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 ע. מנהל אגף, לשכת סמנכ"ל    רינה זאבי

 גזבר העירייה ומנהל כספים  רו"ח רוני חדד לוי   

 יועצת משפטית  ענת בהרב קרן, עו"ד

 

 סדר היום:

כפי  דיון בהצעה להקים ועדה לבחינת השפעת חברת אייר בי אנד בי בהרצליה – 1סעיף 

 ר על ידי מר יריב פישרשהוגשה כהצעה לסד

דיון בנושא מערכות הניקוז והביוב בחופי הים בהרצליה כפי שהוגשה על ידי מר  – 2סעיף 

 ץ'יבויונתן יעקוב

 דיון בנושא סקירת הגברת האכיפה כנגד משליכי פסולת – 3סעיף 

 דיון בנושא האכיפה בדירות הנופש במרינה לפי פסק דין שניתן בנושא – 4סעיף 

 עדכון לגבי טקסי הזיכרון בבתי הספר – 5סעיף 

 

 

 פרוטוקול

 

דיון בהצעה להקים ועדה לבחינת השפעת חברת אייר בי אנד בי בהרצליה כפי  – 1סעיף 

 שהוגשה כהצעה לסדר על ידי מר יריב פישר

הנושא הראשון זה דיון בהצעה להקים ועדה לבחירת ועד חברת אייר בי  ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 ה כפי שהוגשה,בהרצלי אנד בי

 יריב בדיוק חונה.  מאיה כץ:

אז אני אקריא את זה, אין בעיה. רוצה להקריא את זה? אז לא צריך ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 להקריא את זה, לפי היועצת המשפטית. 

 סליחה, סמנכ"ל. ינאי: -דנה אורן

 כן.ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 אין פה ניגוד עניינים? ינאי: -דנה אורן

 שלי? אני לא,ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 של מגיש ההצעה? ינאי: -דנה אורן
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 חכו רגע שהוא יעלה.  מאיה כץ:

 אני לא יודע. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 הוא עולה במעלית, הוא שנייה מגיע. מאיה כץ:

טוב, אני ברשותכם, ערב טוב. אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה. חברים,  משה פדלון:

לם. אני, שלושה עדכונים קצרים. אנחנו נמצאים במצב ערב טוב, מכובדי כו

בטחוני מיוחד. מכאן אנחנו נחזק את חיילי צה"ל בגבול הדרום ואת תושבי 

שדרות, אופקים וכל מה שנקרא עוטף עזה. ילדי שדרות אמורים להגיע אלינו 

מחר, אני מקווה שיגיעו. נקבל אותם בזרועות פתוחות. שתיים, העיר 

לאידע מדוגמת, מושקעת והכל עבר ללא תקלות. זה הרצליה ערכה עד

המקום להודות למנהלי ועובדי העירייה, במיוחד למנכ"ל העירייה, לאגף 

תנו"ס שהובילו אותנו לבאמת חגיגה ענקית ללא שום תקלות ובאמת אני 

רוצה להודות לכל האנשים, לכל העושים במלאכה ולהודות לכוחות 

סייעו לנו. כשאני אומר אגפים כולם כולל הביטחון, משטרה, מד"א, כיבוי ש

מוזיאון, מוזה, הצופים, עשו עבודה נהדרת. וספיישל אולימפיקס. החברה 

מספיישל אולימפיקס חזרו ביום שישי לארץ. חמישה שחקנים, נכון? מתוך 

מדליות. אנחנו נערוך להם קבלת  9הקבוצה, הם תושבי הרצליה שהביאו 

ינו בשדה התעופה היה מאוד מרגש ואנחנו פנים מיוחדת אבל באמת מה שרא

כגוף עירוני נמשיך לחבק ולתמוך בילדים הנהדרים האלה. אלה העדכונים 

 שלי. מכאן נעבור להצעות לסדר. יריב נכנס. 

 נושאים לסדר היום.ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 נושאים לסדר היום, בבקשה. הנושא הראשון, ג'ו. משה פדלון:

ראשון הוא, יריב, ברוך הבא. דיון בהצעה להקים ועדה לבחינת השפעת הו( ניסימוב: 'יוסף )ג

בהרצליה כפי שהוגשה כהצעה לסדר על ידי מר יריב  חברת אייר בי אנד בי

 פישר. זה הנושא, חברים. התייחסויות?

כן. אני מבקשת מהיועצת המשפטית לדעת האם אין פה ניגוד עניינים  ינאי: -דנה אורן

פישר חברה שהוא שותף בחברה שעוסקת גם בתיירות  מכיוון שבבעלותו של

 פנים.

 במה? במה? יריב פישר:

 בתיירות פנים. :דובר
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 חברת אופקים לא קנתה אותכם? ינאי: -דנה אורן

 אין לי שום ... תיירות פנים. יריב פישר:

 והחברה שקנתה אותכם? ינאי: -דנה אורן

 היא לא עוסקת בתיירות פנים. יריב פישר:

 סליחה? ינאי: -דנה אורן

 פלייס לא עוסקת בתיירות פנים. יריב פישר:

 והחברה שרכשה אותכם? ינאי: -דנה אורן

 פלייס, שזאת החברה, יריב פישר:

 והחברה שרכשה אותכם? ינאי: -דנה אורן

 לא עוסקת בתיירות פנים. יריב פישר:

 אחוז מהחברה? 50והחברה שרכשה  ינאי: -דנה אורן

י היה היועץ של החברה הזאת? אולי את משתמשת במידע במידע נדבר על מ יריב פישר:

 פנימי שאסור לך להשתמש?

 לא, אני חושבת שגוגל, ינאי: -דנה אורן

 אולי את משתמשת במידע שאסור לך להשתמש, יריב פישר:

 בוא נשים גוגל. ינאי: -דנה אורן

 בעלך היה במקרה עובד בחברה, יריב פישר:

 ט.גוגל פשו ינאי: -דנה אורן

 אולי את רוצה ללכת לשם? יריב פישר:

 הוא לא היה עובד. הוא היה יועץ. גוגל. ינאי: -דנה אורן

 בשכר.  יריב פישר:

 גוגל. ינאי: -דנה אורן

 אז אל תשתמשי בשום מידע, פלייס לא מתעסקת בשום דבר בתיירות פנים. יריב פישר:

חברה שעוסקת בתיירות פנים. גוגל פשוט מעלה שאתה שותף, שקנו אותך  ינאי: -דנה אורן

 אני מבקשת מהיועצת המשפטית לתת חוות דעת. 

 בסדר.  יריב פישר:

 היא צריכה לבדוק את זה.  דובר:

 צריך לדעת את העובדות. ד ענת בהרב קרן: "עו

 אפשר לעשות גוגל פשוט.  ינאי: -דנה אורן
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 גוגל פשוט. פלייס לא מתעסקת בתיירות פנים. יריב פישר:

 פלייס נרכשה על ידי חברה שעוסקת בתיירות פנים. ינאי: -דנה אורן

 אם אנחנו מדברים על זה אז ישנה ... שכמו שחברה צריכה ...  יריב פישר:

 אבל זה בא אחרי. ינאי: -דנה אורן

 לא, זה לא קרה אחרי. נשלח לה מכתב בנושא הזה לגבי פלייס.  יריב פישר:

 אני לא מכירה.ד ענת בהרב קרן: "עו

 בסדר. אין שום ניגוד עניינים, אם היה אני הראשון שהיה אומר. פישר: יריב

אני לא, אז, עצור, עצור. זאת ... של יריב פישר. זאת שאלה עובדתית ד ענת בהרב קרן: "עו

ואין לי כרגע את העובדות אז אני לא יכולה לתת חוות דעת כשאין לי את 

 אתן חוות דעת. העובדות. יריב יעביר לי את מלוא העובדות, אני 

 אז נדחה ובפעם, דובר:

אם יש בעיה זה בעיה שלי, לא שלכם. ניגוד עניינים שלי, לא שלכם. לי אין  יריב פישר:

 שום ניגוד עניינים בתיירות פנים.

 בכל מקרה יש לי, אני יכול לתת תשובה לנושא הזה. משה פדלון:

עמדתו של יריב. אתם יכולים אתם רוצים להתייחס לסדר היום, זאת ד ענת בהרב קרן: "עו

 להתייחס לנושא מי שרוצה להתייחס לנושא,

 אתם רוצים להתייחס לנושאים? משה פדלון:

 אני רק מעלה חשש לניגוד עניינים, זה הכול.  ינאי: -דנה אורן

 בהרצליה, זה יכול להיות ניגוד עניינים ואין לי.אייר בי אנד בי בסדר. יש לי,  יריב פישר:

 בסדר, היועצת המשפטית לא יכולה ברגע זה להגיד אם יש ניגוד עניינים, רא: יהודה בן עז

 הסיכון הוא שלי, יריב פישר:

 אז הסיכון של יריב. יהודה בן עזרא: 

 בסדר. יריב פישר:

 היועצת תבדוק את זה אחר כך.  יהודה בן עזרא: 

 אתה רוצה להרחיב, יריב? משה פדלון:

 במידה ויש וזה, אז מה?ובמידה ויש, סתם לדעת, ו דובר:

 אז תלכו למשטרה, יריב פישר:

 לא, סתם, דובר:
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בכל מקרה לא המועצה הזו, חברים, המועצה הזאת לא הולכת לדון ואני  משה פדלון:

אתן תשובה מנומקת למה לא דנה בנושא הזה. המועצה הזאת לא הולכת 

 לדון אם כן, , בבקשה?

 לפי הפרוטוקול, יהודה בן עזרא: 

 זו לא הצעה לסדר, ת בהרב קרן: ד ענ"עו

 בוא תסביר, יריב. משה פדלון:

 הנושא כבר הועלה על סדר היום. אתה לא מציג כרגע הצעה לסדר. ד ענת בהרב קרן: "עו

 זה לא עלה על סדר היום, ענת. מאיה כץ:

 הוא כן הועלה. ד ענת בהרב קרן: "עו

 הוא עלה על סדר היום? לא עלה, הם לא עלו. בגלל זה הדיון פה. איפה מאיה כץ:

מאיה, הוא עלה על סדר היום כי אתם אלה שקובעים את סדר היום ד ענת בהרב קרן: "עו

 בבקשה שאתם הגשתם ואתם ביקשתם להעלות על סדר היום,

 נכון, הוא רוצה להקריא את זה, מאיה כץ:

גישה אני אומרת את ההצעה לסדר כפי שהיא והיא הועלתה. כשאת מד ענת בהרב קרן: "עו

הצעה, כשאת מבקשת דיון לפי זה את לא מקיימת ישיבות שלא מן המניין 

לדיון בהצעות לסדר אלא אם ביקשתם לפי בקשתכם לדון בנושאים 

מסוימים אנחנו נדון בנושאים לפי מה שהגשתם וזה הנושא עכשיו. והוא עלה 

 לדיון.

 בסדר, הוא צריך להקריא את זה אבל. מאיה כץ:

 י, חברים.או קי משה פדלון:

 רק את זה ביקשנו. לא הבנו, מאיה כץ:

 יריב, שנייה, בואו נעלה לסדר היום את הנושא. משה פדלון:

 אני רק אומרת, הוא לא צריך להקריא את ההצעה בפנינו.ד ענת בהרב קרן: "עו

 אני רק אסביר את ההצעה, יריב פישר:

 בבקשה, בבקשה.  משה פדלון:

ד עניינים לא ניגוד עניינים, מדובר על חיים של אנשים ההצעה הזאתי, ניגו יריב פישר:

אייר בי שגרים בעיר הרצליה, חיים בעיר תל אביב, חיים בירושלים ולדאבוני 

שזה מוצר מהמם שגם אני לפעמים משתמש כשאני נוסע לחו"ל. זה אנד בי 

מוצר מהמם שגם אני משתמש כשאני נוסע לחו"ל והרבה מאוד מהחברים 
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ו. הוא מוצר שגם פוגע בחיים של תושבים בהרצליה. שלי משתמשים ב

בהרצליה מראה שיש בהרצליה בין אייר בי אנד בי בחיפוש מהיר בגוגל לגבי 

יחידות דיור בהרצליה, רובן מסתכמות באותו אזור ואני מעלה  600-ל 400

לאט על בעיה שנוצרת בהרצליה, בטח  -את זה כי אנחנו שומעים לאט 

ים את זה מבחינת התושבים. יש כזאת מסה של בהרצליה פיתוח, רוא

יחידות דיור, העירייה צריכה להתייחס לעניין. ולמה היא צריכה להתייחס 

לעניין? כי הרבה מאוד פעמים בראשיתם שיש כזה דבר בעיר כמו הרצליה, 

. הדבר הזה קודם כל אייר בי אנד בי -שסך הכול יש מאות דירות שמציעים ב

ות של תושבי העיר. אוטומטי אנשים לא רוצים פוגע במחירי השכירוי

 -שקל בחודש, הם מעדיפים לעשות תשואה הרבה  5,000, 4,000-להשכיר ב

הרבה יותר גבוהה ולכן הנקודה הזאת היא קריטית בעיר כמו הרצליה כי זה 

מאות יחידות דיור שפחות הולכות לסטודנטים בדירות קטנות, פחות 

קטנות והולכות למי שרוצה להרוויח  הולכות לאנשים רגילים בדירות

תשואה יותר גבוהה ולכן זה הדבר הראשון שצריך לדון כאן. הדבר השני, 

בבניין יוצר פגיעה במרקם אייר בי אנד בי כמובן מי שמכיר, דירות שיש 

החיים. באים, הולכים, מסיבות, רעש. הרבה מאוד לכלוך וזבל, אני יכול 

יה הרבה מאוד לכלוך מצטבר שם גם כן להגיד מאחד הבתים שלי יש בהרצל

, דבר שהוא פוגע מאוד באיכות החיים של תושבים. אייר בי אנד בימדירת 

ממחקרים, וקראתי הרבה מחקרים לפני הדיון הזה, זה ממש פוגע במרקם 

החיים העירוני בכל האזור. יש אזורים כמו בתל אביב שכבר לא צריך גני 

ת כל האנשים שגרים באזור הזה הם ללא ילדים. זה מגיע למצב כזה כי באמ

משפחות. באים, מנצלים את שירותי העירייה שניתנים שמה והולכים. הדבר 

אייר האחרון שאני רוצה לדבר, מה שהמחקרים בישראל מראים שלמעשה 

שהתחיל בתור משהו מהמם של אנשים שלא צריכים את הבית בי אנד בי 

ת מקור אך ורק לאנשים שיש שלהם ועוזבים לשבועיים שלושה הפך להיו

 8להם כסף בתל אביב יש, אם אני לא טועה, מחקרים מדברים על משהו כמו 

אלפים  6אלפים או  8אלפים יחידות דיור, לא זוכר את המספרים, או 

אנשים. כלומר, רוב היחידות דיור בעצם היום שייכים  800-ששייכים ל

ועוד דירה והשכירו  לאותם אנשים עם הרבה מאוד כסף שלקחו עוד דירה
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למישהו דירה ובעצם משתמשים בה. אז זה כבר לא אותו פרויקט סוציאלי 

נהדר שאני מאוד מאוד אהבתי, זה הפך להיות מפלצת שצריך להתייחס 

אליה. אם מסתכלים על ערים אחרות בישראל, תל אביב כבר מתייחסת לזה 

שלים גם כן ורואים את הבעיה. א' כל תל אביב מעלה את הארנונה. ירו

בודקת מה אפשר לעשות. יש כאן שני דברים. אחד באמת הפגיעה בעצם בעיר 

גם לא מדווח את אייר בי אנד בי  -והדבר השני בעצם שמי שיש לו את ה

ההכנסה אבל אני לא נכנס פה בכלל לעניין הזה כי זה באמת עניין ממשלתי 

ן בהרצליה. זה אבל כן המתווה צריך להגיע מתוך העיר. זה בעיה שלנו כא

דבר שיגדל ככל שאנחנו נהיה יותר ויותר אטרקטיביים, בטח ובטח עם עוד 

ועוד עסקים שיש בהרצליה פיתוח. אני רואה את זה מהאורחים שמגיעים 

. האורחים האחרונים אייר בי אנד בי -אלי. הם בהחלט מעוניינים לגור ב

הדר אבל צריך זה נאייר בי אנד בי  -שהיה לנו בחברה שלי שהשתמשנו ב

לעשות את זה מאוד מאוד מסודר, ולכן ההצעה שלי היא להקים באמת ועדה 

שתבחן את זה. אנחנו לא נגד, לחלוטין לא, אבל צריך לעשות בזה סדר. 

אפשר לעשות אזורים, אפשר לחלק את הארנונה, אפשר להגביל. אפשר 

ת איך לעשות הרבה מאוד דברים, צריך לעשות את זה מושכל ובסדר ולראו

פותרים את הבעיה הזאת ויש כאן בעיה ורק תלך ותגבר ורואים את זה בכל 

מקום בעולם. אם מסתכלים על ערים אחרות יש ערים בעולם שבכלל מונעות 

. אני לא חושב שצריך למנוע, אני חושב שצריך לעשות אייר בי אנד ביאת 

ה בהחלט הסדרה בעניין הזה. לכן ההצעה הזאת לסדר שהייתה בישיב

הקודמת. דנו בזה בעבר בקדנציות הקודמות על הצימרים בהרצליה, וגם שם 

דיברנו על אזורים ולעשות את זה באמת מושכל כדי לא לפגוע במרקם החיים 

ולכן ההצעה השלי כאן היא באמת לראות איך אנחנו מתייחסים לזה ולא 

למרקם נותנים לתופעה הזאת לעבור בלי כיוון שלנו כי זה מאוד מאוד חשוב 

 החיים בהרצליה. זאת ההצעה שלנו. 

לפני שאני אתייחס? טוב, אז אני  מישהו רוצה להוסיף? עוד, חברים? משה פדלון:

אתייחס. נושא התיירות הינו נושא מהותי וחשוב לעיר הרצליה. הוא בעצם 

גם מהווה מנוף כלכלי חשוב לעיר שלנו. בקדנציה הראשונה שלנו הוכפלו 

קיימים בעיר. ... בתי מלון חדשים בעלי מאפיינים מספר חדרי המלון ה
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חדרים.  1,634-חדרים ל 797-כולל קפצנו מ 2018עד  2014-מגוונים. אנחנו מ

בנוסף לכך מקודמות תוכניות לשני בתי מלון נוספים חדשים. אנחנו גם 

פועלים כדי לחדש את קניון ארנה ולהפוך אותו למרכז כנסים בין לאומי. 

ליה תחל גם לבצע פעילות לתיירות ענפה הכוללת גם המרינה גם בהרצ

תיירות פנים. כדי לקיים מדיניות זו הואצלו סמכויות התיירות לסגנית ראש 

העירייה גברת עופרה בל כבר בישיבת המועצה הראשונה. להזכיר לכם, 

הקמת ועדה לקידום  2019בינואר  15-המועצה התבקשה לאשר ביום ה

ת ראש העירייה שצפויה להתכנס בקרוב. נושא התיירות בראשותה של סגני

הרגולציה הוא נושא בסמכות ממשלתית אך אין מניעה לדון בו במסגרת 

הוועדה לקידום התיירות בראשותה של הגברת עופרה בל. אם תהיה, יריב, 

אני פונה אליך. מעוניין להתמנות לוועדה הזו נעלה את שמך בסדר היום 

עניינים אין לי בעיה עם זה. אבל יש ועדה הקרוב. במידה וגם אין ניגוד 

שהקמתי אותה במיוחד בקדנציה הזו לדון בנושא תיירות אז זה המקום של 

 הוועדה לדון. 

. זה משהו אחר אייר בי אנד ביאם הקשבת למה שאמרתי, יש תיירות ויש  יריב פישר:

 לגמרי.

 לא, לא. אני אומר שוב.  משה פדלון:

 אחר לגמרי,  זה סוג תיירות יריב פישר:

 אני בא ואומר, הקמנו ועדה,  משה פדלון:

 ... תת ועדה. יריב פישר:

לא תת ועדה, ועדה שתקדם את התיירות. מבחינתי גם הנושא הזה, זה  משה פדלון:

 קידום תיירות. תתכנס הוועדה, תביא את ההמלצות אלינו ו,

שא בעייתי שקוראים לו אין מדובר בקידום דיירות. יש פה אך ורק הסדרת נו יריב פישר:

. עוד בתי מלון זה נהדר, הוספת חדרים אני תמיד בעד. יש אייר בי אנד בי

כאן הסדרה, כמו שבערים אחרות מקימים ועדות לנושא הזה ספציפי 

 ופותרים אותם, זה מה שאני אומר שצריך לעשות כאן.

 אני בא ואומר, משה פדלון:

 ,אין קשר בין הנושא של תיירות יריב פישר:
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אתה לא מצפה שבעשר דקות של דיון נקבל החלטה על נושא שהוא כה כבד.  משה פדלון:

 יש לזה משמעויות. צריך לבדוק את כל המשמעויות.

 לך על זה כתת ועדה שמתייחסת לנושא הזה כי הוא מספיק כבד. יריב פישר:

 בסדר.  משה פדלון:

 אבל אתה אומר שבוועדה עצמה ידונו ב, דובר:

 יש ועדה, שמבחינתי תדון ישיבה שתיים, תבוא אלינו בהמלצות, משה פדלון:

 הוא אומר שיש ועדה, שהוועדה תדון בזה. דובר:

 שנייה, חברים. משה פדלון:

 למה תת ועדה? דובר:

 כי זה נושא שמספיק כבד מאשר לדון בה בוועדה, יריב פישר:

 טוב, אני מציע, חברים. אני חושב ש, משה פדלון:

 ת זה לתוך, תביא את זה לתוך הוועדה,תביא א דוברת:

 תגיע לוועדה הייעודית, משה פדלון:

 הוא אומר אפילו תצטרף, תביא את העמדה הזאת. דובר:

 תביא את הידע שלך. מי בעד להסיר את זה לסדר היום? משה פדלון:

 אבל זה לא עניין של להסדיר,ד ענת בהרב קרן: "עו

 )מדברים יחד(

 למעשה שתי הצעות על, שתי הצעות,יש ד ענת בהרב קרן: "עו

לקבל את ההצעה של יריב או לקבל את ההצעה של ראש העיר שהנושא  יהודה בן עזרא: 

 ידון,

 בתוך הוועדה של עופרה. דובר:

 אז מי בעד, יהודה בן עזרא: 

 מי בעד לקבל את ההצעה של חבר המועצה יריב? משה פדלון:

 מי בעד ההצעה של יריב? יהודה בן עזרא: 

 מי בעד? חמישה חברים בעד. מי בעד לקבל את ההצעה של ראש העירייה? משה פדלון:

 .תודה רבה

 

דיון בנושא מערכות הניקוז והביוב בחופי הים בהרצליה כפי שהוגשה על ידי מר  – 2סעיף 

 יונתן יעקובוביץ'
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אנחנו עוברים לנושא הבא. הנושא הבא, מערכת הניקוז והביוב בעיר  משה פדלון:

 יה. בבקשה.הרצל

 יונתן.ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

טוב, אני אתן בשלב הראשון איזשהו רקע קצר. בעיר הרצליה קיימת : 'יונתן יעקובוביץ

נקזים שמצוין בכל מיני  100מערכת ניקוז של עשרות קילומטרים עם מעל 

נקודות בעיר. בסופו של דבר המערכת הזאת סופגת את כל הפסולת 

ב שלא מנוקה ושנשפכת באמצעות הגשמים לתוך הסינטטית שקיימת ברחו

 מערכת הניקוז.

 מה זה פסולת סינטטית? אלעד צדיקוב: 

 פסולת סינטטית זה פלסטיק וכל מה שהוא לא טבעי.: 'יונתן יעקובוביץ

 כל מה שלא מתעכל.ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

ת כמו למשל אגב, יש גם פסולת שהיא לא סינטטית שזה פסולת אורגני: 'יונתן יעקובוביץ

חרא של כלבים, חרא של ציפורים שכל הדברים האלה בסופו של דבר יורדים 

למערכת הניקוז אבל אני כרגע לא מדבר על זה כי הפגיעה היא שונה. 

הפסולת הסינטטית היא הפסולת שהכי בעייתית לסביבה הימית שלנו ובגלל 

ם עליו הוא זה אני נוגע לזה, כי בסופו של דבר כל הניקוז שאנחנו מדברי

בסופו של דבר נשפך לים ואנחנו רואים את זה בעונות הגשומות שכמויות 

עצומות של זבל בסופו של דבר מגיע לים ויש מה לעשות בעניין הזה, בגלל זה 

אני מעלה את זה. במשך הכמה שנים האחרונות שיש את היוזמה של עיר 

לקדם אותה ללא פלסטיק שאני מאוד שמח שראש העיר והמנכ"ל ממשיכים 

ואני חושב שבמסגרת היוזמה הזאת חשוב גם לעשות כל מיני פעולות שהן 

פעולות מעבר לחינוכיות ומעבר להצהרתיות אלא פעולות בשטח ואחת 

הפעולות בשטח שאפשר לעשות זה ללכת ולטפל בכל המוצרי ניקוז שיש לים, 

ים, יש סך הכול אם אני לא טועה בין שלושה לארבעה כאלה באזור חוף ה

אחד בחוף השרון, אחד בחוף זבולון ועוד אחד גדול בחוף אכדיה דרום ובסך 

הכול אני חושב שבעלויות יחסית מצומצמות אפשר להקים אלמנטים 

פשוטים לא מורכבים שיתפסו את הפסולת הזאת לפני שהיא נכנסת לים 

בזמן שיש תקופות, עונות גשומות. הדבר הזה גם דורש שלצד הפעילות של 

ם בעצם את המערך הזה שימנע את הכניסה של הפסולת לים חשוב גם להקי
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לעשות איזושהי פעולת מניעה ראשונית לפני הגשם הראשון שזה בעצם 

כי מה שקורה בעצם בערך מחודש אפריל  לנקות את מערכת הניקוז. מדוע?

עד חודש אוקטובר, אנחנו נמצאים בחודשים שכמעט ואין גשם אבל הפסולת 

למערכות הניקוז וזה כולל גם פסולת אורגנית וגם פסולת  ממשיכה לרדת

סינטטית. הפסולת האורגנית שנמצאת שם במשך חודשים רבים הופכת 

להיות מזיקה ומזהמת בצורה מאוד חמורה ובסופו של דבר כשמגיע הגשם 

הראשון, אנחנו רואים את זה לא פעם, רואים את השחור הזה שנכנס פשוט 

עצומה. אז מה שאני מבקש זה א', לעשות, לקבל  לתוך הים והפגיעה היא

החלטה שבעצם לפני כל עונה בסביבות חודש ספטמבר או אפילו בחודש 

אוגוסט להתחיל בפעולות ניקוי של מערכות הניקוז. אני יודע שעשו כבר 

כאלה דברים בעבר. אני יודע שבשנה האחרונה זה לא נעשה. אם אני טועה 

אני חושב גם שזה נכון לקחת את הפיילוט  אני אשמח לטעות. ומעבר לזה

שנעשה בנקז של חוף אכדיה דרום בקיץ האחרון והראה תוצאות חיוביות 

במהלך החורף, להקים איזשהם אלמנטים, אני לא נכנס עכשיו למה צריך 

לעשות כי יש כמה וכמה אופציות ואני בטוח שמהנדסים יידעו לבוא עם יותר 

שבעצם יתפוס את הפסולת הזאת לפני מפתרון אחד אבל לעשות פתרון 

שהיא נכנסת לים, לאסוף אותה על ידינו ולהעביר אותה בעצם לכל ההטמנות 

שצריך לעשות. אני חושב שזאת ... אני חושב שהעלות פה היא מאוד מאוד 

 נמוכה וזהו, אני אשמח שתקבלו את ההצעה הזאת בחיוב. 

ינני רואה טעם בקיום דיון במועצת טוב, חברים. מישהו רוצה להתייחס? א משה פדלון:

העיר וקבלת החלטה בנושא מקצועי אשר יש לו משמעויות רבות שחברי 

המועצה אינם מעורים בו. העלית הצעה לבחון את קיומם של אלמנטים. 

הדבר יבחן במסגרות המקצועיות, הן במינהל ההנדסה והן בחברה לתיירות. 

ינהל ההנדסה מול החברה נושא זה אינו נושא למועצת העיר כי אם למ

לתיירות. אני רוצה פה להרחיב, ברשותך. אנחנו העיר היחידה שהבאנו לכאן 

מכונה, הבאנו ספק שהביא מכונה מגרמניה ששואבת ואנחנו הראשונים 

שהכנסנו אותה לעיר הרצליה, זאת אומרת שהיא נכנסת עם כלים מכניים. 

בטון שהוא שובר. אתה גם מעבר לפסולת הפלסטיק ופסולת אדם יש גם 
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אנחנו הראשונים שעשינו את זה וניקינו וכל שנה ההנחיה שלי, של המנכ"ל 

 לגופי המקצוע לנקות את כל הניקוזים בעיר וככה זה מתבצע. 

 לפני הגשם הראשון.: 'יונתן יעקובוביץ

בוודאי. עושים את זה, בוודאי. אחרת, דרך אגב, השנה עם כל גשמי הברכה  משה פדלון:

כשלא מנקים את  תה הצפה אחת בעיר הרצליה. איפה יש הצפות?לא היי

 הניקוזים. הניקוזים מנוקים כל שנה ושנה.

רק צריך להפריד בין העניין הזה של ההצפות אני מבין איתו והוא חשוב : 'יונתן יעקובוביץ

וכדומה אבל מה שאני מדבר עליו גם כשאין הצפה בסופו של דבר הפלסטיק 

שנזרק במרחב הציבורי זורם בסופו של דבר  what-everות, וכל ה, בדלי סיגרי

לים ואם היינו רואים, אני מזמין אותך אפילו לראות, אני אראה לך תמונות 

אם תראה את של האלמנטים ששמנו בחוף אכדיה דרום בקיץ האחרון, 

הכמות של הפסולת שיוצאת לים למרות כל הפעולות שהן פעולות מבורכות. 

כל מה שאני ואני אומר, יש אלמנט משלים לפעולה המבורכת הזאת 

 שתיארת עם המכונה המיוחדת,

 גם מכונה וגם פעולה ידנית. משה פדלון:

 לא, אבל אני מדבר,: 'יונתן יעקובוביץ

 יפה גם במהלך הקיץ פותח ניקוזים ומנקה.מעת לעת אגף שא משה פדלון:

אני מבין, אבל בסופו של דבר יש פסולת בניקוזים האלה. אני מזמין אותך : 'יונתן יעקובוביץ

 גם, ראש העיר, ללכת פעם אחת, להיכנס לתוך הנקז של חוף אכדיה,

 עד העטלפים אבל לא אחר כך. עד העטלפים, לא לעבור פנימה. ו( ניסימוב:'יוסף )ג

 לא, לא. אתה צריך,: 'ונתן יעקובוביץי

 ... השערות שאין לי. ו( ניסימוב:'יוסף )ג

מטר בתוך הדבר הזה,  20ג'ו, בתור מישהו שהיה שם אתה צריך ללכת : 'יונתן יעקובוביץ

אתה רואה כמויות פסולת עצומות. עצומות. עכשיו, כל מה שאני מבקש 

 מראש העיר זה לשים שנייה את הפוליטיקה בצד,

 לא, לא, משה פדלון:

 שנייה.: 'יונתן יעקובוביץ

 יונתן, אתה מכיר אותי ואני, משה פדלון:

 שנייה, שנייה. : 'יונתן יעקובוביץ



 ד.נ.  03877
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

14 

 

אין פה פוליטיקה. אם יש אמצעי יותר משוכלל ממה שאנחנו עושים היום  משה פדלון:

 אני אשמח לשמוע. 

 אז אני אומר. עשינו פיילוט,: 'יונתן יעקובוביץ

 אז בוא נסכם ש, בן עזרא:  יהודה

 עשינו פיילוט,: 'יונתן יעקובוביץ

אז בוא נסכם אתה מודיע שאתה מוריד את ההצעה אז מסדר היום. אנחנו  יהודה בן עזרא: 

 א' עד ת'.-... מטפלים בעניין הזה מ

 אני אומר, אני לא מצליח להבין, שנייה.: 'יונתן יעקובוביץ

 ת,כי אין טעם לעשו יהודה בן עזרא: 

 אני אלך איתך עכשיו.: 'יונתן יעקובוביץ

 אנחנו רוצים את טובת העיר, יהודה בן עזרא: 

 ההצעה,: 'יונתן יעקובוביץ

 אנחנו רוצים לנקות, אנחנו רוצים לסדר. יהודה בן עזרא: 

חלק מההצעה שלי גם ככה התייתרה כי בא ראש העיר ואומר אנחנו : 'יונתן יעקובוביץ

 עושים את זה,

 בוודאי שעושים. ון:משה פדל

אבל יש חלק מההצעה ... יותר ועל זה אני עומד. כי למה אני עומד על זה? : 'יונתן יעקובוביץ

כי הדבר הזה כבר ביצענו פיילוט בקיץ האחרון. הדבר הזה כבר היה אמור 

להיות מוקם כרגע, בגלל זה אני מעלה את זה עכשיו. לא העליתי את זה גם 

כבר חצי שנה מאז. אין שום תוכנית בעניין, אין בישיבה הראשונה. עברה 

 שום תקצוב לעניין.

 לא, יש תקצוב. משה פדלון:

 לא, לא. משה. אני מדבר על,: 'יונתן יעקובוביץ

 יש תקצוב, חברים. משה פדלון:

 משה, אני מדבר ספציפית,: 'יונתן יעקובוביץ

 יש מאות אלפי שקלים, משה פדלון:

 –ב של האלמנטים ביציאות של הנקזים. אין. אין כזה. אם יש על תקצו: 'יונתן יעקובוביץ

 אני אשמח. 

 איזשהו רעיון להעמיד רשתות כאלה או אחרות, משה פדלון:
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 יש, יש כבר. עשינו את זה. יש פיילוט.: 'יונתן יעקובוביץ

 אז מה עוד צריך לעשות? משה פדלון:

 להמשיך אותו. מאיה כץ:

 הפיילוט,: 'יונתן יעקובוביץ

 להמשיך אותו. יה כץ:מא

 הוא לעשות בדיקה. צריך עכשיו ליישם את הפיילוט הזה,: 'יונתן יעקובוביץ

 בסדר. אם הוא כל כך אנחנו נאמץ אותו. משה פדלון:

אם ראש העיר מבטיח ליישם את הפיילוט הזה בשאר הנקזים אני עכשיו : 'יונתן יעקובוביץ

 מוריד את ההצעה מסדר היום.

תם נקז בחוף ... לצורך העניין והוא הצליח אנחנו נביא את זה לחוף אם שמ משה פדלון:

 . אין בעיה.3וחוף מספר  2מספר 

 יונתן, אפשר לארגן סיבוב שם לראות בעיניים? עופר לוי:

 אפשר לארגן סיור, ינאי: -דנה אורן

 בשמחה.:  'יונתן יעקובוביץ

ם ביצעתם פיילוט וזה הצליח יוני, באמת, אני מכבד אותך. זה בסדר גמור. א משה פדלון:

 ג', אין בעיה. -במקום א' ... מקום, למקום ב' ו

 אז אתה מוריד את ההצעה מסדר היום?: 'יונתן יעקובוביץ

 מאה אחוז. משה פדלון:

 אני אשמח שאפילו תקבלו אותה בחיוב. אני באמת,: 'יונתן יעקובוביץ

אומר שוב. לגבי תוך העיר מאה אחוז, בסדר גמור. אנחנו איתך אבל אני  משה פדלון:

עצמה אין, הנקזים מנוקים באחריות. אני זה ש, וגם המנכ"ל, יושב על הזנב 

 ואנחנו גם מקבלים כל הזמן דיווחים.

 תתאמו סיור.  :כץ מאיה

 יש גם תמונות מהשטח בנושא הזה. משה פדלון:

ה שאתה אומר, אני אשמח שנתאם סיור כי אני באמת, אני לא סותר את מ: 'יונתן יעקובוביץ

 אני,

 יהודה, אחר כך באים לפה ... שהעטלפים לא ייקחו לכם את השיער.  :כץ מאיה

 בדיוק, זהו.  דובר:
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אנחנו מדברים, חברים, יש הצעה. אנחנו מדברים לטובת העניין. הלוא  יהודה בן עזרא: 

המשחק הפוליטי מאוד ברור וקיים. הפוליטי מדבר, המקצועי פוליטי. יש לך 

אתם תהיו בעד,  5אז ראש העיר יגיד מי בעד ההצעה של יונתן מי נגד, הצעה 

 יגידו נגד, 12

 )מדברים יחד(

לכן אנחנו אומרים, נוריד את זה מסדר היום. העירייה מטפלת ותטפל  יהודה בן עזרא: 

 בנושא.

 אפשר להשאיר את זה עדיין על סדר היום ברמה שאנחנו,: 'יונתן יעקובוביץ

 ריך. אתה אומר שיש קבלות שהוא הצליח, לא צ משה פדלון:

 )מדברים יחד(

 ... נעשה סיור ואז אם זה לא קורה אני אעלה את זה עוד פעם.: 'יונתן יעקובוביץ

 כן. יהודה בן עזרא: 

 אבל אני אומר בואו לא נוריד את זה מסדר היום. : 'יונתן יעקובוביץ

 עצמי לראות את הסיור ו, יונתן, ראש העיר, אני יכול לקחת את זה על עופר לוי:

 ... אתה תצא לסיור ו... ד ענת בהרב קרן: "עו

 ההצעה מוקפאת, המועצה תצא לסיור.  יהודה בן עזרא: 

 לא כל המועצה. מאיה:

 בסדר גמור.: 'יונתן יעקובוביץ

 מי שירצה. יהודה בן עזרא: 

 מי שרוצה.ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 אין בעיה. אני אשמח. משה פדלון:

 רים יחד()מדב

 אנחנו עוברים ל, משה פדלון:

 )מדברים יחד(

 

 דיון בנושא סקירת הגברת האכיפה כנגד משליכי פסולת – 3סעיף 

 , בבקשה.3נושא מספר  משה פדלון:

דיון בנושא סקירת הגברת האכיפה נגד משליכי פסולת. יונתן, זה אתה, ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 נכון?
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 תציגו נתונים. :כץ מאיה

ביקשתי שיציגו נתונים. בזמנו אתם הצגתם נתונים על השלכת פסולת, : 'יעקובוביץיונתן 

היו שם כמה עשרות קנסות. אני חשבתי שההשלכת פסולת הייתה באופן 

כללי לגבי כל העיר, ביקשתי לדעת מה הייתה השלכת פסולת לגבי חוף הים 

דדות של באופן ספציפי ובלי שום קשר אני בא וחוזר ואומר שלתת עשרות בו

קנסות על השלכת פסולת בחוף הים זה כאין וכאפס לעומת מה שקורה 

באמת. בסופו של דבר הדבר הזה נועד גם למנוע בזבוז כספי ציבור ש, יהודה, 

אתם מכירים את זה כמוני. אנחנו מבזבזים מיליוני שקלים כל שנה על זה 

קום זה שאנשים הולכים ומרימים פסולת של אנשים אחרים בחוף הים. במ

לעשות אכיפה שתכניס גם כסף לעירייה, שתוכל גם לעשות דברים. הרי 

בסופו של דבר למה שהאנשים האלה לא ייענשו במקום שיקבלו פרס 

 שנאסוף את הפסולת במקומם?

 צריך פרסום ... יותר מאכיפה מוגברת. פרסום, ירון עולמי:

זכיר לך שאנחנו כל שנה קודם כל מבחינת ההסברה, יונתן, אני רוצה לה משה פדלון:

באמצעות פרלמנט הילדים מחלקים אלפי גלויות ושקיות למשפחות ובגלויה 

דקות כשאתם מגיעים לים לניקיון  3, 2אנחנו כותבים, מבקשים להקדיש 

הסביבתי וזה מצליח לנו. כשאני בא לחוף אני רואה משפחות שבאו עם אותה 

ו אוטובוסים לים עם ילדים, שקית. אנחנו גם שנה שעברה, נזכיר לך, הורדנ

 עם תלמידים.

 אני זוכר, עם איזושהי חברה מסחרית, אני לא זוכר.: 'יונתן יעקובוביץ

כן. עכשיו אני בא ואומר, כן, כדי לראות אדם שזורק אתה צריך לראות את  משה פדלון:

 זה פיזית וקשה לך לעשות. מתי מתי אתה,

 בחוף יש לך פקח,: 'יונתן יעקובוביץ

 בסדר. דלון:משה פ

 זה לא,: 'יונתן יעקובוביץ

מתי אתה רואה את הבעייתיות? בערב, לפנות ערב כשאנשים עוזבים ואתה  משה פדלון:

 רואה פתאום את הערימות.

 אחלה. אז אתה יודע ... שעתיים ביום ולשים שם פקחים.: 'יונתן יעקובוביץ

 ו,ברגע שתתחילו גם אנשים יתחילו לפחד מזה ויתחיל תמר לרמן:
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אני מברך על כל פעולה חינוכית וכל פעולה מבצעית שבאה לנקות את : 'יונתן יעקובוביץ

הים. אני גם בעצמי עושה כל מיני מבצעי ניקיון בלי לקבל על זה שום תמורה 

מתוך אהבה שלי למקום. כל מה שאני אומר, שלצד הפעילות החינוכית 

רת שלא קיימת, שהיא באמת מבורכת צריכה להיות פעילות אכיפה מוגב

 אדוני. לא קיימת.

 אנחנו נציג לך את הנתונים בישיבת המועצה הבאה, משה פדלון:

 אני אשמח.: 'יונתן יעקובוביץ

נציג לכם את הנתונים. דבר נוסף, אני אזכיר לך, אני משמש כפורום ראשי  משה פדלון:

 החוף ומזה כשנתיים התקציבים לטיפול בניקיון החופים הולך וגדל. תבקש

 מהמשרד לאיכות הסביבה,

 שתהיה אכיפה,: 'יונתן יעקובוביץ

לא, לא. בסדר. זה עם ישראל. איפה שאתה יכול, תשמע. אתה מכיר את עם  משה פדלון:

 ישראל אבל אני שילשתי את התקציבים, 

 בגלל זה ... אכיפה,: 'יונתן יעקובוביץ

ת הים. דרך אגב, ביקשתי אני שילשתי את התקציבים של הניקיון, ניקיון שפ משה פדלון:

אלף שקיות,  50מאותו אדם שאחראי על ניקיון החופים שייתן לכל רשות 

 יחלק אותם כמו בהרצליה,

 אבל אתה מדבר כל הזמן על נושא שהוא בנפרד מאכיפה ואני מברך,: 'יונתן יעקובוביץ

 למה יש לך כזו התנגדות? מאיפה ההתנגדות לאכיפה? תמר לרמן:

כיפה, חברים. ... לראות, קשה לראות פיזית אדם לוקח וזורק את יש א משה פדלון:

 הבקבוק. 

 )מדברים יחד(

 זה לא שאת באה לעיר הרצליה, רואה פסולת ואומרת ... יש פה כתובת.  משה פדלון:

 משה, דווקא,: 'יונתן יעקובוביץ

 את צריכה ראיות. קשה להשיג ראיה בים. משה פדלון:

מסביר לך דווקא בתור יושב ראש פורום רשויות החוף, ללכת אז אני : 'יונתן יעקובוביץ

לדבר שם עם הנציגים של עיריית נתניה ועיריית תל אביב שמבצעים את 

הדבר הזה בצורה טובה ואין שום סיבה שעיריית הרצליה לא תעשה את זה 

 גם.
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 בכל זאת עיריית הרצליה, יהודה בן עזרא: 

כבר לא פעם ולא פעמיים פה בתוך הישיבה הזאת, גם אגב, אמרתי את זה : 'יונתן יעקובוביץ

כשהייתי בקואליציה, בסך הכול צריך לפנות לאנשים האלה ללמוד איך 

 עושים את זה.

 אפרופו, ללמוד מהם? יהודה בן עזרא: 

 איך עושים את זה. אתה לא,: 'יונתן יעקובוביץ

ירית הרצליה, בזכות רק רגע. אפרופו נתניה תל אביב וללמוד מהם. ע יהודה בן עזרא: 

העירייה ובזכות החברה לתיירות ויושב ראש החברה לתיירות דאז, יודע, 

אתה מכיר אותו, שני הגופים שהלכנו ביחד, קיבלנו פרסים של כחול לבן 

 וכחול צהוב,

 בלי פוליטיקה פה. דובר:

 כן, כן. לא, תמשיך, כחול לבן. ינאי: -דנה אורן

 )מדברים יחד(

יהודה, אני לא מתכחש לפרסים אבל להיות ראש לשועלים זה לא דבר : 'יונתן יעקובוביץ

שהוא תמיד טוב, בסדר? אפשר גם להיות זנב לאריות ואם עכשיו רוצים 

 להיות זנב לאריות למה לא? יש מאיפה ללמוד.

 תקבלו אינפורמציה בישיבה הבאה.  יהודה בן עזרא: 

 ואני אשמח גם ש,: 'יונתן יעקובוביץ

 נושא של אכיפה זה נושא קשה מאוד לביצוע. רא: יהודה בן עז

 אז אתה מוכן בבקשה,: 'יונתן יעקובוביץ

קנסות שאנשים יקבלו לא יזרקו. זה יהיה בעיתון, אנשים ילחצו. אני לא  5 דובר:

 יודע מה הקנס המקסימלי שאפשר לקבל,

 שלו, כמו שקשה ... בעלי כלבים ולדעת איזה כלב עשה את הצרכים יהודה בן עזרא: 

 אין שום בעיה. תיקח מכשיר שבודק את הדנ"א וגמרנו.: 'יונתן יעקובוביץ

 זה עולה הרבה יותר מאשר הזה. דובר:

 )מדברים יחד(

 בואו, חברים. אנחנו, משה פדלון:

 )מדברים יחד(
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מחכמים השכלתי, מה שנקרא. אני אשמח לקבל את הדיווחים על מה : 'יונתן יעקובוביץ

וסף אני אשמח אם עד לישיבת מועצה הבאה תוכל שקורה בחוף הים. בנ

להתייעץ בבקשה עם מקבילך מעיריית נתניה עיריית תל אביב, עם ראש 

 מחלקת החופים שם,

 אני צריך ללמוד מהם? יהודה בן עזרא: 

 הוא אמר להתייעץ, הוא לא אמר ללמוד.  :כץ מאיה

 יהודה אף פעם לא לומר מאף אחד.  דובר:

 י אתייעץ, בהחלט. אנ יהודה בן עזרא: 

 ... להתייעץ, לא אכפת לי.: 'יונתן יעקובוביץ

 אז אנחנו, משה פדלון:

 שמוליק כליל או שמוליק ניסים? דובר:

 אנחנו לא עורכים הצבעה, בואו.  משה פדלון:

 

 דיון בנושא האכיפה בדירות הנופש במרינה לפי פסק דין שניתן בנושא – 4סעיף 

 ינה.דירות הנופש במר משה פדלון:

 דיון בנושא האכיפה בדירות הנופש במרינה, לפי פסק דין שניתן בנושא. ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 אנחנו ביקשנו עדכון. יריב פישר:

 לא צריך להצביע, זה עדכונים. :כץ מאיה

העדכון אומר שהגורם המבצע את האכיפה בנושא הדירות במרינה הוא  משה פדלון:

ולאחר יעוץ משפטי בנושא מסתבר כי נושא  הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

 זה אינו נושא למועצת העירייה אלא לוועדה לתכנון ובנייה. על כן אני מציע,

 ... עדכון קיבלת. קיבל עדכון, אין הצבעה. יהודה בן עזרא: 

הוועדה לתכנון ובנייה מטפלת בזה ואנחנו בונים על פי החוק, עד לרגע זה.  משה פדלון:

 ת כל הפעולות הנדרשות.אנחנו עושים א

 איזה קנסות קיבלו? מה הפעולות? מה עשיתם? הגיע ...? יריב פישר:

הפעולות הן שנשלחו מכתבים כל בעלי הדירות. אנחנו בימים אלה מרכזים  משה פדלון:

 את כל התשובות שלהם וממשיכים הלאה.

 צריך להחליט איך עושים את זה. דובר:

 י כתבתי, יריב,... חברת ניהול. אנ משה פדלון:
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 מה יש פה להחליט? יריב פישר:

 איך עושים את זה.  דובר:

 שנייה, חברים. יריב, יריב, משה פדלון:

 כל אחד יכול לבחור. אתה לא יכול גם, דובר:

 יריב. הוצאנו מכתבים, משה פדלון:

 צריך לדעת קודם כל מי הבעלים הנוכחיים. דובר:

 יריב, משה פדלון:

 שלוח, זה לוקח חודשים.לאתר אותם ול דובר:

יריב, הוצאנו, חברים. הוצאנו מכתבים לכל בעלי הדירות. כתבנו את כל  משה פדלון:

החלטות בית המשפט וביקשנו מהם להעביר אלינו את שם חברת הניהול. 

במידה ולא יעשה את זה אנחנו פועלים הלאה עד עד להביא אותם לבתי 

 משפט.

 ואז החברת ניהול,אנד בי אייר בי אגב, שייקחו  יריב פישר:

 לא מוגדר בהגדרת פה כחברת ניהול, שתדע. אייר בי אנד בי אגב,  דובר:

 תראה, המועצה יכולה להגדיר אותם כ, יריב פישר:

אני רק בא ואומר. אנחנו פועלים בדיוק על פי הנחיות בית המשפט ביעוץ עם  משה פדלון:

 הנדרשות.  היועצים המשפטיים. אנחנו עושים את כל הפעולות

אני אשמח לדעת את הפעולות. אני אמשיך לעקוב אחרי זה. אני בהחלט  יריב פישר:

חושב שמדובר בפסק דין חשוב ארצי. כל העיריות, גם משרד התיירות, 

מסתכלים על הרצליה לראות איך אוכפים את הדבר הזה. הבעיה הזו קיימת 

חשוב שאנחנו נקיים בכל מיני ערים שדיברת עליהם מקודם ולכן מאוד מאוד 

את זה כמו שצריך עם אכיפה עד הסוף ו... כי הם צחקו עלינו עשרות שנים 

בבתי משפט, סובבו אותנו ובסוף ניצחנו וניצחון אדיר שכולם רוצים לראות 

 איך אנחנו גורמים,

לכן אני הנחיתי, אנחנו קיימנו מספר ישיבות. הנחיתי לשלוח מכתבים,  משה פדלון:

ממתינים ... המשוב מהתושבים מי זו חברת הניהול ואני  מכתבים נשלחו.

הולך למנות פקח ייעודי לדבר הזה. שיתעסק רק עם הדברים האלה. מגיע, 

מבקר, אין חברת ניהול, משפטית, טובה עירונית, מבצעים את כל הפעולות 

הנדרשות על פי דין. אין שום בעיה. אנחנו פועלים, אנחנו, אני מאמין שתוך, 
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חרי פסח נקבל עדכון מהאגף לפיקוח על הבנייה ומרגע זה נמשיך את מייד א

 כל הפעולות הנדרשות על פי הליווי של היועצים המשפטיים שלנו. 

 אני אשמח אם אפשר דקת דיבור בסוף הישיבה על זה.: 'יונתן יעקובוביץ

 כן.  משה פדלון:

 עדכון לגבי,ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 ה לארג'ים איתך. לא ביקשת קודם אבל ניתן לך.אנחנו נהי יהודה בן עזרא: 

 לא, גם ישיבה לא מן המניין, דובר:

 

 עדכון לגבי טקסי הזיכרון בבתי הספר – 5סעיף 

 עדכון לגבי טקסי הזיכרון בבתי הספר?ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 כן. הכול בסדר, ישבנו עם בית הספר והטקס יתקיים כמתוכנן. משה פדלון:

 שר כוח.יי: 'יונתן יעקובוביץ

 כן. :כץ מאיה

אבל מאיה, אני חושב שאת צריכה להתנצל בפני ראש העירייה. אי אפשר,  משה פדלון:

באמת, לקחת נושא כה רגיש ולומר, וזה גם מצוטט בצהובון צומת השרון, 

מפתיע אותי שמכל הנושאים בחרת דווקא לפגוע בנושא הזה.  מצטט אותך:

 הזה. כשאני לקחתי, אני לפגוע בנושא 

 זה הפתיע אותי. מאיה כץ:

 לא. אני פגעתי בנושא הזה? משה פדלון:

 משה, אני אגיד לך מה, מאיה כץ:

 זה התחיל ממני? משה פדלון:

 משה, מאיה כץ:

עכשיו, למה אני אומר, את יודעת בדיוק את הרגישות שלי למשפחת השכול  משה פדלון:

מסייע להם, מחבק  שאני נמצא איתם בכל אירוע, בכל סיור, בכל טיול.

 אותם, ואני,

 בגלל זה ההפתעה. מאיה כץ:

 לא. אם נושא לא בא על שולחני אז איך פגעתי בו? משה פדלון:

 משה, את העובדות אי אפשר לשנות. מאיה כץ:

 לא. איזה עובדות? שמה? משה פדלון:
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 העובדות הן שהנושא הובא בפני, מאיה כץ:

 . מאיה, זה לא,לא הובא בפני ראש העירייה משה פדלון:

 נעשה בדק בית אצלנו. מאיה כץ:

 מאיה, מאיה, משה פדלון:

 לא, מאיה, הפעם אני רוצה להתייחס.  דוברת:

 להגיד שאני, ראש עירייה, פגע במשפחת השכול? משה פדלון:

 משה, מאיה כץ:

 אני זה שמחבק אותם כל שנה, כל יום. מה זה? משה פדלון:

 משה, מאיה כץ:

 אני לא שמעתי ש,: 'יונתן יעקובוביץ

 כתוב, ב... טיימס, צהובון, גם בסטנוגרמה זה כתוב.  משה פדלון:

 ... מבקש מאיתנו להתנצל על מה שהצהובון ... : 'יונתן יעקובוביץ

 לא, לא, לא, אני מדבר, זה גם הופיע בסטנוגרמה. משה פדלון:

 משה, אני, מאיה כץ:

 בדקתי.  משה פדלון:

 שמחה, מאיה כץ:

 שמכל הנושאים בחרת לפגוע דווקא בנושא הזה.  ון:משה פדל

 בגלל זה, זה היה תמוה בעיני. מאיה כץ:

אני באתי ופגעתי? אם זה לא בא לשולחני, ומאיה, אנחנו מטפלים במאות  משה פדלון:

נושאים כל חודש. זה לא בא לשולחן המועצה. נושאים שמאוד רגישים. 

 עושים את זה בהצלחה רבה.

שמחה שהנושא, אני שמחה שהנושא נפתר ואני חושבת שבזה הדיון צריך אני  מאיה כץ:

 להסתיים. 

 או קיי. בבקשה, יונתן. משה פדלון:

בלילה שבין ראשון, אני אתחיל בצורה אחרת. בישיבת מועצה לא זאתי : 'יונתן יעקובוביץ

האחרונה שלא התקיימה אלא זאתי שהייתה העליתי שאילתה בנושא 

ה והאם מתוכננת הגברה של האכיפה והשמירה על העלאת מחירי העגינ

הסדר הציבורי באזור של מרינה הרצליה. לצערי הרב הדבר הזה הוכח כדבר 

קריטי דווקא השבוע, שביום ראשון בערב הגיע איזשהו עבריין כזה או אחר 
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סירות במרינה. אני חושב שבמזל גדול לא קרה נזק  3והחליט שהוא מצית 

העובדה שהיה גשם באותו ערב, גם בגלל התגובה יותר גדול, גם בגלל 

המהירה של מכבי האש. אבל אני חושב שזה צריך לשים נורה אדומה מאוד 

מאוד גדולה על העובדה, ואני מתחבר לתשובה שנתתם במסגרת השאילתה 

שבעצם החברה לפיתוח תיירות תפעל לתת את השירותים ואת האכיפה 

להבין פה משהו אחד. לחברה לפיתוח הנדרשת במקום אבל אני חושב שצריך 

תיירות אין שום סמכות אכיפה. היכולת אכיפה היחידה שיש לנו בחברה 

לפיתוח תיירות זה מוקד אמון. מוקד אמון אם הוא רואה מישהו נכנס, אם 

למשל מוקד אמון אם הוא היה רואה את אותו עבריין נכנס לרציף שנייה 

ן היה יכול לעשות זה להתקשר לפני שהוא בא להצית כל מה שמוקד אמו

לשיטור העירוני ולמשטרה ולבקש שהם יבואו ויאכפו את העניין. מניסיון 

לא יודע להגיד  אני אומר לכם שהדבר הזה לא מבוצע כי, אתם יודעים מה?

למה, לא רוצה גם לנחש למה. זה פשוט לא מבוצע ואני חושב שצריכה 

לא מעט פעמים עוד כשהייתי  להתקבל פה החלטה. אני דיברתי איתכם על זה

יושב ראש החברה שחובה על העירייה להקצות פקחים לפעילות, לטובת 

המרינה שתעשה את זה ולקיים ישיבה עם משטרת ישראל לראות איך 

מכשירים את הדבר הזה וכמובן גם הפקחים האלה שיעברו לפעילות של 

את האכיפה המרינה יוכשרו על ידי משרד התחבורה והם יוכלו גם לעשות 

בתוך המים שם. נכון להיום כמעט באופן גורף אין אכיפה באזור של שטח 

מרינה הרצליה. אני מדבר עכשיו על דייגים שנכנסים לשטחים פרטיים שזה 

השגת גבול לכל דבר. מתקשרים למשטרה, אפילו תעזוב בצד את השיטור 

ה מתקשרים למשטרה, המשטרה לא באה, וזאת התוצא העירוני, בסדר?

בסופו של דבר. שבן אדם נכנס, מדליק סירות, ואני אומר לכם, זה בנס. זה 

ליטר דלק. כל סירה שם מחזיקה אלפי  50לא כמו עכשיו רכב שמחזיק 

 ליטרים של דלק. זה יכול להיות כמו דומינו פתאום כל המרינה נשרפת.

ברת אבטחה או יונתן. אני חולק עליך בנושא של חברות האבטחה. אם נציג ח משה פדלון:

מישהו שהולך לבצע פעולה שבה הולך להיות, מדובר בחיי  המאבטח, או קיי?

 אדם, הוא צריך לעצור אותו. זה כמו מאבטח בית הספר.
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אבל אין לו סמכות. אסור לו. אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. לפני : 'יונתן יעקובוביץ

 שנתיים,

 זה לא דיון. ד ענת בהרב קרן: "עו

 לפני שנתיים,: 'נתן יעקובוביץיו

 אני לא רוצה,  משה פדלון:

אני גם לא מבקש ... רק שתהיה מודע לעובדות. לפני שנתיים היה מקרה : 'יונתן יעקובוביץ

ספציפי, אני נותן לך את אחד מעשרות המקרים. היה מקרה ספציפי של 

את  איזשהו ... שהחליט שהוא עושה מנגל על השטח של הרציף. שלחנו לשם

הבחור של המוקד אמון. אותו בן אדם ... מוקד אמון, אתה יכול להיכנס לא 

משנה לאן והבחור של מוקד אמון פשוט עמד שם, התקשר למשטרה, חיכה 

במשך חצי שעה שהמשטרה תגיע. המשטרה לא הגיעה ובסופו של דבר פשוט 

ר, נאלץ ללכת משם, אבל לבחור של מוקד אמון, בניגוד למאבטח של בית ספ

 אסור להניח יד על אותו בן אדם. אין לו שום סמכות.

שנייה. יונתן, אני ממתין לקבל את התחקיר המפורט ונקיים דיון עם מנכ"ל  משה פדלון:

 המרינה, עם עופרה, עם המנכ"ל יחד איתי כדי לראות שאנחנו סגורים.

ר הזאת ואני אני רוצה להגיד תודה על זה שנתתם לי את הדקת דיבו: 'יונתן יעקובוביץ

 מקבל שתקבל את ההחלטה הנכונה.

 נושא הביטחון חשוב לנו. אנחנו,  משה פדלון:

 סיכמנו שיהיה פקח. דוברת:

 וגם סיכמנו שיהיה שם פקח עירוני. עוד, חברים? משה פדלון:

 עם מי סיכמנו? יהודה בן עזרא: 

 עוד, חברים?  משה פדלון:

 תודה לכולם.  דובר:

 שלום ושיהיה לילה שקט.ו( ניסימוב: 'יוסף )ג

 

 

 

 

 -סוף הישיבה-


