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ר חברי המועצה, ערב טוב המנהלים ועובדי העירייה, אקצר ואומ ערב טוב  : משה פדלון

מכובדיי כולם אנחנו נתחיל ברשותכם בנושא החברה לפיתוח הרצליה מה 

שנקרא אנחנו גם משמשים חברי האסיפה הכללית של בעלי המניות החברה 

 אז בבקשה רו"ח פה? מי רו"ח נמצא כאן.

כן רו"ח פה אנחנו מתחילים מהחברה העירונית לפיתוח תיירות או החברה  ארז שפלר:
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 לפיתוח הרצליה?

 פיתוח תיירות בבקשה. דלון:משה פ

 אתם תרצו שאני אשתף את הדו"ח על המסך?  ארז שפלר:

 בהחלט כן. פדלון: משה

ערב טוב לכולם מי שלא זוכר קוראים לי ארז שפלר אני רו"ח המבקר  ארז שפלר:

החיצוני של החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה, אנחנו נעבור על 

. 2018הדו"חות כוללים גם מספרי  ... לשנת , 2019הדו"חות הכספיים לשנת 

הדו"חות מוצגים לפי כללי חשבונאות מקובלים, לדו"חות מצורפת חוות דעת 

של רו"ח שהיא בנויה ככה אחיד וזה רק מראה שהדו"חות ערוכים כמו 

שצריך ואין לי משהו מיוחד לדווח בנקודה הזאת. מאזן החברה אפשר 

לחברה יש מעט יתרות של ₪, מיליון  2.3 –לראות שיש יתרת מזומנים כ 

לקוחות שחייבים לה כסף, רוב הכספים מתקבלים מראש. החברה מפעילה 

רושמת גם את הרכוש הקבוע שזה עלויות של מעגינה וגם עלויות של הטיילת 

שמופיעים במאזן של החברה, בעבר היו לחברה ₪ מיליון  50סדר גודל של 

דמי חכירה נושא סבוך שהיה במחלוקת  התחייבויות גבוהות כלפי רמ"י בגין

למעלה מעשר שנים , הנושא הזה נפתר לאחרונה הסעיף הזה של זכאים 

ביתרות חוץ עיקר הירידה בו ומי שזוכר בשנים קודמות גם היה פה סדר גודל 

בעבר אז הירידה הזאת מוסדרת בזה שדמי החכירה האלה ₪ מיליון  14של 

ובות העבר לרמ"י. במאזן החברה ושולמו ח 2019, 2018שולמו בשנים 

מופיעה הלוואה שנלקחה בעבר למימון הקמה של האספנה היבשה, ההון של 

 19 –ו  18אין כמעט שינוי בין השנים ₪ מיליון  50החברה הוא סדר גודל של 

מאחר והרווח החברה היה יחסית נמוך. מחזור ההכנסות של החברה שימו 

הגידול הזה הוסבר גם ₪, מיליון  35 –למעלה מ ₪ מיליון  27 –לב שגדל מכ 

בעליה ביכולת לגבות דמי עגינה מהעוגנים, וגם בפרויקטים נוספים שהחברה 

שזה אפולוניה ומבואות השרון,  2019מבצעת, היו פרויקטים בולטים בשנת 

זה פרויקטים גדולים שהביאו לזה שמחזור הכנסות של החברה גדל. שימו לב 

 –הרווח התפעולי היה כ  2018של החברה, בשנת  שיש שיפור ברווח התפעולי

הוצאות ₪. מיליון  5.6 –הרווח התפעולי הוא כ  2019ובשנת ₪ מיליון  1.8

הנהלה וכלליות כמעט ללא שינוי אפילו אפשר להגיד שהם ירדו רק בשנת 

שיצר את הגידול ₪ אלף  400נרשמה הפרשה לחוק מסופק בסכום של  2019

ישומית זה לא ממש ההוצאות של החברה. לפחות הזה אבל זה רק פעולה ר

לא על בסיס מזומן. הוצאות השיווק, המשקים והאירועים שהחברה עושה 

ובשנת ₪ מיליון  2היה סביב  2018לציבור הרווח שימו לב שהיה גידול בשנת 

ברשותכם נעבור על הפירוטים של ₪. מיליון  2.5 –זה כמעט הגיע ל  19

רשם מה עושים בחברה. יש פירוט יה שתוכלו לההכנסות והוצאות של החבר
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של המחזור אפשר לראות כל מה שקשור לעולם העגינה, יש כאן גידול 

, אפשר 19בשנת ₪ מיליון  22 –למעלה מ  18בשנת ₪ מיליון  19 –בהכנסות כ 

לראות שדמי עגינה גדלו גם ההכנסות ממכירת דלק גדלו והכנסות מאספנה, 

הציגה גידול. בתחום השכרת הנכסים אנחנו  כמעט בכל האפיקים החברה

מיליון ש"חב כל שנה, דמי ניהול שגובים  3.2 –סביב אותו נתון של כ 

מהשוכרים גם בבניין המנהלה וגם במבנה המספנה גם כן סביב אותו נתון, 

רייה בפרויקטים יש גידול משמעותי אמרתי קודם שני יהשתתפות הע

זה הקמה של גן השיפוץ  18היו בשנת  היו שלא 19פרויקטים בולטים בשנת 

ופרויקט מבואות ₪ מיליון  4או השיפורים שנעשו בגן אפולוניה בסביבות 

ששני הפרויקטים האלה בעצם הביאו לגידול ₪ מיליון  1.8 –השרון שהיה כ 

במחזור הכנסות של החברה. הפעילות של השכרת הנכסים בטיילת היא 

כה הגענו לגידול הזה במחזור. ההוצאות בכל שנה וכ₪ מיליון  3מניבה כמעט 

של החברה, אפשר לראות כאן כל עולם העגינה מפורט כאן אפשר לראות 

שאנחנו סביב אותו סדר גודל, הצליחו השנה לחסוך בכל מה שקשור לחפירה 

 19הצליחו בשנת ₪ מיליון  1.5ימית, התשלום למחפר בעבר זה היה כמעט 

ראות שיש שקיפות וגילוי מלא של יתר בשנה אפשר ל₪ להוציא רק מיליון 

הפריטים שהחברה מציגה כאן. הפרשה לדמי חכירה אמנם הוצג כאן גידול 

אבל אני רק מזכיר שנתוני החכירה הם פונקציה של ההכנסות מהעגינה 

ומכיוון שההכנסות מהעגינה עלו אז גם דמי החכירה לרמ"י עלו. כל מה 

לעומת  19בשנת ₪ מיליון  5 –כ  שקשור לאחזקה של חוף הים והטיילת עלה

שזה גם כן מגמת שיפור שנקווה שתימשך. פרויקטים  18בשנת ₪  6.5

כבר הזכרתי שני בפרויקטים שהופיעו ₪ מיליון  8שהחברה ביצעה בעלות של 

. הוצאות הנהלה וכלליות, של החברה מפורטות 18ולא היו בשנת  19בשנת 

הפריט של הפרשה לחוב הוציא כאן אפשר לראות שאין שינויים מיוחדים ל

. אני רוצה להזכיר שבחרה הזו היה בעבר צבירה 19מסופק שנרשמה בשנת 

מאוד גבוהה של מזומנים מאחר והחברה לא שילמה דמי חכירה לרמ"י 

במשך למעלה מעשר שנים והכסף הזה גם אפשר לחברה לממן חלק מהקמה 

החברה שילמה  19 –ו  18של הטיילת בשעתו, אני מזכיר שבמהלך השנים 

לפי הסדר שנקבע במטרה לסיים את הנושא ₪ מיליון  10 –לרמ"י למעלה מ 

הזה ולשלם להשלים ולשלם את כל חובות העבר. אם אין שאלות אז אלה 

 עיקרי הדברים בדו"ח הכספי.

חברים יש שאלות לרו"ח שפלר? תודה רבה אנחנו מכאן אני רוצה להודות לך  משה פדלון:

נו נעבור להצבעה למינוי רו"ח ומבקר מי בעד מינוי רו"ח רו"ח שפלר, אנח

ומבקר? פה אחד. חברים למען הסדר הטוב מי שמתנגד שיגיד שהוא מתנגד 

כיוון שיש פרוטוקול בזום זה מקשה עליו. ג'ו רינה פה אחד. תודה לרו"ח 
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שפלר מכאן אנחנו עוברים לחברה לפיתוח הרצליה בקשה בואו תציגו את 

 וב רו"ח ארז שפלר.הדו"ח הכספי ש

 אני כבר משתף את המסך. שניה אחת.  ארז שפלר:

 אתה יכול להקריא הדו"ח מונח לפנינו. משה פדלון

מוצגים מספרי השוואה לשנת  2019גם הדו"ח הכספי של החברה הוא לשנת  ארז שפלר:

, לדו"חות הכספיים נלוות חוות דעת של רו"ח בנוסח האחיד אין פה 2018

מר. מאזן החברה, אפשר לראות כאן דברים בולטים בסוף משהו מיוחד לו

₪ אלף  630, 19בסוף שנת ₪ מיליון  6.2 –היה בחברה מזומנים של כ  18שנת 

בלבד, אני חייב לומר שמדובר בנתון נקודתי שהוא לא בהכרח משקף איזה 

עיריית הרצליה היתה  18שהיא הרעה במצב, שימו לב שמנגד בסוף שנת 

וזה חלק ממה  19בה פחות כסף מאשר היא חייבת בסוף חייבת לחברה הר

שמסביר את השינוי בהיקף המזומנים. בפריטים אחרים במאזן כאן אין 

היו  2019איזה דבר מיוחד לומר. גם החובות של החברה לספקים בסוף שנת 

מיליון "ח וזה רק עניין של גם  41 -מת  כולע₪ מיליון  36בסכום נמוך יותר 

י שילמו יותר כסף לספקים בנקודת זמן מסוימת, גבו טיפה כן נתון נקודת

פחות כסף מעיריית הרצליה בנקודת זמן מסוימת, וזה מה שיצר את הפערים 

האלה. לחברה יש הלוואות שנלקחו למימון רכישה של חניון לב העיר, 

והקמה של חניון המשאיות ההלוואות האלה הולכות ונפרעות יכול להיות 

לא נראה הלוואות כאלה. הון המניות של החברה, ההון שבשנה הבאה כבר 

, על 2019העצמי של החברה גדל בעקבות הרווח שהחברה רשמה בשנת 

פעילות של החברה, אמנם אפשר לראות כאן ירידה בהיקפי הפעילות גם 

הישירות, אבל צריך לזכור שבחרה  זאת חלק מהותי  במחזור וגם בהוצאות

ריית הרצליה, מה שיצר את הירידה הזאת זה מהפעילות זה עבודה עבור עי

היה היקף חריג של פעילות גם בנושא של הקמת גני ילדים  2018בעיקר בשנת 

בגליל ים וגם עבודות משמעותיות באתר במערב העיר שקשור, זה לא 

זה איזה שהוא מבנה תרבות אבל שני הדברים האלה הם  ןקונסרבטוריו

סדות שהחברה ווזה פרויקטים במבעיקר מה שיצר את הירידה במחזור 

עוסקת בהם, בתחום הפרויקטים התשתיתיים כמעט שלא היה הבדל 

בהיקפי הפעילות. אפשר לראות שהוצאות הנהלה וכלליות של החברה הם 

סביב אותו סדר גודל, וכאן אפשר לראות את ההשפעה על השורה התחתונה. 

זה יתן  19ה בשנת אני אציג את הפירוטים של ההכנסות וההוצאות של החבר

תמונה נוחה להבין מה קרה כאן. אוקיי אז כאן אפשר לראות את מחזור 

הפעילות של החברה, אז כמו שאמרתי עבודות תשתית ופיתוח כמעט ללא 

סדות ובפרויקטים במ 18בשנת ₪ מיליון  108 –לעומת כ ₪ מיליון  104שינוי, 

ים שהזכרתי קודם עיקר השינוי אפשר לראות כאן את הירידה שני פרויקט
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מתחם התרבות ושני גני ילדים בגילי ים ונדמה לי שהיה עוד בית ספר שקשור 

₪ מיליון  2לזה. בתחום של הפעלת חניונים אפשר לראות שיש גידול של 

בהיקפי הפעילות, פרסום חוצות זה פעילות שהחברה הפסיקה לפעול בה 

אין משהו מיוחד  והחזירו את הזיכיון לעיריית הרצליה. בתחומים אחרים

להגיד, אני מזכיר שדמי הניהול הם פונקציה של היקפי הפעילות, ככל 

ל יורדים. בתחום של ההוצאות זה פחות והישהיקף הפעילות יורד גם דמי הנ

או יותר תמונת ראי של מה שראיתם קודם עבודות תשתית אותם סדרי גודל, 

עלת החניונים פרויקטים במוסדות ירדו כפי שהסברתי, הוצאות של הפ

ושירותים אחרים שהחברה נותנת לעירייה אפשר לראות כאן את הפרטים. 

הוצאות הנהלה וכלליות גם כן יש פירוט אפשר לראות שאין דבר מהותי 

 יש שקיפות ופירוט שניתן. גם כאן אלה עיקרי הדברים.שאפשר לציין כאן. 

ימים בעיני שמתנהלים בעיר ינאי: יש לי שאלה אנחנו עדים לאחד הדברים המדה-דנה אורן

שזה החברה לפיתוח הרצליה, השאלה שלי אני נתקלתי במהלך השנתיים 

האחרונות בפרויקטים שלא מנוהלים על ידי החברה, פרויקטים שלא לא 

משנה אני לא רוצה להיכנס לזה בכוונה, השאלה שלי אם לא כדאי לקבל 

אנחנו רואים את  איזה החלטה על מדיניות שכל הפרויקטים העירוניים כי

היכולת ביצוע, את היכולת ניהול ופשוט להעביר להם את המושכות כי זה 

 פשוט מדהים זה ליגה אחרת לגמרי.

אני אסביר לכם ברשותך דנה קודם כל בוא נתחיל בזה שהיקף הפעילות של  משה פדלון:

 36, 38, היקף החברה דאז 8, פי 7החברה כיום מרגע שנכנסנו היא גדלה פי

ון ואת רואה פה, מעבר לזה יש תכנונים לבנות מה שקורה מבחינת מילי

חלוקת העבודה החברה לפיתוח הרצליה עוסקת בבניה חדשה, אגף תב"ל 

עוסק בשיפוצים ותוספות זה החלוקה, שצריכים לשפץ גן אגף תב"ל, שצריך 

 לעשות מבנה חדש זה החברה לפיתוח הרצליה.

 הלא מעבירים לשם גם את נושא השיפוצים? למ ינאי: מדוע אסטרטגית אנחנו-דנה אורן

אנחנו אסטרטגית נושא השיפוצים לא עוברת אליהם? אנחנו רואים יכולת 

 ביצוע מרשימה מאוד.

יש מערך שעובד יפה מאוד עם קבלני משנה, יש פה התמקצעות של  משה פדלון:

 אינסטלציה תיקון של ברזים.

 י מדברת על דברים יותר גדולים.ינאי: אני לא מדברת על זה משה אנ-דנה אורן

 החברה עוסקת במקרו. משה דפלון:

ינאי: אם היום צריך לשפץ יסודית את בית ספר הנדיב אני סבורה שהחברה -דנה אורן

 הכלכלית תעשה את זה בצורה מרשימה.

 צים בסל אחד?ילמה לא לשים את כל הב יהונתן יסעור:

נחנו גם הולכים לעשות רה ארגון בבתי ברשותך דנה החלוקה היא ברורה, א משה פדלון:
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הספר, אנחנו רוצים להעביר את זה לחברה למיקור חוץ שהיא תעשה את כל 

התחזוקה של בתי הספר, עובדים על זה אבל יש הפרדה מה עושה החברה 

הכלכלית, מה עושה אגף שאיפ"ה וגם מה עושה אגף תב"ל. כל אחד יודע 

דה בהצלחה. עושים את זה ועושים את זה בהצלחה, עושים את העבו

 בהצלחה יש תמיד מה לשפר.

אם אני יכול רק להתערב אני אשמח לדבר על זה איתך בנפרד אני חושב שזה  ארז שפלר:

די אן אי אחר, של פעילות, החל מסוגי קבלנים בין קבלני מדף, להד הוק של 

 פרויקט והתחזוקה של התשתית אבל אני אשמח להיפגש ולהסביר את זה.

 ינאי: תודה ארז.-אורןדנה 

תודה לרו"ח שפלר, אנחנו מכאן נעבור להצבעה המשך מינוי רו"ח ומבקר מי  משה פדלון:

 בעד חברים? פה אחד. תודה רבה לרו"ח המלומד.

רק להגיד מילת תודה לליאת גמליאל מנהלת מחלקת בקרת תאגידים  ארז שפלר:

 על כל העבודה.שמלווה את התאגידים את כל התאגידים ובאמת תודה רבה 

טוב חברים אנחנו רואים את התוצאות גם של החברה לתיירות וגם של  פדלון: המש

החברה הכלכלית נראה שזה מנוהל כמו שצריך, על פי דין, על פי החוק, וזה 

 המקום להודות ליו"ר, למנכ"לים לכל המנהלים והעובדים שאו ברכה.

 קר הפנים.בחברה לפיתוח יש צורך לאשר גם את מב ארז שפלר:

עשינו זאת אמרנו זאת, מי בעד אישור, וכמובן להודות לבועז שניהל את  משה פדלון:

הנושא המשפטי של החברות. מי בעד? פה אחד. מכאן חברים אנחנו עוברים 

 לישיבת המועצה, אנחנו מכאן עוברים לישיבת המועצה בקשה ג'ו.

 אישור פרוטוקול

 . 31, 30מובא לאישור פרוטוקול מס'  ערב טוב אישור פרוטוקול גו' ניסימוב:

 )ארז שפלר יצא(

 .31, 30לא היו הערות לפרוטוקולים  גו' ניסימוב:

יש לי משהו להגיד זה לא לפרוטוקול הייתי צריכה לעשות את זה בדקה  מאיה כץ:

דיבור ולמי זה אמור להיות מופנה התבקשנו להזיז את הישיבה ביום, עכשיו 

להזיז את הישיבה ביום ואני רוצה להגיד לפחות  ברמה העקרונית, התבקשנו

בשמי שברמה העקרונית אין בעיה עם התזוזות אבל קחו בחשבון כמו שאתם 

יודעים אנחנו בחצי הרכב כי לא היה נכון בכלל לעצור איזה שהיא התקדמות 

של ישיבה שצריכים לאשר דברים אבל אני לפחות באופן אישי מאוד, מאוד 

היה רק מקרים חריגים משה כי אני יכולה לתת לך אם באמת זה יישמח 

דוגמא עליי אני הייתי אמורה להיות שלושה ימים בחופש שלי לצורך העניין 

ביטלתי את הכל, להזיז, להזיז, להזיז הסיבה בעיניי היא אמנם חשובה אבל 

 היא לא חשובה מספיק בשביל להזיז את הסדר יום של המועצה.

הילדה שעשתה את השבץ נא לא לקחה בחשבון שישיבת  פתחנו פה בזעם משה פדלון:
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המועצה, עושים פה עבודת קודש לא רציתי לשבש את הישיבה. אנחנו כן 

 נקפיד.

 אנחנו מתייחסים ללוז שנשלח אלינו מאוד ברצינות.  מאיה כץ:

לא רציתי לאכזב את הזוג שדייריו. אני אומר חברים אנחנו עושים ועושים  משה פדלון:

התושבים היתה פה תקלה קטנה לא רציתי לוותר.  מי בעד אישור  הכל למען

 הפרוטוקולים? פה אחד.

 

 עדכון ראש העיר

ערב טוב חברים מכובדיים קודם כל אני רוצה לאחל לחבר המועצה אורן  משה פדלון:

אוראלי בהצלחה קיבלת תפקיד מדהים ותצליח. חברים כמו שאני אמרתי 

בר הקורונה הוא קשה, מורכב, מסובך אבל ואני אומר את זה בכל פורום מש

הוא גם מאתגר. והמצב בעיר כמו בכל המדינה הוא לא טוב, הוא לא טוב 

מאומתים ולצערי  6אנחנו סיימנו את המשבר את הגל הראשון עם נדמה לי 

היו  1/9 –מאומתים, אני אתן לכם נתון נוסף ב  147היום אנחנו נמצאים עם 

כלומר המגיפה משתוללת, היא משתוללת אני  56 –מאומתים עלינו ב  91

מספר הבידודים נכון לרגע זה  692מדבר על מספר המחלימים עד היום זה 

בידודים וזה מצב לא טוב, והמצב עוד יותר חמור בבתי ספר, לכן פתחנו  817

עבודה נהדרת. באמת את השנה בצורה מדהימה באמת כל המערכת עשתה 

ס, ובטיחות התלמידים דניאל באמת הסגנים אם זה אגף החינוך, ואגף תנו"

כולם כל אגפי התפעול עשו את הכל כדי לפתוח את השנה, והשנה נפתחה ללא 

כל תקלה, בטיחות, ביטחון, פדגוגיה שלוחות בכל מקום אבל מהר מאוד 

התחילו בעיות. אז קודם כל אני רוצה לפני שאני אכנס לנתונים להודות 

ושים במלאכה וזה לא היה פשוט גם לפתוח באמת להודות מקרב לב לכל הע

גני ילדים ועוד עשרות שלוחות  158בתי ספר על  32את, אני מדבר איתכם על 

ם מסגנית ראש לבמתנ"סים, בצופים בתיאטראות אז באמת להודות לכו

ול, לדניאל שסייע לנו בהסעות עהעירייה, אגף החינוך, תנו"ס, אגפי התפ

נו גיבוי למהלך הקשה והמורכב הזה. מבחינת וכמובן לחברי המועצה שנתנו ל

 8אנשי צוות בבידוד, יש לנו  37 –ילדים ו  359בתי הספר נכון לרגע זה, יש לנו 

ילדים מאומתים ועוד שני אנשי צוות וזה שיבש לנו את כל העבודה וגם את 

המהלכים גם בגני הילדים וגם בבתי הספר, השיבושים הם בבית ספר הנדיב, 

חושב גם דקר, גן אגמית, גם זמיר ולפני  ן, ברנר, סמדר, היובל אניויצמן, אלו

הוא לא טוב, אני בא ואומר שהבעיה  בשעה נוסף גן הרדוף שהוא נסגר והמצ

של מדינת ישראל ותושבי המדינה זה החינוך וההדרכה, אני מאשים בזה את 

זה מתחיל  ,הממשל המרכזי, אני הצעתי את אשר הצעתי ולא קיבלו את זה

צוותים  20בחינוך והדרכה לטעמי מרגע המשבר היה צריך לבוא ולהקים 
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ישובים  20וניידות גדולות להגיע לישובים כל יום  םאוטובוסישיהיו על גבי 

ישובים לעשותה סברה נכונה לחלק לכל ישוב ערכה שבה יש  100בשבוע 

אלכוהול ג'ל ומסכות ואיך משתמשים במגבוני אקונומיקה ומה עושים עם 

פפות וזה לא נעשה וחבל וגם יש עוד בעיה אנשים לא יקנו את הציוד הזה כ

כיוון שאין להם מה לאכול, יש רשויות מוחלשות שקודם דואגים לחמאה 

ינה, ואם צריך להחליט אם לקנות אלכוהול ג'ל כפפות או אוכל רסליחה למרג

מו אז מעדיפים אוכל גם בזה המדינה נכשלה, גם בנושא החינוך וההסברה כ

שנכשלה על בתי אבות, אנחנו לא נכשלנו דרך אגב בבתי אבות כיוון שאנחנו 

כבר מיגנו אותם מבעוד מועד וזה מצער אני לא יודע ואין פתרון קסם 

התחזית של כל המומחים שהמצב ילך ויחמיר ואנחנו כרשות מקומית אנחנו 

, מעת לעת נעשה הערכת מצב ונטפל, אגף החינוך קיבל את המנדט לפעול

לסגור, לווסת לעשות את הקפסולות והוא עושה את זה בהצלחה. באמת 

המצב הוא באמת לא טוב גם מבחינת ההסברה, גם מבחינת בריאות וגם 

הכלכלה ואינני יודע מה יהיה לנו בחורף ואיך נתמודד גם עם השפעת וגם עם 

הקורונה. מכאן אני עובר לנושא שגם עלה על ידי מאיה כץ כחברת מועצה 

שהוא  ןהביפ ייבוע הצבנו בבתי הספר את הדבר הזה שהוא מאוד חשוב הש

טיפול בתגובה אלרגית מדובר בשני מזרקים ומדובר במה שנקרא מזרק 

הדגמה יש הוראות שימוש, הוראות הפעלה, מצרך מאוד יקר אותו ספק. 

התחלנו רכשנו לקחנו את כל המלאי של הסופר מלאי הוא היחיד שהיה לו 

קים בחלוקה ברגע שיגיע משלוח נוסף הוא עבורנו. זריקה כזו מזר 80מלאי 

 זה רק לשנה, תוקף לשנה, אנחנו ₪  500עולה 

 אומרת אין מחיר מיוחד לרשויות של יבוא, אין כאילו יבוא מסודר. מה זאת  ינאי:-דנה אורן

 את צריכה להבין שעד היום זה היה באחריות של ההורים על הילד באופן.  מאיה כץ:

שימו לב שהמחיר לבית ספר הוא כפול צריך להיות מזרק עד כיתה ג' במינון  פדלון: משה

 . 0.3מכיתה ג' ומעלה  0.15

 קיבלו הדרכה מה לעשות עם זה? צבי וייס:

כן אחות מוסמכת עוברת בבתי ספר זה יהיה תלוי בקיר אם שלט כזה ועם  משה פדלון:

הכוונה לחלק את זה כמו הוראות איך מזריקים הכל מסודר, מאורגן כאמור 

גני ילדים וגם בכל מוסדות  158בתי ספר,  32 –שחילקנו ערכות החייאה ב 

הציבור שלנו מתנ"סים במיוחד איפה שיש לנו פעילות של ילדים גם באולמות 

 הספורט אני אנחה כאמור יש לנו בהצבת מכונות הנשמה, מכונות החייאה.

 על זה בעבר גם בפארקים צריך להיות. ינאי: גם בפארקים משה, דיברנו-דנה אורן

הערה נכונה נשב עם עדי חמו נבצע מיפוי אני אומר כל מלאי שמגיע, חברים  משה פדלון:

עדי חמו הוא מספיק אחראי  כל מקום שזה יציל חיי אדם אנחנו נעשה זאת,

והוא עושה עבודה כמו שצריך. נושא אחרון המצב הכלכלי של תושבי העיר, 
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כל ההיבטים לסייע ואני מקווה שעד ראש אנחנו נערכים בהולך ומחמיר ו

השנה לא נפספס שום תושב, בעצם אנו רוצים להביא את התושבים שיהיה 

להם בראש השנה יהיה להם הכל, שיהיה להם קצת שמחה ואנחנו נערכים 

לטפל באלפי משפחות חברים, אלפי משפחות גם חבילות מזון וגם אוכל חם 

רגע זה אנחנו עושים את זה בהצלחה, זה ישפיע קצת אופרציה אדירה ועד ל

על התקציב אבל איןב רירה, חברים אנחנו מסייעים לא רק באוכל, במזון 

יבש, אנחנו גם מסייעים בחלוקה של בגדים לבית ספר וגם נעליים וכל מה 

שצריך, אנחנו בתקופה קשה ואנחנו רשות שמסוגלת לתת ולחבק את 

 קשה. האנשים האלה בתקופה כל כך

 ינאי: אנחנו עדיין מוגדרים כתומים?-דנה אורן

חברים, יש פה טעות, יש כאן טעות, אנחנו המתמטיקה של ההגדרה זה מספר  פדלון: משה

אלף תושבים שאנחנו לפי  92התושבים חלקי המאומתים הם לוקחים לפי 

אלף זאת אומרת אנחנו פחות  115אלף ולפי רישומים שלנו  110משרד הפנים 

אז זה לא נכון כתבתי מכתב לכל הגורמים אז הם יתקנו את זה, אם  25% –ב 

לפי הנוסחה שאני עשיתי אנחנו ירוקים. אי אפשר לקחת להשוות אותי 

אלף  25 –אלף תושבים שהגידול אצלי הוא ב  50כרשות שהגידול היה בצפת 

תושבים לכן יתקנו את העיוות הזה. כמו שאני אומר אנחנו נערכים, אנחנו 

הגל הראשון ערוכים לתת סיוע כלכלי ובריאותי ונפשי לתושבים, אני מ

לצערי, לצערי הרב אנחנו חשים בשבועיים האחרונים עלייה משמעותית 

בפניות אלינו ולאגף לשירותים חברתיים ואנחנו מטפלים בכולם, אנחנו 

נערכים ברמה גדולה מאוד, אני הייתי מציע למדינה איך להתארגן ולסייע 

 דינה אבל אין עם מי לדבר חבל. אלה הם הדברים שלי בקשה ג'ו.לכל המ

 עדכון מנכ"ל

תודה רבה ראש העיר יש לי רק בקשה של רינה בגלל שחלקכם לא יושבים    ג'ו ניסימוב:

במקומות שיועדו להם ותגידו את השם של מי שמדבר לפני לטובת ההקלטה של 

ל העירייה במהלך החודש הפרוטוקול. אני מתחיל עם עדכון פעולות אגפים ש

החולף קודם כל מחלקת ארגון ותאום הובילה מבדק איזו שנתי לקבלת תו תקן 

התקיים על ידי מכון התקנים במתכונת שנבדק מרחוק, סיכום  9001215איזו 

המבדק שלא היה פשוט לא היו הערות עמדנו בשכר הבא, זה פעם ראשונה 

לא אף הערה בודדת אפילו אז שאנחנו עוברים כזאת ביקורת לשמר תו תקן ל

כבוד לכל האגפים שהכינו והתכוננו והיו שם תודה רבה. דוברות העירייה .. 

תקשורתי של פתיחת שנת הלימודים במוסדות החינוך, תקשור נושא הניקיון 

לקראת חגי תשרי, הקמת ערוץ טלגרם עירוני ועדכון שוטף, היערכות לראש 

טל, היערכות תקשורתי ושילוט יבדיג השנה מבחינת קמפיין שילוט וקמפיין

לפתיחת מרכז הסיוע העירוני מכל הלב מה שראש העיר עדכן עכשיו, תקשור 
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שלט מחאת האופנועים במחאה לאלימות כלפי נשים, אגף תב"ל כל המטלות 

אתרים מקביל הסתיימו עד פתיחת  110והפרטים של שיפוצי הקיץ שנפרסו על 

במוסדות החינוך  1 –ו  0הבטיחות בקדימות שנת הלימודים, טופלו כל מפגעי 

והו.. למשרד החינוך, נערכנו בלוח זמנים קצר לבצע התאמות בטיחות ורכש 

 13לקפסולות לחללים שהוקצו במוסדות עירייה, ללימוד כיתות בקפסולות זה 

כיתות  3מתקנים שקיבלנו התראה מאוד קצרה לעשות את זה וזה בוצע. הוקמו 

בבית  הרובוטיקהסיס יבילים ביובל, סיימו את בניית מ... מעבדת מחשבים על ב

ספר להנדסאים שלבים מתקדמים לגידור המצוק הדרומי כבר כמעט הסתיים, 

מתקן שילר במתנ"ס יד התשעה במסגרת התייעלות אנרגטית שבאחריות האגף, 

מארזי חג לנזקקים. אגף  700נערכו לוגיסטית לאריזת אחסנה לחלוקה של 

יקוח והסדר הציבורי מאמץ המרכזי של האגף בחודש האחרון היו הביטחון הפ

סביב שני נושאים עיקריים, הראשון זה הכנות בתחום פתיחת שנת הלימודים 

בבתי הספר ובקפסולות שמחוץ למוסדות החינוך, לוודא שכל מסגרת מקבלת 

החלפת חברת אבטחה שזכתה במכרז החדש שנכנסה מענה אבטחתי נכון, ו

בסוף אוגוסט לקראת ספטמבר בנוסף בוצעו כל ההנגשות  לעבודה ממש

הנדרשות מבעלי התפקידים ראיונות תדריכים וכל זה באווירת הקורונה 

שעשתה את הכנס מאבטחים השנתי הקבוע. .. מבצע רחב היקף בניהולו של סגן 

מנהל האגף אבי ברוייטמן לסגירת חופי הים מפני שוהים בלתי חוקיים נוכח 

סאן ודי שטיפה של חופי הים לאורך כל הארץ  ר הביטחון של ניסההפקרות בגד

כלי רכב  8על ידי אנשים שהגיעו לא רשאים כולל שוהים בלתי חוקיים. נתפסו 

גורשו מהעיר שני אוטובוסים  200יו"ש, אבלתי חוקיים מ פלסטינאיםשהסיעו 

ל וטרנזיט חולצו על ידי המשטרה שהשתתפה במבצע הזה, וכנגד הנהגים ובע

אחד החברות נפתחו הליכי חקירה. במקביל האגף השתתף בסיוע לאבטחת כל 

האירועים העירוניים שנערכו במהלך השבועות, הדרייב אין, הופעות ברחבת 

שער העיר והצגות להעלאת המודעות בנושא אלימות. אגף ההנדסה קידום 

תיאום הקו הירוק לקראת הכנת ביצוע בנובמבר לרבות תשתיות, אתרי 

ות, תכניות והסדרי תנועה הסכמי שימוש קרקע, קידום פרויקט מהיר נארגהת

לף הסירה לרבות הרשאה מלשכת התכנון המחוזית, קידום תכנית אב חלעיר במ

לניקוז, סקר מובל לנעמי שמר לקראת עבודות הקו הירוק, הכנת התייחסות 

לקראת דיונים להשגות בות"ל, קידום אזורי  M3 -ו  M1לקויי המטרו 

מול הים, תכנון ופיתוח ברחבת העירייה והפיכתה  1934התעסוקה המזרחית 

למרחב ציבורי משמעותי ופעיל כאן בשער העיר. מבנה ציבור כפוטנציאל להנחת 

מערכת סולריות, הקמת נייר עמדה לניהול שטחי ציבור באזורי התעסוקה, 

ות בתכנית קידום תכנון סטוטורי לבתי ספר, שז"ר, .. ברנר, דיון בהתנגדוי

הגנות דחופות עם צוות התכנון של ולחו"ף, קידום  - ב, טיפול ב/106השימור 
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המצוק הדרומי אגף תב"ל עובד לפי הנחיות של ההנדסה, הכנת גידור מצוק 

צפוני במתכונת אחרת .. יותר התראה והגנה לעומת הדרומי שם החסימה היא 

וק ומסכנים את עצמם. פיזית מפני אנשים שמתקרבים עם רכבים עד לקצה המצ

התקיים יום ביקור אגף ביקורת ועדות מקומיות לקראת הסמכת הועדה, דיונים 

לקראת המשך הדיונים המשפטיים, דיונים עם לשכת התכנון  1בנושא מש / 

, קידום תכניות על פי ... דיונים לקראת חתימה על 38לקראת סיום תמ"א 

סוקה, התעניות נקודתיות באזור הסכם חברת אזורים בשיכון ויצמן, קידום תכ

הכנות לועדת גבולות עם רמת השרון ומועצה אזורית חוף השרון, טיפול המשך 

טיפול בדירות המרינה לקראת קנסות וישיבת תאום מול .. לקראת תכנית 

המתאר. אגף תקשור מערכות מידע במסגרת היערכות לשנת הלימודים פיתחו 

במוסדות חינוך ובאתרים נוספים טיים ברחבת רחבי הפס על בסיס סיבים אופ

שבהם לימדו. זה אותם חללים שדיברנו עליהם. התקנת מערכת מולטימדיה 

וזום, בוצע פיילוט נוסף  פרונטאליללימוד היברידי, בכיתות לימוד, שילוב של 

בתיכון חדש ואז הם ממשיכים, סופקו מאות מחשבים לתלמידים, בוצע קול 

ים אטרקטיביים לתושבי העיר, שולבה מערכת קורא לרכישת מחשבים במחיר

לידיעת התושבים בוואצפ היא כבר עובדת דרך המוקד העירוני הפיילוט 

עירוני  סלולריהסתיים ואנחנו מפרסמים את זה בימים אלה, ספק שירות 

סלי מזון למשפחות וקשישים  700התחלף. אגף רווחה היערכות לחלוקת 

.. משפחתי, פיקוח בקרה ותקצוב חלוקה נזקקים לארוחות חג לקשישים חסרי 

של אלפי סלי מזון לחג באמצעות עמותות הפעולות בעיר, עבודה קהילתית .. 

הקהילתית  והאידאולוגיהלקשישים ... ישיבת פתיחה חגיגית של מרכז הגישור 

באגף הרווחה,  7/9, יום עיון בנושא חובות וחייבים יתקיים ב 12/10 –יהיה ב 

ם סוציאליים המטפלים בדיון בתפקידי עובדת סוציאלית מתן מידע לעובדי

פלוס,  40בדיווחים של חובות. מתחילים חמ"ל תעסוקתי למחפשי עבודה בגילאי 

ניות רווחה ועדופלוס, מחלקת משפחות, שבע מ 50גוב קלאב ובשיתוף עמותת 

ילדים בסיכון, מסגרות בית חם לנערות ובית  105 –וחינוך לרווחה נפתחו ... ל 

חם לנערים נפתחו בנוסף נפתחה קבוצה נוספת לנערים בוגרי בית חם, סיוע 

גנות לקראת השנה ולקראת החגים. רכלכלי שוטף למשפחות נזקקות התא

לביגוד, פרויקט  ואוצ'רהיערכות קשישים היערכות לחג עם חלוקת סלי מזון 

עושה תיערך הדרכה בזום למי ש 13/9 –ביצוע טלפונים לקשישי העיר, ביום ה 

קשישים בעיר, הדרה שתימשך מספר שעות. אגף שאיפ"ה אגף  4000 –שיחות לכ 

זה כשאר אגפי העירייה התכונן לפתיחת שנת הלימודים, ניקיון מוקפד של 

חצרות בגני ילדים טיפול ושיקום גינון, ביצוע סקר עצים מסוכנים, טיפול 

מניעת הפרעות במסקנות הסקר, החזרת נוהל הדממת משאיות, בשעות הבוקר ו

כדי למנוע הפרעות לתלמידים בבתי הספר, עובדתי האגף נרתמו למשימות 
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עירוניות, בימים חמים קוצר יום העבודה לעובדי הניקיון וחולקו בקבוקי מים, 

טים למזון התחילה להתבצע באמצעות טבלביקורת בעסקים  וטרינריה

שרד הבריאות, יקציה חדשה ומיוחדת של משמשדרים און ליין באמצעות אפל

פרויקטים של גינון מעבר להכנת הנוסח, האגף עוסק בנטיעת עצים, ברחוב דורי 

בריגדה פרויקט משותף עם החברה הכלכלית הגינון והשקיה בכנפי נשרים, פינת 

ומתנ"ס נווה ישראל וחלק מגינת רובין בבר כוכבא דורון, אגף נערך לחגי תשרי 

מסחריים באמצעות לחץ קיטור, וטיפול לגיזומים ושטיפת מרכז עיר ומרכזים 

דש וגלונים בבתי הכנסת, מבחינת חופים שינוי פעילות החוף הנפרד החל מח

. אגף החינוך פתח את שנת 17/10 –ספטמבר, סיום עונת הרחצה יהיה ב 

הלימודים עם אפס תקלות כל היעדים שהוצבו הושגו, העשרת מערכת השעות 

ימי לימוד בשבוע לכיתות לכיתות  5 –ת א' ו בבתי הספר שישה ימי לימוד לכיתו

א' עד ו, הכשרת מרכזים עירוניים ללמידה מחוץ לכותלי בתי הספר והתאמתם 

ללמידה בקפסולות, ורכישת מחשבים ופריסת רשת היברידית לתלמידים, 

ומורים. התקנת מצלמות בכיתות הלימוד ופיילוט לימדה מרחוק, גיוס עוזרי 

בכל מוסדות התכנון, מענה לאוכלוסיית הילדים בסיכון הוראה מיגון בריאותי 

המשך פיתוח מודל  השתתפולתלמידי שילוב, שיפוץ מבנה חינוך כמובן שהם 

איש בכל מוסדות החינוך בעיר. אגף תנו"ס מופעי רחוב סוקולוב בשיתוף מפעל 

לחודש ... מוסיקלי נייד בין  11 –לחודש ושבוע הבא, ב  10הפיס בימי חמישי, 

לאחת ביום שישי הקרוב. מנהל נשים ממשיך עם הנושא של הכוונה  11עות הש

משפטית לענייני משפחה, דיני עבודה במצבי אלימות במשפחה, המשך שיתופי 

פעולה ויצירת קשרים חדשים עם גורמי העירייה, גורמי ממשל, ועמותות 

.. עם  . המשך פרויקט אם לאם, נעים בעיר, ספורט נשיהשוויוןשקיימות לקיום 

התנו"ס, עם מחלקת הספורט, סיוע בארגון מחאה של מועצת הנשים בעיר .. 

סיוע במחאה של רוכבי אופניים, לא לאלימות, סיום קורס פרלמנט אימהות, 

שיתוף פעולה עם ויצו והשתתפות בישיבות למעמד האישה, ישיבה מגדרית 

התקיימה  26/7בכנסת, ולהלן ביום ראשון יועלה מעמד האישה וביום ראשון 

בבית מלון באילת, מול  16 –עצרת מחאה נגד האונס המזעזע של הנערה בת ה 

בניין העירייה על המדשאה של יד לבנים במעמד ראש העירייה, חברת הכנסת 

מיקי חיימוביץ, סגנית וממלא מקום ראש העיר, שיתוף מועצת העיר של 

רכה את מסע רכיבת הרצליה ועובדי ועובדות העירייה. ביום שישי העירייה ע

המודעות, לאלימות מתוך אמונה ש.. שבט האופנועים נגד האלימות להעלאת 

שינוי להפסקת האלימות נגד נשים וילדים בכלל. מבחינת נגישות נוכח מקרה 

האלימות ות.. בין כוחות ביטחון לנשים מוגבלות בלתי נראית, חקר הנגישות 

סרט אזהרה לעובדי ועובדות  בשיתוף עם אגף תנו"ס המחלקה למשאבי הפיקו

אגף הביטחון בסדר הציבורי. נגישות ורגישות כולל הנגשת עסקים באמצעות 
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רמפות, פירקה במרכז העיר בשיתוף מפתן ארז, מחלקת פיתוח עסקים וקהילה 

נגישה, פרויקט מוביל לשנת הלימודים של מגמת הנגרות בית ספר מפתן ארז 

מבחינת מתנדבים חיבור לקבלת ספרי היוזמה היתה שלהם, ועל זה הכבוד, 

קריאה למעון נשים מוכות, מחלקת ... דיווחה על פתיחת סדנאות ושלוחה לנכי 

צה"ל בעיר שחזרה לפעילות, חיבור בין קבוצות לביצוע סיורי ריצה ומשחקי 

קבוצות, מתחילת  20 –לחינוך מיוחד, בניית מתווה התנדבותי שנתי יותר מ 

מתנדבים חדשים במסגרת ההתנדבות נערך ... פתיחת  60 –הקיץ בוצע השמה ל 

 50סדנאות סטיילינג בהובלת מנהגות, הרצאות וליווי אישי על ידי העמותה 

ות וסיוע בנושא של הקורונה, נפלוס, למען תושבים בחל"ת. מבחינת התארג

באוזניה הודיעה לי עכשיו חדר המבצעים של עדי חמו שקופת חולים פתחה את 

שלה ומגרש החניה מצפון לאצטדיון בשביל להנגיש את הנושא של הדרייב אין 

 הבדיקות לקליינטים שלה בהרצליה. עד כאן העדכון. 

רק ברשותך ג'ו אני רוצה להוסיף שני נושאים, האחד שאנחנו נוהגים לחלק  משה פדלון:

לעובדים פעמיים בשנה את תווי השי לחג, ועובדים רבים קיבלו תווים 

ד וה בעיר עצמה זאת אומרת ועד העובדים הכין תלושים מבעשמיועדים לרכיש

עסקים על רכישה דרכם זה יוזמה ברוכה. גבאי וירון עולמי  100מועד סיכמו על 

עשו עבודה נהדרת אני מקווה שבפסח. גם החברות הכלכליות ויחידות התאגיד 

להודות הונחו לבצע ולרכוש. ציין פה גו' שביקרה כאן מיקי חיימוביץ ואני רוצה 

לדנה אורן שיזמה את הביקור, יו"ר מיקי חיימוביץ. היא אחראית על ועדת 

לוניה המט"ש תע"ש וה ובביקור התמקדנו על תע"ש אפבהפנים בהגנת הסבי

רמת השרון ותקצוב הגנת המצוק והיא הולכת לסייע לנו בארבעת התחומים 

ש רמת השרון האלה, כבר מחר יש לי איתה ישיבה. תע"ש אפולוניה, מט"ש, תע"

ותקצוב הגנת המצוק היא תעסוק בארבעת הנושאים אלה נושאים שקרובים 

 אליה והיא תעשה הכל כדי שנוכל לקדם ולמנף את הפרויקטים האלה.

 אתמול גם היה לכם ביקור של השר יזהר שי תגידו גם אותו. מאיה כץ:

 כן אבל. משה פדלון:

 , את כל מרכז המדעים.םהלווייניאת  זה היה ביקור שהוא בא לראות :פרישקולניק איה

הוא איש מקסים והטרידו אותו כל הזמן במהלך הביקור והוא כל הזמן יצא  משה פדלון:

 והתלמידים התרגשו לקראת הביקור וזה לא נעים לדבר. 

 שאילתות

 של גב' מאיה כץ. השאילת :ניסימוב גו'

קים לילדים האלרגנים אתה יכול לעצור השאילתה דנה בכל הנושא של המזר מאיה כץ:

אני רוצה להגיד קודם כל שהנושא הזה לי באופן אישי הוא גם חשוב גם אני 

אלרגית לכמה דברים קצת מוזרים, כן, אז אני רוצה להגיד תודה לעירייה 

שלקחה את הנושא הזה ובאמת טיק טק באה והצטיידה ועשתה את זה, ולכן 
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 השאילתה מתייתרת. תודה

 של מר יעקובוביץ שנחכה לו שיגיע? שאילתה גו' ניסימוב:

 דנה רוצה לקחת את השאילתה במקום בקשה. מאיה כץ:

לט על שטח ציבורי ובכך תלאחרונה פורסם כי ישנו דייר ברחוב גלי תכלת שהש גו' ניסימוב:

חוסם את המער לציבור בקצה המצוק ברחוב גלי תכלת. למרות שבנושא פורסם 

שמו כי העיקר  את , אני מעדיף לא לצייןושמו התנוסס בכותרות התקשורתיות

יש בשאלה שלי אינה מתייחסת אליו אלא לעניין חסימת המעבר הציבורי לכלל. 

קישור של הכתבה ואז שתי שאלות שלו. מה העירייה מתכוונת לעשות בנושא 

עתה שהתגלה כי הדייר חסם את המעבר הציבורי? מה העירייה עשתה מהרגע 

ובת העירייה במקרה המדובר השטח הינו שטח שהתגלתה השתלטות זו? תש

פרטי השייך לבעליה קרקע ומצוי בהליכי הפקעה, שטרם הסתיימו. עד אז 

העירייה דואגת לכך שלא ייעשה כל שימוש בשטח ולא תהיה עליו כל בנייה 

 לטובת החזרתו לציבור.

 דובר בשטחינאי: השאלה שלי בנושא ואני שמחה שיונתן שאל את זה הרי בסוף מ-דנה אורן

 אבל אין שהוא לא בבעלות בעל הנכס בגלי התכלת ובגלל זה הוא גם פתוח 

 אני אשמח לדעת הרי מדובר כבר כמה שנים זה לא באמת מעבר חופשי, 

 מהיום. 

דנה ההנחה שלך היא מוטעית כל עוד ההפקעה לא נרשמה הוא נמצא  עו"ד ענת בהרב: 

 בבעלות פרטית.

 לות פרטית למה זה לא סגור לציבור?אם זה בבע ינאי: -דנה אורן

 זה שטח ציבורי בבעלות פרטית וכרגע אנחנו באמת שומרים עליו עד כמה  עו"ד ענת בהרב:

הליכי ההפקעה הוא נמצא  - שינתן שלא תהיה בו בניה, עד שיושלמו ה

 בבעלות פרטית.

 אבל זה לא רק בניה ענת זה הנושא הנדון היה המעבר, זכות המעבר.  מאיה כץ:

 אני אומרת זה עדיין בבעלות פרטית ואנחנו משתדלים לשמור עד כמה  עו"ד ענת בהרב: 

 שניתן שהוא יוכל תמיד לחזור לציבור וזה נשמר ואין שום בניה.  

 ינאי: מה הטווח זמנים שאנחנו מדברים עליהם?-דנה אורן

דאו אנחנו נמצאים בהליכי הפקעה שנים לא מעטות עוד מתקופתו של לנ אהוד לזר:

וכלה בתקופתה של גרמן, התהליכים האלה הם תהליכים שיערכו זמן מה, 

בוחנים את המשמעויות גם התכנוניות והשמאיות הכלכליות של ההפקעה 

רייה להציג את זה יהזו ואנחנו נבוא עם תוצאות עבודת המטה להנהלת הע

 בהקדם.

 אהוד אנחנו בישיבה רק לציין שהיום קיימנו דיון בנושא הזה וכמו שאמר  משה פדלון:

 שנה. 55, 1965 –הבאה נעדכן אתכם. סליחה, סליחה מדובר על סיפור מ  

 פל נושא של בית השגריר.וינאי: טוב שמטפלים בזה אני שמח שיט -דנה אורן
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כיוון שהנושא הזה הוא רגיש הייתי מבקש לא לדבר על זה. יש לי בקשה  משה פדלון:

הנושא רגיש שלא תהיה תקרית  אנחנו צריכים לעבוד מול משרד החוץ

דיפלומטית. ככה סיכמתי אנחנו נעדכן אתכם בהמשך. הנושא הוא מאוד, 

 מאוד רגיש.

לגבי הנושא הראשון אם מידי פעם יהיה פיקוח על הבניה כדי לבדוק שזכות  מאיה כץ:

המעבר נשמרת אני חושבת שזה גם יתן פתרון לעניין לאורך זמן. דיברתי על 

 הנושא הראשון.

בין בית השגריר לשגיא טדי שגיא המעבר הזה נסגר בגלל בעיות ביטחוניות  משה פדלון: 

 שגם לנו יש מפתח כעת שהשגריר עוזב הוא יפתח מחדש. 

 הוא סגר אותו מהצד השני עם מתקני כדורגל וכאלה. מאיה כץ:

ש חברים ברגע שהשגריר עזב ואין בעיות ביטחוניות אנחנו נפתח אותו מחד משה פדלון:

 אני אומר לכם חד משמעית.

אתה מדבר על נקודה אחת, הנקודה השניה שאנחנו מתייחסים אליה נסגרה  מאיה כץ:

 עם שערי כדורגל.

 אם זה נסגר זה יפתח.  משה פדלון:

אם יהיה באופן תדיר של אחת לשלושה שבועות, חודש פיקוח קטן שעושה  מאיה כץ:

 ה את העבודה.שם סיבוב אני חושבת שאלמנט ההתראה פה יעש

 אפשר להוריד את השאילתה הזאת. גו' ניסימוב:

 אתה יכול להוריד זה לא הצעה לסדר, נקריא אותה בפעם הבאה ליונתן. משה פדלון:

תמי גרוסמן בנושא פעילויות בלתי פורמאליות הינן  3שאילתה מספר  גו' ניסימוב:

שנה ישנה  פעילויות חשובות המשלימות את החינוך הפורמאלי. לצערי מידי

התנגדות בין פעילות תנועות הנוער בדגש על תנועת הצופים ופעילויות 

הספורט בניה הרצליה המתקיימות בימי שלישי. ישנן מספר ערים שכבר 

הצליחו לפתור את הנושא בשינוי השעות והתאמה בין שתי פעילויות חשובות 

ה לא אלו. שאלה מדוע העירייה לא מייצרת פיתרון לכך שפעילויות אל

יתנגשו האחת בשניה וילד/ה לא יצטרכו לבחור בין הצופים או כל תנועת 

חוג בבני הרצליה? תשובה לשאילתה מספר שלוש  נוער אחרת לבין

התאגידים העירוניים מקבלים מדי שנה הנחייה לא לקיים פעילויות, חוגים 

ואירועים בימי שלישי שהוא יום תנועות הנוער. לעיתים מתקיימים מצבים 

בהם ישנם תכתיבים של פעילויות /משחק/ תחרות על ידי גופים ארציים כמי 

איגודי ספורט והתאחדויות חיצוניים למיניהם אשר קובעים תחרויות 

ומשחקים בימי ג' ואין לעירייה שליטה על כך. המדיניות היא שהתאגידים 

העירוניים מונחים לא לשבץ פעילות עבור הגילאים הרלוונטיים לתנועות 

 נוער בימי ג'.ה

 תמר אני לא רוצה להתערב אבל זה פשוט לא נכון.  ינאי:-דנה אורן
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דקה בסדר, זה לא שזה לא נכון אני יכולה להוכיח לכם עכשיו מהוואצפ שלי  :לרמןתמי 

מהשעה האחרונה שזה לא נכון, זה נורא נחמד המסמך הזה וההוראות של 

ויתרתי על חוג כדורגל המנכ"ל אבל בפועל יעיד פה עופר גם שנה שעברה 

בימי שלישי ובסוף נאלצתי לרשום את הילדה בכלל לאגודה אחרת ואחר כך 

אנחנו תוהים כאן איך מאבדים נרשמים, בני הרצליה עופר יודע ומכיר את 

הנושא כדורגל היה ביום שלישי ואז אתה עובר לרשום בהפועל או במכבי ולא 

ות ככה והילדים זה לא אמור בבני הרצליה, הנקודה היא שזה לא אמור להי

להתנגש עם הצופים ועל אחת כמה וכמה אם יש הוראה כזאת של המנכ"ל, 

אין שום סיבה שזה יקרה אותו דבר קורה בבלט השנה ועכשיו צריך לטפל 

בזה, וזה בדיונים ואנחנו לא מדברים פה על שום דבר כמו שאתם כותבים זה 

 על חוג רגיל שקורה ביום שלישי לא עניין של תחרויות ומשחקים וכו' מדובר

יש  אל תעשה לי ככה אני לא מבינה את הזה ואין שום סיבה שתעשה ככה

. אני רוצה להבין עכשיו, כל מקרה כזה, כל מקרה כזה אם יש הוראת מנכ"ל

לי אתם תדאגו להזזת החוג? כל מקרה שהורה מראה הוכחה שיש חוג 

הוראה שהוא לא יתבצע בימי שמתקיים ביום שלישי על גבי הצופים, יש פה 

 שלישי.

אנחנו נבדוק את זה פעם נוספת. היא העלתה נושא נבדוק את עצמנו פעם  משה פדלון:

נוספת זה לא מלחמה פה זה לא בית משפט.  היא העלתה שאילתה ואנחנו 

 רוצים שכולם יגיעו לחוגים במקום שיש התנגשות.

 אין מספיק ימים.אבל  יהונתן יסעור:

אתה יכול לעשות גם בימי שלישי לפני שעה ארבע ואחרי שעה שש אין שום  :לרמןתמי 

 סיבה לעשות את זה.

 זה לא בית משפט. משה פדלון:

בין שעה ארבע לחמש וחצי אל תבצע את הפעילויות האלה זה נורא פשוט  :לרמןתמי 

באמת יונתן. אין לך שום בעיה יש לך גילאים עד כיתה ד' לא הולכים לצופים 

 ול לדאוג שכל הגנים.אתה יכ

 חברים היא העלתה נושא בוא נבדוק את עצמנו. משה פדלון:

 זה לא כל כך פשוט לא היית שם. בואי תנסי לעשות יום אחד שיבוץ. יהונתן יסעור:

 אני בטוחה שהיא תעשה שיבוץ מצוין יהונתן. מאיה כץ:

ום בעיה לעשות את אין שום בעיה לעשות את זה מהגן עד כיתה ד'.  אין לך ש :לרמןתמי 

 זה מגן עד כיתה ד' בשעות של שעה וחצי צופים.

חברים העלתה בעיה נושא נבדוק את עצמנו גם בני הרצליה גם המרכז  משה פדלון:

הקהילתי עוברים ורואים איפה שאפשר לתקן איפה שאפשר להזיז תעשו את 

 זה נקודה סוף. לא צריך להתווכח.
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שלו של גרי, אני מגיע  5לישיבה הבאה גם שאלה נדחה  4שאילתה מס'  גו' ניסימוב:

 של תמי גרוסמן. 6לשאילתה מס' 

סמנכ"ל בכיר  5ג'ו רגע רק אם אפשר כתוב פה בתשובה לשאילתה מס'  מאיה כץ:

 בעירייה פנה למנהל חברת קדישא הרצליה.

 לא קיבלתי תשובה מאיה. גו' ניסימוב:

ה תשלחו לנו אני חושבת שזה צריך אז זהו רציתי להגיד שתקבלו את התשוב מאיה כץ:

 להיות חשוב.

בוודאי אני מנסה יכול להיות שהוא לא היה בקשר אני אפנה אליו עוד  גו' ניסימוב:

ובסדר. אני חוזר לנושא כריתת עצים, עצים הינם סביבת מחיה לבע"ח 

  ביניהם שלל ציפורים אשר ניזונות, מקוננות ומוצאות מחסה בין הענפים.

נות , עם ההתחדשות העירונית, הרחבת הבניינים הקיימים בשנים האחרו

אישית, הייתי עדה לכריתת  מסוג פינוי בינוי , נכרתו עצים רבים. ופרויקטים

ללא רשיון כריתה, ואף ניסיתי לעצור מקרים אלו אונליין ולדווח   עצים

השבוע  למוקד העירוני, לצערי , ללא הצלחה. התושב והכורתים לא נענשו.

כל חברי המועצה תושב מרח' אשר ברש סרטון המציג את החיים שלח ל

הענפים על עצים המיועדים לכריתה ע"י יזם בפרויקט תמ"א בבקשה שנעזור 

האם בכוונת העיריה לבדוק את האופציה לשמר את  לשמר את העצים הללו.

השנים  5העצים המוצגים בסרטון? לכמה עצים ניתן רשיון כריתה ב

והאם   מהם השיקולים לאישור כריתה עו במקומם?האחרונות וכמה נט

קיימת חובה )כפי שיש בערים אחרות( לשתול עץ חלופי תחת כל אחד 

ראשית יש לציין כי תוכנית הפיתוח של הפרויקט הרלוונטי תשובה:  שנכרת?

בסקר  תלווה , היא כאשר תוגש התוכנית .לא מוכרת במחלקה וטרם נבדקה

העצים במגרש, ובבקשת האדריכל לכריתה לפי  את מצב יבחןאגרונומי, אשר 

אנו עושם מאמצים רבים בבדיקת תוכניות הפיתוח לשמר  תכנון המבנה.

עצים ראויים, פעמים רבות בניגוד לדרישת האדריכל והיזם, מתוך מודעות 

וכל   אנו רואים ערך גדול בעצים, ותיקים.וגבוהה לערך הגבוה של העצים ה

לקת פיתוח סביבתי נדרשות למקם עצים התוכניות אשר עוברות במח

הן בתוכניות אשר נמצאות בתחום העירוני והן בתוכניות קבלניות  -בתחומן

שיונות כריתה ניתנים על ידי פקיד יערות מטעם קק"ל ולא מטעם יר .למיניה

סמכות למתן  -העירייה. העירייה היא רק גורם ממליץ ולא גורם מאשר

הקבועה בחוק. המורשה למתן  תוטוריסטשיונות כריתה הינה סמכות יר

שיונות כריתה ובקשת פיצוי הולם הינו פקיד יערות ארצי, אשר מטעמו יר

בחוק קבוע פיצוי נופי לכריתת עצים, אשר  ממונה פקיד יערות מטעם קק"ל.

מהותו הינה להשיב לעיר את העצים. אנו עובדים כיום על פתיחת קרן פיצוי 

יכנס הכסף מכריתה בייעוד בלעדי לנטיעת נופי כתב"ר נפרד, אשר לתוכו 
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עצים ברחבי העיר, זאת פרט לדרישת העירייה לנטיעת עצים חלופיים בתוך 

שרגא כמות העצים  –כמו העצים שנכרתו ברחבי העיר  הפרוייקטים השונים.

עצים שנכרתו מטעם העירייה בחמש השנים  250 -קליין דיווח על כ

 .י כמות העצים שנכרתו בפרוייקטי בנייההאחרונות, אולם אין לנו מידע לגב

עצים. אין לנו מידע  2500 -ו בחמש השנים האחרונות כעטיברחבי העיר נ

הם שאינם יקטי בנייה למיניישנאסף לגבי כמות העצים שנטעו בפרו

 עירוניים.

תראו אני לא חושבת שיש כאן מישהו שהוא בעד כריתת עצים שלא לצורך,  תמי גרוסמן:

את מנקודת הנחה שכולנו מבינים את החשיבות של העצים בסדר אני יוצ

לסביבה, ועדיין אני רוצה להבין אתם מדברים פה עד שתיפתח הקרן הזאת, 

אם היום יש כבר פיצוי לאן הולך הכסף, אם הוא צבוע באמת, לא יודעת אם 

החברה העירונית לפיתוח התחייבה לשתול עצים בגלל עצים שנכרתו מי 

מפה של עצים  בוצע, ובאמת באופן כללי צירפתימפקח שזה באמת מ

שנים פה יש  5 –עצים ב  250יודעת  אני לא 2020שאמורים להיכרת בשנת 

עצים שאמורים להיכרת רק בשנה הקרובה אני חושבת  100 –למעלה מ 

שמדובר באמת בכמות גדולה מאוד וחשוב לראות שיש חלופה ושמפוקחת 

יש לי עוד דבר אחד אני חשובת שהבעיה השתילה של כל עץ כנגד עץ שנכרת. 

העיקרית שלנו זה גם העצים שלא מקבלים רישיון של כריתה. ג'ו יכול להעיד 

שיצא לי להתקשר אליו על עצים שראיתי בשכונה אצלי שמגיע מישהו לכרות 

השכן שבבית הצמוד אליי הוריד עץ ענק  ואני בטוחה שלא היה לו רישיון,

י לעצור אתה דבר הזה, ויש גם הרבה עצים והתקשרתי למוקד לא הצלחת

 שאנחנו לא יודעים בכלל שהם נכרתים.

תראו נושא עצים בעיר הוא מאוד רגיש במיוחד אני שהייתי ראש אגף  משה פדלון:

שאיפ"ה אחד היעדים שלי היה לשתול עצים ושתלנו אלפי עצים. אני מכיר 

אחד בלי שיש רישיון את הצוות של היום גלית, שוקי, שרגא הם לא יכרתו עץ 

הסמכה של פקיד היערות אין דבר כזה, נכון יש עץ מוגן ויש עץ לא מוגן, עץ 

 לא מוגן שהוא מסוכן או חולה כורתים אותו אין מה לעשות, שיש עץ שנוטה

ליפול, ניקח את פרויקט רחוב צה"ל כרתו שם עצים חולים אבל הנחיתי 

 לטעת פי ארבע עצים ממה שקיים היום. 

 וגם להעתיק את העצים הבריאים. לזר:אהוד 

 :    מי מפקח על זה באמת שתמורת כל עץ שנכרת.לרמןתמי 

אנחנו. קבלנים שכרתו לנו עץ חטפו ממני כמה חודשים עצרתי להם את  משה פדלון:

הבניה, נושא עצים מאוד רגיש והמטרה שלנו לטעת עוד ועוד עצים בעיר לכן 

 יש הקפדה יתרה בסוגיית העצים.

 :    הכסף הזה צבוע?י לרמןתמ
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 הסקטור הפרטי זה הבעיה.       משה פדלון:

הפיצוי הנופי הוא לא רק בכסף הוא פיצוי נופי בנטיעה, בתכניות השונות  אהוד לזר:

שמקודמות נדרשים גם להציג את הפיצוי הנופי באמצעות נטיעה של עצים, 

את מאזן העצים  בכל תכנית עירונית שאנחנו מבצעים כרשות אנחנו מציגים

אנחנו רוצים לראות שהפיצוי הנופי גובר  על המאזן אפס, מעבר לכך שתי 

נקודות חשובות אחד יש מדיניות סדורה וברורה אצלנו במחלקה לפיתוח ... 

ובאגף שאיפ"ה שהתווה ראש העירייה לגבי מדיניות כריתת עצים זה 

, ושתיים לגבי מדיניות מחמירה ביותר עם סטנדרטים מאוד, מאוד מחמירים

סוגיית החום העירוני או אי החום העירוני שנוצרת בעקבות דילול של עצים 

בארץ ובעולם אנחנו נערכים בהנחיית ראש העיר לקדם את תכנית הערכות 

לשינוי אקלים של העירייה שאנחנו מובילים בשנים האחרונות, לקדם גם 

ראש העיר, מדובר בתוך התכנית את תכנית האב לנטיעת עצים בהנחייתו של 

 על אלפי עצים שאמורים להישתל או להינטע בעשור הקרוב.

אני רוצה רק לציין שאנחנו קיבלנו שנה שעברה מקום ראשון בארץ בתחום  משה פדלון:

היער העירוני על שמירת העצים ועל הקפדה על כל ההנחיות מקום ראשון 

 בארץ מטעם משרד החקלאות.

ין שבאגף שאיפ"ה של רוני יש לו תקציב שהוא עושה עוד הערה קטנה לצי :צור איתי

סקרים, סקרי עצים במקומות מסוימים. אני אומר שבאגף שאיפ"ה יש 

תקציב ייעודי לסקרים של סקרים של אזורים שונים שהוא עושה ואז הוא 

והוא עושה סקר אגרונומי ולפי זה בודק, עובר שכונה, שכונה מקום, מקום,  

 נית. שוקי ורוני.הוא בעצם בונה את התכ

אני מבקשת רק עוד שאלה קטנה באמת בהנחה שתושב רואה מישהו שאנחנו  תמי גרוסמן:

ובלנה קיודעים שלא קיבל אישור לכריתת עץ אז היום התהליך להגשת 

בעניין הזה הוא מסובך אתה צריך ללכת לחפש את הפקיד יערות למצוא אם 

תלונה נגד אותו תושב  היה אישור או לא היה אישור ואז לנסות להגיש

שיקבל קנס, אפשר אולי לפשט את התהליך הזה בשביל שאנשים ירגישו 

 קצת יותר קשה לפני שהם מחליטים לכרות עץ בלי לקבל אישור.

 אם הוא עץ לא מוגן אין לו שליטה אם הוא עץ מוגן.  משה פדלון:

 לא משנה אתה עדיין יכול לתת קנס. :לרמןתמי 

וא נבדיל, אנחנו מגינים על אנחנו מפקחים ומגנים על עצים, יש עץ לא, לא ב משה פדלון:

 מוגן ויש עץ לא מוגן יש להבדיל, לא כל עץ.

התושב לא בהכרח יודע אם העץ מוגן או לא מוגן אומרת תמי בצדק, אני  מאיה כץ:

אגיד עוד פעם התושב לא בהכרח מבחין בין עץ מוגן לעץ לא מוגן ואומרת פה 

ך שתושב צריך לעבור כדי בעצם להתלונן על זה שלדוגמא תמי בצדק התהלי

השכן או לא משנה מי כורת כרגע עץ עד שזה מגיע כבר לשלב הכריתה 
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בוצעה, אז יכול להיות שאם רוני ואם הוא נמצא פה יכול לפשט את התהליך 

באופן כזה שהפניות בעצם שמגיעות בנושא הזה יטופלו בצורה שהיא הרבה 

כל לכאורה אולי ההליך הקצת יותר מורכב עם טיפה  יותר מהירה כי עם

ואולי אפילו אני אשתמש חלילה במילה סחבת עד  בירוקרטיהיותר 

שמסתיים כל התהליך העץ כבר נעלם ואף אחד לא ידע להגיד אם הוא מוגן 

 או לא מוגן.

 השאלה אם בחוק יש סמכות לעירייה לטפל בזה. :צור איתי

אם העץ הוא לא מוגן והוא נמצא בחצר של מישהו מותר לו אני חייבת להבין  :תמי לרמן

להוריד אותו מתי שהוא רוצה? לא הוא צריך לקבל אישור ואז אם הוא לא 

מקבל אישור השאלה אם אנחנו יכולים לדאוג שהוא יקבל קנס. כדי שיהיה 

 משהו להרתיע.

ה פלילית ר של פקיד היערות זה עבירוחשוב לציין שכריתת עץ ללא איש רוני גאון:

 היום. 

 אבל אף אחד לא אוכף את זה. :לרמןתמי 

להגיד אף אחד זה לא מדויק כי יש את שרגא באגף שלנו שהוא עם קשר עם  רוני גאון:

עובדים בצמוד לפקיד היערות, נכון שפקיד היערות הוא  פקיד היערות ואנחנו

ינו עמוס מבחינת עבודה אבל אנחנו עובדים איתו בצמוד כאשר יש פניה אל

הגורם המטפל זה שרגא שמיד פונה אל פקיד היערות ופקיד היערות נותן או 

לא נותן אישור כך שמהבחינה הזאת זה עובד מאוד, מאוד יפה זאת אומרת 

 אין פה מצב של איזה.

רוני אנחנו מדברים על בדיעבד, בדיעבד אני באמת שואלת השכן שלי כרת  :לרמןתמי 

בל אישור של פקיד יערות לא קיבל עבר על עכשיו עץ אני בדקתי הוא לא קי

 החוק, מי דואג שהוא יקבל קנס על העבירה הזאת.

 השאלה העץ הזה הוא במרחב הציבורי או בפרטי? רוני גאון:

 במרחב הפרטי אבל זה לא אמור לשנות הוא לא יכול לכרות עץ. :לרמןתמי 

פקיד היערות גם אם  במרחב הפרטי הוא לא יכול לכרות עץ ללא אישור של רוני גאון:

 זה בבית שלי.

 זה בדיוק הבעיה. :לרמןתמי 

כיוון שמדובר בעבירה פלילית נא לפנות למשטרה נקודה סוף מדובר בעבירה  משה פדלון:

 בכביש. 150 –פלילית זה כמו לנסוע ב 

ם לכרות עץ אנחנו יזאת אומרת אם פונים אלינו לאגף שאיפ"ה ומבקש רוני גאון:

פקיד היערות באופן מיידי והוא מאשר או לא מאשר  יודעים לפנות אל

 בהתאם ל... וצריך לכרות אותו. 

חברים אז מה שאתה אומר תלכי למשטרה תגישי תלונה על זה שהוא הוריד  :לרמןתמי 

 את העץ.
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מיצינו את הנושא ברגע שזה במתחם פרטי וכורתים עץ מוגן להתלונן  משה פדלון:

רה צריכה להגיע למקום נקודה סוף למשטרה זה עבירה פלילית, המשט

ודרככם לקרוא לפקיד היערות שיתן את הקנסות ויצלם ויעשה את כל 

 הפעולות הנדרשות. 

של רונן וסרמן.  8שאילתה הבאה של יריב אני עובר הלאה. שאילתה מס'  גו' ניסימוב:

ברחבי העיר הרצליה מפוזרים  מגנטים ומדבקות של חב"ד שמפוזרים בעיר.

חלק גדול של המגנטים והמדבקות  ד."קות ומגנטים של חבאלפי מדב

מוצמדים לעמודי תאורה עירוניים, וכן על גדרות ואזורים נוספים בשטחים 

ידוע לי כי תושבים רבים  הציבוריים, בניגוד לחוקי העזר העירוניים.

מתלוננים על המפגעים הללו, ובחלק מהמקרים הפקחים אכן מגיעים 

כמה פניות נפתחו : הלהלן השאילת ואת המדבקות.ומסירים את המגנטים 

מהי  , בנוגע למדבקות או מגנטים של חבד?2020מאז תחילת שנת  106במוקד 

כיצד  תגובת העירייה על המשך ביצוע העבירות הללו ועל כל הנובע מכך?

במוקד תשובה:  בכוונת העירייה לפעול על מנת להפסיק את המפגעים הללו?

פניה  ניות בנושא מגנטים של חב"ד על עמודי תאורה.פ 4העירוני התקבלו 

ג' אבפס 32שלט בשטח פרטי סוקולוב  – 02/02/20 -ב ראשונה התקבלה 

רחוב סוקולוב כאשר נפתחו כל אחת – 14/07/20 -ושלוש פניות התקבלו ב

כמו כל עבירה של הדבקת מודעה ללא היתר,  .בנפרד על אותו מיקום

נתפס מאן דהוא בזמן ביצוע העבירה, הוא הפקחים מורידים אותה וככל ש

נקנס. ככל שהפקחים לא יכולים להוריד את המודעה המלכלכת, המידע 

 3לשאלה . קיון המרחב הציבוריימועבר לאגף שאיפ"ה על מנת שיטפל בנ

 אה תשובה לעיל.ר

השאלת המשך שלי מורכבת משני חלקים על המגנטים היה רשום במפורש  רונן וסרמן:

א' לחוק העזר  23 –ו  22יה אם כך מדוע לא הופעלו סעיפים חב"ד הרצל

העירוני? כלומר שעליהם להסיר את המפגעים בעצמם ו/או לקבל קנס. 

בנוסף האם המסר של העירייה הוא שגם עמותות אחרות יכולות לפרסם 

 מדבקות באופן דומה ומבלי להיכנס.

ישית לפני כחודש נפגשתי עם אין אלפי מדבקות היו עשרות מדבקות, אני א משה פדלון:

הרב הלפרין ביקשתי שיפסיקו עם הנוהג הזה והוא הבטיח לי להפסיק עם 

הדבר הזה, גם לי זה מפריע העיר צריכה להיות נקייה ממדבקות ומודעות 

פיראטיות הוא הבטיח לטפל, הוא גם טען שזה בא זה מגיע מהרמה הארצית 

ת הנוהג הזה אנחנו ביקשתי שידבר גם עם הרמה הארצית להפסיק א

מסירים, יש הנחייה לאגף שאיפ"ה ואגף לפיקוח להסיר את זה במידי, הגיע 

ת זה עבר לאגף הפיקוח והסירו ימכתב מישראל החופשית, הרצליה החופש

 מדבקות. 8, 7את כל אותם 
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 תודה אני רק מציע שאם זה ימשך שיקבלו קנס. רונן וסרמן:

 חד משמעית כן. משה פדלון:

בכניסה לחוף סידני עלי ישנו שער חשמלי שאילתה בנושא חוף סידני עלי.  מוב:גו' ניסי

"אסורה הכניסה לכל כלי רכב לשטח החוף למעט רכבי ביטחון  ועליו השלט:

, למרות השילוט הברור והחד משמעי, אל החוף צירפת תמונה והצלה"

 התושבים נכנסים באופן שוטף מספר רכבים של אזרחים אשר מגיעים לים.

.להלן  פותחים את השער עם שלט, נכנסים, ומוודאים שהשער נסגר אחריהם

האם עיריית הרצליה מודעת לכך שאזרחים, שאינם נוהגים  :ההשאילת

האם עיריית הרצליה מודעת לכך  ברכבי ביטחון או הצלה, נכנסים עם רכבם?

מהי הסיבה לכך  שאזרחים מחזיקים ברשותם שלט אשר פותח את השער?

מה  יכולים להיכנס לחוף עם רכב בניגוד להנחיות וללא פיקוח? שאזרחים

תשובה  השער  זו? העיריית הרצליה מתכוונת לעשות בעקבות שאילת

נפתח  "נוף ים"בכניסה לחוף הנמצא חשמלי השער החשמל הנמצא ה

 רכבםלחוף רשאים להיכנס עם  טלפון ולא על ידי שלט.מספר  באמצעות

מצילים רשאים להיכנס לתוך החניון הקטן הכפי הנ"ל בלבד.  המצילים 

אף אזרח לא מחזיק שלט כזה או אחר  למטה בחוף ולא לשטח החוף עצמו.

 .אף אזרח לא נכנס לחוף אלא לחניון למטה ובאישור. לפתיחת שערים

 אז המסקנה היא בעצם שהמספר הטלפון הזה עובר בין האזרחים. רונן וסרמן:

ה קל כי החלפנו את מספר הטלפון בשבוע שעבר לאור בוא נעשה לך את ז גו' ניסימוב:

האירוע כדי לוודא שלא יועברו המספרים, אגב אי אפשר לקחת טלפון משום 

ששמוליק אישית הוא היחידי שיש לו סמכות לאשר את הטלפון זה מידע 

 אישי ומקצועי אבל תמשיך סליחה.

 תודה. אוקיי אם המספר יוחלף, אז המספר יוחלף נעקוב רונן וסרמן:

זה  כן, כן הוחלף באותו יום שראית. המסוף נפתח ולא יכולנו לעצור את זה, גו' ניסימוב:

 טופל.

ג'ו ברשותך ההנחיות הם הנחיות לביצוע הם לא המלצות הדרך מיועדת  משה פדלון:

מצילים ג'ו אני מנחה כל רכב אחר שנכנס ללא  3, 2לרכבי הצלה ולאותם 

 אותו החוצה. רשות נא להזמין גרר ולהוציא

מר פביאן הנושא השתלטות על שטחים ציבוריים על המצוק  10שאילתה מס'  גו' ניסימוב:

 החופי ועוד. אייל לא דיברנו על זה מקודם. 

בשאילתה שלי יש אלמנטים שלא דיברנו עליהם קודם אם אתה רוצה לחסוך  איל פביאן:

תה יכול לך, אם אתה רוצה לחסוך לך לקרוא את הפתיחה עם הכתבה א

 לדלג על זה, זה בסדר.

מדוע עיריית הרצליה אינה משלימה את הפקעת השטח נעבור לשאילתות  גו' ניסימוב:

( 465/93)בג"צ  1994פסק הדין שאישר לה להפקיע אותו כבר בשנת   למרות
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בפרט, ומדוע העירייה משתהה במקרים נוספים בהפקעת שטחים שהוגדרו 

  מדוע,שתיים  ככלל? שם לטובת הציבורבתוכניות תקפות כשצ"פים ומימו

למרות שעל פי הכתבה העירייה מודעת להפרת החוק במקום, לא 

מדובר כלשון  –הציבורי כל כך?  אכיפה כנגד ההשתלטות על השטח מתבצעת

הכתבה על "פיסת טבע באזור הנחשק בישראל" אשר כלל הציבור זכאי 

ל הוועדה המקומית הנות ממנה. אציין כי על פי מדיניות האכיפה שיל

הרצליה ההפרה אמורה להיות בראש סדר העדיפות לאכיפה, כיוון שמדובר 

על פי  .שצירפתמסמך  יש בפלישה לשטחים ציבוריים באזור חוף הים 

הכתבה, העירייה הודיעה כי היא פרסמה בימים אלו מכרז על סקר עירוני של 

ות שהיה צריך חריגות בניה. מדוע העירייה השתהתה בביצוע הסקר, למר

 254)היום שבו נכנס לתוקף סעיף  25.10.17חודשים מיום  18לבצע אותו תוך 

: תשובה .צירפת את זה התכנון והבניה שמחייב את ביצועו(.  לחוק ט"ז

ההפקעה לא מומשה עד היום מסיבות תקציביות וקונסטרוקטיביות. מדובר 

הפקעה עצמה בשל הן של עלות ה בעלות כספית ניכרת שעל העירייה לשאת, 

השטח  כאמור  מיקומו של השטח, והן של פיתוח השטח על שפת המצוק.

הינו שטח פרטי השייך לבעלי הקרקע ומצוי בהליכי הפקעה, שטרם 

הסתיימו. עד אז, העירייה דואגת לכך שלא ייעשה כל שימוש בשטח ולא 

 בלבד גינון  תהיה עליו כל בנייה. נכון להיום, אין בנייה בשטח, ואין גידור, יש

תקציב למימון הסקר. מכרז  2020עם כניסתי לתפקיד, אושר בתקציב 

לבחירת מבצע הסקר פורסם והוא נמצא בשלבים מתקדמים לקראת בחירת 

קבלן מבצע. יש לציין כי למרות לוח הזמנים שקצב החוק, הסקר העלה 

של מימון, לשם כך הרשות לאכיפת דיני  לרבותקשיים רבים ברשויות, 

רקעין קיימה פגישות פרטניות עם יחידות האכיפה בוועדות השונות, על מק

 מנת למצוא פתרון למימוש הסקר, ולכן היה עיכוב בביצוע בכלל הוועדות.

קודם כל לא השבתם בצורה מלאה על השאלה הראשונה שלי כי השאלה  איל פביאן:

הראשונה שלי כללה גם את הנושא באופן כללי יותר וכתוב שם מדוע 

העירייה משתהה במקרים נוספים בהפקעת שטחים שהוגדרו בתכניות 

תקפות כשצ"פים וכו זה דבר ראשון לא השבתם על זה. דבר שני אני קראתי 

אחרי כמעט  94ובשנת –60 -את הבג"צ הנושא הזה באמת מתנהל משנות ה 

שנה בג"צ למרות שהשתהות ארוכה אפשר לעיריית  25 –יותר הרבה יותר מ 

הפקיע את השטח בגלל החשיבות שלו וכו'. דבר שני כמו שכתבתי הרצליה ל

השטח הזה לפי מדיניות הועדה המקומית עצמה הרצליה כפר שמריהו הוא 

מוגדר כשטח בעדיפות ראשונה לאכיפה לפי המדיניות שהועדה עצמה קבעה. 

עכשיו לגבי מה שלא השבתם לא השבתם אם תשיבו עכשיו אני אשמח, אם 

ועדה המקומית לתכנון ובניה אבל זה נושא לצערי זה לא פעם לא תשיבו לי ב
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ראשונה שאני נתקל בהרצליה מאז שאני חבר מועצה, בשצ"פים שלא 

מפקיעים אותם או לא מפקיעים אותם בזמן, וזה שטחים שמראש סומנו 

לטובת הציבור והציבור כאילו לא יכול להינות מהם, במקרה הזה זה בסדר 

ואני צריך לנסח את זה בצורת שאלה אני אגיד ככה זה עדיפויות גבוה. היות 

בשביל לסיים  2020ועד היום  94 –נראה זמן מאוד ארוך לפחות מהבג"צ ב 

שנה מאז  16הליך הפקעה אם העירייה באמת רוצה לעשות אותו בכל זאת 

. אז צריך לסיים את ההליך ההפקעה הזה 60 –שנה משנות ה  40 –הבג"צ ו 

מקביל אני חושב היות ואני מבין את המצב המשפטי כמה שיותר מהר וב

אפשר לדבר שם עם בעלי הבתים שהם אנשים רציניים ובמקביל להליך 

ההפקעה להסדיר איתם שרצועת השביל שאמורה להיות מופקעת שהיא לא 

כל כך רחבה, היא לא כל כך תפגע בהם תגודר ואפשר יהיה אנשים יוכלו 

ערי כדורגל, כמו שאמרו אלה דברים לעבור שם ולא יחסמו את זה עם ש

שהעירייה יכולה לעשות יותר מהר, ובשביל לשים סימן שאלה בסוף אני 

 אשאל מתי תעשו את זה? 

עו"ד ענת בהרב: אני אשיב בקצרה כי ראש העיר השיב לזה קודם לכן הדברים האלה 

נמצאים כרגע בשקילה ובבחינה את הסיבות למה זה לקח כל כך הרבה 

 גע אנחנו רק יכולים לפעול לשיפור המצב וזה מה שנעשה. כתבנו וכר

שנה אני שואל מתי זה  20כן אבל זה לא הגיוני שהשקילה והבחינה נמשכת  איל פביאן:

 יגמר זה מה שאני שואל.

עו"ד ענת בהרב: כרגע אנחנו, הסביר בדיוק אהוד באיזה מהלך אנחנו נמצאים ואנחנו 

 נמשיך צעד אחר צעד.

י אגיד אנחנו בוחנים גם את זה וגם החלק הראשון של השאלה שלך לגבי אנ אהוד לזר:

מדיניות תכנון ומדיניות הפקעה אלה שני סוגי מדיניות שונות אפשר לסמן 

את האזורים שמיועדים לשצ"פים הליכי הפקעה הם הליכי הפקעה הם 

הליכים שמטבע הדברים לוקחים זמן רב, וגם יש להם מחיר שמאי כלכלי לא 

ל, והדברים האלה צריכים להיות מאוזנים בעת שהרשות מחליטה מבוט

 לתפוס חזקה באותם מגרשים.

מה זה מאוזנים אם בתכנון, סליחה רגע אם בתכנון קבע ששטח מסוים יהיה  איל פביאן:

שצ"פ כי השכונה צריכה אותו אז אתה פתאום מחליט שאתה לא מפקיע 

 אותו.

מתכנן כלכלית עלויות ההפקעה או פיצוי בגין לא אתה לא מחליט אתה פשוט  אהוד לזר:

הפקעה הן עלויות אסטרונומיות במיוחד בעיר הרצליה כאשר ערך הקרקע 

הוא גבוה מאוד לכן אתה צריך לכלכל את צעדיך כרשות ובוחר פשוט מתי 

 אתה מפקיע כדי לממש את התכנית.
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ה עכשיו זה נושא גם האינטרסים של הציבור הם יקרי ערך אבל לא נדון בז איל פביאן:

 כבד. 

בוא נשים את הדברים על השולחן, בואו נשים את הדברים על השולחן עם  משה פדלון:

כניסתי לתפקיד הונחו בפניי עשרות נושאים כבדים ומורכבים שלא טופלו 

כמו שצריך ואיתם היינו צריכים להתמודד, המטווח אולימפי הקאנטרי 

י ועוד עשרות תיקים כאלה, והיינו שרדות, האצטדיון העירוניקלאב, דניס ה

צריכים לקבוע סדר עדיפויות גם לזה נגיע ונטפל אני אומר נושאים כבדים 

ומורכבים והרשימה היא ארוכה וכל דבר הוא תיק, תיק ואנחנו מטפלים בזה 

על כל המשמעויות וצריך לחכות בסבלנות, הנחיתי היום לטפל בדבר הזה 

 ואתם תקבלו עדכון בעתיד.

 תודה רבה. ביאן:איל פ

מצפון לשדה התעופה מפגעים  האקליפטוסיםחורשת  11שאילתה מס'  גו' ניסימוב:

האתר שבנדון הינו אתר טבע עירוני ומורשת הממוקם מצפון  .סביבתיים

לשדה התעופה. ועדת השימור העירונית החליטה פה אחד לשמר את 

ת הצבאית החורשה והמבנים ההיסטוריים, המעידים על המורשת היסטורי

תוקצב תב"ר לפיתוח החורשה , הוצב שלט  .של בסיס הנ"מ בכל המתחם

 –מרשים להסברת מורשת היסטורית של החורשה ואף החל תכנון אדריכלי 

במסגרת  .כל זאת לאחר שראש העירייה הורה על קידום ופיתוח החורשה

עבודה קהילתית של "ותיקים בסביבה" הפועלת באתר, קודמה תוכנית 

י חברת המועצה ע"ית המתבצעת מידי שנה בבית הספר אילנות, חינוכ

תמר לירם, תושבת הרצליה. לצערנו אנו מדווחים על   גב' –לשימור אתרים 

הדרדרות חמורה במצב במקום וכי לאחר ארבע השנים האחרונות, במקום 

לראות התקדמות במצבה של החורשה לאור תוכניות הפיתוח שיועדה לה, 

על פי הדיווחים . יגה משמעותית באתר טבע ייחודי זהאנו נוכחים בנס

החורשה שוקקת חיים מעסקים שהוקמו בגבולה משמשת דרך להוצאה, 

ושינוע סחורות, כלי רכב פרטיים הפכו את הדרך לכביש מהיר, נסללה דרך 

פסולת מפוזרת בכל רחבי החורשה, הוקם ביתן  .נוספת בתוך החורשה

רע ,חלקם כרותים בעצים אחרים עקבות  שירותים זמני, מצב העצים בכי

שריפה, הכניסה לחורשה נהרסה ומקושטת בפסולת שמקורה בעסקים 

נעשה סקר על ידי אגרונום בחורשה אשר המליץ על שורה של  .הסמוכים

 צירפת תמונות.פעילויות ליישום בשל מצבם הקשה של האיקליפטוסים

ת ההזנחה של שצולמו על ידי מתנדבים בשבועות הללו הממחישות א

מדובר על פינת חמד שתושבי השכונות הקרובות גן רש"ל, נחלת . החורשה

עדה, הרצליה הירוקה וכלל תושבי הרצליה והמדינה יכולים להתרווח 

הנות בה וממנה. עלינו לפעול בכל דרך לשמר ולפתח אותה ולמנוע יול
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מה נעשה עד כה בתחום אבקש לשאול את השאלות הבאות: . היעלמותה

 מדוע?-כיפה כדי למנוע את ההתדרדרות הנ"ל של החורשה? אם לא נעשה הא

מה מתוכנן להיעשות בתחום האכיפה בתקופה המידית הקרובה ביותר, על 

מנת להפסיק את הפורענות במקום והנזקים הנגרמים בו, ולהשיב את המצב 

שנתיים לאחור? ולשמור על המקום מעתה והלאה -לקדמותו לפחות שנה

וע לא נוצל התב"ר שנפתח בשעתו במלואו? כמה תקציב כן נוצל מד כראוי?

מתי יש בדעת העירייה לבצע  ולאיזו מטרה מאז תחילת הטיפול בנושא?

פעולות יזומות מטעמה על מנת להחזיר את מצבה הקודם של החורשה, 

 ליישום ההחלטות הנ"ל שכבר התקבלו בעבר, ולטפח את המקום כראוי? 

והוועדה לאיכות הסביבה שלה, לקיים סיור במקום מתי יש בדעת העירייה 

עם כל אנשי המקצוע וגורמי האכיפה הרלוונטיים ולקבוע תכנית פעולות 

אגף הביטחון, הפיקוח וסדר ציבורי מקיים : ותשובת ועבודה לבצוע כנדרש?

סיורי עיתים מתוך כוונה להפתיע את העבריינים המבצעים עבירות שמהותם 

מחלקה לרישוי ה ולהטיל קנסות. בשעת מעשהותם נדליזם, לתפוס אובו

אשר פתחה בהליכים פליליים מול העסקים שאינם חוקיים במקום  עסקים

המתנהלים בבית כנגד עסקים כתבי אישום  3דורשים רישיון עסק.  הוגשו 

זיהינו כי קיימת בניה   המשפט בגין עבירה של ניהול עסק ללא רישיון. 

יש לציין כי לפני כשנתיים ביצענו הריסה של  .לחדשה ונושא זה נמצא בטיפו

בנוגע לבניה הקיימת במקום, לא ניתן לדרוש   .האנגר גדול באותו המתחם

בכוונת  .הריסות כיוון שחלה התיישנות, אלא רק לדרוש הפסקות שימוש

האגף להעלות את חורשת נחלת עדה כנקודה חמה לטיפול במסגרת ועדת 

התב"ר המדובר  לחודש עם המשטרה.משנה לאכיפה המתקיימת אחת 

 מחולק לתכנון ולביצוע עבודות פיתוח ושימור גנני בחורשת האקליפטוסים.

ה, סקר בטיחות על תכנון אדריכלי, תכנון השקי₪  159,000-עד כה נוצלו כ

הביצוע ויישום התוכניות  יישום מסקנות הסקר, עיצוב והצבת שילוט. עצים, 

בכוונת  .הקורונה עקב מגיפת  והוקפא  –עבר לטיפול החברה הכלכלית 

 28/7 -בתאריך ה העירייה לבצע פעולות שימור במקום בהקדם האפשרי.

נערך סיור ע"י עופר לוי סגן ראש העיר ומחזיק תיק איכות הסביבה 

 בהשתתפות פעילים מן הקהילה.

 כן ככה קודם כל המצב שם הוא נורא ואיום אני שלחתי לכם גם תמונות איל פביאן:

שצולמו שם המילה פורענות זה מילה שמתאימה למה שמתרחש שם יש שם 

עסקים שפועלים כמו שאתם בעצמכם כותבים בלי רשיון יש שם מבנים הפכו 

את זה לאיזה שטח לוגיסטי עם שבילים, כלי רכב, טינופת, לכלוך באתר 

שימור של העיר הרצליה. עכשיו יש פה חלק מהתשובות שנתתם שהן 

למשל שטענו את זה עם המשטרה באכיפה זה מצוין, יש משמחות כמו 
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היבטים שאני מבין אותם יחד עם זה התחושה שלי היא שהקשר והתאום 

והפעולה המיטבית בין הפיקוח על הבניה, הפיקוח על העסקים והפיקוח על 

איכות הסביבה אכיפה הוא לא מספיק חזק במקרה הזה. אם אי אפשר 

סיק את השימוש, ואפשר לסגור את להרוס מבנים אפשר לדרוש להפ

העסקים אין ספק שזה ישפר מהר מאוד את המצב, זה שמנסים לתפוס 

מן חתול ועכבר זה בסדר, אבל  מישהו שמלכלך ולתת לו קנס במקום זה

הבעיה המרכזית שיש שם איזה התנחלות במקום הזה, אני רואה שאתה 

שאלתי קודם  מסכים אתה מהנהן בראש זאת העובדה לכן אני אשאל כמו

מתי אתם מעריכים שכל יחידות האכיפה יעשו שם טיפול שורש, זה המטרה 

 המידית.

בוא נפריד בין העסקים שהם על שטח פרטי לא ציבורי בדקתי את זה  משה פדלון:

והנחיתי לפעול, אני חוזר ואומר צריך להפריד בין השטח הפרטי ששם 

והמשפט לפעול לבין נמצאים העסקים וכאן הנחיתי את גורמי האכיפה 

החורשה שהיא חורשה ששייכת לרמ"י אני לפני מספר שנים הנחיתי את וייס 

ה תחת הגדרת שימור וזה נעשה, דבר נוסף מעת לעת, הנחיה ישהמקום יה

נוספת אגף שאיפ"ה מעת לעת נכנס למקום, אגף שאיפ"ה נכנס למקום מנקה 

ל המקום ולקבוע ומבצע מה שנקרא הרמת נוף. נושא נוסף כדי להשתלט ע

עובדות הנחיתי לתכנן תכנון אדריכלי זה הוקפא בגלל משבר הקורונה, ואני 

מבטיח לך שעם קבלת מה שנקרא נתונים על תקציב העירייה בעדיפות 

 ראשונה כן לתכנן ולבצע את כל מה שאנחנו חולמים עליו שם.

א מדבר על שיפוצים זה מצוין אני רק שואל אנחנו עכישו באוגוסט האם אני ל איל פביאן:

וזה דברים שרוצים ויקחו יותר זמן, האם אתה יכול להגיד שבתוך חודשים 

 שמתרחש שם יפסק. הפוגרוםבודדים הפורענות 

אני יכול להבטיח לך שאני צמרת המנהלים יערוך סיור במקום וינחה את  משה פדלון:

 האנשים בהתאם.

ילתה אבל אתה קיבלת מאיתנו חבל שאתה לא מציין שאתה הוצאת את השא עופר לוי:

גם מדרור וגם ירדן קיבלת מייל עם תשובה על כל השאלות קיבלת לפני 

 ועדיין אבל קיבלת היינו בסיור עם נאוה ועם תמר ואתה יודע.

 היתה לי סיבה להגיש את השאילתה. איל פביאן:

על  חברים אנחנו נשדרג את החורשה כדי ליצור שם עובדה קיימת ולשמור משה פדלון:

המקום הזה. זה מקום יפה מאוד והייתי רוצה שיהיה לדורות הבאים מה 

שאמרתי יבוצע נעשה סיור של בכירי העירייה ניתן הנחיות. בואו חברים אני 

 חושב שהוא קיבל תשובה.

 הצעות לסדר
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הצעה לסדר ראשונה ע"י מר רונן ורסמן, הנושא הוא לוחות מודעות חינמיים  גו' ניסימוב:

 ר הרצליה.ברחבי העי

לוחות מודעות בתשלום וזה משהו  40כמו שחלקכם יודעים ברחבי העיר יש  רונן וסרמן:

שהתושבים קודם כל צריך לנצל את ההצעה לסדר הזאת התושבים לא 

יודעים את זה שיש לוחות מודעות בתשלום, שאפשר בעלות מאוד לא גבוה 

אחר, באמת  לפרסם שם את העסקים של העיר, את העסקים שלהם וכל דבר

חזקים על ידי העירייה, הם ובעלות מאוד משתלמת. הלוחות האלה מת

נקיים, מסודרים בדרך כלל ומהצד השני ברחבי העיר יש כמה מאות שלוחות 

במשך רוב הזמן,  ואסתטימודעות חינמיים שמהווים מפגע תברואתי 

 במקרים רבים המודעות יוצאות מחוץ למסגרת של הלוחות ומי שעובר לידם

יכול גם להיחתך מהנייר, מודבקות אחת על השניה בצורה מאוד לא נעימה 

לעין, ומשמשים בעיקר לפרסומים שקשורים לדת, כשאין שום סיכוי לתלות 

שם שום דבר אחר כי אחרי פחות משעה כבר מכסים את הפרסום שלך 

 במודעות דת נוספות. מקובל שיש לוחות מודעות חינמיים בשכונה כלשהי.

פשוט מצער ש.. מפעילה אותך באופן קבוע על כל נושא חב"ד, דת, מודעות זה  קנין:משה וע

 כל הזמן.

 אני מעלה הצעה לדיון אתה רוצה לדון תצביע בעד. רונן וסרמן:

 אני לא מבינה למה אם עופר שלך רוצה לשאול משהו הוא לא יכול לשאול.  ינאי:-דנה אורן

עות חינמיים בשכונה כלשהי, במיוחד נניח ליד מקובל שיש מספר לוחות מוד רונן וסרמן:

בית כנסת ששם יתלו מודעות שמכבד מסרים ואירועים דתיים אבל לא נתפס 

שנתלים לאורך כל רחבי העיר אלפי מודעות דת במיוחד ליד בתי ספר 

חילוניים אתה מוזמן לבוא ליד הבית ספר של הבת שלי.  בוא תראה בעצמך 

של הבת שלי יש את הדבר הזה, ליד בית ספר  אני אומר לך שליד הבית ספר

ויצמן יש את הדבר הזה, ליד בית ספר בר אילן יש את הדבר הזה זה לא 

קשור הרצליה חופשית אין לזה שום קשר להרצליה חופשית אני ראיתי במו 

עיני ואני בא אחרי שראיתי. אולי גם את החוף הרצליה החופשית שלחו 

ם לאורך כל רחבי העיר אלפי מודעות דת אותי. כן, לא? לא נתפס שנתלי

במיוחד ליד בתי ספר חילוניים. הגיע הזמן לעשות סדר בכל הנושא של 

ברחבי  ואסתטיקההלוחות מודעות חינמיים, כדי לתת תחושה של ניקיון 

שעיריית הרצליה מקבלת בזאת החלטה העיר, ולפיכך הצעה לסדר היא 

ללוחות מודעות בתשלום,  –עיר לוחות מודעות חינמיים ברחבי ה 50להפוך 

כאשר יינתן דגש במיוחד על לוחות מודעות חינמיים הקיימים,  40 –בנוסף ל 

 מטר מבתי ספר וגנים. 150במרחק של עד 

לוחות מודעות ברחבי העיר בתשלום  40אני רוצה להתייחס רונן ברשותך יש  משה פדלון:

עיר עשרות לא מאות כן לעודד עסקים לבוא ולתלות מודעות זה בסדר. יש ב
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ולא אלפים עשרות לוחות מודעות בכניסות לבתי הכנסת וגם בגני הילדים 

עשרות. דבר נוסף כל מודעה שהיא נתלית בחצר, בגדר, ברמזור אני מנחה 

להוריד עכשיו ומיד זהו אלה הנחיות שלי אני גם לא אוהב את הדברים 

בצמתים העיר  םיריבנהאלה, זה עיר שצריך להיות בה סדר אם שמת לב אין 

צריכה להיות נקייה, ואני אישית מנחה מעת לעת גם את אגף שאיפ"ה וגם 

את אגף הפיקוח כמעט כל שבוע להסיר, להסיר. יש דרך אגב אדם שזה 

להוריד הכל. צריך להיות סדר וזה לא  ,התפקיד שלו, ... ההנחיה היא להוריד

ודה סוף עיר צריך שיהיה מעניין אותי דתי, חילוני חרדי רפורמי זה יוסר נק

בה סדר ואני אשמח לקבל אם יש מקומות מסוימים שעושים אתז ה אנחנו 

 נקנוס, נקנוס ונקנוס. אני בא ואומר עיר צריך שיהיה בה סדר.

אני רוצה אחד אני לא רוצה להיכנס לנושא של דת כי אני חושב שבעיני  :צור איתי

בעיני שאני מסתובב ברחבי  לפחות פחות דת או חילוני זה פחות האישו אבל

העיר יש המון, המון לוחות מודעות שהם מבחינתי לא ברות שימוש כבר, הן 

מטנפות את המרחב. אני מדבר על המתקן עצמו שווה לעשות בחינה ומיפוי 

 מחדש של הלוחות מודעות.

 לוחות התקניים היפים יש לוחות 40אני אומר שוב יש לוחות מודעות גדולים  פדלון: משה

מודעות בכניסות לבתי הכנסת זכותם לשים את זה אנחנו הנחנו את זה, 

סות לגני ילדים אם יש אני אשמח לקבל כתובת אני אסיר אותם מחר יובכנ

בבוקר נקודה סוף, זה כל מודעה לא משנה מאיזה מגזר יוסר ואם צריך 

 יקבלו גם קנס.

 וד לבתי ספר.ההתייחסות היא גם לנושא של מודעות דתיות צמ רונן וסרמן:

 חברים חד משמעית כן, אני חוזר שוב.  משה פדלון:

כמו שאתה לא רוצה שאני אפרסם מודעות תועבה ליד בית ספר דתי אל  רונן וסרמן:

תפרסם מודעות דת ליד בתי ספר חילוניים. לא בצמוד לבית ספר 

 חילוני.

 )מדברים ביחד(

 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? אהוד לזר:

בוא לא ניתמם כל הכוונה שלך בהצעה לסדר הזאת זה לעקוץ את  צדיקוב: אלעד

 היהדות והדת.  אני מבקש לפתוח את זה לדיון.

 עו"ד ענת בהרב: לא פותחים על זה דיון מי בעד להסיר את זה מסדר היום?

 סליחה אני רוצה לנהל על זה דיון.  אלעד צדיקוב:

 אתה רוצה לחזור בך?   משה פדלון:

 לא אני רוצה לדון בזה מה שצמוד לבית ספר של הבת שלי.   סרמן:רונן ו

 אני יו"ר הועדה.   משה פדלון:



 ב.ש.ג.  11564
 
 
 

 
 מלולהקלטה ות – "חבר"

31 

 

יש הצעה לסדר המועצה אמורה להצביע האם לעלות לסדר היום או  עו"ד ענת בהרב:

לא, ראש העיר הציע להוריד את זה מסדר היום כרגע אתם מתבקשים 

 להצביע מי בעד להוריד מסדר היום.

רגעו הגשת הצעה אתה ימי שלא מוצא חן בעיניו שיצא החוצה חברים ת ון:משה פדל

 רוצה להסיר את זה?

 אני רוצה לדון בזה. רונן וסרמן:

 בעד. 4מי בעד? , 1,2,3,4מי בעד לדון בנושא הזה?  משה פדלון:

 אני רוצה להקריא שמות. :ניסימוב גו'

כץ השאר היו נגד צבי וייס, היו בעד לדון, איל, וסרמן, תמי מאיה  4גו'  מאיה כץ:

 יוסי קוממי... 

 עו"ד ענת בהרב: ההצעה ירדה מסדר היום בואו נעבור להצעה הבאה.

טוב חברים אנחנו מנהלים פה דיונים מקצועיים דיונים מעמיקים  משה פדלון:

החברים מעלים הצעות, שאליתות אני מבקש לשמור על תרבות דיון זה 

ש סדר מקריאים את ההצעה החבר לא הולך ככה, גם בהצעה לסדר י

 מסביר ולאחר מכן מי בעד ומי נגד לדון בזה אני מבקש להקפיד על זה.

קשה לנו בזום אנחנו לא מצליחים לשמוע אתכם זה קושי בואו ננסה  אהוד לזר:

 להוריד טונים כדי שנוכל לשמוע אחד את השני.

של מר רונן וסרמן  תנסו לשמור על התרבות דיון. הצעה לסדר הבאה :ניסימוב גו'

 אכיפה של בעלי חיים אשר אינם מנקים אחרי כלביהם. 

העליתי מספר שאילתות ואף הצעה טוב כבר די הרבה זמן לפני כשה וחצי  רונן וסרמן:

בזמנו יהודה  לסדר בנושא של בעלי כלבים שאינם מנקים אחרי כלביהם.

אכיפה ביחד מנכ"ל העירייה אמר התפרצתי לדעת גדולים ושהעירייה תבצע 

עם פעולות להגברת ההסברה. היתה אפילו פעולה אחת שבה עובדי עירייה 

יצאו ותפסו ועשו מערב ותפסו ונתנו קצת דו"חות ופרסמו והכל היה טוב 

ויפה וזה היה פעם אחת והתושבים עושים בחזרה נא אחד גדול עושים מה 

חובות, ואני ואין דיין בר שהם רוצים. בזמן האחרון מתגברת התחושה שאין 

ואני בעצמי מתלונן, כל שבוע על הלכלוך מקבל תלונות של עשרות תושבים 

במדרכות כי אנשים לא מנקים אחריהם כמה שהעירייה תתאמץ היא לא 

א פילו אצלי ברחוב אני הולך בזיג זג שאני  מצליחה לעמוד בפרץ מה לעשות,

ויש ק שאין הפתעות הולך ברחוב אני הולך בזיג זג כי אני כל הזמן צריך לבדו

האחרון של אוגוסט אפילו  הפתעות אצלי ברחוב. אני גר בנווה עמל. בשבוע 

תושבת שהכלב שלה השאיר לנו  שלי, נתפסה בעדשת מצלמת האבטחה בבית

והיא הלכה מבלי  ארבע חבילות אחת ליד השניה  ארבע מתנות ברחובות
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בר על שדורכים על זה זה מרגיז, זה לא נעים זה לא נוח שלא לד לאסוף אותן.

לפעמים ומכניסים את זה הביתה. אני חושב שהגיע הזמן ללכת צעד קדימה 

ולמצוא איזה שהוא פתרון כי כל הפתרונות עד היום וזה לא רק מהשנה וחצי 

האחרונות לא עזרו לבעיה ואני מציע וגם דיברתם פה לא פעם אחת על כך 

וא לעבוד בשכר כזה וכו', שרוצים להביא פקחים ושאין אנשים שמוכנים לב

יש עכשיו. אני מציע יש הרבה אנשים שאין להם עבודה וחלקם גם אין דמי 

אבטלה, למצוא פתרון להביא עכשיו לקבל החלטה שעיריית הרצליה מגייסת 

באופן מיידי עשרות פקחים לעבודה אפילו לזמן קצר שלושה חודשים לייצר 

י לחשוב פעמיים  ולאחר מכן תחושה שהעיר ממש אוכפת את הנושא הזה, בל

 לראות איך הדברים האלה הולכים זאת ההצעה שלי.

אני לפני שנה עמדתי בצוות כצוות בראש של הדבר הזה אחרי שהיה באמת  משה ועקנין:

זה, אני הוצאתי אחרי מספר ישיבות אחרי שהיו שם גם מהמחלקה 

הוא לא  המשפטית ובחנו את הדי אן אי של הכלבים שלצורך העניין כרגע

אפשרי, הוא לא חוקי אבל יש דו"ח שאני הוצאתי עם פעולות לעשייה זה 

נעצר לדעתי בגלל הקורונה ואני ממליץ לראש העיר למנכ"ל לעשות איזה 

 ישיבה ולרענן את מה שהמלצתי שם.

 לפני שעושים את הדבר רק כדאי לפרסם על לוחות המודעות. צבי וייס:

 פרסמנו זה לא עזר. רונן וסרמן:

רונן אתה צודק, כל בוקר טנדר מיוחד הולך ושם שקיות ניילון בכל  משה פדלון:

דרך אגב,  יםלסנדוויצ'המתקנים, בצהריים אין שום שקית זה הכל הולך 

אבל העלית נושא שהוא באמת מפריע ואני מבטיח לך שאני אקיים דיון 

זה  מיוחד לנושא הזה על מנת לבנות צוותים יעודים שיטפלו בנושא הזה,

 מפריע, זה לא נעים זה לא סימפטי זה יטופל.

 יש דו"ח שאני הוצאתי. איתי צור:

 אנחנו ניישם את הדו"ח הזה. משה פדלון:

 אל המדרכה אצלנו ברחוב היה גם חרא של סוס. יהונתן יסעור:

 אפשר לקבל בישיבה הבאה עדכון על זה? רונן וסרמן:

שרונן אומר וגם מה שאיתי אומר אם אני כיולה להציע הצעת פשרה של מה  מאיה כץ:

אולי שאיתי יביא את הדו"ח למועצה בישיבה הבאה נדון בזה כל אחד יוסיף 

 את הערות שלו לגבש החלטה מוסכמת בנושא.

מקובל, מקובל אני אומר שוב אנחנו ניקח את זה כיעד זה מפריע אתה צודק  משה פדלון:

 .סימפטיזה לא 

 ני מוריד מסדר היום.אם זה מה שיתקבל א רונן וסרמן:

 הוא מוריד מסדר היום. משה פדלון:
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ע"י סיעות החופש לבחור, יש עתיד בהרצליה, קהילה  3הצעה לסדר מס'  :ניסימוב ג'ו

צעירים וסביבה קיום דיון דחוף במועצת העיר הרצליה בנושא חינוך והסברה 

 זכויות ובטחון לנשים. שוויוןיעילה והסדרת 

ר כמה מילים בתור התחלה ולא להיצמד פה לטקסט. אני אני רוצה לומ מאיה כץ:

חושבת שאין ספק שהנושא של האלימות נגד נשים, פעילויות הסברה, זכויות 

נשים וכו' זה נושא שהוא אני חושבת נתמך פה על ידי כל חברי המועצה 

ומדיניות העיר לאורך שנים זה לא נושא שהוא שנוי במחלוקת. אני חושבת 

צם באה להגיד כמה דברים אחד שכל חברי המועצה פה שההצעה הזאת בע

יחשפו וידעו מה נעשה כמה נעשה ואיך נעשה, אני לפחות באופן אישי מודעת 

לעשייה מאוד רבה שנעשית בנושא שאיה מוביליה אותה, לחלק מהעשייה 

הקודמת, ואני חושבת שיש פה אמירה  בקדנציההזאת גם הייתי שותפה 

ים פה דיון של כלל חברי המועצה גם ידעו אותו מאוד, מאוד חשובה שיתקי

וגם מתוך המקום שיאפשר לנו כן להציע עוד הצעות או לקחת חלק יותר 

פעיל בכל מה שנעשה בנושא הזה. כן חשוב לי להגיד גם ברמה האישית שלא 

ישתמע לפחות מהבחינה שלנו שההצעה הזאת לסדר היא מגיעה ממקום של 

ת או להגיד שלא נעשה מספיק, היא דווקא חלילה לזלזל בפעילות שנעשי

ממקום של בואו תשתפו גם אותנו מאוד חשוב לנו לקחת חלק, אני חושבת 

שגם הראיתי לכם את זה בפרויקט שהיה ביום שישי האחרון שזה היה 

שיתוף פעולה לדעתי יוצא דופן ומאוד נכון באירוע שהיה ביום שישי, ולצערנו 

שרק הולכות תרות, לצערנו זה תופעות מה שקורה בכו אנחנו רואים את

ומסלימות וכן נשמח לדעת מה קורה בתוך מערכת החינוך ולשמוע גם את 

הצד הזה שהוא אמנם אופוזיציה אבל בהחלט יש לו מה להגיד, זה לפחות 

ברקע הדברים שלי.  אם יתקיים דיון ותקבלו את ההצעה שלנו אז נשמח 

 ריך.לקיים אותה וגם להגיד תודה לכל מי שצ

בואו נסיים את הצגת העניין תראו הנושא הוא סופר חשוב, תמיד, והקשב  איל פביאן:

הציבורי בתקופה הזאת הוא גבוה לנושא אנחנו בתחילת שנה חדשה, אנחנו 

שנתיים כמעט מאז הבחירות לא התקיים דיון שלם אחד מקיף במועצה על 

ו משהו היא נשים, אגב בעיני שום הצעה לסדר היא לא תוקפת מישהו א

מעלה נושא, זה שמעלים נושא זה לא אומר שזה ביקורתי זה אומר שרוצים 

לדבר עליו אני מצטרף למה שמאיה אמרה. עכשיו בהחלט יש מקום שכלל 

חברי המעוצה ידעו מה נעשה, מה בדרך להיעשות, מה סטטוס הדברים 

 ושמועצת העיר תקבל סקירה על איזה החלטות מועצה כבר יש רשמיות של

מועצת העיר הרצליה עד היום שמגנות על זכויות ביטחון של נשים ודואגות 

לחינוך כמו שצריך מגיל הגל בנושא המגדרי, בתכניות חינוך וכו'. לא צריך 

להסביר לאף אחד שהדברים המחייבים ביותר זה החלטות מועצות עיר ולכן 
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אחרים  יש חשיבות מאוד גבוהה לזה שמועצת העיר ולא גוף אחר או דרגים

מקבלים החלטות, ומעגנים אותם, אופנועים זה מצוין והפגנות זה מצוין וכל 

פעולה נוספת היא גם מצוינת אבל החלטות של מועצת עיר רשמיות וחלול 

שלהם למטה בכל המערכות של העירייה כמדיניות עירונית זה הדבר שנשים 

יונים בכל .. בו אני אישית בעד שבכל התפקידים בעירייה בכל הדירקטור

אחוז נשים, אנחנו צריכים שיהיו לנו מדדים  50מקום תהיינה לפחות 

מגדריים, אנחנו צריכים לבדוק את התקציב העירוני מבחינה מגדרית יש 

דברים רבים לעשות יכול להיות שכולם בקנה ובדרך ומתקדמים זה בסדר 

 גמור אנחנו רוצים דיון רציני על הנושא זו בקשתנו.

קובל גם עלינו עליי ועל כל החברים אנחנו נקיים דיון בישיבה הקרובה, מ פדלון: משה

הנושא הוא חשוב אתם יודעים גם מה העמדה שלי מה שקרה באילת 

מבחינתי זה רצח, הנפש של הבחורה ורצח זה מאסר עולם זה צינוק בלי 

חנינה נדון על זה. גם היועצת למעמד האישה, גם ראשת מנהל נשים גם מנהל 

יבואו לכאן יתנו סקירה מפורטת מה עושים ונשמח לשמוע על המצב  החינוך

זה נושא שהוא חשוב במעלה ראשונה וכמו שאני תמיד אומר שאני אומר 

 ראש אגף החינוך זה ראש אגף החינוך והערכים.

 אני רוצה להוסיף קודם כל תודה רבה. מאיה כץ:

ה הזו לקיים דיון בנושא האמת שבאמת חשבנו שראוי ונכון בייחוד בתקופ אהוד לזר:

הזה, אם זאת ראשת מנהל נשים לא נמצאת השבוע בעבודה היא לא נמצאת 

 כאן איתנו רק בזום ומישל אספה כמה עדכונים.

כדאי שתקבלו עדכונים מה נעשה לאחרונה אבל זה לא במקום, תהיה פה  משה פדלון:

כאוב.  ישיבה, זה נושא חשוב במעלה. אנחנו מקבלים אין ויכוח זה נושא

אמרו שאת חולה בבידוד זה בסדר אז יועצת ראש העירייה למעמד האישה 

 תיתן סקירה ואת תשלימי. בקשה 

 ערב טוב לכולם אני יעלה את המצגת.  גנית:

 זה תהיה סקירה ראשונית אנחנו נרחיב בנושא בישיבה הבאה. אהוד לזר:

את המצגת שלדיון אני מבקשת להוסיף אהוד אתה שומע? עד שהיא תתחיל  מאיה כץ:

עצמו אני אשמח ואני חושבת שיש הרבה ארגוני נשים שגם פועלים אני יודעת 

בשיתוף פעולה פורה עם העירייה ויצו נעמ"ת עמותת ל.א כנגד אלימות נשים 

וכו' אני חשובת שגם להם יש מקום בישיבה כזאת ואני אשמח אם גם הם 

 יצטרפו כל העמותות.

 כולם ומי שירצה יקבל במה אין שום בעיה בשמחה. אנחנו נזמין את פדלון: משה

ריית הרצליה בעצם כמו שיודעים היא רשות יחידה יאנחנו נשיב בקצרה ע מישל עצמון:

שיש בה גם יועצת ראש העיר לקידום מעמד העיר וגם ראשת מנהל נשים, ויש 

לנו ליווי תמידי של סגנית מ"מ ראש העיר אשר ממונה בעצם גם על תחום 
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בפחות שלבים אבל במקרה שלנו ועל נשים בעיר, כך שבעצם מדובר  החינוך

ת נשים עד כמה שאפשר על כל יסיופחות שלובות, של מתן מענה לאוכל

יברת עליו דרבדיה בעיר. נתון ככה שקיבלתי רק עכישו לאחד הנושאים ש

אחוז מהנהלת העיר נשים  60פביאן שבעירייה שלנו היום נכון לחודש מאי יש 

מעגלי יש אצלנו. נושא הזה של הקמת ויכוח ואני לא חושבת ש כך שאין

נשים, פעילויות נרחבות לנשים בנושא מגדר כל הנושאים האלה הם שייכים 

לגנית וגנית איך שהיא חוזרת מהבידוד אני מאמינה שתיתן לכם סקירה 

מקיפה על כל הנושאים שהיא מטפלת בהם, כולל המגדר בחינוך. לאחרונה 

ירוני שכמו שאתם יודעים בחגים הנושא הזה גם פה אנחנו הוקם כלבו ע

נותנים מענה לנשים יוצאות מעגלי האלימות, מתפעלות מנהל נשים חד 

הוריות ועוד נשים אחרות. הרצליה לא שותקת המקרה של האונס באילת של 

היה מחריד, מצמרר אבל בסופו של יום הוא עלה לכותרות בעצם  16נערה בת 

השותפים לפשע, האכזריות הבלתי נתפסת בזה שהיא לא  מספר המזעזע של

קיבלה סיוע מאף אחד מהאנשים שנמצאו שם, מהגברים שהיו שם ואנחנו 

צריכים לזכור שמדובר במקרים שקורים בכל מקום בארץ כולל בעיר 

הרצליה שלנו. תופעה זו זה תופעה שצריך להוקיע אותה אחת מכל חמש 

ה נתון מזעזע וברור שיש חובה פה לעלות נשים תעבור אונס במהלך חייה ז

במידי בסדר יום הלאומי דרישה לחינוך ושינוי התפיסה המעוותת לגבי 

נשים, נערות, וילדות הן אינן הפקר. ראש העיר רואה בנושא הזה חשיבות 

עליונה ודיברנו כבר על הנושא של המחאות שהצגנו אז אנחנו רק ניתן, נעשה 

כאן על מדשאת רחבת בית המשפט מול בניין  היתה 23/8 –מצגת קצרה. ב 

העירייה העצרת שלנו די לאלימות כלפי נשים, המחאה ביום שישי שעבר 

מפגן מחאה לא שגרתי עוצמתי ומי שהגיע זה היה שיתוף פעולה כמובן עם 

מאיה כץ וגרי גוזלן שהביאו את עמותת לא לאלימות, גנית ראשת מנהל 

נשים בעיר. דבר נוסף ראשי הרשויות יצאו נשים ועמותות בעיר שהגיעו של ה

במכתב לראש הממשלה מטעמם שיתוף של ראשי הרשויות והיועצות 

לקידום מעמד האישה נגד תופעות האלימות בכלל ואלימות מינית נגד נשים 

ילדות בהתערבות מהירה לצורך קידום מדיניות ליישום כל הדרישות 

ה שכבר היום, אתמול היתה למניעת אלימות מגדרית. אני יכולה לציין פ

פגישה בנושא הזה. גם בחודש יוני השתתפנו במצעד נשים ייצוג של העירייה 

נגד אלימות כלפי נשים. בנושא מניעת הטרדה מינית בעירייה עצמה אנחנו 

הקמנו. תקנו תקנון למניעת הטרדה מינית ליד שעוני הנוכחות בכל 

לאחרונה יש מיזם נוסף  המשרדים, כולל בתי ספר, והחברות העירוניות.

שהוא נקרא מי ערה בהרצליה גנית ואני ביחד וגם עם התנו"ס יצרנו קשר עם 

יוזמת המיזם, מיזם שנועד להגן על נשים בליווי טלפוני במהלך הלילה 
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שמסתובבות בעיר, יצרנו איתה קשר אנחנו ננסה לא ננסה אנחנו נעשה את 

אנחנו נ.. הועדה לקידום זה אחרי החגים יחד עם מועצת הנוער שתיבחר 

מעמד הילד ואנחנו נעשה את זה כפרויקט שנתי נשמח לתת לכם את כל 

 המידע לאחר שניפגש כולנו.

 תודה מישל גנית רוצה להוסיף? משה פדלון:

אני פה איתכם אני רק אני אגיד שהשאלה אם אתם רוצים שאנחנו נעשה  גנית:

 כל הפירוט בצורה מורחבת.ישיבה גדולה שבה אני אציג לכם את המצגת, עם 

 כן אני רוצה בישיבה הקרובה. מש הפדלון:

אני רק אגיד פה רגע אני כן אגיד שהאלימות זה לא רק אלימות שאנחנו  גנית:

חווים אותה כרגע בתקשורת של האונס וכל הרצח והאלימות, יש גם עלייה 

ות מאוד גדולה שקיבלנו של מקרה גירושין, של אלימות כלכלית, של אלימ

רגשית, שאנחנו מטפלים בו במסגרת המנהל ברווחה יש את כל הנושא של 

נשים שהיו צריכות לצאת מהבתים על רקע של אלימות פיזית, בוי"צו הקימו 

בית לנשים מוכות שזקוקות לבידוד יש פה עשייה ממש, ממש נרחבת, אתם 

ם מתייחסים רק לזווית של האלימות אבל אני מעדיפה גם להתייחס להיבטי

אחרים שאנחנו עושים, קורסים להכשרה לשילוב של נשים, ועוד דברים 

שאנחנו עושים שבעצם הם אלה שצריכים לא לגרום שלא יהיה מצב של 

אלימות ועוד יוזמות אבל אני מעדיפה שנשאיר את זה לישיבה ארוכה, 

 ומסודרת שבה נציג את כל העשייה.

ך גנית בריאות איתנה, אז כאמור אנחנו תודה גנית ותודה מישל אני מאחל ל משה פדלון:

נקיים ישיבה מיוחדת ולשם נזמין את ארגוני הנשים ונפתח את זה לדיון 

 מקצועי, ועם כל המשמעויות ונקבל החלטות. תודה. 

 

 

 תב"רים

תב"רים מעבר לתכנית הפיתוח השנתית  2020עדכון תקציב פיתוח  :ניסימוב ו'ג

 מולכם.ממקורות המימון ₪  53,633,165 בסכום כולל של  2020המעודכנת 

יש פירוט של התב"רים ומקורות התקציב שלהם, והסכום שאתה נקבת אם  רוני חדד:

 אני אשמח לענות. תספיצפיויש שאלות 

 יש שאלות חברים? אין שאלות. מי בעד אישור. משה פדלון:

 ינאי: לגבי קיצוץ ביוזמות פדגוגיות אני אשמח לדעת.-דנה אורן

 זה תב"רים אין יוזמות פדגוגיות. רוני חדד:

 מי בעד אישור התב"רים פה אחד. משה פדלון:

 הצעת שינויים העברות מסעיף לסעיף ותוספות מילואים שינויים ח'.

 יש לכם את זה מול העיניים הערות?  :ניסימוב ג'ו
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 ינאי: אשאל שוב קיצוץ ביוזמות פדגוגיות.-מאיה אורן

 זה סעיף איזה עמוד . מה מספר ההצעה. תפני אותנו לסעיף אי רוני חדד:

 3שיש פה מינוס  1.811000784סעיף  10מתוך  2היא מדברת לדעתי על דף  מאיה כץ:

 מיליון.

כן כמו כל שנה, העסק הזה זה סעיף רזרבה ליוזמות ופרויקטים פדגוגיות  רוני חדד:

אגף החינוך מחלק ופורס לאורך כל ₪  3.311.000סעיף סל את אותם 

ים שאת רואה בהמשך. זה מוצג לפני תחילת שנה פדגוגית בסכום הסעיפ

 כולל ואז האגף מחלק את כל הפרויקטים.

 עוד מישהו? :ניסימוב ג'ו

 את כל השאלות אני רציתי להגיד משהו אני האמת בועדת הכספים שאלתי מאיה כץ:

שהיו לי אני רק רוצה לחזור שוב על שאלה שהיתה לי כדי שזה יאמר בצורה 

ד ברורה, יש כמה סעיפים שמתייחסים לסיוע לילדים מתקשים כולל מאו

כיתות חינוך מיוחד, נושא של שכר סייעות טיפוליות וחונכות שיש פה 

, אחד זה 10מתוך  3ודף  10מתוך  2הפחתת והזזות, אם זה מדובר בדף 

שהמשמעות היא בעצם קיצוץ.  1813300104השני זה  1813200108הסעיף של 

שנכון לשלב הזה לא היה צורך בנושא של סייעות מלוות לילדים הסברתם לי 

בחינוך המיוחד או עם צרכים שונים כאלה ואחרים, אני כן מבקשת להגיד 

שנאמר באותה ישיבה ולכן אני כן אצביע בעד העברות ושינויים אבל נאמר 

באותה ישיבה שבמידת הצורך ויתגלו צרכים חדשים אז כן יוחזר התקציב, 

צורך ולא יהיה פה אף ילד שנדרש לסייעת בוודאי לא בחינוך בהתאם ל

 המיוחד וישאר בלי כי החלטנו לקצץ כרגע.

נעדכן אתכם שלחמישה ילדים לא אישרו סייעת והם מקרים קשים ביותר,  משה פדלון:

של סרטן בעמוד השדרה מקרים קשים זה לא נמצא בטבלאות ואני אישרתי 

 כן תקציב.

 א אישר?ינאי: מי ל-דנה אורן

משרד החינוך זה לא מופיע בטבלאות, אלרגיה מופיעה אבל ילדה עם סרטן  משה פדלון:

בעמוד השדרה לא מופיע, אבל אני אישרתי חברים לחמישה תלמידים 

 חמישה ילדים בגן אישרתי לתת את זה מתקציב עירוני והגשתי ערעור.

עות לחינוך המיוחד, קודם כל אני רוצה לציין שעדיין אנחנו מחפשים סיי :פרישקולניק איה

 לחינוך המיוחד.

 ולגנים גם. ינאי:-דנה אורן

 מי בעד? העברות ושינויים. משה פדלון:

הפרויקט של העסקת עוזרי חינוך בבתי ספר יסודיים  934קצאה מס' העדכון  רוני חדד:

לסעיף שכר כי אנחנו נעשה  781שמממן משרד החינוך העברנו את זה מסעיף 

ך העירייה. זה עדכון שיצא גם בועדת הכספים. אני רוצה רק את העסקה דר
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לציין שלאחר השינויים יש שינויים במסגרת התקציב, התקציב מאוזן, 

 התקציב בר ביצוע ותודה להילה ולכל הצוות שלה.

אני רוצה להגיד תודה לכל מי שענה על השאלות שלי תוך כדי השבוע על  מאיה כץ:

 ך פה הרבה זמן.העברות שהיו פה תודה זה חס

 עברת יתרת עודפים בתקציב הרגילה

 העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל החומר מולכם שאלות? הערות. :ניסימוב ג'ו

 אין הערות מי בעד? פה אחד. פדלון: משה

 בקשה  לפתיחת חשבון בנק לגן ילדים 

. מי בקשה לפתיחת חשבון בנק לגן ילדים החומר מולכם הערות? שאלות :ניבימוב ו'ג

 בעד? פה אחד. תודה רבה.

אני רוצה להגיד משהו ברשותכם סליחה שניה אדוני אני חייב לומר משהו  אורן אוריאלי:

לגבי פתיחת חשבונות בנק אני חושב שכדאי לשים לב שם כי שמתי לב 

שהעמלות שהבנקים גובים שהרי הבנקים מחפשים כל פעם חשבונות 

משהו שכדאי לבדוק ברמה עסקיים לקחת מהם כמה שיותר כסף, זה 

עירונית שהרי גם בתי ספר וגנים מקבלים את אותם תנאים שעירייה 

לכמה עמלות מה סכום העמלות שבתי ספר גובים  התוודיתימקבלת, שאני 

קל וחומר שיש שם כל מיני אנשים שפחות בקיאים בעניינים העסקיים יכול 

שלאורך השנים  להגיע לכמה אלפים אני חושב שיש פה כסף שאתם יודעים

 נלקח והבנקים כמה הבנקים צריך לעשות מולם מקח רציני מאוד.

 אורן אתה העלית נושא אני מבקש מהגזבר שיבדוק את זה כלכלית. משה פדלון:

 הגזבר בדק את זה. :פרישקולניק איה

הוא לא בדק הוא העלה את העניין של העמלות שיכנסו למשא ומתן עם  משה פדלון:

 עמלות.  הבנקים ויפחיתו

אני אומר באופן עקרוני החשבונות של מוסדות החינוך נהנים מאותן עמלות  רוני חדד:

שהעירייה מקבלת אנחנו אחת לתקופה מבצעים בדיקות של העמלות מול 

 הבנקים.

רוני תודה אתה יודע יש גם עניין של אופן התנהלות כלומר קח לך בחשבון  אורן אוריאלי:

אם הם לא יודעים מה זה תיק ממסרים אז הם ו צקיםשבתי ספר מפקידים 

יכולים לשלם עמלת פעולה על כל צק בנפרד במקום להשאיר את התיק 

ולשלם הרבה פחות אז יש פה איזה תרבות ארגונית שכדאי להנחיל בקרב 

 בתי הספר זה יחסוך הרבה כסף.

ופן נושא של הפקדות השיקים נכון עכשיו כרגע וברים לתיק ממסרים בא רוני חדד:

גורף על ידי הבנקים מכיוון שהטרלים לאט, לאט הפעולות של הטרלים 

הולכות ונעלמות מכיוון שהבנקים מפסיקים את פעולות הטלרים, בנק 
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הפועלים כבר משבוע הבא לדעתי סוגר את כל הטלרים, כל ההפקדות יהיו 

 בתיקי ממסרים בלבד טיפלנו בזה מול כל בתי הספר.

 רוני.תודה רבה  :ניבימוב ג'ו

 של העמותות הבאות :  31.12.2019דוחות כספיים ליום 

 ,בית עלמין הרצליהשל העמותות הבאות:  31.12.2019דו"חות כספיים ליום  :ניסימוב גו'

מרכז , עמותת בני הרצליה ,בית הורים –גילאי הזהב הרצליה  העמותה למען

 .קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ

 ה?יש הצבע מאיה כץ:

 עו"ד ענת בהרב: אין הצבעה מאיה.

 אז אני נשארת. מאיה כץ:

ינאי: משה יש לי נושא שאני חושבת שראוי שנדבר עלי כחברי מועצה וזה הנושא -דנה אורן

הזה של בני הרצליה. אני אתמצת בקצרה את הדברים שאני רוצה להעלות 

וא עכשיו בסוף עמותת בני הרצליה זה עמותה עירונית שהמטרה שלה לב

ולהקנות ערכים של ספורט, של שיתופיות גם ברמה העממית וגם לעודד 

רעונות בעקבות הגרעון של השנים ימצוינות. אני מבינה שבעקבות הג

האחרונות יש איזה שהוא שינוי מדיניות בכל מה שקשור לאופן ניהול 

העמותה, לבוא ולקחת את הגרעון הזה ולהעמיס אותו על ההורים, יש איזה 

עיה שחוזרת על עצמה בחודש מרץ. אני אומרת את הדברים האלה שהיא ב

 לא בשביל לפגוע.

אני מציע, אני מציע שבישיבה הבאה יבואו ויפרטו לך. זה שייך לדו"ח  משה פדלון:

 .2019הכספי. דנה אנחנו מדבירם על דו"ח כספי 

שלמת ינאי: כן זה שייך שלחו אליי משה משפחה ששלושה ילדים בכדורסל מ-דנה אורן

בשנה, זה לא נורמלי. לא יכול להיות תאמין לי אני רואה את ₪  16,000

המאמצים שעופר עושה ואני רואה את ההשקעה ואני רואה את המדיניות 

משה זה לא נורמלי העמותה הזאת הפכה להיות שק שמושך כספים 

מהציבור. בחודש מרץ לא עונים לאנשים לטלפונים ואני מתעסקת בנושא 

מרץ לטלפונים, אנשים לא נרשמו השנה כי הם לא סומכים על  הזה מחודש

העמותה להפקיד את מספר כרטיס האשראי כי הכסף לא חוזר אליהם, אף 

אחד לא עונה להם יש בעיה מאוד, מאוד קשה, ואנחנו כחברי מועצת העיר 

 צריכים לתת על זה את הדעת, זה פשוט חלם אחד גדול.

 דנה את חייבת להבין. אני חייב להגיב. היא אומרת לא עונים  עופר לוי:

את העלית נושא אנחנו לא דנים על בני הרצליה דנים על דו"חות כספיים. את  משה פדלון:

 רוצה שנדון על בני הרצליה תגישי הצעה לסדר בפעם הבאה נקיים דיון.

 ינאי: משה השנה אנשים לא נרשמו.-דנה אורן

 זה לא קשור לדו"חות.  משה פדלון:
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 ים ביחד()מדבר

בשנה, מחליטה ₪  500, 480כל ילד בבני הרצליה מקבל מאיתנו סבסוד של  משה פדלון:

 משפחה שהיא רוצה תחרותי ורוצה להיות בוי אי פי שתשלם.

 ינאי: למה לא לעודד מצוינות?-דנה אורן

 ₪. 480ואחד יקבל  5000לא יכול להיות שילד אחד יקבל  משה פדלון:

לנו זה לעודד אנשים לספורט המטרה שלנו שאנשים יהיו כל היום ינאי: המטרה ש-דנה אורן

במגרש המשחקים, המטרה שלנו זה לא לבוא ולעשוק את ההורים אם זה 

עמותה עירונית אנחנו צריכים להתנהג איתה כעמותה עירונית, לא יכול 

 להיות שהגרעון ארוך השנים נופל עכשיו על ההורים.

קצרה אנחנו נדון בזה. אני מסכים איתך בדברים אני רוצה לתת תשובה  עופר לוי:

מסוימים אבל את צריכה להבין שעד היום עמותת בני הרצליה עם כל הכבוד 

 –לכולם היתה את מדברת על החזרים היתה מערכת תשלומים של שנות ה 

 משפחות,  8000הבנות אצלנו עובדות משפחה, משפחה ידנית זה  20

 לך את זה בשבוע. פישר מחסל ינאי: יריב-דנה אורן

יריב פישר איש מאוד מכובד הזמנתי אותו אלינו לבני הרצליה הוא ראה מה  עופר לוי:

 קורה עם ההחזרים הוא היה בשוק.

 ינאי: תפתחו מוקד.-דנה אורן

כמה  4שעות שבועיות, שבועיות תעשי כפול  24ילד ששוחה תקשיבו טוב, טוב  עופר לוי:

שעות  100בחודש, ₪  550, 540יום כמעט חודשיות שילם עד ה 100זה 

 חודשיות.

ינאי: נו אז מה, למה בנינו בריכה? אתם הופכים את בני הרצליה לעמותה כלכלית -דנה אורן

 ולא לעמותה עירונית.

 חברים אנחנו מדברים על דו"חות כספיים.  משה פדלון:

ם של אנשים כמעט שנה אנשים לא נרשמים אני קיבלתי היום עשרות מקרי ינאי:-דנה אורן

שאומרים שעד שלא יחזירו לנו את הכסף ממרץ אנחנו לא נרשמים, בואו 

מדינה שלמה עשינו  נפתח מוקד יש חברות שעושות את זה תאמין לי

ילדים אפשר לעשות את זה בשבוע, ואני  8000בבחירות גם  גטלמרקטינ

מוכנה לקחת את זה על עצמי להראות איך בשבוע אנחנו מכסים את כל 

 ור הזה.הסיפ

את יודעת יש גם מקרים הפוכים לחלוטין אני למשל קיבלתי כסף קיבלתי את  תמי לרמן:

ההחזר אבל ראיתי את זה במקרה בכרטיס אשראי, במקום שתשלחו הודעת 

 אס אם אס שלום קיבלת זיכוי על חודש כזה וכזה. 

ו לעכשיו אתה ינאי: עד היום אנשים משנים לאנשים אימונים שעות וימים מעכשי-דנה אורן

עשרות פניות בשבוע  לא מבין מה קורה שם, משה אני אומרת לך אני מקבלת

מהורים אין הורה אחד שמרוצה מבני הרצליה יש שם מאמנים הכי טובים, 



 ב.ש.ג.  11564
 
 
 

 
 מלולהקלטה ות – "חבר"

41 

 

יש שם את המאמנים הכי טובים יש שם את המאמנים, יש מאמנים טובים 

אימונים  יש שם מצוינות חברה המצב שם לא טוב, מעכשיו לעכשיו משנים

 זה הבייבי שלנו, זה הבייבי שלנו.

 בואו נקיים דיון.  משה פדלון:

 )מדברים ביחד(

דנה בני הרצליה, חברים יש אנחנו מדברים על דו"חות כספיים אין ספק יש  משה פדלון:

בעיות בבני הרצליה בעיות קשות ומורכבות הם בעדיפות הטיפול שלנו 

 מטפלים.

באופן מיידי יוחזרו כל הכספים מחודש מרץ, לשים את זה, ינאי: אני מבקשת ש-דנה אורן

 לתת לעופר תקציבים ולסגור את זה.

 אין בעיה. יש הערות נוספות לדו"ח? אין הערות על הדו"חות. משה פדלון:

מילה אחת אני רק מזכיר בנושא הזה של בני הרצליה, אני רק מזכיר שבועדת  איל פביאן:

פני כשנה הנושא הזה עלה שראינו את ונה ובמועצת העיר לרכספים האח

נאמר  19ו יועכש  18, נאמר 19 –ו  18הדו"חות הכספיים של בני הרצליה של 

שמכינים תכנית הבראה והיא תובא למועצה בדר גמור אז מה שאני מציע 

לאור זה שדנה העלתה את זה פה כרגע בצורה כל כך בולטת שתציגו כמה 

 דיון וכולנו נבין מה קורה. שיותר באמת את תכנית ההבראה נעשה

עקב כל הגירעון הקשה שבני הרצליה נמצאת אני רוצה בישיבת מועצה  דניאל אייזנברג:

הבאה לדעת כמה הקבוצות הבוגרות התחרותיות שנמצאות בבעלות פרטית 

 הולכות לקבל מהעירייה. 

 בסדר גמור תקבלו גם את הנתון הזה. משה פדלון:

 ה מי מדבר על בני הרצלי משה:

מיליון בשנה קודמת גידול  37מיליון לעומת  38.9היה מחזור  2019בשנת  רו"ח מועלם:

בכמעט מיליון יותר,  24.900.000 –במחזור זה עלה מגבייה ממשתפים מ 

 –ל  37,000,000 –ההוצאות עלו מ ₪  600,000 –הכנסות העירייה גדלו ב 

עלו הרבה זה גמר  , הוצאות הנהלה וכלליות נמוכות יחסית לא37,600,000

 .2018גרעון בסוף ₪  1.949,000לעומת ₪  974,000את השנה בגרעון של 

 מי מציג את בית העלמין בבקשה.  :ניסימוב ו'ג

חוות הדעת שלנו  2019הרצליה לשנת  ןהדו"חות הכספיים של בית העלמי רי:תרונן סי

ים קופת המזומנ 2019כרו"ח חוות דעת חלקה, המאזן בעמותה בסוף שנת 

שמיועדת רובה ככולה לטובת קרן הפיתוח אותה קרן לפיתוח ₪ צמיליון  1,7

בית העלמין. דו"ח רווח והפסד סך הכל מחזור ההכנסות של העמותה בשנת 

ההבדל  2018בשנה קודמת, שנת ₪ מיליון  10לעומת ₪ מיליון  4,2, 2019

אשר היו גבוהות יותר מהותית מ 2018הגדול הוא עבודות הפיתוח שבשנת 

. מבחינת הכנסות מביטוח לאומי בגין קבורות שוטפות הקבורות 2019בשנת 



 ב.ש.ג.  11564
 
 
 

 
 מלולהקלטה ות – "חבר"

42 

 

סך הכל ₪. מיליון  2,1מיליון לעומת  2,2באותה שנה הכנסות די דומות 

זה בעצם ₪  8,000בגרעון מינורי מאוד של  2019העמותה סיימה את שנת 

 ענות.. אם יש שאלות אני אשמח ל2018בשנת  19,000איזון לעומת עודף של 

 תודה רבה רונן. משה פדלון:

ראינו פה מקודם שעלתה בשאילתה על בית  משהו קטן בקשר לבית העלמין משה ועקנין:

העלמין העירוני של פינסקר . של חברת קדישא אני רוצה להגיד בקש לבית 

העלמין העירוני שלנו שבהרצליה שזה בדיוק ההיפך הוא מדוגם הוא נקי הוא 

ם זה מקום אחד היפים בארץ יש שם ניהול ותחזוקה מסודר הוא מאיר פני

לתפארת, מקום מהמם, מ קום מטופח, מקום שמור, שירות וי אי פי לכל 

 משפחה.

 יושבי ראש שהיו. 2זה בזכות  משה פדלון:

זה בטוח. אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד רק, אני רוצה להגיד לציין חברים  משה ועקנין:

ה אחת שנפתחה חלקת השדה החדשה ויש לנו אני רוצה להוסיף עוד נקוד

נפטרים בחלקה החדשה גם .. וגם בשדה אז המקום הזה הוא  61כבר 

 לתפארת.

 יו"ר. 2 –אני רוצה להודות ל  משה פדלון:

ולא ₪ מיליון  8המאזן סך הכל העמותה הרכוש השותף שלה בית הורים.  רונן סיטרי:

התחייבויות לדיירים סך הכל  נזיל כספים ששוכבים בבנק רובם מיועדים מול

חיובי ₪ מיליון  6ההון העצמי של העמותה, ההון העצמי של השוטף הוא 

וזה בגין הפיכת העמותה ₪ מיליון  4.2אבל בסך הכל ההון העצמי הוא שלילי 

לעמותה עירונית על כל הכרוך בזה ואנחנו דיברנו על זה בדו"חות  2018בשנת 

הפסד זה דו"ח על פעילויות העמותה, עמוד קודמים. אני עובר לדו"ח רווח ו

לעומת ₪ מיליון  13,2, 2019הבא סך הכל מחזור הפעילות של העמותה בשנת 

 2כאשר ₪ אלף  888הוא  2019, הגרעון שבשנת 2018בשנת ₪ מיליון  13,8

הם סכומים חד פעמיים אחד בגין ₪ אלף  300סכומים מתוך הסכום הזה 

ק שקיבל תוקף של פסק דין בבית דין הסכם עם עובדים על תשלום מענ

לעבודה, והשני חוב של העמותה לטובת עיריית הרצליה בגין השתתפות 

בפרמיות על פיתוח המבנה. אם אני מנטרל את סך הכל הפחת שהעמותה 

רשמה שזה הוצאה ללא תזרים מזומנים אז בעצם העמותה מבחינת תזרים 

 אלות אני אשמח לענות.אם יש ש 2019המזומנים שלה היא מאוזנת לשנת 

תודה לרונן אני רוצה להודות במיוחד למנהלת בית האבות ורדית שנמצאת  פדלון: משה

דיירים  24דיירים,  24איתנו שמאז שהיא נכנסה לתפקיד היא הצליחה לגייס 

דיירים  24שנים של יובש והצליחה תוך שנה, שנה וחודשיים לגייס  5היה לנו 

ל עוד מליונים בשנה, אז ורדית ישר כוח חברים המשמעות זה מחזור ש

 והערכת ברכות לך ולכל העושים במלאכה.
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 מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ :ניסימוב גו'

אני קופץ ישר לדו"ח הפעילויות הכנסות והוצאות כי זה לב העניין בשנה  זרח נתיב:

ש שי מציג לנו ה, המנהל החדנת בהנהלה חדשי, השנה מאופי2019הזאת שנת 

 –ות שהם באמת יפות לעומת שנה קודמת, יש הגדלה בהכנסות מ אצפה תו

יש  1.288.000 –ל  1.364.000 –, יש ירידה בהוצאות הפעלה מ 1.58 –ל  1.49

, והפילוח בהוצאות 82 –אלף ל  138 –גם ירידה בהוצאות הנהלה וכלליות מ 

לכמעט ₪  7000 –דו מ המימון זה שיחק לטובתו או לטובתנו וההוצאות יר

כלום. התוצאה יפה מאוד לסדר גודל של עמותה קטנה כמו הבריכה יש לנו 

אלף בשנה קודמת. אם  19לעומת גרעון של  2019לשנת ₪ אלף  206עודף של 

אני עובר למאזן יש לנו יתרת מזומנים שזה משתקף מתוך העודף כמובן, 

קעות רכוש קבוע של וההש₪ אלף  358של  2019יתרת מזומנים לסוף שנת 

השיפור הוא  שזה בעצם ההון העצמי נקרא לזה של העמותה.₪ אלף  221

שיפור ולאורך כל הדרך זה שיפור בנושא של הניהול של הגבייה של דמי 

כניסה, של המינויים בעיקר וחסכון בהוצאות תוך כדי השקעה בשדרוג 

 וד.הבריכה, שינוי המבנה שלה עבודה עם תוצאות בהחלט יפות מא

 תודה לכל רו"ח תודה והערכה לכל המנהלים והעובדים בחברות ובתאגידים. משה פדלון:

תודה לליאת גמליאל שמרכזת את כל הבקרה על התאגידים העירוניים תודה  רונית חדד:

 רבה ליאת.

 מינויים

 ןדירקטוריועד סורדו לחבר -לאשר מינויו של מר גיל מתבקשתהמועצה  :ניסימוב גו'

 בות ואמנות בע"מ במקומה של גב' עירית ויינברג.בחברה לתר

 מי בעד חברים?  משה פדלון:

יש לי שאלה תראו הוציאו אישה מהדירקטוריון והכניסו גבר השאלה היא  יהונתן יסעור:

 אם זה עומד במבחן התקנות.

 של משרד הפנים. זה כפוף לאישור הועדה המתאימה במשרד הפנים. אהוד לזר:

 י מדבר על החלפת אישה בגבר זה מקטין את כמות הנשים בדירקטוריון.אנ יהונתן יסעור:

 עו"ד ענת בהרב: אנחנו נבדוק את הדבר הזה ואם תהיה בעיה אז אנחנו נסדר את זה.

 אני מעיר את תשומת ליבכם. יהונתן יסעור:

לאשר מינויים של ס' ומ"מ רה"ע גב' איה פרישקולניק  מתבקשת המועצה  :ניסימוב ג'ו

ת ראש העירייה למעמד האישה, הגב' מישל עצמון כנציגות הרשות ויועצ

הרב  צורף אליכם לוועדת הבחירה לרב העיר.  מכתבו של השר לשירותי דת

 יעקב אביטן.

 לא ברור לי הניסוח. יהונתן יסעור:

 אתם יכולים להסביר את התהליך רק שנבין אנחנו מסכימים רק שנבין מה. איל פביאן:
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לבחור רב ראשי לעיר צריך להקים ועדה, כיו"ר משרד הדתות ממנה דיין כדי  משה פדלון:

 2הוא כבר מינה מקובל עליי עכשיו צריך להקים ועדה, בועדה צריכים להיות 

 עובדי עירייה סליחה עובד עירייה ונבחר ציבור.

 ומי זה השלושה האחרים? איל פביאן:

כהן או שיצא לגמלאות שמינה השלושה האחרים הוא שופט או דיין שמ עו"ד ענת בהרב:

צות עם הרבנים הראשיים ועיוההשר בהסכמת ראש הרשות המקומית וב

לישראל, הוא היו"ר, נציג השר מקרב עובדי משרדו זה השני, והשלישי זה רב 

עיר שבחרה מועצת הרבנות הראשית והרביעי זה כמובן שני נציגי הרשות 

 המקומית וזאת בעצם ועדת הבחירות.

 חברים ביניהם דיין מעליהם. עד כאן. 5אנשים, הועדה מונה  6הועדה מונה  :משה דפלון

ראש העיר אני רוצה לומר דבר כזה עם כל הכבוד לאיה ויש לי כבוד לאיה  אלעד צדיקוב:

ועם כל הכבוד למישל ויש לי כבוד למישל הנושא הזה של מינוי רב עיר זה 

לא כל יום ממנים רב  נושא מאוד, מאוד משמעותי זה נושא מאוד חגיגי,

שנה, רב עיר זה תהליך  70ונה שמינו פה רב היה לפני רבהרצליה פעם אח

מכובד זה תהליך חגיגי אני חושב שמן הראוי שכאשר ממנים ועדה למינוי רב 

עם כל הכבוד לאיה ויש לי באמת כבוד, נכון להביא ציבור שהוא שייך לנושא 

כיר את הגבאים, הוא מכיר את הזה יותר הוא מכיר את בתי הכנסת, הוא מ

הכוללים הוא מכיר את האברכים, הוא מכיר את נושא הכשרות את 

המקוואות ויש לנו ציבור כזה יקר. שאתה לוקח ציבור כמו שעכשיו אם היית 

ממנה לתפקיד שבתחום הנושאים שלי הוא בכלל לא שייך לא התאים אתה 

לי יד ורגל בנושאים  לא היית מציע ואני גם לא הייתי מתמנה מדעתי אין

שלא קשורים אליי אבל דברים שהם לב ליבם של הציבור התורני, אין דגל 

גדול ומכובד ומפואר מאשר מינוי רב עיר, מן הנכון קודם כל הדבר הכי נכון 

זה בכלל לבצע התייעצות אתה לא יכול לבוא ולהנחית עלינו במייל ביום 

 ראשון בבוקר, אני מבקש לסיים.

מוסכם על כולם שהסיעות הדתיות יחליטו מי הנציג בקשה אני אעשה  משה פדלון:

 הפסקה תחליטו ביניכם ותבואו עם החלטה.

 למה רק הסיעות הדתיות? איל פביאן:

 מה שראש העיר אומר שזה יבוא לכאן להצבעה. אהוד לזר:

 אתה נותן תחושה שהם מצביעים הם בועדה וזכותה של אישה להיות בועדה. משה פדלון:

 רב העיר לא משרת רק את הדתיים.  הונתן יסעור:י

אם אני לא מדייק אנא תקנו אותי אני גם לא מצוי בפרוצדורה שהיא די   אלעד צדיקוב:

נדירה, הועדה הזאת היא לא ועדה הממנה את רב העיר היא ועדה שממנה 

את הועדה שתמנה את רב העיר. בכלל זה למה זה נפקא מינה למה זה חשוב? 

כנסת הגדולים בעיר האם מישל הדברים שהם מ מנים דוגמא בתי הכי בכלל 
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ואיה שוב פעם זה לא מישל ואיה זה לא משנה, אנשים שלא מכירים זה לא 

שייך שהם יהיו שם, את הגבאים כך וכך את נציגי הקהילות זה נושאים שהם 

רתי והדתי למה פה צריך לעשות משהו וכל כך בלב ליבו של הציבור המס

כך דווקני אם הייתם ממנים לתפקיד אחר לא יודע בתחום שהוא כל 

הספורט, בתחום האומנות לא הייתי חושב בכלל למנות מישהו שהוא לא 

יודע אברך לדבר הזה זה לא שייך אז פה שממנים רב לא ממנים פה לא יודע 

מה מציל בים ממנים רב עיר, רב עיר אתם אפילו לא מתייעצים מנחיתים 

ר זה, ככה מנהלים את העיר, אנחנו חברי קואליציה שלך עלינו איזה מן דב

 ראש העיר תדברו איתנו.

אני מבקשת ברשותכם אני לא יודעת אם כל החברים יודעים כאן אבל ישנה ינאי: -אורןדנה 

אפשרות שלא יבחר רב לעיר, יש לא מעט מקומות בארץ שהולכים לתהליך 

ם ובין הזרמים השונים יאחר שהוא דווקא יותר מחבר בין החילוניים לדתי

של הדת בין האשכנזיים הספרדים בין החרדים לחובשי הכיפה הסרוגה וזה 

נקרא המחלקה לשירותי דת, זה תהליך שקורה בלא מעט רשויות והולכים 

להיכנס אליו הוא תהליך הרבה יותר מחבק, הוא שם את הפוליטיקה 

אנשים ואני  בסכסוכים בצד והוא הולך לחבר בין אנשים ולא לפלג בין

חושבת שאני מבקשת שנביא את זה כאן לדיון טרם הצבעתנו על ועדת 

הבחירות וטרם הצבעה לגבי המועצה הדתית שכן העיר הרצליה תהיה נושאת 

הדגל באזור השרון ביחד עם רשויות אחרות ותפעל לחיבור ולא לפוליטיקה 

בות בשם הדת אני חושבת שזה הזדמנות מבחינתנו אדירה אני למדתי ר

מחבריי שיושבים לצידי גם ועקנין וגם וייס וגם ממקומות אחרים איך אפשר 

לשלב ידיים בחלק מהדברים ולצעוד יחד ואני חושבת שרבים מכם יודעים 

י, ספרדי זרם כזה, זרם אחר יוצר סכסוכים ולא מחבר זשבחירת רב אשכנ

 ואני חושבת ששווה שנשקול להקים את האגף לשירותי דת ולא להיכנס

 של דת. הלפוליטיק

 אני מבקש לומר כמה מילים קצרות.  איל פביאן:

עו"ד ענת בהרב: אני רוצה להבהיר לפני זה שבהתאם לתקנות שירותי הדת היהודיים בחירת 

רבני ערים ההודעה על בחירת רב היא בסמכות השר וזה דבר מקובל אצל 

 רשות. בהתאם נשלח אלינו המכתב הזה.

 וע ועדיין קיים הליך אחר, כמדומני בני ברק מעסיקים בעצמם.ינאי: זה יד-דנה אורן

אני רוצה להתייחס למה שאלעד צדיקוב אמר ואני אומר ככה, רב עירוני זה  איל פביאן:

תפקיד מאוד חשוב והוא תפקיד מאוד חשוב לכל התושבים של העיר לכל 

התושבים של העיר, רב עירוני כולנו יהודיים וגם החילוניים מקבלים 

שירותים ורואים ברבנות או ברב דמות חשובה חלק יותר, חלק פחות כל אחד 

יתו, אבל רב עירוני זה דמות עירונית חשובה לכלל הציבור ולכן ככל ילפי נט
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שנבחר רב עירוני כמו המועצה הדתית שההרכב שלה משקף יותר את כלל 

לשמוע האוכלוסיה ומסוגל להידבר איתה ולדבר איתה בדרכי נועם ולהסביר ו

ולשאול ולתת פתרונות זה עניין של כל הקהילה זה לא עניין רק של מי שקבוע 

הולך לכולל כל יום או מי שהולך לבית כנסת כל יום שלוש פעמים, ולכן בעיני 

אם הועדה היא כמו שענת הקריאה אותה ולעיר יש בסך הכל שתי נציגות 

שמייצגים את כלל   נבחרת ציבור ועובדת עירייה אז בהחלט אם יבחרו אנשים

העיר וממלא מקום ומשנה לראש העיר היא דמות כזאת אז זה דבר ראוי, אני 

 לא מתנגח איתך פה אני רק מנסה לענות לך שזה לא אינטרס רק של הדתיים.

אני לא חשבתי שרב הוא רק של הדתיים ואני שמח שאתה אומר את זה, אני  אלעד צדיקוב:

ואני רוצה לענות גם לך דנה, קודם כל רב אומר שוב פעם ואני חוזר על זה 

הוא כן דמות מאחדת הוא לא דמות מפלגת, לבחור רב לא צריך בפילוג יכול 

ללכת ברוח טובה ובסוף צריך להבין שרב זה פונקציה מקצועית, מערך 

כשרות, מערך מקוואות, מערך נישואין זה פונקציה מקצועית של רב שמוביל 

איל כשאנחנו ממנים ועדה למינוי רב מן הראוי אותה. עכשיו רק מה שאמרתי 

ם שמכירים מקרוב מהשטח את הנושאים הדתיים היום יומיים לא ישאנש

 כרון ואני לא בז לא חס ושלום אני מעריך אותו, יאחד  שרואה ביום הז אותו

הכל צריך להיעשות על פי דין זה תפקיד הועדה, היא לא הולכת לבתי כנסת,  משה פדלון:

 אם אתה אומר לי קראתי את החוק, קראתי את החוק.היא לא 

החמישה האלה הם לא שליחים של מבקר העירייה. ועדת איתור כן של מי  אלעד צדיקוב:

של אותם אנשים הולכים לבחור את רב העיר, בין השאר נחוצה להיות מי הם 

בתי הכנסת הגדולים, מי הם הגבאים, מי הם הרבנים איפה הקהילות 

 מישהו שמכיר את השטח. נמצאות צריך

 אני רוצה להעיר הערה הוא לא חייב דתי והוא יכול להיות גם בלי כיפה. משה ועקנין:

גם במכתב שקיבלנו מ את השר התפקיד של ועדת הבחירות היא לבחון על פי  אהוד לזר:

המעומדים הקיימים את מידת הערכיות והמוסריות של אותו אדם ולא את 

 דות או מתקנים עירוניים הדתיים.מידת השליטה שלו במוס

אני אומר דבר כזה ברור ומה שאתה אומר אתה צודק זה אנשים שצריכים  יוסי קוממי:

להיות מעורים ויודעים מה זה בתי כנסת, יודעים מה זה גבאים מכירים את 

הגבאים ומכירים את הנושא של הדת. אני רק אומר שהוא לא חייב להיות 

 כיפה הוא יכול להיות.עם כיפה גם אם הוא בלי 

הדבר היחיד שלא עשינו ולא ליווינו בשירותים הדתיים במשך השנים זה  צבי וייס:

בחירת רב ראשי, באנו מצאנו כבר את הרבנים הראשיים האלה שהיו 

יעקובוביץ והרב לוי בתפקידם ז"ל, עכשיו מה שפה מביאים היום זה נציגים 

ר כי לא חמשת אלה בוחרים של ועדה שהיא למעשה תלווה את הגוף הבוח

את הרב. הלו אם הם אומרים נכון זה נכון יש גוף בוחר שזה לא פשוט 
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להרכיב אותו ואני אומר את זה עכשיו פה שאם רק הנציגים הדתיים יצטרכו 

רייה וצריכים ינציגי ע 2שנה, לכן שיש  50להרכיב אותו לא יבחר רב עוד 

אז חזקה עלינו שהם י רצו דברים להיות נציגי עירייה ואנחנו מכירים אותם 

שיהיו לטובת העיר ומייצגים את העיר, ואם לא ידעו בדיוק איזה בית כנסת 

איזה גדול או איזה קטן אני מניח שהם די אחראים לבוא ולשאול שכונה פה, 

ואזור שם, ולכן אני רק אומר וגם נגיד נראה לי שאחרי שהועדה תלווה את 

גם  מישהו עם כיפה ומי שבלי כיפה ותתייעץ עםהעניין ותתייעץ עם כולם עם 

ראש העיר לפעמים למרות ש.. הוא לא התייעץ איתנו בעניין אבל זה גם 

לטובה ואז אני אומר גם הדבר הזה הגוף הבוחר בוודאי שיביאו אותו ידעו 

ויכירו אותו במועצת העיר, במועצת העיר לכן זה לא דבר שצריך להפריע. 

האינטרס של העיר, על ייצוג השכונות האווירה בין ברור שצריך לשמור על 

כל חלקי הציבור רב ראשי צריך להיות שהוא מייצג ובעיקר ששומר על הדו 

 קיום בין כל חלקי הציבור.

אתה אומר דו קיום דו קיום  אתה מניח שנציגי עירייה אני לא מבין משה  אלעד צדיקוב:

מה קשור אם אתה ממנה אדם בקרב עובדי עירייה יש לך ... אני שואל שאלה 

שהוא קרוב לנושא זה נקרא חוסר דו קיום? מה פתאום. קח עובד עירייה 

שמכיר את המבנים בהרצליה טוב זה יכול להיות כל אחד אחר, מנהל אגף 

בהרצליה שהוא מכיר את הכל מקרוב תמנה אותו הוא חי את הנושא 

העניין המקצועי מהשטח מצוין, מה העניין תיקח משהו ותלווה אותו בכל 

בואו תמנו אותי עכשיו לנהל את מכבי הרצליה ועופר ילווה אותי בכל תכיר 

את השחקן פה את הפלוני ואת האלמוני מה זה שייך אז תמנו את עופר 

לתפקיד, אתה ממנה בן שהוא שייך לתפקיד הזה ואני אומר לך עוד דבר יש 

יר, אתה מתעסק הע איזה רוח של מכובדות אתה ממנה צוות שממנה את רב

 בנושאים הכי יהודיים בעיר, קח אנשים שקשורים לנושא הזה. 

כל עובדות העירייה הן ממונות בבחירות כיו"ר ועדת הבחירות שהיא לא  משה פדלון:

 פחות חשובה לדמוקרטיה.

 ראש העיר בוא זה לא קשור.  אלעד צדיקוב:

רב ויש דברים אחרים אז גם אני בדבר הזה שיש בועדה הזאת גם דיין יש גם  צבי וייס:

אם הנציגים של העירייה ירצו לא נגיד בדיוק לפי מה שזה, אבל אני גם סומך 

על הנציגים של העירייה שהם יבואו לגופים הדתיים הם יבואו לכל אחד 

מהגופים הם יפנו אליך והם יפנו אליי ויפנו למשה ועקנין ויגידו וישאלו תגידו 

 שיהיה פה ושם, ולכן אני בדבר הזה  מי הכי מתעניין מי הכי חשוב

 הקהילה הכי גדולה בעיר. הקונסרבטיביםינאי: לא לשכוח את -דנה אורן
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נשמע את כולם לא נשמע אני לא שומע אני לא בועדה אני אומר שוב פעם אם  צבי וייס:

היה צריך לבחור, אם היה צריך לבחור נציגים מתוך הועדה הזאת יש לנו 

 לא היה מסתדר.זה נציגים דתיים אז 

 גם אני יכול להיבחר גם אם אני בלי כיפה. יומי קוממי:

אם אתה מכיר את התחום מקרוב כן לא נראה לי שאתה מכיר את התחום  אלעד צדיקוב:

 מקרוב. 

אני לא רוצה להיכנס לויכוח הזה אני חושב שהדברים נאמרו על ידי צדיקוב  משה ועקנין:

יקריים שנאמרו פה בגדול מה שאני יס ומה שאני חושב זה הדברים העיו

חושב שכן היה צורך משה לפני הישיבה של היום לכנס את הדתיים בישיבה 

 יחד איתך ואז להחליט מי הנציגים ומי הולך להיבחר. 

 גם אנשים שהם מסורתיים הם דתיים. יוסי קוממי:

דק כל אני מסכים להערה שלך יוסי אתה צודק, מסורתיים ומעלה אתה צו משה ועקנין:

אני רוצה להמשיך ולהגיד שהיה מקום לזמן את מה שקשור לנושא הזה. 

הנציגים לישיבה לפני המועצה לדון בדברים האלה ברוח טובה על השולחן 

יכוחים וכן ולא. וולגמור את זה בהסכמים ולא להגיע למצב כזה כמו עכשיו לו

יום במידה  30בנוסף להזכיר לכם שבחירה של רב עיר זה בחירה כחוק יש לנו 

ולא זה חוזר לשר ו השר יכול למנות אנשים ורב ועדיף שזה יהיה בהסכמה 

ובדרך טובה, הרצליה כן צריכה רב עיר, אני לא יודע מי רב העיר אבל היא כן 

צריכה רב עיר וזה כן חשוב מאוד שיהיה בהרצליה רב עיר זה מחבר בין 

דבר ייצוגי ודבר חשוב. הקהילות בין החילוניים בין הדתיים גם החרדים זה 

ודווקא איה היה משפט כזה בתורה איה ולא מישל דרך אגב אני באופן אישי 

מדגיש את זה עוד פעם אין לי בעיה לא עם איה ולא עם מישל אבל אני חושב 

 שהדרך היתה צריכה להיות טיפה אחרת.

יין הזה שיכנס אני רוצה להציע הצעה כבוד ראש העיר מי שיש לו עניין בענ יהונתן יסעור:

פורום ויביא את עמדתו לאיה וזהו לא קשור לעיכוב, אם הם רוצים שיעשו 

 את זה. ויס תשב עם צדיקוב ותדונו.

אני רוצה רק לשאול שאלה אני חושבת שהבנתי אחרת אותו הרכב שאנחנו  מאיה כץ:

בוחרים כרגע הם חלק מההרכב אני מסתכלת לשם שענת תענה לי הם חלק 

 שצריכים... 18או  16תם מההרכב של או

עו"ד ענת בהרב: כרגע מה שאתם בוחרים זה את ועדת הבחירות, אחר כך מתמנה אסיפה 

 בוחרת שהיא זאת שממנה בעצם את רב העיר.

 מי בוחר את האסיפה הם בוחרים וזה מגיע למועצה גם? מאיה כץ:

 בוודאי. משה פדלון:

 סת יש לה כל מיני תפקידים.עו"ד ענת בהרב: היא עוסקת במינוי נציגי בתי הכנ
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בתי כנסת יש מניין והועדה הזאת  10נציגי רשות מתוך  1/3דנה בוחרים  מאיה כץ:

 צריכה לבחור.

 ינאי: גם בית כנסת בנוף ים וגם בהרצליה הצעירה.-דנה אורן

.  ראש העיר אם אתה 120מתוך  2יחס של  120שתי בתי כנסת האלה מתוך  אלעד צדיקוב:

תי זה בסדר, אני אמרתי לפני חמש דקות אמר יסעור בצדק לא מקבל את דע

אחוז תיתן גבר אחד, אחד אישה, תביא עובד  50לגבי התאגידים גברים נשים 

עירייה שהוא שייך בנושא אני אומר אין לי שום עניין. אני רוצה שיהיה גבר 

 למה רק נשים. שיהיה גבר מתוך העירייה.

 גברים. 4 –נשים ו  2אנשים,  6החוק אומר  משה פדלון:

 נשים שם. 2אנחנו צריכים לאזן את הועדה ואנחנו צריכים  יהונתן יסעור:

נשים מתוך עובדות  2נשים אני זורם איתך אתה יכול  2אין בעיה אתה רוצה  אלעד צדיקוב:

מתוך לא יודע מישהו שנמצא פה שקשורות לנושא, דתיות, העירייה או 

 קשורות לנושא.

 פתאום לא צריך דתיות.מה  יהונתן יסעור:

 איה תראי לו שאת מבינה ביהדות. איל פביאן:

אני רוצה לסכם, שניה אני עובר להצבעה מי בעד? מי בעד ההצעה שלנו? מי  משה פדלון:

 נגד? כולם בעד, צדיקוב נגד.

אחרי שההצבעה הזאת הסתיימה אפשר להבין יותר לעומק את המחשבה  מאיה כץ:

 של הקמת איך קראת לזה?  שאתם מדברים פה על הנושא

 ינאי: האגף לשירותי דת.-דנה אורן

 של מה המשמעות של זה גם? אתם יכולים להרחיב? מאיה כץ:

זה עלה על הפרק, זה הוקם במודיעין ויש ביקורת קשה על זה, בית המשפט  משה פדלון:

 גם נזף במי שצריך לנזוף.

למנות רב מה שקורה במקום שזה ינאי: יש גם רמת גן ובני ברק. ששם במקום -דנה אורן

יהיה על ידי המועצה הדתית זה מנוהל על ידי העירייה, בטח במקום, אבל 

בטח במקום כמו הרצליה שספגנו ביקורות יריב לא נמצא כאן ודיברנו על זה 

 שאנחנו לא יודעים לאן הכסף הולך.

 דנה את מערבבת בין הדברים. את מערבבת.  משה פדלון:

יש שתי סוגיות יש מועצה דתית ושם יש לנו הרבה ביקורת לא ברמה הדתית ינאי: -דנה אורן

אלא ברמה הניהולית והכספית ויש את הנושא של הרב עיר, יש שתי סוגיות 

שונות הנושא של הרב עיר שאחד שכרגע נמצא על סדר היום שלנו עוד מעט 

א נגיע למועצה יש פתרונות שבמקום שהרב יהיה על ידי המועצה הדתית הו

 ממומן על ידי העירייה.

ותם הם מקבלים הרבה כסף, אני לא מוכן להוסיף למה אני צריך לממן א משה פדלון:

 בשכר הם מקבלים שכר.
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 דנה את מעלה נושא שהוא מורכב אי אפשר ככה לדון בו. יהונתן יסעור:

 ינאי: אבל זה מהתקציב של המועצה.-דנה אורן

ד פעם ההנחיה לבחור רב עיר באה מהמדינה רב עיר ממונה אני אומר עו משה פדלון:

 כהוראת חוק אנחנו מיישמים את הוראת החוק.

 ינאי: איך בני ברק לא, ואיך רמת גן לא?-דנה אורן

 את רוצה שאני אבחר כדי לממן אותו? משה פדלון:

ינאי: לא. זה יורד לך מהתקציב שגם ככה אתה צריך לשים עליו גם ככה אתה -דנה אורן

 ועצה הדתית.מתקצב את המ

 )מדברים ביחד(

מ "בע (1965) בניין(אזורים  לחברת העירייה בין להסכם המועצה אישור :ניסימוב ו'ג

 ההסכם מולכם חוות הדעת והנספחים.מצ"ב  

 ינאי יצאה(-)דנה אורן

עו"ד לימור ספצ'ק: אני ממשרד הררי טויסטר לפני שנה אושרה תכנית לגבי פינוי בינוי 

 80 –שות עירונית מדובר על תכנית גדולה שחלה על כ בשיכון ויצמן התחד

יחידות דיור ישנות ולהקים מתחם שכולל  576 –דונם, המטרה שלה לפנות כ 

יחידות חדשות כולל כמובן שטחים ציבוריים, בהחלטת הועדה  1843

המקומית נקבע שתנאי לכניסת התכנית לתוקף יהיה חתימת הסכם בין 

שטחים ציבוריים וכן יבטיח מכירת הדירות  העירייה לבין החברה שיבטיח

לבני המקום שזה מה שקבוע בהוראות התכנית. מכאן ההסכם שאנחנו 

ערכנו, מכאן ההסכם שאנחנו ערכנו ההסכם הוא כרגע כהסכם מסגרת 

שמתייחס לכל המתחמים של התכנית אבל מאחר ומדובר בתכנית כל כך 

נאי לקבלת היתר בניה רחבת היקף שתצא לפועל במהלך מספר שנים אז הת

בכל אחד מהמתחמים היא בעצם חתימת הסכם פיתוח פרטני ההסכם הזה 

יצטרך להסביר בכל מתחם את העבודות שתבצע החברה, עבור העירייה בין 

אם זה כעבודות פיתוח ובין אם זה כעבודות שהיא מחויבת לעשות אותם 

שמסדיר  מכוח התכנית. אתם תראו שלהסכם מצורף נספח של בני המקום

באופן מפורט איך מוכרים את הדירות לבני המקום כפי שמוגדר בתכנית, 

יחידות דיור שימכרו לבני העיר הרצליה בהתאם לתנאים  50מדובר על 

שמוגדרים בנספח שתואמים בעצם תנאים שאתם אישרתם במועצה לפני 

מספר שנים. ההסכם גם מבטיח שביצוע העבודות עבור העירייה בשטחים 

יים יבוצע לפי סטנדרטים עירוניים מקובלים בין אם זה במפרטים בין ציבור

אם זה כפיפות להוראות של פקחים, הוראות של פסולת, גידור, שילוט, 

טריונים יהפקדת ערבויות בנקאיות שיבטיחו לעירייה מימוש הסכם וקר

 עירוניים נוספים. 

 יש שאלות? משה פדלון:
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צה להוסיף ולהבהיר שכל הסכם פיתוח ביחס לכל מתחם עו"ד ענת בהרב: רק לפני כן אני רו

יובא לאישור מועצת העיר, וכמו שלימור אמרה אנחנו גם מאשרים כרגע את 

הנספח של בני המקום שלפיו תיערך התחרות, שלפיו תיערך ההגרלה לבני 

המקום שכמובן יש את כל ההגדרות הרלבנטיות שיאפשרו בעצם לזוגות 

ואים כמובן או לזוגות שהם ידועים בציבור, ויאפשרו והכוונה היא לזוגות נש

 ובני המקום כהגדרת המונח יאפשרו להם לקבל דירה במחיר מופחת.

 נשואים ולא חד הוריים?למה רק  דובר:

 עו"ד לימור ספצ'ק: חד מיניים וחד הוריים.

י רוצה לדעת אם יש בהסכם סעיף שהדירות הם לא ענקיות במחיר אנ דניאל אייזנברג:

 משתכן פה שהזוגות הצעירים לא יכולים לקנות את הדירות שהם קנו.ל

 2יחידות דיור בוא נאמר שיעלו  50חברים, מדובר על דירות קטנות מדובר על  משה פדלון:

 ₪.אלף  300תושב הרצליה יזכה להנחה של ₪ מיליון 

ושהוא חדרים  4אז מי שזוכה כבן מקום לא יקבל פתאום דירה של מעל  דניאל אייזנבר:

 לא יכול לקנות במחיר מופקע.

ם אני אסביר לך אני רוצה להסביר לך כמה דברים מחיר יזה שונה בין הדבר מאיה כץ:

למשתכן לא היה, הסמכות שלנו היה לאשר את מכלול הפרויקטים, לאשר 

את הקרטריונים, שאגב שינינו גם את הקרטריונים של מי הוא בן מקום, וכל 

ויקט, זה פרויקט שהוא לא בסמכות המדינה זה התהליך היה שם, זה פר

פרויקט שהוא בסמכות הועדה המקומית עם חברה בעצם פרטית שאנחנו 

ישבנו על המתווה שלה ממש מתחם, מתחם, הדירות כבר צבועות מראש לבני 

המקום ותירשם עליהם אם אני לא טועה גם הערה בטאבו ככה שאי אפשר 

 אלה.יהיה בעצם לעשות את כל הטריקים ה

מילון  3 –חדרים ב  6דניאל אייזנברג: לפי מה שאת אומרת מהידע שלך הוא לא יוכל להגיד 

 מיליון. 3.5

הוא לא יכול יש דירות שהקצנו אותם לבני המקום בתוך התכנית וזה גם  מאיה כץ:

 צבוע בצורה כזאת בתוך התכנית.

 דירות קטנות לבני המקום. 50ענת אמרה את זה  צבי וייס:

 נים גם עם הקטנות משחקים.לאין בעיה היום קב אייזנברג: דניאל

 מי בעד אישור ההסכם? עו"ד ענת בהרב:

 פה אחד. משה פלדון:

 ינאי נכנסה(-)דנה אורן

אני רוצה להגיד תודה לסיגל מהמנהלת להתחדשות עירונית לעו"ד לימור  אהוד לזר:

א פשוט וזה ספצ'ק ו.. וחנה שליוו את ההסכם הזה זה היה הסכם מורכב ול

באמת זה הישג גדול גם לעירייה וגם לעיר וגם לתושבים שלה וזה תכנית 

 באמת, באמת היקף יוצא דופן, הסכם טוב לנו ויצאו ממנו תוצרים נהדרים.
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 אישור הרכב המועצה הדתית

מועצה תתבקש לאשר הרכב המועצה אישור  הרכב המועצה הדתית. ה :ניסימוב ג'ו

נה בניהו , גב' טובה רפאל, גב' גלילה יבין, מר מרדכי דפ פרופ' הדתית כלהלן:

קדוש, מר ציון דנוך, מר וורן גרין, מר שאול נחום, מר צורי ז'אן, עו"ד דן 

 מי בעד? פנחס.

אני צריך להגיד את מה שאני רוצה להגיד מותר לי זה גם בסר. אני אומר נגיד  צבי וייס:

ת הנציגים שלה וזה בקשר להרכב כל קבוצה כל סיעה יכולה להציג א

ה לבחור, אבל יש כללים גם כמו שראינו כללים בבחירות צהתפקיד של המוע

רב וזה את מי יכולים ואת מי לא יכולים לא יכול לבחור סיעה מסוימת 

מישהו שהוא חבר במפלגה אחרת וזה כתוב באחת התקנות בחוזר מנכ"ל, אז 

מספיק שנים בעירייה  כדי לא להכשיל את המועצה אני יודע את התוצאה אני

כדי לדעת את הדברים אז אני אומר למה אני אומר את זה? כי מדברים 

במישהו שהוא נציג במוסדות הבית היהודי בדבר הזה יכולה להיות תקלה 

 ואני רואה צורך להגיד את זה לכן.

 אתה יכול להסביר בהרחבה.  מאיה כץ:

 עה אחרת.לא יכול להיות מוצע על ידי חבר סי אורי אוריאלי:

באחת התקנות רשום למען הסר ספק ... במועצת רשות מקומית הזכאית  צבי וייס:

למנות נציג מטעמה להרכב המועצה הדתית אינה רשאית להציע נציג 

 המזוהה עם סיעה אחרת.

אתה בנית את המתווה הזה של שלשות אתה בנית את הנושא הזה של עירוב  מאיה כץ:

בקש לפסול מועמדים אז בוא נלך לפי סיעות ועכשיו אתה בא ואתה מ

המפלגות הגדולות ביותר. בואו נבטל גם את המפלגות האחד את הזכויות 

... מקבל, אני .. מקבל למה אתה שלהם בתוך המועצה, ובא לציון גואל, משה 

 מדבר ככה.

 אני מדבר על התקנות. צבי וייס:

 גלילה לא יכולה להיבחר זה מה שאתה אומר. מאיה כץ:

מאיה הוא לא מדבר עליה בכלל מאיה את לא בכיוון בכלל. הוא אומר לך  :אליאורי

 הבית היהודי.

 תדבר בבקשה ברור. מאיה כץ:

המקומית ומי שמצביע לי אני יכול למנות אותו וגם אם לא  גשראני סיעת  אלעד צדיקוב:

 מבציע לי הייתי יכול למנות אותו מה זה השטויות האלה.

נביא את השמות ואת המתווה שהצבעתם עליו ואם יהיו פערים  מאיה אנחנו אהוד לזר:

 אנחנו נחזור אליכם בהמשך.

 זה לא מפריע לך לבחור את מי שאת רוצה. צבי וייס:
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קול עכשיו. הנציג שלי הודיע למפלגת האם שלו שהוא ואני רוצה לציין לפרוט אלעד צדיקוב:

קומית אני יכול לא שם למיטב ידיעתי וגם אם כן זה לא מעניין ברמה המ

לבחור במי שאני רוצה, גם אם הוא הצביע מרץ, הצביע הליכוד הוא הנציג 

 שלי ברמה המקומית זה אדם שאני סומך עליו. 

 הוא היה בפעם קודמת ציון... מאיה כץ:

הוא היה בקדנציה הקודמת נציג בחצי קדנציה סתם אתה מנסה לתפוס  יוסי קוממי:

 ולהיאחז בקרנות המזבח. 

 אני שמח שצדיקוב בוחר נציג מהבית היהודי. ייס:צבי ו

 אני מסתכל על בני אדם ולא על כל מה שיש מסביב. אלעד צדיקוב:

הסיעה שלי היא סיעת גשר אני לא בית יהודי אני סיעה מקומית שנקראת  אלעד צדיקוב:

 גשר.

יר צריך לפעול על פי דין. את יכולה להתייחס לנושא האם אני יכול להס משה פדלון:

 מסדר היום ואני אבדוק את זה?

אני רק אמרתי שקראתי את התקנות וזה לא בידינו אני מצאתי לנכון להביא  צבי וייס:

 את זה לידיעת המועצה זה הכל ועכשיו אתה יכול ללכת להצבעה.

אני רק רוצה לצמצם את זה בנקודה אחת במידה ומה שהעלה פה עכשיו וייס  משה ועקנין:

סל. זה יפסל. זה העניין כי זה בניגוד לחוזר מנכ"ל זה מגיע למשרד זה נפ

 יפסל.

מר צדיקוב זה בדיוק מה שקרה עכשיו טוב שבחרנו את איה ואת מישל ולא  יהונתן יסעור:

בחרנו  אתה מסבך את העניינים עוד פעם, אתם מנהלים את העניינים עכשיו

 נציגים. 9יש לנו 

 מות של אנשים מי הגיש את מי?האם הנציגים האלה קיבלת חתי אלעד צדיקוב:

 לא. צבי וייס:

אז זה לא רלוונטי אנחנו מצביעים כמועצה על כל ההרכב אף אחד לא יודע מי  אלעד צדיקוב:

 הגיש מה. 

קראתי חוזר מנכ"ל יש פה אי חוקיות זה שהוא היה חבר מועצה פעם לא  אורן אוריאלי:

היה כתוב בפרוטוקול הכשיר אותו עוד פעם קראתי חוזר מנכ"ל.  מר ויס שי

שאמרנו שיש אי חוקיות והעדיפו להתעלם ממנו, אמרנו בפרוטוקול שציינו 

שיש אי חוקיות בבחירה של בן אדם מסוים והעדיפו להתעלם ממנה פה זה 

 מה שאני מציע.

 מי אמר שזה לא חוקי?  משה פדלון:

הוא מזמן העביר  הוא הודיע למפלגה שלו שהוא כבר מזמן לא בבית היהודי אלעד  צדיקוב:

הליכוד  - את המסר הזה, זה הכל איזה שטויות, אתה יודע מה אני חבר גם ב

נפקא מינה בכלל אנחנו עכשיו כולנו חברי מועצת  - אתה יודע את זה מה ה

 עיר מביאים רשימה מצביעים עליה ובא לציון גואל זה הכל.
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 את זה גם. זה לא בא לציון גואל בכלל זה ... אתה יודע אורן אוריאלי:

 שהרגולטור יפסול מה שיפסול, מי בעד? תודה רבה. משה פדלון:

 אני נגד. צבי וייס:

 למה אתה נגד וייס? חשבתי שציון דנוך זה מה שהפריע לך. אלעד צדיקוב:

אני רוצה שזה יהיה כתוב בפרוטוקול שזה נגוע באי חוקיות זה הכל יש יועצת  אורן אוריאלי:

 היא לא מתייחסת. משפטית אני לא יודע למה

 חייב להיות מפלגה זה החוק. אלעד דציקוב:

אני צריכה לבחון את הטענה כדי להתייחס. אני כן אציין שנושא  עו"ד ענת בהרב:

 הייצוגיות הוא רלבנטי לבחירה והדבר הזה נבחן זה הכל.

ה אני רוצה לומר בקשה לפרוטוקול במידה וציון דנוך ראש הסיעה וייס מנס אלעד צדיקוב:

 אורלטרפד אותו כמו שהוא מנסה לעשות אז אנחנו נבחר בן אדם אחר הרב נ

 רזני במקומו. א

על מנת להסיר ספק, אני רוצה להגיד משפט אחרון בלי קשר לציון דנוך בלי  משה ועקנין:

קשר שאמר וייס כל מועמד היה צריך להגיש טופס חתום בפני המועצה זה 

ה זה השאלה שלי. היה אמור להביא נעשה? זה השאלה אם נעשה או לא נעש

טופס בפני המועצה זה הגיע? זה הגיע הדבר הזה? זה השאלה שלי. אני שואל 

 לפרוטוקול שאלה לפרוטוקול.

ינאי: אני רוצה בית כנסת פה בעיר.  אני מבקשת לעצור את כל התהליך הזה של -דנה אורן

 בחירה.  לא צריך לשחק את המשחקים האלה.

 )מדברים ביחד(

יש נקודה נוספת זה לא קשור יש נקודה אחרת וזה השאלה האם בפני  שה ועקנין:מ

 המועצה כל המועמדים הגישו טופס חתום? זה הוגש זה השאלה, זה השאלה.

 תשעת השמות ניתנו על ידי הסיעות. משה פדלון:

 הם צריכים להביא טופס חתום.  משה ועקנין:

ו כבר. למה לא אמרת לפני כן שזה החוק כן תכין את הטופס החתום תפסיק יהונתן יסעור:

 היית צריך להגיד את זה.

ייס, ואורן נמנעים. מי שנמנע זה משה ועקנין איתי צור, צבי ו 4מי בעד?  משה פדלון:

אוריאלי כל היתר בעד. אני חוזר מי שנמנע, איתי צור משה ועקנין ווייס ומי 

בעד, ירון עולמי בעד, כל שנגד אורן אוריאלי, וכל היתר בעד דנה בעד, עופר 

 השאר בקיצור. 

 אני חייבת להגיד משהו.  מאיה כץ:

עוד שורה לפרוטוקול במידה ואחד המועמדים נפסל נאור ארזני יהיה נציג זה  אלעד צדיקוב:

 הכל.

אתה נמצא בסיטואציה שברור לך ששניים העברת את השם הוא שמע?  מאיה כץ:

 תהליך במועצה הדתית.מחברי הקואליציה הולכים להכשיל את ה
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מנהלים את התהליך בלי שקיפות זה פלילי מה שאתם עושים פה וייס, זה  אלעד צדיקוב:

פלילי מה שאתם עושים פה זה גועל נפש מנהלים פה תהליך דמוקרטי בחוסר 

שקיפות, בלי לשתף אותנו כחברי מועצה, מי בכלל ידע את זה, אתה פרסמת 

כל הבחירה של חברי המעוצה הדתית  למישהו ככה אתה מתנהל? גועל נפש

אף אחד לא הועבר מסר לאף אחד מאיתנו באופן פורמלי הכל היה בטלפונים 

בוואצפים באס אם אסים וייס ככה, וייס ככה מה זה איפה אתה נמצא מה 

זה מערב פרוע של אבא שלך מה אתה חושב שזה חצר פרטית של הבית 

  בין.היהודית זה מועצה של כולם. הגיע הזמן שת

 המלצות הוועדה לסיוע בדיור

 מי בעד? 24.8.20מצורף הפרוטוקול של הועדה מיום  :ניסימוב גו'

 מי בעד? פה אחד. משה פדלון:

אני רוצה דקה. אני קיבלתי רשות דיבור אני רוצה את הנושא שהעלתה דנה  יהונתן יסעור:

רת זה ולהביא את זה בצורה מסוד אני תומך ברעיון הזה צריך לגבש את

 כרעיון להמשך התהליך.

 זה לא יעזור אתה תחת חוק של הרגולטור. משה פדלון:

אני חושבת שמועצתה עיר הזאת צריכה להיות גאה שיש פה נשים בתוך  מאיה כץ:

הרכב המעוצה הדתית שנעשה שיתוף פעולה של כל הסיעות שמנו את 

בעיני  המחלוקות בצד זה נתן לזה מנדט, וזה נתן מנדט, והגיע לפה הרכב

ראוי נכון ואני מצפה שלא משנה מה ינסו לעשות פה מאחורי הקלעים 

שהייעוץ המשפטי שלנו יעמוד על רגליים אחוריות כדי שההרכב הזה שהוצע 

 ברוב קולות יאושר.

ינאי: אני אעלה כמה דברים בקצרה ונושא אחד ארוך. אחד זה נושא של משמרות -דנה אורן

בהרצליה אלא בכל הארץ ואני אשמח הזה"ב יש לנו בעיה קשה לא רק 

שעיריית הרצליה תמצא פתרון לכל סוגיית המשמרות זה"ב בעיר, תקצוב 

בתי הכנסת לחג לראש השנה אני חושבת שצריך לתת יד לכל מי שרוצה 

להתפלל ולמצוא להם פתרונות, אני הגשתי בקשה למספר מקומות וגם תודה 

 םדירקטוריפרדית, מינוי לועקנין שעזר לי למצוא פתרונות לקהילה הס

שהצבענו עליהם בתחילת הקדנציה לפחות בחברה לפיתוח תיירות אני יודעת 

אחרי שאישרנו אותם אני מצפה  שעדיין הם לא נכנסו לתפקידם שנתיים

לראות מה אנחנו עושים איתם, והנושא שבגינו ביקשתי אתה דקה דיבור מי 

כדורי לכיוון בית ספר לב טוב שמכיר ויודע באזור של צומת כדורי, בין צומת 

במשך שנים כל בוקר החל מהשעה שבע בבוקר נמצאים שם עשרות פועלים 

שנמצאים ומטילים אימה על הרחוב, נכנסים לבתים משתינים שם, אוכלים 

שם אני מבקשת שלאלתר אנחנו נעצור את התופעה הזאת למצוא להם פתרון 

יכול להיות שב אזור מגורים אחר, או באזור התעשייה או באזור הפארק, לא 
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נמצאים שם במשך שעות ילדות וילדים לא יכולים לצעוד שם לבתי ספר, 

אנשים פוחדים סוגרים חלונות, לא יכול להיות שבדיוק כמו שהיינו רואים 

התקהלות ולא משנה של מה באמצע הרחוב ולא היינו יכולים לעבור כאן 

שתנות למסעדות, יש שם צריך לעצור את התופעה הזאת, הבתים הפכו למ

אימה ופחד ואנחנו חייבים לעצור את הנושא הזה לאלתר, לא לחכות יום ולא 

יומיים שלא יהיה שם אסון ואחר כך נשאל את עצמנו איפה היינו ואני מצפה 

ממך ואני יודעת שאתה עוזר בנושא לאלתר לעצור את התופעה של הפועלים 

 שעובדים שם כל היום.

 פתרון. יש לזה משה פדלון:

 נתנו הוראה לאגף הביטחון לטפל בזה ביחד עם המשטרה ברמה היום יומית. :ניסימוב ג'ו

לפני כשבועיים התרחש מקרה טביעה באחד מחופי העיר בני משפחתו של  רונן וסרמן:

הטובע העלו בתקשורת וברשתות החברתיות טענות קשות מאוד על 

לא יצאו להציל את התנהלותם של המצילים שהמשיכו לפצח גרעינים ו

אנשים התריעו שוב ושוב על מקרה הטובע לדבריהם למרות שמספר 

הטביעה, בנוסף לכך נכתב כי המצילים לא ידעו לבצע החייאה ובסוף אחד 

האזרחים ביצע את ההחייאה בטובע ללא הצלחה והוא הלך לעולמו. העירייה 

יטחון אצל הגיבה לעיתונות כי הנושא יבדק, היות שחשוב ליצור תחושת ב

הרוחצים אני חושב שמן הראוי שהעירייה תפרסם את ממצאי הבדיקה 

 בישיבת המועצה הבאה ואף תעדכן את העיתונות.

כיוון שהנושא בחקירת משטרה אנחנו מנועים מלחקור. עזבו את העיתון אני  משה פדלון:

בדקתי חברה הנושא הוא רגיש יש משטרה היא בודקת את זה נמתין לחקירת 

 ה.המשטר

חצי מילה לפרוטוקול שאמר ג'ו אני ביקשתי מאהוד לפני יומיים גם במיילים  משה ועקנין:

לרשום אותי בתוך התשעה של המועצה הדתית והוא צירף חוות דעת 

משפטית זה טעות אני אומר לכם זה טעות אני אביא חוות דעת משפטית 

 ממשרד הדתות שהוא טעה משפטית.

 ליצור איתך קשר וגם שלחת לך אס אם אס.שלש פעמים ניסתי  אהוד לזר:

 אני מבקש שירשם בפרוטוקול שזה חוות דעת שטעית בה.  משה וענין:

 סירבת לחזור אליי שירשם בפרוטוקול. אהוד לזר:

 תודה רבה. :ניסימוב ג'ו
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