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 פרוטוקול

 

אני מקדם בברכה את חברת המועצה גלילה שמחליפה את רונן וסרמן  משה פדלון:

מטעם מפלגת יש עתיד, אני מאחל לך הצלחה מלאה ושיתוף פעולה פורה 

 והכל למען תושבי העיר הרצליה. 

 השבעת חברת המועצה מטעם סיעת "יש עתיד להרצליה"

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  לילה לבוןג

 במועצה. 

 בהצלחה.  משה פדלון:

 עדכוני רה"ע .1

טוב מכובדי כולם שוב ערב טוב, אנחנו לפני מספר ימים סיימנו את חודש הגאווה בעיר, אני 
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ירועים היה מוצלח, כל האירועים שתוכננו בוצעו במלואם, אהייתי ברוב ה

נו אירוע מרכזי בפארק הרצליה בהשתתפות אלפי אנשים שהגיעו גם גם ערכ

לא מהמגדר, והיה מאוד, מאוד מוצלח, במהלך החודש הועברו הרצאות, 

סימפוזיונים, בניין העירייה קושט, דגלים היו ברחבי העיר, זה המקום 

להודות לסגן ראש העירייה עופר לוי שהוא מחזיק התיק וגם למנכ"ל 

יחד עם צוות מיוחד של תנו"ס שתכננו את העירונים ביצעו  העירייה ישבנו

אותם למופת ועל כך ישר כוח. תודה. אירועי הקיץ התחילו תחת המותג קיץ 

ואנחנו עבדנו על מבחר של  יהמוגזם, אנחנו הנחנו לכם בשולחנות את התוכנ

ואומנים  יםקוקטיילאירועים לנוער, לילדים, למבוגרים פסטיבלי בירה ויין 

במוצאי שבת הופיע כאן אברהם טל לאלפי תושבים, עידן אמדי אמור  רק

להופיע, גיל שוחט קונסטרנט ושוב גם כאן הערכה וברכה לכל העושים 

עם אגף תנו"ס בנו תכנית יפיפיה והכל כאמור  במלאכה במיוחד למנכ"ל יחד

למען תושבי העיר הרצליה. אנחנו ממשיכים בבניית בתי ספר גליל ים על כך 

ב שיפוצי הקיץ יש לנו בעיה קשה מאוד כמו שיש בכל המדינה יל ירח"נכהמ

מחסור גדול של אנשי צוותי חינוך ומורים, מ ורות, יועצים, סייעות, הרבה 

מאוד ואנחנו מתמודדים עם זה ועם האחרונים. מכובדי אני יוצא קצת 

מהשגרה ואני שמח ונרגש לארח פה את אחד העובדים שלנו פה בעירייה 

ו חיים כהן שנמצא פה שעשה כברת דרך במהלך עבודתו, הוא גם עבד ששמ

בעירייה וגם למד במקביל הוא החל את עבודתו כעובד פשוט במי הרצליה 

במחלקת הביוב ושם לו מטרה גם לעבוד וגם ללמוד לימודים אקדמאים הוא 

גם מתקדם במקביל לעבודה, הוא שובץ בבני הרצליה ובמקביל לעבודה 

א למד לקראת תואר ראשון ולאחרונה הוא גם סיים תואר שני מקצועית הו

למה אני מביא את הדברים האלה. זה המדיניות שלנו לקחת עובדים 

בעירייה ולשלוח אותם ללימודים אקדמאיים והם מצליחים הוא סיים 

תואר שני ועל כך להודות לך מגיע לו כפיים. כל הכוונה שלנו להמשיך לשלוח 

ההשכלה, הוא למד, חיים למד מנהל במדיניות  עובדים, להרחיב את

ציבורית אז משהו קטן מאיתנו. אני כתבתי לך חיים היקר תעודת הוקרה זו 

מוענקת בהערכה רבה על נתינתך והשקעתך המקצועית, הנך דוגל בערכים 

מתיות ואמינות, ברכות מקרב לב על סיום לימודך ישל דבקות במטרה, מש

נות יברצ חיפה, תבאוניברסיטניות ציבורית וקבלת תואר שני במנהל מדי

לשבח את כישורך ויכולתך נובעים מאדם בעל ערכים אנושיים וחברתיים 

הראויים להערכה, אהבת הבריאות ודרך החיים אני סמוך ובטוח להמשך 

 .. ישר כוח אז תמשיך ככה התחלת והגעת.הצלחתך, לבריאות איתנה ב

עובד אצלנו  ברשותך חיים משהו על חיים רגע,ראש העיר אני רוצה להגיד  עופר לוי:

בבני הרצליה, חיים היום מנהל ענף הכדורגל התחיל כמאמן מנהל מקצועי, 
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והתקדם עד מנהל הענף, חרוץ, איש של עבודה, אוהב ילדים, אוהב את העיר 

והלוואי שהיו לנו עוד כמה כמוך חיים בעירייה ובבני הרצליה בפרט אז עלה 

 והצלח תודה רבה לך על הכל.

 שיהיה בהצלחה ובשורות טובות. משה פדלון:

 עדכוני מנכ"ל .2

את שיפוצי הקיץ בעשרות מוקדים טוב אז אנחנו התחלנו ממש לפני שבוע  אהוד לזר:

עבודה מאוד יסודית של אגף תב"ל ₪ מיליון  30 –ברחבי העיר בהיקף של כ 

בתי ספר חדשים  3מחלקת תחזוקה במנהל התפעול, אנחנו נערכים לפתוח 

שניים מהם בגליל ים אחד מהם הוא בית ספר לילדים אוטיסטיים  1/9 –ב 

רצליה אז ישר כוח לכל העוסקים נה בהובית ספר צומח יסודי שנפתח לראש

 3/7אולמות ספורט. בתחום הנשים בתאריך  2במלאכה, וכמובן עוד 

התקיימה הרצאה במסגרת מועצת נשים אמא גאה נשמעה סיפורה של 

תושבת העיר, על ההתמודדות עם הקשיים  רלטרנסג'נדשרית אמא 

ה, תחום הפיתוח ההנדסה הועדה המקומית אישרה מסמך ראשון לוהקב

מסוגו של פינוי והגנה על בעלי חיים טרם תחילת העבודות בניה, תודה 

לדרור, לד"ר דרור בן עמי חבר המועצה על קידום הנושא, הועדה אישרה 

ירוקה ובכך הרצליה ממשיכה להוביל בסטנדרט עדכון למדיניות בניה 

לריים במבני ציבור נמצא והמתקדם ביותר, ופרויקט התקנת פאנלים ס

חום ההתחדשות העירונית פרושה לעיון והערות הציבור תכנית בביצוע. בת

אסטרטגית להתחדשות עירונית, מרכז העיר ואושר מסמך כלכלי 

לפרויקטים של פינוי בינוי. שבילי אופניים במסגרת אופני דן מקודמים 

 יז'בוטינסקבשלבי ביצוע שונים לשיפור העירוניות והמטרופוליניות. רחוב 

שמחבר בין הרצליה לתל אביב בביצוע וגם  2רך כביש בביצוע , מקטע לאו

מקטע בשדות ירושלים לאחר הדחייה של העתירה. עדכון מדיניות האכיפה 

ועדה מקומית אישרה עדכון מסמך מדיניות האכיפה של עבירות בניה לעניין 

 GISשימוש במבנה אסור. תחום המערכות המידע אישרנו, העלינו תצלום 

דכנו קדסטרים של תכניות חלקות ייעוד קרקע בפנימי, , ע2022חדש של שנת 

התקנו סנסור איכות הסביבה בפארק הרצליה שמנתר זיהום אוויר, רעש, 

אנחנו מתכוונים להנגיש את המידע לתושב  וטמפרטורהלחץ ברומטרי לחות 

רק יוכל לראות. מנהל התפעול עסוק אכדי שמי שיוצא לעשות ספורט בפ

רבים, המנהל עוסק בשיפוצי הקיץ נמצאים בסיום בתמיכה באירועי הקיץ ה

העבודות לשיפוץ מרכז מטרה, נערך מבצע אכיפה לצואת כלבים בחודש 

קנסות, מתחילים בביצוע סקר קולטנים להערכת  31האחרון, נרשמו 

מערכת הניקוז העירונית לחורף, ובהמשך לבקשת התושבים ולאחר החלטת 

 פך לחד סטרי עד כאן.ועדת התנועה רחוב אריק איינשטיין ה
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 שאילתות .3

על ידי הגברת פזית בכר הנושא הוא סיוע בתקציב הסעת  1שאילתה מס' ג'ו ניסימוב:

עברו תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לאחרונה יצרה איתי קשר משפחה ש

בבית  תסיעודית היא לומד היאהמשפחה חודש וחצי  להרצליה מרמת השרון

ספר בתל אביב כיתה א' אין בית ספר שמתאים לה בהרצליה או ברמת 

השרון, יש להם עוד ילדים קטנים והם שניהם עובדים ולכן בתם נשארת 

אחרי שעות בית הספר בצהרון, עד המעבר להרצליה עיריית רמת השרון 

דאגה להסיע את הילדה בבוקר לבית הספר וחזור מבית הספר בשעות 

למספר גורמים בעירייה, .העירייה מסרבת שפנתה  צערי לאחרהצהריים. ל

לדאוג לה להסעה זאת בשעת הצהריים הפתרון המוצע הינו שותפות עצמית 

ש"חב חודש, אין בהרצליה בית ספר מתאים, עיריית רמת השרון  2500בסך 

אישרה לה מימון מלא ולכן ברור שזה רק עניין של החלטה מקומית, ההורים 

. מדוע מקרים מהסוג הזה 1ב של גורמים וסורבו. אבקש לשאול: פנו מספר ר

 50%שאין פתרון בהרצליה אין סיוע גדול יותר, השתתפות עירונית כי גם 

. כמה מקרים כאלה יש 2מהסכום עדיין מותירה קושי כלכלי להורים,. 

. מי מחליט כמה יוקצב למשפחה? 3ליה ומה העלות הכוללת שלהם? צבהר

חלט לסייע בסכום גדול יותר גם כאשר הביאה את כל . מדוע לא הו4

המסמכים והמימון המלא מעיריית רמת השרון? תשובה: בשל צנעת הפרט 

התייחסות תעשה באופן עקרוני. תקצוב הסעות למוסדות יום שיקומים 

, של משרד הרווחה 14.29מוסדר בתקנון העבודה הסוציאלית מספר 

המיוחד, ככל  ךכאות להסעות של החינווהביטחון החברתי ובכפוף לנוהלי הז

שמדובר בהסעה שלישית דהיינו הסעה במסגרת של מועדונית שמסתיימת 

במקרה זה שעה לאחר סיום הלימודים הרגיל מוגדרות הנסיבות לפיהן 

תתוקצב ההסעה, בהינתן שמאפייני הפעוט והמוסע עולים על התבחינים של 

אין מקרים של אגף  ההוראה, הסעה בשעה שישית תתוקצב במלואה,

לשירותים חברתיים בעיריית הרצליה לממן הסעה שישית מתקציב הרשות, 

ככל שמדובר בתקצוב החורג מהתקנות תגובש המלצה על ידי עובד סוציאלי 

המטפל לפי מאפייני המקרה, ומבחן אמצעים של המשפחה שתוגש לאישור 

אחרות אינן  . החלטות מתקבלות ברשויות4מנהל האגף ומנכ"ל העירייה. 

 בסיס להחלטות מקצועיות הכפופות לתקנות לאורן אנו פועלים.

 שזה היה הפעם האחרונה שהאמא היתה 28/6 –אני עדיין, קודם כל נכון ל  פזית בכר:

איתי בקשר, אז למרות שהיא ביקשה קשר עם עובדת סוציאלית אף אחד 

לא יצר איתה קשר יכול להיות שבינתיים כן אני לא יודעת, היא לא ענתה לי 

 אשמח אם יש מישהו שיכול לענות על זה.

אם זה האמא שאת מדברת עליה זאת אומרת ממה שאני, אני לא נכנס  אהוד לזר:
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, שיח גם כתוב וגם בעל פה אבל אנחנו לא יכולים לפרטים אבל אני ראיתי כן

להיכנס למקרה הפרטי אבל כן היא קיבלה מענה. היא קיבלה מענה לפניות 

שלה, אנחנו לא דנים במקרה הפרטני שלה יש כללים במה מדובר לנו לדבר 

ומה אסור לנו לדבר חל על זה חובת חיסיון וצנעת הפרט אנחנו לא יכולים 

 טי של משפחה.לדבר על המקרה הפר

 אני לא מדברת על שם. פזית בכר:

 לא דנים במקרה פרטי בישיבת מועצה. עו"ד ענת בהרב:

אבל המקרה הפרטי הוא מדבר על הכלל, יש פה איזה שהיא התנהלות שהיא  מאיה כץ:

 אטומה.

 היא לא, היא לא. אהוד לזר:

 זה כבר להשמיץ את האנשים. משה פדלון:

 עובדות. זה לא להשמיץ יש מאיה כץ:

אין עובדות הם קיבלו בדיוק מה שהם קיבלו בעיר אחרת, הם קיבלו בדיוק  אהוד לזר:

כנס לכיס ימה שהם קיבלו בעיר אחרת. בואו לא ניכנס לכיס של אנשים, לא נ

או לא ניכנס למקרה של האנשים האלה יש נסיבות למשפחה הזאת אנחנו 

רים מועצת העיר היא יכולים לפרט אותה כאן יש דברים שאתם לא מכיא ל

 לא השולחן לדון בתיק עבודה סוציאלית, 

 ברגע שאין תשובות. מאיה כץ:

 יש תשובות אני חתום על התשובות אני ראיתי את התשובות. אהוד לזר:

אם ראית את התשובות ואתם חושבים שהתשובות הן מספקות אתה יכול  מאיה כץ:

 דה.להגיד לפזית, פזית בואי אני אקח אותך רגע הצי

 אני לא העליתי את הנושא כשאילתה. אהוד לזר:

 נכון כי התשובות שיש בידיה של פזית. מאיה כץ:

אם פזית היתה פונה אליי באופן פרטי כמובן בכפוף לחיסיון הייתי מסביר  אהוד לזר:

 בצורה פורמלית יש שאילתה. האבל שאלתם שאילת

אלה וזו היתה הכוונה שלי לקבל אני מניחה או שהיו או שיהיו עוד מקרים כ פזית בכר:

 את התשובה באופן כללי ולא פרטני למקרה הזה.

אז הנה קיבלנו ושאלת נקודתית אמרתי נקודתית אנחנו לא יכולים להשיב  אהוד לזר:

 וכללית התשובה היא כאן.

 יש תקצוב שחורג מהתקנות שאישרתם? דובר:

לא יכול להרחיב. מתקציבי כן יש שם, יש שם תקצוב שחורג מהתקנות אני  אהוד לזר:

 האגף לא מתקציבי המשרד .

 הפתרון היה אותו פתרון זהה כמו שהיה בעיר אחרת? התשובה היא לא. מאיה כץ:

 אני לא מתכוון ליפול למקום הזה שאני חושף פרטים אישיים אני מצטער. אהוד לזר:

אתה אתה לא חושף שום פרטים אישיים ואתה לא מדבר לגופו של אדם  מאיה כץ:
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 מדבר לגופו של עניין.

 את מדברת לגופו של אדם.  אהוד לזר:

 ממש לא. מאיה כץ:

 חברים זו התשובה. אהוד לזר:

מאיה אני רק רוצה להזכיר שאנחנו מסיעים כל יום מאות ילדים עם צרכים  משה פדלון:

 מיוחדים, והכל עובד על פי תקנות.

 מדברים על סוגיה מסוימת.  יונתן יעקובוביץ:

 אומר המנכל זה הובא בפניי והבעיה נפתרה אני לא מבין למה זה עולה. פדלון: משה

 שאתה אומר הם קיבלו מלא הם קיבלו השתתפות מלאה? פזית בכר:

 אני לא יכול להרחיב. אהוד לזר:

 למה אתה לא יכול לענות על זה? פזית בכר:

 חברה ענו על השאלה. איה פרשקולניק:

 לענות על השאלה משום שמדובר בצנעת הפרט.לא רוצים  יונתן יעקובוביץ:

שהמשפחה קיבלה מעבר לתקנות, יש פה ₪ חברים הסכומים בעשרות אלפי  אהוד לזר:

מקופת הרשות מעבר לתקנות ומעבר לזכאות יותר מזה ₪ עשרות אלפי 

 ממש מתנצל אני לא יכול לספר.

 הלתיהמשך לשאעלויות שיתופי פעולה עם עיתונות ארצית מקומית. ב ג'ו ניסימוב:

הקודמת שלי על עלות התוכן השיווקי במגזין דה מרקר התקבל תוכן שיווקי 

שוב של תמונתה של סגנית ראש העיר מטעם סיעתו של ראש העירייה 

בעיתון מקומי, כאשר התוכן השיווקי מתייחס לתיירות בעיר בזמן חופשת 

: עם הפסח והתמונה משווקת רק את סגנית ראש העירייה. אבקש לשאול

כמה גופי תקשורת ארצית ומקומית העירייה התקשרה בהסכם? מה עלויות 

ההסכם התקשרות עם כל גוף ועל איזה פריסת שנים ובאיזה שנים מתחילת 

הקדנציה? מה תוכנה של עסקיים מסחריים אלה ואם אפשר לקבל העתק? 

כמה תוכן שיווקי נעשתה מתחילת הקדנציה מודעות פרסום, כתבות 

נרים וכו', מי הן חברות יחסי הציבור/ דוברות/ של העירייה ושל ממומנות ב

החברה לפיתוח תיירות? ומה עלות העסקתן והיקף פעילותן השנתית? 

. העירייה לא התקשרה בהסכם עם אף גוף תקשורת ארצי 1תשובה: 

. אין הסכמי תוכן שיווק, מודעות פרסום ותכני רשת חברתיים 2ומקומי. 

התקיים פרסום אחד של תוכן  2022שיווקי , באפריל  אינם מוגדרים כתוכן

נט הרצליה וזאת בעקבות שינוי משמעותי באזורי איסוף  שיווקי באתר מיי

האשפה והגזם בכל העיר, לקראת חג הפסח, במסגרת שיתוף הפעולה יצרנו 

את התכנים הבאים: סרטון וידאו המציג פעילות צוות, יצאנו לבדוק במסע 

ברחבי הרצליה יחד עם סיירת הפינוי. קידום טקטוריאלי,  איסוף ופינוי גזם

מידע אינפורמטיבי לתושבי העיר על תכנית פינוי הגזם החדשה, חלוקת ימי 
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הפינוי לפי רובעים, ימים ושעות פעילות בכל אחד מהרובעים, טיפים לאיסוף 

נט  הסרטון קודם באמצעות עמוד הפייסבוק של אתר מיי גזם ופינוי נוח,

עם  . כיום העירייה מצויה בהתקשרות3+ מע"מ.  12,800עלות  הרצליה

נר קבוע של יימכרז עם משרד יחסי ציבור פאר לוין, ההתקשרות הינה בריט

מ לחודש, מרכז נוגה מעסיק חברת ניהול עמוד פייסבוק "מע₪ +  9,000

החברה היא מושיקו ויצמן עלות תשלום חודשי  2/22חיצוני החל מחודש 

מע"מ עלות זו מתווספת על ₪ +  4,000קבוע בגין שירותי ניהול המדיה הם 

מע"מ. ₪ +  7,800על סך  2-4/22עלות ממומן אשר משולמת לחודשים 

השאלה בנוגע לפרסום בתחילת הקיץ כתבת העיתון החברה לפיתוח תיירות 

א.ב פנתה לחברה לפיתוח התיירות לקבלת מידע שימוש ללא עלות בנושא 

 פעילות הפסח בתחום התיירות, ההתייחסות מולכם. 

שחלק מהפרסום שלה היה בפסח  90שהעירייה היגבה בתשובה שלה לרדיו  מאיה כץ:

רשויות  10ה חלק מאותן השיווקי הלא ממומן שאתם טוענים שזה הי

שקיבלו פרסום אז חלק מתגובת העירייה היתה שזה חלק מהסכם 

התקשרות כולל אז יכול להיות שטעיתי פה בניו אנס ואין התקשרות ישיר 

בחוזה אולי היתה התקשרות נקודתית האם אני טועה או שואלת. שהעירייה 

ומן שהיה בדה פנתה שאני הצגתי את הנושא הזה בנוגע לתוכן השיווקי הממ

רשויות לקבל  10 –מרקר ואתם טענתם שזה לא ממומן והעירייה נבחרה מ 

היתה תגובת העירייה  FM 90פרסום במגזין השיווקי, אז בתגובה לרדיו 

שזה היה חלק מהסכם התקשרות כולל, וספציפית על המקרה הזה לא ניתן 

ז יכול תשלום יכול להיות שספציפית על המקרה הזה לא ניתן תשלום, א

להיות שאני טעיתי בניו אנס ששאלתי את השאלה על הסכם התקשרות ואין 

הסכם התקשרות עם חברת דה מרקר או חברות אחרות לצורך העניין אז 

 .FM 90מה ההסכם הכולל שהגבתם עליו ברדיו 

 ?90יש לך את התגובה פה ירון לרדיו  אהוד לזר:

 פעמי זה לא.מה ההסכם הכולל זה אירוע חד  ינאי:-דנה אורן

 אני לא מכיר הסכם כולל אבל אפשר לבדוק את זה. אהוד לזר:

 הסעיף הראשון שאליו התייחסנו,  ירון:

 אז תשלים ואנחנו נבדוק. ברת על רדיודהיא מ אהוד לזר:

על ידי מר יעקובוביץ, הנושא הוא מצוקים בחוף הים,  3שאילתה מס'  גו' ניסימוב:

כוונת לסגירת החופים מצפון לחוף זבולון, לאחרונה הובא לידיעתי כי ישנה 

בעקבות כך שלא מיושם פתרון המצוקים, כמו כן הובא לידיעתי שישנה 

אבקש לשאול מדוע במקום ליישם פתרון לתקצב  15/6 –ישיבה בנושא ב 

אותו מעדיפה עיריית הרצליה לסגור חופים? מה הוחלט במסגרת ישיבה זו? 

עד פתיחת עונת הרחצה של שנה הבאה?  מה מתכוונת עיריית הרצליה לעשות
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. במסגרת 1תשובה: אנו עוסקים במתן מענה למצוקים בכמה מישורים, 

הפעילות הדחופים הניתנים לביצוע ללא ניתוח תאי שטח אנו מגדרים את 

האזורים המסוכנים, במסגרת הגידור בין חוף השרון חוף סידני עלי ישנו 

 ע הוא לרוחבטמטר, אותו יש לחסום באופן מלא, המק 180 –מקטע של כ 

 שכן מיקום הגדר שהומלץ על ידי יועצי התכנית נמצא בתוך המים התקיים

 דיון בולחו"ף

 איך אתה רוצה שאנשים יעברו דרך המים? יונתן יעקובוביץ:

 מטר אמרתי התקיים 180בוודאי בשחייה. במסגרת הגידור ישנו מקטע של  ג'ו ניסימוב:

דיון בולחו"ף והוחלט בולחו"ף להעביר את הדיון למליאת הועדה, הדיון 

טרם נקבע. בין חוף זבולון לחוף השרון לא מתוכננת סגירת חוף מוכרז, אנו 

מצאים בתהליך מואץ מול החברה להגנת מצוקי הים התיכון לאישור ניתוח 

 א במסגרת עבודות/9/13תאי השטח בוא יקבעו פתרונות במסגרת תמ"א 

הבטיחות הוזזה סוכת המציל ברחוב סידני עלי זאת כדי להרחיקה 

. אנו במגעים מול 6. ביצענו גידור לאורך המצוק בגג המצוק. 5מהמצוק. 

רשות טבע והגנים על גידור באוזר מחנה רשף, רת"ג מתנגדים גם לגדר עמודי 

. אנו 7עץ עם חבל ביניהם לדעתנו המקום הומה אדם רת"ג לקחו אחריות. 

. אנו נוקטים בפעולות דחופות כמו ניתוק 8נתרים את המצוק כל הזמן. מ

. ביצענו עבודות ניקוז בחוף 9סלע רופף שנדרש עם היתר עבודה מתאים. 

. 10הדרומי להסטת מי הנגר מזרחה שכן הנגר מאיץ את התפוררות המצוק. 

. אנו בקשר רציף עם 11אנו בהליכים מתקדמים לאישור תכנית חזית הים. 

חברה להגנת מצוקי הים, לסיכום אנו נוקטים במגוון פעולות בהתאם ה

 לדחיפות ולאפשרות שמקנה לנו החוק.

או בעצם להסתכל על  8הייתי רוצה לשלב בין התשובות שיש בסעיף  וביץ:ביונתן יעקו

שבו אתם טוענים אנחנו נוקטים בפעולות דחופות  8התשובה שיש בסעיף 

ם היתר עבודה מתאים, כזה דבר נעשה עד כמו ניתוק סלע רופף שנדרש ע

 היום?

 כן, כן, כן. ג'ו ניסימוב:

מטר, בתשובה  180 –אז למה לא עושים את זה בשטח שאמורים לסגור ב  וביץ:ביונתן יעקו

מטר באופן די הרמטי  180רשום שהולכים לסגור קטע של  1לשאלה בסעיף 

 א עושים את הניתוק.שבו אנשים לא יוכלו לעבור יותר דרומה, צפונה למה ל

אתה שואל למה אי אפשר לעשות את הניתוק בתאום כדי למנוע את הסגירה  אהוד לזר:

 של החוף?

אני לא יודע אם בתאום, למה אי אפשר לעשות את הניתוק למנוע אתה  יונתן יעקובוביץ:

 סגירה של החוף?

בו ניתוק  פתרון אחד שמתאים 6לכל תא שטח יש את המגבלות שלו זה פי  אהוד לזר:
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 זה לא אומר שזה הפתרון המתאים בצפון.

 מטר להפיל. 180 ג'ו ניסימוב:

אני אגיד כזה דבר בסיפור של ניתוח תאי השטח יש סל של פתרונות הנדסיים  אהוד לזר:

שניתן לעשות כדי לתמוך במצוק או אחר, הסיפור של הניתוק הוא פתרון 

 , מיידי הוא לא פתרון סטוטורי שאותו עשו בתאום

הפתרון של הניתוק הוא לא קשור לתאי השטח, הפתרון של תאי שטח הוא  וביץ:ביונת יעקו

פתרון ארוך טווח הפתרון של הניתוק הוא פתרון קצר טווח במצב שיש סכנה 

בטיחותית אז אני שואל אם יש סכנה בטיחותית שבגללה אתם קיבלתם 

ופים העמוסים מטר זה לא חלק קטן במיוחד בח 180החלטה לסגור חוף זה 

 ליה אז למה בקטע הזה.צשיש לנו בהר

 יש שם סלע בודד אבל אחד שהיווה סכנה באופן מיידי. אהוד לזר:

 אז למה לא מנתקים אותו? יונתן יעקובוביץ:

הוא אומר למה לא משתמשים בכלי הזה במקום  .180 –לא בקטע של ה  אהוד לזר:

 .הרמטיתלהימנע מסגירה 

מבין שאתה מנסה לענות על התשובה אני מנסה להסביר. סגרו קטע אני  יונתן יעקוקוביץ:

 חוף.

בולדר שכולנו ראינו והיועץ קרקע פשוט  מטר זה אזור נקודתי של 180 מוניקה זר ציון:

 התריע ומממש הפלנו אותו.

לפני שהם יפלו לבד תפילו  זה בסדר גמור אני בעד שתפילו את כל הבולדרים יונתן יעקוקוביץ:

 אותם לפני.

אתה מכיר את הקטע החוף הזה בדיוק כמונו, ממש השיפוע האלכסוני עקום  מוניקה זר ציון:

 הוא משפיע על כל המצוק, זה לנסר את כל המצוק ואין אישור לדבר הזה.

 אז למה לא מנתקים את החלק הזה ומשאירים את החוף פתוח? וביץ:ביונתן יעקו

 אין שום תשתית סטוטורית מאחורי הדבר הזה. לנסר מצוק. ר:אהוד לז

 מ"ר? 10כאילו הסטטוטוריקה מגבילה אותך לנתק חלק של מ"ר ולא  יונתן יעקובוביץ:

 בוודאי, בטח זה כלי שאתה לא מוסמך להשתמש בו.  אהוד לזר:

מטר  180 ב,יונתן יעקובוביץ: ענת לא לקטוע את הדיון הזה אני חושב שהדיון הזה מספיק חשו

של קטע חוף גם את זאת שמתהלכת פה בחופים ונהנית מזה אני חושב שזה 

 מספיק חשוב כדי לנהל על זה דיון.

 עו"ד ענת בהרב: אנחנו לא מנהלים דיון.

יונתן יעקובוביץ: השאלה הנוספת באה בעקבות שאילתה אין מגבלת זמן לדבר הזה ככל הידוע 

 לי.

מטר לא ניתן להשתמש  180 –ה  המקטע של יונתן אתה שואל האם אהוד לזר:

 בפרקטיקה של ניתוק בתאום?

 נכון. יונתן יעקובוביץ:
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מטר  180מטר זה אירוע דרמתי אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה.  180 מוניקה זר ציון:

מטר של מצוק,  180האלה אי אפשר לנסר, אנחנו לא יכולים להתמודד עם 

 ות.בשביל זה מיועדים הפתרונות והתקנ

מתי לדעתך הדבר הזה  מטר האלה נמצאות בתוך התקנות שהוגדרו? 180  יונתן יעקובוביץ:

 יפתר ואפשר יהיה לפתוח את החוף.

אנחנו בתאום עם החברה למצוקים ואנחנו ממש בקרוב מצפים ומקווים  מוניקה זר ציון:

 שנוכל להגיע לאישור.

עדת איכות סביבה כלומר וועלה בוין הזה הראש העיר יש לי להוסיף העני דרור בן עמי:

בחברי ועדת איכות סביבה לא קיימנו דיון, אני עברתי על החומר שהעבירה 

הועדה המסדרת למליאה של הולחו"ף אני רק רוצה לומר שיש שני דעות 

מטר נכון? שבאמת יסגור את הים את המעבר בים  -20מומחים אחת אומרת 

את זה בקלות, וועדת המליאה וזה דבר חמור בחופי ישראל לא מאפשרים 

מהעירייה כי יש חוות דעת של  אלטרנטיבייםשל הולחו"ף ביקשה פתרונות 

מטר אפשר גם פחות עם גדר  20חברת המצוק שאומרת לא חייבים לסגור 

 סופגת נכון?

גי שבא ואומרת שבכלל אין סכנה בעניין ויש חוות דעת של המכון הגאול יונתן יעקוקוביץ:

ם על הדבר הזה הגורם היחיד בפלנטה שביקש לסגור ככה הזה. אם מדברי

 את החוף קוראים לו עיריית הרצליה.

ראש עירייה שרואה סכנה מוחשית של קריסה מחובתו לסגור את המקום.  משה פדלון:

 זה נמצא בולחו"ף יקבל את האישור.

על שוברי גלים תיקח את הזמן ותטפל בדבר הזה  במקום לבזבז מליונים יונתן יעקובוביץ:

 שהמצוק יהיה יציב.

 אבל יש פתרונות. ינאי:-דנה אורן

 ברור שיש פתרונות זה נמצא בולחו"ף,  משה פדלון:

קח חברה הנדסית ותקבל פתרונות במקום לסגור את החוף. יש חברות  יונתן יעקובוביץ:

פתרונות תפנה  15לך הנדסיות שיודעות לעשות את הפתרון הזה, יתנו 

זה לא היה  ןאליהם תעשה את זה, אם היה מדובר בלסגור את חוף זבולו

נסגר בחיים. בגלל שיש שם עסקים בחוף אי אפשר לסגור אני לא מצליח 

 להבין.

קריסות במצוקים אנחנו חוששים מקריסה נוספת, אנחנו  2היו לאחרונה  משה פדלון:

 .ביקשנו את אישור המדינה, במה חטאתי

לאורך כל ההיסטוריה של המצוקים האלה יש נפילות, לאורך כל  יונתן יעקובוביץ:

ריה של המצוקים האלה יש נפילות, למיטב זכרוני בהרצליה עוד לא וההיסט

 מת בן אדם אחד.

 מת, מת, מת. משה פדלון:
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 שנה, תגיד לי כמה אנשים מתים בכבישים שלך פה בהרצליה? 20מת לפני  וביץ:ביונתן יעקו

 אתה סוגר את הכבישים?

 יונתן אני מאפשר לך להעלות הצעה לסדר נדון בזה. משה פדלון:

אני רוצה להשלים אתה תשובה מאיה התשובה שלנו לרדיו היה מדובר  אהוד לזר:

בשיתוף פעולה לא בהסכם, בשיתוף פעולה מערכתי ביוזמת דוברות 

יתון דה מרקר העירייה, את דיברת על ניו אנס זה וואחד ניו אנס, עם ע

מקבוצת הארץ במסגרת מיזם מסיירים בכל פעם נערכת סקירה מקיפה 

מטעם כתבי המגזין של רשות מקומית בישראל, הכתיבה עריכה והפקה ללא 

כל עלות מצד עיריית הרצליה, זה אומר שיתוף פעולה, זה אומר משתפים 

פורים פעולה עם החומרים שהם מקבלים, כל המידע, ידע חיבור לאנשים וסי

מעניינים זה שיתוף פעולה מערכתי, אני חוזר על הסיפא ללא כל עלות מצד 

 עיריית הרצליה.

זה השלב הבא את כל ההוצאות התקציביות והחשבוניות שניתנו בשנים  מאיה כץ:

האלה לחברת דה מרקר או לכל אחד מהגופים הארציים והמקומיים אני 

 פרט למה שכתבתם פה? כנראה שלא. 0אקבל 

ריית יערים נעשתה ללא עלות מע 10העבודה עליה דיברת בעיתון דה מרקר  ד לזר:אהו

הרצליה ולאופן הנקודתי קיבלת את המענה, קיבלת מענה על כל אחד 

 עיפים שלך. קיבלת מענה על כל אחד מההשאלות שלך.סמה

 נעבור לשלב הבא. מאיה כץ:

 בסדר גמור. אהוד לזר:

 ידי יונתן יעקובוביץ הנושא סיוע לעמותת סיירת החוף.על  4שאילתה מס'  ג'ו ניסימוב:

יש סיבה שהמנכ"ל ממשיך לענות ולא ראש העיר סליחה גברת יועצת  יריב פישר:

 משפטית?

 .FM 90בוודאי יש פה תשובה שנתנו לרדיו  אהוד לזר:

יש סיבה שראש העיר לא מנהל את הישיבה אלא מנכ"ל מנהל אותה הוא  יריב פישר:

 שובות מקצועיות.אמור לתת ת

לא כתוב שראש העיר ינהל אתה ישיבה. אני לא קובעת לראש העיר איך הוא  עו"ד ענת בהרב:

 מנהל את הישיבה ראש העיר בוחר מי ינהל את הישיבה.

 לאחרונה פנתה העמותה העוסקת בתחום שימור הסביבה הימית בישראל,  ג'ו ניסימוב:

 להשיב.החוק אומר שראש העיר צריך  מאיה כץ:

 את שאלת אותי שאלה מאיה. אהוד לזר:

 נכון בסדר, אנחנו מדבירם באופן כללי. מאיה כץ:

 רק אתה מדבר ראש העיר בטלפון, מתעסק בדברים אחרים. יריב פישר:

תקרא את החוק ראש העיר צריך לנהל את הישיבה ולתת תשובות לשאלות  מאיה כץ:

 ולנהל את הישיבה.
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ילתה יכולים לתת מי שהוא גורם מקצועי. גורמים מקצועיים מענה לשא עו"ד ענת בהרב:

 עונים על השאלות.

אתה לא מנהל את הישיבות יש לך מנכ"ל שמנהל וזה לא התפקיד, אתה  יריב פישר:

מנהל את הישיבה ולא הוא, אם יש שאלה אתה צריך לענות אנחנו לא באנו 

 לשאול את המנכ"ל שאלות עם כל הכבוד לאהוד.

 אני עסוק במשהו דחוף. משה פדלון:

 תמיד מהרגע שהגעתי. יריב פישר:

זה תשובה שהיא מזלזלת בנו להגיד שאתה עסוק במשהו דחוף. ישיבת  מאיה כץ:

 המועצה מבחינתנו זה הדבר הכי חשוב מבחינתנו.

 קיבלתיה ודעה משהו חושב שקרה בים עכשיו אז זה דחוף. משה פדלון:

אם אתה רוצה שתתפנה לטפל בדברים הדחופים ואז  וראנחנו יכולים לעצ מאיה כץ:

 תחזור אלינו.

נה פנתה העמותה העוסקת בתחום שימור הסביבה הימית בישראל ולאחר ג'ו ניסימוב:

בקמפיין גדול העוזר בהסרת רשתות דייג נטושות, ישנם מספר מוקדים 

בתא שטח העיר מול חופי הרצליה, העמותה פנתה למרינה  הידועים לעמותה

צליה לקבלת אישור עגינה אך זו לא אישרה את הבקשה בטענה שאין הר

עמדות זמינות לעגינה, אבקש לשאול מי נתן את התשובה ומדוע? האם 

אישור לשתי לילות כפי שביקשו לצורך הוצאת רשתות אלו מהוות סכנה 

למתרחצים ומכת מוות לבעלי חיים גם אם אינו חשוב מספיק כדי למצוא 

ה או שניים, מדוע לסרב לעמותת מתנדבים בה העמותה מקום עגינה לליל

פעילה ומוכרת לפעול למטרת נושא זה, האם כעת כאשר ראש העירייה נחשף 

לנושא הוא יכול לקבל את האישור המבוקש? תשובה: החברה העירונית 

לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ אשר הינה מעפילה את מרינה הרצליה 

בשאילתה בנושא עגינה במרינה הרצליה,  קיבלה פניה מהעמותה המוזכרת

תשובה זו מבלי לחשוף פרטים אודות תוכן בקשת העמותה מטעמי פרטיות, 

התשובה לעמותה ניתנה על ידי הגורם שהינו אחראי ובעל סמכות בנושא 

עגינת כלי שייט במרינה וזה מנהל הנמל, המצב העובדתי הינו שבמרינה 

ישנה רשימת המתנה של כלי שייט רבים, הרצליה אין מקומות עגינה פנויים ו

שממתינים למקום עגינה במרינה ויש חוסר של רציפים, עקב עבודות שיפוץ 

שמבצעים בימים אלה, אין קשר לתחום פועלה של העמותה וכמותה יש מעט 

 לעת בקשות גם של ארגונים אחרים פונים לקידום מטרות ציבוריות.

י? . עופרה זה פשוט מאוד יש רציף במרינה שקוראים עופר אתה שומע אות יונתן יעקובוביץ:

לו הרציף של המגה יאכטות שהוא רצף שהוא ריק למה אי אפשר לתת ל הם 

 לעגון שם?

מכיוון שאנחנו משפצים את הרציף חיל הים העברנו את כל מי שהיה ברצף  עופרה בל:
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 חיל הים לרציף של המגה יאכטות.

המגה יאכטות עדיין יש בו הרבה מקום עברתי שם לפני אבל הרציף של  יונתן יעקובוביץ:

 יומיים.

אין בו מקום, לא ראית את ספינת חיל הים ולא ראית שם את ה.. ולא ראית  עופרה בל:

 שם את השיטור הימי.

 יש שם סירות פרטיות גם? יונתן יעקובוביץ:

 שאני אומרת לך. יש כמה אבל גם השארנו מקום לכל אותם סירות עופרה בל:

 את יודעת על איזה סירה מדובר? יונתן יעקובוביץ:

 ברור. עופרה בל:

 מדובר על סירה קטנה ... יונתן יעקובוביץ:

 סירות שממתינות. 70 –אבל כרגע אין לנו מקום יש לנו ברשימה כ  עופרה בל:

מטר ברוחב  4בכל מרינה הרצליה אי אפשר למצוא מקום לסירה באורך של  יונתן יעקובוביץ:

מטר בכל מרינה הרצליה, המרינה הגדולה בארץ, אי אפשר  2 –של פחות מ 

לסירה אחת כזאת ומדברים פה, מדובר פה על סך הכל עגינה  למצוא מקום

לכמה ימים כדי שיוכלו לבוא לעשות את הפעולות האלה שאני בטוח שאף 

לא מתנגד לפעולות האלה של לבוא ולקחת את הרשתות פירטיות אחד 

בעלי החיים, לבוא לתת להם לעגון  - האלה שיושבות בים והורגות את ה

 שום ליומיים.

 הם באים ליומיים? עופרה בל:

 כן. יונתן יעקובוביץ:

ימים  3זה חשוב לי לענות לו הם לא ביקשו  אני נותנת להם זהו זכור יומיים., עופרה בל:

 ימים בסדר. 3הם ביקשו לעמוד קבוע 

 יש שאילתות של מר פביאן הוא איננו פה. נעבור להצעות לסדר. פדלון: משה

סגניו מנהל את  - פקודת העיריות קובעת שרק ראש העיר או מישהו מ יריב פישר:

הישיבה הוא לא יכול למנות שום מנכ"ל לנהל את הישיבה, המנכ"ל יכול 

 ות.לענות אך ורק לשאל

 המנכ"ל זכותו לענות על נושאים מקצועיים. משה פדלון:

אתה צריך להגיד לו מתי לענות הוא לא יכול לנהל את הישיבה. לא, לא די  יריב פישר:

לי נמאס מהדבר הזה, אתה יושב ולא מתייחס לשאלות האחרונות זה לא 

 מוצא חן בעיניי אחר כך תגיד לא ידעת, לא שמעת אתה צריך לנהל אם לא,

יש פה את איה היא יכולה לנהל זה החוק ואני מצטער מאוד שלא אמרת את 

 זה, זה לא בסדר מה שעשית עכשיו ענת, זה לא החוק.

 )מדברים ביחד(

 הצעות לסדר .4

שיתפה  5/20-במוסף השבת ב .ימון עירוני של קפה וחלב בחדרי המוריםמ פזית בכר:
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העירייה לממן את הקפה ראש מנהל החינוך בעיריית תל אביב, בהחלטת 

כפי שעובדי העירייה לא משלמים על קפה וחלב בבניין  .והחלב בחדר מורים

מדובר בסכומים קטנים אבל זו  .העירייה, כך לא ייתכן שהמורים ישלמו

לשקול  2022-שנתאולי אף ראוי ב .בדיוק תחושת ההערכה החסרה למורים

מציעה להעלות להצבעה  .לספק לחדרי מורים מכונות קפה בחדרי המורים

העיריה תממן את ההוצאות של קפה, חלב, סוכר, סוכרזית  :את החלטה

אני חושבת שהיום גם במצב  .ות בכל בתי הספר בעיר/ותה בחדרי המורים

 שהמורים נמצאים בהם זה ממש כעין וכאפס לתת להם את התרומה הזאת.

 גם חזית פה והיא תשלים אותי אם צריך. אהוד לזר:

לכל בית ספר יש תקציב ובמקום שאין תקציב אני אישית יסייע לבית הספר  לון:משה פד

יש תקציב ניהול עצמי במקום שיש, במקום שיש בעיות בבתי  מהרזרבה שלי.

 הספר בנושא חדר המורים אני מתקצב, ואני תקצבתי.

 ינאי: הכסף הזה יכול ללכת לחינוך?-דנה אורן

. לא צריך תשובה אני בא ואומר בית ספר בא לא מה שאני מדברת עכשיו משה פדלון:

 ונתקל בבעיה הזאת הוא קיבל ממני תקצוב, בית ספר יד גיורא קיבל תקצוב.

 אז למה אוספים חדרי מורים אוספים כסף בשביל זה?  פזית בכר:

 התקציב הזה לא מגיע לקפה למורים. מאיה כץ:

 בדיוק אני בדקתי בבתי ספר בעיר. פזית בכר:

משרד החינוך מעביר לבתי הספר תקציבים אנחנו גם מהתקציב  ניק:איה פרשקול

 המוניצפאלי משלימים להם, והיה וחסר ראש העיר נותן מהתקציב שלו.

 אז למה עדיין גובים ממורים, אוספים ממורים כסף לקפה? פזית בכר:

 זה לא אמור לקרות. איה פרשקולניק:

 אז זה קורה. פזית בכר:

 די לי איזה בית ספר ואני אבדוק.אז תגי איה פרשקולניק:

 תעשו הפוך תקבלו את ההצעה הזאת לסדר הדבר הזה יבוא לרמת הבדיקה. מאיה כץ:

 אין מחסור. מש הפדלון:

זה נראה לך תקין שכל פעם יש איזה שהוא חוסר שלא צריך להיות חוסר  יונתן יעקובוביץ:

 בה כזה או אחר.רמראש ובאים ופונים לתקציב רז

לא אמור להיות חוסר הם מתוקצבים לנושא הזה אבל, הם מתוקצבים  אהוד לזר:

 לנושא.

אני רוצה, אני בהחלט מסכימה עם מה שנאמר כאן גם משרד החינוך וגם  :אבירם חגית

הרשות בתקציב המוניצפאלי שלה מאפשרת את התקצוב נכון שיש בתי ספר 

מחליטים ועדים שרוצים לעשות דברים נוספים במטבח וכן לוקחים כספים 

 ועד המורים מחליט לגבות כספים אז הוא עושה את זה.

 אני מדברת אך ורק על נס קפה, על קפה שחור, על חלב. פזית בכר:
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 ברוב בתי הספר יש תקציב. :אבירם חגית

 לא פדגוגי. מוניצפאליהם מתוקצבים לזה בבסיס, יש תקציב  אהוד לזר:

טרופים אלה וזה אמור להיות מטרת כל שער בנפשך אהוד שבימים אבל  אורן אוריאלי:

הישיבה הזאת עוד שניה נפתחת שנת הלימודים שאתה חוסך למורה הזאת 

חסכת לאיזה שהיא  350תארו לכם אנחנו יודעים לאן זה הולך אבל ₪.  350

מורה תביאו מכונת אספרסו ולא רק נס קפה תביא הרבה מעבר לזה, והאמן 

לות להתמודדות. זה אתה צריך לעשות לי בוא נשאיר את הבעיות היותר גדו

 מחר בבוקר.

 זה מתוקצב אבל זה שאומרים זה סתם. אהוד לזר:

אגב גם אני תחסוך ₪  350אמת גם אצלי משלמים  350אם מורה משלמת  אורן אוריאלי:

את זה מהם יש לך כסף בלי סוף מה הבעיה עם מה אנחנו מתעסקים, עוד 

 שניה אתה פותח שנת לימודים.

 אבל אתה מתקצב את זה. זר:אהוד ל

 פנו אליכם שיש בעיה. מאיה כץ:

צריך לבדוק את זה בבית ספר נקודתי לבדוק מה הבעיה בניצול הכספים הם  אהוד לזר:

 מקבלים תקציב לנושא הזה.

אני לא יודעת מה אתם מתקצבים ומה אתם לא מתקצבים אם יש סעיף  פזית בכר:

 שכתוב עליו קפה, סוכר, חלב.

עד המורים בחר ויש תקציב בדיוק לסוג התנהלותה הזו יכול להיות שו לזר:אהוד 

 לעשות משהו אחר עם הכסף.

אני רוצה לציין שיש חדרי מורים שמבקשים לשדרג את איכות המטבח  :אבירם חגית

 שלהם כמו למשל יש מכונת אספרסו וזה בסדר גמור מכונת אספרסו.

 על המוצרים הבסיסיים. בייסיקמדברת על  אני לא מדברת על זה חגית אני פזית בכר:

 אנחנו מתקצבים את זה אבל. אהוד לזר:

 מישהו בודק שהתקציב הזה הולך לקפה למורות? פזית בכר:

עדים או של ומים של הועהוא אמור ללכת, שוב אמרתי יש החלטות לפ אהוד לזר:

 פאלי לדברים נוספים.ציהנהלת בית הספר לעשות שימוש בתקציב המוני

 למה הם מתלוננים? ית בכר:פז

 אנשי חינוך תמיד מתלוננים זה משהו אחר. אורן אוריאלי:

 אני לא הכלתי ושאלתי. פזית בכר:

 לא פתחנו את זה לדיון. משה פדלון:

 זה בטל בשישים מבחינת העריייה. פזית בכר:

 מה הבעיה להוצאה קבועה של העירייה מה הבעיה. ינאי:-דנה אורן

 חנו נותנים להם.אנ איה פרשקולניק:

 לא תקציב ולא כלום לביאו להם ארגז קפה. ינאי:-דנה אורן
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₪  350את יודעת מה אתה עושה אם את חוסכת לכל מורה בעיר הזאת  אורן אוריאלי:

 ₪.  350שנים שילמתי  5חוסכת להם, אני הייתי מורה עד לפני 

נתנו לבר מצווה, ולברית זה לא קפה רק, אני זוכרת את עצמי בתור מורה  איה פרשקולניק:

 ולכל הדברים האלה מתנות.

יושבים מנהלים עכשיו במשרדים שוברים את הראש, תחשבי בראש  אורן אוריאלי:

שמקבלים פתאום מכונת אספרסו ומישהו בא ואומר אתם יודעים מה 

 העירייה הזאת אשכרה עוזרת לי, 

 לות?ווניתן להם גם קפס איה פרשוקלניק:

 למה לא, חסר לכם כסף? אורן אוריאלי:

 כן.  איה פרשקולניק:

 זה לא מה שאני שמעתי. אורן אוריאלי:

אני רוצה להגיד משהו היום שעובד מגיע לראיון עבודה ומראיין את  יריב פישר:

אחוז אבטלה זה המצב  2.5המעסיק, עובד שעובד, אין מה לעשות ככה זה, 

מורים המאוד, מאוד שלנו, עובד שנכנס ורואה למשל בלב טוב רואה את ה

רואה שעל החלב כתוב שם זה מה שהיה שם, כתוב שם  טובים שיש שם אבל

אני מתנדב שם די הרבה זה עושה את זה, בסוף שהוא יגיע ויראה את הקפה 

 הזה זה יעשה לו טוב.

 אני עוברת, אני בודקת אם יש איזה בעיה אני אבדוק ואני אשיב. איה פרשקולניק:

 להסיר את ההצעה הזאת מסדר היום?  מי בעד מש הפדלון:

 זה מעוות צריך לבדוק איפה יש בעיות בניצול הכספים. אהוד לזר:

תעשה את זה השנה, אני לא יודע אם אנחנו בשנה הבאה גם בסיטואציה  אורן אוריאלי:

 הזאת, אפשר לסגור את העסק וללכת הביתה.

 מהסכום?למה חצי מהסכום לך בלשכה יש קפה למה חצי  מאיה כץ:

 הם מתוקצבים לזה. אהוד לזר:

 אבל מסבירים לך שלא. מאיה כץ:

מציע שאנחנו נבדוק, אני לא חושב שאתם ממציאים העלית משהו  ימה שאנ אהוד לזר:

מאיה העלית משהו אני בודק את זה בשבוע הקרוב בכל בית ספר ובית ספר 

קפה, שלהם לטובת הנושא של  המוניצפאליאיך הם מנהלים את התקציב 

תה וחלב אם יש בעיה של תקצוב במקום מסוים אנחנו נתקצב את זה אין 

 שום בעיה אבל אין דבר כזה כפל תקצוב זה לא מתיישר.

 אנחנו נתקצב הם לא חושבים. זה לא צריך להיות ברמה שאם אין מאיה כץ:

 הם מתוקצבים אבל, יש להם תקציב. אהוד לזר:

 לא חסר בחדרי המורים.  בחלסוכר וסוכרזית ו נס קפה, קפה, חגית:

 לא חסר כי אוספים מהם כסף קונים מהכסף הפרטי שלהם. פזית בכר:

בסדר גמור גם אנחנו באגף החינוך אנחנו רוצים לשפר את איכות הקפה  חגית:
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 פרסו אנחנו מביאים את הקפה מהבית. זה אותו דבר. שלנו לנס

את ₪,  300כ תכוהיחידה בארץ שחוסאת יכולה להיות העיר הראשונה  אורן אוריאלי:

 יכולה להיות כזאת.

 כולם מקבלים את זה, בתקציב כולם מקבלים את זה. :אבירם חגית

אני אעשה את הבדיקה הזאת בכל בית ספר ובית ספר לעומת התקציב  אהוד לזר:

 המוניצפאלי. 

 אני אשמח לשמוע עדכון. פזית בכר:

 היום? מי נגד? מי בעד להסיר את ההצעה מסדר מש הפדלון:

 נגד. 8 ינאי:-דנה אורן

 אני אבדוק את זה, רינה תרשום את זה כמשימה. אהוד לזר:

ינאי -על ידי גב' דנה אורן 3מר פביאן לא פה אנחנו נעבור להצעה לסדר מס'  ג'ו ניסימוב:

 בנושא הכנסת תכנית חושן לכל מוסדות החינוך בעיר הרצליה.

לו בהרצליה בשבועות האחרונים יש שראו בזה גם חלוקות במחלוקת ע ינאי:-דנה אורן

רוחות חושך ועכשיו שהמערכה קצת נרגעה יצאה לפסק זמן אני חושבת 

שהגיע העת לחזור למקורות ולהבין שהמפתח לחברה טובה יותר, צודקת, 

הזדמן לי במהלך בשבועות האחרונים ומכילה נמצאת בחינוך.  שוויונית

י ותומך לרובן הגדול היה רגיש, ליבר לשוחח עם מאות רבות של משפחות,

אולם לצד זה עלו שאלות רבות, שאלות של ידע, הכרה הבנה, שאלות של 

בוגרים וצעירים שצמאים לדעת יותר, לדעת להבין, לדעת כיצד לתמוך, 

לדעת מתוך רצון ללמוד היכן נמצאת הנפש של הזולת. חברה טובה ונאורה 

ש תמיד שהוא לא שונה, אחר, זר, היא חברה שמאפשרת ליחיד תמיד להרגי

חברה ליברלית היא חברה שבם אם היחידים רואים אחרת תהליכים 

וצרכים, הם עדיין יאפשרו לפרט ללכת בדרכו וישכילו להושיט לו ליד על 

מנת שיצליח לו להיות לבד. בשבועות האחרונים חקרתי ולמדתי את הכלים 

העיר, לבני הנוער את היכולת החינוכיים שיש בידינו על מנת להעניק לילדי 

כל הגוונים והזרמים. החשיבות  תהטרנס טיללמוד על הקהילה הגאה 

בלמידה בלתי פורמלית מאפשרת לילדים להיות חברים טובים יותר, לתמוך 

ולאפשר לאותם צעירים אשר בוחנים את זהותם המגדרית והמינית כל 

דנאות בין אם באופן חייהם, כל החיים הצעירים והבוגרים יותר. מגוון הס

ישיר על ידי עמותות שמאושרות על ידי משרד החינוך ובין אם אנשי חינוך 

שעברו את אותה הכשרה מעניקים לילדים אשר עוברים תהליכים של מגדר 

או של יציאה מהארון לעבור את זה באמצעות התמיכה של הקהילה והצוות 

, לאט נעלמים מהעולם החינוכי, מילות גנאי כמו הומו, בוצ'ה וכדומה לאט

כי אין מדובר בגנאי מדובר בחברים שלנו  מתוך הכרה והבנה חינוכית

שבי העיר שלנו שבוחרים ללכת בדרכם בדרך שלהם ובשכנים שלנו, בת
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לאהוב. בשנה האחרונה עברו תלמידי כיתה ט' ביד התשעה תלמידי כיתה 

' בתיכון היובל, תלמידי כיתה יא' בתיכון ראשונים, תלמידי י', יא', יב' יב

ימי  5 –בתי ספר ב  4ק ר ארגון חושן, בתיכון הנדסאים פעילות בודדת של

שכל  פעילות שונים זה מעט מאוד וזה בטל בשישים, מדובר בפעילות שחשוב

עילות של תלמידי העיר יעברו בכל שנה, לא מדובר בפעילות חד יומית או פ

חובה עלינו להיות שם תמיד לצידם של ילדי שעתיים מדובר בדיני נפשות. 

העיר כדי שירגישו תמיכה שוטפת. הנה מספר דוגמאות לחוויה החשובה 

כית ונישעוברים התלמידים, המורים והמנהלים שלוקחים חלק בפעילות הח

ד עם . הפעילות היתה מעצימה נהניתי לשמוע וללמוושוויוןבנושא מגדר 

הקהילה ולשמוע את הסיפורים של המנחים אני מקווה שכל ילד יעבור את 

פעילות חושבן, המחים היו מדהימים נהניתי מכל רגע והלוואי ויכולתי לדבר 

איתם שעות אמרה תלמידה מהרצליה. פעילות יוצאת דופן מעניינת 

ומרתקת הם העבירו את זה בצורה טובה שאפשרה לי ללמוד אמר תלמיד 

צליה. אני חושבת שזה מאוד חשוב להביא פעילות לילדים בעיקר בגיל מהר

הזה, גם בשביל להבין את הנושא יותר טוב כי זה פותח את הסקרנות ומביא 

הבנה כללית שזה בסדר גם אם המגדר או המשיכה המינית שונה. אני מאוד 

שמחה שבית ספר שלנו הביא את הפעילות הזאת אמרה תלמדיה גם 

פעילות לימדה אותי עוד מגדרים וזהויות חדשות שקיימות מהרצליה. ה

בעולם, מעניין, מסקרן ומלמד, תודה רבה, למדתי שצריך לקבל כל אחד 

אני מאוד  ואחת לא משנה מה היה בעבר שלו אמרה תלמידה מחיפה,

שמחתי לשמוע את הסיפורים של המחנים זה עזר לי להבין את הקשיים 

י שפשוט צריך לאהוב לא משנה כי הם שחברים בקהילה עוברים, למדת

נולדו לחיות בחיים שלנו וכל אחד נולד להיות הוא ולהיות עצמו, נושא 

מעולה, ועוד עשרות עדויות שאני לא אפרוט בפניכם שמספרים על החשיבות 

הגדולה של הפעילות. לאור החשיבות העצומה להגיע לכל תלמידי העיר כי 

ולם ומלואו. הכנסת התכנים החשובה הרי המציל נפש אחת כאילו הציל ע

דבר צא לי להינה הכרחית להיות בכל הכיתות ולא רק בשכבות נבחרות. י

עם רבים גם מהמועצה גם עם מערכות החינוך בעיר, בשבועות האחרונים 

אני יודעת שהפעילות הזאת קיימת אבל היא קיימת במעט, אני יודעת 

תכנית בסיסית לא חד פעמית, שעדיין אין אף עיר בארץ. שהכניסה את זה כ

לא שעה לשכבה, לא שכל השכבה נמצאת לשעה אחת, אלא שזה באמת 

פעילות שמלמדת ונותנת לילדים כלים כי זה העולם זה לא אירוע חד פעמי 

הנה  םהפוליטיקאיזה לא אירוע לעשות עליו וי, יבואו ויגידו אנשי המערכת, 

בסוף אנחנו צריכים להסתכל אנחנו העיר נבחרנו במדד הכל טוב ויפה אבל 

עלינו באמת במראה ולהבין שאנחנו יכולים להציל נפשות של ילדים, זה לא 
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זה עניין אמיתי להכניס  אופוזיציהאירוע פוליטי אין פה עניין של קואליציה 

את התכנים האלה בצורה שוטפת. אני יודעת שהמורות בבית ספר יסודי, 

ת אבל שוב יש פה מסע שלם שילדים אני יודעת שהגננות עוברות השתלמויו

והלאה, אנחנו  18עוברים בעיר, ילדים מגיל שלוש, ארבע, עשר עד גיל 

חייבים להיות עיר, סמל, ודגל יש את הדברים שאנחנו עושים אבל עדיין 

אפשר לעשות יותר, לפיכך אבקש שמועצת העיר תחליט כי החלט משנת 

לעבוד תוכנית  18ועד  3ל מגיל יזכו כל ילדי העיר הח 2023-2022 הלימודים

חינוכית של ארגון חושן או כל ארגון זהה במידה וקיים הן באמצעות 

רק באמצעות  .יםלצוות יםשמיועד כניםתוכניות ישירות והן באמצעות ת

חינוך והסברה תוכל העיר הרצליה להמשיך ולהיות ליברלית ופלורליסטית 

אני באמת פונה  .ובכללכלפי כל תושבי ולא משנה מה זהותם המגדרית 

 אליכם חברי המועצה, ראש העיר, עופר כמי שמחזיק את התיק לשיוויון

ומגדר באמת מבחינתי שזה תהיה הצעה של כולנו יחד יש תכניות נהדרות 

שלא מפלות, לא פוגעות הן מכילות ומשקפות ואני בטוחה שהרצליה תוכל 

להיות דגל ומופת מעבר למה שקיים היום במערכת. כי בסוף אנחנו לא 

מבתי הספר,  80% –יודעים איפה זה יפגוש אותנו אנחנו יכולים להגיע ל 

אותם ילדים ונערים שלא הגענו אליהם ואנחנו יודעים  20% –בסוף ב  אבל

 מה המחיר האובדני והחברתי שיכול להיות.

צריך להיות  וליברליזםוכבוד הדדי  שפלורליזםאני בהחלט מתחברת לכוונה  :אבירם חגית

מוטמע מגיל א' עד יב', ואני מסכימה עם הדברים שלך שאת אומרת שזה 

יר רק על ידי עמותה כזו או אחרת אלא זה צריך להיות לא נעשה באופן יש

עכשיו אם אני מדברת על התכניות שאנחנו  בעצם התייחסות כוללת.

מקיימים בבתי הספר, אנחנו מקיימים תכנית, תכנית שאיה קידמה ומימנה 

מתקציבה ואנחנו הרחבנו אותה, זאת תכנית מרחב בטוח בכל מה שקשור 

ת היא, לצד המדבקה יש תכנית שהתכנית כוללת למיניות ומגדר. אבל התכני

גם סדנאות, התכנית כוללת גם סדנאות לתלמידים השנה הרחבנו אותה 

להכשרה, התחלנו עם יועצות המשכנו עם תלמידים בכל אחד מבתי הספר, 

והמשכנו השנה עשינו הכשרה של צוותי החינוך בחטיבת ביניים זה היה 

שהוא ימשך. אני רק רוצה לומר אני  פיילוט מאוד, מאוד מעניין וכמובן

מזכירה לכם שאנחנו בתקופת קורונה ואני חייבת לשתף אתכם בסיפור אחד 

הסדנאות האלה הועברו גם בזום בתקופת הסגרים וזה הגיע למצב של 

שיתוף כל כך אוטנטי שבהחלטה במספר בתי ספר הפסקנו את זה ועשינו את 

ם פתאום הבנו שיש עוד אנשים בוצות של אחד על אחד מכיוון שבזוזה בק

מעורבים בבתים כדי לסבר את האוזן עד כמה התכנית הזאת היתה תכנית 

מאמינה גדולה  משפחה גאה אני חשובה. תראו אני מאמינה גדולה, אני
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בחושן ובאיגי אבל יש גם תכניות אחרות וחשובות לא פחות כי אני חייבת 

שעושה אנחנו צריכים  לומר לצאת ולומר שיוויון ללה"טבים זה לא מה

די, ולפעמים יש דלהקנות ערכים של סובלנות, של מרחב בטוח, של כבוד ה

תכניות שהם תכניות מעגליות שבעצם נותנות את הפלטפורמה אז התחלתי 

ממשיכה עם תכנית  עם אותה תכנית של מרחב בטוח של מיניות ומגדר ואני

רת על תכנית שהיא ובחרת בחיים שמדברת על מניעת התאבדויות ואני מדב

חוסן שעוברת מהשפי ליועצות בתכנית מאוד מסודרת ואחרי זה גם על ידי 

עמותת חוסן עוברת ליועצות ולמחנכים כלומר אנחנו עושים את התכניות 

בתי ספר שלי קיימו את  5הללו ולא כולם מדברים, אני מאוד מופתעת שרק 

 תכנית חושן אני לא חושבת שזה המצב.

 לית חושן, ממנכ"לית חושן."זה נתונים שקיבלתי מנכ :ינאי-דנה אורן

אני רוצה רק לתקן, אני רוצה לתקן עיוות, אני רוצה לתקן עיוות כי בסוגיית  :אבירם חגית

 עמותות, אם אתם זוכרים שאנחנו מדברים על עמותות.

בתי ספר אבל לא כולם, זה לא כל הילדים עברו זאת אומרת בסוף  4יש  ינאי:-דנה אורן

יודעים איפה זה יפגוש אותנו ואני מאוד מתחברת למה שאת א נחנו לא

אומרת יש תכניות חינוכיות ומעגליות ואין ספור דברים ואני בעד הכל אבל 

אני חושבת שבסוף אנחנו צריכים מבחינתי את יודעת זה כמו משימה של 

א' עד יב'  –באמת להציל נפש לעשות פשוט טבלה ולראות שאין ילד אחד מ 

א עבר לפחות פעם אחת בשנה. יש תכניות נהדרות אני מכירה את מה של

נוך עושה ומה שאת עושה ואני מתחברת לזה מאוד, ואני יכולה ישאגף הח

להגיד לך שילדים שאני מכירה ממספר בתי ספר שנתקלתי בשיח במקרה 

בשבועות האחרונים זה לא נגע בהם, זאת אומרת מאוד יכול להיות 

יודעת איך זה ילדים איך זה הסברה, איך זה חינוך עוד שתכניות עברו את 

 פעם ועוד פעם ועוד פעם ולכן אנחנו צריכים לקחת טבלה ולראות שכל ילד.

זה ישיבת מועצה זה לא פה אם זה ביניכן תדברו בחוץ אותנו זה לא מעניין  אלעד צדיקוב:

שלה בכלל, אפשר להשמיע עוד דעות או שרק לדנה מותר להשמיע את הדעה 

 בעניין הזה?

 אני לא מנהלת.  :אבירם חגית

בתי  5אם זה לא דיון אז מה כל ההרחבה וחושן, אגב אני לא מופתע שרק  אלעד צדיקוב:

 ספר רוצים חושן.

אני רוצה להגיד משהו ברשותך ראש העיר, קודם כל אני מקבל דנה את מה  עופר לוי:

כם שאני ביקשתי שאמרת, אני חושב שזה מאוד חשוב אני רוצה להגיד ל

מהמנכ"ל של בני הרצליה אנחנו הולכים גם בחינוך הבלתי פורמלי להעביר 

הרצאה לילדים בבני הרצליה, ילדים ספורטאים יש אמא מהקהילה שהיא 

, נושא מאוד חשוב, אני רוצה להגיד לך ושוויוןביר גם כן קבלת האחר עת
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על עיר, שניה דנה שהמנהלות והמנהלים זה בחירה שלהם, אנחנו מדברים 

אני רוצה להגיד לך, שניה, מה שאני מציע, מה שאני מציע בעקבות, היא 

 סיימה 

רק משפט אחד אני חייבת לומר אמנם משרד החינוך וחוזר מנכ"ל מגדיר  :אבירם חגית

שזה באחריות מנהל והוא צריך לשתף את ועד ההורים אבל אני חייבת לומר 

זה ותנועת איגי כן פועלת בבתי  לך שבכל אחד מבתי הספר כן מקיים את

הספר דרך היועצות כי זה נושא רגיש, אני רציתי לומר קוריוז שבסוגיית 

העמותות ותמיכות לעמותות אנחנו מגלים הרבה פעמים שהעמותה בעצמה 

לא תמיד יודעת מה הם עושים בעיר הרצליה ואני לפעמים מתקנת אותם, 

בתי ספר, אין סיכוי  5רים רק לפעמים זה לטובתם אז גם זה קורה שהם אומ

 בתי ספר. 5 –ש 

 אני רוצה להציע משהו. עופר לוי:

 אל תציע יש לנו תכניות. :אהוד לזר

 אתה לא יכול להציע. משה פדלון:

 –האם אנחנו יכולים לקבל כאן החלטה ברמת המדיניות שכל ילדי העיר מ  ינאי:-דנה אורן

 א' עד יב' עוברים את זה.

 ניהולית למנהל בית הספר להשפיע על התכנים, פררוגטיבהקודם כל יש  אהוד לזר:

הרשות לא מחייבת. יש כניסה של עמותות יש שיח עם ועדי הורים זה נוהל 

שאושר פה במועצה לפני שנתיים. אני רוצה להגיד שמעבר לתכניות 

וגם עם איגי  כהסדורות שיש גם עם חושן וגם עם מרכז הסיוע וגם עם השפ"

מעבר  קבוצת ניר יש לנו גם פעולות בתחום החינוך הבלתי פורמלי גם עם

לספורט יש לנו תכניות שלמות דרך הרכזים של החינוך החברתי, מסגרות 

 הנוער, מועדון הנוער.

האם אתה כראש עיר יכול לבוא ולהגיד אני כמדיניות שלי כמי שמוביל את  ינאי:-דנה אורן

 העיר כל ילדי א' עד יב'.

 זה המדיניות שלו זה לא מוואקום. אהוד לזר:

ינאי:/כל תלמידי א' עד יב' יעברו בשנת הלימודים הבאה תכנית כזו או אחרת -דנה אורן

 בנושאים האלה.

 זה המדיניות שלו אבל הוא אמר את זה. אהוד לזר:

 זה לא מה שקורה אני אומרת לכם הילדים החברים לא עברו את זה. ינאי:-דנה אורן

 לא רוצה להגיד משהו.אני  :עופר לוי

 אם ההצעה התקבלה ויש דיון אני רוצה גם כן לדבר. אלעד צדיקוב:

 שמענו, רק רגע, ראש העיר שמענו, אני באמצע,  צבי וייס:

 בתי ספר פנו אני מציע. 5בעקבות מה שחגית אמרה שרק  עופר לוי:

 זה לא מה שאמרתי. :אבירם חגית
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 יש את הסמכות האחריות לתכניית. היא אמרה שלמנהלי בתי הספר משה פדלון:

 בוא נקבע מדיניות. ינאי:-דנה אורן

 המדיניות נקבעה חברים. אהוד לזר:

 בוא נוציא מסמך למנהלים לעודד את זה. עופר לוי:

 המדיניות לא נקבעה. ינאי:-דנה אורן

, 3, עשינו דיון הצעה לסדר מס' 3אנחנו נמצאים עכשיו בהצעה לסדר מס'   צבי וייס:

דקות כמה  10דקות היה פה  10מזה נותנים בדרך כלל כמה דקות?  יותר

פעמים ונציגת החינוך השיבה תשובה שאני מניח שלא לבד באת התייעצת 

עם יו"ר אגף החינוך אני מניח. אני מניח. לכן אחרי שהעלו את ההצעה את 

אמרת את התשובה עם כל מה שיש בבתי הספר אני חושב שעכשיו במקום 

את אמרת בהתחלה שרוצים שיהיה שקט ורגוע ממה שהיה אז  לחזור חזרה

 עכשיו דיברו על זה מספיק ולהוריד עכשיו את ההצעה. 

ינאי: ממה אתה מתבייש, ממה אתה מתבייש? עופר לא יכול להיות שאתה כמי -דנה אורן

 שמחזיק את התיק קהילה הגאה תתנגד לדבר הזה.

 .פופוליזםיש מהלכים שלא נעשו אף פעם זה  אהוד לזר:

 )מדברים ביחד(

 מי בעד להסיר את זה מסדר היום? משה פדלון:

 אני נמנע. עופר לוי:

 אנחנו בעד ההצעה. יריב פישר:

 תעשו הצבעה שמית. מאיה כץ:

 אני לא מאשר הצבעה שמית.  משה פדלון:

 )צועקים(

 ראש העיר אמר מי בעד להסיר את ההצעה. אנחנו בעד ההצעה.  יריב פישר:

 נמנעים. 2נגד,  7בעד להסיר  9 מי נגד להסיר את ההצעה? לזר:אהוד 

 אין בעיה לעשות הצבעה שמית. משה פדלון:

 נמנע. עופר לוי:

 נמנע. דרור בן עמי:

 בעד להסיר את ההצעה. יוסי קוממי:

 בעד להסיר את ההצעה. צבי וייס:

 בעד להסיר את ההצעה. ירון עולמי:

 בעד להסיר את ההצעה. אלעד צדיקוב:

 נגד ינאי:-דנה אורן

 נגד פזית בכר:

 נגד מאיה כץ:

 נגד יריב פישר:
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 נגד. יונתן יעקובוביץ:

 מר אורן אוריאלי בקשה. 4הצעה מס'  ג'ו ניסימוב:

אני חייבת לצאת אני מתנצלת ואני רוצה שתי דקות להוסיף על מה שדיברנו  פזית בכר:

ואני רוצה  מקודם על הנושא של הילדה הנכה, אני הסתמסתי עם האמא

להקריא לך את התשובות בבקשה ברשות האמא היא ביקשה שאני אקריא 

את זה. אני שאלתי אותה אם יש שינוי אז היא כתבה לי לצערי לא וגם עוד 

לא נפגשה איתי עובדת סוציאלית קבענו לשבוע הבא בגלל שהיא מאוד 

ים עמוסה ולא היה לה זמן אלינו יותר מוקדם היא דחתה לי לעוד שבועי

יולי, אוגוסט יש הסעות שנה הבאה שוב לא יהיו, הפתרון שנתנו לי העירייה 

לחודש, רק ₪  2500שאני אשלם למונית ואציג להם קבלות ויחזירו לי עד 

סיעודית לא יכולה לנסוע לבד במונית, אני מחפשת בייבי  7חבל שילדה בת 

לעבוד  סיטר לשנה הבאה משהו שמאוד קשה למצוא כי לא כל אחת מסוגלת

עם ילדה מורכבת כמו הבת שלי. עכשיו היא אומרת ככה הם גרים בהרצליה 

הם פנו לרווחה בסוף מרץ להסדיר את העניין איפה אנחנו  1/5 –כבר מ 

 היום?

אני התכתבתי הרבה עם הגברת, גם אהרון התכתב הרבה עם הגברת היא  אהוד לזר:

תשובות בסוף היא תשובות אותן  13גורמים קיבלה  13פנתה למשהו כמו 

לא אהבה את התשובה וזה בסדר גמור מותר לה, היא קיבלה תשובה, היא 

 קיבלה תשובה היא לא רוצה את התשובה שהיא מקבלת.

 אתה אמרת מקודם שהיא קיבלה מלא. פזית בכר:

היא קיבלה את מה שהיא קיבלה בעיר השנה, בעיר השכנה היתה התארגנות  אהוד לזר:

לפרטים בעיר הזו אין התארגנות של כמה היא קיבלה,  של כמה אני לא נכנס

 היא קיבלה, 

 היא נתנה לי אישור לנקוב בשם אני לא נוקבת כי אני לא חושבת שזה נכון. פזית בכר:

 אין לך אישור כזה. אהוד לזר:

 לא מקבלים תשובות. מאיה כץ:

 מקבלים תשובות נהדרות אם תרצי אחר כך אני ארחיב. אהוד לזר:

ההצעה לסדר נמצאת בפניכם, אני חייב לומר משהו אני לא אדם דרמתי  ריאלי:אורן או

באופן כללי אבל מצוקה כזאת שכפי שעומדת לפתחה של עיריית הרצליה 

בכל מקרה הנושא ובארץ בכלל הוא נושא כבד אני מבין את ההתרגשות, 

הזה צריך להדיר שינה מעיניהם של כל מי שהחינוך של הילדים עומד לנגד 

יניו ואם תרשו לי בתור מנהל בית הספר שאמנם לא מתמודד עם כזה חוסר ע

למרבה מזלי אני כן מכיר לא מעט קולגות שהביטוי לא ישנים בלילה מתאר 

היטב את מצבם כי הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות בתחילת שנה זה להתחיל 

אותה עם כיתה בלי מחנכת ואני אומר מחנכת איה יודעת היטב זה הדבר 
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חרון זה לא יכול להיות בייבי סיטר בשום דרך וגם אם עיריית הרצליה הא

לא אמונה על העניין הזה וזה לא אחריות שהל והיא לא המעסיק הבעיות 

יגיעו לפתחה, אנחנו יודעים את זה, הכל יתנקז לפה באופן שיהפוך את אגף 

הו אחד שלם אלא אם עיריית הרצליה תעשה כל וב -ב – החינוך לתוהו ו

שביכולתה כדי לסייע בעניין. ואני חייב לומר משהו ואני לא עושה את זה 

בשביל להתריס וזה כבר לא עניין של פוליטיקה זה לא קשור לשום דבר 

ה אופוזיציה זה צוק העיטים, כזה עוד לא היה, חוסר כזה, יקואליצ

שהמספרים הם רק הולכים וגדלים מהשאילתה האחרונה שהגשתי במאי 

יתי להגיש אותה באפריל וזה לא הסתייע החוסר הזה רק גדל, האחרון ורצ

ואני אומרים לי תמיד גם אמרו לי בחודשים האחרונים אני לא מנהל כבר 

שנים אבל הדברים האלה לא מסתדרים מאליהם הם לא, הם לא,  המון

וכשאני אומר צוק העיטים אני אומר סיטואציה שבה אין מספיק צוות כדי 

עכשיו אם אנחנו מגיעים לסיטואציה שבה אנחנו שמים  להיות עם הילדים.

שם איזה גוף חם עם דופק אני כמעט נוטה להגיד עדיף שזה יהיה מאשר לא 

יהיה אף אחד עם הילדים האלה או חלילה לא יפתחו את השנה. הגשתי כאן 

הצעה לסדר שבין היתר גם תסלחו לי בא בטענות על העיכוב הרב של 

עם הנהגת ההורים חשבתי שזה היה יכול  4/7 –הפגישה שערכתם ב 

להתקיים קודם, וגם בפגישה הזאת אדוני בעיקר היה שם נאומים נמלצים 

וחייבים לעשות משהו ורעיונות  על עובדות שכולנו מכירים וחייבים לעשות

שלך פרסמה מה היה  הדוברות ושום דבר אופרטיבי, ואני אדם אופרטיבי,

הדוברות, ההצעה האופרטיבית מגובשת בדיוק בישיבה הזאת תבדוק את 

תקציב עם מנגנון ביצועי אין שם לעיריית תל אביב יש לכן אני אומר לא קרה 

שום דבר מה לעשות, לכן אני אומר מה לעשות עוד פעם לא הספקתם לא 

עשיתם יש עיריות שטרחו והספיקו ועשו בואו נתקלח על הזקן הזה נוסיף 

ות אני יכול למנות בפניכם, אני מדבר עם כל מיני הטבות, סובסידיות, הצע

הנהגת הורים אני מדבר עם אנשים בזמן האחרון כפי שלא דיברתי יש 

רעיונות נפלאים האמן לי שאני יודע מה חוקי ומה לא כי חוץ מלהיות מנהל 

ות ואני בית ספר אני גם עו"ד אז אני יודע מה יכול לקרות ומה לא יכול לקר

הלא ברור הזה, בהקמת מנגנון שמעביר מסר  עיכוב השיהוימתרעם על ה

ברור להורה העיר הזאת אנחנו פה איתכם זה שעתה הגדולה של עיריית 

הרצליה והיא לא נמצאת שם היא לא נמצאת שם, והייתם יכולים לקנות 

את עולמכם כי אתם לא אחראים אבל הייתם יכולים לבוא לבתי הספר 

שיש לכם כוונה נהדרת אני יודע  ולהגיד להם חברה עזרנו לכם, עזרנו לכם

אבל הייתם יכולים להוציא תכנית להפיץ אותה בקבוצת נטו כפי שאתם 

יודעים, ולסייע ולו במעט, ולטעמי לא קרה. עכשיו התחלתי למנות כל מיני 
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כל מיני רעיונות אני לא מצליח להבין מה היתה הבעיה למשל  אפשרויות

יעים לעבוד בעיר הזאת, או הטבות לעודד או לתת הנחות בחניה למורים שמג

כאלה ואחרות למופעים שאתם מביאים לעיר הזאת ואני יכול למנות עוד 

הרבה דברים מה עם מורים צעירים, מה עם להשתמש בחינוך הבלתי 

פורמלי לקחת את בני הרצליה, לעשות פה פעולה משולבת שאי אפשר 

אישית כרגע ה כללת היטב מבחינתיולפספס אותה שמתוזמנת היטב, מת

החינוך צריכים לשבת שם עכשיו אנשים  1למטה איפה זה בקומה 

תיקן זה וכאנדרלמוסיה שלמה של עבודה ופעילות עד שיצא עשן לבן כמו בו

, אני חייב להגיד וסהלןמה שצריך לקרות אם זה מה שאתם עושים אהלן 

שוב אני אומר זה שעתה הגדולה של עיריית  לכם שלא התרשמתי כך בכלל.

שמראים עוד איזה  תסטטיסטיקוה זה לא עוד אחוזי אתם יודעים יהרצל

חצי אחוז זכאות לבגרות או מה הציונים את מי זה מעניין ציונים, את מי זה 

ו בכוונה אני משתמש  הפתוסמעניין ציונים, זה רגע האמת וסליחה על 

במונחים האלה, כי אתם לא יודעים אני יודע איה יודעת איזה קטסטרופה 

צפויה פה ואם אתם חושבים שמשרד החינוך יתמודד עם זה לבד אתם 

 אתם טועים בגדול, זאת הצעתי ואני מקווה שתקבלו אותה.טועים 

תראה אנחנו קודם כל הפער הלך והפך להיות הרבה יותר חריג בשלושה  אהוד לזר:

חודשים האחרונים זה ברור שמשהו קרה פה במערכת החינוך גם הרעש 

בישראל גם הרעש באמצעיה תקשורת וגם המחאות של המגזר שקרה פה 

של המורים, וגם הבעיה שיש לנו מול הממשלה שלא קיימת העצימה את 

הפער הזה, אנחנו מחודש מאי יושבים על המדוכה שהנתונים הפכו להיות 

הרבה יורת משמעותיים זה לא המפגש הראשון שהיה, זה מפגש שלישי היו 

פתרונות חלק מהם ולים היה מפגש מכין כדי לייצר לחנות עגושני מפגשי ש

לטווח מיידי חלק מהם לטווח בינוני וחלק מהם לטווח ארוך. הפתרונות 

שמנית פה א' אחלה פתרונות חלק גדול מהם אנחנו גם שמנו אותם בתכנית 

עבודה, תכנית עבודה הזאת מנוהלת על ידי שני אגפים אגף החינוך ואגף 

ד מנהל אגף משאבי אנוש יציג בדול איזה כיוונים משאבי אנוש, תיכף גלע

אנחנו הולכים גם את התכנית של תל אביב קראנו יש בה דברים טובים. יש 

בה דברים לא טובים שלא מתאימים לעיר הרצליה, יש כמה רעיונות 

שלקחנו משם ויש רעיונות שלקחנו מההורים, וגם מהפוסט של ההורים איך 

 אנחנו מסתכלים.

 טוב עשית יש שם רעיונות נפלאים,  אלי:אורן אורי

אמרתי שאין כפל תקציב לא  רעיונות נפלאים חלק מהדברים שלא עלו פה. אהוד לזר:

שזה לא ממומן. רגע גלעד אני רוצה שנציג רגע את עיקרי הכיוונים שאנחנו 

רק חשוב לי להגיד הדבר הזה, מאחורי  תוקפים אותם בחודש האחרון.
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ת עבודה אקסלית שאנחנו נותנים לה יותר, יותר הדבר הזה יש גם תכני

מזרים לה דלק יש שם מנהלת המחלקה שמונתה כפרויקטורית לראות שכל 

הדבר הזה מתיישם גם תקציבית, גם מימונית גם תהליכית, חברה זה שינוי 

ממעלה ראשונה שינוי ממעלה שניה יגיע רק בהסכמי השכר דרך האוצר, 

ה היא בבתי ספר יסודיים ולא בבתי הספר בסוף הרוב הבעיה בעיר הרצלי

העל יסודיים שהם עובדי רשות, שם הרבה יורת קל לנו הפערים שם הם 

יחסית פשוטים הבעיה היא בעיה במחנכים אפילו לא רק במורים מקצועיים 

בבתי הספר היסודיים, זה בעיה שנובעת גם מהמורכבות של מחנכים לקחת 

חינוך שהוא לא באמת משמעותי על עצמם את האחריות הזאת וגמול ה

למורים, מאוד בעייתי, מאוד מאתגר, גלעד בוא תן לנו סקירה על התהליכים 

 של החודשיים האחרונים ואיפה אנחנו עומדים.

קודם כל ערב טוב, ברמה האישית גם אשתי מנהלת בית ספר, אני חווה את  גלעד:

שנקרא ממקור זה גם בבית אני לא גר בהרצליה ואני יכול להגיד לך מה 

ראשון שמה שקורה בעיר הזאת והפערים שיש בעיר הזאת הם קטנים באופן 

משמעותי לעומת מה שקורה בערים אחרות אני גם מדבר עם קולגות וגם 

 בכלל.

זה בסדר? למה אנחנו צריכים לבוא ולקבל השוואות ממקומות שזה לא  יונתן יעקובוביץ:

 ר טובים משם אנחנו בסדר.עובד כמו שצריך ולהגיד בגלל שאנחנו יות

 –מורים בבתי הספר היסודיים כ  90 –, כ 90כרגע הפערים שלנו מדבירם על  גלעד:

סייעות גם בגיל הרך  150 –מורים בבתי ספר על יסודיים יש לנו פער של כ  30

סייעות בהרצליה  800גם בחינוך המיוחד וגם סייעות רפואיות, יש בסביבות 

נה זה תלוי בכמות הילדים שנדרשים לחינוך זה משת 800סדר גודל של 

מיוחד, שינו את החוק בשנה שעברה זה משליך על כמות הסייעות, גם כמות 

בתי  3גנים,  8הילדים, גם על כמות הגנים שגדלה, השנה אנחנו מוסיפים 

בתי ספר רגילים ובית ספר לחינוך  2ספר כמו שציין בהתחלה המנכ"ל, 

מנהלה, זה לא סוד שאין במדינת ישראל מיוחד חסר לנו גם כוח אדם 

לבורנטים, חסרים לנו אנשים שעוסקים במעטפת אין ספרנים דברים 

שחסרים באופן אובייקטיבי, המדינה לא מכשירה אני מזכיר היתה עלייה 

 שהביאה איתה הרבה מאוד אנשים שעסקו בעולמות 90 -גדולה בשנות ה

יוצאים  90לה שעלו בשנות התוכן האלה למשל לבורנטים אבל לבורנטים הא

ובכלל כוח  תבאוניברסיטאועכשיו לגמלאות והמדינה לא השכילה להכשיר 

אדם ראוי שיכול להחליף אותם בהמשך וכרגע אנחנו נמצאים בפער דרמתי. 

ת העיר מאריכה להם כל הזמן אחת ל.. צאנחנו מאריכים להם כל הזמן, מוע

גע ראלה הגילאים כי זה אנשים שכ 78, בן 74, יש לנו בן 76יש לנו לבורנט בן 

מסכימים להמשיך אם הם לא ירצו להמשיך בשנה הבאה אנחנו נהייה 
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לאורך כל השנה  אינטנסיביבבעיה אבל אלה הפערים, אנחנו נמצאים באופן 

עסקנו בכוח אדם, סייעות ברמה שמנכ"ל העירייה , ראש העירייה, מנהל 

ית בסייעות לוודא שיש אגף החינוך ועבדכם הנאמן עסקנו ברמה היומ

סייעות ואנחנו מצליחים לפתוח גנים והיה עיסוק אינטנסיבי בנושא הזה, 

תיכף אנחנו נדבר על מה שעשינו בהקשרים האלה. בגדול אנחנו מדברים 

בעצם על שחיקת כוח אדם שהיא מאוד, מאוד מהירה אנשים שמגיעים 

נו עובד עירייה למערכת לא שורדים, לא שורדים יש לנו סתם לדוגמא יש ל

שעשה הסבה להוראה הוא עשה שנה אחת סטאז' הגיע אליי לפני שבוע 

והסביר לי שהוא לא יכול להמשיך הוא היה מורה בלב טוב הוא אמר שהוא 

לא יכול להמשיך כי השכר שהוא מקבל לא מאפשר לו לכלכל את עצמו, זה 

אה אבל הסיפור, והוא לא מצליח להחזיק מעמד הוא מאוד אוהב את ההור

הוא לא מצליח להחזיק מעמד וזה קשה. בגדול הם מדברים על שכר כי 

זה הסעיף האחרון שבעצם מדברים על  Y –אנחנו מדברים היום על דור ה 

השליחות כביכול אבל בסוף הדור הצעיר, החברה הצעירים שבאים לתחום 

ההוראה הם רוצים שיהיה להם תגמול הולם בטח ובטח בעיר שהם גרים 

לא צריך לספר לכם כמה עולה שכירות בעיר הרצליה, כמה עולה לגור  ואני

בהרצליה באופן כללי זה המון כסף זה המון כסף, בשביל מי שמגיע ולכן 

כחלק מהתהליך אנחנו תיכף נדבר על פתרונות אבל כחלק מהתהליך אנחנו 

גם עוסקים בזה, הסגלים הוותיקים מאוד, מאוד עייפים, מורות עייפות יש 

גית יכולה לספר המון בקשות ליציאה לגמלאות, ליציאה לפרישה, ח ,וןהמ

אנחנו  58, 60נו בשלילה מורות מבקשות לצאת בגילאי לכם כמה בקשות נעני

לא מאפשרים את זה מכיוון שאין לנו כוח אדם. משרד החינוך אבל מורים 

שלי, מורים שלי כרשות אני לא מאפשר להם לצאת כי אין לי כוח אדם, 

עתר לבקשתם אבל זאת המציאות שלנו ירות שאני מאוד רוצה להלמ

משרד החינוך  מציאות עגומה אבל זאת המציאות. יש חוסר גיבוי מצד

כלומר אם יש אירועים בבית הספר המנהל או המנהלת ולפעמים גם המורים 

לא תמיד מרגישים שמשרד החינוך נמצא לצידם או לידם, יש מורכבות 

אני מניח שאתה חווה את זה, יש סוג של התשה , בעיסוק מול ההורים 

ההורים יודעים לתקוף תוקפים את המורים, תוקפים את המנהלים נמצאים 

באיזה שהוא סוג של פער וכמובן השכר שדיברנו עליו מקודם שהוא לא 

בהלימה לא לעשייה ולא לתרומה של המורה, המורה עובד הרבה מעבר 

העבודה גם השעות הפרטניות וגם לשעות העבודה, הרבה מעבר לשעות 

שניתנו לו מעבר לשעות העבודה לא בהכרח נותנת תגמול הולם למול  השעות

כוניים שצריכים להגיש ימה שהוא עושה, בטח ובטח לא בבתי הספר הת

מפגשי שולחן עגול + מפגש הכנה  2לבגרות ונמצאים בדיאלוג. אנחנו קיימנו 
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ה מפקח, שלטון מקומי היתה פה מקדים, שיתפנו את משרד החינוך היה פ

מיכל מינץ שהיא בעצם אחראית על כל הנושא, היא סמנכ"לית חינוך 

בשלטון המקומי, היתה פה חגית מגן שהיא ראש מנהל אגף הסכמי שכר 

ועבודה, היו פה מנהלים, הורים, הנהגת ההורים היו פה ונציגים של אגפי 

הכל, שמנו את הכל על החינוך ואגף משאבי אנוש דיברנו בשיח פתוח על 

השולחן, ההורים דיברו, המורים דיברו ניהלנו את השיח הזה ובגדול דיברנו 

על הרבה מאוד תובנות ורגע אני רוצה לצלול פנימה. באופן כללי אנחנו 

 מדברים על שיווק ופרסום.

מבחינתי בשפה שלי היה  סבפא טושניה רגע שאתה אומר היה דיבורים  אהוד לזר:

ה לא הנתונים, מיפוי הבעיה. הרעיון היה להגיד רגע מה הבעיה מיפוי הבעי

 הרצלינית.

הפאטוס שלי היה מכוון, זה להציג את הסיטואציה אני לא יודע לא  אורן אוריאלי:

 הוזמנתי.

באופן כללי אנחנו עוסקים כל השנה ובעיקר בעת הנוכחית בשיווק ופרסום  גלעד:

ם בעיר וגם מחוצה לה, אני למול סקטורים ולמול פרסומים ממוקדים ג

סמים גם במגזר בשפה הערבית אנחנו נמצאים בבני ראגלה לכם שאנחנו מפ

ברק, אנחנו נמצאים גם באלעד אנחנו הולכים לכל הרשויות מסביב כדי 

להביא כוח אדם, אני קיבלת טלפון מנתניה מהמקבילה שלי מנתניה שצעקה 

לה, זאת המילה כי אתה של הסייעות ש הקניבליזציעליי למה אני מייצר 

יודע אני נוגס לה בסייעות ואני מביא אותם להרצליה, כי אין לנו כוח אדם 

זה חלק מהמציאות שלנו ואנחנו נאבקים בזה יום יום. אנחנו בנוסף ביצענו 

 של משרד החינוך של מורים, של גננות. לגמלאיםפניה 

אני מציע לעצור את העניין הזה בזה הרגע. אני צריך להסביר באמת אתה  אורן אוריאלי:

פלוס מי שמציע לגמלאים להיכנס היום ללמד לא  65מביא לפה אנשים בני 

שנים, בעת הזאת, חברה תעשו טובה, מיש אמר לכם כן בוא  10היה בכינתה 

 נראה אותו נכנס לקבוצת וואצפים עם ההורים.

 מורים. 5פנו  אורן נכון לעכשיו גלעד:

שנה  40אפשר לתת כבוד לאחד או שניים למורה וגם אם בן אדם היה  אהוד לזר:

במערכת ויש לו מה לתרום אין שום סיבה גם אם הוא שחוק והוא ותיק ויצא 

שנים בבית אין שום סיבה שלא לפנות אליו ולהביא אותו  5לגמלאות נח 

 בחזרה למערכת.

כי אתה רוצה גם איך שהוא לשמור על איזה רמה יש את כל הסיבות  אורן אוריאלי:

מסוימת. תשמע יש לך כל מיני חדי קרן מה שנקרא בתחום הזה אבל הם 

בודדים עבדתי עם אחת כזאת זה לא מה שיושיע אותך אני מעריך את הרצון 

אתה יודע צריך באמת לירות לכל הכיוונים, השאלה שלי בהצעה לסדר גלעד 
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 האם יריתם לכל הכיוונים.

אורן אני מראה לך אורן ברשותך, הפניה לגמלאים מתבצעת במשורה בסוף  גלעד:

, מורים שהם מוכנים לבוא ולעסוק שוב בהוראה, השכר 5כרגע חזרו אלינו 

שלהם משולם על ידי הרשות ולא על ידי משרד החינוך והוא יהיה שונה, 

גם  כנ"ל גם העסקנו בשנה החולפת ואנחנו נמשיך בשנה הקרובה להעסיק

גננות כממלאות מקום בגני הילדים גננות שמוכנות לבוא ולעבוד מחדש וזה 

 פותר חלק מהבעיות שקיימות. השנה האחרונה זה עבד.

אנשים עם תואר ראשון תעודת הרואה, אנשים ברמה שפרשו והם מביאים  אהוד לזר:

 ערך וזה חשוב, בתקופה שאין אנשים שרוצים לעבוד ולהיות במקצוע הזה, 

מלאים באופן כללי למשל היה מבצע שנקרא סבתא גאנחנו פונים גם ל ד:גלע

מסייעת היו פרסומים בכל העיר, פנו לנשים מבוגרות שיצאו לגמלאות 

 ומחפשות להתנדב לבצע משימות הגיעו לגנים, תמכו בילדים בעיקר

לוי החליפו סייעות חולות וכיוצא בזה יבמקומות שבהם היו לנו פערים למ

וזה עבד יפה וכמובן שיווק מסחרי עשינו במסגרת האפשר תיכף וזה עובד, 

עוץ המשפטי והגזברות יאני ארחיב על זה קצת יותר אבל בשיתוף כמובן הי

כדי לעשות ולעמוד במסגרת החוק שחלילה לא ניתן שכר שהוא עודף, כי 

אחר כך יצטרכו להחזיר אותו ולכן עשינו כל מה שניתן במסגרת האפשר. 

מאות קטנות לפרסום שעשינו, הפרסום בצד שמאל זה להיות אלה שתי דוג

מורה פרק ב' שיצא בשבוע שעבר, הנושא של הסייעות רץ לאורך כל השנה 

גם בעיר, אנחנו שבוע שעבר תלינו פיזית מודעות בכל השכונות לטובת חיפוש 

סייעות לקראת שנה הבאה, משהו שעד עכשיו התמקדנו ברשתות 

וואצפ הלכנו פיזית לרחובות ותלו מודעות כי החברתיות או בקבוצות ה

אנחנו מחפשים את האנשים כמו שנהגנו בחלק מהערים השכנות שלנו כדי 

למצוא סייעות כדי להביא אותם אלינו כדי לעמוד בכמה שיותר, ואני יכול 

להיות גאה בכך שבחודשים האחרונים פחות או יותר מינואר וצפונה לא היו 

ל כי נעשה פה מאבק יום יומי על ידי אגף החינוך, בכל גנים שנסגרו בכלל,

 המחלקה לגיל הרך.

 תיכף אני אגיד על גנים שנסגרו תיכף. לא קשור אליך. אורן אוריאלי:

לא נסגרו ביום יום זאת אומרת באופן השוטף לא נסגרו. לגבי הפתרונות  גלעד:

העגולים האפשריים כמו שהועלו כמו שאמר המנכ"ל גם במסגרת השולחנות 

שניהלנו אז לגבי הסייעות  וגם במסגרת הפוסטים שהועלו והשיחות

ותומכות החינוך עשינו פניה לערים סמוכות כמו שדיברנו מקודם פרסום 

ושיווק אינטנסיבי, עשינו שיפור שכרי, הקמנו קבוצת כוננות סייעות 

שנמצאות ביום חופשי שלהם ומוכנות לכך נמצאות בקבוצת כוננות במידה 

נחנו נדרשים אנחנו מקפיצים אותם ואנחנו משלמים להם על שעות וא
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הכוננות קיבלנו לכך אישור משפטי, אנחנו מחכים להסכמי השכר, קיים 

עכשיו שיח אני לא יודע אם זה יקרה במסגרת הסכמי המסגרת שאמורים 

לשיפוי קודם כל של סייעות, ראש העיר היה יחד עם  2023להיות בתחילת 

המקומי במאבק הארצי בכל מה שקשור לשיפור שכרם של יו,ר השלטון 

יודע אם אתם מודעים לזה אבל סייעות  הסייעות כי סייעות אני לא

וזה השכר הבסיסי ₪  29.86שזה בושה וחרפה, ₪  29.86מרוויחות בגדול 

 .29.86הוא 

 למה שלא תגיש בג"צ שאתה רוצה לשלם לסייעות יותר? אורן אוריאלי:

 להסכמים. אורן ברשותך, ראש העיר. םפיאנחנו כפו גלעד:

עיריית הרצליה נתרמה לארח פה את כינס המליאה של השלטון המקומי  אהוד לזר:

במידה ונושא השכר של צוותי ההוראה לא  1/9 –כדי להודיע על שביתה ב 

 יעלה.

אני לא יודע זה לא מופיע בשום מקום, נכנסתי לאתר של העירייה לפני  אורן אוריאלי:

יבה כל מה שאתם אומרים פה נמצא רק פה חברה עזוב אני כבר לא ילד היש

אני לא חשוב שמורחים אותי אבל זה לא רציני, אתה תיכף באמצע יולי 

אני רוצה שכמו שעיריית תל  איפה כל זה, למה זה לא נמצא באתר העירייה?

 אביב עשתה כתבה תכנית עבודה שמה עליו כסף.

ולה? אנחנו לכל הפעולות פה נדע להעמיד תקציב, לכל כמה כסף כמה זה ע אהוד לזר:

הפעולות. אלה דברים פשוטים למעט פרויקט אחד שהתקצוב שלו הוא גם, 

תיכף אני אדבר עליו אין פה בעיה של כסף יש פה בעיה או רגולציה או של 

 זמינות.

ה קודם כל ברמה העקרונית מה שאורן אומר חייב להבין שאמור להדיר שינ :צוראיתי 

מעיני כולנו כי זה מצב שהוא ברמת הקטסטרופה ואם נהייה פחות 

אופטימיים זה הגל הראשון שאני מניח שגם המגזרים האחרים יקרסו אבל 

זה לא נדבר על זה כרגע. אני מסתכל על התכנית ואני מודאג יותר 

מהפתרונות האפשריים ולא רגע מתכנית העבודה אני שואל רגע שאלה 

עוד שאלה, האם אפשר לראות בסוף או להציג לנו לא עקרונית ואחר כך 

תכנית אפשרית אלא תכנית פעולה שהיא סגורה, שהיא מתוקצבת שאתם 

אומרים לנו, סתם לדוגמא זרקתם פה קיצור שבוע הלימודים, קיצור שבוע 

 הלימודים זה לא החלטה בקטנה זה החלטה דרמתית ויכולה לשנות.

 ני אתן לכם דוגמא פשוטה.כלמה שרשום נמצא בבחינה א גלעד:

אז השאלה שלי שאלה אחרת אני שואל האם אפשר אולי בישיבת מועצת  :צוראיתי 

הבאה מה שנקרא הגיע דד ליין לסגור שניה את התכנית ולקבל החלטה מה 

 בפנים מה בחוץ מה התקציב להכל כדי שנוכל לראות.

ישיבות כמה זה עולה כולל  4עיריית תל אביב הוציאה פה באפריל סיכום של  :פישר יריב
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מגורים להורים, אתם מדברים על משהו שהוא באוויר על איזה ישיבה עם 

 שולחנו עגולים שעם כל הכבוד אין לכם שום דבר תכלס. 2

 זה לא שונה ממה שעיריית תל אביב עושה למעט השולחנות עגולים. אהוד לזר:

 היה פרויקט מגורים שלא צלח. גלעד:

 בוא נגיד את הדברים כפי שהם.  אהוד לזר:

עוד הערה אחת, חוץ מהערה הראשונה אני רוצה להגיד עוד משהו עדיין כל  :צור איתי

מה שנעשה פה וזה יכול להיות אחלה תכנית והכל בסדר איך שלא תסובבו 

. בכוח אדם בסוף יהיו חוסרים עצומים בשנה הבאה ,את זה בסוף , בסוף

במסגרת זה כרגע התכנית כמו מאמץ לגייס מורים שזה  השאלה עכשיו

סבבה אני שואל שאלה אחרת מה עושים כרגע ברמה שאם השנה הזאת לבת 

כיתות היא מחנכת. אני  3כיתות זאת אומרת  2שלי יש מחנכת במקביל עוד 

 שואל מה כרגע התכנית וההבנה שהמצב הוא כזה.

 אתן לך דוגמא נוספת אם תרשה לי יש שנה הבאה נכנסת מערכת הגפן.אני  אורן אוריאלי:

 או שלא. אהוד לזר:

 תומכי הוראה אפשר להתחיל לעבוד עליהם? אורן אוריאלי:

 גם לא, לא בעל יסודי אתה לא יכול. גלעד:

 אמרנו שעיקר המצוקה ביסודי בוא נתמקד ביסודי אין בעיה. אורן אוריאלי:

 ודדות אפשר לבנות ואסור לתת אותם למי שלא במערכת החינוך.שעות ב עו"ד ענת בהרב:

את יודעת על מי דיברתי? על תומכי הוראה שמנהל בית הספר שלא הוזמן  אורן אוריאלי:

 למפגשים שלכם.

 בוודאי שהוזמן. אהוד לזר:

אלן, אין צורך, אבל מנהל בית ספר האם הוזמנו מנהלי בית ספר אהלן וס אורן אוריאלי:

להחליט גם כמה הוא משלם לאותו מורה לכאורה שיכול לשמש במגוון יכול 

תפקידים אתה יודע שמר, מורת מרחב מושגים בסיסיים שאנחנו מכירים 

₪  90, 80, 70אותם מעולם החינוך, והוא יכול להחליט שגם הוא משלם 

הצינור להעברת הכספים האלה ולהעסקת האנשים האלה היא העירייה, 

 תם בעניין הזה?איפה זה? מה עשי

בסדר, העירייה משקיעה אני לא זוכר  אקטיביותאורן יש דבר שנקרא שעות  גלעד:

 את הסכום המדויק, העירייה משקיעה מליונים בשעות, 

לא הזמנתם אותי לישיבה אם הייתם מזמינים אותי לישיבה הייתי יכול  אורן אוריאלי:

ל לקנות שירותים של להסביר היטב. אתה יכול היום, אתה היום כמנהל יכו

שירותי הוראה דבר פנטסטי אוקיי אני עשיתי את זה כבר עם שניים כאלה 

באלפי מנשה, ואתה מקבל תקציב ממשרד החינוך מעסיק אותם דרך 

 העירייה, איפה התיעוד של הדברים זה עלה איפה זה עלה?

 אנחנו עושים את זה. אהוד לזר:
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שהיה בתקופת הקורונה, זה ההסדר זה ההסדר שהיה בתקופת, זה ההסדר  גלעד:

שהיה בתקופת הקורונה ואם תשים לב לשורה הראשונה מה כתוב שילוב 

תומכי הוראה ללא תעודת הוראה, זה אלה. זה אלה, אנחנו מעסיקים, 

 מנהלי בתי הספר.

דיברתם עם מנהלי בתי ספר בעניין, בניתם מנגנון לטובת העניין. אני באמת  אורן אוריאלי:

 שואל.

 מנהלי בתי הספר יש להם את המנדט המלא להעסיק את המורים. גלעד:

אני רוצה להוסיף למה שאורן אמר בסוף יש פה איזה שהוא שקף שהוא  מאיה כץ:

 כים, אין בו כמויות.יבאמת, נחמד, אוקיי אבל אין בו תאר

 שיש אקסל הרבה יותר מעמיק. אמרתי אהוד לזר:

 לינו.למה לא הבאתם את האקסל א מאיה כץ:

 אנחנו נביא בפגישה הבאה אין בעיה. אהוד לזר:

 כמו שידעת לרדת למטה ולהביא את המסמכים של הדו"חות. מאיה כץ:

אני לא אציג פה מסמכי עבודה של עובדים מבלי שהעובדים סגרו אותם עם  אהוד לזר:

 כל הכבוד יש רמה של איזה סוג של ניהול אנחנו מנהלים פה בישיבה.

ידעת שיש הצעה לסדר גם אתם נותנים נתונים. אורן שואל שאלות אבל  מאיה כץ:

 מאוד נכונות ואנחנו מצפים לתשובות.

אם יש תאריכים יש תאריכים, יש  1,2,3,4את שאלת אם יש מועדים  אהוד לזר:

תקציבים הדברים האלה נשאלו לפני שבע דקות ואני עניתי עליהם, עניתי 

ברמת מנהלת המחלקה שמנהלת  עליהם יש אקסל מסודר יש פרויקטורית

את הדברים האלה, להגיד שזה שינוי במעלה שניה זה לא, זה לא. זה שינוי 

נה לא יהיה פה שינוי במעלה שניה אנחנו לא המדינה צריך ובמעלה ראש

לזכור את זה, אנחנו יורים לכל הכיוונים כמו שאמר אורן, אין לי ביטוי אחר 

ים במשבר לא רק בעיר הרצליה בכל יותר טוב להגיד את זה, אנחנו נמצא

מרכז הארץ בכל איפה שהמחירים נמצאים בלב הביקוש, אנחנו מייצרים 

הרבה מאוד פתרונות שהם קלסתר אחד לא יהיה מענה ולא נצמצם את כל 

החסרים ביסודי זה לא  90 –אם אתם חושבים שזה יפתור את כל ה  90 –ה 

ויש מהלכים שאנחנו בוחנים  30ר , זה יפתו25, זה יפתור 20נכון, זה יפתור 

 כדי לדעת לצמצם את הפער הזה.

נתתי לך לדבר והקשבתי בקשב רב למרות שמשה צריך לתת את התשובות  מאיה כץ:

 האלה כמו שאמר מקודם יריב אבל.

 עו"ד ענת בהרב: זה לא נכון הוא יכול להסמיך מנהל.

הקשבתי בקשב רב אנחנו לא מתכנסים בחודש אוגוסט אנחנו יוצאים לפגרה  מאיה כץ:

הוגשה פה הצעה לסדר אני חושבת שמן הראוי היה לא להציג בפנינו את 

השקף הזה, אלא להציג אתם מכירים כבר את כל חברי המועצה אתם 
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יודעים שהשאלות שישאלו הם שאלות יותר עמוקות מבחינת כמויות, 

 וכו' אני לא מבינה למה זה לא נמצא פה. תקציבים, היקפים

שעות לפני  72הרמת פירוט היא נהדרת לזה נערכנו הצעה לסדר מגישים  ד לזר:הוא

הישיבה, הבאנו את מנעד הפתרונות שאנחנו יודעים עליהם אתם רוצים 

לראות אקסלים אין בעיה. עיריית הרצליה אחראית על הסכמי שכר במשק, 

ל גיוס המנהלים, עיריית הרצליה אחראית על עיריית הרצליה אחראית ע

 הכל הנייר סופג הכל, הרמקול והפרוטוקול סופג הכל.

מאיה המבנה השלטוני במדינה הוא מעוות כל עוד הסמכות שלנו והסמכות  משה פדלון:

לטור אני לא יכול לעשות שום דבר, אין לי בעיה מחר בבוקר ושל הרג

מאוד יתנפלו עליי הצעתי פה, יש לי  לסייעת, מהר₪  50להחליט שאני נותן 

פה דירות שלנו של עיריית הרצליה שלנו יש לנו עשרות רבות של מורות 

שבאות מעפולה, מירושלים מבאר שבע, מחיפה אסור לי אני מחר בבוקר, 

 אני מחר הצעתי.

 מי אמר שאסור לך. אורן אוריאלי:

אני לא יודעת איך אתם רוצים אנשי חינוך זה מספר מטורף  300משה זה  ינאי:-דנה אורן

 לפתוח את השנה.

 יש מצב שלא יפתחו את היסודי. צור:איתי 

ת לשכן את גם הנושא של יחידות הדיור נבחן אני ביקשתי לבחון אפשרו משה פדלון:

 אותן מורות בבתי ספר בבתים.

 ילדים.זה אלימות זה דברים נוראים שיכולים להיות במערכת זה צרכים של  ינאי:-דנה אורן

 שעות. 48דנה, דנה אני איתך, כל מה שמועלה כאן פתיר תוך  משה פדלון:

מחר בבוקר נגיש בג"צ לעירייה למדינה, על זה שהם לא יודעים לנהל את  ינאי-דנה אורן

מערכת החינוך במדינה ואנחנו מתנערים ועוברים לחינוך פרטי, מה זה הדבר 

 הזה.

 . 1/9 –כרגע הצביעו ראשי ערים על שביתה ב  אהוד לזר:

ענת אני רוצה לשאול אותך בתור היועצת המשפטית. תרשה לי לשאול את  אורן אוריאלי:

 שפטייםמהיועצת המשפטית האם את בקיאה לתחושתך לכל הניו אנסים ה

שלמעשה מונעים מאיתנו לבצע פעולות שאולי גם לא נעשו באף עיר אחרת 

ני יודע שהדברים נבחנו כבר כמה וכמה פעמים אבל יש אני באמת שואל, א

לקונות משפטיות ויש אנשי מקצוע שעוסקים בזה, אני באמת שואל האם 

טיים או פתרונות עקיפים פהפכנו כל אבן כדי להגיע לפתרונות מש

אני בספק גדול אם הפכנו את אותה ₪?  50שמאפשרים לנו לשלם לסייעת 

 אבן.

סוד אנחנו הראשונים בארץ שמשלמים כוננים לסייעות,  אורן אני אגלה לך גלעד:

באף עיר לא עושים את זה, מותר לנו קיבלנו אישור ובעקבתנו, בעקבותינו 
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 קיבלנו אישור משפטי.

 אני בעד. ינאי:-דנה אורן

אני שואל כי זה  להתריסהאם לא יכולה להתבצע דרך אני שואל לא כדי  אורן אוריאלי:

ראשונה שאחרינו גם ערים אחרות יפעלו, בוא תעשה יכולה להיות הסנונית ה

פעולה שתקנה את עולמך אני אומר את זה כמה פעמים האם מיצינו את כל 

 מקבל תשובה פה. הפעולות המשפטיות אני לא

 תהיה שביתה. 1/9 –הכרזתם על שביתה הרמתם את היד שב  אהוד לזר:

אלה היא קצת כללית אני האמת שאני מתקשה לענות על השאלה, הש עו"ד ענת בהרב:

ת משפטית לא מחפשת את הפתרונות אלא אנשי המקצוע מחפשים צכיוע

 את הפתרונות.

 זה קצת בעייתי ענת אני חייב להגיד זה טיפה בעייתי. מה זה המשפט הזה. אורן אוריאלי:

עוץ המשפטי כשמו כן הוא נותן יאתה רוצה שאני אענה אני אענה. בקיצור הי עו"ד ענת בהרב:

עוץ משפטי שמביאים כל מיני פתרונות אנחנו בוחנים אותם מה שאפשרי י

אנחנו מסייעים ואנחנו בעד מה שבלתי אפשרי אנחנו אומרים שהוא בלתי 

אפשרי, ושמביאים איזה שהוא פתרון והוא זה אז אנחנו מחפשים את 

 הדרכים המשפטיות שמאפשרות זה הכל.

 לאפשרות משפטית שמצאתם כדי כן לקדם?אפשר לקבל דוגמא אחת  אורן אוריאלי:

כןא ני אתן לך שתיים אחד נושא של כוננות, קודם כל מי שמסייע לענת יש  אהוד לזר:

לנו יועץ משפטי לתחום דיני עבודה, אז אנחנו עשינו את כל מהלך הכוננות 

 כדי לייצר עוד קדר של סייעות.

 ואו לבוא לעבוד בעיר הרצליה.אתה לא יכול לפרסם את זה לסייעות שיב אורן אוריאלי:

פרסמנו את זה, נחפש את ההודעה ששלחת בקבוצה של הזה תקבל, אין לי  אהוד לזר:

בעיה עם הממונה על השכר אנחנו מבחינתנו עשינו את מה שאנחנו יכולים 

עוץ המשפטי. דוגמא שניה אנחנו לפני חתימה יבמסגרת החוק במסגרת הי

של סייעות, בוקר, עירייה אחר  סטורי של העסקה אחודהישל הסכם ה

קה כדי שיהיה יותר והצהריים תאגיד ככה שאפשר יהיה לייצר רצף תעס

כדאי לסייעת לבוא לעבוד בצהרון כי יהיה לה גם את הבוקר היא תקבל 

 העסקה מלאה. 

 הן מפחדות למשל לעשות תאומי מס. אורן אוריאלי:

, אבל אנחנו לא נותנים ציונים לאף גם לזה היועץ המשפטי נתן מענה ויש עוד אהוד לזר:

אחד פה היום נכון? תודה אפשר לסיים. אמרתי יש תכנית עבודה נשמח 

 להראות ולעדכן.

 אנחנו ממשיכים לעשות את הכל. משה פדלון:

אנשים מה עושים, אבל אין אנשים לא באים, אנשים לא באים,  300יש  ינאי:-דנה אורן

 עובד.אנשים לא באים זה לא עובד. זה לא 
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אפשר להציע הצעה באוגוסט יש פגרה נכון אפשר להציע שנקיים דיון למי  :צוראיתי 

 שרוצה להגיע ולהציג את העמדה.

 יש לך רעיונות טובים אני אשמח לשבת איתך. אהוד לזר:

הזקן, בכל ישיבה של  יש לי סיפור בסנט הרומאי היה אדם שקראו לו קטו אורן אוריאלי:

הסנט הרומי הוא היה מסיים אותה ודרך אגב אני סבור שצריך גם להשבית 

פעמים בישיבה הזאת  4אומר את זה? כי אני אגיד עוד את קרטגו ולמה אני 

 שאני לא מצליח להבין למה סגרו את שני גני התקשורת בגליל ים.

 לא סגרו גנים.אתה רוצה שאני אסביר לא סגרו חס וחלילה  אהוד לזר:

 שעושים באישון ליל בלי שהורים יודעים זה נראה כמו סגירה. אורן אוריאלי:

במקרה אני יודעת, במקרה אני יודעת, איה אני יודעת שזה מעשה חולני, זה  ינאי:-דנה אורן

 מעשה נבזה זה מעשה חולני. 

 שי לך אמרת חולניים.יתתבי אהוד לזר:

 ולני, אמרתי זה מעשה ח ינאי:-דנה אורן

 תתביישי לך אנחנו עושים הכל לטובת החינוך בעיר הזאת מה זה הדבר הזה.  אהוד לזר:

לא נכון, אין לכם שום הבנה. אין לכם שום הבנה אין לכם שום הבנה, אין  ינאי:-דנה אורן

 לכם שום הבנה. אין לכם שום הבנה לגבי ילדים אוטיסטיים. 

 ל נפש.אין לך טיפה חמלה לילדים גוע אהוד לזר:

 )מדברים ביחד(

ם ותני להסביר את יאני רוצה להגיד משהו על עובדי העירייה אמרת חולני אהוד לזר:

ם יהסיטואציה. מה זה הדיון הזה מי נתן לך רשות לדבר ככה מה זה חולני

 אני חולני?

מאיה תתייחסי לטענה ילדים על הרצף לא מזיזים אותם. תגידי להם את  ירון עולמי:

 זה.

 אם אמרתי אני חוזרת בי וזה לא על מנת לפגוע בך. ינאי:-רןדנה או

 משקיע עשרות מליונים ולא קיבלתי אותם עדיין. דאני בחינוך המיוח משה פדלון:

אני רוצה להתנצל אם פגעתי בך לא התכוונתי לפגוע לא בך ולא בעובדים  ינאי:-דנה אורן

 אני חושבת שהמעשה הזה. 

 רתי.אני את שלי אמ אורן אוריאלי:

בתי ספר מיוחדים הם בתי ספר על אזוריים ואני יכול לשים אותם בכל  משה פדלון:

 מקום בעיר והסעה מביאה אותם. 

תוכנן במקור למתחם מעונות יום,  , מתחם מגרש אהרונסון303מתחם  אהוד לזר:

שניה, מתחם מעונות יום היינו באינפלציה בתקופת האכלוס של גני ילדים, 

גני ילדים רגילים וגני ילדים חינוך מיוחד ולכן ביטלנו לשנה אחת שנתיים, 

שנתיים את התכנון המקורי של מעונות היום קל יותר להסב מעונות יום 

ולכן החלטנו שבשנת לימודים  303 –ב  לכיתת חינוך מיוחד בגלל הגודל
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מסוימת ואני מדבר על כל הצורך של כל העיר של חינוך מיוחד כיתות זה 

בכל העיר זה על אזורי גם גני ילדים וגם יסודי, חדש יש פה הם מוסעים הם 

מוסעים הם לא שייכים לאזור רישום אחד ואת זה צריך להבין ואת זה 

 כנראה מישהו לא מבין.

את כל זה סיפרת להורים? ישבת איתם וסיפרת? אפשר לשאול אותם הם  אוריאלי:אורן 

 נמצאים פה.

זה חוסר הבנה, זה חוסר הבנה אי אפשר להסיע אותם. לפרוטוקול אני  ינאי:-דנה אורן

ביקשתי והתנצלתי ואמרתי שלא רציתי לפגוע ואני חזרתי בי מהמילה הזאת 

 זה חוסר הבנה לצרכים שלהם.

מדובר פה באנשים שעשו עבודה כל כך קשה כדי לטייב את החינוך בעיר וגם  אהוד לזר:

תוכנן כמתחם למעונות יום רצינו לתת  303בשכונה, ותקשיבו טוב לסיפור 

כי  3.5למשק בית זה  3.2מה שבמקום  ,מענה למעונות יום בשכונה המה מה

פחה ברוך השם, ברוך השם בגליל ים יש יותר ילדים יש יותר ילדים למש

ממוצעת מהרצליה לכן הסבנו את כל המתחם לגני ילדים + שמנו שם שתי 

כיתות גן ילדים חינוך מיוחד על אזורי, אנחנו לא תכננו לשים אותם שם. 

הנושא של אכלוס המגמה השתנתה הנושא של המעונות הפך להיות נושא 

תת נמצא בתוך שכונת גליל ים ואמור היה ל 303אקוטי בתוך גליל ים במגרש 

מענה לתלמידי גליל ים בשיחה עם ההורים הבהרנו להם אורנה בירון נפגשה 

איתם בזום ואמרה להם, אנחנו על אזוריים אם אני לא טועה שניים או 

שלושה ילדים מתוך הגן הזה, שהם מגליל ים משהו כזה, אמרה להם אנחנו 

נעשה עיצוב מחדש זה לא היה השבוע זה לא היה באישון לילה זה היה 

מספיק זמן אנחנו נתאים גן אחר לא רחוק משם. אני אסיים דקה אני 

 אסיים, אני דקה אסיים, דקה אני אסיים, מתחם גנים אחר, 

אנחנו קולטים מכל האזור מכל הרשויות המקומיות לחינוך המיוחד שלנו  משה פדלון:

גני ילדים אנשים עוזבים  24גנים אנחנו עם  12, 10היינו צריכים להיות עם 

 .. ובאים אלינו.את כל ה

 פותחים במקום הזה לא גן ילדים פותחים מעונות יום. אהוד לזר:

 אי אפשר לפתוח. ינאי:-דנה אורן

אהוד תשים לב שכל הבעיה פה אם אני שמתי לב נכון כל הבעיה נוצרה בגלל  יונתן יעקובוביץ:

 60%של  50%, זה לא פער של 3.2במקום  3.5שאחוז הילודה הממוצע הוא 

זה פער שהעירייה היתה צריכה להיות מוכנה אליו מבעוד מועד. אני לא 

הוא פער שהעיירה לא היתה צריכה להיות  3.6מתוך  0.4חושב שפער של 

מוכנה אליו, לא יכול להיות שהסיטואציה הזאת קרתה ואני מבין את 

 ה שקרתה ואני מבין את המאמצים שאתם עושים.יהסיטואצ

 ריכים להיות גנים לחינוך מיוחד במקור, הם היו שם זמנית.הם לא היו צ אהוד לזר:
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 לא הייתם צריכים להכניס אותם תקשיב אי אפשר להוציא ילדים. ינאי:-דנה אורן

ממעונות היום בהרצליה נסגרים בגלל הנחיות  50%רק שכחתם נתון אחד  משה פדלון:

 .3עד  0 –משרד החינוך החדשות. אני גם צריך לדאוג ל 

 ילדים מתחברים לאנשים ולא לקירות. ולניק:איה פרשק

 זה חוסר ידע. ינאי:-דנה אורן

אנחנו גרים בגליל ים. אנחנו רוצים לדבר בשם הילדים שלנו, אנחנו באמת  דובר:

הגענו לא ערוכים לא הכנו מראש אז אנחנו נדבר מהראש ומהיגיון ההחלטה 

הזאת באה בהפתעה מוחלטת על כולנו על כל ההורים על הצוות , אם 

העירייה ידעה את זה מראש זה אף פעם לא שוקף אלינו. בסופו של יום אני 

שומע פה הרבה מאוד אילוצים ודברים מערכתיים שעולים אבל הילדים לא 

מבינים את זה, הילדים הללו הם ילדים רכים זה ילדים שמובחנים על הרצף 

האוטיסטי חייבים סביבה תומכת ומוכרת, אני לא רוצה בקול רם לספר את 

הסיפורים שהורים עברו, בתקופת ההסתגלות שזה לא הסתגלות לילדים 

לים שאורכת כמה חודשים זה תקופה מאוד, מאוד ארוכה שרק רגי

הסתיימה לאחרונה ורק עכשיו אנחנו רואים את הפירות של הטיפול ואתם 

מבקשים מהילדים הזה בגלל שיקולים מערכתיים בסופו של יום לעבור 

לילדים  לרגרסיהתקופת הסתגלות כזו פעמיים בתוך שנה אחת, זה חשש 

שפשוט ימחק אנחנו פוחדים, אנחנו חוששים  וכל הטיפול שהיה השנה

אין קול יש להם בעיות תקשורת הם לא יכולים להתאגד  לילדים שלנו

ולהגיד שרע להם אנחנו מדברים בשמם ואנחנו מבקישם מכם בבקשה אנחנו 

סין בגליל ים אנחנו ומבינים שיש אילוצים אנחנו מבינים שיש גידול אוכל

מעונות, אבל קיבלתם אחריות הכנסתם לא אמרנו אל תפתחו שם אף פעם 

לשם, מחזור של חינוך מיוחד הצוות התגבש, הילדים למדו את הסביבה 

שלהם מרגישים שם פתוחים סוף סוף לא מגיע להם לעבור את המשוכה 

הזאת שוב גם ככה הם סוחבים כל כך הרבה כל יום אנחנו, עוד פעם אנחנו 

אבל תנו להם לסיים את  לא אומרים בחיים אל תשימו שם גנים אחרים

המחזור יש להם שנתיים לקחתם אחריות הכנסתם אותם אל תעבירו אותם 

שוב את המשוכה הזאת אני באמת לא רוצה לתאר לכם מה קורה להורים 

ומה הילדים האלה עוברים לא בפורום כזה זה פשוט זוועות ואם אתם 

 רוצים אני אפרט אבל אני עדיף שלא.

רך לפרט אני מנהל בית ספר עם שתי כיתות תקשורת אני יודע היטב אין צו אורן אוריאלי:

הזה שמתרגלים לצוות  על מה הוא מדבר ואני חייב לחלוק עלייך איה בעניין

אני יודע וזה מול העיניים שלי אני נמצאת בכיתות אני נמצא שם כל יום, 

אין לחלוק איפה הלב שלכם נמצא, איה מיצו בליבכם הרחב את האפשרות 

מבחינת חמלה וגם פרקטית להשאיר אותם שם ולא להזיז אותם בשום  גם
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 מחיר. אנא מכם.

י אין אחד שיחלוק ח, זה חשוב, זה הכר3עד  0בסוף מעונות היום זה גילאי  מאיה כץ:

על זה אבל זה ילדים שעדיין לא נמצאים בתוך המערכות ובסופו של דבר 

ת אליהם, יש פה מחזור העירייה יכולה, צריכה לעזור אבל היא לא מחויב

שנתיים זה כל מה שצריך, אני חשובת ואני חושבת שיש פה עוד אנשים 

שיחלקו על זה שלמרות הצורך האדיר במעונות היום וכולנו רואים את 

הצורך הזה וקוראים את כל הדברים האלה זה צריך להיות קודם, לסיפור 

 ר לפתור אותו.של מעונות היום אני באמת חושבת ששנתיים זה משהו שאפש

כהורה לילד אוטיסט אני יכול להגיד כמה דברים, זה היתה שנה באמת  דובר:

מטלטלת היא לא התחילה חלק היה מחסור בצוות, היה מחסור בצוות פרה 

רפואי יש מחסור שנמשך עד היום, המעבר עצמו הוא פשוט מכה בלחי 

ילדים שאם לילדים זה לא משהו שבא להם בקלות הם לא ילדים רגילים הם 

שהם כבר התרגלו אליה וצוות שהם התרגלו אליו,  מעבירים אותם מסביבה

ואגב דיברתי עם הצוות לפני שעתיים לא כל הצוות יעבור אם יקרה המעבר, 

דיברתי אני אישית עם הסייעות וסייעות זה משהו שיכול להיות אפילו מעל 

הצוות יעבור  לגננת למה הן עוברות שם את היום יום איתם אז אם לא כל

שגים יוגם הם יעברו למקום אחר זה פשוט מכה מטלטלת לילדים, כל הה

אין מילה אחרת, הם יחזרו אחרת זה  לטמיוןילכו  שהם הגיעו אליהם השנה

ילדים שהם צריכים הכנה היום מראש בשבי להיכנס לגן אז תארו לעצמכם 

שהם הגיעו כמה זמן לקח להם להתרגל למקום שהם הגיעו אליו לנקודה עד 

אליה כרגע, אתם לוקחים ילדים אוטיסטיים וגורמים להם לעוד יותר נזק 

 מאשר תועלת תנו להם לסיים את השלוש שנים האלה.

סיף, אנחנו חולניים והכל בסדר שום רשות ושמעתי אותם לא צריך לה משה פדלון:

 700במדינת ישראל לא משקיעה כמו בעיריית הרצליה. אנחנו משקיעים 

 במוסדות חינוך. תודה רבה לכם. ₪ ן מיליו

האחריות הראשונה שלנו כעירייה או כשלכם היא לדאוג למרחק הפיסי  דוברת:

בעיר, הבעיה של גני ילדים זה לא משהו שאי אפשר היה לצפות אותו זה דבר 

שאנחנו רואים גם בשכונות אחרות זה מקרה קורע לב כי מי שנפגע מזה זה 

 ים.גם הורים של ילדים מיוחד

לפני כחודשיים משרד החינוך התחיל לסגור פה גני ילדים פרטיים לא נתנו  משה פדלון:

 לנו.

 אתם מבינים את השיקולים שעל הפרק נכון? בנינו עוד גנים.  אהוד לזר:

 שקולניק: נחשוב על זה ונראה.ראיה פ

 לפני שלושה שבועות היה כאן שיח.  אהוד לזר:

ילדים  16לפני שבועיים רבנו פה על טובתו של ילד אחד ועכשיו על  משה ועקנין:
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אוטיסטיים זה בדיל ויעבור אני לא מבין את הפער הזה, על ילד אחד היה 

ילדים זה ככה בדיל ויעבו יש כאן בעיה עם ילדים אני  16מלחמת עולם על 

לא מבין את זה ילדים אוטיסטיים תן להם לסיים את השנתיים האלה 

 זה שיעברו לגן אחר.ואחרי 

 שמענו. משה פדלון:

 עד לפני כמה שנים לא היה מסגרת לגנים האלה.  ירון עולמי:

 מעונות יום זה משהו אחר, הילדים האלה בתוך מסגרות. מאיה כץ:

 אפשר למצוא פתרונות של קרוואנים אפשר גם וגם. משה ועקנין:

 זה על חשבון גן שעוד לא נפתח.זה אפשרי כי זה לא על חשבון ילדים אחרים.  מאיה כץ:

 יש משפחות שאין להם מענה לילדים שלהם באמת. אהוד לזר:

ילדים להוציא אותם  16עזוב את הערה שלה הערה שלה לא היתה טובה אבל  ירון עולמי:

 הילדים ברצף הם הכי קשים.

עם אנחנו בהצעה של אורן אוריאלי. מנכ"ל העירייה צוות אגף החינוך יחד  משה פדלון:

אגף משאבי אנוש ימשיכו לעבוד ונמצא את כל הכלים כדי לבוא ולתת מענה 

 בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? לכל הבעיות שישנם מי

 אם פותרים את הבעיה הספציפית שהיתה פה. יונתן יעקבוביץ:

 בוא ניפגש באוגוסט. אורן אוריאלי:

 קיי. מיב עד להסיר את זה מסדר היום? מי נגד? או משה פדלון:

מהמצוק ונפגע באורח בינוני איפה זה קרה אתה  15אני הבנתי שנפל ילד בן  יונתן יעקובוביץ:

 יכול לשתף אותנו. 

אין לי פרטים זה בסידני עלי ואין לנו פרטים זה מביא אותנו לדאוג לבטיחות  ון:למשה פד

של אנשים. בוא לא ניכנס לזה זה בחקירת משטרה ככל הנראה זה משהו 

 שקרה.

הזה אני רק רוצה לציין בפניך שאני  אני לא מדבר על המקרה הספציפי יונתן יעקובוביץ:

העליתי את הדבר הזה שבאתם וגידרתם את כל המצוקים מעל החוף 

הדרומי וחוף הדתיים וכדומה מקום שאין נפילות ואין שום דבר, ואת 

 המצוקים שבהם יש נפילות ואזור סידני עלי בתשובה לשאילתה שהגשתי

היום רשמתם שזה של רשות הטבע והגנים והם לוקחים על זה אחריות. זה 

 התשובה שלכם.

נכון הם אחראים לקו הכחול שהם י תנו הסבר, המדינה קבעה שהם  משה פדלון:

 אחראים לא אני.

 הועדה המקומית של הרצליה, אחראית על כל השטח, יונתן יעקובוביץ:

 לא על הקווים הכחולים. ון:למשה פד

 תבדוק אתה לא יודע על מה אתה מדבר. יונתן יעקובוביץ:

 תב"רים .5
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תב"רים מעבר  18של  2022אישור תב"רים לאשר עדכון תקציב פיתוח  ג'ו ניסימוב:

מקורות המימון שלפניכם.  5.840.000לתכנית הפיתוח השנתית. בסכום של 

 מי בעד? 

החדשים? יש לי שאלה, מי מטפל, אני רוצה לשאול  זה החדשים? התב"רים ינאי:-דנה אורן

בתי ספר ראיתי שיש בתבר"ים שיפוץ בתי ספר בקיץ אשמח לשמוע  - לגבי ה

קיבלתי שאלה בנוגע לבית ספר הדמוקרטי שאמור לעבור לבית ספר בגליל 

ים, וכרגע יש חוסר וודאות האם יש באמת היערכות להתאמה של הבית ספר 

הבית ספר הדמוקרטי אמור לעבור לצד איפה שגליל הדמוקרטי לגליל ים, 

 האם הוא עובר לצד השני ויש התאמה. ים היו,

 לא בונים לו מבנה אחר. איה פרשקולניק:

אני שואלת כרגע על התב"רים לגבי שנה הבאה, האם בית הספר הדמוקרטי  ינאי:-דנה אורן

פה אמור לעבור מקום במתחם? האם חלק מהתב"רים האלה זה התאמת אי

שישבו גליל ים בשנה האחרונה לבית ספר הדמוקרטי, בתוך המתחם זאת 

השאלה שלי. הבית ספר הדמוקרטי. הוא עובר לחלק השני האם התב"רים 

עוסקים גם בבית ספר הדמוקרטי והמעבר כי מתאימים את המקום 

 לדמוקרטי.

 זה בית ספר יסודי. איה פרשקולניק:

 שקשורים לדמוקרטיה? אז אין שום תב"רים ינאי:-דנה אורן

 לדעתי לא. איה פרשקולניק:

 מי בעד אישור התב"רים הצבעה פעם נוספת? פה אחד. משה פדלון:

 סגירת תב"רים .6

, החזרת עודפי 2022תב"רים שהסתיימו או לא נוצלו בשנת  5לאשר סגירת  ג'ו ניסימוב:

הקובץ מולכם מי בעד? ₪  3,833,319התקציב לקרנות הרשות, סכום הוא 

 דה רבה.תו

 עדכון אומדן תב"ר .7

 להקמת ארנה לסכום כולל ש – 2153ר לאשר הגדלת היקף פרויקט של תב" ג'ו ניסימוב:

 ואילך. מי בעד? פה אחד. תודה רבה 2023לביצוע של שנים ₪  225,000,000

 הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף )ותוספות מילואים(  .8

 הקובץ נמצא מולכם. ג'ו ניסימוב:

 התקציב מאוזן ובר ביצוע. ד:רוני חד

 דו"חות כספים .9

זה מולכם זה עדכון אנחנו לא  2022דו"חות כספיים לרבעון ראשון של  ' ניסימוב:ג

 מצביעים על זה.

 אישור פתיחת חשבונות בנק בתי ספר וגני ילדים .10

 אישור פתיחת חשבונות בנק בתי ספר וגני ילדים, החומר מולכם.  ג'ו ניסימוב:
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 בעד? פה אחד תודה רבה. מי משה פדלון:

 2021דצמבר 31עמותת בני הרצליה )ע"ר( דו"חות כספיים ליום  .11

 .2021לדצמבר  31עמותת בניה הרצליה )ע"ר( דו"חות כספיים ליום  ג'ו ניסימוב:

דו"ח על הפעילות, אנחנו מסתכלים על סך  4עמותת בני הרצליה עמוד מס'  יוסי מועלם:

, סך הכל גידול בפעילות 2020עומת שנת ל 2021הכל הפעילות שהיתה בשנת 

 25לעומת בערך ₪ מיליון  32ביחס לשנה שעברה,  30%בהיקף של מעל 

מעיד על גידול בפעילות. גבייה ממשתתפים עלתה  2020בשנת ₪ מיליון 

ביחס לשנה  44%עלייה של  13לעומת ₪ מיליון  19 –בצורה משמעותית, כ 

. ההקצבות גם כן גדלו לא בשיעור שעברה מעיד על גידול משמעותי בגבייה

ירידה בחינת הוצאות הנהלה ו כלליות יש בלבד. בסך הכל מ 15%דומה 

ביחס לשנה שעברה מעיד על התייעלות בסיכומו של דבר הסתיימה השנה. 

 הוצאות הנהלה וכלליות היו כמעט ללא שינוי ואפילו עם ירידה.

 איך זה מראה לך התייעלות? אבל העובדים היו בחל"ת שנה שעברה אז יריב פישר:

 –זה מראה התייעלות ביחס לגידול של הפעילות, הפעילות גדלה בקרוב ל  יוסי מועלם:

₪  200,000 –, סך הכל ההכנסות נטו הסתיימו ב 21. אני מדבר על 30%

הפעילות הסתיימה בעודף כמו בשנה שעברה אם כי עודף יותר גדול אבל 

 בסך הכל הסתיימה בעודף.

שנים אנחנו לא מעלים  4שנים  3יש שאלות לחברים. אני רוצה לציין שמזה  ון:משה פדל

את מחירי החוגים הם נשארים כמו שהם. אני רוצה להודות לסגן ראש 

העירייה הממונה על הספורט ארז רבן מי שלא מכיר. תודה לך ולצוות 

המנהלי והמקצועי שלך. חל גידול מאוד גדול בהקצבות העירייה לעומת 

ם עברו ואני שמח שאפולוניה היום מאוזן התחלנו לפני מספר שנים שני

מיליון והיום אנחנו מגיעים לאיזון תקציב ואף לעודף, אוקיי  2.8בגרעון של 

 תודה רבה לך. 

 2021לדצמבר  31מרכז קהילתי תרבות נופש וספורט דו"חות כספיים ליום  .12

לעומת  2021מרכזים קהילתיים אני נמצא בדו"ח על הפעילות בסך הכל שנת  מעולם: רו"ח

ביחס ₪ מיליון  45לעומת ₪ מיליון  53 –סך הכל התקבולים כ  2020שנת 

. התשלומים והגבייה מהמשתתפים גדלו 18%לשנה שעברה, גידול של מעל 

  בצורה משמעותית, החברה למרכזים קהילתיים הרצליה. 

ה הכללית לאחר מכן יש הבדל בין מרכזים קהילתיים לבין מה פיהאס משה פדלון:

שמציגים עוד כמה דקות נגיע אליכם. בואו חברים מרכז קהילתי תרבות 

ונופש מה שנקרא בריכת נורדאו. כל מה שאנחנו מעלים כעת זה לידיעה 

 בלבד לא להצבעה.

נורדאו זה  אנחנו מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש הרצליה בע"מ בריכת זרח נתי

בדו"חות שיש לכם , דו"חות  4עמוד  2021הכינוי והסלנג, הדו"חות לשנת 
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כמעט כפול  21בשנת  1.467.000 –לויות הגיעו ל ית מפעועל הפעילויות, הכנס

הוצאות ההפעלה גדלו בקצב ₪.  758,000שהיו רק  20משנת הקורונה שנת 

לעומת  1.128.000 –הרבה יותר מתון מאשר הגידול בהכנסות, הגיעו ל 

, הוצאות הנהלה וכלליות גם כן גדלו מאז כי בכל זאת היתה איזה 804.000

. זה סך הכל הוצאות הנהלה 80לעומת  103 –שהיא ירידה בקורונה הגיעו ל 

נה היא ושאפשר לראות את הפירוט. השורה התחת 10וכלליות יש ביאור 

 126.000גרעון של  לעומת 233.617שיש לנו עודף השנה לאחר קצת מימון של 

 מעלות לעומת השנה הקודמת. 180בשנה שעברה כך שיש פה ₪ 

 ₪? 40,000למה החברה צריכה הלוואה  יריב פישר:

ההלוואה הזאת זה התוואה ישנה שניתנה לפני שנים וההלוואה הזאת כאשר  זרח נתי:

 זה יקרה. 22יש רווחים היא יכולה להיות מוחזרת סביר להניח שבשנת 

תודה למנהל שי ובאמת מאז שהוא הגיע אנחנו רק רואים שיש עלייה  קוממי:יוסי 

 בפעילות וגם בכסף. 

וגם הבריכה שודרגה בצורה משמעותית תודה לך שי ולצוות שלך, תודה  משה הפדלון:

 לרו"ח. 

 2021לדצמבר  31הרצליה עמותה למען הקשיש דו"חות כספיים ליום  –עלה 

כיוון שהדו"חות אושרו כבר על ידי הדירקטוריון ועדת כספים אני אתן לכם  אורי הולצמן:

העמותה מחזור ₪.  300,000נתונים העמותה סיימה את השנה בעודף של 

מיליון  2.5לעמותה יש עודפים של ₪ מיליון  7 –מיליון ל  6.5 –שלה גדול מ 

ות העמותה קיבלה חוות דעת חלקה ואנחנו ממליצים לאשר את הדו"ח₪, 

הכספיים, רק לידיעה אינפורמציה יש במאזנים הערה על תביעה תלויה, יש 

של העירייה לכסות  פינוי נוף ים יש התחייבות₪ מיליון  10תביעה תלויה של 

את התביעה הזאת, אבל כיוון שהתביעה היא גם נגד עלה זה מופיע בדו"חות 

 הכספיים.

ולמיכה המתנדב שעושה את זה שנים  תודה לרו"ח הולצמן, תודה לחני שלנו משה פדלון:

תודה לכל הצוות שעוסקים במלאה תודה.  וינותרבות במקצועיות ובמצ

שימו לב אנחנו מזהים דו"ח שלישי שכולם בעודף זה רק מראה על ניהול 

 מקצועי, מצוין ואחראי.

 2021לדצמבר  31עמותת בית העלמין הרצליה דו"חות כספיים ליום 

י אציג את הדו"חות הכספיים של בית העלמין העירוני ליום שלום לכולם, אנ : רונן

, חוות הדעת של רו"ח היא חוות דעת חלקה ללא 2021לדצבמר  31

הסתייגויות. אני עובר לקצת נתונים על דו"ח רווח והפסד דו"ח על 

₪ מיליון  9,2הפעילויות בעמותה, סך הכל פעילות, הפעילות מהכנסות 

מיליון  3,2מיליון לעומת  3.5, עלות הפעילות 2020בשנת ₪ מיליון  8לעומת 

אני רוצה לומר ₪. מיליון  4,2לעומת ₪ מיליון  5.3עלות פיתוח הקברים ₪, 
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 2022פיתוח הקברים היה מינורי לעומת זאת בשנת  2021לשומעים שבשנת 

יהיה פיתוח מסיבי יותר זה רק לידיעה. סך הכל השנה הסתיימה בגרעון של 

 600הקציבה ₪ מיליון  9,2ייה הקציבה מתוך הכנסות של העיר₪,  300,000

. אני עובר למאזן, מאזן 2020זה בדיוק אותה תקופה שהיתה בשנת ₪ אלף 

 9,4לפי .. לעומת הנכסים של העמותה, נכסי העמותה, לעמותה יש קופה של 

מיועדת לקרן הפיתוח, כמו שאתם יודעים  ,רובה ככולה מיועדת₪ מיליון 

שני חשבונות בנקים לפי הוראות הרגולטור לפי הוראות  העמותה מנהלת

החוק, כאשר בחשבון אחד כספי הפיתוח ובחשבון השני הכספים השוטפים, 

אנחנו יודעים שבשנת ₪ מיליון  16סך הכל עבודות בביצוע מלאי קברים 

יהיה יורת גבוה, הנכסים נטו שזה ההון העצמי של העמותה, השוטפים  2022

זה הפעילות של העמותה  ₪ן ומילי 24והקרן הסגורה זה ₪ מיליון  4זה 

 .2021בשנת 

תודה רונן, תודה לאילן, תודה לרב יקי והצוות שעושים עבודה מצוינת  משה פדלון:

 עבודת קודש תמשיכו ישר כוח, וכמובן יו"ר בית העלמין.

דרך  ורק להוסיף בנוסף למסירות ולשירות לתושב שעושים אותו יום ולילה נין:קמשה ו

עמותת בית העלמין גם הפיתוח שלו כמו שאמרנו השנה תהיה יותר מסיבית, 

יש גם כן בניה חדשה של משרדים בבית העלמין מחלקה חדשה לילדים, 

מחלקה חדשה אזרחית אנחנו ממשיכים  םלאורתודוקסימחלקה חדשה 

לפתח את זה בצורה מכובדת, יש פה דו"חות כספיים מאוזנים, במצב טוב 

 מאוד והמקום מנוהל בצורה למופת ישר כוח לכולם ולאילן זהבי המנכ"ל.

 2021לדצמבר  31עמותה למען גיל הזהב בית הורים דו"חות כספיים ליום  .13

, 2021ההורים העירוני דו"חות כספיים לשנת העמותה למען גילי הזהב בית  רונן:

י מתחיל מדו"ח נא חוות הדעת של רו"ח והמבקרים חלקה ללא הסתייגויות.

על הפעילות דו"ח רווח והפסד, אני מתחיל מהשורה התחתונה הגרעון בשנת 

בשנה קודמת. מי שהסתכל על  1.130.000לעומת ₪  250,000הוא  2021

ית היתה באכלוס, באכלוס דיירים בוא הדו"ח ראה שיש תנופה פנומנאל

מיליון  7,6מתוכם ₪ מיליון  14,6נתחיל משורה תחתונה סך הכל הכנסות 

בגידול של  2020בשנת ₪ מיליון  13.5לדיירים עצמאיים לעומת ₪ 

שנובע בעיקרו מאכלוס דיירים עצמאיים ואכלוס של דיירים ₪  1.100.000

ואריה ולכן האקטואריה תרמה עצמאיים צעירים יותר זה משפיע על האקט

 600,000 –הכנסות. בא בשעה שהוצאות התפעול גדלו ב כ ₪ עוד חצי מליון 

לשנת ₪  980,000לעומת ₪  2.000והרווח התפעולי או העודף התפעולי ₪ 

ותה לאחר הרבה שנים היא גם עובדת, . פה אני רוצה לציין שהעמ2020

נה זה נותן את התוצאות. לעמותה יש עובדת שמיועדת לשיווק ואכלוס וה

זה ₪ מיליון  2,2כמו שבשנה קודמת  סבליותהוצאות הנהלה וכלליות הם 
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, פה אני אציין שהעמותה עומדת בתנאי 2020בדיוק אותו דבר כמו בשנת 

רשם העמותות לגבי הוצאות הנהלה וכלליות מול המחזור, לעומתה יש גם 

לב לשנתיים ועד וכולל  שימו 2023אישור ניהול תקין לשנת עד וכולל שנת 

. במאזן רוב הנכסים של העמותה הם נכסים נזילים זה כספים 2023שנת 

קדונות של דיירים אולם יש התחייבויות לדיירים, ורכוש ישהם בעיקר זה פ

אותו דבר מול ₪ מיליון  10סך הכל נכסים ₪ מיליון  4,3 –קבוע של כ 

ים, ההון העצמי של התחייבויות אמרתי שעיקר ההתחייבויות זה לדייר

 10העמותה הוא הנכסים נטו של העמותה, יש פה איזה גרעון היסטורי של 

שמעיבים אבל יש התחייבות של העירייה לכסות במידת הצורך ₪ מיליון 

תזרימי של העמותה מאפשר לעמותה  - את הגרעון הזה, בסך הכל המצב ה

פותח סוגריים אני בטווח הנראה לעין לעבוד בצורה טובה וללא בעיות. אני 

רק אומר, אני פותח סוגריים ואני אומר, בעצם את בית ההורים העירוני אני 

סיימתי, אני אומר מילה על בית העלמין אחר כך אחרי שאתם תאשרו או 

 אחרי שנכנה אם יהיה לכם שאלות.

 יש שאלות חברים? תודה לרונן, תודה לורדית. משה פדלון:

העלמין גם לבית העלמין יש אישור ניהול תקין עד סוף הערה אחת לגבי בית  רונן:

וגם בית העלמין עומד בהוראות הרגולציה מבחינת הוצאות הנהלה  202

 וכלליות מול מחזור.

תודה לורדית ולצוות שלה. חברי המועצה מוזמנים לראות היום את בית  פדלון: משה

 5שנקרא ההורים שביצענו בו שדרוג מהמסד ועד הטפחות והוא נראה מה 

כוכבים אז תודה לך ורדית לצוות המנהלי, המקצועי תמשיכו בעשייה שלכם 

 המבורכת.

 

 לחניון מגרש הסכם בין העירייה לבין שובי ייעוץ ואחזקות בע"מ בעניין הקמת רמפת ירידה

 108חלק מחלקה 6419גוש  407

התכנית  בישיבת המועצה הקודמת הבאנו לכם הסכם דומה של לנוקס עו"ד ענת בהרב:

שנתנה זכות מעבר בשטח של העירייה, כאן התכנית נתנה את זכות המעבר, 

אבל אושרה לאחר מכן תכנית אחרת שלא מאפשרת את הקמת המעבר 

ופורסמה ואושרה הקלה שמאפשרת את הכניסה והיציאה לחניון הפרטי 

 ובהתאם נערך ההסכם, שאר הפרטים בידיכם. 407דרך מגרש 

 ה אותו מעבר שהיה בישיבת מועצה הקודמת?ז יונתן יעקובוביץ:

 זה מגרש צמוד זה אותה תכנית. עו"ד ענת בהרב:

 זה מעבר אחר או זה אותו מעבר? יונתן יעקובוביץ:

 לא זה לא אותו מעבר זה מעבר אחר. עו"ד ענת בהרב:

 למה צריך אותו? יונתן יעקובוביץ:
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 לכניסה ויציאה לחניון. עו"ד ענת בהרב:

זה חניון שקיים עכשיו או שזה חניון שיהיה? זה איפה שהיה השטח חניה  יץ:יונתן יעקובוב

 ליד מלון דן אכדיה.

 מי בעד אישור ההסכם? פה אחד. משה פדלון:

 אישור מתן תמיכות

אישור מתן תמיכות יש בפניכם את פרוטוקול ועדת תמיכות המקצועית  גו' ניסימוב:

למען בעלי  בנושא פעילות2022. א. דיון במתן תמיכה שלנת  4.7.2022מיום 

 חיים.

 מי בעד? פה אחד.  משה פדלון:

אם יש למישהו ניגוד עניינים מתבקש לצאת. אס או אס לא עמדו בתנאי  אהוד לזר:

הסף. אס או אס לא שיתפו שום פעולה הם לא עמדו בתנאי הסף. שיתופף 

פעולה עם הרשות, אין להם שום שיתוף פעולה. הובהר להם שכדי לקבל 

 תמיכה הם חייבים לפעול לקידום פרויקט משותף.

 משותף?איזה פרויקט  יונתן יעקובוביץ:

 .הווטרינריתפרויקט משותף עם המחלקה  אהוד לזר:

 דיון במתן תמיכה בנושא שירותים לגיל השלישי מי בעד? גו' ניסימוב:

יכה שמתי לב שהעדה פה אני מבינה שזה רק עמותות שהגישו בקשות לתמ :לבון גלילה

מהתקציב שהולך לעמותות דת, מתוכם מקושרות לש"ס  80%נכון? יש פה 

מהתקציב שלו  50% –ולבית היהודי נתח גדול, הגרעין התורני מקבל יותר מ 

 וגם לא ברור אם באמת הפעילות שלהם לגיל השלישי.

אני מציע שתשבי עם המנכ"ל יחד עם היועצות המשפטיות ותלמדי איך  משה פדלון:

יטת התבחינים שלא יסתבר שאנחנו עושים איפא ואיפא יש עובדת ש

 תבחינים, שאושרו על ידי המועצה.

יש פה עמוהת קליעה למטרה אני מבינה שיש תבחינים אבל יש פה עמותה  :לבון גלילה

של קליעה למטרה שיכול להיות שזה פעילות מבורכת למבוגרים, יכול להיות 

ציב הולך לעמותות דת השאלה אם מהתק 80% –שהם רוצים.. ומועדון .. ו 

 התבחינים באמת משקפים את הצרכים של הקשישים.

השאלה מי מטפל בקשישים מי עושה דברים יש תבחינים הרי, אם היית  ירון עולמי:

יודעת מה עושה הגרעין התורני, יש להם דבר שנקרא מדור לדור הם לכל 

 החגים בכל המועדים.

 .מהתקציב 80%אבל זה  :לבון גלילה

 אני אומר כמעט כל הפעילות, אני מדבר על פעילות שנתמכת. ירון עולמי:

בואו נעשה סדר. לתחום הגיל השלישי יש הרבה מאוד פעילויות שהרשות  אהוד לזר:

מבצעת, אנחנו מדברים פה על תמיכה בעמותות שמבצעת פעילות לא חלף 

לפעילות של העירייה, לעירייה יש את התכניות שלה ויש עמותות שמבקשות 
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תמיכה ויש פעולות שמבוצעות עבור הגיל השלישי בפרק הזה. אלה עמותות 

שו והם מבצעות פעילות איכותית, שנשפטה על ידי הרפרנט המקצועי שהגי

 באגף לשירותים חברתיים, ועונים ועומדים.

 הלוואי ויהיו עוד עמותות שיעשו את זה הלוואי. אלעד צדיקוב:

 היא חדשה היא תלמד. מי בעד? מי נגד? שניים נגד.... וגלילה. משה פדלון:

 ריאותבנושא ב 2022דיון במתן תמיכה לשנת 

 הנתונים מונחים בפניכם. מי בעד? מי נגד? פה אחד. משה פדלון:

 אור הזרוע –הקצאת קרקע  .14

 יורד מסדר היום יש בעיה בפרוטוקול. 17סעיף  ג'ו ניסימוב:

 סלילת רחובות .15

קשת לאשר ביצוע עבודת סלילה, תיאורה, פיתוח תשתיות בהמועצה מת ג'ו ניסימוב:

חוק  2010ותיעול בהתאם לחוק עזר להרצליה )סלילת רחובות( התש"ע 

 העזר להרצליה . יש את זה מולכם.

שתי שאלות לגבי שדרות אלי לנדאו מה מתבקש לעשות שם, הרי נעשתה  יונתן יעקובוביץ:

שנים  4, 3י לא טועה לפני עבודה מאוד מקיפה בשדרות אלי לנדאו אם אנ

 משהו כזה אפילו יותר.

 החיבור בצד השני בצד הדרומי משה פדלון:

יש שלושה פרויקטים אחד חיבור דן אכדיה ואבא אבן, שניים זה חניון תת  :נעים אבי

קרקעי, באזור של מרינה לי, והדבר השלישי, זה שצ"פים שאנחנו מבצעים 

מהפרויקט הקודם. זה שצ"פים חדשים אני רק  שם השלמה של שצ"פים

 אזכיר שיש יזמים שמחכים להיכנס שם לעבודות,

בסדר אני רק רציתי לדעת מה קורה. שדרות אלי לנדאו, שדרות אלי לנדאו  יונתן יעקובוביץ:

באזור של חוף זבולון יש שם כל מיני מתחמי ישיבה כאלה, היו בעבר 

מש מעל הגן קלסברג אם אני לא טועה מקורים עם צל, וכל הצל ירד שם, מ

קוראים לו יש כאלה מתחמי ישיבה שיושבים על הטיילת למעלה עם עמודים 

 כאלה היה להם הצללות, ההצללות האלה ירדו, 

 זה חוזר, יש תקציב מיוחד לשדרוג ללא קשר אליו לשדרוג הטיילת הזו. משה פדלון:

 בחודש יולי, גם ככה אני אומר לך שלדעתי.אני נמצאים בשיא עונת הרחצה  יונתן יעקובוביץ:

אי אפשר לעבוד  אי אפשר היה לעבוד שם בתקופה הזאת של עונת הרחצה. אהוד לזר:

 בתקופה של עונת הרחצה.

 עכשיו כל עונת הרחצה זה יהיה בלי צל? יונתן יעקובוביץ:

 לא, אנחנו נכנסים לעבוד שם בחודש אוקטובר. אהוד לזר:

אומר שכל עונת הרחצה זה יהיה בלי צל. אני מבקש שתנסה כן להכניס  זה יונתן יעקובוביץ:

 עבודות לשם זה עבודות אני מניח של יום, יומיים תדאגו שיהיה שם צל.

 יש תקציב ייעודי לאלי לנדאו כולל הצללות, ספסלים,  משה פדלון:
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ים באזור אני אומר בלי שום קשר העניין של ההצללה, בשטחים הציבורי יונתן יעקובוביץ:

חוף הים הוא חסר אני לא מדבר כרגע על מה שיש בחוף הים שאני מבין שזה 

לפי תקן אני עדיין חושב שאפשר להוסיף עוד הרבה מקומות הצללה אבל 

באזור של גן קלסברג, באזור של הטיילת למעלה להוסיף צל אין צל,  לפחות

ואין צל על  אין צל ממש אתה הולך מחוף השרון עד למלון דן אכדיה כמעט

 המדרכות.

 יונתן אנחנו על זה. אהוד לזר:

 אין שונות. מי בעד סלילת רחובות? פה אחד. משה פדלון:

שאורן מעלה בנושא גני תקשורת בגליל ים אני  את הדקה שלי טרם ידעתי ינאי:-דנה אורן

אפתח בהתנצלות למנכ"ל העירייה שחשב שדבריי היו לא, אני מסכימה עם 

ני חוזר בי מהאמירות שאמרתי. חשוב לי לציין שאני התחושות ולכן א

התייחסתי לגופו של מעשה ולא לגופו של אדם יש לי הערכה גדולה מאוד 

לעובדי העירייה, מנהלי אגפים ונבחרי הציבור. כן חשוב לי לומר משהו אחד 

לגבי גני התקשורת ואני אומרת את זה כי אני בטוחה שאני נופלת על אוזניים 

ם היינו חושבים שאין פה אוזניים קשובות אז הזירה היתה זירה קשובות, א

אחרת למאבק הזה ואני בטוחה שתוכלו לפתור את הנושא, ילדים על הרצף 

האוטיסטי כן נקשרים למקום ברמה של הדרך נסיעה שלהם מהבית לאותו 

הגן, זה בשיח עם ההורים אני מכירה את זה מקרוב, יש שם בעיה אמיתית 

יים את המחזור מהיום שהם התחילו עד היום שהם יתחילו עם הצורך לס

בתי ספר. אני כן מבקשת שתשבו עם ההורים, תפתרו את זה, אולי אפשר 

זה נושא בעיניי מאוד חשוב בשביל  3עד  0 –למצוא מיקום אחר זמני כן ל 

שנים בגן, יש שם לא כל  3לאפשר לאותם ילדים לסיים את המחזור של 

ת למלחמות בגלל הקושי בבית, בגלל המצב, אני לא ההורים דרוכים לצא

צריכה לספר לכם מה הם עוברים ולכן אני כן אבקש שתראו איך ניתן לפתור 

 , ותאפשרו להם אני בטוחה שתוכלו להשלים את 3עד  0את הנושא הזה של 

 גני ילדים וכיתות מיוחדות. 63נתון אחד יש בהרצליה  משה פדלון:

 ה אמרתי שאני נופלת על אוזניים קשובות.בגלל ז ינאי:-דנה אורן

 לכן אני אומר ההיקף הוא אדיר ולכן אנחנו מחבקים את הילדים. משה פדלון:

בגלל זה אמרתי בלהט הרגע אמרתי את מה שאמרתי חזרתי בו אני בטוחה  ינאי:-דנה אורן

 שיש פה אוזניים קשובות וניתן יהיה לפתור את הדבר הזה.

 -הישיבה ננעלה  -


	ישיבה מן המניין
	סדר היום :
	השבעת חברת המועצה מטעם סיעת "יש עתיד להרצליה"
	1. עדכוני רה"ע
	2. עדכוני מנכ"ל
	3. שאילתות
	4. הצעות לסדר
	5. תב"רים
	6. סגירת תב"רים
	7. עדכון אומדן תב"ר
	8. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף (ותוספות מילואים)
	9. דו"חות כספים
	10. אישור פתיחת חשבונות בנק בתי ספר וגני ילדים
	11. עמותת בני הרצליה (ע"ר) דו"חות כספיים ליום 31 דצמבר2021
	12. מרכז קהילתי תרבות נופש וספורט דו"חות כספיים ליום 31 לדצמבר 2021
	13. עמותה למען גיל הזהב בית הורים דו"חות כספיים ליום 31 לדצמבר 2021
	14. הקצאת קרקע – אור הזרוע
	15. סלילת רחובות


