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פרוטוקול
משה פדלון:

או קיי רבותיי ,ערב טוב.

אישור פרוטוקול
דידי מור:

אישור פרוטוקולים .הייתה הערה אחת של משה ועקנין .רשומה כאן .אין
בעיה איתה ,אם יש הערות .תודה ,פה אחד .אדוני ראש העיר ,בבקשה.

עדכון ראש העיר
משה פדלון:

שוב שלום לכולם .בוא שב ,יונתן .ראשית אני רוצה לאחל לחברינו יוסי
לונדון החלמה מהירה .יוסי מעד ,נכבל אבל הוא חזק ,הוא ייצא מזה .אז
בשם כולנו ובשמי  ...אני רוצה ,ברשותכם ,להשתתף בצערו של מר שלמה
תנעמי ובני משפחתו על מות בתו אסנת תנעמי .שלמה תנעמי הוא יו"ר
עמותת על"ה שלנו ונאחל למשפחה בשורות טובות .מספר עדכונים .עדכון
בדבר התחבורה הציבורית .בישיבה שנערכה ביום ראשון  16באוגוסט
החליטה הקואליציה של מועצת העירייה למשוך את העתירה שהגישה
העירייה לבג"צ בנושא הפעלת תחבורה ציבורית בעיר בשבת .ההחלטה
בדבר ה פעלת תחבורה ציבורית התקבלה ברוב קולות בהתנגדות המפלגות
הדתיות .אני מאמין ,בעצם גם חברי הקואליציה ,שאין טעם לבזבז זמן יקר
של בית המשפט אם ניתן לממש את המטרה למען הציבור בהרצליה
בדרכים של הסכמות ושל הדברות עם משרד התחבורה .הקואליציה
הסכימה על מתווה פעולה לפיו יופעל שאטל ללא עלות ביום שבת בין
השעות שמונה בבוקר וארבע אחר הצהריים שיעבור בצירים עירוניים
מרכזיים בלבד ,לא דרך השכונות ,לא דרך בסמיכות למוסדות דתיים.
השאטל יופעל בעונת הקיץ הבאה לתקופת ניסיון בת  6חודשים ואז יוקם
צוות בראשות מנכ"ל העירייה הכולל נציגות של הסיעות לבחינת יעילות
הקו .פתיחת שנת הלימודים .זה הזמן לעדכן כי אגף החינוך בשני אגפי
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הביצוע ,אגף תבל ואגף שאיפה ,פרויקט המנהלים משה ביטון ושמואל אקה
ממשיכים לעבוד במרץ על מנת לפתוח את שנת הלימודים בצורה טובה
ביותר .אני מאמין שהשקעה בחינוך היא השקעה שמבטיחה את העתיד של
ילדינו .כשאני אומר השקעה אנחנו משקיעים עשרות מיליונים גם במיגון גני
ילדים ,כל גני הילדים בעיר יהיו ממוגנים .אנחנו מדברים על בטיחות שפה
השקענו  3מיליון שקלים 3 .וחצי בבטיחות בכל גני הילדים .אנחנו מדברים
על בטיחות שהיא בקדימות אחד .שהיא מסוכנת .וכמובן שדרוג ושיפוץ בתי
ספר כאשר  ...בית ספר לב טוב שאנחנו משקיעים למעלה מ 20-מיליון
שקלים בשדרוג בית הספר .מנכ"ל העירייה ,יהודה בן עזרא ,מפקח על
הצוותים ואני יודע שפתיחת שנת הלימודים תעבור חלק ללא תקלות .זו
ההזדמנות להודות באמת למנהלים שנמצאים פה על העבודה הקשה ועל
המסירות למנכ"ל ,לסמנכ"ל הבכיר ,למנהלי אגפים שנמצאים ,אז אנא
בשמי ובשם המועצה למסור את תודתנו על העבודה הקשה במיוחד בימים
האלה של החום שבלתי נסבל .אני רוצה גם לעדכן שאנחנו סגרנו את בית
ספר הרצל ביד התשעה .התלמידים ילמדו בבתי ספר הסמוכים לשכונה.
נתנו יד חופשית למשפחות לבחור בין אילנות ,יוחנני ,גורדון ,בית ספר ברנר.
כל בית ספר שירצו .עיקר תלמידים  ...בית ספר אילנות ואנחנו יחד עם
מחלקת החינוך ואגף החינוך נעקוב אחר קליטת התלמידים ,ההישגים
שלהם ואני בטוח שזה ישיג את המטרה .אני רוצה להזמין את כולם גם
להפנינג בשבוע הבא ביום חמישי ה 27-באוגוסט .אנחנו בהפנינג לילדים בו
אנחנו,
ירון עולמי:

בפארק הרצליה?

משה פדלון:

בפארק הרצליה כמובן בו אנחנו מזמינים את כל ילדי כיתה א' ,מדובר
באלפי ילדים ,לחגיגה אחת גדולה וכמו שאנחנו יודעים לעשות חגיגות עשינו
חגיגה אמיתית ולאחר מכן אנחנו נפתח את שנת הלימודים באחד
בספטמבר .אני רוצה לציין שאנחנו בימים אלו מפעילים בתי ספר לטובת
מרכזי למידה .מאות ילדים ,במיוחד מהפריפריה ,מגיעים למרכזי הלמידה,
מקבלים מאיתנו השראה .פרויקט מוצלח .אני רוצה לציין שלפני כן ערכנו
מה שנקרא קייטנות ,הפעלות .מרכזי הפעלה .הייתה הצלחה בלתי רגילה.
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 20שקלים ,מחיר לכל נפש ,והגיעו מאות רבות של ילדים .שנה הבאה אנחנו
נרחיב את הפרויקט הזה שיגיעו עוד ועוד ילדים .התקופה שבין ה 22-ביולי
עד ה 8 ,7-באוגוסט ,שבו אין פעילויות .אנחנו לפני  3חודשים חנכנו ,פתחנו
את אגף הביטחון והשיטור העירוני ואני אומר לכם ,זה הולך להיות הצלחה.
השיטור מוכיח את עצמו .יש לנו  ...משטרתי ,גוף של אכיפה ,של סדר ,ויש
לנו כבר תוצאות טובות עם הישגים טובים .אנחנו מתכוונים להרחיב את
השיטור הזה ולהיות עצמאיים ולתת ביטחון מרבי לתושבים שלנו .יש
הצלחה ,אני הייתי נוכח לפני כשבועיים לדליקה גדולה שפרצה בבניין בן 3
קומות ומי שהגיעו ראשונים זה השוטרים ,הפקחים שלנו שחדרו פנימה
ומה שנקרא עשו סריקות כדי למצוא תושבים שנלכדו שם .זה רק מוכיח
שהגוף הזה הוא חשוב ,הוא יעיל אז אנחנו כמובן כאמור נמנף אותו על מנת
שניתן ביטחון לתושבים שלנו .אז זה עוד פרויקט .אני רוצה לציין גם שב8-
במרץ פתחנו את סדרת העבודות ברחוב סוקולוב והבטחנו שב 8-באוגוסט
הרחוב יפתח לתנועה בכל הכיוונים ואכן ב 8-באוגוסט עמדנו ביעד וזה
המקום להודות למהנדס העיר ולצוותים שלו שעמדו בלוח זמנים קצר בלי
להפריע למהלך התקין של החיים ועל כך באמת ישר כוח לכולם .מזל שלו
שנפלנו על קבלן מצויין אבל כאמור התנועה זורמת מכל הכיוונים ואין
פקקים .אין בזבוזי זמן ודלק .התנועה זורמת ,מה שנשאר כעת זה לעשות
את הקוסמטיקה מסביב .פרחים ,פרגולות יפות ,אבל כאמור הפקק הנוראי
שהיה שם נעלם .אלה הם הדברים שלי ,בבקשה מנכ"ל.

עדכון מנכ"ל
יהודה בן עזרא :בהמשך לדברי ראש העיר ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים אגף תבל ...
במרץ .בכל מקרה יפתחו בתי הספר  ...טיפול בענייני בטיחות בקדימות
ראשונה .אחרי סקר שעשינו בכל בתי הספר ,עד ה 25-באוגוסט כל העבודות
יסתיימו .ב 25-באוגוסט אגף  ...כל מה שקשור לאזור של בתי הספר,
לפעמים גם בתוך בתי הספר על מנת שבראשון לספטמבר נוכל לפתוח שנת
לימודים תקינה ,מסודרת .בנוסף ,בראשון לספטמבר אגף הביטחון ...
תוכנית ל 3-הימים הראשונים של הלימודים ,החל משעות הבוקר במעברי
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החציה באזור בתי הספר בכוח של  30שוטרים ומתנדבים .כל עובדי אגף
הפיקוח ,הפקחים 24 ,במספר .כל ניידות השיטור העירוני .כולם נערכים
לפתיחת שנת הלימודים .מדובר במעברי חציה ,על מנת שנוכל לפתוח
בבטחה את שנת הלימודים .בנושא חינוך  ...אבל אנחנו בהחלט נערכים
לשנה שפדגוגית מיוחדת לפי החזון העירוני שבמרכזה פירמידה לגיל הרך,
הגברת ההשקעה העירונית בגיל הרך ויצירת בסיס איתן להתפתחות
העתידית .קידום של כל הנושאים הערכיים .אנחנו נתייחס בדיווח שניתן על
ה ...בנוסף שילוב של כל תחומי התרבות והאמנות בתוך  ....אנחנו קיבלנו
בימים אלה לפני שבועיים  3דו"חות בחינות הבגרות .מי שמכיר ויודע את
דעתי שבחינות הבגרות זה לא חזות הכול אבל זה אחד הדברים שבסדר ...
גדול ואני יכול לבשר שהזכאות לכל תלמידי י"ב במערכת העירונית היא
 87.7אחוז  .עליה משמעותית .אם מסתכלים רק על ארבעת התיכונים
הגדולים שלנו שהם היובל ... ,הזכאות היא  93אחוז .אבל אני מוכרח להגיד
גם באופן אישי שאנחנו גאים הרבה יותר בכך שאנחנו לא מנשירים
תלמידים מהמערכת שלנו .המשמעות של הנשרה שאם היו לך  70תלמידים
אז הבגרויות היו יכולות להגיע ל 97-98-אחוז .זה פחות מעניין את הנהלת
העיר ויותר מעניין אותנו  ...ושנוכל לחזק אותם ובמיוחד אני מתייחס
לתיכון גורדון ,יש לנו כיתות ...ואפילו יש כיתה אחת בתיכון החדש .וכמובן
מעל הכול גם שאני באתי מהתחום הזה .החינוך הערכי ,אהבת הארץ,
התרבות ,הערכים .כל ההישגים זה בזכות ההשקעה .קודם כל חזון ראש
העיר ,מי שמוביל את כל המערכת הזאת ביד רמה ,בוטחת ומקצועית,
סגנית ראש העיר מאיה שממונה על נושא החינוך ואבי בן בנישתי שהוא
מנהל אגף החינוך .תודה רבה .נושא של גני ילדים .הממשלה החליטה על
סייעת שנייה לגנים של גילאי  3אבל כמו הממשלה כך הממשלה ,כל החלטה
שלהם אם מחליטים נכון משרד החינוך בסדר גמור .אנחנו מקבלים ממשרד
החינוך סייעת שנייה ב 30-גני ילדים של מעל  30ילדים .זה המפתח של
משרד החינוך .הם מממנים את הסייעות האלו .אבל ,גם מהכיוון שלהם
עדיין העירייה ,משרד החינוך מממן  70אחוז והעירייה נותנת  30אחוז.
היום התקבלה החלטה על ידי ראש העיר וסגנית ראש העיר שגם ב 18-גנים
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לגילאי  3שהם מתחת למספר  30גם להם העירייה תיתן סייעת שנייה על
מנת שבאמת לחזק ולקבל  ...הנכד שלי ש ...בגיל שנתיים והוא לא צריך את
זה אבל יש ילדים בגיל  3שחייבים  ...חברים ,מדובר פה על השקעה של
כמעט  2.5מיליון שקל לסייעת השנייה ב 18-גנים והשקעה של  ...בתחום של
המרכזיי ה במוקד העירוני .אנחנו מפעילים מרכזיה חדשה שתשפר גם את
השירות וגם את הבקרה .עם הקלטת שיחות ,עם מעקב ,ללא ...
יונתן:

זה מונגש? מוקד טלפוני צריך להיות נגיש.

יהודה בן עזרא :איזה?
יונתן:

שגם מי שלא שומע יוכל לפתח קשר עם המוקד.

יהודה בן עזרא :שלא שומע לא יכול להתקשר .אז הוא שולח מייל .אנחנו פתחנו ב ...אנחנו
הקמנו יחידה שנקראת  ...שמקבלת מיילים .בערך בין  120 ,100פניות.
אנחנו בעד הנגשה .כמו שראש העיר אמר ,אנחנו ב 8-באוגוסט פתחנו את
רחוב סוקולוב .אנחנו מתכוונים ב 7-בספטמבר בשעות אחרי הצהריים
לעשות אירוע חנוכת האזור החדש ,התנועה החדשה,
משה פדלון:

ראש השנה .פתיחה עם תפוח בדבש לשנה שמחה.

יהודה בן עזרא :דבר נוסף .אורנה מובילה מהלך עם נציגי אגפים .אורנה עם נציגי האגפים
השונים וועד העובדים לחשיבה וכתיבת קוד לבוש ש ...בצורה כזו או אחרת
 ...א בל  ...בהנהלה .קוד לבוש .לא כולל את המנכ"ל ,רק את ה ...ורק שני
תחומים של הנדסה .תוכנית מתאר הרצליה וגידול העיר ,בניין  ...ל180-
אלף תושבים .מתחם הרצליה צפון ,מתחם  ...מתחם אפולוניה .קידום כל
התוכניות של תמ"א  38שגם יביא לגידול של כמה מאות יחידות דיור .אני
רוצה לציין ש ...לאגף החינוך שעובד ליד אגף ההנדסה לטיפול ב ...החינוך
ושלא רק יגורו אלא שיהיה להם גם איפה ללמוד .תודה רבה.

תב"רים
דידי מור:

אנחנו עוברים לתב"רים 100 .גני ילדים חדשים  .2012יש פה שינוי מימון.
הערות? פה אחד ,תודה רבה .תב"ר  .2התקנת עמודי תאורה .הערות? פה
אחד ,תודה .שדרוג כבישים ומדרכות ,פה אחד .תודה .שיפוץ גני ילדים,
הערות? פה אחד ,תודה .הכנת תוכנית אב לשירותי חינוך בקהילה ,הערות?

"חבר" – הקלטה ותמלול

07822

7

ד.נ.

פה אחד .עדכון שם של תב"ר ,סל עבודות שדרוג לתאורת רחוב ,פה אחד,
תודה רבה .עדכון נוסף סל עבודות שדרוג תאורת רחוב ,היה לנו פעמיים.
הקמת מתחמי כושר .הערות?
יוסף לונדון:

אני מבקש לשאול .בוועדת כספים שדנו בנושא הקמת מתחמי כושר אחד
המתחמים זה היה ,למיטב ,זכרוני ,זה אולפנה צביה .נאמר שהייעוץ
המשפטי יבדוק לאור העובדה שאולפנת צביה אינה תיכון עירוני האם
העירייה אמורה להתקין שם מתקני כושר ורציתי לשאול אם הנושא הזה
נבדק.

דידי מור:

בשלב זה העירייה לא מתקינה מתקן כושר בצביה.

יוסף לונדון:

תודה רבה.

דידי מור:

משילות אחרונה למלונות בצומת הסירה עם המרינה .הערות? תודה .הקמת
בריכה לימודית במרכז האמנויות ,הערות? תודה .שיפוץ בית האזרח ,תודה.
הקמת בית אמנות פיתוח .הערות? תודה רבה .הקמת הצללות בפארק? פה
אחד ,תודה ... .בית ספר חדש במתקן אלתרמן ,הערות? תודה .פיתוח
שצ"פים במורדי הגטאות ,הערות? תודה .פארק גליל ים שלב א' ,הערות?
תודה רבה .הקמת מקווה רחוב הרב קציר ,הערות? אין ,תודה רבה.

הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) – שינויים – ח' ,שינויים ט'
דידי מור:

הצעת שינויים והעברות מסעיף לסעיף ,האם יש שאלות? הערות? תודה ,פה
אחד.

דו"חות כספיים ליום  31.12.2014חברת מוסדות חינוך ותרבות בהרצליה
דו"חות כספיים ליום  – 31.12.2014מתנ"ס נווה ישראל
דו"חות כספיים ליום  – 31.12.2014מתנ"ס יד התשעה
דידי מור:

דו"חות כספיים מתנ"ס נווה ישראל,

רו"ח גולן זריהן :יש את הדו"חות של כל מתנ"ס בנפרד ויש את הדו"ח המאוחד שלהם.
אני אתחיל בנווה ישראל ,מתנ"ס נווה ישראל בשנה הזאת אם ברשותכם,
בעמוד מספר  ,3תוכלו לראות את הדו"חות ה ...אפשר לראות שם  ...של כ-
 23אחוזים במחזור שמתחלק די דומה בהכנסות העצמיות ,שעיקר הגידול
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שם מ 4.872-מיליון שקל ל 5-מיליון שקל  ...לצהרונים ובין הכנסות
ממוסדות כולל הקצבות עיקר הגידול יבוא .עלות הפעילויות גם גדלה
במקביל .בסך הכול יש גידול בהכנסות נטו מפעילויות מ 697-אלף ל715-
אלף כתוצאה מגידול בכלל הפעילות .הוצאות  ...שנתיות ,תיקון מ 788-אלף
ל 688-אלף ברוב הסעיפים .עיקר התיקון זה בהשתלמויות ,וכמו שאפשר
לראות סדר גודל של  30עד  40אלף שקל .בסך הכול זה מביא אותנו למצב
שאם בשנה שעברה היה הוצאות מדמי מימון של  91אז השנה יש הכנסות
של  27אלף ואחרי בינוי עדיין הוצאות אבל זה כבר די מאוזן .הוצאות נטו
של  30אלף .נעבור על המאזן בעמוד מספר  .2ה 230-אלף הוצאות נטו
השפיעו למטה על ה 50 ...אלף שקל 50,788 ,ל .20,402-זה לא משהו מהותי.
נפח גדול גדל מ 1.941-מיליון שקל ל 2.019-מיליון שקל .גם בהון החוזר
שזה ה ...השוטף העיקריות השוטפות יש  ...קל .הדבר היחיד שהיה
משמעותי השנה זה שיש גידול בפעילות .כל שאר הדברים הם יחסית
מינוריים .הרכוש הקבוע רק נציין שאין השקעה ברכוש קבוע בשנה הזאת
וכל ההפרש בין ה ...הקבוע של שנה שעברה לשנה הוא פחת בלבד .יש ירידה
קלה בהתחייבות יחסי עובד מעביד .זה הכול לגבי דו"ח של נווה ישראל.
מתנ"ס יד התשעה גם כן ,בעמוד מספר  ,3אז פה להבדיל ממתנ"ס נווה
ישראל השינויים הם ,שם ציינתי שהשינוי העיקרי הוא בפעילות עצמה בנפח
הפעילות בהכנסות העצמיות .השינויים הם יחסית קטנים .הכנסות עצמיות
בכל זאת יש גידול מ 6.154-מיליון ל 6.300-מיליון .לעומת זאת ב ...הפעילות
יש גידול רק של  0.7אחוז כך שבסך הכול ההכנסות נטו מפעילויות יש גידול
מ 814-אלף ל 914-אלף .נבוא ונאמר מה זה  100אלף שקל על מחזור של
 11.700מיליון אבל זה פעילות מאוד מאוד גדולה ומשמעותית .על כל שקל
שלא מפסידים יש לברך .הוצאות ממכירת  ...כלליות ירדו מ 783-ל.739-
עיקר הצמצום נובע מ ...בכמה עשרות אלפי שקלים וזה מביא אותנו
להכנסות נטו לפני מימון שהיו בשנה שעברה  31אלף והשנה  174אלף ואחרי
המימון הכנסות נטו של השנה  147לעומת  15בשנה שעברה .נעבור לעמוד
מספר  , 2למאזנים .דווקא במאזן יש שינויים יחסית מהותיים אבל המאזן
בדרך כלל מציין שינוי לנקודת זמן בחלקו הגדול למעט העודף שכמו קודם
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שראיתם שהעודף היה  30אלף שקל אז הציגו למטה ,יש גידול מ 2.018-ל-
 .2.165זו אותה השפעה של העודף של השנה של ה 147-אלף שקל מהעמוד
הקודם .זה אומר שהנכסים גדלו מעבר לגידול ב ...באותם  147אלף .סך
הכול הנכסים במאזן רואים את זה למעלה 4.720 ,לעומת  .4.772זה גידול
של כ 750-אלף שקל .ההתחייבויות ,לעומת זאת ,הן מיליון  278פלוס ,זה
לזמן קצר ,פלוס ה 1.276-מיליון שזה לעומת ה 956-ו 997-של שנה שעברה,
הגידול פה הוא יותר קטן מאשר אותם  750של הגידול למעלה .לכן הסך
הכול ,נטו ,הנכסים שגדלו מעבר להתחייבויות ,אותם  147אלף שקל .מה
שעוד ניתן לראות ,שהמזומנים גדלו מאוד ,ב 800-אלף שקל בערך אבל זה
לא בא בוואקום כי במקביל גם יש גידול בהתחייבויות  ...שצריכים להיות
 ...או בשנה שעברה .גידול של  300אלף שקל .יש גידול בהתחייבויות ,יחסי
עובד מעביד כתוצאה מהעלאות שכר למשרה קבועה ... .למיטב זכרוני  ...לא
נמצאים כבר .סך הכול גידול של  300אלף ,זאת אומרת ה 800-אלף זה
יכסה ,הגידול במזומנים של  800אלף יכסה את ההתחייבויות הקבועות של
 ,300גידול שם של  300ויש לנו עודף של  150ובכך  ...בכל הגידול במזומנים.
רק אני אפנה את תשומת לבכם לעמוד מספר  .8תוכלו לראות שהתוספות
לתחום הקבוע ,ברובן הן מול מרכז המוזיקה  159אלף שקל .הסך הכול
שלהם זה  188אלף שקל .כולם במתנ"ס  ...והערכת השנה  216אלף שקל
בקירוב ,תראו שאין שחיקה  ...זה הכול .אני אעבור ברשותכם לחברה
עצמה שהיא כוללת את שני הדו"חות.
טובה רפאל:

שנייה ,ברשותך ,שנייה אחת .שאלה מאוד קטנה .במתנ"ס נווה ישראל יש
קיטון בהנהלה  ...צמצום בתחום ההדרכות ,אז יכול להיות שכל הצוות לא
כל כך צריך הדרכות? יש צוות מסויים שלפי מיטב ידיעתי צריך הדרכות זה
המטפלות של מעון היום .איפה זה מופיע פה בדו"חות ואיפה אני רואה את
זה ,תחת איזה כותרת? כי שם אני לא יודעת ,צריך צמצום ואני רוצה לדעת
איפה זה נמצא.

רו"ח גולן זריהן :ההדרכות נמצאות בסמכות מקצועית .אם לא היה אז לא היה.
דוברת:

יש לנו מעון  ...זה חלק אינטגרלי מהפעילות במעון ... .במעון הרגיל.

טובה רפאל:

אבל איפה זה פה?

"חבר" – הקלטה ותמלול

07822

10

דוברת:

דו"ח פעילויות המעון .בהוצאות הישירות של המעון.

טובה רפאל:

הבנתי .או קיי ,בסדר .אבל זה הצמצום .בסדר ,מאה אחוז .תודה.

ד.נ.

רו"ח גולן זריהן :הדו"ח של החברת מוסדות שכולל את שני המתנ"סים ביחס ,על הדו"ח
הזה יש חוות דעת שלנו מרואה חשבון וחוות הדעת היא סטנדרטית ... ,יש
במאזן גידול קטן מאד מ ...זה כבר  ...שנפח המאזן גדל בעיקר מכספי ...
המזומנים כנ"ל .גידול ממיליון  874ל ...הוא במתנ"ס  ....רוב הגידול הוא
במתנ"ס  ...עם קיצוץ מסויים במתנ"ס נווה ישראל וסך הכול הכול הנכסים
יש עליה מ 2.078-ל ,2.185-זה אותו  ...של  147אלף במתנ"ס  ...גרעון קטן
של  30אלף ממתנ"ס נווה ישראל .סה"כ יש גידול של כ 10-אחוז ושוב ,זה
נובע גם מדו"חות שהסברתי עליהם לפני דקה ולכן אני לא אחזור על זה .יש
גידול של  10.3אחוז בערך בפעילות והנטו של הכנסות נטו מפעילות גדל בכ-
 8אחוז שזה  119אלף שקל ,ועוד הנהלה וכללי  ...כ 9-אחוז והוסיפו לנו ...
של  144אלף שקל אז סך הכול הפער בין שנה שעברה לשנה זה אותם 60
אלף שקל שהיה הפסד או הכנסות נטו לפני מיליון בשנה שעברה 60 ,אלף
השנה  290אלף הכנסות נטו ,הפער הכולל ביניהם  262אלף שקל של שיפור
בין שתי השנים .זה הגידול בפעילות יש עליה קלה ,סך הכול  116אלף שקל
הכנסות השנה ,הופעות שנה שעברה ,שיפור של  ...לא רע בכלל .אחרי הכול
יש ...
יהונתן יסעור :אני רוצה להתייחס לדו"ח ותודה רבה לרואה החשבון .אני רוצה לציין שזה
דו"ח ראשון שהוא מבקר .הוא התמנה אצלנו ,שני כבר? הזמן עובר מהר
כשנהנים אבל איך אומרים ,עבודה יפה .אני חייב לציין באמת את מה
שקורה קצת במתנ"סים .יד התשעה מתנ"ס מאוד מבוסס ושמענו את זה גם
בדו"חות .הדגש השנה או בשנה האחרונה זה בנושא של הרחבת הקהילה
בסיוע של כמובן מי שמטפל בזה עירייה ,שהפעילות התרחבה לפעילות ,אשר
ויוחנני ,וזה מרחיב את הפעילות בלי השקעות גדולות אלא רק בתשומת לב.
נווה ישראל עבר שדרוג לפני שנה שנתיים כשהיה במצב לא טוב .העירייה
עזרה קצת אבל השנה ,כמו שציין ראש העירייה בדו"חות של הקייטנות,
במחזור שני לבד שהפעיל מתנ"ס נווה ישראל היו  1,200ילדים ,ילדי גן וב-
 28או  27גני ילדים שהופעלו וגם עוד  4גנים המשיכו שבוע נוסף מעבר
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להרחבה הזאת .כמובן בסיוע ובעידוד של העירייה ובמסגרת שיתוף עם
מחלקת החינוך.
דובר:

נוער וקהילה.

יהונתן יסעור :נוער וקהילה .מה שיבוא ,קיבל תנופה משמעותית ,המתנ"ס שופץ לפני
מספר שנים .לאט-לאט מתמלא בפעילות .גם כן ,כמובן ,בשיתוף עם
העירייה ואנחנו רואים שם תוצאות יותר טובות .אני רוצה להודות
בהזדמנות זו לשתי המנהלות ,מירה לא נמצאת פה .מירה נעדרת אבל
נעשית עבודה טובה .אנחנו רואים את זה גם בתוצאות וגם בהיקף הפעילות
ואני מקווה שנמשיך והתמיכה והעידוד שהמתנ"ס מקבל היום מהנהלת
העיר ,אני חושב שצריך לברך על זה .מרגישים את זה גם שיש עם מי לעבוד.
משה פדלון:

יש עוד הערות? שאלות? טוב ,אני רוצה להודות על הניהול התקין ועל
הפעילות הענפה והמבורכת למען הקהילה שהמתנ"סים עושים ואני רוצה
להודות בראש ובראשונה ליושב ראש ,יונתן יסעור .רוצה להודות למירה
שנמצאת כאן מנווה ישראל ,גילה שאיננה כאן .נא להעביר לה את המסר
וכמובן לרואה החשבון המלומד מאיר ארביב ממשרד רואי חשבון שטראוס
לזר .תודה רבה .וכמובן להילה שלנו ,היא מתחבאת תמיד בצד ,מנהלת
התאגידים שמפקחת ,שעוקבת שהכול .תודה גם לך .בבקשה .גיל הזהב,
בבקשה.

דו"חות כספיים ליום  – 31.12.2014עמותה למען גילאי גיל הזהב בית הורים
דני שקדי:

ערב טוב .דו"חות כספיים של חלוקה למען גילאי הזהב מיום  31לדצמבר
 . 2014חוות דעת רואה חשבון המבקרים  ...תוך ציון הגרעון שהעמותה
נושאת ,גרעון ש 3.3 ...מיליון שקל .מאזן ,בעמוד הבא המאזן .מאזן מציין
מצב של התחייבויות  .2014 ...סך הכול הנכסים של האגודה השותפים 17
 ...שקל ,רובם נכסים  ...רובם המכריע .מולם יש התחייבויות לטווח קצר
של  9.8מיליון שקל 10.9 ,מיליון שקל .רוב ההתחייבויות כלפי דיירים.
מדובר במקדמות של הכנסה שאנחנו גובים וחייבים אותם  ....סך הכול
הגרעון כפי שציינתי בסוף שנת  2014הגרעון קטן מ 4.6-מיליון שקל ל3.2-
מיליון שקל .זה גרעון ה ...בעמוד הבא זה תוצאות הפעילות של העמותה
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בשנת  .2014מחזור ההכנסות מסתכם ב 14.8-מיליון שקל לעומת  14מיליון
שקל בתקופה המקבילה בשנת  .2013ההוצאות הישירות גדלו מ 11-מיליון
ל 11.4-מיליון שקל בעיקר בגין  ...הוצאות הנהלה וכלליות  2.1מיליון שקל
ועוד  15אחוז מכל המחזור ועשינו איזושהי  ...של העמותות  ....סך הכול
העודף של שנת  2014מסתכם במיליון שקל עודף תפעולי ו 1.4-מיליון שקל
עודף שיש בו אלמנטים ...
משה פדלון:

שאלות? כן .זהו? תודה לדני שקדי ,המנכ"ל .דני ,אתה יכול לקום ,שיכירו
אותך ,באמת על עבודה מקצועית ,על הניהול התקין ,על איכות העבודה
ותודה לך ולצוות כמובן ,שוב להילה ולרואה החשבון המלומד .אנחנו
עוברים מכאן לדין וחשבון של בית העלמין .נמצא איתנו היושב ראש יוסי
קוממי .אילן .זהבי תתחלף בצד ואנחנו ,בבקשה ,נתחיל  2013ו.14-

דובר:

הדו"חות הכספיים זה מסתדר בסדר הכללי התחלנו במתנ"סים ילדים
ונוער ועכשיו עוברים,

רו"ח גולן זריהן :חשבתי על זה .אני אסקור את הדו"חות הכספיים לשנת  2013ושנת .2014
ברשותכם ,אני מחזיק בידיים את המאזן לשנת  ,2014יש פה מספרי
השוואה לשנת  .2013אז אני אתחיל בשנת  ,2013חוות הדעת של רואה
החשבון ,חוות דעת חלקה ,ללא הסתייגויות וללא הימנעויות בנוסח האחיד.
אנחנו כרגע מדברים על המאזן נכסים מול התחייבויות ליום  31לדצמבר
 .20132סך הכול הנכסים  2.8מיליון שקל מתוכם  2.4אלה מזומנים.
התחייבויות העמותה לסוף שנת  2013היו חצי מיליון שקל התחייבויות
שוטפות ו 2.2-מיליון שקל זה סעיף שנקרא יחסים איפה שקיימת לגביהם
הגבלה זמנית ,זה אותה  ...ביטוח שמחויבת על פי הרגולטור ,על פי הוראות
משרד הדתות ,חוק שירותי דת מחייב את כל הכספים שנגבים בגין ...
בחיים לייעל אותם אך ורק למען פיתוח בית העלמין וזו בעצם התחייבות,
ההתחייבות מצויה בסעיף האחרון ,בנספח האחרון ,במאזן  2.2מיליון .אני
עובר לדו"ח רווח והפסד ,דו"ח על פעילויות העמותה .סך הכול ההכנסות
לשנת  2013הסתכמו ל 1.6-מיליון שקל מול הוצאות  1.4מיליון שקל.
ההכנסות ... ,בתשלומי ביטוח לאומי עבור קבורת ,איך לקרוא להם ,סך
הכול העמותה בשנת  2013הייתה בגרעון של  282אלף שקל לשנת  .2013אני
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עובר לשנת  .2014בשנת  2014סך הכול הנכסים  2מיליון שקל מול
התחייבויות של  450אלף שקל התחייבויות שוטפות ,ספקים וזכיינים .הקרן
היא קרן הפיתוח  1.3מיליון שקל .קרן הפיתוח קטנה משנה קודמת מ2.2-
ל ,1.3-בוצעו עבודות פיתוח והקיטון בעצם מלמד על גובה הפיתוח
שהשתתפה בו העמותה .אני עובר לדו"ח על הפעילויות ,דו"ח רווח והפסד.
סך הכול מחזור הפעילות  3.9מיליון שקל כשההכנסות האלה מורכבות מ-
 1.8מיליון שקל מול ביטוח לאומי על הקבורה השוטפת ועוד  2מיליון שקל
עבור פיתוח .זה אותן הכנסות ששוחררו מאותה קרן שראיתם שנה קודמת.
עלות הפעילויות  2מיליון שקל עלויות פיתוח ועלות של פעילות שוטפת
לתפעול המקום  1.4מיליון שקל .סך הכול לשנת  2014הדו"ח מראה על
איזון של  55אלף שקלים וזה בסדר גודל של עמותה זה נחשב לעמותה ...
בשנת  .2014יש שאלות?
משה פדלון:

שאלות? אני רוצה להודות לך ,אני רוצה להודות ליו"ר יוסי קוממי .אני
רוצה להודות במיוחד למנהל בית העלמין ,לאילן זהבי ,על העבודה הקשה
והמסורה ,הרגישות שאתה מקריב .תמשיך ככה ,ישר כוח ,באמת .אתה
עושה עבודה מדהימה .אני מקבל תגובות ממשפחות תושבים על העשייה
שלכם .שאפו ,תמשיכו ככה ,בשם המועצה ובשמי תודה.

דובר:

...

משה פדלון:

אני יודע .אילן גם בשתיים לפנות בוקר מגיע למשפחות ,מסייע ,תומך
ומלווה אותן בשבעה .באמת עבודה למופת ,יישר כוח .או קיי .אנחנו
עוברים ,שוב תודה רבה לרואה החשבון המלומד .סיימנו את הדו"חות,
תודה להילה.

בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  338לפקודת העיריות (נוסח חדש)
משה פדלון:

מכאן אנחנו עוברים למחיקת החובות .בבקשה .שלומי ,בבקשה ,אם תוכל
לבוא לכאן למיקרופון שיראו אותך וישמעו אותך.

שלומי:

שלום לכולם .אני מזכיר לכולם שאנחנו כעירייה איתנה למעשה לא צריכים,
עד לפני שנה בערך היינו עושים את מחיקת החובות באמצעות אישור
הממונה על המחוז במשרד הפנים .מאז שקיבלנו את המינוי של עירייה
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איתנה אנחנו בעצם מאשרים את מחיקת החובות במועצת העיר ואנחנו
בסבב שני של מחיקת חובות .אנחנו בעצם היום יושבים לאשר  4רשימות
של מחיקת חובות .הרשימה הראשונה בוועדת פשרות ,שאושרה בוועדת
פשרות ובוועדת הכספים לפי סעיף  338לפקודת העיריות על סך של
 11,117,739.50ש"ח .ועדת הנחות ,מחיקת חובות בסכום של 44,544.30
ש"ח ועוד ועדת פשרות בסכום של  .1,161,838.40אלה לפי סעיף 339
לפקודת העיריות .ובקשה אחרונה על סך  3,585שקלים בוועדת פשרות לפי
סעיף  4 ,338בקשות עם רשימות שצורפו לכם .חוץ מהאחרונה שלא צורפה
לכם על סך  3,585זה בעצם חוב של שגרירות וזה לא היה צריך רשימה .אם
יש שאלות.
משה פדלון:

כן .שלומי ,חשוב לציין בפני חברי המועצה שמדובר ,נוצר פה הליך מאוד
ארוך .מיציתם את כל האפשרויות המשפטיות ,אני מדגיש שזה לא יש חוב,

שלומי:

אני אדגיש .קודם כל מדובר בחובות שחלקם ,לרוב מדובר בחובות ישנים,
יכול להיות של עשרות שנים ,יכול להיות של מעל  3שנים ברוב המקרים
למעט בוועדת הנחות שזה הנחות שיכול להיות שוטפות ולאחר שמוצו כל
פעולות האכיפה ,הן המנהליות והן המשפטיות לגבי החובות האלה .לגבי כל
אחד מהחובות האלה יש המלצה של עורך דין שטיפל בתיק בתביעה
המשפטית ובסיכויי גביה ובאפשרויות לגבות את החוב ומוצו כל פעולות
האכיפה ורק לאחר שבוצעו כל פעולות האכיפה ההמלצה של אותו משרד
עורך דין לבצע מחיקת חובות זה עובר כאן עוד כל מיני אישורים שלנו
בעירייה אחרי שבדקנו ושאלנו ובחנו את הדברים היטב והבאנו את זה בפני
וועדת פשרות או ועדת הנחות ,אחר כך בוועדת הכספים ועכשיו זה מגיע
לכאן למועצת העיר כדי למחוק את החובות האלה כשאפסו הסיכויים
לגבות אותם.

רו"ח גולן זריהן :אם אפשר,
משה פדלון:

בבקשה.

רו"ח גולן זריהן :החלק הארי של הסכום ,נדמה לי ה 11-מיליון שקל ,יש שם בדיוק ממתי
החובות ואם תסתכלו תראו שזה חובות בין  15ל 25-שנה של בעיקר חברות
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שכבר לא קיימות ,פשטו את הרגל ,נעלמו ,אין עם מי לדבר ,אין ממי לגבות
את הכסף ככה שזה בעצם מחיקה של חובות היסטוריים.
משה פדלון:

או קיי ,בבקשה יוסי.

יוסף לונדון:

לגבי פרסום שמות החייבים .השתכנעתי שאת השמות של החייבים
הפרטיים לא לפרסם אותם .לגבי החברות ,למרות שרובם זה חובות ישנים
ולמרות שרוב החברות אם לא כולן כבר אינן קיימות ,אני מבקש שאם אין
מניעה משפטית ,לפחות לפרסם בדו"חות שאנחנו מקבלים את שמות
החברות .אני לא חושב שצריך להפחית את זה .זה בראש תיבות ,החברות.
אין את השם המלא שלהן.

משה פדלון:

תבדקו את זה ,ענת.

יוסף לונדון:

אם אין מניעה משפטית,

משה פדלון:

נעשה מה שהחוק,

עו"ד ענת בהרב קרן :אין מניעה ,גם חברות שהתפרקו,
יוסף לונדון:

אם אמרת אז כנראה שהבנתי.

עו"ד ענת בהרב קרן :אני רק חושבת שזה יכול לעשות קושי טכני.
שלומי:

אני אומר,

עו"ד ענת בהרב קרן :אני פשוט  ...את העבודה של השמות.
שלומי:

מאחר ואין מניעה משפטית לפרסם שמות של חברות אבל יש מניעה
משפטית לפרסם שמות של אנשים פרטיים מכוח צנעת הפרט ,אנחנו נגיש
למועצת העיר בבקשות העתידיות יחד עם השמות של החברות את רשימת
החייבים עם השמות.

יוסף לונדון:

תודה רבה.

אלעד צדיקוב :יש לי שאלה .איך מגיעים לחוב כזה גדול של  11מיליון?
דוברת:

ריבית חשב מצטברת.

שלומי:

יש הרבה סוגים של איך מגיעים לחוב כזה גדול.

אלעד צדיקוב :הקרן היא ,כמה הקרן?
שלומי:

זה לא עניין של קרן וריבית והצמדה ,למרות שהריבית דאז הייתה שלושת
רבעי אחוז לחודש פלוס מדד וכולנו יודעים שהיו שנים בשנות ה 80-שהמדד
עלה ב 400-אחוז בשנה .אז יש כאן חובות מאוד ישנים שהתחילו פעולות
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אכיפה והוגשו תביעות משפטיות לבתי המשפט ,ניתנו פסקי דין .נפתחו
תיקי הוצל"פ נגד החברות או נגד האנשים הפרטיים .עשו את כל פעולות
האכיפה לגבות ,לא ניתן היה לגבות .חלק מהחובות קיבלו צו הפטר ,חלק
מהחייבים נפטרו ,חלק מהחברות נסגרו והחובות נשארו בספרי העירייה
והגיע הזמן גם לעשות סדר אצלנו ולנקות את המדפים מהדברים האלה
ומההוצאות הכספיות הרבות שהולכות לנו על הוצאות אכיפה שלא לצורך
ועם הכספים האלה אפשר לעשות דברים הרבה יותר טובים לעירייה מאשר
להתעקש לגבות חוב שבעצם אבד .יש בעיה לפעול נגד בעלי מניות על חובות
שנצברו עד לשנת  .2004משנת  2004חל תיקון חקיקה שאומר שאפשר לפעול
נגד בעלי השליטה ,כאשר התנאי היחידי שאפשר לפעול נגד בעל השליטה זה
שלא הוברחו נכסים והסיכוי שחברה שפשטה רגל ,חברה שכשלה ,הבריחה
נכסים הוא סיכוי כזה שצריך לבדוק אותו ואנחנו חוקרים ועושים את כל
הבדיקות שניתן לעשות ומעבירים את נטל העירייה לחייב ואם בסופו של
דבר שוכנענו שלא ניתן לפעול ולגבות את החוב הזה אז אין מנוס מאשר
להביא אותו למחיקה בסופו של יום.
אלעד צדיקוב :איך אתם עושים שלהבא לא יהיה חובות? מה עושים כדי לא להגיע למצבים
האלה?
שלומי:

אין מניעה הרמטית לתבוע ולמנוע מחברה מסויימת ליצור חובות .אנחנו
מנסים לקצר זמנים ולפעול מוקדם ככל שניתן על מנת לגבות את החוב ולא
להגיע למצב שהחוב הולך ותופח והופך להיות בלתי אפשרי לגביה .צריך
לקחת בחשבון שאין לנו את היכולת המקסימלית לבוא ולגבות את כל
החובות מאה אחוז .אנחנו עושים ,אנחנו מקטלגים,

עו"ד ענת בהרב קרן :אתה לא יכול להגיד למישהו שאם הוא לא ישלם ארנונה הוא,
אלעד צדיקוב :לא ,אני מדבר על חברות.
(מדברים יחד)
שלומי:

אני אומר שאנחנו פועלים בכל הדרכים החוקיות שניתן לפעול על מנת שלא
להגיע למצב שחברות או בכלל חייבים מגיעים למצב בסופו של דבר שהם
צוברים חובות ואנחנו לא פעלנו .משתדלים להגיע מהר ככל שניתן לחייבים
האלה ולגבות את החוב אבל היה סמוך ובטוח שאנחנו לא הראשונים
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ברשימה .אם הם חייבים לעירייה לפני כן חייבים עוד לבנקים והעדיפויות
שלנו ביחס לנושים אחרים היא לא גבוהה במיוחד.
משה פדלון:

תודה שלומי .תודה על העדכון.

שלומי:

הזכרתי ,יש חוב של שגרירות  3,585שקלים לוועדת פשרות.

טובה רפאל:

ולמה השגרירות לא משלמת?

משה פדלון:

או קיי ,מי בעד מחיקת החובות?

טובה רפאל:

רגע ,למה השגרירות לא משלמת?

שלומי:

לא ,השגרירות שילמה .זה פשרה על איזה יתרה שנשארה שם.

משה פדלון:

שלומי תודה רבה .המנכ"ל ,בבקשה ,סקירה קצרה.

יהודה בן עזרא :התפקידים  ...על ידי אנשי המקצוע באגפים השונים  ...אישור בוועדה
מקצועית .ועדה מקצועית העירה את הערותיה ,העבירה המלצה לוועדת
המשנה .עדכנו בוועדת המשנה ... ,על פי בקשה עצרנו את הישיבה הקודמת
והבאנו את העדכני לוועדה המשותפת של ועדת משנה וועדה מקצועית ו...
משה פדלון:

הערות? שאלות?

טובה רפאל:

יש לי רק הערה אחת ,אם אפשר .בנושא של זהות יהודית דמוקרטית ראיתי
באיזשהו מקום שהגבלתם שזה יהיה עד  80אלף שקל לעמותה?

יהודה בן עזרא :אנחנו חלק גם מהזהות היהודית וכמעט בכל התחומים הגבלנו סכום
מקסימלי.
טובה רפאל:

ספורט עממי אני יכולה לדעת למה וזה עמותה אחת בלבד אבל פה אנחנו לא
יודעים כמה ייגשו ולמה.

יהודה בן עזרא :זאת בדיוק הסיבה .שלא לתת לעמותה את כל ה ...שקלים.
דובר:

תמיכה מוגבלת ,לא סך הכול התמיכה,

טובה רפאל:

או קיי .לא ,כי אני דווקא חושבת בכיוון אחר .זאת אומרת ,אם היא הגוף
שמקצועית יכול להביא את התחום הזה ברוח העכשווית המעודכנת ולא
החרדית ויוכל להעביר את זה במספר בתי ספר אז יכול להיות שהסכום שלו
פלוס הסכום שהוא נותן כי זה הרי צריך להיות איזשהו מצ'ינג ,אולי לא
מספיק .אם זה איזשהו תחשיב של שעות הוראה.

יהודה בן עזרא ... :ראשונה לא נרחיב ל ,80-אחר כך נראה מה קורה.
טובה רפאל:

או קיי .אני מקווה.
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משה פדלון:

כן.

ירון עולמי:

ספורט תחרותי .גם בנושא השיתוף שחקנים מקומיים וגם בנושא  ...אני
חייב להגיד שעדיין יש והמון שנים ,כל שנה אני מעיר את זה ,איזושהי
אפליה ,נקרא לזה ,לטובת הכדורסל.

משה פדלון:

למה?

ירון עולמי:

א'  ,כי הם עדיין מקבלים יותר מכדורגל יחסית לזה שמישהו פעם החליט
כאן במועצה או בעירייה שזה ספורט יותר פופולרי ויותר חשוב .אין לי מושג
למה ,זה לא נכון בכל העולם ולא נכון בכל הארץ וזה לא נכון גם בהרצליה.

דובר:

מה עם השייט? הוא מופלה לרעה לעומת שני הענפים האלה.

ירון עולמי:

נכון .אז כשיהיה לך זכות דיבור תגיד את זה ואל תענה לי עכשיו.

משה פדלון:

ירון ,הכדורגל המקצועי מקבל סכומים יפים,

ירון עולמי:

אני אומר ,גם בנושא ,נכנסתי לתבחינים האלה,

משה פדלון:

הם בתקופה שלנו מקבלים פי שניים מבעבר.

ירון עולמי:

לא ,לא ,אני לא בא בטענות,

משה פדלון:

עכשיו ,אתה יודע מה? אני גם מצהיר .שזה יהיה גם בפרוטוקול .אם השנה
כל הקבוצות המקצועיות לא יגיעו להישגים ,שנה הבאה אני מוריד להם
אוטומטית  30אחוזים .כולם .אנחנו לא הולכים לטפח את הבינוניות .אני
אומר עוד הפעם .אם לא יהיו הישגים בכל הקבוצות המקצועיות ,ב,2017-

(מדברים יחד)
דובר:

אני תומך.

משה פדלון:

חד משמעית .אני מצפה להישגים.

ירון עולמי:

אי אפשר,

משה פדלון:

לרף העליון .בכסף שאנחנו נותנים אני רוצה פלייאוף עליון .לא יהיה,
תרשמו את זה בפרוטוקול,

ירון עולמי:

שנייה  ,אני הכנסתי בזמנו לתבחינים ,כבוד ראש העיר .המועצה .אני
הכנסתי בזמנו לתבחינים ,ביקשתי וזה גם נכנס ,נושא השיתוף שחקני בית
וגם כאן אני אומר.

דובר:

אתה טועה .זה כן נכנס .העובדה שקבוצת הכדוריד ,הכספים שמקבלים
מהעירייה הסכום גדל משמעותית זה בזכות התפקיד,
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בוודאי שזה נכנס .אני אומר ,עוד פעם .גם בזה הכדורגל מתחיל מהשחקן
החמי שי וזה ממש מעט מאוד ניקוד לעומת הכדורסל שזה ניקוד הרבה יותר
גבוה .זה בסוף משפיע על התקציב .בגלל זה התקציבים כל כך שונים .אני
אומר גם את זה ועוד דבר מאוד מאוד חשוב לי .הנושא של קיזוז דמי
השימוש שבעצם זה מה שאנחנו עושים .אנחנו נותנים כסף ואז לוקחים
אותו בחזרה .השנה ,שוב ,יש ודיברנו על זה גם לפני זה עם המנכ"ל ,בלגן
שלם בנושא מתקני האימונים .הרבה מאוד מגרשים בקרוב לא יהיו זמינים.
אני מדבר על מגרשים ליד הקאנטרי .בטח תוך חודש חודשיים כבר יהיה,

משה פדלון:

אני רוצה לעצור אותך .מה לעשות שבקדנציה הקודמת לא תכננו את ה20-
שנה קדימה .בקדנציה הקודמת היו מכבי הרצליה  150ילדים ,הם החליטו
לגדול ל ,500-לא נערכו,

ירון עולמי:

הלוואי ויגדלו ל 5-אלפים .הלוואי.

משה פדלון:

ירון ,אין מה לעשות .זה מה שיש ,מה לעשות .כל דבר צריך להיות בתכנון
לטווח ארוך.

ירון עולמי:

לא ,אז אני אומר,

משה פדלון:

אין מה לעשות .פעם הייתה עמותה שנקראת מכבי הרצליה ,פתאום קמה
הפועל הרצליה,

ירון עולמי:

משה ,אנחנו לא מתווכחים,

משה פדלון:

מה לעשות,

ירון עולמי:

אני לא מתווכח איתך ,אני מנסה להגיד,

משה פדלון:

אנחנו לא ערוכים לאלף ילדים ,מה לעשות .לא ערוכים .המערכת הייתה
צריכה להיות ערוכה,

ירון עולמי:

אתה צריך להבין מה אני מבקש .המערכת ,מה שהיה היה,

משה פדלון:

המערכת תתיישר בנושא הזה של המגרשים ב.2020-

ירון עולמי:

אני אומר ש ...אשם בנושא דמי השימוש ואו לבטל או,

משה פדלון:

לא מבטל .אני רוצה להסביר לך.

ירון עולמי:

אבל המגרשים לא היו זמינים לאימונים.

משה פדלון:

ירון .בקבוצות שמגיעות להתאמן  ...הם עושים קופה יפה ,שישלמו דמי
שימוש .נקודה סוף .הם עושים קופה יפה .גם מכבי ,גם הפועל .הם מביאים,
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אני אעשה לך את החישובים .הם מקבלים הכנסות של מאות אלפי שקלים,
שישלמו דמי שימוש.
ירון עולמי:

מרוב החישובים אני משלם,

משה פדלון:

זה ביזנס לכל דבר .שישלמו .אני אתן להם מים ,אני אתן להם מגרשים ,לא
ישלמו? סליחה

דובר:

יש להם כסף ,למה אתה רוצה לתת להם?

משה פדלון:

והם גם יוצאים בסוף בזכות .בסוף גם אחרי דמי שימוש הם נמצאים
בזכות.

אלעד צדיקוב :אם הם מרוויחים ויש להם כסף,
משה פדלון:

בוודאי שהם מרוויחים.

אלעד צדיקוב :למה שהעירייה תממן?
ירון עולמי:

מה הם מרוויחים? מישהו התעשר כאן? אף אחד לא מרוויח כלום.

יונתן:

ירון ,ירון ,אני מציע שכבר עכשיו תתחיל לעשות שיעורי בית מול מי
שאחראי על הקריטריונים .תשב עוד פעם על הקריטריונים ולשנה הבאה
תנסה להשפיע .כרגע זה כבר מאוחר .הקריטריונים צריכים להתפרסם,
צריך להגיש את הבקשות .אם נדחה את זה בעוד חודשיים עכשיו נתחיל
לשנות קריטריונים זה חזרה לוועדה המקצועית.

ירון עולמי:

זה לא מצריך שינויים בקריטריונים .זה לא צריך החלטה של המנכ"ל.

יונתן:

מה פתאום? דמי שימוש זה לפי ועדת תמיכות.

ירון עולמי:

אני לא אמרתי לא לקחת דמי שימוש .צריך לקחת דמי שימוש,

יונתן:

ריאליים צריך לקחת.

ירון עולמי:

עשינו את זה גם לפני שנה.

טובה רפאל:

אפשר לעשות  ...ואם ראש העיר רוצה,

(מדברים יחד)
דובר:

מה אתה רוצה שהם,

ירון עולמי:

יהיו גם אנשים שלא ישתמשו.

דובר:

למה?

ירון עולמי:

למה? אתה לוקח שנתי,

משה פדלון:

הם משתמשים מעל ומעבר ליכולות שלנו וצריך להסתדר עם הקיים.
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ירון עולמי:

נכון הם לוקחים שנה מראש?

דובר:

ירון,

דוברת:

סליחה ,אנחנו מנהלים עכשיו איזה משא ומתן?

ירון עולמי:

לא ,לפחות שאני אדע,

דוברת:

זה ישיבת מועצה,

משה פדלון:

טוב ,חבר'ה.

דידי מור:

טוב ,מי בעד לאשר תבחינים ,בבקשה ירים את ידו.

משה פדלון:

אני נמנע בקטע של קהילה.

מאיה כץ:

ואני לא משתתפת ב,

דידי מור:

פה אחד למעט שתי הסתייגויות שלא משתתפים ,של מאיה בקטע הספורט
ומשה בנושא  ...וקהילה .או קיי .סיימנו את חלק התבחינים .אישור
המועצה להסכם הצעת חוק בין עיריית הרצליה לבין נמל הרצליה .הסכם
ש...

(מדברים יחד)
קרן:

צריך לסיים שזה הסכם למעשה בהמשך להחלטות ההצעה של מועצת העיר.
הכול רשום בבקשה .כרגע יש כאן את ההסכם שהוא פחות או יותר ההסכם
המקובל אצלנו כשמדובר בנושא  5 ...שנים .רוצים להאריך את התקופה
בעוד  5שנים,

יהונתן יסעור :למה זה רק  5שנים?
קרן:

ככה החליטה כבר מועצת העיר .קיבלתם החלטה לעניין ההקצאה ,עכשיו
אנחנו רק מיישמים אותה.

יהונתן יסעור :אבל זה מעוגן בתקנות או שזה? על סמך מה?
קרן:

קיבלת.

יהונתן יסעור :על סמך מה הייתה ההחלטה ,על סמך המלצה שלכם ,לא? מישהו הכין את
המסמך הזה.
דוברת:

זה רק לאפשר להחליט על כל תקופה ,החל משנה וכלה ב 25-פלוס .24
אמרנו שאתם נותנים להם ל 5-שנים ואז כעבור  5שנים,

יהונתן יסעור :אז אני מבקש שהתקופה הראשונה שהתחילה שתגמר ולקראת הבקשה
הבאה להאריך את זה ל 10-שנים .זה טרטור של מערכת של מתנדבים
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שצריכים לשבת ולהתעסק עם להגיש בקשות ויעוץ משפטי וכל מה שכרוך
בזה .בסך הכול אנחנו רוצים שהילדים האלה יהיו שם ומה שיותר.
דובר:

לאה 5 ,שנים נוספות זה אוטומטי ,לא צריך להגיש בקשה.

לאה:

לא.

יהונתן יסעור :לא לבקשה.
עופרה בל:

רגע .אי אפשר עכשיו לשנות את זה ל 10-ולסגור עניין?

יהונתן יסעור :אפשר לשנות החלטה.
עופרה בל:

אבל אפשר לעשות את זה עכשיו .מה זה משנה ,אבל אפשר לשנות את זה
עכשיו ,ענת? זאת השאלה.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

ענת ,אפשר לשנות את זה?

עו"ד ענת בהרב קרן :אם תרצו לשנות את זה לדעתי צריך ...
דוברת:

ההצעה סך הכול אושרה .הם ,צריכה בעצם וועדת ההקצאות על מיסוי
לקבל החלטה שונה,

משה פדלון:

אז בואו נאשר את זה,

יהונתן יסעור :אני מצ יע ,נאשר את זה כמו שזה אבל שתתכנס ועדת הקצאות ותקבל
החלטה עכשיו לשינוי התנאים ואז שיביאו לאישור גם משרד הפנים
להארכת התקופה ולא לעכב את זה.
לאה:

אני רוצה רגע לומר .אלף ,אנחנו לא שייכים למשרד הפנים ,אנחנו היום
רשות עצמאית .כרגע בשלב הזה מבחינתנו לפי הנהלים שאנחנו קבענו
ההקצאה מתחילה מהרגע שהמועצה מאשרת ואז דרושה חתימה של
העירייה ,יכולים לחתום על ההסכם ובשלב הזה ההקצאה מאושרת
לצופים .עד שההקצאה לא תתאשר כאן  ...אנחנו נצטרך להמשיך לגבות
מהצופים דמי שכירות ,לכן אני מציעה לאשר את זה,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

טוב.

דובר:

ההקצאה מאושרת כמו שהיא ,ללא שינוי ,נכון?

משה פדלון:

ללא שינוי.
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ועדת השמות
דידי מור:

היה סעיף אחד מוועדת השמות בישיבה הקודמת שביקשתם לקבל פרטים
על מבקש הבקשה ועל המועמדים ש ...את שמם .הרי שם היה  ...פירטתי
לכם את המכתב .מדובר על פליט שברח ממחנה אושוויץ והיה  ...השמדה.
פרדי הירש שהיה ספורטאי גרמני שפעל למען ילדים  ...ועדת השמות פעם
רביעית וכל פעם נדחית מחדש וגם הפעם זה היה ככה .כמובן מובא לאישור
המועצה ,לאשר או לא לאשר.

ירון עולמי:

יש לי שאלה .תראה ,אני גם אמרתי את זה פעם שעברה .אני מסכים
להמלצת ועדת השמות ודאי שלא לאשר קריאת רחוב על שמו .זה ,בוא
נקרא לזה ,חסר פרופורציה .מאידך גיסא ,יש כאן בקשה מאוד ,מה שנקרא,
מהלב ,אנושית .אני חושב שבמסגרת מוסדות בעיר הרצליה שכן מנציחים
ניצולי שואה ביניהם בית מורשת או בתים  ...נוכל לציין באתה יודע ,שלט
או משהו ,אותם וככה לפחות לתת איזושהי תשובה יפה .לא אנחנו מסרבים
להנציח .אנחנו לא חושבים שזה מצדיק הנצחה ברחוב אבל אנחנו נמצא
איזשהו ,אתה יודע ,לוח להנציח.

דוברת:

צריך קודם למצוא את הלוח ואז להבטיח.

משה פדלון:

אני אעלה את ההצעה שלך לחברי הוועדה.

טובה רפאל:

סליחה אבל אני רוצה לומר משהו .נצטרך בשיטה הזו שיש המון אנשים .יש
הרבה מאוד אנשים שלא על שולחן הוועדה היו שהיו להם כל מיני פעולות
גבורה וגילויי גבורה שאם אתה פותח את זה נצטרך גם את זה להנציח.

ירון עולמי:

זה רק מחזק את מה שאני אומר ,שיהיה לוח שלם עם שמות.

טובה רפאל:

שנייה  ,דקה .דקה .אבל לנושא של לוחות ושמות יש את יד ושם ,יש מוסדות
מדינה שמנציחים את השואה ,והשאלה אם אנחנו חושבים שבעיר הרצליה
צריכים לעשות דבר כזה .אם כן אז בבקשה.

ירון עולמי:

זה כבר קיים.

משה פדלון:

יש לנו בבית מורשת  ...יהודי לניצולי שואה .אין בעיה לקחת קיר ולשים
שמות.

ירון עולמי:

כבר קיים שם .יש על הקיר כמה ,זה לזכרו של ,זה לזכרו של.

(מדברים יחד)
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משה פדלון:

24

ד.נ.

תודה.

העסקת קרובי משפחה בעיריית הרצליה
דידי מור:

נושא הבא זה העסקת קרובי משפחה.

יהודה בן עזרא :העסקה של קרובי משפחה דיברנו גם במועצה קודמת ואמרנו נביא את זה
לכאן .רשויות מקומיות  ...פועלות בתחום של העסקה של קרובי משפחה
בכלל ודרגה ראשונה בפרט על פי פקודת העיריות ,סעיף  174א' ,סייגים
להעסקת  ...בשכר וחוזה מנכ"ל משרד הפנים .מועצת העיר הרצליה לפני
הרבה שנים קיבלה החלטה גורפת מעבר להוראות החוק האלה של העיריות
ושל חוזר מנכ"ל משרד הפנים שאין להעסיק קרובי משפחה דרגה ראשונה.
לדעתנו המצב הזה ,ההחלטה הזו יצרה מצבים אבסורדיים ,לטעמי בחלק
מהם אף לא ראויים .למשל ,אם יש עובדת ניקיון ,אני נותן לכם דוגמה
מהחיים .עובדת ניקיון באחד מבתי הספר שעובדת בחצי משרה ,הבן שלה
בק צה השני של העיר שהשתחרר מהצבא והתקבל להיות אב בית באיזה
אולם ספורט לא יכול לקבל עבודה .למה החלטה גורפת כזו יכולה למנוע
פרנסה למשפחה .או לחילופין .פקחית שהאמא שלה רוצה להיות סייעת בגן
ילדים .קרובי משפחה מדרגה ראשונה ,מה הקשר? לכן ההצעה שלנו ,לשנות
את ההחלטה הגורפת ויחד עם זה גם לא להשאיר את זה פרוץ ,כפתוח,
שיהיה בלי בקרה אלא הצעה להקים ועדה ברשות מנכ"ל העירייה ,מנהל
אגף משאבי אנוש ,יועצת המשפטית ,יושב ראש ועד העובדים יוזמן לדיוני
הוועדה וככל שמדובר בקבלת עובד לאחד התאגידים  ...ובכלל לפני כל
מכרז ,לפני כל קבלת עובדים ,אם יש מצב שזה  ...לוועדה.
דוברת:

ובדיקה של פרסום.

יהונתן יסעור :מה אומר התקנון? הוא שם מגבלות או לא?
יהודה בן עזרא :יש מגבלות אבל לא נקבע,
מאיה כץ:

אנחנו מדברים בעקרון על ניגוד עניינים.

יהודה בן עזרא :קרובי משפחה מדרגה ראשונה שעובדים באותו משרד .בקביעות ,בכפיפות
ישירה.
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משה פדלון:

25

ד.נ.

על כך אני אומר ,פסיכולוגית תושבת הרצליה ,שני ילדים ,רוצה לעבוד ב...
האמא שלה בקצה השני עובדת ,כמו שאמרנו כאן .מה הקשר ביניהם? למה
אי אפשר,

דובר:

יש שיקול דעת,

משה פדלון:

יש סכנה שהוועדה תגיד לא?

יהונתן יסעור:
משה פדלון:

יש שיקול דעת ,התקנה מאפשרת שיקול דעת בעניין.
עדיין .אם יש ועדה כל מקרה,

יהודה בן עזרא :סליחה .זה לא ,זה לא ש ...התקנה מאפשרת כן להעסיק בדוגמאות שאני
נתתי .היא מאפשרת .לא צריך לשאול אף אחד .אנחנו רוצים שמערכת
עירונית כן יהיה לה שיקול דעת .כן תוכל לבדוק.
משה פדלון:

היא לא יכולה  ...שאין ניגוד עניינים.

יהודה בן עזרא :למרות שאם לא שואלים אם אומרים כן .אני חושב שבכל תחומי החיים
צריך שיהיה שיקול דעת.
משה פדלון:

בחורים צעירים ,נשלח אותם,

יהונתן יסעור :אני רוצה להציע שבוועדה יהיה גם נציג של מועצת העיר .יש את זה בוועדות
אחרות של טיפול בכוח אדם מקרים חריגים שיש שם נציגים של מועצת
העיר .אני רוצה להציע שגם בוועדה הזאת יהיה נציג אחד של מועצת העיר.
מאיה כץ:

אני מתנגדת לזה.

יהודה בן עזרא :אני דווקא חשבתי,
מאיה כץ:

שזה יהיה אך ורק על בסיס מקצועי.

יהודה בן עזרא :היה רעיון ,היו בקשות .תסלחו לי,
יהונתן יסעור :זה ממש לא מקצועי וזה בהחלט שיקול דעת ציבורי.
מאיה כץ:זה לא קשור אחד לשני .זה יכול להיות מפורסם אבל בהחלטה,
משה פדלון:

תני ליהודה,

יהודה בן עזרא :סלחו לי על ,אולי עזות המצח במשפט שאני הולך להגיד .אני חושב ,דווקא
בוועדת חריגים מהסוג הזה של עובדי עירייה קרובי משפחה  ...רק אנשי
מקצוע.
משה פדלון:

כן .שלא יהיה,

יהונתן יסעור :גם בתקנות ,אפשר לשאול את משאבי אנוש ,יש ועדות עם נבחר ציבור.
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ד.נ.

עו"ד ענת בהרב קרן :יש איסורים שקבועים בחוק .יחסי צפיפות,
משה פדלון:

הכול .בשביל זה כרגע ,שתבדוק את כל ההיבטים ותביא את ההמלצות.

עו"ד ענת בהרב קרן :יש שחייבים להגיע לוועדת השירות בגלל,
משה פדלון:

או קיי .מי בעד ההצעה?

ירון עולמי:

אני רוצה להגיד משהו.

משה פדלון:

בבקשה.

ירון עולמי:

אני רוצה להודות גם לראש העיר ,גם למנכ"ל ... .ישיבה הקודמת ותוך
חודש זה הגיע .דבר חשוב זה גם הנושא של התאגידים שזה הפחד הכי גדול
שלי ,תאגידים שיהיו  ...פתאום .זהו ,ותודה רבה.

משה פדלון:

מי בעד ההצעה? מי נמנע? טובה ,בעד? נגד?

טובה רפאל:

בעד.

משה פדלון:

אז פה אחד .או קיי.

מינויים
דידי מור:

או קיי ,מינויים .יש לנו פה  3מינויים .מינוי הרב רן עמית לוועדת שמות
לרחובות במקומו של השר צדיקוב .השר צדיקוב למעשה לא  ...וצריך
להחליף אותו .יש הערות? פה אחד ,תודה.

יהונתן יסעור :מאיפה הרב הזה?
דוברת:

גשר.

יהונתן יסעור :לא ,איפה הוא גר? יש כבר זה?
מאיה כץ:

מה זה רלוונטי? אם נציגי סיעת גשר חושבים שהוא המועמד הראוי עבורם,

דוברת:

סליחה ,הוא לא חייב להיות תושב הרצליה?

מאיה כץ:

לא.

דוברת:

סליחה?

דובר:

בוועדות המועצה? בטח שהוא צריך להיות תושב העיר.

עופרה בל:

התשובה היא כן ,בהנחה שהוא תושב העיר.

משה פדלון:

אנחנו נבדוק את זה.

עופרה בל:

מה ,הוא יכול להביא את הרב מירושלים להחליט פה?

דובר:

עובדי עירייה צריכים להיות תושבי העיר?
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דוברת:

יש הבדל בין זה לבין נציג של כלל המועצה.

מאיה כץ:

בדרך כלל .יש רוב ויש בדרך כלל.

ד.נ.

(מדברים יחד)
יהונתן יסעור :למיטב ידיעתי מי שנבחר לוועדות המועצה הוא צריך להיות בעל זכות
בחירה בעיר .להיות תושב העיר.
עופרה בל:

כמו נציג ,הוא נציג של המפלגה לצורך העניין.

מאיה כץ:

בסדר ,ולכן הם צריכים שיקול דעת,

משה פדלון:

או קיי ,דידי הלאה.

תוספת לסדר היום
קורות חיים של תמי זיתן
דידי מור:

תמי זיתן ,דירקטור בחברה לפיתוח בהרצליה כנציגת סיעת מרץ .נציגת
ציבור .לא סיעת מרץ .נציגת ציבור.

דובר:

היא בכלל לא חברת מרץ.

דידי מור:

אנחנו לא יודעים את זה.

דובר:

אז אני אומר ,היא לא חברת מפלגה.

יוסף לונדון:

אנחנו נדאג לשנות את זה.

דידי מור:

פה אחד ,תודה רבה ... .כנציגת ציבור לדירקטוריון החברה לפיתוח
ותיירות?

יהונתן יסעור :אני מעיר פה את אותה הערה שהייתה גם בקשר לרבנית .המועמדת,
יונתן:

לוועדת  ...לא צריך?

מאיה כץ:

לא.

יהונתן יסעור :אני יכול להשלים משפט פעם אחת יונתן? תודה רבה לך .קודם כל זה נכון
שעל פי התקנות גם של הוועדה העליונה שמאשרת את הדירקטורים אין
מגבלה להביא גם מאילת דירקטור להרצליה .אני חושב שזה אחד
התפקידים המכובדים שאנחנו כמועצה יכולים להעניק לתושבי הרצליה,
להיות שותפים בעשיה הזו ,ולכן מין הראוי שיהיו תושבי הרצליה ובדומה
למה שקורה בחברי ועדות של המועצה ואני בטוח שיש ב 100-אלף תושבי
הרצליה מספיק נשים ראויות שתהיינה נציגות בדירקטוריון .אני מציע
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ד.נ.

לראש העיר לשקול את הדבר הזה .אולי למשוך את זה כרגע ולעשות שיקול
נוסף.
יונתן:

חוץ מאת השורה השנייה של ...

מאיה כץ:

אז אני רוצה להקריא את קורות החיים של גברת אלרועי,

יונתן:

את קורות החיים של הגברת?

דידי מור:

יש לנו.

מאיה כץ:

לא ,אבל בוא נקריא.

יהונתן יסעור :אין לי ספק שהיא מוכשרת מאוד .אני לא מערער על הכישורים.
מאיה כץ:

מוכשרת מאוד.

יהונתן יסעור :אני מערער,
מאיה כץ:

יועצת למנכ"ל משרד הפנים.

יהונתן יסעור :אני רוצה לתת דוגמה ,שאנחנו החלטנו להעניק חנייה חינם בכחול לבן רק
לתושבי הרצליה בשונה ממה שהיה קודם .שכל אחד הגיע וחנה בכחול לבן
בתשלום או לא בתשלום .כל אחד מה שהיה צריך לעשות .אנחנו פועלים
לתת הנחות רק לתושבי הרצליה ולא לאחרים אז בבקשה ,גם בעניין הזה
שיש איזשהו כלל בנושא של ועדות המועצה ,אני חושב שדירקטוריונים לא
שונים מזה כי זה החלטה של המועצה .והם מייצגים,
דובר:

אין הבדל בין ועדה של המועצה לדירקטוריון?

יהונתן יסעור :מהבחינה הזאת אני חושב שאין הבדל .זה אנשים ,אני מכבד גם מי שיושב
בוועדת שמות וגם מי שבדירקטוריון.
משה פדלון:

אנחנו נאשר את זה.

מאיה כץ:

להיפך .היא  .over qualifiedאנחנו צריכים להגיד תודה שאנשים כאלה
רוצים להיות חברי דירקטוריון בהתנדבות.

משה פדלון:

אז אתה נגד .מי בעד? פה אחד.

יוסף לונדון:

רק שאלת הבהרה ,אדוני מזכיר העיר .לגבי המינוי הראשון .הצבענו?

משה פדלון:

כרגע הצבענו.

יוסף לונדון:

אישרנו אותו?

עופרה בל:

בהנחה שהוא תושב הרצליה.

משה פדלון:

לא ,שהוא גם לא תושב הרצליה .אין מניעה משפטית.
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עופרה בל:

בוועדות העירייה זה מחויב אבל.

דובר:

מה אומרת היועצת המשפטית?

מאיה כץ:

זה בדרך כלל.

ד.נ.

עו"ד ענת בהרב קרן :אני צריכה לבדוק.
משה פדלון:

תבדקי .אם תראי שרק תושבי הרצליה נביא את זה להצבעה חוזרת.

איה:

תבדקי על דירקטוריונים וועדות,

עו"ד ענת בהרב קרן :דירקטוריון אפשר.
(מדברים יחד)
עו"ד ענת בהרב קרן :אין חובה שיהיה תושב העיר אבל זה שיקול,
משה פדלון:

בסדר .לי אין בעיה עם זה .כן ,בבקשה דידי.

אישור העסקה נוספת
דידי מור:

טוב .אישור העסקה נוספת.

יונתן:

מאיה ,היא הבת או נכדה של אלרועי שהיה ראש עיריית נתניה?

מאיה כץ:

למה ,שאלת את זה כי יש לך בכלל שיקולים זרים בהצבעה שלך כשאתה
שואל על זה? אז יונתן ,בוא נכנס פה לפרופורציות.

יונתן:

אין לי שיקולים זרים .אמרתי,

מאיה כץ:

שאלת אותי כרגע אם היא,

יונתן:

סתם ,מישהו שאל אותי אם יש לה קשר.

ירון עולמי:

מה אכפת לך?

מאיה כץ:

לא ,סליחה .כי יש להתייחס לעקרון של דבר ,יש להתייחס לגופו של אדם.
יש לנהל שיחות כאלה במקומות מסויימים ויש לנהל שיחות כאלה למול
פרוטוקול לצורך מניעים שהם לא רלוונטיים ועם כל הכבוד צריך גם
להכניס את הדברים לפרופורציה .לא יתכן שהוא יבחר להתבטא ולהגיד את
מה שהוא רוצה לפרוטוקול והדברים ייאמרו כמו שהם מבלי לקבל תגובה.

יונתן:

אז אני אוסיף .אם תראי שלא רק הקישורים ,גם הקשרים שלה מופיעים
בפרוטוקול .שלכל אורך הדרך עבדה יחד איתך בלשכת השר גדעון סער,

מאיה כץ:

ולכן אני חושבת,

יונתן:

וזה בדיוק,
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ד.נ.

ולכן אני חושבת שהיא מוכשרת בצורה בלתי רגילה,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

מאיה ,עזבי .זה לא קשור .יונתן .זה בהתנדבות.

יונתן:

כולם בהתנגדות .גם תושבי הרצליה רוצים להיות דירקטורים בהתנדבות.

משה פדלון:

בואו נתקדם.

ירון עולמי:

אבל  ...שלך בכל מקרה,

מאיה כץ:

כדי לעשות פופוליזם זול ,ירון .פופוליזם זול ,זה הסיפור.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

דידי ,נושא אחרון .בבקשה.

דידי מור:

אני רוצה להגיד שהנושא הזה כבר עבר הצבעה וסיימנו.

משה פדלון:

נושא אחרון .אנחנו יחד עם משרד התחבורה ועם חברת מטרופולין פתחנו
קו חדש ,קו מהיר מהרצליה לתל אביב.

דובר:

איפה?

משה פדלון:

חנה וסע מול הפארק.

דובר:

לא ,איפה אתה בסדר היום.

מאיה כץ:

שונות.

משה פדלון:

שונות .אנחנו פתחנו קו  ,93קו מהיר מהרצליה לתל אביב .אני מעריך
שלקראת הפקקים הגדולים ישתמשו בתחבורה הציבורית ... .למאיה
וליהודה שפעלו ביחד עם החברות.

עו"ד ענת בהרב קרן :דידי ,אני  ...הוראות החוק לעניין ועדות רשות ,וועדות רשות  ...קובע
מי הזכות להיבחר כחברי מועצה ,זה אומר שהם צריכים להיות תושבים.
עופרה בל:

אז הרב יכול להיות בהנחה שהוא תושב הרצליה.

עו"ד ענת בהרב קרן :אז צריך לקבל החלטה בכפוף לזה.
משה פדלון:

אני רוצה שתבדקו את זה בצורה יותר ,בבקשה דידי.

(מדברים יחד)

תוספת לסדר היום
בקשה להוספת פריט חדש להסכם למתן שירותים משפטיים בתחום גביית חובות והוצאה
לפועל
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ירון עולמי:

דידי ,שלחת תוספת לסדר יום?

דידי מור:

כן.

ירון עולמי:

משהו עם הוספת פריט חדש,

דידי מור:

אני עכשיו מראה את זה ,בסדר ירון? יש הוספת פריט להסכם למתן
שירותים משפטיים לגביית חובות .מדובר בשני משרדים של יועצים
משפטיים ... .ושפירא .משרד הפנים אני מבין מרחיב את הבדיקות שלו
בתהליכים למחיקת חובות .נצטרך להקציב לזה תקציב נוסף ... .אלף שקל
כל משרד .סדר גודל ,ובלבד שזה לא יעלה על  50אחוז מערך החוזה .זה כל
העניין ,אני מבין שיש פה בקשה.

משה ועקנין:

כן .רציתי לברר בנושא הזה ,הרי  ...החייבים הכבדים .חברות שהחוב נמחק
רק אחרי שמגיעה חוות דעת משפטית מהעורך דין של החייבים .מה קורה
עכשיו ,יש פה סתירה .מצד אחד מקבלים חוות דעת מהעורך דין של הטיפול
בחייבים ופה רשום להוסיף פה תוספת לעורכי דין עבור הבדיקה הזאת .לא
נראה לי.

שלומי:

שאלה מצוינת .אין סתירה ,אני אסביר .אנחנו יצאנו למכרז להעסקת עורכי
דין שיגישו תביעות משפטיות כחלק מההליך הזה של המכרז אנחנו הכנסנו
את הדברים שאנחנו חשבנו שהם סבירים וצריך שנשלם לעורכי הדין לפי
אותם דברים .עם הזמן יצאה הנחיה של משרד הפנים בנוגע למחיקת חובות
כיצד אנחנו צריכים למחוק ולמצות את הליכי הגביה וכדומה ועורכי הדין,
מה לעשות ,כדי לכתוב לי או שהם מבצעים את הגביה ואם הם לא מבצעים
את הגביה איזה אינטרס יש להם כדי לתת לי איזה חוות דעת למחוק את
החוב .אין אינטרס כזה ולכן על מנת שאנחנו ,אני לא רוצה להגיד ליצור
תמריץ כי זה לא נכון .על מנת שנשלם להם עבור העבודה שהם מבצעים גם
בגין ההמלצה ,אנחנו צריכים לקבוע איזה רף מסויים בנושא מה אנחנו
משלמים להם כשאנחנו העברנו להם תיק לגביה ואין שם גביה ובסופו של
דבר אין להם גם שום אינטרס להגיד לי שמע ,תמחק את החוב .ולכן כדי
שאנחנו נוכל למחוק את החוב אנחנו צריכים המלצת עורך דין והמלצת
עורך הדין מתבקשת כאן ולכן זה משהו שלא לקחנו אותו בחשבון ואני לא
חושב שבגין הפריט הזה צריך לצאת למכרז חדש ולכלול את זה שם .בסך
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הכול מדובר בתוספת מסויימת שעל כל המלצה כזו הם יקבלו סך מאוד
זעום של כמה מאות שקלים 300 .שקלים עבור כל הבדיקה ,כל הניסוח ,כל
מה שכולל ,כל תיק שהם מקבלים לטיפולם או תיק שאני מבקש מהם לטפל
בו .אתם צריכים לזכור ,אנחנו נסביר .אני אמקד את זה .קחו בחשבון,
עו"ד ענת בהרב קרן :זה תיקים שעורכי הדין לא קיבלו ,עורכי הדין לא קיבלו בנושא
האכיפה שלהם .זה לא תיקים שהיו בטיפולם לעניין האכיפה.
שלומי:

זה תיקים שהיו בטיפולם של משרדי עורכי דין בעבר.

עו"ד ענת בהרב קרן :שהפסיקו לעבוד עם העירייה.
שלומי:

בוודאי .אנחנו העברנו להם אלפי תיקים שהם יטפלו בהם .אם ניתן לגבות
לגבות ואם צריך למחוק את החוב .זה תוספת,

(מדברים יחד)
משה ועקנין:

סליח ה רגע .אני שאלתי את יושב ראש הוועדה .אנחנו מקבלים עשרות
תיקים במשך חודש ובכל תיק כמעט מגיע לוועדה עם המלצה של עורך דין.
גם היום .אז קודם מה שאתה אומר זה,

שלומי:

לא .זה לא עבודה שוטפת שלהם ,זה עבודה נוספת שאנחנו נדרשים .אני
סברתי שזה היה ברור אבל זה עבודה נוספת .היא לא עבודת התביעות
שאנחנו מגישים להם תיק .קח תגיש תביעה .זה לא התיק הזה .אני נותן
להם תיק שכבר שוכב בלשכת ההוצאה לפועל  20שנה ,לא עשו איתו כלום.
זה תוספת כוח אדם גם שלהם וגם שלנו.

עופרה בל:

תוספת עבודה.

ירון עולמי:

אנחנו לא מזמן ,לא זוכר מתי ,כמה עורכי דין לוקחים על,

שלומי:

אנחנו יצאנו למכרז כשמדומני ,אנחנו קבענו מחיר סף גבוה של  4אחוזים
ועל זה הם היו צריכים לתת הנחה והם עובדים ,בערך  4אחוזים.

(מדברים יחד)
דידי מור:

רבותיי ,מי בעד? פה אחד ,תודה רבה .יש הערות?

המלצות ועדת סיוע בדיור
דידי מור:

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

 ...נוספת סגרנו ,הצבענו דידי? על שיעור העסקה נוספת?

דידי מור:

אני רשמתי שפה אחד .רבותיי ,שנייה בבקשה .אנחנו על סף סיום הישיבה.

שונות
דידי מור:

שנייה אחת סבלנות .אני רוצה להודיע ככה .ב 8-בספטמבר רשומה טכנית
ישיבת מועצה ואנחנו בפגרה .הישיבה הזאת ב 8-בספטמבר לא תתקיים,
אנחנו ערב חגים .כל החודש הבא למעשה כמעט אין ימי עבודה וישיבת
אוקטובר כדי לא להתרחק יותר מדי תוקדם מה 20-ל .13-אם צריך אני
אוציא לכם גם הודעה במייל .הישיבה הבאה היא ב 13-לאוקטובר ,או קיי?

משה פדלון:

תודה רבה ,לילה טוב.

דידי מור:

רגע ,יוסי ביקש דקה.

משה פדלון:

בבקשה יוסי.

יוסף לונדון:

תודה אדוני .בקיץ הזה נערכו  4קבלות שבת ישראליות ,שוויוניות
ומוזיקליות .קבלות השבת נערכו במרינה בהרצליה בשיתוף בית תפילה
ישראלי וזכו להצלחה גדולה .מאות אנשים הגיעו לכל אחד מהאירועים.
בית תפילה ישראלי הינו קהילה וארגון להתחדשות יהודית ישראלית
המקיים לאורך כל השנה במשך  10השנים האחרונות פעילות יהודית
דינמית ,שוויונית ,חינוכית ,חווייתית ופלורליסטית .קבלת השבת
המוזיקלית מאפשרת לציבור החופשי שהינו בהרצליה לקחת חלק באירוע
המחזק את הקשר עם המורשת היהודית ללא צורך במחויבות לקיים את
המצוות הדתיות .קבלת השבת במרינה מאפשרת לתושבים רבים לחוש את
היי חודיות של יום השבת גם אם אינם שומרים על תרי"ג מצוות .אני
מתכבד להזמין את כל הנוכחים באולם ואת כל תושבי הרצליה להשתתף
בקבלת שבת שתערך ביום שישי כ"ז באלול 11 ,בספטמבר ערב ראש השנה
בשעה חמש וחצי אחרי הצהריים .לקבלת השבת המיוחדת הזאת שתערך
ערב ראש השנה הזמנתי גם תושבים בעלי צרכים מיוחדים.

דובר:

איפה היא?

יוסף לונדון:

במרינה בהרצליה .ברצוני להודות לראש העיר ולמנכ"ל העירייה אשר קיבלו
בבר כה את יוזמתי להביא את בית תפילה ישראלי להרצליה .כמו כן ברצוני
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להודות למאיה חורי דוד מנהלת מדור ארגון ומינהל באגף תרבות נוער
וספורט ,מזל מהרבני מנהלת מחלקת אירועים ,יהונתן יעקובוביץ' חבר
מועצת העיר ,יושב ראש החברה לפיתוח התיירות ,עופר מור מנכ"ל החברה
לפיתוח תיירות ,אילנית דווידוביץ' מנהלת האירועים ,עובדי אגף תבל
ועובדי המרינה ,הצוות של בית תפילה ישראלי שאיתו פעלנו כדי להביא
אי רוע מיוחד זה להרצליה .לאור ההצלחה של קבלת השבת במרינה אני
מקווה שמפעל נאה זה יימשך גם בשנה הבאה .תודה רבה.
משה פדלון:

תודה.

-סוף הישיבה-
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