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מנהלי אגפים המנהלים שנמצאים בזום אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה 

 בקשה גו'. 20/9/2022

 אישור פרוטוקול .1

 אם ככה הם מאושרים. 61,62,63אישור פרוטוקול אין הערות לפרוטוקולים  גו' ניסימוב:

 עדכון ראש העיר .2

נפתחה כסדרה בכל העיר, אם זה מעונות  1/9 –טוב מכבודי שנת הלימודים ב  משה פדלון:

גני ילדים בתי ספר לא היו שום תקלות וברשותכם אנחנו נציג סרטון קצר 

 ובו. 

 היה גן שלא נפתח? ינאי:-דנה אורן

 מודים של השנה הקרובה.הכל נפתח. בואו נציג את שנת הלי משה פדלון:

 )הצגת סרטון(
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זה המקום להודות לכל העוסקים במלאכה, לסגני ראש העירייה, לחברי  משה פדלון:

בתי ספר חדשים לפתוח עשרות גני  3המועצה שנתנו לנו כיוון לפעול ולפתוח 

ל העירייה, "ילדים ולבצע שיפוצים מקיפים אז באמת תודה, תודה למנכ

ם האלה של שדרוג בתי ספר, בניית בתי ספר, את כל המהלכי שהוביל

החברה הכלכלית לכל המנהלים בעירייה ולכל אנשי הביצוע במיוחד להודות 

כדי לסייע לעשות את  406למתחם  31/8 –עובדי עירייה שהגיעו ב  80לאותם 

על כך באמת  1/9 –האחרונים על מנת שבית ספר יפתח בזמן ב  םהפיני שי

הערכה וברכות לכל העוסקים במלאכה. מי שקרא שבוע שעבר חברת מדגם 

רשויות מרכזיות ואני שמח  22 –פרסמה סקר מקיף בקרב התושבים מ 

שהרצליה נמצאת בחמשת הרשויות המובילות אם זה בתחום החינוך, 

ו נוך המיוחד, ניקיון העיר, הפארקים אני אתן נגיעה קטנה אם תסתכליהח

חינוך פעם הרצליה לא היתה מוזכרת במערכות האלה אנחנו נמצאים 

במקום הרביעי שימו לב שאנחנו עוקפים את כפר סבא ורמת השרון, אני 

מיד אתן את הנתונים, חינוך מיוחד מקום שלישי, אתה יכול לעבור הלאה, 

בפארקים וגינות אנחנו במקום שני וכמובן בניקיון מקום שלישי יש עוד 

ם אנחנו נעצור כאן שוב ברכה והוקרה לכל העוסקים במלאכה. דירוג נתוני

של שביעות רצון תושבים אם תראה חיפה במקום אחרון ורשויות מרכזיות 

הן מסתרכים אחורינו. דירוג חברת מעלות שוב העיר הרצליה דורגה על ידי 

שמצביעה על איתנות כלכלית מקצועית  Aחברת מעלות מה שנקרא טריפל 

ת וגם בראייה עתידית בדקו את האיתנות הכלכלית שלנו בראיה ומצוינ

כויות ושוב להודות למנכ"ל יעתידית ומה שאנחנו מזהים מקצועיות א

העירייה ולשותפים הנוספים לרוני ולצוות שלו על עבודה מדהימה שאתם 

 9 –שנה ואני מכיר את העבודה שלכם ב  30עושים אני מכיר אתכם כבר 

יד שכר בזמן הספקים תמיד קיבלו את השכר שלהם שנים אחרונות, תמ

בזמן, גבייה גבוהה של הארנונה ועל כך תבורכו אמרתי את זה אתמול 

לעובדים בהרמת הכוסית תמשיכו. נתוני הבגרות שלנו גם הם פורסמו 

בתי ספר בעיר מצטיינים ברמה הלאומית לא רק פדגוגית ערכית  6לאחרונה 

ב  92.1ציוני הבגרות הם ה"ל ועוד. תוצאות ועוד פרמטרים נוספים גיוס לצ

 18,21יחידות מי שזוכר את הנתון של  5מתמטיקה  85%, 2016מול  2021 –
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יחידות, זכאות לבגרות  5מתלמידי העיר הרצליה מתמטיקה  375היו 

, עלייה 33%עומדים על  אנחנו 12%מצטיינת פעם עמדנו בתחילת הדרך על 

 2013 –יחידות אנחנו ב  5ית לכאות לאנגשל כמעט פי שלושה ממה שהיה. ז

היתה  2013 –והכי חשוב אם ב  73.5%ואנחנו עומדים היום על  58%היינו 

ירידה של  0.7%מהתלמידים היום אנחנו בנשירה של  1.5%נשירה של 

, ושוב זה הודות להשקעה שלנו בחינוך, בערכים והודות 100% –למעלה מ 

והערכים אז להודות לך איה, ליעקב  לצוות הנפלא שיש לנו באגף החינוך

והצוות שלו, למנכ"ל העירייה ולכל העוסקים במלאכה כבוד וגאווה 

להרצליה והנתונים האלה כוללים גם את בתי הספר המיוחדים שלנו זאת 

אומרת כוללים פה את מפתן ארז ואת בית ספר דור מה שרשויות אחרות 

ה אז הן לא בסטטיסטיקה לא עושות הן גם לא פותחות בתי ספר מהסוג הז

אם היינו שמים אותם הצידה היינו מגיעים לתוצאה גבוהה יותר, שוב 

תוצאות משביעות רצון זה בהמשך ליעדים שקבענו, שוב מתמטיקה לא 

לדבר על בית ספר להנדסאים עם הישגים מדהימים שוב תודה לכל 

 העוסקים במלאכה תודה רבה.

 עדכון מנכ"ל .3

פתחנו את שנת הלימודים באמת היה לנו קיץ קשוח מבחינת היקף העבודה,  אהוד לזר:

זה באמת תקציב שיא ויצאנו עם הלשון ₪ מיליון  33 –רק השיפוצים הגענו ל 

בחוץ מהקיץ הזה וגם בגיוס של עובדים, סייעות, מורים זה היה באמת 

מאתגר ופתחנו בצורה מרשימה ובגאון את שנת הלימודים בצורה מאוד, 

אוד מוצלחת. כאמור שיפצנו גם כיתות בחוץ זאת אומרת כל מיני שיפורי מ

גינונים, כיתות במרחב הציבורי בבתי הספר השונים, קידום מאוד  חזיתות,

משמעותי של כל נושא הראיונות והכנסים המאבטחים, אירועי קיץ עשו 

אירועי קץ באמת בהשקעה מדהימה וגם בסוכות הקרוב אנחנו הולכים 

הרבה מאוד אירועים שווה שתגיעו. מנהל התפעול עם הפנים קדימה לעבור 

, מרכז מוסיקה מרכז אידה שזה ןקונסרבטוריומקדם פרויקטים של שיפוץ 

וט לפתיחה חכמה של מקלטים והתקנה של מערכת לימועדון הנוער, פ

האכיפה באמצעות מצלמות בחודשים הקרובים. אגב היה לנו אירוע עובדים 

ם ראשון, מי שבא תודה רבה מי שלא בא גם מהאופוזיציה מאוד גדול ביו
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 מוזמנים להגיע זה אירועים באמת יפים. 

היתה לי כוונה אמיתית להגיע אבל לעשות את זה בקו הרקיע זה קצת  מאיה כץ:

 מורכב.

אנחנו רוצים היום בשכר אי אפשר לתת לעובדים אז רוצים לתת להם  אהוד לזר:

 תחושה.

חושבת שפארק הרצליה ובית קינן זה באמת מקומות מקסימים שאפשר אני  מאיה כץ:

 שות את זה.עהיה ל

התגובות היו מדהימים. דוברות, כחלק מתכנית עירונית רחבה עידוד גיוס  אהוד לזר:

מורים יצאנו בקמפיין להיות מורה בהרצליה, ראיתם את זה באמת כמו 

וסר של מורים, שהבנתם מבחינת מורים סיימנו את השנה בעצם ללא ח

עשינו שינויים משמעותיים בנושא, שינו את היקף המשרות, גיוסים, מאוד, 

מאוד משמעותיים. בתחום הנגישות מחלקת הנגישות בשיתוף פעולה עם 

בית ספר בגליל ים החברה לתיירות רשות החופים וקהילה נגישה פועלים 

ירותים לנגישות ורגישות בחופי הים שלא ניתנים להנגשה פיזית. הש

החברתיים שבוע שעבר ובמהלך השבוע הזה האגף לשירותים חברתיים, 

סלי מזון לתושבים  1050בסיוע מחלקת התנדבות ואגף תב"ל מחלקים 

הם יש סלים המחולקים באמצעות עמותות סיוע. לגבי נזקקים, ובנוסף ל

המקלטים אמרתי זה בעבודה משותפת עם אגף המחשוב. ביום שני השבוע 

ון של הלוטף אנחנו הקצנו להם קרקע חדשה הם ביקשו לשפץ נפתח המע

אותה אנחנו לקחנו מעון שלא פתחנו אותו אנחנו הולכים לפתוח אותו אחרי 

עשינו  החגים עשינו שינוי בתאום משרד הרווחה והצלחנו לפתוח את זה.

 טובה והקדמנו בחודשיים את ההגעה שלהם. 

 העירייה אשמה.ציינו בעיתונות כאילו  משה פדלון:

 שמוטל עליך. האתה לא עושה טובות אתה עושה את מ יונתן יעקובוביץ:

 לא מוטל עליי זה לא אחריות שלי. משה פדלון:

אני חושבת שזה עשייה ביותר שטחי ציבור אנחנו לא עושים רק מה שאנחנו  ינאי:-דנה אורן

 חייבים אלא זה נכון, אמרתי האמירה עשינו טובה, 

א עשה ככה בואו תקראו בין השורות עשינו אקסטרה מאמץ כדי שהדבר הו אהוד לזר:

זה התחיל מהערה והערה לא היה במקום, יושב פה יונתן וכל  הזה יקרה.
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מילה שניה שנאמרת יש גיחוך אז אתה בא טעון ועצבני יש פה כל הזמן גיחוך 

ימים בשנה דווקא בישיבת מועצה שכולם באים לשמוע  365אפשר לגחך 

 אז אפשר לשמור את זה.  ולדבר

כמות האנשים שמגיעים לכאן מערים אחרות להרצליה היא מדהימה.  ירון עולמי:

 מדהימה.

אני דיברתי אגב עם הורים שמגיעים למעון הזה שהם גם מהרצליה לא נכון  מאיה כץ:

 להגיד רק הורים מחוץ להרצליה.

נוי מתחם בי"לו, תכניות בתחום הבינוי אושרה למתן תוקף תכנית פינוי בי אהוד לזר:

רבות בהמשך. בהמשך להליך ההתנגדויות התקבלה החלטה על תכנית 

ב' רוב הערות  106המתאר של אזור התעסוקה ומופקדת שוב לפי סעיף 

הועדה המקומית התקבלו. נערכים לדיון בתכנית האסטרטגית להתחדשות 

ת מנהל וקיץ מאתגר גם מבחינ מרכז העיר בעקבות תהליכי שיתוף ציבור

 ה בשיתוף כל שיפוצי הקיץ תודה רבה.ההנדס

 שאילתות .4

על ידי גב' גלילה יבין הנושא הוא עבודות הבינוי בקריית  1שאילתה מס'  ג'ו ניסימוב:

החינוך על שם יצחק רבין, שתי חטיבות ביניים, ושתי בתי ספר תיכוניים 

ש וחטיבת חד ממוקמים בקריית החינוך על שם יצחק רבין , יד גיורא, תיכון

אים לאחרונה החלו עבודות בינוי מקיפות באתר הביניים ותיכון הנדס

שתמשכנה לפחות שנתיים, הלימודים בחטיבת הביניים ובתיכונים 

מאתגרים חלק מהתלמידים ניגשים השנה ובשנים הבאות לבחינת הבגרות 

כאשר ציוני המגן שלהם מתבססים על הישגיהם בלימודים במשך השנה, 

אים את מוסדות החינוך לצרכים משתנים בעיר המתפתחת מובן הצורך להת

של  ים הנדרשים כדי למנוע פגיעה בהישגיאולם יש לנקוט בכל האמצע

כמו כן יש לנסות  התלמידים הרבים שרוצים ללמוד בסמיכות לאתר בניה.

לספק להם את התנאים המתאימים ליום לימודים ארוך, שלעיתים מסתיים 

ישמר שטחים פתוחים, ושירותים שונים ולחפש , ש16:00אחרי השעה 

. כיצד 1טריה שנסגרה כפועל יוצא מהעבודות. שאלותיי הן יתחליף לקפ

מתכננת העירייה לספק תנאי לימודים נאותים בעיקר שקט במהלך שנת 

הלימודים בכלל ובפרט מפסח ועד סוף השנה תקופת המתכונת ובחינות 
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יטריה שנסגרה למשל בצורת פוד . האם ניתן לספק חלופה לקפ2הבגרות, 

טראק באזור הקמפוס. תשובה: כל הפרויקטים שמבוצעים על ידי החברה 

לפיתוח הרצליה בע"מ לווים על ידי שלל יועצים הבאים, יועצי בטיחות, 

אקוסטיקה ויועצי תנועה, אנו מקפידים על כל הכללים הקבועים בחוק ועל 

וסדות חינוך, אנו משתדלים פי הנחיות גורמי העירייה וביניהם קב"ט מ

לבצע עבודות הכרוכות ברעשים חריגים ו/או אבק במועדים בהם אין 

תלמידים במתחמים, אנו מגדרים ומבודדים את מתחמי העבודה ומגבילים 

את שעות תנועת כלי הרכב פנימה והחוצה, לשעות בהם אין תנועת 

מדים תלמידים, מנכ"ל החברה מנהלי הפרויקטים ומהנדסי החברה עו

בקשר ישיר עם מנהלי בתי הספר וזמינים עבורם בכל שעה לכל עניין. עיריית 

הרצליה מובילה את תהליך מודיעים של התחדשות וקדמה במערך מוסדות 

החינוך תוך השקעה של מאות מליוני שקלים ואין ספק שבסופו של תהליך 

התלמידים יהנו מהמתקנים שנבנים כבר היום תוך הקפדה על חשיבות 

דמת והשקעה אין סופית בתכנון קפדגוגית מתקדמת, על חשיבה פדגוגית מת

למוסדות חינוך לא טראק  טוביצוע. בימים אלה מקודם במרץ מכרז לפו

יסודיים מאחר ומדובר במוסד חינוכי על כל המגבלות המורכבות הכרוכות 

בכך הדבר מחייב התערבות של מספר גורמים עירוניים לרבות קבלת 

מיוחדים, בימים אלה נערכת שמאות ביחס למכרז, במקביל עבודה היתרים 

 של מספר אגפים עירוניים. שאלת המשך.

לגבי שאלה מספר אחת אני הדגשתי שאני מתייחסת בעיקר לנושא השקט,  גלילה יבין:

אתם הדגשתם את נושא הבטיחות, האקוסטיקה התנועה והחוק, הנושא של 

דוחים של כנונסאות זה גם חציבה השקט הוא נושא מהותי זה לא רק קי

לעבודות חשמל וזה דבר שהוא מתמשך חודשים רבים וזה גם נוגע לנושא 

של הקירוי שאתם מתכננים לבצע מפסח והלאה שזה בדיוק התקופה, בדיוק 

תקופה של מתכונות, העבודות האלה שמתוכננות מפסח ועד סוף השנה הם 

התלמידים זה משפיע על  בפרט בתקופה שהיא מאוד קריטית מבחינת רוב

ציוני רוב המתכונות שלהם משפיע על ציוני הגשה שלהם וצריך להיות פתרון 

לשקט. יש מקומות שמשתמשים באוזניות וזה אחד הפתרונות. צריך לתזמן 

את השלביות של הפרויקט בהתאם ללימודים. לגבי השאלה השניה לגבי 
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כמובן להתחיל את זה  הקפיטריה אני מבינה שזה מורכב אם זה מורכב היה

בחודשי הקיץ כי אנחנו ידענו מתי נפתחת השנה אבל בלי קשר אני אשמח 

לקבל תאריך שבו הילדים תהיה להם חלופה לקפיטריה, הילדים כרגע רבים 

מהם הולכים לקנות אוכל מאוד לא בריא ומאוד לא זול בקניון זה לא פתרון 

 טוב והם חוזרים אחרי הצהריים המאוחרות.

אני אתייחס קודם כל לגבי הסיפור של הרעש היה לנו כמה ישיבות תאום  לזר: אהוד

וגם דיברנו על זה בטלפון, אנחנו בנושא הקירוי אנחנו נקיים עוד דיון בוא 

כדי לתזמן את נושא המתכונות היו  2023נגיד לקראת תחילת שנת העבודה 

רועשות,  תאריכים של המתכונות, הבגרויות, למנוע בימים האלה עבודות

 אנחנו נדאג לתאם את זה.

 הציונים זה לאורך כל השנה ציון מגן. גלילה יבין:

בסדר, בואו חשוב להגיד שאנחנו החלטנו כן להכניס להיכנס לעניין הזה של  אהוד לזר:

בניה של מוסדות חדשים בכל בתי הספר אם זה תיכון חדש, תיכון 

נחנו רוצים לתת את הראשונים, חטיבת בגן גוריון, בית ספר הנדיב א

הסטנדרט הכי גבוה שיש לתלמידים ושירינו את המשאבים האלה בצד לא 

 –ו  50רוצים לחכות עם זה שנים קדימה כי המתקנים ישנים זה מבנים של 

שנה ועשינו עבודה מדהימה גם כדי לתכנן אותם בצורה מודולרית  60

יזה פתרון ביניים שהביצוע יוכל להיות מודולרי. לגבי השאלה השניה יש לי א

אני לא ממש עט עליו אבל אם זה מצוקה של ממש אז אנחנו יכולים לחשוב 

להפעיל אותו בהמשך יש לי כמה שאלות אם זה הפתרון הזמני אני צריך 

הקבוע זה יקח  לראות איך אני מסדיר את זה תוך שלושה, ארבעה שבועות,

 איזה חודשיים, שלושה.

רגע מה שקורה בבן גוריון שגם כן במקביל ללימודים מתחילים לבנות שם  איתי צור:

למעשה בית ספר חדש, מנהלת בית הספר סגרה עם הקבלן פגישה שבועית 

הם יושבים כל שבוע והקבלן נותן לה את הלו"ז השבועי קדימה מבחינת 

 הרעשים ומקומות כאלה.

 גם עם תיכון חדש אנחנו עושים את זה. אהוד לזר:

 גם בתיכון חדש ואני בקשר ישיר עם המנהל, ואין שום תלונות. פדלון: משה

 גם עם הנהגת ההורים אנחנו עושים את זה. אהוד לזר:
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 אנחנו עושים את זה ומנהל בית הספר מרוצה. משה פדלון:

הצורך לשפץ שם הוא ברור ילדים שם בתיכון הנדסאים שזה אחד התיכונים  גלילה יבין:

דים המצב של קדים בקרוואנים יש שירותים שלא מתפהמובילים בארץ לומ

תשתיות שם על הפנים, יש שם ניקוז של מתפקד אין ספק שצריך לתקן, אבל 

 אין שידור חוזר לכיתה י'.

אנחנו יודעים אנחנו נעשה את זה בחוכמה יש לנו ניסיון בדברים האלה  אהוד לזר:

 ואנחנו נעשה את זה בחוכמה.

על ידי גברת גלילה יבין הנושא הוא תחבורה ציבורית  2' שאילתה מס גו' ניסימוב:

והסעות לבתי הספר, בהעדר קווי הסעה עירוניים למוסדות לימוד רבים 

נאלצים הילדים להתסמך על הסעה פרטית בעזרת ההורים דבר שמוסיף 

לעומסי התנועה ... קווי אוטובוס של חברת מטרופולין. תלמידים רבים 

בוסים שכלל לא וזמני הגעה של אוטובוסים, על אוטמדווחים על איחורים ב

מגיעים או חולפים על פני תחנה ולא עוצרים בה, על שינויים בלתי מתוכננים 

במסלולי הנסיעה ועוד לכאורה לא ניתן להסתמך על שירותי האוטובוסים 

רות יכדי להגיע בזמן לבית הספר ואין לתלמידים כל פתרון חלופי. לפני בח

אש העיר להוביל שינוי ומהיר בתחום התחבורה הציבורית, הבטיח ר 2018

שיקף את חוסר שביעות הרצון מתפקוד התחבורה  2019 –סקר שנערך עוד ב 

הציבורית בעיר והתייחס בין היתר למדדים קריטיים כגון תדירות 

סים, שעות פעילות, משך הנסיעה, תאום הלו"ז צפיפות הנסיעה. בואוטו

תיק התחבורה דניאל  מחזיקת - רת מועצת העיר ובתגובה לסקר הודיעה חב

אייזנברג על הקמת צוות ייעודי לבדיקה לגיבוש פתרונות לטובת ציבור 

התושבים הנעזרים בתחבורה ציבורית, במהלך כל ימות השבוע. שאלותיי 

. לאלו מסקנות הגיע הצוות הייעודי ובאילו צעדים אופרטיביים נקטה 1הין 

ין ומשרד התחבורה הרשות המקומית כנציגת התושבים מול חברת מטרופול

. באילו 2לצורך השגת היעדים עליהם הצהירה מחזיקת תיק התחבורה? 

. מדוע לא פועלת 3מדדים חל שיפור ואילו נתונים כמותיים משקפים זאת? 

העירייה באופן מידי לצמצום העומסים בשעות הבוקר באמצעות מערך 

ות ומשרדי היסעים עירוני לתלמידים אשר יהיה בלתי תלוי בחברות חיצוני

ממשלה בפרט כאשר כל מוסדות לימוד, כמוסדות לימוד רבים מרוכזים 
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סביב שדרת שבעת הכוכבים ציר עמוס מבחינה תנועתית המנקז תנועת 

 רכבים רבה בשעות העומס. שאלת המשך.

של השאילתה ולמעשה קצת  אני קראתי את התשובה עכשיו לפני הדיון גלילה יבין:

תי תשובות לשאלות ששאלתי באופן מפורש, אני התבלבלתי כי אני לא ראי

ראיתי הסבר על התהליכים על היחסים שיש לכם עם הרשויות השונות אבל 

שאלתי לגבי מסקנות הצוות הייעודי ספציפית מה הצעדים האופרטיביים 

חוץ מלהיפגש עם משרד התחבורה וכו' וכו' מה הצעדים האופרטיביים 

א קיבלתי תשובה לגבי המדדים שחל שנקטה בהם הרשות. לגבי המדדים ל

חנו יודעים למה היום פורסם סקר שאני מניחה נבהם שיפור ואני חושבת שא

שכולכם ראיתם בעיתונות המקומית שמראה שוב את חוסר שביעות רצון 

 77%התאומית של אנשים של תושבי העיר מהתחבורה הציבורית, 

יבורית הוא מהנשאלים באזור השרון סבורים שהשיפור בתחבורה הצ

 הפתרון לפקקים והרוב המוחלט סבור.

אנחנו ביצענו תהליך סדור מאוד של הכנה של תכנית תפעולית חדשה, הגענו  אהוד לזר:

איתה עד השרה, אנחנו דניאל אני אפרת צוות גדול גם עם ראש העיר ישבנו 

על אישור התכנית, כשאתה מגיע למממן אותה אז הבעיות מתחילות, 

ם, אוטובוסים שחסרים אור בדרך, חשמול רכבים ופעימות מכרזים, נהגי

במשרד של שרת התחבורה שהיא  דגוואל דגוואליישום, חוץ מלצעוק 

 שרי תחבורה. 4בעצמה אומרת חברים קשה לנו ראיתם התחלפו 

 בת להוסיף משהו מאתמול.יאני חי דניאל אייזנברג:

דרטים שלה, משרד חברה המטרופולין היא חברה שלא עומדת בסטנ אהוד לזר:

 שלו אנחנו יודעים. בסטנדרטיםהתחבורה לא עומד 

 אני לא ידעתי שיפורסם סקר ואני פשוט שאלתי קיבלתי הרבה תגובות. גלילה יבין:

חודשים פגישה עם שרת התחבורה קיבלה אותי לפני  9אני ביקשתי לפני  משה פדלון:

 חודש וחצי.

דיברתי איתה ומי שסידר לך את הפגישה זאת אני ולא ינאי: לא נכון, אני אישית -דנה אורן

 נכחתי בפגישה מתוך כבוד אבל זה לא נכון היא לא קיבלה שום בקשה.

 לא נכון בואי אני אראה לך. דנה אני חותמת לך. דניאל אייזנברג:

נושאים,  5נושאים, באנו עם  5נושאים היא ביקשה לדבר על  21העברנו לה  משה פדלון:
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הגענו לנושא האחרון  תקתוקיםכזיים היא היתה בחוץ נושאים מר 4

ביקשתי אוטובוס לגליל ים גם זה ירד מה אתם רוצים זה אחריות והסמכות 

 שלה.

שנים אתה לקחת את תיק התחבורה  4שנים היא שנה חברה,  4אבל זה  ינאי:-דנה אורן

 מתוך.

 ת.אבל האחריות והסמכות הצעתי לשרה לקחת אחריות וסמכו משה פדלון:

 לקחת את תיק התחבורה כדי להוכיח שאני לא הצלחתי. מאיה כץ:

 אף אחד לא אמר את זה מאיה.  משה פדלון:

 )מדברים ביחד(

 האחריות והסמכות היא שלי מי?  משה פדלון:

 תסגור את הברזים נעשה משהו. ינאי: -דנה אורן

אני חייבת להגיד משהו ברשותך בגלל שאני מצוטטת בשאילתה שלך אז תני  דניאל אייזנברג:

 לי את הכבוד לדבר, 

 את מתנדבת? את טוענת?  ינאי:-דנה אורן

זה לא עניין של מתנדבת סליחה אם מצטטים אותי פה בעיתון, נראה לי  דניאל אייזנברג:

לא יודעת שגלילה עם כל הכבוד, תני לי לסיים עשית עליי אתמול גוגל אני 

מאיפה מצאת את הציטוטים שלי הכל טוב ויפה אולי זה מודפס אצלך בבית, 

יפה מאוד שתמשיך לעשות עבודה יסודית והיא יכולה לבוא ולבקש מה 

שהיא רוצה בכייף אין חבר מועצה שלא פנה אליי ולא קיבל תשובה ממני אי 

טת אז אני פעם, אין תושב שפנה אליי ולא קיבל ממני תשובה ואם אני מצוט

גם אענה, אני רוצה להגיד שאתמול היה לי פגישה גם עם גורמים ממשרד 

התחבורה, לי ולצוות מקצועי כמובן כמו שמאיה אמרה אני או דנה אני 

מתנדבת אבל אני באה ומעורבת בפגישות המקצועיות יותר ממה שאני 

צריכה ביום יום אני מתעסקת בזה גם שילדתי שבוע אחרי זה הייתי 

לשכה ואת היית עדה באתי, אז לבוא ולהגיד  יישות, גם שלמדתי למבחנבפג

שאני לא מחזיקה את תיק התחבורה זה מאוד נחמד בסיסמאות ומי שלא 

 נברג מחזיקה תיק התחבורה.זיודע נעים מאוד אני דניאל איי

 בתאום עם ראש העירייה. מאיה כץ:

ציה. אתמול היה לנו פגישה עם בתאום עם ראש העיר אני חלק מהקואלי נברג:זדניאל איי
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נציגים ממשרד התחבורה ונתיבי איילון, פגישה שוטפת כמו תמיד ואני שוב 

ורית אני מדברת כרגע על התפעול של יבהעליתי את העניין של התחבורה הצ

המטרופולין לצערי הרב אני כן רוצה לשתף אתכם כמועצה מה שקורה זה 

התחבורה הציבורית בין אם הם שכל הפניות של התושבים ושל כמשתמשי 

בתוך הרצליה ובין אם הם באים מחוץ להרצליה, אנחנו מעבירים ומנסים 

לטפל אך לצערי הרב בואו תראו אתמול ציטוט מפגישה, אתמול אני באה 

ואני אומרת איך הגיוני שתלמידי בית ספר מגיעים מחכים לאוטובוס שעה 

וני שאישה מבוגרת צריכה הוא לא מגיע, שעה וחצי הוא למגיע, איך הגי

בוס לא מגיע, איך הגיוני שהבן אדם שאנחנו רוצים וללכת למעון יום האוט

להעביר לתחבורה ציבורית בן אדם מבוגר צריך להגיע לעבודה והאוטובוס 

לא מגיע, ואת יודעת גלילה מה אני מקבלת מנציג התחבורה הוא אומר לי 

רי פגישה את צודקת אבל אין דניאל זה לא יעזור שתצעקי את זה פגישה אח

נהגים זה המצב אז אני עושה לו אוקיי אז עוד פעם אני אצא עם התשובה 

ואז  הזאת שאין נהגים, מה התשובה האופרטיבית, מה אפשר לעשות, רגע.

הוא אומר לי את צודקת אין נהגים זה המצב אז אני אומרת לו אוקיי אז 

פות שירות שמבטיחים לנו עושים אני לא מדברת בכלל על תוס מה אנחנו

ואנחנו לא מקבלים על הסכמים שאנחנו יושבים עם תוספות שירות באים 

, עכשיו 2023 –ל  2022 –ומשנים את הקווים ופשוט אין דוחים לנו את זה מ 

ואז שאני באה לפקידי משרד התחבורה הם אומרים לי מה לעשות  2024

א ולעטוף את זה ברור אנחנו לא מקבלים כסף מהאוצר יש בחירות אז לבו

שהבעיה היא בעיה ארצית ואם זה נושא שהוא חשוב לך וקרוב לליבך אני 

יודעת שהיום מי שמכהן היום כראש ממשלה הוא יאיר לפיד מיש עתיד 

שאני מאוד, מאוד מעריכה אותו ולא בציניות בואי נעלה את זה, יש לו חודש 

 4עזרי. אני הייתי אצל בואי שיוציא כסף בואי בקשה, בואי תעזרי. בואי ת

 שרים. 

 צריכה להיות עירייה חזקה מול השרה. ינאי:-דנה אורן

מה את חושבת שלא דופקים על שולחנות, ברמת השרון לא דופקים על  אהוד לזר:

שולחנות? בנתניה לא דופקים על שולחנות? אז יאלה בואו תמשיכו לזלזל 

 באנשים.
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 שנים. 4בחירות זה לא כל יום היו  גלילה יבין:

 נסענו לירושלים בושה וחרפה להגיד דבר כזה. משה פדלון:

 הצעות לסדר .5

 על ידי דרור בן עמי, זיהום מי ים ובריאות הציבור. 1הצעה לסדר מס'  ג'ו ניסימוב:

 ענת זו סוגיה שלדעתי צריכה להיות מובאת לועדת תכנון ובניה ולא למועצה. משה פדלון:

 היא מובאת. עו"ד ענת בהרב: 

אני מבקש להוריד את זה מסדר היום המועצה לא יכולה להחליט על היתרי  פדלון: משה

בניה, הנפקת אישורים לא הנפקה חברים זה תפקידה של הועדה על פי דין 

ועדה לתכנון ובניה לכן היא צריכה לרדת מסדר היום. אני חוזר שוב הצעת 

ט. אין לכם החלטה שלו נותנת לו מנדט לועדה לתכנון ובניה אין לכם מנד

 מנדט.

מדובר פה על קידום תכניות ומדובר פה על זה שהעירייה לא תנפיק היתרי  עו"ד ענת בהרב:

בניה, העירייה לא מנפיקה היתרי בניה, הועדה המקומית מנפיקה היתרי 

בניה, הנושא הזה הוא נושא תכנוני שגם ניתן לו מקום בועדה לתכנון ובניה 

המשנה והיום יש מליאה בנושא וזה המקום עדת ובדיוק הנושא הזה נדון בו

 לדון בדברים האלה.

 אני שואל שאלה ישירה. דרור בן עמי:

 הוא לא יכול להעלות נושא כזה במועצת העירייה.  משה פדלון:

זה מקרה רלבנטי גם לקואליציה וגם לאופוזיציה אי אפשר להעלות נושאים  אהוד לזר:

 מליאה זה ברור אנחנו שנים עם זה.תכנוניים במועצה זה או ועדת משנה או 

 אני ראיתי את זה כנושא בריאותי לא תכנוני. דרור בן עמי:

מה הצעת החלטה אתה אומר לא נפיק היתרי בניה אין לנו את הסמכות  משה פדלון:

 הזאת, חברים. אתה לא יכול לעשות את זה.

 מועצת העיר יכולה להמליץ למליאה. ינאי: -דנה אורן

 היא לא יכולה.  לא משה פדלון:

 היא לא יכולה לתת חוות דעת? היא לא יכולה לתת נייר עמדה? ינאי:-דנה אורן

לא, מועצת העיר אינה דנה בעניינים תכנוניים, ומי שצריך לדון בנושא  עו"ד ענת בהרב:

 תכנוני זה הועדה המקומית.

 אבל אנחנו לא דנים בנושא תכנוני. ינאי:-דנה אורן
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 הצעת החלטה. - את ה אבל תראו משה פדלון:

 מר אלעד צדיקוב.על ידי  2הצעה לסדר מס'  ג'ו ניסימוב:

 הורדת את זה מסדר היום זה צריך להעלות להצבעה מי בעד, מי נגד. מאיה כץ:

 לא יש ייעוץ משפטי שאומר שזה לא יכול להעלות בדיון. אהוד לזר:

 סמכותה של הועדה המקומית.הסמכות לדון בענייני תכנון ובניה היא  עו"ד ענת בהרב:

 יש משהו שאומר שהוא לא בסמכות המועצה אבל איזה סעיף? יונתן יעקובוביץ:

 כן, קידום תכניות והנפקת היתרי בניה הם סמכותה של הועדה המקומית. עו"ד ענת בהרב:

 איפה ביקשנו פה להנפיק היתרי בניה? יונתן יעקובוביץ:

תרי בניה לשוברי הגלים הצפוניים כל עוד מי התיהום העירייה לא תנפיק הי עו"ד ענת בהרב:

 לא טופל.

 העירייה לא תאפשר לקדם תכנית שוברי גלים. 1אין בעיה בסעיף  מאיה כץ:

התכנית כבר קודמה ונדונה בועדה  ,העירייה אינה מקדמת את התכנית עו"ד ענת בהרב:

 המקומית שדנה בתכניות.

 איזה סעיף זה? מאיה כץ:

 זה לא סעיף, חוק התכנון והבניה דן במי מוסמך לדון. : עו"ד ענת בהרב

 זה לא סעיף משפטי אז זה בהחלט יכול לעלות לסדר. מאיה כץ:

מאיה אני מתפלא עלייך את מכירה את החוקים נו באמת, את יכולה לקבל  משה פדלון:

 החלטה לא להנפיק היתרי בניה? אני מתפלא עליכם. 

 מתיישר לפי מדיניות של ראש העיר סליחה.היועץ משפטי  יונתן יעקובוביץ:

 יועצת משפטית את בטוחה במה שאת אומרת כרגע כי זה נושא בריאותי. דרור בן עמי:

זה לא נושא בריאותי וההצעות שאתה מציע הן לא בריאותיות והיה לך את  עו"ד ענת בהרב:

 יומך בועדה המקומית מעל ומעבר ממה שנותנים בדרך כלל. 

על ידי אלעד צדיקוב הנושא הוא כינון ועדת המנה  2הצעה לסדר מס'  ג'ו ניסימוב:

 לתמיכות.

מועצת העיר לבקש ממנכ"ל העירייה מר  ענתהבתחילת הקדנציה הנוכחית נ אלעד צדיקוב:

כותה לכינון ועדת משנה לתמיכות, בהחלטת יהודה בן עזרה לוותר על ז

תמיכות מקצועית להיות הגורם היחיד שדן הת העיר נסמכה ועדת מועצ

בבקשת תמיכות השונות באופן מקדים, בטרם הבאה להצבעה במועצת 

העיר זאת מתוך הערכה לעבודתה המקצועית גרידא של הועדה, אני אגיד 
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את זה בקצר אפשרנו שרק הועדה המקצועית ורק ועדת התמיכות 

כחבר מועצת עיר שיש עדת והמקצועית רק היא תדון בנושא תמיכות ולנו כו

לנו בעצם סמכות לכונן ועדת משנה אנחנו ויתרנו על הסמכות הזאת. יש 

לציין שמנכ"ל העירייה הקודם מר בן עזרא היה בעל ותק של עשרות שנים 

בעירייה בתפקידי ניהול ושטח ועמד מקרוב על חשיבות ארגונם כולם 

העיר האחרונה ופועלם כמצוי וכנהוג ב... רשויות. ברם בישיבת מועצת 

התוודתה מנהלת מחלקת העל יסודי באגף החינוך תוך כדי  12/7בתאריך 

צילום ותיעוד חי כי היא מתקנת לארגונים מסוימים את נתוניהם כיוון שהם 

שכחו להוסיף פעילויות מסוימות. אני רוצה להגיד פה שתי נקודות אני 

אמצים מאוד שנים, וטיבם של ארגונים שמת 4הייתי יו"ר ועדת תמיכות 

לקבל את מקסימום תמיכה שהם יכולים הם עומלים קשה מאוד כדי לתור 

אחר כל פעילות שהם עושים, לרשום אותה, וכדומה בדרך כלל תפקיד 

הועדה זה גם לבדוק, אנחנו בדרך כלל ממנים רפרנטים שהם בודקים 

שהנתונים הם לא נתונים מנופחים. כיו"ר ועדת התמיכות בקדנציה 

צטמררתי לשמוע שמנהלת המחלקה הודתה בפה מלא כי היא הקודמת ה

דואגת להטיית נתוני הועדה, זאת בניגוד לכללי מנהל תקין ובניגוד לרוח 

הועדה שמקפידה קלה כחמורה לכלל העמותות ומחלקת במשורה תקציבי 

תמיכה על פי תבחינים שמונו על ידי ארגונים השונים, אני רוצה להסביר את 

שיש תקציב ייעודי לארגונים ועכשיו התקציב חולק ונשאר הנקודה הזאת. כ

כסף בתקציב יש שתי אפשרויות, או שמחזירים חזרה את הכסף חזרה 

למשפך אחד שזה עובר חזרה את הסעיפים ומקבלים את מלוא הכסף או 

שעוצרים את זה, בדרך כלל המדיניות היתה בשנים האחרונות לעצור את 

רד הפנים המחייב על פי חוק את הפעלת הועדה זה. כמו כן בניגוד לחוזר מש

, שקיפות, מנהל תקין, חסכון, יעילות ושמירה שוויוןתוך קיום עקרונות של 

על טוהר המידות במתן התמיכות למוסדות הציבור על ידי הרשות זה 

בעל פה. הגדרת החוק. אני אדלג על כל ההסברים שכבר הסברתי אותם 

ועדת התמיכות המקצועית,  הפוליטיזציעל האירוע הנ"ל מורה באופן ברור 

על הסדרים כספיים, על ניהול הועדה בניהול כללי האתיקה המקצועית, וכן 

חשש על עבירות פליליות של מרמה והפרת אמונים, ברגע שיש איש מקצוע 
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שאומר שהוא מתערב בנתונים שהוא בעצם למעשה מתקן נתונים צריך 

 להבין הארגונים האלה לא נמצאים.

 אתה חושף את עצמך לתביעות של לשון הרע. הוד לזר:א

 אתה מאיים עליי בהצעה לסדר?  אלעד צדיקוב:

 שפקידת החינוך שציינת אתה חושף את עצמך לתביעה לשון הרע. אהוד לזר:

 אתה מפריע לי בהצעה לסדר זה דבר ראשון. אלעד צדיקוב:

 אתה מכפיש מנהלת מחלקת חינוך. אהוד לזר:

. שאומר 22אני לא מכפיש אף אחד והדברים מופיעים בפרוטוקול בעמוד  אלעד צדיקוב:

 אדם שהוא מתקן את, אמרתי חשש לעבירות.

תצטטי מה הוא כתב. תסתכלי פלילי הפרת אמונים כל הדברים האלה  איה פרישקולניק:

 תסתכלי מה כתוב פה.

מתחיל בחשש, ואם זה מה שעושה לך תמחק את המשפט הזה  הכל אלעד צדיקוב:

 מהפרוטוקול שים אותו בצד זאת לא הנקודה. הנקודה היא כזאת.

 חשש לעבירות פליליות תקראי. איה פרישקולניק:

נכון כתבתי חשש נכון. ברגע שיש שינוי נתונים בתוך הועדה הדבר הזה לא  אלעד צדיקוב:

לב מה קורה באופן שיטתי לי  וונים. שימתקין. היא אמרה שהיא מתקנת נת

 אתם לא נותנים לדבר.

עדת תמיכות, וזה בסדר גמור לבוא ואני גם עובדת עירייה ואני נמצאת בו עו"ד ענת בהרב:

בהצעה לסדר ולבקש להחזיר את ועדת המשנה ולקדם אג'נדה פוליטיות זה 

מרה הכל בסדר, זה לא בסדר לקחת עובדת עירייה, לקחת משפט שהיא א

לתת לה פרשנות שהיא לא הכוונה אליה ולנצל באופן אישי את עובדת 

העירייה אנחנו עובדי עירייה תשאירו אותנו מחוץ לריב הפוליטי אתה רוצה 

לקדם איזה שהיא אג'נדה אתה רוצה לבקש בהצעה לסדר אין שום צורך 

להטות בשביל זה דברים שלא אמרה עובדת העירייה ואתה מפרש אותם 

 ככה.

את דברייך ואני רוצה להשיב על דברייך למרות ואני מבקש חריגה  קיבלתי לעד צדיקוב:א

מהתוספת הזאת אם אני אצטרך לה. ככה ענת אנחנו מדברים על נושא שאין 

לו קשר שום קשר כרגע פוליטי לעניין מנהל תקין, ברגע שעומדת עובדת 

לספר שהיא  עירייה ואומרת שהיא רוצה לספר אנקדוטה ולומר שהיא רוצה
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גם מתקנת נתונים ומזכירה לי ארגונים שיש דברים שהם לא כתבו והיא 

 מוסיפה ומתקנת.

בגלל זה חושן פתאום התעוררת אם זה לא היה  היא לא אמרה את זה. איה פרישקולניק:

 הדברים האלה לא היית מתעורר.

 התייחסות למייל שלך, כאני רוצה להקריא לך מתוך דברי העובדת שכתבה  עו"ד ענת בהרב: 

נטית של החינוך ועדת תמיכות אני בודקת כל תכנית חינוכית עליה רפר -

שים תמיכה, זאת עובדתי לדייק את הנתונים... לעיתים אני מוצאת קמב

שבתי הספר מדווחים על פעילות חינוכית ... שלא הזכירו אותה בבקשת 

ו את כל התכנית התמיכה במקרים האלה אני חוזרת ומדייקת כדי שיגיש

שנעשתה בבתי ספר בהרצליה, במליאה ציינתי גם לחבר צדיקוב שלפעמים 

עמותה מציגה תכנית שכלל לא בוצעה, גם במקרה זה אני מדייקת את 

 תפרש אותה.ונים זאת היתה כוונתה של העובדת עכשיו אתה אל תהנ

 אני לפעמים מתקנת אותה  דוברת:

 זה הפירוש. עו"ד ענת בהרב:

זה לא הצעה לסדר זה רק התחלה של הצעה לסדר זה לא הנושא. אני כיו"ר  צדיקוב:אלעד 

ועדת תמיכות לא היה חיה כזאת לא היה דבר כזה שישב איש לא משנה אם 

זה נבחר ציבור או איש מקצוע ויבוא ויאמר שהוא מתקן נתונים לארגון אין 

י מקבל חיה כזאת אין דבר כזאת. אתם יכולים להגיד למה התכוונה אנ

 שתרצה לומר את זה בתום לב.

 לא היא לא אמרה. עו"ד ענת בהרב:

אנחנו מכירים הרבה שנים אני אחסוך לך את התהליך, אני אחסוך לך את  יעקב נחום:

 התהליך.

אני אעשה לכם את זה קל אתם רוצים ללכת לפינה הזאת אני אגיד לכם את  אלעד צדיקוב:

 את כל דבריי. האמת עזוב את הפינה הזאת אני מוחק 

אנחנו מכירים הרבה שנים אני הייתי גם יו"ר ועדת התמיכות שהייתי מנהל  יעקב נחום:

אגף על יסודי אתה זוכר ישבנו ביחד והתייעצנו, הייתי רפרנט כמו חגית. אני 

רוצה להגיד לך שגם אני עזרתי לעמותות לכתוב נכון את הדו"ח שלהם כי 

גית אומרת אני מתקנת היא לא מתקנת הם לא ידעו לכתוב, הם לא ידעו שח

 נתונים היא מתקנת ניסוח.
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 היא לא מתקנת כלום. עו"ד ענת בהרב:

 זה לא התשובה שקיבלתי, קיבלתי תשובה אחרת מכם. אלעד צדיקוב:

 אתה מבין, אתה מבין שזאת הדרך. יעקב נחום:

מועצה מכפיש  ברגע שצדיקוב הגיש למבקר הפנים. איך יכול להיות שחבר איה פרישקולניק:

 עובדת.

 צדיקוב תמשוך את הדבר הזה. יעקב נחום:

 מותר לי להביע את עמדתי, אתם מפריעים לי כשיטה.  אלעד צדיקוב:

אני מבקש ממך מאחר ואתה מדבר על עובד עירייה שעושה את עבודתו  יעקב נחום:

 בנאמנות אני מציע לחזור מכל הדברים הללו.

ד את נחום ואני גם, בסדר אני מבין שהנושא הזה מאוד אין בעיה אני מכב אלעד צדיקוב:

טעון אצלכם וזה לא יקרא הצעה לסדר זה רק הקדמה שלה מבחינתי אני 

זה  חוזר מהדברים ואני מבטל את הדברים בעיקר שלוש שורות שאמרת מה

רת ואם היא היתה מלכתחילה מסבירה ושמתקן, היא היתה אמונה על התק

שקיבלתי, קיבלתי תשובות אחרות לחלוטין אז  את זה ככה וזה לא התשובה

זה היה קורה אחרת, קיבלתי תשובות והתחילו להסביר לי שהארגון הזה 

וככה הלכו למקומות האלה תסבירו טעות  ,בשנה וככה₪  10,000קיבל רק 

אנוש בהתנסחות וואט אבר דברים כאלה אין בעיה מקבל, בסדר. עכשיו 

כשיו אחרי שנרגעת ואת נותנת לי לדבר אחרי שאמרתי את הדברים האלה וע

אני אדבר, אשר על כן אני מעוניין בבקשה אני רוצה לקבל אני רוצה לדעת 

ועדת התמיכות ואשר ושאנחנו כחברי מועצה נחזור להיות חזרה שקופים ב

על כן אני מבקש היות וועדת המשנה לתמיכות יש לה יכולות רזולוציה 

ות מועצת עיר, ומישיבות מוצעת עיר והעמקה גבוהה לאין שיעור, מישיב

שהן עמוסות בהצבעות ויכולות בהן מוגבלות אני רוצה בבקשה להציע הצעה 

שאנחנו נוכל להחזיר חזרה לועדת המשנה לתמיכות, ביטול ועדת המשנה 

לתמיכות בראשית הקדנציה היתה דה פקטו ויתרו מרצון כביכול של חברי 

ם חברתיים שפועלים בעיר, תוך מועצה על השפעה נרחבת שמראה ארגוני

אקום מוחלט, אני מעוניין בבקשה שאנחנו נקבל החלטה והשאת הזירה בו

שהעירייה שאנחנו מועצת העיר נקבל החלטה לכנן באופן מיידי את ועדת 

 המשנה לתמיכות בתוך חודש מקבלת החלטה זו. זו הצעת לסדר שלי.



 ב.ש.ג 20 
  

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

נגד? מי בעד להעלות את זה לדיון? מי מי בעד הצעתו של אלעד צדיקוב? מי  משה פדלון:

 נגד להעלות את זה לדיון.

בפני חגית אבירם, אם היא נפגעה מדבריי הדברים לא  אני רוצה להתנצל אלעד צדיקוב:

כוונו אליה ברמה האישית אלא באופן עקרוני להתנהלות ועדת התמיכות 

 וזה לא קשור אליה ברמה האישית.

הסרט שעליו יש כתובת באדום מנהלת מחלקת על יסודי אני מבקשת שאת  עו"ד ענת בהרב:

 עדת התמיכות.ובעירייה מתוודה על הטיית נתונים לארגונים בו

על זה הוא התנצל שלוש פעמים. את צודקת יעקב הסביר, יעקב הסביר הוא  מאיה כץ:

קיבל את ההסבר שלו הוא אמר שהוא קיבל מידע שגוי הוא התנצל חזר 

 ההתנצלות.שלוש פעמים על 

 אני מעוניין בהצעה לסדר לקיים ועדת משנה לתמיכות. אלעד צדיקוב:

 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים.  משה פדלון:

ת, לפני מהות הדיון היתה לתת יותר שקיפות ויותר בקרה לועדת התמיכו גלילה יבין:

לעמותות בת אין רחוקים  80%מלאים מתוכו שבוע אישרנו פה תקציב לג

מתקציבי  80%יותר ממני ומאלעד צדיקוב בדעות שלנו לגבי תמיכות אבל 

התמיכה לעמותות שעוזרות לגמלאים עברו לעמותות דת אני חושבת 

שלתושבי עיריית הרצליה מגיעה קצת יותר שקיפות, קצת יותר בקרה על 

 מה שקורה בועדה הזאת.

ואופוזיציה  הואליציקהמל ועדת תמיכות שמורכבת זה בסדר, ... הקמה ש מאיה כץ:

 שיהיה יחס צריך לחזור לשולחן.

על ידי גב' גלילה יבין הנושא הוא פרויקט עירוני לחלוקת  3הצעה לסדר מס'  גו' ניסימוב:

 עצים לצורך נטיעה. פרויקט עירוני לחלוקת עצים במגרשים פרטיים.

בבסיס ההחלטה שאנחנו ביטלנו כאן לועדת משנה לתמיכות היה החלטה  ירון עולמי:

 ועדות שיהיה רק ועדה מקצועית? 2של המדינה שלא יהיו 

 זה לא החלטה של המדינה זה אנחנו החלטנו לבטל את הועדה.  אלעד צדיקוב:

הצעה לסדר בנושא פרויקט עירוני לחלוקת עצים לצורך נטיעה במגרשים  גלילה יבין:

ם. המרחב העירוני בהרצליה באזור השרון הולך ונהייה צפוף, תהליכי פרטיי

בניה פיתוח התחדשות עירונית גובים לא פעם מחיר כבד מבחינת הצורך 

להעתיק או לכרות עצים ותיקים. מימושם של פרויקטים רבים כרוך 
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בכריתה של עשרות עצים שהיוו חלק אינטגרלי מהסביבה העירונית במשך 

יותר. ההשלכה על סביבת המגורים, המרחב הציבורי עשרות שנים ו

האקלים והסביבה ברורות לכולם. יש חשיבות רבה בנוכחות של עצים לא 

רק בפארקים ובגנים אלא גם ברחבות עצמם, בדקתי את הנושא מול 

מהנדסת העיר והבנתי שעמלים כרגע על תכנית של מיפוי הרחובות שבהם 

בל לא בכל מקום זה יתאפשר אנחנו ניתן יהיה לבצע נטיעות נוספות א

יודעים שיש מדרכות שהם לא רחבות מספיק, מדרכות שהן מפוצצות 

בתשתיות ולא בכל מקום יהיה אפשר לבצע נטיעות נוספות. בשנה האחרונה 

שמסתיימת עלינו בקרוב מביאה שנה חדשה, שנה אחרונה היתה שנת 

ה העירייה שמיטה אנחנו בפתחה של שנה חדשה ושנה האחרונה נמנע

מלנטוע עצי נוי ברחבי העיר, הבניה מצד שני נמשכה ביתר שאת ועל מנת 

לשמור על הרצליה ירוקה הלכה למעשה ולא רק כסיסמא אני מציעה לבחון 

אתרים נוספים לנטיעות מעבר לאתרים שנמצאים במרחב הציבורי. בשלב 

עה שום של פרויקט חלוקת עצים לצורך נטייאני מציעה לבחון י ראשון

חב הציבורי, מוצע כי רבתחום מגרשים פרטיים כתגבור לנטיעות במ

העירייה תנהל רישום של תושבים המעוניינים לנטוע עץ בחצר ביתם הפרטי 

או בביתם המשותף, העירייה תספק לתושבים את העצים בכפוף לתנאים 

מסוימים שיוגדרו באופן שיבטיחו את הצלחת הפרויקט ויטפלו בהיבטיו 

קיימים מרכזי גידול המספקים עצים לציבור למשל באוזר הספארי השונים. 

ברמת גן ניתן לחלופין לייצר מתחם גידול עצים מקומי בהרצליה למשל 

בשטח הפארק, וכן לערב את ציבור התלמידים בפרויקט כחלק מתכנית 

המחויבות האישית, ניתן גם לממן רכישת עצים מהתקציב העירוני כאמור 

ם שיוסדרו בהתאם. פרויקטים דומים מקודמים בערים הכל במסגרת תנאי

נוספות במתכונות שונות וזוכים להיענות חיובית מצד הציבור. ידידתי שרית 

אסרף לוי ריכזה את הפרויקט המכונה אמץ עץ ברמת גן, ופרויקטים דומים 

מקודמים גם בעיריית תל אביב אני מציעה כי מועצת העיר תקבל החלטה 

עיר מחליטה ליזום פרויקט חלוקת עצים לצורך נטיעות כדלהלן: מועצת ה

במגרשים בבעלותם הפרטית של התושבים במימון ובניהול העירייה כחלק 

ץ משותף של הרשות המקומית והציבור להגדיל את מספר העצים אמממ
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בעיר לטובת הסביבה ואיכות החיים של התושבים, אני רוצה רק להגיד זה 

מורכב אולי קצת מופרך הפרויקט הזה  נשמע כמו פרויקט אולי קצת

מתקיים ומצליח ברמת גן, יש שם פרויקט שמנוהל על ידי מתנדבים מרכז 

את זה רכז מתנדבים שמגדלים בו באינקובטור של עצים, עצים חדשים 

שנמסרים לתושבים, העץ לא יודע אם הוא ישב בצד של גבול המגרש הזה 

סביבתיים שאנחנו מחפשים זה או צידו האחר הוא נותן לנו את הערכים ה

פרויקט יפה של שיתוף קהילה עם העירייה ותמיכה בכל האג'נדה הירוקה 

שכל תושבי העיר מאמינים בה, ואני מקווה למרות שאני מאופוזיציה 

 תשקלו את זה בחיוב.

 לא קשור לאופוזיציה. משה פדלון:

 משה אני רוצה להוסיף רגע, אני  ינאי:-דנה אורן

עושים את זה חילקנו  אנחנו כן מחלקים עצים, עצי פרי בטו בשבט אנחנו משה פדלון:

עשרות עצים, לעצים לעניין שלך אני בעד החוק לא מאפשר לי לתת מתנות 

צו"ל  3, 2.5בסדר גודל שאת מדברת, כדי שעץ יתן צל הוא צריך להיות בין 

 ₪. 4000 –ל  2000זה עץ גדול עץ כזה עולה בין 

דבר על הצו"ל זה נטיעות במרחב הציבורי, במרחב הפרטי אתה לא אתה מ גלילה יבין:

 חייב לעמוד בקרטריונים האלה.

 לבית הפרטי הזה לא תביאי עץ של חצי קילו גרם.  משה פדלון:

לא צריך כזה אבל אפשר למצוא את מה שהחוק מאפשר עובדה שבערים  גלילה יבין:

 אחרות זה מתאפשר.

האמיני לי שאנחנו יושבים על נושא של הצללות בעיר  הנושא מאוד פשוט משה פדלון:

ויש לנו הצלחה וביקשתי לצמצם תכנית של שש שנים לשנתיים לעצם 

העניין אסור לי לתת מתנות מהסוג הזה, יבוא תושב מהרצליה פיתוח רוצה 

 עכשיו עשרה עצי דקלים אני יכול לתת לו? חברים דרך אגב, 

האלה זה לא מתנה זה פרויקט  את העציםאם זה קהילה שמייצרת  גלילה יבין:

 התנדבותי קהילתי.

 אין לכם מושג העצים עושים צרות צרורות. משה פדלון:

איך אתה רוצה שאני אתייחס לזה שאתה אומר עצים עושים צרות  יונתן יעקובוביץ: 

 לתושבים.
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 איך אנחנו מפרסמים את עצמנו כעיר ירוקה.  גלילה יבין:

שנה מאות  30נותן לי לדבר. אתה צוחק אני כאחד שמערכת אתה לא  משה פדלון:

משפחות, מאות משפחות סובלות משורשי עצים שנכנסים למערכות 

 הבתים אלה עובדות.

 תלוי בזן העץ יש עצים מעמיקי שורש. גלילה יבין:

 אני יכולה להציע משהו ביניים. משה יש לי דרך אמצע. ינאי:-דנה אורן

עולם זה הולך ובארץ ישראל היקרה הולכים ונוטעים יותר עצים בכל ה יונתן יעקובוביץ:

ומגדילים את השטח של העצים כחלק מהעניין של ארץ ירוקה הבעיה זה 

שורשים של העצים נכון העצים משליכים עלים מידי פעם מה לעשות. יש 

 עניין של עלות מול תועלת.

 בטו בשבט אנחנו מחלקים אלפי עצים לתושבים. משה פדלון:

 איך בטו בשבט זה חוקי ובמשך השנה זה לא חוקי? איך בטו שבשבט זה גלילה יבין:

 חוקי ובשאר השנה לא?

שתילים כן עצים לנטיעה עומק. אני רוצה לעשות סדר חברים. תנו לי לעשות  אהוד לזר:

 סדר. 

עדת המשנה העליתי את הנושא ואני רוצה להזכיר משה שהייתי חברה בו ינאי:-דנה אורן

ברמת היתרי בניה של שיפוץ ובניית בתים חדשים ואחת ההחלטות הזה 

שקיבלנו שם בועדה זה שאנחנו כחלק מתנאי להיתר בניה אנחנו נכריח 

אותם או נבקש מהם לטעת עצים בשטח שלהם בשביל שהצל יתחלק בין 

ועדת המשנה, אפשר והשטח הפרטי לשטח הציבורי וזה החלטה שקיבלנו ב

שמדברת על זה שגם העירייה תאפשר מתחמים לשלב את זה עם ההצעה 

של מה שנקרא אינקובטורים לטובת אותם פרויקטים שמחדשים 

ומתחדשים ונאפשר כמה שיותר עצים במרחב הציבורי כי גם ככה אנחנו 

 זה כתנאי להיתר אז בואו נשלב בין השניים. מבקשים את

לנו בתכנית היערכות אני רוצה לעצור אתכם רגע אתם מתקדמים קדימה יש  אהוד לזר:

להצללה טבעית היא  לשינוי אקלים הגדרנו יעד שאנחנו מכינים תכנית אבל

כוללת את כל ההתייחסות של העצים מרמת שתילים עד לרמת עצים 

גשנו לקול קורא של המשרד יגדולים מרמת מרחב ציבורי למרחב פרטי ונ

האישי, להגנת הסביבה, שמסדיר הקמת צוות ליווי שיאפיין את המרחב 
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שיאפיין את המרחב הציבורי את המרחב הפרטי ויגיש תכניות לתקצוב, 

חלק מהם מקורות הרשות וחלק מהם מקורות המשרד להגנת הסביבה 

אנחנו שם כמה חודשים תנו לצוות הזה לעבוד במסגרת הקול קורא הזה, 

 אנחנו נביא את ההמלצות נביא את התקציב לפה.

 לתגבור זה לא סותר.כמו שכתבתי זה  גלילה יבין:

לא עושים שלושה צוותים שעובדים במקביל אנחנו עובדים צוות אחד,  אהוד לזר:

 עבודת מטה עושים אחת.

אהוד שאלה לי אליך לפני חודשיים שלושה באתי והעליתי את העניין של  יונתן יעקובוביץ:

הטיילת ברחוב בשדרות אלי לנדאו רחוב רמות ים לשעבר ששם בעצם כל 

ת שהיו שם ליד חוף זבולון הורדו בכלל כמעט ולא קיים צל בטיילת ההצלו

הזאת כאילו אם אתה הולך לאורך הטייל מחוף אכדיה עד חוף השרון כמעט 

ולא קיים צל ונאמר לי לפני שלושה חודשים שהדבר הזה בטיפול אנחנו 

 נמצאים עכשיו בסוף עונת הרחצה המצב עדיין אותו דבר למה זה ככה?

קודם כל הביצוע התחיל רק בתחילת חודש נובמבר אתה רוצה להתייחס  אהוד לזר:

 לנושא של העצים או הצללה בתכנית של אלי לנדאו?

אנחנו במסגרת הטיפול בכל שדרות אלי לנדאו לקחנו גם את ההצללות  גאון: רוני

אנחנו מתחילים בחוף זבולון במדרכה ולקחנו את המודל של הפרגולות 

 ו ממשיכים לאורך כל.שהיו שם ואיתם אנחנ

 ולות באמצע עונת הרחצה?גאבל למה הורדתם את הפר וביץ:יונתן יעקוב

לא הורדנו הם היו לא בטיחותיים אני הנחיתי להוריד את זה. יש תקצוב,  משה פדלון:

יש תקצוב להצללות ניתן תקצוב זה יבוצע. אני בא ואומר שדרות אלי לנדאו 

צוב של מליונים שם כולל הצללות, הוא במסגרת הפרויקטים שלנו יש תק

 אני הנחיתי להוריד הצללה שהיתה רקובה והיתה על סף קריסה.

מעולה אם משהו רקוב והוא על סף קריסה ומהווה סכנה לציבור צריך  יונתן יעקובוביץ:

להוריד אותו אבל צריך לשים משהו במקום כדי שלפחות בתקופה של יולי 

 ולהינות כמו שהיה פעם. אוגוסט אנשים יוכלו לשבת בטיילת

אני שם צריך זמן וסבלנות אני בא ואומר עובדים על השדרה הזאת עובדים,  משה פדלון:

 עובדים על השדרה הזאת סבלנות.

 מצער אבל אני מבינה. גלילה יבין:
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בהתאם למה שאמרתי חברים אנחנו חייבים להביא את זה לפה כי אנחנו  אהוד לזר:

חייבים לאשר את זה במועצה. בהתאם למה שאמרתי, מי בעד להסיר את 

ההצעה מסדר היום? מי נגד? נציגי מרצ משתתפים בקול הקורא יש לנו פה 

יו"ר ועדת איכות הסביבה סופר מעורב הוא מתיש אותי הרבה יותר ממה 

 מתישים אותי יש לנו הרבה תכניות עבודה.  שאחרים פה

הייתי מעוניין שתזמין את גלילה שתבוא ותראה את חלוקת אלפי העצים  רוני גאון:

 השתילים שאנחנו נותנים לתושבים.

 מה הקרטריונים?  ינאי:-דנה אורן

שים בצד את חוסר האהדה שיש בינינו יש בעיה של צל במרחב הציבורי לא  יונתן יעקובוביץ:

רק בטיילת של חוף הים וצריך לטפל בזה וחבל שעברנו קיץ שלם בלי 

 שהדברים האלה מטופלים בגלל שיש תכנית אב.

 אתם מצביעים פוליטית ולא עקרונית וזה ממש בושה. גלילה יבין:

גלילה שאתה חבר בקואליציה אתה מקדם נושאים הם מקדמים את הנושא  אהוד לזר:

להגיע למועצה אחת לחודש ולהגיד  הזה בתקציבי ענק הם לא צריכים

 תקדמו את זה ואם תצביעו נגד זה בושה הם לא צריכים את זה.

אני רק רציתי להגיד לחזק שהנושא של העצים נמצא בראש סדר העדיפויות  חנה חרמש:

אצל כולם אני כן מתחברת למה שאהוד אמר שעדיף שאת הרעיון הזה 

נושא של הצל העירוני ואז נשקול במסגרת העבודה שעושים עכשיו בכל ה

כאילו נבחן את זה ונראה את כל תכנית העבודה ולא כאיזה משהו שעומד 

בפני עצמו זה נראה לי הנכון לכן אני, אני מתחברת להצעה הזו כי זה כן 

 כיוון מעניין בוא נבחן איפה למה כמה מתי, אם עושים עבודה שלמה, 

 היא מתחברת להצעה של אהוד.  אהוד לזר:

 אני מתחברת למה שאהוד אמר שנשקול את זה במסגרת התכנית הכוללת. חרמש:חנה 

 אני עובד על זה יש אנשים שעובדים על זה. אהוד לזר:

 מה איכפת לך לחבר את זה. יונתן יעקובוביץ:

 כי זה לא רלבנטי. אהוד לזר:

הרעיון הזה באה מהנדסת העיר ואמרה שזה רעיון חדש ויפה אז תיקח את  יונתן יעקובוביץ:

 ותקיים אותו בתוך ההצעה.

 היא אמרה הצעה של אהוד, היא אמרה הצעה של אהוד. אהוד לזר:
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 בשם חברי סיעות ....על ידי גברת גלילה יבין,  4 הצעה לסדר מס' ג'ו ניסימוב:

ההצעה לסדר בנושא תחבורה ציבורית להרצליה ההצעה הזאת מובאת  גלילה יבין:

מטעמי בשם כל חברי האופוזיציה גם אלה שלא פה. צדיקוב אני בטוחה 

שתסכים לזה גם אתה, אולי לא לסעיף השלישי אבל יש שני סעיפים לפני 

כן שאין סיבה שאלעד צדיקוב לא יסכים איתי אבל בוא נתחיל. בואו נתחיל. 

שרה הממשלה פה אחד את הצעת השרה מירב מיכאלי להקים השבוע אי

רשויות מרחביות לתחבורה, לראשונה משרד התחבורה יעביר סמכויות 

לרשויות המקומיות ויאפשר לראשי הרשויות לנהל בצורה חכמה ויעילה 

בשיתוף פעולה ובסנכרון היבטים רבים לרבות איך ומתי תפעל התחבורה 

מגיעה בשורה יגמר הקטע שאתם תהיו הציבורית. זאת אומרת שהנה 

תלויים במשרד התחבורה הרשות תנהל את הדברים בעצמה, במילים 

אחרות נגמרו התירוצים. הרשויות המרחביות לתחבורה, אני ממשיכה,. 

מהתחלה השבוע אישרה הממשלה פה אחד את הצעת השרה מירב מיכאלי 

ה יעביר לתחבורה. לראשונה משרד התחבור להקים רשויות מרחביות

סמכויות לרשויות המקומיות ויאפשר לראשי הרשויות לנהל בצורה חכמה 

ויעילה בשיתוף פעולה ובסנכרון, היבטים רבים לרבות איך ומתי תפעל 

הרשויות המרחביות לתחבורה יפעלו בשלב ראשון  התחבורה הציבורית.

כרשות תמרור מקומית יזמו תכניות לתחבורה ציבורית ויתכננו ויבצעו 

ויקטים תחבורתיים משותפים, כאשר בכל רשות מרחבית תמונה מועצה פר

מייצגת לכל הרשויות במרחב. בהמשך עם קידום החקיקה יואצלו לרשויות 

תחבורה ציבורית אכיפה ועוד. סמכויות נרחבות לפרסום והפעלת מכרזי 

שזה אומר כחצי  2023הרשות המרחבית לתחבורה במטרופולין דן תוקם עד 

פיתוח בגוש דן בשרון הסוף החגים. אין ספק כי תכניות הבינוי ושנה אחרי 

ובהרצליה מחייבות שינוי דרמתי בכל מה שקשור במערך התחבורה 

הציבורית, הדרך לפתרון לסוף הפקקים ולפתרון שעומד בסטנדרטים 

שמקובלים במערב כבר עשרות שנים עוד ארוכה, כדי שתושבים יוותרו 

ורה הציבורית חייבת להיות יעילה, זמינה בפועל על הרכב הפרטי התחב

 ,. התחנות חייבות להיות במרחק נוח לכל המשתמשים המסלול24/7ונגישה 

התדירות גבוהה. לא ניתן להתעלם יותר מחוסר  ,המסלול יעיל וקצר
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שביעות הרצון של תושבי העיר מהשירות של חברת מטרופולין. אני רוצה 

ידעתי שיצא היום סקר בעיתונות, ופנו שניה בהערת סוגריים לומר שאני לא 

אליי הרבה הורים עם טענות לגבי התחבורה הציבורית שהתחילו בעצם 

מפתיחת שנת הלימודים, ובעזרת כמה הורים ובכמה בתי ספר אספתי 

 60שעות קיבלתי עשרות פניות יש פה 24 –תלונות, אני הוצפתי בפחות מ 

שלב הפסקתי להכניס אותם  שעות ובאיזה שהוא 24 –פניות שזה בפחות מ 

פה לטבלה אני אמסור לכם העתקים של הטבלאות האלה, חשוב שתראו זה 

תלונות שנוגעות באופן מערכתי לכל הקווים בעיר, הקווים לא מגיעים או 

מאחרים או פשוט לא קיימים. אני מציגה את הנושא, אז הצורך אמיתי 

להצהרה  ואם באמת האתגר הוא משרד התחבורה יש פה הזדמנות

דקלרטיבית שאנחנו לוקחים כרשות את הדברים לידיים ולוקחים אחריות 

על המצב הזה. עם העברת הסמכות לפרסום ולהפעלת מכרזים לספקים 

ת בתחום לרשויות המקומיות, תהיה אפשרות לבחון חלופות לחבר

ן . מוצע כי גם נושא זה ייבחן במסגרת הדיו.תמטרופולין או לכל חברה אחר

החלטת הממשלה מייצרת הזדמנות לקדם פתרונות אמיתיים מתוך  .היום

היכרות עם השטח, כדי להילחם בפקקי התנועה, לשמור על איכות 

הסביבה, לאפשר כלכלה מתפקדת ולהציע לתושבים שרות מיטבי 

ואלטרנטיבה אמיתית לרכב הפרטי. התשתיות הציבוריות ובכללן 

העדיפויות בעיר כמו  התחבורה הציבורית חייבות לעמוד בראש סדר

אני רוצה לפני  .הרצליה, שמתכננת להכפיל ואף לשלש את מספר תושביה

שאני מקריאה את ההחלטות אני רוצה להבהיר שההחלטות הן 

דקלרטיביות אנחנו יודעים שאנחנו לפני בחירות אנחנו יודעים שההחלטה 

הזאת עברה באופן עקרוני בממשלה אבל אני חושבת שעיריית הרצליה 

צריכה לצאת עם רוח גבית, לתת רוח גבית להחלטה הזאת במיוחד לאור 

שאמרתם פה קודם שהטלתם את האחריות לנושא המחדלים  הדברים

בתחבורה הציבורית על משרד התחבורה יש פה יוזמה שבלי לדעת עדיין את 

תוצאות הבחירות הארציות היא יוזמה שאמורה לתת את ההגה את 

למרחב גוש דן, שנוכל לתאם את הקווים עם המושכות לרשות המקומית 

שנים האחרונות  10 –הרשויות השכנות, שנוכל להביא לשינוי אמיתי כי ב 
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 המצב לא השתנה, המצב גרוע מאוד. ההחלטות שאני ממליצה לקבל.

נושא התחבורה הציבורית אני חושבת שיש פה הסכמה מקיר לקיר שיש גם  ינאי:–דנה אורן 

מורכב, וגם יש בעיה אמיתית שנובעת מספקים ממדיניות הוא נושא מאוד 

וזה לא משנה גם למה. אני חושבת שגם בעבר גם אני וגם עוד חברים 

במועצה העלינו את האופציה הזאת שהעלתה מירב מיכאלי זה באמת 

רי הציבור חנבלמיה תחבורתית שלראש העיר וולייצר איזה שהיא אוטונ

כון זה עוד לא עבר חקיקה, ונכון שיש פה כאן יש אפשרות לנהל אותה. זה נ

ה פעמיים, רעוד תהליך אבל אני חושבת שיש פה אמירה, מאוד, מאוד ברו

אחד שהתחבורה במדינת ישראל לוקה בחסר ואנחנו עיר חזקה ואיתנה 

לוקחים על עצמנו אחריות ואנחנו ננהל את נושא התחבורה הציבורית 

אמירה לא פחות חשובה  בהתאם ליכולות שלנו. ואמירה שניה שהיא

שלנו את הצורך מאיפה  את הצרכים של התושבים שאנחנו מכירים טוב

להגיע לאיפה להגיע, מזה שבונים שכונות חדשות ואין להם תחבורה או מזה 

שילדים צריכים להגיע נקודתית לאפולוניה והם יגיעו או שעה לפני או 

יר או תנועות שעתיים אחרי האימון בגלל התחבורה הציבורית שיש בע

הנוער, אנחנו מכירים את הצרכים של התושבים שלנו ולכן יש פה אמירה, 

שבעיניי היא לא עניין של קואליציה אופוזיציה, היא  מאוד, מאוד חשובה

לא עניין של מי מחזיק מה, היא עניין שפה אחד נחליט שאנחנו לוקחים 

נו ואם לא זה יתאפשר אז הרווח 2023אחריות על התחבורה, ואם במרץ 

אתה כמי שפעיל בפורום ראשי הערים וערי החוף מוביל את השינוי הזה כי 

כמו שהוא היום  אי אפשר להמשיך יותר עם מצב התחבורה בעיר הרצליה

גם בשכונות החדשות וגם בשכונות הותיקות המצב הוא קטסטרופה וכולנו 

 כאן יודעים את זה. 

 הזאת זה סתם.זה סתם הצעה אין שינוי בהצעה  עופר לוי:

כמו שאמרתי זה הצעה דקלרטיבית, נדמה לי שלא סיימתי את הצעת  גלילה יבין:

ההחלטה. ההצעה שלי אני רוצה להגיד הצעה דקלרטיבית היא לא חסרת 

ערך, היא לא חסרת ערך, שרשות כמו הרצליה שתושביה שואפים למדינה 

ות ליברלית דמוקרטית חזקה יצרנית עם כלכלה מתפתחת עם מדיני

סביבתית נכונה שהתושבים שלה רוצים תחבורה ציבורית כמו שיש במערב 
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הצהרה דקלרטיבית יש לה ערך גם אם אי אפשר ליישם אותה מחר זה 

מעביר מסר לממשלה גם היא תהיה ממשלה בהרכב שונה ממה שיש היום, 

שזה מה שתושבי הרצליה רוצים. תושבי הרצליה רוצים את הדבר הזה גם 

שלה החשוכה שאני מקווה שלא תקום אני מקווה שאנחנו אם תקום הממ

ננצח והכל ימשיך במסלול, כרגע אנחנו פה בהרצליה מצהירים כוונות זה 

 מה שאנחנו רוצים. 

 ישבו עם שרת התחבורה יותר מזה הלכו ניסו להביא כספים ניסו להבין. עופר לוי:

ההחלטות. נצביע בעד דיון ותציע הצעה נגדית. תסכים עכשיו לדיון נדבר על  גלילה יבין:

 זה, תסכים עכישו לדיון.

עופר למה אתה שולח אותך רחוק תיקח אחריות בעיר שלך פה אתה סגן  מאיה כץ:

 ראש העיר אתה לא צריך לשלוח אותה לכל הארץ להביא חתימות נו באמת.

ה את זה, מרצ עשתה את זה, מרצ יזמה את זה. למה עשינו את זה מרצ עשת עופר לוי:

 מרצ יזמה את זה. 

. הצעה ההאופוזיציאני מזכירה שזה לא רק יש עתיד זה כל הסיעות של  גלילה יבין:

מועצת העיר תמנה .1 :שמועצת העיר תקבל היום את ההחלטות הבאות:

אני מניחה שיש  צוות מקצועי שינתח את הצרכים הנוכחיים והעתידיים,

על בסיס תכניות בניה התחלה של זה ויותר מהתחלה של זה,  כבר

המקודמות בעיר, ויגבש המלצות לרפורמה אמיתית במערך התחבורה 

ובין הציבורית, כולל אמצעי תחבורה שונים, קווים עירוניים ובין עירוניים. 

מסקנות הצוות יוצגו בעוד היתר על בסיס המידע שאנחנו מקבלים מהשטח, 

תחבורה הכוונה פה היא לקראת הקמת הרשות המרחבית לשישה חודשים 

להיות מוכנים עם מסמך מדיניות, מסמך דרישות, מסמך אג'נדה להביא 

מועצת העיר מצהירה כי היא תקדם מערך תחבורה . 2אותה רשות שתוקם. 

ציבורית מתוך חזון שיביא לצמצום משמעותי בשימוש ברכב הפרטי, וזאת 

. זה נשמע כמו קשקוש אבל יש יעיל ונגיש לכולם על ידי תכנון מערך זמין,

 פה חשיבות לכל מילה. 

 את רוצה שהרצליה תיקח את התפקיד של המדינה וגם תגבה. אהוד לזר:

לא, אני מצפה שבעיר שלנו אנחנו, אני מצפה שבעיר שלנו אנחנו לא נקדם  גלילה יבין:

אוטובוסים  תחבורה ציבורית בשביל להגיד שיש לנו תחבורה ציבורית שזה
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שלא באים בזמן, מצפה לתחבורה ציבורית שהיא מערך שהוא חלופי לרכב 

ואני מבינה  3הפרטי כי לשם אנחנו הולכים. מועצת העיר מצהירה, זה סעיף 

מועצת העיר שלא כולם יהיו חלוקים על זה אפשר גם לחלק את הסעיפים. 

וע, כולל מצהירה כי תקדם הפעלת מערך תחבורה ציבורית בכל ימות השב

עם מערך התחבורה הציבורית באזור  ויסנכרןבשבתות ובחגים, שישתלב 

בנקודה הזאת אני  .בהתאם לרצונם של רוב תושבי העיר ,גוש דן והשרון

רוצה להבהיר שזה לא אצבע בעין לאף ציבור במדינה, תחבורה ציבורית 

כשהיא לא פועלת בכל ימות השנה היא לא מהווה תחליף אם אנשים לא 

כולים לנסוע בסוף שבוע שלהם למקומות הבילוי שלהם, ולכל מקום שהם י

רוצים בארץ זה כאילו אין תחבורה ציבורית כי הרכב נשאר חונה בחוץ ולכן 

אני מבקשת כרגע לשים את נושא דת ומדינה בצד מי שקשה לו עם זה לא 

יצביע מהנקודה הזאת אני מבקשת מכל חברי המועצה פה שכן מאמינים 

 ה הזאת שאמרתי לתמוך בהצעתי.באמיר

 אני לא פותח לדיון אני סוגר את הדיון. משה פדלון:

 אני מבקש, אני רוצה קצת.  צבי וייס:

 סליחה וייס ככה לא מנהלים.  משה פדלון:

לא ככה היה עד עכשיו אני רוצה מלכתחילה להסביר למה צריך להוריד את  צבי וייס:

למה, אני אגיד למה קודם כל, כל ההצעה הזאת מסדר היום. אני אגיד 

 ההצעה הזאת התבססה על החלטת.

אני רוצה לתת נימוקים אני לא פותח את זה לדיון, אני אתן את הנימוקים  משה פדלון:

למה ההצעה צריכה לרדת מסדר היום אפשר תאפשרו לי כיו"ר, אתם שמים 

לאף אחד את העגלה לפני הסוס אני לא פותח את זה לדיון לכן אני לא נותן 

ראשי ערים מאזור  10לדבר. אני אסביר לפני שלושה חודשים זומנתי יחד עם 

דן והמרכז לרון חולדאי איש הגון אדם שיודע את העבודה שלו ועל סדר 

היום היתה הצעה להביא הצעת החלטה לממשל ישראל להקים מטרופולין 

נחה את לאזור דן והמרכז, דנו שלוש שעות בסוגיה הזאת ולאחר מכן הוא ה

הצוותים המקצועיים להוציא מכתב לראש הממשלה ולשרת התחבורה לתת 

לנו מנדט להתחיל לפעול להקים מטרופולין גוש דן והמרכז קיבלנו תשובה, 

ראשי רשויות מקומיות עד  15שלחנו לי כמובן את העתק חתמתי במסגרת 
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כל לרגע זה לא היתה תשובה אז את לא מחדשת לנו דבר. דבר נוסף ביום כ

תיושם  תפופוליסטיואכן החלטת הממשלה אמורה אותה החלטה שהיא 

ואף  יתהמטרופולינהאמיני לי שעיריית הרצליה תצטרף לרשות המרחבית 

תחתום להוביל אותה ואני אשמח. חברים את לא מחדשת שום דבר הגענו 

לשרת התחבורה, ברגע זה אין לי לא סמכות ואל אחריות אמרתי לשרה את 

וס בשני שקלים ובאני מכניס מחר אוט 2027 –בוס לגליל ים ב ווטנותנת לי א

היועצת המשפטית אמרה אתה עושה עבירה פלילית עד כאן אז בואו נחכה 

להחלטת הממשלה, לחקיקה שלה, סליחה בוא נחכה לכסף  23בינואר 

 שצריך לזרום לנו בוא נחכה.

 מה ההבדל בין הפעולה שעשיתם לפעולה פה? ינאי:-דנה אורן

 כל מועצת העיר מאחוריך, כל מועצת העיר מאחוריך מחזקת אותך. גלילה יבין:

 את לא מחדשת שום דבר.  משה פדלון:

 שתהיה חקיקה נתמוך. דניאל אייזנברג:

חברים, מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? מי בעד להסיר את ההצעה  משה פדלון:

 מסדר היום? מי נגד? לעבור לנושאים הבאים.

 תב"רים .6

המשכנו לתב"רים, לאשר עדכון תקציב פיתוח  24/7/22ועדת כספים מיום  ג'ו ניסימוב:

₪  21,890,553רים מעבר לתכנית הפיתוח השנתית, בסכום תב" 8של  2022

ממקורות המימון שמולכם. מי בעד? תודה רבה. ב. לאשר עדכון תקציב 

מעבר לתכנית הפיתוח השנתית בסכום של  תב"רים 2של  2022פיתוח של 

ועדת כספים  מימון קרן עבודות פיתוח, מי בעד? נגד? בעד? תודה 500,000

תב"רים מעבר לתכנית  8, 2022לאשר עדכון תקציב פיתוח  21/8/22מיום 

מקורות המימון שמופיעים לפניכם.  1,655,000הפיתוח השנתית, סכום של 

 מי בעד? פה אחד תודה רבה.

 עת שינויים העברות מסעיף לסעיף ותוספת מילואים שינויים ו' ז'.הצ .7

 מי בעד? ג'ו ניסימוב:

 התקציב מאוזן ובר ביצוע. רוני חדד:

 התקציב מאוזן פה אחד תודה רבה. גו' ניסימוב:

 לפקודת העיריות 338בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 
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 .זה מולכם, שלומי ידבר שלומי אסולין בבקשה ג'ו ניסימוב:

מבנים  11 –מדובר ב  338מונחת לפניכם בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  שלומי אסולין:

 ₪. 12,335,782בסך כולל של 

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

 עמותת בני הרצליה שינוי תקנון, עדכון מטרות העמותה .8

רשם העמותות עשה ביקורת בעמותת בני הרצליה ומצא שבתקנון העמותה  אלוני:

בסעיף המטרות נרשם שהעמותה אחת המטרות שלה זה להקים אולמות, 

והם עושים לנו, זה היה ביקורת לפני שנתיים וחצי והם מתנים את הניהול 

התקין בזה שאנחנו נשנה, את הסעיף המטרות במקום לכתוב הקמת 

קנון שמדובר פה בניהול אולמות, תקנון עיריית הרצליה אולמות נציין בת

כתאגיד עירוני מחייב את אישור מועצת העיר על שינוי, אסיפה כללית 

אישרה את זה, הדירקטוריון אישר את זה אחרי זה זה עובר למשרד הפנים 

 ואחר כך לרשם העמותות אלו דבריי.

 למה מלכתחילה נכתב הקמת אולמות? דרור בן עמי:

 .1985כי התקנון הוא היסטורי, התקנון משנת  י:אלונ

 יצחק הרצוג –כבוד לנשיא המדינה  אישור המועצה למתן אזרחות .9

 .המועצה תתבקש לאשר מתן אזרחות כבוד לנשיא המדינה מר יצחק הרצוג ג'ו ניסימוב:

אות אזרחות כבוד של העיר הרצליה מוענק לנשיא המדינה מר יצחק בוז'י 

לשעבר, על פעילות ענפה לקידום החינוך והערכים, תושב העיר  ,הרצוג

מאבק בעוני ומתן שוויון הזדמנויות לכולם, קידום הסובלנות והערבות 

ההדדית בין האוכלוסיות השונות, שמירה על איכות הסביבה והקיימות, 

 . מי בעד? תודה רבה פה אחד.וקידום השלום בין העמים

ומוזמנים כל חברי המועצה, ישיבה חגיגית  7/11 –נשיא המדינה יהיה כאן ב  משה פדלון:

להעניק לו את אזרחות הכבוד ובאותה הזדמנות יחנוך בית ספר על שם אבא 

 שלו זכרנו לברכה ויחנוך מוזיאון הלאומי על שם אלי כהן.

 הצגת שינוי ארגוני משרד החינוך .10

תהליך את המועצה זה ב רמת עדכון לקראת שלום אנחנו רוצים לעדכן  אהוד לזר:

ארגוני שאנחנו עוברים אנחנו מביאים את זה לעדכון לפני עדכוני התקציב 

המהלך הזה לווה על  כדי שחברי המועצה יהיו מיודעים, ויכירו את המהלך,
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ידי קבוצת פילג בעצם חברה לייעוץ ארגוני שעבדה איתנו מהרגע הראשון 

ת שהיא וממשיכה ללוות אותנו על כל התהליך נמצאת איתנו בזום יוני

 מנהלת ארגונית שמלווה אותנו.

 אני איתכם ושומעת. יונית:

אנחנו מדברים בעצם על מעבר מאגף החינוך והערכים למנהל החינוך  עד סורדו: ליג

והערכים, תעשה שיתוף של המצגת. טוב הפרויקט הוא בשלושה שלבים 

היה אבחון ומיפוי של המצב הקיים, השלב השני גיבוש  השלב הראשון

ות לשיפור והשלב השלישי יישום והטמעה, אלה הם השלבים בעצם המלצ

אלה התהליכים שעברו בשלב הראשון היתה היכרות עם האגף שביצעה 

ידים התקיים דיון הצגנו את קחברת פילט אחרי זה עשו מיפוי של בעלי תפ

המבנה הראשוני והתקיים שיח לגבי המבנה המוצע, ישבנו כמובן עם ועד 

שינוי ארגוני והיום אנחנו נמצאים בתהליך שבו אנחנו  העובדים כמו כל

יחידות מציגים אותו בפני מועצת העיר, בשלב הבא אנחנו עוברים לאבחון ב

פו של יום יהיה מבנה ארגוני מפורט שאנחנו וסבהן נדרשת למידה נוספת וב

נדייק את כל התפקידים וכל הפרטים בצורה מדויקת. כמה מילים גלבי 

, אז נבחנו ה... המרכזיות, ה... המרכזיות דיברו על התהליך שהתבצע

החוזקות שמבינים שיש לנו עובדים שהם מקצוענים, מסורים אוהבים את 

העירייה אוהבים את האגף ואת תחושת המשמעות בעשייה, קיימת כמובן 

צניעות בעבודה, מיקוד שליטה פנימי ואין תחושה של התכרבלות, ויש גם 

תחושת התגייסות ורצון לתרום הרבה מעבר  המון יוזמה, ראש גדול

לתפקידים. לגבי החלושות מה שנקרא לשיפור אז קיים חוסר הלימה בין 

הגודל ומבנה של האגף להיקף השירותים שנדרשים ממנו כלומר הדרישות 

מאגף החינוך והערכים הן גדולות מאוד באופן יחסי לגודל שלו יש עומס רב 

ראש הם מתעסקים רק בשוטף, ולא אנשים לא מצליחים להרים את ה

מתעסקים עם הרבה מאוד חשיבה, המנהלים והעובדים של המחלקה 

הפדגוגים מתעסקים בהרבה מאוד מסביב, הרבה מאוד רכש, ורישום ובינוי 

ומשאבי אנוש הם עושים הכל והכל ולא רק פדגוגיה, המבנה הארגוני הקיים 

כפופים ליעקב ובעצם  מייצר מוטת שליטה מאוד רחבה כלומר כולם יהיו

יעקב עשה הכל מכל התעסק עם הרישום, התעסק עם הלוגיסטיקה, התעסק 
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עם הפדגוגיה, בין לבין קצת עם האיץ ולא היה לו הרבה זמן לנשום ובמקביל 

עשינו את כל הפעולות מסביב כמו שאמרנו יש חוסר בממשקי עבודה אן אס 

 אל איי בין המחלקות בקיצור.

 תם?יהיאת רוצה להתייחס לשקף הזה לאתגרים שזיונית  אהוד לזר:

לא אני חושבת שזה התמצות בעיקר מה שראינו זה שבעצם יש הרבה  יונית:

התעסקות בדברים שהם לא פדגוגיה בתוך היחידות הפדגוגיות מה שלא 

המשמעותי שעשינו.  ךמאפשר להם להתעסק בפדגוגיות וזה חלק מהתהלי

בנוסף כל הנושא של הטיפול בסייעות שמנו עליו דגש מאוד גדול בעצם נשים 

גם מפתח של לנהל את זה בצורה יותר ממוקדת מישהו שיוכל גם לשמור על 

כוח האדם, לגייס אותו ולטפח אותו למשהו שהיה מאוד משמעותי זה שתי 

 נקודות שהייתי ככה מוסיפה.

רגע להוסיף משהו לשקף הקודם. אני חושבת שנקודה נוספת שכן אני רוצה  מאיה כץ:

צריך להוסיף פה זה לגבי הנושא של הבינוי זאת אומרת אני חושבת שיש 

חוסר מקום בתצורת הישיבה וזה לא כתוב פה חלק מהנציגים שמקבלים 

טעם בדרך כלל. ואני חושבת  קהל אין להם מספיק פרטיות. אני אומרת דברי

 שצריך לתת לו את הדגש.שזה כן משהו 

 גם הקבלת קהל ברורה לנו וגם הסיפור של מקומות הישיבה. אהוד לזר:

זה המצב היום לא נתעכב עליו אבל ככה זה נראה היום וכשאנחנו בעצם  רדו:וגיל עד ס

עקרונות בסיסיים של מיקוד  3מדברים על תפיסת מבנה אנחנו מדברים על 

בליבת העשייה של היחידה של אגף והתמקצעות זאת אומר לבוא ולהתעסק 

החינוך והערכים, לדבר על ראיה רוחבית ואחידות בתהליכי העבודה כלומר 

לייצר איזה שהוא תהליך שבעצם מסתכל על כל המכלול ולא רק על הפרט 

תוך איגום משאבים כלומר לא לייצר מצב שאנשים עושים דברים כפולים 

ת. יצירת תהליכי עבודה בתוך או שקיימות כפילויות בין המחלקות השונו

האגף וכמובן אס אל איי כחלק מהעבודה גם הפנימית וגם החיצונית וכמובן 

לייצר תהליכים שהם יעילים תוך בקרה לייצר מבנה שהוא ישים,  הכי חשוב

פונקציונאלי מבוקר ומדוד שראש האגף הוא בעצם עכשיו יהיה ראש המנהל 

יותר קדימה, ומאוד, מאוד חשוב  הוא יוכל להרים את הראש ולהסתכל קצת

כלומר המבנה הוא גובש  פרסונליזציהזה אמנם כתוב בכוכבית למטה העדר 
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לאור הצורך ולא ללא התחשבות בשיקולים פרסונאליים כאלה או אחרים 

תפיסת מבנה בגדול  - וזה מה שחשוב לנו פה בכל התפיסה הזאת. זאת ה

 מחולקים.

אני מחבב אותו הוא עובד קשה אז מגיע לו להיות מנהל  Xזאת אומרת שלא  אהוד לזר:

מחלקה אלא לפי קטגוריות או קרטריונים מאוד, מאוד סודרים כמו היקף 

עובדים, היקף תהליכים, היקף משאבים, היקף ממשקי עבודה זאת אומרת 

כל מיני פרמטרים שהגדרנו בתחילת הדרך, ולא כי מישהו עובד נורא קשה. 

 ותיק. או כי מישהו נורא

ההסתכלות היא הסתכלות מקצועית, ההסתכלות היא מקצועית הם לא  גיל עד סורדו:

מכירים את העירייה הם באו מבחוץ. יש האומרים האורח לרגע רואה כל 

 פגע זה חלק מהעניין.

אני אגיד שגם בנוסף שמיצבנו תפקידים לא שאלנו את עצמנו האם האשם  יונית:

צריך להיות פה פונקציה מסוימת ומי ימלא הזה יכול להיות , זאת אומרת 

את הפונקציה זה כבר המקום שלכם זאת אומרת פחות הסתכלנו על יכולות 

 של אדם ולפי זה תפרנו את התפקידים.

אני רוצה להוסיף פה עוד שני דברי שאני חושבת שאולי הם בתוך  מאיה כץ:

זה שהוא על אי הקרטריונים ואולי לא, אחד אני חושבת שכן צריך לחשוב

תמריץ שיכול להינתן על התייעלות התארגנות ועל חדשנות תפיסתית זאת 

אומרת אם יש איזה שהוא עובד שכן יביא מהלך שייושם ויוטמע ויראו 

בסופו של דבר שהוא כן יכול לייעל את הארגון בצורה כזאת או אחרת ולא 

א בהכרח בהיבט כספי, התייעלות יכולה לבוא בכמה דברים ועובד שיבי

איזה שהוא פרויקט שהוא חדשני שהוא פורץ דרך בהיבטים האלה שאני 

מניחה שיעקב מאוד בקיא בדברים האלה יקבל בסופו של דבר תמרוץ כמובן 

 על פי החוק ומה שניתן כדי לעודד את התהליכים האלה בתוך האגף.

אנחנו נרחיב על זה טיפה יותר. בעיקרון יש את המבנה יש תפיסה מאוד,  גיל עד סורדו:

מאוד ברורה ובעצם המבנה החדש מתחלק לשלוש קטגוריות, הקטגוריה 

הראשונה זה הפדגוגיה שזה בעצם הליבה של האגף של המנהל ובעצם היא 

תעסוק בחמישה אגפים מרכזיים, האגף הראשון זה אגף לחינוך הגיל הרך 

עד שעולים  6עד גיל  0מה שקשור לילדים בגיל הרך בגני ילדים  כלומר כל
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לכיתה א', האגף השני יעסוק בכל מה שקשור לחינוך יסודי מכיתה א' עד 

ישי יעסוק בכל מה שקשור לחינוך על יסודי מכיתה ז' לכיתה ו', האגף הש

ט ועד יב', האגף הרביעי יעסוק באגף יהיה אגף חינוך מיוחד בפרט תיכף נפר

ת זה קצת יותר אבל כל עולם התוכן של החינוך המיוחד, כל עולם התוכן א

הזה שעבר שינויים מאוד, מאוד דרמתיים בשנים האחרונות אנחנו נותנים 

לו מיקוד מאוד מאוד מיוחד כולל התייחסות לועדות שמתקיימות היום 

בצורה בוא נאמר קצת בעייתית, אנחנו מאוד, מאוד מעמיקים שם ואגף 

מרי שנקרא אגף תכנון ומו"פ שכל מה שקשור למחקר החדשנות חדש לג

 מילים על העניין הזה אני אשמח. 2וכיוצא בזה. יעקב אם אתה רוצה להגיד 

אגפים ויש למעשה היום אנשים מתפקדים, ומתפקדים הייתי  5שמת פה  צבי וייס:

 אומר טוב, ויש דברים אפילו טוב מאוד מה המשמעות לגביהם?

תיכף נעבור על זה, מר וייס יש לנו תיכף שקף מעניין אנחנו פורטים את  :גיל עד סורדו

 האגפים.

אני מכיר את האגפים אני שואל מה המשמעות הם יצטרכו לעמוד למכרזים.  צבי וייס:

 עוד פעם יש לנו היום אני חושב שחצי פגיעה אם מישהו שהיום מנהל אגף.

 מחלקות. אין לנו מנהל אגף יש לנו מנהל גיל עד סורדו:

מה שהוא מנהל, אם כולם צריכים ללכת למכרזים וכולם למבחנים להפיל  צבי וייס:

 אתכם.

כולם יעברו מכרזים חלק מהמכרזים, המכרזים פנימיים יש חוק, חלק  אהוד לזר:

מהמכרזים יהיו מכרזי פנים וחלק יהיו מכרזי חוץ, יש תחרות בתוך הארגון 

יוצאים למכרזי פנים כשאין אפשרות שניתן להתחרות בתוך הארגון, 

לתחרות בתוך הארגון. אין לי היום מישהו שבא היום מתחום המו"פ 

 מומחה בתחום המו"פ.

 למה מעניין כרגע בתהליך ארגוני נושא המכרזים ומי יקבל את התפקיד. מאיה כץ:

 הוא שאל את זה מסיבה אחרת השלם את הפרטים אז קיבל את התשובה. צבי וייס:

 למה זה צריך להיות אגף ולא מחלקה למה אנחנו מעלים את הרמה? צור:איתי 

 כי היקף העיסוק. גיל עד סורדו:

 אתה בונה מצבת אתה חייב לו אגפים. מאיה כץ:

אלף איש  100 –אלף איש עיר מתחת ל  100נכון גם, וגם עברנו לעיר מעל  אהוד לזר:
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יש בעיקר מנהלים אלף א 100עובדים בעיקר בשיטות של אגפים, עיר מעל 

 .200מעל 

 כל רמות השכר כאילו של מנהל מחלקה הכל יעלה בעצם למנהל אגף? איתי צור:

בצורה מותאמת יש הרבה מאוד מבעלי התפקידים שיש להם הסכמי שכר  אהוד לזר:

נקבע הסכמיה שכר שלהם. אז לא אצל  אפריוריתייחודיים זאת אומרת 

מי שכר לצורך העניין מנהל יחידת כולם יהיה שינוי יש תפקידים, יש הסכ

החינוך מרוויח סכום מסוים שהוא יותר ממנהל אגף יותר גם מסמנכ"ל 

 אוקיי ההסכמים מדברים על אחוזים מסוימים לא אצל כולם יהיה שינוי.

אוקיי שאלה נוספת אגף גיל החינוך הרך, מעונות יום יעברו מהחברה  איתי צור:

 ?למתנ"סים

ה אין יכולת אופרטיבית היום בהסכמי השכר שלה לגייס גננות לא. לעיריי אהוד לזר:

לגני ילדים למעונות אין לה יכולות אופרטיבית לבצע רישום וגבייה של 

, המבנה הארגוני הולך לכלול את הבר הבא: בתוך האגף לגיל 3700, 3000

הרך הולך להיות המדור, הגוף שאחראי בעצם על הבקרה וחניכה של כל 

יים, הדרכה של כל המעונות הפרטיים ופיקוח אופרטיבי על המעונות הפרט

המעונות העירוניים בעצם היא הולכת להיות הרגולטור הרמה הממונה של 

המעונות שנמצאים במיקה זה הרשת הרצלינית והיא הולכת להיות 

הרגולטור שלהם לבנות איתם את התכניות הפדגוגיה, לבנות את תכניות 

 העבודה, 

יכול להגיד לך את זה גם על החינוך היסודי יש לנו עובדי עירייה אז אני  איתי צור:

לוקחים את  אנחנו שהחברה למתנ"סים גם כן תנהל אותם. זאת אומרת בוא

 הכל עלינו.

זה מעונות זה גוף, הרשות המקומית לא יודעת לעשות את זה, מה בעיה שזה  אהוד לזר:

 יהיה במתנ"ס.

יש בעיה, המקום שלהם לא לעשות את זה הם צריכים לנהל מתנ"סים  איתי צור:

 .מתנ"סיםשינהלו 

זה אם יש בעיה באיכות בזה  למתנ"סיםלא, לא חלק ממטרות של החברה  אהוד לזר:

אנחנו יכולים לטפל בשאלה אסטרטגית איפה זה צריך להיות רוב המעונות 

יום שנמצאות היום ברשויות המקומיות מופעלות על ידי או ויצו או נעמת 
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או התחלה חכמה שזה רשת של החברה למתנ"סים, מעטות מאוד העיריות 

וקה אנחנו מתמודדים ח האדם אתם רואים איזה מצושמגייסות את כל כ

עם סייעות, הסכמי השכר של הרשויות לא מאפשרות את זה מה שלחברה 

 אין את זה. למתנ"סים

 ... בכל הדבר הזה פה? איתי צור:

 היא לא פה היא במעטפת התומכת. תנו לשמוע את ההסבר ואחר כך תשאלו. אהוד לזר:

נושא של החינוך הבלתי תראו אחת התפיסות או התפיסה שלי זה כל ה ינאי:-דנה אורן

פורמלי הוא חלק חינוכי, ולא תפעולי. זאת אומרת הוא לא חברתי, הוא לא 

קהילתי אלא באמת הוא חינוך משלים לצורכי ילדי העיר, ואני חושבת שכל 

נושא החינוך הבלתי פורמלי צריך להיות תחת מערך החינוך העירוני ולא 

ולא לנתק אותה.א חד  כיחידה נפרדת, אלא כפעילות חינוכית משלימה

הדברים שאני נתקלתי בשנים האחרונות זה כל ההשלמה בין מה שקורה 

בבית ספר הוא משליך ומקרין על החינוך הבלתי פורמלי, וכל מה שקורה 

 בחינוך הבלתי פורמלי ממשיך ומקרין על החינוך הפורמלי.

לוש יש מחלקת חינוך בלתי פורמלי שהלכה והתעצמה בשנתיים, ש אהוד לזר:

האחרונות, שווה לעשות סקירה שתכירו באמת את היקף הממשקים, 

שיתופי הפעולה, התכניות עבודה משותפות. כל הפורומים של החינוך 

 החברתי שווה להביא אותם לפה יש עבודה שלמה ברקע.

אבל אני אומרת דווקא שמערך החינוך עובר שינוי, שיפור, העצמה, ויש לנו  ינאי:-דנה אורן

כבר זאת אומרת זה משהו משמעותי אני חושבת עדיין שזה צריך  סמנכ"ל

להיות עדיין תחת אותו ניהול בגלל שזאת צריכה להיות אותה ראיה 

ית היא עדיין צריכה להיות ראייה תחת לחינוכית, גם אם היא לא פורמ

 אותה תפיסה. אותה מנהיגות,

ום מצב לא משנה איפה זה גישה לגיטמית היא לא יכולה להיות מנותקת בש אהוד לזר:

, יש גישה שאומרת את זה היא קיימת אנחנו תאינטראקציוחייבים להיות 

לא הולכים לפי הגישה הזאת. זה לא נושא שלנו עכשיו, זה לא נושא חינוך 

בלתי פורמלי, החינוך הבלתי פורמלי לא היה חלק מהנושא, זה לא חלק 

רגונית בתחום הזה, לא היה חלק מהנושא לא עשינו עבודה א מהנושא. זה

 זה לא חלק מהנושא.
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 ינאי: בואו נשקול.-דנה אורן

יש לי עוד שני דברים להגיד על השקף הזה, אחד אני חושבת שזה הזדמנות  מאיה כץ:

לעשות איזה שהוא תהליך ולעשות אגף לחינוך הדתי אני חושבת שכן צריך 

 עצמו.רגע לחשוב איך מפרידים את הנושא הזה ומייצרים לו אגף משל 

 אנחנו לא רואים עין בעין. אהוד לזר:

חבל, גם במשרד החינוך הנושא הזה מנוהל בצורה אחרת ואני חושבת שיש  מאיה כץ:

לזה מקום בעיקר כי יש פה כל מיני זרמים ויש פה כל מיני צרכים, והדבר 

 הזה לא צריך להיות לדעתי.

 צריך שלושה אגפים. אהוד לזר:

אני לא יודעת כמה צריך אבל אני חושבת שכן יש לזה מקום, לא משנה אני  מאיה כץ:

לא אכנס כרגע לז'רגון המינוחי של זה אבל אני כן חושבת שאם נערכים 

לתהליך כזה כן צריך לתת על זה את הדעת פעם נוספת. דבר שני אני חושבת 

שיש איזה שהיא אני לא רוצה להשתמש במילה שגיאה, אבל אני חושבת 

ש איזה שהיא הערכה בחסר של ההיקף של מחלקת היסעים אני חושבת שי

שהפעילות של מחלקת היסעים שוב מהיכרות שלי כסגנית ממלאת מקום 

ראש העיר היתה פעילות עניפה, רחבה, שנוגעת כמעט אגב ומשיקה לכל 

אותם אגפים כמעט בכל הגילאים, ואני חושבת שכן יש לזה מקום לתת את 

זה ובפרט כדי לייצר שם יותר תקנים בכדי שיוכלו לתת הדעת להגדיל את 

מענה יותר רחב. מתעסקים באמת בכל ההיסעים של העיר מנקודה לנקודה, 

ולדעתי להשאיר את זה בגדר של מחלקה זה פגיעה באיכות שאנחנו יכולים 

לתת לה שירות של התושבים אין כמעט תושב שלא מגיע למחלקה הזאת 

שנותיו במערכת מבחינת הורים אז אני  18, 17ביום כזה או אחר במשך 

 חושבת שזה הנושא הזה. אני אשמח להבין מה זה סגן ראש מנהל כספים.

לתכנון  אני מה שאני חשבתי שבכל ארגון מתקדם ומתפתח חייב להיות אגף יעקב נחום:

למחקר ופיתוח אנחנו עוסקים בחדשנות, אנחנו עוסקים בתחומי דעת 

 ץל תכניות יחידות לימוד חדשניות על פי מודל איחדשים, החל מפיתוח ש

לפי הגמול שאת אמרת היום בעצם אנחנו מתגמלים מורים בסדר גודל של 

 בבניה של יחידות הוראה, זאת אומרת הם בונים יחידת הוראה, ה₪  2000

יחידת הוראה נבדקת במכללה האקדמית בלוינסקי היא עוברת הכשר  -
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ר אקדמי היא עולה לפלטפורמה באתר אקדמי, ברגע שהיא עוברת הכש

שבנינו ואז כל המורים יכולים להתשמש ביחידות הוראה. דבר שני והנוסף 

הוא שאנחנו רוצים פחות להתשמש בגופים חיצוניים כדי להוביל את 

המערכות של מוסדות החינוך ואנחנו נשתמש בכוחות פנימיים וזה גם חלק 

 מהתפקידים של המודל.

ח שכולנו מכירים לא צריך "גופים אחד זה השפ 2עטפת התומכת יש לנו במ גיל עד סורדו:

להרחיב ולגבי מחלקת הבריאות איתי אתה שאלת, מי שאל לגבי הבריאות 

אתה? לגבי מחלקת הבריאות, מחלקת הבריאות קיימת היום אנחנו 

משאירים אותה במתכונת הנוכחית, מחלקת הבריאות בין היתר חוץ 

ם עושות הם גם אחראים על כל נושא של הזנה מפעולות חינוכיות שה

בצהרונים, חלק מתהליכי הבקרה שמבצעים כל הנושא של סייעות רפואיות 

 וכיוצא בזה ולכן.

 תפעול? ףגאי אפשר לשים אותה תחת א איתי צור:

 לא כי זה לא תפעול. גיל עד סורדו:

דה אמיתית עם יש שם תוכן, אתה מסתכל על תזונה שזה לא תפעול זה עבו אהוד לזר:

 הצוותים, ויש שם את הסייעות זה לא תפעול אנחנו לא יכולים להגיד לזה. 

הנושא השלישי זה כל נושא התפעול והמנהלה, סגן ראש מנהל כספים סגן  גיל עד סורדו:

ראש המנהל לכספים, התפקיד של מה שאולגה עושה היום בעצם הופך 

לסגן  יאקוויוולנטהטייטל הוא להיות סגן ראש המנהל לכספים, כשבפועל 

ראש אגף כלומר אין פה איזה שינוי הטייטל משתנה והיקף העיסוק מן 

הסתם הוא הרבה יותר רחב. יש תחתיה תחום שלם של עובדות שעובדות 

תחתיה בכל עולם הכספים ונותנות את המענה הנדרש גם לתושבי העיר וגם 

ל תהיה גם מחלקת כמובן לעירייה עצמה. בתוך התחום הזה של התפעו

 שתעסוק בכל נושא של לוגיסטיקה של הבינוי, של השוטף. לוגיסטיקה

 מה אתם מוציאים את זה מתבל? מאיה כץ:

לא, לא, לא שיפוצי קיץ זה בעצם כל מיני נגיד סדרי עדיפויות, כל העבודות  אהוד לזר:

 הרשאות. קולות קוראים של בינוי.

 התחזוקה מתבצעת בתבל אבל הם עוסקים בתעדוף ובאסטרטגיה.  גיל עד סורדו:

 .M21 -הם מתעסקים בכל הפן של הקולות קוראים של משרד החינוך ל  אהוד לזר:
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אחרונה חביבה זה מחלקת היסעים מה שהזכרת מקודם שהיא נשארת  גיל עד סורדו:

 כמחלקה אוטונומית. וזה בעצם.

 ים לתת על זה את הדעת פעם נוספת.אני עדיין חושבת שאתם צריכ מאיה כץ:

 בסדר נשב על זה. אני נכנסת להיקפים של הפעילות. אהוד לזר:

 ופייס. ידיגיטלמה זה אחראי  ינאי:-דנה אורן

 עם התושבים,  האינטראקצייש הרבה  אהוד לזר:

 זה שיווק זה קשר עם התושב. ינאי:-דנה אורן

ור, יש המון פניות שמגיעות זה בעצם קשר עם התושב יש פניות ציב אהוד לזר:

 , בפייסבוק מסנג'ר ממשקים עם האתר.יבדיגיטל

יש עמוד נפרד בפייסבוק לאגף החינוך כמו שאתם מכירים אז יש, יש עמוד  גיל עד סורדו:

נפרד לאגף החינוך וערכים זה חלק מהם וזה בעצם המבנה בכללותו שאתם 

צד ימין את התפעול מסתכלים רגע ברמת המבנה אז יש לנו את הפדגוגיה ב

בצד שמאל ויש לנו בעצם את התמיכה באמצע זאת הראיה הכללית אני 

 אשמח לשאלות במידה ויש דברים נוספים.

אני רוצה לחזור רגע על מה שמאיה אמרה ומה שאמר יעקב, הנושא של  אלעד צדיקוב:

בתי ספר,  6החינוך הדתי החרדי הוא דבר מאוד מאוד חשוב , כל עוד יש לנו 

לנו גנים, יש לנו מעונות זה נושא שבאופן מקצועי צריך לתת מענה הרבה  יש

 יותר רחב.

 אנחנו נחזור לצוות ואנחנו נשוחח על הנושא. אהוד לזר:

מספר המוסדות הוא מאוד, מאוד קטן והוא  למרות שאמרתי שסך הכל יעקב נחום:

בתוך ומתפזר בין כל האגפים ביסודי ובעל יסודי זה בית ספר אחד או שניים 

 צריך לדון על זה.

אולי לא צריך את זה בתפקיד של מנהל אגף כי אנחנו רגע מדברים במושגים  מאיה כץ:

 כאלה.

 מדברים על העיקרון אנחנו נדסקס את העיקרון. אהוד לזר:

תודה על שיתוף הפעולה של יעקב של כל הצוות באמת פגשנו צוות עם הרבה  יונית:

מוטיבציה עם עבודה משמעותית, היו איתנו לאורך כל הדרך ובאמת מאוד 

 מסורים ורוצים את השינוי.

 ארוגניותיועצות  3קודם כל אני אגיד לך תודה, בעצם את התהליך ליוו  אהוד לזר:
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ותה את התהליך הזה כי הוא היה מורכב מנכ"לית גלית בעצמה ליו

 ומשמעותי, גלית., יונית וכלנית. תודה רבה.

 תודה בשם המועצה ובשמי על כל העבודה המקצועית שעשיתן תודה. משה פדלון:

ומת ליבכם אם יש מבנה שנקודות שתקחו את זה לת 3אני רוצה להוסיף גם  מאיה כץ:

אחרים אני חושבת שהנושא של ארגוני ויתאפשר מבחינת כוח אדם ודברים 

שיבוץ גני ילדים דיברנו על זה כמה פעמים חייב, חייב, חייב לקבל איזה 

מוקדם מהלוחות זמנים שהוא נמצא פה היום, דיברנו  שהוא תהליך ולהיות

 על זה אני שוב מציינת את זה עוד פעם.

 ים על זה.הצוות של אגף החינוך עובד על זה לילות כימים, באמת עובד משה פדלון:

להיפך זה נושא שככל שנטיב להקדים אותו הוודאות אצל ההורים תגדל  מאיה כץ:

 דיברנו על זה כמה פעמים, אם יש פה הזדמנות לעשות את זה.

חילקנו את זה לכמה אזורים ולכן רק לא אחת שהתעסקה לא מזמן רק אחת  יעקב נחום:

יהיה יותר מהר,  היום שלושה אנשים מתעסקים עם זה ולכן זה מתאזן וזה

 יש גם תוכנת שיבוץ שאנחנו מעלים אותה עכשיו. 

שיבוצים האלה זה עבודת פזל מלאכת באמת מי שניסה ולא היה לעשות  מאיה כת:

קדים את לוחות הזמנים ככל הבאמת מאו, מאוד מרוכבת אבל כן לנסות ל

שיש יותר כוח אדם ככה מתאפשרת תוצאה יותר טובה וכל הנושא של 

והתוצאות הסופיות בסופו של דבר יכולות להגיע לא בדקה העברות 

 התשעים של אוגוסט אני חושבת שזה יקל משמעותית על ההורים.

אנחנו יש לנו על הפעימות והיישום יש לנו עוד הרבה עבודה ואנחנו נתחיל  אהוד לזר:

 להזרים לכם. תודה רבה ליעקב וגיל עד. לא צריך להצביע זה לידיעה.

 הוצאת ערבות בנקאית לטובת משרד האנרגיה בקשה לאישור

 יש לכם את החומר מולכם מי בעד? פה אחד ג'ו ניסימוב:

 אישור הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין בבקה בייקרי בע"מ

 שכירות בית הקפה בסמוך למרכז הספורט אפולוניה.  ג'' ניסימוב:

 חלמה זה מגיע רק עכישו למועצה? מאיה כץ:

 זה רק הסכם.  אהוד לזר:

 אבל הם פועלים בגלל זה אני שואלת.  מאיה כץ:

 תמיד מגיע אחרי. אהוד לזר:
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אפשר לציין משהו בהקשר הזה, פנו אליי פשוט תושבים בהקשר של אותו  גלילה יבין:

בית קפה. תושבים שחוששים מכניסה של זרים לתוך המלתחות ראיתי 

ל היה שלא נכנסים אבל אמרו לי שהטיפו פצ'ישבהסכם יש כניסה עם 

 .פצ'יובהסכם כתוב שנכנסים עם 

 טיפלנו בזה. אהוד לזר:

 תסביר את הטיפול. גלילה יבין:

 תיקנו את התא שירותים שהיה תקול ויש להם תא שירותים. אהוד לזר:

 כתוב בהסכם שאם אתה תפוס אפשר להיכנס לתוך. גלילה יבין:

חברים הדבר הזה הוא כתוב אנחנו מנהלים את זה לא להכניס, אני אומר  אהוד לזר:

השירותים היו תקולים תיקנו את זה, המקום במרחב צריך להיות עוד תא 

שירותים כרגע ההסדר איתם הוא במידה ויהיו שירותים תקולים אנחנו 

 נאפשר 

מות שם זה לא היה חשש של התושבים, התושבים חששו בגלל שמתקיי גלילה יבין:

 פעילויות של הילדים חששו מכניסה של זרים לתוך המלתחות.

הנחיה שלי ככל שתהיה תקלה בשירותים יוצב איש ביטחון שרק בכפוף  אהוד לזר:

 לאישור שלו ישתמשו אנשים בשירותים.

ההסכם לא מדבר על תקלות, ההסכם אומר שאם השירותים תפוסים איש  גלילה יבין:

למלתחות יש שם שעות שמתקיימות שם פעילויות  בן אדם זר יכול להיכנס

רק של ילדים בלי השגחת מבוגרים במלתחות ויש הורים שהביעו חשש, אני 

כנס ואני רואה שכן נותנים אני יבדקתי את הנושא אמרו לי שלא יתנו לי לה

שואלת מה הנוהל. החוזה לא משקף את מה שנאמר לי שנעשה בגלל זה אני 

 שואלת.

 אנחנו נבדוק את זה.  אהוד לזר:

 מי בעד? גו' ניסימוב:

 אם הסתייגות לנושא השירותים. ינאי:-דנה אורן

 מסתמכים על ההסכם הזה. אהוד לזר:

תבדוק את ההסתייגות הזאת כי אם רשום ונתנו הנחיה לא להכניס לשם  עופר לוי?:

 .פהצ'ילא לתת את  פצ'י

 .פהצ'ירשום שם לתת את  גלילה יבין:
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ש שם שירותים בנחלת בנימין יושב בבית קפה אתה רוצה שירותים נותנים י משה פדלון:

 לך מפתח ואתה הולך.

 לא הבנת מה היא אומרת. עופר לוי:

 הבעיה היא שאם תהיה שם ילדה ויכנס מישהו, החוזה מאפשר את זה. ינאי:-דנה אורן

 חברים השירותים של בית הקפה הוא בצמוד,  משה פדלון:

 אבל החוזה מאפשר להם להיכנס לאפולוניה. ינאי:-דנה אורן

 קיבלה הנחיות אחרות והיא נוהגת אחרת. דוברת:

 אני מסתכלת את מה שקיבלתי לידיי. גלילה יבין:

 אנחנו מאשרים בכפוף לתיקון ובדיקת הסוגיה הזאת. יונתן יעקובוביץ:

 ההחלטה תהיה בכפוף למה שדיברו פה. גלילה יבין:

 ייק.אנחנו נד עו"ד ענת בהרב:

 מי בעד? פה אחד בכפוף. משה פדלון:

 ינאי יצאה(-)דנה אורן

בתכנית שיכון  2להכרזה הקיימת של מתחם משנה  6527בגוש  243אישור צירף חלקה  .11

 2291ויצמן הר /מק / 

 ,יש לכם את המסמך של אדריכלית סיגל דיאמנט היא גם פה איתנו מנהלת ג'ו ניסימוב:

 ד.חמנהלת התחדשות עירונית, וקובץ התקנות מי בעד? פה א

 ינאי חזרה(-)דנה אורן

ביה"ס הנדיב  – 0878454-504מבא"ת  2487איחוד וחלוקה בהסכמה בתכנית הר/מק/ .12

 ורחוב בצלאל 

יש לכם את המסמך של אגף הנכסים מסמך אגף הנדסה סליחה חוות דעת  ג'ו ניסימוב:

שמאי, טבלת הקצאות, הוראות התכנית, תשריט מצב מאושר ותשריט מצב 

 מוצע. שאלות.

עדת המשנה דיברנו על הנושא של בית ומכיוון שזה הגיע למועצה גם בו מאיה כץ:

לל השטח הכנסת שנמצא שם. בעצם בכל התכנית עצמה של בית הספר כו

הכחול של התכנית לא נמצא איזה שהוא פתרון חלופי או איזה שהוא תהליך 

בשלוש פעימות, הפעימה הראשונה זה בתקופת השיפוץ, הפעימה השניה זה, 

 זה, והפעימה השלישית זה בעצם מקום הקבע שלהם.

 מה מדאיג אותך שיהיה פתרון? אהוד לזר:
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ת המשנה על כמה אופציות ואז סוכם כי שיהיה פתרון, רגע דיברנו בוועד מאיה כץ:

בסופו של דבר אנחנו מקבלים פה החלטה שכרגע היא לא כוללת את בית 

הכנסת, בית הכנסת למי שלא מכיר קהילה מאוד קטנה, מצומצמת מה 

מתפללים שבעצם מגיעים לשם  40 30שנקרא ממש מתושבי האזור הם 

וכרים שאז זה היה בחגים אני הייתי תלמידה בבית ספר הנדיב אנחנו ז

בקומה ראשונה והזיזו והחזירו וכו' אנחנו צריכים למצוא לזה פתרון אני 

בכוונה מעלה את זה, כי סוכם אז שיקראו להם לפגישה ויחשבו בעצם איזה 

פתרון נותנים להם אחד מהפתרונות אני לא אלהה פה את כולם אני כן 

לא נעשה שום דבר  מבקשת אבל כי הנושא הזה עולה כבר פעם שניה ועדיין

 מול הקהילה הזאת.

מאיה זה עולה בועדה המקומית, למועצת העיר זה מובא רק מאחר ומדובר  עו"ד ענת בהרב:

 בתכנית איחוד וחלוקה בהסכמה לא עצם הדיון בתכנית.

אני יודעת, אני יודעת, אני בחרתי להגיד את זה במועצה כי זה נושא  מאיה כץ:

 ותו.שפתאום עלה וכדאי להזכיר א

אנחנו מכירים את החשש אנחנו עובדים כרגע על פתרון זמני במידי גם עוד  :רביד בן

לפני ההריסה של כל המתחם והבינוי וגם על פתרון קבע, אנחנו עובדים על 

 זה ומודעים לזה וזה בטיפול.

על ציר התנועה מאבן עזרא דרך שמעוני יש בית כנסת ויש כמובן בתי כנסת  משה פדלון:

 ם.מוצהרי

משה אתה מכיר את הקהילה הזאת הם קהילה מקסימה ובאמת אין פה  מאיה כץ:

 איזה משהו.

 אנחנו נשב וניתן להם מענה. משה פדלון:

 צריך בסוף לתת להם מענה. מאיה כץ:

 פה אחד. תודה רבה. ג'ו ניסימוב:

 המלצות ועדת השמות .13

לבקש מכם לאשר את  . רציתי18/8/2022מולכם המלצות ועדת שמות מיום  גו' ניסימוב:

הכל בבת אחת ברשותכם אלא אם מישהו מתנגד למשהו ספציפי. כולם פה 

 אחד תודה רבה.

 אישור המלצות הועדה לבחירת יקיר העיר .14
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השמות  2022מועמדים לקבלת תואר יקיר העיר לשנת  14הועדה בחרה  ג'ו ניסימוב:

 אחד.עדה מי בעד? פה מתבקשת לאשר את החלטות המולכם. המועצה 

אני אצביע בעד אני רק רוצה להגיד משהו, בסדר רוב האנשים פה בעיניי לא  מאיה כץ:

רק שהם נפלאים גם עשו עבודה באמת נהדרת עבור העיר, אני חייבת אבל 

להגיד כשאני רואה פה בעלים של עיתון אוקיי שסגר את העיתון או מכר אוו 

ייה שלו עבור העיר, לפני נגיד שנה או משהו אחר אני לא מכירה את העש

בעלים של עיתון שאין פה אחד שלא פורסם אצלו בעיתון או שלא נקנו אצלו 

מודעות או שלא קנה מודעות בעיניי זה יש פה טעם לפגם וזה פוגע בכל 

הקבוצה של האנשים שעשתה פה עבודת התנדבות מאוד, מאוד מוערכת 

 נים זה הכל.וראויה ורצויה בעיניי לא היה לזה מקום בהליך הקרטריו

 אבל זה מה שהועדה החליטה. היו לך גם נציגים שלך. ירון עולמי:

זכותי להגיד את ההסתייגות שלי בעלים של עיתון בעיניי לא צריכים להיות  מאיה כץ:

 בקרטריונים של יקירי העיר בגלל שהם היו בעלים של עיתון.

 ומי לא. אין קרטריון כזה, הועדה סוברנית להחליט מי כן ירון עולמי:

 מי בעד? פה אחד עם מה שמאיה אמרה. משה פדלון:

 אני מצטרפת להסתייגות של מאיה. גלילה יבין:

 הקמת מפעל עירוני דיור למורים וגננות .15

 בן יציג לנו את זה. ג'ו ניסימוב:

 האסטרטגיתטוב אז שלום לכולם למי שלא מכיר אני בן מנהל המחלקה  :רביד בן

בשבועות האחרונים אנחנו עובדים על פרויקט להקמת דיור למורים 

ולגננות, אז את מצוקת המורים והגננות כולנו מכירים כולנו מכירים את 

היקף הבעיה זה גם נדון בפורום הזה ועוד פורומים רבים ונוספים אנחנו 

מכירים את ההשלכות, יש פה גם קצת נתונים, אני חושב שמיותר לציין אבל 

פשר להתעכב על זה יותר מאוחר במידה ותרצו. יש פה גם שורה כמו א

רונים רשהמנכ"ל גם ציין בהתחלה הרבה פעולות שנעשו בשבועות האח

ובעצם אנחנו מביאים אליכם היום את הפתרון יצירתי שעוד לא נעשה בארץ 

בתצורה הזאת וזה דיור למורים וגננות. היוזמה מאוד פשוטה עיריית 

להקים מפעל עירוני שמציע דיור למורים וגננות בשכירות  הרצליה מבקשת

מופחתת וככה אנחנו שואפים לעודד ולאפשר לאנשי חינוך להגיע או 
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להישאר בעיר, היוזמה פונה למורים וגננות צעירים בתחילת דרכם שכן 

מדובר בדירות שותפים בהם כל איש חינוך יקבל חדר להשכרה במחיר 

שאנחנו זיהינו שמתאימות למטרה הזו ולמפעל  מופחת. יש לנו מספר דירות

שני בניינים  50ואלתרמן  48חדרים ברחוב אלתרמן  5הזה, שלוש דירות של 

חדשים שבימים אלו לקראת אכלוס, שם מדובר הדירות האלה יוכלו לשמש 

מ"ר. זה דירות בבעלות  123מורים וגננות, כל דירה היא בגודל של  12

 ותפים, זה דירות שלנו בטאבו.עירונית לשותפים, דירות ש

 יש תמהיל דירות אבל המסה הקריטית זה שותפים. אהוד לזר:

 זה דירות שנרכש לאחרונה או שזה כבר קיים? יונתן יעקובוביץ:

יש ויש, יש קומבינציה שזכינו בדירות במקום למכור אותם אנחנו עושים  אהוד לזר:

 שתי דירות.את המפעל הזה ויש דירות שאנחנו מחזירים אותם ל

אז הדירות האלו הם במיקום אטרקטיבי בשכונת אלתרמן והצפי מוכנות  :רביד בן

כי אנחנו עומדים לקבל את הדירות בקרוב.  2022שלנו להגרלה היה עד סוף 

היום פועל שם מועדון שח מט בעבר היו שם גני  23הנכס הבא ברחוב השרון 

שיכולים לשרת בסך הכל  ילדים, ומדובר בעצם בשלוש דירות של שני חדרים

מורים וגננות, מדובר במיקום אטרקטיבי במרכז העיר עם גישה להרבה  6

ת חינוך, וברגע שמועדון השח מט יעבור למשכן הקבע שלו במתחם ומוסד

אז אנחנו נוכל בעצם להתחיל לבצע  23אלתרמן במרכז המדעים באוקטובר 

הזה. הנכס  לצאת להגרלה על הנכס 2023שם את ההתאמות ועד סוף 

בעבר היה שם מחסן תלבושות ליד  1השלישי והאחרון נכון לעכשיו פישמן 

חדרים שיכולים  5שניה גם היום המקום משמש לאחסון יש שם דירה של 

מורים וגננות, גם מיקום אטרקטיבי בשכונת הרצליה ב'  4לשרת סך הכל 

עד אמצע  ולאחר פינוי הציוד וביצוע התאמות אנחנו גם נוכל לצאת להגרלה

מורים וגננות במחירי  22דירות עבור  7, סך הכל אנחנו מדברים על 2023

שכירות מופחתים באזורים אטרקטיביים כמו שאתם יכולים לראות, 

מבחינת תנאי הסף אנחנו בעצם מציעים למועמדים שהם בעלי תואר ראשון 

היו שמוכר על ידי המל"ג תעודת הוראה או נמצאים במהלך לימודים פעיל וי

זכאים לקבל את תעודת ההוראה בשנת הלימודים הבאה, המועמדים יהיו 

מדים הם כבר מורים במערכת החינוך העירונית והם עובדים והם, או שהמע
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תחת תקן משרד החינוך במוסדות החינוך של העיר, יש להם הסכם עבודה 

לפחות, מועמדים הינם  80%לבית ספר או גן ילדים בעיר בהיקף משרה של 

סרי דירה וכמובן יש עוד תנאים נוספים שאנחנו עדיין בודקים לדוגמא ח

גובה ההכנסה, ולסיום גובה דמי השכירות יקבעו על ידי שמאי מקרקעין, 

שנים עם  3תקופת השכירות תהיה עד  40%עד  30ההנחה תהיה בגובה של 

אפשרות יציאה לשני הצדדים, אנחנו ממשיכים לפעול להגדלת היצע 

ור קהלי מורים וגננות נוספים כמו זוגות ומשפחות, ברגע המנגנון הדירות עב

ההגרלה יהיה לאחר רישום דיגטלי אנחנו נבצע את ההגרלה אנחנו נבדוק 

את העמידה בתנאי הזכאות ובחירת החדרים על ידי הזוכים לפי סדר 

ם כיההגרלה, אנחנו שוקלים גם לקיים ראיון אישי במסגרת התהלי

דים על כתיבת תקנון התנהגות מסודר לדיור בשותפות ובמקביל אנחנו עוב

 ואנחנו ממשיכים להיערך לקראת ההגרלה הקרובה עד סוף השנה. 

רק להוסיף תקופת השכירות תהיה עד לשלוש שנים עם אפשרות יציאה  מאיה כץ:

 לשני הצדדים ו/או אם הוא הפסיק להיות מורה.

 זה כתוב. זה כתוב במסמכים. :רביד בן

יש לנו אנחנו נצטרך לדייק את תנאי הסף אבל הערה נכונה, הערה של מרחק  לזר:אהוד 

 שזה לא יהיה תל אביב עם רמת השרון אלא יותר רחוק, צריך לדייק את זה.

 אני הייתי עושה את זה למורים שמלמדים בהרצליה בלד. מאיה כץ:

ריית שמונה, באר חברים זיהינו בעיה הרבה מורים ומורות מגיעים מחיפה ק משה פדלון:

במינימום בתוך מרתף. ₪  5000שבע, ירושלים, ושכירות פה בהרצליה היא 

פולה ואומרת לי ראש עאני נפגשתי עם מורה תואר שני, חינוך מיוחד גרה ב

אני חושב שבעתיד במידה והמכסה תתמלא נשקול הצעה ₪  6200העיר 

 לשכור דירות נוספות הרשות תשכור ותמסור אותם למורים.

אבל תתנו העדפה למורות האלה שבאות מרחוק או, תיתנו העדפה למורות  יתי צור:א

 שבאות מרחוק?

בוודאי, בוודאי יש מורה עם תואר שני חינוך מיוחד, ויש לנו באים מקריית  משה פדלון:

שמונה, באים מאזור באר שבע, כל מורה היא חשובה, או מורה חשובים לנו 

ת את דמי השכירות. היום דירה בהרצליה ולכן חשוב לי להחזיר להם לפחו

זאת אומרת כל השכר שלו הוא צריך לתת ₪  6000, 5000הפשוטה ביותר בין 
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 לשכירות בוא נקל עליו נזכה במורה שהוא חסר לנו היום.

זה פרויקט מאוד יפה האמת היא שהוא נוגע רק מבחינה כמותית הוא י פתור  גלילה יבין:

 רה ציבורית יותר יעילה נחזור לדיון הקודם.רק, זה פתרון אפשרי זה תחבו

מורים ש... יכול להיות שבעתיד נבוא ונשכור  40אני בא ואומר במידה ויהיו  משה פדלון:

דירות ונצא ... יש כיוונים נוספים במסגרת עבודה אין לנו ברירה חסרים לנו 

מורים טובים יש פוטנציאל אבל הוא לא נמצא באזור המרכז, הוא נמצא 

 ק מאיתנו וצריך לתפוס כל מורה שיבוא לכאן לתת לו את הדירה הזאת.רחו

 היום אין מורים שחסרים נכון לעכשיו אבל זה כל מיני מהלכים שביצענו. לזר: אהוד

 אני רוצה לשאול שאלה, אני יודעת שבל טוב חסרות כמה מחנכות. ינאי:-דנה אורן

משת אבל שמחתי לשמוע שיש גם שהיא ממובזמנו אני ומאיה העלינו הצעה  יונתן יעקובוביץ:

עניין של העסקאות קומבינציה אבל בסופו של דבר אנחנו בתור רשות את ה

יש לנו את היכולת ואני חושב שזה אפילו חובה עלינו ואנחנו רואים רשויות 

אחרות כמו תל אביב בעיקר שעושות את זה שרוכשות ממש נכסים, רוכשות 

 בניינים ואחרי זה.

 יקר כאן. אתה רוכש את הקרקע ואז על הקרקע אתה בונה  בהרב: עו"ד ענת

לא משנה יש לך את הזכות בסופו של דבר לעשות את  אפשר לרכוש בניין זה קובוביץ:עיונתן י

זה, בסיטואציה הזאת דווקא טוב שהחתול מה שנקרא שומר על השמנת כי 

היכולת אנחנו בסופו של דבר גם אלה שמתכננים את הבניה ויש לנו את 

 לפתח את הדברים האלה ומה שצריך אם זה דיור לצעירים.

אנחנו עכשיו בחודשים האחרונים הכנו תכנית לקראת סיום לדיור בר  אהוד לזר:

השגה, תכנית שבעצם תכנית אסטרטגית שתנחה בכל מיני אפשרויות ובכל 

מיני תמהילים איך אנחנו מקדמים דיור בר השגה גם לזוגות צעירים וגם 

כלוסיות שאנחנו רוצים לראות אותם בעיר וקשה להם, סיגל מובילה לאו

את הפרויקט הזה יחד עם הצוות שלה ואנחנו אמורים לאשר את זה בקרוב 

גם המועצה תכיר את התכנית, ואנחנו אמורים להביא עוד ועוד פרויקטים 

כאלה ועל זה אני רוצה להגיד לראש העיר יגעת ומצאת תאמין, נתן לי הרבה 

ש עד שהצלחנו למצוא את הדבר הזה אבל הנה הצלחנו. תודה לבן ברא

שריכז, תודה ליועצת המשפטית, תודה לאגף הנכסים תודה למנהל ההנדסה 

 ולמשאבי אנוש כמובן.
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א הוא שלנו, הוא "יש נכסים שאני לא צריך לרכוש אותם לדוגמא בית מד משה פדלון

ית מד"א מגורים דונם אין שום סיבה שאני לא קים שם ב 2יושב על 

 קומות. 20 –לסטודנטים ו 

 לא צריך לשלול את האפשרות לרכוש נכסים. יונתן יעקובוביץ:

 אנחנו לא שוללים את זה ויש לנו נכסים שלנו שעדיין לא מנוצלים.  משה פדלון:

 מי בעד?  ג'ו ניסימוב:

 הצעת החלטה. אתם מצביעים על המפעל בסדר היום שחולק לכם היתה עו"ד ענת בהרב:

 מי בעד? פה אחד. אהוד לזר:

 הקצאת קרקע אור הזורע .16

 יורד מסדר היום ג'ו ניסימוב:

 המלצות הועדה להעסקה נוספת .17

 יש לכם את זה מולכם, מי בעד? פה אחד.  ג'ו ניסימוב:

 המלצות הועדה להארכת שירות .18

 יש מולכם את כל הפרטים הנתונים. מי בעד? פה אחד. ג'ו ניסימוב:

 הועדה לסיוע בדיורהמלצת 

מולכם. מי בעד? פה אחד תודה  13/7/22הפרוטוקול של הועדה לסיוע מיום  ג'ו ניסימוב:

 רבה.

 סלילת רחובות .19

המועצה מתבקשת לאשר ביצוע עבודות סלילה ופיתוח בהתאם לחוק העזר   ג'ו ניסימוב:

ולהכריז עליו כרחוב ציבורי. יש לכם  2010להרצליה סלילת רחובות התש"ע 

 מספר חלקות. מי בעד? פה אחד. 6522ת הנתונים מולכם זה רחוב בגוש א

 מינויים .20

לאור חילופי גברי בסיעת יש עתיד מתבקשת המועצה לאשר במקומו של מר  ג'ו ניסימוב: 

 מי בעד? פה אחד. רונן וסרמן את המינויים כלהלן: מופיע לפניכם.

 שונות .21

 . 17:30 –ל  25/10שינוי שנת בחירת ישיבת המועצה בחודש אוקטובר  ג'ו ניסימוב:

 חד פעמי? מאיה כץ:

כן חד פעמי להקדים בחצי שעה. יש שתי ישיבות ועדת ביקורת מקובל? חצי  ג'ו ניסימוב:

 תודה רבה. שעה יותר מוקדם.
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וצה לאחר סיום המועצה אנחנו נכנסים לישיבת המליאה לתכנון ובניה אני ר משה פדלון:

לאחל לכם ולבני המשפחות שלכם שנה טובה ומבורכת מוארת, מוצלחת 

 ומתוקה. 

 -הישיבה ננעלה  -
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