנון   משה פדלון:

  ממ"דים. בכל גני הילדים ברחבי העיר יהיו מוגנים עם כל המשמעויות. 

  ני ילדים שמפעיל,לפני שהמנכ"ל, יש מחזור שני של ג  דובר:

  שני ושלישי. יהודה בן עזרא:

  יש שני ושלישי, יש מספיק אירועים והפעילות ענפה. תודה. בבקשה יהודה.  משה פדלון:

  

  העירייה מנכ"ל עדכוני -סעיף ג' 

א' אנחנו ערב טוב. כמה עדכונים שחשוב להעלות בישיבת מועצת עיר.  יהודה בן עזרא:

ראת הקונצרט הגדול שיתקיים ביום חמישי עובדים במרץ אגפי העירייה לק

נגנים על הבמה, מירי מסיקה, זמרי  70בפארק הרצליה עם .. ירושלים, 
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אלף צופים. חברי המועצה כמובן  12-אופרה. אנחנו צופים למעלה מ

מוזמנים והשנה בגלל שהתנהגתם יפה אז אישרו לכם מקומות לחברי 

ויהיה קונצרט יוצא מן הכלל, המועצה. אתם מוזמנים לבוא לראות, ליהנות 

יפה ומעניין. בעקבות הבנייה המסיבית המתוכננת בעיר וגידול האוכלוסייה 

. 2030הצפוי, אנו מכינים תוכנית אב לבניית שירותי חינוך וקהילה עד לשנת 

הכוונה להתאים את עצמנו לבנייה שאמורה להתרחש בכמה פעימות, גם 

שנים, על מנת שנתאים את  10בשנה שנתיים הקרובות אבל גם לאורך 

מוסדות החינוך והתרבות ובתי הספר וגני הילדים לגידול האוכלוסין. אנחנו 

נמצאים בביצוע של קרצוף וריבוד רחובות שבהם עבדו תאגיד מי הרצליה. 

הדברים נעשו במתואם. ידענו מתי הם מבצעים, ידענו מתי אנחנו נכנסים 

ע בודקים תחום מענה של כניסת אנחנו כרגומתי מקרצפים את הכבישים. 

סיבים אופטיים ברחבי העיר כתשתית לעיר חכמה, חיבור מוסדות חינוך 

עירוניים, בקרת רמזורים, תאורה חכמה, גם אפשרות, שכרגע אני לא יכול 

להיכנס לפרטים, אבל אנחנו במשא ומתן, גם אפשרות שגם כל בית אב יוכל 

נט שלהם אבל כרגע זה משא להתחבר לסיבים האופטיים בשירות האינטר

ומתן ואני לא יכול להיכנס לפרטים אבל אני אגיד את זה בזמן המתאים 

איך אנחנו  הולכים לבצע את זה. שיפור מערך מצלמות האבטחה, אגף 

המחשוב והתקשוב יחד עם אגף הביטחון עובדים על הנושא הזה ואנחנו 

והסלולארית על  יוצאים גם למכרזים חדשים לכל נושא הטלפוניה הקווית

מנת לשפר גם את השטח וגם להביא לחיסכון תפעולי. אתם יודעים, היום 

השוק פתוח, אפשר לנהל משא ומתן, אפשר להוציא מכרז ולהוזיל עלויות 

בצורה משמעותית. פעימה ראשונה כבר עשינו לפני חצי שנה, הורדנו כמעט 

משיכים בנושא אחוז את מחיר הטלפונים הסלולאריים ואנחנו עוד מ 30-ב

הזה. שדרוג דרכי ם ואיי תנועה ברחוב בן גוריון אבא אבן ושדרות ירושלים. 

שדרוג המרחב הציבורי, אנחנו מסיימים את גן רשל ונעבור לשכונות אחרות 

ואנחנו מסיימים כבר שדרוג מערכת השקיית העצים בעיר, השקיה 

ושא הזה. ממוחשבת במקום השקיה ידנית מיכלית. אנחנו עובדים על הנ
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למי שמודאג מה קורה באגף תנו"ס, אז אני רוצה להרגיע את כולם. אגף 

תנו"ס מנוהל על ידי מנכ"ל העירייה בשעות הפנאי שלו ואני חשוב יחסית 

הוא עושה עבודה לא רעה, כי יש צוות מצוין באגף תנו"ס שעומד בראש 

קי, יחידות, יש ראשי  יחידות של תרבות שזה שרה לב, ספורט שזה מי

אירועים שזאת מזל, מחול שזאת דסי, נוער וקהילה תפקיד שהיה וקיים 

שירי רפפורט, שכל חטאה שהיא הבת של ראש העיר אבל היא עובדת 

שנים, אחד העובדים  המצטיינים ביותר בעיר ואני  18בעירייה ח"י שנים. 

רוצה שכולם יירגעו, יש אגף מתפקד, יש מנהלי יחידות וכשנגמור את 

הארגוני שאנחנו ממש מסיימים בזמן הקרוב, עשינו שינוי, אני לא המבנה 

אוהב את המילה מהפכני אבל לא יוצא לי משהו אחר, אם מישהו יכול 

  לעזור לי במילה יותר, 

  (מדברים יחד)

אנחנו עושים שינוי משמעותי שיותאם לצורכי העיר במציאות המשתנה,  יהודה בן עזרא:

מסיבית, בכל אגפי העירייה, שהמטרה בגידול האוכלוסין, בבנייה ה

  המרכזית יעילות ושיפור השירות. תודה רבה. 

  גם הצעירים.    מאיה כץ:

  גם יחידת צעירים נמצאת בתנו"ס. נכון. יהודה בן עזרא:

  רק ברשותכם, אני רוצה לציין.   משה פדלון:

  גם תרבות יהודית נמצאת בתנו"ס. יהודה בן עזרא:

  ין,אני רוצה לצי  משה פדלון:

  גם כל העירייה בכלל נמצאת בתנו"ס. יהודה בן עזרא:

אנחנו כחודשיים מאז הקמת יחידת השיטור העירוני והאגף החדש, רבותיי   משה פדלון:

וגבירותיי, הצלחה בלתי רגילה. יש לנו הצלחות, אני מתכוון לפנות לשר 

לביטחון פנים להגדיל את תקני השוטרים ואנחנו נרצה לתת לתושבים מאה 

אחוז ביטחון. יש הצלחות ועל כך יישר כוח למנהל האגף החדש ולצוות שלו. 

תמשיכו, הכיוון הוא נכון ויש נראות ונוכחות של השיטור העירוני. זה 

  מוצלח. נכון לעכשיו יש הצלחה.
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אני רוצה גם רק להוסיף שהאגף עשה שני מבצעים של אופניים חשמליים   מאיה כץ:

ם במתן התראה ועוד מעט בועז ירחיב לנו וחולקו הרבה מאוד דו"חות ג

  כאן. בועז? 

לגבי המבצעים בתחום אכיפת אופניים ... קודם כל שמבחינת החקיקה   בועז:

אנחנו מאוד מאוד מוגבלים .. סמכות אכיפה, מה שכן אבל עשינו יחד עם 

תחנת גלילות, עם הרבה מאוד שיתוף פעולה שיש לנו איתם, אנחנו בעצם 

ה שמסביב לתנועה עם האופניים החשמליים, נושא של אוכפים את כל מ

קסדה, רכיבה על אופניים ודיבור בפלאפון. במבצע האחרון בעיר הרצליה, 

דו"חות עבירה. מאחר ומדובר בכלי רכב שבתנועה אז לכולם זה  50הוגשו 

אבל זה נעשה, הפעילות היא דו"חות של המשטרה, זה לא דו"חות עירוניים. 

  של השיטור העירוני יחד עם תחנת גלילות.פעילות משולבת  

  תודה.   משה פדלון:

  נמשיך ונעשה.   בועז: 

מה שראוי לציין מעבר ל... גם הוצאנו קמפיין ... וחשוב מאוד לשתף ..., סך   ירון עולמי: 

הכול התלונות הן כלפיו ודווקא הוא רוצה לקחת אחריות ולמנוע תופעות 

  של,

  ילדים שראיתם במועצה הקודמת.גם פרלמנט ה איה פרישקולניק: 

  (מדברים יחד)

נושא של שתייה אלכוהול, מסיירים בגנים הציבוריים, בפארקים ומזהים   משה פדלון:

את הילדים, שופכים את האלכוהול, מזהירים אותם. נעשית באמת פעילות 

  ברוכה. תמשיכו. 

  

  יםר"תב -סעיף ד' 

הקמת בית אומנות, חברה לפיתוח  - 1מספר  ר"תבים. ר"תבאנחנו עוברים ל  דידי מור:

פ ברחוב הדקל. "חנייה ושצ – 2 ר"תבהרצליה. שאלות? פה אחד, תודה. 

הערות? תודה. פיתוח רחוב צה"ל, תודה. פיתוח רחוב העצמאות, קטע בן 

  גוריון, תכנון. הערות? תודה. 
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  (מדברים יחד)

  ה אחד, תודה. הקמת גינות בית ספריות וקהילתיות. האם יש הערות? פ  דידי מור:

  

 מתחם גליל ים -אישור מועצה להתקנת צנרת תיעול -' יזסעיף 

מתחם גליל ים. האם יש הערות? פה אחד, תודה. מבנה ציבור רשות במתחם   דידי מור:

  גליל ים. תודה רבה. הצעה לשינוי ..

  דידי?  יהודה בן עזרא:

  כן.  דידי מור:

  לשחרר את מהנדס העיר.תעלה את סעיף טז', אני רוצה  יהודה בן עזרא:

  א'. 15בסדר, או קיי. אני .. את הנושא של ההכרזה על .. מספר   דידי מור:

  רגע, רגע, איה פרישקולניק: 

  . 7סעיף טז', עמוד   דידי מור:

  מה המשמעות?   דובר:

  רגע, שנייה. הכול המהנדס יסביר, בבקשה.  דידי מור:

שים ... את המתחם הראשון ... מדובר בשני סעיפים שהיום אנחנו מבק  מייק סקה: 

, אנחנו 4יחידות דיור במסגרת ...., על מנת שנוכל .. טופס  690ובקרוב עד 

א' כתנאי שנוכל 15חייבים להניח את הצנרת .. מי גשם ולהכריז על ... מספר 

  כאן לגבות את היטלי הניקוז. היום אנחנו מבקשים ...

  כלומר גם טז' וגם יז' אתה מדבר.  דובר:

  כן.   סקה:  מייק

  כן.  דובר:

בסעיף טז' מוגדרים ... ורחובות וכדומה ובסעיף יז' מפורשים כל הגושים   דידי מור:

והחלקות שנכנסים בתחומו של האגם החדש. האם יש הערות? תודה רבה. 

  או קיי, סיימנו את טז', הקדמנו אותו. פה אחד. 

  (מדברים יחד)

  

  שינויים  –ותוספות (מילואים)  סעיף)הצעת שינויים (העברות מסעיף ל -' הסעיף 
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  הוראות ושינויים, אדוני הגזבר בבקשה.   דידי מור:

טוב, מונחים בפניכם הצעת השינויים העברות מסעיפים לסעיפים ותוספות  ח זריהן גולן:"רו

שינויים ז', זה מורכב מהמון סעיפים, בעיקר אגב נושאי חינוך אבל לא רק. 

 1.623ש עלייה הן בהכנסות והן בהוצאות של בסך הכול מבחינה תקציבית י

מיליון שקל לתקציב  825.966מיליון שקל. זאת אומרת מתקציב כולל של 

  מיליון שקל. אם יש שאלות, אני אשמח לענות.  827.599כולל של 

  לי יש שאלת תם. תקציב תלמידי החינוך ...  ליאת תימור: 

  כן.  ח זריהן גולן:"רו

  (מדברים יחד)

  מה הבעיה עם זה?   ן:משה פדלו

לא, אני רוצה להבין את הסעיף הזה. לא ראיתי בחינוך חילוני שום סבסוד.  ליאת תימור: 

  אני מסתכלת. 

סבסוד התלמידים הדתיים זה תלמידים שההחלטה שהתקבלה כבר מזה  יהודה בן עזרא:

שנים רבות, תלמידים שלומדים במסגרות דתיות מחוץ לעיר, בתי ספר שהם 

אוד. החילוניים יש להם את כל מה שהם צריכים לקבל פה יקרים מ

  בהרצליה. 

  (מדברים יחד)

  אל תיכנסו, אני מסביר.  יהודה בן עזרא:

  תן למנכ"ל בבקשה.   משה פדלון:

  אלפים שקל בשנה.  5להם משלמים מעל   טובה רפאל:

  כן. זה הסבסוד שהם מקבלים. יהודה בן עזרא:

  ה הרצליה. אין לנו תיכון לבנות. קחו לדוגמה את אולפנ  משה פדלון:

  שקל, נכון. 1,750-נכון, זה עלה ל יהודה בן עזרא:

תלמידים שאין להם פיתרון בעיר, שולחים אותם מחוץ לעיר, אז זה    ליאת תימור: 

  הסבסוד.

אנחנו אז למסגרות חינוך מחוץ לעיר או צביה, שבנות לומדות בצביה,  יהודה בן עזרא:

טובה אמרה והיא צודקת, בקדנציה שטובה הייתה נותנים, המחיר כמו ש
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  . 1,750ועכשיו זה  1,500סגנית ראש העיר, מתי זה היה? זה היה 

  הערות נוספות? לא. או קיי.  משה פדלון:

  פה אחד, תודה רבה. הגזבר אתה בשוונג, אז תמשיך.  דידי מור:

  

   31.03.2015ם שהסתיים ביו 2015חות כספיים לרבעון הראשון של שנת "דו –' וסעיף 

מה שתגיד. טוב, עכשיו זה הדו"חות הכספיים לרבעון הראשון של שנת  ח זריהן גולן:"רו

. כמו שאתם כבר בטח יודעים, כשמדובר על הרבעון הראשון אז זה 2015

בעצם עם נתונים חסרים מכיוון שהגיע בשתי פעימות אז זה קצת ככה 

ביל שנה קודמת, אז מבלבל, אבל אם אנחנו משווים את זה לרבעון מק

אפשר לקבל תמונה או לקבל מושג מה קורה באופן יחסי כמובן. כמו 

שאפשר לראות העירייה סיימה את הרבעון הראשון עם הוצאות שוטפות 

מיליון שקל וסך ההכנסות בתקציב הרגיל נמוך  191בתקציב הרגיל בסך 

. ברבעון אחוז 5מיליון שקל המהווה גירעון של  9מסך ההוצאות בסכום של 

אחוז, אני חוזר  6מקביל שנה קודמת רשום לכם אבל אז היווה גירעון של 

סימטריה ובגלל זה יש פה גירעון אבל לפחות -שוב על העובדה שיש פה אה

כמו שאנחנו מנתחים את הנתונים נכון להיום, לעירייה לא צפוי להיות 

ון שקל, מילי 147מסתכמות לכדי גירעון בסוף השנה. ההכנסות העצמיות 

אחוז.  76מיליון שקל, היווה  134אחוז. רבעון מקביל שנה קודמת  7מהוות 

מיליון,  74אחוז. רבעון מקביל אשתקד  42מיליון שקל,  81הוצאות השכר 

אחוז. רבעון מקביל  5מיליון שקל,  10אחוז בהתאמה. פירעון מלוות  42

אחוז.  18קל, מיליון ש 147אחוז. עומס מלוות  6מיליון שקל,  10אשתקד 

העודף המצטבר לסוף אחוז.  21מיליון שקל,  167רבעון מקביל אשתקד 

אחוז מהתקציב. רבעון מקביל  0.2מיליון שקל, מהווה  2-הרבעון עומד על כ

אחוז מהתקציב. יש פה גם נתונים לגבי היתרה  0.3מיליון שהיוו  2אשתקד 

ז אנחנו נשתדל בקרנות המתוקצבות. אם יש שאלות ספציפיות על הדו"ח א

  לענות גם עליהן. 

  המרכז הקהילתי,   דידי מור:
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  שנייה, תעשה הצבעה.  משה פדלון:

  עכשיו?   דידי מור:

  לא, לא, זה רק דיווח.  ח זריהן גולן:"רו

תודה לגזבר ולצוות שלו שעושה את העבודה. ראוי לציין את הירידה בעומס   משה פדלון:

ך שאנחנו כל הזמן במגמת ירידה. הנלוות, זה אומר שלא לקחנו הלוואות כ

  יישר כוח  לך ולצוות.

  תודה רבה.  ח זריהן גולן:"רו

  בבקשה דידי.  משה פדלון:

  

מרכז קהילתי לספורט, תרבות ונופש  – 31.12.2014דו"חות כספיים ליום  -סעיף ז' 

  רצליה ה

ישמעו  ... היועצת המשפטית אזכן, המרכז הקהילתי לחוף ונופש הרצליה. ..   דידי מור:

  אתך גם בהקלטה. 

  ערב טוב לכולם. ח אבנר וקסלבאום: "רו

  ערב טוב.   דובר:

אני מתכבד להציג את הדו"ח הכספי של המרכז הקהילתי לשנת  ח אבנר וקסלבאום: "רו

  קרה אירוע,  2014. בשנת 2014

  מה שמך?   דובר:

נתיב  שמי רואה חשבון אבנר וקסלבאום, שותפות אייזור ח אבנר וקסלבאום: "רו

קרה איזה אירוע יוצא דופן במבנה שצמוד  2014בשנת וקסלבאום מרמת גן. 

למרכז הכושר. היה חשש של איזה קריסה של תקרה מסוימת, עקב 

כתוצאה מכך הבריכה נפתחה באיחור רב בהשוואה לפתיחה רגילה של 

העונה, היא נפתחה בסוף יוני והיא נסגרה בסוף אוגוסט וכתוצאה מכך יש 

כאשר כל הפרמטרים וכל הנתונים  2014עה על הדו"ח הכספי של לזה השפ

. כלומר כל ההכנסות ללא יוצא מן 2013מצביעים על ירידה בהשוואה לשנת 

, 2015אלף שקל בשנת  715-ל 2013מיליון שקל בשנת  1.116-הכלל ירדו מ

זה היה רק שני חודשי פעילות בלבד. גם  2014כאשר שוב אני מדגיש, בשנת 
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צאות במקביל, גם הוצאות ההפעלה והוצאות ההנהלה וכלליות גם כל ההו

אלף שקל וכתוצאה מכך החברה, המרכז  975-מיליון שקל ל 1.200-ירדו מ

 77אלף שקל בהשוואה לגירעון של  265בגירעון של  2014-הקהילתי סיים ב

 132אלף שקל בתקופה מקבילה. בסוף שנת הכספים היו בקומת המרכז 

אלף שקל בשנה קודמת. במהלך השנה נעשו  290-ואה לאלף שקל, בהשו

אלף שקל, מול זה היו התחייבויות  129השקעות במבנה בסדר גודל של 

אלף  155-אלף שקל וכמו כן יש יתרת חוב לעירייה של כ 104שוטפות של 

ואם יש שאלות, אני  2014שקל. זו למעשה תמונת הדו"ח הכספי לשנת 

  אשמח לענות. 

לציין שזה החודשיים של המלחמה. חודשיים של המלחמה שהמנויים  רק  משה פדלון:

  לא הגיעו וזה היה החודשיים הכי חשובים. 

אשמח עוד לציין שהשנה הבריכה נפתחה בזמנה וגם התקופה  ח אבנר וקסלבאום: "רו

תהייה הרבה יותר ארוכה. מוקדם מהרגיל וגם תתארך. אנחנו מקווים שזה 

  . 2015יקבל ביטוי בתקציב של 

כמה הערות. הערה אחת לגבי כמובן המלחמה והאירוע הזה, אנחנו בקשר    ליאת תימור: 

עם לאה ועם המחלקה המשפטית, מאחר והתארכו השיפוצים מעבר למה 

שהוערך בתחילה, יש לכך עול כבד על הבריכה, כולל תביעה כספית .. כולל 

שיפוצים שוכר שלא שילם כחצי שנה את שכר הדירה בטענה שהוא תחת 

והוא לא צריך לשלם. כרגע זה נמצא בבוררות משפטית והפעלת ביטוח וכו'. 

למרות שהיה ניסיון להגיע לגישור אבל הוא יש לו איזה חלומות נשגבים 

שאני רק נכנסתי לדירקטוריון בתחילת מאי כשזה ברגע הזה. אני מציינת 

 2013-להיה בסוף והעונה נפתחה מוקדם מהרגיל. יש לציין שבהשוואה 

, זה בהחלט מראה על איזו התאוששות. יש 2013-אנחנו במצב טוב השנה מ

לנו עוד עניינים עם העירייה לגבי מי צריך לשלם את המים אבל את זה 

נשאיר. אני מקווה שהבריכה הזאת תהייה בריכה מקורה שתשרת את כולם 

יר כל השנה ומי מכם .. זאת אחת הבריכות, לא, זאת הבריכה הכי יפה בע

  הרצליה. 
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  (מדברים יחד)

יומיים עוד יום בבריכה לציבור התורני מאם אפשר מילה טובה. קודם כל ...   אלעד צדיקוב:

  עשו את הקירוי אז אין בעיה של הפרדה.  שלושה ימים וגם עכשיול

  כל הזמן אתם בראש שלי.  ליאת תימור: 

  .. את ההפרדה, בעזרת השם.    אלעד צדיקוב:

  חה, הוא יודע שאני דאגתי להם, נכון? אני מבקשת. סלי  ליאת תימור: 

  (מדברים יחד)

תודה לליאת שמובילה את המרכז, תודה לרואה החשבון וכמובן לאייל   משה פדלון:

  מנהל הבריכה. תודה. 

  (מדברים יחד)

  

   )ע"ר(עמותת בית פוסטר  –31.12.2014חות כספיים ליום "דו –סעיף ח' 

  דו"חות כספיים, בבקשה. עמותת בית פוסטר,   דידי מור:

הדו"ח ערב טוב. אני משה מועלם רואה החשבון של עמותת בית פוסטר.  ח משה מועלם:"רו

מיליון  38מיליון שקל לעומת   41.6-, המחזור הסתכם ב2014הכספי לשנת 

שקל בשנה קודמת, יש פה גידול. הדבר הבולט ביותר ... בשורה רביעית 

יועדת של הרשות, זאת אומרת התמיכה , ההקצבה הלא מ5מלמעלה בעמוד 

מיליון שקל, די דומה לתמיכה  2.200הכללית שהרשות נותנת הייתה 

שניתנה בשנה שעברה, אבל הדבר המעניין שהתמיכה יחסית לכלל הפעילות 

אחוז מהתקציב, זאת אומרת על כל שקל שהעירייה  5שנעשית היא בערך 

זה יחס מאוד גבוה. זאת  שקלים. 20נותנת, כי מקבלת פעילות של בערך 

 80-90-אומרת זה אחד היחסים, זה אולי היחס הגבוה ביותר שאני רואה מ

דו"חות מהסוג הזה שאנחנו עושים. זאת אומרת יש פה תמורה לכסף. 

אחוז משנה  10מיליון שקל, יש פה גידול של בערך  39ההוצאות לפעילות 

אחוז  10-ע, הגידול בקודמת כמו הגידול בהכנסות. הגידול בהכנסות פה נב

מיליון שקל זה נבע מגבייה  38מיליון שקל לכמעט  34.4-בהכנסות מ

ממשפטים ולא מתמיכה שזה התקבל מהעירייה. הוצאות המנהלה שלנו 
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 1.978מיליון שקל ועכשיו  1.900כמעט לא השתנו משנה קודמת שהיה 

צאות בואו נגיד שאם הומיליון שקל. אלה הוצאות מנהלה מאוד נמוכות. 

זה היה עובר את רשם העמותות עם .., תוצאות מימון  3המינהלה היו גם פי 

שרשומות הן לא בדיוק הוצאות מימון, זה יותר עמלות ויזה וישראכרט, זה 

יותר עמלות ויזה וישראכרט על מה שאנחנו גובים אז כך שאין לנו הוצאות 

לפיצויים, עמוד מימון ענקיות. נתון נוסף שכדאי להסתכל עליו זה העתודה 

מיליון שקלים התחייבות לפיצויים, אם היו מפטרים את כל  8, מתוך 4

אלף שקלים לא מכוסים בקופות  100רק  2014לדצמבר  31-העובדים ב

מיליון שקל פתוח בנושא הזה  2הפיצויים, זאת אומרת זה גם כן יחס חריג. 

יציבות של זה גם כן היה נראה יפה מאוד. בסך הכול הדו"ח ממשיך את ה

  השנים הקודמות. אם יש שאלות. 

אחוזים, הישג בלתי  10עד  8, 10הדו"ח מצביע על ... את התוצאות גידול של   משה פדלון:

  רגיל. זה אומר שהמקום,

  משגשג. ח משה מועלם:"רו

  משגשג.  משה פדלון:

  נכון. ח משה מועלם:"רו

פוסטר, לאסתר פיק, זה המקום באמת, שוב להודות למובילה את בית   משה פדלון:

  תמשיכו עם הכיוון הנכון. הדו"ח מצוין ותודה לרואה חשבון מועלם. 

  תודה לכם.  ח משה מועלם:"רו

אני רוצה להגיד ... על הסיוע והעזרה של הגברת אסתר פיק ... ביושר    משה ועקנין:

השנה זכינו, היה שם טקס זיכרון לחללי צה"ל, היה  ובנאמנות. יש פה ...

ים ובמיוחד מרגש בבית פוסטר עצמו ... אני מקווה להמשך טקס מרש

שיתוף פעולה פורה ומוצלח עם ... עבודת קודש והישג למען הקהילה עם 

  שיתוף פעולה מלא .. תודה רבה. 

  תודה.   משה פדלון:

  

  ועדת שמות  -סעיף ט' 
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ת אנחנו ניגשים לפרק של ועדת שמות. כל ההמלצות שרשות כאן הן המלצו  דידי מור:

להחלטה על ידי ועדת השמות ומועצת העיר מחליטה לאשר את ההמלצות 

  או לקבל המלצה שלילית או חיובית וכו'. הנצחת שמם של מרים ..., 

תרשה לי שאלה מקדימה אדוני. דומני שרשמתם שפרוטוקול ועד שמות   יוסף לונדון:

  הועבר לידיעת חברי המועצה. פרוטוקול כזה אלי לא הגיע. 

אולי תראה לי איפה זה רשום. כן, מצ"ב פרוטוקול הוועדה .., לא הייתה   :דידי מור

  כוונה כזאת ואני לא יודע איך זה הגיע.

  לא, לא, אני לא, אין לי ספק שלא,   יוסף לונדון:

  אז אני מקבל כי זה אחד לכמה כמעט.  דידי מור:

שומת הלב שזה אדוני, לא שמעת ממני על כוונת לדון אלא רק להסב את ת  יוסף לונדון:

  נושא לתשומת ליבך, היה ראוי להביא את הפרוטוקול. 

  (מדברים יחד)

בסדר גמור. מחליטים פה אחד על הנצחת מרים ויוסף ... באופן שתחליט   דידי מור:

  עליו ההנהלה. יש שאלות, הערות? 

  פה אחד.  דובר:

בת פה אחד, תודה רבה. רחוב על שם ברכה צפירה, הייתה כאן תוש  דידי מור:

להחליף את השם וכו'. הוועדה דחתה את הבקשה שלה. שביקשה לבטל, 

האם יש הערות, שאלות? תודה רבה. הרב עובדיה יוסף, הערות, שאלות? פה 

  אחד, תודה. הנצחת שמו של שמאל בירני, היה מנהל אגף החינוך. 

  אגף תרבות נוער וספורט. יהודה בן עזרא:

  תרבות נוער וספורט.   דידי מור:

  .. עם מרכז אפולוניה?   ר:דוב

  לא, זה ייקרא מרכז אפולוניה על שם.   משה פדלון:

  על שם. יהודה בן עזרא:

  או קיי, בסדר.   דובר:

  או קיי.   דידי מור:

שנה יקבל מבנה  30רק דבר אחד, מקום כזה יפה שמנהל אגף תנו"ס, בעוד   דובר: 
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  יותר יפה. 

  בית כנסת על שמו.   ליאת תימור: 

  כנסת אני רוצה על שמו.  בית  דובר: 

  כן.   משה פדלון:

  הכותל החדש.   ליאת תימור: 

  דרך על שם אריאל שרון.   דידי מור:

  אני מבקש לציין שאני נמנע בסעיף הזה.   יוסף לונדון:

  או קיי.   משה פדלון:

  (מדברים יחד)

  לא, לא, הוא נמנע, על אריאל שרון הוא נמנע, זה בסדר.   משה פדלון:

  ה אחד למעט מר לונדון שנמנע.פ  דידי מור:

  זה לא פה אחד.   דובר:

  זה למעט.   משה פדלון:

יש כאן רעיון להנצחה הקיבוצית של ציוני לוב. הדברים פה ברורים. האם   דידי מור:

פה אחד, תודה. מבצע מוקד. הוועדה דחתה בקשה יש שאלות בנושא? 

  להנציח מבצע צה"לי, מרהיב אומנם. 

  (מדברים יחד)

ודם כל אני מצטרף ... יש הרי מבצעים אבל לא הרבה מבצעים ... ואני ק  דובר:

חושב דווקא הרעיון שהוא הציע ... הוא היה מוצלח ביותר ... אולי הכי 

גדולים של חיל האוויר אי פעם, שבעצם ביצע ... ועשה, אתם יודעים, את ה.. 

י עם חילות האוויר .. במכה אחת .. המלחמה. אני אישית חושב ורצית

לשאול כי אני לא, כמו שבאמת מר לונדון אמר אין כאן את פרוטוקול 

הוועדה, האם ההתנגדות להצעה היא בגלל שהוא ביקש להכניס .. או 

  התנגדות ....

  לא, לא, לא,  משה פדלון:

  .. כל הבקשות.  דידי מור:

  (מדברים יחד)
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  הוא ביקש את הכיכר.   משה פדלון:

  ת שם הרחוב ...כתוב שאין לשנות א  ירון עולמי: 

  וגם כתוב שהתקיימו עשרות מבצעים ...  דידי מור:

  המבצע של חיל האוויר לחיסול הכור באיראן. איזה יותר חשוב?   טובה רפאל:

  מה עם אנטבה?   דובר:

  למשל, או אנטבה? אני לא יודעת. אין לזה סוף כשמתחילים.  טובה רפאל:

  (מדברים יחד)

שר רק לדבר? כמו שלפני רגע הצענו שמדובר .. של יהודי לפני רגע הצגנו, אפ  ירון עולמי: 

  לוב, אני חושב שדווקא בכביש הזה, 

  לא הצענו שמות אנשים. זה יהיה שם קיבוצי.  דידי מור:

כן, אבל ... אני מציע, יש הרי בכביש הזה, וממש בפנייה ימינה לכיוון ...   ירון עולמי: 

ו לקרוא לה מוקד או כיכר קטנה ולדעתי אפשר כן את הכיכר הזאת א

 לקרוא לה כיכר מבצעי חיל האוויר ולהוסיף שם כמה מבצעים כולל מוקד

  ... וכולל אנטבה, ולעשות שם כמה דברים ביחד, 

  (מדברים יחד)

יש לי הצעה בשבילך. תיקח את ליברזון, תקרא לבית שלו בית מוקד, מבצע   דובר:

  מוקד. 

  לעניין.  ההצעה שלך צינית ו.. וזה לא  ירון עולמי: 

  למה?   דובר:

  אני לא מקבל אותה.   ירון עולמי: 

  בואו תעלה את ההצעה שלך לוועדת השמות ונדון.  משה פדלון:

כאן אנחנו יכולים לשנות את ההחלטה של ועדת השמות, לכן הבאתם את   ירון עולמי: 

  זה לכאן. 

  לא, לא, אתה לא יכול לשנות את זה.   משה פדלון:

  ליץ לנו ואנחנו דנים... להמ  ירון עולמי: 

  ירון, ירון ברשותך, ירון,   משה פדלון:

  כן?  ירון עולמי: 
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תעלה את ההצעה שלך על הכתב, תביא את זה ליושב ראש הוועדה ונדון   משה פדלון:

  בהצעה שלך.

בהצעה הזאת דנו. הרעיון הוא האם יש מישהו שמתנגד למה שהוועדה   ליאת תימור: 

  החליטה או לא. 

  )(מדברים יחד

  הדיון על השם הוא בוועדה.   ליאת תימור: 

  ירון, ההצעה שלך תידון בוועדה.   משה פדלון:

לא, אני שואל את המועצה. האם אתם מוכנים להסיר כרגע את ההחלטה   ירון עולמי: 

  הזאת,

  לא, זאת החלטה לקבל אותה.   ליאת תימור: 

  מה?   ירון עולמי: 

  תה את ההצעה של הוועדה. אני הייתי מבקשת שנקבל או  ליאת תימור: 

  ירון, אתה יכול להגיש הצעה חדשה.   דובר:

  (מדברים יחד)

בואו נסכם ככה. אנחנו נקיים הצבעה על ההחלטה הזאת. ככל שתבקש לדון   דידי מור:

באיזושהי הנצחה קיבוצית על מבצעי  חיל האוויר דווקא ולא של אחרים, 

  י נגד? אחד נגד. ידונו בה. מי בעד ההצעה כמו שהיא? או קיי, מ

  שניים.  משה פדלון:

  שניים, אתה נמנע יריב?   דידי מור:

  מתנגד.   יריב פישר:

  או קיי, הנושא הבא ..., יש הערות? מתנגד, סליחה.   דידי מור:

  קודם כל שאלה. ....   אלעד צדיקוב:

  (מדברים יחד)

  הוא קשור לקהילה באיזושהי צורה?   אלעד צדיקוב:

  כן.   משה פדלון:

אז  איפה הוא עתיד לקום? כי אנחנו מדברים כרגע על הקמה של בית כנסת.  כץ: מאיה

  אי אפשר עוד להחליט שמצמידים שם לבית כנסת גם ...
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  (מדברים יחד)

  למה שהקהילה עצמה לא תחליט,   אלעד צדיקוב:

  .. שהיא מקבלת עם העירייה?   טובה רפאל:

  כן.   מאיה כץ:

  ל להגיד לו משהו בעניין? אז למה העירייה לא תוכ  טובה רפאל:

  (מדברים יחד)

  למה לבוא בגישה של לקבוע למישהו?   אלעד צדיקוב:

  אתה מהקהילה שלהם?   טובה רפאל:

לא, אני לא יודע בכלל מה זה בית הכנסת הקהילתי הזה. זה לא לעניין. היה   אלעד צדיקוב:

ותנים עולה בדעתך, היה עולה בדעתך שהיו מקימים מרכז ליוצאי לוב והיו נ

  שם של מישהו שלא קשור בקהילה? צריך להיות איזשהו קשר. 

  (מדברים יחד)

אני שאלתי, אז אמרו לי בזמן שאתם דיברתם, אמרו לי שזה מישהו   אלעד צדיקוב:

  מקהילה. 

  יש לנו כיכר ניו יורק בהרצליה?   דובר:

  יש.   דובר:

  אבל לטרמינל הוא לא טוב בניו יורק.   ליאת תימור: 

או קיי, פה אחד? פה אחד. כיכר על שם השוטר. הייתה פנייה והפנייה   :דידי מור

  והוועדה ממליצה לדחות את הפנייה. יש שאלות? 

  כן, לי יש שאלה. אם מישהו יוכל להאיר את עיניי מדובר הפנייה נדחתה?   יוסף לונדון:

  לא מנימוקים מיוחדים.  דידי מור:

  יטימית וראויה. מכיוון שזה נראה לי בקשה לג  יוסף לונדון:

  .. בתקופה של ...  משה פדלון:

  אני מבין.  יוסף לונדון:

אז בוא ניתן לעסק להירגע ועוד מספר חודשים נעלה את זה שוב כשהכול   משה פדלון:

  יירגע. 

  (מדברים יחד)
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  ביקשנו לדחות את זה במספר חודשים.  משה פדלון:

  ה מחדש או שזה בסדר היום?האם יש צורך ביוזמה להעלות את הנושא הז  יוסף לונדון:

  אנחנו נעלה את זה מחדש. אני כיושב ראש אעלה את זה מחדש.  משה פדלון:

  אדוני תודה רבה לך.   יוסף לונדון:

  הניצבים וכל הפרשיות, זה לא היה,   משה פדלון:

  ההסבר שלך ברור לי אדוני, תודה, ואני אשמח אם זה יעלה לדיון מחדש.   יוסף לונדון:

  כן, יעלה.  משה פדלון:

  כן. פה אחד? תודה רבה.   דידי מור:

אבל אני הבנתי, סליחה, שהעניין היה דווקא משהו שהוא כללי, זאת אומרת   ליאת תימור: 

  יש שוטרים, כבאים, מורות, גננות, על מנת שזה,

  מנכ"לים, גזברים.   יהודה בן עזרא:

  זה היה בישיבה.  דידי מור:

ני, אבל אני זוכרת את העניין הכללי שדנו במקום זה אני לא הייתי ולכן א  ליאת תימור: 

  שאנחנו נזהרים מדברים .. כי הם מזמינים.

  (מדברים יחד)

  .. יש הערות? פה אחד.  דידי מור:

  יש לי שאלה.   ירון עולמי: 

  כן.  דידי מור:

אני .. וזה גם כתוב כאן, אני זוכר שזה כבר עלה פעמיים, ואני שואל את   ירון עולמי: 

זה כנראה אנשים שבאמת חשוב להם, אחרת לא היו מעלים את עצמי, 

הדבר הזה. יכול להיות שהפספוס כאן הוא עצם הבקשה הגדולה מדי 

מבחינת ה..., אולי אפשר להציע להם משהו בתור, אגב, אם כבר דיברנו על 

...  

  מי האנשים? אפשר לדעת מי האנשים?   דובר:

  (מדברים יחד)

  מי האנשים?   דובר:

  אבל בשביל זה יש את הוועדה.   דובר:
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  זה לא צורף לחומר.   טובה:

  לא, זה צורף לוועדה.   דידי מור:

  בסדר, אולי בתוך,   דובר:

  (מדברים יחד)

  אתה תקבל את החומר בישיבה הבאה.  משה פדלון:

  לא, אני אקבל את החומר בישיבה, שיהיה משהו ב...  דובר:

  ישיבה הבאה עם החומר.אני אביא את כל הסעיף הזה מחדש ל  דידי מור:

  שנייה, אני רוצה להגיד משהו. אני חושב,   דובר:

  (מדברים יחד)

  אולי הוא קשור לשואה, מה זה אולי?   דובר:

  לא אולי, הם  יודעים בוודאות אבל יש לי להציע.   ירון עולמי: 

  מי זה האנשים האלה?   דובר:

עדה. אני גם חושב ... אבל אני שנייה, אני לא בא לסתור כאן את החלטת הוו  ירון עולמי: 

  חושב שבמסגרת ... 

  אם זה קשור לשואה.  דובר:

אם, מציע ראש העיר בהסכמתו להוריד את כל -אבל חבל לדבר אם  מאיה כץ:

    הסעיפים כרגע מסדר היום. 

  לא, רק את הסעיף הזה.  משה פדלון:

  לא, לא, לא.   דובר:

  (מדברים יחד)

  אין פה משחק הניחושים. כולם הבינו במה מדובר.   מאיה כץ:

  אנחנו מעבירים לישיבה הבאה?  10אז רק את סעיף   דובר:

  כן.   דידי מור:

  אז בואו נסיר אותו ונחליט בישיבה הבאה.   דובר:

  .10רק את סעיף   יהודה בן עזרא:

  בסדר?  דובר:

  או קיי.   מאיה כץ:
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  מאיה הוסכם.  יהודה בן עזרא:

  אני מבקש, סליחה.  יוסף לונדון:

  בבקשה יוסי.  דלון:משה פ

. אני לא חושב שעצם העובדה שאדם חוזר 10הערה אחת לגבי סעיף   יוסף לונדון:

ומתעקש וחוזר שוב ושוב לוועדת השמות, זה צריך להיות אינדיקציה 

לשינוי החלטה. ההחלטה צריכה להיות עניינית ולא פונקציה של רמת 

  הפנייה  לוועדה.

  אמת.  דובר:

  יבות, את כל החומר ואת כל הרקע. נביא את הס  משה פדלון:

  (מדברים יחד)

הנצחה ליצחק רבין. האם יש הערות? ההחלטה כאן הייתה משום שהוא   דידי מור:

נמצא כבר בצורה מאוד מכובדת ברחבי העיר ולא מצאו מקום להרחבה 

  נוספת. יש הערות? פה אחד. 

   יש את פארק רבין, יש את גשר רבין. זה מעל ומעבר.  משה פדלון:

  (מדברים יחד)

הוא ביקש הנצחה נוספת. אמרנו, הוועדה קבעה שלא. יש לו שלוש הנצחות   משה פדלון:

  מרכזיות, זה מעל ומעבר. 

  

   26טעות בסכום בפרוטוקול  -תמיכות -' יסעיף 

בסבב האישורים הקודם בתמיכות נפלה טעות, הנושא הבא הוא תמיכות.   דידי מור:

אלף שקל נדמה לי ... איזה  50ום שם איזה רשמו שם סכום לא נכון. .. רש

  עמותה זו הייתה? 

  (מדברים יחד)

 63אני מסכים איתך שנשמטה כאן שורת הסבר, ואני אומר לך ... רשמו   דידי מור:

אלף, אז אני מביא את זה למועצה  50אלף שקלים והיה צריך להיות כתוב 

  שתדעו שתוקן הסכום, זה הכול, או קיי? 

  כן.  משה פדלון:
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  יש הערות? מישהו נגד?   דידי מור:

  לא.  משה פדלון:

  כולם בעד. אתה רוצה שנעלה את כל התמיכות עכשיו או בסוף הישיבה?   דידי מור:

  בסוף הישיבה.   משה פדלון:

  או קיי.   דידי מור:

  

החברה למרכזיים קהילתיים הרצליה (חברה  -אישור הקמת חברה עירונית -' יאסעיף 

 מ ואישור התקנוןלתועלת הציבור) בע"

  ה,הקמת חברה עירונית למרכזים קהילתיים. המדובר בה בכינוס של כל   דידי מור:

  דילגת על התמיכות?   דובר:

  לא, זה יהיה בסוף, בסוף. בסוף הישיבה.  דידי מור:

  תן לעורך דין אברמן.  יהודה בן עזרא:

  עורך דין אברמן בבקשה.   דידי מור:

יש קבוצה של מרכזים שיש .., המרכזים פועלים על ידי  .. בהרצליה כיום  עו"ד אברמן:

שני תאגידים. תאגיד .. בית פוסטר והתאגיד האחר זה חברה ..., מה 

שבעצם אנחנו מבקשים לעשות זה להקים חברה עירונית בבעלות מלאה של 

את כל הפעילות הקהילתית והפעילות ... אנחנו מבקשים העירייה, ... 

ם. הטעם הראשון הוא שיפור השירות לתושב. לעשות את זה משני טעמי

שלתושבים תהייה .. תהייה חברה אחת ... יודעים להיכנס לאתר ... 

שפועלים בנפרד ומשתפים בנפרד, בעצם שתהייה כתובת אחת לתושב. מצד 

העירייה יהיה ניתוב משאבים יותר נכון, ראיה מערכתית יותר נכונה, ראיה 

.. הקהילתית ולא שלושה גופים שונים.  עירונית כולל של תחום הפעילות

התאגיד העירוני הוא שלפני הוראות משרד הפנים לא ניתן היום לתקצב 

עמותות פרטיות. בעצם ... עמותה פרטית ..., בניגוד לתאגיד עירוני שכמובן 

.., אז המטרה השנייה היא הסדרה. תקנון החברה צורף, ציינתי גם מכתב 

ן גובש כמובן עם הצוות המקצועי של העירייה נלווה, אני רק אומר שהתקנו

וגם קיבל את אישור משרד הפנים כתקנות כשיש, בעצם הוטמעו בו .. מכוח 
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הדין שרלוונטיות לתאגידים עירוניים, הטמענו את הסעיפים האלה בתוך 

התקנון ומשרד הפנים נתן אישור מקודם, כלומר כשאתם תאשרו אותו הוא 

אה תקנונית אחת שאני רק אתייחס אליה זה מקובל על משרד הפנים. הור

מבנה הדירקטוריון. כמו כ לחברה עירונית שליש ושליש, שליש נציגי 

העירייה מטעם חברי המועצה, שליש נציגי העירייה מטעם צוות העובדים 

ושליש נציגי ציבור. אני מדגיש שהשם הנכון הוא נציגי עירייה מטעם 

רייה .. לעירייה. בנוסף למבנה הרגיל, הציבור כי גם הציבור מייצג את העי

הוספנו נציג אחד של החברה למתנ"סים, זה .. שמתקיים שיתוף פעולה עם 

החברה למתנ"סים שאנחנו מבקשים להמשיך לקיים אותו. יש הסכמה גם 

מצידם שככה זה המתכונת תמשיך ויש הסכם שכרגע הוא מגבש לגבי, 

  שמשקף את אותה פעילות שהייתה פה. 

  ים יחד)(מדבר

  חל"צ, החברה לתועלת הציבור.   טובה רפאל:

  והחברה לתרבות ואומנות.   ליאת תימור: 

  .. לקבל דירקטור נוסף.   עו"ד אברמן:

  (מדברים יחד)

  החברה לתועלת הציבור,   עופרה בל:

  היא כמו עמותה.   טובה רפאל:

הירשם אפשרות .. בחוק, שכתבו בחוק, זאת למעשה חברה שהיא צריכה ל  עופרה בל:

  כמו עמותה, היא מתנהלת למטרות ציבוריות כמו תאגיד התרבות שלנו.

  היא לא יכולה להיות מונפקת בבורסה.   טובה רפאל:

יש לי שאלה, אולי לראש העיר, אני לא יודע, אולי לעורך הדין, אם אתה   ירון עולמי: 

העסקת עובדים, זה אחד הדברים היותר בעייתיים שאנחנו  12רואה בסעיף 

תקלים בהם בעירייה, לפי נהלי משרד הפנים והחברה העירוני, דרגות, נ

העסקת עובדי משפחה, החלים בעירייה יחולו גם על החברה. זה יכול ליצור 

המון בעיות אם אנחנו נכניס את כל העובדים של בית פוסטר וכו', -המון

  אתה בזמנו אמרת שלא, שאנחנו לא רוצים שהם יהיו עובדי עירייה.
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  לא יהיו עובדי עירייה. אז לא הבנת את הסעיף. בן עזרא: יהודה

  זה תאגיד.  ליאת תימור: 

  לא הבנת את הסעיף. יהודה בן עזרא:

  עובדי תאגיד האלה הכללים לגבי העסקתם,   ירון עולמי: 

כללי העסקתם של עובדים בתוך החברה תהייה זהה לכללי העסקת של  יהודה בן עזרא:

  עובדי עירייה. 

  עובדי משפחה ותאגיד לא יוכלו לעבוד ביחד.  ל:טובה רפא

  אני יודע טוב מאוד מה אני אומר.  ירון עולמי: 

  מדרגה ראשונה.  טובה רפאל:

  אז מה אתה אומר?  יהודה בן עזרא:

גם עירייה, אני אנסח עד שתבינו אותה. האם אדם שעובד בתאגיד יכול   ירון עולמי: 

   להיות קרב משפחה של אדם שעובד בעירייה?

  לא. יהודה בן עזרא:

  לא, יפה.   ירון עולמי: 

  זה גם היום, זה גם היום נקבע שזה לא יהיה.  טובה רפאל:

  נכון לרגע זה עובדים בבית פוסטר כן יכולים?  ירון עולמי: 

  לא.  טובה רפאל:

  מה עובדים יכולים? יהודה בן עזרא:

  להיות קרובים משפחה של עובדים בעירייה?   ירון עולמי: 

  נכון לעכשיו כן, יכולים. בן עזרא: יהודה

  אז כן תהייה פגיעה.  ירון עולמי: 

  לא תהייה פגיעה. יהודה בן עזרא:

בחלק גדול, מה אתה אומר, הרי אני מקבל את כל התלונות. גם אתה אבל   ירון עולמי: 

אני בעיקר. אני רק מציב פה מראה, אני לא יודע אם זה טוב או רע. תהייה 

  כאן בעיה.

ההערה שלך נכונה. אנחנו עומדים בקרוב להביא למועצה הקמת ועדת  בן עזרא:יהודה 

חריגים לנושא, כי יש מצב מאוד מגוחך שעובדי עירייה שיש להם בני 
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משפחה, לא יכולים לעבוד גם במצב הנוכחי. על פי התקשיר מותר. על פי 

החוק והתקשיר והמשפט מותר, אבל פה במועצת העיר התקבלה החלטה 

  הרבה שנים,לפני 

  נכון,  ירון עולמי: 

שעובדי עירייה לא יכולים להיות בני משפחה. אבל נוצר מצב מגוחך שעובד   יהודה בן עזרא:

  ניקיון בחצי משרה שעובד בתיכון ראשונים, 

  לדוגמה.  מאיה כץ:

  לדוגמה.  יהודה בן עזרא:

  הוא אומר לדוגמה.  מאיה כץ:

מהצבא והלך להיות אב בית במועדון, אב בית הבן השתחרר, הבן השתחרר  יהודה בן עזרא:

במועדון ופתאום גילו שהם בני משפחה והם לא יכולים לעבוד באותה 

  עירייה. נשמע לכם הגיוני? בעיניי לא. 

  יש סייעות שעובדות,  ירון עולמי: 

  אז אנחנו עכשיו, אנחנו בייעוץ משפטי, יהודה בן עזרא:

  .. זה מה שאני רוצה.  אני שמח שמה שהעליתי כאן  ירון עולמי: 

  צריכים לקבל,  יהודה בן עזרא:

  מה הבעיה?   דובר:

  (מדברים יחד)

אני שוב מציין. ההחלטה הזאת, ההחלטה הזאת שעובד עירייה לא יכול  יהודה בן עזרא:

לעבוד באותה עירייה, זה החלטה בניגוד לתקשיר, זו החלטה של מועצת 

  העיר.

במה שהוגש  12לל שזה מצוין כאן במפורש בסעיף מספר בגאני רוצה לציין,   ירון עולמי: 

לנו, שאני מבקש אם וכאשר אנחנו מאשרים את זה, הופכים באמת את כל 

החברות האלה לחברה אחת, לתאגיד עירוני, שאותם עובדים שכיום כבר 

  יש, מה לעשות, בן משפחה שעובד בעירייה,

  קודם כל, יהודה בן עזרא:

  ..,לא יהיו ב.  ירון עולמי: 
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  קודם כל,  יהודה בן עזרא:

  (מדברים יחד)

  א' על פי חוק, על פי חוק,  יהודה בן עזרא:

  ..  דובר:

אנחנו מדינה סוציאלית. לא שולחים אנשים לא, לא, זה לא עובד ככה.  יהודה בן עזרא:

הביתה לכו תחפשו את החברים שלכם. יש לנו עובדים מצוינים שאנחנו 

  רוצים להמשיך להעסיק אותם. 

.. פנסיה וההטבות שלהם, זה מה שעובד בחברה, אני לא יודע איך זה עובד   דובר:

  בעירייה.

  לא, לא, זה חברה לתועלת ציבור. זה לא חברה כלכלית.  יהודה בן עזרא:

  הסטטוס שלה משתנה.  דובר:

בקיצור אני אסביר לך איך זה עובד. שאלה נכונה, אתה צודק. יש שני  יהודה בן עזרא:

אנחנו הולכים להביא לאישור המועצה את העניין הזה, חד, דברים. א

  להקים או לשנות עבר או להקים ועדה כי המצב הזה לא נראה לנו. 

  מצוין.  ירון עולמי: 

דבר שני, עובדים קיימים יש תהליך מסודר שמגישים בקשה למשרד הפנים  יהודה בן עזרא:

ויש לנו דוגמאות  שנה ומאשרים את זה 20ומסבירים, הבן אדם עובד כבר 

  למכביר בעניין הזה. 

  לזה אני מתכוון.  ירון עולמי: 

  אנחנו לא נפגע באף אחד.  יהודה בן עזרא:

  סיימת?  משה פדלון:

  אם יש שאלות.  עו"ד אברמן:

  בבקשה יוסי.   משה פדלון:

אני מברך על הרעיון ואני חושב שזה ראוי, רצוי, אני רק מברך על זה, ויחד   יוסף לונדון:

זאת כיוון שיש כאן שינוי משמעותי בדבר מאוד מהותי בחיי העיר  עם

הזאת, מכיוון שיש על זה גם השלכות על הסכמים קואליציוניים חתומים, 

לתפיסתי היה ראוי להביא את כל הנושא הזה לידיעת הקואליציה לפני 
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  שמעלים את זה כאן לישיבת המועצה. 

  א מסכים איתך אבל אני לא עונה. אני לא עונה על זה, אני ל יהודה בן עזרא:

מעבר לזה כמה שאלות לגבי המסמך עצמו. שליש מחברי הדירקטוריון יהיו   יוסף לונדון:

חברי מועצה, שליש יהיו עובדי עירייה והשליש מחברי הדירקטוריון, 

השליש השלישי יהיו נציגי עירייה מקרב הציבור. עד היום בדרך כלל, ואם 

ו אותו, השליש הזה מונה על פי המלצות של חברי אני  טועה בוודאי יתקנ

  הקואליציה. האם קו המחשבה הזה מדריך גם לגבי החברה החדשה? 

  כן.  יהודה בן עזרא:

  לגבי העסקת עובדים,   יוסף לונדון:

שליש בנציגי ציבור, זה -שליש-ניין של שלישיוסי, ההוראות שנוגעות לע  דובר:

הוראות שקיימות בחוק ההוראות הממשלתיות שאותם מכילים על כל 

  התאגידים העירוניים, אם אני לא טועה. 

  יש גם הוראות ספציפיות לתאגידים עירוניים.  דובר:

  יש גם הוראות ספציפיות.   דובר:

  (מדברים יחד)

  זה לא סותר את מה שהוא אמר.  דובר:

  כן, זה בדיוק מה שהוא אמר.   מאיה כץ:

  בקשר למה שהוא שאל.  דובר:

  הוא חיזק.  מאיה כץ:

העסקת עובדים, אני מביע כאן משאלה  12לגבי העסקת עובדים, לגבי סעיף   יוסף לונדון:

שאני מקווה שכולם יסכימו איתה שלא יועסקו עובדי קבלן במסגרת 

שמח .. עובדי ניקיון, שעם זה החברה הזאת, להוציא גופים שאליהם אני לא 

קשה אפילו לי להתמודד, אבל שכל יתר העובדים לא יועסקו במסגרת עובדי 

  קבלן.

אז אני אומר יוסי, אני רוצה להגיד לך משהו שתהייה מרוצה לשמוע. אין  יהודה בן עזרא:

במתנ"סים המרכזיים קהילתיים עובדי קבלן. כולם עובדים עם ידי המרכז 

  ת. וגם בחברה הזא
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  צמצמנו משמעותית את עובדי הקבלן.   משה פדלון:

  טוב, תודה.  יוסף לונדון:

  ישנם בודדים, גם אותם,   משה פדלון:

החברה יכולה , 14אני מברך על התפיסה ושוב תודה מעומק הלב. סעיף   יוסף לונדון:

לתת, החברה למתנ"סים יכולה לעסוק במתן תמיכות. אני ממליץ למחוק 

גם היא מוסמכת לתת הלוואות. אני ממליץ למחוק את את המשפט הזה. ו

  המשפט הזה. 

בגלל ההסדרה של משרד הפנים ... משרד הפנים מחייב אותנו להכניס את  ד הילה רונן: "עו

  הסעיף הזה.

  שהחברה רשאית לתת תמיכות כספיות?   יוסף לונדון:

  ... ד הילה רונן: "עו

  עיף בקול רם ותראי שאת טועה. לא, את טועה. תקראי את כל הס  יוסף לונדון:

  זה התקציר, זה התקציר של המנכ"ל, זה לא התקנות. סליחה.  טובה רפאל:

  או קיי.  יוסף לונדון:

  זה התקציר.   טובה רפאל:

  אז תרשי לי להקריא לך. תני לי רק שנייה ואני אקריא לך.  יוסף לונדון:

  מאיזה סעיף אתה מקריא?   דובר:

  (מדברים יחד)

תמיכות, החברה לא תתמוך במוסדות ציבור בתקציב שעובר לה מהעירייה.   :יוסף לונדון

מחיאות כפיים. ככל שיועברו לחברה כספים ממקורות שאינם העירייה, 

תוכל החברה לתמוך במוסדות ציבור בהתאם לכללי התמיכות החלים על 

  העירייה ושהם מחויבים. אני חושב שאין מקום במשפט השני. 

רק רוצה להדגיש את ה.., החברה לא תומכת בתקציב שהועבר לה על אני   עו"ד אברמן:

  ידי העירייה.

  הסכמנו.   יוסף לונדון:

  החברה כן יכולה לקנות מ.. שהוא לא עירייה.  עו"ד אברמן:

  למה?   יוסף לונדון:
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  ...  עו"ד אברמן:

ם זה לא עסק שלה. אנחנו מגלגלים, אנחנו מקימים חברה, העירייה מטעמי  יוסף לונדון:

של שיקולים ענייניים מקימה חברה. האם אנחנו מצפים  ויש לזה גם 

המשך, שהחברה ראשית להקים חברות בת, עד איפה נגלגל את הסמכויות 

שלנו? לתפיסתי צריך לעצור כאן, לא לאפשר לתת תמיכות ובסעיף אחר לא 

צריך לעצור את לאפשר לתת הלוואות ובסעיף אחר לא להקים חברות בת. 

  ה. הדבר הז

  קודם כל זאת דעתך. ד הילה רונן: "עו

  בוודאי שאני אומר את דעתי.   יוסף לונדון:

  (מדברים יחד)

  רבותיי, אני אמרתי את דעתי, למי שלא הבין.   יוסף לונדון:

אם משרד הפנים ייתן לחברה למתנ"סים תרומה או העברת כספית בשביל   דובר:

  פעילות לבני העדה האתיופית ...

  (מדברים יחד)

אם יש אנשים שהם מעוטי יכולת, למה הגוף הזה לא יכול לבוא ולהקים   יוסף קוממי:

  בתוך הגוף ועדה שהיא תדון אם לתת לו תמיכה או לא לתת לו? 

  זה לא מקובל בכלל.  יהונתן יסעור: 

  למה?   יוסף קוממי:

  להפוך את זה למוסד סעד.  יהונתן יסעור: 

  אין מוסד סעד.   יוסף קוממי:

  חד)(מדברים י

  תנו לגזבר להסביר.   משה פדלון:

  מדובר פה,  ח זריהן גולן:"רו

  גולן זה בכל החברות. גם בכלכלית וגם בתיירות.  דובר:

מדובר פה בתקנון של תאגיד. הוא לא מעל החוק, הוא לא מחליף את  ח זריהן גולן:"רו

החוק, הוא כפוף לחוק. הסעיף הזה בסך הכול מאפשר גמישות ניהולית 

פעולה ככל שייתכנו בדרך בגין כספים שיגיעו ממקורות שונים  ושיתופי
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ואפשר יהיה לעגם אותם עם עוד כספים ואין שום טעם לעצור את זה. בכל 

מקרה התאגיד הזה בכל שלב יהיה כפוף א' להנחיות של העירייה ככל שהיא 

תחליט, ב' כמובן להוראות החוק ולהוראות משרד הפנים ולכן אני חושב 

היות שאתם רואים באמת את הטווח הארוך וחושבים שהייתה פה שיכול  ל

  איזושהי כוונה לבנות איזה .. אבל זה לא יהיה. 

לא, אבל הרעיון הוא, הרעיון הוא, זאת הוראה שקבועה בנוהלי ההסדרה  ד הילה רונן: "עו

  של משרד הפנים.

  בסדר. ח זריהן גולן:"רו

אה הזאת. אני מניחה, אני מניחה מתוך רצון משרד הפנים קבע את ההור ד הילה רונן: "עו

שהחברה לא תהפוך להיות צינור תמיכות לעירייה ולכן הוא קבע את 

האיסור שאומר שהחברה לא תתמוך במוסדות ציבור בתקציב שהועבר לה 

מהעירייה. העירייה רוצה לתת תמיכות, היא תעשה את זה בנוהל תמיכות 

עשות את זה גם כן, על פי אותם משלה ואם התאגיד רוצה אז הוא יוכל ל

כללי תמיכות נוהל תמיכות שלנו שחל על העירייה, אבל לא, שזה לא יהווה 

  צינור. זה היה הרעיון של ההוראה הזאת שנכללה. 

הבנתי את ההסבר ולא קיבלתי את ההסבר וברשותך אני אמשיך הלאה.   יוסף לונדון:

תתכנס פעם אחת  דבר טכני, האסיפה הכללית, כתוב שהאסיפה הכללית

בשנה. ממליץ להוסיף את המילה לפחות פעם אחת בשנה. כיוון שאם היא 

  תתכנס פעמיים, נעבור על החוק. 

  (מדברים יחד)

הערה נוספת, הפרוטוקולים, אני מצטט מי שזכאי לעיין במסמכים, זכאי   יוסף לונדון:

לקבל העתק בתמורה בתשלום סביר. ופה אני מבקש למחוק את המשפט 

ה. לא ייתכן שמי שזכאי לעיין בפרוטוקול יצטרך לשלם עבור הפרוטוקול. הז

יש למחוק סעיף זה לדעתי ולקבוע כי כל הפרוטוקולים, להוציא מקרים 

מיוחדים, כגון צנעת הפרט וסודות  מסחריים, יוצגו לציבור באתר 

האינטרנט של החברה. יש להקים, אני שמח שיש התייחסות להקמת אתר 

ני מצפה שבאתר האינטרנט כל מה שהציבור ראשי לדעת, יופיע אינטרנט וא
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שם בלי דרישה לדרוש כסף. אני דורש למחוק את הנושא של הדרישה 

  הכספית. עד כאן. 

יוסי, אני יכול שנייה? אין שום בעיה עם זה משה. אין שום בעיה עם  :'יונתן יוסף יעקובוביץ

מרשות המקרקעין, זה  למשל לקבל נסח טאבוזה. דידי, היום כשאתה בא 

נסח שמותר לך להגיד זכותך לקבל אותו, אבל בשביל לקבל אותו אתה 

שקלים, או קיי? הסיבה של זה, זה שעכשיו מה שנקרא,  10תצטרך לשלם 

יש אנשים במדינה הזאת שיכולים לבוא ולבקש נסח טאבו כל יום ואתה 

  חייב לתת להם כל יום. זה לא עובד ככה. 

פרוטוקול של תאגיד מתפרסם בכל מקרה באתר האינטרנט. אני לא צריך   יהונתן יסעור: 

  לשלם על זה. 

אם הוא מתפרסם באתר האינטרנט, אז אתה רוצה עכשיו עותק,  :'יונתן יוסף יעקובוביץ

לעותק יש עלות, לנייר יש עלות, למדפסת יש עלות, תשלם. מה, אני לא מבין 

  מה הבעיה? 

  (מדברים יחד)

  שניות.  30רשותכם, תן לי ב  יוסף לונדון:

  אני חושב שפה פספסת יוסי.  :'יונתן יוסף יעקובוביץ

אנחנו נכתוב ככה, מתן מידע וכל מה שמדברים על פי כללי העירייה, על פי  יהודה בן עזרא:

  כוח חוק חופש המידע. 

  חוק  חופש המידע.   משה פדלון:

  תודה רבה.   יוסף לונדון:

  זה הניסוח.  יהודה בן עזרא:

  תודה רבה.   יוסף לונדון:

  (מדברים יחד)

  או קיי, עוד הערות?   משה פדלון:

  אין. יהודה בן עזרא:

אני רק רוצה לחזק את הרעיון ואני חושבת שהוא רעיון נכון, שהוא רעיון   מאיה כץ:

שיפתור הרבה מאוד לפעמים דברים שקורים וחוסר הבנה ואני מאחלת 
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לה תבוא לידי ביטוי וכולנו נראה בהצלחה לחברה. אני חושבת שהעשייה ש

  שהצעד הזה היה צעד חכם מאוד. 

  חשוב להדגיש שאנחנו ממשיכים בשיתוף הפעולה עם חברת המתנ"סים.   משה פדלון:

  יש מנכ"ל לכל חברה ועכשיו תהייה רק חברה אחת, המנכ"ל ילך הביתה?    יהונתן יסעור: 

  כן.   דובר:

  מי ילך הביתה?   דובר:

  יש מנכ"ל לכל חברה,   יהונתן יסעור: 

  מה פתאום.   דובר:

  אני שואל.  יהונתן יסעור: 

לא. שיתוף הפעולה עם חברת המתנ"סים משאיר את שלושת מנהלי   דובר:

  המתנ"סים. 

  ...  יהונתן יסעור: 

  זה יעבוד ברשת, זה יעבוד בשיטת רשת.  דובר:

  נכ"ל לחברה. יש לנו שלושה מנהלי מתנ"סים, הכול ממשיך. יהיה מ יהודה בן עזרא:

  נאגד את כל ה,   משה פדלון:

  (מדברים יחד)

  הלאה דידי.   משה פדלון:

  אנחנו נקיים הצבעה. מי בעד הקמת החברה?   דידי מור:

  יוסי בעד.   ליאת תימור: 

  הוא בדיוק לחש לענת שהוא בעד.   דובר:

  מי נגד? אחד נגד.  דידי מור:

  יש לך הסבר לזה? למה אתה נגד? סתם מעניין אותי.  יהודה בן עזרא:

  כן.   דובר:

  כן, מה?  יהודה בן עזרא:

  הוא באקדמיה, נגד החינוך.  משה פדלון:

  לא, למה אתה נגד? מעניין אותי.  יהודה בן עזרא:

  זכותי.  דובר: 
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  הוציא מרכז קהילתי לתועלת הציבור.  יהודה בן עזרא:

  המרכז קיים.  דובר:

  כל החברה.  יהודה בן עזרא:

  ם.המרכז קיי  דובר:

  חברה, חברה שהולכת, יהודה בן עזרא:

  כי זה מקום לכוח אדם, לג'ובים, לדברים כאלה.  דובר:

  אני רוצה לומר משהו.    טובה רפאל:

  חכה, בוא נראה.   דובר:

שנים. אני  5וחצי או  4התהליך להקמת התאגיד הזה התחיל כבר לפני   טובה רפאל:

התינוק נולד ואני מקווה מוכרחה, אומנם כבר הייתה הצבעה, לברך על זה ש

  שהוא יצליח.

  איפה האירוע?   דובר:

  אז לא היה את הקומבינות.  דובר:

  בשביל זה הצבעת בעד. יהודה בן עזרא:

  אחד נגד. מישהו נמנע?   דידי מור:

  לא משנה, מותר להיות בעד, מותר להתנגד. הכול בסדר.   דובר:

  כן.   משה פדלון:

  הנושא הבא.  דידי מור:

דידי, רק יכול להיות שאת ההחלטה אנחנו ננסח קצת אחרת אבל זאת  ונן: ד הילה ר"עו

  ההחלטה בגדול. הניסוח אולי נשנה. 

  .. תרצה להגיד משהו, נכבד את זה. יש שני מכרזים,  דידי מור:

  רגע, תודה לעורך דין אברמן.   דובר:

  ולהילה, להילה שמקדמת את זה.   דובר:

  אברמן. המועצה מודה לעורך דין   דידי מור:

  ולהילה.   מאיה כץ:

  ולהילה רונן.  דידי מור:

  האחראית על התאגידים.   דובר:
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  (מדברים יחד)

  יוסי, יצאת בהצבעה.  משה פדלון:

  סליחה, לא שמעתי.  יוסף לונדון:

  בהקמה של החברה, אתה בעד או נגד?  דובר:

  בעד.   יוסף לונדון:

  

  אישור מועצה להתקשרות בחוזה ללא מכרז  -' יבסעיף 

להחליט שאין צורך בעריכת או קיי, יש שני מכרזים שהמועצה מתבקשת   דידי מור:

מכרז חדש ואי לכך היא מאפשרת גם ניהול משא ומתן, זה המשמעות. 

  היועצת, את רוצה להוסיף משהו? 

  שני מסמכים ושני מסמכים שמסבירים את זה. יש פה אני חושבת   עופרה בל:

הרווחה, אני מבקשת להוסיף אם אפשר. מדובר על  לגבי המכרז של מחלקת  טובה רפאל:

מועדונית לילדים בעלי צרכים מיוחדים שמתקיימת בבית ספר נתיב. חשוב 

לנו מאוד לקדם כמה שיותר כדי שהיא תיפתח בתחילת ספטמבר. לצערנו 

אף אחד לא ניגש למכרז ולכן היה מאוד חשוב ודחוף לנו לקבל את אישור 

שא ומתן עם מי שיהיה מוכן על מנת להעמיד .. המועצה כדי כן להיכנס למ

כדי שהיא תוכל לפעול בתחילת ספטמבר. אני אשמח אם תוכלו לאשר את 

  זה. 

הערת אגב לנושא הזה בכללי. זה לא פעם ראשונה, לא פעם שנייה ולא פעם   ירון עולמי: 

שלישית בקדנציה הזאת, אולי כדאי לעשות איזשהו בדק בית ולבדוק ... 

יכת המכרזים שלנו לוקה קצת בחסר, אולי השמאות גבוהה מדי, אולי ער

  אולי התנאים לא נכונים, הדרישות גבוהות מדי. 

  פה לא הייתה שמאות. אף אחד לא ניגש.  טובה רפאל:

  (מדברים יחד)

  אולי השכר נמוך.  ליאת תימור: 

  לא, לא שייך לשכר. בדקנו, את המכרז הזה בדקנו. יש עמותה ..  טובה רפאל:

  את מדברת על הפרט ואני מדבר על הכלל.  רון עולמי: י



  ד.נ.    06862
  
  
  

  
  הקלטה ותמלול – "חבר"

35

  

  לא, לא, ...  טובה רפאל:

  .. פעם שלישית, אפילו לרכבת היו שני מכרזים.יש עוד הרבה מכרזים.   ירון עולמי: 

  בסדר, אז יש מכרזים ש,   טובה רפאל:

  (מדברים יחד)

  .10-ו 8יש מכרזים שניגשים   טובה רפאל:

טועה איזושהי רואת חשבון, היא צריכה להיכנס לתפקיד נבחרה אם אני לא   מאיה כץ:

  אם ולכאורה. -בימים הקרובים ואז יהיה סדר בכל ה

  אז אני מאוד מקווה,   ירון עולמי: 

  עדיין זה לא ישנה את ההחלטה.   טובה רפאל:

  (מדברים יחד)

הגופים המקצועיים הם אלה שמוציאים את המכרז של עצמם. זה עדיין לא   טובה רפאל:

  שנה את זה. י

בסדר, אנחנו צריכים לבדוק את המכרזים למה לא ניגשים. מכרז שלא ניגש   ירון עולמי: 

  אף אחד, זה סימן אזהרה.

  טובה?   יהונתן יסעור: 

  סליחה ירון.  טובה רפאל:

  ירון, אני קיבלתי רשות דיבור.   יהונתן יסעור: 

  יון עם ראש העיר. אני לא בטוחה שאתה צודק ואפשר לעשות על זה ד  טובה רפאל:

אני רוצה, למה שלא יעבירו את הפעלת המועדוניות האלה לתוך העירייה   יהונתן יסעור: 

  במקום לקבלני חוץ ונגמור את הפרשה. 

אני מעדיפה שלא לקיים כרגע את הדיון הזה באופן פומבי. הסוגיה היא   טובה רפאל:

שי המקצוע כדי לגמרי לא פשוטה ואני מעדיפה שנעשה את הדיון הזה עם אנ

  לשמוע את חוות דעתם.

  אני לא אומר שצריך לדון עכשיו. אני מציע לבדוק את העניין.  יהונתן יסעור: 

  זו סוגיה מאוד מאוד לא פשוטה.  טובה רפאל:

זה קרה גם בבית ספר אופק בזמנו כשהייתה העסקה של העובדות אחר   יהונתן יסעור: 

שהתחלף הקבלן כל פעם  הצהריים חיצונית והתחיל בלגן של החלפה,
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  והעבירו את זה להעסקה של העירייה.

  וזה עדיין לא אומר שאין קשיים.   טובה רפאל:

  לא משנה, אבל לא צריך לעשות מכרז עם המפעילים האלה.   יהונתן יסעור: 

  או קיי.  משה פדלון:

  מי בעד שני המכרזים? או קיי, פה אחד.   דידי מור:

  

  בדיור  המלצות ועדת סיוע -' יגסעיף 

  המלצות ועדת סיוע בדיור. יש הערות? פה אחד, תודה רבה.  דידי מור:

  

  דו"ח פעולות העירייה  -' ידסעיף 

  דו"ח פעולות העירייה. שלחתי לכם את הספר, אני מקווה ...,   דידי מור:

אני מבקש שנייה אחת ברשותך. לגבי דו"ח פעולות העירייה אני מבקש   יוסף לונדון:

ושא אחד, ועדת הנצחה. אני מבקש להזכיר שלפני כמה להתייחס רק לנ

ישיבות קיבלנו כאן חוות דעת של היועצת המשפטית שכל הנצחה במסגרת 

עירונית ולא חשוב איפה הוועדה קבעה את ההנצחה הזאת, המליצה, צריכה 

לקבל את אישור המועצה. הייתי מבקש לעגן בנושא של ועדת ההנצחה 

צחה שהיא תעבור את אישור המועצה לאור בתקנון שלה שהנצחה, כל הנ

  חוות הדעת של היועצת המשפטית. 

לפקודת  235מה שאני התייחסתי אליו, מה שאני התייחסתי אליו זה סעיף  ד הילה רונן: "עו

העיריות שמדבר על קריאה של רחוב ציבורי, של מקום ציבורי, יש הגדרה 

וגדרים באותו סעיף מה זה מקום ציבורי, אז אותם מקומות ציבוריים שמ

זה מה שטעון אישור מועצה. אם עושים הנצחות אחרות שזה לא קריאה של 

  מקום ציבורי אז אפשר לקיים.

אני מדבר על  מקום ציבורי בלבד. כיכרות וגנים. כיכרות וגנים צריכים   יוסף לונדון:

אישור של המועצה. זה לא מעוגן בתקנון של ועדת הנצחה ואני חושב שצריך 

את חוות הדעת של היועצת המשפטית ולעגן את זה בתקנון ולהביא  לקבל

  כל הנצחה לאישור המועצה. 
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  לפני שאני אדבר על הסעיף ... אני רוצה להגיד משהו למזכיר ...,   ירון עולמי: 

  (מדברים יחד)

  אני נותן כרגע קומפלימנטים גם למחלקה אחרת. מותר.   ירון עולמי: 

  לתנו"ס.  ליאת תימור: 

  תנו"ס?  ן עולמי: ירו

  כן.  ליאת תימור: 

  למזכיר העיר, לדידי ולנטלי ולכל מי שעשה, תקשיבו,  ירון עולמי: 

  מה עם התנו"ס?  טובה רפאל:

התנו"ס אגב מוזכר כאן, באמת מי ש, אני לא התעצלתי, לקח לי אולי   ירון עולמי: 

מת שעתיים אבל עברתי על כל הדפים כאן, מה ברפרוף ומה יותר לעומק. בא

קודם כל דו"ח פעולות העירייה, שזה הדבר הכי שקוף שיש, מראים את 

הפעולות של העירייה, הרבה אנשים עושים הרבה מאוד פעילויות במהלך 

פורמלי וגם פעילויות של רווחה -וגם כן אצל החינוך האל השנה, גם של תנוס

וכו', שהכול נמצא בתוך ספר אחד. באמת אפשר להתגאות במה שיש בעיר 

הזאת, במה שיש לה להציע ומה שהעירייה עושה וכל הכבוד גם על העשייה 

  וגם על ריכוז הפעולות האלה בתוך ספר אחד. 

  אני מצטרף לדברים של מר עולמי.   יוסף לונדון:

  תודה, זה בכלל.  ירון עולמי: 

  (מדברים יחד)

ץ המשפטי. הדבר נושא הייעו 83-84אני רוצה לדבר על, היה כאן, כן, בעמוד   ירון עולמי: 

היחיד שרציתי לשאול, מה שמופיע כאן זה ..., קראתי את ההכנסות 

  הנכנסות .. בפועל. .. את ההפך. 

  מה אתה רוצה לדעת?   דידי מור:

דיברנו כאן שגם יהיה באתר של העירייה את נושא ההפסדים של העירייה   ירון עולמי: 

ושב שגם בספר הזה בבית המשפט. שיהיה פומבי גם באתר העירייה ואני ח

רצוי היה בתור איזשהו איזון להציג גם את ההפך. לא רק מה העירייה 

מרוויחה מההכנסות האלה ששולמו בבית המשפט אלא גם מה העירייה 



  ד.נ.    06862
  
  
  

  
  הקלטה ותמלול – "חבר"

38

  

הפסידה מכל מיני הליכים משפטיים, שכמובן כל אחד יכול לתהות אם היו 

  מיותרים או לא, אבל מה קרה בסופם. 

  ועה כל פסקי הדין מופיעים באתר האינטרנט העירוני. אם אני לא ט  דידי מור:

אני יודע, אחרי מאבק ארוך מאוד שעשינו, אבל לכן אני אומר שבספר הזה   ירון עולמי: 

  הייתי שמח, 

  (מדברים יחד)

ירון, דווקא בגדול אנחנו עושים את זה .. בזמנו שפנה לעירייה וביקש  ד הילה רונן: "עו

  לפרסם. 

  י אשמח אם זה גם  יופיע כאן. אנ  ירון עולמי: 

  דידי, הוא ביקש שזה יופיע גם כאן.  :'יונתן יוסף יעקובוביץ

  מה?   ירון עולמי: 

  הוא פשוט רשם א הבקשה שלך.  :'יונתן יוסף יעקובוביץ

  כן, כן.   ירון עולמי: 

  (מדברים יחד)

גם מופיעים. אין  .. זה לא כל פסקי הדין שהרווחנו. פסקי הדין שהרווחנו ד הילה רונן: "עו

  פה נתון של כל הכספים שהעירייה קיבלה,

  אני ביקשתי משהו ...  ירון עולמי: 

לא, אני אומרת שיש .. ולכן אין פה נתון, אני גם אומרת אין פה נתון של כל  ד הילה רונן: "עו

פסקי הדין שהעירייה זכתה בהם וקיבלה. זה ההכנסות הנכנסות במישור 

עירונית. אין פה נתון של כל פסקי הדין שהעירייה הפלילי של עבודת .. ה

זכתה בהם וההוצאות שהיא קיבלה עבורם, כמה היא קיבלה. אני אומרת 

  מאחר וקשה לעבור פסק דין ופסק דין ולאסוף את הנתון, זה הכול. 

  אני אומר וזהו. אני את שלי אמרתי ואמרתי, כל הכבוד.   ירון עולמי: 

ם, יש לנו חברות עירוניות וכלכליות שעשו עבודה מצוינת או קיי. ברשותכ  משה פדלון:

.. מנכ"ל הכנסת הדו"ח שלהם, יש לנו את וזה לא בא לידי ביטוי בדו"ח. 

החברה הכלכלית שעושה עבודה בהיקפים גדולים, זה לא בא לידי ביטוי 

  בדו"ח. 
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  בשנה הבאה זה יהיה. יהודה בן עזרא:

  מה?   משה פדלון:

  הבאה זה יהיה. בשנה יהודה בן עזרא:

אנחנו נבחן את הסוגיה הזאת. ענת, האם אנחנו יכולים להכניס גם את   משה פדלון:

  הדו"חות או את הפעילות של החברות הכלכליות. 

  כן, כן.  יהודה בן עזרא:

  בסדר?  משה פדלון:

  נבדוק.  ד ענת בהרב קרן:"עו

דו"חות שניים שלושה .. החברה הכלכלית, החברה לפיתוח התיירות, נקבל    משה פדלון:

  עמודים מכל אחת מהחברות. 

  (מדברים יחד)

אני רק ממליץ על לא, אני מציע לך כמו המבקר, לשלוח את זה בדיסק.   דובר:

  החיסכון בנייר. 

זה המקום להודות לאגפי העירייה והמחלקות על עבודה המצויינת שעשו   משה פדלון:

  במהלך השנה. 

  פיזור? אפשר בבקשה לפני   ליאת תימור: 

  עוד לא גמרנו, יש עוד סעיף.  יוסף לונדון:

  נכון.   ליאת תימור: 

  

  פגרה  -סעיף טו' 

אנחנו מדי שנה מכריזים על הפגרה, בדרך כלל בחודש אוגוסט וספטמבר,   דידי מור:

.. מעוצה מן כאשר ספטמבר הוא ממילא רווי חגים. השינוי הוא סימנתי 

יין. אם נצליח לעמוד בזה, ואם לא המניין, קרוב לוודאי שהוא לא מן המנ

  אז לא נעמוד בזה. 

  אז פגרה באוגוסט ספטמבר?   דובר:

  פגרה באוגוסט ספטמבר. בסדר? תודה רבה.   דידי מור:

  (מדברים יחד)
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   'א 15הכרזה על אגן ניקוז מס'  -סעיף טז' 

  הכרזה על אגן ניקוז סיימנו.   דידי מור:

  

 עדכון –מלגות  -סעיף יח' 

מלגות, יש פה מסמך שצירפתי לכם שהוא בעצם לא כל כך להצבעה כמו     :דידי מור

לעדכון, בעקבות ההערות שנשמעו כאן, הערה מסוימת אחת שנשמעה 

בישיבת מועצה קודמת. הדברים באו על תיקונים בעקבות פרוטוקול של 

  ישיבה וכו'. יש הערות לעניין הזה? שאלות? תודה רבה. 

  

  ר מתן תמיכותאישו –תוספת לסדר היום 

מתן תמיכות. אקדים ואומר שנושא נעבור לתוספת של סדר היום. אישור   דידי מור:

  התבחינים לא יידון בישיבה הזאת. אנחנו נסיר את זה מסדר היום. 

  למה?   דובר:

הוועדה המקצועית עשתה עבודה מצוינת עם כל אנשי המקצוע והכינו את  יהודה בן עזרא:

כיוון שהחומר עבר רק לפני יומיים, חבר המועצה כל הנושא של התבחינים. 

יוסי לונדון ביקש ממני את האפשרות שיהיה לו זמן לעיין בחומר, אני חושב 

שהבקשה שלו לגיטימית למרות שאני שלם עם כל מה שהכנו ואני בטוח 

שהכול מצוין בצורה הטובה ביותר. לא קרה כלום. כיוון שזה לא בוער וזה 

ה וזה לא פוגע בשום דבר, נענינו לבקשה ואנחנו נדחה לא דחוף וזה לא דוח

  , את זה לישיבה הבאה, ועד אז אנחנו נגמור

  (מדברים יחד)

  לא, יש גם דבר כזה שנקרא ישיבות של המועצה שלא מן המניין.    מאיה כץ:

אז אני כבר ממליץ, אני כבר ממליץ, בלאו הכי שאנחנו לא יוצאים לחופש  יהודה בן עזרא:

יכפת לי שתקלקלו לכם את החופש, נעשה ישיבה שלא מן המניין אז מה א

ונאשר את זה, עד אז אני מבקש גם לגמור את הנושא של הכוללים ושיעורי 

  תורה של הדתיים. 
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  מתי מפרסמים את הקריאה לגופים לבקש תמיכות?   ירון עולמי: 

במבר דצמבר בדצמבר. אחרי .. גם יודעים את התקציב אבל לקראת נו יהודה בן עזרא:

  יודעים את התקציב. יש זמן בקיצור. 

  אבל זה לא משנה.   ירון עולמי: 

  לא בוער, לא דוחה.  יהודה בן עזרא:

  (מדברים יחד)

  בבקשה.  משה פדלון:

אני מבקש להודות למנכ"ל העירייה יהודה בן עזרא שעשה את הבלתי   יוסף לונדון:

ו. אני חבר מועצה צעיר כבר עכשי 2016אפשרי והכין את התבחינים של שנת 

וחדש, דומני שאין תקדים שנושא כל כך טעון, כל כך סבוך וכל כך מורכב 

מובא לעיון חברי המועצה כל כך מוקדם ועל כך תודתי לך ותודה נוספת 

שנענית לבקשתי לאפשר לכל חברי המועצה לעיין ולהבין את המסמך הזה. 

  תודה רבה.

  בבקשה.  יהודה בן עזרא:

  ד)(מדברים יח

סליחה, סליחה, דבר אחד, אני מבקש להודות לאיילה, איילה ממן, לטל כהן  יהודה בן עזרא:

ולרבקה אמיר שמרכזת את ועדת התמיכות בצורה הטובה ביותר על ההכנה 

  של החומר, תודה. 

  כן.  משה פדלון:

טוב, צורפו לכם הפרוטוקולים .. ובוועדת המשנה ולטובת דיון ענייני   דידי מור:

ד, ריכזנו כאן ... את כל ההחלטות, אני מודה לה על כך. יש כאן וממוק

  המלצות .. אני אעבור עליהן במהירות. ההחלטה הראשונה ... 

  אפשר לשאול למה?   מאיה כץ:

מאחר ואינן מקיימות את תנאי הסף, כיוון שהתלמידים אינם רשומים   דידי מור:

  תודה. במשרד החינוך. שאלות? פה אחד. 

לא. אתה אומר תודה ואני אומר לא. .. שמואל נביא הרצליה, מה הכוונה   : ירון עולמי

  שהיא לא, 
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  (מדברים יחד)

  הם במוסדות פטור. הם במוסדות פטור.  טובה רפאל:

  זה של לימודים.  ירון עולמי: 

  החבר'ה של חב"ד הם במוסדות פטור. הם לא רשומים שם.   טובה רפאל:

  שא של החלוקה, כאן לא מדובר על הנו  ירון עולמי: 

  לא, לא, אין קשר.  משה פדלון:

  זה לא זה.   ליאת תימור: 

  אז אין בעיה.  ירון עולמי: 

  פה אחד ירון?  דידי מור:

  כן.  ירון עולמי: 

 431,880בית אולפנה ללימודי היהדות בהרצליה, סך של  2כן. תודה. סעיף   דידי מור:

אלף שקל  20ך של אחוז לשיקול דעת הוועדה, ס 6-שקלים בתוספת מתוך ה

. יש שאלות? סליחה, יש המשך להחלטה הזאת, כולל 456,880ובסך הכול 

? 2אברכים בבית הכנסת הגדול בהרצליה. או קיי, יש הערות לכל פסקה 

תודה רבה, פה אחד. שיעורי תורה, מפורטים כאן כל המוסדות .. שאלות? 

... ממליצה  שקיימים בתמיכה. הערות? שאלות? פה אחד, תודה. הדף הבא,

 2015שקלים לשנת הכספים  112,738תמיכה נוספת על סך  העירייה לאשר

בכפוף לקיזוז מקדמות ככל שניתנו וכו'. הערות? פה אחד, תודה. תנועות 

נוער, לפסול בקשת הנוער העובד והלומד בשל אי עמידה בתנאי סף. הערות? 

  פה אחד, תודה.

  פני רגע, דידי?לא, רגע, שנייה. אישרנו ל  אלעד צדיקוב:

  רק רגע, אני רושם שראש העיר לא השתתף בהצבעה.   דידי מור:

... ששינית את התמיכה של כנפיים של  אני רק רוצה להבין משהו אחד.   אלעד צדיקוב:

  אלף, נכון?  50-ל 33-קרמבו מ

  נכון.  דידי מור:

  ועכשיו אתה אומר שהיא לא מוגדרת ...,   אלעד צדיקוב:

  בלתי פורמלי.היא תנועה   טובה:
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  כן, אבל היא כן תנועה פורמלית.   אלעד צדיקוב:

  (מדברים יחד)

  ההיקפים, גם ההיקפים של החניכים הם מאוד נמוכים.  טובה רפאל:

אבל צדיקוב? צדיקוב, אבל הם צריכים להיות בקטגוריה אחרת, לא    יהונתן יסעור: 

  בתנועות הנוער, להיות ברווחה או בחינוך. 

  .2 סעיף  דידי מור:

  זה מה שהוא עשה.    ליאת תימור: 

  גם וגם?   יהונתן יסעור: 

כל השאר בעד. פה אחד, תודה רבה. יש הערות? משה לא משתתף בהצבעה.   דידי מור:

  ... תקציב של, 3סעיף 

  מה זה גרעין רעים?   טובה רפאל:

  מה?   דידי מור:

  מה זה גרעין רעים?   טובה רפאל:

  אני לא שומע טובה.  דידי מור:

  מה זה גרעין רעים?   ובה רפאל:ט

  זה הצופים.   דובר:

  זו קומונה.  איה פרישקולניק: 

  זה הצופים.  דובר:

  זה שנת שירות.   ליאת תימור: 

  .3סעיף   דובר:

, הערות? פה אחד, תודה רבה. מלגות, ועדת תמיכות מקצועית וועדת 3סעיף   דידי מור:

האם יש ₪. אלף  20המשנה מחליטים פה אחד להמליץ לתת למועדון ... 

הערות? פה אחד, תודה רבה. כאמור לא דנים בתבחינים. יש עוד סעיף אחד 

  בעצם, אישור נסיעה לחו"ל. 

  שנייה דידי, אם אפשר להגיד כמה מילים בעניין הזה. :'יונתן יוסף יעקובוביץ

  על זה?   דידי מור:

  על אישור נסיעה לחו"ל.   :'יונתן יוסף יעקובוביץ
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  שה.בבק  דידי מור:

לא, אני רוצה לתת הסבר קצר. לפני משהו כמו חודשיים ימים אנחנו  :'יונתן יוסף יעקובוביץ

קיימנו בתוך החברה לפיתוח התיירות כנס עם כל ראשי התאגידים וראשי 

הערים. במסגרת הכנס הזה ראש איגוד התאגידים יצחק דורבך ביקש 

ם החכמות לראות לפחות נציב אחד מעיריית הרצליה בכנס של הערי

בברצלונה. היא בעצם מארגן את זה, זה מסובסד גם על ידי ארגון 

התאגידים או משהו כזה. עלות הנסיעה היא כמה מאות יורו, דבר שלא 

רשום פה שהייתי רוצה לציין גם, וראינו לנכון גם אני וגם גרי להיענות 

ולהתרשם, לקבל קצת אפשרות לפתח את החזון להצעה הזאת ובעצם לבוא 

ל העיר הזאת כלפי העתיד, כי באמת מה שהולכים לראות שם זה כנס ש

  בינלאומי שמגיעים אליו מכל העולם. 

  (מדברים יחד)

רגע, עוד דבר חשוב שצריך להבין פה. הנסיעה הזאת, אני לא בטוח  :'יונתן יוסף יעקובוביץ

לגבי גרי, אבל לפחות מבחינתי, אני לא הייתי צריך להביא את זה פה 

מועצה אבל אני חושב שלאור העובדה שאני רואה לנכון שחברי  לאישור

מועצה שנוסעים לחו"ל על כספי ציבור כאלו או אחרים, זה צריך לבוא 

תמיד לאישור מועצה ובגלל זה ראינו לנכון כן להביא את זה לפה. נשמח 

  שתעשו את זה. 

  (מדברים יחד)

וכנראה שהעירייה תממן את הנסיעה החברה תממן את הנסיעה שלי  :'יונתן יוסף יעקובוביץ

  של גרי.

  זה טעות. אני חושב שהעירייה צריכה לממן גם את הנסיעה שלך. יהונתן יסעור: 

  יכול להיות.  :'יונתן יוסף יעקובוביץ

  אתה נוסע בתור חבר מועצה. יהונתן יסעור: 

   לא, אני נוסע בתור יושב ראש החברה לפיתוח תיירות. :'יונתן יוסף יעקובוביץ

  (מדברים יחד)

כן, אבל ההזמנה לכנס הזה הוא בתור מנהלי תאגידים בעיקרון, לא  :'יונתן יוסף יעקובוביץ



  ד.נ.    06862
  
  
  

  
  הקלטה ותמלול – "חבר"

45

  

  לחברי מועצה.

  אז לא הבנתי.   איריס אתגר: 

אנחנו מבקשים לאשר. למרות שאין חובה, אנחנו מבקשים את  :'יונתן יוסף יעקובוביץ

  אישורכם. 

  מי בעד?   דידי מור:

  לא, רגע, ליוסי יש.לא,   משה פדלון:

  לא, לא, קודם כל לגמור את הסעיף.   יוסף לונדון:

  סיימתי. :'יונתן יוסף יעקובוביץ

  הוא רצה דקה דיבור.  דידי מור:

  רגע, אבל מי בעד.   מאיה כץ:

  כן, כן.   דידי מור:

  מי בעד?   משה פדלון:

  כן, כן, אני יודע.  דידי מור:

  חלטה יש לי משהו לבקשרגע, יש לי לפני, לפני הה  איריס אתגר: 

  כן. :'יונתן יוסף יעקובוביץ

בעניין הזה, אם אתה מביא את זה לאישור המועצה ומדובר בנסיעה של   איריס אתגר: 

לא הבנתי, בסוף הצלחת לבלבל אותי, אבל חבר מועצה באישור העירייה, 

  אני מציעה, זה לא שאני נגד, אני בעד אבל על מנת שיהיה לזה,

  תוקף.   יהונתן יסעור: 

לא תוקף, אלא איזשהו תחושה של מדיניות ניהול תקינה, אני מציעה   איריס אתגר: 

  שיהיה, שייקבע איזשהו מנגנון או מדיניות לנושא הזה. 

אני רוצה לומר. מדובר בסיור לימודי, גם גרי וגם יונתן יביאו אלינו את   משה פדלון:

  מלצות. ממצאי הסיור, כולל המלצות. יגיע דו"ח מפורט עם ה

  בסדר.  איריס אתגר: 

  זה מקובל. זה מה שנהוג לעשות.   משה פדלון:

אפשר משהו אחר, אני מאוד ממליץ לקבל את זה אנחנו בעירייה, לעובדי  יהודה בן עזרא:

העירייה יש לנו ועדת נסיעות. אני ממליץ שתקים ועדה מקרב חברי המועצה 
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  ת. שכל נסיעה של חבר מועצה תובא לדיון בוועדה הזא

יהודה אני חושב שזה מיותר עוד ועדה. אנחנו נביא את זה ישירות  למועצה.   משה פדלון:

לא צריך עוד ועדה. מדובר על סכומים זניחים. אין פה שיטפון. זה יבוא 

ישירות למועצה. אין צורך להקים ועדה, עוד ועדה. אני כן מתכוון להוציא 

לדוגמה בחורף הקרוב עוד חברי מועצה לסיורים בחו"ל או השתתפות, 

יוצאת משלחת תלמידים לחו"ל במסגרת סיור לימודי. אין שום סיבה 

  שחברי המועצה לא יתלוו אליהם. זה בסדר גמור.

מבחינת נוהל תקין, זה הכול.  אני אומרת שצריכים להיקבע קריטריונים  איריס אתגר: 

זה  תמיד יש איזושהי הסתכלות קשה, אז כדאי שיהיה, שהציבור יראה את

  גם בעין יפה כמו חברי המועצה, שיהיה סדר. 

אנחנו נשב על זה. נשב ונקבע קריטריונים. נשב על הנושא הזה. מקובל. מי   משה פדלון:

  בעד? 

  מי בעד?   דידי מור:

  פה אחד.  משה פדלון:

  כולם מסכימים שתיסעו.   דידי מור:

  (מדברים יחד)

  א לא, אני יכולה אבל סתם לבקש משהו שהו  ליאת תימור: 

  מזכרת.  יהונתן יסעור: 

  שוקולד מילקה?   מאיה כץ:

  תשתפו ...   ליאת תימור: 

לא, לא, אנחנו מתכוונים להכין דו"ח נסיעה, לצלם וכמובן שאנחנו   :'יונתן יוסף יעקובוביץ

  נביא את זה גם למועצה. 

  (מדברים יחד)

  

  שונות -' יטסעיף 

  או קיי.  משה פדלון:

  ה דיבור, בבקשה. מר לונדון, דק  דידי מור:
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  עוד דקה ברשותכם. בבקשה יוסי. רגע, אולי ניתן לליאת? ליאת בבקשה.  משה פדלון:

זה לא קשור לדברים, אני רוצה פשוט לפני שאנחנו .., לבקש בקשה מכל   ליאת תימור: 

הגורמים האפשריים. יש בעיית תקציב קשה, אני פשוט לא יכולה לתאר את 

באזור שלי בוודאות, אני שמעתי גם על עוד  הסבל העצום שנגרם לתושבים,

אזורים במערב העיר הרצליה ב', לא משהו שאנחנו יכולים להשתלט עליהם 

  באמצעים, ברמה שצריך להיערך לזה, אני לא יודעת איך, אבל, 

שנייה, אני רוצה רק להגיד לך, אני רוצה להגיד לך שאנחנו שלחנו, יש לנו   מאיה כץ:

  ו פה? בחור, הוא יושב איתנ

  כן, כן.  משה פדלון:

יש לנו בחור שנקרא אורי בולוניה ואני מקווה שאני אומרת אותו נכון, הוא   מאיה כץ:

נמטר היתושים. הגיעו אלינו הרבה פניות בעיקר באזור הרצליה ב'. הלך 

בית. חייבים לבקש כמובן רשות מבעלי הבית -מנטר הישובים כמעט בית

ראש. יש בריכות מסוימות שהן בתוך ומעדכנים אותם, מודיעים להם מ

  הבתים שחייבים לטפל בהם והם לא מטפלים בהם. 

  זאת לא הבעיה. עכשיו תקשיבו,   ליאת תימור: 

  זה חלק מהבעיה. נעשית פה,  מאיה כץ:

 תקשיבו, אני אומרת לכם שגם בבתים האלה, כי הבתים האלה הם גם פנו   ליאת תימור: 

חוויה אישית, .. בית לפני שבועיים, זה ו אלי, אני גם מדברת על באמת משה

  לא משהו שהוא  נורמלי. אני מתארת חוויה שהיא קשה, אמיתית. 

ליאת, מקורות המים העירוניים מטופלים מקצועית, מבצעים את ההדברות   משה פדלון:

בזמן. יש לנו בעיה עם אותן בריכות נטושות במערב העיר שאנחנו לא יכולים  

  מקור הבעיה. אסור לנו ניסינו פעם אחת, להיכנס פנימה וזה 

  הנחיה חדשה של משרד הבריאות ואיכות הסביבה,גם יש   מאיה כץ:

  הבעיה היא,  ליאת תימור: 

  שאוסרים על ריסוס מה שהיה ניתן לעשות בעבר.  מאיה כץ:

נכון, נכון, אבל אני מבקשת, אני אומרת לכם גם ברמה האישית, גם ברמה   ליאת תימור: 

התושבים, אני מבקשת שנמצא פיתרון  יותר ממה שאומרים  של פניות



  ד.נ.    06862
  
  
  

  
  הקלטה ותמלול – "חבר"

48

  

מהאיש שמגיע, וכולם חוזרים ואומרים כן, הוא ביקר ואמר כך או אחרת. 

מדובר במכה בלתי סבירה, ממש סבל אמיתי. בואו תגידו לי רק למי אפשר 

  לפנות. 

  ם. מנכ"ל העירייה מרכז את העבודה, מקבל דיווחים והנושאים מטופלי  משה פדלון:

.. מספיק לו, את רואה את המים האלה, מספיק חשוב להבין ליאת,   :'יונתן יוסף יעקובוביץ

יתושים. עכשיו, אם האנשים בבתים  100לו כזה דבר בשביל להוציא עוד 

שלהם לא דואגים שהכול יהיה יבש, זה יכול לגרום לזה. עכשיו, ריסוסים, 

מה של ריסוס. הכי טוב זה מניסיון אני אומר לך, אין סיכוי לטפל בזה בר

אולי לקנות כזה רוצח יתושים, להביא אולי כמה צמחים שמונעים מהם 

לבוא עם הריח והדברים האלה. אין בעיה אמיתית לטפל בזה בלי שיודעים 

  לקבוע לך ברמה שהם מרססים עכשיו את כל האזור.

  זה אולי שווה הסברה.  דידי מור:

  וסיף? משה ביטון, אתה רוצה לה  משה פדלון:

  עושים הסברה, יש הסברה.   מאיה כץ:

  משה ביטון, הממונה על נושא ההדברה, בבקשה.  משה פדלון:

הבעיה של היתושים ... באזור של .. ואם  יש יתושים במקום מסוים, באים   משה ביטון:

ומדבירים. זה לא עובד ככה. מגיע מנטר וזאת העיר היחידה בארץ 

ניטור הבעיה. הוא מגיע למשל  שמעסיקה מנטר במשרה מלאה לטובת

בית, משתיים עד -באזור שלך, באגדת דשא, אני וידאתי שהוא הלך שם בית

תשע, כל התשעה בתים שם רוסס. מה שהוא גילה שם, אני לא קורא לזה  

חוסר אחריות אבל חוסר איכפתיות מצד התושבים. הוא מראה לגברת 

. באופן טבעי יש שם שבצלחת, שבצלוחית שעליה יושב הכד היא מלאה מיד

דגירות של יתושים וזה לא רק אצלה, זה משליך גם על כולם. אם לא יהיה 

... שיתוף פעולה מצד התושבים והיענות והקשבה לדרישות שלנו לפחות, 

נגמרו הימים שאפשר היה .. את המסך עשן למעלה ולתת פיתרון בלי 

ים רק עם הקטע הדברה. הטילו עלינו איסור לעשות את זה, אנחנו מתמודד

  של .. התושבים. אם לא יהיה שיתוף פעולה לא נגיע לפיתרון. 
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  יכול להיות שההסברה.   ליאת תימור: 

אני מציעה שלא נמשיך את הדיון הזה פה. לא נראה לי שזה הפורום   איריס אתגר: 

  המתאים. 

  זה בסדר.   משה פדלון:

ושים כדי להסביר את כל תדעי לך שיש קמפיין פייסבוק ממומן שאנחנו ע  מאיה כץ:

  התהליך הזה, באמת. 

  דקה אחת, המנכ"ל עוד דקה, מנכ"ל העירייה.   משה פדלון:

  נשכח ממני ... אחרי כל הנושא של ה.., גם הגזבר ... בכלל בתחום הזה.  יהודה בן עזרא:

  (מדברים יחד)

  בבקשה יוסי.  משה פדלון:

נכתב כי  16.6.2015קיימה בתאריך בפרוטוקול של ישיבת מועצת העיר שהת  יוסף לונדון:

לדעת חבר המועצה אלעד צדיקוב, מר לונדון מתנהג ומתנהל באופן 

פופוליסטי. אני תמהה ממר צדיקוב שרוחב השכלתו ועומק ידיעותיו ידועים 

שכשל והאשים אותי בפופוליזם. זה ידוע כפופוליזם בסגנון לכל בר ... 

.. מבין  העם לגיוס תמיכהבפוליטיקה הפונה לציבור הרחב של פשוטי 

שורותיו תוך שימוש במסרים פשוטים וקליטים. הפופוליסט מכבד את 

מסריו בדאגותיו של הציבור ונוטה להציע פיתרונות קסם לבעיות הרות 

גורל. אני בניגוד למר צדיקוב, סליחה, בניגוד לפופוליסט, מפנה את דבריי 

נם פיתרונות קסם. לאנשים חושבים והפיתרונות שאני מציע לעולם אי

בנוסף מר צדיקוב טוען שאני מתנהל כאילו אני חבר מועצה מורם עם. 

ברצוני  ליידע את הציבור שמעולם לא חשתי שאני מורם מעם. לנוכח דברי 

הבלה של מר צדיקוב, אני נאלץ, מוצא את עצמי נאלץ לעבור על הכתוב 

ברי מועצה בספר משלי יהללך זר ולא פיך. לא מעט תושבים, ביניהם ח

ועובדי עירייה, מצאו לנכון לשבח את עבודתי והתנהלותי כחבר במועצת 

העיר. כיוון שמר צדיקוב לא למד עדיין להבחין בין ביקורת לגופו של עניין 

לביקורת של גופו של אדם, הרהיב עוז ואשער כי אנו עדים בתהליך של 

הצדדים  השלכה. השלכה הינה מנגנון הגנה אישי שבו משליך האדם את
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ומייחס אותם לאנשים השליליים באישיותו אל עבר העולם שמחוצה לו, 

אחרים ובכך יכול להתעלם מראיית תכונותיו ו.. השליליים. למי שמתעלם 

מכל נכס של התרבות האוניברסלית ומייחס ערך רק לדברי  חז"ל, על זה 

פוסל. נאמר בתלמוד בבלי מסכת קידושין דף א' עמוד ב', כל הפוסל במומו 

דהיינו כל מי שפוסל אחרים, פוסל אותם בגלל מום שיש בו. מכיוון שמזכיר 

בפרוטוקול יהיה זה אך הוגן העיר מצא לנכון לרשום בדברי מר צדיקוב 

  לרשום גם את דבריי. תודה. 

אני רוצה לציין, הדקה דיבור לא .. ואני אומר לך, הייתי כאן ... אופוזיציה   ירון עולמי: 

מה לא היה, ואני חושב שעדיין תמיד בין חברי מועצה היה  וקואליציה,

איזשהו כבוד ולא ניצלנו דקות בשביל להכניס אחד לשני או להגיד אחד 

לשני וזה לא היה מכובד, תרשה לי להגיד לך פשוט לא מכובד. לא לעניין. 

  אתם רוצים, לכו החוצה דברו ביניכם.

  אתה רוצה? הוא התחיל, הוא התחיל, מה  יהונתן יסעור: 

  מה זה הוא התחיל?   ירון עולמי: 

  הייתי פה.  יהונתן יסעור: 

  (מדברים יחד)

מה אחד לחמש? עוד פעם אתה משמיץ? אמרת שאתה משמיץ, אני אחד  יהונתן יסעור: 

  לחמש? 

  (מדברים יחד)

  באמת.  יהונתן יסעור: 

  אני רוצה קודם כל לומר שאני,   אלעד צדיקוב:

  י יותר ישיבות ממך. על מה אתה מדבר. יותר ישיבות ממך. היית יהונתן יסעור: 

  חבר'ה, די.   דוברת:

קיבלנו החלטות מאוד משמעותיות, בואו נסיים את זה בצורה מכובדת.   משה פדלון:

  דקה צדיקוב.

דקה בדיוק. טוב, אז קודם כל אני רוצה לומר לך לונדון, לו תיקח את   אלעד צדיקוב:

בשבח ... יש לומר, כתבתי גם בפרוטוקול  הדוגמה שבה פתחת את דבריך
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מנכ"ל העירייה שעשה עבודה מקצועית, כפי שגם כתבתי בפרוטוקול 

שמעולם, למיטב ידיעתי לפחות, לא היה מציאות שבה תבחינים הובאו 

לישיבת מועצה במהלך יולי. הרי לך שיש סתירה פנימית בדבריך. מצד אחד 

הרי הוא המנכ"ל, אבל כאשר כאשר התבחינים מגיעים מוקדם מהרגיל, 

התבחינים מגיעים באיחור, הרי האחראי הוא יושב ראש ועדת המשנה. הרי 

לך שיש סתירה פנימית בדבריך. אם אתה מבין את התפקיד של מנכ"ל 

עירייה ויושב ראש ועדה מקצועית מה תפקידו בהבאת תבחינים בזמן, אתה 

כון כשלא שיבחת אותו מבין שבאמת פעלת נכון כששיבחת אותו ופעלת לא נ

זה שהגדרת את אלא תקפת אדם אחר במקומו. לגבי הנושא של פופוליזם, 

הפופוליזם בצורה לכאורה את כל רוחב היריעה של פופוליזם, אני מכיר את 

ההגדרה הפשוטה. פופוליזם זה אדם שעושה דברים בצורה, כמו שאתה 

שיבות בצורה נהגת עד היום והיום ברוך השם עצרו אותך לפתוח את הי

שהיא לא ראויה. אפשר לומר את הדברים כמו שאמרת אותם עכשיו כמו 

שצריך .. מה שעולמי אומר שיש דרך אחרת ליישר דברים בין שני אנשים, 

ולא בפתיחתה וזה בכל זאת הבמה הזאת מקובלת, לעשות בסוף הישיבה 

ת אכן אומר שבהחלט הפנמת את הנושאים שאין פה עניין לבוא ולהציג א

עצמי אני חורג מן המקובל. לגבי הנושא של מורם מהעם. אני בוודאי לא 

חושב שאתה מורם מעם. תהייה בטוח שאני לא חושב כך. אני רק חושב 

שאתה חושב כך ואם אני טועה, אני שמח שאני טועה. לגבי הנושא של 

 מנגנון ...,  לא למדת את הנושא, אני לא יודע מה אומר המנגנון הזה, אני לא

יודע גם של מי המודל הזה, אבל דבר אחד אני יכול לומר לך. זה שאתה 

חושב שאני יונק אך ורק מתורות חז"ל, אני רק אומר לעצמי הלוואי שכך 

לא ידעתי מה זה חז"ל. אני צמחתי על כל המקורות  29היה. אני עד גיל 

שאתה צמחת וכנראה שלא פחות טוב ממך. צמחתי על אקדמיה, צמחתי על 

ות צבאי, צמחתי על דברים נוספים. כך שאני לא חושב שרוחב היריעות שיר

שלי הרבה פחות משלך בתחום של השכלה. בנושא האחרון, הפרדה בין 

אישי לציבורי, אתה אומר שאני מפריד, אני סליחה לא עושה הפרדה בין 
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אישי לציבורי, הרי לך שמה שעשית כעת זאת ההוכחה שהיא תמונת ראי לך 

עושה הפרדה בין אישי לציבורי. ואף על פי כן אני רוצה לומר דבר שאתה לא 

אני כאדם, כמשקל סגולי של בן אדם, מעריך אותך. קראנו לפני שלוש כזה. 

פרשיות את פרשת כוח, כוח .. היה אדם גדול יותר ממשה רבנו, רק מה לקח 

 אותם למקומות לא ראויים ולא נכונים. לכן כמשקל סגולי בהערכה פנימית

שלי ... אדם משכיל, אדם שיש לו עומק מחשבה וידיעה, אני בהחלט מעריך 

אותך. רק לצערי הרבה בהרבה נושאים אתה חושב עקום, כך לפי דעתי, כמו 

שלך מותר לומר את הדברים לפי דעתך. אי לכך ובהתאם לזאת, כאדם 

הערכה לי אליך ואתה יודע, מאז ומתמיד. זה שאנחנו חלוקים בדעות, גם 

חר להתנצח היא לא דרך הדברים גלויים. אני חושב שבה הדרך שאתה בו כך

  ראויה ואף על פי כן אם תמשיך, אני אמשיך חזרה, אין לי שום בעיה. 

ברשותכם, אתם נציגי ציבור, עושים למען התושבים שלנו ואני מציע יוסי   משה פדלון:

  תשבו ביניכם, אני מאמין בהידברות, שבו ביניכם, 

  חד)(מדברים י

קיבלנו פה החלטות מאוד משמעותיות. אנחנו מקיימים דיונים מאוד   משה פדלון:

רציניים, מאוד איכותיים, אנא, חבל לקלקל בגלל מילה כזו או אחרת. אני 

מציע תידברו, תשבו ביניכם עד שייצא עשן לבן, בסך הכול ... תודה רבה, 

  לילה טוב. 

  

  

  -סוף הישיבה-

  


