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ד .שאילתות
ה .הצעות לסדר
ו .תב"רים וסגירת תב"רים לשנת 2016
ז .התקציב הרגיל לשנת  -2015הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)-
שינויים-י"ב
ח .התקציב הרגיל לשנת  -2016הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)-
שינויים-ב'
ט .הצגת פרוייקטים לדיור בהישג יד בקרקעות עירוניות
י .הסכם חכירה בין עיריית הרצליה לבין בית הורים "עולי הולנד"
י"א .תמיכות
י"ב .אישור המלצות הוועדה ליקיר העיר
י"ג .אישור המלצות ועדת השמות
י"ד .אישור המלצות ועדת הנצחה
ט"ו .אישור המלצות הוועדה לסיוע בדיור
ט"ז .אישור מועצה לסלילת רחובות
י"ז .שונות

פרוטוקול
א .אישור פרוטוקול
משה פדלון -יו"ר :אנחנו מתחילים .אישור פרוטוקול הערות? אושר
עדכון ראש העיר
ב.
משה פדלון -יו"ר :אני רוצה להתחיל בהישגי תלמידים שלנו בספורט ,תלמידי חטיבת יד גיורא
זכו בתחרות  FLLארצית בקטגורית תוכנת רובוט .תלמידי י"א ,י"ב בתיכון
הנדסאים העפילו לשלב הגמר הארצי בתחרות סייבר .אנחנו נוציא בשבועות
הקרובים שלוש משלחות לתחרויות עולמיות .תלמידי תיכון היובל אלופי
התיכונים בכדורגל ...ובנות הרצליה ,קבוצת הכדוריד שלנו זכתה בגביע המדינה.
אני רוצה להודות לאגף החינוך ,לצוותים החינוכיים ...קיבלנו ממשרד החינוך
מענקים להשקיע בתחום חינוך הסייבר והמתמטיקה חמש יחידות .אני מאמין
ובטוח שבעתיד נראה את התוצאות בשטח.
היום יום המעשים הטובים ...תושבים וותיקים ,למעלה מ 70-אירועים רחבי
העיר רובם בבתי הספר .האירועים כללו הפנינג  ...צביעת בתי קשישים ,סבתא
סורגת ועוד ...האירוע המרכזי היה בתיכון ראשונים ,מי שלא היה הפסיד .מאות
תושבים בגיל השלישי יחד עם מאות תלמידים עשו שם סדנה ,באמת חגיגה.
זה המקום להודות לממלאת מקום ראש העיר גב' מאיה כץ שהובילה את
הפרוייקט בהצלחה וכמובן לעוזר יהודה פישמן ...כל מה שתוכנן בוצע בשלמותו
ועל כך באמת יישר כוח גם לצוותי החינוך ,למנהלים ...למועדוני הקשישים,
לרווחה כמובן ,כולם באמת ביחד אחת הגיעו להצלחה .זו הייתה ארץ ישראל
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היפה ,תמונות מאד מרגשות .אנחנו הגענו לבית של אדם ערירי בנווה עמל ,בית
שלא נצבע שם משנות החמישים .הגיעו לשם עשרות עובדי עירייה מהשיטור
העירוני יחד עם שוטרים וצבעו את הבית ,האדם היה מאושר .זו העיר שלנו,
להתנדב ,לסייע ...אני מסיר את הכובע בפני אותם אנשים שעושים את
הפעילויות לא רק ביום המעשים הטובים אלא כל השנה.
לפני מספר דקות גם שמחנו לשמוע על תלמידי בית ספר שז"ר וחניכי הכנפיים
של קרמבו ,המשימה הייתה הכנת מאות עציצים שיועברו לניצולי שואה בעיר.
מי שלא מכיר הכנפיים של קרמבו ,תנועת נוער למען ילדים עם צרכים מיוחדים
שמתכנסים פעם בשבוע בבית ספר יוחנני ומחבקים את הילדים שהם בעלי
צרכים מיוחדים .אני מזמין את חברי המועצה להגיע לפעילות הזאת המרגשת,
פעילות מדהימה .אותם ילדים יגיעו לישיבת המועצה הבאה והם יציגו את
הפעילות שלהם למען הילדים האלה.
אלה הם הנושאים שלי ,בקשה המנכ"ל.
ג .עדכון מנכ"ל
יהודה בן עזרא :שלום ,כמה דברים מרכזיים על קצה המזלג .בנושא ה GIS-הוספנו שתי יכולות
משמעותיות .עריכת שכבה של נפילת טילים בחירום שלא נזדקק .עדכון שכבת
מבנים ממוגנים מהמידע שיש לנו על תמ"א .38
התחלנו בצביעת מדרכות וסימוני כבישים .קצת עצרנו בגלל מזג האוויר ואנחנו
התחלנו גם את השיפוץ בבית ספר גורדון .אנחנו נערכים עם השיפור במזג
האוויר לקרצוף וריבוד כבישים ומדרכות ברחבי העיר.
מתחם אפולוניה ,הוגשה התנגדות על טיהור הקרקע בתע"ש שדות ים.
אנחנו נערכים מבעוד מועד לפתיחת בית ספר חדש באלתרמן שאמור להיפתח
בספטמבר  2018אבל על מנת לתכנן את בית הספר אנחנו מבעוד מועד יושבים,
יש כבר ועדת היגוי בשיתוף עם ועד ההורים המרכזי על מנת שנשמע את כולם
ונתכנן את בית הספר הטוב ביותר שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו.
פתחנו תוכנית חדשה לחיזוק המצויינות בשיתוף עם אגף ...במשרד החיוך,
במרכז המדעים העירוני .התוכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים בכיתות ג'-ו'.
השנה הרחבנו את תוכנית הקשר הבין דורי לכל בתי הספר .תוכנית שמפגישה
את הילדים עם הסבים והסבתות .זה תהליך מרתק כדאי לבוא לראות ולשמוע.
בשנה הבאה בכיתה א' בבית ספר יוחנני אני אהיה שם עם הנכד שלי.
בתחום של נוער וצעירים בסיכון ,סיימנו הליך של מכרז שאגף הרווחה מוביל
ישר עם יושבת ראש ועדת הרווחה .מסגרת חדשה בשם בית חם לנערים .ממשרד
הרווחה הצלחנו להשיג תקציבים לטובת התחנה לטיפול משפחתי .ותקציבים
חדשים לטובת נפגעות תקיפה מינית בוגרות במרכז לשלום המשפחה .אנחנו
כמובן כעירייה שמים הרבה יותר כסף בכל התחומים האלה אבל זה תמיד טוב
לקבל ממי שלמעשה אחראי במדינה על הנושאים האלה ,קרי ,משרד הרווחה.
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אנחנו יוצאים לפרוייקט כמו בשנה שעברה ,הנהגנו את זה בשנה שעברה לקראת
פסח ,הכי נקי בעיר ,פרוייקט ניקיון .אנחנו מנקים כל הזמן את הרחובות את
השכונות .אבל לקראת פסח מ 20-למרץ עד  21לאפריל אנחנו מפעילים את כל
המערכות העירוניות ועושים מבצע.
בשנה שעברה זו הייתה פעם ראשונה ואנחנו ממשיכים ולמדנו גם מהניסיון
הקודם.
החל מ 1-לאפריל עד  21באפריל באמצעות טכנולוגיה חדשה אתם מוזמנים
לתאם עם אגף שאיפ"ה ולבוא לראות ,אנחנו הולכים לשטוף את כל פחי האשפה
בעיר.
הייתי מציע באותה הזדמנות להחליף.
ירון עולמי:
משה פדלון -יו"ר ...:חינם אין כסף.
יש אנשים שמקבלים הודעה משאיפ"ה שהם צריכים לקנות.
ירון עולמי:
משה פדלון -יו"ר :לא בחודשים האחרונים עברנו רובע ,רובע וחילקנו מאות ,אלפי עגלות .נחלק
בסוף לכל התושבים.
יהודה בן עזרא :נכון להיום חולקו למעלה מאלף פחים חדשים במקומות שפחים היו סדוקים
ושבורים .אנחנו נמשיך ונכסה את כל העיר.
משה פדלון -יו"ר :הצפי הוא ל 3000-עגלות שיוחלפו.
יהודה בן עזרא :במהלך החודש האחרון פיקוד העורף ביצע ביקורות ב 15-מקלטים וכולם נמצא
בכשירות טובה מאד .במוסדות החינוך השתתפו בתרגיל הג"א ארצי ובמהלכו
תורגלו הילדים בירידה למקלטים בזמן הפסקה .כאמור שלא נצטרך אבל אנחנו
מתכוננים.
אני מאד ממליץ לחברי מועצת העיר ,מי שלא ראה את להקת גלגל ומעגל .לדעתי
כבר לא נשארו כרטיסים אבל שיתנהג יפה נמצא לו כרטיסי .אני רציני באמת
נמכרו כל הכרטיסים .זה מופע מדהים ,מהמם ,מרגש ,מומלץ לבוא לראות.
אנחנו בשיא ההכנות לעדלאידע השלישית .הראשונה הייתה מצויינת ,השנייה
הייתה מצויינת עוד יותר .אנחנו מאמינים שהשלישית תהייה עוד יותר .אלפי
ילדים ,בני נוער נמצאים בעיצומן של חזרות ,הכנות ,תפירת תלבושות.
הטלוויזיה מתעניינת וערוץ  1באו לצלם .אני מוכרח לציין שמעבר לזה שאנחנו
הולכים לעשות עדלאידע גדולה מאד וענקית לכל תושבי וילדי העיר יש פה
תהליך חינוכי ממדרגה ראשונה .זו עבודה עם הילדים בבתי הספר ,זה ללמד
אותם ריקוד תוך כדי הריקוד וההליכה זה גם ללמד משמעת ,עזרה אחד לשני.
צריך לבוא לראות חזרות ,זה מאד מרגש ,כמובן שכולם מוזמנים.
נשתדל השבוע לא לברך משיב הרוח מוריד הגשם ,שלא יהיה לנו גשם .בסיום
העדלאידע יש מופע מרכזי והפעלות ומשחקים.
אני רוצה להעלות את הנושא שדיברנו עליו פחי האשפה .זה עכשיו או בסוף
עפרה בל:
הישיבה בשונות?
משה פדלון -יו"ר :בשונות.
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צבי וייס:

אני רוצה עכשיו לא בשונות .במסגרת יום המעשים הטובים כמו שאמרת היינו
בחלק גדול מהם זה באמת היה מאד מרגש .אבל אנחנו יודעים שאנחנו נכנסים
עכשיו לחודש אדר ,משנכנס אדר מרבים בשמחה ,יש שתי מצוות שצריך לעשות
בעיקר .אחת ,אפשר לשתות עד ולא ידע והדבר השני משלוח מנות איש לרעהו.
עכשיו יש פה בעיר מבצע גדול של משלוח מנות לבתים של אנשים בודדים ויוצאי
שואה .יש עד עכשיו  300חבילות שיביאו משלוח מנות לאנשים אבל הדבר היותר
יפה מהמנות זה יש אנשים שנרתמו לעניין עצרו את הרישום כי המנות נגמרו.
כדי שאיך אומרים שלא יהיה תושבים כן וחבר מועצה לא אז תינתן הזדמנות
עוד יום יומיים וכל אחד שירצה יוכל להשתתף במבצע הזה .אני חוזר ואני
אומר ,יותר חשוב מהחבילה כשדופקים בדלת של איזה זקן או ערירי והוא רואה
שמישהו מבקר אותו בימי הפורים שאם לא הוא לא זוכה לזה ,זה חשוב מאד.
אני אראה לכם גם כדי שתדעו איזה סוג מה שנותנים ומה שכל אחד מקבל ,אני
אראה לכם ,זה משלוח מנות שכל אחד מקבל .כל מי שירשם יצטרך לדאוג למנה
כי המנות שהוקצו לזה הסתיימו .לכן מי שעוד מעוניין יש באינטרנט יכול

להירשם .חג שמח.
משה פדלון -יו"ר :נושא לא פחות חשוב ,אנחנו התחלנו בהתקנת מכשירי החייאה בבתי ספר
ומוסדות ציבור ,באולמות ספורט .בסך הכל יותקנו כ 50-מכשירי החייאה,
מכשירים משוחררים שמנחים בעברית גם למי שלא יודע להפעיל .אני חושב שזה
מכשיר שחשוב שיהיה באותם מקומות ושלא נזדקק לכך.
אני רוצה לברך גם את ג'ו ורינה על ישיבת המועצה הראשונה שלהם כמחליפים
של דודי ,שיהיה בהצלחה.

ד .שאילתות
ג'ו ניסימוב:

שאילתה מספר  1על ידי מר יריב פישר.

מדוע נתן ראש העיר למחלקת הדוברות ולגורמים נוספים בעירייה הוראה שלא
לפרסם ולהעלות לאתר העירוני את ישיבת המועצה שהתקיימה בחודש דצמבר
 .2014התשובה לשאילתה ,ראש העיר לא נתן הנחייה לא להעלות את הישיבה
המדוברת .הישיבה לא עלתה מאחר וטכנית עדיין לא היו מוכנים להעלות את
החומרים .תשובה זו ניתנה כבר בעבר.
התשובה הזאת לא ניתנה בעבר .אני מתחיל ללמוד ,כל יום לומדים משהו אחר.
יריב פישר:
משה פדלון -יו"ר :אמרו לך שטכנית לא ניתן ,לא היו ערוכים .ההחלטה להתחיל להפעיל את
האתר התקבלה לאחר מכן .בוא נבדוק את הנתונים.
ה .הצעות לסדר.
הצעה לסדר מספר  1על ידי מר יריב פישר .אחרי שנים של מאבק ציבורי נכון
ג'ו ניסימוב:
וחשוב נפתח בשנת  2011בית קברות עירוני .מועצת העיר הרצליה גאה במוסד
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יריב פישר:

החדש אשר מנוהל ועובד בצורה יוצאת דופן ברגישות וביעילות .הצעה לסדר,
מועצת העיר הרצליה דוחה מכל וכל את הניסיונות הנואשים להחזיר את בית
הקברות לידי חברת קדישא ומאשררת בזאת בגאווה את החלטת המועצות
הקודמות שאישרו את הקמת בית הקברות העירוני ודרך ניהולו.
אני בחרתי פה  ...בשבוע שעבר פורסם כי התנהלה פגישה בין ראש העירייה משה
פדלון ובין מנכ"ל חברה קדישא .בפגישה זו נדונה האפשרות כי בית העלמין
העירוני יועבר לניהולה של בחרה קדישא .הפגישה נערכה לאור הטענה כי בית
העלמין העירוני מהווה נטל על קופת העירייה .ראוי שהציבור ידע כי לפני הקמת
בית העלמין העירוני ...בית העלמין ברחוב פינסקר לא נענה לבקשה לחשוף את
...הכספית .עלותו של שכר מנכ"ל חברת קדישא בהרצליה גדולה בהרבה
מהמשכורות של מנכ"ל בית העלמין העירוני .אישרתי את זה היום ,עלותו של
המנכ"ל שהיה אז הייתה  750אלף שקלים ,זה יוצא  50שקלים למשפחה בשנה.
מי שרוצה לקנות חלקת קבר בבית העלמין של חברת קדישה נדרש לשלם פי
כמה וכמה בהשוואה למי שרוצה לקנות חלקת קבר בבית העלמין העירוני.
נגד הטענה כי התאגיד העירוני הינו גרעוני .בשנת  2014התאגיד העביר לעירייה
 1.9מיליון שקלים ,שזו בעצם הטענה העיקרית של ראש העיר .בניגוד לבית
העלמין של חברה קדישא ,בית העלמין העירוני נתון לפיקוח של הדירקטוריון,
ועדת הכספים של העירייה .בבית העלמין העירוני יש חלקה המיועדת לקבורה
אזרחית ,ספק אם חברה קדישא הפועלת על פי הגישה האורתודוכסית תוכל
לתת את השירות ההולם למי שמעוניין .מנכ"ל בית העלמין העירוני אילן זהבי
זוכה לשבחים רבים על אופן הניהול של בית העלמין העירוני והיחס שלו זוכים
אלה שקברו את יקיריהם בבית העלמין .אם התאגיד הינו גרעוני אני מבקש
להבין מדוע חברת קדישא מוכנה לקחת על עצמה את הנטל .היחס לו זוכים מי
שנזקקים לשירותו של בית העלמין ,התחזוקה הטובה של המקום ,האפשרות
להיקבר קבורה אזרחית ...בית העלמין החדש במסגרת תאגיד הקבורה העירוני,

יוסף לונדון:
יריב פישר:
דובר:
יוסף לונדון:
יריב פישר:

לא להעביר את הנושא לניהולה של חברה קדישא .מי שכתב את זה היה מכובדי
יוסי לונדון ,אני רוצה להמשיך ולהגיד את הנקודה שלי.
ראיתי שזה מוכר לי.
אני מאד אהבתי את מה שכתבת.
אבל חזרת בך אחר כך לא ,נפגשת עם פלח?
אני נפגשתי עם מר יצחק פלח ואני לא חזרתי משום דבר מדבריי.
סבא שלי שנפטר לפני קרוב לעשר שנים ,משפחת פישר רצתה לקבור אותו ...
הוא היה תושב תל אביב .אנחנו ניגשנו לאותו מנהל בית העלמין ולצוות שלו
וזכינו לתשובה של אתם רוצים לקבור אותו כאן? אל תתפסו אותי בסכום או
במילה אבל הוא אמר משהו כמו בין  30ל 50-אלף שקלים .לקחתי את הטלפון
התקשרתי למי שאני מכיר אליך מר וייס ,אני מצטט את מה שאתה אמרת לי.
לנו אין שליטה במקום הזה .מה שקורה שם זה מטורף אנחנו לא אחראים וצריך
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צבי וייס:
יריב פישר:

לעשות משהו.
מטורף לא אמרתי ,אולי הבנת אבל אני לא אמרתי.
אני חושב שהמועצה הזאת עשתה משהו שערים אחרות נורא רצו לעשות.
המועצה הזאת הייתה גאה במה שהיא עשתה ומה שקרה גרם גאווה להמון
תושבים ואני ביניהם .אני מאד מקווה שבניגוד לדברים אחרים שקרו פה
בשנתיים וחצי האחרונות כאן נשמור על מה שעשו.
תשימו את הפוליטיקה בצד ותפנימו את זה שבדרך כלל מה שאני אומר ...אני
חושב שזה חשוב לכל התושבים ,דתיים ,חילונים ,לכל המגזרים .מה שקורה שם

זה משהו יוצא דופן .תודה.
משה פדלון -יו"ר :ברשותכם לגבי בית העלמין .העירייה בודקת חלופות על מנת למזער את
הנזקים בגין תוכנית עסקית שהוצגה כאן במועצה וקרסה .לעירייה נגרמו נזקים
של עשרות מילונים.
איזה נזקים?
יריב פישר:
חמישה מיליון שקלים( ...ויכוח)
דובר:
משה פדלון -יו"ר :הוצגה פה תוכנית עסקית של גב' יעל גרמן שבה היא אמרה שעד  2017הכספים
יוחזרו לעירייה.
הועברו בשנה שעברה לעירייה  1.9מיליון שקלים.
יריב פישר:
משה פדלון -יו"ר :העירייה הוציאה על בית העלמין כ 40-מיליון שקלים .הוצגה פה תוכנית שלא
התממשה ,לא יצאה לפועל ,היא קרסה.
היא לא קרסה .אתה אמרת את זה לפני הבחירות.
יריב פישר:
משה פדלון -יו"ר :גב' גרמן העבירה פה הצעה ואני מוכן להביא את התוכנית העסקית הזו לפני
החברים ולהראות לך שהוצגו פה מצגי שווא .אתה יכול לצטט אותי ,שום דבר
לא יצא לפועל .לכן אני מחפש חלופות כדי להוזיל את ההוצאות השוטפות ...בית
העלמין בעתיד .אני בודק חלופות זכותי .אני רואה את עצמי כגוף כלכלי .איפה
שאני יכול להוזיל אני אוזיל .כמובן שאם נגיע להסכמות נביא את זה לישיבת
קואליציה נביא את זה להחלטת המועצה .אני מבטיח לך שבית העלמין החדש
ימשיך לתת שירות מיטבי כפי שהוא עושה את זה היום.
תגיד שהבטחת את כבר.
יריב פישר:
משה פדלון -יו"ר :אתה רוצה שאני אגיד לך שאתה משקר? מספיק( .ויכוח)
מר פישר אחד התפקידים שלי למזער נזקים שגב' גרמן עשתה .לגרום נזק לבניין
העירייה של  80מיליון שקלים ,אנסמבל  40מיליון .אנא בבקשה ,אם אתה רוצה
שנפתח את הקלפים .הקדנציה הקודמת גרמה נזקים של מאות מיליונים.
(ויכוח)
תנו לראש העיר לסיים להגיד את הדברים שלו.
מאיה כץ:
טובה רפאל :מה עובר עליכם? (ויכוח)
משה פדלון -יו"ר :אני רוצה להודות מקרב לב ליושב הראש יוסי קוממי ,לאילן זהבי איש יקר
מאד שעושים עבודת קודש .אין דוגמה כזאת בארץ וזה יימשך .מעבר לקבורה
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אנחנו מלווים את המשפחות מסייעים להם בציוד ,במזון ,ואנחנו נמשיך .בית
העלמין החדש ימשיך לתת שירות מיטבי ואני מסיר את הכובע בפני האנשים
שעושים את עבודת הקודש שם .זה ימשיך ואני מודיע לכם ,כל שינוי ,כל חלופה
תבוא כאן למועצה.
אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום .מי בעד להסיר את ההצעה מסדר
היום? מי נגד? שניים .מי נמנע? אחד .בקשה הנושא הבא.
ו .תב"רים וסגירת תב"רים לשנת .2015
תוספת תב"ר מספר  1462שביל צמרות ישראל .מי בעד ,נגד ,נמנעים? פה אחד.
ג'ו ניסימוב:
תוספת תב"ר מספר  ,382מערכת כבישים ותשתיות אזור תעשייה מערבי .מי
בעד ,נגד ,נמנעים? פה אחד.
תב"ר חדש מספר  ,1894בניית שלושה גני ילדים בהרצליה ב' .זה של החברה
לפיתוח הרצליה בע"מ.
משה פדלון -יו"ר :גם התב"ר הקודם .מי בעד?
ג'ו ניסימוב:

פה אחד.
תוספת תב"ר מספר  1765רחוב החרש של החברה לפיתוח הרצליה .מי בעד ,נגד,
נמנעים? פה אחד.
תוספת תב"ר מספר  ,1846דיור בר השגה ,החברה לפיתוח הרצליה ,מי בעד ,נגד,
נמנעים? פה אחד
שינוי מימון ,תב"ר מספר  ,1281שיפוצים אזור חינוך ,תוכנית אב ,אגף תב"ל
מוביל את זה .מי בעד ,נגד ,נמנעים? פה אחד.
תב"ר חדש מספר  ,1897תוספת בנייה בבית כנסת עטרת יעקב שאגף תב"ל
מוביל .מי בעד ,נגד? פה אחד
תוספת תב"ר מספר  ,1775רכישת מכשירי החייאה על פי חוק ,אגף החינוך
מוביל את זה .מי בעד ,יש מתנגדים? אין נמנעים ,פה אחד.

תב"ר חדש מספר  ,1895הצטיידות בית ספר בהתמחות סייבר של אגף החינוך.
משה פדלון -יו"ר :זה במימון כולל של משרד החינוך.
פה אחד.
ג'ו ניסימוב:
תב"ר חדש מספר  ,1896קירוי והצללה מגרשי ספורט עירונים של תנו"ס .מי
בעד? פה אחד.
תב"ר חדש מספר  ,1898הקמת מתקן תאורה במגרש ספורט בן גוריון של תנו"ס,
מי בעד? פה אחד.
שינוי מימון תב"ר מספר  ,1863רכישת ניהול ,תחזוקת חופי הרחצה ,אגף
שאיפ"ה.
משה פדלון -יו"ר :מימון של משרד הפנים.
מי בעד? פה אחד.
ג'ו ניסימוב:
אני מבקש להעיר ,יש כאן טעות סופר לגבי שינוי מימון ,רכישת ניהול .אני
יוסף לונדון:

8

עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מספר  37מיום15/3/16 :
מבקש להסב את תשומת הלב שמשרד הפנים נסוג מההשתתפות והכסף יהיה
מכספי העירייה .זה לא כספי משרד הפנים אלא כספי העירייה.
משה פדלון -יו"ר :צודק נכון.
תב"ר חדש מספר  1899רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומחזור .אגף שאיפ"ה .פה
ג'ו ניסימוב:
אחד.
תב"ר חדש מספר  , 1900התקנת מעלית בבית ספר שז"ר ,חלק מהנגשה ,אגף
תב"ל .פה אחד ,תודה רבה.
טובה רפאל :זה ספתח לעוד בתי ספר?
יש לנו תוכנית שנסיים אותה עד סוף העשור.
ג'ו ניסימוב:
משה פדלון -יו"ר :יש שני בתי ספר שאנחנו מתקינים מעליות ,האחד זה בבית ספר שז"ר ,יוחנני
וילד נכה.
כסאות לנכים ,למה זה לא פה?
אבי ברדה:
משה פדלון -יו"ר :יש את זה.
זה תב"ר שאושר כבר.
יוסף לונדון:
משה פדלון -יו"ר :זה אושר בפעם הקודמת.
סגירה של תב"רים שהסתיימו בשנת  ,2016החזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות
ג'ו ניסימוב:
בסכום של  131,513שקלים .סגירת שלושה תב"רים שהסתיימו ב ,2015-החזרת
עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של עשרים.
משה פדלון -יו"ר :מי בעד? פה אחד.
ז .התקציב הרגיל לשנת  -2015הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)-
שינויים-י"ב
משה פדלון -יו"ר :יש הערות לסעיף הזה? מי בעד? פה אחד.
ח .התקציב הרגיל לשנת  -2016הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)-
שינויים-ב'
תקציב רגיל ל ,2016-הצעה לשינויים .פה אחד.
ג'ו ניסימוב:
טובה רפאל :בכל החומר ,יש לנו בתקציב הרגיל הלוואה לחברה לפיתוח.
זו החברה הכלכלית .זה נדון בוועדת כספים האחרונה.
גולן זריהן:
טובה רפאל :אנחנו צריכים לאשר את זה?
משה פדלון -יו"ר :סעיף ז' לסדר היום תוכנית לשינויים לתקציב .2015-2016
זו הלוואה לחברה הכלכלית ,אני לא חושבת שזה על סדר היום.
מאיה כץ:
זה לא על סדר היום של היום ,זה משהו אחר לגמרי .מה שהשתרבב לפה לא
גולן זריהן:
ברור.
משה פדלון -יו"ר :יכול להיות שזה נכנס בטעות נבדוק את זה.
זה הנייר הרלבנטי.
דובר:
טובה רפאל :זה חלק מהשינויים?
משה פדלון -יו"ר :זה השינוי ,זה בסדר גמור .אני חוזר שוב ,סעיף ז' ,ח' ,מי בעד? פה אחד.

9

עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מספר  37מיום15/3/16 :
סעיף ט' ירד מסדר היום.
י .הסכם חכירה בין עיריית הרצליה לבין בית הורים "עולי הולנד"
הסכם חכירה בין עיריית הרצליה לבין בית הורים עולי הולנד.
ג'ו ניסימוב:
לאה סדובניק :החוזה בא לאישורכם ואחריו אישור שר הפנים .מאחר והחוזה הזה עם בית
הורים עולי הולנד החל כבר משנת  .1975אלה חוזים ...צריך להביא לאישורם.
הרעיון הכללי היום הוא הסכם נוסף עם בית ההורים עולי הולנד על חלקה
שמצויה בחזקתם וכבר לא היה בית ההורים שם משנת  .1994בשלב הזה בשנים
 2014-2015הם קיבלו זכויות בנייה נוספות מכוח תוכנית חדשה .מכוח התוכנית
החדשה הם משלמים דמי חכירה נוספים .לכן עשינו הסכם חכירה שיגביל את
התקופות ,התקופה הראשונה מ 1975-הייתה ל 49-שנים ועוד  49שנים.
הפעם עשינו את זה שתקופת החוזה מסתיימת במועד אחד בכל שלושת החוזים.
זה הולך להיות בעוד  28שנים .כמובן שאת הערכת דמי החכירה עשה שמאי .גם
את ההערכות הקודמות עשה שמאי .הם משלמים דמי חכירה מלאים לא רק
היטל השבחה.
(במענה) הסכום הזה עכשיו הוא על זכויות הבנייה בשלב הזה .היה והם ינצלו
זכויות בנייה בתוכנית חדשה ,אנחנו נעשה הערכה חדשה נוספת ותוספת הסכם
ג'ו ניסימוב:
י"א .תמיכות
רינה זאבי:

ירון עולמי:
ג'ו ניסימוב:
יורן עולמי:
גולן זריהן:
ירון עולמי:

חדשה .כרגע יש להם זכויות רק במסגרת התב"ע הקיימת.
תודה לאה ,מי בעד? פה אחד.

אנחנו העברנו לכם את הפרוטוקולים של ועדת התמיכות וועדת המשנה .אני
העברתי לכם גם במייל את רשימת ההחלטות המקובצות כדי למנוע מכם דפדוף
בין הפרוטוקולים .אני אקריא רק את הכותרים של ההחלטות ,מתן תמיכה
בנושא ספורט תחרותי בוגרים אישי וקבוצתי לשנת .2016
אני רציתי להתייחס לפרוטוקולים .היה כתוב באחד מהם ,שמכבי רומנו לא
הגישו בקשה .אלא על פי מה שמגיע להם על פי הקריטריונים.
באיזה פרוטוקול אתה?
אני מדבר על הרמת משקולות .היה כתוב שהם לא יכולים לקבל את כל הסכום
וזה נראה לי מאד מוזר.
מה מוזר? ביקשו  ,70מגיע להם  ,73מה מוזר?
הם אומרים שהם ביקשו  163משהו כזה כי זה התקציב שלהם .הם גם אומרים
שהוסיפו להם נכים כי יש להם נכים .במקום להוסיף להם כסף נתנו להם נכים
ואז הורידו להם את הנוער וזה ויוצא להם אותו סכום.

יהודה בן עזרא :אני חושב שאת מה שיש להם להגיד הם לא צריכים להעביר דרך חבר מועצה.
שיערערו בצורה מסודרת ,תתכנס ועדת תמיכות ונבדוק ,אם טעינו נתקן .אני לא
חושב שטעינו.
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אני מדבר על עקרון שאגב מופעל כאן די הרבה שנים .היה מקובל עליך וגם על
ירון עולמי:
כולם שהיה ויש עמותה שמגישה ,אני כרגע לא מסכים עם זה ,אבל נניח לרגע
שהגישה בקשה יותר נמוכה ממה שמגיע לה על פי התבחינים.
אנחנו נותנים לה אפשרות לקבל את הסכום המלא לפי התבחינים.
יהודה בן עזרא :מאיפה הבאת את זה?
עשינו את זה בעבר כבר.
ירון עולמי:
יהודה בן עזרא :ממש לא .לאורך כל הדרך קיבלתי את זה גם מקודמיי אף פעם לא נותנים יותר.
נותנים לעמותה אפשרות להגיש מחדש כדי לקבל לפי מה שמגיע לה.
ירון עולמי:
יהודה בן עזרא :שיתקנו מספרים? זה מה שאתה אומר.
לא ,אני אומר לך שמלכתחילה הם הגישו יותר גבוה.
ירון עולמי:
אלעד צדיקוב :הם הגישו בקשה של  54,600זה הפרוייקט שהם ביקשו .החוק אומר שהם
יכולים לקבל עד  90%מהפרוייקט שהם מבקשים .כלומר ,הם קיבלו .90%
הם אמרו שהם הגישו .163
ירון עולמי
ירון המנכ"ל אמר שאם היה משהו אי הבנה יפנו.
צבי וייס:
משה פדלון -יו"ר :זה יגיע למנכ"ל והוא יטפל.
מי בעד תמיכה בנושא ספורט תחרותי?
רינה זאבי:
הכל כמקשה אחת?
ירון עולמי:
כן.
רינה זאבי:
משה פדלון -יו"ר :פה אחד.
מתן תמיכה בנושא ספורט תחרותי נוער לשנת .2016
רינה זאבי:
שוב אני אומר ,יש כל מיני דברים .הרי סך הכל הסכום כמעט ולא השתנה
ירון עולמי:
משנה שעברה.
יהודה בן עזרא :לא השתנה בכלל ,לא כמעט ולא השתנה .ראש העיר הצהיר בישיבה בשנה
שעברה שסכום התמיכות לא ישתנה בשקל ב.2016-
אלעד צדיקוב :סך כל סכום התמיכות לא השתנה 13,380,000 ,שקלים נדמה לי.
דווקא בנוער למשל ראיתי שגם מכבי כדורגל ירד ,גם הג'ודו ירד.
ירון עולמי:
יהודה בן עזרא :ירד כי אנחנו עובדים על קריטריונים .אני אגיד לך למה ירד ,שתבין .ירד כי
נוספו קבוצות חדשות נוספות.
אלעד צדיקוב :לא רק זה ,ברגע שהוא זכה גביע המדינה הוא מקבל יותר .הוא מקבל יותר
אחרים מקבלים פחות.
אני אומר שיש יותר קבוצות .לדעתי העירייה צריכה הפוך.
ירון עולמי:
תוסיף תקציב לתמיכות.
דובר:
יהודה בן עזרא :ירון ,מה שהשתנה משנה שעברה ההסבר הוא לאורך כל התמיכות בכל
התחומים .כיוון שהסכום הכללי לא השתנה ככל שנכנסו גופים חדשים שעמדו
בקריטריונים באופן טבעי זה מוקטן לכולם.
משה פדלון -יו"ר :מי בעד ההצעה? פה אחד.
לא פה אחד .אני לא השתתפתי בדיון ואני לא מצביעה.
מאיה כץ:
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היית בחוץ אז זה פה אחד מהנוכחים.
צבי וייס:
אני מפנה את תשומת הלב שמועצת העיר הייתה צריכה לאשר מתן תמיכות
דוברת:
בסכום העולה על  50%מהפעילות הנתמכת לבני הרצליה כדוריד גברים ,נשים.
מכבי רומנו ,הרמת משקולות גברים ,נשים ונכים .ההמלצה של הוועדה
המקצועית הייתה לעשות את זה בשל הישגיהם הספורטיביים הגבוהים .גם זה
נכלל באישור שלכם.
משה פדלון -יו"ר :מי בעד? פה אחד.
יהודה בן עזרא :את מניחה שחברי המועצה לא קראו את כל הפרוטוקולים גב' בהרב?
מתן תמיכה בנושא חינוך במערכת הפורמלית ,ספורט עממי לשנת הכספים
רינה זאבי:
.2016
משה פדלון -יו"ר :מי בעד? פה אחד.
בקשת תמיכה של עמותת באולינג הרצליה לשנת התמיכות .2016
רינה זאבי:
משה פדלון -יו"ר :מי בעד? פה אחד.
י"ב .אישור המלצות הוועדה לבחירת יקיר העיר
הוועדה בחר בתשעה מועמדים לקבלת תואר יקיר העיר ואלה השמות ,נפתלי
ג'ו ניסימוב:
מנהיים ,אליהו שריקי ,דפנה עולמי ,רות אלדר ,דן עמיר ,שוש כרמל ,יצחק
מוסקוביץ ,בן ציון ופנחס פוזיילוב ,עמנואל דנה.
יהודה בן עזרא :ראוי לציין שבוועדה הזאת כולם נבחרו פה אחד.
משה פדלון -יו"ר :אני רוצה להודות לחברי הוועדה על העבודה היסודית המקצועית ,על החשיבה
ועל כך יישר לכולם ביניהם גם יוסי לונדון .אנחנו נערוך טקס רשמי במהלך
חודש מאי .כמובן שכל חברי המועצה יוזמנו לטקס.
אלה מועמדים?
אבי ברדה:
משה פדלון -יו"ר :זו הנבחרת הסופית.
טובה רפאל :זה בעצם עשרה.
שני האחים פוזיילוב נכון.
ג'ו ניסימוב:
אני חושב שצריך לכתוב...
אבי ברדה:
יהודה בן עזרא :אתה צודק מאה אחוז היינו צריכים להעביר את ההמלצות .רינה ,להעביר לכל
חברי המועצה את הרזומה של כל אחד מהמועמדים.
משה פדלון -יו"ר :מי בעד ההמלצות? פה אחד.
י"ג  .אישור המלצת ועדת שמות
המועצה מתבקשת לאשר את החלטות הוועדה .מסעיף  1עד  ,14את  13הוצאנו
ג'ו ניסימוב:
מסדר היום.
יוסף לונדון:

אני מבקש להתייחס לרשום לפנינו' .על פי הצעת ראש העיר מחליטים כי תוקם
ועדה להנצחת ניצולי השואה' .לסעיף הזה אני מבקש ברשותכם להתייחס .זה
בעמוד  8ממוספר סעיף  ,2באותיות מודגשות .לשורה הזאת אני מבקש
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להתייחס .לדעתי יש לנו די והותר אתרי הנצחה ,דברי הנצחה הקשורים לשואה.
בהרצליה יש את רחוב קדושי השואה המנציח את הנרצחים .רחוב שארית
הפליטה מנציח את הניצולים .בהרצליה ראש העיר משה פדלון מעניק טיפול
ויחס לניצולי השואה בדרך מעוררת השתאות .ראוי שכל המדינה תבוא ללמוד
ממנו כיצד יש להתייחס לניצולים .זו הדרך הראויה לטפל בניצולי השואה .כל
המשפחה של אבי נרצחה על ידי הגרמנים .כל המשפחה של אמי נרצחה על ידי
הגרמנים .אבי היה במחנה דכאו בזמן השואה ואמי הייתה בוורשה ונעזרה
במסמכים מזוייפים כדי לשרוד .לאחר שהם התבססו בארץ הם עסקו בין היתר
במתן צדקה ובהתנדבות למען הקהילה .זה היה גורלם של מאות אלפי ניצולים.
אין בכוחנו לקבוע מי מהניצולים ראוי יותר להנצחה במרחב הציבורי .יש דרכים
רבות להנציח את הניצולים ,כתיבה של ספרי זיכרונות ,הקמת קרן מלגות,
תרומה למוסדות ציבור ועוד .אינני סבור שיש מקום להנציח באופן פרטני את
חללי צה"ל אולם במקרה זה כבר התקבלה החלטה .ראוי שנעצור בנקודה זו ולא
ננציח במרחב הציבורי באופן פרטני את ניצולי השואה או כל קבוצה אחרת.
ירון עולמי:

תודה.
יוסי ,ברמה העקרונית יש בדבריך מן האמת והצדק .זו באמת בעיה .אבל שוב
הבקשות הן לא באלפים ,מאות וגם לא בעשרות .דיברת על ההנצחה פרטנית.

במועצה הקודמת לא ראש העיר הזה הוחלט לקרוא גינה על שם ק .צטניק אתה
ודאי מכיר אותך היא נמצאת באשרמן.
אני מכיר אותה.
יוסף לונדון:
זו הנצחה פרטנית של ניצול שואה שמגיע לו לדעתי כמובן.
ירון עולמי:
הוא סופר בעל שם.
טובה רפאל:
הוא ניצול אושוויץ.
ירון עולמי:
הוא לא קיבל את ההנצחה בגלל שהוא ניצול אושוויץ
דובר:
משה פדלון -יו"ר :ברשותך ,אני כן בעד להקים ועדה .הנצחה לדעתי ,תקרא לזה הנצחה/סיוע
לניצולי שואה ,אין לי בעיה עם זה .הנצחה זו גם הוצאת ספרים .ניצולי שואה
רוצים סיוע בפרסום ספרים .בוא נקים ועדה ,תשב הוועדה על המדוכה ותביא
לנו המלצות ונעלה כאן לדיון .אני בא ואומר כן צריך להנציח את ניצולי השואה
בהרבה מאד דרכים .הנצחה בשבילי זה גם סיורים באתרים השונים .הנצחה
בשבילי זה גם נסיעת תלמידים לפולין ,זו הנצחה .אני מציע שנקים ועדה
עירונית שתבחן את כל הסוגיות ותביא לנו המלצות.
טובה רפאל :אתה מדבר בעצם על זיכרון השואה ולא הנצחה פרטנית?
משה פדלון -יו"ר :גם זיכרון השואה וגם סיוע לניצולי שואה .אני לדוגמה יזמתי הוצאת ניצולי
שואה לטיולים ברחבי הארץ ,זה התקבל יפה מאד .אנחנו יזמנו פה צוותים
ירון עולמי:

שמגיעים לניצולי השואה הביתה .בואו נקים ועדה ונקבל את ההמלצות שלה.
אני חושב שאת שר הביטחון לשעבר משה ארנס בעקבות הסרט עליו .פעם
ראשונה שתושבי הרצליה הנציחו את גבי פרנקל שהיה מפקד ארגון אצ"י .יש
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הרבה דברים שמגיעים לפתחנו ואנחנו לא יודעים עליהם או אנחנו שמחים
לשמוע ואנחנו יכולים לעשות משהו .אני נגד לפסול את זה על הסף באופן גורף.
מה הוועדה הזאת אמורה לעשות?
עפרה בל:
הוועדה הזאת תדון בבקשות שיגיעו.
ירון עולמי:
משה פדלון -יו"ר :יגיעו בקשות ידונו בהם והם יובאו למועצה.
יהודה בן עזרא :הוועדה שראש העיר הציע ,לא הבנת .ועדת השמות הלא קיימת .הוועדה שראש
העיר הציע זו ועדה שצריכה לשבת על המדוכה.
האם לקבל את ההצעה של מר לונדון? אני מנכ"ל בלתי פורמלי אז אני אומר מה

עפרה בל:
צבי וייס:

שאני רוצה ,שאני מסכים איתה באופן אישי אבל אני לא קובע .יש הצעה של מר
לונדון לעומת הצעות שכן להתייחס לשמות ולמצוא מקומות .הוועדה צריכה
לדון.
זאת אומרת זו ועדה מקומית?
אני חושב שיש פה אי הבנה .בין יוסי לונדון לבין ראש העיר יש הרבה מן
המשותף .אני רק רוצה להסביר ,אני גם בן לניצולי שואה אני אבל גם נכד לאלה
שנהרגו בשואה .אני גרתי במושב שלא היה בכל המושב לא סבא אחד ולא סבתא
אחד .שם כולם היו יוצאי שואה .אנחנו עכשיו יודעים אחרי שלילדים שלי היו
סבא וסבתא ואני יש לי ברוך השם נכדים מה החיסרון וההפסד הגדול שאין את

דובר:
יהודה יסעור:
ירון עולמי:

דובר:

דובר:

זה .אני חושב שלניצולי השואה אין כוונה שפתאום יבואו כל המשפחות של
שישה מיליון ההרוגים ויגידו אנחנו רוצים להנציח את זה .אבל בתוך כולם היו
גם בולטים .היה מפקד מרד גטו ורשה ,היה עוד זה שניהל אתה מפקד .יש כאלה
שקידשו את עצמם .אז יבואו בפני הוועדה יביאו בפני הוועדה נושא מרכזיים .זו
לא בושה לדבר על השואה .לכן ההצעה של ראש העיר היא גם שקולה ,מכובדת
והיא גם מכבדת את ניצולי ונספי השואה .לכן הוועדה הזאת תשקול שיקול דעת
היא תיקח את ההמלצות והיא תעשה בניגוד שעושים ספסל.
ועדת שמות לא בוחנת בשיקול דעת?
ועדת השמות החליטה ,יש לך את ההמלצה שלה .אם יש ועדת שמות למה צריך
עוד ועדה?
זו ההמלצה של ועדת השמות .ועדת השמות החליטה בעקבות הבקשה הזאת
להקים ועדה .הם הציעו שתוקם ועדה להנצחת ניצולי שואה .על מה אנחנו דנים
כאן? תהייה כמו תת ועדה בתוך הוועדה הזאת( .ויכוח)
 ...ויכוח אחר ,הממשלה החליטה ,שאלת פעם למה יש ועדת הנצחה? הממשלה
הכריחה אותנו שתהייה ועדה רק לנפגעי הטרור .למה? כי ככה הממשלה
החליטה.
למה צריך גם נפגעי טרור אם יש ועדת שמות?

יונתן יעקובוביץ :אני חושב שמה שראש העיר הציע זה דבר מאד מכובד .מה שהכי חשוב ואני
חושב שאתם קצת מפספסים את הרעיון.
לא נשארו יותר מדי ניצולי שואה בעולם שחיים עדיין .תפסיקו להתעסק
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בלהנציח אנשים שהלכו .תתחילו להתעסק בלדאוג לאנשים שנמצאים פה
וצריכים את העזרה .באמת ,אנחנו מנהלים פה דיון של עשר דקות כבר על אם כן
להנציח את זה ולא להנציח את זה .עם כל הכבוד אנחנו עיריית הרצליה מי שמנו
עכשיו לבדוק מי הם ניצולי השואה המכובדים ומי לא? יש מספיק ארגונים כלל
עולמיים שמתעסקים בדברים האלה ,מי אתה בכלל ,במה אתה מתעסק?
אני מתעסק במה שנותנים לי להתעסק בו.
ירון עולמי:
משה פדלון -יו"ר :מי בעד הפרוטוקול סעיף י"ג מ 1-עד  ,14המלצות הוועדה? פה אחד.
אם מותר לבקש אדוני ,אני בעד כל ההמלצות של סעיף י"ג למעט סעיף .2
יוסף לונדון:
משה פדלון -יו"ר :יירשם שיוסי לונדון מתנגד לסעיף .2
י"ד .אישור המלצות ועדת הנצחה
אנחנו מעלים להצבעה את סעיפים .1-10
ג'ו ניסימוב:
אני מציע שגם לוועדת שמות שנדע מי האנשים האלה .יש אנשים אחד
יוסף קוממי:
שמחליטים שלא ,אחד שכן .במקרה אני מכיר אחד שהוא סגן אלוף לא אישרו
אותו.
משה פדלון -יו"ר :יוסי ,אתה צודק .תקבלו את הפרוטוקולים.
לא ,אני חושבת שמי שמעוניין ייגש לרינה ,יש לה הרבה חומר ,שיקרא לפני
מאיה כץ:
הישיבה.
משה פדלון -יו"ר :כל חבר מועצה שרוצה פרוטוקול יקבל מרינה אם זה הנצחה ,שמות ,כספים
כל מה שצריך.
יוסף קוממי :במקרה אני אומר על ועדת שמות .אני רואה סגן אלוף בנווה עמל.
זה לא שמות זו הנצחה.
ג'ו ניסימוב:
פה החליטו שלא ,למה? אני לא יודע ואת השני החליטו שכן.
יוסף קוממי
מה שאתה מבקש זה את הפרוטוקולים של הוועדה למה החליטו ולמה לא
מאיה כץ:
החליטו.
משה פדלון -יו"ר :יוסי ,תקבל פרוטוקול.
אני רוצה להזכיר שגם ועדת שמות מורכבת בעצם מנציגים שלנו .אנחנו הסמכנו
ירון עולמי:
אותם לדון בזה ואנחנו מקבלים את ההמלצות שלהם.
בגדול ,לכל אחד מאיתנו אמור להיות לפחות נציג אחד מטעמו שמייצג אני
מקווה נאמנה את העמדות שלו.
יוסף קוממי :אני מציג( ...ויכוח)
משה פדלון -יו"ר :רינה ,תעבירי ליוסי את הפרוטוקול.
אני מבקש להסב את תשומת הלב שלמיטב ידיעתי הפרוטוקולים של ועדת
יוסף לונדון:
שמות וועדת הנצחה הם פרוטוקולים חסויים .דנים שם בדברים אישיים
ופרטניים לכן הפרוטוקולים לא יפורסמו .יחד עם זאת צודקת הבקשה שנקבל
חברי מועצת העיר תקציר ,את הנימוק ,מדוע בחרו את אלה שבחרו .ללא
התייחסות מי המועמדים ולמה הם נפסלו .רק לקבל קורות חיים ,זה מה שצריך
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להיעשות.
משה פדלון -יו"ר :מי בעד אישור ועדת ההנצחה? פה אחד.
בנוגע להנצחה של איתן ברק ,האם נערכו פגישות?
ירון עולמי:
כן כמה וכמה פגישות.
מאיה כץ:
משה פדלון -יו"ר :הגענו איתם להסכמות על משהו קטן ,צנוע ,הכל בסדר ,לשביעות רצון
המשפחה.
ט"ו .אישור המלצות הוועדה לסיוע בדיור
הערות?
ג'ו ניסימוב:
משה פדלון -יו"ר :פה אחד.
ט"ז .אישור מועצה לסלילת רחובות
גילוי נאות ,אני גר באחד הרחובות שרשומים ברשימה הזאת .גילוי נאות שני ,גם
יוסף לונדון:
אם לא הייתי גר אחד מהרחובות האלה אני הייתי אומר את מה שאני עומד
לומר כרגע .כל הרחובות הללו הם רחובות שנסללו על פי כל התקנים בעבר .לא
שפכו בהם אספלט ,הרחובות האלה הם רחובות סלולים .לכל הרחובות הללו
בעלי הנכסים באותה עת שילמו כסף .נכון שמאז ששילמו עבור הסלילה נעשו
שינויים בחישוב התשלומים .לתפישתי כאשר משנים את כללי המשחק ,משנים
אותם קדימה ולא לאחור.
לכן אני חושב שהבקשה לאשר תשלום נוסף בגין כל עבודה שהיא ברחובות
שכבר נסללו בצורה נכונה בעבר היא דרישה ציבורית לא נכונה.
משה פדלון -יו"ר :אני מקבל את מה שיוסי אומר אני מבקש להוריד את זה מסדר היום .אנחנו
לא יכולים להעניש את התושבים פעמיים .זה הגיע לבית המשפט ברחוב נורדאו
ונזרקנו מבית המשפט .אז אני מבקש לא להעלות את זה .תושב שילם על כביש
פעם אחת ובזה נגמר .אי אפשר לבוא ולתת לו קנסות כל שלוש או ארבע שנים.
אדוני תודה רבה.
יוסף לונדון:
אנחנו לא מקבלים את ההחלטה ביחס לנושא הזה ,נוריד את זה מסדר היום
ענת בהרב:
ונסביר.
משה פדלון -יו"ר :יש הבדל בין כביש חדש לבין אישור לטובת חיוב לאספלט מה שנקרא קרצוף.
קרצוף נעשה ,זה שפתחנו את הכביש או חברת הוט פצעה את הכביש או בזק,
אני לא צריך להעניש את התושבים שלי כעת .לכן אני מבקש להוריד את זה אני
רוצה לבדוק את זה פעם נוספת .ההערה נכונה ואני רוצה לבדוק את זה ,גם
משפטית וגם ציבורית.
י"ז .שונות
משה פדלון -יו"ר :עפרה ביקשת לומר משהו.
בנושא של הפחים שמפוזרים בכל רחבי העיר .חייבים לבדוק ,זאת אומרת ,איפה
עפרה בל:
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שיש היום פחים יש יותר זבל מאשר פחים .זה לא בהכרח קשור להתנהלות של
העירייה יכול להיות שזה קשור להתנהלות של התושבים אבל עדיין אנחנו
גורמים למצב שעומדים שלושה פחים ענקיים אחד ליד השני וכל הסביבה של
הפחים האלה מלוכלכת ,עם בקבוקים ,עיתונים וזבל .אני מרגישה שהעיר פשוט
מלוכלכת אבל בעצם היא לא מלוכלכת היא מלוכלכת בגלל הפחים האלה .מה
ניתן לעשות? עשינו את הפחים האלה כדי שיהיה נקי.
משה פדלון -יו"ר :עפרה ברשותך ,אשפה ביתית מפונה שלוש פעמים בשבוע .יש רשויות שמפנות
פעמיים .עיריית הרצליה מספקת עגלות אשפה 360 ,ליטר .גם לבית תושב שהוא
צורך  100ליטר הוא מקבל מאיתנו עגלת אשפה .גזם נלקח פעם בשבוע מיום
ראשון עד יום שישי .בנוסף אנחנו מעסיקים שלוש משאיות לטובת גזם או
השלכת גזם בניגוד לחוק.
כאן אני מגיע לפינות המחזור ,יש לנו פינות מחזור ,עיתונים ,פלסטיק ,סוללות.
זה שהתושב בא ומחליט שהוא זורק את הזבל שלו ליד המיכלים לא בסדר צריך
לחנך אותם .אנחנו קונסים את התושבים האלה .מאות תושבים נקנסים על
השלכת פסולת ברבים .עכשיו זה ייקח זמן לחנך אותם .אני לא מוכן לוותר על
המחזור .אנחנו מובילים בארץ ובגוש דן בנושא מחזור ,אנחנו ממחזרים היום
 .40%היום הממשלה נזכרת בתקנה החדשה המטופשת שכל רשות שתתחיל
במחזור תקבל מענקים מהאחוז הראשון .עיריית הרצליה לא תקבל מהאחוז
הראשון רק מה ,41%-זו מדינת ישראל שמעודדת מחזור .אנחנו מעודדים מחזור
יש לנו הצלחות .כן ,נצטרך להגביר את האכיפה .אנחנו ננחה את אגף שאיפ"ה,
את אגף הפיקוח שלנו להתחיל לתת קנסות לתושבים עד שילמדו.
בינתיים מה שקורה ,הם עומדים ליד בתים מסויימים .אותם בתים סובלים
עפרה בל:
לאורך כל השבוע על כך שמלוכלך.
משה פדלון -יו"ר :מעבר למה שאמרתי כעת ,כמה טנדרים מופעלים שלוקחים את השקיות של
התושבים?
ארבעה טנדרים ,שניים של קבלן ושניים שלנו .עכשיו הגברת מדברת על רחוב
משה ביטון:
המגינים.
לא רק רחוב המגינים ,גם רחוב הנשיא ...
עפרה בל:
בית משפט עם שלושה שופטים החליט שהעירייה נוהגת נכון ואין שום עילה
משה ביטון
לתושב לבקש להזיז את הפחים האלה .אלה פחי מחזור שאנחנו מחוייבים על פי
דין לעשות את זה.
יש את רחוב הנשיא יש עוד מלא רחובות.
עפרה בל :
משה פדלון -יו"ר :עפרה אנחנו מדברים על התנהגות של אנשים .אנחנו נחנך אותם פעם אחת
בהסברה ופעם אחת בקנסות .אני לא חושב שאנחנו צריכים להיכנע .אנחנו

משה ביטון:

נמשיך במחזור יש לנו תוצאות יפות 40% ,מחזור אין דבר כזה במדינת ישראל.
אנחנו מובילים בזה .אנחנו גם הולכים על פיילוט שאולי כדאי שתציג אותו.
יש לנו פיילוט שעכשיו אנחנו מפעילים לגבי פינוי אשפה .יש לנו משאית אחת
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שתתחיל לעבוד החל משבוע הבא ,אנחנו עושים סבב בכל אזור גני הרצליה
והרצליה ב' .המשאית הזאת יודעת לתת לנו ....שכונה או לא שכונה ,כמה אחוז
פסולת היה בה ,כמה משקל היה בו ואם הוא דילג או לא דילג.
אנחנו נראה את זה באגף ,יש לנו קשר ובקרה ,כל זה יראה על המסך .זה נותן
לנו שני דברים ,נותן לנו אם הקבלן מדלג על פחים או לא מפנה את כל הפחים
כמו שצריך .דבר שני נוכל תוך חודשיים להכין מדד מסויים שאנחנו נוכל לדעת
אם ברחובות מסויימים חבל על שלושה פינויים בשבוע ,אפשר לעשות שניים .אז
מבחינה כלכלית העירייה מרוויחה את זה חזרה .דבר שני ,פחות משאיות
מאיה כץ:
משה ביטון:

מסתובבות ברחוב וזה טוב לכולם.
או לחילופין יותר .אם פח מלא ולא הגיעו אליו בזמן.
אם נראה מקום שהפחים מלאים ובאזור על ידו שני פחים אחד מלא .לוקחים
את הפח ומעבירים אותו למקום שיש בו יותר.
יותר מזה ,יש לנו את הבעיות של הבקרים ,של ההסעות של הילדים לבתי ספר
ולמוסדות החינוך ,לגני הילדים .אפשר לכוון את המשאית בעבודה כי רואים
אותה על המסך ,שהיא תעבוד בשעות שתהיינה נוחות לתושבים לקחת את
הילדים לבית הספר ולהחזיר אותם .זה מצב של בקרה ושליטה מכל
הפרמטרים.

יש לנו גם את הפיילוט עם ילדים שעשינו עכשיו על פח שמחולק לכמה תאים
שיהיה אפשר למחזר בבית במקום למחזר בחוץ.
משה פדלון -יו"ר :קיבל פרס ראשון ברמה ארצית.
הילדים האלה היו אצלי במשרד ,קידמנו את זה ,ילדים מקסימים שחושבים על
משה ביטון:
משהו גדול .ילדים שחושבים על דברים כאלה אתה חושב.
משה פדלון -יו"ר :לאחרונה גם הצלחת להתקדם לסוללות ,מתקין לסוללות?
נכון היום אנחנו ממחזרים כל דבר.
משה ביטון
אני רוצה רק לציין שהפיילוט הזה שנעשה זה מיזם שצמח בתוך תוכנית
מאיה כץ:
אקסלרטור של מרכז היזמות שיש לנו בעיר .חשוב לציין את זה גם .אנחנו תוך
כדי תנועה נוכל לראות .כי הרבה פעמים ברגע שהפח מלא מתחילים להניח ליד.
אף אחד לא ייקח את הזבל הביתה כי הפח מלא .הם פשוט מניחים ליד .הפיילוט
הזה יתן בעצם את האינדיקציה לפתרון אנחנו מקווים.
משה פדלון -יו"ר :תודה רבה .הישיבה הסתיימה .חג פורים שמח
 -הישיבה נעולה -
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