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 פרוטוקול

 

העירייה, משנה לראש העירייה, חברי ערב טוב, ערב טוב סגני ראש  משה פדלון:

המועצה, מכובדי מנכ"ל העירייה, המנהלים שנמצאים בזום, קהל יקר 

מכובדי כולם, אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין 

  . בקשה גו'.12/10/2021

 אישור הפרוטוקול

ול אישור פרוטוקול מאחר ולא נתקבלו שום הערות לפרוטוקול הפרוטוק ג'ו ניסימוב:

  מאושר.

 עדכון רה"ע

שוב ערב טוב, אנחנו חוזרים אחרי פגרה ארוכה של החגים, חברים, אנחנו  :פדלוןמשה 

פעם אחרונה היינו באמצע אוגוסט חזרנו באוקטובר לעבודה השוטפת. 

ללא תקלות, הילדים  1/9 –עיריית הרצליה פתחה את שנת הלימודים ב 

 19,192יצאו לחופשה וחזרו שוב אחרי החגים, ורק לציין בעיר הרצליה יש 

גני  17ילדים מגן ילדים טרום, רום חובה ועד כיתה יב'. השנה פתחנו 

ילדים חדשים רובם בגליל ים, פתחנו בית ספר דמוקרטי, גן ילדים 

ות שגם עיריית נטסורי ובית ספר זמני חדש בגליל ים. אחת הבעיומ

הרצליה מתמודדת וגם הרשויות מסביבנו בעיית הסייעות חסרות ממדינה 

נכון לעכשיו אלפי סייעות וזה פוגע בעבודת הגנים, לא רק סייעות, אלא 

גם סייעות רפואיות, ואנחנו עושים מאמץ באמצעות פרסום בעיתון, 

 פרסום באמצעי התקשורת השונים אצלנו ואנחנו מגדרים כל סייעת

שמגיעה מגרדים שיבואו ויעבדו, לא מגיעים בגלל השכר הנמוך, לא 

מגיעים כיוון שכדאי לקבל דמי אבטלה או חל"ת רק לא לעבוד אני מקווה 

שמישהו מלמעלה ישמע אותנו ויעשה הכל כדי לתקן זאת. החודש הוא 

חודש מודעות למלחמה בסרטן, והנחנו את הסבונים מה שאנחנו קוראים 

הבה סרטן השד, זה מלווה גם בהרצאות, במתנ"סים זה הסבונים של א

מלווה גם שהארנו את בניין העירייה וגם את אותו דבר נחמד להודות 

למישל עצמון שמארגנת את כל האירועים בהובלתה של איה פרישקולניק 

שאחראית גם על הנשים. אני רוצה לעדכן את החברים על מתחם תע"ש 

י שם סיור מקיף עם מפקד המשטרה, נוף ים, במהלך חג הסוכות ערכת

על ידי תע"ש חברת תע"ש  1997 –ורק לתת היסטוריה, המקום ננטש, ב 

שייכת לממשלה, השטחה ועבר לרמ"י ומאז המקום מופקר, אני  השהיית

הוצאתי השבוע מכתב מאוד חריף גם לראש הממשלה לכל השרים 

סון הבא הנוגעים, גם לכל שירותי ההצלה במדינת ישראל להיערך לא

שצפוי להגיע חס וחלילה שלא יהיה אבל יהיה. במה הדברים אמורים? יש 

רכאות ישם עשרות מבנים שעל סף קריסה שבסוף שבוע החברה במ
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תן מכה יעורכים שם חגיגות טבע, חגיגות סמים ומספיק שאחד מהחברה י

בקיר כדי שהוא יקרוס, יש אסבסט בכמויות שאין בכל המזרח התיכון, 

מטר לא  40תפורר, יש שם בורות מים עמוקים בעומק של אסבסט שמ

סגורים, המצוק אין עליו מה שנקרא גדרות בטיחות ומי שמגיע לקצה 

מטר, במקום מאות רבות של חביות  80, 70המצוק יכול ליפול לתהום של 

קריסה חלק מהחביות ראינו אותם  הוכשהייתזרחן קבורות באדמה 

ות שהכתם הצהוב חזר כלומר הניטו באוויר, ורק היום קיבלנו תמונ

פתחו שם את הברזים ממשיך לזרום ממזרח למערב  1997 –שב  גליצרין

לתוך הים. אני הוצאתי מכתב, אני בשבוע הבא נפגש, אני נפגש עם ראש 

מנהל מקרקעי ישראל, להביא את הדברים האלה בצורה הכי קשה כדי 

ור אני ישמור על שאתה לא מסוגל תן לי את הכסף אני יתכן אני יסג

המקום, אין הכוונה לטיהור המקום כמו בטיחות המקום כלומר לסגור 

את המקום, לשים מצלמות לסגור את זה בשערים לשים חברת אבטחה, 

להרוס את המבנים הקיימים חברים זה האסון הבא ומבקרים שם מאות 

אנשים, אני מקווה שמישהו ישמע אותי ויקבל את הדברים שלי. נושא 

ף שקשור טכנית, אני הנחיתי שבכל בתי הספר וגני הילדים יהיו מזרקי נוס

אין בארץ מזרקים ואני פניתי לחברה  אלרגיהפיפן מה שנקרא מזרק נגד א

שעוסקת בזה וביקשתי להעביר לי בליווי ישיר מזרקים לטובת העיר 

הרצליה הבטיחו לי שבשבוע הבא זה יגיע אני מקווה שזה יגיע, כל 

, כלומר יש לנו מזרקים 1/11/2021 –לנו הם פגי תוקף ל  המזרקים שיש

יום אני מקווה שזה יגיע. שבוע שעבר לפני כשבועיים ערכנו אירוע  17לעוד 

למתנדבים בבית קינן הגיעו מאות מתנדבים ערב הוקרה על העשייה שלנו 

בכל תחומי העשייה, היה מכבד ומכובד. שבוע שעבר גם ערכנו אירוע 

בערב השני הגיעו  3400, 2200ון שנקרא אוקטובר פסט הגיעו בערב הראש

היה אירוע מכבד, היה אירוע מרגש שמח ואומנים מהשורה  4000, 3800

הראשונה וכאן המקום להודות לעושים במלאכה. אני רוצה להודות 

ערכות על שנת ילסגנים, למנכ"ל למנהלי האגפים לעובדים על כל ה

הרצליה,  לימודים באמת פתיחה טובה וחלקה. הקורונה בדעיכה בעיר

 230 –כ  - מאומתים ירדנו ל 850לפני חודש היו לנו  - ממצב של כ

מאומתים, העיר מאדום הפכה לירוק, אנחנו ממשיכים לעקוב יש לנו את 

גלעד יחד עם המנכ"ל שעוקבים, אחרי כל ההתפתחויות ממשיכים 

בבדיקות, ממשיכים בחיסונים, ורק לאחל לכולנו בריאות איתנה ובשורות 

אני מקדם בברכה, את שני חברי המועצה החדשים, זה גרי גוזלן  טובות.

ותמי גרוסמן נשיאת הקהילה לצעירים עזבו אותנו והסביבה, אנחנו רציתי 

להודות להם היום גם להגיש להם תשורה ותעודה ולומר להם תודה 

 ענקית הם לא נמצאים איתנו.
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שנעשה את הטקס פרידה  תמי נמצאת איתנו בזום, גרי בחו"ל אבל סיכמנו מאיה כץ:

 בישיבה הבאה.

בסדר גמור. אני מזמין את שני החברים לתפוס את מקומכם. זה רק  משה פדלון:

להשבעה. אני מבקש להעביר להם את ההשבעה כתוב להם כל אחד יציג 

 את עצמו בקצרה, ותשבעו אמונים על פי החוק. רק כל אחד יציג את עצמו.

אמא לשלושה ילדים, אני פזית בכר נשואה לאבי  אני פזית בכר נשואה, פזית בכר:

שנמצא פה עם שי הבת הקטנה שלנו שעומדת להתגייס בשבוע הבא, יש לי 

אחד בצבא ואחת עושה חייל בחו"ל לצערי. בעברתי עבדתי  עוד שני ילדים

במערכת הביטחון ועזבתי את תפקידי במשרד הביטחון כדי לתרום 

ברנדס, הייתי יו"ר -ת ועדי ההורים בלקהילה, הייתי שנים פעילה בקהילו

גת הורים בבר גיורא וביובל, שסיימתי בשנה האחרונה. זהו אני ימנה

מתנדבת, תורמת הרבה לכל מיני מקומות. אני מתחייבת לשמור אמונים 

 למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.

 שיהיה בהצלחה. משה פדלון:

שלושה ילדים כולם בוגרי מערכות החינוך פה בעיר,  שמי דורון דבי נשוי, דורון דבי:

שנה כמעט בהרצליה, אני מהנדס תעשייה וניהול תואר  25מתגורר כבר 

 טכנולוגיותהשיווק, ניהול  שני במנהל עסקים, עוסק הרבה שנים בעולמות

רפואיות השקעות דברים מהסוג הזה. בהרצליה אני יזמתי אני פעיל הייתי 

ורים בבתי הספר שהילדים שלי למדו בהם, גם פעיל גם בהנהגות הה

התנדבתי בפעילות קהילתי לא מעט הקמתי את מסיבות הפורים אצלנו 

בקהילה, יזמתי קבוצת תיאטרון בקהילה, אני מתנדב במשטרת גלילות, 

ואני פה כדי לתרום את כל מה שאני יכול. תודה. אני מתחייב לשמור 

 שליחותי במועצה. אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את

תודה רבה, פזית ודורון אני מאחל לכם בהצלחה, כולנו באנו לשרת את  משה פדלון:

התושבים לתת שירות מיטבי, בכל תחומי העשייה אתם הולכים להיות 

שותפים שלנו תודה. אתם מרגע זה נמצאים איתנו ויכולים להצביע בעד, 

שא אחרון לפני שהמנכ"ל נגד או נמנע בנושאים שיועלו כאן. טוב חברים נו

סקירה השבוע פורסמו ציוני הבגרות של תלמידי עיריית הרצליה סך  ןיית

הכל התוצאות מראות שאנחנו בעלייה, ואנחנו בירידה בנושרים ירידה 

בכל הפרמטרים, עלייה אבל ירידה בנשירה זה מה שחשוב, הירידה 

על  בנשירה זה מה שחשוב, אז באמת להודות לאיה ולאגף החינוך

שגים תמשיכו מעלה מעלה יש לכם עוד הרבה עבודה. אני רוצה לבוא יהה

א להם בתי הספר ולומר שרשויות אחרות סגרו את בתי הספר שאני קור

נוסף סיכוי, אנחנו לא סגרנו את שני בתי הספר ואני  לסיכוי נוסף סיכון

יכול להתגאות בעוד כמה אחוזים, אז אני מעדיף את המצב כמו שהוא כן 

ייסים לצבא לחבק את אותם ילדים בסיכון שמצליחים בלימודים ומתג
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ותורמים למדינת ישראל, אז תודה שוב לכל אגף החינוך וכמובן לצוות 

 הצלחות. תודה.העירוני שמלווה ומסייע ל

 עדכון מנכ"ל 

תודה ערב טוב בהצלחה לחברי המועצה החדשים כמובן הערכה רבה לאלו  אהוד לזר: 

העוזבים ואנחנו כמובן ניפרד. ראש העיר שכחת שאוקטובר פסט היה 

האירוע הראשון בישראל, שהוא ללא כוסות חד פעמיים בכלל, בכלל אסור 

והכל היה על בסיס כוסות רב  היה להכניס חד פעמי בכלל כולל סכו"ם,

פעמיים הצלחה, העז לא כזאת מפחידה ואפשר לחיות עם זה אני אומר 

את זה לכולנו גם לנו, וגם לעובדים ולמנהלים, לפעמים אני קצת יותר 

איזו שהתקיים -מידי פושי בעניין הזה אבל הדבר אפשרי. נעבור למבדק ה

רבה, ראויה לציון ללא בעירייה המבדק עבר בהצלחה מיוחדת,  29/9 –ב 

כל פעולה מתקנת לעירייה שזה שאפו גדול, לרינה, לג'ו לנטלי הפעילות 

לקידום האיכות בוצע כנדרש תוך קיום מבדקי איכות פנימיים על ידי 

צוות המאמתים הפנימיים בצורה מעמיקה ותוך שיתוף פעולה של הדרג 

ר, והוצגו הניהולי. בוצע עדכון נהלים נבדקו לעומק נושאים לשיפו

פרויקטים חדשים בתחומי פעילות שונים, קיום סקר הנהלה והיערכות 

מקיפה ליום המבדק. תחום מערכות המידע, תחום מערכות המידע 

התעננו ממש אתמול את המיזם של מובילי חדשות בעירייה, אנחנו בעצם 

פותחים קורס למנהלים ועובדים בעירייה לקידום תהליכי חדשנות בתוך 

בת ומחוצה לו, בטח אתם תאהבו לשמוע את זה תלמידי חטיהארגון 

ביצענו סקר מיונים חדש הכולל את  GISנגיד אם תרצו תתחברו,  הביניים

המבנים החדשים בעיר ועדכון כותבות וקומות בימים אלו הנושא יתעדכן 

באתר. הטיפול במצוק בהמשך לעדכון ראש העירייה נעשו מספר פעולות 

מקדמים את ר, שילוט חסימות וברמה התכנונית ברמה הביצועית גידו

ניתוח תאי השטח, גובש צוות על ידי החברה מצוקי החוף שהתחיל לעבוד 

כניות ואיתנו בשיתוף פעולה, קיבלנו נוסח פרסום לאישור סופי של ת

השימור ואנחנו לקראת הריסת מרכזיית בזק ניתן היתר הריסה לרבות 

ודשים הקרובים, בתחום השירותים פינוי האנטנות אנחנו נגיש לשם בח

משתתפים, נפתח  15החברתיים נפתח קורס יזמות נוסף לגיל השלישי עם 

ישומי מחשב למטופלי הרווחה שמחפשים תעסוקה שאינם יקורס 

לסבים ולסבתות לנכדים  מועדוןמיומנים בתוכנת מחשב בסיסיות, הוקם 

ני העיר בחלוף עם צרכים מיוחדים הוא יפעל אחת לחודש. תחום שיפור פ

חגי תשרי חוזרים להטמעת שינוי מועדי פינוי גזם בעיר, עונת הרחצה 

נמצאים בעיצומם של עבודות פירוק והיערכות לעונה  5/10 –הסתיימה ב 

פתוחות גם במהלך החורף וכל  ויישארהחדשה הבאה. שתי תחנות הצלה 

המערכות העירוניות פועלות כדי להיערך לקראת עונת החורף גיזומים, 
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 ניקיון פתחי הניקוז, תעלות, עשביית חורף ועוד. זה הדברים.

חברים אני שמח ונרגש להציג את מנהלת חטיבת שמואל הנגיד והצוות  :משה פדלון

אתם מוזמנים להציג את  החינוכי את התלמידים שלנו היקרים, אז בקשה

 הדברים שלכם לפני חברי המועצה בבקשה.

אני אציין גם שהם לוו אל ידי תמי גרוסמן חברת המועצה שזה שיתוף  אהוד לזר:

פעולה איתה עם יניב, עם הצוות החינוכי. ד"ר גלית סיבוני ואני אתן לך 

 לשבת במקומי.

נתם אותנו להציג תודה רבה על ההזדמנות ראש העיר והמנכ"ל שהזמ :יניב

איזה שהוא נפח ממה שאנחנו עושים בחטיבת הנגיד אני יניב אני תושב 

רתי אז רהרצליה אבא לארבעה, אחרי הרבה שנים שהייתי בצבא והשתח

אני עוסק בין היתר גם בחינוך ומלמד כבר שנים גם .. והשנה גם בבית 

ה הספר החדש בפארק הרצליה, אני מלמד בגישה שאני קורא לה למיד

מבוססת קהילה, הגישה שאני מלמד בה אני קורא לה למידה מבוססת 

קהילה. הרעיון אומר לצאת מבית הספר להסתכל מה קורה מסביבנו 

בקהילה להתעניין לראות איפה אנחנו יכולים כתלמידים לייצר אימפקט 

על מה שקורה מסביבנו בין אם זה הזדמנויות או בעיות שאפשר לטפל 

מסודר להציע אולי גם לממש פתרונות לדברים  בהם ובתהליך למידה

האלה, כלומר אנחנו מתבססים תמיד על אתגרים שמגיעים מהקהילה 

עובדים עם מומחים ואנשים שעובדים בקהילה ויכולים לסייע לנו ללמוד, 

נמצאים פיזית במרחבים השונים שקיימים לנו מחוץ לבית הספר בתוך 

ו לטובת הקהילה כלומר הקהילה ובסוף גם משאירים משהו אחרינ

התהליך של הלימוד הוא לא רק אני סופג, סופג, סופג. כלומר בסוף אנשים 

משאירים משהו אחריהם לטובת הקהילה ולא רק מקבלים מהקהילה. 

עשינו כל מיני פרויקטים בהקשר הזה פארק הרצליה עם החברה לתיירות, 

ה גם הזנקת מנהל הנדסה, מחלקת בריאות, אחד האירועים ראש העיר את

בעצמך בתקופת הקורונה ... שעשינו לטובת הבעיות שיש בעיר בתחום של 

הקורונה ובשנה שעברה הקורס שהתלמידים הגיעו ממנו קראתי לו עיר 

העתיד זה קורס שבו ביחד עם התלמידים הסתכלנו על מה קורה בעיר 

היום מה הולך להיות בעתיד הקרוב והרחוק, להבין את התהליכים וגם 

סות להשתלב איך שהוא בדברים האלה, חלק מהמתודה בקורס הזה לנ

ונים כלומר תחרויות של יומיים רצופים שבהם התלמידים תהוא אק

מקבלים אתגר נדרשים לחקור, ללמוד לבדוק, ולהציע לעירייה פתרונות 

 שלובתחומים האלה. בסוף השנה היה לנו אקטון בשכונת ויצמן שהמטרה 

יות בתוך השכונה הוא התנהל בתוך המתנ"ס לחזק את הקהילת ההיית

תודה המנכ"ל שעזרת לנו בעניין הזה ביחד עם אורלי מנהלת המתנ"ס, 

ביחד עם אנשי השכונה, ובאמת התלמידים התבקשו להציע הצעות 
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שמשתמשות בשיטה שנקראת דיקור עירוני אני לא יודע אם אתם מכירים 

ראש העיר קורטיבה  ,לרנר gmailאת השיטה הזאת, זה שיטה שהמציא 

בברזיל הוא היה גם אדריכל גם יהודי וגם חדשן בהרבה מאוד תחומים 

שעם שינויים קטנים במרחב העירוני, פשוטים זולים  ההייתוהטענה שלו 

הגישה שלפיה  ההייתומהירים אנחנו יכולים לעשות שינוי גדול וזאת 

ני אתפעל התלמידים התבקשו לעבוד. אני אעבור למצגת של התלמידים וא

ון שניים מהצוותים תצוותים שהתמודדו באק 6אותם, יש לנו מתוך 

דקות להציג ואחר  3הזוכים, אז כרטיס סבא נתחיל איתכם כל אחד יש לו 

 כך אתם מוזמנים לשאול שאלות אם אתם רוצים. 

כרטיס סבא יזמים יואב אריק, אלישבך ויובל גורן כמה אתם באמת  דובר:

את הסבים וההורים שלכם, זה שאלה לפתיחה. בעיה נפוצה  אוהבים

בימינו היא שיש הרבה אנשים מבוגרים, שמתקשים להעביר את הקניות 

שלהם ממקום למקום בגלל שהן כבדות להם, הפתרון שלנו הוא דרך שבה 

אנשים ברי יכולת יוכלו לעזור לקשישים בקהילות שלהם בלי צורך לטרוח 

 או להתאמץ הרבה. 

והם אמרו, בנוסף דיברנו עם מספר  בשכונתנובנוסף דיברנו עם קשישים  ת:דובר

והם אמרו שקיימת אצלם הבעיה הזאת והם יהיו , קשישים בשכונותינו

, בנוסף הצעירים שדיברנו איתם ישמחו להתנדב ולעזור ןשמחים לפתרו

על ידי הכרטיס סבא שעיריית הרצליה, על ידי כרטיס סבא שעיריית 

ק לקשישי קהילות הרצליה כאשר הקשישים יגיעו לקופה, הרצליה תחל

חלב עם ההם ישתמשו בכרטיס וישאירו עם השקיות במקרר את דברי 

הפרטים שלהם, הפרטים שלהם יעלו על הצג לצד הקופה וככה איש אשר 

גר באותה שכונה או קרוב אליהם וכבר נמצא בסופר הוא יבחין בכתובת 

שקיות וכך יעזור הרבה בעזרת מעשה וינצל את ההזדמנות להביא את ה

 קטן.

ונמשיך בשאלה איך אתם הייתם רוצים שיתייחסו אליכם כאשר תמצאו  דוברת:

במצב שאתם תצטרכו עזרה במצב זה? לכרטיס סבא יש יתרונות רבים בין 

אם במעורבות הקהילתית שהיא מראה שיש לזה ערך חשוב במיוחד, והוא 

א לא יעודד, והוא מעודד פעילות גופית זול, הוא מעודד את הקהילתיות הו

עם זאת היתרונות שיש לזה על אפליקציות והזמנות מסוימות לבית הוא 

 םטכנולוגייוכל מיני דברים  אפליקציותלא דורש ידע מסוים בהפעלת 

 שהוא קושי שיש לרוב הקשישים בזמן הזה.

ירייה אם דבר ראשון אנחנו מתכננים להפיץ את זה בפייסבוק ובאתר הע דוברת:

זה יעבוד ואם הייתם מתנדבים למען ההורים והסבים שלכם זה שאלה 

לסיכום והרעיון שלנו אפשרי ליישום חשוב ובעל היקף ובעל תועלת רחבים 

 וגדולים תודה רבה.



  

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 צוות הבא  קהילה על גלגלים. יניב:

זה יובל גונן ונעמי חסלר, וחברת הצוות  שלום לכולם אני שי ליבר  שי ליבר:

הרביעית שלנו ליהי לשם שהיא בבית ולא הצליחה להגיע אז המיזם שלנו 

 נקרא גשרים על גלגלים. 

אוקיי אז זה הזדמנות שהמיזם שלנו מציב היא לנצל מקומות קהילתיים  דוברת:

פתוחים כגון גינות פארק הרצליה וכדומה בנוסף לזה הוא יוצר קשרים 

ין קהילות וקשרים בין אישיים ובתוך קהילות. אז מה הפתרון לזה? ב

הפתרון הוא לקחת קרון כמו בתמונה ולהפוך אותם לקהילות על גלגלים 

בעצם בתוך כל קרון יהיו ספרים, משחקים, משחקי קופסא, אוכל בריא, 

מוסיקה וכדומה. הקרון הולך לעצור במקומות מרכזיים בהרצליה, כמו 

פינת פינסקר ופארק הרצליה. הקרון יעצור על בסיס שבועי גינת אשרמן 

ובתוך הקרון יתנדבו בני נוער שיתפעלו את או חודשי תלוי ברצון האנשים, 

 הקרון בנוסף לעובד עירייה אחד או מישהו עם רישיון שיניע את הקרון.

מה בעצם ערך המוסף שהמיזם שלנו נותן כמו מתנ"ס, דבר ראשון יש את  יובל:

התנדבות, ההתנדבות נעשית על ידי בני נוער, ויכולה להתבצע ערך ה

 בזוגות, בקבוצות ועל כן ההתנדבות הרבה יותר מהנה.

דבר שני יהיה קרון אחד לכל הרצליה שיבוא .. ועל כן העלויות לא יהיו  דוברת:

מאוד יקרות. דבר שלישי ואחרון על הקרון אפשר לבנות המון דברים כמו 

צליה או פעילות עם ילדים עם מוגבלויות ושילובם הפנינג ענק לכל הר

 בנוער הרצליה. 

 לסיכום יש שאלות?  שי ליבר:

 תודה רבה על ההזדמנות. אהוד לזר:

אני רוצה להודות לבית הספר לצוות החינוכי, להודות לתלמידים אני  משה פדלון:

 מאחל לכם המשך הצלחה בלימודים והגשמת כל החלומות שלכם.

אני ארצה לומר מילה ברשותכם. קודם כל תודה רבה גם לראש העיר וגם  תמר גרוסמן:

לאהוד על הצגת הפרויקט ולילדים המקסימים על ההצגה המרשימה, 

קבוצות הציגו רעיונות  6ון הזה תוליניב על הליווי. כאמור השתתפו באק

באמת מדהימים ואני שמחה שלקח לי לקחת חלק בתהליך הזה בשתי 

הוצגו כאן עכשיו, אני חושבת שאין ספק שאפשר הפרויקטים האלה ש

לקדם אותם בחסות העירייה ואני אשמח באמת אהוד אם תוכל להגדיר 

 מי יכול ללוות אותם ולעזור להם להוציא את הפרויקטים האלה לפועל.

אין בעיה תכירו את גל, גל תגיד שלום, גל מנהל מחלקת תהליכי מטה  אהוד לזר:

שר עם יניב ויעזור לכם לראות איך החזון הופך והוא יסייע לכם יהיה בק

למציאות כמובן יש שלבים בדרך כמו כל פרויקט יזמי, אם מצליח מדהים 

ואם לא מצליח אז לומדים וגם אגב לומדים תצפו בעצמכם אחר כך תעשו 

קצת שיעורי בית לגבי יכולת עמידה ואז אתם תלמדו הרבה מזה כי זה 
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 היפיפייטוב, וכל הכבוד לכם עשיתם עבודה היה ניסיון מאוד, מאוד יפה ו

 ישר כוח גדול ופרויקטים באמת, מאמת מדהימים. 

 שאילתות

גברת דנה אורן ינאי, הנושא הוא מחסור בסייעות בגני  1שאילתה מס'  ג'ו ניסימוב:

ילדים ובתי ספר. בשבועות האחרונים התקבלו אצל דנה, אצלי עשרות 

פניות ציבור בנושא מחסור בנוגע למחסור בסייעות בגנים, סייעות 

. כמה 1רפואיות וסייעות שילוב בגנים ובתי ספר לפיכך אפשר לדעת 

. האם בכל גני הטרום, טרום 2ום בעיר הרצליה. סייעות חסרות כי

מצוותות שתי סייעות לגן במידה ולא בכמה גנים ללא קשר למספר 

הילדים בגן, לא קיימות שתי סייעות מתוך כמה. דרך הסיירים ששייכות 

לפורום החמש עשרה מה שכר הסייעות ומה גובה השכר ביחס לכל הערים 

נבדקה האפשרות להגדיל את שכר . האם 4שחברות בפורום החמש עשרה. 

. כיצד מטפלת העירייה 5הסייעות על מנת לתמרץ עובדות נוספות. 

 8סייעות פדגוגיות  3. חוסרים בסייעות 1במחסור הסייעות. תשובות. 

 20סייעות צמודות לתלמידים בבתי ספר רגילים,  98סייעות סבב ותגבור, 

ך בחינוך מיוחד, סך תומכות חינו 6ממלאות מקום,  20תומכות חינוך, 

גנים בהם לומדים ילדים משכבת גיל  54. סך הכל 2סייעות.  155הכל 

ילדים ומעלה בגנים אלה  25גנים בהם לומדים  32טרום, טורם חובה, 

ילדים  24גנים בהם לומדים  22משובצת תומכת חינוך נוספת מתגברת. 

קבע על . השכר נ3ומטה בהם לא משובצת תומכת חינוך נוספת מתגברת. 

. רשות המקומית אינה יכולה לשנות את תנאי השכר. 4ידי הסכם קיבוצי, 

. העירייה עשתה וממשיכה לעשות כל שאל ידה על מנת לגייס סייעות 5

המדיה האפשריים, פרסום בעיתונות מקומית וארצית בכלל בכל ערוצי 

 חברות השמה באינטרנט וכן קבוצות פייסבוק רבות.

שהמספרים יהיו הרבה יורת נמוכים, אני  ישקיוויתרבה האמת  ינאי: תודה-דנה אורן

וויתי שהמספרים יהיו הרבה יותר נמוכים והאמת היא, צר לי לראות יק

את המספרים האלה כי אנחנו נמצאים כבר בחודש השני לתחילת שנת 

ילדים שעדיין לא גמולים  23ילדים שבהם יש  22הלימודים ושיש 

א סופרת אותם כי סייעות חסרות זאת משירותים והעירייה בכלל ל

, 155סייעות שנמצאים בחסר ולא  175אומרת אנחנו מדברים בערך על 

כי כולנו יודעים שבטרום, טרום צריכה להיות סייעת שלישית גם אם  177

חסר ילד אחד בשביל שהעירייה תתקצב את הסייעת הנוספת. השאלה 

יש משבר במדינה ויש  שלי אם לא מגיע רגע שבו אנחנו מבינים שגם אם

קושי לגייס סייעות, לא  מקימים כאן איזה שהוא פרויקט חירום לא 

מודעת דרושים ראיתי את המודעת דרושים, ראיתי את המודעות 

סייעות שחסרות בעיר הרצליה זה מצב חירום,  170ברחובות, בעיניי מעל 
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על ת בקורונה ופעלת ילא מחכים למדינה בדיוק משה כמו שלא חכ 8צו 

דעת עצמך ולא חיכית לתקציבים, ולא הסתכלת על הסכמי שכר עשית 

סייעות  177הכל בשביל להציל את תושבי העיר ממצב החירום בעיניי 

שחסרות זה מצב חירום, ואני מבקשת ממך ואני שואלת אותך האם 

תשקלו להקים צוות מיוחד שיבחן לא לגייס סייעות בתנאים הנוכחיים 

פסא, לחשוב בצורה אחרת כי בעיניי זה מצב חירום אלא לחשוב מחוץ לקו

 ולא יעלה על הדעת באמת.

המשבר הוא משבר לאומי אמרתי זאת, מדינת ישראל הרגולטור לא  משה פדלון:

 מאפשר לנו לתת להם שקל אחד יותר, שקל מה לעשות.

 ינאי: אל תקרא להם סייעות תמצא להם תפקיד אחר.-דנה אורן

 בלוף לא בבית ספרי. הה, את לא יכולה ישראת לא יכול משה פדלון:

 ינאי: אה בקורונה זה בסדר היה. בקורונה זה היה בסדר לחשוב אחרת.-דנה אורן

 אם חסר לך גם פקחים אז תביא פקחים שהם גם עושים סייעות. יריב פישר:

מה שעשינו שנה שעברה. בנות  ינאי: מה הבעיה עם בנות שירות, בנות שירות זה-דנה אורן

 שירות תביא שתיים.

 סייעות ופקחים חסר אפשר לשלב. יריב פשיר:

חברים אנחנו יושבים על הנושא לילה ויום, הדבר הזה צומצם אנחנו  אהודלזר:

עושים מבצעים לא רק פרסום של מודעות דרושים אנחנו עוברים בעיריות, 

בכל מיני רשויות אחרות שהן פחות חזקות מהעיר הרצליה ומגייסים 

באמצעות הסעות עד הבית של הסייעת כדי  תמריציםנחנו נותנים משם, א

להביא לפה סייעות מעיריות אחרות גם נותנים לנו בראש, אנחנו עושים 

את כל המאמצים כדי להביא לפה סייעות, מה לעשות ששכר ממוצע של 

 ואפילו נושק למטה אנשים מעדיפים לקבל חל"ת ולא לעבוד. 6סייעת הוא 

אני מבינה אתה בעיה חברה כולנו מבינים את הבעיה, אני מבינה מה הבעיה  ינאי:-דנה אורן

 סייעות חסרות. 177אבל אני לא מבינה מה הפתרון, 

אהוד יש לי שאלה אתם הרחבתם את גיל העבודה כלומר אני דיברתי עם  אורן אוריאל:

שמחה להמשיך לעבוד אבל בגלל  ההייתהיא  70סייעת שהיא מעל גיל 

עקב גילה השאלה אם זה איזה נדבך שחשבתם  פרוצדוראלייםההעניינים 

 עליו.

ומעלה זה קצת יותר מורכב  70, גיל 70רובה סייעות ממשיכות עד גיל  אהוד לזר:

 אפילו אם יש לה קרובת משפחה אחת אנחנו מאפשרים לה לעבוד.

הזה, ינאי: אגב אני נתקלתי במישהי שהביאה סייעת ואתה היית מכותב למכתב -דנה אורן

 שלא נתתם.

 יש לה יותר מכה בני משפחה. אהוד לזר:

 אהוד מאיזה גיל מפסיקים לקבל חל"ת או שכולם מפסיקים לקבל. דובר:

 יש כל מיני סוגים של הסדרים ויש דמי אבטלה שלא קשורים לחל"ת. אהוד לזר:
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 לא מקבלים. 45כולם סיימו גם גיל  מאיה כץ:

 שאילתה הבאה ג'ו. אהוד לזר:

פורסמה  22/8הנושא עסקים בשבת סופר יהודה. בתאריך  2שאילתה מס'  ניסימוב:ג'ו 

ידיעה בה סופר יהודה תוכנן להיפתח בשבת, חברי המועצה הדתיים מנעו 

לפתוח את סניפה הראשון בעיר תחת זאת, רשת יהודה תל אביבית ביקשה 

ההבנה עם ראש העיר נשמר הסטטוס קוו  24/7קו שיווקי של פעילות 

ופר לא יעבוד בשבתות וחגים לפיכך אבקש לשאול האם ראש עיריית הס

. האם יש הבדל בין המיקום 2ראש הרצליה עוצר עסקים לפתוח בשבת. 

. האם העיר הרצליה 3שפתוח ברחוב סוקולוב.  MPMהמיועד של סופר 

להיכנס ולפעול בה. כיצד ומי קבע  24/7הינה עיר שמונעת מעסקים של 

. האם יש 5לפעול בעיר. 24/7את המדיניות שלא מאפשרת לעסקים 

מקרים דומים שבהם ראש העיר וחברי המועצה החרדים עצרו עסקים 

התקבלה במחלקת  מלפעול בעיר. תשובה: בקשה לפתיחת הסניף לא

, מדיניות עיריית הרצליה 5 –ו  2העסקים או במנהל ההנדסה, לסעיפים 

בנושא נקבעה במסגרת חוק העזר לפתיחתם וסגירתם של עסקים, אשר 

 אושר על ידי מועצת העיר וטרם אושר על ידי שר הפנים. שאלת המשך.

ראש העיר התערב האמת שגם פה נדהמתי, פורסמה ידיעה מאוד ברורה  ינאי:-דנה אורן

וקרא והתחייב שעסק לא יעבוד בשבת, עכשיו אין לי בעיה אם זה מדיניות 

של הנהלת העיר של ראש העיר זה בסדר שהמדיניות מנוגדת לתפיסת 

 התושבים אבל בואו נקבל כאן החלטה.

יש תשובה התשובה מפורסמת כל הזמן בעיתונים בניו יורק טיימס  משה פדלון:

פרסם ועושה לייק לעצמו. את אומרת הכתבה המקומית יש אחד שמ

 רסמה יפה. ופ

ינאי: האם התערבת והתחייבת שעסקת לא יפתח בשבת שאלה פשוטה, שלא -דנה אורן

 קיבלתי עליה תשובה.

 זה לא הובא לדיון. משה פדלון:

 ינאי: האם התערבת וזה בסדר.-דנה אורן

 ן בקשה, לכי לעיתון זה הופץ בשני עותקים שרון יונת משה פדלון:

. אמרתי שלא קיבלתי תשובה, השאלה שלי איפה עומד ynet-לינאי: מה קשור -דנה אורן

הנושא של חוק עזר עירוני ובמידה ואני מבינה שהחוק עזר הזה לא יתקדם 

אני אעלה בישיבה הבאה חוק עזר ואני מבקשת לדון בנושא של פתיחת, 

 עומד חוק העזר. מדיניות פיתחת עסקים בהרצליה אני אשמח לדעת איפה

המועצה הזאת ישבה וחשבה, וחשבה, וחשבה על מדיניות העירייה וכתבנו  אהוד לזר:

חוק עזר מאוד מפורט והגשנו אותו החוק לא אושר על ידי שר הפנים הוא 

לא נתן תשובה, עתרנו לבג"צ, בג"צ החזיר את הנושא לאישור שר הפנים 

ר הזה עוד לא בראש סדר בינתיים הוא התחלף היו מערכות בחירות, הדב
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העדיפויות של השרה החדשה, אנחנו נפנה לשרה החדשה ונבקש את 

 התייחסותה לנושא.

 אומרת עד עכשיו לא פנינו לשר לקבל התייחסות? ינאי: זאת-דנה אורן

פנינו לשר לא לשרה היינו אצל השר הרבה מאוד פעמים. פחות משנה היינו  ר:זאהוד ל

 מכתבים אנחנו נפנה להצעה חדשה. בהרבה שימועים כתבנו הרבה

על ידי אורן אוריאלי הנושא פרויקטים תלויים ועומדים  3שאילתה מס'  ג'ו ניסימוב:

בשכונת הרצליה ב. אבקש לדעת באיזה שלב נמצאים שני פרויקטים 

חשובים שאמורים לתת מענה קהילתי לתושבי שכונת הרצליה וסביבתה. 

וסים והרדופים, השני הקמת . גינת כלבים בפינת הרחובות האיר1

המתנ"ס הקהילתי ברחוב הזמר העברי, למיטב ידיעתי שני הפרויקטים 

הנ"ל כבר אושרו, לפי הנהלים לפני זמן רב כולל מיקומם הסופי, וכל 

שנותר הוא להתחיל בביצועם האם אכן כך אודה לתשובה מקיפה כולל 

וסים הרדופים . הקמת גינת הכלבים בפינת האיר1לוחות זמנים. תשובה: 

. מתנ"ס קהילתי ברחוב הזמר 12/21בשלבי ביצוע מתקדמים צפי סיום 

העברי, מתחם המסילה המכרז יפורסם תוך חודש, תחילת ביצוע כשלושה 

חודשים מהיום, משך ביצוע מתוכנן כשנה וחצי, יצוין כי בימים האלה 

ת התקבלה בעירייה עתירה כנגד החלטה לתת היתר למתנ"ס ובנייתו. שאל

 המשך.

 אם אפשר רק להרחיב לגבי העתירה. האם היא עלולה לעכב את העניין. אורן אוריאלי:

 אני לא יכול לפרט את סיכויי העתירה כאן אבל אנחנו.  אהוד לזר:

 מה טיבה. אורן אוריאלי:

גד נעו"ד ענת בהרב: הוגשה עתירה כנגד ההחלטה להוציא את ההיתר וכנגד בניית המתנ"ס 

הרצליה, ועדה מקומית והחברה הכלכלית, אנחנו נגיב כמובן בבית עיריית 

 המשפט לא נתבקש צו ביניים ואין מניעה להמשיך בהליך.

לא נתבקש צו ביניים לבטח זה יתבקש באיזה שהוא שלב באופן שהמועדים  אורן אוריאלי:

 שנקבעו כאן פחות רלבנטיים.

נגיב לעתירה ואנחנו ממשיכים כעיקרון על פי ההמלצה המשפטית אנחנו  אהוד לזר:

 לא צווינו להפסיק. תושבים הגישו את העתירה שגרים בסמיכות.

 הם הגישו התנגדות בזמנו? אורן אוריאלי:

 שאלה טובה. אהוד לזר:

 אפשרות להגיש התנגדויות כי הפרויקט הוא ציבורי,  ההייתלא  איל פביאן:

 זה קרקע חומה קרקע מאושרת. אהוד לזר:

 וזה רשות רישוי מקומית ולא היה להם אפשרות להתנגד. איל פביאן:

מר פביאן הנושא מכרזים עירוניים רוחביים בין מוסדות  4שאילתה מס'  ג'ו ניסימוב:

ליה צהחינוך בעיר. רקע במהלך שנת הלימודים משקיע ציבור הורים בהר

את כספו ברכישת שירותים שונים במסגרת פעילות התלמידים בתי 
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ר הסעות, טיולים, טקסים, אירועים, מסיבות סיום, בנוסף הספר, בין הית

מתבקשים ההורים לשלם על שירותים נוספים בהם לדוגמא מזנונים 

המופעלים על ידי בתי הספר, לוקרים לאחסון, חלק ניכר מן השירותים 

הנרכשים הוא זהה בבתי ספר שונים וניתן לרכישה מספקים זהים כאשר 

יכולה להוזיל את המחיר שמשלמים ההורים רכישה גדולה יותר מרוכזת 

ולשפר את השירותים/ מוצרים וכן ראוי שיהיה פיקוח יעיל בעניין, בין 

היתר מעצם היות העירייה בעלים של חשבון ההורים, מפקח על 

. האם קיימת פעילות 1ההוצאות, ברצוני לשאול את השאלות הבאות. 

צוע במכרזי רכש רוחביים ליה בנושא יזום וביצמסודרת על ידי עיריית הר

בין מוסדות החינוך בעיר לצורכיהם בשנת הלימודים הנוכחית אם כן נא 

. אם התשובה לאחד היא לא נא פרטו מדוע ומתי 2פרטו מהי ומה תוכנה. 

בדעת העירייה ליזום או לפעול בנושא, אם התשובה לאחד היא כן נא פרטו 

. ככל שהתשובה 3 מתי יתקיימו המכרזים ובאיזה נושאים ותחומים.

לאחד היא כן אבל לא מדובר בכלל בנושאים הרלבנטיים אנא הסבירות 

מדוע הנושאים לא נכללו נושאים מסוימים בפעילות רוחבית העירונית 

הזו. תשובה: מאחר ובתי הספר בניהול עצמי ולהם אילוצים מערכתיים 

ם שונים, העדפות שונות ומגוונות ואילוצי לוח זמנים אחר יש קשיי

שאים בקביעת סטנדרטיים אחידים שיענו לכל התבחינים. עם זאת נו

רוחביים כדוגמת השאלת ספרים. מסעות לפולין ואף טיולים שנתיים 

מתבצעים מול ועד ההורים העירוני, אל מול ספקי רוחב במטרה לצמצם 

את העלויות. הנושא עלה כחלק מתכנית העבודה של הנהגת ההורית 

ך ביחד עם ועד ההורים מקיים דיונים בנושא כבר העירונית, אגף החינו

תקופה ובשלב הבא נשתף בדיונים את מנהלי בתי הספר. מובן שלא נוכל 

להתחיל עם כל הנושאים יחד אך נושאים כגון רכישת לוקרים מסעות 

 וכדומה מטופלים.

תודה רבה על התשובה קודם כל. ככה קודם כל אני רוצה להתייחס בשתי  איל פביאן:

מילים בפתיח שלכם בתשובה כתבתם שמאחר ובתי הספר בניהול עצמי 

יש להם אילוצים מערכתיים שונים, העדפות שונות ומגוונות ולוחות 

זמנים זה נכון אבל היות ויש ועד הורים עירוני ויש עירייה ובפרט לאור 

שבון של כספי ההורים מנוהל על ידי העירייה אז לעירייה העובדה שהח

עניין מיוחד, או לפחות צריך להיות לה שכל ההורים בעיר יקנו במחירים 

זהים והכי טובים פרי גן את השירותים זה לפחות ברמה העקרונית ויש 

כאן עניין משמעותי שמצריך יוזמה כי אם ועד ההורים העירוני והעירייה 

ה, זה לא יקרה. עכשיו מהתשובה שלכם עולה שנעשים לא יעשו את ז

דברים וזה טוב, אני הגשתי את השאילתה הזאת דווקא עכשיו כי זה 

התקופה של ככה אחרי החגים תחילת שנת לימודים ועוסקים במכרזים 
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בבתי הספר ובהכנות לקראת התגלגלות בתוך שנת הלימודים. עכשיו לא 

סיום לא התייחסתם למזנונים  התייחסתם לטקסים אירועים ומסיבות

. מה לוחות זמנים 1בתשובה והשאלת המשך באמת היא למעשה פשוטה. 

. האם אתם מתכוונים לכלול בזה 2בערך של מה שתואר פה שכן עושים. 

גם טקסים, אירועים, מסיבות סיום, מזנונים זאת אומרת יש דברים שהם 

שלושה ספקים  אחידים לבתי הספר שאפשר ליצור איזה שהוא סל נגיד

של מסיבות שמתוכם כל בית ספר יבחר, אבל השלושה האלה נבחרים 

במסגרת עירונית ואז מן הסתם יש לחברות עניין לתת מחירים יותר 

 טובים, תנאים יותר טובים. 

 אנחנו עושים את זה במסיבות סיום של התיכוניים. איה פרישקולניק:

א אני שואל הדברים האלה דורשים אני שואל כי זה לא הוזכר פה, ל איל פביאן:

היערכות אבל מסיבות סיום, אירועים יש אירועים במהלך שנת 

הלימודים, אני שואל בקיצור איה מה לוחות הזמנים ומה ההיקף מעבר 

 לתשובה הקצרה את יכולה להרחיב.

קודם כל תודה על השאלה אנחנו באמת נמצאים בימים האלה בדיון מקיף  יעקב נחום:

ושא של טקסים, כמעט על כל דבר שהוא משותף לכלל בתי הספר גם על הנ

יש דיונים ערים עם ועד ההורים המרכזי ואני מקווה שנגיע ללוח זמנים 

 ברור לאחר גמר הדיונים יחד עם מנהלי בתי הספר.

יופי וזה יתפרסם מן הסתם להנהגות ההורים על ידי ועד הורים מקומי?  איל פביאן:

ם אני מניח שבשבועות הקרובים ידעו את כרגע אתם עוד בדיוני

 התהליכים. זה מה שאתה אומר.

ברגע שאנחנו נסיים את הדיונים יחד עם מנהלי בתי הספר ובשיתוף שלהם  יעקב נחום:

 עדי ההורים כולם.ואנחנו נודיע לו

צריך לזכור שמסיבות הסיום לא רלבנטיות יש תשתית מתאימה  אהוד לזר:

 ה זה פחות למכרזים המשותפים.שהעירייה מתאימה לדבר הז

אני לא יודע לגבי השנה הזאת האם זה יכלול את כל בתי הספר, אני לא  איל פביאן:

 יודע ספציפית.

אני אקרא את השאלה, השאלה היא חינוך ילדים ובני  5שאילתה מס'  ג'ו נסימוב:

נוער לפעילות ברשתות החברתיות. רקע מדיה חברתית, רשתות חברתיות 

ולם בני הנוער וגם לילדים באופן מהותי ומשמעותי מאוד העניין נכנסה לע

..האם לאגף 1ברור וידוע לכל, ברצוני לשאול את השאלות הבאות: 

החינוך בעירייה ישנה תכנית בה ילמדו בני נוער וילדים כיצד להתבטא 

באופן מכבד ברשתות החברתיות, כיצד להביע דעות ולנהל דיון בצורה 

 –. אם התשובה ל 2ויכוח אישי או לרדת לפסים אישיים. נכונה בלי ליצור 

כנית כוללת התמודדות עם שיימינג ואם לא מדוע לא והיא כן האם הת 1

כניות, והיא כן נא פרטו בעניין הת 1 –. אם התשובה ל 3ומתי כן תכלול? 
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כנית ו. האם הת4אם התשובה היא לא מדוע ומתי תהיה תכנית כזאת. 

לות ברשתות החברתיות ושימוש נכון באמצעים לא כוללת בכלל כללי פעי

 רק להתגוננות. תשובה: 

התשובה ארוכה ומפורטת אני הספקתי לקרוא אותה בדקות הראשונות  אילן פביאן:

של הישיבה, אני אקרא אותה עוד בעיון כי זה באמת הרבה פרטים ותודה 

 שפירטתם את הכל ונראה שיש פעילות, אז התשובה מפורטת. מה שאני

אומר ככה אני ער לגבי פעילות של התגוננות ברשת כי זה כבר נעשה לא 

שנה, שנתיים ובחטיבות ביניים ותיכונים אבל בכוונה השאילתה שלי לא 

להתגוננות ברשת, עניתם גם על זה אני חושב שפירטתם פה סדרת  ההיית

פעולות שהיא בחינוך היסודי, העל יסודי, ותנועות הנוער וכו' ודווקא 

יף שעושים על הכל ביחד בהזדמנות כזאת שאני מגיש שאילתה רואים מבר

שיש פה די הרבה פעילות על התגוננות, ולמשל בתיכון בחינוך העל יסודי 

לא כתבתם שיש טיפול בשיימינג  או בדברים אחרים דווקא בגילאים 

הנמוכים בקיצור אני לא שואל אני מציע שגם אתם תעברו על רצף 

 לדבר הזה. fain tunningו אם אפשר לעשות קצת התשובה שלכם ותרא

יש שם תסתכל על הסעיף הראשון טיפוח סובלנות, כבוד הדדי ושיח מכבד  אהוד לזר:

 ברשתות ומחוץ לו.  כולל זיהוי דמויות משמעותיות ופניה ...

 קראתי את התשובה. איל פביאן:

טיפול באלימות לפני כחודש וחצי הציגו לנו את הנושא של אלימות  משה פדלון:

ברשתות, הציגו לנו את כל המערך השיעורים אנחנו בודקים את זה 

מחברה מאוד ידועה זה גם יעד מרכזי באגף החינוך לטפל בנושא של 

אני אומר שוב אני והמנכ"ל כולנו מלווים  אלימות ברשתות החברתיות.

את הדבר הזה הוא יכנס למערך השיעורים שלנו גם אם זה צריך להיות 

 חשבון תקציב העירייה אני מוכן לממן את זה לכל בית ספר. על

כשאתה אומר אלימות אני רוצה רק להבין שאתה אומר אלימות ברשתות  איל פביאן:

 למה אתה מתכוון.

כל מה שקורה, שיימינג,  זה גם חרם על הילדים, יש לנו יש המון דברים  משה פדלון:

 מערכים שונים. 100יש להם לאותה חברה 

 אתם צופים שבשנת הלימודים הזאת זה עוד יקרה? פביאן: איל

כן אם צריך, לא אם צריך אנחנו נתקצב את בתי הספר שלא יגידו שאין  משה פדלון:

 תקציב אנחנו נתקצב.

 במקרים כאלה. 105 –רק להדגיש שהילדים ידעו להתקשר ל  ירון עולמי:

 1000ים היו בתנועות הצופים שנ 7, 6דיברנו על נושא של ערכים אם לפני  משה פדלון:

חניכים בצופים ואנחנו בגליל ים פותחים  4000 –ילדים אנחנו מתקרבים ל 

עוד שבט לתושבי גליל ים זה הישג, גם ביד התשעה פתחנו את תנועת 

 הצופים וזה מצליח לנו.
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לפני שנגיע להצעות לסדר אני מבקש להבהיר לפרוטוקול שלא בהתאם  אהוד לזר:

ו להכללה של הצעה לסדר החדשה אבל אין דבר כזה בדין לכללים הסכמנ

לשריין או חבר מוותר על הצעה לסדר ולכן נכנסת הצעה במקומה, 

ההצעות לסדר שהוגשו אלה הצעות שיופיעו על סדר היום אין דבר כזה 

 שוריין, ירד נכנס במקום זה.

 הצעות לסדר. 4אבל יש הרבה חברי אופוזיציה ויש רק  יריב פישר:

רגע אהוד אם העלית את זה אז אין שוריין אבל אם יש אם כל ישיבה  פביאן: איל

 הצעות. 4כוללת מקסימום 

 הצעות. 3ירדה הצעה זה  אהוד לזר:

 לא. זה לא נכון. מאיה כץ:

הצעה צריך להגיש שבוע לפני אם הגשת שבוע לפני וגם שבוע לפני שינית  ירון עולמי:

 זה בסדר.

בזמן אין עניין של עיכוב בשעת הגשת ההצעה הוא מדבר הצעות מגיעות  מאיה כץ:

על זה שאם פתאום יש חבר מועצה שהוא החליט שהוא לא רוצה שההצעה 

 שלו שהוגשה בזמן לפי החוק תעלה ההצעה הבאה בתור לא יכולה להיות.

 שעות זה לא הגיוני. 72אם זה בתוך  אהוד לזר:

עות לסדר ואנחנו בוחרים בינינו מה הצ 4 –יש מקרים שמגישים יותר מ  ירון עולמי:

 לעלות ומה לא לעלות.

עו"ד ענת בהרב: זה בדיוק העניין, הצעות עולות לפי הסדר ואם מפורסם סדר היום כמו 

הצעות אני לא מדברת  4שקרה במקרה הזה, ופורסמו כבר ההצעות והיו 

הצעות לסדר הם עלו על  4על הפעם הזאת אבל על פעמים קודמות שיש 

יום וכבר פורסמו זה מה שפורסם, לא יכולה לבוא מישהו ולבקש. סדר ה

 אין דבר כזה אני מגיש הצעה שומר מקום ומוריד את ההצעה.

אז הפתרון הוא שהצעות לסדר לא יוצאו מחוץ לעירייה עד ליום ראשון כי  מאיה כץ:

אם אנחנו דד ליין שלנו זה יום חמישי בשתי עשרה בלילה זה הדד ליין וזה 

ה חוקית ואתם אומרים שזה עושה לכם חוסר סדר ארגוני בוא נניח מבחינ

שזה הסיבה אז שהצוות שמכין את סדר היום יקבל החלטה שנושא הצעות 

 לסדר יוצאו ביום ראשון.

 מאיה צודקת ענת בעניין הזה. איל פביאן:

 הערה טכנית. ההייתזה  אהוד לזר:

 הצעות לסדר

 ינאי. ספרות קהילתיות. ' דנה אורןשל גב 1הצעה לסדר מס'  ג'ו ניסימוב:

דקות שלי לכמה נושאים בנושא הספריות העירוניות.  10 –ינאי: אני אחלק את ה -דנה אורן

הקורונה גרמה לספריות להיסגר, כל הנושא של חשש  מגפת - אין ספק ש 1

של הדבקה באמצעות הספרים קצת שיבש את עבודת הספריות אני רוצה 

ריות במרכזים הקהילתיים, ובבתי הספר. יש לנו להתייחס לנושא של הספ
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משאב שהוא מאוד חיובי שנקרא ספריות בבתי הספר, הבעיה עם 

הספריות בבתי הספר יש שתי בעיות אחד הבנתי שיש גם פה מחסור 

בספרניות,, אני יודעת לפחות על בית ספר אחד שבמשך של לפחות שנה 

עם דיברנו על יצירתיות אין שם ספרנית שזה נראה לי אבסורד כי עוד פ

המשמעות של ספריה היא מאוד גבוהה בטח בפורום הזה אין מה לפרט 

כמה חשוב באמת שיהיה לילדים את המקום הזה, את המרחב הזה 

להשאיל ספרים לקרוא ספרים לדבר על חוויות של ספרים ואם גם אם לא 

בת מצליחים לגייס ספרנית איה שימו מורה, שימו מורה מחליפה, שימו 

 שירות, 

 זה נעשה. אהוד לזר:

 חברה זה לא נעשה.  ינאי:-דנה אורן

 זה נעשה. איה פרישקולניק:

המערך הספריות עובדות בתאום מלא מול המנהלות מחלקה באגף  אהוד לזר:

 החינוך.

 ינאי: ספרייה סגורה בעיניי, -דנה אורן

 הן לא סגורות. איה פרישקולניק:

 בעיניי דינה דין חמור יותר מאשר גן או בית ספר סגור.ינאי: ספרייה סגורה -דנה אורן

 זה לא הסיטואציה אבל ברמה הפרקטית זה לא נכון. אהוד לזר:

לקרוא להורים לבוא ולתפעל ספרייה זה לא פתרון. לקרוא להורים לבוא  ינאי:-דנה אורן

 לתפעל ספרייה זה לא פתרון.

 אני אומר משהו אחר זה לא סגור. אהוד לזר:

ינאי: החינוך זה לא חינוך שיתופי, ההורים הם לא חלק מניהול בית ספר זה פשוט -רןדנה או

אבסורד שאין ספרניות ואם אין ספרניות תגייסו מורים שהתפקיד שלהם 

זה להיות בספרייה זה אחת. לא לשם כך הצעת הסדר. עכשיו נושא 

 הספריות בשעות מעבר לשעות הפעילות של בית הספר פשוט סגור, אנחנו

מוצאים את עצמנו עם ספריה עירונית אחת שגם בשנת הקורונה פעלה 

לפרקים, ספריות בבתי הספר סגורות לא נגישות לקהילה, לא פתוחות 

לקהילה יש לנו את המשאב הזה, זה הצעה לסדר לא להתנגח, זה הצעה 

קחו את הספריות בבתי הספר היסודי, החטיבה, ילסדר שבאה ואומרת ת

אותם למען הקהילה. תמצאו את הפתרונות תגייסו התיכונים ותפתחו 

ה לא יודעת מה בנות שירות ותפתחו את המקומות יעובדי עירי משאבים,

האלה, זה בסוף גם לכם זה אינטרס, זה ייצר לכם קהילה, זה ייצר נוער 

שבמקום להסתובב ברחובות או להיות מאחורי המסכים יגיע לספרייה 

כך נדיר שאנחנו כבר שנים מדברים  תצרו שם שעת סיפור זה משאב כל

עליו תפתחו אותו הוא לא צריך להיות סגור, ולכן אני מבקשת בהזדמנות 

הזאת שדיברנו על זה כבר וזה לא פעם ראשונה שאני מעלה את הנושא 
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את הספריות הקהילתיות הבית ספריות ותפתחו אותם למען  ותיקחהזה, 

ת מרוחקת מרבית תושבי ובטח אם ספריה עירונית נמצא,הקהילה ובטח 

 העיר. אגב ההצעה שלהם של אקטון יכולה להתאים.

ביקשתי ממנהלת מערך הספריות לתת חוות דעת קצרה בעניין הזה  אהוד לזר:

כולל את הספרייה להתייחסות שלה. היא מספרת שמערך הספריות 

סניפים ברחבי העיר ואת הספריות בבתיה ספר היסודיים  4הראשית, 

ם הסניף החמישי עתיד להיפתח הוא סניף ספריית ילדים והעל יסודיי

ימים בשבוע אחר הצהריים, גם הוא  3שיפעל בבית ספר נבון יהיה פתוח 

נמצא במכרז, רק להסביר ולהזכיר שמי שקובע את תנאי המכרז זה משרד 

החינוך, אין לי שום יכולת ופניתי להתערב בתנאי המכרז, כל העיריות 

מנכ"לי העיריות לפני כחודש על כל העיריות באותו והנהגתי מרד בפורום 

 מצב גלל התנאים של משרד החינוך.

 ינאי: המכרז לספרנית או להפעלה?-דנה אורן

להפעלה יש צוות יש צוות לעייפה הם מספיק צוות בכל ספרייה המקום  אהוד לזר:

לא סגור בגלל צוות, מקצוע ספרנות אוריינות המקצוע הזה חסר וקשה 

 אותו בכל הארץ.לאייש 

 ינאי: זאת אומרת שאפשר להפעיל את הספרייה גם בשעות אחר הצהריים.-דנה אורן

אין בעיית הפעלה עם אף אחת מהספריות אם יש ספרייה שנתקלה בבעיה  אהוד לזר:

אני רוצה לדעת על זה. בנוגע לבקשה כי בכל מרכז קהילתי ובית ספר תפעל 

חוות הדעת שלה שאין צורך של ספרייה ציבורית בשעות אחר הצהריים 

. על מנת שסניף יפתח לקהל 1ממש בפתיחת של סניף כזה ממספר סיבות. 

הרחב הוא צריך לכלול מנעד רחב מאוד של אוספים לכל הגילאים בכל 

התחומים ובכל השפות אין לזה מקום פיזי, אין כוח אדם מספיק מקצועי 

יקוש. באופן רבה בלהפעלת כל כך הרבה סניפים וגם אין להם כל כך ה

ום משאבים במיוחד עכשיו שאנחנו הולכים לפתוח מעשי היא מאמינה בעג

ממש בחודשים הקרובים במתנ"ס נווה ישראל את הספרייה עוד סניף של 

מ"ר, אנחנו בעצם  400 –ספרייה ראשית מאוד, מאוד גדול בגודל של כ 

ה מאוד גום משאבים ולייצר ספריות איכותיות רחבות עם הרבערוצים ל

סוגים של פעילויות גם קריאה, גם עיון, גם פעילות שקשורה בתחום 

 הספר, אנחנו סבורים.

 –ינאי: תודה על התשובה אבל תראה איזה מצב אבסורד, כל המדיניות שלכם ב -דנה אורן

שנים האחרונות היא מדיניות קהילתית, היא לשמור על הקהילה יש  7

בוק של תושבי הקהילה אתם לכם רכזות קהילה, הן מעורות בפייס

אתם נותנים לאנשים ליד הבית, אתם  מאמינים בעירוב שימושים,

מאמינים בסופר ליד הבית אתם מאמינים בכל הדבר הזה שנקרא קהילה, 

ואז אתם אומרים בנושא ספרייה לא אני רוצה את הספריות הגדולות, 
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הילד בן ה הרחבות, הנוצצות שזה נפלא אבל זה לא נותן מענה טוב כי אם 

צריך בשעות אחר הצהריים שהוא רוצה לשבת עם אבא שלו ולקרוא  8 –

ספר ולהחליף כי לא כי בשעת בית ספר הוא לא תמיד יודע לעשות את זה 

לבד ולא תמיד בא לו כי הוא בהפסקה ולא תמיד בא לו ואחר הצהריים 

יך הוא רוצה ללכת עם אבא שלו הוא לא יכול  לעשות את זה ברגל והוא צר

 להזיז את האוטו, אבל למה,.

הם יכולים לעשות את זה לפי גיל כי אי אפשר להכניס את כל הגילאים  אהוד לזר:

 לספריות הבית הספריות.

 ינאי: אין בעיה אבל הקהילות דורשות את זה ואני ראיתי. בוא נעשה פיילוט..-דנה אורן

 .12עד  6ים רק לגילאי על מה לוותר, להוסיף אוספים רב גילאים או אוספ אהוד לזר:

ינאי: תשמרו באמת אני אומרת לך הקהילה גם תתרום יותר ספרים ברגע -דנה אורן

 שהמקום יהיה קהילתי הם יתרמו יותר ספרים של בני נוער.

המבנה של הספרייה יש לו מבנה, אם אתה מוציא ספרים מסוג אחד הם  אהוד לזר:

 יגרעו מהאוסף.

י בואו נעשה פיילוט בכמה בתי ספר שרחוקים מאותם בגלל זה אמרת ינאי:-דנה אורן

צוצות, יש דרישה לזה בקרב הקהילה בוא ננסה לעשות יספריות גדולות ונ

 פיילוט בשלושה, חמישה בתי ספר.

 לא בלב טוב. איה פרישקולניק:

הדברים שאמרת יבחנו על ידי מנהלת הספרייה, יבחנו על ידי מנהלת  אהוד לזר:

 הסיר את ההצעה מסדר היום.הספריות אני מציע ל

 נגד,  8חברים מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? מי נגד? יפה.  משה פדלון:

 גברת דנה אורן ינאי. שנת שמיטה. 2הצעה לסדר מס'  ג'ו ניסימוב:

ינאי: האמת היא שנתקלתי בנושא הזה של שנת שמיטה בעקבות תלונה של -דנה אורן

תושבים על נפילה חוזרת של ענפים בשכונת גני הרצליה, אזור שהוא 

 הוהייתמתחם סגור מאוד, מאוד ירוק מאוד עם עצים עם הרבה מאוד צל 

בעיה של נשירת ענפים ברמה שמסכנת את התושבים ואת הילדים שם 

 בים בתוך הגינה, והתשובה של צוות מקצועי זה שמה שמומלץ.שמסתוב

שמות כי זה שקר מוחלט מי זה צוות מקצועי? אני רוצה לקבל את השם  אהוד לזר:

שלו כי אין דבר כזה ביררתי מול כל האגף לא נמסרה תשובה כזאת כי זה 

 לא המציאות.

 נזמין את כל מי שהיה שם ונדבר על זה.  ינאי:-דנה אורן

 מה שאת אומרת הוא בניגוד מוחלט לתפיסה שלנו. ד לזר:אהו

 בואו תגידו את האמת. משה פדלון:

מה אתה קורא לי שקרנית, משה בוא, בוא אתה עכשיו אמרת שאנחנו  ינאי: -דנה אורן

 שקרנים זה מה שאמרת בואו נגיד את האמת.

 המידע שגוי. אהוד לזר:
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 בואו תגידו מי זה הצוות. משה פדלון:

ינאי: אין שום בעיה, אני אביא אותך אני אביא את האנשים אני אגיד לך בדיוק -רןדנה או

שמומלץ לעקור את העצים לנטוע במקומם חדשים  ההייתהתשובה 

מכיוון שמצבם של העצים לא ניתן לשיקום ולכן לא ניתן לעשות את זה 

השנה בגלל שזה שנת שמיטה, ולכן המציאו פתרון ארעי אחר. תראו אין 

עיה שאנחנו מכבדים שנת שמיטה ובחקלאות ובקרקע מניבה, לי ב

ובקרקע לטובת רווחים ובאמת לטובת רווחים ופרנסה, אבל לא יכול 

להיות, אבל לא יכול להיות שברחבי העיר הרצליה שלא מדובר על קרקע 

אות היום ניתן פתרון והיתר להמשיך לעבד את ללחקלאות, ואגב גם לחק

את זה באמצעות מוסלמים או נוצרים גם  הקרקע במידה והם מוכרים

לזה יש כבר הלכה ורבנים שנתנו לזה. גם לזה הרבנים מצאו פתרון עם כל 

ובמשך שנה הכבוד יש פה רחובות שלמים שמעולם לא ניטע בהם עץ, 

 לייפושלמה לא יטעו בהם עצים, יש כאן עצים שנמצאים בסכנה של ל 

וצריך לעקור אותם ונכון שמותר לעקור אבל אי אפשר לשתול במקומם, 

זה לא קרקע שאנחנו בכל שנה עוקרים אותה ושותלים חדשה והיא צריכה 

לנוח כי היא מניבה תנובות, אנחנו מדברים על אזורים שלמים. יש אזורים 

שלמים שבכלל לא נגענו בהם וזקוקים לצל ואנחנו עדים למשבר האקלים 

אתה מדבר על נושא האקלים הקמת צוות מיוחד למשבר האקלים  ומשה

הקמת, אחד הדברים הכי מדוברים לטיפול במשבר האקלים זה עצים, 

האזורים שלמים בגליל ים האדמה מעולם לא נטעת בה עץ אין באמת מה 

לשמור על האדמה ולתת לה לנשום, אזורים שלמים שצריך להמשיך 

סדר אין פרחים בכיכרות בסדר אני מוכנה ולהציל אותם. אני לא מדברת ב

לקבל את זה ששנה תנו לאדמה לנשום, וגם לא באמת אדמה כי זה חתיכת 

אדמה שנמצאת בכלל על אספלט מה קשר בין שנת שמיטה לחול ודברים 

שבכלל לא קשורים לשנת השמיטה אז להשתמש בטיעון הזה של שנת 

יב למה תקצבנו שמיטה ואז לבוא בעוד שנה ולהוציא את כל התקצ

בתקציב כל כך הרבה כסף לעצים ואחזקה וטיפוח למה אם אתם עכשיו 

בכלל לא הולכים לטפל בזה?, אז אם זה ככה המצב אז תקציב שנה הבאה 

 הוא אפס ואני בטוחה שהוא לא יהיה ככה.

 אחרי שניהלת דיון עם עצמך על בסיס מידע שגוי, אז. אהוד לזר:

 תני לי רגע. איל פביאן:

סליחה היא הגישה הצעה לסדר סליחה חברים. אני לא פותח את זה לדיון  פדלון: משה

שהיא תדבר, היא נהדרת בלזרוק פה אוויר חם לאוויר כל מה שזרקת 

עכשיו זה אוויר חם, אני מזמין אותך מחר, אני רוצה מחר להזמין אותך 

לסיור ותראי לי את עשרות הרחובות שאין בהם עצים עשרות הרחובות, 

 פסיקי עם האוויר החם שאת זורקת.ת
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 לטובת הפיתוח. ינאי:-דנה אורן

נגזם עץ אחד דקל בשדרות חן, שטרמיטים אכלו אותו באה מתארת עצים  פדלון: המש

הזה מספיק את זורקת אוויר חם בלי מידע  םהפופוליזתפסיקי מספיק עם 

 מדויק, אנא.

 עופר דיבר איתך על שדרות חן לא אני.  ינאי: -דנה אורן

 חברים קודם כל המידע שלך שגוי, אני עשיתי תחקיר.  אהוד לזר:

 דנה אני יודע מה המטרה שלך תתחילי להירגע ותכבדו אחד את השני. משה פלדון:

דנה יקרה, קודם כל,  מעבר לכך שכל המידע שגוי, טוב חברים הבנתי,  אהוד לזר:

 חברים.

 אני מעניקה לאיל את זכות הדיבור. י: ינא-דנה אורן

 חברים אנחנו נצביע על הנושא. אהוד לזר:

 לפני שאתם מצביעים. איל פביאן:

 יש שנת שמיטה בהרצליה כן או לא? ינאי: -דנה אורן

העניין של שנת שמיטה קיים בעיר הרצליה מאז הקמתה, זה עיר שיש בה  אהוד לזר:

 את כל הקהילות.

 שלחתם לי מכתב. משה אתם איל פביאן:

 אתה לא יכול לדבר. משה פדלון:

 למה אני לא יכול לדבר אני מקריא לכם את הנתונים. איל פביאן:

 )מדברים ביחד(

חברים אני רוצה להשיב זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה, זה א עובד  אהוד לזר:

ככה חברים אני רוצה להשיב לטענה השגויה של הגברת דנה אורן ינאי 

נאמרו פה דברים שגויים אני רוצה להעמיד אותם על תיקונם.  חברים

 1300אתם מגישים ביחד תגישו גם את זה ביחד. אני רוצה להגיב רגע, 

 עצים בשנה האחרונה נשתלו בכל העיר. 

עצים מה באמת אתם לא נותנים לחברי מועצת העיר  75ספרתי כמה נטעו  איל פביאן:

 לדעת את הנתונים.

 האם בעיריית הרצליה יש שנת שמיטה? ינאי:-דנה אורן

 איפה שתלו המון עצים? איל פביאן:

השאלה לשאלה אם יש שנת שמיטה בהרצליה זה השאלה בלי מספרים  צבי וייס:

 שנים.  7 –יש, יש שנת שמיטה אחת ל 

יש בעיר הרצליה נוהג שמתקיים סטטוס קוו, לגבי השמיטה, אין שמיטה  אהוד לזר:

, יש הקפדה מסוימת על הלכות ואין הקפדה אלקוללחומרה ואין שמיטה 

זונים, מה שעושים כמו שעשינו השנה נערכנו ימסוימת על הלכות יש א

 להקדמה של אלפי נטיעות של עצים ושתילה של צמחים רב עונתיים,

השקענו הרבה מאוד כסף ומשאבים וזמן כדי לעשות את הכל לפני 

לטה ההחלטה תהיה השמיטה אלא מהי? שכאשר אנחנו נדרשים להח
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מאוזנת זה לא שאין או לא שיש, זה הכל קיבלת תשובה, אני מציע להסיר 

 את ההצעה מסדר היום.

 . ההצעה ירדה מסדר היום תודה.8נגד,  10מי בעד להוריד את ההצעה  משה פדלון:

 ינאי: אני ביקשתי לקיים דיון שנקבל ביחד החלטה.-דנה אורן

, מר פביאן ומר רונן וסרמן הנושא קיום מכרזים של 3הצעה לסדר מספר  ג'ו ניסימוב:

 עיריית הרצליה תאגידים עירוניים בשליטתה.

אנחנו נציג את ההצעה לסדר יום, רונן וסרמן ואני נציג את ההצעה לסדר  איל פביאן:

שונים  יחד. עיריית הרצליה ותאגידים עירוניים שונים מקיימים מכרזים

נותני שירותים זאת  והתקשרויות עם ספקים,באופן שוטף לצורך רכישות 

לצורך ביצוע פעילויות עירוניות ויצירת הכנסות כגון שכירויות ועוד. 

לעיתים רבות מדובר במכרזים בהיקפים כספיים ניכרים ואפילו גדולים 

מאוד לתקופות זמן ארוכות או בהזדמנויות עסקיות מרכזיות בעיר 

פה עונתית מובחרת, רכישות בהיקף הרצליה כגון מיקומים ייחודיים, תקו

ציבורי גדול או נושאים שקשורים בנכסים ייחודיים וכדומה. באופן טבעי 

ניתן לצפות כי במכרזים האלה יהיו משתתפים ומציעים רבים ובוודאי 

שיותר מאחד, כן ניתן לצפות כי המכרזים יפורסמו בצורה בולטת ונרחבת 

ל סקטורים רלבנטיים גם מחוץ תוך יצירת תעודה רבה לקיומם בעיר ואצ

לעיר, ברור שהאינטרס הציבורי שיגישו כמה שיותר מציעים לכל מכרז 

ותיבחר ההצעה הכי טובה. זה האינטרס של הציבור. בפועל אנחנו נתקלים 

לאורך זמן במקרים בתחומים שונים בהם יש מצבים שלא נגשים כלל 

באופן מינורי  מציעים או שניגש למכרז רק מציע אחד, הפרסום נעשה

אמנם ככל הנראה לפי דרישות החוק אבל לא באופן בולט ומהדהד בעיר 

 תבוועדוומחוצה לה. גם אנו כחברי מועצת עיר ודירקטורים וחברים 

שונות שומעים  לעיתים על קיום מכרזים בדיעבד או כבר בשלב המתקדם 

 שבו הם נמצאים כגון לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. 

ועדת ולאורך שלושת השנים האחרונות היו עשרות מקרים ואני חבר ב מן:רונן וסר

מכרזים, עשרות מקרים שבהם ניגש מציע בודד, שהציע מחירים שהיו 

תחרות אמיתית על המכרזים  ההייתקרובים מאוד למחיר היעד ולא 

האלה, לעניות דעתנו הדבר נובע ממספר סיבות עיקריות, קודם כל תנאי 

שוחים מידי ומסננים יותר מידי חברות שעשויות להיות המכרז לעיתים ק

 ןמיליורלבנטיות, אם התנאים היו גמישים יותר למשל מגבלת הכנסה של 

מינימום לכל שנה בשלוש שנים אחרונות לחברה שמעוניינת לשכור ₪ 

פרסום באתר העירייה ובעיתונים יומיים בלבד ללא  'וכומבנה להסעדה 

רתיות בצורה שאינה תואמת את העידן הדהוד הפרסום ברשתות החב

. דרישות מאוד נישתיות למשל מחפשים 2021הטכנולוגי המודרני של 

קבלן שיודע לתמוך במרכזיות ספציפיות שנרכשו לפני הרבה שנים ואין 
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כמעט ספקים שיודעים לתמוך בהם. לגבי הנושאים האלה נערכו מספר 

גרת ישיבות עם ישיבות ודיונים גם במסגרת ועדת מכרזים גם במס

המנכ"ל הקודם וגם במסגרת המנכ"ל הנוכחי. חוות הדעת המשפטית 

שאנחנו מקבלים לעניות דעתנו לא מסתכלת על העניין מהכיוון הנכון, 

החוות דעת משפטית אומרת שאם החוק אומר איפה צריך לפרסם שם 

מפרסמים וכל פרסום נוסף ברשתות חברתיות מהווה יתרון שהינו הוגן, 

טוענים ההיפך אנחנו טוענים שמה שהחוק אומר הוא המינימום  אנחנו

האפשרי, כלומר החוק אומר העירייה צריכה לפרסם באתר בילקוט 

פרסומים של מכרזים ארציים ובעיתונות, אבל אפשר לפרסם גם יותר 

מזה ואין יתרון תחרותי בכך היות שאותן חברות שהיו נתקלות בפרסום 

ום המקובל ואולם פרסום ברשתות המקובל, עדיין יתקלו בפרס

החברתיות יגדיל ויגדיר את התעודה של המכרזים וייצר מצב שבו הם 

יחשפו לעוד חברות. תראו חברה אני כבר הברה זמן מתריע ומתלונן על 

שזה כואב להם וזה  מהקואליציההדבר הזה ואני יודע שיש פה גם חברים 

א פעמיים מה שאנחנו מפריע להם ואני דיברתי איתם על זה לא פעם ול

מבקשים זה לעלות הצעה לסדר הבאה הצעת החלטה שמועצת העיר 

הרצליה קובעת כי ניסוחו של כל מכרז של עיריית הרצליה או כל תאגיד 

עירוני בשליטתה יתפרסם באופן ברור ובולט באופן הבא: בנוסח אשר 

יאפשר הגשה רחבה ככל הניתן של הצעות מציעים במכרז תוך הימנעות 

. הוא יופץ זמן סביר 2ככל האפשר מכללים אשר יגבילו הגשת הצעות. 

מראש לפני פרסומו בקרב כלל חברי מועצת העיר וכן בקרב כלל 

הדירקטורים בתאגיד אשר עומדים לפרסם אותו כך שתוכנו יהיה ידוע 

וניתן יהיה לוודא כי תנאיו יכולים לאפשר השתתפות מציעים רבים ככל 

בצורה בולטת במספר רב של אמצעי תקשורת  האפשר. הוא יתפרסם

מקומיים ולעיתים ארציים בהתאם לנושא ולהקשר בכל אמצעי 

התקשורת של העירייה עם הציבור ובאופן מהדהד זאת זמן ארוך ומספיק 

לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, זאת באופן מפורש מעבר 

עון יוגש דו"ח למה שנקבע בחוק כמינימום, נדרש לפרסום. אחת לרב

למועצת העיר הכולל את כל המכרזים אשר להם הוגשו פחות משלוש 

הצעות לפחות, לכל מקרה הכלול בדו"ח יצורף הסבר לנסיבות אשר הביאו 

למספר מציעים קטן במכרז כך תוכל מועצתה עיר לעקוב אחר המקרים 

 הללו ולהסיק מסקנות להמשך. לפני שאני פותח את זה פה לדיון ולהצבעה

אני רק רוצה לומר עוד מילה אחת. אני רוצה לומר עוד מילה אחת המילה 

היא מי שהיה,  עוד מילה אחת לפני שאני מחזיר את הדיבור לאיל, מי 

שהיה נוכח בחלק מהמכרזים שבהם כן ניגשו הרבה מציעים למשל במכרז 

מציעים ושהיה מכרז לתחבורה  7האחרון ביום שלישי האחרון ניגשו 
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מציעים, זה סוג של מכרז שאנחנו רוצים שיהיה  10שבת ניגשו ציבורית ב

בו ערך, שיהיה בו הרבה אנשים שמגישים, אני אומר זה שתי דוגמאות, 

 מהמכרזים היו עם מציע בודד. 30%אני אומר לך אהוד שכמעט 

למעשה סדרת הכללים שאנחנו מציעים פה היא סדרה של כללים  איל פביאן:

היא להביא לזה שהמכרזים יהיו כאלה שהמטרה המשותפת שלהם, 

שיאפשרו הגשת מקסימום הצעות, ושהאינפורמציה תהיה מאוד בולטת 

כך שמקסימום אנשים ידעו שיה מכרזים או גורמים שיכולים להציע גם 

ליה אם הם רלבנטיים והעירייה צבתוך העיר הרצליה וגם מחוץ לעיר הר

מקסימום הצעות שהם  והחברות העירוניות התאגידים העירוניים יקבלו

יבחרו את הכי טובה מבניהם עבור התושבים. גם אני נתקלתי למרות שאני 

המכרזים העירונית במכרזים, גם שנערכו בעיר, ששמעתי  תבוועדלא חבר 

עליהם וגם בתאגידים שאני חבר בהם שידעתי עליהם בדיעבד או שהיה 

נה שגם חברי איך אני אגיד את זה, זה נראה משו - בהם מגיש בודד, ש

איך זה  - קואליציה שנמצאים איתי בפורומים אחרים התפלאו לפעמים ש

שאין מציעים או שיש מעט מציעים ותהינו איפה זה פורסם ואנחנו במאה 

שיש היום אין שום בעיה  ההטכנולוגי, עם כל 2021עשרים ואחד בשנת 

שרוצים באמת שאנשים ידעו שאנשים ידעו, וזה האינטרס הציבורי ולכן 

זה מה שאנחנו מציעים. אנחנו לא רואים שום סיבה למה שמישהו יתנגד 

להצעות האלה. התקופות שפרסמו מכרזים פעם שהיה פרינט בידיעות 

ן שלנו היום מאחורה זה לא העיד 48אחרונות או במקומות בדפוס בעמוד 

 ווטסאפיםיש לעירייה ולתאגיד העירוני דפי פייסבוק, אתרי אינטרנט יש 

חברי מועצת עיר, יש דירקטורים בחברות כולם צריכים לדעת  21יש פה 

בצורה בולטת שיש מכרזים ולהעיר הערות אם צריך ומבחינתנו כל מכרז 

כרז לא הצעות זה אומר שמשהו לא בסדר או שהמ 3שבו לא הוגשו לפחות 

נכתב נכון או שהוא לא פורסם נכון, כי על פניו למעט מקרים מאוד, מאוד 

 3חריגים אם מכרז נכתב נכון ומפורסם נכון הוא צריך לעניין לפחות 

גורמים, בטח שמדובר על גוף ציבורי גדול עם דברים שהם חלקם ייחודיים 

וד כמוש כתבנו פה, יכול להיות מתקן של העירייה שהוא במיקום מא

אטרקטיבי בעיר, יכול להיות אספקה של מכרז גדול או דברים אחרים 

ולכן אנחנו לא רואים שום סיבה שמישהו יתנגד כמדיניות עירונית של 

 מועצת העיר להצעה הזאת.

אני רוצה להוסיף עוד הערה אחת היה מכרז לפני מספר חודשים של  רונן וסרמן:

מדפסות וניגשו רק שתי חברות ויש הרבה חברות של מדפסות בישראל. 

ביוזמתי לאחר שהמכרז נסגר ופורסם הזוכה, פניתי לאחת החברות שאני 

מכיר ושאלתי אותם תגידו למה לא ניגשתם למכרז הזה, אתה יודע מה 

מרו לי שהיו יותר מידי תנאי סף קשוחים שפשוט לא הם אמרו לי? הם א
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הואילו אז זה לא רק הפרסום זה גם תנאי הסף, תנאי הסף קשוחים 

 ופרסום.

אני רוצה לפתוח ולהגיד משהו כללי האינטרס של כולנו הוא שיהיו כמה  אהוד לזר:

שיותר מציעים במכרזים. זה לא נתון בכלל לוויכוח אנחנו נרצה כמה 

יגשו למכרזים כדי להביא למכרזים יה וכמה שיותר מציעים שיותר חשיפ

טובים יותר עבור העיר, עבור העירייה. יש לציין שלכל תאגיד הוא ישות 

משפטית עצמאית, ויש לו את הכללים כמובן חלים עליו דיני המכרזים 

אבל סדרי העבודה שלו נקבעים על ידי התאגיד עצמו, סדרי העבודה של 

ל ידי העירייה, על פי דיני המכרזים ועל פי פקודת העירייה נקבעים ע

העיריות. בהצעה שלכם יש דברים ש... קצת סותרים בחלק מהמקרים את 

אותם מערכות דינים וגם את פקודת העיריות אבל יש בה גם דברים שיש 

בהם טעם מסוים. אני, אגב שוחחתי על הנושא הזה לפני חודשיים עם 

ת ויש כמה חוות דעת שמתגבשות בהקשרים רונן, כינסתי כבר כמה ישיבו

משפטיים וגם בהקשרים יותר, וגם בהקשרים יותר מקצועיים שקשורים 

בעבודת המכרזים, הדגש ששמנו עליו יותר הוא מכרזי מקרקעין כי שם 

באמת יש פחות מימוש, ואנחנו בוחנים ללא פרות קדושות הרבה מאוד 

אנחנו צריכים שהות לבחון שמופיעים כאן, אנחנו צריכים זמן, ו דברים

כדי להביא שיפור או ייעול גם בהקשרי הפרסום, גם  ןשוריאת הדברים לא

בהקשרי תנאי הסף גם בהקשרים הבירוקרטיים היותר רחבים שקשורים 

אני חושב, אגב  בעבודה של המכרז. אני חושב שלא נכון לקיים על זה דיון,

יות שהיא גם עוזרת אני אציין שנכנסה לתפקיד מנהלת מחלקת התקשרו

לי בחשיבה בעניין הזה, אנחנו ממשיכים לקיים את עבודת מטה הזו 

המכרזים ובהמשך גם למועצת העיר.  תלוועדואנחנו נשמח להציג אותה 

 אני מניח שיהיו בזה שינויים.

אהוד בגלל שאנחנו מנהלים את הדיון הזה שלוש שנים, אני חושב שזה  רונן וסרמן:

העיר ואני יודע שלחלקם יש מה להגיד שננהל על זה ראוי שחברי מועצת 

 דיון קצר עשר דקות, רבע שעה.

אז בואו נעשה את זה על בסיס חומר, ההצעה שלכם היא לא מחזיקה מים.  אהוד לזר:

לא יכולים לקבל החלטה שהיא נוגדת את פקודת העיריות ופסיקה בנושא 

 ם כאילו. בואו.יש פה דברי השוויוןדיני המכרזים סותרת את עיקרון 

 מהמכרזים יש מציע יחיד. 30% -אנחנו מבקשים לנהל דיון. אם יש  ב רונן וסרמן:

 אנחנו נעצור את זה כאן.  אהוד לזר:

אמרת שיש דברים שלא עומדים בהוראות החוק אז בוא נשמע את היועצת  רונן וסרמן:

 המשפטית בעניין הזה. אותי זה מאוד מעניין.

ני בהצעה הם לא לפי הוראות החוק, הבקשה להצעה שחברי מועצת עו"ד ענת בהרב: כל מי

העיר יקבלו את המכרזים לפני שמפורסמים זה סותר את סעיף הסודיות 



  

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

שמחייב במכרז שמאפשר סודיות, תאר לך שתנאי הסף יקבעו במועצת 

העיר, באופן פומבי. הרשתות החברתיות כשמם, הרשתות החברתיות 

רים חברתיים הן לא נועדו ללוח מודעות, גם כשמם כן הן, הן נועדו לדב

 הדוברת דרך אגב מתנגדת לרעיון.

הדוברת היא לא פקודת העיריות. הפייסבוק של העירייה משמש להרבה  איל פביאן:

 דברים.

 עו"ד ענת בהרב: שאתר הפייסבוק שלה ישמש כלוח מודעות.

 הוא לא שלה הוא של הרשות. מאיה כץ:

עו"ד ענת בהרב: של הרשות, יפה, וגם למשל אתר הפייסבוק לא מתאים לזה לא יתכן 

תגובות ושיתופים, ותאומי מחירים זה  לעשותשנפרסם מכרז ויתחילו 

 עלול לעשות תאומים זה עלול לעשות,

דרך אגב יש סיבה שרוב העיריות לא עושות בכך שימוש, אבל אמרתי  אהוד לזר:

 ה משפטית.ידיון יש פה הרבה מטריאנחנו לא נקיים על זה 

 אני מבקש לקיים על זה דיון. רונן וסרמן:

 אני אתן הצעה חלופית. נגמר הזמן, איל, השעון עבר. אהוד לזר:

 בשביל זה אנחנו מבקשים לעלות את זה לדיון והצעה לסדר.  רונן וסרמן:

 לפני שאתה מוריד את זה אני רוצה להגיד משהו. איל פביאן:

אני רוצה להגיד הצעה חלופית שלי אני לא מתעלם מהמסר שעובר פה  אהוד לזר:

אנחנו קשובים ויש פה בעיה אוקיי, אז מה שאני מציע חברים, אני מציע 

שבתוך חודש וחצי אנחנו נשלים את עבודת המטה שלנו גם בהקשרים 

וגם בהקשרים הכלכליים ואנחנו הטכניים, המשפטיים, וגם בהקשרים 

 המכרזים, למועצת העיר ונקבל החלטה. תעדלוונציג את זה, 

בחשבון שיש  ותיקחאנחנו מבקשים שבמסגרת החודש וחצי עבודה האלה  אורן אוריאלי:

 פה לחברי מועצה להעיר וזה סיבה שהעלינו את זה להצעה לסדר.

אני אשמח לשוחח עם כל חבר מועצה במסגרת ההצעה שיש לו תרומה  אהוד לזר:

 ותובנה בעניין הזה.

אני רוצה להתייחס לנקודות שאתם טענתם. כל פעם שאני רוצה לדבר  ל פביאן:אי

נגמר הזמן אתה לא תמשיך את הדיון ולא תסיר את ההצעה לפני שאני 

 אגיד מה שאני רוצה.

 אתה לא מנהל את הדיון תנהג בכבוד למנכ"ל העירייה. משה פדלון:

זרקתם פה כל מיני דברים אני רוצה לדבר כמי שהגיש הצעה לסדר. אתם  איל פביאן:

לאוויר שלא יכולים להישאר ככה, שום דבר פה לא נוגד שום פקודות ושום 

דינים ושום בטיח אם אתם טוענים שהדבר הזה, למשל תאגידים עירוניים 

 הם שונים מהעירייה.

ות משפטית עצמאית, איל הם ישות משפטית שהם לא שונים הם י אהוד לזר:

ם דינים שונים, לא אמרתי שיש להם דינים עצמאית לא אמרתי שיש לה
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 שונים אמרתי שהם ישויות משפטיות שונות.

תאגידים עירוניים מבחינתי אם יש להם דירקטוריונים נפרדים לא איכפת  איל פביאן:

בשביל שלא יהיה לכם תירוצים עכשיו למה לא  דקלרטיביתלי כרגע 

ו רק על העירייה להצביע להוריד אותם ולקבוע שהעקרונות שהצענו יחול

שבה מועצת העיר בוודאי מוסמכת לקבוע מדיניות עירונית. אם מפריע 

 לגברת היועצת המשפטית שזה יפורסם, יופץ, 

 היא עו"ד ענת בהרב, זאת גברת ענת בהרב עו"ד. משה פדלון:

אם זה מפריע לעו"ד ענת בהרב שהמכרזים יופצו לחברי מועצת העיר לפני  איל פביאן:

מפורסמים כמו שאמר יונתן יעקובוביץ אז אנחנו מעלים כן עכשיו שהם 

את ההצעה שהם יופצו במקביל לא יכול להיות שחברי מועצת עיר פה לא 

 יודעים על מכרזים. אמצעי הפרסום הם של העירייה לא של הדוברת.

אני עומד מאחורי ההצעה שלי עם התיקונים שאמר מר אוריאלי אני עומד  אהוד לזר:

רי ההצעה שלי עם הדברים שאמר אוריאלי לשמוע את התובנות של מאחו

 חברי מועצה שירצו להיפגש עם עבודת המטה.

 אני מבקש הצבעה שמית. :רונן וסרמן

משה פדלון, איה פרישקולניק, עופרה בל, דניאל אייזנברג, דרור אין בעיה.  אהוד לזר:

ת הנושא של בן עמי, יוסי קוממי, ההצעה שלי שצוות בראשותי יבחן א

פרסום מכרזים בתפוצות תקשורת שונות, יבחן את הנושא של תנאי הסף 

ואת התנאים הבירוקרטיים את הנושאים הכלכליים מאחורי הבסיס של 

פרסום מכרזים, יביא את ההמלצות שלו בתוך כחודש וחצי ימים בפני 

פגש הצוות עם כל חבר מועצה שיש יועדת המכרזים ובפני מועצת העיר וי

העיר את עיניי לגבי כמה דברים אנחנו לא בשני וסרמן תובנות בעניין.  לו

, קוממי יוסי. מי בעד ההצעה שלי שירים את היד. משה פדלון, המתרסציד 

איה פרישקולניק, עופר בל, דניאל אייזנברג, דרור בן עמי, וייס, אוריאלי, 

 מי נגד? פביאן, יונתן, מאיה, פזית, יריב, דורון, . צור, צדיקוב, עולמי

 אני יכול להוסיף משהו? :דבי דורון

חסמתי אותך פעמיים זה לא מכוונה רעה פשוט יש כללים בדיון הזה. מי  אהוד לזר:

 ? as isנגד להסיר את ההצעה הצבענו, מי בעד ההצעה המופיעה 

 אנחנו בעד לעלות אותם לדיון.מי בעד ההצעה לסדר לעלות אותה לדיון  יריב פישר:

אוקיי אותם צדדים, מי נגד? אותם צדדים ההצעה יורדת מסדר היום  אהוד לזר:

 ומתקבלת הצעת מנכ"ל העירייה.

אם תרשה לי להגיד משהו יש חבר מועצה חדש, אוקיי ורואה פה את   אורן אוריאלי:

 הזאת כמעט בכל נושא רוצה להגיד משהו מאוד מעניין האנדרלמוסיה

 לשמוע. אני חושב שכדאי לשמוע אותו.

 עכשיו אפשר לדבר אחרי שסיימנו את ההצבעה. אהוד לזר:

אני רק רוצה לציין שאני עברתי דיון דומה בדירקטוריון ממשלתי שאני  דורון:
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מהמכרזים מסתיימים במציע יחיד יש כאן איזה שהיא  30%חבר בו ואם 

חנו צריכים להיכנס אם בעיה. מה שאני רוצה להציע אני לא חושב שאנ

הבעיה היא בפרסום או הבעיה בתנאי סף או הבעיה במפרט של המכרז, 

זה משהו שאתם עם הגורמים המקצועיים שלכם צריכים לעשות וזה 

הזה ירד שיהיה הרבה  30% –בסדר אבל אתם צריכים לשים יד לדעתי שה 

 פחות מכרזים שיסתיימו במציע יחיד זה כל ההצעה שלי.

לגמרי וזה מה שאמרתי בתחילת דבריי האינטרס שלנו הוא שיהיה כמה  :אהוד לזר

זה השערה של החבר וסרמן זה לא מדוד, יש  30%שיותר מציעים, 

מספרים אפשר לנתח אותם פשוט לא ביקשו אותם אפשר לנתח כל מספר 

אבל זה רק לדייק זה לא המספר זה השערת אמצע כזה של החבר וסרמן, 

ימות ונשמח להיפגש איתך במסגרת העבודה שלנו, תודה על הערות המחכ

 להצעה הבא.

 של הים בחוף הפועלים העסקים כלל הסדרת פביאן מר 4' מס הצעה ג'ו ניסימוב:

 .הרצליה

טוב אני בחודש יולי הגשתי שאילתה בנוגע להסדרת כלל העסקים  איל פביאן:

 שפועלים בחופי הים של הרצליה ובעצם ביקשתי לדעת מי הקצה הכי

צפוני עד הכי דרומי של שטח השיפוט של הרצליה על חוף הים אם כל 

העסקים שפועלים לאורך החוף, מוסדרים, מוסדרים בהתאם למכרזים 

שיונות ואישורים שנדרשים לפעילות שלהם ואם הם יוהיתרים ור

מפוקחים בהתאם, ובמידה ולא מה העירייה עושה בנושא הזה. התשובה 

וד לאקונית וקצרה העסקים בחופי הים תשובה מא ההייתשקיבלתי 

בהרצליה פועלים על פי דין. ואז יש לחברי מועצה שאלת המשך ושאלתי 

בשאלת ההמשך שלי ספציפית על סוג של מזנון פוטראק שפועל בחוף 

זבולון לכיוון מתחם הצופים שפועל כבר יותר מעונה אחת עם מקומות 

שהוא נתן אישור  היתהיישיבה בחוף הים, והתשובה של ראש העירייה 

לפעילות של העסק במקום במסגרת עסקים ורוכלות, וסמכותנו כראש 

עירייה והוא הזמין אותי להיפגש איתו בלשכתו לקבל את כל הפרטים, 

הוא טען לצנעת הפרט. אני קיבלתי את ההצעה ובאמת שוחחנו יומיים, 

 שלושה אחרי הישיבה ואחר כך גם באתי ללשכה שבועיים אחר כך או

משהו כזה והוא הראה לי את כל התיק, את כל החומר, ישב איתי והסביר 

לי את כל הפרטים והיות והיה שם נושא באמת של אסיר משוחרר ושיקום 

של מישהו שביצע פעילות שבגינה הוא ישב בכלא והיום כולם יודעים את 

הכל כי הכל בעיתונים אבל הוא ביקש לשמור על צנעת הפרט, וזה היה 

חגים וחשבתי מה אני עושה עם הדבר הזה, ראיתי גם את י הנלפ

הפרוטוקולים וראיתי גם את הדיון שהיה על רוכלות לתת לו רוכלות לא 

לתת לו רוכלות איך מחליטים למי לתת רוכלות. בינתיים התפרסמה 
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בגלובס כתבה מקיפה בנושא הזה מתברר שהוגשה עתירה מנהלית נגד 

ועות האחרונים וזה התפרסם גם בכל העירייה ועוד הרבה גורמים בשב

המקומונים. עכשיו מה שאני בעצם מציע בהצעה לסדר הערב זה שהיות 

וכל הסיפור כבר מרוח על דפי העיתונים והאינטרנט וכולם יודעים על מי 

מדובר ועל מה מדובר, ומי שקרא לעומק את הכתבות על איזה היקף 

ת המשפט, שמועצת פעילות עסקית מדובר שם יש תביעה מפורטת בבי

העיר תקבל עדכון מפורט מראש העירייה בכל הנושא הזה, השתלשלות 

האירועים שהביאו לפעילות העסק הזה, להמשך הפעילות שלו, חברי 

המועצה כולם שזכאים לראות את כל המסמכים של העירייה יקראו את 

הפרוטוקול של הדיון שהיה בשעתו. אני מציע שיניחו על שולחן המועצה 

ת הפרוטוקול של אותו דיון שבו התקבלה החלטה על מתן אישור א

להפעיל את העסק הזה ואז אפשר יהיה לראות מה היה בדיון, מי אמר 

מה, ומה הוחלט והגורמים המקצועיים בעירייה כולל עו"ד ענת בהרבה 

יועצת המשפטית בעירייה, ענת בהרב קרן תוכל להגיד, תוכל להגיד מה 

דעתה היום וגם אחרים, לא אני צריך להגיד את זה, דעתה אז ומה  ההיית

והיות וכל הסיפור הזה בפרט לאור העובדה שהוא כבר בלי קשר למה 

שאני דיברתי עם ראש העיר הוא נמצא בתקשורת אז לא ניתן לעבור לסדר 

היום על העובדות, על הפעילויות והתהליכים שהיו וצריך לנהוג בזה 

מקובל, תוך שוויוניות של כלל התושבים  בשקיפות, ועל פי נוהל ציבורי

אני רוצה להוסיף עוד כמה פרטים מעבר למה עכשיו והעסקים בעיר. 

שהיה בהצעה לסדר שכולכם קראתם אותה. בעיקרון מועצת העיר צריכה 

להבין את כל התמונה סביב ההחלטה על הפעלת העסק הזה, ומה שקרה 

ון אותם קודם כל לבחהקריטריונים לאחר מכן הנהלים, השיקולים 

ולהחליט מה עושים הלאה, התמונה שנראית כלפי חוץ לפחות ממה 

שהתפרסם בתקשורת היא לא נראית יותר מידי טוב וצריך להבין את 

העניין. עכשיו יש כאן עסק שמוכר מזון ומשקאות בהיקף גדול בחוף הים, 

יש לו חיבור לתשתיות של מים וחשמל, מארגן אירועים ומסיבות חוף 

נראה אני לא השתתפתי בהם אבל זה מה שעולה מהפרסומים אני מניח כ

שזה נכון. העסק מתואר כבר מסעדה, עם מטבח קבוע, הטיעון של עסק 

ברוכלות, רוכלות זה לא מה שהעסק הזה עושה לפי הגדרות החוק גם אם 

מישהו רוצה לתת רוכלות, ורוכלות לא יכולה להיות בתוך מבנה, רוכלות 

ולך בצורה ניידת ומוכר אוכל לא עם מבנה, וגם זה מוגבל זה מישהו שה

בהרבה מאוד מגבלות של שעות ודברים אחרים ולא להפריע לעסקים 

', גם אם מדובר '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''וכואחרים, וכו' 

לכאורה על רוכלות ושיקום של עבריין לשעבר, אז יש עוד עבריינים לשעבר 

ושאלה למה אתה נותן לזה ולא למישהו אחר ואיך אתה קובע, כמה 
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', כל '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''וכושיונות רוכלות אתה נותן יר

ות וגם לא ברור לגמרי לי לפחות מי נהנה הדברים האלה זה שאלות שעול

כנראה לא קטנים שנצברים שם, אם זה רק אותו אסיר  - מכל הרווחים ה

משוחרר או אנשים נוספים אני לא יודע אני שואל שאלות כאן לי זה לא 

ברור. ככל הנראה לא היה כאן מכרז, ככל הנראה אין הסכם הפעלה 

לומים שמשולמים לעירייה אם מסודר עם העסק הזה, ככל הנראה אין תש

יש תציגו, זה מה שאני רוצה. יש פה סדרה של חוקים, של רישוי עסקים 

של העירייה ואתה מאוד  ותכנון ובניה ודברים אחרים שקשורים לאחריות

חרד לבטיחות שזה נוגע לכל מיני דברים כמו האצטדיון העירוני וסופר 

חרד לבריאות הציבור  מרקטים ודברים אחרים בעיר אני בטוח שגם אתה

כנראה לא קטנות  - ולתקלות ויש כאן עוד שאלה כל ההכנסות הכספיות ה

שנעשות שם על חשבון מי הם, כי הם על חשבון הציבור והם גם על חשבון 

ור וזה בחוף עסקים אחרים שפועלים בסביבה, אבל בעיקר על חשבון הציב

ת כנראה שולחנות רצליה על שטח לא קטן עם עשרוים מסודר, של העיר ה

וכיסאות ומאות לקוחות. מה שככה לסיום אני אגיד שלפחות לפי 

הפרסומים בעיתונות וכנראה העובדות נכונות, מדובר על אנשים 

שמקורבים לעובדי עירייה בכירים קרבה משפחתית, קרבה משפחתית, 

וכל העניין הזה נראה עוד פחות טוב כי כשעירייה גדולה נותנת לבני 

עובדים בכירים שלה בעבר או בהווה דברים שהם לא  משפחה של

מסודרים ויש בהם רווח כספי גדול אז היא צריכה רגישות יתר. עכשיו 

אנחנו בתור חברי מועצת עיר לא יכולים להסתובב בעיר ושאנשים יקראו 

את הדברים האלה ושאלה יהיו העובדות בעיקר איך אתה אומר לפעמים 

לא נכונים אבל אם אלה הם העובדות  כתובים בעיתונים דברים שהם

אנחנו לא יכולים להסתובב בעיר ושישאלו אותנו שאלות ולא נדע להשיב 

שקורה כזה דבר מועצת  121 –להם לכן ראוי, ראוי שבעירייה מסודרת ב 

העיר תקבל ממך דיווח מפורט, איך זה השתלשל, למה האדם הזה קיבל, 

ע בעירייה, איך זה ממשיך מה הוא קיבל, מה היו עמדות אנשי המקצו

לפעול כרגע, ואיזה אכיפה אתם הולכים לעשות במקום. זאת ההצעה 

 לסדר.

איל אכן הוגשה עתירה בעניין היא תלויה ועומדת ואנחנו צריכים להכין  אהוד לזר:

תגובה. העתירה היא נגד העירייה, ואנחנו נדרשים להכין בימים הקרובים, 

 אני אשמח להשלים, 

 זה עתירה כנגד פלילי. יריב פישר:

לא פלילי זה עתירה מנהלית, בוא שניה נסדר את הדברים, בוא נדבר  אהוד לזר:

ונסדר את הדברים, שמעתי כל כך הרבה את המילה פלילי פה בפה שלך, 

תלויה ועומדת עתירה מנהלית לבית המשפט, בעניין הזה, אנחנו מכינים 
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ט ומכיוון שאלו פני את התשובה שלנו היא כמובן תימסר לבית המשפ

הדבירם לא ניתן לקיים כאן דיון בעניין הזה, התשובה שלנו בהכנה. מי 

 בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?

אתם עוד פעם מתכסים בדברים פורמליים אין שום קשר בין הדיון, אתם  איל פביאן:

עוד פעם מונעים מחברי מועצת העיר לקבל אינפורמציה על הליכים 

ם לא מסודרים בעירייה הזאת ואתם תתנו את התשובות. ציבוריים, שה

 אתם תתנו את התשובות זה לא מעניין אותנו בית המשפט.

אנחנו מכינים תשובות, התשובה הזאת תכיל את כל התשובות שלנו אנחנו  אהוד לזר:

 בטח לא נפרט כאן לפרוטוקול את העמדה שלנו לבית משפט.

 .8נגד ולא  9נה אני ספרתי  אהוד הספירה שלך לא נכו רונן וסרמן:

תקשיב הוא מונע מחברי מועצת העיר להבין איזה עסק מתנהל מה קורה  איל פביאן:

 שם מה זה קשור לבית משפט.

 חברה יש כאן יועצת משפטית שאומרת שאי אפשר לדון בזה. איה פרישקולניק:

 היא לא אמרה את זה. רונן וסרמן:

 ל שם.נמה זה סוד איזה עסק פוע איל פביאן:

 אנחנו מבקשים לקיים הצבעה נוספת. רונן וסרמן:

 מה זה הדבר הזה,  איל פביאן:

 חברים אנחנו עוברים להצבעה. חברים אנחנו עוברים להצבעה. אהוד לזר:

 הצבענו. ירון עולמי:

 הצבעה. אנחנו רוצים הצבעה שמית. ההייתאנחנו מבקשים הצבעה, לא  יריב פישר:

 כבר הצבענו. ירון עולמי:

 בעד. 9נגד והיו  9הצבעה היו  ההייתלא  יריב פישר:

 הצבעה.  ההיית ירון עולמי:

 . 8ולא  9שהצביעו  9נגד. היו  8נגד ולא  9הצבעה היו  ההייתלא  יריב פישר:

 מי בעד להסיר את ההצעה?  אהוד לזר:

איך אפשר להמשיך לפני שהיועצת המשפטית מתייחסת לנושא איך  רונן וסרמן:

 אפשר.

נגד. חוות הדעת ניתנה, תלויה ועומדת עתירה לבית  8, מי נגד? 10מי בעד?  ד לזר:אהו

 המשפט בעניין הזה, העירייה מכינה תגובה לעתירה לבית המשפט.

 אנחנו מבקשים לדעת מה חוות הדעת. יריב פישר:

חברה יש פרוטוקולים לישיבה הזאת והם יוגשו הלכה למעשה לבית  אהוד לזר:

וקולים כי הישיבה מוקלטת יש לנו זכות להגיש תשובה המשפט. יש פרוט

 לבית המשפט. חברים לנושא הבא.

 תעשה הצבעה נוספת. איל פביאן:

 תודה רבה. 9מול  10לצורך העניין, זה  8מי בעד ההצעה?  אהוד לזר:

 )מדברים ביחד(
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 אישור תב"רים

מעבר לתכנית הפיתוח  תב"רים 11של  2021עדכון תקציב פיתוח  א. לאשר ג'ו ניסימוב:

ממקורות המימון כדלקמן: ₪  7,674,907, בסכום כולל של 2021השנתית, 

. יש לכם את זה מול העיניים. 22/8/21הכל מישיבת ועדת כספים מיום 

תב"ר מעבר לתכנית  2021הקובץ אצלכם. ב.  לאשר עדכון תקציב פיתוח 

ימון אחרים, מקורות המ₪  100,000, בסכום כולל של 2021הפיתוח של 

 מי בעד? פה אחד.  100,000. סך הכל 19/9מישיבת ועדת כספים מיום 

 ט-ז, ח ו –הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( שינויים 

ט,  –הצעת שינויים העברות מסעיף לסעיף ותוספות מילואים ז, ח ו  ג'ו ניסימוב:

החומר מולכם מי בעד?  19/9/21 –ו  22/8מישיבת ועדת הכספים מיום 

 תודה

 0202ני לשנת ודו"ח רבע

 2021דו"ח רבעוני לשנת 

 2020לשנת  2זה לידיעה בלבד. לא הצבעה, רבעון  2020דו"ח רבעוני לשנת  ג'ו ניסימוב:

 לידיעתכם.  זה לא להצבעה. 22/8מישיבת ועדת כספים מיום 

במסגרת  בנושא של השינויים אני אצרף את ההצעה שיש שינויים רוני:

 התקציב מאוזן ובר ביצוע. ,התקציב

 תודה לרוני ותודה לצוות הגזברות. אהוד לזר:

 מסגרת האשראי של החברה לפיתוח הרצליה  הארכת תוקף

עצה והארכת תוקף מסגרת האשראי של החברה לפיתוח הרצליה, המ ג'ו ניסימוב:

מתבקשת לאשר הארכת תוקף במסגרת האשראי של החברה לפיתוח 

, מי בעד? פה 31/12/2021שתפוג ביום ₪  5,000,000הרצליה בע"מ, על סך 

 אחד תודה רבה.

 62בין עיריית הרצליה לבין משה עקיבא להשכרת חנות מס'  הסכם

 62ות מס הסכם בין עיריית הרצליה לבין מר משה עקיבא להשכרת חנ ג'ו ניסימוב:

מרכז מסחרי דגניה שכונת נווה עמל, יש חוות דעת משפטית שמאית 

פרוטוקול ועת מכרזים ואישור ראש העיר להצעה, ההסכם חתום על ידי 

 השוכר מי בעד? פה אחד.

 יונים למלגות רטיון קרתיק

 למלגות לספורטאים מצטיינים ומתן מענקים, מי יוצא? םקריטריוניגו' ניסימוב: תיקון 

 יה כץ יצאה()מא

למלגות לספורטאים מצטיינים  םבקריטריוניקון יענת מסבירה לנו. הת ג'ו ניסימוב:

 מצורף בזה מולכם. 

 ינים.יבמלגות לספורטאים מצט םבקריטריוניחברים יש פה תיקון  אהוד לזר:

איך בא התיקון הזה ולמה כל כך מעט ספורטאים שגדלים בעיר ומגיעים  ינאי:-דנה אורן
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במועדון בעיר  4, ספורטאי גדל בעיר, מתאמן מגיל 14,000להישגים, עדיין 

עם השיגים מטורפים המענק בעיניי הוא מענק שהוא  לאולימפיאדהמגיע 

הוא סמלי ביותר אני חושבת שצריך לחשוב כאן על דרך  14,000גם שהוא 

קצת יותר יצירתית מעבר לצ'ק עצמו להעניק לאותם תושבים בעיניי 

שמייצג אותנו באופן הזה זה תושב כבוד זה הרבה מעבר למענק  ספורט

 עם כל הכבוד. 14,000של 

באירופה תחרויות הוא הולך לעשות  ההאולימפיאדדנה ברשותך לפני  פדלון: משה

 ובישראל וכל פעם שהוא הולך הוא מקבל מענק.

הוא גאווה לעיר  השחיין הזה ילד, ילד הישג לא נורמלי₪,  2000ינאי: הוא מקבל -דנה אורן

 הוא תושב כבוד.

 זה לדיון. את אפשר לפתוח פדלון: משה

 עו"ד ענת בהרב: אין תקציב.

ינאי: ההישג שלו מטורף הוא גדל כאן הוא במסדרונות כאילו זה מה שאנחנו -דנה אורן

 ₪. 14,000מדברים על בני הרצליה זה בדיוק מה זה 

 .10,000הוספנו עוד  אהוד לזר:

 זה כסף קטן.  ינאי:-אורןדנה 

 עו"ד ענת בהרב: זה חלק ממערך מלגות שלם, זה חלק ממערך מלגות שלם.

 ינאי: הוא ספורטאי שלנו.-דנה אורן

 את זה אבל כרגע בואו נאשר את זה. אנחנו יכולים לבחון אהוד לזר: 

כתבחין לאחר מכן אני אבקש לבחון את ₪  14,000 –בואי נשאיר את ה  משה פדלון:

 .זה

 צריך לבחון את זה ברמה של כל המלגות. אהוד לזר:

 יש מקום לבחון מחדש את התבחינים בדגש על תושבי הרצליה מאה אחוז. משה פדלון:

 אין בעיה בואו נאשר את זה לפחות.  אהוד לזר:

ם הם בלתי רגילים אבל זה לא הכל כסף. אם אנחנו ניתן לו כבוד ישגיהה צבי וייס:

לו לפה וניתן לו לשבת במקום של דנה זה יותר כבוד.  וניתן לו מעמד נקרא

 נחשוב על דרכים מיוחדות.

 בעזרת השם. אושר מי בעד? אהוד לזר:

כפי שהוא פורט לכם בסדר היום, והוא הקריטריונים עו"ד ענת בהרבה: יש פה את תיקון 

 .בקריטריוניםגם מצורף. יש עוד כמה שינויים 

 תבחינים

 )משה פדלון יוצא(

שיניתם שם משהו שקשור לדברים אתניים בתרבות על לי יש שאלה אתם  ביאן:איל פ

 מה מדובר פה מה זה דברים אתניים?

 מירב רייניש פה? מירב רייניש. אסתר את יודעת להתייחס לדבר. אהוד לזר:

 האתניתשלום לכולם מה שקורה שבעבר היה תחום ייחודי לתמיכה  אסתר:



  

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

שלשם העברנו נגישות הרבה עמותות אז והוגשה רק עמותה אחת, לתחום 

 לאחד הסעיפים למעלה זה הכל. 5%העברנו 

מה שיוצא זה שניה אני רוצה להגיד למה שאלתי, התייעלות זה מצוין אבל  איל פביאן:

וקודם  24%באחוזים של חלוקת התמיכות הסעיף שאליו העברתם יש 

 .. 5%האתני היה רק 

 בחינים.ינאי: אני לא מצביעה על ת-דנה אורן

 זה שאלת הערה אני רואה שבעצם זה הכניס,  איל פביאן:

חברים אם לא נאשר תבחינים לא יהיה תמיכות בעיר הזאת קחו בחשבון  אהוד לזר:

 שזה אחריות שלכם לא שלי.

אני רוצה להגיד משהו תקשיבו אגב בני הרצליה, אני מתייחס ג'ו אני  ירון עולמי:

 נים. מתייחס לפרוטוקול של ועדת תבחי

הסעיף של הפעילות  ענת רצית שאני אסביר לך מה מטריד אותי, איל פביאן:

מסך הכל הכספים ועכשיו הוא הופך להיות  5%היה  האתניתהתרבותית 

מכספי התכנית בתוך אותו הסעיף תיאורטית הוא יכול  24%חלק של 

 .24%ועכשיו  5%לקבל, הוא קודם הקצתם 

ול ולכן הם ביקשו להעביר את זה לתבחין הקודם כדי בהרב: הוקצה לו נתח גדעו"ד ענת 

 שהתבחינים יהיו יותר.

תבחינים לחלוקת תמיכות חוות דעת משפטית  3/10/2021 –ב  בתבחינים ירון עולמי:

בספורט התחרותי זה דבר ספציפי. מה שעשינו כאן בישיבה הקודמת 

לשנות  קיימנו דיון ארוך על בני הרצליה ועל תבחינים ואיך לשנות ולא

וקיבלנו כאן החלטות ומה עושים כאן מה שנקרא דלת מסתובבת, מה 

בוגרים  תיורתח לספורט בתבחינים שונתה שהיאההחלטה הראשונה כאן 

זה רק לפי כך  הישגיות, אבל מעניין שעידוד הישגיותהמגמה עידוד 

המעניק תמיכה בסך רבע  הישגיותנוסף תבחין המעודד  בוצייבספורט הק

לקבוצות בליגה הראשונה יש רק אחת ₪  250,000כן אהוד ₪  מיליון

בפלייאוף העליון מעניין למי הכוונה, אז  1-8אוקיי, עם העפלה למקומות 

 הלשניירוצה שיוסיפו תבחין לקבוצות שיעלו מהליגה השלישית  אני

 הלשניימעניין מי, אם יעלו מהליגה השלישית, אם יעלו מהליגה השלישית 

שח חברה אתם עושים צחוק מאיתנו ביד אחת  ןליומילהוסיף להם 

, וביד שניה 200,000שאגב זה יוצא רק  10%העירייה אומרת וואלה נקצץ 

 .250,000הם אומרים בוא ניתן להם עוד 

 זה הולך רק לקבוצה אחת. אהוד לזר:

 יש רק קבוצה אחת כזאת אהוד. דוברת:

 לא, יש כמה קבוצות תחרותיות יש נשים,  אהוד לזר:

בליגה ראשונה בפלייאוף העליון אין פלייאוף בכדורסל, בכדור יד יש רק  ירון עולמי:

 הארבע הראשונים אין עוד דבר כזה.
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 עו"ד ענת בהרב: תסתכל בתבחין עצמו.

ככה קודם כל יש ל נו תבחין שאומר שאם קבוצה עולה מליגה שלישית  :ה'אהרל

יכה, תוספת או מליגה שניה לראשונה היא גם מקבלת תמ הלשניי

 לתמיכה.

היא תקבל לפי הליגה שהיא תהיה בה אבל לא על עצם ההישג אני לא  ירון עולמי:

 רואה על עצם ההישג.

עו"ד ענת בהרב: תסתכל, אתה לא מתסכל על נוסח התבחינים, תסתכל על התבחינים לא 

 על חוות הדעת.

 ההשניי בליגה ההייתזה לא חדש זה קיים שנתיים גם הכדורסל הקבוצה  :ה'אהרל

 אם אתה זוכר.

 250,000 על הישגיות העידוד על שלי השאלה על ספציפית כרגע מדבר אני ירון עולמי:

 היא ישמע שמי כן, 1-8 למקומות העפלה בגין הראשונה בליגה לקבוצה ₪

מקום שמיני בפלייאוף העליון. אני אשאל אותך יותר ספציפית כי  תהיה

אני רואה אתה מתחמק באיזה עוד ליגה תחרותית ראשונה יש פלייאוף 

 תגיד לי. 8עד  1של שמונה קבוצות 

יש כדור יד אבל הכדור יד לא נכנס. יש שתי קבוצות גברים ונשים בכדור  :ה'אהרל

נכנסים. אניא חזור עוד פעם כרגע יש יד, ועוד קבוצת נשים בכדורסל שלא 

קבוצה אחת שנמצאת בליגה הראשונה ונתמכת בנוסף אליה יש עוד שלוש 

קבוצות שהן כרגע לא נתמכות אלא נמצאות מתוקצבות בבני הרצליה זה 

קבוצות כדור יד גברים ונשים, וכדורסל נשים, כולם נמצאים בליגה 

 .מתוקצבות הן כי להן רלבנטי לא זה כרגע אבל הראשונה

 ?נכון גברים כדורסל הרצליה לבני רק רלבנטי הזה התבחין :עולמי ירון

תהיה החלטה להעביר אותם לתמיכות הם היו בתמיכות בעבר והיא  יתכן :ה'אהרל

 תהיה רלבנטית. 

 ויחידה אחת קבוצה לגבי רק קיים הזה התבחין. ולא כן של לשאלה :עולמי ירון

 ?הזה התבחין את שתקבל

 ?גברים כדורסל שזה אחת קבוצה רק לשמש יכול הזה התבחין האם :לזר אהוד

 .כן השנה ה'אהרל

 לקבוצה להגיע עשויים האלה ₪ ליוןיתהיה איתי רגע האם כל המ ה'אהרל :לזר אהוד

 ?אחת

 כן. 250 – ה :ה'אהרל

 לא בזום שהייתי שעה חצי של דיון קיימנו אחת ביד, קיימנו אחת ביד :עולמי ירון

קיצצנו ועכשיו אנחנו הולכים להוסיף  10%וואי  10%הייתי כאן שנקצץ 

 להם את זה.

יהונתן יעקובוביץ: כמה כסף אנחנו בסך הכל מעבירים במסגרת התבחינים לקבוצות 

 ספורט?
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 מיליון. 6מיליון כמעט.  6 אהוד לזר:

הספורט כמה כסף אנחנו מעבירים במסגרת התבחינים לכל קבוצות  יונתן יעקובוביץ: 

 באשר הן?

יש לנו ספורט ₪, אלף  600 -יש לנו קבוצות נוער שהם בתקציב לחוד שזה כ ה:'אהרל

אישי, ויש לנו ספורט קבוצתי, ספורט קבוצתי לבוגרים הוא מונה שתי 

 קבוצות כדורגל מכבי והפעול וקבוצת כדורסל אחת.

אלף כמה הולך על  600וכמה הספורט לבוגרים אמרת לספורט לנוער זה  יונתן יעקובוביץ: 

 האישי?

או  700זה לא נמצא מולי משהו בסביבות,  –על האישי, על האישי הולך כ  ה:'אהרל

 אלף. 500

 סליחה. היונתן יעקובוביץ: זה בסדר וכמה עובר לבוגרים לקבוצ

 מיליון וקצת. 3–כ ה:'אהרל

 ואיך זה מתחלק? ירון עולמי:

יונתן יעקובוביץ: זה לא משנה מבחינתי את יכולה להגיד מה משנה לך וזה בסדר ואני שוב 

פעם עומד על עמדתי ואני אגיד אותה שוב ושוב עד שאולי היא תיקלט 

 ממש אני  שהעירייה חושב אני, צריכה שהעירייה חושב שאני שהוא איפה

 שהיא מה לבוא צריכה שהעירייה חושב אני, לסיים לי תתנו אם אשמח

 ולדאוג לבוא ואחרים כאלה במקרים טובה בצורה עושה ואפילו עושה גם

 כספי לקחת צריכה שהעירייה חושב לא אני, העיר של  ולנוער לילדים

 הספורט והוא תיותחר הוא שהספורט חושבים כמה משנה לא ציבור

של דבר מוביל את הדברים ואגב אני לא נגד תקצוב בכלל אני  פוושבס

פשוט אומר שמבחינת סדרי עדיפויות לא יכול להיות שאנחנו לוקחים 

ונותנים את זה  חיניםבמכלל הת 70% –או למעלה מ  60% –למעלה מ 

לקבוצות בוגרים שעם כל הכבוד חלק מהם, אני הדבר שהכי חורה לי פה 

באמת שמעת את זה כבר פעם ופעמיים אנחנו  היום ואני אגיד את זה

יושבים ומדברים כל פעם על פעילויות בבני הרצליה שהם פעילויות 

 גרעוניות. 

 תודה תראה כףית אתה תקציב ספר יש שונים דברים שני מערבב אתה :לזר אהוד

 פה מדברים אנחנו אוקיי. מדושנים יהיו הרצליה בני השם ברוך לאל

הוא ירד ל  2.700.000לשנה  ציבקהת הרצליה בני לגבי שאלה עלתה עכשיו

במידה והם יעלו לפלייאוף זה  250,000וקצת עם תמריץ של  2.300.000 –

הסיכום שהיה כאן במועצת העיר אתם לא יכולים להתנער מהסיכום 

 הזה, אנחנו עבדנו על פי הסיכום הזה.

 דניאל אייזנברג: אני לא הייתי בסיכום.

פה איזה שהיא החלטה שאני התנגדתי לה וזה היה הסיכום ואני  ההיית: יונתן יעקובוביץ

לפרוטוקול  עדיין מתנגד להחלטה הזאת ואני בא ואומר ואני אומר את זה
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 ולקחת לבוא יכולה לא הרצליה שעיריית זה את ישמע שהציבור חשוב כי

בוגרים שחלק מהם זה עובדים זרים, בזמן  בקבוצות ולשים ₪ מיליון 3

שהם מקבלים  התקצוביםשיש לנו פה ילדים בעיר שלא מקבלים את 

 נקודה.

בדיוק מהמקום הזה,  הייתההדיון שנערך פה בישיבת מועצת העיר  חברים :לזר אהוד

הסבירה שנכון לשמור על קבוצות תחרותיות ונכון לקצץ  עירהמועצת 

בהם באופן הדרגתי זה המתווה שהציג סגן ראש העירייה שנעלם, זה 

המתווה שהציג אורן אוריאלי שגם לא פה וזה המתווה שעל פיו הסכימה 

 המועצה ועליו הבאנו את ההצעה. 

פה אנשים שיצביעו  אומר זה מה שעופר רצה ואורן, עשיו נמצאים אתה :עולמי ירון

על התבחינים האלה נכון, יפה לדעתי התבחין הזה לוקה בפגם מהותי כי 

הוא נועד למישהו אחד בלבד, לא יכול להיות תבחין שיהיה בעצם עבור 

מישהו, תבחינים אמורים להיות כלליים זה א', ב' אתה דיברת על 

י את הרצליינים יעקובוביץ ואני כל הזמן אומר את זה, ואני הכנסת

 משנה. בוועדתשנים שהייתי  10התבחין הזה לפני 

 לי איכפת לא. לא או הרצליינים הם אם לי איכפת אל ילדים על מדבר אני: יעקובוביץ יונתן

 אם ילד בא מרעננה להתאמן בקבוצת ספורט של הרצליה.

אני רוצה כמה שיותר שחקנים, תוצרת בית הרצליינים משחקים בקבוצות  ירון עולמי:

בוגרות זה צריך להיות תבחין מהותי, זה צריך להיות יותר אחוזים זה מה 

 שאני חושב.

אני גם רוצה להגיד משהו לפרוטוקול אתה אמרת שזה מה שסוכם,  דניאל אייזנברג: 

בישיבה הקודמת שהיה את הדיון הזה אני לצערי לא הייתי כי ילדתי, ואני 

למי שצריך היה להגיד  ממש מתנגדת לסיכום הזה אני גם אמרתי את זה

את זה אני פשוט לא יכולתי להשמיע את הקול שלי במועצה ואני חושבת 

שזה לא מאוחר לשנות את זה, זה בושה שזה מה שאנחנו סיכמנו, בישיבת 

 מועצה שניה של התקציב שנה שעברה הובטח, 

 הבאת את זה כאן להצבעה מועצת העיר יכולה להצביע מה שהיא רוצה, ירון עולמי:

הרי מה ענת תמיד אומרת אי אפשר בדיעבד זה תבחינים לשנה הבאה 

בוודאי שאפשר לשנות אותם, אני יכול להגיד תבחין של קבוצה שלא יהיה 

 לה את קמע בשם קוף לא תקבל כסף.

זה מכת מוות לקבוצה שנערכה כבר, אתם מזלזלים בזמן שלנו ישבנו  אהוד לזר:

שלכם, הלכנו הביתה, עשינו שמענו את העמדה  איתכם חברי מועצה,

שיעורי בית ועכשיו אתם אומרים שזה לא מתאים לכם, חברים אתם גם 

פוגעים בספורט התחרותי אתם גם פוגעים בקבוצה ואתם משחיתים את 

 הזמן שלנו לשווא.

אפשר לשאול שאלה, אני רגע מסתכל על זה מנקודת יותר משפטית מאשר  איתי צור:
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ר לא במסגרת תבחין אלא במסגרת תמריץ זה, האם אפשר לבוא ולהגדי

 לאשר, לתבחינים קשר בלי ₪ אלף 250 אותם של בוגרת לקבוצה שנותנים

 .תבחין

 .עמותות זה ניתן לא :לזר אהוד

 במסגרת להיות צריך נותנים שאנחנו מה משפטית מבחינה אתייחס אני "ד ענת בהרב: עו

 התבחינים פי על במסגרת התמיכות כספי את מחלקים אנחנו התבחינים

 .התבחינים בתוך להיות חייב זה

 אוקיי עכשיו מתמטית היא, שלי השאלה משפטנית שאת למרות ענת :עולמי ירון

מיליון  3נגיד שיש לנו  ה'עם אהרלמאוד פשוט יעקובוביץ הגענו למסקנה 

, בינואר, פברואר, מרץ, 2022ואנחנו מתחילים לחלק אותם בתחילת ₪, 

 ליגת הכדורסל עוד לא מסתיימת.

עכשיו נשנה את הכל  כניות איךואבל ירון אתה יודע שאחרי שעשו את הת עופרה בל: 

 הם התחילו לשחק.

 הרצליה.כניות האלה זה אם הם יגיעו אם בני והת ירון עולמי:

אבל אמרו להם שיהיה מה תעשה עכשיו. אבל כבר אמרו את זה עכשיו.  עופרה בל:

אתם לא יכולים עכשיו לשנות את זה. הבעיה היא אתה יכול להגיד שנה 

 הבאה לא תיתן להם.

 אני רוצה להגיב כולם ידעו שזאת הסיטואציה, לא להיות מופתע. הסליח אהוד לזר:

לה מ תמטית, אתה טוב במתמטיקה נכון? אהוד, אהוד, אפשר לשאול שא ירון עולמי:

 נניח שאישרנו.

את זה, הם כבר  עולמי אתה מכיר את הספורט איך אפשר לשנות עופרה בל:

 משחקים, הם התחילו לשחק.

תקשיב לי עד הסוף שני משפטים אתם אומרים בעצם הרי התבחין הזה  ירון עולמי:

 12ים במקום תשיעי, וגם מקום זה או כן או לא, בני הרצליה יכולה לסי

אבל להבדיל מה יקרה, אנחנו מחלקים ₪ אלף  300ואז מה יהיה לנו עוד 

אלף  300ואז פתאום הם כן יהיו מקום שביעי מאיפה נביא עוד ₪ מיליון  3

אז מה אנחנו משריינים את זה מראש בשבילם, חברה זה לא הגיוני ₪ 

 מתמטית זה לא יכול להיות דבר כזה.

 אפשר. זר:אהוד ל

 אבל מעבר לזה אי אפשר לשנות את הדברים. עופרה בל:

 איך תביא שחקנים איך אפשר לנהל שינוי תקציב. ינאי: -דנה אורן

 .פחות משמעותית אחרת שלו התקציב :לזר אהוד

 לא יכול לדעת התבחינים נועדו,  הוא :עולמי ירון

יישמנו את ההחלטה לקצץ באופן הדרגתי וקיצצנו באופן הדרגתי  חברים :לזר אהוד

 –שעדיין מקצץ משמעותית ממה שהיה ב  תמרוץבנושא הזה השארנו 

 זה האירוע. 2021



  

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

אני שואל עוד פעם, עוד פעם אני שואל וזה שאלה מאוד פשוטה הרי אתה  ירון עולמי:

 לא יכול להבטיח דבר כזה אם אתה לא יודע אם זה יקרה?

 ו"ד ענת בהרב: זה לא שאלה מתמטית זה שאלה תקציבית.ע

 15אבל התבחינים זה בתחילת שנה, אתה רואה את הסגל של הקבוצה יש  ירון עולמי:

 , בסוף.20שחקנים הרצליינים הם מקבלים 

עולמי ברגע שהם התחילו לשחק אתה לא יכול לעשות עכשיו כלום, תעשו  עופרה בל:

 ה.את זה בשנה הבאה בעונה הבא

 זה שאלה תקציבית לא יממשו את זה, זה יחזור לקופה המרכזית. אהוד לזר:

. בתחילת השנה שאתה רוצה 100%אתה מסכים איתי שהתבחינים זה  ירון עולמי:

 לתת תבחינים.

 זה המדיניות של הועדה. אהוד לזר:

תמיכות הזאת אני יודע בדיוק איך זה עובד, תבחינים  תבוועדשנה  20אני  ירון עולמי:

 זה בתחילת שנה.

אתה מדבר על סכום נניח ולא מנוצל הסכום הוא חוזר בחזרה. הוא חוזר  אהוד לזר:

 בחזרה.

 זהם באו אליך לבקש, יכולת להגיד שאתה לא מעוניין. עופרה בל:

 אי אפשר היה בפעם הקודמת.  ירון עולמי:

 לא מבינים הוא ירד,  ירד מה אהוד לזר:

 הוא לא ירד כי אתה נותן לו את זה בדלת אחרת. ירון עולמי:

, אם הוא לא 8עד  1לא, אני נותן לו את זה רק אם הוא מגיע לפלייאוף  אהוד לזר:

זה חוזר לקופה, הסכום  6עד  1 –מגיע לפלייאוף ולא הכל, הוא לא עומד ב 

ס למספרים עצמם הוא יהיה שיצא בתבחינים של השנה אני לא יכול להיכנ

 .18% –משמעותית פחות בכ 

 שהתקציב יאושר. עו"ד ענת בהרב:

 את המספרים בעצמכם לא צריך להגיד אותם לפרוטוקול. אתם יודעים אהוד לזר:

 זה לא הגיוני כי המספר שתציג בכסף. ירון עולמי:

 כמה הכדורגל מקבלים אני לא מבינה את זה. ינאי: -דנה אורן

של התבחינים זה לא תבחין כי אתה  100% –המספר שתציג בכסף, הוא ה  מי:ירון עול

 לא יכול להתמודד עם זה בתחילת שנה.

 כמה הכדורגל מקבלים. ינאי: -דנה אורן

חברים בואו נעבור  ?להלמה זה יא, תתנגד לפרוטוקול ותצביע בעד נו אהוד לזר:

 להצבעה.

שנת שמיטה ואי אפשר לשתול שחקנים חברים דנה צודקת אין בכדורסל  ירון עולמי:

 חדשים.

 אתה יכול לשאול את עופר כמה מקבלים בכדורגל? ינאי: -דנה אורן

לא, לא אל תעשו את זה לפרוטוקול אתם תסבכו איתנו, אל תעשו את זה  אהוד לזר:
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 לפרוטוקול.

ש יונתן יעקוקוביץ: למה אנחנו לא יכולים לדעת באמת אהוד אני שואל, יכול להיות שי

משהו שאני לא מבין למה אני לא יכול לדעת כמה עובר עכשיו לקבוצה 

 כזאת, כמה עובר לקבוצה כזאת.

 כי זה לא נקבע, יש ישיבת מועצה תקציבית שיקבעו את המסגרת. אהוד לזר:

 יעשה שלא דבר עושה ואתה כללי זה שהתבחינים אומר אתה מה תקשיב :עולמי ירון

 .בזה לעמוד יכולה היא שרק בלבד אחת לקבוצה ₪ אלף 250 מבטיח אתה

, דנה 8כולם להרים ידיים?  מי בעד?  2022בעד אישור התבחינים לשנת  מי :לזר אהוד

 נגד, ירון נגד, דניאל נגד, וסרמן נגד, 

 בואו ואומר בא אני, הבוגרים ונגד הנוער בעד אני לתבחינים מתנגד אני: יעקובוביץ יונתן

 .חדש לבוגרים ותבחינים לנוער התבחינים כל את תאשרו

 של שינוי זה המיוחד התבחין בנושא ספציפית הצבעה לעשות רוצה אני :עולמי ירון

 .ספציפית הצבעה זה על שתהיה רוצה אני לו מתנגד אני התבחין

חברים אני אומר שוב כדי שג'ו ירשום: יוסי קוממי, איה פרישקולניק,   אהוד לזר:

 עופרה בל, דרור בן עמי, איתי צור, דנה ואיל פביאן. נגד: 

אפשר להצביע על סעיף ספציפי שאנשים מבקשים. אני בעד התבחינים  ירון עולמי:

 רסל.ומתנגד לכד

 אני מתנגדת לסעיף כולו של הכדורסל. דניאל אייזנברג: 

 מרוץ הספציפי.יאני בעד ונגד הת יונתן יעקובוביץ: 

 3.3.1סעיף   ירון עולמי:

 אם אתם פותחים סעיפים בואו נפתח הכל. ינאי: -דנה אורן

 נגד. 6 אהוד לזר:

 3.3.1אני נגד סעיף  ירון עולמי:

 אין תמיכות לשנה הקרובה שיהיה ברור. אהוד לזר:

 .3.3.1אני בעד ונגד סעיף  ירון עולמי:

 1,2,3,4,5 וד לזר:אה

יונתן יעקובוביץ: אני מקבל את ההצעה שלך דניאל בואי נצביע בעד הדבר הזה, ואנחנו 

 מתנגדים לכל מה שקשור בתמיכות של הבוגרים.

 נגד. 6 –בעד ו  7יש  אהוד לזר:

יש יותר מתנגדים. אתה אמרת ואני יודע שמותר אני רוצה  3.3.1בסעיף  ירון עולמי:

 3.3.1סעיף הצבעה נפרדת על 

 זה כל סעיף הספורט של הבוגרים. עו"ד ענת בהרב: 

נוסף תבחין ההסבר שלי  2022יש כאן מועצת עיר העלו תבחינים חדשים ל  ירון עולמי:

שבדלת האחורית כל הסכום שהורדנו לבני הרצליה יחזור אליהם זה 

 לעשות צחוק מאיתנו.

 ם מגיעים לדרגה.איה פרישקולניק: בכדורסל ונותנים להם תקציב רק א
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התבחין שנמצא כאן כרגע הוא רק להם, מתאים רק להם, רק להם יש  ירון עולמי:

אפשרות לקבל אותו והוא גם ננקב בשקלים לא באחוזים, לא בתבחין 

כי זה הסכום ₪  ןמיליותקבלו רבע  8עד  1 –פשוט אמרו להם תגיעו ל 

 שהפחתנו להם.

 איה פרישקולניק: מה רע? למה לא.

₪ מיליון  3.5 –לנוער ו ₪ אלף  600יונתן יעקובוביץ: מה רע זה שאת נותנת תקצוב של 

במקומות שיש  תגירעונולקבוצת בוגרים זה לא הגיוני בזמן שיש לך 

 ילדים.

 )מדברים ביחד(

 אני רוצה להציע משהו בואו נקבע את זה לשבוע הבא. ינאי: -דנה אורן

 אנחנואפשר, חברה תנו לי להציע את ההצעה. תבחינים כלליים אושר.  אי :לזר אהוד

עכשיו מדברים על תבחיני ספורט בוגרים ההסבר לגבי הקיצוץ בתבחיני 

בקיצוץ  20% –ספורט בוגרים הוצג לחברי המועצה, באחוזים, קרוב ל 

הדרגתי בהתאם לרוח המועצה כפי שהיה בישיבה הקודמת מחודש 

ו התבחינים והם מובאים עכשיו באופן מפורט תבחיני אוגוסט על כן תוקנ

 הסעיף על עכשיו להצביע מבקש אני. להצבעה לבוגרים תיוהספורט התחר

 ?בוגרים ספורט סעיפי על רק, המשודרג המתוקן הזה הסעיף בעד מי הזה

 . 1,2,3,4,5,6. מי נגד? 1,2,3,4,5,6

 נגד. 8 ירון עולמי:

 .7מול  7ים זה מי נגד כל סעיף הבוגר אהוד לזר:

ינאי: היד שלי פה רועדת כי אם אנחנו לא מעבירים את הכספים אנחנו פוגעים -דנה אורן

בפעילות של המועדונים אנחנו מפסיקים את הפעילות של המועדונים ואני 

 לא יכולה לקחת על עצמי את הדבר הזה של לפגוע בפעילות.

 זה מה שאת עושה. אהוד לזר:

 מה שאתם עושים הלכתם הבטחתם משהו שאתם לא יכולים לקיים.יונתן יעקובוביץ: זה 

 אנחנו קיימנו פה דיון ואתם כולכם השתתפתם בו. אהוד לזר:

 יונתן יעקובוביץ: אני לא הצבעתי בעד לדבר הזה אל תגיד שהצבעתי בעד.

 זה הכל. 3.3.1אני בעד כל התבחינים רק לא בעד סעיף  ירון עולמי:

 גד?את בעד או נ משה פדלון:

ינאי: בואו נקיים דיון כמו ילדים בוגרים, היו צעקות, אני מבקשת יש פה בעיה -דנה אורן

 עם התבחינים.

אין בעיה עם התבחינים תשאלי את עופר לוי עבד קשה על התבחינים  אהוד לזר:

 האלה.

ינאי: אני רוצה להגיד את דעתי, אין לי שום בעיה לתת לקבוצות ולהצטיין ואני -דנה אורן

ד קבוצת בוגרים חזקה ובעד קבוצת נשים, ובעד כדורגל והכל אבל אני בע

 נגד זה שאנחנו פוגעים בנוער והצעירים כי אמר פה חבר המועצה.
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הוא אמר ואני מתקצב ביתר את עכשיו את בני הרצליה והעמותה הוא  אהוד לזר:

אמר הוא לא יושב בדיוני תקציב אני יושב בדיוני תקציב, זה תקציב אחר, 

ני מתקצב את זה בהקצבות יקירתי הם יהיו מדושנים השנה. דנה הנוער א

 בבני הרצליה יקבלו הרבה מאוד השנה.

 אתה הולכת להימנע? את הולכת להיות נגד? משה פדלון:

דנה אולי את לא מבינה בני הרצליה העמותה העירונית היא מקבלת את  אהוד לזר:

קציב לא במסגרת התקצוב שלה במנגנון ההקצבות במסגרת ספר הת

התבחינים זה גוף עירוני, אנחנו מועצת העיר מחליטה כמה לתקצב אותה 

 היא לא צריכה לעבור את מבחני התבחינים לכן אין קשר.

 יונתן יעקובוביץ: בטח שיש זה הכל כסף ציבורי.

כמו שתגיד על הניקיון על מכונת טיאוט, על המשקפיים של החתול. אחרי  אהוד לזר:

זה אנחנו נעבור שוב להצבעה על סעיף ספורט בוגרים את י שאמרת

 תי.ותחר

ה 'אני רוצה להבהיר משהו כל סעיף ספורט בוגרים גם כולל כמו שאהרל ירון עולמי:

 אמר שתי קבוצות כדורגל, ויש מכבי.

 עו"ד ענת בהרב: אבל התבחינים מחולקים.

לים בין מה שהיה שאנחנו מצביעים על משהו חדש צריך לעמוד על ההבד ירון עולמי:

 שנה שעברה למה שיש השנה. נוסף כאן תבחין.

. אוקיי 5. מי נגד? 8מי בעד ההצעה הזאת של ספורט בוגרים תחרותי?  אהוד לזר:

 .6תודה רבה לחברי המועצה. 

 .3.3.1היא בעד נגד סעיף  ירון עולמי:

? אני רוצה 3.3.1סעיף דניאל אייזנברג: ענת יש לי שאלה אלייך אני יכולה להצביע בעד למעט 

 לדעת למה לא עונים לי.

אוקיי זה עבר חברים לנושא הבא תצביעי נגד זה  8לא ספרתי את וייס,  אהוד לזר:

 לא משנה.

 מה ביחס לשאר התבחינים? עו"ד ענת בהרב:

 אושרו.  אהוד לזר:

 שנוסף כאן. 3.3.1אני בעד תבחיני ספורט בוגרים למעט סעיף  ירון עולמי:

 ממי יצא()יוסי קו

 המלצות ועדת שמות

 המלצות ועדת שמות מולכם מי בעד?  ג'ו ניסימוב:

השמות  תלוועדאני רוצה להגיד משהו, אני רק מציע קודם כל אני מודה  ירון עולמי:

על ההחלטות שלה אני רק רוצה להגיד שיש כאלה באמת ראויים לרחוב 

שמות מאשרת דברים אין לי בעיה עם זה שאישרו  תשוועדודברים כאלה, 

כאן איזה נשיאה מארצות הברית, נשיאת בית משפט רות ביידר גינזבורג 

כן, אין לי בעיה עם זה רק אני חושב שזה לא באותו קנה מידה של נשיאת 
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בית המשפט העליון בישראל או משהו כזה, אני חושב אולי אפשר לשים 

זכרה או כזה אני לא חושב שזה מתאים לוח לבית המשפט או משהו ל

 לרחוב.

 אני לא מסכים איתך. אישה מדהימה עם סיפור חיים מטורף. דובר: 

 אני בעד. ירון עולמי:

 עבר פה אחד ג'ו ניסימוב:

 מינויים

המועצה נדרשת לאשר מינוי של רפי לוי כנציג הנהגת ההורים העירונית  ג'ו ניסימוב:

בחברה למרכזים קהילתיים במקומו של מר עדי שאול. מי בעד? פה אחד. 

לאור חילופי גברי בסיעת קהילת צעירים בסביבה נטו מתבקשת המועצה 

מכרזים מינויה של גברת פזית בכר  תבוועדלאשר את המינויים כלהלן: 

רת מאיה כץ, במליאת תכנון ובניה מינויו של מר דורון דבי במקום גב

במקום תמי גרוסמן המינוי כפוף לבדיקת ניגוד עניינים. דירקטוריון 

החברה לפיתוח הרצליה בע"מ מינויה של גברת פזית בכר כחברה 

חינוך מינויה של גברת  תבוועדבדירקטוריון במקומו של מר גרי גוזלן, 

לשימור אתרים מינויו  הבוועדרת תמי גרוסמן, פזית בכר במקומה של גב

לקידום מעמד הילד  הבוועדשל מר דורון דבי במקומה של תמי גרוסמן, 

מינויה של גברת פזית בכר כחברת מועצה וגברת תמי גרוסמן כנציגת 

הנחות בחינוך מינויה של גברת פזית בכר במקומה של  תבוועדציבור, 

תת למען ... עמותה רשומה מינויה גברת תמי גרוסמן, בתאגיד עלה עמו

של גברת כץ במקומה של גברת תמי גרוסמן, בעמותה למען גילאי הזהב 

בהרצליה בית ההורים מינויה של פזית בכר במקום תמי גרוסמן, בחברה 

לאומנות ותרבות בע"מ מינויה של גברת מאיה כץ במקומו של מר גרי 

 גוזלן. מי בעד?

 שתמי. ריון אחד דירקטוריון של הקונסרבטוריוןדירקטודרך אגב יש עוד  דובר:

אנחנו לא העברנו את כל הועדות והשירים כי יש לנו בלי עין הרע הרבה  מאיה כץ:

 הבאנו חלק לכאן ואת החלק הבא נביא בישיבה הבאה.

עדות ובתאגידים העירוניים. אם צריך ובהצלחה לחברים החדשים בו אהוד לזר:

משפטיים להתנהלות בתאגידים אנא פנו אלינו הכשרה, ליווי לגבי כללים 

 לטובת הכשרה.

הכי חשוב תהיה בקשר עם ענת בקשר לניגודי העניינים של ועדה לתכנון  מאיה כץ:

 ובניה.

 :המלצות הועדה להעסקה נוספת

 המלצות הועדה להעסקה נוספת מולכם מי בעד? פה אחד. ג'ו ניסימוב:

 המלצות הועדה להארכת שירות

המלצות הועדה להארכת שירות י שלכם מספר שמות מולכם כל החומר  ב:ג'ו ניסימו
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 מי בעד? פה אחד.

 :המלצת הועדה לסיוע בדיור

ומיום  23/8/21המלצת הועדה לסיוע בדיור הפרוטוקול מולכם מיום  ג'ו ניסימוב:

 , פה אחד תודה רבה.14/9/21

 שונות

בזמנו את  אים אחד העליתיאני רוצה בזריזות לעבור על שלושה נוש ינאי:-דנה אורן

הנושא של מי הרצליה, והבטחתם שאתם והבטחתם ראש העיר, אמרת 

שאתה תעביר באמצעות חבר המועצה קוממי עדכון לגבי מה הולך שם 

ולגבי תלונות ציבור וכיצד הן מטופלות. וזה לא קרה בשתי הישיבות 

ליפול האחרונות. לפני מספר זמן, לפני בשבוע שעבר התמוטט בניין מט 

סיעות הבית פנו לבקש דיון במליאה  4, 38בניין כתוצאה מפרויקט תמ"א 

לתכנון ובניה זה בסדר להגיד לא רק תענו למיילים רק בשביל  הבוועד

הכבוד והחברים בינינו, אני חושבת שזה דיון מספיק חשוב בשביל לקיים 

 אותו ולקיים החלטות יחד בנושא. נושא נוסף כבר בחודשים האחרונים

אנחנו עדים לתופעה של שינוי מסלולי טיסה מנתב"ג מעל רחובות העיר 

אני אשמח שתציגו מה התרחש בעיר שפתאום כל התעופה עוברת מעל 

 ראש התושבים ואני אשמח לדעת.

מעניין שאיל בעד להשאיר את שדה התעופה הרצליה והוא רוצה לסגור  משה פדלון:

 את נתב"ג.

 לסגור את נתב"ג.אני לא מאתרי  איל פביאן:

 אנחנו לומדים את הנושא עדיין. אהוד לזר:

מה זאת אומרת אין תיאום בין רשות שדות התעופה זה בערך שנה ככה  ינאי: -דנה אורן

 לאט, לאט הם מגבירים את הקצב.

 ערים אחרות פועלות בנושא. איל פביאן:

ירקוני אני ראיתי מכיר זה נתון נתונים אני מכיר את המסמך של עו"ד נרי  אהוד לזר:

 את הפניה הזאת אנחנו רוצים ללמוד את הנתונים.

ראש העיר אמר למדינה איך לנהל עיר בקורונה, איך לנהל מדינה בקורונה  משה פדלון:

 אני לא אגיד לו איפה להעביר מטוסים.

 ערים אחרות לוחצות להזיז לפה ולפה. איל פביאן:

פניתי להנהלת התאגיד המספרים הם בסביבות  בעקבות הבקשה שלך, יונתן יעקובוביץ:

מהתלונות שהתקבלו נבדקו והגיעו במקרים מסוימים והתברר  96%

שמתברר שהתלונות הן  4$בסופו של דבר שהתלונות לא נכונות עדיין יש 

 נכונות.

זה אומר שמי הרצליה נותנת שירות מיטבי, ישבתי עם מוטי הוא מקבל  משה פדלון:

בתי אב אז יש פה ושם  36,000ולם יש בעיות חברים קהל הוא מקבל את כ

 תקלה.
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יונתן יעקובוביץ: יש בעיה כלל ארצית הייתי עכשיו ב.. המים בשבוע שעבר באילת ויש בעיה 

כלל ארצית עם העניין הזה של מדי מים חדשים, יש טכנולוגיות חדשות 

יפה שנכנסות במקרים כאלה ואחרות גם יש טעויות אני יכול להגיד לך שא

שיש טעויות בתאגיד המים הרצליה הן נבדקות עד הסוף ומטופלות בצורה 

הכי טובה שישי. אם יש משהו שאת חושבת שהוא לא כך אני אשמח 

 שתפני את זה אליי ואני אפנה את זה לדירקטוריון.

רק לתת לך תשובה כדי שתהיי רגועה לגבי קריסת בניינים או חיזוקים  משה פדלון:

 38/1, 38בניינים חוזקו בתמ"א  200 –קיד למעלה מ מאז כניסתי לתפ

מתחמים אנחנו  30 –בתקופתי בנינו תכנית מערכתית לפינוי בינוי ב 

בשלושה מתחמים, המקרה של חולון לא המציאו את הגלגל, אני, אנחנו 

 מהיום הראשון מטפלים בנושא הזה של חיזוקי בניינים.

שיש פער בין היותנו עירייה והאחריות שלנו  זה לא מה שאמרתי, אמרתי ינאי: -דנה אורן

לתושבים לבין זה שאין לנו יכולת לוודא שהיזמים עושים את העבודה 

ולכן עלינו כרשות להגדיל את הפיקוח בשלבים הקריטיים ולכן ביקשתי 

 לקיים על זה דיון במליאה.

 15מפקחי בניה, אין אחד בשוק.  15אני אשמח מחר בבוקר לקלוט  משה פדלון:

מפקחים אני מוכן לקלוט הם מקבלים שכר גבוה מאוד. דנה את יודעת 

 מה ההחלטה שלי.

  

  -הישיבה ננעלה  -


