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 ראש העיר ב. עדכון

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

שוב, שלום לכולם שנה טובה ומבורכת. שתהייה לנו שנה טובה ומוצלחת ושיהיו לנו רק בשורות 

 טובות לכם ולבני המשפחה. 

לתקופות החגים הבאים  הינת ההערכות לחגים שלנו, העיריה באמצעות אגפי הביצוע נערכחמב

לאגפי הביצוע  ,חריגים וכאן המקום להודות למנכ"ל העירייהעלינו לטובה. לא נרשמו אירועים 

שאיפ"ה, בטחון וכדומה שהמשיכו לתת שירותים במהלך החגים במיוחד בתחום הניקיון ותגבור 

פינויי האשפה. ראש השנה, ארגוני המתנדבים שלנו בעיר חילקו למשפחות שידן אינה משגת 

 חבילות מזון. 2500-למעלה מ

 

 ר מועצה:ירון עולמי, חב 

 אין היום צילום של הישיבה?

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 מה התשובה לשאלה? שכחו להזמין את המצלמים?

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 דורית בודקת.

חבילות  2500-אני חוזר שוב, ארגוני המתנדבים חילקו למשפחות שידן אינה משגת למעלה מ

 15עד  ה שלמשפחות חילקנו תלושים לקבל 700-י ולכמזון. כמו כן פתחנו מרכז הלבשה עירונ

טי לבוש חדשים שהתקבלו כתרומה מחברות הלבשה. יאלף פר 12טי לבוש. סך הכל ריכזנו יפר

אני רוצה להודות לכל הארגונים בעיר שעבדו קשה למען תושבי העיר. באמת יישר כוח לכל 

 העושים במלאכה. 

חניכים בארבע  2150ים. השנה שברנו שיא עירוני, פעילות תנועת הצופים החלה לפני כשבועי

תנועות צופים בעיר. פעם ראשונה בתולדות העיר פתחנו סניף תנועת הצופים ביד התשעה. נכון 

 חניכים, ילדים משתתפים בפעילות בשכונה. 50להיום 

נפטר הנשיא התשיעי של מדינת ישראל שמעון פרס. שמעון פרס היה פוליטיקאי  שלפני כחוד

בולטים של המדינה. ראש ממשלה ונשיאה התשיעי של מדינת ישראל. אנחנו גם שמענו רבות מה

יחיד בדורו. שמעון פרס היה ידיד העיר  ,בתקשורת על תרומתו הרבה למדינה ובמשפט אחד

הרצליה. הוא ביקר בעיר בתקופת הכהונה שלו שלוש פעמים. ברשותכם נציג סרטון קצר מאד 

 נים לעיר הרצליה.ש 90שצולם ביום הולדת 

 

 )הקרנת סרטון(

 

 ר"יו -משה פדלון, ראש העיר

 יהי זכרו ברוך. 

 



 עיריית הרצליה

 25/10/2016מיום  44ישיבת מועצה מן המניין מספר 

 

  
 

 

 ג. עדכון מנכ"ל

 

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא

שלום.  רק כדי שלא יחשבו על איזה שהן קונספירציות שהצלם לא נמצא. פשוט, ישיבות המועצה 

ישיבה בשעה שש. הוא בדרך עם בשעה שבע ובשל אי הבנה לא הודיעו לו שהמתקיימות תמיד 

 המצלמה.

עובדי עירייה  1200-כמה נושאים, לשכת הדובר הפיקה אירוע של הרמת כוסית לכבוד החג לכ

 בבית קינן. כיבדנו את העובדים והיה אירוע מלבב.

בערב חג ראש השנה, אתם יודעים מי שמסתובב בסוקולוב יש במרכאות או לא במרכאות קצת 

כפולות. אנחנו עושים סדר בעניין הזה אבל בערב החג החלטנו לתת דוחות  השתוללות של חניות

 אזהרה כברכה לחג. לאלה שהיו פחות בעייתיים נתנו גם פרח.

אגף תב"ל פרסם את המכרז להתייעלות אנרגטית, החלפת גופי תאורה ללדים בתאורה לכל 

 העיר. אנחנו ממשיכים בתוכנית שהכנו בעניין הזה.

ים נערכו אירועים רבים ברחבי העיר והאגף לביטחון נתן מענה אבטחה למספר בחודשים האחרונ

גדול מאד של אירועים ומופעים בהשתתפות של אלפים. רק כדי לסבר את האוזן, באירוע של 

ה שלוש פעמים קיסריה. האגף זאלף איש. מי שהיה בקיסריה,  12-הקונצרט הגדול היו למעלה מ

 והפיקוח לעניין. שלנו נתן את המענה הביטחוני 

אגף תקשוב מערכות מידע, אחד הדברים הבעייתיים שגילינו בנושא של היסעים. לכן יצרנו 

הטמעת מערכת היסעים חדשה באגף החינוך. המערכת מתקדמת מאפשרת ניהול מסלולים, 

שליטה ובקרה, מנגנון התוואה לנתיבים ואפליקציה לנהג ולמלווה כדי שזה יעשה סדר בכל 

תשומת לב מיוחדת  תתשאנחנו עושים. במיוחד היסעים של חינוך מיוחד שצריך לההיסעים 

 ומרבית.

תומכת חמישית לניצולי שואה. עיריית הרצליה ממשיכה לטפל בניצולי  ...אגף הרווחה, פתיחת

השנים שואה. אנחנו לא מחכים להחלטות ותקציבים של משרד האוצר. בשנתיים, שלוש 

 אד בנושא הזה.האחרונות אנחנו משקיעים מ

מינהל נשים, כינוס מועצת נשים עירונית אירחה את כל הספורטאיות האולימפיות תושבות 

הרצליה. היה אירוע מאד מעניין. ביוזמת מינהל נשים כמו בניינים רבים בכל העולם גם בניין 

 העירייה יואר היום באור ורוד לרגל ציון חודש המודעות למניעת סרטן השד. 

ממשיך בטיפול בכל הגינות, שדרוג שלהן. רק כמה דוגמאות, גינת רמז בנווה עמל, אגף שאיפ"ה 

הוספו והוחלפו מתקני משחק, משטחי גומי... הוצבו מתקני כושר חדשים ומדשאות חדשות 

 אלף שקלים בגנים האלה. 400בהשקה של כמעט 

כו, כתב מנהל האגף, רחוב רש"י, אוריאל אופק ותיכון יובל כולל החנייה התחתונה, הרחובות הפ

לבינוי אירופאי. זה נראה יפה מאד, מומלץ מאד ללכת לראות את זה. סוקולוב, וייצמן שדרוג אי 

 התנועה ומתן מראה אחיד מווייצמן עד שדרות ירושלים. 

בתחילת נובמבר ייערכו טקסים במעמד ראש העיר, חברי מועצת העיר, משפחות שכולות בגינות 

וצבו עמודי הנצחה. הבאנו מהולנד מצבות מדברות בכל הגינות האלה שעל שמם של יקיריהם ה

 שמספרות על תולדות הנופלים או הנופלות... וסיפורי חברים.
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שדרוג מתחם היכל העיר לקראת פתיחת בר בעיר. אני אספר לכם על הפתעה מדהימה, במהלך 

 .בכניסה לביתחודש נובמבר פתיחת בר בעיר. המקום הזה סודר בין היתר נשתל עץ זית 

אגף הנדסה, תוכנית פינוי בינוי מתחם רמב"ם הופקדה בוועדה המקומית. מתחם... בסיוע וליווי 

 דסה. מדובר על הריסת שלושה בניינים קיימים והקמת מגדל מגורים במקום.נשל אגף ה

א למתחם שיכון דרום נדון בוועדה המקומית. מתחם זה אמור לחדש אזור מגורים שלאורך שנים 

 כה לחידוש ואמור לשפר, ואני משוכנע שישפר את איכות חייהם של הדיירים. ז

, אמנים, מוזיאון על הדשא ועוד רבים, פעילויות םאגף תנו"ס, סוכות בשדרות חן, בתים יוצרי

 שאנחנו נצרף לפרוטוקול הישיבה על מנת שנוכל להתקדם בהתאם ללוח זמנים צפוף. תודה רבה. 

 

 ה:ירון עולמי, חבר מועצ

מילה אחת, היה קיץ גדוש בפעילויות מדהימות בבית קינן. מי שהיה בהרצאות האחרונות, גם 

השר גלנט היה, גם השר ליצמן היה. היו הרצאות של מזרחנים, פוליטיקאים ומאות מתושבי 

העיר הגיעו. הכל היה חינם בשיתוף עם הבינתחומי והמועצה הציונית כל פעם בשיתופי פעולה. 

ם, גם ראש העיר והמנכ"ל. שבוע הבא מיום ילים עכשיו, כל חברי המועצה כבר מוזמנאנחנו מתחי

בהיכל בעיר בשיתוף עם בית קינן והמרפסת הסידרה כבוד הנשיא על נשיאי  הרביעי מתחיל

התושבים  ,הכניסה חינם ללא עלות ,ישראל. אנחנו מתחילים ביום רביעי עם הנשיא וייצמן. שוב

 מזומנים. 

 

 ר:"יו -, ראש העירמשה פדלון

תושבים לכל  500-ל 400אכן אירועים מוצלחים, יישר כוח לכך העושים במלאכה. הגיעו בין 

 הרצאה. ועל כך באמת שפו.

 

 ירון עולמי, חבר מועצה:

 לליאור יישר כוח ולכל הצוות.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 תמשיכו כך הצלחה.

 

 ד. תב"רים

 

  :יהל העירי"סמנכ -ו ניסימוב'ג

בקשה  הכלכלית לפיתוח.החברה , 100זרובבל השלמת מדרכות בכביש  ,1763ספת תב"ר מס' תו

ותוספת ביצוע של  2016לביצוע בשנת  שקלים 1,200,000לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 

מימון קרן  השנה. יצועשקלים לב 1,700,000. סך הכל 2017קדמה משנת שקלים ה 500,000עוד 

   מי בעד? פה אחד. וח.עבודות פית

 ,הבקשה .אגף תנו"ס ,התקנת סלים חדשים אולם ספורט רעות ואלון ,1938 "ר חדש מס'תב

 מי בעד? פה אחד. אלף שקלים השנה. 260 של  בסכוםתב"ר  לאשר

 .החברה לתיירות הרצליה ,תשתיות כיבוי אש שטחים ציבוריים מרינה ,1939 "ר חדש מס'תב

 מי בעד? פה אחד.לביצוע השנה. אלף שקלים  500סכום של ב תב"ר חדש לאשר ,הבקשה
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 2016תוספת ביצוע בשנת  לאשר ,בקשהה .הפרשה לתביעות תלויות ,142תוספת תב"ר מס' 

 מי בעד? פה אחד. .קרן עבודות פיתוח . מימוןשקלים 6,925,000בסכום של 

 ירון עולמי, חבר מועצה:

לים, אושר ובסך הכל אנחנו מקדימים סכומים מיליון שק 30יש לי שאלה, כל הסכום, כלומר 

 30או שזה סכום אנחנו עכשיו צריכים להקצות? אני רואה שהיה תקצוב של  2016-מסויימים ל

 מיליון שקלים. אנחנו הקדמנו משהו או שזו הקצבה מיוחדת?

 

 ממלא מקום גזבר העירייה: -רוני חדד

 מיליון שקלים אבל כרגע זה שישה. 30הסך הכל הוא 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

. אנחנו מאשרים 2015-2017ואילך. יש פיצול של שלוש אתה רואה  2017-שישה השנה והיתר מ

 .2016כרגע את 

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

 תב"ר  לאשר ,הבקשה ,החברה לפיתוח הרצליה בע"מ ,תוכנית אב לשילוט ,1940תב"ר חדש מס' 

 לביצוע השנה.  םאלף שקלי 218 של  בסכום

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 זה התב"ר תוכנית אב לשילוט?

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

 כן.

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

הכספים לדברים יותר טובים מאשר לקבוע איפה  נראה לי הוצאה גבוהה כשאפשר לנייד את

תוכנית אב לאיפה  תלעשו .בוזבזכדאי לשים שילוט ואיפה לא כדאי. נראה לי שככה הכסף מ

 להציב שלטים ואיפה כדאי להציב שלטים בעיר. אפשר אפילו להעביר אותם לטיילת לחוף הים.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

ברשותך מדובר על עיצוב שלטים, השלטים בהרצליה באיי התנועה ובצידי התנועה הוצבו לפני 

חייבים להתקדם ולהתאים את עצמו למציאות  שנים. הכל ישן, הכל חלוד. אנחנו 30, 20

 המשתנה. העיר הזו זקוקה לשילוט חדש, מודרני, יפה כדגם תל אביב ורמת גן.

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 אתה מדבר על שילוט של התנועה?

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר
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ים את מה הכל, כל השלטים בעיר. תוכנית האב הזו באה לבנות את המערך למכרז. לוקח

שהמתכננים שעשו והופכים את זה למכרז פומבי. מזה אנחנו גם נקבל כסף, מהזכיינים. כיום גם 

 שטחי התנועה חלודים והרוסים, מפורקים.  

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 מקבלים כסף משלט אי תנועה? לא הבנתי. אתה מתכוון שלט פרסום? ךאי

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 פרסום. צד אחד אומר לך רעננה, תל אביב, הרצליה. בצד השני יש פרסום. את שמה שלט

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

אני לא אומרת שזה לא חשוב. אני חושבת שיש מקומות יותר טובים להשתמש בתקציב הזה כמו 

לשים מזגנים ברעות למשל שאין שם מזגן באולם הספורט, בבית ספר גורדון במקום על תוכנית 

 לשילוט. אב 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

תקצוב וזה בדרך  ברשותך, מזגנים ברעות יותקנו. מע"צ מממן לנו את זה. אותו דבר באילנות. יש

השנים הבאות. צריך לשים משהו מודרני ויפה. מזה גם  15, 10-לביצוע. הכסף הזה נועד לתכנון ל

 נקבל תקבולים.

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 לא משמעותיים. תקבולים 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 התקבולים מאד משמעותיים. 

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 נראה לי בזבוז כסף. 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 מי בעד?

 

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 אחרי שנציג לך את תוכנית האב יש סיכוי שתשני את דעתך.

 

 ירון עולמי, חבר מועצה:

 מה להציג? יש את זה בחומר המקדים.ל

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 כן, לכן אני אומרת שנראה לי שזה מיותר.
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 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 מתוכנית האב ייערך המכרז.

 תום סטרוגו, חבר מועצה:

ויהיה  אאני רק בהקשר הזה רוצה לשאול שאלה. תוכנית האב, כשתגובש הצעה מסויימת זה יוב

 ם לעמדה מסויימת פה במועצה או שזה עניין טכני?מקו

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 ה נושא מקצועי טכני.זלא, 

 

 תום סטרוגו, חבר מועצה:

 מקצועי איך השלטים יראו?

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 ?כל תמרור או שלט בעירעל 

 

 תום סטרוגו, חבר מועצה:

 בוהה מבחינת הנראות. לא, אני מדבר על דברים ברמה יותר ג

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 אנחנו נפיץ לכם את התוכנית. אנחנו לא נביא את זה לדיון במועצה.

 

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 אתה רוצה לראות הדמיות ומיקומים? נעביר לך .

 

 תום סטרוגו, חבר מועצה:

 להבין רגע מה אומר הדבר הזה.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 תקבלו את זה אבל זה לא יבוא לדיון במועצה. 

 

 ליאת תימור, חברת מועצה:

 נראות של שטח ציבור. שילוט זה דבר מאד דרמטי במרחב הציבורי. 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 יש ועדת שילוט. נביא את זה לוועדה. נעביר לכם את כל תוכנית האב תעיינו בה.

 

 :דובר

 ת.מה ההבדל...בגינו
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 ליאת תימור, חברת מועצה:

 אם לך מה להגיד זה בסדר. )מדברים ביחד(

 :דובר

 ממה נפשך? אם בגינות אנחנו לא נשאלים גם בזה לא נשאלנו. 

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

 מי בעד?

 

 תום סטרוגו, חבר מועצה:

 אנחנו בגישה ההפוכה.

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

 נע? שניים נגד.מי נגד, מי נמ

החברה לתיירות הרצליה , שיפורים פיזיים ותכנוניים במתחם מלון הצוק ,1941תב"ר חדש מס' 

קרן עבודות  מוןלביצוע השנה. מיאלף שקלים  775 של בסכום תב"ר חדש לאשר ,הבקשה .בע"מ

  .פיתוח

 

 :דובר

 מה זה. תסבירו.

 

 יונתן יעקובוביץ, חבר מועצה:

שהייתה אמורה לצאת למכרז במסגרת הפשרה של המסעדה הזאת.  יץ',לניין ב יש את הכניסה

למשל, כל הברזלים שהיו בתוך העמודים נעלמו. הבאנו  היו צריכים לעשות שם כל מיני התאמות

מהנדס למקום, המהנדס נתן את חוות דעתו והעבודות הן על פי חוות דעת המהנדס. זה עניין 

 ם בלי לעשות את הדברים האלה. בטיחותי, אתה לא יכול לפתוח את המקו

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 אבל כתוב תכנון תב"ע למסעדה.

 

 יונתן יעקובוביץ, חבר מועצה:

 זה ביחד את הכל, מתחילים את העניין של השיפוץ.

 

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 המסעדה הזאת פעלה משך שנים במבנה מסוכן. 

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 הזה בעצם שייך לעירייה ואחר כך זה יצא למכרז?השטח 
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 יונתן יעקובוביץ, חבר מועצה:

 ברור בגלל זה אנחנו משקיעים בזה את הכסף. 

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

 מי בעד? פה אחד.

היקף פרויקט לאשר הגדלת  ,בקשהה .ל"אגף תב ,שיפוץ בי"ס יוחנני ,1886תוספת תב"ר מס' 

 . מימון השתתפות משרד החינוך.2017לביצוע בשנת  שקלים 2,530,000בסכום של 

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 השיפוץ זה לא בעצם שיפוץ, זה הוספת כיתות נכון?

 

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 נכון.

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

ות. עכשיו אני א הוספת שש כיתוץ. צריך לכתוב בתב"ר לא שיפוץ אלהוספת שש כיתות זה השיפ

א בטוחה שהטבלה מעודכנת אבל סופסוף אני שמחה לראות למסתכלת על הטבלה שצירפתם אני 

. אני לא 800טבלה שאומרת כמה ילדים יש בכל בית ספר. בילדים רשום בלב טוב סתם רשום 

 יודעת אם זה אחרי השיפוץ, תוספת לכיתות או אחרי. 

 

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 וב? מדובר על יוחנני.על לב ט

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

ילדים אחרי ההוספה של  800-מ יותראני יודעת אבל אני אומרת על לב טוב. אני חושבת שיש 

 הכיתות.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 ילדים. נוספו ילדים ברגע האחרון. 836

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 או אחרי הוספת הכיתות שהייתה עכשיו.  זה בסדר. רק אני שואלת אם זה לפני

 

 , סגנית ראש העיר:פרישקולניקאיה 

תלמידים אחרי ההוספה. הייתה מצוקת  836תוך כדי. מספר הילדים בבית ספר לב טוב זה 

 כיתות שלמדו באולמות ספורט.

 

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 הייתה שמועה שהחינוך בהרצליה. 
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 צה:תום סטרוגו, חבר מוע

אנחנו למדנו בתנאים קשים ובשעה טובה עכשיו כמות הכיתות מאפשרת קצת יותר. כמות 

 הילדים לא השתנתה.

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 .600-630איה, אולי שאלה בשבילך, כמות הילדים בבית ספר יסודי בכלל המומלץ להבנתי זה 

 

 איה פרישקולניק, סגנית ראש העיר:

 אין שום מספר ממומלץ.

 

 :דובר

 מה זה משנה כמה ילדים יש בבית ספר זה משנה כמה יש בכל כיתה.

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 236תלמידים והוספה של  582-זה כמעט אלף ילדים בבית ספר. ביוחנני מדברים על הגדלה מ

 תלמידים? 

 

 ום סטרוגו, חבר מועצה:ת

 רים.לפי הפרוגרמה מדברים על מספר מומלץ. זה לא נכון שלא מדב

 

 איה פרישקולניק, סגנית ראש העיר:

 תלמידים אתה צריך לפתוח בית ספר חדש. 700או  600משרד החינוך לא אומר שמעל 

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

זה על הכיפק. השאלה מה הרצליה אומרת? הרצליה רוצה להוביל בחינוך. אז מה הרצליה 

 אומרת על מספר ילדים בבית ספר יסודי א' עד ו'.

 

 איה פרישקולניק, סגנית ראש העיר:

 את אותו דבר את יכולה להגיד על בית ספר גורדון.

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 יכול להיות אז זה רע מאד אם אני יכולה להגיד.

 

 איה פרישקולניק, סגנית ראש העיר:
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וך בסופו של דבר אנחנו נותנים מענה לילדים. מצד אחד בית ספר מאד מצליח במשרד החינ

כשהוא בית ספר גדול. יש לו יותר תקנים, הרבה יותר מורים. אין מספר שאומר שמעל אלף צריך 

 אין מסמך כזה. 600-לפתוח בית ספר אחר או מתחת ל

 

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 אבל יש המלצות.

 

 תום סטרוגו, חבר מועצה:

רד החינוך כמו שאת מכירה. זה לא נכון סליחה. אני רגע רוצה להגיד אולי לא מהזווית של מש

אבל בפן התכנוני יש את הפרוגרמה של הקצאת שטחים לשטחי ציבור ששם מתייחסים לנושאים 

ילדים  600-של כמות ילדים לבית ספר ויש את המסגרות. עד לפני כמה זמן דובר על לא יותר מ

 מועצה עצמה. בבית ספר והיום באילוצים מסויימים יותר. אבל השאלה היא גם המדיניות של ה

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 אני מוכן לקיים ישיבת מועצה מיוחדת לנושא הזה. אנחנו משיפוץ של יוחנני קפצנו.

 

 תום סטרוגו, חבר מועצה:

 זה לא שיפוץ זה הרחבת בית ספר.

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 למה מוסיפים שש כיתות ליוחנני?

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 ון שאין, הוא גדל.כיו

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 בית ספר יוחנני לא גדל, הצורך גדל, האזור גדל.

 

 איה פרישקולניק, סגנית ראש העיר:

 מספר הילדים גדל.

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

אם זה הפתרון זאת השאלה, האם הפתרון הוא להעמיס את מספר הילדים בבית הספר ולהוסיף 

 כיתות?

 

 ר:"יו -לון, ראש העירמשה פד

ברשותך, הפתרון הוא בניית בתי ספר נוספים. אנחנו עושים, אנחנו בהליך של הקמת שני בתי 

ספר בנתן אלתרמן וגם במתחם הרצליה הצעירה. אנחנו עובדים על זה. להזכיר לכם שהלכו 
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ז לבניית לבנות בית ספר בהרצליה הצעירה תושבים התנגדו והתוכנית נגנזה. הלכנו בהליך מזור

 בית ספר בהרצליה הצעירה. לא נפתח את זה. 

 

 סגן ראש אגף תב"ל: -רוני גאון

 כשאנחנו מדברים על תוספת של שש כיתות זה לא בהכרח תוספת של כיתות... 

אנחנו למדנו בכיתה פרונטלית. היום זה סיפור אחר לגמרי, זה חדר מחשבים, חדר ספרייה, חדר 

התוספת הזאת של חדרי ספח בהרצליה היא הרבה יותר גדולה טכנולוגיה, חדר מעבדה. לכן 

מהפרוגרמה של משרד החינוך. כששואלים לגבי העיר הרצליה מבחינת כמות גודל המבנים אנחנו 

הרבה יותר ממשרד החינוך. כלומר, אם משרד החינוך בא  facilityבהרצליה נותנים מה שנקרא  

מטרים לדוגמה אנחנו נותנים בבית ספר חדש  2500כיתות הוא  18ואומר שטח של בית ספר של 

מטרים. כלומר, כבר העיר הרצליה מבחינת האמירה. לכן בבית ספר יוחנני  3100שאנחנו בונים 

אנחנו מוסיפים ארבע כיתות אם ושני חדרי ממ"מים בגודל של כיתות. כל החדרים האלה 

נני יש ספרייה יפיפייה, יש חדר מתווספים בעצם אל בית הספר. אז היום אם תראי בבית ספר יוח

אנגלית, חדר מחשבים, חדר מתמטיקה. כל הדברים האלה פעם לא היו ולכן כשמדברים על 

 הגדלת חדרים זה לא בהכרח הגדלת תלמידים.

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 אבל זה מה שכתוב פה שזה הגדלת תלמידים.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 , לצורך קבלת הכספים.זה לצורך משרד החינוך

 

 סגן ראש אגף תב"ל: -רוני גאון

צריכים לקחת בחשבון את הגידול במרכז העיר של  ספת התלמידים בבית ספר יוחנני, אנחנותו

 תמ"א ועוד בנייה. 

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 נכון אז אנחנו אומרים בואו נפתח עוד בית ספר ולא להעמיס. 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 ציינתי שפותחים שני בתי ספר.

 

 סגן ראש אגף תב"ל: -רוני גאון

 אנחנו פותחים בית ספר נוסף באלתרמן.

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

הכסף הזה ולשפץ את בית הספר לא להוסיף לו דווקא  אז אם פותחים באלתרמן צריך לקחת את

 כיתות. 
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 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 שופץ. שיפצנו אותו. בית הספר

 

 

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

המצב לא טוב יש צפיפות  SOSאם אתה אומר ששנה הבאה תתעורר ותגיד אוי אנחנו במצב 

מרובה ואין איפה להכניס את הילדים. הולך לעלות היום על סדר היום תוכנית בנייה של הגדלת 

ומשהו יחידות דיור. אז  400-יחידות דיור ל 142 -יחידות דיור בשדרות ירושלים, סוקולוב, מ

צריך להחליט מה קודם למה. לא לבנות כיתות ולהגיד אוי אין לנו מקום אלא להחליט על 

 תהליכים רבותי. אם עיריית הרצליה רוצה להוביל גם בחינוך צריך לחשוב על תהליכים. 

 

 איה פרישקולניק, סגנית ראש העיר:

 אני אמרתי שהיא מובילה בחינוך.

 

 מועצה: יריב פישר, חבר

 איפה הייתם שלוש שנים, למה לא פתחתם בית ספר?

 

 איה פרישקולניק, סגנית ראש העיר:

אנחנו פותחים זה בתהליכים. וגם אז יש לנו בנדיב ובאלון צפיפות שאנחנו רוצים לפתוח בית ספר 

 נוסף. מה אתה יכול להגיד על העניין הזה של לב טוב? אתה היית שם.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 ?אתה היית בקדנציה הקודמת כשלא בניתם בית ספר. למה לא בניתם בית ספר

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 אתם שיפצתם בית ספר. ,לא הוספתם תלמידים

 

 איה פרישקולניק, סגנית ראש העיר:

 לא נכון. 

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

יש בית ספר, במקום תבנו בית אותו דבר היו תלמידים גם בשנה שעברה. מדובר פה על תוספת של

 ספר אל תוסיפו כסף.

 

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 רק משפט אחד. אני חושב שחסר לכם מידע. 

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:
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 בטוח. הסכמה מלאה שחסר מידע.

 

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא

אשמים שאנחנו לא בגלל שהרבה פעמים אנחנו מקבלים כל מיני התקפות וטענות שאנחנו 

 מספקים.

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 אתם לא אשמים.

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 העירייה אשמה גם בזה. 

 

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 עזוב התקדמנו. לכן אני אומר יש לנו תוכניות, יש לנו תוכנית אב עם תכנון, גידול במקומות. 

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 יתם שלוש שנים?אז איפה הי

 

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא

כל שאני רוצה להגיד, באחת מישיבות המועצה יגיע אגף הנדסה ורוני שמלווה את העניין הזה 

 ונציג לכם את התוכנית של ההערכות שלנו בהתייחס לבנייה בעיר.

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

אם לא בונים בתי ספר חדשים. אתה  בתכנון ובנייה דיברנו על זה שלא מגדילים את הבנייה

 אמרת את זה ואת הסכמת. 

 

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 עניתי לך הוא הציג תוכנית.

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

התוכנית כבר הייתה ואמרת שלא מגדילים, מוסיפים בתי ספר חדשים. לשים אלף ילדים בכזאת 

 קופסה ואני אומר לך. )ויכוח(

 

 ית וממלאת מקום ראש העיר:מאיה כץ, סגנ

ילדים תקבלו זכות  1200, 900, 800רגע, אנחנו עוסקים בתב"ר, רוצים דקה כדי לדבר על החינוך, 

 דיבור בסוף הישיבה. זה לא דיון בוועדת חינוך.)מדברים ביחד(

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 תעצרו, נעבור להצבעה, זאת לא תוכנית על החינוך.
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  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

 מי בעד?

 

 תום סטרוגו, חבר מועצה:

 אני יש לי שאלה עם כל הכבוד.

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 תשאל שאלה מקצועית לנושא הזה.

 

 תום סטרוגו, חבר מועצה:

מקצועית. אני מבין איפה הייתם שלוש שנים אבל אני רוצה להזכיר משהו שבוועדה המקומית 

היה לפני פרק זמן שזה השל בתי ספר יסודיים, אני רוצה להזכיר את הדיון  דובר על זה שהמכסה

ילדים בבית ספר. זה  התנאי לתוספת בנייה  600 ,מסויים, תהייה לפי שלוש כיתות בשכבה דהיינו

במרכז העיר וגם במקומות אחרים. זה משהו שאנחנו למיטב הבנתי עדיין חיים איתו. וזה הכלל 

פה יש משהו שהוא שונה ממה שדובר. אז אני רק על הדבר הזה רוצה רגע  שלפיו אנחנו פועלים.

 להבין איפה אנחנו עומדים. 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 תום, בוא נחזור אחורה לתושבים שלך שהתנגדו לבניית בית ספר.

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 כן או לא?  מה הקשר? למה לא קיבלת החלטה לפני שלוש שנים חיכית שהם יגידו

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 .רקיבלנו החלטה, קיבלנו הרבה מאד החלטות אמיצות מר פיש

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 ממש, לא מה שעשית... תפסיק כבר.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 אל תגיד לי תפסיק כבר, דבר בנימוס. 

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 י.התקנת רמזור שכחת ,סליחה

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

התקנתי רמזור? תירגע. אנחנו נביא לדיון את כל ההתפתחות של העיר עם בתי הספר, גני 

 גני ילדים עם התנגדות של כלל תושבי העיר אבל בנינו אותם. 30הילדים. להזכיר לכם שבנינו 

 

 סמנכ"ל העירייה:  -ג'ו ניסימוב



 עיריית הרצליה

 25/10/2016מיום  44ישיבת מועצה מן המניין מספר 

 

  
 

 מי בעד שיפוץ בית ספר יוחנני?

 

 ל העיריה:"מנכ -ודה בן עזראיה

 בדבר אחד צדקה איריס, למה שיפוץ, זו בנייה? )מדברים ביניהם(

 

 תום סטרוגו, חבר מועצה:

אני רוצה שתירשם הערה להצבעה שלי. אני תומך בעצם השיפוץ אבל אני לא חושב ואני גם רוצה 

ל שנקבע בוועדה שההערה הזאת תירשם. אני חושב שצריכה לצאת מפה אמירה שיוצאת נגד הכל

המקומית לגבי זה שהסטנדרט לבתי ספר יסודיים כתנאי לתוספת בנייה הוא של שלוש כיתות 

 א ארבע כפי שמדובר פה. אני תמיד בעד שיפוץ של מוסדות ציבור, זה דבר נכון. לבשכבה ו

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

ן אמירות יש אישור תב"ר בעד או נקיים דיון בנושא הזה ונביא את כל האמירות. כעת איאנחנו 

 נגד. האמירות בדיון על נושא חינוך. )מדברים ביניהם(

 

 סמנכ"ל העירייה:  -ג'ו ניסימוב

 ,הבקשה .ל"אגף תב, התקנת מערכות גילוי אש חדשות אולם ספורט היובל ,1942 תב"ר חדש מס'

 .מי בעד? פה אחד . 2016בשנת  אלף שקלים 572 של בסכום תב"ר חדש לאשר

והחזרת עודפי תקציב  2016-באותה ישיבת ועדת כספים מ תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו 4סגירת 

 מי בעד? פה אחד. שקלים. 31,849לקרנות הרשות בסכום של 

 . אגף הנדסה ,מגרש סימולציה לאופניים ,1943תב"ר חדש מס' 

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 מדובר באופניים חשמליים או רגילים?

 

 כץ, סגנית וממלאת מקום ראש העיר:מאיה 

גם וגם, מדובר במתקן הדרכה שכל בתי הספר יהיו בפנים. אנחנו כהחלטה הבנו שכדי להתמודד 

עם הנושא של אופניים חשמליים וגם כמובן של אופניים רגילים וכל מה שיוצא מזה כרגע. אנחנו 

ליו כמשהו שהוא חובה בתוך מקימים מגרש סימולציה לאופניים שכל תלמידי בתי הספר יגיעו א

אנחנו מתחילים עם התיכונים בגלל הנושא של האופניים החשמליים. כל  מערך החינוך.

ההתאמות הנדרשות יעשו. יתרה מזאת מדובר בפרוייקט של שיתוף פעולה עם הרשות הלאומית 

של  לבטיחות בדרכים גם עם המשטרה כמובן גם של העיר הרצליה ביחד עם אגף החינוך. בסופו

של מעין מבחן תיאוריה על  גדבר הם גם אמורים לעבור מעבר להדרכה הפרקטית בשטח גם סו

 כל המשתמע מכך.

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 ?יש לזה מתחם מספיק גדול שם

 

 תום סטרוגו, חבר מועצה:
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 איפה זה יוקם?

 

 מאיה כץ, סגנית וממלאת מקום ראש העיר:

 ליד הפארק.

 

 ועצה:איריס אתגר, חברת מ

 יפה מאד.

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

 מי בעד? פה אחד.

  .אגף תנו"ס ,הקמת מתקני כושר ,1822עדכון תב"ר מס' 

 

 ירון עולמי, חבר מועצה:

 יש לזה לוח זמנים לביצוע? 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 ודאי שיש זה מוצג במסגרת הפרוייקטים אצלי.

 

 יריה:ל הע"מנכ -יהודה בן עזרא

 זה יצא. 2016עד סוף 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

יש ישיבת סטטוס פרוייקטים וכל אחד מציג את  .אני יושב על לוח הזמנים עם כל מנהלי האגפים

 לוח הזמנים שלו עם כל המשמעויות. 

 

 ירון עולמי, חבר מועצה:

 יהיה תעדוף? 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 ש.יש תוכנית שהוכנה מרא

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

כי  ?רציתי לשאול, מבחינת הגודל של מתחם המתקנים האלה. למה אני שואלת מה גודלו במטרז'

ראיתי ליד המתחם החדש של אפולוניה יש מתחמי כושר חדשים. אני מניחה שזה נעשה תוך 

מי בעצם  מחשבה שיש רצף של כמה מתקנים אבל הם במתחמים קטנים יחסית. אז רציתי לדעת

 עומד מאחורי ה, האם זו חברת ייעוץ אורבני או משהו כזה?

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר
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יחד עם תוכנית בטיחות. בין מתקן למתן צריכים להיות מטרז'ים. ישבו  םוודאי. יושבים אדריכלי

נה מיטב המומחים ואישרו את התוכנית הזו. אנחנו אישרנו את התוכנית הזו, לא בתקופתי. הוכ

 תוכנית לארבע שנים והיא ממומשת בעצם ימים אלה. 

 

 סמנכ"ל העירייה:  -ג'ו ניסימוב

 מי בעד? פה אחד.

 .ל"אגף תב ,יוחנני , שיפוץ בית ספר1886עדכון תב"ר מס' 

 

 :דובר

 היינו כבר.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

ר ופה יש בקשה לא יש בקשה להגדלה ויש הקדמה. מה שאנחנו רואים פה זה הגדלת התב"

, זו החלטה אחרת. אם זכור לכם היו לנו שתי ישיבות בנושא 2016-ל 2017-להקדים את הכסף מ

 הזה.

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

 .2016תוספת ביצוע בשנת היא לאישור  בקשהה

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

  אני מתנגדת.

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

 ד? שניים נגד. מי בעד? מי נג

 לאשר ,הבקשה .XXאגף  פיתוח טכנולוגיה עירונית קהילתית שיתופית ,1945  תב"ר חדש מס'

 מי בעד? פה אחד. .קרן עודפים . מימון2016בשנת  אלף שקלים 230 של  בסכום תב"ר חדש

 

 ליאת תימור, חברת מועצה:

 יתופית?מה זה פיתוח טכנולוגיה עירונית קהילתית ש ןאני יכולה רק להבי

 

 מאיה כץ, סגנית וממלאת מקום ראש העיר:

זה הקמת מעין לא בדיוק אפליקציה. בוא נקרא לזה לצורך העניין למען ההבהרה אפליקציה. 

המטרה שלה בסופו של דבר להפוך היום את כל הקשרים בין האנשים. זה בעצם תהליך שעושים 

 ות בתחומי העניין, שותפויות.לקהיבתוך הקהילות ולייצר את הקשרים בין האנשים באמצעות ה

 

 ליאת תימור, חברת מועצה:

 איזה אגף מוביל את זה?

 

 מאיה כץ, סגנית וממלאת מקום ראש העיר:
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 כדי שכולם יקבלו את הכבוד ואף אחד לא יפגע.  XXזה כמה אגפים ביחד בגלל זה נשאר 

 

 ירון עולמי, חבר מועצה:

 פיתוח תוכנה, יפה מאד.

 

 ל העירייה:  "נכסמ -ו ניסימוב'ג

 תב"ל.אגף  שלועבודות פיתוח . אלה מבנים יבילים הצבת קרוואנים - 1946 תב"ר חדש מס'

קרן עודפים/קרן  . מימון2016בשנת  מיליון שקלים 590 של בסכום תב"ר חדש לאשר ,הבקשה

 מי בעד? פה אחד. .עבודות פיתוח

 

 ירון עולמי, חבר מועצה:

 זה בשביל התלמידים בבר אילן?

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 גם. 

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום  2016גירת  תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת ס

 מי בעד? פה אחד. .שקלים 6,047,676של 

 

 –אים( הצעות שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילו 2016ה. התקציב הרגיל לשנת 

 י'-שינויים ט' ו

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

 קיבלתם את הצעות השינויים. האם יש הערות? פה אחד.

 

 ו. העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

מיליון שקלים מיתרת העודפים בתקציב הרגיל, תקציב  10המועצה התבקשה לאשר העברת 

 ערות? יש ה פיתוח.

 

 יוסף לונדון, חבר מועצה:

 עודפי תקציב ולא תקציב פיתוח.לקרן  והגזבר יתקן אותי שזה צריך להיות כן, דומני

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 לקרן עודפי תקציב.  ,כן הוא צודק

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג
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 פה אחד? תודה רבה.

 

 

 

 

 6.1603.שנסתיים ביום  1620ז. דו"ח כספי לרבעון השני של שנת 

 

  ממלא מקום גזבר העירייה -רוני חדד

 30.6.2016מונח בפניכם הדו"ח הכספי לששת החודשים הראשונים של השנה שהסתיימו ביום 

מיליון שקלים. יש פה  26-מניתוח הדוחות עולה שהעירייה בעצם סיימה את הרבעון בעודף של כ

 ם יש שאלות אשמח לענות. את כל הפירוט של כל המאזן והתוצאות. א

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

 מי בעד?

 

 ירון עולמי, חבר מועצה:

 מה יש להצביע? זה לידיעה. צריך להגיד כל הכבוד לגזברות אבל אין הצבעה. 

 

 לפקודת העיריות נוסח חדש 339ח. בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

 בר לעיונכם.החומר הוע

 

 יוסף לונדון, חבר מועצה:

 אני ברשותך מבקש לומר משהו. 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

אני רוצה לציין שאם אנחנו מדברים על עודפי תקציב זה אומר ששלומי ואנשיו עושים עבודה 

 ועל כך שלומי הערכה וברכות לאנשים שלך.  .ואיכותית והגבייה היא מאד חזקה מאד מקצועית

 

 יוסף לונדון, חבר מועצה: 

אני ער למאמצים ולהישגים בתחום גביית החובות ובכל זאת ברשותכם אני מבקש להעיר 

בקצרה. כמעט בכל ישיבה של מועצת העיר אנו נדרשים לאשר מחיקת חובות בסכומים גדולים. 

יפול להזכיר שמועצת העיר אישרה את הצעתי שוועדת הכספים תקבל דיווח מפורט על הט אבקש

החובות הגדולים ביותר. עד היום זה לא בוצע. אני שב ומבקש לפרסם את השמות של  20-ב

החברות, אני מדגיש חברות ולא אנשים פרטיים, שהחוב שלהם נמחק או הופחת באופן 

משמעותי. אינני מבקש לפרסם שמות של אנשים פרטיים שנקלעו למצב שלא מאפשר להם לשלם 

אני סבור שפרסום השם של חברות שלא משלמות את חובן הינו כלי את מלוא חובם לעירייה. 

 שעשוי להרתיע בעלי חברות שרוצים להגדיל את הרווחים שלהם על חשבון הציבור, תודה. 
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 ירון עולמי, חבר מועצה:

 איפה זה עומד מבחינה משפטית?

 

 

 

 יועצת משפטית: -ד ענת בהרב"עו

.. לתאגיד. הרבה מאד חברות ושלומי תקן אותי אם יש הבדל מבחינת חוק הגנת הפרטיות בין .

 אני טועה. הרבה מהחברות שאנחנו פועלים למרות שפורקו.

 

 , חבר מועצה:קוממייוסף 

א שילמה את החובות שלה להם יכולים להקים עוד פעם חברה. מספיק שיודעים שחברה כשלה ו

 חשוב שהציבור ידע.

 

 ירון עולמי, חבר מועצה:

 בשם חדש לא ידעו שהשם הקודם היה זה.אבל כשהיא תקים 

 

 , חבר מועצה:קוממייוסף 

 ידעו אל תדאג.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 ענת האם אפשר לציין את השמות? )מדברים ביחד(

 

 יוסף לונדון, חבר מועצה:

זה נושא טעון ורגיש. אם ... ינחה את הצוות המקצועי לבחון את הנושא וליידע אותנו. אין צורך 

לתת תשובה כרגע אבל אני אודה אם הנושא ייבחן ותינתן תשובה עוד חודש אבל שנקבל תשובה 

 מפורטת לאחר דיון של הצוות המקצועי. 

 

 , חבר מועצה העיר:קוממייוסף 

 אם אין מניעה משפטית צריך לציין את זה.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 תקבל תשובה תוך שלושה ימים. )מדברים ביחד(

 

 , חבר מועצת העיר:יץבנתן יעקובויו

 אבל הפרסום שביקשת הוא לא רק על השמות של החברות אלא מה נעשה עם החברות הגדולות.

 

 יוסף לונדון, חבר מועצה:

החייבים  20-הדברים שלי היו שני סעיפים. סעיף אחד, ועדת הכספים תקבל דיווח על הטיפול ב

ה, לוועדת הכספים יש את הזמן והאפשרות לרדת זה עובר למועצה בין כה וכהגדולים ביותר. 
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יותר לפרטים אבל ברור שזה יעבור למועצה, זה לא איזה סוד שאני מחביא בכיס זה פתוח 

למועצה. הסעיף השני, אנחנו לא צריכים לחשוף שמות של אנשים שלמעשה שלחו יד בקופת 

 הציבור.

 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 ושה ימים.יוסי תקבל תשובה תוך של

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

 מי בעד? פה אחד, תודה רבה.

 

מנגנון עקרוני לשיתוף פעולה בין דביר נדל"ן והשקעות בע"מ לבין נוסח מעודכן של אישור ט. 

 העיריית הרצלי

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

סך הכל בשטח  40חידות הדיור בסעיף היה עדכון לדברי ההסבר. מדובר על פרוייקט למכירת כל י

מטרים מרובעים כל אחת כולל ממ"ד פלוס חנייה תת קרקעית אחת ומחסן דירתי בשטח  77של 

 מטרים. 4-6שבין  

 1,450,000לא יעלה על  ,כולל מחסן וחנייה בקומה ראשונה ,המחיר שבו ימכרו יחידות הדיור

שקלים לכל קומה. המחירים  10,000. ובתוספת של 17%שקלים כולל מע"מ כדין הידוע כיום, 

 צמודים לעליית מדד תשומות הבנייה.

על פיו ימכרו כל  19.5.2015המנגנון זהה בעקרונותיו למנגנון שאושר בישיבת מועצה העיר מיום 

יחידות הדיור בבניין מגורים ברחוב אמה טאובר, אם וככל שתאושר תוכנית תב"ע, בהגרלה  40

מוזלים והמפוקחים כמפורט לעיל. אך בכפוף לעדכון מחירי לבני הרצליה בלבד במחירים ה

הדירות, בין השאר נוכח משך הזמן שעבר בין ההחלטה לבין צפי סיום הביצוע ושינויים נוספים 

להבטחת זכויות והתחייבויות הצדדים. אישור זה כפוף לאישור של הוועדה המקומית ואישורה 

 של התוכנית.

 

 ראש העיר: מאיה כץ, סגנית וממלאת מקום

 הוועדה המקומית כבר אישרה לפני שבועיים לערך, בישיבה האחרונה שלה. ,רק תיקון

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 1,400,000שקלים בסיטואציות מסויימות. כלומר במקום  50,000-זה יכול להתעדכן ב ן,עוד תיקו

 שקלים. 1,450,000זה יהיה 

 

 יועצת משפטית: -ד ענת בהרב"עו

 שקלים.  1,450,000א יעלה על כתוב ל

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:
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 . )מדברים ביחד(1,400,000ראיתי שכתוב אבל כשהוא הסביר את הדברים הוא אמר 

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 זה לא דומה למקרה של תיכון הראשונים, זה לא בעייתי עכשיו לאשר את זה?

 

 מאיה כץ, סגנית וממלאת מקום ראש העיר:

 לא. 

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 לא יהיו תביעות של השכנים על אותו עקרון, בנייה לגובה?

 

 מאיה כץ, סגנית וממלאת מקום ראש העיר:

לא, א', זה כבר אושר וגם עולה לוועדה המחוזית. זה לא מאושר רק אצלנו אנחנו נותנים את זה 

עתודת הקרקע הזאת הייתה עם תמיכה לוועדה המחוזית. מדובר באזור שכולו בנייה רוויה. 

בנייה של צמודי קרקע, כך שבסופו של דבר לא עלינו מעל גובה הקומות ולכן אין פה שום דבר. 

אמה טאובר זה הכל בניינים גדולים. אם הוועדה המחוזית תחליט לתמוך בזה מצויין. אם היא 

 להגיד. תחליט להתנגד לזה. לא הוגשו התנגדויות לוועדה המקומית, חשוב גם את זה 

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

 מי בעד? פה אחד.

 

קידום הכרזת המתחם במסלול רשויות של  -ירושלים סוקולוב -מתחם לפרוייקט פינוי בינוי י.

 משרד הבינוי והשיכון

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

 קיבלתם את מסמך מהנדס העיר פרוטוקול ועדת המשנה על ההכרזה. 

 

 אגף הנדסה: -מנהלת מחלקת התחדשות עירונית ומחלקת רישוי ופיקוח על הבנייה -ריהתמר פו

בבקשה לאישור של מועצת העיר לחוזה עם משרד הבינוי והשיכון שייחתם ככל שהמתחם מדובר 

יעבור את כל ההליכים הנדרשים לצורך קידומו במסלול של הכרזה של המשרד הבינוי והשיכון. 

צם מממן את עבינוי מקודם במסלול כזה היא שמשרד הבינוי והשיכון ב המשמעות שמתחם פינוי

משכר הטרחה של כל צוות היועצים, שכר הטרחה של התכנון, של  92%-מירב שכר הטרחה, כ

ש לכם אותו כאן מצורף היא בעצם להסדיר את מערכת ימנהל הפרוייקט. המטרה של החוזה ש

ון ככל שהם מחליטים להכריז על אותו מתחם היחסים בין הרשות לבין משרד הבינוי והשיכ

 במסלול פנוי בינוי. 

 

 , חבר מועצה:קוממייוסף 

 זה מתחם שבסופו של דבר יבנה או שיש אפשרות שהוא לא ייבנה?
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 אגף הנדסה: -מנהלת מחלקת התחדשות עירונית ומחלקת רישוי ופיקוח על הבנייה -תמר פוריה

 השאיפה שהוא יבנה.

 

 מועצה:, חבר קוממייוסף 

 זאת אומרת שזה לא בטוח?

 אגף הנדסה: -מנהלת מחלקת התחדשות עירונית ומחלקת רישוי ופיקוח על הבנייה -תמר פוריה

 השאיפה שזה יבנה. עושים את זה כדי שהוא יבנה, עשינו את זה כדי שנוכל להתחיל ...

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

יחידות  42על להגדיל מתחם שיש בו היום  אני שואלת כיצד המועצה הזאת יכולה לקבל החלטה

דיור בלבד. אם נכפיל את זה בארבע נקבל נניח לכל יחידת דיור ארבע נפשות בגדול, תעשו את 

יחידות דיור כשלא הציגו בפניכם  400המכפלה בגדול כמה תושבים יש שם, למתחם שיהיו בו 

הכנסת יהיה. לאיזה  יפה ביתלאיזה בית ספר יסודי, תיכון הם ילכו. איפה המתנ"ס יהיה, א

ר תכפילו את זה בארבע נפשות ליחיד, אנחנו ויחידות די 400-חטיבת ביניים הם ילכו? ואיך כל ה

מדברים על כמות אדירה של אנשים. איך הם יגיעו אם אין להם רכב. אם יש להם רכב הם יעמדו 

ם יגיעו מבלי להיות בפקק באזור הפארק. ילדים למשל שצריכים ללמוד בתיכון היובל איך ה

 באוטובוס במשך שעה? אז אני חושבת שהמועצה הזאת לא יכולה לקבל החלטה בנושא.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 היא לא מקבלת החלטה.

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 סליחה, אני יכולה לסיים? 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 האנשים. כן, סליחה. את מטעה את

 

 גר, חברת מועצה:איריס את

איך היא  ?איך היא יכולה לקבל אפילו כזו החלטה לאשר את ההסכם הזה יחד עם משרד השיכון

יכולה לקבלת החלטה כשברור שהחלטה כזאת, כמו שאמרה תמר, תביא את המצב למצב שקרוב 

ם לוודאי שייבנה מבלי שיהיו בידיה הנתונים הבסיסיים על איך התושבים והציבור שאתם מייצגי

הולכים לחיות במתחם כזה צפוף. אם תשאלו את תמר מה גובה הבניין הכי גבוה שם מה תוכלי 

 להגיד?

 

 אגף הנדסה: -מנהלת מחלקת התחדשות עירונית ומחלקת רישוי ופיקוח על הבנייה -תמר פוריה

 קומות. )מדברים ביחד( 23כרגע מה שמוצע זה 

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:
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א יודעים על זה. אני במקרה לקומות. אנחנו  23זו רק נקודה אחת למשל שיש שם בניין בן 

א יודעים על זה כלום. אתם לא יודעים כמה מתחמי פינוי לבוועדה אז אני קצת יודעת מזה. אתם 

יחידות דיור תחשבו על  400-יחידות דיור ל 42בינוי יש באזור. אם מדברים עכשיו על מתחם בן 

ש באזור ואיך זה ישפיע על החיים לא ידעים איזה מתחמים נוספים וכפולות. אתם לא יגודל ה

 רק על התושבים של היום אלא התושבים המסכנים שיקנו שם דירות. 

 ,לאשר דבר כזה ,חברי המועצה שיקבלו פה החלטה היום ,לדעתי .אז רבותי, אין לנו את הכלים

 לים להחליט.הכ הם עושים עוול לתושבים כי אין להם את

 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

זה פנייה למשרד השיכון להתחיל  המועצה היא לא ועדה לתכנון ובנייה. מה שנדרש פה כעת

 תבחן את הדבר הזה. הבהליכי תכנון ראשונים. יכול להיות שזה יגיע לוועדה והוועד

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 כמו שאמרה תמר בוודאי שזה...

 

 ר:"יו -ון, ראש העירמשה פדל

אפשר להנציח את הקיים. מי שמכיר את המתחם יש שם מבנים נטושים. אפשר להנציח את 

שנים. כל הכוונה באישור הזה זו פנייה למשרד השיכון לקבל מימון לתכנון. יכול  30הקיים עוד 

 להיות שזה יבוא לוועדה ותפסלו את זה.

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

את תוכנית המתאר לתושבים ביוני. זה לא קרה עד יום. עכשיו עוקפים אתה הבטחת להציג 

אותם כרגיל ומביאים לפה תוכנית. ביוני הבטחת לעשות מצגת לתושבי העיר, זה כבר חצי שנה, 

 לא קרה. בוא נמשיך עקוף את התושבים ולצחוק עליהם כרגיל.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 אף אחד לא צוחק על התושבים.

 

 ריב פישר, חבר מועצה:י

 יחידות דיור. 400תוקע פה משהו של  ,זה מה שאתה עושה כאן. אתה עוקף אותם

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

מועצת העירייה לא מאשרת יחידות דיור. יש ועדה לתכנון ובנייה, איריס חברה בוועדה, יוסי 

ר להנציח את הקיים. אפשר להנציח חבר, יכולים להתנגד וזה יפול. אפש רוגותום סט ,חברלונדון 

את שכונת יד התשעה שמתפוררת, אפשר להנציח את וייצמן, אפשר גם להנציח את מתחם 

ההגנה. תעבור שם היום, מדובר על בתים נטושים, על חברת... שעזבה. אנחנו רוצים לבצע 

 מתיחת פנים.
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 איריס אתגר, חברת מועצה:

 זו לא מתיחת פנים.

 

 מועצה:תום סטרוגו, חבר 

 ?10, 9א ככה בשקט עומדת. למה מכפיל של פי יאני רוצה לשאול שאלה את תמר שה

 אגף הנדסה: -מנהלת מחלקת התחדשות עירונית ומחלקת רישוי ופיקוח על הבנייה -תמר פוריה

התוכנית הזאת הספציפית הוחלט על ידי את לפני שאני אדבר על המכפיל אני חייבת לציין ש

 ציג לציבור. היא הוצגה לציבור בחודש ינואר וזכתה לתמיכה מאד רחבה.הוועדה המקומית לה

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 יחידות דיור. 42עם 

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 ... המועצה הזאת קיבלה החלטה ביוני להציג את כל התוכניות, זה לא קרה.

 

 תום סטרוגו, חבר מועצה:

 ?9אני רגע רוצה להבין למה פי  עזבי, תמיכה זו גם שאלה איך שואלים.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

זו לא ועדה לתכנון ובנייה פה יש בקשה להכרזה. נא לערוך הצבעה, מי בעד, מי  ,תום יש לי בקשה

לא הוועדה לתכנון ובנייה. יש רעיונות, יש הצעות אנחנו רוצים לקדם את העיר, אתה ו נגד. ז

 ח(מתנגד לקדם את העיר... )ויכו

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

 מי בעד? מי נגד? שלושה נגד.

 

 תום סטרוגו, חבר מועצה:

להעמיס כשיש לנו בעיה של תשתיות. אמרה את זה  9אני רוצה שיירשם למה צריך מכפיל פי 

איריס קודם בצורה יותר מפורטת. יש בעיה של תשתיות בעיר הזאת. אז באים וכבר מביאים 

 , למה?9למי שייעשה פה תוכניות פי  guidelinesמראש 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

יחידות דיור. יש פנייה למשרד השיכון לסייע במימון לתוכנית.  400אתה לא הולך להכריז על 

 . 120, 400תבוא לוועדה תגיד לא 

 

 תום סטרוגו, חבר מועצה:

ונכון לשאול וצריך להבין שבסוף  לא סתם. הרי א', צריך אבל הרי זה ברור, אנחנו יושבים פה

לדבר הזה זה עוד ועוד מהלך לקראת מה שכתוב פה. זאת אומרת, מישהו רוצה שייבנו פה עוד 

. אני שואל למה, קודם כל שאלה ראשונה, למה לבנות כל כך הרבה 39יחידות דיור במקום  350
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 9ית לא צריך להכפיל פי אם אפשר פחות? כי כמו שאנחנו גם יודעים טוב, מבחינת היתכנות כלכל

כדי להביא יזם. מי הולך להרוויח מכל הסיפור הזה? מישהו פה הולך להרוויח ובגדול, למה? זה 

על גב הציבור בסוף הוא יעמוד בפקקים. בסוף לא יהיה לו איפה ללמוד. בסוף יבנו לי ארבע 

השאלות ורק להגיד לשאול את לנו כיתות בבית ספר שאנחנו רוצים שלא יבנו. אבל אנחנו אסור 

 בוא נצביע כי זה רק.

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 אתה יכול לשאול את השאלות האלה. השאלות יישאלו בוועדה לתכנון ובנייה. 

 

 תום סטרוגו, חבר מועצה:

 אבל אני חושב שכדאי לפני מוציאים כסף,השאלה הן חשובות. 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

מתנגדים גם לאולם הספורט בהרצליה. אתם מתנגדים לבינוי ואתם זכותך להתנגד. אתם 

 מתנגדים לכל דבר שאנחנו עושים.

 

 תום סטרוגו, חבר מועצה:

 אם זה לא הגיוני מתנגדים. ,משה אם זה הגיוני לא מתנגדים

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

לשיכון דרום, אתם  םסיעת דרך חדשה שהיא בקואליציה מתנגדת לכל דבר שקשור. אתם מתנגדי

 אפשר להנציח את הקיים. ,מתנגדים כמו אופוזיציה. אתם מתנגדים לכל

 

 תום סטרוגו, חבר מועצה:

 לבנות זה לא הגיוני לפי שום סטנדרט. 9פי 

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 יחידות ותגיד... לתחבורה. 200יחידות, עוד  800אנשים תקועים בפקק תדחוף להם עוד 

 

 ר:"יו -אש העירמשה פדלון, ר

 תתחילו לנסוע באוטובוסים.

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 לאיפה אני אסע באוטובוסים לאן?

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 200בעוד שנתיים כולם ייסעו באוטובוסים. יש תוכנית של המדינה ברמה הלאומית, קיבלנו 

 מיליון שקלים.

 

 תום סטרוגו, חבר מועצה:
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 ר וניסע באוטובוסים זה הפתרון?את העי 9תכפיל פי 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 תום, אתם מתנגדים לכל דבר שאנחנו עושים בהרצליה הצעירה.

 

 תום סטרוגו, חבר מועצה:

 לא, זה לא הרצליה הצעירה, זה סוקולוב.

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 יחידות... )מדברים ביחד( 24אחר כך ... לא לפי 

 

 ר:"יו -אש העירמשה פדלון, ר

 מה את מעדיפה שהילדים יהיו באוסטרליה וברלין? הם רוצים להיות בהרצליה.

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 זה מה שישאיר את ההרצלייניים בעיר, מה הקשר? 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 אתם מתנגדים לכל דבר. )צעקות(

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 ת להראות תוכנית.... תעשה דברים מסודר, הבטח

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

 חברים, עשינו  הצבעה, שלושה נגד, אחד נמנע.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 כשיגיעו לפינוי בינוי שביב גם יתנגדו, גם לשיכון דרום. 

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

ות מגדלי קומות. לכן אמרתי מטרים מפינוי בינוי שביב שגם הולך להי 15המתחם הזה הוא בערך 

חברי המועצה שמצביעים בעד ולא מצביעים נגד החלטה כזאת לוקחים על עצמם אחריות כשאין 

 את הכלים לקבל החלטה כזאת. )מדברים ביחד בצעקות(

 

 מאיה כץ, סגנית וממלאת מקום ראש העיר:

 ... במסגרת התכנון בודקים את כל הדברים. 

 

 המלצות ועדת התמיכותיא. 
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  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

 פרוטוקול ועדת התמיכות מונח לפניכם על השולחן.

 

 תום סטרוגו, חבר מועצה:

 יש כאן כל כך הרבה פרוטוקולים תגיד לאיזה אתה מתייחס. 

 , לשכת סמנכ"ל:אגףעוזרת מנהל  -רינה זאבי

 לכולם יש את ריכוז הוועדות. )מדברים ביניהם(

 

 ועצה:יוסף לונדון, חבר מ

שתי הערות שברשותכם. אני מבקש להתייחס להמלצות שניתנו לגבי שתי עמותות. עמותה 

ראשונה זו עמותת חן לפריון אני מתנגד לתת תמיכה לעמותה הזאת. העמותה עוסקת במתן 

לנוכח הצרכים  .לבתי הספר מינית התמיכה למשפחות הנמצאות בטיפולי פריון וכן בהסבר

ראה לי שיש לתת סדרי עדיפויות. לתפישתי יש לתת תמיכה לעמותות הרבים בתחום הבריאות נ

המסייעות לאנשים חולים. כשם שהריון איננו מחלה גם טיפולי פריון אינם מחלה. אשר לחינוך 

מיני, נושא זה לתפישתי בגלל הרגישות שלו צריך להינתן על ידי צוות ההוראה של בית הספר ולא 

ה ההכשרה שלה בתחום הזה. עד כאן באשר לעמותה חן לפריון על ידי עמותה שאיננו יודעים מ

 אני אישית מתנגד לתת לה תמיכה כלשהי.

 

 ליאת תימור, חברת מועצה:

 הם לא עמדו בקריטריונים העמותה הזאת?

 

 מאיה כץ, סגנית וממלאת מקום ראש העיר:

 הם עמדו, אנחנו צריכים להיות גאים שאנחנו נותנים תמיכה לעמותה כזאת.

 

 , חבר מועצה:ונתן יעקובוביץי

אנחנו חוזרים כל פעם לוועדת תמיכות מחדש?  ,אני לא מבין יוסי אתה לא בוועדת תמיכות

סליחה כל פעם שאנחנו נוגעים בוועדת תמיכות אנחנו נכנסים לאיזה שהוא הליך של הלוך ושוב 

 של שניכם. אתם נמצאים שם.

 

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא

דעתו גם בוועדת התמיכות והוא רוצה להגיד במועצה שהוא מתנגד. אני לא מסכים הוא הביע את 

 איתו אבל זה לגיטימי.

 

 יוסף לונדון, חבר מועצה:

עמותת סאנרייז המפעילה קייטנות לילדים שחלו בסרטן הינה עמותה ארצית ואינה פועלת רק 

 4,881וקיבלה תמיכה בסך  למען ילדי הרצליה. עמותה זו נתנה שירות רק לשני ילדים מהרצליה

שקלים. אין תקדים לכך שעבור שני ילדים ניתנה תמיכה בגובה כזה. אני חוזר על בקשתי שבכל 

בקשה לתמיכה יציינו כמה תושבים מהרצליה נהנים מפעילות העמותה ומדובר על כל העמותות 

ש לעגן את לאו דווקא לסאנרייז, רק שסאנרייז מאירה תמרור אדום בנושא הזה. לתפישתי י
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הנושא של כמות תושבי הרצליה... לתמיכות צריכים להיות מעוגנים בתבחינים. אני מתנגד 

 לתמיכה לעמותת סאנרייז. 

 

 :דובר

 היא קיבלה בכלל תמיכה כאן?

 יועצת משפטית -ד ענת בהרב"עו

הדיון לא היה ביחס לתמיכות. הדיון היה פה ביחס לנושא של שיעור הוצאות הנהלה  .לא כאן

 כלליות.ו

 

 ירון עולמי, חבר מועצה:

 אז למה הוא מתנגד?

 

 אלעד צדיקוב, חבר מועצה:

זה מפעלי קיץ, זה מהלך די טכני של חלוקת כסף. היו פה שלוש נקודות להצבעה. נקודה ראשונה 

 נדוןנקודה שנייה הייתה הנושא של סאנרייז שהיה העניין של ניירת לסדר. באותה נקודת זמן לו

 יטתו היחס של התמיכה פר משתתף הרצלייני הוא יחס גבוה.שחמת שלבחר להתנגד מ

 

 ירון עולמי, חבר מועצה:

 הוא מתנגד באופן עקרוני מה שבלאו הכי לא להצבעה כי אין את המסמכים הרלבנטיים?

 

 אלעד צדיקוב, חבר מועצה:

 זה נפתר. הוא מתנגד באופן עקרוני.

 

 ירון עולמי, חבר מועצה:

שנתבקש כן לתמוך בהם הוא יכול להתנגד. כלעכשיו. כשזה יעלה בפעם הבאה הבנתי אבל זה לא 

 הוא מתנגד עכשיו באופן עקרוני לעתיד. )מדברים ביניהם(

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

לגבי הצופים ראיתי שזה מגיע לאיזה תקרה אבל יש פה, אתה פתחת ואמרת שבאמת מספר גדול 

א ניתן לעזור להם בדרך נוספת או אולי לראות כל שבט במיוחד השנה וכל הכבוד. השאלה אם ל

 בנפרד. זה נראה לי לפי כמות החניכים והפעילות שלהם.

 

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 זה כל שבט בנפרד.

 

 מאיה כץ, סגנית וממלאת מקום ראש העיר:

 איריס גם מסייעים בשיפוץ המבנים ובכל מיני דברים.

 

 פטיתיועצת מש -ד ענת בהרב"עו
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 זו לא התמיכה השנתית, יש את הנושא של מפעלי קיץ... 

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 אם ההצבעה היא נקודתית.  אני מצטרפת לדעתו של יוסי לונדון

אני מתנגדת לתמיכה בחן לפריון לתת להם את התקציב שהם מבקשים.  במיוחד לאור הדברים 

 ה סולרית שפתאום נכנסה.הספציפיים שהם צריכים למטרה שלהם, נגד קרינ

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 מי בעד בהסתייגות של שני החברים?

 

 יוסף לונדון, חבר מועצה:

 אני בעד כל ההמלצות להוציא שתי העמותות.

 

 :דובר

 את מתנגדת לחן לפריון? 

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 סאנרייז לא קיבל ממילא שום דבר. )מדברים ביניהם(

 

 ונדון, חבר מועצה:יוסף ל

 שקלים. 4,881אתם טועים ומטים לסאנרייז אושרה תמיכה של 

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 אז גם לסאנרייז אני מתנגדת.

 

 יועצת משפטית -ד ענת בהרב"עו

 ...דיון לגבי התייחסות להוצאות הנהלה. )מדברים ביחד( 

 

 פוס.איב. ברית ערים תאומות עם פ

 

  העירייה:  ל"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 סגנית ראש העיר עפרה בל תרחיב בבקשה.

 

 , סגנית ראש העיר:עפרה בל

הייתה לנו קבלת פנים מאד מכובדת בפאפוס. קדמו להם פגישה בהרצליה בפברואר, פגישה 

בפאפוס ביולי ועכשיו נסענו לחתום על החוזה. את החוזה שלחתי לפני חודש או קצת פחות לכל 

 יו מה שהקראתי בשם מועצת העיר.אחד מכם. אני אקריא עכש

לאחרונה בעקבות הביקור המוצלח של המשלחת של פאפוס ישראל זכינו להזדמנות לקדם את 

היחסים בין שתי הערים לרמה הגבהה ביותר במסגרת הפעילות המשותפת של נציגי שתי הערים. 
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ספורט  ,סחרהתמקדנו בנושאים הרלבנטיים לשני הצדדים בהם טכנולוגיה, תרבות, כלכלה, מ

ועוד. שמחנו מאד כאשר ראש עיריית הרצליה ואנוכי נציגת מועצת העיר הרצליה הוזמנו לביקור 

  גומלין בפאפוס היפיפייה.

כבר עם תחילת הביקור נחשפנו ליופייה הייחודי של העיר בפינות קסם חביבות, מונומנטים 

רכיטקטורה קסומה מרהיבים שטומנים בחובם היסטוריה מפוארת, אקדמיה איכותית, א

ובעיקר אנשים חמים ומסבירי פנים. בהזדמנות זו אני מבקשת להודות לכם על האירוח החם 

והנדיב לו זכינו. הרצון ההדדי של נציגי שתי הערים לקדם את פעילותן המשותפת באמצעות 

הזה רק ילך ויתחזק.  חשובה חיבורים עסקים, אקדמיים, בינאישיים ותרבותיים יבטיח שהקשר

ראש העיר ואני נחשפנו למועצה עירונית דינמית ויוזמת שמעוניינת לקדם את מעמדה של פאפוס 

באירופה וקפריסין. אנשים מוכשרים שמשקיעים ימים כלילות למען הצלחת עירם ולרווחת 

תושביה. תושבי פאפוס היקרים יש לכם נבחרי ציבור מסורים סמכו עליהם והם יובילו את העיר 

חלנו היום משהו חדש ונפלא שאת פירותיו נקטוף במשך שנים רבות. מועצת הזאת רחוק. הת

 עיריית הרצליה מברכת על הסכם זה בכפוף לאישור המועצה.

, שגרירת ישראל בקפריסין ואנשי דת. היו ההסכם הזה היה בחסות נשיא הפרלמנט הקפריסאי

ל אחד יוכל לראות. אנחנו איש. בהזדמנות אני אכין לכם איזה שהיא חוברת וכ 250שם בסביבות 

 גם נקרין פה בישיבה הבאה את החתימה עצמה. 

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 חתימה שהייתה?

 

 :דובר

 שהייתה, שאת צריכה לאשר.

 

 עפרה בל, סגנית ראש העיר:

 א תאושר במועצה.להיא לא אושרה עד שהיא 

 

 אלעד צדיקוב, חבר מועצה:

 ד חודשיים.גם כתוב פה שהם באים לחתום פה בעו

 

 עפרה בל, סגנית ראש העיר:

 זה לא יקבל תוקף עד שהמועצה לא תאשר את ההסכם הזה.

 

 אלעד צדיקוב, חבר מועצה:

 קודם כל פאפוס זה החצי היווני או הטורקי?

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 היווני.

 

 אלעד צדיקוב, חבר מועצה:
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תאומות. כשאת היום אחראית על הנושא שאלה, אני רוצה להבין את הנקודה של ברית ערים 

 הזה איך את בוחרת עיר לעשות איתה קשר של ברית ערים תאומות. מה הפרמטרים?

 

 עפרה בל, סגנית ראש העיר:

מתחילים איזה שהוא קשר צריך להיות רצון בין שתי הערים בכלל להגיע  חנוקודם כל כשאנ

ו למשל מתפקדים עם לייפציג. יש לנו למצב הזה שיהיה... אני אתן לך את הדוגמה איך אנחנ

 איתם חילופי נוער, כלומר, מגיע נוער מכאן לשם ומשם לכאן. הילדים נחשפים לתרבות אחרת.

אנשים  10000נגנים שבאו לראות אותם בסביבות  75בקיץ האחרון הגיעה הנה תזמורת של 

 בפארק. 

 

 כץ, סגנית וממלאת מקום ראש העיר: מאיה

 טאפים גם מרכז היזמות מחליף סטרטאפים עם האוניברסיטה שלהם. אנחנו מחליפים סטר

 

 עפרה בל, סגנית ראש העיר:

. horizon י שנקראתאאני אתן לך למה כאן התחיל למשל דרך פאפוס. יש תוכנית באיחוד האירופ

התוכנית הזאת זו תוכנית שאם פאפוס אליה פנה האיחוד האירופאי תצליח לגייס עוד ערים 

מיליון יורו כדי לקדם את התחום  60ח התיכון לתוך הפרוייקט הזה נקבל מאזור המזר

 הטכנולוגי.

 

 תום סטרוגו, חבר מועצה:

 מי יקבל פאפוס?

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 ארבע מדינות.

 

 עפרה בל, סגנית ראש העיר:

הם  פאפוס בחרה בהרצליה כדי להיות שותפה שלה לתוכנית הזו. יש להם כבר גם את עמאן,

 צריכים עוד עיר אחת.

 

 אלעד צדיקוב, חבר מועצה:

אבל מה? מה זה פאפוס ועמאן? זה עולם שלישי מול הייטק של הרצליה, בטח שירצו אותך, את 

 מעצמת הייטק. אני הייתי בקפריסין לפני כמה שנים, מה זה קפריסין? )מדברים ביחד(

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

ייה באה גם מגורמים בינלאומיים. נשיא קפריסין היה לפני כחודש זו מדינה ידידותית והפנ

 בארץ.

 

 אלעד צדיקוב, חבר מועצה:

 כל מה שאמרתי שברור שזה אינטרס שלהם.
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 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 זה קיבל רוח גבית גם ממשרד החוץ. )נכנסים אחד לדברי השני!!!(

 עפרה בל, סגנית ראש העיר:

מעבר וכמו שאמרתי בישיבה הבאה אני גם אכין לכם חומר על העיר הזאת. יש בעיר הזאת הרבה 

כאשר הם יבואו לחתום אצלנו כל המועצה תיפגש איתם, תוכלו לראות על מה אנחנו מדברים. 

. זאת אומרת, לא סתם 2017העיר הזאת נכון להיום נבחרה להיות עיר התרבות של אירופה שלנת 

 זאת. )מדברים ביחד(האיחוד האירופאי בחר את העיר ה

 

 אלעד צדיקוב, חבר מועצה:

אני רוצה להגיד מילה לפרוטוקול. עפרה יישר כוח על הנמרצות ועל הקידום אני גם בטוח 

לי קשה כל יטתך זה מהלך יפה. אני חייב לומר כמה דברים שלי קצת מפריעים. קודם ששל

ליך ההתייוונות זה מה שעושים כשאנחנו עכשיו יצאנו מחגי ישראל ואנחנו בואנו חנוכה שכל תה

לעם ישראל. אני באופן אישי כיהודי בארץ ישראל לא הייתי הולך להסכם שותפות, ברית ערים 

 תאומות עם עיר יוונית אבל זו ההשקפה שלי.

 

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 לקחנו שילומים מגרמניה.

 

 אלעד צדיקוב, חבר מועצה:

ם בחול המועד סוכות. אגב זה גם אסור בהלכה לחתום בחג דבר ראשון לא הייתי הולך לחתו

סוכות. יש לפני ויש אחרי כך אני חושב. עוד דבר אני חושב, תקני אותי אם אני טועה. הפגישה 

זה מהלך יפה אבל זה לא ראוי  הראשונה הייתה בחג שבועות וזה בכלל, אמנם זה שלושת הרגלים

ושב ככה. אתם מייצגים עיר שלמה, אתם מייצגים בשבועות להיפגש על דבר כזה, אני באמת ח

 אותי וגם את הציבור התורני. אני חושב שצריכה להיות טיפה יותר רגישות.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

בחול המועד סוכות? תעשו לי טובה אתם  .אם היית אומר לי ביום כיפור אתה צודק ,באמת

 יורדים לרמה באמת. 

 

 צה:אלעד צדיקוב, חבר מוע

העיר. אני בסך הכל יכול להגיד ולחוות דעה שבעיני זה עולמי וזה  עם כל הכבוד אני לא מנהל את

 חשוב לי מאד. אני חושב ששבועות וסוכות בעיני זה כל עולמי.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 קודם כל לא היינו שם בחג השבועות. 

 

 אלעד צדיקוב, חבר מועצה:
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א הייתי חותם בחג סוכות. לכן אני גם לא הייתי חותם עם עיר יוונית ולכן אמרתי דומני. אני ל

 מבקש מראש העיר את האישור שלו לא.

 

 

 עפרה בל, סגנית ראש העיר:

 אני חייבת לענות לך.

 

 אלעד צדיקוב, חבר מועצה:

 זה לא נאמר מתוך כפייה עפרה, אני חיוויתי את דעתי. 

 

 עפרה בל, סגנית ראש העיר:

ת לענות על זה. למה זה דווקא היה בסוכות, אתה יודע למה? כי ראש העיר היה שם לא אני חייב

 בחופשה פרטית וכדי שלא יעלה לעירייה כסף הוחלט לעשות את זה דווקא באותו יום.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 שלא יהיה פתחון פה שראש העיר מבזבז את כספי הציבור. יש אחד שטוען שאני מבזבז את כספי

 הציבור. זה היה על חשבוני הפרטי.

 

 אלעד צדיקוב, חבר מועצה:

 אז אני רוצה לומר שפו לראש העיר.

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 מותר לך לנסוע לחו"ל?

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 אני לא צריך את האישור שלך.

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 אתה כן צריך אישור מועצה. )ויכוח בצעקות(

 

 ר:"יו -פדלון, ראש העיר משה

 בכסף שלי אתה לא תגיד לי מה לעשות. שר.בכסף שלי אתה לא תגיד לי מה לעשות אדון פי

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

מה אתה אומר? בחופשה שלך מי אחראי על הכל? הכל פה... אתה לא יכול לנסוע בימי החופשה 

 שלך לשום מקום ... עובד שם.

 

 ר:"וי -משה פדלון, ראש העיר

 מה אתה אומר?
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 יריב פישר, חבר מועצה:

 מה שאתה שומע.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 אתה מדבר שטויות.

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 אני מדבר שטויות? כמה זמן אתה בקשר עם... אתה כן נסעת בכסף.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 תתבייש לך.

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 ייש?אני צריך להתב

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 אתה משמיץ אותי. תתבייש לך. אתה שקרן פתולוגי. אני נוסע על חשבון העירייה? אתה חוצפן. 

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 על חשבון העירייה ואמרת שלא. אתה נסעת

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 גם לדרום קוריאה נסעתי על חשבוני. אתה חוצפן.

 

 ישר, חבר מועצה:יריב פ

 ולפולין שנסעת מי שילם? 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

איזה פולין? מתי נסעתי לפולין? אני נסעתי על חשבון ימי החופשה שלי. לקפריסין נסעתי על 

 חשבון החופשה.

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 לא נכון.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 אם אתה אומר שלא נכון אתה שקרן.

 

  יריב פישר, חבר מועצה:
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 אני שקרן?

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 תרשום בעיתונות שאני אמרתי שאתה שקרן פתולוגי. 

 אתה יכול לצטט אותי בטלוויזיה, אתה שקרן פתולוגי.

 

  יריב פישר, חבר מועצה:

 תתבע אותי )צעקות !!!(

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 אתה שקרן. ?חשבון החופשה שלי אתה שקרן פתולוגי, נסעתי על

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 מישהו פה אישר לך את זה?

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 א צריך את האישור שלך.לאני 

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 אתה כן צריך.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 מי אתה?

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 בד.אתם לא יכולים להביא אישור בדיע

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

אני צריך אישור מועצה? אתה שקרן, אתה חוצפן, אתה משקר את העיתונות, אתה משקר את 

הציבור, תתבייש לך. אני נסעתי על חשבון החופשה הצבורה שלי. תבדוק את זה בתיק שלי. אתה 

 סע על חשבון הציבור. אתה שקרן.ומדליף לעיתונות שאני נ

 

 חבר מועצה:יריב פישר, 

 האמת. אתה איימת שתתבע... )צעקות( אני אומר את

אמרת שההסכם הזה נעשה באפריל. מדוע עכשיו זה מגיע לפה אחרי שכבר היית. בפברואר  האת

 אמרת שנחתם ההסכם. 

 

 עפרה בל, סגנית ראש העיר:

 אתה רוצה לראות את התאריך שזה נחתם?
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 מאיה כץ, סגנית וממלאת מקום ראש העיר:

 לא נחתם בפברואר., ההסכם יביר

 

 עפרה בל

 לחודש הזה נחתם הסכם. 19-ב

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 למה הוא מובא אלינו בדיעבד?

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

הוא שקרן פתולוגי וימשיך להיות שקרן. הוא מדליף לעיתונות שאני נוסע על חשבון  .עפרה תעצרי

 העירייה. אתה שקרן פתולוגי.

 

 יב פישר, חבר מועצה:יר

 אני ממש לא מדליף את זה.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 קדימה, תעשה הצבעה. יושב פה חבר מועצה שמשקר לציבור.

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 מי שמשקר זה אתה.  

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 אתה שקרן, חוצפן. על חשבון הציבור נוסע, אתה שקרן פעם חמישית.

 

 יב פישר, חבר מועצה:יר

 אתה נסעת על חשבון הציבור ואל תשקר. אם אני משקר תתבע אותי.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 אני אתבע אותך מגיע לך. 

 

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 מי בעד?

 

 אלעד צדיקוב, חבר מועצה:

 אני לא בעד.

 

 סמנכ"ל העירייה: -ג'ו ניסימוב 



 עיריית הרצליה

 25/10/2016מיום  44ישיבת מועצה מן המניין מספר 

 

  
 

 שלושה. מי נגד?

 

 ר:"יו -פדלון, ראש העירמשה 

 כשיגיעו התמיכות גם תצביע נגד.

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 מישהו נמנע?

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 תצביע נגד גם בתמיכות, חוצפן. אני גם אתנגד לתמיכות.

 

 אלעד צדיקוב, חבר מועצה:

 מה הבעיה?אישרת לי, 

 

 ןר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

מבחינתי, שרתי לך תמשיך להיות באופוזיציה. בשבילי אתה באופוזיציה היום כבר. אני לא אי

 תמשיך הלאה. 

 

 אלעד צדיקוב, חבר מועצה:

 רגע, מחילה. אם אני באופוזיציה אז עד הסוף. למה אני באופוזיציה, ועדת תמיכות אישרת לי? 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 לא מאשר לך. 

 

 ועצה:אלעד צדיקוב, חבר מ

סליחה, יש לי צו מצפון אני לא אצביע בעד ברית תאומות  תביא את ההקלטה. אתה אישרת לי.

 עם עיר יוונית שנחתמה בחול המועד סוכות, כן.

 

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 אתה נגד? דאלע

 

 אלעד צדיקוב, חבר מועצה:

 אני נגד וביקשתי אישור. יש ... יותר מקואליציה עם כל הכבוד.

 

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 אתה לא יכול לנסוע לקפריסין אין שם גלאט כשר, מספיק. 

 

 אלעד צדיקוב, חבר מועצה:

 את כל העצבים עליו אתה פורק עלי? באמת.
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 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

שהעירייה תממן לה את  לחברי המועצה אני מבקש להכניס פה סעיף שחברת המועצה עפרה ב

 ה לחו"ל.הנסיע

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 בדיעבד.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 לחברת המועצה שיממנו את הנסיעה, כן בדיעבד מה קרה? .אני לא צריך

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 הכסף שלך.

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 אני רוצה להעלות את זה.

 

 יריב פישר, חבר מועצה:

 את זה עכשיו כי זה לא היה בסדר היום. אתה לא יכול להעלות 

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 תמשיך הלאה, נעלה את זה בפעם הבא. )מדברים ביחד(

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

עם כל הצעקות שהיו פה אני רציתי להוסיף שאני מסכימה עם צדיקוב על חלק מהדברים שהוא 

יר מסויימת מבלי להעלות מראש. כלומר, הוא בא אומר. על זה שהוחלט לעשות ברית ערים עם ע

ת וופגיש םומלין על כך שאנחנו לא שותפים להחלטה על איזה עיר לפני שהולכים ועושים הסכמי

זה נהדר אבל צריך להעלות למועצה את זה לפני על מנת שלא נהייה חותמת גומי ולשמוע  .עם עיר

 מה הקריטריונים.

 

 יר:איה פרישקולניק, סגנית ראש הע

 קיבלתם חומרים על זה. אתם ידעתם מראש.

 

 אלעד צדיקוב, חבר מועצה:

 אז מה אם קיבלנו חומרים? ,אין לך דיון בזה ?אבל מה לעשות

 

 איה פרישקולניק, סגנית ראש העיר:

 היא אמרה לכם. )מדברים ביחד!!(

 

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא
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 . בסדר, מותר לה להתנגד ולהגיד למה היא מתנגדת

 

 

 

 יג. אישור נסיעה לחו"ל

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

ר החברה לפיתוח התיירות וכיו"ר קובוביץ וגרי גוזלן בתפקידם כיו"חברי המועצה יונתן יע

מנהלת אזור התעשייה, המסחר והעסקים, הוזמנו להשתתף בכנס בינלאומי לערים חכמות 

 14-17הכנס יתקיים בין התאריכים  ה בתחום.המתקיים בברצלונה לצורך קידום שיתופי פעול

 מי בעד? .2016בחודש נובמבר 

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

המועצה גם אני מתנגדת רבותי. אני לא יודעת מה הקריטריונים לאישור נסיעות של חברי 

 במסגרת תפקידם כיושבי ראש של חברות עירוניות.

 

 ירון עולמי, חבר מועצה:

 מדברים ביחד(מה אנחנו מאשרים? )

 מישהו מזמין אתכם? אז מה הבעיה?

 

 , חבר מועצה:יונתן יעקובוביץ

 הבעיה של איריס זה שאין קריטריון מסודר למי נוסע, מתי נוסע, למה אתה נוסע.

 

 , חבר מועצה:גוזלןגרי 

 אבל הייתה הזמנה מסודרת.

 

 יונתן יעקובוביץ, חבר מועצה:

והם מודיעים לך שהם מסבסדים חלק גדול מהנסיעה במסגרת ההזמנה הם בעצם מזמינים אותך 

 והם מבקשים את החלק בתשלום.

 

 מאיה כץ, סגנית וממלאת מקום ראש העיר:

הגדרת התפקיד היא זאת שמגדירה את הבקשה לאירוע. כלומר, יושב ראש, לצורך העניין, 

מנהלות אזור החברה לפיתוח התיירות בכל הארץ או בכל מיני מקומות מקבל הזמנה. יושב ראש 

 תעשייה מקבל הזמנה. 

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 נה זה שיש סבסוד חלקי וסבסוד צריך להיות גם.מההז

 

 מאיה כץ, סגנית וממלאת מקום ראש העיר:
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 ההזמנה היא קודם כל שיש רלבנטיות לעיר ולפעילות שלה. 

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 נים למתי ואיך נוסעים. אין לי ספק שצריך לקבוע נהלים וקריטריו

 ליאת תימור, חברת מועצה:

 .אני חושבת שכל נסיעה שיכולה לתרום למישהו במילוי תפקידו

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 יש המון.

 

 ליאת תימור, חברת מועצה:

א' אין מיליון. אני אומרת לך שאני יושבת ראש שני תאגידים ועובדה שלא הזמינו אותי למרות 

 יה באירופה לא נחשבת. יש כנס בריכות בינלאומי.שבריכת הרצל

 

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 ליאת את ואני הוזמנו למוסקבה...  עובדה שלא נסענו.

 

 ליאת תימור, חברת מועצה:

הסיבה שלא נסענו הייתה עניינית לדבר. לו הייתי חושבת שהנושא הזה באמת היה ראוי וחשבתי 

זה שלב מאד מוקדם לנסיעה הזאת ולכן ביטלנו את ההזמנה. אז אני אבל  .שכן ראוי לקדם אותו

א מתייחסת לזה בתור צ'ופר, אני לא צריכה להגיד לך מה שכרם לרוצה להגיד לך באמת. אני 

הגבוה שחברי מועצה. אבל אם יש משהו שיכול לתרום להתפתחות המקצועית ואין כאן משהו 

ות הטעם הטוב. אני רצה לתמוך בכל חבר שלי כאן שהוא נוהג קבוע ומשהו שהוא חורג את גבול

 במועצה שיוכל לפחות להתפתח ומההתפתחות הזאת לתרום לנו. 

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 כל נסיעה של מישהו על חשבון הציבור תמיד נראית בעין לא טובה.

 

 ליאת תימור, חברת מועצה:

 השאלה למי.

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 נים לנושא הזה אז אפשר לדעת.אם יש קריטריו

 

 :דובר

 זר מנכ"ל )מדברים ביחד(ויש ח

 

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא
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איריס, אני רוצה לחדד, הקריטריון לנסיעות לחו"ל לחברי מועצה, לא רק לחברי מועצה גם 

למנהלי אגפים ומחלקות בעירייה זה הרלבנטיות של הנסיעה לתפקיד אותו הם ממלאים. זה 

 ריון המרכזי.הקריט

 

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 יש המון... שהם רלבנטיים להמון תפקידים.

 

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא

יחד עם זה, אנחנו נשב ונחשוב איזה נהלים נוספים אפשר להוסיף על מנת שזה יהיה מסודר. על 

שך הימים האלה נסיעה הזאת למל .מנת שכל הנתונים יהיו על השולחן ולא יהיו אי הבנות

 שקלים בלבד. 3,000המימון של העירייה זה בסך 

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

 מי בעד? מי נגד?

 

 משה כחלון. מר יד. אישור המועצה למתן אזרחות כבוד לשר האוצר

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

 יש לכם את הפרוטוקול אצלכם.

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

ל דל מאד הייתי רוצה להבין למה. אני מבקש הסבר כי אני לא יודעת למה השר כחלון הפרוטוקו

 במסגרת תפקידו כשר...

 

 , חבר מועצה:צבי וייס

אזרח כבוד לא נותנים כל יום. כשמצטברות סיבות טובות שמצדיקות את הנתינה הזאת, אפשר 

אזרחות הכבוד לקבל את וי אלראות את זה לפי כאלה שקיבלו קודם ואם הוא ראוי אז הוא ר

הזאת. עכשיו, בציבוריות הישראלית, במציאות של השנה, שנתיים האחרונות, לפרס אנחנו לא 

. אני מדבר על מישהו גם קיבל אזרחותכבר והוא  יכולים לתת כי ראינו בסרטון שהוא כבר איננו

גם בתקופה ו שכיום נמצא במדיניות, בפעילות. שר האוצר גם בתקופה שהוא מכהן כשר אוצר

לא כל יום . הקודמת שלו ולאו דווקא בגלל הפלאפון אלא בגלל המעמד והמדיניות החברתית שלו

אדם הולך נגיד, יוצא למדבר פוליטי ואין לו שום בטחון ושום ידיעה למה הוא יחזור. אבל יש לו 

צד הנזקקים כמה שהוא יכול הוא תמיד היה לקו וגם היסטוריה חברתית שהוא בצד אחד 

ם במעמדו כשר אוצר התפקיד הוא לא קל ואין שום ערובה ובטחון שמה וימינם ותומך בהם. היל

  .שעושים, מתכננים מאה אחוז מצליחים

בכל אופן הוא פועל רבות בכל המדינה אבל בהרצליה בפרט. אנחנו יודעים שהוא שם דגש שגם 

היא נמצאת  ,קורא ושומעבדיור בר השגה ודיור בשכירות. זה לא מובן מאליו שהרצליה, מי ש

של  אתגרבפרונט בדברים האלה. לכן עם כל הדברים האלה שמתחברים מצד אחד היכולת וה
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הבנייה. מצד שני ההיסטוריה שלו החברתית, גם מאיפה שהוא בא וגם שהוא לא שכח מאיפה 

 הוא בא. אני חושב שמצדיק לתת לו את אזרחות הכבוד של הרצליה.

 

 

 

 עצה:איריס אתגר, חברת מו

אני מוכרחה להגיד שתנופת הבנייה האדירה המתוכננת והמתבצעת בעיר הרצליה מסתדרת 

מצויין עם הרצון לתת לו תושבות כבוד. אני לא חושבת שזה המקום לתת לו תושבות כבוד. הוא 

עושה את תפקידו כשר אוצר והוא עושה את תפקידו, יש כאלה שחושבים בצורה טובה ויש כאלה 

ה לא טובה. על זה שהוא ממלא את תפקידו לא צריך לתת לו תושבות כבוד. זה שחושבים בצור

שאתה בוחר לתת לו תושבות כבוד אתה בעצם בוחר באיזה שהיא עמדה פוליטית שלא בטוח 

שמתאימה לכל תושבי העיר. כשהוא יגמור את התפקיד שלו כשר זה וזה ויבוא להרצליה ויעשה 

על הכיפק. יש אנשים בעיר הזאת שתורמים ללא תפקיד, ללא איזה שהוא פרוייקט אישי אז יהיה 

מזמנם וממרצם לעשות למען תושבי העיר. לדוגמה, מר פרי שהוא גמלאי בעיר ועשה  \תמורה

 הרבה לצורך התושבים.

 

 צבי וייס, חבר מועצה:

 איזה פרי?

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 כאלה. עוד המון עזוב, לא משנה. יש 

 

 בר מועצה:ירון עולמי, ח

 אז יש יקיר העיר מה הקשר?

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

שאנחנו מקדמים את האג'נדה שלו לצערי, מה שנקרא.  ,למה דווקא שר אוצר שעושה את תפקידו

 אז לא צריך לתת תושבות כבוד. אני חושבת שזו יד רוחצת יד ואני חושבת שיש בזה טעם לפגם

 .ואני חושבת שאין לאשר את זה

 

 וייס, חבר מועצה:צבי 

קודם כל את יכולה להצביע נגד המלצת הוועדה אבל אני במפורש הדגשתי שני מישורים. הדגשתי 

את הפעילות החברתית שלו בעבר ואת כל הדברים וגם לא התעלמתי מהפעילות הנוכחית שלו. 

נשיא לכן אני חושב שראוי לתת לו. קיבלו כל מיני, אחד קיבל שהוא היה שר, אחד שהוא היה 

ואחד קיבל כשהוא היה בין לבין. הוועדה חשבה על זה אפילו הנושא הזה גם היה במחשבה, 

דווקא בגלל הדברים, דווקא בגלל האישיות שלו הוועדה החליטה להמליץ לתת לו אזרחות כבוד 

של העיר. מי שחושב שהוא לא ראוי יכול להצביע נגד אבל אני אומר שצריך להעלות את זה 

 ברים ביחד(להצבעה. )מד
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 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 אי אפשר לעשות משאל עם על כל החלטה שרוצים לתת אזרחות כבוד. 

ב באחד המקומונים היא לא ועדת אד הוק שהתכנסה לצורך ומועצת העיר בניגוד למה שהיה כת

על ידי  העניין הזה. זו ועדה שנבחרה במועצת העיר, ועדה לאזרחות כבוד. הוועדה הזאת הוקמה

 מועצת העיר. 

מו הוועדה הזאת התכנסה והחליטה במסגרת הוועדה להמליץ בפני המועצה מתן אזרחות כבוד. כ

. שמעון פרס קיבל 1990-אבא אבן קיבל. אריק שרון קיבל ב 1995-עזר וייצמן קיבל, ב 1974-שב

וועדה איש שקיבלו. ה 25, אני לא אומר את כל השמות האחרים שקיבלו, עוד 2004בשנת 

 התכנסה המליצה לאשר, זה הגיע למועצה והמועצה סוברנית להחליט אם כן או לא.

 

 מאיה כץ, סגנית וממלאת מקום ראש העיר:

ערים לתת אזרחות כבוד. זה לא משהו שהוא חדש. זה תלוי בכמות בהרבה  זה מאד מקובל

 ובים. הפעמים שהשר מגיע לאותה עיר ובוחר אותה. זה קשור להמון יחסי עבודה ט

 

 ירון עולמי, חבר מועצה:

א נכנס לגופו של עניין, לגופו של איש. נתקבלה החלטה אפשר לאשר אותה אפשר לקודם כל אני 

לא. הדברים שאמרת, אני רק רוצה להסביר. אותם תושבים שציינת אותם בשביל זה יש תואר 

אזרחות כבוד זה  זה שימי בצד. ,יקיר העיר ומקבלים כל שנה שבעה, תשעה או עשרה אנשים

זה בכלל לא קשור לאיזה צד, משהו יותר סמלי וכן דווקא פוליטיקאים מקבלים את זה ודאי. 

קיבל, כולם כאן קיבלו אזרחות כבוד. את חושבת שזה  ןפרס קיבל בתקופה כזאת ואריאל שרו

יקבלו נכון או לא, זה לגיטימי אבל אל תשווי את זה לאנשים שעשו משהו בעיר. זה לא קשור הם 

 הכבוד שמגיע להם וזה כבוד אחר. את

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 ?הוא מקדם את האג'נדה של הבנייה ,מה הוא עושה

 

 מאיה כץ, סגנית וממלאת מקום ראש העיר:

 יש פה עוד הרבה מעבר לזה. זה לא מובן מאליו ששר אוצר זמין באופן מידי.

 

 איריס אתגר, חברת מועצה:

 .... )נכנסים אחד לדברי השני(בטח שהוא זמין כי 

 

 מאיה כץ, סגנית וממלאת מקום ראש העיר:

 זה לא רק בנושא הדיור, יש עוד המון דברים. 

 

 צבי וייס, חבר מועצה:

אני חושב שאנחנו לא צריכים לזלזל גם בהגדרה של התפקיד הזה. אנחנו קוראים לזה אזרחות 

ד ככה אבל זה יעבור. לכן אני אומר לא צריך כבוד שהולכים לתת למישהו. אני מניח שמישהו יגי

גם כן איך אומרים, למרוט את כל הנוצות מכל דבר ... עוד לפני שמתחילים. יבוא אזרח הוא 
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יהיה אזרח כבוד, לא צריך לקרוא מחר בכל המקומונים שכל מיני, מותר דעות אדרבא, זה מכובד 

אה ראוי וסביר היה סביר גם אבל אני חושב שדווקא שהוועדה החליטה והדבר נר .והכל

שהמועצה למרות ששמענו את הדעות תתאחד פה אחד בעניין אזרחות כבוד. אני מציע שתעלה 

 את זה להצבעה.

 

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 מי בעד פה אחד? 

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

 מי נגד? מי נמנע? )מדברים ביחד( תודה.

 

 טו. המלצות ועדת ההנצחה

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

עד  1-המועצה תתבקש לאשר את המלצות ועדת ההנצחה. השמות מולכם אני מבקש להצביע מ

 על הכל ביחד. מי בעד? פה אחד.  11

 

 יוסף לונדון, חבר מועצה:

אני נמנע לגבי כל הסעיפים. אין לי שום בעיה לנמק. בחרתי לא לנמק. אם מישהו רוצה לדעת אנא 

 אלי בתום הישיבה ואני אנמק לכל אחד ואחד מדוע החלטתי להימנע.  פנו

 

 ליאת תימור, חברת מועצה:

מכיוון שאני בוועדת ... ואני לא מעוניינת גם כאן לפתוח את זה. דברים שהם מאדכמה יש כאן 

השמות אז יש דברים שהוחלט כאן שאחרי זה הם עומדים בסתירה לוועדת השמות. כמו למשל, 

היה חבר בוועדת השמות. אצלנו אומרים אי אפשר מישהו שהיה סגן ראש העיר, כאן מישהו ש

 כתוב יגאל ברזילי סגן ראש העיר חבר בוועדת השמות.

 

 :דובר

 אלה קריטריונים שונים בין שמות להנצחה. 

 

 ליאת תימור, חברת מועצה:

 כאן אומרים להנציח זה בסדר. בוועדת השמות בעיר זה לא מקובל.

 

 ר:"יו -לון, ראש העירמשה פד

אלה התקנות, הוא לא יכול לקבל רחוב אבל הוא יכול לקבל כן הנצחה של עץ בעיר. אנחנו 

מדברים על הנצחה ולא על ועדת שמות. אותו סגן ראש עירייה יכולים להנציח אותו בעץ בפארק 

 אבל אי אפשר להנציח אותו בשם של רחוב.

 

 ירון עולמי, חבר מועצה:
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 לא רק שמות, מבלבלים כאן בין הדברים. )מדברים ביניהם( ועדת שמות זה

 

 ליאת תימור, חברת מועצה:

 אני מנסה להגיד שאני מוצאת את ההנצחה עם השמות בסוג של סתירה. 

זה לא המקום אני רק מבקשת מהמנכ"ל ומראש העיר שאנחנו נמצא דרך לדון בדברים שהם 

ה, פיסול כל הדברים האלה יש כל הזמן אחר כך מתגלגלים לפתחה של ועדת השמות. הנצח

דברים שהם לא ברורים בהנחיות ששם מותר דבר אחד או מקובל ובאחר לא. כי אז  יש .כפילויות

הו יבין גינה או אתה מתחיל להיכנס, מה זו הנצחה? זאת אומרת אתה אומר עץ אבל אחר כך מיש

על בית הכנסת ומישהו אחר  בין שזה רחוב. מישהו אחר אומר רק פתק קטןפסל ומישהו אחר י

אומר כל אלה יהיו ארבעה ביחד. זה נושא שהוא באמת רגיש וכל פעם מתנגש. זה לא המקום 

 דורכת כל הזמן על הרגליים. שאבל כדאי שאנחנו נפתור את השלישייה הזאת 

 

 ירון עולמי, חבר מועצה:

בדל בין ועדת השמות וועדת גם היו קריטריונים בזמנו. קריטריון אחד היה לגבי חברי מועצה. הה

הנצחה לפי מה שאני הבנתי בזמנו מדובר שוועדת הנצחה תדון יותר בחיילי צה"ל או בנפגעי 

 .לוועדת שמות פעולות איפה אחרת מה ההבדל בין ועדת הנצחה

 

 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 אני מציע לא לפתוח את זה כעת. נמשיך עם זה בנפרד. )מדברים ביניהם(

 

 יועצת משפטית -ד ענת בהרב"עו

.א. לפקודת העיריות. לכן צריך אולי באמת לעשות את 235... יש הגדרה של מקום ציבורי בסעיף 

 ההבחנה.

 

 ליאת תימור, חברת מועצה:

מי שבא לבקש מוועדת שמות ואז בוועדת שמות מחליטים שמכיוון שאי אפשר על כל ניצולי 

עובר למישהו אחר שמחליט את מה שוועדת השמות.  השואה למשל זו תהייה הנצחה. עכשיו זה

כל הזמן וועדת פיסול כמו שאתה יודע אחרי זה צריכה בכלל לפרש  ותהאלה חוזר ההתנגשויות ה

 ונהייה בלגן, צריך לסדר את זה, זה הכל.  םיידברים בלתי אפשר

 

 טז. מינויים

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

מינוי רוני חדד , ויים בהרכב וועדת השקעות, כמפורט להלןשינ ינהמועצה מתבקשת לאשר ש

מינוי הילה רוזן כחברת הוועדה  גזבר העירייה כיו"ר הוועדה, במקום גולן זריהן.מלא מקום מ

 בעד? פה אחד. במקום רוני חדד.

 

 המלצות הועדה להארכת שירות יז. 

 



 עיריית הרצליה

 25/10/2016מיום  44ישיבת מועצה מן המניין מספר 

 

  
 

   ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

, 70להארכת שירות לגבי שני עובדים מעל גיל ועדה וההמועצה תתבקש לאשר המלצות 

 .מי בעד? פה אחדש.ו. ומר צ.ד.  המסמכים מולכם,

 

 צבי וייס, חבר מועצה:

. יש לראות בברכה עובדים וותיקים שהם אני רק רוצה בדבר הזה מאחר ואלה שמות לא ידועים

ון והיכולת שלהם השירות זה דבר ששווה הרבה. הניסי מסוגלים והם מבקשים להאריך את

והידע שלהם בשטח לפעמים אין תחליף לזה. לכן צריכים למצוא את הדרך, אני רואה פה את מר 

שהוא אחראי על כל העובדים. אני לא מתכוון כרגע להערכה שלך לזה אני בעד מראש.  חיים שגיא

 אבל בכלל כל נושא של עובד ותיק זה אוצר בלום. 

 

 ירון עולמי, חבר מועצה:

 עלים גם המלצות שנדחו?אתם מ

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

 אני לא מקבל אותן אני לא יודע.

 

 מאיה כץ, סגנית וממלאת מקום ראש העיר:

 זו ועדה שנמצאת אצל המנכ"ל.

 

 ירון עולמי, חבר מועצה:

אתה אומר כאן המועצה מתבקשת לאשר המלצות הוועדה. אם המלצת הוועדה היא לדחות 

 ה לא מובא גם לכאן? בקשה למה ז

 

 מנהל מחלקת משאבי אנוש: -חיים שגיא

זה בכלל לא מגיע למועצה, זה בסמכות הוועדה בלבד. זאת ועדה סטטוטורית שנקבעה  70עד גיל 

על ידי משרד הפנים וזה המנכ"ל, הגזבר והיועצת המשפטית. זו ועדה שהיא מחוץ... ולה יש את 

 המועצה.זה לאישור  70הסמכות לאשר. מעל גיל 

 

 

 המלצות הועדה להעסקה נוספתיח. 

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג

את השמות, זה מופיע בשמות  . יש לכם המועצה תתבקש לאשר המלצות הועדה להעסקה נוספת

 מי בעד? פה אחד. . מקוצרים

 

 המלצות הועדה לסיוע בדיוריט. 

 

  ל העירייה: "סמנכ -ו ניסימוב'ג
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. קיבלתם את 13.9.16-ו 16.8.16את המלצות הועדה לסיוע בדיור מיום  המועצה מתבקשת לאשר

 הפרוטוקולים. מי בעד? פה אחד. 

 

 

 שונותכ. 

 

 יוסף לונדון, חבר מועצה:

יושב איתנו מר משה ביטון שדומני שזו פעם אחרונה שאנחנו זוכים לשבת במחיצתו בישיבת 

ל אגף שאיפ"ה. בתקופת כהונתו היה מועצת העירייה. משה ביטון כיהן במשך חמש שנים כמנה

שיפור משמעותי לדעתי בתחום הגינון והמרחב הציבורי. בנוסף לכך הרצליה היא מהערים 

המובילות בארץ בתחום המחזור. למרות שאיפתנו לשפר את רמת הניקיון גם בתחום הניקיון חל 

היתר פעילות  שיפור משמועתי. היחידה לאיכות הסביבה הפועלת במסגרת האגף מקיימת בין

ענפה בנושא בעיר. במקביל לעלייה משמעותית בפעילות האגף משה ביטון פעל רבות לחסכון 

 בעלויות. אני מבקש להביע את תודתי לעבודה המסורה שלך. תודה רבה לך אדוני. 

 

 ר:"יו -שה פדלון, ראש העירמ

 אנחנו מצטרפים ונזמן את משה ביטון לישיבה מיוחדת.

 

 ל העיריה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 זו הייתה הכוונה, בישיבת מועצה הבאה בנובמבר.

 

  -הישיבה נעולה -


