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 1 סדר היום:

 2 אישור פרוטוקול .א

 3 עדכון רה"ע .ב

 4 עדכון מנכ"ל .ג

 5 הצעות לסדר .ד

 6 ותשאילת .ה

 7 תב"רים .ו

 8 2015, דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת דו"ח כספי .ז

 9 תמיכות .ח

 10 קיוסק בית הספר חט"ב שמואל הנגיד -הסכם הפעלה עם גב' רות צרפתיאישור  .ט

 11 הארכת מינוי ממלא מקום לגזבר העירייה .י

 12 מינויים .יא

 13 אישור נסיעה לחו"ל .יב

 14 ג'יצו-דניס הישרדות ג'יו -הקצאת קרקע .יג

 15 המלצות הועדה להעסקה נוספת .יד

 16 ועדה לסיוע בדיורה המלצות .טו

 17 סלילת רחובות .טז

 18 שונות .יז

 19 

 20 

 21 פרוטוקול

 22 

 23 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 24בסיום הישיבה נתחיל את הישיבה שלא מן המניין, אישור  .אני פותח ישיבה מן המנייןערב טוב. 

 25 . 2017התקציב לשנת 

 26 

 27 אישור פרוטוקול .א

 28 

 29 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 30 .45, 44אישור פרוטוקולים 

 31 

 32 חברת מועצה: -איריס אתגר

 33 אני לא ראיתי את המתוקנים הכוללים את ההערות שלי.

 34 

 35 , לשכת סמנכ"ל:אגףעוזרת מנהל  -רינה זאבי

 36 יקריאו אותם עכשיו.
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 1 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 2הערה כללית, הפרוטוקולים הם תמצית עיקרי דברים. את הפירוט המלא אנחנו מצרפים 

 3 רוטוקול היא מפורסמת באתר העירייה.בסטנוגרמה שיש לכל פ

 4דרך כלל התשובה מעידה על השאלה. שוב בלכל שאלות חברי המועצה נרשמו התשובות.  1בסעיף 

 5ביקשה לדעת לגבי מספר  גר, גב' את1886לפרוטוקול, תוספת תב"ר  7, דף 2יש סטנוגרמה. בסעיף 

 6א. ענתה סגנית ראש העיר גב' התלמידים המומלץ בבית ספר יסודי ומהי מדיניות העירייה בנוש

 7כי אין מסמך הממליץ על מספר תלמידים בבית ספר אם כי העירייה נותנת  שקולניקאיה פרי

 8 בית ספר הנדון זכה ליותר מורים וליותר תקנים.מענה לכל תלמיד ותלמיד. 

 9 

 10 חברת מועצה: -איריס אתגר

 11 פה עכשיו? אתם רוצים שבעל פה אני אקשיב ואאשר בהתאם למה שאני שומעת בעל

 12 

 13 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 14אין מסמך הממליץ על מספר תלמידים בבית ספר והעירייה נותנת מענה לכל  ,התשובה של איה

 15 תלמיד. 

 16 

 17 חבר מועצה: -יריב פישר

 18 זאת לא הייתה השאלה של איריס.

 19 

 20 חברת מועצה: -איריס אתגר

 21 מך מה שאתה מקריא לי.אתה להוט להקריא. מה שאני שואלת האם אני אמורה על ס

 22 

 23 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 24 זה כתוב.

 25 

 26 חברת מועצה: -איריס אתגר

 27 כן אבל לא בתוך הפרוטוקול עצמו. )קוראת( סיימתי לקרוא.

 28 

 29 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 30הוסכם לשנות את הכותרת של התב"ר. תוספת כיתות ולא שיפוץ, השינוי יבוצע. תוספת תב"ר 

 31 ונה משיפוץ לתוספת כיתות לבית ספר יוחנני על ידי אגף תב"ל.ש 1886

 32באופן מובלט  גר, מתחם פרוייקט פינוי בינוי סוקולוב. ביקשת לתקן ציטוט של גב' את3סעיף 

 33יותר. 'צויין כי אין לחבריי המועצה את הנתונים הנדרשים כדי לקבל החלטה בנושא כל כך 

 34עניין שכן התוכנית עצמה אינה נותנת מענה לצרכים מהותי. זה יהיה חוסר אחריות לאשר את ה

 35 תוכנס תוספת לדברייך. '...של אוכלוסייה

 36ביקשה  גר, ברית ערים תאומות עם פאפוס. נדרש להוסיף התייחסות של יריב. גב' את4סעיף 

 37שהמועצה לא תהייה חותמת גומי של העירייה ויש להביא נושאים כאלה לאישור המועצה  לפני 

 38ך. תוכנס תוספת לדברייך בהתאם לבקשתך. לא התקבלה דרך אגב בקשה מיריב שיוצאים לדר

 39 בעניין הזה.
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 1, פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין. לגבי השכרת מסעדה לחברת אביאל מסעדות יש 5סעיף 

 2תמצית את בפרוטוקול יש  ,להוסיף התייחסות לחילופי הדברים בנושא. לפחות עיקר הדברים

 3לא כאמור בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול ומפורסמת באתר עיקרי דברים. הפירוט המ

 4 העירוני. 

 5 

 6 חברת מועצה: -איריס אתגר

 7. בדרך כלל התשובה מעידה על השאלה זה נכון. אבל 1ובסעיף  5יש לי קושי עם התיקון בסעיף 

 8היו לא מעט מקרים שהתשובה לא העידה על השאלה. לכן ביקשתי להכניס את השאלות. זה 

 9המלא אבל כשיש חילופי  ט, זה נכון שבסטנוגרמה נמצא הפירו5. לעניין סעיף 1 לעניין סעיף

 10הדברים בתוך  ידברים משמעותיים צריך להביא לפחות משפט אחד או שניים של עיקר

 11חרת זה נעלם לגמרי מהפרוטוקול וזה מייצג בצורה לא נאותה ולא נכונה את א .הפרוטוקול

 12 עתי.הדיון. אני עניתי את זה גם במייל לד

 13 

 14 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 15קשה להגדיר איזה נושא הוא חשוב שצריך לשים  ?את אומרת דברים חשובים, איך הגדרת את זה

 16את כל חילופי הדברים, שאלות ותשובות. אם אנחנו נשים את חילופי הדברים ואת השאלות 

 17כל מה שקרה בישיבה  והתשובות נקבל פרוטוקול של פי שניים עמודים. הסטנוגרמה מדברת על

 18וזה מופיע באתר העירייה ובצילומים, בהקלטות. אין כוונה ואני בטוח שאת לא חושבת שיש 

 19 כוונה להסתיר. הכוונה פשוט להיות יעיל בכתיבת הפרוטוקול.

 20 

 21 חברת מועצה: -איריס אתגר

 22ל בטח שאין כוונה. אני רק אומרת שבשביל לדייק ושיהיה ברור למי שקורא בסוף בפרוטוקו

 23הדברים האלה בעיניי חסרים. לכן אני לא, בלי שני התיקונים האלה  לי  ,פחות או יותר מה נאמר

 24 תהייה בעיה לאשר את הפרוטוקול. אני חושבת שהוא לא מייצג נכונה את הדיון.

 25 

 26 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 27ל לעתיד הפרוטוקול הוא צמצום הסטנוגרמה. כך שאת יכולה לאשר את הפרוטוקול. נשתד

 28 להרחיב יותר אולי לתת את השאלות. יהיו יותר עמודים לא יקרה כלום.

 29 

 30 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 31 ?מי בעד אישור הפרוטוקול? מי נגד? מי נמנע

 32 

 33 . עדכון ראש העירב

 34 

 35 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 36ל המחלקה ערב טוב לכולם. מינויים חדשים בעירייה. מר יעקב נחום ששימש כמנהשוב, 

 37לתיכונים מונה לראש אגף החינוך. מר רוני גאון ששימש כסגן מנהל אגף תב"ל מונה לראש אגף 

 38בעלי ניסיון רב ואני בטוח שהם יובילו את האגפים ואת העיר  ,שאיפ"ה. שני מנהלים ראויים

 39 להצלחות. מדובר בשני אגפים מובילים. בשם חברי המועצה, ההנהלה ובשמי הצלחה בתפקידכם.
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 1נקודות תחנות  13-לחל מיום ראשון הקרוב יופעל שאטל מיניבוס ממרכז העיר, הסעות חינם ה

 2וביום שישי  18:00עד  8:00שונות ברחבי העיר. השאטל יופעל מיום ראשון עד יום חמישי משעה 

 3. השירות מיועד לכולם אך בעיקר לאנשים מבוגרים שצריכים להגיע 14:00עד  8:00משעה 

 4מו בנק הדואר, משרד הפנים, ביטוח לאומי, בית העלמין ואף לחנויות מסחר למוסדות ציבור כ

 5 בעיר. אנחנו ערוכים, מוכנים, כבר בתחילת השבוע יצאנו בקמפיין. 

 6כאן המקום להודות לממלאת מקום ראש העירייה מאיה כץ שהובילה את הפרוייקט ולעוזר 

 7 ."לפישמן שעבד קשה מאד יחד עם דוברות העירייה, המנכ יהודה

 8אנחנו יוצאים לדרך ואני בטוח שזה יקצור הצלחה. מה לעשות? אנחנו עדיין כפופים לרגולטור 

 9בכל מה שקשור לתנועת האוטובוסים בעיר ולצערי אנחנו לא מצליחים לשנות את מה שהחליטה 

 10המדינה בשנות החמישים. אותם קווי אוטובוסים שלא נותנים לנו מענה לאנשים שלנו. השירות 

 11 בשורה לתושבם שלנו וכאמור אני בטוח שהוא יצליח. הזה הוא

 12 

 13 חבר מועצה: -צדיקוב אלעד

 14 זה גם מתוך השכונות?

 15 

 16 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 17לצורך העניין לרחוב קהילת ציון פינת הדר יש  ותחנות. יצא אדם מהבית יגיע 13לא, מרכז העיר 

 18משם לביטוח לאומי.  ,הגיע לבית העלמימשם ירצה ל .לו תחנת אוטובוס. יוביל אותו לבנק הדואר

 19תחנות משמעותיות עד לקניון ועד לאזור של הבינתחומי,  13ירצה להגיע למשרד הפנים,  ,יחזור

 20מרכז אפולוניה. כל שעה אוטובוס. הקמפיין הוא בצבע אדום, התחנות אדומות כדי לשייך אחד 

 21זה בעתיד לאותם מרכזי הסעה לשני. נתחיל עם זה ביום ראשון וזה הישג ונקווה שנרחיב את 

 22 המוניים שאנחנו הולכים להקים בעיר.

 23הגבוה ביותר לאיתנות וליציבות   AAAעיריית הרצליה קיבלה מחברת הדירוג מעלות דירוג

 24גם שם נהייה חזקים כלכלית. מדובר בהישג  2017-18כלכלית. הם עשו גם ניתוח לשנים הקרובות 

 25כלכלי נכון, תעדוף השקעות והעיקר תפקוד עירוני יעיל משמעותי המהווה פועל יוצא של ניהול 

 26ואפקטיבי. הדירוג הכלכלי הגבוה מאפשר לנו כעירייה להמשיך ולהעניק לתושבי העיר את 

 27 השירותים הטובים ביותר בכל תחומי החיים, חינוך, תרבות, ניקיון, גינון, רווחה, בינוי ותשתיות. 

 28הגופים מחברי המועצה דרך סגני ראש העירייה, דרך  זה המקום להודות לכל גופי העירייה, לכל

 29המנכ"ל. כל מנהלי ועובדי העירייה. התאגידים, החברות השונות. וכמובן לכל המינהל הכספי 

 30, אורנה תב"ר, שלנו בראשות רוני חדד ממלא מקום והנבחרת הנהדרת שלו אם זה שלומי אסולין

 31ן ולאה סדובניק באמת כל הנבחרת הנהדרת יונה טאוב והילה רוזן. איילת גרמי, אהובה ואיבו

 32 הזו שעושה עבודה מדהימה. תמשיכו בעשייה ותביאו עוד הישגים.

 33חגיגה בשכונת נווה עמל. הים קמו תושבי הרחוב לבוקר חדש עם  ,היסטוריה בעיר ,רחוב מולדת

 34שנים. כמה קשה נאבקו התושבים ברשות, בממסד  60סלילת הכביש החדש ברחוב לו הם חיכו 

 35קודם שלא נענה ולא קידם במאומה את שדרוג הרחוב למען איכות חייהם. אנחנו מרחוב ה

 36מולדת נעבור לאבוקה, גישה לרחוב צה"ל ונשדרג את השכונה מגדר לגדר. ותהייה שכונה 

 37לזובר. החברה  לתפארת העיר הזאת. זה המקום להודות לחברה לפיתוח הרצליה בראשות ארז

 38 פרוייקטים ברחבי העיר.הזאת עובדת קשה מאד בעשרות 
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 1בשעה טובה חברת אפריקה ישראל סיימה לבנות את פרוייקט גליל ים. אותו הסכם שאני חתמתי 

 2יחידות להשכרה לטווח ארוך עד עשר שנים. מתוכם  272נבנו  .2014עם שר האוצר לפיד באפריל 

 3זה היה  15.11.2016שקלים.  3,250יחידות דיור לתושבי הרצליה, זוגות צעירים במחיר מופחת  70

 4 15-המועד האחרון לסיום הבנייה ואכן יחד עם מהנדס העיר והקבוצה הנהדרת שיש לנו, ב

 5שלהם. כולם מוזמנים בשבוע הבא לטקס מסירת המפתחות. יגיע  4בנובמבר הם קיבלו את טופס 

 6לא  לכאן שר האוצר, קברניטי המדינה, זאת חגיגה, זאת בשורה לזוגות צעירים. הלוואי ויכולנו

 7 יחידות דיור כדי לבוא ולסייע במצוקה הקשה של דירות לזוגות צעירים. 2720אלא  272רק 

 8סיוע לעיר חיפה, הדדיות. עם קבלת הידיעה על מצב החירום בחיפה המערכות העירוניות שלנו 

 9מבלי שנדרשנו התארגנו לסייע בקליטת מאות מפונים מחיפה. יצרנו קשר עם העירייה ובדרך 

 10אמורים להגיע מאות תושבים ממוסדות של חוסים. לכל מי שפנינו מעובדי העירייה לא אלינו היו 

 11היינו צריכים אפילו לפנות. הייתה התגייסות מדהימה של מנהלים ועובדים שהגיעו בזמן אמיתי 

 12 למוקד העירוני וסייעו למאמץ. על כך אני רוצה להודות להם מקרב לב.

 13בשיתוף העירייה הם ארגנו איסוף של ממתקים, התארגנות אחרת הייתה של ועד ההורים 

 14חטיפים, עוגות, מוצרי היגיינה, בגדים חמים. כל זה הובא על ידי תלמידי בתי הספר ותוך מספר 

 15ארגזים מלאים מכל טוב. משאית לא  120-שעות הובאו למחסנים שלנו אלפי פריטים שהוכנסו ל

 16ארגזים חולקו לכל כוחות  20ה, הספיקה לא היה מקום. באותו יום שישי הם שוגרו לחיפ

 17ארגזים ניתנו לעיריית חיפה. כאן המקום באמת להודות לתלמידים שלנו,  100הביטחון ועוד 

 18לוועד ההורים ולעובדי העירייה. אני חושב שזו פעילות אצילית, מכובדת ומכבדת ויישר כוח 

 19 לכולם. כך גם נעשה בעתיד.

 20ואנחנו מאורגנים אבל להתארגן יותר טוב. נו זה גם מביא אותי להפוך את מרכז ההפעלה של

 21מרכז ההפעלה שלנו ייקרא מהיום מרכז הפעלה לניהול משברים נערך לכל התרחישים 

 22ז אוויר קיצון. יש לנו גרעין מצויין, יש לנו ציוד. זמרעידות אדמה, קריסת בניינים, מ .האפשריים

 23שברי טרור חס וחלילה. אלה בימים הקרובים נתאים את התורה גם לניהול משברי טבע או מ

 24 הדברים שלי.

 25 

 26 ג. עדכון מנכ"ל העירייה

 27 

 28 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 29דוברות העירייה עסקה בתקשור כל מיני פעילויות שאת רובן ראש העיר הזכיר. קמפיינים, 

 30פרסומים, קמפיין של ישיר בעיר, קמפיין ליום הבינלאומי לשוויון זכויות לבעלי מוגבלויות. 

 31פקת ערב הוקרה למתנדבים בפארק הרצליה שתעדנו. תקשור פרוייקט פינוי בינוי ותכנון מחדש ה

 32 של שכונת יד התשעה.

 33בנושא הנגישות, היום פורסם בעיתון שהרצליה היא במקום החמישי המכובד בארץ בהתאמה 

 34יוחד ונגישות כעיר נגישה. על כך מגיעה תודה רבה ליהונתן שהוא יושב ראש ועדת נגישות, במ

 35לקרן טלקר שיושבת לכולנו על הראש לקדם את זה יחד עם מישל בשיתוף פעולה של כל האגפים. 

 36 באמת מקום מאד מכובד. 

 37 

 38 

 39 
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 1 חבר מועצה: -סעוריהונתן י

 2אני רוצה לומר לכם, את הסקר קראתי היום בעיתון. כמי שמכיר הרבה רשויות הרצליה בהחלט 

 3דבים זה למעשה תחושת המשתמש. אין שם שום להתגאות. אבל מה שנעשה, נעשה על ידי מתנ

 4נתון מדעי... איך הוד השרון הגיעו למקום שני... של ראש עיריית הוד השרון. והם התגאו במסמך 

 5 הזה. לעיריית הרצליה אין מה להתבייש בנושא נגישות, בזכות קרן.

 6 

 7 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 8מובן להנהלת העיר אנחנו מקדישים, אתם תראו גם הודיתי לקרן, מישל ולכל עובדי העירייה. כ

 9בתב"רים מיליונים רבים לתחם הזה. אני חושב שכעיר איתנה אסור לנו להיות אדישים לנושא 

 10הכל על מנת להנגיש את השירות מכל ההיבטים, גם היבט פיסי  של נגישות. אנחנו צריכים לעשות

 11 וגם היבט חברתי.

 12 ספת בנייה בבתי ספר יוחנני ואילנות, בתכנון של בר אילן. בתו ינואר מתחיל אגף תב"ל, בחודש

 13לינואר תתקיים ביקורת מל"ח בהרצליה. אגף תב"ל מובילים את זה. אנחנו ממשיכים  9-ב

 14 בהצללות. הצללה מאד מיוחדת בבית ספר יוחנני בחודש הקרוב.

 15אה לרעידת החודש האחרון הותקנו מערכות התר ךאגף הביטחון, הפיקוח וסדר ציבורי. במהל

 16 . המערכות הנוספות ביתר בתי הספר יותקנו עד סוף השנה.1981בבתי ספר שנבנו עד  24-אדמה ב

 17יחידת השיטור העירוני מתגברת פעילות לילות וסופי שבוע במיוחד על הפרעות בגינות ציבוריות. 

 18ום, תוך בני נוער יוצאים בלילות החמים שהיו ועושים קצת רעש. השיטור העירוני נמצא בכל מק

 19 דקות ודואג לשקט ושלווה. 

 20בשבוע האחרון מחלקת הפיקוח נותנת דגש באכיפה משמעותית בתחום הסדר הציבור בעיקר 

 21 באזורי הבנייה והתמ"א בעיר.

 22אגף הרווחה, חודש האזרח הוותיק צויין השבוע בפעילות ענפה של האגף יחד עם אגף תנו"ס 

 23יה מחודשת של האגף הזה. התקבלו מנהלי מרכז העיר. אנחנו ממשיכים ברה ארגון ובניב

 24מחלקות בהתאם לתוכנית המבנה הארגוני. אני מקווה שתוך חודשיים, שלושה אהרון יסגור את 

 25 העניין.

 26מינהל נשים, בחודש נובמבר מציינים את היום הבינלאומי למאבק כלפי אלימות בנשים. בנושא 

 27ם תערוכת הכל בראש שלך. בתערוכה זה התקיימו בעיר מספר אירועים מרכזיים שהחשוב ביניה

 28הוצגו למעלה ממאה ראשי קלקר אשר עוצבו על ידי חברי כנסת רבים שהיו נוכחים גם בערב. 

 29ראש העיר, סגני ראש העיר. הראשים יוצאו למכירה פומבית והכסף יוקדש לבניית מעון לנשים 

 30 מוכות בהרצליה.

 31גינון היקפי בבר בעיר, גינת סמדר בהרצליה  גינון, אנחנו ממשיכים בפרוייקטי הגינון בעיר. סיום

 32הצעירה, סיום פרוייקט במתחם אוריאל אופק. תשתיות השקייה, גינון, דשא. הצבת גדר 

 33בטיחותית סביב הבריכה האקולוגית בגן בן שפר. אנחנו נמצאים בימים אלה בעיצומן של עבודות 

 34 אלף יחידות פרחים. 300-שתילת פרחי העונה בכל העיר. קרוב ל

 35חזור יהיחידה לאיכות הסביבה, הערכות ויציאה לקמפיין הסברה מדלת אל דלת לעידוד מ

 36אריזות. נתחיל בשכונת נווה עמל, יעברו קבוצה של צעירים מבית לבית. זכינו זו השנה השלישית 

 37התחלנו בפיילוט של הצבת שילוט  ברציפות בתחרות קריה יפה בישראל, חמישה כוכבי יופי.

 38. אתם יכולים לראות את זה בעיקר באזור המרכז הבינתחומי. אנחנו רואים כי הכוונה למוסדות

 39 טוב ונמשיך בזה.
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 1אגף הנדסה, בהתאם לדו"ח השנתי של משרד האוצר נבחר אגף מהנדס העיר בין האגפים 

 2העובדה שבהרצליה ועדה מקומית מוסמכת לאור . 38היעילים ביותר במתן היתרי בנייה לתמ"א 

 3ק היתרי בנייה תוך שלושה חודשים בממוצע. בנוסף מובילה הרצליה במחוז מצליח האגף להנפי

 4 . 38יחידות דיור באמצעות תמ"א  765השרון ברמות היתרי הבנייה. רק השנה התווספו לעיר 

 5אגף החינוך קיים היום כנס גדול בנושא... שוויון הזדמנויות. האגף על ידי מנהל האגף החדש  

 6 החינוך ינוהל בעתיד. אנחנו עוד נשמע בהמשך על זה. בונה עשרה עקרונות על פיהם

 7אגף תנו"ס, פתיחת בר בעיר במתחם התרבות במרכז העיר בצמוד להיכל בעיר שתפס תאוצת 

 8 פעילות ענקית. כל ערב ולפעמים פעמיים ביום מלא פעילות.

 9 

 10 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 11 הנהלה.שקלים ה 2,000אנשים להצגה באידיש,  270אתמול הבאנו 

 12 

 13 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 14. מתחם 10:30פתיחת בר בעיר, אתם מוזמנים. הזמנו את כל חברי המועצה ביום חמישי בשעה 

 15מופלא, הבנו שהיכל בעיר מגיע לאוכלוסיות רבות ופחות לצעירים. לכן אמרנו שניתן מקום 

 16ם לחנוכת הבית ולאחר שישרת סטודנטים וצעירים ונבנתה שם תוכנית לתפארת. אתם מזומני

 17 מכן למופע בהיכל בהעיר.

 18ערב הורים לחינוך מיוחד בנושא חלופות בגיוס לצה"ל. זה היה ערב מרתק ומרגש. ערב הוקרה 

 19בהיכל בעיר, מחלקת נוער וקהילה בשיתוף קבוצות  12/12-לפצועי צה"ל באמצע החודש ב

 20 אחרות.

 21הפעילויות שיתחילו כבר באמצע  בין במסגרת בר בעיר כל ערב תתקיים שם פעילות אחרת.

 22דצמבר אלה הרצאות. ההרצאה הראשונה של פרופ' דן אריאלי על הקשר בין רומנטיקה וכלכלה 

 23התנהגותית, אין מקום יותר. ברגע שזה עלה בפייסבוק נעשתה הרשמה, אין מקום. כך מתוכננת 

 24 המשך הפעילות.

 25בחנוכה שמובילה יושבת ראש  לתנועתרון עובד על הכנת פסטיבל הצגות ילדיםמרכז העיר 

 26 ועוד ידינו נטויה, תודה רבה. החברה לתרבות ליאת יחד עם יניב וצוות החברה לאמנות ותרבות.

 27 

 28 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 29 רק לציין שמאות כרטיסים להצגות שלנו יחולקו בחינם לילדי הפריפריה.

 30 

 31 ד. הצעות לסדר

 32 

 33 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 34 הנושא, הוזלת מחיר הצהרונים בעיר הרצליה. ישרעל ידי מר יריב פ 1דר מספר הצעה לס

 35 

 36 חבר מועצה: -יריב פישר

 37מעבר למה שכתוב בהצעה אני רוצה להרחיב. קודם כל מדובר בהמשך למאבק החברתי ולמחאה 

 38שהייתה בעבר. דברים כן מתגלגלים למרות שחשבנו שדברים נעצרו. לדעתי מדובר באמת בעושק 

 39 נים. צהרו
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 1אנחנו נדבר עליהם בישיבה הזאת, עולה שפשוט מדובר  ,ככל שמתגלים יותר ויותר נתונים

 2בעושק. כשמסתכלים על הרבה מאד רשויות מדובר על מחירים שהם באמת נמוכים. יש נתונים 

 3שקלים תלוי במספר הגיל הממוצע. כשמדברים על  650שקלים עלויות, על  500שמדברים על 

 4 שקלים. 650-יות עלות של כהרצליה אמורה לה

 5 

 6 חבר מועצה: -ירון עולמי

 7 יש שאילתה ואני שואל למה ההצעה לסדר לפני השאילתה.

 8 

 9 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 10 יש גם שאילתות והכל רשום ויעלה. 

 11 

 12 חבר מועצה: -יריב פישר

 13ים את שקלים. אם לוקח 650אני רוצה להוסיף שמעבר לעלות שאנחנו יודעים עליה שהיא בערך 

 14כמו שדובר בכנסת הוא הרבה יותר מזה. אנחנו  22ממוצע התלמידים בהרצליה שהוא לא 

 15שקלים. זה  550שקלים אם לא  600-ילדים אז זה באזור ה 30-מדברים בהרצליה על יותר מ

 16עד היום  2000בהתאם ...תשלום על זכויות, אלה דברים שאפשר לראות באקסל שפורסם. משנת 

 17 הוכפלה למספר שהוא דמיוני בכלל. כמות הילדים גדלה פי שלוש.  העלות של הצהרונים

 18שני דברים, מבקר המדינה וגם דו"ח טרכטנברג מדברים בפירוש ששם נמצא  ןני רוצה לצייא

 19המקום. עיריית הרצליה פועלת המון ומנסה להוזיל את מחירי הדיור למרות שראש העיר אמר 

 20ל את האפשרויות למעשה בהרצליה. כאן זה המקום שאין לו שליטה בזה. המקום כאן הוא להוזי

 21לתת לתושבי הרצליה את הדברים שהם צריכים כדי להישאר בהרצליה. פרסמתי גם בעיתון, 

 22העלות של הצהרונים לזוג צעיר אני מסתכל עלי משפחה צעירה, אלה דברים שלא יאומנו. זה 

 23 180במשך חמש שנים על שקלים לילד תכפילו משפחה ממוצעת בשלוש אנחנו מדברים  1,100

 24אלף שקלים. אם אלה היו עלויות נטו, בסדר צריך לשלם את זה. אבל כשהנתונים עולים ועלויות 

 25בשביל אלף שקלים.  100, 90הנטו הן בערך חצי מזה, אנחנו מדברים שמשפחה ממוצעת תחסוך 

 26שקלים. אלף  400, 300לבוא למשכנתא היום לדירה ממוצעת של מיליון ומשהו שקלים צריך 

 27שליש מזה נותן את עלות המימון הראשונית לקניית בית  ,שליש מזה נותנים מיד לתושבים

 28בהרצליה. זה לא באיזה שהן עלויות קרקע שאי אפשר יהיה להוריד בהרצליה. אנחנו רואים את 

 29המחירים, את המדד שפורסם היום. פה אנחנו יכולים לעזור לתושבים, פה אנחנו יכולים לתת 

 30דרך כן להצליח בחיים. כן לתת להם ערך מוסף בלהיות בהרצליה. רואים את זה ה להם את

 31בערים אחרים שקידמו את זה בברכה. לבנות את הערך המוסף לתושבים, מורידות את העלויות. 

 32לא להפסיד לפחות לתת את זה בעלות. אני חושב שזה לגיטימי, זה משהו שאנחנו רוצים כאן 

 33 בהרצליה. 

 34חינוך בלתי פורמלי הוא חלק מהשירות שהעירייה צריכה לתת. אז תנו לנו אני רוצה להגיד ש

 35להרוויח לעוד תושבים. אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נבין כמו בכל מקום במדינה ואני לא מדבר 

 36לקחת מהקופה  ךצרי אל .התושבים והציבור לא צריך על הרצליה כאן שהעירייה משרתת את

 37דת הכנסת שהייתה עכשיו ובגלל שאנחנו מפארים כאן כל הזמן שלהם. אני רוצה לצטט כאן מווע

 38 את שר האוצר שלנו ועוד מעט הוא יהיה אזרח כבוד בהרצליה. 
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 1אני רוצה לצטט את חברת הכנסת רחל עזריה, 'היקף האוכלוסייה שבו שני הורים עובדים 

 2ת רבות מתרחב כל העת. יש לבדוק היטב מי גוזר את הקופון בדרך. כאשר רשויות מקומיו

 3מרוויחות המון על חשבון ההורים בגלל חוסר הפיקוח של שכר הצהרונים, שכר הצהרונים 

 4ממריא כל העת. רבע מיליון ילדים נמצאים במסגרת כזאת יותר משעתיים כל יום. אנחנו פועלים 

 5ממושכות עם יושב ראש המפלגה שר האוצר משה כחלון להוזלת מחירי הצהרונים. על המדינה 

 6 .'המקומיות לתת מענה הולם למצוקה הזאת כדי לאפשר להורים להמשיך לעבודוהרשויות 

 7 3,000שקלים,, להוציא  9,000 -7,000משפחה ממוצעת שמרוויחה  כאן אני מגיע לנקודה השנייה.

 8שקלים בצהרונים זה הופך להיות כמעט לא כדאי לאחד מההורים לצאת לעבודה. אני חושב שזו 

 9ים לקחת לאפשר למשפחות כן לצאת לעבוד. אנחנו רוצים ששני משימה חברתית שאנחנו צריכ

 10ההורים יצאו למעגל העבודה ולא יפסיקו את מעגל העבודה. כי לחזור אחרי גידול של שלושה 

 11ילדים למעגל העבודה זה כמעט בלתי אפשרי. אני מכיר את זה אישית מהמשפחה שלי. אחרי 

 12רי. זה משהו שהוא בלתי אפשרי ובעלויות עשר שנים לחזור למעגל העבודה זה עולם אחר לגמ

 13               1,200שאנחנו מדברים עליהם בהרצליה גם על העלויות של הגילאים היותר קטנים שזה כבר 

 14שקלים. משפחה עם ילד בגיל  3,000שקלים אם זה פעוטונים פרטיים מדברים בכלל על  1,300-ו

 15שקלים בחודש.  4,000-5,000ם על הוצאות של אנחנו מדברי 10פלוס שני ילדים בגילאים עד  1-3

 16שקלים. אין למשפחות איך לעמוד בזה. רואים את ההסתמכות  7,000-8,000השכר הממוצע הוא 

 17על ההורים כאן, על הסבא והסבתא וזה פשוט לא מתקבל. כאן יש לנו את הדרך אני חושב כן 

 18 להצליח ולעזור להורים פה בהרצליה.

 19את מה שהוא בכנסת את מר חרל"פ. שמעתי ן הרצליה שלחה לדיו אני רוצה להמשיך, עיריית

 20שהדברים שם לא נאמרו בהתאם למדיניות שלך. נאמרו שם כמה  אמר שם. אני מקווה יהודה

 21דברים ואני רוצה לגעת בהם. אחד, הדבר המגוחך הזה שעיריית הרצליה נותנת מיליון שקלים 

 22גם בכנסת. נאמר שם שיש מאגר מחליפות כמתנות, זה הזוי זה לא הגיוני, חבל שזה נאמר 

 23 .15%בעיריית הרצליה של 

 24 

 25 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 26 אתה שמעת את הדברים האלה או שאמרו לך? 

 27 

 28 חבר מועצה: -יריב פישר

 29 שמעתי. תכנס לעמוד הפייסבוק תראה.

 30 

 31 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 32 זאת ששלחה לך את זה ערוך.

 33 

 34 ועצה:חבר מ -יריב פישר

 35דקות שהיו לי משבוע שעבר אז היה לי זמן לשמוע את זה. תקשיב גם  45לא, זה לא ערוך. זה 

 36אתה. בגלל זה אמרתי שלדעתי הדברים לא נאמרו על דעתך. אני מציע לתקן אותם כי נאמרו 

 37 דברים לא נכונים.

 38 

 39 
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 1 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 2 יאמרו דברים על ידי ואתה תשמע.

 3 

 4 חבר מועצה: -יריב פישר

 5בהרצליה. אין כזה דבר בארץ, מבירורים  15%אני אשמח. דובר שם על מאגר מחליפות של 

 6שעשיתי עם חברים מקבילים. לא קיים כזה מאגר. אני יודע שלעיריית הרצליה יש בעיה עם 

 7סייעות שהן רק מחליפות.  45, 40מחליפות זה  15%מחליפות כל הזמן. סתם כדי לסבר את האוזן 

 8 לא חושב שזה קיים וחבל שזה נאמר.  אני

 9דבר נוסף שנאמר שם, שעיריית הרצליה מפסידה בשנה שני מיליון שקלים, אני מקווה שאתה 

 10שלא יגידו שעיריית הרצליה מפסידה, מפעילים פרטיים עושים את זה ולא תתקן את זה אחר כך. 

 11עם שמונה ילדים. אנחנו  מפסידים כך שהנתון הזה נשמע מאד לא הגיוני. דובר שם על צהרונים

 12יודעים שהממוצע הוא לא בין שמונה לשלושים הוא הרבה יותר גבוה משלושים אותה תיתן את 

 13הנתונים המדוייקים שלא ידועים כאן. דובר על העלאת השכר של הסייעות ובגלל זה המחירים 

 14ות שלא עלה הגבוהים בהרצליה. אני מדבר עם הסייעות לא נעים לי להגיד את השכר שהן מרוויח

 15 בשנים האחרונות. אני חושב שצריך להעלות להם את השכר. 

 16עוד איזה דבר שהוא אמר שם והיה הזוי, אני חושב שחשוב שתתקן את זה כי זה הרושם שנוצר 

 17 להורים כאן בעיר. שחלק מהעלויות הגבוהות.

 18 

 19 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 20 הורים לא להורים. 2.5-ל

 21 

 22 עצה:חבר מו -יריב פישר

 23 אני לא מסכים איתך.

 24 

 25 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 26 הורים זה הורים. 2.5בסדר, גם 

 27 

 28 חבר מועצה: -יריב פישר

 29הדבר הזה נוגע לכל ההורים. אתה מדבר בצהרונים וזה נושא השיחה שם ולכולם זה כואב בכיס 

 30ציע לתקן את מעבר לדבר הזה. היה שם הרבה מאד זלזול בשיחה הזאת שהייתה בכנסת ואני מ

 31 זה, זה רק כהערת אגב.

 32הנתונים שמדברים על שכר מדריך, מדברים על כוח העזר,  אני חוזר אל המספרים. יש כאן את

 33מדברים על השכירות, מדברים על ההשתלמויות, החשמל והמים והפיקוח הפדגוגי והריכוז 

 34האחרונות. המחיר העירוני, הניהול והמשרדים. על ההזנה כמובן שנאמר שהיא הוכפלה בשנים 

 35שקלים אם אני לא טועה שמדברים עליהם. בסופו של דבר  15לא הוכפל בשנים האחרונות, אותם 

 36ילדים. כשמוציאים  22שקלים שזה  714אנחנו מדברים על שכר כוללני כשמדובר על ממוצע של 

 37 1,050-שקלים. אני מזכיר אני משלם קרוב ל 650-את הנתון האמיתי בהרצליה לא עוברים את ה

 38 שקלים אני מניח שכל אחד מכם בערך אותו דבר.

 39 
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 1 חברת מועצה: -טובה רפאל

 2 ? 22מי אמר שהממוצע הוא 

 3 

 4 חבר מועצה: -יריב פישר

 5לים קש 700ולכן הנתון של  22זה הממוצע שנעשה בכנסת מכוח המסמך הזה. אבל אצלנו זה לא 

 6 הוא הרבה יותר נמוך מזה. אני מקווה שלזה את כן מסכימה.

 7ו הולכים לאשר כאן היום תקציב של יותר למיליארד שקלים. אנחנו כאן מסבסדים כל מיני אנחנ

 8וחלקם לא  קסקטורים בעיר דברים מיוחדים, בעיות של הרבה מאד מיליוני שקלים, חלקם בצד

 9 650, 700בצדק. העלות של לסבסד את מה שאני מדבר עליו בהנחה והנתונים נכונים שזה 

 10שקלים לילד סדר גודל של עלות של חמישה מיליון שקלים  200-ה בשקלים. לסבסד כל משפח

 11פה היום. אני לא חושב שזה בשמיים. אני  מהתקציב שאנחנו הולכים לאשר 0.5%בהרצליה. זה 

 12הילדים בעיר. זה הרבה  חושב שזה כן לממש את הפוטנציאל שראש העיר אומר להשאיר את

 13במקרה הטוב לדעתי משהו פה ממחירי הדירות  שנים עשר יותר חשוב אם תוריד להם אולי בעוד

 14בעיר. זה הרבה יותר חשוב. זה נותן מעמד כלכלי מאד טוב למשפחה. זה מחזק את המשפחה 

 15כלכלית. אני חושב שניתן לעשות את זה? זה נעשה במקומות אחרים. אם מסתכלים על מקומות 

 16 אחרים בארץ בין אם זה אשקלון, נשר ומקומות רבים אחרים עשו את זה כי הם הבינו.

 17 

 18 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 19 לא באזור השרון ולא בתל אביב. )ויכוח(

 20 

 21 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 22בוא תסיים. הוא צריך לקרוא את ההצעה שלו ואנחנו צריכים לתת תשובה. יריב אני מבקש יריב 

 23 תתחיל לקצר.

 24 

 25 חבר מועצה: -יריב פישר

 26 אני לא צריך לקצר.

 27 

 28 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 29מצידי דבר כמה שאתה רוצה, אתה נותן לי הרבה תחמושת. אבל הצעה לסדר אומרים בכמה 

 30 ין.משפטים וסוגרים עני

 31 

 32 חבר מועצה: -יריב פישר

 33 ההצעה לסדר היום היא לראש העיר.

 34 

 35 חברת מועצה: -טובה רפאל

 36 דקות להצעה לסדר. זה לא זמן בלתי מוגבל. 10יש 

 37 

 38 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 39 יריב אל תתחיל לריב איתי.
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 1 חבר מועצה: -יריב פישר

 2זה גם מה שרובכם הבטחתם בבחירות. אני אומר עוד פעם. אנחנו אופוזיציה שניים. זה אצלכם, 

 3אני חושב שכן צריך לדון בזה. אני חושב שזה נושא מספיק חשוב לדון בו. אם לא אתם, הילדים 

 4מהתקציב יכולים לעזור פלאים לכל  0.5%שלכם זה משהו שיכול לעזור. עוד פעם אני חוזר 

 5ניים. זו הדרך, זה יודע אתה דואג לע לוןמשפחה בהרצליה. לא כולם עשירים, מי כמוך פד

 6המקום, זה לא סקטוריאלי, זה לכולם. אני חושב שזה בידיים לעשות את זה. לתת את התקציב 

 7 הזה זה אפשרי. 

 8 

 9 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 10 אני רוצה להתייחס, באמת להוריד כמה אמירות. אני לא מכבד אותם.

 11 

 12 חבר מועצה: -יריב פישר

 13 ה, עם כל הכבוד שלי אליך.אני באמת לא מבין למה אתה עונ

 14 

 15 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 16 אני יושב ראש הישיבה ואני מעביר את רשות הדיבור למנכ"ל העירייה.

 17 

 18 חבר מועצה: -יריב פישר

 19 אם מנכ"ל העירייה עונה אז בקשה לדון אם זה עולה לסדר או לא. 

 20 

 21 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 22 היום?אתה רוצה שיורידו את זה מסדר 

 23 

 24 חבר מועצה: -יריב פישר

 25 זו ההחלטה שלכם אם אתם מורידים את זה מסדר היום.

 26 

 27 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 28 סליחה, שאלת שאלה, העלית בעיה.

 29 

 30 חבר מועצה: -יריב פישר

 31 לא שאלתי שאלה, העליתי הצעה לסדר.

 32 

 33 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 34 לדון בהצעה לסדר? בקשה.אתה רוצה 

 35שמענו את הטיעונים או הסקירה של יריב. מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום? מי אחרי ש

 36 בעד לפתוח את זה לדיון? אנחנו נעביר לחברי המועצה יותר מאוחר את כל הנתונים. )ויכוח(

 37 

 38 :דובר

 39 אני חושב שמבלי שנשמע אינפורמציה מהמנכ"ל.



 עיריית הרצליה

 29/11/2016מיום  46ישיבת מועצה מן המניין מספר 

 

  
 

 1 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 2 צה לקבל תשובה.יש פה את המידע. הוא לא רו

 3 

 4 :דובר

 5 אני מעוניין לשמוע.

 6 

 7 חברת מועצה: -טובה רפאל

 8 אומר. )מדברים ביחד( ריד את זה מסדר היום ונשמע מה יהודהנו

 9 

 10 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 11 מי בעד לשמוע את הטיעונים של המנכ"ל? מי נגד? מי נמנע? בקשה המנכ"ל.

 12 

 13 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 14, כל מה שנעשה סביב עושק הצהרונים זה דבר פופוליסטי של כמה חברי כנסת הנושא הזה

 15וקבוצות של הורים. אני לא מתווכח על זה שהמחיר הוא גבוה. אבל מחיר משלמים על שירות. 

 16חינוך בלתי פורמלי כשמו כן הוא. הוא לא חינוך חובה ותושבים משלמים על שירות. לזרוק מספר 

 17 .450ראשונות במבקר המדינה ואתה זרקת בישיבות ה ,שקלים 650של 

 18 

 19 חבר מועצה: -יריב פישר

 20 .700לא אני זרקתי את אותו מספר 

 21 

 22 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 23. זה לא רציני ואני תיכף אסביר למה זה לא רציני. גם בכנסת 400-500בהצעה לסדר כתבת 

 24שקלים נדמה לי  400ם שדיברו על . ועדי הורי גני ילדי750-פתאום המספר קפץ ל 650כשדיברו על 

 25שקלים. גם אני יכול לזרוק  730בתחילת הדרך פתאום רואה החשבון החיצוני שלקחו בא עם 

 26שקלים כשאתה לוקח  450-500-מספרים. זה תלוי איזה שירות אתה נותן. אתה יכול לעשות ב

 27חינוך, רמת  גננת וסייעת ואתה עושה שעתיים, שלוש של בייביסיטר. בהרצליה רגילים לרמת

 28במקרים מסויימים אפילו שתי סייעות,  ,שירות אחרת. בגני הילדים מקבלים חוץ מגננת וסייעת

 29מקבלים ארוחת צהריים בבקרה של דיאטנית צמודה במשרה מלאה שמועסקת על ידי העירייה. 

 30מקבלים עוד שני חוגי העשרה. מקבלים פיקוח פדגוגי שבודק מה הולך. כל מוצר שאתה בונה 

 31צה למכור תלוי ממה הוא מורכב והמחיר הוא גבוה אני לא יכול להתווכח על זה. גם הבת שלי ורו

 32שם. כל אחד גם אם יש לו יודע שזה הרבה. אבל אנחנו  1,000-פה ו 1,100משלמת על הנכדים שלי 

 33 . אף אחד לא מרוויח אני אומר לך את זה בוודאות.מסבסדים את המצרך

 34 

 35 חבר מועצה: -יריב פישר

 36 את זה. תראה

 37 

 38 

 39 



 עיריית הרצליה

 29/11/2016מיום  46ישיבת מועצה מן המניין מספר 

 

  
 

 1 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 2אלף שקלים מופיעים  800אני אראה. אף אחד לא מרוויח. אנחנו משקיעים כמיליון שקלים, 

 3אלף שקלים של המרכזים הקהילתיים, מיליון שקלים הנחות למשפחות שלא  200בתקציב ועוד 

 4 החזקה.את זה צריך לעשות בחברה חזקה חלק מהאוכלוסייה יכולות לשלם. 

 5 

 6 חבר מועצה: -יריב פישר

 7 את זה מממן הארנונה לא זה. ודהיה

 8 

 9 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 10מה פתאום, מה הקשר לארנונה? לא קשור לארנונה. חוגים במתנ"סים, בבני הרצליה, כל 

 11הדברים האלה. אנחנו כעירייה מסבסדים כמיליון שקלים. אני אתן לך עוד דוגמה, יש משפחות 

 12ם הילד בגן. המדינה רפואית עמשפחות. הם זקוקים לסייעת  40ל התאכזר אליהן, כמעט שהגור

 13 1,100ומהשעה הזאת הילד בריא. אותו הורה שמשלם  14:00מכירה בקושי הזה רק עד שעה 

 14שקלים. האמא  2,000שקלים משתתף ביול"א, אנחנו משלמים כעירייה עבור סייעת לילד שלו 

 15 כי כולם משלמים. שקלים ליול"א 1,000משלמת 

 16 

 17 חבר מועצה: -יריב פישר

 18 ילדים. 3,000מקרים לעומת  40אתה נותן 

 19 

 20 ראש העיר: סגנית -פרישקולניקאיה 

 21 זה כולל הקייטנה. 1,100שקלים.  1,100לא  980קודם כל זה 

 22 

 23 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 24כל אזור השרון. לא נעים אנחנו בהרצליה זולים יותר גם באופן מוחלט וגם יחסי למה שגובים ב

 25לי להגיד, אתה לא יכול להשוות את מה שאתה נותן לילדי הרצליה לאיזה עירייה בלי להזכיר את 

 26 שקלים. 500-600-השם שנותנת יול"א ב

 27 

 28 חבר מועצה: -יריב פישר

 29 לא, יש לי עובדים באשקלון.

 30 

 31 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 32יו אתה מדבר על עוד חמישה מיליון, אני אתן לך היא לא נותנת את מה שפה נותנים. עכש

 33מספרים, בעצם לא לך, את ה לא רצית לשמוע אותי, לחברי המועצה. הסבסוד העירוני בתחום 

 34 הגיל הרך עומד.

 35 

 36 חבר מועצה: -יריב פישר

 37 אני מבין שאתה ראש העיר זה בסדר אתה יכול לענות לי.

 38 

 39 



 עיריית הרצליה

 29/11/2016מיום  46ישיבת מועצה מן המניין מספר 

 

  
 

 1 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 2 22-לא יפה, איש המקצוע עונה. הסבסוד העירוני בתחום הגיל הרך עומד על כ אני פקיד. זה

 3 מיליון שקלים. עיריית הרצליה מסבסדת את הגיל הרך.

 4 

 5 חבר מועצה: -יריב פישר

 6 השאלה היא על הצהרונים.

 7 

 8 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 9 את הצהרונים העירייה מסבסדת בכשני מיליון שקלים. 

 10 

 11 ר מועצה:חב -יריב פישר

 12 עם מה.

 13 

 14 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 15 הנחות וסבסוד המשפחות הנזקקות.

 16 

 17 חבר מועצה: -יריב פישר

 18 אפשר לראות טבלה, אקסל?

 19 

 20 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 21 כל מה שאני אומר אתה יכול לקבל ממני המספרים.

 22 

 23 חבר מועצה: -יריב פישר

 24 א הבאתם את זה.לבקשה, לכנסת 

 25 

 26 ל העירייה:"מנכ -בן עזראיהודה 

 27לא, בכנסת ביקשו, אני דיברתי איתם וגם הסברתי להם. גם המדינה צריכה לקחת אחריות. 

 28אני לא הייתי שם אבל דיברתי עם חברת כנסת. אמרתי קחו כמדינה  ,אמרתי להם תשמעו

 29 זו רמתאחריות. או תתנו כסף או אם אתם לא נותנים כסף תיקחו רואה חשבון חיצוני, ישב ויגיד 

 30כסף. אנחנו נכבד את זה. אנחנו גם  Xהשירות, גננת, סייעת, ארוחת צהריים, חוג אחד וזה יעלה 

 31נוכל לבוא לתושבים ולהגיד המדינה החליטה, זאת רמת השירות כך זה עולה ואנחנו נשלם. אבל 

 32ים. , עושק הצהרונ450המדינה לא עושה את זה. הם כולם עסוקים בפופוליזם, לזרוק את הכלים, 

 33אני אומר בהרצליה לא רק שאין עושק צהרונים פה אנחנו משקיעים כעירייה מעל ומעבר 

 34 תקציבים בנושא הזה.

 35עכשיו אני אפתיע אותך. המחירים ליול"א נקבעו עם ועד הורי גני הילדים. הם היו שותפים 

 36 בקביעת המחיר.

 37 

 38 חבר מועצה: -יריב פישר

 39 הם לא ידעו את המחירים.



 עיריית הרצליה

 29/11/2016מיום  46ישיבת מועצה מן המניין מספר 

 

  
 

 1 ל העירייה:"נכמ -יהודה בן עזרא

 2 הם לא ידעו? ,מה אתה אומר? מי חתום על החוברת הזאת של מחירים ביול"א של גני ילדים

 3 

 4 חבר מועצה: -יריב פישר

 5לפי הכנסת אתה אומר שזה  600-700העלויות. עכשיו כשיוצאים העלויות שזה כן  הם לא ידעו את

1,050. 6 

 7 

 8 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 9 הם יודעים את העלויות. עכשיו מה שאני אומר. אלה מספרים באוויר.

 10 

 11 חבר מועצה: -יריב פישר

 12 זה לא מספרים באוויר, או שאתה מעביר לכנסת נתונים.

 13 

 14 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 15כל מה שכתוב שם מספרים באוויר. כשקבענו את המחירים מי שאמר לך שכשקבעו לו את 

 16 מורכב המחיר לא דובר אמת. המחירים הוא לא ידע את כל הפרטים ממה 

 17 

 18 חבר מועצה: -יריב פישר

 19 המחאה לא נולדה בחצי שנה האחרונה.  רשויות אחרות גם הראו. חבל שאתם מקשיבים. ודהיה

 20 

 21 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 22מה שאני רוצה לומר במשפט אחרון. יש לנו ישיבה עם נציגי ועד ההורים המרכזי. אנחנו החלטנו 

 23ש העיר החליט, אנחנו לוקחים רואה חשבון חיצוני ניטרלי שיהיה מקובל על ועד בעירייה, רא

 24מסודרת  ההורים המרכזי. נשב ביחד ונבדוק את המחיר לצהרונים ביול"א בשנה הבאה. בצורה

 25נשים את כל המספרים, כל המרכיבים, נקבע את רמת השירות יחד עם ההורים וזה יהיה המחיר 

 26 יה פחות אבל ההורים יהיו שותפים, אלה כספי הורים.הקובע. יכול להיות שזה יה

 27)במענה( אין רווח אף אחד לא מרוויח. מי שסיפרה לך ומי שסיפר לך אני נותן לך מספרים. אתה 

 28תקבל מספרים מסודרים, תבוא אלי, תקבל את כל המספרים, אף אחד לא מרוויח. לכן אני אומר 

 29עם רואה חשבון חיצוני את המחיר לצהרונים אנחנו נשב יחד עם ועד ההורים המרכזי ונבנה 

 30 בשנה הבאה. אתה רוצה יותר טוב מזה?

 31 

 32 חבר מועצה: -יריב פישר

 33 כן, אני רוצה שעיריית הרצליה תסבסד חמישה מיליון שקלים, זה לא בשמיים.

 34 

 35 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 36 זה סתם לזרוק מספר. )ויכוח(

 37 

 38 

 39 



 עיריית הרצליה

 29/11/2016מיום  46ישיבת מועצה מן המניין מספר 

 

  
 

 1 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 2רבה למנכ"ל. אחרי ששמענו את הסקירה הנתונים של המנכ"ל. אני הנחיתי להקים גוף,  תודה

 3 צוות היגוי, עירייה ועד הורים לקבוע את המחיר. מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום?

 4 

 5 חברת מועצה: -איריס אתגר

 6 ?בעצם אני מבינה, הדיון באמצעות הפגישה הוא לקבל את ההצעה

 7 

 8 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 9 בוא נאמר יותר טוב. יריב מוריד את ההצעה שלו מסדר היום לאור מה שאמרתי.

 10 

 11 חבר מועצה: -יריב פישר

 12 אני מזכיר את הסעיף שאמרת עכשיו שאתם תדונו.

 13 

 14 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 15 לא, פה אני רוצה את היועצת המשפטית. הוא מעלה הצעה לסדר, קיבל תשובה, צריך להצביע. מי

 16 בעד להוריד את ההצעה. מי בעד להשאיר את ההצעה. אם משאירים אותה פותחים אותה לדיון.

 17 

 18 חבר מועצה: -ירון עולמי

 19 לא דיון. על בסיס זה יכול להיות שיריב בעצמו מוכן.

 20 

 21 חבר מועצה: -יריב פישר

 22 אם תדונו בנושא הסבסוד אני אוריד את ההצעה. 

 23 

 24 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 25 הוועדה הזו גם לדון בנושא הסבסוד. המנדט של

 26 

 27 חבר מועצה: -יריב פישר

 28 אם ככה אני מוריד את ההצעה. )מדברים ביחד(

 29 

 30 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 31אלף שקלים שהעירייה  700פה על הסייעות. הנתון המדוייק הוא  ודההסבסוד קיים. אמר יה

 32 מממנת לילדים האלה.

 33 

 34 חבר מועצה: -יריב פישר

 35 זה היה שני מיליון שקלים.פני רגע ל

 36 

 37 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 38הסייעות אמרתי ויש הנחות. יש הנחות במיליון שקלים ויש סייעות. הצוות הזאת יבדוק אפשרות 

 39 להגדיל את הסבסוד.



 עיריית הרצליה

 29/11/2016מיום  46ישיבת מועצה מן המניין מספר 

 

  
 

 1 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 2 יריב מוריד את הצעתו מסדר היום.

 3 

 4 חבר מועצה: -יריב פישר

 5 ה בעקבות מה שאמרתם כרגע. אני מוריד את ההצע

 6 

 7 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 8 הנושא ירד מסדר היום.

 9 

 10 ה. שאילתות

 11 

 12 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 13שיפוץ  44מישיבת מועצה  1886בנושא תב"ר מספר  תגרשאילתה מספר אחת על ידי גב' איריס א

 14ספה של כיתות בית הספר בית ספר יוחנני והוספת שתי כיתות. השאלה, אבקש לדעת האם ההו

 15ועל פי הוראות הרשות. שאלה שנייה,  נעשית על פי בקשת בית הספר וועד ההורים של בית הספר

 16האם תוספת הכיתות נועדה על מנת להרחיב את מספר התלמידים בבית ספר זה. כלומר, יותר 

 17כל כיתה. ילדים בכל שכבה ויותר בכל כיתה או שהתוספת נועדה להפחית את מספר התלמידים ב

 18 כלומר, מספר הילדים יישאר על כנו והם יחולקו בין הכיתות? 

 19תשובה, הוספת הכיתות בבית הספר יוחנני נעשתה בשיתוף ותיאום עם הנהלת בית הספר וועד 

 20 ,גידול טבעי כאזור מתפתח. שניים ,ההורים. בית הספר יוחנני גדל במספר התלמידים, אחד

 21 34-תלמידים ל 41-מ 'תות א' ובאופן הדרגתי עד כיתה והקטנת תקן מספר התלמידים החל מכי

 22 תלמידים בכיתה. בכל שנה בית הספר יצטרך כיתה נוספת בפריסה של ארבע שנים כתוצאה מכך. 

 23 

 24 חברת מועצה: -איריס אתגר

 25תשובה מספר שניים היא לא הכי ברורה. אני רוצה לראות אם הבנתי נכון. אני מבינה שלמעשה 

 26תלמידים בכיתה. כתוצאה  34-ומיושמת בעיר. כלומר, לא יהיו יותר מ רפורמת בנט מאומצת

 27 ?מכך נוספו כיתות בבית ספר יוחנני על מנת לעמוד ברפורמת בנט

 28 

 29 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 30. לכן נצטרך להגדיל את מספר הכיתות. אנחנו 41תלמידים ולא  34כיתה א' חדשה תיפתח עם 

 31 כבר מסתכלים על העתיד. 

 32 

 33 חברת מועצה: -ס אתגראירי

 34 בסדר אבל הרפורמה מיושמת ומאומצת בעיר גם בבית ספר יוחנני.

 35 

 36 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 37 ילדים, על פי החלטת המדינה.  34ילמדו בכיתה א'  2017בשנת הלימודים 

 38 

 39 



 עיריית הרצליה

 29/11/2016מיום  46ישיבת מועצה מן המניין מספר 

 

  
 

 1 ז. תב"רים

 2 

 3 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 4 ה הדתית, אגף תב"ל.התקנת מעלית בבניין המועצ 1947תב"ר חדש מספר 

 5 

 6 חבר מועצה: -יהונתן יסעור

 7 אני חושב שהמבנה הזה צריך לקבל קצת יותר... גם בנגישות.

 8 

 9 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 10 אתה צודק מקובל. )מדברים ביחד(

 11 

 12 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 13 מי בעד? פה אחד.

 14 אחד. רכישת גנרטור אגף תב"ל. מי בעד? פה 1948תב"ר חדש מספר 

 15 )במענה( יש לנו כבר.

 16 

 17 ןר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 18 יש שני גנרטורים, משאבות חדשות...

 19 

 20 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 21 , כיכרות רחוב השונית של אגף הנדסה. מי בעד? פה אחד.1456שינוי בינוי וסגירת תב"ר מספר 

 22י תקציב לקרנות הרשות. מי בעד? והחזרת עודפ 2016סגירת תב"רים שהסתיימו ולא בוצעו בשנת 

 23 פה אחד. 

 24 

 25 2015ז. דו"ח כספי, דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 

 26 

 27 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 28 הועבר לעיונכם המוקדם. אם יש שאלות, הגזבר יענה. 2015הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 

 29 

 30  ממלא מקום גזבר העירייה: -רוני חדד

 31ביקורת נעשתה על ידי רואה חשבון שמונה על ידי משרד הפנים. . ה2015זה הדו"ח המבוקר לשנת 

 32. 2016הדו"ח הזה הוא בעצם דו"ח שכבר דנו עליו בעבר, הוא צורף לדו"ח הרבעוני הרביעי לשנת 

 33התוצאות מאד דומות, רוב הנתונים פה הם הנתונים של הדו"ח המבוקר. הדו"ח מפורט יותר עם 

 34 ה של דוחות כספיים של רשויות מקומיות במשרד הפנים.ביאורים וכל מיני נספחים על פי מבנ

 35 

 36 חבר מועצה: -ירון עולמי

 37 ?2015לדבר בסוף נובמבר על דו"ח כספי של 

 38 

 39 



 עיריית הרצליה

 29/11/2016מיום  46ישיבת מועצה מן המניין מספר 

 

  
 

 1 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 2. אנחנו פה מקבלים דו"ח שעבר 2016אני רוצה להגיד לך שיש רשויות שעדיין לא עשו את תקציב 

 3ואה חשבון חיצוני, גם משרד הפנים. מה שאתה רואה זה את כל תחנות הבקרה והפיקוח. גם ר

 4 בעצם חותמת סופית שהניהול היה תקין.

 5 

 6  ממלא מקום גזבר העירייה: -רוני חדד

 7עם גמר הביקורת. לאחר מכן הוא הועבר  2016אוגוסט רק להזכיר הדו"ח הזה נחתם בתחילת 

 8, רק אז ורך מספר שבועותלמשרד הפנים. רק אחרי שמשרד הפנים מאשר אותו, זה בדרך כלל א

 9זה מגיע לרשות ואז ניתן להשתמש בדוחות. אז יש דיון בוועדת כספים ואחר כך במועצת העיר. 

 10 מן הסתם כל הסדר הכרונולוגי הזה פותח את מספר החודשים של הפער הזה.

 11 

 12 ח. תמיכות

 13 

 14 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 15 27/11/2016, 24/11/2016, 3/11/2016ימים מצורף בזה פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית מה

 16. ברשותכם אני אקריא את 27/11/2016, 16/11/2016וכן פרוטוקול של ועדת המשנה מיום 

 17 כותרות ההחלטות.

 18 

 19 חבר מועצה: -ירון עולמי

 20 קיבלנו היום עוד כמה.

 21 

 22 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 23 זה הפרוטוקול. הטבלה מרכזת את הכל. 

 24 

 25 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 26 ?יש לכם הערות על הפרוטוקולים

 27 

 28 חבר מועצה: -ירון עולמי

 29 כבר התחילו להגיע כולם? 2017

 30 

 31 חבר מועצה: -יהונתן יסעור

 32 אני חושב שכבר פרסמו.

 33 

 34 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 35 איך יכולים להגיש אם תקציב העירייה לא אושר? בבקשות מטפלים רק אחרי שהתקציב מאושר.

 36 . 2017אם היום אנחנו מאשרים את התקציב בתוך החודש הקרוב אנחנו מפרסמים את 

 37 

 38 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 39 מי בעד? פה אחד. 



 עיריית הרצליה

 29/11/2016מיום  46ישיבת מועצה מן המניין מספר 

 

  
 

 1 קיוסק בית הספר חט"ב שמואל הנגיד -הסכם הפעלה עם גב' רות צרפתיאישור ט. 

 2 

 3 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 4של קיוסק בבית ספר חט"ב שמואל הנגיד בין המועצה מתבקשת לאשר את הסכם ההפעלה 

 5 עיריית הרצליה לגב' רות צרפתי. הועבר אליהם הסכם ההפעלה. מי בעד? פה אחד.

 6 

 7 י. הארכת מינוי ממלא מקום לגזבר העירייה.

 8 

 9 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 10ינויו של יוארך מ 23/8/2016.ה. לפקודת העיריות והחלטת מועצת העיר מיום 167בהתאם לסעיף 

 11כממלא מקום הגזבר והסמכתו כמורשה חתימה לתקופה נוספת של שלושה חודשים  דדמר רוני ח

 12 . מי בעד?28/2/2017ועד  1/12/2016החל מיום 

 13 

 14 חבר מועצה: -יריב פישר

 15 יצא מכרז?

 16 

 17 יועצת משפטית: -בהרבענת עו"ד 

 18 צריך לציין שיש לקבל את אישור שר הפנים להארכה.

 19 

 20 ל העירייה :"כסמנ -ו ניסימוב'ג

 21 מי בעד? פה אחד

 22 

 23 חבר מועצה: -ירון עולמי

 24 איפה עומד המכרז?

 25 

 26 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 27 מועמדים והם ממוינים על ידי ועדה מקצועית. 40יש 

 28 

 29 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 30י לא עמדו בתנא 30, 70מועמדים. ניגשו  40ועדת קבלה שנבחרה על ידי מועצת העיר מראיינת 

 31 .10מוזמנים בפני הוועדה. אתמול ראיינו  40הסף. 

 32 

 33 י"א. מינויים

 34 

 35 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 36המועצה מתבקשת לאשר את מינוי של מר ארז אסרף לחבר דירקטוריון בהנהלת מתנ"ס יד 

 37 התשעה. מי בעד?

 38 

 39 



 עיריית הרצליה

 29/11/2016מיום  46ישיבת מועצה מן המניין מספר 

 

  
 

 1 חבר מועצה: -יהונתן יסעור

 2 יש לי שאלה, על חשבון מי?

 3 

 4 העירייה: ל"מנכ -יהודה בן עזרא

 5כות. כבר שלושים שנים שאנחנו מולם. קודם כל נכניס והשלב הבא. עד היום לא מסודר מול הס

 6 אותו כיושב ראש ועד שכונה, אחר כך נעשה סדר.

 7 

 8 חבר מועצה: -יהונתן יסעור

 9 ... של הסוכנות. אתה יודע כמה ...

 10 

 11 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 12 תה מצאת אנחנו ניישם.ואז אתה מצאת פטנט. אותו פטנט שא

 13 

 14 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 15 מי בעד? פה אחד.

 16תע"ש נוף ים נגד עיריית  197/13החלפת חבר בוועדת ערר לארנונה מר מיכאל בירן בהרכב בערר 

 17הרצליה כי הוא בניגוד עניינים בשל עבודתו של בירן בתע"ש בתקופת.... לצורך הדיון בערר זה 

 18 רודנר. מי בעד? פה אחד.ועדה רו"ח חגי בלבד יחליפו כחבר בו

 19מינוי יועצת לענייני אזרחים וותיקים בעיריית הרצליה. זה נמצא בתוספת לסדר היום. המועצה 

 20מתבקשת לאשר את מינוייה של עובדת סוציאלית הילה גורן סגנית מנהל אגף הרווחה בעירייה 

 21.ב.א. לחוק האזרחים הוותיקים 7ליועצת הרשות לענייני אזרחים וותיקים כפי שמתחייב מסעיף 

 22 , מי בעד? פה אחד.1989-התש"ן

 23התפטרותו של עו"ד גיא סלם מוועדת ערר, זה גם נמצא בסעיף תוספות לסדר היום. צורף מכתב 

 24ועדת ערר לארנונה כללית. תקופת כהונתו תסיים ביום ההתפטרות של עו"ד גיא סלם כיושב ראש 

 25 מי בעד?, עם תום כתיבת ההחלטות. 31/12/2016

 26 

 27 :דובר

 28 מי יחליף אותו?

 29 

 30 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 31 עדיין לא נקבע.

 32 

 33 חבר מועצה: -יריב פישר

 34 לא בעד מתנגד. לא מכיר, למה הוא התפטר, מה הוא התפטר. 

 35 

 36 ענת בהרבה

 37 יש לך את מכתב ההתפטרות שלו מצורף לסדר היום. )מדברים ביחד(

 38 

 39 



 עיריית הרצליה

 29/11/2016מיום  46ישיבת מועצה מן המניין מספר 

 

  
 

 1 י"ב. אישור נסיעה לחו"ל

 2במסגרת ערים  לאשר בדיעבד את נסיעת סגן ראש העיר לפאפוס קפריסין המועצה מתבקשת

 3 תאומות במימון העירייה. מי בעד?

 4 

 5 חבר מועצה: -יריב פישר

 6. מבקר המדינה ביקש לקבוע אתם קראתם את מבקר המדינה? אני שואל לפני שאתם מצביעים

 7 נוהל, זה הנוהל שלכם? נסיעה בדיעבד אתם הולכים לעשות.

 8 

 9 ר:"יו -ראש העיר משה פדלון,

 10 מי בעד ההצעה לאשר לעפרה בל נסיעה לפאפוס?

 11 

 12 חבר מועצה: -יריב פישר

 13 עוד פעם תקראו למבקר המדינה.

 14 

 15 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 16 תמשיך לפרסם ג'מבו ותכתוב שראש העיר נוסע על חשבון הציבור.

 17 

 18 חבר מועצה: -יריב פישר

 19ה עושה? אתה צוחק עלינו כבר. מאשר לה את זה בדיעבד, אתה מבין מה את יםאתם מאשר

 20 בדיעבד. היא כבר נסעה וחזרה ואתה מאשר לה מהכסף שלי.

 21 

 22 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 23 תתבייש לך.

 24 

 25 חבר מועצה: -יריב פישר

 26 אני אתבייש לי? אתה אפילו לא עומד בהבטחה שלך.

 27 

 28 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 29 תה ... ראש העיר נסע על חשבון הציבור.אתה תתבייש לך. אני שילמתי מכיסי וא

 30 

 31 חבר מועצה: -יריב פישר

 32 אתה לא שילמת מכיסך לפולין תפסיק לשקר פה. 

 33 

 34 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 35 תתבייש לך. )ויכוח(

 36 

 37 חבר מועצה: -יריב פישר

 38 ם בדיעבד רק שיהיה לכם פה בחשבון.שלא יגיד שהוא שילם מכיסו. אתם מאשרי

 39 



 עיריית הרצליה

 29/11/2016מיום  46ישיבת מועצה מן המניין מספר 

 

  
 

 1 ר:"יו -העירמשה פדלון, ראש 

 2 מי בעד אישור בדיעבד את הנסיעה של עפרה בל?

 3 

 4 חבר מועצה: -יריב פישר

 5 אתם מאשרים בדיעבד בניגוד למה שמבקר המדינה אומר. 

 6 

 7 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 8 תמשיך יש לי תמונות של ג'מבו אני אתן לך אותן אחר כך.

 9 

 10 חבר מועצה: -יריב פישר

 11 .אחלה, תביא לי גם מטוס ג'מבו

 12 

 13 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 14 אני אתבע את דיבתי.

 15 

 16 חבר מועצה: -יריב פישר

 17 תתבע כבר אני מחכה לזה, תתבע. 

 18 

 19 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 20 תתבייש לך. בושה וחרפה )נכנסים אחד לדברי השני(

 21 

 22 חברת מועצה: -איריס אתגר

 23ברה שהנושא של יונתן נדמה לי אני רציתי להגיד משהו בצורה מסודרת בנושא הזה. גם בפעם שע

 24ור בנושא של אישור דאני ביקשתי או הצעתי או אמרתי שצריך להיות נוהל ס .עלה לפה הנסיעה

 25נסיעות לחו"ל. לפני שבוע גם קראתי בעיתון ועוד לא נכנסתי לפרטים של זה, מבקר המדינה נתן 

 26מפורשת והוא המליץ ביקורת למרכז השלטון המקומי בהקשר של נסיעות לחו"ל. נקבע בצורה 

 27שצריך לקבוע נוהל והעניין הזה פרוץ ולא מוסדר. אני מתכוונת להגיש בנושא הזה הצעה לסדר 

 28 היום אלא אם כן רוצה כבוד ראש העיר להרים את הכפפה.

 29 

 30 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 31 מבטיח לך שיהיה נוהל מסודר. יש לנו נהלים בעירייה, יש נוהל בנושא. 

 32 

 33 חבר מועצה: -יריב פישר

 34 מבקר המדינה נתן ביקורת על זה ואתם תצביעו בעד.

 35 

 36 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 37 )ויכוח(ירון, חבר המועצה ... של ג'מבו וכותב שראש העיר נוסע על חשבון הציבור. 

 38 

 39 



 עיריית הרצליה

 29/11/2016מיום  46ישיבת מועצה מן המניין מספר 

 

  
 

 1 חבר מועצה: -יריב פישר

 2רבה נסיעות אתה לא מימנת מכיסך. אנחנו שילמנו על הנסיעות שלך. זו המועצה שאישרה הכי ה

 3שנים. אין ישיבה פה כמעט שאתם לא מעלים נסיעה לחו"ל על חשבון  13אי פעם ואני פה כבר 

 4 הציבור. תמשיכו ככה ונראה. )ויכוח(

 5 ... בקרב עובדי עירייה שנוסעים פה לחו"ל.

 6 

 7 חבר מועצה: -ירון עולמי

 8 ל כלול בתורכיה.אל תגזים. כל אלה נסיעות עבודה זה לא נסיעות פרטיות לבטן גב לאיזה הכ

 9 

 10 חבר מועצה: -יריב פישר

 11 על השתלמויות בחו"ל אתה רוצה לדבר?

 12 

 13 חבר מועצה: -ירון עולמי

 14 הנסיעה לפולין, מה אתה רוצה שהוא לא ייסע עם בית הספר? גם גרמן נסעה

 15 

 16 חבר מועצה: -יריב פישר

 17 שלא יגיד, גרמן לא שילמה. )ויכוח בצעקות(

 18 

 19 חברת מועצה: -טובה רפאל

 20לדבר באמת. זה חוקי שראש עירייה ייסע כראש רשות. זכותו של ראש רשות להחליט  תפסיקו

 21 שהוא נוסע על חשבונו.

 22 

 23 חבר מועצה: -יריב פישר

 24 ואתם מאשרים עכשיו נסיעה בדיעבד. זה מה שעשיתם עכשיו נסיעה שכבר הייתה. 

 25 

 26 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 27 של חברת מועצה.

 28 

 29 חברת מועצה: -טובה רפאל

 30 שה יש פה יועצת משפטית שתגיד אם זה לגיטימי או לא.בק

 31 

 32 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 33 הצבענו?

 34 

 35 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 36 הצבענו.

 37 

 38 

 39 



 עיריית הרצליה

 29/11/2016מיום  46ישיבת מועצה מן המניין מספר 

 

  
 

 1 ג'יצו-דניס הישרדות ג'יו -הקצאת קרקעי"ג. 

 2 

 3 ל העירייה:"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 4וש ג'יו גיצ'ו בג תותבמקרקעין, עמהמועצה מחליטה לאשר את הבקשה להקצאת זכות שימוש 

 5בהרצליה בכפוף להסכם שייחתם בין הצדדים בהתאם  4רחוב בן ציון מיכאלי  61חלקה  6525

 6לתנאי נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית ובתנאי הסכם הפשרה בין 

 7 . 26/4/2023עד  24/4/2003. תקופת ההקצאה החל מיום 8/11/2015הצדדים מיום 

 8 

 9 חבר מועצה: -נדוןיוסף לו

 10והנימוקים שלי להצבעה נגד מפורטים בפרוטוקול של ועדת הקצאת  .אני אצביע נגד ההמלצה הזו

 11 הקרקעות.

 12 

 13 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 14 מי בעד?

 15 

 16 חבר מועצה: -ירון עולמי

 17הבנתי את הסגנון. אני אצביע בעד ואני רוצה גם לנמק למה אני אצביע בעד. שנים נעשה למוסד 

 18הזה עוול זה מה שאני חושב. אם זה היה תלוי בי היה פסל של דניס איפה שהוא בעיר. זה מוסד 

 19מדהים עם פעילות מבורכת. אני לא מדבר על הביטחון שזה נותן לכל כך הרבה ילדים בעיר 

 20א פועל במקומות הכי קשים, לוקח את והזאת. על הצורה שהוא פועל לא כמו אגודות כאלה. ה

 21ונות. נותן להם בטחון, הגנה עצמית. עושה המון פרוייקטים לעזרה, לחיילים, ילדים מכל השכ

 22לילדים לכל מיני מבצעים שונים הוא ישר הראשון שנרתם. זה בן אדם שהוא לא צעיר הוא כבר 

 23 . 70מעל 

 24 

 25 חברת מועצה: -תימורליאת 

 26 אף אחד לא מערער על החלק הזה השאלה למה בחינם.

 27 

 28 חבר מועצה: -ירון עולמי

 29 ודם כל אמרו גם תמורה סמלית, זה תלוי בהסכם שייחתם. אני אומר זה מגיע לו בחסד. ק

 30 

 31 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 32 מי בעד? מי נגד? )ויכוח(

 33 

 34 סגנית ראש העיר: -בל עפרה

 35שאחרי השנה שאנחנו מחליטים לא ניתן יהיה   כתוב אני רוצה לשאול, האם מותר לדרוש שיהיה

 36 ר.להאריך את זה יות

 37 

 38 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 39 ... משא ומתן, בואו נפתח את זה כעת.



 עיריית הרצליה

 29/11/2016מיום  46ישיבת מועצה מן המניין מספר 

 

  
 

 1 חבר מועצה: -ירון עולמי

 2 את רוצה לסנדל את המועצה הבאה?

 3 

 4 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 5 צאת הקרקע.קמדברים רק על ה

 6 

 7 ל העירייה:"מנכ -יהודה בן עזרא

 8 ביחד( אולי נוריד את זה מסדר היום ונדון על זה אחרי? )מדברים

 9 

 10 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 11 אני חוזר שוב מי בעד? ארבעה נגד. )מדברים ביחד(

 12 

 13 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 14 מי בעד הקצאת הקרקע ירים ידו. מי נגד? שלושה, מי נמנע? אחד. 

 15 

 16 י"ד. המלצות הוועדה להעסקה נוספת

 17 

 18, מר מ.נ. נקלט בעירייה להעסקה נוספת כדלקמן ההמועצה תתבקש לאשר המלצות הוועד

 19בתפקיד ממלא מקום מנהל מדור חינוך בלתי פורמלי באגף תנו"ס. עובד כמורה לתנ"ך במשרד 

 20. עמדת 12:45עד  8:30-. ימי ג' מ12:35עד  8:30-החינוך בשעות ההוראה כדלקמן, ימי א' מ

 21סוף תקופת , בקשתו מאושרת עד 2017נוספת סטז' עד סוף יוני  הוועדה, מבקשת אישור לעבודה

 22 הסטז'. בנוסף לכך שהוא יגיש תוכנית עבודה שבועית למנכ"ל העירייה. מי בעד? פה אחד. 

 23 

 24 ט"ו. המלצות הוועדה לסיוע בדיור

 25 

 26 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 27 8/11/2016המועצה תתבקש לאשר המלצות הוועדה לסיוע בדיור. הפרוטוקול של הוועדה מיום 

 28 אצלכם. מי בעד? פה אחד.

 29 

 30 ט"ז. סלילת רחובות

 31 

 32 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 33המועצה תתבקש לאשר ביצוע עבודות הכנה פארק, מערכות תשתית, צינור, פיתוח בהתאם לחוק 

 34. רחוב מולדת ואבוקה עד פינת מורדי הגטאות 2010-העזר הרצליה סלילת רחובות התש"ע

 35 וברחוב החרש.

 36 

 37 יועצת משפטית: -עו"ד ענת בהרב

 38 כריז על הרחובות כרחובות ציבוריים.צריך לה

 39 



 עיריית הרצליה

 29/11/2016מיום  46ישיבת מועצה מן המניין מספר 

 

  
 

 1 חברת מועצה: -איריס אתגר

 2 מה הכוונה? מה המשמעות של זה?

 3 

 4 סגנית וממלאת מקום ראש העיר: -מאיה כץ

 5 שזה לא רחוב פרטי. )מדברים ביחד(

 6 

 7 י"ז. שונות

 8 

 9 ל העירייה :"סמנכ -ו ניסימוב'ג

 10העירייה תתקיים בישיבת ישיבת המשך לישיבת המועצה שלא מן המניין בנושא דו"ח מבקר 

 11 דצמבר מיד לאחר ישיבת המועצה מן המניין. חודש

 12 

 13 חבר מועצה: -יוסף לונדון 

 14אני מבקש להזכיר שדו"ח מבקר העירייה הובא לעיוננו לפני חודשים רבים. לפני חודש החל הדיון 

 15ברי בדו"ח מבקר העירייה ובגלל נסיבות שונות הדיון נקטע. אני מבקש בכל לשון של בקשה שח

 16מועצת העיר ידעו שהדיון הזה עלול להיות ארוך וזה יהיה דיון לאחר ישיבה מן המניין. שהדיון 

 17 בו יתחיל ויסתיים באותו מועד שלא יהיה ביזוי של הדו"ח וזה יידחה לישיבה נוספת.

 18 

 19 ר:"יו -משה פדלון, ראש העיר

 20 האם לחברים יש נושא שהם רוצים להעלות?

 21 

 22 הישיבה נעולה

 23 


