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עיריית הרצליה
ישיבה מועצה שלא מן המניין ב23.12.2018-

שנערכה ביום א' ,טו' בטבת ,תשע"ט23.12.2018 .
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רינה זאבי

מזכירות העיר

עו"ד ענת קרן בהרב

יועמ"ש

יוסף (ג'ו) ניסימוב

סמנכ"ל בכיר

שלמה אסולין

מנהל ארנונה ומנהל הכנסות העירייה

רו"ח יעל טבצ'ניק

חשבת העירייה

רו"ח הילה רוזן

סגנית גזבר העירייה ומנהלת מח' תקצוב וכלכלה

רו"ח אורנה גולדפריינד

מנהלת מחלקת חוזים ותב"רים

רוני גאון

מנהל אגף שאיפ"ה

תמר פוריה-שרביט

מנהלת מחלקת התחדשות עירונית

מיכל שרייבר גלבנדורף

אדריכלית מחלקת תכנון עיר

מוניקה זר ציון

סגנית מהנדס העיר לתכנון

אולגה
דניאל
אהוד
אביבה

סדר היום:
סגירת תב"ר  - 1822מתחמי כושר
תוספת תב"ר מספר  - 2000שיפוץ בית חם לנערים
סגירת תב"רים
מימון תב"ר  – 1970שיפוצי מוסדות חינוך
תב"ר חדש מספר  - 2124פיצוי לפי סעיף  ,197חלפון נווה בע"מ
בקשה למחיקת חובות לפי סעיפים  338ו 339-לפקודת העיריות נוסח חדש
דו"ח כספיים לרבעון השני של שנת 2018
דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2017
תקציב רגיל לשנת 2018
דיון ואישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019
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עדכון ראש העיר
עדכון מנכ"ל

פרוטוקול
משה פדלון:

ערב טוב חברים .נתחיל בנושאים שוטפים ורק בסוף ניגע בתקציבים.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :אנחנו מתחילים עם אישור תב"רים.
משה פדלון:

בבקשה .יש הערות לחברים?

סגירת תב"ר  - 1822מתחמי כושר
יוסף (ג'ו) ניסימוב :שינוי מימון ,סגירת תב"ר  1822מתחמי כושר .שאלות? תב"ר  1822מי
בעד? מי נמנע?
ירון עולמי:

בסך הכול המועצה נותנת לנו כסף .הטוטו.

(מדברים יחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :פה אחד ,תודה רבה.
משה פדלון :פה אחד ,בבקשה.
ירון עולמי:

אנחנו צריכים לרוץ..

מאיה כץ:

יש יותר מדי דפים ,שנייה.

משה פדלון:

כן .בבקשה.

תוספת תב"ר מספר  - 2000שיפוץ בית חם לנערים
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תוספת תב"ר מספר  2000שיפוץ בית חם לנערים .אגף תב"ל מבצע .מי
בעד? פה אחד ,תודה רבה.

סגירת תב"רים
יוסף (ג'ו) ניסימוב :סגירת שלושה תב"רים שהסתיימו,
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.38

יוסף (ג'ו) ניסימוב 38 :תב"רים ,מה אמרתי?
רו"ח אורנה גולדפריינד:

שלושה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :אתם לא שומעים טוב .אורנה ,תירגעי 38 .תב"רים שהסתיימו ,לא נוצרו
בשנת  2018והחזרת התקציב לקרנות הרשות בסכום של  .₪ 7,035,634מי
בעד? פה אחד ,תודה רבה.

מימון תב"ר  – 1970שיפוצי מוסדות חינוך
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מימון תב"ר  1970שיפוצים שונים של מוסדות חינוך .אגף תב"ל מבצע.
מי בעד?
דנה אורן-ינאי:

אני חייבת לשאול פה .. .בספר תב"רים אחר כך ,מתי ה ,כאילו יש שמה
תוכנית של איזה  213מיליון שקל ,מתי היא התחילה? איפה החלוקה? מי
נכנס קודם? מי יוצא?

יוסף (ג'ו) ניסימוב :את מדברת על תב"ר שנה הבאה .זה .2018
דנה אורן-ינאי:

אבל גם עוד נשאר פה ,נשארו פה איזה  40אלף שקל .איפה הרשימה בכלל
של מי,

(מדברים יחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :אגף תב"ל יכול להציג.
רו"ח רוני חדד:
דובר:
דנה אורן-ינאי:

יש רשימה.
לאן הלך הכסף?
לאן הלך הכסף? יש פה שינוי מימון תב"ר.

יהודה בן עזרא :את מוזמנת,
דנה אורן-ינאי:

אנחנו רוצים לדעת איפה,

יהודה בן עזרא :תשמעי ,להיכנס לכל הפרטים האלה בישיבות מועצה ,אנחנו נצטרך כמה
שעות .את מוזמנת,
דובר:

איפה מקבלים את המידע הזה?

משה פדלון:

לא ,מה השאלה?

"חבר" – הקלטה ותמלול

12645

5

ד.נ.

(מדברים יחד)
דנה אורן-ינאי:
משה פדלון:
דנה אורן-ינאי:
משה פדלון:

איזה בית ספר עבר שיפוץ?
שנייה ,מה שאת רואה כאן זה בעצם ,משרד החינוך הביא לנו  132אלף שקל.
אה ,אה,
וזה צריך לבוא לידי ביטוי בהנהלת החשבונות .יש פה תיקון טכני .זה יותר
טכני .אבל הנושא של התב"ר עצמו המקורי הובא למועצה עם פירוט ,מה
עושים ,מתי עושים ואיך עושים .אין שום בעיה לקבל את כל הדברים האלה
אבל פה מה שאנחנו עושים זה שינוי טכני בקבלת כסף והכנסתו לחשבון
הזה .לקחנו מעודפי תקציב ,קיבלנו את זה ממשרד החינוך ,הורדנו ,הורדנו
מעודפי התקציב ושמנו את זה בתקציב שלנו.

דנה אורן-ינאי:
משה פדלון:

טוב.
אבל אין שום בעיה להוציא .אם תרצי לקבל ,בשמחה ,יש לנו את כל הפירוט,
אין שום בעיה ,אבל כאמור זה נדון.

דנה אורן-ינאי:
משה פדלון:

יש שם חלוקה,
אני אומר זה נדון בישיבה הזאת .מה שאנחנו עושים זה כאמור תיקון טכני
של הספרים.

דנה אורן-ינאי:
משה פדלון:

או קיי.
בבקשה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :פה אחד חברים?
משה פדלון:

כן.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה רבה.

תב"ר חדש מספר  - 2124פיצוי לפי סעיף  ,197חלפון נווה בע"מ
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תב"ר חדש מספר  2124פיצוי לפי סעיף  ,197חלפון נווה בע"מ ,מינהל
ההנדסה .בקשה לאשר תב"ר חדש בסכום של  760אלף שקל לביצוע ב.2018-
מימון קרן עבודות הפיתוח.
דובר:

לביצוע מה?
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אברהם גוזלן גרי :מה זה אומר הפיצויים ,אם אפשר ,פיצויים על מה?
משה פדלון:

ג'ו תסביר .כן ,בבקשה.

רו"ח אורנה גולדפריינד :זו הייתה תביעת פיצויים,
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מישהו יכול לפרט?
יהודה בן עזרא :החשבת של ההנדסה.
אברהם גוזלן גרי :לא קיבלנו הסבר אבל.
(מדברים יחד)
מאיה כץ:

בוועדת כספים קיבלת את זה ועכשיו  ..בישיבת מועצה .בגלל זה הוא מוכר
לך.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

אני

מבקש ממנהלי האגפים והחשבים ,תהיו מרוכזים בישיבה.

כששואלים שאלה שקשורה אליכם ,מייד עונים .מרגע זה כולם להיות
מרוכזים .תעני בבקשה.
דובר:

לא ,בסדר ,אנחנו מכירים את זה .את מכירה את הפרטים?

רו"ח יעל טבצ'ניק :בעקבות פסק דין שקיבלנו ,פסק הדין דיבר על פיצוי של  360אלף שקל
עם הצמדה וריבית והתחשיב העדכני שעשינו מדבר על פיצוי בסכום של 760
אלף שקל שאנחנו נדרשים להעביר לעורך דין שמייצג את ה..
משה פדלון:

או קיי ,תודה.

דובר:

לא קיבלתי ,על מה היה הפיצוי? על איחור בעבודה?

עו"ד ענת קרן בהרב :לא ,לא ,זה פיצוי לפי סעיף  .197זה בדרך כלל פיצוי שמבוקש בגין
ירידת ערך .זה המשמעות של פיצוי על פי סעיף .197
דובר:

תודה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

בקשה למחיקת חובות לפי סעיפים  338ו 339-לפקודת העיריות נוסח חדש
יוסף (ג'ו) ניסימוב :בקשה למחיקת חובות לפי סעיפים  338ו 339-לפקודת העיריות נוסח
חדש .החומר נמצא לפניכם .שאלות? מי בעד?
אייל פביאן:

רגע ,רגע ,רק שנייה ,בכל זאת בשביל הפרוטוקול ,כמו שאמרנו בוועדת
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כספים ,ראוי שיוסבר בשלושה משפטים שמוצו כל ההליכים המשפטיים ,לא
ניתן לגבות את החובות.
יהודה בן עזרא :רשום.
אייל פביאן:

בסדר.

משה פדלון:

בבקשה רוני.

אייל פביאן:

צריך להגיד את זה.

רו"ח רוני חדד :טוב ,מונ חים לפניכם שתי בקשות .בקשה אחת מחיקה לפי סעיף מספר 338
שהתכלית שלו היא בעצם מיצוי כל פעולות האכיפה וכל הליכי הגבייה
ובסופו של דבר לאחר ההמלצות של עורכי הדין שמטפלים באכיפה ,אחרי
שזה עובר כאן הרבה ועדות בתוך העירייה ,זה מגיע לכדי כדאיות של מחיקת
החובות ולהפסיק להוציא הוצאות ציבוריות על פעולות אכיפה מיותרות
שלא יניבו בסופו של דבר כספים מכל המקרים .מדובר על  18מקרים ,בסך
כולל של .₪ 5,758,719.80
עו"ד ענת קרן בהרב :יש לכם את פירוט הסיבות.
רו"ח רוני חדד :יש את פירוט ,פירוט הסיבות בטבלאות שמצורפות.
(נתק בהקלטה)
אורן אוריאלי :זו סטטיסטיקה,
רו"ח רוני חדד :כן.
אורן אוריאלי :כל שנה בערך אלה הסכומים?
רו" ח רוני חדד :אני רק אבוא ואומר .מאחר ואנחנו רשות איתנה ,זה משהו שנעשה במשך
הרבה מאוד שנים ,לפי הכללים של משרד הפנים ,אנחנו מבקשים את
המחיקת חובות מהממונה על המחוז במשרד הפנים .מהרגע שהפכנו להיות
רשות איתנה ,אז אנחנו מבצעים את המחיקה באמצעות מועצת העיר כי זה
ההליך של משרד הפנים לגבי רשות איתנה ,אבל אנחנו מקפידים הרבה יותר
עכשיו ,כי עד אז היינו בעצם לוקחים את הבקשות ומעבירים למשרד הפנים
ושם היו עושים את כל הבדיקות שלהם .במסגרת הזו ,מאחר וזה בידיים
שלנו ,אנחנו מקפידים הרבה יותר ,מכניסים את זה ליותר ועדות על מנת
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שבסופו של דבר יהיה הרבה סננים עד שמגיעים בסופו של דבר למקרים .יהיו
במהלך השנה ,במהלך השנה יהיו הרבה מאוד ,הרבה מאוד ,אני לא יודע אם
זה הרבה מאוד ,יהיו הרבה ישיבות שבהן אנחנו נגיש בקשות למחיקה .בסופו
של דבר זה גם האינטרס הציבורי שלנו למחוק חובות שבעצם הסיכוי לגבות
אותם הוא אפסי.
אורן אוריאלי :יש אבל מגמה שאפשר לדבר עליה ,שאנחנו בירידה בהקשר הזה או בעלייה
או משהו שהוא ,שאפשר להסתכל עליו לאורך זמן?
רו"ח רוני חדד :אחוזי הגבייה שלנו הם קרוב ל 95-אחוזים באופן שוטף ובסופו של דבר אם
אנחנו לוקחים במצטבר ,הרי על החובות האלה יש ריביות והפרשי הצמדה.
אני לא מדבר עכשיו ברמת החוב הבודד ,אבל באופן כללי אנחנו עוברים את
ה 100-אחוזי גבייה במצטבר של כמה שנים .כי אנחנו גובים עבור אותו חוב
של אותה שנה ספציפית ,ממשיכים לגבות שנה ושנתיים ושלוש.
אורן אוריאלי :המספר הזה  95אחוז ,הוא מספר שמשתפרים בו או שהוא מספר
שמתדרדרים אתו?
שלמה אסולין:

צריך להבין שאם אנחנו מדברים על חובות שבסדר גודל של נכון לעכשיו
משהו כמו ,במצטבר למשך כל השנים ,קרוב ל 300-מיליון שקל בארנונה,
אבל זה חובות שבעצם על  30-40שנה .זאת אומרת זה היתרות שנשארו.
ואנחנו רואים ,אחרי שבעצם אין מה לעשות עם אותם חובות ואלה חובות
שעשינו כל את הפעולות שנדרשות לעשות כדי לגבות את החובות ,עשינו את
כל הפעולות וזה לא הניב ,אז מה שנותר לנו במסגרת הכללים הנוקשים
שמשרד הפנים מקצה לנו ,זה למחוק את אותם חובות מספרי העירייה.
הסדר גודל הממוצע שאנחנו מוחקים בשנה הוא בערך משהו כמו בין  10ל20-
מיליון שקל.

מאיה כץ:

ה 95-אחוזי גבייה לרשות מקומית זה אחד הגבוהים שיש.

אורן אוריאלי :זה אני לא יודע.
מאיה כץ:

אחד הגבוהים באופן משמעותי ביחס לרשויות המקומיות.

(מדברים יחד)
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משה פדלון:

מצבנו מצוין.

מאיה כץ:

 ..למול הרשויות המקומיות.

ד.נ.

אורן אוריאלי :לא ,יפה ,אני אומר  ,...בשביל זה שאלתי ,הפרמטר ,המספר הזה  95נחשב
גבוה.
משה פדלון:

גבוה מאוד.

(מדברים יחד)
דובר:

 ..חוסר בגבייה שזה בעצם פיגורים .אנחנו ממשיכים לגבות את זה בשנים
לאחר מכן.

שלמה אסולין:

כמובן שאנחנו עשינו את כל החובות אבל מן הסתם מצטברים לחובות
האלה ריביות והפרשי הצמדה ולכן במצטבר אנחנו גובים את מה שחייבנו
לפחות ,לכל הפחות.

אייל פביאן:

מ ה שחשוב מבחינת התושבים זה שיידעו שכל חוב וחוב מוצו כל ההליכים.

יהודה בן עזרא :אין שאלה בכלל.
עו"ד ענת קרן בהרב :זה תנאי.
משה פדלון:

או קיי.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :מי בעד?
יהודה בן עזרא :מי בעד?
שלמה אסולין:
משה פדלון:

לא ,יש את הסעיף השני אלא אם כן אתם רוצים לעשות,
את שניהם.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :גם .339
רו"ח רוני חדד 339 :זה בעצם  ,זה בעצם מחיקת חובות שבסמכות ועדת הנחות .למעשה זה
מתן הנחות למי שהיה מגיע לו ולא הגיש בקשה או שמגיע לו היום ורוצים
לאחד לו אחורנית ,באמצעות ועדת הנחות בכובעה כוועדה למחיקת חובות,
הסך הכולל מדובר על,
דובר:

.237,530.80

רו"ח רוני חדד .237,530.80 :מדובר על ארבעה מקרים .המועצה מתבקשת לאשר.
משה פדלון:

ג'ו ,הצבעה.
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יוסף (ג'ו) ניסימוב :חבריא ,מי בעד? פה אחד ,תודה רבה לכם.
רו"ח רוני חדד :תודה רבה.

דו"ח כספיים לרבעון השני של שנת 2018
יוסף (ג'ו) ניסימוב :דו"חות כספיים לרבעון השני של שנת  2018שהסתיים ב 30-ליוני .18
נמצא לפניכם .זה דיווח.
משה פדלון:

טוב ,חברים.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :זה לא להצבעה .אם רק יש לכם הערות .תודה רבה.

דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2017
יוסף (ג'ו) ניסימוב :דו"ח כספי שנתי מבוקר ל .2017-נמצא בפניכם גם כן ברמה של דיווח.
לא להצבעה .הערות? תודה רבה.
דובר:

רק הערה אחת ג'ו.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :כן.
דובר:

שוב ,לסדר הציבורי ,ועדת הכספים דנה בדו"חות ,בחנה אותם ואין לה
הערות מהותיות פה .זה רק מבחינת הסדר ,שלא ייראה כאילו.

(מדברים יחד)

תקציב רגיל לשנת 2018
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תקציב רגיל לשנת  .2018ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר
העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת  2018לקרנות הפיתוח לפי העודף בפועל
בסכום של  25מיליון שקלים ,נכון הגזבר?
רו"ח רוני חדד :נכון.
מאיה כץ :מה ,יש לנו פה כללי לפני זה 15 .אלף שקל.
רו"ח רוני חדד :כן ,זה בהמשך .צודקת ,תיכף.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :עוד שני סעיפים זה קופץ.
רו"ח רוני חדד :כן.
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יוסף (ג'ו) ניסימוב :קיבלתם את דף הגזבר עם הפירוט .רוני אתה מציג משהו?
רו"ח רוני חדד :לא ,לא ,צריך להצביע.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :הערות ,אם לא ,מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

דיון ואישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019
יוסף (ג'ו) ניסימוב :דיון ואישור הצעת התקציב הרגיל לשנת  .2019אנחנו מתחילים חבריא.

עדכון ראש העיר
משה פדלון:

אני אתחיל.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :כן.
משה פדלון:

ערב טוב לכולם .מעבר לעבודה השוטפת ,גינות ,הדרכה ,ספורט ,אנחנו השנה
נתמקד בעשרה יעדים מרכזיים בעבודה שלנו .היעד הראשון חינוך וערכים
בדגש על לימודי מדע ,טכנולוגיה ,מתמטיקה ,בבניית חמישה בתי ספר
חדשים ברחוב משה בית ספר יסודי ,בגליל ים שני בתי ספר יסודיים ,חטיבה
ותיכון וכמובן נבנה שם גם מתקן שהוא יהיה רב תכליתי שאותם מתקנים
ישמשו כמתנ"סים מקומיים וגם כולל אולמות ספורט .אנחנו נתמקד
בכלכלה ועסקים של העיר .אנחנו השנה נעשה איזושהי מתיחת פנים באזור
התעשייה ,פיתוח תשתיות וקליטת חברות היי טק נוספות .היעד השלישי
תנועת התחבורה ,בדגש על נתיבי תחבורה ציבוריים ושבילי אופניים עיר בר
קיימא – נושא של יעילות אנרגטית .התחדשות עירונית  -תמ"א  ,38פינוי
בינוי .יעד שישי פיתוח התרבות והקהילה – בנייה ושדרוג ארבעה מתנ"סים,
נווה נאמן ,נווה ישראל ,המסילה ,נתן אלתרמן .ספורט ופנאי – בניית
אולמות ספורט נוספים ,לפחות שלושה .במרחב הציבורי – יעד שמיני –
בניית פארק גליל ים ושדרוג הגינות הציבוריות .חדשות ואסטרטגיה – בניית
תוכניות עבודה לטווח ארוך והיעד האחרון רווחה ושירותים חברתיים –
צמצום פערים ושוויון הזדמנויות .עשרה יעדים מרכזיים שילוו אותנו השנה,
מעבר לעבודה השוטפת .בבקשה המנכ"ל.
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עדכון מנכ"ל
יהודה בן עזרא :תקציב העירייה הוא למעשה הכלי הניהולי המרכזי בכל האגפים בניהול
העירייה על פי היעדים שהנהלת עיר ומועצת העיר קובעים .אנחנו מתחילים
בכל שנה ,כמו גם בשנה הזאת ,מחודש יולי ,לעבוד על התקציב ,כאשר כל
האגפים ,מנהלי האגפים ,מנהלי מחלקות והחשבים מקבלים מהגזברות
מסמך של כללים להכנת התקציב ואנחנו בשנים האחרונות חידשנו בשונה
ממה שהיה בקדנציות הקודמות ,ואיפשרנו למנהלי האגפים ,במסגרת
הכללים שנקבעים מראש ,לקבוע במסגרת התקציב שנקבע להם ,לקבוע את
סדרי העדיפות שלהם בתקציב .אז שלב ראשון מתחיל בדיון תקציב בחודש
יולי שכל מנהל אגף והצוות שלו ,בעיקר החשבות ,נכון ,כולן נשים ,נכון?
חשבות .החשבות ועוברים על התקציב ,יש דברים מתחייבים ,דברים
מחויבים ,אנחנו נראה את זה בהמשך ,ואחרי זה יש דיון עם מנכ"ל העירייה
יחד עם הגזברות ואחרי הדיון עם הגזברות יש דיון חוזר עם מנהלי האגפים
והחשבות על מנת לראות את הבקשות הנוספות ,אם יש .אנחנו למעשה עד
שמגיעים לוועדת כספים ,אנחנו עבדנו על ארבע טיוטות ,נכון?
דוברת:

כן.

יהודה בן עזרא :ארבע טיוטות של תקציב ,שכל פעם זה השתנה ועשינו התאמות .הכנת
התקציב זה תהליך מאוד מרתק ,מאוד מלמד ,גם את אלה ,תתפלאו ,גם
אלה שמגישים את התקציב וגם אלה שדנים על התקציב ,קרי הצוות
המקצועי של הגזברות ומנכ"ל העירייה  ...להמשך .ביחד כולנו נותנים את
התקציב וביחד כולנו מרעננים את הזיכרון של התקציב והפעילויות שהיו
בשנים ,בשנה הקודמת ואיך אנחנו רוצים ששנה הבאה תיראה .לאחר
התהליך הזה אנחנו מקיימים עוד שתי ישיבות עם ראש העיר ושומעים את
מדיניות ראש העיר .גם לפני זה אנחנו ,ביולי כשמתחילים ,אנחנו הולכים לפי
מדיניות של הנהלת העיר .מבחינת אנשי המקצוע בעירייה ,כאילו ולא היו
בחירות .מבחינתנו היינו ,היינו במובן החיובי של המילה בבועה המקצועית

"חבר" – הקלטה ותמלול

12645

13

ד.נ.

של הכנת התקציב ,במנותק ממערכת הבחירות בעיר .אחרי שהכנו את
הטיוטה הסופית שמקובלת על אנשי המקצוע ,ישבנו עם ראש העיר הנבחר,
שינינו ,הוספנו ,התייחסנו למדיניות ואז הבאנו את התקציב לאישור ועדת
כס פים והיום אנחנו מביאים את זה למועצת העיר .אני בהזדמנות הזאת
מבקש  ,קודם כל אני רוצה להשוויץ שאנחנו העירייה היחידה שבעת הזאת
מביאה את התקציב שלה לאישור .יש עיריות שעוד לא התחילו לעבוד על
התקציב.
משה פדלון:

יש עיריות שלפני חודשיים אישרו את תקציב  .2018השכנים שלנו.

יהודה בן עזרא :אז קודם כל אני רוצה להודות למנהלי האגפים ,מנהלי המחלקות ,החשבות
שעבדו קשה בהכנת התקציב ושיתפו פעולה עם אנשי המקצוע בגזברות
להכין את התקציב ולהביא את זה למוצר שאנחנו מביאים היום .תודה
מיוחדת לצוות המקצועי הנפלא של הגזברות .יש לנו גזברות מעולה .עזבו את
הבדיחה שיש מנכ"ל פרסי וגזבר תימני ובגלל זה אנחנו עם תקציב ביתרות.
יש לנו צוות מקצועי מצוין ,איילת ,אורנה ,שלומי ,הילה ,ואיבון שביקשתי
ממנה ,היא בחודש תשיעי ,לא ללדת עד אחרי ישיבת המועצה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :היום בלילה.
יהודה בן עזרא :היא יושבת פה וסיכמנו ,אם היא יולדת היום ,לילד יקראו יהודה.
(הנוכחים צוחקים)
יהודה בן עזרא :ואחרון חביב ,גזבר העירייה ,שהוביל ביד רמה את צוות הגזברות והגענו עד
הלום ובאמת הצעת תקציב זה דבר ,אישור תקציב זה דבר מרגש וחגיגי,
אנחנו מודעים שיישאלו שאלות ,אנחנו נענה תשובות ,מאיה ,לא חשוב מה
את שואלת ,אני אענה לך ,אבל עכשיו,
מאיה כץ:

 ..עוד יומיים.

יהודה בן עזרא :עכשיו ברצינות הכי גמורה .אני חושב שאנחנו מוכנים ,כל הצוות המקצועי,
לכל שאלה ואני מאחל לנו דיון פורה ונעים ואחרון חביב ,תודה רבה לראש
העיר ,תודה רבה לראש העיר על הגיבוי ועל השותפות ועל הובלת הכנת
התקציב.
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בבקשה רוני.

רו"ח רוני חדד :טוב ,אז כפי שראש העיר והמנכ"ל פירטו ,עבודת התקציב באמת נעשית
מספר חודשים בעבודת מטה מאוד מאוד מורכבת שמתחילה בהנחיות שלנו
הלוך וחזור ואחר כך דיונים פנים בגזברות ואצל מנכ"ל העירייה ואצל ראש
העיר ,אז בראש ובראשונה אני רוצה להודות לך אדוני ראש העיר ולך אדוני
המנכ"ל ,על התניית המדיניות ועל כל הדיונים הפוריים שעשינו במשך כל
החודשים האלה .תודה מיוחדת לאגף תקצוב וכלכלה ,להילה סגניתי ,איילת,
איבון ,יעל .תודה כמובן לכל שאר האגפים של המינהל שכל אחד תרם את
חלקו ,אגף הגבייה שלומי עם כל הצוות שלו ,שאר האגפים של נכסים,
חשבות ,עם יעל שגם אחראית על כל הדו"חות הכספיים שמקודם ראיתם
אותם .אגף השכר ושאר היחידות שלנו הפנימיות .תודה מיוחדת לחשבות
שעשו עבודה נהדרת והגישו לנו באמת תקציבים מאוד מאוד מפורטים,
מאוד מוסברים לכל סעיף וסעיף וכמובן מנהלי האגפים שמנהלים את כל
המדיניות של האגף בדיונים ובדרישות התקציביות .אני עכשיו אעביר מצגת
שמדברת בכלליות על תקציב העירייה ,על המגמות ועל כל מיני ניתוחים
כאלה ואחרים שעשינו וכמובן אחר כך נבצע דיון ,כל אחד ,נענה על כל שאלה
ושאלה .אנחנו רשות איתנה ורשות איתנה על פי ,על פי סעיף  206לפקודת
העיריות רשות איתנה ,כמי שהוגדרה על פי החוק כרשות איתנה ,יש לה
מספר פריבילגיות .מי שעמדה בפרמטרים שנקובים ,שמפורטים שם בחוק.
אחת הפריבילגיות א' כדי להקל על רשות שמתנהלת כספית בצורה טובה
ואיתנה וגם שלא נזדקק לרגולציה של כל אישור של כל תקציב וכל תב"ר
ותב"ר ,מה שעבר הרחוק עשינו ,דמיינו לעצמכם כל אותם מאות תב"רים
שאתם רואים פה ,היו שולחים כל תב"ר כזה עם כל הטופסולוגיה ,אז רשות
איתנה ,המועצה מאשרת את תקציב הרגיל ואת התקציב הבלתי רגיל ,בין
השאר כמו שאישרתם מקודם את מחיקת החובות שזה גם אחד הדברים
שרשות איתנה יכולה ומאשרת ולא זקוקה לאישור של הרגולציה .יש גם
פעולות במקרקעין ואחד התנאים של אישורי התקציבים זה להשאיר
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בתקציב הרגיל אחוז אחד רזרבה כפי שאתם בטח ראיתם בספר התקציב
והצהרת גזבר בתקציב הרגיל ובתקציב הבלתי רגיל ,הצהרה שהחוק קבע
שצריך לומר אותה וכמובן אחרי שנבחן ,נבחנו כל ההכנסות שצפויות וכל
ההוצאות וזה כבר לפני אישור התקציב ,אני כמובן אצהיר את ההצהרה
הזאת .אני ארד קצת לתקציב עצמו .התקציב בעצם מורכב או התקציבים
שאנחנו פה מאשרים ,אנחנו נוהגים לחלק אותם לשלושה חלקים מרכזיים.
התקציב הרגיל שאנחנו נדון בו כעת ,תקציב הפיתוח והתקציב הבלתי רגיל
שנדון בו בהמשך וגם כמה מילים על הלוואות או מילוות או הקרנות ,כאשר
הם שזורים לתוך התקציבים ,גם הרגיל וגם הבלתי רגיל .כשאנחנו באים
לערוך תקציב ,יש הנחות עבודה .הנחות עבודה שונות בכל מיני תחומים.
ההנחות האלה מועברות כמובן לאגפים ,לחשבות וכולם .אנחנו מקבלים את
ההנחות האלה מכמה וכמה גורמים .למשל בנושא של עליית המדד המחירים
לצרכן ,בשיעור הצמיחה מבנק ישראל ,שיעור עליית הארנונה ב ,0.32-זה כבר
ראיתם באישור הצו ,זה כמובן על פי ההנחיה של משרד הפנים ,חשמל ,מים
וביוב .אלה הנחות שאנחנו מקבלים מהחברות שמבצעות ניתוחים של כל
חשבונות המים והחשמל ולפי תחזית שהם צופים במהלך השנה הקרובה.
אני רק מזכיר לכם שגם אם וכאשר חלק מהתחזיות פה הם ,אנחנו
משתדלים שהן תהיינה שמרניות אבל אם יש עליות מחירים כאלה ואחרות,
בין אם זה בשינויים של שכר מינימום שלא היה צפוי ולא היה ידוע ,בין אם
זה שינויים כאלה ואחרים ,נזכיר שיש לנו את התקציב ,תקציב הרזרבה לכל
מיני דברים מהסוג הזה ,בין אם השינויים הם אקסוגניים ובין אם השינויים
הם פנימיים בתוך העירייה .עבודות קבלניות ,אבטחה ,אנחנו פה ,יש לנו פה
הנחת עבודה של בערך חצי אחוז וזה מהווה רבעון אחרון שנותר בשנת ,2019
הרבעון הראשון ,בעקבות העלאה בשכר מינימום שהחלה בשנה שעברה.
מקדם השכר שאני אדון בו ברמה יותר מפורטת בהמשך ,של  4אחוז וכולי.
אלה בעצם הנתונים או הנחות העבודה לבניית התקציב ל 2019-וככה באמת
אנחנו מתחילים לבנות את התקציב בכל הסעיפים הרלוונטיים לתשומות
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ולהכנסות שמפורטות .כאן מפורטים בפניכם ריכוז התקבולים לשנת 2019
לסך הכול תקציב של  954מיליון וחצי ,כאשר אנחנו מחלקים אותם לקבוצה
של הכנסות עצמיות בסך של כ 722-מיליון שקל .כל הפירוט של ההכנסות
העצמיות אתם יכולים לראות בעמוד  16-17לספר התקציב .יש שם פירוט של
כל ההכנסות שלנו .מן הסתם כמובן הארנונה היא ההכנסה המרכזית ,קצת
מעל  50אחוז .והכנסות עצמיות נוספות ,כפי שתראו שם מפורטים .הכנסות
של משרדי ממשלה ,כאשר זה מחולק לשלוש קבוצות :הכנסות של משרד
החינוך כ 165-מיליון שקל ,הכנסות של משרד הרווחה כ 63-מיליון שקל
והכנסות ממשרדי ממשלה אחרים כ 5-מיליון שקל .אתם רואים ירידה בין
 2018ל 2019-במשרדי ממשלה אחרים והירידה נובעת בעיקרה מכ 2-מיליון
שקל מענק של היתרי בנייה שקיבלנו בשנת  ,2018אלה מענקים שאנחנו
אמורים לקבל ,הם לא מובטחים ,בטח לא במלואם כמו שקרה השנה ובשנה
שעברה וגם יכול להיות שמסיבה כזאת או אחרת יהיה איזשהו קיצוץ
תקציבי ,לכן אנחנו לא לוקחים את זה בחשבון כי זה לא משהו שהוא קבוע
וודאי .סך הכול משרדי ממשלה כ 233-מיליון  ,₪זה מסתכם בסך הכול
התקציב של  954מיליון וחצי .כאן תוכלו לראות בצורה טובה את ההתפלגות
של ההכנסות של העירייה .אנחנו רשות איתנה ,רשות עם מעמד פיננסי יציב
ואיתן בסך של כ 76-אחוז הכנסות עצמיות .אנחנו מוגדרות כרשות מאחת מ-
 15הרשויות העצמאיות שלא נזקקות ולא נסמכות על שולחן הממשלה בשום
מענקים בתקציב הרגיל ,מה שאומר שאנחנו יכולים להסתדר לבד .וזו אחת
הסיבות המרכזיות בזה שאנחנו חייבים וצריכים להשתדל לשמור על האחוז
הזה של ההכנסות העצמיות כי זה בעצם מאפשר לנו ,ותראו את זה בהמשך,
את כל ההשקעות התקציביות הרבות בכל התחומים הרבה מעבר למה
שמשרדי הממשלה מתקצבים .אני אפרט בהמשך .משרד החינוך  17אחוז,
משרד הרווחה  6.6אחוז .יתר המשרדים ממש כחצי אחוז .זה נוסח עוגה
והתפלגות של הכנסות העירייה לשנת  .2019כאן בשקף הזה תוכלו לראות
את ההתפתחות של ההכנסות העצמיות לאורך כל השנים ,ב 6-השנים
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האחרונות ,עלייה מתונה וסבירה ברמה של התקדמות וצמיחה ,לא בפיקים
של עליות וירידות אלא ממש ירידה ,סליחה ,עלייה בטוחה לאורך השנים של
כל ההכנסות העצמיות ,ושוב ,זה מראה שוב על איתנות פיננסיות ועל
התקדמות לאורך השנים בגידול בהכנסות העצמיות .קצת על ההתפתחות של
ההכנסות מגביית ארנונה .כמובן זה בניכוי הנחות .זה רק הגבייה .גם כאן
אתם יכולים לראות ב 6-השנים האחרונות את ההתפתחות של הכנסות,
כאשר אנחנו חילקנו את זה פה שתוכלו לראות כמה החלק של הארנונה
לעסקים ,בחלק הכתום ,וכמה מרכיב של ארנונה למגורים בסך ההכנסות של
הארנונה .בשנת  2019התקציב הוא  534מיליון שקל כאשר אתם יכולים
לראות שכ 61-אחוז מסך ההכנסות בעצם מתקבלים מארנונה לעסקים ו39-
אחוז מתקבלים מארנונה למגורים.
אורן אוריאלי :למה יש ירידה של ארנונה לעסקים?
רו"ח רוני חדד :סליחה ,למה?
אורן אוריאלי :ארנונה לעסקים ,יש ירידה.
רו"ח רוני חדד :זה לא ירידה .בעסקים?
אורן אוריאלי :כן.
רו"ח רוני חדד :גידול בסך הכול ב 2018-ל ,2019-אתם רואים פה גידול של מיליון .בפועל
הגידול הוא של  4מיליון שקל ,כאשר זה נובע מ 1-וחצי מיליון שקל קידום
של הארנונה באותו שליש אחוז שאישרנו בצו הארנונה מקודם ,ועוד 2.4
מיליון שקל תוספת חיוב להרחבת בסיס הגבייה ,בסיס אכלוסים עתידיים
שאנחנו צופים במהלך השנה .אלא היינו אמורים לראות פה  4מיליון שקל
גידול ,אלא שבשנת  , 2018גם על פי התחזית וגם על פי מה שאנחנו רואים ,יש
עלייה של ,יש עלייה של  3מיליון שקל בגבייה מפיגורים מעבר לתקציב.
מכיוון שתקציב פיגורים הוא תקציב פיגורים ,אתה לא יכול לדעת כמה
תגבה ,אז אנחנו חייבים לנטרל את ה 3-מיליון שקל האלה ,אבל בפועל
כשאתה משווה בין  ,2018כי  2018מה שאתם רואים פה זה לא התקציב אלא
זה הביצוע שצפוי ,לכן הפער .מן הסתם בשנה הבאה אתה תראה את התיקון
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הזה .אגב ,כמו שהוא מראה אגב את הקפיצה מ 2014-ל ,15-ולכאורה ירידה.
גם פה ב 2015-הייתה שנה של גבייה של כמעט  30מיליון שקל פיגורים מעל
התקציב בעקבות פסקי דין ובעקבות שומות שאנשים באו וסגרו לקראת סוף
שנה .הרי ברור לכם שלא ,שהכנסות הרשות המקומית נקבעות על בסיס
מזומן .זה אומר שקל של ארנונה שקיבלתי אותו ב 1-בינואר  ,2019גם אם
הוא שייך לשנת הכספים הקודמת ,הוא לעולם יירשם באותה שנה כספים
שבה הוא התקבל .אז כל מי שרוצה להקדים תשלום או לאחר תשלום ,אני
מדבר על גביות פיגורים ותשלומי ארנונה בכלל,
אורן אוריאלי :אתה בעצם אומר שב 2019-סביר שיהיה לנו  540מיליון או  538מיליון ,משהו
כזה בסוף שנה.
רו"ח רוני חדד :מצפים ,זה התקציב ,אנחנו אמרנו בשלב ראשון לעמוד ביעדי התקציב
וכמובן תמיד המטרה שלנו זה לגבות יותר מהתקציב .זה ברור .סליחה .או
קיי ,כאן יש לנו פה ריכוז כללי של התשלומים ,שוב ,כאשר הוא מחולק
לשלוש קבוצות .יש לנו פה חלוקה של השכר שהוא מהווה כ 409-מיליון שקל
מסך התקציב .הפעולות כ 523-מיליון שקל .אגב ,הפירוט כמו שאמרתי
יופיע בהמשך ,גם שכר וגם פעולות ,תוכלו לראות את כל החלוקות .סך הכול
שכר ופעולות  932מיליון שקל בקירוב ,פירעון של ההלוואות שלנו  23מיליון
שקל שהולכים ופוחתים עם השנים וככה פחות מעיקים על התקציב הרגיל.
זה הסך הכול פירוט ריכוז התשלומים .אפשר לראות את זה גם בהתפלגות
ההוצאות ,בתרשים של העוגה שתוכלו לראות פה ,כ 43-אחוז שכר ,כ55-
אחוז פעולות והיתרה פירעון של ההלוואות שלנו .התקציב הרגיל לשנת 2019
על פי חלוקה אגפית ,ככה תוכלו לראות את כל החלוקה .כפי שניתן לראות
במבט ויזואלי בתרשים פאי ,זה לא כולל כמובן פירעון הלוואות והנחות
בארנונה .תקציב החינוך מהווה כ 35-אחוז ,התקציב הגדול ביותר של
העירייה .כפי שאתם רואים פה שאר התקציבים פה ,רווחה כ 12.1-אחוז,
אגף שאיפ"ה כ 12-אחוז ,שאר האגפים פה כפי שתוכלו לראות כל אחד על פי
חלקו .כמובן שכל אלה מפורטים לאותם סעיפים תקציביים שמפורטים
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בספר התקציב .שיעור הוצאות שכר מסך הוצאות העירייה ואתם רואים כאן
לאורך השנים את ההתפתחות של השכר בין השנים .אז כפי שאמרתי ,השכר
הוא  42.9אחוז ,כאשר הוא כולל בעצם גם שכר עם פנסיה ופיצויים וגם שכר
ללא פנסיה ופיצויים ,אז בשכר ללא פנסיה ופיצויים העמודה בצבע כתום
מהווה כ 36.4-אחוז מסך השכר והפער השני ,התוספת השנייה הוא שכר
כולל תשלומי פנסיה ופיצויים שאנחנו מחויבים לשלם כמובן.
יריב פישר:

מתי זה יתחלף?

רו"ח רוני חדד :מתי יתחלף מה?
יריב פישר:

מתי הפנסיה לא תהייה,

רו"ח רוני חדד :זאת פנסיה תקציבית שהעירייה עדיין לא חייבת לשלם .בטווח הרחוק
מאוד כמובן ,ככל ש ,בוא נאמר,
(מדברים יחד)
רו"ח רוני חדד :בשנת  ,99מ 2000-כבר אין יותר קבלה של עובדים ,אז קח בחשבון שמי
שהתחיל לעבוד פה ,תקציבית ,ברור .תקציבית נופלת על העירייה .על
הרשות .כמו כל המגזר הציבורי בפנסיה תקציבית.
אורן אוריאלי:

אלה  40אחוז מהתקן העירוני?

רו"ח רוני חדד :סליחה?
יהודה בן עזרא :בעוד  20שנה.
רו"ח רוני חדד :אבל לאורך הזמן זה הולך ,מן הסתם בטווח ,מן הסתם זה ילך ויפחת כי אז
זה כבר הנטל לא ייפול על הרשות המקומית.
יריב פישר:

 39מיליון מתוך בערך מיליארד .זה עוד יגדל.

רו"ח רוני חדד :בדיוק.
יהודה בן עזרא :זה תקציבי?
רו"ח רוני חדד :כן ,כן ,בטווח הארוך.
יהודה בן עזרא :בעוד  20שנה רק אחד בעירייה יקבל.
יריב פישר:

אין לי ספק.

(מדברים יחד)

"חבר" – הקלטה ותמלול

12645

משה פדלון:

20

ד.נ.

כן ,הלאה רוני.

רו"ח רוני חדד :כן .התפתחות השקעה בחינוך – סך הכול מה שאתם רואים ממש פה
בתרשים הזה בטבלה ,אנחנו רואים פה את ההתפתחות של ההשקעה בחינוך
של הוצאות לעומת הכנסות .פרק ההוצאות ,מה שמראה לנו כאן בעמודה
הכתומה ,כל פרק החינוך שלכם ,פרק  81הוא בעצם מסתכם לסך של כ320-
מיליון שקל לעומת הכנסות של  175מיליון שקל .הפער ביניהם שהוא 145
מיליון שקל בעצם מהווה את התוספת השקעה שלנו בחינוך שהוא בערך כ-
 45אחוז מסך ה ,כתוספת לתקציב ההכנסות שאנחנו מקבלים.
יהודה בן עזרא :איה ,את שומעת את המספרים?
איה פרישקולניק :אני יש לי בעיות שמיעה.
יהודה בן עזרא :כן.
משה פדלון:

צריך לקחת בחשבון שהאחריות והסמכות על החינוך זה על ממשלת ישראל
ולא על העירייה.

רו"ח רוני חדד :שוב ,גם החינוך וגם הרווחה ,כפי שתראו בהמשך ,לשמחתנו כרשות איתנה
פיננסית ועצמאית ,אנחנו יכולים לעשות ,לבצע את ההשקעות האלה וכל עוד
נקפיד על זה ,כמובן זו המטרה .התפתחות השקעה של נטו בחינוך לעומת
מצבת התלמידים  -תוכלו לראות כאן שבשני הגרפים פה הכחול והכתום,
הגרף הכתום בעצם מראה את ההתפתחות של הגידול בתלמידים משנת 2014
ועד היום שהוא בעצם ,אנחנו מדברים פה על  11אחוז לעומת גידול של 36
אחוז בהשקעה נטו .זאת אומרת היחס כמובן לא ישר ליחס של פי כמה
וכמה,
יריב פישר:

לא הבנתי .הקו הכתום הוא?

רו"ח רוני חדד :גידול במצבת התלמידים.
(מדברים יחד)
רו"ח רוני חדד :גידול במספר התלמידים,
יריב פישר:

אני יודע לקרוא.

רו"ח רוני חדד :שנייה ,ההשקעה בחינוך בנטו הרבה יותר גבוה מאשר ה...
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משה ועקנין:

רוני ,אבל אתה אומר השקעה ,זה כולל השיפוצים ,הבנייה החדשה ,כל זה?

משה פדלון:

הכול  -הכול.

רו"ח רוני חדד :אני מדבר על תקציב רגיל .אני מדבר כרגע ,שנייה ,שנייה ,רגע ,אני מדבר
על תקציב רגיל .בהמשך יש השקעה כולל תב"רים ,כולל הכול .אנחנו
מתקדמים אט – אט.
יהודה בן עזרא :זה לא כולל תב"רים.
יריב פישר:

לא כולל .זה השכר למורים .לא בנייה .בנייה זה בתב"רים.

רו"ח רוני חדד :בהמשך ,תיכף אני מגיע ,זה בדיוק השקף הבא שתוכלו לראות בעצם את
ההשקעה.
יהודה בן עזרא :אני לא שומע טוב.
רו"ח רוני חדד :התפתחות השקעה לתלמיד בש"ח ,שוב ,כפי שאתם רואים פה ,ב 6-השנים
האחרונות סך הכול ,סך הכול יש גידול בהתפתחות בהשקעה בתקציב
השוטף לאורך כל השנים וגם כמובן גם בתקציב הבלתי רגיל .העמודה
הכחולה זה השקעה לתלמיד בתקציב השוטף והתוספת ,החלק שמגדיל את
זה בעמודה הכתומה שהיא בעצם תוספת של שניהם ,כולל תב"ר ,מהווה
בעצם השקעה של  ,23כ 23-אלף  ₪השקעה לתלמיד בשני התקציבים .זה
בערך כ 17 ,18-נקודה ,כמעט  18מיליון שקל בתקציב הרגיל ועוד  4.7מיליון
שקל,
תמר לרמן:

זה כולל את התקציב של המדינה או רק של העירייה?

רו"ח רוני חדד :מה?
תמר לרמן:

ה 25-אלף?

רו"ח רוני חדד :לא ,לא ,לא.
משה פדלון:

כל החבילה.

אייל פביאן:

רגע ,שנייה רוני ,אם אתה בקטע הזה ,שנייה.

רו"ח רוני חדד :כן.
אייל פביאן:

ב 19-כמה רשום שם  17אלף?

רו"ח רוני חדד.17,970 :
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דובר:

זה תקציב רגיל.

אייל פביאן:

לפי הנתונים של ועד העירוני לפחות שהועברו אליי ,ב 17-הנתון היה 17,248
וב 18-הוא היה .17,135

משה פדלון:

אבל מה שאתה רואה פה אלה נתוני אמת.

אייל פביאן:

אז לכן אני שואל.

משה פדלון:

אני לא מתבסס על ועד ההורים .יש פה את נתוני האמת.

אייל פביאן:

לא ,השאלה ממה נובע הפער .לכאורה זה צריך להיות אותו דבר.

משה פדלון:

אצלם או אצלנו?

אייל פביאן:

ביניכם לביניהם.

(מדברים יחד)
אייל פביאן:

זה צריך להיות אותו נתון .אני שואל.

משה פדלון:

שנייה.

יהודה בן עזרא :אייל שנייה ,בוא לא נפתח את זה .שאלות בסוף.
אייל פביאן:

או קיי ,בסדר .מקובל.

משה פדלון:

בסדר.

רו"ח רוני חדד :הנתונים של שנת  2019אלה לפי נתוני התקציב כמובן .יש השקעה של בית
עלמין של  17כמו שאמרתי 1,976 – 17 ,בתקציב הרגיל ועוד תוספת של 4,691
 ₪לתלמיד בתקציב הפיתוח ואתם תראו את זה כשנדון בתקציב התב"רים,
תקציב הפיתוח ,שסך כל פרק התב"רים בתקציב של החינוך הוא מסתכם
לכ 83-מיליון שקל בחלוקה לפי מספר התלמידים 17,881 ,תלמידים בעיריית
הרצליה ,תוכלו לראות שבעצם בדלתא שמראה את סך הכול התפתחות
השקעה לתלמיד .אם ניקח את ההתפתחות השקעה נטו ,זאת אומרת ללא
השתתפות של משרד החינוך בתקציב השוטף ,אנחנו משקיעים 8,150
בתקציב השוטף ועוד תוספת של  ₪ 3,520בתב"רים נטו ,לא כולל השתתפות
של אחרים אל א רק השקעות שמכספי הרשות בלבד .וגם את זה תוכלו
לראות אגב כשנדון בתקציבי הפיתוח ,תוכלו לראות את ההשקעה שהיא
עומדת כ 63 ,60-מיליון שקל ,רק השקעה עירונית בכל תקציבי הפיתוח של
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החינוך ,אנחנו נראה את זה כמובן כשנדון בתקציב הבלתי רגיל .השקף
הנוסף זה שקף התפתחות תקציבי היוזמות משנת  2016ועד היום .יש גידול
של  10אחוז מ 2016-עד היום בכל תקציבי היוזמות ,בין אם זה תקציב
יוזמות ייעודיים ובין אם זה תגבור יוזמות וההעשרה נוספים ,כפי שתראו
אותם מפורטים בפרק  .8.1.3.6שם יש את כל היוזמות וההעשרה הנוספים
מעבר ליוזמות הייעודיים שמפורטים שם בספר התקציב .אז גם פה אתם
יכולים לראות התפתחות לאורך השנים וגידול של תקציבי היוזמות .מכאן
אני עובר להתפתחות ההשקעה ברווחה – גם כאן ב 6-השנים האחרונות יש
פה גידול לאורך כל השנים בהשקעה בתקציב הרווחה .אני מזכיר שתקציבי
הרווחה רובם ככולם ,החלוקה היא  75אחוז מימון משרד הרווחה ו 25-אחוז
מתקציבי הרשות .כפי שאתם רואים כאן ,ההכנסות ,פרק ההכנסות ממשרד
הרווחה ומעט מהכנסות עצמיות מסתכם ב 66-מיליון  ₪כאשר פרק
ההוצאות ,אותו פרק  84של פרק הרווחה הוא כ 110-מיליון שקל .אנחנו פה
בעצם מראים השקעה של קצת מעל  40אחוז 40.4 ,אחוז השקעה מעבר
להכנסה ,כאשר  25אחוז ,אנחנו יודעים שזה השקעה של סוג של מצ'ינג מול
משרד הרווחה אבל יש פה מעבר למשרד הרווחה עוד תוספת של  15.4אחוז
השקעה עירונית .יש לנו גידול בסבסוד של כ 21-אחוז בשנים האחרונות כפי
שניתן לראות .שקף נוסף של התפתחות השקעה בתקציב הרגיל בתחומי
המרחב הציבורי – גם כאן כפי שאתם רואים לאורך השנים יש גידול
בהשקעה במרחב הציבורי כאשר ביטחון וסדר ציבורי בשנת  2019הוא כ22-
וחצי מיליון  .₪העמוד הכתום אלה הנכסים הציבוריים ,כל פרק  74בתקציב,
כ 68-מיליון  .₪הנכסים הציבוריים זה מה שאנחנו מגדירים כל ההשקעות
בכבישים ,מדרכות ,תיעול ,ניקוז ,אגנים ,נטיעות ,הפארק שלנו ורשות
החופים .ניקיון כללי – כל פרק הניקיון הכללי בספר התקציב ,פרק ,7.1.2
מסתכם ב 64-מיליון  .₪סך הכול כ 155-מיליון  ₪התפתחות ,לא השקעה,
יותר נכון בשנת  2019בתחומי המרחב הציבורי .כאן תוכלו לראות את
ההתפתחות של העודף השוטף לאורך השנים של העירייה משנת  2012עד
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שנת  2017כולל .חשוב לציין שהעודפים רובם ככולם כפי שתראו פה בכוכבית
למטה ,מועברים לטובת התקציב הבלתי רגיל להשקעות מסיביות בתחומי
הפיתוח והתשתיות .רק לפני מספר דקות אישרתם  25מיליון שקל מהעודף
השוטף של  2018כהעברה לתוספת לתקציבי הפיתוח .אנחנו גם כשנעבור
לאשר את התקציב הבלתי רגיל ,נעשה העברה נוספת של תקציב מהעודפים
הנצברים שלנו ,גם כן לתקציב הפיתוח של העיר .כך שהעודפים רובם ככולם
מועברים לתקציבי הפיתוח ולשמה הם מיועדים .קצת על תאגידים עירוניים
– אנחנו בשיטת החשבונאות של הרשויות המקומיות ,להבדיל מחשבונאות
בגופים פרטיים וציבוריים ,לא מאחדים את הדו"חות הכספיים שלנו ביחד
עם תאגידים עירוניים .אבל כפי שאתם בטח יודעים ,התאגידים העירוניים
שלנו הם הזרוע הארוכה של העירייה והם עושים נפח פעולה ,נפח פעולות
גדול מאוד במאות מיליונים לאורך כל השנה .לפניכם פה מפורטים כל
התאגידים העירוניים של עיריית הרצליה ושני תאגידים מכוח חוק שזה מי
הרצליה והמועצה הדתית שהם לא,
(מדברים יחד)
רו"ח רוני חדד :סליחה ,פירוט של  12התאגידים העירוניים ,אז כמו שאמרתי  10תאגידים
עירוניים שמאוגדים כחברות ,זה הכלכליות או חל"ץ החברה לתועלת
הציבור ,כדוגמת החברה לאומנות ותרבות שלנו ועמותות .אני מניח שאתם
מכירים את כולם .פלוס שני תאגידים מכוח חוק שזה מי הרצליה והמועצה
הדתית שאליה אנחנו מעבירים תקציבים .המחזורים כפי שתראו בשקף הבא
של כל החברות והתאגידים העירוניים שלנו מסתכמים בכמעט חצי מיליארד
שקל הכנסות שזה ללא ספק סכומים בהחלט  -בהחלט לא מבוטלים .החברה
המרכזית כמובן זו החברה הכלכלית שלנו ,החברה לפיתוח הרצליה ,שמחזור
ההכנסות שלה בשנת  2017היו כ 180-מיליון שקל .עוד חברות גדולות
שמנהלות פה את ,החברה לתרבות ואומנות  33מיליון שקל ,החברה
למרכזים קהילתיים  48מיליון שקל ,עמותת בני הרצליה  39מיליון שקל,
החברה לפיתוח תיירות  31מיליון שקל ,מי הרצליה כמעט  100מיליון שקל
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מחזור בשנה ,בשנת  .2017אז כפי שאמרתי ,ללא ספק אלה החברות שהם
הזרוע הארוכה שלנו והם בעצם עוד חצי מיליארד שקל של פעילויות
מבורכות כמובן בתוך העיר .עד כאן כל השקפים שנוגעים לתקציב הרגיל .זה
כבר תקציב הפיתוח .אז בבקשה.
משה פדלון:

בבקשה חברים.

רו"ח רוני חדד :אם יש שאלות.
משה פדלון:

הערות? הצעות?

מאיה כץ:

שאלות.

משה פדלון:

שאלות? בבקשה .מאיה.

מאיה כץ:

אני אתחיל .אני אתן קצת זמן לאחרים ,אחזור שוב .יש לי הרבה שאלות.
שנייה.

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

רגע ,רגע ,כן .אני בתב"ר ,סליחה .או קיי ,דף מספר  6מתוך  ,128בסדר? 6
מתוך  .128סליחה ,168 ,כן .קודם כל אנחנו יכולים לראות את נושא
התק בולים מבחינת נושא של משרדי ממשלה ואחרים ,אנחנו רואים שגם
מבחינת הביצוע ב 2017-וגם האומדן של  2018דיבר על למעלה מ 7-מיליון.
עכשיו ,בוודאי שמכיוון שזה לא התחום שהוא חצי קשור  ..כי יש את
התקציבים שהממשלה מעבירה באופן אוטומטי ,אנחנו רואים שיש פה 5
מיליון ,אז חלק מהתקציבים קיימים ופשוט צריכים שקצת לעבוד קצת יותר
קשה כדי להביא את זה בעצם לתקציב .עכשיו ,אחד – אני כן חושבת
שצריכים לשקול שיהיה איזשהו חשב ייעודי שיתעסק אך ורק בנושא של
קולות קוראים מטעם המדינה .זו עבודה מאוד קשה ,מאוד סיזיפית ,אבל זה
כסף שאם לא נדע לעשות אותו ,ילך ויחזור חזרה לקופת המדינה .זה לא
נקרא במספרים.

משה פדלון:

אני אזכיר לך פעילות אנרגטית  1 ..וחצי מיליון שקל לשנה.

מאיה כץ:

זה תקציבים שמגיעים אוטומטית.

משה פדלון:

לא ,לא ,לא ,זה לא אוטומטית .זה קול קורא ,סליחה.
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מאיה כץ:

רוב הרשויות במדינת ישראל קיבלו את התקציבים האלה משה.

משה פדלון:

פעילות אנרגטית זה קול קורא.

מאיה כץ:

זה בסדר גמור .אבל אני מדברת שעדיין ישנה ...

משה פדלון:

עדיין אנחנו משתמשים בקול קורא של משרד החינוך.

מאיה כץ:

נמצאים במשרדי ממשלה וחבל.

ד.נ.

יהודה בן עזרא :אנחנו ,אנחנו,
מאיה כץ:

זה החלטה שלכם .אני מעירה.

משה פדלון:

בסדר.

יהודה בן עזרא :רק להגיד לך ,קלעת לדעת גדולים.
מאיה כץ:

תמיד כשיש לי משהו נכון להגיד.

יהודה בן עזרא :כן.
מאיה כץ:

ברור.

משה פדלון:

דנו על הנושא הזה שנה שעברה.

יהודה בן עזרא :אנחנו עכשיו הקמנו ,אנחנו מקימים ,איך אתה קורא לזה?
דובר:

מערכת לאיתור קולות קוראים.

יהודה בן עזרא:

מערכת לאיתור קולות קוראים שאנחנו רוצים להגיע לכל הקולות

הקוראים של כל משרדי הממשלה ,את צודקת .יש המון .ואנחנו רוצים שלכל
הקולות הקוראים שאנחנו יכולים לגשת,
מאיה כץ:

נכון.

יונתן יעקובוביץ' :מערכת שאנחנו מקימים של עצמנו?
יהודה בן עזרא :כן.
יונתן יעקובוביץ' :יש נותני שירותים שנותנים.
יהודה בן עזרא :לא ,לא ,לא ,אפליקציה מיוחדת שמנחת לנו את כל הקולות הקוראים ,מה
קיים ,מה קיים ומה מתאים לנו לגשת .כי יש מאות קולות קוראים שאנחנו
עיר איתנה ,קוד  8אסור לנו בכלל.
יונתן יעקובוביץ' :אז מה הקריטריונים שאתה הולך לעשות?
(מדברים יחד)
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יהודה בן עזרא :זה שונה.
יונתן יעקובוביץ' :לא הבנתי ,אתם הולכים להקים מערכת ,שנייה,
יהודה בן עזרא :אבל אנחנו הולכים להקים לא מערכת של עובדים ,אפליקציה שמנתחת לנו
את הכול ואומרת זה רשימת של קולות קוראים שאתם יכולים לגשת.
מאיה כץ:

הערה טכנית ,מישהו גם צריך לשבת ולהכין אותם ולמלא אותם .זה לא
אפליקציה.

משה פדלון:

מאיה ,את יודעת שעשינו עם משרד התחבורה וקיבלנו מאות אלפי שנים.

מאיה כץ:

משה ,אני יודעת להביא קולות קוראים .אני יודעת מה אני עשיתי .אני גם
יודעת מה אתה עשית .אני אומרת שפה נכון לתקציב  2019יש  2מיליון פחות,

רו"ח רוני חדד :לא ,הסברתי,
משה פדלון:

אבל הוא הסביר.

רו"ח רוני חדד :הסברתי למה ,שנייה ,שנייה,
מאיה כץ:

זה בסדר גמור .אני מאוד שמחה שמישיבת ועדת כספים שהצעתי את הרעיון
הזה ועד להיום כבר מצאתם לזה פיתרון ,אז מצוין .אני אמשיך להציע
הצעות ,אתם תקבלו אותם.

רו"ח רוני חדד :שנייה ,אני רק רוצה לחזור למאיה,
יונתן יעקובוביץ' :אבל שנייה ,אני שאלתי שאלה קצת יותר ,לקחתם את הדיון למקום אחר,
אם אפשר.
רו"ח רוני חדד :ה 2-מיליון ,ה 2-מיליון שקל זה לא ירידה.
מאיה כץ:

לא אמרתי שזה ירידה .השאלה הבאה שלי היא בעצם מאיפה תיקחו את
הפער כי אנחנו רואים,

רו"ח רוני חדד :איזה פער ,בין מה למה?
מאיה כץ:

תראה ,אתה רואה שבסופו של דבר גם ב 2018-וגם ב 2017-מגיע ל ...שבין 7
מיליון ומעלה.

רו"ח רוני חדד :נכון.
מאיה כץ:

בסדר?

רו"ח רוני חדד :נכון ,זה בגלל ,זה בגלל,

"חבר" – הקלטה ותמלול

12645

28

ד.נ.

(מדברים יחד)
רו"ח רוני חדד :לא ,לא ,לא ,זה בגלל ,כמו שאמרתי ,זה בגלל מענק היתרי בנייה.
מאיה כץ:

או קיי.

רו"ח רוני חדד :כאשר זה מענק שהוא לא תמיד בטוח ואנחנו מגישים את כל הדו"חות
הנדרשים ולא תמיד מקבלים את כל מה שאנחנו מבקשים .פעם מקבלים 50
אחוז 60 ,אחוז ,לפי תקצוב של האוצר וכשעברתי על ההכנסות העצמיות,
יהודה בן עזרא :מאיה ,בואי אני אגלה לך סודות מהחדר.
רו"ח רוני חדד :אמרתי שאנחנו לא ,שאנחנו לא,
יהודה בן עזרא ... :היו לנו חילוקי דעות .אני רציתי להכניס  ...שקיבלנו,
רו"ח רוני חדד :זה לא בטוח.
מאיה כץ:

אני הנחתי ככה.

יהודה בן עזרא :הוא התנגד .ואני הולך לפי הראש שהמקצועי של הגזבר .הוא שמרן.
מאיה כץ:

זה לא קשור לשמרן .זה להבין לאן הלך ,איפה ,חסרים  2מיליון ברמת הזה,
צריך להבין איפה הם הלכו ,זה הכול.

רו"ח רוני חדד :אם הם יגיעו ב,2019-
יהודה בן עזרא :כשהם יגיעו אנחנו נראה.
רו"ח רוני חדד :אז דיינו.
מאיה כץ:

הם יגיעו .או קיי ,לגבי הטבלה למטה .תראה.

יונתן יעקובוביץ' :אבל רגע ,שנייה ,שנייה.
מאיה כץ:

כן.

יונתן יעקובוביץ' :רציתי לשאול שאלה לגבי האפליקציה ,בסדר? טיפ טיפה אני מבין
בדברים האלה ולבוא לזרוק דברים באוויר ,אנו מכינים אפליקציה וזה ,זה
בסדר אבל זה,
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :לא ,אני בא לעזור לך .אני בא לעזור לך .אז אם תקשיב .תראה ,בסופו של
דבר יש לך את ההיצע שזה בעצם הרשימה של כל הקולות קוראים שבאים
ומצד שני יש לך את הביקוש של מה שאנחנו רוצים לעשות שם .עכשיו ,לפי
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מה שאתה אומר ,אתה הולך להקים אפליקציה שתדע לבד לדעת מה מתאים
מבחינת ההיצע ומה שמתאים מבחינת הביקוש .אני צודק?
אהוד:

אני אענה על זה רגע המנכ"ל?

יונתן יעקובוביץ' :כן ,בבקשה.
יהודה בן עזרא :תענה אהוד.
אהוד:

לפני חודש ,לא לפני שבוע ,שיירשם לפרוטוקול ,התחלנו לעבוד על,

יונתן יעקובוביץ' :לפני חצי שנה.
אהוד:

שנייה רגע ,על מערכת ,על מערכת שתתאים לנו לצרכים שלנו לאיתור קולות
קוראים ולאיתור התהליך של קולות קוראים .יש כרגע שלוש חברות שכבר
עושות את זה ,לא צריך להמציא אפליקציה.

יונתן יעקובוביץ' :אה,
אהוד:

צריך לשלם  retainerלאפליקציה שיודעת להתאים את עצמך ,את עצמה
לצרכים שלך ויש שלוש מערכות שעושות את זה .יש חוות דעת מאגף
המחשוב ויש לנו זוכה שייכנס להתקשרות בתוך שבועיים.

יונתן יעקובוביץ' :מעולה.
משה פדלון:

או קיי ,בבקשה.

מאיה כץ:

כן ,לא ,אני לא סיימתי .זה הולך להיות קצת ארוך לדעתי ,להרבה יש
שאלות.

איה פרישקולניק 3 :שעות זה הוועדה ,הישיבה.
מאיה כץ:

אפשר לעשות את זה גם מחר ומחרתיים.

יונתן יעקובוביץ' :איפה אני מגיש בקשה להארכה?
יהודה בן עזרא :את יכולה לשאול כמה שאת רוצה.
יונתן יעקובוביץ' :אני לא יכול .אני דיסלקט אבל ... .איזה  75אחוז ככה ב,
איה פרישקולניק :שבעים וחמישה.
יונתן יעקובוביץ' :שבעים וחמישה ,את רואה .בגלל זה.
מאיה כץ:

אנחנו רואים באופן משמעותי והסברת פה ,לפחות ניסית להסביר פה את
הגידול בשכר ,אבל סך הכול אנחנו יכולים לראות ש ,42-יותר מ 42-אחוז זה
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נושא של שכר פה בנושא העירייה .עכשיו ,לקחת מצד אחד מקדם שכר לפי
הנחות יסוד שלכם שזה בעצם  4אחוז ממה שקורה במשק .הסכמי השכר
באופן כללי ברמה העקרונית ,ברמת הממוצע ,לא עולים יותר מ 6-אחוז .למה
נתתם פה מקדם שכר של  ?7.1עכשיו ,מה אני באה להגיד? בסופו של דבר יש
פה איזשהו ניפוח תקציבי ,או קיי ,אולי להשתמש במילה ניפוח לא נכונה,
ויש פה איזושהי הסתכלות תקציבית רחבה מדי על כל נושא המשרות.
עכשיו ,תיכף אנחנו בהמשך נעבור גם וממש ניכנס אגף – אגף ונראה שגם
בחלק מהמקרים יש לדוגמה  0.68אחוז בתקן שלא מאויש ויש שם  250אלף
שקל .אז אם יש פה עובדים ב 50-אחוז משרה שמקבלים  250אלף שקל ,אני
מתפטרת היום ובאה לעבוד גם כן בתפקיד הזה.
יהודה בן עזרא :אני לא יודע .יש ועדת קבלה.
מאיה כץ:

בסדר גמור.

יהודה בן עזרא :לא כל אחד שבא אני בא לעבוד.
מאיה כץ:

כן .עכשיו ,מה שאני באה להגיד זה שאני חושבת שלקחת מקדם בסופו של
דבר כללי של  7.1אחוז ולהביא את זה בסופו של דבר שזה ,הרי במה זה בסוף
פוגע? זה פוגע בתקציב הפעולות .אנחנו יכולים לראות בכל מיני סעיפים
שנגיע אליהם בהמשך ,שתקציב הפעולות ביחס לכל התקציב הגדול ,הוא
איזה  7אחוז נוסף ל 100-אחוז שנתתם פה לדברים .עכשיו ,אני מבינה
שבסוף רוצים את העודפים והנה החזרנו  30מיליון 20 ,מיליון ו 15-מיליון
וכולי אבל אני חושבת שבסופו של דבר הגידול פה הוא גידול משמעותי.
עכשיו אתה תבוא ותגיד לי מה פתאום ,חלק מזה זה תוספות בגני הילדים
ובמוסדות החינוך העתידיים שייכנסו ואנחנו רוצים לשים להם מקדמי
ביטחון .אז אני אומרת אין בעיה .כמה גני ילדים הולכים להיבנות? יש לנו
איזושהי רשימה במצבת כוח אדם? אני באופן אישי חושבת שללכת פה פעל
מקדם של  7.1זה מיותר .מעבר לזה ,שלא נתתם פה השוואה של כוח האדם
של שנת  19 ,18 ,2017כדי לראות את קצב הגידול הזה ,כי התחלנו ב38-
נקודה משהו והגענו בסוף ל 42-נקודה משהו ,מה שאומר שאנחנו בעצם
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רוצים לראות אם אכן אנחנו מדברים על תקציבים מאוד – מאוד גדולים
שהולכים להינתן לתוך הנושא של משכורות ,לפי התקציבים האלה ,ואנחנו
רוצים באמת לבדוק האם כל התקנים האלה המיועדים העתידיים אכן
צריכים להיות במצבה ואתם כן אמרתם שאתם תצרפו לנו לפה את הטבלה
של בין מצבה לא תקן ומצבה .כמות קיימת ,מול כמות ועתיד.
יריב פישר:

אני יכול רגע להוסיף שאלה?

מאיה כץ:

כן.

יריב פישר:

לגבי הנושא של קבלנים .כל מיני קבלנים נכנסים בפעולות ,לא בשכר ,נכון?

דוברת:

נכון.

יהודה בן עזרא :רגע ,את רוצה תשובה או את רוצה,
מאיה כץ:

אני אשמח לקבל תשובה .אני פשוט חושבת ש...

יהודה בן עזרא :לא ,באיזה שיטה את רוצה ,לשאול את כל השאלות ואחר כך תשובות?
מאיה כץ:

אה ,לא ,לא ,לא ,אפשר לקיים דיון .אני מבחינתי  ...שאם מישהו עוד רוצה
להוסיף עליו ,אז בשמחה.

יהודה בן עזרא :אז כיוון שצפינו את השאלה הזאת ,הכינונו מראש את התשובה.
מאיה כץ:

בסדר ,עברנו את הכול בוועדת הכספים.

יהודה בן עזרא :אנחנו ידענו שהשאלה הזאת תישאל והכינונו מראש את המוצרים למתן
התשובה הזאת.
מאיה כץ:

כן.

יהודה בן עזרא :הגזבר בבקשה.
רו"ח רוני חדד :טוב ,אז כמו שאמר ,כשעברתי על הפירוט של השכר ועל הפירוט של
הקידום של השכר ,אז אנחנו ,ראשית התקציבים לפי תקן.
מאיה כץ:

מה?

רו"ח רוני חדד :זה תקציבים קודם כל ,התקצוב הוא תקצוב לפי תקן .גם אם תקנים לא
מאוישים ,אני חייב להראות אותו .אני לא יכול להניח שבמהלך השנה חלק
מהאנשים כן יאיישו את המשרות וחלק לא .לכן מתקצבים לפי תקן .קידום
השכר ,זה חלק גם של הפנסיה וגם של פיצויים .כל אלה מרכיבים בצורה
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שמרנית את כל אותם האחוזים שפירטנו .עכשיו ,לדעתך זה משהו שהוא
שמרני מדי ,הוא צריך להיות פחות מדי ,אנחנו סבורים שככה צריך לתקצב
את זה וככה נהגו כל הזמן.
מאיה כץ:

הסעיף הבא ,עמוד  13מתוך  .168פירעון נלוות.

רו"ח רוני חדד :כן.
מאיה כץ:

אנחנו מדברים פה שבשנת  2019יעביר תאגיד המים והביוב לידי העירייה
דיבידנד,

רו"ח רוני חדד :נכון.
מאיה כץ:

בסך של  1.640מיליון .₪

רו"ח רוני חדד :נכון.
מאיה כץ:

בעמוד ,17

רו"ח רוני חדד :כן,
מאיה כץ:

ב 5.1.1.0.0.0-פרק  6.6.2כתוב  6.950מיליון.

יונתן יעקובוביץ' :מאיה ,איפה את?
מאיה כץ:

סליחה ,אני אעשה את זה יותר לאט .אני כרגע בעמוד  ,13פירעון מלוות,
שורה שלישית באמצע .ואני שולחת אותך אחר כך לעמוד  ,17זאת אומרת
השאלה שלי היא ביחס לעמוד  .17סעיף .6.6.2

רו"ח רוני חדד.5.1.1.6.6.2 :
יהודה בן עזרא :כן 950 .לעומת,
רו" ח רוני חדד :נכון ,בסדר גמור ,נכון .אנחנו בעמוד  13ציינו את סך הדיבידנד שקיבלנו,
אגב ,קיבלנו אותו ,מתאגיד המים שלנו ,ממי הרצליה .התקבלו  8.640מיליון
שקל .על פי הנחיות משרד הפנים הדיבידנד הזה יש לו שירות של שימושים,
למה מותר להשתמש בכספים.
מאיה כץ:

נכון.

רו" ח רוני חדד :יפה .השימוש הראשון הוא פירעון הלוואות מים וביוב.
מאיה כץ:

רוני ,זה לא מה ששאלתי.

רו"ח רוני חדד :רגע ,אני עוד לא סיימתי.
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משה פדלון:

הוא עונה לך.

מאיה כץ:

לא ,כי את זה אני מבינה ,אז אני רוצה לקצר לו את ה ,או קיי,

ד.נ.

רו"ח רוני חדד :ההכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה  6.950מיליון שקל משמשות
לפירעון הלוואות מים וביוב .היתרה של הדלתא בין ה 8.600-וה6.950-
נמצאת במאזן ותשמש לפירעון של ההלוואות בשנה הבאה וכך הלאה
והלאה .עד שהקרן הזאת תסיים לפרוע את כל פירעון המים והביוב ,רק אז
אנחנו עוברים לפירעון ההלוואות האחרות.
מאיה כץ:

כמה שנים  ..של זה? זאת אומרת כל שנה אתם מפרישים מהדיבידנד
בממוצע  2מיליון?

רו"ח רוני חדד :נכון .על פי כללי משרד הפנים.
מאיה כץ:

באופן קבוע.

רו"ח רוני חדד :לא ,לא ,לא ,לא מפרישים .נניח לצורך השיחה ששנה הבאה לא יהיה
דיבידנד .נניח לצורך השיחה.
מאיה כץ:

בדרך כלל יש דיבידנד.

רו"ח רוני חדד :בסדר .אז יש לנו יתרה מ ,19 ,2018-אותם  2מיליון שקל שעוד לא ניצלתי
שנמצאים במאזן ישמשו לי לפירעון של  2020פלוס הדיבידנד שקיבלתי,
שאני אקבל ,אם נקבל וניקח ב 2020-וגם שם מן הסתם לא הכול ישמש
לפירעון המים והביוב כי זה הולך ומצטמצם עם השנים ,אז אותה קרן
במאזן תלך ותגדל וברגע שיתאפסו להן אותן הלוואות מים וביוב ,אז אני
אוכל להשתמש בהן לפירעון שאר ההלוואות שמופיעות פה.
יונתן יעקובוביץ' :שאלה רוני.
רו"ח רוני חדד :כן.
יונתן יעקובוביץ' :האם הכספים שאתה מקבל ,לפי מה שאני מכיר לפחות ,תאגידי המים
הוקמו בשביל מטרה מסוימת.
רו"ח רוני חדד :כן.
יונתן יעקובוביץ' :והדיבידנדים שמגיעים מתאגידי המים ,אני לא בטוח שהמטרה העיקרית
שלהם צריכה להיות כיסוי הלוואות כאלה ואחרים.
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רו"ח רוני חדד :נכון.
יונתן יעקובוביץ' :יש גם עניין ,יש גם עניין שהסיבה להקמת כל תאגידי המים האלה באופן
ראשוני ,זה היה בגלל שיש צורך דחוף בשדרוג של תשתיות מים וביוב
במדינת ישראל.
עו"ד ענת קרן בהרב .. :לאוצר שיקולים אחרים.
יונתן יעקובוביץ' :לא בטוח שצריך או לא בטוח ש?...
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :לפחות זה מה שאני מכיר .יכול להיות שזה קצת השתנה בזמן אבל בסופו
של דבר כולנו מבינים ואנחנו מכירים שיש תשתיות המים והביוב בעיריית
הרצליה ,אני לא חושב שמישהו שדרג אותם ב 30-40-שנה האחרונות מאז
שהם נבנו ,והשאלה שלי,
רו"ח רוני חדד :אני לא יודע מאיפה האינפורמציה הזאת אבל לא משנה ,תמשיך.
יונתן יעקובוביץ' :או קיי,
יהודה בן עזרא :אמירה לא נכונה.
יונתן יעקובוביץ' :אני אישית יודע שעדיין כל המערכות ביוב ..
משה פדלון:

לא ,לא ,מה שהשקיעו ב ,10-ה 7-השנים האחרונות ,לא השקיעו לאורך 70
שנה.

יונתן יעקובוביץ' :הבנתי.
משה פדלון:

אתה מוזמן ל...

יונתן יעקובוביץ' :יכול להיות שזה עדיין לא מספיק ,נכון?
משה פדלון:

אתה יכול לקבל פירוט,

יונתן יעקובוביץ' :אבל יכול להיות שזה לא מספיק משה?
משה פדלון:

תמיד,

יונתן יעקובוביץ' :יכול להיות .אני יודע מה שאני מדבר.
משה פדלון:

תראה מה שעושים היום בבר כוכבא ,ברחוב הסדנאות.

יהודה בן עזרא :אתה חבר בדירקטוריון ,נכון?
יונתן יעקובוביץ' :נכון.
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יהודה בן עזרא :אז אני מציע ש ,ברצינות ,אחרי שתהייה שם ,תלמד את הנושא ,כי יש
רגולטור לתאגיד המים שאומר לך בדיוק מה אתה עושה עם הכסף .עם מה
אתה עושה עבודות ,עם מה אתה עושה ביוב ,עם מה אתה עושה את הדברים
וכמה אתה נותן דיבידנד לעירייה.
יונתן יעקובוביץ' :הבנתי.
יהודה בן עזרא :זה מאוד – מאוד מסודר שם.
יונתן יעקובוביץ' :אני מבין.
יהודה בן עזרא :אז שם,
יונתן יעקובוביץ' :ועדיין יש לך שיקול דעת מאוד – מאוד רחב.
יהודה בן עזרא :כן.
יונתן יעקובוביץ' :אני גם מכיר את הדברים קצת יותר ממה שאתה חושב.
יהודה בן עזרא :זה בסדר גמור.
יונתן יעקובוביץ' :אז עכשיו השאלה ,אז עכשיו השאלה,
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :לא משנה שהגשתי תביעה ייצוגית בזמנו באמצעות אנשים כאלה ואחרים
נגד תאגיד המים ובתביעה הזאת זכו ועיריית הרצליה צריכה להשקיע עכשיו
 6מיליון שקל במה שנקרא למנוע מקרים עתידיים של הזרמות ביוב לים
וכדומה .אז אני בא ואני שואל במקום כיסוי של כל מיני הלוואות מים
ואחרות וכדומה ,יכול להיות שזה לא צריך להיות במקום אבל איפה באים
ההשקעות בתשתיות?
רו"ח רוני חדד :כל ההשקעות בתשתיות באות בתאגיד ,באות בתאגיד עצמו ואני יודע
שמשקיעים הרבה מעבר למה שהם מחויבים על פי חוק.
יונתן יעקובוביץ' :הבנתי .עכשיו ,התאגיד לפי מה שאני יודע ,הוא האחראי על תשתיות
הביוב ,נכון?
דובר:

נכון.

יונתן יעקובוביץ' :מי שאחראי על תשתיות הניקוז זה?
משה פדלון:

עיריית הרצליה.
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יונתן יעקובוביץ' :עיריית הרצליה .מה קורה בזה?
משה פדלון:

גם בזה אנחנו משקיעים.

יונתן יעקובוביץ' :איפה נמצאת פה מחלקת ניקוז?
משה פדלון:

בבקשה?

יונתן יעקובוביץ' :איפה נמצאת מחלקת הניקוז היום?
משה פדלון:

אצלנו במחלקת הנדסה.

יונתן יעקובוביץ' :מחלקת הנדסה ,מי אחראי עליה?
יהודה בן עזרא :יש עובד חיצוני כיוון שקשה מאוד למצוא מהנדס ניקוז ,אבל,
יונתן יעקובוביץ' :אני יודע את התשובה .תעשה לי טובה ,אני מבקש לישיבה הבאה לדעת
מי אחראי במינהל ההנדסה בעיריית הרצליה על מחלקת הניקוז ומה
התקציבים לטובת הניקוז באופן ספציפי.
משה פדלון:

הנה ,יש פה.

(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :גם לא חייבים תשובה עכשיו .תכינו לי את זה לישיבה הבאה.
משה פדלון:

שנייה ,שנייה ,גם בתחום הניקוז משקיעים עשרות מיליונים.

יונתן יעקובוביץ' :אני שמח וככה צריך להיות.
משה פדלון:

ראה בר כוכבא ,ראה הסדנאות ,משקיעים.

יונתן יעקובוביץ' :תראה ,רחוב אחד בתוך עיר שלמה ,אני קשה לי לומר שזה השקעה
במערכת.
משה פדלון:

לא.

יונתן יעקובוביץ' :יש פה רחוב מרכזי ,רחוב ארוך אבל זה רחוב אחד.
יהודה בן עזרא :אנחנו ניתן תשובה.
יונתן יעקובוביץ' :מתוך  1,000קילומטר של רחובות ,הפעלת בשלוש .בסדר .אני לא אומר
שזה לא בסדר .זה בסדר .אבל בסופו של דבר אני שואל,
משה פדלון:

כל מתחם חדש אתה שם את מערכות הניקוז והביוב ,אתה שם.

מאיה כץ:

מה שיונתן אומר זה משהו אחר .האם כהחלטה במקום להעביר חלק
מהדיבידנד לטובת הנושא של טיפול בביוב של העירייה כדי לסיים את
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התוכניות יותר מהר ,מקבלים החלטה לשים את זה כדי לסגור איזושהי קרן
והאם הסך התקציב הזה של ה 2-מיליון שקל שמועבר כמעט כל שנה ,זו
ההחלטה הנכונה .זה מה שהוא הציג.
יונתן יעקובוביץ' :הרי מה שקורה בסופו של דבר ,תסלחו לי ,אתם משתמשים ,אתם
משתמשים בכסף הזה,
יהודה בן עזרא :אנחנו חושבים שזאת החלטה הכי נבונה שאפשר לקבל בעת הזאת.
עופר לוי:

אבל אין הנחיות של החוק מה עושים?

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

זה השיקול דעת .האם אתה מחזיר אותו חזרה,

יונתן יעקובוביץ' :עכשיו ,עירייה כמו עיריית הרצליה ,נראה לי לא הגיוני שבאים ולוקחים
כסף ,דיבידנד מתאגיד מים ומשקיעים את זה בכיסוי חובות כאלה ואחרים
במקום להשקיע בתשתיות שצריך.
משה פדלון:

אני אזכיר לך שעיריית הרצליה לא לקחה הלוואות כבר למעלה מ 6-שנים.
אני מדבר איתך על חובות מלפני עשרות שנים .בכסף שאנחנו מחזירים
עכשיו לקחו אז למים וביוב ולניקוז.

יונתן יעקובוביץ' :בסדר .אבל צריך לבדוק את פני העתיד .אנחנו לא פה כדי לצפות את
העבר.
רו"ח רוני חדד :כמו שאמרתי ,ברגע שמושכים דיבידנד ,יש כללים לשימוש בכספי הדיבידנד
ואנחנו הולכים בדיוק לפי הכללים.
יונתן יעקובוביץ' :זה אני מבין ,אבל הכללים האלה בסופו של דבר ,כללי החשבונאות
המקובלים שלפעמים  ...נותנים לך שיקול דעת מאוד רחב של הכנסות ,איך
להכיר בהכנסות ,איך להכיר בהוצאות.
רו"ח רוני חדד :ממש לא.
יונתן יעקובוביץ' :אני דיברתי עכשיו על משהו אחר ואני אומר עכשיו ברמה של הדיבידנד.
יש רק דבר אחד שאתה יכול לעשות אתו?
רו"ח רוני חדד :אז הסברתי ,יש סדר של פעולות.
יונתן יעקובוביץ' :יש סדר ,יש עדיפות ,כמו שיש עדיפות של נושים ,דבר ראשון מגיע לזה

"חבר" – הקלטה ותמלול

12645

38

ד.נ.

ואז מגיע לזה .ברור שאתה לא יכול לקחת כסף מהתאגיד מים כשיש לך
חובות מים.
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :למה אתה לא משתמש בפרויקטים של תשתיות? זה מה שאני מנסה
לשאול.
רו"ח רוני חדד :כי אני צריך קודם כל החזר הלוואות כי כש,
יונתן יעקובוביץ' :אתה חייב?
רו"ח רוני חדד :כן.
יונתן יעקובוביץ' :או קיי.
רו"ח רוני חדד :כמו שאמרתי כבר לפני כמה דקות.
יונתן יעקובוביץ' :ואחרי שנגמר המכסה,
רו"ח רוני חדד :כשהועברו נכסי המים השאירו לרשויות המקומיות את כל ההלוואות.
יונתן יעקובוביץ' :ואחרי שסגרת את ההלוואות של המים והביוב ,אמרת שזה הולך ל?
דוברת:

זה ילך.

רו"ח רוני חדד :ילך.
יונתן יעקובוביץ' :ל?
רו"ח רוני חדד :להלוואות ,שאר הלוואות הפיתוח.
מאיה כץ:

אתה יכול להחליט אם אתה נותן  2מיליון או מיליון או חצי מיליון.

יונתן יעקובוביץ' :טוב.
רו"ח רוני חדד :אנחנו עדיין לא שם.
יונתן יעקובוביץ' :טוב ,תודה.
רו"ח רוני חדד :אין שיקול דעת .אין שיקול דעת.
משה פדלון:

הלאה.

יריב פישר:

אני רציתי לשאול.

מאיה כץ :סליחה.
יריב פישר:

עמוד  12אתם כותבים שהעירייה מסבסדת בנושא הצהרונים,

(מדברים יחד)
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עמוד  12העירייה מסבסדת בנושא הצהרונים כ 3-מיליון  .₪השאלה שלי
כמה היה שנה שעברה ,לא רואים את זה כאן והאם היה דיונים על סבסוד
כמו שאמרנו בשנה שעברה ,שנדון על סבסוד יותר גדול .בעצם להגדיל את
הסבסוד בקיץ לקייטנות קיץ .להפחית מההורים את המעמס עליהם.

יהודה בן עזרא :אנחנו יושבים כמדי שנה עם ועד ההורים של גני הילדים ויחד איתם
קובעים את מחירי הצהרונים.
יריב פישר:

קייטנות קיץ.

יהודה בן עזרא :לא ,לא ,לא ,צהרונים.
מאיה כץ:

זה לא אותו דבר.

יהודה בן עזרא:

קייטנות זה קייטנות ,יול"א זה יול"א ,יחד איתם קובעים ואנחנו

מסבסדים בגדול כמו שאמרתי כמו בהרבה דברים ,אנחנו מסבסדים את
המצרך ולא את הנצרך .נותנים הנחות משמעויות של למעלה ממיליון שקל.
אנחנו מממנים את הסייעות הרפואיות שמבחינת משרד החינוך הילד מקבל
סבסוד ,השתתפות משרד החינוך רק עד השעה שתיים ומהשעה שתיים הוא
מעביר ואנחנו בעיריית הרצליה החלטנו שאנחנו מממנים כי לא יכול להיות
שהורה הוא לא יכול לעמוד במימון גם של הסייעת ,אבל יש מצב שהורה
לילד של ,גם של חינוך מיוחד וגם ילדים  ...שמשלם נניח  1,100שקל לצהרון,
אבל הוא מקבל מאיתנו עבור הילד שלו סייעת שעולה בסביבות  2,000שקל.
אנחנו מסבסדים את המחירים המיוחדים האלה בסדר גודל שאמרנו .בכל
שנה יש דיון על מחיר הצהרונים.
יריב פישר:

ועדיין ,אני חוזר ,אנחנו משלמים הרבה יותר מערים אחרות .ערים אחרות
הרבה יותר מסבסדות מתל אביב ועד אשקלון לצורך העניין .ההורים פה
משלמים המון – המון כסף .אז אמרתם שתדונו בזה.

יהודה בן עזרא :דנו.
יריב פישר:

זה ההחלטה?

יהודה בן עזרא :דנו.
יריב פישר:

זה אותו דבר?
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יהודה בן עזרא :דנו עם ההורים .המחיר נקבע יחד עם ההורים .גם השנה ,לקראת שנה
הבאה ,יש ועד גני ילדים ,יחד איתם נקבעו גם הסכום ,גם רמת השירות וגם
הפעילויות .הכול .אנחנו לא החלטנו לבד .החלטנו יחד עם ההורים.
יריב פישר:

טוב.

משה פדלון:

כן ,בבקשה.

יהודה בן עזרא :מאיה סיימה.
מאיה כץ:

לא .אבל אני אעבור מייד לעמוד  23כדי לא לשבת על כל הריכוז
וההתפלגויות .זה אחר כך בא גם ככה לידי ביטוי בסעיפים .אז עמוד .23
סעיף  ,8.2.4למה יש,

רו"ח רוני חדד :איזה פרק?
מאיה כץ:

סליחה ,עמוד ,23

רו"ח רוני חדד :כן,
מאיה כץ:

פרק .7.6.5.0.0.0.8.2.4

רו"ח רוני חדד :או קיי.
מאיה כץ:

מדוע יש אפס בתמיכה במוסדות בתחום המלגות?

מאיה פרישקולניק :זה כבר הסברנו את זה.
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :זה עבר איזה סעיף טכני ,לא?
עו"ד ענת קרן בהרב :בתחום המלגות הסברנו שבעת אישור התבחינים הסברנו ששנתיים לא
הוגשו בקשות בתחום הזה ולכן התחום הזה בוטל.
דובר:

אהבתי.

עו"ד ענת קרן בהרב :ואושר.
מאיה כץ:

וראיתם גם שהורדתם  50אלף שקל בתחום המלגות של הסטודנטים?

משה פדלון:

איפה עופר? עופר פה?

מאיה כץ:

נגיע גם לשם .גם שמה לא היה ביקוש?

רו"ח יעל טבצ'ניק :בשנת  2018זה היה חד פעמי .אישור חד פעמי חריג בשנת  ,2018הגדלה
של ה 50-והעברנו את זה לתקציב ה...
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מאיה כץ:

הבנתי.

משה פדלון:

כן.

מאיה כץ:

סעיף אחד למטה ,ב ,8.2.5-ב 7.6.5.0.0.0-בנושא התמיכה במוסדות בתחום
בעלי חיים.

איה פרישקולניק :איזה עמוד מאיה?
מאיה כץ:

אותו עמוד.

יהודה בן עזרא 23 :עדיין.
מאיה כץ:

סעיף למטה .מכיוון שעכשיו ועדת התמיכות ,בעצם ועדת המשנה לתמיכות
טיפלה ו-ו ועדת התמיכות הפכה להיות תמיכה מקצועית ,אני חושבת שכל
התמיכה במוסדות בתחום בעלי החיים צריכות להיבחן ולבדוק שם את נושא
הקריטריונים .כי מה שקורה ,קצב בעלי החיים בוודאי בנושא כלבים
וחתולים ,חיות בית עולה ,אנחנו גם יכולים לראות את זה כמה עומדים
אחורה יותר בנושא של ההכנסות מאגרות לצורך העניין ,שנייה ,מאגרות
אצל הווטרינר וסכום התמיכה פשוט לא עולה .עכשיו,

יהודה בן עזרא :זה לא רלוונטי.
מאיה כץ:

בוודאי שזה רלוונטי .כי התמיכה במוסדות לפי מה זה נקבע,

יהודה בן עזרא :לא רלוונטי ,אני אסביר.
מאיה כץ:

כן.

יהודה בן עזרא :תמיכות ,את יודעת ,זה כל מיני גופים שמגישים בקשה לתמיכות.
מאיה כץ:

נכון.

יהודה בן עזרא :התקציב של הווטרינר זה תקציב פעולה עצמאי ,כמה אנחנו החלטנו
להשקיע באיתור ,בעיקור חתולים?
מאיה כץ:

הורדתם  100אלף שקל .זה לא דוגמה טובה.

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :רגע ,אני לא אמרתי שהורדנו או הוספנו .תקצבנו ,אנחנו מתקצבים .פה זה,
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :שה 250-לא הספיקו.
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יהודה בן עזרא :לא.
מאיה כץ:

 250לא הספיקו.

תמר לרמן:

גם זה לא מספיק.

יהודה בן עזרא :גם אמרנו באותה נשימה שאנחנו הולכים לפתור את העניין הזה ויכול
להיות ש...
(מדברים יחד)
מאיה כץ:

 ..ספר התקציב שנמצא לידינו .בכל מקרה הסעיף הזה בעיניי צריך להיות
זה .אמרתם על סעיף  870באותו עמוד שהעברתם את התקציב של השתתפות
בהסעות של גורדון אומנויות .לאן העברתם אותו ,את ה 40-אלף שקלים?

רו"ח יעל טבצ'ניק... 8.1.7.8 :
מאיה כץ:

אבל אם פה היה צבוע ,הוא צבוע גם שם? בסך כל תקציב ההסעות הוא לא
צבוע.

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :ההסעות מתנהלות ,מתקיימות.
מאיה כץ:

או קיי.

יהודה בן עזרא :יש תקציב לזה.
מאיה כץ:

כן.

רונן וסרמן:

באותו עמוד סעיף  .820סעיף  – 820תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית.
אני מבין שמדובר בתקצוב של ארגונים בתחום של האזרחות ודמוקרטיה.
יש סיבה שהתקצוב של הסעיף הזה ירד ב 25-אחוז?

יהודה בן עזרא :כן .אנחנו קודם כל הורדנו מסעיף התמיכות ,הורדנו מספורט  900אלף,
הורדנו בכוללים  70אלף והורדנו פה גם  50אלף .פה ובין היתר בגלל ,בשל
הביקוש שהיה אבל הורדנו ,אנחנו צריכים לאזן תקציב .הורדנו מכל
המקומות.
אורן אוריאלי :אני כבר אחסוך עד שנגיע אליי ,הספורט  900אלף התמיכה באגודות ספורט.
יהודה בן עזרא :אם אתה ממליץ ,נוריד יותר.
אורן אוריאלי:

לא ,אני לא חושב ש ,באופן יחסי אני חשוב שמה שירד פה הוא משמעותי
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ביחס ל 70-אלף שאמרת בכוללים לצורך הדוגמה.
משה פדלון:

אורן ,תגישו נייר עבודה ואם נצטרך להוסיף נוסיף .אנחנו לא מקובעים.

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

ברגע שוועדת התמיכות הפכה להיות רק מקצועית ,אז,

משה פדלון:

אני אומר עוד הפעם ,חברים ,אם יש פעילות מעבר לתקציב ,אנחנו גמישים.
לבוא ולסגור את הדלת אין שום בעיה.

עו"ד ענת קרן בהרב :תקציב זה לא,
תמר לרמן:

ומה שלא ,שזה לא תמיכות? סעיף  8.7.6ו 8.7.7-הסיוע לניהול עצמי ,גם פה
אני רואה שיש ירידה .מה זה אומר?

יהודה בן עזרא :באיזה סעיף?
תמר לרמן:

למטה בבתי ספר יסודיים .אותו עמוד ,עמוד .23

רו"ח יעל טבצ'ניק :זה במקביל להכנסות ממשרד החינוך.
תמר לרמן:

מה זה?

רו"ח יעל טבצ'ניק :זה במקביל למשרד החינוך.
תמר לרמן:

אז יורד כאן ויורד פה.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

טוב ,חברים.

יונתן יעקובוביץ' :רוני ,לעירייה אין את היכולת להשלים את החסר ,מה שירד?
משה פדלון:

יש עוד בעיה או שאפשר לעבור?

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :יונתן ,הכול יהיה בסדר עדיפות.
רו"ח רוני חדד :בדיוק.
משה פדלון:

בבקשה אייל.

אייל פביאן:

יש לי שאלה בנושא החינוך.

משה פדלון:

תחזור עליה.

אייל פביאן:

אז יהודה ,יהודה ,בוא אני אשאל קודם אותך שאלה .היה דו"ח של ועדת
הביקורת על המועצה הדתית מפברואר  .2017האם כל הליקויים מהדו"ח

"חבר" – הקלטה ותמלול

12645

44

ד.נ.

הזה תוקנו במועצה הדתית?
משה פדלון:

אני שוחחתי שבוע שעבר עם יושב ראש המועצה הדתית והוא אמר לי שכל
הליקויים טופלו.

אייל פביאן:

איך זה יכול להיות?

משה פדלון:

הליקויים טופלו ובוצעו שם שינויים ,נכתבו נהלים .אני אבקש מהמבקר
לעשות  ..ולבדוק ולראות שאכן הכול טופל לשביעות רצון המבקר.

אייל פביאן:

או קיי ,אבל התקציב ,התקציב הנוכחי ל 2019-כולל העברת כספים למועצה
הדתית.

יהודה בן עזרא :על פי חוק .זה לא רלוונטי לביקורת.
אייל פביאן:

רגע ,אני שואל ,יהודה,

יהודה בן עזרא :התקציב,
אייל פביאן:

 ..שאלות תשובות.

יהודה בן עזרא :התקציב,
אייל פביאן:

אני שואל אם הליקויים תוקנו ואנחנו רוצים להעביר תקציב,

יהודה בן עזרא :התקציב לא,
אייל פביאן:

בסדר.

יהודה בן עזרא :אנחנו לא יכולים לא להעביר תקציב גם אם יש ליקויים .התקציב למועצה
הדתית נקבע על ידי המדינה ,על ידי המחוקק .לנו יש מנגנון בוועדת
הביקורת ,מעקב אחרי ליקויים ,אבל ברגע שיצא הדו"ח ביקורת ,בעוד ,מתי
אנחנו ע ושים את זה? בעוד מספר חודשים כל הביקורות שהיו ,אנחנו עושים
מעקב ,יש צוות מיוחד בראשותי שיושב ועושה מעקב לראות מה תוקן ומה
לא תוקן.
אייל פביאן:

אבל הטענה שלך היא שאנחנו מחויבים להעביר את הכסף.

יהודה בן עזרא :מחויבים.
אייל פביאן:

ללא כל קשר,

משה פדלון:

 75אחוזים זה האמנה שלנו.

אייל פביאן:

לפי חוק או,
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משה פדלון:

על פי חוק  25אחוזים,

אייל פביאן:

ללא כל קשר לתיקון ליקויים?

משה פדלון:

אין שום קשר.

ד.נ.

יהודה בן עזרא :כשאני חתמתי על התקציב הזה כתבתי ...
יריב פישר:

פביאן ,בוא נמשיך.

מאיה כץ:

אם אייל נענה אנ חנו רוצים להצטרף לכמה דברים .אם העלית ,אנחנו רוצים
להוסיף עוד כמה דברים.

אייל פביאן:

בבקשה ,אז אני אחכה לאיה .יש לי שאלות בנושא חינוך.

משה פדלון:

בבקשה.

יריב פישר:

רק בעניין הזה ,לשים דברים על דיוקם .קודם כל זה כבר מעקב הדו"ח הזה.
זה לא דו"ח ראשון .עשינו מעקב אחרי הדו"ח הראשון .משה אומר שהכול
תוקן .אני בספק שהכול תוקן .אני בטוח ששום דבר לא תוקן שמה ,כי הם
אמרו הם בעצמם שהם מחכים לרפורמה שתהייה במשרד הדתות.

יונתן יעקובוביץ' :הרוב לא תוקן.
יריב פישר:

אני שם את זה,

יונתן יעקובוביץ' :אני חושב שהוא סתם אומר לך.
יריב פישר:

בוא נראה באמת ,אם אפשר להחליט פה במועצה ואנחנו נעלה את זה
בהמשך ,איקס זמן עושים עוד ביקורת שמה ותראה שמה ששום דבר לא
קרה.

אייל פביאן:

איזה שיניים יש לנו במצב כזה?

יריב פישר:

אין לנו .בעבר נתנו להם יותר כסף ממה שהחוק מאפשר אבל זה נעצר כרגע.

מאיה כץ:

אני רק רוצה ,אם כבר נגענו בנושא של המועצה הדתית ,אז תראו .בסעיף ,8
בעמוד  27בסעיף  ,8.5.1.0.0.0.8.1.0תראו ,אנחנו בעצם משתתפים בתקציב
ב 4.633-מיליון שקלים ,אבל התקציב שמגיע להם ,יהודה אתה יכול להיות
איתנו?

משה פדלון:

כן ,כן.

מאיה כץ:

עמוד ,סליחה ,דף  ,27או קיי? השתתפות בתקציב המועצה הדתית,
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 8.5.1.0.0.0זה הפרק ,סעיף  8.1.0מספר  4למלטה .או קיי ,אני רוצה להציע
הצעה שכנראה אתם תסרבו לה ,אבל אנחנו מחויבים ב 75-אחוז למועצה
הדתית ,או קיי? שזה ה 4.3-מיליון .התוספת שזה ה 25-אחוז שכן אייל ,כאן
יש לנו זכות להחליט האם אנחנו מאשרים אותה או לא מאשרים אותה.
עו"ד ענת קרן בהרב :אין תוספת.
מאיה כץ:

שנייה רגע ,אני יודעת שעוד אין תוספת .רגע ,אבל היא תגיע.

יהודה בן עזרא :אנחנו לא יודעים.
מאיה כץ:

עכשיו ,אתם ,אתם שמתם את זה בסעיף אחד .אני מבקשת לעשות הפרדה
מובנית בתוך ספר התקציב ,כדי שמה שחובה ,אותם  75אחוז שאנחנו
חייבים להעביר כעירייה וכולנו נצביע על זה בעד ואין לנו על זה בעיה.

יהודה בן עזרא :מה לא חובה?
יריב פישר:

התוספת.

מאיה כץ:

התוספת.

יהודה בן עזרא :עוד אין תוספת.
מאיה כץ:

הייתה תוספת .שנייה.

יריב פישר:

הייתה לפני שנה.

מאיה כץ:

הייתה.

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

לא נכון ,גם לפני חצי שנה או שנה ,לא נכון.

דנה אורן-ינאי :האם בתקציב הזה יש תוספת?
משה פדלון:

לא.

יהודה בן עזרא :לא.
מאיה כץ:

בוודאי שיש תוספת.

דנה אורן-ינאי :איפה?
מאיה כץ:

 4.3ולפני חצי שנה ניתנה אישור לרשות המקומית ,לכל הרשויות המקומיות
להוסיף תוספת.

רו"ח רוני חדד :לא ,לא ,לא ,לא ,לא ,רגע ,שנייה ,שנייה ,בואו תנו לי .שנייה רגע ,שנייה,
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שנייה רגע .אנחנו לא יודעים כמה כסף המדינה,
(מדברים יחד)
מאיה כץ:

כן ,למה הסודה רק למנכ"ל?

דובר:

בדיוק ,מה זה ,זה אפליה.

יהודה בן עזרא :זה סוד .על זה נאמר ...
(מדברים יחד)
יריב פישר:

צריך להצביע על תקציב הסודה .אני היחיד שלא שותה קפה.

מאיה כץ:

אתה יודע מה ,אני אדבר בלי מספרים .שנייה ,בלי מספרים .מה שאני באה
להגיד זה שברגע שאנחנו מחליטים על בסיס ספר התקציב את הסכום הכולל
כולל התוספת לצורך העניין ,גם אם היא הייתה מלפני שנתיים ,כבר בשנה
הבאה אנחנו נתחיל מהסעיף הזה ואז עוד פעם ,יגיעו לאפשרות ל 25-אחוז
תוספת ועוד פעם ניתן  25אחוז תוספת.

תמר לרמן:

לא ,מה שמאיה אומרת,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

זה לא מספר מוחלט .זה לא מספר מוחלט .מאיה ,זה לא מספר מוחלט .ברגע
שנקבל את ה,

רו"ח רוני חדד :אפשר בבקשה?
משה פדלון:

או קיי.

רו"ח רוני חדד :תקציב המועצה הדתית שהוא נקבע על פי חוק ואנחנו מקבלים את הנתון
במהלך השנה .אני היום לא יודע כמה המספר לשירותי דת או מדינת ישראל
תחליט לתקצב את המועצה הדתית לשנת  2019נקודה.
משה פדלון:

נכון.

רו"ח רוני חדד :זה אחד .שתיים – התקציב הזה הוא לא מפורק לאיזשהו בסיס או תוספות.
כשאנחנו תקצבנו את תקציב  2018תקצבנו לפי תקציב שידענו בשנה
הקודמת .המדינה ,על פי מסמך שקיבלנו מהמשרד לשירותי דת ,מודיע לנו
פשוט על פי החלטה נקבע כי עיריית הרצליה תעמיד את התקציב למועצה
הדתית ההוצאות על סך של  ₪ 4,636נקודה .אני אין לה מה לעשות מעבר
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מלתקצב את זה על פי החוק .עכשיו ,אם תקצבתי כפי שקרה בעבר ,נתנו את
הדלתא והשלמנו .זה לא תוספת שפתאום מישהו החליט להוסיף את זה.
מאיה כץ:

כן 25 ,אחוז שניתנים.

רו"ח רוני חדד :לא ,לא ,אני לא ,א' אני לא יודע מאיפה האחוזים .האחוזים שאני מכיר זה
 75אחוז חלק הרשות ו 25-חלק,
(מדברים יחד)
משה פדלון:

זה לא מה שעובר אליהם .מה שעובר אליהם זה אותם  ..של משרד הדתות.

מאיה כץ:

לא נכון.

יונתן יעקובוביץ' :שנייה ,רגע ,את מקבלת פה הצהרה מהגזבר של העירייה ,כוללת עם
היועצת המשפטית שלידו ,זו התשובה שלו ,היא מקובלת .אתם אומרים שכל
שקל 100 ,אחוז מהכספים שמועברים למועצה הדתית דרך העירייה ,מקורם
בסופו של דבר בתקציבי ממשלה?
יהודה בן עזרא :לא.
משה פדלון:

לא.

אייל פביאן:

הם מחייבים אותנו להעביר.

יונתן יעקובוביץ' :מהתקציב שלנו ,סליחה.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

יונתן ,יונתן אני רוצה להסביר .תראו ,הוא נתן פה את המספר  4.636מיליון.
קבע משרד הדתות  6מיליון ,ממשלת ישראל נותנת מיליון וחצי ,אני נותן 4
וחצי .זהו.

רו" ח רוני חדד :הרשות המקומית ,שנייה רגע ,על פי חוק מקבלת מהו סך תקציב המועצה
הדתית בעיריית הרצליה נקודה .זה סך התקציב .סך התקציב הזה עמד על
 4.633מיליון,
יונתן יעקובוביץ' :ויש לו שיקול דעת מה היא מוכנה להעביר או לא מתוך הסך הזה?
משה פדלון:

לא ,לא ,לא.

מאיה כץ:

באיזה שלב ,באיזה שלב של התקציב הוא עמד על  4.3מיליון ואז הגיע
האופציה לתוספת?
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רו"ח רוני חדד :קודם כל אני לא יודע מה זה,
מאיה כץ:

אתה יכול להגיד שאתה לא זוכר.

רו"ח רוני חדד :לא ,לא ,לא ,אני כבר בגיל שמתחיל להכיר  ..אבל לא הרבה.
(מדברים יחד)
מאיה כץ:

רוני ,אם אני הייתי זוכרת אני הייתי אומרת.

רו"ח רוני חדד :שנייה ,שנייה ,אז כמו שאמרתי ,כמו שהיום אנחנו נמצאים בשלב עריכת או
אישור התקציב ,אני לא יודע מה יהיה בשנה הבאה .את התקציב הסופי
לשנת  2018קיבלנו בתאריך  10ביולי  .2018כשישבנו כאן אשתקד אישרנו את
התקציב כפי שידענו על פי שנה קודמת ,על פי  .17אין לי שום כלי להעריך אם
זה יעלה אם זה ירד.
מאיה כץ:

שכמה הוא היה?

רו"ח רוני חדד,4.3 :
מאיה כץ:

יפה ,זה בדיוק מה שאני אומרת .אתה מוגבל ל .2019-אתה יוצא מנקודת
הנחה,

רו"ח רוני חדד :איך אני יכול לנחש?
משה פדלון:

הוא לא יכול לנחש.

רו"ח רוני חדד :אם זה יהיה פחות?
מאיה כץ:

מה?

רו"ח רוני חדד :אגב ,אני יכול רק במאמר מוסגר ,שנייה ,שנייה,
(מדברים יחד)
רו"ח רוני חדד :אגב ,במאמר מוסגר ,רק במאמר מוסגר ,יש כוונה של ,שנייה ,שנייה,
במאמר מוסגר יש כוונה של ועדת הכספים ,ועדת הכספים ה ,כבר הועבר
איזשהו נייר ראשוני של ועדת הכספים שיש כוונה של הממשלה להקטין את
החלק של השתתפויות כי בצדק הם טוענים שזה שירות שהמדינה צריכה
לתת אותו ולא הרשויות המקומיות.
מאיה כץ:

נכון.

רו"ח רוני חדד :אז יש כוונה ל ,אנחנו דרשנו במרכז לשלטון מקומי לחתוך את זה באופן
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מיידי ,אבל כמובן האוצר וועדת הכספים אמרו שזה ילך בצורה מדורגת .עוד
אין החלטה סופית אבל הכוונה היא ללכת ועד לדעתי  2022או  23אם אני
זוכר נכון ,לאט  -לאט עם השנים לרדת כל שנה בקרוב ל 20-25-אחוז עד
שירדו למצב הפוך.
מאיה כץ:

אבל זה רק מחזק את מה שאנחנו אומרים .שלא צריך לשים פה,

רו"ח רוני חדד :לא ,אני אמרתי,
מאיה כץ:

אפשר לשים את התקציב שהיה,

יהודה בן עזרא :רוני ,רוני דקה,
רו"ח רוני חדד :אי אפשר לדעת מה יהיה ב 2019-נקודה .אני מקבל את זה רק בעוד כמעט
שנה.
יהודה בן עזרא :לפי הנחיות המדינה .אני אגיד לך עכשיו משהו לא פוליטיקלי קורקט .לפני
חצי שנה עבר בכנסת חוק בלתי ראוי שהחליטו במכה אחת להוסיף תקציב
למועצה הדתית .ההחלטה לא הייתה ראויה .במסגרת המחטפים התקציבים,
יריב פישר:

לא ,זה היה ...

יהודה בן עזרא :שנעשו בכנסת .העבירו את זה כחוק .השלטון המקומי ניסה,
יריב פישר:

אבל זה היה החלטה של העירייה .אתם החלטתם.

יהודה בן עזרא :לא ,לא ,לא ,השלטון המקומי ניסה,
יריב פישר:

 ..זה היה שיקול דעת שלכם.

יהודה בן עזרא :רגע,
מאיה כץ:

.350

יהודה בן עזרא :השלטון המקומי ניסה להתערב בזה וזה לא עזר .אנחנו הכנו תקציב לפי
הנחיות המשרד לשירותי דת ,זה הכול .כל דיון בעניין הזה הוא מיותר.
רונן וסרמן:

אפשר עוד שאלות?

דנה אורן-ינאי :יש לי שאלה .אני רוצה ,כשאנחנו מודדים תקציב חינוך ,כשאנחנו מודדים
תקציב חינוך ,אנחנו מודדים תקציב חינוך פר ילד .אנחנו יכולים לבוא
ולהגיד יש לנו גידול בהשקעה פר ילד בהרצליה .האם יש לנו נתון בסיסי כמה
אנשים צורכי דת נמצאים בהרצליה ,כי למה? כי פעם אחת אנחנו נותנים דרך
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המועצה הדתית שזה חובה ,ופעם שנייה אנחנו נותנים לבתי כנסת ,פעם
שלישית אנחנו נותנים למוסדות ופעם ,זאת אומרת אנחנו רואים את זה.
(מדברים יחד)
דנה אורן-ינאי :רגע ,שאלה.
יהודה בן עזרא :מה השאלה.
דנה אורן-ינאי :האם אנחנו יודעים לדעת כמה צורכי ,רגע ,כמה צורכי דת יש לנו?
משה פדלון:

את לא יכולה .אין נתון כזה.

(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :מה זה משנה אם הבן אדם הוא אתיופי ,לבן ,שחור ,צהוב ... ,דת? זה רמה
של דתיים .הוא חובש כיפה סרוגה ,חרדי.
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :אם הייתי שומר מסורת ,אז הייתי יכול להגיש בקשה לתקצוב כאילו ,אני
לא מצליח להבין את זה.
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :יהודה ,יש לי הצעה.
יהודה בן עזרא :הלאה .אין לנו ,לא יכול להיות ,אין לנו  ...גם לא רלוונטי השוואה כזאת.
אנחנו אומרים בפה מלא שמי שקובע את התקציב במועצה דתית זה
המדינה ,זה לא אנחנו .אני לא רוצה להגיד מה הייתי עושה אם זה היה תלוי
בי .זה לא רלוונטי.
יונתן יעקובוביץ' :זה תלוי .זה תלוי בך .אתה תמיד מחליט יהודה בסופו של דבר.
יהודה בן עזרא :יפטרו אותי.
ירון עולמי:

איך תלוי בו?

יונתן יעקובוביץ' :המדינה מכריחה אותך לעשות עוד הרבה דברים שאתה לא עושה.
צבי וייס:

יש לי שאלה .אותם התושבים נזקקים לשירותים הדתיים.

יונתן יעקובוביץ' :כן.
צבי וייס:

ב סופו של דבר כל התושבים ,יש כאלה  ..ויש כאלה שנולדים ויש כאלה
שמגיעים כשהם מתים.
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יונתן יעקובוביץ' :אבל רגע ,צבי ,צבי,
מאיה כץ:

והמסורתיים.

יונתן יעקובוביץ' :לא ,לא ,אתה צודק .אתה צודק במאתיים אחוז אבל בוא שנייה נשנה
קצת .יש הבדל בין בן אדם ,יש הבדל בין בן אדם שצורך שירותי דת בברית
מילה שלו ובזה נגמר העניין לבין בן אדם שצורך שירותי דת שהוא הולך
לכולל כל שבוע ,הולך לבית כנסת בשבת .אם הוא לא הולך לבית כנסת
בחיים ,איך הוא צורך דת?
(מדברים יחד)
משה פדלון:

תראו ,אני מציע שנתמקד בתקציב ולא נפתח פה דיון.

יונתן יעקובוביץ' :אז יש לי הצעה.
משה פדלון:

 ..בעיר הרצליה.

יונתן יעקובוביץ' :אז ברשותך יש לי הצעה.
משה פדלון:

אנחנו מדברים על מספרים.

יונתן יעקובוביץ' :שלא ניכנס יותר מדי למספרים יהודה,
יהודה בן עזרא :רק יש לי הערה ,בבקשה הערה טכנית .אנחנו התחלנו את דיון התקציב
בשעה שבע וחצי.
יונתן יעקובוביץ' :שש וחצי.
מאיה כץ:

שבע אפס אפס.

יונתן יעקובוביץ' :שש וחצי.
יהודה בן עזרא :לא ,היה התקציב.
יונתן יעקובוביץ' :רגע ,ועכשיו תעצור את הזמן בזמן שאנחנו מתווכחים מתי התחלנו ,טוב?
יריב פישר:

שש וחצי.

מאיה כץ:

לא נכון.

יהודה בן עזרא :את התקציב התחלנו בואו נגיד בשבע.
יונתן יעקובוביץ' :יהודה בוא ,בוא נתקדם.
יהודה בן עזרא :רגע,
יריב פישר:

הישיבה התחילה בשעה שש וחצי.
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יהודה בן עזרא :הישיבה לא יכולה להימשך יותר משלוש שעות.
יונתן יעקובוביץ' :אז תעשה ישיבה נוספת.
מאיה כץ:

מחר.

יהודה בן עזרא :לא ,לא ,לא.
יונתן יעקובוביץ' :למה לא?
מאיה כץ:

אנחנו רוצים לשאול שאלות .מה זאת אומרת?

יהודה בן עזרא :אם אתם רוצים לשאול שאלות ולמשוך זמן,
יונתן יעקובוביץ' :לא ,חס וחלילה .יש פה שאלה ששאלנו שהיא לא עניינית?
יהודה בן עזרא :רגע ,אבל אפשר לקבל החלטה .בוא נצביע על זה עכשיו.
יונתן יעקובוביץ' :על מה?
יהודה בן עזרא :אם לא נספיק בשלוש שעות ,נאריך את הישיבה על דעת כולם בעוד שעה.
יריב פישר:

אין שום בעיה.

יונתן יעקובוביץ' :או שנקבע ישיבה חדשה.
יהודה בן עזרא :עד שש שעות,
יונתן יעקובוביץ' :עד שש שעות ,היועצת המשפטית אמרה ,תודה.
(מדברים יחד)
מאיה כץ:

אנחנו פה.

יונתן יעקובוביץ' :יהודה ,יכול להיות שנסיים בשלוש שעות במקום להתווכח .לגבי ,לגבי
העניין של התקצוב מועצה דתית וכדומה .אני מציע שנקבל פה החלטה
עקרונית שאומרת אם יש כסף שהוא בשיקול דעתנו לתת אותו ,לא ניתן
אותו עד שיתוקנו כל הכשלים שיש בתוך המועצה הדתית .נראה לי החלטה
ראויה ,פשוטה.
משה פדלון:

אתה לא יכול אבל.

יונתן יעקובוביץ' :אין לי בעיה גם שתבדקו את זה ותתנו לנו תשובה עוד שבוע – שבועיים.
משה פדלון:

אתה לא יכול ,המדינה,

יונתן יעקובוביץ' :יהודה ,אתה תבדוק את זה ,תקבלו החלטה עוד שבוע – שבועיים .לא
תקבלו החלטה ,נגיש את זה כהצעה לסדר.
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עו"ד ענת קרן בהרב... :
יונתן יעקובוביץ' :לא .דבר ראשון אני רוצה לשמוע לא .עם כל הכבוד.
יהודה בן עזרא :אתה יודע מה ,בוא ,בוא,
יונתן יעקובוביץ' :שיגיד כן/לא ואז,
יהודה בן עזרא :יונתן?
יונתן יעקובוביץ' :אין צורך בהצעה לסדר אם הוא אומר כן.
יהודה בן עזרא :תעשו את זה כהצעה לסדר ובינתיים אנחנו נלמד את הנתונים.
יונתן יעקובוביץ' :אז יש לי הצעה .בוא ,אז יש לי בקשה ממך.
אברהם גוזלן גרי :לא יהודה ,יש פה שאלה.
יונתן יעקובוביץ' :הצעתי את זה כהצעה .תחזור אליי בתשובה,
אברהם גוזלן גרי :רגע ,רגע,
יונתן יעקובוביץ' :ואז אני אדע אם להגיש את זה כהצעה לסדר או לא .סתם להגיש הצעה
לסדר ,בשביל מה?
משה פדלון:

אתה יכול להגיש את זה בפעם הבאה.

יונתן יעקובוביץ' :אז אני אומר בינתיים עד הישיבה הבאה תתנו לנו תשובה למה ששאלנו
עכשיו ,אם אתה אומר כן ,אין טעם להצעה לסדר.
משה פדלון:

בסדר.

יונתן יעקובוביץ' :תודה.
אברהם גוזלן גרי:

יהודה ,יש לי שאלה אבל גם ליועצת המשפטית בעניין הזה ,זה שאלה

עקרונית .גם אם הכסף עובר מהממשלה דרכנו למועצה הדתית ,נאמר
שהעירייה היא צינור ,אני שואל ברמה של אחריות בהיותנו גוף שמעביר את
הכסף .אם יש מבחינת אחריות,
יריב פישר:

לא מעביר כסף.

יונתן יעקובוביץ' :אתה מחויב לתת מהתקציב שלך.
אברהם גוזלן גרי :רגע ,רגע ,רגע ,בואו תעשו לי רגע סדר .בתקצוב של המועצה הדתית אני
זוכר שני מספרים .75/25
יריב פישר:

נכון.
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אברהם גוזלן גרי :מה זה ה?75-
רו"ח רוני חדד :חלק הרשות המקומית.
אברהם גוזלן גרי :הרשות המקומית ומה זה ה?25-
עו"ד ענת קרן בהרב :חלק המדינה.
אברהם גוזלן גרי :המדינה .מאה אחוז.
עו"ד ענת קרן בהרב :הרשות המקומית מחויבת,
אברהם גוזלן גרי:

אפילו ה 75-אחוז נטו של העירייה .אני שואל אם אנחנו יודעים שיש

ליקויים מסוימים של  ..לקבל את הכסף ,אנחנו מצביעים בעד העברה של
כסף ,איך זה עומד? או שצריך לקבל חוות דעת קודם כל תיקון ליקויי
ביקורת ואז להעביר את הכסף.
משה פדלון:

אתם מערבבים ,נו באמת.

אברהם גוזלן גרי:

אני שואל מבחינת אחריות כאנשי ציבור .מה יגידו לנו ,הצבעתם בעד.

אני רוצה להבין מה קורה.
אייל פביאן:

השאלה מה קורה אם אנחנו מצביעים נגד עכשיו ועדיין אתה מחויב להעביר?

משה פדלון:

בוודאי .זה לא יעזור לך.

אברהם גוזלן גרי :לא ,אבל אם אנחנו מצביעים בעד,
יהודה בן עזרא :אייל ,אתם עושים פה משהו לא הוגן.
אייל פביאן:

לא ,מה לא הוגן? אני שואל שאלה .אותה שאלה ,יהודה ,אותה שאלה אני
שואל אותך על כל מוסד ציבור בעיר .אני שואל שאלה עניינית.

משה פדלון:

אז יש ליקויים בהסעות .אתה משבית את ההסעות?

אייל פביאן:

לא אמרתי משבית .אני לא אמרתי משבית.

יהודה בן עזרא :לכן זה לא הוגן.
אייל פביאן:

משה ,תלוי מה רמת החומרה של הליקויים.

יהודה בן עזרא :אייל,
משה פדלון:

אנחנו נצביע,

עו"ד ענת קרן בהרב :אין לך,
אייל פביאן:

אני לא מכיר את הפרטים של הדו"ח.
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יהודה בן עזרא :כשזה יגיע להצבעה ,אל תצביעו על זה.
אייל פביאן:

חבר'ה לא.

(מדברים יחד)
אייל פביאן:

סליחה רגע ,אבל כולנו חברים מהקואליציה מגיע לנו לדעת את התשובות.
באמת .אני שואל שאלה עניינית לחלוטין .יש אחריות של אנשים שמצביעים
בעד ונגד.

משה פדלון:

חברים,

עו"ד ענת קרן בהרב :אני אומרת שהחוק לא היקנה לך את שיקול הדעת הזה .לא מועצת
העיר היא זאת שקובעת את גובה התקציב .לא מועצת העיר היא זאת
שקובעת איך יורכב התקציב ולא מועצת העיר סמוכה לקבוע קריטריונים
שיכולים למנוע את העברת הכסף.
משה פדלון:

או קיי .נכון.

יריב פישר:

לא ,זה לא נכון.

אייל פביאן:

בסדר.

יריב פישר:

זה לא נכון .יש  100אחוז ,נגיד בא לי  10מיליון שקלים השנה 75 ... ,אחוז?

אייל פביאן:

הוא לא אומר ,המדינה אומרת.

יריב פישר:

המדינה אומרת.

(מדברים יחד)
ירון עולמי:

גם אם התקציב יהיה מיליון שקל ,אתה צריך  750והם מקבלים .250

איה פרישקולניק :אולגה ,לשאלות של החינוך.
משה פדלון:

בבקשה.

אייל פביאן:

קודם כל אני מאוד שמח לראות את המספרים שראינו פה בנושא החינוך ,על
המסגרות .זאת אומרת הסך הכול תקציב וכמה העירייה מממנת וכולי .זה
נראה ,זה מאוד יפה .עכשיו ,היות ,דווקא בגלל שזה תקציב גדול ומשמעותי
של העירייה ,אז יש לי מספר שאלות שהן שאלות כלליות כי בוועדת הכספים
לא נכנסנו לדיון הזה ,אמרתם נעשה את זה במועצת העיר.

משה פדלון:

בבקשה.
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קודם כל מה ,מה החזון והיעדים העיקריים של אגף החינוך כפי שאת רואה
אותם?

(מדברים יחד)
אייל פביאן:

לא ,רגע ,לא ,לא ,אתה רוצה שנצביע על  34אחוז מהתקציב בלי לדעת מה
היעדים של האגף העיקריים? לא ,ברצינות אני שואל .אני שואל שאלה
עניינית עכשיו .בוועדת הכספים אמרתם,

איה פרישקולניק :זה שעה עכשיו .אתה רוצה למשוך שעה עכשיו?
אייל פביאן:

לא ,אני לא רוצה שעה .אני רוצה להבין ,איה אני רוצה להבין ,מצביעים על
 140מיליון שקל כספי עירייה.

איה פרישקולניק :אז אני אראה לך בדיוק את כל ה,
אייל פביאן:

אני מוכן לשבת איתך בתקציב  2020שיהיה לנו זמן.

איה פרישקולניק :לא ,לא ,כל הדברים האלה,
אייל פביאן:

לא ,תראי ,אם אתם לא רוצים לענות ,זה בסדר .אני שואל שאלות.

איה פרישקולניק :זו שאלה מאוד ארוכה.
אייל פביאן:

אני שואל שאלות ענייניות .אני לא שואל בשביל להעביר זמן ולא שום דבר.

משה פדלון:

אתה יכול ,באמת ,אחרי הישיבה ,במהלך השבוע ,לשבת עם איה ,עם ראש
אגף החינוך,

אייל פביאן:

מאה אחוז אבל אני צריך להצביע ,משה ,אבל אני צריך להצביע הערב על
התקציב? על  140מיליון שקל? אני שואל על מה אני מצביע בגדול ,על
המגמות.

עופר לוי:

אבל זה מופיע פה.

אייל פביאן:

היה לנו שבועיים? ואת חושבת שיכולתי להיפגש בשבועיים האלה?

(מדברים יחד)
דנה אורן-ינאי :למה? אני ישבתי עם איה אחרי שקיבלנו את התקציב.
יהודה בן עזרא :אייל ,יכולת לשבת עם איה,
אייל פביאן:

מאה אחוז .אני ,אני עשיתי ,יהודה,

איה פרישקולניק :אני אישית נתתי סקירה לדנה .אני מוכנה לתת לך באופן אישי.
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דנה אורן-ינאי :כן ,אחרי שקיבלנו,
איה פרישקולניק :זה נושא לפחות לשעה – שעתיים שבה אנחנו נספר לך על כל תוכניות
היעד שלנו ,על כל השוויון הזדמנויות ,על כל הנושא של היוזמות .אני פשוט
לא יכולה,
אייל פביאן:

...

דנה אורן-ינאי :האמת שזה שעתיים פלוס.
איה פרישקולניק :שעתיים פלוס.
אייל פביאן:

תראי ,איה ,איה ,יש לנו ,יש שאלות מהותיות .יש שאלות מהותיות שצריך
לענות עליהן מתישהו בדיון על תקציב החינוך.

משה פדלון:

באותה מידה אתה גם צריך לבוא ולבקש סקירה על תחום אגף שאיפ"ה ואגף
תב"ל.

אייל פביאן:

אתה צודק ,אתה צודק.

משה פדלון:

אפשר לבוא ול,

אייל פביאן:

זה  35אחוז מהתקציב של העירייה.

יהודה בן עזרא :יש שני דברים.
אייל פביאן:

זה לא עוד אגף קטן.

יהודה בן עזרא :א' אפשר לבוא ,א'  -אפשר לבוא ומי שרצה בא לאיה ולמד את הנושא .ב' -
בחודש פבר ואר אנחנו נזמין גם את כל חברי המועצה ואנחנו עושים יום של
כל האגפים ,מציגים את תוכנית העבודה והיעדים והמטרות שלהם לשנת
העבודה הקרובה.
אייל פביאן:

מצוין ,וכשאני אצביע על התקציב  2020בחודש הזה שנה הבאה אני אדע
הרבה יותר ,נכון?

יהודה בן עזרא :לא בטוח אבל כן.
אייל פביאן:

סביר .בסדר .זה תשובה טובה ,זה בסדר.

משה פדלון:

כן.

אייל פביאן:

אז אני ,לא ,יש לי עוד שאלות ,אני לא אשאל אותן.

איה פרישקולניק :תשאל אותי באופן פרטני .אני אענה לך.

"חבר" – הקלטה ותמלול

12645

אייל פביאן:

59

ד.נ.

לא ,זה בסדר .עכשיו יש לי שאלות אחרות.

איה פרישקולניק... :
יונתן יעקובוביץ' :אבל אייל ,תכינו פרוטוקול שגם אנחנו נקבל את התשובות ,לא רק אתה.
אייל פביאן:

לא ,לא ,יש לי שאלות.

איה פרישקולניק :אתה מוזמן לשבת איתי.
יונתן יעקובוביץ' :כולנו נשב איתך ,את לא יהיה לך זמן לעבוד.
איה פרישקולניק :אתה יודע מה ,אני אמצא את הזמן.
אייל פביאן:

יהודה ,בכל זאת שתיים – שלוש ,שתיים – שלוש שאלות כלליות על התקציב
בגלל שאנחנו בישיבת מועצה ומאשרים תקציב .חלק מהם דיברת בישיבת
ועדת כספים .אני על כל מה ששאלתי בוועדת כספים לא חוזר עכשיו .אבל
אני שואל באמת שאלות כלליות .הוצאות השכר של העירייה צפויות לעלות –
ב 15-מיליון שקל בשנה הקרובה .תגיד לי בכמה מילים קצרות מדוע.

יהודה בן עזרא :הסביר לך הגזבר קודם.
אייל פביאן:

אני לא שמעתי.

יהודה בן עזרא :מאיה שאלה איך  4אחוז ,הגזבר הסביר שזה  7.3וזה נובע מעליית שכר,
התקנים הקיימים ,פנסיה פיצויים ,זאת התשובה.
אייל פביאן:

כל זה מצטבר ל 15-מיליון?

יהודה בן עזרא :כן.
אייל פביאן:

או קיי .עכשיו ,הנחות בארנונה עומדות על כ 58-מיליון שקל.

רו"ח רוני חדד :נכון.
אייל פביאן:

זה מספר מאוד גדול .אני חושב שגם כן בדיון תקציב כזה צריך להגיד על זה
כמה מילים.

(מדברים יחד)
אייל פביאן:

לא ,לא ,אני לא נכנס לזה .הסכום הוא סכום גבוה .מסתכלים על תקציב
העירייה ,רואים  58מיליון שקל הנחות .כשבאים לאשר אותו ,אני חושב
שראוי להגיד כמה מילים למי ניתנות ההנחות ,איך ואיך זה מגיע לסכום
כזה .בכמה מילים .לא להיכנס ל,
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רו"ח רוני חדד :א' – אני רק מזכיר שהתקציב של צורת הרישום ,זה צורף ,ההכנסות ,לצד
ההכנסות הנחות מארנונה מופיע גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות אם
שמת לב ,לכן הסכום הוא  0בעצם .זה המדינה רוצה שכשאתה בא להתחיל
את סך כל ההכנסות שלך כולל מהכנסות מארנונה ,זה מחולק מארנונה
מגורים שוטף פיגורים ,ארנונה עסקים שוטף פיגורים והכנסות מהנחות
ארנונה ,כי רוצים להציג את כל המחזור הניתן מתוך הארנונה ומנגד ,בצד
של ההוצאות תראה שזה כמעט שקל מול שקל ,יש לך גם את צד ההוצאות
באותו תקציב .בנטו זה  .0זה רק לצורך ההצגה שיש גם בצד ההכנסות
וגם בצד ההוצאות ,כי לכאורה זה רק הוצאה .אבל

הנחות מארנונה

כשרוצים לראות את כל נפח הפעילות של הארנונה הכולל ,לכן זה מוצג בצד
ההכנסות ובצד ההוצאות.
אייל פביאן:

לא ,זה בסדר .תזרימית ,תזרימית יש הנחות של  58מיליון ,נכון או לא?

רו"ח רוני חדד :נכון.
אייל פביאן:

זה מה שאני שואל .מבחינה תזרימית .תזרימית יש.

רו"ח רוני חדד :כן.
אייל פביאן:

אז אני שואל ,תגיד בשתי מילים איך העיר הרצליה מגיעה לתקציב הנחות
של  58מיליון שקל.

עו"ד ענת קרן בהרב :היא מגיעה אליו על פי תקנות ההלכה .תקנות ההלכה ארנונה  ..על פי
חוק  ..זכאים שונים ,גמלאים ,נכה,
אייל פביאן:

את אומרת כל ההנחות האלה,

עו"ד ענת קרן בהרב :לא ,לא סיימתי.
אייל פביאן:

סליחה.

עו"ד ענת קרן בהרב :נרדפי נאצים ויש עוד רשימה .מעבר לכך יש את ועדת ,מעבר לכך יש
את ועדת ההנחות שהיא יושבת ודנה בהנחות של נזקקים שהגישו בקשות
להנחה על פי קריטריונים שגם קבועים בחוק ומזה בעצם,
אייל פביאן:

ומה  ..של ועדת ההנחות?

(מדברים יחד)
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פחות או יותר.

יונתן יעקובוביץ' :בכל מקרה ,שיקול הדעת  70 ...אחוז ,לא מעבר לזה .אתה לא יכול לתת
את זה מעל  70אחוז.
אייל פביאן:

אני יודע.

(מדברים יחד)
שלמה אסולין:

רוב הנחות זה הנחות בעצם למגורים ,לזכאים ,על פי קריטריונים,
הגדולות ביותר ,הגדולות ביותר זה לנכים וקצבאות זקנה .סך הכול
הסכומים ,הסכום הכולל  58מיליון הוא בעצם כולל בתוכו גם הנחה
שנקראת הנחת נכס ריק .זה גם בחלקה זה גם על עסקים ולכן אנחנו רואים
גידול ,כאילו לכאורה בהנחות אבל זה גידול מאוד טבעי .אני חושב שזה
דווקא דבר מאוד יפה שהעירייה כן יודעת לתת הנחות לאוכלוסייה החלשה
שלה ,כי הרוב ,מי שזקוק להנחות האלה זה בעצם תושבים .אין הנחות
לעסקים .הנחות לעסקים מתבטאים רק בהנחת נכס ריק.

אייל פביאן:

שאלה אחרת יהודה שלא קשורה לסך הכול של הארנונה .אפשר לשאול או
שאתה באמצע?

משה פדלון:

בבקשה.

אייל פביאן:

שכר השיטור העירוני ראיתי שירד .יש סיבה לזה ספציפית?

עו"ד ענת קרן בהרב :איזה סעיף זה?
אייל פביאן:

שכר השיטור העירוני.

איה פרישקולניק :באיזה עמוד?
אייל פביאן:

עמוד  73בתקציב .ירד מ 4.18-מיליון ל 3.6-מיליון.

יוסף (ג'ו) ניסימוב 74 :אמרת?
יונתן יעקובוביץ' :אל תגרור ללקחת אגרת שמירה.
אייל פביאן:

גם תקציב הפיקוח והניקיון ברובעים ,כאילו בעמוד  ,70ירד.

יהודה בן עזרא :שכר?
מאיה כץ:

אייל ,תשאל שאלה – שאלה כי על השאלה שלך יש לי עוד שאלה.

יהודה בן עזרא :שכר שיטור עירוני לא ירד.
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שיטור עירוני בעמוד .73

רו"ח רוני חדד :שים לב שאומדן הביצוע,
(מדברים יחד)
אייל פביאן:

זה נראה כאילו ,זה נראה כאילו שתכננתם פחות שכר.

שלמה אסולין :אולי תלכו עמוד – עמוד ולא נקפוץ?
יונתן יעקובוביץ' :אני ב.26-
אייל פביאן:

אני ב.24-

משה פדלון:

בואו ,תאפשרו לו לסיים .הוא כבר מסיים.

יונתן יעקובוביץ' :איפה הסעיף הזה שדיברת עליו ,באיזה עמוד?
יהודה בן עזרא :בעמוד .73
יונתן יעקובוביץ' :בעמוד  ,73איזה מספר יש ליד זה?
אייל פביאן:

לא זוכר את המספר.

איה פרישקולניק :השיטור העירוני.
רו"ח רוני חדד :אם תסתכל ,אומדן ביצוע,
יונתן יעקובוביץ' :שיטור עירוני ,זה לא של הפיקוח.
אייל פביאן:

שיטור העירוני.

יונתן יעקובוביץ' :כן.
אייל פביאן:

לא ,הפיקוח זה סעיף אחר .הפיקוח זה בעמוד .70

רו"ח רוני חדד :אני אומר אומדן הביצוע של  2018הוא  3.350מיליון ואנחנו תקצבנו  19ב3-
מיליון,
אייל פביאן:

לא ,את  18תקצבת יותר.

רו"ח רוני חדד :האומדן,
אייל פביאן:

אתה אומר האומדן הוא בפועל וזה מספיק לעיר הרצליה .בסדר .אני שואל.
ומה קרה לתקציב הפיקוח והניקיון ברובעים בעמוד ?70

מאיה כץ:

רגע ,אפשר שנייה להכניס הערה לסעיף שלך .עבודות קבלניות  ..בשיטור
העירוני 7.2.2.7.0.0 ,בסעיף  ,750אבטחה וסיור .אפשר לדעת מה זה?

יונתן יעקובוביץ' :מאיה ,איזה עמוד את?
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אני קופצת עם פביאן כשהוא קופץ.

(מדברים יחד)
קרל:

העסקה רציפה למאבטחי  ..במהלך חופשות .לכן אנחנו הגדרנו את זה דווקא
את הפרק הזה כדי שיוכלו להתעסק גם בנושא אבטחה ,כמו גינות ציבוריות,
גופי העירייה במהלך הקיץ ,חופשת פסח ,חנוכה וכדומה.

משה פדלון:

תודה.

מאיה כץ:

האם הם לא ,סליחה שאני שואלת ,האם העובדים הקובעים בתוך ה ,אתה
מדבר רק על עובדים זמניים?

קרל:

כן ,העובדים של כוח אדם.

רו"ח רוני חדד :קבלנים .זה רק קבלנים.
יהודה בן עזרא :אמרת אבטחה רציפה ,כיוון שאתה מבין אז אמרת רציפה .לא כולם
מבינים מה המשמעות.
קרל:

או קיי.

יהודה בן עזרא :אלו לא ,אלו לא,
יונתן יעקובוביץ' 24/7 :שבעה ימים.
יהודה בן עזרא :אלה לא,
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :אלה לא עובדים .גם ככה אין לי קול .אלה לא עובדי עירייה.
יונתן יעקובוביץ' :אתה רוצה לשאול שאלה על הפיקוח?
אייל פביאן:

לא על הפיקוח .יש לי שאלה אחרת.

יונתן יעקובוביץ' :אז שנייה ,לפני שאתה עובר ,אם אפשר לשאול על הפיקוח?
אייל פביאן:

כן.

יונתן יעקובוביץ' :תראו ,זה משהו שאני מדבר עליו כבר המון – המון זמן ואני הייתי שמח
לקבל תשובה במקום שאני עכשיו אכנס למה הורדתם פה ,למה הורדתם פה.
כמה תקנים אתם מתכוונים להוסיף לפיקוח העירוני בשנת ?2019
יהודה בן עזרא :מה השאלה?
יונתן יעקובוביץ' :כמה תקנים אתה מתכוון להוסיף לפיקוח העירוני בשנת  ?2019יש לך
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כיום כמה פקחים בעיר?
יהודה בן עזרא :יש לנו לצערי הרב,
יונתן יעקובוביץ'?29-30 :
יהודה בן עזרא :לצערי הרב ,אם תראה מצבה מול תקנים ,אז המצבה קטנה יותר מתקנים.
אנחנו לא מצליחים להשיג פקחים .אנחנו עושים מאבקים גדולים למצוא
פקחים .אנחנו גם פנינו לממונה על השכר ולהסתדרות ולכל עולם לשפר את
תנאי השכר של פקחים כדי שיבואו פקחים .הלוואי ואנחנו נצליח השנה
הזאת לממש את כל ה,
יונתן יעקובוביץ' :תסלח לי בבקשה מראש על מה שאני הולך להגיד עכשיו ,בסדר? זה ממש
לא אישי כלפיך אבל ,אבל את הדברים האלה שאני שומע ממך יהודה ,כרגע,
אני שומע לפחות שלוש שנים ממך.
יהודה בן עזרא :אני אדם עקבי.
יונתן יעקובוביץ' :בסדר ,זה בסדר גמור ,רק השאלה למה לא קורה שום דבר בדרך.
יהודה בן עזרא :תראה ,אנחנו לא מצליחים למצוא.
יונתן יעקובוביץ' :אבל נתתי לך כבר את הרעיון לפיתרון .למה לא עשיתם אותו?
יהודה בן עזרא :איזה רעיון?
יונתן יעקובוביץ' :להזכיר לך?
יהודה בן עזרא :כן.
יונתן יעקובוביץ' :יש דבר שקוראים לו בתל אביב סיירים ולא פקחים ואתה יכול לבקש
יותר כסף על סייר .תסתכל בעיריית תל אביב מה קורה ,לך תסתכל מה קורה
בעיריית תל אביב ותלמד.
יהודה בן עזרא :אולי אני מרוויח יותר טוב בגלל זה אני מלא.
יונתן יעקובוביץ' :אבל מה הבעיה שלך לקחת סייר למחלקת פיקוח?
יהודה בן עזרא :לא יכול.
יונתן יעקובוביץ' :למה לא?
יהודה בן עזרא :כי ברגע שפקח,
יונתן יעקובוביץ' :רגע ,רגע ,שנייה ,לא איכפת לי באיזה מחלקה זה יהיה .צריך יותר גורמי
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אכיפה בתוך העיר הזאת ,אם זה בפיקוח על הבנייה ואם זה בהשלכת פסולת
מרחבים ציבוריים ואם זה באלימות ואם זה בפשע .בהכול צריך.
יהודה בן עזרא :כן.
יונתן יעקובוביץ' :נו ,אז מה עושים עם זה?
יהודה בן עזרא :לא מצליחים.
יונתן יעקובוביץ' :חוץ מלבוא ולהגיד לי תשמע ,ההגבלות שכר לא מאפשרות לי טה-טה-טה,
היה לי גם הגבלות שכר בחברה לפיתוח תיירות ,הלכתי למשרד הפנים
והעליתי את השכר של הגורמים שהיו צריכים לקבל יותר שכר.
יהודה בן עזרא :בוא לא ניכנס לזה.
יונתן יעקובוביץ' :למה?
יהודה בן עזרא :בוא לא אענה לך על זה.
משה פדלון:

עיריית תל אביב בשלוש דרגות מאיתנו.

יהודה בן עזרא :תראה ,אני בשונה ממך,
יונתן יעקובוביץ' :לא ,זה לא קשור עכשיו .העניין של הדירוג של השכר לא מגיע לעובד
הפרטני .זה מגיע למנהלים .אתה עכשיו צריך להביא  ..ב 7,500-שקל.
משה פדלון:

בוודאי .יש הבדל בין מזכירה ברשות עד  100אלף לבין מזכירה ברשות שבין
 250ל.400-

יונתן יעקובוביץ' :בקיצור התשובה היא שהתקנים ,שהכמות פקחים של עיריית הרצליה לא
תגדל בשנת ?2019
יהודה בן עזרא :לא ,אנחנו מאוד ,אנחנו מאוד ,אנחנו מאוד עקביים,
משה פדלון:

יש את ה,

יהודה בן עזרא :יחד עם זה,
יונתן יעקובוביץ' :יש מה?
משה פדלון:

לאייש את מה ש,

יונתן יעקובוביץ' :אני מבין ואני מתלונן על זה שאתם לא מאיישים .אני אגיד לך יותר מזה.
גם הפקחים שנמצאים בסופו של דבר בעבודה ,לא בטוח שכאילו מנחים
אותם כמו שצריך לעשות את העבודה .תקשיב מה שאמרתי ,מנחים אותם
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כמו שצריך לעשות את העבודה.
תמר לרמן:

אבל זה נורא תלוי באיזה תחום אתה מפקח .אם אתה מפקח ב...

יונתן יעקובוביץ' :כמה פקחים יש לכל סוכת מציל בקיץ? יהודה ,כמה פקחים יש בכל
סוכה?
יהודה בן עזרא :אני לא נכנס איתך לוויכוח.
יונתן יעקובוביץ' :למה?
יהודה בן עזרא :כי אחר כך אני אענה לך בצורה לא נעימה ולא בא לי לריב איתך.
יונתן יעקובוביץ' :טוב.
יהודה בן עזרא :כן.
תמר לרמן:

תגיד ,פיקוח גנים ברובעים.

אייל פביאן:

אפשר להמשיך?

תמר לרמן:

כמה פקחים יש?

יהודה בן עזרא :איפה?
תמר לרמן:

בעמוד ,80

אייל פביאן:

מה קפצת עד עמוד ?80

תמר לרמן:

כי ראיתי שמדברים כאן על הפיקוח.

יהודה בן עזרא :פיקוח גנים זה משהו אחר.
תמר לרמן:

כן ,כן ,פיקוח גנים .פיקוח גנים ברובעים.

יהודה בן עזרא :רוני?
תמר לרמן:

כמה מפקחים יש?

יהודה בן עזרא :תשובה על השאלה הזאת.
שלמה אסולין :יש לנו ארבעה מפקחים .לכל רובע יש לנו מפקח.
יונתן יעקובוביץ' :ארבעה רובעים ,מפקח ברובע.
תמר לרמן:

ארבעה רובעים  1.200מיליון זה התקציב.

שלמה אסולין :יש לנו אחד שהוא מנהל פרויקטים .סך הכול יש לנו חמישה.
יהודה בן עזרא :מה דעתך?
תמר לרמן:

אז אם אתם מפקחים ,אם בסכום הזה,
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יהודה בן עזרא :גבירתי חברת המועצה ,מה דעתך על הגנים העירוניים?
משה פדלון:

מדובר באנשים הנדסאים ,אדריכלים.

יהודה בן עזרא :מה דעתך על הגנים העירוניים?
שלמה אסולין :זה לא כמו פקח רגיל.
משה פדלון:

הוא לא פקח.

תמר לרמן:

זה לא פקח .זה פקח  , ..זה אין בעיה לגייס.

(מדברים יחד)
תמר לרמן:

אם הוא פקח בשיטור העירוני ,יש לו בעיה לגייס.

רו"ח רוני חדד :אין לו סמכות של פקח.
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :אני אתן לך עצה באמת קטנה .תלך לשלוש – ארבע עיריות שגובלות איתך
לא מה שנקרא בצפון ובדרום ,ועזוב את תל אביב .תל אביב זה מדינה מה
שנקרא ,זה משהו אחר .לך לרעננה ,לך לנתניה ,לך להוד השרון ,לך לכפר
סבא.
יהודה בן עזרא :לא יכולנו.
יונתן יעקובוביץ' :אם הם מצליחים לעשות מה שאתה לא מצליח לעשות ,משהו דפוק פה.
יהודה בן עזרא :אני לא יכול.
יונתן יעקובוביץ' :משהו לא תקין.
יהודה בן עזרא :רגע ,בוא אני אסביר לך למה אני לא יכול ללכת אליהם.
יונתן יעקובוביץ' :נו,
יהודה בן עזרא :כי המנכ"לים של הערים האלה עד עכשיו הם באים אליי ללמוד ועכשיו הם
כבר לא קיימים.
יונתן יעקובוביץ' :הבנתי.
יהודה בן עזרא :כי הם התחלפו.
יונתן יעקובוביץ' :למדו ממך והלכו.
יהודה בן עזרא :כן.
תמר לרמן:

יש כל כך הרבה סעיפים בהעסקת כוח אדם.
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(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :לא ,אני לא מדבר על הפיקוח .תקשיב ,יש בסופו של דבר ,רק שתבינו על
מה אנחנו מדברים פה ,בכל העיר הרצלייה ,עיר של  100אלף תושבים ,עם
אלף פרויקטים של בנייה ,יש כמה פקחים של בנייה? כמה פקחים של בנייה
יש בעיר?
דובר:

שבע.

איה פרישקולניק :שבעה.
יונתן יעקובוביץ' :שבעה?
דובר:

כן.

יונתן יעקובוביץ' :שבעה .אלף פרויקטים של בנייה ,שבעה פקחים .כמה פקחים יש עכשיו
חוץ מזה שמטפלים בכל שאר הדברים? חנייה ,אשפה ,אלימות ,הכול.
יהודה בן עזרא :אבל לא נעשה עכשיו דיון.
יונתן יעקובוביץ' 29 :ל 100-אלף תושבים .תחשוב כמה זה .אם אתה חושב שעירייה מסוגלת
לתפקד ככה מבחינת אכיפה ,היא לא יכולה .בגלל זה אני לא מדבר למה אין
אכיפה בעיר ,אני מדבר למה אין מספיק פקחים.
דובר:

פקחים קשה לגייס.

יונתן יעקובוביץ' :את זה אני מבין ואני אומר לך,
(מדברים יחד)
משה פדלון:

כן ,בבקשה.

יהודה בן עזרא :יונתן ,תבוא אליי ,נמצא את הפיתרונות.
משה פדלון:

בבקשה אייל.

יהודה בן עזרא :ברצינות.
משה פדלון:

בבקשה אייל.

יהודה בן עזרא :נשב ונחשוב על הפיתרונות.
אייל פביאן:

יהודה ,כמה עצים ,סדר גודל ,הולכים לשתול בעיר הרצלייה?

יהודה בן עזרא :תשאל את כספי.
(מדברים יחד)
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כולם קיבלו את אותה הודעה .כולם את אותו .SMS

יונתן יעקובוביץ' :אז רגע ,כולם מסכימים על  1,500עצים ב?2019-
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :יש תקצוב לייעור.
מאיה כץ:

כמה עצים נכרתים?

(מדברים יחד)
תמר לרמן:

זה לא קשור כי לא כורתים עצים בעירייה.

יונתן יעקובוביץ' :כמה עצים מתכננים לנטוע בשנת ?2019
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :לא שומעים את התשובה .תנו לו לענות.
משה פדלון:

חברים ,חברים,

יונתן יעקובוביץ' :שנייה ,ברצינות ,עכשיו ברצינות.
אייל פביאן:

תנו לשמוע את התשובה שלו.

משה פדלון:

אייל ,אייל ,רוני מבצע השלמות של עצים.

אייל פביאן:

רגע ,שנייה ,שנייה,

משה פדלון:

אם נסעת בציר ז'בוטינסקי החדש ,אתה תראה ששתלו שם עצים חדשים.
אותו הדבר בפרויקט גליל ים ,ישתלו מאות ואלפי עצים.

אייל פביאן:

כן.

משה פדלון:

איפה שאפשר ,שותלים עצים.

אייל פביאן:

אז אני שואל.

משה פדלון:

רוני מבצע השלמות .הוא יכול לבצע השלמה של בין  150ל 300-עצים .זהו.

(מדברים יחד)
אייל פביאן:

רגע ,בין  150ל 300-במה ,בשנה?

משה פדלון:

בשנה ,כן.

יונתן יעקובוביץ' :משה ,בוא אני אתן לך כמה רעיונות פרקטיים איפה אפשר לשתול עצים.
בוא נהייה פרקטיים.
משה פדלון:

יונתן ,יונתן ,מבצעים לאורך כל השנה מיפוי ברחובות .עשו את זה בהצלחה
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בהרצליה הצעירה ואיפה שאפשר שותלים עצים.
יונתן יעקובוביץ' :אז למה במדרכות ,כשיש לך  5אלפים קילומטר מדרכה בלי צל ,למה לא
שמים פה שני עצים שיהיה צל?
משה פדלון:

איפה?

יונתן יעקובוביץ' :סוקולוב למעלה ,יש לך שתי מדרכות בלי צל.
אייל פביאן:

בסוקולוב אין צל ,הוא צודק.

איה פרישקולניק :יש עצים.
יונתן יעקובוביץ' :מה הבעיה לנטוע שם ארבעה עצים?
איה פרישקולניק :יש עצים.
משה פדלון:

יש עצים.

איה פרישקולניק :יש עצים.
יונתן יעקובוביץ' :איה ,כמה אחוז מהמדרכה בסוקולוב מוצלת את חושבת?
איה פרישקולניק :אבל יש עצים.
יונתן יעקובוביץ' :כמה אחוז מהמדרכה בסוקולוב מוצלת? אה ,כמה אחוז מהמדרכה
בסוקולוב מוצלת?
איה פרישקולניק :יכול להיות שהפיתרון לא עצים.
יונתן יעקובוביץ' 15 :אחוז מוצל.
איה פרישקולניק :יכול להיות שהפיתרון לא עצים.
יונתן יעקובוביץ' :אז מה הפיתרון?
איה פרישקולניק :לא יודעת.
יונתן יעקובוביץ' :לתת לקבלן ,לתת לקבלן עם פרגולות במקום ,נכון? זה הפיתרון.
איה פרישקולניק :כן ,אולי.
יונתן יעקובוביץ' :לא ,בסדר .. .כסף ,זה חשוב.
משה פדלון:

בכל הפרויקטים,

יונתן יעקובוביץ' :פרגולות בחוף הים .במקום לשים פרגולות בחוף הים ,תשימו עצים .מה
הבעיה?
משה פדלון:

אתה יכול לשים,
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איה פרישקולניק :בחוף הים?
יונתן יעקובוביץ' :בטח ,תסתכל בתל אביב ,כל החופים בתל אביב מלאים בעצים .אגב ,זה
גם שומר להם על המסעדות .זה גם ישמור לך על המצוק.
משה פדלון:

 ..מוביל ומוביל יפה מאוד את פרויקט ...

(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :התלונה שלנו היא לא כלפי אגף שאיפ"ה .התלונה שלנו היא כלפי מי
שמנחה את אגף שאיפ"ה מה לעשות .אל תערבבו את הדברים בבקשה.
משה פדלון:

יונתן יקירי ,מחר רוני גאון יבצע מיפוי  ..בהמלצה ל 2,000-עצים אנחנו נאשר
לו.

יונתן יעקובוביץ' :מעולה.
משה פדלון:

אישרנו את זה כבר בעבר.

יונתן יעקובוביץ' :אני שמח.
משה פדלון:

בהנחיות שלי למינהל ההנדסה בכל פרויקט חדש לשתול עצים .ראה
ז'בוטינסקי ,ראה עכשיו בפארק ,שותלים עצים מספיק .עזוב .האמן לי.

יונתן יעקובוביץ' :לא ,לא מספיק.
משה פדלון:

אפשר לקבל את האמירה שאמרת תמר שעוקרים עצים .לא עוקרים עצים
בעיר הזאת חד משמעית .זה אמירה לא נכונה .אין עקירת עצים .עקירה של
עץ אחד ,אני צריך לאשר אותה .בינתיים אני לא ,לא אישרתי אפילו עקירה
של עץ אחד ב 5-השנים האחרונות.

יהודה בן עזרא :יש עוד שאלות?
יונתן יעקובוביץ' :לא ,לא ,רק שאלה אחת.
(מדברים יחד)
תמר לרמן:

מורידים חופשי עצים בעיר.

משה פדלון:

מי מוריד עצים?

תמר לרמן:

מי מוריד עצים? התושבים.

משה פדלון:

התושבים?

תמר לרמן:

 ..הפיקוח שאתה מתקשר ומזמין  106ומבקש שיבואו לבדוק ,שום דבר.
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אייל פביאן:

בוא אני אסיים אולי.

משה פדלון:

בבקשה.

אייל פביאן:

ככה ,קודם כל זה נראה לפחות מהסתכלות שישי ירידה בתקציב ההיסעים.
אני מניח שהתשובה שלכם תהייה שזה לא ככה .נכון?

דובר:

כן.

אייל פביאן:

או שאני צודק?

יהודה בן עזרא :אם יש ירידה – יש ירידה .מה הבעיה?
אייל פביאן:

לא ,אז אני מבקש התייחסות לתקציב ההיסעים.

איה פרישקולניק :איזה עמוד?
אייל פביאן:

אני אגיד ,רגע.

איה פרישקולניק :אה.
אייל פביאן:

אני אגיד.

משה פדלון:

אני אגיד לך למה .אני אגיד לך למה.

אייל פביאן:

בעמוד .104

משה פדלון:

אני אגיד לך למה .בית ספר בר אילן,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

לא ,אבל אני אומר ,גם אם יש ירידה ,בית ספר בר אילן,

איה פרישקולניק :עזב את המקום.
משה פדלון:

כעת הוא חזר למשכנו החדש ואז ביטלנו את ההיסעים .אז אם יש ירידה,
ירידה קלה.

מאיה כץ:

זה ירידה משמעותית של כמעט חצי מיליון שקל.

משה פדלון:

אני אומר שוב,

איה פרישקולניק :היסענו אותם לשני מתחמים.
משה פדלון:

היסענו אותם לשני מתחמים.

אייל פביאן:

לא ,גם בצהרונים .משה ,בעמוד  106יש ירידה של  520אלף שקל בהיסעים
לצהרונים .אולי זה נמצא בסעיף אחר .אני שואל איפה זה נמצא .אני מניח
שהשירות ניתן.
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יהודה בן עזרא :איזה עמוד?
אייל פביאן:

אה?

יהודה בן עזרא :איזה עמוד?
אייל פביאן:

בעמוד  .106תקציב ההיסעים בצהרונים ירד ב 520-אלף שקל.

רונן וסרמן:

זה ב.104-

אייל פביאן:

אני ראיתי ב .106-ב 104-יש היסעים לתלמידים וב 106-יש היסעים
לצהרונים .אה ,סליחה ,לא ,לא ,לא ,רגע ,סליחה ,טעות שלי.

יהודה בן עזרא :כן.
אייל פביאן:

טעות שלי ,צודק .ההיסעים זה בעמוד  .104צודק .יש סעיף אחר ב106-
שסימנתי .בסדר.

רונן וסרמן:

זה אולי  ..צהרונים ב.106-

אייל פביאן:

לא ,לא ,אתה צודק .נכון.

איה פרישקולניק :איזה סעיף אייל?
אייל פביאן:

בעמוד  104היסעים לתלמידים.

יהודה בן עזרא :איפה אתה רואה שם,
רונן וסרמן:

מה הבעיה? יש עלייה של  400אלף שקל.

יהודה בן עזרא :איפה אתה רואה שהוא ירד?
אייל פביאן:

אני אפתח את העמוד ואני אגיד לך.

יהודה בן עזרא :אני גם פתחתי את העמוד,
אייל פביאן:

בסדר ,מצוין.

יהודה בן עזרא :הלוואי ו...
ירון עולמי:

זה עלה ב 400-אלף.

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

סעיף  5.7.1באגף ,81

איה פרישקולניק :אבל זה ירד ב 200-אלף מאיה.
מאיה כץ:

מה?

איה פרישקולניק :זה ירד ב 200-אלף ,לא ב 500-אלף.
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יהודה בן עזרא :זאת התשובה של ה 200-אלף שירד.
מאיה כץ:

מ 3.8-ל,

יהודה בן עזרא :זה מה שראש העיר ענה.
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :ראש העיר ענה לך.
אייל פביאן:

זה בגלל הבית ספר?

יהודה בן עזרא :ירד  200אלף.
אייל פביאן:

בסדר .מאה אחוז.

יהודה בן עזרא :זהו ,האופוזיציה גמרה לשאול שאלות.
מאיה כץ:

לא ,אבל מה נתתם לו תשובה?

ירון עולמי:

בר אילן .הוא אמר בר אילן מאיה.

יהודה בן עזרא :ראש העיר ענה.
ירון עולמי:

בר אילן .הם לא צריכים הסעות.

משה פדלון:

ביטול הסעות.

אייל פביאן:

תקציב הסייעות בצהרונים בעמוד .106

ירון עולמי:

הלוך חזור אנחנו.

איה פרישקולניק :סעיף?
אייל פביאן:

.106

איה פרישקולניק :איזה סעיף?
אייל פביאן:

אני אמצא את הסעיף .רגע .סייעות ,יש פה סייעות למשל צמודות לילדי
חינוך מיוחד .ירד מ 660-ל.440-

מאיה כץ:

סעיף  103אגף .81

יהודה בן עזרא :כן ,בסדר ,כי זה מה שצריך.
מאיה כץ:

כן.

אייל פביאן:

כי מה ,כי צריך,

יהודה בן עזרא :זה מה שהיה צריך.
איה פרישקולניק :באותו ,באותה סיטואציה לא היינו צריכים .אנחנו לא ...
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יהודה בן עזרא :הלאה.
מאיה כץ:

כן ,אבל יהודה ,אם תסתכלו לאורך כל העמוד הזה ,אז אפשר לראות שכמעט
כל המשכורות הכוללות ,מסייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרונים ירד
ב 200-אלף שקל ,מסייעות צמודות בצהרוני בתי ספר ירד בכמעט  300אלף
שקל ,ממינהלת יול"א ,מינהלת יול"א עלתה ב 180-אלף שקל שנשמח לדעת
איך פה יש ירידה ופה יש עלייה .זאת אומרת הנושא של המשכורות הכוללות
של הסייעות ירד ירידה משמעותית בסך הכול ,שוב ,של כמעט חצי מיליון
שקל.

דנה אורן-ינאי :האם זה לפי ...
ירון עולמי:

זה מה שקרה בפועל.

יהודה בן עזרא :לפי מה שצריך .שאנחנו נותנים מתקציב עירייה ,בסייעות בצהרונים,
וסייעות רפואיות ,זה מה שצריך.
מאיה כץ:

אנחנו מסתכלים על התקציב עצמו,

יהודה בן עזרא :מאיה,
מאיה כץ:

אנחנו מסתכלים על התקציב הסופי .מה השתנה ,באמת אני שואלת רגע,
בילדים שצריכים סייעות צמודות בין סוף ,2018

יהודה בן עזרא :יש פחות ילדים.
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :יש פחות ילדים בצהרונים של החינוך המיוחד וילדי חינוך מיוחד וילדים
של סייעות רפואיות .בסייעות רפואיות יש יותר ,העלינו .בחינוך מיוחד ירד.
מאיה כץ:

סייעות רפואיות זה אותו הדבר כמו האומדן.

יהודה בן עזרא .660 :סייעות רפואיות .669
מאיה כץ:

כמו התקציב המקורי הסופי.

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

אנחנו שואלים .יהודה ,התשובה גם יכולה להיות שהפער צבר אצלך ברזרבה
ובמידת הצורך יתקבל לפי הצורך ונכון להיום אין צורך .אני שואלת ,הרי
אנחנו עדיין ב,2018-
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יהודה בן עזרא :אני מאמץ את ה,
מאיה כץ:

בעוד שלושה שבועות אנחנו ב.2019-

יהודה בן עזרא :אני מאמץ את התשובה שלך.
מאיה כץ:

אבל זה לא יכול להיות הירידה המשמעותית הזאת.

יהודה בן עזרא :בואי נאמץ את התשובה שלך .זה מה ש ..ואם יהיה צורך ,יש לנו ברזרבה.
לא יהיה מצב שילד של חינוך מיוחד שזקוק ,או חינוך מיוחד או סייעת
רפואית ,שלא יקבל אותו בצהרונים.
מאיה כץ:

או סייעת ...

יהודה בן עזרא :לא יהיה מצב.
רונן וסרמן:

ושוש עושה עבודה נהדרת ואורנה בירון.

משה פדלון:

כן.

רונן וסרמן:

מחלקה מדהימה.

משה פדלון:

עוד בבקשה.

אייל פביאן:

אני רק ,רק אגיד משהו .לא אשאל ,לפרוטוקול.

משה פדלון:

בבקשה.

אייל פביאן:

היות ולא כולם פה בוועדת כספים ,ואני לא רוצה לחזור על אותן שאלות
ששאלתי ,אז אני רק מציין שבישיבת ועדת כספים שאלתי על תקציב
המקלטים לנשים מוכות ,טיפול בפגיעות מיניות ,מועדון מופת לניצולי
שואה ,מקלטים לנשים מוכות וכולי והמענה שלכם היה דומה ,שמה שיחסר
לא יחסר ויינתן מה שצריך.

משה פדלון:

נכון.

אייל פביאן:

נכון?

משה פדלון:

נכון.

אייל פביאן:

בסדר.

יהודה בן עזרא :יש עוד שאלות?
מאיה כץ:

כן.

יונתן יעקובוביץ' :כן ,בטח.
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יהודה בן עזרא :יונתן ,אתה שאלה אחת ומאיה אחת.
יונתן יעקובוביץ' :ממש.
מאיה כץ:

אנחנו רק בעמוד .24

יונתן יעקובוביץ' :אני בעמוד .26
מאיה כץ:

אה.

משה פדלון:

בבקשה.

ירון עולמי:

לא היה לך משהו בעמוד ?6

מאיה כץ:

אנחנו אחרי.

יהודה בן עזרא :לא ,אבל רגע ,סליחה ,בואו,
יונתן יעקובוביץ' :ירון ,אתה רגיל ,...
ירון עולמי:

גם אותי היו עוצרים אחי.

יהודה בן עזרא :לך יש שאלות?
יונתן יעקובוביץ' :כן ,כן ,יש לה.
יהודה בן עזרא :תשאלו מסודר.
יונתן יעקובוביץ' :לא ,לא ,אנחנו הולכים לפי מהסדר של העמודים.
תמר לרמן:

איזה עמוד? הוא הקפיץ אותנו קדימה.

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :לא עשיתם טוב ,לא עשיתם טוב את החזרה הגנרלית.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

כן ,26 ,בבקשה.

יריב פישר:

ירון ,זה השאלה שלך .אתה רוצה לשאול אתה את השאלה?

ירון עולמי:

לא ,לא ,תשאל.

יריב פישר:

מה קרה פה? מה קרה מ 6.2-ל?5.2-

איה פרישקולניק :על מה אתה מדבר?
יריב פישר:

אגודות ספורט  ,8.2.5ספורט תחרותי.

משה פדלון:

מכבי הרצליה ירדה ליגה.

יריב פישר:

לא אמרתם שתחלקו?
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תמר לרמן:

איזה סעיף?

משה פדלון:

אנחנו ,יש תבחינים ואנחנו ...

ירון עולמי:

לא ,אבל אני רוצה ,משה רק שנייה ,בתור תשובה ,גם היועצת המשפטית
שאמרה את זה מקודם כשדיברנו על התבחינים כאן ,שהיא אמרה למאיה
משהו שהוא נכון .אנחנו נותנים תקציב .התבחינים קובעים איך יחלקו את
זה .זה שהתבחינים עכשיו ירדו כי מישהו ירד ליגה ,זה לא מעניין את
התקציב.

משה פדלון:

למה לא?

ירון עולמי:

אתה יכול להשאיר את התקציב ולחלק אותו פשוט אחרת בגלל שהשתנו
דברים.

יהודה בן עזרא :מה אתה אומר.
ירון עולמי:

...

יהודה בן עזרא :קבוצה שמשחקת בליגה השנייה ושתיים וחצי אנשים באים לראות אותה,
ירון עולמי:

לא ,אין בעיה.

(מדברים יחד)
ירון עולמי:

תחלק לכולם יותר.

יריב פישר:

אבל זאת לא השאלה.

ירון עולמי:

אז למה להוריד מלכתחילה את הסכום?

משה פדלון:

הם היו בליגה לאומית ,ירדו ליגה .אתה רוצה ...

(מדברים יחד)
משה פדלון:

באמת ,ירדו ליגה .אתה יורד ליגה ,פחות אוהדים.

יריב פישר:

זאת לא השאלה שלי.

משה פדלון:

בבקשה ,מה השאלה? ירון ,מה הבעיה?

ירון עולמי:

עוד פעם ,שנייה ,כולם צועקים.

דנה אורן-ינאי :אתה בכדורגל?
ירון עולמי:

דנה ,זה לא כדורגל ,כדוריד או ג'ודו או הרמת משקולות.

משה פדלון:

חברים.
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יש סכום איקס .הוא מתחלק לכולם לפי קריטריונים .ברגע שאנשים יורדים
בקריטריונים אז שיקבלו פחות כסף ,אבל את הכסף הכללי אפשר לחלק
בצורה אחרת .הלוואי ,הרי כל האגודות הקטנות מחכות סוף סוף לקבל
טיפה יותר פירורים .מתי הם יקבלו את זה? מתי שאחת מהקבוצות תרד דרג
ואז יחלקו את השאר בין כולם .אז מה אתם עושים? במקום סוף סוף לשקף
את זה ,אז בהזדמנות הראשונה שניתנה אז הורדנו את הסכום הכללי מ 6-ל-
 .5זה חבל .למה לא לחלק את ה ?6-זה פשוט לכולם.

יהודה בן עזרא :אבל אתה יודע שבתוך התקציב,
עו"ד ענת קרן בהרב :הייתה תוספת.
יהודה בן עזרא :היה סכום של  250אלף שקל לקבוצה שתשחק באירופה .. .קבוצה ,קבוצות
הכדורגל שמשחקת,
ירון עולמי:

מה אני יכול לעשות?

יהודה בן עזרא .. :יש לי את הכסף הזה?
ירון עולמי:

זה אתם עשיתם את זה.

יהודה בן עזרא :אז הורדנו.
ירון עולמי:

אין לי בעיה אבל הורדת מיליון.

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :חוץ מזה ,בנושא של הספורט ,בנושא ספורט ,קבוצות ,קבוצות הכדורגל
בפרט ,סגן ראש העיר החדש ,מחזיק תיק הספורט ,מוביל כמה מהלכים.
ירון עולמי:

אני לא מדבר רק על כדורגל.

יהודה בן עזרא :בשנה הבאה.
יריב פישר:

זאת לא השאלה שלי.

משה פדלון:

בבקשה יריב.

יריב פישר:

כן ,זה מכוו ן אליך והיום קיבלתי  ..לבני הרצליה ואני חושב שזה מאוד מאוד
חשוב הסעיף הבא .. .גם עם הירידה של המיליון שקל האלה שקרתה ,אותו
הדבר מה שדיברנו מקודם בעצם עם המועצה הדתית .תקציב זה תקציב.
בדיוק מה שאמרנו מקודם ורואים את זה כאן .כשרוצים אפשר להוריד את
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המיליון וגם אפשר להוריד במועצה הדתית וזה הדוגמה הכי אמיתית אבל זה
גם לא השאלה .אם מחשבים את הספורט התחרותי ,את הבוגרים ,את ה5.2-
ועוד את הכדורסל נשים שזה  1.6ועוד את הכדוריד בוגרים  2.4ועוד את
הכדורעף ,אנחנו מגיעים לסדר גודל של  10מיליון שקל .אבל מצד שני ,ואנחנו
מדב רים על כל שנה וגם שנה שעברה זה עלה עם אפולוניה ואמרתם שתבחנו
את זה ,לעומת זה בני הרצליה מקבלים  .3.8הגיע הזמן גם באופוזיציה ,גם
בקואליציה להעלות את התקציב הזה משמעותית .זה עוד הפעם הקנס הזה
שנותנים להורים שדיברנו מקודם ,אמרת הקנס הזה בסדר כי ועד ההורים
הסכים ,אנחנו לא מסכימים כי זה קנס מאוד מאוד גבוה חודשי .גם כאן זה
קנס שהוא לא נגמר .אני משלם המון כסף לחוגים האלה והגיע הזמן שזה
כבר יעלה .עכשיו ,יש עוד את אפולוניה שם את המינוס הגדול .הגיע הזמן
שהתקציב הזה יעלה ויעלה משמעותית .זה לא הגיוני ש ,משה סליחה ,זה לא
הגיוני שזה  40אחוז לאותם חבורה של מקצועניים שמקבלים את זה פה
בעיר.
משה פדלון:

יריב ,יריב,

יריב פישר:

אין שום סיבה.

ירון עולמי:

תשווה את זה לתנועות הנוער.

יריב פישר:

לא תנועות הנוער.

ירון עולמי:

שתנועות הנוער יקבלו יותר ובני הרצליה פחות.

(מדברים יחד)
יריב פישר:

תוריד את זה מהבוגרים ושים את זה לילדים.

ירון עולמי:

לא ,בבני הרצליה אין תחרותי.

יריב פישר:

בטח שיש תחרותי בבני הרצליה.

ירון עולמי:

לבוגרים וזה .הוא מדבר על הקצבה לתנועת נוער.

יריב פישר:

זה  4מיליון מתוך .10

יונתן יעקובוביץ' :איזה תנועת נוער תגיד לי ,אני מדבר על בני הרצליה.
ירון עולמי:

נו ,ומה עושים בני הרצליה אתה חושב?
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יונתן יעקובוביץ' :מה אתה חושב שאין תחרותי בבני הרצליה?
ירון עולמי:

לא ,אני מדבר על ,הוא השווה את זה לספורט תחרותי בוגרים.

יונתן יעקובוביץ' :אה ,הבנתי.
ירון עולמי:

איך אפשר לעשות את ההשוואה הזאת?

יונתן יעקובוביץ' :הפוך.
ירון עולמי:

ו ..יש גם חוגים ותנועת נוער.

(מדברים יחד)
יריב פישר:

כמה ילדים יש בבני הרצליה ,כמה אלפים? אם אתה נותן  40אחוז,

יונתן יעקובוביץ' :יהודה ,יהודה ,הפעילות של בני הרצליה גרעונית?
יהודה בן עזרא :כשהיה לה גירעון ,השלמנו לה.
יריב פישר:

לא השלמנו.

יונתן יעקובוביץ' :השנה גם אתה הולך להשלים לה?
יריב פישר:

לא השלמנו .בשנים האחרונות לא השלמנו.

יהודה בן עזרא :אתה יודע,
יריב פישר:

אני פה כבר כמה שנים.

יהודה בן עזרא .. :כמעט  600אלף שקל בסוף ,כמה נתנו?
יונתן יעקובוביץ' :כן ,אבל הבעיה זה שזה כל שנה מחדש.
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :יהודה ,יהודה ,כל פעם מחדש משה ,כל שנה מחדש התקציב של בני
הרצליה הוא גירעוני .יוצא שבסופו של ,בסוף השנה כדי מה שנקרא לא יהיה
לך עמותה אצלך שתהייה עם גירעון ,כל סוף שנה אתה מסתכל על התקציב
של בני הרצליה ואתה אומר  ,...למה לא לתקצב את זה מראש?
משה פדלון:

חברים ,בואו נסכם.

יונתן יעקובוביץ' :למה לא לתת לאנשים לעבוד?
משה פדלון:

יש יושב ראש חדש ,הוא ייכנס לדירקטוריון ,שיבוא עם המלצות שיש פערים
ואנחנו נקיים פה דיון ונשלים את הדלתא.

יריב פישר:

זה היה צריך לעשות בשבועיים האחרונים ,לא עכשיו .כולם פה יאשרו מיליון
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שקל.
עופרה בל:

אבל לא היה מצב שאם היינו בגירעון ,גם באפולוניה,

יונתן יעקובוביץ' :אני לא מדבר על גירעון .אנחנו משלמים את זה כל חודש.
עופרה בל:

 ..של בני הרצליה.

יונתן יעקובוביץ' :אבל למה לא לתקצב את זה מראש? עופרה ,אנחנו כבר שלוש שנים
אומרים את זה ,במקום לתת גירעון ,לכסות גירעון בסוף שנה ,תתקצבי את
זה מראש שאנשים יידעו מה הם יכולים לעבוד .במקום שבן אדם עובד
בצורה גירעונית ,הוא צריך לבקש אחרי זה כסף.
עופרה בל:

לא עובדים בצורה גירעונית.

יונתן יעקובוביץ' :אם את צריכה להשלים כסף בסוף שנה ,זה גירעוני.
עופרה בל:

במהלך ,במהלך  ..קורים דברים.

יונתן יעקובוביץ' :אה ,או קיי.
עופרה בל:

קורים דברים,

יונתן יעקובוביץ' :כן.
עופרה בל:

בדיוק כמו שבכל מקום אחר.

יונתן יעקובוביץ' :מתוך תקציב של מיליון 400 ,אלף זה מקרי?
עופרה בל:

למה  1.400מיליון? זה התקציב?

יונתן יעקובוביץ' :אני מדבר כרגע רק על ה ,זה סתם דוגמה.
עופרה בל:

אה.

יונתן יעקובוביץ' :כן ,אבל יש עוד כמה דברים שהם גירעוניים ככה .מה לעשות ,הפעילות
היא גירעונית .הם לא מסיימים את זה.
עופרה בל:

 ..גירעוני מצד אחד ,יש ענפים אחרים שמכסים את הגירעון.

יונתן יעקובוביץ' :לא נכון ,בגלל זה העירייה צריכה להכניס את היד לכיס.
עופרה בל:

לא ,היא הכניסה את היד לכיס בגלל שהתחלנו להפעיל את הבריכה
באפולוניה .זה לא קשור ל..

יונתן יעקובוביץ' :אבל גם לגבי השייט וגם לגבי פעילויות אחרות.
עופרה בל:

אבל,
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יונתן יעקובוביץ' :למה לא לתקצב את זה מראש?
עופרה בל:

רגע ,לא ,ראש העיר וגם המנכ"ל ,זה צבוע .הכסף צבוע.

יונתן יעקובוביץ' :מה זה צבוע?
עופרה בל:

ב ..יש גירעון,

יונתן יעקובוביץ' :לא ,לא ,זה לא עובד ככה.
(מדברים יחד)
עופרה בל:

אני לא טועה.

יונתן יעקובוביץ' :בטח שכן.
עופרה בל:

אני טועה או לא?

משה פדלון:

יריב,

יונתן יעקובוביץ' :יש לך עכשיו כסף צבוע בבני הרצליה בסוף שנה?
עופרה בל:

כן .לבריכה.

יונתן יעקובוביץ' :איפה?
משה פדלון:

לבריכה  .542דרך אגב ,היום להרוויח,

(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :יש לי בעיה .הוויכוח מתנהל בצורה שפה מדברים בצורה עובדתית ופה
מדברים בצורה לא עובדתית .יש גירעון,
עופרה בל:

אבל הנה ,צבוע.

יונתן יעקובוביץ' :יש גירעון לבני הרצליה כל שנה .אתם מכסים אותו באמצעות העירייה.
משה פדלון:

מכסים אותו.

יונתן יעקובוביץ' :למה לא לתקצב את זה מראש?
יהודה בן עזרא :כי אז יהיה עוד הפעם גירעון.
יונתן יעקובוביץ' :אה ,או קיי .אז זה כאילו בסדר?
יהודה בן עזרא :לא,
יונתן יעקובוביץ' :אה ,או קיי.
יהודה בן עזרא :עובדים מצוין .ככה עובדים במערכות האלה.
יונתן יעקובוביץ' :אה ,באמת .ואתה חושב שזה עוזר למערכת עכשיו? לבן אדם שמנהל
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עכשיו  50מאמנים שצריכים לתת שירות לילדים ,זה בסדר בשבילו לעבוד
ככה בצורה גירעונית?
משה פדלון:

אני רוצה להזכיר לכם,

יונתן יעקובוביץ'... :
יהודה בן עזרא :צריך לדייק ,בחיסכון וביעילות .יש לך הרבה כסף,
(מדברים יחד)
משה פדלון:

יונתן ,אני רוצה להזכיר לכם לפני  5שנים בשולחן הזה,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

ואני ביקשתי שהמקום יהיה עסק  ..וראיה ,עכשיו אנחנו  542 ...אלף שקל.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

יריב ,יריב,

יונתן יעקובוביץ' :בסופו של דבר ,רגע ,רק שלא יהיה לכם טעות.
משה פדלון:

אנחנו נקיים דיון מקצועי ,יסודי ,מעמיק ,אני מוכן שאתה תשתתף ,יחד עם
עופר ,יחד עם המנכ"ל ,נשב על המדוכה .בוא ,אין לי בעיה .אנחנו מוכנים
לשמוע .אנחנו כן רוצים מאמנים טובים ,כן רוצים להשקיע באותם ילדים.
מדובר למעלה מ 8-אלפים ילדים.

יריב פישר:

אני מדבר  ...כבר חודש.

משה פדלון:

יריב ,אני מציע שנתכנס ,נדבר,

יונתן יעקובוביץ' :מדברים כבר  4שנים ,אני רק מכין אותך 4 ,שנים אנחנו מדברים על
לקחת את הספורט הימי בעיר ולהפוך אותו לספורט הדגל של העיר .שום
דבר לא קרה בעניין הזה .זה עדיין אחת המחלקות הכי גירעוניות שיש בבני
הרצליה.
משה פדלון:

היא גירעונית כיוון ש 80-אחוזים זה לא ילדי הרצליה ,אז עזוב את זה .גם
את העובדות האלה צריך להגיד.

יונתן יעקובוביץ' :טוב.
משה פדלון:

בוא נגיד את זה כעובדה לאנשים .אז אם אנחנו רוצים להשקיע ,בוא נשקיע
בילדי הרצליה.
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(מדברים יחד)
משה פדלון:

נשב צוות מצומצם ואם צריך  ,...אין בעיה ,אני מקבל את זה.

עופר לוי:

לא ,לא ,גם בדברים אחרים.

משה פדלון:

עופר ,הערה נכונה.

יהודה בן עזרא :חברים ,השאלה הבאה.
(מדברים יחד)
רונן וסרמן:

סעיף  877של פרק  .1.3.6בתי ספר קהילתיים ,יסודיים ועל יסודיים .למה יש
ירידה של  20אחוז בתקצוב של בתי ספר קהילתיים?

עופר לוי:

איזה עמוד?

רונן וסרמן:

עמוד  ,24פרק  8.1.3.6.0.0סעיף  .8.7.7למה יש ירידה של  20אחוז? מ1150-
ל.121-

יהודה בן עזרא :אנחנו מחזקים עכשיו ומוסיפים ,תראו בסעיפים של תנו"ס ,מחזקים את
הקהילות וצמצמנו את התקציב של בתי ספר קהילתיים ,גם שם הצטמצמו
הפעילות והגדלנו במקום אחר .נתנו רכזי קהילות בכל העיר.
רונן וסרמן:

אז שאלה דומה באותו עמוד ,פרק  ,8.1.5.2.0סעיף  ,8.7.3מועדוני ספורט בית
ספריים היובל והראשונים .למה יש ירדה של  32אחוז בתקציב?

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

זה מה?

רונן וסרמן:

 ...הכנסות של סל הספורט? מה זה אומר?

מאיה כץ:

ההכנסות ירדו?

רו"ח רוני חדד :כן.
מאיה כץ:

זה שקל מול שקל?

רו"ח הילה רוזן :לא.
מאיה כץ:

מה לא?

רו"ח הילה רוזן... :
מאיה כץ:

וזה הסיבה שגם הייתה עלייה במועדוני הספורט הבית ספריים בסמדר ,בן
גוריון ,הנגיד ,זאב?
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רו"ח הילה רוזן... :
מאיה כץ:

אז פה הם נתנו יותר ופה הם נתנו פחות?

רו"ח הילה רוזן :כן.
מאיה כץ:

למה?

רו"ח הילה רוזן... :
מאיה כץ:

 ..לפי תוכנית?

רו"ח הילה רוזן... :
מאיה כץ:

למה הם הפרידו בין בית ספר לבית ספר?

רו"ח הילה רוזן... :
מאיה כץ:

והאם זה לא פוגע בפעילות הקיימת?

יהודה בן עזרא :לא פוגע בפעילות הקיימת.
מאיה כץ:

כי זה ירידה די משמעותית.

יהודה בן עזרא :למה ירידה משמעותית?
מאיה כץ:

עלייה וירידה.

רונן וסרמן:

עמוד ,26

תמר לרמן:

איזה עמוד?

משה פדלון:

כן26 ,

רונן וסרמן:

עמוד ,26

משה פדלון:

כן.

רונן וסרמן:

 8.2.6.4סעיף  8.7.8הקצבה לתאגיד מינהלת שכר ופעולות .למה יש ירידה של
 25אחוז?

יהודה בן עזרא :עוד פעם ,סליחה?
יריב פישר:

מה זה המינהלת הזאת?

רונן וסרמן:

הקצבה לתאגיד מינהלת שכר ופעולות בסעיף .8.7.8

דובר:

מה זה מינהלת שכר ופעולות?

רו"ח הילה רוזן :פה קשה לראות את זה אבל בספר התקציב עצמו אפשר לראות שעשינו ...
במסגרת תקציב של  ,2018עשינו הזזה  ...כי עשינו הזזה  ..לפעילות של ה,...
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מה זה המינהלת הזאת הילה?

רו"ח הילה רוזן :תאגיד התרבות.
דובר:

הבנתי.

יריב פישר:

בתך תאגיד התרבות יש מינהלת שכר?

עו"ד ענת קרן בהרב :לא מינהלת שכר.
משה פדלון:

מינהלת.

יהודה בן עזרא :הגדירו את זה שכר ופעולות .יש מינהלת ,יש מנכ"ל ,יש מנהלת חשבונות,
יש רואה חשבון ,יש יועץ משפטי ,קפה ,תה ,הוצאות ,...
רונן וסרמן:

באותו עמוד ,אז באותו עמוד ,סעיף שלישי מהסוף ,הקצבה לבני הרצליה
עבור מרכזי מצוינות .למה יש ירידה של  25אחוז?

רו"ח הילה רוזן :זה מייצג ארבעה מרכזים ויש רק שלושה שם.
מאיה כץ:

מה?

רונן וסרמן:

התבטל מרכז כאילו?

מאיה כץ:

התבטל מרכז מצוינות?

רו"ח הילה רוזן... :
מאיה כץ:

זה גם בסל הספורט?

רו"ח הילה רוזן :כן ,זה  40אלף  ..ועכשיו זה  40אלף כפול שלוש.
רונן וסרמן:

למה כאילו ירד במרכז אחד?

רו"ח הילה רוזן... :
רונן וסרמן:

אפשר רק לקבל את התשובה הזאת בהמשך ,למה ירד מרכז מצוינות?

יהודה בן עזרא :אנחנו נדאג שתקבל תשובה.
(מדברים יחד)
מאיה כץ:

לפני  ..למעלה בסעיף  870בתאגיד התרבות  ..על הבמה ,זה עבר לסעיף
תקציבי וזה בוטל גם התקציב?

רו"ח הילה רוזן :שלוש מלמעלה את רואה גידול של ?132
מאיה כץ:

כן ,כן.

רו"ח הילה רוזן... :
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ו?8.7.6-

רו"ח הילה רוזן :כן.
יהודה בן עזרא :כן ,נכון.
מאיה כץ:

או קיי.

יהודה בן עזרא :יעלה על הדעת שנבטל את על הבמה?
ירון עולמי:

חס ושלום.

מאיה כץ:

אבל פה  ...כדי שתהייה תשובה כזאת ,שלא יעלה על הדעת.

יונתן יעקובוביץ' :לא יעלה על הדעת.
יהודה בן עזרא :לפעמים אני עקבי .לפעמים אני משנה את דעתי.
רונן וסרמן:

עמוד  ,27סעיף  50מלמעלה ,השתתפות במעונות עירייה שירותים לילדים
ולנוער .עמוד  27השורה החמישית ,השתתפות במעונות עירייה .מצאתם?

יהודה בן עזרא :הילה?
רו"ח הילה רוזן :כן.
יהודה בן עזרא :בבקשה.
רונן וסרמן:

יש ירידה של  15אחוז בתקציב .למה?

רו"ח הילה רוזן :השתתפות מעונות עירייה זה בדרך כלל ...
(נתק בהקלטה)
מאיה כץ:

אבל נכון להיום אתם צריכים את הכסף?

רו"ח הילה רוזן :הכסף הזה,
מאיה כץ:

מספק אתכם?

רו"ח הילה רוזן :כן.
(מדברים יחד)
רו"ח הילה רוזן :תסתכלו בפרק עצמו ,אתם תראו שמול האומדן יש ביטול.
רו"ח רוני חדד :בעמוד  135אבל זה רק ריכוז של התמיכות.
רו"ח הילה רוזן 2016 .. :זה אומר שיש גידול מול ...
רונן וסרמן:

או קיי ,באותו עמוד בסוף למטה ,ארבעת הסעיפים האחרונים,820 ,810 .
.821
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יהודה בן עזרא :סליחה רגע,
רונן וסרמן:

המועצה הדתית ,תמיכות לכוללים ,תמיכות לכוללים .סך הכול יש פה כמעט
 6מיליון שקל,

יהודה בן עזרא :למה אמרת ,למה אמרת פעמיים תמיכות בכוללים?
יונתן יעקובוביץ' :זה מה שכתוב יהודה.
יהודה בן עזרא :יש פעם אחת.
רונן וסרמן:

בצד ימין מופיע.

משה פדלון:

או קיי.

רונן וסרמן:

יש פה כמעט  6מיליון שקל מהתקציב הרגיל שהולכים למוסדות דת .איך
אפשר לדעת לאן הכסף הולך?

רו"ח רוני חדד 4.6 :זה על פי חוק.
רונן וסרמן:

לא.

רו"ח רוני חדד :המועצה הדתית.
משה פדלון:

דיברנו על זה .דיברנו על זה שעה קודם.

דובר:

חלה התיישנות על תחילת הישיבה.

יהודה בן עזרא 4.6 :מיליון,
(מדברים יחד)
משה פדלון:

יש תבחינים ,יש ועדת תמיכות ,זה עובד כבר  30שנה .לא המצאנו את הגלגל
עכשיו.

יהודה בן עזרא :למה אתה לא שואל למה צמצמנו פה?
רונן וסרמן:

איך איכות הסביבה? אני לא יודע כמה באמת מומש.

יהודה בן עזרא :לא ,אתה יכול להגיד שאתה מתנגד .אתה יכול להגיד שאתה מתנגד
לצמצום הזה.
משה פדלון:

כן.

רונן וסרמן:

יריב.

משה פדלון:

בבקשה יריב.

דובר:

אני ב.31-
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רו"ח רוני חדד :רגע ,יש גם תב"רים.
רונן וסרמן:

מה זה אומר בעמוד  ,29מה זה תקן עירוני ומה זה תקן ייעודי ,שאלת תם,
אני לא יודע.

רו"ח רוני חדד :איפה?
רונן וסרמן:

בעמוד  ,29תקן עירוני מול תקן ייעודי .מה זה אומר?

רו"ח רוני חדד :ייעודי זה תקן שממומן על ידי משרד ממשלתי ,או רובו כולו או חלקו ,אבל
בהגדרה.
(מדברים יחד)
רו"ח רוני חדד :זה תקציבי ,כן.
רונן וסרמן:

בעמוד  ,30מה זה התרת הדבקת מודעות?

משה ועקנין :מה זה השאלות האלה יהודה?
(מדברים יחד)
משה פדלון:

ועקנין ,ועקנין ,אני מנהל את הדיון .תן להם לשאול ,יש זמן .אם צריך ,נכנס
עוד ישיבה.

מאיה כץ:

אתה יכול לקום וללכת .לקואליציה יש רוב .תקום ותלך אם אתה ממהר.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

ועקנין ,אני קורא אותך לסדר.

יונתן יעקובוביץ' :שואלים שאלות .זה מה שאתה לא עשית בתוך הקואליציה ,על מה אתה
מדבר.
רונן וסרמן:

יונתן נתקדם אבל לא ככה.

יונתן יעקובוביץ' :אין לי כוח לשטויות.
רונן וסרמן:

יונתן,

משה פדלון:

ועקנין ,זה בסדר.

רונן וסרמן:

לא ,בוא נכבד אחד את השני.
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יונתן יעקובוביץ' :אני מכבד מאוד.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

בואו תמשיכו חברים .תמשיכו .יש לנו זמן.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

הכול בסדר ,תמשיכו .האמינו לי ,ב 1-בינואר העירייה תתפקד במלוא המרץ.
אין שום בעיה .תמשיכו .יש לנו זמן .תמשיכו .זה בסדר גמור.

יונתן יעקובוביץ' :אתה  ..למועצה הזאת.
משה פדלון:

בבקשה .בוא תמשיך.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

שום דבר בעבודת העירייה לא ישתבש .האמינו לי .הכול בסדר .תמשיכו.

רונן וסרמן:

מה זה אגרת הדבקת מודעות? האם המודעות בתשלום  ..העירייה רק 20
אלף שקל בשנה?

יהודה בן עזרא :היום כבר לא מדביקים .היום הנושא של מודעות ,לוחות המודעות,
תמר לרמן:

היום זה באפליקציה רונן.

יהודה בן עזרא :היום הכול הולך לפייסבוק.
רונן וסרמן:

אז כל המודעות שאני רואה שם ,הן לא משולמות? כי אני רואה שזה מתחלף.

יהודה בן עזרא :כל מה שיש לוגו עירייה לא משולם .יש שם פעולות תרבות עירוניות,
פעולות של חינוך ובזמנו גם פטרנו עוד גופים שזה עלה במועצה ,נדמה לי
יריבה העלה ,אז קיבלנו החלטה ש ...משלמים.
רונן וסרמן:

כל הסיפור הזה זה  20אלף שקל.

משה פדלון:

כן .הלאה .אנחנו עדיין ב?27-

רונן וסרמן:

לא ,אני כבר ב.32-

משה פדלון:

יופי.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

בבקשה .כן ,בבקשה.

יונתן יעקובוביץ' :טוב ,עמוד ,31
רונן וסרמן:

רגע ,אני ב.32-
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יונתן יעקובוביץ' :עמוד  ,31סעיף  2.2.1למעלה ,שלישי מלמעלה ,החזר בגין דמ"ש ופינוי
פסולת קרטון ובמקביל בהוצאות בסעיף בלה-בלה-בלה .למה זה ירד? יש לנו
תחזית לכך שתהייה פחות פסולת בעיר?
משה פדלון:

התקציב של תמיר ירד.

מאיה כץ:

ירד ב.125-

משה פדלון:

התקבולים מתמיר ירדו מ 550-ל.500-

יונתן יעקובוביץ' :יש פחות פסולת בעיר?
רוני גאון:

לא.

יונתן יעקובוביץ' :אז מה?
רוני גאון:

 ..ירידה בין נושא של התשלום עבור פינוי אשפה ופינוי כתומים ולפיכך
התקבולים של תמיר ירדו.

יונתן יעקובוביץ' :בגלל זה ההחזר יורד.
רו"ח רוני חדד... :
יונתן יעקובוביץ' :הבנתי.
משה פדלון:

כן.

יונתן יעקובוביץ' :תודה על התשובה .הדבר השני זה ממש ,יש פה סעיף  ,21סך הכול
תברואה .ממש מעליו יש מחלקת החקלאות לעיקור וסירוס חתולי רחוב.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :שר החקלאות.
יונתן יעקובוביץ' :כן ,אני רואה שזה ירד מ 100-ל.0-
מאיה כץ:

אנחנו לא מקבלים תקציב השנה?

משה פדלון:

הפסיקו לתקצב.

יונתן יעקובוביץ' :הפסיקו לתקצב את זה לגמרי?
תמר לרמן:

אבל גם זה,

יונתן יעקובוביץ' :שר החקלאות שרצה לעשות טרנספר לכל החתולים ,הפסיק לתקצב את
זה?
עופרה בל:

כן ,כי הוא העביר את זה ל,

תמר לרמן:

נגמר לו הכסף.
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גם אנחנו הורדנו תקציב עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים מ,

יונתן יעקובוביץ' 230 :ל.150-
עופרה בל:

לא ,מ 250-ל.150-

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

כן ,אבל הבעיה לא מפסיקה .בסדר? זה לא שחתולי הרחוב מפסיקים
להתרבות כי שר החקלאות החליט שזה לא מספיק חשוב .ואז מה שאנחנו
עושים ,אם אנחנו לא נתקצב את זה לפחות במינימום שזה  ,250באמת בסך
הכול  100אלף שקל,

יונתן יעקובוביץ' :רגע ,בואי ,שנייה ,שנייה ,אני רוצה שנייה .חברים ,ה 250-אלף  ₪התקצוב
של הווטרינר העירוני בעניין של עיקור חתולים ,לא הספיק למחצית ממה
שצריך בשנה שעברה .עכשיו אנחנו מורידים את זה בעוד  100אלף שקל.
עכשיו ,קח בחשבון למשל שאת כל העיקורים במרינה בהרצליה העירייה לא
עושה .גם בחופי הים של אכדיה ,העירייה לא עושה .מי שעושה את זה זאת
החברה לפיתוח תיירות כי הווטרינר לא מצליח להגיע לשם.
תמר לרמן:

רגע ,אבל אני רוצה ,שנייה רגע ,אבל באותה הנשימה,

דובר:

יש דגים ועכברים.

תמר לרמן:

יש דגים ועכברים .באותה נשימה אני רואה שהחזקת רכב מינהלי לווטרינר
העירוני ,כמה רכבים יש היום?

יהודה בן עזרא :רגע ,תני לו לענות על השאלה.
עופר לוי:

אני אענה לך לגבי העיקור.

תמר לרמן:

שנייה ,אני רוצה,

(מדברים יחד)
עופר לוי:

מאיה ,מאיה ,מאיה?

מאיה כץ:

כן.

עופר לוי:

לגבי העיקור .אז אנחנו  ..דיון מקצועי על הנושא הזה .דרור בן עמי מהתנועה
ה ירוקה ביקש לזמן  ...בדיון מקצועי לראות איך אנחנו משלימים את הסכום
הזה.
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אין מה להשלים .יש לנו פה פיתרון ולא צריך לקיים על זה דיון מקצועי.

יהודה בן עזרא :מאיה ,סליחה,
משה פדלון:

את יודעת ש ...שינוי תקציבי.

יהודה בן עזרא :ואז התשובה שלי הייתה בואו נעשה דיון מקצועי ונראה מה צריך .אם צריך
נוסיף.
יונתן יעקובוביץ' :יש לי שאלה .בשביל מה צריך לעשות דיון מקצועי לזה ש 250-אלף שקל
לא הספיקו בשנת  2019וצריך להעלות את זה.
יהודה בן עזרא :מי אמר?
יונתן יעקובוביץ' :שנייה.
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :סליחה ,סליחה ,הווטרינר העירוני יש לו מספיק כוח אדם לבצע את כל
העיקורים והסירוסים של החתולים?
עופר לוי:

אתה מדבר על כוח אדם או שאתה מדבר על תקציב?

יונתן יעקובוביץ' :יש לו מספיק?
עופר לוי:

אתה מדבר על תקציב זה דבר אחד .אם אתה מדבר על כוח אדם ,זה דבר
אחר .יש גם וגם.

יונתן יעקובוביץ' :הבנתי.
תמר לרמן:

גם וגם,

עופר לוי:

ה 100-אלף שקל ,אם אנחנו עכשיו נקבל ,יהיה עוד פעם קול קורא ,ה,100-
ה 150-זה היה קבוע התקציב .ה 100-אלף שקל זה תקציב שקיבלנו קול
קורא .אם אנחנו נקבל השנה קול קורא ,זה יעלה.

יונתן יעקובוביץ' :ואם לא ,אז ניתן לכל החתולים ל...
משה פדלון:

יונתן ,נקיים דיון.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

יונתן ,חברים ,חברים ,יונתן ,אם לא יהיה קול קורא והחבר'ה האלה יגיעו
למסקנה שצריך להוסיף ,נוסיף במהלך השנה .תרשמו את זה בפרוטוקול.
אני מבטיח לך להוסיף.

"חבר" – הקלטה ותמלול

12645

95

ד.נ.

יונתן יעקובוביץ' :אז כל מה שאני רק מבקש זה שאם התוספת תהייה ,היא תהייה לסכום
שהוא יותר מ 250-אלף שקל ,ואגב ,במקום כל ,עופר ,במקום כל הדיונים
המקצועיים ,אני לא מזלזל בזה ,אבל במקום כל הדיונים המקצועיים
והבזבוז זמן הזה ,היה אפשר פשוט לשאול את הווטרינר העירוני כמה כסף
ה וא צריך .כי אני דיברתי עם הווטרינר העירוני כמה פעמים בשנה שעברה
והוא צריך כסף או כוח אדם ,תקרא לזה איך שאתה רוצה עופר ,סליחה250 ,
אלף שקל לא הספיקו .מה שהייתם צריכים לעשות ועם כל הכבוד ,זה לתת
לזה תקצוב של עד  500אלף שקל ובהתאם לביצועים .בהתאם לביצועים .בוא
הווטרינר העירוני יעשה  1,000עיקורים – יקבל כסף .לא יעשה את העיקורים
– לא יקבל כסף.
יהודה בן עזרא :יש לי ,עם כל הכבוד,
יונתן יעקובוביץ' :במקום דיון מקצועי .עכשיו תתחיל לספור כמה חתולים יש?
יהודה בן עזרא :יונתן,
יונתן יעקובוביץ' :גם פה אני לא יכול לספור כמה חתולים יש ברחוב הפרסה .לא יכול .כל
יום יש לך חתול חדש .מה לעשות.
יהודה בן עזרא :יש לי את כל הכבוד לווטרינר העירוני,
יונתן יעקובוביץ' :גם אני.
יהודה בן עזרא :אבל אם לפי ,אם לפי שיטתך התקציבים היו צריכים להיקבע לפי אנשי
המקצוע של העיר,
יונתן יעקובוביץ' :לא ,לפי הדרישות .חס וחלילה .אל תסלף את מה שאני אומר.
יהודה בן עזרא :לפי דרישות.
יונתן יעקובוביץ' :יש לך מספר חתולים בעיר שאתה צריך לעקר .אתה לא מצליח להגיע
אליהם .אתה צריך לשים כסף בשביל להגיע אליהם .זה מה שאני אומר לך.
אני אומר לך ,אני אומר לך לפחות שכונה מדגמית.
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :אתה רוצה להתערב?
משה פדלון:

יהודה ,יהודה,

"חבר" – הקלטה ותמלול

12645

תמר לרמן:

96

ד.נ.

צריך לעבוד לפי ביצוע בפועל.

יונתן יעקובוביץ' :מה הבעיה לעבוד לפי ביצוע? למה אתה צריך לבדוק את זה?
תמר לרמן:

אל תבדוק כלום.

יונתן יעקובוביץ' :קח את הווטרינר ,על פי ה ,בוא ,אני נותן לך דוגמה .יש לך לא מעט פניות
למוקד  ,106אז תבדוק את זה ,פשוט .מה אתה צריך לבדוק כמה חתולים יש
לך?
יהודה בן עזרא :זה לא נכון.
יונתן יעקובוביץ' :רוני ,בשכונה הזאת שאני גר ,רוני,
רו"ח רוני חדד :יונתן ידידי ,זה לא,
יונתן יעקובוביץ' :רוני ,אבל בוא ,חבל על הוויכוח .בשכונה איפה שאני גר ,אנחנו הלכנו
כמה תושבים ביחד ,לקחנו  20חתולים ,שמנו אותם במרינה כי אנחנו יודעים
שבמרינה מסרסים אותם ,נו באמת.
משה פדלון:

טוב ,אה,

דוברת:

רגע ,אני חייבת ,אני לא קיבלתי תשובה.

יונתן יעקובוביץ' :עזוב ,רוני ,אני אומר לך,
יהודה בן עזרא :יונתן,
יונתן יעקובוביץ' :אין מענה לצרכים.
יהודה בן עזרא :יונתן ... .הגיע אלינו לדיון ,לא מצא חן,
יונתן יעקובוביץ' :אני רק עוזר לו טיפ טיפה במה שאתה אומר כי אתה בא ואתה אומר לו
תכנס ועדה מקצועית ,הוא יקבל ממך תשובה בעוד חצי שנה במקום שתקבל
את זה בתוך התקציב ,על פי ,תקבל את זה היום.
יהודה בן עזרא ... :רבע מיליון שקל ,מה רע?
תמר לרמן:

רגע .אבל אנחנו בסופו של דבר אין קול קורא ,מתקצבים בפחות ובעניין
הרכב המנהלי היה  19עולה ל.70-

דוברת:

כי זה לשנה מלאה.

דובר:

אפשר לקבל רכב רק לקראת סוף .2018

יהודה בן עזרא :תמר ,את רוצה עצה חיובית?
(מדברים יחד)
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יהודה בן עזרא :אם יש לך שאלות תשאלי אותן ...
תמר לרמן:

אני רוצה להבין.

יהודה בן עזרא :לא ,כי את שואלת בציניות.
תמר לרמן:

למה בציניות?

יהודה בן עזרא :את פוגעת בעצמך .כי קיבלת תשובה .קיבלת תשובה.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

כן ,בבקשה .עוד.

יהודה בן עזרא :זהו ,הם סיימו
מאיה כץ:

עמוד  32שאלה .סעיף  670אגף .2

יהודה בן עזרא :רגע ,מאיה ,שנייה אחת,32 .
דובר:

מה אני מקבל?

יהודה בן עזרא :אבל אמרתם שאתם הולכים לפי סדר ,עוד פעם אתם ,ב 70-היינו,
תמר לרמן:

קפצנו כי זה היה קשור למשרד החקלאות.

יהודה בן עזרא ,32 :כן.
מאיה כץ:

 670אגף  . 2סליחה שאני שואלת את זה ,אני לא מבינה .הכנסות מזיכיונות
להפעלת עסקים  ...אפס?

דובר:

לעירייה ,כן .כי גלידות,

דובר:

לא ,זה החברה הכלכלית אולי.

יהודה בן עזרא :מה השאלה?
מאיה כץ:

האם ההכנסות מזיכיונות להפעלת עסקים בחוף הים ,כל השורה זה אפס.

יהודה בן עזרא :ענה לך מספר  2שלך
יונתן יעקובוביץ' :אני יכול לשאול אותך עכשיו עוד דברים?
יהודה בן עזרא :מספר  2שלך ענה לך.
יונתן יעקובוביץ' :מה עם הרוכלות בחוף?
יהודה בן עזרא :רגע ,אחד אחד .מספר  2ענה לך.
מאיה כץ:

שמה?

יהודה בן עזרא :זיכיונות בחברה לתיירות.
יונתן יעקובוביץ' :לא נכון.
מאיה כץ:

לא נכון ... .עירייה.
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יונתן יעקובוביץ' :לא נכון .לא נכון .אתה רוצה שאני אסביר? אז הנה נתת כבר את הזה.
הזיכיון של גלידות אריה ,הזיכיון של גלידות אריה שאתם התעקשתם לא
להעביר לחברה לפיתוח תיירות ושהמכרז ייצא מתוך העירייה ,המכרז הזה
עדיין נמצא בתוך העירייה .לא רק שהתעכבתם בדבר הזה ,דחיתם אותנו
בעניין של השיפוץ לפחות שנתיים ובגלל זה שנתיים לא היה לך שם הכנסה.
הקמת שם את הדבר הכי חשוב שיש בעולם ,אני מסכים איתך ,זה העמדה
של מד"א אבל בסופו של דבר הנכס הזה ,שהוא נכס שאפשר להכניס ממנו
לפחות  700אלף שקל בשנה ,יש חוות דעת שמאית ,זה של העירייה .מעבר
לזה יש רוכלויות בחוף .בכל אחד מהחופים בהרצליה יש רוכלים .הם לא
אמורים לשלם כסף מרוכלות? עזוב אותך שזה אלף ,אלפיים שקל .אבל איפה
זה?
מאיה כץ:

זה פשוט נראה תמוה שהסעיף פה הוא אפס.

יונתן יעקובוביץ' :אם אני הולך היום לחוף הדרומי ויש לי שם דוכן של נקניקיות וזה על
החוף ,מה ,הוא לא צריך לשלם כסף על הדבר הזה?
יהודה בן עזרא :צריך לבדוק את זה.
יונתן יעקובוביץ' :לבדוק מה? אתה נותן להם את הרישיונות רוכלות.
דובר:

זה כל שנה בקיץ.

יונתן יעקובוביץ' :אתה נותן להם את הרישיונות רוכלות .הם לא יכולים לעשות רישיון
רוכלות בלעדיך .לא יכולים ,מה לעשות.
יהודה בן עזרא :אפשר לעשות ...
תמר לרמן:

כולם עם רישיון?

דובר:

אולי זה בסעיף אחר.

דובר:

לא ,לא כולם עם רישיון.

יונתן יעקובוביץ' :יכול להיות ,או שאין להם רישיון רוכלות או שהם לא משלמים ,אחד
מהשתיים.
דובר:

או שניהם.

יונתן יעקובוביץ' :יכול להיות גם .זה אתה צודק.
דובר:

אף פעם אל תשלול את זה.

יהודה בן עזרא ... :את התשובה שאתה יודע אותה.
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יונתן יעקובוביץ' :אני שואל שאלות רק כשאני יודע את התשובה עליהם.
צבי וייס:

יהודה ,מי בעד התקציב?

יונתן יעקובוביץ' :רגע .שנייה ,שנייה ,שנייה ,שנייה .עמוד ,32
דובר:

מי בעד התקציב עד עמוד ?32

יונתן יעקובוביץ' :בעמוד  ,32אני יש לי שאלה ,מי ,רוני אחראי על זה .יש את הפרויקט של
ההזזת חול ששמוליק עושה כל שנה עם הג'ונסונים ,נכון? איפה זה מופיע
בתוך התקציב ,אתה יודע? זה תקציב פעולות של חוף הים .בתב"ר ,זה
בתב"ר .זה בתוך ההיערכות לפתיחת חופי רחצה?
רו"ח רוני חדד :כן.
יונתן יעקובוביץ' :הבנתי .אז זה במסגרת הדיון על התב"רים אז אני לא אעלה את הדיון
הזה עכשיו .יש פה ,רגע ,עוד שאלה אחת .אני רק רוצה להבין אם אני שואל
את זה עכשיו או בדיון על התב"רים .פרויקט של עיר ללא פלסטיק .פשוט
ראיתי פה שיש פרויקט של חוף נקי אז אני שואל פרויקט של עיר ללא
פלסטיק.
יהודה בן עזרא :כן ,תסתכל.
יונתן יעקובוביץ' :הכול בסדר ,איפה זה נכתב?
יהודה בן עזרא :עיר ללא פלסטיק.
יונתן יעקובוביץ' :אני,
יהודה בן עזרא :זכוכית,
יונתן יעקובוביץ' :יוני.
יהודה בן עזרא ... :מתכלות,
יונתן יעקובוביץ' :יהודה .יש לך תוכנית עבודה לפרויקט של עיר ללא פלסטיק ,שאני מאוד
שמח שאתם ממשיכים את הפרויקט הזה .באמת שמח .איפה התקצוב של
זה?
(מדברים יחד)
משה פדלון:

למה ,לפרסום?

יהודה בן עזרא :אנחנו רצים עם זה .פרסום אנחנו עושים ... ,ושותפות עם צלול,
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יונתן יעקובוביץ' :אני אסביר לך על מה אני מדבר .יהודה ,יהודה ,אני שמח ש ,יהודה ,אני
שמח ששאלתי את הדבר הזה .עיריית הרצליה חתומה על ברית  15ערים,
נכון?
יהודה בן עזרא :כן.
יונתן יעקובוביץ' :אמנת הסביבה של ברית  15הערים ,אז אני בשונה מאמנת הסביבה
של ברית  15הערים שכל מה שנועד לעשות שם זה לתת רעש וצלצולים
לאנשים אנ י רוצה דברים פרקטיים בשטח .פרויקט עיר ללא פלסטיק זה דבר
פרקטי בשטח .אתה בא ואתה אומר לי אין כסף לזה? לא צריך כסף? לא צריך
כסף?
יהודה בן עזרא :זה לא מה שאמרתי.
יונתן יעקובוביץ' :אבל איפה זה בתקציב?
יהודה בן עזרא :יש כסף לכל,
יונתן יעקובוביץ' :איפה זה בתקציב?
משה פדלון:

יונתן,

יהודה בן עזרא :עניתי לך.
משה פדלון:

רק בשבוע שעבר,

דובר:

לא ,יש תוכנית עבודה לעיר ללא פלסטיק,

יונתן יעקובוביץ' :אני שמח אבל,
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :בבקשה.
אהוד:

יש תוכנית עבודה לעיר ללא פלסטיק שהיא מאוד סדורה ,מבוססת על
תהלי כי עבודה ,מבוססת על החינוך הסביבתי ,מבוססת על נהלים ארגוניים.
היא פחות מבוססת על בזבוז של כסף על פרינט ברחוב .אנחנו מדברים פה על
תהליכים ,אנחנו מדברים פה על הסברה ו,

יונתן יעקובוביץ' :מה עם אכיפה?
אהוד:

מה זה?

יונתן יעקובוביץ' :מה עם אכיפה?
אהוד:

אכיפה של פלסטיק?

יונתן יעקובוביץ' :כן.
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אתה רוצה לדבר על התוכנית עצמה ,אתה רוצה לחזור לתוכנית ולדבר עליה
בוא נדבר על זה אבל מה זה קשור לתקציב?

יונתן יעקובוביץ' :אני בניגוד אליך ,יכול להיות שגם אתה ,אבל אני מכיר את התוכנית
הזאת  ...העניין של החינוך,
אהוד:

בניגוד אליך ,בסדר.

יונתן יעקובוביץ' :העניין של החינוך וכדומה עולה כסף?
אהוד:

חינוך סביבתי ,מתוקצב,

יהודה בן עזרא :יש תקציב לאיכות הסביבה.
יונתן יעקובוביץ' :זה במסגרת החינוך הסביבתי? אבל זה לא עלה משנה שעברה.
יהודה בן עזרא :אנחנו ,לא .מה שצריך להגיד ,מה ש,
יונתן יעקובוביץ' :איפה הדלתא ,כאילו?  ...להכניס את זה?
יהודה בן עזרא :תשובה ,אני אתן לך תשובה.
יונתן יעקובוביץ' :בבקשה.
יהודה בן עזרא :להוסיף על כל מה שאהוד אמר,
אהוד:

בנוסף יש לנו הקצאה,

יהודה בן עזרא :התוכנית ותהליכים ,אנחנו הולכים עם הפרויקט הזה עיר ללא פלסטיק.
יונתן יעקובוביץ' :אני שמח ,אני רק רוצה לראות שיש תקצוב לזה.
יהודה בן עזרא :ואני גם ביקשתי שכבר לדיון הזה זה לא יהיה מצב בישיבות מועצה ו ...כל
מיני מקומות שאנחנו נדבר על עיר ללא פלסטיק ויהיו פה בקבוקים ...
יונתן יעקובוביץ' :יהודה ,אני הכי שמח בעולם בשביל הדבר הזה .איפה התקציב,
מאיה כץ:

אהוד ,שנייה רגע .אתה יכול ללכת לעמוד  ,107זה הפתרון ,ומה שאתה תראה
פה ,לפחות מה שאני רואה בספר התקציב ,זה שיש תקצוב לפרויקט האיחוד
האירופי,

אהוד:

אני רוצה להוסיף שיש רפרנט מטעם עמותת צלול שאותה אתה מכיר יותר
טוב ממני ,זה כן,

יונתן יעקובוביץ' :נכון.
אהוד:

שהם אמונים על הכשרה ועל הדרכות והם מתערבים ושמים את ה ,מכניסים
את היד לכיס וגם,

מאיה כץ:

אנחנו שמחים,
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יונתן,

יונתן יעקובוביץ' :עמותת צלול מכניסה יד לכיס ואתה לא נותן שקל?
משה פדלון:

יונתן ,למה אתה,

דובר:

אתה לא חייב לצעוק,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

יונתן ,שבוע שעבר הייתה תערוכה של תלמידים,

יונתן יעקובוביץ' :יפהפייה.
משה פדלון:

יפה .אני הנחיתי את תהילה שלנו מאיכות הסביבה לקחת את כל העבודות
האלה ולפרסם בפרסום חוצות בכל העיר .באיי תנועה ,בטלוויזיה ובעיתונות
על חשבון,

יונתן יעקובוביץ' :חברים .אני רוצה להזכיר לכם ,בסדר ,תודה משה .אני רוצה להזכיר לכם,
משה פדלון:

נגעת בנקודה ... .נקודה אחת ,שאני כראש רשות ראיתי והנחיתי להקצות את
כל המשאבים לפרסום חוצות,

יונתן יעקובוביץ' :אבל זה בדיוק מה שאני מדבר עליו ,משה,
משה פדלון:

מאיפה יבוא הכסף? זה בעיה שלנו.

יונתן יעקובוביץ' :אבל משה ,זה בדיוק מה שאני מדבר עליו .שאני לא רוצה לראות שכל
התוכנית הזאת של עיר ללא פלסטיק תיגמר בזה שמציירים תמונות ושמים
את זה בבתי ספר ואומרים לילדים נו נו נו .שנייה ,שנייה .התוכנית של עיר
ללא פלסטיק מטרתה בסופו של דבר למגר את כל השימוש של הפלסטיק
שיש בעיר .זה דבר שיעלה המון כסף ובטווח,
אהוד:

זה לא היעד של התוכנית .לא להעלים את כל הפלסטיק ...

יהודה בן עזרא :אהוד,
יונתן יעקובוביץ' :אהוד ,אני מציע לך לא להתווכח איתי .בתור מי שיזם את התוכנית וזה,
יכול להיות ששיניתם את היעדים ,זה משהו אחר ...
משה פדלון:

יונתן ,התוכנית מבורכת ואנחנו נמשיך איתה.

יונתן יעקובוביץ' :אני מה שאני אומר זה דבר חשוב ותתנו לי לסיים ואם כל פעם יעצרו
אותי באמצע ויכנסו לי כמו כל מיני הערות של חכמים כאלה ואחרים זה רק
יהיה יותר ארוך .תוכנית עיר ללא פלסטיק זה תוכנית שמבחינת התשומות
שהעירייה צריכה לשים שם זה לא תשומות מעטות ,זה כנראה מיליוני
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שקלים בשנה .אם זה ברמה של אכיפה ,אם זה ברמה של החינוך ,אם זה
ברמה של הרגולציה ,אם זה ברמה של שינוי חקיקה בעיר .אתה בסופו של
דבר רוצה להגיע תוך חמש שנים למצב שאין פלסטיק בעיר .איך אתה מגיע
לזה בלי כסף?
יהודה בן עזרא :אז בוא אני ארגיע אותך .זה ש ...שאין לנו שום כוונה להשקיע מיליוני
שקלים בתחום הזה .שום כוונה.
יונתן יעקובוביץ' :הבנתי.
יהודה בן עזרא :מיליוני שקלים בשנה .ממש לא.
יונתן יעקובוביץ' :ברור.
יהודה בן עזרא :על חשבון קשישים ,על חשבון ילדים ,על חשבון ,גם לא על חשבון
העדלאידע.
יונתן יעקובוביץ' 5 :מיליון שקל.
יהודה בן עזרא :גם לא.
יונתן יעקובוביץ' :למה לא?
יהודה בן עזרא :כמה העדלאידע?
יונתן יעקובוביץ' 5 :מיליון שקל.
יהודה בן עזרא :על סמך מה אתה אומר?
יונתן יעקובוביץ' :כמה? סליחה ,1.5 ,סליחה .טעות שלי.1.5 ,
דובר:

מה זה פופוליזם עכשיו?

יהודה בן עזרא :עדלאידע זה חשוב,
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :אבל זה סדר עדיפות.
יהודה בן עזרא :חבר'ה,
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :קודם כל ,אנחנו התחלנו בכלים  ...הדברים האלה,
יונתן יעקובוביץ' 600 :אלף שקל של איים מלאכותיים אתה יכול להעביר לזה? עזוב
עדלאידע ,איים מלאכותיים .הרי אתה אמרת שלא יהיה.
יהודה בן עזרא ... :כמה הוא עלה ,של המתקנים האלה?
יונתן יעקובוביץ' :אתה בסופו של דבר חוסך כסף עם זה.
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יהודה בן עזרא :אתה יודע כמה זה עלה?
יונתן יעקובוביץ' :נו?
יהודה בן עזרא :כמה זה עלה?
יונתן יעקובוביץ' :לא יודע.
יהודה בן עזרא :למעלה ממאה אלף שקל .יש לנו רצינות להשקיע .יחד עם זה אני לא רוצה
להשלות .בשום פנים ואופן זה לא יעלה על הדעת שהעירייה תשקיע מיליוני
שקלים בתחום הזה.
יונתן יעקובוביץ' :תגיד לי ,כמה אתה משלם כסף על איסוף פסולת פלסטיק בעיר בשנה?
אתה משלם ,כמה? כמה ,אני שואל?
יהודה בן עזרא :לא יודע.
יונתן יעקובוביץ' :תבדוק ואז תראה שאתה חוסך כסף.
יהודה בן עזרא :אנחנו בנינו צוות עובדים להמשיך את עיר ללא פלסטיק ואתה,
יונתן יעקובוביץ' :זה לא יכול להיגמר במחלקה לאיכות הסביבה .זה צריך ללכת למחלקת
ההנדסה ,גם למחלקת הפיקוח ,רישוי עסקים ,הכול.
יהודה בן עזרא :כל האגפים קיבלו הדרכה .השתלמות של יום .כל האגפים הלכו לסיור
בחירייה .אנחנו עשינו את ההדרכה .כל בתי הספר מקבלים הדרכה .אנחנו
עושים את זה ונעשה את זה.
יונתן יעקובוביץ' :אז אתה דואג עכשיו שבכל מכרז שיוצא בעיריית הרצליה להשכרת נכס
עירוני בעיריית הרצליה יש נספח סביבתי?
יהודה בן עזרא :לא יודע להגיד לך,
יונתן יעקובוביץ' :תבדוק.
יהודה בן עזרא :בסדר .עוד שאלות? רק רגע ,קודם כל טכני ,אנחנו רוצים הצבעה
שממשיכים את הישיבה בעוד שעתיים או שלוש ,ככל שנצטרך .מי בעד?
צבי וייס:

מי אומר לך שצריך?

יהודה בן עזרא :ככל שנצטרך,
יונתן יעקובוביץ' :ככל שנצטרך .לא נצטרך לא נצטרך.
דוברת:

אין בעיה ,אנחנו נישאר,

יהודה בן עזרא :תודה רבה.
(מדברים יחד)
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בעמוד  36אני אשמח לקבל הסבר על סעיף  4.2.1באגף  ,81השתתפות הורים
בתוכנית קילומטר של תרבות התקציב לתוכנית ב 2018-היה  70מיליון,

רו"ח יעל טבצ'ניק :רגע ,מאיה ,איזה עמוד את?
מאיה כץ:

.36

דובר:

,81.4.2 ,36

מאיה כץ:

תוכנית קילומטר של תרבות זה פרויקט נפלא.

יהודה בן עזרא?36 :
מאיה כץ:

עמוד  .36השתתפות הורים בתוכנית ,סעיף  4.2.1אגף  .81השתתפות הורים
בתוכנית קילומטר של תרבות,

יהודה בן עזרא :כן.
מאיה כץ:

או קיי .בתקציב המקורי היה של  2018היה  90מיליון שקלים .סליחה90 ,
אלף .אחר כך  .70למה ב 2019-עוד פעם העלינו את זה ל ?90-השאלה שלי
בכלל האם המשמעות היא בעצם עלייה בעלות הפרויקט להורים ,בגלל
שמדובר פה בהשתתפות הורים .אם אנחנו יודעים שהאומדן הסופי כבר
נמוך ,למה מראש אנחנו לא,

יהודה בן עזרא :כן.
רו"ח יעל טבצ'ניק :אז ברגע ש ...לעשות,
מאיה כץ:

סליחה ,אבל גם ב 2018-זה היה  90וראית שהתקציב הסופי הוא  .70אז אם
אומדן הביצוע לך הוא יותר ,ואת יודעת מה ,לא שאלתי את זה ,או קיי?
שאלתי אלה אחרת .כי בוא נגיד שאומדן הביצוע את יכולה .האם עלות
השתתפות ההורים,

יהודה בן עזרא :לא עולה .לא עולה ,לא.
דוברת:

האם יש יותר הורים?

יהודה בן עזרא :יותר פעילויות .לא עולה העלות של ההורים.
מאיה כץ:

לא ,כי אני אגיד לך מה .אם תסתכל ,כמדד  ...לצורך העניין על סעיף  4.2.1על
תוכניות הרובוטיקה אז פה אתה רואה שהאומדן נמצא אותו דבר .הוא לא,
אין פה איזשהו שינוי .אז השאלה אם האומדן היה  90וראינו שזה  70אז למה
לא לשים  ?70זאת אומרת ,ואם באמת יעלה היקף הפעילויות יגדל ויגבה אז
נעלה את זה ל.90-
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רו"ח יעל טבצ'ניק 2018 :היה פחות .ב ... 2019-כל הפעילויות.
רו"ח הילה רוזן :מאיה ,לכי לעמוד  ,95גם להוצאה עצמה ,תסתכלי בעמוד  ,95ההוצאה ...
דוברת:

כי יש יותר userים?

רו"ח יעל טבצ'ניק :יש שם ...
מאיה כץ:

אמרתי שהיא תוכנית נהדרת ,זה בסדר גמור.

יהודה בן עזרא :כן.
מאיה כץ:

עלתה סוגיה בעבר ,ואני רק רוצה שתחשבו על זה .אני בסעיף ,סליחה ,אותו
עמוד סעיף  920אלף  ,81עוד פעם חינוך .בנושא של השתתפות משרד החינוך
בבתי הספר של החופש הגדול .עכשיו ,בעבר בעצם ,מה זה בעבר ,בשנה
שעברה ,לפני שנתיים וכולי אנחנו כן עדים לזה שרשויות אחרות נותנות
תקציב נוסף ,או קיי? לפעילות של הבתי הספר כדי לתת עוד העשרה וכולי
וכולי.

יהודה בן עזרא :אנחנו נותנים.
מאיה כץ:

ואיפה זה מתוקצב?

יהודה בן עזרא ... :את זה ב ...שנה אחרונה נלקח ל...
מאיה כץ:

בסדר.

דוברת:

גם השנה,

מאיה כץ:

רזרבת מנכ"ל זה בסדר מבחינתי לצבוע את זה שם.

דובר:

כמה אפשר ?...

מאיה כץ:

יש מלא 2.4 ,מיליון.

רונן וסרמן:

עמוד  37סעיף  ,920השתתפות משרד החינוך,

דוברת:

איזה עמוד?

רונן וסרמן:

 . 37השתתפות משרד החינוך בתיכון הנדסאים .יש כבר שנה שנייה ברציפות
ירידה של בערך  10אחוז .למה זה קורה?

רו"ח רוני חדד :פחות מספר תלמידים.
דובר:

למה זה קורה?

רונן וסרמן:

יש כל שנה פחות?

דובר:

עוברים לתיכון הראשונים .עוברים מהנדסאים ...

דוברת:

ממש לא.
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זה היה בחיוך .לצחוק קצת.

יהודה בן עזרא :הקואליציה הזאת לא מבינה בדיחות.
דובר:

אפשר לצחוק קצת ,מה זה.

דובר:

מה התשובה?

דובר:

ירידה במספר תלמידים.

(מדברים יחד)
רונן וסרמן:

עמוד  38סעיף  ,420השתתפות הורים במימון היסעים .למה התקציב,
האומדן ,עלו בכל כך,

רו"ח יעל טבצ'ניק :איזה מספר?
רונן וסרמן:

סעיף  420זה בערך הרביעי מהסוף .ביחס לשנה שעברה התקציב היה 75
ועכשיו האומדן קפץ ל 130-וגם התקציב.

יהודה בן עזרא :אולגה ,את עושה את זה? כן.
דוברת:

 ...שמרני  ...יותר  ...וגם הכנסות והשתתפות ב,

יהודה בן עזרא :וסרמן לא שומע טוב ,תרימי את הקול.
מאיה כץ:

כן ,לא שומעים.

דובר:

מצב שמרני שנה שעברה גם?

רונן וסרמן:

מצב שמרני.

דובר:

לא ,היא אמרה שתוקצב.

דוברת:

זה היה ביצוע.

דוברת:

... 2018 ...

דובר:

זה עוד בתקבולים ,זה כאילו נכנס יותר כסף.

יהודה בן עזרא :עמוד .38
דובר:

אז כאילו  ...להורים את העלות?

דוברת:

 ...תראה  ...מינימום  ...ב... 19-

רונן וסרמן:

טוב.

משה פדלון:

כן.

רונן וסרמן:

שאלה בעמוד .44

דוברת:

יש ב... 40-

מאיה כץ:

בינתיים אני אעבור לעמוד .42
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דוברת:

 ....מדבר על  ...הכנסות?

תמר לרמן:

בעמוד  ,40יש לי שאלה על הכנסות מאירועי תרבות ,כשהכנסות זה כמובן
מצוין אבל אני רואה שבסוף ב 2018-היה פה  60ועכשיו התקציב ב 2019-הוא
.210

דובר:

כשהאומדן היה  160לשנת .2018

רו"ח הילה רוזן :הגידול בין ה 60-ל 160-הוא בעקבות מכירה של תלבושות של העדלאידע,
הכול נכנס  ...כסף ... ,לשנת,
דובר:

לא ,מה ,רגע ,הילה ,הילה,

תמר לרמן:

איך יותר כסף? לא הבנתי .האומדן היה  160ובסוף התקציב זה .60

דובר:

האומדן זה ביצוע?

רו"ח הילה רוזן :האומדן זה ביצוע.
דובר:

או קיי .וה?210-

יהודה בן עזרא :זה מה שאנחנו חושבים שיהיה,
רו"ח הילה רוזן ... :של פרויקט ...
תמר לרמן:

איזה? מה למשל? מה הולך להכניס לנו כל כך הרבה כסף?

רו"ח הילה רוזן... :
(מדברים יחד)
תמר לרמן:

טוב ,או קיי .תודה.

מאיה כץ:

עמוד  42אמר אייל ,גם ציין את זה ,אבל אני רוצה ,לא רוצה לציין את זה.
אני רוצה באמת לראות אם אתם יכולים לעשות משהו .סעיף  930אגף .84
תראו ,במקלטים,

דוברת:

איזה סעיף?

מאיה כץ:

עמוד ,42

דובר:

מה הפרק?

מאיה כץ:

פרק  .34220193084תראו ,הנושא של המקלטים לנשים המוכות היה 117
בתקציב הסופי .האומדן היה  ,50היה  .117עכשיו ,התקציב של  2019הוא .75
אני באמת חושבת שבמינימום סטנדרט צריך לשים את התקציב הסופי שהיה
עכשיו .עכשיו ,תשאלו מאיפה? לצורך העניין אם תרדו אפילו למטה ,יש את
המרכזי טיפול באלימות – פעילות ,שזה  .34240193084אז שמה התקציב
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המקורי היה  ,340הסופי  ,307האומדן  .380כלומר ,עכשיו ,בסוף גם מקלט
לנשים מוכות וגם מרכזי טיפול לאלימות מטפלים באותה בעיה .אני לא
רוצה ,זה כמו ,אתם יודעים,
דוברת:

אני אסביר שנייה ,אני אסביר .מקלט לנשים מוכות משולם  75אחוז על ידי
משרד הרווחה.

מאיה כץ:

אני יודעת .אני דירקטורית שם ב,

יהודה בן עזרא :רגע ,מאיה .בואי נשמע את התשובות.
דוברת:

התקציב הוא פונקציה של באמת אומדן וביצוע כאשר אין לו ...

(לא ניתן לשמוע)
דוברת:

 75העירייה תמיד מעמידה את ה .25-לא יהיה מצב שאישה אחת לא תקבל
מה שנקרא  ...של משרד הרווחה.

מאיה כץ:

אני שואלת הפוך .אני אומרת אנחנו בעצם מביאים איזושהי הסכמה שאם
המדינה נותנת  Xאנחנו ניתן  .Yהמדינה מפשלת בכל מה שקשור לנושא של
נשים מוכות נקודה ,בסדר? מפשלת ,לא נותנת מספיק ,כן חשוב לה ,לא חשוב
לה ,לא רלוונטי .לשמחתנו אנחנו רשות איתנה ולשמחתנו אנחנו לא חייבים
בהכרח להיצמד בנושאים ספציפיים לנושא הממשלה .בוא נגיד בנושא של
הדתיים ניצמד לזה ,יתנו פחות ניתן פחות אבל זה אני חושבת שזה נושא
שאם אנחנו רואים שהתקציב הסופי כבר היה גבוה ,לא בהכרח .עכשיו ,אם
את אומרת שאת חיה עם התקציב הזה בשלום ,לכאורה ,כן? אני לא חלילה,

דוברת:

 ...בשלום,

מאיה כץ:

אז זה בסדר גמור.

דוברת:

לא  ...פה פחות נשים  ...עכשיו ההחלטה ש ...את יודעת,

מאיה כץ:

אני יודעת ,נכון.

דוברת:

היא החלטה מאוד מאוד מאוד קשה.

מאיה כץ:

נכון.

דוברת:

ובדרך כלל נשים מעדיפות למצוא אלטרנטיבות שקשורות במערכות התמיכה
הטבעיות שלהם.

מאיה כץ:

נכון.
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וכולל טיפולים עם בני הזוג האלימים והרבה פעמים ההעדפה להישאר
בקהילה היא העדפה לגיטימית.

מאיה כץ:

נכון בסדר.

דנה אורן-ינאי:
דוברת:

היא לא לעקור,

דנה אורן-ינאי:
דוברת:

השאלה היא ,השאלה היא ,סליחה שנייה,

השאלה אם יהיה מצב שבגלל שאין תקציב,

חד משמעית לא.

יהודה בן עזרא :לא ,לא ,לא .אין מצב כזה.
מאיה כץ:

כן ,אני ,את יודעת ,לפעמים יש סעיפים שעדיף מלכתחילה לצבוע אותם בצבע
מסוים ואם יש עודף ,במקרה הזה ,אשרינו ,בסדר?

דוברת:

זה מקרה שאין טעם כי אין מצב שמשרד ,ה ...של משרד הרווחה היא ...
מאוד מאוד  ...הוא עומד מאחוריה ,אנחנו עומדים מאחוריה בוודאי ואין
מצב שאישה ,אנחנו הרי עושים את זה בכוננות ,אנחנו עושים את זה ב,24/7-
צריכה לצאת למקלט שהיא לא יוצאת .לא קיימת,

מאיה כץ:

אני לא מדברת ,תקשיבי .אני לא מדברת רק על יציאה למקלט ,בסדר?

דוברת:

לא ,כי זה,

מאיה כץ:

זה הסעיף רק לזה?

דוברת:

לזה.

מאיה כץ:

או קיי.

משה פדלון:

כן.

רונן וסרמן:

עמוד  ,44סעיף  930השלישי מלמעלה .תקבולים מאחזקת זקנים במעונות.
מה המקור לזה ,זה מהמדינה?

משה פדלון:

כן.

רונן וסרמן:

למה זה קפץ בעשרים אחוז? יותר אפילו ,משנה שעברה.

דוברת:

מדובר גם בקשישים שהולכים לבתי אבות שפועלים על ידי משרד הרווחה
ומדובר ב ...משרד הרווחה.

רונן וסרמן:

אז יש גידול של  20אחוז בכמות הקשישים?

דובר:

כן.

דוברת:

...
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רו"ח יעל טבצ'ניק :רגע ,איזה ספר?
רונן וסרמן:

סעיף השלישי מלמעלה בעמוד  33זה היה.

משה פדלון:

כן.

יהודה בן עזרא :תוך כדי שאלות אתם מוזמנים גם לתת מחמאות.
דובר:

למי ,לך?

יהודה בן עזרא :למשל להגיד,
דוברת:

מופת לניצולי שואה.

יהודה בן עזרא :איזה יופי שהעירייה משקיעה כל כך הרבה כסף בתחום הרווחה .לא,
ברצינות.
מאיה כץ:

יהודה ,בוא נגיד רגע משהו שיהיה רגע ברור .הרצליה עיר טובה ,כולנו יודעים
את זה ,כולנו חיים כאן .תקציב העירייה הוא תקציב טוב .התפקיד שלנו
בתור אופוזיציה זה להסתכל על כל מיני נקודות ,להציף אותן למעלה ולבקש
את העוד במקומות שאנחנו חושבים שסדר העדיפויות צריך להיות אחר.
שלא יהיה ספק לרגע.

יהודה בן עזרא :בקבלה מציפים גם את האור ,שיהיה יותר אור,
מאיה כץ:

אנחנו לא בקבלה .אם אתה מאמין בקבלה ,על הכיפאק.

דובר:

יש לזה תקצוב?

דובר:

מעט מן האור מגרש הרבה מן החושך.

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

הרי בסוף מה זה תקציב? זה עניין של סדרי עדיפויות ,זה הכול.

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

אנחנו בעמוד .52

רונן וסרמן:

עמוד  52סעיף .370

יהודה בן עזרא :אני ביקשתי להביא סודה רק לי ,לא לחברי המועצה.
(מדברים יחד)
רונן וסרמן:

עמוד  52סעיף .680

משה פדלון:

כן.
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יהודה בן עזרא :וסרמן.
רונן וסרמן:

 ...משכירויות של נכסי העירייה.

יהודה בן עזרא :איזה עמוד?
רונן וסרמן:

עמוד  52סעיף  ,670תקבולים מהכנסות ושכירויות מנכסי העירייה .למה יש
ירידה של  15אחוז מ?2018 ...

דוברת:

אין ירידה.

משה פדלון:

אין ירידה.

(מדברים יחד)
רונן וסרמן:

 ...ל 5.7-מיליון.

משה פדלון:

האומדן מה שקובע פה.

רו"ח רוני חדד :נכון ,האומדן זה הביצוע .האומדן  18זה  5.6מיליון וזה,
יונתן יעקובוביץ' :ואז התשובה הייתה יכולה להיות התקציב ירד כי ראינו שבאומדן של שנה
שעברה עשינו קצת פחות אז התאמנו את התקציבים .עזרתי לך ,יהודה.
יהודה בן עזרא :לא ... ,יונתן.
מאיה כץ:

לי יש שאלה בסעיף למטה ,ב .671-הכנסות ממערך השילוט .אנחנו רואים פה
גידול מאוד מאוד משמעותי מ 3.3-ל .5.3-זה כי המכרז ,ארז ,לדעתי זה אליך.

משה פדלון:

לא ,אגף שאיפ"ה.

דוברת:

זה חזר לעירייה.

מאיה כץ:

לעירייה? טעות ,זה לא אליך .אנחנו שצופים ש ,אז רוני ,זה אליך .אנחנו
צופים שהמכרז יכנס לתוקף ,יעבוד במאה אחוז שמה?

דובר:

הוא נכנס כבר,

דובר:

החליפו גם את השלטים ,מה שראינו שמחליפים שם באבא אבן.

מאיה כץ:

ביצוע ,הכוונה ותמ"ר .או קיי.

יונתן יעקובוביץ' :אגב ,אני ממליץ ,יוני .כדאי לנצל סוף סוף את השטחים הציבוריים בחוף
הים ובמרינה לעשות גם קצת כסף ,הכנסה מפרסום .סך הכול אנחנו
מתחזקי ם את השטחים האלה  ...קבועה עבור תושבים ,עבור אזרחים שאינם
תושבי העיר ... .הכנסה  ...לרווחת תושבי העיר אז אני ממליץ .אגב ,יש
בחברה לפיתוח תיירות כבר תוכנית לכל הדבר הזה.
משה פדלון:

כן.

"חבר" – הקלטה ותמלול

12645

דובר:

113

ד.נ.

דרך אגב ,אני ממליץ גם שלטי חוצות ,דיברתי גם עם זה ,לשכונות עצמן .יש,

(מדברים יחד)
איתי צור:

יש עסקים קטנים שרוצים לפרסם בתוך השכונות .אפשר לייצר איזה מודול
של שלט יותר זול אבל עדיין,

יונתן יעקובוביץ' :אגב ,הם יכולים ,איתי ,איתי ,נכון? הם יכולים לפרסם על גבי המודעות
שילוט העירוני .אם אתה תלך למשל ברחוב של אבא אבן בכניסה למרינה
אתה תראה פתאום פרסומת של מסעדת נמוס ועל פעילות עירונית כאילו ,אז
העירייה פתאום יכולה להקצות מתוך  10שלטים שיש לה ברחוב אחד שלט
אחד שיהיה ל,
איתי צור:

בדרך כלל השלטים האלה העירייה,

דובר:

יותר יקרים,

יונתן יעקובוביץ' :לא ,לא ,לא .אני אומר לך,
יהודה בן עזרא :שאלה הבאה.
יונתן יעקובוביץ' :איפה אנחנו?
רונן וסרמן:

עמוד  56סעיף הראשון בעמוד  ,56הסעיף הראשון .שכר ריכוז ועדות.

דוברת:

רגע ,רגע ,רגע.

רונן וסרמן:

עמוד  , 56סעיף ראשון .שכר ריכוז ועדות .על פי סעיף זה על אף שחסרים
תקנים של  2.5אנשים התקציב המוצע הוא  1.6מיליון ,כלומר עלה ב 15-אחוז
בערך .האם התקציב מכסה את התקן או את המצבה ומה הצפי לאיוש
התקן ,אם בכלל?

יונתן יעקובוביץ' :ואגב ,פה באה עכשיו השאלה ההפוכה ,יהודה .אם האומדן היה כזה נמוך
ב 2018-אז למה הוא עולה ככה ב?2019-
דובר:

כי מתקצבים לפי תקן.

יונתן יעקובוביץ' :מה? יש  ...תקנים?
דוברת:

כן.

דובר:

התקן עלה ,זה התשובה?

יונתן יעקובוביץ' :בגלל השני תקנים זה עלייה של  400אלף שקל כמעט?
(מדברים יחד)
דובר:

זה ,2.5
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יונתן יעקובוביץ' :אה ,סליחה .ראיתי  ,705זה בסדר.
משה פדלון:

כן.

יונתן יעקובוביץ' :או קיי.
רונן וסרמן:

באותו עמוד בסוף למטה .ועדת נגישות ,זה בערך השישי מלמטה.

דוברת:

...

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

אה ,הנגשת אירועים  ...ועדת נגישות?

יונתן יעקובוביץ' :אגב ,אני הבנתי שקרן טלקר כבר לא יועצת הנגישות העירונית ,יש עכשיו
מכרז ליועצת נגישות חדשה? זה יכול להיות?
יהודה בן עזרא :לא ,לא .עזרה לקרן.
יונתן יעקובוביץ' :אה ,עזרה לקרן .תודה רבה.
רונן וסרמן:

באותו עמוד בסעיף הכי למטה ,ועדת תמיכות ,הוועדה בוטלה אז למה בעצם,

דוברת:

לא בוטלה,

דובר:

היא לא בוטלה ,היא עברה להיות מקצועית.

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

לי יש שאלה .למה התו ספת ,זאת אומרת למה הגידול בהוצאות  ...לוועדת
בניין עיר?

יהודה בן עזרא :איזה עמוד?
מאיה כץ:

.788

יונתן יעקובוביץ' :אגב ,מותר לדבר על זה?
משה פדלון:

באותו עמוד.

מאיה כץ:

הוועדה לא השתנתה ,הכיבוד יהיה אותו כיבוד ,הסטנוגרמות אותן
סטנוגרמות .למה? מה  ...סעיף אחר ,אבל השאלה אם יש צורך בתקציב או
אין צורך בתקציב.

(מדברים יחד)
רו"ח רוני חדד ... :סעיף ...
משה פדלון:

לפי הערכה שלי נצטרך להפעיל הרבה את המליאה אז הוספנו כסף.

מאיה כץ:

ועדיין יש לך הוצאות הקלדה ורישום סטנוגרמות העלית את התקציב בעוד,
ב.15-
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כן.

יונתן יעקובוביץ' :אפשר לדעת על מה התוספת של העשרים פה?
מאיה כץ:

הם בודקים.

יונתן יעקובוביץ' :סליחה.
יהודה בן עזרא :מה זה ,תוספת לוועדת הקצאות ופעולות  ...בניין ערים? ראש העיר ...
משה פדלון:

אמרתי .שאנחנו צופים לכנס את המליאה יותר מהצפוי ,לכן ביקשתי
להוסיף,

מאיה כץ:

אבל יש בסעיף גם  5.6.1למעלה 6.1.1 ,קטן  5.6.1שהוצאות הקלטה
וסטנוגרמות ,אם על זה מדובר ,גם יש גידול .אז מה ,זה רק בשביל
סנדוויצ'ים?

יהודה בן עזרא :יותר ישיבות ,יותר הקלטות.
מאיה כץ:

גם פה וגם פה?

יהודה בן עזרא :יותר דיבורים,
דוברת:

אם יש יותר  ...אז יש יותר,

מאיה כץ:

זהו ,אין סיבה,

יהודה בן עזרא :מספר החברים עלה.
מאיה כץ:

זה לא ,מספר החברים בוועדה לא פה ולא פה לא עלה .הרכב חברי המועצה
עלה ,לא הרכב החברים בוועדה.

יהודה בן עזרא :מספר החברים עלה,
מאיה כץ:

במועצה ,לא בוועדות.

יהודה בן עזרא :בוועדת בניין עיר לא עלה מספר החברים?
מאיה כץ:

לא.

דוברת:

לא.

מאיה כץ:

הייתם אמורים להגיש בקשה ולא הגשתם עדיין.

דנה אורן-ינאי:

לא ,יהודה לא .בוא נעצור ,ניקח הפסקה .לא.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

כן ,בבקשה.

יונתן יעקובוביץ' :אם המנכ"ל יבקש הפסקה של חמש דקות אנחנו מוכנים,
משה פדלון:

לא ,אנחנו ממשיכים .אנחנו ,כוחנו במותננו.
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כל מי שרוצה יכול לצאת להפסקה של חמש דקות .זה לא קשור ,הדיון יכול
להימשך.

דובר:

זה נכון.

רונן וסרמן:

עמוד  57סעיף  7.5.2שזה ...

(מדברים יחד)
רונן וסרמן:

הסעיף הרביעי מלמטה בעמוד  .57הוצאות בגין יעוץ חיצוני .ההצעה של
התקציב פי  18ממה שהיה בשנה שעברה ,מהאומדן

מאיה כץ:

מהאומדן זה עוד יותר.

(מדברים יחד)
דוברת:

אתה גם צריך הפסקה? זה מאות אחוזים.

רונן וסרמן:

מהאומדן ,סליחה ,פי  18מהאומדן.

דובר:

התשובה זה מפה.

יהודה בן עזרא :כי השנה אנחנו ,אנחנו עם יעוץ חיצוני,
דוברת:

למה?

דוברת:

התמודדות עם אופוזיציה.

יהודה בן עזרא :הכנת תוכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות לעירייה .אתם תראו את זה
באחת הישיבות .אנחנו נציג את זה,
מאיה כץ:

אבל בגלל זה יש מחלקת תכנון אסטרטגי.

דובר:

תוכניות שנתיות ורב שנתיות זה מה שאתם עושים כבר חמש שנים ,על מה
אתה מדבר?

יהודה בן עזרא :את כבר יודעת מה התפקידים של המחלקה לאסטרטגיה?
מאיה כץ:

לא ,אבל אני,

יהודה בן עזרא :אם תרצי,
דובר:

כדאי שתסביר.

מאיה כץ:

אני אומרת ,אם מוציאים את זה בגין יעוץ חיצוני ,יש מחלקה.

יהודה בן עזרא :נו ,אז המחלקה לוקחת יעוץ חיצוני בשביל להכין את זה.
דובר:

הבנתי.

יהודה בן עזרא :אגב ,מינהל כספי יש שם מהנדסים ואדריכלים ובכל זאת לוקחים יועץ
חיצוני בשביל להכין תוכניות .חבר'ה ,זה חלק מהעניין.
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זה אתה אומר ,לא אנחנו.

יהודה בן עזרא :אני אומר את זה,
יונתן יעקובוביץ' :זה תקציב כוללני לכל התוכניות אב שכאילו אמורות להיות בעיר?
יהודה בן עזרא :תוכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות,
דוברת:

אז מה זה הוצאות אחרות?

יהודה בן עזרא :כשנציג לכם את התוצאות תגידו אם הכסף היה ,הושקע נכון או לא.
משה פדלון:

כן.

יריב פישר:

הלאה .מבקר העירייה .אני שמח על התוספת אבל מה היא,

ירון עולמי:

יש הצבעה נפרדת על ה,

דובר:

נכון ,יש הפרעה נפרדת על תקציב המבקר ,יריב.

(מדברים יחד)
יריב פישר:

רגע ,מה הצפי ,יהיו ?...

דוברת:

הם מתחילים ...

(מדברים יחד)
תמר לרמן:

 ...אחד לפני הסוף .780 ,עלה מ 29-ל 49-הוצאות אחרות לפועלות .זה אחרי
היועץ החיצוני ,מה זה?

דוברת:

קופה קטנה,

יהודה בן עזרא :מה זה הוצאות אחרות ופעולות?
דובר:

,6113

יהודה בן עזרא :זה .49 ...
תמר לרמן:

עלה מ 29-ל ,49-סעיף .57 .780

דוברת:

קופה קטנה,

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :שלושה סגנים בשכר ,לכל אחד מהסגנים יש עוזרים ומזכירות ,יש
הוצאות .צריך להתאים את תקציב הפעולה לכוח האדם שגדל.
מאיה כץ:

לא ,זה לא מתקציב פעולות.

יהודה בן עזרא :לא ,תקציב הוצאות .קפה ,סוכר.
(מדברים יחד)
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ב ...ומינהל ,עמוד  ,59זה רק דוגמה ,בסדר? זה רק דוגמה? מבחינת משכורות
כוללות האומדן היה ,1.420

דוברת:

רגע ,איזה סעיף?

מאיה כץ:

עמוד  59סעיף  ,100או קיי? זה הסעיף הראשון ,במשכורות כוללות .לצורך
העניין האומדן היה  1.420מיליון .התקציב כמעט גדול ב 346-אלף שקלים
כשבין המצבה הממוצעת לבין ה ...משרות זה בערך  .1.5אין פרופורציה ,אני
סתם נותנת את זה כדוגמה .אין פרופורציה ,ואמרתי שלא צריך פה לענות ,זה
רק אמירה כללית כדי להבין את כל נושא המשרות  ...אין פרופורציה בין
ההיקף לבין כמות התקן .זה הכול .אם צריך ,שיעבדו .אני רק אומרת
שמבחינת הנושא של איך שזה בנוי קצת פרופורציה ,לדעתי .אותו דבר אפשר
לראות בעמוד  ,60בסדר? משכורות כוללות ,עוד פעם בהסברה ותדמית1.5 .
מיליון 1.6 ,מיליון ,מצבה מוצעת  ,6.6תקן משרות  ,7כלומר אחוז משרה של
עוד  115אלף  ... ₪בפער בין זה לבין זה .פער קטן.

יהודה בן עזרא :בסדר .לא עונים.
מאיה כץ:

לא ,אתה יכול לענות אבל,

יהודה בן עזרא :מכבדים את בקשתך,
(מדברים יחד)
מאיה כץ:

 115תוספת אלף שקל הסברה ו ...בפער של ,מה זה 4 ,עשיריות?

משה פדלון:

כן.

רונן וסרמן:

רגע ,בעמוד  60שאלה חשובה.

דוברת:

איזה סעיף?

משה פדלון:

רונן ,בבקשה.

רונן וסרמן:

עמוד  60סעיף  ,5.7.1אחזקת אתר אינטרנט עירוני ודיגיטלי.

דובר:

אתם הולכים אחורה ,נו.

רונן וסרמן:

לא ,זה אותו אחד.

משה פדלון:

נו?

רונן וסרמן:

 144אלף שקל לאחזקת אתר אינטרנט?

דוברת:

ודיגיטל.

דובר:

יש תב"ר של מיליון ,כה.
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(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :אגב ,השכר של מנהלת הדיגיטל זה נפרד מהתקציב?
דוברת:

מה אתה רוצה ,רונן ,אתה יודע כמה עולה ...

רונן וסרמן:

זה רק האחזקה אבל ,זה לא המשכורות.

מאיה כץ:

למה? זה לא משכורת.

(מדברים יחד)
דובר:

היועצת דיגיטל ,שאני מאוד אוהב אותה ,בעיריית הרצליה לא מרוויחה את
המשכורות האלה .הלוואי שהיא הייתה מרוויחה,

דובר:

זה לא המשכורת.

דובר:

אבל זה אחזקה ,איפה אתה רואה משכורת?

דובר:

ממה זה מורכב?

(מדברים יחד)
דובר:

המשכורות זה למעלה.

משה פדלון:

כן .בבקשה ,שאלות.

דובר:

דומיין זה  72שקל,

יהודה בן עזרא :תיכף הילה תענה.
מאיה כץ:

על הסעיף של הדוברות,

יהודה בן עזרא :דורית הלכה ,מלכה ,את יודעת את התשובה במקרה?
מלכה:

יש פה פרסום באמצעים דיגיטליים ,פייסבוק ואינסטגרם .יש פה איחסון,
אחזקה וניהול השרת  ...סך הכול.

רונן וסרמן:

אז זה כולל גם את הפרסום הדיגיטלי?

דובר:

 ...הגיוני ,זה הגיוני.

יהודה בן עזרא :בסדר ,רונן.
דובר:

זה לא הרבה ,יריב.

דובר:

זה הגיוני מאוד.

דובר:

בלי הפרסום זה הגיוני ,פרסום זה חלק מהותי מזה.

משה פדלון:

כן.

רונן וסרמן:

עמוד  61סעף  ,5.2.1השתלמויות .יש עלייה של ,זה חצי מיליון שקל עבור
השתלמויות ,בסדר ,אבל למה יש עלייה של 30אחוז מתקציב ?2018
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דובר:

איפה אתה רואה?

רונן וסרמן:

האומדן.

מאיה כץ:

גדלנו בעוד  ...חברי מועצה והם צריכים להזמין אותנו לים המלח.

דוברת:

אבל למה ים המלח?

ד.נ.

יהודה בן עזרא :לא ,לא .זה לא ים המלח.
דובר:

למה לא פאפוס?

(מדברים יחד)
משה פדלון:

כולכם מוזמנים ,אופוזיציה קואליציה ,משפחות,

דוברת:

יש ערב,

משה פדלון:

כולם שווים ,אין שום בעיה .אתם מוזמנים באופן רשמי .אנחנו נוציא מחר
מכתבים רשמיים מהלשכה.

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :רינה אמרה ששלחה לכולם הזמנות כבר.
דוברת:

במייל כולכם קיבלתם.

דובר:

רינה ,אני אמרתי שקיבלתי.

מאיה כץ:

רק אני אמרתי שלא קיבלתי.

רינה:

דווקא לך לא שלחתי.

(מדברים יחד)
דובר:

מה ,יש כזאת עלייה?

דובר:

כן .לפי תוכנית ההדרכה,

דוברת:

מחיר המלונות עלה.

דובר:

משאבי אנוש רואים,

מאיה כץ:

לא ,זה לא באמת התשובה ,מה פתאום.

דוברת:

על מה ...

יהודה בן עזרא :ההשתלמויות איך עלה ל...
רו"ח הילה רוזן ... . 2019 ... :להגדיל את התקציב מהסיבה שהאגפים היו נדרשים לקראת
סוף שנה לממן השתלמויות מתקציבם והגענו למסקנה שזה יותר נכון.
משה פדלון:

מאה אחוז.

רו"ח הילה רוזן ... :משאבי אנוש.
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משה פדלון:

החלטה מקצועית ,בסדר גמור.

מאיה כץ:

אבל התקציב,

משה פדלון:

מקובל.

מאיה כץ:

 ...מתקציבה  ...מנהל האגף .לקחתם את התקציב משם והעברתם אותו
לפה?

יהודה בן עזרא :לא ,לא,
משה פדלון:

לא.

מאיה כץ:

זאת אומרת זה תוספת.

יהודה בן עזרא :הגדלנו את התקציב ,השארנו ...
משה פדלון:

תקציב ייעודי.

מאיה כץ:

אף אחד לא אמר שזה לא דבר טוב.

יהודה בן עזרא :אלא אם כן האופוזיציה מתנגדת שעובדי עירייה יעברו השתלמויות.
מאיה כץ:

להיפך.

דוברת:

 ...זה השקעה,

משה פדלון:

כן ,הלאה.

מאיה כץ:

כמה שיותר  ...וכמה שיותר תיירים  ...למה לא ,זה נהדר.

יריב פישר:

יהודה .65 ,אם כבר נעשה קפיצה לתב"רים אז שם בכלל לא רואים שאנחנו
הולכים לתקצב במיליונים את המדידות של הנכסים בהרצליה ,אבל פה מצד
שני אתם מורידים לאורך השנים .המדינה אומרת תתגברו את האכיפה
ואתם מדברים על להוריד את האכיפה?

דובר:

איזה אכיפה? איזה סעיף ,תגיד לי מה המספר.

יריב פישר:

כשנגיע לתב"רים,

דובר:

לא ,אבל איזה סעיף פה בעמוד 65

יריב פישר:

סעיף .450

רו"ח רוני חדד :מה השלוש ספרות?
יהודה בן עזרא :מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה .בשוטף,
יריב פישר:

בשנת  2019זה היה  ,720עכשיו זה יורד ל 530-כי המדינה אומרת להם שצריך
להגדיל.

(מדברים יחד)
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רו"ח רוני חדד :אתה מדבר ,היה ,בעקבות פסיקה הרשויות המקומיות היו צריכות עד סוף
 ,2017אם אני זוכר נכון .זה הסעיף ,זה המדידה.
יריב פישר:

לא בתב"רים ...

רו"ח רוני חדד :זה בתקציב השוטף.
יהודה בן עזרא :זה בשוטף.
רו"ח רוני חדד :זה בתקציב השוטף.
יהודה בן עזרא ... :אנחנו עושים מדידות בעיר .אנשים  ...רישום נכסים.
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :המדידות שהמדינה החליטה זה היה צריך לעלות מיליונים.
רו"ח רוני חדד ... :בדיקה .המדידה המדויקת ,זה גם מופיע בדברי הסבר,
יהודה בן עזרא :זה ירד.
רו"ח רוני חדד :סליחה? לא ... .תקציב רגיל.
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :כן ,יריב.
רונן וסרמן:

אז אני עמוד  65סעיף  .612עמוד  65סעיף  ,612עמלות גבייה לבנק הדואר... .
 400שלפני שנה זה היה  40 ... .280אחוז?

רו"ח רוני חדד :לא .בפועל היה  400אלף שקל ,אומדן ...
רונן וסרמן:

או קיי ,הבנתי.

רו"ח רוני חדד :ולכן תקצבנו אותו דבר.
רונן וסרמן:

או קיי .ושאלה בעמוד  ,67סעיף ...

מאיה כץ:

חבר'ה ,זה קצת מפריע שכולם מדברים.

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :ירון ,אתם מפריעים.
ירון עולמי:

ממש לא.

יהודה בן עזרא :הם שואלים שאלות ,באמת.
ירון עולמי:

אני מקשיב.

יהודה בן עזרא :כן.
רונן וסרמן:

אני רוצה לדעת למה אנחנו משלמים  1.5מיליון שקל  ...עמוד  67אתה מוזמן
 ...בעמוד  67סעיף  ... .611 ,610לבנקים והוצאות מימון לכרטיסי אשראי.

"חבר" – הקלטה ותמלול

12645

123

ד.נ.

מדובר על  ...של  140אלף שקל לבנקים ו 1.5-מיליון שקל ל ...אשמח לדעת
במה מדובר והאם ישנו מהלך שאמור לקצץ את העלויות האלה.
רו"ח רוני חדד :כן .אני הגשתי בקשה לכל חברות האשראי ולכל הבנקים לבטל את
העמלות ,אמרו לי "לא" .אז אין ברירה.
דובר:

מה זה?

רו"ח רוני חדד :הגשתי בקשה לבנקים ולחברות האשראי לבטל את העמלות ,אמרו לי לא.
דובר:

למה שיגידו לך כן?

רו"ח רוני חדד :אה ,אתה מכיר בנק שלא לוקח עמלות? התחזית של תשלומי עמלות
לבנקים זה עלה מאומדן של  120אלף שקל לשנת  2018ל 140-אלף שקל ב-
 .2019התקציב המקורי היה  150אלף ,העמלות היו בפועל פחות 120 ,אלף אז
הרמנו את זה ,הגדלנו את התקציב בעוד  20אלף שקל לעמלות בנקים לכל
השנה לכל הבנקים .יש לנו בדרך כלל אנחנו מעל  100חשבונות בנק ,זה אחד.
לגבי כרטיסי אשראי,
רונן וסרמן:

זה  ...או שזה,

רו"ח רוני חדד :לא ,סליקה .ואז ככל שמשלמים יותר בכרטיסי אשראי אנחנו משלמים
יותר עמלות .זה הסיבה היחידה .עכשיו שוב ,זה הכול הערכות .אם תסתכל,
התקציב הסופי של  2018נערכנו ל 1.340-מיליון ,בפועל יותר אנשים שילמו
באשראי ואנחנו ,האומדן ל 18-אמור לגדול ל 1.4-מיליון והגדלנו את זה בעוד
 90אלף שקל בסך הכול לאורך כל השנה לכל התשלומים של הרשות באשראי
וזה בהחלט,
דובר:

אגב ,אבל יש לציין,

רו"ח רוני חדד :אגב,
דובר:

יש לנו  ...לא כמו עסק רגיל.

דובר:

ברור.

רו"ח רוני חדד :סליחה?
דובר:

אתה לא יכול למנוע את זה לגמרי אבל זה עוד מופחת.

דובר:

זה המופחת.

יהודה בן עזרא :כן ,בבקשה.
דובר:

מה זה? מרוץ הלפיד ,מעבירים את הלפיד מאחד לשני.
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יונתן יעקובוביץ' :אני בעמוד  73מוכן ...
יהודה בן עזרא :אני גם מחכה לשאלת קוממי ,מי שואל את השאלה.
דובר:

מה עם ,רגע ,מה עם ?...

מאיה כץ:

 ...הוא לא מרגיש טוב.

יהודה בן עזרא :אבל הוא ביקש מכם לשאול שאלה.
מאיה כץ:

שנייה רגע ,לפני זה .בעמוד  .69אפשר לקבל הסבר על הסעיף  100ו ,101-על
המשכורות הכוללות על הפער? ואני מקווה ש ,זאת אומרת ,שהתשובה תהיה
שיש עלייה משמעותית בשכר של מנהלי ה...

יהודה בן עזרא :איפה את מסתכלת ,סליחה?
דובר:

משכורות של אגף שאיפ"ה.

מאיה כץ:

עמוד  ,69סעיף ,100

רו"ח רוני חדד :הכול הסעיפי שכר מורכבים כעקרון מקידום לפי ה ...ותקצוב לפי תקן.
אם יש תקן משרות של  8.2למשל ב,7.1.1-
מאיה כץ:

לא .דווקא נלך על  4.1.3לעומת .5

רו"ח רוני חדד :איפה זה? באיזה סעיף?
מאיה כץ:

הפער 234 ,אלף.

רו"ח רוני חדד :באיזה סעיף?
מאיה כץ:

.101 ,2

רו"ח רוני חדד :שורה שנייה? או קיי.
דובר:

.244

מאיה כץ:

סליחה.244 ,

רו"ח רוני חדד :תקדמי ב 4-אחוז ותוסיפי את ההשלמה לתקן ,תקבלי את הסכום .זה מה
שתקבלי ... .דרך אגב.
יהודה בן עזרא :אני רוצה להגיד רק לאופוזיציה שהקהל כבר הלך.
מאיה כץ:

אבל אנחנו לא פה בשביל הקהל.

יהודה בן עזרא :היחידי שנשאר זה שרון יונתן כי אשתו ביקשה ממני להחזיק אותו פה
כמה שיותר.
(מדברים יחד)
מאיה כץ:

הלוואי שהרבה מחברי ה...
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יהודה בן עזרא :רק באווירה ,שיהיה לנו נעים ,זה הכול.
איה פרישקולניק :אנחנו שואלים את השאלות לפני ,אנחנו לא צריכים במועצה.
מאיה כץ:

צודקת ,איה.

רונן וסרמן:

זה נכון ,כי יש לכם גישה לראש העיר .לנו יש פחות.

איה פרישקולניק :זה מובן מאליו.
מאיה כץ:

עמוד  70שאלה,

יהודה בן עזרא :דרך אגב ,רונן .סליחה ,בסוגריים ... .הוויכוח הזה,
מאיה כץ:

לא היה ויכוח.

יהודה בן עזרא :אין מצב ש ,לא ,לא ,כי  ...חברת מועצה  ...מי שמחברי המועצה רוצה
לשאול שאלות לקראת התקציב ,אחרי התקציב ,להיכנס לפרטים ,יקבלו
תשובות גם מראש העיר ,גם ממני ,גם מהגזבר .אין שום בעיה.
דובר:

צריך לבוא פעמיים לשבת איתך בישיבה עכשיו?

משה פדלון:

לא ,מי שרוצה לבוא אלי לפגישות אין שום בעיה.

יהודה בן עזרא :הכול פתוח.
יונתן יעקובוביץ' :עמוד ,73
מאיה כץ:

רגע ,לפני כן,

יונתן יעקובוביץ' :סליחה.
מאיה כץ:

בעמוד  70סעיף  ,7.8.1לאן עבר התקציב פיקוח וניקיון ברובעים?

דוברת:

...

מאיה כץ:

מה?

דוברת:

...

דובר:

מהעסקה של עובדי קבלן להעסקה עירונית?

דוברת:

כן.

דובר:

וטוב שכך.

דובר:

מעולה.

מאיה כץ:

כן .ובסעיף  ?7.5.1לאן עבר התקציב של ניקוי רחבות וגרפיטי?

דוברת:

זה בתוך ניקוי  ...הרכב ניקיון.

מאיה כץ:

אז בתוך ניקוי רחובות נראה את הגידול?

יהודה בן עזרא :זה אנחנו לא רוצים  ...גם אם לא תראה גידול אנחנו לא רוצים ...
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דובר:

יש במקום אחר תקציב לילדים לעשות גרפיטי.

מאיה כץ:

לא ,אין בעיה ,רק לדעת ,הרי,

ד.נ.

יהודה בן עזרא :יש כסף לזה.
מאיה כץ:

מה?

יהודה בן עזרא :יש כסף.
מאיה כץ:

בסדר גמור.

יונתן יעקובוביץ' :יהודה ,עמוד  73שורה ,סעיף 73 ,והסעיף הוא  ,410שכר דירה.
יהודה בן עזרא :כן.
יונתן יעקובוביץ' :אני יכול בבקשה להבין למה השיטור העירוני בעיריית הרצליה משלם
שכר דירה למישהו שיש לנו כל כך הרבה נכסים עירוניים שהם עדיין לא
שמישים?
יהודה בן עזרא :מה זה השכר דירה הזה?
משה פדלון:

זה של ה,

דובר:

זה של  ...נכסים,

יונתן יעקובוביץ' :ברור שזה שכר דירה של נכס .הוא לא שוכר,
מאיה כץ:

אני אשלח לך קצת כסף ,בועז.

יונתן יעקובוביץ' :אבל למה צריך ,למה עיריית הרצליה שגם ככה שוכרת לא מעט מקומות
בעיר ,למה עיריית הרצליה שיש לה כל כך הרבה נכסים בבעלותה שלא
משתמשים בהם ,אני יכול לתת לך לפחות  4שאני מכיר ,למה לא משתמשים
בז ה בשביל להכניס לשם את השיטור העירוני? גם שיפצת נכס ,גם השבחת
אותו וגם חסכת שכר דירה.
יהודה בן עזרא :קודם כל איפה זה? רק שנייה.
משה פדלון:

זה יד התשעה,

דובר:

 ...זה שיטור קהילתי שזה יושב על סעיף אחר,

יונתן יעקובוביץ' :ואין בכל יד התשעה נכס עירוני אחד?
יהודה בן עזרא :אין.
משה פדלון:

זה נכס ...

יהודה בן עזרא :אין אף נכס.
יונתן יעקובוביץ' :בטוח?
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יהודה בן עזרא :מאה אחוז.
יונתן יעקובוביץ' :לא ,בסדר ,אני לא ,אני פשוט באזור איפה ש ,אני מכיר הרבה נכסים
פנויים .כי אפשר אולי להעביר את זה לנכס שהוא על הקצה של יד התשעה?
האזור של החניון שם של ראשונים שזה ממש בכניסה? לא יודע?
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :סליחה ,התבלבלתי בין ...
משה פדלון:

כן ,עוד ,חברים,

יונתן יעקובוביץ' :מה ,אתה רוצה להגיד שבשביב אין נכס עירוני אחד? בנווה  ...אתה יכול
 ...את זה.
יהודה בן עזרא ... :וגם בשביב לא ואני לא יודע איפה יש ,מאיפה אתה יודע על נכסים
עירוניים פנויים ,תגיד לי? אמרת יש עוד ארבעה,
יונתן יעקובוביץ' :בוא איתי לסיבוב.
דובר:

הרצליה ב'.

יונתן יעקובוביץ' :הרצליה ב' ,הרצליה ב' ליד הפיצה .רחוב ה ,תקשיב .רחוב האשל על
הפינה של שער הים ,יש שמה,
דובר:

איפה זה? באזור המזרחי אנחנו צריכים את השיטור ,לא שם.

יונתן יעקובוביץ' :מה ,הנכסים באזור המערבי זה בסדר שהם לא יהיו שמישים? אני אומר
לך מה אני מכיר מהאזור שאני גר ,אני לא מכיר,
דובר:

יהודה ,יהודה ,את התקציב הזה אתם  ...לחודשים ...

(מדברים יחד)
רונן וסרמן:

זה מוביל אותי לשאלה נוספת.

משה פדלון:

ששש ,חברים.

רונן וסרמן:

כי הסתכלתי על העמודים האחרונים 74 ,73 ,72 ,ולא ראיתי שום התייחסות
לכל מה שקשור להג"א ,לנושא של יחידת חילוץ והצלה .אני יודע שיש
איזשהו סיפור ,פנו אלי כמה תושבים ,יש יחידת חילוץ והצלה של 40
מתנדבים שהוקמה לפני שנה.

משה פדלון:

אנחנו בקרוב מאוד נקיים ישיבה עם הראשי רשויות מסביב כדי להקים
אשכול חירום ואנחנו נקים על בסיס כפר שמריהו ,נעבה את יחידת ההצלה
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של  ...דיברתי עם סרג' .אנחנו נקים יחידה יותר גדולה על בסיס כפר שמריהו.
אנחנו הולכים  ...כל רשות תיקח לעצמה נושא מסוים ותתמקצע איתו.
רונן וסרמן:

ואז הם יחלקו משאבים? כי הבנתי שאין לנו משאבים.

משה פדלון:

אנחנו ניתן ,נקצה את המשאבים אבל כן אנחנו נעבה את היחידה הזו ונעשה
אותה גדולה שתיתן מענה לרשויות מסביב.

יונתן יעקובוביץ' :אני בעמוד  ,78אם יש מישהו עם משהו לפני.
דוברת:

מה ,כבר?

יונתן יעקובוביץ' :כן.
יריב פישר:

הייעוץ המשפטי ב ... 76-סעיף  ... .750בהכנסות? מה הכוונה?

דובר:

איפה אתה?

יריב פישר:

יעוץ משפטי.

רונן וסרמן:

זה בראף ,לא?

דוברת:

...

דובר:

זה אם תסתכל ,יש סעיף הכנסות מקביל ב ,אני אגיד לך באיזה עמוד... .
מהנדס העיר ,ואז אתה יכול למשוך,

דוברת:

 ...סעיף אחרון  ...שכר טרחה.

רו"ח רוני חדד :לא ,זה יעוץ משפטי ,זה לא קשור למי.
יונתן יעקובוביץ' :לא ,אבל אני שואל ספציפית ...
רו"ח רוני חדד :אם תסתכל בעמוד  32יש את ה,
יהודה בן עזרא :לא... ,
יונתן יעקובוביץ' :אה ,יש כאילו גם כאלה אחרים?
משה פדלון:

כן.

יונתן יעקובוביץ' :אז בעמוד  ,78כן? אפשר?
מאיה כץ:

לא ,רגע שנייה .לפני זה.

יונתן יעקובוביץ' :סליחה.
מאיה כץ:

תראו ,אני רוצה לדבר רגע באופן עקרוני על התקציב שאנחנו בסופו של דבר,
תראו .אם נסתכל על סוף ,אני לא אעבור איתכם עכשיו סעיף-סעיף אבל כל
הנושא של המשכורות בין המצבה הממוצעת לתקן המשרות וכל הנושא של
תכנון של אגף מהנדס העיר ,אמורים לראות בסוף ,בשורה התחתונה ,אנחנו
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מדברים על  51.39במצבה הממוצעת למול  68.50בתקן משרות .עכשיו,
מדובר פה בתקציב שהוא באמת תקציב מאוד מאוד גדול .עכשיו ,אנחנו
מודעים לבעיית גיוס העובדים מבחינת ה ...שאנחנו רוצים להעלות שכר
למהנדסים ולאדריכלים ולכל האנשים .אני רוצה שתבדקו שבמקום לראות
את הפער הגדול הזה ולשמור את הכסף ,כי בסוף גם אנחנו שומרים את
הכסף ,קשה לי להאמין או לפחות ,אתם יודעים מה ,אני אנסח את עצמי
אחרת .אני לא רוצה להאמין שעד סוף  2019כל התקנים האלה יושלמו כי אני
רק מזכירה לכם שהיה פה מהלך של הגדלת התקנים באגף הנדסה לפני כמה
שנים של ,אם אני לא טועה עשר או  12משרות ,ויכול להיות שנכון דווקא
מהתקציב הזה שהוא כבר פה ,הוא משוריין ,הוא בספר התקציב ,לראות איך
אנחנו הופכים את זה לחוזים אישיים או כן להשתמש בתקציב הזה שבין כה
אנחנו כבר מתקצבים אותו ,כדי לראות איך אנחנו מגדילים שם את הנושא
של המשרות של העובדים הקיימים כדי שחלקם שכבר ברחו לא יברחו כי זה,
באמת ,זה תקציב שע ומד פה והוא ,אני לא יודעת עכשיו  ...מחושב אצלי
בדפים ,הרבה מאוד כסף שפשוט שוכב איפשהו ב ,אלא אם כן תגידו שיש
עכשיו רצון לאייש את כל התקנים ,זה נראה לי מופרך לגמרי ,לא נכון ,ללא
צורך ,זו רק הצעה והמלצה שלי.
יונתן יעקובוביץ' :אפשר?
מאיה כץ:

כן.

יונתן יעקובוביץ' :בעמוד  ,82אם תוכלו לפתוח ,יש לי פה כמה שאלות.
יהודה בן עזרא :איזה עמוד?
יונתן יעקובוביץ' . 82 :אם אני מבין נכון ,המשכורות הכוללות מינהל ושירותים זה המחלקה
של שמוליק ,נכון?
משה פדלון:

כן.

יונתן יעקובוביץ' :אחלה .המשכורות כוללות מצילים ועוזרי מצילים .רק תסבירו לי שנייה,
לפני שאני שואל את השאלה .יש פה סך הכול ירידה בתקן המשרות ,אני
רואה מצבה ממוצעת ,מצבת ממוצעת  30.49ואחרי זה תקן משרות .28
יהודה בן עזרא :להיפך ,במצבה יש ,פה המקרה הפוך.
מאיה כץ:

כן ,פה זה המקרה ההפוך.
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יהודה בן עזרא :במצבה יש,
משה פדלון:

הקמנו חוף נוסף.

יונתן יעקובוביץ' :זה בגלל החוף הנוסף?
משה פדלון:

בוודאי.

יונתן יעקובוביץ' :הבנתי .עכשיו ,יש לי שאלה אחרת.
יהודה בן עזרא :צריך  ...נכון ,גלעד ,צריך לתקנן נכון גלעד והילה.
מאיה כץ:

עמוד  ,82רגע ,הם ...

יהודה בן עזרא :מצילים ועוזרי מצילים לתקנן את זה,
מאיה כץ:

סעיף  102באגף .6

יהודה בן עזרא :לתקנן את זה נכון .תודה ,הלאה .נגמר.
יונתן יעקובוביץ' :לא ,רגע .אני עדיין באותו סעיף .אז אני מבין שהתשובה גם למה התקציב
עלה מ 11.600-מיליון ל 12.2-מיליון זה אותו דבר בעצם ,נכון? וזה למרות כל
התקצובים שאנחנו מקבלים לסוכת הצלה שזה  170אלף שקל ממשרד הפנים
ובלה בלה בלה בלה בלה בלה?
יהודה בן עזרא :זה חרטא ,מה מקבלים?
יונתן יעקובוביץ' :לא ,בסדר .אני רק מציין.
מאיה כץ:

אז מה ,גידול של  2משרות זה גידול של כמעט מיליון שקל?

משה פדלון:

 2.5משרות.

יונתן יעקובוביץ' :ועכשיו מה שאני הייתי רוצה להציע ,בתור עירייה איתנה וכמו שאנחנו
היינו שמחים לדאוג גם למורים קצת יותר איכותיים ,אם אפשר ,באמצעות
הצעת שכר כזאת או אחרת אני מאמין שיש גם אפשרות כזאת ושעושים את
זה ,יש פער נורא גדול בין מה שמרוויח מציל של דור א' למציל של דור ב'
ולצערי הרב הדבר הזה נוצל על ידי מצילי דור א' שנים רבות שמנהלים את
המשאים ומתנים מול משרד הפנים והמצילי דור ב' ,שזה החבר'ה הצעירים
שעובדים קשה ,בסדר? הם לא אלה שיושבים בסוכה למעלה ואומרים הנה,
תלך לפה ,תלך לשם ,שים לי דגל .הם אלה שבאמת הולכים ומצילים ושמים
את הדגל ,אבל כל מצילי דור ב' האלה נמצאים בשכר מאוד נמוך .מאוד
מאוד נמוך ,אני מדבר איתכם בתור בן אדם שעבד ,בן אדם שעבד,
דוברת:

מה זה ...
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יונתן יעקובוביץ' :שנייה ,אני אסביר לך את כל הסוגייה .בן אדם שעבד כעוזר מציל בגיל 19
בחוף השרון אני אומר לך זה העבודה הכי קשה שעשיתי בחיים שלי .לעבוד
משבע בבוקר עד שבע בערב ביום שבת ,חבר'ה ,אין להם חופש .הם עובדים
שבעה ימים בשבוע .הם אחראים על חיים ,הם אחראים על הכול .אני מציע,
אני עוד פעם אומר ,אני מציע ,אני לא אומר שום דבר מעבר לזה ,אבל אני
מציע שהעירייה תיקח בחשבון את האפשרות לממן באופן חלקי העלאת שכר
למצילי דור ב' כדי שהדבר יהיה ראוי .זה פשוט לא ראוי המשכורות שהם
עובדים בהם,
דובר:

זה לא מגיע ממשרד הפנים התקן הזה?

יונתן יעקובוביץ' :עוד שנייה אני אעלה גם,
מאיה כץ:

אנחנו נתמוך ,שתי אצבעות כל אחד.

יונתן יעקובוביץ' :עוד שנייה אני אענה גם לשאלה הזאת .אני שמח שבאמת באים ונותנים
להם את כל הצ'ופרים שאפשר ,אם זה באמצעות משקפות וקרם הגנה
וחולצות וכדומה אבל בסופו של דבר בן אדם צריך לקנות,
יהודה בן עזרא :עוד מעט ייחנקו מהקרם הגנה.
יונתן יעקובוביץ' :לא ,לא .אתה רוצה תפסיק.
יריב פישר:

 ...זה  400אלף שקל ,כמה זה,

יונתן יעקובוביץ' :לא ,לא .אבל תבין ,יש הבדל גדול מאוד בין תקן של מציל דור א' ו ,מציל
דור א' מרוויח יותר מ 25-אלף שקל בחודש ,עזוב ,אני אמרתי עכשיו ,ודור ב'
זה פחות מעשרת אלפים ,בסדר? עשיתי לכם את זה בצורה עדינה כדי לא
להיכנס פה לתוך הדברים אבל זה באמת ,אני חושב שצריך לתת פה את
הדעת על הדבר הזה .הם האנשים שבסופו של דבר מחזיקים את הסוכות
הצלה ,הם האנשים שבתכל'ס פועלים .כמובן שעדיין צריך את המצילי דור א'
עם הניסיון שלהם והראייה שלהם וכדומה ,אין לזה תחליף ,אבל לא הגיוני
שהחבר'ה האלה עובדים בעיריית הרצליה ,לא מדבר עכשיו על מקומות
אחרים .בעיריית הרצליה ,שאנשים ,ואגב ,הם רובם גם תושבי העיר,
שהאנשים האלה מרוויחים כאלה משכורות .אני חושב שזה לא ראוי ולגבי
השאלה שלך אם זה לא משהו שמתוקצב על ידי משרד הפנים או ,ההסכמי
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שכר של המ צילים זה מול משרד הפנים .זה עדיין לא מונע ממך בשום צורה
לתת,
דובר:

כל הפקחים ,אם היום אנחנו רוצים להעלות את המשכורת לפקחים ,אנחנו
לא יכולים לעשות את זה

יונתן יעקובוביץ' :אז א' אתה טועה ,א' אתה טועה,
יהודה בן עזרא:

יונתן ,יונתן ,אתה טועה .אתה כל מה שאמרת אתה צודק במהות

והמצילים האלה ,דור א' ,דור ב' מקופחים .אבל כמו שאמרת לו שהוא טועה
הוא לא טועה.
יונתן יעקובוביץ' :אז אני אתן לך דוגמה אבל מהשטח .אתה מנסה כל הזמן ואתה לא
מצליח .אני ,זב חוטם שכמוני ,זב חוטם שכמוני ,היה לי בתוך החברה
לפיתוח תיירות ,אגב ,זה גם משרד הפנים ,אותם אנשים שאחראיים על
השכר ,דובי קוראים לו אם אני לא טועה .אותם אנשים שאחראיים על השכר
במשרד הפנים זה אותה מערכת ,הכול .אני היה לי שכר מאוד נמוך לשני
תפקידים .אחד זה תפקיד מנהל המרינה ,השני זה תפקיד של מנופאי ,או
סליחה ,צוללן שאמור לטפל בתחזוקה של המרינה .שתבינו שבגלל שאנחנו
חברה עירונית וכדומה הצוללן הזה היה מקבל תקצוב או שכר כמו הבן אדם
שמתקן מדרכות .עכשיו ,עם כל הכבוד לבן אדם שמתקן מדרכות הוא לא
צריך לא רישיון שיט ,לא רישיון צלילה והוא לא איזה יוצא שייטת.
איתי צור:

יש הבדל בין לשנות תקן של  ...לפתוח עכשיו במשרד הפנים תקן של פקח או,

יונתן יעקובוביץ' :לא .אני מדבר איתך על סך הכול,
איתי צור:

זה לא ברמה של העירייה.

(מדברים יחד)
עו"ד ענת קרן בהרב :יש הבדל בין שני תפקידים  ...תפקיד שיש לו השפעת רוחב על,
איתי צור:

על כלל האוכלוסייה.

יונתן יעקובוביץ' :אבל יש הבדל ,אבל ענת,
יהודה בן עזרא :יונתן ,אתה טועה .מספיק .בחייאת.
יונתן יעקובוביץ' :תן לי לשאול את השאלה.
יהודה בן עזרא :אבל אתה טועה .הסכמי עבודה ,אני אין לי יכולת,
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יונתן יעקובוביץ' :אל תיגע בהם .אני לא אומר לך תיגע בהסכם עבודה .אני יכול לשאול את
השאלה? אני אשאל את ענת את השאלה .ענת ,האם יש איזושהי הגבלה,
תודה .ענת ,האם יש איזושהי הגבלה לבוא ולקחת ,על בסיס השכר שיש כיום
עם משרד הפנים ולתת לאותו עובד צ'ופר בדרך כזאת או אחרת... .
עו"ד ענת קרן בהרב :אתה באמת שואל אחרי כל כך הרבה שנים בזירה?
יונתן יעקובוביץ' :כן ,כן.
עו"ד ענת קרן בהרב :אז אתה יודע מה ,אתה יודע שאנחנו כולנו ,שאנחנו עובדים בעירייה
תחת מגבלות ,תחת הסכמי שכר ,תחת הממונה על השכר,
יונתן יעקובוביץ' :אני מבין.
עו"ד ענת קרן בהרב :אנחנו לא יכולים לתת תוספת אלא אם היא מופיעה בהסכם,
יונתן יעקובוביץ' :או שאת מגישה בקשה מיוחדת.
עו"ד ענת קרן בהרב :הבקשה המיוחדת משפיעה על כל ה ...ועל כל הארץ ...
יונתן יעקובוביץ' :אבל  ...בכל הארץ .אם את באה בתור עירייה  ...זה משפיע על כל הארץ?
משה פדלון:

חברים ... ,כן.

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :שאלה הבאה.
משה פדלון:

הלאה.

יונתן יעקובוביץ' :אגב ,תבדוק כמה בקשות הגישו בעניין הזה לעיריית הרצליה בחמש שנים
האחרונות ,אני אשמח לדעת.
מאיה כץ:

באותו עמוד ,סעיף  ,780מה זה בדרך כלל ההוצאות הקבועות והיערכות
לפתיחת העונה? מה זה בדרך כלל כולל?

יונתן יעקובוביץ' :אני אתן לך תשובה למה מקודם שאלתי את רוני,
מאיה כץ:

לא ...

יונתן יעקובוביץ' :רגע ,אני רוצה ,מאיה .מקודם רוני גאון נתן חצי תשובה לדבר הזה.
מקודם רוני גאון נתן חצי תשובה לדבר הזה ,פשוט זה משהו שאני רוצה
להרחיב הרבה יותר .חלק מההוצאות האחרות והיערכות לפתיחת עונת
רחצה זה העניין של השינוע חולות שהקבלן עשה באמצעות ,קבלן חיצוני
שתחת שאיפ"ה מתיז חול ,יהודה ,יהודה .מזיז חול מחופי ,יהודה,
משה פדלון:

כן.
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יונתן יעקובוביץ' :מזיז חול מחופי אכדיה מול החופים הצפוניים שנהיים צרים יותר ויותר
כל שנה ,בסדר? עכשיו ,לשמחתי הרבה בשנה שעברה עשינו באמצעות החברה
לפיתוח תיירות פעולה עודפת לעניין הזה .נגיד שבדרך כלל שמוליק היה
מעביר בסביבות ה 3,000 ,2,000-קוב ,אנחנו הוספנו עוד  10אלף קוב לדבר
הזה וראינו שבעונת הרחצה בשנה האחרונה כולם יכלו לראות את זה
החופים היו הרבה יותר רחבים ממה שהם היו בשנים קודמות .זה דבר אחד
שאני הייתי מאוד שמח לראות תקצוב של זה .אגב ,זה נעשה אז בחברה
לפיתוח תיירות לא בגלל שזה צריך להיות בחברה לפיתוח תיירות ,זה צריך
להיות בתוך העירייה כי העירייה היא זאת שמתחזקת את החופים ולא
החברה לפיתוח תיירות .פשוט כשאני הייתי שם אף אחד לא עשה את זה,
עשיתי את זה ככה.
מאיה כץ:

יותר לאט.

יונתן יעקובוביץ' :הדבר הנוסף,
מאיה כץ:

אתה נותן לי תשובה ,יותר לאט.

יונתן יעקובוביץ' :הדבר הנוסף זה העניין של הגידור .אני מדבר על זה כבר ,כל פעם ופעם.
אפילו עשיתם פיילוט שהיה מוצלח עם העמודי טלפון מעץ .במקום לבוא
ולהחליף את הגדרות ,כל שנה מתוקצב עוד פעם  250אלף שקל ועוד פעם 250
אלף שקל ועוד פעם .אז א' ,הגדרות האלה לא נותנות את המענה הבטיחותי
שצריך כי אם יש נפילות של סלעים אנחנו רואים את זה ,הם פשוט ,כל
הגדרות מסידני עלי עד חוף השרון אם גדר אחת נופלת הכול נופל בבת אחת
למה כי הן מחוברות .אז צריך גם לתת את הדעת על העניין של הגדרות
והעניין האחרון ,שאני פשוט לא רואה את זה פה בשום מקום ותאמינו לי,
חיפשתי וחיפשתי וחיפשתי .איפה התקציב לטיפול במצוקים? מישהו ימות
בסוף ,רבאק.
דובר:

תב"ר.

דובר:

ואנחנו מתלוננים על זה.

יונתן יעקובוביץ' :זה גם לא בתב"ר .חיפשתי,
משה פדלון:

יונתן.

יונתן יעקובוביץ' :בכל מקום ,זה  100מיליון שקל ,אין את זה.
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משה פדלון:

יונתן ,הנושא הזה הגיע עד לשולחנו של ראש הממשלה .אני,

דובר:

זה התחיל עוד באולמרט,

משה פדלון:

חבר'ה,

ד.נ.

יונתן יעקובוביץ' :אבל במקום להתווכח עם המדינה,
משה פדלון:

רק שנייה .אני יכול לשלם  200מיליון שקל? אני שואל אותך ,יונתן.

יונתן יעקובוביץ' :תיקח הלוואה.
משה פדלון:

רק שנייה .חברים,

מאיה כץ:

תיקח את זה מהדיבידנד של הביוב והמים.

יונתן יעקובוביץ' :אני חושב שאם מישהו ימות מהדבר הזה הכמות כסף שאת תשלמי תעלה
לך פי  10יותר מההלוואה הזאת ,כמו כל בן אדם שטובע בתוך העיר שלך
ואתה צריך לשלם לו  10מיליון שקל.
משה פדלון:

 ...מעורב בזה שר הפנים ,מנכ"ל משרד הפנים .זה עלה לשולחנו של שר
הפנים ביום חמישי האחרון,

יונתן יעקובוביץ' :כל העניין פה,
משה פדלון:

רק שנייה.

יונתן יעקובוביץ' :סליחה.
משה פדלון:

אני שוחחתי על הנושא עם שר האוצר ,עם יושב ראש המרכז לשלטון מקומי.
העברנו מכתב מסודר לראש הממשלה ,זה לא רק הרצליה .זה הרצליה ,נתניה
ואשקלון.

יונתן יעקובוביץ' :נכון.
משה פדלון:

הנושא הזה בראש מעייננו .זה מטופל ,אתה מוזמן אלי ,ככה תכתובות .אני
יורה לכל הכיוונים.

יונתן יעקובוביץ' :אבל הבעיה שלי,
משה פדלון:

בבקשה ,יונתן .אני איתך .זה לא זבנג וגמרנו.

יונתן יעקובוביץ' :אני מבין ,ברור שזה לא זבנג וגמרנו וגם ה 200-מיליון שקל שאתה מדבר
עליהם זה לא הוצאה בשנה אחת .ייקח לך לפחות  5שנים,
משה פדלון:

יונתן,

יונתן יעקובוביץ' :שנייה ,שנייה.
משה פדלון:

המדינה הקימה,
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יונתן יעקובוביץ' :אבל ראש העיר ,אני אקשיב למה שאתה רוצה אבל אחרי זה ...
משה פדלון:

רק שנייה .אני בא ו ,אני סבור שאותה חברה להגנת המצוקים צריכה להגן על
הים ועל המצוק עצמו .אני הולך לקחת את ,להקים לובי כדי להביא החלטת
ממשלה שאותה חברה תטפל בשניהם ,גם במצוק וגם בים .זה,

יונתן יעקובוביץ' :מה זה לטפל בים מבחינתך?
משה פדלון:

בבקשה?

יונתן יעקובוביץ' :מה זה לטפל בים מבחינתך?
משה פדלון:

שיטפלו בים .הם מקצוענים ,הקימו חברה,

יונתן יעקובוביץ' :מה זה לטפל בים?
משה פדלון:

לא יודע.

יונתן יעקובוביץ' :אתה רוצה לבנות שוברי גלים?
משה פדלון:

יכול להיות .מה שהם יחליטו ,לא אני.

יונתן יעקובוביץ' :אתה רוצה לבנות שוברי גלים?
משה פדלון:

אני לא יודע.

יונתן יעקובוביץ' :זה הטיפול בים.
משה פדלון:

אני לא יודע ,אני רק בא ואומר,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

הרשויות לא מסוגלות להתמודד עם זה.

יונתן יעקובוביץ' :אז עכשיו מה שלי ,לי יש פה טרוניה אליך ואני אסביר לך מה הטרוניה.
משה פדלון:

מי כמוך ,בוא נניח שטיפלתי במצוקים .לא טיפלתי בים ,מה זה שווה? מה זה
שווה? יבואו הגלים ויתנו לזה,

יונתן יעקובוביץ' :לא ,אתה טועה .אם היית מכיר את הסוגיה היית מבין אותה .אין שום
סיבה לטפל בים .הטיפול בים נועד רק כדי שאתה תוכל אחרי זה לבנות
טיילת כזאת או אחרת בחוף .אני מוכן להסביר לך את זה אבל אני רוצה,
שנייה ,לא,
עו"ד ענת קרן בהרב ... :של הממשלה שישב על המדוכה,
מאיה כץ:

הדעות חלוקות לגבי העניין הזה.

יונתן יעקובוביץ' :את טועה ,את טועה .במקום,
משה פדלון:

יונתן,
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יונתן יעקובוביץ' :שנייה .אני רוצה להגיד משהו ואתם לא נותנים לי .ענת ,תודה .ענת ,ענת,
ענת ,ע נת ,ענת ,ענת ,ענת ,תודה רבה .תודה רבה .בסופו של דבר יש לי טרוניה
אחת כלפיך וגם כלפי ענת למה אני יודע שהיא גם זאתי שדוחפת את הדבר
הזה ,את התהליך המשפטי ואנחנו לא צריכים לשלם את זה ובזמן הזה
שאתה מתווך עם משרד הפנים ועושה את הלובי שלך והיא עושה את כל
הדברים שלה ,שנה הבאה ,הקיץ הזה חס וחלילה מישהו מת .מה תגיד להם?
שהלכתי ודיברתי עם משרד הפנים? מישהו ימות בסוף .זה שבן אדם לא מת
עד עכשיו זה נס .זה נס .אתם לא מבינים את זה,
עו"ד ענת קרן בהרב ... :תקציבים ,יונתן.
יונתן יעקובוביץ' :גברת ענת ,אני מציע לך פעם אחת לרדת לחוף בזה,
עו"ד ענת קרן בהרב :אל תציע ,אני יורדת הרבה,
יונתן יעקובוביץ' :אז תלכי לראות את זה .תלכי לראות את זה ,במקום להתווכח עם
הממשלה מי משלם על חיים פה תלכי לראות את זה.
משה פדלון:

יונתן ,הנושא מטופל בסדר עדיפות עליונה ,האמין לי .אני מטפל בזה בכל,

יונתן יעקובוביץ' :הבנתי .ואת ה 200-מיליון שקל האלה אתה יכול לתקצב את זה בעשר
שנים ,יעלה לך  20מיליון שקל בשנה בתקציב של  1.5מיליארד שקל אתה לא
מרגיש את זה בכלל ,אתה לא רואה את זה בלמטה.
משה פדלון:

יונתן ,צריך לטפל גם בים .אני מוכן להביא לך את מיטב המומחים שיגידו לך
שצריך לטפל גם בים במקביל ,לא רק בחוף,

יונתן יעקובוביץ' :אז אני שמח שתצא בהצהרה ,תצא בהצהרה ,תגיד שאתה צריך לטפל
בים ,אתה צריך לבנות שוברי גלים ,ואתה העיר הכי נקייה בארץ והחופים
הכי נקיים בארץ ,המצילים הכי טובים בארץ וכדומה .אני שמח על זה אבל
תצא בה צהרות האלה ותגיד את זה לציבור .תפסיק להגיד לאנשים מצד אחד
אני לא עושה ומצד אחד אני כן עושה .תגיד מה אתה רוצה לעשות .אני באתי
ואמרתי שבאג'נדה שלי לא צריך להיות שוברי גלים בעיריית הרצליה ואני
מוכן להראות לך ולכל המומחים למה לא צריך .אגב ,כבר הוכחתי את זה
עוב דתית .חבל שאתה מקשיב לאנשים אחרים שיושבים פה מאחורי שמעל
מטר שמונים,
משה פדלון:

יונתן,
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יונתן יעקובוביץ' :שחושבים שהם יודעים יותר טוב.
משה פדלון:

עד כאן .עד כאן .סליחה ,אני מבקש לא לפגוע .יונתן ,סליחה.

יונתן יעקובוביץ' :אמרתי יש בן אדם מאחורי,
משה פדלון:

יונתן ,לא מכובד ,לא מכבד .אני מציע להיות ענייני,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

שנייה .יש לי בקשה .אפשר להתווכח עניינית ,זה בסדר .לא לפגוע באנשים,
עד כאן.

יונתן יעקובוביץ' :אני לא מבין איך פגעתי ...
משה פדלון:

עד כאן ,בוא נמשיך.

דובר:

הוא אמר שהוא  ...מקשיב לאנשים מאחורה ,הוא לא אמר ש,

משה פדלון:

הוא הוסיף משהו ,אני מבקש ,עד כאן.

מאיה כץ:

עמוד הבא .בשורה התחתונה אין,

משה פדלון:

חברים.

מאיה כץ:

בשורה התחתונה אין תקציב למצוקים ,זה הכול .הלאה.

משה פדלון:

יונתן ,אתה מוזמן אלי ,אני אציג בפניך את כל התכתובות,

יונתן יעקובוביץ' :אני הבנתי את האג'נדה שלך .היא  ...מה שהיה זה מה שיהיה .מה
השתנה? שום דבר לא השתנה.
צבי וייס:

מר יעקובוביץ' ,אם הסכנה היא כל כך גדולה והעלות היא  200מיליון שקל,

יונתן יעקובוביץ' :כן.
צבי וייס:

שבינתיים אין אותם ,השאלה,

יונתן יעקובוביץ' :מי אמר שאין אותם?
צבי וייס:

חכה רגע אחד,

יונתן יעקובוביץ' :מי אמר שאין אותם? אני לא מסכים עם ההנחה שלך אבל שאין אותם.
צבי וייס:

אבל אני אומר ,הסכנה הגדולה שאתה חוזר ואומר שמא ייהרג מישהו ,ימות,

יונתן יעקובוביץ' :נכון,
צבי וייס:

מה נעשה .אז אולי אפשר בינתיים ,לא ב 200-מיליון ,לא לסגור את הים אבל
לשים איזה גדר בטחון,

משה פדלון:

יש גדר,

יונתן יעקובוביץ' :חבר,

"חבר" – הקלטה ותמלול

12645

משה פדלון:

139

ד.נ.

יש גדר,

יונתן יעקובוביץ' :תודה רבה צבי ,תודה רבה צבי .סוף סוף יש מישהו,
צבי וייס:

עד שישיגו את ה 200-מיליון האלה.

משה פדלון:

בואו ,חברים,

יונתן יעקובוביץ' ... :בשינוע של החולות לחוף כדי שהחוף יהיה יותר  ...יגן על המצוק.
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :זה חלק מהתקציב ,סליחה .הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת עונת
הרחצה זה לא חלק מזה?
איה פרישקולניק :בסדר ,אבל די .מיצינו.
משה פדלון:

מיצינו את הנושא הזה.

יונתן יעקובוביץ' :מי מיצה את זה?
איה פרישקולניק :הבנו את העמדה שלך.
יונתן יעקובוביץ' :אני זה לא ממוצה אצלי ,מה לעשות.
איה פרישקולניק :נו ,מה לעשות.
משה פדלון:

יונתן,

מאיה כץ:

אתה רוצה לקדם את הנושא ,זה לא בא לידי ביטוי בספר התקציב ,אלה
המחלוקות.

משה פדלון:

זה בסדר ,אנחנו לא נתקצב את המצוקים .אתם יכולים לרשום את זה
בפרוטוקול .עד כאן ,תמשיכו.

יונתן יעקובוביץ' :תודה רבה.
משה פדלון:

הלאה.

מאיה כץ:

כן ,אני אשמח בסעיף עמוד  83סעיף  .78382יש פה את הנושא של פעולות
אימוץ ,אימוץ משפחות שכולות .אני אשמח לדעת מה זה.

דוברת:

?783

מאיה כץ:

כן .דף  83סעיף .783

משה פדלון:

כן.

מאיה כץ:

רק מה זה?

משה פדלון:

משפחות שכולות .יש פה ארגון משפחות שכולות ואנחנו ,הם נמצאים בבית
יד לבנים ,מקום שצריך לסייע ומסייע להם .בכיסאות ,שולחנות.
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יהודה בן עזרא :נתנו מכל מיני תקציבים ,החלטנו השנה לתת סיוע תקציבי.
משה פדלון:

מה לא בסדר בזה?

מאיה כץ:

לא אמרתי שזה לא בסדר.

יהודה בן עזרא :היא משבחת את זה.
מאיה כץ:

אני שאלתי מה יש בזה כי יש עוד סעיפים,

משה פדלון:

המשפחות השכולות התאגדו בשנה האחרונה ,הם עורכים פעילויות
מבורכות ,הם בבית יד לבנים ,במקום שהם צריכים .להחליף כיסא ,לתקן
מזגן ,אולי גם כיבוד אם צריך .ניתן להם ,נחבק אותם.

דובר:

ישר כוח.

יריב פישר:

רגע 83 ,למעלה רק לשים דברים על דיוקם .כל תקציב אירועי יום העצמאות
זה מיליון שקל? ?1.090

יהודה בן עזרא :זה תקציב של אירועי יום העצמאות למעט אומן מרכזי.
משה פדלון:

שאני מממן.

יהודה בן עזרא :אומן או שני אומנים מרכזיים ,כל שנה לפי איזה אומנים טובים יש ,זה
בא ברזרבת ראש העיר.
יריב פישר:

רק לשים דברים על דיוקם .אם התקציב הוא מיליון שקל פלוס האומן
לעומת התקציב של העדלאידע ש ...על  1.5מיליון ,נותנים יותר מזה?

יהודה בן עזרא :מה לא בסדר?
משה פדלון:

לא הבנתי.

יהודה בן עזרא :עדלאידע זה בהשתתפות של  3אלפים ילדים שתופרים להם תלבושות,
מביאים להם ביגוד מיוחד ,עושים איתם חזרות במשך שלושה ,ארבעה
חודשים .זה השקעה ענקית.
יריב פישר:

 ...כל העיר יוצאת לזה,

יהודה בן עזרא :מה? לא הבנתי .מה שאלת?
יריב פישר:

כל העיר יוצאת ליום עצמאות.

משה פדלון:

אז מה הבעיה? לא הבנתי?

יריב פישר:

למה זה  50אחוז יותר?
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יהודה בן עזרא :אנחנו מאוד חסכוניים ביום העצמאות ,לעומת ערים אחרות.
משה פדלון:

נזכיר לך ש,

יהודה בן עזרא :בעדלאידע אנחנו חסכוניים לעומת ערים אחרות .חולון  6 ,5מיליון שקל.
לכו לבדוק את זה.
משה פדלון:

להזכיר לכם שיהיה פה אנסמבל שעלה  6מיליון שקל בשנה והגיעו לו שני
צופים.

דובר:

והביאנלה?

משה פדלון:

והביאנלה שהגיעו עשרה אנשים.

דובר:

ביטלנו לגמרי.

דובר:

ומכבי הרצליה.

דובר:

ביטלנו לגמרי ,הנה בני הרצליה חוטפת בראש  ...ביטלנו לגמרי.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

כן .איזה עמוד?

רונן וסרמן:

 .84סעיף  ,750זה הדבקת מודעות ב ...שאלתי מקודם על ה ... ,אם ההכנסה
מכניסה לנו  20אלף שקל בשנה ,ההוצאה עולה לנו  .116עכשיו ,אני איש
עסקים .יש לי עסק .אם הייתי יודע שעולה לי  400שקל לפרסם אני יכול
להביא לך  300מפרסמים וזה כבר יכסה את זה .כאילו ,יש איזה חוסר
הלימה בין ההכנסה להוצאה פה.

מאיה כץ:

אבל משמעותית.

יהודה בן עזרא :השירות אנחנו חייבים לתת.
רונן וסרמן:

כן.

יהודה בן עזרא :אותו מדביק מודעות רוצה להדביק .אם יש ארבע מודעות או שתי
מודעות,
רונן וסרמן:

אז בוא נדביק מודעה שמזמינה לפרסם שם ו,

משה פדלון:

רונן ,רונן .אם חברות ,מביאים  5מודעות .על ה 5-אנחנו מוסיפים את העשר
שלנו ,זאת אומרת הוא עובד גם עבור העירייה כאן.

רונן וסרמן:

הבנתי.

משה פדלון:

ולכן יש פער בין ההכנסות ל,

יהודה בן עזרא :תשובה יותר טובה מהתשובה שלי.
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בכל מקרה אני אומר בתור מישהו שיש לו עסקים ,אם הייתי יודע שזה כזה
זול אני גם הייתי מפרסם.

משה פדלון:

פה זה קבלן שמקבל מאיתנו ,שמדביק מודעות בעבור שניהם .גם עבור פרטי
וגם ציבורי .כן .בבקשה.

רונן וסרמן:

באותו עמוד  , 84יעוץ משפטי חיצוני .סתם מתוך סקרנות ,יש לנו הרי מחלקה
משפטית .זה לא ,זה לא משהו שיכול לחסוך בעלויות?

(מדברים יחד)
עו"ד ענת קרן בהרב:
משה פדלון:

זה בנושא של  ...ודיור ...

לא ,זה משהו אחר לגמרי .הוא עוסק ביעוץ משפטי  ...עורכי דין ייעודיים
לנושאים האלה שקשורים לתרבות הדיור .כן.

מאיה כץ:

לי יש שאלה על העמוד הזה ,נוסף בו סעיף חדש .סעיף  781של תחזוקה
והוצאות אחרות,

דובר:

איזה עמוד ,מאיה?

מאיה כץ:

 .84תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי.

דובר:

לדוגמה שווארמה לישיבות מועצה.

מאיה כץ:

לא,

דובר:

אבל אני בעד.

מאיה כץ:

זה צריך להיות אולי באירועים והוצאות אחרות ,אבל השאלה שלי היא,
קודם כל למה זה נמצא פה ולא גופים שבאמת מטפלים בתחזוקה ובמרחב
הציבורי?

יהודה בן עזרא :המחלקה ל ,אנחנו עשינו שינוי מבנה ארגוני והגדרת תפקידים מחדש.
מנהל המחלקה לתרבות הדיור הוא גם אחראי על כל הנושא של המרחב
הציבורי במקום להביא עוד ,במקום להביא עוד משרה של עובד שיהיה
אחראי על הנושא הזה.
מאיה כץ:

עוד פעם? סליחה ,אני לא שמעתי ,היה פה דיבור על  ...אני לא שמעתי.

יהודה בן עזרא :מי זה מפריע לנו פה?
דוברת:

אנחנו רוצים לאכול.

יונתן יעקובוביץ' :אנחנו רוצים סושי.
(מדברים יחד)
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יהודה בן עזרא :סושי?
דוברת:

כן.

יהודה בן עזרא :תזמיני על חשבונך.
דוברת:

למה על חשבוני?

יהודה בן עזרא :גזבר ומנכ"ל לא מזמינים אוכל לאף אחד .מאיה,
מאיה כץ:

כן .מה השינוי הארגוני?

יהודה בן עזרא :אנחנו מינינו את מנהל המחלקה לתרבות הדיור  ...של המרחב הציבורי,
לכן גם נתנו לו תקציב לפעולה .הוא אחראי על ה ...העירוני ,המרחב הציבורי.
מאיה כץ:

אבל המרחב הציבורי הרי זה סכום שהוא יותר גבוה מהסכום הזה .זה סכום
שאם אני לא זוכרת מתוקצב במיליונים,

יהודה בן עזרא :נכון ,במיליונים אבל הוא צריך איזה תקציב פעולה בסיסי לפעילויות שלו.
זה מעבר לתקציב של המיליונים של המרחב הציבורי ,של שדרוג ,של רחובות,
של כבישים ,כל מה שיש באגף שאיפ"ה.
מאיה כץ:

אבל זה בתב"ל נמצאים הדברים האלה.

יהודה בן עזרא :מה?
מאיה כץ:

אז זה אמור להיות בתב"ל.

משה פדלון:

לא ,המרחב הציבורי,

יהודה בן עזרא :פיצלנו את התקציב של המרחב הציבורי ,בזמנו היה  .1פיצלנו ,עבודות
תב"ל יש בתב"ל ומה שעבודות שאיפ"ה יש בעבודות שאיפ"ה .זה על מנת
למנוע,
מאיה כץ:

בהמשך נבקש לקבל על זה דיווח מה נעשה פה.

יהודה בן עזרא :על מה?
מאיה כץ:

על זה .זה נראה סעיף תמוה ותלוש .זה הכול.

יהודה בן עזרא :אם תזכרי עד סוף שנת התקציב את השאלה הזאת,
מאיה כץ:

...

דובר:

עכשיו סומן במרקר.

מאיה כץ:

זה סומן יפה .אתה יודע בדיוק שאני אזכור ,זה לא,

משה פדלון:

כן.

מאיה כץ:

עמוד הבא.
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(מדברים יחד)
משה פדלון:

כן ,חברים.

רונן וסרמן:

,95

משה פדלון:

בבקשה.

רונן וסרמן:

עמוד  ,95סעיף  .782תוכנית עירונית להורים.

דוברת:

איזה עמוד?

רונן וסרמן:

עמוד  ,95סעיף  ,782תוכנית עירונית להורים .האומדן הוא  ,88התקציב הוא
 .57למה התקציב החדש נמוך ב 25-אחוז מתקציב ?2018

יהודה בן עזרא :עוד פעם .עמוד ?95
דובר:

החישוב שלך גם לא נכון.

רונן וסרמן:

עמוד  ,95תוכנית עירונית להורים.

דוברת:

זה תקציב מלא לעומת ...

יהודה בן עזרא :כן ,מה?
דוברת:

...

דוברת:

יש הבדל בין התקציב של מערכת החינוך לעומת התקציב ה ...הבדלים.

רונן וסרמן:

או קיי .בסעיף  ,786הפעלת פנימיות יום .זה אותו דבר?

דוברת:

אותו דבר.

רונן וסרמן:

הבנתי.

דוברת:

...

רונן וסרמן:

בעמוד  97סעיף  ,108שכר הוראת מרכזי למידה תוכנית כנפיים ,זה אותו
דבר? יש ירידה של  40אחוז.

דוברת:

ירידה של  40אחוז בכמות הילדים ,המשתמשים ,ה,

דוברת:

 ...החלק היחסי של ספטמבר עד דצמבר,

מאיה כץ:

הבנתי.

רונן וסרמן:

וכנ"ל גם עמוד  99סעיף  ,112שכר תגבור לימודים ,ירידה של  40אחוז זה
אותו דבר?

דוברת:

נכון ,כל סעיף ...

רונן וסרמן:

הבנתי.
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רגע ,יש לי עוד שאלה .אם אנחנו כבר פה ,בעמוד  ... 94תגבור פרויקטים
בסעיף .107

יהודה בן עזרא :איך? ?94
מאיה כץ:

כן.

יהודה בן עזרא :חזרתם עוד פעם אחורנית?
מאיה כץ:

לא ,אנחנו ,אז גם פה .האומדן הוא  ,241התקציב הוא  ,194גם זה בגלל
הנושא של העד ספטמבר וזה?

דוברת:

 ...ספטמבר.

מאיה כץ:

זאת אומרת כל מה שאנחנו רואים פה בעצם ,ואיפה הרזרבה הגדולה ,איפה
היא כתובה?

דובר:

בהתחלה,811 .

דוברת:

,811

מאיה כץ:

איזה עמוד?

דובר:

 .90 ,90עמוד .90

מאיה כץ:

אה ,הרזרבה ב,

דובר:

 2.4מיליון.

מאיה כץ:

ב?784-

דוברת:

כן.

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

אנחנו דואגים לך לתוספת בחינוך,

דוברת:

אבל החינוך עובד הכי טוב פה.

יהודה בן עזרא :טוב.
מאיה כץ:

כן .אם אפשר לקבל הסבר על סעיף בעמוד  ,95ליווי תוכנית  ...ב 450-אלף
שקל... .

יהודה בן עזרא :יעקב לא נמצא פה מסיבות,
מאיה כץ:

אין בעיה .מה זה הליווי? זה בן אדם ,זה שני אנשים?

דוברת:

לא ,זה המכון הדמוקרטי ועוד אוניברסיטת תל אביב ועוד אנשי מקצוע.

מאיה כץ:

עד המשכורות?
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זה לא משכורות ,זה תשלומים  ...הנחות  ...תוכניות בתוך בתי הספר .מדובר
פה על ליווי של  30בתי ספר... ,

מאיה כץ:

צוות חיצוני?

אולגה:

כן.

מאיה כץ:

משכורות .לא ,בסדר .זה בסדר גם להגיד משכורות ,לא צריך כל דבר,

דוברת:

...

מאיה כץ:

והם מגיעים כצוות?

אולגה:

...

איה פרישקולניק :מה השאלה?
מאיה כץ:

הם מגיעים כצוות?

איה פרישקולניק :כן.
מאיה כץ:

או שאיתרו אותם מכל מיני מקומות?

איה פרישקולניק :לא ,לא ,לא ,לא .כצוות .אם זה מהמכון לדמוקרטיה הם עובדים ואם זה
אוניברסיטת תל אביב הם עובדים והם עובדים עם הצוותים של בתי הספר
ומטמיעים את התוכנית.
מאיה כץ:

זה עבר מכרז בסכום הזה?

איה פרישקולניק :אני חושבת שלא צריך מכרז לעניין הזה כי זה כמה,
אולגה:

זה פר בית ספר.

מאיה כץ:

כי זה מה?

אולגה:

פר בית ספר.

מאיה כץ:

אבל זו תוכנית אחת?

איה פרישקולניק :זו תוכנית איץ' אבל כל בית ספר תופר לו את החליפה שלו דרך המלווים.
מאיה כץ:

הבנתי .או קיי .בעמוד  ,59סליחה שאני לוקחת אותכם,

איה פרישקולניק :מה ,את חוזרת?
מאיה כץ:

 ,101סליחה.

יהודה בן עזרא :עמוד?
דובר:

.101

מאיה כץ:

רגע ,רק לוודא עוד פעם .בעמוד  97סעיף ,784

איה פרישקולניק :את חזרת ל?97-
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לא ,כן .שנייה ,שאלה טכנית .אותם הוצאות ל ...יוזמות ופרויקטים פדגוגיים
שאנחנו רואים ירידה של  30אחוז מהאומדן לתקציב ,זה ביוזמות?

דובר:

הכול יוזמות.

מאיה כץ:

רק בודקת .שאלה עמוד  .98כל הנושא של בית ספר אחיה .הבנתי בעבר
שהסבסוד פר תלמיד היה עד שבעצם הבית ספר השלים את עצמו וכל
השכבות התמלאו .ברגע שכל השכבות התמלאו ,זה אומר שאם יהיה צורך
לסבסד את התלמידים ,כל תלמיד בערך ב 5-אלפים שקלים .למיטב
הבנתי הבית ספר סיים לצמוח .אני טועה? אני צודקת? אני שואלת ,אני לא
יודעת.

איה פרישקולניק :למה ,הוא לא סיים לצמוח.
מאיה כץ:

כל השכבות גיל מלאות?

איה פרישקולניק :כן.
מאיה כץ:

נו ,אז הוא סיים לצמוח.

איה פרישקולניק :לא ,אבל אפשר להוסיף עוד שכבות .מה זה,
מאיה כץ:

אנחנו מוסיפים עוד שכבות?

איה פרישקולניק :מוסיפים עוד תלמידים.
מאיה כץ:

הבנת מה שאלתי?

איה פרישקולניק :לא ,לא הבנתי.
מאיה כץ:

או קיי .בעבר הנושא של תקצוב בית ספר אחיה ,תיכון אחיה ,היה כי הבית
ספר היה צומח ולכן כל שכבת גיל ,עד שהבית ספר יתמלא ,היה אם אני לא
טועה תקצוב של  5אלפים שקלים,

איה פרישקולניק :רגע ,אני אגיד לך מה .לא ,רגע .בית ספר אחיה היה מקומי ,עכשיו הוא על
אזורי.
מאיה כץ:

כן.

איה פרישקולניק :עכשיו ,מגיעים תלמידים לא רק מהרצליה.
מאיה כץ:

נכון.

דנה אורן-ינאי:

אנחנו מממנים אותם?

איה פרישקולניק :ולכן,
דנה אורן-ינאי:

תלמידי חוץ אנחנו מממנים?
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איה פרישקולניק :כן ,כן .מהתקציב של הבית ספר ,לא מה ,הם מביאים אגרת תשלום .הם
 ...לעירייה.
דנה אורן-ינאי:

מעבר לתשלום של התלמיד יש עוד מימון של עיריית הרצליה לתלמידי

חוץ?
דובר:

ברור ,משרד החינוך.

איה פרישקולניק :ברור .משרד החינוך ,זה,
דובר:

לא ,הכסף שלנו,

איה פרישקולניק :שלנו  ...אולגה.
אולגה:

כן .תלמידי חוץ ...

מאיה כץ:

שזה  5אלפים שקלים לתלמיד?

אולגה:

זה לא  5אלפים  ...לפי הצורך.

מאיה כץ:

מה זה לפי הצורך? או שיש קריטריון אחיד או שאין קריטריון אחיד.

אולגה:

כל תלמיד מוסד ש ...הוא לא מוסיף בהוצאות  ...הכנסות .הבנת?

מאיה כץ:

לא.

אולגה:

לכל תלמיד חדש או  ...כיתות חדשות ,כל השכבות מלאות ,כל תלמיד חדש
שנוסף כרגע מוסיף בתקציב ההכנסות  ...ואנחנו לא נוסיף  ...הוצאות ...

מאיה כץ:

השאלה שלי היא ,בגלל שהתקצוב ניתן ככל שהבית ספר צמח ,כי היה צריך.
עכשיו הבית ספר הוא כבר לא בית ספר צומח ,זאת אומרת השכבות,

איה פרישקולניק :אבל הוא ,הן לא מלאות השכבות.
אולגה:

 ...תקציב ,וגם הוא צריך סבסוד ...

צבי וייס:

מה שהיא מסבירה,

מאיה כץ:

אני הבנתי מה שהיא מסבירה.

צבי וייס:

אני לא בטוח.

מאיה כץ:

תהיה בטוח ,אל תדאג צבי .ההבנה שלי היא מאוד טובה .אם אני אומרת
שאני לא מבינה משהו כנראה שאני חושבת על השאלה הבאה.

צבי וייס:

כל מה שהיא אמרה זה ,כל תלמיד נוסף שמגיע,

מאיה כץ:

מקבלים כסף ממשרד החינוך,

צבי וייס:

הוא מוסיף הכנסה.

איה פרישקולניק :אבל הוא,
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צבי וייס:

והוא לא מוסיף להוצאה .זו אותה כיתה,

מאיה כץ:

אני הבנתי,

צבי וייס:

זו אותה מדרכה ,זה אותו שומר בכניסה,

איה:

והמזכירה.

צבי וייס:

וזה  ...מה השאלה הבאה?

מאיה כץ:

זה אני הבנתי .לא ,נגעתי לו בכבשת הרש אז הוא טיפה מרגיש,

צבי וייס:

לא ,בעבר היית בעד זה אז לכן אני לא יודע מה קרה.

מאיה כץ:

אני שואלת .קודם כל זה לא אם אני בעד או נגד .אתה לא יודע אם אני בעד
או נגד .אתה יודע מה,

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

לא ,אתה לא יכול להבין שום דבר .אתה יודע מה  ...במקום הזה? אתה יכול
לשאול כל דבר כשבצד הזה אתה לא יכול לשאול ... .ישבו מרצ וש"ס והבית
היהודי גם יחד והצביעו על תקציבים עכשיו של המועצה הדתית.

צבי וייס:

אני לא בודק עם מי את יושבת יחד.

מאיה כץ:

אני ,אנחנו,

צבי וייס:

כל אחד בוחר לעצמו,

יונתן יעקובוביץ' :צבי,
צבי וייס:

כן ,מה רצית יעקובוביץ'?

יונתן יעקובוביץ' :זה ששואלים שאלה זה לאו דווקא נגד .אני שאלתי הרבה שאלות,
צבי וייס:

לא ,לא.

יונתן יעקובוביץ' :אני אומר ,שאלתי הרבה שאלות גם על דברים שאני בעדם.
צבי וייס:

ככל ששואלים יותר זה  ...את הרעיון.

מאיה כץ:

לא נכון.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

כן.

צבי וייס:

אני לא שמעתי.

דובר:

לא נכון ,זה התשובה.

דנה אורן-ינאי:
מאיה כץ:

מה קורה עם התב"רים?

רגע.
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(מדברים יחד)
מאיה כץ:

עמוד  ,101תב"רים בישיבה בעוד שבוע .עמוד ,101

איה פרישקולניק :ממש לא .אנחנו נישאר פה.
יהודה בן עזרא :לא ,לא .אנחנו גומרים הכול,
מאיה כץ:

סעיף  ...איה ,אני לא רעבה ,אין לי בעיה להישאר עד מחר .את יודעת שאוכל
אצלי זה לא  ...לי אין עם זה בעיה .סעיף  .850תראו ,אנחנו כל שנה נתנו את
ה 350-אלף שקל,

דנה אורן-ינאי:

איפה ?850

דוברת:

למעלה.

דובר:

הסעיף הראשון בעמוד.

איה פרישקולניק :אבל דיברנו על זה שזה ה,
מאיה כץ:

דיברנו.

איה פרישקולניק :אז זה פחות המלגות של,
מאיה כץ:

נכון ,ואז היה בעצם אפשרות לשיקול דעת לכל מיני סטודנטים שבאמת היו
במצב מורכב ,או קיי? והתכנסנו לוועדה של שיקול דעת בתקציב הנותר של
הדברים ואני חושבת,

איה פרישקולניק :לא ,לא .התקציב הנותר זה היה התקציב של ליונס וכל הדברים האלה,
מאיה כץ:

לא ,לא,

איה פרישקולניק :זה לא היה זה.
מאיה כץ:

 ...השלמות ,איה ... .לעשות להם השלמות.

איה פרישקולניק :לא.
מאיה כץ:

אני חושבת,

ירון עולמי:

היו שנים שלא היה מספיק בקשות שיענו לקריטריונים ,מאיה.

איה פרישקולניק :אני חושבת שאת טועה,
ירון עולמי:

ממש לא.

איה פרישקולניק :אני חושבת ש,
מאיה כץ:

אני ישבתי בוועדה הזאת חמש שנים,
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איה פרישקולניק :זה הזה של הליונס.
(מדברים יחד)
רו"ח הילה רוזן :ביצוע  2016היה  ,256תקציב  2017היה  300כאשר הביצוע היה ... 200
תקציב  2018בצורה חריגה אישרנו ,350
מאיה כץ:

כי היה צורך.

רו"ח הילה רוזן ... :זה יחזור ל,300-
דובר:

ל,350-

מאיה כץ:

כי היה צורך.

ירון עולמי:

לא ,כי חילקת יותר.

איה פרישקולניק :לא .הילה ,ה 50-אלף זה היה ...
מאיה כץ:

אבל איה ,עדיין יהיה לך השנה את התוספות האלה .למה להוריד?

איה פרישקולניק :אני זוכרת שזה היה משהו שהסכמנו עליו,
צבי וייס:

הלאה 2018 .היה צורך מיוחד.

איה פרישקולניק :גם אני וגם את סיכמנו את העניין הזה .אני לא זוכרת אם ה 50-אלף ...
אבל אוהד יענה לך מחר ,יצלצל אליך במיוחד ויענה.
ירון עולמי:

מה שחבל שאין את המאצ'ינג ,שלא רוטרי הרימו את הכפפה ולא ליונס
הרימו את הכפפה.

מאיה כץ:

הם הרימו.

ירון עולמי:

לא נכון.

מאיה כץ:

אה ,השנה הם לא הרימו.

ירון עולמי:

נו ,זה מה ש ,את מדברת על השנה ,לא? על מה את מדברת מאיה עכשיו?

מאיה כץ:

שנה הבאה.

ירון עולמי:

נו?

איה פרישקולניק :טוב ,הלאה.
מאיה כץ:

עמוד  .106סליחה ,שאלנו על זה את כל השאלות בעמוד  .106שאלה ,עמוד
 107סעיף  .432בתחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות .הוצאות צריכת מים
ואגרת ביוב .איך אתם יכולים לנחש שהתקציב יירד?

ירון עולמי:

הוא עלה מ 21-ל 97-פעם.

מאיה כץ:

אבל לא משנה,
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בעמוד ?107

מאיה כץ:

 ...על .77

ירון עולמי:

זה לא קבוע ,זה רק ,18

מאיה כץ:

אני שואלת כי אני לא מכירה את הסעיף הזה ,אני שואלת.

יונתן יעקובוביץ' :היה  77ב 18-וב 19-יש  50ורוצים לנסות להבין למה זה יורד.
ירון עולמי:

אבל ב 16-היה .21

יונתן יעקובוביץ' :אבל מ 16-אתה מבין למה זה גודל .אתה לא יודע להסביר למה זה יורד.
דובר:

אז תקבל תשובה ,שנייה רגע.

דובר:

יונתן ... ,לענות.

יונתן יעקובוביץ' :סליחה.
אולגה:

זה תוקצב במסגרת ...

מאיה כץ:

אני רוצה לשאול שאלה .הרי ,זה ,ה 50-אלף שאנחנו נותנים זה הולך למנהל
הבית ספר ,נכון? לנושא הזה? מי נותן את ההשלמה?

אולגה:

בתי הספר במסגרת הניהול העצמי כל בית ספר משלם ...

מאיה כץ:

אז הורדתם להם את ההקצבה בניהול עצמי כי אתם צופים,

אולגה:

זה לא הקצבה,

מאיה כץ:

שיהיה פחות צריכת מים?

אולגה:

זה לא הקצבה .זה חשבונות מים של בתי הספר בניהול עצמי ,זה צריכים
סיוע ל...

דוברת:

זה השלמת הניהול העצמי,

מאיה כץ:

את לא נותנת לי תשובות.

איה:

זה השלמה לניהול העצמי ,לא?

מאיה כץ:

אז האם החלטתם להוריד בזה ,כי ב 2018-היה  ,77הורדתם ל .50-האם אתם
צופים שההוצאות פשוט יקטנו ,איך אתם יכולים לצפות שהוצאה ,יבואו
המנהלות ,זה חוסר היגיון בהורדה בסעיף הזה .זה הכול ,זה כל מה שיש פה.
אפשר לקצץ ,אפשר לחתוך אבל תחתכו בהיגיון .הרי אתה לא יכול היום,

יהודה בן עזרא :זה ההיגיון שלנו.
מאיה כץ:

מה?

יהודה בן עזרא :זה ההיגיון שלנו.

"חבר" – הקלטה ותמלול

12645

מאיה כץ:

153

ד.נ.

שמראש יהיה צריכת מים יותר  ...ילד יעשה פחות ...

(מדברים יחד)
ירון עולמי:

נראה לך שכל חשבונות המים של כל בתי הספר בהרצליה זה ?55

מאיה כץ:

זה לא מה שאמרתי.

ירון עולמי:

אז מה זה קשור?

מאיה כץ:

אבל ההשלמה ,כשיודעים מה התקציב ,כשיודעים ,אפשר להגיד :אנחנו
עושים קיצוץ רוחבי לאחר מכן לוקחים מרזרבות ראש העיר ,מנכ"ל,
התייקרויות ,הכול בסדר אבל יש גם היגיון לפעמים במקום שמקצצים בו.
אתה לא יכול היום לצפות שבאותו צריכת מים ואגרת ביוב תהיה ירידה .מה
אתה צופה את זה?

צבי וייס:

כמה היה הביצוע?

מאיה כץ:

.77

(מדברים יחד)
דנה אורן-ינאי:

אם את עוברת לחינוך של תקציב אחד ,אם את יוצאת במסע הסברה,

יונתן יעקובוביץ' :צבי ,הביצוע בשנת  2018היה  .77התקציב לשנת  2019הוא  .50בגלל זה,
(מדברים יחד)
צבי וייס:

הייתה מגמת ירידה,

מאיה כץ:

זה לא משנה כמה הירידה .אני צופה שזה יהיה,

דנה אורן-ינאי:

אולי כדאי לנצל את הירידה בתקציב לחינוך של שימוש בחצי אסלה .לא,

באמת.
(מדברים יחד)
מאיה כץ:

עמוד  ,108השאלה שלי ,לא ,השאלה שאני לא בטוחה כל כך שאני ראיתי,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

ששש ,חברים .כן.

מאיה כץ:

לגבי הנושא ש ל תחזוקת גני הילדים .אני פשוט לא מצאתי את זה פה אז אני
פשוט אשאל את זה .התקציב של תחזוקת גני הילדים ,בערך  90גני ילדים,
היה בערך  500אלף שקל .עכשיו פחות או יותר עלינו לאזור ,נגיד ,ה.150-

איה פרישקולניק :איפה ,באיזה?
מאיה כץ:

ועדיין זה נשאר אותו תקציב.
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איה פרישקולניק :איפה ,באיזה עמוד,
מאיה כץ:

לא ,אני כתבתי לי את זה ואני לא מוצאת את זה כרגע .מה התקציב היום של
האחזקה של הגני ילדים?

איה פרישקולניק :לא זוכרת בעל פה.
מאיה כץ:

מה שאני אומרת זה שלא היה גידול ,יש גידול בכמות גני הילדים ואין גידול
בתקציב.

דנה אורן-ינאי:
מאיה כץ:

באחזקה.

באחזקה ,בתקציב האחזקה.

יהודה בן עזרא :מיליון  13לעומת  976זה ירידה או זה עליה?
מאיה כץ:

זה השירותי אחזקה החיצוניים וזה עבודות גינון .אני מדברת בכלל על כל
האחזקה.

יהודה בן עזרא ... :בתי ספר ,שירותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון אז יש את העלייה
הזאת ומי שמתחזק את גני ילדים זה צוות ייעודי באגף תב"ל.
מאיה כץ:

שמה עלה התקציב?

יהודה בן עזרא :מה?
מאיה כץ:

שמה עלה התקציב?

משה פדלון:

יש עובדים.

יהודה בן עזרא :זה עובדי עירייה ,משרות עירוניות.
דוברת:

זה .in house

משה פדלון:

עובדי עירייה הם ...

תמר לרמן:

רגע ,אבל אל תעברי עמוד.

מאיה כץ:

סיימתי ,אצלך.

תמר לרמן:

אני רוצה לשאול .קידום נוער זה,

דוברת:

סעיף?

מאיה כץ:

.100

תמר לרמן:

סעיף .100

דוברת:

באיזה עמוד? ?108
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דובר:

.108

תמר לרמן:

כן .אני חייבת להבין .יש פה סך הכול הוצאה ,יש פה  1.1מיליון ומתוך כל
הדבר הזה מיליון זה משכורות .כל השאר יש פה הרבה הוצאות קטנות
וההוצאות האחרות לפעולה ,אלא אם כן אני לא מבינה ,אני מניחה שזה מה
שאנחנו בעצם משקיעים בקידום הנוער ,שזה,

יונתן יעקובוביץ' 83 :אלף שקל?
תמר לרמן:

כן .סדר גודל,

משה פדלון:

לא ,זה לא ההשקעה,

יהודה בן עזרא :קידום נוער זה מושג של מדריכי חבורות רחוב שקראו לזה פעם.
דובר:

מה זה?

יהודה בן עזרא :מדריכי חבורות רחוב .זה מדריכים  ...בטיפול פרטני .אני גם הייתי,
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :אני מכיר את כל הצדדים .המשרות האלה מטפלים בטיפול פרטני אישי
באוכלוסיות הכי קשות .התקציב הזה זה תקציב פעולה לפעילויות שהם
עושים ,הולכים איתם לסרט ,הולכים איתם להצגה ,יושבים איתם על ,זה לא
תקציב שאנחנו משקיעים בנוער .התקציב בנוער זה מיליונים.
תמר לרמן:

זה לא נראה פרופורציונלי.

יונתן יעקובוביץ' :וזהו ,ויהודה,
תמר לרמן:

יש פה חוסר פרופורציה,

איה פרישקולניק :חבריא ,זה נפלטי מערכת החינוך,
יונתן יעקובוביץ' :לא ,לא .בסדר ,איה ,אבל התשובות,
איה פרישקולניק :אבל זה  .30 ,25קידום נוער ,זה נפלטי מערכת שמנסים לעשות להם
בגרויות בעבודה פרטנית וכל הדברים האלה אבל הם לא כמות גדולה.
יהודה בן עזרא :יש פרויקט שנקרא פרויקט  ...הנערים האלה לומדים השלמת לימודים
תיכוניים או בגרות כשהמדינה ,משרד החינוך ,מממנת את הדברים האלה
שלהם .זו עבודה פרטנית עם אוכלוסייה של  60 ,50בני נוער הקשים ביותר
בעיר .יש מסגרות משלימות כמו  ...שעושה את הפעילויות.
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יונתן יעקובוביץ' :אני רק עצה אחת ,פשוט זה ,אני מבין לגמרי ואני אפילו מודע לפעילויות
הענפות שיש בתחום של הנוער ואני מברך אותם וכדומה אבל זה באמת נראה
גרוע,
איה פרישקולניק :זה ממש לא נראה גרוע ,יונתן.
יונתן יעקובוביץ' :שנייה ,איה .תני לי שנייה לסיים ,תביני מה אני אומר .דבר ראשון אני
מברך את הכול .אני אומר טוב שאתם עושים את זה.
דובר:

תמוה,

יונתן יעקובוביץ' :לא ,סליחה חבר'ה ,זה נראה גרוע ואני אומר את זה ,צריך לתקן את זה,
איה פרישקולניק ... :גרוע,
יונתן יעקובוביץ' :הרי אתם משקיעים המון-המון-המון כספים מעבר למה שרשום פה,
יהודה בן עזרא :בוודאי.
יונתן יעקובוביץ' :יפה .אז אני מציע שבמסגרת ההשקעות האלה שזה יבוא בתור סעיף וזה
לא ייראה כאילו יש לך פה סעיף שלם שכולו משכורות .זה כאילו,
יהודה בן עזרא :רגע .הבנתי אותו ,לא כל מה שיונתן אומר זה רע .קידום נוער ,הוא צודק.
זה נראה ,כשרואים  ,83אם נכניס לשם את בצילם וכל שאר הפעילויות
שעוסקות בנוער במצוקה אז זה מקבל את הנפח הנכון.
יונתן יעקובוביץ' :רק שתבינו ,יש לכם פה משכורות של מיליון שקל,
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :זה בסדר ,אנחנו נשנה את זה ... .סעיפים ...
יונתן יעקובוביץ' :אנחנו פה גם כדי להגן עליכם ,לא רק ...
יהודה בן עזרא :לא חשוב ,אפשר ...
דוברת:

זה תנו"ס ,זה לא יחד.

יהודה בן עזרא :חבר'ה ,לעבוד על זה בגזברות ,הבנתם?
רו"ח רוני חדד :כן ,הילה רשמה.
מאיה כץ:

בסדר ,עד התקציב הבא זה עוד שנה .עמוד  .109כל הנושא של השכלת
מבוגרים ,אני חושבת שצריך,

יהודה בן עזרא :מאיה ,רק תיקחי בחשבון שאת נכנסת ,מתקרבת לתחום של אגף תרבות,
נוער וספורט .תשקלי מילים.
מאיה כץ:

נו אז מה?
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(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :היא יודעת למה.
מאיה כץ:

אני רוצה רק להגיד שאני חושבת שהתקציב של מכללת הגמלאים הוא לא כל
כך פרופורציונלי ביחס להיקף וכמות הפעילות שיש שם .עכשיו ,התקציב שם
לא גדל ,הפעילות שם מאוד מאוד ענפה עם כמות משתתפים שרק הולכת
וגדלה וכמות הפעילויות שלהם בשבוע .אני פחות חשופה לפעילות של
הקתדרה ,יכול להיות שגם שם ואני חושבת שצריך לבדוק את הנושא כדי
לתת פה תוספת תקציבית .כל תוספת תקציבית פה היא משמעותית ואני
חושבת שצריך לבדוק את זה כי כבר הרבה זמן לצד גידול בהיקף פעילות לא
גדל התקציב.

יהודה בן עזרא :אם יצטרכו יקבלו ,הפעולה הזו מאוד מאוד יפה והיום ,היום הם הוסיפו
אפילו עוד יום אחד.
יונתן יעקובוביץ' :כן ,אבל עדיין יש ביקוש שלא מקבל מענה.
יהודה בן עזרא :הוסיפו עוד יום אחד לפעילות.
מאיה כץ:

נכון,

יונתן יעקובוביץ' :עדיין יש ביקוש שלא מקבל מענה.
מאיה כץ:

בגלל זה אני אומרת שהתקציב לא גדל אבל היקף הפעילות גדלה,

יהודה בן עזרא :כן ,אבל יש גם הכנסות עצמיות ויש גם עמותת עלה שיש שם תוספת .זה
בסדר ,אנחנו מנהלים את זה נכון.
מאיה כץ:

לא אמרתי .אמרתי שלדעתי צריך,

יונתן יעקובוביץ' :כל מה שהיא ביקשה זה שתבדוק אם לא נכון לתקצב את זה בעוד מספר
מסוים,
מאיה כץ:

לא ,לא .הפוך .אמרתי,

משה פדלון:

יחליט על זה יושב ראש עלה.

יהודה בן עזרא :אמרנו שאם יהיה צורך,
משה פדלון:

מי שאחראי על ...

(מדברים יחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :שלוש דקות להפסקה ,חבר'ה.
יהודה בן עזרא :חמש דקות להפסקה.
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(ההפסקה הוקלטה)
משה פדלון:

טוב .חברים ,חברים .ממשיכים ,חברים .ממשיכים הלאה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :ממשיכים ,חברים .מי עכשיו?
(מדברים יחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :עמוד  ,110חברים .יריב .כן ,יריב .יריב ,דבר.
יריב פישר:

אתה איתי?

יוסף (ג'ו) ניסימוב :אני איתך .יהודה מאזין ,נו.
דובר:

יהודה חושב על הנסיעה שלו.

יונתן יעקובוביץ' :איזה נסיעה? לאן הוא טס?
יהודה בן עזרא :כן ,בבקשה.
דובר:

יאללה ,יאללה חבר'ה.

דוברת:

איזה עמוד?

מאיה כץ:

שיהיה שקט.

יריב פישר:

נתחיל בהודעה דרמטית .אלדר  ...נרדמה ,אני יכול להישאר פה עד  .12אבל
הגענו ל ,יהודה ,זה בשוטף ובקבוע .אני אשאל אותך מה קרה כשעזבת את
תנו"ס ,אני אשאל אותך,

יהודה בן עזרא :אני גם סימסתי למיכל אמרתי תקבעי לו שבוע,
יריב פישר:

היא לא זמינה ,היא ישנה איתה .טוב ,תנו"ס .אם תשימו לב אני חוזר על
השאלה הזאת כבר כמעט ,כמה שנים?

יהודה בן עזרא 4 :שנים.
דובר:

איזה עמוד אתה?

יריב פישר:

אני ב.110-

דובר:

.110

יריב פישר:

התקציב של המשכורות בתנו"ס היה בשנת  2017ביצוע  103אלף  .₪מדברים
עכשיו על  ,19כבר  .561תקציב של תנו"ס היה ב 755 17-ועכשיו הוא כבר
קופץ לכמעט  1.3מיליון .תסביר בבקשה .אני לא חושב שהפעילות שם כל כך
גדלה בכל כך הרבה.

יונתן יעקובוביץ' :מייצרת מלא כסף גם.
יהודה בן עזרא :לא הבנתי ,מה הבעיה? עלה,
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 ...שאין בעיה אבל אני חושב שכן יש פה בעיה.

יהודה בן עזרא :קודם כל ככלל אין בעיות.
יריב פישר:

אתה גם המפקד הישיר של זה.

יהודה בן עזרא :אז זה מה שאמרתי למאיה לשקול בזהירות ,הייתי צריך להגיד לך ,לא
לה,
יריב פישר:

אני בקבוע כל שנה .יש לי פה בתיק עד היום את ה,

יהודה בן עזרא :בסדר .אנחנו עונים למשאלה שלך .בהתאם לזה זה תוקצב.
יריב פישר:

יש מנהל חדש?

יהודה בן עזרא :אנחנו מתכוונים בזמן הקרוב להוציא מכרז למנהל אגף תנו"ס למרות ש,
מאיה כץ:

לא שאלת מה זה הזמן הקרוב.

יריב פישר:

כן .שאלתי בשנת אלפיים ו,

יהודה בן עזרא :למרות שאני כבר הצהרתי בעבר שעוד לא נולד אחד שיחליף אותי ,אבל ...
יונתן יעקובוביץ' :ב 2019-זה יקרה? בקיצור.
יהודה בן עזרא :ב?-
יונתן יעקובוביץ' :ב ,2019-זה יחסית הקרוב.
דוברת:

אל תבטיח ...

יונתן יעקובוביץ' :לא שנה?2020 ,
יהודה בן עזרא :בזמן הקרוב.
יונתן יעקובוביץ' ?23 ?2021 :בקדנציה הבאה.
יהודה בן עזרא :ולכן ,לכן הגדלנו את התקציב.
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :יהיה מכרז לראש אגף תנו"ס.
דובר:

 ...מכרז לעלייה במשכורות ,לא הבנתי.

יהודה בן עזרא :זה סימן שאני עקבי.
צבי וייס:

יהודה ,אתה לא מסביר טוב.

דוברת:

מה פספסתי?

דוברת:

לא הבנו ,יש לך מחליף?

צבי וייס:

שאם מישהו יבוא ויחליף אותך יצטרכו  5תקנים לזה.

יהודה בן עזרא :או ,יפה.
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צבי וייס:

זה מה שגדל.

דובר:

בגלל זה פי .5

דוברת:

בגלל זה המשכורות פה קפצו?

דובר:

איך אתה אומר את זה וייס ואתה לא יודע שיש לו כבר מחליף? אבל בסדר.

דנה אורן-ינאי:

זה מחליף או מחליפה?

יריב פישר:

אני בכוונה אמרתי בלשון זכר.

דובר:

לא מבינים למה אתה מתכוון ,תמשיך הלאה .הלאה.

יהודה בן עזרא :אני דווקא חשבתי שאתה הולך עכשיו לשבח את העירייה ,במיוחד אותי,
דובר:

ביעילות הארגונית שלך.

יהודה בן עזרא :משרה מלאה של מנהל אגף,
יריב פישר:

לא חסכתם.

יונתן יעקובוביץ' :איפה חסכנו? אתה לא קיבלת על זה עוד תשלום.
יהודה בן עזרא :מה?
יונתן יעקובוביץ' :אתה לא קיבלת על זה עוד תשלום.
יהודה בן עזרא :חסכתם כסף.
יונתן יעקובוביץ' :אתה עדיין מקבל את השכר שלך אבל.
דובר:

בתור מנכ"ל.

יריב פישר:

לא חסכת כי קראתם לזה רה ארגון ש ...משהו אחר ואם אתה רוצה להיכנס
לזה ,לא חסכתם ,הלאה.960 .

יונתן יעקובוביץ' :נראה לי שאתה צריך לחזור לשם ,יהודה ,למה שאיך התקציבים פה
עולים זה קצת מאבד את השליטה.
יהודה בן עזרא ... :מיכל ...
יריב פישר:

יש הבדל אם אתה מנהל אגף?

יהודה בן עזרא :לכל מנהל אגף יש רזרבה.
דובר:

לא ,יש כאלה עם הרבה יותר.

משה פדלון:

גם  100אלף ,גם  200אלף ,תלוי.

דובר:

למה זה רזרבה?

משה פדלון:

כן.

ירון עולמי:

אבל בוא נשאל שאלה אמיתית .יש חוסר באירועי תרבות בהרצליה?
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יהודה בן עזרא :לא זה מה שהוא שואל.
ירון עולמי:

אני שואל.

יונתן יעקובוביץ' :אני חושב שאת אירועי התרבות בהרצליה אפשר לעשות יותר אירועי
תרבות בפחות כסף.
ירון עולמי:

ואני חושב שבחמש שנים האלה ,הנה ,אני לא הייתי חלק מהזה כל הזמן.
נעשו הרבה יותר אירועים בהרבה פחות כסף ממה שנעשתה בקדנציה לפני
זה.

יונתן יעקובוביץ' :ואני אומר לך שאפשר עוד יותר.
דובר:

עם הרבה יותר קהל.

דובר:

עם הרבה יותר קהל.

יהודה בן עזרא :הוא צודק ,יש לו ניסיון מוכח ,בחברת התיירות באמת עשו אירועים בזול,
לא ביוקר.
ירון עולמי:

עם הרבה יותר קהל,

יהודה בן עזרא :עם הרבה יותר קהל .יש לו ניסיון ,כן .יריב ,בבקשה.
יריב פישר:

עמוד ,112

ירון עולמי:

היה כאן יותר מדי סב-טקסט.

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :על מה אתה מדבר?
יריב פישר:

על עמוד  112סעיף ...

יהודה בן עזרא :אז חכה ,תן לעבור לעמוד .112
יריב פישר:

ואם כן אני בא לעבוד גם.

ירון עולמי:

מה הבעיה?

דובר:

 20אלף שקל זה ,בשביל  20אלף שקל אתה עוזב מקום עבודה?

ירון עולמי:

אבל הייתה כאן ירידה.

יהודה בן עזרא :אתה רוצה לעבוד? יש מכרז.
(מדברים יחד)
יריב פישר:

...

יהודה בן עזרא :אילן .שני עובדים ,יריב .זה לא עובד אחד.
דובר:

שני עובדים ועלות העסקה זה  .469מה?
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אתה יודע כמה עובדים העירייה מכניסה בחצי מיליון שקל?

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :עם הוצאות ו...
יריב פישר:

עמוד הבא זה ספריה .יש לך  19תקנים ב 3-מיליון.

דובר:

מה זה קשור? יש דירוג ויש ,גם המנכ"ל לא מרוויח כמו ש ,מה זה קשור? אני
לא מבין .זה מנהל מחלקה ,כאילו.

דובר:

אתה מורה ,אתה לא מכיר משכורות ,כפרה.

יריב פישר:

אתה מכיר הרבה אנשים בעירייה שמקבלים  20אלף שקל?

יהודה בן עזרא :ספרניות אין להן לובי שידאג להן לתוספות שכר.
מאיה כץ:

ב ,112-אתה עברת?

יונתן יעקובוביץ' :כן ,מה זה השאטלים?
מאיה כץ:

בדרך כלל  ...במנהלת סוקולוב שמים גם את השאטל של השבת ,הוא היה
מתוקצב פה ,וגם השאטל של מהיר לעיר .אז א' יש ירידה בין האומדן לבין
התקציב של .2018

יהודה בן עזרא :נכון ,כי אנחנו חושבים שהשאטלים למרכז העיר צריך לצמצם אותם
והשאטלים של שבת ימשיכו להיות באותה מתכונת.
מאיה כץ:

באותה מתכונת באופן קבוע?

יהודה בן עזרא :כן.
יונתן יעקובוביץ' :ואם יהיה ביקוש יותר גדול אתם גם תעלו את המתכונת?
יהודה בן עזרא :סטטוס קוו.
יונתן יעקובוביץ' :יהודה ,ואם יהיה יותר ביקוש לשאטלים בשבת אתם גם תעלו את
המתכונת? כי כמו שאנחנו יודעים ,יש הרבה עדיין תושבים בעיר שלא בדיוק
יודעים שיש את זה.
יהודה בן עזרא :שישי בערב כבר דנו את זה המון פעמים וזה הוצאה מיותרת.
יונתן יעקובוביץ' :אבל בוא נדבר שנייה על מה שקורה עכשיו .אם יהיה ביקוש יותר ממה
שיש עכשיו אתם תגדילו את זה גם?
דובר:

כן ,אמרנו שכן.

משה פדלון:

אני בקיץ האחרון בדקתי את השאטלים בשבת .אין תנועה.

יונתן יעקובוביץ' :אין תנועה? הבנתי.
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(מדברים יחד)
מאיה כץ:

עצם הנוכחות של בן אדם שיש לו את האפשרות להשתמש בתחבורה
ציבורית,

דובר:

לא יודעים מזה.

(מדברים יחד)
דובר:

אם היית מפרסם את האירועי תרבות שלך עם הפליירים וכדומה ,תאמין לי
שהרבה אנשים היו יודעים את זה.

דובר:

תפרסם,

יונתן יעקובוביץ' :אני לא יכול .אני עם הכסף שלי ,עם הפרטי שלי אני אפרסם את זה.
הפייסבוק שלי והפייסבוק שלה אני אפרסם את הפעילות העירונית ,תגיד לי?
אתה זה? זה לא כמו אצלכם שאתה יוכל לקחת כסף  ...על איזה שטויות
תרבות ,נו.
ירון עולמי:

אה ,רק שנייה .עד כאן.

יונתן יעקובוביץ' :למה? פורסם.
ירון עולמי:

אתה לא  ...מה פורסם?

יונתן יעקובוביץ' :פורסם מה שאמרתי עכשיו.
ירון עולמי:

הוא הרגע חזר על זה שאתה לוקח כסף לכיס מאירועי תרבות  ...בבקשה.
סלח לי ,אני מבקש  ...כל חבר מועצה שיגידו דברים כאלה עליו .גרי ,אתה
יודע את זה טוב מאוד .גם עליך אני אגן אם יגידו עליך שלקחת כספים לכיס,
בסדר?

מאיה כץ:

זה לא מה שהוא אמר .הוא אמר שיש אירועי תרבות ש,

ירון עולמי:

הוא אמר את זה .אל תגידי לי מה הוא אמר ומה הוא לא אמר .אני שמעתי,

מאיה כץ:

 ...הייתי לידו ושמעתי מה הוא אמר .סליחה רגע ,לא ,שנייה רגע ,ואם הבנת
משהו אחר לא הייתה פה שום כוונה ,חלילה .בסדר?

ירון עולמי:

את שמעת מה שהוא אמר?

יהודה בן עזרא :די ,בזה זה נגמר.
מאיה כץ:

בגלל שאתה רוצה להדליק עוד מדורה אתה ...
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יהודה בן עזרא :די ,מאיה,
ירון עולמי:

 ...להדליק מדורה ,מה ,אני צריך להדליק מדורות?

מאיה כץ:

לא לזה הוא התכוון.

יהודה בן עזרא :בזה זה נגמר .הוא לא התכוון לשום דבר.
יונתן יעקובוביץ' :יהודה,
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :הוא לא התכוון ... .הייתה במקום,
ירון עולמי:

יש פרוטוקול ,יש סטנוגרמה ,אני אביא לך את זה אחר כך ותגידי אם הוא לא
אמר כלום ,בסדר?

מאיה כץ:

איך הגענו לזה? אני אסביר לך ,אייל .בתקציב מהמנהלת,

אייל פביאן :לא ,אני שואל משהו אחר.
(מדברים יחד)
אייל פביאן:

יהודה ,איך הגעתם לזה שיום שישי בערב זה בזבוז כסף?

(מדברים יחד)
דוברת:

לא משתמשים בהסעות.

יהודה בן עזרא :ישבנו ,דנו ו ...אמרנו בלי ...
(מדברים יחד)
צבי וייס:

מר פביאן ,אני אגיד לך איך הגיעו .אני אגיד לך איך הגיעו למסקנה.

אייל פביאן :איך?
צבי וייס:

אחד הדברים שהיה אחרי שהקו הזה התחיל לנסוע ,הייתה גם החלטה
שיעשו בדיקה כמה נוסעים בה .כמה נוסעים בה .אז כנראה שמהבדיקה,

מאיה כץ:

אני עשיתי בדיקה,

צבי וייס:

את עשית בדיקה ומה ,אני אגיד לך,

מאיה כץ:

והקו היה מלא ,סליחה.

צבי וייס:

והתברר שמי שנוסע שם זה העובדים הזרים.

מאיה כץ:

ממש לא .מתברר שמי ש...

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

 ...ומנווה עמל ומהרבה מאוד שכונות ואני לא מבינה בכלל למה הנושא הזה
עולה לוויכוח ,הרי אין פה התנגדות לקו הקיץ.
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לא ,לא .אנחנו נעשה בדיקה ואנחנו,

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :שאלה הבאה ,הלאה.
דניאל:

לא ,עכשיו אני מדברת .שנייה .אני אמרתי שאני בעצמי לא ידעתי על הקו
הזה תקופה מסוימת ושצריך לעשות פרסום לקו הזה ושאנחנו נעשה בדיקה
בדיוק מה צריך ,כמה צריך ונפרסם אותו שכל מי שרוצה את הקו הזה יוכל
לדעת שזה קיים.

דובר:

 ...בשישי בערב אז ...

משה פדלון:

אין שישי בערב ,חבר'ה ,אני לא מטרופולין פה .עד כאן ,מספיק .יש גבול .אני
לא יכול לממן את כל המדינה .גמרנו ,מספיק .יש גבול .לקחנו שאטלים
למערבי ,יש שאטלים למרכז העיר ,יש את השאטלים בשבת .חבר'ה ,יש גם
צרכים מיוחדים בעיר הזאת אז עד כאן .אני בטח לא אקח  ...במיוחד ,אז יש
גבול .אני לא מטרופולין .אני לא אחראי על  ...נתנו ,עיריית הרצליה נתנה
מנה יפה מאוד .מי שרוצה ,יש מוניות יום שישי 20 ,שקלים ,ייקח אותו לכל
מקום.

יהודה בן עזרא :או קיי ,שנה הבאה.
רונן וסרמן:

עמוד ,113

יהודה בן עזרא :עמוד ,113
משה פדלון:

שום  ...שלושה שאטלים שונים .שום עיר לא עושה את זה.

יונתן יעקובוביץ' :נו ,זה בסדר .אנחנו רוצים להיות אור לגויים.
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :תל אביב מפעילה לרמת החייל ולקריית עתידים למתחמי ההיי-טק
שלהם.
משה פדלון:

מתי ,ביום שישי בערב?

יונתן יעקובוביץ' :לא .דיברת על שאטלים לאזור התעשייה ונתת דוגמה באופן כללי.
משה פדלון:

יש שאטלים מעל ומעבר.

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :כן ,וסרמן.
(מדברים יחד)
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משה פדלון:

כן .יונתן ,בבקשה.

רונן וסרמן:

עמוד  113סעיף  ... .429עירונית ועד בית .איך הועד בית עלה ב 40-אחוז
משנה שעברה? זה הזוי קצת.

דובר:

מה?

רו"ח רוני חדד :ב 19 2018-אלף שקל ביצוע,
רונן וסרמן:

זה האומדן.

רו"ח רוני חדד :לא ,זה הביצוע .הסברנו כבר שהאומדן  18זה ביצוע ,בפועל עד ליום
עריכת הספר פלוס הערכה לחודש חודשיים,
רונן וסרמן:

בביצוע  17היה רק  .9מ 9-זה קפץ תוך שנתיים ל?20-

יהודה בן עזרא :הילה? רק לכתוב אומדן ביצוע להבא כי זה מבלבל .בסדר ,זה המחיר... .
בעל הבית השתגע העלה את המחיר.
משה פדלון:

כן.

רונן וסרמן:

.115

דוברת:

.115

רונן וסרמן:

 115סעיף  .785יש פה ירידה של עשרים אחוז בהשתתפות במימון רכז נוער.

דוברת:

איזה סעיף?

רונן וסרמן:

.785

דובר:

איזה עמוד?

רונן וסרמן:

עמוד .115

יהודה בן עזרא :השתתפות במימון רכז נוער? נו ,ירד מ 49-ל.40-
רונן וסרמן:

זה נראה קצת אבל זה עשרים אחוז.

יהודה בן עזרא :זה השתתפות ,יש שם כספים בשביל לכסות את זה.
רונן וסרמן:

לא האומדן הוא ,49

דוברת:

התקן  ...נשאר אותו דבר.

תמר לרמן:

רגע ,אני חייבת לשאול .אני לא מבינה בכלל אם יש פה הרבה מאוד מנהלי
מרכז ופעילות ,לכל מרכז אני רואה סכום אחר .אפשר להבין לפי מה זה
בדיוק מחושב? לפי מה מחליטים על השכר? מה אחוזי,

יהודה בן עזרא :גודל שכונה,
תמר לרמן:

גודל שכונה?
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יהודה בן עזרא :בוודאי גודל שכונה .נווה עמל,
תמר לרמן:

הנה ,אבל הרצליה ב' לא יותר גדולה מהרצליה הצעירה או מרכז העיר יש בו
הרבה יותר תושבים .לא הבנתי,

יהודה בן עזרא :בואי תשאלי שאלה ספציפית.
תמר לרמן:

תסתכל ,הרצליה ,אמרת לי לפי גודל שכונה.

יהודה בן עזרא :רגע ,מה נראה לך נמוך ומה נראה לך גבוה?
יונתן יעקובוביץ' :לא ,היא באה ואומרת משהו אחר.
תמר לרמן:

שנייה ,רגע .אמרת לי לפי גודל שכונה .הרצליה ב' זה  ,196נכון? והרצליה
הצעירה זה  .167מה יותר גדול?

יונתן יעקובוביץ' :היא בערך גדולה פי  ,3אם אני לא טועה.
תמר לרמן:

הרצליה הצעירה יותר גדולה ,לא?

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :הרצליה ב' אין לה מתנ"ס .אין מתנ"ס,
תמר לרמן:

אז מה זה?

יהודה בן עזרא :זה פעילויות קהילתיות שאנחנו עושים שם .בנווה עמל יש מתנ"ס,
תמר לרמן:

כתוב מנהל מרכז.

דובר:

ופעילות.

מאיה כץ:

למה אתם לא עשיתם פה הפרדה מה,

תמר לרמן:

זה בדיוק אותו סעיף .מנהל מרכז לפעילות קהילתית,

יהודה בן עזרא :רכז פעילות קהילתית.
יונתן יעקובוביץ' :א ני אישית מבין את זה שהוא מנהל את המרכז ואת הפעילות ,לא שיש פה
מנהל מרכז ופעילות.
יהודה בן עזרא :רכז .רכז קהילה ופעילות.
תמר לרמן:

שנייה ,אני לא מבינה .זה כתוב בדיוק אותו דבר .אם פה,

יהודה בן עזרא :בסדר ,אל תתאהבי במילה שכתוב אותו דבר.
תמר לרמן:

כתוב ,זה אותו סעיף.

מאיה כץ:

אז איך אפשר לדעת  ...פעילות לעומת מה תקציב המשכורות?

תמר לרמן:

אז איפה,

יהודה בן עזרא :זו שאלה ש...
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אמרת שזה לפי גודל שכונה,

יהודה בן עזרא :כמה זה הרכז ,בנות ,אתן יודעות? ב 196-כמה זה הרכז? מה?
דובר:

איזה ,הרצליה ב'?

דובר:

כן ,הרצליה ב'.

דובר:

זה משרה מלאה.

יונתן יעקובוביץ' :חצי משרה בערך  60אלף .כל הרכזים זה אותו דבר?
דובר:

לא .יש כאלה  ,75יש כאלה,

יהודה בן עזרא :זה לפי השכלה.
צבי וייס:

כל אחד את הנתונים האישיים שלו.

(מדברים יחד)
דובר:

לא כולם ,יש חצי ,יש חלק ב 75-אחוז משרה ,חלק במשרה מלאה.

יונתן יעקובוביץ' :יש תשובה אחרת לעניין הזה של הגודל של השכונה? כי זה לא ...
(מדברים יחד)
צבי וייס:

הגודל של המרכז .אם הוא ,יש לו תואר ,ותק ,כל הדברים האלה משפיעים.

מאיה כץ:

רגע ,אפשר לשמוע אבל את התשובה?

יהודה בן עזרא :בהרצליה ב' אנחנו עומדים לבנות בקרוב יש כבר תכנון אנחנו הולכים
לבנות מתנ"ס ,מרכז קהילתי .ברור שהתקציב שלהם יגדל פי  2ופי  3בדיוק
כפי שבנווה עמל ,למעלה מ 2-מיליון שקל הקצבה.
יונתן יעקובוביץ' :כן ,אבל זה לא קשור למספרים האלה.
תמר לרמן:

לא יודעת .יש פה פערים,

יהודה בן עזרא :הרכז הקהילתי,
תמר לרמן:

נווה ישראל  ,38יבור  ,86נחלת עדה איפה טלי ,איפה ,לא יודעת,

דוברת:

טלי עובדת עירייה.

תמר לרמן:

מה?

דוברת:

טלי עובדת עירייה.

רו"ח רוני חדד :זה לא משכורות .זה לא סעיפי שכר ,זה סעיפי פעולה.
מאיה כץ:

הרגע אמרתם  ...שכר,

תמר לרמן:

מנהל מרכז  ...אז תחליטו,

רו"ח רוני חדד :שכר עבודתו אבל לא כעובד רשות.
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(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :תמר ,תמר ... .על השאלה .את יכולה לשאול עוד פעם ,אני אענה לך עוד
פעם.
תמר לרמן:

לא ,בסדר .חשוב לי להבין .אתה אומר שזה,

יהודה בן עזרא :הכול בסדר .הכול לפי גודל ,לפי קהילה,
משה פדלון:

מה שעבד ב 2018-מצוין ,יעבוד גם ב 2019-מצוין .אתם לא ממציאים את
הגלגל.

תמר לרמן:

אין ,אני לא לגמרי מבינה את המפתח לתקציבים אבל בסדר.

יונתן יעקובוביץ' :אפשר לתת לנו איזשהו הסבר,
תמר לרמן:

רגע ,אבל יש לי עוד שאלה גם בעמוד הבא ,אז  117תגיד לי .מועדון שיכון
דרום .מועדון שיכון דרום הוא חלק משכונה קצת יותר גדולה.

יהודה בן עזרא :קצת יותר גדולה ממה?
תמר לרמן:

זה חלק מהצעירה ,נכון? למה זה מתוקצב בנפרד?

יהודה בן עזרא :זה לא חלק מהצעירה .אני לא יודע איפה את גרה .את גרה בהרצליה?
(מדברים יחד)
תמר לרמן:

זה ,נשאלה פה קודם השאלה גם הורדת הארנונה באזורים.

יהודה בן עזרא :קודם כל ,בשיכון דרום הארנונה נמוכה ,היא לא כמו הרצליה הצעירה .זה
מועדון קהילתי במקלט,
דוברת:

יש שם מועדון בקליטה,

יהודה בן עזרא :עושים שירה בציבור ,ו ...צופים.
תמר לרמן:

בנפרד מהמתנ"סים של ה,

יהודה בן עזרא :כן.
דנה אורן-ינאי:

יש שם עוד נקודה מעבר ל...

יונתן יעקובוביץ' :יהודה ,אפשר בבקשה להבין בשלב מאוחר יותר שתתנו לנו איזושהי
תשובה מה הקריטריון,
דנה אורן-ינאי:

לתקצוב.

יונתן יעקובוביץ' :כן ,כאילו ,במקום אחד ,היא צודקת במה שהיא אומרת .במקום
אחד הרצליה ב' רשום  106ואז במקום אחד רשום  .60אמרת קודם ,שנייה,
שנייה,
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יונתן .שיכון דרום,

יונתן יעקובוביץ' :רגע ,רגע .תקשיבו לשאלה עד הסוף.
משה פדלון:

 ...בהרצליה ב' יש  2,000משפחות .אתה יכול להשוות?

יונתן יעקובוביץ' :אבל זה בדיוק מה שאני מנסה,
יהודה בן עזרא :אני אתן לך מסמך מפורט על כל המרכזים הקהילתיים.
יונתן יעקובוביץ' :לא .כל מה שאנחנו מנסים להבין ,אם הקריטריון להוצאה למרכז קהילתי
כזה או אחר ,הרי הבנו כבר שהקריטריון הוא לא גודל השכונה ,אז תגידו מה
הוא כן ,זה הכול.
יהודה בן עזרא :קודם כל אמרתי ,אם היית מקשיב.
יונתן יעקובוביץ' :אם זה גודל שכונה ...
יהודה בן עזרא :אמרתי,
דוברת:

ניסיון,

יהודה בן עזרא :היקף פעילות ,ניסיון של מרכז ואמרתי גם אם יש מבנה שאפשר למלות
את  ...יחד עם זה  ...מספר מפורט,
יונתן יעקובוביץ' :וזה שאין מבנה זה אמור להיות יותר יקר?
יהודה בן עזרא :תאמין לי ,יש לנו במה להשוויץ לכן  ...אין בעיה.
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :מה הבעיה? זה לא כל הכסף של הרצליה הצעירה.
יונתן יעקובוביץ' :לא יודע,
יהודה בן עזרא :זה לא כל הסכום של הרצליה הצעירה .אשכול הפיס מקבל גם הקצבה ו...
חבר'ה ,תקראו את הספר כמו שצריך .יש הקצבה לאשכול הפיס שהוא מרכז
קהילתי של הרצליה הצעירה ובנוסף יש פה את הרכז הזה .תקבלו מסמך
מפורט .תמר ,רק את תקבלי .הם לא מעניין אותם ,הם טמבלים.
משה פדלון:

כן .עוד ,חברים.

דובר:

 ...יש מישהו? ...

דובר:

איפה אתה? באיזה עמוד אתה?

דובר:

 ...פעילות קהילתית,

דוברת:

חלק מהם הם רק פעילות ולא רכז.

דובר:

איזה עמוד אבל?
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יהודה בן עזרא :איזה עמוד?
דובר:

עמוד .168

דובר:

עמוד  115סעיף .687

יהודה בן עזרא :מנהל פעילות קהילתית גליל ים .נו? מה השאלה?
דובר:

אם היה מכרז?

יהודה בן עזרא :מנהל מרכז פעילות קהילתית,
דובר:

זה לא מכרז של,

דובר:

הם עוד לא ,הם שמה רק בהקמה.

יהודה בן עזרא :זה לא מאויש.
יריב פישר:

זה יהיה תקן או שזה לפעילות?

יהודה בן עזרא :זה או יהיה  ...או זה יהיה עובד  ...או אני מעדיף להעביר כסף לחברה
למרכזים קהילתיים והוא יעשה את ה...
יריב פישר:

אני מעדיף ...

יהודה בן עזרא :מה?
יריב פישר:

אני גם מעדיף ,אני מתערב איתך שזה יהיה,

יהודה בן עזרא :בוא נתערב .יאללה ,התערבנו .תרשמי לפרוטוקול.
יריב פישר:

עוד שנה.

יהודה בן עזרא :כן.
דובר:

היה לכם שאלה בעמוד  ,168לא?

יונתן יעקובוביץ' ?168 :קפצת כמה קדימה.
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :אז בזמן הזה שהם שואלים שאלות ,אני יכול להיות שנפלתי בלשוני
מקודם כלפי מר וקנין אז אני לוקח,
משה ועקנין ... :בסטנוגרמה... ,
משה פדלון:

לא ,לא ,לא .הוא מתנצל.

יונתן יעקובוביץ' :אז אני אומר ,נראה לי שנפלתי,
משה ועקנין :אני אבדוק מה שאמרת.
יונתן יעקובוביץ' :אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה אבל אני יכול לסיים את ההתנצלות
שלי גם .אז אם אני נפלתי בלשוני בצורה כזאת או אחרת אני לוקח את זה
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בחזרה .מה שהתכוונתי ,בסופו של דבר ,זה שכמו שהעירייה מתקצבת
איר ועים כאלה ואחרים היא צריכה גם לתקצב את הפרסום של השאטל
העירוני.
משה פדלון:

טוב.

יהודה בן עזרא :מודה ועוזב ירוחם ,תפסיקו .בית המקדש חרב בגלל שנאת חינם .מספיק.
דובר:

פעמיים.

יהודה בן עזרא :תתחילו ,באמת ,אפשר לריב על תקציב אבל בואו נהייה בני אדם .התנצל.
אם לא היה מתנצל היה מקבל מכות.
מאיה כץ:

גם אם לפעמים דברים יוצאים מהקשרם כי מסלפים ...

יהודה בן עזרא :כן ,לא צריך לסלף.
מאיה כץ:

מפה ושם לא צריך לעשות מזה מה שזה לא.

יריב פישר:

רק בקטנה .ב ... 751 ,750 199-על זה שאנחנו מפסיקים עם חברות כוח אדם
ומביאים עובדים אלינו ... .קטן שמה ,אפשר להעביר ...

דובר:

הלאה.

דובר:

 40וכמה?

משה פדלון:

כן.

מאיה כץ:

יש לי שאלה בעמוד .122

יריב פישר:

רגע.781 121 ,

יהודה בן עזרא :סליחה יריב ,איזה עמוד?
יריב פישר:

 121סעיף  .781מה זה,

דוברת:

 ...הכנסות.

דנה אורן-ינאי:
משה פדלון:

הכנסות ממי?

ממשרד החינוך.

יהודה בן עזרא :כן ,מה השאלה?
יריב פישר:

מה זה מותנה בהכנסות מסעיף ,420 327

יהודה בן עזרא :המחלקה הזאת שנקראת מחלקה לתכנון  ...מגישה בקשות למשרד
החינוך .ככל שהיא תצליח להשיג כסף הכסף הזה יעמוד לרשותה .זה מותנה
בהכנסה .תהיה הכנסה ,יהיה ,תצא הוצאה .לא תהיה הכנסה,
דנה אורן-ינאי:

יש לי שאלה בנושא .מה המטרה של ה,
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מה?

דנה אורן-ינאי:

מה המטרה של המחלקה הזאת? המטרה של המחלקה ,זאת אומרת ,הרי

יש לנו את הזהות יהודית בבתי ספר ויש פעילות דת ויש גם את זה ,זאת
אומרת ,אני רוצה להבין מה ההבדל.
משה פדלון:

ההקצבה פה כמו שמקצים למתנ"סים ,כמו שמקצים להרצליה ב' יש גם כאן
אוכלוסייה שמקצים לה את הכסף לפעילות שלה .זה אותו דבר ,אין שום
הבדל .ציינתם את הרצליה ב'  196אלף שקלים ,אז גם כאן יש פה עשרות
אלפי אנשים שגם זקוקים לתרבות,

דנה אורן-ינאי :לא ,לא ,לא .אני לא אמרתי שלא .השאלה היא מה ,זה לכל הפעילות
התרבות?
משה פדלון:

כל הפעילות שלהם ,כל פעילות התרבות .הכול.

מאיה כץ:

לא ,זה בנוסף .אם לדוגמה עכשיו ,אם עכשיו לדוגמה יש הצגה ,לצורך העניין,
מוכרים את הכרטיסים נגיד ב 15-שקלים לכרטיס .ה 15-שקלים האלה
הולכים לקופה .שקל מול שקל ,כלומר הם יכולים ...

דנה אורן-ינאי:

זה לא  ...לעירייה?

רו"ח רוני חדד ... :לא ,לא.
מאיה כץ:

מה לא ,לא?

רו"ח רוני חדד :זה משרד ממשלתי ,זה לא הכנסות ממכירה.
מאיה כץ:

הוצאות לפעולות ואחרות מותנה בהכנסות ...

רו"ח רוני חדד :תקציב של המשרד ממשלתי ,לא מתקציב של,
משה פדלון:

מאיה ,מאיה .מגישים קול קורא כאן.

רו"ח רוני חדד :בדיוק כמו,
משה פדלון:

זה קול קורא .יש כסף יש כסף ,אין כסף לא יקבל.

מאיה כץ:

הבנו את זה לא נכון.

יהודה בן עזרא :לא נכון.
מאיה כץ:

הרי בסעיפי תקציב ,כשאתה עושה לפעמים לפי הכנסה ואם לדוגמה אתה
עכשיו הולך ומצליח לייצר יותר הכנסה ,או קיי? באגף שאתה פעיל בו ,לא
משנה באיזה מסגרת .אם הזכרת עכשיו את ה WeWork-במרכז צעירים או
לא משנה מה .אז אחר כך אתה מחזיר את זה ואז אתה משתמש בזה
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לתקציב נוסף להיקף הפעילות .חשבנו שזה המשמעות של הסעיף .אומר פה
רוני שלא.
רו"ח רוני חדד :משרד ממשלתי.
יהודה בן עזרא :שמה? אני הסברתי,
רו"ח רוני חדד :הוא הסביר.
מאיה כץ:

בסדר .אז הוא שאל אז אני ...

יהודה בן עזרא :אז מה לא נכון במה שאני הסברתי?
רו"ח רוני חדד :הכול בסדר,
דובר:

יהודה ,אני הבנתי לא נכון .יהודה ,אני חושב ש...

משה פדלון:

הכול בסדר .כן.

רו"ח רוני חדד :הלאה.
דנה אורן-ינאי:

מה סך הפעילות ב ,של המרכזים הקהילתיים בעיר ,אתה יודע להגיד לי?

יהודה בן עזרא :בנות .תעשו סך הכול של כל ה ,של המרכזים הקהילתיים ,מתנ"סים .כמה
מיליוני חשבון? אני ,תיכף יעשו לך חשבון.
(מדברים יחד)
דובר:

מה השאלה הבאה?

יהודה בן עזרא :שאלה באה.
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :חבר'ה ,יש לנו גם תב"ר.
אורן אוריאלי:

תגידו ,אני חייב לשאול רגע משהו .באמת היה עדיף לשבת פה ככה עם ...
חבר מועצה חדש ,אני לומד פה המון ,אבל זה כבר איבד כל טעם לשבת 5 ,4
שעות ,להשאיר פה את כל האנשים .לא היה עדיף להתכנס עוד פעם השבוע?

יהודה בן עזרא :לא.
דוברת:

לא ,אנחנו,

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :יש דיון ומותר למועצה ,לאופוזיציה ,גם אם השאלות מעצבנות אותי חלק
גדול מהן ,לשאול את השאלות.
אורן אוריאלי:

אתה ש ואל על איפוק נהדר אבל אני חייב  ...בצורה עניינית כדי ל ...לזה
גם משהו .עכשיו זה סתם שואו.

"חבר" – הקלטה ותמלול

12645

משה פדלון:

175

ד.נ.

אורן ,באחד בינואר ,בעוד  7ימים העירייה צריכה לעבוד כמו שצריך.

יהודה בן עזרא :אני צריך תקציב.
משה פדלון:

העירייה צריכה את התקציב מחר בבוקר ,להכין הזמנות .מחר בבוקר צריך
להכין הזמנות שצריך  ...להתחיל לעבוד.

(מדברים יחד)
אורן אוריאלי:

אני אוהב להיות אדם ענייני ,להבין את הדברים.

יהודה בן עזרא :לא,
אורן אוריאלי:
משה פדלון:
אורן אוריאלי:
משה פדלון:

 ...להצביע כבר כי אני לומד פה היום אבל זה כבר  ...את שלב הלמידה,
אורן,
 ...לא יודע מה נהוג,
עוד השבוע צריכים לצאת הזמנות לאחד בינואר .עוד השבוע הזה ,על בסיס
האישור של היום .אין מה לעשות.

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :תשמע ,יש אופוזיציה גדולה וזכותה לשאול שאלות.
אורן אוריאלי:

 ...ילדים בבית ספר יש מחקרים שאומרים כמה שעות הם יכולים
להתרכז .אנחנו יותר גרועים.

יהודה בן עזרא :בוא אני אגיד לך משהו .מה שלא הבנת בתחילת הישיבה גם לא תבין
בסוף הישיבה .יש עוד שאלות? בבקשה.
יריב פישר:

השאלה הכי חשובה זה השאלה שבסוף ,אורן .השאלה הכי חשובה בפגישה
היא השאלה האחרונה.

יהודה בן עזרא :כן .זאת השאלה  ...האחרונה ,לך על זה .תשאל את השאלה ,התשובה
האחרונה .בבקשה.
ירון עולמי:

הם מחפשים ,הם מחפשים עכשיו.

מאיה כץ:

לא ,כי הרבה בגלל שזה נשאל בהתחלה בכל הנושא של  ...אנחנו ...

(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :עמוד  123סעיף .100
יהודה בן עזרא :איזה עמוד?
יונתן יעקובוביץ' 123 :סעיף .100
ירון עולמי:

מה הבעיה?
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כן.

יונתן יעקובוביץ' :אני רק מנסה להבין ,אני לא מבין פה משהו .יש פה את המשכורות
הכוללות ,יש סך הכול  4תקנים .לפי מה שאני יודע לכל שבט יש ראש שבט
שכאילו כולם באים ו ,אז תסביר לי ,אני לא מצליח להבין.
יהודה בן עזרא :תנועות הנוער ה ....שניהם ב ...המרכזים שלהם .אלה עובדי המטה
שעובדים במחלקת נוער וקהילה בעירייה.
יונתן יעקובוביץ' :הבנתי.
יהודה בן עזרא :שאלה הבאה.
מאיה כץ:

יש פה שאלה שרונן כתב ,אני ,לדעתי הוא טעה בסעיף .בעמוד  138בסעיף
,840

דובר:

איזה עמוד ,מאיה?

מאיה כץ:

עמוד  138בסעיף  ,840פרק  ,846302הדרכת עיוור ובני ביתו ,מדוע יש ירידה
של  35אחוז לעומת תקציב ?2018

דוברת:

רגע ,עוד הפעם?

מאיה כץ:

עמוד ,138

דנה אורן-ינאי:

,84084

מאיה כץ:

 ,84084נכון.

דוברת:

...

דובר:

עוד פעם ,זה עם האומדן ,זה אותו סיפור.

דוברת:

 ...ביצוע.

רו"ח רוני חדד :זה ביצוע  90אלף והאומדן .18
דובר:

הוא פרש ,רונן? אני אציין בפרוטוקול ,הוא פרש?

מאיה כץ:

כן.

דוברת:

כן ,כן.

משה פדלון:

אפשר לעשות קיזוז.

דובר:

אנחנו נשארים כאן,

דנה אורן-ינאי:

אנחנו מאפשרים לך.

יהודה בן עזרא :וייס ,תרים טלפון לקוממי תשאל אותו אם הוא מוכן לעשות איתך קיזוז.
דוברת:

איפה קוממי?
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מאיה כץ:

הוא לא מרגיש טוב.

דובר:

קוממי עכשיו בדרך.

צבי וייס:

אבל אני צריך ללכת לפי זה.

ד.נ.

(מדברים יחד)
רו"ח רוני חדד :אפשר שאלה הבאה?
יונתן יעקובוביץ' :אני בעמוד  ,147יש מישהו ?...
יהודה בן עזרא :איזה עמוד ,יונתן?
יונתן יעקובוביץ' :עמוד  ,147יש לי פה כמה שאלות.
יהודה בן עזרא :רוני ,שאלות איכות הסביבה.
יונתן יעקובוביץ' :סעיף  ,750ניטור יתושים .אני פשוט מנסה למצוא את המקום ל ...לכם
תקציב לווטרינר העירוני .אז בניטור יתושים אנחנו רואים שזה עלה ,
דוברת:

במה? סליחה?

יונתן יעקובוביץ' :ניטור יתושים .אני לפי מה שאני הבנתי בשנים האחרונות שתושבים
מתקשרים להתלונן על זה שיש יתושים וכדומה אז אין לעירייה הרבה מה
לעשות.
יהודה בן עזרא :רק ניטור.
יונתן יעקובוביץ' :אז למה עושי ם אותו? אם אתה עושה רק ניטור ואתה לא יכול לעשות נגד
זה אז למה לבזבז כסף על הניטור? מה אתה עושה עם הניטור הזה? אתה
אומר לאנשים יש פה יתושים? מה זה ניטור?
דנה אורן-ינאי:
רוני גאון:

שימו קרם.

עיריית הרצליה היא בין הערים ה ...מנטר תפקידו להגיע לשטח ,לנטר את
האזור,

יונתן יעקובוביץ' :סקר סיכונים כזה.
רוני גאון:

הוא מקבל את כל הפניות מהמוקד העירוני ,בודק את הבעיה ונותן את
ההמלצות לביצוע ומדביר יוצא ומבצע את מה שצריך אלא אם כן,

יונתן יעקובוביץ' :רוני ,אני סומך עליך בעיניים עצומות .אתה חושב שיש צורך בהוצאה הזו
של ניטור יתושים?
רוני גאון:

כן.
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אפרופו השאלה הזאת .בקיץ האחרון ראינו שבאמת ,זאת אומרת ,בדיוק,

השאלה אם יש איפשהו מה שנקרא או לא להגדיל את התקציב או למצוא
פתרונות אחרים כי אני יודעת שהתושבים ברמה של ילדים לא יכלו להסתובב
בחוץ .השאלה,
משה פדלון:

ד נה ,המוקדים של העירייה מטופלים ונבדקים גם על ידי המנטר וגם על ידי
איכות הסביבה המחוזי.

יונתן יעקובוביץ' :יש מקומות מסוימים ,יש גינות ציבוריות בעיר ,משה ,אני אומר לך את זה
באמת .יש גינות ציבוריות בעיר ,משה ,שאנשים פשוט נמנעים מלהגיע לשם
עם הילדים כי הן פשוט מפוצצות ביתושים .אני לא אומר שזה אשמה של
העירייה ,תבין .אני רק אומר ,יש שם בעיה ,אי אפשר לטפל בה ,אז למה
מנטרים אותה שזה ב 132-אלף שקל בשנה.
משה פדלון:

ברשותך,

יונתן יעקובוביץ' :אבל רוני אמר,
משה פדלון:

המנטר מקבל את התלונות מהמוקד העירוני .מעלה את זה על מפה ,כשהוא
רואה מוקד מסוים הוא עורך סיור פיזי ומגלה את המפגעים .הוא מגלה ונותן
הנחיות.

יונתן יעקובוביץ' :אגב ,אם רוני אומר שצריך אז אני מקשיב לו.
משה פדלון:

בוודאי שצריך.

יונתן יעקובוביץ' :אחרי זה יש את הסעיף אחרי זה ,יש שני סעיפים אחרי זה ,הייתי רוצה
לקר וא אותם ביחד ,הוצאות לפעולות ושונות והוצאות לפעולות חינוך
לקיימות .עכשיו ,בהוצאות לפעולות ושונות התקציב ירד כמעט בחצי.
בהוצאות לפעולות חינוך לקיימות התקציב נשאר בול אותו דבר.
רו"ח הילה רוזן :יש תוספת של כוח אדם ,תשים לב ,שאתה מסתכל בסעיף המשכורות זה
עבר מהוצאות,
יונתן יעקובוביץ' :אני לא במשכורות ,אני בסעיף,
דובר:

לא ,אז היא אומרת,

משה פדלון:

היא אומרת שזה עלה למשכורות.

יונתן יעקובוביץ' :אה ,מההוצאות לפעולות השונות זה עלה למשכורות?
רו"ח רוני חדד :לכוח אדם.
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כן.

יונתן יעקובוביץ' :הבנתי .אז בכל מקרה לא השתנה יותר מדי ,נכון?
משה פדלון:

לא.

יונתן יעקובוביץ' :עכשיו אני שואל עוד פעם את השאלה ,והנה אהוד לידך אז הוא יכול אולי
לענות .אולי .איפה אנחנו ,לא בטוח ,סביר להניח שכן אפילו .איפה באים פה
לידי ביטוי הפעולות החינוכיות הנוספות ,הרי אני מנסה להניח שאנחנו לא
הולכים לוותר על הכול ועכשיו להתעסק רק בעיר ללא פלסטיק ,כן? אבל
איפה התקצוב הנוסף ,אפילו אם זה ברמה של  5אלפים שקל 20 ,אלף
שקל ,איפה התקצוב הנוסף של העיר ללא פלסטיק בתוך ההוצאות לפעולות
חינוך לקיימות? אני מניח שזה נמצא בתוך זה .אם זה במקום אחר אז אני
אשמח.
אהוד:

בגדול התוכנית של,

יהודה בן עזרא :אנחנו השבנו על זה אבל נשיב עוד פעם עכשיו.
אהוד:

התוכנית של עיר ללא פלסטיק כוללת בשלב הזה מ 2019-הדרכות 2018 .כלל
הדרכות לעובדי עירייה ,יציאה לסיורים לעובדי עירייה ,החלפת הכלים החד
פעמיים הלא מתכלים לכלים מ תכלים .פעם הבאה יהיה רכישות של כלים רב
פעמיים למשרדי העירייה ובשנת  2019פחות או יותר אנחנו נסיים ,אנחנו
חותרים לסיים בכלל עם הכלים החד פעמיים ומקווים שכל העירייה תעבור.
השלב הבא ,השלב השלישי ,הוא בעצם יציאה לבתי הספר באמצעות גם
המועצות הירוקות וגם פעילות הסברתית שרובה מתבסס על פעילות של
הסגל המקצועי שלנו אבל גם על מדריכים מטעם וזה ההערה שהייתה לי
מקודם ,מטעם עמותת "צלול" שמשתפים איתנו פעולה ועושים איתנו הדרכה
בצורה יוצאת מן הכלל .יש בתוכנית שלנו גם מקום לרגולציה עירונית ויש גם
מקום להסברה שחלק מתקציב הדברות מוקצה לזה ואם תרצה באמת ,נשב
על הדבר הזה ,אני אראה לך את התוכנית שעדכנו ואנחנו יושבים בפגישות
אחת לשבועיים לעדכן את התוכנית .זה באמת תוכנית שלא אמורה לצרוך
הרבה מאוד כסף והיא מתוקצבת ויש לה פירות,

יונתן יעקובוביץ' :אני אין לי בעיה .הלוואי ,הלוואי שהתוכנית הזאת תקודם בצורה הכי
טובה בלי שהיא תעלה שקל אחד.
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אנחנו נשמח לשתף אותך ,יונתן.

יונתן יעקובוביץ' :הדבר היחיד ,א' ,אני אשמח,
משה פדלון:

נשמח לשתף אותך ולקבל את ההצעות שלך.

יונתן יעקובוביץ' :אני חושב שיש לי מה לתרום לך בעניין הזה אבל מה שאני באמת רוצה
לוודא פה אהוד ,וזה באמת ,מפה באה השאלה שלי .אני לא רוצה להיות
במצב שאנחנו מסתפקים בהצהרה ובנראות של הדבר הזה שהיא גם חשובה,
אני לא מבטל אותה אבל צריך לצד זה לעשות גם פעולות שיעלו כסף .אין מה
לעשות .לפי דעתי ,אם זה עכשיו החלפה של כלים חד פעמיים בכלים רב
פעמיים וזה .עכשיו ,למה אני אומר את כל הדברים האלה? כי אני לא רואה
את זה מקבל ביטוי בתוך התקציב.
רו"ח רוני חדד :יונתן ,אתה תראה בבלתי רגיל סעיפים,
יונתן יעקובוביץ' :תודה רבה ,הנה תשובה .דבר נוסף .אני לא סיימתי .דבר נוסף.
יהודה בן עזרא :כן.
יונתן יעקובוביץ' :פינוי פסולת בניין משטחים פתוחים ,זה  .782אני דיברתי על זה גם
בישיבת מועצה הקודמת .יש פה סך הכול תקצוב של  77אלף שקל .זה כלום.
סך הכול ,שנייה רוני ,סליחה .אם אנחנו מסתכלים רק על אזור מאוד ספציפי
שהרדיוס שלו הוא פחות מקילומטר ,אנחנו מדברים על הר החול שמאחורי
המרינה ,רק העלות של הניקוי שם של הפסולת בנייה מוערכת בעשרות
מיליוני שקלים .אתם יודעים מה ,אני אהיה יודע עדין ,לפחות  10מיליון
שקלים .אם אנחנו מדברים עכשיו על ניקוי של כל הפסולת בנייה שנערמה
באזור חוף התכלת ובאזורים אחרים במשך עשרות שנים ,ליד שדה התעופה
וכדומה ,כל האזורים שעיריית הרצליה ,לאו דווקא בקדנציה הנוכחית ,גם
בקדנציות לפני זה ,פשוט הזניחה בצורה מוחלטת .נאספו שם עוד ועוד ועוד
פסולת בניין .הדבר הזה בסופו של דבר אנחנו נשלם אותו ,התושבים ,ברור לי
אבל ככל שאנחנו לא נאכוף את זה כרגע ונמנע את התגברות הדבר הזה אנחנו
נשלם יותר כסף .אז בעצם שתי שאלות .א' ,מדוע לא מתקצבים את זה ,את
העניין של האכיפה בעניין הזה פה בתוך הדבר הזה .זה לא יכול להיות 77
אלף שקל ,ו-ב' ,מדוע לא מתקצבים כבר עכשיו להתחיל לעבוד ,להתחיל
לפנות את הדברים האלה .למה אנחנו מחכים?
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רו"ח רוני חדד :יש לנו גם בתקציבים ,גם בתקציבים הבלתי רגילים וגם בתקציבים ...
אנחנו לא עושים הפרדה ,אם עכשיו למשל נותנים לנו פסולת בניין אנחנו לא
 ...ואומרים להם עכשיו צא אתה עם  ...אלא במסגרת הקבלני משנה שהם
מפנים גם פסולת וגם גזם וגם פסולת  ...אז בתוך התקציב הזה אומרים לך
עכשיו ,זה לא ש ...אנחנו צבענו  ...ברור לך שזה פה איזשהו פרויקט שצריך
לקבל עליו החלטה ואני מסכים ,לגבי  ...פסולת בניין ...
יונתן יעקובוביץ' :אבל רוני ,תסלח לי שאני קוטע אותך .אתה מדבר על השוטף ועם השוטף
אני מסכים איתך ,אני מבין את העניין של השוטף אבל מה לעשות ,כמו
שאמרת עכשיו ,יש פה כמה נקודות שזה יצטרך להיות פרויקט ,זאת אומרת
מישהו יצטרך לקבל פה החלטה בעירייה.
רו"ח רוני חדד ... :אחת ...
יונתן יעקובוביץ' :אגב ,זה לא רק שם ככה .אתה הולך לאזור שמאחורי שדה התעופה זה גם
ככה .אתה הולך לאזור של גליל ים ,זה כל השטחים הפתוחים מסביב
להרצליה גם באזור של תע"ש רמת השרון ,היה שם תושבים שגרים שם על
הקצה שפתאום באה איזה משאית וזרקה להם שם מלא פסולת בנייה ובאה
העירייה אחרי זה .תקשיב ,אנחנו בסופו של דבר משלמים על זה .באים כל
מיני עבריינים קבלנים ,זורקים את הפסולת בנייה שלהם פה ברחבי העיר
שלנו ואני בסופו של דבר צריך לשלם על הפינוי של זה .לא הגיוני.
דובר:

אתה מסכים שזה  ...התחלה.

יונתן יעקובוביץ' :אני תמיד מסתכל על עצמי ...
(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :אני מבחינתי הרצליה זאת עיר טובה .זאת אחת מהערים הכי טובות
בארץ וככה גם אני מתייחס אליה ,גם מבחינת האחריות שיש לה ,לא רק
מבחינת הזכויות .טוב ,אני רק רציתי ,רק רציתי לעדכן לגבי העניין של העיר
ללא פלסטיק .כאילו ,דווקא ב ,כאילו ,הייתי כן מצפה לראות את זה פה בגלל
שפה אני רואה את הוועידת הרחוב שעשינו בשנה שעברה שהייתה מאוד
מוצלחת ופה תקצבו את זה בסכום כסף מסוים .אז אני ,לפי דעתי גם ,לפי
דעתי גם ברמת הנראות ,אהוד .אהוד פה?
יהודה בן עזרא :לא ,אבל יש את זה ,עוד פעם,
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יונתן יעקובוביץ' :תקשיב שנייה .לקחת על עצמך ,ואני הכי מפרגן ואני הכי אעזור וקחו את
הקרדיט והכל רק שזה יקרה .באמת ,אין לי שום בעיה עם זה.
יהודה בן עזרא :אבל זה קורה ,מה אתה רוצה?
יונתן יעקובוביץ' :תשים לזה איזשהו סעיף תקציבי .לא יכול להיות שאתה לוקח כזה
פרויקט שזה פרויקט דגל שלך וזה לא רשום פה בשום מקום .לא הגיוני.
יהודה בן עזרא :טוב .יש ...
מאיה כץ:

עמוד ,עמוד  ,143סעיף .840

דוברת:

רגע.

מאיה כץ:

מה זה פיתוח קהילתי אסטרטגי  -התחדשות עירונית?

דוברת:

איזה עמוד?

דובר:

.143

ירון עולמי:

אבל היינו כבר ב.147-

דוברת:

החוק מאפשר,

יהודה בן עזרא :מה השאלה ,מאיה?
מאיה כץ:

מה זה?

יהודה בן עזרא :מה זה מה?
מאיה כץ:

פיתוח ,אגף  ,143סעיף  ,840פיתוח קהילתי אסטרטגי ,מקף התחדשות
עירונית .שזה גם תקציב קטן מאוד אבל זה גם  ...להתחדשות עירונית אז,

אהוד:

יש ,אם אני חושב שזה מה שזה ,המנכ"ל ,זה התקציב של העובדת
הסוציאלית הקהילתית שמלווה תהליכי התחדשות עירונית.

יהודה בן עזרא :נכון.
מאיה כץ:

או קיי.

דוברת:

עשרת אלפים שקל?

אהוד:

כן ,זה לא השכר שלה ,זה תקציב לפעולות .עובדת סוציאלית.

(מדברים יחד)
דוברת:

 ...של ה,

דובר:

התחדשות עירונית ,מנהלות קהילתיות ולהתחדשות עירונית.

מאיה כץ:

או קיי.

דוברת:

אז העובדת הסוציאלית הקהילתית,
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יהודה בן עזרא :חבר'ה ,בואו לסיים,
יונתן יעקובוביץ' :רגע ,אני חוזר רגע ליתושים.
יהודה בן עזרא :לתקציב הרגיל ונעבור לתב"רים.
יונתן יעקובוביץ' :אם אנחנו עמדנו על תקציב של  130ועכשיו יש  132ואנחנו מבינים
שהבעיה ממש-ממש חמורה ,למה לא להעלות את התקציב של הניטור,
השאלה אם יש בכלל מה לעשות עם זה ואם זה משהו שאפשר,
משה פדלון:

ברור .זה בחור שזו העבודה שלו .מנפק חשבונית ו,

יונתן יעקובוביץ' :השאלה,
יהודה בן עזרא :גרי,
משה פדלון:

תאמין לי ,הוא מבצע,

יונתן יעקובוביץ' :בנושא הזה בכלל ,באופן כללי ,יש בעיה מאוד חמורה של הרצליה ,אני
מודע שזה בערים אחרות ולא רק בהרצליה .השאלה אם יש מה לעשות עם
הבעיה החמורה הזאת ,בהרצליה הבעיה יותר חמורה בגלל המיקום
הגאוגרפי שיש לנו שזה בדיוק החיבור של,
משה פדלון:

הבעיה היא בהרצליה פיתוח בבריכות שחייה נטושות שלנו אסור להיכנס
פנימה ושם דוגרים היתושים .במקומות ש ,אני אומר לך את זה באחריות ,כל
מקורות המים העירוניים מטופלים .מטופלים במלואם והם ...

יונתן יעקובוביץ' :בריכות שחייה בהרצליה זה מקור הבעיה שלנו?
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :שאלה הבאה .אין? אפשר להצביע?
משה פדלון:

רגע ,יש למאיה,

יהודה בן עזרא :מאיה.
מאיה כץ:

יש לרונן שאלה אבל,

דוברת:

הוא לא פה.

מאיה כץ:

נשאל את זה רק ,תתנו תשובה ונעדכן אותו .בסעיף  ,550סליחה ,פרסומים
ודפוס,

רו"ח רוני חדד :איזה עמוד?
מאיה כץ:

 ...שנייה.

דנה אורן-ינאי:

זה בדוברות וזה ,לדעתי.
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איזה עמוד ?147 ,לא משנה .שאלה עקרונית ,או קיי?

יהודה בן עזרא :כן.
מאיה כץ:

הוא רושם שככה .אני מבין שיש לנו יחידת דפוס עירונית ,האם כל ההדפסות
עוברות דרך היחידה הזאת .שאלה שנייה ,לפי מה שהוא סכם כל סעיפי
הפרסומים והדפוס זה בעלות של כ 2.5-מיליון שקלים והוא מציע ,ונראה לו
יותר הגיוני שרוב העבודה של הדפוס תתבצע פנימית במצב כזה.

יונתן יעקובוביץ' :השאלה אם אנחנו מוציאים החוצה הדפסות בעירייה כאשר,
יהודה בן עזרא :בוודאי שאנחנו מוציאים .כי יש לנו דפוס עירוני קטן שעושה עבודות
והאיש עומד כבר לצאת לפנסיה ואין כבר מקצוע כזה ,זה  ...מישהו שנמצא
במקומו .הארכנו לו את השירות בעוד שנתיים שלוש ,עוד מעט הוא כבר בן
.70
יונתן יעקובוביץ' :ואחרי שזה נגמר אתם עוברים למיקור חוץ?
יהודה בן עזרא ... :מיקור חוץ ,כן ,כן.
משה פדלון:

כן ,עוד.

יריב פישר:

 ,149מה זה ...

ירון עולמי:

עכשיו אתם סתם מחפשים דברים שונים?

דוברת:

.550

יריב פישר:

.550

דוברת:

פרסום בעיתונות  ...בשבוע ...

דובר:

בשבוע  ...אתה כל שבוע עושה את הפעולות תרבות של הרצליה ,זה ...
פרסום.

משה פדלון:

כל הפעילות איכות חיים.

דובר:

איכות חיים? תרבות חיים?

ירון עולמי:

כן ... .שלך זה כאילו תרבות חיים.

דובר:

תרבות חיים ,זה העלון ה,

דוברת:

זה המודעה שנמצאת,

דובר:

בכל העיתונים ,אגב ,בקול הרצליה ,צומת השרון ו...

דובר:

הלאה ...

דובר:

אני אעזור לך.
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יהודה ,אליך .סעיף  ,981זה עלה גם בוועדת ביקורת ויש הרבה מאוד ...
שמנצלים את האפשרות וזה נהדר ,חלקם אמרו שהם  ...אבל לקחת הלוואות
מהעירייה .לא כל כך הבנתי ,ב ... 2016-לסעיף והאם הורדנו בעצם את
התקציב הלוואות לעובדים?

יהודה בן עזרא :איזה זה,
יריב פישר:

.981

דוברת:

...

יריב פישר:

עמוד .154

דוברת:

.... 18170 ...

יהודה בן עזרא :עמוד ?154
(מדברים יחד)
רו"ח רוני חדד :זה פוצל לשני סעיפים.
יריב פישר:

רזרבת ראש העיר ,רזרבת מנכ"ל ,961 ,960 ,עוד הפעם אני מפנה שזה עולה
ועולה .דבר שני שאני מבקש,

יהודה בן עזרא :לא כמו שהייתי רוצה .הם לא נותנים לי בגזברות.
יריב פישר:

במקום שנבקש מכם כל פעם תציגו את זה ,זה נהוג בערים אחרות... .
מבחינתי פעם בחודש,

משה פדלון:

יריב ,אתה חושב שיוצאים למסיבות ,אני שואל אותך .אתה יכול לבדוק את
הרזרבה שלי בצורה מכובדת ותראה,

יריב פישר:

אני בדקתי,

משה פדלון:

נו ,אז מה יש שם? טיסות לחוץ לארץ? אין .אני משלם על טיסות .יש שם בתי
מלון? יש שם ארוחות צהריים? נו באמת ,קצת ,מספיק .עוד הפעם ועוד
הפעם .תבדוק את הרזרבות בשנים האחרונות .זה הכול הולך למען תושבי
העיר.

דוברת:

די ,די ,עזוב ,עזוב ,עזוב.

יריב פישר:

 ...ועדות התמיכות,

משה פדלון:

בסדר .יריב ,תאמין לי ,שום דבר לא .זה לא הולך ל ...אני מבטיח לך ,תאמין
לי.

יריב פישר:

 ...משפחה שאתה רוצה להיכנס אז בוא.
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תפסיק.

יריב פישר:

אני לא אפסיק ,זה מה שהיה.

ד.נ.

(מדברים יחד)
יריב פישר:

הרזרבות  ...ברבעון ,פעם במשהו,

משה פדלון:

הכול בסדר.

יהודה בן עזרא :אין בעיה.
משה פדלון:

בסדר גמור .תקבלו כל שבוע.

ירון עולמי:

אם כבר אני זוכר רזרבות שקרן העבירה לאנסמבל ,אם אתה זוכר.

משה פדלון:

הכול בסדר .הכול בסדר .לאן הולך ה,

יהודה בן עזרא :יש עוד שאלות? די חבר'ה ,כן.
דוברת:

ניגש להצבעה?

רו"ח רוני חדד :לא ,צריך להצהיר הצהרה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :הצהרת הגזבר ,בבקשה.
יהודה בן עזרא :הצהרת הגזבר.
רו"ח רוני חדד :אני מחכה כבר  4שעות.
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :הצהרת גזבר לתקציב ואחר כך נעבור לתב"רים.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

בבקשה ,רוני.

דוברת:

סיימנו חלק א'.

דובר:

מה ,הצבעתם?

רו"ח רוני חדד :קודם כל לגבי  ...התקציב,
דובר:

כן ... ,בעד.

רו"ח רוני חדד :נו.
משה פדלון:

ששש.

רו"ח רוני חדד :כולם מתנהגים כאילו עכשיו  ...הצעת התקציב הרגיל לשנת  2019על
בסיס המידע הקיים ,הנחות העבודה והאומדנים המעודכנים ,התקציב
המוצע מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו והכנסות העירייה
שקדמו לאותה שנת כספים .זה לגבי ההצהרה .יש  ...מעלים את זה ...
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(מדברים יחד)
דוברת:

נצביע על התקציב?

רו"ח רוני חדד :כן.
דוברת:

הצבעה.

דובר:

הצבעה.

רו"ח רוני חדד :הצבעה ,אנשים.
מאיה כץ:

אנחנו רוצים רק להגיד משהו לסיום .אנחנו הגענו לכאן היום לישיבת
התקציב באמת עם הרבה מאוד שאלות מתוך איזשהו מקום גם שתוך כדי
הדיון אז הדברים שלנו ישמעו וייעשו הזזות תקציביות או יהיה איזשהו
תהליך שבסופו של דבר אנחנו גם נבוא לידי ביטוי בתוך ספר התקציב .אנחנו
לא קיבלנו לרוב הדברים את התשובות כמו שרצינו וגם לא נעשו איזשהם
שינויים בסדרי העדיפויות.

יהודה בן עזרא :לא חשוב מה ענינו ככה היית אומרת.
מאיה כץ:

לא ,דווקא לא.

משה פדלון:

מאיה ,מאיה ,אני ישבתי וכתבתי את הדברים .זה לא שדיברתם והתעלמנו.

מאיה כץ:

זה לא מה שאמרתי.

יהודה בן עזרא :מאיה ,לא ענינו על כל דבר?
מאיה כץ:

שנייה .אני רוצה ,אבל אתה לא שמעת עוד את מה שאנחנו רוצים להגיד.

משה פדלון:

בבקשה.

מאיה כץ:

אם אתם הולכים להצביע על התקציב כמקשה אחת אנחנו ברמה העקרונית
נצביע נגד התקציב .אם אתם רוצים להצביע סעיף -סעיף אז בסעיפים
שאנחנו לא  ...בעד  ...נגד .זה מבחינתנו ,קהילה ,צעירים וסביבה נטו.

משה פדלון:

זה בסדר גמור .אנחנו נצביע על כל ספר התקציב,

יהודה בן עזרא :ספר התקציב ,מי בעד?
משה פדלון:

מי בעד? יפה.

דוברת:

בסדר ,יש לנו .11

משה פדלון:

 .11מי נגד? יפה.

דוברת:

שישה.
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יונתן יעקובוביץ' :אגב ,אני נגד בגלל שהעניין הזה של המצוקים הוא בנפשי וכל עוד זה לא
ייכנס לתוך התקציב אז אני נאלץ להצביע נגד.
יהודה בן עזרא :אתה יכול להסתייג... ,
צבי וייס:

אתה יכול להצביע ...

ירון עולמי:

אבל בכל מקרה המצוקים יכנס ...

(מדברים יחד)
משה פדלון:

שנייה ,עוד הפעם.

יהודה בן עזרא :שנייה ,עוד פעם ,מי מתנגד?
משה פדלון:

מי מתנגד לתקציב?

יהודה בן עזרא :שאני אוכל להתחשבן איתו אחר כך?
מאיה כץ:

כי אתה לא מתחשבן איתנו כבר תקופה?

משה פדלון:

או קיי ,תודה רבה ,התקציב אושר ועבר .רוני ,יש לך פה שינוי קטן,

רו"ח רוני חדד :זהו .אתה מקריא? אני אקריא?
משה פדלון:

שינוי להצעת התקציב .מדובר על שינוי על הקיים.

רו"ח רוני חדד :שינוי,
משה פדלון:

טכני.

רו"ח רוני חדד :שינוי בהצעת התקציב הרגיל לשנת  .2019מבקשים לאשר את ה ,שנייה,
מבקשים לאשר שינוי ,החומר מונח אצלכם .אתם מתבקשים לאשר שינוי
בהצעת התקציב לשנת  2019כדלקמן :הקטנת סעיף תקציבי 1765000823
תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי ב 120-אלף שקל לטובת
סעיף תקציבי חדש ,1829100820 ,תמיכה במוסדות  ...ספורט עממי ,זה פשוט
פיצול לשני,
דנה אורן-ינאי:
דובר:

זה כאילו הוציאו את הספורט העממי,

מה שהיה בוועדת כספים?

רו"ח רוני חדד :בדיוק ,מה שהיה בוועדת כספים.
דובר:

בסדר גמור.

דובר:

מי בעד?

מאיה כץ:

לא הכללת את זה בתוך ספר התקציב.

יהודה בן עזרא :זה שינוי .מי בעד? מי נגד?
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יוסף (ג'ו) ניסימוב 12 :בעד,
ירון עולמי:

לא .12 ,פביאן הצביע בעד.

יהודה בן עזרא :הצביע בעד 12 .בעד,
יוסף (ג'ו) ניסימוב 5 :נגד.
יהודה בן עזרא :תב"ר.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

רוני ,בבקשה תציג את ה,

(מדברים יחד)
רו"ח רוני חדד :איזה עמוד?
דובר:

 ,58רוני.

רו"ח רוני חדד :מה השאלות?
דובר:

למה התוספת,

עו"ד ענת קרן בהרב:
יריב פישר:

 ...פה ו ...ביחס למבקר .על פי חוק צריך לתקצב אותו בתקנים ו...

זה טוב מאוד.

רו"ח רוני חדד :הגדילו להם בחוק מיוני  2019תוספת תקנים ,תוספת שני תקנים .לא,
הוסיפו עוד.
עו"ד ענת קרן בהרב:

זה על פי חוק.

רו"ח רוני חדד :זה החוק.
דוברת:

מי בעד?

יריב פישר:

המבקר בחר תמיד להשתמש בתקציב פעולות ולא בתקנים.

רו"ח רוני חדד :זה חוק ,זה חוק.
דוברת:

יותר אנשים ,יותר ...

דוברת:

זה גם שכר וגם,

רו"ח רוני חדד :גם שכר וגם פעולות ,זה חוק ,לפי פרמטרים של גודל רשות.
משה פדלון:

טוב,

יוסף (ג'ו) ניסימוב :חבריא ,מי בעד?
משה פדלון:

מי בעד אישור תקציב ה,

רו"ח רוני חדד :תקציב המבקר .תקציב מבקר העירייה.
משה פדלון:

מי בעד? פה אחד.
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יוסף (ג'ו) ניסימוב :תודה רבה.
משה פדלון:

טוב ,תב"רים בבקשה.

רו"ח רוני חדד :רגע.
דוברת:

הצהרה.

רו"ח רוני חדד 250 ... :אחוז ,לא רק .200
דוברת:

זה לא בתקציב.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודף נצבר
לקרנות הפיתוח בסך  15מיליון שקלים.
משה פדלון:

מי בעד?

יהודה בן עזרא :מי בעד?
דוברת:

פה אחד?

יהודה בן עזרא :פה אחד .מה הנושא הבא?
רו"ח רוני חדד :תקציב הפיתוח.
משה פדלון:

לא ,לא .נתחיל סקירה.

רו"ח רוני חדד :להגיד משהו?
משה פדלון:

הבנות עוזבות אותנו כעת.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

תודה למנהלות.

דובר:

תודה רבה לכן.

משה פדלון:

תודה .ישר כוח .שיהיה בהצלחה .טוב ,חברים.

יהודה בן עזרא :הגזבר.
רו"ח רוני חדד :יאללה.
יהודה בן עזרא :תב"ר.
יונתן יעקובוביץ' :אפשר להתחיל לשאול שאלות או שאתם רוצים לעשות משהו לפני זה?
יהודה בן עזרא :מה שאתם רוצים.
משה פדלון:

אין בעיה.

יהודה בן עזרא :אנחנו כבר ...
משה פדלון:

רוני ,רוני ,בבקשה .תציג את התב"ר .חברים.

יהודה בן עזרא :אנחנו הולכים על אוטומט.
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תציג את התב"ר ,רוני.

רו"ח רוני חדד :תקציב הרגיל לשנת אלפיים,
דובר:

הבלתי רגיל,

רו"ח רוני חדד :הבלתי רגיל ,תקציב הפיתוח לשנת  2019זה גם כאן הייתה עבודת מטה
מאוד מאוד מסודרת על פי הנחיות ועל פי קריטריונים .הוגשו תוכניות עבודה
על ידי החשבות ומנהלי האגפים לאורנה .תודה רבה-רבה אורנה על כל עריכת
התקציב הפיתוח לשנת  ... 2019הרצליה ותודה לחשבות ולמנהלים .הצעת
התקציב עליה אתם צריכים ,מתבקשים לאשר ,ככה .תקציב בלתי רגיל לשנת
 2019בהשקעה של  ₪ 489,408לביצוע פרויקטים בשנת  2019בסכום של
 ₪ 526,735מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של .₪ 4,672,612,000
פרויקטים שהיקפם עולה על  ₪ 14,750בביצוע החברה לפיתוח הרצליה .זו
הצעת התקציב שאתם מתבקשים להציע .רק בכמה מילים על ביצוע תקציב
 2018כפי שאתם רואים כאן וגם ראיתם בספר התקציב .יש כאן ניתוח של
ביצוע  . 2018אני אלך לשורה התחתונה .מתוך סך הכול התקציב בסעיף
הביצוע של  71אחוז ,למטה משמאל ,מסך כל התוכנית התקציבית וזה
בהחלט אחוז יפה מאוד .הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת  ,2019יש לכם פה
מגוון של פרויקטים בולטים לשנה .גם פה ,כל מה שאני אומר פה מפורט לכם
אגב בספר התקציב .יש פה עבודות פיתוח ,תשתיות ,של פארק גליל ים,
מתחמים שונים ברחובות שונים וכולי .ריכוז המקורות .על מנת שנוכל לממן
את התקציב הרגיל יש מספר מקורות .קרן עבודות פיתוח .נלך רגע לשקופית
של קרן עבודות פיתוח .אתם יכולים לראות כאן את התנועה בקרן לעבודות
פיתוח.
משה פדלון:

כן.

רו"ח רוני חדד :כאשר מקורות של הקרן ,אני מדבר כרגע על החלק הימני של הטבלה
שרשום שנת  2019מחולק לקרן עבודות פיתוח וקרן עודפי תקציב רגיל בסך
הכול .מבחינת המקורות 96 ,אלף שקל זה היתרה הצפויה ,על פי הערכתנו,
לתחילת השנה 210 .אלף  ₪הערכה של היטלי השבחה ופיתוח הכנסות בשנה
השוטפת על פי הערכות של המינהל ,מינהל ההנדסה והעמקת גבייה של 10
מיליון ,בסך הכול מגיעים ל 316-מיליון שקל הכנסות .לגבי הוצאות בקרן
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עבודות פיתוח ,כפי שאתם רואים פה 14,700 ,ו 11,260-זה השתתפות ,כפי
שאתם ראיתם בתקציב הרגיל ,ההשתתפות של קרן לעבודות פיתוח במימון
שאר הפרויקטים  290מיליון .קרן עודפי תקציב רגיל מורכבת מ 44-מיליון,
נעשה את זה בקצרה 4 .מיליון יתרת פתיחה 40 ,מיליון אישרתם בשתי
הצעות לפני מספר דקות ,בהתחלה של התקציב הרגיל  25מיליון ועכשיו עוד
 .15זה סך הכול המקורות 260 ,לעומת  360בהוצאות .קרן עודפי תקציב רגיל
 44מיליון אמרנו .קרן ייעודית מתחם גליל ים זה קרן שיעדנו אותה רק
לטובת הפרויקטים של גליל ים .יש תוספת הכנסות של כמעט  35מיליון שקל
ומשרדי ממשלה אחרים סך הכול  120מיליון שקל ,תוכלו לראות כאן את
הפירוט בחתכים השונים של כל המשרדי ממשלה .רשות מקרקעי ישראל
היא החלק המהותי פה שהיא מהווה קצת יותר מ 50-אחוז מסך ההכנסות
וזה בחברה לפיתוח ,רובה ככולה במסגרת הסכם הגג .שאר ההכנסות ,כפי
שאתם רואים פה ,מפורטות לפי משרדי הממשלה וכל הגופים האחרים
שמתקצבים שאינם ממקורות הרשות ,מה שאני הגדרתי מקורות מימון
אחרים .אז זה לגבי מקורות המימון האחרים .אם אני חוזר חזרה לשקף של
הכולל ,אז סך הכול  .₪ 489,408,000פילוח מקורות ,אתם רואים את זה פה
בתרשים פאי .תוכלו לראות אתת זה ויזואלית מה החלק של קרן עבודות
פיתוח ,מה החלק של משרדי ממשלה .קרן עודפים וקרן ייעודית .כאן יש לנו
את הריכוז של כל התב"רים על פי אגפים ויחידות עירוניות החל ממינהל
ההנדסה ,החברה לפיתוח ,כל אגפי העירייה ,החברה לפיתוח תיירות וכולי
וכולי ,פירוט של כל הפרויקטים כאשר יש לנו בשורה הימנית את האומדן,
סך הכול הביצוע ,יתרה של  ,350אני בשורה התחתונה למטה עכשיו ,סך הכול
 ₪ 350,282אנחנו מעריכים שיישאר לביצוע עד סוף  2018ואומדן ל526 2019-
מיליון  ₪כפי שהראיתי לכם בהחלטת המועצה.
דובר:

 ...מיליארד ?...

רו"ח רוני חדד :כן .המספר ,רגע ,בטור הימני? כן ,זה סך כל הפרויקטים הקיימים ברגע
זה.
דוברת:

המצטבר.

רו"ח רוני חדד :כן .כל המחזורים.
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יונתן יעקובוביץ' :זה גם פרויקטים משנים קודמות שעדיין,
רו"ח רוני חדד :כן ,כן .הכול .בשקף הבא זה השקעה .תוכלו לראות כאן את ההשקעות
המצטברות בתב"ר במוסדות החינוך .השקעה מצטברת התחלנו אותם
בשנים האחרונות ,זה לא כל השקעה של כל השנים 7 .שנים אחרונות מגיעים
כמעט לחצי מיליארד שקל השקעה בכל מוסדות החינוך בין השנים  2013ל-
 . 2019כמובן ,בתי ספר ,גנים ,כל מה שאתם מכירים ,שומעים ויודעים .גם
השקעה של כמעט  180מיליון שקל בכל תרבות נוער וספורט שזה גם אולמות
ספורט וגם מתנ"סים ומרכזי תרבויות כאלה ואחרים ומוסיקה וכולי וכולי.
גם כאן יש לנו פה השקעה אדירה של כמעט  170מיליון שקל .זה בעצם סך כל
התב"רים .רק קצת אינפורמציה לגבי המלוות והקרנות כי דיברתי על זה
כחלק שלישי במכלול של כל תקציב באשר הוא .יתרה בקרנות הרשות עומדת
על ,יתרה בקרנות של  308אלף שקל ,זאת אומרת קרנות הרשות זה היתרה
בקרנות שנמצאות במאזן וממתינות לעבור לפרויקטים פעילים ו 300-מיליון
שקל עודפים בתב"רים של פרויקטים שהם מה שנקרא פרויקטים בתהליך,
הם עדיין רצים אז זה הסכום .סך הכול של שניהם זה בעצם כל הכספים
שנמצאים לנו לפרויקטים .רק לסבר את העין של ,לגבי עומס המלוות מסך
הכנסות העירייה הולך ופוחת לאורך השנים .כמו שאמר ראש העיר ,שאנחנו
הכול במימון עירוני ללא הזדקקות להלוואות מבחוץ.
אייל פביאן:

רגע ,רוני ,סליחה .כשאתה מדבר פה על מלוות ,מלוות זה מה?

רו"ח רוני חדד :הלוואות.
משה פדלון:

הלוואות.

אייל פביאן :הלוואות מכל סוג ,מכל גורם?
רו"ח רוני חדד :נכון ,הלוואות פיתוח,
אייל פביאן :סך ההלוואות של העירייה?
רו"ח רוני חדד :נכון.
משה פדלון:

אנחנו כל הזמן בירידה.

אייל פביאן :זה יפה ,בסדר.
רו"ח רוני חדד :וזה שיעור פירעון המלוות מתוך הכנסות העירייה ,זה מה שיושב לנו
בתקציב הרגיל שגם החלק שלו הולך ופוחת לאורך כל השנים ,כמובן ,כי לא
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לוקחים מימון חיצוני ואז גם ההשפעה שלו והמימוש שלו בתקציב הרגיל
הולך ופוחת ומשאיר כספים אחרים לביצוע פעולות אחרות .עד כאן.
משה פדלון:

זה ,אחרי סקירה כזו אפשר ללכת ישר להצבעה .בבקשה.

רו"ח רוני חדד :שאלות בבקשה.
יהודה בן עזרא :יש שאלות?
משה פדלון:

בבקשה דנה.

דנה אורן-ינאי:

שאלה קצרה עקרונית.

רו"ח רוני חדד :כן.
דנה אורן-ינאי:

אם אחוז הביצוע הממוצע הוא  71אחוז,

רו"ח רוני חדד :כן.
דנה אורן-ינאי:

השאלה היא שאלה פחות כלכלית ,יותר ציבורית מה שנקרא .האם לא

נוצר מצב שיש לנו כסף והוא לא ממומש ובמקביל יכולנו לעשות פרויקטים
שכן לממש עם הכסף? כלומר ,אנחנו רואים בתב"רים לפעמים פרויקטים
שהסיכוי לבצע אותם הוא סיכוי נמוך יחסית ואז למעשה מבחינת הביצוע אי
אפשר לעשות אותם ,אז יש,
משה פדלון:

דנה ,דנה ,ברשותך .בואי ניקח את אולם הספורט בזאב,

דנה אורן-ינאי:
משה פדלון:

ובית ספר משה.

דנה אורן-ינאי:
משה פדלון:

לדוגמה.

נכון.

לא ידענו את כל העיכובים ,לכן הכסף עובר לשנה הזאת .זאת אומרת ,זה לא,
זה לא תלוי בנו.

דנה אורן-ינאי:

לא ,אז השאלה אם לא כדאי לעשות  ...בנק מטרות שאם אנחנו רואים

במהלך השנה,
משה פדלון:

אנחנו לא יכולים לדעת עד לרגע האחרון .אנחנו כל ,ברגע שאישרו לנו את
האולם יצאנו לדרך .אנחנו לא יודעים .לא יודעים איזה באג יהיה בדרך אבל
 71אחוז זה גבוה מאוד .אני מדבר איתך ,בעבר דיברנו על  55 ,50אחוז .זה
גבוה מאוד.

רו"ח רוני חדד :היו שנים שגם,
משה פדלון:

זה יפה מאוד.
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רו"ח רוני חדד :אבל יש דינמיות כל הזמן ,כמו שאמר ראש העיר .הכסף הוא לא מקובע
לעולמי עד אם אין איזושהי התקדמות .אם רואים שאין איזושהי התקדמות
אז מפנים את התקציב לפרויקטים אחרים.
דנה אורן-ינאי:
משה פדלון:

זאת השאלה.

ודאי ,ודאי ,ודאי .במהלך השנה  ...תב"רים ומנוצלים,

(מדברים יחד)
רו"ח רוני חדד :עוד משפט רק ,עוד משפט לסיום .במהלך השנה אתם תראו ,במהלך שנת
התקציב ,פרויקטים נוספים שמובאים,
משה פדלון:

מגיעים פרויקטים מה ...על חשבון  ...בוודאי ,בוודאי.

רו"ח רוני חדד :בוודאי.
משה פדלון:

כן.

יונתן יעקובוביץ' :אפשר להתחיל?
משה פדלון:

בבקשה.

יונתן יעקובוביץ' :אחלה .יש לי פה איזשהו ,אני הולך לעשות פה שנייה איזו השוואה .בעמוד
 20בסעיף  1322יש,
דוברת:

רגע ,רגע.

יונתן יעקובוביץ' :בבקשה.
משה פדלון:

כן.

יונתן יעקובוביץ' :עמוד  ,20מספר סידורי  ,16מספר תב"ר  ,1322מתחם נוף ים פיתוח18.5 ,
מיליון  .₪או קיי?
משה פדלון:

כן.

יונתן יעקובוביץ' :עכשיו אני אשמח אם תוכלו לקפוץ שנייה לעמוד  84ושם זה מספר סידורי
 25ותב"ר  .1971פיתוח חורשת נוף ים ,יש פה,
רו"ח רוני חדד :תב"ר  1971בעמוד .84
משה פדלון:

כן.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :תב"ר .1971
יונתן יעקובוביץ' :אני רק יודע שהקשר היחיד ביניהם,
דוברת:

בנוף ים.

משה פדלון:

שנייה ,שנייה.
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זה הפרויקט.

יונתן יעקובוביץ' :אז אני מנסה להבין כאילו למה תב"ר ,כאילו ,א' אני לא מבין למה יש שני
גורמים שמבצעים פרויקטים,
רו"ח רוני חדד :כי זה החוק .או קיי ,תסיים את השאלה.
יונתן יעקובוביץ' :א' ,אני לא מבין למה יש שני גורמים שפועלים באותו מתחם במסגרת
עבודות פיתוח כאלה ואחרות .אני יודע שיש עוד גורם שכרגע עושה עבודות
פיתוח כאלה ואחרות ,שזה רשות הטבע והגנים וכדומה.
משה פדלון:

לא ,לא ,לא,

יונתן יעקובוביץ' :יכול להיות שאני לא מבין אז אני שואל.
(מדברים יחד)
רו"ח אורנה גולדפריינד :זה היה משהו מאוד ממוקד.
יונתן יעקובוביץ' :אני מכיר ,זה ליד הבית שלי .השאלה שלי פשוטה ,למה לא ,סליחה.
רו"ח אורנה גולדפריינד :שמי שעשה את זה ,זה אגף שאיפ"ה  ...הנושא של פיתוח ,התב"ר
הגדול של נוף ים זה דורש היתרים ופיתוח ...
משה פדלון:

אין קשר.

רו"ח אורנה גולדפריינד :של פארק שלם ,של רחובות,
יונתן יעקובוביץ' :של מה? של מה? תסבירי לי איפה ,של כל המעברה כאילו?
אביבה:

זה תצטרך לבקש ממהנדס העיר שיגיד בדיוק מה זה ... .בן צבי,

יונתן יעקובוביץ' :או קיי.
אביבה:

וזה מה שאושר .א' עשינו את  ...הגפן ,את ה...

יונתן יעקובוביץ' :אה ,זה בעצם העבודות של ה,
משה פדלון:

כן ,כן .הכול ,הכול .התאנה ,בן צבי ,הכול .מדובר על עבודות תשתית .מים,
חשמל ,ביוב ,ניקוז.

רו"ח אורנה גולדפריינד :בעמוד  29גם הוספתי תיאורים איפה ש...
יונתן יעקובוביץ' :אז זהו ,לא הבנתי מה ההבדל כאילו.
רו"ח רוני חדד :אין הבדל,
משה פדלון:

אין שום קשר .זה עוסק בירוק וזה עוסק ב...

יונתן יעקובוביץ' ... :ראיתי שזה מופיע פעמיים.
משה פדלון:

לא ,אין שום קשר.
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יונתן יעקובוביץ' :אז בעניין הזה יש לי,
משה פדלון:

כן ,בבקשה.

יונתן יעקובוביץ' :רק סיימת ,אורנה? סליחה .א' ,אני שמח .ב' ,אני חושב ,א' בגלל שפה זה
עבודות פיתוח כבישים ופה זה עבודות ,מה שנקרא ,שטחים ציבוריים גינות
וכדומה אז  ...זה לא בא מאותו מקום .חורה לי מאוד לראות שהעירייה ,אני
אגיד את זה אחרת .אני מאוד שמח שהעירייה משקיעה בשכונה הזאתי כי
בשכונה הזאת דרושה השקעה ,הוזנחה תקופה מאוד מאוד ארוכה אבל מה
שכן חורה לי זה שאנחנו רואים פה השקעה כל כך גדולה בכביש כזה וגינה
כזאת וכדומה ועדיין כל מתחם המעברה ,עם ה 52-משפחות שגרות שם,
מוזנח .למה אנחנו בתור עירייה ,למה אנחנו בתור עירייה ,ואני כבר ראיתי
קצת את פיתוח הדברים האלה ואני יודע גם שמה שנקרא נלחמנו על זה שזה
לא יהיה באחריותנו ,הרי בסופו של דבר זה התושבים שלנו ,אז אני שואל
למה אנחנו בתור עירייה לא עושים דברים ,ואני לא מדבר איתך על להוציא
 18מיליון שקל אבל לעשות שם פחים על המצוקים כדי שאנשים לא יצטרכו
ללכת לאסוף את הזבל כל הזמן בעצמם .פחים ,שבן אדם פשוט בא לשם
וזורק את הפח ובא איזה עובד עירייה ואוסף את זה איזה פעם בשבוע .לא
יותר מזה .אתה יודע ,ברמה של,
משה פדלון:

יש פחים .יש עלות ירוקות שמה.

יונתן יעקובוביץ' :לא ,לא .אני מדבר על המצוק עצמו ,איפה שעכשיו נעשה כל הפיתוח של
רשות הטבע והגנים,
משה פדלון:

נו?

יונתן יעקובוביץ' :יש שמה כמה יחידות שמאוד ,שבאים לשם עשרות אם לא מאות אנשים
ב,
משה פדלון:

זה לא שייך לי .למה אני צריך לנקות את זה? גברת גרמן מסרה את זה
לרת"ג ,שהרת"ג ינקה את זה .אין לי אחריות וסמכות על המקום.

יונתן יעקובוביץ' :אני אסביר לך למה.
משה פדלון:

אין לי אחריות וסמכות על המקום.

יונתן יעקובוביץ' :אני אסביר לך למה ,אני אסביר לך למה .כי בסופו של דבר מי שמנקה את
זה במקומך זה התושבים שלך וב' ,שנייה ,אתה שאלת שאלה אז אני מסביר
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ל ך .השאלה היא נכונה .בסופו של דבר מי שמנקה את זה ,זה התושבים שלך,
בסדר? הם אלה שעושים שם את המבצעי ניקיון והם אלה שסובלים מזה
בסופו של דבר .מעבר לזה ,גם  ...ינקה את זה בסופו של דבר כי,
משה פדלון:

נכון .אנחנו עושים מעת לעת.

יונתן יעקובוביץ' :שנייה ,שנייה .כי אם אתה לא מנקה את זה במצוק אתה צריך פשוט
לחכות שתבוא טיפ טיפה רוח ,זה יפול לך למטה לחוף הים ואז אתה כן מנקה
את זה ,אז אני לא מצליח להבין .עכשיו אגב ,אגב ,גם המצוקים באזור החוף
הדרומי ,חוף הדתיים ,חוף הצוק הם בדיוק באותה רמת טיפול וזה דווקא כן
שטח שלך אז ה תירוץ הזה של זה לא השטח שלי גרמן נתנה את זה זה לא
תופס שם.
משה פדלון:

אני מדבר איתך ,למרות שזה לא שטח שלנו ,אין לנו אחריות וסמכות,
אגף שאיפ"ה נכנס מעת לעת ומנקה .סורק את המקום .אני מבקר פעם
בחודש,

יונתן יעקובוביץ' :אז אני אשמח שהדבר הזה שאתה אמרת אכן יקרה .אני לא ראיתי את זה
עד עכשיו.
משה פדלון:

זה קורה .אני הייתי,

יונתן יעקובוביץ' :אם פעם בחודש אגף שאיפ"ה יכנס לשם עם שניים שלושה עובדים אני
מבטיח לך ,לא צריך יותר מבצעי ניקיון של תושבים .אני חייב להגיד לך אבל
שבחצי שנה האחרונה נעשו לפחות  5מבצעי ניקיון ,אני השתתפתי בשניים
מהם ,זה פשוט מחריד .אנחנו מנקים שם את כל השטח ויום אחרי זה אתה
בא ,היה שם גם את כל העניין של המשאיות שברוב חוכמתכם העפתם אותם
משם ,החבר'ה שגרו שם על המצוק ,אבל אתה פשוט בא יום אחרי שמנקים
את השטח והכל מלא בזבל .זה עצוב לראות את זה .זה בסופו של דבר השטח
שלך ,משה ,גם אם אתה לא מכיר בזה .אין מה לעשות .הדבר הנוסף,
משה פדלון:

כן.

יונתן יעקובוביץ' :יש פה בתוך מינהל ההנדסה  300אלף  ₪מתחם דן אכדיה ,ליווי תכנוני.
מה זה הדבר הזה?
משה פדלון:

ליווי מה?

רו"ח רוני חדד :איזה עמוד?
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יונתן יעקובוביץ' :סליחה ,עמוד  ,25מספר סידורי  ,68מספר תב"ר  .1951ליווי תכנוני דן
אכדיה .לפי מה שאני יודע ,ליווי תכנוני דן אכדיה,
אביבה:

זה הליווי התכנוני של היועץ שליווה את העתירה שהגשנו ש...

מאיה כץ:

שנייה רגע .אבל בשאלה הזאת ,יש לנו הרי ב 3-בינואר את הערר ו ...שנת
 2019לא שמתם שם תקציב ,השארתם רק את היתרה של  .1325למה לא
להקדים משנת  2020את ה 140-אלף,

משה פדלון:

השבוע הולכים לחתוך את זה סופית .אנחנו בעוד מספר דקות נביא את זה
להצבעה.

מאיה כץ:

לא ,אבל משה.

משה פדלון:

יש ערר והוא ערר אחרון וסופי .אין לנו מה לעשות עם זה.

מאיה כץ:

אבל יכול להיות שעדיין נצטרך לזה תקציב,

משה פדלון:

אם נצטרך נוסיף.

רו"ח אורנה גולדפריינד :יש  ...תקציב.
משה פדלון:

אין צורך ,מאיה .יש ערר סופי על התנועה ,זה ייחתך בשבוע הבא ואין מה
לעשות יותר .אין מה להוציא.

רו"ח אורנה גולדפריינד :ויכול להיות שיש התחייבויות ...
מאיה כץ:

אבל שימי לב שהתקציב הוא ל 2020-אבל אין לך תקציב ב.2019-

רו"ח אורנה גולדפריינד :לא ,אני אומרת,
משה פדלון:

אם נצטרך נביא את זה לאישור מועצה .אין בעיה.

רו"ח אורנה גולדפריינד :יכול להיות שכבר יצאו התחייבויות אבל אגף הנדסה מספיק
אחראי לבוא ולהגיד שאם הוא צריך עוד תקציב הוא היה מבקש.
משה פדלון:

כן ,בבקשה.

רו"ח אורנה גולדפריינד :פה הוא ראה צורך,
משה פדלון:

עוד ,בבקשה.

יונתן יעקובוביץ' :כן .דבר נוסף בעמוד  ,28מספר סידורי  ,6מספר תב"ר  .608עבודות ,אני,
סליחה ,אני פשוט כבר נותן את כל השאלות שלי ואז נעבור למישהו אחר
באופוזיציה שישאל את כל השאלות שלו.
משה פדלון:

כן.
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יונתן יעקובוביץ' :עבודות ניקוז בעיר ,סך הכול אומדן כולל לפרויקט הוא  8.3מיליון .₪
הייתי שמח לדעת מה זה ואז לשאול שאלה.
רו"ח אורנה גולדפריינד :זה תב"ר מאוד ישן ,הוא לפי המספר הוא משנת  ,2013זה למעשה
סל של עבודות,
יונתן יעקובוביץ' :זה בדיוק מה שרשום כאן.
רו"ח אורנה גולדפריינד :במסגרת של עבודות ניקוז שנדרשות ברשות ,ברחבי העיר.
יונתן יעקובוביץ' :זאת אומרת ,את יכולה להקצות את הדבר הזה לכל מה שקשור במערכת
הניקוז בעיר על פי צורך?
משה פדלון:

כן .אנחנו הקצינו  600אלף שקל ב,2019-

יונתן יעקובוביץ' :אחלה .אז עכשיו השאלה שלי היא כזאת .בקיץ שנה שעברה אנחנו
התחלנו פיילוט בחברה לפיתוח תיירות שזה היה משהו שאני אומר לכם
שהיה צריך להתבצע על ידי העירייה אבל שוב ,בגלל שאף אחד לא עשה את
זה בעירייה אז עשיתי את זה דרך החברה לפיתוח תיירות .הקמנו איזשהו
פיילוט שאמור לטפל בכל התפיסה של הפסולת שיוצאת מהמובל הראשי
בחוף אכדיה דרום .כמו שאתם יודעים כל פעם שיש את הגשמים הראשונים
ושוטפים את כל הרחובות ואת כל הכבישים ואת כל מה שאנשים ,כלבים,
חתולים ,ציפורים מחרבנים וזורקים על הרצפה ,כל זה זורם בסופו של דבר
לים .הקמנו שם מערכת שזה מערכת של גרילים בעצם ,הפיילוט עבד מצוין.
אני מבקש מראש העיר שתמצא כן לנכון במסגרת ה 8.3-מיליון שקל האלה,
להקים את כל המערך הזה שם ואתה תעשה חסד גדול לים בזה.
משה פדלון:

אם הפיילוט הצליח תביאו את התוצאות אלי ואני אבחן את זה.

יונתן יעקובוביץ' :יש לך את יושב ראש המרינה לידך.
משה פדלון:

בסדר .אני אבקש מעופר את הפיילוט ,את התוצאות ,נלמד את זה,

יונתן יעקובוביץ' :בעקרון רק שתבין ,זה פשוט שמו גרילים ביציאה ,זה תופס את כל
הפסולת שיוצאת עם המים .המים עוברים ואז אתה בא ואוסף את כל
הפסולת במקום לאסוף אותה מהים.
משה פדלון:

אם זה הצליח אין שום סיבה לא לממן את זה.

יונתן יעקובוביץ' :תודה רבה .ממש עוד כמה דברים קצרים.
משה פדלון:

כן.
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יונתן יעקובוביץ' :סליחה ,שנייה .הייתי עד עכשיו עם כל האצבעות בתוך העמודים ונגמרו לי
האצבעות .כן .בעמוד .82
משה פדלון:

כן.

יונתן יעקובוביץ' :סעיף ,מספר סידורי  ,1מספר תב"ר  ,135שימור רצועת החוף  1.2מיליון
 .₪מה זה ,אם אפשר לדעת?
רו"ח אורנה גולדפריינד :זה תב"ר שהוקצה  ...בזמנו של ראש העיר אפילו לפני גרמן ש,
יונתן יעקובוביץ' :מה זה ,תב"ר קבוע שנתי כאילו?
רו"ח אורנה גולדפריינד :זה תב"ר שלמעשה יש בו יתרת  ...לכן הוא לא נסגר .הוא תב"ר
מאוד היסטורי ,בזמנו הוחלט שזה יהיה לשימור רצועת החוף .עכשיו ,התב"ר
הזה לא פעיל .יש שם,
יונתן יעקובוביץ' :אבל יש שם כסף?
משה פדלון:

יש  83אלף .₪

רו"ח אורנה גולדפריינד :זה  ...מה שנותר שם  80אלף שקל.
יונתן יעקובוביץ' :את מדברת על תב"ר מספר ?135
רו"ח רוני חדד :כן.
משה פדלון:

כן ,כן ,נו.

יונתן יעקובוביץ' :אה ,או קיי .זה בעצם מה שרואים,
רו"ח רוני חדד :זה מה שנותר,
יונתן יעקובוביץ' :הבנתי.
רו"ח אורנה גולדפריינד :ככל שזה ...
משה פדלון:

או שנסגור אותו.

יונתן יעקובוביץ' :הבנתי .וה ,200-ה 1233-מיליון ,ה 1.2-מיליון זה משהו שבעצם כבר נוצל
במלואו ונשאר מתוכו  80אלף?
רו"ח אורנה גולדפריינד :נכון.
יונתן יעקובוביץ' :הבנתי ,תודה רבה .רק שניונת .טוב ,אנחנו רואים פה ,אני רואה פה הרבה
תקצובים מקבילים שקשורים לעניין של השתילת עצים בעיר ,אז יש פה יער
עירוני וגינות קהילותיות זה  2.7מיליון  .₪אגב ,אני מאוד שמח על זה ,כן?
אני רק רוצה לראות שזה לא סתם כפול .ואז יש את העניין הנוסף ששם יש לי
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טיפ טיפה יותר בעיה .בנטיעת עצים ברחבי העיר יש סך הכול  1.7מיליון שקל
מתוקצבים .ה 1.3-זה מה שבוצע כבר?
משה פדלון:

איזה עמוד?

יונתן יעקובוביץ' :סליחה ,סליחה .בעמוד  83מספר סידורי  15מספר תב"ר .1504
רו"ח אורנה גולדפריינד ... :לעדכן  ...ה 1.8-מיליון זה כסף  1.7 ...מיליון למעשה זה סיכום
של ביצוע של  1.390מיליון,
יונתן יעקובוביץ' :זה כבר בוצע.
רו"ח אורנה גולדפריינד :פלוס  10אלפים עד סוף השנה,
יונתן יעקובוביץ':

 100אלף,

רו"ח אורנה גולדפריינד :פלוס  100אלף שקל  2019שזה מה שאתם חברי המועצה
מתבקשים לאשר 100 ,אלף שקל בתחילת,
משה פדלון:

כן .זה ללא,

רו"ח אורנה גולדפריינד :ועוד  200אלף שקל,
משה פדלון:

זה ללא עצים בגליל ים,

יונתן יעקובוביץ' :מה שאתה עושה בשכונות חדשות ברור לי.
משה פדלון:

בישום בכל הפרויקטים החדשים ב,

יונתן יעקובוביץ' :הבנתי .אני רק אחזור על מה שכבר אמרתי .אני חושב שצריך להגדיל את
הדבר הזה .יש המון מקומות בהרצליה שאפשר לשתול עצים .אני מזמין את
ראש העיר ,באמת ,כל מקום שחסר צל הדרך הכי טובה לעשות צל זה
באמצעות צל .כן.
רוני גאון:

יונתן ,יש לנו  40אלף עצים בעיר.

יונתן יעקובוביץ' :לא מספיק.
רוני גאון:

או קיי .לא מעט .חוק הנגישות יוצר גם איתם בעיה,

יונתן יעקובוביץ' :ברור ,מכיר,
רוני גאון:

 ...בעבר ,יש לנו בעיה ,קח דוגמה רחוב הבנים .רצינו לעשות שם,

יונתן יעקובוביץ' :אבל בגלל זה נתתי דוגמאות אחרות ,רוני .נתתי למשל את רחוב סוקולוב
שאתה יכול לתקוע עצים ,אין לך בעיה של נגישות .חוף הים ,חוף הים,
במקום לבנות פרגולות וכדומה שנהרסות לך בכל קיץ ואתה צריך להחליף
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אותם ,שים מקבץ של עצים כמו שיש לך בתל אביב .ואגב ,העצים האלה רוני,
יכולים גם לשמש אותך כגדר  ...מתוך נפילה של המצוקים ...
יהודה בן עזרא ... :אשתי כבר מחכה.
משה פדלון:

כן .עוד?

יונתן יעקובוביץ' :רק שניונת .כן ,עכשיו אנחנו מגיעים לחברה לפיתוח תיירות .לא ,אין לי
שם הרבה שאלות.
יהודה בן עזרא :תודה רבה ,מי בעד?
יונתן יעקובוביץ' :כן.
משה פדלון:

כן ,בבקשה.

יונתן יעקובוביץ' ... :ברחוב ...
משה פדלון:

כן.

יונתן יעקובוביץ' :אומדן כולל לפרויקט זה,
דובר:

עמוד?

יונתן יעקובוביץ' :סליחה .בעמוד  95מספר סידורי  1מספר תב"ר  .1519האם אני מבין נכון
פה ש ...ביצוע לשנת ?2019
רו"ח אורנה גולדפריינד :על מה אתה מדבר?
משה פדלון:

 ...חוף הים?

יונתן יעקובוביץ' :כן.
דובר:

איזה מספר?

משה פדלון:

זה עבר למהנדס העיר.

מאיה כץ:

אבל זה לא מתוקצב.

יונתן יעקובוביץ' :זה לא מתוקצב במהנדס העיר ,זה בדיוק מה שיריב אמר כרגע.
יריב פישר:

כן ,כן .אומדן לביצוע ,2019

יונתן יעקובוביץ' :אגב ,אני חושב שזה טעות אבל בסדר.
יריב פישר:

 ...המינהל .ההסכם הוא מול המינהל.

משה פדלון:

לא הבנתי.

דוברת:

זה  ...המינהל.

(מדברים יחד)
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יונתן יעקובוביץ' :למה זה לא מתוקצב? זה מה שאני מנסה להבין .לא הולכים לעשות עם זה
כלום? זהו? הפסקנו לתכנן את התב"ע של חוף הים?
משה פדלון:

הכול בסדר ,יהיה תב"ע כוללת של כל,

יונתן יעקובוביץ' :הכול בסדר .אם הייתי בטוח שהכול בסדר לא הייתי יושב פה,
יריב פישר:

תבדוק את זה ,יש הסכם למינהל ...

משה פדלון:

המדינה לא מממנת את התב"ע הזאת .המימון הוא שלנו.

יונתן יעקובוביץ' :אפשר בבקשה לקבל תשובה תוך שבוע ,שבועיים ,להסביר מה קורה עם
העניין של התב"ע הזאת? אם אין תשובה אחרת זה בסדר ,רק,
משה פדלון:

תוך  48שעות.

יונתן יעקובוביץ' :לא תוך  ,40אמרתי שבוע שבועיים ,הכול בסדר.
משה פדלון:

הכול בשליטה.

יונתן יעקובוביץ' :אה ,פיתוח תשתיות חוף הכוכבים ,זה החוף החדש שעשינו שאני מאוד
שמח על זה שהוא קיים אבל גם ,אין שום אומדן לביצוע .2019
רו"ח אורנה גולדפריינד :כי הוא הסתיים כבר .נשאר לו עוד  200אלף שקל.
יונתן יעקובוביץ' :הבנתי ,תודה רבה .גדרות ,שטחים ציבוריים ,מה זה?  2054באותו עמוד
 ?95עד שהורדנו את כל הגדרות עכשיו הולכים לשים גדרות עוד פעם?
רו"ח אורנה גולדפריינד :החברה לפיתוח התיירות  ...ב... .2018-
משה פדלון:

כן.

יונתן יעקובוביץ' :רק שניונת.
דובר:

שמישהו אחר ישאל.

משה פדלון:

הכול בסדר.

יונתן יעקובוביץ' :זה ייקח בדיוק עוד  20שניות .טוב ,אנחנו שוב אנחנו חוזרים לעניין הזה
של הגידור במצוקים ,חוף הים.
דוברת:

עמוד?

יונתן יעקובוביץ' :יש לנו ,סליחה 92 ,סעיף  ,4תב"ר  .1864עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי
הים ,יתרת ,אין כלום.
משה פדלון:

בסדר.

יונתן יעקובוביץ' :בואנה ,אני,
דובר:

בתב"רים,
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(מדברים יחד)
דובר:

אם זה יהיה  ...זה יהיה תב"רים אז,

יונתן יעקובוביץ' :אני אסביר לך על מה אני דן .יש מבחינתי שלושה דברים שקשורים
בשימור של חוף הים והבטיחות שלו ,בסדר? הדבר הראשון זה השינוע
חולות .אני מבקש שתדאג שהשנה הזאת ,כמו שנה שעברה ,בנוסף למה
ששמוליק מעביר יועברו לפחות עוד  10אלפים קוב של חול מחופי אכדיה,
מהמים שיש מול חופי אכדיה ,לחופים הצפוניים שזה בעיקר האזור שמחוף
השרון עד סידני עלי .זה הדבר האחד .הדבר השני זה הגידור .אני עוד לא
הגעתי לפרויקט של ה 200-מיליון ,משה .הגידור שקיים כרגע בחוף הים,
הגידור ברזל של המתכות האלה שמחלידות שזה נראה גועל נפש ,כאילו.
באמת ,אני לא יודע איך לתאר את זה בצורה יותר מחמירה ,נעשה פיילוט
בזמנו שהיה ,לפי מה שאני הבנתי לפחות ,מוצלח עם העמודי טלפון שתוקעים
אותם בתוך הרצפה .אתה לא צריך לגעת בזה יותר .זה יושב ככה  20שנה,
חסכת לעצמך ככה  250אלף שקל בשנה ,זה נראה גם הרבה יותר טוב ,זה
צריך להיות ואגב ,הסכנות מפולות היחידות שיש זה מחוף השרון ,סידני עלי,
אפולוניה ,באזור הזה שיש עדיין מצוק כורכר בין חוף זבולון לחוף השרון,
שם לא הייתה מפולת אפילו של סלע קטן ,אני חושב כבר  15שנה ,אז חבל
שיהיו שם גדרות .זה סתם לוקח שטח של חוף ים שיכול להיות לטובת
התושבים ,אז זה בעצם שתי הנקודות הראשונות שזה השינוע חול והעניין של
הגדרות שתמיד אתה תמצא בתקציב את המקום לזה ,זה לא עניין של מאות
מיליונים .מעבר לזה אני כמובן עוד פעם מדבר על אותה סוגיה אבל אמרת
את מה שאמרת ואתה המחליט.
משה פדלון:

גם המנכ"ל וגם אני נערוך סיור בחוף הים לראות את מצב הגדרות ונקבל
החלטה.

יונתן יעקובוביץ' :אם תרצו שאני אצטרף אני אשמח.
משה פדלון:

בכיף ,בשמחה רבה .נזמין מקום ב...

יונתן יעקובוביץ' :אני לא ידעתי שתגידו ...
משה פדלון:

כן.

יריב פישר:

אפשר?
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יהודה בן עזרא :אני במקומך לא הייתי לוקח אחרי הערב הזה סיכון ללכת איתי לחוף
הים.
יונתן יעקובוביץ' :יהודה ,אתה זה שמפחד ממים .אם כבר אתה לא תבוא איתי.
יהודה בן עזרא :אני מת לישון ,תגמרו כבר עם כל השאלות שלכם.
איה פרישקולניק :אני דווקא התעוררתי .תמשיכו.
(מדברים יחד)
איה פרישקולניק :אני ,מה זה תמשיך ,יונתן או,
יהודה בן עזרא :בסדר ,את ישנת בצהריים.
איה פרישקולניק :ברור ,ברור.
יונתן יעקובוביץ' :השאלה האחרונה שלי זה באותו עמוד ,9 ,תב"ר  2043פיתוח חופי רחצה.
יש שם אומדן לביצוע  1.7מיליון  ₪באותה שנה ,סל עבודות פיתוח והערכות
לקראת פתיחת עונת הרחצה ומהלכה ,זה בעצם השינוע חול?
משה פדלון:

כן.

דובר:

איה ,אני מוכן להצביע ומשאיר אותכם פה,

יונתן יעקובוביץ' 1.7 :מיליון שקל?
משה פדלון:

כן.

יונתן יעקובוביץ' :א ו קיי ,זה כל הזמן הציוד למצילים ,כל הדברים ,כל ההתחדשות ,טה-
טה-טה? טוב ,תודה.
צבי וייס:

מי בעד התב"ר?

יונתן יעקובוביץ' :לא ,רגע .זה היה חבר מועצה אחד.
משה פדלון:

יש את פישר ,יש את מאיה,

דובר:

אה ,עוברים אחד אחד עכשיו?

יונתן יעקובוביץ' :ככה שזה יהיה לך קל יותר במקום שנלך עם העמודים כל פעם,
יהודה בן עזרא :יש עוד שאלות ,חברים?
יריב פישר:

כן ,עמוד  ,21הוצאות אכיפה ,דירות נופש ,סעיף  ... .1576בישיבה במועצה
האחרונה ,אמרנו שהשנה ,לא השנה ,עוד חודש הולכים לעשות אכיפה ובעצם
אין פה ,זה תקציב של מינוס  30אלף שקל .מה זה אכיפה עם  30אלף שקל?

רו"ח אורנה גולדפריינד :יש לך  20אלף שקל,
יריב פישר:

זה האכיפה?
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דוברת:

לא ,זה .2018

משה פדלון:

אם תהיה אכיפה ,שנייה .אנחנו מקיימים דיון פנימי ואנחנו הולכים ליישם
את החלטות בית המשפט ,והיה ונצטרך תקציב זה ייצא מההוצאות
השוטפות ,לא מתב"רים.

יריב פישר:

הבנתי .למה  ...ב 580 2020-אלף שקל?

רו"ח אורנה גולדפריינד :אנחנו לא ...
מאיה כץ:

אבל זה מה שכתוב.

דוברת:

זה עובר אוטומטית.

רו"ח אורנה גולדפריינד :לא ... .2020 ...
(מדברים יחד)
רו"ח אורנה גולדפריינד :עכשיו ,הוצאות  ...במקום  ...מיליון שקל ,בסדר? במקום .והם
יפרשו את זה לשנים .ב ,2019-כרגע לא  ...תקציב ,לוקחים הכול ...
משה פדלון:

אם יידרש תקציב יילקח מהשוטף ,לא מתב"ר.

רו"ח אורנה גולדפריינד :זה  .2020ב 2019-כמו שאנחנו עושים תמיד... ,
משה פדלון:

כן .עוד.

יריב פישר:

התעלמות מהפסק דין,

משה פדלון:

למה?

יריב פישר:

 ,2020 ...לדעתי צריך להזיז את זה ,אבל,

משה פדלון:

אמרנו שיש לנו זמן עד פברואר .אמרנו את זה בישיבת מועצה .כתוב.

רו"ח אורנה גולדפריינד ... :בתוך ה...
יריב פישר:

 ...אכיפה עכשיו ,לא .2020

משה פדלון:

כן.

יריב פישר:

לשם השאלה ,מה זה החניון הזה של ה 80-מיליון שקל,

רו"ח אורנה גולדפריינד :איפה?
יריב פישר:

עמוד  25סעיף .73

רו"ח אורנה גולדפריינד :סעיף  ,73שיפוץ חניון ...
איה פרישקולניק :עמוד ?73
רו"ח אורנה גולדפריינד :עמוד .25
(מדברים יחד)
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יהודה בן עזרא :יונתן ,תענה על השאלה.
יונתן יעקובוביץ' :לא יודע מה זה.
משה פדלון:

חניון ...

מאיה כץ:

פרויקט מרינה לי ,היו אמורים לעשות שם חניון תת קרקעי בעלות של 80
מיליון שקלים .החניון הזה לא יקרה כי כבר ממזמן הפכנו את זה לחניון של
ש תי קומות תת קרקעי וגם קיבלנו אישור מהוועדה המחוזית שמתחת לשטח
הציבורי הפתוח נוכל להחנות .אז טוב.

יונתן יעקובוביץ' :רגע ,אתה מדבר פה על החניון של,
מאיה כץ:

מרינה לי.

יונתן יעקובוביץ' :חניון מרינה לי או ש,
מאיה כץ:

החניון הזה.

דוברת:

זה מתוקצב ב 2-מיליון.

מאיה כץ:

אז צריך לתכנן את זה .אבל לבצע  8קומות מרתפי חנייה זה לא ריאלי ולא
הגיוני ,בטח לא בתקציב של  100 ,80מיליון שקל .על גבול חוף הים.

אביבה:

כרגע ביקשנו  2מיליון שקל להתחיל את החניון אחרת כל חוף ה...

(מדברים יחד)
משה פדלון:

ששש,

אביבה:

 ...שטח שהוא  ...כן צריך ...

משה פדלון:

כן.

יריב פישר:

יש לי שאלה אחרונה ,עמוד  .87 ,26דיברנו על זה מקודם .סקר חריגות בנייה
ברחבי העיר.

משה פדלון:

נכון.

יריב פישר:

זה עלה גם בוועדת ביקורת .האם העירייה באמת מתכננת לעשות והאם יש
מה לעשות?  ...לעשות את הדבר המטורף הזה  ...זה הולך לשנות את
הארנונה של כל התושבים ,זה הולך לתבוע אלפי תושבים זה הולך להיות
תביעות,

משה פדלון:

אני לא מתכוון לעשות מה שהמדינה החליטה להשתגע .המדינה החליטה
להשתגע ורוצה שנבצע אכיפה מגדר לגדר .אני לא מוכן לעשות את הדבר
הזה.

"חבר" – הקלטה ותמלול

12645

209

ד.נ.

יריב פישר:

מה אנחנו הולכים לעשות בשביל לא לעשות את זה?

משה פדלון:

אנחנו מתנגדים כמו שמתנגדים לחוק הנגישות ,מה ,חוף הנגישות אנחנו
יכולים לעמוד במאות מיליונים? גם כאן המדינה החליטה להשתגע,

יריב פישר:

 ...זה משהו מטורף ,השאלה אם אנחנו ניגשים אופרטיבית ,מגישים,

משה פדלון:

אנחנו שמנו תקציב ,אני אמור להעלות את זה לדרגים גבוהים .אי אפשר
לקום יום אחד ולהגיד לך תטפל במה שלא עשו פה  70שנה .בו נטפל במה
שאנחנו צריכים לעשות עכשיו .לכן אנחנו מתנגדים,

יריב פישר:

 ...שנה שעברה  ...מאוחר מדי.

משה פדלון:

נזכיר לך שהיו גם את הנושא של המדידות .כל פעם משתגעים ורוצים
מאיתנו עכשיו שנוציא מיליונים רבים בשנה אחת .אי אפשר לעמוד בדבר
הזה ,מצטער .אין גם כוח אדם.

יריב פישר:

 ...מטורפת ... ,סקר אמיתי בשכונות,

משה פדלון:

נכון .אני אמור להעלות את זה כבר בשלטון המקומי ,לטפל בזה .מה ,אנחנו
יכולים לעשות ,לטפל בכל החריגות בנייה ,גם מה שנבנה ב.'48-

יריב פישר:

זה הכוונה כאן?

משה פדלון:

כן.

(מדברים יחד)
דובר:

טוב.next ,

משה פדלון:

כן ,מאיה.

מאיה כץ:

לא ,אייל ,יש לו שאלה.

משה פדלון:

אייל ,בבקשה.

אייל פביאן :שאלה ,כן ,שאלה אחת ,פשוט אני גם,
משה פדלון:

בבקשה.

אייל פביאן :כוועדת כספים התייחסתי לצפון הרצליה ,הר.2035/
משה פדלון:

או קיי.

דובר:

איזה עמוד?

אייל פביאן :בעמוד  30יש את הדברי הסבר לדבר הזה.
דוברת:

עמוד?

אייל פביאן :בעמוד  30שורה  30מספר תב"ר .1551
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משה פדלון:

כן.

אייל פביאן:

אז כתוב פה בתיאור הפרויקט :היערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל,

משה פדלון:

נכון.

אייל פביאן:

התכנון ,ועדה מחוזית וכולי .אני רק רוצה לוודא שאני מבין נכון .הכסף הזה
מיועד להתנגדות של העירייה לתוכנית האפשרית?

משה פדלון:

קראת את המכתבים שלנו.

אייל פביאן:

לא ,לא .אני מבין ,אני רוצה לוודא ,כי לא ,אני אגיד לך למה אני שואל ,אני
שואל ברצינות .בוועדת הכספים אני הסתייגתי דווקא לסעיף הזה כי חשבתי
שמדובר על משהו אחר .אז אני מנסה להבין האם יש תב"ר שנוגע לצפון
הרצליה שהוא רק להתנגדות או שיש תב"ר אחר לצפון הרצליה שאני לא
מבין אותו.

מוניקה זר ציון ... :שכולנו  ...לקדם את התוכנית,
אייל פביאן :מה?
מוניקה זר ציון :וכפי שכולנו יודעים המדינה מקדמת  ...במקרה כזה כדי להתנגד בשם
העירייה אנחנו נצטרך לגייס לטובתנו גם יועצים ,הכסף הזה,
אייל פביאן :ברור ,ברור .אז זה מה ש,
משה פדלון:

זה התקציב הזה.

אייל פביאן :אין תב"ר אחר לצפון הרצליה חוץ מזה?
משה פדלון:

אין ,אין שורה נוספת.

אייל פביאן :מאה אחוז.
דוברת:

הוא רוצה לתקן את ההתנגדות שלו מוועדת כספים.

אייל פביאן:

אני בוועדת כספים הסתייגתי כי חשבתי שזה משהו אחר .שאלה אחרונה
מבחינתי ,יש תב"ר בעמוד  26על שיכון דרום.

משה פדלון:

כן.

אייל פביאן:

עכשיו ,אני מבין על מה מדובר וכולי ,זה הר .2312/העניין הוא שיש שם 16
מיליון שקל .מה זה 16 ,מיליון שקל זה רק לתכנון? למה זה מיועד ה16-
מיליון?

דוברת:

 2019זה רק  500אלף שקל.

"חבר" – הקלטה ותמלול

12645

אייל פביאן:

211

ד.נ.

אני יודע ,אבל הסך הכול של התב"ר הזה הוא  16מיליון .אני שואל מה ,מה?
זה התב"ר של שיכון דרום ,הר .2312/זה בעמוד .26

דובר:

עמוד  26סעיף .85

אייל פביאן :סך התב"ר הוא  16מיליון שקל.
אביבה:

ההיקף שלו הוא  16מיליון,

אייל פביאן:

נכון .כן ,כן .ההיקף הכללי של התב"ר הוא  16מיליון .מה שאני שואל למה
מיועד ה ,16-רק לתכנון?

דובר:

לא ,לא .זה הכבישים ,לא?

דוברת:

רשום לך תכנון פיתוח מתחם.

אייל פביאן :זה כולל פיתוח הרחובות?
דוברת:

תסתכל בעמוד,

דובר:

זה לא התכנון של התוכנית.

אייל פביאן:

אז זה מה ששאלתי .רציתי להבין את גובה הסכום.

דובר:

לא ,אבל יש לזה ביאור ב.35-

אייל פביאן :חבר'ה ,תודה על ההבהרה.
יהודה בן עזרא :יש עוד שאלות?
מאיה כץ:

כן.

יהודה בן עזרא :אמרתם שלא.
יריב פישר:

 1.2מיליון בבית קברות מספיק ...

משה פדלון:

לא .יש את החלק שלהם .יש לנו למעלה מ 5-מיליון שקלים בקרן עבודות
פיתוח,

רו"ח רוני חדד :עד  2019יש לך עוד יתרות.
יהודה בן עזרא 10 :מיליון,
רו"ח רוני חדד :יש לך  10מיליון מ.2018-
יהודה בן עזרא :יש  10מיליון שעובדים על זה.
רו"ח רוני חדד :עוד ב .2018-איפה ,באיזה עמוד אתה?
יהודה בן עזרא :יריב 10 ,מיליון.
יריב פישר:

הבנתי ,הבנתי.

רו"ח רוני חדד :או קיי? זה זה מול זה.
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יהודה בן עזרא :כן ,מאיה.
משה פדלון:

כן.

מאיה כץ:

עמוד  19סעיף  ,608לגבי הנושא של הניקוז .אז האומדן ביצוע ,זאת אומרת,
יש  600אלף שקלים בשנת .2019

יהודה בן עזרא :נכון.
מאיה כץ:

לפי מה נקבע הסכום הזה?

דובר:

איזה עמוד?

יהודה בן עזרא :הסכום התחיל ב 8-מיליון שקל.
מאיה כץ:

אני יודעת בכמה הסכום התחיל ,אני גם יודעת כמה שמתם ב 2020-ואני
שואלת ,האם הסכום הזה בסופו ושל דבר הוא לא סכום נמוך מדי? הוא לא
מאפשר מסגרת ,מה שאני מתכוונת להגיד זה שהוא לא מאפשר מסגרת
גמישות ואין שום סיבה לא להגדיל את הסכום ואם לא ישתמשו בו אז את
היתרה להעביר ל 2020-ולא הפוך .זה,

משה פדלון:

מאיה ,מדובר פה על סל,

רו"ח אורנה גולדפריינד :אם יש דברים ספציפיים כמו קו ניקוז בדוד המלך שזה  ...סכום של
עבודה,
מאיה כץ:

אז את עושה לו תב"ר נפרד ,טוב.

משה פדלון:

יש תב"ר נפרד לדוד המלך ולבר כוכבא ולסדנאות .זה בנפרד .יש מיליונים
רבים שמושקעים בניקוזים ,הם בסל של אותו פרויקט.

מאיה כץ:

או קיי.

משה פדלון:

פה זה מדובר על סל בלבד.

מאיה כץ:

אז ככה .לגבי סעיף  626ובכלל כל הנושא של שבילי אופניים .תראו ,ברגע
שאנחנו חתמנו עם אופני דן על אוטוסטרדת האופניים ,הם בעצם באים
ומרשתים ,כל השבלים הראשיים ,את כל הכבישים הראשיים מצומת הסירה
ועד כיוון הרכבת ועד לקניון והרב קוק ושדרות ירושלים ,באמת כמעט כל
העיר כולל אייבי נתן וכולי וכולי .עכשיו ,יש פה הרבה מאוד תקציבים שהם
לדעתי תקציבים חופפים .אני לא אעבור עכשיו סעיף-סעיף אבל חשוב לראות
את זה במסגרת הזאת כי בכל מקרה זה ממומן כבר על ידי הממשלה .עכשיו,
זה תקציבים שכבר מתחילים להגיע לפה .אוטוטו מתחיל ביצוע ולכן יש פה
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הרבה מאוד תב"רים ,אורנה ,גם לך כדאי שתדעי ותהיי מתואמת עם אביבה
שזה פשוט תקציבים כפולים.
רו"ח אורנה גולדפריינד :אני רוצה להגיד לך מאיה שהשנה ישבתי עם כל מנהלי המחלקות
 ...חשבת ,מינהל הנדסה ,ועברנו פרויקט ופרויקט ואיפה ש ,אם היה חפיפה,
לא הייתה אבל אם הייתה חפיפה אז או שסגרנו או שאיחדנו תב"רים .עכשיו,
הנושא של שבילי אופניים,
מאיה כץ:

גם מהיר לעיר הרי מתייחס לזה.

רו"ח אורנה גולדפריינד :גם ההכשרות של שבילי האופניים ,אנחנו לא פתחנו תב"ר ספציפי
על  200אלף שקל אלא אנחנו אמרנו שמבחינת ניהול יעיל של הפרויקט גם
ביצועית וגם תקציבית אנחנו נשים אותו בתב"ר של אותו מתחם .זה קרה
ב ...בחברה לפיתוח או בפרויקט אחר ש ...מינהל הנדסה.
מאיה כץ:

שני הפרויקטים מאוד מאוד גדולים שמזינים הרבה מאוד כסף,

אביבה:

מאיה ,אופני דן ומהיר לעיר ... ,יש פה רשימה של השבילים ...

מאיה כץ:

אז זהו .אז גם לגבי הרצליה תל אביב .הרי כביש ,הרי ,וזה גם מעביר אותי
לתב"ר על הרב מכר ,אני לא מוצאת אותו כרגע .כמה?

דוברת:

.1018

מאיה כץ:

או קיי .הרי גם פרויקט הרב מכר ,גם השביל של הרצליה תל אביב מתוקצב
בין היתר בתוך הפרויקט .עכשיו ,מעבר לזה שתקצבתם אותו פה ארבע
פעמים ,פעם אחת בפינוי פולשים ,בסדר? יש פה תקציב של בערך אם אני לא
טועה  26או  29מיליון שקלים שזה החלק ה 15-אחוז שאנחנו צריכים לתת
מתוך הפרויקט עצמו .אנחנו ורמת השרון .אבל שימי לב ששמתם פה עוד
הרבה מאוד תקציבים שהם במסגרת הפרויקט הזה ,לדוגמה כל נושא ה,
בטח של שביל האופניים של כביש החוף ,הוא מתוקצב כבר כחלק מהפרויקט
הזה.

אביבה:

זה נכון ,אבל הרב מכר מתעכב כבר כל כך הרבה שנים והדרישה באזור
התעסוקה היא לא מפסיקה ,ולכן חשבנו שנכון יהיה לא לחכות לרב מכר,
אנחנו במקביל שולחים מכתב למשרד התחבורה שיחזירו תקצוב של שביל
זמני,
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הם לא יחזירו לך תקצוב של שביל זמני אם זה מתוקצב כבר בפרויקט גדול.
היה סיכום עם אביגדור יצחקי שהרי הפער שבגלל זה ,זה תקוע זה אותם 60
מיליון שקלים שלא תוקצבו ואושר לנו התקציב הזה ,אז זה אגב הסיבה
לחסם הזה ואין שום סיבה להוציא כסף ,זה סכום כסף מאוד גדול שזה כסף
שמתוקצב בתוך הפרויקט בגלל שיש חסם שצריך  ...מה? בתוך מחלף הרב
מכר זה פרויקט של  460מיליון שקלים .החלק שלנו הוא  15אחוז הוא
מתוקצב פה ,בסדר? בתוכו כבר מתוקצב שביל הרצליה תל אביב ,שביל
אופניים .אבל תראי את התכנון ,בסדר ,אני אומרת ...

דוברת:

...

מאיה כץ:

אבל זה חלק מהפרויקט .עכשיו ,אומרת אביבה אנחנו באים להחליף את
משרד התחבורה ולכן זה כתוב פה פעמיים.

אהוד:

מאיה ,הכביש הזה מיועד לתת מענה עד הרב מכר  ...צריך ,יש צורך מיידי
בשבילי אופניים ...

מאיה כץ:

אהוד ,אתה לא צריך לספר לי .אני מכירה את הנושא של שבילי האופניים
אולי טוב מהרבה אנשים שיושבים פה אבל אני אומרת שבסוף יותר נכון
במקום להוציא עוד סכומי כסף גדולים ללחוץ על המדינה ש 60 ...מיליון כי
אחרת זה לא יקרה.

משה פדלון:

היה מפגש עם ,נשאלה שאלה .לפני כשבועיים נפגשנו עם ביילסקי ועם צחי
דוד ,ביקשנו לקבל את הנושא הזה ,הוא הנחה את האנשים שלו לקדם את
קבלת הכספים לגשר הרב מכר .הנושא הזה עלה.

מאיה כץ:

או קיי.

יהודה בן עזרא :או קיי ,עוד שאלות?
מאיה כץ:

עמוד ,20

יהודה בן עזרא :את אחרונה.
מאיה כץ:

אני רק בעמוד  .20תב"רים אני אוהבת.

משה פדלון:

כן.

מאיה כץ:

עמוד  ,20מספר תב"ר  ,1406שימור אתרים .למה אנחנו לא מתקצבים גם
לשנת ?2019

רו"ח אורנה גולדפריינד :יש לך  466אלף שקל,
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נכון ,אבל יש תוכנית שימור מאוד גדולה ,מאוד רחבה .זה לא תקציב
שיספיק.

רו"ח אורנה גולדפריינד :אגף ההנדסה,
מאיה כץ:

כן.

רו"ח אורנה גולדפריינד :במסגרת הישיבות שלי איתם הם  ...שלא נדרש להם תקציב.
משה פדלון:

מאיה ,עשינו תוכנית שימור מקיפה.

מאיה כץ:

שנייה ,שנייה .אני אשמע מפי היוצרת.

מיכל שרייבר גלבנדורף :התב"ר הזה זה התב"ר  ...תב"ע שהולכת להיות מופקדת בימים
הקרובים ואז כשיסתיים תהליך התב"ע ואנחנו נלך לתקציב של ביצוע זה רק
 ...שתהיה תב"ע מאושרת.
מאיה כץ:

היא תידרש ,תתכונני.

מיכל שרייבר גלבנדורף :בסדר.
יהודה בן עזרא :בסדר .כשבונים תב"ר ,כשבונים את התקציב השוטף,
מאיה כץ:

יהודה ,זה בסדר .אבל יש פה תוכנית,

יהודה בן עזרא :בונים על מקורות הכנסה.
מאיה כץ:

אבל,

יהודה בן עזרא :אין לי אינסוף של כסף.
מאיה כץ:

אבל גם את התב"ע מישהו הרי מלווה ומישהו מקדם אותה .יש פה את כל
ה ...של התמריצים שצריך לטפל בהם.

יהודה בן עזרא :מינהל הנדסה אמר שהוא יכול להתמודד עם הסכום הזה ... ,בתקופה
הקרובה .אם במהלך השנה נגיע להכרה או למסקנה שצריך להוסיף עוד כסף,
תמיד אפשר לפתוח תב"ר חדש בהתאם למצב הכספי.
מאיה כץ:

עמוד  ,1466 21תמ"א  .38מה זה בעצם? מה זה ה 250-אלף שקל? אני פשוט
רואה את כל הסכומים אז ה 250-אלף שקל נראים לי מאוד,

יהודה בן עזרא :את מדברת על תמ"א? גברת תמ"א ,תמר.
תמר פוריה-שרביט ... :ראשון של תמ"א  ,38אני מדברת על קונסטרוקטור חיצוני לוועדה
המקומית  ...תיק  ...וזה ב,
מאיה כץ:

אז זה שכר יועצים?

תמר פוריה-שרביט :זה שכר יועצים ...
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משה פדלון:

 380אלף בערך.

מאיה כץ:

לא ,זה בגלל שהתקציב נמוך .עמוד  ,22חיבור גשר הולכי רגל לכביש .20

דוברת:

איזה תב"ר?

מאיה כץ:

סליחה ,1722 .מספר סידורי  .44חיבור גשר הולכי רגל כביש  .20אם זה הגשר
שכרגע מגיע משום מקום לשום מקום בגלל ההפקעות אז אי אפשר לא
להשאיר אותו בלי תקציב.

משה פדלון:

זה לא בגלל ההפקעות ,יש בעיה מאוד קשה ,יש דיון אצל מנהלת המחוז עם
מנכ"ל נתיבי ישראל .הגשר לא הונח במקומו על ידי נתיבי ישראל .הוא לא
במקום שהוא צריך להיות בו.

יריב פישר:

זה מה שהבנתי,

מאיה כץ:

אבל בכל מקרה,

משה פדלון:

וזה לא אנחנו ,יריב ,יריב ,זה לא אנחנו ,זה נתיבי ישראל .יש טעות ,יש
פספוס של  150מטר .יש דיון אצל דניאלה פוסק ושם יחליטו.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

יש דיון ויקבלו את ההחלטות .אני אעדכן אותך בהמשך .אני אעדכן אותך
לגבי תוצאות הדיון הזה .כן.

יהודה בן עזרא :תמר ,אין לך שאלות?
תמר לרמן:

יש לי.

יהודה בן עזרא :נו ,תשאלי.
תמר לרמן:

אבל היא לא סיימה.

יהודה בן עזרא :תני לה קצת ,חברת מועצה,
תמר לרמן:

לא ,אמרנו לפי הסדר.

יהודה בן עזרא :את מכירה את הספר ,תני לה.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

כן ,עוד בבקשה? חברים.

תמר לרמן:

יש לי כמה שאלות על הנושא הזה של השיפוץ מוסדות חינוך.

משה פדלון:

כן.

תמר לרמן:

עמוד,

יונתן יעקובוביץ':

עמוד,
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רו"ח אורנה גולדפריינד :התב"ר הזה זה תב"ר ישן לקראת סיום.
תמר לרמן:

הוא מאוד ישן ,יופי .אז איפה ,מה עם התוכנית אב החדשה שלא ראיתי
אותה כאן?

רו"ח אורנה גולדפריינד :תב"ר ,1970
תמר לרמן:

איזה עמוד?

רו"ח אורנה גולדפריינד :יש לך גם את  1970מספר סידורי  ,25עמוד .64
רו"ח רוני חדד :בעמוד .66
רו"ח אורנה גולדפריינד :וגם  ... ,1970שונים במוסדות חינוך שלמעשה זה ,בזמנו היינו
פותחים כל כמה זמן תב"ר חדש ואנחנו השנה החלטנו שיהיה תב"ר אחד
שימשיך וזה .1970
תמר לרמן:

רגע ,אבל  1770יש פה,

רו"ח אורנה גולדפריינד 1770 .1970 :הוא גם לקראת סיום.
תמר לרמן:

הוא גם לקראת סיום .הוא גם סכומים אבל הרבה-הרבה יותר נמוכים.

רו"ח אורנה גולדפריינד :מאוד יכול להיות .כי  1281זה תב"ר ישן שזה היה תוכנית אב,
משה פדלון:

דרך אגב ,השנה,

תמר לרמן:

גם ה 1970-הוא לא,

דובר:

כמעט  10שנים.

רו"ח אורנה גולדפריינד:

כן.

תמר לרמן:

איפה אפשר לראות פירוט של מי בתי הספר,

דוברת:

יש לך פה פירוט,

רו"ח אורנה גולדפריינד :תבקשי מהגזברות ,את תקבלי את ה ...של הנהלת חשבונות,
תקראי ,תגידי איזה תב"ר ,תוכלי לקבל את כל האינפורמציה.
תמר לרמן:

כל בתי הספר שנכנסים,

רו"ח אורנה גולדפריינד ... :רשימת בתי הספר,
יהודה בן עזרא :הכול.
תמר לרמן:

כי זה מעניין .ועוד שאלה קטנה ,בהקשר הזה של אולמות ספורט.

דובר:

איזה עמוד בבקשה?
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סתם ,קח רגע אפילו מפתח  ...עמוד  ,38בסדר? הפרויקטים העיקריים של
שנת  .2019אז מעניין אותי להבין לפי מה מחשבים .הקמת אולם ספורט
הנגיד והנדיב ביחד ,18

דובר:

הכול ...

רו"ח אורנה גולדפריינד :הכול ...
תמר לרמן:

הכול מחושב לפי גודל?

משה פדלון:

כן.

יהודה בן עזרא :נגיד ו,
תמר לרמן:

גודל אולם.

רו"ח אורנה גולדפריינד :וזה הערכה ,רק שיש  ...שיוצאים למכרז אז האומדן הוא הרבה
יותר מה שנקרא עם ...
תמר לרמן:

ואיפה רואים את ההשתתפות של למשל מפעל הפיס בכל האולמות ספורט
האלה?

רו"ח אורנה גולדפריינד :יש  ...במקרה הזה אין אבל אם יש את תראי את זה במקורות
מימון,
רו"ח רוני חדד :בהכנסות.
תמר לרמן:

או קיי ,תודה.

משה פדלון:

עובד ,בבקשה .חברים.

מאיה כץ:

עמוד  .2077 25פיתוח רחוב משה דיין .אישרנו כבר מיליון שקל מתוך ה4-
מיליון תקציב  2019כדי להסדיר שם את כל החיבור של הרמזורים וכל
הסיפור.

משה פדלון:

נכון.

מאיה כץ:

הזזתם את כל התקציב ושמתם  0בשנת  2019ל.2020-

משה פדלון:

אנחנו מצפים שהמדינה תעשה את זה.

מאיה כץ:

ואם המדינה לא תעשה את זה? אז יפתח שם הרצליה הילס ולא יהיה,

משה פדלון:

אנחנו לא נפתח ,יש לי פגישה עם סמנכ"לית לתכנון במשרד התחבורה יחד
עם ניסים פרץ ,הולכים לדון על הנושא .הם יבואו אלי ,אנחנו הולכים לשבת
על זה .הבטיח לי ניסים פרץ שהוא יסייע לנו בתקציב.
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אני חושבת שיכול להיות שבמקביל לרצון להביא מהמדינה את התקציב הזה
שאני,

משה פדלון:

המדינה גרמה לזה שאני אצטרך לבוא ולפתח את הכביש שם ,זה לא אני.

מאיה כץ:

יכול להיות אבל כרגע רחוב משה דיין זה אחד ,מה זה ,זה היציאה השנייה
מבין שתיים או הראשונה מבין שתיים ,לא משנה איך תסתכל על זה ,של
שכונה שלמה שצריכה לצאת החוצה ולא לתכנן או לעצור את התכנון גם אם
המדינה צריכה בסופו של דבר ,אני לא חושבת אגב שהיא תשתתף בזה ובגלל
זה אני חושבת שזה פשוט לדחות את הקץ ,אבל מצד אחד הרצליה הילס
תישאר מאוכלסת ומהצד השני אין לנו שום תקציב שאמור לתת את כל
הפיתוח לכל שדרות משה דיין ,אז אני לא מצליחה להבין את זה.

משה פדלון:

אני חוזר שוב .מדינת ישראל רוצה לפתוח שם רמפה ,רמפת יציאה .את
מכירה את זה.

מאיה כץ:

אני מכירה ,אבל בגלל זה אני אומרת,

משה פדלון:

ולכן,

מאיה כץ:

אי אפשר לר יב כל הזמן עם המדינה על כסף שלא יגיע .יש פה תושבים ,שכונה
שלמה,

משה פדלון:

אבל למה להיכנע כבר עכשיו? למה אני צריך להיכנע? אני לפני כ 10-ימים,

צבי וייס:

אבל יש לנו את ועדת הכספים .אם מגיעים למסקנה ש,

מאיה כץ:

צבי ,זה כבר היה צריך להיות,

צבי וייס:

אם מגיעים למסקנה שמשרד ה,

משה פדלון:

יש תכנון ,מאיה .יש תכנון,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

הסמנכ"ל הבכיר לתכנון .לא קיבלנו ,כתבתי לגברת קרן טרנר מכתב מאוד
חריף .היא לא מצאה לנכון להגיב לכן אני אקיים אצלי פגישה עם
הסמנכ"לית לתכנון,

מאיה כץ:

ולכן אני משלימה את מה שאתה אומר .היא לא מצאה לנכון להגיב אבל אי
אפשר לשים בעונש שכונה שלמה.

משה פדלון:

מאיפה את מצפה שאני אקח את זה? מהקמה של גני ילדים? אין לי כסף.
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אני מצפה שכרגע ,את המיליון שקלים שכבר אישרנו אותו בישיבת ועדת
הכספים אם אני לא טועה האחרונה שהייתה ,הקודמת ,לביצוע ,לפחות
להתחיל לטפל בזה ,בטח באי תנועה ,ברמזורים ,בצומת והסדרה,

צבי וייס:

משה ,אם כלו כל הקיצים ומכל המכתבים לא יוצא כלום ואי אפשר להשאיר
אותם בעוצר מכנסים את ועדת הכספים ו ,הרי הם מתכנסים כל חודש,

מאיה כץ:

אבל זה כבר אושר בוועדת הכספים.

צבי וייס:

אבל,

משה פדלון:

מאיה ,זה לא מיליון שקל ... .בהערכה של כ 26-מיליון ,הערכה ראשונית .זה
לא מיליון שקל ואני שואל אותך מאיפה אני אקח את ה 26-מיליון? מבית
ספר שצריך לבנות,

מאיה כץ:

אבל  ...כרגע,

יונתן יעקובוביץ' :לא ,מהיטל השבחה מבניין חדש שנבנה לך .אתה לא צריך לקחת בית
ספר.
משה פדלון:

בבקשה?

יונתן יעקובוביץ' :מהיטל השבחה של בניין חדש שנבנה לך.
מאיה כץ:

אבל לא ,זה גם לא נכון כי לא צריך להסתכל פה על תוכנית של  26מיליון .יש
פה תוכנית שהיא תוכנית ביניים שיכולה לתת את הפתרון ,בטח עד שנקבל או
לא נקבל את ה 26-מיליון.

יונתן יעקובוביץ' :בסדר ,זה כמו המצוקים.
(מדברים יחד)
אייל פביאן:

הרצליה הילס מתאכלס ,זה המדיניות .בלי קשר לרמפה ,בלי קשר לרמפה.

משה פדלון:

אמת ,אמת.

אייל פביאן:

השאלה היא מה קורה עניינית עכשיו אם הרצליה הילס מתאכלס .אין לנו
תקציב לסידורי תחבורה שם בכניסה להרצליה ב' ,מה קורה בינתיים?

משה פדלון:

אני עובר שמה אני לא רואה שיש שם פקקים .התנועה זורמת,

אייל פביאן :עוד לא גמרת ...
משה פדלון:

 300משפחות כבר אוכלסו במקום .אני עובר משם,

אברהם גוזלן גרי:
משה פדלון:

כן ,אבל כל התעשייה והמסחרי ,זה יתחיל להיות הבעיה האמיתית.

כל עוד שהמדינה יכולה לבוא ולסייע,
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לא ,השאלה ,לא ,זה בסדר ,לא .השאלה היא בסדר ,לא ,לא ,זה בסדר.
השאלה ,אם אתה רואה בעוד חודשיים ,שלושה ,ארבעה שאין ,המדינה לא
מתקדמת,

משה פדלון:

אני רוצה לומר ,נגיד שהמדינה לא מתקדמת ונחליט,

מאיה כץ:

אנחנו כבר שנתיים וחצי שלוש בתוך הסיפור הזה שהמדינה לא מתקדמת.

(מדברים יחד)
יונתן יעקובוביץ' :אנחנו כבר איזה  10שנים עם הדבר הזה שהמדינה לא מתקדמת ,אנחנו
עדיין מתעקשים שאנחנו נשלם על זה .אגב ,שטחים נדל"ניים שאתה מרוויח
את הכסף ובעירייה חושבים שהמדינה צריכה לשלם.
יהודה בן עזרא :טוב.
מאיה כץ:

עמוד  ,2115 27מה זה התוכנית הזאת ?2440

(מדברים יחד)
דוברת:

מאיה ,עמוד.

דובר:

מה שדיברת על ...

דובר:

עמוד.

מאיה כץ:

וואי ,שנייה רגע.

משה פדלון:

תוכנית מתאר אזור התעסוקה?

מאיה כץ:

עמוד .2077 25

דובר:

איזה עמוד?

מאיה כץ:

 ,2440 .28איזה מתחם זה?

דוברת:

איפה ,2440

מאיה כץ:

עמוד  ,27סליחה .עמוד  ,27תב"ר  ,2115תוכנית מתאר אזור תעסוקה
הר,2440/

מיכל שרייבר גלבנדורף :תוכנית הר 2440/זה  ...אזור תעסוקה ...
מאיה כץ:

אבל ,אני לא איפה שההסבר ,אני לפני ההסברים אבל ראיתי שיש לכם פה
עוד,

מוניקה זר ציון ... :של מה שנשאר,
מאיה כץ:

הנה .תוכנית אסטרטגית באזור התעשייה ,עמוד  ,23תב"ר .1760

מוניקה זר ציון :זה השארית של מה שנשאר ש ...לא ניצלנו.
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מאיה כץ:

הבנתי ,או קיי.

תמר לרמן:

מאיה ,תגידי ,שאלה עוד זה .מה קורה עם הגינות כלבים? זה תב"ר 1342
בעמוד .87

משה פדלון:

מה קורה איתם?

תמר לרמן:

יש פה יתרה לביצוע השנה עוד  600אלף שקל,

משה פדלון:

לא ,לא .עושים ,יש ,יש תוכניות ונעשה בפועל.

תמר לרמן:

זה לפי כמות כלבים באזור? כאילו יש תוכנית זה? כי זה לא נראה ש,

משה פדלון:

אני מזכיר לכם שבנינו בחמש שנים האלה מספיק גינות כלבים.

יונתן יעקובוביץ' :מה זה מספיק?
תמר לרמן:

חסרות,

יונתן יעקובוביץ' :איך אתה יכול להגיד מספיק אם יש לך יותר כלבים השנה,
משה פדלון:

יש לנו גם בעיר חמורים ,אז מה.

יונתן יעקובוביץ' :יכול להיות ,אם יש לך חמורים בעיר ,מה לעשות ,אגב ,יש גם חמורים
בעיר ,למקרה שאתה לא יודע אבל מה לעשות ש...
משה פדלון:

אנחנו בנינו גינות כלבים חדשות בחמש שנים הקרובות,

יונתן יעקובוביץ' :אנחנו יודעים.
משה פדלון:

יש תוכנית לבנות .הולכים על גינה נוספת,

יונתן יעקובוביץ' :משה ,זה לא מה שהיא שאלה אותך .היא שאלה אותך אם יש תוכנית
לבנות.
משה פדלון:

יש ,יש.

יונתן יעקובוביץ' :הם ייעשו עד סוף  630 ...אלף שקל? תוך שבועיים?
תמר לרמן:

תראה ,יש פה תוך שבועיים.

משה פדלון:

לא ,מדובר על,

תמר לרמן:

יש פה יתרה לביצוע.

משה פדלון:

נו? זה כסף שעובר,

יהודה בן עזרא :זה עובר לשנה הבאה.
משה פדלון:

זה עובר לשנה הבאה.

תמר לרמן:

ברור שזה עובר אבל אני רק אומרת ,זה לא מנוצל מספיק טוב .למה לא
מבצעים את זה?
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(מדברים יחד)
דוברת:

אני אענה לך .תקשיבי ,התקציב הזה התחיל ,התחלתי להכין אותו באוגוסט
 ... 2018ספטמבר .בינתיים ה 600-אלף שקל האלו מה שנקרא יצאו בגינו
הרבה הזמנות והרבה  ...זאת אומרת שהוא כמעט נוצל במלואו.

משה פדלון:

אין בעיה .יש ,רוני ,אתם ממשיכים את העבודה בהרצליה ב'?

תמר לרמן:

בשטח ,לעניות דעתי ,חסרות עוד הרבה גינות כלבים,

משה פדלון:

נזכיר לך שבנינו בפינסקר ,תמר ,בנינו גינת כלבים בפינסקר ובגלי התכלת
ובאלקלעי ובפארק ,בנו גינות כלבים .את לא יכולה ,לא בכל מקום את
יכולה לבנות גינת כלבים .יש התנגדות של תושבים ,מחפשים שטחים שמחוץ
ל,

יונתן יעקובוביץ' :בסדר ,לא תמיד כל התנגדות של כל תושב צריכה למנוע ממך לעשות,
אתה צריך גם בתור ראש עיר של העיר הזאת ל ...יש עכשיו אחד שניים פה
שמתנגדים והרוב רוצים ,כנראה שצריך.
משה פדלון:

יש התנגדויות שהגיעו ...

יהודה בן עזרא :הוא לא יכול  ...את כל הכלבים ...
יונתן יעקובוביץ' :ברור ,ברור .אפשר לשאול?
משה פדלון:

בבקשה.

תמר לרמן:

צריך לתכנן את זה לפי כמות בעלי הכלבים ...

יונתן יעקובוביץ' :בעמוד ,71
תמר לרמן:

זה אמור להיות ,הכף אמורה להיות מוטית,

יונתן יעקובוביץ' :בעמוד  ,71עמוד  71מספר סידורי  ,40מספר תב"ר  .1917אומדן כולל
לפרויקט  76מיליון .₪
משה פדלון:

לדים ,כן.

יונתן יעקובוביץ' :תאורת לד.
משה פדלון:

נכון.

יונתן יעקובוביץ' :כמה עמודי תאורה אנחנו הולכים להחליף פה ב 76-מיליון ?₪
רו"ח אורנה גולדפריינד :רגע ,השבעים ,עוד פעם  ...בשנת  2015אם אני לא טועה או  14ועד
היום החלפנו סדר גודל של  26מיליון 25 ,מיליון שקל ,בסדר? עכשיו ,ה8-
מיליון ,יש תוכנית מאוד מסודרת של אגף תב"ל,
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יונתן יעקובוביץ' :אבל אורנה ,הייתה לי שאלה מאוד פשוטה .אני הבנתי את המספרים
האלה ,שאלתי שאלה פשוטה .סך הכול התקצוב של הפרויקט הוא  76מיליון
שקל שלדעת כל אדם זה הרבה כסף ,נכון?
יהודה בן עזרא :נכון.
דובר:

רב שנתי.

דובר:

גם  ...ולא רק מנורות ,זה גם עמודים ותשתיות.

יונתן יעקובוביץ' :תסביר לי בבקשה?
דובר:

זאת אומרת ש ...מנורות לד  ...יש עמודים ש,

(מדברים יחד)
דובר:

לא תמיד ,יש כאלה שאין ברירה.

דובר:

יש כאלה שאין ברירה ויש כאלה שלאורך השנים הם ...

יונתן יעקובוביץ' :אבל זה בודדים הרי.
משה פדלון:

שנייה .זה גם מרכזיות ,ואנחנו מדברים על עשרים אלף עמודים.

יונתן יעקובוביץ' :איך  ...עמודים.
משה פדלון:

 20אלף עמודים ומדובר בעמוד שהעלות שלו בין  3אלפים ל 4-אלפים שקל,
תלוי אם אתה מחליף רק את הראש או גם את העמוד.

יונתן יעקובוביץ' :תודה רבה.
משה פדלון:

סך הכול זה פרויקט שמוערך ,נזכיר לכם שהבאנו  3.5מיליון שקלים,

יונתן יעקובוביץ' :הכי טוב שיכול להיות.
משה פדלון:

ממשרד הכלכלה.

יונתן יעקובוביץ' :בסדר ,משה .אני רק שאלתי ואתה נתת לי אחלה תשובה ,דרך אגב .פשוט
שאלתי 76 ,מיליון שקל לכל דעת  ...זה המון כסף ורציתי לראות שזה לא על
מאה עמודים.
משה פדלון:

זה להחליף את כל התאורה משנות החמישים עד  ...כן ,בבקשה.

דובר:

שאלה הבאה.

מאיה כץ:

אנחנו החלטנו ,התייעצות פה אחד ,שאנחנו סיימנו את השאלות להיום.

(מחיאות כפיים)
דוברת:

אז עכשיו אני.

יהודה בן עזרא :מי בעד? מי בעד התקציב תב"ר?
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מי בעד?

(מדברים יחד)
משה פדלון:

רגע ,חברים ,לא סיימנו את הישיבה .יש נושא שהוא,

עו"ד ענת קרן בהרב :יש לנו עוד,
משה פדלון:

ששש ,בבקשה .חברים ,לא סיימנו .גזבר ,בבקשה.

רו"ח רוני חדד :נושא ...
יהודה בן עזרא ... :ישיבה,
רו"ח רוני חדד :רגע ,אבל אתה עושה הצבעה ...
(מדברים יחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :לפני ההצבעה יש הצהרה של הגזבר .אנחנו מרשים לו .בבקשה הגזבר.
רו"ח רוני חדד :הצעת תקציב לשנת  ,2019תקציב הפיתוח לשנת  .2019לאור העובדה
שתקציב הפיתוח התבסס רק על בסיס תקבולים ו/או מקורות מימון ברמת
ודאות גבוהה מאוד התקציב המוצע על בסיס המידע הקיים והאומדנים
המעודכנים הינו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות
העירייה שקדמו לאותה שנת כספים .תודה רבה.
צבי וייס:

מי בעד?

רו"ח רוני חדד :עכשיו מי בעד.
משה פדלון:

מי בעד?

אייל פביאן:

רגע ,רגע .אני הצבעתי בוועדת הכספים בעד תקציב התב"ר עם שלוש
הסתייגויות ,ארבע.

יהודה בן עזרא :נכון.
אייל פביאן:

אני רוצה לחזור על זה עכשיו אבל עם שינוי קל ,בסדר? אני רוצה שירשמו את
זה מסודר.

יהודה בן עזרא :זה הזמן.
אייל פביאן :שיהיה מסודר ההצבעה שלי.
יהודה בן עזרא :אז רגע .שנייה ,שנייה .בוא נעשה את זה מסודר .מי בעד? מי נגד?
דוברת:

רגע ,רגע ,רגע,

דובר:

לא ,תעשה עוד פעם מי בעד.

דובר:

מי בעד,
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יהודה בן עזרא :מי נגד? מי נמנע? מי בעד עם הסתייגויות ש ...את ההסתייגויות.
אייל פביאן :הסתייגות על קריית שחקים,
(מדברים יחד)
אייל פביאן :אני מצביע בעד עם  4הסתייגויות ,אני מקריא לך אותן.
עו"ד ענת קרן בהרב :רגע ,רגע .תישארו ,זה עוד לא נגמר.
יהודה בן עזרא :כן ,בבקשה.
אייל פביאן :קריית שחקים,
יהודה בן עזרא :יש עוד דיון ,חברי מועצה.
משה פדלון:

עוד דקה ,זה מאוד חשוב .נושא דן אכדיה.

אייל פביאן :שתי שניות ואנחנו גומרים .קריית שחקים ,שמשון הגיבור ,אפולוניה ותב"ר
 2077על הכניסה להרצליה ב'.
דוברת:

איזה תב"ר?

אייל פביאן 2077 :על הכניסה להרצליה ב' .כל השאר אני בעד בלי הסתייגות.
יהודה בן עזרא :תודה רבה.
משה פדלון:

טוב ,נושא אחרון ,חברים .שנייה .דן אכדיה .ב 3-בינואר יש ערר במועצה
הארצית לתכנון ובנייה .ועדת המשנה אישרה את הדבר הזה ,הם מבקשים
מאיתנו שגם המועצה תאשר את זה שנוכל לבוא לערעור בצורה,

עו"ד ענת קרן בהרב :הערר הוא,
משה פדלון:

בבקשה.

עו"ד ענת קרן בהרב :הערר הוגש על ידי הוועדה המקומית ועיריית הרצליה כי לאורך כל
ההליכים האלו הוועדה המקומית ועיריית הרצליה .ועדת הערר ביקשה לקבל
החלטה של מועצת עיריית הרצליה להגיש את הערר הזה .אנחנו בזמנו אם
אנחנו זוכרים מועצת עיריית הרצליה החליטה ,כשדנו בהחלפת המקרקעין,
על ההתנגדות שלה ,אבל זה לא  ...את המצב ההוא ולכן נתבקשנו להביא את
 ...מועצת העיר,
משה פדלון:

שנייה ,שנייה.

יהודה בן עזרא :מי בעד?
משה פדלון:

מי בעד?

יהודה בן עזרא :פה אחד.
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חברים .אני רוצה להודות ,באמת מקרב לב ,למנכ"ל העירייה שעשה עבודה
מצוינת ביחד עם כל מנהלי האגפים ,וגזבר העירייה ,אתה יכול  ...מנהלי
האגפי ם והיחידות שהלכו ,וחשבות האגפים והיחידות ,לסגני ראש העירייה
וחברי המועצה שאישרו ולא אישרו את התקציב וכמובן לג'ו ,ליועצת ולכל
העוסקים במלאכה .תודה רבה ,לילה טוב.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :סעו בזהירות ,החניון נעול אז תיקחו מונית.

-סוף הישיבה-
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