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 יועמ"ש  רב  עו"ד ענת קרן בה

 מהנדס העיר    מייק סקה

 סמנכ"ל בכיר    ג'ו ניסימוב

 מנכ"ל עמותת לב אוהב    ל לירןגב' ט

 מחלקת תנו"ס    י וולףגב' אורל

 מנהלת פרויקט יד התשעה   ה קוויילרמאיגב' 

 מנהל אגף הרווחה   מר אהרון סלצברג

     

 סדר היום:

 אישור פרוטוקול –סעיף א 

 רה"ע עדכון –סעיף ב 

 עדכון מנכ"ל –סעיף ג 

 שאילתות ותשובות –סעיף ד 

 הצגת פעילות –עמותת לב אוהב  –סעיף ה 

 תב"רים –סעיף ו 

 2017, שנת 3דו"ח כספי רבעוני של משרד הפנים לתקופה רבעון  –סעיף ז 

 הארכת תקופת כהונה חבר ועדת ערר –סעיף ח 

 אישור מתן תמיכות –סעיף ט 

 קבלת תרומותהחלטת ועדת  –סעיף י 

 המלצות הוועדה לסיוע בדיור –סעיף יא 

בקשה סיוע בבנייה חדשה של מרכזי יום טיפולים סיעודיים לאנשים עם  –סעיף יב 

 מוגבלויות

 התקשרות ללא מכרז, מזנון בתיכון הראשונים –סעיף יג 

 שונות -סעיף יד 
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 פרוטוקול

 

 ערב טוב. אני שמח, חברים,  :פדלוןמשה 

 ד()מדברים יח

צריך להתחיל מחדש. או קיי, ערב טוב לכולם. ערב טוב לחברי המועצה. ערב  משה פדלון:

טוב למנהלים והעובדים של העירייה. ערב טוב לתושבים שלנו. אני שמח  

 לפתוח את ישיבת המועצה. בבקשה פרוטוקולים.

 

 63-ו 62ים מספר אישור פרוטוקול –סעיף א 

 62. הערות לפרוטוקול 63-ו 62אישור פרוטוקולים מספר אישור פרוטוקול.  ו ניסימוב: 'ג

סעיף בחינת דיווח מסלולי הסל לתלמידי החינוך  16על ידי מר לונדון בעמוד 

ראש העיר בצורה הסעות חב"ד צריך לדון על ידי המיוחד. במקום אמר כי 

מסודרת. צריך להיות כתוב אני תוהה האם התשלום עבור הסעות צריך 

בסעיף הצעות לסדר,  63הרזרבה של ראש העיר. בפרוטוקול להיות מתקציב 

הצעה לסדר בנושא צילום ישיבות המועצה, חלה טעות ברישום בנושא 

ההצבעה. יתוקן כלהלן, מחליטים כי צילום ישיבות המועצה על ידי הנוכחים 

ייעשה באופן מסודר תוך שמירת .. שייקבעו. הצילום ייעשה בעמדה ממוסדת 

. איה פרישקולניק, עופרה בל, 5, נגד 11בעד  ד למרכז הישיבה.... מבעוד מוע

במסגרת .. לבקשתו  3אלעד צדיקוב, ברדה אבי. .. מר פדלון ומר וייס. בסעיף 

של מר קוממי, יוספו דבריו כלהלן. אני מקבל את החלטת ראש העיר להוציא 

אני  אותי לאופוזיציה. אני  מודה לך. להלן דברי ראש העיר מר משה פדלון,

אמרתי שברוך בואך לאופוזיציה. .. התחילה ..., אתה מנגח אותי שלושה 

 חודשים. עד כאן. 

 או קיי. משה פדלון:

 הפרוטוקולים מאושרים?  רינת זאבי: 

 מי בעד אישור הפרוטוקול? פה אחד.  משה פדלון:

 תודה רבה.  עדכון ראש העיר. ו ניסימוב: 'ג
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 עדכון רה"ע –סעיף ב 

בשעה זו בית ספר תיכון חדש שלנו מקבל את פרס החינוך  -תיכון חדש  משה פדלון:

הארצי מטעם ארגון המורים. הפרס על הפעלת תוכניות ייחודיות בנושא 

יוזמות חינוכיות כתרומה לקהילה. כאן אני רוצה לברך את סגנית ראש העיר 

 לחינוך, את המנכ"ל, את ראש אגף החינוך וכל הצוות שלו, את המנהלת ואת

בשבוע שעבר סיירו עובדי  –כל הצוות החינוכי. יישר כוח. סיור בירושלים 

 50העירייה במשך יומיים בעיר ירושלים, בירה של מדינת ישראל. במסגרת 

, שנה לאיחוד ירושלים. סיור שהשיג את מטרתו. היינו בגבעת התחמושת

"ל במוזיאונים השונים. זה המקום באמת להודות למי שהוביל וטרח, למנכ

העירייה ולכל העושים במלאכה. זה השיג את המטרה. קיבלנו תשובות 

מצוינות. חברי המועצה מוזמנים לכנס רשויות החוף ארצי. אני גם משמש 

. 2018בינואר  29-כיושב ראש שלו. הכנס ייערך בבית חיל האוויר ביום שני ה

כה יהיו שם הרצאות מקצועיות, יהיו פנלים. כל מי שמעוניין יפנה ללש

העיר הרצליה אירחה אתמול  –ואנחנו נעביר לו את כל הפרטים. ארגון קשר 

את ארגון קשר, מנהיגות הורים ארצית לצרכים מיוחדים. הגיעו לכנס הורים 

מכל הארץ, כולל מהמגזר הערבי והדרוזי ואנו כרשות מקומית נמשיך לתמוך 

עד כאן,  בעשייה למען המשפחות, הילדים והבוגרים עם צרכים מיוחדים.

 תודה. 

 עדכון המנכ"ל בבקשה. ו ניסימוב: 'ג

 

 עדכון מנכ"ל –סעיף ג 

יהודה בן עזרא:  העירייה מלווה את  תהליך שיתוף הציבור, מתכננים את הרצליה ביחד. 

-יצאנו לקמפיין הסברה של שיתוף הציבור. המפגש הראשון התקיים ב

ה הגדולה לפני . המפגש השני מתקיים הערב בהיכל בעיר. הסופ1.1.18

כשבועיים, הרצליה זכתה לסיקור תקשורתי ויחסי ציבור חיוביים בזכות 

הטיפול האמיץ והדחוף של עובדי העירייה במקרי חילוץ קווים וכמובן מניעת 
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נערכו יחסי ציבור לכנס של הוועדה לזכויות הילד תחת הכותרת הצפות. 

ר לתערוכת הילדים השקופים שנערך בסוף החודש הקודם. יחסי ציבו

הצילומים ברחוב סוקולוב של המרכז לפיתוח עירוני, קמפיין פרסומי 

לנרשמים לגן בלי בלגן. קמפיין פרסום לעידוד ההרשמה באמצעות 

האינטרנט לגני ילדים. במהלך פברואר נקיים טקסי הנצחה לציפי נל זיכרונה 

 –ף תב"ל לברכה, מנהלת תיכון היובל, ולסמל אייל יצחקי זיכרונו לברכה. אג

מחודש ספטמבר אגף התב"ל על כל יחידותיו נערכו לטיפול בניקוזים וניקיון 

תעלות הניקוז לפני בוא הסופה בכל הנקודות הבעייתיות. הצבנו כוננים 

גם ההצפה הגדולה לטפל בהצפות. הסערה חלפה ללא נזקים משמעותיים. 

תחום שהייתה בצומת הסירה שעובדי העירייה הצילו אנשים, זה לא ב

האחריות של העירייה, זה לא באחריות העירייה ובכל זאת עובדי עירייה 

הגיעו וטיפלו בקטסטרופה שהייתה שם. זאת אומרת סך הכול הכללי בתוך 

העיר, למי שזוכר לפני שלוש או ארבע שנים, שכונות שלמות היו מוצפות 

ו סביב והשנה זה לא היה. זה המקום להודות לכל הכוננים של העירייה שעבד

שעות והיו בשטח. האגף סיים פרויקט של התקנת מנגנונים  48השעות, כמעט 

בכל בתי הספר,  טביעת אצבעות, מנגנון שמונע בעת טריקת דלתות למניעת

בכל כיתה יש מנגנון שמונע והיו דברים מעולם. בשלב הזה נתקין את המנגנון 

יקורת מאבטחים המחלקה, האגף מטפל בב –גם בגני הילדים. אגף הביטחון 

בכל מוסדות החינוך. תשומת לב מיוחדת נדרשת להיערכות לאבטחת 

אדלאידע. בתחום האכיפה הגברנו את האכיפה במרחב הציבורי ודו"חות 

פיקוח בנושא מפגעי ניקיון ומפגעים ברחוב. יש מצבים שעובדי העירייה 

 מנקים את הרחובות, אוספים את הזבל, אוספים את האשפה, אוספים את

הכול ושעה אחרי זה מהמוקד מצלצלים ואומרים לי יש פה אשפה ויש פה 

זבל, זה כשתושבים מוציאים אשפה אחרי שיודעים מתי אפשר  להוציא ולכן 

החלטנו לעשות אכיפה מתוגברת על מנת שנוכל לשמור על עיר נקייה. זה לא 

 דבר שמתקבל על ידי חלק גדול מהתושבים, מי  שמקבל את הקנס לא נהנה

בלשון המעטה, אבל בכל המרחב הציבורי ובכל הבתים האחרים רוצים 
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היחידה מתמקדת בפעילות  –שהעיר תהייה נקייה. בתחום השיטור העירוני 

יזומה למניעת השלכות פסולת בנייה ומניעת אירועי ונדליזם במתקני 

העירוניים ובגנים הציבוריים. בחודש האחרון יחידת  השיטור העירוני הגיעה 

חברי המועצה, שונה למספר אירועי שריפות ונתנה סיוע לתושבי העיר. רא

, העלינו אתר GIS-מערכת ה –אני  מפריע לכם? אגף תקשוב מערכות מידע 

חדש ורסטילי לתושבים, שאפשר להיכנס אליו בכל הדפדפנים. העלינו לאתר 

. אני לא 2017-ותלת מימד ל 2017-מפת תצלום אוויר, תצ"א, מעודכנת ל

הכנסנו שב שיש הרבה עיריות שיש להן את מה שיש לעיריית הרצליה. חו

מערכת שמאפשרת לתושבים להזמין שירותים כגון הקצאת חדרים במרכזים 

שונים, במרכז הצעירים ופעילויות של איכות הסביבה ומינהלת סוקולוב, 

שילבנו מערכות  –כולל תשלום והכול באמצעות האינטרנט. בניין העירייה 

ות להזמנת חדרי דיונים בקומות השונות. פורטל קהילות לומדות   ממוכנ

בשיתוף אגף החינוך, התקבל אישור ... למשרד, והפורט נמצא באוויר  365

בבדיקות אחרונות לקראת הפצה. מהפכה גדולה מאוד בתחום החינוך. אגף 

על ידי עבודה יסודית שהאגף עשה, הצליחו להשיג תקציב מכובד  –הרווחה 

 –בתחום הגיל השלישי אלף שקל עבור האוכלוסיות החלשות.  700וד של ע

 שיתוף פעולה עם מלון אמריקה?

 פבליקה. משה פדלון:

פבליקה, שהציע לארח תושבים קשישים בודדים לארוחת בוקר, הרצאה  יהודה בן עזרא: 

וסדנה ומתנה אישית כולל הסעה והחזרה מבית התושב. הדבר חברתי נכון 

ארוחות חג מבושלות בידי  –קשישים שבעיר. פרויקט דינה'לה וחשוב למען ה

מתנדבים מסופקים ויסופקו לבתי התושבים המוכרים לאגף הרווחה על רקע 

בדידות, זקנה או נכות. נפתחה קבוצת גברים לניהול כעסים במרכז לשלום 

המשפחה. אם יש כמה חברי מועצה כעסנים, יכולים גם לבוא לסדנה, זה 

 מעניין. יכול להיות 

 עובדי עירייה. משה פדלון:

 עובדי עירייה. המנכ"ל לא צריך כי הוא אף פעם לא כועס. יהודה בן עזרא: 
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 זה בטוח. משה פדלון:

בתחום .., הסתיימו עבודות שיפוץ במרכז ה.. במבנה של השירות  יהודה בן עזרא: 

 .13-18הפסיכולוגי הישן ברחוב ויצמן והמקוים משמש מרכז לנערים בגילאי 

 בית חם.  טובה רפאל: 

אחוז   80שמנוהל על ידי העמותה לתפקיד חינוך. הכול תחת מכרז מסודר.  יהודה בן עזרא: 

בערב הוקרה חגיגי  –מינהל נשים מעלות השיפוץ התקבל מתורם חיצוני. 

בינואר בהיכל אומנויות הבמה, בהשתתפות נציגות ויצ"ו מכל  7-שהתקיים ב

צליה זכה במקום הראשון בציון לשבח על היותו הסניף הארץ. סניף ויצ"ו הר

הפעיל והמוצלח בארץ, שכמובן כל הפעילויות אגף הרווחה ומינהל נשים 

נערך לרה ארגון. העיר שלנו  –ה "עובדים בשיתוף פעולה איתם. אגף שאיפ

הולכת וגדלה מיום ליום ויש מצבים מיוחדים באזורים נרחבים ומנהלי 

להגיע לאזור. רובע ב' למשל הוא רובע גדול מאוד אזורים לא מספיקים 

וחילקנו את זה לשני אזורים ובמכרז פנימי בחרנו. אני שמח לציין בסיפוק 

שתי עובדות, נשים עובדות עירייה מצוינות שזכו במכרז. אנחנו סומכים 

עליהן שתעשנה, תמשכנה לעשות עבודה טובה אבל דווקא בתחום הזה 

שילוט ריהוט לרחוב עומד להתפרסם בימים אלה מכרז תעשנה עבודה יפה. 

ועל הפרק מכרז נוסף של .., כל הנושא של הפרסום, מודעות וכיוצא בזה, עבר 

כאמור נפתח הליך שיתוף  –ה בעיר. אגף הנדסה "לאחריות של אגף שאיפ

ציבור, שהאגף מבעוד מועד מכין את כל החומרים וכל מה שצריך. אגף 

לנכי צה"ל כל אומנויות הבמה, ערב הוקרה בינואר בהי 17-ב –תנו"ס 

ופעולות איבה. אירוע שמופק על ידי אגף תנו"ס יחד עם העמותות השונות. 

האגף נערך לאירועי טו' בשבט בקהילות ומתנ"סים ושיא הפעילות ושיא ימי 

שנה לישראל.  70שהנושא הוא  2018ההכנה, עכשיו זה בנושא של עדלאידע 

 תודה רבה. 

 

 אילתות ותשובותש –סעיף ד 

מר יניב פישר, בנושא שילוט בלוחות המודעות  1הצעות לסדר. הצעה מספר  ו ניסימוב: 'ג
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 בהרצליה. 

 הוא לא  נמצא. טובה רפאל: 

 הוא איננו.  ו ניסימוב: 'ג

 הוא איננו, הוא ביקש שאני אנהל את העניין. איריס אתגר: 

 זה אפשרי?  טובה רפאל: 

 עצת המשפטית? מה אומרת היו משה פדלון:

 אני בודקת.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 ... מכיר את הסעיף בעל פה. משה פדלון:

 הוא יכול.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 השתמשנו בו רק אם ידענו על זה מראש אגב, אבל לא משנה. דובר:

 כן.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 העניין?  אולי מה שאני אגיד ברשות חברי המועצה ייתר את יהודה בן עזרא: 

 לא, אני חושבת שאם הוא לא פה אז הוא לא פה. אין מה לדון.  עופרה בל:

 יש אפשרות, יש אפשרות להעביר, אני רק רוצה לראות את התנאים. ד ענת קרן בהרב: "עו

 עד שענת בודקת נעבור,  יהודה בן עזרא: 

 )מדברים יחד(

 

 הצגת פעילות –עמותת לב אוהב  –סעיף ה 

שותכם, אני ביקשתי להביא לכאן את נציג עמותת לב אוהב שפועלת בר משה פדלון:

בשכונת יד התשעה למען ילדים ונוער, ואני מבקש מהגברת החמודה להציג 

 לנו. נמצאת פה גם זוהר מנהלת המתנ"ס, נמצא פה,

 כן, אפשרי. הוא יכול.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 אורלי וולף, יהודה בן עזרא: 

 לף נמצאת פה. אז בבקשה. אורלי וו משה פדלון:

 ערב טוב לכולם. תודה רבה רבה שהזמנתם אותנו. טל לירן:

 יש לי בקשה. תתקרבי אלינו. את  יכולה לשבת פה. משה פדלון:

 שבי פה, שבי פה.  יהודה בן עזרא: 



 ד.נ.  00556
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

9 

 

 את יכולה לשבת כאן.  משה פדלון:

 את יכולה לשבת. שבי פה.  רינת זאבי: 

 ך.ותציגי את עצמ משה פדלון:

 )מדברים יחד(

 בבקשה, תציגי את עצמך. משה פדלון:

ערב טוב לכולם. נעים מאוד, אני טל, אני מנכ"ל של עמותת לב אוהב. אנחנו  טל לירן:

פועלים איתכם בשיתוף פעולה למעלה משנתיים. לפני כשנתיים פנו חברי ועד 

 המנהל של העמותה, אני תיכף אספר לכם מי אנחנו, פנו למשה מתוך רצון

לפתח שיתוף פעולה באחת השכונות בעיר, למען  ילדי השכונה. השכונה 

שנבחרה היא שכונת יד התשעה שביב ואני אספר לכם כאן תיכף מה אנחנו 

עושים בשנתיים האחרונות, אז בבקשה. אז מי אנחנו לב אוהב? נוסדה לפני 

שנה בקבוצת אנשי עסקים. הם אומנם דור שני לאנשי עסקים,  20כמעט 

, רובם גרים בהרצליה, סתם ככה באנקדוטה, בצד השני של העיר, של אגב

כביש החוף. במשך הרבה מאוד שנים העמותה פעלה באופן, בעצם אספו כסף 

וחילקו אותו לילדים, בעיקר לילדים עם צרכים מיוחדים. רכשו משקפיים, 

, נוספו כיסאות גלגלים, נתנו כסף לניתוחים. במשך הזמן העמותה התרחבה

ד שותפים ועוד חברים והתחילו לפעול בצורה לאט לאט יותר מסודרת עו

ומוסדרת והקימו כיתות מוזיקה וכיתות מחשבים ולפני כמה שנים העמותה 

החליטה לפעול בצורה יותר אסטרטגית בשביל להגיע לאינפקט יותר גדול, 

ובאמת להגיע, להשתמש בכוח הגדול שלהם והקשרים ובעצם המציאו 

רחיבו פרויקט שנקרא תוכנית מאה לבבות, שהיא בעצם שיקום פרויקט או ה

שכונות הדור הבא. זאת אומרת זה מדבר על איך ביחד עם תושבים ועם 

רשות מקומית מעצימים את השכונה למען ילדי השכונה, ופועל רק עבור 

הרעיון בעצם ילדים, זאת אומרת רק עבור העצמה של ילדים וחיזוק ילדים. 

רים, המגזר השלישי, מגזר עסקי יחד עם מגזר התושבים, איך שלושת המגז

המגזר הציבורי, ביחד עם התושבים בעצם בונים איזושהי תוכנית משותפת 

לאורך זמן, מוציאים שותף מקומי, זה בדרך כלל מתנ"ס, ובונים תוכנית 
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רבת שלבים שכוללת עבודה מהפרט אל הכלל, זאת אומרת מעבודה עם 

של פיתוח קהילה והכשרת פעילים ומנהיגים. כך גם  עבודה רחבהילדים ועד 

בשכונת יד התשעה. זה הפרישה שאנחנו נמצאים היום. יש לנו עוד פרויקטים 

אבל זה הפרישה שלנו היום שאתם רואים. אז מי השותפים פה לפרויקט? 

 UBS-קודם כל כמובן זה הרשות המקומית, זה עיריית הרצליה, המתנ"ס ו

חנו עושים? יש לנו חזון משותף לרשות. הרשות, בכל הם התורם. אז מה אנ

מקום בעצם נעשה איזשהו מיפוי שבודק את הצרכים הייחודיים של ילדי 

השכונה. בכל שכונה יש איזשהו מבנה כללי אבל גם צרכים שהם ייחודיים 

לשכונה ובמקרה של יד התשעה, בהתאם לבקשה של התושבים ושל הרשות 

גיל הרך ובעצם מרבית הפעולות שאנחנו המקומית, נבחר התמקדות ב

עושים, נועדו להעצים ולחזק את ילדי השכונה בגיל הרך. אז הדבר הראשון 

שאתם שאנחנו עושים זה בעצם זה להעלות מודעות, זאת אומרת שגם אתם 

יושבים וחושבים על דברים אחרים, תראו ככה מאחורה איפה נמצאים ילדי 

צים אותם ולחבר אותם, איך לגרום לכל השכונה בגיל הרך ואיך אפשר להע

הגורמים החינוכיים והאחרים שנמצא בתוך השכונה לפעול ביחד בראיה של 

, איך רואים את הילד כשהוא קם בבוקר ועד הרגע שהוא הולך לישון. 360

ובצד השני בעצם איך מחזקים את הקהילה כדי שהיא תפעל בצורה יותר 

עם כל הגורמים בשכונה. הפרויקט מיטבית עבור הילדים של עצמם, יחד 

הזה הוא פרויקט שכולל המון המון המון גורמים. אז זאת גם הזדמנות 

חשובה להגיד תודה, בראש ובראשונה, אם תרשו לי, אני פחדתי לפספס, אז 

בשוטף,  כתבתי לעצמי, בראש ובראשנה מונה רפרנט שמולו אנחנו עובדים

יתה אנחנו בונים את התוכנית, שיחד אהיא נמצאת כאן, מהתנו"ס אורלי, 

מדגישים לאיפה להשקיע את הכסף, מה להקים, מה ליזום, מה לפתח, מה 

להעצים שקיים ורק דרוש עוד כסף, עוד השקעה, עוד חיבור. אנחנו עובדים 

בשיתוף פעולה משמעותי ומאוד מאוד מאוד חשוב יחד עם המתנ"ס, למעשה 

בת במתנ"ס. אנחנו זוכרים שם לנהל את הפרויקט מטעם לב אוהב, היא יוש

לשיתוף פעולה מדהים עם כל הצוות ובראשותה של מנהל המתנ"ס זוהר שם 
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נמצאת כאן. אנחנו עובדים עם נוער וקהילה, עם המחלקה להתנדבות, עם 

המחלקה לגיל הרך, עם נאווה שמאוד מאוד עוזרת לנו ולמלווה את 

, נמצא פה .. ועם הפרויקט, עם הספריות העירוניות, עם האגף הרווחה

המרכזים הקהילתיים. הכול בעצם בשביל לראות את ילדי השכונה, בדגש 

כאמור של הגיל הרך, ואנחנו בונים גם הרבה מאוד פרויקטים קטנים, אבל 

הרבה מאוד בעצם משתמשים ורואים את מה שקיים ואיך אנחנו יכולים 

גדול. עשרות להרכיב את זה ולהעצים את זה. זה פרויקט כבר מאוד מאוד 

ומאות של משפחות מתושבי השכונה משתתפים, לוקחים חלק בפרויקט, מי 

ברמה לפעמים כמעט יום יומית, דברים שאנחנו עושים עם הגננות, 

מסנכרנים אותם, זאת אומרת לפעול ביחד. למשל כשהגננות בגן יידעו איזה 

ים בגן סיפורים, שעת סיפור מספרת ליאת למשל ואיך הם מעודדים את הילד

להקריא את הסיפורים שהולכים להיות בשעת סיפור, אז לפעמים אפילו 

אני גם רוצה, מאוד מאוד שמחה להציג לכם את מאיה דברים ברמה הזאת. 

שמנהלת את הפרויקט ותספר לכם קצת על הדברים שקורים היום. זה רק 

 החודש. זה כל הדברים שאנחנו עושים אפילו בחודש האחרון. 

 "ל הוא עדיין ליאור גולדשטיין? המנכ דובר:

 לא, אני המנכ"ל.  טל לירן:

 בבקשה.  משה פדלון:

 אז אני מאיה.  מאיה קוויילר: 

 יש מנכ"לית, זה מצליח יותר. יהודה בן עזרא: 

 יש זהות נשית פה רבה.  טל לירן:

ני אאני  מאיה. אני מנהלת פרויקט יד התשעה. אני באמת יושבת במתנ"ס.  מאיה קוויילר: 

מאוד מתרגשת להיות כאן, זה מעמד מאוד רגש. זה באמת היקף הפעילות 

של ינואר, יהיה לנו ינואר חם,  כי באמת מאוד חורפי ובעצם עלה צורך מאוד 

מאוד חזק מתוך הקהילה שאנחנו נרחיב את הפעילות ובאמת תהייה פעילות 

פי שוקקת ולטובת משפחות לגיל הרך בשכונה, ובאמת יש פה המון שיתו

פעולה שונים ומגוונים שבאמת אפשרו להביא לפועל את החודש, חודש מלא 
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בפעילות. אנחנו, אני קצת רוצה ככה לתת טעימה קצרה מהדברים שאנחנו 

עושים, אז אנחנו שותפים באירועים קהילתיים שונים ומגוונים ומתקנים 

ה במתנ"ס. הרבה מהפעילויות שלנו הן בעצם מיועדות להורים ולילדים. ז

מאוד מאוד, זה אספקט מאוד מאוד חשוב בפעילות שלנו. מתנועה וקצב 

אז ממש אחת ותכנים רבים ומגוונים. זאת פעילות ספציפית של תנועה וקצב. 

המטרות היא באמת העשרה, העשרה תכנית. אם לנסות ליצור שיתופי פעולה 

ביחד עם הגנים. יש לנו משחקייה קהילתית שמתקיימת פעם בשבוע. היא 

בעצם מתקיימת בשותפות מלאה עם ההורים. יש לנו קבוצה מאוד פעילה של 

אימהות והורים בעצם שנמצאים גם בפורום היגוי של המשחקייה. אנחנו 

מובילים את התכנים במשותף. יש סדנאות, יש פעילויות ייעודיות סביב לוח 

השנה. יש לנו פעילויות יותר מעמיקות. אנחנו מפעילים תוכנית שממש 

כנסת לבתים ומלווה בעצם משפחות עם ילדים לגיל הרך בסדר גודל שהוא נ

היו לנו פרויקטים של שיפוץ חזות ונראות בשכונה. הרבה יותר מעמיק. 

שיפצנו שתי מועדוניות בשיתוף עם אגף הרווחה. אנחנו בעצם מפתחים 

ומשתפים פרויקטים עם כל מיני אגפים, בין היתר רווחה, שיפוץ של חזות 

סה הרחבה בתוך המתנ"ס שממנו נהנים. זה פרויקט מאוד מאוד מרגש הכני

זה במתנ"ס, בתוך  שבעצם להקים איזשהו בית, הבית לטף ביד התשעה. 

 מתנ"ס יש התשעה. 

 הוא נחנך בימים אלה. טל לירן:

 אתם תהיו מוזמנים. אנחנו בעצם  רוצים לעשות איזושהי השקה.  מאיה קוויילר: 

 חה.ביום המשפ טל לירן:

ביום המשפחה ואתם כולם מוזמנים אליה והמטרה באמת שיהיה איזשהו  מאיה קוויילר: 

 . 6מקום שבו אנחנו מאגמים פעילות מגיל אפס עד גיל 

 יש לכם רישום של כל המשפחות, של כל המשתתפים? משה פדלון:

מרגשת  אנחנו מתחילים, אני חייבת להגיד שזה מאוד מרגש, זו סיטואציה  מאיה קוויילר: 

אנחנו גם ממש ניסינו לפתח כל מיני כי בכל השבוע מגיעות משפחות חדשות. 

פרויקטים שמרחיבים את הקהל בתוך השכונה שיכול ליהנות מהפעילויות 
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השונות שמתרחשות. זה גם הרבה שיח עם התושבים. גם בינואר חם היו 

מתנ"ס. ממש, היו יוזמות שעזרו לנו בעצם להרים כל מיני אירועים בתוך ה

זה משהו מאוד מאוד מאוד מרגש. כמה מטרות שיש לנו לשנה הקרובה. 

אנחנו מעבר לחדר, אנחנו ממש רוצים להקים איזשהו מרכז שוקק חיים 

לטובת המשפחות, אותה אוכלוסייה, להגדיל את מספר צורכי השירותים, 

כפי שנשאלתי פה. אנחנו ממש רוצים גם לתת איזשהו דגש מעבר לחיזוק 

גם לנושא של אוריינות משפחתית. הורה וילד והחוסן הקהילתי,  הקשר

אנחנו מנסים לקדם שיתוף פעולה מאוד מאוד גדול עם סטימצקי שייחנך 

בעצם פה. יש לנו עוד פרויקטים שבעצם מיועדים למשפחות דו לשוניות, שזה 

גם מתכתב עם זה. לגבש איזשהו מודל הערכה או מדידה על בסיס נתונים 

ם אנחנו מחפשים שותפויות גם ב, בכל מקום, גם באגפים, גם, כל בן וגם בעצ

אדם שאנחנו יכולים לתעל ביחד לצורכי השכונה להמשך העשייה, אנחנו שם 

 עם כל הלב. זהו. אני רוצה להודות לכם. 

 )ברקע מחיאות כפיים(

ברשותכם, מותר להגיד גם אנשים טובים תורמים מכספם הפרטי. אני  משה פדלון:

אלף שקל, מעבר לעבודה השוטפת  150-שבת השנה תרמת למעלה מחו

אלף שקל במזומן ועל כך באמת  150-לדברים שניתנו כאן, הם שמו עוד כ

להודות על הפעילות המרגשת, המרשימה, הערכית ובשם חברי המועצה 

ובשמי אני רוצה להודות לכם, למנכ"לית, לרכזת, לזוהר, זוהר את יכולה 

נ"ס, לניסים, שמוליק שהוא אחראי על התרבות מטעם לקום, מנהלת המת

ועד השכונה. נמצאת כאן אורלי וולף שהיא גם תציג את הפרויקט שלה 

בעתיד. אורלי וולף, מעבר לנותנת החסות כאן מטעם העירייה, היא גם 

מנהלת מרכזי הלמידה. על זה אתם תשמעו הרצאה בנפרד. וכמובן לכל 

ניסים ושמוליק והתושבים הנהדרים ואנחנו  המחלקות ואגפי התנו"ס וכמובן

כרשות נמשיך למנף את השכונה שהיא שכונה שאנחנו אוהבים אותה, אז 

 תודה רבה לכם, יישר כוח. 

 תודה שהזמנתם אותנו. טל לירן:
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 תודה לכם. עלו והצליחו.  ירון עולמי: 

א שילוט אם זה לא נעשה בסדר, הצעה מספר אחת של יריב פישר בנוש ו ניסימוב: 'ג

 בלוחות המודעות בעיר הרצליה. 

 בבקשה איריס.  משה פדלון:

לוחות המודעות בעיר הרצליה הפכו לאחרונה להיות לוחות, אני מקריא  ו ניסימוב: 'ג

 בשבילך.

 מצוין. איריס אתגר: 

להיות לוחות מודעות פוליטיים. עיריית הרצליה מחליטה בזאת על ביטול  ו ניסימוב: 'ג

רים לעמותות בעיר. בנוסף לא יהיה ניתן למלא את לוחות הלוחות והפטו

 המודעות במגזר אחד בלבד. איריס.

 אין לי מה להוסיף על מה שרשום.  איריס אתגר: 

 בבקשה. משה פדלון:

 טוב, אני אבקש להתייחס לעניין הזה.  יהודה בן עזרא: 

 )מדברים יחד(

 מי שידבר ייצא. בבקשה.  משה פדלון:

ציין, בקיצורו אנחנו בהמשך לשאילתא של חבר המועצה יריב פישר, שהוא   יהודה בן עזרא:

של עניין, יש לוחות מודעות וכולם משלמים עבור הדבקה למעט פעילויות 

שקלים ל.., יש שני גופים  475של, פעילויות  של עיריית הרצליה. יש עלות, 

לא לפני  השנים האחרונות, לא אתמול, לא שלשום, לא לפני שנה, 15שבמשך 

השנים האחרונות, מי  15-שנתיים, לא שלוש, לא ארבע, לא חמש, במשך ה

שמכיר אותי אני מדבר בשקיפות גמורה, גוף אחד זה חב"ד והגוף השני זה 

הגרעין התורני שקיבלו פטור. כל השאר משלמים. לכן קיבלנו החלטת 

צה, ביניים, מחלקת שילוט קיבלה הנחיה שגובים מכולם. אם העירייה תר

זה יבוא לאישור ראש העיר וחברי המועצה ירצו לפטור גופים מסוימים, 

שנים האחרונות  15המועצה. בשלב הזה מה שהיה שני גופים, אני מציין שוב, 

קיבלו, ההנחיה היא אין יותר פטור. לגבי מי מדביק, מי מפרסם, אם הוא 

ולגוף  משלם אז הוא מפרסם. זה לא דמוקרטי להגיד לגוף הזה אל תפרסם
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הזה כן תפרסם. ככל שיש מקום בלוח המודעות ועומדים בכללים ומשלמים, 

 הכול בסדר. 

 אתה מדבר על לוחות מודעות עירוניים כמובן. ירון עולמי: 

 לוחות מודעות עירוניים. יהודה בן עזרא: 

 לא על מאור וכאלה. ירון עולמי: 

 לא, לא, לא.  יהודה בן עזרא: 

 לוחות.  40נו כאלה יש ל משה פדלון:

 אנחנו מדברים על לוחות מודעות. יהודה בן עזרא: 

 אנחנו מדברים על לוחות מודעות עירוניות, משה פדלון:

 שמנחסים את לוח המודעות לשים מה שהם רוצים. אבל יש כאלה  ליאת תימור: 

 זה כבר, ברשותכם, משה פדלון:

 פרטי שלו.  שהכולל מנחס לעצמו את לוח המודעות כלוח ליאת תימור: 

 איפה? איזה לוח מודעות? יהודה בן עזרא: 

 לוח מודעות שליד הנקודה.   ליאת תימור: 

 )מדברים יחד(

 ברשותכם, שנייה, יש בעיר, שנייה, אני רוצה להסביר, משה פדלון:

 )מדברים יחד(

 רק תנו לי להסביר. יש בעיר, יש בעיר,  משה פדלון:

 ין דיון. יש הסבר ואין דיון, נכון? אז בבקשה, יש הסבר וא טובה רפאל: 

אני רק מבקש, לא פותחים את זה לדיון. ניתן פה הסבר, שאלו שאלה. ניתנה  משה פדלון:

 תשובה. עוברים לנושא הבא.

 אני מערערת על ההחלטה. ליאת תימור: 

 מי בעד להסיר את זה מסדר היום?  משה פדלון:

 )מדברים יחד(

 א שאילתא.לא, זה הצעה לסדר, ל מאיה כץ:

 זה הצעה לסדר.  משה פדלון:

 )מדברים יחד(
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 עוד הפעם הצבעה. מי בעד להסיר את זה מסדר היום?  משה פדלון:

 כבר דנו בזה אז מה יש  להוריד את זה.  יונתן יעקובוביץ: 

 עכשיו לפרוטוקול. ו ניסימוב: 'ג

 או קיי, בבקשה. משה פדלון:

 לא, מי נגד? מי נמנע? ירון עולמי: 

 בהתייחסות להצעה לסדר.כבוד ראש העיר, ניתנה תשובה  תן יעקובוביץ: יונ

 בסדר. משה פדלון:

 ואז הוא מציע להסיר מסדר היום.  יונתן יעקובוביץ: 

 )מדברים יחד(

 הלוא אי אפשר להביך את ליאת, את, איך קוראים לך? יהודה בן עזרא: 

 איריס. משה פדלון:

 את איריס.  יהודה בן עזרא: 

 את אשמה. דלון:משה פ

אי אפשר להביך את איריס. במצב תקין אם יריב היה פה, הוא היה צריך  יהודה בן עזרא: 

 לקום ולהגיד התשובה שקיבלתי, אני מסיר את הצעתי מסדר היום.

 נכון. משה פדלון:

 היא לא יכולה בשמו להגיד ולכן צריך להצביע להוריד מסדר היום.  יהודה בן עזרא: 

 ז אני חוזר שוב. מי בעד להסיר את זה מסדר היום? א משה פדלון:

 תשים מודעה להסיר את זה.  ירון עולמי: 

 בבקשה. מי נגד? מי נמנע?  משה פדלון:

על ידי יריב פישר בנושא דיור מוגן ברחוב הרב קוק.  2הצעה לסדר מספר  ו ניסימוב: 'ג

וז בפינת אח 200לאחרונה אושר בוועדת התכנון והבנייה תוספת בנייה של 

 17הרחוב הרב קוק אהרונסון, בכניסה לגליל ים.  מדובר במגדל אחד בגובה 

קומות, מעל קומת מסחר. לא ייתכן שעיריית הרצליה מעדכנת את ועדות 

התכנון והבנייה כשהיא החלה בתהליך שיתוף הציבור ובשקט מאשרת 

יא פרויקט שכזה במרכז של העיר. ב' בשל כך מועצת העיר מחליטה, להקפ

את התוכנית עד לסיום הליך שיתוף הציבור והפניה חוזרת לוועדות התכנון 
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 והבנייה. 

 או קיי.  משה פדלון:

 איריס, משהו? ו ניסימוב: 'ג

להוסיף שהמבנים שגובלים לדיור )נתק בהקלטה( קוטג'ים אני על זה רוצה  איריס אתגר: 

רות שזה לדיור ובתים פרטיים. ולכן זה ככה מאוד צורם הבנייה לגובה, למ

כזה כשבאמת  location-מוגן שזה דבר שאנחנו צריכים בעיר, לכזה גובה ב

עוד אנחנו דנים כרגע בתוכנית המתאר. נכון שזה הובא לאישור הוועדה 

תקופה רבה לפני שתוכנית המתאר הפכה להיות עניין בעיר, אבל בהחלט יש 

חנו מדברים כשעל פה קושי של בניין כזה גבוה לצד קוטג'ים נמוכים כשאנ

סדר היום הציבורי, אפילו היום הנושא של שיתוף הציבור בתוכנית המתאר, 

 דבר שישפיע בצורה משמעותית על העיר. 

 רק שאלה, ירון עולמי: 

לא, לא, לא, סליחה, סליחה, סליחה, ירון, ירון, ירון אני מנהל את הדיון ואני  משה פדלון:

 צריך לתת לה תשובה. 

 אני שאלתי ברמה החוקית אם אנחנו  יכולים לנהל את הדיון כאן? ירון עולמי: 

 סליחה, אני פה,  משה פדלון:

 בבקשה. ירון עולמי: 

אסור למועצה להתערב בסמכות הוועדה בבקשה. אני נותן לה תשובה.  משה פדלון:

לתכנון ובנייה המקומית. לא בסמכות המועצה  לדון בשאילתא. שאילתא 

ות מועצת העירייה, לכן זה יורד מסדר היום. מי בעד נשאלת בנושאים בסמכ

 להוריד, להסיר את זה מסדר היום? 

 )מדברים יחד(

סליחה, אני מבקש, הוא אמר ראש עירייה תתבייש לך. אני מבקש שייצא  משה פדלון:

 החוצה. מי שאמר לי תתבייש לך, שייצא החוצה. 

 )מדברים יחד(

 אתה  משקר. תתבייש.  קהל: –דובר 

חברים, אני מבקש לעצור את הישיבה. תן לי לגבש עמדה בנושא הזה.  ה פדלון:מש
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חברים, הבחור שדיבר כך הוא בחור שהחליט להרוס פה את ישיבות המועצה 

ומה שהוא אמר כעת זה חמור ואני מבקש לקבל החלטה שהבחור הזה לא 

 ייכנס לכאן. מי בעד? מי בעד?

 אבל לא הפרעתי. קהל: –דובר 

 מי בעד?  זה לא ייתכן, לא יכול להיות. הוא יגיד לראש עירייה תתבייש לך.  משה פדלון:

 כן.  קהל: –דובר 

 זה לא דמוקרטי.  משה פדלון:

 )מדברים יחד(

אותה חבורה קיבלו החלטה להרוס את ישיבות המועצה. אנחנו נשמור על  משה פדלון:

 תרבות דיון פה. 

 )מדברים יחד(

ומר לכם חברים, מישהו מחברי המועצה .. אותם כאן. אני אשמור על אני א משה פדלון:

כבוד המועצה הזאת. טוב, אנחנו נמשיך, אני מתנצל. זה לא אמור להיות. זה 

לא מכובד וזה לא מכבד. אנחנו מכבדים את התושבים. אני מצפה 

 מהתושבים, 

 )מדברים יחד(

 מה שהם עשו זה לא דמוקרטי.  ליאת תימור: 

 כשזה קורה, צריך להוציא.  ל: טובה רפא

 מי שחורג, מוציאים אותו.  יונתן יעקובוביץ: 

 אבל זה פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם. דובר:

 פעם אחרי פעם תוציאו אותו.  ליאת תימור: 

 הוא לא אמור לקרוא לראש העיר ככה, גועל נפש.  דובר:

 בסדר. יונתן יעקובוביץ: 

 נכון.  ליאת תימור: 

 חד()מדברים י

 אני רואה שאתה נותן לגיטימציה להתנהגות מהסוג הזה.  משה פדלון:

אני לא נותן לגיטימציה למה שהוא אמר.  חס וחלילה. אף אחד לא צריך  יונתן יעקובוביץ: 



 ד.נ.  00556
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

19 

 

להתבטא שלא בהתאם לנוהל התרבותי ומה שצריך לכבד את כל אחד 

נו את זה בצורה מהיושבים בחדר הזה וזהו.  וכולנו נבחרי ציבור, אנחנו עשי

 ציבורית. זה שהוא מגדף אותנו ופוגע בנו, הוא באותו רגע לא פה, זה הכול.

 או קיי,  משה פדלון:

 אבל זה לא עונש, איך אומרים, מאסר עולם.  יונתן יעקובוביץ: 

 לצאת מכמה ישיבות. בכנסת  נותנים לפעמים עונש  צבי וייס: 

 למי? יונתן יעקובוביץ: 

 שמשתגע. למי  צבי וייס: 

 לחברי הכנסת. יונתן יעקובוביץ: 

 )מדברים יחד(

 טוב, בואו נמשיך. אני  לא אתן שיפגעו בחברי מועצה. משה פדלון:

 מאה אחוז.  ליאת תימור: 

 חברים, ההצעה של ראש העיר להסיר את הבקשה. מי בעד? מי נגד?  ו ניסימוב: 'ג

 אני נמנע. יוסף קוממי: 

 מי נגד? ו ניסימוב: 'ג

 אני נמנע.  סף קוממי: יו

 אתה נמנע.  משה פדלון:

 נמנע.  2גם אתה נמנע.  ו ניסימוב: 'ג

 או קיי. משה פדלון:

 תודה רבה.  ו ניסימוב: 'ג

 בבקשה, בואו תמשיכו לנושאים הבאים. משה פדלון:

 

 תב"רים –סעיף ו 

 מימון תב"ר,תב"רים.  ו ניסימוב: 'ג

 אין שאילתות? ירון עולמי: 

 לא. שינוי מימון תב"ר מספר,  ב: ו ניסימו'ג

 )מדברים יחד(
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, שדרוג האצטדיון וחדרי הצפייה, חברה 1025שינוי מימון תב"ר מספר  ו ניסימוב: 'ג

מקרן ₪  165,200לפיתוח הרצליה בע"מ. בקשה לאשר שינוי פה בסכום 

 עודפי תקציב רגיל, השתתפות המועצה להסדר ההימורים הטוטו. מי בעד?

 י בעד חברים? פה אחד.מ משה פדלון:

, .. מוסדות חינוך של אגף 1402פה אחד, תודה רבה. שינוי מימון תב"ר מספר  ו ניסימוב: 'ג

מקרן עודפי תקציב רגיל ₪  71,897תב"ל, הבקשה לאשר שינוי מימון בסכום 

והשתתפות משרד החינוך. מי בעד? פה אחד. תודה רבה. שינוי מימון תב"ר 

אלף שקל  30חינוך של אגף תב"ל, מימון בסכום של , .. מוסדות 1482מספר 

מקרן עודפי תקציב רגיל, השתתפות משרד החינוך. מי בעד? פה אחד. תודה 

פינוי בינוי צומת כדורי, אגף ההנדסה.  1693רבה. תוספת לשינוי מימון תב"ר 

ועדכון  2015אלף שקלים משנת  95הבקשה לאשר תוספת ביצוע בסכום 

ואילך,  2019, הקדמה משנת 1,873,003-בסכום של כ 2018 מסגרת תקציב

מימון קרן עבודות פיתוח, בהשתתפות משרד הבינוי והשיכון. מי בעד? פה 

 אחד. תודה רבה.

 

 2017, שנת 3דו"ח כספי רבעוני של משרד הפנים לתקופה רבעון  –סעיף ז 

. הדו"ח 2017לשנת  3דו"ח כספי רבעוני של משרד הפנים לתקופה רבעון  ו ניסימוב: 'ג

 מוקדם.  הועבר לידיכם

 הערות? מאיה כץ:

 אין, תודה. ו ניסימוב: 'ג

 

 הארכת תקופת כהונה חבר ועדת ערר –סעיף ח 

הארכת תקופת כהונה חבר ועדת ערר. המועצה מתבקשת לאשר הארכת  משה פדלון:

תקופת כהונתם של חברי ועדת ערר, עורך דין יוסף בן ארויה ומר מיכאל 

 מך אצלכם. מי בעד? בירן. המס

 אני יכול לדבר לפני כן בנושא הזה? יוסף קוממי: 

 כן, בבקשה. משה פדלון:
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אני חוזר ואומר, עורך דין יוסף בן ארויה הוא חתם על הסכם קואליציוני של  יוסף קוממי: 

סיעת לב שהוא היה, שהוא לא בסיעה בכלל. אני חושב שעורך דין שאמון על 

ל לבוא ולחתום במקום חבר סיעה ולקבל תמורת זה הסדר ועל החוק, לא יכו

אני מבקש ואני מדבר גם לכאורה תפקיד שהוא בשכר מעיריית הרצליה. 

ואני חושב שזה לא תקין, זה לא ראוי שאחד שבא וחתם לחברי מועצת העיר, 

במקום חבר סיעה לחתום על הסכם סיעה, ושאנחנו ניתן גיבוי לזה ונמנה 

יית הרצליה. זה מה שיש לי להגיד ועכשיו לפי אותו לתפקיד בשכר בעיר

 מצפונכם. 

בן ארויה, עורך דין בן ארויה הוא מינוי מקצועי משפטי. אין שום קשר  משה פדלון:

למפלגה, לסיעה ואם בן ארויה עשה איזושהי עבירה פלילית, נא לגשת 

 למשטרה.

 אמרתי פלילית. זה עבירה, זה עבירה אתית, סליחה משה. אני, אני לא יוסף קוממי: 

 אני חוזר ואומר, משה פדלון:

 אני דיברתי על עבירה אתית. יוסף קוממי: 

שנים בתפקיד ואני  יכול לפסול אותו אלא  4אני בא ואומר, בן ארויה מכהן  משה פדלון:

 אם כן הוא ביצע עבירה פלילית או שהוא נכנס לבית סוהר. 

בד אותי גם כן. האם הוא חתם איתך על אבל זה, משה, אני מכבד אותך, תכ יוסף קוממי: 

 הסכם קואליציוני של סיעת לב? הנה זה הסיעה, חתימת ידו.

 בסדר. משה פדלון:

בחתימת ידו של צורי, שהם לא חברי סיעה, האם יכול להיות דבר כזה שבני  יוסף קוממי: 

 אדם יחתמו על הסכם קואליציוני,

 .שלכם אם מטעם המפלגה משה פדלון:

 מה זה .., הוא צריך להתגייר?  : יוסף קוממי

 אני אומר עוד פעם,  משה פדלון:

 הוא נציג ציבור.  יוסף קוממי: 

 ההסכם הוא בין, ההסכם הוא עם ראש הסיעה. משה פדלון:

 לא, לא, סליחה משה,  יוסף קוממי: 
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 אם אתה חושב שהוא עשה עבירה פלילית, משה פדלון:

שיש עבירה  לית. משה, משה, אני לא אמרתיאני לא אמרתי עבירה פלי יוסף קוממי: 

פלילית. אני אמרתי דבר פשוט. עורך דין שבא חותם במקום שהוא לא אמור 

 לחתום והוא לא רשאי לחתום, אני לא, 

 שנים? 4למה נזכרת עכשיו אחרי  משה פדלון:

 כמה פעמים הצעתי. יוסף קוממי: 

 למה נזכרת עכשיו? משה פדלון:

 ההסכם הזה,סליחה,  יוסף קוממי: 

 שנים, אני לא יכול להשהות אותו על פי דין. 4בן ארויה מכהן  משה פדלון:

 בן ארויה גם היה ברשימה של הסיעה. יוסף קוממי: 

 או קיי. משה פדלון:

 אתה יודע שהוא היה גם ברשימה של הסיעה. יוסף קוממי: 

 מקצועי.אני אומר שוב, המינוי של בן ארויה הוא מינוי משפטי   משה פדלון:

 משה, אני מכבד אותך, אני מבקש, יוסף קוממי: 

 אולי נקבל חוות דעת. טובה רפאל: 

 אל תאלצו אותי, אל תאלצו אותי להמשיך בהליכים, זה מינוי לא כשר. יוסף קוממי: 

 או קיי. משה פדלון:

 אולי היועצת המשפטית תגיד לנו?  טובה רפאל: 

 אז מי שרוצה ואני מבקש,  יוסף קוממי: 

נעשה על שנים חבר ועדת הערר. המינוי שלו  4עורך דין בן ארויה כבר  ד ענת קרן בהרב: "עו

בסיס מקצועי. אין לי שום מידע ביחס וגם לא צריך להיות לי שום מידע 

ביחס למערכת היחסים והריבים בתוך סיעת לב. אני לא חושבת שזה גם 

כבדו חברי הסיעה עניינה של המועצה. אם יש שם איזושהי בעיה, אז שית

 ויבהירו בינם לבין עצמם. 

 סליחה, החתימה הזאת היא בין הסיעה לראש העיר. יוסף קוממי: 

 ושיבהירו, ד ענת קרן בהרב: "עו

 היא בין הסיעה לראש העיר. אל תתבלבלו.  יוסף קוממי: 
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גם ושיבהירו את מערכת היחסים בינם לבין עצמם. עצם העובדה, אני  ד ענת קרן בהרב: "עו

לא מבינה אם הוא היה חבר סיעה או לא היה חבר סיעה, כי לפני רגע נאמר 

 שהוא לא היה חבר סיעה,  כך שאין לי שום,

 אני אומר גם עכשיו שהוא לא חבר סיעה. יוסף קוממי: 

 רק שנייה, אין לי שום, אין לי שום מידע לגבי,  ד ענת קרן בהרב: "עו

 .אמרת שהוא היה ברשימה  ירון עולמי: 

 לגבי המצב העובדתי. ד ענת קרן בהרב: "עו

 אמרת שהוא היה חבר בישיבה עצמה.  ירון עולמי: 

 הוא היה ברשימה של הסיעה.  יוסף קוממי: 

 )מדברים יחד(

 לאור הדברים של היועצת המשפטית, משה פדלון:

 רק שנייה, היא רק מסבירה. טובה רפאל: 

 בסדר. יוסף קוממי: 

 מה היא אומרת.  תן לשמוע טובה רפאל: 

 עצם העובדה,  ד ענת קרן בהרב: "עו

שנים זה  4אולי זה יעזור לאנשים להבין מבחינה טכנית, כשהוא התמנה לפני   ירון עולמי: 

 עבר את אישור המדינה. כלומר מישהו בדק את זה.

 לא, זה לא, לא,  ד ענת קרן בהרב: "עו

 .למה? הביאו את השמות האלה, בוודאי ירון עולמי: 

נכון, חברי ועדת הערר מפורסמים אבל זה לא שיש איזושהי ועדת  ד ענת קרן בהרב: "עו

 מינויים שבודקת אותם.

 זה מאושר כמו כל דירקטור, זה גם מאושר, ירון עולמי: 

 לא, לא, לא,  ד ענת קרן בהרב: "עו

 לא? ירון עולמי: 

 לא, לא. ד ענת קרן בהרב: "עו

 די, זה לא נבדק על י טובה רפאל: 

לא, זה לא מאושר. עצם העובדה, עצם העובדה שהוא היה חבר  ד ענת קרן בהרב: "עו
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רשימה, לא מונע ממנו להיות חבר בוועדה, חבר בוועדת הערר. מעבר לזה, כל 

הקשור למערכת היחסים בתוך סיעת לב והיחסים הבין אישיים, אין לי שום 

 מידע על זה ואני לא יכולה לחוות הדעת. 

 אני מבקש להגיד. אני מבקש להגיד ענת.  ממי: יוסף קו

 לא, לא צריך. ד ענת קרן בהרב: "עו

אני לא טוען, סליחה, אני, זה לא שייך לסיעה. הסיעה, השאלה היא שלי היא  יוסף קוממי: 

פשוטה. האם עורך דין שבא וחתם במקום שאסור לו לחתום והוא לא רשאי 

ראה הגיוני ותקין שאותו ימנו לחתום עם הסיעה של ראש העיר, האם זה נ

 לתפקיד בשכר? זה מה שאני שואל. 

 )מדברים יחד(

 זה לא רלוונטי לכאן. משה פדלון:

 סליחה. יוסף קוממי: 

אני עובר מכאן להצבעה. מי בעד אישור המינוי? מי בעד אישור המינוי? מי  משה פדלון:

 שה. אושר.. אז בבק1 בעד אישור שני המינויים? יפה. מי נגד? מי נמנע.

 נגד קוממי, השאר בעד.  ו ניסימוב: 'ג

 

 אישור מתן תמיכות –סעיף ט 

הנושא הבא אישור מתן תמיכות. מצורף בזאת פרוטוקול מישיבת ועדת  ו ניסימוב: 'ג

 . 18לינואר  7התמיכות המקצועית מיום 

 רק רגע, אני, צבי וייס: 

 שנייה, תן לו לסיים. יהודה בן עזרא: 

 , אני, לא צבי וייס: 

 שנייה, יהודה בן עזרא: 

 ברגע שאומרים סעיף תמיכות, נתתי .. ועכשיו אני הולך לרופא.   צבי וייס: 

שנים היית פה ותמכת והצבעת בעד התמיכות  3שנים זה משחק שלך.  3 יוסף קוממי: 

 האלו.

 או קיי. משה פדלון:
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 פתאום אתה נהיית לי אדם כשר, אה?  יוסף קוממי: 

 טוב. משה פדלון:

 שנים לפני כן? למה לא יצאת כל הזמן?  3איפה היית  יוסף קוממי: 

 בואו, זה לא מכובד, לא מכבד.  משה פדלון:

לעשות משחק לקראת סוף לא מכובד. זה לא מכובד באמת מה שהוא יעשה.  יוסף קוממי: 

 הקדנציה. 

 )מדברים יחד(

 ועקנין, מה, רק אתה נשאר? ליאת תימור: 

 ועל  נפש. ג יוסף קוממי: 

 בטח. ועקנין:משה 

 חבל על הזמן.  יוסף קוממי: 

 אנחנו מביאים, אנחנו מבקשים להבהיר בפני המועצה משהו, משהו מאוד,  יהודה בן עזרא: 

 חברים, משה פדלון:

משהו שבכל שנה עושים, מביאים לאישור על מנת שהעמותות, חברות  יהודה בן עזרא: 

אחוז  25כדי שלא ייפגעו. לאשר מתן של שאמורים לקבלן בהרצליה תמיכות 

 בכפוף לכל הכללים שכתובים פה. אני מבקש,

 אבל האישור מגיע למועצה קונקרטית. יונתן יעקובוביץ: 

 בוודאי. יהודה בן עזרא: 

 מועצת העיר מקבלת.  ו ניסימוב: 'ג

 זה רק להסמיך אותם. מאיה כץ:

 אחוז כפוף, 25מסמיך, המועצה מסמיכה לתת רק  יהודה בן עזרא: 

 לדון. יונתן יעקובוביץ: 

 מה?  יהודה בן עזרא: 

 לדון.  יונתן יעקובוביץ: 

 לא, זה לא חוזר יותר למועצה. מסמיכים אותם, כך זה תמיד היה.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 לא. יהודה בן עזרא: 

 כל שנה היה. אנחנו מחלקים מקדמות יהונתן.  ד ענת קרן בהרב: "עו
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 )מדברים יחד(

 אנחנו מדברים בסך הכול על מתן,  ד ענת קרן בהרב: "עו

 אנחנו תמיד אישרנו.  טובה רפאל: 

 רק דקה. יהודה בן עזרא: 

 אחוז, 25-אף פעם  לא היה הטופס הזה. אישרנו את ה טובה רפאל: 

 אפשר? יהודה בן עזרא: 

 בלי הטופס הזה.  טובה רפאל: 

 טובה,  יהודה בן עזרא: 

 הסמכתם את הוועדה. : ד ענת קרן בהרב"עו

 טובה,  יהודה בן עזרא: 

 או קיי.  טובה רפאל: 

 את מפריעה לי. מה שאני מבקש לפני שמצביעים,  יהודה בן עזרא: 

 לא, יצאו כבר. ד ענת קרן בהרב: "עו

אני אומר לפני שמצביעים, אני צריך לומר את זה, הבטחתי לומר את זה,  יהודה בן עזרא: 

שיש לו ניגוד עניינים בקבלת ההחלטה הזאת, מתבקש  את זה, כל מי שחושב

 להודיע על כך ולצאת. בינתיים יצא וייס ויצא ברדה.

 אבל זו החלטה כללית. זו לא החלטה,  מאיה כץ:

 זו החלטה כללית. יהודה בן עזרא: 

 נכון. ד ענת קרן בהרב: "עו

 אז אם היא כללית, אפשר להישאר. מאיה כץ:

 ללית. כל מי שאמור  לקבל תמיכה, היא לא כ  טובה רפאל: 

 אבל מאיפה אנחנו יודעים מי אמור לקבל כרגע?  מאיה כץ:

 מי שיודע שהוא אמור לקבל, צריך לדעת. טובה רפאל: 

 לא במקרה הלך מי שהלך. ליאת תימור: 

 זהו, אז אמרנו,  יהודה בן עזרא: 

 מי שמקבל, יודע. טובה רפאל: 

 ם לפרוטוקול, שכל מי שחושב שיש לו ניגוד עניינים שייצא.אמרנו את זה ג יהודה בן עזרא: 
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 הוא יודע.  טובה רפאל: 

 ועכשיו להצבעה, מי בעד?  יהודה בן עזרא: 

 ערבות.רגע, יש לי שאלה. יש שם אחד הסעיפים  יונתן יעקובוביץ: 

 כן. יהודה בן עזרא: 

 נבדק פעם? הייתה פעם בעיה עם ערבות כזאת?  יונתן יעקובוביץ: 

 מה? איזה ערבות?  ד ענת קרן בהרב: "עו

 הייתה פעם ערבות,  יונתן יעקובוביץ: 

 לא, לא הייתה בעיה.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 צ'ק ביטחון. יהודה בן עזרא: 

 התפלאתי. פשוט לא מדובר על ערבות לכן  ד ענת קרן בהרב: "עו

 )מדברים יחד(

 הוא נותן ערבויות. יהודה בן עזרא: 

 הוא יכול לתת גם צ'ק ביטחון.  טובה רפאל: 

 אני לא מצליחה להבין.  מאיה כץ:

 בתמיכות ספורט אני נמנע.  דובר:

 נו, אבל הרי זה יחזור לפה, נכון? מאיה כץ:

לא, זה לא חוזר הנה. זו הסמכה של הוועדה המקצועית לחלק. בסופו  ד ענת קרן בהרב: "עו

 של דבר החלוקה היא נעשית באופן מקצועי. 

ענת, לצאת או לא לצאת? כי בספורט אני לא משתתפת ולא מצביעה אבל זה  כץ: מאיה

 כללי.

 זה כללי מאוד. יהודה בן עזרא: 

 את לא צריכה. את לא עמותה שמקבלת. טובה רפאל: 

 אני לא עמותה, אבל אני,  מאיה כץ:

 מי שיש לו ניגוד עניינים, אני המלצתי,  ד ענת קרן בהרב: "עו

 )מדברים יחד(

 בסדר. יה כץ:מא

 זה הכול. ד ענת קרן בהרב: "עו
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 מי בעד חברים?  משה פדלון:

 פה אחד. מאיה כץ:

 פה אחד.  משה פדלון:

 תודה רבה. ו ניסימוב: 'ג

כבר הזכרת את הנושא איך אגודות ספורט יקבלו לפי קהל וזה, אמרת לי אז  ירון עולמי: 

 בישיבה, 

 את הקריטריונים, יהודה בן עזרא: 

 פורסמו קריטריונים,  אל: טובה רפ

 למתן תמיכות, אישרנו פה במועצה.  יהודה בן עזרא: 

 כן. ירון עולמי: 

 הם פורסמו.  טובה רפאל: 

 אתה כבר בריא?   ליאת תימור: 

 ראיתי שמישהו יצא ואמר לי להיכנס. צבי וייס: 

 הוא קיבל תרופות.  טובה רפאל: 

 בבקשה.  משה פדלון:

 

 קבלת תרומות החלטת ועדת –סעיף י 

לידיעת המועצה תובא החלטת ועדת קבלת החלטת ועדת קבלת תרומות.  ו ניסימוב: 'ג

אלף שקלים לטובת אירוע הצדעה לנכי צה"ל  15תרומות בנושא .. בסך 

 ופעולות האיבה. 

קודם כל אני מברך על כל תרומה שמשיגים, אבל בפתיח של הסקירות  יונתן יעקובוביץ: 

 אחוז לטובת,  80שהי תרומה של נאמר שהייתה איזו

 לא, לבניית בית חם. טובה רפאל: 

 בית חם. יהודה בן עזרא: 

 לבניית בית חם.  יונתן יעקובוביץ: 

 זה עבר מועצה. טובה רפאל: 

 זה עבר מועצה? יונתן יעקובוביץ: 
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 זה עבר מועצה. הקימו את הוועדה הזאת,  טובה רפאל: 

 ד. אני בעד לקבל תרומות.לא, אני לא נג יונתן יעקובוביץ: 

 עבר. יהודה בן עזרא: 

 ועדת התרומות הקימו בזכות התרומה הזאת. טובה רפאל: 

 או קיי. יונתן יעקובוביץ: 

 לכבוד התרומה הזאת.  טובה רפאל: 

 יהודה, זה .. ירדנה ארזי? ירון עולמי: 

 כן.  יהודה בן עזרא: 

 מי בעד התרומה? משה פדלון:

 פה אחד, מה. יונתן יעקובוביץ: 

 פה אחד.  משה פדלון:

 פה אחד. ו ניסימוב: 'ג

 

 המלצות הוועדה לסיוע בדיור –סעיף יא 

לדצמבר  19-המלצות הוועדה לסיוע בדיור. מצורף פרוטוקול הוועדה מיום ה  ו ניסימוב: 'ג

 . מי בעד? פה אחד. תודה רבה.2017

 

ם סיעודיים לאנשים עם בקשה סיוע בבנייה חדשה של מרכזי יום טיפולי –סעיף יב 

 מוגבלויות

בקשה סיוע בבנייה חדשה של מרכזי יום טיפולים סיעודיים לאנשים עם    ו ניסימוב: 'ג

מוגבלויות. מצורף חוות דעת של אדריכלית העיר ומסמכים. זה נמצא 

 בתוספות אצלכם. זה רק מידע.

 לא, יש לי כמה שאלות.  יונתן יעקובוביץ: 

 בבקשה. משה פדלון:

 . 304קודם כל במסמך שהונח על  שולחננו, אין פה  נתן יעקובוביץ: יו

 ?304מה זה  טובה רפאל: 

 בעצם איזה מגרש זה?  יונתן יעקובוביץ: 
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 )מדברים יחד(

 על התשריט הזה. יונתן יעקובוביץ: 

 א'. 304חלק ממגרש  טובה רפאל: 

 קיבלתם דף נוסף.  רינת זאבי: 

 זה קיבלנו הערב.זה הנוסף.  יונתן יעקובוביץ: 

 הערב, רק שינוי קטן בזה.  רינת זאבי: 

 ,-ל 1,300-לא, קודם כל המטראז' גדל מ יונתן יעקובוביץ: 

 נכון.   טובה רפאל: 

 א'. נכון? 304-עבר ל 304-בשרטוט לא כתוב. דבר שני, מ יונתן יעקובוביץ: 

 כן. יהודה בן עזרא: 

 גרש. עכשיו, כתוב שזה חלק ממ יונתן יעקובוביץ: 

 נכון. טובה רפאל: 

 מצד שני כתוב שזה כל המגרש.  יונתן יעקובוביץ: 

 לא, זה לא כל המגרש.  טובה רפאל: 

.. שאתם מעלים בשביל אורית טובול, לכבוד אורית טובול שאני מאוד  יונתן יעקובוביץ: 

מכיר אותה ומוקיר אותה, אני שמח שזה הולך להיות. דבר שני יש סתירה 

 לבין מה שבתוך המסמכים. מתוך הכותרת של ההגדרה של ה,  בין הכותרת

 חברים, אי אפשר. משה פדלון:

לא כתוב שזה מרכז תעסוקה ובפנים כן כתוב שזה גם לתעסוקה. זה  יונתן יעקובוביץ: 

 מחליף את מרכז התעסוקה באזור התעשייה? 

 נכון.  משה פדלון:

 השרון זה מחליף. מעון יוםאת  טובה רפאל: 

 אז איפה ההסברים לזה? משהו לא ברור בכל ה,  ן יעקובוביץ: יונת

 תן למייק לענות לך. רינת זאבי: 

 זה מצורף לקול קורא. שנייה, אהרון יכול להסביר. טובה רפאל: 

 אהרון בבקשה, בוא תסביר. משה פדלון:

 זה מצורף לקול קורא. זה לא מצורף דף נפרד.  טובה רפאל: 
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 ...גרש לגבי המ אהרון סלצברג: 

 חבר'ה, נא לעבור למיקרופונים. דובר:

 מייק, מייק בוא לפה, תסביר בבקשה את המגרש.  יהודה בן עזרא: 

 . 304לגבי המגרש, מדובר במגרש  מייק סקה: 

 )מדברים יחד(

 כן בבקשה. יהודה בן עזרא: 

טייה , או קיי? יכול  להיות שיש ס304. מדובר על מגרש 304מדובר על מגרש  מייק סקה: 

 , 90-בדקה ה המסמכיםכי באמת יש לנו את 

 לא שומעים. יונתן יעקובוביץ: 

לגבי הגודל המדויק. מדובר על מגרש שהוא  אנחנו נבדוק את עצמנו עוד פעם מייק סקה: 

 בכניסה לגליל ים, בשכונה מרחוב הרב קוק ונמצא כרחוב מתאים, 

 בהמשך של ז'בוטינסקי? יונתן יעקובוביץ: 

אחרי שבדקנו את הצרכים של אגף הרווחה, היו לנו כמה חיפושים. זה נמצא   מייק סקה:

 כמגרש מתאים. 

 כי פה הוא  לא מצוין במפה.  יונתן יעקובוביץ: 

, היו דין ודברים. אנחנו 304א', 304יכול להיות, כי צירפנו שני מסמכים. היה  מייק סקה: 

 נשלים את החומר המדויק אבל מדובר באזור ההוא.

 . 4א' ואתה מדבר על 4א' כי פה, הנייר מדבר על 4או  4אז  ון עולמי: יר

 אני אשלים את המסמך מדויק.  מייק סקה: 

 )מדברים יחד(

 א', זה המגרש.4מגרש  מייק סקה: 

 או קיי.  ירון עולמי: 

 מי בעד אישור,  משה פדלון:

 חברים, אפשר להסביר רגע? טובה רפאל: 

 אחידות.  זה חוסר יונתן יעקובוביץ: 

 א'. בבקשה טובה.304 משה פדלון:

 להסביר משהו. אנחנו עונים לקול קורא של, אני רוצה רגע  טובה רפאל: 
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 הביטוח הלאומי. משה פדלון:

הביטוח הלאומי .. לבנייה של מעון יום טיפולי לאוכלוסיית משה, זה  טובה רפאל: 

ון יום השרון . אלה שנמצאים היום במע21אוכלוסייה של פיגור מעל גיל 

ברחוב השרון פינת בן גוריון, במבנה שהוא ממש בלי נסבל להיות בו, על מנת 

לבנות מבנה הולם כיאה לעיר הרצליה וכיאה לאוכלוסייה הכי חלשה בעיר. 

אחוז השלמה של העירייה.  20-אחוז הקרנות ו 80-הבנייה תהייה כ

דונם  1.300יתנו דונם. בהתחלה חשבו שי 1.5-הפרוגרמה היא צריכה להיות ל

ולכן השינוי בין שני המסמכים שקיבלתם. ולכן אנחנו צריכים לענות לקול 

כדי שזה ייכנס לדיון. ולכן אנחנו לא יכולים לחכות  לחודש 21-קורא עד ה

א' ואנחנו חייבים אישור מועצה על פי התקנון של קול קורא בשביל 304וזה 

כדי שאפשר יהיה באמת  שזה ירוץ קדימה בשביל להיכנס לבנייה הזאת,

לבנות לאוכלוסייה הזאת משהו ראוי לשמו שאפשר יהיה לתת להם את 

 הכבוד הראוי למה שמגיע להם. אז אני מאוד אודה אם אתם תאשרו. 

 כל פעם ששאלתי, אמרו שזה מחליף את אזור התעשייה.  יונתן יעקובוביץ: 

בגרים, בהמשך, כן. כרגע זה מחליף את, זה מחליף את, בהמשך כשהם מת טובה רפאל: 

המדע ברחוב השרון עובדים. זה יחליף שלב ראשון את רחוב השרון. בהמשך 

את אלה שנמצאים ברחוב המדע. אהרון, אם אתה רוצה להוסיף על מה שאני 

 מסבירה, בבקשה.

 לאיזה גילאים? יונתן יעקובוביץ: 

 ומעלה.  21 טובה רפאל: 

 למבוגרים? יונתן יעקובוביץ: 

 כן.  פאל: טובה ר

 לחודש.  21-מה שחשוב שנגמור את זה לפני ה צבי וייס: 

 נכון. טובה רפאל: 

 זה ישיבת המועצה האחרונה לפני זה. צבי וייס: 

 נכון. טובה רפאל: 

 על מנת שאפשר,  צבי וייס: 
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 אז נאשר את זה על ריק?  יונתן יעקובוביץ: 

 )מדברים יחד( 

 יש מספר מגרש. ירון עולמי: 

 אתה ממהר?  יעקובוביץ: יונתן 

צבי, אין בעיה שיקבלו עוד הסבר. זה הוצאה נכבדת, זה מגרש יקר, לא קרה  טובה רפאל: 

 כלום. 

 טובה, יונתן יעקובוביץ: 

 אהרון יסביר לכם עוד יותר טוב, המומחה של העירייה.  טובה רפאל: 

ב כל כך. משתמע מתוך טובה, טובה, יש לי פה שאלות. לא ביקשתי שירחי יונתן יעקובוביץ: 

המסמך בנושא של תושבי הרצליה, שאנחנו הקצאנו להקים בזמנו את ה, 

מיטות, נקבע כמות שנשמרת להרצליה, לתושבי הרצליה,  24לפני, יש שם 

למי שגדל בהרצליה לצערנו בתנאים האלה, גם אם המקום ריק. זאת אומרת 

זה שיש שמירת חיצוניים. השאלה אם פה מכניסים בגורם הזה, במבנה ה

מקום לתושבי הרצליה, אנחנו מקצים את הקרקע. דבר שני, מי יפעיל אותו? 

 זה ייצא מכרז של מי? 

 ייצא מכרז של גורם מפעיל. טובה רפאל: 

 המכרז ייצא למפעיל, מי שיזכה, אהרון סלצברג: 

 מי מוציא, העירייה? יונתן יעקובוביץ: 

 העירייה. טובה רפאל: 

 עירייה מוציאה. ה  אהרון סלצברג: 

 זאת אומרת זה נכס, זה מוסד של העירייה. יונתן יעקובוביץ: 

 נכון. טובה רפאל: 

 של העירייה. אהרון סלצברג: 

 נכון. טובה רפאל: 

 באמצעות גורם חיצוני. יונתן יעקובוביץ: 

 נכון, במימון משרד הרווחה. טובה רפאל: 

  בסדר. אז זה לא כל כך ברור. יונתן יעקובוביץ: 
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 )מדברים יחד(

טובה, תראי כמה טעויות. אני מבקש לתקן את המסמך. כמה מקומות  יונתן יעקובוביץ: 

 אפשר?

 . 50עד  טובה רפאל: 

 אז בבקשה, אני מצפה ש,  יונתן יעקובוביץ: 

 או קיי.   טובה רפאל: 

 )מדברים יחד(

 אהרון יענה. טובה רפאל: 

 מה? יונתן יעקובוביץ: 

 יענה.  אהרון טובה רפאל: 

 אחוז.  20אחוז  80במסמך לא כתוב  אהרון סלצברג: 

 זה טובה אמרה.   ירון עולמי: 

 . אני שואל לאכלוס. 80/20לא, היא אמרה על הבנייה. למימון הבנייה  יונתן יעקובוביץ: 

 כן.  אהרון סלצברג: 

 אכלוס זה לא, יונתן יעקובוביץ: 

 חר.נתת את הדוגמה של הוסטל הש אהרון סלצברג: 

 . 40לדעתי לפחות  עמדות אז כמה לטובת הרצליה? 50אם יש  כן. יונתן יעקובוביץ: 

קודם כל אין לנו את אותו קושי שהיה לנו עם הוסטל השחר. עם הוסטל  אהרון סלצברג: 

השחר, השכנים רצו מאוד להכניס את בני המשפחה שלהם להוסטל. במקרה 

, את תושבי העיר שלנו ממרכזי הזה השכנים רוצים להוציא את החבר'ה שלנו

היום שלהם. זאת אומרת אז אין בכלל את הדינמיקה הזאת. לכן אני מצפה 

שהוא יהיה מלא בתושבי העיר, כל עוד יש לנו באמת למלא את המקומות 

בהם ויישמרו מקומות עד אשר המקום יתמלא. לא יהיה מצב שתושב העיר 

 לא יימצא לו מקום במרכז היום שלנו.

 מהרצליה,  2משתמשים, ומחר מגיעים  50אבל אם יש  יעקובוביץ: יונתן 

אז אנחנו נוציא אותם בדיוק כמו שהערים השכנות מבקשות להוציא את  אהרון סלצברג: 

 ממרכזי היום.התושבים שלנו 
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 זה תשובה.  יונתן יעקובוביץ: 

 כן, קיבלת תשובה. ירון עולמי: 

 י בעד? פה אחד. או קיי, עוד שאלות חברים? מ משה פדלון:

 תודה רבה חברים.  טובה רפאל: 

 רק שנייה, רק שנייה, מה זה תיכון ראשונים?  ירון עולמי: 

 )מדברים יחד(

 

 התקשרות ללא מכרז, מזנון בתיכון הראשונים –סעיף יג 

 טוב, חברים, קראתם את המסמך, משה פדלון:

  התקשרות ללא מכרז, מזנון בתיכון ראשונים. ו ניסימוב: 'ג

 יש הערות? משה פדלון:

 יהודה שים לב.  ירון עולמי: 

 לי יש שאלה. למה ללא מכרז?   איריס אתגר: 

 שאלת לגבי חוקיות העניין הזה. ירון עולמי: 

 שניות הם יקשיבו. 20רגע, דקה. דקה.  יהודה בן עזרא: 

 תסבירי מה קרה בוועדת תמיכות.  מאיה כץ:

עו מועמדים, לא היו נציגים וגם מי שהגיע, אחרי שבדקנו יצא מכרז, לא הגי יהודה בן עזרא: 

 אותם, הבין שלא כדאי לו. ועד ההורים, 

 התנאים לא מאפשרים, איריס אתגר: 

 איריס, אני עונה לך ואת לא מקשיבה. יהודה בן עזרא: 

 לא, אתה לא עונה לשאלה שלי.  איריס אתגר: 

 איזה שאלה? מה שאלת? יהודה בן עזרא: 

 קודם כל אני שמחה שאתה זוכר את השם שלי.   גר: איריס את

 הוא משתפר מדקה לדקה. זה שיפור משמעותי. מאיה כץ:

 כשאני לא זוכר שם זה כשאני רוצה לתת עונש. יהודה בן עזרא: 

זה רע מאוד. רע מאוד. יכול להיות ש, לא, מה שלא ענית זה העניין של  איריס אתגר: 

מכרז. יכול להיות שתנאי המכרז היו התנאים של המכרז. התנאים של ה
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כאלה ש, קשים מדי שהם לא אפשרו למציעים, לא יצרו ביקוש או לא יצרו 

אפשרות לגשת. זו הייתה השאלה. איך יכול להיות שאין מציעים לכזה 

 מכרז? 

זה קורה. הוצאנו גם ב, את יודעת .. בפארק הרצליה, שלוש ארבע פעמים,  יהודה בן עזרא: 

עד שהגיע מישהו. קורה שלא מגיעים למכרזים. עכשיו, ועד היה סיפור 

ההורים, זה קרה מהיום להיום. ועד ההורים הגיע אלי בבוקר לישיבה ואמר 

שיש לו כמה זכיינים שמוכנים להיכנס למשא ומתן. בדקתי עם היועצים 

המשפטיים ומנהלת אגף הנכסים, האם מותר לנו להעביר החלטה שננהל 

דים פוטנציאליים, וזה מה שאנחנו מבקשים שתאשרו. משא ומתן עם מועמ

 זה הכול. 

 על פי תנאי המכרז. טובה רפאל: 

 הכול על פי תנאי המכרז. יהודה בן עזרא: 

 ההתקשרות היא על פי תנאי המכרז.  איריס אתגר: 

 הנושא של להכתיב איזה סוג של אוכל, הכול.  יהודה בן עזרא: 

 אותו מחיר, הכול. טובה רפאל: 

 לפי המכרז. הכול על פי תנאי המכרז.  יהודה בן עזרא: 

 )מדברים יחד(

 גמרנו. אני לא צריך אף אחד יותר. יהודה בן עזרא: 

 לא, בגלל שליאת הסכימה?  ירון עולמי: 

 טוב, משה פדלון:

לא, שנייה, שנייה, אני רוצה להבין. היא אומרת על פי המכרז. אם אנשים  ירון עולמי: 

הם היו ניגשים. נניח סתם דוגמה, אני לא יודע על הסכום. נגיד היו מסכימים 

אלפיים שקל לחודש, מי שעכשיו שאתה תצא אתו  10אלף שקל,  10רצו 

 ? 8אלף או שהוא יכול לתת גם  10למשא ומתן, ייתן לך מעל 

 אני לא יודעת מה יהיו התנאים.  ד ענת קרן בהרב: "עו

 . מה משנה מה התנאים. לא, אני שואל תיאורטית ירון עולמי: 

 אתה צריך לבדוק .., זה לא שאלה תיאורטית. ד ענת קרן בהרב: "עו
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 זה כן שאלה תיאורטית.   ירון עולמי: 

 יש סכום מינימום.  טובה רפאל: 

 מה הבעיה?  יונתן יעקובוביץ: 

 לא, לא הבנתי.  ירון עולמי: 

 יש סכום מינימום היא אמרה. מאיה כץ:

 יש סכום מינימום. ב: ד ענת קרן בהר"עו

  אז אם לא הסכימו לזה אז למה .. מכרז? ירון עולמי: 

 )מדברים יחד(

 אתה יודע שצבי,  יהודה בן עזרא: 

 זה קורה הרבה בוועדות מכרזים.  מאיה כץ:

 אתה יודע שצבי הכול שקוף, הכול על השולחן.  יהודה בן עזרא: 

 כן. ירון עולמי: 

וח עם גברת סדובניק על העניין הזה. אמרה למה, בוא נוציא היה לי ויכ יהודה בן עזרא: 

 מכרז חדש. עכשיו, להוציא מכרז חדש, 

 לא, ירון עולמי: 

 ולילדים בתיכון אין מה לאכול. זה עוד חודשיים  יהודה בן עזרא: 

 ברור, ברור לי. ירון עולמי: 

משא ומתן,  ולכן על פי חוק מותר שהמועצה תקבל החלטה שעושים יהודה בן עזרא: 

 בהתאם לתנאי המכרז. נא להצביע. מי בעד?

 מי בעד?   מאיה כץ:

 ירון, אתה רוצה להשתתף בהצעות מחיר?  יונתן יעקובוביץ: 

 אני אין לי פרצוף של בייגלה.  ירון עולמי: 

 תודה רבה. לילה טוב.  משה פדלון:

 

 

 -סוף הישיבה-

 


