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סדר היום:
א .אישור פרוטוקול
ב.

עדכון רה"ע

ג.

עדכון מנכ"ל

ד.

תב"רים

ה .הזזה תקציבית לשנת  ,2017הצעות שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)-
שינויים -ב
ו.

הסכם הקצאת זכות שימוש בין עיריית הרצליה לבין רשת משיח (ע"ר)

ז.

מינויים

ח .אישור ועדת התמיכות
ט .אישור המלצות ועדת השמות
י .קבלת תרומה לטובת שיפוץ בית חם לנערים
יא .קריטריונים לזכאות סיוע בדיור לשנת 2017
יב .אישור יציאה להשתלמות
יג .אישור העסקה נוספת
יד .המלצות הועדה לסיוע בדיור
טו .שונות

פרוטוקול
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
ערב טוב לחברי המועצה ,מנהלי ועובדי העירייה ,מכובדי כולם .אני שמח לפתוח את ישיבת
המועצה.
א .אישור פרוטוקול
ג'ו ניסימוב -סמנכ"ל העירייה:
המועצה מתבקשת לאשר את פרוטוקול ישיבת המועצה  .50לא התקבלו הערות אי לכך
הפרוטוקול מאושר.
יוסף לונדון -חבר מועצה:
אינני מערער על מה שכתוב בפרוטוקול .אני רוצה להעיר על משהו שנכתב בפרוטוקול .הדברים
שאמר פרופ' רייכמן בתחילת הישיבה הקודמת .אני קראתי בצער את ההתפארות של פרופ'
רייכמן נשיא המרכז הבינתחומי ,שכפי שפורסם בפרוטוקול ,ואני מצטט 28%' ,מכל היהודים
שלומדים בישראל כולל זרים שבאים מחוץ לארץ ללמוד בישראל לומדים במרכז הבינתחומי
יותר מכל אוניברסיטה בארץ' .בדברים הללו יש הדרה של הערבים תושבי מדינת ישראל
המהווים  20%מאוכלוסיית המדינה .פרופ' רייכמן הוסיף ואמר שהערכים של המרכז הבינתחומי
זהים לערכים של העיר הרצליה.
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למיטב ידיעתי מערכת החינוך של הרצליה מנסה להנחיל לתלמידי העיר את העקרונות של מגילת
העצמאות' ,מדינת ישראל תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה ,תהא מושתתת על יסודות
החירות ,הצדק והשלום אור חזונם של נביאי ישראל .תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור
לכל אזרחיה בלי הבדל דת ,גזע ומין .תבטיח חופש דת ,מצפון ,לשון ,חינוך ותרבות'.
אני מקווה שבסקירה הבאה של פרופ' רייכמן ,פרופ' רייכמן ימצא לנכון להתגאות גם באחוז
הסטודנטים הערביים הלומדים במרכז הבינתחומי.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
יוסי שלא ישתמע שמגיעים סטודנטים ערבים ולא מתקבלים ,יש שוויון מלא .הוא רצה להדגיש
שהוא מושך אליו את העם היהודי מהגולה.
ירון עולמי -חבר מועצה:
גם חוק השבות הוא לא חוק שוויוני מה אפשר לעשות?
אני מבקש ,ענת את יכולה אולי פעם להסביר לחברי המועצה את הנהלים של ישיבות המועצה.
אנחנו בשלב של אישור פרוטוקול .לא יתכן שכל אחד ינאם על משהו שלא מצא חן בעיניו
בפרוטוקול הקודם .יש דרך להגיש.
יהודה בן עזרא -מנכ"ל העירייה:
ירון מותר לחבר המועצה.
ירון עולמי -חבר מועצה:
לא ,אסור לו .הוא יכול להגיש בכתב השגה לגבי הפרוטוקול והיא תידון על ידי המועצה .מה
שהוא עושה עכשיו אסור לו.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
ירון זה בסדר ,אני אישרתי לו כיושב ראש.
ב .עדכון ראש העיר
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
בשעה טובה סיימנו לבנות בשבוע שעבר שלושה גני ילדים חדשים מודרניים בשכונת יד התשעה,
בהשקעה של  7.5מיליון שקלים .שני גנים אוכלסו .זה המקום להודות לחברה הכלכלית שלנו
ולעומד בראשה ארז לזובר ,לידו יש מנהל פרוייקט בשם יוסי חיים שהוא מסייע רבות למינוף
פרוייקטים בחברה הכלכלית.
מכאן אני עובר להכנת תיק חירום רשותי .לפני כשבוע נחתם ואושר תיק החירום העירוני של
עיריית הרצליה .הרצליה היא הרשות כמדומני הראשונה במחוז דן שתוכניות החירום שהכינה
אושרו על ידי פיקוד העורף ורשות החירום הלאומית .תיק החירום כולל את הערכות העירייה
לכל תרחישי החירום ,למזג אוויר קיצון ,רעידת אדמה ,מלחמה כוללת .התיק הזה מכיל את כל
התרחישים.
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אני רוצה להודות למי שריכז את העבודה והכין את תיק הנהלים ,תיק החירום ,עבודה מקצועית
יסודית ,מעמיקה ,דגם לכל הרשויות בארץ .אני רוצה להודות לראש האגף שמואל עקרב ולכל
הצוותים מקצועיים באגף שהכינו את התיק .אני חושב שזו ...והיסטוריה לעיר הזו .תיק חירום
רשותי דגם לכל מדינת ישראל ,תודה רבה שמואל.
לפני מספר דקות חזרתי מטקס מסדר כנפיים של קרמבו .יש לנו בעיר תנועת נוער לצעירים עם
או בלי צרכים מיוחדים ,כך הם נקראים .סניף כנפיים של קרמבו הרצליה גדל ומתפתח ומונה
היום כבר  128חניכים וחונכים .טקס הכנפיים של הארגון מייצג את כל ערכי הכבוד ,השוויון
והמוסר החברתיים עליהם אנו מחנכים את בני הנוער שלנו .מערכת החינוך בהרצליה רואה את
הילד כשלם על כל מעלותיו ומאפשרת שילוב מיטבי של כל נער במסגרת המתאימה לו .כאמור
הכנפיים של קרמבו הם הדוגמה לכך .הדוגמה היפה של כנפיים של קרמבו היא כבוד לכולנו וציון
דרך שגורם לכך שתהייה לנו עיר טובה יותר עם אנשים סובלניים וערכיים.
מכאן אני עובר לחגיגות ט"ו בשבט שנערכו ביום שישי .אלפי תושבים בעיקר ילדים הגיעו לחגוג
איתנו את חגיגות ט"ו בשבט בעשרות רבות של מוקדים ברחבי העיר .זה המקום להודות לכל
הקהילות בעיר ויש לנו  11קהילות ,לכל המתנ"סים ולפארק הרצליה על הארגון המופתי בעריכת
החגיגות.
בניית דירות מחיר למשתכן .היום קיימנו ישיבת תיאום ציפיות בדרג הממשלתי בראשות
אביגדור יצחקי ראש מטה הדיור .מה שאני קורא תיאום ציפיות גם עם היזמים .אנחנו יוצאים
לדרך עם מחיר למשתכן על פי התוכנית בחודשים הקרובים יינתנו היתרים ,תערך הגרלה עוד
השנה כאשר בין  22%ל 25%-מהדירות מוקצים לבני המקום במחיר משתכן .בהצלחה למהנדס
העיר ולחברה הכלכלית .תהייה לכם הרבה מאד עבודה.
יוסף קוממי -חבר מועצה:
מה המחיר למשתכן? כל הזמן אומרים מחרי למשתכן מה המחיר? אם זה יהיה כמו המחיר
למשתכן היום אז רק למשתכן העשיר.
יהודה בן עזרא -מנכ"ל העירייה:
אתה עובד המשרד האוצר תכנס לחדר תשאל.
יוסף קוממי -חבר מועצה:
לא זה העירייה פה.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
אני אפרט בקצרה .נערכה הגרלה נפתחו המעטפות ,הבנייה היא במתחם גליל ים ומחיר דירה בת
שלושה חדרים  1,450,000שקלים עד דירה יקרה של חמישה חדרים  1,800,000שקלים .כאשר
קבלנים ליד בונים ארבעה חדרים בכ 3,000,000-שקלים .זאת אומרת ,עומדת להיות הנחה של
למעלה ממיליון שקלים על כל דירה .למרות ש 1.5-מיליון שקלים יקר אבל הוא במקום הכי
משמעותי.
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יוסף קוממי -חבר מועצה:
אנחנו צריכים לדאוג ,אני אל בא נגד אני רק אומר שהמחיר צריך להיות ריאלי לזוגות צעירים.
זוגות צעירים שיבואו מבחוץ שההורים שלהם עשירים זו לא חוכמה.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
אני לא אחראי על הנושא של מכירת דירות .אני לא הרגולטור .אני יכול לסייע לרגולטור לקצר
הליכים ולסייע להקים פה דירות במחיר אטרקטיבי.
יוסף קוממי -חבר מועצה:
זה צריך להיות מחיר שזכאי יכול לקנות ,זה העניין .אחרת מה עשינו? עוד פעם נשארנו באותו
דבר.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
זה כבר לא תלוי בי.
צבי וייס -חבר מועצת העיר:
היום שר האוצר ושר השיכון הודיעו ש 5%-מדירות למשתכן יהיו גם למשפחות כאלה שאין להן
בכלל יכולת לקנות.
יוסף קוממי -חבר מועצה:
מה שאתה מדבר זה דירות להשכרה.
צבי וייס -חבר מועצה:
ברדיו אמרו שזה למכירה .גם במסיבת העיתונאים אמרו שזה למכירה.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
נושא אחרון ,פרס ישראל בתחום הספורט .אני שמח לבשר שפרס ישראל בתחום הספורט
ותרבות הגוף לשנת  2017הוענק לגב' אגנס קלטי תושבת העיר הרצליה .היא גרה ברחוב יהושע בן
נון .בשמי ובשם המועצה צרור ברכות ,איחולים לבביים ,הגברת בת  96אני מאחלת לה בריאות
ואריכות ימים .אלה דבריי.
ג .עדכון מנכ"ל
יהודה בן עזרא -מנכ"ל העירייה:
אנחנו התחלנו לפני מספר חודשים בהחלפת התאורה בעיר לתאורת לד .לאחרונה סיימנו
פרוייקט גדול ברחוב וינגייט וכיכר דה שליט.
מחלקת הפיקוח החלה במבצע אכיפה למיגור תופעת אי איסוף צואת הכלבים .זו מכה קשה מאד
בעיר ,ברחובות ובעיקר בגנים הציבוריים .בכלל אסור להכניס כלבים לגנים הציבוריים אבל אם
כבר מכניסים אז צריך לאסוף את הצואה ולא עושים את זה.
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אנחנו נותנים דוחות וקנסות .הדו"ח הוא בסכום של  750שקלים ואנחנו מאד מקווים שזה יגרום
לכך שיפסיקו עם התופעה הנפסדת הזאת.
יחידת השיטור העירוני ערכה מבצע בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל לאכיפת רכיבה על
אופניים חשמליים על מדרכה .יש חוקים חדשים ,קשה מאד לאכוף את זה ,קשה מאד לעצור ילד
בן  12ולהגיד לו לרדת מהאופניים .אבל אנחנו משתדלים יחד עם השיטור העירוני והמשטרה
לנסות למזער נזקים.
 ,GISתצלום אוויר חדש מעודכן מדצמבר .2016
במערכת ההיסעים של אגף החינוך הכנסנו מערכת חדשה ,אפליקציה חדשה .היא למעשה נותנת
ערך מוסף להורים ותלמידים שיכולים לראות  onlineמתי ההסעה מגיעה אליהם .ביום גשום לא
צריך לרדת מהבית ולחכות חצי שעה בגשם ,יכולים לדעת תוך כמה דקות ההסעה מגיעה .אנחנו
נלך ונפתח את זה גם בשנה הבאה.
רישום באינטרנט ורישום פיסי ,נכון להיום נרשמו כ 3000-ילדים .היה רישום מסיבי מאד,
כ 2500-באתר האינטרנט וזה מסייע מאד ברישום ובארגון הרשימות לקראת השיבוצים שיבואו.
השיבוצים הם משימה לא פשוטה אבל כשיש לנו כבר את המידע על הראשונים נוכל לתרגם גם
את הבאים אחר כך.
הסתיים קורס יזמות עסקית לנשים חרדיות .הקורס ביוזמת המועדון הכלכלי ואגף הרווחה
בשיתוף המחלקה לתרבות תורנית ,מנהלת מרכז העיר ,מינהל נשים ,המרכז הבינתחומי .סיימו
את הקורס הזה להפתעתנו כ 15-נשים שלוו בצעדים הראשונים על ידי סטודנטיות מהמרכז
הבינתחומי.
אגף הרווחה בשיתוף מחלקת ההתנדבות וועדת הרווחה נערכים לחלוקת סלי מזון בפסח.
העירייה משקיעה כמיליון שקלים לכל הגופים שמחלקים סלי מזון בפסח .הגופים שמקבלים
כספים מהעירייה הם גם מביאים כספים משלהם מכל מיני גורמים ותורמים .אנחנו עושים את
הכל באמצעות אגף הרווחה .הכנסנו סדר בעניין ,לא מקבלים כספים אלא כל גוף מגיש רשימות
שמיות לאגף הרווחה והביצוע של הרכישה מתבצע על ידי הזמנות עבודה של העירייה
בסופרמרקטים ובכל המקומות שמספקים את העניין .על ידי זה יש לנו שליטה ,אנחנו יודעים מי
הם מקבלי סלי ה מזון .אנחנו יודעים גם מה אנחנו נותנים להם בסל המזון ואנחנו מסייעים.
מגיעה תודה גדולה לכל העמותות חוץ מעובדי העירייה שמנהלים את העניין הזה .כל העמותות
שמקבלות מאיתנו תמיכה ,מקבלות תקציב לסלי המזון הם מביאים גם כספים לא מבוטלים
משלהם על ידי כל מיני תרומות.
בשבועות האחרונים התקיימו כמה אירועים חשובים במינהל נשים .בתאריך  6לפברואר התקיים
בית קינן ערב השקה של מרכזי הגישור של ויצ"ו .היה ערב מאד מעניין .אני בלבלתי את ראש
העיר הבאתי אותו לערב גישור במקום אחר .הוא היה צריך להיות בגישור במקום שונה והיה
צריך מישהו שייעשה גישור בינינו אבל הסתדרנו לבד ,אנחנו לא צריכים גישור של אף אחד.
התחלנו בקורס גישור של חברי מועצה .לפי הנהלים נאמר לי שאני צריך לבקש אישור מועצה כי
כל חבר מועצה זכאי להשתלמות אחת בשנה .אנחנו ארגנו את הקורס הזה .בלאו הכי התכוונו
לעשות קורס גישור לפקידות הבכירה של עובדי העירייה .לפעמים גם שולחים מחוץ לעיר ללמוד
אבל אנחנו הבאנו את הקורס לכאן וזה עולה הרבה יותר זול מאשר אם היינו שולחים את
העובדים לקורסים .יש  22תלמידים מתוכם  7 ,6חברי מועצה .אני מבקש את האישור.
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ג'ו ניסימוב -סמנכ"ל העירייה:
מי בעד? פה אחד.
ליאת תימור -חברת מועצה:
כולם בעד וגם שיהיה בפרוטוקול שאנחנו מעריכים ומודים מאד.
יהודה בן עזרא -מנכ"ל העירייה:
אנחנו עסוקים בחידוש מתקני המשחק וגינון במתחמים רבים .ברחוב לוין ,במרכז המסחרי בבר
כוכבא ,בחנה סנש ,פנורמה .חידוש מסיבי של כל הגינון ומערכת ההשקייה .אנחנו מעבירים את
כל מערכת ההשקייה למערכות ממוחשבות ובקרה על צריכת המים .נשתלו דשאים חדשים...
העיר לקראת פסח תלך ותפרח.
אנחנו נערכים למבצע ניקיון של הכי נקי בעיר לקראת פסח בכל השכונות .חוץ מהניקיון השוטף
הרגיל אנחנו ניכנס בצורה מסיבית לכל השכונות ,הפינות ,לכל המרכזים המסחריים .אנחנו גם
עושים שינוי באיסוף גזם ופסולת .אנחנו מתחילים במערב העיר ששם הבנו שיש תקלה קשה לגבי
הימים של איסוף גזם ופסולת .אנחנו מתחילים את השינוי במערב העיר אבל נמשיך את זה גם
במקומות אחרים.
אגף הנדסה מקדם היתרי בנייה בשישה מתחמים ,גליל ים .הצפי לקבלת היתרי בנייה ,המחצית
הראשונה של  ,2017חמישה חודשים.
אירועי ט"ו בשבט ראש העיר הזכיר .נערכו ברחבי העיר בקהילות ,במתנ"סים ,במרכזים
קהילתיים .כמובן גם בבתי הספר ובפארק .בפארק היה אירוע מאד גדול של מאות הורים וילדים
ביניהם מנכ"ל העירייה והנכד שלו .היה יוצא מן הכלל והתושבים באמת מרוצים מהפעילות
המדהימה שמוביל חבר המועצה עולמי יחד עם הנהלת הפארק .באמת לא בעלויות גבוהות וזה
מוצלח מאד.
פסטיבל סרטי ילדים ונוער ב 29-לפברואר בהיכל בעיר ,בתיאטרון ובסינמטק .זה פסטיבל ארצי
שאנחנו מארחים בהרצליה מזה שנים.
ב 2-למרץ אנחנו הולכים לקיים את העדלאידע הרביעית ,סיפורי תנ"ך .השנה אנחנו משדרגים
את זה עוד יותר .כ 3000-תלמידים ,כל כיתות ד' בעיר במסורת השנים שכיתות ד' לומדים את
הנושא של אני ועירי ,בחרנו את שכבת הגיל הזאת שכולם מופיעים בעדלאידע .בנוסף להקות
מחול ,ספורט ,מופעים .כל הגופים האמנותיים של העיר משולבים בעדלאידע שמובילים אותה
באגף תנו"ס.
כנס שנת העבודה  2017קיימנו שני ימי כנסים .בהם הציגו מנהלי האגפים ממש על קצה המזלג
את תוכנית העבודה השנתית .אמרתי שם ואני אומר גם כאן ,כל אגף יכול היה ביום אחד וגם יום
אחד לא היה מספיק להציג את כל הפעילות של האגף .אבל היה חשוב להציג את ראשי הפרקים,
הדברים המרכזיים שכל אגף יעשה בשנה הקרובה כדי שיהיה סנכרון וידע בין כל מנהלי
המחלקות ,האגפים והיחידות .אני מודה לכל מי שארגן את זה במיוחד לג'ו שעמד בראש הצוות
וביחד עם הדוברות והמחשב .תודה רבה.
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משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
להשלים ברשותך ,היום נערך תרגיל מרכזי קליטה .פתחנו שלושה מרכזים ותרגלנו בהם
בהשתתפות המנהלים והעובדים בעירייה ,בהשתתפות מאות תלמידים .זה המקום להודות
לצוותים ,לאגף הרווחה ולאגף תב"ל שניצח על המלאכה.
ירון עולמי -חבר מועצה:
ביום שני הבא יש תערוכה פינות קסומות בבית קינן .יש גם משהו לחברי המועצה לפני זה עם
קייטרינג ,אתם מוזמנים זה ביום שני ב 20-לחודש .ביום שלישי  21לחודש תחרות צילום.
ד .תב"רים
ג'ו ניסימוב -סמנכ"ל העירייה:
סגירת תב"ר שהסתיימו או לא נוצלו בשנת  2016והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות .הסכום
הוא  771,812שקלים .מי בעד? פה אחד.
שינוי מימון תב"ר מספר  ,1482גידור מוסדות חינוך .הבקשה היא לאשר מימון בסכום של
 112,500שקלים מקרן עודפי תקציב רגיל ,השתתפות משרד החינוך .מי בעד? פה אחד.
שנת תקציב  ,2017תוספת ביצוע תב"ר מספר  1919פיתוח גליל ים ב' .הבקשה לאשר תוספת
ביצוע ב 2017-הקדמה מ 2018-בסכום של  1,414,013שקלים .מימון ,השתתפות רשות מקרקעי
ישראל ,מי בעד? פה אחד.
טובה רפאל -חברת מועצה:
למה לא יותר?
יהודה בן עזרא -מנכ"ל העירייה:
זה בשלבים.
ג'ו ניסימוב -סמנכ"ל העירייה:
תב"ר חדש מספר  ,1987נגישות אקוסטית לכיתות בית ספר ,אגף החינוך .הבקשה לאשר תב"ר
חדש בסכום של  120,000שקלים משנת  ,2017מימון השתתפות משרד החינוך בלבד.
יהונתן יסעור -חבר מועצה:
אין חלק של העירייה?
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
כמעט הכל זה משרד החינוך.
יהונתן יסעור -חבר מועצה:
תב"ר צריך כלול גם את ההשתתפות של העירייה .על ה 120,000-שקלים של משרד החינוך יש גם
השתתפות מסויימת של העירייה.
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משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
ככל שאני יודע כ 30-אלף שקלים זה עבור ארבע כיתות.
רוני חדד -גזבר העירייה:
משרד החינוך מקצה  30אלף שקלים לכיתה .ארבע כיתות של  120,000שקלים.
טובה רפאל -חברת מועצה:
ה 30-אלף שקלים מספיקים כדי לעשות את הנגישות או שצריך להוסיף עוד כסף?
רוני חדד -גזבר העירייה:
במה שמשרד החינוך נותן אנחנו עושים.
יהודה בן עזרא -מנכ"ל העירייה:
יש פרוייקטים ספציפיים כמו זה שמשרד החינוך בא ואומר אני נותן לכם את זה תעשו .יהונתן
אתה צודק יש דברים אחרים שמשרד החינוך נותן לנו  Xואנחנו מוסיפים הרבה מעבר ל.X-
יהונתן יסעור -חבר מועצה:
כיתה אקוסטית זה  35אלף שקלים לערך והוא נותן רק  30אלף שקלים .אנחנו יודעים את זה
שהוא לא מממן את כל א לא רק לפי מפרט טכני שלו והעירייה עושה קצת יותר .אז חסרים פה
 5,000שקלים( .מדברים ביחד)
יהודה בן עזרא -מנכ"ל העירייה:
נבדוק את זה.
ג'ו ניסימוב -סמנכ"ל העירייה:
מי בעד? פה אחד.
תב"ר חדש מספר  1988ציוד הצלה ובטיחות ,משרד הבטיחות ,זה לעניין החופים .הבקשה לאשר
תב"ר בסכום של  30,000שקלים לשנת  ,2017מימון השתתפות משרד הפנים .מי בעד? פה אחד.
ליאת תימור -חברת מועצה:
סתם שאני אבין .מה זה מי בעד? בעצם משרד הפנים כופה עלינו?
ג'ו ניסימוב -סמנכ"ל העירייה:
לא כופה .אתה מחוייב להחזיק ציוד ,הוא משלם את זה.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
אני קונה בזה סירות של הנכים.
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ליאת תימור -חברת מועצה:
אני מבינה .הוא אומר אם את רוצה תשתמשי בזה אבל את צריכה להוסיף?
ג'ו ניסימוב -סמנכ"ל העירייה:
את חייבת שיהיה לך....
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
נותנים לי מתנה למה לי לוותר עליהם? דרך אגב פגשתי את הבחור שאחראי לזה הוא ביקש
להגיש בקשות נוספות והוא יאשר אותן.
יהודה בן עזרא -מנכ"ל העירייה:
זה לא מגרד את אפס קצהו של תקציב העירייה בחופי הים .אבל אם נותנים לך והם עושים רעש
וצלצולים על כל  40 ,30אלף שקלים שהם נותנים ,אנחנו לוקחים לא אומרים לא.
טובה רפאל -חברת מועצה:
אפשר לחשוב שהם נותנים את זה מהכיס שלהם ,זה נורא ואיום.
ג'ו ניסימוב -סמנכ"ל העירייה:
תב"ר חדש מספר  1989פיתוח נופי ,דרך ירושלים כביש  .531הבקשה לאשר תב"ר חדש בסכום
של  890אלף שקלים לשנת  .2017מימון קרן עבודות פיתוח ומימון ,השתתפות נתיבי ישראל .מי
בעד? פה אחד.
ה .הזזה תקציבית לשנת  ,2017הצעות שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)-
שינויים -ב
ג'ו ניסימוב -סמנכ"ל העירייה:
הועבר אליכם לעיון מוקדם .יש שאלות? מי בעד? פה אחד.
רוני חדד -גזבר העירייה:
אני רק רוצה לציין לפרוטוקול שלאחר השינויים שאושרו אין שינוי במסגרת התקציב .התקציב
מאוזן ובר ביצוע.
ו .הסכם הקצאת זכות שימוש בין עיריית הרצליה לבין רשת משיח (ע"ר)
ג'ו ניסימוב -סמנכ"ל העירייה:
הסכם הקצאת זכות שימוש בין עיריית הרצליה לבין רשת משיח הרצליה ,גוש  419ח"ח  45רחוב
אנצו סירני  .9בהתאם להחלטת מועצת העיר מיום  24/5/2016לפיה אישרה המועצה את החלטת
ועדת המשנה להקצאת קרקע מיום .30/3/2016

עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מספר  51מיום 14/2/2017
ואת החלטת הוועדה המקצועית להקצאת מקרקעין מיום  30/3/2016להקצות לרשת משיח,
עמותה רשומה ,את זכות השימוש בשטח ההקצאה על מנת לקיים ולהפעיל גן ילדים בהתאם
למפורט בהסכם המצורף בזאת על נספחיו ,תתבקש המועצה לאשר את ההסכם המצורף .יש לכם
את ההסכם ואת חוות הדעת המשפטית .מי בעד? מי נגד?
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
אני רק רוצה להדגיש לחברי המועצה שמצביעים נגד שגן הילדים הזה פועל כבר מ ,1998-הוא
קיבל את ברכת הדרך של גב' גרמן .זה שלא ביצעו את הפעולות הנדרשות באנו אנחנו והכשרנו
את השרץ מה שנקרא .אז אני חושב שהם ילדי הרצליה וצריך לנהוג שווים בשווים.
יהונתן יסעור -חבר מועצה:
אנחנו ...כשמדובר על הקצאה .כמו שאגודה הסתדרו...
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
יהונתן ,כאשר גן ילדים יושב  15שנים במקום מסויים צריך למסד את זה .אל תגיד לי הקצאה.
יהונתן יסעור -חבר מועצה:
למה?
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
איך אתה יכול אחרת? אתה נותן לגוף?
יהונתן יסעור -חבר מועצה:
מחר תבוא עמותה אחרת פרטית ותבקש גן ילדים בהקצאה אז  ...גן של העירייה.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
אבל למה ביצעת את הפעולה הזאת לפני  17 ,15שנים?
יהונתן יסעור -חבר מועצה:
מה ביצענו?
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
נתת גן ילדים ,למה לא ביצעת את ההליכים הנדרשים?
יהונתן יסעור -חבר מועצה:
הייתה מחלוקת והיה ויכוח.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
 15שנים? מה הפעולות שעשיתם?
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יהונתן יסעור -חבר מועצה:
אז אתה ממסד ?...
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
בוודאי אני מכשיר את זה חוקית .צריך היה להכשיר את זה חוקית בשנה הראשונה .היה זמן
מ 1998-עד .2013
יהונתן יסעור -חבר מועצה:
מחר תבוא לפה עמותה אחרת( .מדברים ביחד)
מאיה כץ -סגנית וממלאת מקום ראש העיר:
בהליך הקצאת הקרקע ניתנת האפשרות לכל עמותה להגיש את מועמדותה ,כזכאית .בהליך
הספציפי הזה שהיה פתוח ומפורסם לכל ניתנה הזכות לכל עמותה להגיש.
יהונתן יסעור -חבר מועצה:
זו פעם ראשונה שהעירייה מקצה גן לארגון שהוא לא עירוני.
מאיה כץ -סגנית וממלאת מקום ראש העיר:
זה היה במענה על שאלתכם מה יקרה אם תגיע עוד עמותה .כי הייתה לכל העמותות הזכות לבוא
ולהגיש ולא הוגשו הצעות.
יהונתן יסעור -חבר מועצה:

מחר תבוא עמותה של האנתרופוסופי.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
למה הקצת בית כנסת לרפורמים?
יהונתן יסעור -חבר מועצה:
אין פה בהרצליה.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
יש( .מדברים במקהלה)
טובה רפאל -חברת מועצה:
זה קונסרבטיבי זה לא רפורמי( .ויכוח)
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
באמת אל תשחקו את התמימים .טובה ,אתם הייתם צריכים לעשות את זה בשנת .2001 ,2000
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יהונתן יסעור -חבר מועצה:
...להוציא אותם משם.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
בא ראש העיר ועשה סדר בבלגן שלכם.
יהונתן יסעור -חבר מועצה:
תראה יש השתלטות של הדתיים על הרצליה במשך שלוש השנים שאתה ראש העירייה( .ויכוח
במקהלה)
צבי וייס -חבר מועצה:
אדוני ראש העיר יש פה בכלל אי הבנה ,אי ידיעה .מדובר בגן ילדים שקיים במקום  20שנים .לא
מדובר בילדים שבאו מארץ זרה או ממקום אחר .כולם ילדים בני הרצליה ,תושבי הרצליה .אז
צריך להסתכל על זה דרך המשקפיים לא למי נתנו ולמי לא נתנו .שם זה מיועד לילדים
שנרשמים.
יהונתן יסעור -חבר מועצה:
אבל הם לא לומדים( ...ויכוח במקהלה)
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
 ...מה שעשיתם זו עבירה פלילית ...לפני  15שנים .באנו לעשות סדר בבלגן שלכם( .ויכוח)
תגידו טעינו ,חטאנו.
(במענה) לא באנסמבל לא חטאתם? סך הכל  60מיליון שקלים ( .מדברים במקהלה!!!)
יהונתן יסעור -חבר מועצה:
...עירייה בכיר.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
זה לא הוגן מה שאתם עושים.
יוסי קוממי -חבר מועצה:
לא משנה הייתה הצבעה? נגמר.
ז .מינויים
יהודה בן עזרא -מנכ"ל העירייה:
כזכור לכם בישיבה הקודמת שינינו את התקנון של עמותת בני הרצליה .לכן אנחנו מחוייבים לפי
התקנון למנות דירקטוריון חדש בחלוקה של שליש חברי מועצה ,שליש נציגי ציבור ושליש עובדי
עירייה.
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מבחינת חברי מועצה ,עופרה בל ,יוסי לונדון ,יוסי קוממי ,צבי וייס .נציגי ציבור ,רוני קליינפלד
שהוא נציג ועד ההורים המרכזי .אנחנו כאמור על פי החלטת ראש העיר נותנים לנציגי ועד
ההורים המרכזי להיות שותפים בכל תהליכי הפעילות והחיים בעיר הן בחינוך והן בקהילה
ובחברה .לכן יש נציג של ועד ההורים המרכזי .נציג ציבור שני אלי יעקבי ,נציג שלישי צורי ז'אן,
נציג רביעי עידן בניזרי .נציגי עירייה ,אורנה סדגת ,איבון בן צור ,שירי רפפורט ואהרל'ה שם טוב.
זה הפורום שאנחנו מבקשים לאשר .התהליך הבא ,אנחנו צריכים להעביר למשרד הפנים
לאישור.
אני אבקש בהזדמנות הזאת גם לאשרר את מה שכבר הוחלט בזמנו על מינוי כבוד לטל ברודי
כנשיא העמותה ,האיש שהקים את בני הרצליה.
עו"ד ענת בהרב -יועצת משפטית:
אני מבקשת לציין שאישור חברי ועד העמותה יהיה כפוף לאישור תיקן התקנון שאושר בישיבת
המועצה ביום  17/1/2017על ידי האסיפה הכללית של עמותת בני הרצליה ,משרד הפנים ורשם
העמותות .בכפוף כמובן לאישור הוועדה למינוי דירקטורים .אני גם מחווה את דעתי לעניין
הייצוג ההולם לנשים לאור העובדה שהן ממונות לדירקטוריון שם.
יהודה בן עזרא -מנכ"ל העירייה:
יש הרבה נשים אז אמרת משהו טוב?
עו"ד ענת בהרב -יועצת משפטית:
זה טוב ,הכל בסדר.
טובה רפאל -חברת מועצה:
 5מ 16-זה לא כל כך הרבה.
יוסף לונדון -חבר מועצה:
שאלה טכנית ,האם מותר לי להצביע עבור עצמי להיות חבר דירקטוריון?
יהודה בן עזרא -מנכ"ל העירייה:
אתה יכול .אין פה ניגוד עניינים .מי בעד? פה אחד.
המינוי השני ,מינויה של גב'  ....קרדוש מנהלת מחלקת בקרת תאגידים כחברת דירקטוריון מי
הרצליה במקום רו"ח רוני חדד שלצערנו הרב ,לצער תאגיד המים ,רוני היה בין הראשונים שהיה
שותף להקמת התאגיד .לצערנו הוא צריך לעזוב מהסיבה של ניגוד עניינים כי גזבר עירייה לא
יכול לשבת בתאגיד .אנחנו עובדים לפי סדר ולכן  ...קרדוש מועמדת.
ג'ו ניסימוב -סמנכ"ל העירייה:
מי בעד? פה אחד.
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עו"ד ענת בהרב -יועצת משפטית:
גם המנוי שלה כפוף לאישור הממונה הרלבנטי.
יהודה בן עזרא -מנכ"ל העירייה:
המינוי השלישי ,פליטת קולמוס ,זה לא מופיע ,מעין דוידוביץ' בחברה לפיתוח התיירות במקום
אסנת אלרואי.
ג'ו ניסימוב -סמנכ"ל העירייה:
מי בעד? פה אחד.
דובר:
מה הכישורים שלה?
טובה רפאל -חברת מועצה:
היא גרה בהרצליה?
מאיה כץ -סגנית וממלאת מקום ראש העיר:
כן .מה הכישורים שלה? שייטת אולימפית.
יהודה בן עזרא -מנכ"ל העירייה:
בכל מקרה שימו לב למה שענת אמרה ,זה הכי חשוב .מועצת העיר מאשרת פורמלית את צירוף
החברים .ההתאמה של החברים לחברות העירוניות יש גוף רגולטור מעלינו שבודק.
דוברת:
למשל אם אין לה תואר היא לא תעבור את משרד הפנים.
יהודה בן עזרא -מנכ"ל העירייה:
יש את משרד הפנים ובקרת תאגידים שזה הגוף שלמעשה יכול להגיד לנו יופי שהחלטתם זה לא
מתאים והיו דברים מעולם.
אנחנו מבקשים להביא לידיעת המועצה מינוי ועדת תרומות בהרכב הבא ,מנכ"ל עירייה ,יועצת
משפטית ,גזבר העירייה.
אלעד צדיקוב -חבר מועצה:
לא צריך היות נציג מועצה?
עו"ד ענת בהרב -יועצת משפטית:
לא זה הרכב שנקבע בנוהל תרומות ,יכול להיות היועץ המשפטי או מי מטעמו ואני מבקשת
שיוסיפו את זה( .מדברים ביחד)
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ח .אישור ועדת תמיכות
ג'ו ניסימוב -סמנכ"ל העירייה:
הפרוטוקול של ועדת התמיכות מיום  7/2/2017ופרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות מיום
 14/2/2017מולכם .דיון בבקשת התמיכה של ל.א .לחימה באלימות נגד נשים בנושא אגרות
והיטלי פיתוח לשנת  .2017מועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית ,ועדת המשנה
לתמיכות ואישור בכתב של חברי ועדת המשנה ומחליטה על מתן תמיכה בסכום של 184,403
שקלים לשנת הכספים  2017ומבקשת התמיכה ל.א .לחימה באלימות נגד נשים בנושא אגרות
והיטלי פיתוח בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שיינתנו ,בכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה
ככל שישנם .מי בעד? פה אחד.
ט .אישור המלצות ועדת השמות
יוסי קוממי -חבר מועצה:
יש לי להגיד משהו לפני כי אני רוצה לקבל תשובות לגבי ההנצחות של האנשים .לפני שנה אישרנו
להנציח את ראש הממשלה לשעבר זכרונו לברכה יצחק שמיר .עד היום אין כלום .אנחנו אישרנו,
אני כאחד שיוזם את הדבר הזה לא יודע מה קורה.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
יוסי ברשותך לפני כחודש ימים נכנסו תושבים למתחם החדש ,מתחם ההשכרה .ברחוב כבר יש
שלט יצחק שמיר.
יוסי קוממי -חבר מועצה:
איך עושים את זה בלי להזמין את המשפחה ,בלי להזמין אותנו?
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
שנייה אתה לא נותן לי .הנחיתי להיות בקשר הם המשפחה ,נקבע יחד איתם מועד לטקס רשמי.
יוסי קוממי -חבר מועצה:
אנחנו אלה שמבקשים את ההנצחה ,לא כדאי להגיד לנו ,אנחנו הולכים להנציח את ראש
הממשלה שלעבר?
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
זה בא לידי ביטוי במועצה.
יוסי קוממי -חבר מועצה:
סליחה ,אני לא יודע ,לא שמעתי .אני יודע שאנחנו אישרנו את זה לפני שנה ,כמעט שנה וחצי .זה
לא בא למועצה ולא כלום.
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משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
דקה אם תיתן לי .חיכינו לבינוי של מחיר להשכרה ,חיכינו לסלילת הכביש החדש שיחבר את
ז'בוטינסקי .רצינו ליצור מצב של יצחק שמיר ,ז'בוטינסקי ,מנחם בגין .עשינו את זה לפני חודש
וחצי .עכשיו הגיע שלב הטקס ,יהיה טקס מכובד.
יוסי קוממי -חבר מועצה:
אני חושב שלאלה שמציעים לוועדת שמות חשוב להגיד להם לפני כן אנחנו הולכים להנציח
במקום זה וזה כדי שיזמינו את המשפחות.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
אנחנו נזמין( .עונים במקהלה)
יוסי קוממי -חבר מועצה:
אני לא מבקש מכולם מקהלה .יש ראש עיר ואני שואל אותו שהוא יענה לי .מה קרה?
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
יוסי ,עבדך הנא מן יושב עם ג'ו ורינה על כל החלטה של המועצה .יושבים וקובעים איפה ,מתי.
אנחנו כן בקשר עם המשפחות ,כן מנציחים ,כן עורכים טקסים.
יוסי קוממי -חבר מועצה:
ליצחק שמיר ראש הממשלה יש?
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
בוודאי.
יוסי קוממי -חבר מועצה:
מה קורה עם האלוף רחבעם זאבי?
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
גם יהיה.
יוסי קוממי -חבר מועצה:
אני אומר שאנחנו מאשרים פה שמות ומיד יש להם .אני מבקש ,שנה וחצי מאז שאישרנו את
ההנצחה של האלוף רחבעם זאבי אני רוצה לדעת איפה זה עומד.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
אני אזמין אותך אלי יחד עם ג'ו ,רינה ,נשב ונפרט לך איפה שמנו את שמו.
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יוסי קוממי -חבר מועצה:
יש יעוד? (מדברים ביחד)
אחרי שנה וחצי מותר לי לדעת.
טובה רפאל -חברת מועצה:
אף אחד לא יקנה שם דירה.
ליאת תימור -חברת מועצה:
בהקשר למה שקוממי אמר .אני חושבת שזו הזדמנות בשבילנו לחדד איזה נוהל .אנחנו בוועדת
שמות התהליך הוא ארוך אבל באמת יש אנשים שהם לא קוממי שהם הציעו הצעות ואנחנו
צריכים באמת לדאוג שהאנשים שהציעו הצעה שנעדכן אותם בצורה.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
אנחנו בקשר עם המשפחות .ג'ו יחד עם רינה.
רינה זאבי -עוזרת מנהל אגף ,לשכת סמנכ"ל:
כל מבקש בקשה ,לאחר אישור המועצה אנחנו שולחים לו הודעה שזה אושר.
ליאת תימור -חברת מועצה:
הוא מדבר על שלב אחר.
יוסי קוממי -חבר מועצה:
אושר אני יודע ,אני הייתי בהצבעה.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
גם אחרי האישור יש קשר ,מתחיל הליך.
רינה זאבי -עוזרת מנהל אגף ,לשכת סמנכ"ל:
אני לא יכולה ליידע עד שזה לא בא לידי ביטוי.
ליאת תימור -חברת מועצה:
לכן אני אומרת ,אחרי שנה וחצי זה אמור להיות.
יוסי קוממי -חבר מועצה:
אחרי שנה וחצי אני חושב שהיה צריך מזמן כבר לבוא ולהגיד יש זה או זה .קצת לערב את זה
שמציע את ההצעה.
רינה זאבי -עוזרת מנהל אגף ,לשכת סמנכ"ל:
כל עוד זה אתר בנייה מה אני אתן לך?
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יוסי קוממי -חבר מועצה:
אין בעיה ,תגידי לי שבעוד שלוש שנים יש אתר בנייה שם תהייה ההנצחה שלו.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
יוסי ,אנחנו בקשר עם המשפחות ותאמין לי יש בקרה ופיקוח על מה שנעשה.
יוסי קוממי -חבר מועצה:
אין לי בעיה אבל אני חושב שאחרי שנה וחצי צריך לבוא ולהגיד ,יש לנו מקום ,זה ייקח עוד חצי
שנה ,מקובל אבל להגיד משהו .שנה וחצי אני לא שומע כלום.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
אנחנו נעדכן אותך על הסטטוס.
רינה זאבי -עוזרת מנהל אגף ,לשכת סמנכ"ל:
יכולת להיכנס ולשאול.
יוסי קוממי -חבר מועצה:
לא ,אני לא צריך לבוא ולשאול .יש אישור מועצה ,צריך לעמוד מאחורי אישור המועצה.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
אנחנו עומדים מאחורי אישור המועצה.
צבי וייס -חבר מועצה:
מאחר והרחוב של יצחק שמיר היינו בו כשפתחו את הדירות להשכרה .נראה לי שכיבדו אותו
אבל ראש ממשלה ראוי לדבר גדול יותר .יש לנו גם דוגמאות בעיר שיש מישהו שיש לו יותר
ממקום אחד ורחוב אחד .אולי שווה שנחשוב על ראש הממשלה שמיר להנציח אותו באיזה אתר
או מבנה או משהו נוסף לרחוב הקטן הזה.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
נעלה את זה לוועדת השמות( .מדברים ביחד)
מאיה כץ -סגנית וממלאת מקום ראש העיר:
צבי ,דווקא הרחוב הזה אם תסתכל עליו שמהווה את חוד החנית של הבנייה הראשונה להשכרה
בעיר הרצליה לזוגות צעירים( .נכנסים אחד לדברי השני!!)
צבי וייס
ראש העיר אמר שאפשר להעלות את זה בוועדת שמות עוד פעם .אני טוען שהוא ראוי...
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ג'ו ניסימוב -סמנכ"ל העירייה:
אישור המלצת ועדת שמות לפניכם הרשימה.
יוסף לונדון -חבר מועצה:
לגבי נושא התמיכות אני שמעתי רק לגבי עמותת ל.א .אני לא שמעתי שום קריאה גבי נושא
המקדמות .אם נושא המקדמות עולה אנחנו גם מאשרים אותו כאשר למיטב הבנתני הוא לא היה
אמור להיות מאושר ,אני מבקש להעיר הערה לפני ההצבעה על נושא המקדמות.
עו"ד ענת בהרב -יועצת משפטית:
אישרתם את נושא המקדמות
יוסף לונדון -חבר מועצה:
אני לא חושב שאני היחיד שלא שמע .שמעתי ל.א .לא שמעתי מקדמות.
דוברת:
לא בישיבה הזאת.
יוסף לונדון -חבר מועצה:
פעם נוספת אני לא רוצה .המקדמות אושרו בישיבה קודמת?
עו"ד ענת בהרב -יועצת משפטית:
נדמה לי שבישיבה הקודמת הסמכתם את הוועדה המקצועית לתת מקדמות והוועדה המקצועית
כבר קיימה דיון בהתאם להסמכתה.
יוסף לונדון -חבר מועצה:
הבנתי ,תודה על ההבהרה.
ג'ו ניסימוב -סמנכ"ל העירייה:
אני חוזר לאישור המלצות ועדת השמות ברשותכם ,הרשימה מ 1-עד .12
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
תשומת לבכם לסעיף  ,4בית הספר החדש שבימים הקרובים יתחיל להיבנות ייקרא על שם
הנשיא החמישי יצחק נבון.
טובה רפאל -חברת מועצה:
יצחק נבון היה נשיא מאד רציני במדינת ישראל .עם כל הכבוד לבית ספר ברחוב אלתרמן אני
חושב שראוי לו רחוב רציני בעיר ולא בית ספר .אני חושבת שהוא היה נשיא מאד רציני במדינת
ישראל ,דמות אמנם חינוכית גם מאד רצינית .איש ספרות ,גם איש פוליטי כמובן לאורך השנים.
אני חושבת שראוי מאד שהוא יונצח לא בבית ספר אלא ברחוב רציני( .ויכוח במקהלה)
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משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
יש בעיר בית ספר וייצמן ,יש את חט"ב בן גוריון ,יש יצחק בן צבי ,שז"ר אז יהיה גם יצחק נבון.
אני חושב שבית ספר שלם על שם נשיא מדינה.
יוסף לונדון -חבר מועצה:
לגבי הנצחתו של הנשיא יצחק נבון ,דומני שכולנו מסכימים שהנשיא יצחק נבון ראוי להנצחה.
אולם מפליא אותי שמועצת העיר החליטה לפני למעלה משנה להנציח את שולמית אלוני ועד
היום ההחלטה לא בוצעה .היום אנו עדים להחלטה גם על הנצחה וגם על אופן ההנצחה .מכיוון
שההחלטה להנציח את שולמית אלוני התקבלה לפני זמן רב היה ראוי לקרוא את שם בית הספר
ברחוב אלתרמן על שמה .צר לי שבנושא הנצחת אישים לא מכבדים את המובן מאליו ,דהיינו,
לקבוע מקום הנצחה למי שההחלטה בעניינו התקבלה מוקדם יותר .אני מקווה שיאותר בהקדם
מקום ראוי להנציח את שולמית אלוני בתיאום עם משפחתה ובתיאום איתי ,תודה רבה.
צבי וייס -חבר מועצה:
היא הונצחה באותה ישיבה עם גנדי.
יוסף לונדון -חבר מועצה:
לצערי הרב.
ג'ו ניסימוב -סמנכ"ל העירייה:
מי בעד? מי נמנע? נגד? אין ,פה אחד.
יוסף לונדון -חבר מועצה:
סליחה ,אם אפשר?
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
כן.
יוסף לונדון -חבר מועצה:
בלי לשנות את הצבעתי וההצבעה בוצעה .תודה לאדוני שמאפשר לי לומר משהו למרות
שההצבעה בוצעה בנושא מתן שמות .אני רוצה להתייחס לנושא מתן השמות בשני מתחמי פינוי
בינוי .כמי שהציע את השמות החדשים לשני מתחמי פינוי בינוי אני חש אכזבה שהצעתי לא
התקבלה .אינני סבור שיש לתת כבר עתה שמות לכ 30-מתחמים המיועדים לפינוי בינוי שאולי
יתבצעו ואולי לא ואם הם יתבצעו איננו יודעים מתי .שני המתחמים שאליהם התייחסתי שיכון
משה"ב ושיכון דרום קיבלו אישור וסביר שיחלו בזמן הקרוב לפעול בנושא הזה .לחברי ועדת
השמות הייתה שהות להציע שמות מוצלחים יותר מהשמות שאני הצעתי ולדון בהם בישיבה
שהתקיימה .ברצוני לציין שכל מי ששמע את הצעתי לשיכון משה"ב לקרוא נאות יאיר על שם
אברהם יאיר שטרן ולשיכון דרום לקרוא אחוזת דוד על שם דוד בן גוריון שהמתחם גובל ברחוב
בן גוריון .הן חברי מועצה והן תושבים משיכון דרום אמרו כי השמות שהצעתי הם שמות ראויים.
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אני מציע שבכל עת שמתחם פינוי בינוי יוצג לציבור תושבי המתחם יוזמנו להציע שם חדש.
הזמנה לציבור אני ממליץ היא שהציבור יהיה מוזמן להציע שם חדש למתחם .אם לשני
המתחמים הקיימים משה"ב ודרום יוצע שם ראוי יותר מהשמות שאני הצעתי אני הראשון
שיברך על כך .אני מקווה שבישיבה הבאה של ועדת השמות חברי הוועדה יקבלו את הצעתי,
תודה רבה.
ליאת תימור -חברת מועצה:
משה אני רוצה לתת תזכורת בשם ועדת שמות .הסיבה זה לא השמות לא אושרו אלא התקבלה
הח לטה שלגבי כל המתחמים הם יוגשו וחברי ועדת שמות יתייחסו לכל המתחמים ותתקבל
החלטה שתהייה לכל המתחמים כדי לנסות לעשות התאמה גם לרחובות .אם הנושא הוא פרחים
או שירים וכולי .זאת הסיבה ,היא לא דחיית השמות .שם אחד ספציפי שדחו אותו אגב אני,
אחוזת דוד ,אם משהו היה דוד בן גוריון הוא לא היה איש של אחוזה אלא של צריף .אז אני
שמחה שזכית לקהל רב שאהב את זה ,אני אישית לא אהבתי את זה ולא הייתי היחידה.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
תודה לכם.
י .קבלת תרומה לטובת שיפוץ בית חם לנערים
ג'ו ניסימוב -סמנכ"ל העירייה:
דיווח ,מצורף פרוטוקול ועדת תרומות מיום  24/1/2017ואישור לפניכם.
יא .קריטריונים לזכאות סיוע בדיור לשנת 2017
ג'ו ניסימוב -סמנכ"ל העירייה:
המועצה תתבקש לאשר את הקריטריונים לשנת  ,2017הם מונחים לפניכם .מי בעד? פה אחד
יב .אישור יציאה להשתלמות
ג'ו ניסימוב -סמנכ"ל העירייה:
המועצה תתבקש לאשר השתתפותה של סגנית ראש העיר גב' איה פרישקולניק בהשתלמות
למנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות בתאריכים  .27/2-2/3מצורף מסמך משרד הפנים,
מסמך מרכז השלטון המקומי והזמנה לכנס .איה לא משתתפת בהצבעה .מי בעד? פה אחד
יג .אישור העסקה נוספת
ג'ו ניסימוב -סמנכ"ל העירייה:
המועצה מתבקשת לאשר המלצות הוועדה להעסקה נוספת לארבעת השמות שקיבלתם .מי בעד?
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יוסי קוממי -חבר מועצה:
אני בעד זה שתוסיפו להם למשכורת.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
הלוואי ויכולנו ,דבר עם משרד האוצר.
יוסי קוממי -חבר מועצה:
שלא יצטרכו לעבוד עבודה נוספת.
ג'ו ניסימוב -סמנכ"ל העירייה:
פה אחד .תודה רבה.
יד .המלצות הועדה לסיוע בדיור
ג'ו ניסימוב -סמנכ"ל העירייה:
המועצה תתבקש לאשר המלצות הוועדה לסיוע בדיור .מצורף פרוטוקול הוועדה מיום
 ,22/1/20017מי בעד? פה אחד.
טו .שונות
מאיה כץ -סגנית וממלאת מקום ראש העיר:
רציתי לעדכן את חברי המועצה .התחלנו בחצי שנה האחרונה לאור המון תלונות שהגיעו בנושא
קווי הסעות לתלמידים והתחבורה הציבורית .התחלנו איזה שהוא הליך ביחד עם אגף החינוך
ויצרנו סקר עם קשרי קהילה של חברת מטרופולין וועדי ההורים והתלמידים שהסתיים בעצם
אתמול או שלשום בתוך כל חטיבות הביניים והתיכונים מתוך מטרה לקבל את ממצאי הסקר.
הסקר מאד מקיף גם ברמת שביעות הרצון מהתנהגות הנהגים ,תדירות הקווים וכיוצא בזה,
שינוי מסלולים וכולי .הרבה זמן לא נערכה בדיקה כזאת שמייצרת איזה שהוא רה ארגון .אנחנו
מקווים שיהיה לנו בשבועיים הבאים את התוצאות .לאחר מכן איה ואני נערוך מפגשים אישיים
עם מנהלות בתי הספר ובתי הבטיחות כדי לעשות איזה שהוא שיפור יחסי .זאת למרות שהתחום
כולו ככולו נמצא באחריות משרד התחבורה ,מימון של משרד החינוך ואין שום סמכות בעצם
לרשויות להתערב .אנחנו מקווים שבאיזה שהוא תהליך מוסכם עם כל הגופים הללו שקודם ציינו
נוכל באמת להגיע לאיזה שהוא שינוי ולשפר את כל נושא קווי התלמידים .מכיוון שהיו גם הרבה
מאד פניות מטעם חברי המועצה בנושא הזה רק שתדעו ותעביר הלאה לכל מי שפונה גם אליכם.
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יוסף לונדון -חבר מועצה:
אני מבקש לנצל דקת דיבור לנושא השקיפות בעיריית הרצליה .בחודש מאי  214פנתה עמותת
שקיפות בינלאומית בישראל אל עיריית הרצליה והציגה ממצאים של סקר שביצעה בנושא
השקיפות .העמותה בדקה אתרי אינטרנט של  48רשויות מקומיות ובחנה את הזמינות והנגישות
של המידע.
אחד המרכיבים החשובים של השקיפות של פעולות העירייה הינו פרסום פרוטוקולים של ועדת
העירייה .בסקר שנערך הרצליה דורגה במקום ה 16-מבין  48רשויות מקומיות .שקיפות ונגישות
למידע של פעולות העירייה מסייעים להגברת האמון של התושבים .אני מאמין שיש לתת לכל
תושב בעי ר את מלוא המידע על פעולות העירייה .הכלי העיקרי להגברת השקיפות הינו אתר
האינטרנט של העירייה.
כאשר תוצאות הסקר הגיעו לידיעתי פניתי לראש העירייה ולמנכ"ל העירייה בבקשה להגביר את
השקיפות של פעולות העירייה ולפרסם את הפרוטוקולים של ועדות העירייה .לשמחתי ראש
העיר ייה ומנכ"ל העירייה נענו לבקשתי והביעו נכונות מלאה לשפר את רמת השקיפות .לאחרונה
החלו לפרסם באתר העירייה פרוטוקולים של מספר ועדות .אני ממשיך לפעול במטרה שכל
הוועדות יפרסמו את הפרוטוקולים .כן ועדת סיוע בדיור לא תפרסם פרוטוקולים גם לא ועדת
הנחות .בנוסף שהגישה לפרוטוקולים תהייה ידידותית למשתמש .אשמח אם ראש העירייה יכריז
על תמיכתו המלאה בהגברת השקיפות של הנעשה בעירייה ,בחברות העירוניות ובתאגידים
ויבהיר לכל עובדי העירייה וכן לחברי המועצה כי שקיפות הינה ערך מרכזי בעבודת העירייה.
אני מודה לראש העירייה משה פדלון ולמנכ"ל העירייה יהודה בן עזרא על התמיכה שלהם
בהגברת השקיפות .אני משוכנע שאקבל את מירב הסיוע לקדם את הנושא ולהרחיב את היקף
המידע שיהיה זמין לכל תושבי העיר בצורה ידידותית .תודה רבה
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
יש לי הצעת מועצה .אולי נמנה אותך יוסי כיושב ראש ועדת השקיפות העירונית .מבחינתי כל
חסם שאתה מוצא נשמח לסייע לקדם את זה .אני לא רוצה להיות  16אני רוצה להיות מקום
ראשון .בוא קח לך שניים ,שלושה חברי מועצה ,כל המלצה שלכם אני אכבד.
יהודה בן עזרא -מנכ"ל העירייה:
ראש העיר אתה מציע הצעה אבל להלכה הוא כבר מתפקד כיושב ראש .הוא כל יום מצלצל
אלינו.
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
בוא נמסד את זה.
מאיה כץ -סגנית וממלאת מקום ראש העיר:
אני רוצה להיות חברה בוועדה עם יוסי ,אם זה בסדר מבחינתך.

עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מספר  51מיום 14/2/2017
משה פדלון ,ראש העיר -יו"ר:
הנושא שאתה מעלה הוא נושא חשוב .אנחנו נעשה הכל כדי להיות במקומות הראשונים ,אנחנו
איתך עם זה.
יוסי קוממי -חבר מועצה:
אני גם חבר.
מאיה כץ -סגנית וממלאת מקום ראש העיר:
הנה הקמנו ועדת שלושה.
 -הישיבה נעולה-

