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צור איתי
ארז
סדר היום:
א .אישור פרוטוקול
ב .עדכון רה"ע
ג .עדכון מנכ"ל
ד .החברה לפיתוח הרצליה בע"מ הצגת פרוייקטים
ה .שאילתות
ו .הצעות לסדר
ז .תב"רים והסברים לתב"רים
ח .הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – א'.
ט .בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  338לפקודת העיריות (נוסח חדש)
י .דו"חות כספיים לרבעון שלישי של שנת  2018שנסתיים ביום )30.9.18
יא .מינויים
יב .מינוי עוזר אישי לסגנית ומ"מ רה"ע – תיקון החלטה
יג .האצלת סמכויות
יד .אישור יציאה להשתלמות
טו .מלגות במסגרת תכנית בין דורית
טז .הסכם בין עיריית הרצליה לבין הגב' ריטה רומנו להשכרת שתי חנויות במרכז
המסחרי נוף ים.
יז .הצהרה על כינון יחסי ידידות בין עיריית האידיאן בבייג'ינג הרפובליקה העממית
של סין לבין עיריית הרצליה בישראל
יח .המלצות הועדה להארכת שירות.
יט .אישור העסקה נוספת.
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כ .המלצות הועדה לסיוע בדיור.
כא .שונות.

פרוטוקול
משה פדלון:

ערב טוב חב רי מועצה ,ערב טוב מנהלי ועובדי העירייה ,ערב טוב לתושבים,
לאורחים שלנו ,אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה בקשה.

אישור פרוטוקול
יוסף (ג'ו) ניסימוב:

אישור פרוטוקול מובא לאישור פרוטוקול  6לא התקבלו הערות

לפרוטוקול ,הפרוטוקול מאושר.
עדכון ראש העיר
משה פדלון:

אני אתחיל עם פטירתו של ראש העיר לשעבר צבי לנדאו ,העיר הרצליה
אבלה על לכתו של אלי לנדאו ז"ל ,שהיה ראש עיריית הרצליה ,לנדאו היה
איש מעשה ,אשר הצעיד את העיר הרצליה עם חזון אדיר ,לנדאו שקד על
פיתוחה של הרצליה ,ותרם תרומה משמעותית לאופייה המיוחד .לנדאו היה
בעל שיעור קומה ,אדם רחב לב ,פתוח שידע לעזור ולתמוך בחלש בצניעות
רבה .אלי לנדאו אהב את הרצליה ואת תושביה ,תושבי העיר העריכו אותו
וראו בו כמנהיגם וכמוהם גם העובדות והעובדים בעירייה .נדיר למצוא ראש
עיר שהוא גם מנהיג ומוביל דרך אשר השכיל להפוך והטיל רעיון למעשה.
אלי לנדאו היה איש עצה משענת וגב לחבריו ,עובדיו ,תושביו וסביבתו .אלי
לנדאו חולל שינויים אדירים בעיר והותיר אותה איתנה כלכלית משופעת
בידע ותיירות ,במוסד אוניברסיטאי מוביל ובתנופת פיתוח .אנו נפרדים ממנו
אך המורשת האדירה הזאת לא תשכח .יהי זכרו ברוך .בשבוע שעבר לצערי ב
–  6/2הלכה לעולמה ורדה מור זכרה לברכה וברשותכם אני מבקש לומר
כמה מילות פרידה מורדה שהיתה חברת מועצת העיר הרצליה ,יו"ר מועצת
הנשים של הרצליה ונשיאת מועדון רטורי בעיר .ורדה מור היתה אישה
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שהעניין הציבורי הדאגה לזולת היו חשובים לה ולכן היא פעלה גם במסגרת
מועצת העיר ,גם במועצת הנשים וגם במועדון רטורי ,שכל הזמן היא גילתה
אכפתיות ופעלה במסירות כדי לשפר ולקדם נושאים רבים בעיר הרצליה,
ובעיקר היא דאגה לאלה שלא התמזל מזלם שירגישו שדואגים להם ושהם
חלק מחברה תומכת ומחבקת .מעבר לפעילות הציבורית שלה ורדה גרה
בהרצליה  45שנה ,היתה כלכלית עם תואר שני במינהל עסקים עם התמחות
באנרגיה ועבדה כמנהלת תחום המידע .ורדה מור היתה אישה שאהבה
אנשים יהי זכרה ברוך .אגף המכשור ומערכות המידע של העיר שלנו ,של
הרצליה זכה בתחרות מצטייני המחשוב לשנת  ,2018בקטגורית שליטה
בקרה ומערכות מידע .אגף יחד עם אגף מערכות אשפ"א בנו מערכת אשר
תסייע בשליטה ובקרה על ניקיון הרחובות בעיר הרצליה ,מדובר במערכת
חדשנית וייחודית שנבחרה להיות מוצגת מבין מאות פרויקטים מרחבי
העולם בכנס  GISעולמי בארצות הברית .מי שהוביל את הפרויקט זה
סיגלית פלג יחד עם אברהם אסרף ,מוטי כהן וכמובן בשיתוף מנהלי אגף
אשפ"א רוני גאון ,שוקי ו ..וכמובן בניצוחו של אמיר זיו ,אז חברים יקרים
הערכה וברכות על ההישג תמשיכו בפיתוחים ועשייה שלכם תודה .בשבוע
שעבר פרסמנו שהעיר הרצליה אוסרת על שימוש בטלפונים סלולריים בזמן
השיעורים ובכך היא עיר שונה בארץ שעושה זאת באופן גורף בכיתות בכל
בתי הספר בעיר ,ביסודי ,בחטיבות ,ובתיכונים .בכך יבוא הקץ להפרעות
החוזרות ונשנות ,להסחות הדעת ,לצילום פוגעני ,לצפייה באתרים ולחילופי
אס אם אסים בין התלמידים בשיעורים .מכובדי השינוי יתחיל באופן מדורג
באופן הבא ,כאשר בכל הכיתות בעיר יוכנסו תיבות לאחסון הטלפונים
הסלולריים והתלמידים יניחו בהם את הטלפונים שהם במצב כבוי עד תום
השיעור ,זה מהלך חשוב שיאפשר למורים לאשר צדדים חינוכיים כמו גם
התלמידים עצמם ,ליהנות משיעורים ללא הפרעות וללא הסחות דעת
ובמקביל לשמור על סביבה נקיה מקרינה מיותרת .יריד לתיירות בשבוע
שעבר נערך בגני התערוכה יריד התיירות השנתי ,עיריית הרצליה באמצעות
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החברה לתיירות הקימה ביתן בתערוכה ועל כך הערכה לעופרה ,לעופר וכל
הצוות שלו .רק לתת לכם נתון שמשנת  2013מרגע שנכנסנו לקדנציה גדלנו
בעיר מ –  797חדרים ל –  1634חדרים ,עליה של  837חדרים .חברים זו
כלכלה של עיר ,זה תיירות ,זה עובדים בעיר הרצליה ,שוב הערכה וברכות
לכל העושים במלאכה וגם לאלה שעשו בעבר ,אני יודע כמה יונתן תרם
לנושא על כך ישר כוח .היום בצהריים ערכנו כאן קבלת פנים ל –  70צוותי
חינוך ,ל –  70מורות ומורים שזכו בפרסי החינוך לשנת  ,2018תיכון ראשונים
שלנו ,תיכון הוותיק זכה כתיכון מצטיין מחוזי במחוז תל אביב ועלה לשלב
הבא לתחרות ברמה הארצית אליעד יש לך גם חלק מזה .ולוועד עצמו,
חטיבת יד גיורא זכתה כבית ספר מצטיין ביזמות וחדשנות גם שם חוסן
אדיב ומכאן אני שולח הערכה וברכות לאגף החינוך שלנו לכל המנהלים
והעובדים וכמובן למנהלי בתי ספר וכל הצוותים החינוכיים והמנהליים.
יהודה בן עזרא :דוברות העירייה עסקו בכמה קמפיינים הקמפיין המרכזי ש ...של מנהלת
מרכז העיר שילוט ,יחסי ציבור ,פרסום דיגיטלי זוכה להצלחה ,קמפיינים
למרכזי התרבות להיכל אומניות הבמה בדגש על חג אהבה ,קמפיין להיכל
בעיר .הסברה לפעילות המרכז לשלום המשפחה לטיפול זוגי ,ליווי מקצועי
שוטף שיתוף הציבור לנושא תכנית המתאר וליווי הפקת תערוכה שתיערך
בגני התערוכה במרכז השלטון המקומי .הרצליה תציג שם עיר חדשנית
ותארח ב –  26/2משלחת של  50ראשי עיר ברחבי העולם כמובן שאנחנו נזמין
גם את חברי המועצה .אגב הדוברות יחד עם אגף שפ"ע עסוקים בהפקת
קמפיין להסברה על ניקיון הרצליה היא הבית שלך לקראת האביב ,הפרסום
הזה ישיג כמה מטרות ,קודם כל לרענן שוב את ימי הניקיון וימי הגיזום
ולעשות סדר בעניין הזה ,לעשות ניקיון יותר יסודי לקראת אביב ,יחד עם זה
אנחנו נסביר לתושבים שיש גם גורם של אכיפה ,ובמקומות שאנחנו מנקים
לא יכול להיות ששעה אחרי שניקינו אנשים מוציאים מה שהם לא צריכים
להוציא ,וגם ננקה ביתר שאת וגם אנחנו נבצע אכיפה ביתר שאת .אגף תבל
עובדים על הכנת תכנית אב סבב שני לשיפוץ מוסדות חינוך ,נקבעו
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קרי טריונים להכנת התכנית ,ישיבת מועצה הבאה או אחריה אנחנו נציג את
הקריטריונים שגם חברי המועצה ידעו איך אנחנו קובעים את הסדר,
שיפוצים במוסדות החינוך .בשבוע הקרוב אנחנו פותחים מדרך הדרכה
חדשני לבטיחות וגהות ,שישמש עובדי העירייה ואת כלל מוסדות החינוך.
ביום רביעי  ,20/2אנחנו נבצע תרגיל לפתיחת תחנת שלא נדע ריכוז חללים
בשילוב אגף חירום של משרד הפנים אנחנו חייבים להיערך ולהתכונן ליום
שלא יבוא ,פארק הרצליה שדרגנו את השביל ההיקפי הצפוני והמערבי,
ממשיכים בתכנית ההצללות לפי תכנית שקבענו ,בית ספר נוף ים ,ותיכון
נורדאו ובהמשך שאר בתי ספר שהודענו .בשבועות הקרובים במסגרת
הי ערכות לעיר חכמה נעבור לשליטה ממוחשבת על תאורת רחוב ,ניתן יהיה
לשלוט בתיאורה עד ברמת הפנס הבודד בעיר .אגף הביטחון הפיקוח והסדר
הציבורי ,לצערנו אגף עסוק בחודש האחרון עם נוכחות בולטת באזורים
שמוכרים אנחנו קוראים לזה אזורים מוכי נפצים כמה מוקדים בעיר ,יחד
עם המשטרה ,נרשמו גם דו"חות לנערים ,נעצרו גם כמה כאלה שהגזימו
במכה הזאת של הנפצים ,ואגף נערך כמו כל שאר אגפי העירייה להכנות
לעדליידע  ,אגף הנדסה תכנית המתאר מסקנות וכיוון הפיתוח הנבחר הוצג
במליאה ב –  ,10/2ב –  17/2התקיים מפגש של הציבור בהיכל בעיר ,הוצגו
שם כל הממצאים ,לכל הדעות המפגש הזה היה מאוד ,מאוד מוצלח ,ותודה
לכל מי שעסק בעבודה הזאת ,עבודה קשה ומורכבת של שינוי תכנית המתאר
לא ניכנס לפרטים עכשיו .אגף תקשוב מערכות מידע ראש העיר הזכיר את
הנושא של  ...בנוסף פיתחנו מערכות לביצוע סקר גיזום לאגף שפ"ע על בסיס
הכלי של  ,GISהפעלנו נתב שיחות חדש בעירייה ,המועברת אוטומטית לפי
בחירה של הפונה ,בכך אנחנו גם משפרים את השירות וגם מורידים את
העומס על המוקד העירוני .אגף הרווחה סיים את מפגשי הדרכה של היועצים
הארגוניים מטעם משרד הרווחה ,במסגרת הרפורמה באגפי הרווחה
ברשויות ,המטרה המרכזית היא הקניית כלים לעבודה שיטתית ומדידה,
המחלקה למשאבי קהילה פתחה סדנת הורות לאמהות יחידניות .בעקבות
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פעילות חריפה של מועדונים לאוכלוסיה מבוגרת משרד הרווחה מוסיף לנו
תקציבים נוספים ותודה לאגף שמוביל את הפעילות הזאת .אגף שפ"ע
היערכות מתוגברת הוצאת ארגון לקראת מי שלא יודע הקדמת פתיחת עונת
הרחצה ,השנה עונת הרחצה תיפתח חודש לפני ב –  3 ,12/4ימים אחרי
ה בחירות ,יהיו מצילים שמי שירצה ללכת לים שיצילו אותו מטביעה ,ב –
 12/4זה סתם מכניס אותנו ללחץ זמנים צריך לקחת בחשבון שמה שעשינו
אתמול ,שלשום היום ומחר עם הגשם הצפוי או לא הצפוי אנחנו צריכים
לעשות מחדש .ה ...של גינה חדשה בפרויקט ברחוב סמדר גינון ודשא ואי
תנוע ה בבריגדה היהודית ,נטיעת עצים בכל מיני חורשות ,חורשת  ...חורשת
העלייה ,והמשך שילוב הקהילה בפעילות חברתית והתנדבותית בכלבייה.
אנחנו ממשיכים בטיפול והחלפת תחנות האוטובוסים ,עמודי שלטי רחוב
בהנחיית ראש העיר עצרנו את הנושא של תחנות האוטובוס ,לאור
מאיה כץ:

יפה מאוד ,גם לדעת לעצור זה החלטה טובה.

יהודה בן עזרא :גם לדעת לבדוק את ההצרחה כל פעם מחדש זה החלטה טובה ,שמענו
תלונות הבנו שמשהו לא בסדר ,זה אלה תחנות אוטובוסים של משרד
התחבורה המליץ עליהם אז אנחנו בודקים את עצמנו מחדש בעניין של
תחנות האוטובוסים .אגף החינוך ראש העיר הזכיר את הנושא של אחסון
טלפונים ניידים .מנהל אגף החינוך הציג בכנס של מנהלי אגפי חינוך באילת
את מודל ה  ...-המודל הוגדר כמודל פורץ דרך לרשויות רבות מבקשות
ללמוד על המודל .מחלקת הבריאות קיימה כנס בריאות ארצית ,גם כאן
הרצליה משמשת מודל לדוגמא לרשויות אחרות בארץ .החל משנת לימודים
הבאה תלמידים אכן בכיתות ז' ילמדו בבית ספר הדסים זאת בעקבות קבלת
אישור בבית ספר שש שנתי .אגף תנו"ס ההכנות לעדליידע שאמורה
להתקיים ב –  21/3בעיצומה .האגף נערך גם לאירועי יום העצמאות והכנות
לערב שירי לוחמים ויום הזיכרון ויום השואה ,האגף עסוק בדברים האלה
תודה רבה.
ירון עולמי:

אני רוצה להגיד קיבלתם אתמול מייל אני רוצה להזמין בשם בית קינן שבוע
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הבא ,בדיוק ביום שלישי הבא בעוד שבוע בשש תערוכת צילומים מאוד יפה
של צילומי הפארק דברים מדהימים ,הייתי בצוות השופטים אז אני יכול
להגיד לכם תמונו ת מדהימות תבואו כל חברי המועצה מוזמנים בשעה שש
ביום שלישי הבא.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :חברה לפיתוח הרצליה תציג את אחד הפרויקטים של החברה.
מאיה כץ:

אפשר לבקש בקשה גם יהונתן גם אני וגם שמי וגם גרי צריכים לצאת באזור
רבע לשמונה אם אפשר לשנות את סדר היום ולעשות את זה אחרי
השאילתות והצעות לסדר .רק להחליף .אנחנו יודעים אבל יצא סיטואציה
שאנחנו צריכים לצאת.

משה פדלון:

חברים אין בעיה בואו נתחיל בשאילתות .חשוב שכל חברי המועצה ידעו מה
העיר הזאת הולכת לעשות בכל תחומי העשייה אם זה כבישים.

יהודה בן עזרא :אתה יכול לקצר מאיה מכירה הכל.
ארז:

אוקיי א' למי שלא מכיר ארז ,כללי ה משחק שהכתיב ראש העיר אין שאלות
כדי שתעמוד באמת ברבע שעה ,עשרים דקות ,מי שרוצה באמת לגבי פרויקט
כזה או אחר שירשום אנחנו נענה במייל ,בטלפון ,מי שירצה לקבל יותר
פרטים .אנחנו נציג פה את הפרויקטים שגם בוצעו בשנים האחרונות ,גם
מבוצעים וגם מתוכננים זה כמובן עשייה עירונית זה לא עשייה רק של חברה
לפיתוח ,כל . ..שאתם תראו כאן זה כמובן דברים שהתחילו בתכנון לפני
שנים החל מהגדרת סדר עדיפות  ,התקצוב ,תהליך בהנדסה ,מנהל הנדסה
מהראייה המרחבית והשנים קדימה עד ההיכרים ,התכנון והמסירה בשיתוף
עם כלל האגפים .במילה אחת זאת החברה לפיתוח אנחנו עומדים היום ב –
 22עובדים קבועים בחברה ומנהלים את כל הפעילות הזאת ,אלה הם מחזורי
הפעילות יש לנו היום  17פרויקטים שהם בביצוע ,עוד כ –  15פרויקטים שהם
ממש לקראת יציאה אם זה בהליך של מכרז או קבלת היתר ,עוד כ – 35
פרויקטים שהם בשלבי תכנון ואלה התחומים שאנחנו עוסקים בהם5 ,
תחומים מרכזיים שבהם אנחנו פועלים .אני אציג לכם את הפרויקטים
באמת בסקירה בלי להיכנס לכל פרויקט מה עובד רק שתקבלו מושג מה
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נעשה בשנים האחרונות ומה מתבצע כרגע ,תיחמנו פחות או יותר איפה זה
עומד כדי שלא נלך לאיבוד כי לא כולם בקיאים בהכל איפה נמצא כל בית
ספר ,כל גן ילדים כל רחוב אז כדי שיהיה יותר קל לתפוס את כלל הפעילות
הזאת תיחמנו את זה למרחבים .נתחיל ממערב העיר בשנים האחרונות בכל
אזור כזה אני מדבר על  5 ,4שנים האחרונות הושקעו למעלה מ –  125מיליון
 ₪בעבודות שתיכף את חלקם אנחנו נראה ומתוכננים בשנים הקרובות
עבודות בעוד כ –  120מיליון שכוללים בעיקר שדרוג רחובות ,פיתוח
מתחמים חדשים שתיכף נראה אותם ,הכשרת חניונים וכו' .במרחב הציבורי
של אזור התעשייה של הרצליה פיתוח מערב ,פותחו מספר אזורים אם זה
ס ביב בית עמנואל ,שנקר ,פי ...ונופים אם זה כל האזור שסביב המבנה החדש
של אפל בשנים האחרונות ,רחוב החרש ליד בית קורקס ששופץ והיום אנחנו
פותחים בעצם כניסה חדשה מהמחלף מכביש  2לרחוב החרש ולאזור
התעשייה .רחוב הסדנאות שהושלם בימים אלה ומחכה רק לסלילה סופית.
לאחר ר חוב הסדנאות הבא בתור יהיה רחוב החושלים שאנחנו מתכוונים
להיכנס אליו השנה ,רחוב משכית יכנס לתכנון ויבוצע אחרי רחוב החושלים
ובמקביל אנחנו מבצעים עוד  2פרויקטים של החלפת כלל עמודי התאורה
לעמוד אחיד ,והחלפת עמודי החסימה לאחיד .בתחום החניות אז פיתחנו
מספר חניוני ם בשנים האחרונות אם זה חניון ספיר ,חניון בית פקטו ליד בית
אפל ,חניון הגרוטאות בסדנאות פינת החושלים שהיה מגרש לרכבים נטושים
ורכבים שנגררו ,חניון המנופים ברחוב המנופים וחניון  ...ברחוב החרש
הסדרנו שם את החניות .בתחום פיתוח תשתיות אז יש לנו במערב העיר 2
מתחמי ם גדולים חדשים אחד זה אלוני ים איפה שהקמפוס החדש של
מייקרוסופט מדרום לרחוב החושלים ומצפון לכביש המילוט למרינה ,אתם
יכולים לראות את זה פה זה מבט מדרום לצפון זה הבניין החדש של
מייקרוסופט זה כיכר הלוויתן למי שמכיר ,וכל הפיתוח של כל התשתיות עד
רמת גמר של מדרכו ת ,כבישים ,עמודי תיאורה ,ואזור מרינה לי האזור של
וינגייט אבא אבן זה הצומת של וינגייט אבא אבן ,פה היזם כבר התחיל
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לבנות ,פה מדרום לסטרומה היזמים התחילו לבנות ובעצם כל הפיתוח של
האזור הזה בשלב ראשון האזור המזרחי ובסופו של תהליך כל האזור יפותח
עד רמות ים ועד מצפון לרחוב אבא אבן.
יונתן יעקובוביץ :זה לא שאלה רק הבהרה שאתה מדבר על תשתיות ,ניקוז ,ביוב כל
הדברים האלה?
ארז עולמי:

תת קרקע ועל קרקע.

יונתן יעקובוביץ :ואת זה אחר כך מתחבר לכל מערב העיר?
ארז:

כן .והדברים האחרונים שאנחנו הולכים לעשות במערב העיר אם זה רחוב
שער הים ניקוז בפרויקט משותף עם תאגיד המים והביוב ,השלמת רחוב
הנוריות ,מרכז תרבות מערב העיר שנבנה בווינגייט אנחנו מקווים שעד פסח
נחנוך אותו ואזור החוף הנפרד בהתאם להסכמות שהושגו .כל מערך
החניונים באזור מערב העיר נשלט היום ממרכז בקרה של חניונים ורמזורים
שנב נה בלב העיר ובעצם כל מערך החניונים האלה למעט חניוני הים הם
חניונים ממוכנים ,כסף לא עובר דרך ידיים של אנשים.

רונן וסרמן:

יש רשימה איפה שהוא של החניונים האלה?

ארז:

כן .גם באתר של החברה יש רשימה של כל החניונים .האזור השני זה אזור
גליל ים שנמצא פה בחלק הדרומי ,סך הכל השקעה כוללת של למעלה מ –
 970מיליון  ₪שזה כולל את כל הפיתוח גם של גליל ים א' גם של גליל ים ב'
והפארק ומתוכננת השקעה נוספת של עוד כ –  200מיליון סך הכל במוסדות
חינוך מתוכננת השקעה של למעלה מחצי מיליארד  ,₪תיכף אנחנו נראה את
זה .גליל ים א' למי שלא מכיר במבט על זה צומת ז'בוטינסקי הרב קוק ,זאת
הכניסה החדשה לשכונה ,פה פניה לבית העלמין ,זה השכונה כל האזור הזה
כבר מאוכלס במסגרת הפרויקט של דירה להשכיר אפריקה ישראל ,זה
המתחם של רננות שיאוכלס בימים הקרובים ועוד מספר בניינים ,ונבנו פה 2
קומפלקסים של גני ילדים שכבר כשירים 8 ,כיתות גן 2 ,מהם כבר
מאוכלסות ,מאוישות ועובדות .אלה גני ה ילדים שנבנו ,זה השצ"פים
שפותחו ,זה כבר השצ"פ שבאזור המאוכלס ועוד  2שצ"פים עם גינה
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קהילתית באזור הזה ובמתחם של רננות שצ"פ נוסף .גליל ים ב' אתם יכולים
לראות פה את הבניה שהיא בעיצומה שבירו ואפריקה ישראל בחלק המזרחי
של הפארק ,פרשקובסקי בחלק המערבי וזה פארק גליל ים ,עם הטיית הנחל
החדשה שבעצם עוברת דרך הפארק ,היא חלק מהפארק וחוצה את כביש
הגישה לבית העלמין ומתחברת לשבעת הכוכבים ,כך נראה חלק הצפוני עם
בריכה של תאגיד המים ,עם גשר להולכי רגל וכל זה ,זה החלק הצפוני של
הפארק .מבחינת מוסדות חינוך שמתוכננים בגליל ים ,אז בגליל ים א' 8
כיתות הגן האלה כבר נבנו ומתוכננים בחלק המזרחי קרוב לנווה ישראל עוד
 5כיתות מעון יום ו –  2כיתות גן ,ועתודה לבית ספר יסודי .בגליל ים ב' עוד
פעם זה רחוב ז'בוטינסקי הרב קוק מתוכננת קריית חינוך גדולה פה עם 3
בתי ספר ,יסודי ,חטיבת ביניים ותיכון ,מרכז קהילתי גדול ,רחבת כיכר
עירוני ,אולם ספורט גדול ,אולם ספורט בינוני ,מגרשי ספורט ,בנוסף במגרש
הזה ב –  408מתוכנן עוד בית ספר יסודי של  18כיתות  ,שבט צופים 5 ,כיתות
גן וגם פה ,גם השטח הזה הוא מעל חניון תת קרקעי וגם קריית החינוך .יש
לנו עוד מגרש ב –  404עם  5כיתות מעון יום ו –  5כיתות גן זה לא  2זה ,5
ועוד  2מגרשים לגני ילדים סך הכל  26גני ילדים יוקמו במתחם 2 .בתי ספר
יסודי ובתכנון כבר בית ספר יסודי שלישי .בית העלמין גם הוא חלק
מהמתחם הזה של גליל ים ,בחלק הדרומי מה שנבנה עד היום זה האזור
הזה ,אנחנו ממש כבר ביציאה למכרז של תוספת של עוד  300מקומות קבורה
אזרחית פה ועוד  1600מקומות קבורה אורתודוקסים באזור הזה ,וזה על פי
התכנית שהוכנה בזמנו על ידי יוסי בתאגיד ואנחנו יוצאים עכשיו לביצוע,
אתם יכולים לראות שחלק מהאלמנטים כבר קיימים בגלל הלחץ ומחסור
במקורות הכוח כבר יצאנו למכרז מקדים לאספקת האלמנטים ,וזה כבר
נמצא בשטח ,ו ...שיש לנו קבלן .המרכז הווטרינרי שנבנה גם כן בשנים
האחרונות גם הוא חלק מהאזור הזה של גליל ים .האזור של הרצליה ב',
הרצליה הילס גם פה הושקעו עשרות מיליוני שקלים בפיתוח התשתיות,
שצ"פים וכו' ,ומתוכננת השקעה נוספת של כ –  55מיליון שחלק מרכזי מזה
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זה מתנ"ס או מרכז קהילתי בהרצליה ב' .אתם יכולים לראות כל מערך
הכבישים של המסילה הזמר העברי כבר בעצם פותח ונמסר ,מערך השטחים
הציבוריים ברובו פותח ,השצ"פ הזה ,השצ"פ המרכזי הגדול של השכונה
הושקעו בו למעלה מ –  4.5מיליון הוא שצ"פ מדהים וגדול והציבור פוקד
אותו ומצביע ברגליים .אנחנו כרגע מפתחים את השצ"פ של הזמר העברי,
וגינת כלבים באזור הדרום מזרחי של השכונה.
אלעד צדיקוב :איפה גינת הכלבים סליחה.
ארז:

באזור האירוסים ,רחוב האירוסים זה בתכנון ,תכנון מתקדם .בנינו
לאחרונה גני ילדים בזמר העברי 3 ,כיתות גן אחת מהן או שתיים כבר
מאוכלסות ,זה השצ"פ המרכזי אתם יכולים לראות אותו באירוע שהיה
נדמה לי שבשבועות אם אני זוכר הרבה מאוד אנשים והוא מרכזי בשכונה,
והמרכז הקהילתי בהרצליה ב' שהוא בשלבי תכנון.

אלעד צדיקוב :איפה אמור להיות המרכז הקהילתי בהרצליה ב'?
ארז:

מצפון לגני הילדים בהרדופים .מצפון להרדופים בזמר העברי ,יותר קרוב
לזמר העברי .הרצליה הילס שלושת הבניינים האלה המתחם הצפוני כבר
מאוכלס ,בניין המשרדים בשלבים של לקראת אכלוס ,בוצעו פה כל עבודות
התשתית והפיתוח ,לא ניכנס לפרטים אבל יש לנו פה אנחנו עדיין ממשיכים
לעבוד במקביל לבניה של היזם המתחם הדרומי ,אנחנו כרגע השלמנו את
העבודות הפנימיות ומתעסקים כרגע בעיקר בשצ"פ המערבי .אזור נווה
ישראל והרצליה הצעירה ,אזור של דרום מזרח העיר ,עד כה גם כן הושקעו
כמעט  20מיליון גם בתשתיות ,גם בשצ"פים וחניות ומתוכננת השקעה של
למעלה מ –  100מיליון שמרכיב מרכזי בה זה מתנ"ס נווה ישראל .אפשר
לראות שביל האינטגרציה שבעצם גם מחבר את השכונות.

משה פדלון:

השביל הזה כל האשפה זרקו לשביל.

ארז:

זה פרויק ט שבוצע ונמסר .פרויקט בר כוכבא פרויקט כואב ,באדום זה
מרחוב הרב קוק ועד רחוב בן גוריון בעצם כולו ביחד עם התאגיד עד החלק
הצהוב זה כבר בוצע ,עד אחרי רחוב אלרואי ובית ספר בן צבי וכרגע אנחנו
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עובדים בקטע הכי מזרחי .מתנ"ס צעירי ישראל שהוא הולך להיות מתנ"ס
גדול ו באמת עם השקעה מאוד ,מאוד גדולה ,גם אדריכלית וגם תקציבית
ויתן פה פתרון לשכונה שהולכת לקראת התחדשות עירונית משמעותית.
איל פביאן:

מתי הוא אמור להיות מושלם?

ארז:

אנחנו ממש לקראת שלבים של היתר ,ושלבים מתקדמים של הוצאת היתר
והמכרז מוכן אני מניח שמשך הבניה ייקח כשנתיים משהו כזה אני מקווה
שפחות.

ירון עולמי:

זה יהיה אבל כאילו על המתנ"ס הקיים או במקומו?

ארז:

בוא נשמור על הכללים כי אחרת לא נגמור את הסקירה.

משה פדלון:

שטח אחר לגמרי בצד הדרומי של בית הספר.

ארז:

הורסים את הספרייה הקיימת ובונים מתנ"ס מהספרייה ועד רחוב אלרואי
כולל הריסת המקלט הציבורי שקיים שם היום ,מדרום לבית ספר ונגסנו
קצת מהבית ספר בתאום עם הבית ספר ,בין צומת בן גוריון ברנר שהיום
בועדת המכרזים פתחנו את המכרז ויש לנו קבלן בשעה טובה ונסדיר שם
בטיחותית את הצומת הזאת .שצ"פ צמרות אזור חטיבת זאב ,חטיבת ביניים
זאב בעצם זה כל השביל שיורד מרחוב משה למטה עד המשתלה ,הוא כבר
בשלבים של כמעט מסירות ,אתם יכולים לראות פה תמונות מתחילת הבניה,
ככה נראה השצ"פ הזה היום הוא שצ"פ מאוד גדול ,מאוד יפה עם השקעה
מאוד גדולה ,גם בתקציב וגם בחשיבה אדריכלית ,ופיתוח סביבתי ,גבעת
הפרחים גן ארבל כל אחד קורא לו בשם אחר הוא גם לקראת בחירת קבלן,
ויציאה לביצוע ,גינה מאוד ,מאוד מיוחדת ,מאוד עם פרטים מאוד ,מאוד
מיוחדים ובאמת תהיה פה גינה מאוד אחרת .ואולם ספורט חטיבת ביניים
זאב שהולכת להיות פה גם כן השקעה של כמעט  24מיליון  ₪של לבנות
אולם ספורט חדש ,זה פחות או יותר ההדמיה של איך שהוא יראה ,גם כן
פרויקט שלקח הרבה זמן אבל בסוף הוא יקרה .כל האזור של מרכז העיר
מתחם זרובבל והרצליה הירוקה ,כל מתחם זרובבל כל הפיתוח של הכבישים
והמדרכות בוצע ,גני הילדים פה בפינה הדרום מזרחית בוצע ,כולל מגרש
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חניה לאחרונה ,ובית כנסת אור זרוע באזור הזה שאנחנו מוסיפים לו קומה,
מה שמתוכנן זה השלמת השצ"פ בהתאם להתקדמות הבניה של הכביש
ההיקפי ,שצ"פ גדול בהשקעה של למעלה מ –  20מיליון  , ₪שצ"פ מרכזי
בשכונה ,חטיבת ביניים בן גוריון אנחנו בוחנים עכשיו חלופות עוד לא הצגנו
את זה למנכ"ל ולראש העיר ,של הריסה ובניה ,המצב התשתיתי של חטיבת
ביניים הוא במצב לא טוב ,אם הוא יצא לדרך זה פרויקט של כמעט 40
מיליון ,וכיתת גן שלישית בעפרוני שנבנית עכשיו בימים הקרובים אני מקווה
שבשבועות הקרובים לצאת להשלמת כיתת הגן השלישית .ככה זה נראה ,זה
כיתת הגן המתוכננת .פרויקט אור זרוע כמו שאמרתי תוספת קומה ,סמטת
מקדש מלך מדרום לתחנת מד"א הסמטה שהיתה לא מוסדרת ,לא פיתחנו
אותה רק עשינו הסדרה של המדרכות ,הכבישים ,ותאי החניה ,קצת ניקוז
והסדרה של כל החומר לגניזה .גני ילדים תמר ותאנה בשיכון ויצמן ,מתחם
של גני ילדים שאנחנו מתכננים להריסה ולבניה ,להרוס  2גני ילדים ולבנות 3
גני ילדים בשיכון ויצמן ,זה הדמיה של הגנים .אולם ספורט הנדיב והנגיד גם
הריסה ובניה של אולם ספורט גדול ובינוני ,סליחה בינוני וקטן .אנה פרנק זה
בית ההורים ,זה הבריגדה ,רחוב קורן וחלק מאנה פרנק בוצע ואנחנו עכשיו
בהשלמה של החלק המזרחי .שער העיר כמו שאתם מכירים וכמו שאנחנו
יושבים פה פרויקט שהסתיים נשאר לנו להשלים את הסינמטק זה הדמיה
למטה בקומת הקרקע איפה שהיה מתוכנן אודיטוריום עשינו הסבה
לסינמטק של  2אולמות ,פרויקט שגם יהיה יפה יעלה למעלה מ –  10מליון,
ומעונות הס טודנטים בשיכון ויצמן אותו מבנה פיל לבן שלד של קופת
החולים מה שתוכנן.
משה פדלון:

זה הולך להיות מעונות סטודנטים?

ארז:

נכון להיום כן מחר אני לא יודע אבל.

משה פדלון:

יש קושי עם הרגולטור אבל אנחנו נתגבר.

מאיה כץ:

זה של העירייה.

איל פביאן:

למי זה מיועד אבל?
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מאיה כץ:

לתושבי העיר הרצליה.

איל פביאן:

אבל זה מעונות סטודנטים.

ארז:

מעונות סטודנטים לתושבי העיר .המועצה הגדירה קריטריונים מי זה בן
מקום מי זה סטודנט .אזור צפון העיר יד התשעה גן רש"ל גם פה הושקעו
למעלה ממאה מיליון בארבע ,חמש שנים האחרונות ומתוכננת השקעה של
כעוד למעלה מ –  30מיליון אם זה בית ספר על שם יצחק נבון שנחנך ב – 1/9
ובימים אלה אני מקווה שנקבל גם טופס  4לאודיטוריום ככה זה נראה מבט
על ,נבנה בית הספר ,נבנו  3גני ילדים ברש"י פינת אלקלעי ,והאזור הזה
מתוכנן לגני ילדים מדעי וקומה שניה לטובת התנו"ס ספריה וחדרי פעילות
לקהילה .אלה גני הילדים שנבנו במתחם 3 ,כיתות גן .גני ילדים ביד התשעה
שזה בעצם גם היה פרויקט ראשון שנבנה במודל של  .1 + 2שצ"פ בית קינן
עם כל הפיתוח שלו כולל קורה דקורטיבית גם כן שנעשתה פה בצורה אני
חושב שהיא שונה ומיוחדת ביוזמה של המנכ"ל ואפשר לראות היום את
התוצאה ,מעבר לפעילות של בית קינן והשיפוץ שלו גם של השצ"פ ,מרכז
המדעים לגיל הרך זה בית ספר נבון היום וזה ממערב מתוכנן בפינת רש"י
אלתרמן גני הילדים המדעים לגיל הרך ,שלושה גני ילדים ובית ספר אילנו
לגן רש"ל זאת ההדמיה ,עם זה בית הספר מתכוננים פה בפינה מדרום
לאולם הספורט וממערב לבית הספר.

תמר לרמן:

זה רק סוף שנת .2019

ארז:

סוף  2019זה מחר בבוקר.

תמר לרמן:

עדיין אנחנו ב –  2019אמור להיות ספטמבר ,עכשיו זה.

ארז:

לא אמרנו ספטמבר אמרנו סוף  .2019עוד כמה דברים קטנים אם זה שיפוץ
והנגשה של כל מיני מוסדות עירוניים ,אבל פה אנחנו רואים את אולם
ספורט אילנות ובסך הכל אנחנו רואים החלפת תיאורה ומושבים.

יעקובוביץ:

חוץ מזה שיהיה מלא ילדים שלא יוכלו להיות בהם ולא קרה כלום.

ארז:

יהיה ,יהיה.

משה פדלון:

הכל בסדר אף ילד לא יהיה בחוץ.
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יונתן יעקובוביץ :לא בחוץ אבל למה הם צריכים לעבור לשכונה אחרת.
משה פדלון:

הם לא יעברו לשכונה אחרת .בסדר חברים אף ילד לא נשאר בחוץ.

ארז:

ספריית תיכון היובל ,גם כן נעשית שם עבודה יוצאת מן הכלל.

יהודה בן עזרא :זה כל הדברים היפים שיש לך מה להגיד על הגן שנבנה או לא נבנה.
ארז:

לא אמרת באוקטובר אז רציתי להגיד לך שעד אוקטובר זה יגמר .בית קפה
מרכז הספורט אפולוניה שגם כן יוצא לדרך היום ועדת המכרזים אישרה
את הקבלן ויצא לדרך .בנוסף יש עכשיו חשיבה על תכנון של אולם ספורט
שישרת גם את בית ספר נבון וגם יהיה חלק מקומפלקס פה בהמשך
לאפולוניה ,אולם התעלמות למכשירי קרקע ובריכה ,בנוסף אנחנו מקדמים
קירוי של מגרש ספורט בתיכון אחיה ,שיפוץ בית הכנסת אברהם אבינו
והנגשת הקונסרבטוריון ביד התשעה .נווה עמל השקעה של כמעט  30מיליון
 ₪גם בפיתוח סביבתי ומתוכננת עוד השקעה של למעלה מ –  70מיליון ששני
המרכיבים הכבדים זה רחוב צה"ל ומתנ"ס בית פוסטר ומרכז הטניס .בשנים
האחרונות פותח כל האזור של חניון רביבים ,פארק רבין צפון מצפון
לכצנלסון ,רחוב אבוקדו ,מולדת שהרבה שנים היו במצב תשתיתי רע ושופצו
כולל גינת משחקים בין רחוב הפרטיזנים לרחוב מולדת ,שהיה שם ניצול
הצלחה בפרויקט .מתחם בית פוסטר ומגרשי הטניס אנחנו היום אם זה בית
פוסט ר שני הבניינים הקיימים מתוכננים לעבור שיפוץ שהשיפוץ הפנימי כבר
התחיל במבנה הזה ,יוקם עוד מבנה באזור הזה ,כל הפיתוח הסביבתי של
שטח מאוד גדול ,הריסת השאריות של הבריכה הקודמת ופיתוח מרכז
הטניס ,קירוי מגרשי הספורט ,תוספת של עוד מגרש מקורה ושיפוץ
המשרדים שלהם ,ככה זה נראה בתצלום היום איפה שהמגרש חניה יוקם
עוד מבנה שלישי למתנ"ס וכל האזור הגדול שהאוטובוסים חונים בו יעבור
פיתוח מאוד משמעותי ,רחוב צה"ל מכצנלסון ועד בית הספר הוא פרויקט
שיקח גם הרבה זמן כ –  20חודשים בגלל הסדרי תנועה מאוד מורכבים כדי
לאפשר לתושבים להמשיך לחיות וגני ילדים ציפורן ומוריה גם הם מתוכננים
להריסה ובניה ,הריסה של  2גני ילדים ובנייה של  3גני ילדים גם הוא
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בתהליך מתקדם של היתר .האזור של אזור הפארק.
משה ועקנין :התחלה של צה"ל מתי? צה"ל מתי מתחיל?
ארז:

צה"ל אנחנו מחכים להשלים את ההיתר אנחנו מוכנים בעוד כחודש לפרסם
ולצאת למכרז ואנחנו מקווים שנמצא זה פרויקט שקצת נגרר ,ואני מקווה
שאנחנו נעיף אותו קדימה.

יוסי קוממי:

גני הילדים זה בי.ל פרץ?

ארז:

כן ,כן.

יוסי קוממי:

גן שלישי יהיה בקומה שניה?

ארז:

כן ,כן .כל האזור

יהודה בן עזרא :אנחנו החלטנו בשנים האחרונות שאנחנו לא משפצים גני ילדים ישנים אלא
הורסים ובונים מחדש ,שבונים חדש  2גני ילדים בונים עוד קומה אחת
לעתיד לבוא.
משה פדלון:

גן יותר גדול  150מ"ר והוא מותאם למציאות המשתנה.

ארז:

באזור הזה של הפארק ותחנת הרכבת ואת ההשקעה המשמעותית שהולכת
להיות זה במתחם קמפוס המדעים ככה זה נראה הדמיה שלו לחזית שפונה
לרחוב לשבעת הכוכבים שהוא גם כן לקראת השלמת היתר ופרסום מכרז,
שהוא בעצם הריסה של מבנים קיימים ובנייה בשני שלבים של שני מבנים,
מבנה אחד שמקביל לשבעת הכוכבים ,ומבנה שני שמקביל לז'בוטינסקי
בפינה הזאת של הצומת ז'בוטינסקי שבעת הכוכבים .מסוף התחבורה
הציבורית הוא עבר איזה שהוא שלב ביניים כתוצאה מסגירת התחנה
המרכזית פה בבן גוריון והוא צריך להשלים את הפיתוח שלו של ה ...מהיר
לעיר אמור לעבור במדרכה הצפונית ואנחנו נפתח את המדרכה הדרומית
כולל מגרש חניה ,והסדרה של הצומת של הכיכר הזאת לצומת ועד לחיבור
לשבעת הכוכבים .פרויקטים נוספים ככה בלי להיכנס לפרטים יש לנו מספר
פרויקטים באזור האצטדיון העירוני אם זה טריבונה להורים במגרשים
הסינטטיים ,ואם זה חדרי אימונים במגרשי האימונים שממערב לכביש,
קירוי מגרשי ספורט של מספר בתי ספר לפי סדר עדיפויות של מחלקת
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הספורט שאנחנו עושים אותם מתקנים ,מגרשי ספורט מקורים עם מתקנים
סולריים ,הנגשת מבנים עירוניים ותכנית שמובילה קרן טלקר ועל פי סדר
העדיפויות שלה ,תוספת גלריה למשכן לאומניות הבמה אנחנו נמשיך לפתח
חניונים ,כמה מיזמים אם זה אופניים להשכרה ,רכבת אווירית ,פיילוטים
לטעינה חשמל ,ואפליקציה לאיתור חניה פנויה .אנחנו בשיתוף עם מנהל
הנדסה מנסים ,לא מנסים מקדמים איפה שבאזור היום המוסכים זה אבא
אבן ,סליחה זה מדינת היהודים ,משכית היום זה חניון עילי ואנחנו צריכים
לפתח שם גם מסחר וגם חניון תת קרקעי גם שיתן פתרון למצוקת החניה,
אם זה חניון משכית שהיום הוא חניון עילי ועל פי התב"ע הוא צריך להיות
חניון תת קרקעי גם הוא יתן פתרון למצוקת החניה ,כמובן בראיה כוללת של
ממשכית ועד גלגלי הפלדה ונעמי שמר בהסתכלות של מנהל הנדסה,
בהסתכלות מרחבית רחבה גם לרוחב הפיזי וגם קדימה בשנים .אם זה חניון
המרינה יש לנו כל מיני מחשבות ודברים שאנחנו בוחנים היתכנות שאנחנו
תקראו לזה מדע בדיוני אבל אנחנו בוחנים היתכנות לראות .זהו זה ככה
ממש בבריף כמו שאמרתי שותפים רבים לעשייה ועוד היד נטויה.
משה פדלון:

ישר כוח חברים רק לסבר את האוזן פעילות החברה ב –  2013קדנציה
הראשונה שלי בתחילת הקדנציה שלי כ –  38מיליון  ₪היום הפעילות
החברה מגיעה כ –  400מיליון  ₪ועל כך ארז יישר כוח לך ולכל העובדים
שאצלך תודה רבה על כל העשייה.

יהודה בן עזרא :המצגת תשלח לכל חברי המועצה.
שאילתות
יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתה מספר  1של מר יונתן יעקובוביץ בישיבה הקודמת בנושא חוף
ים לכלבים ,בשנים האחרונות יזמתי תהליך בו ייעדנו את חוף שה ...כפי
שמקובל ברשויות רבות בארץ וכן מתן אפשרות לבעלי כלבים לטייל עם
כלביהם בחוף הים שהם קשורים וביצוע מחסום כפי שמקובל בכל הרשויות.
לאור מחלוקות פנימיות נעצר התהליך לפני שנה וחצי בערך האם בכוונת
ראש העירייה לקדם את התהליך או לאשר אותו אם כן היכן ימוקם חוף
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הכלבים ,האם מתוכנן ,האם כבר יתוכנן בסידנא עלי אם לא מדוע לא?
תשובה בסעיף  9ג' לחוק העזר העירוני להרצליה  ...תשכ"ח  1969 -מוגדר
חוף נוף ים בחוף סידנא עלי מותר הכנסת כלבים בתנאי שיהיו קשורים עם
מחסום בפה ,כפי שאין ספור קבע ראש העירייה בחוף הים ליד סידנא עלי
כאזור בו ניתן לשהות עם כלב ללא רצועה ,מכוח סמכותו על פי חוק להסדרת
הפיקוח על כלבים תשס"ג –  .2002יחד עם זאת במסגרת עתירה שהגיש מר
דרור עזרא ביטל בית המשפט את הקצאת האזור כאמור מן הטעם שאינו
עומד בקנה מידה לחוק העזר ,והוראות חוק העזר ישארו על כנן.
יונתן יעקובוביץ :דבר ראש החלטה להחליף לא להחליף לשנות חוק עזר היא החלטה של
ראש רשות אם ראש הרשות רוצה להחליט שהוא רוצה לשנות את חוק העזר
הוא ישנה ואם הוא יחליט שהוא לא רוצה שזה ישתנה אז זה לא ישתנה .לכן
במקום תסלחו לי ההבל פה הזה שניתן לי פה בתשובה ואני עכשיו בצורה
מאוד עדינה ואם התשובות ימשיכו להיות ככה אני יהיה פחות עדין ,האם
בכוונת ראש העירייה לקדם את התהליך ולאשר אותו התשובה היא לא ,אם
כן היכן ימוקם חוף כלבים ,האם כמתוכן בסידנא עלי התשובה לא יוקם חוף
כלבים ,אלה התשובות ,אם לא מדוע לא ,ככה זה בעצם קיצרתם לכם את
התשובה שנתתם לי בשלוש דברים פשוטים .הסוגיה שאתם עניתם לה היא
לא הסוגיה שנשאלה ,מדוע אנשים לא יכולים לטייל בחופי הרצליה עם
כלבים אין שום טעם לתת לאדם ,אתם לא צריכים להסתכל על היועצת
המשפטית פעם הבאה אני אצטרך לדבר איתה אז אני אדבר איתה ואני
אסביר לה את השאלות שלי כדי שהיא תוכל לענות עליהם כמו שצריך .שאני
מבקש לדעת מדוע בן אדם לא יכול לטייל בחופי הים של הרצליה לא בחוף
סידנא עלי מה הטעם שבן אדם ירד עם הכלב שלו קשור ברצועה לחוף אחד
יעשה צעדה  50מטר יסתובב ויעלה למעלה ,הרי זה לא הגיוני.
יהודה בן עזרא :מה אתה מחפש שבכל החופים יסתובבו עם כלבים?
יונתן יעקובוביץ :כמו בכל עיר בישראל עיר חוף יש אפשרות לבן אדם לטייל בעונת הרחצה
עם כלב קשור עם מחסום ,סליחה עם כלב קשור עם מחסום פה בעיריית
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הרצליה אסור בעונת הרחצה .עכשיו אם זה כל כך קשה אפשר לבוא ולתת
הצעה אחרת כבר הצעתי את זה פעם שעברה ואתם חוזרים כל הזמן על
תשובות סליחה הלא ראויות האלה ,אפשר לבוא ולהגיד חברה באמצע היום
יש הרבה פעילות בחוף הים לא טוב שיהיה כלבים מקבל תן לאנשים לטייל
בבוקר עם הכלבים ואחרי הצהריים עם הכלבים למה לא .עכשיו סוגיה שניה
בנפרד מהסוגיה הזאת שמדברת על זה שבן אדם יוכל לטייל מחוף סידנא עלי
עד המרינה עם כלב לא חושב שזה כזה דבר ברומו של עולם יש את העניין של
חוף לכלבים משוחררים ,בכל עיר חוף בארץ יש חוף לכלבים משוחררים ,גם
בנתניה מימיננו ,סליחה במצפוננו וגם בתל אביב מדרומנו מה לעשות ככה
זה .אני גם יכול להגיד לך מה החוף הכי מתאים זה ,החוף הדרומי ,קח את
החוף הדרומי תן לאנשים להיכנס לשם עם כלבים שחרר אותם שיעשו מה
שהם רוצים ,מה הבעיה? מה הבעיה? מה זה כל כך כואב לכם.
משה פדלון:

שום דבר לא כואב.

מאיה כץ:

החלטה של ראש העיר הוא לא רוצה ,אנחנו רוצים הוא לא רוצה.

יונתן יעקובוביץ :אני שואל למה לא.
משה פדלון:

יונתן אנחנו לא שונים מתל אביב ומחיפה ומחדרה תן לי לבדוק את חוקי
העזר ,תן לי לבדוק מה עובד אצלם ,מה שטוב ברשויות אחרות נעשה גם פה.

יונתן יעקובוביץ :משה אני מכבד אותך אבל התשובה הזאת לא מכבדת אותי אני אגיד לך
למה ,אני העליתי את הדבר הזה עוד בזמן שאני הייתי איתך בקואליציה ,אז
אתה אומר לי עכשיו אני אבדוק ,זאת אומרת שאני הייתי איתך בקואליציה
לא בדקת נו מה.
משה פדלון:

חברים גם אתה היית צריך לבדוק.

יונתן יעקוקוביץ :אני בדקתי נתתי לך את הכל ,שמתי לך את הכל על מגרש כסף את כל
חוקי העזר ,הבאתי לך את כל החוקי עזר מכל העיריות הראיתי לך איך
לעשות את זה לא עשית.
משה פדלון:

אני יבדוק ברשויות אחרות מה שטוב ברשויות אחרות גם יהיה טוב
להרצליה אנחנו אוהבים כלבים ,אנחנו לראיה בנינו פה כלביה שהיתה סגורה

"חבר" – הקלטה ותמלול

01968

21

ב.ש.ג

שנים ואנחנו בניה מפוארת ,אנחנו אוהבים כלבים ,אנחנו רוצים לעשות בעיר
הזאת מסיבה לכלבים.
יונתן יעקובוביץ :תן ביטוי לא רק בישיבת מועצה שאתה אומר לי אני אוהב כלבים ,בראיון
לתקשורת תעשה את זה בעשייה תראה שאתה אוהב את הכלבים.
משה פדלון:

העלית סוגיה תן לי לבדוק.

יונתן יעקובוביץ :אני רוצה לעזור לך עוד פעם אני מפנה אותך לישיבת מועצה שבה אני לא
זוכר בדיוק את התאריך טוב ,מתי היתה ישיבת מועצה שהעליתי את כל
חוקי העזר של הכלבים אתה זוכר? יש ישיבת מועצה שהבאת לך את כל חוקי
עזר מתל אביב ,נתניה ,חיפה ,מאילת ,מטבריה מאיפה שאתה רוצה אותו
משפט בול כל מה שהיית צריך לעשות זה לקבל החלטה להנחות את היועצת
המשפטית לקבל את הדבר הזה ולעשות את הדבר הזה זהו.
מאיה כץ:

יותר מזה גם העברנו את חוק העזר המתוקן.

יונתן יעקובוביץ :זה עלה לפני שלושה חודשים ,שלושה חודשים אי אפשר לבדוק אותה.
משה פדלון:

העלית סוגיה אנחנו נבדוק אותה .בסדר תודה נבדוק נבוא עם ממצאים
נבדוק מה קורה בבת ים ,אשקלון ,חיפה.

מאיה כץ:

יותר מזה ,שניה יונתן מחקי חוק עזר עירוני מתוקן ,שכבר תיקנו אותו נמצא
בלשכה המשפטית של העירייה.

יונתן יעקובוביץ :חשוב לי להגיד עוד דבר העתירה של דרור עזרא בדיוק נגעה בסוגיה הזאת
השופטת קיבלה את הטענה של דרור עזרא שזה הזוי לגמרי שנציג הירוקים
יוצא נגד כלבים בחוף הים ,אבל זה בסדר ,אבל בית המשפט בא ואמר שבגלל
שחוק העזר אינו תואם ואתם רושמים את זה הוא ביטל את ההחלטה הזאת,
כל מה שהיינו צריכים לעשות לפני שלוש שנים זה לקבל את ההחלטה
ולשנות את החוק עזר עירוני.
משה פדלון:

אני אבדוק את זה בצורה יסודית נבוא עם תשובות.

יונתן יעקובוביץ :אני מבקש שתבדקו את האפשרות אני חוזר על זה עוד פעם קשה לעשות
את זה באופן גורף כמו שעושים בכל שאר העיריות תצמצמו את זה עד 10
בבוקר ומשלוש אחרי הצהריים.
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נבדוק ונבוא עם תשובות מסודרות.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתא מספר  2מר יונתן יעקובוביץ בנושא שפיכת חומרי פסולת
באזור נוף ים .ישיבת המועצה הקודמת שאל על חומרים שנשפכו באזור
המעברה באזור נוף ים ,אבקש לדעת מה נעשה ,טופל בישיבת ה מועצה
בנושא ,האם נעשתה בדיקה  ...באיזה סמכות ,מה מקור החומרים שנשפכו
שם התשובה היא מקרה עיבוי הסוללות הקיימות באדמת חמרה תוחקר על
ידי ראש אגף אשפ"א ו ..ויסודי לרבות סיורים בשטח ,הוסקו מסקנות
ולקחים .החומר היחיד שנשפך הוא אדמת חמרה לעיבוי הסוללה שהובאה
על ידי איכות הסביבה בתקופת הקיץ מתוך מטרה לתת מענה הולם לתלונות
התושבים בדבר פלישה פירטית של כלי רכב ,טרקטורונים ,ומשאיות שגרמו
סבל רב לתושבי האזור.
יונתן יעקובוביץ :א' יש שיפור ,כי לשאלה  1ו –  2קיבלתי תשובה אבל לשאלה  3לא קיבלתי
תשובה ,שאלה  3היא השאלה העקרונית והקריטית פה מה מקור החומרים
שנשפכו ,הרי אדמת חמרה של  15משאיות לא המציאה את עצמה מהאוויר
היא הגיעה מאיפה שהוא ,יכול להיות שאנחנו שילמנו על זה כסף בשביל
להעביר את החומר לשם ,זה בסדר ,יכול להיות שלקחנו את זה ממקום אחר,
יכול להיות שמישהו אחר שם את זה שם אני לא יודע בגלל זה אני שואל.
עצם העובדה שלשאלה הזאת אין תשובה וזה לא פעם ראשונה ,וזה לא פעם
שניה זה אומר דרשני ,ואני אגיד את זה בצורה הכי עדינה זה אומר דרשני.
שקיפות היא מעל הכל ולא ברור למה אתם מתחמקים מלתת תשובה לשאלה
הזאת .מעבר לזה אני חשוב לי להגיד שבתשובות שנתתם ,האמת היא קצת
שונה אני בטוח שכל הסוללות האלה שנעשו שם לא נעשו כדי להעיף את ה –
 5 ,4קרוואנים שהגיעו לשם והתחילו להקים שם בתים על הצוק ואם כן אני
חושב שזה החלטה רעה מאוד לבוא ולבטל מאות מקומות חניה בשביל 4
משאיות שזה מה שאתם כתבתם היה שם  4משאיות.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :זה לא אותם סוללות ,אתה מדבר על סוללות לאורך השכונה.
יונתן יעקובוביץ :אבל אמרתם שמתוך מטרה לתת מענה הולם לתלונות התושבים בדבר

"חבר" – הקלטה ותמלול

01968

23

ב.ש.ג

גיש ה פיראטית של כלי רכב ,טרקטורונים ומשאיות ,שגרמו סבל רב לאזור,
לא היה את העניין אני מכיר את זה כי אני גם התלוננתי על זה ,יש אנשים
מסוימים שגרים בתוך משאיות ,אנשים כנראה שבורחים מרשויות כאלה
ואחרות והם מסתובבים על קו החוף של הרצליה ,תל אביב כל שניה משנים
מקו ם ,פעם אחת הם נמצאים על החוף הדרומי ,פעם אחת הם נמצאים
בסידנא עלי אבל דבר אחד אני רוצה להגיד לך לתל אביב הם לא נכנסים כי
בתל אביב הם יודעים שיש אכיפה הם באים להרצליה כי הם יודעים
שבהרצליה אין אכיפה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :החלק הצפוני של תל אביב שגובל בהרצליה הם גם חונים.
יונתן יעקובוביץ :אני אומר לך שכבר לא .מעבר לזה הכמויות של אדמת חמרה שנשפכו שם
לא נועדו להפריע לשום דבר כי פשוט לקחו שטחים שאף אחד לא היה שם
לפני זה ,זה לא דרך או משהו כזה והגביהו את השטחים האלה ב –  2מטר,
אין שום הסבר לדבר הזה ואין שום תשובה אין שום מענה לשאלה הזאת
בתוך התשובות שלכם .סליחה ,סליחה רציתי להתחיל ,הרי שאלתי את
השאלה אבקש לדעת מה נעשה ,טופל בישיבת המועצה הקודמת ועד היום זה
לא מישיבת המועצה הקודמת זה לפני שתי ישיבות מועצה אבל מה שאני כן
רוצה לומר ואני יודע שזה נעשה שרוני גאון וגם מנכ"ל העירייה יהודה בן
עזרא באמת עובדים על העניין ,שוקדים על העניין ובודקים את הדברים
לעומק ,אני בטוח שיש להם גם תשובות שאני לא מקבל אותם כרגע אבל
לפחות מישהו מטפל בזה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתא מס'  3על ידי יוסי קוממי מישיבה קודמת בנושא חלוקת
משרדים לחבר י המועצה ,ולחברי המועצה הוקצו משרדים ,כמה משרדים יש
לכל אחד מהם והיכן הם ממוקמים ,מה עלות השכרתם של המשרדים
שאינם בתוך בניין העירייה ,האם ראש העירייה סבור כי חבר מועצה צריך
יותר ממשרד אחד? תשובה לשאילתא מספר שלוש הוצעו מספר חדרים
לחברי המועצה במתכונת הקדנציה הקודמת והם אלה המ ..חדר לשימוש
כלל חברי המועצה ,המשרדים עירוניים כך שלא משלמים עליהם ,והתשובה
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על האם צריך יותר מחדר אחד לחבר התשובה היא לא.
יוסי קוממי:

מה שאני לא קיבלתי תשובה לכמה חברי מועצת עיר יש חדרים ,אין תשובה.
התשובה מה זה מתכונת הקדנציה הקודמת ,לכמה חברי מועצה יש
משרדים?

מאיה כץ:

וכמה משרדים לכל אחד.

יהודה בן עזרא :היה אריה למשל בקדנציה הקודמת יו"ר תאגיד הקבורה היה משרד ,אז
יו"ר תאגיד הקבורה בקדנציה הזאת גם יש לו משרד..
יוסי קוממי:

יהודה מן הראוי שתעבדו ,אנחנו יושבים פה לא בשביל לעשות סטנדאפ
אנחנו באמת אני שואל שאלות לא בשביל לנגח.

יהודה בן עזרא :מה הבעיה?
יונתן יעקובוביץ :יש חברי מועצה שיש להם יותר ממשרד אחד?
יהודה בן עזרא :לא.
יוסי קוממי:

יש אתה לא בדקת.

יהודה בן עזרא :יש חבר מועצה שיש לו  2משרדים?
יוסי קוממי:

יש עוד חבר מועצה שיש לו משרד במועצה הדתית?

משה פדלון:

מועצה דתית לא קשורה אלינו.

מאיה כץ:

הוא מדבר  7שפות אז במספרים זכר ונקבה הוא...

יוסי קוממי:

אני רוצה לדעת ,אני מבקש שבואו נכבד אחד את השני אנחנו לא באים לפה
להעביר את הזמן שלנו ,הזמן שלנו עולה כאף ואני חשוב שאני כחבר מועצה
עובד לא פחות שאני באופוזיציה מהחברים שהם בקואליציה כי איכפת לי אז
אני שואל בצורה פשוטה כמה חברי מועצת עיר יש להם משרדים? מה הבעיה
לענות לי.

משה פדלון:

מה זה מעניין אותי המועצה הדתית מעניין אותי מה שקשור לעירייה מה
שאומר המנכ"ל יהיה חדר מרכזי שבו אתה יכול להגיע ,יהיה מחשב ,טלפון
תקבל שלוחה מה הבעיה .מה זה מעניין אותי מועצה דתית או מועצה
מקומית רמת השרון לא ברור לי.

יוסי קוממי:

זה לא צריך לעניין אף אחד זה צריך רק לעניין את חברי המועצה ואת הנהלת
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העירייה שאם חבר מועצה מחזיק משרד פה בעירייה ויש לו עוד משרד
במועצה הדתית זה לא נראה לי הגיוני זה עולה כסף בסופו של דבר.
יהודה בן עזרא :המועצה הדתית לא קשור לעירייה.
צבי וייס:

מאחר ומדבר אני אומר  4 ...שנים או  3שנים אין שלט של מועצה.

יוסי קוממי:

אני מבקש לבדוק עוד פעם למי יש  2חדרים ובשביל מי,

יונתן יעקובוביץ :יש גם יותר.
יוסי קוממי:

בסוף אנחנו נבין את הכל.

מאיה כץ:

אני אגיד לך אחר כך.

יוסי קוממי:

משה אני לא רוצה להתנגח עם אף אחד ,אני חושב שגם שאני הייתי יו"ר
תאגיד אני לא לקחתי משרד ,לרב ,למנכ"ל ולי אותו משרד .אבל אני אומר
אני לא מדבר אם אחד הוא יו"ר תאגיד באמת מגיע לו משרד אבל חבר
מועצה מן המניין אם מגיע למישהו אחר גם לי מגיע אני חושב כי אני
באופוזיציה עובד לא פחות מאשר איש בקואליציה.

יהודה בן עזרא :אבל אנחנו לא נותנים לך משרד שתעבוד.
יוסי קוממי:

נכון זו הבעיה .זו הבעיה.

מאיה כץ:

רק הערה תדעו לכם שבעיריית ת"א גם לכל חבר אופוזיציה יש גם חדר וגם
מזכירה ,גם אופוזיציה וגם קואליציה תבדוק אותי.

(מדברים ביחד)
משה פדלון:

הנושא יבדק עם המנכ"ל

יוסי קוממי:

מה שאני אומר גם כיו"ר תאגיד שילמתי בשביל החדר .תבדוק היטב עוד
פעם.

יוסי קוממי:

זהו .קיבלתי תשובה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתא מס'  4מר יוסי קוממי מישיבה קודמת  ..למבנה חינוך
מאוכלס ,עובר צביעה הינו בית ספר פעילות ופועל בתוך בית נכס עירוני
למרות אכלוס בית הספר מזה כשלוש שנים בית הספר טרם קיבל טופס 4
לאכלוס העירייה מודעת לנושא ולא נותנת לבית הספר טופס  .4שאלות מדוע
לא ניתן טופס  4לבית הספר? האם הנהלת העירייה מודעת לגודל האחריות
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במידה ויקרה שם אסון ואין טופס אכלוס ,השאלה מה העירייה מתכוונת
לעשות כדי לפתור את הנושא .תשובה :למרות שנושא תיכון אינה מעניין
ועדה לתכנון ובניה נציין כי נערכה פגישה במהלכה סוכם עם מנהלה
האולפנא שהנושא בטיפולה והם יסיימו את התהליכים.
יוסי קוממי:

אני רוצה להעיר כמה הערות אחד בניין שהוא עירוני והבניין.

משה פדלון:

הוא לא עירוני.

יוסי קוממי:

מי שבנה אותו זה העירייה ,העירייה בנתה את המבנה לפי מיטב ידיעתי תקנו
אותי אם אני טועה .מי שאחראי לטופס  4ולאכלוס הבית ספר זה העירייה,
ול א המנהלה ,המנהלה יש הוא מקבל העירייה נותנת לו מבנה שיבוא וילמד
תלמידים שם יש  160תלמידות שיושבות בכיתות שאם חס וחלילה מישהו
מתחשמל שם זה לא משנה אם המבנה תקין ונראה בעיני תקין זה כמו שבן
אדם נוסע על אוטו שהוא חדש בלי ביטוח זה לא יכול להיות אם חס וחלילה
יקר ה לאיזה ילד שם העירייה תיתן את הדין ולמה אנחנו צריכים לחכות אני
כבר  8חודשים מטפל בנושא הזה ,מה הבעיה ,אני בדקתי את כל הנושא
ישבתי עם המנהלה שם אמרתי לו אני לא מבין אתכם איפה החירות שלכם
יש פה ילדים קטנים מישהו יקבל זרם וימות ,מישהו יפול שם אין ביטוח אף
ילד שם לא מבוטח מבנה שאין לו טופס אכלוס זה דבר אחד ,דבר שני
החיבור כל הבעיה היא בחיבור שעשו למים ,שהעירייה עשתה חיבור בין
המבנה החדש לצנרת הישנה של הבית ספר שהוקם לפני כן .אז מה הבעיה
לפתור בעיה כזאת ואז כל התלמידים לומדים שם בביטחון וההורים יושבים
שקטים בבית למה אנחנו צריכים לקבל אחריות כזו 8 .חודשים ושלוש שנים
הם בלי טופס .4

משה פדלון:

יוסי העלית נושא שהוא חשוב וחשוב שיטופל אני אנחה את גורמי האכיפה
שלנו לקבוע מועד סופי ומוחלט שבו הם יצטרכו לעשות את הכל אם צריך
נחקור .נציין גם שיש גם בית כנסת מרכזי בהרצליה של הקהילה המסורתית
שגם הם לא קיבלו טופס  .4אני אנחה את ראש העיר לפעול על פי דין.

יוסי קוממי:

יש עוד כמה מבנים שאין להם טופס  ,4אני אומר אני עוד פעם אומר אני לא
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אומר את זה בשביל לנגח אף אחד.
משה פדלון:

יוסי העלית נושא חשוב אני אטפל בזה.

יוסי קוממי:

אני שמח על כך שאתה לוקח את זה בצורה כזאת אני אומר שישנם עוד כמה
מבנים שאין להם טופס  4שהם ברשות העירייה.

משה פדלון:

אולפנה הרצליה הוא בית ספר פרטי לא שייך לכאן ,זה לא נכס שלנו.

יוסי קוממי:

לא המבנה הוא מבנה שהעירייה בנתה.

משה פדלון:

לא אני לא יודע מה ההיסטוריה הוא לא של העירייה.

יוסי קוממי:

הוא של העירייה.

יונתן יעקובוביץ :יוסי אני רוצה לעזור גם אם המבנה נבנה על ידי העירייה העיריה היתה
חייבת לתת אותו למי שמפעיל אותו עם טופס  ,4יכול להיות שהיה בזמנו
טופס  4שהתבטל.
יוסי קוממי  :לא היה.
משה פדלון:

יכול להיות שיש שם ויכוח על חיבור מים יוסי אני לא .יוסי העלית נושא
אנחנו נטפל בזה .מבנה עם טופס  4עם כל המשמעויות.

יונתן יעקובוביץ :יש לי שאלה לגבי התשובה שלכם סליחה זה לא קשור עכשיו לסוגיה
הזאת וזה עולה כל פעם ופעם ואני רוצה לדעת איפה מקומי כאן בתוך
המועצה למרות שנושא תכנון ובניה אינם מעניין לועדה לתכנון ובניה ,אני לא
חבר בועדה לתכנון ובניה ,לא חבר בועדת משנה ,לא במליאה ,לא בכלום אני
רוצה לשאול שאלה אני בתור חבר מועצה שקשורה לדיני תכנון ובניה בעיר
הרצליה אני לא יכול לשאול את זה פה?
יוסי קוממי:

בוודאי שאתה יכול.

מאיה כץ:

אתה יכול.

עו"ד ענת בהרב-קרן :נושאים שאילתא אינה בענייני המידע בענייני הועדה המקומית במידה
הועדה המקומית מעוניינת להיכנס לנושא שנדונים בועדה המקומית.
יונתן יעקובוביץ :אני לא חבר בועדה.
עו"ד ענת בהרב-קרן :אני מבינה שאתה לא חבר.
מאיה כץ:

אם אין תשובה אם נוח לענות יענו אם לא אז לא.

"חבר" – הקלטה ותמלול

01968

משה פדלון:

28

ב.ש.ג

מאיה זה לא הוגן מה שאת אומרת ,מאיה את יודעת.

יונתן יעקובוביץ :מאיה אני רוצה לקבל תשובה מהיועצת המשפטית ואני אפעל אחרי זה עם
כל הכלים שעומדים לרשותי .אם אני בתור חבר מועצה לא יכול לשאול
שאלות שקשורות לועדה לתכנון ובניה שאני לא חבר בה אני רוצה תשובה כן
או לא.
עו"ד ענת בהרב-קרן :קודם כל אנחנו נוריד את הטונים.
יהודה בן עזרא :השאלה היא במקום ,השאלה כבדת משקל נבדוק בישיבת מועצה הבאה
נענה על זה בצורה מסודרת.
משה פדלון:

סוגיה כמו שהעלה יוסי היא סוגיה נכונה ,הוא דיבר פה על מבנה שיש לו
טופס  4אתה לא יכול לדון פה במועצה על זה כי רישיון למישהו שלא קיבל,
תמ"א  38זה לא מנדט שלכם לדון למה לא נתנו היתר לתמ"א .38

יונתן יעקובוביץ :אני חולק עליך אני בתור חבר מועצה יש לי מנדט לשאול כל מה שאני
רוצה.
משה פדלון:

יונתן תאמין לי שקיפות מלאה מה שהחוק יורה לנו נעשה.

יונתן יעקובוביץ :אם אתה עומד תחת העיקרון של שקיפות מלאה ה ...שלמרות שנושא
תכנון ובניה אינם מעניין הועדה המקומית לתכנון ובניה לא צריכות להיות
בכלל.
משה פדלון:

אנחנו נקבל פרשנות משפטית ,נקבל פרשנות משפטית.

יוסי קוממי:

לא ,לא ,לא ,זה תוספת חדשה ,היא לא  30שנה זה המבנה הישן  30שנה,
אתה מתבלבל המבנה החדש הוא חדש סך הכל  8שנים.

משה פדלון:

חברים ייבדק.

יוסי קוממי:

איפה שיקרה משהו אסון מה אנחנו אמורים להגיד להם.

יהודה בן עזרא :זה בית ספר דתי.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתא מס'  5מר רונן ...בנושא שנאים ועמודי מתח ביד התשעה,
לאחרונה התלוננו תושבי יד התשעה בנוגע לתחנת שנאים ועמודי מתח
הנמצאים בסמיכות לבתי המגורים וכן תחנת משנה ארעית שביב ,תושבי יד
התשעה טוענים כי היו תושבים שנפטרו מסרטן ,ישנם אנשים חולי סרטן
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סופניים ,התושבים דורשים מהעירייה לפעול להרחקת תחנת השנאים
ועמודי מתח מבתי התושבים .לאחרונה התלוננו התושבים בנוגע לתחנת
הכוח  ...ישנם סעיפים רבים לפיהם הימצאות התחנה אינה על פי תכנית
המתאר ,א' לפי התכנית המתאר קווי מתח עיליים בשטחים פתוחים צריכים
להיות במרחק של  100מטר מבתי מגורים קיימים ומתוכננים כיצד מתכוונת
העירייה לפעול להרחיק את קווי המתח העיליים מבתי התושבים ,ב' כי
תכנית המתאר מצויה שתחנות משנה לא יוקמו בסמיכות לבתי מגורים ואין
להקים תחנות שנאים עיליות על עמודים ומיקום בתי מגורים ,כיצד
מתכוונת העירייה לפעול להרחיק את תחנת המשנה,

תחנת שביב מבתי

המגורים ,ג' מה הכמות המקסימלי שתחנת משנה באה לספק במקסימום,
ואילו שכונות או ערים התחנה הזאת מספקת חשמל ,אם תחנה זו מספקת
גם לתחנת רכבת מערב ... ,בסמוך לתחנת משנה שביב סמוך לבתי התושבים
ותוך בתי התושבים ביד התשעה ,מה התוצאות ,ה' כיצד מתכוונת העירייה
לפעול על מנת להרחיק את קווי המתח מבתי התושבים ,על פי תכנית קווי
המתח עיליים בשטחים פתוחים צריכים להיות במרחק  100מטר אמרת את
זה גם מקודם .תשובה :תכנית המתאר מתייחסת לבינוי חדש ,אין בתכנית
המתאר לגבור באופן רטרואקטיבי על מתקני תשתית שהוצבו כחוק בעבר,
התחנה צריכה לעמוד במרחקי הפרדה קבועים בחוק ,הקרינה הבלתי מייננת,
והתחנה הוקמה בשנת  2000ופועלת לפי היתרים קיימים לפני  .2007למיטב
בדיקתנו גם מול המשרד להגנת הסביבה התחנה עומדת בדרישות ההיתר
הקיים .שאלות ג' עוצמה וכל הדברים יש את חברת חשמל שתחליט על
המתקן לעיריית הרצליה אין נתונים אודות צורה ואופן הפעלת המתקן .ב'
יש בדיקה של המשרד להגנת הסביבה ולא נמצאו ממצאים חריגים ,במסגרת
סיור שנערך לפני כשלוש שנים בהשתתפות שר האנרגיה וראש העירייה
הוחלט כי חברת החשמל מקדמת העתקה לתחנה מזרחה לכיוון גבעת חן אין
עדיין מועד לביצוע בפועל וזה נמצא באחריות חברת החשמל ומקודם על
ידה.
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תראו יש אין סוף מחקרים ותחקירים שמראים שבאופן מובהק שקרבה של
קווי מתח גבוה לבתים מייצרת בעיות בריאותיות ומחלות קשות ,אני
מתייחס במיוחד לסעיף ה' כי לצערי התשובות שרשומות פה לא נותנות
פתרון לתושבי השכונה שנפגעים בריאותית בגלל המצב .השאלה הנוספת שלי
היא איפה האחריות של העירייה ולמה העירייה לא לוחצת על משרד
האנרגיה וחברת ה חשמל.

משה פדלון:

למה אתה חושב שלא לוחצים .לפני  3שנים ביוזמתי הבאתי את שר האנרגיה
מר שטייניץ למקום והוא הנחה את חברת חשמל להעתיק את התחנה והחלו
פעולות העתקה ,זאת אומרת מצאו שטח בכניסה לגבעת חן דיברתי שבוע
שעבר עם מנכ"ל חברת חשמל מחוז רעננה אמר לי משה אנחנו בתכנון
מתקדם לקראת ביצוע אז אנחנו כן לוחצים ,כן מתזכרים ובכל אופן נפגש עם
מנכ"ל חברת חשמל אני כן לוחץ אותו בכיוון הזה ,אנחנו כן מטפלים בדבר
הזה כן עושים את זה .אבל זה לא שאנחנו.

רונן וסרמן:

חבל שהדברים האלה לא נרשמו בתשובות.

משה פדלון:

מי שכמוך יודע יהונתן זה לא מתקן שלי ,היא לא באחריות עיריית הרצליה,
אני כן הבאתי שר בממשלת ישראל למקום נתן הבטחה הנחה את הגורמים
הנוגעים מה יותר מזה ,אני בקשר האמין לי רציף עם מנכ"ל חברת חשמל
מחוז רעננה ואני לוחץ בכיוון.

רונן וסרמן:

אני חושב שמה שהיה חסר בתשובה זה העניין הזה שאתה נמצא בקשר רציף
עם חברת חשמל לבוא ולדבר על מה שהיה לפני  3שנים זה היה קצת לא
רלבנטי.

משה פדלון:

אנחנו בקשר רציף עם חברת חשמל ,עושים הכל כדי להעתיק את התחנה
מזרחה.

רונן וסרמן:

יכול להיות שצריך להפעיל לחץ כמו שהפעלת בנושא של הרב מכר ועצרת כל
מיני פרויקטים תעצור גם פה כדי לא לפגוע בתושבים.

משה פדלון:

אני עושה את זה בכל הזדמנות אני אומר אני נפגש עם מנכ"לים ולוחץ בנושא
אנחנו לוחצים ומתזכרים אתכם כל שבועיים מה אנחנו עושים בהרבה מאוד
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נושאים אנחנו עושים ונעשה ונלחץ.
יונתן יעקובוביץ :יש לנו בכלל איזה יכולת מיקוח מול חברת חשמל בדבר הזה ,חוץ מזה
שאתה בא ואומר.
משה פדלון:

אין לך יכולת.

יונתן יעקובוביץ :צריך לפנות לשר האחראי הממונה על העניין ,שיקבל החלטה שזה עובר
תוך  Xחודשים .אם שרון היה שר אנרגיה בזמנו הוא היה מקבל החלטה גם
באותו חודש.
משה פדלון:

אני מבקש לעצור את לא מדברת סוזי לא מכובד.

יהודה בן עזרא :תוציא אותה מהישיבה מה זה פה שוק תוציא אותה מהישיבה את לא
יכולה להיות פה
יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתא מס'  6בנושא תחבורה ציבורית שאלה של וסרמן תושבים רבים
מתלוננים על חוסר תחבורה ציבורית במהלך השבוע ,האלטרנטיבות הם
מוניות וקר טו גו כמו גם רכבי השכרה כולל  ...יוצא שפעמים רבות אין
פתרון מספק לתושב שזקוק לנסיעה יומית ל ...ורוצה לנסוע בתוך העיר
לבקר משפחה ,חברים ,בדיקות רפואיות ,וכו' .ישנו מיזם חדש בשם  ...של
השכרה יומית של רכבים ליד הבית שאפשר ל ...כמו גם מי גם שידו אינו
משגת לקבל נגישות לרכב במחירים זולים מאוד .המיזם יאפשר לנסוע ברכב
בסיוע אוטו טל בתוך העיר ומחוצה לה במחירים הכי נמוכים בארץ ,בנוסף
לנסוע במחירים כמעט חינם ברכבת במרכזי העיר ,המיזם החשוב הזה
מתחיל בעיריית גבעתיים ,פרדס חנה וערים נוספות.
עופר לוי:

מתלוננים על האוטו טל ,בתל אביב שחטו את אחותי על זה ,מה אתם
מדברים .כל התושבים מתלוננים .אתה תגיד לי אני אגיד לך שאחותי קיבלה
אתה לא מבין כמה.

יונתן יעקובוביץ :אחותך היא תושבת אחת,
עופר לוי:

אחותי שחטו אותה על המיזם הזה כי טוענים שזה תופס חניות כי טוענים
שאין בזה מספיק משתמשים .הבעיה היחידה בתל אביב שזה תופס חניות
ופה אין בעיה כזאת.
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יונתן יעקובוביץ :קרו הרבה דברים.
מאיה כץ:

אם את רוצה לפתוח דיון על איך מנהלים את תיק התחבורה כדאי שתלמדי
דבר אחד או שניים לפני שאת מתחילה לדבר עם כל הכבוד לך.

דניאל אייזנברג ... :אני מאוד כיבדתי אותך בינתיים זאת את שלא מכבדת אותי.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :האם עיריית הרצליה תדבק במיזם בדומה למהלכים שמתרחשים בימים
אלה בערים שצוינו ,מה הכלים שיש לעירייה כדי לתמוך במהלך כזה .תשובה
לפני  ..שירותי תחבורה ציבורית בעיר שהיתה אמורה לנהל את מערך
התחבורה הציבורית ,מחזיקת תיק התחבורה דניאל אייזנברג היא בוחנת
בימים אלה מול משרד האוצר ,מול משרד התחבורה פיילוט שייסע לבחון
כיצד ניתן לשפר את מענה התחבורה הציבורית בגשר אזור התעסוקה .בנוסף
נערכת עבודה מקיפה לניהול השאטל העירוני ובה תוכננו חלק ממסלול
נסיעתו .מיזמים אחרים וחדשנים ואמצעים פיזיים ודיגיטליים נבחנים כעת
במסגרת התכנית להרחבת תחום התחבורה הציבורית ברשות והאינטרס
הלאומי לעודד שימוש בתחבורה ציבורית אפקטיבית.
רונן וסרמן:

יכול להיות שיש לי בעיה בהבנת הנשמע או הנקרא אבל תשובה מהותית
לשאלה הפשוטה ששאלתי אז אני אשאל עוד פעם וקצר יש מיזם חדש בסגנון
של אוטו טל בשם דרייב איט מטרת המיזם היא להקל על הציבור ,האם
העירייה תתמוך או לא תתמוך.

יהודה בן עזרא :התשובה היא שהעירייה בודקת.
משה פדלון:

אני לא ידוע אם אתה יודע את כל האמת אבל המיזם הזה הוא בחסות
עיריית ת"א ועיריית ת"א מזרימה מיליונים רבים.

רונן וסרמן:

בסדר יש לך מתחמים אחרים כמו שהיה לך את ברג בהתחלה ויש לך
מתחרים אחרים השיטה מתייעלת ונהיית יותר טובה.

משה פדלון:

יש הרבה מאוד מיזמים שאנחנו מקבלים כל יום ,קורקינטים כאלה ואחרים
בוחנים את הסוגיה ,אנחנו היום עובדים על נת"צים כדי להתגבר על כל
הפקקים ,עובדים על פרויקטים נוספים ,כן הלכנו ושינינו היום את המסלול
של השאטל העירוני ,יש פה שאטל מקצה לקצה לתושבי העיר ,יש שאטל
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לאזור התעשייה כן עושים בתחום הזה ,יש מיזם נלמד אותו ,נלמד את
הדברים האלה .טוב לנו וטוב לתושבים נאמץ אותו אבל אוטו טל עיריית תל
אביב מזרימה מיליונים רבים מעבר לזה שהתחום הזה דורש חניות.
רונן וסרמן:

זה דורש כמה מקומות חניה זה מה שהוא דורש .זה מה שהוא ביקש.

משה פדלון:

האמין לי על שולחני ככה פרוספקטים על אלף ואחד מיזמים נלמד והועדות
למיניהם ימליצו נכניס את זה אני לא פוסל את הדברים האלה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתא מס'  7על ידי גב' מאיה כץ בנושא העברת הבעלות של קאנטרי
קלאב בהרצליה להומלס פלייס והפיכתו למועדון אקסקלוסיבי ,לאחרונה
פורסם כי הקאנטרי בהרצליה עתיד להיות מועבר לבעלות חברת הומלס
פלייס בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים ,הקאנטרי בהרצליה נמצא בשטח
ששייך לחברת יולי עופר לפני עשרות שנים משמש לרווחתם של אלפי
תושבים מכל שכבות האוכלוסייה במחירים עממיים וסבירים והגיוניים,
לאור כך אבקש לדעת האם ניתן אישור לשינוי הבעלות במבנה השיפוץ
מטעם העירייה ,מה הם התנאים בהם ניתן האישור? אורך הזמן הצפוי
לשיפוצים במתחם ,האם במשך הזמן הזה לא יוכלו תושבי הרצליה ליהנות
מקאנטרי קלאב בעיר ,האם הקאנטרי עתיד להפוך למועדון אקסקלוסיבי
לעשירים בלבד ,האם יגבו מחירי מקסימום למנויים ,תושבי העיר והעירייה.
תשובה :לא ניתן אישור עירייה לשינוי בעלות ואף לא לשינוי זכויות החכירה,
הבעלות היא של העירייה ,חברת אופק קיט ונופש בע"מ החברה היא
החוכרת על פי הסכם מאושר ,החברה התחייבה לאחרונה בפני העירייה
לשיפוץ המתחם העירייה הסכימה כי השיפוץ וכן ניהול הקאנטרי יעשו על
ידי החברה באמצעות חברת הומלס פלייס בכל מקרה אין בכך כדי לגרוע
מאחריות של החברה כלפי העירייה ,תנאים למתווה השיפוץ והתחייבות
החברה כלפי העירייה אליה מחויבת גם הומלס פלייס ,ה וצאת היתר בניה
לעבודות השיפוץ ,התחלת העבודות תוך חודשיים מיום קבלת היתר הבניה,
סיום העבודות תוך  18חודשים מיום קבלת היתר הבניה או נקיטת מאמצים
לסיום העבודות במהירות האפשרית ,צמצום ההפרעה לבאי הקאנטרי
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במהלך ביצוע השיפוץ .על פי התחייבות החברה תוך  18חודש מיום קבלת
ההיתר בכל מקרה סיום עבודות השיפוץ במהירות האפשרית ,החברה
התחייבה כי תצמצם באופן מירבי הפרעות  ...הקאנטרי בזמן ביצוע עבודות.
תשתיות  5ו –  6לא על פי התחייבות חברת הומלס פלייס הקאנטרי יפעל
במתכונת מודרנית  familyשל רשת הומלס פלייס מיי...,
מאיה כץ:

אני אגיד את זה בקצרה אנחנו היינו שותפים לכל השיח ביחד איתם .אני אז
עמדנו על שלנו כדי שנושא העלות תישאר בסופו של דבר במחיר מקסימום,
מחיר מסובסד של העירייה .אני חושבת אני לא יושבת איתכם במשאים
ומתנים האלה נלחמנו על הנושא הזה אז ביחד וכרגע הוא מגיע לפתחה של
ה חלטת העירייה ,אני חושבת שכן אחד מהדברים שאתם צריכים לעמוד
עליהם או לפחות אנחנו כעירייה כי זה נושא של כולנו הקאנטרי והמנויים זה
כן שיהיה פה מחיר שיאפשר בעצם את אותו מחיר מנוי שיש להם היום אולי
קצת יותר ,אולי קצת פחות בגלל שבכל זאת מקבלים שירותים חדשים וכו',
אבל שלא יעלה ,אבל ברגע ,מה המשמעות בעצם של מחיר family ,family

בסוף זכותה של החברה לעלות כל שנה בעוד  10אחוז ,בעוד  15אחוז ברגע
שאנחנו לא שמים איזה שהוא מחיר מקסימום של עלות המנוי אנחנו
מאבדים שליטה על זה ,אז זה מתחיל ב –  ₪ 250לצורך העניין לחודש,
לשנה ,ומסתיים בסופו של דבר אחרי  3או  4שנים  325ו –  340ו –  .345אני
חושבת שבגלל שמהות הקאנטרי ובעצם קאנטרי שכל משפחה ממוצעת בעיר
יכולה לבוא לפה אני יודעת שאני ביליתי בו שנים מאז שאני צעירה ולדעתי
גם כאן כולם אז אני חושבת שזה הדגשים הכי משמעותיים.
משה פדלון:

יש נס פח לגבי שמירת המחיר ,נספח לחוזה .אני מבקש שזה יהיה ,כל העיכוב
חל עמדנו על כך שישמרו המחירים כמו גבעת שמואל.

יונתן יעקובוביץ :בסוף הומלס פלייס זה חברה שבאה לעשות רווח כלכלי ובאה עם אינטרס.
מאיה כץ:

זה הנקודה שבעצם רציתי לשאול .זה מה שהסברתי.

יהודה בן עזרא :צריך להבין דבר אחד.
מאיה כץ:

המנוי  familyזה מנוי ,זה מחיר שהוא מחיר משתנה בעלות החברה הומלס
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פלייס היא זאת בעלת הסמכות המרכזית לבוא ולהגיד עליית מחירים כמו
כל חברת שוק ,פרטית שזה בסדר ,התפקיד שלנו היה אז ועדיין ועודנו לוודא
שאותו קאנטרי קלאב ,שאז הרי כל הליך החכירה לקאנטרי קלאב למה
בעצם הוא נועד מלכתחילה? הוא נועד מלכתחילה כדי שהמחירים יישארו
נמוכים ועממיים למשפחות ,מרובות ילדים ,יחידות ילדים לא רלבנטי.
משה פדלון:

אנחנו נעקוב אחרי זה ,אנחנו נעקוב אחרי זה את יודעת שעשינו שרירים.

מאיה כץ:

לכן אני חייבת להגיד מכיוון שהיתה מלחמה של שלוש שנים בנושא הזה,
הופתעתי שבסופו של דבר הנושא שהיה הכי חשוב לנו במלחמה הזאת לא ...

יהודה בן עזרא :אני לא רוצה לפתוח את זה כי זה לא המקום צריך להבין דבר אחד אתה לא
יכול לבקש מהחברה שהולכת להפעיל את המקום שתיתן היא לא תיתן רק
בריכה היא עומדת לתת שירותים רבים שהמנויים יקבלו ,אנחנו עמדנו על זה
שהשירות הבסיסי שקיבלו מנויי הקאנטרי היום יהיה באותו מחיר אבל אי
אפשר שישלמו אותו מחיר ויקבלו את כל השירותים החדשים אנחנו דואגים
לזה.
מאיה כץ:

כל מה שאמרתי אם לא יהיה איזה שהוא נספח שמחייב את ההסכם הזה אני
לא מדברת על השנה הראשונה אתה יודע מה גם לא על השנתיים הראשונות
הרי בסוף מה עשתה הקאנטרי קלאב כולנו יודעים את זה ,הקאנטרי קלאב
לקחה שוכר צד ג' שלא בידיעת עיריית הרצליה כחוכר של הקרקע ועשתה
את הכל מאחורי הגב שלנו ,שמנו את זה בצד אבל ברגע שבשנה הראשונה,
השניה אפילו השלישית ישמרו על מחיר מינימום ואז יגידו רגע ,רגע עליית
מחירים ומדד לצרכן וכולנו יודעים איך זה עובד ואז אנחנו כולנו נהייה חסרי
שליטה .עכשיו במשא ומתן הזה מכניסים את זה.

יהונתן יסעור :עד איזה שנה יש להם הסכם?
מאיה כץ:

עוד  70 ,60שנה.

משה פדלון:

עד .48

מאיה כץ:

יהונתן יש להם עוד המון .זה עוד הרבה זמן עוד  20שנה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתא מס'  8ע"י מאיה כץ ,בימים אחרונים קיבלתי פניות רבות
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מתושבים על כך שממוצע משך זמן הרמזור ביציאה מרחוב משה דיין לשבעת
הכוכבים בבוקר בשמונה שניות פגיעה משמעותית של השכונה לאור כך
מבקש לדעת האם בוצע שינוי ברמזור הנדון ,ואם כן מדוע ,ומי גורמי
המקצוע שקיבלו את ההחלטה במידה ומדובר בחלק מהסדרי תנועה זמניים
האם נבחנו כל החלופות האפשריות ,מה החלופות שנבדקו .תשובה במסגרת
עבודה של נתיבי התחבורה הציבורית מהיר לעיר נעשו התאמות יחסיות
ברמזורים על מנת לאפשר את זרימת התנועה ברחבי העיר .הזמן שהרמזור
קוצר ממשה דיין הוא  3שניות בלבד ,הקיצור נועד לצורך התאמות בעומס
התנועה יחסי לאורך הציר ותוך התחשבות בתושבים ורק לאחר שבוצעו
שינויים בצמתים אחרים לאורך הציר ,ההחלטה הזאת התקבלה לאחר
התייעצות עם יועצי הרמזורים של נתיבי איילון והעירייה ומנהל מרכז
הבקרה של נתיבי ישראל .הגורמים שקיבלו את ההחלטה לבצע את
ההתאמות רמזור לאורך כל הצירים ,טל גרניט מנהל מחלקת פיקוח ובקרת
תנועה ,דורון גילר יו"ר ועדת תנועה ובאישור יו"ר העירייה שהוא יו"ר רשות
התמרו ר .נבחנו בדיקות חלופות אחרות ואפילו בוצעו ,לפני השינוי המדובר.
שינוי זמני הרמזורים בצומת בר כוכבא ,עצמאות והרב קוק ,בצומת דש,
איילון ,סמדר רב קוק שונה באותו סנכרון בצומת ז'בוטינסקי והרב קוק,
רמפת העלייה מאיילון נמצאת במצב שאי אפשר לעצור את התנועה העולה
מא יילון ,התאמת הרמזור בצומת הסירה והחורש שונה הצומת למשה דיין
ושבעת הכוכבים.
מאיה כץ:

אני אשאל שאלה ובהמשך לשאילתא ואבקש אפילו בקשה ,אני אשמח לדעת
איזה חלופות אפשריות נבדקו ובוצעו ומה היו התוצאות שלהן .בסופו של
דבר כל הפרויקט של מהיר לעיר חלקו זה בעבודות לילה ,חלקו זה בעבודות
יום .אני חושבת שאפשר היה ואולי אני טועה ואני לא יודעת ולכן אני אשמח
לראות את החלופות שנבדקו ,לעשות איזה שהיא תכנית התאמת רמזורים
שבעצם סוג של דיפרנציאלית שמשלבת גם את פעילות היום וגם פעילות
הלילה בהתאמה .אני לא ארחיב כרגע את הנושא הזה ,אני כן אבקש לקבל
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את הדיון שהתקיים ,על החלופות האפשרויות ואת פרוטוקול ההחלטה .כי
כרגע מצב הוא מצב שהוא בלתי נסבל אומרת את זה גם מי שגרה בשכונה יש
שם פקקים בלתי פוסקים.
יהודה בן עזרא :יש ניגוד עניינים.
מאיה כץ:

ניגוד עניינים יש לכולנו פה כל אחד גר בשכונה שלו וכל אחד מדבר על
הדברים האלה .אני לא חושבת שמוצעות חלופות ואם זו החלופה שנמצאה
בסופו של דבר היא חלופה מורכבת ,מאוד קשה מטילה את השכונה בעוצר
נוראי ,וצריכים לבדוק את הדברים ולכן אני רוצה לקבל את פרוטוקול
ההחלטה  +חלופות.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :נרשם .שאילתא מס'  9גב' תמי גרוסמן בנושא תכנית מגולמני בצפון
הרצליה ,בכוונת תושבי הרצליה לעתור לבג"צ בעקבות המחטף שבוצע
לכאורה בהכרזה על ה ...בידי הותמ"ל במסגרתו נשללה זכותם של התושבים
להשפיע על התכנון בהתאם להחלטת הועדה המחוזית מספטמבר ,2017
כזכור בשיתוף  ...הוצגו כתמים לבנים ש ...בצפון אינו בידי המקומית... .
למימון ההליכים המשפטיים בעיצומה ,עתירה בהכנה והיא תוגש בקרוב.
לאור האמור לעיל אבקש את התייחסותכם להלן :אחד ב ..ציבורי שמתקיים
בפועל עולה ציפייה שאלת  ...נגד הותמ"ל כפיש היא מצהירה בכל כלי
התקשורת בנושא והציבור מבקש לדעת האם העירייה תתמוך בעתירה הזאת
כתכליתה להשיב את התכנון לידי הועדה המקומית על מנת שגם תושבי צפון
הרצליה יוכלו לקחת חלק פעיל בתכנון העתידי ולא יהיו מופלים לרעה ביחס
לשאר תושבי העיר .תשובה  :עיריית הרצליה תתנגד לכל סוג של תכנון על
ידי כל סוג של מוסד תכנון במתחם צפון הרצליה מבלי שהונחו הנחות היסוד
המתאימות לצפון הרצליה ,רק לאחר שהמדינה תקבל את דרישות התשתיות
הבאות נאפשר תכנון ש ל יחידות דיור חדשות בינוי מוחלט של שדה התעופה
וביטול הפעילות התעופתית ,תכנון מערכת התחבורה ,מחלפים בדרך 531
וכביש  ,20תחנת רכבת ומסוף תחבורה ,תכנית מאושרת לניקוז הכוללת את
כל שטח צפון הרצליה לרבות שטח מחוץ לתחום השיפוטי עד למוצא הניקוז
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לים .התכנון יכלול את כל התשתיות הדרושות של מים ,ביוב ,חשמל
וחיבורם למערכת הארצית ,לעת התכנון והפיתוח העירייה תבטיח ביצוע
מוסדות הציבור והחינוך לרבות קהילה וספורט הדרושים להיקף
האוכלוסי יה המתוכנן והעירייה תבטיח את המשך  ...הרציף של הפארק,
במידה ולא יתקבלו דרישות  ...תשמש בכלים השונים העומדים לרשותה
למנוע פיתוח שאינו תואם את התשתית.
תמי גרוסמן :אני שאלתי כאן שאלה לא יודעת נראית לי מאוד ברורה האם העירייה
תת מוך בעתירה שיוצאת השבוע כדי שגם תושבי צפון הרצליה יוכלו לקחת
חלק בתכנון בעתיד.
משה פדלון:

תמר לנו יש את הכלים להתמודד עם הדבר הזה ,תושב או קבוצה שרוצה
לבוא ולהגיש בג"צ זה בסדר אנחנו יש לנו את הצינורות שלנו אנחנו מתנגדים
למה שהותמ"ל רוצה לעשות ,גם מהנדס העיר הוציא התנגדות ,מועצת העיר.
הוא הוציא התנגדות לותמ"ל גם מועצת כפר שמריהו מתנגדת ,גם אני
הוצאתי מסמך התנגדות אני הצגתי את זה בפני חברי המועצה ,את מוזמנת
לבוא אליי לראות את כל ההתנגדויות אנחנו מתנגדים ועומדים על כך שיהיו
תשתיות לאומיות.

מאיה כץ:

זה לא מספיק צריך להגיש עתירה משפטית כרגע.

משה פדלון:

דקה אנחנו במשא ומתן .החברים מירושלים יכולים לבנות קוביות וערים
וגבעות ברגע שאין לך ניקוז במקום ואין לך מים זורמים ואין לך תשתיות
לאומיות כמו תחנת רכבת ,מחלפים על מה הוא הולך לבנות .חברה אז
מישהו מכריז בסדר הוא הכריז יש תחנת רכבת.

תמר גרוסמן :אבל משה הכריזו כבר.
משה פדלון:

בסדר הכריזו מי נותן היתר בסוף אני נותן.

תמר גרוסמן :אז מה אם אתה נותן ,נותן למי.
מאהי כץ:

אתה לא יכול פעם אחת להגיד שאתה מתנגד לתכנית ומהצד השני להגיד כן
זה עניין של סטטוטוריקה.

משה פדלון:

עדיי ן לא הגענו לבתי משפט מנהלים משא ומתן כולם יודעים את העמדה
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שלנו זה גם לא מופיע בתכנית המאתר החדשה.
מאיה כץ:

זה חמור מאוד שזה לא מופיע בתכנית המתאר

משה פדלון:

תני לי להתמודד עם זה ,תני לי להתמודד את רואה מקום שאין מים.

תמר גרוסמן :אתה עושה תכנית מתאר התושבים בצפון הרצליה אין להם שום זכות כמו
שנתת לשאר התושבים שלך ,כרגע שאר התושבים יכלו להשתתף בשיתוף
ציבור ,להשפיע על ההחלטה .מה זה עוזר שהשתתפו אם זה הולך לותמ"ל
אין לנו שום זכות להגיד ,שום דבר להגיד.
מאיה כץ:

אל תשב ותגיד משהו  ..מהיחידות דיור הופרדו השאלה מה עושים או שלא
עושים ,הגשת התנגדות כמסמך זה לא רלבנטי כרגע לסטטוס.

משה פדלון:

כל קבוצה תעשה את מה שהיא רוצה ,לי יש את הכלים ,הכלים שלי זה
להיכנס למשא ומתן עם הותמ"ל ולהביא את העמדה שלנו ,יש לנו עמדה
מאוד ,מאוד ברורה ,אין מים ,אז מה הוא מתכנן.

תמר גרוסמן :אני רוצה להתייחס לעוד כמה בסדר פינוי מוחלט של שדה התעופה ,אני
חייבת להגיד שזה די מפתיע אותי שזה מבחינתך סעיף מספר  ,1למה? אפשר
לבנות מסביב ,הדבר היחיד שמאפשר לך פינוי זה לבנות עוד יותר לגובה,
ועוד יותר כמויות של בניינים זה הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות לפנות
את שדה התעופה?
משה פדלון:

יש עוד כמה דברים.

תמר גרוסמן :סעיף מספר  1זה פינוי שדה התעופה וביטול הפעילות .למה תבנה מסביב,
תבנה בגובה של זה ,יש שם היום  8קומות ,אתה אולי נלחם אבל יש הרבה
תושבים שלא נלחמים.
משה פדלון:

איפה את היית אני נלחם ,כל תושבי העיר נלחמים ,פתאום קמו קבוצה
שאומרים שהשדה יישאר.

מאיה כץ:

ה ..מדברת על תכנון מבוקש במגרשים במתחם הזה ,זה מה שזה אומר.

תמר גרוסמן :אל תשחק לידי הותמ"ל אם זה מה שאתה אומר זה רק לפנות את השדה...,
יהודה בן עזרא :ממשיכים בשאילתה.
תמר גרוסמן :מה עם מערכת הסעת המונים ,אין פה שום התייחסות למערכת הסעת
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המונים .איפה מערכת הסעת המונים?
(מדברים ביחד)
משה פדלון:

מאיה מה את מצפה ,מה את מבקשת .תמר אנחנו הוצאנו התנגדות גורפת,
יש ועדה לתכנון ובניה יש  7חברים הם ישבו על המדוכה ויקבלו החלטה זה
לא לדיון במועצה.

תמר גרוסמן :תכנון נכון צריך להתנות אותו בביצוע תשתיות לפני שאתה בכלל מדבר.
משה פדלון:

אל תלמדי אותי איך לתכנן ואיך לעשות ,אנא את מדברת כאחת שנמצאת 30
שנה במערכת האמיני לי שאנחנו פועלים נכון יש לנו פה שותפים נהדרים
שמסייעים לנו אנחנו פועלים הכי טוב שאפשר.

יהודה בן עזרא :תמי יש לך זכות משפט אחרון חצי דקה בקשה.
(מדברים ביחד)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :שאילתא מס'  ,10על ידי תמי גרוסמן מצב הניקיון הבלתי נסבל בבתי
הספר ,שמחתי לפרוש בעקבות ההצעה שלי לסדר ,למרות שראש העיר התנגד
לדיון וחברי המועצה הצביעו להוריד אותו מסדר היום בעקבות פגישה עם
יו"ר ועדי ההורים ,בעצם גם בנושא הניקיון אני מבקשת לדעת ,כמה שעות
ניקיון יש בכל אחד מבתי הספר היסודיים ... ,מימוש הניקיון במלואם,
באחריות מי לפקח על הנושא ,מה הקריטריונים האיכותיים על פיהם צפוי
להיבחר ספק הניקיון ,מה הלו"ז המוצע לטיפול בנושא .תשובה הנושא הוסר
מסדר היום מכיוון שגורמי העיריה הרלבנטיים עוסקים בנושא בשל שיפור
מצב הניקיון בבתי הספר מזה זמן רב ,ובצורה מואצת לאחרונה בלי כל קשר
להצעתה של חברת המועצה הנכבדה .מצ"ב טבלה שעות ניקיון במוסדות
חינוך לידיעה ,פיקוח לגבי מימוש השעות מתבצע על ידי אב הבית בפועל... ,
תפקיד מנהלי בתי הספר לפקח במידה ויש תלונה על מפקח הניקיון באגף
בודק ,הקרי טריונים הם המלצות מרשויות אחרות ,ניסיון קודם ובודק שכר
לגבי שכרם ושומר על זכויותיהם של העובדים ,הנושא נבדק באופן יום יומי,
לקראת הקיץ תישקל היציאה למכרז.
תמר גרוסמן :אז ככה אולי אני לא  30חברת מועצה .לצאת עוד פעם למכרז ,מכרז של
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חברת ניקיון זה נחמד ,אני למרות שאני לא במועצה אני סמנכ"ל בחברה
שיש לה  500עובדים ,בקומה שאני עובדת יש  400עובדים והשירותים נקיים,
יש פה עניין של להתחיל לנהל את זה כמו תחנות רכבת ,וכמו נמלי תעופה.
שאחד יוצא ה מנקה נכנס ואני באמת חושבת שאנחנו צריכים לעבור לחברות
ניהול ואחזקה לפני שבועיים היה מוסף של הארץ שנקרא אם אני לא טועה
נד"לן מניב והוא כולו הוקדש לחברות ניהול ואחזקה ,על השער התנוססה
תלונה של בחור בשם גיל מעיין שהוא מנכ"ל של חברת מגדל ,הרמתי לו
טלפון דיברתי איתו על הנושא הזה שאלתי אותו מה קורה עם בתי ספר הוא
אומר וואלה תרימו את הכפפה ,בואו ננסה לנהל את זה .אנחנו היום יש
שירותים באמת ,אני נכנסת לשירותים יש ליד כל שירותים קוד  ...המנקה
נכנסת השירותים יודעים שהיא היתה שם ,המנהל שלה מקבל עדכון שהיא
נכנסה לתא הזה ובאיזה שעה ,והדברים האלה מדווחים ואתה גם יכול לקבל
אפליקציה ,אב הבית יודע לדווח באון ליין .כל ההתנהלות הזאת .המורים
המנהלים.
יהודה בן עזרא :אני אגיד לך בשתי משפטים א' לא כצעקה מצב הניקיון בבתי הספר ,אבל
אנחנו גם לא שבעי רצון ,ואנחנו בודקים את זה .לפי דעתי אם עד היום
חשבתי שיש הדלפות מהדיונים אצלי עכשיו אני בטוח שיש הדלפות ,כי בדיון
לפני שבוע אצלי בדיוק הנחיתי את מנהל אגף החינוך לבדוק את הנושא של
הקמת לעשות מכרז שתהיה חברת ניהול לכל בתי הספר .לדעתי הדליפו לך
ואת עכשיו אמרת את זה.
תמר גרוסמן :גם התחזוקה של המים אתה יודע כמה מים משלמים על בתי הספר בגלל
שהלחצנים בפנים.
יהודה בן עזרא :אנחנו הולכים לטפל גם בהיבט הזה.
משה פדלון:

לפני כשבועיים ערכתי ביקורות פתע ב –  6בתי ספר ולא כצעקתה ,הופתעתי
לטובה ואני מודיע לכם אגף תב"ל עושה עבודה נהדרת ומעת לעת משדרג
שירותים וה ם נראים נהדר ,לא מצאתי פגם .עכשיו יש מצבים שילד שלומד
בכיתה מיוחדת לוקח את הנייר טואלט וזורק לאשפה וסותם.

"חבר" – הקלטה ותמלול

01968

42

ב.ש.ג

תמר גרוסמן :אי אפשר להאשים את הילדים ,השירותים הם בסדר והבעיה היא תחזוקה
שוטפת וניקיון אין לי בעיה השירותים כשלעצמו.
משה פדלון:

יונתן אני לא מנהל אגף החינוך אבל מעת לעת אני בודק .אני שבע רצון ממה
שראיתי.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :כיצד נקבעים חוזים אישיים מה הקריטריונים לכך ,למי הסמכות
להחליט כיצד עובד ,עובד בחוזה אישי ועל פי איזה אחוז .כמה עובדים
בעיריית הרצליה מעוסקים בחוזה אישי ,כמה מהעובדים המועסקים בחוזים
אישיים משמשים בתפקידים עירוניים ,כמה מהעובדים המועסקים בחוזים
אישיים משמשים בתפקידים מקצועיים .תשובה לשאילתא מכסת החוזים
האישיים נקבע בהתאם להנחיות משרד האוצר ומשרד הפנים ,מכסת
החוזים האישיים מאושרת לעירייה היא  5אחוז מכלל ע ובדי העירייה
בחלוקה של  3אחוז חוזה בכירים 2 ,אחוז חוזה דירוגים ובנוסף מעוסקים
בחוזים אישיים עובדים סטטוטוריים ועובדים במשרת אמון .חוזה בכירים
האופציה הניתנת למנהל מחלקה או מעלה  ...בהתאם להנחיית משרד האוצר
ומשרד הפנים .חוזה דירוגים נגזר מתוך הסכמים מגזריים באישור משרד
האוצר ... ,העירי יה תאשר קליטת עובד בחוזה אישי במקצועות אשר
נמצאים בחסר מול הסכם קיבוצי ,לרוב יהיו אלה מהנדסים ,אדריכלים וכו'.
הסמכות למעבר של עובד מהסכם קיבוצי לחוזה אישי בכפוף למוגדר על פי
 ...המנהל התקין ועמידה בכלל ההסכם של משרד האוצר ומשרד הפנים ,כל
בקשה תדון על ידי אגף משאבי אנוש ,תוגש החלטת מנכ"ל והמלצה אל מול
בחינת החוזה ואיוש מכסות החוזים בתכנון עתידי מול פרישות ו/או סיומי
עבודה ו/או מכרזים צפויים למול אופי התפקיד ,וכיוצא באלה .בעיריית
הרצליה מעוסקים היום  85עובדים הנמצאים בחוזה אישי ,כלל הבכירים 50
וכלל העובדים הסטטוטוריים  5הנמצאים בחוזה אישי ומשמשים בתפקידים
ניהוליים .רוב רובם של העובדים במועסקים בחוזים אישיים בתפקידים
מקצועיים בנוסף להיותם גורמי ניהול בכירים ,כלל העובדים הנמצאים
בחוזים דירוגים  25נמצאים בחוזה אישי ומשמשים בתפקידים מקצועיים.
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יהודה בן עזרא :לי יש שאלה אבל אחרי שהתקיים אצלי דיון על הנושא הזה .אני לא קולט
את זה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מר פביאן חוגים לילדים בהרצליה עם הפרדה והסללה .בחודשים
ובשבועות האחרונים  ...כזאת בהתאם לתמונה המצ"ב וזאת במקביל
לפרסום ...עלוני פרסום בבתים וכדומה ,על גבי הפרסום מופיע של עיריית
הרצליה ,הפרסום האלה מכל הסוגים מוצעים חוגים לילדים בגילאי בית
ספר יסודי וביניהם הסללה והפרדה בוטה מובהקת בין בנים ובנות ואף
הסללה של בנים בתחומי הטכנולוגיה והספורט ובנות בתחומי האומניות
המלאכה והמוסיקה .ההסללה הזאת מניחה לטעמנו פיסת עולם מפלה
ושולט ת .חוגים לבנים  ...נגרות ,קאפורה ,כדורגל ,כדורסל ,שחמט .. ,ועוד,
לבנות  ..מקהלה ,פיתוח קול ,נגינה בגיטרה ,תכשיטנות ועוד ,החוגים
מתקיימים בוולפסון ובשכונת נווה עמל ,אני מבקש לדעת מדוע מתקיימת
הפרדה בין בנים לבנות מכל אחד מהמשתתף בחוגים מסוימים? מדוע
מתקיימת הסללה של בנות בתחומים מסוימים בלבד ובתחומים מסוימים
אחרים .האם עיריית הרצליה ממנת חוגים ,מדוע מתקיימת הסללה של בנות
בתחום  ...האם עיריית הרצליה ממנת חוגים אלה ומה מדיניות העירייה
לחוגים האלה ,מדוע החוגים מתקיימים תחת פעילותה ,האם העירייה אינה
מתנגדת להפרד ה בין בנים ובנות ...על אחת כמה וכמה שיש ילדים בגילאים
מוקדמים .הפרסום נעשה על ידי המחלקה לתרבות ונוער  ..באופן המותאם
גם לילדי הציבור התורני בהרצליה ,חלק יסודי מפעילויות ואירועים בקרב
הציבור יוצר הפרדה מטעמי צניעות .הפרדה קיימת גם בבתי ספר וולפסון
ובגני ילדים מגיל  ,4כפי ש ...על פי חוק .תחומי העניין שנבחרו למסלול בנים
ובנות נעשו לאחר התייעצות עם ההורים והילדים וכן על פי בקשת  ...משנת
הפעילות הקודמת .העירייה מתקצבת פעילויות של חוגים ופעולות פנאי
לציבור החרדי על פי השקפת עולמם כפי שמתקצבת פעילות פנאי בשאר
האוכלוסיות בעיר.
איל פביאן:

אני אגיד ,אני אגיד רק מילה לטובת החברים בעיקר החרדים והדתיים פה
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אין לי שום דבר נגד העניין ,נגד אורח חיים הזה וגם לא נגד החינוך של
הילדים כפי שאתם מוצאים לנכון .יחד עם זאת ,מה שנעשה תחת הסבל של
העירייה או הממשלה זה עניין ציבורי זה לא מוסדות חינוך של פרטיים ,זה
לא מוסדות חינוך של איזה עמותה זה נעשה תחת דגל וסמל של מדינה ולכן
זה נושא משמעותי .אישית אני לא מבין אני חייב להגיד לכם שאני לא מבין
גם מטעמי צניעות מה יש לילדים בגילאי  .4אמרתי שאני מכבד את אורח
החיים שלכם וזה בסדר גמור אישית אני לא מבין מה יש לצניעות וילדים
בגיל  4עד  .10היו נושאים אחרים מאוד משמעותיים וגם זה משמעותי.
עכשיו לא הצלחתי להבין מהתשובה בעיקרון אני מבין בוא נגיד ככה
שהחרדים הם חלק מהעיר וזה בסדר והעירייה רוצה לספק להם את
השירותים .לא הצלחתי להבין האם עיריית הרצליה כמוסד ציבורי מה
עמדתה ,איך היא מקבלת ש ...בנים ובנות מופרדים ,ילדים קטנים מחונכים
שבנים ובנות זה לחוד ,שלבנות יש דברים סגורים לבנות.
יהודה בן עזרא :זה חוגים שמתנהלים בבית ספר.
צבי וייס:

גם עירייה יכולה צריכה לתת שירותים לכל הציבור .אני רוצה להגיד לך
שאני מ כיר את הפעילויות גם בתוך העולמות שלנו וגם בעולמות אחרים הם
מוצאים את החוגים יום יומיים באים לשם כל מיני  ,...ויש שם כדור עף
לנשים בלבד ולא בנות  ,4ויש כדור עף ויש כדור רשת .יש גם כדור רשת.

משה פדלון:

חברים אני מבקש לעצור .חברים  .שאילתא יש שאלה יש תשובה .שאלה
נוספת פביאן.

יהודה בן עזרא :אני יענה לך עמדת עיריית הרצליה פועלת על פי עמדת מדינת ישראל ,כנסת
ישראל ,יש בית ספר של חינוך עצמאי ,יש בית של חינוך ,מדינת ישראל.
איל פביאן:

החוק מחייב אותך לעשות חוגים אחרי צהריים בהפרדה?

יהודה בן עזרא :החוק מחייב זה לא עניין של חוק אני מחויב לתת לכל אוכלוסיה לחיות על
פי האמונה שלה ,ואם בבית ספר וולפסון בבוקר יש הפרדה של בנים ובנות
אז גם בחוגים תהיה הפרדה זה הכל אין ויכוח על העניין הזה ,אתה יכול
לחשוב ככה ,אני יכול לחשוב ככה והוא יכול לחשוב אחרת.
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אני שאלתי מה עיריית הרצליה חושבת?

יהודה בן עזרא :עיריית הרצליה ,אני עונה לך פועלת על פי חוקי המדינה המאפשרת
הפרדה בין בנים לבנות במערכת החינוך .תודה רבה.
משה פדלון:

היופי בעיר הזאת שאחד מכבד את השני כבוד הדדי וזה מצליח לנו האמינו
לי בשבילי כולם שווים ואני ראש עירייה של כולם ואני אכבד אותך ואותו
ואת כולם ,שהלכנו לבית הכנסת המסורתי אני הלכתי וגם ראש המועצה
הדתי הלך אנחנו מכבדים את כולם וצריך לכבד וצריך לכבד גם את הילדים
האלה מה קרה הם ילדי ישראל.

איל פביאן:

אני מוכן למחוק את ההצעה לסדר אני מבקש רק אחד תעדכנו אותנו
פורמלית שהעניין יוצא לפועל .שתיים אם אתם יכולים

יהודה בן עזרא :חבל על הכסף הצעות המחיר אצלי .רוצים לבזבז כספי ציבור.
איל פביאן:

יהודה סליחה ,עם כל הכבוד אני פניתי לראש העיר ,אני פניתי חברה ב – 5
דקות פותרים את זה אם רוצים ,אני פניתי לראש העיר לפני חודשיים
וקיבלתי תשובה שהעניין יבוצע וחיכיתי חודשיים ואני גם עכשיו מוכן לחכות
עוד שבועיים שלושה זה לא הבעיה ,זה עניין פשוט לביצוע אם הוא עולה
בכלל כסף זה גרושים ,ואפשר לעשות אותו מהר .עכשיו כתבתי מספיק.

יהודה בן עזרא :זה עולה גרושים תארגן את זה ,תארגן את זה.
איל פביאן:

לא יכול להיות שעיריית הרצליה לא משדרת את הישיבות שלה בצורה של
און ליין ,אנחנו בשנת  2019עיריית רמת גן התחילה לשדר את הועדה לתכנון
ובניה ,עיריית חיפה התחילה ליישם את זה תוך שנים בודדות כל העיריות
יישמו את זה ממילא משדרים את הישיבות האלה באינטרנט אחר כך מה
הבעיה לעשות את הדבר הזה.

יהודה בן עזרא :שידור ישיר זה יותר יקר.
איל פביאן:

כמה זה עולה?

יהודה בן עזרא.₪ 3,000 :
איל פביאן:

אני שואל את ראש העיר מה עמדת העירייה.

משה פדלון:

יהיו פה מצלמות ,נצלם ,נצא לפיילוט ונראה אחרי חצי שנה .זה יתחיל

"חבר" – הקלטה ותמלול

01968

46

ב.ש.ג

בקרוב מאוד.
מאיה כץ:

כידוע בתקציב העירייה השוטף בתקציב התב"רים הובא תקציב השוטף
לישיבת מועצת העיר באופן שוטף ,מתוך התקציב הרגיל ישנם סעיפי רזרבות
המיועדים לשיקול דעתם של גורמים רלבנטיים ביניהם ראש העירייה ,מנכ"ל
העירייה ,מנהלי אגפים ועוד ,אין מחלוקת על חשיבותם של  ..הרזרבות
לצור ך גמישות ארגונית והסמכות על שיקול דעתם של בעלי התפקידים .עם
זאת נדרשת שקיפות מלאה לתושבות ותושבי העיר כמו גם לחברי וחברות
המועצה אשר שותפים לתקציב העירוני .לפיכך ולאור האמור לעיל מתבקשת
המועצה לאשר כלהלן :מידי רבעון בעצם הצעה לסדר היא שמידי רבעון
יעובר ביש יבת המועצה לעיון חברי המועצה פירוט של כלל הרזרבות לטובת
שקיפות מלאה ,כל רבעון התקציב יפורסם באתר העירוני דו"ח פירוט
הרזרבות המלא ללא  ...מצנעת הפרט לצורך עיון הציבור .זו ההצעה לסדר.

יהודה בן עזרא :תקציב העירייה שהוא על  950מיליון  ₪יש  1415סעיפי הוצאות295 ,
סעיפי הכנסות .רזרבה כללית זה מכוח החוק אחוז אחד ,ורזרבה כללית על
פי החוק זה אחוז אחד .רזרבת ראש העיר ,מנכ"ל ומנהלי אגפים הייעוד שלו
לדברים לא מתוכננים ומענה למצוקות שעולות במהלך השנה ,הכל שקוף,
הכל ידוע .התושב לא מעניין אותו  950מיליון  ₪מעניין אותו  2.5מיליון ₪
של ראש העיר והמנכ"ל ,מבחינת חברי המועצה שקיפות מלאה מתי שתפנו
לגזברות תקבלו את התדפיס ,אין הוצאה שלא מתבצעת ללא הזמנת עבודה
של הגורם המזמין וחתימת מנכ"ל וחתימת גזבר הכל שקוף תקבלו מה
שאתם רוצים אבל לעשות מזה אישו ובפייסבוק ובדיוני תקציב.
מאיה כץ:

אני ביקשתי שזה יעבור עיון חברי המועצה בצורה מסודרת.

יהודה בן עזרא :כל חבר מועצה שמעוניין לקבל אחד מ –  1415סעיפי תקציב שיש 1415
כרטיסיות תקציב בכל נקודת זמן שיפנה תוך  24שעות יקבל.
מאיה כץ:

אתה מקבל את ההצעה לסדר.

יהודה בן עזרא :היא קיימת לא צריך הצעה לסדר .כל חבר מועצה.
מאיה כץ:

מה ההבדל בסופו של דבר ,ההבדל בסופו של דבר שאותם  1400וכו' סעיפי
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תקציב הם סעיפים ברובם ככולם צבועים הם צבועים ,סעיפי הרזרבה
שעומדים בין היתר על התקציב שאמרת.
יהודה בן עזרא :סעיף של  20מיליון  ₪הוא צבוע? הוא צבוע במיליון ואחד דברים ,את לא
רוצה לדעת מה עושים עם  20מיליון .₪
מאיה כץ:

תראה אני מבינה את חוסר הרצון לפרסם ולהעביר.

יהודה בן עזרא :הוא קיים מתי שאתם רוצים תקבלו.
משה פדלון:

הרזרבה שלי מופעלת על ידי לעיתים קרובות ואני אתן לך עשרות דוגמאות
ולא הייתי רוצה ולמען צנעת הפרט שדברים האלה ירדפו אחריכם ,אם אני
כראש רשות מקבל מכתב מתושבת העיר שהבן שלה מאושפז בבית חולים
אברבנאל והיא זקוקה לסייעת ואמורה לה המדינה שעוד חצי שנה ,והיא
מבקשת אני לא הייתי רוצה ששם הילד יהיה בסעיף והרזרבה הזו מופעלת
למתן מזון לנזקקים.

מאיה כץ:

והרזרבה הזאת מופעלת גם לכל מיני דברים שקשורים להסכמים
הקואליציוניים שאנחנו לא יודעים עליה.

משה פדלון:

הכל שקוף.

מאיה כץ:

לכן אני לא מתכוונת למשוך את ההצעה הזאת מהסדר ולכן תעלה אותה
להצבעה.

משה פדלון:

מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? מי נגד?

רונן וסרמן:

בשנים האחרונות יש לא מעט קשיים בנושא של צוותי הבוקר בגנים ובעיקר
של הצהרונים ,במקביל וזה מהות השאלה פה הופסק הנוהל מהות ההצעה,
הופסק הנוהל של יום פתוח להורים .אני זוכר שאני הייתי אבא לילדות יותר
קטנות חיכיתי לחודש ינואר בשביל לבוא ולראות מי הגננת ,ועשיתי סקר של
כמה גנים והחלטתי איזה גן הכי מתאים לילדה שלי בשנה הבאה וזאת
ההצעה שהגשתי בזמנו .כיום אחרי שהסיפור הזה הופסק הורים שרוצים
לרשום את הילדים שלהם לגן אין להם מספיק מידע אז מה הם עושים? הם
בעצם פונים לפייסבוק מתחילים לשאול שאלות ,ומקבלים תשובות מאוד
אינדיבידואליות ועל אותה גננת אפשר לקבל תשובות נהדרות ותשובות

"חבר" – הקלטה ותמלול

01968

48

ב.ש.ג

איומות ונוראיות שאלוהים ישמור .אני אומר ההצעה שלי לסדר היא לייצר
איזה שהיא מערכת שתעזור לפתור את הסיפור הזה .תתעלמו כרגע מכל
ההצעה הארוכה הזאת למצוא מערכת שתפתור את הדבר הזה ואני אתן
דוגמא כי מי שלומד באוניברסיטה בסיום השנה יש שאלות ששואלים את
ההורים גם על הצוות בוקר ,גם על הצוות ערב אני יודע שיש חלק מהדברים
האלה היום קיימים אבל למסד את זה בצורה כזאת שלהורים יהיה את
היכולת לקבל את המידע שהם צריכים כדי להחליט איזה גן הכי מתאים
עבור הילדים שלו.
איתי צור:

אתה רוצה לעשות סקר שביעות רצון על הגננות?

רונן וסרמן:

סקר שביעות רצון על הגננות בסוף השנה.

יהודה בן עזרא :קודם כל אנחנו לא ,אם שמתם לב עכשיו לאחרונה את מבחני המיצ"ב
עצרו הסתדרות המורים בכוח חזק ,אף גורם בהסתדרות המורים לא יתן
לעשות משוב על גנים .לגבי יום פתוח בגני ילדים שיטת השיבוץ שהיא על פי
תבחינים מסודרים שמפורסמים במידעון ,יש גורם שמשבץ את הגנים ואין
שום אפשרות גם משרד החינוך מתנגד ,אגב גם חלק מההורים לנושא של
גנים פתוחים ,אתה לא יכול לבחור גן.
רונן וסרמן:

היתה לי אפשרות בחירה בין  Xלבין Y

יהודה בן עזרא :אתה יכול לבחור על פי תבחינים ,יש תבחינים מסודרים,
רונן וסרמן:

באזור שלי יש  5גנים אני יכול לבחור.

יהודה בן עזרא :אתה לא יכול לבחור .אתה לא יכול לבחור .אתה יכול לבקש ,אתה לא יכול
לבחור ,לכן יום פתוח הזה הוא מיותר ולכן הוחלט בכל הרשויות לא רק
בהרצליה ,גם בהנחיית משרד החינוך וגם על דעת ועד ההורים לא לעשות יום
פתוח.
רונן וסרמן:

זה היה מאוד אפקטיבי עבורי אני יודע שהורים מתלוננים על זה שחסר להם.

יהודה בן עזרא :אבל אין טעם ליום פתוח כי אין לך אפשרות בחירה .השיבוץ שלך נעשה על
פי תבחינים .אתה יכול לבקש בודקים את הבקשה ובדרך כלל אי אפשר
לעשות ימים פתוחים אין טעם לימים פתוחים יש התנגדות במשרד החינוך.
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אז בוא נמצא שיטה אני רוצה להעלות את ההצעה לסדר בוא נמצא שיטה
שתהיה להורים.

יהודה בן עזרא :אז אני מציע שתוריד את ההצעה שלך מסדר היום ואני אבקש ממנהל אגף
החינוך שייפגש איתך ידבר איתך שהוא יסביר לך ותנסה אתה להסביר לו
מה אפשר לעשות .אז תוריד את ההצעה מסדר היום.
רונן וסרמן:

מסכים.

משה פדלון:

אז ההצעה יורדת מסדר היום.

יהודה בן עזרא :יעקב תזמין את וסרמן לישיבה.
מאיה כץ:

אבל תעשה את זה בטווח של הזמן הקרוב אחרת ההצעה תחזור שוב פעם
בישיבת מועצה הבאה.

יהודה בן עזרא :אנחנו נסיר אותה מסדר היום גם בישיבה הבאה.
מאיה כץ:

רק שיהיה לוחות זמנים לא נאמרו פה לוחות זמנים.

יוסף (ג'ו) ניסימוב :הצעה לסדר מספר  4של יריב פישר יציג אותה מר וסרמן.
רונן וסרמן:

בישיבת המועצה האחרונה יריב פישר העלה שאילתא ,בישיבת המועצה
האחרונה יריב פישר נאלץ.

משה פדלון:

מה אומרת היועצת המשפטית האם זה אפשרי.

עו"ד ענת בהרב-קרן :חבר מועצה יכול לתת לחבר מועצה אחר להציג בשמו את ההצעה.
רונן וסרמן:

יש לי אישור בכתב להציג אותו .בישיבת המועצה האחרונה יריב פישר העלה
שאילתא בנושא ת כנית האכיפה של עיריית הרצליה בנושא של דירות נופש
מרינה הרצליה ,התשובות שיריב קיבל היו מתחמקות ולא ענייניות ,היום
אנחנו נמצאים כבר בשלב הסופי לאחר שבתאריך  11/2בית המשפט העליון
פסק פסיקה סופית כנגד בעלי הדירות שעליה לא ניתן לערער יותר .הצעת
החלטה :מועצת עיר יית הרצליה מחליטה בזאת כי מנגנון האכיפה שטרם
הופעל ואמור להיות מפוקח על ידי העירייה יכנס לתוקפו והעירייה תתחיל
ליישם אותו באופן מיידי ,את החלטת בית המשפט ,תוך פיקוח מצידה
שהחלטה זו תיושם ותבוצע בשטח .חברי המועצה יקבלו דיווח בעוד
כחודשיים ,דיווח דו"ח ביצוע מפורט של ההליכים שנעשו ותוצאותיהם.
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הערה אחת ,עד עכשיו הקראתי .מוקדם יותר יהודה אמר ,מנכ"ל העירייה
אמר חשיבות האכיפה פה נדרשת גם כן אכיפה באופן מידי.
משה פדלון:

חברים אנחנו מכבדים את החלטות בית המשפט ,נערכו דיונים אצלי בנושא
הזה ניתנו הנחיות לפני מספר שבועות לשלוח לכל הדיירים ,הנופשים שם
מכתבי התראה והם נשלחו הלכה למעשה ,אנחנו פועלים בדיוק על פי הנחיות
בית המשפט לכן צריך להוריד את ההצעה מסדר היום ,אנחנו פועלים בדיוק
כמו שצריך על פי חוק ,על פי דין ,נשלחו מכתבים קבענו גנט שבו אנחנו
עוברים לשלב הבא ונעדכן אתכם בהמשך.

רונן וסרמן:

תוכלו לעדכן אותנו בישיבת המועצה הבאה?

משה פדלון:

בוודאי ,בוודאי.

מאיה כץ:

אל תוריד את זה מסדר היום תעלה את זה הם יציגו נגד...

משה פדלון:

חברים אין צורך לדון בזה אם אני פועל על פי החלטת בית המשפט .אני פועל
עד לרגע זה על פי החלטת בית משפט מאות מכתבים נשלחו לתושבים .אני
יעדכן אתכם בעוד חודשיים .חברים אנחנו פועלים על פי דין.

יהודה בן עזרא :ההצעה יורדת מסדר היום עוד חודשיים תקבל עדכון .כיוון ששני חברי
מועצה אומרים שהם עומדים ללכת אנחנו מבקשים לדון בסעיף טז'.
להקדים את סעיף טז'.
הסכם בין עיריית הרצליה לבין הגברת
יהודה בן עזרא :כולם בעד.
מאיה כץ :גם האצלת סמכויות אנחנו בעד.
סעיף יג' האצלת סמכויות.
מאיה כץ :בעד ,בעד.
יהודה בן עזרא :בעד כולם.
(יצאו מאיה וגרי)
סעיף ז' תב"רים
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תוספת תב"ר  1582גידור שיפוץ מגרשי ספורט ,הגדלת.
דוברת:

אני חייבת לעצור אני צריכה לדעת אם השני סעיפים שהיו הם פה אחד.

"חבר" – הקלטה ותמלול

01968

51

ב.ש.ג

יהודה בן עזרא :כן .פה אחד.
יוסף (ג'ו) ניסימוב :הגדלה המשמעות היא הגדלת היקף הפרויקט בסכום של ₪ 171,000
לביצוע  ,2019 ...המימון מקרן עבודות הפיתוח מי בעד? פה אחד תודה רבה.
תב"ר
יוסף (ג'ו) ניסימוב :תוספת תב"ר  1817הקמת גינות בבתי ספר קהילתיים ,גינות קהילתיות,
הגדלת היקף בסכום  ₪ 232,000לביצוע בשנת  2019המימון הוא קרן הועדה
החקלאית מי בעד? תודה רבה.
סעיף ח' העברה מסעיף לסעיף ותוספת (מילואים) שינויים –א'
יוסף (ג'ו) ניסימוב :הצעה לשינוי העברה מסעיף לסעיף ותוספות מילואים ושינויים – א'
החומר נמצא אצלכם .מי בעד?
רוני חדד:

זה במסגרת התקציב ,התקציב מאוזן והתקציב ביצוע .התקציב מאוזן בר
ביצוע לפי דיווח ראש המנהל הכספי.

סעיף ט' בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  338לפקודת העיריות (נוסח חדש)
יוסף (ג'ו) ניסימוב :בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 338לפקודת העיריות נוסח חדש מסמך
מנהל הכנסות לעירייה הועבר לעיונכם המוקדם .רוצה להציג משהו?
שלומי:

כן מדובר בבקשה לאישור המועצה למחיקת חובות לפי סעיף  ,338על סך
כולל של  ₪ 2,050,808.22מצורפים .מי בעד? פה אחד.

סעיף י' דוחות כספיים לרבעון שלישי של שנת  2018שנסתיים ביום 30.9.18
יוסף (ג'ו) ניסימוב :דו"חות כספיים לרבעון שלישי של שנת  2018שנסתיים ביום .30.9.18
הדו"ח הועבר לעיונכם זה מידע בלבד זה לא להצבעה.
סעיף יא' מינויים
 .1ועדת קליטת ועולים חדשים
יוסף (ג'ו) ניסימוב :ועדת קליטה ועולים חדשים :המועצה מתבקשת לאשר את ההרכב שבדף
ועדה לקליטת עולים חדשים היא לפניכם .צבי וייס יו"ר .מי בעד? פה אחד.
 .2ועדה לנרצחי טרור
רונן וסרמן:

יש לי שאלה לגבי הועדה .נרצחי טרור .למה אין נציג לאופוזיציה?

יהודה בן עזרא :וסרמן אתה בפנים.
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עו"ד ענת בהרב -קרן :צריך לבדוק,
יהודה בן עזרא :תודיעו מה הנציג.
רונן ורסמן:

יוסי.

משה פדלון:

צריך לבדוק את זה .זה יורד מסדר היום עד שנבדוק.

סעיף  3מינויה של גב' עדי בירנובים
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מינויה של גב' שרית ישראלי מנהלת מחלקת שומה כחברה בתאגיד
על"ה במקומה של גב' עדי ברינבוים ,המינוי כפוף לאישור ועדת המנויים
עפ"י תקנות העיריות (נציג העיריות בתאגיד עירוני) ,תשס"ו –  .2006מי בעד?
פה אחד.
סעיף  4מינוי של מר חגי קרואל
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מינויו של מר חגי קרואל כנציג משטרת ישראל בועדת תנועה במקומו
של מר אלי כהן  .מי בעד? פה אחד.
 .5מינויה של גב' שוש אבני
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מינויה של גב' שוש אבני כחברה בועדת השמות ובעודה לקידום
אוכלוסיות ייחודיות .מי בעד? פה אחד
סעיף  6מינויה של גב' אמבת אילנה טבג'ה
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מינויה של גב' אמבת אילנה טבג'ה כחברה בועדת שוויון סובלנות וגאווה
מי בעד? פה אחד.
סעיף  7מינויה של גב' ירדן רוזן
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מינויה של גב' ירדן רוזן כחברה בועדה לאיכות הסביבה במקומו של ד"ר
דרור בן עמי מי בעד? פה אחד.
סעיף  8מינוי של ד"ר בן עמי
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מינויו של ד"ר בן עמי כחבר בועדת קיימות במקומה של גב' ירדן רוזן מי
בעד? פה אחד.
סעיף  9מינויו של מר אבישי עמר
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מינויו של מר אבישי עמר כחבר בועדת אזור תעשייה במקומו של יהודה
עמר מי בעד? 0פה אחד.
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סעיף  10מינויה של גב' מיכל מעין סימון
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מינויה של מיכל מעיין סימון כחברה בועדת קהילות מי בעד? פה אחד.
סעיף  11מינויה של גב' סיג בקרמוס
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מינויה של גב' סיגל בקרמוס כחברה בועדת נוער צעירים סטודנטים מי
בעד? פה אחד.
 .12מינויה של גב' שירה גואטה
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מינויה של גב שירה גואטה כחברה בועדת נוער ,צעירים וסטודנטים זה
תוספת למה שקיבלתם בסדר היום ,מי בעד? פה אחד.
סעיף יב' מינוי עוזר אישי לסגנית ומ"מ רה"ע גב' איה פרישקולניק – תיקון החלטה
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מינוי עוזר אישי לסגנית ומ"מ רה"ע גב' איה פרישקולניק – תיקון
החלטה
רונן וסרמן:

שאלה טכנית רק הבנתי שנהוג להתחיל ב –  30אחוז ורק אחר כך לעלות.

יהודה בן עזרא :נכון זה התיקון ,מתחיל ב – .30
יוסף (ג'ו) ניסימוב :יש לכם את מספר  7הסברנו לכם.
יהודה בן עזרא :יש לי חדשות בשבילך המועצה לא קובעת זה הממונה על השכר קבע.
יוסי קוממי:

אז לא צריך אותנו.

יהודה בן עזרא :אנחנו עובדים לפי הממונה על השכר.
איל פביאן:

אני נמנע ,אתה מדבר על סעיף יב' ,נכון ,אני נמנע.

משה פדלון:

בסדר פביאן נמנע.

יהודה בן עזרא :למה? החוק מחייב לתת לסגני ראש העיר עוזר ולשלם את השכר .אם היה
תלוי בי הייתי עובר על החוק אבל זה החוק.
סעיף יד אישור יציאה להשתלמות
יוסף (ג'ו ) ניסימוב :אישור יציאה להשתלמות המועצה תתבקש לאשר השתתפותו של ס'
רה"ע מר עופר לוי בהשתלמות למנהלי מחלקות הספורט ברשויות
המקומיות ,בתאריכים  12/3-14/3/19במימון העירייה ,מצ"ב הזמנה לכנס
מי בעד?
יוסי קוממי:

אני מבקש שתתייחסו לכל חבר מועצה בכבוד ,ואני כבר כמה שנים פה כחבר
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מועצה.
משה פדלון:

מי בעד להוציא את יוסי קוממי להשתלמות במחלקת הספורט ,מי בעד?

יהודה בן עזרא :באותו חדר עם עופר.
סעיף טו' מלגות במסגרת תכנית בין דורית
יוסף (ג'ו) ניסימוב :המועצה תתבקש לאשר את שיתוף הפעולה עם המרכז הבינתחומי
במסגרת התכנית הבין דורית ואת חלוקת המלגות בהתאם למפורט במסמך
שאצלכם ,מי בעד? פה אחד
סעיף טז הסכם בין עיריית הרצליה לבין הגב' ריטה רומנו להשכרת שתי חנויות במרכז
המסחרי נוף ים
יוסף (ג'ו) ניסימוב :הסכם בין עיריית הרצליה לבין גב' ריטה רומנו להשכרת שתי חנויות
במרכז המסחרי נוף ים .הצבענו על זה.
סעיף יז' הצהרה על

כינון יחסי ידידיות בין עיריית האידיאן בבייג'ינג הרפובליקה

העממית של סין לבין עיריית הרצליה בישראל
יוסף (ג'ו) ניסימוב :מובאת לאישור מועצת העיר הצהרה בדבר נכונות לכונן יחסי ידידיות
עם העיר האידיאן בביג'ינג שבסין ,למטרות של חינוך ,תרבות ופנאי,
במסגרת יחסי הידידות יתקיימו מפגשים הדדיים לקידום הנושאים
המופיעים בהצהרה ,מצורפת ההצהרה.
איל פביאן:

תגידו כמה מילים על העיר בסין.

איה פרישקולניק :העיר הזאת נמצאת במחוז בייג'ין זאת העיר היום אחת הערים הכי
מפותחות בסין בנושא של טכנולוגיות ,בעיר הזאת יושבות כל החברות
הבינלאומיות הכי גדולות כ מו אפל והם מאוד דומים במרקם של
הטכנולוגיה של אזור התעשייה שלנו ויש להם את האוניברסיטה הכי גדולה
היום באזור והם רוצים לעשות הסכם של שיתוף פעולה ביחד עם  ...הם היו
אצלנו ואחד הדברים זאת אומרת שהכי מעניינים אותם זה נושא של ערים
חכמות ,טכנולוגיה ,חינוך ותרבות.
איל פביאן:

יש קשרים טובים בסין בסין?

איה פרישקולניק :יש אבל אין לנו קשר איתם ,זה בתקופה של גרמן לפני  25שנה ומאז לא
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היה קשר.
איל פביאן:

העיר הזאת כמה זמן היא בקשר איתנו?

איה פרישקולניק :היא בקשר איתנו כמה חודשים הם היו אצלנו לפני שבועיים ,לא לפני
חודש ,לפני חודש הם היו אצלנו משלחת מאוד גדולה ,וזהו סוכם על הסכם.
משה פדלון:

מי בעד? פה אחד.

צור איתי:

זה  ...שמנסה לקדם את כל הנושא  ...חברות סטרטאפ וחברות...

משה פדלון:

מי בעד? פה אחד.

סעיף יח' המלצות הועדה להארכת שירות
יוסף (ג'ו) ניסימוב :המלצות הועדה להארכת שירות יש לכם פה בראשי תיבות שם של עובד,
הועדה ממליצה להארכת שירות מי בעד? פה אחד תודה רבה.
סעיף יט' אישור העסקה נוספת
יוסף (ג'ו) ניסימוב :אישור העסקה נוספת לשלושה עובדים שקיבלו המלצה של הועדה ,מי
בעד? פה אחד .תודה רבה.
סעיף כ' המלצות הועדה לסיוע בדיור
יוסף (ג'ו) ניסימוב :המלצות הועדה לסיוע בדיור ,הפרוטוקול מולכם הישיבה מיום 22/1/19
מי בעד? פה אחד.
שונות
יוסף (ג'ו) ניסימוב :אין שונות.
משה פדלון:

תודה רבה לכולם סעו בזהירות.
-סוף הישיבה-
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