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פרוטוקול
דבר ראש העיר
משה פדלון:

הסלמה במצב הביטחוני .בשבועיים שחלפו חווינו הסלמה במצב הביטחוני
בכל רחבי הארץ .הסלמה זו מלווה בפיגועים קשים לצד הסטה של פעילי
טרור כנגד יהודים .פיגועי הטרור היכו בכל אזורי הארץ ואף בעיר השכנה,
רעננה .אני גאה לדווח למועצה כי מיד עם תחילת סבב ההסלמה הנוכחי
עיריית הרצליה שימשה כחלוץ בפעולות ובחשיבה מחוץ לקופסה לצורך
הגברה הביטחון וה ...וכן גיבוי מערך התגובה לאירועי החירום .אמנה את
עיקר הפעולות שביצענו .אלף ,גיבוי מערך הסיור בעיר על ידי הוספת שעות
עבודה לשיטור העירוני והגדלת משמרת צוותי הביטחון ל 14-שעות ביממה.
 ...תמיכה וסיוע לצוותי הסיור באמצעות הפיקוח העירוני .גימל ,הוספת
מהבהב בשילוט על כלל רכבי הסיור והפיקוח של העירייה וזאת לצורך
הגברת תחושת הביטחון .דלת ,בדיקה של כלל מתחמי הבנייה בעיר
למציאת שוהים בלתי חוקיים .הא ,ריענון הנהלים לטיפול באירועי חירום,
הן בצוותי המוקדים ביניהם מוקד הביטחון ,מוקד  106והן בצוותי הרווחה
והן בצוותי הלוגיסטיקה של העירייה .וו ,מינוי מנהל בכיר בעירייה כאיש
הקשר בין שירותי החירום ,משטרה וכיבוי ,לבין העירייה לתיאום מירבי.
זין ,הצבת ניידות שיטור עירוני במקומות הומי קהל ואירועים כצוותים
סטטיים .אני אומר לחברי המועצה ,ההחלטה שלנו להקים שיטור עירוני
ואגף ביטחון הוכיח את עצמו .הצדיק את עצמו .אנחנו לא רואים את זה
ב ...חית ,תגבור מערך כלי הנשק החמים של צוותי השיטור העירוני על מנת
לאפשר תגובה מהירה ומדוייקת לכל אירוע אשר יתפתח .טת ,חלוקת העיר
לגזרות סיור על מנת לבצע סיורים חמושים קבועים במוסדות חינוך וגני
הילדים .יוד ,התחלנו מיום שבת בקורסים אינטנסיביים בחינם לתושבי
העיר בכל מה שקשור לקרבות המגע ועל כך תודה ליוזמים ותודה
למארגנים ו ...זה בסדר .אפשר לומר גם מילה טובה ל ...כץ ,משקיע שעות
רבות ואנחנו ממשיכים עם ההליך הזה .התגובות הן מצויינות ואנחנו
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נמשיך באותם אימונים של קרבות המגע חינם אין כסף לתושבי העיר .יא,
אנחנו מבצעים פעולות סמויות שאיני יכול לפרט לכם כאן .לעניין מערכת
החינוך שלנו .זיהינו כבר בימים הראשונים צורך למתן תגובה ותגבור
למערכת גני הילדים וזאת לאחר שרעננו את נהלי האבטחה בבתי הספר .על
מנת לתגבר את השמירה בגני הילדים ולאחר שהבנו כי בשלב זה יש קושי
בהשגת סדרנים ושומרים חמושים בכל רחבי המדינה ,הוחלט לתגבר את
מערך השמירה בגני הילדים באמצעות עובדי העירייה אשר תודרכו מראש,
בוצעו בכל האשכולות של גני הילדים בעיר .ברצוני להביע את הערכתי
ותודתי לחברי המועצה שהיוו דוגמה ולקחו חלק במערך זה ולעובדי
העירייה שהתנדבו למשימה זו ,ומבצעים אותה גם בימים אלו .עובדי
העירייה ,על פי התוכנית ,הגיעו לגני הילדים והצטיידו באפוד זוהר וכן
בכלים נוספים על מנת לסייע להגברת תחושת הביטחון בגני הילדים.
התוכנית שלנו של הרצליה פורסמה באופן נרחב בכלי התקשורת ,הובילה
ישובים רבים לפנות לעיריית הרצליה ולהפעיל את המודל הזה גם אצלם
ופנו אלינו שישה עשר ראשי רשויות .רשויות מכל הסביבה כמו רמת השרון,
מכבים רעות וחולון ואנחנו סייענו בבניית מערכות גם אצלם .גבירותי
ורבותי ,הילדים בעיר הם הילדים של כולנו ולכן נבצע את כל הפעולות על
מנת שיוכלו להסתובב ברחובות בבטחה ,גם בשעות אחר הצהריים ,ואנחנו
פה פעלנו להגביר את תחושת הביטחון באמצעות הצבת שומרים בתנועות
הנוער ובחלק מחוגי הילדים וכן בפעולות נוספות .בימים הקרובים אנו
פועלים להוציא לפועל עוד תוכניות נוספות וכל זאת לפי המצב בשטח.
לסיכום הדברים ,אנו מבצעים הערכות מצב שוטפות עם בכירי המשטרה
וכן בתוך העירייה ומתאימים את עצמנו למציאות בשטח .ברצוני לשלוח
מכאן מסר כי עלינו להיות מאוחדים וחזקים ,מאוחדים וחזקים למרות
המצב הביטחוני .החוסן של החברה חשוב להתמודדות עם כל מצב ובעיקר
עם המצב הנוכחי .אני רוצה להודות לסגניות ראש העירייה ,לסגן שאיננו
פה ,למנכ"ל העירייה יהודה בן עזרא אשר הוביל לשלל התוכניות בנחישות
ומתוך ראיה וזיהוי המצב אל מול הצורך .בנוסף אני רוצה להודות
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לסמנכ"ל תקשורת דורון  ...נמצא פה ליד הדלת ,על היוזמה והיצירתיות
בתוכניות ,לסמנכ"ל העירייה ג'ו ניסימוב ששותף בפיתרון בעיית הביטחון,
למנהל אגף הביטחון סגן אלוף במילואים בועז מייזל ,אנחנו במדים אז,
אלה מנהלי המחלקות .אני רוצה להודות לכל מנהלי ועובדי העירייה
העושים במלאכה למען ביטחון מירבי בעיר הרצליה .אני רוצה לנצל את
הבמה ולחזק את חיילי צה"ל ,קצינים ,שוטרים ,גם במשטרה ,גם בצה"ל
ולכל כוחות הביטחון שעובדים לילות כימים כדי לשמור על ביטחון תושבי
המדינה .היום ,אתם תראו את זה בפייסבוק של העירייה ,נשלחו מהרצליה
מאות חבילות שי לחיילים ושוטרים במרחב חברון ואיו"ש .החבילות חולקו
תוך כדי זריקת אבנים על כוחות הביטחון שלנו .אני רוצה להודות לילדים
הנפלאים שלנו ולתוש בי העיר על הלב החם והחיבוק הענק .עד כאן נושא
הביטחון .מכאן אני עובר על פינוי תושבים במהלך חג הסוכות ,פינוי
החירום שבוצע בעיר ,הופיע באמצעי התקשורת .במהלך חג הסוכות בוצע
ריסוס בבניין ברחוב יגאל אלון בהרצליה .בדיקה ראשונית העלתה כי
החומר שבו בוצע הריסוס הינו חומר מסוכן לתוצאת חקלאית האסור
לשימוש .סוג החומר תואם לחומר שרוסס בירושלים בה קיפחה חלק
ממשפחה את חייאה .בדיקה שהתבצעה בשטח העלתה כי חומר הריסוס
שהונח במקום הינו פי שלושה מהכמות חומר שגרם לאסון בירושלים .פי
שלושה .לאור הדברים הוחלט על סגירת הבניין ,פינוי הדיירים .עם תחילת
הטיפול באירוע הובן הצורך המיידי לספק לדיירים מקומות לינה חלופיים
לצורך התארגנות כמצופה מרשות מקומית אשר תושביה נקלעו למצוקה.
עובדי העירייה ,ברשות המנכ"ל ,ביטלו את חופשתם והחלו במאמץ המוני
לפינוי המשפחות .פינוי המשפחות כלל מספר צעדים ביניהם פינוי לבתי
המלון בעיר ולאחר מכן הכנת מתקן קליטה עירוני לקליטתם .כל זאת תוך
תיאום בין אגפי לצורך סיוע סוציאלי ונפשי של מחלקות הרווחה לחלק
מה ...נוספים .ברצוני להודות לכל העובדים ,לכל המחלקות שהתגייסו
למשימה שבעיני היא הצליחה .יצאה מישהי ,אחת מהתושבות ,לפנות
לתקשורת ,להשמיץ .תאמינו לי ,התושבים קיבלו מאיתנו טיפול  .VIPתוך
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שעה הם הגיעו לבתי המלון אבל היא דוברת מועצת החלב ומצאה לנכון
לרוץ לתקשורת ולהשמיץ את העירייה .לי זה חרה וגם לאנשים בעירייה,
וטיפלנו בהם ,אני אישית ומנכ"ל העירייה הגענו אליהם לפחות חמש פעמים
במהלך כל ה ...בסדר .אנחנו נמשיך לעשות את עבודתנו נאמנה ושוב ,תודה
לכל האגפים והעובדים  ...בפיתרון המשבר.
צבי וייס:

 ...גם בית האבות של העירייה,

משה פדלון:

גם בית האבות.

צבי וייס:

שהם הכינו ,אמרו להם רק שקרה מה שקרה .הכינו את המקומות ,הכינו
את האוכל והכל .בסוף הם לקחו ...

משה פדלון:

טוב ,מכאן לערכים קצת וקצת אופטימיות .קיימת עמותה שמדרבנת
צעירים להתגייס לצה"ל ואנחנו בשבוע הבא ,ביום שלישי ,עורכים פה כנס
ארצי ואותם נערים יגיעו כאלף נערים שאותה עמותה מחבקת אותם
ומדרבנת אותם להתגייס לצה"ל .מי שעומד בראש העמותה זה תת אלוף רן
פקר הטייס האגדי .אתם מוזמנים ... ,הזמנות .יש משחק כדורגל ,תרומות.
אני חושב שפעילות מבורכת ואנחנו כרשות ניתן לעמותה הזו רוח גבית.
כשאני מדבר על ערכים ,כחמש מאות תלמידים מארבעה תיכונים יצאו
הלילה ,ייצאו בימים הקרובים לפולין במסגרת אותו מסע לפולין .מטעמנו
יצא חבר מועצה איתם .הוא לא נמצא ,אתם לא מרגישים שהוא חסר.
צדיקוב .הוא יצא מטעם המועצה יחד עם המשלחת ואני מאחל להם
שיחזרו בשלום .ומשהו אופטימי ואחרון ,רכבת הילדים של הפארק הגיעה
היום למתחם ואני מקווה שילדים יגיעו בהמוניהם ,רמי תתחיל בשיווק.
אלה הדברים שלי עד כאן .אני באמת רוצה להודות שוב לכל המנהלים
והעובדים בעירייה ובפרט לאנשי הביטחון שעובדים מאוד מאוד קשה ועל
כך ישר כוח לכולם.

ירון ירון עולמי :אתה דיברת על  ...ביום שישי יש גם אירוע יפהפה בספורטק בהרצליה עם
עמותת קו לחיים למען הילד ...
משה פדלון:

אנחנו נגיע גם לשם ,אל תדאג.

ירון ירון עולמי :גם אירוע ...
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משה פדלון:

בבקשה יוסי.

יוסף לונדון:

הפעילות של העירייה בנושא החמור של ההדברה ,הפעילות של העירייה
בראשותו של ראש העיר ושל המנכ"ל ראויה לכל שבח .אני מאוד מקווה
שהעירייה תגיש תביעת שיפוי נגד המדביר על כל ההוצאות של העירייה
כיוון שאני חושב שמה שנעשה זה מעשה חמור .לא להסתפק רק במעשה
היפה שהעירייה עשתה אלא גם לדרוש פיצוי ממי שגרם להוצאות כל כך
כבדות לקופה הציבורית.

משה פדלון:

מכאן ניתן את רשות הדיבור למנכ"ל העירייה ,בבקשה.

דברי מנכ"ל העירייה
יהודה בן עזרא :תודה רבה .אני מאוד ,כמנכ"ל אני מאוד אוהב לקבל מחמאות  ...על הכול
אבל האמת  ...מהיום שהיינו אמורים להתארגן למה שקורה במוסדות
חינוך מי שהוביל ותכנן ויזם ודחף והיה כל היום בשטח זה היה ראש העיר
אז תן לי הרבה קרדיטים אבל הקרדיט הזה הוא כולו שלך .מה שנקרא,
למען ה...
דובר:

ראש העירייה הגיע גם היום בשמונה לגן של הנכדה שלי.

משה פדלון:

יום אחד ביקרתי בשני בתי ספר ושישה עשר גני ילדים .דרך אגב ,הילדים,
כשאני נכנס לגן אומרים בחרנו בך ... .אומר לי ראש העירייה יש לי יום
הולדת היום .אני אומר לו מזל טוב ,הוא אומר לי הבאת לי מתנה? אז יש לי
גם באוטו מתנות לילדים .בבקשה יהודה.

יהודה בן עזרא :כמה דברים ל ...ככה אנחנו ,כל ישיבת מועצה יש לנו עדכון של כמה דברים
מרכזיים .אנחנו היקמנו כמעט מהיום להיום שלושה חניונים בפיתוח
והסעות לתלמידים לתחילת שנת הלימודים .אמנם ,אתם יודעים ,אנחנו
מסיעים תלמידים של  ...לבית ספר הרצל כיוון שזה בית ספר  ...אנחנו
מסיעים תלמידים של הרצל וגם בית ספר אילנות  ...אבל הקמנו חניונים
לצורך  ...בהרצליה הצעירה וחניונים ליד בית ספר אילנות .גם ברחבת ...
של בית ספר אילנות וגם ליד אולם הספורט .בית ספר לבטוב ,כפי שקבענו,
כפי שהגדרנו ,בסוף החודש מסתיים שיפוץ של  ...בבניית  ...הממ"דים
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ותוספת של שש כיתות לימוד .עכשיו פה היה לפני שבוע דיבור של קצינות
צה"ל .רשות ,איך אומרים? יוהל"נ? מינהל נשים אירח ,היה סיור מאוד
מעניין .שמחנו לראות גם בין הקצינות קצינה בכירה מאוד ,בת של עובדת
עירייה.
מאיה כץ:

אמא .היא לא בת של עובדת עירייה ,היא אמא.

יהודה בן עזרא :היא בת של עובד עירייה .אוליביין.
טובה רפאל:

אבל הייתה גם אמא של עובדת עירייה.

יהודה בן עזרא :הרצליינית וכבוד גדול .מקהלת עירון זכתה במדליית זהב בתחרות בין
לאומית באיטליה ... .מלא ואפשר להגיד כרגיל כי אם לא היו מביאים
מדליית זהב היינו דואגים .התחלנו בפרוייקט מאוד מאוד חשוב של מחלקת
נוער וקהילה באגף  ...מלגה חברתית אנחנו קוראים לזה בשיתוף עם אגודת
הסטודנטים של המרכז הבין תחומי .מדובר על  14סטודנטים שלפי התקנות
שפור סמו הם אמורים לגור וחלק מהם כבר גר בשכונת יד לתשעה .הם
שכרו דירה בשכונה והם בפעילות חברתית עם המתנ"ס לילדי השכונה.
אנחנו רואים בזה פרוייקט,
משה פדלון:

ציין את השין שינים של הצופים .הם גרים הצופים ביד התשעה.

יהודה בן עזרא :גם השין שינים ביד התשעה .בכלל אנחנו עושים פעילות מקיפה להגיע
לשכונות העיר ולהביא ,מה שנקרא ,להביא את ההר למוחמד או את מוחמד
להר .אנחנו דואגים להביא אותם לטעום מה זה תנועת נוער .התחלנו
בפרוייקט  ...חבר המועצה עולמי ,פרוייקט שנכנס כיתת הרצאות אדוני
ראש הממשלה ו ...יבואו עשרים ,שלושים ,ארבעים איש .הגיעו כשלוש
מאות איש וזה באמת הפך להיות,
משה פדלון:

סיור עששיות גם.

יהודה בן עזרא :הפך להיות איזה סיפור הצלחה וגם אירוע של ,אנחנו ממשיכים ,התחלנו
כבר פרוייקט שדרוג תשתיות במוסדות החינוך .החל בבית ספר כבר ...
וחלק ממשיך .בקרוב נאפשר לעובדים צפייה בתלוש השכר שלהם באתר
האינטרנט .זה יביא לנו חסכון בנייר ו ...שוחר איכות סביבה .זה מאוד
מאוד חשוב לנו .אגב ,בתחום של  ...אם מישהו מכם נוסע בעיר יכול להבחין
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באי תנועה  ...כצנלסון על יד יד התשעה .תכנון וביצוע מחודש של דשא ,עצי
זית ומערכות נוי .בבית ספר אילנות הקמנו גינה חקלאית ואקולוגית וגם
ברחוב הרב קוק ובעוד כמה מקומות ,אבל אני חושב שגולת הכותרת אני
יכול להגיד שחתמתי על ההזמנות ולא כל ,כל הבנתי מה זה .אמרו לי צריך
לשדרג משטחי גומי בספורטק וכל מיני דברים .הייתי עם הנכדים שלי
השבת ,באמת תאווה לעיניים .משטחי הגומי ,משטחי המשחקים
והפעילויות והספורטק היה מלא מפה לפה .הומלצה להפקדה תוכנית
הר 2051/קריית שחקים .התוכנית כוללת מתחם עירוני של עירוב שימושים,
שם גם יהיה מסלול תחבורה החדש 1,500 ,יחידות דיור ועוד כמאתיים אלף
מטר מרובע תעסוקה ,מסחר ,היכל ספורט עירוני מתוכנן ,בתי ספר וכדומה.
יש עוד רשימה גדולה של תוכניות בנייה אבל לישיבה הזו נתתי לכם צימוק.
תודה רבה.
משה פדלון:

תודה למנכ"ל העירייה .בבקשה דידי.

מימון לוועדות ולדירקטוריונים
דידי מור:

בסדר ,יש לך עוד סדר יום עמוס .אני רוצה לעבור שינוי קל בסדר היום
ולפתוח בנושא ראשון של מימון לוועדות ולדירקטוריונים .זה נמצא בסדר
היום  ...אצלכם בסעיף י' בדף  .6אני רוצה להתחיל דווקא במינוי של
דירקטוריון החברה למרכזים קהילתיים ומתנ"סים .הרשימה נמצאת
אצלכם .חברי מועצת עיר ,ארבעה במספר .יוסי קוממי ,איה פרישקולניק,
תום סטרוגו ואיריס אתגר .ויהודה בן עזרא יושב ראש ... ,נציגי ציבור דני
מן ובמקום תמי זיתן שלומי לגלי .חל שינוי ...

דובר:

דידי ,שנייה .אתה לא בסעיף י' כי בסעיף י' את ,את הדברים האלה שאתה
אומר כרגע.

דוברת:

זה בדף נפרד.

דידי מור:

זאת תוספת לסדר היום ,שלחתי לכם .מאחר ועורך הדין ... ,אז קידמתי את
העניין.

דובר:

אין לי בעיה אבל ...
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(מדברים יחד)
טובה רפאל:

מתי שלחת את זה?

דידי מור:

מה?

דובר:

ביום ראשון.

דוברת:

אה ,הנה.

דובר:

ביום ראשון בערב.

דידי מור:

במקום תמי  ...נאווה,

דוברת:

לא קיבלתי את זה.

(מדברים יחד)
דידי מור:

טוב ,תקשיבו לשמות .חברי מועצת עיר יוסי קוממי ,איה פרישקולניק ,תום
סטרוגו ואיריס אתגר .עובדי העירייה יהודה בן עזרא יושב ראש ,שירי
רפפורט  ...גורנשטיין ,נציגי ציבור דני מן ,נאווה  ...ערן זמיר וציון גנור .תיק
חברת המתנ"סים מוטי אבו .לגבי משקיפים אולי מנכ"ל יעיר הערה פה
בעניין הזה .אנחנו לא נמנה אותם כרגע.

יהודה בן עזרא :אני רוצה להוסיף משהו .השמות שקרא דידי ממליצים לציין  ...אנחנו
נעני נו ,ראש העיר יותר נכון נענה לבקשה של ועד ההורים המרכזי .ציון ...
הוא נציג של ועד ההורים המרכזי .אלה ש ...חברים וצריך להחליט על
אישורים.
עו"ד ענת בהרב קרן :רק לפני שמחליטים על אישורים צריכה להיות גם חוות דעת של
היועצת המשפטית בעניין הייצוג ההולם לנשים בקרב חברי הדירקטוריון
שאינם חברי מועצת העיר ואני מחווה את דעתי שיש פה ייצוג הולם.
דובר:

ארבע נשים.

עו"ד ענת בהרב קרן :יש פה ייצוג הולם וגם אני רוצה לציין שהדירקטורים המועברים
לוועדה ,המינויים  ...מועצת העיר והמינוי כפוף לאישור ועדת המינויים.
ירון עולמי:

אני לא יודע  ...שבמאושרים,

מאיה כץ:

זה מתנ"ס וזה תאגידים ,ירון .זה אישור שונה.

ירון עולמי:

לא ,אבל אני אומר הם כבר אושרו כי הם היו חלק מהדירקטוריון או של
המתנ"ס הזה או של המתנ"ס הזה.
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לא ,הם לא אושרו כי זה לא היה תאגיד עירוני ,הם לא היו צריכים להיות
מאושר.

מאיה כץ:

משרד הפנים מאשר את זה.

תום סטרוגו:

למה לא מצביעים על ?...

(מדברים יחד)
דידי מור:

יונתן ,בבקשה.

טובה רפאל:

מאיזו סיעה דני מן?

דידי מור:

 ...הצבעה,

דוברת:

רגע ,אבל אני לא מבינה פה,

טובה רפאל:

ומאיזה סיעה זמיר? אבל יש לנו נציג בבית פוסטר אני פשוט לא קיבלתי את
הנייר הזה ,אני מצטערת,

(מדברים יחד)
דידי מור:

טוב ,נדבר על זה אחר כך.

עופרה בל:

לא ,צריך להעביר אותו.

דידי מור:

עכשיו אי אפשר להעביר .עכשיו צריך להעביר את הרשימה הזאת ,העורך
דין צריך לרוץ למשרד הפנים,

עופרה בל:

אפשר להוסיף אחר כך?

מאיה כץ:

תמיד אפשר לשנות.

עופרה בל:

זה מה שקורה כשזה לא מגיע אלינו בזמן .אנחנו לא יכולים להגיב.

דידי מור:

הגיע אליך ,את לא קראת את החומר ,היית עסוקה.

עופרה בל:

לא נכון ,גם אליה לא הגיע.

דידי מור:

לא ,אם זה הגיע,

(מדברים יחד)
דובר:

זה מתחייב על כך שקיבלתם את זה לפחות פעם אחת כי זה נשלח יותר
מפעם אחת.

טובה רפאל:

אני מראה לך את כל החומר שקיבלתי ,תראה.

עופרה בל:

אנחנו צריכים לראות את המייל שלך בשביל זה.

טובה רפאל:

אין לי בעיה שתראי את המייל שלי .אין לי את זה ,תסתכל.
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דידי מור:

נערוך הצבעה,

דובר:

רגע ,דידי.

יונתן:

יש בהנהלה הקיימת יש נציג וגם בהתאם להסכם הקואליציוני יש לנו נציגה
בדירקטוריון,

דובר:

יונתן ,אבל לא שומעים אותך אבל ,יונתן.

יונתן:

אני אומר שלנו  ...מועצה  ...ליאת תימור חברה בדירקטוריון שמשום מה
נגרעה משמה.

יהודה בן עזרא... :
יונתן:

לא יודע כי אני שמעתי ממנה,

יהודה בן עזרא :אני אומר לך ,אני סיכמתי איתה.
יונתן:

תראה ,יהודה .היא נתנה לי תשובה ,נכון בלחץ ,כשהיא על כבש המטוס
כשהיא הייתה .אז היא אמרה אין לי הרבה זמן לדבר ,אני כבר נכנסת
למטוס אבל שאלתי אותה את יודעת על כל השינוי ,על מה שקורה
בדירקטוריון ,היא אמרה אני לא יודעת .אחרי זה דיברתי איתך ,עם
המנכ"ל ,הוא אמר לי שזה תואם .אבל אני רוצה לומר לך שהמקום הזה
הוא של הסיעה .הוא לא של ליאת תימור אישית ולכן,

יהודה בן עזרא :וכל זה פותר את הבעיות,
יונתן:

סליחה ,זה לא בעיות שלי .זה בעיות שלך ,זה בעיות של הסכם קואליציוני
שקיימות,

דובר:

אבל אנשים יצטרכו להיגרע .זה שני דירקטוריונים שהפכו לדירקטוריון
אחד.

יונתן:

ירון ,סליחה .אני יכול להשלים משפט בלי שמפריעים לי? דיברתי עם מנכ"ל
העירייה ,הוא אמר לי שהולכים לעשות שינוי ,שמתוכנן שינוי בהרכב וזה.
אני רק רוצה שזה יהיה בפרוטוקול שיהיה פיתרון לעניין הזה של נציג שלנו
שיהיה בהנהלת החברה הזאת .באשר לנציגת הציבור שלנו זה נאווה חנה.

יהודה בן עזרא :אז קודם כל אנחנו ... ,אנחנו רוצים להתקדם עם הנושא של העברה לרשם
העמותות .אנחנו צריכים בשלב הזה לאשר את הרשימה הזאת שנתנו אז
אני מציע שתאשרו ואחר כך ,זה היה יועצים משפטיים .אמרו לי אתה לא
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יכול להגיד את הכול בנשימה אחת אז קודם כל בואו נאשר את זה כי
הפרוטוקול צריך לעבור לרשם העמותות בהרכב הזה ואחר כך יחזור אלי
מה ש,
יונתן:

לא ,אני סומך על זה,

דידי מור:

או קיי .אז מי בעד ההרכב?

יהודה בן עזרא :משה לא משתתף בהצבעה.
משה פדלון:

אני לא משתתף בהצבעה.

דידי מור:

בסדר .מי בעד ההרכב? פה אחד למעט ראש העיר שלא משתתף.

טובה רפאל:

רק דידי ,אני מבקשת שיירשם ההערה של עופרה.

דידי מור:

שמה?

טובה רפאל:

על גידי אברהם.

דידי מור:

הצבעתם אבל בעד עכשיו.

טובה רפאל:

כן ,בוודאי.

עופרה בל:

הצבענו בעד רק שזה יירשם.

טובה רפאל:

שההערה תירשם.

יהודה בן עזרא :טובה ,אוי ואבוי לכם אם לא הייתן מצביעות.
טובה רפאל:

אל תגיד לי אוי ואבוי ,הצבענו אבל בעד.

יהודה בן עזרא :נדבר על זה .אני מבקש ,אנחנו עומדים להביא לאישור המועצה ,כבר נביא
את זה לישיבת מועצה הבאה רישום בית ספר  ...חברי המועצה ובהחלט ...
חברת מועצה .זה בסדר ,אורי ,מה שאני אומר?
אורי:

זה בסדר גמור רק לא לשכוח חברי ועדת הביקורת .אם ,השמות לא שמעתי
את חברי הוועדה,

דוברת:

עוד לא הגענו.

אורי:

מאה אחוז.

יהודה בן עזרא :אז אני מבקש בהחלטה של בחירת ההנהלה למנות חברי וועדת הביקורת,
החוק מחייב ,עורך דין  ...ושמואל טל .הם צריכים ,חברי ועדת ביקורת זה
חברה עירונית ... ,החברה העירונית הזאת צריכים להיות אנשים חיצוניים
אז יש את האנשים החיצוניים ,גם עליהם צריך להצביע .בואו נסדר את זה.
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ההצבעה היא על חברי ההנהלה וועדת ביקורת .אחרי שאישרנו  ...בתקנון
דבר אחד ואני ממליץ שהמועצה תמליץ לדירקטוריון  ...שלושה משקיפים.
את גדעון לאופר ... ,ואת ...
ירון עולמי:

אתה כן רוצה להצביע על המשקיפים?

יהודה בן עזרא :המשקיפים ,המועצה,
דוברת:

החלטת המועצה זה המלצה .המועצה ממליצה .על המלצה אתה יכול
להצביע.

טובה רפאל:

רגע ,ועידו לאופר הוא לא נציג ועד הורים?

יהודה בן עזרא :הוא נציג ציבור .טובה ,אנחנו צילמנו ,הלוא צילמנו את חברי המועצה כמו
ש...
(מדברים יחד)
דידי מור:

זה פה אחד גם להרכב הדירקטוריון וגם לוועדת הביקורת ,עם המלצת
הדירקטוריון למנות משקיפים .או קיי .אני ממשיך עם המינויים .לא ,לא,
ההמשך בעמוד  .6מינויים לוועדות ודירקטוריונים .המועצה מתבקשת
לאשר הרכב של  ...העיר .ההרכב ,אני אזכיר אותו למרות שהוא רשום כאן.
מר משה פדלון ראש העיר יהיה יושב ראש הוועדה .חברים מאיה כץ ,איה
פרישקולניק ,יוסי לונדון ,טובה רפאל ,צבי וייס ,משה ועקנין ,ירון עולמי.
נציגי ציבור ועובדי עירייה יהודה בן עזרא ,דוקטור מרדכי נאור ,נפתלי
מנהיים ,ציון  ...ירון הררי ודידי מור .יש הערות? טוב ,מי בעד? פה אחד,
תודה רבה.

מינוייה של גברת יעל פדר לנציגת ציבור בדירקטוריון החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
דידי מור:

לאשר מינוייה של גברת יעל פדר לנציגת ציבור בדירקטוריון החברה
לפיתוח הרצליה בע"מ במקומו של מר יוסי דרור .בן דרור ,סליחה .הערות?
או קיי ,פה אחד .תודה רבה.

דובר:

רק הערה ,אמרנו שנצרף קורות חיים של אנשים ש ...דירקטורים.

יהודה בן עזרא :כל השמות שהועלו גם ב ...וגם בזה ...
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תב"רים
דידי מור:

או קיי .אנחנו חוזרים למצב נורמטיבי של סדר יום .תב"רים .תוספת תב"ר
 ... 1599במגרשי ספורט .הערות? פה אחד .תודה .תב"ר מספר  ,2מגרש
חניה ברחוב  ...החברה לפיתוח תיירות .הערות? תודה רבה .החלפת גדרות,
מצב חוף דרומי .האם יש הערות?

יוסף לונדון:

כן.

דידי מור:

כן.

יוסף לונדון:

לגבי החלפת הגדרות במצוק הדרומי .למיטב ידיעתי ואם אני טועה אנא
תתקנו אותי ,הגדרות הללו ,הגדר הזו נועדה למנוע כניסה של כלי רכב
לשפת המצוק כדי למנוע סכנת חיים ולמנוע שחיקה של המצוק .לעניות
דעתי שראיתי במקום דומני שאם היו שמים סלעים נמוכים היו משיגים את
המטרה שכלי רכב לא יכנסו לשפת המצוק כאשר במסמכים המפורטים
לתב"ר הזה מדובר על גדר בגובה של שניים וחצי מטר .המקום הזה הוא
מקום שמשקיף על כל החוף .אני לא חושב שגדר של שניים וחצי מטר ,גם
אם היא תהיה מעוצבת על ידי מעצבי על ,היא ראויה והיא נכונה במיקום
הזה .הייתי מאוד מבקש לשקול שוב .המטרה חשובה .כלי רכב אסור
שיגיעו לשפת המצוק .האם גדר בגובה שתיים וחצי מטר זה הפיתרון?
לעניות דעתי ,זה פיתרון לא נכון.

יונתן:

רק אני אתן איזה סקירה קצרה מה נעשה שם .הייתה בעיה בטיחותית
מאוד קשה והייתה סכנה באמת שאלף ,לא רק שהרכב עצמו ייפול אלא גם
הרכבים גורמים להידרדרות סלעים על אנשים שיושבים למטה .הגשנו
בקשה לעשות גדרות .בהתחלה ביקשנו גדר בסוג שאתה רצית .בגלל
הדחיפות של העניין הקמנו את הגדר על פי התקנים הקיימים כי התקנים
האחרים לא איפשרו להקים גדר כמו שאתה רוצה .אני גם רוצה גדר כזאת,
דרך אגב .אני הולך על המצוק אני לא רוצה לראות את עצמי בכלוב ,אני
רוצה לראות את חוף הים .מה שהולך להיות ואנחנו עושים את זה בתיאום
עם מחלקת ההנדסה ,יש עוד כמה מקומות בהרצליה שיצטרכו לשים גדרות
ובזמן שאנחנו נבצע גם את הטיפול של כל שאר הגדרות אנחנו גם נשפר את
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הגדר הזאת שהיא תהיה יותר נוחה לציבור .כמובן שהכול בכפוף לכך שנוכל
לקבל היתרים לדברים האלה שאנחנו מבקשים ,מה שאני ואתה רוצים
אנחנו נצטרך באמת לקבל היתר לכך מטעם הרשויות.
יוסף לונדון:

יש פה ,אני יודע שה,

דובר:

 ...בולדרים צריך היתר בנייה?

משה פדלון:

יוסי ,בוא תגיד  ...מה שעשינו שם זה  ...במקום כמבנה מסוכן .זה איפשר לי
להחליף אחד מול אחד .אם היינו רוצים באמת לשיטת האבן ,השיטה שהוא
רוצה ,היא טובה אבל זה ייקח לנו לפחות שלוש או ארבע שנים .זה לא תלוי
בנו ולא בוועדה המקומית ,זה תלוי בולחו"ף וב ...רשויות .לא הייתה ברירה
אלא לעשות אחד מול אחד  ...בנייה .אני אומר ,לגבי העתיד נשב ונחשוב.
נבנה תוכנית ונתחיל לכלכל,

יונתן:

שתנוח דעתך ,אנחנו כבר עובדים על זה.

משה פדלון:

עובדים על זה .אנחנו עובדים על תוכנית שבה אנחנו רוצים גם להוזיל
עלויות וגם שהמקום יהיה אסתטי .נכון עכשיו מה שעשינו הכרזנו על גדר
כגדר מ ...ועשינו אחד תמורת אחד.

דידי מור:

או קיי .פה אחד? תודה רבה.

בטיחות מוסדות חינוך
דידי מור:

בטיחות מוסדות חינוך ,הערות? אין חולק ,תודה רבה .רחוב בר כוכבא,
הערות? פה אחד ,תודה .סגירת שישה תב"רים שהסתיימו ולא בוצעו בשנת
 ,2015סך הכול כ 390,000-ש"ח .הערות? תודה רבה .הנגשת כיתות ליקויי
שמיעה ,פה אחד ,תודה .אמצעי  ...בתי ספר יסודיים אגף המחשוב .הערות?
פה אחד ,תודה רבה .הצעת שינויים ,העברות מסעיף לסעיף ותוספות ,למי
יש הערות? פה אחד ,תודה.

דו"ח כספי שנתי מבוקר
דידי מור :דו"ח כספי שנתי מבוקר ,אדוני הגזבר אם יש לך מה להוסיף בעניין.
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רו"ח גולן זריהן :דומה מאוד לדו"ח שאישרנו בתחילת שנה זו לגבי שנה קודמת .זה פשוט
דו"ח שעבר ביקורת  ...חוזר מטעם משרד הפנים .אין הרבה מה להוסיף
בנושא.
דידי מור:

כן ,מדובר על הסעיף הזה .דו"ח כספי לרבעון  ,2/15הגזבר.

רו"ח גולן זריהן :יש פה תקציר שמלווה לדו"ח ומתאר ,פחות או יותר ,את המצב .כמובן
שהוא מצב זמני לשלושים ביוני .המצב הסופי יקבע רק בראש השנה אבל
על פניו המצב הזמני הוא מצב טוב מכיוון שיש פה עודף זמני של כ18-
מיליון שקל ,של כ 20-מיליון שקל ,סליחה .ברבעון המקביל אשתקד זה היה
כ 18-מיליון שקל .כל הפירוט לפניכם ,אני לא אתיש אתכם בשעה הזאתי.
אם יש שאלות ,תשאלו.
ירון עולמי:

יש לי שאלה אחת.

רו"ח גולן זריהן :כן.
ירון ירון עולמי :אני זוכר ששנה שעברה כשנשאר עודף תקציבי אמרת שאתה מעביר את זה
לקרן לעבודות פיתוח.
רו"ח גולן זריהן :עבר.
ירון עולמי:

כן אבל ,מאיד ך גיסא אני רואה שהעומס מלוות ירד באופן כאילו ,שזה
נראה לי כאילו זה העשרים מיליון שקל האלה.

רו"ח גולן זריהן :לא ,לא ,זה לא זה.
ירון עולמי:

אז מאיפה זה הגיע פתאום?

רו"ח גולן זריהן... :
ירון עולמי:

השאלה שלי ,אני אנסח אותה מחדש .מה שקורה בעצם ,שאנחנו ממשיכים
לפרוע את המלוות ואנחנו לא לוקחים  ...מלוות חדשות ובחישוב שאפילו
לא כל השנה הזאת מה הורדנו את עומס המלוות בכמעט שלושה מיליון
שקלים?

רו"ח גולן זריהן :בשנה הזו הייתה ירידה יפה כי היה פירעון גדול של מלוות ,כן.
ירון עולמי:

וזה לא קשור לעודפים? זה קשור לשותף?

רו"ח גולן זריהן :כן .פירעון המלוות יורד מהשוטף ,לא מהעודפים.
ירון עולמי:

או קיי .בסדר .יפה מאוד.
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הסכם בין עיריית הרצליה לבין אריק זנברג
דידי מור:

או קיי ? הסעיף הבא הסכם בין עיריית הרצליה לבין אריק זנברג .האם יש
הערות או שאלות בנושא? לונדון.

יוסף לונדון:

בקצרה בגלל השעה המאוחרת .ב 28-בינואר וועדת המכרזים אישרה את
הנושא .בראשון למרץ נחתם החוזה עם השוכרת .מה היה קורה ,היום
אנחנו נמצאים ב 20-באוקטובר .מה קורה ,תאורטית ,אם היום המועצה לא
מאשרת את החוזה? דומני שהסדר הטוב אומר שקודם המועצה תאשר
חוזה ולאחר מכן החוזה ייחתם .הערה שניה אני חושב שראוי שבחוזה בין
עירייה לבין שוכרים יירשם בחוזה המטרה שלשמה המקום הושכר .זה
שכתוב שהם עונים על החוקים של ,חוקי רישוי ,לתפיסתי זה לא מספיק.
היו פה גם מגבלות נוספות שמי ששוכר נכס ,שירשמו בחוזה את השימוש
הספציפי שלמענו הנכס הושכר.

דובר:

ברור .כן ,לאה .בבקשה.

עו"ד לאה סדובניק :אני אענה בקצרה .אז קודם כל החוזה הזה בא לאישור מועצה .הוא לא
זקוק לאישור המועצה אלא בגלל שאנחנו מבקשים לאפשר שכירות שהיא
מעבר לחמש שנים .בעקרון אם זה היה פחות מחמש שנים זה לא היה מובא
בכלל לאישור מועצה וכאן ,בחוזה הזה ,אנחנו מאפשרים לה לחדש את
החוזה עד שמונה שנים אבל ההסכם ,בתחילת הדרך ,הוא לשנתיים ואחר
כך הוא מתחדש מדי שנה וכמובן שזה כפוף לכך שלא מפרים את החוזה
וכולי וכולי ,אז לכן לוח הזמנים הוא לא משנה משום שהוא לא כפוף.
החוזה הזה לא כפוף לאישור מועצה .או קיי? זה היה מכרז .לעניין הפעילות
והמשמעות ,אז החוזה הזה מפנה למכרז .המכרז עצמו הוא כלל בתוכו
סעיפים שאמרו איזה סוג עסקים הוא יכול ,הגברת יכולה לקיים .היא גם
הוזמנה לוועדת מכרזים ואם תסתכלו אז בהואיל השלישי יש לשוכר אשר
 ...מכרז  ...נבחר על ידי העירייה לשכור את הנכס הכול לתקופה בתמורה
ובהתאם ובכפיפות לתנאי והוראות מסמכי המכרז ,לרבות תנאי והוראות
הסכם זה .זאת אומרת ,ההסכם עצמו בתנאי המכרז היה כתוב שם שיש

"חבר" – הקלטה ותמלול

09296

18

ד.נ.

עסקים שאסור לעשות ,זאת אומרת כדי שלא יחזרו כדי שיהיה תמהיל
ראוי,
דובר:

אתם הגדרתם לה במפורש מה העסק שהיא תפעל?

עו"ד לאה סדובניק :הגדרנו במפורש מה אנחנו מבקשים שלא יהיה .זאת אומרת ,הכול
כפוף לרישוי עסקים.
דובר:

ברור.

עו"ד לאה סדובניק :אבל הגדרנו מה אנחנו לא רוצים כדי שלא יחזרו עסקים על עצמם .כך
שגם החוזה מה שנקרא מפנה למסמכי המכרז וזה בעצם כולל את המהות.
דידי מור:

או קיי .הערות נוספות? מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

המלצת הוועדה המקצועית בדבר השתתפות העירייה במימון הוצאות משפטיות של מר
אהרון גורל
דידי מור:

הסעיף הבא זה המלצת הוועדה המקצועית בדבר השתתפות העירייה
במימון הוצאות משפטיות של מר אהרון גורל .יש שאלות? אין שאלות? כן,
יונתן .אה ,אתה מצביע ,או קיי .כן ,מי בעד?

משה פדלון:

פה אחד.

דידי מור:

פה אחד ,תודה רבה .הסעיף הבא הוא האצלת סמכות לוועדת הנצחה וכולי.
אה ,הנושא הזה יורד מסדר היום .יורד מסדר היום.

משה פדלון:

יורד ,יורד .נביא את זה פעם הבאה.

דידי מור:

המלצות הוועדה ל ...הערות? אין .פה אחד ,תודה רבה.

אישור העסקה נוספת
דידי מור:

אישור העסקה נוספת .יש למי מכם הערות על אחד מהסעיפים האלה?
אישור העסקה נוספת.

יוסף לונדון:

אה כן .צר לי שאני עוצר את ה ,סעיף .6

דידי מור:

כן.

יוסף לונדון:

לא ברור לי ,אני קראתי שלוש פעמים ולא הבינותי מה כתוב כאן.

דידי מור:

היא מקבלת שכר סופרים ,בקיצור.
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יוסף לונדון:

האישור ,הבנתי .תודה .הבנתי ,תודה ,הצבעתי בעד.

דידי מור:

או קיי.

משה פדלון:

פה אחד.

דידי מור:

כל הסעיף פה אחד.

ירון עולמי:

חיים ,לא טעיתי .חיים פה? דידי ,כל שנה צריכים לחזור על זה ,זה חוזר
בעצם למועצה בשביל אישור,

דידי מור:

כן ,לפי מה שרשום כאן כן ,הם חוזרים .חוזרים כל שנה.

ירון עולמי:

אין אפשרות לאשר לשנתיים?

יהודה בן עזרא :לא ... .אני אסביר לך גם מדוע.
ירון עולמי:

כן.

יהודה בן עזרא :על מנת לבדוק  ...יש  ...נוספת האם זה פוגע ב ...נוספת או לא.
טובה רפאל:

אני רוצה להעיר לסעיף  .6ברשותכם .אני מבקשת להעיר לסעיף  .6אני
מודה שהציבור כאן מוכן לאשר את זה אבל אני חייבת להעיר .מדובר פה
בעובדת חדשה בעירייה שכתבה ספר ומקבלת תגמולים על הספר שהיא
כתבה לפני הגעתה לעירייה והיא נדרשת להגיע לוועדה הזאת כדי לאשר
עבודה נוספת .אני חושבת שמישהו בעירייה מבין בצורה מאוד חמורה את
 ...בשביל להעמיד אותה בפני הוועדה הזאת ולכן אני מעירה את העניין הזה
בעין ובאלף .אני מודה למי שאישר לה את העבודה הנוספת ,תודה רבה.

(מדברים יחד)
טובה רפאל:

בסדר ,אני מצאתי לנכון להעיר את זה .אני לא התכוונתי לעשות דיון.

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :דידי,
דידי מור:

כן.

יהודה בן עזרא :קודם כל  ...צודקת בחלק מהדברים אבל תשימי לב ,אנחנו מנסחים ,תראי,
על כל עובד כתוב הוועדה מאשרת את הבקשה ל ...במקרה שלה כתוב
הוועדה ממליצה לאפשר בפני ראש העיר לפי פקודת העיריות ובמקביל
להמליץ  ...זאת אומרת אנחנו פה במקרה הזה אמרנו יאללה ,בואו נהיה
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יותר צדיקים מהצדיקים .ברגיל ,על פי תקנות העיריות היה מספיק לבוא
לראש העיר ,הוא היה מאשר ולא היינו  ...לסיטואציה הלא נעימה שקרתה.
צבי וייס:

אם אין  ...לא היינו מעלים את זה היום .היינו מאשרים,

יהודה בן עזרא :מכיוון שזה כבר עלה אז עשינו.
(מדברים יחד)

מינוי אלעד צדיקוב כיושב ראש ועדת פס"ח
דידי מור:

או קיי ,רבותיי .עוד נושא אחד שלא רשום כאן בסדר היום זה מינוי אלעד
צדיקוב כיושב ראש ועדת פס"ח.

משה פדלון:

פינוי סעד וחללים.

דידי מור:

האם יש הערות למינוי הזה? מי בעד?

משה פדלון:

יש ועדת פס"ח ,לשעת חירום.

(מדברים יחד)
דידי מור:

פה אחד? כן .לא ,הוא עדכן שהוא נסע.

משה פדלון:

למה צריך לאשר את הנסיעה שלו? זה שליחות ,בוודאי שצריך.

נסיעתו של מר צדיקוב לפולין מטעם העירייה במשלחת לפולין
דידי מור:

נושא נוסף זה נסיעתו של מר צדיקוב לפולין מטעם העירייה במשלחת
לפולין .נבצע פה אישור פורמלי .מי בעד ירים את ידו? פה אחד ,תודה .טוב,
עכשיו ברשותכם ,רבותיי .כל חברי המועצה נשארים כאן לאסיפה כללית,
שאר האנשים בבקשה ,תודה רבה .כולל העיתונים ,תודה.

-סוף הישיבה-
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