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 1 הרצליה עיריית 
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 1 . 2016אשרור ההקצבה למועצה הדתית כפי שאושרה במסגרת אישור תקציב  .ז

 2 תכנית האב לגיל השלישי  .ח

 3 2017מיכות לשנת תבחינים לחלוקת ת .ט

 4 דו"ח פעולות העירייה .י

 5אישור תיקון חוק עזר להרצליה )הסדרת מקומות רחצה( ותיקון  צו העיריות )עבירות  .יא

 6 קנס(.

 7 המלצות הועדה להעסקה נוספת .יב

 8 סלילת רחובות .יג

 9 פגרה .יד

 10 ועדות  -תוספת לסדר היום .טו

 11 שונות .טז

 12 

 13 פרוטוקול

 14 א.אישור פרוטוקול

 15 

 16  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 17 לכולם, אני שמח לפתוח את ישיבת ההמועצה ערב טוב 

 18 

 19  ו ניסימוב: 'ג

 20 . יש תיקון אחד לפרוטוקול.40, המועצה מתבקשת לאשר את פרוטוקול מועצה אישור פרוטוקול

 21חלה  ,תוכניות שיווק והפרדת פסולת של היחידה לאיכות הסביבה ,1922בתב"ר דיון הבמסגרת 

 22חנו ייחסנו את זה בטעות למשה ועקנין. אני רוצה הדובר היה משה ביטון, אנ .טעות בשם הדובר

 23 להודות למר לונדון שהעיר את תשומת לבנו. 

 24 

 25 ב. עדכון ראש העיר

 26 

 27  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 28המשפחות שזכו בהגרלה  68י רוצה להתחיל בעדכון על דיור בר השגה. אני רוצה לברך את נא

 29יחידות הדיור כאשר האכלוס מתוכנן  272מתוך לדיור להשכרה לטווח ארוך במתחם גליל ים, זה 

 30הנחה מתעריף השכירות והם  20%-לחודש נובמבר, דצמבר. נציין שתושבי הרצליה זכאים ל

 31 ישלמו מחיר מופחת משמעותי.

 32עיריית הרצליה תמשיך לסייע למאמץ הלאומי בהגדלת היצע הדיור לדור ההמשך. היום אישרנו 

 33. נתנו מתן תוקף לשתי תוכניות והדירות יהיו מיועדות יחידות דיור להשכרה בהרצליה 80-כ

 34יחידות דיור לסטודנטים תושבי הרצליה  110למשפחות תושבי הרצליה בלבד. בדרך אישור לעוד 

 35 בווייצמן. נהעל בסיס קופת החולים היש

 36יחידות  1462כמובן הבשורה הגדולה שתגיע בעוד מספר ימים, פרסום המכרז למחיר משתכן של 

 37דליף נתונים שההנחה כבר התחילו לה םלתושבי הרצליה. מי שקורא עיתוני 20%תוכם דיור שמ

 38 תהייה משמעותית בין שמונה מאות אלף למיליון שקלים. זה עדיין יקר בהשוואה אבל עדיין זול.
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 1 

 2 :ירון עולמי

 3 אלף. 800כתוב 

 4 

 5  מאיה כץ: 

 6 זה ארבעה חדרים אבל זה עוד לא מחיר סופי, זה לפני הנחת קבלן. 

 7 

 8  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 9מיליון שקלים. אנחנו כאמור נמשיך  2.8-כדי לתת השוואה הקבלן ממול מוכר דירות החל מ

 10 ונסייע למאמץ הלאומי.

 11)במענה( אנחנו מדברים על דירות קטנות, סטודיו לסטודנט, חדר אחד. אלה פרוייקטים שונים. 

 12זה המקום שמותאם  .לחת משלו, מטבחון קטןסטודנט אחרי צבא שרוצה ללמוד, יש לו חדר, מק

 13 להם זה לא מיועד למשפחות עם ילדים.

 14 

 15  מאיה כץ: 

 16 הכוונה היא מעונות סטודנטים.

 17 

 18  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 19מי שמכיר את מבנה קופת החולים שנמצא שם כפיל לבן כבר עשרות שנים. אין שום סיבה לא 

 20 המקום הזה.  למנף את

 21רק, בגן בן שפר, במרינה, בבית קינן ובמוזיאון זוכים להצלחה רבה. זה במילה אירועי הקיץ בפא

 22אחת חגיגה. השיא היה ביום חמישי האחרון בקונצרט הגדול בהשתתפות אלפי תושבים. בפארק 

 23הופיעה שרית חדד, זמרות אופרה, תזמורת סימפוניה ירושלים, המאסטרו גיל שוחט, זיקוקי 

 24 דינור, באמת חגיגה. 

 25וצה להודות לכל העושים במלאכה, במיוחד למנכ"ל העירייה שכל שנה מפתיע אותנו מחדש. אני ר

 26אני שמח שגם האירועים בבית קינן, שוב אותו מבנה בז'בוטינסקי, נתן אלתרמן זוכה להצלחה. 

 27 תושבים. 400-רק בהרצאה האחרונה של שבתאי שביט הגיע למעלה מ

 28 

 29  ירון עולמי:  

 30 ליעקב פרי. 400 אגב למחר נרשמו גם כמעט

 31 

 32  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 33אנחנו נמשיך במגמה הזו ושוב להודות לכולם. אני רוצה לציין שכל מה שנעשה בפארק, בבן שפר, 

 34במרינה, זה לא מפיקים עצמאיים הכל בכוחות מקומיים עירוניים. אנחנו חוסכים מאות אלפי 

 35אנחנו עושים את זה בכוחות שלנו, אם זה  קחו מיליון שקלים ותתחילו לעבוד.שקלים. אמרתי 

 36. תכל אגפי העירייה מסייעים למאמץ וכאמור חוסכים מאד משמעותי ,בביטחון, בהפקות, בתב"ל

 37 לו.ששוב תודה למנכ"ל ולצוות 

 38הוצאת היתרי בנייה. עיריית הרצליה, אגף מהנדס העיר מוביל בארץ בהוצאת היתרי בנייה 

 39 ייעילות והטיפול המקצועי והמיטבברשויות אחרות. גם בהשוואה לשנים עברו ובהשוואה ל
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 1על כך העירייה זכתה במענק בתמריץ של כחמישה מיליון  .תושבי הרצליה שמבקשים היתריםל

 2כסף יגיע בעוד חודשיים. הכסף , השקלים. אני קיבלתי את המסמך ביום חמישי ואמרתי נהדר

 3זה באמת המקום להודות למהנדס  הגיע בסוף השבוע. עם משלוח המכתב קיבלנו את המענק.

 4העיר מייק סקה, לוועדה לתכנון ובנייה, למנהלים ולעובדים באגף ההנדסה על ההישגים היפים. 

 5 צמודים למטרה לתת שירות מיטבי לתושבים כל תחומי העשייה. התמשיכו כך ואנחנו נהי

 6באולימפיאדה. נושא אחרון, אני רוצה לאחל הצלחה לשתי ספורטאיות שלנו שיוצאות לתחרות 

 7מעיין דוידוביץ, היא מתאמנת בפועל תל אביב אבל היא תושבת הרצליה. קראתי לה וברכתי 

 8אותה על כך. גילי כהן, שמתאמנת בבני הרצליה, מכבי הרצליה כבר מגיל שש, אצל דורון כץ וגם 

 9 לשתיהן הצלחה. אני מקווה שגם יביאו את המדליה. להיא יוצאת עם המשלחת. שוב אני מאח

 10 

 11 ג. עדכון מנכ"ל

 12 

 13  יהודה בן עזרא:  

 14כמה נושאים, יחידת הדוברות ...אירועים בתוכם הפקת דיווח ותקשור, אות יקיר העיר הרצליה 

 15 שהיה מאד מכובד ומרגש. 

 16מגיעות תודות לצוות של לשכת הדובר שארגנו. אירוע חגיגי לפתיחת מועדון ייחודי לעדה 

 17 התשעה, שיפצנו באמת הרבה לתפארת.  האתיופית לאחר שיפוץ והתאמה, פה ...יד

 18אגף תב"ל סיום שיפוצים מתוכננים במוסדות החינוך לקראת שנת הלימודים. את הפירוט כבר 

 19אגף נתתי בישיבה הקודמת. תוך כדי תנועה יש בקשות נוספות בתיכון היובל, בית הספר הנדיב. 

 20כול הפיס. שם יש מזגנים תב"ל התקין צ'ילרים להתייעלות אנרגטית באולם ספורט היובל באש

 21שעובדים שעות נוספות ותהייה התייעלות אחרי החלפת הצ'ילרים. נערכים לבקורת חירום 

 22 מל"ח.

 23אגף הביטחון, הפיקוח והסדר הציבורי, קודם כל עשינו מבצע גדול מאד עם מערכת תקשוב 

 24סדר ברחוב עם פליירים שחילקנו. אנחנו החלטנו לעשות ועשינו  ,מחנות לחנות ,ויחסי ציבור

 25סוקולוב ובן גוריון במרכז העיר. בנוסף האגף עוסק באכיפה משמעותית מאז תחילת החופש 

 26הגדול, יחידות השיטור העירוני הגבירו נוכחות באמצעות אופנועים וניידות נוספות. הוספנו עוד 

 27ום. אנו נתוני חצי ראשון של חודש יוני מצביעים על הצלחה בתח מכוניות ייעודיות לצורך העניין.

 28בקריאות המוקד העירוני והמשטרתי. זה רק מראה שיש נוכחות  50%חווים ירידה של מעל 

 29 מסיבית משמעותית של השיטור העירוני. 

 30צריכים לראות  םאת  .כפי שראש העיר ציין האגף הזה של השיטור העירוני טיפל בכל האירועים

 31לפים איש נכנסים בסדר את האירועים שמתקיימים בקיץ. במוצאי שבת למעלה מחמשת א

 32 הפיקוח והשיטור העירוני החוצה.  מופתי, יושבים בסדר מופתי ואחר כך יוצאים בעזרת

 33באגף תקשוב מערכות מידע, ממשק הנדסה גבייה, פיתוח ממשק שמייעל את תהליך הטיפול 

 34 שילמו 150-מ באגרות בנייה והיטלי השבחה. יש בכך שיפור השירות לתושב ועד עכשיו למעלה

 35ממשק. זה מייעל, עושה סדר בעבודה, זה מקל על התורים ועל הלחץ. הוספנו שכבת גינות ב

 36, מפה שמוטמעת באתר העירוני. יש עוד כמה אפליקציות שנעביר במכתב GIS-כלבים בעיר ב

 37 מסודר על כל הפעילות של אגף תקשוב.

 38רות שהאגף יצר אגף הרווחה, בעיקר עסק בתעסוקת קיץ לנערים ונערות שאם הם לא היו במסג
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 1 הייתה קטנה יותר. 50%-עבורם אז אני מניחה שהירידה בשיטור העירוני ב

 2 סדר במרחב הציבורי.מביא לזה רק מראה ששילוב עבודה נכון בין אגפי העירייה 

 3אגף שאיפ"ה בשבוע הבא יסתיים מבצע הכי נקי בנווה עמל. כמו שראש העיר הבטיח מעל במה 

 4וחצי השכונה תהייה נקייה. אכן השכונה נקייה, הפעילות עדיין עם התושבים שתוך חודש חודש 

 5נמשכת ובשבוע הבא מסתיימת. בהמשך נעבור למקומות אחרים, למערב העיר, לתיקון מפגעים, 

 6העצמת ניקיון ביחוד במרחב הציבורי. ממשיכים בשטיפת פחים והחלפת פחים ישנים לחדשים. 

 7האגף השתתף זו שנה שלישית בתחרות עיר יפה התושבים מקבלים את זה בצורה מאד חיובית. 

 8וישראל יפה. הגיעו ארבעה שופטים והאזינו לדברי ראש העיר, למנהל האגף, סמנכ"ל העירייה 

 9 , ועשו סיור בעיר. וונציג

 10ראש העיר ציין כבר את קבלת המענק בסכום של חמישה מיליון שקלים. אני רק רוצה לתת את 

 11לעומת  2015בנייה לשנת  יר את האוזן, היתרף. על מנת לסבור גידול פעילות האגהמספרים לא

 12 את מה שקיבלנו. נוגידול במתן היתרי בנייה. לא בכדי קיבל 250%, 2014

 13אגף החינוך עסוק בהיערכות לפתיחת שנת הלימודים. רציתי לתת מחמאה לסגנית ראש העיר 

 14את שנת הלימודים. אני הממונה על החינוך מלווה את הצוות המקצועי של אגף החינוך להכין 

 15 מאמין שנוכל לפתוח את שנת הלימודים בצורה מסודרת.

 16ממשיך לעשות פלאים בכל מה שקשור באירועי קיץ, ראש העיר כבר התייחס לזה.  סו"נאגף ת

 17 אתם באמת מוזמנים לבוא, לראות, להתרשם, אלה פעילויות ברמה מאד גבוהה. תודה רבה.

 18 

 19 ד. תב"רים

 20 

 21  ו ניסימוב:  'ג

 22  של אגף ההנדסה. 2200תכנון מתחם הר'  ,1100 פרוי מימון תב"ר מסשינ

 23 

 24  יוסף לונדון:  

 25אני אצביע בעד אבל לפני כן ברשותכם הערה כללית בנושא התב"רים. בכל ישיבה של ועדת  

 26כספים ולאחר מכן בישיבה של מועצת העיר אנו מתבקשים לאשר תב"רים במיליוני שקלים. יש 

 27 עיקריים לתב"רים., קרן עבודות פיתוח וקרן עודפי תקציב.  שני מקורות תקציביים

 28למיטב ידיעתי אין היום כפל בקרן עודפי תקציב ולמרות זאת אנו נאשר כפי הנראה בישיבה 

 29ום מצטבר של מיליוני שקלים כשהמקור התקציבי שלו הוא קרן עודפי כהזאת תב"רים בס

 30של תב"ר אותם  םוביצוע ותב"רים שאושרתקציב. הנס הפיננסי הזה מתאפשר על ידי הקפאה של 

 31השכל הישר מחייב שוועדת הכספים וחברי , רוצים לקדם. לדעתי, גם אם החוק אינו מחייב זאת

 32מועצת העיר יקבלו דיווח אילו תב"רים הוקפאו ואילו מקודמים על חשבון התב"רים שהוקפאו. 

 33צוע תב"רים. אינני מצפה שנתבקש גם לאשר דחייה של ביאם אנו נדרשים לאשר תב"רים ראוי 

 34 לתשובה מיידית כרגע. אני רק מבקש שהנושא יבחן על ידי הנהלת העיר.

 35 

 36  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 37יש לנו גזברות גדולה שעורכת מעקב אחרי התוכניות הכספיות ואנחנו עובדים בצמוד עם 

 38ה כיסוי. לכן יש לנו הגזברות ועם אנשי המקצוע שלו. יוסי, בוא נאמר, אין הוצאה שאין עלי

 39 מעקב ואנחנו בוחנים את הכל.
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  1 

 2  יוסף לונדון:  

 3מדבריי הטלת ספק במקצועיות של הגזבר  האדוני ראש העיר אני לא מטיל ספק לרגע ולא נשמע

 4תב"רים ואנחנו יודעים שבקרן עודפי  רואגף הכספים. אני רק אומר שאם אנחנו נדרשים לאש

 5שקלים ון ימשישה מיל תב"רים בסכום של למעלה ים לאשרתקציב אין אגורה. אם אנחנו נדרש

 6שמקורם בקרן עודפי תקציב. אני חושב שאם אני נדרש לאשר תב"ר אני אמור גם לקבל דיווח, 

 7 אני חושב גם לאשר איזה תב"רים הוצאו כדי לקבל תב"רים.

 8 

 9  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 10יה. אתה יכול לראות בדיוק את כל התנועות אתה יכול לקבל דיווח בכל זמן נתון, אין שום בע

 11הכספיות. אנחנו מאשרים, זה לא בהכרח שזה יוצא מחר בבוקר, גם אם זה מקרן הון עודפי 

 12תקציב. יהיה כסף, יעשו, אין כסף לא יעשו. כן אנחנו חייבים לאשר את זה ברמה העקרונית. 

 13ריך שיהיה לזה כיסוי במזומן. אנחנו מאשרים סלים פה אבל אני אומר שוב כשזה מגיע לביצוע צ

 14אין כיסוי כספי מזומן זה לא נעשה. אבל כן אנחנו יוצרים פול של משימות וכשיש את הכסף 

 15 אנחנו יוצאים לדרך.

 16 

 17  ו ניסימוב:  'ג

 18 מי בעד? פה אחד. מספר 1100שינוי תב"ר 

 19בעד? פה  . מיאגף הנדסהשל רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה  ,1602 פרשינוי מימון תב"ר מס

 20 אחד. 

 21  , מי בעד? פה אחד.מערכת בקרת רמזורים ,1744 פרתוספת תב"ר מס

 22, טיפול תביעות בנושאי היטלי פיתוח וסוגיות תכנון  בגין ר טרחהשכ ,1351 פרתוספת תב"ר מס

 23 מי בעד? פה אחד.

 24, ההחברה לפיתוח הרצלי, על ידי חדשים הרצליה ב'י ילדים גנ 3בניית  ,1894 פרספת תב"ר מסתו

 25 מי בעד? פה אחד.

 26 

 27  אלעד צדיקוב:  

 28 יש לי שאלה, למה התקציב שלהם בעצם הוכפל? 

 29 

 30  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 31גני ילדים ומדובר באומדן ראשוני. אנחנו נפתח את המעטפות, נראה מה  3מדובר בהקמה של 

 32 ה.האומדן הכספי, מה הקבלן/ זכיין  נתן. אם יהיו עודפים הם יחזרו חזרה לקופ

 33 

 34  אלעד צדיקוב:  

 35 ...שהאומדן..?

 36 

 37  גולן זריהן: 

 38אנחנו בודקים את האומדן הזה. החברה בודקת וככל שיסתבר שיש שם, זה לא שיש שם הוצאה  

 39מיותרת. יכול להיות שלקחו טווח בטחון בעלויות. ככל שזה יקרה יפחיתו את זה. התקצוב על 
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 1 פניו באמת נראה גבוה מדי אבל נבדוק את זה.

 2 

 3  ד צדיקוב:  אלע

 4 ?גני ילדים נבנים באיזה שהם סטנדרטים בכל השכונות בצורה שווה

 5 

 6  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 7הפעם לא. הפעם אנחנו עושים גן ילדים אחר לגמרי, עושים לו שתי קומות. אנחנו לא יודעים מה 

 8רקע וגן ילדים העלויות שלו ולכן נתנו מקדם בטחון כדי לנצל שטח, עשינו שני גני ילדים בק

 9 קומה שנייה. בואו נראה את תוצאות המכרז. אם זה יעלה פחות הכסף חוזר לקופה הציבורית.ב

 10 

 11 :פרישקולניקאיה 

 12 אנחנו גם בונים שני גנים חדשים ושלישי קומה שנייה ביד התשעה.

 13 

 14  אלעד צדיקוב:  

 15 בסטנדרט כמו בתקציב?

 16 

 17  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 18 רה פותחת מעטפות. מה שיצא.אני אומר שוב, החב

 19 

 20  יהודה בן עזרא:  

 21 אתה מדבר על רמת גימור? ... ברמת גימור נמוכה יותר. כולם מקבלים אותה רמת גימור. 

 22 

 23  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 24 אותה רמת גימור חד משמעית, שום דבר ללא תוספת.

 25 

 26  טובה רפאל: 

 27 )מדברים ביחד( יש פה גם שווי כשעולים לקומה שנייה כל המבנה.

 28 

 29  ו ניסימוב:  'ג

 30 , מי בעד? פה אחד.החברה לפיתוח הרצליה  ,בית הגמלאי ,1616 פרתוספת תב"ר מס

 31 .החברה לפיתוח הרצליה ,שיפוץ מבנה למרכז תרבות לצעירים ,1927 פרתב"ר חדש מס

  32 

 33  ירון עולמי:  

 34ה הזה שייך לעירית לשאול, אני פעם ראשונה נתקל בזה, אני לא כל כך הבנתי. המבנ ציתיר

 35 הרצליה ועד עכשיו השכרנו את הנכס?

 36 

 37  מאיה כץ: 

 38 כן. 

 39 
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 1  יהודה בן עזרא:  

 2אני אענה לך כוותיק בעירייה. המבנה של היכל בעיר והמבנה של הגלריה אלה מבנים שהוחכרו 

 3כל הרכוש עובר  2017למשק ראשונים. על המבנים האלה אנחנו משלמים שכר דירה. בנובמבר 

 4א נשלם עליו שכר דירה. המבנה של הספרייה עדיין היה שייך למשק ראשונים, אנחנו עלינו, ל

 5לקחנו את המקום לפני הזמן בשכירות  .נצלנו הזדמנות כשידענו שיש שם קשיים עם בית הקפה

 6רק לכמה חודשים  כי הגזברות במשא ומתן שניהלה לקחה כמה חודשים שלא נשלם שכר דירה 

 7המקום ביוזמה של הנהלת היכל בעיר עומדים להפוך למרכז תרבות כדי להציל את המקום. את 

 8אנחנו בימים אלה יושבים על תוכנית פעילות של בוקר וערב. זה יהיה לא פחות  .פלוס 21לגילאי 

 9 מוצלח ואם לא יותר מההצלחה האדירה של היכל בעיר. 

 10 

 11  ירון עולמי:  

 12 בזמנו השקענו המון כסף בשיפוץ של המרפסת.

 13 

 14   מאיה כץ:

 15 זה חלל משלים להיכל בעיר.

 16 

 17  ירון עולמי: 

 18 אני שואל ההיפך, אני לא רוצה שתהייה תחרות.

 19 

 20  מאיה כץ: 

 21 לא תהייה תחרות, הכל נעשה בשיתוף פעולה ביחד. 

 22 

 23  יהודה בן עזרא:  

 24 יש צוות שיושב על זה. 

  25 

 26  ירון עולמי: 

 27 אני קראתי כאן מה אמור להיות.  

 28 

 29  יהודה בן עזרא:  

 30יושבים הכל בעיר, המרפסת, המחלקה לצעירים, סטודנטים ובונים תוכנית עבודה.  יש צוות

 31תוכנית של בוקר וערב, ליין של פעילויות ומופעים במשך הערב. זה עוד בגיבוש כשתהייה לנו 

 32 התוכנית הסופית נבקש אישור מראש העיר ונבוא להציג את זה כאן.

 33 

 34  מאיה כץ: 

 35 נרקמת תוכנית יפיפייה.

  36 

 37  ולמי: ירון ע

 38 חבל שלא שותפנו אבל מצויין.

 39 
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 1  יהודה בן עזרא:  

 2 את מי לא שיתפנו?

  3 

 4  ירון עולמי: 

 5 אתה מביא סכום כסף לאישור הדבר הזה. 

 6 

 7  יהודה בן עזרא:  

 8למה אני צריך לשתף אותך? יש בעלי תפקידים, יש מחזיקת תיק תרבות שלא נמצאת פה, היא 

 9 שותפה. 

 10 אית על תיק הצעירים. באמת אי אפשר כל דבר.יש ממלאת מקום ראש העיר שאחר

  11 

 12  ירון עולמי: 

 13 זה לא כל דבר, זה דבר מאד חשוב.

 14 

 15  יהודה בן עזרא:  

 16 אתה רוצה שאני אגיד לך בסדר, אני אשתף אותך? אני אשתף אותך.  

 17 

 18  ו ניסימוב:  'ג

 19 מי בעד? פה אחד. 1927 מספר תב"ר

 20 ב, מי בעד? פה אחד.שיפוץ מוסדות עמותת הל ,1929תב"ר חדש מספר 

 21 . מי בעד? פה אחד.השלמת מבנה עירייה חדש, 1312 פרשינוי מימון תב"ר מס

 22 

 23  אבי ברדה: 

 24 מתי עוברים למבנה החדש?

 25 

 26  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 27 נובמבר, דצמבר. הקבלן עומד בלוח הזמנים.

 28 

 29  יהודה בן עזרא:  

 30 בפנים.  אנחנו 2016ראש העיר הודיע כבר לפני שנה שבדצמבר 

 31 

 32  ו ניסימוב:  'ג

 33 , אגף תב"ל? פה אחד. 2015ם מוסדות חינוך תוספות ושיפוצי ,1770 פרתוספת תב"ר מס

 34 ? פה אחד. מב"םבית ספר רהתאמת מבנים כיתות לימוד ב ,1926פר מימון תב"ר מס שינוי

 35 אחד.  , מי בעד? פה זהערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע" ,1767 פרתב"ר מסושינוי שם תוספת 

 36 

 37  דובר: 

 38 זה פתיחת תשע"ז?
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 1 

 2  יהודה בן עזרא:  

 3 כן. כל זה עבודה מאומצת שבספטמבר נפתח את בתי הספר עם כל התוספות האלה. 

 4 

 5  ו ניסימוב:  'ג

 6 "ל, מי בעד? פה אחד. אגף תב  ,שיפוץ מעבדות מרכז מהות קולנוע ,1889 פרתוספת תב"ר מס

 7 תב"ל? פה אחד. ףאג ,יבה צעירה ברנדיסשיפוץ וחנייה חט ,1851 פרפת תב"ר מסתוס

 8במסגרת שיפוצי הקיץ  רכישת מכשירים לייבוש ידיים בבתי הספר, 1931 פרב"ר חדש מסת

 9  , מי בעד? פה אחד. והערכות לשנת הלימודים, זה אגף תב"ל

 10 . מי בעד? פה אחד.אגף בטחון, מערכת התראה לרעידת אדמה ,1857 פרוספת תב"ר מסת

 11 , מי בעד? פה אחד. הנגשת כיתות ליקויי שמיעה , 1828 פרמס שינוי מימון תב"ר

 12. חדשים חינוך רגיל, חינוך מיוחד וכיתות תקשורת י ילדיםהצטיידות גנ 1930 פרתב"ר חדש מס

 13 פה אחד. 

 14. מי בעד? פה איכות הסביבהשל הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך , 1598פר תוספת תב"ר מס

 15 אחד. 

 16 .רותים בחופי הרחצהיפוץ ושדרוג הששי  ,1928 פרתב"ר חדש מס

 17 

 18  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 19 זה בהשתתפות משרד הפנים, פה אחד. 

 20 

 21  ו ניסימוב:  'ג

 22החוף החדש. מי בעד? , זה פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" ,1923 פרשינוי מימון תב"ר חדש מס

 23 .פה אחד

 24 

 25  ירון עולמי: 

 26 מה קורה שם עם חנייה? 

 27 

 28  ר: "יו -ש העירמשה פדלון, רא

 29 היא תיפתח בקרב.

 30 

 31  ירון עולמי: 

 32 היא נפתחה, נסגרה.  

 33 

 34  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 35 אתה מדבר על המרינה?

 36 

 37  דובר: 

 38 היא נפתח הפעמיים במסגרת אירוע שלנו שידענו שתהיה תנועה מאד ערה...

 39 
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 1  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 2 ווה. זה יפתח בקרוב, בתחילת אוגוסט אני מק

 3 

 4  ירון עולמי: 

 5 זה היה כבר מוכן ופתאום שוב נסגר.

 6 

 7  דובר: 

 8שלוש זה  ,הייתה דרישה של משרד הבריאות שמבקש שינוי תשתיות. כנראה שתוך שבועיים

 9 ייגמר. אני לא רוצה להגיד לך תוך שבוע אולי נקבל הפתעה חדשה.

 10 

 11  ו ניסימוב:  'ג

 12 מי בעד? פה אחד.

 13, הצטיידות כלל המעבדות הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים, 1860 פרתב"ר מס עדכון שם

 14 בתיכון ראשונים. אני מניח שכולם בעד.

 15 

 16  ירון עולמי: 

 17 לפני רגע זה של הקולנוע היה בראשונים.

 18 

 19  ו ניסימוב:  'ג

 20 זה מעבדות כימיה ופיסיקה. 

 21 , החברה לפיתוח הרצליה, מי בעד? פה אחד.כצנלסון פיתוח ,1238 תוספת תב"ר מספר

 22 ? פה אחד.תכנון מעונות הסטודנטים ,1751 פרספת תב"ר מסות

 23 ? פה אחד.פיתוח גן לאומי אפולניה  ,1932 פרב"ר חדש מסת

 24והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות  2016לא נוצלו בשנת או  תב"רים שהסתיימו 2סגירת 

 25 שקלים? פה אחד. 33,677בסכום של 

 26 

 27 -יים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים(  הצעת שינו -  2016התקציב הרגיל לשנת ה. 

 28 . 'ז –שינויים 

 29 

 30  ו ניסימוב:  'ג

 31 הועבר לעיונכם.החומר 

 32 

 33  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 34 יש שאלות לדו"ח הגזברות? מי בעד? פה אחד. 

 35 

 36 . 31.03.2016שהסתיים ביום  2016חות כספיים לרבעון הראשון של שנת "דוו. 

 37 

 38  ו ניסימוב:  'ג

 39 רו לעיונכם המוקדם, לא צריך להצביע, זה לעיון בלבד.בהדוחות הוע
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  1 

 2  ירון עולמי: 

 3 צריך להגיד כל הכבוד על הדוחות והביצועים הכספיים של הגזבר, העירייה. 

 4 

 5 . 2016אשרור ההקצבה למועצה הדתית כפי שאושרה במסגרת אישור תקציב ז. 

 6 

 7  ו ניסימוב:  'ג

 8 הועבר לעיונכם המוקדם.

 9 

 10  ף לונדון:  יוס

 11לגבי תקציב המועצה הדתית. כאשר תקציב המועצה הדתית עלה לדיון בוועדת הכספים הייתי 

 12הדובר הראשון והייתי הראשון שאמרתי שלמרות שהמדינה קיצצה את תקציב המועצה הדתית 

 13אני ממליץ לא לקצץ בתקציב של העירייה המיועד למועצה הדתית. אמרתי זאת אז ואני אומר 

 14 היום. זאת גם 

 15יחד עם זאת צר לי מאד שהרב דוד אורדן שכנראה מקבל משכורת מהמועצה הדתית דהיינו, 

 16מכספי התושבים בהרצליה, מצא לנכון להזדהות עם דברי הבלע של הרב יגאל לווינשטיין שכינה 

 17אין מקום 'את ההומוסקסואלים בכינוי סוטים. בגילוי הדעת עליו חתום הרב דוד אורדן נאמר, 

 18יטימציה לתופעות והתנהגויות הבאות המעלות על נס אורח חיים המנוגד למוסר לתת לג

 19. שימו לב, יש היום עדיין אנשים הסבורים שלהיות הומו פרושו להיות לא מוסרי. אם 'האנושי

 20ההומוסקסואלים הינם סוטים אזי גם הג'ינג'ים, הגבוהים, הנמוכים, ובעלי כל תכונה אנושית 

 21ומוסקסואליות אינה קיימת רק בחברה החופשית. יש לא מעט כלשהי, הינם סוטים. הה

 22 הומוסקסואלים גם בחברה הדתית. )מתפרצים לדבריו(

 23 

 24  דובר: 

 25 עד כמה שאני יודע הרב אורדן לא במועצה הדתית.

 26 

 27  יוסף לונדון:  

 28 הוא מקבל משכורת מהמועצה הדתית. אילו הוא לא היה מקבל משכורת לא הייתי.

 29 

 30  דובר: 

 31 ח לפופוליזם....מחפש פת

 32 

 33  מאיה כץ: 

 34עובד בעבודה ציבורית ומקבל משכורת שהוא לא מחפש פתח לפופוליזם. הוא אומר שאדם 

 35 מכספי ציבור לא יכול להתבטא באופן כזה. יוסי, הצדק איתך, אני מסכימה איתך לגמרי.

 36 

 37  יהודה בן עזרא:  

 38רב אורדן שמקבל משכורת שה נדוןדתית, אומר לוהאתה לא צודק. דובר על התקציב של המועצה 

 39 מהמועצה הדתית לא יכול להגיד את הדברים האלה. )ויכוח(
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 1אתה רוצה תשיב לו  ?צדיקוב כשאתה מדבר אנחנו מקשיבים. למה שלא תקשיב לובל: עופרה

 2 אחרי שהוא יסיים.

 3 

 4  טובה רפאל: 

 5 אנחנו מבינים את הטקטיקה להפריע לו לדבר. אתה תדבר אחר כך לא נפריע לך.

 6 

 7  צדיקוב:   אלעד

 8 טובה את חושבת שאני כל כך מתוחכם?

 9 

 10  טובה רפאל: 

 11 כן, תן לו לסיים. 

 12 

 13  יוסף לונדון:  

 14הרב יעקב מידן ראש ישיבת הר עציון, רב אורתודוכסי למי שלא יודע, אמר, החד מיניים הם 

 15 נות החד מיניים גרמה להם עלבוןגקבוצה שאנשיה לא נמצאים בה מתוך בחירה. אמירה גורפת ב

 16וסבל לא מוצדקים ככלל. חלקם אנשים צדיקים שבנוסף לכל ההתמודדויות בעולמנו יש להם 

 17התמודדות נוספת שאינה קלה כלל ועיקר. כאשר אנחנו נותנים לנציגי הכוללים בהרצליה גישה 

 18אילו ערכים מנחים נציגים אלה ועלינו להחליט האם אלו למערכת החינוך החופשית עלינו לדעת 

 19ערכים שאנו רוצים להנחיל לילדים שלנו. אני אצביע בעד אי הקטנה של תקציב המועצה הדתית 

 20אך בד בבד אני קורא להורים ולמנהלים בחינוך החופשי לא לתת דריסת רגל במערכת החינוך 

 21 למי שמפיץ דעות חשוכות.

 22 

 23  אלעד צדיקוב:  

 24 קשר בין זה... )מדברים ביחד(מה ה

 25 

 26  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 27אמר החבר את דברו, זכותו להגיד, אנחנו מדינה דמוקרטית. אני רק רוצה לבוא ולומר. )מדברים 

 28 ביחד(

 29. ואני מבקש בואו נכבד 2בהרצליה יש שוויון אנחנו מכבדים את השונה. אני עליתי לשידור בערוץ 

 30 את השונה.

 31 

 32  י: ירון עולמ

 33 אבל הוא לא כיבד את הרב אורדן. 

 34 

 35  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 36 הרב אורדן אמר משהו מסויים, לא מקובל.

 37 

 38  ירון עולמי: 

 39.. הוא מחתן זוגות בחינם כאלה שאי אפשר לחתן אותם גם אורתודוכסים. אין לך מושג מה הרב 
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 1 הזה עושה בעיר הרצליה וכמה הוא סובלני.

2 



 עיריית הרצליה

 26/7/16מיום:  41ישיבת מועצה מן המניין מספר 

 

 15 

 1  ר: "יו -עירמשה פדלון, ראש ה

 2 אנחנו נקרא לרב אורדן ונבקש שייתן הסבר למה שהוא אמר. 

  3 

 4  ירון עולמי: 

 5הוא רב מדהים לא היו כמותו בהרצליה ואני לא יודע אם יהיו כמותו בהרצליה. הוא עושה עבודת 

 6 קודש.

 7 

 8  מאיה כץ: 

 9 אבל ההתבטאות שלו היא לא רלבנטית.

  10 

 11  ירון עולמי: 

 12 מישהו אחר התבטא, זה היה גילוי דעת. א התבטא, לקודם כל הוא 

 13 

 14  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 15 הייתה התבטאות לא ראויה. אני קראתי את ההתבטאות היא לא ראויה. )מדברים ביחד(

 16 

 17  צבי וייס: 

 18עכשיו אנחנו דנים בהשלמה לתקציב המועצה הדתית. כשנדון בתקציב העירייה אנחנו נבדוק כל 

 19הוא אמר, איך הוא התייחס, אם הוא כיבד את כולם או לא. לכן אני  אחד מעובדי העירייה מה

 20 אומר, הרב אורדן כמו שאמר ירון, אחד האנשים הכי נעימים.

 21 

 22  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 23 יש לי בקשה אנחנו לא בכנסת אנחנו עדיין בהרצליה.

 24 

 25  צבי וייס: 

 26 הוא חיתן הרבה זוגות ובנים ובנות שלהם.

 27 

 28  ר: "יו -אש העירמשה פדלון, ר

 29 אני רוצה לחדד ולומר בהרצליה תהייה שוויוניות כל עוד אני ראש עירייה. )ויכוח(

 30 

 31  אלעד צדיקוב:  

 32אני רוצה להשיב. אני לא רוצה... לשכנע זה את זה וזו גם לא המטרה שלי. אני רוצה לומר דבר 

 33 אחד... )מדברים ביחד(

 34יו, הרב אורדן לרצליה ובכלל. אני לא מדבר עהרב אורדן הוא דמות מאד חשובה בציבוריות בה

 35א הסוגיה פה. הסוגיה פה היא היכולת להביע את דעתך. כמו שאתה מצפה שהדמוקרטיה להוא 

 36תיתן לכל אחד פתחון פה להביע את דעתו, הזכות היא זכות הדדית. עכשיו צריך לזכור דבר 

 37המחשבה שלו לתפישתך, מותר אחד... יהודי שומר טוהר מצוות שאומר את הדברים לא מתוך... 

 38לך לחשוב מה שאתה חושב. תן דעתך שדברים כתובים בתורה. ברגע שדברים כתובים בתורה... 

 39כיוון שהתורה כותבת דברים בצורה מפורשת. כשקם רב שזה המקצוע שלו, התפקיד שלו זה 
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 1ת פה. אתה העניין והמהות שלו, זה התוכן שלו, הוא אומר דברי תורה, הדברים האלה ... לסתימ

 2הבין, אתה יכול לא לכבד. אבל מכאן ועד לבוא ולהשמיץ ולבוא ולהגיד ליכול לא להסכים, לא 

 3שדברים שהוא אומר הם דברים פסולים ועוד קל וחומר לפסול בגלל שקיימות סיבות כאלה 

 4 ואחרות זה לא ... 

 5רים לא היכולת לדבר ולהתבטא שייכת לכולם גם כשדברים מוצאים חן בעיניך וגם כשדב

 6מוצאים חן בעיניך. אני מבטיח לך שכשם שישבת עם הרב הלפרין בחג ל"ג בעומר הוא הסביר לך 

 7באריכות מדוע הוא קם בטקס יום הזיכרון והוא יצא למרות שלדעתך היו כאלה שנפגעו 

 8אני מבטיח לך שאם תעבור כל  נשים. הוא הסביר לך... אבל שמעת שיש סברה... תכשהייתה שיר

 9 יר ובכלל יסביר לך מה הסברה שבדבר....רב אחר בע

 10 

 11  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 12 תודה רבה. 

  13 

 14  יוסף לונדון:  

 15 אני... זכותו של הרב... להביע את עמדותיו. 

 16 

 17  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 18אני מוכן לפתוח ישיבת מועצה מיוחדת ולדון בכל הנושאים הלאומיים עם כל המשמעויות. בואו 

 19 , מי בעד אשרור ההקצבה? פה אחד.נתמקד

 20 

 21 תכנית האב לגיל השלישי ח. 

 22 

 23  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 24ברוכה וחשוב שחברי אני ביקשתי מאילנה אנג'ל לדבר על נושא הגיל השלישי בעיר. יש פה עשייה 

 25 המועצה ידעו על העשייה הזאת. בקשה אילנה. 

 26לי להציג בפניכם את מה שאנחנו עושים. אני  תודה קודם כל ההזמנה. לכבוד הוא:אילנה אנג'ל

 27אילנה אנגל, אני עובדת סוציאלית קהילתית ואני ביחידה לעבודה קהילתית באגף הרווחה. אני 

 28 מרכזת את תוכנית האב לגיל השלישי מזה חמש שנים, בעצם מאז הקמת התוכנית.

 29הרצליה מצאנו אדם בן גברים ועד אינסוף. ב 67נשים,  62אנחנו מתייחסים לגיל השלישי מגיל 

 30כך שלפחות יש לנו איזה שהוא רף גבוה להגיע אליו. אנחנו בעצם מאמינים בסיסמה  104

 31שאומרת מי שרוצה להאריך ימים אין לו ברירה אלא להזדקן. השאלה היא איך אנחנו מזדקנים, 

 32 25ת זו לא רק עניין של גיל זה גם מה אנחנו עושים בתקופה הזאת שהיא תקופת גיל של לפחו

 33שנים במקרה הטוב. אחרי שאנחנו פורשים ויוצאים לגמלאות, מה אנחנו עושים בתקופת החיים 

 34הזאת ואיך אנחנו מתנהלים. אנחנו בהרצליה הקמנו תוכנית ייחודית בזה שהיא בעצם מאגדת 

 35בתוכה את כל מי שנותן שירותים לגיל השלישי. יש לכם חוברת, בעמוד השלישי בחוברת אני 

 36ת המפה של כל השותפים. אנחנו העיר המובילה בעניין הזה של ועדת היגוי עירונית חושבת יש א

 37 ואסיפה כללית שבה שותפים כל מי שנותן שירות לגיל השלישי. 

 38זה המדור לרווחת האוכלוסייה המבוגרת באגף הרווחה, תאגיד על"ה, ארגוני גמלאים למיניהם 

 39ם ועוד כמה ארגונים כאלה. פעילים שיושבים בהרצליה כמו גמלאי משטרה, גמלאי המורי
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 1קהילתיים קשישים שמתנדבים ומנהלים תוכניות בעצמם בעיר. אנחנו מדברים על אוכלוסייה 

 2 של כעשרים אלף תושבים בעיר שזה פלח אוכלוסייה בהחלט מכובד. 

 3אבל בתקופת החיים הזאת יש הרבה מאד שינויים גם  62זו תקופה שאנחנו נכנסים אליה בגיל 

 4, תפקודיים, משפחתיים, חברתיים, כלכליים. המטרה שלנו בעצם היא לאתר את אישיים

 5הצרכים המשתנים האלה ולפתח שירותים שיותאמו לצרכים המשתנים של האוכלוסייה. 

 6א הזקנים של פעם. זו לא רק סיסמה, אנחנו מוצאים היום אנשים להזקנים של היום הם 

 7. הם כותבים, מציירים, מתעמלים, םברימבוגרים גם באולם הזה שעוסקים בהרבה מאד ד

 8נופשים מטיילים, יוצרים, עובדים, לומדים, עוזרים לילדים ומטפלים בנכדים. בעצם עוסקים 

 9בהרבה מאד דברים. בהרצליה אני שמחה להגיד שיש לנו מתוך העשרים אלף האלה הון אנושי 

 10יכולת במאמינים בידע, נפלא וחלק מהעניין שלנו זה להחזיר אותם לפעילות בקהילה. אנחנו 

 11והניסיון שלהם. יש לנו קורסי יזמות חברתית שבהם אנחנו מכשירים את האנשים ליזום 

 12תם וגם לנהל אותם. כך שזה גם חסכון בכסף, בתקציב וגם בעלויות כוח אופרוייקטים לפתח 

 13 אדם. 

 14של  מהלפי המפה הזאת אתם יכולים לראות את מגוון השירותים הרחב שאנחנו נותנים. הסיס

 15 םהתוכנית שלנו היא הגיל השלישי במקום הראשון. בהרצליה אנשים בהחלט נהנים וכיף לה

 16להזדקן בהרצליה. יש מגוון שירותים מאד גדול בתוכניות שמותאמות. אם אנשים היום פעילים 

 17במועדונים ומחר הם סובלים מירידה תפקודית הם יכולים להגיע למרכז יום ואם הם לא יכולים 

 18מרכז יום הם הופכים להיות מרותקים יש לנו מועדון עד הבית. יש מסגרות פנאי, חברה להגיע ל

 19 ותרבות לרוב. 

 20 

 21  דובר: 

 22 מה מספר האנשים שעוסקים בפעילות?

 23 2500אילנה אנג'ל בסביבות שבעת אלפים, משהו כמו שליש מתוך עשרים אלף. יש גם בסביבות 

 24עילות חופשית שהיא לאו דווקא תחת סיעודיים שחלקם כן משתתפים וחלקם לא. השאר בפ

 25 הגדרה של מועדון גמלאים או פעילות לגמלאים. 

 26אם אתם הולכים לאירועים אתם מוצאים הרבה אנשים שבאים להרצאות רובם אנשים 

 27מבוגרים, גם בבית קינן, אנשים שפשוט נהנים להשתתף בכל הפעילויות המוצעות. יש להם כמובן 

 28 יותר זמן מאשר לאחרים.

 29ניצולי שואה מוכרים. כרגע אנחנו  950שמנו דגש מיוחד על ניצולי שואה. בהרצליה יש השנה 

 30בעיצומו של סקר ושיחה אישית עם כל אחד על ידי כל העובדים הסוציאליים באגף הרווחה 

 31שמתקשרים לאותם אנשים מוכרים. אנחנו בפרוייקט לאומי בשיתוף משרד האוצר לאיתור 

 32זכויות למרות שעברו שבעים שנים, אנשים לא ידעו שמגיעות להם אנשים שעדיין לא עשו מיצוי 

 33איש ממשרד האוצר שכרגע אנחנו עסוקים  1600זכויות ולא מיצו זכויות. קיבלנו רשימה של 

 34באיתור שלהם, במילוי שאלון עבורם ובדיקה אם עדיין יש להם זכויות שלא מוצו. את הסקר 

 35 טים וכולי.אנחנו עושים בעזרת מתנדבים, גמלאי, סטודנ

 36דורי. לשני הצדדים יש מה לתת אחד לשני. -הנושא האחרון שמאד חשוב לנו זה הנושא הבין

 37דיברתם קודם על גני ילדים, יש היום מגמה של בדיקת אפשרות לבניית גני ילדים בסמוך או 

 38בתוך בתי אבות, דיור מוגן, מרכזי יום כדי ליצור את הפלטפורמה לשיח משותף ותמיכה הדדית. 

 39ש לנו היום גם בעיר תוכנית שנקראת זה"ב בגן של גמלאים שמתנדבים בתור סבי גן בגני חובה. י
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 1 אני חושבת שהקשרים האלה הם קשרים טובים מיוחדים, ערכיים, נכונים מכל הבחינות. 

 2 כל השאר הנתונים בחוברת. ,זהו

 3 

 4  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 5שבוע שעבר את הפעילות של בית הגמלאי. מדובר על רק כדי להשלים את התמונה. אני קיבלתי ב

 6לנו את קשישים  הרצאות וזה במרכז עיר. במערב העיר יש 30חוגים שונים במהלך השנה,  60-כ

 7 פעילות ענפה, ברוכה למען הגיל השלישי.חוגים שונים.  30-על הים עם כ

 8וות שלה. לסילבי זה המקום באמת להודות לאילנה אנג'ל, לאורלי מנהלת בית הגמלאי עם הצ

 9מגן שאני רואה כאן שמסייעת למאמץ. לאורית מרמרי, להילה גורן, אהרון זלצברג וכמובן 

 10לטובה רפאל שמנצחת על המלאכה. באמת תודה רבה, תמשיכו עשייה ברוכה זו, זה נהדר, זה 

 11 מחמם את הלב לראות את הדברים האלה. 

 12 

 13  ל: 'אילנה אנג

 14ציאים חוברת מרוכזת שמרכזת את כל הפעילות בעיר כולל עוד דבר, אנחנו בתחילת כל שנה מו

 15 .כל השירותים בעיר

 16היא נשלחת לכל בית אב כדי שלכל אחד יהיה ביד. לא כולם מחוברים לאינטרנט ולמחשב. אז כל 

 17 תושב ותיק מקבל את חוברת המידע עם כל השירותים בעיר.

 18ים כולל אנשי מקצוע וגמלאים רק עוד מילה על ועדת ההיגוי שישבה לאחרונה בשולחנות עגול

 19מתנדבים, ראש העיר היה נוכח, כדי לפתח תוכניות חדשות. התוכניות נמצאות בעמוד האחרון 

 20 והאחורי של החוברת כולל התקציב. אנחנו נשמח להגדלת התקציב בשנה הבאה.

 21 

 22  טובה רפאל: 

 23אש העירייה. זה לנו מהנהלת העיר בראשות ר אני רוצה לומר תודה לרוח הגבית והדחיפה שיש 

 24לא מובן מאליו ששמים דגש על האוכלוסייה המבוגרת והכבוד וההערכה שנותנים לאוכלוסייה 

 25הזאת. אני פוגשת את החברים אם זה באוניברסיטה שלהם, בהנהלת נפתלי, אם זה במועדונים 

 26ת השונים, במרכזי היום. אנשים פשוט נהנים ובאים בכיף. המטרה של המשך תוכנית, שאני חייב

 27לתת את הקרדיט, הראשונה נעשתה בראשותו של יהונתן יסעור שהיה סגן וממלא מקום. היום 

 28שותפים אמיצים. ההמשך היום אנחנו  ,המשך איתנו ומנהל אגף תנו"ס כמובןהאיך אומרים 

 29מובילים עם אגף הרווחה. אין ספק שאחת מהמשימות שלנו לאור העובדה שיש היקף מבוגרים 

 30אחת המטרות שלנו היא להגדיל את האוכלוסייה  2%-אצלנו בעיר בכ יותר מהממוצע הארצי

 31שמגיעה לצרוך את השירותים שלנו. אין ספק שכנראה יש כאלה שנהנים עושים את הדברים 

 32בלעדינו או שאנחנו לא כל כך יודעים לזכור מתי הם מגיעים ולאן. מבחינתנו אחת מהמשימות וזו 

 33יל שיהיו יותר מתוך עשרים האלף, זו משימה שאנחנו גם משימה שראש העיר נתן לנו זה להגד

 34 פועלים להשיג אותה. 

 35אני רוצה לומר מילה נוספת לגבי ניצולי השואה. יש הערכה רבה מהם למתנדבים שהתגייסו 

 36לבוא אליהם הביתה, לעזור להם למלא טפסים למיצוי הזכויות. שוב יש רשויות נוספות שעושות 

 37שולחים לאוצר שיהיה מיצוי זכויות.  ,טפסים עוזרים למלא את זה, אז הם באים ממלאים את

 38אנחנו העיר היחידה שלקחנו את זה ועשינו את זה גם עם שאלון עירוני כדי לשמוע ולראות. אם 

 39כבר מגיעים הביתה לראות מה המצב של הקשי, קשישה, לראות מה צריך ויש אנשים שאנחנו 
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 1ה בסיוע כלכלי, אם זה בעזרה להגיע למעון יום מגלים ועוזרים להם אם זה בשיפוץ הבית, אם ז

 2 טיפולי. 

 3 על פי המידע שמגיע מביקורי הבית האלה. כל מה שאנשים צריכים

 4אני שוב חייבת להודות על הרוח הגבית שיש ועל כל האנשים ששותפים לעשייה הזאת. תודה רבה 

 5 וכמובן נמשיך לעשות הכל כי זו אוכלוסייה מאד יקרה וחשובה לכולנו. 

 6 

 7  צבי וייס: 

 8. בזקנה יש 'והדרת פני זקן'אני קודם כל רוצה לשבח את הפעילות. אנחנו מכירים את המשפט 

 9כמה שלבים, יש כאלה שיכולים לבוא לכל הפעילויות ולמועדונים ומה שמצויין בספר. יש כאלה 

 10ך והם לא יכולים להגיע למקומות האלה וצרי שהם כבר בגיל יותר מבוגר והם יותר מוגבלים

 11להגיע אליהם הביתה. פה אני רוצה לציין גם את סילבי והמחלקה שלכן שהם נתנו סיוע כדי 

 12להגיע עם פעולות שמשמחות את הזקנים כשבאו אליהם הביתה. חלק מחברי מועצת העיר 

 13מכירים גם את הפעילויות האלה. זה היה הדלקת נרות בחנוכה בבתי הקשישים, עם כל מה 

 14ופגניות, הרגשה ביתית. יש את משלוח המנות לקראת פורים. בכל שסביב לזה, החנוכייה, הס

 15הדברים האלה אתם שותפים. זה לא רק המנה אלא שבאים אליהם הביתה ויושבים איתם, 

 16זו פעולה שנייה. יש עוד הרבה דברים ויש פעולה שנעשתה רק  ,ותם ושמחים איתםאמשמחים 

 17ים וביחד איתם תלו את דגל ישראל עכשיו לא מזמן ביום העצמאות, באו לבתים של הקשיש

 18לכבוד יום העצמאות בבית הקשיש. היינו עם ראש העיר באחד מהבתים האלה אבל היו מאות 

 19בתים כאלה. ואני רוצה באמת לשבח את המחלקה למדור לקשיש, כל מי שעוסק בזה. במיוחד 

 20 את מי שמוציא את זה לפועל שזה הגרעין התורני בראשות הרב אורדן. 

  21 

 22  לונדון:  יוסף 

 23אני רוצה לברך את כל מי שעוסק בנושא הגיל השלישי. הפעילות בהרצליה היא יוצאת מן הכלל.  

 24שמרשויות אחרות פנו אלי לכך המוניטין של הפעילות בהרצליה בתחום הגיל השלישי הגיעה 

 25 הם ,לקבל מידע לגבי הפעילות בנושא הגיל השלישי וכמובן שהפניתי אותם לגורמים הרלבנטיים

 26 פשוט יוצא מן הכלל.  ,קיבלו תשובות

 27שתי שאלות ברשותך, במפה שאנחנו מחזיקם לפנינו יש ארבעה גופים. האם יש איזה שיתוף 

 28 פעולה, האם יש הידברות?

 29 

 30  ל: 'אילנה אנג

 31 כן. 

 32 

 33  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 34 מאד. יש סנכרון מלא בין כל הגופים. זו השאלה ששאלתי אצלי במשרד. זה עובד יפה 

  35 

 36  יוסף לונדון:  

 37 ני שמח שקלעתי לדעת גדולים.א

 38עוד שאלה אחת, בישיבה של הקבינט בנושאים חברתיים שהתקיימה בלשכת ראש העיר בתאריך 

 39הוחלט כי תבוצע בדיקה על ידי גורם חיצוני לגבי המצב הקיים, הרצוי בנושא מתנדבים  3/7/2014



 עיריית הרצליה

 26/7/16מיום:  41ישיבת מועצה מן המניין מספר 

 

 20 

 1 ובנושאים שונים. האם סקר כזה נעשה?

 2 

 3  ר: "יו -דלון, ראש העירמשה פ

 4ארגון של יחידת המתנדבים שלנו ונעדכן בהמשך. נבחרה מנהלת מחלקה -אנחנו הולכים לרה

 5ואנחנו עושים רה ארגון כדי להקים גוף התנדבותי חזק שיסייע לקהילה שלנו. שוב תודה לכל 

 6 העושים במלאכה.

 7 

 8 2017ט. תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת 

 9 

 10  ו ניסימוב:  'ג

 11טוקולים בנושא התמיכות נשלחו אליכם. אנחנו נעבור סעיף, סעיף, דיון בתבחינים לחלוקת הפרו

 12 , מועצת העיר מקבלת המלצות מהוועדה.2017תמיכות לשנת 

 13 

 14  יוסף לונדון:  

 15 חבל לקרוא את כולם.

 16 

 17  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 18 כולם קראו את זה, אם יש הערות, בקשה.

 19 

 20  יוסף לונדון:  

 21האחרונה של ועדת המשנה לתמיכות התקיים דיון בנושא הצורך להבטיח שתמיכות  בישיבה

 22תינתה עבור פעילות למען תושבי הרצליה ולא עבור תושבים של ערים אחרות. חשוב לציין כי יש 

 23עמותות בהרצליה שנותנות שירות לתושבים שאינם תושבי הרצליה ויש עמותות מחוץ להרצליה 

 24הרצליה וזה בסדר גמור. לכן גם יש איזה קושי לוודא מי מקבל את  שנותנות שירותים לתושבי

 25עיריית הרצליה נותנת תמיכה זה מיועד לתושבי כשהתמיכה. עדיין כל אחד דומני יסכים ש

 26חשבים הבודקים את נושא מקבלי ההרצליה. למרות הקושי שציינתי אני פונה לרפרנטים ו

 27ושא של מתן תמיכות לתושבי הרצליה כדי הנ התמיכות, הגופים שמקבלים תמיכות לבחון את

 28שאם יתברר שתמיכות ניתנות בגין מתן שירותים למי שאינו תושב העיר נוכל לתקן זאת בשנת 

 29 . הערה ראשונה.2018

 30הערה שנייה, נושא התמיכות בתחום הבריאות. בנושא הזה נקבע לצערי כי תינתן תמיכה לפי 

 31 ים השקיעו. כמות המתנדבים ולא לפי כמות השעות שהמתנדב

 32לתפישתי זו גישה שגויה כיוון שאין זה הגיוני לתת משקל שווה למתנדב שמגיע לשעה אחת פעם 

 33בחודש ולמתנדב שמשקיע שעות התנדבות רבות במהלך החודש. אני מפנה את תשומת לב חברי 

 34 רהמועצה שבחינוך הבלתי פורמלי ניתנת תמיכה בהתאם לשעות ההתנדבות ולא בהתאם למספ

 35ים. אני חושב שיש לנו כאן הזדמנות לחברי המועצה לשקול את הדברים שאמרתי ואם המתנדב

 36הדברים מקובלים אפשר עדיין לתקן. זה הרגע האחרון לתקן דבר טעות, כולנו טועים. אני פונה 

 37לחברי מועצת העיר לשנות את התבחין בנושא הבריאות ולדרוש שתמיכה תינתן בהתאם לשעות 

 38 ספר המתנדבים. מהתנדבות ולא בהתאם ל

 39 
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 1  אלעד צדיקוב:  

 2עושה זה דבר פסול. חברי המועצה כרגע לא מודעים לסוגיה. ישבנו בוועדת  ונדוןמה שמר ל

 3המשנה יחד עם הרפרנטים המקצועיים, שאלנו שאלות, דנו ובסוף ברוב של שניים מול אחד 

 4 ההחלטה התקבלה. לא שייך עכשיו לעורר את הנושא בישיבת מועצה.

 5 

 6  ר: "יו -ון, ראש העירמשה פדל

 7 אני מציע שנעביר את זה לוועדה המקצועית.

 8 

 9  אלעד צדיקוב:  

 10 למה? 

 11 

 12  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 13 א הולכים עכשיו לבטל.לאנחנו 

 14 

 15  אלעד צדיקוב:  

 16 לא, אתה מאשר.

 17 

 18  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 19 אנחנו נאשר ואת שני הדברים נבדוק בוועדה המקצועית.

 20אני מקבל שתמיכות צריכות להיות לתושבי העיר. אני לא מוכן ואני אומר עוד פעם בריש  יוסי

 21 גלי, אני לא מוכן שתמיכות יצאו מחוץ לעיר הרצליה חד משמעית. )מתפרצים לדבריו

 22 אני לא מוכן לממן שום רשות אחרת. תושבי הרצליה בעדיפות.

 23 

 24  טובה רפאל: 

 25 מעמותה. אם יש תושבים מהרצליה שמקבלים תמיכה 

 26 

 27  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 28 זה עדיין מגיע להרצליה. 

 29 

 30  אלעד צדיקוב:  

 31... מחדש בישיבת מועצה יושבים שלוש שעות, אנשים שורפים ימי עבודה. בסוף מתחילים את 

 32הכל מחדש... לא יתקבל, ראש העיר יקבל את ההחלטה שלו. מה שדובר הם הדברים בשוליים, 

 33עכשיו מישהו שהוא משום מה בצופים בהרצליה. למה? ככה, ההורים שלו לדוגמה, מגיע לפה 

 34 גרושים, נוח לו ככה. 

 35אותו נער בצופים בהרצליה אי אפשר לתת לצופים את בגלל  ונדוןעכשיו לפי השיטה של מר ל

 36 תמיכה גם עליו. 

 37 

 38  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 39 לא על זה דיברתי. )מדברים ביחד(
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  1 

 2  ירון עולמי: 

 3 אתה יודע כמה ילדים מהרצליה הם בבית שפירא ברעננה? 

 4 

 5  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 6 זה בסדר. אם הם משרתים את תושבי הרצליה ניתן, הם יקבלו את החלק היחסי. 

 7 

 8  יהודה בן עזרא:  

 9אתם פותחים לטעמי דיון במקום שאין דיון. מה שאמר יוסי העיר שתי הערות שנבדוק אותן. כל 

 10ים, אין, שינויים. אני מרגיש את עצמי, לא יובא עכשיו לאישור זה להצבעה. זה לא לשינומה שה

 11יושב ראש הוועדה המקצועית קצת נעלב.  פעם ראשונה שבצורה מסודרת ובזמן ומביאים  ,אני

 12מה זה הוויכוח הזה פה? אתם צריכים להצביע למסודרת.  קריטריונים ומביאים את הכל בצורה

 13 לא וזה הכל.על זה, לאשר או 

 14 

 15  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 16 את הוויכוחים הקטנים תעלו בוועדה המקצועית. 

 17 

 18  יהודה בן עזרא:  

 19ני אומר לו עם כל אמותר לו להעיר, הוא אמר שהוא לא מצביע בעד? אם הוא לא יצביע בעד 

 20ב כי קיימנו שיש לי מפה עד להודעה חדשה, אני מאד אכעס ואיעל ונדוןאהבתי והערכתי אל מר ל

 21 קרה? לא קרה כלום.  דיונים, ישבנו שעות היה מותר לו להעיר את ההערות שלו, מה

 22 

 23  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 24 זה בסדר, זה יעבור לוועדה המקצועית ותדונו שם בהרחבה. 

 25 

 26  דובר: 

 27לנו את לפי שעות מתנדבים. דנו בזה שעה ארוכה ושאבנושא הזה הגיע רפרנט... הוא ביקש את זה 

 28 כל השאלות... )מדברים ביחד(

 29 

 30  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 31 מי בעד? פה אחד.

 32 

 33  יוסף לונדון:  

 34 אני מצביע בעד אני רק מבקש ששתי ההערות שלי תרשמנה. 

 35 

 36  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 37 ההערות נרשמו זה בסדר.
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 1 :בל עופרה

 2יכה למישהו שלא גר בעיר אנחנו גורמים אני חייבת להגיד שברגע שאנחנו מקבלים לא לתת תמ

 3להרבה עמותות בעיר בעיה. כי מה שקורה, יש עמותות מסויימות כמו בני הרצליה בשחייה, יש 

 4 הרבה מאד ילדים שהם לא מהרצליה והם זוכים.

 5 

 6  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 7תמיכה. )מדברים  שבי הרצליה לא  יקבלועל זה דיברנו. אני מדבר על כך שגוף שלא משרת את ת

 8 ביחד(

 9 

 10  ו ניסימוב:  'ג

 11. מי 2016דיון בנושא עמותת צ.ב.ע מבקשת התמיכה בנושא החינוך הפורמלי לשנת התמיכות 

 12 בעד? )מדברים ביחד(

 13 

 14 :דוברת

 15עמותת צ.ב.ע. הפסיקה את פעילותה וכתוצאה מזה אנחנו ... את התמיכה כך שתתאים לתקופת 

 16 הפעילות שלה. 

 17 

 18  ר: "יו -עירמשה פדלון, ראש ה

 19 מי בעד? פה אחד.

 20 

 21  ו ניסימוב:  'ג

 22 . מי בעד? פה אחד. 2016דיון בנושא מבקש תמיכה מועדון ליונס, הגיל השלישי לשנת התמיכות 

 23 

 24 י. דו"ח פעולות העירייה

 25 

 26  יהודה בן עזרא:  

 27 את דו"ח פעילות העירייה קיבלתם.

 28 

 29  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 30 בשקיפות מלא, חשוב שחברי המועצה ידעו מה עושים.זה בסדר, אנחנו עובדים 

  31 

 32  ירון עולמי: 

 33אני רוצה כאן לתת שפו ענק לרינה ולכל המחלקה. אני יודע כמה קשה זה לאסוף את כל 

 34, אגף, אגף ולבקש את הדברים האלה בזמן ההנתונים, זה ספר עב כרס וללכת מחלקה, מחלק

 35ם. כל הכבוד, אני לא הספקתי לעבור על הכל ואחר כך לשים אותם כאן בעמודות וממש בקבצי

 36זה רק מראה כמה הכבוד על איסוף החומר.  אני לרוב מסתכל בדברים נבחרים. כל ,אני יודע

 37 העירייה הזאת פועלת, פעילה ותוססת. 
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 1  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 2קות. אני באמת רוצה להודות לכל העושים במלאכה בעירייה בכל האגפים ביחידות ובמחל

 3 ולהודות לג'ו ובמיוחד לרינה זאבי שעמלה קשות בהוצאת הספר, תודה על הכל. 

 4 

 5ישור תיקון חוק עזר להרצליה )הסדרת מקומות רחצה( ותיקון  צו העיריות )עבירות י"א. א

 6 קנס(.

 7 

 8  ו ניסימוב:  'ג

 9 החומר הועבר אליכם, מי עד? פה אחד.

 10 

 11 המלצות הועדה להעסקה נוספתי"ב. 

 12 

 13  ב:  ו ניסימו'ג

 14 יש הערות? בעד? פה אחד.

 15 

 16 סלילת רחובותי"ג. 

 17 

 18  ו ניסימוב:  'ג

 19סלילה ופיתוח ,  ,מערכות תשתית עפר, מועצה תתבקש להחליט על ביצוע עבודות הכנה,ה

 20שלב ו', רחוב -מתחם המסילה ,2010  -בהתאם לחוק העזר להרצליה )סלילת רחובות( התש"ע 

 21 בות ציבוריים המסילה. ולהכריז על הרחובות האלה כרחו

 22 

 23 :דוברת

 24 איפה אזור המסילה?

 25 

 26  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 27 יש שם שמונה שלבים, אני מציע שארז לזרוב יתן לך את הפירוט. מי בעד? פה אחד. 

 28 

 29 גרהי"ד. פ

 30 

 31  ו ניסימוב:  'ג

 32כמדי שנה אנחנו רוצים להכריז על פגרה בחודשים אוגוסט ספטמבר. ככל שיהיה צורך בכינוס 

 33בה שלא מן המניין אנחנו נעשה את זה כבכל שנה בלשכת ראש העיר, צנוע וענייני. בעד? פה ישי

 34 אחד. 

 35 

 36 ט"ו. ועדות )תוספת לסדר היום(

 37 

 38  ו ניסימוב:  'ג

 39יו"ר, מר משה ועקנין, מר  -מר יוסי קוממי בקש לאשר הרכב ועדת ביטחון כלהלן,המועצה תת
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 1ור, מר יריב פישר, מר בועז מייזל  נציג עירייה, מר דיקוב, גב' ליאת תימצאלעד , מר עולמי ירון 

 2 ציג ציבור, מר מוטי אלנקווה נציג ציבור, נציג משטרה,נ אבי ברויטמן נציג עירייה, מר רוני בראל

 3 נציג מכבי אש, נציג משרד החינוך לפי הצורך. מי בעד? פה אחד.

 4 

 5  ר: "יו -משה פדלון, ראש העיר

 6 תודה רבה, הישיבה הסתיימה

 7 

 8 -ישיבה נעולה ה -


