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פביאן .לתקן הצבעות בסעיף אישור מתן תמיכות ולציין כי חברי המועצה
מר פביאן ויריב פישר הודיעו שהם אינם משתתפים בהצבעות הללו כלל ולא
כפי שצוין שהם נמנעים .חבר מועצה יכול להשתתף בהצבעה ולהצביע כי
הוא בעד ,נגד או נמנע יכול גם שלא להשתתף בדיון ובהצבעה ולעזוב את
ה אולם .במהלך הישיבה הובהר למר פביאן כי ברשימת חברי המועצה
בהצבעה אין מניעה להוסיף את הנימוק כי נמנעו דהיינו כי הוא ומר פישר
נמנעו לאחר שהודיעו כי אינם רוצים להשתתף בהצבעה.
אני אתייחס לזה רגע ברור לי רגע שבהצבעה אפשר להצביע בעד ,נגד או
איל פביאן:
נמנע ,אבל ברור גם מה שאתם בעצמכם כתבתם שאם אדם נמצא בישיבה
הוא מחליט לא להשתתף בהצבעה הוא יכול לא להשתתף ,אתם אומרים
שבשביל לא להשתתף צריך לעזוב את האולם ,קודם כל זה בסדר גמור אם
זה מה שתרצו אז במסגרת ישיבות המועצה יש עשרות סעיפים ומגיעים
לשעה עשר בלילה אז כל פעם שאני או חבר מועצה אחר לא נרצה להשתתף
בהצבעה אנחנו נבקש לעצור נצא החוצה לדקה אתם תצביעו ואנחנו נחזור
פנימה .לגופו של עניין ענת שמישהו רוצה לא להשתתף בהצבעה יש לו סיבה,
וזה שונה מאשר להימנע ,אז במקרה הזה לא איכפת שתכתבו מה שג'ו
הציע ,אני לא יודע מה עם יריב מבחינתי זה בסדר אבל פעמים הבאות פשוט
נעצור את הישיבה נצא החוצה ,וניכנס אם זה מה שאתם רוצים.
עו"ד ענת בהרב :לא מר פביאן אנחנו רוצים לנהל הצבעות כפי שהן מתנהלות ההצבעה
האפשרויות של המצביעים והמשתתפים בישיבה ,הם להצביע בעד ,נגד
ולהימנע אלה האופציות.
נכון אבל אם מישהו אומר לך אני לא משתתף זה כאילו שהוא יצא.
איל פביאן:
הוא יכול להגיד אני נמנע כי אינני רוצה להשתתף בישיבה.
אהוד לזר:
אנחנו נעצור את הישיבות ונצא החוצה .אני לא מתנגד .אני אמרתי שנעצור
איל פביאן:
את הישיבות ונצא החוצה.
חברים מי בעד אישור הפרוטוקול? מי בעד? כולל התיקון? פה אחד תודה
ג'ו ניסימוב:
רבה לכם.
סעיף  2עדכון רה"ע
נתחיל בזה שנאחל למאיה ובן זוגה צחי מזל טוב .אני רוצה לאחל חיים
משה פדלון:
טובים מאושרים ושמחים .חברים קורונה ,אנחנו לפני כחודש הכרזנו
שהקורונה חלפה מאיתנו  0מאומתים ברחבי העיר לצערי ,הקורונה החלה
להתפשט לפני שלושה שבועות ,ב –  7/7היינו עם  129מאומתים ,גופי
העירייה התחילו לפעול ואכן היום אנחנו ב –  97מאומתים כאשר מגמת
ירידה נמשכת ,מבחינתי אנחנו עושים הכל יחד עם המחלקה
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דנה אורן-ינאי:
אהוד לזר:
דנה אורן-ינאי:

האפידמיולוגית שלנו כדי לצמצם את התפשטות המחלה .אירועי הקיץ
יצאו לדרך בפארקים ,בספורטק ,בית קינן ,מרינה ,שער העיר ,גן בן שפר,
בריכוזי הקהילות עד לרגע זה הכל עבד בשלום הערכה וברכה לכל העוסקים
במלאכה .שיפוצי קיץ ,בכל מוסדות העיר ,וגם בניה חדשה ,שמעתם בפעם
הקודמת  2בתי ספר חדשים שיפתחו ב –  30 ,1/9גני ילדים חדשים וגם כאן
הכל הולך על פי התכנית אני מקווה שב –  1/9נוכל לפתוח את שנת
הלימודים כסדרם ,המנכ"ל ירחיב בנושא .אנחנו השבוע התחלנו להציב
שילוט לדגם הזה שהנחיות למבקרים בנושא של ילדים אלרגיים זה יופץ
ויוצב בכל הגינות ובכל הרשתות אצלנו.
יוזמה מאוד יפה ,של רפי וענת ,רק אני חושבת שאתם יודעים לפעמים
הפתטיות היא קצת מוגזמת לפחות תנו כבוד.
דנה זה היה בהדפסה במקום לשלם  ₪ 500שילמנו  ₪ 70לילדים בבית ספר
שהרוויחו את זה לכיס שלהם.
אני חושבת שזה קצת פתטי ,גם אם אני הגשתי שאילתה שהיא מדברת על
משהו אחר לגמרי ,זה באותו נושא אבל היא מדברת על תפיסה אחרת
לגמרי ,אני חושבת שמן הכבוד לא היה לנסות לדחוק את השאילתה בגלל
כמה שעות זה אחד ,שתיים מן הכבוד היה להשיב על מייל שאני פניתי אליך
גם באופן אישי בנושא ,ולהתייחס לשאילתה וגם תשובה לשאילתה להגיד
יש לי יוזמה שהיא  1,2,3שהתחילה לפני מספר חודשים שאני לא הכרתי
וזה בסדר ,יכולתם לענות שזאת היוזמה ואני יכולתי להגיד אוקיי אחלה
יוזמה אני מצטרפת אליה או יכולתי לבקש לדייק את היוזמה כי היוזמה
שלי מדברת על משהו אחר לגמרי .אני חושבת שנושא האלרגיות אני דווקא
למדתי ממך את הנושא הזה ממך ראש העיר ,אני חושבת שזה נושא חשוב
מאוד ומציל חיים ובגלל זה גם ההצעה שהגשתי לסדר מלבד היוזמה
החשובה הזאת של באמת להציב בכל הגנים את המודעות לאלרגיות היתה
לבוא ולהגיד בגנים האלה אין כניסה ,לא כהמלצה אלא לקחת שלושה,
ארבעה ,חמישה גנים וברמת האכיפה והחינוך הטיפה יותר אגרסיביים
להגיד אין לא באים להתחשב לא ב  -אולי אלא אלה גנים מוגנים וכן הייתי
מבקשת ממך לשקול לא מעניין אותי באמת קרדיט תן לאיה תן למי שאתה
רוצה ,קח את הקרדיט הזה תעשה איתו מה שאתה רוצה ,באמת אני
אומרת לך תן להורים שעשו את זה אבל אני מבקשת ממך לשקול לקחת
 3,4,5גנים שיהיו ברמה הגבוהה ביותר של הגנה לילדים שיש להם אלרגיות
שהורים יהיו שקטים שם לא כבקשה אלא כחובה ,ואני מבקשת שתשקול
את זה ,אל תגיד לי מה החלטת לשיקולך אני סומכת עליך בנושא.
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סעיף  -3עדכון מנכ"ל
טוב אז השבוע בתקופה האחרונה בעצם נחנכו  7גינות וכיכרות להנצחת
אהוד לזר:
חללי צה"ל מספר טקסים מכובדים בהתרגשות והוקרה רבה של
המשפחות ,היום השקנו את הקוד האתי של עובדי עיריית הרצליה ,אנחנו
נציג לכם גם את הקוד האתי בהקדם .שיש לו  7ערכים היה שיח מנהלים
מאוד חשוב .מבחינת הדוברות פרסמנו את כל אירועי הקיץ העירוניים גם
בחוברת דיגטלית וגם בקמפיין פרסומים ,הפקנו קמפיין לגיוס תומכות
חינוך ,סייעות לגני הילדים בעיר ,ויצא קמפיין ,ויצא קמפיין להעלאת
המודעות לאיסוף צואת כלבים ,אם ראיתם אותו ברחבי העיר מרוסס על
הרצפה והקנס כמובן בצידו .התקיימה באגף הרווחה בגינה הקהילתית
ויצמן פעילות להיכרות עם הגינה בהשתתפות אזרחים ותיקים .אגף החינוך
בתי ספר יסודיים חטיבות ביניים ותיכוניים ממשיכים ללמד במתוכנת של
תכנית תלם מתוך שעות הרשות ומשרד החינוך במסגרת צמצום הפערים
בתקופת הקורונה .בית הספר של החופש הגדול פועל בכל בתי הספר
היסודיים על פי תכנית ניצנים ,בכלל זה פועלים צהרוני הגיל הרך במתכונת
המוכרת .ביום חמישי יתקיים מכרז לניהול חטיבת הביניים זאב ,ביום
ראשון יתקיים מכרז לניהול בית הספר בר אילן טרם נבחר מנהל ,במהלך
השבוע האחרון התקיימה הכשרה מיוחדת לסגל המורים של בית הספר
הדמוקרטי שיפתח כבר בספטמבר הקרוב כבית ספר ייחודי .אגף התקשוב
נערך בפן של מערכות המידע לפתיחת שנת הלימודים ,הצטיידות בהיקף של
מליונים תשתיות במסגרת שיפוצי הקיץ וגנים חדשים ,לימודים בקפסולות
בשית וף למידה און ליין ,בהמשך גם הטעמה של מערכת לניהול אירועי
התרבות נוער וספורט .קליטה של מערכת משדורגת לניהול טפסים עבור
הגבייה לשיפור השירות בשיתוף אגף הגבייה .במנהל הנדסה התחלנו תכנית
להתחדשות עירונית של צומת כדורי במימון הרשות הממשלתית
להתחדשות עירונית ,קיימו סיישן איזה שהיא סדנא עם נתיבי איילון
ומשרד התחבורה לגבי המשך קידום פרויקט מהיר לעיר ,בהשתתפות ראש
העירייה ,מחזיקת תיק התחבורה ומנהלים נוספים מהעירייה .שלושה
פרויקטים של התחדשות יצאו לדרך ,בהריסה חגיגית של מבנים בראשם
נווה ישראל ,נציגי העירייה השתתפו בדיון בות"ל ,והשגות בנושא קו
המטרו ,התקיים דיון להפקדה של תכנית חזית חוף הים והוצג מספר
כיוונים לתכניות אסטרטגיות כמו התחדשות עירונית במרכז העיר
והתחדשות מתחם הספורט.
מה אמרת על חזית חוף הים?
איל פביאן:
שהתקיים דיון להפקדה במחוז .דיברנו על הסיפור בגנים ,פעילות קיץ בטוח
אהוד לזר:
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ובריא מתקיימות פעילויות בכל המסגרות בעיר לכלל האוכלוסיה כולל
הצגות בריאות והשתתפות של מאות ילדים .אני אתייחס במילה ,אני אציין
שיצאנו לביצוע של שיפוצי קיץ בהיקף של כ  20מיליון  ₪טיפה אפילו יותר
ברחבי העיר ממש ,מבתי הספר השונים יסודיים ,על יסודיים ,גני ילדים,
שדרוג של גינות ,חצרות ,מתקנים באמת השקעה מרובה ואני רוצה מפה
באמת להביע הערכה רבה לכל האגפים במנהל התפעול בעיקר אגף
הלוגיסטיקה ,מחלקת בינוי ,וישר כוח לכל העושים במלאה.
סעיף  -4שאילתות
שאילתה מס'  1על ידי מר יריב פישר ,פתיחת שתי גנים ממלכתיים דתיים
ג'ו ניסימוב:
בשכונת גליל ים .שכונת גליל ים הינה שכונה חילונית על אף זאת ועל אף
שצפויה מצוקת מסגרות חינוכיות באזור ,מחלקת החינוך בעיריית הרצליה
עתידה לפתוח שני גנים ממלכתיים דתיים בשכונה ,בשכונת גליל ים .להלן
השאלות:
 .1האם יש מספיק ילדים דתיים בשכונה אל מנת לאכלס את שני הגנים
הללו?
 .2כמה ילדים צפויים להיות בכל גן מבין גנים אלה וכמה צפויים להיות
בגנים שאינם ממלכתיים דתיים בשכונה?
 .3האם צפויים להיות בגן ילדים אשר אינם תושבי שכונה או שאינם תושבי
העיר?
 .4האם יש צורך בשני גני ילדים דתיים האם לא יוכלו לשלבם במסגרת
החינוך הממלכתי?
 .5האם יהיו מספיק גנים לכלל האוכלוסיה בשכונה או שהגנים
הממלכתיים דתיים יבואו על חשבון האוכלוסיה הכללית של השכונה?
תשובה :עיריית הרצליה מחברת את כל תושביה על כלל המגזרים וניתנת
להם מלוא הזכויות והשירותים המגיעים להם ,בתקופת הרישום אגף
החינוך פתח לרישום שני גנים של החינוך הממלכתי דתי על מנת לבחון אם
יש צורך בגנים אלה בשכונת גליל ים החדשה ,לאור נתוני הרישום אשר
התקבלו עלה כי בשלב הזה אין צורך בפתיחת מסגרות אלה בשכונה.
דניאל אייזנברג :אני חייבת להגיד מ שהו שכנים שלי שהם דתיים שנרשמו הודיעו להם שלא
נפתח גן.
איפה הבושה זה לא בושה להיות יהודי אני לא מצליח להבין את זה .מה
אהוד לזר:
הבושה.
שאלה קנטרנית .זה בפירוש אנחנו חוזרים ואומרים כל הזמן זה עיר של
יריב פישר:
חילוניים אני לא מבין את הצורך.
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ירון עולמי:
אהוד לזר:
יריב פישר:

אהוד לזר:

צבי וייס:
יריב פישר:
אהוד לזר:
צבי וייס:
גו' ניסימוב:
צבי וייס:

ג'ו ניסימוב:

מה זה קשור מה קשור.
תנו לו לשאול שאלת המשך.
זה עיר של חילונים ויש ערך למסר ואנחנו לא צריכים להודיע שפותחים גן
ילדים דתי ,אם אין בו צורך ואנחנו יודעים מה קורה בשכונה ,זה גורם
למסרים ובדיוק לבעיות שאתה מדבר עליהם בדיוק לדברים האלה ,כן
בדיוק זה מכוון למה שאתה אומר .זה גם אליך וגם אליו.
זה לא דיון חברים ,וסרמן התשובה היא פשוטה אנחנו מחויבים לפתוח
הרשמה כשיש אינדקציה לכך שיש משפחות דתיות ,פתחנו לא גנים פתחנו
הרשמה לא היתה הרשמה לא נפתח גן הכל בסדר .חברים הכל בסדר אפשר
לעבור לשאילתה הבאה.
יש טעות במשפטים כאן המשפט הראשון הוא הרצליה היא עיר לא חילונית
ולא דתית.
היא חילונית ברור שהיא עיר חילונית.
אי אפשר ככה.
זה עיר של דו קיום יש מקום לכל האוכלוסיות דתיים ,חילוניים ,לכולם.
שאילתה מס'  2פרויקט לב הים,
גם בגליל ים יש מתוך  1850היום משפחות דתיות מסורתיות רבות .אם
השנה נגיד ומעבר לחובה זה דבר בסיס לפתוח גנים אם אין מספיק גנים לא
פותחים.
שאילתה מס'  2על ידי מר יריב פישר נושא פרויקט לב הים .בישיבת מועצת
העיר שנערכה ב –  25/2/20הוצג פרויקט לב ים עם משפחות עם ילדים בעלי
מוגבלויות .מדובר במיזם מקסים שקיבל אישור מהעירייה להשתמש
במבנה ישן בחוף ולהקים בו את המתחם.
 .1מה קורה עם המיזם הזה היום כמה חניכים ומשפחות נתמכות על ידם?
 .2כיצד מפצלים את המיזם למשפחות הרצליניות רלבנטיות?
 .3האם ישנה דרך לשפר את נושא הפרסום כדי להביא להשתתפות רבה
יותר?
 .4כמה מתנדבים משתתפים במיזם ,האם נערך  ...על השתתפותם?
 .5האם יש כוונה לקחת את היוזמה הזאת ולהפוך אותה למיזם ארצי? האם
המיזם יכול להתרחב לאוכלוסיות שונות מעוטות יכולת עולים חדשים וכו'.
תשובה:
 . 1מיזם לב ים הוא מיזם עירוני יחיד מסוגו המפעיל מועדון גישה נגיש
למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים ,משתתפי המיזם הם קהילה תומכת
המקבלת ליווי ומענה הוליסטי והתאמה אישית לצרכי כל המשפחה ,על כל
כלל מורכבותה .אגף תנו"ס באמצעות המחלקה לנוער וקהילה ועמותת בית
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יריב פישר:

גו' ניסימוב:

על הים אחראים לתפעול כולל של המיזם הפועל כרגע אחת לשבועיים בימי
שישי בחוף המעליות.
 .2כרגע משתתפות  20משפחות שמקבלות מעטפת כוללת אפיון צרכים
מענה לאחים ,תמיכה וליווי של ההורים סך הכל כ –  50משתתפים .כעת
אנחנו מפרסמים רק את הצורך במתנדבים אין אפשרות להגדיל כעת את
מעגל המשתתפים .הגרעין הקיים של  20משפחות המתגוררות בעיר יקבע
במהלך התקופה ובהתייעצות עם הגורמים הרלבנטיים.
 . 3היום לאחר הסגרים אסון הזפת ומצב הביטחוני אנחנו נכנסים לשגרת
פעילות שמתקיימת אחת לשבועיים תוך שמירה על קשר רציף יום ,יומי עם
המתנדבים ,המפעילים והמשפחות .אנו עושים מאמצים לייצר אקלים
מיטבי הולם מפעילות מסוג זה והדבר מצריך שינוע ציוד ,הקמת מתחם
פעילות והשכרת ציוד שתסתיים הקמתו של המבנה המיועד נוכל להיות
ערוכים ומוכנים לקיים פעילות יותר דחופה ולהרחיב את מעגל
המשתתפים ,אז נתמקד בפרסום ממוקד שתביא להשתתפות רבה יותר.
 .4מתנדבים – הוקם מגוון מערך מגוון של מתנדבים ,אנשי ים ,חברי
קהילה ,אנשי טיפול ,בני נוער ,סטודנטים ,המתנדבים מקבלים הכשרה
מקצועית וכיום חברים במיזם כ –  55מתנדבים ,הצורך במתנדבים
מתאימים פורסם בכל הפלטפורמות הרלבנטיות נוצר קשר עם תכנית
המלגות של מפעל הפיס ,וסטודנטים וכן עם תכנית המלגות העירונית ,ככל
שיהיו מתנדבים כן נוכל להרחיב את כמות המשתתפים ,ערב הוקרה
למתנדבים יערך בסוף הקיץ ,יסכם שנת פעילות משמעותית ומאתגרת.
 .5המיזם הוא מיזם עירוני בשיתוף הקהילה בעיר.
אני חושב שכולנו התרשמנו מאוד ממה שראינו במועצה ,ותפקיד שלנו
באמת לגרום לזה שזה יצליח ויש פה גם התשובה מבינים שיש הרבה מה
לעשות זה כרגע משהו שצריך להרים כולנו ביחד ואם אתם צריכים עזרה
כל דבר אני חושב שכולנו נסכים להירתם.
שאילתה מס'  3מר וסרמן הנושא הוא צפיפות בכיתות יסודויות .לאחרונה
פורסם מחקר של הכנסת ובו הגיעה הרצליה למקום השישי בארץ ברמת
צפיפות הכיתות בגילאי יסוד א עד ו .מבחינה ראשונית שנערכה נראה כי
התוצאה הסטטיסטית מטעה לטובה ,שכן בחלק מבתי הספר המספר גבוה
משמעותית מן הממוצע ,שהוצג בתוצאות ובחלק נמוכה מן הממוצע
בתוצאות .להלן השאלות:
 . 1אבקש לקבל גדלי כיתות פר כל כיתה פר שכבת גיל בבתי ספר הבאים
לצורך אימות הערכה :לב טוב ,רמב"ם ,הנדיב ,בר אילן ,ברנר ,נבון ושז"ר.
 .2מה העירייה עושה בנושא הצפיפות ,האם קיימת תכנית סדורה?
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 .3מה צפי הצפיפות לשנת הלימודים הקרובה ביחס לנוכחי?
 .4מה הם הישגי התלמידים בכיתות הצפופות לעומת בכיתות פחות
תלמידים ,צירפת מסמכים.
התשובה לשאלה .אתה רואה את הטבלה מולך.
דנה אורן -ינאי :אתם מספרים לנו סיפורים על לב טוב וזה בושה לעיר כמו הרצליה ,שכבר כל
כך הרבה זמן ,כל כך הרבה זמן ,זה מדהים הנתונים האלה ,זה מדהים
הנתונים האלה .תפסיק להיות בירוקרט יש נושאים חשובים שהם על סדר
היום.
תעלי אותם כהצעה לסדר.
משה ועקנין:
דנה אף אחד לא התווכח איתך על לב טוב ועל בית ספר הירוק אף אחד לא
אהוד לזר:
בוויכוח איתך ,אף אחד לא בוויכוח על זה.
מה את באה אלינו בטענות אם ממשלת ישראל לא מכירה בבית הספר הזה.
משה פדלון:
דנה אורן-ינאי :זה פשוט לא נורמלי ש –  34ילדים בכיתה.
הם מקבלים שעות עזרה.
איה:
דנה אורן -ינאי :הם לא מקבלים שום דבר .מאיה תצאו מפה ותלכו לראות את טועה.
אני לא טועה.
איה:
מה את צועקת עליו גם לי יש ילדים קטנים לא רק לך אבל זה לא אשמתו
משה ועקנין:
יש לציין כי על פי הנחיית משרד החינוך ניתן לרשום עד  34תלמידים בכל
ג'ו ניסימוב:
כיתה .אגף החינוך פועל למנוע צפיפות בכיתות בתי הספר ביצוע קידום
פתיחת בתי ספר על אזוריים יחודיים ,פתיחת בתי ספר עירוניים חדשים,
שיפוץ רחבת בתי ספר קיימים ,מתן סיוע תקציבי ישיר לבתי ספר במהלך
שנת הלימודים .כמו כן מעניקה העירייה סיוע של שעות עירוניות לטובת
דילול כיתות עמוסות וחלוקה לשעות רוחב לצד סיוע במסגרת לימוד תל"ן
לחלוקה קבוצות קטנות יותר .פתיחת בתי ספר על אזוריים ייחודיים כמו
בית ספר הדמוקרטי מעניקה את האפשרות להיכנס להגרלה ובכך לדלל את
הכיתות העמוסות בבתי הספר הרגילים ,אלה לצד הרחבות בתי ספר
הקיימים ובניית חדשים.
 . 3מנתוני הרישום של כיתות א' לשנת הלימודים הקרובה אין צפי לעלייה
במספר התלמידים בכיתות ,קיים גידול טבעי של כ –  200תלמידים ביחס
לשנה שעברה אשר נולד בין היתר מאכלוס שכונת גליל ים ולצידה נפתחים
בקרוב שתי בתי ספר חדשים שמאפשרים לאגף החינוך לאזן את מספר
התלמידים בכיתות .גם בחלק מבתי הספר הקיימים למשל בברנדס נפתחת
עוד כיתה ולכן כיתות א' תהיינה מדוללות יותר.
 . 4נתוני התלמידים בארבעה מקצועות הליבה ,שפה ,מתמטיקה ,אנגלית
ומדעים אינם מעידים על קורלוציה במספר התלמידים בכיתות לרמת
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הלימודים ההשגיים אין ספק כי למורים או תלמידים קל יותר ללמוד
בכיתות בהם יש מספר תלמידים נמוך ואגף החינוך פועל בנושא אך לראיה
בתי ספר עמוסים כגוו ברנדס גורדון ולב טוב ,מצויים בעשירונים הגבוהים
ביותר בנתוני המיצ"ב ועירוניים לאורך שנים.
אני בכוונה שאלתי על הבתי ספר האלה ולא שאלתי על ברנדס ועל גורדון
רונן וסרמן:
כי ידעתי שהם מאוד ,מאוד עמוסים שמתי אותם בצד ,אבל אפשר לראות
משמעותית אם בבר אילן בממוצע  25וברנר הוא  26ולב טוב הוא כמעט 33
חברה יש פה בעיה ,יש פה בעיה.
איה פרשקולניק :אבל בבר אילן כתבנו לך שזה בשל בעיה מגדרית .הם מפרידים בין בנים
לבנות אל תיקח את בר אילן כדוגמא.
אין בעיה אני משווה ממוצע בכיתה .השאלה הנוספת היא מה כוונתנו מה
רונן וסרמן:
הכוונה שלנו כדי לשפר את המצב הזה בשלושת בתי הספר הספציפיים
המיוחד ,ברנדס ,גורדון ולב טוב אנחנו משלמים הרבה כסף למורים פרטיים
בגלל שקשה לילדים להתרכז כל רעש מסב את תשומת ליבם מה בכוונת
העירייה לעשות?
המצוקה שדנה העלתה פה היא מצוקה נכונה אף אחד לא מתעלם מהצוקה
אהוד לזר:
הזאת ,בית הספר הירוק אנחנו רוצים לבנות אותו לצערנו הרב ואני לא
אומר את זה ,יש סיכוי סביר שלשם זה הולך.
דנה אורן-ינאי :אבל אני שנתיים מבקשת בואו נלך לבית משפט ,זה פשוט ביזיון מה שקורה
כאן.
את לא יכולה להביא את מדינת ישראל לבית משפט את לא יכולה זה החוק.
משה פדלון:
המדינה לא מכירה בבית הספר ,יש שטח יש תכנון מדינת ישראל לא מכירה
מדינת ישראל עד היום לא מכירה בשטח גליל ים לא העבירה עד היום שקל.
בינתיים בוא נביא מורה אחד נוסף לבית הספר.
רונן וסרמן:
אנחנו עוברים לנושא הבא.
אהוד לזר:
שאילתה מספר  4על ידי מר וסרמן האפשרות הנושא הוא אפשרויות תאום
ג'ו ניסימוב:
פגישה במשרדי העירייה .החל מהחודשים האחרונים לא ניתן להגיע
למשרדי העירייה ללא תאום מראש ,אולם תושבים רבים מתלוננים על זמני
המתנה ארוכים למחלקת אישור לטאבו ,מחלקת הכנסות לעירייה ארנונה.
אשמח לדעת מה זמן ההמתנה לקביעת פגישה למחלקת אישור לטאבו? מה
זמן המתנה לפגישה אגף הכנסות העירייה ארנונה? מה בכוונת העירייה
לעשות בכדי לשפר את זמני ההמתנה.
תשובה :לאחר רפורמת השירותים הדיגיטליים ברשות בשל משבר
הקורונה נוצר עיכוב משמעותי במתן תשובות לפונים בנושאים שונים.
העיקוב החמיר עם אכלוס שכונת גליל ים לאור קבלת מאות בקשות שונות
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רונן וסרמן:

אהוד לזר:
רונן וסרמן:
אהוד לזר:

רונן וסרמן:

אהוד לזר:

מאיה כץ:
אהוד לזר:

רונן וסרמן:
אהוד לזר:

משה ועקנין:

בתחומי הגבייה השונים .בחודשים האחרונים מיושמת תכנית לשיפור
השירות באגף הגבייה כולל עיבוי מערך הפורדנס והבק אופיס ,כמו גם
העברת פניות בתחומים שונים לטיפול מיקור חוץ .יש לציין כי ברוב
המקרים אין צורך בתאום פגישות ,וניתן לקבל את מרבית השירותים
באמצעים דיגיטליים וללא הגעה לבניין העירייה .בתוך כך זמן המתנה
לפגישה לאישור לטאבו בין  30ל  45יום .זמן המתנה לפגישה לענייני ארנונה
בין  30ל –  55ימים.
קודם כל לא עניתם לי על השאלה השלישית ואני רוצה להגיד לכם לא סתם
שאלתי רק על שתי המחלקות האלה .אתם יודעים כמה תלונות קיבלתי רק
בשבועיים האחרונים? אנשים שולחים אימייל למחלקות האלה חוזרים
אליהם אחרי חודש.
תן לי לענות לך רגע ,אודה ולא אבוש יש תקלה חמורה ,אוקיי.
מה בכוונת העירייה לעשות?
אני ברמה האישית מטפל בזה ,שלוש שעות ביום .אני מתחייב להביא פתרון
לדבר הזה ,אני עובד בזה אני יודע בדיוק איפה הבעיות ,יש צוות שמטפל
בדבר הזה בדיוק .התכנית כוללת גם גיוס כוח אדם וגם מיקור חוץ חברה
חיצונית שתסגור לנו פניות ,גם עיבוי של המוקד הטלפוני ,הבעיה הידועה
היא נכונה לא מתעלם ,ואנחנו מטפלים בה ואני מקווה שתוך חודש תמונת
המצב תהיה שונה לגמרי.
ענית לי על שאלה מספר שלוש אני שואל את השאלה הנוספת האם ניתן
לצאת מהדיון הזה עכשיו עם כותרת עד תאריך  Xלא יודע מה עד 31/8
הנושא יפתר?
אני אומר לך ,אתה יכול לרשום איזה תאריך שאתה רוצה אני מקווה מאוד
שזה יהיה עד סוף חודש הזה ולא עד סוף חודש אוגוסט .אוקיי .וגם שומעים
אותי השותפים שלי לדרך.
אין לו בעיה לעבוד עם יעדים מדידים לא צריך לחשוש מזה ועובדה שהוא
לא חושש מזה.
אין לי בעיה לבוא ולתת דיווח בדבר הזה ,חברה אין לי בעיה .אין לי בעיה.
הנזק הוא גדול אין לי בעיה .חבר פישר אין לי ויכוח איתך אני לוקח את זה
עליי.
איזה תשובות אני יכול לתת לאנשים שמתקשרים אליי.
אתה צודק אין תשובות הנושא ברור ,ההסברים מופיעים בגוף התשובה
והמענה שאנחנו נותנים הוא מענה מאוד ,מאוד אגרסיבי יהיה עוד ,עוד גב
אחד של שבועיים לפנינו ואז זה ירד.
זה עיר שלמה בגליל ים.
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אהוד לזר:
ג'ו ניסימוב:

איל פביאן:
אהוד לזר:
איל פביאן:

משה פדלון:
איל פביאן:
משה פדלון:
יריב פישר:
משה פדלון:

זה בעיה לא רק בהרצליה זה לא רק בהרצליה זה בעיית כוח אדם זה לא
בעיית מערכות ואנחנו מטפלים בזה .חברים בואו נעבור לשאילתה הבאה.
שאילתה מס'  5של מר פביאן .הנושא הוא הסדרת כל העסקים הפועלים
בחוף הים של הרצליה בתקופה זו של עונת הרחצה בחופי הרצליה בפרט
וגם בכלל לא ורך כל ימות השנה ,נהנים הרצליינים רבים מאפשרות לטייל
בחוף הים של העיר ולטייל לאורכם .לאורך החופים האלה פועלים עסקים
שונים המציעים מוצרים ושירותים שונים לתושבי העיר ,ופרט מזון
ומשקאות יש להבטיח פעולה סדירה של כלל העסקים ,ותחרות שווה
ביניהם ברצוני לשאול כלהלן:
 . 1האם כל אחד ואחד מן העסקים הפועלים לאורך חופי הרצליה מן
הנקודה הצפונית ביותר של שטח השיפוט ועד הנקודה הדרומית ביותר,
מוסדר בהתאם למכרזים בהם מתמודד על מנת לפעול במקום לכלל
ההיתרים ,הרישיונות והאישורים הנדרשים לפעילותו ואם הם מפוקחים
בהתאם?
 .2במידה ולא מה ידוע לעירייה בעניין זה וכיצד היא פועלת על מנת להסדיר
את העניין ולהביא לפעילות מוסדרת של אותם בתי עסק או לסגירתם
הפסקת פעילותם ,מתבצעת פעילות חלופית מוסדרת לתושבים .כמובן
שמסגרת הרישיונות הנ"ל חלים כל הכללים המסודרים של תשלומי ארנונה
לעירייה ,שכירויות פעילות במסגרת זיכיונות ,רישיונות עסק ,היתרים
שונים ,כללים של שמירה על איכות סביבה ,סדר ציבורי ועוד.
תשובה :עסקים בחוף הרצליה פועלים על פי דין.
התשובה מאוד ארוכה.
השאלה אם אתה חותר למשהו מסוים אם כן תשתף אותנו.
לא .רק לקבל תשובה השאלה שלי היתה שאלה כללית ומכיוון שבחרתם
לענות תשובה כל כך קצרה ,מעניינת אני אשאל אתכם שאלה פשוטה כרגע
בשביל להמחיש את השאלה שלי .מי נתן אישור להפעיל ולרדת לחוף למזנון
מזון שנע בין חוף זבולון למתחם הצופים בהרצליה ,כבר עונה שניה שאין
מכרז ,סתם דוגמא.
ראש עיריית הרצליה בהתאם לחוק.
זה בהתאם לחוק?
כן.
יש חוות דעת? יש חוות דעת?
אני חוזר שוב המחוקק חברים אני לא יכול להרחיב אני לא יכול להרחיב,
לא לפגוע באנשים הכל על פי דין .המחוקק מאפשר לי ,המחוקק מאפשר לי
להעניק לרוכלים,
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יריב פישר:
משה פדלון:
איל פביאן:
משה פדלון:
יריב פישר:
איל פביאן:

אהוד לזר:
משה פדלון:
איל פביאן:
משה פדלון:

ג'ו ניסימוב:

לא ,לא.
זאת התשובה.
אתם כדי לסכם את התשובה שלכם אתם אומרים שמקצה שטח השיפוט
של העיר הרצליה צפון ועד לדרום לכל אורך החוף.
אני מודיע לך שראש עיריית הרצליה אלי לנדאו ז"ל והגברת יעל גרמן
שתיבדל לחיים ארוכים עשו מה שאני עושה היום.
לא נכון ,לא נכון.
אני רק רוצה לחדד את התשובה ,אתם אומרים שכל אזרח במדינת ישראל
שקונה מוצרים מהנקודה הכי צפונית עד הנקודה הכי דרומית הוא קונה
מעסקים באישור במכרז.
עסקים הפועלים על פי דין זו היתה התשובה.
עסקים פועלים על פי דין .איל אני מזמין אותך אליי להציג לך את כל החומר
מבחינתי תעביר את זה בתנאי אחד לשמור על חסיון האנשים.
מאה אחוז.
בוא אליי אני אתן לך הכל מכל כל ,ואני חוזר שוב הוא מצלם אותי הכל
בוצע על פי חוקי מדינת ישראל .אני אציג לו את כל המסמכים אני אציג לו
הכל .תעבירו לחברי האופוזיציה את כל המידע.
שאילתה מס'  6נושא הסקת מסקנות וקביעת יעדים מר פביאן .הסקת
מסקנות וקביעת יעדים לשנים הקרובות במערכת החינוך העירונית עם תום
שנת לימודים נוספת ובכלל ובתנאי מגפת הקורונה לצערנו בפרט ,לקראת
שנת הלימודים ,זה הזמן לבצע הסקת מסקנות בשנות לימודים אחרונות
ולהציג יעדים משנות הלימודים הקרובות .ברצוני לשאול את השאלות
הבאות:
 . 1מה המערכת החינוך העירונית הסיקה מתקופת הקורונה כדי להתאים
את עצמה לכלים והערכים שאנחנו רוצים להעביר לבוגרי מערכת החינוך?
 . 2מה הם שלושה יעדים החינוכיים ערכים ערכת כלים ויכולות שאגף
החינוך שם למול עיניו ,בשלוש שנים הקרובות ואיך הוא רוצה להשיג
אותם ,תכנית נקודות מדידה וכו'.
תשובה :השפעת הקורונה על מערכת החינוך והלקחים הפדגוגיים הוצגו על
ידי מנהל אגף החינוך ד"ר יעקב נחום לפני חודשיים בפני מועצת העיר.
מסקנת האגף היא .1 :הכשרת מורים לפיתוח שיטות ודרכי למידה
ייחודיים ולמידה מרחוק .2 .הכשרת מורים חדשים ללמידה ממוחשבת.3 .
השלמת פערי לימוד בכל תחומי הדעת .עיריית הרצליה הקצתה 10,000
שעות .4 .הרחבת רוחב פס אינטרנטי במוסדות החינוך על פי צרכים.5 .
התמחות בנושא למידה שיתופית .6 .המשך ניצול משאב הורים ללמידה
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מרחוק והכשרתם ללמידה שיתופית בקבוצות .7 .הטעמת ערך לערבות
הדדית בכל שלבי הגיל ,כולל הורים ,אהבת הארץ ,סובלנות ודמוקרטיה
ופדרליזם חברתי .מר ועקנין אני משעמם אותך יש לך שבת .יעדים מרכזיים
הרחבת מוסדות חינוך גנים ובתי ספר לחינוך אלטרנטיבי ,הטמעת מודל
איצ ערכים אקדמיה קהילה ומחקר .יצירת מרחבי למידה ברצף שש שנתי
בתכנית פדגוגיים ,חברתיים וערכיים .פיתוח תכנית לשיטות למידה ברוח
איצ ,פיתוח יחידות הוראה ייחודיות ,הכשרת מורים במסגרת הסבה
אקדמאית ברוח איץ .עד כאן מר פביאן בקשה.
זה חשוב לך שזה מוזכר אז אני אגיד ככה הוא הזכיר את זה אבל הישיבה
איל פביאן:
נעצרה באמצע סיכמנו שהוא יחזור וזה לא קרה ,וחוץ מזה זה רק שאילתה
בסך הכל .אנחנו עוד נעסוק בחינוך במועצה עוד הרבה .שאלת המשך ,מדוע
למסקנה שלכם אין כל התייחסות לגמישות פדגוגית ניהולית שיש שינוי
משמעותי גם במרחבי הלמידה וגם בהתנהלות .זה שאלת המשך.
איה פרשקולניק :לא הבנתי את השאלה.
בתשובה הקצרה שעניתם לא מופיע התייחסות לגמישות פדגוגית.
איל פביאן:
איה פרשקולניק :קודם כל היא תשובה מתומצתת היא לא קצרה היא מתומצתת שיש בה את
כל עיקרי הערכים ואת כל העניין של שיתופיות וסובלנות ודמוקרטיה
וגורליזם חברתי מה אתה אומר?
למה לא הזכרתם פה למה בתוך התמצית הזאת לא חושבים שצריך להופיע
איל פביאן:
הנושא של גמישות פדגוגית.
איה פרשקולניק :ברור זה כתוב פה.
זה מדבר על התהליכים הפדגוגיים הכל תחת איץ.
יעקב נחום:
אנחנו עוד נדון בזה.
איל פביאן:
דנה אורן-ינאי :יעקב עופר שאול מה זה איץ?
חברים די .מזל שיוסי לונדון לא שאל את זה והיינו מקיימים דיון על
אהוד לזר:
העברות של המילה איץ אבל לא נעשה את זה עכשיו.
סעיף  5הצעות לסדר
הצעה לסדר גב' דנה אורן ינאי הצעה מס' .1
ג'ו ניסימוב:
דנה אורן-ינאי :טוב אני לא חייבת להקריא את זה נכון .האמת שאחד הנושאים שאני
חושבת שעלו כבר מספר פעמים בישיבות המועצה זה נושא של מי הרצליה
וגם המנכ"ל הקודם כל פעם שעלה הנושא של מי הרצליה ישר אמר מה
אתם רוצים זה חברה פרטית אין לי מה לעשות .עם הזמן אנחנו ממשיכים
לדבר על זהו אז מגיעים עוד תלונות והתלונות מגיעים מבתים פרטיים,
ומגיעים מבניינים ומגיעים מעסקים וכל פעם אנחנו רואים את זה
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בתקשורת סרטונים אני שניה לפני שהגשתי את ההצעה לסדר פשוט ראיתי
סרטון של בעל עסק שהשעון רץ אין שום זרימה בבית ,בעסק מדבר עם
המוקד לא רואים כלום לא מבינים סוגרים ראשי ,וממשיכים לגבות ואנחנו
מבינים שיש פה תופעה שאני חושבת שגם וסרמן דיבר מספר פעמים על
הנושאים שצריך לקנות אביזרים והכל ואנחנו רואים שזה לא נפתר .בשורה
התחתונה זה נכון שתאגיד המים מי הרצליה הינה חברה פרטית שהוקמה
על פי חוק שמועצת העיר הצביעה בעבר על להקים את אותו תאגיד .היא
חברה בסדר ,היא חברה ויש לה את הניהול שלה ואת הסמכויות שלה והכל
טוב ויפה ,אבל בסוף אנחנו כאן שמי שיושב כאן כאסיפה כללית ,יש לנו
נציגים בדירקטוריון שזה קוממי ויונתן ,בסוף בסוף אנחנו כאן סביבה
שולחן הזה חייבים דין וחשבון לתושבים ,וכרגע לא משנה הישות המשפטית
של תאגיד המים מי הרצליה .ומכיוון שאנחנו לא יכולים לנהל את מי
הרצליה ולא יכולים להגיד להם מה לעשות ,אני מבקשת ממועצת העיר
לקבל החלטה הפוכה ,אנחנו כל פניות הציבור מגיעות אלינו ואנחנו לא
יכולים ולא נותנים לזה מענה ,וגם אנחנו כמועצה לא באמת יכולים לעקוב
אחרי פניות הציבור ולדעת האם הן מטופלות ,אני אומרת על פי הערכה שלי
 90אחוז מפניות הציבור גם לא עונים להם ,וגם הן לא מטופלות לכן אני
מבקשת כאסיפה הכללית כמי שיש לנו נציגות בדירקטוריון שאנחנו נקבל
פה היום החלטה שלפחות בתקופה הקרובה נקבל דו"ח חודשי נקדיש לזה
בדיוק חמש דקות בכל ישיבת מועצה לשמוע מה היו הפניות ציבור וכיצד
הן טופלו אקט ניהולי פשוט מאוד שיאלץ את אותה חברה ,את אותה מי
הרצליה להציג בפנינו כיצד מטפלים בכל הבעיות של הציבור .אני אנסח את
זה ואני אקריא את הבקשה שאני מבקשת שנקבל כאן .מועצת העיר
מחליטה כי בשל חוסר הטיפול הראוי בבעיית חשבונות המים והשעונים של
תושבי העיר ולאור חוסר המענה לפניות ציבור חוזרות ונשנות ,תציג החברה
בכל ישיבת מועצת העיר דו"ח פניות ציבור ותלונות שהוגשו לתאגיד
והחברה תציג כיצד טופלו הבעיות הן ברמת הפרט והן ברמת המדיניות.
הדיווח יוצג בכל ישיבה על ליום בו תחליט המועצה כי התאגיד פועל בצורה
משביעת רצון .אני לא חושבת שיש כאן אדם אחד שיכול להגיד או נבחר

אהוד לזר:

אחד שיכול להגיד שתאגיד המים פועל בצורה משביעת רצון גם ברמת
התפקוד וגם ברמה הלא פחות חשובה היכולת לדבר עם האזרח ,השירות,
המענה וזה לא הצעה קנטרנית זה הצעה פרופר ניהולית שלנו בשביל לתת
מענה לציבור.
אני אגיד כמה דברים עקרוניים קודם כל אני לא יכול לדבר אנחנו לא
יכולים לדבר בשם התאגיד הזה ,התאגיד הזה בסופו של דבר כפוף

"חבר" – הקלטה ותמלול

16

רגולטורית לרשות המים והמועצה הזו לא מוסמכת לקבל החלטות
שמחייבות על פי דין.
דנה אורן-ינאי :אבל הדירקטורים כאן יכולים.
שניה אני ת ני לי להגיד כמה דברים ואחר כך נתקדם משם שיכולות לחייב
אהוד לזר:
עצם את התאגיד .חשוב להגיד שני דברים אחד הצלחנו להגיע לפני שנה
וחצי פחות או יותר לסוג של דיאלוג ככה מאוד משמעותי גם עם נציגי ציבור
והוכן איזה מתווה לבדיקה של אותם גלישות ,בסופו של דבר אותם נציגי
ציבור שהובילו את המאבק לא היו מעוניינים לחתום על המתווה הזה
שהוא היה מטיב ככה אני מבין .אין בעיה לחזור ולעשות את השיחות האלה
עוד פעם ,יש לנו חבר שנמצא כאן שני חברים פה בשולחן הזה יש לנו את מר
קוממי שהוא דירקטור בדירקטוריון הזה ושוחחנו לפני והוא ביקש גם הוא
העלה את זה באחת הישיבות האחרונות וגם הוא מתכוון לעלות את זה
לסדר היום של ישיבת הדירקטוריון כדי לראות איך פותרים את הבעיה
הזאת .לגופו של עניין אני אגיד יש דיווח שהם העבירו לנו מבחינת פילוח
של כמה דקות מקבלים מענה ,או כמה ימים יש את הדבר הזה זה נמצא
אפשר להעביר את זה.
דנה אורן -ינאי :אני לא מדברת על זה אני מדברת על תוכן .אני אתן לך דוגמא אם אנחנו
פותחים את ישיבת המועצה ואנחנו רואים באותו חודש התקבלו כ – 40
תלונות 100 ,תלונות על מדי מים ,על שעון רץ.
אין לי דרך להוציא ,אין אסור על פי דין להוציא החלטה שהיא נוגדת בעצם
אהוד לזר:
כללים אחרים משפטיים לחייב רגע ,דנה לחייב את התאגיד לבוא לפה ולתת
את ההסברים .אני מציע הצעה שהיא נראית לי קשובה לצורך אני לא
מתעלם ממנו אני אומר אחד יש דירקטור בחברה שישב ויביא בפני
הדירקטוריון את התרעומת של נבחרי ציבור של העיר.
מי בוחר את המנכ"ל?
דובר:
יש ועדת איתור .יש ועדת איתור למינוי על פי דין .הוא מדווח לדירקטוריון.
אהוד לזר:
דנה אורן-ינאי :למה לא לאסיפה הכללית.
עו"ד ענת בהרב :אמורה להיות עצמאות של תאגיד המים הוא לא כפוף למועצת העיר.
דנה אורן-ינאי :הוא כפוף לאסיפה הכללית.
עו"ד ענת בהרב :את לא אסיפה כללית.
אני אגיד שני דברים ,אני אגיד שני דברים ,חברה ,חברים במקום ,חברה,
אהוד לזר:
שניה ,שניה.
עו"ד ענת בהרב :להבדיל בנוגע לתאגידי המים החוק שיצר את תאגידי המים ואת אופן
ההתנהלות דרש לשמור על הפרדה בין העירייה לבין תאגיד המים כשיצא
בזמנו חוקקו את חוק תאגידי המים היתה תרעומת רבה בעיריות היה
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דנה אורן-ינאי:
משה פדלון:
יוסי קוממי:
משה פדלון:

יריב פישר:
משה פדלון:
דנה אורן-ינאי:
משה פדלון:

אהוד לזר:

דנה אורן-ינאי:
אהוד לזר:

ניסיון להילחם בחוק הזה ובמנגנונים שהוא יצר אבל זה מה שהוא יצר
בסופו של דבר תאגיד שאמור להיות מנותק מהעירייה ,הוא לא נתון לפיקוח
של מועצתה עיר ,והוא לא כפוף לעירייה ולמועצת העיר.
שאלה האם אנחנו יכולים לבקש ולהסמיך את קוממי לבקש מתאגיד המים
שבכל חודש יגיש להם דו"ח זה אינטרס שלנו.
חברים אני חושב שאנחנו.
דנה אני לא אומר שאת אחרית הימים בבקשה ממך בואי לא נתחיל אחד
עם השני.
מי שיעיין במספרים פה בנתונים אני חושב שאנחנו עושים עוול למנהלים
והעובדים בתאגיד מי הרצליה .מי שמסתכל בדו"חות רואים שנענים ימי
עסקים בין יום אחד לשלושה ימים  86אחוזים .פנו  2600תושבים שימו לב
על מה ,הם מבקשים החלפת משלמים  880העדכון נפשות  250עדכון הוראת
קבע  232נושא של התקנת מד חדש ,עדכון כתובת תלונות בודדים על נזילה
אז לא כצעקתה חברים בוא נחזור טלפונית תוך דקה נענים  57אחוזים תוך
שתי דקות  70אחוזים אז חברה כן נותנים שירות ,זה דו"ח שקיבלתי מהם
חברים יושבים אנשים עושים עבודה מצוינת יש בעיות פה ושם אני
מהיכרותי את מוטי יוגב ואת כל הצוות הם הולכים ,חברים הם הולכים על
בית הילל ולא בית שמאי אז כן נותנים טיפול כן נענים  86אחוז נענים תוך
יומיים  4ימים עוד  6אחוזים 12 ,ימים  7אחוזים למעלה מ –  93אחוזים
מקבלים שירות מיטבי תוך מספר ימים .עוד פעם אני מדבר על פניות
תושבים נענים  2200פניות מתוך  2600פניות שקשורים ,זה לא תלונות
לבקש החלפת משלמים זה תלונה?
למה צריך לעשות את זה למה צריך להתקשר.
זה פניות באתר במייל ובדואר גם בטלפון נענים .יש נתונים שקופים.
אני מבקשת שקוממי כנציג תאגיד המים יבקש שיציגו לו ,גם את המהות
ואיך היא טופלה זה הכל ,כי פה אין לך איך זה טופל.
נענו וכן טופל ברגע שסוגרים פניה זה טופל אני אומר הפניות הם פניות של
עבודה שגרתית החלפת מד ,החלפת בעלים ,חשבון בישראכרט בבנק הדואר
זה עבודה שוטפת.
בוא נסכם את מה שאמרנו חבר המועצה יוסי קוממי יפעל בתוך
הדירקטו ריון בנושא הזה ויעדכן אותנו מה עלה בעניין וישר כוח .חברים
אנחנו דנה אנחנו נוריד את ההצעה הזאת מסדר היום בכפוף למה שנאמר
פה.
רק ברשותכם אני רוצה לראות שחודש הבא אנחנו באמת מוצג בפנינו.
בסדר גמור .אוקיי חברים הצעה באה.
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ג'ו ניסימוב:
רונן וסרמן:

משה ועקנין:
רונן וסרמן:
עופר לוי:
אהוד לזר:
רונן וסרמן:

צבי וייס:
רונן וסרמן:

הצעה לסדר על ידי מר יעקובוביץ ומר וסרמן.
מי שלא יודע יש בהרצליה  3חופי ים שהם מונגשים ,נכים שהם בכיסאות
גלגלים שרוצים להגיע לחופים האלה יכולים להשתמש בכיסאות מיוחדים
לחול בחופים האלה ,בחופים האלה יש בעצם דק שהם יכולים לנסוע על
הדק הזה עד  20מטר מהים ,ואז אם הם רוצים להגיע פרקטית לים יש
כיסאות ייעודיים שהם צריכים לעבור מכיסא אחד לכיסא שני ,ויכולים
בעצם להתקרב לים רק בשלושה חופים .יש פה כמה נקודות שאני רשמתי
ורציתי להעלות אותם כרגע בשביל להעלות את ההצעה לסדר הזאת .בעצם
הדק קיים רק בשלושה חופים ולא בכל החופים בהרצליה וזה חבל ,כי יש
אנשים שרוצים להתקרב למים גם בחופים אחרים וזה לא קיים ,זה נושא
אחד .הנושא השני הוא שיש פתרונות אחרים שמיושמים בערים אחרות
שאני תיכף אציין את שמם ובערים האלה יש בעצם איך כתבתי את זה מן
פריסה של משטח שמאפשר לנכים להגיע עד המים ,והם לא צריכים לעבור
כיסא ולהשאיר את הכיסא שלהם על הדק ואולי מישהו יגע להם או יתחיל
לשחק להם בכיסא גלגלים שלהם והם יוכלו להגיע עם הכיסא שלהם עד
המים וזה דבר שהוא מאוד ,מאוד בסיסי ומאוד ,מאוד חסר ,אז יש פה שני
נושאים שאני.
הפריסה קבועה נמצאת על החוף?
זה משהו שאפשר לגלגל אותו ,וזה זמני שביל כזה שאפשר לגלגל אותו כמו
שטיח אדום לצורך העניין.
יש את זה.
יש מענה מסודר.
בקיצור לפני שלוש שנים יהונתן יעקובוביץ ניסה לקדם את הפרויקט הזה
של השבילים האלה שהם אפשר לפרוס אותם בכל החופים בעיר לצערי זה
לא התקדם זה פתרון שהוא ממש לא יקר ויכול לעשות רק טוב לציבור
הנכים שיוכל להגיע למים ,בלי לעבור השפלה ותחושה לא נעימה .זה משהו
שקורה בערים כמו נהריה ,חיפה ,כנרת ,עכו בוסתן הגליל ,אילת ,אשדוד,
בת ים ותל אביב ואני אומר חבל שלא יישמנו את זה ,זה לא פתרון יקר
אפשר אפילו עוד החודש בקבלת החלטה שנעשה עכשיו אפשר לייצר את
הדבר הזה בכל החופים,
החוף הנפרד בתוך התכנית שלך?
כן כל חופי העיר כולם במיוחד הנפרד .ההצעה שלי היא ,ההצעה שלי היא
שמועצת העיר מקבלת את ההחלטה הבאה זה במיוחד חשוב לך מר משה
ועקנין הנגשת מועצת העיר מקבלת את ההחלטה הבאה:
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אהוד לזר:

 .1הנגשת קו המים למשתמשים בכיסאות גלגלים בחוף השרון ,בחוף
הדרומי ,בחוף הנפרד ובסוף השבילים בחופי אכדיה (במקום הארכות
הדקים שלא נפרסו עד כה משום מה).
 .2להורות למצילים לקבוע את שטח הרחצה כמה שיותר קרוב לשבילים
כדי להקל על הנכים ,וזאת במיוחד בימים שבהם הים שקט ויש דגל לבן
על סוכת המציל (בניגוד לחוף אכדיה צפון ,שם שטח הרחצה ממוקם
עשרות מטרים מהשביל ,גם כשיש דגל לבן) .עוד הערה לפני שמחליטים
אם רוצים לדון בזה או לא רוצים לדון בזה ,חברה זה לא עניין פוליטי
תנו הזדמנות לנכים להינות מהחופים הנהדרים של הרצליה תודה
ההתייחסות היא מאוד מאוד ברורה ומקיפה ומה שבנתה אותה זה מחלקת
ועדות עירוניות מחלקת נגישות יחד עם המחלקה לפיתוח .עיריית הרצליה
הינה רשות מובילה מבחינת הנגשת חופי הרחצה גם בטיילת וגם ברצועת
החוף הנגישה מבקרים באופן קבוע אנשים עם מוגבלות מכל הארץ.
בהצרליה קיימים שלושה חופים מונגשים על פי דין על כל הפרמטרים
באופן מלא שזה מעבר למספר החופים שאנחנו מחויבים אנחנו צריכים
שניים .ההנגשה בחופים כוללת רצף נגישות ממתחם החניה שכולל עשרות
חניות לנכים ,שביל נגיש לעמדת המעליות ,טיילת מונגשת לליקויי ראיה,
מלתחות ושירותים נגישים ,מקלחות חוף נגישות ,סככות הצללה מונגשות,
בנוסף בכל חוף קיים כיסא גלגלים למים והדגש בהרצליה כיסא יחיד במינו
בארץ המותר גם לילדים .עבודת הארכת השבילים לקו המים בחופי אכדיה
מתבצעת במהלך השבועיים הקרובים האלו .לגבי הסעיף הראשון אז
משטחים להארכת הדקים בעבר עשינו ניסוי עם המשטחים הללו בחוף
השרון ,בחוף הדרומי ובחוף הנפרד הפרויקט לא צלח עקב מעבר של כלי
רכב מורשים ,טרקטורים ומיולים שגרמו לשקיעת השבילים בתוך החול
ובעצם להי עלמות של הדקים האלה .כמו כן שהים עלה שביל פשוט נהרס,
השביל התקפל נסחף אל תוך המים להזכיר לכם את הזיהום של הקרקע.
אחרי מה שכתבת ואנחנו גם עשינו בירור עם רשויות אחרות שיש להם חופי
ים עולה שמספר רשויות השוכנות בדומה להרצליה לאורך חופי הים
התיכון כמו חיפה ,אשדוד ובת ים נמצא כי  .1המשטחים הפריקים
מצריכים בדיקה יום יומית של תחזית הים ,ובהתאם לכך מתקבלת החלטה
באם להרכיב או לפרק .2 .המשטחים כבדים והתפעול עבורם מורכב
ומצריך עבודה של מספר אנשים וכן סיוע של שופל כל הזמן על החוף.3 .
הצבת השבילים לא תמיד מאפשרת גישה עד קו המים קיימת תזוזה
תמידית גם של השבילים וגם של החול דבר שמצריך עבודות השלמה של
מצע חול המותאם מתחתם .דבר חשוב נוסף שכדאי לציין כי השביל מאפשר

"חבר" – הקלטה ותמלול

20

משה ועקנין:

יריב פישר:
אהוד לזר:
רונן וסרמן:
אהוד לזר:

רונן וסרמן:
אהוד לזר:
ג'ו ניסימוב:
אין פביאן:

גישה רק עם כיסא שמותאם למים ,כיסא צף כיסאות רגילים לא יכולים
לנסוע עליהם ,בחלק מהרשויות שבדקנו לא קיימים בכלל שבילים קבועים
הם פורקו או נשברו ולכן החלופה של השבילים הפריקים היא החלופה
היחידה שקיימת עבורם .לגבי העניין השני שטח הרחצה בכל החופים בעיר
נקבע כל יום בבוקר מחדש וזאת על סמך ניסיון הרב והמקצועי של
המצילים ומנהל התחנה ,האמונים על התחום כל זאת על מנת להבטיח את
שלומם ובטיחותם של המתרחצים .הנושא הזה נמצא בראש סדר
העדיפויות שלנו יש לנו מחלקה מפוארת של נגישות ,יש לנו חשיבה מאוד,
מאוד מתקדמת בתחום הנגישות בטח באוזרים הציבוריים חוף הים,
הפארק שלנו ,אנחנו עושים המון מאמצים כדי לאפשר לכל סוגי
האוכלוסיה אנשים עם מוגבלות ואנשים בלי מוגבלות ,כל מיני סוגים שונים
של מוגבלות להינות ממשאבי הטבע שלנו .אני חושב שההצעה הנימה שלה
היא חיובית וחשובה המהלכים שאנחנו עושים הם הרבה יותר גדולים מזה.
אני מציע להסיר את ההצעה הזאת מסדר היום .חברים.
תשובה מעולה זה כמו מה שדנה אמרה עדיף משהו ייחודי מאשר כללי ואז
אתה מפסיד ,עדיף חופים יחודיים לזה מושקעים מונגשים ,בצורה הכי
טובה שיכולה להיות וגם מי שמגיע הנצרך עצמו מקבל שירות מלא.
לא הבנתי בחוף הדתיים לא מגיע למי שמגיע.
וסרמן אתה מוזמן לסיור יחד עם מישל תראה את העבודה המופלאה
שנעשית שם.
אני הולך כל שבת .למה שלא נדון בזה.
אין מה לדון בזה יש עבודה בשטח .בוא תגיע לסיור על מה לדון בעלמא בוא
קיבלת נתונים מאוד מאוד ברורים וחד משמעיים .חברים הנושא ברור מי
בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? אם אתה רוצה להסיר תסיר ומר
וסרמן אתה מוזמן לסיור איתנו בחוף הים.
אני אשמח לדון בזה עכשיו.
מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? נגד? מי נמנע? תודה רבה.
הצעה לסדר מס'  3של מר פביאן ומר וסרמן רפורמות של תמיכה עירונית
במשפחות נזקקות בתשלומי הורים .מי מציג מר פביאן.
בואו נתחיל את ההצעה לסדר כל מי שעוסק בתשלומי הורים במוסדות
חינוך יודע שמידי שנה בתחילת שנת הלימודים כל משפחה שמבקשת הנחה
בתשלומי הורים מסיבות סוציו אקונומיות שונות ומשונות ,יכול להיות
אבטלה ,פשיטת רגל ,גירושין ,עיקולים כל סיבה שאתם יכולים לעלות על
הדעת שהיא ,צריכה בעצם לפנות לועדת הנחות במוסד החינוך שמופעלת
על ידי גורמים מהנהלת בית הספר והנהגת ההורים של בית הספר ,יש איזה
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טבלת קרטריון שהיא משותפת לכל העיר לרמות ההנחות שנותנים יושבים
עם הטבלה הזאת ודנים משפחה ,משפחה ואז מחליטים אם לתת הנחה של
 20% ,10%או  50%או בכלל לא ,הדברים האלה אורכים הרבה פעמים
שבועות וחודשים ארוכים לתוך השנה יש משפחות שלא מגישות את
המסמכים כמו שצריך שולחים אותם להגיש עוד פעם הם צריכים להסביר
הסברים ,הרבה פעמים עובדות הרווחה צריכות לתת חוות דעת מנהלות
בתי ספר ואחרים וכל התהליך הזה מאוד לא נעים וגם בירוקרטי ,אם יש
למשפחה כזאת יותר מילד אחד ,במערכת החינוך בוודאי היא צריכה
באותה שנת לימודים לפנות לשתיים שלושה בתי ספר בעיר ולבקש הנחה
ולחזור על התהליך .ההצעה לסדר כאן היא באה ואומרת שיוקם במה
העירונית בעצם מן ועדת הנחות עירונית שבתחילת שנת לימודים כל
משפחה כזו תפנה אליה תגיש לה את המסמכים פעם אחת ,הדברים יבדקו
אם המשפחה זכאית לפי התת טבלת קרטריונים ל –  20%או  30%הועדה
תחליט תודיע למוסדות החינוך השונים בעיר שילדי המשפחה לומדים את
אחוז ההנחה וזאת תהיה ההנחה המינמאלית שהם יהיו זכאים לה
אוטו מטית בלי להתרוצץ ביניהם .אם יהיו מוסדות חינוך פה ושם מורים
באותו בית ספר שירצו לעזור לאותם משפחה יותר זה בסדר גמור אין עם
זה שום בעיה .מעבר לזה יש לנו את אגף הרווחה בעירייה שהוא בתוך אותה
עירייה שיש לה את אגף החינוך וחלק מהמשפחות האלה מוכרות ממילא
לאגף הרווחה ולכן אפשר לחסוך אפילו עוד יותר בירוקרטיה ושאגף
הרווחה על סמך ההיכרות שלו כל השנה עם הבתים האלה יתן המלצה
להנחות למוסדות החינוך ,זאת הצעה מאוד פשוטה אני מבטיח לכם שיהיו
לה המשכים אבל כרגע היום זאת ההצעה ,ואני חושב שזה יכול לחסוך
הרבה בירוקרטיה והרבה עוגמת נפש להרבה משפחות בעיר וגם לייעל את
העבודה של הנהגות ההורים ומוסדות החינוך בתחילת שנת לימוד ,הצעה
מאוד פשוטה ליישום .אני רק אוסיף משפט לפני שאתם עונים אם משרד
החינוך יגיד ככה ומשרד החינוך יגיד ככה יש חוזר מנכ"ל והחוזר מנכ"ל
אומר ככה הוספנו בכוונה להצעה לסדר מראש שאם העניין היישום של זה
כרוך בפניה למשרד החינוך לקבל הסכמות אז ההצעה היא שעיריית
הרצליה תחליט שהיא מעוניינת בזה ותפנה למשרד החינוך אתם עשיתם
את זה בעבר התגאיתם פה בצדק בתקופת הקורונה שהכנסתם מצלמות
לכיתות ומשרד החינוך לא הסכים ושכנעתם את מנכ"ל משרד החינוך ,זאת
אומרת שאתם רוצים לפנות למשרד החינוך ולשכנע אתם יודעים לעשות
את זה ,ולכן אם הטיעון מראש שחוזר מנכ"ל של משרד החינוך אומר
שככה ,והוא אומ ר ככה אז כל מה שאני מבקש שהעירייה תחליט שהיא
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מעוניינת ותפנה למשרד החינוך.
אני רוצה להוסיף עוד משהו בגלל שאני גם אני כתוב פה בהצעה לסדר שזה
רונן וסרמן:
עניין של שירות לקוחות גם המשפחות האלה הם שירות לקוחות וצריך לתת
להם את השירות המיטבי והחלטה כזאת היא החלטה נכונה ,שתיתן שירות
הרבה יותר טוב.
ד"ר יעקב נחום :קודם כל אני מודה לך על השאלה ,על ההצעה .אני רוצה קודם כל להסביר
את הסוגיה קודם כל סוגיית ההנחות היא מאוד מורכבת ,כפי שאתה יודע
יש חוזר מנכ"ל שמתייחס לנושא של הנחות לא שהוא מקציב מתקצב את
זה בצורה נאותה ,אבל הוא יש איזה קטגוריה מסוימת שיש אוכלוסיית
תלמידים שיכולה להיכנס לאותה משבצת של חוזר מנכ"ל ,מנהלי בית
הספר מכירים את זה .תראה מי שמכיר את המשפחות היטב אלה מנהלי
בתי הספר והצוות החינוכי .אנחנו לא מכירים את המשפחות ממש ,כלומר
שגם אם הטפסים יגיעו אלינו לא נוכל לבדוק את א' את אמיתות הטפסים
ללא שום קשר ,ו – ב' מאחר ובתי הספר מתוקצבים באופן דיפרנציאלי,
אתה כמנהל בית ספר בוודאי יודע את זה אז גם הנושא הזה של ההפרשה
לטובת ההנחות ,היא יחסית לנושא של תקצוב בית הספר על פי המגמות
ותל"ן וכו' מה שאנחנו עושים בפועל כדי להקל על אותן משפחות יש ועדה
שמורכבת מהורים וצוות חינוכי שמכיר היטב את המשפחות והם מקבלים
את ההנחות על פי תבחינים שהרשות המקומית יחד עם ועד הורים עירוני
כתבו וברגע שנכנסים לקטגוריה הזאת הם מקבלים את ההנחה שוב באופן
דיפרנציאלי על פי אופיו של בית הספר .לגבי משפחות הרווחה משפחות
שהיו מכורות הם מקבלות את הנחות .א' אותם משפחה.
אותה משפחה שרשומה פה ברווחה מקבלת אוטומטית הנחה.
איל פביאן:
ד"ר יעקב נחום :אותה משפחה שמוכרת כמשפחת רווחה היא רשומה באגף הרווחה ,היא
מוכרת וידועה ולכן ההמלצות של הועדה הם כאלה שמאפשרות לאותם
משפחות לקבל את ההנחות .במידה וגובה ההנחה שבית הספר העניק,
שהועדה העניקה למשפחה לא היתה מספיק גבוהה הרשות המקומית
הקצתה תקציב נוסף כדי להגדיל את ההנחה .עכשיו אתה לא מצפה ש –
 300ו –  400ועד אלף משפחות יפנו עם הטפסים שלהם לעירייה ואנחנו
נתחיל לטפל בכל הנושא של ההנחות מול משפחות שאנחנו לא מכירים .אני
רוצה לספר לך כמנהל בית ספר שאני קיבלתי טפסים כאלו גם ,והיה
דיסוננס די גדול בין המשפחה לבין הבקשה ,אם זה היה מגיע אליי כמנהל
אגף אני בוודאי לא הייתי יודע את זה .אבל הצוות צוותי החינוך מכירים
את המשפחות ויודעים לעשות קורלציה מתאימה בין הבקשה לבין ואפיה
של המשפחה ומצבה .מה שאתה בעצם מבקש זה שגוף אחד יטפל בכל נושא
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איל פביאן:

ד"ר יעקב נחום:
איל פביאן:
ד"ר יעקב נחום:
איל בפיאן:

ד"ר יעקב נחום:
עו"ד ענת בהרב:
איל פביאן:

ההנחות ללא סנכרון בין התקצוב הדיפרנציאלי בין בתי הספר ,שהוא שונה
מכל אחד ,וללא היכרות מוקדמת שלנו את המשפחות עצמם אני חושב שזה
לא נכון.
בוא תן לי להשיב לך היות ואני מכיר את הנושא מצוין כי ישבתי כמה שנים
בעצמי בועדות הנחות כאלה ,ומי מחבריי ישבו ויושבים שם אתה צודק
שבהרבה מקרים ההיכרות של מנהלת המוסד או הנהלת המוסד עם
המשפחה היא חשובה ,יחד עם זאת אחד יש משפחות שכמו שאמרנו
מוכרות גם ככה לאגף הרווחה ולכן אין צורך בהיכרות נוספת וכשירות
עירוני זה יהיה מצוין אם אגף הרווחה יתן מראש את החוות דעת על פי
אותה טבלת קרטריונים ולא יצטרכו המשפה לא תצטרך.
אגף הרווחה עושה את זה.
אני לא זוכר שאני קיבלתי פעם אחת רשימה מבית הספר לתת הנחות
אוטמטיות לקבוצת משפחות שהופנו על ידי אגף הרווחה.
יש כאן חסיון.
ההצעה שלי לסדר היא לעלות את זה לדיון אני אשמח לדון בזה .מה שאני
רוצה להשלים זה לומר ככה אחד זה נכון שיש חסיון אני לא מדבר על
השמות אני מדבר על השיטה ,השיטה שבה אומרים לנו תשמעו מתוך X
ילדים מבית הספר יש לנו  30משפחות שאגף הרווחה הפנה ,הם זכאיות
להנחות  XYZואנחנו מבקשים שתאשרו ,זה לא קרה לי לפחות מעולם
תמיד עברנו ילד ,ילד גם כאלה שהיו באגף הרווחה אז זה דבר אחד שאפשר
לחסוך כי הוא כבר באגף הרווחה .דבר שני אתה מסכים איתי בתור מי
שבמערכת החינוך הרבה מאוד שנים שאם אותה משפחה יש לה שניים
שלושה או ארבעה ילדים במוסדות חינוך שונים בעיר מספיק שבמוסד
חינוכי אחד מכירים את המשפחה שיש לה בעיה לא צריך שהיא תתרוצץ
בין ארבע מוסדות חינוך .אפשר למצוא שיטה שאם יש משפחה מסוימת
שתגיש.
לא כל המשפחות רוצות.
יש חוזר מנכ"ל.
ענת אני אמרתי מראש לא להסתתר מאחורי חוזר מנכ"ל אם אנחנו בתור
עיריית הרצליה רוצים לייעל את השיטה ונחליט על שיטה נפנה למנכ"ל
החינוך לדון בחוזר יחד עם ועד ההורים העירוני תעשו את זה בשיתוף
פעולה אפשר לעשות את זה .אנחנו רוצים להקל על ההורים והמשפחות
בהרצליה .זה מאוד לא נעים למשפחה כזו להגיע לשניים שלושה ארבעה
מוסדות חינוך ,הם צריכים להגיש מסמכים ואם הם לא מגישים לא
מאשרים להם הנחה ,אני עשיתי את זה בעצמי.
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ד"ר יעקב נחום:
איל בפיאן:
ד"ר יעקב נחום:

איה פרשקולניק:
איל פביאן:
ד"ר יעקב נחום:
אהוד לזר:
ג'ו ניסימוב:
דנה אורן-ינאי:

מר פביאן אני מבין מה שאתה אומר אני רוצה רק להסביר .בזמנו תקציב
הנחות כמו שאתה זוכר היה מתקציב הורים אתה זוכר?
כן.
אנחנו הורדנו את זה כבר אין יותר תקציב הורים תקציב מוניצפאלי זאת
אומרת אנחנו לא מעבירים את ההנחות על חשבון תקציבי ההורים מה
שהיה בעבר .זאת אומרת שהתקציב הוא תקציב מוניצפאלי אחד אנחנו
מעבירים תקציב די גדול לבתיה ספר לטובת ההנחות ,והדבר השני אנחנו
מאפשרים את האוטונומיה לבית הספר לקבוע את גובה ההנחה על פי
התבחינים העירוניים על פי הטבלה אבל האחוזים שונים מבית ספר לבית
ספר בגלל שהתקצוב שלהם הוא שונה .תבין אני לא יכול להגיד שאותה
משפחה יכולה לקבל את אותו סכום מבית ספר מסוים ויקבל את הסכום
מבית ספר אחר את ההנחה כן ,כיוון שהתקצוב שלהם הוא דיפרנציאלי ולכן
אנחנו משאירים את האוטונומיה לנציגי הורים והצוות החינוכי כדי שהם
יקבעו את גובה ההנחה על פי התבחינים העירוניים ,שוועד הורים עירוני
ואגף החינוך קבעו יחד.
חברה עברו  10דקות.
בוא נעשה דיון נשמע את אגף הרווחה.
אפשר לקבוע פגישה עם נציגי ההורים ,ועד הורים ונציגות מנהלים ונשב
ונדבר על זה.
מי בעד לעלות את ההצעה לסדר היום ,מי נגד לעלות? מי נמנע? אף אחד
ההצעה ירדה מסדר היום.
דנה אורן תחבורה ציבורית בשבת ,הרחבת היקף פעילות ונגישות.
אני רוצה לציין שהצטרפו להצעה יריב ואיל למעשה הבנתי שהיו הצעות
זהות ולמעשה איחדנו הצעות .כמו שאתם יודעים מועצת העיר החליטה
כבר מספר פעמים על מנגנון של תחבורה של שאטלים שנמצאת בשעות
מסוימות ובצירים מסוימים בהרצליה .עם כניסתה לתפקיד של שרת
התחבורה החדשה למעשה המדיניות החדשה של ממשלת ישראל באה
ומסמיכה את הרשות המקומית גם בהתוויית תחבורה ציבורית בשבת
והיכולת לקבל החלטה ולהוביל שינוי של תחבורה ציבורית בשבת ואני גם
מבינה שהתהליך בכלל השלב הבא זה בכלל כל הנושא של המטרופלין יעבור
לידי מטרופולינים עירוניים .תראו תחבורה ציבורית בשבת איך אמר לי
חברי יכול להיות שזה עניין של התרסה ,אני לא רואה בזה עניין של התרסה,
תחבורה ציבורית בשבת היא עניין חברתי ,תחבורה ציבורית בשבת היא
עניין סביבתי תחבורה ציבורית בשבת גם אם היא ריקה בחודשים בשבועות
בשנים הראשונות זה עניין של לחנך דור ועוד דור שאפשר להשתמש

"חבר" – הקלטה ותמלול

25

יריב פישר:

בתחבורה ציבורית איכותית ,תחבורה ציבורית איכותית נמצאת ונפרשת
על רשת צירים רחבה יותר מהרשת הדו ראשית שנמצאת היום היא זמינה
יותר ,היא רוטינית יותר ולכן אני מדברת על ההצעה שאנחנו כרשות
מקומית לא נחכה שתל אביב או רמת גן יקבלו את ההחלטה על תחבורה
ציבורית בשבת ואז נגיד למה לא אצלנו אני מציעה שאנחנו נהייה העיר
הראשונה החלוצית שתוביל את כל נושא של מהפכה ציבורית בשבת כי יש
לנו היום את הכוח השלטוני לעשות את זה .ואמר כאן יריב ובצדק נכון
אנחנו עיר חילונית אבל אנחנו גם עיר שמתחשבת אין שום סיבה שהיום
במרכז העיר במרבית השכונות נכניס את התחבורה הציבורית בשבת ולא ב
 כאילו כי מה שקורה היום זה ב  -כאילו ,היא ב  -כאילו זה טוב שיש מהשיש לנו היום אבל היא ב  -כאילו היא לא תחבורה ממוסדת ומאורגנת
ותקופה ובצירים ,ועם תחנות כמו שצריך זה טוב וחשוב מה שיש לנו עכשיו
אבל זה ב  -כאילו ,אנחנו צריכים לקבל כאן החלטה תחבורה ציבורית
בשבת נקודה .בלי להסתכל על מה שיש או מה שיש בערים אחרות בואו
נהייה החלוצים אני חושבת שרוב סיעות הבית רוצים כאן סיעה ואם אנחנו
באים ואומרים שצריך להתחשב ולא כל תושבי העיר מבחינתי נקבל
ה חלטה שאנחנו החלוצים ונביא את זה למשאל עם נצא היום למשאל
תושבים ראשון וחלוצי בעיר הרצליה ונציע לאנשים אתם תחליטו האם
אתם רוצים בעיר הרצליה תחבורה ציבורית בשבת או לא ותוך שלושה
חודשים תושבי העיר יחליטו האם תהיה תחבורה ציבורית בשבת כן או לא,
גם בהצעה עצמה אני מציעה שחברי המועצה פה יבחרו ונחליט מה התוואי
ומה המקום בשביל שנוכל להתחשב בכולם תחבורה ציבורית בשבת צריכה
להיות לא רק על הצירים הראשיים כולנו יודעים שתחבורה ציבורית בשבת
צריכה להיות במרחק של  500 ,400 ,300מטר מפתח הבית ,תחבורה
ציבורית בשבת צריכה להיות לא רק לים לחלק הצפוני היא צריכה להיות
גם לאפולוניה היא צריכה להיות למרכזי הספורט היא צריכה להיות גם
להגיע לחברים ולשפחה ולכל אותם אלה שלא מחזיקים כלי רכב ,לכל
אותם אנשים שרוצים להתחשב בסביבה ,ולכן אני מציעה כאן יריב מיד
ימשיך תחבורה ציבורית אמיתית בשבת עניין חברתי כעניין סביבתי ואני
חושבת שרוב סיעות הבית יסכימו שזה נכון והכרחי כאן בהרצליה ואם לא
אנחנו יכולים גם לצאת למשאל תושבים.
קודם כל ההצעה הזאת מגיעה בגלל שיש שרת תחבורה חדשה שהיא
הכריזה שהיא מתכוונת לעשות שינוי משמעותי ולכן אנחנו דנים בה
וחושבים  .הולך להיות שינוי משמעותי .לכן הולך להיות שינוי משמעותי
ואני מכוון את זה לכאן .דיברת על כך שצריך לעשות סקר כבר עשינו סקר
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והיה סקרים בעיריית הרצליה ו –  77אחוז מתושבי העיר רוצים תחבורה
ציבורית בשבת וזה משהו שעבר ואנחנו יודעים ואנחנו מרגישים את זה
כולנו שאנחנו מדברים עם אנשים .אני רוצה טיפה ,טיפה היסטוריה למה
בכלל אין תחבורה ציבורית בשבת מי שמכיר בעצם בשנות  60היו הסכמים
קואליציוניים קראו לזה אגודה זו המפד"ל של פעם וזה היה חלק מהסכם
קואליציוני שהיה איתם קראו לזה סטטוס קוו אבל הסטטוס קוו הוא לא
מה שהיה בשנות  60הוא רחוק מלהיות תקף למה שקורה היום בטח בעיר
של חילונים ,בטח במטרופולין של חילונים ,ואני מסתכל על תל אביב ,אני
מסתכל על הרצליה ,אני מסתכל על רמת השרון כל הערים האלה שרוצות
להיכנס לתוך המטרופולין הזה ואנחנו רוצים להיות חלק מהם וחלק מאוד,
מאוד מוביל מהם .אני רוצה להזכיר את הבג"צ שהיה עיריית הרצליה יזמה
כאן בג"צ כמו שיזמנו בג"צ בשביל בית העלמין יזמנו גם בג"צ בשביל
שתהיה תחבורה ציבורית בשבת בעיריית הרצליה .אני מזכיר לך את
התכנית שהיתה בטלוויזיה תכנית המקור שבעצם הראתה כמה כץ הפעיל
עליך לחץ שאתה תסיר את הבג"צ הזה ובסופו של דבר אתה הסרת את
הבג"צ הזה וזה היה תקלה וזה היה טעות ואנחנו משלמים על הטעות הזאת
עד היום כי אנחנו דיברנו ואנחנו יודעים שהיה לזה היתכנות לבג"צ הזה
היה היתכנות אתה נכנעת שם לכץ אני לא יודע עד היום למה ,אין כץ וזה
מה שקורה כרגע יש עכשיו ממשלה חדשה יש הזדמנות אדירה ואנחנו
רוצים להוביל את זה .נקודה אחרונה שאני רוצה לגעת בה זה נקודה של
הפקקים ואתה מאוד זלזלת בזה בכל התכניות בניה שהיו כאן במליאה,
ועשית ככה יהיה תחבורה ציבורית ויהיה אוטובוסים ותראו שיהיה בסדר
ואתה רואה את הקטסטרופה ,שיש עכשיו בעיר ,וזה חלק מהעניין הזה,
תחבורה ציבורית בשבת אומרת שאם היא תהיה אנחנו נוכל לוותר על רכב,
אני לא אוותר על הרכב שלי אם לא תהיה לי אפשרות להגיע בשבת לשום
מקום ,וזה כן מסתדר לתכנית הכללית ודנה צודקת זה לא עניין לחודש
ולחודשיים זה עניין של סדר עדיפויות ,ואסטרטגיה של עירייה ומחשבה
קדימה ואם תהיה תחבורה ציבורית כמו שצריך שתעבוד עם הרכבת הקלה
אין שום סיבה שאנשים לא יוותרו על רכבים .אני מזכיר לכם בעיריית
הרצליה יש אנשים לא עם רכב אחד ולא שניים יש בתים עם שלושה וגם
ארבעה וזה מטורף אין דרך אחרת להגיע אין דרך אחרת להגיע אם אני
רוצה להגיע לתל אביב חבל עליי מה שקורה בחודשים האחרונים פה בעיר
חבל זה עניין של כבר שעה וחצי יכול לקחת בבוקר בשביל להגיע לתל אביב
רק רמת שרון לוקח  40דקות בשמונה בבוקר ולכן הנקודה הזאת היא
נקודה מהותית היא נקודה חשובה ואין לנו שום דרך כאן להגיד לא לתושבי
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איל פביאן:

מאיה כץ:

העיר אין לנו דרך זה מה שהתושבים כאן רוצים ,לא רוצים פתרון להגיע
לים ולא רוצים פתרון לילדים להגיע בערב ,היום במקרים החברה שם צחקו
כולם שאנחנו הפכנו להיות תחנת מוניות לילדים שלנו בסופי שבוע לא
נצליח לתת לזה פתרון עם אוטובוס פה ושם זה נהדר זה מבורך אני יזמתי
את האוטובוס בשבת עם החברה לפיתוח תיירות הוא מהמם אבל כאן יש
הזדמנות ולפיכך אנחנו קוראים לכולכם אני מעלה את הנושא הזה כל
קדנציה וכל שנה עוד פעם ועוד פעם כי הוא חשוב ,הוא סוציאלי הוא צריך
לעשות למי שאכפת מהשכבות החלשות ,לך הכי צריך להיות איכפת מהדבר
הזה ,לך צריך להיות הכי איכפת מהדבר הזה.
תראו אני אגע בשתי נקודות בקצרה שדיברו עליהם אני רק אחדד אותם
אחד ככל שהתכנון והבניה הולכים לכיוון של תחבורה ציבורית כל ימות
השבוע ואנחנו רוצים לעודד אנשים לקנות פחות מכוניות להשתמש בפחות
מכוניות להתבסס על תחבורה ציבורית אז אם אין תחבורה ציבורית בסופי
שבוע אותם אנשים בבעיה ,בכל העולם המערבי שמשתמשים במטרו,
תחבורה ציבורית רכבות קלות ,אוטובוסים בכל ימות השבוע גם בוויקנד
לא אומרים לאנשים אין בוויקנד תחבורה ציבורית שבו בבית לכן זה דבר
אחד .דבר שני יש כאן עניין סוציאלי זה לא רק עניין של שכבות חלשות
תראו יש הורים מבוגרים שהילדים שלהם גרים בערים אחרות ולהיפך ,ומי
שרוצה לבקר בסוף שבוע את ההורים שלו ,את הסבתא שלו ,את הסבא שלו,
את הנכדים וכו' וכו ואין להם רכבים פרטיים יש להם קושי להגיע ,לכן יש
כאן עניין חברתי וסוציאלי אין כאן שום התרסה .לסיכום אני אגיד לכם
משהו לחבריי שומרי המסורת והדת יכולים להיות רגועים להערכתי בתוך
שנים לא רבות יחסית תהיה תחבורה ציבורית בשבת על פי ההלכה כמו
מעלית יסע בלי נהג יעצור בתחנה גם אתם תוכלו להתשמש ,הרבנים יאשרו
את זה ,זה לא רחוק זה יקח  10שנים.
אני רוצה להגיד משהו לסיכום כל הטענות שיטענו פה בעוד  55שניות הם
יכלו להיות רלבנטיות עד שנאמרה האמירה של שרת התחבורה ,ברגע שהיא
נאמרה הטענות האלה לא רלבנטיות כי המצב השתנה ,ויש לנו שתי
אפשרויות או לתת את זכות הבחירה בהתאם לשינוי שנעשה כרגע במדיניות
או להישאר עם המדיניות הקודמת שבעצם אפשרה שעטנז של כל מיני
דברים מה שנקרא שהצלחנו לעשות מפה ומשם שאגב דברים מאוד יפים
ומאוד גדולים שגם אני הייתי חלק מהם וגאה בהם אני חייבת להגיד אבל
יחד עם זאת כרגע יש תזמון שלהערכתי אני לא יודעת מתי יחזור על עצמו
ואם יחזור על עצמו ,ובעצם מה ששרת התחבורה עשתה היא עשתה דבר
מאוד פשוט אפשרה את זכות הבחירה ,ואנחנו צריכים לקחת את זה בשתי
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אהוד לזר:
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דנה אורן-ינאי:
ירון עולמי:

ידיים ולהתחיל לצעוד ולהוביל אפילו.
חברים מה שכבוד שרת התחבורה עשתה זה בעצם הודעה לעיתונות.
גם אתם יודעים להוציא הודעות לעיתונות.
מה שכבודה השרה עשתה זה הודעה לעיתונות שפשוט הוקלדה ויצאה
החוצה ,בהמשך להרבה מאוד דברים אחרים שהיא עשתה מפוארים יותר
מפוארים פחות ,הזמן יבחן .בשורה התחתונה אנחנו כגוף ציבורי שעובד
מול גוף ציבורי ואנחנו עובדים המון מול משרד התחבורה כל היום מול
משרד התחבורה גם דניאל וגם אני וגם חנה וגם מוניקה וגם החברים שם
למעלה לא יצא שום מסמך חוץ מהמסמך של הדוברות .חברים תנו לי
לסיים טענתם על המהלך שהיא עשתה אז בוא נדבר על המהלך שהיא
עשתה אז אין מהלך אין מסמך ,אין מסמך אין חברים ,חברים אין מסמך.
 2016ביקשתי קו.
זה ממשלה חדשה .זה ממשלה חדשה שנותנת לכם סמכויות.
דנה היה לך  10דקות תנו להשיב להצעה ,דיברתם  10דקות אף אחד לא
הפריע תנו לדבר .חברים ההודעה לעיתונות לא מגובה בשום הליך וברור לנו
בדיוק מה הסמכויות ,לא הפרעתי.
א' כל הפרעתם ב' לא ביקשנו הליך ביקשנו להוביל.
ג' בוא נבין התחבורה הציבורית בסוף שבוע התחילה לא ב –  2010אלא
בשלטון האחרון ודי לחכימא ברמיזה ,אין חולק על זה שעיריית הרצליה
מעודדת תחבורה ציבורית זה ברור ,קל וחומר אתם יכולים לראות ,דנה את
מפריעה .עופר שניה .ראיה לכך במה שקרה בשנתיים אחרונות עם קווי סוף
שבוע הצלחה מסחררת מאוד,
זה משהו שהתחלנו בשנת  2015לא בשנתיים האחרונות אל תתנו קרדיט
למה שלא מגיע.
לא לוקח שום קרדיט וציינתי את זה והכל בסדר ,היה שינוי גם במערך וגם
בהיקף השירות וגם בקווים של השירות ועולים עליו כמה מאות אנשים
והביקוש שלו מאוד ברור ,אנחנו יודעים מה הביקוש שלו וגם העלויות שלו
מאוד ברורים ,הביקוש שלו הוא לא מקסימאלי והפרסום הוא מקסימלי
והטכנולוגיות מקסימליות וטכנולוגיות של השימוש בכלי הזה הוא טוב
מאוד .אנחנו חווים מהמפגש עם התושבים שהשירות נותן מענה נכון ,וטוב
ובמידה ומשרד התחבורה רוצה להוציא רגולציה באמת מוזמן לעשות את
זה ,אלה הם הדברים אני מציע להסיר את ההצעה הזאת מסדר היום נוכח
כל מה שאמרתי .מי בעד להסיר את ההצעה הזאת מסדר היום?
אני מבקשת הצבעה שמית.
אני מבקש להסיר את ההצעה הזאת מסדר היום.
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אהוד לזר:
מאיה כץ:

אהוד לזר:

מי נגד? הצבעה שמית .חברים
אל תתני קרדיט על מה שלא שלך את לא הובלת את קווי החוף הם התחילו
בתקופה של יריב והם המשיכו בתקופה שלנו ואל תקחי את הקרדיט בואי
נגיד את האמת את גוזרת קרדיט שהוא לא לך.
אנחנו באמצע ההצבעה מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? משה פדלון,
איה פרשקולניק עופרה בל ,עופר לוי ,דרור ,איתי ,ויס וירון עולמי ועקנין.
מי נגד להסיר את ההצעה מסדר היום? דנה אורן ,איל פביאן ,מאיה כץ,
וסרמן ופישר ומר קוממי .מי נמנע? תודה רבה .ההצעה ירדה מסדר היום.

סעיף  6אישור תב"רים
לאחר עדכון תקציב פיתוח  2021יש שלושה תב"רים מעבר לתכנית הפיתוח
ג'ו נסימוב:
השנתית בסכום כולל של מיליון  ₪ממקורות המימון שהם לפניכם מי בעד?
פה אחד .לאשר עדכון תקציב פיתוח  2021של  8תב"רים מעבר לתכנית
הפיתוח השנתית בסכום כולל של  ₪ 520,000ממקורות המימון שיש
לפניכם בטבלה מי בעד? פה אחד.
סעיף  7הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים ה –
יש לכם את זה מול העיניים .רוני משהו להוסיף? מי בעד? פה אחד תודה
ג'ו ניסימוב:
סעיף  8דוח כספי רבעוני לשנת  2021של משרד הפנים ,לתקופה  :רבעון 2021 ,1
דו"ח כספי רבעוני לשנת  2021של משרד הפנים זה לידיעה רק.
רינה זאבי:
סעיף  9עמותת בני הרצליה דו"חות כספיים לשנת 2020
עמותת בני הרצליה דו"חות כספיים לשנת .2020
רינה זאבי:
יש צורך להציג?
אהוד לזר:
(מאיה כץ יצאה מהדיון)
הדו"ח של בני הרצליה לשנת  ,2020בסך הכל בקיצור ולעניין בשנת 2020
מר מועלם:
המחזור של בני הרצליה היה  24מיליון לעומת  39מיליון בשנה קודמת ,יש פה
ירידה חדה בעיקר בגבייה עצמית שירדה מ  26 -מיליון ל –  13מיליון,
והקצבות כמעט לא היתה ירידה ,אבל למרות השנה המאוד רעה שהיתה בשנת
 2020המקום הזה גמר בעודף של  178אלף  ₪לעומת  974אלף  ₪בשנה קודמת
זה היה מפתיע.
למה זה מפתיע כל העובדים היו בחל"ת למה זה מפתיע.
יריב פישר:
כן אבל גם הפעילות היתה בחל"ת ונשארו ההוצאות הקבועות ,ואת זה קשה
מר מועלם:
לכסות ,בדרך כלל אנחנו עושים הרבה תאגידים מהסוג הזה ,הרבה
מהתאגידים גמרו בגירעונות והשנה זה נגמר בסדר ,היה פה בשנה הזאת ניהול
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יעיל שלמעשה שיפר את המצב ב –  ₪ 1.200.000לעומת שנה קודמת ,ניהול
מאוד יעיל של המנכ"ל גיבוי של היו"ר וכמובן תמיכה כספית של העירייה
שהגדילה את ההקצבות בכסף לא צבוע שאפשר יהיה לשרוד במיליון בערך.
איפה הניהול היעיל שאתה מדבר עליו.
יריב פישר:
קיצצו בהוצאות.
מר מועלם:
אני לא מפרגן לבני הרצליה בשנה הזאת לחלוטין לא.
יריב פישר:
משה ועקנין :הוא עושה עבודה טובה תפרגן מה קרה.
אתה יודע מה קורה בבני הרצליה?
יריב פישר:
משה ועקנין :לא אתה יודע ,ברור שאני יודע.
היה גיבוי חזק מאוד גם של העירייה גם כספית וגם מקצועית וזה גמר בצורה
מר מועלם:
כזאת .עכשיו אני עובר על הדו"חות השוטפים של בני הרצליה ,ונכון לסוף מאי
 20אנחנו עומדים מאוזנים עם עודף קטן זאת אומרת מה שקרה כאן בשנת
 2020לא היה קוריוז אלא במאי  21ההתנהלות ממשיכה באותה צורה ,אני לא
נכנס להתנהלות המקצועית אני נכנס רק להתנהלות הכספית .זהו.
משה פדלון :שאלות חברים.
אני חושב שאני ואתה חושבים אותו דבר זה דו"ח מאוד ,מאוד עצוב ,זה שנה
יריב פישר:
מאוד קשה לבני הרצליה אני מסתכל מסביב ואני דירקטור בחברה הזאת זאת
שנה הכי קשה שאנחנו מסתכלים בדו"חות שלה של בני הרצליה ,פשוט עצוב,
עצוב וקשה אני מקווה שהצוות הזה יעשה שינוי משמעותי מאוד זה ממש דו"ח
קשה הארגון הזה בקריסה.
משה פדלון :יש צוות שעושה עבודה מצוינת יחד עם יו"ר ,יחד עם המנכ"ל אהוד יחד עם
מנכ"ל בני הרצליה נציג לכם את התוצרים הולכת להיות מהפכה אנחנו
הולכים לקבוע מפתחות ואני מודיע לך כל דלתא בסוף אם נעבוד על פי
מפתחות מסודרים כל דלתא שהעמותה תצטרך אנחנו הולכים לכסות אותה,
אנחנו נציג לכם את העבודה ,אני בהזדמנות הזאת רוצה להודות ליו"ר לארז
שנמצא כאן ,שלמרות כל הקורונה למרות מה שקרה אנחנו הולכים עם תפיסה
אחרת וזה יהיה שינוי מהפכני.
רק הערה אליך אתה לא חייב לתת מונחים שהם לא מקצועיים לפי המספרים.
יריב פישר:
הגבייה העצמית ירדה פה בחצי ,זאת אומרת היו פחות מחצי משתתפים.
מר מועלם:
אני רוצה להבין למה אתה אומר שנה קשה מאוד ,אבל
עופר לוי:
מה היית עושה בלי המליון  ₪האלה?
יריב פישר:
מה לעשות שאנחנו.
עופר לוי:
מה זה מה לעשות אתה הארגון היחיד ,אתה רוצה להסתכל על מקומות
יריב פישר:
אחרים אתה יודע מה קורה ברמת השרון איזה הצלחה אדירה מה הם עשו כל
השנה הזאת ,איזה פעילות היתה שם לא עשיתם כלום סגרתם את הארגון
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עופר לוי:
יריב פישר:
עופר לוי:
יריב פישר:
עופר לוי:
יריב פישר:
עופר לוי:
משה פדלון:

יריב פישר:

עופר לוי:
יריב פישר:
עופר לוי:
יריב פישר:
עופר לוי:

יריב פישר:
עופר לוי:
יריב פישר:
עופר לוי:

פגעתם בעובדים בצורה מחרידה השנה הזאת כישלון טוטאלי מקווה מאוד
שראש העיר יעשה את השינוי שצריך לעשות כאן ,בחיים לא היה כזה משבר
וזה אפילו לא קשור לקורונה.
אז אני יכול להגיד לך שסגרנו את בני הרצליה שהיה סגר ,סגרנו את בני
הרצליה.
לא סגרתם כי אמרו לכם לסגור ולא התעקשתם לא לסגור שבמקומות אחרים
השאירו פתוח ותראה את ההצלחות האדירות אצל השכנים שלנו.
התקבלה החלטת הנהלת העיר לסגור .קח בחשבון.
היא לא התקבלה זה לא עבר פה בכלל.
התקבלה.
היא לא התקבלה במועצת העיר וזה לא עבר בדירקטוריון .זה עבר אצלך
הטעות שאתה עשית שם.
זה לא משנה עזוב טעות לא טעות.
זה לא צריך לעבור דירקטוריון במצבי חירום ראש הרשות יכול לקבל החלטות
בנושאים ,בנושא  ...אני קובע במצב חירום אני קובע מה יפתח שממשלת
ישראל מכריזה שאין פעילות ספורטיבית אני צריך להחליט.
היה צריך לעבוד בשנה הזאת ולהוציא את הילדים מהבית ולהשאיר את
האנשים האלה שזרקתם לחל"ת שלא התייחסתם אליהם שבמקומות אחרים
התייחסו אליהם והעיריה התייחסה לאנשים בחל"ת כל כך טוב רק לא בני
הרצליה זה פשוט עצוב מה שעשיתם שם.
אתה עוד פעם שומע עובדת או שתיים.
זה לא עובד אחד או שניים כי העובד אחד או שניים יסרב להיפגש ואתה אמרת
שתפתור את זה ,לא פתרת את זה עד עכשיו עם כל העובדים שפנו אליי.
נשארו  4 ,3עובדים בחל"ת.
עם כל העובדים האלה לא נפגשתי כי הבטחתם שיפתרו את זה ולא פתרתם
עם אף אחד ,עם אף אחד מהבעיות לא פתרתם.
 99אחוז מהעובדים חזרו מהחל"ת מה אתה זה ,ואל תשכח שעכשיו אנחנו
אחרי שנת קורונה כמעט  ,5000מתקרבים ל –  6000תקן אותי ארז6000 ,
ילדים כבר רשומים אצלנו אז השיא שלנו היה  8000בשיא תחשוב.
לך לרמת השרון לך לרעננה ותראה את המספרים שלהם ,לא ירדו תראה מה
קורה במדינה אתם כישלון טוטלי בשנה הזאת וזה פשוט עצוב.
מעניין שאמרת דברים אחרים בדירקטוריון לא יודע מה קרה השתנית.
לא אמרתי דברים אחרים אמרתי שאני אתן לך פה גיבוי ,אמרתי לבוא לבקש
כסף לכאן ניתן לך גיבוי .לא אמרנו את זה.
עשינו התייעלות עשינו התייעצות באפולוניה היה  4עובדים שהיו יושבים

"חבר" – הקלטה ותמלול

32

יריב פישר:
עופר לוי:
יריב פישר:
עופר לוי:
משה פדלון:

מר מועלם:

ג'ו נסימוב:
משה פדלון:

ועשינו הכל דיגטלי נכנסים אז מה אתה רוצה שלא נוציא אותם לחופשה
לחל"ת עובדים שלא צריכים מה נעשה נשאיר אותם מה אתה מבקש.
אין כזה דבר עובדים שלא צריך ,אין כזה דבר.
יש ,יש .היו לי עובדים שישבו וקראו עיתון עם כל הכבוד אני לא צריך אותם.
רק לפרוטוקול אמרנו לך שתבוא למועצה ותבקש לא משהו שיכסה לך פלסתר
שיהיה לך תכנית ארוכת טווח שיתנו לך  7 ,4מיליון  ₪ותוריד את המחירים.
זה מה שאנחנו עושים.
יריב בעוד חודשיים נציג את כל העבודה שהיתה ונציג את כל התוצרים ותראה
שהיתה פה מהפכה בשלב זה לא הולכים לעלות את החוגים יש  6000גמרו איך
שגרמו לא באנו עם גרעון של  10מיליון ,מאוזנים בסדר היתה קורונה היתה
שנה קשה מורכבת מסובכת לכולנו גמרנו את הכל פותחים דף חדש .בסך הכל
היו"ר ,המנכ"ל הצוות שלו עשו עבודה שמרו על מה שאפשר לשמור וסיימנו
את השנה ,שנה קשה לכולם לא רק לספורט לחוגים ולכל הפעילויות האחרות
בעיר אבל עברנו את המשוחה.
אני רואה עשרות דוחות כאלה ,ראיתי בשנה האחרונה עשרות דוחות כאלה
הגבייה העצמית בכולם ירדה בין  50אחוז ל –  70אחוזים זאת אומרת דוממו
מנועים כמעט בכולם.
זה לידיעה בלבד.
טוב תודה מועלם ,תודה רבה למנכ"ל ,תודה רבה ליו"ר תמשיכו בתכנית
שלכם .אנחנו נציג את התכנית פה.

סעיף  10מרכז קהילתי לתרבות נופש וספורט הרצליה בע"מ (בריכת נורדאו) דוחות כספיים
ליום  31לדצמבר 2020
משה פדלון :למען גילוי נאות אני יו"ר הדירקטוריון.
הבריכה בהרצליה מרכז קהילתי לספורט תרבות וספורט בהרצליה ,הדברים
זרח נתיב:
הם למעשה פשוטים בשנת הקורונה ,שורה תחתונה כמובן לא טובה אבל
ההכנסות מפעילות פשוט ירדו לחצי 1.574.000 ,שנה שעברה 758 ,השנה,
ההוצאות ההפעלה ירדו ב –  1/3יש דברים שהם הוצאות קבועות שאי אפשר
להוריד אותם ,ולכן זה ירד מ –  1.288.000ל –  804אין שינוי בהוצאות הנהלה
וכלליות ,שממילא מאוד מאוד קטנות מינמאליות .שורה תחתונה לאחר
הוצאות מימון יש לנו גרעון השנה של  126אלף  ₪לעומת עודף של  206אלף ₪
בשנה הקודמת .דברים אופייניים לקורונה שמעתם גם את קודמי אולי לא
בבני הרצליה אבל אלה דברים שמאוד ,מאוד אופייניים לפעילות בגלל הסגרים
וכו' ,אני מבין עכשיו משי המנכ"ל שהמצב השנה הפוך לחלוטין לכן יש מקום
לאופטימיות אבל זאת היתה שנת הקורונה ,נשמח אם יש שאלות.

"חבר" – הקלטה ותמלול

33

משה פדלון:

זרח נתיב:
משה פדלון:
דובר:

חברים אני ביקרתי בבריכה נפתחה שנה ללא תקלות והבריכה נראית מדוגמת,
נראית מדהים ,אני ממליץ לכם לקחת את המשפחות לשם ולא לנסוע לא
לרודוס ולא למיאמי ואני מעריך שאם המגמה תימשך הגרעון הזה יכוסה ב-
 2021לפי מצב העניינים לפי כמות המינויים ומכירת הכרטיסים אנחנו במצב
טוב אני מעריך שבסוף השנה הגרעון יסתדר ויקוזז.
העודף בשנה שעברה היה  200אלף והשנה גירעון .120
תודה לרו"ח המלומד ,תודה לך שי ולעובדים תמשיכו בעשייה.
פינת חמד תמיד מקום מסודר ,נקי ,עבודה מצוינת.

סעיף  - 11עמותת בית העלמין הרצליה  -דוחות כספיים ליום  31בדצמבר [ 2019דוחות
מתקנים בעקבות ביקורת רשם העמותות] וליום 31 ,בדצמבר 2020
ערב טוב לכולם חוות הדעת של רו"ח היא חוות דעת חלקה בנוסח האחיד ללא
רוני:
הסתייגויות ,סך הכל בית העלמין העירוני מבחית דו"ח רווח והפסד דו"ח על
הפעילות סיים די מאוזן ,עם גרעון של  110אלף  .₪מבחינת המאזן ,מבחינת
המאזן בסוף שנה בבית העלמין יתרת המזומנים היא  3,2מיליון  ₪רובה
מיועדת לקרן הפיתוח ,רובה מיועדת לקרן הפיתוח .סך הכל עבודות פיתוח
וביצוע ומלאי קברים כ –  17.5מיליון  ₪לעומת  18.5מיליון  ₪בשנה קודמת.
פה אני אעיר הערה ,אנחנו בשנת  2019הצגנו לבקשת רשם העמותות את
הדו"חות מחדש ,הצגנו את המלאי זאת אומרת נעשתה רביזיה הצגנו את מליא
הקברים בדו"חות העמותה ,ובמקביל גם נחתם הסכם עם עיריית הרצליה
לגבי כל הממשק בין העירייה לבין המועצה לבין בית העלמין ,הסכם משולש
שבעצם הסדיר את כל הפעילות של שלושת הגופים הללו .התבקשתי להציג גם
באופן פורמלי את דו"ח  2019משום שהדו"ח האחרון של שנת  2019שהוצג
בפני המעוצה היה דוח בתצורה הקודמת שלו אז בדו"ח הנוכחי מה שנוסף זה
בעצם מלאי הקברים  18,5מיליון  .₪עוד נקודות מהדו"ח הכספי רכוש הקבוע
 4,1מיליון  ₪לעומת  4,4שנה קודמת זה בעצם מבנה הטהרה שרוב הרכוש
הקבוע זה מבנה הטהרה ,מבחינת העודפים של העמותה  40אלף  ₪עודפים
ופעילות שוטפת אני מתכוון ללא קרן הפיתוח 40 ,אלף  ₪בשנת  170 ,2019אלף
 ₪בשנת  ,2020ותמיכת העירייה בבית העלמין בשנת  2020היתה בסכום של
 600אלף  ₪לעומת  730אלף  ₪בשנת .2019
משה פדלון :יש שני מסלולי תשלומים בבית העלמין כל מה שקשור למכירת קברים וקבורה
רוויה משלמים וכל הכסף עובר לעירייה לחשבון פיתוח ולא נוגעים בכסף הזה
ושמעתם את הנתונים ויש את התקציב השוטף שבו הם מתבססים על ביטוח
הלאומי וגם על העירייה ,העירייה זה כולל גמ"ח שאנחנו נותנים מסייעים
למשפחות באוהלים ,כיסאות ,שולחנות ,ציוד ולגמור ב –  110אלף  ₪גרעון
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רוני חדד:

משה פדלון:

יוסי קוממי:

ולתת שירות מיטבי זה בסדר גמור אני רק רוצה לציין שאני ניהלתי משא ומתן
עם הביטוח הלאומי על דבר שהיה קשה ומורכב וקיבלנו מהם שק של 1.5
מיליון  ₪שהיה מעוכב הרבה שנים וגם נכנס לקופה שלנו.
אני אומר רק דבר אחד אני בניגוד לקודמיי שהציגו את הדו"חות הכספיים של
תאגידים עירוניים אחרים לא ציינתי פה אם שמתם לב לא היתה ירידה
בהכנסות ,זאת אומרת שנת הקורונה במקרה בבית העלמין היא לא .לא
אמרתי את זה כהלצה פשוט אין שום שינויים להיפך היה אפילו גידול
בהכנסות.
חברים מה שחשוב זה השירות ברגע שהנורא מכל קורה למשפחות מנהל ביתה
עלמין יחד עם הצוות שלו מלווה את המשפחה מהשעה הראשונה וגם במהלך
השבעה ואני מקבל משוב חיובי ,על הליווי על הסיוע על החיבור וכאן אילן
להודות לך לרב נתי לכל הצוות ,ליו"ר כמובן תמשיכו בעבודה הרגישה
המחבקת הזאת וישר כוח לכולם תודה רבה.
אני רוצה לסכם כיו"ר תאגיד בית העלמין כמו שאמר ראש העיר באמת
השירות הוא מיטבי ואנחנו נותנים שירות גמ"ח לכל תושבי העיר לא משנה
אם הוא נקבר בפינסקר או נקבר בבית העלמין העירוני מי משפחה שמקבלת
שירות גמ"ח מהעירייה מקבלת את השירות גמ"ח מהעירייה בלי קשר איפה
הוא נקבר הנפטר זה דבר ראשון .דבר שני ציין ראש העיר את הנושא של ביטוח
לאומי אני רוצה לציין שבית העלמין זכאי ל –  10%קבורת שדה שעשינו
החדשה בנוסף היה לנו איתם מאבק עיקש שנמשך הרבה ,הרבה חודשים על
מלאי קברים שאנחנו זכאים לקבור בתשלום מלא ,וקיבלנו מהם את האישור
הזה לאחורה כלומר מפתיחת בית העלמין עד היום שזה אומר  480קברים
נוספים לקבור קבורת שדה במחיר מלא ,שזה מכניס לקופת בית העלמין 13
מיליון  ₪שכל הכסף הזה הולך לפיתוח בית העלמין העתידי .לפני שבוע וחצי
שבועיים ,שבוע משהו כזה היה לאהוד פגישה עם אגף הנדסה לגבי פיתוח
החלקה הבאה של בית העלמין לקבל היתרי בניה ,בית העלמין כבר ,כבר עכשיו
צריך את ההיתר בניה הבא ,אנחנו כרגע בשלב הבא רוב כספי ההשקעה יהיו
בבית העלמין עצמו ככה שבית העלמין מנוהל בצורה מיטבית .אילן זהבי עושה
עבודת קודש יום ולילה באמת עם המשפחות עם האנשים עם הציבור ,עבודה
לא קלה כל העובדים של בית העלמין עושים עבודת קודש ואכן יישר כוח לראש
העיר התמיכה הגבית ,ועל העזרה ועל הסיוע בזמן הקשה ביותר של המשפחות.
אני מודה לראש העיר על העזרה והתמיכה הזאת במשך כל השנה .ישר כוח.

סעיף  - 12עמותה למען גילאי הזהב הרצליה  -בית הורים (ע"ר)  -דוחות כספיים ליום 31
לדצמבר 2020
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נתיב זרח:

משה פדלון:

רוני חדד:

חוות הדעת של רו"ח המבקרים היא ללא הסתייגויות מבחינת דו"ח רווח
והפסד בית ההורים מחזור ההכנסות  13.500מיליון  500 ,₪לעומת 13.200
בשנה קודמת ,סך הכל מבחינת ההוצאות  12,4מיליון  ₪או  12,5לעומת 11.8
מיליון  ,₪התוספת בהוצאות היא תוספת הכרחית בגלל שנת הקורונה בגלל
היערכות לקורונה ,בכל מה שקשור לאוכלוסיית הגיל השלישי מבחינת מזון,
מבחינת כל מה שמשרד הבריאות הכתיב ,מבחינת צלחות חד פעמיות כל מה
שקשור זה כתוצאה מכך .הוצאות הנהלה וכלליות נשארו קבועות  2,2מיליון
 ₪כמו בשנה הקודמת .סך הכל העמותה סיימה בגירעון של  1מיליון  ₪לעומת
 888אלף  ₪פה אני אפתח סוגריים ואני אגיד שחלק מהגרעון הוא גם פחת,
פחת זה הוצאה שלא כרוכה בתזרים מזומנים ,יש פה פחת של  700אלף  ₪אז
מבחינה תזרימית בית ההורים ,בית ההורים סיים מאוזן די מאוזן .מבחינת
המאזן המדדים במאזן ,סך הכל בקופה לסוף שנת  2020כ –  5.5מיליון ₪
הקופה הזאת מיועדת כנגדה ישנן התחייבויות לדיירים זה לא קופה של עודף
כסף שאפשר לעשות מה שרוצים ,סך הכל יתרת העודפים של העמותה
לפעילות שוטפת היא  750אלף  ₪לעומת  1.900.000בשנה קודמת.
חברים שאלות? אין שאלות .נמצאת פה גברת ורדית הילה מנהלת בית
ההורים הם עברו שנה מאוד מאוד קשה והם עברו אותה בהצלחה ,אז ורדית
תודה לך ותודה ליו"ר איה .עשיתם עבודה מצוינת מבחינת שמירה על הדיירים
מיגון הדיירים ישר כוח ,רק לציין שמרגע שורדית נכנסה לעבודה התקבלו
למעלה מ –  45דיירים חדשים אם נחזור אחורה היתה תקופת יובש בשב – 5
שנים לא נכנס דייר אחד הגיעה ורדית ועשתה שם מהפכה ,אנחנו בימים אלה
ממשיכים לשדרג את המקום את בית ההורים אם זה במטבח אם זה חדר
אוכל יש תכנית עבודה וממשיכים קדימה.
תודה גם לליאת גמליאל שמלווה את התאגידים העירוניים והבקרה עם כל
העבודה

סעיף  - 13פטור ממכרז לעבודות פיתוח והמלצה למועצת העיר בדבר הסכם עירייה –
הסכם פיתוח נווה ישראל.
ג'ו ניסימוב :פטור ממכרז לעבודת פיתוח והמלצה למועצת העיר בדבר הסכם עירייה –
הסכם נווה ישראל החומר מולכם .שאלות מי בעד?
עו"ד ענת בהרב :ההסכם הזה הוא עם אי סי אר יש כאן את ההמלצה של הועדה המייעצת
למועצת העיר כי יש פה גם פטור ממכרז לפי סעיף  198א' לפקודת העיריות
וכל החומר נמצא בפניכם.
מי בעד? פה אחד.
אהוד לזר:
סעיף  - 14אישור הארכת תקופת החכירה בהתאם להסכם הקצאת קרקע בין עיריית
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הרצליה לבין עמותת אמונה ,תנועת האישה הדתית (ע"ר)
ג'ו ניסימוב :אישור הארכת תקופת החכירה בהתאם להסכם הקצאת קרקע בין עיריית
הרצליה לבין עמותת אמונה .כן מי רוצה להוסיף? לשאול?
מי בעד? פה אחד.
אהוד לזר:
סעיף  - 15אישור איחוד וחלוקה בהסכמה – תוכנית הר/מק2477/
ג'ו ניסימוב :יש לכם את חוות הדעת המשפטית מסמך ממנהלת אגף הנכסים קרין שנמצאת
איתנו פה.
מי בעד? פה אחד תודה רבה.
אהוד לזר:
ג'ו ניסימוב :תודה קרין ומוניקה.
סעיף  - 16אישור מתן תמיכות
ג'ו ניסימוב :אישור מתן תמיכות מצ"ב פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית מיום  22/7ו
–  .12/7סעיף א' דיון במתן תמיכה לשנת  2021בנושא פעילות למען בעלי חיים.
מי בעד? פה אחד .רק שניה רגע ראש העירייה יוצא בסעיף ב'
אהוד לזר:
(משה פדלון יצא)
ג'ו ניסימוב :סעיף ב' מתן תמיכה בנושא תנועות הנוער.
סעיף ב' חברים יש למישהו ,מי בעד? פה אחד.
אהוד לזר:
(משה פדלון חזר)
ג'ו ניסימוב :מתן תמיכה בנושא רווחה ,קיבלתם את נושא רווחה חברה הערות?
מי בעד? פה אחד תודה רבה.
אהוד לזר:
סעיף  - 17פעילות "בר בעיר" במסגרת החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל'צ)-
ג'ו ניסימוב :פעילות בר בעיר במסגרת החברה לאומנות ותרבות הרצליה בע"מ ,בהמשך
לאישור מועצת העיר מיום  16/5ועדכון נוסף מיום  16/6/20הובא לידיעת
מועצת העיר.
רגע שניה ,שניה ,דקה ,דקה לא דנת ברווחה.
אהוד לזר:
אישרנו כי אם היינו מורידים את זה לבדיקה זה היה מוריד את כל הרווחה.
מאיה כץ:
ג'ו ניסימוב :יש את זה לפניכם פעילות בר בעיר שהחלה בדצמבר  2016תועבר לעיון מחלקת
העשרה ולמידה שבעיריית הרצליה החל מ – .8/7/2021
אני אסביר בשניה וחצי הכנתי גם שקף הסבר אני אעשה אותו ממש ,ממש
אהוד לזר:
מהר .בעצם בר בעיר ,חברים אני עושה את זה ממש מהר ,בר בעיר זה בעצם
אותו מבנה שהיה פעם מסעדה ,חברים אני אסביר ממש מהר ,בר בעיר זה היה
בעצם מבנה ששימש מסעדה ואחר כך הפך ,אז בעצם ההפעלה של בר בעיר
היתה בעצם איזה שהיא אחסניה לפעילות והשכרה והחלטנו שאנחנו רוצים
לתקן תוכן הרבה יותר משמעותי ולהרחיב את הפעילות של מחלקת העשרה
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גו' ניסימוב:

ולמידה ולפתוח מרכז נוסף שהוא סמוך לתחום של מרכזי הלמידה שנקרא
מרכז נוגה שבא בעצם להקנות מיומנויות של חיים והעשרה בעצם יפעלו שם
שלושה גופים אחד הקתדרה שאתם מכירים פחות או יותר עם שינויים
והתאמות לטכנולוגיה ,לצרכים של אותם קהילות שמשתמשים בתחום
הקתדרה אתם יכולים לראות את התחומים .בשביל ההורים בעצם אנחנו
עשינו טרנספורמציה לתחום של הורות עכשיו והפכנו את זה ממש למרכז חי,
הרצאות הנחיות וסדנאות עבור הורים ,בתחום הקהילתי פחות הטיפולי,
ושבט אקדמי לאוכלוסייה בעצם להקנות לכל מי שרוצה כלים אסטרטגיים
בתחום הלמידה ,טכנולוגיה אסטרטגיות למידה וכדומה .מספר תחומים
נוספים שיהיו במקום הזה אתם יכולים לראות לפניכם ,בעצם המקום הזה
הולך להיות מקום שהוא מקום יותר דינאמי זאת אומרת מקום שיוכל
להתאים את עצמו מבחינת העיצוב שלו לכל מיני סוגים של פעילויות חינוך
ובלתי פורמליות .זהו זה הרקע ,וזה ההסבר .אני אגיד תודה לחברה של החינוך
הבלתי פורמלי ,אורלי וולף אני אומר לחברה הבלתי פורמלי שהביאו את שלל
הרעיונות הבלתי פורמלי וזה אומץ בברכה ובערכה רבה אז תודה לאורלי.
זה לידיעה בלבד.

סעיף  - 18השתתפות במתנות – נבחרי ציבור
ג'ו ניסימוב :השתתפות במתנות לנבחרי ציבור יש את הנוהל מולכם.
פה אחד.
אהוד לזר:
סעיף  - 19המלצות ועדת השמות
גו' ניסימוב :המלצת ועדת שמות מיום  7/6ומיום 5/7/21
אל תדון בכולם רק אם יש הערה ספציפית .שני דברים דבר ראשון בנוגע
ירון עולמי:
להמלצת הועדה לא לגעת בהנצחה של עמוס עוז אני הייתי אחד מאלה ששלחו
מכתב לועדה ,אני אומר את דעתי ,אם שלחתי אז שלחתי בלאו הכי זה חשוף
וזה לא רק אני היו עוד כמה ארגונים אני חושב שהרעיון שנתנה בתו היה פשוט
מטלטל ,כואב הלב ,אחר כך פנתה עוד חיילת ,יש דברים שאפשר לקבל.
לשים לך הקלטה על רחבעם זאבי מה אמרת באותו הקשר?
יריב פישר:
ירון עולמי :אגב יש דברים שאפשר להוכיח או אי אפשר להוכיח.
אי רוצה להגיד משהו זה לא נכון שעל כל שם ושם מקיימים דיון ואם מקיימים
מאיה כץ:
דיון על כל שם ושם ...
דנה אורן-ינאי :אפשר להוריד את שניהם.
אני לא חדשה אני משתמשת כל פעם במה שאתה אומר לאופוזיציה אנחנו
מאיה כץ:
משתמשים גם בזה עליך.
ירון עולמי :יש המלצה של ועדת השמות אני לא מדבר על המלצה ספציפית.
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אהוד לזר:
ירון עולמי:
אהוד לזר:
עופר לוי:
אהוד לזר:
ירון עולמי:
עופר לוי:
ירון עלומי:

משה פדלון:

אהוד לזר:

הדילמות נבחנו,
זה בא למועצת העיר כדי לאשר.
מאשרים את זה כקבוצה אחת הערה נרשמה .חברים אנחנו נצביע.
מה אתה רוצה שנעלה כל שם עכשיו כבד את הועדה וזהו.
בואו ניתן כבוד לועדה שישבה ובחנה ועדה ענקית הרבה מאוד נציגי ציבור.
הנציג שלי בועדה התנגד ואני רוצה לציין שאני מתנגד כאן בועדה.
היחידי שהתנגד זה הנציג שלך.
נכון כל אחד עומד על עקרונותיו זה העקרונות .יש לי עוד משהו אחד .זה משהו
האמת כללי ואני רוצה להגיד אני לא נמצא בוועדת שמות ואני רוצה כן
להעלות את זה יש לנו קו מסוים אני מבין רמטכ"לים או אנשים באמת נתנו
דברים כאילו אנשים ידועים אנשים תרמו רבות אני חושב שצריך לשים אבחנה
אם אנחנו נתחיל עכשיו להנציח את כל ראשי המוסד ואחר כך יבואו כל ראשי
השב"כ ,וכ ו' לא נצא מזה אני ראיתי את ההמלצה להנציח את מאיר דגן ואני
לא זוכר עוד ראש מוסד שהונצח כאן אני לא יודע אם צריך להנציח ראשי
מוסד גם.
חברים אנחנו צריכים אנשים שתרמו לזמר ,לספרות ,לפיתחון ישראל,
לתקומת מדינת ישראל .אנחנו מכבדים את כולם מכבדים גם את תושבי
הרצליה.
חברים מי בעד סעיף  19המלצת ועדת השמות? פה אחד.

סעיף  - 20המלצות ועדת הנצחה
ג'ו ניסימוב :יש לכם המלצת ועדת הנצחה יש לכם המלצות מ –  22/6ועדת הנצחה הערות
מי בעד? פה אחד.
סעיף  - 21מינויים
ג'ו ניסימוב :מינוי של ד"ר דרור בן עמי ליו"ר ועדת איכות סביבה וקיימות במקומו של מר
עופר לוי סגן רה"ע .מי בעד? פה אחד .מינויו של מר דני גדלין לועדת השמות,
לועדת ההנצחה ולוועדה לשימור אתרים .מי בעד? פה אחד.
סעיף  22המלצות הועדה להארכת שירות
ג'ו ניסימוב :יש לכם פה את השמות מי בעד?
חברים מי בעד? פה אחד.
אהוד לזר:
סעיף  23המלצות הועדה לסיוע בדיור
ג'ו ניסימוב :יש לכם את הפרוטוקול לסיוע מיום  9/6מי בעד? פה אחד .תודה רבה.
רונן וסרמן :אני רוצה לציין בדקת דיבור שלי את הנושא של תשעה באב ולא מה שאתם
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אותי חושבים יש חוסר בהירות אמוד ,מאוד גדול לגבי הקייטנות בתשעה באב,
מה יש ,מה אין וכו' ,וכל שנה יש עם זה סיפור מחדש ולא יודעים עד הרגע
האחרון אם יש או אין היום הודיעו לנו שביום ראשון יהיה קייטנה לקטנה
שלנו וזה פשוט לא ברור ולא הגיוני ,וגם ככה רוב האנשים שעובדים בקייטנות
האלה הם לא אנשים שצמים בתשעה באב לכן אני מבקש שבשנה הבאה ימצא
פתרון ושההורים ידעו מראש מה קורה בתשעה באב אם יש אפשרות גם שילכו
לקייטנות בתשעה באב.
דנה אורן-ינאי :מכובדיי כולם ראש העיר ,סגנים חברי מועצה לפני כמעט  3שנים נבחרתי לייצג
במועצת העיר בשם סיעת דרך חדשה את תושבי דרום העיר ,הרצליה הצעירה
והסביבה ,נבחרתי להיות שליחת הציבור שלהם ,שתפעל למען קידום העיר הם
בחרו בי על מנת שאשמור על אופייה של העיר ,הם בחרו בי כדי שאוכל להיות
מגן הדמוקרטיה והחוק ,הם בחרו בי כדי שאדע להפוך כל אבן על מנת שאיכות
החיים שלהם תהיה הכי טובה שיש ,הם בחרו בי כדי שאהיה קשובה ,רגישה
וזמינה לצרכים שלהם .סיעת דרך חדשה הוקמה לפני כ –  8שנים על מנת לייצג
את התושבים והנהלת העיר לא בשביל הכבוד ,לא בשביל השרה אלא בשביל
הרצליה טובה יותר ,בשביל הרצליה מתפתחת ,בשביל הרצליה ליברלית
בשביל הרצליה שטובה לדתיים ,לחילונים ,לקשישים ולכל מי שריצה לגור בה.
בשלוש שנים אחרונות היתה לי הזכות לקדם מספר רב של פרויקטים תכניות
וקמפיינים בעיר חלקם יצאו לפועל ,חלקם עוד בתכנון ותקצוב וחלקם
נמצאות מאושרות במגירת העבודה אצל הצוותים המקצועיים .עם היבחרותי
למועצת העיר בחרתי להיות חברה בקואליציה בראשות ראש העיר מר משה
פדלון ,הקואליציה הנוכחית מורכבת מסיעות רבות בעלות אינטרסים שונים
שאינם זהים ואף מנוגדים בעיצוב דמותה העתידי של הרצליה ,לצערי הרב על
אף הערכה הרבה שיש לי לראש העיר ולצוותים המקצועיים בעירייה ,אני חשה
כבר כי הערכים והפעולות הליברליות ,הירוקים מרחב המחיה ,החדשנות
והחידושים קידום הרצליה הישנה והוותיקה מול הרצליה החדשה ,אינם
עולים בקנה אחד עם רצון התושבים ועם סל הערכים שלי .עצם שתיקתם של
רבים מאנשי הקואליציה על מדיניות שפוגעת בציבור הליברלי ,על התנהלות
של סגירת חשבונות ,על אלימות ודברי הסתה ,על תמיכות שאינן שקופות ועוד
איננה מאפשרת לי עוד להמשיך ולהצביע בצורה אוטומטית עם הקואליציה
ובוודאי לא מאפשרת לי לשבת בקואליציה עם חבר מועצה אלים ומסית
שקובע ומשפיע על חינוך ילדינו .החל מהיום לא אהיה עוד חברה רשמית
בקואליציה אני אפעל רק בהתאם לצו מצפוני ,בהתאם למוצר שאני מאמינה
שבצלו יש להוביל את העיר ,לא אשתוק אם  ..תשנה את פניה ולא אנוח כאשר
המדיניות התקציבית תשנה את האופי של העיר .מערב זה אני אמשיך ואפעל
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ככל יכולתי על מנת שהרצליה תהיה טובה יותר ,ליברלית יותר ,וירוקה יותר.
אדוני ראש העיר תודה על שיתוף הפעולה בשלוש שנים האחרונות ,אני אמשיך
ואשמח להיות לרשותך בכל עת.
זה בתוקף עד סוף הקדנציה?
צבי וייס:
דנה אורן-ינאי :כן.
מה הסוף?
עופר לוי?:
דנה אורן-ינאי :שסיימתי את חברותי בקואליציה.
משה פדלון :אני מאחל לך רק בשורות טובות.
האופוזיציה גדלה בעוד אחד.
מאיה כץ:
משה פדלון :לא בטוח ,לא בטוח .אנחנו נגשים את כל החלומות שלנו ונביא את העיר
להישגים הכל בסדר ,ברוך השם הרצליה מובילה במדינת ישראל ותודה לכם
הקואליציה שאתם נותנים לי תמיכה ,תודה לכם.
ג'ו ניסימוב :תודה רבה נגמרה הישיבה.

**סוף הדיון**
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