
 עיריית הרצליה

 ישיבת המועצה מן המניין

 ט"ז באייר תשע"ו 2016ביוני  21יום ג' 

 

1 
 

 עיריית הרצליה

 ישיבת מועצה מן המניין

 ותשע" ט"ז באייר  21/6/2016, שלישי יום

 נוכחים 

 ראש העיר   משה פדלון

 רה"עמ"מ ב' ו   מאיה כץ

 מועצהחבר    צבי וייס

 מועצהחבר    יוסף לונדון

 מועצהחברת    איריס אתגר

 מהנדס העיר    מייק סקה

 צת משפטיתיוע   ענת בהרבעו"ד 

 ע. מנהל אגף   זאבי רינה

 מנכ"ל   יהודה בן עזרא

 ס. רה"ע   פרישקולניק איה

 ס. רה"ע   עפרה בל

 גזבר   זריהן גולן

 יסעור יהונתן

 עולמי ירון

 תימור לאה

 רפאל טובה

 תום סטרוגו

 ועקנין משה

 ברדה אבי

 פישר יריב

 קוממי יוסף

 צדיקוב אליאב

 יונתן’ יעקובוביץ

 יועצת משפטית   עו"ד אילנה בראף

 בי בנבנישתיא

 יוסי מועלם

 שלומי אסולין

 

 

 פרוטוקול

 

 ע:”משה פדלון, רה

 ערב טוב, אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה. 
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 . אישור פרוטוקולא

 ע:”משה פדלון, רה

 אישור פרוטוקול בבקשה. 

 

 יוסף לונדון:

היא הוסיפה ואמרה לא התקבלו התנגדויות. אני הבעתי את ההתנגדות שלי. מה פירוש לא 

 תקבלו התנגדויות? לפרוטוקול. ה

 

 יהודה בן עזרא:

 הייתה לך הסתייגות. )לא נשמע( ככה הבנתי.

 

 יוסף לונדון:

חד משמעית לא. אני לא באתי להתנצח איתך לא במייל ולא בישיבת המועצה. אין זה רצוני. יש 

 כאן שאלה עקרונית.

 

 ע:”משה פדלון, רה

 לך לפרוטוקול.יוסי, בבקשה בוא תגיד לנו מה ההתנגדות ש

 

 יוסף לונדון:

 תודה רבה. 

 

 ע:”משה פדלון, רה

 מר לונדון, בבקשה, הערות לפרוטוקול. 

 

 יוסף לונדון:

אדוני, תודה רבה. בפרוטוקול של ישיבת המועצה הקודמת בסעיף י"ח סלילת הרחובות, נכתב כי 

אחד, אני מתנגד המועצה אישרה פה אחד לסלול ... ארבעה רחובות. כולל רחוב רחבעם זאבי. 

להנציח את שמו של רחבעם זאבי בכל דרך שהיא בהרצליה. שתיים, בצילום של ישיבת המועצה 

שמפורסם באתר האינטרנט של העירייה לא הוזכרו שמות הרחובות. הוזכר הנושא של אישור 

ארבע רחובות, לא צוין שמות הרחובות. למרות שמועצת העיר החליטה על הנצחתו של רחבעם 

אני הבעתי את דעתי שהנצחתנו של רחבעם זאבי הנה חרפה לעיר הרצליה. אני בוודאי לא  זאבי

 אישרתי לקרוא רחוב על שם רחבעם זאבי. אבקש לתקן את הפרוטוקול של הישיבה. 

 

 יהודה בן עזרא:

מר לונדון, יש פה אי הבנה בסיסית. אתה העלית בישיבה את הנושא של לבטל את ההחלטה על 

 זאבי וזה ירד מסדר היום.רחוב רחבעם 

 

 יוסף לונדון:
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 בהחלט.

 

 יהודה בן עזרא:

בהמשך הישיבה על פי חוק אנחנו צריכים להביא לאישור סלילת רחובות. בין הרחובות אחד 

הרחובות מיועד להיות רחבעם זאבי. אתה הצבעת, המועצה הצביעה על סלילת הרחובות. לא על 

 השם. זה לא חשוב שם הרחוב. 

 

 ע:”ון, רהמשה פדל

 אנחנו מדברים על ארבע רחובות, א, ב, ג, ד. בוא נתעלם מהשמות.

 

 יהודה בן עזרא:

 האם עולה בדעתך שאתה לא מאשר לסלול רחובות? 

 

 יוסף לונדון:

 אני אשיב לך.

 

 יהודה בן עזרא:

הרחובות אתה מאשר אותם. ההתנגדות שלך שלא יקרא על שם רחבעם זאבי שרירה וקיימת. 

 דות שלך. אבל מועצת העיר החליטה אחרת.וזאת התנג

 

 יוסף לונדון:

אדוני המנכ"ל, אינני חולק על החלטות שהתקבלו בצורה דמוקרטית. טענתי היא שלא ניתן 

להכניס לפרוטוקול דברים שלא נאמרו ולא נכתבו. אישרו ארבע רחובות. מאה אחוז. אני 

בכתב ולא בעל פה שמות אישרתי. אבל כאשר התבקשנו לאשר את ארבעת הרחובות לא 

 הרחובות לא צוינו. ולכן אין מקום לציין את שמות ארבעת הרחובות בפרוטוקול. 

 

 ד ענת בהרב:”עו

 יש מקום לציין את שמות הרחובות כי אחרת אין אפשרות לזהות אותם.

 

 יהונתן יסעור:

 למה זה לא עלה במועצה?

 

 ד ענת בהרב:”עו

ת ואם היה צורך אז היינו עכשיו במסגרת תיקוני פרוטוקול אז יכול להיות שזה לא פורט וזה טעו

מפרטים גם את שמות אותם ארבעה רחובות. אבל אלה הרחובות ומאחר ומהותית אין לנו 

 התנגדות, אני לא מדברת על שם הרחוב, אלא על עצם הסלילה, זה אך ורק לשם הזיהוי שלהם.

 

 יוסף לונדון:
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את יודעת שנט יכולה להכניס דברים לפרוטוקול דברים סליחה, אני אומר שוב, את כמשפטנית 

שלא נאמרו. אתם ראיתם שיש בעיה טכנית, אין שום בעיה. יש דרך להביא את זה כסעיף 

 למועצת העיר לישיבה הבאה, נאשר את שמות הרחובות. 

 

 ד ענת בהרב:”עו

 זה יכול להיכנס לתיקון פרוטוקול.

 

 ירון עולמי:

 תנגד. לא צריך פה אחד בשביל לסלול רחוב? נכון, ענת? שיתנגד. תצביעו מחדש ושי

 

 ע:”משה פדלון, רה

 בבקשה, תנסחי תיקון לפרוטוקול ונעשה הצבעה. 

 

 )מדברים ביחד(

 

 ד ענת בהרב:”עו

יש מקום לזהות את המקומות ואם זה לא נעשה אז יש מקום לעשות את זה באמצעות תיקון 

 הזה.פרוטוקול וכרגע נעשה תיקון לפרוטוקול 

 

 יוסף לונדון:

 עם ציון שמות הרחובות?

 

 ד ענת בהרב:”עו

 עם ציון שמות הרחובות. 

 

 ע:”משה פדלון, רה

 נגד סלילת רחובות?

 

 יוסף לונדון:

 נגד סלילת רחובות אני מצביע נגד.

 

 ע:”משה פדלון, רה

 תודה רבה. נרשם. נרשם מר יוסי לונדון הצביע נגד. 

 

 פישר יריב:

בה לשאילתא כתוב כאן, שאני שאלתי בישיבת מועצה אחרונה, כתוב כאן: יהודה אליך, בתשו

מאחר וכל שאלותיו של מר פישר קשורות לחברה יש להכניסם ליועץ המשפטי של החברה. זה לא 

מה שהיה בישיבה. בישיבה אתה אמרת לי שאתה מתחייב להעביר לי את המכתב של היועץ 
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 המשפטי. זה מה שאמרת. 

 

 יהודה בן עזרא:

אתה הפנית את השאלות שלך לענת ואז אמרתי לך אל תפנה לענת, ענת היא לא הכתובת, את כל 

 השאלות שלך תפנה ליועץ המשפטי של החברה.

 

 פישר יריב:

הלאה, כן, תעשה "פורוורד", תמשיך. ואתה אמרת שיש אישור משפטי להעסקת היועץ הזה, 

 לי אותו לידיעתי.אמרתי לך אני רוצה לראות אותו, אמרת שאתה תעביר 

 

 יהודה בן עזרא:

 יכול להיות.

 

 פישר יריב:

 אני מבקש לראות את זה כי עד עכשיו לא קיבלתי. 

 

 ירון עולמי:

שנים לפחות. יש נהלים. כל  14תסלחו לי עכשיו ענת ורינה, אני לא שנה ולא שנתיים חבר מועצה, 

יכם. הערות לפרוטוקול צריכות מי שרוצה להעיר משהו לפרוטוקול, רינה, אני מדבר בעיקר אל

להישלח בכתב. כל חברי המועצה צריכים לראות את זה לפני המועצה וזה צריך להיות בסדר יום 

 מה ההערות שלך לפרוטוקול ועל זה מצביעים. וזה היה.

 

 ע:”משה פדלון, רה

 יש לנו נושאים מאוד כבדים, אנחנו עוסקים שוב בזוטות. נתן תשובה המנכ"ל. 

 

 למי:ירון עו

 זוטה שלך זה חשיבות של מישהו אחר. 

 

 מאיה כץ:

סליחה, אם אנחנו בעניין הפרוטוקולים אני נמנעת, אני לא הייתי בישיבה הקודמת מבחינתי אני 

 לא מאשרת את הפרוטוקול בשל העדרי. 

 

 . עדכון ראש העירב

 ע:”משה פדלון, רה

ששימשה בעבר מנהלת תיכון שלום לכולם. הבוקר נפטרה לאחר מחלה קשה הגברת ציפי מל 

היובל ופרשה מתפקידה בשל מחלתה. ציפי הייתה מנהלת מחנכת למופת והביאה את בית הספר 

תיכון להישגים רבים. אישה אצילית, אישה שאוהבת אנשים. בכל שנות עבודתה חיבקה את 

יהיה התלמידים והצוות החינוכי. מכאן אני ומועצת העיר שולחים את תנחומינו למשפחת מל, 
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 בבית העלמין הישן בהרצליה ברחוב פינסקר. 10:30זכרה ברוך. ההלוויה מחר בשעה 

אתמול נפטרה מפצעיה הגברת מרים ניסני. הגברת ניסני נפגעה משמן רותח בביתה. נושא שנמצא 

בחקירת המשטרה ואני לא ארחיב. הגברת ניסני שימשה בשנתיים אחרונות סייעת רפואית בבית 

ן אני ומועצת העירייה שולחים את תנחומינו למשפחת ניסני. אתמול גם הייתה ספר אלון. ומכא

 משלחת מכובדת מטעם העירייה בהלוויה. יהיה זכרה ברוך. 

מכאן אני עובר לחינוך בהרצליה. אנחנו ערכנו את שבוע החינוך בהרצליה שנחל הצלחה רבה. 

צוינות והישגים בלימודים. אני ביקרנו בעשרות בתי ספר וגני ילדים. במשפט אחד חגיגה של מ

רוצה להודות מקרב לב לאיה פרשקולניק, לאבי בנבנישתי, למנהלי המחלקות באגף, לעובדים 

באגף, למנכ"ל העירייה כמובן ואגפי הביצוע שמסייעים ותומכים במערכת החינוך. והכי חשובים 

הכול למען מינוף  ויקרים, לאותם מנהלים ומפקחים, מורות ומורים והצוות המנהלי שעושים

 החינוך בעיר הרצליה.

 89לפני מספר דקות חזרתי לטקס סיום הבוגרים בבית הספר להנדסאים שלנו. טעימה קטנה. 

 5מתלמידי המדעית טכנולוגית פיתחו פרויקטים  90%בוגרים בבית הספר להנדסאים שלנו. 

ים וחלל. תלמידי י"ב בביו יחידות לימוד במדעי הנדסה. עבודות בתחום תוכנה, רובוטיקה, לוויינ

טכנולוגיה פיתחו עבודת חקר בביוטק בליווי אקדמי של בית הספר ובשיתוף מכון ויצמן. 

כידוע כמגן מפני  53Pביטול חלבון התלמידים בחנו השפעות של חומרים החשודים כמסרטנים על 

 יצירת גידולים סרטניים.

ידי י"ב ניגשו לחמש יחידות לימוד מתלמ 70%, 70%אבל זה לא הכול. תשמעו את הנתונים. 

ניגשו לחמש יחידות בכימיה. בהחלט  30%ניגשו לחמש יחידות בפיסיקה.  83%במתמטיקה. 

תעודת בגרות איכותית הפותחת דלתות בכל פקולטה יוקרתית באקדמיה. ואנחנו כרשות עירונית 

ילדים גאונים ואין  נעשה הכול כדי למנף את בית הספר הזה. הוא חשוב לנו. אנחנו מדברים על

צורך שהמדינה תביא מהנדסים או הנדסאים מהודו. ואני מתכוון לפנות לגורמים הלאומיים 

 שיסייעו לנו למנף את בית הספר הזה, להביא אותו להצלחות כאלה. 

 

 טובה רפאל:

של חינוך ציבורי, אני רוצה להוסיף, ראש העיר. בית ספר שהוא של החינוך הציבורי ולא פרטי. 

 זה חשוב לציין. כי ברוב המקרים זה חינוך פרטי שנותן את כל מה שאנחנו נותנים.ו

 

 ע:”משה פדלון, רה

לכן אני אומר, המדינה צריכה לבוא ולעזור לנו להשקיע בבית הספר הזה. בכל זאת ילדים 

בוגרים את הלימודים  800-מחוננים, ילדים מצטיינים וזה העתיד של המדינה שלנו. סיימו כ

ילדים, אבל הגיעו ילדים מכל הארץ, הגיעו  850ה י"ב. ערכנו להם אתמול מסיבה. הזמנו בכית

אלף ילדים. אני רוצה להודות למנכ"ל העירייה ולכל המנהלים והעובדים שניצחו על  20-למעלה מ

 המלאכה. זה עבר בצורה מכובדת. הלוואי ונמשיך לערוך מסיבות. 

ספר שאני קורא להם בתי ספר מיוחדים, בתי ספר אבל אני רוצה כן להתייחס לאותם בתי 

שאנחנו מחבקים אותם למען שיצליחו. שוב נתונים. כאן בחדרים בסמוך יש לנו פה את המחלקה 

ילדים את בית הספר. בית  8לקידום נוער. ילדים שהם לא במסגרת לימודית. אתמול סיימו 
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רוח גבית והילדים האלה  הספר הקטן. הלימודים נערכו בשיתוף צה"ל. צה"ל תמך, נתן

מתגייסים לצבא. בשבוע שעבר סיימו בבית ספר מפתן ארז, אני לא רוצה לציין מאיפה מגיעים 

יחידות, עם  3יחידות,  2ילדים. רוב הילדים סיימו בגרות  22הילדים, מאיזה מקומות קשים 

נחזור לתיכון  מתגייסים לצה"ל. 22-מהבוגרים מתוך ה 20מקצוע ביד. ורובם מתגייסים לצבא, 

בוגרים סיימו השבוע. ילד אחד  54דור, אותם ילדים שעזבו את בתי הספר התיכוניים הרגילים. 

סיים מתמטיקה בחמש יחידות לימוד. אני אומר שוב, אני כראש רשות אשקיע הכול למען 

 ילדים. הצלנו. חיבקנו. וכך אנחנו נמשיך.  84הילדים האלה. הצלנו 

הספר הרצל, כמו שאני אומר תמיד להורים ולצוות החינוכי, אנחנו  לא סתם פיזרתי את בית

רוצים אותם גם באקדמיה. אנחנו רוצים אותם גם תלמידים טובים וגם אזרחים טובים. אז שוב 

 תודה רבה לכל העושים במלאכה, באמת תודה לכולם.

ושא הבניה של מכאן אני עובר למלון אקדיה המגלומאני. בית המשפט המחוזי אמר את דברו. בנ

מלון אקדיה. תוכנית שקיבלה את ברכת הדרך של הגברת יעל גרמן, ראש העירייה הקודמת ומר 

צביקה הדר. ציטוט מדברי השופטת: הוועדה המחוזית תל אביב כשלה במילוי חובתה בתוכנית 

דן אקדיה, ללא תשתית עובדתית מספקת. ואני מוסיף, גם הוועדה המקומית כשלה במילוי 

. כשלה במילוי חובתה. כפי שאמרתי בבית המשפט ובפורומים שונים, התוכנית כפי שהיא חובתה

תביא לקטסטרופה תחבורתית ופגיעה באיכות החיים של תושבי מערב העיר וגם איכות הסביבה. 

אני כראש רשות אעשה הכול שהתוכנית תחזור ותיבחן מחדש, לא בוועדה מחוזית, בוועדה 

אלף מטר, קניון הכי גדול  154ת, אני בעד בניית חדרים, הכול במידתיות. מקומית. אני בעד תיירו

איש בכל מקום. מישהו השתגע בדרך.  2000במזרח התיכון, שני אולמות כנסים, שתי חתונות, 

חניות. מטורפים מי שאישר את זה. תראו,  280אלף איש ביום,  15חניות.  280ומספר החניות? 

תוכנית מידתית, שקולה, מקצועית. ואני אביא את מיטב  אני עוצר את התוכנית. תהיה

 המומחים, נבחן את הכול. 

מכאן אני עובר לכנס דיור ונדל"ן לצעירים. לפני כשבועיים ערכנו פה כנס ארצי, כנס רציני 

מקצועי ואיכותי. הגיעו לכאן שרים מהממשלה, חברי כנסת, מנכ"לים ממשרדי ממשלה, כל 

שראל וכמובן הצעירים הגיעו לכאן. כל יושבי ראש הסטודנטים ברחבי העוסקים בבניה במדינת י

הארץ והייתה חגיגה. היו שם דיונים מעמיקים, היו שם הרצאות. כאלף משתתפים נכנסו יצאו, 

ואני באמת רוצה להודות מקרב לב ליוזמת הכנס, לכל מי שלקח חלק בכנס הזה. הצלחה רבה. 

 צריך לחשוב על הכנס הבא. 

 

 :מאיה כץ

 שנה הבאה נעשה יומיים. 

 

 ע:”משה פדלון, רה

מאיה כץ יזמה, דחפה והביאה את הכנס להצלחה רבה. ועל כך יישר כוח. כל יוזמה שקשורה 

 לכנסים. 

 

 יהודה בן עזרא:

 זה לא היה קורה". מאיה, תגידי "בלעדי המנכ"ל
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 )צחוק(

 

 ע:”משה פדלון, רה

ה, ירון עולמי, תמשיך בהרצאות שאתם עורכים אני רוצה להודות ואני אומר את זה פעם שניי

 בבית קינן, הציבור צמא למידע. הציבור צמא לנושאים ולהמון דברים. 

 

 ירון עולמי:

אנחנו מביאים בחינם את הצגה "מר בגין" בבית חיל האוויר. בשעה שמונה מי שרוצה לבוא, 

 חינם.

 

 ע:”משה פדלון, רה

ם הטרור, נפרסם את זה בעיתונות. ירון, תמשיך משבוע הבא מתחילים בסדרת הרצאות בתחו

 בקו הזה, מדהים, מדהים, יישר כוח. 

לסיום היום המועצה נפרדת מאיש יקר. סמנכ"ל לחינוך ד"ר אבי בנבנישתי. אבי בעיני איש 

אשכולות מבריק, שנון בתחום שהוא עוסק בו. הביא את העיר הרצליה להישגים רבים בתחום 

. 607%, הממוצע היה 24% –תחומים רבים, טכנולוגיה, מתמטיקה החינוך. הטביע חותם ב

פרויקטים כדוגמת אי"ל, ואני יכול לתת פירוט אבל את זה אני אשמור למסיבת סיום. אנחנו 

נקיים מסיבה מכובדת. ורק לומר לך דבר אחד, אבי, בשמי ואני בטוח בשם מועצת העירייה, 

 תודה רבה ענקית.

 

 )מחיאות כפיים(

 

 בנישתי:אבי בנ

אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהגיד תודה לחברי המועצה על הזכות הגדולה שהייתה לי לעמוד 

בראש מערכת החינוך בהרצליה. זאת זכות גדולה. אני חושב שיש לנו מערכת חינוך מפוארת 

בעיר. כמו שהציג ראש העיר, היא יודעת לשלב מצוינות מצד אחד ודאגה לחוליות החלשות. ואני 

וח שמי שיחליף אותי ימשיך ויעשה את הדברים בצורה טובה יותר, והמערכת הזאת תמריא בט

קדימה. אתם יודעים יותר טוב ממני שיש לנו הנהגה עירונית מאוד מחויבת לחינוך, בראשותו של 

ראש העיר מר משה פדלון, איה פרישקולניק סגנית ראש העיר, יהודה המנכ"ל משקיעים את כל 

חינוך ומביאים את המערכת להישגים מאוד טובים. ואני מאחל לעיר הרצליה מעודם ומרצם ב

 המשך הצלחה ואנחנו נפגש בקונצרטים. 

 

 ע:”משה פדלון, רה

 תודה רבה לך בשם כולם. בבקשה, יהודה.

 

 . עדכון מנכ"לג

 יהודה בן עזרא:
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תיכון... )לא אנחנו ממשיכים בשיפוצים במוסדות החינוך, בברנדס, ברמב"ם, בתיכון היובל. ב

נשמע( ... שביתת המצילים הייתה במשך כמעט שבועיים בזמן השיא שלהם בשעה שתיים נסגרו. 

וזה אילץ אותנו ... למנוע מצבים קשים... ביטחון ופיקוח בלי מצילים בחופי הים בשעות השיא 

פים החמות בין שתיים ולחמש. וככל כוחו יחד עם רשות החופים אגף שאיפ"ה ומנהל רשות החו

ניסו למנוע עד כמה שאפשר היה. לפעמים זה הזכיר את המערכון של הגשש עם המציל הדתי. זה 

היה מחזה הזוי שפקחים ושוטרים מנסים למנוע מאנשים להיכנס לים. ברוך השם הכול עבר 

בשלום. היו שני מקרי טביעה קשים שמצילים שלנו היו בשביתה. אבל אני לא רוצה להגיד שזה 

ביתה, אבל הם היו בסביבה. ואם הם לא היו בשביתה, מספר הרוגים ללא ספק בשני קרה בגלל ש

 מקרי הטביעה, פשוט הצילו אותם. 

 

 פישר יריב:

יהודה, בעניין הזה, הייתי בים ביום שבת, המצילים בתקופה הזאת הולכים הביתה בחמש והוא 

וק איתם לתת להם עוד אומר לכולם תצאו מהים, הים מסוכן אני הולך הביתה. אם אפשר לבד

 שעתיים עבודה, קיזוז משעות אחרות.

 

 יהודה בן עזרא:

 יש הסכמי עבודה.

 

 פישר יריב:

 אני יודע. אבל המצילים בהרצליה באמת שונים, אפשר לדבר איתם לעניין. הים היה מסוכן.

 

 ע:”משה פדלון, רה

 השעות יוגדלו ממש בעוד יומיים זה כבר עובר לשבע. 

 

 ()מדברים ביחד

 

 יהודה בן עזרא:

... שיבוץ בגני ילדים ואופציה להגשת ערעורים. מערכת עוסקת בשירות לתושבים. הפייסבוק אני 

יכול להגיד בסוגריים, השיימינג בפייסבוק כבר הרג אנשים. וכל הדיבורים כל הפוסטים שמעלים 

 לא נכון. לפייסבוק שהמחלקה לחינוך גני ילדים סגורה ואין מי שיענה. אל"ף זה פשוט 

 

 פישר יריב:

 אמרו שיוצאים לחופשה, זה נכון?

 

 יהודה בן עזרא:

הגישו בקשות ערעור. באמצעות  219-אזרחים צפו בשיבוץ באינטרנט ו 2790רק לתת לכם דוגמה 

 אינטרנט.
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 צבי וייס:

 בעבר היה פי שתיים וחצי.

 

 יהודה בן עזרא:

מחלקה. אבל היד הקלה על המקלדת הרבה יותר. כך שגם האינטרנט נתן פתרון. אגב גם ה

פייסבוק וואטסאפים, בסדר. אגף שאיפ"ה התחיל במבצע בנווה עמל. עם פרסום גם מודעות וגם 

פלאיירים בשכונה עם מספר טלפון וכתובת מייל שהתושבים מוזמנים לא להסתפק בזה שאנחנו 

ים להגיע, להודיע באים לנקות אלא שהם מגלים מקומות נסתרים או מקומות שאנחנו לא מצליח

לנו ואנחנו הולכים להבריק את השכונה ואנחנו נמשיך עם יד לתושב בשכונות אחרות. אנחנו בכל 

 השנה נעשה מבצעים נקודתיים במקומות האלה. 

הוצבו שני מתחמי כושר בגני הרצליה. מול כיכר צמרות נמצא בעיצומו. ... משטחי גומי בגינות 

יחידות  3000ביעי הקרוב מתקיים דיון באישור התוכנית מול ים ברחבי העיר. אגף הנדסה. יום ר

דיור. תחנה מרכזית בהתאם לצו מבנה מסוכן שהוצא על ידי מהנדס העיר תיהרס התחנה החל 

 ליולי בשלוש פעימות עד להריסתה הסופית לקראת סוף השנה. 1-מ

 

 מאיה כץ:

האוטובוס שמשרתות את יהודה, אבל חשוב רק להגיד שכל הנושא של הריסה של תחנות 

 1לספטמבר. זה לא בפעימה הראשונה. ועד  1 -משתמשי התחבורה הציבורית זה יתחיל מ

 לספטמבר אנחנו ניערך לכל השינויים האלה

 

 ע:”משה פדלון, רה

 נבנית התחנה החדשה ליד הרכבת. 

 

 איריס אתגר:

 ? 1.7 -מה זאת אומרת? ההריסה היא ב

 

 ע:”משה פדלון, רה

 לבים.זה הולך בש

 

 איריס אתגר:

 ?1.7 -ולא יהיו שם אוטובוסים ב

 

 ע:”משה פדלון, רה

 ימשיכו להיות.

 

 מאיה כץ:

 המתחם הוא מתחם גדול.
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 איריס אתגר:

אז הורסים חלק אז יהיו עבודות הריסה לצד זה שזה ישמש עדיין כתחנה מרכזית? היא אומרת 

 יפעילו את התחנה המרכזית החדשה. 1.9 -רק ב

 

 :מאיה כץ

 זה הפעימה השנייה של הריסה של תחנות אוטובוסים. 

 

 ירון עולמי:

 אבל כבר עכשיו זה מסוכן.

 

 ע:”משה פדלון, רה

 כל מה שנעשה ויעשה זה בליווי מהנדס העיר, עם מומחה בטיחות, יש תוכנית. 

 

 ירון עולמי:

 מתחת לגג ומתחת לעמודים יושבים שם עדיין אנשים שמחכים לאוטובוסים.

 

 ע:”דלון, רהמשה פ

 אבל את זה אנחנו הולכים להרוס.

 

 ירון עולמי:

 את אומרת. 1.7 -זה לא ייהרס ב

 

 איריס אתגר:

יש תקופה שעד שתפתח התחנה המרכזית החדשה שבמקביל התחנה המרכזית ישנה גם תשמש 

 כתחנה מרכזית וגם יהיו בה פעולות הריסה? 

 

 ע:”משה פדלון, רה

יר, תן הסבר קצר. לא נתחיל לתת פה ניחושים. התחנה אני מבקש, שתי דקות מהנדס הע

 ביולי, יסתיים במועד שהמהנדס יגיד כעת. בבקשה.  1-המרכזית מתחיל להיהרס ב

 

 מייק סקה:

ליולי  1-לחודש הזה התחנה נסגרת ואין יותר כניסה ויציאה של אוטובוסים. ב 30 -שלום. ב

ספטמבר, המפעימה השנייה. במקביל כל  מתחילות עבודות הריסה של הפעימה הראשונה. בחודש

התחנה הייתה יכולה הרי להיהרס בפעימה אחת אבל יש ארבעה דיירים מוגנים שהחברה 

שמחזיקה בנכס מנסה לשכן אותם ולנייד אותם מתוך התחנה ולמצוא להם פתרון עד סוף השנה, 

ראה במצב יציב, הולכים למקם אותם לכיוון של הניו פארם, יש בניין שהוא פחות או יותר נ

הולכים לשפץ אותו להפוך אותו ללא מסוכן ואז הדיירים האלה יישארו עד סוף השנה. עד סוף 
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 השנה כל התחנה תימחק. במקביל בימים האלה עובדים על מיקום חלופי.

 

 מאיה כץ:

 יש מיקום חלופי.

 

 איריס אתגר:

 ? 20.6 -אז מה יקרה ב

 

 מאיה כץ:

וריון. התחנות אוטובוס שנמצאות בתוך המתחם יוצאו החוצה יאספו את האנשים משדרות בן ג

 לכביש. הדבר היחידי שצריך פה בתוך העניין זה חניית אוטובוסים.

 

 איריס אתגר:

במשך חודשיים שהם חודשי הקיץ דווקא שכל הנערים מסתובבים יש תוהו ובוהו בכל מה 

 שקשור לתחבורה ציבורית.

 

 ע:”משה פדלון, רה

בוהו. חס וחלילה. אם המקום קורס לי מחר בבוקר, גברת איריס, המקום מסוכן, אין שום תוהו ו

 הוכרז כמבנה מסוכן והוא ייהרס. 

 

 איריס אתגר:

 את רוצה להגיד שאין צורך בתחנה מרכזית? אז אין, אז בואו לא נבנה.

 

 )מדברים ביחד(

 

 ע:”משה פדלון, רה

 חנו מבצעים את זה. ואנאיריס, מומחים מקצועיים קבעו שהתחנה מסוכנת. 

 

 )מדברים ביחד(

 

 יהודה בן עזרא:

אני אסביר. התחנה צריכה להיהרס אין על זה ויכוח. אנחנו מקימים מקום חלופי לתחנה 

מרכזית. לחניון של משאיות. בשדרה הזאת שנקראת בן ציון מיכאלי, שם אנחנו מקימים תחנת 

 אוטובוס.

 

 איריס אתגר:

 יים עד שזה יופעל שם וייהרס פה, מה יקרה בתקופת הביניים?אני שואלת רק על תקופת הבינ
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 מאיה כץ:

היום בתוך מתחם התחנה, התחנה מתחלקת לשני חלקים. יש תחנות שנמצאות על בן גוריון ויש 

תחנות שנמצאות בפנים. בפנים נשארו עוד מעט מאוד קווים שבפעילים, כי יצא צו מבנה מסוכן 

וכבר התחלנו להוציא את התחנות החוצה. אנחנו מסדירים את כבר לפני בערך חודש חודשיים 

זה עכשיו גם בצורה מסודרת שהכול יהיה עם סככות. בעצם מה שקורה, האוטובוס נכנס לתוך 

מתחם התחנה, אוסף מישהו מהשרוול, יוצא ויוצא החוצה. אז במקום שהתושב יחכה לו בפנים, 

 הוא יחכה לו בחוץ.

 

 איריס אתגר:

 עשרה ימים, ועוד אין סככות ואין זה, אנחנו בשיא הקיץ.אבל זה עוד 

 

 ע:”משה פדלון, רה

 בוא לא נכנס להיבט הטכני איך תעמוד התחנה עם הסככה הגדולה או הקטנה?

 

 איריס אתגר:

 אבל אתה הולך לקחת תחנה מרכזית,

 

 ע:”משה פדלון, רה

ה ציבורית. לא תהיה אני מבטיח לך שהאוטובוסים ייצאו כסדרם ולא תהיה פגיעה בתחבור

פגיעה. אם אני צריך לשים תחנה מול תחנה שהיא מסוכנת אני מעדיף להרוס את התחנה, גם על 

 חשבון אי נוחיות זמנית. מה לעשות.

 

 טובה רפאל:

איריס, זה לא כמו התחנה המרכזית שהיה פעם שהמון אנשים היו באים בבוקר ובהמוניהם היו 

 בוסים יוצאים ריקים מהתחנה המרכזית.עולים על אוטובוסים. רוב האוטו

 

 איריס אתגר:

 מה שאני אומרת זה שיש תקופת ביניים של חודשיים.

 

 יהודה בן עזרא:

לא, יש תקופת ביניים של בערך חודש שיהיה קשה. יותר טוב שיהיה קשה מאשר תיפול אבן על 

 מישהו והוא ימות.

 

 איריס אתגר:

בצורה קצת יותר מסודרת שיהיו כבר סככות וכבר זה בוודאי. השאלה אם לא צריך להיערך 

 ספסלים כמו שצריך. 

 

 יהודה בן עזרא:
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לכן מהנדס העיר ובצדק אחרי מלחמה של הרבה חודשים אילץ אותם להרוס את התחנה. כי 

 המקום מסוכן.

 

 איריס אתגר:

 על זה אין שום ויכוח.

 

 יהודה בן עזרא:

 מתי פעם אחרונה היית שם?

 

 איריס אתגר:

 וע שעבר.שב

 

 יהודה בן עזרא:

 מה איבדת שם?

 

 )צחוק(

 

 איריס אתגר:

 יש שם ילדים שנוסעים. אם כולכם חושבים שאין צורך בתחנה מרכזית אז לא נקים.

 

 מאיה כץ:

 לא אמרנו שאין צורך בתחנה.

 

 איריס אתגר:

צריך אבל אתם כל הזמן מתבדחים ואומרים "מה יש שם, לא עובר שם בן אדם". אז תחליטו אם 

 תחנה מרכזית אז בואו נתייחס לזה ברצינות.

 

 ע:”משה פדלון, רה

 אנחנו מתייחסים ברצינות ויש תוכנית. 

 

 איריס אתגר:

אבל במהלך חודשי הקיץ שדווקא הנוער נמצא בחוץ וצריך תחבורה ציבורית והוא עומד על בן 

 גוריון ללא סככות ללא ספסלים ללא כלום. 

 

 )מדברים ביחד(

 

 ע:”ן, רהמשה פדלו

איריס, יש תחנות איסוף, בכל תחנות איסוף יש סככות, יש תאורה, יש דגלים. הכול מסודר. 
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התחנה הזו מסוכנת. היא תיהרס. אם אני אצטרך להביא שתי סככות הצללה, נביא שתי סככות 

 הצללה. 

 

 )מדברים ביחד(

 

 איריס אתגר:

לצעירים ולמיעוטי יכולת שהם אני מבינה אבל צריך להיערך בהתאם לתת מענה לקשישים ו

 נוסעים בתחבורה ציבורית. 

 

 ם ביחד(י)מדבר

 

 יהודה בן עזרא:

 איריס, גברתי חברת המועצה, בעוד שבועיים אני יחד איתך עושים סיור שם.

 

 איריס אתגר:

 יאללה.

 

 ע:”משה פדלון, רה

 הלאה. חברים, יש לנו עוד הרבה מאוד נושאים.

 

 יהודה בן עזרא:

אירועי הקיץ עכשיו באדיבות לשכת הדובר לים השבוע, למעשה כבר התחלנו את אנחנו מתחי

החברות הופיעו, מי שעוד לא קיבל בבית. עד יום חמישי כולם צריכים לקבל את זה. יש לנו 

תוכנית עשירה מאוד. גם בפארק הרצליה, גם במרינה, המון המון אירועים. המון קונצרטים 

צה לנצל את ההזדמנות לשבח כמה פעילויות חשובות שקרו בשבוע ונשמח מאוד אם תגיעו. אני רו

האחרון. אם מישהו ראה את פיקסל בהיכל לאמנויות הבמה אנחנו הבאנו מופע, אחד הדברים 

היפים ביותר שנוצרו, על ידי יוצרים גאונים, הבאנו אותם לארבעה מופעים ולאור ביקוש זה גדל 

 שקל. 300 -שקל ו 200ממיטב כספם,  איש שילמו 5000-לשבעה מופעים למעלה מ

 

 מאיה כץ:

 זה יחזור במרץ.

 

 יהודה בן עזרא:

ואנחנו באמת זכינו לכבוד גדול מאוד. התערוכות במוזיאון במיוחד תערוכה של לישפיץ, 

התערוכה הזו הביאה אלפי אנשים גם בערב הפתיחה וגם בכלל במהלך השבוע. ומשכן אמנים 

ייתה תערוכה שהביאה מאות אנשים למקום הקטן הזה. אני בניהולו של המנהל החדש גם ה

בהזדמנות הזאת רוצה להודות למנהלי המוסדות. )לא נשמע(. בשורה טובה הסינמטק שקרטע 

ועמדנו לסגור את הסינמטק, היו הפגנות וטוב שהיו הפגנות, לא סגרנו. הסינמטק זכה להכרה של 
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 ים. תודה רבה. משרד התרבות. ואנחנו גם מקבלים תקציבים מיוחד

 

 רינה זאבי:

 "הצעה לסדר". אבל לפני זה אנחנו נודיע שמר לונדון מבקש דקת דיבור בסוף הישיבה.

 

 ע:”משה פדלון, רה

 הייתי מבקש לעשות את זה בסוף. 

 

 טובה רפאל:

 גם אני מבקשת דקת דיבור בסוף. 

 

 . הצעות לסדרד

 ע:”משה פדלון, רה

 בבקשה, הצעות לסדר. 

 

 רינה זאבי:

תוכנית המתאר של העיר הרצליה הנה דרמטית בחשיבותה לתושבי העיר ומדברת על הכפלת 

מספר התושבים בעיר ושינוי אופייה של העיר בעשורים הקרובים. לצערי התוכנית לא הוצגה 

כראוי לציבור. למעשה מרבית התושבים כלל לא מכירים את התוכנית ואת חשיבותה. בשל כך 

את לקיים באופן יזום מספר כנסים שיערכו בכל שכונה בעיר בה תוצג מועצת העיר מחליטה בז

 תוכנית המתאר, השפעתה על האזור והעיר ועל האפשרויות להתנגדות העומדות בפני התושבים.

 

 פישר יריב:

רק להוסיף כמה מילים. בדקתי מה קורה בעצם עם תוכנית המתאר להבין לעומק, והיה את 

ר אומרת וכל זה... מגבלות גובה, מקומות... בתי ספר, דרכים החוק היבש מה שתוכנית המתא

 בשטח הישוב... תוכנית המתאר נגזרת מתוכנית המתאר המחוזית.

 

 )הפרעות בהקלטה(

 

 פישר יריב:

... איפה באמת יהיו בתי ספר, איפה לא יהיו. בתוכנית הזאת אני אומר את זה על עצמי בתור 

ברצינות למה שאז דיברו על תוכנית המתאר. אני חושב  חבר המועצה אני לא התייחסתי מספיק

שהיום זה הרבה הרבה יותר דרמטית... אני מעלה הצעה לסדר מכיוון שהיא כבה עלתה בוועדה 

המקומית, אני מצטט ממה שתום כתב: לטעמי מן הראוי היה שהציבור יקבל מידע מקיף... בכל 

עברה כבר את התהליכים של שיתוף  הנוגע לתוכנית המתאר של הרצליה... תוכנית המתאר

 הציבור. אני מבין שהיא כן הופקדה? 

 

 מאיה כץ:
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 היא לא הופקדה עדיין.

 

 פישר יריב:

 זה מה שהיה כתוב.

 

 מאיה כץ:

 לא.

 

 )מדברים ביחד(

 

  ע:”משה פדלון, רה

 אתה מוכן שאני אתן לך תשובה?

 

 פישר יריב:

 אני ממשיך, יש לי חמש דקות.

 

 :ע”משה פדלון, רה

 בבקשה, בבקשה.

 

 פישר יריב:

מהנדס העיר כתב ואתם כתבתם שהתוכנית הזאת תפורסם. התוכנית הזאת עד היום לא 

בטוח שיודעים היום  2013פורסמה באתר של העירייה. אני רוצה להוסיף לזה שמה שידענו בשנת 

 ... .2013-... זה השפעה שלא ידענו אותה ב38הרבה יותר. אין פה מי שלא מבין שתמ"א 

 

 )הפרעות בהקלטה(

 

 פישר יריב:

כל מי שנוסע בעיר הרצליה בשנתיים וחצי אחרונות אני נוסע כל בוקר מהדירה שלי בהרצליה 

דקות... התוכנית ממש מדברת על  50דקות ויש... לוקחת  25צעירה.... פעם היו פקקים זה לקח 

לזה אני לא .... לדעתי צריך  אלף תושבים, מבחינתנו זה אסון. מעבר 200השינוי של האופי של 

להגיד לתוכנית לעצור לראות מה קורה... משהו שלא נעשה. אני מדבר הרבה עם התושבים בטח 

שבשכונה שלי וגם במקומות אחרים. הם לא יודעים מה הולך להיות, הם לא מבינים מה הולך 

 להיות ... 

 

 ע:”משה פדלון, רה

 עבודה?אני לא שולט במחיר? אני לא שולט בשעות ה

 

 פישר יריב:
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 זה מה שאתה אמרת?

 

 מאיה כץ:

 הציטוט הוצא מהקשרו. 

 

 פישר יריב:

לא חשבתי שתגידו משהו אחר. אני אומר עוד הפעם מרבית התושבים בעיר ... גם מאיה וגם 

איריס עדות לזה, יש הרגשה שהם לא יודעים מה הולך להיות. אני לא אומר לעצור את התוכנית 

סיק את התוכנית, בוודאי שאני לא אומר. אני אומר לעצור שנייה, להראות את אני לא אומר להפ

זה לתושבים, לעבור שכונה שכונה להציג את זה. להעלות את זה לאתר כמו שהבטחתם. לשמוע 

את ההתנגדויות. יש פה בניינים מאוד גבוהים שהולכים לקום באזורי מגורים... בטח עם הבעיות 

מאוד חשוב להציג את זה לתושבי העיר, לתת להם את הכלים, להסביר  שיש לנו כבר היום בעיר.

להם איך הם יכולים להתנגד לתוכנית הזאת... לעשות את זה בערבים, כמו שצריך על מנת 

 לשמוע באמת את התושבים, להסביר לתושבים. זאת ההצעה שלי.

 

 ע:”משה פדלון, רה

ש פעימות. במאי, יוני ויולי. התוכנית אנחנו בשלו 2013טוב. תוכנית המתאר הוצגה לציבור בשנת 

עדיין מבצעים בה שינויים ובעוד מספר שבועות אנחנו ניזום הצגת התוכנית לתושבים, זה היה 

בתכנון. נערוך כנס, נציג את התוכנית. ואם היית שואל אותי היית מקבל ממני את התשובה 

נה ובנו את התוכנית והביאו את כל הזאת לפני כן. על התוכנית הזו ישבו מיטב המומחים במדי

מה שאתה אומר, כמה בתי ספר צריכים וכמה גני ילדים, לקחו בחשבון את כל המשמעויות. כמה 

, ואיפה אנחנו הולכים לבצע פינוי בינוי. יש תוכנית מסודרת מובנית. 38מותר לנו לאשר תמ"א 

 ציבור. אתה מוזמן להגיע למהנדס העיר ולראות את התוכנית. היא תוצג ל

 

 פישר יריב:

 עובדה שהתושבים לא יודעים.

 

 ע:”משה פדלון, רה

התושבים יידעו. אני אערוך כנס מכובד, אתה מוזמן, ואנחנו נציג להם את התוכנית. תוכנית 

 המתאר. 

 

 יהונתן יסעור:

 מה ההחלטה?

 

 ע:”משה פדלון, רה

עדה לתכנון ובניה. התוכנית ההחלטה היא להסיר את זה מסדר היום. אנחנו עובדים נכון. יש וו

 הזאת הוצגה למליאה ארבע פעמים. 
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 פישר יריב:

 למה?

 

 מאיה כץ:

 יריב, זה משהו שמתוכנן. זה לא משהו שכתוצאה מהצעה לסדר נוצר פתאום. זה משהו שתוכנן. 

 

 )מדברים ביחד(

 

 פישר יריב:

ור שכונה שכונה, אין כל אני מבקש לא להציג את זה רק בבית קינן, יש מספיק שכונות בעיר, לעב

כך הרבה. להציג בכל שונה את ההיבטים שלה בתוך השכונה כי זה מה שחשוב לאנשים לראות. 

מה שקורה אצלי בשכונה מה שקורה בנווה עמל מדיר שינה מעיני תושבים. אם תקום מחר 

. קומות זה מפחיד. ומעל לכל ההרגשה של אי וודאות 20או  16בבוקר ותראה שם משהו כמו 

 . זה מאוד חשוב, אנשים יבואו כי פתאום הם מרגישים שמשהו קורה.2013-באמת זה הוצג ב

 

 ע:”משה פדלון, רה

אנחנו ניזום שלוש הצגות ברחבי העיר. בית קינן, נווה עמל, מערב העיר. אנחנו ניזום את זה אין 

לבנות בית  שום בעיה. אני רק בא ואומר התוכנית כתוכנית כבר רצה במערכת. אחת המסקנות

ספר חדש בנתן אלתרמן. התחלנו את העבודה. אנחנו בפרוגראמה בתכנון מפורט כבר יצאנו 

לדרך. אחת המסקנות לבנות שלושה גני ילדים ברחוב המסילה. אנחנו מתחילים לעבוד. זה לא 

 שאנחנו קיבלנו את המידע ועכשיו נעלמים. מתחילים לעבוד על פי המסקנות של הוועדה הזאת.

 

 ה כץ:מאי

פונג וועדה מחוזית, וועדה -אני רוצה להוסיף שתוכנית המתאר עדיין נמצאת בשלבי סוג של פינג

מקומית, וועדה מחוזית, וועדה מקומית. זאת אומרת יש עוד הרבה תהליכים שאגב עיקר 

המחלוקת הייתה, אני חייבת להגיד את זה פה, שהוועדה המחוזית לא הסכימה להיקף זכויות 

חנו רצינו באזור התעשייה שזה אזור מסחרי כדי לפתח אותו והייתה פה באמת הבניה שאנ

מלחמה עיקשת ועקבית כדי שבסופו של דבר המושג הזה שהוועדה המחוזית מגדירה כצדק 

חלוקתי, כלומר שהיא זאת שמפזרת את זכויות הבניה באזורי המסחר, אזורי תעשייה בכל 

קשנו שהזכויות שלנו יישמרו ולא יעברו לערים המטרופולין היא תחלק אותו. ואנחנו התע

אחרות. ובמלחמה הזאת גם ניצחנו. עדיין יש תהליכים שמתקדמים. אבל כפי שאמר ראש העיר 

 הרעיון להציג את זה כן עלה, וכן דובר על זה. 

 

 ע:”משה פדלון, רה

זה לא  לא יכול להיות מצב שממשלת ישראל מחליטה על אפולוניה כמתחם למגורים ומצידינו

מופיע בתוכנית המתאר. זה לא יכול להיות מצב כזה. בוא ניקח את התוכניות הגדולות גליל ים 

. צפון הרצליה, שדה 2200שאתה צריך לפתח את השטח, אפולוניה, מתחם אפולוניה, נוף ים, הר/

. לא משפיעה על העיר 38, תמ"א 38תעופה. בוא ניקח את הנושאים הגדולים שבה. נכון יש תמ"א 
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יש לנו מספיק מערכות מים וביוב. אין לנו בעיה עם זה. גם זה נבדק. בעיית תנועה, הולך להיות 

 יותר קשה. 

 

 פישר יריב:

 מה זאת אומרת?

 

 ע:”משה פדלון, רה

רשויות יהיה נתיב תחבורה ציבורית  14אדוני, ממשלת ישראל החליטה שבהרצליה ובעוד ד

כנסת מחליטה אנחנו מקבלים תקצוב והולכים להיות ייעודי. אנחנו מחר וועדת הכלכלה של ה

מסלולים לנת"צים. מה לעשות, מדינת ישראל לא ארוכה לארבע מכוניות למשפחה. לכן הולך 

 להיות יותר קשה.

 

 פישר יריב:

 תעצור.

 

 ע:”משה פדלון, רה

ו אני לא עוצר שום דבר. יהיה אוטובוס שיעמוד לרשותך. את הפג'ירו של התושב שישאיר אות

 לאחרי צהריים. 

 

 פישר יריב:

 נניח אוטובוס מהרצליה הצעירה עד הרצליה פיתוח מדיע באותו זמן של הרכב.

 

 ע:”משה פדלון, רה

 האוטובוס יכנסו לנתיבי תחבורה ציבורית ייעודית. 

 

 פישר יריב:

 נת"צ להבנתי זה עניין של חמש שנים.

 

 ע:”משה פדלון, רה

 דשים קרובים. לא, לא, מהר מאוד. זה יתחיל בחו

 

 טום סטרוגו:

 כן, יהיו נת"צים וכולם ייסעו בתחבורה ציבורית ואנחנו כולנו נגיע באוטובוס. 

 

 מאיה כץ:

תום, אם אתם רוצים לקיים דיון בנושא תחבורה ציבורית אני מוכנה להביא לפה את כל 

 התוכניות ולדון. אבל בואו נחזור לדיון.
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 )מדברים ביחד(

 

 ע:”משה פדלון, רה

לעצם העניין אני מציע להוריד את ההצעה מסדר היום. אין טעם לדון בה. יש תוכנית. ניזום 

 שלושה כנסים. 

 

 )מדברים ביחד(

 

 מאיה כץ:

 בוועדת תכנון שהתקיימה באיזה תאריך, בבקשה, אני פשוט לא זוכרת?

 

 יהונתן יסעור:

 אני קיבלתי את זה בתחילת יוני.

 

 מאיה כץ:

ש כמה ימים שעברו, התקיימו עוד דיונים על הנושא. והמחשבה הזאת של ביוני י 21עד היום 

 לעשות שיתוף הציבור לא נבעה מהצעה לסדר שלך. זה הכול. 

 

 טובה רפאל:

 אולי הוא מחליט להוריד את זה מסדר היום?

 

 פישר יריב:

 מחליט להוריד לאור זה שההצעה שלי התקבלה וזה מה שביקשתי.

 

 טובה רפאל:

 צריך להצביע. זה הכול. יפה. אז לא

 

 ע:”משה פדלון, רה

 תודה. הנושא הבא, הצעה לסדר.

 

 רינה זאבי:

שאילתא של מר יריב פישר לנושא יחסים עם אפריקה ישראל. אבקש לדעת כמה ... בין הנהלת 

העיר ובכירי העירייה... אבקש לדעת באיזה תאריכים והיכן התקיימו הפגישות. בנוסף אבקש 

ית ... לחברת אפריקה ישראל מספר פרויקטים בעיר הרצליה, בקשות להיתר לדעת האם התוכנ

בניה, תוכניות ... עובדי אגף מהנדס העיר מקיימים פגישות עבודה בהתאם להתקדמותם של 

 הפרויקטים השונים. כל הפגישות מתקיימות במשרדי האגף. 

 

 פישר יריב:
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 שתי שאלות נוספות. אחד, איזה פגישות?

 

 ע:”רהמשה פדלון, 

 בתחומי הבניה, מה זה באיזה פגישות?

 

 פישר יריב:

מתי היו הפגישות? האם זה לאחר מה שהיה ב... לפני מה שהיה? איפה היו הפגישות, האם זה 

 בתוך המשרדים, מחוץ למשרדים?

 

 ע:”משה פדלון, רה

 כל הפגישות במשרדי האגף.

 

 פישר יריב:

 מתי?

 

 ע:”משה פדלון, רה

 ל מאות התאריכים?אתה רוצה לקבל את כ

 

 פישר יריב:

אני רוצה לדעת מתי ישבתם. יש דברים שהם לא טובים לדעתי שקורים. דבר נוסף שאלתי פה 

 שאלה מי חתום ...

 

 ע:”משה פדלון, רה

 אני חתום. 

 

 פישר יריב:

 אני רוצה לדעת אם כולם חתומים.

 

 ע:”משה פדלון, רה

 מי אמור להיות חתום? 

 

 פישר יריב:

ם שישבו בישיבות עם אפריקה ישראל, אני רוצה לדעת אם הם חתומים על הטופס כל הגורמי

 הזה. 

 

 ע:”משה פדלון, רה

 משהו לא ברור. כל מי שעוסק בוועדה לתכנון ובניה חתום על טופס ניגוד עניינים. 
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 ד ענת בהרב:”עו

 נעשית בדיקת ניגוד עניינים ביחס לחברי הוועדה המקומית.

 

 טובה רפאל:

 אה חתמנו. גם המלי

 

 ד ענת בהרב:”עו

 אז אני לא מבינה את השאלה.

 

 פישר יריב:

 שאלה מאוד ברורה, מה, עובדי האגף חתומים על טופס ניגוד עניינים? 

 

 ד ענת בהרב:”עו

 לא, לא כל עובדי האגף חתומים על טופס ניגוד עניינים.

 

 פישר יריב:

 זאת השאלה שלי. אני שואל כל מי שישב עם אפריקה ישראל האם הוא חתום,

 

 ד ענת בהרב:”עו

 אני לא יודעת מי ישב בפגישה.

 

 פישר יריב:

 אז בבקשה תבדקו את זה, זאת הייתה השאלה שלי.

 

 טובה רפאל:

 אתה רוצה שכל עובדי האגף יחתמו על טופס ניגוד עניינים על כל פגישה שהם מקיימים.

 

 פישר יריב:

 אני רוצה לדעת מי ישב.

 

 טובה רפאל:

 חותמים על ניגוד עניינים בהסכם העסקה שלהם. יועצים

 

 פישר יריב:

 צה לדעת, אפשר לדעת?ואני ר

 

    יהונתן יעקובוביץ

 הוא רוצה לדעת האם העובדים שנפגשו עם אפריקה ישראל חתומים על טופס ניגוד עניינים.
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 ע:”משה פדלון, רה

ינים. זה כתוב והוא חתום על הם חתומים על חוזה עבודה שכתוב שם שהוא לא יעסוק בניגוד עני

 זה.

 

 יהונתן יעקובוביץ

 אז הנה התשובה. 

 

 ע:”משה פדלון, רה

עובדי האגף חתומים על הסכם עבודה שלא יעסקו בניגוד עניינים. החוק מחייב אותנו כוועדה 

 לחתום ואנחנו חתמנו. אז אני לא יודע מה השאלה.

 

 פישר יריב:

 זאת הייתה השאלה.

 

 ע:”משה פדלון, רה

 אז חתמנו. גמרנו. 

 

 )מדברים ביחד(

 

 מאיה כץ:

את כל דקות שיחה כל מי שביקש, נעשה את זה כשראש העיר יחזור, הוא הולך לברך וחוזר. כל 

 אחד שביקש פה דקה בסוף הישיבה. 

 

 . תב"ריםה

 יהודה בן עזרא:

 תב"רים... פיתוח גליל ים החברה לפיתוח.

 

 מאיה כץ:

 שאלות? 

 

 איריס אתגר:

 מיליון שקל" אם אפשר לקבל הסבר?  7בשווי  7.5%לי הייתה שאלה. בתב"ר רשום "עמלה כן, 

 

 גולן זריהן:

זה עמלת ניהול שאנחנו  מקבלים מהמנהל ומעבירים את זה לחברה לפיתוח עבור ניהול 

 הפרויקט.
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 יהודה בן עזרא:

 עבודות הנגשה חופי אקדיה.  1920תודה. פה אחד? תודה. תב"ר חדש מספר 

 

 איריס אתגר:

 כן, אני רציתי פירוט. על איזה עבודות מדובר?

 

 יהודה בן עזרא:

 את עושה לי חיים קשים. 

 

 מאיה כץ:

 היא סקרנית, יהודה. 

 

 יהונתן יסעור:

 זה התאמות על פי תקני נגישות חדשים שקשורים גם לנגישות לעיוורים, לאילמים, כל סוגי,

 

 איריס אתגר:

 יש שם הנגשה באקדיה.

 

 ונתן יסעור:יה

 הנגשה לבעלי מוגבלויות למשל לכיסאות גלגלים ניתן באופן מלא. 

 

 יהודה בן עזרא:

 זה לא בעלי מוגבלויות, אנשים עם מוגבלות. 

 

 יהונתן יסעור:

 אנשים עם מוגבלויות, סליחה.

 

 יהודה בן עזרא:

 לא, אין בעלות על מוגבלות. 

 

 יהונתן יסעור:

 ן. סליחה על הטעות, אבל זה בעקרו

 

 יהודה בן עזרא:

אני אשלים, מה שקורה בטיילת בשלושה מבנים שיש שם שהם לא נעשו בהתאם לתקנים של 

 השלמים ונדרשת השלמה. לכן אנחנו מקדמים את העניין הזה. זה בעיקר בשירותים. הנגישות 

 

 מאיה כץ:
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 עוד שאלות על התב"ר? מי בעד?

 

 איריס אתגר:

 מבצע את העבודות האלה זה החברה לפיתוח הרצליה?רגע, יש לי עוד שאלה. אבל מי ש

 

 יהודה בן עזרא:

 התיירות.

 

 יהונתן יסעור:

 זו החברה לפיתוח הרצליה בתיאום איתנו. 

 

 איריס אתגר:

 כי יש גם הסכם הלוואה לחברה לפיתוח הרצליה איך זה מסתדר? 

 

 יהודה בן עזרא:

 זה מסתדר, נגיע להלוואה הגזבר יסביר.

 

 איריס אתגר:

 לא, אבל יש פה כספים שהעירייה הולכת להעביר. 

 

 יהודה בן עזרא:

 החברה לפיתוח היא הזרוע הביצועית של העירייה.

 

 טובה רפאל:

 היא מבצעת את העבודה. 

 

 יהודה בן עזרא:

 העירייה מעבירה תב"ר והחברה לפיתוח מפתחת.

 

 )מדברים ביחד(

 

 יהודה בן עזרא:

 צליה.לעשות את העבודה עבור עיריית ה

 

 איריס אתגר:

 אז לצורך מה ההלוואה של החברה לפיתוח הרצליה?

 

 יהודה בן עזרא:
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 תכף נגיע לזה.

 

 איריס אתגר:

 לא לצורך ביצוע עלויות של עבודות?

 

 יהונתן יסעור:

 התב"ר הזה הוא לא הלוואה. 

 

 גולן זריהן:

גב, החברה אין לה כדי לשפר את תזרים המזומנים של החברה. בכלל אהם ביקשו הלוואה כן. 

שום זכות קיום בפני עצמה. היא כול כולה הזרוע הביצועית של העירייה. בגלל זה היא מקבלת 

 דמי ניהול על כל הפרויקטים והפעילות שהיא עושה.

 

 יהונתן יסעור:

 בעצם העירייה מתקצבת את הפרויקט והחברה מבצעת.

 

 מאיה כץ:

 חברים, מי בעד התב"ר? פה אחד.

 

 זרא:יהודה בן ע

 עבודות הרחבה והקמה באצטדיון הרצליה. בבקשה.  1921תב"ר חדש 

 

 מאיה כץ:

 זה רק התחלה של העבודה.

 

 ם ביחד(י)מדבר

 

 יהודה בן עזרא:

 כל פעימה צריכה להיות הנגשה שלה. כל מה שהם עושים צריך להנגיש אותו. 

 

 ירון עולמי:

את העבודה הזאת לפני חודש, הם רק ם יותר חשובים. אל"ף במקום להתחיל יבוא נדבר על דבר

יתחילו בעוד חודש. מה שקורה, ממה שאני הבנתי שרק בסוף אוקטובר יסיימו את העבודות 

 האלה והקבוצות יצטרכו לנדוד מחוץ להרצליה כי לא יהיה להם מגרש. כי זה סלח לי חלם.

 

 יהודה בן עזרא:

 למה חלם? 

 



 עיריית הרצליה

 ישיבת המועצה מן המניין

 ט"ז באייר תשע"ו 2016ביוני  21יום ג' 

 

28 
 

 ירון עולמי:

 צריכים להתחיל את העבודות. כי לפני חודש יצאו לפגרה היו 

 

 עפרה בל:

 במקום שתגיד תודה שעושים את זה אז זה חלם?

 

 ירון עולמי:

 מה זה קשור? אני אומר תודה ועדיין יש לי ביקורת. מותר? 

 

 עפרה בל:

 מה זה משנה, בכל זמן שיעשו את זה יהיה מה להגיד.

 

 ירון עולמי:

 לא נכון. שיעשו את זה בקיץ.

 

 :יהודה בן עזרא

 חבר המועצה אתה לא יכול להגיד חלם.

 

 עפרה בל:

 נכון, הפוך. תגיד תודה.

 

 יהודה בן עזרא:

אתה יכול לערער, אתה יכול להגיד לא בסדר, אתה יכול לתת ציון, אבל להגיד חלם על אנשים 

 שעובדים קשה.

 

 ירון עולמי:

 פני.חס ושלום אבל גם אלה שעובדים קשה אומרים את זה, שחבל שזה לא היה ל

 

 יהודה בן עזרא:

הכול עניין של סדר עדיפות. אין כסף שצומח על העץ. היינו צריכים מתב"רים, תב"רים באים 

מכל מיני מקורות כספיים. העדיפות שלנו הייתה להזרים כספים לטובת מוסדות חינוך, לפתוח 

 את שנת הלימודים. אז חודש ינדדו למקום אחר. חבל על הוויכוח.

 

 ירון עולמי:

 זה לא ויכוח, אני שואל שאלה. מותר לשאול? 

 

 עפרה בל:

 אבל הם ביקשו לדחות את זה.
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 ירון עולמי:

עפרה, תני לי לשאול שאלות. אתה מדבר על כסף אני רוצה לשאול, לפני שנה שנתיים אישרנו 

 מיליון שקל לשיפוץ האצטדיון. הכסף כבר אושר בזמנו.  13תב"ר של 

 

 טובה רפאל:

 "ר זה לא אומר שהיה את הכסף.לא, אושר התב

 

 ירון עולמי:

 אני אומר אושר. התב"ר הזה זה מתוך הכסף שאושר כבר? 

 

 טובה רפאל:

 כן.

 

 יהודה בן עזרא:

. האצטדיון הזה שהוזנח במשך שנים, אנחנו הולכים 13-אנחנו הולכים לשפץ את האצטדיון. לא ב

באנו אמרנו בפעימות. עכשיו בפעימה מיליון שקל. מה שה 18לשפץ את זה בסדר גודל של כמעט 

ראשונה החלטנו מחוסר ברירה כיוון שאם לא נעשה את השיפוצים הדחופים האלה כמו החלפת 

הדשא הקבוצות לא תוכלנה לשחק. לכן אנחנו עושים בשלב הראשון את המאסט על מנת 

מיליון.  4.5ד שהמגרש יהיה מוכן. בהמשך אנחנו במשא ומתן עם הטוטו. הטוטו אמור לתת לנו עו

 ולפי זה אנחנו נתקדם. 

 

 צבי וייס:

 חוץ מזה שלא הוכח עדיין שחלם לא היו יעילים. יחסית להיום.

 

 ירון עולמי:

 אתה אומר שלפי הערכה כרגע זה יסתיים רק בסוף אוקטובר?

 

 יהודה בן עזרא:יהודה בן עזרא:

 אני חושב ששניים שלושה משחקים אולי הם לא ישחקו. ישחקו בחוץ.

 

 )מדברים ביחד(

 

 ירון עולמי:

יהודה, אבל יש לי עוד משהו להגיד, מאחורי הקלעים אני יודע שהייתה גם הצעה של הפועל כפר 

 סבא לשחק כאן בהרצליה.

 

 יהודה בן עזרא:
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 נכון, הם ישחקו וישלמו את הכסף שביקשתי. שקל לא פחות.

 

 ירון עולמי:

 גם הם לא יוכלו לפתוח.אבל הבעיה שהם רצו לפתוח את העונה כאן אז 

 

 )מדברים ביחד(

 

 יהונתן יסעור:

ירון, אנחנו יכולים לגשת להצבעה? מי בעד התב"ר? מי נגד? יריב? בעד. פה אחד. הלאה. תוספת 

 עבודות שונות בפארק של אגף תבל. שאלות? 1560תב"ר מספר 

 

 יוסף לונדון:

הוא מקרן עודפי תקציב רגיל ואני  כן, ברשותך. מי שקורא מלמטה, מדובר על המימון של התב"ר

משוכנע שכל הנוכחים בחדר הזה יודעים שבקרן עודפי תקציב רגיל ולו אגורה אחת. ולכן הייתי 

מבקש מהנהלת העיר, מהגזבר לשקול את האפשרות כאשר מביאים תב"רים שממומנים על ידי 

חברי המועצה, איזה  קרן עודפי תקציב רגיל, ולו רק ליידע חברי וועדת כספים אם לא את כל

 תב"רים מוצאים על מנת לאפשר את התב"ר שאנחנו מאשרים. 

 

 מאיה כץ:

 שאלות נוספות? יוסי, הגזבר אמר שאין לו בעיה, זה בוועדת הכספים.

 

 יוסף לונדון:

 קיבלתי ואני מצביע בעד. תודה רבה.

 

 מאיה כץ:

שיפוץ חטיבה  1851שאלות נוספות? מי בעד? מי נגד? מי נמנע? פה אחד. תוספת תב"ר מספר 

צעירה ברנדס של אגף תבל. שאלות? אני רוצה פה להעיר את ההסתייגות שהייתה לי בוועדת 

הכספים, שביקשנו גם לבחון במסגרת השיפוץ הזה את הנושא של שיפוץ של עבודות הכביש 

כל הנושא של הכניסה ועלייה מהירידה. אמרנו בוועדת הכספים  שיכולות להסדיר שם את

 שאנחנו נחבר ביחד עם העבודות. אז רק שזה יגיע לוועדת הכספים הבאה, המנכ"ל?

 

 יהודה בן עזרא:

 אני מוסיף את זה.

 

 מאיה כץ:

שיפוץ בית ספר אילנות, אגף תבל.  1884תודה. מי בעד? פה אחד. סעיף הבא. תוספת תב"ר מספר 

והפרדת פסולת של היחידה  שיווק תוכניות 1922אלות? מי בעד? פה אחד. תב"ר חדש מספר ש

 לאיכות הסביבה. שאלות? 



 עיריית הרצליה

 ישיבת המועצה מן המניין

 ט"ז באייר תשע"ו 2016ביוני  21יום ג' 

 

31 
 

 

 יהונתן יסעור:

 בזמנו בתוכנית של המחזור ושל ההפרדה דובר שירדו משלושה ימים של פינוי ירוק ליומיים.

 

 מאיה כץ:

 נכון.

 

 יהונתן יסעור:

 זה לא מתבצע.

 

 מאיה כץ:

 לך להתבצע.זה הו

 

 יהונתן יסעור:

הפחים ריקים לגמרי מצד שני הפחים של המחזור מפוצצים ואין איפה לזרוק. לפעמים אני 

 משאיר ליד הפח הכתום ולא בפנים. אני לא מחזיר את זה הביתה.

 

 מאיה כץ:

קודם כל הנושא הזה עלה ונבחן. במרכז הטכנולוגי של עיריית הרצליה הוקם סטרט אפ שמאפשר 

וי יום אשפה. הוא נבחן כרגע בפיילוט, הפיילוט מאפשר לחיישנים מסוימים למדוד ולאמוד פינ

את המשקל בכל הרחוב ואז לדעת את כמויות הפחים ואת נתוני האשפה שנמצאים ואז לדעת 

בעצם האם הפחים מלאים בימים מסוימים, זאת אומרת תדירות זריקת הזבל של האנשים. 

רכב אז אני ככה אדלג עליו. משה, אני חושבת שכדאי שתרחיב על הפירוט הטכנולוגי טיפה מו

 הפיילוט כי התחלנו אותו לפני כמה שבועות ואני מאמינה שהוא יצליח.

 

 :ביטוןמשה 

עשינו פיילוט לפני חודשיים עם החבר'ה של... זה שם החברה, הם הציגו לנו את הממצאים של 

ודה שלה ביום הפינוי. ואתה רואה במסך הפיילוט שמראה לנו משאית אחת את כל מסלול עב

בבירור את הפחים שהם ירוק בעיר, אלה פחים שהמשקל שלהם היה מתחת לנורמה. ירוק כהה 

מראה לך שהוא חצי מלא. אדום הוא היה מלא. מבחינתי בתפעול זה נותן לי את האפשרות 

עיר, להעביר לשם בשניים שלושה מקומות שהראה לי אדום פשוט לקחת משני פחים שהיו ירוק ב

פח נוסף ולהוריד יום פינוי. חשבנו כבר מזמן ורצינו לעשות את זה מזמן אבל לא ידענו להיכנס 

למערך כזה של להוריד יום פינוי מבלי להיות בטוחים שאנחנו עושים את הדבר הנכון. כי לחזור 

בשבועיים  אחורה מהליך כזה, זה קשה. הנתונים של היום יוצגו לראש העיר בשבוע הבא או

הקרובים. החבר'ה שעשו את התוכנה הם בחו"ל. הם יגיעו לכאן אנחנו נציג את זה לראש העיר. 

המשרד להגנת הסביבה גילה עניין בתוכנה הזאת, הם רוצים להציג את זה לכל הרשויות בארץ. 

גם הם ישתתפו במצגת אצל ראש העיר. ותתקבל החלטה אם הולכים על הכול, עם כל התשע 

 ת שעובדות אצלנו ביום, ונצא לדרך. משאיו
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 יוסף קוממי:

רציתי להעיר הערה לגבי פחי המחזור. יש המון רחובות במיוחד אצלנו בשכונה שאני רואה 

שפשוט הפחים מפוזרים. אין מקום לא למעבר לא לעגלה ולא לכלום. צריך באיזה שהוא מקום 

 ר שם. פשוט אי אפשר לעבור.לבוא ולשים את הפחים האלה במקומות שאנשים יוכלו לעבו

 

 מאיה כץ:

 משה, אתה רוצה להתייחס לזה? מיקומים של פחי מחזור שתמיד נמצאים במקומות לא טובים.

 

 יוסף קוממי:

 אין  מקום אפילו להולכי רגל. 

 

 :ביטוןמשה 

קודם כל את הצודק. בשביב פתרנו את הבעיה. כל הפחים בפנים. בנווה עמל עשינו סיבוב ברחוב 

 צי הדרך. סידרנו את הפחים בנישות.פור

 

 יוסף קוממי:

 זה בדיוק הבעיה שלי שאין נישות שם. 

 

 יהונתן יסעור:

 אבל זה חצרות פרטיים. 

 

 מאיה כץ:

משה, אני מציעה שתקבע עם יוסי קוממי תעשו שם סיור והוא יראה לך בדיוק את הנקודות 

ור ביחד ותראו איך אפשר לפתור את הפרטניות ותראו איך אפשר לפתור את זה. יוסי, תעשו סי

 הבעיה.

 

 )מדברים ביחד(

 

 מאיה כץ:

 אם כבר העלית את נושא המחזור, אז משה יספר על תוצאות המחזור ונמשיך להצביע.

 

 :ביטוןמשה 

מחזור  39%יש לי את נתוני המחוז שהתפרסמו לפני יומיים. העיר הרצליה במקום הראשון עם 

 39%שהרוב אצלם זה גזם. ואצלנו זה מחזור אמיתי.  33%עם  שבאים אחרינו זה כפר שמריהו

. ואני חושב שזה תעודת כבוד 2.5. אנחנו פי 16.2אנחנו ראשונים במחוז. הממוצע של המחוז הוא 

 לתושבי העיר הרצליה כי בלעדיהם לא היינו יכולים להגיע לתוצאות האלה.
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 מאיה כץ:

סולת של היחידה לאיכות הסביבה. מי בעד? מי כל הכבוד, ישר כוח. תוכנית שיווק והפרדת פ

פיתוח חוף רחצה, חוף כוכבים. חוף חדש שאנחנו  1923מתנגד? נמנע? פה אחד. תב"ר חדש מספר 

 פותחים, מה שעומד להיפתח.

 

 יהודה בן עזרא:

 צמוד לחוף הנפרד ליד מספנה הישנה. 

 

 ירון עולמי:

 עכשיו בונים שם את החניה של זה.

 

 מאיה כץ:

 ן.נכו

 

 יהודה בן עזרא:

 חוף סירות. 

 

 יהונתן יסעור:

לא, חוף הסירות נשאר חוף הסירות. ואחרי זה יש את השטח הריק בין החוף הדרומי זה עדיין 

 מטר דרומה. 200חוף אסור לרחצה לחוף הנפרד. והסוכה ממוקמת בערך 

 

 מאיה כץ:

 ה. מי בעד? פה אחד. מה המטרה של חוף הכוכבים? שיהיה עוד חוף מוכרז לרחצה בהרצלי

 

 גולן זריהן:

חשוב להוסיף משהו בקשר למה ששאל מר לונדון בעניין של קרן עודפי תקציב רגיל. נכון 

שהצטברות התב"רים שמקורם בקרן עודפי תקציב רגיל יהיה גבוה מהיתרה שיש בקרן, אז מן 

  הסתם לא כל התב"רים ימומשו. הם ימומשו כמובן בכפוף לזה שיש כסף בקרן.

 

 יהודה בן עזרא:

 נכון, אמרנו את זה גם בוועדת הכספים. 

 

 צבי וייס:

רק רגע, מאחר וחוף הכוכבים צמוד לחוף הנפרד יש להם גבול משותף. ולכן צריך לראות 

 ם שעושים שם,ישהדבר

 

 מאיה כץ:

 שהכוכבים והכוכבות לא ייצאו החוצה. 
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 צבי וייס:

צה נגמרת בחמש אז הציבור רואה את עצמו כבר גם שעה חמש זה לא מספיק כי אם כתוב שהרח

 חופשי להלך בכל הכוכבים. באזור החופים בכל החופים.

 

 מאיה כץ:

 הסדרנים והשוטרים יקפידו הקפדה. 

 

 צבי וייס:

לשומרים מותר. אם מישהו רוצה להיות בחוף הנפרד. לא להיכנס למים אלא רק להיות על החול 

 ראות שם. אז הוא יכול להיות שם. אז צריך ל

 

 )מדברים ביחד(

 

 יהונתן יסעור:

צבי אני לא  מבין מה הבעיה. הרי אתה לא יכול לפקח על החוף בכל מקום ובכל נקודה באופן 

מלא. אתה לא יכול. יש איזה שהוא הרגל מגונה במדינה שלנו שכאילו אם יש מציל, הים בטוח. 

ועדו להיום שם בזמן שבאמת באות כל הים עדיין לא בטוח. הים הוא עדיין אותו ים. המצילים נ

המשפחות עם ילדים וכדומה, אז יש אפשרות להגן עליהם. עם כל הכבוד לאנשים שבאים עכשיו, 

 טיפה. -לזוגות שבאים בשקיעה וכדומה, הם יכולים להסתדר בלי מצילים, פשוט זהירים טיפ

 

 צבי וייס:

 לא דיברתי על המצילים.

 

 מאיה כץ:

יקפידו על שעות מעבר בזמן הפעילות שם. שמהכוכבים לא יעברו לחוף הוא ביקש שהסדרנים 

 הנפרד. 

 

 יהונתן יסעור:

אני הייתי שמח, צבי, אם אתה ואלעד הייתם גם דואגים באיזה שהיא צורה, למצוא איזה שהוא 

פתרון לעובדה בלי לפגוע בזה שיש חוף נפרד, באמת בלי לפגוע, זה חשוב שיש לעיר חוף נפרד, 

 צוא איזה שהוא פתרון לאוכלוסייה החילונית שצועדת לחופים ולא מצליחה לעבור שם?אבל למ

 

 צבי וייס:

נטו, פרופסור דן -אתה מתפרץ לדלת פתוחה. היה פה חבר מועצת העיר והוא היה אומר נטו

גבידזון. העלו את הנושא הזה ודנו בזה וישבנו בוועדה הפרופסור ואני ויש לנו בכתובים את הדבר 

 אעביר לך, ותראה. שאני
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 מאיה כץ:

רבותיי, לא נפתח פה כרגע דיון על החוף הנפרד ועל חוף הכוכבים. לא נפתח דיון כרגע. לא. 

תבקשו דקה בסוף הישיבה. אנחנו לא פותחים כרגע דיון בחוף הנפרד. אני מצטערת. תבקשו דקה 

 . 1630בסוף הישיבה יגיע ראש העיר ונדון בנושא הזה. תוספת תב"ר 

 

 )מדברים ביחד(

 

 מאיה כץ:

רכישת טרקטורונים לרשות החופים. שאלות? אין שאלות?  1630אנחנו בתוספת תב"ר מספר 

 טרקטורים. כן, איריס? אין שאלות? מי בעד? פה אחד.

 תשתיות פס רחב מוסדות חינוך של אגף חינוך. 1647תוספת תב"ר מספר 

 

 איריס אתגר:

רחב, אם יש פה צורך כזה אני שואלת האם זה לא לכל  לי יש שאלה. יש פה צורך בשיפוץ פס

חטיבות ביניים? כי יש פה רשימה חלקית בלבד של חטיבות ביניים שהולכות ליהנות את זה. 

 השאלה אם לא לעשות את זה אצל כולם? 

 

 יהודה בן עזרא:

שינו אני אסביר. השלב הראשון של התוכנית עשינו. זה התב"ר עבור יסודיים. את הרוב כבר ע

 ואנחנו רוצים להמשיך הלאה בכל מוסדות החינוך.

 

 איריס אתגר:

 לא יסודיים, אלה חטיבות ביניים. 

 

 יהודה בן עזרא:

 חטיבות ביניים וגם יסודיים. את התיכונים עשינו עכשיו אנחנו רוצים להשלים את כל בתי הספר.

 

 איריס אתגר:

 אז זהו, שהרשימה לא מסתדרת עם מה שאתה אומר. 

 

 ודה בן עזרא:יה

 הכוונה היא להשלים את כל מוסדות החינוך.

 

 טובה רפאל:

 זה השלמה של אלה שלא עשו להם עוד.

 

 איריס אתגר:

 לא, זה לא מה שהוא אמר.
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 מאיה כץ:

 זה כן מה שהוא אומר. הוא אמר שלקחו את כל התיכונים.

 

 איריס אתגר:

 אבל זה יעשה בכל החטיבות ובכל התיכונים? 

 

 :טובה רפאל

 זאת המטרה.

 

 מאיה כץ:

 שאלות נוספות? מי בעד? פה אחד.

 הנגשת בית ראשונים של החברה הכלכלית? שאלות? מי בעד?  1924תב"ר חדש מספר 

 

 אלעד צדיקוב:

אני נגד. גם בוועדת כספים הסברתי את זה שאני חושב שצריך קודם כל לתעדף את המועצה 

 הדתית. 

 

 מאיה כץ:

לא צריך הסבר. הוא מתנגד. הוא רוצה שיטפלו קודם כל במועצה  הערתך נרשמה לפרוטוקול.

 הדתית לפני בית ראשונים. הערתו נרשמה לפרוטוקול.

 

 יהודה בן עזרא:

 שמשרד הדתות יביא כסף.

 

 מאיה כץ:

 מי בעד התב"ר? מי נגד? 

 

 )מדברים ביחד(

 

 אלעד צדיקוב:

 י נגד.מי בעד ומ SMS-לא, סליחה, עזבו, בואו ננהל את הישיבה ב

 

 מאיה כץ:

 סליחה, אתה מדבר פה על תב"רים, אמרת את עמדתך.

 

 אלעד צדיקוב:
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 אפשר לדבר. אני רוצה להקריא את הנתונים. 

 

 טובה רפאל:

 אל תצעק עלינו.

 

 אלעד צדיקוב:

 אני לא צועק.

 

 טובה רפאל:

 אתה לא שם לב.

 

 :צדיקובאלעד 

 סליחה שלא שמתי לב.

 

 טובה רפאל:

 לב. יפה, עכשיו תשים

 

 אלעד צדיקוב:

תודה רבה, טובה. אני בסך הכול אמרתי דבר אחד. ואני רוצה לנצל את זכותי לדבר פה. בוועדת 

הכספים אמרתי את זה גם כן. ואם אני טועה, יהונתן, תתקן אותי. אני אמרתי שלפני שמתעדפים 

ית ספר, אני נגישות של בית ראשונים שלמיטב ידיעתי, למיטב ידיעתי משרת בעיקר תלמידי ב

סובר שיש לקדם תיעדוף של מקום כמו המועצה הדתית שיש לה הרבה אוכלוסייה מבוגרת 

 שמגיעה, והיום הוא לא מקבל הנגשה והוא צריך לקבל הנגשה קודם כל. 

 

 יהונתן יסעור:

 אפשר גם וגם. 

 

 אלעד צדיקוב:

 גם וגם זה דבר נפלא לומר.

 

 מאיה כץ:

 קול.אמרתי לך שהערתך נרשמה לפרוטו

 

 )מדברים ביחד(

 

 ליאת תימור:

אני רוצה שתדע, כל המתנדבים של בית ראשונים הם כולם אנשים מאוד מאוד מבוגרים. ובית 

 ראשונים כשמו כן הוא, הוא בעצם בית של מייסדים. שגם הם צריכים הנגשה. 
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 )מדברים ביחד(

 

 טובה רפאל:

 אני רוצה להגיד משהו על מה שנאמר פה. 

 

 :יוסף קוממי

סליחה, כל אחד מדבר פה מתי שהוא רוצה? אם כל אחד מדבר מתי שהוא רוצה, גם כשאני מדבר 

 שלא יפסיקו אותי. יש סדר לישיבה?

 

 ירון עולמי:

 אבל זה דיון, מותר לה להגיד. 

 

 )מדברים ביחד(

 

 ירון עולמי:

שאול שאלות, שיהיה ברור, ענת אולי תבהירי, כל נושא כספי, כל תב"ר מותר לדון בו, מותר ל

אנחנו לא חברי וועדת כספים כולם, זה עולה למועצת העיר בדיוק בשביל זה. אחר כך מה הציבור 

 יגיד?

 

 יוסף קוממי:

 ירון, לא אמרתי שאסור. 

 

 יהונתן יסעור:

 אבל אין פה הערות, כל אחד נותן פה איזה תובנות.

 

 ירון עולמי:

 תב"ר מותר.אם הערות לא לעניין, ניחא. אם ההערות בנוגע ל

 

 יוסף קוממי:

כל דיון על משהו אני אתחיל לדבר כי אני לא נמצא בוועדה ואני לא יודע כלום. אז אני יש לי מה 

 לדבר על כל דבר.

 

 ירון עולמי:

 דבר.

 

 )מדברים ביחד(
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 מאיה כץ:

חברים, בואו, אם יש משהו קונקרטי לגבי התב"ר, שאלות שנוגעות לתב"ר, איך בונים, למה 

 , נשאל.בונים

 

 טובה רפאל:

בעיר. לעיר יש תרבות, לעיר יש  רבית ראשונים הוא הבית, אחד מהבתים החשובים ביות

היסטוריה. הוא חשוב ביותר לעיר הזאת. חוץ מהמבנה הזה שהוא לשימור, מבחינה תרבותית 

. בתי כנסת. והמועצה הדתית 120מתנ"סים ובית ראשונים בעיר הזאת, ויש  4קהילתית יש כולה 

 לכן המבנה לשימור, צריך לעשות את ההנגשה שלו לכל הציבור. תודה רבה.

 

 מאיה כץ:

מי בעד התב"ר של הנגשת בית ראשונים? פה אחד. לא, יש לנו מתנגד. אחרי כל האמירה הזאת 

 לא יכול להיות שהוא יצביע בעד. אם שוכנעת, הדיון הזה היה חשוב ועקרוני.

 . שיפוץ בית הכנסת הגדול. שאלות. של אגף תבל 1925תב"ר חדש מספר 

 

 אלעד צדיקוב:

 אני מבקש להכניס את נושא הנגישות גם בבית הכנסת. שם צריך להנגיש. 

 

 )מדברים ביחד(

 

 צבי וייס:

כדאי שתדעו שזה רק תב"ר... בתחילת שנת התקציב היה בספר התקציבים והספר התב"רים 

וכשעשו את ההתחשבנות הכללית אמרו מיליון שקל רשום לבית הכנסת הגדול.  3היה גם 

בינתיים נוריד את הסכום הזה ושישלימו את זה בשלבים. לכן עכשיו השלב הראשון הוא הדבר 

 ההכרחי ביותר. וגם מאחר ולא עושים דבר בלי נגישות אז כמובן שגם הנגישות תבוא בשלב השני.

 

 מאיה כץ:

 תודה רבה. מי בעד התב"ר? פה אחד. 

 

 יוסף קוממי:

יחה, יש לי מה להגיד. שאלה שלי איך מחולק, למי יש זכות לקבל תב"ר? כל בתי הכנסת או סל

 בית כנסת מסוים?

 

 מאיה כץ:

 יש סדר עדיפויות שמייצרים עבור בתי הכנסת.

 

 יוסף קוממי:

 מי קובע את הסדר?
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 יהודה בן עזרא:

אלף שקל, יש  400נה זה אני אסביר לך. כל שנה יש תקציב. שנה שעברה היה חצי מיליון שקל והש

 וועדה שמרכז אותה חבר המועצה וייס. 

 

 צבי וייס:

 נשארו משנה שעברה. 50. 450

 

 יוסף קוממי:

 איך נקראת הוועדה? אני רוצה לדעת. 

 

 מאיה כץ:

 יוסי, האם היית רוצה להיות חבר בוועדה הזאת?

 

 יוסף קוממי:

 אני אסור לי. 

 

 מאיה כץ:

 בוועדה?למה? היית רוצה להיות חבר 

 

 יוסף קוממי:

 אם אני אקבל היתר, אני מקווה שאני אהיה בוועדות.

 

 מאיה כץ:

 אתה לא רוצה להיות בוועדה? 

 

 יוסף קוממי:

 אני לא יודע מה הוועדה, אני לא יודע מה שם הוועדה.

 

 מאיה כץ:

 מר וייס, האם אתה מוכן לזמן את מר קוממי לוועדות?

 

 צבי וייס:

 בכבוד גדול.

 

 :מאיה כץ

 יוסי, קיבלת עוד ועדה. 
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 יוסף קוממי:

 איזה וועדה?

 

 טובה רפאל:

 הוועדה לשיפוץ בתי כנסת.

 

 צבי וייס:

בישיבת המועצה האחרונה שאני לא הייתי אז אישרו אני אגיד איך זה הולך כדי שזה יהיה ברור. 

 אלף שקל לשיפוץ בתי כנסת. ושאלו את אותן השאלות איך עושים את זה. 400

 

 וממי:יוסף ק

 מתי שאלו? איפה? 

 

 צבי וייס:

 אתה היית בישיבה הקודמת?

 

 יוסף קוממי:

 כן.

 

 צבי וייס:

אני לא יודע אבל אני יודע מהפרוטוקול שקראתי ומהדיווח ששאלו איך זה עובד. אז זה עובד 

שולחים לכל בתי הכנסת, יהונתן שולח בקשה. בדרך כלל בית כנסת שקיבל שנה שעברה או בית 

 ש לגמרי, הם לא נכללו. כי זה לשיפוצים זה לא לבניה חדשה. כנסת חד

 

 יוסף קוממי:

 הבנתי, אני שואל מי חברי הוועדה.

 

 מאיה כץ:

 יוסי, מה אתה שואל?

 

 יוסף קוממי:

 מי זה חברי הוועדה?

 

 מאיה כץ:

 צבי, מי חבר הוועדה?

 

 צבי וייס:

 אני מרכז את הנושא. והיה והוא יצטרף לזה אז אני כבר... 
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 מאיה כץ:

והמנכ"ל, אלה חברי הוועדה. בוא נתרכז כי זה כבר מתחיל להגחיך איך שהישיבה הזאת נראית. 

יוסי יש וועדה שמורכבת שצבי וייס, ממשה ועקנין, מהגזבר, ממנכ"ל העירייה. האם אתה רוצה 

 להיות חבר בה?

 

 יוסף קוממי:

 כן, כן.

 

 מאיה כץ:

 ינו אותך. מי בעד שיפות בית הכנסת הגדול? נהדר. מי בעד הסעיף? גם צדיקוב. מינ

 

 פישר יריב:

 רגע, כתוב פה שמרבית השיפוץ זה על המזגנים?

 

 מאיה כץ:

 כן. חלק ממנו כן.

 

 טובה רפאל:

 זה בפעימה ראשונה.

 

 פישר יריב:

לפני שנותנים חצי מיליון אני באמת שואל האם לא, חצי מיליון שקל למזגן, האם אפשר קודם כל 

 ת המיזוג בבתי ספר לפני שעושים בבתי כנסת?לסיים א

 

 מאיה כץ:

 יריב, אני מציעה שאת השאלה הזאת תשאל בין היתר את מנכ"ל העירייה וראש העיר כשיחזרו. 

 

 )מדברים ביחד(

 

 מאיה כץ:

יריב, אין לי כרגע תשובה להגיד לך אם כל בתי הספר כבר סיימו את המיזוג ומה התקצוב של זה. 

 , כשיכנס המנכ"ל תשאל אותו.אין לי תשובה

 

 יוסף קוממי:

 שנה אני שם, ולא השקיעו שמה אפילו אגורה. 40מאיה, מה שאני שואל, אני נמצא בבית כנסת 

 

 מאיה כץ:



 עיריית הרצליה

 ישיבת המועצה מן המניין

 ט"ז באייר תשע"ו 2016ביוני  21יום ג' 

 

43 
 

יוסי, אז יש וועדה. נכנסת לתוכה, תגיד את האמירות שלך בתוך הוועדה. מי בעד התב"ר? מר 

תב"ר? פה אחד? לא. מי נגד? שניים. מי נמנע? ועקנין אתה רוצה להצביע בעד התב"ר? מי בעד ה

 בסדר.

שיפוץ שתי כיתות לימוד בית ספר רמב"ם של אגב תבל. שאלות? מי בעד?  1926תב"ר חדש מספר 

 מי נמנע? פה אחד. 

 

 שינויים ה', ו'. –ו. הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( 

 מאיה כץ:

 יף לסעיף( ותוספות )מילואים, שינויים ה' עד ו'. שאלות? מי בעד? הצעות שינויים )העברות מסע

 

 ירון עולמי:

 רציתי לשאול אותך זה יותר את, היה כסף שירד ממרכז צעירים?

 

 מאיה כץ:

 לא, זה הזזות בתוך הסעיפים. 

 

 ירון עולמי:

 הבנתי. בסדר. 

 

 מאיה כץ:

 פה אחד. 

 

 י הרצליהעמותת בנ 31.12.2015ז. דוחות כספיים ליום 

 מאיה כץ:

של עמותת בני הרצליה. נמצא פה המנכ"ל. בוא תתקרב אלינו.  31.12.2015דוחות כספיים ליום 

 רואה חשבון יוסי מועלם.

 

 יוסי מועלם:

 אתם רוצים לשאול שאלות או שאתם מבקשים סקירה?

 

 מאיה כץ:

 אלות מתקדמים.אתה נותן סקירה של שתיים שלוש דקות ואז אם יש שאלות עונים, אם אין ש

 

 יוסי מועלם:

מיליון  32דוח על הפעילות. אפשר לראות את מחזור הפעילות.  5עמותת בני הרצליה. עמוד מספר 

מיליון שקלים לעומת  30מיליון שקלים. סך הכול עלות הפעילות  27שקלים לעומת שנה קודמת 

אלף  192הפסד של  2015מיליון שקלים בשנה קודמת. בסיכום הפעילות של העמותה בשנת  25

אלף שקלים בשנה קודמת. הפסד שהוא מאוד מאוד נמוך ביחס  100שקלים לעומת רווח של 
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 להיקף הפעילות ואפשר להגדיר אותו כזניח. 

 

 טובה רפאל:

 זה בגלל אפולוניה.

 

 מאיה כץ:

 שניה, טובה. ליריב יש שאלה.

 

 פישר יריב:

 הכנסות נטו ירדו?

 

 יוסי מועלם:

. סך 3, 2, 1ו. אתה מתכוון לסך הכול הכנסות? סך הכול הכנסות תסתכל שורה ההכנסות לא ירד

 בשנה קודמת. 27מיליון שקלים. לעומת  32הכול הכנסות 

 

 פישר יריב:

 מיליון.  5זה גידול של 

 

 מאיה כץ:

 יריב, סיימת עם השאלות? צבי?

 

 צבי וייס:

דות כאלה אני אומר הכסף חשוב אני תמיד שמביאים דוחות על דברים כאלה של פעילויות ומוס

מאוד ולא גירעון כזה או עודף כזה, אבל חשוב מאוד הפעילות שנעשית במקום. ומעבר לפעילות 

של בני הרצליה שהם עושים גם קבוצת כדורגל שאני כבר שיחקתי בה ותקעתי אפילו גול אחד. 

ו, יש כאלה גם אבל יש דבר אחר שכבר היה בשנתיים שלוש, השנה התחדש דבר מיוחד. הקימ

בעיר שהם רוצים לא רק בים נפרד, הם רוצים הילדים שילמדו בקבוצות נפרדות. אז פתחו שם 

תלמידים. תלמידים ותלמידות והם משלמים מחיר מלא. והם עושים  120-רישום ויש נרשמו כ

 שם קורס לימוד שחיה. זה גילאי ילדים שלומדים שחיה. 

 

 מאיה כץ:

ות, האם יש לך שאלה קונקרטית לרואה החשבון, אז בוא תתכנס צבי, כל הכבוד על הפעיל

 לשאלה.

 

 צבי וייס:

 אני רוצה שמועצת העיר תלמד קודם כל את הפעילות החשובה של בני הרצליה.

 

 מאיה כץ:
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 למדנו.

 

 צבי וייס:

ואם יהיה בהזדמנויות של דיונים תקציביים שלא ייווצר מצב שיש להם מחסור, לדאוג להשלים 

 י שהם יוכלו לעבוד על דברים חשובים בראש שקט. להם כד

 

 יהודה בן עזרא:

 או לקצץ אם הם יצליחו להתייעל במערכת.

 

 מאיה כץ:

 עוד שאלות לרואה החשבון? כן, מר לונדון. 

 

 יוסף לונדון:

הנוגעים להישגים הספורטיביים של בני הרצליה, במספר הרב של בני נוער המשתתפים בחוגים 

וקבוצת הספורט. אנו מתרשמים על מאזן שמראה על הפעילות בהיקף כספי של  של בני הרצליה

אלף שקלים. סך הכול נראה נפלא.  190מיליון שקלים ו... גירעון סמלי בפעילות השוטפת בסך  32

ככה לדעתי, זהו שזה לא נפלא. חברי מועצת העיר ותושבי העיר צריכים לדעת במאזן הכספי 

צים בבשר החי של העמותה. לדוגמה בענף הכדורסל אין עוזרים הנאה הנו תולדה של הקיצו

למאמנים. כדי למנוע גירעון קיצצו את המעטפת המקצועית שצריכה לסייע למאמנים. אם 

מתפנה תקן של מאמן ורוצים לאייש אותו קשה לעשות זאת מכיוון שבערים הסמוכות משלמים 

רוב העובדים בעמותה מועסקים עצמה. למאמן בערך פי שניים ממה שהעמותה יכולה להרשות ל

קיץ נאלץ לפנות ללשכת העבודה כדי חודשים בכל שנה. עובד שלא מועסק במסגרת מפעלי ה 10

הוצע קיצוץ בתקציב העמותה בסך  2016לקבל שכר עבור החודשיים שבהם איננו עובד. בתקציב 

ייה העמותה מעניקה כפי שבוצע בכל הגופים הקשורים לעירייה. על פי הנחיית ראש העיר 5%

אלף שקל בשנה על מנת לאפשר לכל נערה ונער לקחת חלק בפעילות החינוכית  600 -הנחות בסך כ

והספורטיבית. כולנו שותפים לגישתו של ראש העירייה שאסור שמצב כלכלי של ההורים ימנע 

לק ולו מנער אחד להשתתף בפעילות של בני הרצליה. עם זאת ראוי שהעירייה תישא ולו בח

מההוצאה הזאת. הגירעון השוטף נובע מהעברת התפעול של מתקן אפולוניה לבני הרצליה. 

לשאלתי מדוע העירייה לא משפה את העמותה בגין הגירעון נאמר לי שצפויות הכנסות בעתיד. 

כדי להתמודד עם מצוקה התקציבית בהווה לא ניתן להתבסס על הכנסות עתידיות. דירקטוריון 

תי לעמוד בראש וועדה שתפקידה לבחון את תנאי השכר של עובדי עמותה. העמותה מינה או

המסקנות הלא מעודדות נמסרו להנהלת העירייה. לאחרונה מונה גוף חיצוני שתפקידו לבדוק את 

תנאי השכר של הגופים הקשורים לעירייה. אני מקווה שגוף זה ימסור בהקדם את המלצותיו. 

יבוטל. וכי תקציב העמותה יגדל  5%מקווה שהקיצוץ של  לאור ההישגים של בני הרצליה אני

מעבר לביטול הקיצוץ כדי שהעובדים המסורים של העמותה יקבלו את התנאים הראויים. 

למותר לציין שאם וכאשר יהיו הכנסות משמעותיות ממתקן אפולוניה ניתן יהיה לבחון את גובה 

פירושו לתת תקציב שיאפשר פעילות  ההשתתפות של העירייה. לתת רוח גבית לעמותה מצטיינת

בשולי הדברים אבקש להזכיר את מה שאמור להיות מובן מאליו. ראויה ותגמול הולם לעובדים. 
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נושאים בעלי חשיבות הקשורים לעמותה זו ולכל עמותה וחברה עירונית צריכים לעלות לדיון 

לי חשיבות בעמותת בני בדירקטוריון וצריכים לקבל את אישור הדירקטוריון. בין הנושאים בע

הרצליה שלדעתי יש לקיים לגביהם דיון בהקדם אבקש למנות את התפעול של מרכז אפולוניה 

ואת נושא השייט התחרותי המחייב השקעה של משאבים רבים. אני ממליץ לכל דירקטור ללמוד 

 את החובות של חבר דירקטוריון. אני מבקש מהנהלת העירייה לאפשר לדירקטוריון לפעול

בהתאם לנדרש ממנו, במקביל הנהלת העמותה חייבת להציג לדירקטוריון נושאים שיש להם 

השפעה משמעותית על המאזן ועל הפעילות של העמותה. הדיון בנושאים האלה חייב להיות לפני 

ביצוע ולא בדיעבד. הנחיות משרד הפנים קובעות הגוף המנהל, דהיינו הדירקטוריון, יעסוק 

ובפעולות התאגיד, קביעת תקציב שנתי ודרך ביצועו ומעקב מימוש התוכניות.  בעיצוב המדיניות

 תודה רבה.

 

 מאיה כץ:

 מי רוצה להתייחס? רואה חשבון, יו"ר העמותה או מנכ"ל העירייה? 

 

 יהודה בן עזרא:

אני רוצה להתייחס. עמותת בני הרצליה היא אחת העמותות החזקות והטובות ואכן עושה 

ל זה מגיעה תודה גדולה גם למנכ"ל וגם ליושבת ראש עפרה. לא נעשה שום פעילות נפלאה וע

חיתוך תקציבי בבשר החי. העמותה ככל שמקיימת פעילויות היא צריכה להיות יעילה יותר. כל 

קיצוץ שנעשה זה קיצוץ לצורך יעילות. אנחנו בעירייה בוחנים את הנושא של שכר העובדים. 

מעלות מהגוף החיצוני שעשה מה שאתה עשית, יוסי.  180 -בממצאי השכר של העובדים שונים 

ואנחנו בימים אלה מקיימים דיון. והחברה החיצונית שלקחנו לבדוק את כל החברות העירוניות 

 וקודם כל את בני הרצליה, אמורה להציג לנו ממצאים, ממש שונה ממה שאתה אומר. 

 

 מאיה כץ:

 שונים לטובה.

 

 יהודה בן עזרא:

 צה לפתוח את זה לדיון. מה שכן העמותה ללא גירעון, אנחנו כרגע מאשרים את המאזן.אני לא רו

 

 ירון עולמי:

 אלף שקל. 192שקל, איך ללא גירעון? הוא כרגע ציין שיש גירעון של  192הוא הראה גירעון של 

 

 יהודה בן עזרא:

 מיליון שקל? 30גירעון מהתקציב של 

 

 ירון עולמי:

 ר. זה גירעון בלי שום קש
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 יהודה בן עזרא:

זה בשוליים של השוליים. אנחנו בוחנים את כל הפעילויות כולל הנושא הזה של אפולוניה. אנחנו 

מאמינים שאפולוניה זה מרכז מניב שאמור להכניס כספים רבים לתוך העמותה. יחד עם זה 

את  אנחנו שומרים בצד תקציב שאם באמת אנחנו התחזיות שלנו לא נכונות, נוכל לתגבר

התקציב של בני הרצליה. כרגע הוא המצב טוב. אנחנו ערניים, אנחנו בודקים ואנחנו מאוד מאוד 

מעודדים את תקציב של בני הרצליה, במיוחד שגילינו בשייט שעמותת בני הרצליה לא יכולה 

מתוך התקציב שלה לקנות את כל הכלים במאות אלפי שקלים הוספנו כספים. אנחנו עם יד על 

 מקיימים ישיבות סדורות של ראש העיר, גזבר ומנכ"ל עם יו"ר העמותה ומנכ"ל. הדופק, 

 

 מאיה כץ:

 איריס, יש לך שאלה גם?

 

 אייס אתגר:

 לא. 

 

 עפרה בל:

אני רוצה רק להוסיף משהו. אני חושבת שזאת הזדמנות מצוינת להגיד פה תודה לכל העוסקים 

א מכירה אנשים שעובדים בצורה במלאכה ולמנכ"ל שיושב פה יוסי חכם, שבאמת אני ל

שהעמותה הזאת עובדת. יוסי מנהלת אותה בצורה מדהימה. אני באופן אישי מודה לך. אני 

בטוחה שכל מי שיושב פה מודה לך. אתה הראש אבל עומדים מאחוריך עוד הרבה מאוד 

 מדריכים והנהלה. תודה לכולכם. אני חושבת שזה אחת העמותות הכי מדהימות שיש. 

 

 ה כץ:מאי

אני רוצה להוסיף שבאמת כדאי להודות פה במסגרת הזאת ליו"ר העמותה סגנית ראש העיר 

עפרה בל, רואה החשבון שעמל והסביר לנו את הדברים, למנכ"ל העמותה יוסי חכם, למנכ"ל 

העירייה יהודה בן עזרא שמלווה את העמותה ואת הפעילות שלה באופן שוטף, לחברי 

 ודה רבה. הדוחות הם לעדכון. הם לא להצבעה.הדירקטוריון, להילה. ת

 

 עמותה למען גילאי גיל הזהב בית הורים 31.12.2015ח. דוחות כספיים ליום 

 מאיה כץ:

של העמותה למען גילאי גיל הזהב בית ההורים.  31.12.2015אנחנו עוברים לדוחות כספיים ליום 

 מי מציג? רונן הרואה חשבון. 

 

 רונן:

. חוות הדעת של רואה חשבון המבקרים של העמותה היא 31.12.2015 -פיים לערב טוב, דוחות כס

 3-חוות דעת בנוסח אחיד ללא הסתייגויות עם הפניית תשומת לב לגבי הגירעון המצטבר של כ

 מיליון.
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 מאיה כץ:

 רגע, רונן, יש עוד ישיבה על צו המיסים אחר כך. 

 

 )מדברים ביחד(

 

 רונן:

זה  3מיליון שקלים. עמוד  3-וקטן ל 2000 -מליון שקל בתחילת שנות ה 17 – 16 -גירעון שהיה כ

עמוד המאזן שמביא את הנכסים מול ההתחייבויות. רוב הנכסים של העמותה הם נכסים נזילים 

שזה דוח  4שאמורים לשרת את ההתחייבויות להחזר דמי כניסה שטרם נשחקו. אני עובר לעמוד 

. מחזור הפעילות קטן במיליון שקל בעיקר בשל הדיירים רווח והפסד, או דוח על הפעילויות

הסיעודיים. אני רק אזכיר למי שלא יודע, המחלקה הסיעודית בעקבות רפורמה של משרד 

הבריאות עוברת שיפוץ ולכן ההכנסות מהמחלקה הזאת קטנו במיליון שקל. סך הכול העודף 

 אלף שקל. אם יש שאלות, אני אענה. 430 -היה כ 2015משנת 

 

 מאיה כץ:

יש למישהו שאלות? הערות? תודה רבה על הסקירה המקיפה. תודה באמת למנכ"ל לדני שקדי. 

לרואה החשבון שהסביר לנו הסבר מלומד, לכל חברי הדירקטוריון שמלווים את כל הפעילות שם 

 ולכל העוסקים במלאכה.

 

 בית עלמין הרצליה )ע"ר( 31.12.2015 -ט. דוחות כספיים ל

 מאיה כץ:

 של בית עלמין הרצליה.  31.12.2015 -אנחנו עוברים לדוחות כספיים ל

 

 ירון:

זה עמוד  3אני ממשיך. חוות הדעת של רואה החשבון מבקרים היא חלקה ללא הסתייגויות. עמוד 

הנכסים השוטפים בעיקר נזילים, מזומנים  2015המאזן נכסים מול התחייבויות. יש בסוף שנת 

ם האלה מיועדים רובם ככולם לטובת קרן לפיתוח בית העלמין. אני עובר מיליון שקל. הכספי 2.5

לעמוד הבא, זה עמוד של דוח רווח והפסד. סך הכול הכנסות מביטוח לאומי די דומות לשנה 

מיליון  1.5מיליון שקל לעומת הוצאות תפעוליות של  2מיליון. סך הכול הכנסות  1.777הקודמת 

אלף  100אלף שקל. העמותה סיימה את השנה עם גירעון של  408שקל ועוד הנהלה וכלליות 

 שקלים. אם יש שאלות אני אענה. 

 

 ירון עולמי:

שתתפות המוסד לביטוח לאומי האם זה בהתאם לציפיות או בכלל דומה רציתי לשאול, נושא ה

לתוכנית הכלכלית שהוצגה כאשר תאגיד הקבורה הזה הוקם? הייתה תוכנית לבית העלמין, 

קבורה שהוקם. דובר על הכנסות מסוימות מהשתתפות המוסד לביטוח לאומי. האם  לתאגיד

 אנחנו עומדים ביחס לתחזית הזאת. 
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 יוסף קוממי:

 תנו לי לענות.

 

 ירון עולמי:

 אבל שאלתי את רואה החשבון דווקא.

 

 יוסף קוממי:

 שאלת שאלה. אני שואל אותך על איזה תוכנית עסקית אתה מדבר?

 

 ירון עולמי:

על התוכנית הכלכלית. יוסי, זה לא קשור אליך. זה קשור למתי שהתאגיד הוקם. התאגיד הוקם, 

הוצג לנו איזה שהוא חזון מסוים מה יהיו הכנסות כל שנה. התחזית לגבי נפטרים היא יחסית 

מביטוח לאומי, וכמה אנחנו מקבלים  Xדומה. רק שאז נאמר לנו שכשיקברו בקומות נקבל סכום 

 אלף שקל.  1.700י מזה נגזרים בפועל. הר

 

 יוסף קוממי:

אני אומר לך עוד הפעם. המדינה הבטיחה לנו כסף. ועודדה לעשות בתי עלמין בקומות והבטיחה 

 שקל במשך שנה והחליטה שהיא לא נותנת יותר. זה המצב. 500כסף. אז היא נתנה לכל נפטר 

 

 מאיה כץ:

 שאלות נוספות? 

 

 צבי וייס:

 ר פאסה. חברי יוסי מאז שהוא נכנס לעניין הם עשו שם רוויזיות.הדיון הכלכלי כב

 

 מאיה כץ:

 הם עדיין עושים שם.

 

 צבי וייס:

 אז עכשיו עושים תוכנית עסקית.

 

 מאיה כץ:

 כשהוא יסיים את כל התוכניות יהיה לנו למה להתייחס.

 

 צבי וייס:

 כנית חיובית. כאן אני רוצה לשבח שהתוכנית העסקית כפי שהם הציגו אותה הם תו
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 מאיה כץ:

רבותיי, שאלות על הדוחות הכספיים? אז אנחנו רוצים להודות ליו"ר התאגיד ליוסי קוממי, 

לחברי הדירקטוריון, לרואה החשבון. תודה לכולם. סליחה, קבל את התנצלותי הכנה, לאילן 

 זהבי המנכ"ל. תודה רבה. 

 

 רעמותת בית פוסט 31.12.2015י. דוחות כספיים ליום 

 מאיה כץ:

 עמותת בית פוסט. רואה חשבון, בבקשה.  31.12.2015 -דוחות כספיים ל

 

 יוסי מועלם:

מיליון  41של מעל  2015עמותת בית פוסטר, דוח על הפעילות. היקף הכנסות לשנת  5אני בעמוד 

בשנה הקודמת. הוצאות על הפעילויות מעט עלייה ביחס  2014 -שקלים, כמעט זהה למה שהיה ב

בשנה  1.900לעומת  1.200קודמת. גם כן בהיקף כזה של פעילות זה זניח. הוצאות מנהלה  לשנה

שוב, דמיון כמעט מלא ביחס לשנה  400אלף שקלים לעומת  292שקדמה. וסך הכול הכנסות נטו 

שקלים גירעון שלמחזור כזה זה בהחלט  6000קודמת, כשהשנה מסתיימת באיזון כמעט מוחלט. 

 נקודה חיובית.

 

 איה כץ:מ

שאלות? אני רוצה להודות קודם כל למנכ"ל העירייה ליהודה בן עזרא שבאמת מלווה את עמותת 

בית פוסטר באדיקות ובעקביות ועם תוצאות יפיפיות וכמובן גם לכל הצוות שעובד שם. יישר 

כוח. ועכשיו עוברים ולאסתר פיק. ישר כוח לכולם גם לכל חברי הדירקטוריון שמלווים את 

 ות שלהם. תודה רבה לרואה החשבון. הפעיל

 

 לפקודת העיריות )נוסח חדש* 338י"א. בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 

 מאיה כץ:

לפקודת העיריות נוסח חדש. שאלות? האם  338סעיף הבא. בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 

 למישהו יש שאלות? 

 

 שלומי אסולין:

. אנחנו 338ל בקשה למחיקת חובות לפי סעיף אני רק רוצה להעיר הערה לפרוטוקול. מדובר ע

אני רק רוצה להעיר הערה מעבירים את הבקשה כחלק מהפעילות שאנחנו עושים בגביה, 

היא אושרה כבר למחיקה בישיבה הקודמת ולכן יש  107שמדברת על השורה הראשונה, שורה 

 זה הכול.₪.  9.354.241להתעלם ממנה. לצורך הפרוטוקול בעצם אנחנו מדברים על סך של 

 

 מאיה כץ:

שאלות? מי בעד האישור. מי נגד? נמנע? פה אחד. שלומי אסולין תודה רבה לך ולכל מחלקת 

 הגביה על הפעילות. 
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 י"ב. אישור הסכם הלוואה בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה 

 מאיה כץ:

 ההסכם? אישור הסכם ההלוואה בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה. שאלות לגבי אישור

 

 איריס אתגר:

 רציתי להבין למה ההלוואה.

 

 מאיה כץ:

 בבקשה, הגזבר.

 

 גולן זריזהן:

הלוואה, כמו שאמרתי חברה לפיתוח הרצליה היא זרועה הארוכה של העירייה והיא משרתת 

או תפעול של אלמנטים מוניציפאליים. ובין היתר אנחנו משלמים להם \אותה בהמון פרויקטים ו

ור כל מיני דברים שהם עושים. פה אנחנו נותנים להם הלוואה שתשמר את תזרים דמי ניהול עב

תשלומים. היא כמובן תינתן  120 -המזומנים שלהם. ההלוואה הזאת להחזר במשך עשר שנים ב

בכפוף לתקציב. בסוף ההסכם הקצר הזה כתוב שהיא מותנה גם באישור המועצה ומשרד הפנים. 

ד הפנים "ככל שיידרש" כי יכול להיות שלא נדרש פה אישור של צריך להוסיף איפה שכתוב משר

 משרד הפנים.

 

 איריס אתגר:

 עדיין לא הבנתי למה ההלוואה? לצורך מה ההלוואה.

 

 גולן זריהן:

 לשיפור התזרים של החברה.

 

 איריס אתגר:

 אבל למה היא צריכה שיפור תזרים?

 

 גולן זריהן:

 כי יש לה חשש למצוקה תזרימית בקרוב.

 

 פישר יריב:

 אי אפשר להקדים מהכסף שצריך לשלם לה? 

 

 איריס אתגר:

 למה, לעירייה יש חובות?

 

 גולן זריהן:
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 לעירייה אין חובות לחברה, הפוך. 

 

 מאיה כץ:

 איריס, קיבלת תשובה?

 

 איריס אתגר:

 לא. לא הבנתי למה יש בעיה של תזרים מזומנים. 

 

 גולן זריהן:

מצוקת תזרים. יש צפי שתהיה לה מצוקת תזרים בין היתר בגלל  בואי נעשה סדר. אין לה כרגע

שיש לה זרימה גדולה מאוד של פרויקטים. היה לה גם דוח מס שחייב אותה לשלם סכום מס 

גבוה. ביקורת מס להרבה שנים אחורה. כל הדברים האלה ביחד הביאו אותם למסקנה שהם 

 צריכים תוספת מזומנים כדי לא להיות על הקצה. 

 

 ישר יריב:פ

האם אנחנו יכולים להקדים תשלום ולמנוע הלוואה? יש כספים שאתה חייב בוודאי הרבה יותר 

מיליון. בואו נקדים להם תשלום חד פעמית ונמנע את ההלוואה הזאת. למה, הרי זה  3.5 -מ

 סכום קטן. 

 

 גולן זריהן:

 אני לא יודע מה זה להקדים להם תשלום חד פעמי.

 

 פישר יריב:

 תה משלם להם בשנה?כמה א

 

 גולן זריהן:

אני מול החברה הזאת משתדל להתנהל בצורה מסודרת. אני לא מקדים להם תשלומים. הם יש 

להם חוזה איתי לכל דבר שהם עושים. הם מקבלים לפי חוזה. אם יש להם מצוקה אחרת כמו 

 כאן מצוקה תזרימית אז אני נותן להם פתרון ספציפי למצוקה הזאת. 

 

 ביחד( )מדברים

 

 פישר יריב:

 וכמה זה יעלה להם?

 

 ירון עולמי:

 מה זה משנה? הרי זה כסף שלך. זה זרוע שלך שעושה עבודה בשבילך. 
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 גולן זריהן:

 מהותית, אם אני אקדים להם כסף לשיטתך באופן קבוע,

 

 פישר יריב:

 מיליון. 3.5לא קבוע, חד פעמי 

 

 ירון עולמי:

 גרוע.  רזה יות

 

 )מדברים ביחד(

 

 מאיה כץ:

 ברשותך, יוסי רצה גם להתייחס למה שיריב אומר.

 

 איריס אתגר:

אני חושבת שלא קיבלתי תשובה משביעת רצון. מה שאתה אומר זה שחברה לפיתוח הרצליה 

 היא לא במצב תזרימי טוב.

 

 גולן זריהן:

 היא צופה.

 

 איריס אתגר:

 או היא צופה לא להיות במצב תזרימי טוב.

 

 מאיה כץ:

, אני אסביר לך מה הסיבה. התקלה החלטה עירונית שאת רוב עבודות הביצוע של העירייה איריס

יעברו לביצוע של החברה הכלכלית. כתוצאה מהחלטה זאת התווספו עומסים מאוד גדולים 

בתחום התשתיות, בתחום הבינוי, הפיתוח, בהרבה מאוד תחומים שיוצרים עכשיו עומסים על 

מזה ששנה קודם לכן מכיוון שנכנס מנכ"ל חדש לחברה, החברה החברה הכלכלית. וכתוצאה 

עוברת תהליך אחר עכשיו מהשנים שהיא הייתה, אז עכשיו צריכים לעשות את כל ההתאמות כדי 

לתת לה את כל הכלים להצליח במשימות המרובות שהנהלת העיר נותנת לה. זאת הסיבה. 

 למדד.  לשאלתך, ההלוואה היא ללא ריבית, היא רק עם הצמדה

 

 איריס אתגר:

 האם יש חשש שהם לא יוכלו לעמוד בהחזרים?

 

 מאיה כץ:

 לא. זה לא צפוי.
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 )מדברים ביחד(

 

 איריס אתגר:

 אבל צריך לשאול מדוע יש פה איזה שהוא כשל.

 

 מאיה כץ:

 אז הסברתי לך. לא מדובר בכשל של התנהלות לא נכונה. מדובר בהעמסת פרויקטים. 

 

 יהודה בן עזרא:

חנו סגרנו בעירייה את המחלקה לבנייה ציבורית באגף הנדסה. כל נושא של הבניה הציבורית אנ

עובר דרך החברה לפיתוח. אנחנו צמצמנו כמעט לאפס את כל עבודות בניה ושיפוצים באגף תבל, 

 זה עובר לחברה. 

 

 מאיה כץ:

 גם הפרויקטים של תחבורה ותשתיות. 

 

 יהודה בן עזרא:

יערך מבחינה תקציבית לתזרים מזומנים. אנחנו סומכים על ההחלטה של ולכן הם צריכים לה

 הגזבר שכך נכון לבצע את זה.

 

 מאיה כץ:

 יוסי, יש לך מה להוסיף?

 

 יוסף לונדון:

לחדד את התשובה כחבר בדירקטוריון של החברה לפיתוח הרצליה, לחדד את התשובה של 

כתוצאה מחבות מס שיש לחברה  הגזבר לשאלתה של הגברת אתגר. ההלוואה הזאת נוצרת

 לפיתוח הרצליה. 

 

 גולן זריהן:

 לא רק. גם אבל לא רק. 

 

 יוסף לונדון:

 גם ובעיקר.

 

 מאיה כץ:

 מי בעד אישור הסכם ההלוואה בין העירייה לחברה לפיתוח ותיירות? פה אחד. 
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 הסדרת רחוב דב הוז – 2357י"ג. אישור המועצה לתוכנית הר/מק/

 מאיה כץ:

 הסדרת רחוב דב הוז.  2357מועצה לתוכנית הר/מק/אישור ה

 

 ד ענת בהרב:”עו

 אין קוורום.

 

 מאיה כץ:

 אפשר להתחיל להסביר?

 

 ד ענת בהרב:”עו

 בסדר.

 

 מאיה כץ:

הנה, הם נכנסים. מייק, אתה מסביר את הסעיף? בוא נשאל את זה אחרת. האם יש למישהו 

 אלות? שאלות לגבי התוכנית והסדרת הרחוב? יש למישהו ש

 

 ד ענת בהרב:”עו

רק רגע. הנושא מבחינת המועצה הוא לא התוכנית והסדרת הרחוב אלא העובדה שהתוכנית 

הזאת היא תוכנית איחוד וחלוקה. התוכנית עצמה אושרה בוועדה המקומית. אבל מאחר ויש לה 

חוות  פן של איחוד וחלוקה זה גם בתחום הקנייני אז היא מובאת לאישור מועצת העיר. יש פה

דעת שמאי שמצביעה על זה שהעירייה לא נפגעת כתוצאה מאיחוד וחלוקה. וזה מובא 

 לאישורכם. 

 

 מאיה כץ:

 שאלות?

 

 טובה רפאל:

 והתושבים גם לא נפגעים? 

 

 מאיה כץ:

 לפי חוות דעת שמאית, לא. מי בעד? פה אחד. 

 

 טובה רפאל:

 מטר? 14כל הפרוצדורה הזאת בשביל 

 

 ד ענת בהרב:”עו

 מה לעשות. אין
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 י"ד. וועדות

 מאיה כץ:

 סעיף הבא וועדות. 

 

 יהודה בן עזרא:

היו בקשות ... וועדת הנצחה. הנצחה לאישים, אנשים ניצולי שואה. ולכן הוחלט להקים וועדה 

שתבדוק ותחשוב איך עושים הנצחה מרכזית ורצינית לניצולי השואה. הוועדה היא בהרכב הבא: 

, יונה מרקוביץ, רות רזניק, מרדכי נאור, מאור זלצברג, וירון עולמי. טובה רפאל יו"ר, צבי וייס

 מי בעד? 

נושא של וועדת ביטחון אנחנו מורידים מסדר היום. בישיבת המועצה הבא אני אביא רשימה 

 מסודרת של וועדת הביטחון. 

 

 פישר יריב:

 אני ביקשתי נציג אופוזיציה.

 

 יהודה בן עזרא:

ת מסמך שמסביר למה אנחנו חייבים וגם בלי שאנחנו חייבים, אתה נציג נציג אופוזיציה וגם שלח

 אופוזיציה, תהיה חבר וועדת ביטחון. 

 

 ט"ו. המלצות וועדת סיוע בדיור

 מאיה כץ:

 המלצות וועדת סיוע בדיור.

 

 ירון עולמי:

 אני רק רוצה לציין שאנחנו מקפידים לא לציין את השמות של אנשים.

 

 טובה רפאל:

 פה תקלה. כן, קרתה

 

 ירון עולמי:

וכאן אתם רושמים את השם של הבן אדם ולאחל לו רפואה שלמה, אני לא אציין את שמו 

 לפרוטוקול. אני מציע למחוק את זה.

 

 טובה רפאל:

 קרתה פה תקלה.

 

 מאיה כץ:
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קודם כל אתה צודק. נעשתה פה ככל הנראה טעות. אנחנו נשאיר את הדפים האלה פה ונדאג 

 ס אותם בעירייה.שמישהו יגרו

 

 ירון עולמי:

 אתם מבינים את זה, נכון?

 

 טובה רפאל:

 כן, קרתה פה תקלה. 

 

 איריס אתגר:

 . 21.6ולא  21.7רגע, אם אנחנו מדברים על  טעויות אז גם בזימון לישיבת המועצה רשום 

 

 )מדברים ביחד(

 

 ט"ז. שונות

 יוסף לונדון:

שבחג השבועות בשכונת יד התשעה  17.6.2016ריך אני נחרדתי לקרוא במקומון קול הרצליה בתא

עשרות בני נוער הקיפו רכביהן של שתי תושבות השכונה, השליכו לעברן ביים, בקבוקים, אבנים, 

מקלות ושקיות שמולאו במים ובשתן. לפי הפרסום במקומות בכניסה ליד התשעה התקהלו 

תועדת. במקום נכחו גם חלק כחמישים ילדים ובני נוער שחלקם הגדול נטל חלק בתקיפה המ

מההורים שלא עשו מאומה למנוע את מעשה הנבלה. כאשר אחת המותקפות פנתה למשטרה, 

המשטרה ביקשה ממנה לצלם את התוקפים. כאשר האישה החלה לצלם את התוקפים הם פגעו 

בה והפילו אותה. צר לי על הנשים שעברו את החוויה הטראומטית הזאת. כאשר בימים אלה אנו 

דנים בנושא תוכנית פינוי בינוי ביד התשעה ראוי שנקדיש מאמץ חינוכי לבער את התופעה 

 25המתועבת ונפנה לגורמי האכיפה שיענישו בחומרה את הפורעים. אוסיף ואומר כי בתאריך 

מועצת העיר אישרה פה אחד את המלצות הוועדה לבחינת הצבת מצלמות אבחה  2014בנובמבר 

סבור שאם העירייה הייתה מיישמת את החלטת המועצה יתכן וניתן היה במרחב הציבורי. אני 

למנוע את האירוע המתועב הזה. ואם למרות הכול האירוע היה מתחולל ניתן היה להעמיד 

 לשיפוט מהיר את הפורעים. תודה. 

 

 )מדברים ביחד(

 

 מאיה כץ:

 את. אני חושבת שלכ חברי המועצה מצטרפים לקריאות הגינוי של הפעילות הז

 

 טובה רפאל:

 זה סתם אלימות לשמה. 
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 יהודה בן עזרא:

 זו הייתה אלימות לשמה. 

 

 )מדברים ביחד(

 

 יהודה בן עזרא:

קודם כל זה אכיפה מצד שני אנחנו גם עושים מתנ"ס שבוע לאחר מכן עשה פעילות חינוכית יחד 

נוער הונחתה  עם בני הנוער שנמצאים שם. אנחנו לקחנו את זה בחשבון ששנה הבאה מחלקת

והמתנ"ס, לפני, לכנס את בני הנוער, לכנס את המשפחות על מנת למנוע את המעשה הזוועתי הזה 

 שהתרחש. מי עוד רוצה לדבר חוץ מאלעד? 

 

 אלעד צדיקוב:

דבר ראשון, קיבלנו הזמנות לטקס ... ישר כוח. ביקשנו באותה ישיבת מועצה שהצבענו על זה, 

אותם אנשים. סתם כדי לדעת. אפשר לשלוח לנו. דבר נוסף זה שנקבל איזה שהוא תקציר על 

בקשה, אני אומר את זה לפרוטוקול שראש העיר יידע מה אני אומר. זה שהישגי אגף לחינוך 

בהרצליה מרקיעים שחקים שאפו מאוד גדול. אני הייתי שואף שתהיה גם התייחסות בסקירת 

די והתורני בכלל בעיר הרצליה. שיהיה גם בזה חינוך וכפועל יוצא מזה לנושא החינוך הדתי והחר

דף יעדים ומדדים. כמו שיודעים לתת יעדים ומדדים לחינוך כללי, פיסיקה, מתמטיקה, הכול טוב 

כמה הגיעו לישיבות, כמה הגיעו לסמינרים. זה לא מילה גסה.  –ויפה, יש גם יעדים בחינוך תורני 

 צליה. זה שייך לכל הציבור. אנחנו חלק מהציבור בהר

 

 עפרה בל:

ם על חינוך זה גם החינוך התורני. מה, מדברים לחוד על דתיים ולחוד על יאבל כשמדבר

 החילוניים? חינוך זה חינוך. 

 

 אלעד צדיקוב:

 אנחנו יכולים לדון בזה שעה, אבל זה לא דיון בכלל. 

 

 )מדברים ביחד(

 

 מאיה כץ:

 תנו לו דקת דיבור.

 

 אלעד צדיקוב:

שואף שהישגים, מציינים הישגים ציונים, אפשר גם לדבר על הישגים מעורבות  דבר נוסף הייתי

חברתית וכדומה, ונתינה לזולת דבר שהוא לא פחות חשוב מציונים במתמטיקה ופיסיקה. אני לא 

רוצה לפתוח את זה לדיון כדי לא לחרוג מגבולות הזמן. דבר אחרון לגבי נושא החוף הנפרד. החוף 

 ,הנפרד בעיר הרצליה
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 יהודה בן עזרא:

 רגע, דקה זה רק לנושא אחד. לא ליום לימודים ארוך.

 

 מאיה כץ:

 תן לו. הוא מספיק בדקה להגיד הרבה. תן לו.

 

 אלעד צדיקוב:

החוף הנפרד אני רוצה להגיד רק דבר אחד. חוק הפעלת חופי רחצה בישראל קובע לכל רשות 

לציבור החרדי בהרצליה. זה צריך להיות  מוניציפאלית צריך שיהיה לה חוף נפרד. זה לא טובה

חלק מהפעלת החופים. ולכן כשאתה אומר בוא תמצאו לנו דרך לתת מענה להולכי רגל. אם יעשו, 

 יעשו אבל זה לא חלק מזה. סיימתי.

 

 יהודה בן עזרא:

 אני מבקש לשלוח לכל חברי המועצה את הדפים של יקיר העיר. תודה רבה. יקיר העיר, 

 

 ליאת תימור:

אני רוצה להגיד שהישיבה הזאת מבטאת את הצורך לקיים משהו שדיברנו עליו בעבר והוא לא 

מתקיים, המכונה ישיבות קואליציה. מה שקרה כאן היום מבטא באופן מאוד בולט את זה 

שלאנשים יש צורך להגיב על דברים, על החלטות ולהיות שותפים באופן שהוא יותר מאצבע של 

 חלק בשיח הזה. היום ראינו את זה בצורה מאוד בולטת.  כן או לא. אלא לקחת

 

 מאיה כץ:

ליאת, אני חושבת שאת צודקת מאה אחוז ואנחנו נשתדל לתאם מול יומן של ראש העיר לפחות 

 פעם בחודש ישיבת קואליציה.

 

 ליאת תימור:

 לא צריך להגזים.

 

 מאיה כץ:

 אז פעם בחודשיים? בסדר גמור. 

 

 ירון עולמי:

 ומן.זה לא יא

 

 יהודה בן עזרא:

 אתה רוצה לדבר? אתה מדבר. 
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 )מדברים ביחד(

 

 ירון עולמי:

אין יותר תקנים ואין יותר חוקים לישיבות מועצה. הכול נפתח. קיץ שעבר פנו מספר תושבים 

למר יהודה בן עזרא המנכ"ל בקשר לשבילי הליכה, עשינו סיור בחוף אני יחד איתו. ואין 

 ר. עשו בדיקה מכל הכיוונים אין אפשרות. אפשרות. אי אפשר לעבו

 

 )מדברים ביחד(

 

 סיימנו? הישיבה נעולה.  יהודה בן עזרא:

 

  -הישיבה נעולה  -

 


