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פרוטוקול
אישור פרוטוקול
יהודה בן עזרא 12.6.19 :יוסר מסדר היום .החלטה בדבר מינויו של צור איג'ן כחבר בוועדת
האמנציפציה ,אציין כי  4חברי מועצה ה צביעו נמנע ,יש לציין כי  4חברי
מועצה הצביעו נגד .עד כאן .מעבר לזה? פרוטוקול מאושר .אם אין לכם
הערות חברים ,תודה רבה פרוטוקול מאושר .עדכון ראש העיר ,בבקשה.
עדכון ראש העירייה
משה פדלון:

לקראת חג הפסח ,אנחנו ביום ראשון האחרון הענקנו תעודות לעובדים
מצטיינים בטקס מרגש ,ושיהיה לנו חג פסח שמח ואביב פורח.

עדכון מנכ"ל:
יהודה בן עזרא :תקשור פתיחת עונת הרחצה המוקדמת ,קמפיין פרסומי למימונה בפארק
הרצליה ב .28.4-בשבועיים שלושה האחרונים עסקנו בקמפיין ברחבי העיר
תחת הכותרת "הרצליה היא הבית שלנו – שמור עליה נקייה" במסגרת
אירועי שבוע החינוך והכנת הקמפיין הפרסומי לאירועי יום העצמאות .אגב
מעבר לעבודה השוטפת עסוק בהכנות לאירועי יום העצמאות ,כל מה שקשור
ללוגיסטיקה ,במות ,דגלול ,הכנת רחובות ,צביעת צירים ראשיים וחידוש
מעברי חצייה .אגב ביטחון ,הכשרה למשמר שכונת צפונים הגענו עד לנחלת
עדה ,והשבוע יתחילו בעבודה מסודרת .בתוך האגף הזה שינהל את כל
משמרות השכונה .נערך כנס פקחים לקראת פתיחת עונת הרחצה ,מדיניות
האכיפה ושמירת הסדר הציבורי בחוף הים .מנהל הנדסה ,ז'בוטינסקי
הושלם ,ביצוע פרויקט שמומן ע"י רמ"י בוצע ע"י מחלקת כבישים וניקוז.
גם כל הפיתוח של הצד המזרחי של המרכז הבין תחומי .היום אנחנו נמצאים
בפיתוח של דן שומרון ומיד אחרי החגים נכנסים לביצוע רח' העצמאות .אגף
תקשוב ,שדרוג שרתי האיגוד לשרתים חזקים ומתקדמים לשיפור ה ביצועים
והשרידות ואנחנו ממשיכים בהתקנת המצלמות לעיר החכמה .יש לנו את
היובל ,הראשונים ,וממשיכים לעבוד בבתי ספר נוספים .אגף הרווחה ,ראש
העיר נתן ברכבתו לאגף לשירותים חברתיים להכיר בהרצליה כעיר
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ידידותית ,הכרה רשמית זו מוענקת לרשויות העומדות בתפקידים על פי
הארגון הבינלאומי שדואגים לקשישים וגמלאים ,אני צריך לחשוב טוב על
העתיד שלי .משאבי קהילה ,החל תהליך בחירת נציגי בניינים במסגרת
פרויקט איחוד פינוי ובינוי בשכונת יד התשעה .ביטחון תזונתי לחג הפסח,
חונכו למעלה מ 3,000-סלי מזון למשפחות נזקקות .השנה נחלק ללמעלה מ-
 600בתי קשישים ובעלי מוגבלות ארוחת חג חמה ,מה שנבנה ע"י קבוצת
מתנדבים ,אנו כעירייה מסייעים להם .אנחנו מחלקה לאוכלוסיה בוגרת
שמוצאת מקום אירוח לקשישים בודדים לליל הסדר .אגף שאיפה מכשיר
את עבודות הגינון והחלפת גני משחק בעיר ,זה הופיע בפרוטוקול ,זה ממש
קבוצה גדולה מאוד של גינות ורחבות ברחבי העיר ,אנחנו נעביר הזה וזה
יופיע בפרוטוקול .באצטדיון סולקו כל הספסלים הישנים והוחלפו בחדשים.
וטרינר עירוני ממשיך בקיום אירועים קהילתיים בכלביה בשיתוף אגף תנוס.
אגף החינוך נערך לשבוע החינוך ,נערך לטקס הצדעה והוקרה לאנשי החינוך
ב 2.7-בשעה  ,19:00תקבלו הזמנות ואתם בהחלט יותר ממוזמנים .יהיה ערב
שבו יוכנסו מצטיינים בנושא החדשנות החינוכית ,יוזמה ויצירה ,מורים
וגננות ונציגים מתחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי .אנחנו נערכים גם
להגשת המלצה של צוות דאיר בדבר פרס חינוך ארצי .מנהל נשים ,כנס
נערות עירוני נערך ב 3-למרץ ,ועידת הנשים הגדולה ,עם יריד דוכנים של
בעלות מקצוע נערך גם במהלך חודש מרץ ומפגש יוזמה עסקית הפועל
לקידום יזמות נשים גם נערך .אגף תנוס ,נערך כמדי שנה לכל אירועי יום
העצמאות .חשוב לציין כשאנחנו בין העיריות הבודדות שכל הפקת
האירועים ,בעיקר אירועי יום העצמאות ואחר כך גם אירועי הקיץ ,נעשה
בכוחות עובדי האגף וכל התכניות מוכנות ועכשיו חלק מסוים של עובדים
מאגפים שונים של תנוס ותבל יעסקו בהכנות הארגוניות ,הלוגיסטיות
והחזרות לקראת אירועי .יום העצמאות.
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שאילתות
ג'ו ניסימוב:

שאילתות ,שאילתה מספר אחד ע"י עו"ד יהונתן יעקובוביץ' בנושא הזיהום
באפולוניה .במהלך  2017המשרד להגנת הסביבה הודיע כדלקמן :עבודות
באפולוניה הן ראשוניות ומטרתן הסרת מספר מוקדי זיהום ,בהם פינוי 4
מיכלי מזות תת קרקעיים והקרקע הנמצאים בסביבתם .מלבד חפירות
ביקשו איתור פסולת מסוכנת ,חפירת קרקע מזוהמת מבריכה אליה הוזרמו
שפכים ממתקני ייצור חומרי מוצא לחומרי נפת וחומרי הדברה ,המקור
לכתם הצהוב בים .עבודות אלו מקדימות לשיקום הכולל של האתר שצפוי
להתחיל בשנה הבאה ,לאחר שיסתיימו בדיקות הקרקע ותגובש תכנית
הטיפול .מאז עיריית הרצליה מערימה קשיים על המשרד להגנת הסביבה
במקום לשתף פעולה ולקדם את העניין בטענות כאלה ואחרות .א .מדוע
העירייה לא פועלת לניקוי הזהום? ב .מדוע העירייה אינה מאפשרת לרשות
ממשלתית לעשות את המוטל עליה לאור חובתה לשמור על בריאות אזרחיה
והסביבה בהם חיים .אם ועל מה מתכננת העירייה לעשות אם הזיהום
הקיים במסגרת ההכרזה על הקמת אקו פארק באפולוניה ,ואם העירייה
ביצעה סקר זיהום אוויר לקרקעות באיזור .הזיהום מגיע גם לאוויר ,כמו גם
לבתי התושבים ,כאשר יש סופות שגורמות לחלקיקי אדמה באזור להתעופף
באוויר .ה .האם העירייה הודיעה לתושבים על הסכנה הנגרמת מזיהומים
אלו? תשובת לשאילתה  :א .עיריית הרצליה אינה בעלת השטח ואין לה כל
סמכות לנקות את הקרקע בעצמה .הסמכות לנקות את השטח הוטלה על
המדינה באמצעות ב' .1ב .עיריית הרצליה אינה מפריעה למשרד להגנת
הסביבה לבצע את ניקויי השטח ,העבודות כמתואר הן עבודות הדורשות
היתר חיפרה .עיריית הרצליה נפגשה עם הגורמים ה מקצועיים והסבירה
מהן הדרישות לקבלת ההיתר ,שנועדו לשמור על בטיחותם ובריאותם של
תושבי נוף ים והסביבה .החברה לשירותי איכות הסביבה מעולם לא הגישה
את רוב המסמכים הנדרשים להיתר זה .ג .עיריית הרצליה מצפה מהמדינה
לעמוד בהתחייבויותיה לסיום הסקר וניקוי השטח כפי שהתחייבה .תכנית
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אקו פארק אפולוניה לוקחת בחשבון אזורים מזוהמים ומציעה שבילים
המרוחקים ממוקדים מזוהמים .ד .הכנת הסקרים היא באחריות המדינה,
המדינה ביצעה סקר סיכונים ע"י מומחים בין לאומיים ומתוכם נגזרו
הסקרים הנדרשים .סקר הקרקעות מבוצע ע"י החברה לשירותי חוץ
במסגרת התחייבויות של המדינה .לגבי סקר איכות אוויר ,לא קיים
פרוטוקול מדידה ו/או פרקטיקה מקובלת או ידע על סקרים טובים שנעשו
בארץ לבדיקת אוויר וספיקות לאתרים מזוהמים .ה .לא ידוע לעירייה על
סיכונים שנובעים לתושבים מהאוויר בסופות וכיוצ"ב כפי שנכתב בסעיף ד'.

יהונתן יעקובוביץ' :א .תודה .ב .אני מבין את הטענה שהשטח הוא לא של העירייה והוא של
המדינה והמדינה אחראית לנקות .אבל זה הדבר היחידי שאני מבין
מהתשובה הזאת כי כל השאר זה סתירות שסותרות את עצמן .לא יכול
להיות שמצד אחד העירייה אומרת שהיא לא מודעת לאיזשהי סכנה שנובעת
ממה שקורה שם באזור אבל מצד שני דורשת כל מיני דברים מהמשרד
להגנת הסביבה שיפעל כדי שהתושבים לא יפגעו .חלק מהיתר החפירה
שאתם מבקשים מהמשרד להגנת הסביבה כולל בתוכו כל מיני תנאים
שמתבססים על הסכנה שנובעת לציבור מהאזור הזה ,אחרת אין סיבה לעצור
את ההי תר הזה .דבר נוסף ,אמנם הקרקע שנדגמה ,שכבודו מתכנן לעשות
שם אקו פארק שזה דבר מאוד מבורך .מצד אחד מתכננים לעשות אקו
פארק ,מצד שני כשיש זיהום באקו פארק אומרים רגע "לא יודעים על מה
מדובר ,זה לא שלנו וזה של המדינה" .ודבר שלישי שאין ספק שזה נמצא
באחריות עיריית הרצליה זה מה שקורה בים ,הרי הזיהומים האלה גם
מגיעים בסופו של דבר לים באופן תכוף כבר הרבה מאוד שנים .וצר לי ,אבל
מה שעולה מהתשובה הזאת זה,

משה פדלון:

ברשותך ,הסוגיה הזאת נמצאת בבית המשפט ,סוגיית הזיהום ,וגם אנחנו
חלק.
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יהונתן יעקובוביץ' :העירייה היא חלק מהתהליך בבית המשפט? אז חבל שלא כללתם את
בתוך התשובה שזה מה שהעירייה עושה.

משה פדלון:

מה שביקשנו מהמשרד לאיכות הסביבה ,זה דבר אחד ,מסמך בטיחות .הוא
הולך וקודח ,יש אירוע חומה .הם לא מוכנים לתת מסמך בטיחות ,מסמך
בסיסי ראשוני .הוא קודח ,קורה משהו שם ,יש פיצוץ .זה הדבר היחיד .יעיד
פה מהנדס העיר שאנחנו בקשר ישיר עם עו"ד מטעם והם לא רוצים לצרף
מסמך בטיחות .מה חסר להם? זה מה שאנחנו מבקשים .חס וחלילה יש
אירוע חומה ,מה אתם עושים? אני מייצג את התושבים ,והם לא רוצים לתת
נספח בטיחות ,רק נספח בטיחות מעכב את הבדיקות.

יהונת ן יעקובוביץ' :הבנתי ,אבל עיריית הרצליה כגוף שהוא גוף מהותי בתוך האזור הזה ,אז
נספח בטיחות כזה היה יכול להיעשות גם ע"י עיריית הרצליה.

משה פדלון:

אתה מכיר את התהליך שיש סמכות ,הסמכות לשטח שם על מדינת ישראל,
היא החליטה לבצע ,היא תבצע גם בדיקות מקדמיות .אנחנו באים ואומרים,
אתה עושה בדיקה מקדמית ,אתה חופר? יש אירוע חומס,

יהונתן יעקובוביץ' :באותה נשימה ,אני חושב שאתה צודק גם ,אני רק בא ואומר ,אם
המשרד להגנת הסביבה .הרי המטרה פה בסופו של דבר שהאיזור יהיה נקי
וזה מה שכולם מסכימים .אני לא חושב שיש מישהו שרוצה שהאזור ימשיך
להיות מזוהם .באה עיריית הרצליה ואומרת למשרד להגנת הסביבה ש"חסר
לכם סעיף אחד שזה נספח בטיחות" .עכשיו לפי מה שאני יודע שעיריית
הרצליה שהיא עושה את העבודות בעצמה יודעת להוציא נספחי בטיחות
בעצמה .עכשיו אני אומר ,יכול להיות ,ויש אפשרות ,לא בדרך שאתם בדקתם
את זה ,תבדוק את זה ,יכול להיות שיש אפשרות שעיריית הרצליה בעצמה
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יכולה לכנס את נספח הבטיחות הזה .אבל מה שאני רוצה לומר ,וזה מהות
הדבר הזה ,אתה מדבר איתי על אירוע של חומרים מסוכנים מצד אחד ,ואני
מסכים איתך ,אבל אז באותה נשימה עונים לי על התשובה הזאת ,ברור לי
שלא אתה ענית ,עונים לי את התשובה הזאת "לא ידוע לעירייה על סיכונים
לתושבים מהאוויר בסופות וכיוצ"ב כפי שנכתב בסעיף ד'" .אז אני אומר,
כשבא המשרד להגנת הסביבה ורוצה לעשות עבודות לניקוי פתאום "רגע,
צריך לבדוק שהכל בסדר" .הדבר גם ככה ,אדוני ,אני מזמין אותך לבוא איתי
לסיור ,יש לך שם אדמה בצבע צהוב זוהר ,במרחק של  200מ' מהתושבים.
אתה רוצה להגיד לי שכשיש סופת חול והדבר הזה עולה לאוויר זה לא מגיע
לאף אחד? אני גר שם מאתיים מטר משם.

משה פדלון:

אני איתך בכל מה שקשור לאפולוניה מבחינת סיכון .אבל המדינה לא ביצעה
את הבדיקות .המדינה רוצה לבצע בדיקות,

יהונתן יעקובוביץ' :אבל המדינה גם לא באה ואמרה אקו אפולוניה .באה עיריית הרצליה
לקחה אחריות על השטח ואמרה אקו אפולוניה .היא החליטה שהיא רוצה
לקדם את השטח.

משה פדלון:

אין אחריות ,שישאירו את זה,

יהונתן יעקובוביץ' :העירייה לא לקחה אחריות ,היא לקחה איזושהי יוזמה משל עצמה לבוא
ולקדם פיתוח כזה או אחר בשטח .אחלה.

משה פדלון:

דעת הקהל איתנו ,זה בסדר גמור.

יהונתן יעקובוביץ' :לא כל הדברים עובדים רק על דעת קהל ,משה ,יש גם דברים שצריכים
לעשות לא רק בגלל שדעת הקהל היא בעדם אלא בגלל שצריך לעשותם.

"חבר" – הקלטה ותמלול

04261

משה פדלון:

9

ל .ק.

אני רוצה את השטח נקי .אני פונה למדינה וזה מה שאנחנו פועלים .אתה
נכנס לעבודה ,לחברה להגנת הסביבה ,תבוא ותביאו נספח בטיחות.

יהונתן יעקובוביץ' :יכול להיות שהם לא מספיק מקצועיים ,בוא נעזור להם.

משה פדלון:

היא חברה שבאה לבצע עבודות ,חבר'ה ,יש נהלים מאוד מסודרים ומאוד
מובנים .רק ביקשנו נספח בטיחות ,לא ביקשנו שום דבר אחר .תביאו נספח
בטיחות ותקבלו מחר בבוקר אישור.

ג'ו ניסימוב:

שאילתה מס'  2ע"י גב' תמר גוסמן ,בנושא צמצום תאגיד המים .רשות המים
אישרה לפני מס' שבועות את מתווה צמצום תאגידי המים העירוניים .כך
במקום  56תאגידי מים ברשויות המקומיות יצומצם מספר התאגידים ל.28-
עיריית הרצליה אמורה לחבור לתאגיד יחד עם רענן ארטירה .האם העירייה
הייתה מעורבת בהחלטה על חיבור רשויות ,מי החליט על איזו רשות יחברו
אחת לשנייה ,היכן יחוברו כפר שמריהו ,רמת השרון וכפר סבא ,מדוע לא
חוברו אלינו ,מה המתווה המתוכנן ,האם נבחן נושא של גביית תשלומים
ובעיקר כיצד יתמודדו עם פערי הגבייה בין רשות לרשות ,והאם זה מתואם
עם פינוי מתקן הטיפול בביוב בגליל ים או היכל השפד"ן .תשובה לשאילתה
מס'  .1 :2לא ,מדובר בחוק שכבר נחקק בכנסת בדצמבר  .2 .2018זה רשו
תהמים .3 .כפר שמרינו יחובר לרעננה ,הרצליה וטירה .רמת השרון לתל
אביב ,כפר סבא להוד השרון ,צור יגאל לג'לג'וליה .הקמת תאגיד אזורי ,וזא
תעד לדצמבר  .2019תשובה  ,6העירייה אינה ושתפה לתהליך זה ותתנגד לו
ובהתאם לכך מועצת העיר בשבתה כאסיפה הכללית של התאגיד תידרש
לסוגיה הזו היום .7 .אין קשר בין הדברים.

תמר לרמן:

אני שמחה שהתשובה לסעיף  6זה שנדון בזה היום וזה עולה לסדר היום .כפר
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שמריהו ראיתי במקור שרשום שהם הצטרפו אלינו רק אני תוהה מתי .כי
רעננה וטירה זה כבר עכשיו ,ולמה כפר שמריהו ,למה לא עכשיו ומתי כן?
ולעניין אין קשר בין הדברים ,חוק תאגיד המים והביוב הוא אחד ,אז למה
אין קשר בין הדברים?

משה פדלון:

בוא נגיד שהנושא הזה של תאגיד המים מעסיק ,אנחנו קיימנו דיונים והבענו
את העמדה שם שכל הרשות תביא את זה למועצה ואנחנו מתחילים להתנגד.
אנחנו רוצים את זה אצלנו חזרה.

יהונתן יעקובוביץ' :למה?

משה פדלון:

שהוא יהיה בתוך העירייה .נושא תאגידי המים נכשל במדינה .ומנהל שלטון
מקומי מתנגד להסדר הזה ואנו הולכים למלחמת חורמה .לכן חשוב שאנחנו
נקבל את ההחלטה שלנו בסוף במסגרת אספה כללית .אז אני מציע ,נתנו
תשובה ,אנחנו מתקדמים גורף ,אם אנחנו נאשר את הנוסח הזה כאן אנחנו
בכיוון הנכון.

יהונתן יעקובוביץ' :האם ההתנגדות שלנו תמנע ממנו איכשהו להתחבר לרשות שלהם
בעתיד?

משה פדלון:

אין קשר בין הדברים .סוגיית התאגידים נכשלה כישלון חרוץ .מה לי
ולטירה? אני צריך לממן את טירה? תשתיות המים שלהם,

יריב פישר:

אתה בשלטון המקומי ,אתה צריך לשנות את החוק.

משה פדלון:

אני מזכיר ,הייתה ישיבת חירום ,בהקמת הכנסת והקמת הממשלה זה נשוא
שמאוד מדאיג אותנו ,נושא שהוא בסדר העדיפות ,הולכים למלחמת חורמה.
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יהונתן יעקובוביץ' :סליחה שאני נכנס לשאילתה של חברתי .אם עכשיו ,נגיד והאיחוד קורה,
אני הבנתי ואני בעד להתנגד לאיחוד הזה וכדומה ,אבל אם האיחוד קורה,
האם מדובר באיחוד של תשתיות או רק באיחוד של מערכות שעושות את
הניהול?
(מדברים יחד)
ג'ו ניסימוב:

שאילתה מס'  3ע"י רונן גרוסמן .בעניין בזק ריאלטי ברח' הרב קוק .הבניין
הנ"ל ברח' הרב קוק הוא ישן מאוד שדובר עליו בזמנו כי הוא עומד בפני
הריסה .על הבניין יש אנטנה סלולרית ענקית .בצמוד לבניין יש גן ילדים
והתושבים חרדים מהקרינה שתשפיע על הילדים בגן ועל השכונה הצמודה,
הפרויקט של יצחקי גליל ים .1 .מה עמדתה של העירייה לגבי הבניין הישן
ומה התכניות לגביו?  .2מה עמדתה של העירייה לגבי קרבה לגני ילדים של
אנטנה סלולרית מסיבית?  .3כיצד בכוונת העירייה לפעול על מנת שתושבי
השכונה יירגעו בנושא? תשובה לשאילתה מס'  .1 .3במקום יש תכנית
מאושרת להקמת מבני מגורים מסחריים ומבני ציבור .2 .בשלבי הבנייה
יוסרו האנטנות כחלק מהריסת הבניין .יצוין כי הגורם המאשר את היתרי
ההקמה והפעלה של אנטנות אלו הוא מהמשרד להגנת הסביבה .עיריית
הרצליה מקבלת עדכון בדיעבד על הקמת אנטנה ויכולה להתנגד להפעלתה.
עיריית הרצליה התנגדה לכל אנטנות ומתקני הגישה שהוקמו בבניין ואף
פנתה לערכאות שלא קיבלו את עמדתה .3 .לאור פניות הציבור בנושא ביצעה
השבוע היחידה לאיכות הסביבה בדיקת קרינה בתוך גני הילדים לבחון את
עוצמת השידור בסמוך ובגנים .להלן ציטוט מהבדיקה :א .עוצמת הקרינה
שנמדדת בכל הנקודות נמוכה ואינה עוברת את ערך הסף הבריאותי המחמיר
ביותר שקבעה הוועדה הבינלאומית לקרינה בלתי מייננת .ב .בהשוואה לערכי
הסף החדשים של המשרד לאיכות הסביבה ,שהם  10%מהערכים בהמלצות
הוועדה הבינלאומית ,מתקבל כי רמת השדה האלקטרומגנטי אשר נמדדה
בכל האזורים הינה פחותה מהסף שקבע המשרד לאיכות הסביבה.
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הבדיקה שבוצעה בגני הילדים שם בצמוד לבניין ,ומתי התכנית הזאת
מאושרת להקמה של מבנים?

משה פדלון:

של היזם? בחודשים הקרובים ,הוא קיבל אישור של הוועדה המחוזית.

רונן וסרמן:

שאלה אחרונה ,יש גוף בעירייה שהתושבים יכולים לפנות אליו בנושא אם
הם מוטרדים בנושא?

משה פדלון:

ודאי ,איכות הסביבה.

ג'ו ניסימוב:

היחידה לאיכות הסביבה .שאילתה מס '  4ברשותכם ע"י רונן וסרמן בנושא
אכיפת ניקיון ברחובות העיר .אקדים ואומר ,שאני מתקן אותך ממחלקה
לאגף ,שאגף שאיפה עושה עבודה מדהימה בעיר אבל לצערי יש תושבים שלא
ממש אכפת להם מהסביבה ומשאירים לכלוך רב ברחובות העיר ושלא נאמר
לא מנקים את הצרכים של הכלבים שלהם .הפתרון של לפנות לעירייה בכל
פעם בתלונות הוא פתרון טקטי אך כזה שלא פותר את הבעיות לטווח הארוך.
בישיבות הקודמות נאמר כי העירייה עובדת על פתרון בנושא .להלן השאלה:
 .1מה התחדש בנושא מאז הישיבות האחרונות?  .2מהו העונש הכתוב בחוק
על אי איסוף צרכים של בעלי חיים במדרכות העיר?  .3האם מתכוונים
להשתמש במצלמות על מנת להגביר את האכיפה?  .4במידה ותושב יספק
הוכחה לכך שתושב אחר עובר על החוק בהקשר הזה ,האם העירייה תתייחס
ותעניש את העבריין? תשובה לשאילתה מס'  .1 :4נושא אי איסוף גללי כלבים
הוא צרה צרורה שאפשר לתקוף אותה ממספר מישורים ,מישור שני הוא
ניקיון ,מישור שני הוא העצם האכיפה ,מישור שלישי הוא חינוך החל מהגיל
הרך לתלמידי הגן ,מישור רביעי הוא הסברה ודוברות .העירייה פועלת בכל
המישורים על מנת לצמצם את התופעה באופן משמעותי .מבחינת אכיפה,
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שהיא גוף ,התשומות שנדרשות לתפוס עבריין אחד ,מדי פעם אנחנו מקיימים
מבצע אכיפה במס' גינות ציבוריות ,אך עיקר התפיסות שלנו הן מקריות.
החלטת התובע העירוני מחייבות אותנו לתפוס בעת מעשה את העבריינים
ויכולות להציב פקח חרש בסגנון בלש בכל קרן רחוב ,היא מוגבלת מאוד,
ונתוני אכיפת גללי הכלבים בשנים האחרונות הינן ב 27 ,2015-דו"חות-2016 ,
 8דו"חות ,ב 49 2017-דו"חות ב 34 2018-דו"חות .2 .הקנס הקבוע הוא 730
שקל חדש .3 .נכון להיום אין אישור להשתמש במצלמות האבטחה שהוצבו
לצורכי אכיפה .מערך המצלמות הוא צעיר ונמצא בחיתוליו .לא בטוח שיש
יכולת לראות אדם מסוים שאינו אוסף את צרכי כלבו ,ניתן לזהותו בעזרת
שם ותעודת זהות .נכון לעכשיו המערך קיים ברח' סוקולוב ,בן גוריון ומס'
בתי ספר .4 .עקרונית ניתן ,אך התושב שיספק הוכחה נדרשת יידרש להירשם
כעד ראשון כתיעוד לעבירה במידה ונשוא העבירה יתבקש להעביר את הדיון
בדו"ח לבית המשפט ,נצטרך לספק הוכחה להגיע לבית המשפט .יש לציין ,כי
קהל המשתמשים בדרך זו היא לא בצורה גורפת .אנחנו צריכים להשתכנע
בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי התיעוד של העבירה אמין וחסר פניות.

רונן וסרמן:

השאלה הנוספת שלי היא האם ניתן לעשות מבצע נקודתי שגם יעורר את
הנושא בציבור וגם יהיה אפשר להשתמש בזה כאייטם תקשורתי" ,חבר'ה
בחודש מאי יש מבצע ,תתחילו לאסוף אחרי הציוד שלכם".

עופר לוי:

ישבנו בוועדת איכות הסביבה ,וזה עלה וכן דיברנו על מה שאמרת עכשיו ,על
כן לעשות איזשהו מבצע.

משה פדלון:

זה גם מבצע איכות הסביבה וזה גם מבצע אכיפה.

יריב פישר:

ברעננה ,באפליקציה ,אנשים כל הזמן מעלים דברים ובעיות כאלה ,ויש
תחרות ,סיפרתי לכם ,בין עובדי העירייה מי מעלה הכי הרבה ויש צ'ופר וזה
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מעודד.
ג'ו ניסימוב:

שאילתה מס'  .5בנושא פרויקט בניה בשכונת נווה עובד .תושבי נווה עובד פנו
אלינו לאחר שנודע להם בהפתעה על התכנית בוועדה המחוזית שכוללת
הפיכת שטח ציבורי פתוח ל 4,500 -מ"ר בנוי של מבנה ציבור ענק .תושבי
השכונה מאוד מופתעים מהתכנית וטוענים שהיא הוכנה ללא סקר תנועה,
שצפוי לקום רחוב ללא מוצא .לטענת התושבים הוספת מבני ציבור ותנועה
במקום כזה קטן יהפכו את חיי התושבים לסיוט .האם העירייה דאגה לביצוע
שולחנות עגולים עם תושבי השכונה .במידה וכן ,האם דאגה שהציבור
בשכונה יידע על כך .2 .האם אכן התכנית הוגשה ללא סקר תנועה?  .3מה
הפתרון שמציעה העירייה לתושבי הרחוב והשכונה בשל בניית מבנה כל כך
גדול עם  3קומות של חניה תת קרקעית ברח' כל כך קצר .תשובה לשאילתה
מס'  : 5נציין כי נושא זה אינו נושא למועצת העיר אלא לוועדת משנה לתכנון
ובניה ,אם כי נשיב בקצרה שמדובר בתכנית שנמשכת מעל ל 10-שנים
בסמכות הוועדה המחוזית ובכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי .התכנית
פורסמה כדין לאורך הדרך .לאחר מס' מפגשים עם התושבים ,כולל מפגש של
ראש העיר עם נציגי התושבים ,הנחה ראש העיר את הצוות העירוני לבחון
נושאים נוספים לפני הדיון בוועדה ,ביניהם הנושא התנועתי .הנושא יידון
בישיבת הוועדה הקרובה ובזו שאחריה .רונן.

רונן וסרמן:

מדוע בוועדת המשנה הוצג רק ההליך ולא כל הפרויקט?

משה פדלון:

מדובר פה בתכנית היסטורית שהחלה לפני עשר שנים במטרה לעשות איחוד
וחלוקה מחדש .באמת המחוז הציע על אותו תא שטח  4,500מ"ר .אנו
מתנגדים ,מהנדס העיר הוציא התנגדות .גם הוועדה המקומית תתנגד .זה
מקום שהוא כלוא ,יש בעיית תנועה .אני ביקשתי ,לפני שזה אפילו יגיע
לוועדה המקומית ,לבצע סקר תנועתי ,וגם אנחנו כוועדה נתנגד לאותם
נתונים .כי יהיה ניתן לבנות שם גן ילדים500 ,250 ,
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בומבסטי .מי שמכיר את רח' ויתקין ,הוא כלוא והוא צר.
מאיה כץ:

צריך להשאיר את הגינה הזאת כמו שהיא ,לא לגעת בכלל.

משה פדלון:

לכן אני אומר ,מישהו במחוז לקח תצ"א ,תצלום אוויר,

רונן וסרמן:

זה נידון בוועדה בקדנציה הקודמת חמש פעמים בוועדה.

משה פדלון:

אני הזמנתי את התושבים אליי .מה המהלכים שאנו הולכים לעשות? כאמור,
התנגדות ראשונית של מהנדס העיר ,התנגדות נוספת של הוועדה ,זה יידון
בכובד ראש בוועדה וניתן את המענה לטובת תושבי העיר.

רונן וסרמן:

הוועדה המחוזית יכולה לעשות מה שהיא רוצה? על הראש שלנו?

משה פדלון:

היא הביאה המלצה ,אנחנו יכולים להתנגד ואנחנו נתנגד לה .בסופו של דבר,
גם אם ימליצו ,מי שנותן את ההיתר זה אני .אני לא חושש מזה .אנחנו בהליך
מוסדר ,התנגדות ,ועדה ,בדיקה תחבורתית ונעלה את הממצאים.

יהונתן יסעור :אם אני לא טועה ,לוועדה המחוזית במקרה קיצון יש אפשרות לתת היתר
בנייה לאותו גורם שרוצה.

מאיה כץ:

אבל זו העירייה שהגישה את התכנית בעצמה כדי לבנות שטחים ציבוריים
לעצמה .זה לא קשור לוועדה המחוזית.

משה פדלון:

הוא לא יכול לכפות עלינו לבנות שם בית ספר .זה שטח לבניה ציבורית ,אני
זה שמחליט בסופו של דבר .לכן אנחנו נעדכן אתכם בהמשך לסטטוס של
הדבר הזה.
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הצעות לסדר
ג'ו ניסימוב:

עוברים להצעות לסדר .סדר מס'  ,1בבקשה.

אלעד צדיקוב :אני אדבר בעל פה .פשוט במהלך הניקיונות של פסח ,של התרבות היהודית,
שהרבה עמוסים בהמון באפלות ובייגלה וכדומה .שאלתי למה מעבירים
כאלה קיימות אם כבר מזמינים .אז נאמר לי שהיכולת לברור ולבחור
מוצרים זה רק מתוך סרגל הזמנות קבוע .חשבתי שזה יהיה דבר נכון בכל
רחבי העירייה ,למרות שאני גם במשרדים עירוניים וגם לילדים בתי ספר
רשום על זה מתנהל ,ולאפשר גם למוצרים יותר בריאותיים ,פירות ,ירקות,
דברים מהסוג הזה ,זה נראה לי יותר בריא ,יותר אכיל ,יותר ראוי .לפני שנה
קיבלנו את הכלים החד פעמיים להפוך לירוקים .גם שמירת הגוף שלנו זה לא
פחות חשוב ,לכן אני חושב שבאותו תקציב,

(מדברים יחד)
משה פדלון:

חברים ,אני אגיד למנהל מחלקת הבריאות והדיאטנית ,להגיש לנו המלצה
שיהיו במשרדי העירייה ,ואני מקבל את ההמלצות ,אתה צודק ,אפשר להביא
ד ברים פחות שומניים .לכן אני מציע שנוריד את זה מסדר היום ,אני מבטיח
להציג לכולם מה ההמלצות של עדי חמו ואנשי המקצוע שלו .מי בעד להסיר
את זה מסדר היום? לא צריך הצבעה ,נמשיך הלאה.

ג'ו ניסימוב:

הצעה לסדר מס'  2אלעד צדיקוב בבקשה.

אלעד צדיקוב :החוף הנפרד .העיריי ה התארגנה מאוד יפה בעניין הזה ,יישר כוח .אז אני
רוצה לעורר כאן בעצם  2נקודות שקשורות לחוף הנפרד .ראשית ,יהיה נכון
לפתוח את החוף הנפרד כמו יתר החופים .בשעתו נעשה ניסיון כזה באישור
מנכ"ל ,וראינו שאין מספיק ביקושים בימות החול ,ומדומני כעת שנבנה
עכשיו מעבר ,אז אין שום בעיה עם זה .אז יהיה חוף נפרד ,גם אם זה  5או
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עשר או חמישים לא יודע כמה זה ביום ,וקל בחומר בימי חמישי ושישי
ובוודאי שיש ביקושים וכך גם בחול המועד פסח .אנחנו בעוד שבוע ,עם
ישראל ייצא בין השאר לחופי הים ,ולציבור התורני אין חוף נפרד לצאת אליו
כרגע ,אז אני מניח שצריך לפתוח אותו .זו סוגיה ראשונה .סוגיה שנייה ,היות
ובהינתן שיש עכשיו בינוי בחוף הנפרד ,אני תיכף אתייחס לדברים ,אז האם
יהיה ניתן ונאה להשמיש בינתיים חוף נפרד אחר ,שאני חושב שמצד סברה,
שיהיה נכון שיהיה בקצוות ,או בצפוני נוף ים או הדרומי ,או כל חוף אחר .כל
חוף יתקבל בברכה מבחינתנו ,זו לא נפקמינא איזה חוף זה .ואז בינתיים
שיהיה חוף נפרד שיהיה לטובת הציבור .כמדומני שיש שבעה חופים
בהרצליה ,גם על פי חוק אנו חייבים לפתוח חוף נפרד ,זה לא איזה פינוק .אני
חושב שזה דבר ראוי ונכון לפתוח חוף נפרד ,יחד עם כל יתר עונת הרחצה .אין
סיבה שיהיה לנו חוף נפרד רק בחודשי הקיץ .אני רוצה להניח את האצבע על
עוד איזושהי נקודה שרוב הציבור כאן לא יודע ולא מונח .חודשיים כאלה
שהחוף הנפרד פתוח למה? כי תושבי העיר ,הזמנים הכי פחות נוחים להגיע
לחוף הנפרד והסיבה היא ,שכל הציבור התורני החרדי בכל רחבי הארץ
מגיעים לחוף בהרצליה שנחשב אחד החופים הכי טובים הנפרדים בישראל.
והעומס שם הוא בל יתואר .אנחנו לא מגיעים לתקופת העומס שמ-י' באב עד
ראש חודש אלול ,וזו תקופה שאנחנו בעצם רוצים חוף נפרד .זה נראה לי
ראוי ,נכון ,לגיטימי ,שגם לנו יהיה חוף אחד מתוך שבעת החופים שיהיה
אפשר לרחוץ בו בתקופה הזו.

יהודה בן עזרא :נראה לי שזה ראוי ונכון מאוד שיהיה חוף נפרד ,אנחנו נאבקנו על זה
מאבקים גדולים מאוד שהחוף הנפרד ייתן פתרון לציבור החרדי דתי .כל
השנים ,על דעת כולם נקבע שפותחים ב 1-ליוני ,בגלל כל מיני סיבות דתיות
אני חושב ,שהדתיים או החרדים לא יכולים לבוא בים בחג הפסח .רק נגמר 1
ליולי .אנו ניסינו לפתוח ,כמו שאמרת ,אבל אף אחד לא הגיע .ולסגור חוף
שלם בגלל שלושה או ארבעה שבאים לשחות זה לא לעניין .תן לי אבל לסיים.
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אנחנו עכשיו .בתקופה הנוכחית ,אגב גם לא פתחנו את החופים בגלל חוסר
במצילים.

יהונתן יעקובוביץ' :חוף זבולון נפתח.

יהודה בן עזרא :לא פתחנו ,כי אל"ף יש מחסור במצילים ובי"ת ,החוף הנפרד היום עובר
שיפוצים .אנחנו צריכים לסגור ,אי אפשר לפתוח אותו גם אם היינו רוצים
לפתוח אותו מחר מיד ואנחנו לא יכולים לפתוח .החוף ,עד  1ליוני או לפני 1
ליוני המוקדם מביניהם אנחנו נפתח את זה כמו בכל שנה וניתן פתרון לציבור
החרדי התורני .ההצעה לפתוח ,לקחת היום את חוף סידנא עלי ולסגור אותו
ולהגיד שזה החוף הנפרד,

יריב פישר:

למה לא? זה עלה פה כבר בעבר.

יהונתן יסעור :מה קרה? מר צדיקוב ,אז פעם אחת או חצי שנה לא מתרחצים .אף אחד גם
לא נוסע בשבת ,אז חודשיים לא יהיה חוף!
(מדברים יחד)

יהודה בן עזרא :אנחנו נפתח כמו בכל שנה ,אתה יודע מה ,השנה נקפיד לא ב 1-ליוני כי זה
שבת ,נכבד אתכם ונפתח ב 2-ליוני .אנחנו נפתח .אני מאוד מקווה שהעבודות,
לקח לנו זמן עד שהבאנו אישור של המחוז ,הכל בסדר ,היום יש לנו את כל
האישורים ,היה צריך להזיז את סככת המציל ,לא אלאה אתכם בפרטים.
ככל שנקדים לקבל את השיפוצים ,נפתח את החוף הנפרד.

אלעד צדיקוב :אני רוצה להגיד עוד משהו .דבר ראשון ,אני חושב ,שזה שיש כוונה לפתוח
ביוני וזה שעשינו את הניסיון הזה אני רוצה לומר ככה .ראשית כל ,אני לא
אומר שצריך לפתוח את החוף הנפרד כל הזמן .אני אמרתי את זה ,חמישי
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ושישי בחול המועד פסח .בחול המועד פסח יש לי חופש עם הילדים .אני
כדוגמא לכל הציבור כולו ,זה לגיטימי לבוא ולהגיד,

יהודה בן עזרא :אתה יכול לפתוח את החוף.

אלעד צדיקוב :כמה חופי רחצה מופעלים היום בהרצליה?

משה פדלון:

חמישה.

אלעד צדיקוב :האם זו דרישה לגיטימית שאחד מתוך החמישה יהיו כרגע באופן זמני חוף
נפרד? מה הבעיה?
(מדברים יחד)

יהודה בן עזרא :אולי לגיטימית אבל לא בעת הזאת.

אלעד צדיקוב :אבל אני רוצה להבין למה.

דנה אורן-ינאי :כי  20%מהחופים לא ילכו לחרדים.

אלעד צדיקוב :מה קשור? מה זאת אומרת? את יודעת שעל פי חוק,

דנה אורן-ינאי :אם יש חוק אז יש חוק .אין שום בעיה.

יהודה בן עזרא :אל תיכנסו למריבות דת .אתה יודע ,ואני לא התביישתי להגיד במועצה
הזאת שההחלטה הכמעט אווילית להשקיע  2.5מיליון שקל לסגור את החוף
הנפרד בשביל כמה שרוצים להתהלך .אם אני עכשיו הולך לעשות חוף נפרד
בלי התשתיות ,חוף הכוכבים כמו שאתה מציע או סידנא עלי ,מישהו או
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מישהי תלך לבית משפט,
(מדברים יחד)

יהונתן יעקובוביץ' :אני ראיתי הון חרדים בניו יורק ,הם לא צריכים חוף נפרד.

(מדברים יחד)

משה פדלון:

אני מציע להוריד את זה מסדר היום .החוף ייפתח ב 2-ביוני.

אלעד צדיקוב :אני לא מבין למה אי אפשר ,תסביר לי,

(מדברים יחד)

יהונתן יעקובוביץ' :מישהו אמר לך לא להיכנס לחוף? אתה מחליט שלא להיכנס לחוף.
(מדברים יחד)

יהודה בן עזרא :זה לא נפתח לדיון ,אני בעד שנוריד את זה מסדר היום.

אלעד צדיקוב :אני חושב שזו החלטה לא נכונה ומשה אני אדבר איתך על זה ,שיחת המשך.

מאיה כץ:

רק חבל ששאר הנציגים הדתיים לא באו לתמוך בך.

אלעד צדיקוב :הם לא באו בכוונה תחילה.

מאיה כץ:

הם יודעים למה ,לכן צעקתי את זה בקול רם.

ג'ו ניסימוב:

הצעה לסדר מס' .3
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אנחנו נדרשים לעבור ביורוקרטיה מרגע החלטתם לרכוש ולבנות ממ"ד
בביתם ,ועד רגע האישור באגף הנדסה בעיריית הרצליה .בתקופה האחרונה
גם איזור השרון היה בטווח שיגור הטילים ועלינו לעודד בעלי נכסים מוגנים
למען עצמם .אני רוצה באמצעות קול קורא מיוחד שיסדיר פרוצדורה
ויאפשר להם יותר בקלות להנגיש את הליכי הרישוי בנושא המיגון עבור
התושבים .הצעת החלטה ,מועצת העיר מחליטה להסמיך צוות מקצועי באגף
הנדסה בפיקוח המנכ"ל ,שיבנה מסלול ישיר מהיר ,עם קריטריונים ברורים
עם הנחיות מסודרות לבעלי הנכסים שאינם מוגנים ככל שירצו להסדיר
ממ"ד מוכן בביתם .בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה מנגנון זה יבוא
לאישור מועצת העיר .אני רוצה להוסיף רק שבמקרה האחרון שהיה ,לצערנו
אנחנו בטווח הטילים ,אין מה לעשות .במקרה האחרון אני נפגשתי עם המון
משפחות .אני יכול להגיד לכם שבמיוחד בכל השכונות ,אם ניקח את נווה
עמל ,שביב ,נווה ישראל ,נחלת עדה ,רוב הבתים שם בלי ממ"דים .כשמספיק
טיל אחד שבא להם לכיוון או שהצופרים מתחילים להרעיש את העיר ,אנשים
נכנסים לפאניקה ואני חושב שאנחנו צריכים לקחת ,יש כמה רשויות שכבר
עשו את זה ,שהביאו ממ"דים ,שהרשו לתת ממ"דים מוכנים ,כמובן
שהממ"דים האלה באישור מהנדס ועם חישובים סטטיים של הממ"דים
והניחו אותם בחצרות איפה שאפשר לשים אותם כדי שיהיו מוגנים .אם
אנחנו נרצה לגלות ,שכולנו נרצה לעשות דבר כזה ,אז זה ייקח שנים ,אנחנו
נעבור עוד כמה מלחמות לצערי.

יהודה בן עזרא :אנחנו בדקנו את זה ,כבר מזמן יש הנחיות של ראש העיר לעשות הליך
מקוצר בכל הנושא של ממ"דים ,זה גם מגובה בהתאם לחוק .בהתאם לסעיף
 40בתקנות התכנון והבנייה ,הליך רישוי בדרך המקוצרת ,יינתן לתוספת
מרחב מוגן דירתי לבניין מגורים או בניית ממ"דים במבנה פשוט ,לשטח
המזערי הקרוב לתקנת ההתגוננות האזרחית .כאשר בתיאום לחוק התכנון ו
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הבנייה ,תוספת שטחי שירות לשם בניית מרחב מוגן ,לשטח שלא יעלה על
השטח שקבע שר הביטחון לפי חוק ההתגוננות האזרחית ,לא ייחשבו כסטיית
תוכנית .כלומר ,ככל שמבוקש הוספת ממ"ד בתחום קווי הבניין באופן שאינו
סותר את תכנית החלה ,ניתן לקדם הוספת ממ"דים במתווה של בקשה
והיתר.

יוסי קוממי:

אז אני חושב שאם כבר יש את זה אז כדאי שהתושבים יידעו את זה ,כי
התושבים לא יודעים את זה .אני פעם ראשונה שומע על זה .כדאי לעודד את
זה.

יהודה בן עזרא :יש לי הצעה ,תוריד את ההצעה מסדר היום.

יוסי קוממי:

מה זאת אומרת להוריד אותה?

יהודה בן עזרא :תוריד את ההצעה ,ננחה את ההנדסה לצאת בפרסום של לשון החוק .קבענו.

משה פדלון:

חברים ,אין בירוקרטיה ,אני הייתי מבקש לקבל,

יוסי קוממי:

אם נעשה פרסום וזה בהליך מקוצר,

משה פדלון:

זה בהליך מקוצר ואכן אישרנו בהליך מקוצר עשרות רבות של ממ"דים ,פנו
אלינו וקיבלנו אישור במיידי.

ג'ו ניסימוב:

הצעה לסדר מס'  ,4רונן.

רונן וסרמן:

בהמשך לשאילתה של קודם .אני רוצה לדבר עכשיו בצורה פחות ספציפית,
עכשיו אני אדבר כללית .גם באזורים אחרים אנשים פונים ומתייעצים
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ולחוצים .אני שמעתי וגם אני התייעצתי עם מומחים כאלה ואחרים ונאמר לי
שכמה שיותר אנטנות זה יותר טוב ופחות קרינה ,עדיין יש אנשים שלחוצים
מזה .האם ניתן לבקש מוועדת איכות סביבה או כל ועדה אחרת ,אולי לכנס
ועדה שתוכל לבדוק מה נכון ומה לא נכון ותמליץ איזה אנטנות צריך להסיר
בעיר.

יהודה בן עזרא :אז יש לי הצעה בשבילך ,תסיר את ההצעה מסדר היום ,תבוא עם הנושא ,כי
אני יכול לתת לך תשובה חוקית ,אי אפשר לדון על זה כי לא ניתן להקים
ועדה כי היא רוצה הצעה לסדר ,נושא הקרינה בסמכות משרד איכות
הסביבה.

מאיה כץ:

רק אתה יודע בעצמך שמה שכתוב פה לא נכון .לא ניתן להקים ועדה פנימית
עירונית? בוודאי שכן .צריך להיות מודע לכל התהליך.

יהודה בן עזרא :כולנו רוצים את טובתכם ,תוריד את ההצעה מסדר היום ,הוועדה לאיכות
הסביבה תתכנס ,תבוא ותציג את ההצעה שלך לבדיקה .אני יכול לתת לך
נתונים ,שכבר דיברנו על זה ,שנעשו בדיקות ואין סכנה .אבל אני בהחלט
מסכים איתך שבכל מקום שיש בעייתי ,תבואו לוועדה,

יהונתן יעקובוביץ' :אני רק רוצה להגיד עוד משהו .במסגרת של העבודה הזאת ,זה טוב לדבר
על האנטנות שקיימות היום ,אבל תוך שנתיים שלוש כל המערכת הסלולרית
הולכת לעבור ל ,g5-אז להתחיל לדבר גם על איך הולכים להתארגן למה זה
אנטנות הרבה יותר קטנות שהולכות להיות מפוזרות הרבה יותר כדי להוריד
את רמות הקרינה ולחשוב איך העירייה מתארגנת לדבר הזה כי בסופו של
דבר החברות סלולר יבואו ויגידו שהן רוצות לשים אנחנו נצטרך או לתת
מקום או לא .מה זה מרקם גישה? צריך מקומות פיזיים שאפשר להתקין
בהם את הדבר הזה ולהתכונן מראש את הדבר .עזבי את ההיתרים איך אתה
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מתקין את זה ,אם לא יהיו את המקומות הפיזיים אז נצטרך להקים אותם
וזה סתם ידחה את העניין.

אורן אוריאלי :זו רק הבעיה הכי קטנה שלנו ברגע שה G5-הזה יעלה מבחינת איכות
הסביבה.

יהונתן יעקובוביץ' :זה מה שהולך לקרות .בקשר לסקירה על האכיפה בחופי הים ,לדבר
בסוף השאילתה?

יהודה בן עזרא :בשונות תוכל לדבר.
תב"רים והסברים לתב"רים

ג'ו ניסימוב:

שינוי מימון תב"ר  1986פרויקטים דחופים מנהל כללי ,הבקשה לאשר
החרגת היקף בסכום  ₪ 1,273 ,2,380,000לשנת  ,2020שינוי מימון בסכום של
 150,000ש"ח בהשתתפות משרד הרווחה מקרן הפיתוח וקרן עודפי תקציב.
תודה רבה .שינוי מימון וסגירת תב"ר מס'  1854בניה חדשה בית ספר אופק
של החברה לפיתוח ,בקשה לאשר שינוי מימון בסכום של  ₪ 420,224מסכום
משרד החינוך וקרן הפיתוח ,סגירת התב"ר וסגירת עודפי התקציב לקרנות
הרשות בסכום של  ₪ 19,938מי בעד? תודה רבה .שינוי מימון תב"ר מס'
 , 1991שיפוץ הספריה בנורדאו ,מבצעת החברה לפיתוח .בבקשה לאשר שינוי
מימון בסכום של  ,₪ 1,900,000קרן עבודות פיתוח וקרן עודפי תקציב רגיל.
מי בעד?

מאיה כץ:

אני רוצה שאלה גם .דיברתי על זה גם בוועדת כספים ועדיין לא קיבלתי
למרות שאמרתם לי שתעבירו לי את המסמך .קודם כל אני רוצה להגיד
שהשיפוץ ראוי ונכון ,יחד עם זאת אני מזכירה שהייתה פה מחלוקת בין ועד
העמותה של הרצליה ב' שבעצם מחזיק בחלק מהנכס הזה לבין הרשות
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המקומית ,לכן כששאלתי את זה בוועדת הכספים אמרתם לי שהסעיף הזה
כבר אושר במסגרת דיונים שהיו עם ועד העמותה והוסכם התהליך משותף.
ביקשתי לראות את הפרוטוקול ולא קיבלתי אותו.

יהודה בן עזרא :אני מציע שתסירי את השאלה שלך.

מאיה כץ:

בשמחה הייתי מסירה אותה אם הייתי מקבלת את המסמך ,פרוטוקול
הישיבה ,שאגב אמרתם לי שהתקיימה והוא קיים.

יהודה בן עזרא  :התקציב הזה נבנה בשיתוף עם ועד העמותה לפני כשנתיים ,אנחנו גלגלנו את
זה עד הלום .אנחנו יודעים שהיו בחירות ,אנחנו לא נעשה שום דבר לקידום
הנושא הזה מבלי שנשב עם ועד העמותה החדש.

מאיה כץ:

בסדר גמור.

יהונתן יעקובוביץ' :ולי יש שאלה נוספת אם אפשר ,פשוט אני לא נמצא בוועדת הכספים.
השיפוץ של הספריה הוא בעצם נועד לשיפוץ הקיים או גם שדרוג הספריה
באיזושהי צורה למצב העכשווי בו אנחנו נמצאים לעומת הפעם האחרונה
שהיא שופצה אני חושב לפני  30שנה.

יהודה בן עזרא :הספריה היא מאוד מיושנת ,יחד עם זה שהיא מ אוד מיושנת יש גם פרדוקס
שהיא מאוד מבוקשת ,ילדים ,הורים ומבוגרים .אני מודע לזה שיש גם קבוצה
של מבוגרים שם שבכלל לא רוצים שישפצו ,רוצים שישפצו .גם סבא וסבתא
שלי לא רצו שאחליף את הריהוט.

מאיה כץ:

הם לא רוצים שהנכס של העמותה יעבור במסגרת השיפור איזשהו הליך
שהוא עובר לעיריה ,שהנכס יישאר בבעלות העמותה ,זה השיח.

"חבר" – הקלטה ותמלול

04261

26

ל .ק.

יהודה בן עזרא :אבל אנחנו עירייה חכמה ,אנחנו לא נשקיע  2מיליון שקל לספריה שבעוד
שנה ,לכן דרשנו  10שנים.

מאיה כץ:

לא צריך לנהל את הדיון הזה עכשיו אבל זה מה שרציתי לוודא.

יהודה בן עזרא :לא נקדם שום דבר בלי העמותה.

יהונתן יע קובוביץ' :זו התשובה לשאלה שלי ,אבל בכל מקרה זה לא קשור לעמותה החדשה.
שאלתי אם במסגרת השיפוץ הקיים הולכים לעשות איזשהו חידוש .המון
ספריות בעולם היום הבינו שהצורך בספרים הוא יורד ואנשים שניגשים
לדבר הזה יורד ,אז בונים כל מיני מערכות וכל מיני אינסנטיבים לאנשים
כדי להגיע פעילויות פנאי ,לא משנה ,יש אלף ואחת דרכים .אז מה שאני
שואל ,במסגרת התכנון יש גם תכנון לעשות? אפשר לקבל משהו שמראה מה
הולכים לעשות שם?

יהודה בן עזרא :יכול להיות שזה עצה של אלון גבץ בגלל הוועד החדש שם ,יכול להיות שזה
לא יתקדם.

יהונתן יעקובוביץ' :לא הבנתי ,אני עכשיו מצביע על מימון  2מיליון שקל שיפוץ.

מאיה כץ:

הנכס של הספריה שייך לעמותה הוא לא שייך לעירייה ,לכן המחלוקת פה
איך ניתן,

יהונתן יעקובוביץ' :אני אשמח אם אפשר באיזושהי צורה להיות מעורב כאשר הדבר יהפוך
להיות רלוונטי ,ובמידה ויחליטו שכן עושים שיפוץ לאחר שיגיעו להסכמות
אני אשמח להיות מעורב.
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המלצת שינויים כותרות בסעיף  20ותוספת מילויים לשינויים ג' ,החומר
הועבר לעיונכם המוקדם .מי בעד? הערות ,משהו? מי בעד? אושר פה אחד,
תודה רבה.

(מדברים יחד)

ג'ו ניסימוב:

בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  338לפקודת העיריות הנוסח החדש .תיקנתי
לתשע .החומר הועבר לעיונכם המוקדם חברים ,הערות?

שלומי אסולין :אני רק רוצה לומר שבסכומים מדובר על סך של תשעה מקרים על סך כולל
של  ,₪ 370,384זה הסך של מחיקת החובות.

(מתבדחים)
בקשה לפתיחת עשרה חשבונות בנק לגני ילדים

ג'ו ניסימוב:

בקשה לפתיחת עשרה חשבונות בנק לגני ילדים ,חברים .יש לכם את החומר
מול העיניים .הערות? מי בעד? אושר פה אחד ,תודה רבה.

בקשה לפתיחת חשבון בנק מוניציפל

ג'ו ניסימוב:

בקשה לפתיחת חשבון בנק מוניציפל ,החומר הועבר לעיונכם.

התחייבות למתן שימוש במתקני אולם זאב

ג'ו ניסימוב:

התחייבות למתן שימוש במתקני אולם זאב ,הנגיד והנדיב.
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דנה אורן -ינאי :זה הנספח שכבר דיברנו על הפעילות של בני הרצליה שם ,נכון? דיברנו על זה
גם באחת הישיבות הקודמות על כל הנושא של עלויות החוגים ,בעיקר
לגילאים הצעירים יותר ,והמשמעות של זה שמצד אחד יש מבנה של העירייה
שבני הרצליה משתמשת בו ולמרות זאת המחירים של החוגים הרבה יותר
גבוהים ממפעילים פרטיים.

יהונתן יסעור :הם משלמים דמי שימוש.

דנה אורן-ינאי :ועדיין ,העלויות לחוגים של בני הרצליה ,מבדיקה שעשינו ,על מגוון רחב של
ענפים ,העלות לילד בבני הרצליה גבוהה משמעותית מכל חוג פרטי אחר שבו
העירייה לא לוקחת חלק במעורבות.

יריב פישר:

את מדברת לא על התחרות ,על הגיל הרך.

דנה אורן-ינאי :אני כן חושבת שצריך לעשות שחיבה מחדש על כל הנושא הזה .אנחנו רוצים
לעודד כמה שיותר ילדים להשתתף בכמה שיותר חוגים ,ואני מבקשת לבחון
את הנושא הזה כי העלויות הן משמעותיות מאוד להורים ,ובמקום שילד
ישתתף בשניים שלושה חוגים וענפים וייחשף לכמה שיותר ענפים בשביל
שיידע מה הענף הנכון לא המשפחות נאלצות להצטמצם או נאלצות ללכת
למקום פרטי ששם הוא גם פחות תחרותי.

יהודה בן עזרא :זה לא לדיון הזה .זה העירייה הטכנית.

דנה אורן-ינאי :זה לא טכני ,אתה בא ואומר,

יהודה בן עזרא :לא ,דנה ,מה שעולה לסדר היום אנחנו נענה לך .בשביל לקבל כסף מאגף
ההיטלים ,אז צריך למלא את הטופס הזה,
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דנה אורן-ינאי :אין בעיה ,עיריית הרצליה תיתן לכם להשתתף ,תורידו מחירים.

יהודה בן עזרא :בני הרצליה זה העירייה ,זה היינו הך.

(מדברים יחד)

דנה אורן-ינאי :זה אומר שצריך לייעל כי משהו שם לא מיועל .לא יכול להיות שמפעיל פרטי
שאמור להרוויח ממקום שאמור להיות מאוזן ,צריך להיות זה .אז למצוא
את הספונסרים,

עפרה בל:

דנה ,מפעיל פרטי מפעיל נקודה מסוימת ,בני הרצליה מפעילה,

דנה אורן-ינאי :אז מה? חבר'ה ,זה לא יכול להיות שאני משלמת על הילדים שלי למעלה
מאלף שקל לחודש בשביל,

(מדברים יחד)

משה פדלון:

חברים ,תעצרו את הדיון .בואו נתייחס לנושאים .מדובר על הליך טכני ויש
לאשר אותו.

ג'ו ניסימוב:

מי בעד? תודה רבה.

ה וספת פעילות קונסרבטוריון מערב העיר לחברה לאומנות ותרבות בע"מ

ג'ו ניסימוב:

האגודה לאומנות ותרבות הרצליה בע"מ ,הוספת פעילות קונסרבטוריון
מערב העיר לחברה לאומנות ותרבות בע"מ .החל מ 1-לספטמבר  2018וזאת
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בהתאם לסעיף  3.2להסכם מיום  16.7.2007בין עיריית הרצליה לבין החברה
לאומנות ותרבות הרצליה בע"מ.

יהודה בן עזרא :זה כהודעה ,נכון? זו לא הצבעה.

ג'ו ניסימוב:

זו לא הצבעה .זה לידיעת העירייה.

אלעד צדיקוב :זה לא מתפקד כמרכז חוגים הקונסרבטוריון?

יהודה בן עזרא :פתחנו מרכז תרבות במערב העיר .העיקר שלו ,הלב שלו ,הראש שלו זה
קונסרבטוריון ,אבל יש גם מחול ובנינו קומה שנייה לגימלאים.

אלעד צדיקוב :לא למתנ"סים?
יהודה בן עזרא :לא ,זה בתאגיד התרבות .זה לא חוגים ,זה קונסרבטוריון ,חוגים למוזיקה.
גם המחול צריך לצאת ,ובמשך הזמן ייצא ויעבור לתרבות ואומנות.

(מדברים יחד)

ג'ו ניסימוב:

חבר'ה מי בעד? זה בעצם היה לידיעה .סליחה סליחה סליחה .על השולחן
המועצה יש תקצירים ,חבר'ה.

מאיה כץ:

אני יוצאת מהישיבה.

(מדברים יחד)

אישור מתן תמיכות
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יהודה בן עזרא :רק רגע ,אני רוצה לראות ,לא אין נושאים שאתם רוצים להעלות עוד פעם,
נכון?

אלעד צדיקוב :בניגוד לדעת המנכ"ל ובהערכתי הגדולה אליו אני חושב ,אני חושב שהיא
הייתה ועדה תמיכות שירדה לרזולוציה ומה שהיה שבחמש השנים האחרונות ועדת המשנה
לתמיכות הייתה מאוד פעילה והיו הרבה נושאים שדיברנו בהם ודשנו בהם .אני חושב שזה
לא נכון ,אני חושב שג'ו ניסימוב עושה עבודה נפלאה ,אני לא חושב שלא ,אבל אני חושב שיש
המון דברים שהרזולוציה לרדת אליהם היא לא יכולה להיעשות בישיבת מועצת העיר .גם
דברים לתקן אותם וגם דברים לדון בהם .אני באופן אישי אפשר לומר שכבר שנתיים וחצי
מבקש לשנות תבחינים וזה אפילו לא מגיע לשולחן הדיונים בנושא כולל .ואני חושב שזה נכון
להקים ועדת משנה שתרד לרזולוציה הזאת .אני חושב שוועדת תמיכות היא אחת הוועדות
החשובות ביותר שכולנו קשורים אליה באופן כזה או אחר .הרי כל מי שנמצא פה ,נמצא פה
מעניינים חברתיים .תמיכות משקף למעשה את הפעילות החברתית שקורית ברחבי העיר.
אני חושב שזה נכון שיהיה לנו יד ורגל בנושאים האלה .אני בטוח שהצוות המקצועי עושה
עבודה נפלאה ,אבל סוף כל סוף יש פה גם הרבה נושאים של שיקול דעת .ברגע שאתה מנסה
לשנות תבחין ,או עוצמה של תבחין או אחוזים של תבחין ,או לפתוח סקאלה נוספת ,צריך
פה את העניין של נבחרי ציבור שמגיעים מתוך המתחם הזה ,למה להפקיר אותו מאיתנו?
אותי באופן אישי זה באמת מתסכל וזה גם לא נכון .אני חושב שהתוצאות המקצועיות של
ועדת התמיכות נכון לעכשיו ,במסגרת כלי ה עבודה שיש להם ,בסדר ,אבל אני חושב שהן לא
משקפות כרגע את המציאות .אנחנו נבחרי ציבור נמצאים בשטח ומכירים את השטח ,צריך
להביא אותו לתוך שולחן קבלת ההחלטות.

משה פדלון:

כן דנה ,רצית להגיד משהו?

דנה אורן-ינאי :אני ,שאלה לגבי ,אחד ,איך נעשתה בדיקה לגבי מבקשי התמיכה?

אלעד צדיקוב :רגע ,אם עברת נושא ,אז שנייה ,אני רוצה שנייה תשובה.
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שמענו.

אלעד צדיקוב :שמענו ומה?

משה פדלון:

אין חובה להקים ועדה.

יהודה בן עזרא :זו לא ועדת חובה זו ועדת רשות.

משה פדלון:

אם יש לך הצעה כזו או אחרת,

אלעד צדיקוב :לא חידשת לי כלום.

יהודה בן עזרא :אתה יודע את דעתי .אני לא עונה לך ,אתה יודע את דעתי .אני נגד מוחלט,
אמרתי וגם הסברתי .זה בזבוז זמן של עובדי עירייה .הם צריכים פעם אחת לבוא לוועדת
תמיכות ,פעם אחת לבוא לוועדת משנה .ועדת משנה לא קובעת.

אלעד צדיקוב :ייעול התהליך ,יכול להיות מאוד פשוט 12-1 .ועדת סדרי משנה ואז  1עד  2או
להיפך .אתה מביא את אותה סוללה של אנשי מקצוע ,בסדרה אחת של ועדת מקצועית
ומשנה .יותר מזה? אתה יכול אפילו לאחד אותם לוועדה אחת מרוכזת ,משנה ומקצועית .מה
הבעיה? פעם בתקופה לקיים דיון כזה .אף אחד לא נמצא פה מצד חובתו ,מצד רצונו ,וזו
ועדה שאנחנו רוצים להיות שייכים בה.

יהוד ה בן עזרא :ועדת תמיכות בנויה על קריטריונים ועל פי תבחינים ,לפעמים גם יושב ראש,
מה שאני לא אוהב להיות כזה ,גם יושב ראש ועדת תמיכות מקצועית הוא חותמת גומי .הוא
מאשר מה שהתבחינים,
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אלעד צדיקוב :זה שהתב חין כבר נקבע אתה צודק ,אבל כל עיקר העובדה זה לפני שהתבחין
כבר לשנת העבודה הבאה .פה עיקר השום שכל והמחשבה ,פה הדיונים.

יהונתן יסעור :אתה מוזמן להתערב בנושא של התבחינים .אז תיזום.

אלעד צדיקוב :ביקשתי ,יזמתי,

יהונתן יסעור :לא ,לא בוועדה .צדיקוב ,אבל אם נוכל לשבת על התבחינים הכוללים,

(מדברים יחד)

אלעד צדיקוב :יש שם דוגמא אפילו מהפרוטוקולים הנוכחיים .היועצת המשפטית הנכבדת
היא דוגמא אחת ,היא דחתה אותם מסדר היום ,מכיוון שהגישו באיחור .זו זכותה.

(מדברים יחד)
משה פדלון:

אני מוכן לערוך דיון ,בואו נערוך דיון,

אלעד צדיקוב :כולם ביחד ,אבל ועדת המשנה נתנה את הטון.

משה פדלון:

בוא נפתח את זה לדיון ,נשמע את החברים ,נקבל את ההחלטה האם אנו
קובעים לוועדת תמיכות .לא עכשיו ,סדר היום הבא נעלה את זה ,נשמע
את החברים ונקבל החלטה.

יהונתן יעקובוביץ' :כן ,אני הייתי רוצה ,אני חוזר על זה אם אני לא טועה כמעט כל שנה אם
לא כל שנה ,ואני באמת חושב שזה ,אני אשתמש במילה קשה ,אני חושב
שזה ביזיון שמחלקים כספים בלי שיש איזשהו התאמה בין הכסף
שמחולק לבין ההישגים של אותו תחום .אני מסתכל פה על המספרים ,אני
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רואה פה קבוצת כדורסל ,שאני חושב שהיא חשובה ,ספורט תחרותי
בוגרים חשוב כי הוא מצניח למטה את הילדים וכדומה ,אבל אפשר גם
קבוצה בוגרת שעולה  Xכסף ולא קבוצה בוגרת שעולה  Xכפול  ,100יש פה
 3מיליון שקלים שהולכים לבני הרצליה כדורסל .ושוב ,אני אומר ,זו
אחלה של קבוצה למרות שהרוב המוחלט של האוהדים שלה באים לא
מהעיר הזאת ,באים מרעננה ,אבל לא משנה .זו קבוצה ,כבר הייתי בכמה
משחקים ואני אפילו מכיר כמה אנשים שמנהלים את הקבוצה כולל
משפחת רקנאטי שמחוברת פה לכמה אנשים אחרים .לא יכול להיות
ששלושה מיליון שקלים הולכים לבני הרצליה בכדורסל בזמן שכל
הדברים האחרים אתה שם ביחד לא מגיעים לחצי .לא מגיעים לחצי.

עופר לוי:

התמיכות האלה ,נקבעו מתי? אני אומר לך שככל שזה תלוי בי אני מסכים
איתך על הנושא הספציפי הזה גם ואני מקווה שזה ישתנה.

אורן אוריאלי :לי חסר כדורסל נשים ,יהודה .איפה הקבוצת נשים פה?
יהודה בן עזרא :זה במסגרת הקצבה .הם קיבלו הקצבה והם עובדים.

אורן אוריאלי :בספר התקציב.

יהודה בן עזרא :אני לא רוצה לריב עם סגן ראש העיר ,הוא נבחר ציבור,

(מדברים יחד)

יהודה בן עזרא :אם יש לך טענה על השלושה מיליון שקל,

יהונתן יעקובוביץ' :לא הבנת את הטענה שלי?

"חבר" – הקלטה ותמלול

04261

35

ל .ק.

יהודה בן עזרא :אתה קבעת את התבחינים ,לא אני.

יהונתן יעקובוביץ' :אני לא קבעתי.

עופר לוי:

במכבי יש קבוצה שמשחקת וקוראים לה מכבי טניס הרצליה ומועדון הטניס
העירוני יש לו קבוצה שמשחקת.

יהונתן יעקובוביץ' :מועדון הטניס של הרשות זה מה שיש בנווה עמל? ומכבי איפה?

עופר לוי:

גם באצטדיון.

יהודה בן עזרא :מכבי זה מה שהיה בקאנטרי .המועדון שנמצא במגרשים ליד המשק ,ליד
הקאנטרי ,הוא היה כמה שנים במועדון בני הרצליה .הוא היה מועדון
עצמאי .הם מתופעלים על ידי אגודה שנקראת מכבי ומגישים בקשה
לתמיכה .זו אותה הפעילות.

יריב פישר:

אני לא יודע כמה חשיבות נותנת העירייה ,אני חושב שראוי יהיה ללכת יותר
לכיוון של ספורט עממי .אני הייתי בודק כל שנה כיצד אל"ף להכניס עוד
דברים במסגרת העמותה לספורט עממי ולהגדיל לה את התקציב
בהתאם ,זה מה שרציתי להגיד.

יהודה בן עזרא :יש פה את הספורט הישגי בעמוד האחרון ואחר כך יש ספורט תחרותי,
ויש ספורט עממי .יש אחר כך ספורט של הכל .מי בעד?

(מדברים יחד)

יריב פישר:

יש שמועה שהעירייה רוצה להקים קבוצת כדורגל הישגי בהרצליה ,יש בזה
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משהו?

עופר לוי:

יש קבוצה אבל רק לילדים לא לליגות ,ועכשיו כן מתכננים להעלות את זה
לרמה של ההתאחדות .אני אגיד לך למה ,יש המון תלונות על המועדונים,
יש תחרות בין המועדונים ,והיא גורמת לחוסר מקצועיות .זה שתי
קבוצות ,הפועל ומכבי ,יש שם הרבה תככים .המטרה שלי בסופו של דבר
זה לעשות מחלקת נוער שהיא תהיה של בני הרצליה ,רק ילדי הרצליה,
חצי מילדי המחלקת נוער של הפועל ומכבי באים מבחוץ ,והמטרה שלי זה
לסחוף את הילדים של הרצליה למחלקת נוער מסודרת עם תנאים טובים
ולתת רק בית חם לילדי הרצליה.

יריב פישר:

פשוט אתה לא יודע לאן אתה נכנס ,הולך להיות הרבה בלגאן.

עופר לוי:

מה לעשות? ואגב הסתכלתי בתכניות אב לפני כבר עשור שניים ודיברו ואף
אחד לא עשה כלום .אולי זה יגרום להם לרצות איחוד.

יהו נתן יעקובוביץ' :רק לפני שדנה מתחילה בשטף השאלות שלה ,אני הייתי רוצה להפנות
משהו לתשומת לבו של ראש העיר כי אני יודע שהדבר הזה נוגע ללבו .אני
ניסיתי לעזור לקבוצה הזאת לא מעט פעמים וזה משהו שמתחבר למה
שאתה אמרת עכשיו .זיו נעורים .זו עמותה שפועלת בהמון מקומות בארץ,
תראו בסעיף .3

יהודה בן עזרא :מי בעד הטבלה שעשינו של הספורט ההישגי?

ענת בהרב קרן :מתן תמיכה לשנת  2019בנושא ספורט תחרותי ,וקבוצתי ,יש פה רשימת
החלטות .להלן הטבלה .מי בעד?
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יהונתן יעקובוביץ' :אני יכול להגיד שאני בעד הכול חוץ מהכדורסל?

יהודה בן עזרא :כן .הלאה ,תודה .מה נשאר?

ענת בהרב קרן :מתן תמיכה לשנת  2019בנושא ספורט תחרותי נוער ,יש פה רשימת המלצות
כולל הסכומים.

דנה אורן-ינאי :מה זה איזי?

יהודה בן עזרא :איזו קבוצה שקמה לפני כמה שנים ופועלת בתחום שלה.

דנה אורן-ינאי :למה לא מאגדים אותה עם בני הרצליה?

יהודה בן עזרא :זו עמותה עצמאית .יש שאלות לגבי הנושא הזה? מי בעד?

ג'ו ניסימוב:

סעיף  ,3מתן תמיכה לשנת  2019בנושא ספורט עממי.

אורן אוריאלי :רגע אתה מוסיף? אולי יוסיף משהו.

יהודה בן עזרא :זה היה לפי התבחינים.

אורן אוריאלי :אני יודע לשם זה הולך .רק קח בחשבון שלשם זה הולך הרבה יותר מקבוצות
מקצועניות והכל .תאר לך שכל הכדורשת של הנשים נמצא שם אבל לך
תדע לאן זה יגיע ,ענף הספורט המתפתח של השנים האחרונות .צריך
לקחת אותם בחשבון .יש להם מכביה כל שנה.

גרי גוזלן:

אני מציע את המאה וחמש שנשאר בסעיף של הספורט התחרותי להעביר
לספורט עממי ברמה של  40אלף שקל.
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יהונתן יעקובוביץ' :זה מאה וחמש  ,₪לא מאה וחמש אלף.

יהודה בן עזרא :אין בעיה לעשות אבל הייתה לכם הזדמנות בתקציב עד .2020

אורן אוריאלי :תומך בהצעתו של מר יסעור.

יהודה בן עזרא :יהונתן ,אתה לא יכול לבוא ולהוסיף למישהו משהו ,כי לפי התבחינים הכל
הולך לפי התבחינים .אנחנו בוועדה המקצועית נבחן את זה האם ניתן
לבדוק את כל ההוצאות כפי שיש.

אורן אוריאלי :כבר לגבי השנה הזאת.

יהודה בן עזרא :נצטרך לבחון את זה בוועדה המקצועית .ספורט עממי פה אחד.

יהונתן יעקובוביץ' :משה ,זיו נעורים זו עמותה להעצמת נוער בסיכון ושילובם במערכת
החינוך ,זה ילדים שהם שלב אחד לפני הכלא ובעצם מחזירים אותם
לחברה בצורה טובה דרך פעילות ימית כזאת או אחרת ,ופה הקשר שלי
לעמותה הזאת .עכשיו ,אני ניסיתי המון זמן לתת .העמותה הזאת ,הדבר
הראשון שחסר לה פה בעיר זה איזשהו מקום שהם יכולים לפעול בו .כרגע
מה שהם עושים הם משכירים בית באופן עצמאי ופועלים משם .אני הייתי
מאוד שמח אם היה אפשר לראות איך אפשר אולי לשלב אותם בתוך
המתקן של בני הרצליה ,אני חושב שיש מקום להכניס את זה שם ,זו
פעילות שתקרה פעם בשבוע משהו כזה ,פעמיים בשבוע .לגבי התבחינים
ואי עמידה בתנאי סף ,אני באמת חושב שבמקרה כזה ,עוד פעם ,אני לא
יודע על עמותת יסודות לצמיחה דרור והעמותה לקידום ספורט קליעה
למטרה ,אני לא מכיר אותן אז אני לא רוצה להמעיט בערכן ,אבל זיו
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נעורים שאני מכיר זו באמת עמותה ופעילות ,משה ,שאם אפשר מה
שנקרא לעגל פינות כדי שיוכלו לפעול פה זה המקום לעשות את זה .אני
רוצה משהו פרקטי ,לא הורידו את זה סתם .אני לא מאשים אף אחד .מה
שאני רוצה להציע זה שאם יש אפשרות שאני אגיע ביחד עם נציג של
העמותה הזאת ,שאני אשב ביחד ואני אראה איך אפשר לעזור להם.

משה פדלון:

בשמחה רבה.

ירון עולמי:

אני מציע לבדוק ,יכול להיות שלפעמים מסירים ממקום אחד ,במקום שזה
יהיה בספורט עממי ,הם לקחו את זה דרך חינוך פורמלי .ואולי שם הם
ירדו בקריטריונים של החינוך ,זה קורה עם לא מעט עמותות .אז אולי
כדאי לבדוק את זה וכך הם יקבלו כסף.

יה ודה בן עזרא :אוקיי אז ספורט עממי אושר פה אחד .יש למישהו הערות? רוצים להוסיף?
לסיכום אני רוצה להוסיף,

דנה אורן-ינאי :אנחנו מדברים על שבעה חברים נכון?

יהודה בן עזרא :אנחנו בסעיף .4

דנה אורן-ינאי :שאלה ,איך נעשהתה הבדיקה ,כתוב כאן שההליכים שצוינו ברשימת
התלמידים שהועברו על ידי כל אחד ממבקשי התמיכה הנ"ל נמצאים
בכולל ,אז איך נעשתה הבדיקה ,אני אשמח לדעת .ודבר נוסף ,לגבי
התמיכות ,לאן הכסף הולך ,לשכר ,לפעילות או למוצרים?

יהודה בן עזרא :הבדיקה נעשית כמו שבכל התחומים של התמיכות יש רפרנטים .הרפרנט זה
עדי חמו ועוד אחד ששכחתי את שמו .הם עושים בדיקות פתע ,מגיעים,
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בודקים תעודות זהות ,עושים רישום .את יכולה לעקם את האף אבל זה
מה שעושים.

דנה אורן-ינאי :אפשר לדעת ספציפית במקרה הזה של הסכום היפה פה איך זה נעשה? יש
תיעוד לזה? האם יש תיעוד לאיך נעשתה הבדיקה?

יריב פישר:

כמו שכל הבדיקות נעשות ,איך זה נעשה בתנועות הנוער? בא רפרנט סופר,

דנה אורן-ינאי :אני אשמח לדעת אם יש תיעוד ,ובמידה ואין על זה תיעוד לדחות את
הבקשה עד שיהיה תיעוד.

יהודה בן עזרא :יש תיעוד ויש דו"חות ,את מוזמנת למשנה לעיין.

דנה אורן-ינאי :אז איך אני יכולה לקבל החלטה מבלי לדעת את זה?

יהודה בן עזרא :את יכולה לקבל החלטה ,מה את רוצה לעכב? בעצם את יכולה לעשות מה
שאת רוצה.

דנה אורן-ינאי :ולצורך מה ניתן התשלום הזה? שכר ,פעילות או מוצרים?

יהודה בן עזרא :גם וגם וגם .את צריכה ללמוד את התפקידים ,דנה ,בכל הרצינות.

דנה אורן-ינאי :אתם הוצאתם אותנו מזה.

יהודה בן עזרא :דנה התבחינים מאושרים פה ,התבחינים מאושרים במועצה.

דנה אורן-ינאי :אני אשמח לקבל את הבדיקה.
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יהודה בן עזרא :את מוזמנת לפנות למנהלת הוועדות ולראות את הדו"חות .אוקיי מי בעד?

משה פדלון:

חברים ,הצבעה ,מי בעד?

יהודה בן עזרא :מי נגד? שלושה נגד.

(מתבדחים יחד)

מינוי עוזרת אישית לסגנית ראש העיר גב' עופרה בל

ג'ו ניסימוב:

מינוי עוזרת אישית לסגנית ראש העיר גב' עופרה בל ,המועצה תתבקש
לאשר את המינוי של גב' איילה מטכלון ,עוזרת אישית לסגנית ראש
העיר 30-40% .משכר ה מנכ"ל ,קיבלתם את נספח הגזבר .מי בעד? אושר
ברוב קולות ,נמנע אחד.

אישור המלצות ועדת ההנצחה

ג'ו ניסימוב:

אישור המלצות ועדת ההנצחה ,יובא לאישור פרוטוקול ועדת ההנצחה מיום
 ,11.6.2019מצורף אצלכם .בנוסף ועדת ההנצחה אישרה טלפונית/במייל,
במקום זה שיתכנסו להנצחתה של גב' ציפי מל ז"ל בספריית תיכון היובל.
פרוטוקול ועדת התרומות והסכם התרומה יובא לידיעת המועצה
כמתחייב בישיבה בחודש דצמבר ,כל חברי הוועדה אישרו את ההנצחה
למעט אחד שנמנע ,מר צדיקוב .המועצה מתבקשת לאשר .מי בעד?

ירון עולמי:

יש לי שאלה .האם לא כתוב בפרוטוקול ההנצחה שתרומות ,סליחה ,שהגיע
לו לא כתרומות להנצחה אלא הכל צריך לעשות בזה?
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לא ,זה משפחות,

(מדברים יחד)

יוסי קוממי:

לפני חמש שנים ,לצערי ,לפני  4וחצי שנים ,נשארה לנו ההצלחה של האלוף
גנדי .עד היום לא הנציחו אותו .אם אנחנו בוועדה ,אם ועדת השמות
תובעת לאשר מישהו ולא מאשרים אותו ,בסופו של דבר צריך לדעת למה
זה .למה לאחד כן ואחד לא?

ירון עולמי:

יש רחוב בגליל ים על שם רחבעם זאבי .על שם רחבעם זאבי יש רחוב בגליל
ים .זה לא שהיית בטקס זה לא אומר שההנצחה לא קיימת.

יוסי קוממי:

סליחה מתי הנציחו אותו?

ירון עולמי:

לפני שנה כמעט.

(מדברים יחד)

משה פדלון:

ועדת השמות אישרה את גנדי .המועצה אישרה ,הוא מונצח ,תפתח במפות.

יוסי קוממי:

איך אני יכול לנחש דבר כזה? בדרך כלל עושים טקס.

יהודה בן עזרא :מי בעד אישור ההמלצות של ועדת ההנצחה? פה אחד.

עדכון קריטריונים לקביעת זכאות למלגת הלימודים העירונית
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עדכון קריטריונים לקביעת זכאות למלגת הלימודים העירונית .המועצה
תאשר תוספת סעיף " ,5אינו מקבל תמיכה ו/או מלגה מגוף עירוני אחר,
כגון התכנית הבין דורית" .מצ"ב לפרוטוקול ישיבת ועדת המלגות ומסמך
הקריטריונים מולכם .מי בעד? אושר פה אחד .פרוטוקול ועדת ביקורת
לדיון בדו"ח מבקר המדינה לשנת  2017יורד מסדר היום .הוא יעלה
בישיבה שלא מן המניין בחודש מאי.

מינויים

ג'ו ניסימוב:

מינויים ,המועצה מתבקשת לאשר את מינויה של גב' גלי עציון כחברה
בחברה העירונית למנ"סים ומרכזים קהילתיים במקומה של גב' ציפי
שומר .החברות היא בדיקרטוריון של החברה העירונית ,עדכון שלי.
מינויה של סגן ראש העיר גב' עופרה בל כחברה בוועדת החינוך במקומו
של חבר מועצה אורן אוריאלי ,ומינוי ועדת הנצחה לזכרם של נרצחי
הטרור .הטבלה מולכם.

רונן וסרמן:

ועדת הנצחה לזכרם של נרצחי טרור .יש ועדת הנצחה ויש ועדת הנצחה
לנרצחי טרור?

משה פדלון:

החוק מחייב ואתנו לוועדת הנצחה לנרצחי טרור.

רונן וסרמן:

מי הנציג אופוזיציה?

דובר:

לא עושים כלום ,חבל על הזמן.

רונן וסרמן:

אז תוסיפו מישהו לוועדת ההנצחה.

משה פדלון:

בשמחה רבה ,נאשר את זה.
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יהודה בן עזרא :עוד משהו שלא מופיע בסדר היום ,מינויה של איה פרישקולניק לוועדת
מכרזים במקום עופרה בל .מי בעד?

ג'ו ניסימוב:

עדכון נוסף ,תוספת לסדר היום ,ועדת שמות אנו מודיעים בצער רב על
פטירתו של חבר הוועדה צורי דורון ז"ל שיוסר כמובן מוועדות העירייה,
אבל שנים רבות שהוא היה חבר בוועדת השמות .והמועצה מתבקשת
לאשר את מינויה של גב' סיגל רבין ואת חיה שבתאי ואת גב' טלי זכאי
כחברות בוועדת שמות .מי בעד? תודה רבה.

אישור המלצות הוועדה להארכת שירות

ג'ו ניסימוב:

יש לכם לפניכם את אישור המלצות הוועדה להארכת שירות .יש מס'
עובדים.

יהונתן יעקובוביץ' :אם אפשר לא לקרוא את זה בכלל ,זה לא מכבד.

דובר:

מי בעד לדבר על השם הראשון שמופיע שם .כולם יודעים מי הוא?

ג'ו ניסימוב:

ל.מ? זה לא מקובל .זה לא מקובל ,זה ל.מ.

אורן אוריאלי :אתה יכול לדבר על הפתרונות האלה שאתה מדבר עליהם בעבר? איך זה
הסתדר מניסיונו? איך עשו את זה? אני מעניין אותי לדעת .אישור משרד
הפנים? איך אתה מתמודד עם עיקרון השוויון התעסוקתי?

יהודה בן עזרא :התמזל מזלה ,שאתה מכיר אותה ,אתה וכולם ,לא התמזל מזלו שהוא בן
גילה ולא פחות תורם,
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אי אפשר ככה להיפרד ממישהו ,אנשים באים לשם בשבילה .זה לא סתם עוד
מישהו.

יהונתן יסעור :הוחלט במסגרת ועדת כוח אדם ,שעובדים מנהלתיים ,או הנהלה,67 ,
עובדים מקצועיים כמו סייעות של גני ילדים או כל מיני עבודות שטח
תהיה הזדמנות להאריך גם אחרי גיל  ,67כולל גם אחרי  .70יש גם פתרון
בעניין הזה .אפשר להמשיך להיות מורה ,היא לא חייבת להיות מנהלת?

דובר:

אז אנחנו נשב שבוע הבא אצלך ,יהודה.

אורן אוריאלי :לכן אתם לא רוצים להצביע על המועד שמצוין כאן .המועד הזה עדיין דנים
בו.

מאיה כץ:

תוריד את המילים הארכה אחרונה ,במשפט שני מהסוף" ,הוועדה ממליצה
להאריך את שירותה עד התאריך המיועד "...תוריד את המילים הארכה
אחרונה .שזה לא יקבע את ההחלטה הזו.

אורן אוריאלי :זו עצה נבונה של גב' כץ .לא שהיא צריכה ממני כש...

יהודה בן עזרא :הארכה אחרונה זה יירד המילה .לגבי כולם.

מאיה כץ:

יהודה אנחנו גאים בך.

ג'ו ניסימוב:

חבר'ה מי בעד הארכת השירות? תודה רבה.

אישור סלילת רחובות
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אישור סלילת רחובות אני מתקדם .המועצה תתבקש לאשר אישור ביצוע
עבודות הכנה ,עפר ,מערכות ,סלילה ,פיתוח וניקוז בהתאם לחוק העזר
התש"ע  .2010אחד ,פיתוח מתחם מרינה לשלב א' .שתיים ,צומת ברנר בן
גורי ון בר כוכבא ,או להכריז על הרחובות כרחובות ציבוריים ,מי בעד?

דובר:

האם יוטלו איזשהם היטלים על תושבי האזור?

ג'ו ניסימוב:

זה ההיתר.

יהונתן יעקובוביץ' :שאלה אם אפשר לגורמים הנכבדים ,בחיבור שממשיך מרח' וינגייט
במערב העיר לאבא אבן ,איפה שיש את הבניין של האחים עופר ,היה שם
עד לא מזמן רחוב דו מסלולי ,הרחוב הזה הפך להיות רח' חד מסלולי
בגלל שיש שם עבודות תשתית שצמודות למבנה .אבל מה לעשות ,הצד
השני של אותו כביש משמש עכשיו כחניה לכל העובדים של אותו אתר
בנייה .אז שיתכבד בבקשה אתר הבנייה להכניס את החנייה שלו לתוך
האזור של אתר הבנייה ,ואת החניה הזו לעבור כביש .אתם לא מבינים
איזו תנועה זה יוצר.

מאיה כץ:

ושמאז לקח שעתיים להגיע מכפר שמריהו למרינה.

יהודה בן עזרא :אנחנו מודעים לזה וראש העיריה ברקת היה בכבודו ובעצמו בשטח לפתור
את הבעיה.

יהונתן יעקובוביץ' :אתם זוכרים שיש את החניון של המרינה ,מאז שמנו את כל הגדרות
האלה שם ,צריך להוריד את הגדרות להוציא כביש גמרנו.

ג'ו ניסימוב:

מי בעד? תודה רבה.

"חבר" – הקלטה ותמלול

04261

47

ל .ק.

אישור המלצות הוועדה לסיוע בדיור

ג'ו ניסימוב:

אישור המלצות הוועדה לסיוע בדיור .הפרוטוקול מולכם ,הוועדה מיום
 .7.3.2019מי בעד? פה אחד ,תודה רבה .אישור העסקה נוספת יורד מסדר
היום.

שונות

יהודה בן עזרא :חברים ,אל תלכו ,יש לנו אחרי הישיבה ,יש אספה של המליאה ,גם תאגיד
המים וגם החברה לתרבות ואומנות .אז לא ללכת כי יש שני דברים .על פי
בקשה של חבר המועצה יהונתן יעקובוביץ' ,מנהל אגף הפיקוח ,יהונתן
רצה להתייחס לזה.

יהונתן יעקובוביץ' :דבר ראשון אני רוצה להגיד ,וזה בשל הערה מוצדקת שקיבלתי בישיבה
הקודמת .אני מאוד מאוד מאוד מעריך ומקבל את העבודה של כל אנשי
הפיקוח והאכיפה שקיימים בהרצליה .הטרוניה שלי היא לא כלפי
האנשים שעושים את עבודתם הנאמנה ,אלא כלפי זה שלא קיים מספיק
כוח אדם לבצע את הנדרש .ההוכחה הכי גדולה לדבר הזה ,זה שאנחנו
רואים ,ואגב כל המספרים שאמרתי בזמנו ,צדקתי .כי כשאני דיברתי על
השלכת פסולת בחוף הים ,אמרתי שזה פחות מעשר דו"חות ,והנה רואים
שמדובר בארבע דו"חות ב ,2016-ארבע דו"חות ב 2017-ושש דו"חות ב-
 .2018המשמעות של זה היא שאנחנו ,תושבי הרצליה ,משלמים מיליוני
שקלים כל שנה כדי לממן עבודה של אנשים שירימו את הזבל הזה
שאנשים משליכים על החוף .זה בלתי מתקבל על הדעת .חבר'ה ,צריך
להגביר את האכיפה באזור של החופים ,לא רק מבחינת ההשלכה של
הפסולת על החוף .כולנו יודעים מה קורה בשנים האחרונות בחוף אכדיה
דרום בעקבות העובדה שמגיעים לשם מאות בני מיעוטים בבת אחת.
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המקום לא בנוי לדבר הזה ,זה מדיר את רגליהם של תושבי הרצליה
מהאזור הזה .זו בעיה קשה .בלי עכשיו להתייחס לזהותם ומגדרם של
האנשים שבאים לשם ,זה פשוט הכמות הזאת שבאה וסוג האוכלוסייה
הזה גורם לבעיות .עכשיו אני לא אומר שאסור להם לבוא ,אבל אם הם
באים ואנחנו מאפשרים את זה שהם באים אנחנו אחראים לזה שיש את
הפיקוח ואת האכיפה כדי שאני בתור תושב הרצליה אני אלך לשם ואני
ארגיש בנוח .אני היום הולך לחופים האלה ,אני לא מרגיש בנוח ,והרבה
תושבים מרגישים ככה .לכן אני מבקש לשים את הדעת על שני דברים ,א.
על אכיפה ברמה של השלכת פסולת בחוף הים ,ו-ב .סדר ציבורי שבחוף
אכדיה דרום.

יהודה בן עזרא :בשני הדברים אתה צודק ואנחנו מנסים למצוא פתרונות.

משה פדלון:

הנושא הזה עלה לידי עופרה ,ואני מתכוון לדבר עם גורמי הביטחון
שמאשרים להם.

יהונתן יעקובוביץ' :אני בסיפור הזה כבר מלפני שנה ושנתיים .אמרתי לכם גם שנה ולפני
שנתיים ,הצעתי לכם פתרונות כאלה ואחרים .אני מזמין אתכם עוד פעם,
כמו שאמרתי לפני שנה ושנתיים ,ללכת למרכז עזריאלי ,לראות מה הם
עושים שם עם התופעה הזאת ופשוט להעתיק את זה .יש פתרונות ,אנחנו
צריכים פשוט לעשות ולא לפחד לעשות .כרגע אנחנו לא עושים כלום כי
אנחנו מפחדים מביקורת ,זה בלתי מתקבל על הדעת.

איתי צור:

בנושא אכיפה ,אני חוזר רגע גם לשאילתה של רונן לגבי נושא האכיפה בייחוד
בנושא של איסוף של צואה של כלבים .אני חושב שהבעיה היא לא רק בזה
שאנשים מטיילים עם הכלב שלהם ולא אוספים ,אלא הנושא של כלבים
משוטטים בכלל .והנושא של כלבים משוטטים בכלל לא מדובר על
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הפיקוח אלא על הווטרינר .בכל הרצליה יש רכב אחד וצוות אחד שהוא
כונן ,שהוא זה שמבצע על כל הרצליה ,הוא אמור לטפל בקיפוד פצוע על
הכביש ועד לאסוף כלב ולסרס חתולים.

עופר לוי:

זה לא הגיוני שבכל עיריית הרצליה יש בסוף רכב אחד .חייבים להגביר ,יש
עשרות כלבים משוטטים ,שגם תוקפים ,גם מסכנים ,גם מפגע בריאותי.
אני חושב ששווה לבחון שבהרצליה יהיה עוד כלי רכב נוסף שיוכל לתת
מענה לתופעה הזאת.

איתי צור:

זה לא כלי רכב ,צריך להכשיר פקחים בשביל זה.

יהונתן יעקובוביץ' :יש לא פעם ולא פעמיים ,אנחנו מגלים באזור חופי אכדיה ,איפה שיש גם
את הנקז הגדול של העיר ,זיהומים כאלה ואחרים שאנחנו לא מבינים
מאיפה זה בא כי אנחנו לא שופכים ביוב לים .אחד ההסברים לזה ,זה
באמת שהגשמים שאוספים בסופו של דבר את כל מה שיש ברחובות
אוספים גם את הצואה של הכלבים ,והצואה הזאת ,מה לעשות? זה ביוב.

איתי צור:

אז משהו חייבים להתחיל כי זו תופעה קשה.

משה פדלון:

בועז ,כמה פקחים חסרים לנו בתקן?

דובר:

בתקן? חסרים לנו שמונה.

משה פדלון:

שמונה פקחים ,ואנחנו מפרסמים כל שבוע ולא מגיעים ,בגלל השכר .תן לי
היום סמכות על השכר ,תאמין לי אני אגייס  20פקחים .המדינה לא
מאפשרת לי לתת שכר הולם.
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יהונתן יעקובוביץ' :אז אני פה בשביל לעזור לך .כבר הצעתי לך עוד פעם מלפני שנה ולפני
שנתיים .יש לך יחידות סיור ,לא פיקוח ,יש לך יחידות סיור עירוניות ,לך
תראה איך עושים את זה בעיריית תל אביב ,משלמים שם כסף טוב
לסיירים האלה .פשוט זה לא פקחים ,זה סיירים .עושים את אותה עבודה
בול .זה הכל עניין של משחק של מילים ,כשמוצאים פתרון למי שעבר את
גיל  67וממשיך לעבוד בעירייה ,אפשר למצוא גם פתרונות לדברים האלה.
רק צריך לרצות.

יהודה בן עזרא :אלעד ,בבקשה.

אלעד צדיקוב :אני אשמיע את הדברים .אני רוצה לומר את הדברים הבאים ,כולנו מכירים
את האמירות שהיו בשנה שנתיים שלוש האחרונות ברחבי הארץ ,גם
בהרצליה ,לגבי תופעות של הדתה .אני לא נכנס לזה ,אבל אני רוצה להציג
לראש העיר ,כרגע אנחנו עושים במסגרת הצעדים האלה גם צעדים
שלמעשה שופכים את התינוק יחד עם המים .ואני אתן לזה דוגמא ,אנחנו
כתרבות תבענו למעשה אפשרות לבתי הספר שירצו לפעול עם עמותות
מאושרות משרד החינוך לאפיית מצות .בתי ספר שרצו לאפיית מצות
לשעתיים ,הכל כשורה ,הכל מצוין ,עם משרד החינוך .ובגלל כל המגמות
שנעשו כאן ובגלל כל ההחלטות שהתקבלו כאן ,ואולי גם בגלל סוג של
בהלת מוגזמת אז נופלים ,ואז יומיים לפני אפיית מצות מבטלים דבר
כזה .אין כאן שום אקט של הדתה ,יש כאן אקט יהודי ,ילדים יקבלו סוג
של מסורת באפיית המצות .אני חושב שלדבר כזה צריך לתת את הדעת
ולהיות יותר רגישים .וכמו שרגישים לכיוון אחד אפשר להיות רגישים
לצד אחר ולייצר סוג של איזון .ובסופו של דבר מנהל מוסר מעוניין
בפעילות מסוימת .ויש שום שכל ודעת לקבל החלטות אחרות שמקבלים
פה ,לא משנה איזו פעילות כזאת או אחרת עמותה אחרי עמותה שמנהלת
מתוך ים העמותות של משרד החינוך ,אז גם פה ,יש את כל היכולת
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והלגיטימציה לברור איתן.

יהודה בן עזרא :אין דיון .בישיבה הבאה נדבר .אנחנו סיימנו את הישיבה.
(מדברים יחד)
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