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פרוטוקול
סעיף א – אישור פרוטוקול
משה פדלון:

חברות וחברי המועצה תושבי העיר אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה אני
שמח לארח את יושב ראש וועד העובדים שלנו ואת חברי הוועד אז ברוכים
הבאים לישיבת מועצה ,וקשה,

ג'ו ניסימוב:

אישור פרוטוקול תיקון פרוטוקול  63סעיף ח' יתוקן יהיה חוק העזר
להרצלייה  ...התשע"ח  2018במקום עדכון המלצה לאישור תחשיב היטל
(לא ברור) הובא לאישור פרוטוקול למספר  64ו 65לפרוטוקול  65לא יהיו
הערות .לגבי פרוטוקול  64התקבלה פנייה הגברת ליאת טימור כי הדגש
בדבריה בדף  6היה כי הדתיים הם שהפירו את הסטאטוס קוו וחבל שלא
עצרו את המרכולים שמשמעתו החלפת הפלג ...הנוסח יוסף כדבריה ,מר
אלעד צדיקוב ביקש להוסיף את דבריו בדף  6כי אם ראש עיר ילך לבג"צ לנו
אפשרות להגיש עתירה מנהלית שתחייב לסגור חנויות בשבת ,איננו רוצים
להגיע לכך אך אם נדרש נעשה זאת יתוקן בהתאם הגברת טובה רפאלי
ביקשה להוסיף התייחסותה כלהלן החוק המוצע מהווה אישור למצב הקיים
שנים רבות ולכן אינני מבינה מה הצעקה הגדולה נגדו קשה להבין את אלה
שקיבלו את המצב בלי החוק וכשיש חוק מתנגדים לו משחקים ככה וככה
יוסף בהתאם מר יעקובוביץ’ ביקש להשלים דברים שהקריא מיומנו של
צעיר שבילה מספר חודשים ביפן יושלם בהתאם מר יעקובוביץ’ ביקש
להוסיף התייחסותו במועד כניסתה ויציאתה של השבת אמר כי יש לדבוק
בזמנים הפורמאלי של כניסה ויציאת שבת ניתן להסכים שזמני כניסת שבת
ויציאתה יהיו כפי שיפורסם על ידי רשויות המדינה שגם כך קובעות זמנים
אלו על פי גורמי דת ,יתוקן בהתאם,

דוברת:

הפרוטוקול מאושר,

יהודה בן עזרא:הפרוטוקולים מאושרים .עדכון ראש עיר בבקשה,
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סעיף ב  -עדכון רה"ע
משה פדלון:

מכובדי בשבוע שעבר הרצלייה אירחה משלחת ב ..עם המנכלים שהגיעו
מחול הם הגיעו במסגרת של כנס רשויות שנתי ,האורחים ביקרו באזור
התעשייה בבתי המלון בפארק שלנו בבניין העירייה והיה ו ...מכובד ומכבד
זה המקום להודות לסגנית ראש עירייה עופרה בל ,אהוד לזר ולעובדי עירייה
שסייעו בארגון המפתיע של האירוע ,אגף המחשוב שלנו בראשותו של אמיר
זיו זכה במקום הראשון בארץ בתחום המחשוב במסגרת מלמר ארצי המקום
המכובד ניתן על מקצועיות איכויות מצוינות בעבודה מכאן תודה ברכות
לראש האגף ולכל העושים באגף תמשיכו את העשייה הטובה שלכם ,איפה
אמיר תודה .הבוקר נכנסו לשירות מבצעי אני קורא לזה שלושה קטנועים של
מגן דוד אדום ואותם קטנועים אמורים להגיע לאירועי חירום בזמן קצר
ולתת מענה רפואי ראשוני ובכך להציל חיי אדם הקטנועים האלה מתווספים
לארבע קטנועים שקיימים בשטח בסך הכול יש לנו כ 7קטנועים וחשוב לנו
שיהיו פה שירותי עזרה ראשונה טובים ,רוצה להזכיר לפני מספר חודשים
פתחנו תחנת מד" א במערב העיר והתחנה הזו בתקופה הקצרה הגיע ל18
אירועי חירום תוך  3/ 2דקות ובכך הצילה חיי אדם ,ומשנכנס אדר מרבים
בשמחה חברי המועצה תושבים מוזמנים לעדלאידע הענקית שלנו שתיערך
ביום חמישי ה 1/3בשעה  10בבוקר ,ברחובות סוקולוב בן גוריון אנחנו צופים
לעשרות אלפי תושבים וגם תושבים מבחוץ ההתרגשות גדולה בעדלאידע
משתתפים כ 2500מילדי העיר הרצלייה .עד כאן בבקשה מנכל.

סעיף ג'  -עדכון מנכ"ל
איה פרישקולניק :אני רוצה רק לציין סליחה ,היה כנס בינתחומי...
דובר:

לא שומעים אותה.

איה פרישקולניק :היה כנס בשיתוף פעולה.
דובר:

או עכשיו שומעים.

איה פרישקולניק :אוקי .אני מנהלת ...היה כנס לגבי הפרעות קשב וריכוז
דובר:

קשר בין ...יחסים בין אישים ותפקוד רגשי,

איה פרישקולניק :יפה ,יפה מאוד ,ותוכנית אייל ,וזה היה עם הבינתחומי ועם עיריית
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הרצלייה והגיעו לשם מרצים מכל קשר המומחים היה מאוד מכבד ומאוד
נעים.
דובר:

ישר כוח,

איה פרישקולניק :רצית לשאול עוד משהו יוסף אותי? כי עשית ככה?
יוסף לונדון:

לא פשוט ביקשתי מהמועצה אפשרות לדבר...

איה פרישקולניק :אהה אוקי תודה.
יונתן יעקובוביץ :רק שנייה לפני אני מאוד מברך על העניין הזה של רכישת קטנועים
וכדומה אני רק מבקש אם אפשר לבחון בעתיד ברכישה של כלי רכב עתידים
אפשר לבחון רכישה של כלי רכב חשמליים שהם הרבה יותר ידידותיים
ג'ו ניסימוב:

אנחנו בוחנים את זה פשוט לא הצלחנו את זה פעם שעברה יש חדשים אנחנו
בודקים אותם

יונתן יעקובוביץ :תודה רבה,
ג'ו ניסימוב:

כן.

משה פדלון:

בקשה מנכל,

יהודה בן עזרא:עוד מישהו רוצה להפריע לי לפני שאני מדבר?
יונתן יעקובוביץ:לא הפרעתי לך.
יהודה בן עזרא:ערב טוב ,קמפיין להסברה לתהליך שיתוף הציבור מתכננים את הרצלייה
ביחד ב 27/2יערך מפגש מסכם של שלב ההסברה עם דוקטור שוקי עמרני
שהיה מנכל משרד הפנים ומנהל המחוז גם בנושא של תכנון .וב /5/3החל
שלב השולחנות העגולים שהתפרס על כך שכונות העיר ,הערכנו הדוברות
הלכה לקמפיין פרסום יחסי ציבור לדירוג של הרצלייה כפי שהזכיר ראש
העיר במקום הראשון על פי אידידי אנחנו מתחילים בפרסום יחסי ציבור
למגוון אירועי חודש האישה הדוברת ארגנה וטיפה באירוע של משלחת של
 50הולכי השלטון המקומי ברחבי העולם ,הגשמנו את השקת  11מגרשי
פטאן בספורטאר ...במהלך חודש פברואר יתקיימו טקסי הנצחה לציפי מל
ז"ל מנהלת התיכון יובל לסמל ראשון אייל יצחקי ,במהלך חודש מרץ
יתקיים טקס עובד מצטיין עירוני כמידי שנה והרמת כוסית לחג ,כמובן
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שהדוברות עוסקת בכל הקמפיין של עדלאידע מודעות לשילוט וכיוצא בזה,
אגף תבל עברנו  3מערכות של גשם סוער וקיצון הערכות המקדימה הייתה
טובה מאוד כוח הכוננים אפרים עבד סביב השעון ללא עלות ומגיע תודה
והערכה לצוות שעסק בנושא ,אנחנו נערכים לתרגיל חירום לתרחיש מלחמה
התרגיל יערך בסמולטור בפיקוד העורף עם ראש העיר עם סגני ראש העיר
מנהלי אגפים מנהלי מכלולים אגף הביטחון המשימה המרכזית היא
היערכות לעדלאידע ולשאר אירועי העיר במוסדות החינוך והתרבות אירועי
פורים שיהיו בכל העיר מערך האכיפה ממשיך לבצע את תפקידו דגש על
אכיפה היום בתחומי הבריונות החנייה השלכת פסולת בנפגעים ליד אתרי
בנייה אגף גם עסוק בימים אלה אחרי שתיאמנו עם המשטרה כתוכנית
להקמת סיירת ביטחון לכל שכונה יש ליד ה ...ליד נווה עמל ,התוכנית שלנו
להקים בכל אחד מהשכונות .אגף תקשור התקנה והטמעה של מערכת ב-ד
ניהול המחלקה המשפטית אנחנו עסוקים בבחירת מערכת לניהול מאגר
היועצים  365קהילות לומדות התחיל כבר לעבוד ב 11קהילות אגף הרווחה
מחלקה לאוכלוסיה המבוגרת ו ...יתקיימו מספר אירועים לכבוד חג הפורים
במסגרת יחלקו משלוחי מנות והתקיימו אירועים במרכזי היום ב 60האגף
גם חילק למעלה מ 180תחפושות לילדים ממשפחות מעוטות יכולות ,וזאת
כפי בחירה ספציפית של כל ילד ,כל ילד אמר איזה תחפושת והאגף דאג,
מנהל נשים הפרויקט של אחד המנהרות תפור עליך בשיתוף מועדון הנוער
בסיום קורס יזמות לנשים שבו הוצגו  18פרויקטים של יזמות עסקית של
נשים וזאת בשיתוף לשכת תעסוקה וויצו ולאור ההצלחה אנחנו נפתח בשנה
הבאה עוד אגף שאיפה כאמור ראש העיר הזכיר את הכנס ראשות החוק
בנושא חדשנות וצמיחה בסביבה ימית והיו שם חברי כנסת ושרים ושלוש
מרכז השלטון המקומי ואגב השאיבה ואיכות הסביבה ארגנו את זה ,בצורה
מופתית כתוב משפט האגף חילק וסייעה לאירועים של שטילה ונטיעה החל
מחודש מרץ האגף יוצא למבצעי ניקיון מתוגברים ברחבי העיר לקראת חג
האביב במסגרת הכי נקי בעיר ,אגף הנדסה התחדשות עירונית ,דיברנו,
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המנהלת שליד התשעה לטובת התושבים הקמנו במתנס התשעה במנהלת
יושבים נציגי העירייה באגפים שונים תושבים ויזמים שנבחרו במסגרת קול
קורא התקיימו עד כה שתי המגרשים והם זוכים להיענות בקרב התושבים,
אגף החינוך ,נרשמו לגני הילדים  3,450ילדים מתוך  3,700ילדים מספר זה
הישג גדול ברישום ,תחילת הרישום של על יסודי ב 11/3ואנחנו נערכים
לרישום האגף גם נערך לפתיחת הבית ספר החדש על שם יצחק נבון ברחוב
אלטרמן ונערכים לעוד פעילויות ,אגף תנוס עשו בארגון מסיבות פורים בכל
המתנסים והקהילות וגולת הכותרת עדלאידע בעיר אני רוצה לסיים בנושא
של עדלאידע אם תראו את הרחובות המקושטים שעובדי העירייה בניגוד
לערים אחרות שמביאים קבלנים חיצונים עובדי העירייה מקשטים ומישהו
מצא לנכון לצלם אוטו של עובד עירייה שכתוב שמה אגף ...והמכונית הזו
חונה על מדרכה ,רק הצילום הזום היה על הרכב שעומד על המדרכה ,אבל
לא צילמו את שתי עובדי העירייה שעומדים על סולם ותולים דגלים ולוקחים
מתוך הרכב ,אז כשמצלמים אמרו לי שיש אני לא יודע איך עושים את זה
אמרו לי שב"אייפון" יש צילום פנורמי אז פעם הבאה שמצלמים שיצלמו
פנורמי ולא יכתבו שעובדי עירייה חונים על המדרכות ,מוחים כפים (מדברים
יחד) תודה רבה.
סעיף ד' – שאילתות ותשובות
ג'ו ניסימוב:

אני מתנצל על ה ...אנחנו כבר שנה לא הספקנו להחליף שאילתות ותשובות
לתשומת ליבכם,

יוסף לונדון:

רק אם מותר במשפט אחד לגבי הסקירה של המנכל הקשר של מאגרי יועצים
יתכן ודברים מיותרים ובכל זאת אני אומר אותם אני רוצה להפנות את
תשומת הלב של מי שמטפל במאגר היועצים שבחברה לפיתוח הרצלייה
מאגר מסוג זה קיים ...אולי אשפר (לא ברור)

משה פדלון:

תודה,

ג'ו ניסימוב:

תודה רבה .אני מתחיל את הפרק של שאלות ותשובות אבל לפני זה לתשומת
ליבכם על פי הנחיות לניהול ישיבות מועצה חבר מועצה ראשי להגיש
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שאילתה בכתב

ש.ר.

לא יאוחר שבעה ימים מתחילת הישיבה השאילתות

המוגשות בפניכם הוגשו באיחור ולא לפי התקנות יחד עם זאת לפנים משורת
הדין הוחלט לתת מענה לשאילתות האלה מעתה בישיבות המועצה הבאות
יוקפד על ההוראות ,מודה על שיתוף הפעולה .שאילתה מספר ( 1מדברים
יחד) שאילתה מספר ( 1מדברים יחד) חוק המרכולים נבקש לקבל עדכון
לגבי הנעשה בנושא זה ,תשובה לשאילתא מספר  1החוק נשלח למשרד הפנים
ב 16/1ויש להשלים את מש ...הפרוטוקול לישיבה מאושר כפי שיאושר
לישיבת המועצה מיום 20/2/18
יהודה בן עזרא :כלומר היום.
יוסף לונדון:

 ...ינואר  2018טעות של סופר,

(מדברים יחד)
ג'ו ניסימוב:

שאילתה מספר ,2

יריב פישר:

יש לי פה,

ג'ו ניסימוב:

סליחה,

יריב פישר:

אנחנו רואים מה שקורה בשטח  ,ומה שקורה בשטח מראה מה שאמרנו
מהתחלה שהכול פה היה משחק ,ולכן אנחנו מה שקורה בפארק שמה עם
הפקחים שנשלחים לא יודע מי שלח אותם מדובר פה בבעיה שקוראת בעיר
הרצלייה שכיוונו אותה ואמרתי לכם כאן שאנחנו איחרנו את המועד
ואיחרנו את המועד יהיה לנו בעיה עם הבג"צ הזה כי זה לא יעבור אבל מה
שקורה פה אני אומר לכם שמוסכם והסטאטוס קוו בעיר מופר וזה חלק
מהעניין הזה הכול פה טעות אחת גדולה שקרתה כאן במועצה הזאת מכוונת
אני אומר את זה עוד פעם לפרוטוקול מכוונת,

ג'ו ניסימוב:

שאילתא מספר  2עם ..פישר בנושא אהוד לזר לאחרונה התפרס כי מר לזר
זכה במכרז יוקרתי בעיריית הרצלייה אבקש אישור לשאלות הבאות כיתה
התבצע מכרז לבחירת מנהל מחלקת תכנון אסטרטגי? ,נא להעביר את
הפרוטוקול ישיבה והחלטת הנהלת העירייה ליציאה למכרז זה האם מדובר
במכרז פנים או חוץ כמה זמן פורסם המכרז היכן פורסם המכרז מה היו
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ש.ר.

הקריטריונים מה הכשרתו וכישוריו של מר אהוד לזר שזכה במכרז האם
בתפקידו הקודם היה בכפוף לגברת שיר רפפורט ,מה תפקידו של מר לזר
ו מה תחום אחריותו כמו כן נודע כי בחודשים אחרונים כי אהוד מעביר
הנחיות במנהלי אגפים האם מדובר בסמכותו תשובה לשאילתה מספר 2
מכרז מספר (מדברים יחד) מנהל מחלקה לתכנון רב שנתי ,המכרז פורסם
בבקשת מנכל העירייה בחשבון תקן של עוזרת המנכל פרוטוקול הוועדה
חסוי אתם מוזמן לעיין בו במשרדי אגף משאבי האנוש פנים  86/2017זה
מכרז פנימי המכרז פורסם  11ימים החל מ 5/6/17ועד  20/6/17כולל וועדת
הבחינה התכנסה בתאריך  4/7/17זה יום הבסטיליה (מדברים יחד) פורסם
 ...עו"ד לזר מחזיק בתור איש המשפטים ,בתור איש הממשל הדיפלומטי
אסטרטגיה סרן במילואים בעל ניסיון רב שנים בעירייה בנושאים
אסטרטגים ...ציבור ,תפקידו הקודם היה כפוף בראש ובראשונה למנהל
התנוס דאז מנכל העירייה ועד היום וגם לממלא מחלקת נוער וקהילה ,עו"ד
לזר מרכז את כל התהליכים האסטרטגים בלשכת ראש העיר והמנכל כמו
תוכנית המתאר תוכנית פינוי בינוי  ...ארוכות טווח ניהול פרויקטים ,פיתוח
תשתיות נוהל מכרזים תוכניות עבודה תוכניות אסטרטגיות ועוד ,עו"ד לזר
פועל בהתאם להנחיות ו ...מנכל העירייה ובכפיפות למנכל,
יריב פישר:

אי אפשר להתעלם מהעובדות העובדות פה שונות לגמרי ממה שכתבתם ,אני
מנהל בחברה שלי קרוב ל 150עובדים אני נורא שמח לתת תפקידים חדשים
או קידומים לדור הצעיר וזה נהדר ,אבל יש קפיצות שעושות ככה סימני
שאלה ,לא רק אצלי אצל גורמים בעירייה שגורמים לרעד במערכת כי
אנשים מקודמים לא בגלל יכולות שלהם ויש קפיצות והתעלמות מעובדות
שנעשו כאן ,עכשיו אי אפשר להתעלם מעובדות שמה שנעשה במכרז הזה אי
אפשר להתעלם מהעובדות מה האיש הזה ..אני לא מכיר אותו בכלל אני
הבנתי שהוא יושב פה לא פגשתי מעולם עשה לפני כן הקפיצה הזאת היא לא
הגיונית הקפיצה הזאת תעבור למבקר המדינה היא תעבור למשרד הפנים
ואנחנו נבדוק את זה עד הסוף בזמן המכרז האיש הזה לא היה בעל התואר
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ש.ר.

מדובר במכרז פנים שעד כמה שאני מבין הוא היה סטודנט יש פה הרבה
מאוד דברים שאנחנו רואים עם המון סימני שאלה הוא אכן מה לעשות עבד
אצלך ...תחת ראש העיר ואני מזכיר לך שהיה צריך להיות מכרז לתפקיד
שקראת לו כאן מנכל תנוס מנהל תנוס שלא היה לעולם למרות שהבטחתם
שיהיה כזה מכרז וזה עוד איזה קומבינה שנעשתה כאן במועצת עיר הזאת
הדבר הזה ייבדק עד הסוף אי אפשר ככה לזלזל בכסף שלנו באיכויות של
האנשים שבתוך העירייה שהיו צריכים לקבל את התפקיד הזה ולא שיצליחו
את החבר של ...וזה מה שנעשה פה וזה פשוט עצוב שזה מה שקרה זה לא
פעם ראשונה זה לא פעם שנייה לא פעם שלישית אנחנו לא נעבור על זה
לסדר היום הדבר הזה עובר מחר גם למבקר המדינה וגם למשרד הפנים,
תודה,
משה פדלון:

תודה.

סעיף ה' –הצעות לסדר
ג'ו ניסימוב:

הצעות לסדר הצעה לסדר מספר  1על ידי יריב פישר בנושא סיבוב תן ביס,
בשיחות רבות שקיימתי עם מסעדנים בהרצלייה עולה כי נושא זה עלות
שימוש בסיבוס ובתן ביס מהותי ואף גורם לקריסת עסקים רבים בעיר
באזור הרצליה פיתוח נסגרו לאחרונה מסעדות רבות ורבים אומרים בפירוש
כי מצב קשה מאוד ,חלק גדול בגלל הבעית הסיבוס תן ביס שכן ברבע
ממחזור המסעדות בעיר מגיע מהשימוש בכרטיס זה מדובר בשתי חברות
אשר ב 80אחוז (לא ברור) הרצלייה פיתוח אף יותר ,קרי דרופול קיצוני (לא
ברור) מאפשר לחברות סיבוס ותן ביס לגבות עמלות עד  12אחוז מהעסקה
אנחנו מסעדנות חי על רווחים שבין חמישה עד שבעה אחוז כך שלבוא
בתנאים כאלה אינו הגיוני כלכלית ומסעדות רבות בהרצלייה נאלצות לעבוד
איתם ,אך ורק בשביל להראות לבנקים מחזור הכנסות שיקרי בשל בעיתיות
הגדולה בתחום עיריית הרצלייה מחליטה בזאת על הקמת וועדה שתבחן את
הנושא ואת הפעלת הכרטיסים ללא גביית עמלה תחת מנהלת אזור
התעשייה,
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ש.ר.

אני חושב שההצעה הייתה ברורה למרות שירון לא כל כך הבין אותה אז אני
אסביר (מדברים יחד) נתחיל רגע באמת בבעיה הבעיה היא מהותית אני
מניח שאתה מכיר את זה אפילו יותר טוב ממני עיריית תל אביב נכנסה
ומטפלת בזה עכשיו ממש בחומרה,

(מדברים יחד)
יריב פישר:

קודם כל אני למעלה רוצה להתחיל בבעיה החברה שלי במשרד שיורדים
לארוחת צהרים משלמים בין  32ל 38שקל באמא של החיסכון כי זה באמת
הרבה כסף לשלם את זה כל יום ומה שקורה שהדובול הזה גובה מעסקים
בעיקר מהרצלייה כי מדובר בעיר יחסית קטנה שיש בה איקס מסעדות
בעי קר ב ...גובים עמלה מאוד גבוהה ,רוב  ...החדשים שאין להם מחזור
באמת גבוהה זה  12אחוז  12אחוז ועוד המעמ אתם מדברים כבר על
מספרים שהם מאוד מאוד גבוהים על ה 38שקל בין  12ל 16שקל כבר הולך
ישר מהכיס של אותו מסעדן ,עכשיו אותו מסעדן בארוחת צהרים נשאר
הפסד אנחנו רוא ים את התמונה בהרצלייה פיתוח ויש לנו בעיה עם כמה
מסעדות מסעדה יוגורט למטה אהה הבית קפה שנסגר לאחרונה וגם
כשמדברים עם בעלי עסקים הם מסבירים שמדובר בבעיה הם לא יכולים
להגיד לא לתנועה הענקית הזו שזו תנועה באמת גדולה כל החברה של
הרצלייה פיתוח אנשי הייטק יורדים לאכול ארוחת צהרים הם חייבים את
התנועה הזאת הם חייבים לבנק להראות את התנועה הזאת אבל בסוף נשאר
להם הפסד ואת ההפסד הזה צריך לפצות בערב כשיש בעיה עם הערב יש
קריסת מסעדות יש צעקה שקמה מאוד גדולה בהרצלייה בשקט בתל אביב
ברעש מאוד מאוד גדול עיריית תל אביב יש להם את כרטיס התושב החליטה
שהיא נלחמת בסיפור הזה זה סיפור מאוד בעייתי ומתאפשר לעסקים לשלם
עם הכרטיס תושב שלך עיריית תל אביב מתאפשר להם לשלם אהה עבור
ארוחת צהרים בכרטיס הזה זה בעצם לחסוך את ה...

יונתן יעקובוביץ :עיריית תל אביב תסבסד את ה...
יריב פישר:

לא היא לא מסבסדת כלום היא בסך הכול מתאימה את זה ,היא לא
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מסבסדת שום דבר
יונתן יעקובוביץ :אוקי אז?
יריב פישר:

היא לא תסבסד שום דבר שמה ,גם דיברתי שמה עם חברה,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

טוב חברים תנו לו להסביר,

יריב פישר:

עכשיו זה משהו שאנחנו יכולים לעשות לא יעלה לנו כסף לא צריכים לסבסד
פה שום דבר אנחנו פשוט צריכים לחתוך את השתי חברות האלה שאורגות
את העסקים ב הרצלייה פיתוח לא רק בהרצלייה פיתוח גם בתל אביב ואפשר
לעשות את זה משהו שניתן לעשות ככה נוכל להביא עוד עסקים להרצלייה
פיתוח מי שכבר נמצא שם שיוכל לחייך  12אחוז למסעדה שהמחזור רווחיות
שלהם  4או  5אחוזים זה המון זה להיות או לחדול יש באפשרותנו לעזור
להם זה לא עולה לנו כלום אני פשוט אומר אפשר להקים פה וועדה
להתחקות אחרי עיריית תל אביב ללמוד מהם לא צריך להתבייש מזה
להתחקות תל אביב לראות מה הם עושים שמה כרטיס תושב שלהם ולעשות
אותו דבר כאן בעיר הרצלייה ,לא צריך יותר מזה זה מאוד חשוב וניתן
לעשות את זה,

משה פדלון:

את התשובה למצב הזה אז בקשה,

מאיה כץ:

ככה אז חלק את זה אנחנו נקריא וחלק אני אסביר לצורך הפרוטוקול קודם
כל אני מקווה שברור לכולם שמנהלת אזור התעשייה זה גורם שמחבר בין
העסקים לחברות שפועלות בתוך אזור תעשייה מזרוע ישירה בעצם של
הרשות המקומית ראש העירייה ביחד עם יושב ראש אהה מנהלת אזור
התעשייה גארי גוזלן מקיימים מפגשים בהתאם לצורך עם כל בעלי עסקים
יש גם כנסים מסודרים והנושאים עולים לדיון כל הנושא של עלות השימוש
בסיבוס ובתן ביס נבחן לראשונה ביולי  2017על ידי הרשות להבדלים
עסקיים שהודיע בעצם על בדיקת גובה עמלות שגובות החברות שמצוינות
בהצעה אהה מכל מיני מסעדות שעובדות בשיתוף פעולה ברחבי הארץ לאור
הדרופול הקיים וכל הנושא הזה אין ספק שאתה צודק .הנושא הוא נושא
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בכל הארץ והוא לא נושא ספציפי לעיר הרצלייה ,הרצלייה היא עוד נקודה
בתוך כל המכלול הזה חשוב להגיד שהסמכות שלהם ולא הסמכות של
הרשות המקומית הטענה שהעלת פה בתוך ההצעה לסדר שזו הסיבה
לקריסתם של עסקים רבים באזור היא קצת לא מדויקת בלשון המעטה ואיך
אני אומרת כשכותבים מילים גדולות עדיף להיצמד לעובדות בשנת 2016
לקחנו רק שנתיים אחורה לא יותר מזה בשנת  2016נפתחו במערב העיר כ8
מסעדות חדשות ונסגרו  4בשנת  2017אותם מספרים נפתחו  8מסעדות
חדשות נסגרו  2מסעדות שזה פחות או יותר איזשהו נתונים נורמטיביים
שיש במסגרת אזורי תעסוקה בגידול ופתיחתם של מסעדות חדשות באזור
אני רוצה גם להוסיף על זה שנעשים מאמצים כל יום גם על ידי מנכל
העירייה ראש העירייה אבי גוזלן ועוד רבים אגב מהנוכחים פה ..לגרום
ליזמים בתחום המסעדנות להגיע להרצלייה מי שעוסק בתחום הזה יודע
שתחום המסעדנות היום בכלל ככללותו הוא לא תחום פשוט אבל אבל יחד
עם זאת כנראה ...וכנראה שגם לפני עיריית תל אביב אנחנו בחנו את הנושא
כבר בתחילת שנת  2016כי אנחנו ידענו שהנקודה הזאת זו איזושהי נקודה
שמתקיימת ויש איזשהו רחש בחש סביבה והבנו שהידיים שלנו כבולות בכל
הנוגע להתערבות מהותית בתוך אותו דופול שאתה מתערב על זה כי זה
מדובר בעסקים פרטים ובעצם בחרנו אפשרות לייצר פתרון חלופי אהה
ולפני שנתיים וחצי התחלנו בפיתוח של פיצר בתוך האפליקציה עירונית כדי
לאפשר את התשתית לאותם הטובות שאתה מדבר עליהם ללא איזשהו
שימוש בכרטיס אשראי גם כלל תושבי העיר בכלל בכל המסעדות ובאוזר
הפעילות פה בעיר וגם עובדי אזור התעשייה בפרט אהה על ידי יצירת אזור
אישי ויקטואלי בקטגוריות של הטבות אני רק אזכיר ואציין נתונים כי
כולכם פה אגב הצבעתם בעד במקרה שאתם לא זוכרים המערכת הוצגה
בתאריך  22/5/16בפני ראש העירייה ומנכל העירייה היא תוקצבה בתבר
שמספרו  1945פיתוח טכנולוגיה עירונית קהילתית שיתופית כולנו הצבענו
בעד אושר בוועדת הכספים ב 25/9/16ובמועצת העיר  25/10/16עכשיו מכיוון

"חבר" – הקלטה ותמלול

01846

14

ש.ר.

שרשות מקומית וכל הנושא של הכנסת פיצרים וטכנולוגים כי אנחנו
כרטיסי תושב הפלסטיקים האלה אנחנו יודעים שכבר היום זה כבר הלא
רלוו נטי של פעם לכן אנחנו כן מאמינים בתוך האפשרויות הטכנולוגיות
האלה אהה עבר כבר הרבה מאוד שלבים ובתוך המערכות פה כרגע הוא
נמצא בלשכה המשפטית כדי שאנחנו נדע בעצם לסגור את כל הפינות האלה
שעדיין אהה לא פתורות ואחר כך הם בעצם יחזרו לסיום אצל גורמים
שמפתחים אצל גורמי המקצוע ,עכשיו אני ברמה עקרונית אומרת לך יש פה
כבר צוות שעושה את זה מנכל העירייה יושב ראש מנהלת אזור תעשייה
מנהל אגף המחשוב אמיר זיו מנהלת מחלקת רישוי עסקים מוטי צימריסקי
והאקס לטור העירוני שממנו נוצר בעצם פיצר הזה שזה גם חלק מקידם
הסטרטפים שפועלים בתוך המרכז אני יותר מאשמח אפילו אני חושבת גם
שכל הוועדה הזאת יותר מתשמח שתיקח חלק למרות שאנחנו כבר בשלבים
נוספים אבל הצלחה היא בסוף ההצלחה של כולנו הז מה שהיה לי להגיד
לנושא ההצעה הזאת
משה פדלון:

תודה למאיה,

יריב פישר:

זה לא צודק לא צודק ואתם עושים את כל זה נהדר אני אשמח להשתתף בזה
בוא...נריץ את זה ביחד עם עיריית תל אביב אפשר  ...גם בדקו את העניין...

מאיה כץ:

נכון בשנת  2017הם עשו את זה,

משה פדלון:

אני מציע למשוך את ההצעה באופן עצמאי עם מר יריב ולהיות שותף בוועדה
או לחלופין שנוריד את זה מסדר היום מה שאתה מציע...

יריב פישר:

ני אשמח,

משה פדלון:

בקשה?

יריב פישר:

אני אשמח,

מאיה כץ:

גם אנחנו נשמח,

משה פדלון:

להוריד מסדר היום ,מי בעד להוריד מסדר היום?

(מדברים יחד)
משה פדלון:

ברוכים הבאים,
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הצעה לסדר מספר  2על ידי מר יריב פישר בנושא  ...בתאריך 21/1/18
התק בל מכתב ..אצל תושב העיר (לא ברור) חשוב לציין ....המידע התפרסם
בתקשורת ומשתמע ממנו שמדובר בתביעת  ...הפרסום אינו חיובי כלפי
עירייה ואינו מוסיף לה כבוד ,נראה כי סיכוי התביעה שכזו נמוכים בדגש
לסעיף  15הגנת תום לב או לשון הרע ,ובסופו של דבהר יתכן שגר יגרמו
הוצאות כספיות מיותרות לחלוטין לעירייה ,על פניו לא ראוי כי עירייה
תזהיר ותדבק כל תושב שכותב דבר זה או אחר כנגדה ברשתות החברתיות
ובייחוד כשנאמר אינו מופנה לעובד איש ציבור ספציפי אלה נאמר בכלליות
סעיף  4לשון הרע לציבור וחוק לשון הרע מחזק טיעון זה ,כמו כן הדבר
קורה ...בדף הפייסבוק של העירייה והעירייה אינה מוציאה מכתבים שכאלה
באופן שוטף לתושבים לכן תמוה הדבר שנעשה דווקא כעת נגד מר  ...משה
פדלון כינה את מרלה  ...כלפיו שילך לעזאזל בישיבת מועצה מתאריך
... 21/11/17הדברים מתועדים בצילום הוידיאו של ישיבה באתר העירייה,
בשיחה שערכתי עם עמית הבנתי כי המילה מנקים את השחיתות של עיריית
הרצלייה אינה מכוונת כנגד עובדי העירייה אלה כנגד  ...ולכן היא מבטלת
את טענת העירייה כי עובדים נפגעו אם ראש העיר מגיש נגדם הוא יגיש את
התביעה על חשבונו בשל כך הצעתי לסדר הינה כי יש להפסיק את ההליך
המשפטי כנגד תושב העיר מר עמית מרלה וכן לפעול כך כנגד תושבי העיר ,

דובר ?:

מי זה ראשי ...יריב,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

אנחנו לא פתחנו את זה לדיון בקשה יריב,

יריב פישר:

זה נקודה שהיא חוזרת כל הזמן בדמוקרטיה ואנחנו בדמוקרטיה מותר
לבקר גם לצדיקוב גם לי אהה גם לעמית מותר לנו לבקר וגם מותר לנו לבקר
במילים אחרות כשאתה רואה אותם אחרת זה משהו שמותר הדמוקרטיה
מרשה לנו ואתה לא נותן לנו לעשות את זה ,להקים פה עיתון בעיר הרצלייה,
לאיים על חברי מועצה בהרצלייה לאיים עלי מה שעשית בעבר ולא נתתי לך
לא עושים מדינה דמוקרטית ולא עושים בעיר דמוקרטית זה לא קביל זה לא
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יעבור אני מקווה מאוד שהמועצה הזאת גם לא תיתן לך להעביר את זה .אני
כבר קיבלתי ממך מכתבי איום פעמים דרך אגב יש לי פה את המכתב באמת
שקיבלתי על התראה לפני נקיטת הליכים משפטים לא הצלחת לאיים עלי
וגם לא עשית את זה בסופו של דבר כי גם עניתי לך ואני לא פראייר ואני
אגיד לך מייד שאני אגיב לך גם בתביעה אישית בעניין הזה עמית כנראה לא
ענה נכון ואתה ממשיך איתו לא עושים כזה דבר בעיר לא עושים כזה דבר
במדינה דמוקרטית זה לא יאה לנו לחברי מועצה שתושב שמבקר אותנו גם
אם יש לו קונספירציות פוליטיות וזה קצת מפחיד אותך אני לא יודע למה?,
אנחנו לא מגיבים באיום של מכתב מעורכי דין גם בעניין הזה נממן את
העניין הזה מכיסך מכיסי מכיסו של מי? אנחנו לא עושים כזה דבר בעיר
לעולם לא עשינו כזה דבר בעיר ואני חושב לא היה כזה דבר ואני חושב זה
המקום שלנו בתור חברי מועצה להגיד לך את המאת שפה הגזמתם פה
עברתם את הגבול וצריך לעצור את זה כאן ,צריך לעזור את זה כאן ולקבל
החלטה שאנחנו בתור עיריית הרצלייה לא מגיבים כך לתושב שמבקר אותנו
לא משנה מה הקונספירציות שלו ממש ממש לא משנה וזאת הבקשה אני
מבקש מכם כאן לעצור את זה ,אפשר לקרוא לו לפגישה כמו כל תושב אחר
אפשר להגיד לו וואלה הגבת במילים חמורות עברת את הגבול ,כאן אנשים
עברו את הגבול הרבה יותר ממול עמית מרלה לא זוכר שמישהו תבע אותם
אמרו עליו מילים הרבה יותר חמורות ממה שהוא כתב כאן לא זכר שמישהו
שלח מכתב של עו"ד אנחנו לא עושים כזה דבר בעיר דמוקרטית שחרטה על
הדגל שלה עיר דמוקרטית שלימדה את התלמידים שלה מה זה עיר
דמוקרטית מה זה דמוקרטיה בכלל ,לא עושים כזה דבר מהרצלייה גם
כשאנחנו מפחדים מאיזה מישהו לא עושים כזה דבר הגבתם פחד הגבתם לא
בשכל ותעיתם וזה המקום שלנו בתור חברי מועצה להגיד עיריית הרצלייה
היא עיר דמוקרטית שמחנכת דמוקרטיה ואנחנו מבטלים את המכתב הזה
וזה מה שאני מצפה ממועצת העירייה לעשות לא להתחבא מאחורי משהו
פוליטי להגיד את האמת שכל אחד שכל אחד מכם דרך אגב יכול לקבל את
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זה ,אני כבר קיבלתי פה איזה מכתבים וקיבלתי איומים שיעיפו אותי
מתפקידים ומועצת העיר הגנה עלי ובגלל זה אני גם הגנתי עליך אייל שעשו
את זה לך לכן אני מצפה מכולכם להגן גם על התושב הזה שפה קיבל איום,
(מדברים יחד)
משה פדלון:

בקשה חברים זה הצעה לסדר שלו אני מבקש,

יהודה בן עזרא :אני מבקש להתייחס לזה,
יריב פישר:

למה אתה?

יהודה בן עזרא :כי אחרי שתשמע מה אני אומר,
יריב פישר:

אתה לא כתבת את המכתב,

יהודה בן עזרא :לא לאר אחרי שאני אגיד משהו אתה תענה למענה,
יריב פישר:

יהודה אני לא חושב שזה נכון,

יהודה בן עזרא :ההצעה לסדר הזה מוטב שהיא לא הייתה מוגשת ואני אסביר ההשתקה
אני תמהה לשמוע שיש פה השתקה בעירייה כמו שלנו שבה השקיפות היא נר
לרגלנו אנחנו נמצאים בין המובילים בשנים אחרונות במדד השקיפות לא
במעט חבר המועצה יוסי לונדון שמוביל זאת ביד רמה מענה לתושב
והתיי חסות לביקורת היא לחם חוקינו להאשים אותנו בהשתקה זה חסר
טעם ורחוק מהאמת,
יריב פישר:

מה זה לשלוח מכתב משפטי?

יהודה בן עזרא :תן לי לסיים
יריב פישר:

אני לא חושב שאתה צריך לענות על זה,

יהודה בן עזרא :אבל ,יריב אנחנו חברים הרבה שנים אנחנו גם מותר לנו להיות חלוקים,
אבל דמוקרטיה איננה אנרכיה שקיפות זה לא הפקרות חופש הביטוי הוא
א ינו חופש השיסוי והשמצות כל עוד הדברים הופנו חלקם דברים בלתי
ראויי ם לנבחרי ציבור ולחברי מועצת העיר ולראש העיר לא מצאתי מקום
להתערב אבל כמנכל העירייה בין היתר עלי להגן על עובדיה המסורים
והמקצועי ים על מנהלי אגפים ומחלקות העובדים סביב השעון על עובדים
שמשקיעים במסירות נפש בשגרה ובחרום והבכירים הזוטרים המתייצבים
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בשישי בשבת בסערה בנפגעים יחד עם העובדים הכוננים אינו צריכים לשמוע
שאומרים שיש שחיטות בעירייה שיש  ...בעירייה אני מנכל העירייה
שיתלוננו עלי במשטרה על שחיטות מתלוננים על המשטרה,
יריב פישר:

יהודה הביקורת היא

יהודה בן עזרא :רגע,
יריב פישר:

הביקורת היא לא עליך,

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :תן לי לסיים
יריב פישר:

מותר להגיד שיש שחיטות על זה לא תובעים תושב העיר,

יהודה בן עזרא :יריב תן לי לסיים,
יריב פישר:

אתה מגן על ראש העיר

יהודה בן עזרא :אני מגן
יריב פישר:

הוא היה צריך לענת לא אתה

יהודה בן עזרא :קודם כל אני לכבוד לי להגן על ראש העיר אבל הוא לא זקוק לי ,אני מגן
על עובדי עירייה
יריב פישר:

אך אחד לא דיבר על עובדי עירייה

יהודה בן עזרא :כשאומרים יש שחיתות בעירייה זה מנכל
יריב פישר:

הוא אמר ואני אומר גם בהנהלה אתה רוצה שהוא יגיד לך את זה הוא יגיד
לך

יהודה בן עזרא :רק רגע אבל תן לי להגיע לסוף מה אני מצי ,אני אגן על עובדי העירייה
בחירוף נפש אתה יודע שגם הייתי בתפקיד זוטר ושחבר מועצה תקף עובד
עירייה ורצה לפטר עובד עירייה תה יודע על מי אני מדבר בתפקיד זוטר
קמתי והגנתי על אותה עובדת אתה זכר את המקרה,
יריב פישר:

זה לא המקרה,

יהודה בן עזרא :אני לא מוכן שיפגעו בעובדים יש לנו עובדים אתן לכם כמה דוגמאות,
עובד ניקיון קונן שקפץ למים עמוקים בליל סערה והציל משפחה מתביעה
במים פקח בשיטור עירוני שהגיע ראשון לפני כל כוחות הצלה לבית שעלה
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באש והציל את הילדים
יריב פישר:

יהודה איך זה קשור?

יהודה בן עזרא:אני מגן על העובדים האלה
יריב פישר:

אבל לא מדברים על העובדים השיטות לא על עובדים העובדים של העירייה
הם יוצאים מן הכלל גם הוא אומר את זה,

יהודה בן עזרא:יריב אתה
יריב פישר:

אני אומר את זה,

יהודה בן עזרא :אתה מפריע לי לסיים ,להגיד את מה שיש לי להגיד ,אני אתה מכיר אותי לא
מאתמול בכל תפקיד שהייתי לא נתתי לאף אחד אפילו ברמז לפגוע בעובדים
שעבדו תחתי לא יקום ולא יהיה ,ויש עוד דוגמאות עובדת סוציאלית בכירה
שנסעה לעיר רחוקה במדבר בלילה קר  4לילות ישבה במכונית שלה בשביל
למצוא צעיר שנעלם  7שנים מהבית וחי כהומלס והצליחה להחזיר אותו
הביתה ,עובדת בחינוך המיוחד שעובדת עם ילדים אוטיסטים שהגורל
התאכזר אליהם והילד תפס לה את השיער ותלש לה את השיער מהראש
אחרי שבוע חזרה עם חיבוקים ונשיקות לילדים ועוד הרבה דוגמאות ,אני לא
אתן שכל מי שמר לו כל מי שמר לה ישמיצו בהיקף קולמוס ובמכת מקלדת
את עובדי העירייה לא יהיה ,אף אחד לא יפגע את עובדי העירייה שחלקם
רבות ועד עובדים יושבים איתנו כאן ואני מבקש חברי המועצה להסתכל לנו
בעיניים לי ולעובדים לפני שאתם מקבלים החלטה ולהוריד את זה מסדר
היום או לחלופין לאור הפנייה של חבר המועצה יוסי לונדון אין לי שום עניין
ללכת לבית משפט ,אנחנו ננצח במשפט,
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :אני אין לי שום עניין בבית משפט כולה ביקשתי גם עכשיו אני מבקש האיש
שכתב שיש שחיטות בעיריית הרצלייה הוא צריך להתנצל בפני עיריית
הרצלייה במכתב וגם בפייסבוק שהוא כותב שיתנצל בפני עובדי העירייה רק
בפני עובדי עירייה
יריב פישר:

העירייה?
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יהודה בן עזרא :לא ביקשנו שנבחרי ציבור לא ביקשנו ...בפני עובדי עירייה אז בואו תיקחו
תרימו את הכפפה אני לאור בקשתו של מר לונדון
יריב פישר:

אין בעיה,

יהודה בן עזרא :עכבתי את התביעה המשפטית לכמה ימים שהתנצל על פי דרישתי במכתב
בפני עובדי עירייה ובא לציון גואל,
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא:עד סוף השבוע ניסוח של התנצלות,
(מדברים יחד)

יריב פישר:

אני חוזר עוד פעם עמית אמר שהוא ה ...על העירייה היה וזה מה שהוא אמר
הוא לא צריך להתנצל (מדברים יחד) זה נגמר,

יהודה בן עזרא :רק רגע דקה אחת,
(מדברים יחד)
קוממי יוסף :יריב אם עובדי עירייה נפגעו אז להתנצל כי עובדי העירייה באמת עודבים
קשה ומה בעיה להתנצל בפני עובדי עירייה,
(מדברים יחד)
יסעור יהונתן :אני מציע,
משה פדלון:

חברים,

יסעור יהונתן :אני מציע לקבל החלטה שנותנים שבועיים לטפל בעניין הזה,
(מדברים יחד)
משה פדלון:

מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?

(מדברים יחד)
משה פדלון:

אז מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?

מאיה כץ:

מה המשמעות של...

(מדברים יחד)
משה פדלון:

ייתן תשובה שהוא מתנצל בסדר לא ייתן,

(מדברים יחד)
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יהודה בן עזרא :יריב פישר אני מוריד את ההצעה מסדר היום אם לא תהיה התנצלות
(מדברים יחד)
יריב פישר:

בסדר גמור,

(מדברים יחד)
סעיף ו' –מרכזי למידה –הצגת פעילות
ג'ו ניסימוב:

מרכזי למידה הצגת פעילות העמותה על ידי הצגת נציגת אגף התנוס גברת
נעמי וולף,

משה פדלון:

אורלי וולף מנהלת מחלקה למרכזי למידה בקשה,

אורלי וולף:

שלום לכולם ,מרכזי למידה של אגף התנוס למעשה הם מערך לימודי מסייע
בהקניית כישורים מיומנויות למידה מחלקה שלנו היא ,קמה לטובת אך גם
כמערך שמסייע לאגף החינוך ,העקרונות המנחים שעל פיהם אנחנו פועלים
הם בראש ובראשונה כל מה שקשור ל ..הפדגוגיה תהליך אהה גם למידה וגם
בהוראה ,וגם לערך החשוב ביותר שלנו בתוך( ...מדברים יחד)

שיוון

הזדמנויות של חינוך ,מרכזי למידה שלנו נולדו בפריפריה החברתית
והכלכלית של העיר לפני הרבה מאוד שנים בשכונת נווה ישראל במטרה
להנגיש למידה להנגיש אהה חינוך משלים הוראה משלימה לכל מי שלא יכול
להרשות לעצמו לקבל שיעורים פרטים או איזושהי עזרה מסיבה כזו או
אחרת אהה אנחנו פועלים בשיתוף עם ההורים עם בתי הספר למטרה לבנות
לכ ל תלמיד חליפה שהוא צריך חליפה אישית התלמידים שמגיעים אלינו הם
תלמידים ...עם תארים גדולים בלימודים או תלמידים שמאובחנים עם לקות
למידה הם זקוקים להוראה מתקנת .יש לנו איזשהו מודל שעל פיו אנחנו
עובדים שאנחנו עשויים את המאמץ לקבל כל תלמיד אחרי שאנחנו בקשר
עם בית הספר כדי להבין מה המטרה שאותה אנחנו רוצים להשיג אנחנו
עושים את זה בשיתוף עם המשפחה ועם צוות ההוראה שלנו אנחנו מנסים
במקביל להפעלה של  5מרכזים בעיר לתת מענה לכל בתי הספר בעיר
לתוכניות רוחביות שפועלות משעות הצהרים ואילך בתחומים שונים חלק
מהתוכניות אני תכף אציג מרכזי למידה הפריסה שלהם נמצאים כמו
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שאמרתי מרכז הוותיק ביותר הוא בנווה ישראל אחר כך יד התשעה ויצמן
באמת פריפריה שזקוקה לנו שם שנתיים אחרונות אנחנו מפעילים גם מרכזי
למידה בברנר וברנדס אהה  ...לכלל האוכלוסייה בחרתי מרכז אחד מרכז
חדש זו השנה השנייה שהוא פועל במרכז הלמידה ...בבית ספר ברנר מרכז
שמונה  132תלמידים תחומי ה ...במרכז למידה זה ,כמו בשאר מרכזי למידה
הם מתמטיקה אנגלית אסטרטגיות למידה זה כל מה שתלמידים בעצם
לומדים איך ללמוד כדי להפוך ולהיות לומדים עצמאים שלא תלויים בנו
לשיעורים פרטים בעזרה ניתנה של עוד משאבים מעבר לבתי ספר וכמו
שציינתי לכל מה שקשור להוראה מתקנת של לקויות למידה אז מבחינת
התפלגות משתתפים מרכז הספציפי הזה תלמידי יסודי בעיקר אנחנו יכולים
לראות את ההתפלגות כאן כמרכז ברנר אתם יכולים לראות רוב התלמידים
שמגיעים הם תלמידים מאותו בית ספר אחת המטרות שלהם  ...המרכז הזה
זה באמת להנגיש את זה קודם כל לתמידי ברנר מבחינת..
יוסף לונדון:

אשפר לחזור לשקף הקודם ברשותך רגע,

אורלי וולף:

זאת,

יוסף לונדון:

שנייה אחת ברשותך ,לא הבנתי את המספרים ברנר 95

אורלי וולף:

זה  95תלמידים.

דובר:

זה מה שמרכיב את 132

יוסף לונדון:

וכל היתר?

אורלי וולף:

מרכז יושב בתוך בית ספר ברנר כדי לתת מענה בראש ובראשונה לתמידי בית
ספר ברנר הוא נגיש להם,

דובר:

יוסי יש  5מרכזים זה לפי מיקום גיאוגרפי,

יוסף לונדון:

זה ברור לי וכל יתר המרכזים

משה פדלון:

לא זה לא מרכזי יוסי

מאיה כץ:

זה לא מרכזי זה בתי ספר

משה פדלון:

ילדים שמגיעים לבית ספר אתה רואה שם את אילנות,

(מדברים יחד)
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משה פדלון:

הלאה בקשה,

אורלי וולף:

מסלולי ההוראה במרכזי הלמידה אהה ב 4מסלולים או למידה בקבוצות
קבוצות הטרוגניות קבוצות קטנות בין  5ל 8תלמידים כאשר מה שקובע זה
שכבת הגיל בבתי ספר יסודיים ובחטיבות ,בתיכונים הקורסים האלה הם
לפי רמות יש מסלול של מתנדבים יש לנו מתנדבים בשמונה מאתים בוקרי
ט כניון  ...חינוך ואנשים טובים פרטים תושבי עיר שמגיעים בעיקר מורים
שפרשו מגיעים להתנדב אצלנו ועוד מסלול מסלול של שיעורים פרטים עם
מורים מקצועיים מאותם תחומים ...ועוד מסלול עם תוכנית המורים
הצעירים שלנו  ...תלמידים מצטיינים בשכבת ט' מכשירים אותם מעבירים
אותם קורס משמעותי של שנה שלמה ומקנים להם אסטרטגיות למידה
מקבלים איזשהו ארגז כלים בהוראה ואחר כך במשך כל השנים בתיכון הם
מלמדים תלמידים קטנים ביסודי ובחטיבה התלמידים שלנו ,התוכנית הזו
כבר חגגה עשור לפני כמה חודשים תלמידים מאוד אוהבים ללמוד איתם הם
משתמשים מודל לחיקוי הקרבה בגיל עושה את ההצלחה של ה ...בבית ספר
ברנר בשנה אחרונה אנחנו מפעילים מספר תוכניות בשיתוף עם מנהלת בית
ספר עם יו"ר בית ספר תוכנית אחת זו תוכנית רשת ביטחון תוכנית למניעת
אלימות שהפעלנו אותה בכמה ערוצים ,ערוץ אחד זה הרצאות להורים ערוץ
נוסף זה בתוך הכיתות במערכי שיעור שהם לאורך כל השנה אם מלמדים את
הילדים מי ...של התנהלות ברשת ,ועד כלים להתמודד במצבי מצוקה..
וכדומה ,ובנוסף תלמידים עברו סדנאות והצגות ופעילויות והכול נוסף סביב
הנושא הזה תוכנית נוספת חדשה שנפתחה השבוע זה מועדון למידה מועדון
הלמידה מפעילים אותו תלמידי כיתות ה' ו' של בית הספר שעברו הכשרה
מתאימה והם בעצם מלמדים את ילדי הצהרון תלמידי כיתות א' עד ג' הם
עשויים איתו מספר פעילויות גם של הכשרה כללית וגם של מועדון קריאה
וגם התניה של אסטרטגיות למידה שלימדנו אותם וגם סיוע בשיעורי בית
והתחלה של הכנה לקראת מבחנים ומערכת הישגית תוכנית נוספת זה
תוכנית של אומנות תוכנית מאוד מיוחדת של אומן בשם ...מהקהילה שעושה
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את זה בהתנדבות הוא לקח  20תלמידים מכיתה א' ו 20תלמידים בכיתה ב'
והוא בעצם בנה להם  12מפגשים חווייתיים בתחום האומנות מתולדות
האומנות והיסטוריה ועד התנסות חוויתית בפיסול ו ...מוזה ואומנויות וכל
מה שעיר יכולה להציע בנוסף לזה אנחנו ...במאמצים רחבים להנגיש את
תחום המדעים והטכנולוגיה ויש לנו גם איזושהי תוכנית לפיתוח אפליקציות
חיבור  ...לילדים לחוות טכנולוגיה מה היא בגיל הזה ,תוכנית עירונית נוספת
אני בחרתי  4 3תוכניות שהם על קצה המזלג זה תוכנית בשיתוף עם  4חברות
הייטק וכמובן כאן עיר הרצלייה אנחנו מנגישים לתלמידים לפני הפריפריה
חברתית וכלכלית ולתלמידי מועדון ה 5שלנו את עולם ההייטק כאשר
המטרה שלך כל הדבר הזה זה להגביר את תחושת המסוגלות לעלות את
המוטיבציה ולהצליח בלימודים ולשאוף גבוה והתוכנית הזאת מתבטאת
בסיור בחברה ובהרצאות היכרות עם העובדים ואפילו שולחן פתוח עם
המנכל של כל חברה שמארח אותם מפגש הזה ניסיון כבר בשנה שלישית
שלנו מאוד מעצים את ה ...תוכנית מיזם שלנו משותף של אגף החינוך אנחנו
מפעילים אהה מיזם של האגף לתוכנית שהיא בעצם הסללה במובן החיובי
במדעים בפיזיקה מתמטיקה תלמידים ל 5יחידות תלמידים בכיתה ח' הם
עוברים הכשרה בפיזיקה,
משה ועקנין :איפה זה מתקיים?
אורלי וולף:

בכיתות אהה ח' יש גם במרכז מדעים ויש גם בחטיבות עצמם,

יריבה:

זה חלק מהמספרים שהראת קודם של המשתתפים?

אורלי וולף:

לא לא תכף תראו את זה .פיזיקה המטרה פיזיקה להחזיר את חדוות
המקצוע ושויאהבו את התחום מתמטיקה זה פרופר  5יחידות לתת להם את
כל הכלים לעשות את זה אלה הנתונים שכרגע בעיר יש  432תלמידים שהם
לומדים במועדונים כיתות ט' וי' אתם יכולים לראות קצת את ההתפלגות,

דובר:

מה זה בתשלום סמלי?

אורלי וולף:

זה תשלום מאוד סמלי דמי רצינות בלבד כדי שהם יגיעו זה  250שקל לשנה,
תוכנית אחרונה ונוספת זה תוכנית של מעברים תוכנית רצפים מהכנה
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לכיתה א' הכנה לחטיבה והכנה לתיכון בסימן של הקניית שוב אסטרטגיה
למידה כלים ולקטנים זה הכרות עם בתי ספר המבנה וכל מה שהם צריכים
לפני הכניסה לבתי הספר בחטיבה הכנה לקראת מעבר למערכת של הישגים
למבחנים של עבודות וכל הכלים שצריך ובתיכון זה כבר ממש עזרא בכל מה
שקשור לבחירת מסלולים ויחידות לימוד וכל סיוע שאנחנו יכולים לתת,
אלה המשתתפים,
משה פדלון:

שימו לב  1536תלמידים...

דובר:

יפה מאוד,

אורלי וולף:

גם זה  ...נתונים 5על  5 17מרכזי למידה ותוכניות הקיץ שלנו שזה תוכניות
מעברים ,מבח ינת פנינו לאן אנחנו כל הזמן בהתחדשות בבניית תוכניות
חדשות וגם קבלה של בית רשמי שהוא יהיה שלנו זהו.

משה פדלון:

ברשותכם .תודה לאורלי וולף מספר נתונים לאחרונה פתחנו קורס למורים
צעירים יש לנו שם  60מקומות הגיעו  120תלמידים ראויים והבחירה הייתה
קשה אהה נתון נוסף אני הנחיתי את אורלי והצוות שלה שתלמידים שיד
הורים הינה משגת יקלטו במרכזים האלה במחיר של  ₪ 10- 5לקנות ילדים
למרכזים האלה חשוב מאוד ואנחנו עשויים את זה ועשויים את זה בהצלחה
אנחנו גם בעיצומם של עבודות מטה בניין העירייה הישן יהפוך למרכז עירוני
מרכז למידה ע ירוני ,זה אני מעריף שתוך חודש ימים יפתח אותו עוד מתקן
שיקלוט תלמידים נוספים ,אז אורלי תודה רבה ושיהיה בהצלחה בשם כולם,

אורלי וולף:

תודה.

סעיף ז' – תב"רים
ג'ו ניסימוב:

טוב נמשך תברים חברים שנת תקציב  ..2017שלושה תברים שהסתיימו לא
נוצלו בשנת  2017והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות לסכום של 726,277
 ₪מי בעד? ,פה אחד תודה רבה .תקציב לשנת  2018תבר חדש מספר 20/57
פיתוח שדרוג מתחם מבואות השרון של החברה לפיתוח התיירות הבקשה
לאשר תבר חדש בסכום  ₪ 1,500,000לביצוע בשנת  2018מימון קרן
הלוואות לפיתוח ,מי בעד? פה אחד .תודה רבה .תבר חידש מספר 20/58
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תוספת גלריה (לא ברור) חברה לפיתוח הרצלייה בקשה לאשר תבר חדש
בסכום  2,330,000שקל עבודות פיתוח מי בעד?,
ירון עולמי:

שנייה אני לא מליח להבין החומר  ...הוא לא שלנו,

משה פדלון:

אולם כן האולם שלנו האולם הגדול שלנוף

יהודה בן עזרא :הקובייה שנקראת היכל אומנויות הבמה של עיריית הרצלייה,
משה פדלון:

שלנו ועל זה מדובר,

יהודה בן עזרא :ההיכל זה
משה פדלון:

ההגדרה היא בהיכל הגדול לא ב (לא ברור) למטה,

יהודה בן עזרא :בהיכל הגדול,
(מדברים יחד)
ירון עולמי:

אני חשבתי הפוך שהתחתון שלנו,

משה פדלון:

לא לא התחתון של חיל האוויר,

(מדברים יחד)
ירון עולמי:

מה אנחנו בעצם עושים שם?

משה פדלון:

עושים,

יהודה בן עזרא :עושים  ... 200ישיבה נוספים כדי שנביא מופעים,
(מדברים יחד)
ירון עולמי:

נראה לי סכום דמיוני  2,300,00לדבר כזה

משה פדלון:

יש ביקוש לכרטיסים ולמופעים וצריך להגדיל אותו יש תוכנית קדומה...
האולם הזה מבוקש אין שום סיבה שלא יהיה מלא,

ירון עולמי:

אגב כאן המקום תקן אותי אם אני טועה גם לונדון הציע את זה בזמנו

משה פדלון:

נו?

ירון עולמי:

לחשוב איך לתחום את האמפי בארק ולעשות אמפי מובנה וגם יש לך מקום
ל 5,000מקומות אם אתה רוצה

(מדברים יחד)
ג'ו ניסימוב:

פה אחד כן?

משה פדלון:

כן,
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יהודה בן עזרא :כן כן,
ג'ו ניסימוב:

תוספת תבר מספר  19/43מגרש סימולציה לאופנים אגף הנדסה בבקשה
לאשר הגדלת פרויקט בסכום של  ₪ 500,000לביצוע בשנת  2018במגמת
תקציב בשנת  ,2019מביצוע  2018וסך הכול מיליון שקלים ביצוע ב2018
מימון קרן עבודות פיתוח מי בעד? פה אחד תודה רבה.

טובה רפאל:

תזכיר לי איפה המגרש הזה

ג'ו ניסימוב:

מצפון לפארק ל...

משה פדלון:

ליד קפה תפוז שהיה.

מאיה כץ:

לא זה מגרש הדרכה לאופנים ו...

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

מצד ימין של תפוז,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים,

סעיף ח' – הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים-א'.
ג'ו ניסימוב:

הצעת שינוים  ...מסעיף תוספת (מדברים יחד)

משה פדלון:

חברים שש,

ג'ו ניסימוב:

(מדברים יחד) מי בעד?

משה פדלון:

פה אחד.

ג'ו ניסימוב:

פה אחד תודה רבה,

סעיף ט' – העברת הקצבות שוטפות לשנת  2018ממתנ"סים נווה ישראל ויד התשעה
לתאגיד למרכזים קהילתיים.
ג'ו ניסימוב:

העברת הקצבות שוטפות לשנת  2018ממתנסים נווה ישראל לתאגיד מרכזים
קהילתיים החומר הועבר ל ...מוקדם מי בעד?

משה פדלון:

פה אחד.

ג'ו ניסימוב:

תודה רבה.

סעיף י'  -העברת פעילויות המרכז הימי להעסקה ותפעול באמצעות בני הרצלייה.
ג'ו ניסימוב:

העברת פעילויות למרכז הימי להעסקה לתפעול באמצעות בני הרצלייה
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עירייה מעבירה את פעילות מרכז הימי לרבות עובדים להעסקה ותפעול
באמצעות בני הרצלייה,
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :אני אסביר כבר בעבר התקבלה החלטה הזו שכל הנושא של החינוך הימי
במרכז הימי עובר לבני הרצלייה כבר התקבלה החלטה ועוד בקדנציה
הקודמת אנחנו עכשיו משלימים מהלך כיוון שעדיין נשארו  2עובדי עירייה
שהם היו למעשה  ...של שתי אדונים גם של בני הרצלייה וגם של מחלקת
הספורט מה שאנחנו עושים שינוים במרכז ימי ומוציאים מכרז למנהל
מועדון ימי שיהיה מעוסק על ידי בני הרצלייה ולא על ידי העירייה זה השינוי
היחידי שאנחנו מביאים כהודעה,
יונתן יעקובוביץ :שאלה ,זה אומר שבעצם עכשיו כל עלות השכר שהייתה לא משנה אם היא
גדולה או לא והיא במקום שהיא תהיה לעירייה היא עוברת עכשיו לבני
הרצלייה?
יהודה בן עזרא :לא לא,
יונתן יעקובוביץ :אז תסביר בקשה,
יהודה בן עזרא :אנחנו לא יכולים לבוא לבני הרצלייה אנחנו את הכסף אנחנו את התקציב
כמו שעשינו בחברה לתרבות ואומנות,
יונתן יעקובוביץ :אתה מעביר את זה לבני הרצלייה?
יהודה בן עזרא :מעביר את הכסף שכר של העובדים לבני הרצלייה,
יונתן יעקובוביץ :עכשיו שאלה נוספת אם יורשה לי מה קורה לגבי הנכסים?
יהודה בן עזרא :מה?
יונתן יעקובוביץ :בני הרצלייה פועלת בתוך אני מדבר עכשיו עכשיו על מרכז הימי כן לא
כולל שאר הדברים בני הרצלייה פועלת בתוך נכס ששייך לעיריית הרצלייה
מי לוקח עליו אחריות?
יהודה בן עזרא :זו שאלה למועצה
יונתן יעקובוביץ :אני חושב שצריך לתת על זה את (לא ברור) הוא לא חייב ...להראות אני
מבין את המהלך אני חושב שזה גם מהלך נכון שבאים ועכשיו מעבירים את
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העובדים לגוף אחד שינהל אותם ואין פה את ה ...הזו אבל אני אומר את זה
בתור מישהו שרואה את זה ביום יום צריך לתת את הדעת מי לוקח את
האחריות על הנכסים שבהם מרכז הימי פועל כי מה לעשות יש מלאי לדברים
האלה ואף אחד לא מטפל בזה,
יהודה בן עזרא :אתה צודק,
יוסף לונדון:

להוסיף לדבריו של עמיתי יונתן יעקובוביץ’ בהקשר הזה של המרכז לחינוך
ימי אני חבר וועדת ...של עמותת בני הרצלייה ומאז תחילת הקדנציה אני
מנסה להבין ולקדם ולהגיע להחלטות אני מקווה החלטות נכונות בנושא
מרכז לחינוך ימי ואני מודה ומתוודה ועל חטאי אני מכה ללא הצלחה ולכן
אני רוצה לנכון להביא מספר דברים למליאת המועצה בתקווה שהדברים
יזוזו אני מקווה לכיוון הנכון .הוועדה לקידום הספורט הימי בהרצלייה
הגישה אותם במרץ  2017עד היום לא היה דיון בדירקטוריון של בני הרצלייה
בנושא הזה במרכז הימי פעלו מספר גופים משרד החינוך בהרצלייה צופי ים
וכנראה גורמים נוספים המרכז הימי פועל במתחם הנמצא בח ...של החברה
לפיתוח התיירות לדעתי הגיע עת לקבוע את תחומי אחריות של כל גול
לוודא שיש רישום מלא של כל הנכסים נדלן ציוד וכן רישום מדויק של
הבעלות על הציוד לדעתי יש לקבוע בהקדם נוהלי עבודה ותיאום בין
הגורמים השונים כדי למנוע בזבוז של כספי ציבור יש לקבוע נהלי רכש
ושימוש ולוודא שיש גורם (לא ברור) בתחום זה בין הגורמים השונים עם
הציוד ,קרי סירות מכל הסוגים וכיוצא בזה לא ינוהל תחת יד אחת לדעתי
יהיה זה בזבוז נורא של כספי ציבור בנוסף נושא השיט התחרותי במסגרת
בני ה רצלייה הינו גירעוני במשך שנים רבות למרות בקשות חוזרות ונשנות
שלי מאז תחילת הקדנציה לא יתקיים דיון מעמיק בנושא זה והדירקטוריון
וכמובן שלא יתקבלו החלטות אני מקווה שלאור הדברים שאני אומר כאן
במועצה הדיון בדירקטוריון יתקיים במהירות יעשה עבודת תיאום יתקבלו
הח לטות ודברים שנמשכו מעל הסדין ויגיעו לידי פתרון בשולי הדברים אני
אוסיף עוד משפט אחד כדי שהמרכז לחינוך ימי יוכל להתפתח ולתרום
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לתפיחתה של הרצלייה לעיר הספורט הימי לדעתי יש לשנות את הטאבה של
מתחם  103על מנת לאפשר את הגידול של המרכז לחינוך ימי ,עד כאן תודה
רבה,
יהודה בן עזרא :תודה יוסי,
יוסף לונדון:

תודה רבה,

משה פדלון:

בקשה,

סעיף יא' – בקשה לאישור הצעות מחיר למתן שירותי ייעוץ תנועה
ג'ו ניסימוב:

בקשה לאישור התקשרות ללא מכרז למתן שירותי ייעוץ תנועה לאור
העובדה שבשני מכרזים לא עלה לאשר מצהיר הזוכה במכרז המועצה
מת בקשת לאשר לצאת בנוהל הצעת מחיר בניסיון לאתר מציע יוכל לתת
שירותי ייעוץ תנועה מצב פרוטוקול מישיבת וועדת מכרזים מ15/1/18
שיאו שר  ...כבישים החלטה בהתאם ובהסתמך לאמור על המסמך מחלקת
הכבישים ולאחר ש ...המכרז לא תביא תועלת מועצת העיר מאשרת  ...את
המכרז מי בעד?

ירון עולמי:

אפשר לשאול? ,יש אני לא יודע מי...

מאיה כץ:

אני וטובה,

ירון עולמי:

מה הסיבות זה כמה ישיבות שמגיעים אלינו דברים כאלה שבסוף אנשים לא
ניגשים למכרזים זה עניין של כאילו מה הצענו סכום נמוך שזה לא משתלם
לתת ייעוץ מה...

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

כל הנושא ש ל ייעוץ תנועה זה נושא אין היום הרבה יועצי תנועה בארץ
שיודעים לתת שירות שהוא אהה מצוין אנחנו לא מחפשים שירות בינוני לכל
נושא של תנועה זה נושא גם ככה מאוד מורכב ומאוד רגיש פה בעיר אנחנו
מחפשים את השווים ביותר התנאי סף ששמנו זה תנאי סף שאנחנו מצפים
מחברות שעו סקות בתחום הזה שיבואו לגשת יש איזשהו מערב פרוע בכל
מיני תחומים אנחנו בתחום הזה פירשנו תנאי סף זה היה מכרז גם על מחיר
וגם על איכות בסופו של דבר מי שמטפל החל מפניות פרטניות לדוגמא
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מעברי חצייה סימוני כבישים ועד תוכניות ענק שזה הטבאות של העיר
ותוכניות המתאר וכל הדברים האלה זה התחום של יועץ התנועה ולא
הסכמנו להתפשר ,במכרז הראשון אף חברה לא ניגשה הבנו שיכול להיות זה
גם היה אגב המכרז הראשון שיצא במסגרת החוק החדש לפני מעגל יועצים
אף חברה לא ניגשה בדקנו את עצמנו עשינו תיקונים 9במכרז השני ניגשה
חברה אחת שבסופו של דבר לא עמדה בתנאי הסף למרות שניסתה להוכיח
שכן ואפילו בדקנו ביררנו וירדנו מה שנקרא באמת לרזולוציה מאוד נמוכה
בעניין וזהו ברגע שיש לך מספר מאוד מועט של יועצי תנועה שחושב על כל
הארץ אז יש לזה כל מיני שיקולים זה לא בהכרח קשור אלינו זה קשור
לנושא הזה שאם עד היום עבדו עם שירותים של יעוץ תנועה באופן  Xעכשיו
ברזולוציה החדשה אנחנו נאלצים לעבוד איתם באופן  Yוזה מחייב אותנו
לצאת למכרז אז זה מייצר יותר קשיים וחסמים,
יסעור יהונתן :אז למי פונים עכשיו? לפי החלטה הזו?
מאיה כץ:

אנחנו...

יסעור יהונתן :אם הם מתאימים בארץ אז...
מאיה כץ:

לא אמרנו שהם מתאימים בארץ אמרנו שעשינו שני מכרזים במכרז הראשון
לא ניגשו במכרז השני ניגשנו  ...בתנאי הסף וכרגע אנחנו נפנה לכמה חברות
וננהל איתם הליך ...כמו שעושים בדרך כלל,

יסעור יהונתן :אוקי תודה,
מאיה כץ:

בתקווה שמישהו ירצה לעבוד איתנו,

טובה רפאל:

ומה עם משא ומתן,

מאיה כץ:

כן?

טובה רפאל:

לפי הדרישות הדרישות הכספיות של המכרז נשארות במסגרת המכרז אי
אשפר לשנות אותם,

יונתן יעקובוביץ:אגב מבחינת החוק אפשר כבר אחרי מכרז אחד שלא יצא לפועל כבר אז
לפנות להצעות מחיר נכון?
טובה רפאל:

לא נכון,
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יונתן יעקובוביץ:לא?
טובה רפאל:

לא.

ג'ו ניסימוב:

מי בעד? פה אחד תודה רבה,

סעיף יב' – הסכם שכירות בין עיריית הרצלייה לבין אורית בצלאל להפעלת חנות בנכס
מספר  1600במרכז המסחרי נוף ים הרצלייה.
הסכם שיכורות בין עיריית הרצלייה לבין אורית בצלאל להפעלת חנות בנכס

ג'ו ניסימוב:

 1600ומרכז המסחרי בנוף ים מצורף בפניכם המסמכים הבאים חוות דעת
של היועצת המשפטית ענת ..לחוות הדעת מצורפים הנספחים הבאים חוות
דעת שמאית נספח א' ,אהה פרוטוקול וועדת מכרזים באישור ראש עיר
להצעה בנספחים ב 1וב 2הסכם חתומה על ידי הצדדים מי בעד?
יונתן יעקובוביץ:אפ שר לשאול שאלה קצרה ממש טכנית קצרה? מה גודל החנות הזו ,כל
המסמכים האלה
(מדברים יחד)
מי בעד? חברים? מי בעד? פה אחד .תודה רבה.

ג'ו ניסימוב:

סעיף יג'  -החלטת ועדת תרומות.
החלטת ועדת קבלת תרומות לידיעת המועצה יובא החלטת וועדת תרומות

ג'ו ניסימוב:

בנושא אישור מתן תרומה על סך  25,000שקלים לטובת יום המעשים
הטובים המתקיים ב 13/3/18פרוטוקול ...מיום  22/1/18נמצא בפניכם מי
בעד?
קוממי יוסף:למי התרומות?
(מדברים יחד)
מאיה כץ :כל שנה במקום שיביאו לנו צבע ו...
(מדברים יחד)
משה פדלון :כן בקשה,
סעיף יד' – אישור המלצות הועדה להארכת שירות.
ג'ו ניסימוב :אישור המלצות וועדה להארכת שירות המועצה מתבקשת לאשר את המלצת
הוועדה להארכת שירות זה יש פה לפניכם את החומר לא נקריא את השמות ,מי
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בעד? ,פה אחד תודה רבה.
יסעור יהונתן:

יש בעיה של מצילים?

יהודה בן עזרא :אתה לא יודע אין מצילים ,מצילי בריכה אין מצילי ים,
יסעור יהונתן:

בים לא עובדים בדור שני וכאלה שעובדים רק בקיץ?

יונתן יעקובוביץ :זה חצי שמרה? בנאדם שעובד בקיץ מ 7בבוקר עד  7בערב זה חצי משרה?
יסעור יהונתן:

אני לא אמרתי את זה,

יונתן יעקובוביץ :אתה אמרת חצי משרה עכשיו,
יסעור יהונתן:

לא אמרתי שאותם אנשים שעובדים,

יונתן יעקובוביץ :אוקי,
יסעור יהונתן:

רק בקיץ בתור עוזרי מצילים,

יונתן יעקובוביץ :אוקי,
יסעור יהונתן:

הם...

יהודה בן עזרא :הם עובדים אבל אני צריך מצילים לכל החופים,
יש עכשיו  8חופים,

ג'ו ניסימוב:

יהודה בן עזרא 8 :חופים יש לנו.
יונתן יעקובוביץ :לא יונתן אני אסביר העוזרים מציל עדיין אין להם תעודת מציל שמכשירה
אותם לעבוד כמציל בתוך הסוכות ...לא משנה אם זה מציל...
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ :אני מסביר לך המצילים צריכים לעבור הכשרה של מציל ים זה שונה
ממציל של בריכה למשל אני אומר לך שהיום אחרי שיש דור א' יש עכשיו הרבה
דור א' שמוכנים לצאת לפנסיה ופורשים יש מחסור גדול באנשים שמסוגלים
לעשות את העבודה ורוצים לעשות את העבודה זה אספקטים שצריך לתפוס
אותם יש גם את הבעיה של הכשרה ויש גם את הבעיה של הס ...שהוא בתור
מישהו שעבד עוזר מציל שזה היה עד גיל  19אני יכול להגיד לך שזה היה עבודה
הכי קשה שעבדתי בה בחיים שלי 7 ,בבוקר עד  7בערב התייבשתי פעמים באותו
קיץ ויש בעיה למצוא עובדים בדבר הזה,
יהודה בן עזרא :רואים את התוצאות היום...
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יונתן יעקובוביץ :פעמים באותו קיץ הייתי במיון,
סעיף טו' -מינוים
ג'ו ניסימוב :מינויים ,המועצה תתבקש לאשר את מינויה של הגברת אורלי וולף במקום שירי
רפפורט כחברה במוסדות חינוך...
יהודה בן עזרא :ראש העיר לא משתתף בהצבעה,
משה

:אני לא משתתף בהצבעה

ג'ו ניסימוב :אני אקרא שוב מינויה של הגברת אורלי וולף במקום הגברת שירי רפפורט היא
חברה בחברת מוסדות חינוך,מי בעד?
משה פדלון :אני לא משתתף בהצבעה,
ג'ו ניסימוב :פה אחד .אהה בלי ראש העיר .אני יודע שסגנית גזבר העירייה גברת הילה רוזין
היא חברה בוועדת ...מי בעד? תודה רבה .לידיעת המועצה עובר  ...לחזות העיר
הרצלייה עיר (מדברים יחד) בכל רחבי הארץ לאור הפניות של אומנים להציג
את עבודותיהם במרחב הציבורי ובבניין העירייה על הקמת וועדה לחזות העיר
הוועדה מורכבת מאשני מקצוע אומנים תושבים ומנהלי מחלקות להלן גברת
ליאת טימור חברת מועצת העיר יושב ראש הוועדה דוקטור (לא ברור) רן כסמי
(לא ברור) מנהל משכן אומנים ,הילה פרי מנהלת מוזה יעל בן שאול מנהלת
לגלרי ה עירונית ...אגף שאיפה מוניקה סגנית מהנדס העיר גילת לוינגר מנהלת
מחלקת פיתוח סביבתי שרה מנהלת מחלקת התרבות שרית ..ממחלקת תנוס מי
בעד? (מדברים יחד)
סעיף טז' – אישור המלצות הועדה לסיוע בדיור
ג'ו ניסימוב :אישור המלצות הוועדה לסיוע בדיור המועצה מתבקשת לאשר את חסות
הוועדה לסיוע בדיור פרוטוקול מיום
(מדברים יחד)
ג'ו ניסימוב :אני מעלה את זה להצבעה את נושא הוועדה לחזות העיר..ברשותכם הצבעה מי
בעד? פה אחד תודה רבה .יותן עכבת אותנו בדקה וחצי ,אישור המלצות הוועדה
לסיוע בדיור המועצה תתבקש לאשר המלצות הוועדה לסיוע בדיור מצב
הפרוטוקול מיום שישי לפברואר  2018זה אצלכם ,מי בעד? פה אחד תודה רבה.
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סעיף יז'  -שונות
ג'ו ניסימוב :כן שונות.
מאיה כץ :אני אקריא?
ג'ו ניסימוב :אני אקריא את תמשיכי אחרי?
מאיה כץ :בסדר,
ג'ו ניסימוב :פרס עיריית הרצל לכלכלה ועסקים  2018בהמשך לאישור משדר הכלכלה למתן
פרס עיריית הרצלייה לכלכה בעסקים  2018התבקש המועצה לאשר הרכב חברי
וועדת השיפוט דני גודלן יושב ראש ..אזור התעשייה המסחר והעסקים הי
פארק ,מוטי ציברנסקי מנהל מחלקת רישוי עסקים,
(מדברים יחד)
ג'ו ניסימוב :יפעת ליברמן מנהלת המרכז לפיתוח עירוני,
קוממי יוסף:איזו וועדה זו?
מאיה כץ :שיפוט לפרס עיריית הרצלייה לכלכלה ועסקים,
ג'ו ניסימוב :כלכלה ועסקים
מאיה כץ :שאנחנו הולכים ...כן.
ג'ו ניסימוב :אהוד לזר מנהל המחלקה לתכנון אסטרטגי רב שנתי ענת תמיר מנהלת מחלקת
המתנדבים וארז לזובר מנכל החברה לפיתוח ,פרס העירייה והקריטריונים
יפורסמו באמצעי התקשרות כפנייה לעסקים וחברות בהמשך מי בעד?
(מדברים יחד)
מאיה כץ :אני אסביר ,אנחנו( ...מדברים יחד) אנחנו( ,לא ברור) אני רוצה רגע להסביר
רבותי,
(מדברים יחד)
מאיה כץ :הפרס פה זה לא פרס כספי כיוון שמדובר פה בעסקים הפרס הוא בסף הכול מגן
הוקרה הקריטריונים שיהיו זה נושא של העסקת אהה עובדים בעלי צרכים
מיוחדים ופעילות חברתית ותרומה לקהילה ופעילות ...לשיפור איכות הסביבה
זה המהות של הדברים ,אנחנו בכוונה מכיוון שבשנה שהיא ...אנחנו מעדיפים
לא להתעסק עם כסף זה לא נכון זה יותר איזשהו מגן הוקרה של העירייה על
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פעילות הע סקית שהחברות מבצעות פה בעיר שנה שעברה היה את הפרס
לאומנות ותרבות וכולה אנחנו עושים את הפרס במתכונת הזו במסגרת אירוע
מאוד גדול שיתקיים ב...15יהודה שים לב שאני לא טועה בתאריך ,ב15/3
במעמד כמובן ראש העירייה ושר הכלכלה שמגיעים לפה אנחנו נשלח לכולכם
הודעות ר שמיות יחולק גם פרס שר הכלכלה גם לעסקים אנחנו עושים גם בזירה
הארצית וגם בזירה המקומית,
ירון עולמי :הוועדה תצטרך בתוך חודש לקבוע את הזוכים ואת הכול?
מאיה כץ :אנחנו נתמודד עם המשימה הקשה שהוטלה על כתפינו ואנחנו מעריכים שאנחנו
נעמוד בלוחות הזמנים
ירון עולמי :אוקי,
משה פדלון :כן?
יסעור יהונתן:למה בוועדה כזו חשובה או שזה יש רק חבר מועצה אחד?,
מאיה כץ :אתה רוצה אתה מוזמן להשתתף,
יסעור יהונתן:לא בדרך כלל בוועדות פרסים בסדר גודל כזה נותנים קצת יותר לחברי
מועצה,
(מדברים יחד)
משה פדלון :אנחנו מצרפים את יונתן יסעור,
ג'ו ניסימוב :מי בעד? פה אחד.
(מדברים יחד)
משה פדלון :חברים ,בקשה יוסי לונדון,
יוסף לונדון :אני מבקש לידע את חברי המועצה ואת כלל תושבי הרצלייה על שתי יוזמות שלי
בתחום התרבות ה ..החופשית זה שמכנים זאת חילונית  28/2 ...תתקיים מגילת
אסתר שוויונית ומוזיקלית בהשתתפות הקהל באולם אשכול מפעל הפיס
בחטיבת זאב ברחוב יהודה הנשיא  29בשעה  18:30קריאת המגילה בתפילה
ישראלית בנוסף בקרוב ..בעיר כבר בעיר שתי הרצאות האחת תדרוש ..למגילת
עצמאות עם דב הילבויים ,המפגש השני יעסוק בסדרת הטלוויזיה היהודים
בא ים וערב זה יוקרנו מערכונים נבחרים( ,מדברים יחד) במקורות הכתובים
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(מדברים יחד) ולמנכל העירייה יהודה בן עזרא שאפשרו לקיים אירועים אלו,
תודה רבה.
ג'ו ניסימוב :חברה לפני שמתפזרים יש הודעה,
משה פדלון:יש לחברים דקה מי רוצה להוסיף?
ג'ו ניסימוב :הודעה ישיבת חודש מרץ יתקיים ב 20/3/18ולא ב 13כמו שהיה רשום בתוכנית
בשעה ,18:00 20/3 ,18:00
משה פדלון :תודה רבה הישיבה הסתיימה.

-

תום הישיבה -

"חבר" – הקלטה ותמלול

