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 העירייה גזבר     רוני  חדדרו"ח 
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 סדר היום:

 .2021צעת צו הארנונה לשנת ה א. 

 . 2020עותק הצו לשנת  ב.

 

 

 

 פרוטוקול

 .2021צעת צו הארנונה לשנת ה א. 

ערב טוב מכובדיי. חברי המועצה.  אנחנו מתחילים. מנכ"ל העירייה,  משה פדלון:

שלא מן המניין פותח את הישיבה מנכ"לית העובדים, מכובדיי כולם. אני 

אני רוצה להזכיר שאנחנו עובדים במגבלות משרד בנושא צו הארנונה. 

 התו הסגול. הבריאות, מה שנקרא 

 סגול, סגול. :רדוב

של אדיר חמו. הסגול. אני מבקש לשמור על ההנחיות. יש לנו פה בקרה התו  משה פדלון:

 לכן אנחנו מתחילים. בבקשה, מנכ"ל העירייה.

 -אנחנו על סדר היום בנושא של צו הארנונה. הגזבר בכמה מילים ואחר  יהודה בן עזרא:

  מצגת שהכנו. לכבוד האירוע.אציג בפניכם, כך אני 

 רוני חדד.גזבר העירייה. כן. בבקשה,  משה פדלון:

אנחנו כאן  2021צו הארנונה לשנת  טיוטתמונח בפניכם, מונחת בפניכם  רוני חדד:

שיעור למעט בתוך הצו עצמו. הצו. באופן עקרוני, אין שינוי בישיבה לאישור 



 ב.ש.ג  06337
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

3 

 

פי  -שמחויב על טייס האוטומטי כון תעריפי הארנונה, מה שמכונה השל עד

אחוז  1.1להעלאה של והנתונים המסמך עם הנוסחה נח בפניכם חוק, ומוה

על כל תודה רבה בהזדמנות זאת, להגיד אני רוצה . 2021שיעור העדכון שנת 

העבודה על ההכנה של כל החומר ולישיבות שעשינו בנושא הזה, לשלומי 

 מנהלת -לעורכת דין שגית ישראלי  הכנסות העירייה, מנהל אגף  - ןילסוא

היועצת המשפטית שלנו ענת, שלומית אגף מנהלת מחלקת השומה שלנו. 

ישיבות ,  -סלע, עורכת דין מהמחלקה ומשרד טויסטר על הדיונים ועל כל ה 

שינוי בצו עצמו למעט שיעור והגענו לכלל החלטה שאין שום שעשינו בנושא. 

 העדכון. תודה. 

 תודה רבה.  יהודה בן עזרא:

 ) מתארגנים (

 סרטון 

אובדן משבר כלכלי. גם מביא עמו, משבר הקורונה הנה קצת מצב רוח.  יהודה בן עזרא:

הכנסות לרבים מהתושבים. צמצום תקציבי המדינה בכל התחומים. אגב, 

במשבר הקורונה זה צמצום תקציבי המדינה בכל התחומים זה לא התחיל 

הוקצב שותקציב המדינה, מערכות הבכירות של ראש הממשלה  3  -התחיל ב 

כאשר  1/12היה והרווחה. החינוך לרשויות מקומיות בעיקר בתחומי 

הכנסות העירייה. המשבר הפעילויות היו הרבה מעבר לזה. וכמובן אובדן 

אנחנו כולנו ניתנה הנבואה. אבל אני אתם יודעים למי עדיין לא הסתיים. 

שעולה מיום את המראות ואת הקולות ואת התחלואה רואים ושומעים, 

 יהיו ההתפתחויות בעניין הזה. ום, לדאבון לב. אנחנו לא יכולים לדעת מה לי

מיליון ש"ח, כתוצאה מאובדן הכנסות,  70 -של כ עון עירוני, לגרהפגיעה, צפי 

ולמעשה זה לא כרשות איתנה, העירייה השתתפות זה מיליון ש"ח  60

עלה מ  יש לציין, חלק גדול מאוד, למחלק שהמדינה החזירה השתתפות אלא 

צריכה לשאת עירייה כמו עיריית אבל עדיין, העירייה מפסידה אחוז,  90  -

מיליון ש"ח זה זכיינים  10מיליון ש"ח. עוד  60  -הרצלייה צריכה לשאת ב 

כטייס אוטומטי צו פי החלטת משרד הפנים,  -על שכירויות וכיוצא בזה. 
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ים בהתאם לחוק, משרד הפננוסחת אחוז.  1.1  -הארנונה מתעדכן ועולה ב 

מדד השכר במגזר אחוז  50  -כן, ו  רים לצראחוז מדד המחי 50  -בנוי מ  

ויש ואני מאוד מבקש, לשים לב לפרטים האלה. הציבורי. מה המשמעויות? 

ותמיד אני אופטימי איך אומרים הילדים שלי שאני אופטימי ללא לי תקווה 

ו נחושים להתנגד לצו תקנה אבל אני רוצה להיות עם תקווה שגם אלו שבא

זה לתושבים, העלייה הארנונה, שישמו לב לפרטים ואולי תשנו את דעתכם. 

אג' בממוצע לתשלום למטר מרובע. כלומר, ממוצע תוספת בארנונה  0.67

שלומי תתקן אותי איפה שלומי? אנחנו מדברים שעשינו את זה אם אני טועה 

 מטר מרובע נכון? 120על דירות של 

 נכון. גודל דירה ממוצע. :ןשלומי אסולי

 120מטר מרובע. זאת אומרת דירה ממוצעת של  120דירה ממוצעת של  יהודה בן עזרא:

ש"ח  7ש"ח לחודש.  7זה תוספת של מטר מרובע ברחבי העיר, במרכז העיר 

 למשפחה. לחודש. 

 למשפחה. :שלומי אסולין

ראל, בשיכון דרום, בשביב, אם אנחנו מדברים על דירות קטנות בנווה יש יהודה בן עזרא:

ואני וחצי ש"ח לחודש. מכאן לבוא ולהגיד,  3מטר מרובע זה חצי. זה  60של 

אחרי העובדות האלה. אני מקווה שלא. אנחנו נשמע את זה, ככל הנראה,  

 3שהמצב הקורונה וחירום, חברים אני מדבר בעובדות. מכאן לבוא להגיד 

 ש"ח 7וחצי ש"ח או 

 אגיב. אני לא יריב פישר:

 רגע. אני אסים. יהודה בן עזרא:

 זה פופוליסטי מה שאתה אומר עכשיו. יריב פישר:

 רגע. יהודה בן עזרא:

 בדיוק הפוך.  יריב פישר:

 על זה.אנחנו נתווכח  יהודה בן עזרא:

 חברים אני אאפשר לכם משה פדלון:

 יריב יהודה בן עזרא:
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 במערכה משה פדלון:

 זה פופוליסטי.  יריב פישר:

 רגע. שה פדלון:מ

 תן  יהודה בן עזרא:

 אני אאפשר. תנו למנכ"ל  משה פדלון:

 על  עובדות יהודה בן עזרא:

  לתת סקירה.  משה פדלון:

 אפשר להתווכח. -על עובדות אי  יהודה בן עזרא:

 וחצי ש"ח?  3כל העיר זה  יריב פישר:

 מה זה? יהודה בן עזרא:

 וחצי ש"ח.  3אתה מדבר כאילו כל העיר זה  יריב פישר:

 רק רגע. יהודה בן עזרא:

 בשכונות. משה פדלון:

 לא. יהודה בן עזרא:

 מטר לא נחשב. 200העסקים לא נחשבים. מי שיש לו  יריב פישר:

 לא. יהודה בן עזרא:

 בוא נדבר על זה. יריב פישר:

"ח. ש 7זה נכון. דיברתי על דירה ממוצעת של אז דיברתי רגע. אז זה נכון.  יהודה בן עזרא:

 50וחצי ש"ח. אבל אני מוכן לתת דוג' של עסקים שישלמו  3נתתי דוג' של 

 כן. ש"ח. 

 נכון.  יריב פישר:

ש"ח.  50  -ש"ח, זה לא מגיע ל  50נכון. לחודש. או פחות. נתתי סכום גבוה  יהודה בן עזרא:

ואני מקווה שאתה תדבר אני לא אצטרך להגיד לך אז זה לא פופוליסטי. 

 שנגיע לקטע הזה.סט. שאתה פופולי

 תמשיך.  משה פדלון:

מה המשמעות לעירייה? ואת זה צריך לעניין אותנו. את כל זה התושבים.  יהודה בן עזרא:

 7מכל הכספים האלה זה הכנסה מצטברת של חברי המועצה שיושבים כאן. 
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של ואיכותיים שמאפשר לנו המשך מתן שירותים חיוניים, מיליון ש"ח. 

ורט ניקיון תשתיות רווחה. אתם יודעים, כולכם,  שתקציב חינוך תרבות ספ

העצמית פחותה, כך לא יהיו . ככל שההכנסה עצמיותסות י מהכנבנוהעירייה 

ים. גם משפחות ילמיליון האלה  של התושב זה עולה בשו 7  -שירותים. ה 

ב ובעל עסק, שושלת לשלם. ותכף נגיע איך אנחנו עוזרים לאלו שלא יכולים 

צריך מיליון ש"ח להשקיע.  7. כעירייה העירייה יש לה ת מינימאליתזה עלו

שנה בשנה הבאה זה  1.1  -לקחת עוד דבר אחד בחשבון  שאם לא נעלה את ה 

גביית כספים מתמשך ועלול  -חדשה, הנזק הוא יתמשך. כל שנה הנזק של אי 

בסוד כבר שנים הרבה, זה ס, המדיניות של העירייהועשוי לפגוע בפעילויות. 

אתכם יחד עם כל חברי מועצה שלנו, העירייה ך ולא סבסוד המצרך. הנצר

של מיליוני ש"ח, בסיוע שמאשרים את התקציב, משקיעים תקציבים רבים 

ממשפחות מעוטות לאוכלוסיות רווחה לקשישים ניצולי שואה, לילדים 

הנצרך ולא המצרך,  דוגלים במדיניות של סבסודומכיוון שאנחנו יכולת. 

מר פביאן יגיד, מנכ"ל לא צריך לדבר ככה, אולי אני עושה חנו לא רוצים אנ

תכף אני אגיד מה אני רוצה להגיד. אני לא רוצה לפעול אבל אני מדבר ככה. 

ש"ח לכל ילד היא נתנה גם  500כמו הממשלה. שהממשלה החליטה לתת 

יבלו לכל המיליונרים של הרצלייה פיתוח.  גם הם קלשרי אריסון והיא נתנה 

ש"ח האלה זה  500 -ש"ח. ובדרך שכחו את משפחות המצוקה. שה  500

למה למה כולם צריכים לקבל? ללחם ולחלב שלהם. למה צריך לתת לכולם? 

ומיליונרים ועסקים גדולים. מידים אשהעשירים וה 1.1  -צריך להוריד את ה 

כים , הם צרישהעלו מחירים ולא עשו מבצעיםרשתות שיווק שעשו מיליונים 

יתי יכול ילקבל הנחה? בארנונה? למה? הם צריכים לשלם יותר. הלוואי וה

ני לתושבים, שידם לתת הנחות וסיוע פרטאנחנו נמשיך לבקש מהם יותר. 

ועדת פי תבחיני  -פר שלהם הולך וגדול. על סמלב הבון אינה משגת. שלדא

 איך אנשים אמצא את הדרך הנחות בארנונה שיותאמו לנוכח התקופה. 

 3  -ש"ח האלה שאני מדבר, לא את ה  7  -שאינם יכולים לשלם לא את ה 

תכף וחצי ש"ח, בכלל את כל הארנונה. איך אנחנו יכולים לסייע להם. 
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סכום ההנחות אני מוכרח להגיד שגם אני הופתעתי מזה. על מספרים תשמעו 

ר העניין של סבסוד  הנצרך ולא סבסוד המצרך בעוד ששיעושאנחנו נותנים. 

שיעור אחוז בלבד.  10.33  -ב גדל  2019עד  2013עליית הארנונה, משנת 

מיליון ש"ח  25מסך של אחוז.  26  -ב האלה, גדל  בשניםשניתנו ההנחות 

 הנחות. . 2019בשנת מיליון ש"ח.  32לסך של , 2013 -שהיה ב 

פי חוק נכסים ריקים למוסדות  -כוללות הנחות על לא  ההנחות האלה 

אנחנו מדברים על הנחות לאסירי , בטבלה אתם יכולים לראות.  ופטורים

לחיילים ובני  עצמי,  רהולגמלאים, מקבלי הבטחת הכנסה, לה ציון,

, ועדת משפחותיהם, נכים, נפגעי פעולות איבה, עולים, הנחות כלכליות

מיליון  32הנחות בסדר של גודל של נתנו  2019 -הנחות לנזקקים. אנחנו ב 

היד נטויה. ואנחנו נותנים ומתחשבים בכל משפחות המצוקה.  ועוד ש"ח. 

פי   -הנחות זה על נתתי לכם רשימה של נזקקים. בנוסף על זה, אנחנו נותנים 

פר. לא עושים טובה לאף אחד אבל צריך לדעת את זה. את המסחוק,  זה לא 

 16ומוסדות פטורים מלכרים למיניהם, מיליון ש"ח.  13עוד נכסים ריקים 

, ובנוסף. 2019בשנת הנחות מיליון ש"ח  62אנחנו מדברים על ליון ש"ח. מי

הארנונה רים מאגרת שמירה. תושבי הרצלייה פטוקבענו לפני מס' שנים 

השמירה לשמירה ואבטחה. מיליון ש"ח  18 -מאפשרת מימון בסך של כ 

לפי ומותר לנו, גם בשנה. מיליון ש"ח.  18והאבטחה עולה לעיריית הרצלייה 

וחצי ש"ח למטר  2לגבות מותר לנו של משרד הפנים, החלטה האחרונה ה

לא הסכום הקטן של מטר.  120לדירה של ש"ח  300זה יוצא כמעט לשנה. 

שלא גובים דמי שמירה. והנהלת העיר, התכנסה והחליטה הארנונה,  עליית

וחצי ש"ח ויש רשויות  2נותן לנו אישור לגבות שמשרד הפנים למרות 

 שגובות.

 שונה מרעננה. שה פדלון:מ

כשאתם אומרים לנו חלק מכם לפחות אומרים לנו ברעננה לא דרך אגב,  יהודה בן עזרא:

 העלו. 

 גן  לא. -גם ברמת  יריב פישר:
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 אתם טועים.  -רגע. רגע. א  יהודה בן עזרא:

 גם בחלקה ) לא ברור (  יריב פישר:

 שיעורי בית. אני אתן לך תשובה. אני הכנתירגע.  יהודה בן עזרא:

 גם אנחנו. יריב פישר:

 , גם רעננה גם חיפה  -לא הכנתם עד הסוף. הם עוד    יהודה בן עזרא:

 ) לא ברור ( יריב פישר:

 רגע. בוא רעננה. יהודה בן עזרא:

 זה לא הדבר הזה  יריב פישר:

 בוא נדבר על רעננה.רגע.  יהודה בן עזרא:

 יהודה תמשיך.  נאפשר לכם. משה פדלון:

ערים שאני  7 6יפה אתה מכיר את הראש שלי. רעננה כל הערים בקיצור,   ודה בן עזרא:יה

ניקח את רעננה לדוג', כל אחד אבל על מוכן להגיד ואני אענה לכם בהמשך, 

לה. עאני לא משל ראש העיר.  פופוליסטיתוגם כל שאר הערים, זו החלטה 

הוא צריך לפנות  אבל אין לו סמכות לא להעלות. הוא עוד לא עשה כלום.

 למשרד הפנים. יש להניח שמשרד הפנים לא יאשר לו. יש להניח.

בסופו של  רו בסוף. יאשרו. ואם יגישו בג"ץ גם יאש כל הרשויות ביחד. נו יפ :מאיה כץ

 דבר. 

 זמנית, לא ברור (  -) מדברים בו  יריב פישר:

 . תמשיך. יהודה תמשיך משה פדלון:

עובדתית נמשיך בנושא. נכון להיום, ת שכן. נחיה ונראה. אבל יכול להיו יהודה בן עזרא:

שינו את הארנונה. אין להם אישור משרד הפנים. זו העובדה. ולכן הם הם לא 

ליולי אנחנו  1  -מ  לא כמו עיריית הרצלייה, שכבר מחודש הבא גם, 

. הם לא יכולים להתחיל לעבוד על 2021מתחילים לעבוד על תקציב של 

הם לא יודעים מה  הארנונה שלהם.  לא יכולים. הארנונה זה  תקציב. אם

הכסף שקובע איך אתה עושה תקציב. עכשיו על רעננה שכנה שלנו עוד דוג' 

שהיא אחת אני רוצה לחדד. הם לוקחים שמירה. הם לוקחים אגרת שמירה. 

שהייתה על סף יותר הרבה יותר גבוהה לפי הנתונים.  רעננה לפני שנתיים 
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 הארנונהוחצי אחוז את  3  -גל ביקשה ממשרד הפנים להעלות ב פשיטת ר

 לטייס  האוטומטי זה אתם יודעים? לא. לא הכנתם שיעורים.שלהם מעבר 

 הם עשו גם גיוס כסף שגם אנחנו צריכים לעשות.  יריב פישר:

ההשקעה זאת אומרת אם אנחנו היינו זה דוגמה של השכנה שלנו. אז  יהודה בן עזרא:

 14 -כ ים בוהיינו גמהתושבים, בייה, אם אנחנו היינו גובים כסף נחזור לג

מיליון ש"ח. אז אנחנו כפי  18 -הכול הפעולה עולה עכ  -והסך מיליון ש"ח 

חברי עם ראש העיר, בישיבה שקיימה הנהלת העיר החליטה, שאמרתי, 

הקואליציה, סגנים חברי הקואליציה, שלא הולכים לבקש את אגרת 

של חלק גם עלו קולות , ובנוסףות שמותר לנו ואנחנו יכולים. למר השמירה. 

קלעתם בתוך העירייה ולהתייעל. להצטמצם שצריכים גם מחברי המועצה, 

שאנחנו לדעת גדולים. או אנחנו קלענו לדעת גדולים. לא חשוב. התוצאה 

לא יאושרו   -כוח אדם  אחוז בתקציבי השכר. תקני  2קיצוץ של מתייעלים. 

בחינה מחודשת של י משרות עד להודעה חדשה. דשים ושדרוגתקנים ח

. וטרם הוגשו 2020ו / או שדרוגים שתוקננו ותוקצבו לשנת תקנים, 

השתלבות בתכנית פרישה מוקדמת מרצון בהתאם למתווה משרד האוצר 

אחוז מהסעיפים הגמישים של כל אגף.  5ומשרד הפנים. קיצוץ רוחבי של 

כלל היציאות להשתלמויות ביטול מתן התמיכות. אחוז ב 15קיצוץ רוחבי של 

 וימי עיון לעובדים.

   -יהודה תלחץ על ה  משה פדלון:

 מה?  יהודה בן עזרא:

   -תלחץ על ה  משה פדלון:

 אתה? איפהאה. לא לחצתי. יוני?  יהודה בן עזרא:

 פה פה. :יוני

  אתה היית צריך להזכיר לי.  יהודה בן עזרא:

 חה,  לא רואה.נכנסת לשם לשו :יוני

אחוז. ביטול  15אמרתי אחוז תמיכות  5אני מדבר זה רץ. קיצוץ רוחבי של  יהודה בן עזרא:

 כלל היציאות להשתלמויות וימי עיון.
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 ?2021או על  2020אנחנו מדברים על  יריב פישר:

 . 2020. אנחנו הכול 2020. 2020 יהודה בן עזרא:

 ול ימשיך הלאה. כבר עכשיו מתחילים אבל זה הכ משה פדלון:

 חסר לנו כסף. 2020 יהודה בן עזרא:

 .  שנתיתקיצוץ ברמה ה יריב פישר:

 מה? יהודה בן עזרא:

 ברמה השנתית.   יריב פישר:

 כן. יהודה בן עזרא:

 כן, כן. משה פדלון:

יודע את אותי ומי שמכיר אחוז מכלל סעיפי הרזרבות,    20קיצוץ של  יהודה בן עזרא:

, חצי מפעל  -, ו  -, ו  -ו טים רצוקונלנושא של תרבות י האהבה הגדולה של

, תרבות מפעלי התרבותמפעל את כל  אחוז 50  -לקצץ ב החלטנו חיים. 

 במקביל אחוז.  50  -וספורט ב 

 יהודה זה יותר יריב פישר:

, כן.  - גובשה הכלכלה העירונית. בהנעת במקביל העירייה משקיעה  יהודה בן עזרא:

דוברת בעיר.  הקלות, ומתן פטורים לבעלי עסקים הכוללת  תכניתגובשה 

במצגת היא מחלקת לכם את הפרוספקט העירייה עכשיו לא רציתי להעמיס 

, הכוללת הקלות ומתן פטורים לבעלי  -ה שחילקנו בעניין הזה. את תכנית 

 עסקים.

 תעשי סיבוב. :דוברת

כאמור, אישור צו הארנונה יים. בינסיכום קונים בהרצלייה. הרצליינים  יהודה בן עזרא:

איך ההוא אומר  . 7תוספת של אג' בממוצע לתשלום.  0.67יה של יעל

 ש"ח. 7בטלויזיה 

 ש"ח. 7 משה פדלון:

הוצאות, פלוס התייעלות עבודת העירייה וצמצום ש"ח בממוצע לחודש.  7 יהודה בן עזרא:

העיר.  זה נותן לנו המשך הענקת שירותים מיטביים ואיכותיים לתושבי

סבסוד הנצרך ולא המצרך. מתן הנחות למשפחות נזקקות. תמיכה בכל 
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מאגרת פטור הנעת ועידוד הכלכלה העירונית. האוכלוסיות החלשות. 

היא לא במקום. להפחתת הארנונה, נראה כי הקריאה לאור המצב, שמירה. 

אבל אני לא רוצה לריב אתכם.  פופוליסטי, כתוב לי פה מהווה אקט  -אני  

הקריאה להפחתת הארנונה, היא לא במקום ז אני כותב לאור המצב כי א

ק, או מאות ש"ח בשנה, לכל בית אב ועסך כמה עשרות עשוי לחסושאולי 

צעים, באפשרות של הרשות להמשיך לתת באמ עמוקהאבל יצור פגיעה 

ה ילכן כעיריחיוניים לתושבים. איכותיים באמצעות כספים אלו שירותים 

בצל משבר הקורונה ת בימים אלו לאובדן הכנסות מסיבי אחראית הנערכ

 יםוהמעוניינת להמשיך לתת שירות מיטבי לתושבי העיר, אנו מצפובכלל, 

ממועצת העיר לאשר את צו הארנונה במלואו ואת תושבי הרצלייה, לקבל 

 נעבור את זה ביחד. תודה רבה.   זו. חשובה בהבנה החלטה 

בני באגודת נותנים שאנחנו לציין גם את ההנחות  אני רוצה ברשותכם, משה פדלון:

אלף ש"ח. הנחות  800 700  -אלפי ש"ח. זה הגיע השנה ל . במאות הרצלייה

אלפי ש"ח. גם את  ים. במאותשניתנות למשפחות נזקקות במתנסים ובצהרונ

 67אנחנו מדברים על ממוצע של זה צריך לקחת בחשבון. כפי שאתם ראיתם 

אביב יציגו את התקציב הם גם  -רעננה השכנה או תל  אג' למטר מרובע. 

רעננה וחצי.  2  -ש"ח למטר מרובע ל  37יציגו את דמי השמירה שנע בין 

וחצי ממה שאנחנו  3פי וחצי. זאת אומרת  2אביב  -אג', תל  3.37לוקחת 

השנים  5  -להעלות. אז אנא, כפי שאתם ראיתם, איבדנו פה הכנסה ב רוצים 

מיליון ש"ח. אז זה  90עד  80  -אגרות שמירה של למעלה מ  של האחרונות 

 נתון שחשוב שתדעו אותו. בבקשה דנה.

אין ספק שזו החלטה לא קלה ולא פשוטה לבוא לתושבים במצב ,  -אה  ינאי:-דנה אורן

הנקודתי שאנחנו נמצאים בו היום ולבקש להעלות את הארנונה בעוד כחצי 

כספים. אני מאוד אשמח שלצד ההחלטה על דיברנו על זה גם בוועדת השנה. 

  -ל ייחודי מיוחד, נקבל כאן החלטה על פתיחת מסלול צו הארנונה אנחנו 

שאמנם לאותה אוכלוסייה, , ספציפיות  - שמדבר על הקלות ספציפי  2021

ואין לה שום בעיה אבל כן היא נקלעה למצוקה כלל היא אמידה  -בדרך 
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לאותן משפחות  2021  -ב  לול  מיוחד ויהיה מסמסוימת בעקבות המצב. 

למסלולי שיוכלו לבקש הקלות נקודתיות לאותה שנה, בלי להיכנס כמובן 

מעט באופן אישי מכירה לא רווחה וסעד וכאלה. כי אני חושבת שאני 

השנה נקלעו למצב כך איך משפחות שלמרות האיתנות והאמידות שלהם 

 לאותם תושבים.אמרת? לתת עזרה נקודתית 

 מקובל לחלוטין. ה פדלון:מש

 שלא יכולים   ינאי:-דנה אורן

 מקובל. משה פדלון:

 .2020 -. אנחנו מ 2021 יריב פישר:

 מדברת על כן. דנה דנה  משה פדלון:

 .2021זה לא קשור. כרגע אנחנו מציגים צו ארנונה  ינאי:-דנה אורן

 אני אומר משה פדלון:

 צו הארנונה. ב ההחלטהאני מדברת כרגע על  ינאי:-דנה אורן

 מקובל לחלוטין.  משה פדלון:

 תודה. ינאי:-דנה אורן

 בבקשה יריב. משה פדלון:

שנה שעבר שנה, טוב. ) לא ברור ( למעשה שאנחנו חוזרים ואומרים אותו כל  יריב פישר:

אז ) לא ברור ( דיברנו על צו הארנונה אמרתם אין ברירה יש לנו עליות צריך. 

אפשר אבל וגם עליו דיברנו. גם אמרתם  צלייהבני הרהגיע הסיפור של 

 ש"ח.  300זה רק אנשים יכולים לשלם וזה בסדר. 

 תשתמש שם במיקרופון, לא שומעים אותך. :דובר

 לא. יש לו יש לו. יהודה בן עזרא:

 שומעים אותי. אני לא צריך. יריב פישר:

 לא, לא. להקלטה. :דוברת

  זה לא מקולט. משה פדלון:

 אתה יכול לשיר גם אם אתה רוצה עכשיו.  א:יהודה בן עזר

 בראש אחרי מה ששמת לנו.יש לי ישר. אני ישר עם פינק פלויד  יריב פישר:
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 בבקשה. משה פדלון:

שזה אפשר וגם שם לא נגענו  בני הרצלייהאז אמרתם על או משיח לא בא.  יריב פישר:

דיברנו. מה  בני הרצלייהכמו שצריך, ורצינו לגעת וגם על דירקטוריון של 

,  -שאני רוצה להגיד לכם בסופו של דבר אתה מדבר על אנשים באמת ב 

הנמוך שצריך לעזור להם. ואתם  אקונומי -אקונומי הסוציו  -בחתך הסוציו 

  20  -ומשה אני יודע שאתה עוזר להם. אבל אתם מתעלמים מ  להם  יםרזעו

זה חצי מתושבי העיר שהם כרגע או מובטלים או אנשי חלת שאחוז 

מס. עכשיו עוד אתם נותנים מובטלים וזה ימשיך להיות ככה. שעליהם 

ככה מסתכל במספרים אצלי בבית בקטנה אתה יודע, אפילו עכשיו אני סתם 

ילדים. אז אתה מגיע לחוג של בני  2 ילדים של  4אמיתיים לא של לא חוגים 

ם פרטיים. יכלל יש איזה שיעור -. בדרך 300עוד חוג של  300הרצלייה של 

אתה שם עליו את הארנונה שלא העלית לי אבל דפקת לי עכשיו בערך עוד 

ש"ח  2500  -אתה מגיע למספרים מטורפים אתם מגיעים ל ש"ח בשנה.  300

אחוז  30תוסיף נטו למשפחה. וזה  נטו,  בשביל להרוויח את זה צריך כמה? 

אלינו סליחה.  ש"ח במשכורת. רק  אליכם. 3200מתוך זה? אז אתה מדבר על 

כבד. עכשיו יהודה אומר שאני  לא אליכם. אלינו. זה כבד זה מאוד 

מה זה ליסט. כל שקל כרגע אסור  להעלות. כל שקל כל שקל כרגע כבד. פופו

 אדם  -אחוז משכורת במקרה הטוב.  בן  50חלת? חלת  זה 

 גם  ינאי:-דנה אורן

עכשיו  12ד משכורת ממוצעת נגיד נגי 12שעשה אדם  -בן זה במקרה הטוב.  יריב פישר:

אני אומר לכם אתם . זה אפילו לא משכנתה בימינו. 5הוא מקבל בערך  

ם הרוב בהרצלייה. אתם פשוט מתעלמים. משה אני מאנשים שה יםמתעלמ

פונה אליך אני יודע שהלב שלך רחום לאנשים שאין להם.  האנשים האלה לא 

דת הנחות הם לא יבואו אליכם יעזור שתגיד לי עכשיו ועדת ארנונה או וע

זה אנשים אני ועוד. הם לא יבואו. אתם פשוט מכבידים עליהם עוד ועוד 

לועדת מכיר אותם. דנה מדברת  דנה מדברת על השכנים שלנו.  הם לא יבואו 

 הנחה בארנונה. זה יהיה עוד קצת ועוד קצת.
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  זמנית, לא ברור ( -) מדברים בו  

 השאלה השאלה היא שעומדת לנגד, אנחנו  נייה. שנייה. שיריב   משה פדלון:

 זמנית, לא ברור ( -) מדברים בו  

 אני בא ואומר  משה פדלון:

 אבל זה לא יהיה מסלול. זה לא יהיה במסלול. יריב פישר:

 חברים. משה פדלון:

 תנו לי רגע אני אסיים.  יריב פישר:

 ליריב לסיים.בבקשה. דנה? תנו  משה פדלון:

 ני אסיים.א יריב פישר:

 מיוחדים.איזה מסלולים  :מאיה כץ

 . 1.2 ה עוד השנעכשיו, אתם אומרים אתם אומרים  יריב פישר:

 ) לא ברור ( בשביל ללכת במסלולים האלה.  :מאיה כץ

 חבר'ה אבל יש לנו עיר שלמה.  ינאי:-דנה אורן

 רגע. רגע.   יריב פישר:

 ש"ח. 500ודיברנו על זה שלא צריך ש"ח.  500לא היינו באמת צריכים  ינאי:-דנה אורן

 דנה דנה אני מבקש. משה פדלון:

אני אומר לך אני לוקח אותי אני בחיים  נק' אחרונות.   2הסוף אני לקראת  יריב פישר:

 לא אבוא אליך הרי. 

 בבקשה. משה פדלון:

אני אלך לבנק אני אקח עוד איזה הלוואה . בחיים אני לא אגיע אליך להגיד  יריב פישר:

  -מה שאתם עושים עם ה בהרצלייה.  כולם ככה חוגים. בלך אני צריך עזרה 

אחוז שנייה החוגים האלה זה פשוט לכווץ אותנו עוד קצת.  40ש"ח  300

אחוז מהעיר.   20שהבנק מכווץ אותנו עוד קצת. המשכורת גם כן כווצה פה 

ית אני אומר לך יותר מזה,  אם היש"ח.  6ש"ח זה לא   6אז אתה אומר 

מיליון  7מיליון ש"ח או יותר נכון אני מוסיף  7אומר עכשיו אני מקצץ פה 

לי מהחוגים יורד  וזה ש"ח ואתה אומר לי אני שם את זה בבני הרצלייה, 

עכשיו? ואנחנו מקצצים את החוגים כמו אני לא יודע מה, כולם יגידו לך כן. 
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 מיד.

 זה בלי תשלום.  ינאי:-דנה אורן

 נק' נוספת שאני חייב להעלות.רגע.  יריב פישר:

 אל תערב שמחה בשמחה. יהודה בן עזרא:

 אבל זה חייב לבוא. יריב פישר:

 . יםאתה צודק במה שאתה אומר. בחוג יהודה בן עזרא:

 זה חייב לבוא. החוגים גמרתם עלינו זה אתם גומרים עלינו. יריב פישר:

 זה לא קשור. יהודה בן עזרא:

פיתוח. אני אמרתי י בתוך איזה איש עסקים קטן בהרצלייה עכשיו הנק' של יריב פישר:

עם  ם מפה. ימלהעסקים הקטנים נע שעברה, בשנה לכם את זה גם בישיבה 

הארנונה עוד יותר נעלמו פה. אם בניתם על העסקים הגדולים שיש להם את 

מטר. יודעים עכשיו  1000 שלא צריךמטר, הקורונה לימדה אותם  1000  -ה 

 הכיסא החם חצי שבוע פה חצי שבוע שם.

 כמה אנחנו צריכים להוציאזה עוד יותר מחזק  יהודה בן עזרא:

מטר עכשיו ברגע שאתה מוסיף  100  -אבל להם זה לא מזיז. לעסקים של ה  יריב פישר:

אלפים  3גבוהה זה אחוז תכפיל את זה בארנונה באמת  1.2  -להם את ה 

 ח לעסק בנוני בהרצלייה. זה גומר עליהם. ש"

 זה הרבה. :מאיה כץ

הנק' האחרונה שלי ואמרתי לכם את זה כבר, התפקיד ים עליהם. רמגואתם  יריב פישר:

להבין זה להבין את המצב.  או לזה, רשלנו בתור פוליטיקאים איך שלא תק

 כיס. יהודה אמרתי לך את זה גםאת המצב כרגע זה להכניס את היד ל

הזו. הגדולה  בהלוואהלהשתמש גדולה, בישיבה הקודמת. לקחת הלוואה  

להוריד את כל  לא משנה מה, יתנו לנו. ובכסף הזה  A 2 Aיפל ראנחנו ט

 המיסים שלנו כאן.

 הכיס ריק. יהודה בן עזרא:

 הכיס לא ריק יהודה.  יריב פישר:

 הכיס לא ריק.  :מאיה כץ
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 הכיס ממש לא ריק. יריב פישר:

 הכיס לא ריק. :כץמאיה 

 ויתנו לך הלוואות. יריב פישר:

 את לא יודעת. יהודה בן עזרא:

 אני לא יודעת? :מאיה כץ

 לא.  יהודה בן עזרא:

שתמיד בספר התקציב יש מצבת כוח אדם אני אגיד לך מה אני כן יודעת.  :מאיה כץ

מתקצבים את כל הדבר הזה. שלעולם אדם בתקן. ואנחנו ומצבת כוח בפועל, 

מאויש אחד לאחד. ומכל העודפים האלה ) לא ברור ( העודפים את יהיה  לא

 זה אני יודעת. 

 מה עושים עם העודפים? יהודה בן עזרא:

 אני יודעת :מאיה כץ

 מה עושים עם העודפים?  יהודה בן עזרא:

 נכון.  תהגירעונומורידים את  יריב פישר:

 האלה. תגלו לה את הסודותבונים את העיר. אני אמרתי לכם אל  יהודה בן עזרא:

 ואני יכולה  :מאיה כץ

 יריב לסיים. מאיה תנו ל משה פדלון:

 בדיוק. בדיוק.  יריב פישר:

 מאיה תנו ליריב לסיים. משה פדלון:

 אני מסיים אבל מאיה  זו נק' נכונה.   יריב פישר:

 סליחה. :מאיה כץ

 גם אצלי גרי זו נק' נכונה. יריב פישר:

 מתנצלת. :מאיה כץ

ספר דמוקרטי בשנתיים הקרובות כולנו  -אנחנו כולנו נבין שלא יהיה בית  ריב פישר:י

 נבין את זה. אבל בשנתיים הקרובות 

 שנה אולי.  ינאי:-דנה אורן

 שנתיים. :מאיה כץ
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בשנתיים. אני אומר אם אל מול זה, היא את ההנחה בשנה. אני אומר לך גם  יריב פישר:

בארנונה כמו  החהנלייה אל מול זה יהיה שאנחנו רוצים להיות בבני הרצ

שצריך לעסקים  יהיה את הקרן שאנחנו מדברים עליה, אני חושב שאנחנו 

 נהיה בעד.

 יהיה. דמוקרטיספר  -כל בית  -קודם  :מאיה כץ

 אני יודע. יריב פישר:

 יהיה בשנה הבאה.  :מאיה כץ

 אני אומר אנחנו כולנו יריב פישר:

 ) הפסקת הקלטה ( 

 ספר דמוקרטי אבל  -שלא יהיה בית נבין,  שר:יריב פי

 יהיה. :מאיה כץ

אז אני מבחינתי באופוזיציה אנחנו נבין שלא יהיה, אם לא תעלו את האחוז  יריב פישר:

. כי זה יותר ה. ולא יהיה אם אתם תוסיפו את ההנחות לבני הרצלייההז

 חשוב כרגע. זה הרבה יותר חשוב מבחינתנו.

 לא נכון. :מאיה כץ

 לכיס.    הידתכניסו את  ריב פישר:י

 לא נכון. :מאיה כץ

כולנו קחו הלוואה כמו שצריך. אנחנו יים תכניסו את היד לכיס.   מסאני  יריב פישר:

 נהיה אתכם. תודה.

 רונן. תודה. בבקשה.  משה פדלון:

שמה שהם כבר כסף. אבל אני טוען לבית ממוצע זה לא הרבה ש"ח  7 -נכון ש  רונן וסרמן:

תוסיף על ש"ח בחודשיים.  1900לא קל. אני אישית משלם שלמים היום, מ

 לה.ה קפהתקופה הזו היא לא תקוש"ח בחודשיים.   20עוד זה אחוז, 

 ים.רצרות של עשי יהודה בן עזרא:

 ששוכר בית גדול צריך לשלם. מי  רונן וסרמן:

 ) לא ברור, רחוק מהמיקרופון (

זו היא לא תקופה קלה, במיוחד לאנשים עצמאיים ה התקופהזה לא משנה,  רונן וסרמן:
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אחוז זה לא כסף גדול אבל כבר  1.1  -במיוחד לאנשים שנמצאים בחלת.  ה 

 עכשיו על מה שיש זה לא קל. אז בא תחשבו על זה. 

 מר פביאן. בבקשה תודה.  משה פדלון:

 זה עובד?  אייל פביאן:

 כן. משה פדלון:

אה ייפגע אחד, מעוניין ששום עובד של עיריית הרצלייה  לאראשית, אני טוב.  אייל פביאן:

יש כאן דיון בואו נתחיל בזה. דבר שני, ולא מהדיון הזה. בתקופה הזו.  ,  -

כתאגיד כלכלי צריך  איך הארגון שנקרא עיריית הרצלייה   -שמתחלק ל 

להתנהל ומצד שני איך הקהילה של תושבי הרצלייה והארגון הזה מולם 

להעלות, בשיעור שאתם מבקשים שאתה מעלה את הארנונה, . צריך להתנהל

ולקחת של תושבי הרצלייה, זה לקחת את היד שלנו, להכניס אותה לכיס, 

נכסה את זה לא מיליון ש"ח מהם. זו המשמעות הפשוטה. בואו  7 6משם 

 בכל מיני מילים. 

 ש"ח. 7 יהודה בן עזרא:

 ולא עם עובדי תך. ילא רוצה להתווכח איהודה ישבתי בשקט שדיברת, אני  אייל פביאן:

עירייה אחרים. זה עניין של מדיניות. אתה הצגת את המספרים שמעתי 

אמרתי לכם את זה גם בוועדת אותם מאוד יפה, הייתי גם בוועדת כספים. 

. זה בסדר שיש שתקשיבוציפיתי קיוויתי אתכם.  מפתיעהכספים אני לא 

מיליארד ש"ח העירייה תספוג מתוך אם אני לפחות עקבי. לכם דעה אחרת. 

 מיליון ש"ח  70נקרא לזה ירידת הכנסות כמו שאתה תיארת של תקציב, 

את זה. מיליון ש"ח, היא יכולה לספוג  7אחוז אז אם היא תספוג עוד  7שזה 

ותאמין לי אחוז  8אחוז   7אין הבדל בארגון בתאגיד כלכלי אם הוא מקצץ 

אחוז. תאמין לי שאני אמצא   20פה אם אני אשב אתכם גם אפשר לקצץ 

חברתית, מדיניות שאלה של דיון זה רק  העיר.איפה. בלי לפגוע בעובדים של 

רייה ושל ור של ראש העישיה אתה נותן ומה אתה לוקח. וזה במוכלכלית מ

מתווכחות על השאלה הזה. ות בישראל ובעולם, נבחרי הציבור. כל הממשל

לתושבים. בתקופה שאנחנו נמצאים ים נותנ כמה לוקחים מהתושבים ומה 
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ש"ח, ש"ח אחד לקחת  7ש"ח, לא  70לא לקחת מהתושבים היום, 

זה גם לא כלכלי.  זה לא חברתי, זה לא ציבורי, מהתושבים זה לא מוסרי, 

העסקים בעלי  כולל היית שואל עכשיו. את  כל תושבי הרצלייה מכיוון שאם 

אם יעבדו או שהם בחלת ודעים הקטנים והשכירים והשכירים שעכשיו לא י

או שהם כבר לא עובדים. אם הם מעדיפים שאיזה שהוא גוף שנקרא לו כרגע 

לאסוף בעצמם את מיליון ש"ח, והם יצטרכו  7 6עיריית הרצלייה, ייקח להם 

מיליון ש"ח  7 6מיליון ש"ח האלה במגבית או שהם צריכים שה 6 7  -ה 

תשאיר לנו את הכסף. עכשיו גוף  ם  הם היו אומרים לךצלאהאלה יישארו 

פיתוח, יכול מיליארד ש"ח בשנה ועוד חצי מיליארד ש"ח תקציב שמנהל 

סים ימיליון ש"ח האלה. לא מעלים ארנונה ולא מעלים מ 7  -למצוא את ה 

רגל,  בסכנה של פשיטתכזו נקודה. אם עיריית הרצלייה הייתה בתקופה 

ן. כרגע הדיון  היחיד זה כמה על זה פה דיוכינוס נכסים, היינו עושים 

לי תאמינו מיליון ש"ח.  7  -בלי ה  תסתדרשירותים לתת ובמה לקצץ ואיך 

ות ראש נצא מזה הכי מכובד, אם כל מי שיושב פה עכשיו בחדר בראש

לתושבים שלי להעלות אני לא רוצה , העירייה, יגיד אני אפנה למשרד הפנים

רד הפנים ונמשיך את הדיון הזה. את הארנונה. אחרי זה אני אתווכח עם מש

 ימתי את עיקרי הדברים.ילא יקרה לעיריית הרצלייה שום דבר. בזה ס

 אני?  :מאיה כץ

  פה.  משה פדלון:

 יש שם מיקרופון.  :דובר

 כן. לא שמתי לב. :מאיה כץ

 תראו חברים. משה פדלון:

 אני רוצה להגיד רק כמה דברים קצרים.רגע. משה  :מאיה כץ

 אה. בבקשה מאיה. :משה פדלון

אמר הרבה  דברים גם אייל אמר הרבה דברים ויהודה יריב ואז. אז ככה,  :מאיה כץ

י, אבל תקציבהתרשה לי אבל אני לא אכנס איתך כרגע לויכוח המקצועי 

ובאמת, עניין יש פה י רוצה הייתי יכולה. אני חושבת שאתה יודע אם היית
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 האני לא חושבת שזום משה ויהודה אנחנו פונים אליכם הפעם ממק

יסטי, אני חושבת משה שאם אתה תקבל את ההחלטה שבשנה הזו לא פופול

ניתן לך גיבוי נרוץ איתך גם עד בג"ץ אם מעלים את הארנונה, אנחנו כולנו 

אף אחד צריך. יש הרבה רשויות שמתארגנות, תוביל את הרשויות האלה. 

אני אגיד את זה אפילו ,  -מאיתנו פה אגב, כולל אני לא חושבת היום שב 

אחרת. אין משפחה גם מכל האנשים שנמצאים פה, שלא מכירים אדם אחד 

בסדר? אם זה בנושא של חלתים  הזו.  המבני משפחתם שלא נפגע בתקופ

שלא חזרו עוד לעבודה. אם זה בנושא של גם עובדים שעובדים בחברות 

ינו להם את שאחוז מהמשכורת הורידו להם את התנאים.   20הורידו להם 

להגיד להם מתי זה יחזור לאותה רמת שכר. יש פה  איזה מבלי החוזים 

שהוא עניין מהותי וזה לא רלוונטי כרגע אם זה כסף קטן, אדרבה תמצאו 

נעזור לכם למצוא את הפתרונות.  הרי כולנו פה אנשים, עם את הפתרונות. 

אז אם קודם  קומון סנס עם היגיון ועם באמת רצון לבוא לקראת התושבים.

אותה.  גונספמינורית ולא רלוונטית, אדרבה בואו כל העלייה היא קטנה  -

תפרסו פה בפנינו את הדברים, נבוא ונגבש חלילה בעיה יותר גדולה, אם יש 

כולנו החלטה מאוחדת כחזית אחת של כל נבחרי העיר. אבל זה באמת 

דל שאת רוצה מכביד. עכשיו דנה אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אותו מו

, אז יבואו יגידו שזה לא עומד בקריטריון כזה ולא 2021  -ב לדבר עליו 

בקריטריון כזה. עכשיו אנשים נושכים את השפתיים עכשיו לא מחליק להם 

וצריכים להחליט כמה חטיפים הם בסופר עומדים עכשיו אנשים בגרון, 

 .וזה ימשיך וזה יתעצםזה קורה עכשיו. קונים לילדים שלהם. 

 ש"ח לחודש יפתור להם את הבעיה.  7  -ו  יהודה בן עזרא:

לועג על אתה יודע מה יהודה? אתה יודע מה? אם אתה אתה יודע מה יהודה?  :מאיה כץ

 אם אתה לועג עלש"ח בחודש  7אותם 

 זה גם וגם. יריב פישר:

ן אני לכ אני לא חושבת שאתה לועג וגם וגם. אם אתה זה גם וגם  -בדיוק. א  :מאיה כץ

ש"ח  7בערכם של אותם אם אתה ממעיט מש בזה, חוזרת בי ולא אשת



 ב.ש.ג  06337
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

21 

 

תמצאו את כך פר מטר פר חודשים פר שנה,  -בחודש, שמצטברים אחר 

עכשיו, להשתמש במושג של אגרת שמירה לתת את זה. מהעירייה הפתרון 

כדי להגיד יכולנו לחסוך. התקבלה פה החלטה. ההחלטה הזו מיושמת כבר 

זה מעולם לא היה איזה שהוא שיקול של עליית אני כן או לא. יש כמה שנים. 

עליו. איך הוא משפיע כרגע שיקול שהוא גדול מכולנו ואנחנו לא יודעים  פה

עליהם. בין אם זה על  השפיעבית אב מכל הנוכחים פה שזה לא אבל אין פה 

הילדים בין אם זה על בני המשפחה או בין אם זה על החברים. מה אנחנו 

יחד את המלחמה מול משרד הפנים? אתה יודע מה? מבקשים? בואו נלחם 

כי קיי?  -מה שאני סבורה שלא, או יכול להיות שבסוף יבוא משרד הפנים 

וביל את זה ולא רק עם רשויות י 15  -חבר בפורום ה אם ראש העיר בתור 

ייס נעמוד מאחוריו ונגמכל הארץ וכולנו גם עם עוד רשויות  15  -מפורום ה 

יצליח. המאבק הזה  רשויות  ראשיעוד חברי מועצה ועוד נבחרי ציבור ועוד 

להיכנס אתכם כי הוא נכון כי הוא עקרוני. לכן אמרתי לך אני לא רוצה כרגע 

לנושאים התקציבים. אם זה היה הדיון גם כזה, היינו יודעים למצוא את 

 תודה. לי חשוב להגיד. מה שהיה הפתרונות. אבל זה רק 

 אני גם רוצה להתייחס בבקשה. ה ועקנין:מש

 מר ) לא ברור ( בבקשה.  משה פדלון:

יציה. לגבי עליה לשמענו פה את חברי המועצה חברי האופוזיציה, וקוא משה ועקנין:

בארנונה. כל נבחר ציבור מגיע לצומת דרכים שהוא צריך להחליט איפה הוא 

מאוד  -טנו מאוד הולך ומה הוא מחליט מה הוא חושב. גם אנחנו התלב

האם זה מוסרי האם זה הזמן הנכון אחוז עליה בארנונה.  1.1בנושא הזה, של 

 צריך לזכור אם זה מתאים עכשיו לא מתאים עכשיו. 

 תעמוד. משה פדלון:

קיי. צריך לזכור שעברנו תקופה מאוד קשה של הקורונה, גם  -נעצר או  משה ועקנין:

 בהרצלייה.

 עדיין עוברים.  :מאיה כץ

עדיין עוברים תקופה קצרה, אבל מי שראה מה שהעירייה עשתה לטובת  משה ועקנין:
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העירייה פה קדה. לא תפהתושבים בתקופת הקורונה, זה לא עירייה שהיא 

למען כלל תושביה. הוציאה מיליונים רבים פתחה את שעריה למען 

בדגמחים, ראש העירייה תרופות, בהתושבים. אם זה באספקה של מזון, 

למען התושבים בתקופת הקורונה. אין פה אחד בעובדי  24/7תפקד צמו בע

הזו בתקופת של הקורונה. אני עצמי שאני מיצג  למשימההעירייה שלא נרתם 

) בכמה אחוז פרוטות בכמה מדובר בבואו נראה אוכלוסייה שהיא די קשה. 

 לא ברור ( שמדובר 

 אני מבקש שיחליף לך מיקרופון. בבקשה. :דובר

 רגנים () מתא

יצג את האוכלוסייה גם כן החלשה. שהסברנו להם את שאני מישומעים?  משה ועקנין:

לכל משפחה ומשפחה. הסברנו עבור מה  בודדיםאחוז העלייה  שזה שקלים 

מורה לזה, אין אחד שלא הסכים ם. איזה שירותים הם יקבלו תזה נותן לה

ההתקדמות מען ה לא משמעותית. כל אחד מוכן לתרום את חלקו לישהעלי

של העיר הרצלייה למען השקעה בפרט ובכלל בעיר הרצלייה. אז לבוא עכשיו 

 ש"ח. יותר ש"ח.  5ש"ח  4ש"ח  7להתווכח על 

 ) לא ברור, רחוק מהמיקרופון (  רונן וסרמן:

רונן.  עשינו בדיקה. תאמין לי הכי קל לבוא בתור התנועה שלי להגיד שנייה.  משה ועקנין:

עשינו בדיקה. אני חוזר עוד פעם העירייה פה פתחה את הלב  אני נגד. אבל

הרצלייה בתקופת הקורונה. הייתה פה עבודה ן תושבי עהכיס למואת 

כביכול לקבל עכשיו למען התושבים. כל  ש"ח שהעירייה יכולה ימה המד

לתושב. בחזרה. הכסף הזה  לא בא לשום  4בתוספת, זה חוזר בחזרה פי 

הטייס  1.1העלייה של לכן וזר לתושב בחזרה. מטרות  אחרות. הוא ח

האוטומטי שהוא גם מובנה מעלית שכר של עובדי העירייה, מעליות יוקר 

לכן אני בעד ומצפה שגם פה חברי הקואליציה יהיו המחייה זה דבר נדרש. 

 בעד.

 ש"ח בשנה.  100זה  יריב פישר:

חות זה אומר בה משפכך הר -ה לכל על אחת כמה וכמה אם העירייה סייע :מאיה כץ
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 דרשני על ההחלטה הזו.

 ש"ח בשנה.  100זה  :דובר

 בלא הרבה  עליה לא משמעותית. מאיה מדובר  משה ועקנין:

 ש"ח לא משמעותי? 100 יריב פישר:

לבוא עכשיו להיות רובין הוד כביכול של הציבור, זה לא הזמן הנכון. זה לא  משה ועקנין:

 הזמן הנכון.

 דנה.בבקשה  משה פדלון:

יורד אני מבינה שנושא הארנונה הוא קצת יותר מורכב וגם זה תראה,  ינאי:-דנה אורן

שהמאבק כן יצליח או לא יצליח. אבל ל של משרד הפנים ויכול להיות למשק

אני כן הייתי רוצה להצטרף למה שיריב הציג בנושא של בני הרצלייה. זה 

יב אמר זה נוגע כמעט נושא של בני הרצלייה  אני חושבת  שכמו שירנושא 

בכל בית כאן.  בטח ובטח המשפחות הצעירות. אני חושבת שהרי דיברנו 

ילדים ודדים גם חינוך זה גם ערכים. ואנחנו מעשהתפקיד של העירייה זה 

מוציא אותם להשתתף בבני הרצלייה כי זה מוציא אותם מהגנים שלהם זה 

הזה שנקרא בני מהמסכים. זה אין ערך שלא נמצא בספורט הזה ובדבר 

הרצלייה. כן אני חושבת שזה גוף שהוא מקבל במשך העשור האחרון ביקורת 

הארנונה שאנחנו מדברים על לא פשוטה. אני חושבת שלצד זה, שנכון אנחנו 

נאלצים להעלות כן זו ההזדמנות שלנו לבוא לצאת עם אמירה בנוגע לבני 

ב, וכן להוריד את הרצלייה. כן לקרוא לאנשים לחזור לחוגים למרות המצ

באופן מידי לקבל הבעיה היא עכשיו, כמו שאמרנו, העלויות באופן מידי. 

יעודד עוד גם אוויר וגם  אחוזים להפחית זה גם ייתן לנו  Xהחלטה של  

 אנשים להשתתף בפעילויות.

 בני הרצלייה? דנה אולי את צריכה להיות יושבת ראש   :מאיה כץ

 כן.  ינאי:-דנה אורן

 ם ( ) צוחקי

 אל תיפלי בפח שהיא טמנה לך. יהודה בן עזרא:

 ) צוחקים (
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 לא, זה היה  :מאיה כץ

 זמנית, לא ברור ( -) מדברים בו 

שהעיר היא כזו, שמדיניות  משרדי הממשלה שתדעו,  טוב. חברים אני רוצה  משה פדלון:

רשות שמתנהלת כמו שצריך. ולכן גם צריך הרצלייה היא רשות איתנה, 

היטלי הטמנה. עיריית הרצלייה התקבלו שתי החלטות לאחרונה.  . לפגוע בה

 8  -כל חודש מעבירה קנס שנקרא היטלי הטמנה. צברנו שם למעלה מ  

 העבירו חוק מיליון ש"ח. במהלך החודשים האחרונים 

 דיברו על זה כבר.  :מאיה כץ

 -שויות סוציו לרהעבירו חוק שהכספים האלה כולל של העיר הרצלייה עברו  משה פדלון:

 . חברים כמה אפשר לספוג? בואו נמשיך הלאה.5 - 1אקונומי 

 כמו שבעלי עסקים  יריב פישר:

לפצות את רשויות החוק על משבר הקורונה. בכל זאת אני הובלתי מהלך  משה פדלון:

נתניה קיבלה קרה? עיריית מה   עוד ועוד יםאתה צריך עוד מנקים עוד פקח

אשקלון אותו דבר. כולם קיבלו. מי לא קיבל? ש"ח. מיליון  3  -למעלה מ  

עיריית הרצלייה. חברים, כמה אפשר לספוג? בואו נמשיך הלאה. אין לנו 

 משרד החינוךמיליון ש"ח.  2.7ילדים. אני משקיע בגן ילדים גני להרשאות 

מיליונים  מאותםמיליון ש"ח  2  -את ה אלף ש"ח. אני שם  700לתת לי אמור 

משרד החינוך ספר הירוק?  -בית גם את זה, לא קיים.  וטף. שיש לנו מהש

חברים הממשלה לא  ח.פהרשאה נקרעה נזרקה ל, הרצלייה  -משרד האוצר  

מתכוונת לסייע לנו. אנחנו רשות איתנה היינו לקחנו את העבודה ברצינות 

אלו הקנסות ניהלנו ספרים כמו שצריך לכן קונסים אותנו במירכאות. ו

אני רוצה כן לתת לציבור, . יםמחשב שולרכני הולך מחר בבוקר הראשונים. א

פעמיים בשבוע, את אותה מנת שירות. הכי קל לי להגיד למנכ"ל, לתושבים 

. תסכימו עם לפעמייםפעמים? כל הרשויות עוברות  3פינוי אשפה ביתי. למה 

בואו נתחיל לפנות גזם פעם בשבועיים. נקצץ את זה? עם הריחות? לא. 

בשכר מינימום, עובדים שהם  50אחוז זה הכי קל לי לקחת  50  -ם ב הפועלי

לתת שירות להמשיך רוצים אנחנו ולהגיד להם לכו הביתה. אבל חברים, 
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ש"ח שנכנס יוצא לטובת החינוך. חברים דיברתם על המצוקות, מיטבי. כל 

והפיתוח ומרכז העיר. במשבר הקורונה לא עשיתי הפרדה בין יד התשעה 

ספר גם  -לבתי תלמידים גם בפיתוח התקשרו  372בלו את המנה, כולם קי

התקשרו למנהלות,  למורים, אין לנו אוכל בבית.  גם הם קיבלו את המנה 

מאוד בעיניי כולם שווים. לכן ישנם מסלולים שלהם. דאגנו לכולם. 

רבות של תלושים. של הנחות.  ורווחה. שמחלקת כל חודש מאות . מסודרים

ש"ח. וזה  נכון למזון, זה נכון סבסוד של בני הרצלייה.  600"ח עד ש 200  -מ  

אלף ש"ח הנחות.  300אלף ש"ח  400אני התחלתי את התפקיד שלי פה עם 

הקהילתיים. נותנים כן במרכזים ,  -אלף. אותו דבר ב  800  -הנחיתי ל 

קחו יש"ח ת 5מרכזי למידה שביט, הנחות איפה שרק אפשר. הנחיתי את 

צוקה.  אני אומר שוב אני מקבל את אז אנחנו באים לקראת. מי שבמלד. מי

מה שדנה  אומרת,  נפתח מסלול שלא צריך לעבור דרך הרווחה. בצורה 

דיסקרטית לאותן משפחות שנקלעו לקשיים. אין בעיה עם זה. אנחנו לא 

אטומים עד כדי כך.  זה נכון גם לגבי הרצלייה. אנחנו פה נציג עוד חודש 

מסודרת על בני מאוד תכנית מאוד מובנת, נחנו הולכים להציג שאימים 

יחד עם המנכ"ל וכן יחד עם סגן ראש העירייה אנחנו נעשה את זה הרצלייה. 

נבוא עם הצעה להנחות לבני הרצלייה. כן נבוא. התקופה היא תקופה קצרה. 

מתחיל להסיר את השירותים האם אני מוותר על ר  אני מחהשאלה היא אם 

האם אני מוותר ? ןעל הניקיו רתמוום היפים שיש לנו בעיר. האם אני הפרחי

יש בחינוך המיוחד? ? האם אני מוותר  על אותן השקעות הסייעת השלישית

 מטפלות. אני מממן. את הרוב.  6ילדים עם  4לנו פה חינוך מיוחד מעולה. 

 ) לא ברור, רחוק מהמיקרופון ( למה  יריב פישר:

 לזה נגיע.אין בעיה יריב גם   בבקשה?  משה פדלון:

 אז עכשיו יריב פישר:

 כדי  משה פדלון:

 עזוב נעשה הצבעה. יהודה בן עזרא:

 מה?  משה פדלון:
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  נעלה להצבעה.  יהודה בן עזרא:

שקל כל צריכים להיות שותפים שלנו. , אני חושב שהתושבים אני בא ואומר משה פדלון:

אפסיק את מחר, ר לכם שאם אני וברובחזרה לתושבים. יוצא שנכנס הוא גם 

איזה קה איזה ריחות יש פה כמו שהיום זה קורה. תקום קול זע הפינוי אשפה

 מה מה קרה פה בעיר הזו. 

 אני חושבת :מאיה כץ

הגענו לרמת שירות מאוד גבוהה בכל תחומי העשייה. להוריד את זה? אנחנו  משה פדלון:

. זה לא בא 23  -ב ם. תיכון ראשונילשפץ את וכן רוצים כן ממשיכים 

 מהמדינה זה בא מהקופה הציבורית.

  משה  :מאיה כץ

כן רוצים ספר וגני ילדים.  -בבתי אנחנו כן רוצים לבוא לצבוע גני משחקים  משה פדלון:

לשפץ לשדרג. אני לא רוצה פגוע בזה. כל שקל חשוב. אני אבוא.  פנו אליי 

יך נמשיך חברים? אם נוותר עם מה אבבין תחומי, כולם פונים אליי לוותר. 

 לכולם איך אנחנו נמשיך? 

משה אני רק רוצה להגיד על זה. יש תאוריית הצרכים של מסלאו. שהוא  :מאיה כץ

ממשיכים הלאה עד למעלה. אם באמת היה ן אאומר מתחילים בחמצן ומכ

 10 8 7איזה שהוא רצון לבוא לפתור את העניין הזה, למצוא את אותם 

אנשי מקצוע במה מקצצים, אני חושבת שיושבים פה באמת  מיליון ולהחליט

 וגלים לעשות את זה.מצוינים שמס

 תעזוב. יהודה בן עזרא:

 מיליון ש"ח.  10אבל שנייה מאיה  זה לא  יריב פישר:

 אני רוצה רק מילה. משה ועקנין:

 מיליון ש"ח פחות. 70מיליון ש"ח גרעון.  70אמרו לך שיש  יריב פישר:

 יריב בסוף.הלוואה אנחנו בגרעון אנחנו כן ניקח  משה פדלון:

 הוא הכין אותה? יהודה? למה אבל הוא הרגע מצגת,  יריב פישר:

 מיליון ש"ח גרעון.  70אין  :מאיה כץ

 ראש העיר משה ועקנין:
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 מיליון ש"ח שהשגנו.  70לא גרעון. הכוונה  שפחות  יריב פישר:

 זמנית, לא ברור ( -) מדברים בו 

 לא נו. :משה פדלון

 ,  -זה לא ב  יריב פישר:

 בסדר.  יונתן מדבר. יהודה בן עזרא:

   -ה . יונתן אני רוצה לחדד  את הנק' שיהודה הזכיר אבל כנראה לא חלחלה  יהונתן יסעור:

  השומה של העירייה.  זה בבסיס  1.1מיליון ש"ח כזה או אחר הויתור על  7

 22. זה for ever, זה 2021  -ב אלה מיליון ש"ח ה  -נפסיד את ה ברגע שאנחנו 

. צריך להשקיע בארנונההעלייה . אני חושב שלא צריך לוותר על 29 28 23

לילדים בשביל תאגידים עירוניים שנותנים שירותים בסבסוד או של יותר 

 להוריד את מחירי החוגים.

 נכון. ינאי:-דנה אורן

 עושים את זה. בו תראו איך אתם שחעל זה אני אומר ת יהונתן יסעור:

 עלה להצבעה. נטוב. אנחנו  יהודה בן עזרא:

 ירון בבקשה.  משה פדלון: 

 מה שאמרתי לפני רגע.  לא ממשיכים מה שאמרתי,  ירון עולמי:

 רגע. יהודה בן עזרא:

 בגרעון של שוויון.  ירון עולמי:

 ענפים. אפשר.אולי נשים את יונתן מנהל אחד ה יריב פישר:

יג יהודה בתחילת המצגת שנגרע מהכנסות העירייה בתקופה צהמה ש אמרתי ירון עולמי:

 70מיליון ש"ח שרוצים לגרוע מארנונה אלא גם  70של הקורונה.  זה לא רק 

כל כדי לכסות את  -לכן אם ניקח הלוואות זה קודם  שכבר נגרע.מיליון ש"ח 

 מיליון ש"ח לא גבינו.   70  -הגרעון הזה של ה 

 מילה אחת לפני הסוף.ה אחת. רק מיל אייל פביאן:

 חברים אנחנו עוברים להצבעה יש לנו יום ארוך. משה פדלון:

 מילה אחת. בסדר.  אני אני חייב לומר לך. אייל פביאן: 

 כן. משה פדלון:
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אולי אני חוזר על מה שיריב אמר אבל אני אגיד את זה במילה כי חייבים  אייל פביאן:

ושא של ההנחות ומבקשי ההנחות את הנלהגיד את זה כאן. אני מכיר 

מוועדי הורים כפי שאתה יודע. וממרכזים קהילתיים ומהשכונה השונות, 

 באים שלא ת בעיר. יש פלח מאוד גבוה בקרב תושבי הרצלייה ושלי. ומשכונו

הנחות אני אומר לך הם גם לא יבואו לבקש הנחות. זה לא משנה איזה לבקש 

עה או מישהו אחר יציע. הם לא יבואו תפתח להם. כי דנה הצימסלול,  אתה 

הם קמים בבוקר הם הם רגילים לעבוד לבקש. הם לא רגילים לבקש. 

להם כסף הם חושבים שהם צריכים ושלוקחים חושבים איך הם יעבדו. 

אוכלוסיית אחוז. זה לא  5שני אחוז ולא לשלם. הם לא פונים. וזה לא 

חברתיות. זו תנועות אני לא רוצה להתייחס פה למפלגות או  . רווחה

וסוחבת ובסוף כמו הגמל יישבר  שסוחבת וסוחבתאוכלוסייה מאוד גדולה 

 לה הגב.

 אנחנו קרובים לזה כבר.  יריב פישר:

 ש"ח ישבור. 7 יהודה בן עזרא:

אישור צו מי בעד?  אנחנו עוברים להצבעה. תודה רבה. קיי. טוב.  -או  משה פדלון:

מנעים? אין. חברים. נ 7מי נגד?  הכספים.  מי שבועדת ? 2021  -ל הארנונה 

 טוב. 

 רק המצגת וזה שאני הכנתי?  יהודה בן עזרא:

 תודה רבה למנכ"ל העירייה.  משה פדלון:

 אתם מעליבים אותי.  יהודה בן עזרא:

מכאן שים במלאכה. ועוות שלו. תודה לכל התודה רבה לגזבר העירייה והצ  משה פדלון:

 בבקשה. שיבת המועצה. אנחנו עוברים ישירות לי

 

 סיום דיון


