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 פרוטוקול

העירייה, מנהלים  סגני ראש עירייה, מנכ"לצה, חברי המועערב טוב,  משה פדלון:

 מכובדי כולם.  ועובדים בעירייה



  

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 פרוטוקולאישור  .1

 לא היו הערות. ,א צריך לאשרל 53אישור פרוטוקול  גו' ניסימוב:

 עדכון רה"ע .2

מועצה החברים ערב טוב אני אהיה קצר, שוב אני שמח לפתוח את ישיבת  משה פדלון:

אני רוצה לאחל מזל טוב לחברתנו במועצה ראשית  8/2/2022מן המניין 

ת הבן שיהיו לך חיים טובים, שמחים, מאושרים, נחת דמאיה כץ על הול

בריאות ורק בשורות טובות, זה שמחה של כולם ואנחנו מאחלים לך רק 

יש לו  8/2טוב בחיים. אני רוצה לאחל יום הולדת שמח לחברנו יוסי קוממי 

 רים שליאלה הדב יום הולדת אז מזל טוב.

 עדכון מנכ"ל .3

אני מדבר אליכם מרחוק אני מקווה שאתם שומעים אותי, פשוט  ערב טוב אהוד לזר:

להרחבת חוק  אז עדכונים שלנו בתחום שיפור פני העיר בהמשךאני בנסיעה. 

ליטר הוצאו כל המחזוריות של  5 –ל  ליטר וחצי,טיק מלפלסקדון יהפ

בחופי הים  תיחת עונת הרחצהאנחנו מאשרים את פ הפלסטיק ברחבי העיר.

בדגש על הקמת תחנה חדשה ברחוב סינדי עלי והחלפת השירותים בחוף 

נפרד. כמובן היערכות מיטבית של כל גופי מנהל התפעול והתכנון ובמהלך 

התקנו מערכת מולטימדיה  בתחום מערכות המידע הסערות האחרונות.

לת תשובת מצב במרכז שביט ונוגה והתקנו מצלמה לטובת התושבים לקב

בתחום העבודה של האגף לשירותים נתון לבדיקות הקורונה, בספורטק. 

התחלנו בתהליך לקראת בחירת ועד שכונה  חברתיים עבודה קהילתית

המבנים על מנת לוודא  60לציבור הרחב ל..  בהרצליה ב', החל קמפיין ל..

ב... שן שכולם מכוונים. יוצאים למצבע נוסף עם לוחמי האש התקנת גלאי ע

מבנים. תחום אנשים עם מוגבלות יש תערוכת צילומים חדשה של  –ב  120

דברים מיוחדים, הנדידה מבית קינן לבניין העירייה. תחום התקשורת 

העלינו קמפיין כפי שראיתם להוקרה למשורר העיר יהורם טהר לב זכרונו 

 לברכה עם מבחר קטעים משריו בתחנות האוטובוס ברחבי העיר. אישרנו

את החלטת ראש העיר שהשנה יום העצמאות יערך במתכונת חגיגות 
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לומי הקרב ה - בקהילות ללא זיקוקי דינור, מתוך התחשבות ורגישות ב

ובעלי החיים. פתחנו בקמפיין להעלאת מודעות למרכז הגישור העירוני, 

בהמשך שינינו את תזומני מערכת הרמזורים בצומת בן ציון מיכאלי ויוסף 

כרון לקורבנות האלימות כלפי יהכוכבים. קיימנו את יום הז נבו, שבעת

נשים. בעקבות הקורונה ביצענו הקדמות של תשלומים לספקים בעלי 

עזרה לעסקים. בתחום משאבי אנוש קיבלנו ₪, עסקים בעיר בסך של מליון 

ציון מאה במדד ההון האנושי של משרד הפנים ציון הגבוה ביותר על ניהול 

אבי אנוש. תחום בניה והנדסה שותפים לתכנית תקין, בתחום מש

מטרופולונית בשיתוף משרד התחבורה, ורשת שבילי אופניים. מחלקת 

הניקוז והכבישים סיימה עבודות שדרוג ברחוב זאב ושביל אופניים בשמעון 

ויזנטל, אישרנו לשיתוף ציבור במליאת הועדה המקומית מסמך כלכלי 

להפקדה שני מתחמים ראשונים למתחמי התחדשות עירונית ואושר ו

בשיכון ויצמן. אגף תבל עסק בחלוקת ערכות אנטיגן למוסדות החינוך פה 

אני אדגיש שאנחנו נמצאים בקשר צמוד עם משרד החינוך ומשרד הבריאות 

יש לא מעט אתגרים לוגיסטיים עם שני המשרדים האלו בקשר לאספקת 

התעכבה האספקה ערכות האנטיגן אנחנו יודעים שיש מספר מוסדות ש

אליהם אנחנו בקש ממש עם המטה הבכיר בשני המשרדים האלו. הסתיימו 

עבודות השיפוץ בעין זו, ברחוב סוקולוב, ובמרכז הצעירים ממשיכם לעבוד 

עם מוזיאון אלי כהן. עוד כמה עדכונים חשובים מהחברה לתיירות, השקנו 

משדרגים בימים השבוע קמפיין ארצי בשיתוף כל בתי המלון בעיר ואנחנו 

צענו עדכון יאלו את תחנת הדלק במערכת חדישה לניהול מלאי ובקרה, ב

ותרגול שנתי למערכת כיבוי האש. החברה נערכה באופן מקיף לעונת החורף 

הסביבה הימית  הנוכחית באמצעות קווי הביוב במרינה ובחופי הים. בתחום

צורך יצירת החברה החלה בפרויקט של מיפוי בעלי חיים במרחב הימי ל

תשתית לימודית לפיתוח פרויקטים אקולוגיים והחלה, החברה החלה 

 בתכנית חינוכית עבור ילדי חוגי ה... בבית ספר... עד כאן.

 מכאן אנחנו עוברים לשאילתות.כ"ל נתודה למ משה פדלון:
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תחבורה  על ידי איל פביאן הנושא הוא בנושא: פתרונות 1שאילתה מס'  גו' ניסימוב:

ומזרחה לכיוון מרכזי התעסוקה  העיר הגרים במרכז העיר )בעיקר( לתושבי

הנסיעה בצירי התנועה ממזרח העיר למערבה  רקע. אביב-של הרצליה ותל

הצהריים/לפנות ערב, כאשר -וחזרה ,בפרט בשעות העומס בבוקר ואחר

תושבי העיר יוצאים לעבודה וחוזרים ממנה, כרוכה בפקקי תנועה גדולים 

ים ושבילי אופניים וכיו"ב. זאת לעומת צירי התנועה ובחוסר בנת"צ

איילון לאורכם זורמת התנועה -כביש החוף ונתיבי -דרום -הראשיים : צפון

וגם פועלת רכבת ישראל. ברור כבר היום, כי עד להפעלת נת"צים וסלילת 

קוק ואולי גם הבריגדה היהודית בעתיד, -שבילי אופניים ברחוב הרב

לא מעטות ובינתיים התושבים המעוניינים להשתמש תעבורנה מספר שנים 

 טק והתעסוקה,-זורי ההיידרום, לא-שראל ובאוטובוסים לצפוןברכבת י

בנוסף . זקוקים לפתרונות. גם לנת"צ ברחוב דרך ירושלים נמתין כמה שנים

לכל, אנו גם יודעים כי אין אפילו מקומות חנייה מספיקים לרכב פרטי 

. 1ברצוני לשאול את השאלות הבאות:  צליה.באזור תחנת הרכבת של הר

האם העירייה מתכוונת ליזום בעתיד הקרוב פתרונות תחבורתיים יעילים 

אילו פתרונות תחבורתיים תציע . 2לצרכים הנ"ל, אשר יופעלו בזמן הקרוב? 

עיריית הרצליה לתושבים להגעה יעילה משכונות מזרח העיר ומרכזה 

ד לסלילת והפעלת הנת"צים בין מזרח לתחנת הרכבת הרצליה וחזרה , ע

עירייה יחד עם משרד התחבורה ה 2-ו  1תשובה: לסעיפים  העיר ומערבה?

מקדמים את הנת"צים ברחוב הרב קוק, בן גוריון ודרך ירושלים וכן 

פרויקטים של תחבורה משלימה כמו מערך שיתופי אופניים, פיילוט רכב 

הקרובה הן של אופני דן והן  שיתופי, שבילי אופניים שיחלו ביצוע בשנה

פנימיים ושינויים ותוספות של התחבורה הציבורית התלויים במשרד 

.מבחינת תחבורה ציבורית, להלן פירוט פתרונות הגעה הקיימים  התחבורה

קוצר וכעת ניתן להגיע באמצעותו ישר לאזור התעסוקה )בעבר  29קו  היום:

. הקן פועל בתדירות גבוהה היה עושה סיבוב בהרצליה ב' והרצליה פיתוח(

דקות, עובר בדרך ירושלים, מרכז העיר אל הרכבת ואזור  10יחסית, כל 

חדש אשר פועל בתדירות של  31, הופעל קו 29התעסוקה. לאור השינוי בקו 

הקיים גם מקשר בין  2דקות וגם עובר בין מרכז העיר לרכבת. קו  20כל 
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בעיקר את שכונות יד אשר משרתים  9/19מרכז העיר לרכבת. קווים 

התשעה ונווה עמל עוברים במרכז העיר ומגיעים לרכבת ואל אזור 

התעסוקה הדרומי עד לקמפוס מייקרוסופט. בשנה הקרובה אמור לקרות 

שינויי בתוואי הקווים האלה כך שיהיה פחות מסורבל ויקצר את ההגעה 

לאורך  משרתים את תושבי מרכז העיר, ואלו הגרים 510ו 501ליעד. קווים 

דרך ירושלים ומגיעים דרך תחנת רכבת הרצליה לתל אביב. קווים אלו 

הן עוברים  48ו 47דקות. קווים  5-7פועלים בתדירות גבוה, בשעות שיא כ

בדרך ירושלים ומרכז העיר ודרך שד' בן גוריון מגיעים לתל אביב. בימים 

וי אלו אמור להתפרסם )על ידי משרד התחבורה( מכרז חדש להפעלת קו

תחבורה ציבורית באזור שלנו ובמסגרתו צפויות תוספות שירות 

(. 34ו 33קווים חדשים  2משמעותיות )תגבור הקווים הקיימים והפעלת 

אומנם מרגע פרסום המכרז בדרך כלל לוקח שנה עד שנה וחצי עד ליישום 

של התכנית התפעולית לפועל )עקב הזמן הדרוש למפעיל להתארגנות 

ם(. ללא ספק קידום הנת"צים הוא צעד הכרחי למתן ורכישת אוטובוסי

פתרון תחבורתי הולם לתושבים שכן אמינות התחבורה הציבורית תלויה 

 רבות בתנאי הדרך ועמידה בזמנים. 

תודה על התשובה, התשובה שלכם התמקדה בשני דברים אחד זה באמת  איל פביאן:

האוטובוסים קווי הנת"צים שזה ברור וזה יקח כאמור כמה שנים והשני זה 

אם  עם שעון עצר בדיוק תחבורה ציבורית שפירטתם, אני לא עשיתי סקר

ולקו ההוא אתם  מכל שכונה כמה זמן מחכים היום לקו הזהרוצים להגיע 

אומרים שגם צפוי שיפור בקווים שזה דבר טוב, אבל העובדה היא שיש 

ן חניה זה עומסים ולתושבים קשה להגיע באזור הרכבת גם אי ,פקקי תנוע

ק מתקני אופניים באזור תחנת הרכבת יעלה פה כמה פעמים, אין גם מספ

זה דבר שקל יחסית לפתור.  ,מי שמגיע עם אופניים ורוצה להשאיר אותם

 שוקלים להפעילאתם השאלה שלי היא בעצם האם שקלתם או האם 

שאטלים, בשעות העומס בבוקר משכונות מזרח העיר, מרכז העיר לתגבר 

תושבים שרוצים תחבורה ציבורית לכיוון תחנת הרכבת ואזורי  זריםלה

 די להקל?ידים, הרצליה וכו' ובשעות החזרה מהעבודה כק של עתיטההי
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בנושא של הרכבת החניה הענקית הגדולה שהיתה סגורה נפתחה, וקולטת  משה פדלון:

נכון להיום את הרכבים אני ביקרתי שם לפני כשבוע גם באמצע היום יש 

מקום. לנושא של כלל התחבורה אני מנסה כבר שמונה חודשים  עדיין

להיפגש עם השרה כדי לסכם איתה על מספר נושאים שקשורים לתחבורה 

הציבורית לצערי התשובה שלהם עד היום לראש עירייה במדינת ישראל 

זה בסדר אנחנו  ,שאין מנהלת לשכה לכן השרה לא מבקרת ברשויות

הפעלנו  כץ אנחנומאיה וזה היה בתקופת מתמודדים עם זה. אנחנו כן 

, היה שאטלים ממזרח לתחנת הרכבת, לצערי לא היו נוסעים לא השתמשו

הלוך וחזור ואנחנו חייבים להמתין לנת"צ אותו נת"צ שיסתיים  קו מדהים

 בעוד שנה שבא מהקניון ועד לתל אביב יהיו מסלולי נת"צ.

 ממזרח העיר מרכז העיר לקניון.עיר וממרכז ה גיעהצריך לבסדר אבל  אבל איל פביאן:

אני בא ואומר חברים לנו אין את הסמכות לשנות את קווי התחבורה,  משה פדלון:

הסמכות והאחריות היא של משרד התחבורה, אנחנו נלחמים, כבר שנים 

 להביא לגליל ים אוטובוס וללא הצלחה.

 אתה שוקל לעשות עוד פעם שאטלים? איל פביאן:

לגבי השאטלים באמת  לגבי השאטלים שקלנו שוב פעם אחרי הקורונה, :דניאל אזיינברג

זה כזה ביקוש והפסקנו להם כ חשבנו על זה, הפסקנו אותם נכון שלא היה

אותם בגלל הקורונה ואז חשבנו להחזיר אחרי שנגמרו הסגרים והכל, יש 

בעיה עם השאטלים מעבר לזה, אתה אומר שעכשיו לצורך העניין תושבים 

להגיע עומדים עם פקקים כמו כולם בשאטלים שלנו, משרד  ציםושר

זאת אומרת אם אני מפעילה  הנת"צים התחבורה לא נותן להם לעלות על

זה לא כה הוא עומד זה כמו שאטל לגליל ים הוא עמד בפקק כמו  ,שאטל

כולם כדי להגיע לאזור תעשייה. עכשיו אני לא אומרת שאל עדיף שאטל 

של שאטל אני אגיד לך את  וניות. אבל הכדאיותאחד מאשר עוד הרבה מכ

האמת מה שצריך לקרות זה שמשרד התחבורה יסכים עם הבקשה שלי 

כי אנחנו לא יכולים כל פעם לעשות  ,וראש העיר להפעיל שאטלים פה בעיר
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נכון אנחנו כל הזמן מפעילים רואים את  פלסטריםועוד  פלסטרים

 אטלים האלה.הציבור אין לו אמון בש הכדאיות, לצערי

אני בטוח שגם אתם תשמחו שהאחריות והסמכות על ואיל אני אשמח  משה פדלון:

שעות אני אדע בדיוק מה צריך  72התחבורה בעיר תינתן לנו תאמין לי תוך 

 לעשות אבל לצערי הרגולטור מגביל אותנו.

 נחנויוצרים לעצמנו איזה שהם אספירציות כאילו א ויונתן יעקובוביץ: אבל חבל שאנחנ

יכולים לפתור את בעיות התחבורה. כמויות המכוניות שיש לך היום 

בכבישים אין לך מספיק כבישים כדי להכיל אותם אלא אם כן תתחיל 

 כבישים על כבישים לא יהיה לך מקום לעשות את זה. לבנות

 על נת"צים. אנחנו הולכים להתבסס משה פדלון:

ופה של הנת"צים אתה כל פעם בא ואומר אנחנו אז בתק ,זה לא יעוזר לך יונתן יעקוקוביץ:

 .בפלסטריםאנחנו כל הזמן נמצאים  פיקנעשה את זה וזה לא מס

דניאל אייזנברג: מה שיונתן אומר זה נקודה נכונה לא אנחנו נפתור את בעיית התחבורה. 

 גם אניע ובדת בתל אביב אני נוסעת כל היום.

צריך לבדוק תשתיות אם זה תשתיות של  יונתן יעקובוביץ: לפני שבונים שכונה חדשה,

חינוך, אם זה תשתיות של תחבורה, אם זה תחבורה של ביוב, בסדר אבל זה 

אין את הדברים האלה תשתיות של ביוב, לא קורה, תשתיות של ניקוז, 

אנחנו כל הזמן באים ועושים את הדברים, היום אתה רוצה ללכת להקים 

איך להביא  באזור הזה אין לך שכונה חדשה באזור של שדה התעופה או

  לשם מים.

 דניאל אייזנברג: אני גרה היום בשכונה שאין לה תשתיות אפילו תחבורתיות..

לא יוקמו שום יחידות דיור במדינת ישראל לא יוקמו, למדנו לקח מסתבר  משה פדלון:

שהרגולטור מבחינתו הסכם זה רק המלצה ולא הסכם לביצוע למדנו 

 מהלקח הזה.

אני רק לסיכום השאילתה שלי אומר ככה אני מציע לכם לשקול למרות כל  יאן:איל פב
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זה רק שאילתה בכל זאת לחדש שאטלים, בצורה והנקודות שעלו פה 

מושכלת ולתת הזדמנות לתושבים להתרגל לזה, למלא אותם להשאיר יותר 

 מכוניות בבית ובכל זאת עד שיהיו נת"צים.

מר איל פביאן בנושא: טיפוח מרכז העיר: רחובות ע"י  2שאילתה מס'  גו' ניסימוב:

העליתי במועצת העיר את  2019גוריון והסביבה באוקטובר -בן-סוקולוב

מה נעשה . 1 השאילתה הבאה מטה. ברצוני לשאול את הדברים הבאים:

ועד היום כדי לטפח ולשדרג את  2019מטעם עיריית הרצליה מאז אוקטובר 

האם השתפר . 2 גוריון? נא פרטו.-בן-ולובמרכז העיר באזור הרחובות סוק

מצב הניקיון ההדברה, הצל ביום והתאורה בלילה באזור של העיר על מנת 

מה בדעת העירייה לעשות בעתיד הקרוב . 3להפוך את ההליכה בו לנעימה? 

שנתית ארוכת טווח -העניין איננו סובל דיחוי לתכנית שדרוג רב בעניין זה?

ת פיתוח כלל העיר הרצליה. תשובה לשאילתה של הרחובות הללו, במסגר

 .בהיבט של ניקיון, תחזוקה וטיפוח יצרנו מרחב ציבורי איכותי.2מס' 

במרכז העיר נוצרה איכות גבוהה ומקומית בכל היבט במרחב הציבורי: 

מדרכות רחבות, מיסעות צרות, נתיבי אופניים בטוחים, עצי צל המשנים 

נה. בנוסף, בכל עונה נשתלים פרחים את צבעי העלווה בהתאם לעונות הש

צבעוניים המקשטים את הרחובות ויוצרים אוירה נעימה. לאורך הרחובות 

המדוברים ובמרכז הוצבו ספסלים רבים המתוחזקים בקפידה. מחקרים 

שלמים מראים לנו את הקשר בין שהייה במקום לכמות מקומות הישיבה 

פרגולות, כיסאות  ולכן במיוחד במרכז העיר הוצבו ספסלים רבים,

צבעוניים, מדשאות מטופחות, נשתלות כל העת ערוגות פרחים יפיפיות, וכל 

אלו מהווים אבן שואבת לאנשים וכן לפעולות קהילתיות במרחב של 

אנו משקיעים רבות, כל העת, בניקיון, שטיפה, תחזוקה וטיפוח .המרכז

במהלך  .יךמרכז העיר באופן יומיומי לרווחתם של התושבים וכך גם נמש

בן גוריון בתאורת לדים חדשה. -שודרג כל מרכז העיר לרבות סוקולוב 2019

כמו כן, בשנה  מחלקת החשמל מבצעת תחזוקה שוטפת מאז ועד היום.

האחרונה הוספנו פעילויות "פיתוח עסקי" ואירועים רבים ומגוונים 

 .ברחובות אלו )מצ"ב בנספח(
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קראתי אני אקרא אותו. בשעתו שאני שאלתי  אני כמובן את הנספח עוד לא איל פביאן:

 את השאילתה אמרתם נדמה לי ירון אז אמר גם אתה שקולטים ראש מנהל

 ואתה אמרת שתשקלו לעשות מתיחת פנים. למרכז העיר חדשמנהלת 

פוליגון שלנו, כל מה שקשור חלק מההתחלנו. אני בא ואומר סוקולוב הוא  משה פדלון:

קבל מתיחת פנים אם זה במדרכות, בתיאורה, ילמרחב הציבורי בסוקולוב 

בניקיון, רק להזכיר כל יום בבוקר שוטפים את סוקולוב מקצה לקצה 

 שוטפים עם גרניקים.

 חשוב להגיד שכל האירועים וכל התרבות הועבר לתנו"ס.  ירון עולמי:

צה מוקדים בעייתיים שאני אצטרך לקבל החלטת מוע 2תראו בסוקולוב יש  משה פדלון:

קולנוע דוד המעבר בין סוקולוב הכניסה לספרייה מה שנקרא פעם  זה

אלה מסירקין קראנו לו  רוביןלסירקין והמעבר השני בין הפסאג', פאסג' 

מוזנחים ומקלקלים את כל האווירה, אני לא מטופלים שמאוד שני מקומות 

אצטרך להביא את זה למועצה כדי שנעשה מצ'ינג עם בעלי העסקים שם. זה 

קבל החלטה לסייע להם. אתמול בערך לליהם השיפוץ שם נצטרך כבד ע

ערכתי סיור בסוקולוב דיברתי עם סוחרים מאוד מרוצים, הביאו לי בעיה 

 של תיאורה נטפל בה וניתן את השירות המתאים.

 זה בסדר, רק אני שוב איה תיכף תעיר שזה שאילתה.  :איל פביאן

ון עובד בימים אלו מרחוב אחד העם עד אגף שאיפ"ה ואגף גינאם תראה  משה פדלון:

הדר ויש עבודה אתה תראה תוצאות בחודשים הקרובים. אני צריך לקבל 

שני מקומות שלא נראים טוב ואם אותם את ברכת הדרך שלכם להיכנס ל

 .זה התקדמות נטפל בזה

חשוב להגיד שגם המסחר, וזה בזכות הפיילוט של דניאל שעשינו רק  ירון עולמי:

ניה בכחול לבן, יש באמת סירקולציה של החלפה של מכוניות, שעתיים ח

 באים יותר אנשים, הסוחרים מאוד מרוצים מזה.

לעניין מתיחת פנים מעבר לניקיון ופרחים ובאמת אני לא מתווכח עם משה  איל פביאן:

מה שכתבתם פה סוף היום שאתה מטייל היום בסוקולוב מול מה שהיה 
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בט הפיזי של הרחוב חזיתות, אתה לא רואה שנתיים בהי ,לפני שנה וחצי

 שינוי לא נעשתה מתיחת פנים מספיקה.

אני גם מצפה מהסוחרים שישתפו פעולה ואין שום סיבה לא לצבוע את  משה פדלון:

אני מצפה מהם גם  הזכוכית הסורג בכניסה, ואין שום סיבה לא לנקות את

כן לצאת איתך שיתוף פעולה אנחנו עושים את מה שצריך לעשות, אני מו

החברה שלנו עושים  מחר בבוקר ותראה שלא תמצא שם בדל סיגריות.

 עבודה נהדרת

אני לא מדבר רק על הניקיון אני מדבר על מה שאמרת כרגע גם לעודד את  איל פביאן:

 או בעלי בתים לשדרג חזיתות. הסוחרים

שבנו וחילקנו סגן ראש העירייה ואני באנו לשם בטו שבט ילפני שבועיים  משה פדלון:

 אלפי פרחים עם תזמורת כדי לעודד מסחר.

ג את החזיתות בשביל לעודד אותם לשדרזה נהדר טו בשבט והכל אבל  איל פביאן:

החזיתות של החנויות ובתים שהרחוב יהיה יותר ולצבוע את הסורגים ואת 

 ., של יוזמה משותפת יפה צריך פעולה של העירייה, של מימון משותף

התחלנו ואני אומר שוב אתם תראו תוצאות בעוד מספר חודשים, אתם  משה פדלון:

 תראו תוצאות.

 הצעות לסדר .4

החליטה מועצת העיר  9/9/2020, מיום 32בישיבת מועצת העיר מס. אלעד צדיקוב: 

 הרצליה 

אישור הרכב  להלן הרכב המועצה הדתית הנבחר: על מינוי נציגיה למועצה הדתית. 

א' לחוק שרותי הדת ודרישות השר, 6י סעיף להלן, עפ" המועצה הדתית

הרכב המועצה הדתית עפ"י מומלצי מועצת  רשימת המועמדים לחידוש

. זה הרשימה הרבנות המקומית העיר, מועמדי השר לשירותי דת ומומלץ

החופש לבחור, דרך החינוך דרך  -.פרופ' דפנה בניהו  1שעליה הצבענו.

 –.גב' גלילה יבין  3.ים וסביבה נטוקהילה, צעיר –.גב' טובה רפאל  2.חדשה

.מר וורן גרין  6.גשר –.מר ציון דנוך  5. ש"ס –.מר מרדכי קדוש  4.יש עתיד
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.מר צורי  8. הרצליה %100חזון וניסיון, ליכוד,  –.מר שאול נחום  7. מר"צ –

הרכב המועצה הדתית . הבית היהודי -.עו"ד דן פנחס  9. חזון וניסיון –ז'אן 

רב , של כשנה ומחצה לאחר כינון מועצת העיר הנוכחית, וכן  נבחר באיחור

הרצליה פה צריך לשים  מאז החלטה זו חלפו קרוב לשנה וחצי נוספים.

נשים, העולה על הרף שהציג  33%הציגה בהרכב המועצה הדתית שיעור של 

לדעתי אנחנו הכי גבוהים בארץ.  (25%-22%משרד הדתות כתנאי מחייב. )

כי השר לשירותי דת , מתן כהנא, דוחה את אישורי לאחרונה פורסם 

ההרכבים ומשנה את נהלי המינוי למועצות דתיות, בין היתר בכסות של 

המועצה הדתית  טיעון שלעיר הרצליה ממילא לא רלוונטי. –מגדרי  שוויון

רישום לנישואין, קבורה,  -אמונה על סיפוק שירותי הדת היהודית בעיר 

שלושה גופים מרכיבים אותה: נציגי השר, נציגי  כשרות לפי החוק וכו'.

מועצת הרשות המקומית, ונציגי הרב המקומי. הרכב המועצה צריך 

תומכים,  12כפי שאכן בפועל.  –להיבנות כמייצג בהסכמה את מועצת העיר 

ניכר שהשר כהנא מחפש פגמים כדי לא לאשר את  נמנעים. 3מתנגד,  1

נה ממונה למועצה הדתית שאינו ההרכב, ועקב הימשכות ההליכים מו

בניגוד להחלטת מועצת העיר. כהנא נדרש  –מהרצליה, ובאופן אבסורדי 

לאשר את ההרכבים עד לסוף חודש פברואר הנוכחי, אך לפי הנתונים 

ובים פנויים ’הקיימים הרכבי המועצה שלא יאשר יצטרפו לעשרות ג

 35-ת דתיות, למועצו 130היושבים על שולחנו של כהנא. עד היום מתוך 

אושרו הרכבים, כאשר ההערכה של גורמי המקצוע היא שעד לסוף חודש 

בלבד, מה שיותיר בידיו את האפשרות למנות  15-פברואר יאשר כהנא עוד כ

 80ממונים שהם ראשי מועצות דתיות בפועל בכל רחבי הארץ.  80מטעמו 

יה שותף כהנא שה מינויים, שכר גבוה ושליטה בגוף שתקציבו מיליונים.

להונאה הפוליטית הגדולה בישראל בשלטון המרכזי, מוליך אותנו שולל 

השר כהנא  וגונב את החלטת מועצת העיר מביצועה, גם בשלטון המקומי.

מבקש לשים את אנשיו בעמדות המפתח בראשות המועצות הדתיות ובכך 

 על חשבון שירותי הדת של העיר הרצליה.-לבסס עצמו פוליטית. בין השאר 

בחוזר מנכ"ל משרד הדתות קובע כי לא ימונה מי שנמצא כי יש לו  8"סעיף 

 זיקה פוליטית לשר". כהנא מנסה לעקוף את החוק ולהוביל הונאת בחירות.
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מנהלית נגד לכן אני ביקשתי מראש העיר במועצה להסביר ולאשר עתירה 

 ,השר לענייני דת, על עיכוב לא חוקי ולא מנומק של החלטת מועצת העיר

הפעילות התקציבית של המועצה הדתית שמבוצעת בכספי תקציב וכן כל 

 מתקציב המועצה הדתית 75%, העירייה היום מתקצבת עיריית הרצליה

תינתן לפיקוח מיוחד של ועדה שתקום מתוך חברי מועצת העיר, ע"י נציגים 

  בעלי זיקה נושאית לתחומי היהדות והדת במועצת העיר.

 תי נאות אני שוחחתי עם צדיקוב, אנחנו כרשות מקומית כעיריילמען גילו משה פדלון:

לפני  רכלומ 2020רצליה ביצענו את כל המהלכים על פי חוק, ספטמבר ה

ושוב הכל על פי חוקי מדינת ישראל, , נציגים 9שנה וארבעה חודשים בחרנו 

השמות נשלחו למשרד הדתות לממונה על האישורים האלה, בדקו, בדקו 

אחרי כמה חודשים אמרו תקנו, תיקנו הם התמהמהו חזרו חזרו אלינו 

אלינו שוב עוד, תיקון, עוד תיקון. לעצם העניין אני בשבוע האחרון דיברתי 

עם עוזר השר אמרתי לו אני מצפה ממך שתוך שבוע, שבועיים תודיע לי 

דתות. מה שהבקשה של אישור סופי אחרת אני אפנה לועדת השרים לענייני 

פנה לעתירה או לבית המשפט ואני לא יכול לעשות את זה שאחברינו שאני 

זה כל עוד אני לא פונה לדרג השני, אני לא יכול לדלג על ועדת השרים 

לענייני דתות. קרי אני רוצה לסכם והיה והבחור בעוד שבועיים עוזר השר 

 לא יתן לי מענה אני אפנה לועדת השרים.

אנחנו יכולים למצוא את עצמנו תחת מינוי  וףתדע לך שבס העירראש כבוד  אלעד צדיקוב:

 .הבחירה שלה שלו של ממונה מטעמו של השר, ואז המועצה שלנו

 מה שאני רוצה לבוא ולומר שאנחנו פעלנו על פי דין,  משה פדלון:

 הטענה היא לא לעירייה, הטענה היא לשר הדתות.אין לי טענות לעירייה  אלעד צדיקוב:

ן לי אם האחריות והסמכות היתה שלי אני הייתי יודע מה האמלעשות  מה משה פדלון:

 לעשות.

אמרת שאתה רוצה לפנות לועדת השרים אם לא יענו לך אז למה שלא נקבל  איל פביאן:

לשרים, אם לא  בזה שאתה קודם פונה לועדה יתמותנאלעד  את ההצעה של
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 .נקבל תשובה תוך שבועיים לא יודע מה הולכים לבית משפט

אני לא יכול להגיש עתירה לפני שאני  צדיקוב הציע להגיש עתירה מנהלית משה פדלון:

 שרים.ה מעלה לועדת

מה שאיל אומר והוא צודק זה שאפשר לקבל עכשיו את ההחלטה וההחלטה  מאיר כץ:

תהיה בכפוף למה שיקרה בשבועיים, שלושה הבאים, אבל את ההחלטה 

 להצביע עליה.או לפחות  לפחות לקבל

רב: אני מציעה שלפני שהמועצה מקבלת החלטה אנחנו נבדוק את העובדות, עו"ד ענת בה

דרכים  איזה שהם בות, ישיהחלטה של המועצה צריכה להיות תלוית נס

השרים חולק על דעתה  אחדהליכים שצריך למצות כי אכן ועדת השרים אם 

מה שאני מציעה זה  עדיין הנושא עובר לממשלה ואז צריך לגשת לבג"צ.

בדוק את העובדות מול משרד הדתות שנדע מה העובדות אז נראה שקודם נ

 מה ההליכים שצריך לנקוט ואם צריך.

 אפשר להסיר את ההצעה לסדר בהתניה. יוסי קוממי:

נמצאים כרגע תחת איום פוליטי אני רוצה להסביר את זה, כעירייה אנחנו  אלעד צדיקוב:

יות בישראל אנחנו רשו 80 בסוף פברואר השר בסוף פברואר הולך כנראה

למנות ממלא מקום מטעמו  כנראה נהייה אחת מהן מבחינה סטטיסטית,

שההחלטה שלנו כמועצה למרות  . זאת אומרתללא קצבת זמן ואז זה

נשים מעל מה שהיינו צריכים ואז למעשה  33%עמדנו ביעד של שאנחנו 

א , השר החליט ונסגר הסיפור, יש החלטה לאנחנו כבולים, ידינו כבולות

 חוקית למה הוא עושה את זה.

קיומה של החלטה כזאת ביחס להרצליה מר על אם אנחנו יודעים העו"ד ענת בהרב: 

 צדיקוב?

 אנחנו יודעים מתוך מה שפורסם. כרגע יש לנו. אלעד צדיקוב:

עו"ד ענת בהרב: אם עיריית הרצליה קיבלה איזה הודעה או המועצה הדתית קיבלה איזה 

 י ממונה?שהיא הודעה על מינו
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היום אנחנו תחת ממונה ענת, היום המועצה הדתית שלנו היא  קודם כל אלעד צדיקוב:

תחת יו"ר המועצה הדתית רעננה, אנחנו תחת ממונה של שנה וחצי והחל 

כבר יהיה תחת ממונה ישיר של השר כהנא, השר  מסוף החודש הזה זה

כזי, אין כהנא ואני אומר את זה הדברים פה מתכתבים עם השלטון המר

ברשויות המקומיות  תרקטורילבנות לעצמו  ברירה, זה תרגיל פוליטי שלו

שלנו תהיה משועבדת ואנחנו תוך שבועיים ידינו כבולות והמועצה הדתית 

לשר כהנא ואין לזה שום הצדקה. אנחנו בחרנו ברוב קולות את הנציגים 

יו לשר בעיר ולמה שיהיו כבולים עכש למועצה הדתית שלנו, תושבי העיר

 שעושה תרגיל פוליטי על הגב שלנו?

 אנחנו בוודאות העברנו את כל המסמכים ואת השמות ופעלנו על פי הכל אורן אוריאלי:

 .שלא יהיה פגם טכני זה לא משהו נגד הרצליה

העירייה עשתה הכל, העירייה עשתה מעל ומעבר, זה בכל הרשויות אגב.  אלעד צדיקוב:

חושב שצריך לבדוק את המסמכים נראה לי איל מה שאמרת זה נכון אני 

שיש חוסר במסמכים שהעבירו לשר הדתות, לא הכל הושלם מהעירייה יש 

 חוסר מסמכים מהעירייה.

עברה שנה וחצי מאז ההחלטה אין שום קושי הטענה היתה כל הזמן שיש  איל פביאן:

 בחירות

וחצי שזה... יש יה זה יותר חמור כי שנה אם יש חוסר מסמכים של העירי מאיה כץ:

 פה אחד ההרכבים אחד היפים שיש במדינה מבחינת ...

ק לאחרונה הם באו ואמרו מי שיושב נודע לי ר, התקלה היחידה בלא, זה לא משה פדלון:

פה סניף של מפלגה לא יכול להיות חבר מועצה, זה דבר שלא ידענו עליו וזה 

 שינה את התכניות, זה דברים שלא ידענו.

שאומר אלעד הוא לא סותר את זה הוא בסך הכל מגן גם על ההרכב, גם מה  מאיה כץ:

אנחנו באמת יכולים למצוא את עצמנו בסופו  ,על הנציגים וגם על העירייה

 של דבר עם הנחתה של גורמים חיצוניים וחבל.

אני מציע בואו נסיר את זה מסדר היום ואנחנו בישיבה הבאה נעדכן אתכם  משה פדלון:
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 לא יכול לקבל את ההצעה שלו. מה קורה. אני

יכול להיות בישיבה הבאה שלך המועצה הדתית שלך כבר תהיה נעולה  אלעד צדיקוב:

 אנחנו כבר נהייה משועבדים לשר כהנא. 

 אני לא יכול לקבל את ההצעה שלו. לון:דמשה פ

א מאשר הדתית והוא ל המועצהעד סוף פברואר בעצם אם אין אישור של  אלעד צדיקוב:

 .אנחנו הולכים תחת ממונה של השר כהנא אותה

 למה שלא נקבל החלטה.  איל פביאן:

קבל החלטה על ממונה מ יש גם ערך לטיימינג של עתירה משפטית אם השר אורן אוריאלי:

 .ככה הוא אומר אני יודעאולי זה העיטוי ללא הגבלת זמן 

ו מדברים על ההחלטה על ממונה תהיה החלטה רוחבית. אנחנלא  יונתן יעקוקוביץ:

 ספציפית לגבינו. 

 יש לך מה לטעון יש לך היבטים משפטיים לבוא ולטעון למה זה לא. אורן אוריאלי:

ווקא , דיהיה לך יותר בעיה אני חושב שדווקא אם נלך בכיוון הרוחבייונתן יעקובוביץ: 

אני לא חושב שיש מישהו  פי שלנו שיש לנו באמת כאילו הרכב,יצבמצב הספ

שב ואומר שההרכב הזה לא טוב. משה אני אשמח אם תיתן לי במועצה שיו

לדבר חצי דקה בלי שאתה נכנס לי באמצע תודה. אני חושב שאם ניקח 

החלטה ונוציא ביום, יומיים הקרובים איזה שהיא הודעה שבאה ואומרת 

שאנחנו עומדים על כך שזה יאושר באופן מיידי אחרת אנחנו נשתמש בכל 

ותנו אנחנו נקבל מהר מאוד תוך שבוע או תוך האמצעים העומדים לרש

שבועיים נקבל איזה שהיא תשובה, וגם אם לא נקבל תשובה לפחות היכולת 

שלנו לפעול על פי ראות עינינו. לגבי העובדות מה שענת אמרה, העובדות 

, אנחנו שתיכתב השתנו אף אחד לא מקבל החלטה על נוסח כתב התביעה

מדברים באופן עקרוני על עצם ההגשה של  מדברים באופן עקרוני, אנחנו

עם כל הצוות המשפטי ומי שצריך בסופו של דבר יחד העתירה שכמובן ענת 

יחליטו מה הן העובדות שצריך להתייחס אליהן ואיך צריך להתייחס 

 אליהן.
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הערה של יונתן נכונה בחלק הראשון, אני חושב שנכון יהיה להוציא מסמך  אהוד לזר:

להבהיר במידה ולא יהיו תשובות אנחנו  ,ו ראש העירחד משמעי מטעמנ

 נעבור לפסים משפטיים.

 .זה מה שאנחנו רוצים בסדר גמור איל פביאן:

עו"ד ענת בהרב: וצריך לבחון אם יש איזה שהיא בעיה עם מישהו בהרכב שלא עומד 

בתנאים אז צריך גם לבחון את זה ולראות, ואז אולי להביא למועצת העיר 

ודעת הרכב אחר אני לא יודעת צריך לבחון את הדברים את י אני לא

 העובדות

משהו לא תקין אין לנו  אמרתי את זה בהנחה שהכל תקין אםהדברים שוביץ: ביונתן יעקו

 טענה בכלל.

 עו"ד ענת בהרב: נכון בגלל זה אמרתי שצריך לבחון את העובדות מול משרד הדתות.

מכל  בו הבאנו את הכלנו מול משרד הדתות שור לזאם נצביע עכשיו זה יע משה פדלון:

מטעם חזון י ג'אן שהוא היה כל. הנושא שעלה בשבוע האחרון זה צור

לא יכול להיות הוא יו"ר סניף ליכוד ולכן הוא לא יכול להיות  מניסיון הוא

מועמד האחר האם להצביע עליו עכשיו זה יתן לנו,  ואז אני בא ואומר יש לי

 . לדחוף את זה קדימה

 זה מעמד שלך אם זה מה שאתה רוצה לעשות חילופים תעשה חילופים. מאיה כץ:

 לא הבנתי יש עכשיו עוד מועמד? יוסי קוממי:

ג'אן לא כשיר כיוון שהוא יו"ר סניף  ימה שאמר משרד הדתות שצורלא  משה פדלון:

 הליכוד בהרצליה ככה הם אמרו הוא לא יכול לקבל את התפקיד הזה.

 י אפשר להגיד, לשלוח סיסמא.אלא  יוסי קוממי:

 זה לא אני, זה הם. משה פדלון:

אני לא בא אליך בטענות, אני מחפש את ההיגיון. אז כל אחד שהוא יו"ר  יוסי קומי:

סניף הוא לא יכול להיות. מילא אם היית מהליכוד אני מבין אם היתה לך 
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 זיקה לזה ואתה מהליכוד זה כן, אבל אם לא מה.

 ני יכול לבצע חילופין? ענת א משה פדלון:

אם זאת הבעיה נביא  עו"ד ענת בהרב: אם אתה רוצה להחליף את הנציג אפשר להחליף

 . נציג אחר ונאשר את זה.

תן לי לסכם, אתה עושה שני דברים בשני שלבים א' הנציג של חבר ניסיון  ירון עולמי:

צה הנציג שלך שאתה רול על ידי הועדה כרגע יוחלף על ידך. סשלך שנפ

נציג שלך זה לא מענייננו. להחליף אותו תחליף אותו אנחנו נקבל את זה, זה 

וביץ בעצם הציע שזה דומה למה שהצעתי נשלח מכתב בדבר שני מה שיעקו

 נודיע על החלפת נציג.

 זה יעשה מחר בבוקר. משה פדלון:

על ו אותת להם שאנחנלמכתב מחר בבוקר זה בסדר גמור  אם אתה מוציא :אלעד צדיקוב

נשים ואין שום סיבה בעולם שיעכבו את  33%עם  הדבר הזה, הרצליה

 המינוי.

 . מי נגד?אלי צרף?ניסיון במחזון  י ג'אן מסיעתמי בעד החלפתו של צור משה פדלון:

 ג'אן.  יאני נגד להחליף את צור יוסי קוממי:

 אחד נגד ואחד נמנע. משה פדלון:

 דניאל אייזנברג: אני נמנעת.

ני חושב שעושים פה מהלך, אנחנו רוצים לזרז את המועצה הדתית א צבי וייס:

החדשה. בשביל לעשות את זה צריך לעשות את הדברים שלא כל אחד יוכל 

ואת זה בזה כל מישהו בא ומציע להחליף את זה בזה, לעצור בעדנו. כי אם 

 ת את זה, זה לא היה בסדר היום.ואחד יכול לעש

נציג, שאנחנו בחרנו את הנציג הזה לא התכוונו למישהו  אני וירון יש לנו יוסי קוממי:

 אחר.

 יש אפשרות להוכיח שהוא כן כביל אני לא מבין את הדבר הזה,  :ירון עולמי
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אני חושב שההצעה המקורית של ראש העיר להביא את זה לועדת שרים  צבי וייס:

 אני הרכבתי כמה מועצות דתיות, ועדתועדת שרים, שבכל מקרה זה מגיע, 

שרים היא הגוף העליון אפילו לפני שזה מגיע, לכן אם נגיד לא נעשה ועדת 

כשיש ועדת שרים וועדת שרים לא מגיעה להבנה אז גם לא יכול שר  ,שרים

עדת שרים זה יתעכב לא אצלנו והדתות לעשות מחטף, אומרים לו היה בו

ני אז אני אומר אם הם לא רוצים שזה יהיה בדיו ,עדת שריםוזה יתעכב בו

דיונים היה צריך לקבל את הצעת ראש העיר כפי שהוא הציע אותה, הוא 

ביקש לתקן והוא  ,דיבר אתמול עם שר הדתות, עם העוזר של שר הדתות

 אמר תתקן את זה ואני יאשר לך את זה. 

 הואו פסלו אותו כאילו הוא לא חוקי, ויש לו את הזכות להתמודד אם זה ירון עולמי:

 חוקי או לא חוקי.

 באה המדינה ופסלה אותנו מה אתם רוצים מאיתנו. שה פדלון:מ

בארץ לא. אני יודע שראש סמך שאומר שזה לא חוקי? אני רוצה לראות מ יוסי קוממי:

 סניף וראש סניף היו...

 כן יש, אני אראה לך את זה. משה פדלון:

ה האם זה אורן אוריאלי: יש מנגנון כזה שצורי ג'אן יכול לפנות באמצעותו או משהו כז

 חלוט זה השאלה אם זה החלטה חלוטה.

זה לא נכון לעשות את זה. האיש שלנו לא יעשה זה של צורי אתה יודע את  יוסי קוממי:

זה, אנחנו אולי צריכים לחשוב על מועמד אחר. המועמד של משה זה בסדר 

 הוא החליט שהוא מוציא את צורי.

 אול נחום.הליכוד יש מועמד ש - סיעה שלי במה משה פדלון:

 ברור שזה חיים נחום אבל מה לעשות שזה היה מועמד שלי ושל ירון עולמי. יוסי קוממי:

ראש העיר אין ברשויות כל השיטה של רישום מפלגות זה הכל שיטה  אלעד צדיקוב:

ליה אנחנו יכולים להחליט שכל ההורים שמתחילים צכאן בהר שנמצא רק

ועצה הדתית זה הכל קשקוש אחד באות א' בגן ריבקי הם הנציגים שלנו במ
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אנחנו בוחרים את מי שאנחנו רוצים זה כל הרשימה של המפלגות, גדול, 

ועקנין תראה לי את החוק, אני קראתי תראה לי, תראה לי  הכל קשקוש.

שלח לי את החוק. אני לא קונה את זה, קראתי את החוק, קראתי את החוק 

שלא קראת ועקנין. היינו אתה לא קראת את החוק, אל תגיד סתם דברים 

 יכולים לבחור את כל.

אני מציע שהוא יוריד את זה מסדר היום ואתה את ההצעה שלך שאמרת  צבי וייס:

 .שתפנה לועדת השרים

לא, לא, חברים בואו נירגע, קיבלנו מייל רשמי ממדינת ישראל שצורי ג'אן  משה פדלון:

עבירו לנו מיידית שם אנא ת - נפסל כיוון שהוא יו"ר הליכוד בהרצליה, ו

אחר וזה מה שעשינו, עשינו כעת הצבעה חוקית וזה מה שהולך להיות והיה 

ומשרד הדתות לא יחזיר לנו תשובה תוך שבוע ימים, אני פונה לועדת 

 השרים.

 נה את זה, אני לא אומר אני שאתה לא אומר נכון אני אומר שמיאני לא קו אלעד צדיקוב:

מייל הזה זה הכל מסובבים אותנו על ששלח את הפקס הזה או את ה

אין חיה כזאת יש כאן בוחשים אני קראתי את לשון החוק האצבע הקטנה. 

אתה יכול להחליט מי שאתה רוצה הוא נציג שלך, אני יכול להחליט מי 

זה נציג של  שיהיה נציג שלנו, אגב זה לא נציג שלך ונציג שלי שאני רוצה

ה יש לך אחד שנמצא פה כדי שיהיה ת העיר. השיטה הזאת שלכל סיעמועצ

 . יותר נוח אבל זה לא החוק, החוק זה מי שאנחנו רוצים

זה צעה, בעיקרון אי אפשר לדעת כרגע מי צודק, מי טועה אני רוצה להציע ה מאיה כץ:

ויאושר לא וכו'  לא רלבנטי גם אם יש אפשרות שצורי יבדק כמו שצריך

אק אם לא יש כרגע הצבעה על צריך לנהל את הויכוח הזה כרגע על הכיפ

מחליף שלו, זה בשלב ראשון. שלב שני אם וכאשר תוך שבוע ימים כמו 

שאמרתם לא יחזרו אלינו עם תשובות אז ההצעה של צדיקוב כפי שניסח 

אותה יונתן אנחנו שומרים לעצמנו את הזכויות המשפטיות תיכנס לתוקף. 

י מחר בבוקר ותבדקו זה הכל. ואז זה מכסה את הכל, אלעד תיקח את צור

את כל הדברים שאתה אומר ולהערכתי אגב נכונים אבל כרגע זה לא יהיה 
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 הדיון.

בסוף נשמע גם את ענת ובמידה והמועצה נסוגה מההצבעה הזאת אפשר  אהוד לזר:

אולי לעשות איזה שהיא הצבעה בהסכמת כל חברי המועצה על השם הזה 

 .ת ההחלטהאם צריך לתקן א ולא לכנס את המועצה מחדש

 הצבענו על זה עכשיו. משה ועקנין:

לא, אבל שזה יהיה אם באמת אחרי כל הבדיקות שאלעד יעשה ויוסי יעשה  מאיה כץ:

 .המועמד הבא  וכו' יגלו שצורי לא קשר אז

את אומרת נבדוק, אם נמצא שהם צודקים נשאיר את ההצבעה כמו שהיא.  משה פדלון:

  האלה. פספס את החודש ימיםאני לא רוצה ל

 זה לא יהיה רלבנטי להשאיר את צורי. מקובל על כולם. ירון עולמי:

ככל שיתברר כי אם כך החלטת המועצה היא כך, החלטת המועצה היא עו"ד ענת בהרב: 

וצע מר צורי ג'אן מוצע להחליפו באלי קיימת בעיה של כשרותו של חבר שה

 .צרף

את הנציג שלי שהתמנה אז בשביל  אני ארצה לדעת אם אני יכול להחליף יוסי קוממי:

 מטרה מסוימת? ברגע שהחליפו את היו"ר.

 פוני, יש פה ויכוח בין יוסי לבין...אולי אפשר לעשות את זה באישור טל מאיה כץ:

 עו"ד ענת בהרב: אני לא מציעה להשאיר את זה לאישור טלפוני.

בין סליחה משה, ככל הנראה היה סיכום בין יוסי לבין ירון והיה סיכום  מאיה כץ:

לנציגים, אומר יוסי  חלקנו פהמשה לבין יוסי וירון על נציג כמו שאנחנו הת

את השיח הזה בתוך המועצה, אם  מול משה ובצדק אני לא רוצה לנהל כרגע

ת מחר, לא יודעת מה  וכאשר אני אחליט על מועמד אחר שיקחו לעצמם

 מחרתיים אז שיהיה אישור טלפוני.

 יעלו מועמד אחר. ,ל שירצו לעלות מועמד אחרעו"ד ענת בהרב: ככ

 שלא נצטרך לחכות לישיבת מועצה שנוכל לעשות את זה באישור טלפוני.כן  מאיה כץ:
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 עו"ד ענת בהרב: אי אפשר לקבל החלטות מועצה במיילים או בפקס.

יש לי פה את המסמך של שר הדתות מר צורי ג'אן משמש כיו"ר חברים  משה פדלון:

ת הליכוד בהרצליה ולכן הוא לא יכול להיות בהרכב מכיוון הסניף של סיע

שסיעת הליכוד כבר קיבלה ייצוג בהרכב, זאת אומרת אתה יכול לעלות את 

 צורי למעלה ולהוריד את אדון.

זה משהו אחר, מה שאתה אומר עכשיו זאת אומרת שהוא כן יכול להיות  יוסי קוממי:

 הוא צריך להיות נציג שלך ולא שלנו. רק 

  דניאל אייזנברג: לא הפוך?

ה בסדר איפה הליכוד קיבל מקום אחד בגלל סיעת הליכוד אין בעיה נחליף  יוסי קוממי:

 אותו.

 שאול נחום מייצג את הליכוד וצורי ג'אן מייצג את הליכוד.  משה פדלון:

 לא הוא מייצג אותך. יוסי קוממי:

 הם בודקים את זה שמית מול המפלגות. משה פדלון:

יהיה במקום  ףריוסי תיקח את צורי אליך תוציא את שאול נחום ואלי צ כץ:מאיה 

 שאול נחום.

 מקובל עליי. יוסי קוממי:

אנחנו נעביר מחר למשרד הדתות את  בואו נערוך הצבעה אם אתם רוצים משה פדלון:

הרכב המועצה הדתית כמו שאני אומר את זה פרופסור דפנה בניהו 

גב' טובה רפאל קהילה, צעירים חדשה, רך החינוך דמהחופש לבחור, דרך 

וסביבה נטו, גב' גלילה יבין, יש עתיד, מר מרדכי קדוש, ש"ס, מר ציון דנוך, 

גשר, מר וורן גרין, מר"צ, מר צורי ז'אן תנועת הליכוד, מר אלי צרף חזון 

וניסיון, עו"ד דן פנחס הבית היהודי. מי בעד? פה אחד. זה יעבור מחר, והיה 

רושלים לא יאשר את זה בזמן של שבוע, שבועיים אנחנו נפנה והיהודי בי

 לועדת השרים על פי חוק. מי בעד? פה אחד. 
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מר איל פביאן בנושא: מדרכות, תשתיות שונות ותנועה  2הצעה לסדר מס'  ג'ו ניסימוב:

 במערב העיר

 אני סיירתי ודיברתי עם תושבים במערב העיר בעיקר בחלק מסוים לא בכל איל פביאן:

הרצליה פיתוח במערב העיר, אבל חלק גדול ועולה שם תמונה גם מפתיעה 

, במדינת ישראל בטח לא בעיר כמו 2022וגם לא מתאימה בכלל לשנת 

הרצליה ובאזור שהוא אזור מפותח. יש רחובות שאין מדרכות, יש רחובות 

שהמדרכות עקומות ושבורות, יש קושי ללכת על המדרכות, של הולכי רגל 

הליכתיות, או שהן צרות מידי או שהן מוזנחות, התושבים אומרים  מבחינת

לפחות אני לא בדקתי שיש מקומות שטיפלו בביוב אבל לא טיפולו 

במדרכות, או עשו מדרכות בשנים קודמות , אמרתי שלא בדקתי אז יכול 

להיות שמישהו ידייק את זה אבל בכל מקרה תמונה לא טובה. יש שם על 

שאוספים את הזבל לא מחזירים את הפחים למקום  המדרכות פחי זבל,

אגב זה לא רק בהרצליה פיתוח זה בכל מיני מקומות זה די מעצבן ותושבים 

יוצאים עם מכוניות ונכנסים עם מכוניות בבוקר ונתקלים בפחי זבל 

שזרוקים בכל מיני מקומות כי אחרי שרוקנו אותם המשאיות לא החזירו 

, חסר פיתוח את זה. וזה מאוד לא נעים אותם למקום מי שצריך לעשות

סביבתי בשכונה הרבה מאוד שנים, יש גינות משחקים שלא חודשו ולא 

פותחו הרבה מאוד שנים, הדבר שהכי הדהים אותי אגב זה לא קשור 

לעיריית הרצליה אבל זה בהחלט העירייה יכולה לטפל בו מול חברת חשמל 

מים חזקים יש הרבה זה שתשתית החשמל באזור לא טובה וכשיש גש

הפסקות חשמל זה נשמע כמו עולם שלישי, אני החלפתי על זה מילה גם עם 

 ראש מועצת כפר שמריהו מסתבר שגם הוא מכיר את הבעיה הזאת. 

היה כתבה על זה, היה כתבה בטלוויזיה בשבוע שעבר בראשון בכל מיני  עופר לוי:

 מקומות שאלה של הפחים משאירים את זה כן זה בעיה.

כן זה אחד מהנושאים, אני עכשיו מדבר על החשמל למשל ולא הגיוני שאין  איל פביאן:

תשתית חשמל כמו שצריך בשכונה כזו בהרצליה בלי שהחשמל יפול 

בגשמים, יש שם שנאי גדול שצריך ומאוד רצוי להעביר אותו לכיוון כביש 

 החוף בגלל קרינה, בתוך השכונה, אין תשתית מספיקה טובה שאנחנו
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מדברים על זה לא מעט, חסרות תשתיות נוספות, חסר מיפוי של עצים 

מסוכנים בשכונה, יש שם עצים ותיקים זה אזור ותיק פה ושם יכולים 

להיות שמסוכנים ויכולים לקרוס. נושא של תחבורה ציבורית דיברתי על זה 

כמה מילים עם דניאל אייזנברג. בנושאים של תנועה יש שם רחובות קטנים 

רדים שהם דו סטריים שבעצם הם ורחוב הליבנה, היסמין, הלילך, הו כמו

צרים ורצוי מאוד שהם יהיו חד סטריים אפשר להסדיר את התנועה שם 

כנראה. בעיה נוספת היא שבחודשי הקיץ גם בסופי שבוע אבל גם באמצע 

השבוע בגלל אנשים שמגיעים לחופי הים של הרצליה מכל הארץ, יש עומס 

הזה בגלל אנשים שמגיעים לחופי הים של הרצליה גם מחוץ  תנועה באזור

לעיר וגם מתוך העיר ולאנשים שבשכונות שם קשה להגיע הביתה, קשה 

למצוא חניה ברחובות, וכל נושא הסדרת התנועה לחופי הים של הרצליה 

וממנה בחזרה בחודשי הקיץ זה נושא שצריך לתת עליו את הדעת כדי 

מוכות יוכלו לחיות בתנאים רגילים כמו כל שאנשים שגרים בשכונות הס

וויז מכוונת את התנועה דרך  שאפליקצייתתושב. התושבים שם טוענים 

השכונה מאזור ההייטק ובחזרה בשעות הבוקר ובחזרה מהעבודה וזה גם 

מעמיס על הרחובות הקטנים האלה, ההכוונה של וויז, וכל הנושאים האלה 

ים שזה גם נושא שעולה פה הרבה דורשים טיפול. גם בנושא צואת כלב

פעמים, לא פעם אחת בשנים האחרונות וגם באזורים נוספים בעיר יש 

תלונות על חוסר אכיפה בנושא הזה, וגם בנושא החינוך אגב יש נושאים 

שצריך לדבר עליהם שהם גם משותפים לבעיות שקיימות בהרצליה ב' ושיש 

כים לעשות בשנה, שנתיים צורך לדון בהם וצריך להבין מה נעשה ומה הול

הקרובות. לכן מה שאני מציע זה שנקדיש איזה שהוא דיון במועצת העיר 

לחלק הזה של העיר, תעדכנו מנהלי אגפים בעירייה, הנדסת העיר שאיפ"ה 

ואחרים, בכל מיני נושאים שאני הצגתי פה, ראש העיר ידבר, ידבר קצת על 

תנועה ונראה איך האזור תשתית החשמל, תחבורה על דברים אחרים ועדת 

הזה בשנה, שנתיים הקרובות משתפר זו ההצעה ואני אשמח לשמוע מה 

 שיש לכם לומר.

מערב העיר מבחינתי זה ממסילת הברזל מערבה, כלומר הרצליה איליס  משה פדלון:

המסילה, הרצליה פיתוח, נוף ים ומעבר לעבודה השוטפת יום יום, אם זה 
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אשפה, מדרוך וכבישים אנחנו בשנים האחרונות טיפול גנני וניקיון, פינוי 

שנה, אני רוצה להזכיר לחברים  70ביצענו מספר פרויקטים שלא נגעו בהם 

היה לנו מתחם שנקרא רחוב זוהר טל האצ"ל מול בנדיק שם תושבים הלכו 

ורק יצאו לריבוד בשנים האחרונות, ₪ מיליון  6על בוץ כל הזמן, השקענו 

הכל כל הרחובות רשומים פה וכמה זה עלה לנו.  קרצוף וריבוד כתוב לכם

מיליונים בהחלפת מתקני  4בתחום הגנים והנוף השקענו לאחרונה 

משחקים בנורדאו ובזלמנוף ובגן הפרסה יש רשימה מלאה מה נעשה, מה 

ות. אם נדבר על מתחם המסילה אני קיבלתי את רונעשינו בשנים האח

משאיות מסל,  700ציא המתחם הזה שהייתי צריך בשלב ראשון להו

אני רוצה להזכיר לכולם את ₪. מיליון  80והשקענו רק במתחם המסילה 

₪, מיליון  11מתחם הנוריות ששם אנשים הלכו על בוץ ועל הגריז והשקענו 

והיום נשאר עוד מובלע אחת ₪  וניהחלפנו תשתיות מים וביוב בעשרות מלי

עשינו מתיחת פנים  שער הים שפרינצק שמטופל, זאת אומרתשזה רחוב 

במקומות שלא נגעו בהם משנות החמישים. אני חוזר ולא לדבר על אזור 

התעשייה ששדרגנו את המקום עוד ועוד. יש לכם פה רשימה מה נעשה איך 

נעשה, ומי שהיום איך אמר לי נשיא המדינה? גינון כזה וניקיון כזה לא 

 ראיתי בשום מקום במדינה.

 זור מטאבולה לצפונה.אני מדבר על הא איל פביאן:

יכול להיות שיש נקודה שלא טופלה אבל יש לנו אגף תשתיות מצוין שסורק  משה פדלון:

רחובות, בתמונה שהצגת פה יכול להיות שבאה איזה משאית מנוף הורידה 

 את הזה.

זה לא מקום אחד נקודתי, אני מדבר איתך על כל האזור ממסעדת טאבולה  איל פביאן:

ה של הרצליה פיתוח, ממערב לכביש החוף ומטאבולה וצפונה, החלק הז

תיקים יותר לא מדבר על כל מערב העיר, שם יש וצפונה, האזורים האלה הו

 בעיה.

אני בא ואומר יש לנו תכניות עבודה, אנחנו כן משדרגים, כן משפצים אבל  משה פדלון:

 אני גם.
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 ניות.כל מה שאני מבקש להציג מה עשיתם. תציגו מה התכ איל פביאן:

 אני בא ואומר המצב הוא טוב מאוד. משה פדלון:

מה זה טוב מאוד? איפה יש אזורים שטיפלת והמצב הוא טוב או טוב מאוד  איל פביאן:

 יש אזורים שלא טיפלת.

אני אישית מסתובב ברחובות האלה לפחות פעם בשבוע, ומעיר לאנשים  משה פדלון:

 והמצב הוא טוב מאוד.

תיקים עם וולך לעשות מטאבולה צפונה והרחובות הקטנים הומה אתה ה אילה פביאן:

 המדרכות והתשתיות מה אתה הולך לעשות שם? תגיד בקשה.

אני רוצה להזכיר לכם שלא מזמן שדרגנו את כיכר דה שליט החלפנו מדרוך,  משה פדלון:

יש השקעה היא אדירה, אנחנו מתחילת השנים מוקצים כספים משאבים 

 חנו נציג אותם.לשדרוגים נוספים אנ

 תיקים.ואני רוצה שתציגו את הרחובות הו איל פביאן:

בנושא בתי ספר אני לא יודע שיש איזה שהיא בעיה בית ספר ברנדס, נוף ים  משה פדלון:

עילא ואין בעיות שם, אני אישית דיברתי  -ו  ,וגם סמדר מתנהלים לעילא

 עם ועדי הורים, יו"ר אמרו לי שרק ימשיך ככה.

אני לא אומר שיש בעיה או אין בעיה, אני לא הצעתי כרגע לעשות את הדיון,  אן:איל פבי

 אני הצעתי שנדבר על הדברים כי ישנן בעיות יכול להיות שאתם בתהליך.

ריות ואתה יכול לדבר לומר לי תשמע חמש שנים לא עשיתם שום דבר, הנ משה פדלון:

כן משדרגים, בעצם נשאר כמו שהוא, האצ"ל נשאר, אבל אנחנו כן עושים, 

משדרגים את רמות ים מגדר לגדר בהשקעה של מליונים, משדרגים את 

שפרינצק ושער הים וכל הסביבה ואלה נקודות אחרונות שנשארו לנו, אז כן 

 עושים, כן מנקים כן משפצים.

אני לא אמרתי שום דבר וכל מה שאתם עושים ועשיתם זה מצוין, אני מדבר  איל פביאן:

הכל מבקש שתציגו מה הולכים עוד לעשות, באזורים שעוד לא  על, אני בסך

 טופלו.
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ם שלנו קיבלו את ההנחיות יאין בעיה, לא צריך לקיים דיון כיוון שהאנש משה פדלון:

ל העירייה, אישרנו את תכניות הועדה ונציג לך אותם מה מי הרצליה "ממנכ

 עושים.

 מתי אתם יכולים להציג את זה? איל פביאן:

 תקבל מסמך מסודר תוך שבועיים. נדון על דברים שאנחנו עושים? ון:משה פדל

בו בעיה ואז אנחנו לא  דניאל אייזנברג: איל אולי יש רחוב ספציפי שאתה רוצה להגיד שיש

 .יודעים על איזה שהוא רחוב.

 יש מספר מקומות. איל פביאן:

עובד, יש תשובות אורה דולקת הכל חברים הת אפשר לבוא ולדון על הזנחה, משה פדלון:

לפניות מפנים אשפה, גזם במקום שיש בעיה נקודתית מטפלים אבל 

 במוקדים הגדולים טיפלנו טיפול שורש, אז על מה לדון, לדון על מה?

ספר התב"רים ועדכון ספרי הפיתוח של הרחובות, גם  אנחנו מאשרים את אהוד לזר:

חודש דצמבר יון כזה התקיים בהתכניות השנתיות וגם הרב שנתיות. ד

היתה הזדמנות מאוד, מאוד  עדת הכספיםוהצגנו את כל התכנית, גם בו

, המתכננים כולם שאלו את המהנדסים רחבה עם כל הצוות המקצועי,

 השאלות האלו וכל מי ששאל שאלה קיבל מענה.

זה נכון מה שאתה אומר מאוד, זה נכון ברמה עירונית, אני כרגע מדבר  איל פביאן:

שרים את התקציב ברמה עירונית באמת מסתכלים אואנחנו מממוקד, היות 

ברמה כלל עירונית יש המון סעיפים וגם עושים שינויים במהלך השנה  עליו

על אזור מסוים, אפילו אני  פרוז'קטורלשים  כמו שאתם יודעים, אני רוצה

לא אומר שלא עושים, אני לא אומר שלא עשיתם זה לא הדיון, יש אזורים 

 ובות מסוימים זה לא מקום אחד, מסוימים רח

אנחנו נשמח לקבל את הרחובות אני אשלח את הצוותים שלי שיעשו מיפוי  משה פדלון:

 ויבואו עם תוצאות, יש מפסיק משאבים.

 איך אתה מציע לקדם את העניין? אני הצעתי שנעשה דיון. איל פביאן:
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גדר לגדר אני אשלח אם יש מתחם מסוים שלא טופל תביא לי את הרחוב מ משה פדלון:

 את האנשים שלי ואני אתן מענה.

 אתה רוצה שאני אעלה מולך את הצרכים? איל פביאן:

 כן כן תביא לי, אני אטפל בזה. משה פדלון:

מסתובב שם צודק יש כמה וכמה אגב אתה צודק אני תושב האזור ו אורן אוריאלי:

ה וככה רחובות ואני חושב שהשיטה היא פשוט לצלם ולהציף את זה לפ

 יטפלו בזה.

 אנחנו משקיעים ונמשיך להשקיע. משה פדלון:

 יש חשמל נופל, מדרכות שבורות. ן:אאיל פבי

נקודתיים, הייתי כן פותח את זה לדיון,  נושאיםחברים אנחנו מדברים על  משה פדלון:

למה התאורה לא דולקת בפיתוח, למה התנורים הרוסים למה לא טיפלו 

נוריות, אנחנו כן עושים, עשינו העברנו אליכם שנים וב כבר כמהבאצ"ל 

עמודים שמפרטים את הכל מכל כל, על מה נקיים דיון? טוב  3מסמך של 

 חברים, אני אביא לך תכנית עבודה.

אני לא מתעקש לעשות הצבעה על הצעה לסדר, אם אתה אומר לי שאני  איל פביאן:

בזה עם יכול להציף מולך את הצרכים באזורים האלה ואתה תטפל 

 האנשים, אם חברי המועצה רוצים לאשר לי בסדר גמור.

בוודאי אנחנו קשובים לכולם, גם לתושבים ובטח לחברי המועצה. תביא לי  משה פלדון:

מתחם מסוים ואני אישית יחד עם המנכ"ל נטפל בזה, מקצועית. אתה רוצה 

 להסיר את זה היום?

פל בזה מולך אין בעיה אני אסיר אם שאר חברי המועצה רוצים שאני אט איל פביאן:

את זה מסדר היום. אין בעיה אני מסיר את זה מסדר היום ואני אקבע 

 איתך פגישה.

אנחנו מסירים את זה מסדר היום. איל פירטנו מה שעשינו ואני מאחל לכל  משה פדלון:

 רשות לעשות את מה שעשינו למען תושבי העיר.
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 תב"רים

 2של  2022, לאשר עדכון תקציב פיתוח של שנת 2022אישור תב"רים  ג'ו ניסימוב:

 3,760,000בסכום של  2022תב"רים מעבר לתכנית פיתוח השנתית 

ממקורות המימון שלפניכם קרן עודפי תקציב רגיל, אחרים סך הכל 

3,760,000 .₪ 

 מי בעד תב"רים? פה אחד משה פדלון:

 נשאר מאוזן הכל בסדר. רוני חדד:

, של תב"ר מעבר 2021לאשר עדכון תקציב פיתוח  2021רים אישור תב" ג'ו ניסימוב:

ממקורות המימון קרן עודפי תקציב רגיל  2021לתכנית הפיתוח השנתית 

זה  0ואחרים זה מתקזז אחד עם השני סך הכל כפי שאתם רואים זה 

 כולם בעד? מולכם.

 פה אחד. משה פדלון:

 לפקודת העיריות 339בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 

 לפקודת העיריות. הקובץ מולכם.  339בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  ניסימוב: ג'ו

ערב טוב, בגלל הסכומים צריך לפרק את הסכומים יש לנו מקרה אחד בסך  רוני חדד:

מקרה אחד היינו בדיון בבית משפט והתבקשנו ₪  13,242סליחה  13,342של 

 לזרז את המחיקה הזאת.

 בר העירייה? פה אחד.מי בעד המלצת גז משה פדלון:

 .2021שנת  3לתקופה רבעון  2021דו"ח רבעוני לשנת  .5

, זה לידיעה לא צריך 2021שנת  3לתקופה רבעון  2021דו"ח רבעוני לשנת  ג'ו ניסימוב:

 להצביע תודה רבה.

 הסכם הקצאה זכות שימוש בין עיריית הרצליה לבין מגן דוד אדום .6

ין עיריית הרצליה לבין מגן דוד אדום יש לכם ג'ו ניסימוב: הסכם הקצאה זכות שימוש ב

 פה אחד. את החוות דעת ואת ההסכם והנספחים, הערות, שאלות?
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 אישור הסכם בין עיריית הרצליה לבין ג'אן צוריאל נכסים והשקעות בע"מ .7

 אישור הסכם בין עיריית הרצליה לבין ג'אן צוריאל נכסים והשקעות בע"מ ג'ו ניסימוב:

 ת? הערות? מי בעד?החומר מולכם שאלו

עו"ד ענת בהרב: אני רק רוצה להפנות את תשומת הלב אם מישהו יש לו מניעה בגלל ניגוד 

 עניינים בשל זיקה פוליטית או כל זיקה אחרת. 

 משה פדלון יצא( )יוסי קוממי יצא

 הנושא זה ג'אן נכסים? איל פביאן:

 אן.לא הנושא זה הסכם בין העירייה ובין צוריאל ג' אהוד לזר:

אז אני מבקש, אני בנושא הזה אני קראתי אני מודה שלא איך אומרים לא  איל פביאן:

קראתי את זה עשר פעמים וקראתי את זה די במהירות ואני מודה שלא 

ירדתי לסוף דעתכם לגמרי, אני מבקש שתסבירו מה הסיבה שזה מגיע לפה 

 אני מבין שאתם רוצים להאריך את זה. אבל מה?

שנים.  5הסיבה שזה מגיע משום שזה הסכם שכירות לתקופה של מעל  ב:עו"ד ענת בהר

 שנים טעון אישור מועצת העיר. 5הסכם שכירות לתקופה שמעל 

 נכון אבל ההסכם הזה נחתם באיזה שנה? איל פביאן:

 עכשיו. עו"ד ענת בהרב:

 .10/21 –ב  :שדה קריןעו"ד 

 ז למה זה בא לפה עכשיו?א 22הוא נחתם אנחנו עכשיו בפברואר  21 איל פביאן:

 זה עלה באיחור עקב טעות אנוש של אגף נכסים. :שדה קריןעו"ד 

 לכמה שנים? 21לא היה לי ברור ההסכם נחתם באוקטובר  איל פביאן:

שנים  5שנים הם אופציה  3 –, ה 3+  5 –ההסכם הוא מכוח מכרז ל  :שדה קריןעו"ד 

 שנים אופציה. 3ראשונות ועוד 

 שנים או התחילו? 5 –מתחילות ה  מתי איל פביאן:
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 .10/21שנים התחילו ממועד חתימת ההסכם שזה  5 –ה  :שדה קריןעו"ד 

 .10/20נדמה לי שזה היה  איל פביאן:

 סליחה. 10/20כן זה היה  :שדה קריןעו"ד 

שנים אנחנו נמצאים בתוך  5 –איל לשאלתך אנחנו עדיין לא עברנו את ה  עו"ד ענת בהרב:

ם. אבל מאחר ובהסכם יש אופציות הארכה ואופציות השני 5תקופת 

הארכה הן אוטמטיות אלא אם צד מודיע למשהו על ביטולו הסכמים כאלה 

אנחנו נוהגים להביא לאישור מועצת העיר והסבירה קרין שעקב תקלה 

 אצלם זה לא הובא עד עכשיו לאישור מועצת העיר.

הו אלא פשוט אז זה היה אמור זאת אומרת זה לא שכרגע קרה מש הבנתי איל פביאן:

להיות מובא לא הובא ועכשיו אתם רוצים אישור. אני פעם ראשונה נתקל 

בכזה דבר אם אני זוכר נכון במועצה, הבאתם לפה עוד הסכמים כאלה מעל 

 שנים? 5

שנים לא  5, עד 5מרבית החנויות הם  .3+  5בעבר, לא נכסים כאלה של  :שדה ריןעו"ד ק

, אני חושבת שפעם אחרונה שזה הובא לאישור זה לפני צריך אישור מועצה

 שנים. 4שנים, או גן סיפור או קפה דה פרקר. דה פרקר לפני  4

זהו כי אני פעם ראשונה אז לא הייתי במועצת העיר אני שומע על זה פעם  איל פביאן:

 ראשונה.

, בדרך 3+  5אני אומרת שלא כל הנכסים תקופת השכירות שלהם היא  :שדה קריןעו"ד 

 .5כלל התקופה היא 

 מראש? ככה פורסם המכרז? 3+  5בסדר ובמכרז שפורסם בשעתו זה היה  איל פביאן:

 כן. :שדה קריןעו"ד 

 בסדר אני רוצה להבין את הסיטואציה בסדר תודה. איל פביאן:

 מי בעד? פה אחד תודה רבה. ג'ו ניסימוב:

 )יוסי קוממי ומשה פדלון חזרו(
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הסמכת ועדת  25.1.2022פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית מיום  :ג'ו ניסימוב

.להסמיך את 2022התמיכות המקצועית למתן מקדמות לשנת הכספים 

הוועדה המקצועית לאשר, בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, בכפוף 

לאישור גזבר העירייה, בקשות לקבלת מקדמה לתמיכה לשנת הכספים 

הוגשה בקשה מנומקת מהמוסד לקבלת א.  , בכפוף לאמור להלן2022

 ג. המוסד קיבל תמיכות בשתי שנות התקציב הקודמות.ב.  המקדמה.

גובה התשלום במסגרת ד . הוגשה בקשה לתמיכה בשנת הכספים הנוכחית.

מסך כל התמיכה שקיבל המוסד בשנה  25%המקדמה לא יעלה על 

שלום בפועל בכפוף למתן אישור תשלום המקדמה ולפני הת ה. הקודמת.

יחתום מבקש התמיכה על התחייבות להחזיר לעירייה את המקדמה, בתנאי 

הצמדה שייקבע גזבר העירייה וריבית כחוק אם בסופו של דבר לא תאושר 

לו התמיכה, וייתן ערבויות להבטחת החזר המקדמה להנחת דעתו של גזבר 

 העירייה.

 נחה דעתי כרגע. רוני חדד:

 טוב. מי בעד? פה אחד.אם נחה זה  ג'ו ניסימוב:

הערה לסעיף הקודם לא השתתפתי בהצבעה. בנושא של אישור ההסכם  משה פדלון:

 .10סעיף 

 קומה מפולשת באגף החדש –נים ותיכון הראש .9

קומה מפולשת באגף החדש, בהמשך לבקשת משרד  –תיכון הראשונים  ג'ו ניסימוב:

אשונים יש לכם החינוך יובא לידיעת המועצה הנושא של הרחבת התיכון ר

 את החומר מולכם.

 זה נושא טכני וכולם בעד. פדלון: משה

 זה לעדכון לא צריך הצבעה. ג'ו ניסימוב:
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בסדר רגע רק שניה אם כבר הבאתם את זה, משרד החינוך בעצם מה הוא  איל פביאן:

 דרש?

אני אסביר בעצם במסגרת ההליכים התכנוניים במנהל הפיתוח עם משרד  אהוד לזר:

ך לקדם כל מיני הליכים בירוקרטיים הוא דרש בעצם שחברי החינו

המועצה, המועצה תדע בעצם שהקומה המפולשת היא מפולשת כדי שלא 

יקרה מצב שבעתיד היא תיסגר ואז תימנע פעילות בשטח הפתוח, 

שיהיה נגד עיניכם שאין כוונה של  דקלרטיבילתלמידים. ... הצהרתי 

ולכן  המפולשתשל סגירת הקומה המשרד או המשרד לא תומך ברעיון 

 מביא את הנושא לידיעת המועצה.

 מינויים .10

למרכזים בחברה א. המועצה מתבקשת לאשר את המינויים הבאים:  ג'ו ניסימוב:

מר ירון עולמי במקום מר  :מינויים של הרצליה בע"מ )ע"ר( –קהילתיים 

גב' , וני' דליה ציזיק במקום גב' עירית אהר. תיקון זה יורד. גבאיתי צור

, מר ליאור עומסי במקום עידו לאופר, הילה שפילמן במקום גב' גלי עציון

מינויו של מר איתי צור כיו"ר , גב' דורית בסמן במקום גב' יעל חקון יוסף

 מר יוסי קוממי מו שלבמקו, עמותה למען הקשיש )ע"ר( -תאגיד על"ה 

אני לא רוצה להיכנס  האנשים האלה שמחליפים אותם. התפטרו מהתפקיד משה פדלון:

 לזה. מצנעת הפרט.

 אני שומע שמות אני רוצה להבין גלי עציון התפטרה מהדירקטוריון? איל פביאן:

 כן, כן. משה פדלון:

 היא הגישה מכתב התפטרות? איל פביאן:

ויש למנות  בדירקטוריוןמטעם הדירקטוריון נמסר שהיא לא חברה  אהוד לזר:

 במקומה.

 שנים נמשך תהליך המינוי שלה. מה? שלוש איל פביאן:

 חברים היו חברים התפטרו שמנו במקומה מחליף. משה פדלון:
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 היא תפטרה? איל פביאן:

 אני לא יודע אם היא התפטרה או שהיא לא מעוניינת להגיע. אהוד לזר:

 אם היא נציגה של איל. מאיה כץ:

 היא מסרה הודעה שהיא מתפטרת מה אתם, איל פביאן:

 וד אני מציע להקפיא את זה עד שנבדוק את זה. אנחנו נבדוק את זה.אה משה פדלון:

בקשר לגלי עציון אנחנו נבדוק וניתן לכם תשובה. מינויו של מר איתי צור  ג'ו ניסימוב:

מר יוסי  מו שלבמקו, עמותה למען הקשיש )ע"ר( -תאגיד על"ה כיו"ר 

 .קוממי

 מי בעד? פה אחד משה פדלון:

 מנעת. אני נמנעת מהמינויים אני נמנעת. הוא אמר שמצביעים עלדניאל אייזנברג: אני נ

 זה.
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 .25.1.22הפרוטוקול מולכם ההועדה מיום  ג'ו ניסימוב:

ם במקום גב' דליה יאני מבקש רגע גו' אני מבק שלתקן רגע בסעיף המינוי אהוד לזר:

במקום גב' עירית ציזיק במקום גב' עירית אהרוני, גבי הילה שפילמן 

אהרוני, ודליה ציזיק תהיה וגלי עציון ירדו מסדר היום. בסדר. בואו נצביע 

 על זה גב' הילה שפילמן במקום גב' עירית אהרוני.

 מי בעד? פה אחד. משה פדלון:

 דניאל אייזנברג: לא פה אחד אני נמנעת.

 תודה. המלצת הועדה לסיוע בדיור הפרוטוקול מולכם מי בעד?  ג'ו ניסימוב:

ברשותכם עוד חצי דקה אני רוצה לברך את עוז דהרי שמונה לראש אגף  משה פדלון:

הביטחון, וליאור קונפרלד שמונה לראש אגף תחזוקה. תודה הישיבה 

 הסתיימה.
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 -הישיבה ננעלה  -


