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מתנ"ס יד התשעה

ו.

חוק עזר להרצליה (סלילת רחובות) (תיקון) התשע"ן -2016-תיקון לחוק

ז.

מינויים

ח.

אישור נסיעה לחו"ל

ט.

פרס תרבות ואומנות ופרס מדע וטכנולוגיה

י.

ועדה לסיוע בדיור

יא .הוועדה להארכת שרות
יב .שונות

פרוטוקול
א .אישור פרוטוקול
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
אני שמח לפתוח את ישיבת ההמועצה.
ג'ו ניסימוב:
אישור פרוטוקול ,המועצה תתבקש לאשר את פרוטוקול מועצה  40ומועצה  ,41הערות? אישור.
ב .עדכון ראש העיר
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
ברשותכם אני אתחיל עם שיפוצי הקיץ .אנחנו הנחנו לפניכם את היקפי שיפוצי הקיץ במהלך
החודשים האחרונים .אנחנו מדברים על היקף של כ 70-מיליון שקלים ,היקף חסר תקדים כאשר
השיפוצים המרכזיים היו בבית ספר לב טוב בו השקענו כ 23-מיליון שקלים .אנחנו ממש בימים
אלה מסיימים לשרדג את החטיבה הצעירה בברנדייס ...ועדת תמיכות.
בניית מעבדות ...תוספת של כיתות בעתיד הקרוב בבית ספר יוחנני ,בבית ספר אילנות .כמובן מה
שמוביל אותנו זה נושא הבטיחות בתוך המתקנים ומחוץ למתקנים ,מה שאני קורא בטיחות
בדרכים .לפני כשעה הסתיימה ישיבה גדולה של כל הגורמים הנוגעים בנושא בטיחות בדרכים.
כאמור כל המערכות העירוניות ערוכות לקליטת שנת הלימודים ב 1-בספטמבר  .2016זה המקום
להודות לסגני ראשי העירייה מאיה ,איה ,למנכ"ל העירייה שנעדר ,לג'ו ,לכל האגפים הנוגעים,
אגף תב"ל שאיפ"ה ,ביטחון ,חינוך ,משאבי אנוש .כל המערכות ערוכות לפתיחה ואין לנו בעיות
מיוחדות .צריך גם להודות לאגף המחשוב .גם מערכות המתנס"ים שלנו ערוכות ליול"א ,סיימנו
גם את הקייטנות של יול"א בהצלחה רבה ולהודות לכל העושים במלאכה.
הסמכת הוועדה המקומית לוועדה מיוחדת עצמאית .לפני כשנה וחצי הוועדה המקומית הוסמכה
כוועדה מיוחדת עצמאית .כעת קיבלנו סיכום על הפעילות שלנו בשנה וחצי האחרונות .הוועדה
בהרצליה על פי דעת המומחים בנושא ,על פי מה שהרגולטור אומר ,הוועדה בהרצליה הינה אחת
מתוך ארבע ועדות התכנון החזקות ,האיכותיות והמקצועיות של מדינת ישראל ואנחנו נמשיך
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הלאה בקו הזה .אני רוצה להזכיר ,אמרתי את זה גם בפעם הקודמת ,קיבלנו גם מענק של
כחמישה מיליון שקלים על העבודה של הוועדה.
המדינה עסקה לפני כחודש ימים בהעסקת אנשים עם צרכים מיוחדים .אני רוצה לעדכן את
הפורום המכובד הזה שעיריית הרצליה מעסיקה  26עובדים בעלי צרכים מיוחדים והיעד שלי עד
 2017הוא להעסיק כ 35-עובדים ,עוד כתשעה עובדים להוסיף למערכת העירונית .הם עובדים
טובים ואנחנו נסייע לקהילה ולאותם בעלי צרכים מיוחדים.
היום אירחנו את נכבדי העדה הדרוזית להיכרות עם העיר הרצליה .הגיעו אלינו כ 52-משתתפים,
השתתפו גם מספר חברי מועצה .מטרת הסיור הייתה להדק את הקשר עם האוכלוסייה הדרוזית
ולצאת לדרך חדשה של שיתופי פעולה בין המגזר הדרוזי למגזר העירוני בתחום החינוך,
התרבות ,המתנס"ים ,הרווחה .אנחנו נשב גם עם צוותים מצומצמים כדי לגבש תוכנית לשנים
הקרובות.
מציל בחוף הים בהרצליה ,עובד עיריית הרצליה ,חשוד לכאורה בהתנהגות לא נאותה ,נמצא
בחקירת משטרה.
בכל מקרה העובד יוזמן לשימוע עתידי .לא משנה מה יהיו תוצאות החקירה ,אנחנו לא...
בחקירת המשטרה .עצם המעשה שהוא עשה מבחינתי הוא לא יעבוד אצלנו .אנחנו נזמין אותו
כאמור לשימוע לפני פיטורים.
אני רוצה לעדכן את חברי המועצה שאני מוזמן לאירוח בדרום קוריאה על חשבון ממשלת
קוריאה ,הטיסה והאירוח על חשבונה .הם מזמינים נציגי רשויות מקומיות באותם מקומות
שנמצא השגריר .שגרירות דרום קוריאה נמצאת בהרצליה .אני הוזמנתי ואני אבקש את חברי
המועצה לאשר או לא לאשר את הנסיעה הזאת .אני מודיע שהטיסה היא ב 3-לספטמפבר עד 10
בספטמבר .אלה עדכונים שלי.
ירון עולמי:
אני רוצה לציין שוב ,אני נפעם כל פעם מחדש .בשבוע שעבר היה אירוע בבית קינן עם דן מרידור,
הגיעו למעלה מ 400-איש .שיתוף פעולה בין בית קינן לבין הבינתחומי בהבאת מרצים בנושאי
אסטרטגיה ,מדיניות ,גם עם המועצה הציונית .אלה אירועים מדהימים אני מזמין את כולכם ,גם
ביום חמישי יש אירוע בנושאים יותר של נסיעות ,על סין יש אירוע .הפעילות שם מדהימה .כל מי
שעוד לא היה בבית קינן מוזמן ,עשו שם עבודה נהדרת וכל הצוות של הפארק ,המקום תמיד
מתוקתק כסאות והכל.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
אני רוצה לציין שכל אירועי הקיץ עד לרגע זה מוצלחים ,הרבה מאד פעילויות ,הרבה מאד
תושבים מגיעים ,הכל מלא וזו ממש חגיגה ,אנחנו נמשיך .אותו דבר גם ציינתי קודם את
הקייטנות של יול"א ,קייטנות מלאות הופעלו ,למעלה מ 90-גנים .שוב הצלחה בלתי רגילה .גם
בנושאי יול"א אנחנו הולכים לרה-ארגון בכל מה שקשור למזון לפעילויות ,הולכים לבצע רה-
ארגון כדי לשדרג את כל המוסד שנקרא יול"א ואנחנו בדרך הנכונה.
מאיה כץ:
אולי צריכים גם להזכיר את הקייטנה הראשונה שיש לילדים של העובדים.
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משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
כן אנחנו היום פתחנו קייטנה לילדי העובדים הגיעו כ 135-ילדים ,משך שלושה ימים פעילות
ברוכה המאפשרת לעובדים להמשיך לעבוד .העירייה ,מה שנקרא מפעילה את הילדים בפעילות
בבריכות ,במתקנים שהם מתקני נופש ,הצלחה.
ליאת אני מבקש שתעדכני מה שאמרת לי קודם.
ליאת תימור:
אני רק רוצה להמשיך את ירון על הפעילות הברוכה שלו .גם במוזיאון ציינו קיץ נפלא של פעילות
הורים וילדים ,ימי חמישי במוזיאון היו הצלחה גדולה .את ההשפעה של זה רואים בימי שבת,
תופעה של יותר אנשים שמגיעים לבלות שבת משפחתית במוזיאון לאומנות עכשוית ברמה שהיה
צריך להזעיק את מנהלת המוזיאון לעשות הדרכה כי הכל היה עמוס עם המדריכים .גם המוזיאון
עצמו זכה בוועדת מדרג למוזיאון מהנחשבים ,המוכרים והטובים בארץ .גם המשכן לאומנויות
בהרצליה ב' בכל המדורים הנחשבים באומנות מתחיל לתפוס תאוצה כגלריה רלבנטית חשובה
באומנות מודרנית .כדאי לכם לבקר אם אתם כאלה תרבותיים כפי שאתם חושבים את עצמכם.
ג .תב"רים
ג'ו ניסימוב:
תב"ר חדש מספר  ,1935כיסוי סעיף  ,197תוכנית המנהרה של אגף ההנדסה .מי בעד? פה אחד.
תב"ר חדש מספר  ,1936פיתוח מתחם אפולוניה של אגף הנדסה .מי בעד? פה אחד.
תב"ר חדש מספר  ,1937תב"ע משולש מנהרות הר 2350/של אגף ההנדסה מי בעד? פה אחד.
שינוי מימון תב"ר מספר  1561עבודות שונות באצטדיון של אגף תב"ל .מי בעד? פה אחד.
שינוי מימון תב"ר מספר  1676בניית גני ילדים חדשים על ידי אגף תב"ל .מי בעד? פה אחד.
תב"ר חדש מספר  1933שיפוצים ,בטיחות אש ,מבנה המוזיאון ,אגף תב"ל מבצע .מי בעד? פה
אחד.
תוספת תב"ר מספר  1474הצטיידות גני ילדים ברחבי העיר של אגף תב"ל .מי בבעד? פה אחד.
שינוי מימון תב"ר מספר  1281שיפוצים במוסדות חינוך על פי תוכנית האב העירונית של אגף
תב"ל .מי בעד? פה אחד.
תוספת תב"ר מספר  1870חוף דרומי כניסה לחוף וטיילת מרחוב העוגן שעושה החברה לתיירות.
מי בעד? פה אחד.
תב"ר חדש מספר  1934פיתוח ותשתיתות בחוף הכוכבים שמבצעת החברה לתיירות .מי בעד? פה
אחד.
תוספת תב"ר מספר  1770תוספת ושיפוצים במוסדות חינוך של אגף תב"ל מי בעד? פה אחד.
עדכון יעוד תב"ר מספר  1928שיפוץ ,שדרוג שירותים בחופי הרחצה .הבקשה היא לאשר יעוד
התב" ר לביתן עזרה ראשונה בחוף השרון לאור אישור השינוי על ידי משרד הפנים .מי בעד? פה
אחד.
אישור סגירה של ארבעה תב"רים שלא נוצלו או הסתיימו .מי בעד? פה אחד.
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ד .התקציב הרגיל  -הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)  -שינויים  -ח'
ג'ו ניסימוב:
סעיף ד' החומר אצלכם .מי בעד? פה אחד.
ה .דו"חות כספיים ליום  31.12.2015חברת מוסדות חינוך ותרבות:
ג'ו ניסימוב:
הדוחות הועברו כבר למתנ"ס נווה ישראל ומתנ"ס יד התשעה .רואה החשבון יתן סקירה.
רו"ח מאיר ארביב:
חברת מוסדות חינוך מאגדת בתוכה את שני המתנ"סים .סך כל הדו"ח בעמוד מספר  2זה דו"ח
רואה חשבון מבקר ,הדו"ח שלנו הוא סטנדרטי ,המשמעות היא שהדוחות הכספיים נערכו לפי
כללי חשבונאות ואין הסתייגויות כלשהי .כלומר ,מהבחינה הזאת זה בסדר.
המאזנים בעמוד  ,3הרכוש השוטף 6.3 ,מיליון שקלים גדל לעומת שנה שעברה ,הוא היה 5.214
מיליון שקלים .לעומת זאת ההתחייבויות גם גדלו מ 2.917-מיליון ל 3.389-מיליון שקלים אבל
הגידול המשמעותי יותר הוא ברכוש השוטף משמע המצב של המתנ"סים השתפר עוד יותר.
חייבים ביתרות חובה ,הכנסות שטרם התקבלו והתקבלו בתחילת  2016והביאה לגידול
במזומנים ושוויי מזומנים מ 3.244 -מיליון ל 3.603-מיליון שקלים .לעומת זאת בהתחייבויות
השוטפות זה לא בדיוק .היו תנודות לכאן או לכאן .בסך הכל גידול של כ 400-אלף שקלים.
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד גדלו במעט עקב מספר גורמים שאולי העיקרי שהם היה
שהקופות לא הדביקו את עליות השכר של חלק מהעובדים .יכול להיות שב 2016-זה יהיה פחות
מזה.
סך כל ההתחייבויות  5.276מיליון שקלים ,סך הכל נכסים  7.659מיליון שקלים .המשמעות היא
העודף ,אלה הנכסים נטו  2.383מיליון שקלים שמתוכם לפעילות זה  773אלף שקלים כשזה
מתחלק בין שני המתנ"סים .עיקר העודף הוא במתנ"ס יד התשעה .סך הכל  1.355מיליון שקלים
אלה נכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע וזה מתאים ליתרה המופחתת של הרכוש הקבוע לסוף שנת
 .2015יש עוד יתרות של  255אלף שקלים שהן מוגבלות ויעשה בהן שימוש רק אם יהיה צורך.
כרגע אין צורך מיוחד.
אם נעבור לעמוד מספר  4הדוחות על הפעילויות ,זה קצת אולי יותר מעניין כי המצב המאזני הוא
מ 21.1-ל 22.3-מיליון שקלים.
מצב טוב וסטבילי .במחזור הפעילות גם הייתה עלייה
ההכנסות ממוסדות כולל הקצבות ירדו וזה נותן איזה שהיא אינדקציה לזה שיש יותר הכנסות
בסך הכל והכנסות ממוסדות יותר נמוכות .המשמעות היא שהמתנ"סים יצרו יותר הכנסות
עצמיות הגיעו לפחות או יותר או אפילו להכנסות נטו יותר טובות השנה .בסך הכל זה שיפור
בתוצאה הכללית על אף שזה ספג בתוכו גם את הפגיעה בנושא של העתודה לפיצויים .כלומר ,יש
פה הוצאת יתר של התחייבות לפיצויים ולמרות זאת יש הכנסות נטו השנה יותר גדולות.
ירון עולמי:
אתה יכול להגיד אם זה יותר פעילים או שהפעילות עלתה חרף ...של הפעילות?
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רו"ח מאיר ארביב:
לא ,יש יותר פעילות בנושא של הגיל הרך והלמידה ,יש משמעותית יותר פעילות.
הכנסות שונות  234לעומת  125אלף שקלים ,אלה לא ההכנסות הרגילות שאנחנו רגילים
מפעילויות בעיקר חטיבת סמדר ,זה היה הגידול העיקרי .ברור שזה עלה גם יותר ,עלות הפעילות
כמובן כמו שאתם רואים גדלה מ 19,371-ל 20,504-אבל עדיין ההכנסות נטו מפעילות היו 1.629
מיליון והשנה  1.853מיליון שקלים .נכון שגם הוצאות הנהלה וכלליות גדלו בכ 9%-אבל זה די
מופה .זה נבע בין היתר בנווה ישראל הייתה חפיפה בין מנהלי חשבונות והגדלה של משרד כי שוב
הפעילות גדלה כך שזה די ברור ומובן.
סך הכל הכנסות נטו השנה ,לפי מימון 295 ,ו 197-אחרי מימון .זה הכל ,אני לא רואה מהו מיוחד
להוסיף ,אם יש שאלות אני אשמח לענות.
טובה רפאל:
בעלות הפעילות מתוך  19מיליון 4.7 ,מיליון שקלים אלה עלויות אחרות כשהעלויות הן .14.5
רו"ח מאיר ארביב:
לא 14.5 ,זה רק השכר .האחרות כל העלויות האחרות.
טובה רפאל:
מה זה ציוד וכל הדברים האלה?
רו"ח מאיר ארביב:
לאו דווקא ציוד ,כל מה שהוא לא שכר.
יהונתן יסעור:
אני רוצה להודות לשתי המנהלות וגם להילה על שיתוף הפעולה ברגולציה .בסך הכל התוצאות
מדברות בעד עצמן .המתנ"סים מתנהלים בסדר ,יש הרבה פעילות.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
תודה גם לך יהונתן על ניהול שני המתנ"סים ,באמת להודות למירה ,גילה ,הילה .פעילות עשירה,
ניהול למופת ,הרבה תפוקות ,הרבה מאד חוגים והמקומות פעילים מהבוקר ועד השעות הקטנות
של הלילה .תמשיכו כך יישר כוח .גם להודות לכל מי שנותן את המעטפת.
אני רוצה לציין שב 1-לספטמבר אנחנו פותחים סניף של תנועת הצופים ביד התשעה .נכון לעכשיו
 50ילדים יגיעו לצופים .מי כמוכם יודע מה זה צופים ,ערכים ,חברות ,יחד ,טיולים ,מסעות,
אהבת הארץ ,זה הכיוון שלנו לשתף את השכונות גם בפעילות שנעשית במרכז העיר .אז אנחנו
יוצאים לדרך ואני בטוח שזה יצליח .דרך אגב לקחנו אוטובוס של ילדים מיד התשעה וארחנו
אותם במחנה הקיץ של הצופים .אין לכם מושג איזה התרגשות של שני הצדדים .זה הכיוון שלנו
לתת גם לילדים את הערכים ואלה הערכים .תנועת הצופים או כל תנועה אחרת אלה ערכים וזה
הכיוון שלנו .שוב תודה לבנות ותמשיכו ככה.
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ו .חוק עזר להרצליה (סלילת רחובות) (תיקון) התשע"ן -2016-תיקון לחוק
ג'ו ניסימוב:
המועצה תתבקש לאשר את התיקון לחוק העזר להרצליה (סלילת רחובות) תשע"ו .2016 -התיקון
המוצע ,דברי הסבר ותחשיב חברת ג'יגה הועברו לעיונכם המוקדם .מי בעד?
יוסף לונדון:
אני רק מבקש להסב את תשומת לב חברי המועצה לתושבי העיר הרצליה שקרה פה דבר בלתי
יאומן שהתעריף להיטלים הללו ירד .אני חוזר שוב ירד ב 10%-לעומת התעריף הנוכחי .אני
כמובן מצביע בעד.
טובה רפאל:
הערה קטנה אולי שטותית .בטבלה שהם ממליצים פה על היטל דרך משולב למטר קרקע זה
 57.23ופה אנחנו ממליצים על  .57.22אני לא יודעת אם זה משמעותי או לא.
דובר:
אני חושב שהחי בור באקסל אחרי הנקודה .מחברים באקסל אם יש הפרשים של אגורה .זה צריך
להיות  22כמו שכתוב בחוק.
ג'ו ניסימוב:
פה אחד.
ז .מינוים
ג'ו ניסימוב:
יש שינויים בסעיף ,המועצה תתבקש לאשר את מינויו של חבר המועצה יוסי קוממי כחבר בוועדת
הכספים .עמותת בני הרצליה ,מאחר ...סיים מינויו בוועדה במקומו מונתה חברת הוועדה גב'
עפרה בל כיושבת ראש הוועד המנהל .המועצה מתבקשת לאשר את מינויו של חבר המועצה מר
קוממי כחבר ועד העמותה .מי בעד? פה אחד.
מינויו של מר אבישי אברהמי נציג סיעות גשר ולב ליכוד למועצה במקומו של מר דוד דהן
שהגישו את התפטרותו .יש את קורות החיים של מר אברהמי ומכתב ההתפטרות של מר דהן
לפניכם.
שאר הנושאים יורדים מסדר היום ,מינוי גב' שירי רפופורט כחברת דירקטוריון בני הרצליה
במקומה של גב' מאיה  ...ומינויה של ...לתכנון ובנייה.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
אנחנו נביא את זה בפעם הבאה.
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ג'ו ניסימוב:
פה אחד? תודה רבה.
ח .אישור נסיעה לחו"ל
ג'ו ניסימוב:
ראש העיר העלה בדברי הפתיחה שלו .המועצה מתבקשת לאשר את נסיעת ראש העיר מר משה
פדלון לדרום קוריאה לכנס ראשי ערים מכל העולם .מועדי הנסיעה  ,4-10/9/2016המימון הוא
מימון מלא של ממשלת דרום קוריאה.
מי בעד? מתנגד אחד יריב פישר.
ט .פרס תרבות ואומנות ופרס מדע טכנולוגיה.
ג'ו ניסימוב:
המועצה תתבקש לאשר הענקת פרס לתרבות ואומנות ופרס למדע וטכנולוגיה לשנת 2017
לילידי/תושבי העיר וזאת על פי קריטריונים שתקבע הוועדה שתבחר על ידי הנהלת העיריה .מי
בעד?
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
עד היום הענקתם את פרס הרצל .אנחנו נעשה הפסקה על מנת להעניק גם לאומנים או לאנשי
מדע שגרים בעיר הרצליה .לא יכול להיות שעיריית תל אביב העניקה פרסים לתושבי הרצליה,
אומנים מוכשרים מאד .אז אנחנו נקים ועדה ,נקבע קריטריונים ונצא לדרך.
יוסף לונדון:
אבל נרשה גם לעיריית תל אביב להעניק פרסים לתושבי הרצליה.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
שימשיכו זה בסדר ,אנחנו צריכים לעודד .רק לאחרונה תלמיד שלנו זכה בנושא מחשוב ,בכימיה,
הרובוטיקה מצליחה .הלוויין שלנו ישוגר בשעות הקרובות להולנד וישוגר בעוד שלושה חודשים
לארצות הברית .אנחנו צריכים לעודד את מדע ,האומנות וגם לתגמל את האנשים בהתאם .נקים
ועדה נקבע קריטריונים ,כמובן שחברי המועצה יהיו בוועדה הזו ונחליט.
ירון עולמי:
מה הסכום שהוקצב לוועדה?
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
אנחנו מעריכים שנעניק ארבעה פרסים בסך כולל של מאה אלף שקלים .אני חושב שזה יהיה
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מכובד מאד .יש לנו בעיר אומנים מכל הסוגים וצריך להוקיר אותם .תקום ועדה בלתי תלויה
ותבחר ותביא את זה לאישור המועצה.
דובר:
הוועדה זה מבין חברי המועצה?
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
יהיו חברי מועצה ,נציגי ציבור ,עובדי עירייה .יחד ישבו יקבעו קריטריונים.
ירון עולמי:
זה יהיה על בסיס הוועדה של פרס הרצל או ועדה חדשה לגמרי?
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
ועדה חדשה לגמרי שתדון בשני הפרסים האלה.
יריב פישר:
אני מתנגד לנושא הפרס.
י .ועדה לסיוע בדיור
ג'ו ניסימוב:
המועצה תתבקש לאשר את המלצות הוועדה לסיוע בדיור מיום  ,19/7/2016פרוטוקול הוועדה
נמצא מולכם .מי בעד? פה אחד.
יא .הוועדה להארכת שירות.
ג'ו ניסימוב:
המועצה תתבקש לאשר את החלטת הוועדה להארכת שירות עובדים כלהלן ,הארכת שירותו של
מר בג מעל גיל  , 70לבורנט פיסיקה בתיכון היובל .קיים מחסור וקושי רב במציאת לבורנטים
ולאור המלצת מנהל המחלקה לחינוך על יסודי הוועדה ממליצה על הארכת השירות בשנה.
מאחר ומעל גיל  70ההארכה כפופה לאישור ראש העיר ומועצת העיר זה מובא לאישורכם.
מאיה כץ:
(במענה) היה שינוי ,משרד הפנים הכיר בסמכות של ראש העיר בנושא הארכת משרות.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
אנחנו פרסמנו מכרז ללבורנטים אבל לא הגיעו .הגיע אחד וכשהוא שמע את השכר .בישיבה
הבאה אני אביא לאישור עוד שני לבורנטים .אין פשוט לבורנטים שעוסקים במקצועות הפיסיקה
והכימיה ולכן נביא לאישור המועצה עוד עובדים.
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טובה רפאל:
זה כמה וכמה שנים שיש מחסור במקצוע הזה ואנשים לא ניגשים למכרזים .אני ממש שמחה
שמאפשרים לאנשים שיכולים להמשיך בגילאים האלה להיות פוריים ולהמשיך לעבוד.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
כל עוד הרגולטור מאשר את השכר שהוא שכר עלוב מאד לא יבואו .המדינה לא מעודדת אותם
להיות במוסדות החינוך חבל .היה לנו איש מאד מוכשר ,מאד יקר שכשהוא שמע את השכר ,זה
אפילו לא מספיק לו לדלק לרכב .אז הוא הסיר את המועמדות וחבל .זה נכון גם לגבי אדריכלים
ובודקי תוכניות ,מהנדסים ,עוזבים אותנו אנשים טובים כיוון שהרגולטור מתערב בשכר .לא
רוצים להגיע בשכר הזה .בנתיבי ישראל ונתיבי איילון הוא מקבל פי ארבע וזה גם ציבורי.
המדינה כובלת אותנו ומובילה אותנו בתחומים האלה לבינוניות וזה כואב .מה עוד שזה ברשויות
איתנות ,הסמכות אצלך ,האחריות שלי .זה חמור ביותר ואני מתכוון לדבר עם שר האוצר הוא
יכול לחלום על דיור למשתכן ודיור כזה או אחר אין אנשי מקצוע .מהנדס לא יעבוד בשביל 6,000
או  5,500שקלים ,זו בושה וחרפה .אני הולך להילחם על הדבר הזה ,על בעלי המקצועות בתחום
ההנדסה וגם על הנושא הפדגוגי .צריך להביא מורים טובים ולשלם להם בהתאם ואנחנו נעשה
את זה.
ג'ו ניסימוב:
מי בעד? פה אחד.
תוספת לסדר היום ,מינוי ממלא מקום לגזבר ועדכון זכויות החתימה .ככל שיסתיימו יחסי
העבודה עם מר גולן זריהן במועד שיסוכם עם הנהלת העירייה בהסכמה ימונה כממלא מקומו
לשלושה חודשים מר רוני חדד ,תעודת הזהות מצורפת לכם וזאת בהתאם לסעיף 167ה לפקדות
העיריות (נוסח חדש) .ממועד מינויו יוסמך מר חדד כמורשה חתימה במקומו של מר זריהן.
החלטת מועצת העיר בעניין זכויות חתימה מיום  26/11/2013תשתנה בהתאם ותהייה כדלקמן,
המועצה תתבקש לאשר מורשים מטעם העירייה לחתום מטעמה על מסמכי תשלום ומסמכים על
פי סעיפים  191,203לפקודת העיריות (נוסח חדש) .מר משה פדלון ראש העירייה ומר רוני חדד
ממלא מקום הגזבר.
(במענה) ממלא מקום לשלושה חודשים
דובר:
עם אופציה לעוד שלושה חודשים? (מדברים ביניהם)
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
גם ככה רוני היה קודם מורשה חתימה.
דובר:
 ...ממלא מקום הוא לא בא בשביל לשחק הוא בא בשביל להחליף.
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משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
לא סוכם עדיין.
ג'ו ניסימוב:
אם יסוכם אנחנו מכינים את האופציה.
מאיה כץ:
אני רוצה להגיד שזו אבידה גדולה מאד .בכל דרך שתבחר זו אבידה מאד גדולה.
ג'ו ניסימוב:
פה אחד? תודה רבה לכם.
מר יוסי לונדון ביקש דקה דיבור.
יוסף לונדון:
אני מבקש להביא לידיעת חברי מועצת העיר ותושבי העיר הרצליה כי ביום שישי ו' באלול 9
בספטמבר  2016נתחיל בסדרה חדשה של קבלות שבת בחלק הצפוני של פארק הרצליה .קבלות
ה שבת בחודש ספטמבר תתקיימנה בשעה חמש אחר הצהריים .קבלות השבת בחודש אוקטובר
בגלל שעון החורף תוקדמנה לשעה ארבע אחר הצהריים .קבלות השבת מיועדות בעיקר לציבור
החופשי שאינו נוהג לפקוד את בית הכנסת אך חפץ לחוש בייחודיות של יום השבת .למותר לציין
שכל מי שיגיע לאירוע יתקבל במאור פנים ,דתיים וחופשיים ,נשים וגברים ,הומוסקסואליים
והטרוסקסואלים .את קבלת השבת יערוך ארגון בינ"ה התנועה ליהדות חברתית .קבלת השבת
תכלול שירי שבת ,פיוטים ושירי ארץ ישראל .קבלת השבת השוויונית והמוסיקלית מחברת בין
המקורות לבין התרבות הישראלית העכשווית.
קבלות השבת הינן המשך של קבלות השבת שנערכו בהצלחה במרינה בשיתוף בית ישראלי .אני
פונה לראש העירייה לחברי המועצה ותושבי העיר לקחת חלק באירוע הזה .אני מבקש להודות
למנכ"ל העירייה יהודה בן עזרא ,למנהלת הפארק ורד אושר על שנענו ליוזמת לקיים את קבלת
השבת.
צבי וייס:
אני רוצה לציין שהפעולה הזאת של קבלת שבת היא חשובה מאד .אני הייתי באחד או שני
אירועים .גם השעה ששומרים שזה יהיה לפי השעון של כניסת השבת היא חשובה .בעיקר ,אני לא
יודע ,יוסי בטח תהייה מרוצה מזה ,אחרי כמה שבתות פגשתי את אלה שבאו מקבלת שבת
מוקדמת לקבלת שבת בבתי כנסת.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
תודה רבה.
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