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רו"ח זרח נתיב-רואה חשבון המרכז הקהילתי לספורט.

1
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פרוטוקול

1

א .אישור פרוטוקול

2

ג'ו ניסימוב :ערב טוב לכולם .אישור פרוטוקולים ,התקבלה בקשה לתיקון הפרוטוקול ...

3

בהתייחסות לסעיף א' ,אישור פרוטוקולים כדלקמן ,נכתב כי המלצתי על שמות

4

חדשים למתחמים הנקראים היום קריית שחקים ,מתחם הכוכבים ומשכנות

5

וייצמן .אבקש לציין כי לא אני הצעתי את השם מתחם הכוכבים.

6
7

ב .עדכון ראש העיר

8

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :שלום לכולם ,ראשית אני מתנצל על העיכוב הקל .היינו באירוע

9

חירום ,שריפה גדולה בין קיבוץ גליל ים לשכונת נווה ישראל .המערכת העירונית

10

התארגנה מהר מאד ואני רוצה להודות לגופי העירייה במיוחד לדורון ,אהרון

11

זלצברג על הביטחון ,על ההתארגנות המהירה ,פעם אחת לסייע לכוחות ההצלה,

12

פעם שנייה לטפל בתושבים המפונים ועל כך באמת יישר כוח לכולם.

13

אני רוצה להתחיל ולתת מילה טובה לגופי העירייה על אירועי יום השואה ,יום

14

הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה ,חגיגות העצמאות ברחבי העיר.

15

התכנון ,הארגון והביצוע היו למופת ,אפס תקלות .על כך אני רוצה להודות

16

מקרב לב למנכ"ל העירייה ,לסמנכ"ל .המנכ"ל ניהל את כל האירועים ,מה

17

שנקרא תכנן ,ארגן וביצע ביד רמה ובאמת זה המקום להודות לכל המנהלים

18

והעובדים בעירייה ולכל העושים במלאכה יישר כוח לכולם .כמובן לסגנים

19

שנתנו לנו רוח גבית ,כל האירועים בוצעו בצורה מכובדת.

20

בשבוע שעבר השיטור העירוני שלנו של העיר הרצליה ,בראשות הממונה החדש,

21

לכד פדופיל שפעל בשכונות והטריד עשרות ילדים וגם נשים מבוגרות .הוא נתפס

22

והוא נמצא כעת במעצר לפני משפט .הוא הודה בעשרות מקרים בעיר .גם כאן

23

זה המקום לשבח את השיטור העירוני שלנו שעושה עבודה נהדרת שפעל

24

בנחישות ואמיצות ואיך אומרים? מנע נזקים לעתיד .זה הופיע בחדשות ,אנחנו

25

בעתיד נשמע את מהלכי המשפט שלו והתוצאות שלו.

26

בתחום הלימודים העירי הרצליה מובילה בתחום המתמטיקה ,חמש יחידות,

27

 .241%אנחנו בין שתי הרשויות במדינה שמובילות בהישגי המדינה .כלומר,

28

ההשקעה שלנו במתמטיקה לפני כשנתיים נשאה פרי בתוצאות של הילדים.

29
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כמו שציינתי פעם קודמת תלמידי יסודי ברנדייס זכו בסייבר מקום ראשון

1

בארץ .רובוטיקה ,מקום ראשון ושני .וזה הכיוון של העיר ,להשקיע במקצועות

2

המדע ,טכנולוגיה וחשיבה.

3

לפני כשעה הייתי באליפות הרצליה בשחמט לבתי הספר היסודיים ,חטיבות

4

ותיכונים 150 .תלמידים השתתפו שם .בשנה הבאה נרחיב את האליפות הזו גם

5

לגני הילדים .כבר מהשנה הזו נכניס לתוכנית הלימודים שחמט בגני הילדים וזה

6

הכיוון שלנו ,להשקיע במקצועות האלה.

7

כמו שציינתי בפורומים שונים אנחנו הולכים לבנות מרכז מדעי לגיל הרך ,שלוש

8

כיתות למדע וטכנולוגיה לגיל הרך .כל יום שלושה גני ילדים יעזבו את המגלשות

9

ופינת הבובות ויעברו ללמוד מבוקר עד הערב מדע וטכנולוגיה .כל יום שלושה

10

גנים ,תעשו את החישוב כמה בשבוע ,בחודש .זה הכיוון שלנו להשקיע בעתיד

11

הילדים שלנו .להשקיע בעתיד באותם מקצועות שאנחנו נזדקק להם .אני לא

12

רוצה לפרט אבל חברות ההיטק בדרך להרצליה ,כולם רוצים את הרצליה בגלל

13

המיקום שלה .כמו ששמעתם עליית מחירי הדירות נובעת מזה שתושבים רוצים

14

להגיע לכאן ,לחינוך שלנו ,לאיכות החיים .וזו המגמה שלנו ,להמשיך להשפיע

15

באיכות החיים ובאיכות הסביבה ,תודה.

16
17

ג .עדכון מנכ"ל

18

יהודה בן עזרא :הדוברות נותנת את כל הפרסומים לכל הפעילויות אבל ראוי לציין את קמפיין

19

הפרסום המשולב ויחסי ציבור בנושא אזהרת הציבור מפני יזמים המפרסמים

20

פרסום כוזב בדבר תוכניות העירייה ,הכוונה לחוף התכלת .סקר הערכות

21

פרסומית לקראת ועידת הנדל"ן של מרכז הצעירים בבית חיל האוויר

22

בהשתתפות שרים וחברי כנסת.

23

אגף תב"ל נערך לשיפוצי קיץ ,בינוי ,שדרוג במספר מוסדות חינוך ,גנות ,יוחנני,

24

ראשוני ,יובל ,ברנדייס ,לב טוב ,גורדון ,בר אילן.

25

אגף הביטחון ,כאמור ראש העיר ציין את ההישג הגדול בתפיסת הפדופיל .יחד

26

עם זה נפתחו אירועים בעיר הרצליה לרבות ובמיוחד אירועי יום העצמאות .אני

27

עוסק באירועים האלה כבר שנים הרבה.

28
29
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תמיד מה שעניין אותנו שחוץ מכל הדברים המוצלחים והנעימים העיקר

1

שגורמים את הכל ,מה שנקרא ,בשלום ובטחון ובלי שום בעיה .אני שמח מאד

2

שהיו אפס תקלות וגם כל הנושא של אבטחה ובטיחות הוכיח את עצמו.

3

אגף תקשוב ומערכות מידע ,העלאת שכבת נגישות ,תחנות מונגשות ,חניות נכים,

4

מבנים מונגשים וכל השאר בסביבה ...כדי שהמידע יהיה זמין בכל רגע נתון

5

לציבור.

6

אגף הרווחה ,בין יתר הדברים ,הערכות לתוכניות מוגנות קיץ לילדים ,בעיקר

7

למספר גדול מאד של ילדים שחוזרים מהפנימיות לחופשת הקיץ .האגף מתכנן

8

תוכניות רבות לשיבוצם בקייטנות .מצד שני ,התחלנו בתהליך של מיפוי צרכים

9

למועדוני הקשישים לצורך בניית תוכניות לקשישים אשר פוקדים את

10

המועדונים.

11

במהלך חודש מאי התקיימו פעילויות רבות ושונות במסגרת מינהל נשים .אגף

12

שאיפ"ה ממשיך בפרוייקט של שטיפת פחי אשפה ,שדרוג אי התנועה בסוקולוב.

13

שדרוג כיכרות בצמרות .מי שלא שם לב שנת השמיטה הסתיימה אז אנחנו גם

14

במהלך של שתילת עצים .רק לאחרונה שתלנו כ 85-עצים בהרצליה הצעירה.

15

שדרוג אי תנועה במרכז מסחרי ברחוב אל על .הודענו בישיבה הקודמת על

16

פתיחת חופי הרחצה .אנחנו החל מ 1-ליולי פותחים את חוף הרחצה הנפרד

17

לגברים ונשים בימי חמישי ושישי .בשנה שעברה עשינו ניסוי פתחנו בכל השבוע.

18

הניסוי העלה שאין מספיק קליינטים במשך כל השבוע.

19

אגף הנדסה ,הוועדה המקומית העצמאית המיוחדת ,הרצליה -כפר שמריהו

20

בישיבתה לפני שבועיים החליטה על הפקדת תוכנית קריית השחקים הכוללת

21

 1500יחידות דיור ו 200-אלף מטרים מרובעים של תעסוקה ,תעשייה ומבנים

22

עירוניים.

23

אגף החינוך ,ביום א' הקרוב ייפתח שבוע החינוך העירוני ,יש לכם את כל

24

התוכנית והפעילויות .כל התוכנית היא בהובלתה של סגנית ראש העיר לענייני

25

חינוך איה וראש אגף החינוך אבי בנבנישתי .אני לא אעבור על הפעילויות ,הכל

26

מופיע.

27

אגף תנו"ס ,נערכים לאירועי הקיץ כאשר כל אירועי המוסיקה ,הקונצרט

28

הראשון יתקיים ב 25-ליוני.

29
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אנחנו נקיים  11קונצרטים במוצאי שבת וקונצרט גדול מרכזי כמו בשנה

1

שעברה .גם על הפרסום הזה שוקדת לשכת הדובר בימים אלה על התוכנית,

2

במקביל לאירועים בגן בן שפר ,השנה כל הפרסום יהיה משותף עם החברה

3

לתיירות של מוסיקה על המים וכל הנושאים של מוסיקה .תוך שבוע תהייה

4

החוברת עם כל הפירוט של כל הפעילויות והקונצרטים ואתם מוזמנים תודה

5

רבה.

6

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :אנחנו מזמינים אתכם לערב הצדעה והוקרה לאנשי החינוך בעיר

7

ביום ראשון ה 29-למאי בפארק .תוכנית אומנותית עם יהודית רביץ .אתם גם

8

מוזמנים לכל הפעילויות האחרות .אני רוצה להודות לד"ר אבי בנבנישתי ,לאיה,

9

לדוברות ,על הוצאת החוברת המדהימה הזאת .יישר כוח לכל העוסקים

10

במלאכה.

11

יש לנו גם את הרצליה מקבלת שבת .החל מה 3-ביולי במשך כחמישה מפגשים.

12

גם כאן אתם מוזמנים ,יש לכם הזמנה ונשמח שתגיעו.

13

רציתי לציין שהשבוע בדיוק חגג בית קינן שנה לקיומו .לא יאומן שעברה רק

14

שנה .ראש העיר היה בשבוע בסידרה ,אדוני ראש הממשלה ,סיימנו את הסידרה

15

הזאת ,מדהים ,מאות משתתפים כל פעם הצלחה כבירה.

16

ירון עולמי:

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :במקום שיש תפוקות ,יש פעילות כמו שאתם עשיתם אנחנו נתמוך

17

וניתן רוח גבית .בהרצאה מהסוג הזה כשמגיעים  250-300תושבים שפו .בית

18

קינן הצלחה ואנחנו נמשיך עם ההצלחה הזו .כמו שהרצליה מקבלת שבת זו

19

הצלחה אנחנו תומכים .זה המקום להודות ליוסי לונדון על היוזמה הזאת.

20

עוד מילה ,ב 6/6-אנחנו מקיימים את ועידת הנדל"ן השלישית לצעירים

21

וסטודנטים .המטרה של הועידה בגדול להנגיש את כל נושא הנדל"ן ,צרכנות

22

נדל"ן חכמה וכיוצא בזה לצעירים ,אגב גם מבוגרים אבל זה בעיקר לחבר'ה

23

שהם בתחילת דרכם .כולם כמובן מוזמנים ,יגיעו גם ומברכים אותנו בהגעתם

24

השר יואב גלנט ושר האוצר משה כחלון .אנחנו כמובן גם נוציא הזמנות

25

מסודרות עם השעות ולוחות הזמנים ,זה יהיה בבית חיל האוויר .נשמח לראות

26

את כולם שם.

27

בהקשר ליום העצמאות אני רוצה לציין שהשנה פעם ראשונה כל אירועי יום

28

העצמאות הונגשו.

29

מאיה כץ:

דובר:

6

עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מספר  39מיום24/5/16 :
תודה רבה לאפרת מאגף תב"ל שלקחה והובילה את העניין הזה ביד רמה

1

ובאמת צריך לציין את זה .לצערי ,יום הזיכרון לא הונגש .כל הארץ מנגישה רק

2

בהרצליה לא במקרה הזה.

3

יהודה בן עזרא :זה לא אפשרי ,צר לי.

4

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :פירוט יותר מאוחר.

5
6

ד .שאילתות
ג'ו ניסינוב:

יריב פישר:

7

שאילתה על ידי מר יריב פשר בנושא העסקת יניב צור .ככל הידוע לחתום מטה

8

מדי חודש מקבל מר יניב צור חבר במועצת העיר מרשימת צעירים בסביבה

9

תשלום על סך  9,440שקלים זאת בעבור ייעוץ ,פיתוח .מתבקשת חוות דעת האם

10

תשלום זה הוא חוקי .מכיוון שמר צור גם יושב פיסית במשרדי החברה לפיתוח

11

התיירות ,האם מר צור נחשב לעובד החברה?

12

התשובה לשאילתה ,מר צור איננו עובד החברה .מר צור מעניק לחברה העירונית

13

שירותים עצמאיים ,שירותים בתחם הסביבה ותיירות.

14

ענת אני חושב שהסוגיה היא משפטית בגלל זה השאלה מופנית אליך .מתוך

15

הרשימה של הצעירים ,אם מסתכלים עליה ,יש משם מה ארבעה אנשים שאיך

16

שהוא הפכו לעובדי עירייה .לגבי יניב צור אני התרעתי בהתחלה ואני בכוונה

17

שואל את זה עכשיו לפרוטוקול כי זה כבר עבר בדיקה של ראש העיר .יש פה

18

איזה שהוא הסכם בין ראש העיר לרשימה הזאת שהוא מאד מגביל .תסתכלו על

19

הכסף ,מדובר בקרוב ל 300-אלף שקלים .זה הסכם מגביל למה שקרה בחדרה

20

עם סדן אם אני לא טועה .מדובר פה בהסכם מלאכותי שאנחנו נבדוק אותו עד

21

הסוף .השאלה שלי אליך היא ,אחד ,האם הוא עבר את ועדת היועצים .ועדת

22

היועצים מחייבת גם חברות עירוניות לעבור אותה .שניים ,האם זה שהוא יושב

23

בחברה פיסית ,משתתף בישיבות שלא קשורות בכלל לשיקום החוף .האם ?...

24

שלוש ,האם הוא נחשב לעובד עירייה .שאלה נוספת שאני חייב לשאול ,היה כבר

25

מכרז שהוא התכונן לעבור והמכרז בוטל .עכשיו מדברים על עוד מכרז .איפה כל

26

המידע הזה ...יש גבול לכל התעלול הזה של הקומבינה שעשו כאן .אני חייב

27

לשאול אותך.

28
29

7

עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מספר  39מיום24/5/16 :
עו"ד ענת בהרב :כל השאלות ששאלת כרגע הן שאלות שמערבות עובדות וחוק .מאחר והנושא לא

1

נבדק על ידי אינני יכולה להשיב לך עכשיו .מעבר לזה ,אני רק רוצה לומר לך

2

שוועדת היועצים העירונית עוסקת רק ביועצים שהעירייה מעסיקה.

3

האם את העובדה שהוא יושב פיסית במשרדים בדקת?

4

יריב פישר:

עו"ד ענת בהרב :לא.

5

יהודה בן עזרא :יריב ,אני חושב שכל השאלות האלה לא קשורות לענת היועצת המשפטית של

6

העירייה .אני בדקתי את העניין ,אנחנו כחברה לתיירות פועלים על פי חוות דעת

7

משפטית של היועצת המשפטית שלנו.

8

אפשר לקבל את חוותה דעת.

9

יריב פישר:

יהודה בן עזרא :אם אתה רוצה את חוות הדעת של היועצת המשפטית של החברה אתה בהחלט
תקבל.

10
11
12

ה .הצעות לסדר

13

ג'ו ניסימוב:

הצעה לסדר מספר  1על ידי מר יוסף לונדון.

14

יוסף לונדון:

הכותרת של ההצעה לסדר ,לבטל את ההחלטה להנציח את רחבעם זאבי

15

בהרצליה .בישיבה של מועצת העיר שהתקיימה בתאריך  17/2/2015הוחלט

16

להנציח את שמו של רחבעם זאבי בהרצליה .נציגי מרץ שהשתתפו בישיבה היו

17

היחידים שהתנגדו להצעה .במועצת העיר אמר מר יוסף לונדון כי הוא מתנגד

18

להנצחתו של רחבעם זאבי בהרצליה בגלל רצונו לבצע טרנספר של ערביי ישראל

19

ובגלל קשריו עם עבריינים .כאשר שוקלים את תרומתו של רחבעם זאבי

20

לביטחון המדינה ולפיתוחו של מוזיאון ארץ ישראל מול משנתו הגזענית מול

21

חבירתו לעבריינים יש להגיע למסקנה כי אין מקום להנצחתו בהרצליה.

22

בתוכנית עובדה ששודרה לאחרונה הובאו עדויות על התנהגותו הפסולה של

23

רחבעם זאבי כולל עדויות של נשים רבות שטענו שזאבי הטריד אותן מינית ואף

24

אנס אותן.

25

מתי זה היה?

26

יוסף קוממי:

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :אני מבקש לא להפריע.
יוסף קוממי:

לי מותר לדבר ,אני רוצה לדעת.

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :לא ,יש פה תרבות דיבור תן למר לונדון לסיים
8

27
28
29

עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מספר  39מיום24/5/16 :
יוסף קוממי:

אני גם רוצה לדבר.

1

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :אני אתן לך לדבר .אני מבקש לאפשר למר לונדון להמשיך ,אני

ירון עולמי:

מבקש לא להפריע ,זה לא מכובד.

3

גם ההצעה לא מכובדת אבל לא משנה.

4

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :ירון אני מבקש לאפשר לחבר להמשיך.
יוסף לונדון:

2

5

אנו מקווים שבעקבות השידור חברי מועצת העיר יחזרו בהם מההחלטה להנציח

6

את רחבעם זאבי בהרצליה .אבקש לצטט מדבריה של כלת פרס ישראל וחברה

7

לשעבר במועצת העיר רות רזניק ,ציטוט' ,בזמן שיעל גרמן הייתה ראשת העיר

8

הייתי ממלאת מקומה הקבועה בוועדת השמות .נושא הנצחתו של רחבעם זאבי

9

העלה בישיבת הוועדה .רוב חברי הוועדה הצביעו נגד הנצחתו .צלצלה אלי אישה

10

שהייתה קצינה'.

11

יהודה בן עזרא :מר לונדון אנחנו חייבים להיצמד למה שכתבת.

12

יהונתן יסעור :הוא יכול להרחיב 10 .דקות זכותו לדבר מה שהוא רוצה.

13

עו"ד ענת בהרב :הוא יכול להסביר את ההצעה.

14

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :יוסי תסביר את עצמך.

15

יוסף לונדון:

יוסף קוממי:

אומרת גב' רות רזניק' ,צלצלה אלי אישה שהייתה קצינה ונאנסה על ידי רחבעם

16

זאבי במחנה צבאי .העליתי את דבריה בישיבת הוועדה .הגברת שהיא כבר

17

סבתא כיום התביישה להופיע אישית בפני הוועדה .כמובן שגם הועלה נושא

18

החבירות של רחבעם זאבי עם עבריינים ורוצחים .אשמח מאד אם חברי

19

המועצה ישקלו מחדש את הנושא'.

20

אני מציע ,אם אנחנו נתבסס על שמועות ועל תחקירים .הלא כשמדברים על בן

21

אדם שהוא אנס ורצח והיה עם רוצחים ,אני מאמין שיש לנו במדינה הזאת חוק,

22

משטרה והם היו חוקרים את הדברים האלה .אם הבן אדם הורשע אני איתך,

23

לא משנה לי איפה הוא נמצא .יש אנשים שבהרצליה שאנחנו הנצחנו אותם

24

והורשעו בפירוש .אז בואו נקבל החלטה שכל מי שהורשע ולא משנה מי הוא,

25

אנחנו מורידים את ההנצחה שלו ,אני איתך אין לי בעיה עם זה .אבל לא יתכן

26

שכשמדובר על רחבעם זאבי אנחנו נתבסס על שמועות ונצטרך לא להנציח אותו

27

ועל אחרים שאני לא רוצה להזכיר את השמות שלהם כי אני מכבד את האנשים.

28

בכל זאת הם עשו משהו לטובת מדינת ישראל שאנחנו נגיד להם מותר.

29

9

עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מספר  39מיום24/5/16 :
עכשיו ,כל מה שאתה מדבר ,את מדבר על לפני  50 ,40שנים איפה הייתם  40ו50-

1

שנים? למה אחרי שהבן אדם נפטר?

2

יהונתן יסעור :כשזה עלה פעם קודמת הורידו את זה מסדר היום.
יוסף קוממי:

לפני כמה שנים זה היה? אתם מדברים על אדם שהלך לעולמו .אני מוכן שכולנו

4

נקבל החלטה שכל מי שהורשע והנציחו אותו להוריד אותו.

5

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :זו הצעה לסדר .אין דיון.
ירון עולמי:

3

6

אני רוצה להגיד משהו עקרוני גם ליוסף וגם לכולם כאן .זה בכלל לא קשור

7

לגנדי כרגע ,זה קשור לעיקרון שמועצת העיר ,אני קורא לה דמוקרטית ,אפשר

8

להתווכח בוועדת השמות ,אפשר גם לא להסכים .אפשר להביא את המלצות

9

ועדת השמות למועצת העיר וגם כאן להתווכח וגם כאן לא להסכים .מרגע

10

שמועצת העיר מקבלת החלטה צריך לעמוד בה .אחרת יוסף לונדון אני על כל

11

הנצחה כאן שלא הסכמתי עליה אבוא אחרי שנה ,שנתיים ואגיש הצעה( .ויכוח

12

בצעקות)

13

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :אני מציע להסיר את ההצעה מסדר היום ואני מבקש להציע

14

לחברים שהנושא יועבר לוועדת השמות .שם נקיים דיון נוסף ,דיון מעמיק ונביא

15

את ההמלצות למועצת העיר.

16

מי בעד ההצעה? (ויכוח)

17

(במענה) בוודאי שזה ...ועדת השמות היא זו שקובעת .היו גם חברים ששלחו

18

מכתבים ובקשות .הם הבינו שהדיון עולה והם רוצים להחזיר את הדיון לוועדת

19

השמות( .ויכוח)

20

החלטה שעברה במועצת העיר? כל החלטה נחזיר לוועדות הקודמות?

21

מאיה כץ:

יוסף קוממי:

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :יש אפשרות להסיר את ההצעה מסדר היום ולהציע להעביר את זה
לוועדת השמות .יש אפשרות שנייה לפתוח את זה לדיון ונעשה הצבעה.

22
23

יהודה בן עזרא :אני לא מתערב בנושאים פוליטיים יש לי את הדעות שלי .אני כממונה על

24

מזכירות העיר יש שלוש אפשרויות ,אם אני טועה תתקן אותי היועצת

25

המשפטית ,ארבע .יש אפשרות ,לא צריך לערוך דיון על מנת להוריד את ההצעה

26

מסדר היום ,אפשר להוריד את ההצעה מסדר היום ללא דיון .אז פעם אחת צריך

27

להצביע להוריד את ההצעה מסדר היום .אחר כך יש עוד שתי אפשרויות וגם על

28

זה חברי המועצה תצביעו .להחליט בהצבעה נוספת האם להעביר לוועדת שמות.

29

10

עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מספר  39מיום24/5/16 :
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :אם תגידו לא ,נפתח את זה לדיון.

1

עו"ד ענת בהרב :תקנה  28לתוספת השנייה של תקנון ישיבות המועצה קובעת שאחרי שההצעה

2

לסדר היום מובאת יש ארבע אפשרויות בלתי תלויות אחת בשנייה .אפשר לקבל

3

אחת מהן ולא צריך לעבור את כולן .אפשר להחליט שלא לכלול את הנושא

4

בסדר היום .אפשר להחליט להוסיף נושא לסדר היום ולקיים דיון בישיבה

5

הזאת .אפשר להחליט לכלול את הנושא בסדר היום של ישיבת מועצה אחרת.

6

ואפשר להחליט להעביר את ההצעה לדיון בוועדה מוועדות המועצה .ארבע

7

אופציות בלתי תלויות אפשר לבחור אחת מהן.

8

יהודה בן עזרא :זה מה שראש העיר הציע ,להוריד את ההצעה מסדר היום.

9

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :מי בעד להסיר את זה מסדר היום ולהעביר את זה לוועדת

10

השמות? .4

11

יהודה בן עזרא :מי בעד להוריד את זה מסדר היום לגמרי?  ,5מי נמנע? (ויכוח) (מדברים ביחד)
יוסף קוממי:

הייתה הצבעה להוריד מסדר היום.

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :זה ירד מסדר היום( .מדברים ביחד)
ירון עולמי:

13
14

אני רוצה לעשות סדר ,העליתם שתי אופציות מתוך ארבע .לצורך ההצבעה

15

שלהם תעלו עוד אופציה מי בעד להעלות את זה לסדר היום?

16

עו"ד ענת בהרב :אני שוב אזכיר ,יכולה להיות אופציה להוריד את זה מסדר היום בלי להעביר

דובר:

12

17

את זה לוועדה.

18

על זה הצביעו .5

19

עו"ד ענת בהרב :יכולה להיות אופציה להוסיף את זה לסדר היום ולקיים ישיבה במועצה הזאת,

20

אפשר להחליט להעלות את זה לסדר היום ולקיים דיון בישיבת מועצה אחרת.

21

ואפשר להחליט להעיר את זה לוועדה מוועדות העירייה.

22

את זה שאלנו היו .4

23

ירון עולמי:

עו"ד ענת בהרב :כל הצבעה אתה בודק מי בעד ,מי נגד ,מי נמנע.

24

יהודה בן עזרא :אז בואו נעשה סדר .אנחנו מצביעים פעם אחת האם להוריד מסדר היום?

25

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :ירד 5 ,מול .4

26

דובר:

נעשה הצבעה חוזרת.

27

יהודה בן עזרא :מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום? בעד .5 ,מי נגד?  .3לפי ההצבעה זה יורד
מסדר היום .עד כאן יש הסכמה? גמרנו( .מדברים ביחד)
11

28
29

עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מספר  39מיום24/5/16 :
יהונתן יסעור :ענת את ערבבת את הכל במיץ אחד גדול ומכל ההצבעות כולם התבלבלו.

1

ג'ו ניסימוב:

הצעה לסדר מספר  2על ידי מר יריב פישר.

2

יריב פישר:

עכשיו אני באמת מבקש לצאת מהפוליטיקה שהייתה קודם .אנחנו מדברים על

3

מאבטחים של בתי הספר ,על אנשים באמת ,יצא לי בשבוע שעבר לעבור ולדבר

4

איתם .הם פשוטי יום ומרוויחים שכר סליחה שאני אומר שכר עבדים .שכר

5

מינימום הוא שכר עבדים 4,000 ,שקלים בחודש תסלחו לי זה שכר עבדים ,אי

6

אפשר לחיות מהדבר הזה .באמת אנשים פשוטים ,רובם בעבודה שנייה אחרי

7

הפנסיה .בגיל הזה שלהם אני לא רוצה להגיד כולם אבל על חלקם הגדול לעמוד

8

בחום ובקור ובמזג האוויר שיש לנו במדינה הזאת .לעניות דעתי ואני באמת

9

מבקש מכם תצאו מהפוליטיקה זה לא אנושי .אני יודע שיש חבר'ה מאד טובים

10

בעירייה ,תותחים בצבא ,עם דרגות מאד גבוהות שמבינים באבטחה .במקרה

11

הזה אני חייב להדגיש לא מדובר בלוחמים ,הם לא נועדו לעשות מארבים מחוץ

12

לבית הספר ,הם לא נועדו להשתטח מתחת למכוניות ולחפש שם .התפקיד

13

שלהם ואני מקריא לכם מתוך נהלי הבטיחות בבתי הספר של מנכ"ל משרד

14

החינוך .התפקיד שלהם הוא אך ורק בקרה לא יותר מזה ,זה מה שהם צריכים

15

לעשות .אני מקריא מתוך סעיף .3א' ,.במהלך שעות הלימודים יבצע המאבטח

16

השומר בקרבת שער הכניסה הראשית למוסד ...זה התפקיד שלהם אני חוזר עוד

17

פעם הם לא לוחמים ,הם לא שום דבר שמנסים להפוך אותם.

18

אני רוצה להגיד יותר מזה .כמעט בכל עיר בארץ יש בנושא הזה בעד ונגד יש

19

ערים שזה אפילו חצי ,חצי .אני יודע שבתל אביב הלכתי וצילמתי ואני אעביר

20

לכם את זה ,בתל אביב בתי הספר חלקם אכן ממוזגים( .מדברים ביחד)

21

אני חייב להגיד לכם שהמאבטח של ראש העיר הנוכחי והקודם יש לו מזגן .אני

22

חייב להגיד לכם שברחוב הנשיא למרבית השגרירים יש מאבטחים של מדינת

23

ישראל שיש להם מזגן ,יש להם גם עמדת שירותים .אני עוד פעם מבקש לצאת

24

מהפוליטיקה .בעיריית תל אביב נסעתי לראות ,בכל בתי הספר החדשים שאני

25

ראיתי בתל אביב ,בתל ברוך ,יש להם מזגן ויש להם גם עמדה יותר טובה מאשר

26

בהרצליה .היא הרבה יותר גדולה ,היא בעצם הופכת להיות למי שמכיר ועושה

27

מילואים בקריה שנכנסים לעמדה מאד גדולה ועוברים לתוכה והיא ממוזגת.

28
29
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עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מספר  39מיום24/5/16 :
יותר ממה שהיא ממוזגת ,יש שם עמדת בקרה ,אפשר לשים שם ולהתייחס

1

אליה יותר בכבוד .אפשר לשים שם מצלמות שיראו מה קורה בחוץ .אפשר לשים

2

שם נהלים אמיתיים .אני מכיר איך שזה עובד בחברה לפיתוח התיירות .יש

3

מאבטחים שם שיש להם תפקיד ויש להם נהלים ספציפיים מה הם צריכים

4

לעשות .אני גם קצת מבין באנשים ומה הם יודעים לעבוד עליך כשהם רוצים

5

עבוד או לא לעבוד .אני לא יודע איך זה נקרא בדיוק יש את הלייזרים ...שיודע

6

בדיוק איפה המאבטח היה בלילה ...אז אם יש נוהל שפעם בשעה אותו מאבטח

7

צריך לעשות סיבוב היקפי של בית הספר הוא  ...בלייזר .אני לא חושב שזו סיבה

8

ותירוץ לא להתייחס לאנשים האלה כבני אדם( .מדברים ביחד)

9

אני חושב שההצעה הזאת ראויה .אני מבקש מכם לצאת מהפוליטיקה.

10

יהודה בן עזרא :יריב כשאתה אומר לצאת מפוליטיקה ,זה כאילו שההחלטה המקצועית נטו

11

הייתה נגועה בפוליטיקה .ההחלטה שהתקבלה בנושא הזה שהמאבטחים לא

12

יהיו להם מזגנים מכל מיני סיבות של אבטחה התקבלה בקדנציה הקודמת.

13

עברו שנתיים וחצי .כמה פעמים תגידו לי את זה.

14

יריב פישר:

יהודה בן עזרא :מה שהתכוונתי לומר זה שאין פה שום מניע פוליטי( .ויכוח)

15

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :מה שאני מציע ,אנחנו נוריד את ההצעה מסדר היום ונבקש

16

מאיה כץ:

מוועדת הביטחון .יש לנו ועדת ביטחון בעירייה ,תבוא תדון.

17

עומד בראשותה יוסי קוממי.

18

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :תמליצו בפנינו שצריך מזגנים בבקשה ,אולי צריך מאווררים .כל

יוסף קוממי:

19

המלצה של ועדת הביטחון אנחנו נכבד.

20

זה מקובל וכל הכבוד.

21

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :מי בעד להסיר מסדר היום ולהעביר לוועדת הביטחון? פה אחד.

22
23

ו .חילופי סגנים
ג'ו ניסימוב:

24

בהתאם להחלטת המועצה מיום  23/11/2013הסכם חילופי תפקיד סגן ראש

25

העיר במחצית הקדנציה מתבקשת המועצה לאשרר את מינויה של גב' עפרה בל

26

כסגנית ללא שכר החל מ 15/3/2016-במקום של מר וייס .הנוהל עבר בצורה

27

מסודרת ,אנחנו צריכים אשר את זה על מנת שנהייה בסדר.

28

מי בעד? פה אחד תודה רבה.

29

13

עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מספר  39מיום24/5/16 :
ז .תב"רים
ג'ו ניסימוב:

1

תוספת תב"ר מספר  1375הקמת בריכה ומרכז לאומנויות על ידי החברה

2

לפיתוח הרצליה.

3

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :קודם כל אתם מוזמנים לבוא לראות את הבריכה הזאת .שנית,

4

אני רוצה להודות לחברה הכלכלית שלנו בראשותו של ארז שעשתה עבודה

5

מדהימה בלוח זמנים ,עבודה מקצועית איכותית ועל כך יישר כוח.

6

ג'ו ניסימוב:

מי בעד? פה אחד.

7

ירון עולמי:

חשוב להגיד ,על שם מי הבריכה הזאת?

8

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :הבריכה על שם ארז פלקסר טייס בחיל האוויר שנהרג לפני

9

שנתיים באסון הקוברה.

10

ירון עולמי:

ראוי שהעירייה מנציחה בבריכה הזאת כל הכבוד.

11

ג'ו ניסימוב:

תוספת תב"ר מספר  ,1886שיקום בית ספר יוחנני על ידי אגף תב"ל ,סך הכל

12

 500אלף שקלים תוספת .פה אחד תודה.

13

תב"ר חדש  1916שיפוץ מרכז קהילתי נחלת עדה על ידי אגף תב"ל בהיקף 300

14

אלף שקלים.

15

טובה רפאל:

בשעה טובה אני מברכת.

16

ג'ו ניסימוב:

מי בעד? פה אחד.

17

תוספת תב"ר מספר  1740רכישת כלי נגינה לקונסרבטוריון אגף החינוך .לאשר

18

הגדלת היקף הפרוייקט בסכום של  130אלף שקלים לביצוע השנה .מי בעד? פה

19

אחד.

20

תב"ר חדש מספר  1917מערכת תאורה ,תכנון נורות לד ברחבי העיר על ידי אגף

21

תב"ל .זו תאורת רחוב.

22

אלעד צדיקוב :תוך כמה שנים אמורים להחזיר את ההוצאה הזאת של ...מיליון שקלים?

23

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר ... :שבע שנים ,זה מוזיל את העלויות בצורה משמעותית .המנורות

24

הנוכחיות ישנות ,הן מתפוררות ואנחנו נכניס מערכת חדשה .יש חסכון מאד

25

משמעותי.

26

הביצוע מתוך זה  5מיליון שקלים השנה .מי בעד? פה אחד.

27

תוספת תב"ר מספר  1253שיפוץ מבני דת ציבוריים על ידי אגף תב"ל.

28

ג'ו ניסימוב:

29
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עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מספר  39מיום24/5/16 :
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :אלה שמונה בתי כנסת .אני לא אישרתי את זה בתחילת שנת

1

התקציב כיוון שלא סיימנו את  .2015כשסיימנו את כל  2015אישרתי את

2

התוספת.

3

לגבי בתי הכנסת האם יש סדר למי נותנים ,לאיזה בתי כנסת?

4

יוסף קוממי:

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :יש סדר ,יש קריטריונים מאד ברורים( .מדברים ביחד)
יוסף קוממי:

בגבעת ...יש שישה או שבעה בתי כנסת .יש בית כנסת שאני במקרה מתפלל שם,

6

בית כנסת של המרוקאים .בית הכנסת מוזנח פשוט ,גם החצר ולא השקיעו בו

7

מעולם( .מדברים ביחד)

8

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה( .נכנסים אחד לדברי השני)
ג'ו ניסימוב:

תוספת של  400אלף שקלים לביצוע השנה .מי בעד? פה אחד.
תב"ר חדש  1918החלפת צ'ילרים וגריטתם במוזיאון לאומנות במועדון הנוער.

11
12

מזגנים מרכזיים גדולים מסוג ישן מאד ,זה עולה הרבה חשמל הגיע הזמן

13

להחליפם.

14

תב"ר חדש בהיקף  2,017,000שקלים לביצוע ב.2016-

15

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :אם אנחנו עושים את הפעולה הזאת של גריטה אנחנו מקבלים

ג'ו ניסימוב:

9
10

עאלעד צדיקוב :מה זה צ'ילרים?
ג'ו ניסימוב:

5

16

מהמדינה  276אלף שקלים.

17

מי בעד? פה אחד.

18

סגירת  11תב"רים שהסתיימו ולא יבוצעו ב 2016-והחזרת עודפי התקציב

19

לקרנות הרשות ,סכום של  3,798,023שקלים .כולם בעד? פה אחד.

20
21

ח .התקציב הרגיל לשנת  -2016הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)-
שינויים-ד'
ג'ו ניסימוב:

22
23

תקציב רגיל ל 2016-הצעת שינויים ותוספות .החומר אצלכם ,הערות ,הצעות?

24

פה אחד.

25
26

ט .על"ה -הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר) -דוחות כספיים ליום  31לדצמבר .2015

27

רו"ח אורי הולצמן :שלום אני אורי הולצמן ממשרד רוזנבלום ,הולצמן רואי החשבון של על"ה

28

הרצליה ,עמותה עירונית מ.2014-
15

29

עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מספר  39מיום24/5/16 :
העמותה סיימה את השנה עם עודף של  170אלף שקלים .העמותה נמצאת במצב

1

טוב ,בסך הכל הכנסות שלה גדלו אמנם בסכום קטן אבל הגיעו ל7,168,000-

2

שקלים .לעמותה עצמה יש עודף תפעולי ,הוצאות הנהלה וכלליות שלה הן

3

נמוכות מאד יחסית לעמותות אחרות .הם רק  10%כאשר רשם העמותות מאשר

4

 .22%אם תשוו אחר כך לעמותות אחרות תראו שהעמותה מתנהלת ביעילות

5

יחסית מאד גדולה .צריך להודות לגזבר ולמנכ"לית ,הגזבר בהתנדבות

6

והמנכ"לית חני שבשנתיים האחרונות מנהלת ביעילות את העמותה.

7

הדירקטוריון כמובן אישר את הדוחות הכספיים .מבחינה תזרימית העמותה

8

יציבה עם הון עצמי חיובי .יש לה כשלושה מיליון שקלים כספים שמיועדים

9

לפעילות .אין לה גירעונות כך שאנחנו יכולים להמליץ לאשר את הדוחות.

10

(במענה) צריך לזכור שעד לפני שנה לא הייתה מנכ"לית לעמותה .חני הייתה

11

מנהלת התפעול ומשכורתה שהייתה בתפעול עברה להנהלה וכלליות .ב2015-

12

היא כל השנה הייתה מנהלת בעמותה.

13

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :אני רוצה להודות לרואה החשבון ,להודות לחני וכל צוות העובדים

14

והעובדות .הם עושים שם עבודת קודש .לפני מספר חודשים התחלנו בפעילויות

15

אחר הצהריים .יש הצלחה רבה מאד .דיבר רואה החשבון על העודף התקציבי,

16

העודף התקציבי שקל מול שקל מול העירייה הולך לשדרוג מבנים בנחלת עדה,

17

בנווה עמל והשלמה בצמרות ,המועדון למטה שבשלב זה מאופיין בהקפאה בגלל

18

בעיות משפטיות .כאמור העודף התקציבי הולך לשדרוג המבנים הקיימים.

19

טובה רפאל:

בצמרות יש להקים לתשושי נפש.

20

חני:

הוא מדבר על משהו אחר.

21

דובר:

בחלק המערבי יש מרתף.

22

טובה רפאל:

בסדר אבל עושים שדרוג בצמרות לתשושי נפש.

23

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :להזכיר לכם בצמרות יש מבנה למטה שלא הושלם.

24

טובה רפאל:

עושים למטה אבל גם הולכים על שדרוג לתשושי נפש.

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :זה משהו אחר ,נפרד ,מתקציב הביטוח הלאומי .זה לא קשור

25
26

לעניין שלנו.

27

אני רוצה להודות לרואה החשבון ולחני.

28
29
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עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מספר  39מיום24/5/16 :
י .מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ -דוחות כספיים ליום  31לדצמבר 2015

1

רו"ח זרח נתיב :שלום לכולם שמי זרח נתיב רואה חשבון ממשרד האוזר ,נתיב ,וקסלבאום.

2

הדו"ח של המרכז הקהילתי לספורט לשנת  2015הסתיים במחזור של 1,132,000

3

שקלים בגרעון של  56אלף שקלים .המספרים לעומת שנת  2014הם הרבה יותר

4

טובים אבל זה בגלל שבשנת  2014היה צוק איתן והבריכה לא פעלה בחלק

5

מהזמן וגם הייתה התמוטטות של קיר מועדון הכושר .זו הסיבה שהמספרים של

6

 2014הם כל כך נמוכים רק  715אלף שקלים הכנסות וגרעון של  265אלף

7

שקלים .המספרים היותר ברי השוואה הם של שנת  2013שאין את זה בתוך

8

הדוחות הכספיים .המצב בשנת  2015הוא קצת יותר טוב ,קצת יותר הכנסות

9

וגרעון יותר נמוך .הגרעון הזה היה נמחק אילו השכירות עבור מועדון הכושר

10

הייתה מתקבלת במלואה .אבל כאמור בגלל התמוטטות הקיר השוכר לא שילם

11

חלק מהתקופה .הנושא נמצא בדיון משפטי .אייל המנכ"ל דיווח לי שזה נמצא

12

לפני ישיבה ראשונה של גישור מטעם בית המשפט לגבי תביעת השוכר ולגבי

13

נושא שכר הדירה שלא התקבל.

14

אלעד צדיקוב :למה זה לא נחשב כהכנסה בכל מקרה? אם לא גביתם זה עניין אחר אבל זו
הכנסה.

15
16

רו"ח זרח נתיב :הנושא לא נרשם כהכנסה מכיוון שיש תביעה של השוכר לפיצוי עבור הנזקים

17

שלו .על פי חוות דעת היועצים המשפטיים לא נרשם הסכום הזה .נרשם כמובן

18

ההסבר לגבי התביעה בתוך הביאורים .אייל אולי יוכל להרחיב בנושא של

19

המגעים המשפטים שהיו אחרי תאריך המאזן.

20

אייל אברמוב :כמו שהציג רואה החשבון אנחנו קיבלנו תביעה של מיליון שקלים על זה שבעצם

21

שנה שלמה לא היו לנו מלתחות בבריכה וחדרי הלבשה לשמש את חדרי הכושר.

22

בגלל זה הוא גם עשה דין לעצמו ובעצם שישה חודשים לא שילם שכירות שזה

23

בעצם  65אלף שקלים .הגשנו כתב הגנה ,אנחנו נמצאים כרגע לפני ישיבה

24

ראשונה של גישור .יש איזה מגעים לבוא איתו ולתת לו איזה שהוא פיצוי הרבה

25

יותר נמוך ממיליון השקלים שהוא רוצה ,משהו בסדר גודל של מאתיים אלף

26

שקלים אבל גם זה עדיין לא נסגר .היועצת המשפטית רוצה בעצם לתבוע את צד

27

ג' ,את הראל וגם את כלל שתי חברות הביטוח שמבטחות את חדר הכושר וגם

28

אותנו על הנזק.

29

17

עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מספר  39מיום24/5/16 :
העירייה עצמה נשאה בהוצאות של השיפוץ שזה בערך כ 600-אלף שקלים.

1

קיבלנו תקציב מיוחד מהעירייה ושיפצו את זה .ב 31-למאי ישיבה ראשונה כמו

2

שאמרנו .העונה הזאת כבר תהייה עונה חלקה ,הוא משלם שכירות בעצם ממאי

3

שנה שעברה כשנתנו לו מפתחות למקלחות ,הוא משלם באופן רציף ואנחנו

4

מקבלים את כל השכירות.

5

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :אני רוצה להוסיף שבריכת השחייה בנורדאו משרתת את תושבי

6

הרצליה ב' ,את המסילה ,את תושבי הרצליה פיתוח .המקום מלא פעילות ונותן

7

שירות מיטבי לתושבי המקום .אז  51אלף שקלים אנחנו יכולים לספוק ונספוג

8

את זה.

9

צריך להודות לליאת תימור שלא נמצאת אבל היא האחראית על המקום ועושה

10

עבודה נהדרת.

11

ירון עולמי:

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :אני רוצה לבוא ולומר שאנחנו נמשיך לתת גיבוי לחברה ,גיבוי

12

לפעילות ,הוא עושה פעילות מצויינת .אני רוצה להודות לרואה החשבון ולאייל

13

אברמוב מנהל הבריכה .אנחנו כן השנה נשדרג את השיווק .יש לי מספר הצעת

14

לשיווק ,אנחנו נרחיב את השיווק על מנת שנביא עוד ועוד.

15

אלעד צדיקוב :מה עם הציבור החרדי?
אייל אברמוב

16

אם אפשר להוסיף עוד מילה אחת .אחד ,מה שביקשת בזמנו ראש העיר ,אנחנו

17

ביום שישי הבא ב 3-ליוני עושים יום פתוח לכל תושבי הרצליה .חברי המועצה

18

גם מוזמנים לבוא לראות את המקום .יש פרסום באתר ,גם בפייסבוק וגם

19

בעיתונות ,בכל המקומות .לגבי התורני ,אנחנו כמו שנה שעברה נקיים שלושה

20

ימים של שחייה נפרדת במהלך אוגוסט.

21

אלעד צדיקוב :אולי נרחיב השנה?
אייל אברמוב

22

אין מספיק זמן .תודה רבה.

23
24

י"א .שלושת המתנ"סים -עיקר תוכנית העבודה לשנת 2016
ג'ו ניסימוב:

הצגת עיקרי תוכנית העבודה של המתנ"סים לשנת  .2015מתנ"ס יד התשעה.

יהודה בן עזרא :אנחנו היום נציג את מתנ"ס יד התשעה ומתנ"ס נווה ישראל שהם תחת חברה...
בישיבה הבאה מתנ"ס בית פוסטר שהופך להיות תאגיד עירוני עצמאי.

25
26
27
28
29
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עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מספר  39מיום24/5/16 :
מירה ונז'ינסקי :אני מנהלת את מתנ"ס נווה ישראל מזה  14שנים .השנה אני רוצה להודות

1

לראש העיר ולמנכ"ל כי הוזמנו להציג תוכניות מפורטות אצל ראש העיר .הוא

2

ביקש מאיתנו להציג את כל התוכניות גם למועצת העיר .התבקשנו להציג

3

בקצרה את תוכנית המתנ"ס ועיקרי היעדים שלה .אנחנו בישיבה אחרת מציגים

4

את המאזנים אז בגדול היקף הפעילות של מתנ"ס נווה ישראל כעשרה מיליון

5

שקלים .מתנ"ס נווה ישראל מפעיל את שלוחת המתנ"ס בשכונת נווה ישראל,

6

את שלוחת המתנ"ס בשיכון וייצמן  -יבור ואת מעון קשת שהוא המעון העירוני.

7

אלה שלושת השלוחות שאנחנו מפעילים .בתוך מתנ"ס נווה ישראל אנחנו

8

מפעילים שתי כיתות מעון ,מרכז גמלאים ,מרכז למידה ,נוער מבוגרים .אנחנו

9

עובדים על בסיס של  650משתתפים פעילים על בסיס חודשי ועוד מאות

10

משתתפים בקייטנות .אנחנו לדוגמה מפעילים את קייטנת אוגוסט בגנים שנכון

11

לעכשיו רשומים כבר  1200ואנחנו מגיעים בערך ל 1400-רק בקייטנת אוגוסט

12

בגני העירייה ,מעבר לקייטנות השוטפות .אז אנחנו מדברים על  650פעילים

13

קבועים אבל בקיץ אנחנו מגיעים לאלפי משתתפים בעוד פעילויות.

14

במרכז יבור אנחנו מפעילים גם חוגי ילדים ,מבוגרים ,פעילות ענפה לגמלאים,

15

פעילות קהילתית .ביבור אנחנו עומדים על  300משתתפים חודשיים וכל השאר

16

פעילות באירועים .מעון קשת הוא מעון עירוני למי שלא ראה אותו ,זו השנה

17

השלישית ,הוא בתפוסה מלאה של  90תינוקות מגיל ארבעה חודשיים עד

18

שנתיים ושמונה חודשים ,חמש כיתות .אנחנו במצב של הגרלה של מי שעומד

19

בקריטריונים כלומר ,בפברואר אנחנו מגרילים את מי שיהיה במעון בספטמבר.

20

יש ביקוש מאד גדול ושביעות רצון מאד גדולה מהפעילות במעון .המעון עובד 12

21

חודשים בשנה משבע עד חמש בנוסף לפעילות קהילתית שהוא מייצר להורים

22

ובוועדות השונות.

23

המתנ"ס מעבר לפעילות החוגים והפעילות הטריוויאלית ,פעילות הספורט

24

והגמלאים רואה לעצמו למטרה בעצם לחזק את החוסן של הקהילה ,את

25

תחושת השייכות של האנשים שגרים בשכונה .את תחושת השייכות של האנשים

26

שמגיעים למעון ולשאר הפעילויות .לכן מפתח מאד את הפעילות הקהילתית .יש

27

קבוצות שונות של תושבים .אצלנו בנווה ישראל יש שלוש קבוצות ,ועדת הורים

28

שפעילים בגיל הרך שמקיימים כל מיני פעילויות.

29
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עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מספר  39מיום24/5/16 :
קבוצה מנווה אמירים וקבוצה מנווה ישראל שמקיימות קבלות שבת ,אירועים

1

סביב חגים ,יריד יד שנייה .כל הדברים שגורמים לחיזוק הקשר בין התושבים

2

ולהעצמה שלהם .במעון קשת מהשנה הראשונה אנחנו עובדים עם הורים .יש

3

קבוצות של הורים שעובדות ,זה מעון שבשנה השלישית לדוגמה יש יום

4

המטפלת שההורים מחליפים את המטפלות ביום הזה וזה לא באופן טריוויאלי

5

קיים בכל המקומות .זה מראה על המון שביעות רצון וחיבור למטפלות קשר בין

6

ההורים .זה משהו שההורים שם יזמו.

7

במרכז קהילתי יבור יש לנו פעילות שנקראת בנק הזמן .זה בנק שמבוסס על זמן,

8

כל אחד יכול לתרום שעת פעילות בכל תחום ולקבל שעה בכל תחום שהוא רוצה.

9

נאמר יש נשים שמחליטות שהן מוכנות לתרום שעת גיהוץ והן מקבלות שעת

10

שיעורי עזר לילד שלהם באנגלית .כל מיני החלפות שהן על בסיס זמן .הרעיון

11

הוא גם שכל תושב מרגיש שם שווה כי כל אחד יכול לתרום משעת בייביסיטר

12

לשעת גיהוץ וכל אחד יכול לקבל מה שהוא רוצה .אנחנו מדברים היום על מעל

13

מאה שעות החלפה בחודש כאלה .זו פעילות שמאד מחזקת את הקהילה כי אין

14

פה את התורם והנתרם אלא זה בנק ,כל אחד יש לו שעות והוא יכול לתרום

15

ולקבל .אנחנו מאד מעודדים פעילויות כאלה.

16

אני פשוט נותנת את ה .highlights-יש עוד פעילות שמעבר לשמות החוגים

17

שנקראת רעים והיא בנווה ישראל ,חשוב לי שתכירו ותשתפו .רעים אלה

18

קבוצות חברתיות לנוער ולמבוגרים שהם עם בעיות חברתיות .חלקם עובדים על

19

רצף של אספרגר ,יש לנו ארבע קבוצות עם  60משתתפים ואנשים שמחכים בתור

20

להיכנס לפעילות הזאת .נפגשים אחת לשבוע יש מנחה ומעבר לזה יש להם

21

מסיבות ,טיולים פעילויות העשרה .אנשים עם קושי חברתי שחוץ מזה

22

מתפקדים כראוי .זו פעילות שהיא מאד מבורכת .המתנ"ס רואה בזה משהו

23

מאד חשוב וחשוב לי שגם אתם תכירו את הפעילות הזאת מעבר לפעילות

24

הרגילה של חוגים.

25

קבוצה נוספת שמאד חשובה לנו במתנ"ס זה הנושא של בני נוער .אנחנו רואים

26

במתנ"ס בית להתפתחות אישית ,לבילוי פנאי ,למפגש חברתי של בני נוער ואכן

27

יש גידול של  20%במספר המשתתפים של בני נוער בתוכניות שאנחנו מציעים

28

להם .זה בגדול לגבי מתנ"ס נווה ישראל.

29
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עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מספר  39מיום24/5/16 :
מאיה כץ:

כל הכבוד.

1

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :אני רוצה לומר שמתנ"ס נווה ישראל משרת גם את השכונות

2

מסביב לא רק את השכונה ,את נווה אמירים ,את מגדלי בורוכוב ,שכונות

3

נמצאות מצפון לשכונה .אתם מוזמנים להגיע ,לראות פעילה תוססת .היא ציינה

4

פה את מעון קשת ,אתם מוזמנים לבוא ולראות את הפעילות ,את העבודה שם

5

ועל כך יישר כוח .העירייה מתכוונת ל 2017-להתחיל בפרוגרמה ותכנון להקציב

6

למקום עשרות מיליוני שקלים ולהתאים אותו למציאות המשתנה.

7

לגבי המעון ראיתי שיש שם  90ילדים .למה לא להגדיל אם יש ביקוש כזה גדול?

8

אבי ברדה:

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :הוא לא יכול .אנחנו כן הולכים על בניית מעונות נוספים באזורים

9

נוספים בעיר תחת המטריה של מעונות קשת 90 .כרגע זה המקסימום ונעשית

10

שם פעילות מאד מרשימה ומקצועית ועל כך באמת תודה לכולם.

11

גילה מנור יקיר :אני מנהלת מתנ"ס יד התשעה .המתנ"ס בשנתיים האחרונות קיבל על אחריותו

12

מעגל נוסף ,שכונות נוספות שבעצם התווספו לאחריות המתנ"ס .אנחנו מדברים

13

על מתנ"ס שמטפל בחמש קהילות ,שכונת יד התשעה ,נחלת עדה גן רשל

14

והרצליה הירוקה כשבעצם בהרצליה הירוקה נמצאים מוקדי הפעילות ,אחד

15

התחיל מהנהגת ההורים בבית ספר יוחנני והשנה אנחנו גם עובדים עם בית ספר

16

ברנר.

17

המחזור הכספי של המתנ"ס עומד על  12.5מיליון שקלים כשהמתנ"ס מטפל גם

18

בפעילות החברתית ,התרבותית והחינוכית בשכונות השונות .גם בנושאים שהם

19

למעשה עירוניים .המתנ"ס אחראי על כל הקונסרבטוריונים בהרצליה,

20

הקונסרבטוריון העירוני והקונסרבטוריון שנמצא במערב העיר .יש לנו במתנ"ס

21

קבוצה גדולה ומאד משמעותית של בערך אלפיים חברים בני הגיל השלישי

22

שנמצאים תחת הפעילות של פנאי  .+50הם נמצאים במתנ"ס ארבע ימים בשבוע

23

בבקרים ובהרצאות ,חוגים ,מפגשים .כמובן יש להם גם טיולים ואירועים כאלה

24

ואחרים בערבים .סך הכל יש מתנ"ס משתתפים קבועים ,במהלך שנת  2016היו

25

 2510משתתפים .לא כולל המשתתפים של פנאי  .+50זה בעצם מהווה גידול של

26

 13%משנה קודמת .זה נובע בעיקר מהכניסה שלנו לשכונות החדשות.

27

בשכונות החדשות יש לנו בפעילות נכון להיום ,בשכונה החדשה אפשר להגדיר,

28

הרצליה הירוקה ,נוספו  250ילדים לערך בחוגים אבל חוץ מזה יש לנו פעילות.

29

21

עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מספר  39מיום24/5/16 :

ירון עולמי:

בכל שכונה אנחנו עובדים עם קבוצה של תושבים פעילים ולמעשה הם שותפים

1

מלאים לבניית כל התוכניות וכל הפרוייקטים ,אירועים שאנחנו עוסקים בהם.

2

הכל נעשה בשיתוף איתם עם צוות המתנ"ס.

3

אם אני מסתכלת על יעדים או תוכניות עתידיות שלנו ,יוזמות שאנחנו רוצים

4

למעשה לפתח בשנת הפעילות הזו ובשנה הבאה ,אנחנו מדברים על שני דברים

5

מרכזיים שחשוב לנו לעשות .אחד זה בשכונת יד התשעה .יש לנו בשכונה

6

שותפים כמו עמותת לב אוהב ,אגודת הסטודנטים והצופים .למעשה את מרבית

7

הפעילויות שלנו אנחנו בונים בשיתוף איתם ועם התושבים .הרעיון שלנו היום

8

שעלה למעשה מהצורך של התושבים זה לבנות איזה שהוא מרכז להעשרה

9

בתחום של הגיל הרך .הטענה היא שאין בעצם פעילויות לגיל הרך והצורך הוא

10

מאד משמעותי .אנחנו הולכים למעשה בשנה הקרובה לפתח איזה הוא שירות

11

בתחום הזה.

12

הדבר השני ששמנו לנו למטרה זה להקים שלוחה בהרצליה הירוקה שבעצם

13

השלוחה לא תהייה מבנה פיסי .הכוונה היא לפעול במבנים הקיימים ובמרחבים

14

הפתוחים בשכונה .אנחנו עושים את זה כבר היום אבל אנחנו רוצים להגביר את

15

הפעילות שלנו ולצרף אוכלוסיות נוספות.

16

אשרמן?

17

גילה מנור יקיר :אשרמן וברנר.

18

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :גילה תודה .אני ברשותכם רוצה רק לציין פה מספר עובדות2500 .

19

משתתפים קבועים במתנ"ס ועוד  2000תושבים בפעילות של הגיל השלישי ,מה

20

שנקרא  ,+50אני רוצה לבוא ולומר שמתנ"ס יד התשעה נותן הנחות משמעותיות

21

לאותן משפחות שידן אינה משגת .זאת הנחייה שלי שכל ילד יהיה בחוג אחד

22

לפחות וזה נעשה .מה שיפה פה שהמתנ"ס למרות ההנחות הוא באיזון כספי .אני

23

גם רוצה לציין שהמתנ"ס גם משתף גופים נוספים כמו ...של הצופים,

24

הסטודנטים שבשכונה ,עמותת לב אוהב .חבל שפספסתם את מסיבת פורים

25

שהייתה בשכונה ,מסיבה כזו לא ראו בעשרים השנים האחרונות .אלפי תושבים

26

הגיעו למסיבה שנערכה בחצי שכונה ,הייתה פעילות מרשימה ,מדהימה וצריך

27

להמשיך את הפעיל ות הזו .אנחנו נמשיך לסייע לכם .אני רוצה להודות לך גילה

28

ולצוותים שלך תמשיכו ככה .יהונתן הוא יושב ראש של מתנ"ס יד התשעה.

29
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עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מספר  39מיום24/5/16 :
י"ג .הקצאת קרקע

1

ג'ו ניסימוב:

המועצה מתבקשת לאשר הקצאת קרקע.

2

יוסף לונדון:

אני מבקש להתייחס להקצאת מבנה לגן ילדים רשת משיח ברחוב אנצו סירני 9

3

בהרצליה.

4

למה דילגת על דב הוז?

5

ירון עולמי:

יהודה בן עזרא :ירד מסדר היום.
יוסף לונדון:

6

הגן פועל מנובמבר  1998עד היום במבנה עירוני מבלי לשלם שכר דירה וללא כל

7

הסדרה של השימוש במבנה .הנכס הועבר לרשותה של חב"ד ללא כל הסדרה

8

חוקית ומבלי לגבות שכר דירה .במבנה הקיים יש שני גני ילדים צמודים כאשר

9

חב"ד משתמשת במבנה אחד והמבנה השני עומד נטוש וללא שימוש .בגן לומדים

10

ילדים גם ממשפחות חופשיות .כשם שאינני רוצה להחזיר בשאלה ילדים

11

ממשפחות דתיות כך אינני רוצה שיחזירו בתשובה ילדים ממשפחות חופשיות.

12

בהרצליה יש מערכת מפוארת של גני ילדים ממלכתיים חופשיים ודתיים .עד

13

היום לא נמסר שום נכס עירוני לאף עמותה ,ארגון פרטי ,לצורך הפעלת גן

14

ילדים .למיטב ידיעתי הגן של חב"ד אינו עומד בדרישות של משרד החינוך.

15

למי שסבור שתנועת חב"ד פועלת לקירוב לבבות אבקש ליידע כי בטקס יום

16

הזיכרון לחללי צה"ל שנערך בהרצליה בגן בן שפר שני נציגי חב"ד פרשו

17

מהציבור כאשר זמרת ומקהלת בנות שרו שירים לזכר הנופלים .האם אלה

18

ערכים ,האם למען מטרות אלה?

19

אני מודיעה שהרב הלפרין שירת שירות משמעותי וקרבי .צריך גם טיפה לכבד

20

את האנשים שמדברים עליהם.

21

שלא לדבר על זה שזה שיצא איתו הוא חזן צבאי והוא היה ביום הזיכרון גם

22

כשהשרה דיברה .הוא משמיץ כאן (מדברים ביחד)

23

מדובר על הקצאת גן לא צריך לתקוף באופן אישי את האנשים האלה .מה

24

הקשר בכלל?

25

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :תן לחבר לסיים.

26

מאיה כץ:

ירון עולמי:

ירון עולמי:

כמו שאני אדבר איתו על זהבה גלאון ,לא קשור .הוא כאן הם שם תעזבו .באמת

27

צריך להגן על האנשים ,הם מכובדי העיר .אגב יקיר העיר הוא הרב הלפרין.

28

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :אבל יש סדר ,תגיב אחר כך.
23

29

עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מספר  39מיום24/5/16 :
הקצאת קרקע לעמותה פרטית עלולה לייצור גל של פניות של עמותות וגופים

1

יוסף לונדון:

פרטיים להקצות מבנים לגני ילדים .כיצד נדחה פניות אלה לאור התקדים

2

הפסול שעומד היום להצבעה? אינני מנסה לשנות את העבר ,ניתן לאשר

3

רטרואקטיבית את הקצאת המבנה אולם איננו חייבים לאשר הקצאה ל25-

4

שנים .כדי להסדיר את הנושא אני ממליץ לאשר את הקצאת הגן מתאריך

5

נובמבר  1998המועד שבו החלו להשתמש בגן.

6

מאיה כץ:

זה מה שהחלטנו .אי אפשר להמליץ על מה שכבר המלצנו.

7

ירון עולמי:

קודם כל אפשר הכל .הוא בא עם הצטלה מהבית והוא יקריא אותו לא משנה

8

מה ,שיקריא.

9

כדי להסדיר את הנושא אני ממליץ לאשר את ההקצאה מתאריך נובמבר 1998

10

ועד סוף שנת הלימודים הבאה ,לא רק הנוכחית אלא שנה נוספת כדי לאפשר לגן

11

להתארגן .מיד עם תום שנת הלימודים הבאה יש לפנות את רשת חב"ד מהמבנה.

12

בניגוד להמלצה להקצות קרקע לגן לא חוקי שפועל ללא הסמכה של משרד

13

החינוך ל 25-שנים .כדי להשאיר את הדבר הזה מאחורינו ,לאשר להם את

14

השימוש החורג ,לאשר את ההקצאה עד סוף שנת הלימודים הבאה ולאחר מכן

15

שינהגו כמו כל גן פרטי אחר בהרצליה.

16

כלומר עשות טרנספר לילדים?

17

יוסף לונדון:

ירון עולמי:

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :לא.
ירון עולמי:

18

אני לא מבין בגלל שהוא בא עם כתוב מותר לו לדבר ולי אסור לדבר?

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :מי בעד ההצעה להקצות את הגן?
ירון עולמי:

19
20

ראש העיר לא הבנתי ,יושב יהודי אומר דברים אני רוצה להגיד דברים כנגד .זה

21

לא נכון אתה לא יכול לומר דברים לפרוטוקול שהם לא ראויים .אני רוצה

22

לענות .יוצא שמי שבא עם דף מוכן מהבית מדבר ומי שלא ,לא.

23

אלעד צדיקוב :אני אדבר בצורה יותר קצרה ויותר תכליתית .קודם כל חרה לי שאתה מתייחס

24

ליהודים שומרי הלכה שיוצאים מתוך שירת נשים כדבר שהוא פסול .גם אם

25

אתה לא נוהג באורחות החיים הללו לפחות תכבד את האחר .בסוגריים אני

26

אומר לך כנציג סיעת מרץ אני רואה שמרץ חורטת על דגלה קבלת האחר וזכויות

27

הפרט וכן הלאה .כך שגם היא נוהגת בזה ואני לא חושב שזה דבר שהוא פסול.

28

אתה לא תומך בזה ,זכותך.

29

24

עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מספר  39מיום24/5/16 :

יריב פישר:

דבר נוסף ,לגבי העניין של הגן להציג את זה כמהלך שהוא ממש לא ראוי ולא

1

חוקי וכולי .בואו נרד לקרקע ,חב"ד עושים מלאכת קודש לא רק בהרצליה

2

בעולם כולו .בואו נחזור להרצליה כאשר הם נותנים מענה של גן תורני במערב

3

העיר כשהעירייה עד היום לא בנתה את זה .אני לא בא בהאשמה ,מציאות ,צריך

4

לדעת לסמוך את ידינו על הנושא הזה .אף אחד לא מגיע לגן הזה בכפייה ומי

5

שמגיע מגיע לגן הזה מתוך רצון .אני כבר לא מדבר ,ואת זה אני שם בסוגריים

6

או לא בסוגריים איך שתרצה להסתכל על זה ,איך שתרצה שכל עולם התוכן

7

והערכים שנמצאים שם אני מאחל להרבה גנים אחרים להיות נמצאים במקום

8

הזה.

9

דבר נוסף ,לפני פחות משנתיים ,שנה וחצי הקצנו קרקע לקהילה קונסרבטיבית

10

שאתה אמון עליה ,משהו חיים אם אני זוכר את השם המדוייק .שם הדבר היה

11

פשוט ,לא באת באמירה ,מחר כל בית כנסת ירצה הקצאת קרקע וכדומה .אז

12

כאשר הדבר קרוב ללבך וקרוב לעולם הערכים שלך ודאי שזה פשוט וזה צריך

13

לעבור מהר .כאשר זה רחוק משם זה לא וזה לא נכון להתנהג כך .אתה צריך

14

להתנהג בצורה שווה .אתה גם יודע שבשבוע שעבר עשיתם מאמצים גדולים כדי

15

להגיע לאשר את ...הדמוקרטית שלך מתוך רצון כנה ואמיתי להחזיר לך טובה

16

תחת טובה .כשאתה עזרת לי עם כוללים אני עזרתי לך בזה .אז צריך לדעת

17

לכבד את כולם .זה עניין של מציאות אני לא מנסה לכפות את אורחות החיים

18

שלי על אף אחד.

19

דבר אחרון ,המציאות הדיכוטומית שאתה מציג דתי וחילוני או בשפתך חופשי

20

ודתי היא מציאות שהיום בישראל של שנת  2016לא מציאות קיימת .המציאות

21

היום היא הרבה יותר שטח אפור .רק בשבוע שעבר היה סקר ברחבי עם ישראל

22

בארץ ישראל ועם ישראל נמצא במקום הרבה יותר יהודי מאשר מעבר .לא נפתח

23

את הדיון בזה אבל המציאות בהרצליה שרוב הציבור הוא מסורתי הוא לא

24

דיכוטומי לא אפס ולא אחד לא חרדי או בשפתו חופשי.

25

אבל הוא ממלכתי.

26

אלעד צדיקוב :מה קשור ממלכתי עכשיו? לא קשור .רגע זה עוד דיון .יש מציאות של שומרי

27

מסורת ,של אנשים ואני חייתי במציאות הזאת הרבה שנים .אנשים שמכבדים

28

את המסורת .הם  ...ברמה בסיסית אנחנו חיים ושומרים שבת.

29

25

עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מספר  39מיום24/5/16 :
אנחנו לא צריכים לכפות עליהם ,מה אתה חופשי אתה חילוני? אז עד הסוף,

1

תעשה על האש חזיר בכותל? זו לא המציאות .עם ישראל יש לו כבוד למסורת

2

וצריך לדעת לכבד את האומה הזאת .יש הרבה חוקים שבשפתך הם חופשיים

3

והם מגיעים לגני חב"ד מתוך עולם ערכים בנקודה היהודית שמוארת שם.

4

אני רוצה באמת בדקה .אמרת מה שאמרת אני באמת לא רוצה להרחיב .על

5

חב"ד ועל הרב הלפרין זה היה ממש לא לעניין מה שאמרת כאן ואפילו פוגע .אני

6

מדבר על העיקרון וגם אתה העלית כאן משהו בצדק .מערכת החינוך ,משרד

7

החינוך ,זה לא מהיום הגן הזה .מה שיוסף לונדון ציין זה מ .1998-אנחנו לא

8

היינו כאן ב 1998-הייתה כאן ראשת עיר.

9

מאיה כץ:

בלי הסדרה חוקית מ.1998-

10

ירון עולמי:

הייתה כאן ראשת עיר ,אם היא חשבה שזה בניגוד.

11

יריב פישר:

זה לא אותו דבר .זה עבר מחב"ד לרשת משיח.

12

מאיה כץ:

זה אותו דבר.

13

ירון עולמי:

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :מ 1998-ראש הרשות הגברת יעל גרמן במשך  15שנים נתנה חסות

14

לדבר לא חוקי .מגיע כעת ראש עירייה ובא להכשיר את זה חוקית( .מדברים

15

ביחד)

16

זה בדיוק מה שבאתי להגיד .הרי אם זה לא היה חוקי כל השנים והיא רצתה

17

לעצור את זה היא יכלה לעצור את זה .רבותי ,דווקא כשבא ראש עיר ואומר

18

בואו נסדיר את זה ,נעשה את זה בצורה חוקית ,נקצה כמו שצריך אז אתם

19

מתלוננים? איפה היית ,אתה כבר שנתיים חבר מועצה ,היית מעלה את זה

20

בעצמך ואומר זה לא בסדר תעצרו את זה .עכשיו אתה בא לעשות טרנספר לילדי

21

הגן אחרי שמעלים את זה כדי שתהייה הקצאה חוקית?

22

יוסף קוממי:

אפשר להגיד כל הכבוד לראש העיר שרוצה להכשיר את זה.

23

ירון עולמי:

כל הכבוד .קודם כל מה שהוא אמר לגבי חב"ד זה נכון .במערב העיר הלוואי,

24

אם יש צורך אז טוב מאד שיש מענה .ואם יש מענה וצריך לעשות אותו חוקי

25

נעשה אותו חוקי .בשביל זה אנחנו כאן במועצת העיר לא בשביל תמיד לחבל,

26

להרוס ולסגור .מה זה השטויות האלה?

27

לתהליך של הקצאת הקרקע יכלו לגשת גנים לא הוגשו הצעות ,שום דבר .הוגש

28

רק גן אחד.

29

ירון עולמי:

מאיה כץ:

26
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בסופו של דבר לרשת מסויימת שאני לא אגיד כרגע את שמה ניתנה להם אפילו

1

הזדמנות לאורכה כדי להגיש עוד כמה מסמכים .התקשרו אליהם ,שאלו ,כדי

2

שכל ההליך שהראוי ביותר יקבל את ההקצאה .הם לא הגישו .נשארנו עם גן

3

אחד.

4

ירון עולמי:

אז מה אתם רוצים?

5

מאיה כץ:

אז אי אפשר לקחת משהו שקרה  20שנים ופשוט להתייחס אליו כאילו הוא לא

6

קיים .הליך הקצאת הקרקע היה פתוח ופרוס לכולם .נעשה פה הליך על פי חוק.

7

אני רוצה להגיד משהו לגבי ועדת הקצאות .גם בנושא הזה בוועדה יחד עם

8

לונדון .הדבר הזה הוחלט ברוב קולות בוועדת ההקצאה ...יוסף לונדון רצה דיון

9

מחדש ,לטעמי זה לא היה נכון לפתוח דיון מחדש אבל אם צריך דיון מחדש

10

קודם כל אני מוחה על התגובה לרב הלפרין ,אני חושב שזה לא מכובד מה

11

שנאמר עליו .למה הוא יצא ,מה הסיבה שהוא יצא זה לא נכון .דבר שני אם כבר

12

פותחים את הנושא הזה של הקצאה ממתי עד מתי אז אני חושב שראוי ונכון

13

יהיה שההקצאה תהייה מעכשיו ל 25-שנים קדימה ולא אחורה לשנת  .1998אני

14

בעד.

15

יש סיבות שזה מ.1998-

16

משה ועקנין:

טובה רפאל:

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :מי בעד הקצאת הקרקע ,מי נגד?

17

עו"ד ענת בהרב :אני מבקשת להפנות את תשומת הלב שיש לנו פה שתי הקצאות .הקצאה לרשת

18

משיח ויש גם אישור בקשת הקצאה לאגודת ניצן.

19

עכשיו אנחנו מצביעים על הקצאת שימוש במבנה ובחצר לגן ילדים ברחוב אנצו

20

סירני  9גוש  6419חלקה  ,45כיתת גן אחת.

21

איה פרישקולניק :אני רוצה להעיר .מדובר על גן אחד כי בשני אנחנו משתמשים בשנה הבאה.

22

שיהיה ברור שזה גן אחד.

23

עו"ד ענת בהרב :כן ואני אומרת כיתת גן.

24

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :אנחנו נצביע על שניהם .הצבעה ראשונה ,מי בעד ההקצאה לרשת

25

דובר:

משיח? מי נגד? מי נמנע? שניים נגד.

26

הצבעה נוספת ,מי בעד הקצאה לניצן?

27

זו הארכת תקופה.

28
29

27
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עו"ד ענת בהרב :זו לא רק הארכה ,זו גם הקצאת שימוש במבנה ובחצר ,ברחוב לאה גולדברג 4
עד לחודש יוני .2017

1
2

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :מי בעד? פה אחד.

3

אני רוצה לבוא ולומר שניצן עושה עבודת קודש למען תושבי הרצליה.

4

טובה רפאל:

אם לא צריך את המבנה לגן ילדים אז סבבה.

5

ג'ו ניסימוב:

לבקשתו של ירון אני אחדד שאישור תוכנית הר/מק 2357/רחוב דב הוז ירד

6

מסדר היום.

7
8

י"ד .המלצות ועדת השמות

9

ג'ו ניסימוב:

המלצות ועדת שמות ,סעיפים  1-5מי בעד?

10

דובר:

אחד ,אחד.

11

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :תגיד אם יש לך הערות לסעיף כזה או אחר.
ג'ו ניסימוב:

הערות? מי בעד? נגד?

12
13

אלעד צדיקוב :שאלה למה דחו את ההצעה של קרקוב?

14

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :הייתה ועדה החליטה.

15

במי בעד? פה אחד.

16

ג'ו ניסימוב:

17

ט"ו .מינויים
ג'ו ניסימוב:

18

המועצה מבקשת לאשר מינויים כתוצאה מפרישתו של מר ביבי מור לוועדת

19

הנצחה להוסיף את גב רינה זאבי .לוועדת השמות להוסיף אותי .לוועדת בחירת

20

יקיר העיר גב' רינה זאבי .לוועדת בחירת אזרחי כבוד ,גב' רינה זאבי .מי בעד?

21

פה אחד.

22
23

ט"ז .המלצות הוועדה להעסקה נוספת
ג'ו ניסימוב:

24

המועצה מתבקשת לאשר את הרכב ועדת מל"ח שהונח בפניכם לפני הישיבה.

25

ועדת מל"ח עם הערתה של טובה שיושב ראש ועדת פס"ח הוא גם יושב ראש...

26

ירון עולמי:

זה העסקה נוספת?

27

ג'ו ניסימוב:

לא ,הוספנו את זה... .חידשנו שמות כי אנשים עזבו ,זה בתוספת לסדר היום .מי

28

בעד? פה אחד.

29

28
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אישור העסקה נוספת .המועצה מתבקשת לאשר את המלצות הוועדה להעסקה

1

נוספת .הרשימה הועברה לעיונכם?

2

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :הערות? פה אחד.

3
4

י"ז .המלצות הוועדה לסיוע בדיור
ג'ו ניסימוב:

5

אישור המלצה הוועדה לסיוע בדיור ,החומר אצלכם ,יש הערות? פה אחד.

6
7

י"ח .סלילת רחובות
ג'ו ניסימוב:

8

המועצה מתבקשת להחליט על ביצוע עבודות הכנה ועבודות תשתית סלילה

9

ופיתוח בהתאם לחוק העזר בהרצליה (סלילת רחובות) התש"ע  2010במתחם

10

גליל ים ולהכריז עליהם כרחובות ציבוריים .מי בעד? פה אחד.

11

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :תוספת לסדר היום.

12

יהודה בן עזרא :נושא של מתן תמיכות.

13

רינה זאבי:

מתן תמיכה לשנת  2016בנושא זהות יהודית דמוקרטית חלוקת סכום התמיכה

14

לפי שיקול הדעת של חברי ועדת המשנה .מועצת העיר מקבלת את המלצת ועדת

15

המשנה לתמיכות ומחליטה כדלקמן' ,לחלק תמיכה נוספת בנושא זהות יהודית

16

דמוקרטית לשנת הכספים  2016בסך של  20אלף שקלים למבקש התמיכה

17

מרחבים חברה לחינוך ותרבות חל"צ לפי שיקול דעת ועדת המשנה ובהתאם

18

להמלצת אגף החינוך'.

19

יהודה בן עזרא :מי בעד ,מי נגד? פה אחד.

20

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :בנושא של תמיכות שכל מי שמגיש תמיכות הם גופים שאמורים

21

דובר:

לתת מענה לעיר הרצליה.

22

כן ,זה בתבחינים.

23

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :שלא נצטרך לממן תוכנית מחוץ לעיר .כל תמיכה היא לטובת
תושבי הרצליה.

24
25
26

י"ט .שונות

27

אלעד צדיקוב :אני רוצה להגיד כמה דברים .קודם כל אני יודע שזה אולי לא הפורום הכי נכון

28

אבל אני רוצה לומר בכל זאת כאן.
29

29
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מאיה כץ:

טובה רפאל:

לגבי נושא אירועי הקיץ במוצאי שבת .קודם כל יישר כוח מאד גדול על תחום

1

התרבות שמתפתח בעיר ,כל התרבות גם הכללית וגם התרבות היהודית .אני

2

סבור שימי חמישי בערב אלה ימים מאד טובים לפעילות תרבותית .אולי אני לא

3

המומחה בדבר אבל גם אני פעם הייתי בימי חמישי בערב מבלה .אני חושב שיום

4

חמישי בערב יכול להיות טוב יותר גם מצד זה שאנחנו לא צריכים לחלל שבת

5

שעה לפני צאת השבת .דבר שלדעתי לא צריך לקרות ,יש חוקים ,אני רק אומר

6

את הדברים שלי.

7

לגבי נושא השאטלים ,אנחנו סיכמנו בישיבת הקואליציה שהנהגים של

8

השאטלים בשבת יהיו גויים .בפרטי המכרז שביקשתי לראות בעצם עבר חוק

9

שעות עבודה ומנוחה .בפועל חוק שעות עבודה ומנוחה לא באמת מציין ,לא קובע

10

שהנהג יהיה גוי .הוא קובע שזה יהיה על דעת הנהג .אם הנהג רוצה לעבוד בשבת

11

אז משמע זה לא יהיה בעצם מה שסיכמנו .אז על הדבר הזה אני מבקש מראש

12

העיר כן לתת את הדעת על העניין הזה.

13

אלעד ברשותך אתה שאלת את השאלה את מיכל פרנקל עורכת הדין מהלשכה

14

המשפטית ,היא נתנה לך תשובה אז בוא נקיים על זה.

15

אתה קיבלת תשובה .המכרז יצא ברוח ההתחייבויות שלנו ,בפירוש כן .זה לא

16

המקום לקיים את הדיון הזה.

17

אלעד צדיקוב :תודה רבה.

18

משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר :תודה רבה

19
20

 -הישיבה נעולה -
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