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מצטרפים:
ערן ירק
אמיר
ליאור
מוניקה זר ציון – סגנית מהנדס העיר לתכנון
שלומי

סדר יום:
סעיף א' – אישור פרוטוקול
סעיף ב' – עדכון רה"ע
סעיף ג' – עדכון מנכ"ל
סעיף ד' – שאילתות
סעיף ה' – הצעות לסדר
סעיף ו' – תב"רים
סעיף ז' – הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספת (מילואים) שינויים – ג'
סעיף ח' – בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  339לפקודתה עיריות (נוסח חדש)
סעיף ט' – העברה מהעודף הנצבר לתקציב הפיתוח
סעיף י' – בי"ס לב טוב – בקשה לפתיחת  2חשבונות בנק בבנק הבינלאומי
סעיף יא' – דו"ח רבעון  4לשנת  – 2017דו"חות כסיים בלתי מבוקרים לשנה שנסתיימה
ביום  31לדצמבר 2017
סעיף יב' – המלצות ועדת השמות
סעיף יג' – אישור מתן תמיכות
סעיף יד' – החלטת ועדת קבלת תרומות
סעיף טו' – אישור המלצות הוועדה להעסקה נוספת
סעיף טז' – מתן הנחה מארנונה לחיילי מילואים פעילים
סעיף יז' – שונות
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פרוטוקול
משה פדלון:

בבקשה ,ג'ו.

סעיף א' – אישור פרוטוקול
ג'ו ניסימוב:

אישור פרוטוקול ,ברשותכם .אישור פרוטוקול ,יובא לאישור פרוטוקול .67
התקבלה פנייה מסגן ראש העיר גברת מאיה כץ להוסיף בדבריה בסעיף ד'
הצעה לס דר בנושא הנחה לחיילי מילואים .אנחנו גם שלחנו מכתב עם
תמיכתנו המלאה במתן הנחה למשרתי המילואים ,מציעה לקבל את
ההחלטה עקרונית האם המועצה בכלל תומכת או לא תומכת ולאחר מכן
שהוועדה תביא לפה את הדברים במסודר .עד כאן התיקון היחיד
לפרוטוקול .מאושר ,מי בעד? נמנעים נגד אין ,פה אחד ,תודה רבה .עדכון
ראש העיר בבקשה.

סעיף ב' – עדכון רה"ע
משה פדלון:

שוב ערב טוב לכולם .ראשית אני רוצה לאחל לחברת המועצה עופרה בר
איחולי החלמה .עופרה נפגעה ,הייתה צריכה לעבור ניתוח מורכב אז מכאן
נחל לה בריאות ובשורות טובות .מכובדי כולם .אנחנו עברנו חודש עם הרבה
מאוד פעילויות ,הרבה מאוד עבודה ואני רוצה לעדכן את החברים .נתחיל עם
חג הפסח .העירייה נערכה לחג הפסח בכוחות מתוגברים בתוספת אמצעים,
באמת ראויים לציון האירועים ,המשימות הבאות .פינוי אשפה וגזם שבוצע
במלואו בכל רחבי העיר ,אני רוצה לציין שבוצע במלואו בכל רחבי העיר .אני
רוצה לציין שבוצע פינוי כפול של אשפה ולא היו לנו תלונות ,ממש זה עבד
כמו שעון ,אז באמת תודה לאגף שאיפ"ה .העירייה באמצעות עמותות
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חילקה למעלה מ 3,000-חבילות מזון לאותן משפחות שידן אינה משגת .פעם
ראשונה גם שבוצע פה פרויקט שנקרא פרויקט דינה'לה שחילקנו  500מנות
מזון מבושל .החלוקה בוצעה בערב החג ותודה ליוזם הפרויקט ,תושב העיר
עופר פרי .אנו מתכוונים לעשות את הפרויקט הזה גם בחג השבועות .אנחנו
כאן ערכנו את חגיגות המימונה בפארק ,אירוע מרכזי בהשתתפות אלפי
תושבים .שוב ,לעדי חמו תודה על האירוע ,הצלחה בלתי רגילה .מכאן
מתקרבים ליום הזיכרון לשואה ולגבורה .עשרות אירועים בבתי הספר
ובמרכזים הקהילתיים .ייערך אירוע מרכזי בהיכל בעיר ,אירוע שהופק על
ידי תאטרון על הבמה בראשות יניב .שוב ,תודה לאנשים היקרים האלה .יום
הזיכרון לחללי צה"ל .עשרות אירועים בבתי ספר ,אירוע מרכזי ומאוד עצוב,
מושקע ,מדוגם ב ...בן שפר .אירוע של ערב שירי לוחמים בהיכל לאומנויות
הבמה שהופק על ידי תאטרון על הבמה .ערב שירים בהיכל בעיר ,במתנ"סים.
הטקס הצבאי בבית העלמין ,ארגון על ידי הצבא כאשר אנחנו נתנו את
הגיבוי הלוגיסטי והפיקוח העירוני אז ג'ו ,תודה לך ולפקחים ,עשיתם עבודה
מצויינת במיוחד בפריסת ההצללה הגדולה .כל האירועים בוצעו בהתאם
לתכנית ולא היו תקלות ושיבושים ועל כך באמת ישר כוח .אנחנו גם חילקנו
באמצעות תלמידים מתיכון היובל נרות נשמה עם שמות החללים .חולקו כ-
 4,000נרות בשני מוקדים ושוב ,גם כאן בסיוע העירייה .איפה ששון שליווה
את הצוותים .באמת התקבל יפה .גם בבית קינן ערכנו שם הרצאה בנושא
של ,הרצאה מורשתו של ניר פורז ,הרצאה שהובאה על ידי יובל עילם .מכאן
אני עובר לחגיגות העצמאות .חגיגה בכל העיר ,חגיגה מושלמת .זה התחיל
מחגיגה בפארק בהשתתפות אלפי ילדים עם כוחות משמר הגבול ,באמת זה
היה מאוד יפה ,מאוד מרגש .הפעלנו מספר במות .במה מרכזית בשער העיר,
במת המסורת ,במת ילדים ,במת הנוער ,במות בגן וריזלנד ,בית ראשונים
שירה בציבור ,המשט במרינה היה יפה מאוד על ידי החברה לתיירות
ולמחרת גם חגיגה בפארק .אלפי משפחות ,מוסיקה ישראלית .באמת הכול
בוצע במלואו .מוזיאון בית ראשונים פתחנו תערוכת תש"ח .זה המקום
להודות לדוקטור מרדכי נאור האוצר ,מנהלת המוזיאון קרן ,והאירוע שסיים
את החגיגות ,אירוח מסיבה ל 70-חיילים בודדים מתוך  120חיילים שגרים
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בהרצליה .מתוכם  2חיילים בודדים מצטייני נשיא המדינה .אני רוצה
להודות באמת ליוזמים ,למתנדבים תושבי העיר ענת וארי ולענת שלנו ,ענת
תמיר .עשו אירוע מאוד יפה .אני רוצה להודות למנכ"ל העירייה ,לסמנכ"לים
שדחפו את כל האירועים באפס תקלות .לא פשוט .הרבה מאוד תיאומים,
הרבה מאוד בעיות בטיחות .הכול עבד כמו שעון אז תודה למנכ"ל ,תודה לכל
המנהלים והעובדים בחברות ,בעירייה ,שהכול עשו הכול להצלחת אירועים,
ובמיוחד לכל אגפי הביצוע שעבדו  ,24/7אם זה אגף תב"ל ,שאיפ"ה ,ביטחון,
דוברות ,תנו"ס ,פארק ,מוקד עירוני ,החברה לפיתוח התיירות .באמת ,עשו
עבודה נהדרת .אני רוצה לציין שבמצטייני הנשיא יש לנו  4חיילים מתוך ה-
 120חיילים .אנחנו נזמן אותם לקבלת הפנים אצלי .אנחנו פנינו למשרד
השיכון בבקשה להגדיל את הקצאות הדירות לדיור הציבורי .משרד השיכון
ירכוש השנה בהרצליה עוד  6דירות בנוסף לאותן דירות שמתפנות מעת לעת.
 6דירות ירכשו לטובת  ...וזה יצמצם לנו את הרשימה .לפני כחצי שנה מספר
הממתינים היו כ .18-אני מקווה שנצמצם אותם עוד ועוד .השבוע העיר
הרצליה שכתה בפרס שנקרא פרס מרקו פולו .הישג מרשים לעירייה .ערכנו
פה טקס בקמפוס המדעים והפרס הוענק לעיר הרצליה ,לאגף החינוך ולמרכז
המדעים .הפרסים הם על פיתוח יוזמה חינוכית עירונית בשינוי המבנה
הפדגוגיה המשלב ערכים ,אקדמיה ,קהילה ומחקר ואני רואה בהענקת הפרס
ביטוי להערכה ולהוקרה ולחזון החינוכי של עיריית הרצליה ולפעילות
החינוכית העקבית והמתמדת שלו .זה המקום להודות לכל העושים
במלאכה ,במיוחד למנהלים ולמנהלות בתי ספר וכמובן לאגף החינוך
בראשותו של יעקב נחום ,איה פרישקולניק שאחראית ,אז גם לה תודה
והערכה .השבוע פורסם ,בעצם אתמול ,סקר ,מדגם שקבע שתושבי הרצליה
מרוצים מהעיר שלהם ,על פי סקר שערך אתר מדרג ,אתר ניטרלי .הרצליה
היא בין חמשת ערים בישראל בהם התושבים מרוצים מאוד מהשירותים
העירוניים הניתנים להם בעיר מגוריהם ,ברמת הניקיון ,החינוך ,התרבות,
הפארקים ,מתקני הספורט ,ההתחדשות העירונית ועוד .שוב ,להודות לכל
העושים במלאכה ואנחנו כרשות עירונית נמשיך לתת שרות מיטבי לתושבים.
תודה רבה.
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תודה לראש העיר.

סעיף ג' – עדכון מנכ"ל
ג'ו ניסימוב:

עדכון המנכ"ל בבקשה.

יהודה בן עזרא :מה השארת לי? לא השארת לי כלום.
דובר:

אתה יכול לדבר יותר על בית קינן ,להרחיב.

יהודה בן עזרא :לשכת הדובר עסקו בקמפיינים בתקשור אירועי יום העצמאות ,כפי שראש
העיר פירט .קמפיין לפתיחת עונת הרחצה כולל סרט בדיגיטל ,מאוד מעניין.
עיר בתנועה ,קמפיינים למרוץ הרצליה ,נעים בעיר ,סטריט בול ,הקמפיין
לשלישי ילדותי שהתקיים במרכז העיר ,קמפיין לשילוט חוצות של הופעות
בהיכל האומנויות והיכל בעיר ואנחנו מתארגנים לקראת העונה החדשה של
עונת הקונצרטים בפארק הרצליה .אנחנו כבר מקבלים ,אנחנו מוצפים
בטלפונים ,מתי מתחיל ,מי יהיו האומנים .הכנו הפתעות יפות .אגף תב"ל
עסק בהכנות לאירועי יום העצמאות ויום הזיכרון וכמובן לפתיחת העונה.
אגף הביטחון ,הפיקוח לסדר הציבורי השקיע מאמצים רבים בהכנות בניהול
אבטחת האירועים שכאמור נגמרו עם אפס תקלות .כמובן את כל האירועים
האחרים .בחודש האחרון השיק אגף יחד עם המשטרה משמר בשכונת נווה
עמל ובעתיד הקרוב אנחנו נפתח משמר שכונה גם בהרצליה פיתוח וגם בנוף
ים .במקביל ממשיך האגף לפעול למימוש אחריותו לאכיפת חוקי עזר ברחבי
העיר .אני אבקש מאמיר ,קצר ולעניין ,מבצעי ,בפיילוט שאנחנו עושים אגף
שאיפ"ה ליישום מערכת ייחודית לבקרה על ניקיון הרחובות.
אמיר:

ממש בקצרה .אנחנו יודעים שאחד הדברים החשובים לתושבים זה הניקיון
של הרחובות .לפני כמה חודשים נתבקשנו על ידי אגף שאיפ"ה לחפש מענה
לאיזושהי מערכת לבקרה על הניקיון של הרחובות .חיפשנו כמה פתרונות,
ראינו שהפתרונות שמוצעים הם בעלויות יחסית גבוהות ולא נותנים פתרון
מלא והגענו למסקנה שאנחנו יכולים לעשות את זה באופן עצמאי באמצעות
כלי ה GIS-שיש לנו פה והתוצאה היא לפניכם .יוצא הפקח לשטח עם
סמרטפון ,נמצא ברחוב עצמו ,מדווח מה המצב ,ניקיון מדרכה ,ניקיון
כבישים ,מצב הרכבים ,כמה עובדי קבלן הגיעו ,רכבים .בו זמנית במיידית
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אפשר לראות בשולחן מנהל ,מנהלים יכולים לראות אצלם גם ב ,בכל אמצעי
שהוא ,גם בסמרטפון וגם במשרדים וגם מהבית יכולים להיכנס לאפליקציה
ויכולים לראות את המצב של העיר בצבעים ,איזה רחוב אדום ,איזה רחוב
הוא ירוק ,נקי לא נקי ,זה השלב הראשון .המערכת נמצאת בפיילוט .השלב
הבא זה שילוב של איכון של רכבים ,רכבי ניקיון ,שאפשר יהיה לשלוח
במיידי לטיפול בבעיות ,מקצר את משך הטיפול בניקיון של רחובות כולל
התחשבנויות מול קבלני הניקיון .גם כן זה שלב הבא של המערכת וזה
איזושהי מערכת אחת מתוך כמה מערכות שכרגע אנחנו מפתחים ב.GIS-
השלב הבא זה גם לגינות ,מערכת לחירום והפוטנציאל הוא פשוט אדיר.
יהודה בן עזרא :תודה רבה .למעשה זה ייעל לנו ויגרום לשנו לשליטה מליאה לייב על מצב
הניקיון .שולחן העבודה פתוח למנהל המחלקה שאחראי על הנושא ,למנהל
האגף אבל גם ראש העיר וגם המנכ"ל ואם ימצאו את הזמן יוכלו להיכנס גם
למסך ולראות מה קורה .תודה רבה .אגף ה,
ליאת תימור :רגע ,תשאל ,תשאל.
יונתן יעקבוביץ :אפשר לשאול שאלה?
ליאת תימור :כן.
יונתן יעקבוביץ :מותר?
יהודה בן עזרא :בבקשה.
יונתן יעקבוביץ :תודה .אני מאוד שמח על הדבר הזה שבעצם מגביר את היכולת תפעול
והניקיון .השאלה זה מה לגבי יכולת האכיפה .הרי בסופו של דבר גם מה
שאנחנו מנקים בסופו של דבר זה זבל שמושלח על הרצפה שלא אמור להיות
מושלח על הרצפה והמטרה היא בסופו של דבר לא שאנחנו נאסוף כמה
שיותר זבל אלא זה שנמנע שבכלל יהיה זבל על הרצפה.
יהודה בן עזרא :נכון.
יונתן יעקבוביץ :אז רציתי לשאול אם יש איזושהי מחשבה בעתיד ,כמובן זה עכשיו
בפיילוט אבל בעתיד גם לשלב את גורמי האכיפה בתוך המערכת.
יהודה בן עזרא :הערה מאוד נכונה כי זה קורה לנו כמעט בכל המקומות שמנקים.
הפועלים מנקים ,המשאיות אוספות ויוצאים על  ...ושופכים .האכיפה עובדת
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חזק מאוד בעיר בעניין הזה .אנחנו לא מוותרים .לא יכול להיות מצב שאנחנו
מנקים ושעה אחרי זה מלכלכים אבל נצטרך ליצור את הלינקג' לאט לאט.
יונתן יעקבוביץ :תודה.
יהודה בן עזרא :אגף הרווחה וה,
ליאת תימור :אני רק ,סליחה .זה נושא שאני מניחה שנציגי ציבור הם מקבלים פינות רבות
בתחום ,אז אני מציעה שבאפליקציה הטענות אלי שהנושא של מתי אוספים,
איך אוספים ,חלו ,לפחות במערב העיר ,כל מיני שינויים על ימי האיסוף,
אנשים,
יהודה בן עזרא :זה לא רלוונטי לאפליקציה הזו.
ליאת תימור :בוודאי שכן .רגע ,אנשים ממשיכים להוציא לא בזמן והם מקבלים ,זאת
אומרת האפליקציה אם היא גם תוכל לאנשים לשלוח להם,
ג'ו ניסימוב:

אנחנו נוציא להם ריענון .נוציא ריענון על הימי איסוף.

ליאת תימור :זה מאוד מאוד חשוב .אם יש לך דרך לזה גם ,לעדכן אותם.
יהודה בן עזרא :בהחלט .אנחנו צריכים לרענן כל פעם מחדש שיידעו באיזה ימים,
ליאת תימור :לא ,עשיתם שינויים .זה מופיע ככה בתוך האתר ,זה בדיחה.
משה פדלון:

נעשה את זה.

יהודה בן עזרא :אגף הרווחה ואגף תנו"ס,
יריב פישר:

הנושא הזה ברעננה ,העירייה עשה תחרות ,חמוד כזה ,בין העובדים יש ...
דברים ,מי יוזם שם דברים .בתוך ,אפליקציות יש משהו דומה לרעננה ,בתוך
העירייה יש תחרות כל שבוע או כל חודש ,מעלים מי הזוכים כדי ליצור
התייחסות של עובדי עיריית ,יש תחרות בתוך הארגון .זה נהדר.

יהודה בן עזרא :טוב ,נבדוק .מכל מלמדי השכלתי.
ג'ו ניסימוב:

שוקי פה רושם את זה ,אנחנו ננסה.

יהודה בן עזרא :אף פעם לא אמרנו שאנחנו יודעים הכול .את הרוב אני יודע .אמיר ,קח
את זה ,זה יכול להיות רעיון טוב של מוטיבציה .אגף רווחה ואגף תנו"ס
נערכים לפרויקט נוסף עם עמותת דינה'לה ,ראש העיר הזכיר .בנושא של
רווחת האוכלוסייה הבוגרת ,אתם יודעים שאנחנו לא מזניחים .אנחנו
משקיעים בעניין הזה ואנחנו יודעים מה קורה עם עובדות שעובדות בעבודה
לא פשוטה בבתים עם קשישים ,בעבודה סיעודית .אנחנו מקימים פורום של
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שולחן עגול אגף הרווחה בפנים ,עם כל נציגי חברות הסיעוד הפועלות בעיר,
עם כל העובדים הסוציאליים ,על מנת שתהיה ,שיהיה גם עוד אוזן אחת ,עוד
עיניים לראות שהקשישים בבתים מקבלים את הטיפול הראוי שמגיע להם.
מינהל נשים בשיתוף יחידת הנגישות ,קורס שפת סימנים והקורס נפתח
בקבוצה מקסימלית .פתחנו אתמול ,אתמול זה היה?
דובר:

אתמול ,לא משנה.

יהודה בן עזרא :אתמול פתחנו ,אני בירכתי שם ,זה היה אתמול .פתחנו קורס עתודה
ייעודית למנהלות מדרגת מנהל מחלקה בעירייה ולשמחתנו יש לנו הרבה
נשים בתפקידים בכירים והקורס הזה אנחנו רואים בכל העובדות הללו
פוטנציאל ניהולי כעתודה לעבוד בעיריית הרצליה ולהתקדם .אני אמרתי
להם שהכול פתוח בפניהם חוץ מתפקיד אחד.
יוסף לונדון:

אבל למה אתה שומר על הפרדה מגדרית ,יהודה?

יהודה בן עזרא :אנחנו רצינו שיהיה קורס מינהל נשים ,התפקיד שלו לעודד נשים.
יוסף לונדון:

אני לא שמעתי את הרישא ,אני מתנצל .תודה.

יהודה בן עזרא :אבל אתה שמעת שאמרתי שזה תפקיד ,רק תפקיד אחד לא פנוי?
יוסף לונדון:

זה חרוט לנגד עיני שביטי יהודה לנגדי תמיד.

יהודה בן עזרא :תודה רבה .התקיימה פגישה עם מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה,
טלי ,מעמד האישה ,די ,אמרתי יותר מדי.
מאיה כץ:

אי אפשר להגיד יותר מדי על מעמד האישה .תמשיך ,יהודה.

יהודה בן עזרא :במטרה לבחון שיתופי פעולה עתידיים .יש לנו אגף שמטפל בזה והכל
בסדר .משה כבר הזכיר אבל אני חייב לחדד .החגים מאחורינו ,עברנו את
החגים בהצלחה גדולה מאוד .שמירת הניקיון והגינון ,העיר הייתה מבריקה.
אני זוכר שנים שבחגים העיר לא הייתה נראית כמו שנראתה בשנה
האחרונה .אנחנו נכנסים לשתילת ,שתילת קיץ בכל העיר וממשיכים
במתיחת פנים בשכונות .כרגע אנחנו עובדים על נווה עמל ... .אחר כך תבואי
אחרי השיעור ,תגידי לי מה שאת רוצה .המשך הליך השיתוף אגף הנדסה
מצליח ,יש תוצרים .אנחנו לוקחים את הכול בחשבון עד שנצא עם התכנית
הגדולה שכמובן שתוצג עוד פעם לפני התושבים .אגף החינוך ,ראש העיר
הזכיר את הפרסים שקיבלו .ברכות.
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הצגות בימי שבת בפארק.

יהודה בן עזרא :בשבת ,אגף תנו"ס ,בשבת יש את מרוץ הרצליה .ביום ראשון יש ערב
הוקרה והצדעה לאנשי החינוך בפארק הרצליה .ביום שני יש חילופי נוער
במועצת הנוער העירונית ,הם מחליפים תפקידים .ביום חמישי אולימפיאדת
התלמידים בווינגייט .יום שישי שבת ברביעי לחמישי במאי סטריט בורד
בספורטק .ב 15-למאי אנחנו נעשה פה ברחבת הכניסה רוקדים בלבן ,כל
להקות המחול .בסך הכול העיר צוהלת ושמחה  ...תודה רבה.
ג'ו ניסימוב:

תודה למנכ"ל.

משה פדלון:

בבקשה ,אתה רוצה לשאול.

יהונתן יסעור :אני רוצה לציין לשבח את אפרת מאגף תב"ל על קידום ההנגשה באירועים
שהיו פה ביום העצמאות ,את כל ה ,מיום הזיכרון ,מה שהיה פה ,וקיבלנו
ישר כוח מהנציבות בעניין הזה .המפקח על הנושא בנציבות לשוויון זכויות
חברתי ציין לשבח את הפעילות הזאת שהייתה ואפרת עושה עבודה יוצאת
מהכלל ,משחקת ראש גדול .אני מקווה שעוד כמה יתחברו אליה וישתפו
יותר פעולה.
ג'ו ניסימוב:

אנחנו בתוך חמשת הערים בסופו של דבר ,אנחנו בתוך חמשת הערים שצוינו
על ידי ההנגשה באירועי יום העצמאות.

יהונתן יסעור :למה אתה מקלקל? אמרתי שאתה,
ג'ו ניסימוב:

אנחנו מתוך ,270

משה פדלון:

אפרת גם עסקה בבטיחות של האירועים בכל האירועים ,באמת עשתה עבודה
מצויינת .רק לציין שרק אדם אחד נפגע קלות מהאירועים האלה ומצבו
מצויין נכון לעכשיו .אני לא אציין את שמו.

דובר:

לא יהיה לך כוויה בזיקוק ,המנכ"ל.

סעיף ד' – שאילתות
ג'ו ניסימוב:

שאילתות ,ברשותכם .שאילתה מספר  1על ידי מר יריב פישר בנושא הסדר
מעבר נגיש בחוף הנפרד .לאור המכתב שעבר על ידי הרצליה חופשית וכן על
ידי חברות הכנסת יעל גרמן ,קארין אלהרר ועליזה לביא בוא ביקשתנו,
ביקשנו לאשר ,התבקשנו לאשר מעבר חופשי בחופי הים וזאת ללא הפרעה
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לציבור הדתי ,הגיבה עיריית הרצליה בתאריך  31לינואר  18כי כבר לפני
מספר חודשים הוחלט למנות צוות מקצועי הפועל ,גורמי הנדסה לבניית
מעבר במרחב חוף הנפרד ... ,הבנייה טעונה אישור של הוועדה המחוזית.
אבקש לקבל את סטטוס אודות אישור התכנית .כמו כן אבקש לקבל
העתקים מהתכתובות והתכניות שהועברו לוועדה המחוזית .יריב .זהו ,רוצה
להוסיף?
יריב פישר:

לא .ענה.

ג'ו ניסימוב:

תשובה .הצוות המקצועי הגיע בקשה להיתר לכל ההסדרים הנדרשים בחוף
ליצירת מעבר חופשי לאורך כל חוף ה ...לכל המשתמשים ובהתחשב
בדרישות הצניעות של האוכלוסייה הדתית .הבקשה נמצאת בתהליך לקראת
קליטתה בוועדה המקומית ,הוועדה להיוועצות עם הוועדה המחוזית בדבר
אופן קידומה ואישורה .בשולי הדברים נציין כי החוף הנפרד לא נולד היום
אלא קיים שנים רבות ,ובו  ...שערים לדורותיהם.

יריב פישר:

קודם כל אני מברך על זה ובאמת ,כמו שראש העיר אמר בינואר ,זה יזוז רק
אנחנו כבר הרבה הרבה אחרי זה .אני מבין שגם היה פרוטוקול של הדיון
בבית משפט שלא צירפתם אותו ,שהפרוטוקול הזה אומר שאתם נכנסים,
וזה טוב ואני מברך על זה ,להליך של הידברות מאוד מאוד מהיר.

עו"ד ענת קרן בהרב :מה קשור לפרוטוקול בבית משפט? השאילתה לא הייתה על פרוטוקול
בבית משפט ,לא היה שום צורך לצרף אותו ואין שום רלוונטיות.
יריב פישר:

בתיקים יש תשובות לתכניות שהלכו לוועדה המחוזית .אם את חושבת שלא
היה צריך,

עו"ד ענת קרן בהרב :הוועדה המחוזית זה לא בית המשפט המחוזי.
יריב פישר:

אז או קיי ,אז בית המשפט הפנה אתכם גם לוועדה מחוזית והוא ביקש מכם,
הוא דיבר איתכם שמה,

עו"ד ענת קרן בהרב :בית המשפט,
יריב פישר:

אם אני יכול,

עו"ד ענת קרן בהרב :לא ,כי אני הייתי שם.
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אני מקריא מהפרוטוקול שאת כותבת בו ... .מה כתוב שם .דיברנו על פרה-
רולינג ,יש פה הצעה ששמוליק נתן בבית המשפט ,יש הצעה מבחינתי
מצויינת והיא מאוד מאוד טובה.

עו" ד ענת קרן בהרב :שמוליק לא נתן שום הצעה בבית המשפט ,אני לא יודעת מאיזה
פרוטוקול אתה קורא .לא מפרוטוקול הדיון שאני הייתי בו כי בדיון שאני
הייתי שמוליק לא דיבר.
ירון עולמי:

 ...השאילתה זה לא טיעון.

עו"ד ענת קרן בהרב :כן ,טוב.
ירון עולמי:

אם יש שאלה  ...תשובה ונמשיך הלאה .יש רומא ליברפול היום.

ג'ו ניסימוב:

זה ליברפול רומא ,אם לא אכפת לך ,כי הם מארחים.

דובר:

אין בעיה.

ג'ו ניסימוב:

יריב ,עוד משהו?

יריב פישר:

לא.

ג'ו ניסימוב:

תודה .שאילתה מספר ,2

יריב פישר:

לא ,אני מקריא.

ג'ו ניסימוב:

אתה מקריא ,סליחה.

יריב פישר:

כן .ציינתי מחוץ לפרוטוקול מבלי לחייב את התנאים כלשהם באפשרות
לאתר דרך פשרה יצירתית לסיום המחלוקת .אני קובע תזכורת פנימית ל24-
ליוני  18שזה עוד מעט ,פה אני חותם ואני לא אמשיך מפה .כן היה דיון בבית
משפט שהוא מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד רלוונטי וחבל שזה לא צויין
ולזה אני מכוון .ההידברות היא נהדרת והתאריך הוא מאוד מאוד קרוב וכן
בית המשפט דיבר על פרה רולינג שאפשר לעשות מאוד מהר מול הוועדה
המחוזית ויש הצעה ששמוליק העלה ,לא יודע אם ישירות או בעקיפין שמה
שהיא מצויינת ואין פה מה להתעצבן .אז  ...כבר עמדתך שלך .אנחנו
מבקשים לקדם את זה כמה שיותר מהר 24 ,ליוני זה עוד מעט .אני יודע
שאתם הולכים להגיד,

דוברת:

כולנו.

יריב פישר:

 ...יש פה הצעה על השולחן ,אם תקדמו אותה כמה שיותר מהר מול הוועדה
המחוזית ,פרה רולינג ולעשות אותה ,כולנו נתמך.
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יהודה בן עזרא :זה מה שאנחנו הולכים לעשות .לעשות את זה כמה שיותר מהר.
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :ענת.
עו"ד ענת קרן בהרב :הכול טוב.
ג'ו ניסימוב:

שאילתה מספר  2על ידי מר יריב פישר בנושא  ...הסעות בע"מ .בשל הקרבה
המשפחתית של חברת ההסעות למר פדלון ולבתו אבקש לקבל את החומרים
הבאים ,1 .טבלת שימוש בהסעות החברה של כלל גורמי העירייה בחלוקה
לחמשת השנים האחרונות ובחלוקה של הגורמים הבאים .א' ,עיריית
הרצליה על כל אגפיה ובדגש על מחלקת חינוך ורווחה ,ב' ,חברות הבת של
העירייה ,ג' שימוש של קבלני הסעות ,של קבלני משנה מחוייבים  ...בחוזים,
ד' קבוצות הספורט בעיר ,ה' ,כל גורם אחר הקשור לעירייה .האם הקשר
המשפחתי דווח ,האם ישנה חוות דעת משפטית שאישרה את המשך העבודה.
יש שתי טבלאות שמונחות בפניכם ,אני לא אקרא אותם ,ברשותך אדלג ישר
להתייחסות הנוספת בכתב .העירייה קשורה ומנהלת את מערכת ההתקשרות
וההתחשבנות רק מול החברות שזכו במכרזי משכ"ל ואין לעירייה שום קשר
משפטי לחוזים מול קבלני משנה בכלל ואם מופעלים על ידי הקבלן הזוכה,
ככל,

יהודה בן עזרא :ככל והם מופעלים על ידי הקבלן הזוכה.
ג'ו ניסימוב:

זה שפה משפטית ,אני לא מבין אותה .כן .ככל והם מופעלים על ידי הקבלן
הזוכה ,ראה בדרישות  E ,Dו B-בטבלאות ,2 .הבעלים של  ...הוא מיכאל
רפפורט ,חברת הסעות ותיקה ואמינה העובדת למעלה מ 30-שנה ברשויות
רבות לרבות עיריית הרצליה .יש טבלה .בהתאם למכרזים והצעות מחיר.
ראש העיר אינו עוסק בפועל בנושאים אזוטריים מסוג זה ואינו בעל זכות
אישורי חתימה על הזמנות עבודה ותהליכי רכש בשרשרת הניהול העירוני.
בשולי הדברים נציין כי זו אחת הסיבות שחברה שלא ניגשה למכרזי עירייה
והיא גם לא דרך משכ"ל כי הדבר היה מחייב חתימה ואישור ראש העיר על
המכרזים.

יריב פישר:

אגב ,מה שצירפתי ,ביקשתי  ...עיריית הרצליה מופיעה באתר שלהם כמי
שעובדים עם העירייה .לא היה לי זמן לעבור על מספרים אבל בחישוב מהיר
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ומספרים אף פעם לא משקרים ב 2017-החברה קיבלה  375,930מעיריית
הרצליה ואתם משווים לעומת  2012שהיה רק  230אלף שקל מעיריית
הרצליה.
יהודה בן עזרא :לא ,אנחנו משווים שב 2017-היה ,117
יריב פישר:

לא ,תוסיף,

יהודה בן עזרא :שב 2009-היה  618אלף.
יריב פישר:

תוסיף את בני הרצליה.

יהודה בן עזרא :לא .אנחנו מדברים על עירייה .נתנו  ...אני גם אסביר לך איך זה עובד בבני
הרצליה .לאט לאט.
יריב פישר:

אז בוא אני אמשיך ואחר כך אתה תענה לי.

יהודה בן עזרא :בבקשה.
יריב פישר:

מבחינת מספרים מדובר על  375אלף שקל ב 2017-וזה עוד לפני שנכנסתי
למספרים כי חסרים מספרים .אני כיוונתי אתכם למספרים שחסרים .עכשיו,
אני רוצה להיכנס קצת מעבר לזה .אני את הנושא הזה לא רציתי להעלות
לאורך השנים .תמיד פנו אלי ואמרו לי על זה ,במשך ה 4-שנים האחרונות
אמרתי אני ,פשוט קודם כל לא נראה לי כי באמת ראיתי בעבר ,גם בתקופה
הקודמת את האוטובוסים האלה וחשבתי שסדר עולם לא השתנה .אבל קרו
כמה דברים בארבע שנים האחרונות שגם המספרים פה מראים שכנראה
שהם קרו .קודם כל ,מבחינתי יצא לי ללוות את הבית ספר של הבת שלי פעם
אחת ולהפתעתי רן שי היה שמה ,כי בוועדת ביקורת שדיברנו על הסיפור הזה
של הסעות רן שי לא מופיעים במכרזים של העירייה .רק קבלני משנה.
כששאלתי על רן שי בוועדת ביקורת ויש את הפרוטוקול אמרו לי שהם אפילו
לא מופיעים בקבלני המשנה המאושרים .זה היה נראה לי נורא נורא מוזר
ואז התחלתי כבר לשאול שאלות ,זה היה השנה .אז מבחינתי בבתי הספר הם
מפעילים ולא מופיעים כקבלן בכלל מורשה של עיריית הרצליה .זה א' .אחר
כך התחלתי לראות גם,

יהודה בן עזרא :אתה יודע שבתי ספר מזמינים הסעות ישירות במסגרת המינהל העצמי?
יריב פישר:

אני באמת שואל למה זה דווקא רן שי?
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יהודה בן עזרא :אנחנו יודעים מה מנהל בית ספר מזמין ,את מי הוא מזמין? הוא לוקח
הצעות מחיר ומזמין ,ולוקח.
יריב פישר:

לא נראה לך מוזר שזה רן שי? אין,

יהודה בן עזרא :אם מישהו רוצה,
יריב פישר:

בני הרצליה פתאום אך ורק רן שי ,זה לא נראה מוזר? ואני עדיין לא נכנס
למספרים שחסרים כאן של מכבי הרצליה והפועל הרצליה.

יהודה בן עזרא :אנחנו שיכולים למכבי הרצליה ,הפועל הרצליה?
יריב פישר:

אני לא יודע .לא נראה לכם קצת מוזר שפתאום זה רק רן שי שנמצא בעיריית
הרצליה אצל כל החברות בנות ,כל החברות שמקבלות כסף מעיריית הרצליה
שפתאום אך ורק החברת הסעות הזאת נמצאת שמה? לי זה נראה קצת מוזר
ובגלל זה השאילתה הזאת ואני מבקש ,זה כסף ציבורי שצריך להתייחס אליו
בכבוד .אז קודם כל אין ירידה מבחינת השימוש בחברה ואני לא יודע מה
היה מבחינת הסכמים ישירים או לא ישירים של  .2011-2012אין ירידה
בשנים האלה .נהפוך הוא .אני אומר לכם ,בטעות נסעתי לגשר נהר הירדן
ואני עוצר שם בתחנת הדלק רואה נהג של רן שי ,נכנס איתי לבית קפה ,שואל
אותו שאלות מה ,עם מי אתה באזור ,שוב עובדים של עיריית הרצליה.
שאלתי אותו איך זה יכול להיות ,אין לכם מכרז עם העירייה ,אומר לי עזוב,
אנחנו עושים כל דבר של העירייה ותבין מה שתבין מזה .אני ממשיך לסיפור
הזה של מכבי והפועל הרצליה ,אני מבקש שהמספרים ייכנסו לפה .אני רוצה
לדעת כמה משתמשים בהם כי כן משתמשים על ידי העסקה ואתם יכולים
לבקש את הנתונים האלה כי זה חברה ,זה עמותות שמקבלות כסף מעיריית
הרצליה.

יהודה בן עזרא :אתה צודק.
יריב פישר:

אז אני מבקש לדעת,

יהודה בן עזרא :גבי לא פה ,אין בעיה .להשלים לך את המספרים.
יריב פישר:

יש פה טעם רע במספרים ,הראשונים שאני רואה .אנחנו נכנס עוד הרבה
הרבה לנתונים ונבין אותם אבל זה נראה לא טוב ואני שוב פעם מבקש את
החוות דעת המשפטית שביקשתי פה לדעת אם זה תקין .זה מותר לי לבקש.

יהודה בן עזרא :אבל,
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חוות דעת משפטית אם הנושא הזה תקין .ומעבר לזה אנחנו נבדוק את
המספרים עוד ועוד .על פניו המספרים נראים לא טוב ויש עליה מאוד ברף
השימוש,

יהודה בן עזרא :יריב,
יריב פישר:

,375

יהודה בן עזרא :אתה לא יכול להגיד את זה.
יריב פישר:

יש את ה 230-אלף שקל ב,

יהודה בן עזרא :אתה לא יכול לשחק עם המספרים .המספרים מדברים בעד עצמם.
יריב פישר:

נעשה חיבור,

יהודה בן עזרא :אני רוצה לשאול אותך שאלה,
יריב פישר:

בבקשה.

יהודה בן עזרא :ואת כולכם .מה תקציב ההסעות של עיריית הרצליה? זרוק מספר.
יריב פישר:

אני רואה מה התקציב פה.

יהודה בן עזרא :מה התקציב? כמה העירייה,
יריב פישר:

יש לי שאלה .מה תקציב ההסעות של בני הרצליה?

יהודה בן עזרא :רגע,
יריב פישר:

מה תקציב ההסעות,

יהודה בן עזרא :אני עונה לך על זה .יש לי נתונים ,יש לי מבני הרצליה.
יריב פישר:

אני אשמח.

יהודה בן עזרא :בני הרצליה ,איך אומרים ,עובדים אצלי .יש לי נתונים.
יריב פישר:

ומה התקציב שלהם?

יהודה בן עזרא :וקודם כל בבני הרצליה ,רק ,אבל לא ,תיתן לי קודם כל לגמור את
החידון.
יריב פישר:

הותקלת ,ובצדק.

יהודה בן עזרא :לא ,לא הותקלתי .רשום פה הכול.
יריב פישר:

מה התקציב?

יהודה בן עזרא :אני ידעתי שתשאל את זה ,אני  ...אני שאלתי אותך שאלה .מה תקציב
ההסעות שחברות האוטובוסים והמובילים מקבלים מעיריית הרצליה?
סכום ,זרוק סכום.
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מיליונים.

יהודה בן עזרא :זרוק סכום .אתם יודעים מה המספר?
יריב פישר:

 20מיליון.

יהודה בן עזרא 17 :מיליון שקל .מתוך  17מיליון שקל ,מתוך  17מיליון שקל גם אם נלך
לשיטתך עם המספר הגדול שהוא לא נכון,380 ,
יריב פישר:

המספר שאתה ציינת וזה במקום,

יהודה בן עזרא :אז אם היה משהו מוזר החברה הזאת הייתה צריכה להרוויח מתוך ה17-
מיליון שקל  10מיליון שקל ,לא  300אלף שקל .אז זו שאלה.
יהונתן יסעור :יש שמה הסעות של החינוך המיוחד שזה רכבים קטנים .רן שי לא עובד עם
רכבים קטנים.
יהודה בן עזרא :יונתן ,הערה ,שתהיה בריא .לגבי בני הרצליה .בני הרצליה ,זה לא הנייר.
זה התבלב ל .בני הרצליה הוציאו מכרז ובמכרז של ההסעות של בני הרצליה
בגלל שיש כמה סוגים של הסעות זכו כמה חברות .זכו מטרופולין במירב
היעדים ,כותב לי מנכ"ל בני הרצליה .הסעות כפר שמריהו ורן שי .יש שלוש
חברות לפי סוגים.
יריב פישר:

יש חוות דעת משפטית שמותר לרן שי לגשת להשתתף במכרזים?

יהודה בן עזרא :בבני הרצליה? למה צריך חוות דעת משפטית? אני לא חושב ש,
ליאת תימור :משה היה  ...עוד כשהיה בכיתה א' עוד לפני שהוא חלם להיות ראש עיר.
יריב פישר:

יש ראש עיר שקשור למשפחה הזאתי ומה לעשות,

ליאת תימור :הם עבדו עשרים שנה ,להפסיק לעבוד?
יריב פישר:

מותר לגשת למכרזים כשראש העיר הוא במשפחה שלהם?

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :אנחנו לא כועסים עליו שהשאלות לגיטימיות .אני יכול רק להגיד לך שרן
שי בגלל שראש העיר ,קודם כל החברה זה של ההורים של הבעל של  ...הם
מפסידים מזה כי הם לא יכולים לגשת למכרז .במכרזים יש ניגוד עניינים כי
ברגע שיש מכרז מי שמאשר החלטות פרוטוקול של ועדת מכרזים וחותם על
ההסכם זה ראש העיר .אבל בשוטף כשמחלקת הרווחה מזמינה הסעה מפה
לשם זה שלוש הצעות מחיר ,ההזמנה באה לאישור מנכ"ל ,ראש העיר לא
מתעסק בדברים האלה .לכן הניגוד עניינים לא יכול לבוא לידי ביטוי .יחד עם
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זה ,אם זה מאוד לוחץ לך ,אנחנו דיברנו על זה ,נבקש חוות דעת של היועצת
המשפטית.
יריב פישר:

א' כל זה היה צריך להיות לפני וב',

יהודה בן עזרא :אנחנו חושבים ש,
יריב פישר:

סליחה ,עמותה שרוב התקציב שלה הוא של עיריית הרצליה ומשתמשת
בחברה הזאת להסעות זה לא טוב .וזה מה שהנתונים מראים לכם ובגלל זה
לא צירפתם את הנתונים החשובים האלה.

יהודה בן עזרא :לא ,לא ,לא ,לא .יריב,
יריב פישר:

אז בבקשה אל תדבר,

יהודה בן עזרא :אתה מדבר אלי.
יריב פישר:

אני כתבתי את זה.

יהודה בן עזרא :אין שום דבר,
יריב פישר:

אז למה לא צירפתם?

יהודה בן עזרא :שלא צורף.
יריב פישר:

לא צירפתם.

יהודה בן עזרא :מעולם ,ישבו,
יריב פישר:

שלחתי נקודות,

יהודה בן עזרא :טיפלתם ,קיבלת טבלה מ 2009-עד היום .כל מה שביקשת קיבלת .הדבר
היחידי שלא קיבלת מכבי והפועל כי חשבנו שאנחנו אין לנו זכות לקבוע
בעבורם את מי הם לוקחים .יחד עם זה מחר הם יקבלו מכתב ,יתנו לי את
הנתונים ואני אעביר לך.
יריב פישר:

טוב.

סעיף ה' – הצעות לסדר
ג'ו ניסימוב:

הצעה לסדר .הצעה לסדר מספר  1על ידי מר משה וקנין בנושא הקמת מרכז
רישוי עירוני .פנייה לראש העיר מר משה פדלון ,חברי מועצה ,מנכ"ל ,גזבר,
חברי מועצת העירייה .בעקבות החלטת בג"צ המורה על הפסקת עבודה עם
חברות האכיפה והגבייה הפרטיים ולאור הנסיבות והעובדות של פגיעה
בתושבים וב ...המדינה ברצוני להעלות לסדר הצעה להקמת מרכז רישוי
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עירוני המפוקח על ידי עיריית הרצליה ,גוף ניטרלי שייתן פתרון לתושב
ההולך לאיבוד במערבולת הדמוקרטיה ומענה לפני הגשת תביעות משפטיות
רבות והוצאות כספיות אדירות הן למערכת העירונית והן לתושב .כמו כן
הנהלת המרכז תגשר בין התושב למערכת העירונית בהתמודדותו בהוצאות
גבייה ,ריביות נשך וחוב ההולך וגדל שבסופו  ...מכירת הנכס .כמו כן הקמת
מרכז גישור עירוני יכולה לצמצם סכסוכי שכנים ,פניות שונות לגופי
העירייה ,למנוע כעס ,מרמור וחוסר אונים .הבנה וגישור אמיתי ייטיב הן עם
התושב והן עם המערכת העירונית ש ...נגישה ורגישה ותחסוך ממון רב
והוצאות כספיות .בשיחות עם חברי מועצה נראה כי יש הסכמה נרחבת
להצעה ואני חושב שהגיעה העת והשעה לקבל את ההחלטה לאור פסיקת
בג"צ על הפסקת העסקת חברות האכיפה והגבייה .משה.
משה פדלון:

משה ,תסביר.

משה וקנין:

ערב טוב .אני קודם כל אציין בראשית דברי ,בשיחות עם חברי המועצה ,גם
כן עם חברי מר יוסף לונדון העיר את תשומת לבי שלא יצטייר מצב שאנחנו
חברי מועצה או אני באופן אישי ,כאילו בכל זאת בגלל ה ...כאילו גורם
לתושב ,לא משנה אם זה מיסי ארנונה ואז כאילו יש גישור .נהפוך הוא.
אנחנו חושבים שלגור בהרצליה זה זכות ,ועכשיו בהרצליה ,יש פה הרבה
זכות לתושבי העיר הרצליה .מנגד יש את החובות ,תשלום הארנונה .אז א'
כל אנחנו חושבים ,אני חושב באופן אישי שכל תושב חייב למלא את חובתו
בתשלום הארנונה ,אין לזה שום קשר בכלל להצעה הזאת .פה מדובר על
מקרים חריגים שמגיעים לסכסוכים בין התושב לבין רשות ,מגיעים לבתי
משפט ולגבייה ,אכיפה מוגברת ופה המטרה פה למנוע את זה .למנוע את זה,
לא להגיע לבית משפט .נקים מרכז גישור אובייקטיבי שייתן מענה גם
לתושב ,גם לרשות ,יגשר ביניהם ,יש הרבה סכסוכים בין שכנים ,בין
הגורמים בעירייה לבין התושבים .אני לא אומר שזה דבר שהוא גורף אבל
לצמצם את זה כמה שיותר .אני חושב שהמרכז יהיה איזשהו גוף
אובייקטיבי ,גם אם ימומן על ידי אגרה ,תשלום לתושב  ...אז זה יוכל
להתבסס גם כן בקיומו .חשוב מאוד שיהיה ,ניתן לזה גיבוי ,מקום ואת
התמיכה לדבר הזה .התושבים ואני בתור תפקידי כיושב ראש  ...וארנונה
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מגיעים הרבה תושבים אלי עם הרבה בעיות ,עם הרבה צרות צרורות ולצערי
הרב אני נמצא נכון לעכשיו המגרש ביניהם לבין העירייה .מצליחים בהרבה
מקרים אבל יש מקרים ש,
יהודה בן עזרא :אז יש מרכז גישור.
דובר:

יש ,מרכז גישור וקנין.

(מדברים יחד)
משה וקנין:

אני חושב ש,

יוסף קוממי :משה ,יש ועדת הנחות.
דובר:

אם זה יעלה לדיון אז נדבר על זה.

יוסף קוממי :למה צריך גישור? אם יש ועדת הנחות לא צריך גישור .צריך לקבל החלטות של
ועדת הנחות.
משה וקנין:

ועדת הנחות לא נוגעת בכל המקרים,

יוסף קוממי :היא נוגעת במקרים ש,
משה וקנין:

אבל יש חוקים .יש חוקים ויש פרוצדורה.

יוסף קוממי :כל מי שיש לו בעיה ,זה לא מי שיש,
משה וקנין:

אני,

(מדברים יחד)
יוסף קוממי :במקום להחזיק מגשרים יש ועדת הנחות ... ,לה את הסמכות .מי ש,
ג'ו ניסימוב:

ששש.

יוסף קוממי :מי ש ,מי שהוא,
דובר:

זה לא הפתרון של המקרים,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

יש למישהו שאלות בנושא?

יהודה בן עזרא :זה עוד לא עלה לדיון.
משה פדלון:

לא ,זה לא עלה לדיון .ברשותכם.

יהודה בן עזרא :תראו,
יונתן יעקבוביץ :אבל יש לי רק הערה פרקטית ,כאילו חשוב לקחת את זה בחשבון .היום
כשניגשים לבתי משפט לפני שאתה נכנס לבית משפט וניגש מול שופט יש
ת הליך שנקרא גישור .הגישור לא את המצאת אותו ולא אני המצאתי אותו,
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המציאו אותו בתי המשפט והם באים לפני כל הליך משפטי ומפנים את
הצדדים לגישור .אגב ,היום אני חושב שזה כבר חובה ,תום ,תתקן אותי אם
אני טועה.
תום סטרוגו :אבל נכנסים להליך ,קודם יש תביעה ,זה לא לפני.
יונתן יעקבוביץ :לא ,ברור.
(מדברים יחד)
יונתן יעקבוביץ :אבל אני לא חושב שאם אתה תמנע עכשיו את ההגשת התביעה אז אתה
באמת פועל לטובת תושבי הרצליה ולטובת עיריית הרצליה כי כשאתה מונע
את ההגשה של התביעה הבחור שלא משלם את הכסף שהוא לא משלם אתה
כבר מוריד לו את החרב מהצוואר ו,
יהודה בן עזרא :אבל אתם מקדימים ,אתם מקדימים את המאוחר .קודם כל בהצעה
לסדר שהעלה מר וקנין הוא אומר לאור החלטת הממשלה על הפסקת עבודה
עם חברות האכיפה והגבייה הפרטית ולאור הנסיבות הוא מציע .אז קודם כל
המשפט הזה הוא לא נכון ,מר וקנין.
משה וקנין:

תוך שנה ייחקק.

יהודה בן עזרא :בינתיים לא פעלו,
משה וקנין:

בסדר.

יהודה בן עזרא :וכל הרשויות המקומיות נאבקות בעניין הזה ,פסק הדין הזה אילו יכנס
לתוקף הוא יכנס רק במרץ .'19
משה וקנין:

טוב ,שנה.

יהודה בן עזרא :אני בטוח אהיה פה .במרץ .במרץ  ,'19אז אתם מקדימים את המאוחר
וצריך להבין .חברות האכיפה עד שמגיע תיק לחברת אכיפה העירייה פונה
ומבקשת ועוד פעם ועוד פעם ומנהלת שיחות ,ובאה לקראת ,אבל כשהאדם
שצריך לשלם ארנונה ,סליחה על הביטוי ,מצפצף על העירייה ולא משלם אין
דרך אחרת ,צריך לעשות אכיפה .לכן אני חושב שאתה,
משה וקנין:

אני לא מדבר רק על ארנונה.

יהודה בן עזרא :לא קשור אחד לשני.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

משה ,ברשותך ,משה .אני ,אנחנו ,ברשותך,
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(מדברים יחד)
משה פדלון:

ביוזמה של  ...לפני כשנה ,משה ,פתחנו פה פיילוט של מרכז גישור יחד עם
ויצ"ו .זה פעל כמה חודשים והם הפסיקו עם זה.

דובר:

הם הפסיקו אבל  ...אגף הרווחה  ...מרכז גישור עירוני לטובת כל תושבי
העיר הרצליה בנושאים השונים.

משה פדלון:

יש כלים להתמודד עם הדברים האלה .אני גם לא יכול להקים מרכז גישור
עירוני שלי ,לשלם לו שכר להגיד לו בו תפסוק ביני לבין האזרח .זה לא נראה.
לכן יש לנו מערכות של גישור.

דובר:

 ...הקימו את זה בכל הארץ,

משה פדלון:

אני אומר שוב .יש מערכות גישור שהוקמו ואנחנו נצטרך לעבות אותם ולחזק
אותם .יש מערכות כאלה בעיר כך שאין טעם לבנות עוד מערכת נוספת.

משה וקנין:

הם לא מוכרות לציבור ,הם לא מודעים ,הם לא יודעים,

משה פדלון:

אז אנחנו ,אז אני אנחה,

(מדברים יחד)
דובר:

לא שומעים.

יהונתן יסעור :בוועדת הערר רק לפני  10 ,5שנים זה היה ללא תשלום והיו מתנדבים .מלפני
 8שנים משלמים שכר .העירייה משלמת שכר למי שיושב בוועדת ערר ובדיוק
באותה מידה אפשר להקים מרכז גישור.
משה פדלון:

אנחנו נבדוק את זה מבחינה משפטית אם ניתן .אני אומר שוב ,יש לנו מרכזי
גישור,

משה וקנין:

משה ,יש מרכזי גישור בכל הארץ,

משה פדלון:

יש מרכזי גישור,

משה וקנין:

בראשון ובבאר שבע,

משה וקנין:

ואורנה ליוותה את הדבר הזה.

משה וקנין:

זה דבר שעושה טוב לתושב .אני אומר את זה ,בא תושב ,פתרון לתושב
ואנחנו בתור רשות איתנה ,כל שכן ,צריכים לתת את הכתף הזה לתושב שיש
לו מענה ויש לו מי שמקבל אותו לפני המשפטים ,לפני התביעה ,לפני
האכיפה.

משה פדלון:

אנחנו נבדוק את זה ,משפטית ,אם אני יכול להקים דבר כזה.
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יריב פישר:

אפשר לעשות את זה עם רייכמן.

משה פדלון:

יש קליניקות פרטיות גם אצל רייכמן.

עו"ד ענת קרן בהרב:

ד.נ.

העניין הוא גם ההקשר של הדברים ,משה .סך הכול כשהרשות

מתחילה לנקוט בהליכי גבייה זה אחרי שהיא שלחה התראות לתושב והוא
לא שילם את החוב שלו .אם תושב רוצה לערור ומגיש ערר אז זה עוצר את
ההליכים ואז אף אחד לא מתחיל הליכי גבייה .אז זאת ,כאילו ,זה לא
הפתרון לבעיה שמוצגת.
דובר:

מעבר לזה שיש גם אפשרויות אחרות כמו ועדת הנחות ואפשרויות שהחוק
מתיר לנו לבוא ולבחון ולהקל על תושב על פי החוק,

משה פדלון:

בוא ,אנחנו נוריד את זה משה ,או שתוריד את זה מסדר היום .אנחנו נבדוק,

ליאת תימור :אני רק מבקשת שתשימו לב ש
משה פדלון:

בבקשה.

ליאת תימור :סליחה ,אבל ידידי וקנין לדעתי פספס נושא טוב וכוונות טובות כששם את כל
הדגש לארנונה .מאחר וגם יצאנו לשוחח,
משה וקנין:

לא רק,

ליאת תימור :שנייה ,שנייה .אולי אני אעשה לך לובי יותר טוב .תן לי.
משה וקנין:

אני אשמח.

ליאת תימור :הרעיון הוא רעיון אידאולוגי.
יהודה בן עזרא :השיתוף ביניכם לבין וקנין ממש,
ליאת תימור :תדע לך ,כולם עוברים למרצ ,תדע לך .הרעיון הוא,
דובר:

או הפוך.

משה פדלון:

בשורה טובה.

ליאת תימור :בביאת המשיח ,כשהוא יגיע ,נראה אותו ,אז אני עוברת אליך.
דובר:

הוא בדרך.

ליאת תימור :הרעיון הוא רעיון באמת אידאולוגי ,שרשות שהיא איתנה אומרת שאנחנו
מתייחסים לגישור כתפיסת עולם בין העירייה לאזרח ,בין אזרח לבין עצמו.
אנחנו מביאים תפיסת עולם גישורית ומנחילים אותה לתושבים .הרעיון הזה
בטח לנו ,לכמה מנבחרי הציבור שהיינו בקורס כזה ,אנחנו מאמינים בזה
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שזה תפיסת עולם שיכולה להיטיב עם כולם ולכן אנחנו פועלים לקדם אותם
בכל דרך שהיא אפשרית ,אז אני מציעה,
יוסף קוממי :באיזה תחומים אבל הגישור?
ליאת תימור :כל תחום ,זה לא המקום לפרט .זה לא המקום לפרט.
משה פדלון:

בואו ,אני מציע,

ליאת תימור :כי זה לא כרגע המקום לפרט .זה לא ,לכן אמרתי ,זה לא המקום לעמוד
ולהיכנס על ארנונה כן ,על זה לא.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

מה שאני מציע ,משה ,אתה תסיר את זה מהסדר יום ,אנחנו נקים פורום
מצומצם יחד עם היועצים המשפטיים ונבחן את זה ונבוא עם ההצעה
לוועדה,

ליאת תימור :ואני חושבת ,משה ,שבשביל שכזה דבר יהיה,
משה פדלון:

בואו ,בואו ,חברים .ליאת ,ליאת,

ליאת תימור :מסמך קצת יותר רציני.
משה פדלון:

אנחנו נסיר את זה ,נקים,

דובר:

פורום מצומצם,

משה פדלון:

מנכ"ל ,יועצת משפטית יחד איתך.

משה וקנין:

אני אשמח מאוד.

משה פדלון:

נבחן את הדבר.

משה וקנין:

תודה רבה.

משה פדלון:

ההצעה שלך,

משה וקנין:

ההצעה?

משה פדלון:

אנחנו מסירים את זה.

משה וקנין:

למה? אם מקבלים,

ליאת תימור :הוא מסיר את זה מסדר היום,
עו"ד ענת קרן בהרב :לא את ההצעה הספציפית הזאת.
משה פדלון:

אני אומר שוב ,לא את ההצעה,

ליאת תימור :את הרעיון.
דובר:

אני בעד לקבל,
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(מדברים יחד)
עו" ד ענת קרן בהרב :לא .הצעת ההחלטה היא להוריד את זה מסדר היום.
רינה זאבי:

אז אנחנו מורידים את זה ,משה ,אתה מוריד את זה,

משה וקנין:

כן ...

משה פדלון:

בבקשה.

ג'ו ניסימוב:

הצעה לסדר מספר  2על ידי מר יריב פישר בנושא  ...הפריצות בעיר הרצליה.
בהמשך לשאילתה שהעליתי בחודש נובמבר  17נראה כי ישנה עליה נוספת
בפריצות לבתים בעיר הרצליה .לאחרונה התבצעו פריצות משמעותיות ...
דבר המראה על חוסר בהרתעה וחוסר אונים של העוסקים בדבר .בשל
התגברות הנושא עיריית הרצליה מחליטה בזאת כי ועדת הביטחון של העיר
תתכנס באופן מיידי ותגבש תוך חודש ימים תכנית עבודה כוללת למלחמה
בנושא.

יריב פישר:

אני העליתי ,כמו שאמרת ,בעבר והתגובה של העירייה הייתה שהנושא
מטופל ושזה לא בסמכות אבל כן בסמכות ועוד .אני חושב שמה שקרה מאז
הפגישה הזאתי ואני שומע את זה מהרבה מאוד אנשים ,בעיקר בשביב
ובנווה עמל ,שזה כרגע המוקד הגדול ,סדר גודל של  2פריצות בשבוע ,בלי
פחד כבר .פריצות לרכבים ,פריצות לאור יום .הנושא הזה מאוד מאוד
מטריד .הוא לא אופוזיציה ,הוא לא קואליציה .צריך לטפל בזה ואני חושב
שיש לנו ועדה שיכולה לטפל בזה ,להגיש תכנית מגירה איך מטפלים בזה.
מצלמות ברחובות ,שיטור ,צריך להראות לתושבים ביטחון במה שקורה שם,
זה באמת בעייתי ,כבר ממש בעיה .אני אומר לך כמי שעבר פעם אחת שוד,
לא שוד ,סליחה,

מאיה כץ:

פריצה.

יריב פישר:

פריצה לבית וזה לא נעים .ממש לא נעים .אחר כך להיכנס לבית ,אתה מרגיש
חוסר ביטחון ,על הילדים זה משפיע .אני חושב שאנחנו צריכים לטפל בזה
הרבה יותר ברצינות ממה שטיפלנו בזה עד היום .השאילתה ,ההצעה לסדר
הייתה מזמן ,צי פיתי שמשהו ישתנה ,משהו יקרה בשטח הרבה יותר חמור
ולצערי ,אין לי מספרים אמיתיים אבל ממה שאני שומע מאנשים,

(מדברים יחד)
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משה פדלון:

אמרנו  ...קצין המשטרה,

יריב פישר:

יש לפחות פעמיים בשבוע,

משה פדלון:

ברשותכם ,יריב,

יריב פישר:

אני חושב שהוועדה ש,

ד.נ.

(מדברים יחד)
יוסף קוממי :ראש העיר.
משה פדלון:

בבקשה.

יוסף קוממי :היות ואני תושב נווה עמל ואני באמת רואה את הסבל לא רק שלהם ,גם שלי
באופן אישי .יש ימים שאני יושן בסלון בגלל הפריצות.
יהודה בן עזרא :אני צריך לשאול את אשתך למה אתה ישן בסלון.
יוסף קוממי :באמת ,לא נעש ה מזה צחוק כי זה לא צחוק ,חבר'ה .בנווה עמל יש מכה של
פריצות ,כבר בכלל בשנה האחרונה זה הפך להיות על בסיס יומי .על בסיס
יומי פשוט .יש פשוט תושבים שכבר נכנסו אליהם פשוט לא מתקשרים
למשטרה גם.
מאיה כץ:

זה נכון.

יוסף קוממי :לכן יש ,יש גם  ...שמביאים את המצב שאנשים יכנסו שמה עם רכבים דרך
הפרדסים ומשמה גם נמלטים ויש מה לעשות בזה ואני חושב שההצעה הזאת
היא הצעה טובה .לשבת לדון בוועדת ביטחון שוועדת ביטחון מה יש,
יהודה בן עזרא :זו הצעה טובה אבל היא לא נכונה,
יוסף קוממי :למה?
יהודה בן עזרא :היא לא עומדת בכללי החוק.
מאיה כץ:

למה?

יוסף קוממי :למה?
משה פדלון:

כיוון ש ,שנייה,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,האחריות ,שנייה ,האחריות והסמכות לביטחון הפנים ולפשיעה היא
על משטרת ישראל ולא על עיריית,

יונתן יעקבוביץ :למה יש לנו שיטור עירוני?
יוסף קוממי :אז בואו נוציא את השיטור העירוני ,המצלמות,
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אנחנו ,שנייה,

יוסף קוממי :את הכול נוציא ,יש משטרה.
משה פדלון:

שנייה אחת .השיטור העירוני זה שילוב של משטרה ופקחים .אנחנו תגברנו,
סייענו ב 19-פקחים ,נתנו שיטור גם בים ,בחוף הים .אנחנו מסייעים אבל
האחריות והסמכות היא לא שלנו .הוא יכול כן לדון על מקלטים ,הוא יכול
לדון,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

הסמכות היא לא שלי .אני לא אדון  ...מדינת ישראל.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

מכובדי ,אנחנו דיברנו עם מפקד המחוז אצלי במשרד .הגיע,

דובר:

הוא לא עושה את העבודה שלו ,מה לעשות.

דובר:

משה,

דובר:

מישהו פה לא עושה את העבודה שלו.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,חברים .חבר'ה ,אני חוזר שוב,

יריב פישר:

סליחה ,משה ,משה,

משה פדלון:

אתם רוצים לפתוח את זה לדיון? נפתח את זה לדיון ,אין בעיה.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

מי בעד ,שנייה ,מי בעד לפתוח את הנושא לדיון? בבקשה .תמשיך.

יוסף קוממי :אני רוצה להמשיך .אני לא מתכוון שאנחנו נעצור את העבריינים .אני לא
מתכוון שאנחנו נעצור מי שמתפרע .זה לא העניין ,זה ברור שזה בסמכות של
המשטרה .אבל אם יש לנו פרדסים שהם בחלק המזרחי של השכונה שמשמה
נכנסים רוב הפריצות ורוב הנהגים שבאים משם ונכנסים אז העירייה לא
צריכה את המשטרה בשביל לעשות שמה גדר .העירייה לא צריכה,
יריב פישר:

...

יוסף קוממי :מה?
יריב פישר:

חיץ.

יוסף קוממי :לא ,יש גדר.
משה פדלון:

בסדר.

"חבר" – הקלטה ותמלול

04135

28

ד.נ.

יוסף קוממי :ואם יש כניסה משביב ,מרעננה לשביב ... ,נווה עמל שזה דרך הפרדסים גם כן
אפשר לדון בזה בוועדת ביטחון ולמצוא לזה פתרון .זה לא של המשטרה.
יהודה בן עזרא :אני מבקש להתייחס.
תום סטרוגו :המנכ"ל ,אבל אתה מסכם או שאתה,
יהודה בן עזרא :דבר.
משה פדלון:

תסכם בסוף .דבר.

תום סטרוגו :אה.
יהודה בן עזרא :פתחתם לדיון אז אני מדבר.
תום סטרוגו :אפשר עוד לפני כדי שאולי תתייחס גם ל,
משה פדלון:

בבקשה.

דובר:

הדיון זה רק לחברי מועצה.

תום סטרוגו :א' אני חושב שיש בעיה ,אני העליתי את זה גם לפני כמה זמן גם בהרצליה
הצעירה ,יש שמה פריצות ,עכשיו זה ברור שיש חלוקה כל מוסד ורשות יש לו
את התפקיד ,זה ברור אבל עדיין אני כן חושב שצריך להתקיים דיון ענייני
מה אנחנו כרשות כן יכולים לעשות וכולל ,הנה ,כמו שכרגע יוסי העלה
אופציה אחת ,אולי אופציות נוספות .יותר מצלמות ,יותר פעולות כאלה
ואחרות שיכולות למנוע או לצמצם ואנחנו חייבים על הדבר הזה לקיים
ישיבה מסודרת של הוועדות,
יוסף קוממי :יש ועדת ביטחון,
תום סטרוגו :בסדר,
דובר:

זו ההצעה של יריב ,נו.

תום סטרוגו :לדון ,לראות מה אנחנו יכולים,
משה פדלון:

חברים ,אנחנו הסברנו,

תום סטרוגו :כי הבעיה קיימת.
משה פדלון:

אני אתן לך לדבר ,בוא ,אני מבקש מקצין המשטרה לתת לנו איזשהו פירוט
או מספר,

דובר:

אבל ראש העיר ,יותר נכון שיתייחס לדברים שלנו.

משה פדלון:

בסדר ,הוא יתייחס,

דובר:

שישמע אותנו,
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(מדברים יחד)
יונתן יעקבוביץ :הנתונים הם אף פעם לא אמיתיים ,למה? כי אנשים היום לא ניגשים כבר
לתחנות משטרה ,לא מגישים תלונות ,אין להם את הכוח אפילו להתעסק עם
הדבר הזה .היה לי עכשיו עניין ,היה לי עכשיו עניין בחברה לפיתוח תיירות
שאחד העובדים בחברה התחיל לאיים על מנהל הנמל ,מנהל הנמל הלך
בעצמו למשטרה ,המשטרה דבר ראשון באה ועשתה לו שימוע על זה שהבן
אדם שתקף אותו אמר שהוא תקף אותו.
משה פדלון:

בואו ,בואו,

יונתן יעקבוביץ :ישב  4שעות בחקירה בגלל שהוא בא לתת תלונה.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים .חברים ,חברים .אנא .בבקשה.

אלעד צדיקוב :קודם כל ,אני ,גם אני תושב נווה עמל וגם אני מכיר את הבעיה מקרוב
ונפגשתי עם אחד,
יהודה בן עזרא :גם אתה ישן בסלון?
אלעד צדיקוב :לא ,ברוך השם .בכל פנים ,נפגשתי עם,
יוסף קוממי :יהודה ,נעשה ערב סטנד אפ ,נשים אותך בראש.
אלעד צדיקוב :נפגשתי עם אחד מתושבי השכונה שהוא גם קצין במשטרה בדימוס .עכשיו,
אני רוצה קודם כל ,גם אני חשבתי כמוך שה ...שמגיעים מכיוון הפרדסים זה
בפועל מה שקורה .בפועל,
יוסף קוממי :לא ,זה לא רק זה.
אלעד צדיקוב :רגע ,שנייה .המשטרה היום מכירה ,היום ,ואני ,ובסוף הקצין משטרה ,בסוף,
הקצין משטרה יבוא ויאזן את דברי ,הוא האיש בשטח שיודע יותר טוב
מכולנו אבל מה שהבנתי יום שקורה ,נווה עמל ,קודם כל זה השכונה הכי
גדולה בהרצליה ,מתאפיינת בעיקר שיש המון בנייה חדשה ורובה זה בתי
קרקע .עכשיו ,המון בעלי מקצוע מסתובבים בשכונה .המון ,יומם ולילה.
יותר נכון יומם ,עד אחרי הצהריים ,עד הערב .עכשיו ,היום רוב הפריצות
נעשות באמצעות התחזות לבעלי מקצוע .באים עם רכבים גדולים של כל מיני
בעלי מקצוע כאלה ואחרים ,דופקים ,פריצה שהייתה לפני שבוע .השכנה ליד
אמרה כן ,ראיתי שהם מתקינים מזגנים שנכנסים פה לבית ,מתקיני מזגן עם
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סרבלים ,עם רכב עם מותג של מיזוג אוויר .הכול היה נראה מאוד תמים,
עשו פריצה לבית ,הכול טוב ויפה .עכשיו ,הדבר הזה אני חושב שמין הראוי
לשקול ברצינות בכובד ראש לפתוח נקודה של משטרת ישראל באזור הזה.
אני חושב שמן הראוי לשקול ברצינות ,בכובד ראש ,לפתוח נקודה של
משטרת ישראל באזור הזה .זה אזור שיש בו המון המון פריצות באופן
שיטתי .עכשיו ,אני רוצה לומר עוד דברים .גם הערנות שלנו כעירייה היא לא
מספיק טובה .לא בגלל שמישהו לא עושה את העבודה נאמנה ,כי אין מספיק
מי ש ...על העניין הזה .אני באופן אישי יצא לי להתריע ,לפני שבוע ,על רכב
שהיה נראה לי חשוד .רכב בדיוק שעונה על התיאור הזה .רכב גדול ,תקוע
בשכונה  4ימים באותו מקום שנראה ש ...הסתכלתי בפנים ,יש סולם,
חבלים ,דברים כאלה .התרעתי במוקד  106ואף אחד לא עשה עם זה שום
דבר .אז זה עניין של מודעות ,עניין של חינוך ועניין שהמשטרה תיתן את
דעתה שיש לנו מכה אמיתית בשכונה הכי גדולה בהרצליה.
מאיה כץ:

אני רוצה גם רגע ,משה ,להוסיף רק ברשותך עוד משהו .גם אם הנתונים ,ויש
פה איזושהי תחושה שאולי יש גל פריצות במאות ועשרות ומאות ,בוודאי
שלא ,אבל העניין הוא בעיקר התחושה של התושבים ומספיק שיש פריצה
פעם בחודש אפילו או פעם בחודשיים,

דובר:

הרבה יותר מזה ,מאיה,

מאיה כץ:

אני רגע הולכת על המקרה הגרוע ,אני לוקחת בכוונה את ,אבל התחושה שיש
בתוך התושבים היא תחושה של חשש ,זה המקום שצריך לטפל בו .לא
בהכרח אם עכשיו יגידו שיש כמות כזאת או כמות אחרת,

יהודה בן עזרא :עכשיו כשאת יודעת שהנתון,
מאיה כץ:

אני חושבת שמה שתקף פה,

יהודה בן עזרא :שהנתון שאמרת הוא לא נכון את מתקנת את עצמך.
מאיה כץ:

לא ,זה לא נכון יהודה.

יהודה בן עזרא :זה בדיוק נכון.
מאיה כץ:

זה לא נכון ... .יהודה ,זכותי להגיד את מה שאני רוצה בישיבת המועצה .אני
מאוד מצטערת.

יהודה בן עזרא :אני דיברתי אליך ,אני לא התנפלתי עליך.
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אז בבקשה.

יהודה בן עזרא :דיברתי אליך,
מאיה כץ:

בבקשה ממך.

יהודה בן עזרא :ומה שאת צריכה לקבל תשובה את תקבלי .עם כל הכבוד את סגנית
ממלאת מקום ראש העיר .לפני דקה נקטת במספרים גדולים של פריצות.
מאיה כץ:

יש פה עשרות פריצות.

יהודה בן עזרא :וכשהבנת ,וכשהבנת,
מאיה כץ:

יש פה עשרות פריצות,

יהודה בן עזרא :שהמשטרה לא תאשש,
מאיה כץ:

לא נכון.

יהודה בן עזרא :את מה שאת אומרת,
מאיה כץ:

לא נכון .קודם כל לא אני העליתי את ההצעה הזאת .יש עשרות פריצות.

יוסף קוממי :יהודה ,יש באמת עשרות פריצות.
מאיה כץ:

יש עשרות פריצות.

משה פדלון:

בואו נשמע את,

מאיה כץ:

יש עשרות פריצות.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

בבקשה ,ליאור .תן את הסקירה שלך.

ליאור:

אם אפשר,

יהודה בן עזרא :אני קיבלתי ממפקד התחנה.
דובר:

כן ,אבל לא ,לא כולם,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,חברים .ליאור ,בבקשה .שנייה ,קצת כבוד .נו ,משטרה.

יונתן יעקבוביץ :אם אפשר שנייה לפני קצין המשטרה ,ברשותך סליחה ,ממש חצי דקה.
בחודש ספטמבר ואני גם בהזדמנות הזאת רוצה להתנצל בפני ג'ו על
ההתבטאות שלי בזמנו ,אני לא יודע אם אתה זוכר אבל אני זוכר .בחודש
דצמבר ביליתי בחו"ל ובזמן הבילוי הזה בחו"ל אני חושב שהיה שם איזה
סדרה של  4מקרים פליליים ואני לא מדבר רק על פריצות ,שקרו בתקופה של
כמה ימים בודדים ,ואני חושב שצריך לתת פה את הדעת גם מעבר לעניין
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הזה של פריצות ,יש דברים שקורים בשנים האחרונות בעיר הרצליה שאני
אישית לא זוכר .יכול להיות שאני טועה בגלל שהייתי צעיר ,בגלל שלא
קראתי עיתונים ,whatever ,ולא ראיתי אבל התחושה היא שיש איזשהו
חופש פעולה לפעולות הפליליות והעברייניות האלה ,לא בתור משהו שעושים
בכוונה ולא משהו שבא מאיזשהו רוע אבל יש איזשהו חופש פעולה בעניין
הזה .אנחנו רואים מקרים של אונס בחוף הים ,אנחנו רואים מקרים של
יריות באמצע העיר .זה דברים שאני לא זוכר שהיה,
משה פדלון:

אוי ,תפסיק להגזים ,נו באמת .עכשיו אתה מנפח בשבילנו ,יש ...

יונתן יעקבוביץ :אני אביא לך את ה ...לא אני.
משה פדלון:

אתם מתארים תמונה שבו,

יונתן יעקבוביץ :כן.
משה פדלון:

מתי בפעם האחרונה?

יונתן יעקבוביץ :לפני שלושה חודשים.
משה פדלון:

איפה היו יריות?

יונתן יעקבוביץ :אתה רוצה שאני אתן לך את ה,
משה פדלון:

איפה היו יריות?

יונתן יעקבוביץ :כן ,במרכז העיר.
משה פדלון:

איפה?

יונתן יעקבוביץ :במרכז העיר.
משה פדלון:

איפה?

יונתן יעקבוביץ :אתה רוצה שאני אתן לך את ה,
משה פדלון:

אני  ...התחילו,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

מספיק להגזים .אתם מגזימים כאילו שפה,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

בבקשה ,ליאור.

דובר:

ברחוב הגליל.

יונתן יעקבוביץ ... :תודה רבה.
(מדברים יחד)
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משה פדלון:

בבקשה ,ליאור .חברים .ליאור.

ליאור:

ערב טוב לכולם .אני קודם כל רוצה לתת נתונים עובדתיים .במהלך השנה
האחרונה ,חבר'ה ,זה עובדות שאני  ...אותם ואני הולך להעביר לכם אותם.
קודם כל אנחנו מדברים על נושא של פער .אלה העבירות שאנחנו מדברים
עליהם שזה גניבות רכב ,פריצות לדירה ופריצות לעסק .זה בעצם הנתונים
שכרגע אני נותן ,אז כרגע אנחנו מדברים על סך הכול ירידה בכל תחנת
גלילות ,בסדר? זה נתון ראשוני .בכל תחנת גלילות ,ברמת השרון ,הרצליה,
כפר שמריהו ו,

יהודה בן עזרא :יונתן ,תקשיבי.
ליאור:

יש פה ירידה של  5אחוז משנה שעברה ,אשתקד .שנה שעברה אנחנו מדברים,
אני מדבר על עוד ירידה מסויימת בין  ,2016 2017תבינו כאילו את ה ,את
גודל הירידה בין  2017ל .2016-יש לנו ירידה של  20אחוז ,זאת אומרת בין 17
ל 16-כבר אז ירדנו  20אחוז שזה משהו מאוד מאוד דרמטי מבחינת מספרים.

יריב פישר:

ה ...פה היא על שתי שכונות ספציפיות .לא על ה,

ליאור:

בסדר ,אני כרגע נותן נתונים כלליים ,אנחנו נדבר ספציפית.

דובר:

בכל העיר,

דובר:

תנו לו לדבר ,הוא לא חבר מועצה .תנו לו לדבר.

ליאור:

עבירות פע"ר בהרצליה ,אני כרגע מגיע לעיר הרצליה ,אנחנו כרגע באיזון.
 161עבירות פע"ר ואמרתי לכם מה זה בהתחלה ,מה זה עבירות הפע"ר ,בין
 2018ל 2017-בה תאמה מחודש ינואר ועד היום .התפרצויות לדירה אנחנו
כרגע בעלייה בהרצליה בשש דירות .סך הכול בשש דירות,

דובר:

לעומת שנה שעברה?

ליאור:

לעומת שנה שעברה שזה  4אחוז .אשתקד.

(מדברים יחד)
ליאור:

זה מספרים ,זה עובדות.

יוסף קוממי :לא ,כשאתה אומר לי יותר,
דובר:

מה המספרים המוחלטים?

יוסף קוממי :מה המספר המוחלט?
דובר:

 161הוא אמר.
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יהודה בן עזרא.161 :
דובר:

 161שנתי.

ליאור:

מ 1.1-עד היום.

יהודה בן עזרא :ו ...ישנים בסלון.
ליאור:

אני אמרתי בתחילת דברי .אנחנו ב 161-עבירות פע"ר בשנת  2018בכל
הרצליה ,בסדר? מתחילת השנה .כל נושא של גניבות רכב שזה  ...שימוש
ברכב  ...אנחנו בירידה של  3אחוז,

(מדברים יחד)
ליאור:

התפרצויות לרכב ,אנחנו שומעים ,התפרצויות לרכב אנחנו פחות  17אחוז,
בנושא עסקים אנחנו בשוויון מול שנה שעברה ,בסדר?

דובר:

בעסק,

ליאור:

עסקים.

דובר:

שוויון בעסק ,שוויון?

ליאור:

כן .כן .אנחנו מקבלים ממוצע של דירה אחת ביומיים .דירה אחת ביומיים
בתחנת גלילות ,בסדר? כל יומיים נפרצת דירה בתחנת גלילות .כן.

דובר:

זה כולל רמת השרון,

ליאור:

כולל רמת השרון,

דובר:

וכפר שמריהו.

ליאור:

כן .עוד נתון שאתם צריכים לדעת אותו .מתחילת השנה,

(מדברים יחד)
ליאור:

מתחילת השנה עד אמצע פברואר היינו בירידות חדות של  40אחוז מול שנה
שעברה .מאמצע פברואר עד עכשיו אנחנו במגמת עלייה ,בסדר? זה נתון של
בערך חודשיים וחצי שאנחנו במגמת עלייה לגבי התפרצויות לדירה .מה
אנחנו עושים בפועל? אלה הנתונים הבסיסיים ,מה אנחנו כרגע עושים בפועל?
קודם כל אנחנו ,יש לנו מש"ק בכל אזור ,בכל רובע בעיר הרצליה .אם זה
מש"ק מרכז העיר משה ברדה ,אם זה מש"ק שכונות אלי כהן שהם חלק
מהקהילה והם יודעים כל מה שקורה .כל פיפס שקורה ,מה שלא מדווח ,כן
מדווח ,הכול עובר אליהם .הם יודעים ,הם נמצאים בתוך השכונות .אנחנו,
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יוסף קוממי :אני יושב ראש ועדת ביטחון ,אני לא שמעתי על זה ,פעם ראשונה שאני שומע
על זה.
ליאור:

אני לא חושב שיש מישהו שלא מכיר את אלי כהן ומשה ברדה.

יוסף קוממי :לא ,לא,
דוברת:

אני לא מכירה אותם.

יוסף קוממי :אני ,יושב ראש ועדת ביטחון.
דוברת:

הם מכירים אותי?

יוסף קוממי :לא שמעתי על הנתונים האלה.
עולמי:

מה ,את אלי כהן אתה לא מכיר?

יוסף קוממי :אני מדבר עם המשטרה ,הם צריכים ,אני יושב ראש ועדת ביטחון ,אני את
הדברים האלה לא צריך לדעת מ,
משה פדלון:

אבל ,מר קוממי ,אתה יכול לזמן ועדת ביטחון ולזמן את המשטרה ולקבל
עדכונים,

יוסף קוממי :משה ,משה ,משה ,עד היום אין לי מישהי שתזמן אפילו את הוועדה ,אז
בבקשה.
משה פדלון:

 ...בבקשה.

יוסף קוממי :יש משהו שקשור לביטחון שזימנו אותי?
משה פדלון:

אתה יושב ראש הוועדה? אתה יכול לזמן,

יוסף קוממי :אני לא יכול לדעת שהמשטרה,
משה פדלון:

אתה יכול לזמן את המשטרה ומד"א וכיבוי,

יוסף קוממי :אני לא יכול לדעת שבאים ועושים כל מיני דברים שקשורים לביטחון .אני
עובד ,אני לא יכול לדעת אם לא מזמנים אותי.
משה פדלון:

אף אחד לא עושה ,יש משטרה ,יש לה אחריות וסמכות.

יוסף קוממי :משטרה זה משהו אחר,
משה פדלון:

היא מציגה לך נתונים,

יוסף קוממי :משטרה זה משהו אחר.
משה פדלון:

בבקשה ,תנו לו להמשיך.
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כמה נתונים גם לגבי נווה עמל וזה עוד פעם ,זה עובדות .יש ירידה בפשיעה,
בעבירות הפע"ר בנווה עמל .עובדה .מול שנה שעברה ,בסדר? אני כרגע לא
מדבר,

(מדברים יחד)
יריב פישר:

מה המספרים?

דובר:

אנחנו מדברים ,יריב ,אנחנו מדברים באחוזים ,לא במספרים.

ליאור:

חבר'ה ,אני כרגע אומר עובדות .אחרי זה שאלות .מה שאני אוכל לענות אני
אענה ,מה שלא אני אגיד לכם שאין לי את הנתונים.

משה פדלון:

בבקשה.

ליאור:

לגב י נווה עמל ,ובגלל ההתייחסות שלך .יש לנו התייחסות ספציפית לשכונה
הזאת .גם לנווה עמל וגם לתושבים .מכירים את השטחים הפתוחים ,עושים
שמה פעילויות גם גלויות וגם סמויות וגם משת"פים עם משטרת רעננה וכפר
סבא .אני יכול להגיד לכם שכמעט כל שבוע יש כניסה לתוך השדות ,גם עם
כוחות יסמ"ג וגם עם כוחות סיור שזה כוחות שהם תחת אחריותי ,נכנסים
לתוך השטחים הפתוחים וכל מה שזז הם מביאים לי .אני יכול להגיד לכם
שיש שמה מספר שב"חים שכמעט כולם רואים שוטר .שב"חים עם אישורים
שעובדים בחקלאות ואנחנו מכירים אותם והם מוזנים בתוך המערכת .אנחנו
עושים הרבה פעילויות מניעה בכל האזור ,זאת אומרת גם באזור של
השכונות וגם בצירים הראשיים .גם ב ,531-גם בדרך ירושלים וזה נקרא
מבצעי סגר ,בסדר? לאו דווקא כדי לתפוס ,לאו דווקא כדי לתפוס את אותם
עבריינים ולאתר ,למנוע .אנחנו שמים כמעט באופן קבוע בצירים ראשיים,
כביש  ,531כניסה לדרך ירושלים ,כביש  5הכפר הירוק,

יריב פישר:

מה זה באופן קבוע?

ליאור:

איך?

יריב פישר:

באופן קבוע,

דוברת:

אני נוסעת משמה בשש,

ליאור:

חבר'ה ,אני לא אמרתי כל יום.

דוברת:

יום כן יום לא יש מחסום.
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לא כל יום ואנחנו נותנים תיעדוף לצירים הראשיים בכניסה להרצליה ורמת
השרון על פי יכולת שלנו ועל פי כוחות שאנחנו מקבלים גם מהמרחב וגם
מהמחוז .אנחנו עושים מניעה מצבית שזה חלוקת פליירים ופרסום באתר
העירוני .אני חייב לציין משהו שזה גם דרככם להעביר לקהילה .עלה שהרבה
התפרצויות לדירה ,אני לא רוצה להגיד רשלנות אבל חוסר תשומת לב של
האזרח .הרבה התפרצויות עולה שמשאירים מפתח בארון החשמל .זה עולה
המון .השאירו מפתח בארון חשמל ,לא יודע בשביל מה ,לעוזרת ,לבן בית
ובסוף יש את אותם חבר'ה שמגיעים ועל המזל ,פותחים ארון חשמל ואני
אומר לכם שיש שם הרבה אחוז של הצלחה ... .מפתח ,עושים בדיקה והדלת
נפתחת .כנ"ל גם לגבי,

דוברת:

תחת העציץ זה טוב?

ליאור:

גם לגבי,

(מדברים יחד)
יוסף קוממי :חבר'ה ,תנו לו לסיים.
דובר:

די ,נו ,אנחנו נהיה פה כל הלילה.

יוסף קוממי :באמת.
ליאור:

עולה שהרבה מההתפרצויות זה דרך הדלת הראשית ,מה שנקרא דרך המלך.
ד לת נשארת פתוחה .חלון שנשאר פתוח ,בעיקר באזור נווה עמל שזה מקום
עם בתים פרטיים ,מזיזים טיפה את החלון ונכנסים בפנים .זאת אומרת אני
מבקש גם כן להעביר את המסר למניעה מצבית .אנשים שנמצאים בבית או
עוזבים את הבית ידאגו לסגור את החלונות .אין מה לעשות ,זה לא ,אנחנו
לא בשוויץ.

יונתן יעקבוביץ :וגם לשים סורגים .מה זאת אומרת אנחנו לא בשוויץ? מה זה ההערה
הזאת? מה ההבדל בינינו לבין שוויץ?
ליאור:

אז אני אומר,

יהודה בן עזרא :אתה לא יודע ,יונתן?
יונתן יעקבוביץ :אני יודע מה זה שוויץ.
ליאור:

אנחנו חיים במציאות הקיימת ואני אומר ,אני מצפה לאחריות גם של
האזרח,
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יונתן יעקבוביץ :זה תמיד.
ליאור:

לפעול את הדברים האלה המינימליים ,לא מחייב אותו.

יוסף קוממי :אין ספק.
ליאור:

אין לי שום יכולת לחייב מישהו לעשות את זה ,בסוף צריך גם אחריות
אישית של האזרח .זה מה שאנחנו מצפים.

יוסף קוממי :הבעיה היא ,זה לא הבעיה שלנו .הבעיה שלנו זה לא באם משאירים מפתח או
לא משאירים מפתח .עצם העובדה שגנבים,
יונתן יעקבוביץ :מסתובבים,
יוסף קוממי :מסתובבים בחצר שלך,
יונתן יעקבוביץ :כן ,כן.
יוסף קוממי :אתה ,אם אתה גר בבית פרטי אז אתה מבין את זה שהטראומה של הילדים
שיודעים שנכנס פורץ לחצר ,עזוב ,עוד לא הגיעו ,עוד לא נכנסו הביתה .פה
מתחילה להיות הבעיה .הילדים בחרדה ,הילדים כל הזמן בפחד .אנחנו
צריכים להגיע למצב ,קודם כל את האפשרות ,את הפעולות ש ,אני בטוח
שהמשטרה עושה את המקסימום שהיא יכולה לעשות .מעבר למה שעושה
ה משטרה אני אומר ,גם העירייה יש דברים שיכולים למנוע או להרתיע כמו
מצלמות במקומות שהם מועדים ,כמו שיהיה סיור בכל שעתיים עם החתמה
שיודעים התושבים שעובר שם סיור וחותם באיזשהו מקום שהוא הגיע
לשמה ,אנשים יותר רגועים ,יודעים הנה המשטרה כל שעתיים פה ,או הסיור
הקהיל תי יחד עם המשטרה מסתובב וחותם באיזשהו מקום .אנחנו לא
יודעים מתי המשטרה שמה מתי היא לא.
ליאור:

דבר אחרון רק,

משה פדלון:

בבקשה.

ליאור:

גם כן ,חלק מהמניעה המצבית בשת"פ עם עיריית הרצליה לגבי היחידה
שהקמנו ,משמר השכונה ,שאין לה סמכויות של משטרה .אין להם את
הי כולת של המשטרה אבל מה שחשוב זה הנוכחות וה ...כי היום אם אני
עבריין ואני נכנס לתוך שכונה או לתוך רחוב ואני רואה כרגע רכב עם
קוז'אק ,לא משנה באיזה צבע ,אני לא אפרוץ שמה .אני אפרוץ במקום אחר.
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לא בטוח שנמנע את העבירה אבל אם אני מנעתי אותה באותו רחוב ,באותו
אזור ששמה השקעתי וזה המניעה המצבית.
יוסף קוממי :בדיוק.
ליאור:

ואותה אנחנו נותנים ,עושים,

דובר:

בוא נחתור ל,

משה פדלון:

חברים ,בואו ,אני רוצה לסכם את ה,

יונתן יעקבוביץ :לי אין בעיה ,אני רק רוצה ,קודם האשימו אותי בבחירות וכדומה ,אז אני,
משה פדלון:

לא כצעקתה,

יונתן יעקבוביץ :לא ,לא ,בסדר,
משה פדלון:

יש פה השתוללות,

יונתן יעקבוביץ :משה ,אני דבר ראשון,
משה פדלון:

מה שהוא הציג ,הוא הציג פה ירידה,

יונתן יעקבוביץ :הכול בסדר.
משה פדלון:

ירידה בפשיעה ולא עלייה.

יונתן יעקבוביץ :אני מבקש דבר ראשון אמרתי מקודם משפט שהוא לא היה ,לא ממקומי
להגיד אותו .אמרתי שמפקד המחוז לא עושה את עבודתו .אני לוקח את זה
בחזרה .לא ממקומי להגיד אותו ,אני לא באמת יודע מה העבודה שלו ומה
לא ומה הוא כן עושה ומה הוא לא עושה .אני יודע מבחינתי מה שאני רואה
שקורה בעיר .עכשיו אני ,ממש בחיפוש טיפטיפה בתוך האינטרנט ואני
מבטיח לכם שזה רק מקצת המקרים כי הרי לא הכול מפורסם .ב10.5.2017-
מקרה אונס ,ב,6.7.2017-
משה פדלון:

לא ...

יונתן יעקבוביץ :שנייה .ב ,6.7-הכול בהרצליה.
משה פדלון:

בחוף הים?

יונתן יעקבוביץ :ב 6.7.2017-ברחוב הגליל מקרה ירי ,ב 3.8.2017-מקרה אונס ,אני רוצה
להראות את המצב .מה זאת אומרת מה המטרה של זה? אני עכשיו מראה
לכם את המצב.
דובר:

מה המטרה של זה?
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יונתן יעקבוביץ :ב 8.9.2017-רחוב פינסקר מקרה ירי ,ב 3.8.2017-מקרה אונס .אמרתי ה-
 ,10.5וב 21.1.2018-שני מקרי אונס.
יהודה בן עזרא :מה אתה רוצה להגיד בכל ה,
יונתן יעקבוביץ :אני לא זוכר שהיה כל כך הרבה מקרים בכזאת תקופה קצרה.
יהודה בן עזרא :אז עכשיו הקדנציה שאתה חבר מועצה,
יונתן יעקבוביץ :לא ,לא .אני לא זוכר,
יהודה בן עזרא :קרה הדבר הזה.
יונתן יעקבוביץ :אני אומר עכשיו ,אני נותן לך דוגמה של החצי שנה האחרונה .אני דיברתי
איתך על זה גם על ספטמבר אמרת לי לא  ...נכון?
יהודה בן עזרא :יושב פה אדם הכי ניטרלי בעולם,
יונתן יעקבוביץ :נו?
יהודה בן עזרא :כי אף אחד פה לא ניטרלי ,כל אחד,
דובר:

למה ,רגע ,למה המשטרה ניטרלית?

(מדברים יחד)
יוסף קוממי :חברים ,מה קרה? ירון עולמי,
יהודה בן עזרא :אני אחראי ל,
יוסף קוממי :תן לי לדבר ,אני לא הפרעתי לך.
יהודה בן עזרא :קודם כל אני מדבר,
(מדברים יחד)
יהונתן יסעור :בעברית ,לא בשפה של המשטרה ,מה הפער בין,
יוסף קוממי :ירון  ...בסוף.
יהונתן יסעור :ששש .בין תקן כוח האדם לבין המצבה? בתחנת גלילות?
ליאור:

אנחנו כמעט מלאים.

יהונתן יסעור :מלאים?
ליאור:

כמעט מלאים.

יהונתן יסעור :אז כנראה שצריך להגדיל את התקן.
ליאור:

יכול להיות.

יהונתן יסעור :אין מספיק נוכחות.
ליאור:

יכול להיות.
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יהודה בן עזרא :יונתן ,אני השבתי לך .יונתן ,לא אליך ,אתה דיברת קודם .יונתן ,נתת
דוגמאות ,בוודאי שיש פריצות וזה אני לא מזלזל ,חס וחלילה חס ושלום ,כל
דבר בפני עצמו יכול להיות טראומתי למי שעובר את זה .אני עברתי את זה.
אני בלילה של החתונה שלי לפני אלפיים שנה חזרנו מאולם החתונות ,פרצו
לי את הבית ,הגיעו לי אורחים מחוץ לארץ רוקנו לי את הבית .זה טראומתי.
דובר:

עם מעטפות של האולם?

יהודה בן עזרא :טראומתי .בלי ספק ,כל דבר בפני עצמו זה קשה .אבל יושב פה נציג
משטרה ,אומר לנו שיש ירידה לעומת שנים שעברו .אז מה עכשיו,
יוסף קוממי :אנחנו מברכים על זה.
דובר:

אז הסברתי לך מקודם,

יוסף קוממי :מברכים על זה אבל יש דברים,
(מדברים יחד)
מאיה כץ:

בוא נגיד  ...אמרת  ...בגלל הבחירות .זה בגלל זה הוא הגיב את מה שהוא
הגיב ,זה הכול.

יהודה בן עזרא :גברת כץ,
(מדברים יחד)
יונתן יעקבוביץ :המטרה שלי זה לבוא ולהגיד שיש בעיה וכמו שיוסי אמר ,יש פתרונות
שהעירייה יכולה לעשות .להקים את האזורי חיץ האלה ,מצלמות הוכיחו את
עצמן בכל העולם בהורדה של פריצות,
משה פדלון:

יונתן ,אנחנו ניקח את גבול הרצליה רעננה ,אנחנו כל שבוע וג'ו יעיד על כך,
סוגרים את המעברים,

יונתן יעקבוביץ :אחלה.
משה פדלון:

וזה  ...ופותחים אותם.

יונתן יעקבוביץ :אז משה ,אז בוא נתחיל לעלות  ...לאוויר בנושא אכיפה עם ...
(מדברים יחד)
משה פדלון:

יש בעיר גם ועדת אכיפה ,נזמין אותם ,יש ועדת אכיפה עם נציגות עירייה
ומשטרה ,אנחנו נסב את תשומת לב ,נזמין את ועדת האכיפה כדי לקבל את
כל התמונה.

יהודה בן עזרא :סליחה רגע .יריב ,אתה רוצה לבוא לישיבות ועדת אכיפה לשמוע?
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אני חושב שיש ועדה בעירייה שצריכה,

יהודה בן עזרא :לא ,היא  ...אני מכבד אותך.
יריב פישר:

אני אבוא לוועדה,

יהודה בן עזרא :אתה העלית את ההצעה לסדר,
משה פדלון:

ו עדת הביטחון העירונית לא עוסקת בביטחון הפנים .היא עוסקת במצבי
חירום .היא לא,

דובר:

זה החוק.

משה פדלון:

זה החוק .היא תעסוק ב ...היא תעסוק במים שצריכים להיות בחירום ,היא
לא עוסקת בביטחון מדינת ישראל ,ביטחון הפנים .נקודה ,סוף .יש ועדת
אכיפה,

יריב פישר:

לפני שנייה אמרת שאתה בכלל לא אחראי אז בוא נתחיל,

משה פדלון:

יש ועדת אכיפה,

יריב פישר:

לפני רגע אמרת שאתה לא אחראי בכלל .אני חושב שהוועדה הזאתי ,וזאת
ההצעה שלי ואני עומד בה ,יכולה להגיש לעירייה,

יוסף קוממי :נכון ,מה הבעיה?
יריב פישר:

תכנית לטפל בבעיה הזאת.

מאיה כץ:

כולנו  ...ועדה מאוחדת.

יהודה בן עזרא :רק רגע.
משה פדלון:

יש ועדת אכיפה,

יהודה בן עזרא :שום ועדה מאוחדת .ועדת,
יוסף קוממי :לא רוצים לאכוף את החוק ,אנחנו רוצים לעזור,
יהודה בן עזרא :רגע,
יוסף קוממי :לא רוצים לאכוף את החוק.
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :רגע ,רגע .חד וחלק ,חד וחלק על פי חוק ועדת הביטחון איננה עוסקת
בפלילים ,נקודה.
יוסף קוממי :איזה פלילים? מי ביקש פלילים?
(מדברים יחד)
יוסף קוממי :האם לשים גדר או מצלמה זה פלילים?
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תבוא לוועדת האכיפה ,יש ועדת אכיפה,

(מדברים יחד)
יוסף קוממי :כל דבר שאתה יכול למנוע מראש כרשות אתה יכול לעשות את זה כי זה לא
שייך למשטרה.
משה פדלון:

אתה ...

יוסף קוממי :אין שום קשר,
(מדברים יחד)
יריב פישר:

ועדת האכיפה ,לישיבה הספציפית הזאת ,תכין תכנית,

משה פדלון:

זו לא ועדת ,אנחנו נזמין אותו לוועדת האכיפה,

יהודה בן עזרא :יש לנו ועדת אכיפה.
משה פדלון:

יש ועדת אכיפה עירונית,

דובר:

החוק מגדיר,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

דנו בנושא .מי בעד להסיר את זה?

מאיה כץ:

מה אבל מקבלים החלטה? שהתקיים דיון,

יריב פישר:

זה כבר עלה,

דובר:

היה דיון.

משה פדלון:

אנחנו,

(מדברים יחד)
מאיה כץ:

אז תסבירו שזה הוועדה שההחלטה  ...אנחנו עומדים בראשה,

יהודה בן עזרא :ההחלטה ממליצה שוועדת האכיפה ברשות המנכ"ל וה ...ידונו על הנושא
וישמעו סקירה,
יריב פישר:

אמרתם את זה גם פעם קודמת.

יהודה בן עזרא :אנחנו נפנה ליושב ראש ועדת הביטחון מר קוממי נציע לו להצטרף לאחת
הישיבות של הוועדה .נציע גם למר יריב פישר שהציע את הצעתו שיצטרף,
עכשיו ההצבעה על מה שאמרתי.
משה פדלון:

מי בעד ההצעה?

יריב פישר:

רגע ,אז ש לי הצעה נגדית.

משה פדלון:

בבקשה.
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אותה ועדה ש ,אותה ועדה שדיברת עליה תגבש תכנית תוך  30יום לטפל
בנושא ויוסי קוממי יהיה שמה גם כן וגם אני ,בשמחה ,אבל היא תגבש
תכנית .לא סתם תשב ותדון בנתונים כי זה מה שאמרתם ביולי ולא קרה
כלום .הוועדה הזאתי צריכה לגבש תכנית לטפל ועלו פה מספיק דברים ואין
סיבה שזה לא יהיה.

יהודה בן עזרא :הוועדה תתייחס בכבוד רב לכל הצעה,
יריב פישר:

איפה תכנית קיימת? לא  ...שום תכנית.

יהודה בן עזרא :אנחנו חיכינו לך שתעלה הצעה לסדר יום כדי שנגבש תכנית?
משה פדלון:

יש תכנית.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

יש למשטרה תכנית ולוועדת אכיפה יש תכנית.

(מדברים יחד)
תום סטרוגו :אני קורא מפקודת העיריות על ועדת הביטחון,
עו"ד ענת קרן בהרב:

ועדת הביטחון עוסקת בענייני המשמר האזרחי.

תום סטרוגו :מייעצת גם בתחומי המשטרה ,זאת אומרת,
עו"ד ענת קרן בהרב:

לא ,זה לא ,אם אתה קורא אז תקרא.

תום סטרוגו :אני קורא.
עו"ד ענת קרן בהרב:

אז תקרא.

תום סטרוגו :אבל זה קודם כל בתחום הפלילי ,זה משטרה ,זה לא בתחום ,זה לא מל"ח,
או קיי? זה לא מקרים של חירום .אני חושב,
(מדברים יחד)
תום סטרוגו :בסדר ,לא ,איפה שיש משמר אזרחי היא יכולה לייעץ למשטרה,
דובר:

לא ,רק מה ש ...בביטחון.

תום סטרוגו :אבל יש.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,חברים,

תום סטרוגו :אני רוצה לומר משהו אחר ,אמיתי .ראש העיר ,דקה .יש ,זאת אומרת מה
שאתם שומעים פה וזה מתחבר גם למה שמאיה אמרה ,התחושה של
הביטחון של הציבור צריכה לקבל מענה ,אני חושב שזה צריך להיות פה על
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השולחן .זה נכון שתהיה ועדה ,כמובן אכיפה ,זה בסופו של דבר זה הרבה
קשור לאכיפה ,יכול להיות גם יחד עם ועדת ביטחון .אני לא חושב שזה
מל"ח ,זה קשור מאוד לעניין ולגבש תכנית .בסוף ,עכשיו ,זה תכנית
שבסמכותנו .מה שבסמכות המשטרה,
משה פדלון:

נשתמש בסמכותנו,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

מה שבסמכותנו עובד.

תום סטרוגו :לא מספיק טוב כנראה .אנחנו עושים הרבה דברים טובים ,הנה במדרג אנחנו
מקום חמישי ולמרות זאת איפה שיש מקום לטפל צריך עוד וזה לא בושה
להגיד שאפשר להשתפר כי כולנו לא ,אף אחד לא מושלם וגם הפעילות היא
טובה .תמיד אפשר יותר טוב .אם יש תחושות ,ויוסי ,סליחה יוסי אבל אני
משתמש בזה רק במובן הציורי ,ישן בלילה בסלון אז זה אומר שמשהו לא
עובד הכי טוב שיכול.
יהודה בן עזרא :ועם המפתח בעציץ.
תום סטרוגו :עם המפתח.
משה פדלון:

בבקשה ,יוסי .בבקשה.

יוסף לונדון:

לגבי נושא הביטחון יש את המרכיב האנושי ואני לא רוצה ללמד את
המשטרה ,אתם תלמדו אותי .יש את המרכיב האנושי ויש את המרכיב
הטכנולוגי .אחד המרכיבים הטכנולוגיים זה דברים שאלו כאן ,זה מצלמות.
הייתה ועדה שעמדתי בראשה שעסקה בנושא הצבת מצלמות בעיר .הוועדה
הזאת הגישה את המלצותיה ,היא הגישה המלצה חד משמעית וברורה שעל
מנת להגביר את תחושת הביטחון מין הראוי להציב מצלמות בעיר .למרות
שהוועדה הזאת לא התכנסה זמן רב אני עוקב בצורה מתמדת אחר נושא
המכרז המורכב של כל ה ,זה קשור לעיר חכמה ,מר אמיר זיו נמצא כאן?

דובר:

כן ,הוא דיבר בהתחלה.

מאיה כץ:

זה לא אומר שהוא היה נשאר עד הסוף .הוא היה יכול ללכת.

דוברת:

לא ,הוא תלמיד מצטיין.

יוסף לונדון:

מדי פעם ,כיוון שההחלטה כולל ועדות משנה שהוקמו בנושא המצלמות ,עם
אנשי הביטחון של אגף הביטחון של העירייה המסקנה הייתה חד משמעית
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שיש להגדיל את כמות המצלמות ,למעשה זה לא להגדיל אלא לחדש את
מערך המצלמות בעיר והייתי מבקש בהקשר הזה אם ועדת האכיפה תתכנס
אני אבקש לזמן גם אותי ואני אשמח מאוד אם תמצאו לנכון לזמן גם את
אמיר זיו שייתן סקירה לגבי ההיבט הטכנולוגי של נושא המצלמות.
משה וקנין:

משה,

משה פדלון:

בואו ,חברים,

משה וקנין:

דקה ,מילה אחת .כולם דיברו פה שעה וחצי.

משה פדלון:

בבקשה ,קצר.

משה וקנין:

קצר ,נעשה את זה קצר .אני מציע רעיון לוועדה ,לשקול את זה ,יש משמר
אזרחי אבל להקים משמר שכונות.

משה פדלון:

יש .יש.

משה וקנין:

לא ,לא,

משה פדלון:

יש .יש ביד התשעה ויש,

משה וקנין:

שנייה,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

בואו ,משה ,בואו חברים.

משה וקנין:

בצורה ,משה ,בצורה מסיבית ,יש לנו בהרצליה הרבה אנשים פנסיונרים
והרבה אנשים שלא עובדים .אפשר  ...לא עם שכפ"ץ ,עם אפוד כזה
שיסתובבו בשכונות גם בלילה ,יראו את זה פיזית בשכונה אנשים מסתובבים
זה ירתיע.

דובר:

הם מקבלים רכב עירוני,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

בואו נסכם .ההצעה שמתגבשת,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

ועדת האכיפה בראשות המנכ"ל תתכנס ,תזמן את פישר והמט"ח כמובן ,את
מר פישר ,את קוממי ,את יוסי לונדון,

ליאת תימור :את וקנין.
משה וקנין:

גם אותי.
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היא תציג לכם את התכנית ואת אותה תכנית נשפר ,נשדרג לתכנית אחת
כוללת .מי בעד הדבר הזה?

(מדברים יחד)
משה פדלון:

יש תכנית ,לשפר לשדרג אותה.

יהודה בן עזרא :נציג תכנית ולאור ה,
(מדברים יחד)
משה פדלון:

אם היא לא טובה נשדרג אותה.

מאיה כץ:

ואם לא ויש לך טענות ...

משה פדלון:

חברים ,מי בעד ההצעה? פה אחד.

דובר:

אבל קצבו זמן?

מאיה כץ:

מה?

דובר:

כמה זמן קצבו?

דוברת:

פה אחד?

ג'ו ניסימוב:

פה אחד.

דובר:

להציג למועצה זמן.

משה פדלון:

 30יום ויציגו לכם.

ליאור:

תודה רבה.

משה פדלון:

תודה לך ,ליאור.

יהודה בן עזרא :תודה רבה.
(מדברים יחד)

סעיף ו' – תב"רים
ג'ו ניסימוב:

תב"רים ,רבותי .אישור מימון תב"ר מספר  1833אולם ספורט חטיבת זאב.
הבקשה לאשר  ...מימון בסכום של  500אלף ש"ח בהשתתפות המועצה,
הסדר עם ה ...קרן לעבודות פיתוח .פה אחד ,תודה רבה ,2 .תב"ר חדש מספר
 2064שיפוץ אולם ספורט היובל ,החברה לפיתוח הרצליה .בקשה לאשר
תב"ר חדש בסכום של  6,417,000מתוך הסכום של מיליון ש"ח לביצוע בשנת
 , 2018מימון קרן לעבודות פיתוח ,קרן ל ...תקציב ,השתתפות המועצה
להסדר הימורים ,מי בעד?
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סליחה ,אדוני .אולי תשאל אם יש שאלות לפני שאתה שואל מי בעד?

דוברת:

תשאל.

משה פדלון:

תשאל,

ג'ו ניסימוב:

יש שאלות?

ד.נ.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

בבקשה ,מר לונדון .חברים ,בואו .בבקשה.

יוסף לונדון:

בחומר המצורף לתב"ר הזה הוגש לנו ,הוגשו לנו מסמכים מצורפים ולגבי
הטיפול בחזיתות היו שתי חלופות .הייתי מבקש לדעת מדוע בחרו דווקא
בחלופה היקרה ביותר כאשר ההפרש בין החלופה היקרה לחלופה הפחות
יקרה ההפרש הוא מיליון שקלים.

משה פדלון:

יוסי ,הנושא הזה נידון גם בישיבת ועדת הכספים .חבל ,יש שם נציגות של ...
תשובה.

דובר:

שמואל חולה והוא לא הגיע לישיבה.

משה פדלון:

שמוליק לא מרגיש טוב אז אנחנו ניתן לך תשובה.

יוסף לונדון:

תודה רבה אדוני.

משה פדלון:

בבקשה .או קיי .כן.

ג'ו ניסימוב:

מי בעד?

דובר:

פה אחד.

ג'ו ניסימוב:

תודה רבה .שינוי שם תב"ר מספר  1403מבנה לתרבות במערב העיר ,חברה
לפיתוח הרצליה .שאלות?

ליאת תימור :רק השאלה .המרכז פיס לתרבות ,מוסיקה וקהילה אושר ,יהיו  ...מפעל
הפיס? השם הזה אושר?
מאיה כץ:

הם ביקשו.

יהודה בן עזרא :גם על ידי מפעל הפיס וגם על ידי יונתן יסעור.
ליאת תימור :לא ,הם נתנו שם מעט שונה וזה השם שאנחנו הסכמנו עליו ,לכן אני שואלת
אם זה השם הסופי שהם אישרו.
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :את יכולה לקרוא לזה מה שאת רוצה ,רק יהיה כתוב פיס.
ליאת תימור :לא ,כי זה שלנו השאר אז זה בסדר.
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בסדר גמור .מי בעד? תודה רבה.

ליאת תימור :ברור ,כולם ,פה אחד.
ג'ו ניסימוב:

תוספת לתב"ר מספר  1883שיפוץ ותוספות בנייה בית ספר בר אילן של אגף
תב"ל .הבקשה היא לאשר הגדלת היקף בסכום של  1,980,000ש"ח לביצוע
בשנת  ,2018מימון קרן לעבודות פיתוח .שינוי מימון בסכום של  110אלף
שקלים בהשתתפות משרד החינוך וקרן עודפי תקציב רגיל .שאלות? מי בעד?
תודה רבה .תוספת תב"ר מספר  1489שדרוג כבישים ,מדרכות ותשתיות של
אגף תב"ל .הבקשה לאשר תוספת ביצוע בסכום של  5מיליון שקל לשנת
 ,2018הקדמה מ .2019-אם  ...עודפים ,אם אין שאלות מי בעד?

יוסף לונדון:

יש שאלה .נושא של שדרוג כבישים לעניות דעתי זה מקרה קלאסי של קרן
עבודות פיתוח .מה ההיגיון ,מדוע מצאתם לנכון לפצל את זה בין קרן עבודות
פיתוח לבין קרן עודפי תקציב רגיל?

רו"ח רוני חדד:
יוסף לונדון:
רו"ח רוני חדד:

זה עבודות אחזקה שצריכות לצאת מקרן עודפי תקציב רגיל.
לא שמעתי.
אלה עבודות שבמהותן הן עבודות אחזקה ,לכן הן יוצאות מקרן עבודות,
מקרן עודפי תקציב רגיל.

יוסף לונדון:
רו"ח רוני חדד:

אז למה זה תחזוקת פיתוח ,מדוע פיצלתם את זה?
חלק מזה וחלק מזה .תלוי במהות של העבודה.

יונתן יעקבוביץ :אז הוא שואל למה יש פיצול.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

יש מה שנקרא קרצוף וזיפות ,יש מקומות שאתה עושה כביש חזק לגמרי אז
לכן יש,

רו"ח רוני חדד:

תלוי במהות העבודה.

משה פדלון:

בדיוק .תלוי במהות העבודה.

דובר:

זה גם קשור להיטלים .זה מאוד חשוב.

ג'ו ניסימוב:

מי בעד ,חברים? פה אחד תודה רבה .שינוי מימון תב"ר מספר  1947פיר
מעלית ומעלית בניין מועצה דתית שאגף תב"ל מבצע ,לאשר שינוי מימון
בסכום  228,340ש"ח בהשתתפות משרד לשירותי דת מקרן לעבודות פיתוח.
שאלות? כן.
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מבקש לשאול ,אני כמובן מצביע בעד ,אני מברך בעד זה ,השאלה האם יש
היתר לעבודה הזאת?

משה פדלון:

אל תהיה  ...יוסי .ודאי .חייב להיות היתר.

יוסף לונדון:

זה שחייב להיות היתר אני יודע ,אני שואל אם יש היתר .אני מצביע בעד,
בקשתי הצנועה היא אנא לפני ש,

ג'ו ניסימוב:

לא מתחילים עבודות בשטח ,אני רושם את זה.

יוסף לונדון:

תודה רבה.

ג'ו ניסימוב:

מי בעד? תודה רבה .תב"ר חדש  2063תוספת כיתות בבתי ספר בית ספר
ברנדס ,אף תב"ל מבצע .הבקשה היא לאשר תב"ר חדש בסכום 1,240,000
ש"ח לביצוע בשנת  ,2018מימון קרן לעבודות פיתוח .שאלות?

צבי וייס:

יש היתר?

(מדברים יחד)
צבי וייס:

כל דבר מאשרים תב"ר ,אחרי זה עושים את ההיתרים.

דובר:

לא ,לא עושים עבודה בכלל.

צבי וייס:

ככה זה עובד .לא יעשו היתרים אם הם  ...תקציבים.

משה פדלון:

אנחנו עובדים על פי דין ,על פי חוק .אין דבר כזה.

(מדברים יחד)
תום סטרוגו :אני רגע מנצל ,אני כמובן תומך בזה אבל מנצל את החלון של השאלות
לתב"ר הראשון .ענת ,ענת,
ג'ו ניסימוב:

רגע ,בואו נצביע על זה ואז,

תום סטרוגו :טוב.
ג'ו ניסימוב:

זה היה התב"ר האחרון,

תום סטרוגו :א ני יודע ,לא ,אני פשוט קודם לא פתחת לשאלות אז לא יכלתי לשאול .אולם
הספורט בזאב ,הוגש ערר ,רק רציתי לקבל עדכון איפה זה עומד.
עו"ד ענת קרן בהרב:

איזה ערר? אני לא,

מוניקה זר ציון :אני יכולה לעדכן אותך.
ג'ו ניסימוב:

הנה ,מוניקה פה.

מוניקה זר ציון :סוף סוף ממש ועדת ערר זכה את הערר שהוגש,
תום סטרוגו :זכה?
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מוניקה זר ציון :ובדיון הבא אנחנו נותנים תוקף לתכנית.
תום סטרוגו :או קיי.
יהודה בן עזרא :יותר אני לא עונה לך על שום סמס כי שאלת אותי ועניתי לך ,רצית,
(מדברים יחד)
משה פדלון:

כן ,ג'ו.

ג'ו ניסימוב:

חבר'ה,

(מדברים יחד)
ג'ו ניסימוב:

ירון ... ,חברות  ...החומר הועבר לעיונכם המוקדם ,חברים .יש הערות? מי
בעד? פה אחד ,תודה רבה.

רו"ח רוני חדד:

אני רק מצהיר שיש שינוי במסגרת התקציב ,התקציב מאוזן ,התקציב בר
ביצוע.

סעיף ח' – בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  339לפקודתה עיריות (נוסח חדש)
ג'ו ניסימוב:

תודה .בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  339לפקודת העיריות נוסח חדש,
מסמך מינהל הכנסות העירייה ,הועבר לעיונכם המוקדם .מדובר ב-
 1,623,159שקלים ,שלומי .דבר חביבי.

שלומי:

טוב ,אני אעשה את זה בקצרה.

דוברת:

יש שאלות?

ג'ו ניסימוב:

ישאלו אותו .שלומי ,יש לך מה להגיד?

שלומי:

לא.

ג'ו ניסימוב:

מי בעד? תודה רבה .שלומי ,שוחררת מהצורך ב,

סעיף ט' – העברה מהעודף הנצבר לתקציב הפיתוח
ג'ו ניסימוב:

העברה מהעודף הנצבר לתקציב פיתוח ,המועצה תתבקש לאשר העברה של 7
מיליון שקל מתת העודפים בתקציב הרגיל לתקציב הפיתוח .שאלות? מר
לונדון.

דוברת:

רוני,

ג'ו ניסימוב:

רוני .לגבי ההעברה מעודף התקציבי.

רו"ח רוני חדד:

מה השאלה?
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אני מבקש לדעת כמה שאלות ,אדוני .לאחר העברה הזאת ואני מניח שהיא
תאושר ,אני מצביע בעד ,כמה כסף יישאר בסעיף עודפי תקציב?

רו"ח רוני חדד:

זה לאחר ההעברה .אנחנו רוצים לראות מה היתרות ומה השימושים
בהתאם לתב"רים ואז מוציאים מאזן של הקרן .אני כרגע לא יכול לדעת מה,
לאחר העברה ,כי מהקרן יש העברות לתב"רים שאושרו ,בין היתר תב"רים
שאישרתם מקודם ,בישיבה עכשיו .לאחר מכן עושים את המאזן הסופי ,מה
הייתה היתרה בהתחלה ,התוספת של השבעה בניכוי כל התב"רים שאושרו
ואז נראה מה היתרה.

יוסף לונדון:

מניסיון העבר ,בדרך כלל בקרן תקציב פיתוח יש סכומים מאוד משמעותיים.
בקרן עודפי תקציב בשנים האחרונות הסכומים היו הרבה יותר קטנים.
מדוע ,מה מונע מלהעביר מקרן עודפי תקציב לתקציב הפיתוח ששם יש
סכומים הרבה יותר משמעותיים? האם הצלחתי לשאול בצורה בהירה?

רו"ח רוני חדד:

אתה שואל מדוע לא לעשות העברה מקרן עודפי תקציב רגיל לקרן ,לקרן
הפיתוח?

יוסף לונדון:

בדרך כלל בקרן עודפי תקציב רגיל ,קרן עודפי תקציב ,בדרך כלל הסכומים
בשנים האחרונות היו די קטנות יחסית לקרן עבודות פיתוח.

רו"ח רוני חדד:
יוסף לונדון:

נכון.
לאור השנים האחרונות מה מניע להעביר כסף מיתרת העודפים בתקציב
לקרן עבודות פיתוח,

רו"ח רוני חדד:

הסיבה המרכזית היא שימוש בכספים .הגבייה של הפיתוח היא גבייה של
היטלים .מן הסתם הגבייה היא הרבה יותר גבוהה מכספי ,עודפי תקציב
רגיל .עודפי תקציב רגיל מקורה של הקרן זה ביתרת העודפים שנשארים
ונצברים מדי שנה בתקציב הרגיל .עכשיו ,כאשר לוקחים שימוש של כסף
מקרן עודפי תקציב רגיל השימוש שלה הוא לכל מטרה .הסיבה שאנחנו,

יוסף לונדון:
רו"ח רוני חדד:
יוסף לונדון:
רו"ח רוני חדד:
יוסף לונדון:

לא לכל מטרה.
לכל מטרה.
לעבודות פיתוח.
לא .אתה לא יכול,
בתשתיות אתה לא יכול להשתמש בכסף הזה.
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בוודאי שכן.
כן?
הפוך אי אפשר.
תודה.
אי אפשר,

יוסף לונדון:

תודה ,הבנתי .סליחה על הטעות שלי.

משה פדלון:

הלאה.

יוסף לונדון:

תודה רבה.

ג'ו ניסימוב:

מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

סעיף י' – בי"ס לב טוב – בקשה לפתיחת  2חשבונות בנק בבנק הבינלאומי
ג'ו ניסימוב:

בית ספר לב טוב ,בקשה לפתיחת שתי חשבונות בנק בבנק הבינלאומי ,מסמך
הגזברות הועבר לעיונכם .אם אין לכם שאלות מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

סעיף יא' – דו"ח רבעון  4לשנת  – 2017דו"חות כסיים בלתי מבוקרים לשנה שנסתיימה
ביום  31לדצמבר 2017
ג'ו ניסימוב:

דו"ח רבעון רביעי לשנת  ,2017דו"חות כספיים בלתי מבוקרים לשנה
שהסתיימה ביום  31לדצמבר  ,2017כולל תצהיר מנהלים .ראיתם את זה? זה
גם להצבעה ,זה לעדכון בלבד .או קיי.

סעיף יב' – המלצות ועדת השמות
ג'ו ניסימוב:

אישור המלצות ועדת השמות .יש אצלכם,

משה פדלון:

יש לי בקשה ,ג'ו .את סעיף  3להוריד מסדר היום .זה יחזור שוב לוועדה.

ג'ו ניסימוב:

רחוב הפרפורמה ?...

משה פדלון:

כן.

ג'ו ניסימוב:

בסדר גמור .אז סעיפים ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,2 ,1

יוסף לונדון:

סליחה ,אדוני ,סליחה אדוני.

משה פדלון:

כן.

יוסף לונדון:

הייתי מבקש כל סעיף בנפרד.
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ירון עולמי:

אם יש לך השגה לגבי סעיף תגיד ואז,

יוסף לונדון:

סליחה?

ירון עולמי:

אבל בוא נעשה את זה ,אם יש לך השגה לגבי סעיף מסוים תגיד את זה,
אחרת את כל השאר נוכל להצביע ביחד.

יוסף לונדון:

אני עדיין ,שמעתי ועדיין אני מבקש שלכל סעיף תהיה הצבעה בנפרד.

ג'ו ניסימוב:

או קיי .הנצחת הכומר ויליאם הכלר ,מי בעד?

יוסף לונדון:

אני מבקש ,סליחה אדוני.

ג'ו ניסימוב:

אני לא אדוני ,אני ג'ו .מה אתה  ...מלחיץ אותי.

משה פדלון:

הוא רוצה שתקרא את כל הסעיף.

ג'ו ניסימוב:

לא ,הוא רוצה לשאול אולי ,לא?

משה פדלון:

לא ,הוא רוצה שתקרא את כל הסעיף.

ג'ו ניסימוב:

אני צריך גוגל מוגל איתכם.

משה פדלון:

אין בעיה ,אני אעזור לך.

ג'ו ניסימוב:

טוב ... .צורפה בקשתם של חבר המועצה ירון עולמי וחבר ועדת השמות מר
גיל ניסנזון .מר  ...ציין כי הכומר ,מה? ליברזון .ציין כי הכומר ויליאם הכלר
פעל רבות למען הציונות בתחילת דרכה והיה בחוג הקרוב של בנימין זאב
הרצל ,סייע רבות להשתדלותו של הרצל בחצרות הקיסר והשולטן ולכן
התקבל בכבוד רב בקונגרס הציוני ... .לומר גם כי ישנם רחובות מרכזיים
הקרויים על שם לא יהודי ש ...בדרכם להגשמת החזון הציוני ולפיכך ראוי
ששמו לא ייחסר .הוועדה ממליצה פה אחד להנציח במתחם הפארק ,פארק
גליל ים ,תחת הכותרת חסידי אומות העולם.

משה פדלון:

הערות החברים? בבקשה.

יוסף לונדון:

אני מצביע בעד אבל חשוב להסב את תשומת לב הנוכחים ואת תשומת לב
חברי ועדת השמות .אני מצביע בעד ההנצחה ,אני רק מצביע על תקלה לגבי
אופן ההנצחה .בבקשה מומלץ ,ועדת השמות ממליצה להנציח את הכומר
ויליאם הכלר תחת הכותרת חסידי אומות עולם ,ואני מבקש להסב את
תשומת לב הנוכחים .בהתאם לחוק מדינת ישראל התואר חסיד אומות עולם
ניתן למי שאינו יהודי ופעל למען הצלת יהודים בתקופת השואה תוך סיכון
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חייו .אם התקבלה החלטה להנציח את הכומר ויליאם הכלר יש לנתק את
ההנצחה מהכותרת חסידי אומות עולם.
דובר:

צודק.

דוברת:

צודקת.

ירון עולמי:

בסדר גמור .אני רציתי לשאול מה זה חסידי אומות עולם.

דובר:

צודק.

יונתן יעקבוביץ :צריך למצוא שם אחר .אני ,בואו נצביע בעד הנצחה ,שהוועדה תמצא שם
אחר.
דובר:

...

ליאת תימור :לא ,לא תחת חסידי,
(מדברים יחד)
דובר:

אנחנו מאשרים את ההנצחה.

משה פדלון:

טוב ,חברים .חברים ,זה יורד מסדר היום וזה יחזור לוועדת הנצחה.

דוברת:

נכון.

ליאת תימור :ועדת השמות ,לא הנצחה.
ג'ו ניסימוב:

ועדת שמות.

דובר:

אבל אישרנו את הנצחה ,רק הכותרת תהיה אחרת.

ג'ו ניסימוב:

בואו נעלה את זה ,נעשה את זה מסודר .צודק ,עזוב.

משה פדלון:

נחזיר את זה.

ג'ו ניסימוב:

הצעות למתן שמות לרחובות חדשים מתחם גליל ים שלב ב' .המלצה
לקריאת רחובות ושבילים במתחם החדש גליל ים שלב ב' על שם כלי נגינה.
הוחלט כי מאחר ומדובר במתחם בעל מספר רחובות תגובש חשיבה נוספת
ומחודשת.

משה פדלון:

הערות החברים?

יוסף קוממי :יש לי רק הערה ,אני רוצה להבין מתי רחבעם זאבי יונצח? הוא ,אישרנו אותו
לפני שנתיים שלוש .אני יכול לדעת מתי הוא יונצח? אנחנו נמצאים כל
ישיבה ,אנחנו מציגים,
רינה זאבי:

הרחוב,

יוסף קוממי :ומציעים ,אישרנו את זה לפני שלוש שנים,
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הנה ,היא אומרת לך ,הרחוב עוד לא סלול.
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אנחנו אמרנו את זה גם פעם קודמת.

ד.נ.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

יש רחוב.

יוסף קוממי :יש רחוב?
משה פדלון:

יש רחוב.

יוסף קוממי :יופי ,אני שמח.
משה פדלון:

כשתושלם הסלילה נקיים טקס מכובד.

יוסף קוממי :יפה.
משה פדלון:

כמו שעשינו ביצחק שמיר.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

הלאה ,בבקשה.

ג'ו ניסימוב:

את סעיף  3אנחנו מורידים ברשותכם.

דובר:

למה?

דוברת:

למה?

משה פדלון:

אמרנו ,המעפילים יורד.

דוברת:

אה ,או קיי.

משה פדלון:

יורד מסדר היום .סעיף .4

דובר:

בדיוק באתי להגיד שפעם גרתי ברחוב ובגלל זה כל הדואר שלי הולך לכפר
שמריהו.

דובר:

נכון ,כי זה המעפילים שלהם.

משה פדלון:

ג'ו ,אני יוצא החוצה.

ג'ו ניסימוב:

כן ,כן .רשמנו שראש העיר יצא.

דובר:

רגע ,אבל זה יעלה מחדש?

דוברת:

יעלה שוב.

דובר:

או קיי ,תודה.

דובר:

למה? על מה יצא?

ג'ו ניסימוב:

קביעת שמות לרחובות חדשים .הוא לא משתתף בהצבעה .המשך לרחוב הרב
עובדיה יוסף ... ,על השרות הווטרינרי ,מחליטים פה אחד כי תגובש חשיבה
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מחודשת בנושא .הסמטה מקיבוץ גלויות  74למורדי הגטאות ,הוועדה
ממליצה פה אחד לקרוא לרחוב מקיבוץ גלויות  74למורדי הגטאות רחוב
ציוני או יהודי הוללו .ראש העיר לא משתתף בהצבעה .אם יש לכם מה
להגיד?
ליאת תימור :מה מחליטים?
ג'ו ניסימוב:

יאללה ,סגור ,תודה רבה.

(מדברים יחד)
ג'ו ניסימוב:

הנצחת  ...ז"ל ,יש הערות? פה אחד ,תודה רבה .הנצחת אידה ורפאל לוין ,יש
שאלות? פה אחד ,תודה רבה .הנצחת שמו של מרדכי מוט'קה שרון .פה אחד.
הנצחת אלימלך אפרתי ,אם אין הערות? פה אחד ,תודה רבה .הנצחת שמו
של שלום ברטלי רוכב האופניים האיטלקי .הוא חסיד אומות העולם ,אגב.
פה אחד.

דובר:

לא,

דוברת:

לא,

יוסף לונדון:

כן.

ג'ו ניסימוב:

כן ,לגמרי .הוא ממש .הנצחת שמואל אברמוביץ',

עו"ד ענת קרן בהרב:

או קיי ,אבל  9מסתדר עם  ?...אני מניחה שהיה איזה מחשבה

משותפת בין  1ל?9-
ליאת תימור :לא .ההחלטה נגעה לזה שחסידי אומות עולם יהיו ביחד רק שהראשון איננו
חסיד אומות עולם,
משה פדלון:

הלאה ,ג'ו.

ג'ו ניסימוב:

הנצחת פרויקט תגלית .פה אחד ,תודה רבה .הנצחת רב אלוף מוטה גור.

יוסף לונדון:

זה ירד,

ג'ו ניסימוב:

ירד עם סעיף .3

משה פדלון:

אז גם הוא יורד מסדר יום.

ג'ו ניסימוב:

רחוב האוניברסיטה? אם אין שאלות מי בעד? תודה .שני רחובות באזור
התעשייה מתחם הרחובות שנקר ,לייבוביץ' ,אלטנוילנד ,החושלים .יש לכם
שאלות לגבי זה? פה אחד .הנצחת אילן חאימי ,מי בעד?

משה פדלון:

אני אבל מציע,
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דובר:

אילן חאימי זה הבחור ש,

משה פדלון:

חבר'ה ,אני מציע שאנחנו נוריד את זה מסדר היום ו ... ,כיכר אילן חאימי
וניצולת השואה שנרצחה לפני כחודש ימים בצרפת.

ג'ו ניסימוב:

אז להחזיר את זה חזרה לוועדה?

משה פדלון:

כן.

ג'ו ניסימוב:

או קיי .אז סעיף  15יחזור לוועדה.

יונתן יעקבוביץ :אולי בשם ,אני מאוד אהבתי את ההצעה שלך .אולי באמת לקחת את
הכיכר הזאת ולעשות אותה ככיכר שמנציחה את כל היהודים שנרצחו,
הייתה גם ילדה בת  3שנרצחה לפני ,או ילדה בת  4שנרצחה לפני,
משה פדלון:

בוא ,אני מציע דווקא את האחרונים שהם היו,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

אירנה ,נסיר את זה ,שיחזור לוועדה.

רינה זאבי:

על מה אנחנו מדברים ,סליחה?

משה פדלון:

על  15שאנחנו נקרא,

ג'ו ניסימוב:

סעיף  15יחזור לוועדה גם .תודה רבה.

סעיף יג' – אישור מתן תמיכות
ג'ו ניסימוב:

אישור מתן תמיכות.

יהודה בן עזרא :כל מי מחברי המועצה שחושב שהוא בניגוד עניינים מתבקש לצאת.
דובר:

על מה?

יהודה בן עזרא :על נושא של תמיכות .כל מי שמרגיש ניגוד עניינים מתבקש לצאת.
(מדברים יחד)
ג'ו ניסימוב:

אישור מתן תמיכות .לעיונכם הועבר פרוטוקול מישיבת ועדת התמיכות
המקצועית מיום ה 10-לאפריל  18ופרוטוקול מישיבת ועדת המשנה
לתמיכות ביום  16לאפריל  .18תקציר פרוטוקול,

מאיה כץ:

רק בבקשה שיירשם לפרוטוקול שאנחנו לא בישיבה מחשש לניגוד עניינים.

ג'ו ניסימוב:

אז תקציר הפרוטוקולים מונח לפניכם .סעיף ראשון מתן תמיכה לשנת 2018
לכוללים.

ליאת תימור :אני רוצה ,אני מבקשת להגיד,
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יהודה בן עזרא :אני יכול להגיד שחברי מועצה לא יהיה מי שיצביע בעד או נגד.
ליאת תימור :אז אני מבקשת להגיד משהו ,משה ,בבקשה.
משה פדלון:

בבקשה.

ליאת תימור :אני רוצה להתייחס לגבי התמיכות של הכוללים ואני אמנע אבל חשוב לי
מאוד במקרה הזה גם לנמק את ההימנעות שלי .אני לא מוצאת בסיס לפסול
את התמיכות ,לא על האופן שבו הם ניתנו ,לא על התבחינים שלהם.
התמיכו ת האלה הן מתבססות על הבנות והסכמים קואליציוניים שהיו בעבר
ובהווה .אני לא רואה שום פסול בתהליך .עם זאת אני נמנעת על מנת לבטא
את מורת רוחי מהקצאת משאבים עירוניים שנתפסים ,בעיני ,לא מידתיים,
לכוללים ומעבר לזה אני חושבת שיש מקום לתת להם את התמיכות,
התמיכות ,התבחינים ,הכול הגון וכולי .אני חושבת שזה לא מידתי
וההימנעות שלי מבטאה את התפיסה הזאת.
ג'ו ניסימוב:

מי נמנע ,חברים?

יוסף קוממי :יש לי עוד.
ג'ו ניסימוב:

בבקשה.

יוסף קוממי :אני פשוט מכיר את עמותת אור זרוע ,אני מכיר את מדרשת בית חיים .אני
רוצה לדעת מי זה בית אולפנה ללימודי היהדות הרצליה ומי העומד בראשה?
דובר:

חווה אודם.

יוסף קוממי :כשאני אשאל אותך תענה לי.
דובר:

אה ,זה היה שאלה ספציפית למישהו.

יוסף קוממי :יש לי מישהו שצריך לענות לי .מי עומד בראשה?
משה פדלון:

חווה אודם.

יוסף קוממי :ובמה היא עוסקת? מה היא עושה?
דוברת:

 ...תמיכות  ...אנחנו מחר נעביר לך תשובה מסודרת.

יוסף קוממי :אני מבקש לדעת את הפעילות של בית אולפנה ללימודי יהדות ומה היא
קיבלה,
משה פדלון:

תקבל מחר.

יוסף קוממי :ומה היא מקבלת בשנים האחרונות.
משה פדלון:

או קיי.
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עוד הערות? אין .מי בעד?

ליאת תימור :אני נמנעת לגבי ה,
ג'ו ניסימוב:

 ...תיכף תעני .נמנעת אחת ,נגד?

יונתן יעקבוביץ :אבל היא נמנעת רק לגבי הכוללים ,לא לגבי השאר.
ליאת תימור :נכון.
(מדברים יחד)
יונתן יעקבוביץ :אנחנו לא מצביעים על כל התמיכות?
דובר:

לא,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

כן.

ג'ו ניסימוב:

מתן תמיכה לשנת  2018של מבקשי התמיכה בנושא ספורט תחרותי בוגרים,
קבוצתי ואישי .זה מולכם ,מי בעד ,חברים? מתן תמיכה לספורט?

יריב פישר:

אתם רוצים לקרוא לחברים בחוץ?

דוברת:

לא.

דובר:

לא ,לא .ניגוד עניינים.

(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :רק מאיה יש לה ניגוד עניינים.
דובר:

לא ,וייס גם לא עושה ספורט.

(מדברים יחד)
ג'ו ניסימוב:

קראנו להם.

דובר:

הצבענו בעד?

ג'ו ניסימוב:

מי בעד ,פה אחד.

יונתן יעקבוביץ :רגע ,אני ,אני מצביע בעד ,אני אומר את אותה הערה שאני אומר כל שנה.
יהודה בן עזרא :אתה לא יכול להשתמש במה שיוסי לונדון משתמש כל כך הרבה פעמים.
יונתן יעקבוביץ :מה?
יהודה בן עזרא :אני מצביע בעד אבל,
יונתן יעקבוביץ :לא ,זה הערה,
ג'ו ניסימוב:

זה פטנט רשום.
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יונתן יעקבוביץ :אני כל שנה אומר את זה אבל לא מצביע נגד כי אני באמת חושב שבסופו
של דבר ... ,אבל היחס,
משה פדלון:

ששש.

יונתן יעקבוביץ :היחס פה בין גודל התמיכה להישגיות הוא לא נכון.
(מדברים יחד)
יונתן יעקבוביץ :יש פה אלופי עולם שמקבלים  150אלף שקל והכדורסל שלא עושה כלום,
(מדברים יחד)
ליאת תימור :אני תומכת בעמדתו של יונתן.
עו"ד ענת קרן בהרב:
ג'ו ניסימוב:

ג'ו ,תרכז את הישיבה.

חבריה.

יהודה בן עזרא :יונתן ,רק שתבין .יש תבחינים מאוד מאוד מדוייקים ודקדקנים בכל מה
שקשור ,בכלל בכל התבחינים ,במיוחד בספורט .מה שאתה אומר לגבי
הישגים אי אפשר להתווכח על זה.
דובר:

רואים את זה בליגה ,את התוצאות.

יהודה בן עזרא :אבל אם הם ירדו ליגה הסכומים ישתנו,
משה פדלון:

בוודאי.

יונתן יעקבוביץ :לא .המטרה שלי זה לא היה להגיד אם הם מצליחים בליגה או לא
מצליחים בליגה .אני בא ואני אומר ,יש גופים כמו למשל הגוף שחברתי נגועה
בניגוד עניינים בו ,גוף הג'ודו שזה בכלל ,אני מדבר עכשיו ברמה הארצית .אם
אתה תראה איפה הגיעו מדליות למדינת ישראל מהג'ודו ,מהשיט ,אלה
התחומים שצריך לתקצב ברמה הכי גבוהה ,עם כל הכבוד אנחנו לא שחקני
כדורסל מלידה וזהו.
משה פדלון:

אנחנו פשוט מתקצבים .מתקצבים את בני הרצליה במיליונים רבים,

יונתן יעקבוביץ :לא ,לא ,אני לא אומר .רק אמרתי,
משה פדלון:

בריכת השחייה עלתה לנו ,הלימודית,

יונתן יעקבוביץ :משה ,וגם התקצוב שאתה נותן כל שנה לבני הרצליה ולשיט שלנו הוא
אדיר ,אני לא אומר שלא ,אני רק אומר שמבחינת היחס בין ההישגיות
שקיימת להשקעה שקיימת היא לא נכונה.
משה פדלון:

לכן בשנה הבאה כשהם ירדו ליגה הם יקבלו פחות,
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יונתן יעקבוביץ :גם בלי שהם ירדו ליגה הם יכולים לקבל פחות.
משה פדלון:

אם הם ירדו ,מכבי הרצליה אם תרד היא תקבל את ...

ג'ו ניסימוב:

תודה .מתן תמיכה לשנת  2018של מבקשי התמיכה בנושא ספורט תחרותי
ילדים ונוער.

דובר:

הצבענו על זה.

ג'ו ניסימוב:

לא .דיברנו על בוגרים ,עכשיו זה ילדים .ילדים ונוער.

יונתן יעקבוביץ :ילדים ונוער תתנו כמה שאתם רוצים.
ג'ו ניסימוב:

פה אחד?

יונתן יעקבוביץ :בכל תחום.

סעיף יד' – החלטת ועדת קבלת תרומות
ג'ו ניסימוב:

החלטת ועדת לקבלת תרומת לידיעת המועצה תובא החלטת ועדת תרומות
בנושא אישור מתן תרומה  870בשווי  22,355שקלים לטובת גני ילדים.
לידיעתכם .זה לעדכון ,לא להצבעה.

יונתן יעקבוביץ :מי הגורם התורם?
יהודה בן עזרא :משכ"ל.
ג'ו ניסימוב:

תודה.

סעיף טו' – אישור המלצות הוועדה להעסקה נוספת
ג'ו ניסימוב:

אישור המלצות הוועדה להעסקה נוספת נמצאת בפניכם .מי בעד? פה אחד,
תודה רבה.

ירון עולמי:

מילואים.

ג'ו ניסימוב:

רגע .מילואים ,קיבלתי צו אגב.

דוברת:

רגע ,אפשר לקרוא ל,

סעיף טז' – מתן הנחה מארנונה לחיילי מילואים פעילים
ג'ו ניסימוב:

מתן הנחה מארנונה לחיילי מילואים פעילים ,מסמך מנהל אגף הכנסות
בעירייה ותקנות להסדרים במשק הועברו לעיונכם .אם יש הערות ,שאלות?
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אני רק רוצה לברך על האישור .כמו שראיתם באמת ,לא מדובר בסכום כזה
גבוה .אני גם לא בטוח שכל המשרתים באמת יוכלו לבקש אותו או יבקשו
אותו ... .אפילו יותר נמוך ,אז אומנם ההנחה היא  5אחוז והיא סמלית אבל
היא אומרת הרבה .זה המעט שאנחנו יכולים לתת לאלה שנותנים את הכי
הרבה ,וכל כך הרבה ,למען המדינה ולמעננו .אני יותר מבעד ושמח שההצעה
לסדר הבשילה להחלטה ול,

ג'ו ניסימוב:

תודה רבה ,ירון .משה.

משה וקנין:

אנ י רוצה רק במילה אחת .הנושא הזה נידון במשרד הפנים כבר הרבה הרבה
שנים .היו הרבה שרי פנים בעבר ,כולם דיברו דיברו לא עשו כלום .עכשיו ...

דובר:

מזל שיש את אריה דרעי.

(מדברים יחד)

סעיף יז' – שונות
ג'ו ניסימוב:

חבר'ה ,שונות .הודעה קודם כל ואחרי זה דקת דיבור למר לונדון ודקת דיבור
למר יונתן יעקובוביץ' .ההודעה היא מועד  ...חודש מאי  8יהיה ב,2018 22.5-
בסדר? תודה .מר לונדון ,בבקשה.

יוסף לונדון:

תודה אדוני .לאחרונה התפרסם כי משרד החינוך יזם אירוע בשם משחקים
של פעם שאמור להתקיים בהפרדה בין בנים לבנות .מנהל אגף החינוך
בהרצליה דוקטור יעקב נחום הודיע כי למנהלי בית הספר נשלח חוזר
ממשרד החינוך ל ...משחקים של פעם בהפרדה של בנים לבנות .הרצליה
מוגדרת כעיר דמוקרטית המכבדת את תושביה ללא הבדל דת ,גזע ומין.
הנוגעים במערכת החינוך העירונית ששמה בראש מעיניה את הדמוקרטיה
ומיישמת אותה הלכה למעשה ולכן מתנגדת בתוקף לכל פעילות שיש בה
סממן של הפרדה מגדרית .אני משוכנע כי אמירה נכונה ואמיצה זו זוכה
לגיבוי של ראש העירייה משה פדלון ,סגנית ראש העירייה ומחזיקת תיק
החינוך איה פרישקולניק ומנכ"ל העירייה יהודה בן עזרא .אני מבקש לברך
את ראש אגף החינוך בברכת ישר כוח ,תודה רבה.

ג'ו ניסימוב:

תודה רבה מר לונדון ,מר יעקובוביץ'.

צבי וייס:

אבל למה אי אפשר לעשות מקבוצות הכדורסל ,יש הרי שניים.
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יש גם שתי קבוצות כדורגל.

יהודה בן עזרא :וייס ,וייס ,עכשיו אתה רוצה לעשות מזה בדיחה? אל תעשה מזה בדיחה.
זה שערורייה להגיד לתלמידי בתי ספר בנים לחוד בנות לחוד.
צבי וייס:

תשמע ,אתה אל תגיד שערורייה,

ליאת תימור :זו שערורייה.
(מדברים יחד)
יהודה בן עזרא :כשאני הייתי בבני עקיבא רקדנו בבן לוקח בת .חיבקנו אחד את השני.
צבי וייס:

נכון.

יהודה בן עזרא :והיום בנים לחוד בנות לחוד .עזוב.
(מדברים יחד)
משה פדלון:

בבקשה ,חברים.

יונתן יעקבוביץ :חברים ,אם אפשר בבקשה.
ג'ו ניסימוב:

בבקשה.

יונתן יעקבוביץ :תודה רבה .מדינת ישראל מתכננת להקים אסדת גז במרחק של 10
קילומטר בעומק היום אל מול חוף דור .מעבר לכך מתכננים את הכנסת ...
למטרו ת הפקה באזור מפרץ חיפה .שני המהלכים האלה יוצרים סכנה
ממשית ואמיתית לזיהום חמור בחופי ישראל ,ביניהם גם לחופי הרצליה.
דוגמה ניצחת אפשר לראות בסוף  2016הייתה הזרמת דלק משוט באשדוד,
הדבר השפיע על כל חופי ישראל ,אפילו עד חדרה .קראתי בעיון את
החומרים של מטה המאבק האזרחי בעניין הזה שמסביר את חומרת העניין
והסכנה הנובעת ממנו .יש לי את זה פה ,אני אשמח לצלם לכל מי שרוצה.
כמו כן את  ...של פרופסור בכיר מהטכניון אשר מגבה את ההתנגדות להפקת
חומרים מאסדות הגז בקרבת החוף .חשוב לציין שכבר היום אסדת טיפול
בגז במאגר תמר אשר נמצא במרחק של  23קילומטר מהחוף פולטת כיום
מזהמים רעילים בכמות גדולה פי  50מאלה שנפלטים מבזן .אני מבקש שכפי
שהרשויות מקריית חיים ,קריית ביאליק ,נתניה מחר ,חיפה גם הייתה שם
בתמונה ,היו עוד כמה רשויות ,אני עכשיו לא זוכר .זיכרון יעקב גם היו שם,
כבר אישרו את ההחלטה למנוע את הכנסת ה ...במסגרת המועצה שלהם .אני
אשמח אם גם אנחנו נקבל החלטה כזאת .כמובן שנשמח לקיים דיון דחוף
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אצל המנכ"ל וראש העירייה כדי להציג את הנושא על מנת להביא את הדבר
לישיבת המועצה הבאה ,ואני אשמח .הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו זה
הגברת האכיפה כנגד השלכת פסולת בחוף הים .זה דבר שאני מדבר עליו כבר
למעלה מארבע שנים ,אני מנסה בכל דרך אפשרית לקדם את זה ,אני לא
מצליח .לידיעתכם ,הצפי הוא שבתוך כמה עשורים יהיה יותר פלסטיק בים
מאשר דגים ושאר החיים בו .הפעם אולי הדבר יקבל עדיפות גבוהה יותר
בעקבות ההכרזה שלנו על העיר הרצליה כעיר ללא פלסטיק ועל חתימה על
ברית ערים ירוקות ,שאני מברך על זה .חשוב לציין שעיקר המלכלכים אינם
תושבי העיר אלא תושבי העיר השכנות כי הרצליינים גדלו עליהם ושומרים
עליו יחסית יותר מאחרים .גם אם בית המשפט יבטל דו"חות בגלל שקשה
להוכיח את הקשר בין הפסולת למשליך עדיין המשליך ייאלץ להגיע לבית
משפט לשטוח את טענותיו ורק זה ימנע ממנו להשליך את הפסולת,
משה וקנין:

הוא יבוא לגישור ,למחלקת גישור.

יונתן יעקבוביץ :אני שמח שזה מצחיק אותך ,אחי .אולי תדאג לחבר'ה בחוף הדתי ללמד
אותם  ...כי להגיע לבית המשפט ,להגיע לבית המשפט לשטוח את טענותיו
ורק זה ימנע ממנו להשליך שוב את הפסולת על הרצפה בחוף .פעולות
האכיפה הינן  ...קריטי לאבטחת היעד לצד פעילויות חינוכיות שמתבצעות
באופן שוטף באמצעות גורמים שונים .המשרד להגנת הסביבה ,מחלקת
החינוך ,המחלקה הסביבתית ,מנכ"לים שונים ועוד .בכל חוף רחצה יש כבר
פקח ויש כבר שוטר בעונת הרחצה ,רק צריך  ...את הביצוע אכיפה ,קרי אין
עלות מצד העירייה אלא רק הכנסה וצמצום הוצאות בעקבותיה.
האינטרסים שהאכיפה תקיים עם ביצועה ,חוף נקי לרווחת התושבים
והתיירים ,צמצום ההוצאה הציבורית בכל הקשור לאיסוף פסולת בחוף הים.
מי שלא יודע ,אנחנו מוציאים מיליוני שקלים על איסוף פסולת בחוף הים.
מניעת פגיעה בחיים הביולוגים בים .חבר'ה ,כל השקיות האלה שנכנסות לים
הורגות לנו את הדולפינים ,הורגות לנו את הצבי ים ,כל הדברים האלה
שאנחנו נורא אוהבים לראות .כמובן שאפשר להגביר את הניקיון באמצעות
תוספת תקציבית לנושא אבל אני בדעה שהאינטרס הציבורי מחייב אכיפה.
בתל אביב ובאשדוד ובערים נוספים ,גם נתניה ,מתבצעת אכיפה בהצלחה
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ואצלנו משום מה הדבר הזה לא קורה .אני אשמח לראות שהשנה הדבר הזה
יהיה מוגבר.
יהודה בן עזרא :משום מה לא קורה מספיק.
יונתן יעקבוביץ :לא קורה מספיק ,אתה צודק .בשנה האחרונה היו  4דו"חות.
(מדברים יחד)
יונתן יעקבוביץ :הקמפיין החינוכי לא עוזר .צריך אכיפה .עשו כבר  4קמפיינים חינוכיים,
ליאת תימור :מתי ...
יונתן יעקבוביץ :עשו כבר  4קמפיינים חינוכיים ,אני אומר ,יחד עם המשרד להגנת
הסביבה ,שלטים ענקיים על הגדרות בחופים ,כנסים של  ...אין ,זה לא יעזור
אם אין אכיפה .רק אני לא רוצה להלאות אתכם יותר מדי ,הנושא השלישי,
מזה מספר פעמים לרבות בישיבת המועצה ,באחת מישיבות המועצה
האחרונות פניתי להנהלת העיר והמחלקה המשפטית כדי לאפשר כניסה עם
בעל י חיים ,כלבים בעיקר ,לחופי רחצה ,כאשר כלבים אלו קשורים ברצועה
ומחסום ,בדיוק כפי שהדבר מתאפשר במדרכות ברחבי העיר והחוף .חבר'ה,
בדקתי .אנחנו העיר היחידה במדינת ישראל לאורך ערי החוף שלא מאפשרת
את הדבר הזה .היחידה .אין ,כלום .אסור לך להכניס בעלי חיים ,תקשיב,
א סור לך להכניס בעלי חיים לחוף הים בעונת הרחצה .בזמנו ניסינו לעשות
את העניין הזה עם חוף סידני עלי ואז הגיע חברינו נציג הירוקים מר דרור
עזרא ,הגיש תביעה בבית משפט ובית המשפט ביטל את זה .יש תקנה מאוד
פשוטה שקיימת בכל הערים שאומרת לא יביא אדם לשפת הים בעונת
הרח צה כל בעל חיים אלא אם כן בעל החיים הזה קשור ברצועה ובמחסום,
זה כל התיקון שאני מבקש .אני חושב שזה הדבר הכי פשוט ,המחלקה
המשפטית יכולה  ...תוך יומיים.
דובר:

זה דבר מינימלי.

יהודה בן עזרא :קודם כל זה דקה להגיד כמה דברים אבל הנושא הזה ,כל מה שאמרת אני
יודע שז ה קרוב לליבך ואתה אוהב ואני מאוד מאוד מכבד .העניין של
הכלבים זה דבר מאוד מאוד מורכב .בוא תעלה את זה בישיבות מסודרות,
נזמן את,
ליאת תימור :איזה ישיבות?

"חבר" – הקלטה ותמלול

04135

67

ד.נ.

יונתן יעקבוביץ :יהודה ,אני אשמח להגיע,
(מדברים יחד)
יונתן יעקבוביץ :יהודה ,אני אשמח להגיע לכל ישיבה שתעשה ,עם כל הכבוד הדבר הזה לא
מורכב ,בדיוק כמו שזה לא מורכב לאפשר לבן אדם להתהלך פה מול בניין
העירייה עם הכלב שלו זה לא מורכב לתת לו להתהלך בחוף הים .שיהיה
קשור ועם מחסום ושהפקח ידאג  ...זה הכול.
(מדברים יחד)
יונתן יעקבוביץ :בכל עיר ,אני עברתי על כל החוקי עזר ,הסדרת חוקים חופי רחצה ,אילת,
ראשון לציון ,כנרת ,בת ים ,תל אביב ,חדרה ,נתניה .כולם מאפשרים בצורה
כזאת או אחרת.
משה פדלון:

או קיי ,עוד ,יונתן? תודה רבה.

ג'ו ניסימוב:

תודה רבה.

משה פדלון:

הישיבה הסתיימה.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,בואו .תציגו את ה,

ערן ירק:

רואה חשבון ערן ירק.

ג'ו ניסימוב:

אני רוצה את השם לאיש שרושם.

ערן ירק:

לכן אני מקריא בקול רם,

ג'ו ניסימוב:

אבל הוא ...

ליאת תימור :חזק ,חזק .עורך דין ערן ירק.
ערן ירק:

רואה חשבון.

(מדברים יחד)
ערן ירק:

רואה חשבון ערן ירק ,אני רואה החשבון של החברה,

ליאת תימור :המצויינת.
ערן ירק:

לאומנות ולתרבות הרצליה .אנחנו גאים ,נדמה לי כמעט בכל שנה להיות
הראשונים שאנחנו מגישים את הדו"חות הכספיים לישיבת המועצה ,אחרי
שהדו"חים היו מוכנים בתחילת מרץ התקיימה גם ישיבה של ההנהלה
המצומצמת ,גם ועדת ביקורת מה 21-למרץ שהמליצה לאסיפה אחרי שהיא
בדקה לעומק ,יושבים בוועדת הביקורת אנשי מקצוע שבודקים באמת
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לעומק ושואלים אותנו שאלות .הדירקטוריון התכנס ב 9-באפריל ,כל הגופים
האלה דנו לעומק והמליצו לכם כאסיפה הכללית לאשר את הדו"חות
הכספיים .בקצה המזלג ,כי אני חושב שהציגו לכם את כל הנתונים ,בגדול
הפעילות של הכלל הגופים בחברה לאמנות הייתה בשנת  2017כ 32-מיליון
לעומת כ 31-מיליון בשנת  .2016אין שינוי דרמטי בהשתתפות העירייה ,זה
ירד מ 13.4-ל 13.3-מיליון שקל .ההכנסות העצמיות עלו בערך מ 18.8-ל18.9-
מיליון שקל .אנחנו מדברים על חברה מאוד יציבה .ההון העצמי של החברה
לתום השנה הוא כ 2-מיליון שקל .אם אנחנו בודקים את הנושא של הון
שוטף ,כלומר יש יותר רכוש מאשר התחייבויות בכמיליון שקל ,אנחנו
מדברים על חברה שמתנהלת היטב .אנחנו מלווים אותה כמה שנים גם
לאורך השנים .אני מאוד רוצה להודות גם להנהלה וגם להנהלת הכספים של
החברה .עבודה מקצועית יוצאת מהכלל שמאפשרת לנו באמת בכל שנה
לבקר ולהגיש את הדו"חות באופן מושלם ומוקדם.
משה פדלון:

ליאת ,את רוצה להוסיף בבקשה?

ליאת תימור :אני רוצה להודות בראש ובראשונה לעדי ,סמנכ"לית החברה לתרבות
ואמנות .לבועז ולערן ,על הגשת הדו"חות .זה כביכול משהו טכני אבל אני
חושבת שהוא בהחלט משקף התנהלות מאוד מקצועית .למי שלא בקיא ,זה
חברה שתחתה יש עוד כל כך הרבה חברות בת שההתנהלויות הם התנהלויות
נורא נורא נורא מורכבות .רק תיקחו משהו כמו תאטרון ,הלבשה ו ,זה ממש
מיליוני קבלות ולהשתלט על כאלה דברים ולהגיש דו"חות כספיים כל כך
יציבים זו באמת עבודה שאי אפשר לתפוס אותה ובמילה על החברה הזאת,
אני חושבת שהחברה עומדת שוב ביעדים שהיא מציבה לעצמה להנגיש את
התרבות מדברים איכותיים ומורכבים לאיזה קהל יותר אנין לדברים שהם
יותר עממיים .לתת ביטוי למגוון קולות וטעמים ובתוך כך לשמור כל הזמן
על העובדה שאיכות מגיעה לכולם .אז תודה לכולם ,אתם עושים עבודה
מופלאה ולכל מנהלי החברות השונות.
משה פדלון:

יוסי ,בבקשה.

יוסף לונדון:

הדו"ח המילולי שקיבלנו חושף פעילות מרשימה בתחומי האמנות והתרבות.
מספר המשתתפים בפעילויות הרבות והמגוונות מעיד על ההצלחה של

"חבר" – הקלטה ותמלול

04135

69

ד.נ.

הפעילות המבורכת .אבקש לברך את חברתי ,ליאת תימור ,יושבת ראש
הדירקטוריון ולכל העוסקים במלאכה החשובה .תודה רבה.
דובר:

ישר כוח.

משה פדלון:

אז אנחנו ,חברים ,מצטרפים לברכות .ליאת ,תודה רבה .באמת ,עשיתם
עבודה נהדרת השנה .תודה לעדי ,הסמנכ"לית ורואה החשבון המלומד
והיועץ המשפטי ולכל המנהלים והעוסקים במלאכה .תמשיכו בעשייה
ובמלאכה .תודה רבה.

ג'ו ניסימוב:

אני רוצה לאשר את הדו"ח ה,

ערן ירק:

את הדו"חות הכספיים והמילוליים.

משה פדלון:

או קיי ,מאשרים את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי.

(מדברים יחד)
ג'ו ניסימוב:

עוד כמה דקות .רואה חשבון ירק יצא .אנחנו צריכים לאשר המשך מינויו
כמבקר החברה והסמכת הנהלת החברה ,הדירקטוריון ,לקבוע את שכרו.

דובר:

את מבסוטה ממנו ,ליאת?

ליאת תימור :מאוד.
משה פדלון:

פה אחד.

ג'ו ניסימוב:

פה אחד ,תודה רבה .צריך גם למנות ועדת ביקורת של החברה ללא שכר.
אתם צריכים לאשר את הרכב החברים רואה חשבון אריאל הרצפלד ,יושב
ראש הוועדה וגברת רות פלמון ,אם זה מקובל עליכם .מי בעד?

מאיה כץ:

 ...ועדה?

דובר:

כן ,כן.

ג'ו ניסימוב:

היושב ראש ,הרואה חשבון הרצפלד הוא היושב ראש וגברת פלמון.

דוברת:

רות.

ג'ו ניסימוב:

רות פלמון .זהו זה.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

תודה רבה.

-סוף הישיבה-
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