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 פרוטוקול

 

ערב טוב לכולם. אני שמח לפתח את ישיבת המועצה, ישיבה מן המניין. יש  : משה פדלון

 לנו פה הרבה מאוד נושאים על סדר היום אז נתחיל בבקשה, ג'ו, פרוטוקול.

 

 55ומספר  54מספר אישור פרוטוקול  -סעיף א' 

להלן בקשות או  .55-ו 54לאישור פרוטוקול מספר  פרוטוקול, יובאואישור  ו ניסימוב: 'ג

, התקבלה בקשת תיקון על ידי מר אחד. 45תיקונים לפרוטוקול מספר 

קוממי המבקש להוסיף התייחסותו לסעיף ח', כדלקמן. מר קוממי ביקש 

להתעדכן בפרטי הנצחת ראש הממשלה לשעבר יצחק שמיר זכרונו לברכה 

בי, זכרונו לברכה. העיר כי החלטת ההנצחה התקבלה והאלוף רחבעם זא

לפני כשנתיים ומאז לא עודכן, נענה על ידי ראש העיר כי אושרו רחובות 

חדשים על שם שני האישים במתחם הכוכבים, האזור בפיתוח, הושלמו 

התקבלה  שתיים,  טקס מכובד ומכבד. יקויםעבודות הסלילה שבאזור, 
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ן המבקש להוסיף, לתקן בהתייחסותו לסעיפים בקשת תיקון על ידי מר לונדו

 . בסעיף ח',כדלקמןט' -ח' ו

 סליחה, יוסף לונדון: 

 ועדת הנצחה. ו ניסימוב: 'ג

תרשה לי. מכיוון שכולנו קיבלנו, למרות שזה דברים שלי ואני מת לשמוע  יוסף לונדון: 

 אותם, כתבתי הרבה, אנשים קראו את זה. אם מישהו מתנגד הוא יגיד. חבל

 לקרוא את הדברים שלי למרות שאני חושב שהם דברים יוצאים מן הכלל.

 דברי טעם, התאמנתי כל אחרי הצהריים. דובר:

 עול מצויינת.יזו הצעת י דובר:

 הוא צודק. דובר:

 

 אישור מתן תמיכות -סעיף כב' 

 סעיף ט', אישור מתן תמיכות כנ"ל? ו ניסימוב: 'ג

 כנ"ל. דובר:

' אישור מתן תמיכות. מר צדיקוב ביקש להוסיף ולציין כי נאלץ סעיף ט ו ניסימוב: 'ג

 לפרוש מהישיבה בשלב זה, צדיקוב, 

 )מדברים יחד(

רוע פרטי בו עליו להשתתף ולכן הוא ינאלץ לפרוש מהישיבה בשלב זה בשל א ו ניסימוב: 'ג

לא יכול להמתין לשמוע את דברי מר לונדון. אני מבקש אישור שני 

 שותכם.הפרוטוקולים, בר

לפני האישור, אני מבקש רק הערה קצרה, ברשותך. אני לא מבקש תיקון  יוסף לונדון: 

ל זה דברים שהקראת, אני רק מבקש ופרוטוקול, אני רק, זאת אומרת, הכ

בפרוטוקול צוטט מר צדיקוב, ואני מצטט  17להוסיף הערה קצרה. עמוד 

הות יהודית מתוך הפרוטוקול. במקום ללכת ליהדות, הומצא המונח ז

דמוקרטית. אבקש ליידע את חברי המועצה כי המונח זהות יהודית 

דמוקרטית הומצא על ידי מר צדיקוב, ואני אסיר תודה למר צדיקוב על 

 ההמצאה הזאת. עד כאן, ואני מאשר את הפרוטוקולים עם התיקונים.

 תודה. משה פדלון:

 גד? פה אחד, תודה רבה. תודה, מי בעד? אישור פרוטוקולים. מי נ ו ניסימוב: 'ג
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 עדכון רה"ע  -סעיף ב' 

 עדכון ראש העיר, בבקשה. ג'ו ניסימוב:

שוב, ערב טוב לכולם. מספר עדכונים. בחודש שעבר התקיימה בעיר הרצליה  משה פדלון:

ועידת נדל"ן לצעירים בהשתתפות שרים וחברי כנסת, ראשי רשויות, 

חושב שהוועידה השיגה את  מנכ"לים ומאות מוזמנים בתחום הנדל"ן. אני

מטרתה וזה המקום באמת להודות לממלאת מקום ראש העירייה, גברת 

מאיה כץ ולעוזר אירה פישמן, על הארגון המקצועי, הארגון המצויין 

 והמופתי ועל כך באמת ישר כוח. זה כבוד לעיר,

 ומחלקת הצעירים. יהודה בן עזרא: 

נרתמה למשימה. תמשיכו כך. יש לנו עוד וכמובן מחלקת הצעירים כולה ש משה פדלון:

מספר ועידות משמעותיות והרצליה תמשיך להיות במרכז העשייה, במרכז 

עידות. בשבוע שעבר ביקר בעיר הרצליה שר הכלכלה והתעשייה, חבר והו

כנסת אלי כהן. בין היתר הוא ביקר במרכז המדעים ובחברת אפל. השר קיבל 

חבות הצפויה של חברות הייטק בכלל, סקירה על התפתחות העיר ועל ההתר

וחברת אפל בפרט שאני רוצה לציין שהחברה הזו היא השנייה בגודלה אחרי 

הסניף בארצות הברית ואנחנו הולכים לסייע לה להמשיך להתפתח, לה 

ולחברות נוספות וזאת למען כלכלה טובה ובריאה וחזקה בעיר הרצליה. 

בעיר מונה כשלושת אלפים  תנועת הצופים בעיר שלנו. תנועת הצופים

חניכים. בשבוע שעבר ביקרתי במחנה הקיץ ביער לימונים ליד צפת. במחנה 

חניכים מתנועת הצופים יד  50חניכים מהרצליה ומתוכם  1,400התאספו 

התשעה, וזו בשורה טובה. זו פעם ראשונה שחניכים משתתפים בפעילות 

שרים, נרגשים ואנחנו התנועה הערכית הזאת מיד התשעה. הילדים היו מאו

נמשיך לעודד ילדים, תלמידים, להגיע לכל תנועות הצופים כמו כל תנועות 

הנוער בעיר. תנועות ערכיות, סלחנות, סובלנות, אהבת הארץ וכך אנחנו 

מחשבים לילדים שיד  32נמשיך. חלוקת מחשבים. בשבוע שעבר חילקנו 

מתן מחשב, זה גם כל  ההורים אינה משגת. הילדים קיבלו הדרכה, זה לא רק

ההתקנה מסביב של כל מערכות התקשורת. אנחנו נערכים לסבב שני, 

מבצעים בימים האלה מיפוי ונעשה שוב מבצע נוסף. המטרה היא שילדים 
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שידם אינה משגת יקבלו מאיתנו את מלוא הסיוע למען שוויון כמו כל יתר 

מיחשוב, הילדים, וזה המקום להודות לסגנית ראש העירייה, לאגף ה

 ליהודית, לרבקה, באמת עשו עבודה נהדרת.

 גם לסגן השר. יוסף קוממי: 

 סגן השר תמיד. הוא תמיד. סגן השר הוא משרד ראש הממשלה, משה פדלון:

 מה, הוא הביא מהבית שלו? יהודה בן עזרא: 

 מה זה משנה, יוסף קוממי: 

 זה בשיתוף עם העירייה. זה משרד ראש הממשלה.  דוברת:

הפרוייקט הוא בשיתוף משרד ראש הממשלה, פרוייקט מבורך וייאמר  דלון:משה פ

 אלף מחשבים ברחבי הארץ, 70-לזכותו של סגן השר שעד היום חולקו כ

 )מדברים יחד(

בשבוע הבא ייערך טקס הסרת הלוט מעל אנדרטה מחללי הטרור בני  משה פדלון:

. בבקשה? אני הרצליה. האנדרטה ממוקמת בצד הדרום מערבי של יד לבנים

רוצה באמת להודות לג'ו ולרינה שליוו את כל התהליך הזה מוועדת ההנצחה 

דרך המשא ומתן עם ביטוח לאומי והארגונים השונים. אכן ביום השני 

בחודש, נערוך טקס ממלכתי בהשתתפות המשפחות השקולות.  24הקרוב, 

וסף הקמת בית ספר יסודי. לאחרונה אישרתי להקים בית ספר יסודי נ

בהרצליה הצעירה. תכנון בית הספר בשלבי סיום ואני מקווה שבשבועות 

 1-הקרובים נכנס לתחילת עבודות. המטרה שבית הספר יהיה מוכן, ערוך ל

. להזכיר לחברי המועצה שבית ספר נוסף נבנה במתחם נתן 2018בספטמבר 

 1-אלתרמן, אותו בית ספר שיקרא על שם יצחק נבון, וגם הוא יפתח ב

. אנחנו התחלנו השבוע בעבודות פיתוח ענקיות בנווה ישראל, 2018פטמבר בס

בהשקעה של עשרות מיליוני  האינטגרציהלאורך רחוב בר כוכבא בשביל 

שקלים. משך העבודה, למעלה משנה. בסיום הפרוייקט נקבל שכונה ללא 

 הצפות כרוניות כל חורף וכמובן ללא פיצוצי ביוב ומים. חגיגות אירועי הקיץ

מדהימה,  תוכניתבעיר הרצליה. המנכ"ל, יחד עם אגף תנו"ס הכינו לנו 

אירועים  100-רועי קיץ בכל רחבי העיר, למעלה מיעשירה של א תוכנית

שונים בעשרה מוקדים. זה המקום להודות לך, המנכ"ל, באמת, על כל 

ההערכות וההכנות ולהודות לכל אגפי הביצוע שלנו. אם זה לוגיסטיקה, 
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חגיגה.  –ניקיון, הפארק, הספורטק, שנרתמים למשימה. מילה אחת  טחון,יב

חגיגה של אירועים. התחנה המרכזית המיתולוגית בשלבי הריסה אחרונים. 

בימים אלו נחל בבניית מסוף תחבורה חדש ברחוב בן גוריון, סליחה, ברחוב 

בן ציון מיכאלי בהשקעה של מיליוני שקלים במימון משרד התחבורה וזה 

ת לתת את הקרדיט למאיה כץ ממלאת מקום ראש העירייה, שפעלה באמ

רבות מול משרד התחבורה בהבאת המשאבים. ישר כוח, אנחנו הולכים 

להפיץ בימים האחרונים את, אפשר להגיד? הערכות העיר לכל נושא 

התחבורה, אם זה רכבות ונת"צים, כל זה יובא לציבור במלואו בחוברת 

 ם לעשות ... בעיר הרצליה. תודה רבה.מסודרת שיידעו מה הולכי

 

 עדכון מנכ"ל -סעיף ג' 

 עדכון המנכ"ל בבקשה. תודה לראש העיר. ו ניסימוב: 'ג

דוברות העירייה בשיתוף עם אגף תנו"ס ומשרד ראש הממשלה הפיקו ערב  יהודה בן עזרא: 

מאוד מכובד ומרגש לזכרו של האיש שלנו בדמשק, אלי כהן זכרונו לברכה. 

גם במיתוג יחידת החילוץ וההצלה של הרצליה ובתקשור סביב מחזור עסקה 

ראשון של מחלצים, תקשור והפקת טקס השקת משמר ... ושיטור במשטרת 

 ישראל, משטר חופים בחופי הים של הרצליה,

 ותחנת מד"א. משה פדלון:

ו וזה מצטרף לתחנת מד"א שהקמנו במבואה של מלון השרון, כך שאנחנ יהודה בן עזרא: 

נותנים גם שירותי משטרה וגם שירותי מד"א, שלא יזדקקו אבל יש את הכל. 

הדוברות בשיתוף עם אגף שאיפה, חנוכת גינת בן שפר המשופצת המשודרגת. 

מי שלא ראה מוזמן לבוא לראות. ראש העיר הזכיר את הנושא של חגיגות 

ירועי קיץ הקיץ. הדוברות עסקה, עם אגף תנו"ס, ב... צלילי קיץ ועוד הרבה א

מגוונים, בשיתוף עם החברה לתיירות. גם החברה לתיירות שותפה לכל 

אירועי התרבות שמופעלים באזור חוף הים והמרינה. כולם מוזמנים ביום 

נגנים של  90חמישי זה בשעה שמונה בפארק הרצליה, הקונצרט הגדול עם 

 ירושלים, רקדנים, זמרי אופרה, משה פרץ ו, מה? תסימפוני

 בשביל אלי כהן. עולמי: ירון 
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מה? וזיקוקים. וזיקוקים. אני באופן אישי מאוד אוהב זיקוקים. אגף  יהודה בן עזרא: 

תב"ל, הערכות לתחילת שיפוץ בית ספר בר אילן במהלך החודש. אנחנו 

מתחילים בשיפוצים מסיביים בבית ספר בר אילן עם בניין כיתות, ממ"מים, 

. ראש 2018שנת הלימודים בספטמבר  אולם ספורט. הצפי זה לפתוח את

העיר הזכיר, אנחנו נמצאים בתחילת תכנון ובניית בית ספר הירוק. נמצאים 

בתכנון בשלבים שונים אגף תב"ל כמובן, בניית מעבדת רובוטיקה, הוספת 

כיתות לימוד לתיכון אחיה, הגדת ה... במפתן ארז ועוד עבודות בתיכון 

דול מאוד להנפקת אישורי בטיחות לכל ראשונים. אנחנו נערכים בצוות ג

באוגוסט אנחנו נטפל בכל בעיות הבטיחות ו... גם  15-מוסדות החינוך, עד ה

מסודר בעניין ונמצאים בעיצומם של שיפוצי קיץ והתאמות לקראת שנת 

הלימודים תשע"ח, כולל שדרוג חצרות, תקרות אקוסטיות, צביעת גני ילדים, 

פישר, במתקני שמירה, אתם מוזמנים לבוא התקנת מיזוג, מר קוממי ומר 

 לאחד הדוכנים להתקרר, אם אתם רוצים.

 זה כבר אחרי הפיילוט? כלומר עכשיו לכולם? ירון עולמי: 

אנחנו מתחילים, לא עושים פיילוט. נעשה את זה בשלבים, את כולם.  יהודה בן עזרא: 

וב. אגף צביעת סימוני כביש ומדרכות, המשך התקנת פנסי לד ותאורת רח

הביטחון עסוק באבטחת כל אירועי הקיץ. נעשית שם עבודה יוצאת מן הכלל 

טובה של האגף הזה, של הפקחים והשיטור העירוני. צריך לבוא לראות. 

איש נכנסים בסדר מופתי, יוצאים בסדר  5,000-בקונצרט במוצאי שבתות, כ

. בזמנו היה מופתי. האגף גם עושה פעילות אכיפה, במיוחד בנושא של ניקיון

מצב, אנחנו מנקים, אחרי שעה תושבים מלכלכים ואז מרימים טלפון 

שהרחוב מלוכלך. אנחנו עכשיו אגף הפיקוח עובד בצורה אינטנסיבית ואוכף 

את העניין הזה של שמירה על הניקיון שמי שמלכלך מקבל דו"חות ניקיון. 

פרעות מנוחה לפעילות ממוקדת לטיפול בה תוכניתהשיטור העירוני גם גיבש 

וונדליזם של בני הנוער והיחידה פועלת בטיפול במיגור התופעות הפסולות? 

אחד ההישגים הגדולים של היחידה עכשיו לאחרונה בהובלתו של הסמנכ"ל 

 דורון נחום, לכלכו את העיר בגרפיטי. כל פינה בעיר עם גרפיטי.

 מכבי פנטי. משה פדלון:
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וס מציירי גרפיטי זה בלתי אפשרי. בפעילות ואז אמרו לנו שלתפ יהודה בן עזרא: 

נערים והם  5, 4אינטנסיבית מסודרת הצליחו לתפוס, לצערי מדובר על 

 נמצאים בטיפול המשטרה יחד עם ההורים שלהם.

אלף שקל כל הנזקים  150, 100ואנחנו מתכוונים לתבוע אותם על סך של  משה פדלון:

 שעשו לנו פה בעיר.

קשור, מערכות מידע. העברת מוקד הביטחון למוקד בניין העירייה אגב ת יהודה בן עזרא: 

החדש והפיכתו למרכז שליטה עירוני. המוקד העירוני וגם מוקד הביטחון 

יושבים באותו מקום, עם מסכים, עם מערכת טלפונים משוכללת ונותנים 

במוסדות החינוך קורם עור וגידים. הקמת  365מענה לתושבי העיר. פרוייקט 

חשבונות משתמש למורים ולתלמידים, ביצוע הדרכות, פתיחת קבוצות אלפי 

מנהלים, העלאות חומרים משותפים זה עוד צד אחד גדול בתחום הזה. זה 

אנחנו הולכים לשדרג את כל תשתיות התקשורת במוסדות החינוך היסודי. 

של פרוייקט ... פרוייקט של חשיפה והנגשת  2017אגף הרווחה יסיים מחזור 

מיה לשמיעה חופשית ולכוחות אגף הרווחה במינהל ... ונפתחה האקד

ההרשמה למחזור חדש. יש היענות גדולה מאוד לעניין הזה. נפתחו שתי 

שלוחות במסגרת אגף הרווחה של קו קשר לקשישים בודדים, אחד בנווה 

עמל והשני בשיכון וייצמן תחת הכותרת ידידים לתושבים. קו הקשר יאתר 

. במינהל נשים נפתח קורס אם 65שישים בודדים מעל גיל ויצור קשר עם ק

לאם בקהילה, פרוייקט משותף למינהל נשים ואגף הרווחה והבריאות ואגף 

מינהל נשים ... בפרוייקט ... אני גם שמח לבשר ולהביא לידיעה שיושבת 

ראש מועצת הנשים שלנו, הגברת ורדה מור חברת מועצה לשעבר, נבחרה 

טרי הרצליה. ברכות. אגף שאיפ"ה, גינון. פרויקטים לנשיאת מועדון רו

גדולים. אנחנו נמצאים בעיצומו של פרויקט מתיחת פנים בנווה עמל. פיתוח, 

גינון דרך ים יסתיים בביצוע הסוללה בחלק הצפוני ואנחנו בעיצומו של 

עבודת השדרוג והגינון כאן בשדרות ח"ן. שדרות ח"ן משנה את עצמו מקצה 

דסה. חוץ מזה שאגף הנדסה בונה בכל רחבי העיר ונותן היתרי לקצה. אגף הנ

בנייה הוא גם הורס, אז הריסת התחנה המרכזית בהליכי הריסה. זה 

היסטוריה לראות את התחנה המרכזית הרוסה לגמרי. הם עובדים, קיבלו 

גם רישיון לעבוד בלילה על מנת שיסיימו את כל העבודות שנוכל להכשיר את 
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התחנה, נוכל להכשיר את זה לחנייה. אגף חינוך בשנה  החלק הקדמי של

 107גנים. שבעה ממלכתי דתי, חמישה חרדי ועוד  119הבאה, תשע"ח, יפתחו 

גנים של חינוך מיוחד. אנחנו בעיצומו של שיבוץ מסגרות  17-ממלכתי, ו

מסגרות יול"א ברחבי העיר. ביד התשעה אנחנו  90-היול"א. יפתחו למעלה מ

, ומכניסים פרויקטים של שחמט, סל 3גן נוסף לילדים בגילאי  פותחים השנה

תרבות ופרויקטים רבים בתוך גני הילדים. בתי ספר יסודי. בתי ספר 

תיכוניים, יחל פיילוט בליווי אקדמי בתחום המתמטיקה. אגף תנו"ס. כמו 

שאמרתי, הקונצרט בפארק ביום חמישי, נשמח לראות את כולם אבל כל 

פעילויות בשבתות יש קונצרטים בפארק, ביום ראשון בגן בן האירועים, כל ה

שפר, בימי חמישי ... אומנות, בימי שלישי, כמו שהזכרתי קודם. חברה 

לתיירות, בית קינן, פארק, לא יודע מתי אנשים עובדים, הם כל היום מבלים 

פה בקונצרטים ובאירועים ובמופעי תרבות. אני מבקש ריענון לחברי 

תי את הדו"ח, במסגרת התפקיד שלנו אנחנו מבקשים מכל המועצה. ציינ

חברי המועצה להודיע בקול רם וברור על יציאה בעת ניגוד עניינים ליושב 

ראש הישיבה על מנת שייכתב וייכלל בפרוטוקול, ייכלל בפרוטוקול, כיוון 

 שקרה כמה פעמים שיצאו ולא בדיוק אמרו, לא בדיוק רשמו. 

לחדד את הכללים, כי גם על זה אולי פחות הקפדנו. לפי הכללים של ד ענת קרן בהרב: רק "עו

ניגוד עניינים חבר מועצה ש... לו שהוא נמצא בניגוד עניינים צריך להודיע על 

 זה בכתב לג'ו או לרינה, אז תקפידו גם על ההוראה הזאת.

 אנחנו מחברים טופס, לא? יהודה בן עזרא: 

 ד ענת קרן בהרב: מה?"עו

 אנחנו נחבר טופס. זרא: יהודה בן ע

 ד ענת קרן בהרב: לא. "עו

 .... טופס. יהודה בן עזרא: 

 ד ענת קרן בהרב: אני לא יכולה להכין טופס כי כל חבר צריך להודיע."עו

אנחנו נקבע איזה סדר מסודר שההודעות לא תהיינה בעל פה, יהיו  יהודה בן עזרא: 

 דה רבה.הודעות בכתב על כל ניגוד עניינים, אם יש. תו

 תודה למנכ"ל. בבקשה. משה פדלון:

 )מדברים יחד(
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אנחנו מבקשים להדגיש בפני חברי המועצה כי הפרוטוקול הינו תמצית  יהודה בן עזרא: 

 דברים ולא ניתן לכתוב מילה במילה כל מה שחבר מועצה אומר בישיבה. 

 ובשביל זה יש סטנוגרמה. זה מופיע ב, דובר:

. כל מה שנאמר מופיע בסטנוגרמה ומופיע בצילום של ... תודה רושם .. יהודה בן עזרא: 

 רבה.

 תודה רבה למנכ"ל.  ו ניסימוב: 'ג

 
 שאילתות –סעיף ד' 

 שאילתות לא היו. ג'ו ניסימוב:

 
 בנושא: הדתה בעיר הרצליה ע"י מר יריב פישר 1הצעה לסדר מס'  -סעיף ה' 

על ידי מר יריב פישר  1ר מספר עובר ישר להצעות לסדר. הצעה לסדאני  ג'ו ניסימוב:

בנושא הדתה בעיר הרצליה. שליש מהשיעורים בבתי הספר בעיר הרצליה לא 

מתקיימים, לא עקב מחלה או היעדרות מורה, הם מתבטלים כדי שמישהו 

אחר יכנס וילמד שיעורי דת ומסורת בכיתה. כך מוסר מורה למדעים 

נכתי וגדלתי. בשנים בחטיבת הביניים שמואל הנגיד, בית הספר שבו חו

האחרונות אישרה הרצליה לעמותות אורתודוכסיות לבוא, להיכנס למערכת 

החינוך ולהעביר מערכי שיעור בנושא דת ומסורת. העיר הרצליה הינה עיר 

בעלת אופי וצביון חילוני מובהק, ... חילוניים ... מסורת ומורשת יהודית אך 

סורת היהודית נתון לשיקול קביעת האיזון בין אורח החיים החילוני למ

דעתה האינדיווידואלי של כל משפחה ואין מקום לחינוך דתי/אמוני בבית 

ספר שאוכלוסיותו ברובה חילונית. יש לנו הזכות לחנך את ילדינו על פי 

ליברליסטיים, פלורליסטיים והומניסטיים. בשל האמור להלן הצעתי לסדר. 

עמותות חיצוניות להיכנס לגני עיריית הרצליה מחליטה בזאת שלא לאפשר ל

ילדים ולבתי הספר הממלכתיים. שתיים, את חומרי החינוך המערכים 

והערכים גם בנושא יהדות יעבירו וילמדו המורים והגננות בלבד, שלוש, ועד 

ההורים הבית ספרי יעבור ויאשר את מערכי השיעור בנושא המסורת 

 והיהדות. עד כאן, יריב?
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רוצה להרחיב. חבל לי מאוד ש... חברי מועצה שהם חילוניים כן. אני  יריב פישר: 

ואמורים להיות כאן בישיבה הזאת לא נמצאים פה. זה באמת חבל. זו אחת 

 ההחלטות ש,

 הם נמצאים בשיעור תורה. מתחזקים. יהודה בן עזרא: 

זה אני חייב להגיד. זה באמת אחת ההחלטות שהרוב החילוני, וזה רוב  יריב פישר: 

י גורף בעיר הרצליה, צריך לעמוד מאחורה ולתמוך ולי זה חבל. תראו, חילונ

בנושא הזה אני רוצה טיפה להרחיב. יש דברים שגם לי עברו מתחת לרדאר 

בתור אבא שמאוד מאוד מעורה במה שהילדים שלו, הילדה, במערכת 

 החינוך,

 אתה יכול לדבר קצת יותר חזק? לא שומעים. מאיה כץ:

אז בתור הורה לשני ילדים של מערכת החינוך העירונית בהרצליה אני כן.  יריב פישר: 

חשבתי שאני מאוד מאוד מעורב במה שהם לומדים במערכת החינוך, וזה, 

אני מודה, עבר לי מתחת לרדאר עד שהתחלתי לשמוע, והתחלתי לשמוע 

מתושבים. בהתחלה שמעתי מעיריית תל אביב את מה שהם אומרים שקורה 

בעיריית גבעתיים ואיפשהו אמרתי לעצמי המערכת בהרצליה  שמה, ואחר כך

היא ככה מספיק נאורה שפה זה לא יקרה אצלנו בעיר. הציטוט שקראת כאן 

מקודם בבית ספר שמואל הנגיד בראיון שהיה עם המורה הזה והרבה מורים 

אחרים שאחר כך דיברו בשקט או לא בשקט, עם פחד או בלי פחד, ההורים 

כשהתחלתי להעלות את הנושא פנו אלי, מכל רחבי העיר. שמייד אחר כך 

בהתחלה זה התחיל בהרצליה פיתוח וזה עבר לכל רחבי העיר, מראים שיש 

כאן תופעה. התופעה הזאת היא כרגע אנחנו מדברים על הדתה אבל אני 

מדבר גם על תופעה הרבה יותר רחבה. אני מדבר על בתי חב"ד שאיכשהו, 

עם אני אומר, מתחת לרדאר שלי, שאני תושב פתאום, גם לי, עוד הפ

הרצליה, פתאום מסתבר שבהרצליה פיתוח יש ארבעה או חמישה, אני כבר 

לא זוכר, ארבעה בתי חב"ד. מתחת למשרד שלי יש שלושה. אנחנו עיר 

חילונית, למה צריך לעשות, למה, בכלל מאיפה זה מגיע? ואז נכנסתי וחפרתי 

ע לאותם בתי חב"ד בהרצליה ב' שאתם ובדקתי והתחלתי לראות מי מגי

מכירים, שנמצאים שם אנשים שהם בכלל לא מהרצליה והתחלתי לבדוק מה 

האנשים האלה עושים. עכשיו אני טיפה סוטה שנייה מהנושא אבל בסופו של 
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דבר בפארק בהרצליה, אני לא יודע אם אתם יודעים או לא יודעים, יש 

לילדים שלי איך מניחים תפילין,  פעילות בערב של בתי חב"ד שבאים לספר

מה זה להיות דתי, איך הם לא בסדר שאבא שלהם לא מאמין באלוהים, 

ודברים כאלה שאני לא חשבתי לעולם שיהיו בעיר הרצליה. כן, אני לא 

מאמין באלוהים. אני לא חשבתי שיהיו כאלה דברים בעיר הרצליה. עוד 

רדאר בתור הורה שחושב הפעם, זה ההתחלה שלי. זה מה שעבר לי מתחת ל

על עצמו שהוא, כמו שהבת שלי קוראת לי, חופר. אני חופר בכל מה שהיא 

לומדת. וכאן לי זה עבר מתחת לרדאר. המורה למדעים שצוטט בכתבה 

, מורה למדעים שאני יודע שהוא מאוד מאוד מוערך, ואם הוא אומר 2בערוץ 

שלו נכנסות בנות  ששליש, בוא נגיד הוא הגזים. אם חצי משעות הלימוד

שבאמת כבוד להן שהן עושות שם שירות וזה נהדר, נכנסות לכיתות במקום 

המורה למדעים שילמד הן מלמדות אודות היהדות, אודות הדת, במקום 

שיעור במדעים, מבחינתי לי זה מאוד מאוד חורה. לא כי הם מלמדים אודות 

נוך. המערכים שהן היהדות. כי זה הם. זה לא מישהו שמייצג את מערכת החי

מלמדות בבתי הספר הם לא מערכים שאנחנו אישרנו אותם. לא מערכים 

שידענו אותם בכלל. ומכאן מגיעה בעיה מאוד מאוד גדולה. אני באמת חוזר 

לעניין. ההורים לא מיודעים. לא סתם גם תל אביב וגם גבעתיים ברגע שעלו 

זה עבר מתחת  על הנושא הזה, כמו שלי זה עבר מתחת לרדאר גם להם

לרדאר. ברגע שעלו על נושא ההדתה, ברגע שהם הבינו מה שקורה בערים 

שלהם, כולם ישרו קו והבינו שבערים עם רוב חילוני דבר כזה לא יכול 

לקרות. דבר נוסף, אני אומר לכם עוד הפעם וזה גם כן נושא אכיף. אנחנו 

י רוצה לציין צריכים לעצור את זה כי זה מתחיל פה וזה ממשיך הלאה. אנ

את סגירת הרחוב שכולם מדברים עליו עכשיו בהרצליה. בהרצליה סגרו 

רחוב. לא יודע אם אתם יודעים את זה. בהרצליה יש רחוב שהוא סגור כי 

ככה הדתיים ביקשו. לא משהו שאמור איפשהו לקרוא בעיריית הרצליה 

 שהיא עיר שהיא חילונית לגמרי. הדברים האלה מתחילים ומחלחלים,

 יורדים וממשיכים.

 חוק נפרד זה חוק חובה. יהודה בן עזרא: 

 לא חוק. רחוב. סגרו רחוב. סגרתם רחוב. יריב פישר: 
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 איזה רחוב? דוברת:

זה לא הנושא שלי עכשיו אבל שביב, סגרתם רחוב בשבת באיזושהי אמתלה  יריב פישר: 

זה.  שאסור לעבור שם רכבים ויש תושבים שמתלוננים. להביא לכם גם את

 אבל זה מתחיל ועובר וכן, לא יודע אם אתה יודע את זה,

 שנייה, משה פדלון:

סליחה, כי זה ישר שניכם ביניכם סגרתם את זה. זה לא הנושא. אני רוצה  יריב פישר: 

 להמשיך הלאה. 

 אנחנו, ברשותך, לא, לא. אני חייב לענות לך. זה לא, משה פדלון:

זמן שלך. אני רוצה לסיים, אני ממש בסוף. לכן, תענה לי כשזה יהיה ה יריב פישר: 

ההצעה שלי מחולקת לשלושה חלקים. אני חושב שעיריית הרצליה צריכה 

להחליט שהעמותות החיצוניות לא יוכלו להיכנס לא לגני הילדים ולא לבתי 

הספר. יש ערים שהחליטו שאם ההורים מעוניינים במאה אחוז, ערים 

במאה אחוז אז כן יאפשרו וגם זה לאחר  אחרות, אם ההורים מעוניינים

בחינת מהלכי כל המה בוחרים להעביר שמה. את החומר החינוכי של הורים 

בהרצליה, לתת להורים לבדוק מה זה, והכי חשוב. את כל מערכי החינוך 

הערכיים והם באמת ערכיים. גם אני שאני לא מאמין באלוהים אצלנו יש 

נחיל לנו. את המערכים האלה אני רוצה, קידוש בשבת כי זה מה שסבא שלי ה

שכולכם צריכים לרצות, שמי שיעביר זה המורים. המורים שעברו 

השתלמויות, שיודעים איך להעביר, שלא, באחד מהסרטונים שאני ראיתי 

אותם אנשים מהעמותות האלה אומרים להם בפירוש, אנחנו נכנסים ככה 

הו שאנחנו רוצים בהרצליה. ואנחנו נצליח להחזיר אותם בתשובה. זה לא מש

אנחנו עיר, אנחנו עיר חילונית, אנחנו עיר שמאמינה בערכים פלורליסטיים, 

אנחנו עיר שרוצה שיהיה פה שיח אבל השיח צריך להיות שלנו. כן, זה שיח 

 חילוני. אני לא מונע, אני רוצה שאת המערכים האלה, אני חושב שזה,

 ה לדיון. יריב, יש לי בקשה,סליחה, אני לא פתחתי את ז משה פדלון:

 לי יש את החמש דקות, יריב פישר: 

 כבר שבע דקות. משה פדלון:

דקות. אני לא יודע לדבר יותר מחמש דקות. אבל אני בסוף. עוד  7לא, זה לא  יריב פישר: 

פעם, אני חוזר. המערכים חשובים, ואם משרד החינוך החליט שצריך 
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חנו מדינה דמוקרטית. אבל להעביר להעביר אותם צריך להעביר אותם. אנ

 19אותם זה אנשים שאנחנו מסמיכים, זה מורים וזה לא איזה ילדות בנות 

שאמרו להם מה להעביר וגם אומרים להם דברים אחרים להעביר במהלך 

שאני  תוכניותהשיעורים האלה, ויש את כל ההוכחות בכל הסקרים ובכל ה

 ולכן זאת ההצעה שלי.קראתי בסוף שבוע האחרון, וקראתי הרבה, 

טוב. קודם כל אני רוצה לתקן אותך בנושא סגירת הרחוב ביד התשעה  משה פדלון:

בשבת. מי שמכיר את העיר הרצליה עשרות שנים היו התפרעויות והפרות 

סדר בשכונה, באחד השבועות שופעים, זורקים שקיות מים על מכוניות 

ך אגב, כל שנה עומדים בצד ואבנים. השנה החלטנו לעשות בשכונה חגיגה. דר

עשרות רבות של שוטרים, יס"מים וכולם בכוננות וכל השכונה בפחד אחד 

גדול. סגרנו מתחם באישור המשטרה, שמנו שם יועצי בטיחות, עשינו שם 

 חגיגה. מכאן לסגירת הרחוב,

במקרה יש שמה בתי כנסת ברחוב, במקרה התושבים מתלוננים, הכל  יריב פישר: 

 שמה. דווקא הרחוב הזה פתאום סגרו בשבת.במקרה קרה 

 )מדברים יחד(

 אין סגירת רחוב ביד התשעה, נקודה סוף. בואו נמשיך. משה פדלון:

 אומרים התושבים שגרים שם, יריב פישר: 

 לא, אין מה להתייחס. משה פדלון:

 הרחוב הזה סגור כל השבוע, הוא לא נסגר בשבת. יוסף לונדון: 

 יוסי, משה פדלון:

 נסגר לאחרונה, ב פישר: ירי

אני לא יודע מאיפה המידע. אני מבקש, הרחוב נסגר רחוב רביבים לצורך  משה פדלון:

 חגיגת שבועות,

 לא על זה מדובר. דובר:

 אני לא יודע, אני לא מכיר.  משה פדלון:

 היינו שמה שבוע שעבר, אני ו, ... שמה,  אבי ברדה:

 יון.בואו נמשיך הלאה. זה לא הד משה פדלון:

 זה לא חלק מההצעה לסדר. דובר:

 לגבי הנושא של, משה פדלון:
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 שבוע שעבר ... סגרנו הכול. יריב פישר: 

 אין סגירת רחובות.  משה פדלון:

 זה מה שעשיתם. יריב פישר: 

יש פה יושבת ראש ועדת התנועה, אין סגירת רחובות בשבת. אני רוצה  משה פדלון:

יר פועלים על פי הנחיות משרד החינוך, להתייחס למה שאמרת. בתי הספר בע

חוזר מנכ"ל, ועל פי אישורים מאושרים כדוגמת האישור הזה. כל מנהל 

שמזמין עמותה חייב לקבל את האישור הזה. גופים שאינם מורשים על ידי 

משרד החינוך לא פועלים בתוך בתי הספר בעיר הרצליה. למנהלי בתי הספר 

מתוך רשימת המאושרים על ידי משרד יש שיקול דעת לבחור את הגופים 

החינוך ולאפשר להם להיכנס לבית הספר. הכול על פי דין, הכול על פי חוזר 

 מנכ"ל. לא נאמר, אני מבקש להסיר את ההצעה,

 אף אחד לא אמר שזה לא על פי דין, יריב פישר: 

 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? מי נגד? מישהו נמנע? משה פדלון:

 תודה רבה. שניים נגד. ימוב: ו ניס'ג

 

 הצגת תוכנית אב יישובית בספורט -סעיף ו' 

 בבקשה, הנושא הבא.  משה פדלון:

אב יישובית בספורט, מר מיקי גורנשטיין, בבקשה. זה מצגת  תוכניתהצגת  ו ניסימוב: 'ג

 אז אנחנו,

 ערב טוב. שומעים אותי?  מיקי גורנשטיין: 

 בבקשה. משה פדלון:

. אנחנו 2017-2025האב היישובית לשנים  תוכניתאני מציג בפניכם את  טיין: מיקי גורנש

במחלקה לספורט מאוד מאמינים, אנחנו במחלקה לספורט מאוד מאמינים 

האסטרטגית הרביעית ואני מודה  תוכניתבתוכניות אסטרטגיות. זו ה

בהזדמנות הזו למי שמאשר לנו את זה כל פעם, מנכ"ל העירייה, ראש 

ו... צוות ההיגוי המרכזי מופיע פה לפניכם. עופרה, אנוכי, ארל'ה  העירייה

שם טוב שיושב פה, דני ליברמן, אדריאן, רותי, אילנה וחברת אורבניקס 

אב למבני ציבור של  תוכניתשיושב פה נציגה לואיס, שבעצם עשה את ה

, משהו כזה והוא היה השותף שלנו והוא 2030, 2020הרצליה לתקופה של 
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הזאת. חזון ראש העירייה שמשמש לנו  תוכניתזר לנו להפיק את הבעצם ע

בעצם סוג של מדיניות לגבי העתיד. חלק מדבריו פה אני אצטט ואגיד 

שבעצם ראש העירייה שלנו מתאר מצב שהאוכלוסייה בעיר הולכת וגדלה 

ומצד שני במקביל מספר המתקנים לא עולה ברמה הנדרשת שמאפשרת את 

שאנחנו בחוסר של מתקנים וזה בעצם המסר המרכזי, השימוש לכולם, כך 

ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו להתפתחות של העיר במובן שמתכוון פה, 

התשתיות פה. מנכ"ל העירייה הדגיש בדבריו את הצורך בספורט לאלפים 

ולא לאלופים. הוא מדגיש את העובדה ואת החשיבות שבני הרצליה תמשיך 

מדיניות הספורט העירונית ושוב, בתחום הספורט לשמש זרוע ביצועית של 

העממי חשוב מאוד להרחיב את הפעילות. הלאה. מטרת העל, כמובן, היא 

ברורה ודי מובנת מאליה. הנחלה והטמעת העיסוק בפעילות גופנית וספורט 

האב  תוכניתכחלק מרכזי מאורח החיים של העיר הרצליה. כדי לגבש את 

ו בשלושה מרכיבים. היו לנו, היה לנו כמובן לספורט אנחנו בעצם השתמשנ

את מדיניות העירייה, שהצגתי אותה על ידי שני השקפים הקודמים של 

מנכ"ל העירייה ושל ראש העירייה. אנחנו השתמשנו בסקרים, סקרים שנעשו 

אשר עזרו לנו לקבל מידע מהציבור מה העדפותיו, וכמובן  2013-ו 2012-פה ב

דה לספורט הישגי, ועדה של מתקנים, ועדה של ספורט ועדות. הווע 4היו לנו 

עממי ומה הוועדה הרביעית, ארל'ה? שכחתי, לא משנה. או קיי, אנחנו 

מתחילים עם המתקנים שזו ועדה מאוד מאוד אטרקטיבית, תחום מאוד 

 מאוד חשוב, לדעתי התחום הכי חשוב בעיסוקים שלנו במחלקה לספורט

הרבדים שבעצם אורבניקס עבדה באותה ואנחנו בעצם המלצנו על שלושת 

. ברמה היישובית, ברמה השכונתית, 2030-למבני ציבור ל תוכניתצורה עם ה

הבית ספרית, אנחנו בעצם מטפלים בקירוי מגרשי ספורט, אנחנו מדברים על 

מגרשי הספורט הפתוחים. אנחנו חושבים שצריכים לקרות, יש המון המון 

חושבים שצריך לעשות את הקירוי הזה.  דרישה לנושא של הצללות. אנחנו

שיפוץ אולמות ומגרשי ספורט, מיזוג אולמות ספורט והקמת אולמות ספורט 

בהתאם להתפתחות של העיר בבתי ספר. יש לנו שישה אולמות שצריכים 

להרוס ולבנות אותם מחדש, זה אותם שישה בבתי הספר היסודיים ואחד 

 מהם בנגיד, אתם מכירים אותם.
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 איזה?  דוברת:

וייצמן, שז"ר, ברנר, זה אולמות שכבר לא מתאימים למציאות. ואז יש לנו  מיקי גורנשטיין: 

את המתקנים הרובעיים ואנחנו בעצם, גליל ים למשל, את אותו מיני 

המתוכננת לשכונת גליל ים יהיה באמת  תוכניתספורטק אנחנו דאגנו שב

רטק כזה בזעיר אנפין ספורטק, אנחנו חושבים שבכל שכונה מין מיני ספו

צריך שיהיה עם כל מה ש, עם כל המרכיבים שמופיעים פה על גבי השקף. 

הלאה. זה החלומות שלנו מבחינת מתקנים עירוניים. חלקם אני מקווה 

שיוגשמו בתקופה הקרובה, חלקם בתקופה יותר רחוקה. אני אעבור עליהם 

ן העירוני שנבנה בקצרה. כמובן שכולנו יודעים שצריך לשקם את האיצטדיו

בסוף שנות השמונים של המאה הקודמת, צריך לקרות איתו משהו. תכנון 

והקמת מתחם הספורט וטניס של נווה עמל, זה קורה הלכה למעשה, זה 

בשלבי תכנון מתקדמים. חדר הכושר העירוני באפולוניה, היכל ספורט 

שים ביובל עירוני. העיר הרצליה צריכה שיהיה לה היכל ספורט. אנחנו משתמ

שזה אולם בית ספרי, אולם של בית ספר תיכון. לא מתאים לצרכים 

מקומות ישיבה. העיר הרצליה צריכה  1,300העירוניים, יש שם בסך הכול 

שלנו  תוכניותמקומות ישיבה וזה חלק מה 5,000או  4,000היכל ספורט של 

לול פה בהרצליה. הקמת כמובן מגרשי דשא סינטטיים נוספים, יש לנו מס

אתלטיקה בגורדון. אנחנו עיר בלי אתלטיקה קלה, אנחנו חושבים שצריך 

לשקם את המסלול אתלטיקה בגורדון, להפוך אותו לאיזה מין סוג של מיני 

אצטדיון כזה שיתאים לענף אתלטיקה. כדורעף חופים בחוף הים, אנחנו 

רוצים להקים שמה מועדון. הקמת מגרשי כדורגל לאימונים בגליל ים, 

קמת קיר טיפוס, יש המון ערים שמתגאות בקיר הטיפוס, פעילות מצויינת, ה

נהדרת, אנחנו רוצים אותה גם בהרצליה. אנחנו רוצים להוסיף בריכת שחייה 

נוספת באפולוניה מאחר והמתקן האימונים באפולוניה ברובו משתמשים בו 

שבים בני הרצליה. הציבור לא, אין מספיק שעות אימון שם ולכן אנחנו חו

 שצריכים להקים בריכה ציבורית נוספת לצידה של אפולוניה. 

 באותו מתחם? ירון עולמי: 

 באותו מתחם, כן. מיקי גורנשטיין: 

 שלישית כבר. יש כבר שתיים. ירון עולמי: 
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מטר ועוד אחת לצידה, לדעתי בשביל  25יש אחת לימודית, יש אחת של  מיקי גורנשטיין: 

שוב, הכול שאלה גם מה יקרה עם הקאנטרי, ואתם הציבור יש צורך מרכזי. 

רואים אותו למטה. קאנטרי קלאב הרצליה זה נושא מאוד מאוד חשוב 

שצריך לטפל בו והחלום הרטוב שלנו זה להפוך אותו לקאנטרי קלאב 

קהילתי עירוני. הוספתי פה עוד כמה דברים, למשל החורשה הזאת בנחלת 

ך את זה לקריית אתגרים של מסלול עדה, הפנטזיה שלנו בספורט זה להפו

של חבלים בין העצים וקירות טיפוס וכל מיני כאלה. זה חלומות שלנו, בואו 

נמשיך. מסר מאוד מאוד חשוב לנו, שחשוב לי שתדעו, זה שתקצבנו 

פרוגרמות ותקנים למוסדות חינוך ויש לנו היום, וזה בעצם בא לידי ביטוי 

גליל ים. על כל שטח ושטח שמוקצה כשאנחנו יושבים בישיבות בנושא של 

למוסדות חינוך אנחנו בעצם דואגים שהפרוגרמות האלה שמאוד מאוד 

ברורות יהיו שמה בשביל הילדים, בשביל מוסדות החינוך כדי שיהיו שם 

מתקני ספורט הולמים ומודרניים. אז יש לנו תקן לבתי ספר, תעביר הלאה, 

ונים. איך אנחנו רוצים שתראה לבתי ספר יסודיים, לחטיבות ביניים, תיכ

בריכת שחייה, איך אנחנו רוצים שייראה מועדון טניס, איך שתראה כל גינה 

ציבורית חדשה שקמה. אני לא אכנס לפרטים. בוא נמשיך. אנחנו עוברים 

לתחום מאוד מאוד רגיל, זה התחום של הספורט ההישגי. תמיד יש פה המון 

ו חשוב להראות לכם דווקא את החלק אמוציות, כמו שאתם יודעים, והיה לנ

השני שזה סדרי עדיפויות שבעצם השינוי הדרמטי הרציני ביותר מבחינתנו, 

אני יודע שלא כולם מסכימים איתו, זה שענף העל של העיר הרצליה, כמו 

שאתם רואים, זה הספורט הימי. שיט, גלישת רוח, לייזרים. אנחנו עיר 

 ששוכנת לחוף ים,

 אתה לא אוהב גלישת גלים, אני רואה. : יונתן יעקובוביץ

 סליחה? מיקי גורנשטיין: 

 אתה לא אוהב גלישת גלים. יונתן יעקובוביץ: 

 גלישת גלים זה הראשון. מיקי גורנשטיין: 

 לא, אני לא רואה את זה.  יונתן יעקובוביץ: 

 נשמע. מיקי גורנשטיין: 

 .זה גם מה שמחזיק לך שם את המרינה יונתן יעקובוביץ: 
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 נכון. מיקי גורנשטיין: 

 בכסף. יונתן יעקובוביץ: 

 זה כתוב בלבן. דובר:

אנחנו חושבים שזה צריך להיות ענף הספורט וזה ברור, אנחנו שוכנים  מיקי גורנשטיין: 

לחוף ים, זה ספורט שהוא נגיש ומזה משהו שאני חושב שהעירייה צריכה 

 תוכניותה קודם לכן בלהשקיע בו וכמובן יתר סדרי העדיפויות זה מה שהי

האב הקודמות. הכול נשען בעצם, איך בעצם קובעים את הסדרי עדיפויות? 

זה על סמך של פופולריות של ענף, גודלו, המסורת העירונית כמו למשל ענף 

הכדוריד שזה בעצם מסורת של העיר הרצליה, תשתיות של מתקני 

ט כן מכיוון שיש אתלטיקה אנחנו לא יכולים לעשות בהרצליה אבל כמובן שי

 לנו חוף ים.

 מיקי? יריב פישר: 

 כן. מיקי גורנשטיין: 

 ... בכדוריד ... יריב פישר: 

כן. פוטנציאל סיוע מגורמים עסקיים. גורמים עסקיים, במיוחד במשחקי  מיקי גורנשטיין: 

הכדור, מאוד מאוד משמעותיים. אנחנו לא רוצים שישענו יותר מדי על 

חלק מהחשיבות של גיוס הכספים וכמובן אגודות ללא הקופה הציבורית, זה 

מחלקות נוער, ל... לא ... ראויות של צמיחה. בוא נמשיך הלאה. ספורט 

לנוער. אנחנו חושבים שזה נכון שכל ענפי הספורט למיניהם יהיו ... יהיו 

בתוך אגודת בני הרצליה. סך הכול יש מעט מאוד ענפים שעדיין לא שמה, אני 

להשלים את המלאכה. רוב ענפי הספורט בעיר הרצליה בתוך חושב שצריך 

 בני הרצליה.

סליחה, אבל יש ענפי ספורט שהם לא בבני, שאין בבני הרצליה וצריך לאפשר  איריס אתגר: 

 פעילות כזאת.

 למשל? מיקי גורנשטיין: 

 בקרב מגע יש כל מיני סגנונות של קרב מגע ואני יודעת שיש קושי לשכור איריס אתגר: 

 אולמות כדי להעביר חוגים.

 אנחנו מדברים על ספורט הישגי, כן? מיקי גורנשטיין: 

 מיקי, אני לא מבין. אתה מצפה ש, ירון עולמי: 
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 אולי אני אסיים ואז, מיקי גורנשטיין: 

 אבל אחרי זה, מה, נדבר עוד שעתיים על, ירון עולמי: 

 בבקשה. כי הוקצב לי עשר דקות. מיקי גורנשטיין: 

אתה מדבר על, נניח, אגודות ספורט, כדורגל. אתה לא מצפה שהפועל  ן עולמי: ירו

 הרצליה ומכבי הרצליה ... נוער ילדים,

 בחלום שלנו כן. מיקי גורנשטיין: 

 למה? ירון עולמי: 

כי אנחנו חושבים ש, כי אני אגיד לך למה. כי אנחנו משוכנעים שבמסגרת  מיקי גורנשטיין: 

מגיעים ישירות לנוער ולילדים. אנחנו משוכנעים שזה בני הרצליה הכספים 

 מה שקורה. כי זה בשליטה.

 אתה מסוגל לספק לילדים את מה שאוגדות הכדורגל מספקות, ירון עולמי: 

 ירון, ירון, נפתח, דובר:

 ... ויכוח, זה מה שאני חושב.  ירון עולמי: 

 אבל זה לא המקום, דובר:

 המליצה. זה מה שהוועדה מיקי גורנשטיין: 

 בסדר, אני אומר, ... ויכוח. ירון עולמי: 

אם יש עכשיו, למשל, את הבית ספר לחינוך ימי שיש במרינה, ולצד זה יש  יונתן יעקובוביץ: 

גם את הפעילות של בני הרצליה, אתם בעצם מתכננים לקחת משהו כמו 

 הבית ספר לחינוך ימי ולהטמיע את זה בתוך הפעילות של בני הרצליה? יש

 אפשרות כזאת?

 אני רוצה, הספורט הימי זה השקף האחרון שלי. אני רוצה לדבר, מיקי גורנשטיין: 

 סליחה. יונתן יעקובוביץ: 

חטיבות ביניים ותיכונים, אנחנו חושבים שענפי הספורט של בני הרצליה  מיקי גורנשטיין: 

ת צריכים להמשיך ולגדול לתוך בתי הספר, כמו שאתם מכירים יש את כיתו

הספורט בחטיבת ביניים בן גוריון, בסמדר, בנגיד. אנחנו רוצים להרחיב את 

הנושא הזה וגם בתיכונים. בואו נמשיך הלאה. בני הרצליה תמשיך ... ספורט 

עירוני והפעלת פעילות ספורט. אנחנו חושבים שבני הרצליה צריכה להתעסק 

ושבים שצריכים, אך ורק בבני נוער ובילדים ולא בקבוצות בוגרים ואנחנו ח

הגיע הזמן להגדיל את ההקצבה לעמותה הזאת. יש סטגנציה של תמיכה 
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מאוד מאוד לא מספיקה, וזאת בעיקר כדי לטפל בכוח אדם המקצועי, שימו 

לב לשלושת השורות האחרונות. זה בעצם להשקיע במאמנים טובים כי אני 

ך הלאה. חושב שמאמנים טובים מייצרים ספורטאים איכותיים. בוא נמשי

ספורט בוגרים ונשים. שוב, אני הזכרתי את זה קודם לכן. אנחנו רוצים 

לשאוף לכך שקבוצות הבוגרים בעיקר במשחקי הכדור יהיו כמה שיותר 

עצמאיות ועם יכולת ניהול מוכחת. יש דוגמה לכך בכדורסל, יש דוגמאות 

רמים נוספות גם בכדוריד. צריכות להישען על תקציבים יותר ויותר של גו

מסחריים, תביא כסף מכאן ופחות על התקציב העירוני. זו שאיפה שהיא 

מאוד מאוד חשובה. אנחנו חושבים שצריך לעשות, להקצות תקציב מיוחד 

לספורט נשים ויש להשוות באופן חד משמעי בתקצוב בענפים הקבוצתיים 

של גברים ונשים וכמובן בתחום הזה של להביא גורמים מסחריים ואצל 

זה הרבה יותר קשה בספורט של משחקי הכדור, בעיקר, לכן שמה  נשים

צריכות להיות הקלות. כדורגל. אני יודע שזה דבר מאוד טראומטי ותמיד 

רגיש, אז יש לנו פה מחשבה שכבר הייתה בארבעת הוועדות הקודמות. שום 

דבר לא קרה עם זה. הגיע הזמן לאחד את שתי הקבוצות, להגדיל את 

פה קבוצה לתפארת. הסכסוכים הפנימיים לא מאפשרים  התמיכה ושתהיה

את זה ואולי זה פעם יקרה וזה באמת אתגר גדול מאוד בשביל העיר 

הרצליה, שיהיה לה קבוצת כדורגל אחת, יחידה, טובה שכל המשאבים 

מושקעים בה. יש פה איזה רעיון שבעצם אנחנו חושבים שהתמיכות צריכות 

 מות של קהל, וזה מתבצע הלכה למעשה.להיות תלויות גם בתבחין של כ

 בני הרצליה של הכדורגל הם בליגה של הכדורגל? איריס אתגר: 

 מכבי הרצליה גם. דובר:

 בני הרצליה, מיקי גורנשטיין: 

 מכבי והפועל אני יודעת, אבל בני הרצליה? איריס אתגר: 

 לבני הרצליה אין קבוצת כדורגל בליגה. מיקי גורנשטיין: 

 או קיי. : איריס אתגר

 רק להפועל ולמכבי. מיקי גורנשטיין: 

 אז איך זה מסתדר עם החזון הזה? איריס אתגר: 
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החזון הזה, אני מדבר כרגע על בוגרים. אנחנו חושבים שאם הפועל ומכבי  מיקי גורנשטיין: 

יצטרפו יחד, יקבלו קבוצה אחת משמעותית במקום אחת בליגה השנייה 

ורה איתם כלום מבחינה הישגית, אנחנו ואחת בליגה השלישית, שלא ק

 מעדיפים שתהיה אחת טובה שתגיע רחוק. זה הרעיון. 

 ... חוגים, משה פדלון:

 חוגים. מיקי גורנשטיין: 

כן, אבל פה מדובר על רשת ארצית של הפועל, של מכבי ואני יודעת שהם  איריס אתגר: 

 פשוט ייאבדו, הרבה מהנוער ילך להפועל, מכבי,

לא, פה במקרה הזה אין לנו בעיה עם הפועל ומכבי. אין לנו בעיה עם  שטיין: מיקי גורנ

 הפועל ומכבי, אין לנו בעיה עם זה. שיהיה הפועל מכבי הרצליה, אין לי בעיה.

 לא יהיה בחיים, אין סיכוי. איריס אתגר: 

ווה שזה זה אנחנו רוצים. או קיי. על האיך אני עוד לא יודע איך. אני מק מיקי גורנשטיין: 

יקרה פעם. החינוך הגופני והספורט, אני אעבור בקצרה. נורא מאוד מאוד 

 תוכניותחשוב במערכת שלנו הספורטיבית. אנחנו יש לנו המון המון 

התערבות במוסדות החינוך, בגני ילדים, בבתי ספר היסודיים ובעל יסודיים. 

ים. התחלנו עכשיו תנאים בגנ תוכניתיש לנו חינוך גופני בגני הילדים, יש לנו 

עם שחמט גני ילדים לפי בקשת ראש העירייה וזה הולך ומתעצם בשנים 

 הקרובות יותר ויותר. אנחנו מאמינים בענף הזה, סליחה?

 שחמט זה ספורט? יונתן יעקובוביץ: 

שחמט זה ספורט. כן. ספורט המוח. או קיי. בתי הספר היסודיים, אתם  מיקי גורנשטיין: 

גם שעה שלישית חינוך גופני, יש לנו בכל כיתות ב' לומדים יודעים שיש לנו 

לימודי שחייה, בכל כיתות ה' לימודי ספורט ימי במרכז לחינוך לספורט ימי. 

הניצוץ בעל יסודיים שזה  תוכניתיש לנו מועדוני ספורט בית ספריים, יש את 

י מאוד מעניינת. אני לא אוכל להרחיב את הדיבור על זה כי אין ל תוכנית

מספיק זמן. שעה שלישית בחינוך גופני וכן הלאה. הגענו לספורט העממי 

שזה בעצם הוועדה האחרונה. ספורט עממי, כמו שסיפרתי לכם, לפי 

ל חשוב. יש לנו את הספורט והמדיניות הוא מאוד מאוד חשוב. בעינינו הכ

העממי המאורגן, זה שבעצם אנחנו ... או קיי? פעילות ספורט נעים בעיר 

ודאי שמעתם עליהם, על הפעילות הזו, שמדריכים בכל העיר בין החודשים בו
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אפריל ואוקטובר, בגינות הציבוריות, בפארקים, בספורטק, בחוף הים. 

פעילים בשבוע שנהנים  1,200פעילות חינם אין כסף לתושבים. יש בערך 

מהפעילות הזאת החופשית. אנחנו חושבים שצריך להעצים את הפעילות 

בית במתנ"סים ובמרכזים הקהילתיים וציינתי פה את הרשימה של הספורטי

מפעלי הספורט היותר גדולים שלנו, שאנחנו בכוונתנו להרחיב אותם בשנים 

הקודמות ולהעצים אותם במספר המשתתפים. למטה כתוב קידום מכרז 

קאנטרי פארק הרצליה ומימושו. אנחנו, יש איזה יוזמה חדשה שאנחנו 

בפארק שאנחנו מוציאים מכרז  outdoor country club רוצים לעשות מין

ליזם שיזכה במכרז ויפעיל את הפארק בפעילויות ספורטיביות לטובת 

הציבור, כאשר זה כרגע בתהליכים של מכרז. או קיי. אנחנו חושבים 

ה דתית. ישצריכים להרחיב ולהעצים את שירותי הספורט העממי לאוכלוסי

כוונים להקים צוות לזיהוי הצרכים, פעילות אנחנו נקים צוות, אנחנו מת

יעודיים וכמובן בחוף הנפרד בהרצליה. הלאה. הרחבת שירותי יבמתקנים 

הספורט העממי הלא מאורגן. קודם, בניגוד למאורגן, פה אנחנו לא 

מתערבים, כלומר פה הציבור מגיע ועושה את הפעילויות, יוצא מפתח ביתו 

וכר את המתקנים שהוא רוצה, ואנחנו ועושה את ההליכה שלו או שהוא ש

חושבים שצריכים למתג יותר את העיר לתחום הזה, אני לא אאריך בדיבור. 

בוא נמשיך. הגיל השלישי, ויש הרבה בהרצליה. אנחנו צריכים לטפל בו, ויש 

פה רשימה של דברים שנעשים כיום וייעשו בעתיד. ענף ... תנאים בעיר, יש 

הזאת של נעים בעיר. תוספת  תוכניתמסגרת ההמון פעילות של גמלאים ב

מתקנים במרכז העיר, למשל אולם הספורט בר אילן, אני חושב שזה אולם 

שבשעות הערב ישמש את המבוגרים. עוד בתי ספר שצריכים להיפתח, כמובן 

הם בעיקר פעילות של ילדים ונוער ואני חושב שגם  החינוךבבוקר מוסדות 

אנחנו צריכים לחשוב איך לעשות את זה. גמלאים צריכים לקבל מקום, 

שילוב של פעילות ספורט ומרכזי היום העירוניים בתיאום עם עמותת עלה. 

יש לנו איזה רעיון לעשות פעילות ספורט בתוך לובי של בתים משותפים 

יה דתית, לא דתית, מבוגרת גרה בו. עשינו את זה יגבוהים שיש בהם אוכלוס

תרנו בניינים כאלה ויכול להיות שנתחיל לעשות בשילוב עם תרבות הדיור, אי
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שם ריץ' הארד של מדריכים שיעשו פעילות גופנית לגמלאים, ונמשיך הלאה. 

 ספורט הימי, זה השקף האחרון.

 זה הכי חשוב. יונתן יעקובוביץ: 

זה בשביל יונתן. אנחנו הקמנו ועדה, הוועדה הגישה את המלצותיה, ועדה  מיקי גורנשטיין: 

עסקית  תוכניתאת הספורט הימי. נכון לעכשיו עובד אדם שעושה לה שבחנה 

העסקית לאישור הנהלת העיר. אני תוכנית ובקרוב, תוך חודש ימים, תובא ה

רוצה להודות לעופרה שהובילה את הצוות היגוי, שוב, לראש העירייה 

אב שהיא  תוכניתשנים  5שנים,  4ולמנכ"ל שמאפשרים לנו לעשות כל 

ל בזעיר אנפין. זה ולביצוע ואני מאוד מאמין ב, עכשיו, זה הכ משמשת מנוף

הכל ראשי פרקים של דברים מאוד מאוד רחבים וגדולים שמופיעים בחוברת 

שאותה אנחנו מקווים לממש בשמונה שנים הקרובות, ואני מודה לכם על 

 ההקשבה.

 תודה לך, מיקי. דובר:

דתם וכמובן לחברת אורבניקס. נזכיר תודה למיקי, תודה לעופרה ולכל עבו משה פדלון:

לנוכחים שהעיר הרצליה זכתה במקום הראשון בנושא ספורט. מקום ראשון 

בארץ בערים גדולות. באמת מיקי, תודה לך ולבני הרצליה ולכל מי שעוסק 

 במלאכה. תמשיכו, הכיוון מצויין. אנחנו נמשיך למנף את הספורט בעיר.

 ביה נבחרת כדורשת נשים זכתה במקום שני.אני רוצה רק לספר שבמכ עופרה בל:

 יפה מאוד. בבקשה, יוסי. משה פדלון:

אני מצטרף לברכות. כמה הערות קצרות, אם לא תמצא לנכון לענות לי כרגע  יוסף לונדון: 

מאוד מרתקת,  תוכניתזה לא חובה, אבל אני אשמח לקבל תשובה בהקדם. ה

יוון שמדובר בהשקעות ענק אני, מה שהיה חסר לי, זה סדרי עדיפויות. מכ

צריך לגבש סדרי עדיפויות. לגבי מרכז ספורט בפארק, אני מבקש להביע שוב, 

בפעם המי יודע כמה, את צערי שיש שמה מבנה שכנראה מיועד למטרה של 

ספורט בפארק שעומד ריק שנים רבות. לא ראוי לעיריית הרצליה שדבר כזה 

ל להעלות את הג'ודו מרמה ב' יקרה. לגבי נושא הג'ודו. אני מבקש לשקו

לרמה א' מהסיבות הבאות. כמות המשתתפים בספורט הזה, ההישגים 

שהספורט הזה הגיע אליהם, וזה גם כנראה הספורט היחיד שאנחנו עוד 

תן לי תשובה כרגע, רק תשקלו את ימקבלים מדליה באולימפיאדה, אז אל ת
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טית בתור לוביסט של זה. לגבי בני הרצליה. אני נרשמתי אצל היועצת המשפ

בני הרצליה, ולמרות שאני לוביסט של בני הרצליה אני מתנגד בכל תוקף 

שכל הפעילות של הנוער תהיה אך ורק בבני הרצליה. לא ראוי, לא נכון. אני 

חושב שבני הרצליה זקוקה למתחרים. אני חושב שחייבים לאפשר לתושבי 

אספר לכם אחר כך כמה העיר לבחור. בני הרצליה זה אגודה נפלאה ואני 

שהיא נפלאה, אבל אין לה מונופול. אנחנו זקוקים לתחרות, אנחנו צריכים 

לתת לתושבי העיר את זכות הבחירה. אמר עמיתי, ירון עולמי, שעמותות 

הכדורגל רוצות גם לטפח את הנערים, את הקבוצות מגיל צעיר ואני מסכים 

ר עולמי לחלוטין ולכן לגבי עם מר עולמי לחלוטין, ולכן, ואני מסכים עם מ

נושא המונופול של פעילות נוער בבני הרצליה, אני מתנגד ואני מבקש 

 שתשקלו את זה פעם נוספת. תודה רבה.

יוסי, אין לי שום מונופול. כל מי שמעוניין לבוא לעיר ולעשות פה פעילויות  משה פדלון:

מתקנים. אין חופשי, יש פה הרבה מאוד חברות שמפעילות ג'ודו, מפעילות 

 שום מונופול לבני הרצליה. מי שבא ברוך הבא, אנחנו נחבק אותו ונסייע לו. 

 . שהשאיפה היא שכל הפעילות של הנוער,תוכניתזה הוצג ב יוסף לונדון: 

 יוסי, אין תקנה עירונית, דובר:

 אין תקנה, משה פדלון:

 ... תקנה עירונית הולכת לחייב את כל הנוער בעיר להיות ב, דובר:

 כן, אבל כן אמרו שלא יתנו תמיכה.  דובר:

אני חושב שזה נכון מאוד הגישה, שברמה העירונית הרמה תהיה כל כך  יונתן יעקובוביץ: 

גבוהה שהיא בעצם תרכז את מירב הפעילות, והלוואי, הלוואי שתבוא 

ת כמו מכבי הרצליה, או סליחה, קבוצת כדורגל פרטית קבוצת כדורסל פרטי

כמו מכבי הרצליה, שתבוא ותקים מועדון עוד יותר טוב כדי להתחרות עם 

 הרמה העירונית. 

 גם בכדורסל זה נכון. עופרה בל:

כן, גם בכדורסל. אתה תעשה רמה מאוד מאוד גבוהה בבתי ספר. מבחינתי  יונתן יעקובוביץ: 

ה של הקבוצות הפרטיות. אתה לא יכול למנוע מבן אדם זה רק יעלה את הרמ

 ללכת לקבוצה פרטית. אתה יכול למנוע מבן אדם ללכת ל,

 נו, אז למה אתה אומר את זה? דובר:
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 טוב, חבר'ה.  משה פדלון:

שנה  20אגב, באותו הקשר אני רק רוצה להגיד לך שהיה פעם רעיון כזה, לפני  ירון עולמי: 

, שיהיה רק תנועת נוער אחת, בני הרצליה. זה לא עובד. היה גם בתנועות נוער

זה גם לא עבד. אי אפשר שלא יהיה צופים ושלא יהיה נוער העובד ושלא 

יהיה ... וכולי. כאן זה יותר רגיש כי באמת, תחשוב על זה ככה. כל עוד יש 

את הקבוצות האלה, מכבי והפועל הרצליה, הם צריכות לבנות תשתית של 

וילדים כדי שיגיעו לקבוצה בוגרת. זה לא יכול לעבוד בבני  נוער, נערים

הרצליה. בני הרצליה זה נחמד באמת לבתי ספר, למשחק על אספלט, דשא, 

מאמנים, אימונים. זה קבוצות מקצועיות. אבל אני רוצה לדבר מה שיוסי לא 

הזכיר, ואני כן רוצה להזכיר את זה כאן, הגישה הזאת, ואני מדבר עכשיו על 

בוצות הבוגרות, לא על הנוער. לכפות איחוד לא תעבוד. אני רואה כאן, הק

לא יודע, אני ראיתי שכן ניסו קצת גזר, כן? כאילו להגיד שאם לא זה הם 

יקבלו תמיכה יותר גדולה שזה לא בהכרח נכון אבל מצד שני שאם לא אז 

לבטל או לתת פחות תמיכה. נצטרך מקסימום לשבת עם הנפשות הפועלות, 

ם הנהלות, עם הבעלים וכולי לנסות. כן, כן, לא, לא. אי אפשר לכפות את ע

צריכה לכפות את הדבר הזה. ואם  שהעירייההדבר הזה ואני לא חושב גם 

לזה זה מה  0.7xלזה,  1.3xלזה,  2xזה, אם המשמעות היא לתת במקום 

 שיהיה, אבל אי אפשר להגיד שאם לא אז לא ניתן תמיכה לקבוצות האלה.

 אנחנו לא אמרנו את זה. פרה בל:עו

 זה היה כתוב במרומז. ירון עולמי: 

 )מדברים יחד(

 זה לא היה כתוב. עופרה בל:

 זה היה כתוב, אם זה השאיפה אז נהדר. ירון עולמי: 

 זה השאיפה שלהם. דובר:

 אם אתה לא אוהד של אחת הקבוצות אין שום סיבה שתתנגד לדבר הזה. דובר:

 רון, להגיד לך שאני מרוצה ממה שקורה? לא מרוצה.ירון, י משה פדלון:

 בסדר. ירון עולמי: 
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מה לעשות, משחק כדורגל עם שלושים צופים, זה לא. זה לא זה. צריך  משה פדלון:

להבריא את שתי הקבוצות, הם צריכים להיכנס להבראה ולהביא צופים. יש 

 בעיה. 

 צרכים זה קל להגיד. ירון עולמי: 

 ייס.כן, ו משה פדלון:

אני רוצה להתייחס בעיקר לבני הרצליה. מדברים כאילו שהקושי הוא  צבי וייס:

המונופול. אם אנחנו רואים רק כרגע מה שדיברו, יש רצון ושאיפה לאחד את 

הקבוצות הגדולות גם, ופה אנחנו רוצים, לא יהיה מונופול, ועוד קבוצה ועוד 

בני הרצליה, גדול וחזק ועוד. אני אומר טוב קבוצה אחת, ארגון אחד כמו 

ומצליח, שרוצים לבוא אליו, מאשר שנקים עוד עמותה ועוד קבוצה ואז יהיה 

הרבה קטנים ואחד, יוסי, אני יודע שאתה רוצה להגיד שלא הבנתי את מה 

 שאמרת אבל,

 אנחנו לא מקימים, אנחנו לא משקיעים כסף. אנחנו לא משקיעים כסף. יוסף לונדון: 

אומר, בגדול, אבל אני מדבר לחיוב בני הרצליה. בני הרצליה היא,  אבל אני צבי וייס:

מי שרוצה מהילדים הוא יכול לבוא, ואם מישהו יש לו קשיים כלכליים, ואני 

יודע שבמדיניות של העירייה ושל ראש העיר לתת להם את הכלים ולתת להם 

את העניינים הכספיים, וזה טוב שהם מגיעים למקום שהוא מכובד. לא 

 מישהו ירצה לעשות לעצמו עוד קבוצה, אפילו שהוא לא מקבל תמיכה, ש

 )מדברים יחד(

, 8,000אלף תלמידים,  16טוב, ברשותכם. הזכרתם פה את בני הרצליה, בעיר  משה פדלון:

רשומים, משתתפים בחוגים השונים של בני הרצליה. אני  8,000-למעלה מ

 אלף שקל,  800-רוצה להזכיר את ההנחות שניתנות, למעלה מ

 אלף עוברים. 12-תושבים ו 8,000 דוברת:

עוברים. זה באמת המקום להודות למנכ"ל, יוסי חכם, זו ההזדמנות לאחל לו  משה פדלון:

בריאות שלמה, לו ולצוות המקצועי שלו, עושים עבודה מצויינת והם כל 

 הזמן במגמת עלייה וישר כוח. יוסי וכל הצוות. מכאן אנחנו עוברים לנושא

 הבא. תודה מיקי, תודה לצוות ולחברת אורבניקס.
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שנייה אחת לפני תב"רים אני רוצה לציין שגברת מאיה כץ לא השתתפה  ו ניסימוב: 'ג

האב מחשש ל, היא השאירה מכתב אצלנו  תוכניתבחלק הזה של הצגת 

 בעניין. 

 

 תב"רים -סעיף ז' 

 לפיתוח הרצליה בע"מ( כלביה )מרכז וטרינרי(  )החברה  – 1402תוספת תב"ר מס'  .1

, כלביה, מרכז וטרינרי. מבצעת אותו 1402תב"רים. תוספת תב"ר מספר  ג'ו ניסימוב:

החברה לפיתוח הרצליה. הבקשה היא לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום 

, המימון הוא לעבודות פיתוח, מי 2017שקל לביצוע בשנת  מיליון 1.200של 

 בעד?

 לפני ההצבעה, יוסף לונדון: 

 בבקשה, יוסי. שה פדלון:מ

 אני מבקש, יוסף לונדון: 

 זה לא מהתב"ר של, כי אני יודע שזה מתב"ר ... אז תחליטו. יוסף קוממי: 

 לא, לא, לא. אנחנו, משה פדלון:

? יש הקטנה של בית העלמין, תב"ר של בית מיליון 1.200-האז מאיפה  יוסף קוממי: 

 .מיליון 1.200העלמין של 

 י, יש את העודפים, העודפים עברו לתב"ר,יוס משה פדלון:

מאה אחוז, אז מין הראוי שיושב ראש התאגיד ידע על זה. או שידברו עם זה.  יוסף קוממי: 

 שיהיה מעורב קצת.

 יוסי, העבודות,  משה פדלון:

 זה מה שאני מבקש. יוסף קוממי: 

 שנייה. העבודות בבית העלמין הסתיימו. נשאר עודף, משה פדלון:

 עוד לא הסתיימו, קוממי: יוסף 

 שקל. 1,200,000 משה פדלון:

 עוד לא הסתיימו העבודות ואני רוצה לעדכן אותך שעוד לא הסתיימו. יוסף קוממי: 

 יוסי, יש מספיק כספים. מספיק פיתוח. משה פדלון:

 אני לא, אני אמרתי את שלי, תמשיך. יוסף קוממי: 

 בבקשה. משה פדלון:
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א התב"רים, בהמשך לדבריו של עמיתי יוסי קוממי. חברי המועצה לגבי נוש יוסף לונדון: 

שקל הינם על  מיליון 1.200ודאי שמו לב כי תוספת התקציב לכלביה בסך 

חשבון הקטנת התב"ר של בית העלמין העירוני. אני מבקש להודיע כי פניתי 

פעמים רבות להנהלת העירייה והתרעתי שבחלקה האזרחית בבית העלמין 

נותרו רק מקומות קבורה ספורים. ידוע לי שהחלו רק לאחרונה העירוני 

לפעול כדי לתקן את המצב. גם במקרה הטוב ביותר יחלפו חודשים רבים עד 

שיתווספו מקומות קבורה בחלקה האזרחית. אני שב וקורא לבדוק האם 

חירום, אם לא יוותרו מקומות קבורה בחלקה האזרחית  תוכניתניתן להכין 

ההליכים המורכבים הנדרשים לבנייה החדשה. אני מצפה כי  בטרם יושלמו

כל הגורמים הקשורים לנושא בית העלמין יעשו את מירב המאמצים לאשר 

עסקית מעודכנת, תוך מתן דגש על פתרון מיידי לחלקה האזרחית.  תוכנית

 תודה.

כספים  אני רק רוצה להגיד בקשר לזה שישבנו וכבר יש, יהיה תב"ר בוועדת יוסף קוממי: 

הקרובה גם למיידי לבניית התוספת לבית העלמין האזרחי ואני מקווה שזה 

 תוך כמה חודשים יתבצע. אני מקווה.

 תודה רבה. יוסף לונדון: 

הוצגה לי, גם האזרחי וגם בית העלמין האחר, הפיתוח לשנים  תוכניתה משה פדלון:

לנו בהליך הקרובות. מדובר באומדן של כעשרה מיליון שקלים. אנחנו התח

 מזורז של בקשה ל,

 מיליון מתב"ר.  6-מיליון מהתאגיד ו 4זה  יוסף קוממי: 

 פרויקט בסך של עשרה מיליון שקלים, יצאנו לדרך.  משה פדלון:

, מי בעד? פה 1402אבל למען הסדר הטוב, לא הצבענו על תוספת התב"ר  ו ניסימוב: 'ג

 אחד, תודה רבה.

  לא, לא. אני נגד. יוסף קוממי: 

 אחד נגד.  ו ניסימוב: 'ג

 )מדברים יחד(

 ה ועל הסכום שלקחו מהתאגיד לכלביה. יעל הכלבי יוסף קוממי: 

 

 בית העלמין החדש )החברה לפיתוח הרצליה בע"מ(  – 576הקטנת תב"ר מס'  .2
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בית העלמין החדש, החברה לפיתוח הרצליה. הבקשה לאשר  576... מספר  ו ניסימוב: 'ג

 מימון קרן לעבודות פיתוח. מי בעד? מיליון 1.200הקטנת תב"ר בסכום 

 נגד. יוסף קוממי: 

 נגד.  ו ניסימוב: 'ג

 ג'ו, אני נגד על שניהם. ירון עולמי: 

 תהפוך את זה במקום כלביה חמורים. דובר:

 שניים נגד, היתר בעד. תודה.  ו ניסימוב: 'ג

 

 ף החינוך( ח"מ  )אג הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר, – 1930תוספת תב"ר מס'   .3

, הצטיידות גני ילדים חדשים, אגף החינוך. הבקשה 1930תוספת תב"ר מספר  ג'ו ניסימוב:

 אלף שקל לביצוע השנה. מי בעד? פה אחד, תודה רבה.  80לאשר ... 

 

 הצטיידות כיתות חדשות בי"ס )אגף החינוך(  –     1776תוספת תב"ר מס'   .4

טיידות כיתות חדשות בבתי ספר. לאשר , הצ1776תוספת לתב"ר מספר  ג'ו ניסימוב:

. מי בעד? פה 2017אלף שקל לביצוע בשנת  110הגדלת היקף פרוייקט בסכום 

 אחד, חן חן. 

 

 מגרש סימולציה לאופניים )אגף הנדסה(  – 1943תוספת תב"ר מס'  .5

מגרש סימולציה לאופניים, אגף ההנדסה בונה  1943תוספת תב"ר מספר  ג'ו ניסימוב:

מיליון שקל לביצוע  1.5ה לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום אותו. הבקש

ליון י, תקצוב של עוד מ2017-, הקדמה ל16ותוספת ביצוע בשנת  2017בשנת 

, מי בעד? פה אחד, 2017שקלים לביצוע בשנה  2,500,000ל ושקלים וסך הכ

 תודה רבה. 

 

 שיפוץ בית חם לנערים )אגף ת.ב.ל(  – 2000תב"ר חדש מס'  .6

 ,2000תב"ר חדש מספר  ימוב:ג'ו ניס

 )מדברים יחד(

שיפוץ בית חם לנערים, אגף תב"ל מבצע, לאשר  2000תב"ר חדש מספר  ו ניסימוב: 'ג

 . מי בעד? 2017שקלים לביצוע השנה,  354,000תב"ר 

 פה אחד. משה פדלון:
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 תודה רבה.  ו ניסימוב: 'ג

הערה לפרוטוקול של צדיקוב. הערה לא קשורה, שנייה, כי ראיתי שהיה גם  ירון עולמי: 

 תשימו לב, כל רגע אנשים יוצאים או הולכים לגמרי.

 מי שהולך לגמרי מודיע.  ו ניסימוב: 'ג

 צריך פשוט לרשום את זה כדי שיידעו גם בהצבעות מי, ירון עולמי: 

 רינה עוקבת אחרי זה.  משה פדלון:

עבודה, שבועיים אחרי אנחנו עוד אנחנו גם עובדים עם הצילום, אנחנו עושים  ו ניסימוב: 'ג

 רבים.

 מי שלא היה בישיבה שלא יביא הערות לפרוטוקול. גם את זה יש. צבי וייס:

להחזרת עודפי תקציב  2017-סגירת שני תב"רים שהסתיימו, לא נוצלו ב ו ניסימוב: 'ג

שקלים. מי בעד? התקציב הרגיל לשנת  732,012לקרנות הרשות בסכום של 

 נויים ותוספת ... החומר הועבר אליכם, המוקדם. מי בעד?, הצעה לשי2017

 הערות? משה פדלון:

 הערות יש לכם, חברים? דובר:

 לא, מי בעד? פה אחד, תודה רבה. ו ניסימוב: 'ג

 ג'ו, רק לציין שיש שינוי במסגרת התקציב והתקציב ... רוני חדד:

 עוד פעם? סליחה? ו ניסימוב: 'ג

 התקציב, התקציב אוזן לבר ביצוע. רוני חדד: יש שינוי במסגרת

 מאוזן לבר ביצוע. ו ניסימוב: 'ג

 רוני חדד: זה מופיע בסוף השמות.

 

 בקשה לפתיחת חשבון בנק -סעיף ט' 

תודה רבה. בקשה לפתיחת חשבון בנק עבור פרויקט פינוי בינוי מתחם  ו ניסימוב: 'ג

 ת? מי בעד?סוקולוב ירושלים. מסמך הגזברות הועבר אליכם במוקדם. הערו

 פה אחד. משה פדלון:

 פה אחד, חן חן.  ו ניסימוב: 'ג

 

 למען הקשיש )ע"ר( –עמותת על"ה הרצליה  – 31.12.2016דו"חות כספיים ליום  -סעיף י' 
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, עמותת עלה הרצליה למען הקשיש, 31.12.2016 מיוםדו"חות כספיים  ג'ו ניסימוב:

 הדו"ח הועבר לעיונכם המוקדם.

 זה, יעל טבנצ'יק? מי ירון עולמי: 

 גזבר העמותה. יהודה בן עזרא: 

 אה, ירון עולמי: 

 בבקשה. משה פדלון:

 לא, כי זה, ירון עולמי: 

 זה היה מקודם אבל, זה עבר, ו ניסימוב: 'ג

 כן, אבל אני מסתכל בחומר שאתה קורא, ירון עולמי: 

אחרת לא ישמעו  גזבר עמותת עלה, בבקשה. אבל שב ליד מיקרופון בבקשה ו ניסימוב: 'ג

 אותך. אם אתה יכול ליד ירון.

 ערב טוב.  מיכה סנדר: 

 מה שמך, סליחה? דובר:

 מיכה סנדר. מיכה סנדר: 

 מיכה סנדר. ו ניסימוב: 'ג

 בבקשה, מיכה. משה פדלון:

סיימנו את שנת הכספים בעודף קל לעומת שנה שעברה. הירידה בעודף נבעה  מיכה סנדר: 

וצאות שכר דירה במועדון בית מורשת, מועדון בעיקרה בגלל השתה של ה

לניצולי השואה, דבר שלא היה קיים בשנים הקודמות. לעמותה עדיין ויהיה 

 900לה הרבה זמן עודף של נכסים כספיים על התחייבויות שוטפות בסך של 

אלף שקל, דבר שמאפשר כמובן המשך של פעילות תקנית ובריאה. אנחנו כל 

וצמיחה, מדי שנה בשנה נוספים לנו עוד ועוד  הזמן בתהליך של גדילה

 פרויקטים, אנחנו גם מרחיבים את הפרויקטים הנוכחים.

חברים, תודה. אני רוצה להודות לחני גזית, מנכ"לית העמותה, שעושים  משה פדלון:

עבודה מצוינת, לך ולצוות שלך וכמובן למיכה הגזבר שלנו שעושה את 

. באמת, זה אזרחות למופת. באמת, עבודתו בהתנדבות ועל כך ישר כוח

 ישראל היפה. תודה מיכה.

 

מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש  – 31.12.2016דו"חות כספיים ליום  -סעיף יא' 
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 בהרצליה בע"מ

, מרכז קהילתי לספורט, 31.12.2016, סליחה, 13תודה רבה. דו"ח כספי ליום  ו ניסימוב: 'ג

 תרבות ונופש הרצליה. בבקשה.

 להזכיר לכולם, מדובר על בריכת נורדאו. דלון:משה פ

 מה שמך, סליחה? דובר:

 שלום, רואה חשבון זרח נתיב. זרח נתיב: 

 ונמצא כאן אייל שהוא מנהל הבריכה. בבקשה. משה פדלון:

היו שבשורה התחתונה יש גרעון  2016התוצאות הכספיות של המרכז בשנת  זרח נתיב: 

שונות מההכנסות בשנה קודמת, אפילו  אלפי שקלים. ההכנסות לא 145של 

אלף שקל יותר,  167-כמה אלפי שקלים יותר. הוצאות ההפעלה, אבל, הם בכ

אלף שקל יותר, וזה מה שגרם  20-וגם ההוצאות הנהלה וכלליות הם כ

להפסד. הסיבות להוצאות ההפעלה זה שהבריכה הייתה פתוחה במשך 

ו, גם מכיוון שאנחנו עדיין תקופה יותר ארוכה, למרות זה ההכנסות לא על

נמצאים בספיחי העניין של התמוטטות הקיר בבריכה, הסאגה נגמרה, 

הטיפול המשפטי נגמר. הפשרה הייתה לאי תשלום שכר דירה של מכון 

הכושר במשך שנה, שישה חודשים כבר לא שולמו, שישה חודשים עוד יהיו 

שהיו כרוכות  והתוצאה הסופית היא, עם ההוצאות המשפטיות 2017בשנת 

, 2016אלפי שקלים בשנת  145בעניין, שיש לנו הפסד של, יש לנו גרעון של 

כאשר הדבר הזה גורם לגירעון מצטבר מפעילות בסכום מאוד מאוד דומה 

אלפי שקלים. אלה עיקרי הדברים. יש עוד השפעות, כפי שאמרתי,  144של 

הסתם עבודת עדיין שישה חודשי שכר דירה לא ישולמו ומן  2017בשנת 

 הטיפול המשפטי תסתיים.

 תודה. ו ניסימוב: 'ג

חברים, הבריכה משרתת את מערב העיר, אני ביקרתי בבריכה מספר פעמים.  משה פדלון:

המקום מתוחזק למופת, ברמה גבוהה מאוד. מגיעים לשם מאות נופשים 

אלף ש"ח זה בסדר, גם לתושבי  145-ואם המחיר שלנו לסבסד את הבריכה ב

 העיר מגיע שירות, מערב

אני מכיר את הבריכה ואני מכיר את רוב המחירים מסביב, גם בהרצליה,  ירון עולמי: 

 אפילו ברמת שרון ורעננה, והם נמוכים באזור השרון.
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המחירים נמוכים וגם תושבי מרכז העיר מגיעים וגם האוכלוסיות מיוחדות,  משה פדלון:

אלפים מגיעים לשם מדי שבוע,  אוכלוסיות דתיות מגיעים למקום, נופשים.

אייל, תמשיכו בעשיה הברוכה שלכם. כאמור, הגירעון נוצר כתוצאה מבעיה 

שהייתה עם מפעיל המכון. אנחנו באשמתנו, באשמת העירייה, הייתה בעיה 

ל הבריכה נותנת שירות מיטבי ושל בנייה שלא הייתה צפויה. בסך הכ

שות עירונית נכסה את הדלתא לתושבים ואלפים נהנים מדי שבוע ואנחנו כר

 הזו. תודה לך רואה החשבון המלומד, תודה רבה אייל.

 

 עמותת בני הרצליה )ע"ר( – 31.12.2016דו"חות כספיים ליום  -סעיף ב' 

 עמותת בני הרצליה. 31.12.2016דו"חות כספיים  ו ניסימוב: 'ג

 סליחה, היה צריך להצביע או שזה רק לידיעה? יוסף לונדון: 

 לא, דיווח בלבד.  ניסימוב: ו 'ג

 לא, אבל לפעמים אנחנו צריכים להצביע רואה חשבון או על, ירון עולמי: 

לא, לא. זה רק דיווחים. רואה החשבון של בני הרצליה, מר משה מועלם,  משה פדלון:

 בבקשה.

ערב טוב. אני משה מועלם, רואה חשבון. הדו"ח הכספי של בני הרצליה  משה מועלם: 

 אחוז 12מיליון שקל מחזור, זה גידול של  37-הסתיים בערך ב 2016לשנת 

. הוצאות המינהלה אחוז 12-משנה קודמת. ההוצאות גם כן גדלו בהתאם ב

נשארו דומות לשנה קודמת, בדיוק דומות לשנה קודמת, קצת יותר נמוכות. 

יש פה, השנה נגמרה מאוזנת לגמרי. הוצאות המינהלה פה הן מאוד נמוכות 

אה לתאגידים אחרים מהסוג הזה. אנחנו עושים הרבה מאוד תאגידים בהשוו

מהסוג הזה בהרבה ערים. יש פה הוצאות מינהלה נמוכות, יש פה עוד דבר 

דומיננטי. על כל שקל שהעירייה נותנת לבני הרצליה היא מקבלת תוצרת של 

שקלים, שזה מה שאמור לעניין את העירייה, זאת אומרת היא מקבלת  7.5

מקסימום תמורת הכסף שלה. יש פה, בהשוואה לגופים אחרים, ניהול את ה

ויכוח שהיה קודם על כמות העמותות ויעיל. אני לא רוצה להיכנס לקטע, ל

אבל מה שבני הרצליה עושה פה, יש ערים שעושים את זה בשניים או שלושה 

תאגידים שונים. לתאגיד מסוג בני הרצליה, עמותות ספורט, מתנ"סים, 

מיליון שקל מחזור אין הצדקה כלכלית. בערים אחרות התחיל  20-מפחות 
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תהליך של לכווץ כל מיני תאגידים, תאגידי ספורט, מתנ"סים, לאחד 

מתנ"סים כדי להגיע להיקפים יותר גדולים, לכן פה יש ניצול מקסימלי של 

 יעילות בעסק הזה. זהו. 

הוצאות מינהלה נמוכות וסיימו  מיליון שקל מחזור, 37שוב, נחזור לנתון.  משה פדלון:

 את השנה מאוזן. באמת,

דרך אגב, עוד הערה אחת. העסק הזה לא במקרה, יש פה הרבה שיתוף פעולה  משה מועלם: 

של העירייה, ברור לכולם שזו הזרוע הארוכה של העירייה והעירייה עומדת 

 עיניים. 4-מאחורה ומשגיחה ב

 בבקשה, יוסי.  משה פדלון:

הספורט של הרצליה. בני הרצליה קיבלו  תוכניתראינו בתחילת הישיבה את  : יוסף לונדון

מקום מרכזי בתפיסה. לא רק שקיבלו מקום מרכזי, עוד רוצים להעצים 

ולהגדיל וכמעט לתת להם מונופול. בני הרצליה הינו מפעל מופת המעניק 

מכל  נערות ונערים בהרצליה, 8,000חינוך ספורטיבי וחינוך לערכים ללפחות 

רחבי הארץ באים ללמוד את הפעילות של העמותה. עד כאן יופי, אבל בשביל 

 היופי הזה צריך כסף, בואו נדבר על כסף. אז יש לנו מאזן, יצאנו מאוזנים,

 יוסי, סליחה.  מאיה כץ:

 בואו נספר, יוסף לונדון: 

ל בני ברשותך, אני מודיעה שאני שוב פעם, לא, אבל הוא מדבר עוד פעם ע מאיה כץ:

 הרצליה.

 זה לא ניגוד עניינים, באמת, נו מה זה, מה קשור דו"ח כספי לניגוד עניינים? משה פדלון:

 אין פה הצבעות.  יוסף לונדון: 

 אין הצבעות ואין שום, משה פדלון:

 אני במקומך הייתי יוצא כדי לחסוך את ה, יוסף לונדון: 

 אופן כללי על, איזה ניגוד עניינים?נו באמת, מה היא מדברת, בני הרצליה ב משה פדלון:

 )מדברים יחד(

 מאיה, בואו לא נהיה היסטריים, באמת. יש גבול. משה פדלון:

 טוב. מאיה כץ:

יש לנו כאן דו"ח מאוזן. איך הגענו לאיזון הזה? הדו"ח, דו"חות כספיים  יוסף לונדון: 

שאם אין לפעמים עלולים להטעות. בואו נדבר על כסף, כיוון שכולנו יודעים 
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כסף אין בני הרצליה. ההצבה של מתקן אפולוניה שבו נמצאת בריכת 

השחייה, בריכת השחייה הלימודית ומתקני הג'ודו, הטילו עול כספי כבד על 

לאחר, אני מדגיש, לאחר שהעירייה העבירה כסף לבני  2015העמותה. בשנת 

אלף שקלים  223של  2015-הרצליה בגין מתקן אפולוניה, עדיין נותר גרעון ב

נותר גירעון לאחר שהעירייה העבירה  2016שלא כוסה עד היום. בשנת 

כבר  2017שקל שעדיין לא כוסה. במחצית הראשונה של  53,792כספים בסך 

אלף שקל, גירעון זה הינו לאחר  339עכשיו הצטבר גירעון בסכום משוער של 

זו. שימו לב, התשלומים החודשיים שהעירייה העבירה עד היום, במהלך שנה 

אלף שקל גירעון בחצי שנה. הנטל של מתקן אפולוניה גרם לכך שבפני  339

הדירקטוריון של העמותה מוצגים שני תקציבים. תקציב אחד עם אפולוניה, 

שהוא תקציב גירעוני, ותקציב בלי אפולוניה, שהוא מאוזן. למיטב הבנתי לא 

 ים כזה דבר. כפול. לא עוש תקציבראוי להציג בפני דירקטוריון 

 אנחנו לא בישיבת דירקטוריון. יהודה בן עזרא: 

הפתרון הנכון הינו, לדעתי, הינו ... בתקציב העירייה סכום שיכסה את כל  יוסף לונדון: 

העלויות של מתקן אפולוניה ולא לנהל כל שנה משא ומתן מתיש כמה כסף 

 להעביר לעמותה בגלל אפולוניה. 

 אנטרי קלאב, לא מעבירים מתוך התקציב הזה, שילמנו כסף לק יריב פישר: 

 לא שמעתי, יריב. יוסף לונדון: 

 הייתי חבר בדירקטוריון, שילמנו סכומים יפים כל שנה, יריב פישר: 

 שגם מה? יוסף לונדון: 

 כשהייתי חבר בדירקטוריון, יריב פישר: 

 כן. יוסף לונדון: 

עבור שימוש בבריכה, אז למה שילמנו סכומים יפים כל שנה לקאנטרי  יריב פישר: 

 מעבירים מאותו תקציב,

 מעבירים, בטח שמעבירים. למרות ההעברות יש, דובר:

 אני מציין שאחרי ההעברות עדיין יש גירעון. יוסף לונדון: 

 זה שווה ערך לאותו תקציב שהיו מעבירים פעם? יריב פישר: 

. אלה 2017, 2016, 2015-פרים לאני לא יודע מה היה פעם. אני נתתי את המס יוסף לונדון: 

 המספרים.
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 אבל הוא שואל שאלה נכונה.  יהודה בן עזרא: 

 שילמנו כסף למגזר הפרטי, יריב פישר: 

 למרות שהוא באופוזיציה, הוא שואל שאלה נכונה. יהודה בן עזרא: 

 לפעמים. יריב פישר: 

 אז אולי יש לך תשובה טובה ל, יוסף לונדון: 

אנחנו שילמנו כסף, והרבה כסף, לקאנטרי, וכל הענף הזה וכל העסק  אם יהודה בן עזרא: 

הזה היה מאוזן ואפילו רווחי, אז מה קרה עכשיו? אבל אנחנו לא רוצים 

 לפתוח את זה לדיון עכשיו. 

 )מדברים יחד(

 אנחנו מבלבלים פה בדברים. יוסי, תנו ליוסי לסיים. סיימת, יוסי? משה פדלון:

 לא.עדיין  יוסף לונדון: 

 בבקשה, שנייה.  משה פדלון:

אני מתכנס. הנהלת העירייה טוענת כי כאשר יבנו שתי קומות נוספות  יוסף לונדון: 

המתקן יהיה רווחי, מתקן אפולוניה. למותר לציין שעד שיבנו שתי הקומות 

הנוספות יחלוף זמן וכי בתקופת הבנייה תהיה ירידה בהכנסות מאפולוניה. 

את מנכ"ל העמותה, יוסי חכם, שנים רבות, ואינני  הנהלת העירייה מכירה

סבור שמנכ"ל העמותה זקוק לשוט בדמות הגירעון של אפולוניה כדי לייעל 

יכולת.  מעוטותאת העמותה. בנוסף, העמותה מעניקה הנחות למשפחות 

אלף  500בעבר ניתנה התחייבות שהעמותה תישא בעלות של כל סכום מעל 

אלף שקל העמותה סופגת בגין מתן  500ת. עד שקל שניתן בגין מתן הנחו

אלף כל שקל יכוסה על ידי  500יכולת, מעל  מעוטותהנחות למשפחות 

העירייה. ההתחייבות עד היום לא בוצעה. אחד הנושאים המהווים נטל על 

תקציב העמותה הינו הספורט הימי התחרותי. שמענו סקירה של מיקי 

מכיוון שהנושא הזה נמצא בדיון כבר  גורנשטיין על הנושא הזה. אני חושב,

שנים רבות, הגיע הזמן לחתוך את הנושא הזה של הספורט התחרותי. נושא 

נוסף שעומד על הפרק זמן רב ועדיין לא הגיע לתיקון, הצורך לשפר את השכר 

של הצוות המקצועי. כולם משבחים את הפעילות של בני הרצליה ואת 

כ"ל העמותה יוסי חכם. מתן רוח גבית הניהול של העמותה, בראשותו של מנ
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לעמותה פירושו להעניק לעמותה את האמצעים הכספיים הנדרשים להפעיל 

 אותה כראוי. תודה. 

 יוסי, בבקשה. משה פדלון:

אני אתייחס שנייה לקביעה אחת שמאוד מפריעה לי בדיעה שלך ... וזו  יונתן יעקובוביץ: 

, אני חושב שאתה מדבר פשוט פעם שנייה שאתה אומר אותה, וצר לי יוסי

מחוסר הבנה של הסוגייה. אני מבין את העמדה שלך, אני חושב שהיא נובעת 

מחוסר הבנה. אתה מדבר על ביטול ענף תחרותי, וזה לא משנה באיזה ענף 

זה. אתה מדבר עכשיו על ענף השיט שיחסית יש לי קשר אליו, אבל כשאתה 

 מדבר על ביטול ענף תחרותי,

 אני לא אמרתי כזה דבר. ן: יוסף לונדו

אז על מה דיברת עכשיו עם התחרות בספורט השיט שמהווה איזשהו עול  יונתן יעקובוביץ: 

 כספי מאוד גדול? לחתוך את זה, מה הכוונה לחתוך את זה?

לקבל החלטה. לא אמרי לבטל, סליחה. אני מתנצל על אי ההבנה. כוונתי  יוסף לונדון: 

לקבל החלטה, זו הייתה הכוונה שלי. האם אני  הייתה לא, כוונתי הייתה

 הבהרתי את עצמי בנקודה הזאת?

 סליחה, אני לא הבנתי אותך. יונתן יעקובוביץ: 

 אני מתנצל שגרמתי לאי הבנה. כוונתי הייתה לקבל החלטה בנושא.  יוסף לונדון: 

 בבקשה. משה פדלון:

לונדון ... בהרצליה, כמו שאמר  אני רוצה להגיד, הדברים שאומר החבר יוסף משה ועקנין: 

... כל הזמן. צריך להבין, עמותת בני הרצליה זה תאגיד עירוני. תאגיד עירוני 

שמשרת את בני הרצליה. יש תמיכה גבית לעירייה לאורך כל השנים גם 

בהנחות וגם בענפי הספורט וגם בחוגים. ... גם כשחסר דלתא מסויימת כל 

אתה אומר, יוסף לונדון, המספרים, ... יש הזמן היה מענה מהעירייה. מה ש

פעילות ענפה. לא ראיתי מעולם שמדריך מבני הרצליה הלך הביתה בגלל 

שאין כסף. לא ראיתי ששולחים מכתב בגלל ש... העמותה מתפקדת, עובדת, 

בצורה רציפה. אין שום בעיה, מעולם לא הייתה הדלת פתוחה אצל ראש 

אלף שקל, ... אין שום בעיה. אני  100. זה העיר, אני לא מבין מה הבעיה. ..

חוזר כל פעם ... פרויקט אפולוניה, הפרויקט הזה הוא עדיין חדש. אבל נכון 
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לעכשיו אני לא ראיתי שום פעילות שנעצרה בגלל תקציב בבני הרצליה. שום 

 פעילות. 

בלו אני מבטיח לך, מר ועקנין, אני מבטיח לך שגם אם הכוללים לא יק יוסף לונדון: 

תמיכה ימשיכו ללמוד תורה בהרצליה. האם זה הנימוק? עובדה שזה עובד. 

 יש לך מושג באיזו צורה זה עובד?

 )מדברים יחד(

 אז זה עובד, אז למה לא לקצץ שני מיליון, גם אז זה ימשיך לעבוד. יוסף לונדון: 

 יוסי, משה פדלון:

 בוד. באיזה מחיר זה עובד? איזה מין דבר זה זה עובד? בוודאי שזה יע יוסף לונדון: 

 )מדברים יחד(

 יוסי, משה, משה. תן לי בבקשה לסכם. אני רוצה, משה פדלון:

לא, אפולוניה. זה לא משהו שבני הרצליה ביקשו להפעיל או שמשהו, אני לא  ירון עולמי: 

 מבין את זה.

 אני מזכיר, ... משה פדלון:

 לא, יש אופציה אחרת? ירון עולמי: 

בוא נתחיל עם אגודת בני הרצליה. אמר הרואה חשבון המלומד שהיקפי  משה פדלון:

. שום חוג לא נסגר ולא צמצמנו שום חוגים. אין אחוז 12-הפעילות גדלו ב

מצב שצמצמנו בגלל בעיה כספית. דבר נוסף, יוסי. למרות ההנחות שניתנות 

-לנו בלמשפחות שידן אינה משגת יצאנו מאוזנים. נתנו הנחות, הבאנו עוד, גד

, עדיין אנחנו מאוזנים. אני רוצה להזכיר לך. אני נותן את הרוח אחוז 12

הגבית כמו שנתתי רוח גבית לבריכה. לעצם העניין של אפולוניה. כשנכנסתי 

שקל.  2,800,000לתפקיד אמרו לי ראש העירייה, אנחנו רוצים לאפולוניה 

ה זה עסק מניב? אמרתי לא בא בחשבון. אפולוניה צריך להיות עסק מניב. מ

בין השעות, תביאו לי תושבים שישתמשו במים העומדים. הדבר הזה הכניס 

אלף שקל  600, באתי ואמרתי חבר'ה, תנו 2016שקל. ניקח את  1,400,000

אלף שקל, צובע בצד, כדי לדרבן את  500לאפולוניה בתקציב ואני צובע עוד 

מנויים, לעשות ימי המנהלים להמשיך את העסק המניב, כלומר להביא עוד 

סגרו עם מינוס של  2016הולדת, למכור לוקרים. יש בריכת שחייה לימודית. 

 אלף, והכסף עבר לבני הרצליה. אמת או לא, רוני? 361
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 רוני חדד: אמת.

 כל מה ש, מתוך הכסף הצבוע, עבר לבני הרצליה. משה פדלון:

 , 339 דובר:

 , כלומר,339 משה פדלון:

 .בניגוד לדעתי דובר:

אלף צבוע,  500-אלף שקל ניתנו מהתקציב מתוך ה 600מאה אחוז. הבטחתי,  משה פדלון:

רוני הגזבר העביר להם את יתרת הסכום המלא. אז איפה הבעיה? אני, 

כראש רשות ביקשתי שהמקום יהיה עסק מניב, והוא עסק מניב, וזו הצלחה 

-א שום גירעון מבלתי רגילה. בני הרצליה, נכון לעכשיו צריכה אפולוניה לל

באותה שיטה.  2017יסגר י. אני נתתי את כל הכסף לבני הרצליה, 2016

אלף שקל בסגירת החשבון נעביר, אם  500אלף שקל, צבוע, כעת  600העברנו 

 הם במינוס יקבלו את כספם.

 אם הם בפלוס הם צריכים להחזיר לנו. יהודה בן עזרא: 

, אני משאיר. אם הם פלוס אז זה נשאר, אבל אם הם בפלוס שיחזירו לנו. לא משה פדלון:

אין לי שום בעיה, אנחנו כרשות עירונית נותנים רוח גבית. מה שעומד לנגד 

עיני שהמתקן ינוצל ביעילות, שיפתחו עוד חוגים, שינצלו את בריכת השחייה 

הלימודית, שיביאו עוד ילדים. עסק מניב לכל דבר, ולראייה הצלחתי. לא 

 500, 400עכשיו מיליון, אני מאמין שנה הבאה נצטרך אולי  , זה עולה לי2.8

אלף שקל בגלל בריכת שחייה לימודית. אני חושב שפעלנו נכון, פעלנו 

באחריות, עודדנו את המנהלים שהמקום יהיה כעסק מניב והם הלכו והביאו 

שקל רק מאנשים, מהמנויים, שאני מדבר איתך  1,400,000עוד ועוד מנויים. 

ם עומדים, אין לי שום הוצאה. ההוצאות הקבועות ממילא שהם, המי

קיימות. אני חושב שעם אפולוניה פעלנו באחריות, פעלנו נכון, פעלנו בתבונה 

ויש ... ואני אומר שוב, אני חוזר, תרשמו את זה בפרוטוקול. סיום השנה הוא 

 יהיה בגירעון, אני מכסה אותו. 

 לכסות, 2015-... גם ב יוסף לונדון: 

סיכמתי עם היושבת ראש והמנכ"ל שהם מוותרים על זה,  2015יוסי, עזוב,  שה פדלון:מ

ממילא הם היו מאוזנים באותה שנה. הוא זקוק לכסף? הוא מאוזן. עם כל 
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הנהלת החשבון שאנחנו מציגים פה. הם נמצאים במאוזן והם מבצעים את 

 כל הפעילות שלה. 

 יוסי יוסי חכם: אפשר להגיד משהו?

 כן, יוסי. בבקשה. לון:משה פד

 אני רק ... יוסי חכם:

 יותר חזק. משה פדלון:

 תוכל להתקרב לכאן? יוסף לונדון: 

 מדברים על כסף וזה חשוב, אבל אני חושב שכדאי שנדע, יוסי חכם:

יוסי, סליחה, אם תוכל להתקרב למיקרופון כי הוא לא מצליח להקליט  משה פדלון:

 אותך.

 ל, בין שני חברי מועצה וחברי דירקטוריון.איזה כבוד גדו יוסי חכם:

 שב יותר קרוב אלי כי שמה שמעת כבר, צבי וייס:

 אני, ברשותכם,  יוסי חכם:

 לא שומעים. משה פדלון:

אלף משתתפים. ניתנו הנחות  13-עברו בבני הרצליה קרוב ל 16-ו 2015בשנת  יוסי חכם:

שזה מראה שאנחנו  אלף ש"ח וזה כבוד גדול, אני חושב 765בסדר גודל של 

 מקבלים כל ילד וכל ילדה,

 ותמשיכו עם זה. משה פדלון:

אני גם רוצה להגיד, אני רוצה להגיד גם שאנחנו לא רק משתדלים להגיע  יוסי חכם:

לכאלה שמתביישים להגיש הנחות, ואנחנו בדרכים משלנו משתדלים להגיע 

כמה דברים. דנים אליהם וגם אותם אנחנו מכניסים. אני רוצה גם להגיד עוד 

, אלוף 17הרבה מאוד בנושא השיט. אני רוצה לברך את תום ראובני, נער בן 

עולם. אלוף עולם. נגה גלר, מקום שלישי בעולם. מקום שני באליפות הארץ 

לבוגרות. אני חושב שמגיע להם ברכות. קבוצת הנשים בכדוריד זכתה גם 

נטויה. אני אומר את באליפות המדינה וגם בגביע המדינה, והיד עדיין 

הדברים האלה בגלל שאני חושב, לא אכנס לדיון שהיה קודם של חברי 

המועצה, אבל אני חושב שהייחוד הזה שנקרא, והעמותה הזאת שנקראת בני 

הרצליה מוכיחה את עצמה. דבר אחד אני רוצה להגיד. עם כל מה שדיברנו 

כלומר אנחנו לא  אני רוצה שכולנו נדע. אין שבויי ספורט בבני הרצליה,
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אגודת ספורט שהילד או הילדה נטועים בהם כל חייהם אצלנו. ילד או ילדה 

שרוצים לעבור לאגודה אנחנו לא עומדים בדרכם, לא מבקשים ולא מבקשים 

כספים ולא כל זה. אנחנו משוכנעים שאנחנו הטובים ביותר ואני חושב שזה 

עתי את זה במוסדות הדבר שצריך לחשוב עליו לגבי בני הנוער, אני הצ

יתנו לכל ילדה וילד באופן חופשי ללכת  18הספורט, שתהיה תקנה שעד גיל 

לאגודה שהם רוצים. אז אני רוצה גם להגיד תודה רבה, אדוני ראש העיר, על 

המילים החמות ולשמחתי חזרתי במלוא התלם לעבודה ואני אמשיך, ואני 

ת והפיתוח שלנו אני יכול הרישום והיכולו מבחינת, 2017אמשיך לקדם וגם 

 2024-להגיד שנראית טוב. בחצי השנה הקרובה, ראש העיר ואני נוסעים ב

 לאולימפיאדה. תודה רבה לכולם.

מילה אחת. יוסי חכם הוא מנכ"ל עמותת בני הרצליה ואני בהחלט מבין  יוסף לונדון: 

 מדוע בכוונה הוא לא התייחס לנושא של התקציב המאזן.

 למה ... יוסי, באמת, אתה רוצה להביך אותו?  יהודה בן עזרא:

 אני רוצה גם, צבי וייס:

אבל אני מציע שכל פרוטוקול של הדירקטוריון יעבור לידיעה של כל חברי  יוסף לונדון: 

ל וזה והמועצה כאן, ואז אולי תבינו שזה שבני הרצליה מאוזן זה לא פותר הכ

ל. כדי להגיע לאיזון ושראש העיר הבטיח אני מכסה זה לא פותר את הכ

חותכים בבשר החי. אני אומר את זה, לא מנכ"ל האגודה, אני אומר את זה. 

חותכים בבשר החי. ואני חושב שלאור כל הדברים היפים שנאמרו כאן מותר 

לתת גם קצת כסף ולא להחזיק את בני הרצליה אזוק באזיקים ולהתחשבן 

, תראו את הפעילות שלה. איתו על כל גרוש וגרוש. תבדקו את העמותה הזאת

ל. אי ואיפה שיש בו רוב שומן, תחתכו. אל תגידו לי יש רוח גבית, תעשו הכ

 אפשר לעשות כיוון שאין מספיק כסף.

אני, משה, אני רוצה לסיכום. אנחנו עשינו פה שלוש אישורים לכל מיני  צבי וייס:

מעל עמותות שפועלות יפה ותואמות להרצליה. בני הרצליה הייתי אומר 

כולם, ומתוך הדיון שיצא בגלל הגרושים מהכסף אפשר לעשות מיד יודע מה 

יש. אני אומר, בסיכום אנחנו צריכים לדעת להעריך ולראות גם שישבנו עם 

מנהל העמותה ונכון שתמיד מצמצמים, חותכים, מוסיפים. שמעתי פה שיכול 
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ר כבר על הם אפילו יחזירו. ראש העיר וית 2017-שאר כסף בילהיות שאם י

 זה. אז לכן, בדיון הזה,

 בשיטה שלי, משה פדלון:

 אנחנו צריכים לקחת את העניין החיובי. את העניין החיובי.  צבי וייס:

מיליון שקלים נשארו בקופה העירונית.  5 2017כולל  2015-בשיטה שלי, מ משה פדלון:

 אני מדבר על אפולוניה. הלכו וניצלו ועשו מינויים ועשו את כל ה,

 , נכון?5,200,000מצטייר כאן כאילו העירייה, העירייה נותנת  ירון עולמי: 

 לא. דוברת:

 לא. משה פדלון:

 .2016-ב 5,200,000מה לא? הקצבות עירייה שוטפות  ירון עולמי: 

 זה כולל גם פעילויות שבני הרצליה מפעילה כקבלנית של העירייה.  יוסף לונדון: 

 לא? מיליון או 5זה  ירון עולמי: 

 לא, לא. ניתן סבסוד, זה מעבר לסבסוד. משה פדלון:

 רגע, זה נושא על בני הרצליה?איה פרישקולניק: 

 לא, לא, בוא, אנחנו באמת, זה דו"ח כספי. משה פדלון:

 בואו נעבור לדו"ח הבא.איה פרישקולניק: 

 .16זה בדו"ח הכספי, בעמוד  ירון עולמי: 

ה לרואה החשבון מועלם וליוסי ולכל העוסקים רק דיווח, שוב, תודה רב משה פדלון:

 במלאכה. תמשיכו כך, באמת. הצלחה.

 

חברת מוסדות חינוך ותרבות בהרצליה  – 31.12.2016דו"חות כספיים ליום  -ג' יסעיף 

 מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ )חל"צ(

ותרבות בהרצליה, , חברת מוסדות חינוך 31.12.2016דו"חות כספיים ליום  ו ניסימוב: 'ג

 מיסודה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל בע"מ, בבקשה.

 רק להזכיר להם שמדובר ביד התשעה. משה פדלון:

 הוא יגיד. ו ניסימוב: 'ג

 בבקשה. משה פדלון:

מאיר ארביב, רואה חשבון משטראוס אלעזר. אנחנו המבקרים החיצוניים  מאיר ארביב: 

לם שמוסדות חינוך זה חברה שמאגדת של מוסדות חינוך. אני אזכיר לכו
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בתוכה את שני המתנ"סים, גם של נווה ישראל וגם של יד התשעה. שני 

המתנ"סים יחד. זה דו"ח מצרפי שכולל את שניהם. חוות הדעת שלנו היא 

כמעט ולא  2016-ל 2015נקייה, סטנדרטית. המאזן בין שתי השנים, בין 

והשינוי הקל שנעשה פה  7,800,000-ל 7,600,000-השתנה. הנפח שלו עלה מ

קדונות. זה כסף גדול אבל השינוי עצמו הוא קל כי יהיה העברה ממזומנים לפ

קדונות הוא לא מאוד משמעותי בשנים האלה ימעבר בין מזומנים לפ

ל הנכסים נטו מראים על היציבות של החברה, ושהריבית היא זניחה. סך הכ

אלף שקל זה  11שנה. ההפרש ה 2,372,000היה בשנה שעברה,  2,383,000

. הדו"ח על 4הגירעון שנצבר בשנה הזאת. אני אעביר אתכם לעמוד מספר 

למרות  22,493-ל 22,357-ל מחזור הפעילות גדול מוהפעילויות, סך הכ

 2017שהתחיל כבר, התחיל כבר מעבר קליל לכיוון, לכיוון התאגיד שבשנת 

זה עוד לא ממש, עוד לא  2016-צפוי לנגוס הרבה במחזור הפעילות אבל ב

אלף שקל, הכנסות ממוסדות  50-ממש הורגש. אז הכנסות עצמיות ירדו בכ

, זה גידול של 8.278לעומת  8.419כולל הקצבות שברובן הגדול זה מהעירייה 

, מתוכם בנווה ישראל גידול וביד התשעה קיטון, כך שאחד מפצה אחוז 1.7

שנה  20,375לעומת  20,688פעילות ל עלות הועל השני. עלות הפעילות, סך הכ

-עלה ל 19,207-לפני כן. החוגים והפעילויות עלו קצת יותר בשנה הזאת מ

-ל 1,982,000-ל הכנסות נטו מפעילות ירדו בשנה הזאת מו. סך הכ19,504

והוצאות הנהלה וכלליות בגדול מאוד מאוד דומות, כך שאם שנה  1,804,000

 86לפני מימון, השנה יש לנו  295נטו של שעברה היה לנו, היו לנו הכנסות 

 ,18אלף שקל. בביאור  11אלף וסיימנו את השנה בגירעון של 

 גירעון או זכות? אבי ברדה:

 גירעון, גירעון. מאיר ארביב: 

 אלף שקל. 11 משה פדלון:

 אלף שקל. 11 דובר:

 אלף שקל לגוף, 11 מאיר ארביב: 

 ... גירעון, זכות. דובר:

אלף שקל  11אלף שקל גירעון.  11א, לא. הוצאות, אשתקד הכנסות. זה ל מאיר ארביב: 

 גירעון בגוף כזה גדול זה איזון למעשה. 
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 מיליון זה, 22מתוך  דובר:

אנחנו מפצלים את הפעילויות לכל אחד  18זה איזון, למעשה. בביאור  מאיר ארביב: 

וסיקה ממרכזי הפעילות. מתנ"ס נווה ישראל, מתנ"ס יד התשעה, מרכז המ

מיליון שקל, כשאתם רואים למעלה כמה  11ל זה אותם ווכן הלאה. בסך הכ

הכנסות ממוסדות וכמה הכנסות עצמיות, עלות פעילות וכן הלאה בכל אחד 

 מהמרכזים. זהו, אם יש שאלות.

 שאלות, בבקשה. תודה רבה לרואה החשבון המלומד.  משה פדלון:

 תודה רבה.  מאיר ארביב: 

 דה לכל העוסקים במלאכה בשני המתנ"סים. בבקשה, נושא הבא.ותו משה פדלון:

 תודה רבה. מאיר ארביב: 

 

 קריטריונים לסיוע לספורטאים מצטיינים -סעיף יד' 

קריטריונים לסיוע לספורטאים מצטיינים. אני חייב לציין שגברת מאיה כץ  ו ניסימוב: 'ג

 יצאה בשל חשש לניגוד עניינים.

 א שמעתי.סליחה, ל יוסף לונדון: 

 והעבירה מכתב. ו ניסימוב: 'ג

 אני לא שמעתי, אני מתנצל.  יוסף לונדון: 

 קריטריונים וסיוע לספורטאים מצטיינים. ו ניסימוב: 'ג

אני מבקש רק שאלה טכנית לשאול. בוועדת הכספים האחרונה דנו גם בנושא  יוסף לונדון: 

 הב.של הדו"חות הכספיים של בית העלמין ושל עמותת גיל הז

 ... רואה החשבון פשוט לא יכלו להגיע להסביר את העניין. דוברת:

 בפעם הבאה. משה פדלון:

 אז דחינו את זה לישיבה הבאה. דוברת:

 תודה רבה, יוסף לונדון: 

 זה היה בחומר המוקדם. דובר:

 תודה רבה על ההבהרה. יוסף לונדון: 

 ג'ו, יש לך חמש דקות לגמור את הכל. משה פדלון:

 קיבלנו קריטריונים בסדר היום וקיבלנו עכשיו הסבר. לונדון: יוסף 
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קריטריונים לספורטאים מצטיינים, החומר אצלכם, חברים, צריך להצביע  ו ניסימוב: 'ג

 פה. מי בעד?

 הערות? משה פדלון:

 הערות? ו ניסימוב: 'ג

 מי בעד? משה פדלון:

 פה אחד, ו ניסימוב: 'ג

 פה אחד. משה פדלון:

 תודה רבה. אפשר לקרוא למאיה חזרה.  : ו ניסימוב'ג

 

מכירת חלקת השלמה  –הסכם בין עיריית הרצליה לבין דותן ארי ודותן דליה  -סעיף טו' 

 432לפי תב"ע 

אישור הסכם בין עיריית הרצליה לבין דותן הארי ודותן דליה, מכירת חלקת  ג'ו ניסימוב:

 . 432השלמה לפי תב"ע 

 פה לתושבי הרצליה.רק שיהיה כתוב  יריב פישר: 

 מה? ו ניסימוב: 'ג

 שיהיה כתוב לתושבי הרצליה. המייצגים את הרצליה? יריב פישר: 

 גם את צבי יעקובוביץ'. דוברת:

 איפה כתוב אצלך? דובר:

 כתוב המייצגים. האם הם גם חייבים להיות תושבי הרצליה? יריב פישר: 

 של הספורט? ו ניסימוב: 'ג

 כן. יריב פישר: 

 ם יחד()מדברי

 כתוב המייצגים את הרצליה, שאלתי אם הם צריכים להיות תושבי הרצליה. יריב פישר: 

 האם מייצגים גם תושבים, דובר:

 ד ענת קרן בהרב: לא, הוא התכוון למייצגים אני חושבת."עו

 שאלתי אם המייצגים הם גם תושבים. יריב פישר: 

 הם יכולים להיות גם תושבי חוץ. משה פדלון:

 ענת קרן בהרב: אבל הם מייצגים את הרצליה.ד "עו

 הם מייצגים את הרצליה. משה פדלון:
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עופרה דיברה על זה אז, למשל הגולשת שגרה ... ג'ודוקה שגרה ברעננה אבל  יריב פישר: 

 מייצגת את הרצליה, היא גם תיחשב. זה תלוי באגודה, לא במקום אימון. 

הסכם בין עיריית הרצל בין דותן הארי ודותן  חבר'ה, אנחנו בעניין אישור ו ניסימוב: 'ג

, יש פה גם את החוות דעת 432דליה, מכירת חלקת השלמה לפי תב"ע 

 .11-המשפטית להסכם, ופרוטוקול. מציעים לחכות לכולם, שיכנסו כל ה

 ד ענת קרן בהרב: אנחנו מחכים."עו

 , חלק הלכו.11אין  מאיה כץ:

 ועצה שבחוץ.ברויטמן, קובי, קראו לחברי המ דובר:

 )מדברים יחד(

 אפשר לעשות הצבעה ולמנות את לאה עכשיו חברת מועצה.  משה פדלון:

 הנה, גארי חסר לי פה. ו ניסימוב: 'ג

 בואו חבר'ה, חמש דקות מסיימים. משה פדלון:

 , אנחנו בסדר.11אנחנו  ו ניסימוב: 'ג

 קדימה. משה פדלון:

 ד לאה סדובניק: טוב, מדובר,"עו

 לאה, בבקשה. ב: ו ניסימו'ג

ד לאה סדובניק: טוב. מדובר בחלקת השלמה, חלקה שסמוכה לחלקה של העירייה שהיא "עו

' היא 70-' או ה60-חלקת מגורים, שלפי תב"ע עוד משנת, בעצם משנות ה

אמורה להיות חלקת השלמה לחלקת המגורים. השטח שהוא חלקת השלמה 

 מטרים, 34הוא 

 ?מה זה חלקת השלמה יריב פישר: 

ד לאה סדובניק: חלקת השלמה זה חלקה שהתב"ע שחלה על האזור אומרת שמתוך "עו

 44החלקה הזו כל החלקה הזו של העירייה שהיא בבעלות העירייה היא 

מטרים ליעוד  34-מטרים דרך ו 10. 2-מטר. היא חילקה את החלקה ל

 מגורים.

 כאילו שלעירייה יש יעוד מגורים בבעלותה? יריב פישר: 

לאה סדובניק: כן. והיא קבעה שטחי הרחובות המבוטלים יהיו להשלמת החלקות ד "עו

נתן רישיון לבנייה אלא אם הבעלים ירכוש את שטח יהסמוכות ולא י

ההשלמה, או קיי? זה המקור והרעיון וכתוצאה מזה גם יש פטור ממכרז כי 
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רק מי שסמוך לחלקה יכול להיות ... עשינו כמובן הערכה של שמאי 

 ים,והבעל

 ...? דובר:

 ד לאה סדובניק: בבקשה?"עו

 אם הבעלים ... דובר:

ד לאה סדובניק: אבל הוא לא יכול, הוא לא יכול להוציא, הוא לא יכול להוציא שום "עו

היתר. הוא ביקש עכשיו להוציא היתר, בשלב הזה, בשלב הזה שהוא ביקש 

שמאית להוציא היתר זה השלב שבו ביקשנו ממנו לרכוש. עשינו הערכה 

ובעצם ההסכם הזה עבר כבר את האישור של הוועדה המקומית ועכשיו הוא 

ה' לתקנות העירייה. יש  32מובא לאישור המועצה. קיים פטור לפי תקנה 

הסכם של, יש לנו אישור של השכן שלו שמאפשר למשפחת דותן לקנות את 

 מטרים. זהו. זה הרעיון. 34-כל ה

 שאלות, חברים? משה פדלון:

 מי בעד? יסימוב: ו נ'ג

 מי בעד?  משה פדלון:

 פה אחד, תודה רבה.  ו ניסימוב: 'ג

 

 מינויים –סעיף טז' 

מינויים. המועצה מתבקשת לאשר את ... כחרל"פ, כחבר דירקטוריון בחברת  ג'ו ניסימוב:

מוסדות חינוך וזאת בכפוף לאישור הוועדה למינוי דירקטורים. קיבלתם את 

 בעד? פה אחד, תודה רבה.  קורות החיים. נצביע, מי

 

 המלצות הוועדה להארכת שירות -סעיף יז' 

המלצות הוועדה להארכת שירות, המועצה מתבקשת לאשר את המלצות  ג'ו ניסימוב:

עובדים שביקשנו עבורם, זה לפניכם, הארכת שירות.  3הוועדה, יש לכם 

 נצביע על שלושתם ביחד. מי בעד? פה אחד, תודה רבה. 

 

 אישור העסקה נוספת -סעיף יח' 
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אישור העסקה נוספת. המועצה מתבקשת לאשר החלטת הוועדה להעסקה  ג'ו ניסימוב:

 נוספת, זה עובד אחד, החומר מולכם. מי בעד? פה אחד, תודה רבה. 

 

 עדכון זכויות חתימה -סעיף יט' 

עדכון זכויות חתימה. המועצה תתבקש לאשר את מורשי החתימה של  ג'ו ניסימוב:

ית הרצליה המפורטים להלן, המורשים לחתום מטעמה על מסמכי עירי

לפקודת העיריות החדש, והם מר משה פדלון, ראש  203-ו 191תשלום, סעיף 

העירייה, ת"ז מצורפת, מר רוני חדד גזבר העירייה, למען הסר ספק מובהר 

כי חתימת מורשה חתימה הנ"ל יחייב את העירייה גם בענייני מקרקעין 

מה על עסקאות מקרקעין וכל ... הקשור אליהם ולרבות חתימה לרבות חתי

על מסמכים מכל מין וסוג שהוא בענייני מקרקעין שיוגשו לכל מוסד מוסמך 

כלשהו, לרבות לשכות לרישום מקרקעין ובכלל זה חתימה על כל שטר, 

בקשה, תשריט, הסכמה, הערות לסוגיהן, זיקות הנאה, שינויים בכולם 

 ושא יכול להיות ... בידי ענת.וכיוצא באלה. הנ

ד ענת קרן בהרב: אלה זכויות החתימה של העירייה שאישרנו כבר. רשמת המקרקעין "עו

לאחרונה בטאבו בנתניה ... קשיים מרובים לכל מיני, שזקוקים, שהיה 

חותמת להם לכל מיני דברים ואחר כך צריך לאשר את החתימות והם 

והיא ביקשה לראות את זה במפורש הולכים וחוזרים והולכים וחוזרים, 

בפרוטוקול, אז פשוט כדי להקל, כדי להקל על כולם הוספנו והבהרנו 

 שזכויות החתימה הם גם לכל ענייני המקרקעין.

 אולי נצרף את יונתן? יונתן יצטרף, משה פדלון:

 אנחנו מצביעים על זה. מי בעד? ו ניסימוב: 'ג

 פה אחד. משה פדלון:

 אחד, תודה רבה. פה  ו ניסימוב: 'ג

 

 אישור המלצות ועדת סיוע בדיור -סעיף כ' 

אישור המלצת ועדת סיוע בדיור. המועצה מבקשת לאשר המלצות הוועדה  ג'ו ניסימוב:

, מי בעד? 12.9.2017מיום  5לסיוע בדיור, יש לכם את הפרוטוקול ועדה מספר 

 פה אחד, תודה רבה. 
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 פגרה –סעיף כא' 

מתבקשת לאשר קביעת פגרה בחודש ספטמבר. מי בעד? פה אחד, המועצה  ג'ו ניסימוב: 

 תודה רבה.

 זה אומר שבאוגוסט תהיה לנו ישיבת מועצה? דובר:

 בבקשה? משה פדלון:

 זה אומר שבאוגוסט תהיה ישיבה. דובר:

 באוגוסט תהיה. ו ניסימוב: 'ג

 כן, כן.  משה פדלון:

 באיזה תאריך? דובר:

ריך. אישור מתן תמיכות, מר וייס הודיע כי הוא יוצא בשל עוד אין לנו תא ו ניסימוב: 'ג

 חשש לניגוד עניינים, הוא השאיר מכתב בנדון, תודה רבה מר וייס. 

 מה הנושאים של התמיכות? מאיה כץ:

אני מקריא לכם. מועצת העיר תקבל את ה, מקבלת את  2017מתן תמיכות  ו ניסימוב: 'ג

וועדה המקצועית המחליטה המלצות ה, מר וייס יצא, את המלצות ה

 כדלקמן. לחלק את תקציב התמיכות בנושא הגיל השלישי, 

 )מדברים יחד(

עשרה אנשים, זה בסדר. לא, אנחנו עשרה. אבל אנחנו עשרה, זה בסדר.  משה פדלון:

, אנחנו עשרה חברים, יריב. אנחנו עשרה חברים אז אין בעיה 3ועוד  2אנחנו, 

 של רוב. קדימה.

 )מדברים יחד(

 2017לחלק את תקציב התמיכות בנושא הגיל השלישי לשנת הכספים  ו ניסימוב: 'ג

כמפורט להלן בכפוף לקיזוז מקדמות ככל שניתנו בכפוף להשלמת מסמכים 

ללימודי  אולפנה. בית 12,500חסרים, בבקשה, ככל שישנם. מועדון ליונס, 

יה, לא אלף שקל. החלטה שני 50אלף שקל, בית אבות הרצליה  40יהדות 

אלפים שקל בנושא הגיל השלישי, ג' לא לחלק  10לחלק את התקציב בסך 

בשלב זה את הסכום, שבשיקול הדעת של ועדת המשנה בנושא זה בסך 

 שקל.  12,500

 הערות, חברים?  משה פדלון:
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האם אדוני ראש העיר מוכן לתת איזו הבהרה לגבי נושא ועדת המשנה לפני  יוסף לונדון: 

 בעה?שמגיעים להצ

כן. אני החלטתי לחדש את ועדת המשנה. בישיבה הבאה אני אודיע על הרכב  משה פדלון:

 הוועדה, כולל מי יהיה היושב ראש.

 תודה רבה.  יוסף לונדון: 

 אני רציתי לשאול,  ירון עולמי: 

 כן. משה פדלון:

 בהקשר של הרשימה של התמיכות כאן, לגבי בית אבות הרצליה, האם, ירון עולמי: 

 בית? משה פדלון:

 בית אבות הרצליה, אנחנו מדברים על בית אבות ברב קוק, נכון? ירון עולמי: 

 כן. דובר:

 האם נמצא פתרון לבעיה שלהם? ירון עולמי: 

עדיין לא. אנחנו בודקים, בודקים, מנסים לסייע. הם במצוקה, הם לא שילמו  משה פדלון:

, הקמתי פה ועדה עירונית שנים רבות גם ארנונה וגם מים ואנחנו ביקשנו

 שלנו ברשות רוני חדד והוא בימים הקרובים ישיג לנו את הנתונים.

 לא, אבל השאלה אם בינתיים האיום של ה, ירון עולמי: 

 של העיקול הוסר. דוברת:

שמנו, תראה, אנחנו כרשות בנושא הארנונה לא לוחצים. יש בעיה עם מי  משה פדלון:

הם לנהוג בבית הלל, לא בית שמאי. הרצליה אבל אנחנו מבקשים מ

דיירים. הם לא  50-שיתחשבו, בכל זאת אי אפשר להתעלם, יש שם למעלה מ

קשורים לעירייה, הם לא עמותה מטעם העירייה. אנחנו מנסים בכל דרך 

 חוקית לסייע להם. בבקשה. הנושא גם נידון בוועדת הכספים.

 אני לא חבר ועדת כספים. ירון עולמי: 

 הנושא ידון בוועדת הכספים הקרובה? דון: יוסף לונ

כן, כן. אני מעריך שרוני כבר יכול להעביר לנו, עדיין לא, טוב. ועדת הכספים  משה פדלון:

 הקרובה נדון על הנושא הזה. תקבלו פרטים נוספים.

 הצבעה, חברים. ו ניסימוב: 'ג

 שנייה, לפני ההצבעה. יוסף לונדון: 

 כן, שנייה. משה פדלון:
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בקצרה, כיוון שאני קיבלתי את ההזהרה ולקחתי אותה ברצינות. אני אצביע  לונדון:  יוסף

בעד שלושת הסעיפים, ליונס, אולפנה ללימודי היהדות ובית אבות הרצליה, 

יחד עם זאת אני מבקש לציין. יושב כאן תושב העיר, יושב כאן יושב כאן, 

ושא שתי עמותות. עמית מרלה שפנה בין יתר הבקשות שלו לקבל הבהרות בנ

אור זרוע, שנייה אדוני, אור זרוע ובית אולפנה ללימודי היהדות. מכיוון שאני 

הייתי מכותב לפניות של עמית מרלה הייתי מבקש לקבל את תשובת העירייה 

 לפנייתו על עמית מרלה.

 אז יש לי בקשה, כיוון שזה לא בסדר היום ואנחנו לא נערכנו, משה פדלון:

לא, לא. אני לא, בסדר, אני אפרופו, זה פשוט אפרופו נושא התמיכות. אני לא  יוסף לונדון: 

מביא את זה יש מאין. היו, הייתה כאן פנייה לקבל תשובה לגבי עמותות 

שמקבלות תמיכה. בהקשר הזה אני מעלה את הבקשה הזאת. עד כאן 

 בקשתי, מעבר לזה אני אצביע בעד, אני אצביע בעד שלושת הסעיפים.

 חבר'ה, מי בעד? פה אחד, תודה רבה. סימוב: ו ני'ג

 רצית, יונתן? רצית להגיד משהו? משה פדלון:

 תודה רבה.  ו ניסימוב: 'ג

 תודה רבה לכם ולילה טוב וחופשה נעימה. משה פדלון:

 

 

 -סוף הישיבה-

 

 

 

 

 

 


