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 פרוטוקול

 

 ערב טוב.  :פדלוןמשה 

 חבריה, אנחנו רוצים להתחיל בבקשה.  ו ניסימוב:'ג

ערב טוב לחברי המועצה. אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה, בבקשה ג'ו,  משה פדלון:

 פרוטוקולים.

 

 אישור פרוטוקול –סעיף א 

אישור פרוטוקול, ערב טוב. אישור פרוטוקול. יובא לאישור פרוטוקול מספר  ו ניסימוב:'ג

 . לא התקבלו עליו הערות. מי בעד? פה אחד, תודה רבה. 68

 

 עדכון רה"ע –סעיף ב 

 עדכון ראש העיר, בבקשה. ג'ו ניסימוב:

המועצה. ערב טוב למנהלי ועובדי העירייה ותושבים  שוב, ערב טוב לחברי משה פדלון:

ואורחים נכבדים. היום נערך כנס כלכלה ועסקים בעיר הרצליה. הכנס 

התקיים במלון הרודס בעיר. במסגרת הכנס הוענקו פרס שר הכלכלה 

והתעשייה לשישה עסקים אשר מעסיקים אנשים בעלי מוגבלויות. היה טקס 

ד. בתוך כך גם לנו חשוב כי בתי העסק בעיר מאוד מרגש ומי שלא הגיע הפסי

יפעלו מתוך חשיבה חברתית ודאגה לקיימות עם הסביבה. אנחנו לא רק 
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מדברים על אחדות חברתית. בעיריית הרצליה עובדים עשרות אנשים עם 

מוגבלות במגוון תפקידים שמגיעים לעבודה יום יום, מממשים את עצמם 

ת האחר, הקפדה וחריצות ויש לנו כרשות ונותנים לנו שיעור של סבלנות, קבל

במה להתגאות. זה המקום להודות לממלאת מקום ראש העירייה ולצוות 

שלה שדחפו את הכנס וארגנו טקס מרשים, מרגש, מכבד ומכובד. תודה. כנס 

מפקדי חיל אוויר מכל העולם. היום יתקיים כנס מפקדי חיל אוויר מכל 

מרובה בהיערכות לקליטת הכנס העולם והעיר הרצליה סייעה בהצלחה 

הדיפלומטי שהיה מרתק והוסיף הרבה כבוד למדינת ישראל בעולם. אירוע 

השיא של המרכזים הקהילתיים. אתמול נערך אירוע בהשתתפות מאות 

רבות של אנשים בפארק הרצליה, הופעות של ילדים מהמרכזים, אירוע 

, פעילויות לשבועות השיא של תאגיד המרכזים הקהילתיים לטובת ... דוכנים

ועוד ושוב, תודה לכל העושים במלאכה. מרוץ אופניים ג'ירו ד'איטליה. לפני 

כשבועיים התקיים מרוץ האופניים, הרוכבים עברו בכביש החוף ובהרצליה 

והתארחו במלון השרון. אני בסיום האירוע נפגשתי עם הרוכבים והענקתי 

ינה. כנס הרצליה. לפני להם תשורה קטנה, סמל העיר הרצליה וסמל המד

כשבועיים התקיים כנס הרצליה במרכז הבינתחומי. ראש העירייה, אנוכי, 

הוזמן לפתוח את הכנס יחד עם אורחי הכבוד ונציגי העירייה השתתפו בפאנל 

פעיל וכמובן מקהלת לירון שלנו חתמה את הכנס בשירת התקווה בנוכחות 

במאי התקיים האירוע המרגש  17נשיא המדינה. חידון הרצליה. ביום חמישי 

ו' מכל בתי -חידון הרצליה השנתי מכורה שלי בו השתתפו נציגי כיתות ה' ו

הספר היסודיים. קיומו של החידון העירוני הוא כבר מסורת בעיר הרצליה. 

כל שנה נערך חידון בנושא אחר והשנה התמקד החידון בנושא תולדות מדינת 

בתי הספר הסבו גאווה רבה בידע ישראל מאז הקמתה. השנה נציגי כל 

המשמעותי והמעמיק שהם הציגו בכל נושא החידון. היה מרגש להגיע לשלב 

הגמר כאשר נציגים של שלושה בתי ספר, אילנות, אלון ולב טוב הצליחו 

לענות על כל השאלות שהוצגו בפניהם ואפילו להתמודד בהצלחה גם בסבב 

תי הספר במקום הראשון. ומכאן של עוד ... הדבר כמובן זיכה את שלושת ב

אנחנו עוברים לתחרות שחמט. בשבוע שעבר נערכה תחרות שחמט לכל בתי 

תלמידים לקחו בו חלק והזוכים, כמובן, בית ספר לב  200הספר היסודיים, 
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טוב, פעם נוספת, בית ספר שזר ובית ספר ... והחטיבות זכו עתיד רזיאל 

יוני לקיים תחרות שחמט בעשרות בחטיבת הנגיד. אנחנו מתכוונים בחודש 

גני ילדים שהחלו השנה בלימוד השחמט וזה מביא אותי, נכבדי כולם, לציין 

שהעיר הרצליה מובילה בתחום השחמט שמעודד חשיבה אסטרטגית 

ויצירתיות ומכאן אני רוצה לומר תודה מקרב לב לדוקטור שלמה קנדלשטיין 

שנה, מה? דייקתי. הוא הטביע שנה, ה 46שהביא אותנו ל... בתחום הזה כבר 

חותם והוא קיבל במהלך יום העצמאות פרסים מטעם המדינה, במסגרת 

חגיגות השבעים, ועל כך שלמה, ישר כוח ושלמה, למרות שהוא פרש הוא 

ממשיך ללוות אותנו ולהטביע את התחום הזה בקרב הילדים ועל כך, שלמה, 

 תודה רבה. אני רוצה לקרוא לך לכאן.

 פיים()מחיאות כ

 דוקטור שלמה יקירי. משה פדלון:

 תודה רבה. ר שלמה קנדלשטיין: "ד

על תרומתך להנחלת האהבה למשחק השחמט בעיר הרצליה באמצעות  משה פדלון:

שנה.  46מועדון השחמט שהקמת וניהלת במקצועיות ובמסירות במשך 

 בהוקרה ובברכת לב, ראש עיריית הרצליה. 

 יד כמה מילים.אני אג ר שלמה קנדלשטיין: "ד

 בוודאי. זה כבוד לנו.  משה פדלון:

 כמה זמן אתה נותן לי? ר שלמה קנדלשטיין: "ד

 ... משה פדלון:

 מהלך אחד של שח מנצח.  דובר:

קודם כל תודה רבה לכולם על הכבוד וההערכה שקיבלתי לאחר  ר שלמה קנדלשטיין: "ד

הרבה שנים.  למעלה מארבעים שנה. שחמט זה אהבת חיי שאני מתעסק בזה

שיחקתי באליפויות הארץ, בתחרויות וכולי אבל, וכאן אני רוצה לומר כמה 

מילים לגבי הפן של העיר הרצליה. הייתי גם יושב ראש איגוד השחמט. אני 

הגעתי להרצליה כשהתחתנתי, סיימתי שירות בצבא קבע והגעתי לכאן בשנת 

רק בלורית, יהודה , האדם הראשון שפגשתי זה שיושב פה, אז היה לו 1975

 בן עזרא, ו,

 הייתי בלונדיני עם עיניים כחולות. יהודה בן עזרא: 
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', יכול להיות שלפני זה. ומאז 75-כן. והוא מלווה, אני אומר ב ר שלמה קנדלשטיין: "ד

הפעילות הולכת וגדלה ואני מניח שיהיה גם דור המשך. אנחנו אחד 

בליגה לאומית לגברים,  המועדונים הגדולים בארץ וגם באירופה. נמצא

שחקנים במועדון והשנה הייתה גם שיא  300-לנשים, לנוער וכולי, קרוב ל

ילדים. אליפות התיכונים, אנחנו  200-אליפות בתי הספר בהשתתפות קרוב ל

דחינו את זה באיזה שבועיים בגלל בגרויות וכולי, אז ככה שמבחינה זאת 

תת לכם, ברשותכם, גם לא הרצליה היא באמת על המפה. אני רוצה רק ל

לבזבז קצת זמן, לתת לכם אנקדוטה קטנה. אחד הדברים שמרגשים אותי 

והיו חניכים  50-ו 45מאוד שמגיעים לתחרויות שחמט אנשים שהיום הם בני 

שלי בכיתה א' ובכיתה ב' ומביאים גם את הנכדים ואת הבנים, הנכדים 

 54, 53שהוא בסביבות וכולי. יום אחד הגיע אלי אדם שאני מעריך אותו 

והוא אומר לי אני הייתי חניך שלך. יש לי גם ספר וכולי ואני לא יכול לזכור. 

שנה, אז הוא אומר  45ו, מבט רטרוספקטיבי של  40אני יכול לזכור במבט של 

. אחד הדברים שאתה היית אומר לי, ןלי אין בעיה, אני ארענן לך את הזיכרו

ייב לדעת להפסיד. טוב, זה דבר אם אתה רוצה להיות שחקן אתה ח

שאומרים לכל ספורטאי אבל היית אומר לי תמיד אתה עדיין צעיר, ואז 

ידעתי שזה הוא. אגב, בין החניכים יש חניכים שהגיעו לכל מיני דרגות ועלו 

גם ברמות, הגיעו לשיאים בתחומים שונים. תודה רבה לכולכם ונקווה 

 שהשחמט ימשיך הלאה ויתפתח.

 פיים()מחיאות כ

טוב, מכובדי. אחד היעדים שלנו זה למנף את החינוך והערכים בבתי הספר  משה פדלון:

והשנה בית ספר לב טוב והמנהלת. קיבלה את התואר המנהלת המצטיינת 

של מחוז תל אביב, האחת והיחידה מכל מאות בתי הספר, אז אביטל את 

 תלמידים. 935מוזמנת לכאן. אביטל מנהלת בית הספר 

 תלמידים. 880 :אביטל

 ירדו. משה פדלון:

 כמעט. אביטל:
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תלמידים אז אביטל מקבלת תעודת הוקרה מהנהלת העירייה על  900כמעט  משה פדלון:

ניהול מצטיין של בית ספר לב טוב אשר תחת שרביטך הפך לבית ספר מוביל, 

 חדשני ופורץ דרך. שאי ברכה.

רבה ולהגיד שיש הרבה שותפים,  תודה. תודה רבה. אני רק רוצה להגיד תודה אביטל:

ראש אגף חינוך ומנהלת, איפה יעל? מחלקת ... ומשרד החינוך ואתם שהגב 

והתנופה והאוטונומיה שאתם נותנים לאיה, ואיה גם, כן, ראש העיר, זה מה 

 שעושה את ההצטיינות בעיני, והעיר החמה הזאת.

 תודה.  משה פדלון:

 )מחיאות כפיים(

 בית ספר גורדון בשכונת,ויש לנו  משה פדלון:

 אה, אביטל, סליחה רגע. כדאי גם להגיד תודה ליהודה כי אחרת, דוברת:

 אני כבר נתתי הוראה לגזבר, אין יותר תקציבים לבית ספר לב טוב.  יהודה בן עזרא: 

בשכונת נווה עמל יש לנו בית ספר שנקרא בית ספר גורדון ובית הספר הזה  משה פדלון:

 י במחוז תל אביב. אני מזמין את המנהלת.הוא מצטיין מחוז

 )מחיאות כפיים(

בלה בסן, מנהלת בית ספר גורדון על בחירתו לבית הספר מצטיין מחוזי מחוז  משה פדלון:

תל אביב, הודות להשקעה ולפעילות הפדגוגית המשמעותית שלך. שאי ברכה 

 ותודה מכולנו.

 )מחיאות כפיים(

ביטל, שאחד הדברים שמאפשרים לנו להוביל את אני מצטרפת לברכות של א בלה בסן:

הילדים למקומות הנכונים זה הרוח הגבית של העיר. הרוח הגבית שלך, ראש 

העיר, הרוח הגבית שלך, איה. יהודה, אתה בין הראשונים שקיבלת אותי 

לבית ספר גורדון, אני לא שוכחת. יעל, ובית ספר גורדון הוא בהחלט גאווה 

היא עיר שיש בה גם מקצועיות וגם לב חם והיא עבורנו. העיר הזאת 

 מאפשרת לנו להגיע לפסגות הכי גבוהות, אז תודה רבה. 

 )מחיאות כפיים(

תודה לכם, ישר כוח, שאו ברכה. תודה. עוד אירוע שהיה לנו, מי שזוכר את  משה פדלון:

השנים שעברנו בחג שבועות על שכונת יד התשעה, אלימות, משטרה, יס"מ, 

בול בחג השבועות, שופכים מים על מכוניות, זורקים אבנים. זו משמר הג
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השנה השנייה שבחג השבועות אנחנו עורכים הפנינג לתושבים והשנה היה 

הפנינג מוצלח, עבר חלק, בשקט וזה המקום להודות לכל העושים במלאכה. 

מתנ"ס יד התשעה, חברי המועצה שליוו אותנו, ... ועוד, למשטרה, לאנשי 

שלנו שחברו ביחד והצלחנו בגדול. חג השבועות עבר חלק, ישר כוח  ןהביטחו

לכולם. כמובן לאגף תנו"ס שליווה ונתן את המעטפת הלוגיסטית והמעטפת 

 החברתית, אז באמת תודה לכל העושים במלאכה. בבקשה, מנכ"ל.

 

 עדכון מנכ"ל –סעיף ג 

 עדכון המנכ"ל בבקשה. ו ניסימוב:'ג

לום לכולם. דוברות העירייה עסקה בתקשור החלטת בית המשפט טוב, ש יהודה בן עזרא: 

דן אכדיה לוועדה המחוזית. זה  תוכניתהעליון להחזיר את ההחלטה על 

הופיע בכל התקשורת. ממשיכים בתקשור תהליך שיתוף הציבור מתכננים 

את הרצליה ביחד. תקשור אירועי חג השבועות מהאירועים בשכונות ועד 

רך פה בשער העיר. פרסום ... פתיחת בריכת נורדאו האירוע המדהים שנע

עונה בהיכל אמנויות הבמה ואירועי קבלת השבת במרינה הרצליה.  תוכניתו

אגף תב"ל נערך לשיפוצי קיץ להתאמת מוסדות חינוך לקראת פתיחת שנת 

הלימודים הבאה עלינו בתודה. האגף גם נערך לוגיסטית לממש עיר ללא 

ת כלים חד פעמיים יהיו על בסיס כלים ירוקים, אחוז מאספק 50פלסטיק, 

מעודד להשתמש בכלים רב פעמיים, כוסות זכוכית, ונעזור לעולם שלנו. 

האגף השלים צביעה וסימון כביש בצבע לבן, קרי מדרכות, סימוני כביש 

, הפיקוח והסדר הציבורי ממשיך באכיפה ןומעטפות. אגף הביטחו

נה ברחבי העיר ונערך לקראת משמעותית, ממשיך בהקמת משמרי שכו

האירועים הרבים הבאים עלינו לטובה בחודשים הקרובים. אגף תקשוב 

חזק עבור המשלט העירוני שישפר  UPSבשיתוף מחלקת החשמל, הותקנו 

מערכת לשליטה  GIS-את שרידות המערכת, במיוחד בנצילת חשמל. ה

מועמדים רבים ובקרה בניקיון רחובות. עיריית הרצליה נבחרה להציג מבין 

אלף משתתפים מרחבי העולם.  17את המערכת בכנס מוביל בינלאומי עם 

מדובר בהישג גדול ובהכרה שעיריית הרצליה פורצת דרך ונמצאת על המפה 

העיר החכמה. כמו כן, המערכת תוצג בקורס  יהעולמית בכל הקשור ליישומ
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מתחילים  ערים חכמות בטכניון, בהפקות ארכיטקטורה, בינוי ... אנחנו

בביצוע פיילוט בתהליך רכש ממוכן, יש ... בגזברות. הגזברות מתחילה 

בתהליך הזה. זה תהליך שייעל, יגרום ליעילות במערכת הזמנות העבודה 

ומעל הכול גם יחסוך, יחסוך כמויות אדירות של נייר שמתגלגלות 

.. במסדרונות העירייה. אגף הרווחה, לקוחות מחלקת ... שיפור לרווחת ה.

המוכרת בשיתוף אגף תנו"ס נהנו מפרויקט נוסף של עמותת דינה'לה 

שחילקה במה היה, פסח? בפסח ארוחות חמות ועכשיו בשבועות חילקו עוגות 

משפחות המוכרות על ידי אגף הרווחה. רשימה שאגף  170-שהגיעו לכ

הרווחה הכינו. קורס המחלקה למשאבי קהילה התחיל קורס לכלכלה 

ר ליוזמות בשיפור מצבם הכלכלי של התושבים. מינהל שיתופית שתאפש

נשים, בהזדמנות הזאת נשלח החלמה מהירה לראש מינהל נשים שנקעה את 

ראש המינהל הוזמנה להשתתף  2018הכתף שלה. במסגרת כנס הרצליה 

בשולחן עגול בנושא נשים במרחב הציבורי וצה"ל. אגף שאיפ"ה. ל"ג בעומר. 

תה עם הוצאת מכתב של כיבוי אש, יסלחו לי רק רקע קצר. הסאגה שהיי

היום, אני במצב רוח של ביקורת על מוסדות המדינה, קמתי בבוקר עם 

משרד הפנים ועכשיו אני ממשיך עם כיבוי אש. יצא מכתב שבשפה שלנו 

קוראים לזה כסת"ח. היה חם, היה שרבי, ואז הוציאו הודעה שלמעשה 

ן לעשות קומזיצים. יש ערים כמו העבירה את האחריות לעיריות, שזה מסוכ

חיפה, יש ערים שקיבלו החלטה אין קומזיצים. אנחנו בעיריית הרצליה 

כינסנו צוות חירום של כל העוסקים במלאכה, לרבות משטרה וכיבוי אש 

ושאיפ"ה וקיבלנו החלטה, אני לא רוצה לקרוא לזה החלטה אמיצה אבל 

לדים, ילדי גן, ילדי בית קיבלנו החלטה נכונה ומתחשבת בעשרות ומאות י

ספר, ואפשרנו תוך בקרה שעובדי עירייה בכירים יסתובבו בין המדורות 

מתוך בקרה כן לעמוד בתנאים שקבעה נציגות כיבוי אש, מבחינת גובה של 

העצים או המרחב. אנחנו דאגנו שכל הקומזיצים יתקיימו וילדי ישראל יחגגו 

לות היו להוות סכנה מבחינת בל"ג בעומר ובמקומות שהמדורות היו, יכו

הגובה, עובדי עירייה בכירים מאגף שאיפ"ה ואגף תב"ל ואגף בטחון ביחד 

עם המשטרה הסתובבו ממקום למקום וקיבלנו החלטה נכונה בשיתוף ועד 

ההורים וכל הקומזיצים עברו בשלום, וזה מה שחשוב. בשבועות בוצע פינוי 
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באופן רשמי באפס תקלות  אשפה לילי במוצאי החג. עונת הרחצה נפתחה

וחופים יפהפיים לרשות הציבור. אנחנו התחלנו בחוף הכוכבים בפרויקט 

 שנקרא, טוב, איך זה נקרא?

 חופיקס. דובר:

חופיקס, בפרויקט שאנחנו נותנים לבני נוער במצוקה אנחנו סיפקנו את  יהודה בן עזרא: 

ואז הגיעו  ת. בשנה שעברה עשינו ניסיון לתת חינם את הכיסאותהכיסאו

אלינו עם הצעה שנפעיל את זה באמצעות בני נוער, השכרה של, יודע כמה, 

בחמישה שקלים  תשקלים אנחנו משכירים את הכיסאו 20, 15-משכירים ב

 וכל הרווח הולך לנערים שעובדים בחוף הים.

 תושבי הרצליה.  משה פדלון:

ילות מוגברת לקראת עונת תושבי העיר. האגף, אגף שאיפ"ה עוסק בפע יהודה בן עזרא: 

הקיץ בנושא יתושים, ניטור, טיפול בתעלות סמוכות וקמפיין לפרסום כי 

הקמפיין הפרסומי מאוד מאוד חשוב כי כל מה שאנחנו נעשה בתעלות, 

במקומות שידועים לנו, זה לא מספיק כי כל אחד שיש לו גינה בבית ויש לו 

ם. אנחנו ... מערכת ... עציץ ויש לו דלי במקומות שיש דגירה של יתושי

נדסה, סוף סוף אחרי תקופה פרסום כדי שכל אחד יוכל לטפל בזה. אגף ה

שתאפשר בניית אולם  תוכניתארוכה של ועדות והתנגדויות תושבים אושר ה

קיימות, הפרוגרמה  תוכניותהספורט במתחם בית ספר אשכול הפיס. ה

 ת התב"ר.קיימת, האישורים כבר קיימים, התקציב מתוקצב במסגר

 איזה בית ספר? דובר:

 חטיבת זאב. משה פדלון:

חודשים בתחומי הבריאות.  4אגף החינוך תם סיום קורס מנהיגות בן  יהודה בן עזרא: 

הקורס נועד לאתר מתנדבים מתושבי העיר, הובלת פרויקטים לעולים 

רוקדים כחול לבן לחמישה  תוכניתבתחום הבריאות. ביום שישי חתמנו את 

מיושמת זו שנה רביעית, באמצעותה נחשפים  תוכניתר יסודיים. הבתי ספ

התלמידים לריקודי עם ופולקלור ישראלי. אירוע סיום השיא נחתם 

בהשתתפות התלמידים והוריהם במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ומכובדי 

העיר. עכשיו אגף החינוך נערך לקראת בית ספר של החופש הגדול. אגף 

מרכזים קהילתיים נערכים לקייטנות הקיץ. הכניסו לנו התנו"ס והחברה ל
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אצטלה בדמות תקנה אבל אנחנו ישבנו עם ועד ההורים המרכזי ואנחנו אני 

חושב שמצאנו עם ועד ההורים של גני הילדים בשיתוף פעולה ויחד איתם 

אנחנו מתפקדים את הפעילות. אגף תנו"ס, ביום חמישי זה אתם מוזמנים, 

זדמנות לבוא לראות גלגל הזהב, זה אירוע מדהים של נכים מי שלא ראה זו ה

 שעומדים על כסאות גלגלים ואתם מוזמנים יום חמישי בשעה שמונה וחצי.

 יום חמישי הקרוב? דובר:

 כן. משה פדלון:

 כן. יהודה בן עזרא: 

 . 24 משה פדלון:

 במאי. אנחנו, 24 יהודה בן עזרא: 

 ... דובר:

 מה? יהודה בן עזרא: 

 נראה לי יש לנו בבית קינן הרצאה. אפילו לא ידעתי. :דובר

 יש הרבה אירועים בעיר.  מאיה כץ:

 גם שם יהיה מלא וגם שם. משה פדלון:

 לא, אני יודע. לא קיבלנו הזמנה. דובר:

 זו עיר שרוקעת ברגליים. איפה שאתה תלך, זרוק אבן, יש אירוע. יהודה בן עזרא: 

 אני בעד. דובר:

 תבחר לאן שאתה רוצה.  יהודה בן עזרא:

 אתה יכול ללכת לפתיחה של המוזיאון אם זה חשוב לך. דוברת:

 )מדברים ביחד(

ומי שלא רוצה ללכת לאירועים אני מוכן לפתוח את הלשכה שלי לשיחה  יהודה בן עזרא: 

 צפופה עם המנכ"ל. 

 למי שלא קופץ אדום, יאללה.  דובר:

ות השבעים הפקנו, חידשנו, למעשה, את אופרת אנחנו השנה לכבוד חגיג יהודה בן עזרא: 

למאי באשכול הפיס אני  31-למאי ו 28-הרוק הרצל. בימים שני וחמישי ב

מזמין אתכם לבוא לראות וגם בשעות הערב וגם בשעות הבוקר. אנחנו נביא 

תלמידים לבתי הספר לראות, זה מופע מדהים. ... ומומלץ. אגף תנו"ס נערך 

ץ, לקונצרטים בפארק, לקונצרטים ... שפר ובשיתוף כמדי שנה לאירועי קי
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עם חברה לתיירות מגוון גדול מאוד של אירועים כמו שהיה בשנים קודמות. 

ביום שישי זה אנחנו למעשה מתחילים עם קבלת שבת במרינה הרצליה 

 ובשיתוף חברה לתיירות, אגף תנו"ס ביוזמה של חבר המועצה יוסי לונדון.

 אלי.בית תפילה ישר דובר:

 מה? יהודה בן עזרא: 

 בית תפילה ישראלי, נכון? דובר:

 כן. יהודה בן עזרא: 

 כן. דוברת:

 היוזמה אבל של חבר המועצה יוסי לונדון. דובר:

 בית תפילה ישראל. תודה רבה. יהודה בן עזרא: 

שאילתות, נושא של אורח חיים בריא. הנושא ירד מסדר היום, אנחנו עוברים  ו ניסימוב:'ג

 "רים.לתב

 אז אפשר לאכול מה שרוצים. דובר:

 

 תב"רים –סעיף ז 

, עבודות שדרוג והנגשה אולם ספורט אילנות, החברה 2067תב"ר חדש מספר  ו ניסימוב:'ג

 800לפיתוח הרצליה תבצע הנגשה, הבקשה לאשר תב"ר חדש בסכום של 

, , מימון מקרן לעבודות פיתוח מי בעד? פה אחד2018אלף שקל לביצוע בשנת 

 תודה רבה. 

 אם יש הערות חברים? משה פדלון:

, שיפוץ בית ספר מפתן ארז, אגף תב"ל יבצע. 1887תוספת לתב"ר מספר  ו ניסימוב:'ג

, מימון קרן 2018-מיליון שקל לביצוע ב 2הבקשה לאשר הגדלת היקף בסכום 

עבודות פיתוח וקרן נופית תקציב רגיל. אם יש הערות? מי בעד? פה אחד, 

, התאמת נגישות מוסדות חינוך, אגף 1967ה. תוספת תב"ר מספר תודה רב

אלף שקלים לביצוע  929תב"ל מבצע. בקשה לאשר הגדלת היקף בסכום 

, מימון השתתפות משרד החינוך, אם יש הערות? מי בעד? פה 2018בשנת 

, התאמת מבנה ושיפוץ גני ילדים 2065אחד, תודה רבה. תב"ר חדש מספר 

ג על ידי אגף תב"ל, בקשה לאשר תב"ר חדש בסכום של ברחוב לאה גולדבר
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, מימון קרן לעבודות פיתוח וקרן נופית 2018אלף שקל לביצוע בשנת  700

 תקציב רגיל, יש הערות?

אני רציתי לשאול האם נבחן לבנות שם מבנים רגילים כי זה גנים שהם  טובה רפאל:

 מבנים יבילים, אם זכרוני אינו מטעה אותי.

 לא, לא, לא. לא, לא. מבנים, :משה פדלון

 גנים רגילים. דוברת:

את מתבלבלת, ברשותך. לאה גולדברג זה מבנים קשיחים, גדולים. ברחוב  משה פדלון:

 רש"י זה מבנה יביל קטן.

 רש"י יביל. דובר:

 ושם אנחנו בונים שלושה גני ילדים. משה פדלון:

 או קיי, אני לא בטוחה שאני מקבלת. טובה רפאל:

לא, לא. אני, גנים בלאה גולדברג זה שני גני ילדים גדולים, תקניים עם  דלון:משה פ

 חצרות,

 שוב אני אומרת, אני לא בטוחה שאני מתבלבלת אבל כמובן שאני אאשר.  טובה רפאל:

 לא, ברשותך.  משה פדלון:

 או קיי. טובה רפאל:

 בסדר, נבדוק את זה. יהודה בן עזרא: 

 אותך.... מחר, אני אעדכן  דובר:

 מדובר בגני ילדים חדשים, בנייה מסיבית, בנייה קשיחה,  משה פדלון:

 אני זוכרת ששרגא הקים אותם, בגלל זה אני אומרת את זה.  טובה רפאל:

 מי בעד?  ו ניסימוב:'ג

 ... ברש"י, יש שם גנים ... משה פדלון:

פרינקלרים , התקנת מערכת ס2068פה אחד, תודה רבה. תב"ר חדש מספר  ו ניסימוב:'ג

אולם ספורט הראשונים, אגף תבל יבצע. בקשה לאשר תב"ר חדש בסכום 

, מימון קרן עבודות פיתוח. הערות? מי 2018אלף שקל לביצוע בשנת  280

, סקר עירוני שאגף 2066בעד? פה אחד, תודה רבה. תב"ר חדש מספר 

 112,500שאיפ"ה יבצע, סקר טבע עירוני. הבקשה לאשר תב"ר חדש בסכום 

מימון קרן עודפי תקציב רגיל בהשתתפות המשרד  2018ש"ח לביצוע בשנת 

 להגנת הסביבה. הערות?
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שאלה. אם אפשר, כמובן שאני אצביע בעד, רק הערה ושאלה. הערה אחת,  יונתן יעקובוביץ:

החברה לפיתוח תיירות ביצעה כבר סקר טבע לכל האזור של הסביבה 

שבון שלא יהיה כפילות של עבודה, החופית והימית אז שווה לקחת את זה בח

זה דבר ראשון, ודבר שני אני אשמח לדעת מה הסקר טבע עירוני הזה כולל 

 חוץ מזה, אם אפשר לשלוח לי את זה בהמשך באיזושהי צורה.

 תקבל. משה פדלון:

 זה כתוב ב... דובר:

 יש גם כתוב אבל, משה פדלון:

 לא ראיתי. יונתן יעקובוביץ:

 תרצה, אבל אם משה פדלון:

 )מדברים ביחד(

 תקבל הרחבה. שוקי, תעביר לחבר המועצה. משה פדלון:

 לא, לא. יש בהסברים לתב"רים.  דוברת:

 לא צריך, אם יש אז לא צריך. תודה, סליחה.  יונתן יעקובוביץ:

 אבל בהחלט לקחת לתשומת הלב את העניין הזה, יהודה בן עזרא: 

 את הסקר איכות סביבה ימית. דובר:

 כן, החופית. ן יעקובוביץ:יונת

, אולם 1268מי בעד? פה אחד, תודה רבה. שינוי מימון וסגירת תב"ר מספר  ו ניסימוב:'ג

ספורט בית ספר וולפסון. ביצוע של ... ותנו"ס. הבקשה לאשר שינוי מימון 

שקלים, השתתפות המועצה להסדר האימונים, ההימורים,  33,099בסכום 

תב"ר והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות  לקרן עבודות פיתוח. סגירת

שקלים. הערות? מי בעד? פה אחד, תודה רבה. שינוי מימון  18,849בסכום של 

, מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי, ביצוע החברה לפיתוח 382תב"ר 

ש"ח מקרן עבודות  543,353הרצליה. בקשה לאשר שינוי מימון בסכום של 

השתתפות משרד התחבורה. שאלות? מי בעד? פיתוח מקרן עבודות פיתוח, 

גני ילדים במתחם אלתרמן  2016פה אחד, תודה רבה. שינוי מימון תב"ר 

בביצוע החברה לפיתוח הרצליה. הבקשה לאשר שינוי מימון בסכום של 

שקלים מקרן עבודות פיתוח, השתתפות משרד החינוך. שאלות?  2,219,133

 מי בעד? 
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 זה תמיד בעד.  דובר:

 שישלמו, שישלמו. :דובר

, מרכז פיס לתרבות, מוסיקה וקהילה בביצוע 1403תוספת תב"ר מספר  ו ניסימוב:'ג

מיליון  2החברה לפיתוח הרצליה. בקשה לאשר הגדלת היקף בסכום של 

, מימון קרן עבודות פיתוח. שאלות? מי בעד? פה 2018שקלים לביצוע בשנת 

יה עצמית ליד המתחם בני 1993אחד, תודה רבה. תוספת תב"ר מספר 

 5.5הבינתחומי, מחלקת נכסים. הבקשה לאשר הגדלת היקף בסכום של 

מיליון ש"ח לביצוע  2לביצוע בשנת, סליחה, עוד  2,000מיליון ש"ח מתוכו 

, מימון קרן עבודות פיתוח. הערות? מי בעד? פה אחד, תודה רבה. 2018בשנת 

והחזרת עודפי תקציב  2018תב"רים שהסתיימו ולא נוצלו בשנת  8סגירת 

ש"ח. כולם בעד, אני מניח. פה אחד,  585,512לקרנות הרשות בסכום של 

, הכנת תצ"ר ורישום זכויות בגין 2072תודה רבה. תב"ר מספר, חדש, מספר 

אלף  100א' של אגף הנכסים. הבקשה לאשר תב"ר חדש בסכום  574תב"ע 

הערות? מי בעד? פה  , מימון קרן לעבודות פיתוח.2018ש"ח לביצוע בשנת 

, הצטיידות גני ילדים חדשים, שלושה 2069אחד, תודה. תב"ר חדש מספר 

במספר, במתחם אלתרמן, אגף החינוך. בקשה לאשר תב"ר חדש בסכום של 

, מימון קרן עודפי תקציב רגיל בהשתתפות 2018אלף ש"ח לביצוע בשנת  190

תב"ר חדש מספר  משרד החינוך. אם אין הערות מי בעד? פה אחד, תודה.

מתחם גליל  302-ו 301, הצטיידות שמונה גני ילדים חדשים במגרשים 2070

אלף ש"ח, מתוכו  500ים, אגף החינוך. בקשה לאשר תב"ר חדש בסכום של 

, מימון קרן עודפי תקציב רגיל 2018לביצוע בשנת  אלף ש"ח 320סכום של 

ה אחד. הקטנת בהשתתפות משרד החינוך. הערות? מי בעד? תודה רבה, פ

 , הצטיידות גני ילדים חדשים חר/חמ. 1930תב"ר 

 )מדברים ביחד(

 ה... המיוחד והחינוך המיוחד.  דובר:

, מימון קרן 2018אלף ש"ח בשנת  300בקשה לאשר הגדלת תב"ר בסכום  ו ניסימוב:'ג

 עודפי תקציב רגיל. אם אין הערות,

לה זה כלול בהם גני חינוך מיוחד, אני רוצה רגע להבין. השמונה גנים הא טובה רפאל:

 התב"ר הקודם שאישרנו?
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 כן, כן. ודאי. משה פדלון:

 או קיי. אז בגלל זה אנחנו עושים את השינוי? טובה רפאל:

אלף שקל.  300לא, לא, לא. פתחנו תב"ר קודם מהתקציבים שלנו. נטו שלנו,  משה פדלון:

ז מבטלים את כאשר משרד החינוך משתתף אנחנו פותחים תב"ר חדש וא

התב"ר הקודם. זה מה שעשינו כעת. זו פעולה חשבונאית כדי לעשות סדר 

בגזברות, זה מה שעשינו. זאת אומרת פתחנו שני תב"רים חדשים, שמתם 

לב, של הצטיידות וביטלנו את התב"ר שאנחנו פתחנו לפני מספר חודשים. זו 

 פעולה חשבונאית, צריך שיהיה סדר בחשבונות.

נגישות אקוסטית בבתי  2071מי בעד? פה אחד, תודה. תב"ר חדש מספר  :ו ניסימוב'ג

אלף לביצוע  300, אגף החינוך. הבקשה לאשר תב"ר חדש בסכום 2017ספר, 

במימון, השתתפות משרד החינוך. אם יש שאלות, מי בעד? פה  2018בשנת 

, הצטיידות בית 2034אחד, נו מה, נגיד להם לא? תודה. תוספת תב"ר מספר 

ספר יצחק נבון במתחם של אלתרמן של אגף החינוך. הבקשה לאשר תוספת 

. מימון 2019, הקדמה משנת 2018ש"ח בשנת  102,900תקציב בסכום 

 השתתפות משרד החינוך. אם אין הערות מי בעד? פה אחד.

 .2018בספטמבר  1-בית ספר שיפתח ב משה פדלון:

 בגלל זה אנחנו, ו ניסימוב:'ג

 ישר כוח. דובר:

רכב מיו כולל זיוודים  1782הקטנה, שינוי מימון וסגירת תב"ר מספר  ו ניסימוב:'ג

ש"ח, שינוי מימון בסכום  9,300לחוטים. בקשה להקטנת תקציב בסכום של 

ש"ח והשתתפות משרד הפנים לקרן לעודפי תקציב רגיל, סגירת  2,012

 התב"ר. אם אין הערות, מי בעד?

 מענה. יש תב"ר ל, אני יודע שבפארק צריכים לחדש. רציתי לשאול. אולי ...  דובר:

 לא קשור, זה משרד ה, זה לא נותן לפארק. ו ניסימוב:'ג

 זה פיצול של ... משה פדלון:

 כל דבר בעיתו.  יהודה בן עזרא: 

 אין קשר ביניהם. משה פדלון:

 אי אפשר לערבב שמחה בשמחה.  טובה רפאל:

 חופים במשרד הפנים שמקצה. אין קשר ביניהם. זה אגף ה משה פדלון:
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 זה למשימות פיקוח בלבד וכולי, זה לא.  ו ניסימוב:'ג

 )מדברים ביחד(

, ... לפיקוח חופי רחצה, 1877הקטנה, שינוי מימון וסגירת תב"ר מספר  ו ניסימוב:'ג

 ,2,297בקשה לאשר הקטנת תקציב בסכום 

 תשעת אלפים. דובר:

שקלים בהשתתפות משרד הפנים לקרן  903בסכום ש"ח, שינוי מימון  9,297 ו ניסימוב:'ג

 עודפי תקציב רגיל.

רגע. המיהול הראשון זה בעצם להצלה והשני זה לפיקוח? כנראה שכן. לא,  דובר:

 לא, הצלה זה,

 כן, כן.  יהודה בן עזרא: 

 אחד לפיקוח, כן. דובר:

טנת תקציב כן. סגירת תב"ר, אם אין הערות מי בעד? פה אחד, תודה. הק ו ניסימוב:'ג

, שילוט חופי רחצה. בקשה לאשר הקטנת תקציב 1783וסגירת תב"ר מספר 

 ש"ח מימון השתתפות משרד הפנים, סגירת תב"ר. הערות? 2,563בסכום 

 אני רק אחרי התב"ר, יש לי עוד הערה לגבי התב"ר הקודם. יונתן יעקובוביץ:

 מי בעד? פה אחד, תודה. ו ניסימוב:'ג

בי התב"ר הקודם שהיה בעניין של הסקר טבע עירוני, ראיתי שאנחנו לג יונתן יעקובוביץ:

מחוייבים להקים ועדת היגוי עירונית, ברגע שאנחנו מקבלים את התקציב 

חודשים אז אני רק רוצה שיירשם לפרוטוקול שאני מבקש להיות  3תוך 

 בוועדת היגוי הזאת, והדבר השני שרציתי להעיר,

 )מדברים ביחד(

 סקר טבע.של ה מאיה כץ:

יש בסקר טבע עירוני יש התחייבות של העירייה ברגע שהיא מקבלת את  יונתן יעקובוביץ:

התקציב מהמשרד להגנת הסביבה שתקום ועדת היגוי עירונית ואני מבקש 

 להיות חלק ממנה. אני מקווה שתקבלו את זה ב,

 למה? דובר:

 למה? כי אני חושב שיש לי מה לתרום שם. יונתן יעקובוביץ:

 אני בעד שהוא יהיה.  דובר:

 אני מתבדח, הכול בסדר. יהודה בן עזרא: 
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 לא, בסדר. והדבר הנוסף, בקשר לשלוש תב"רים האחרונים ש,  יונתן יעקובוביץ:

 שלושה. דובר:

שלושה, סליחה. שלושה התב"רים הראשונים שמתייחסים לעניין של  יונתן יעקובוביץ:

י, שנתיים נעשה איזשהו פיילוט עם החופים, לפני משהו כמו איזה שנה וחצ

החלפת הגדרות שמפרידים בין המצוקים לחוף, השתמשו בבונה טלפוני 

במקום בגדרות ברזל וזה היה יחסית מוצלח והייתי שמח לראות אולי את 

ה הדבר הזה מתבצע השנה כי מעבר לעניין שזה יותר יפה זה גם שומר הרב

יותר על הבטיחות של המתרחצים במידה ויש מפולת וכדומה, ושנה שעברה 

 הייתה לנו מפולת לא קטנה.

 למרות שהגדרות עצמן נקרעות אבל העמודים, דובר:

, תלא, לא. בדיוק, אבל העמודים עצמם גם הם עוצרים חלק מההידרדרו יונתן יעקובוביץ:

 הגדרות ברזל פשוט נופלים וזה,

 נופל, זה נכון. גם מזל"ט דובר:

וגם אם הגדרות ברזל בגלל שהם מחוברים אם אחד נופל אז זה מפיל לך  דובר:

 קילומטרים.

 לגמרי. דובר:

 אבל הקיבוע של ה... טלפון זה, הוא לא מדרדר את ה, דובר:

 סליחה? יונתן יעקובוביץ:

 הקיבוע של הטלפון הוא לא מדרדר את ה, דובר:

 הצעת שינויים, ו ניסימוב:'ג

 רגע, רגע. עוד שאלה, ובר:ד

 זה מספיק רחוק מהמצוק. דובר:

 יונתן, סיימת את הדברים, נכון? אני רוצה, דובר:

אז אם אפשר רק לקראת הישיבה הבאה להגיד מה קורה עם העניין הזה של  דובר:

 הגדרות, אני אשמח. 

, ג'ו. עניין של בנייה עצמית לאתר מתחם הבינתחומי. אפשר 11תב"ר  דובר:

 סביר מה זה?לה

כן, לאה סודובניק, עורכת דין. בבקשה, בואי תסבירי בקצרה את סוגיית  משה פדלון:

 העניין.
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 יש לנו זכות לשלוש תגובות.  דוברת:

 בבקשה, לאה.  משה פדלון:

. העירייה נכנסה כחלק 1920איזון של הר/ תוכניתמדובר במסגרת ד לאה סודובניק: "עו

שנים שלשם כך תוך  15-ה על ידינו לפני כמבעלי השטח מכוח רכישה שנעשת

שהתאשרה  תוכניתומכוח זה ה תוכניתאישור שאנחנו יכולים להיכנס לכל 

 יחידות דיור מתוך ... דיור שבמתחם. 3איפשרה, אישרה לנו 

שותפים, והשלוש דירות של  97מדובר פה על הבנייה, שטח שלנו, עוד  משה פדלון:

 ,העירייה. בעתיד זה יובא למועצה

 )מדברים ביחד(

 תודה לאה. לאה סודובניק. בבקשה. משה פדלון:

 

 ה'-הצעות שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( שינויים ד' ו –סעיף ח 

... שינויים, העברה מסעיף לסעיף ותוספות מילויים שונים ד' והחומר הועבר  ו ניסימוב:'ג

 לידכם המוקדם. מי בעד? 

 צריך להעיר פה, בבקשה הגזבר.רק  משה פדלון:

 כן. יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן והתקציב בר ביצוע. תודה.  ח רוני חדד:"רו

 או קיי, תודה.  משה פדלון:

 

 לפקודת העיריות )נוסח חדש( 339בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  –סעיף ט 

ריות נוסח חדש. הבקשה לפקודת העי 339בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  ו ניסימוב:'ג

 ש"ח, החומר אצלכם. שלומי, אתה מסביר? 80,215למחיקת חובות בסף 

 אין צורך,  משה פדלון:

 אם יש שאלות.  דוברת:

 אם אין שאלות מי בעד? פה אחד.  ו ניסימוב:'ג

 סומכים על הוועדה.  דובר:

 

פש בהרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונו – 2017דו"חות כספיים לשנת  –סעיף י 

 2017דצמבר  31ליום 
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, שלומי, אתה מהשולחן המרכזי. דו"חות 2017דו"חות כספיים לשנת  ו ניסימוב:'ג

 31מרכז קהילתי לספורט, תרבות ונופש בהרצליה, ליום  2017כספיים לשנת 

 כולל תזכיר מנהלים. הדו"ח הועבר לעיונכם המוקדם.  2017דצמבר 

 חשבון יגיע, איפה שי?  אז עד שהרואה יהודה בן עזרא: 

 רואה החשבון. דובר:

 הנה, שי. תקום.  דובר:

שי הוא מנהל המרכז הקהילתי לספורט ונופש החדש, שיהיה לך בהצלחה.  יהודה בן עזרא: 

 בריכת נורדאו.

 )מחיאת כפיים(

 אני חייבת להגיד שנכנס בתנופה רבה ושימשיך. דוברת:

 ועושה עבודה נהדרת. מאיה כץ:

 לט, אני שמעתי.בהח דובר:

 אם שמעת אז,  מאיה כץ:

 )מדברים ביחד(

 או קיי, בבקשה. בבקשה הרואה חשבון. משה פדלון:

 אפשר? ח זרח נתיב: "רו

 כן, כן.  משה פדלון:

שמי זרח נתיב, רואה חשבון ממשרד האוזר נתיב אקסלבאום. אנחנו ניגש  ח זרח נתיב: "רו

ר לעשות את זה קצר כי לדו"חות על הפעילויות. אפש 4לדו"ח לעמוד 

התוצאות הן טובות אז צריך להסביר פחות. סך הכול ההכנסות מפעילויות 

. 2016בשנת  1,135,000, לעומת 2017, סליחה, בשנת 1,390,000-הסתכמו ב

, כדי לראות את ההרכב 11, זה נמצא בעמוד 9אני מעביר אתכם מייד לביאור 

דבר הראשון ב... שנמצא של ההכנסות כי יש פה דברים לא שגרתיים. ה

אלפי  145, בשורה השלישית רואים תמיכה מעיריית הרצליה, 11בראש עמוד 

, 2017שקלים. זאת התמיכה שהעירייה יזמה ונתנה וזה בוצע בפועל בשנת 

לכיסוי גירעון העבר שנבע מהתמוטטות הקיר בבריכה והתביעות המשפטיות 

, אפשר גם לראות שדמי שנלוו לזה והכסף נכנס השנה ונרשם השנה. אבל

בשנה קודמת. ההכנסות ממנויים  589אלף שקל לעומת  700-הכניסה הגיעו ל

, 338לעומת  266-בשנה קודמת וההכנסות האחרות ל 208לעומת  277-הגיעו ל
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זה עוד זכר להסכם שנעשה עם מפעיל החדר כושר על זה שהוא לא משלם 

ההכנסות הן כמה חודשים בעקבות התביעות המשפטיות. כלומר, 

משמעותית יותר טובות. היו אירועים שונים במהלך השנה ולכן המצב הטוב 

, להוצאות. הוצאות 4משתקף למעשה בכל הסעיפים. אני חוזר חזרה לעמוד 

בשנה קודמת ורק מעט פחות,  1,178,000לעומת  1,129,000-ההפעלה הגיעו ל

הוצאות עמד פחות, הוא בסעיף השכר אם אתם מסתכלים ב... עשר ב

ההפעלה, זה נובע מכך שמנהל הבריכה העסקתו הופסקה ובמשך החודשים 

האחרונים של השנה לא היה מנהל בריכה ולכן לא שולמה משכורת אבל 

 93-בעקרון ההוצאות הן אותו דבר. גם הוצאות הנהלה וכלליות שהסתכמו ל

אלף בשנה קודמת אין הבדל משמעותי. קצת פחות  100אלף לעומת 

לעורכי דין אז השירותים המקצועיים קצת ירדו. השורה  תשלומים

אלפי  167-התחתונה היא שאנחנו נמצאים השנה בעודף נטו מפעילויות של כ

אלפי שקלים בשנה קודמת. אז אני מזכיר.  142שקלים לעומת גירעון של 

הגירעון של שנה קודמת כוסה על ידי העירייה ואנחנו נמצאים עכשיו השנה 

או אם נדבר על הסך הכול,  21-עודף תפעולי שוטף אלא בכ 166-בעצם לא ב

שהוא  145עודף השנה כשמתוכו צריך לנכות  177לאחר הוצאות מימון, זה 

חד פעמי בעצם. לעומת המצב בשנה הקודמת או בשנים קודמות שהיה גירעון 

זה מצב טוב מאוד אבל לא כל כך טוב כמו שהוא משתקף במספרים היבשים. 

 ת אני אשמח.אם יש שאלו

אני יכולה להגיד משהו? אני רוצה להגיד משהו. זה דווקא לא שאלות. הדו"ח  מאיה כץ:

נהדר, אני רוצה להגיד לליאת מור שהיא יושבת ראש הבריכה, רק בגלל 

שליוויתי אותה כחלק מהדירקטוריון. שאפו ענק על כל השנה המורכבת של 

רבה מאוד תהליכים שקרו הבריכה, המספרים מדברים בעד עצמם. היו פה ה

והשמחה שהתוצאה בסופו של דבר היא תוצאה חיובית, דרך לא פשוטה. כל 

 הכבוד.

 ישר כוח. דובר:

 בהחלט. דובר:
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תודה לרואה חשבון המלומד וליאת, בשם חברי המועצה, בשם העירייה,  משה פדלון:

תודה ענקית על העבודה המסורה שלך. ... לא קלה, אני ליוויתי אותם, 

 תמשיכי ככה. תודה. ו

 בקשה לפתיחת, ו ניסימוב:'ג

 ובהצלחה לשי. דובר:

 

 חשבונות בנק 2בקשה לפתיחת  –בי"ס יצחק נבון  –סעיף יא 

בקשה לפתיחת שני חשבונות בנק לבית ספר יצחק נבון. המועצה תתבקש  ו ניסימוב:'ג

 לאשר פתיחת שני חשבונות בנק, חשבון בית ספר וחשבון הורים. החשבונות

ישמשו לניהול הפעילות השוטפת של בית הספר וכן להסמיך את מורשי 

החתימה לחתום על כל המסמכים הנדרשים והכל בהתאם לנוסח ולתנאים 

 המקובלים בבנק וכפי שיסוכמו איתו. שאלות? מי בעד? תודה רבה, פה אחד. 

 

 74חלקה  – 19ותיקון הודעת הפקעה לפי סעיף  7-ו 5ביטול הפקעה לפי סעיפים  –סעיף יב 

 6592בגוש 

 74חלקה  19ותיקון הודעת הפקעה לפי סעיף  7-ו 5ביטול הפקעה לפי סעיפים  ג'ו ניסימוב:

הנמצא לפניכם, מסמך מנהלת מחלקת נכסים וביטוחים, עורך  6592בגוש 

, חוות דעת 28.3.2018דין לאה סודובניק. פרוטוקול ועדת המשנה מיום 

 ת? מי בעד? תודה רבה. משפטית ונספחים. שאלות? הערו

 

 אישור מתן תמיכות –סעיף יג 

אישור מתן תמיכות, מצורף לכם פרוטוקול מישיבת ועדת התמיכות  ג'ו ניסימוב:

, פרוטוקול מישיבת ועדת המשנה לתמיכות 2018למאי  1המקצועית מיום 

 . 2018למאי  14-מיום ה

 יש איזה משהו שמרכז, דובר:

 יש לך רשימת פרוטוקולים, קיבלת אותה? הערות? שאלות? ו ניסימוב:'ג

 יש את הפרוטוקול, בפרוטוקול יש בעצם את כל ה, יונתן יעקובוביץ:

 יש לכם את הריכוז של, דוברת:

 ... הכול ביחד אבל יש. דובר:
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 יש הערות? שאלות? אפשר להצביע על הכול ביחד? מי בעד? ו ניסימוב:'ג

 ד משהו.רק רגע, אני רוצה להגי יונתן יעקובוביץ:

 אה, תגיד. סליחה. ו ניסימוב:'ג

 סליחה.  יונתן יעקובוביץ:

 רק רגע, רק רגע.  יהודה בן עזרא: 

 אפשר לדבר? יונתן יעקובוביץ:

כל מי ש, סליחה. כל מי שחושב ויודע שיש לו ניגוד עניינים בלהצביע על  יהודה בן עזרא: 

ליה עובדת אחד מהדברים האלה, איכות חיים, אחלה איכות חיים, הרצ

חיות. כל ... נושא של ה, מישהו שמרגיש, יודע שיש לו ניגוד עניינים יואיל 

 להגיד ויואיל לצאת מהישיבה. 

 אפשר? יהודה, אפשר? יונתן יעקובוביץ:

 עוד שנייה. יהודה בן עזרא: 

 אה, סליחה. יונתן יעקובוביץ:

ת הנוער. מר וייס גם יוצא ראש העיר יוצא כיוון שיש את הנושא של תנועו יהודה בן עזרא: 

 כיוון ש,

 תמיד זה קשור איכשהו אליו. דוברת:

 בני עקיבא. יהודה בן עזרא: 

 )מדברים ביחד(

 מאיה. יהודה בן עזרא: 

 שאלות? הערות? יונתן?  מאיה כץ:

כן. אני מתייחס כרגע לעניין של שבט דקר, קצת קרוב לליבי. שבט דקר  יונתן יעקובוביץ:

. א' אני שמח לראות את התמיכה המשמעותית שהוא שקצת קרוב לליבי

 מקבל מהעירייה וכבוד ראש העירייה קיבלו החלטה,

 על מי אתה מדבר רק? דובר:

שבט דקר בצופי ים, בסדר? הנהלת העיר וראש העיר קיבלו החלטה לפני,  יונתן יעקובוביץ:

אני חושב, קרוב לשנתיים, להשאיר את השבט במקומו. אני חושב שהגיע 

הזמן אפילו לעשות אולי איזה שיפוצון קטן למבנה הזה שם. זה שבט באמת 

שהוא נמצא בחזית של העיר הרצליה, בחופי הים והנראות שלו לא מתאימה 
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לאופי של הפעילות שלו ואני חושב ששווה להשקיע שם כמה גרושים בשביל 

 לשפץ את המקום הזה. אנא, קחו את זה בחשבון. 

 כן, ירון.  מאיה כץ:

... יהודה, אנחנו גם בישיבות הקודמות שכבר איך שאנחנו מאשרים את  ירון עולמי:

 הסכומים, כמה זמן לוקח עד שהגזברות מעבירה כספים ל,

 שנים. 5 יונתן יעקובוביץ:

 לא, לא מצחיק. אנשים באים אלי, ירון עולמי:

 זה ... באישורים שהעמותות מביאות. טובה רפאל:

 כן.  מאיה כץ:

לא, כאלה שקיבלו את הכול ופשוט מחכה לכסף. אני מדבר על עמותות  למי:ירון עו

 אלף. 600קטנות גם, לא אלה שמקבלים 

ברגע שעמותה מגישה את כל המסמכים שהיא צריכה להגיש זה אמור  יונתן יעקובוביץ:

 יום. 60-ל 30לקחת בין 

 ברגע שמגישים את כל המסמכים הרלוונטיים ו, יהודה בן עזרא: 

 עומדים בדרישות. ן יעקובוביץ:יונת

יושבת איילה, שעושה עבודה נפלאה, והיועצת המשפטית ומישל, בודקים,  יהודה בן עזרא: 

 נותנים אור ירוק, משחררים את הכסף. 

אז הערה קטנה, כאילו, הכול, אתה יודע, באווירה חיובית כי אנחנו עדיין  ירון עולמי:

רים בעצם, כאן למשל, את, וגם ועכשיו אנחנו מאש 2018בכל זאת במאי 

ועוד מעט אנשים כבר חצי  2018-בישיבה הקודמת, דברים שהם תמיכות ל

שנה ויש אנשים שזה ממש שכר למדריכים או דמי שכירות או זה שהם 

 מתעכבים בלשלם וזה ממש,

העיכוב הזה בדרך כלל נובע, ירון, מזה שאתם לא מגישים את המסמכים  יונתן יעקובוביץ:

 בזמן.

 אין בעיה עם זה, יהודה בן עזרא: 

 כן, הם יכולים לקבל מענקים מקדימים לפני. מאיה כץ:

 ב', הם לא ניזונים רק מה,-יכולים לקבל, ו יהודה בן עזרא: 

 מהתמיכות. מאיה כץ:

 תמיכות של העירייה. יהודה בן עזרא: 
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הנוער, אני רוצה  עכשיו, בעודי אומר את זה אני רוצה ספציפית לגבי תנועות ירון עולמי:

להגיד וזה ממש לא מובן מאליו, שעיריית הרצליה משקיעה, באמת, מאות 

אלפי שקלים בתנועות הנוער ואני חושב שזה דבר שחוזר אלינו. פשוט זה 

מדהים לראות את הילדים שהולכים לתנועות נוער, בטח בעולם המודרני של 

זה דבר שלא  היום שכולם מכונסים במחשבים ובטאבלטים ובטלפונים.

יסולא בפז, זה פשוט, פשוט חינוך לערכים, למצוינות, לשילוב בחברה, 

ח"ח וחשוב מאוד לתמוך בתנועות נוער, זה אחד הדברים -לתרומה לקהילה ו

 הכי מקסימים שיש. 

 כל פעילות בעולם הבלתי פורמלי היא מבורכת ו... שאלות נוספות? כן טובה.  מאיה כץ:

צה לשאול, אני רוצה להגיד. אני רואה ששתי עמותות שמקבלות אני לא רו טובה רפאל:

נמצאות בעודפי כספים אז אני רוצה רגע להבין. מה יעשו עכשיו, יקזזו להם 

 את התמיכה? כי הם בעודפים?

 מה, איזה עמותות? יהודה בן עזרא: 

 גם אחלה וגם הרצליה אוהבת חיות. לפחות גם לפי הפרוטוקול, טובה רפאל:

הרצליה אוהבת חיות צריכה כל שקל, אם יש לה עודפים רק שיחזירו אותם  מאיה כץ:

 אליה. 

 אז זה מה שאני לא מבינה, מה מתכוונים לעשות עם זה שיש להם עודפים? טובה רפאל:

 אבל טובה, זה שיש עודפים, יונתן יעקובוביץ:

 רק שנייה, תן לי רגע לשמוע הסבר. טובה רפאל:

פשוט עובדה שצוינה, איילה טורחת ובצדק כל פעם להביא את זאת  ד ענת קרן בהרב: "עו

זה לידיעת חברי הוועדה. מבחינת נוהל החשב הכללי במדינה יש התייחסות 

של עמותות. אצלנו אין לזה השפעה, זאת אומרת זה  תלעודפים או גירעונו

לא חלק מהתבחינים אצלנו ובעצם לנתון הזה אין השפעה אבל בכל זאת 

לנכון לציין את זה כדי שהמידע הזה יהיה בפניכם ובדיון  אנחנו מוצאים

האחרון בוועדת המשנה לתמיכות באמת הועלתה בקשה שבעתיד ישקלו כן 

להכניס את הנושא הזה לתבחינים. כרגע אין לזה משמעות אם כי בהחלטה 

שלנו בנוגע לאחלה, כמו שאת רואה, בהפעלת שיקול דעת זה השפיע, לכן זה 

 יה רלוונטי, זה נתון רלוונטי וטוב שהוא יהיה בפניכם.טוב שהנתון יה

 כן יוסי. מאיה כץ:
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רציתי להוסיף על הדברים שנאמרו. בוועדת המשנה לתמיכות אני הודיתי  יוסף לונדון:

לרואת החשבון איילה ממן על תשומת הלב ועל כך שהיא ... אותנו לנושא של 

תי שבמסגרת בקשות נהלי משרד האוצר שלא מחייבים אותנו, ואני הודע

אני אבקש לעגן את הנוהל של משרד האוצר  2019לשינויים בתבחינים לשנת 

גם אצלנו, שלא יהיה מצב שעמותה שיש לה עודפים או שהיא עובדת עם 

 חוסר כסף שתקבל תמיכה ולאמץ את הנוהל של משרד האוצר.

 אנחנו בהחלט נעשה דיון בוועדה על הנושא הזה.  יהודה בן עזרא: 

 יונתן. יה כץ:מא

אני דווקא הייתי רוצה לתת איזושהי נקודת מבט דווקא הפוכה ליוסי,  יונתן יעקובוביץ:

תסלח לי. אני חושב שדווקא אנחנו דווקא ערים לזה אפילו אנחנו בתור העיר 

הרצליה רק לא מזמן, אני חושב לפני שנתיים או שלוש, בגלל שאנחנו גובים 

מורים לגבות פה בתחומי העיר, החליט כל כך טוב את הכספים שאנחנו א

 מיליון ש"ח ומחלק את זה לערים אחרות. 15משרד הפנים שהוא לוקח לנו 

 שנים. 4זה היה לפני  מאיה כץ:

שנים, סליחה. אני חושב שזה דווקא נכון, אני חושב שזה דווקא כן נכון  4 יונתן יעקובוביץ:

ודפים תקציביים שבסופו לתגמל גורמים שעובדים נכון ומצליחים כן ליצור ע

של דבר משמשים אותם, הרי זה לא שזה הולך לכיסו הפרטי של מישהו כזה 

או אחר ודווקא כן לתת איזושהי נימה חיובית לגוף כזה שמתנהל בצורה 

אחראית, שגם כאשר עיריית הרצליה לא תהיה שם בשביל לתמוך בו יוכל 

כל הזמן מייצר בעצם להמשיך את הפעילות שלו בעצמו, לעומת גוף ש

 גירעונות, לאו דווקא בגלל ניהול כזה או אחר. 

לכן אמרתי שאנחנו נקיים דיון רציני על הנושא הזה. יש פנים לכאן ולכאן.  יהודה בן עזרא: 

 נקבל החלטות.

שאלות נוספות? מי בעד? פה אחד, אפשר להגיד לראש העיר ולמר וייס  מאיה כץ:

 להיכנס. 

 )מדברים ביחד(

 תמשיכו, ג'ו.  מאיה כץ:

 תמשיכו.  יהודה בן עזרא: 
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 2017דו"ח פעולות העירייה לשנת  –סעיף יד 

יש לנו דו"ח פעילות העירייה. לעיונכם הועבר דיסק שמאגד את הדו"ח לשנת  ו ניסימוב:'ג

 . לא צריך להצביע על זה, לידיעה. 2017

ה שלך, לך, לרינה, לכל לא, אבל צריך להודות למי שריכז את הנתונים. ללשכ ירון עולמי:

 מי שעשה במלאכה.

 אני מאוד ממליץ, יהודה בן עזרא: 

זה דבר מדהים ואגב, כל הכבוד שנלקחו כל ה, מה שדיברנו בעבר, במקום  ירון עולמי:

להביא את זה בתוך ספר אני אומר כבר כמה שנים הדיסק זה ממש ידידותי 

כוח. תודה רבה לכל מי  לסביבה. דיברנו על מיחזור ואיכות הסביבה, אז ישר

שמרכז את המידע וכמובן לכל המחלקות והאגפים השונים שעושים את 

 העבודה. 

 )מדברים ביחד(

אחוז. אנחנו מאוד  100אנחנו, מה שירון אמר אני רוצה לחדד וצודק  יהודה בן עזרא: 

ממליצים לקרוא את החומר ולו רק לכבד את האנשים שעבדו מאוד מאוד 

את הדו"ח הזה. הוא לא פשוט, אנשים הקדישו שעות  מאוד קשה להכין

 במסגרת ה... המלאה, הכול נמצא שם. 

 

 המלצות הוועדה לסיוע בדיור –סעיף טז 

 18לאפריל  10-המלצות הוועדה לסיוע בדיור. הפרוטוקול של הוועדה מיום ה ו ניסימוב:'ג

 בפניכם. יש שאלות? 

 נתונים. אנחנו בסדר בלוח זמנים. מי בעד? פה אחד. לא, ... אחר כך  מאיה כץ:

 

 אישור נסיעה לחו"ל –סעיף טו 

אישור נסיעה לחו"ל. המועצה, לפניכם מסמך לגזבר ומסמך המנכ"ל.  ו ניסימוב:'ג

 המועצה מתבקשת לאשר נסיעת חבר מועצה,

 )מדברים ביחד(

 חבר מועצה או עובד עירייה? דובר:

 לא, לא, לא. ד ענת קרן בהרב: "עו

 לא, איה.  מאיה כץ:
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 חבר מועצה זה,ד ענת קרן בהרב: "עו

 חברת המועצה, דובר:

שנה למדינת  70חברים, חברים. יש לה אירוע בלייפציג בגרמניה, לכבוד  משה פדלון:

ישראל. שם הקימו כיכר על שם העיר הרצליה. אני הוזמנתי וכדי שלא יהיה 

 יג אחר. יותר מדי דיבורים, שלא יהיה יותר מדי ... אנו שולחים נצ

 אנחנו רוצים לראות את ההופעה של ... ליאת תימור:

שנה. הם  70רגע, אני רוצה להגיד משהו. זה לא רק שזה כיכר וזה לא רק  עופרה בל:

פסלים הגיעו לתחרות, הם בחרו פסל  30הוציאו לפני שנה מכרז על איזה 

יהיה  אחד שהוא עדיין עוד לא, עוד לא יצא לנו לראות אותו אבל הפסל הזה

 במרכז,

 פסל שלך, עופרה. דובר:

אה, כן, הלוואי. הפסל הזה יהיה במרכז הכיכר והכיכר הזאת נקראת כיכר  עופרה בל:

הרצליה, ואני חושבת שזה כבוד מאוד גדול לנו שאנחנו יכולים לשלוח 

 מישהו. 

 אגב, בט"ו בשבט הם נטעו עצים. ירון עולמי:

הפנים, מונח בפניכם מכתב מנכ"ל עירייה שמסביר לפי הנהלים של משרד  יהודה בן עזרא: 

 את נחיצות הנסיעה ומכתב גזבר העירייה שמציין שיש,

 איך זה, לאיה?  דוברת:

 יש מקור תקציבי. זה רק הטיסה, האירוח שם בחינם.  יהודה בן עזרא: 

 איה פרישקולניק היא הנציגה שלנו. מי בעד?  ו ניסימוב:'ג

 איה, כולם בעדך. דובר:

 רגע, יש ליוסי משהו להגיד.  ה כץ:מאי

 בבקשה, יוסי. משה פדלון:

 מכיוון שאני מתנגד לכל קשר תרבותי עם גרמניה, אני נמנע בהצבעה הזאת.  יוסף לונדון:

 או קיי.  משה פדלון:

 כל היתר בעד, בסדר גמור.  ו ניסימוב:'ג

 אני גם אבל אני בכל זאת מצביע בעד.  ירון עולמי:

 תנגד לכל קשר תרבותי עם גרמניה?אתה גם מ דובר:

 לכל קשר בכלל. ירון עולמי:
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 עדכון הקריטריונים ל, ו ניסימוב:'ג

 )מדברים ביחד(

 

 עדכון הקריטריונים לזכאות לסיוע בדיור –סעיף יז 

 עדכון הקריטריונים לזכאות לסיוע לדיור, הועבר מסמך לעדכונכם, העדכון.  ו ניסימוב:'ג

 ות. טובה, את מי שואלים, אותך?יש לי כמה שאל מאיה כץ:

 מישל פה, אהרון פה, אני גם יכולה לענות. טובה רפאל:

יש לי כמה שאלות. איך יכול להיות בתנאי סף להגשה שבעצם תושבים  מאיה כץ:

שאנחנו אמורים לתת להם סיוע בדיור לא יהיו מטופלים על ידי אגף 

 הרווחה? מה זה המנגנון הזה? 

 לא חובה. דובר:

 מה זה לא חובה? אם הם צריכים, כץ: מאיה

ועדת הסיוע בשכר דירה היא ועדה שהיא באה לסייע אד הוק לתושבים שיש  טובה רפאל:

להם בעיה. יש לה קריטריונים מאוד ברורים של מי זכאי, ולא תמיד חייב 

מישהו להיות מוכר על ידי אגף הרווחה בשביל לקבל את הסיוע. לא תמיד 

 סמך ומוכר על ידי אגף הרווחה.מישהו רוצה להיות נ

 זה לא חייב להיות מוכר ברמת, אני מבינה מה שאת אומרת.  מאיה כץ:

 קורה לפעמים, לא הרבה אבל קורה.  טובה רפאל:

אני מבינה מה שאת אומרת אבל אני חושבת, לדעתי, שוב, יכול להיות שאני  מאיה כץ:

ים, יותר מדי הפעלת גם אהיה בדעת מיעוט אבל יש פה יותר מדי בקריטריונ

שיקול דעת רוחבית מדי. עכשיו אני חושבת שכשבמקום כזה כשיש זכאות 

לסיוע תקציבי, למרות שהקריטריונים הם בסדר, ויותר מדי שיקול דעת, 

יותר מדי רחב ומופשט, אז צריך לדעתי גם אם הם לא מוכרים על ידי 

פני שבכלל הם הרווחה כלפי המסלול המוכר, אבל כן איזושהי חוות דעת ל

מגיעים לוועדה. אין לי ספק שלא כולם צריכים להיות מוכרים ברווחה אבל 

 אני לא חושבת ש, צריכים, 

 מה, את לא סומכת על שיקול, משה פדלון:

 לא קשור לזה שאני לא סומכת על שיקול הדעת. אני חושבת, מאיה כץ:

 אנחנו כגוף צריכים לקצר את הבירוקרטיה, משה פדלון:
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 אני קראתי את הקריטריונים, אני פשוט חושבת שהם יותר מדי מופשטים. כץ:מאיה 

 אגב, מה ש... בקיצור הבירוקרטיה כי השיקול דעת, יונתן יעקובוביץ:

 אני חושבת פשוט שזה נכון, מאיה כץ:

 מה, מה את מציעה? לא הבנתי. יהודה בן עזרא: 

ני אתן לך ככה, לדוגמה סעיף לתנאי הסף להגשה. א 2, סעיף 2תראה. בסעיף  מאיה כץ:

, 4, או קיי? חקירה כלכלית תבוצע על פי שיקול דעתה של הוועדה. בסעיף 3

עוד פעם שיקול ועדה של הוועדה. כל הזמן, הכול פה לפי שיקול דעת חברי 

הוועדה, שזה יכול להכניס את חברי הוועדה לאיזשהו, לא יודעת, לאיזשהו 

 בכל זאת מדובר פה ב, מסכת אפילו של החלטות או לחצים,

 איך ועדה יכולה לקבל, איך יכול להיות שיקול דעת ועדה אם, יונתן יעקובוביץ:

 אני שואלת, יונתן, תן לי את הזה, מאיה כץ:

 יושבים חברים מכובדים ומפעילים שיקול דעת, מקבלים, משה פדלון:

טים ועם בסדר אבל בכל, תראה. גם כשאנחנו עושים את המלגות לסטודנ מאיה כץ:

הרבה מאוד קריטריונים אז יש הרבה מאוד קריטריונים, לוועדה יש שיקול 

דעת. איה ואני פועלות בשיקול דעת בוועדה למלגות אבל בנישות מאוד מאוד 

צרות באופן יחסי. זאת אומרת, אם יש איזושהי סיטואציה שמישהו באמת 

ים אז הוועדה איפשהו גבולי ויש לו איזשהו סיפור עם מסמכים מאוד מורכב

 מקבלת שיקול דעת, כן. 

 ברור שמגיעים, משה פדלון:

אני שואלת שאלות, אני לא חברה בוועדה הזאת אבל אני שואלת את  מאיה כץ:

 השאלות. 

 בבקשה, מישל. משה פדלון:

 משה, נתחיל מזה שאת הקריטריונים עברנו על זה ... מישל:

 זה עדכון קריטריונים. מאיה כץ:

 , עודכנו רק שניים שלושה. לא כל הקריטריונים.לא טובה רפאל:

 או קיי. משה פדלון:

עכשיו אני, במקרה הזה אנחנו יושבים עם הפונים, יש הרבה שבאמת, בעיקר  דוברת:

 יש ...
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... אבל יש גוף בתוך, זאת אומרת, את מדברת לדוגמה כשמגיעה גברת לצורך  מאיה כץ:

 העניין למינהל נשים וכולי. 

  ... דוברת:

 ציינת נשים אז אמרתי, מאיה כץ:

 אני אומרת ש, דוברת:

 אנשים? מאיה כץ:

 הרוב זה נשים שמגיעים. דוברת:

אז האם לא נראה לכם אולי שנכון בסיטואציה כזאת שיהיה איזשהו גוף, זה  מאיה כץ:

יכול להיות מישהו שרלוונטי לאותו בן אדם שממנו הגיע, שממנו נשלח, 

 ת מקצועית שמסבירה את זה. איזושהי חוות דע ןשיית

 אולי נשמע את ראש אגף רווחה, משה פדלון:

 אני אשמח, בגלל זה אני שואלת. אני פשוט לא מצליחה להבין את ה, מאיה כץ:

 )מדברים ביחד(

 ... וכן ממליץ ב... בבקשה אהרון.  משה פדלון:

 אני חושב שאני, אהרון:

 אהרון, בבקשה תקום שיראו אותך.  משה פדלון:

... יושב ראש הוועדה מהיום שזה הוקם אבל אני לא, בהתחלה הייתה חברת  אהרון:

 המועצה ... שזה יהיה בעל תפקיד ולא חבר מועצה,

 שזה נכון. מאיה כץ:

אבל הרוח מאחורי ההחלטה שהוועדה תהיה בלתי תלויה, כי הפנייה לאגף  אהרון:

יש איזה ניגוד  ואז תהרווחה היא אמורה מוסרית וערכית להיות וולונטרי

שמצד אחד היא בלתי תלויה, מצד שני מחייבים את התושבים לעבור דרך 

 אגף הרווחה ולעבור את ה... את ה... וכולי,

 את זה שמתי בצד.  מאיה כץ:

עכשיו, בנוסף לזה הוועדה בעצם היא לא זרועה הארוכה של אגף הרווחה כי  אהרון:

... הרעיון  תוכניתוזה כרוך ב לאגף הרווחה גם יש מענים לסיוע בשכר דירה

היה שזה בסיוע במשבר. משפחה יכולה להיות נורמטיבית לגמרי, נקלעת 

 לאיזשהו משבר ולכן הסיוע לא כרוך,
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אני מסכימה איתך אבל השאלה האם הם, מי עושה, רק בסעיף השני, בסעיף  מאיה כץ:

ות שזה בעצם סעיף שהוא כביכול מנותק מכל גוף עירוני ומגיע ישיר 2

לוועדה, זה הוועדה אוטומטית מחליטה, זאת אומרת הוועדה, אין איזשהו 

מישהו מקצועי שמלווה, משהו, זאת אומרת זה נראה, אז אתה אבל אתה 

 הרווחה.

 הוועדה, בוודאי. אני רואה גם את המכתב הפנייה,  אהרון:

 אז כן יש גוף שזה. הכול פה, כל הקריטריונים זה, מאיה כץ:

 ()מדברים ביחד

 זה מצויין מאיה, זה עבד מצויין ונתנו מענה מקצועי, מכובד. משה פדלון:

 יש לי עוד שאלה. מאיה כץ:

 ודיסקרטי גם. משה פדלון:

 .8בסעיף  מאיה כץ:

 לא, אבל זה טוב ששואלים. טובה רפאל:

כן, לא. זה פשוט נראה לי יותר מדי לשיקול דעת חברי הוועדה וכשחברי  מאיה כץ:

 ו,הוועדה יחליט

לא, השיקול דעת הוא על בסיס ניירת וחומר שמוגש. זה לא סתם מישהו כתב  טובה רפאל:

איזשהו מייל ועל בסיס זה יושבים ומחליטים לשקול את הדעת. יש טפסים, 

 יש אישורים שצריכים להגיש, 

 )מדברים ביחד(

 יש פה ... מהרווחה? דובר:

 ודאי. ... אגף הרווחה.  טובה רפאל:

זה מה ששאלתי בהתחלה, זה היה יותר פשוט לענות על זה ככה. יש לי  אז מאיה כץ:

עוד שאלה. למה רק אחרי שנתיים רצופות של סיוע בשכר דירה מכניסים 

פעמונים ולא כבר אחרי שנה? אם הם כבר נקלעו למצב כזה  תוכניתאותם ל

פעמונים היא  תוכניתכנראה שיש סיטואציה שהם צריכים את זה. עכשיו, 

מניעתית. למה צריך לחכות לשנה השנייה כדי  תוכניתנהדרת, גם  תתוכני

שזה, זאת אומרת למה זה צריך לחזור על עצמו במקום שאם אנחנו כבר 

 מאתרים ויודעים את זה להכניס אותם כבר מייד למסלול.
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האמת שחשבנו שגם פה אנחנו ... תמונת המצב הייתה כשהוספתי את הסעיף  דובר:

 בים שפנו גם שנה רביעית או חמישית ולא יצאו מה...הזה זה ש... לתוש

אז לכן אני אומרת, אז אני לוקחת את מה שאתה אומר, אל תכניסו את זה  מאיה כץ:

מהשנה השלישית, תכניסו את זה כבר מהשנה, ברגע שהוועדה בעצם 

החליטה את ההחלטה, אחד מהמחויבויות של אותה משפחה או אותו אדון 

מניעתית, אחרת בסופו של דבר זה, זו  תוכניתיכנס לאו גברת זה כבר לה

פעמונים היא  תוכניתדעתי, לשיקול דעתכם. אני לא, אני פשוט חושבת ש

נפלאה ואגב, לא תמיד כשאתה נכנס למשבר  תוכניתנהדרת, היא  תוכנית

אתה צריך להגיע אליה, לפעמים גם אולי היה עדיף לפני, ככה תוך כדי ללמוד 

בל זה לשיקול דעתכם. פשוט נראה לי שאם אדם הגיע שמה את החוקים א

 תוכניתשנה ראשונה למה לצפות לו בשנה השנייה ולא כבר לעשות לו את ה

 המניעתית.

 אפשר לעשות את התיקון כבר עכשיו, להצביע? יונתן יעקובוביץ:

 לא, אי אפשר לעשות את התיקון. זה הקריטריונים, תעלו את זה להצבעה. יהודה בן עזרא: 

 חבר'ה, מי בעד? ו ניסימוב:'ג

אי אפשר. אנשים ישבו שעות הכינו קריטריונים, בדקה אחת נשנה  יהודה בן עזרא: 

 קריטריונים?

 שאלה, יונתן יעקובוביץ:

 לא אמרתי לשנות, הצעתי הצעה, מאיה כץ:

 לא, יונתן שאל. יהודה בן עזרא: 

 אני שאלתי. יונתן יעקובוביץ:

ה בחשבון, אני, אהרון הוא ראש אגף, אני פשוט חושבת את ז חלא, שייק מאיה כץ:

 שבמקרה הספציפי הזה זה, מה? 

 מי בעד? פה אחד.  משה פדלון:

 פה אחד, תודה רבה. דקת דיבור למר לונדון, בבקשה. ו ניסימוב:'ג

תודה. בחג השבועות בלילה שבין מוצאי שבת ליום ראשון התקיים אירוע  יוסף לונדון:

עות אלטרנטיבי, באשכול פיס בחטיבת זאב. נמצא שנערות , ... שבויייחוד

ונערים מארגנים בהתנדבות מזה מספר שנים סדרה של הרצאות בתחומים 

שונים משעה עשר בלילה ועד אור הבוקר. היה לי הכבוד והעונג להשתתף 
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באירוע מיוחד זה, הקרוי עד אור הבוקר, יחד עם עוד אנשים חופשיים שרצו 

ועות בלימוד. מצאתי לנכון לבקש מהמארגנים לשלב לציין את חג השב

בעתיד הרצאות המבוססות על ארון הספרים היהודי ונעניתי בחיוב. ברצוני 

להודות למנכ"ל העירייה יהודה בן עזרא שנענה לבקשתי זו השנה השנייה 

להעניק תמיכה למיזם חשוב זה. ובכן, אני מבקש להודות לכל עובדי העירייה 

צת הצעירים לארגן אירוע זה. נציג המארגנים אמר לי שסייעו את קבו

ששיתוף הפעולה עם העירייה היה טוב מאוד, אני מקווה שגם בשנה הבאה 

אירוע חשוב זה יתקיים. ובהקשר של תרבות יהודית חופשית אני ממין את 

הטלוויזיה  תוכניתחברי המועצה ואת כל תושבי הרצליה למפגש בנושא 

במאי  24. המפגש יתקיים בבר בעיר, ביום חמישי המצליחה היהודים באים

בשנה שמונה וחצי. הכניסה הינה בחינם אך יש להירשם מראש באתר 

 תוכניתהפייסבוק של בר בעיר. הערב יכלול שיחה עם התסריטאי של 

המערכונים המצליחה ... ברוידה, ראש הישיבות ה... של בינה, במסגרת 

יים עיון ולימוד במקורות הכתובים הערב יוקרנו מערכונים נבחרים ויתק

עליהם מתבססים המערכונים. ושוב, תודה למנכ"ל העירייה על הנכונות 

 הרבה שלו,

 פעמיים. מאיה כץ:

 מאיה, תלמדי. תלמדי. יהודה בן עזרא: 

 אני לא צריכה ללמוד. אני, תשמע. פעמיים. מאיה כץ:

 תגידי את שלוש פעמים. יהודה בן עזרא: 

 )מדברים ביחד(

 סליחה יוסי. מאיה כץ:

 שוב תודה למנכ"ל העירייה,  יוסף לונדון:

 הנה, שלוש.  דובר:

שנענה ליוזמה שלי וסייע מעל ומעבר. הערב הזה יהיה ערב מלא הומור  יוסף לונדון:

והפתעות שיציג זווית חדשה לכתובים וגם על המערכונים. ומי שלא מסתפק 

במאי, לקבלת שבת  25שישי שהוצגו לעיל מוזמן למחרת, יום  תוכניותב

במרינה. הכניסה בחינם ואין צורך בהרשמה  18:30שוויונית מוזיקלית בשעה 

מוקדמת. למותר לציין שבאירועים שיזמתי אין הפרדה מגדרית. אני מבקש 
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להודות לראש העירייה משה פדלון ולמנכ"ל העירייה יהודה בן עזרא שנענו 

ודה מיוחדת לעמיתי יונתן לבקשתי לקיים אירועים אלה בהרצליה. ת

יעקובוביץ' ולצוות שלו בחברה לפיתוח התיירות שעושים מעל ומעבר כדי 

 שקבלות השבת במרינה תהיינה אירוע מוצלח. 

 זה בעיקר הצוות אבל, חייב להגיד. יונתן יעקובוביץ:

 תודה רבה. יוסף לונדון:

 עוד, חברים? תודה רבה, הישיבה הסתיימה. משה פדלון:
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