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 פרוטוקול

 אישור פרוטוקולים

אישור פרוטוקולים.  14/5/2019אנחנו מתחילים את ישיבת מועצה מן המניין  נוב:יג'ו ניס

במסגרת הדיון בסעיף  10ופרוטוקול מס'  10ו  9ובאו לאישור פרוטוקולים ה

. בהחלטה על מינויה של סגנית ומנהלת 1מינויים יובאו התיקונים הבאים: 

ראש גברת איה פרשקולניק לכהן כיו"ר ועדת המכרזים במקום סגנית ראש 

ידי  עופרה בל, יעודכן כי המינוי יכנס לתוקף לאחר אישור הפרוטוקול על

. דבר שני זה החלטה בדבר הרכב ועדת ההנצחה 16/4/2019המועצה מיום 

לנרצחי טרור זה יהיה כדלקמן: המועצה מחליטה לאשר את הרכב הועדה 

כפי שהובאה למועצה בשינוי אחד המתחייב על פי הוראות החוק הרכב 

הועדה, מינוי נציג אופוזיציה מר יוסי קוממי במסגרת ייצוג חבר המועצה 

מחברי המועצה ולפיכך נציגי המועצה בועדה הם ראש העיר, יו"ר  1/3עדה בו

הועדה מר משה פדלון, מר אלעד צדיקוב ומר יוסי קוממי. מאושר, הערות? 

 תודה רבה. 

 עדכון ראש העיר

שוב שלום לכולם אנחנו סיימנו את כל אירועי יום הזיכרון ויום השואה  משה פדלון:

עוררת כבוד, כל האירועים יום השואה, וחל ברחבי העיר, בשורה שבאמת מ

בעיר, בעשרות בתים מה שנקרא זיכרון בסלון כולל בבית קינן, לאחר מכן 
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נרות נשמה עם שמות  4000כרון לחללי צה"ל התחיל בחלוקת יאנחנו ביום הז

חללי הרצליה והמשיך באירועים בבית בגן בית שפר, בפארק אירוע של שירי 

ות נערכו במספר מוקדים במרכז העיר במות בידור, לוחמים. אירועי העצמא

בגן ... בבית קינן שירה בציבור, במרינה, בפארק, בבית ראשונים באמת כל 

האירועים עברו באפס תקלות הכל עבד על פי תכנון התכנית, הארגון היה 

נכון, הביצוע היה מצוין, זה המקום להודות למנכ"ל העירייה ולכל המנהלים 

רייה ובעמותות שסייעו להצלחת האירועים. העיר הרצליה גם והעובדים בעי

במספנה במרינה, כאן כבוד  ילקוקטיערכנו  ןהאירוויזיואירחה את משתתפי 

להזכיר לכם  האירוויזיוןגדול לעיר ולמדינת ישראל לארח את כל משתתפי 

שעות אחרי הפסקת האש שמצב הרוח היה על  24 –ערכנו את האירוע כ 

למעלה שוב תודה ליו"ר  וןהאירוויזיה התחילה להרים את הפנים והרצלי

עופרה שנעדרת ולמנכ"ל החברה ולעובדים שעשו עבודה מצוינת, והעיר 

הרצליה היתה במרכז התקשורת. שני חיילים מהרצליה הם שני חיילים 

מצטייני הנשיא, עמנואל עמית פלדמן ואחד מהם הוא גם חייל  120מתוך 

חיילים בודדים שנמצאים בעיר, גרים בעיר  180 –כ בודד שגר בעיר יש לנו 

ואנחנו מחבקים אותם כל השנה, יום שישי הקרוב נערוך להם אפילו על האש 

בפארק אתם מוזמנים. תיכון ראשונים שלנו זכה בפרס היוקרתי פרס החינוך 

הארצי מטעם משרד החינוך וזה המקום באמת לברך את מנהלת בית הספר, 

מנהלי את איה את ראש אגף החינוך וכל מי שנותן תמיכה הצוות החינוכי, ה

בתי  3נמצאת פה חגית, ויעקב נחום באמת ברכות, הישג בסך הכל נבחרו 

ספר מכל מדינת ישראל והרצליה בתוכם, אז באמת איה דרכך בכל הצוותים 

תודה רבה והערכה. ערכנו בחודש שעבר את יום המעשים הטובים ובתי 

יבות עשו מה שנקרא מכירת ממתקים וצעצועים הספר התיכוניים והחט

הכסף הזה מועבר לבית הספר שנמצא בבית לוינשטיין ₪  25,000 –ואספו כ 

חודשים הכסף הזה מועבר,  8 –ו  3זה  םשמאושפזיתרומה לילדים יש ילדים 

שבוע הבא נערוך טקס ונמסור את התרומה להנהלת בית החולים. אירוע 

 נוסף שחזרתי 
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 היה מעולה והוכתר כבר. :ראבן עז יהודה

אני שמח אני עזבתי. יש אלופת ישראל ועל פי הנחיה שלי אנחנו הולכים גם  משה פדלון:

גני ילדים הנחיתי את אגף  25לערוך תחרות שחמט בגני ילדים. התחלנו עם 

וגם  אסטרטגיההחינוך להרחיב את הנושא הזה בשחמט גם חשיבה, גם 

ה, זה עושה טוב לעיר ולילדים. אלה הדברים חברות ואיה צריך להמשיך עם ז

כרון שהיו ויום העצמאות שבאמת שאפו ישלי תודה. גולת הכותרת זה ימי הז

ותודה לכל העוסקים במלאה, נעשתה פה עבודה מצוינת וילד אחד לא קיבל 

שריטה וזה מה שחשוב, הבטיחות היתה מרבית, התכנים היו מצוינים ותודה 

 אירועים האלה.ל שהוביל את כל ה"למנכ

 עדכון מנכ"ל

דוברות העירייה בחודשים האחרונים, בחודש, חודש וחצי האחרונים עסקה  :בן עזרא יהודה

ביחסי ציבור לאירועי יום השואה, יום הזכירון, יום העצמאות, יחסי ציבור 

לרבות פרסום והפקת חוברות, פרויקטים קהילתיים בגני ילדים השנה עשינו 

אתם יודעים שעשינו אירוע גני ילדים בפארק הרצליה, שינוי, בכל השנים 

ישבנו עם וועדי ההורים, וועדי ההורים החליטו בסקר שהם העבירו שהם 

מעדיפים לעשות פרויקטים קהילתיים מספר גני ילדים ביחד, במקום 

האירוע הגדול בפארק. אנחנו דמוקרטיים כיבדנו את החלטת הרוב. 

, יחד עם זה אנחנו נעשה ישיבה של הפקת האירועים האלה זכו להצלחה רבה

לקחים ולראות אם זה נכון או לא נכון, גם בהיבטים תקציביים, לא פחות 

חשוב. הדוברות עסקה גם ביחסי ציבור ופרסום קווי החוף לים, על המרוץ 

דיברנו. אגף תבל הוכנה תכנית עבודה מתואמת בין אגף תבל לבין אגף 

בניה אבל שיפוצים והתאמות בפתיחת שנת החינוך לשיפוצי קיץ לא כולל 

אתרים, לא  170 –בכ ₪, מיליון  12הלימודים, התבצעו עבודות בהיקף של 

פשוט האגף עוסק בזה כבר מיד אחרי שסיימנו את אירועי יום העצמאות. 

הקיץ  יפסטיבלהאגף נערך גם לוגיסטית ובטיחותית לכל אירועי הקיץ, 

קורת ... של מערך החירום העירונית על שיתרחשו בעיר. האגף נערך גם לבי

ידי פיקוד העורף. אגף הביטחון והפיקוח וסדר הציבורי היו עמוסי עבודה. 
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בחודש האחרון כל מילה מיותרת נערכים גם לאירועים והבטחה ל"ג, 

שבועות, וכל האירועים ופעילויות שאמורים להתקיים בחודשים יוני, יולי, 

ושרה תכנית להפקדה בועדה האחרונה ... אוגוסט, ספטמבר. אגף הנדסה א

באזור התעשייה. בות"ל התקיים קונגרס על צפון הרצליה ועל השכונה של 

מט"ש, אגף תקשוב מערכות מידע אנחנו את היחידה של היזמות העברנו 

ממחלקת הצעירים לאגף תקשוב מידע, יש סטראטפים מאוד, מאוד 

לאומיים בזכות שיתוף פעולה  בין להישגיםמוצלחים במרכז היזמות, מגיעים 

והדחיפה של העירייה, חברות התקבלו לתכניות בתחום האנרגיה בברלין 

ובתחומים שונים באוסטריה, חברת ... הוזמנה לבצע תרגול לחברת 

התקשורת שביוון, חברה אחרת בתחום בניה, נעשית עבודה יפה ואגף מחשוב 

ת לי לתת מחמאות על והמרכזת איריס וצריך לציין זכויות עבר מה איכפ

העבר, אז מי שעמדה בראש העניין הזה שהקימה את העניין הזה היתה 

מאיה כץ, קצת בעזרה שלי אבל היא עשתה את זה. אגף הרווחה בשבוע 

שעבר נפתח בהצלחה רבה בית חם בנחלת עדה לקשישי השכונה, האגף עוסק 

ער השתתפו בני נו 60 –בפרויקט תעסוקת קיץ לנערים ונערות בסיכון, כ 

בפרויקט במגוון של תעסוקת קיץ בליווי מקצועי, הנערים האלה יעבדו 

יקבלו משכורת, יהיה להם משכורת זה  עירוניותבמסגרות עירוניות וחוץ 

 –בליווי מקצועי של עובדים סוציאליים ועובדי קידום נוער. אגף תנו"ס 

שלא במתנ"ס יד התשעה, בשבת אתם מוזמנים מי  לגמלאיםהשבוע ערב 

מגיע פשוט לא מבין מה זה פתיחת תערוכות חדשות במוזיאון, אלפי איש 

במוזיאון הרצליה לאומנות  התערוכותמגיעים במשך שלוש שעות לפתיחת 

בפארק הרצליה פסטיבל גלגל הזהב  30/5עכשווית אתם מוזמנים. שבוע הבא 

גם זה, גם את זה אני ממליץ מאוד למי שלא ראה ולא חווה את החוויה 

, מרוץ גולני התקיים אתמול בעיר חיילי גולני רצו וליהנותהזאת להגיע 

בשכונות ותלמידי בתי הספר סיימנו בערב עם בני הנוער של הרצליה וחיילים 

בגן שפר מופע של שמחה וכייף לחיילים שלנו. אגף שפ"ע תכנון וביצוע מופתי 

יה בערב יום רועי יום הזיכרון ויום העצמאות, מי שהיבתחומי האחריות בא
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העצמאות וראה עשרות אלפים של אנשים שהסתובבו בעיר וזרקו כל מה 

שהיה להם ביד על הרצפה, וכשהלכו הביתה ערימות אשפה יש לנו צילומים, 

בשתיים סגרנו את הבמות, ארבע, ארבע וחצי העיר היתה נקייה, מבריקה. 

ניקיון פשוט לא להאמין נעשתה פה עבודה יפה. האגף נערך לקראת ל"ג 

מגרשים פתוחים בכל העיר בשיתוף וועדי ההורים ואנחנו מנסים עם וועדי 

ההורים להגיע להסכמות ולחבר בין בתי ספר, בין כיתות, על מנת שיהיו 

פחות מדורות וצמצום זיהום האוויר, כדאי לעשות את זה, אני מקווה שזה 

מתקני  יצליח. נטיעת עצים לאורך רחובות רש"י, כיבוש העבודה החלפת

 –משחקים, החזרת הצללות שנפגמו בחורף, עוד היד נטויה. אגף החינוך 

הרישום לחינוך על יסודי התקיים בחודש מרץ אנחנו כרגע מקדמים מהלכים 

לסיום, נסיים את תהליך הרישום של תלמידי הרישום. היום התקיים בבניין 

ם וצוותי , מנהלי בתי ספר היסודייםהעירייה איך אתם קוראים לזה אקטו

אירוע המורים על מנת לכתוב את תכנית העבודה של שנת הלימודים הבאה. 

סיכום לומדים כחול לבן בהשתתפות בית ספר יסודי מתקיים ביום שישי, על 

פי מזג אוויר אם יהיה מזג אוויר סביר בספורטק אם לא באולם היובל. 

קי קופסא ט הילדים בעיצומה צפויים להתקיים הפנינג משחנמלפעילות פר

למנט והנוער עם ראש העיר. מנהל למידי העיר, מעגלי שיח, ילדי הפרלכלל ת

נשים נערכה התרמה עבור משחקים לתינוקות במעון מקלט. בחודש מאי 

סדנת אביב מטעם משטרת ישראל להגנה עצמית לנשים ונערות בסיכון. רק 

לא  משפט אחד אמנם ראש העיר הודה לי על אירועי יום העצמאות ואני

אוהב לקבל מחמאות. כידוע אירועי יום העצמאות היו מוצלחים ביותר, 

הצוותים עשו עבודה נפלאה, האגפים אגפי הביצוע, אגף תב"ל ואגף ביטחון 

שבועות כל הלוגיסטיקה אגף תנו"ס  3ואגף שפ"ע עבדו סביב השעון כמעט 

ם את אנחנו בין העיריות הבודדות בארץ שהעירייה, עובדי העירייה מפיקי

האירועים של יום העצמאות, אין מפיקים חיצוניים ההפקה היא עצמית של 

 עובדי אגף תנו"ס.

 תכנית האירוע לחינוך המיוחד של מערב העיר. דובר:
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אנחנו עושים בכל שנה אירוע והשנה נתנו דגש מיוחד לילדי חינוך מיוחד עם  :בן עזרא יהודה

ור אירועים מוצלחים אזור שמתאים להם עם תשומת לב מיוחדת, בקיצ

מאוד ומגיע תודה והערכה לכל הצוותים שעסקו בזה, וכמו שראש העיר אמר 

הכי חשוב שהכל עבר בשלום, בביטחון ובלי אף פגיעה. אני אישית מי שיש לו 

טענות לגבי ריבוי הזיקוקים שעברו אליי בטענות אני מת על זיקוקים היו 

 זיקוקים מדהימים. 

 ם"הצגת "הפסקה ללא מסכי

 2קילומטר בעצם  10דרך אגף מרוץ הרצליה נשבר שיא ישראלי במרתון של  משה פדלון:

שיאים ישראליים בתוך ההיסטוריה.  נמצאת פה ענת  2שיאים נשברו שם, 

מנהלת בית ספר גבעת בן גוריון וירון בואו בקשה אני זימנתי אותם שיתנו 

 לנו סקירה קצרה על פרויקט של בית הספר. 

אנחנו הוזמנו לכאן לדבר על הפסקה פעילה ללא מסכים, שנערכת בבית  טוב : ענת

הספר, אנחנו משתדלים מידי שבוע לקיים הפסקה אחת כזאת, שהשאיפה 

היא לעשות את זה יותר ולהפוך את זה כשגרה בתוך בית הספר שלנו. כולנו 

יודעים שהטכנולוגיה והמסכים יש להם המון יתרונות אבל לצד היתרונות יש 

סרון שאנחנו רואים הוא בעיקר בהפסקות אני מניחה ים חסרונות, החג

שהורים לילדים רואים את זה בבית בשעות הפנאי שהילדים עסוקים בתוך 

המסכים, הם יושבים זה כואב לראות אותם יושבים בהפסקות בקבוצות לא 

מדברים זה עם זה מחזיקים כל אחד במסך שלו, הם יכולים לשחק גם 

ופיים אבל בתוך המסכים ומה שאנחנו מרגישים בשנים במשחקים שית

האחרונות שהמיומנויות החברתיות הולכות, נעלמות ואנחנו צריכים לשים 

לכך דגש. בישיבה שהתקיימה עם הורים בבית הספר, ועם תלמידים החלטנו 

שאנחנו עושים פשוט הפסקה שהיא הפסקה אחרת, בפעם הראשונה אמרנו 

בתוך התיקים, בתוך הכיתות אבל ראינו שבפעמים משאירים את הפלאפונים 

האחרות כבר לא היינו צריכים לבקש מהם או לאיים עליהם להשאיר את 

המסכים הם נשארו גם אם ילד היה עם המסך בכיס או ביד הם פשוט רצו 

את החברותה הזאת וראש העיר כיבד אותנו בביקור באחת ההפסקות אז 
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 ן. החלטנו להנציח את זה ויש לנו כא

 פעם ביום או פעם בשבוע? :ינאי-אורן דנה

 לא זה פעם בשבוע כשהמטרה והשאיפה שזה יהיה פעם ביום.  יש לנו סרטון,  ענת:

 )צופים בסרטון(

מה שאני רוצה לציין, בסרט זה נראה קל רק הצוות החינוך הגופני כמובן  ענת:

כיתה שמפיק את כל זה, האביזרים בנוסף לזה אנחנו כל פעם מחליטים ש

אחת תהיה זו שמארגנת אז ראיתם את כל המשחקים גם את השכיבות 

 שמיכה, ויש חדר חושך שהילדים אוהבים להיכנס זה הכל בארגון הילדים. 

אנחנו בעקבות ההצלחה של הפרויקט בחטיבת בן גוריון אנחנו נרחיב את זה  משה פדלון:

לחינוך גופני  ליתר בתי הספר, זה המקום להודות לענת פלג ולירון המורה

 באמת פעילות מרשימה, מרגשת. 

 )מחיאות כפיים(

יצא מחקר ממש לאחרונה שבדקת בעצם את כל העניין של ההתמכרות  :יעקובוביץ יונתן

למסכים אצל הילדים וכדומה בסופו של דבר כמו שאנחנו מבינים בתי ספר 

זה לא באמת מקור שמחנכים את הילדים, הילדים מקבלים את החינוך 

הם דבר ראשון מהבית, ובבית הספר מנסים לשמר את הדבר הזה, זה של

חשוב מאוד גם לשלב את הפעילות של אחרי בית הספר עם ההורים כי מה 

שאמרתי מקודם זה בסופו של דבר מה שקורה, הסיבה שרוב הילדים היום 

תלויים בטלפונים שלהם זה בגלל שגם ההורים שלהם ככה ושההורים רואים 

ים מחקים את זה ואם ההורים ישבו בערב ויקראו ספר כנראה את זה הילד

 שגם הילדים לידם ישבו ויקראו ספר. 

 שאילתות

על ידי מר אלעד צדיקוב. נושא חוף הנפרד מבקש לדעת האם  1שאילתה מס'  נוב:יג'ו ניס

תוואי החוף הנפרד יפגע בעקבות הגשר, מה יהיה רוחבו לפני ואחרי, מה 

רי האם יצליח להכיל את כל המתרחצים גם בחודשי יהיה אופיו לפני ואח

הקיץ בין י' באב לראש חודש אלול בו קיים עומס עצום בחוף הנפרד. 

בניית גשר המדרגות לא גורעים משטח החוף, רוחב החוף תלוי  –התשובה 
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בגהות ובשפל של הים, אורך החוף המוכרז בהתאם לחוק הסדרת מקומות 

 של תחנת ההצלה. מטר מכל צד  75מטר,  150הוא 

אני הבעתי כבר את דעתי לגבי הבניה של הגשר שהוא לא נחוץ. אני רוצה  :צדיקוב אלעד

פעם אין רוחב ועובי, עובי החוף  לומר את הדבר הבא ראשית כל רוחב אף

הנפרד בגלל שהוא דרומית למרינה, הוא מאוד רגיש לפי עונות השנה יותר 

גשר אני סבור שנקבע שבעצם החוף בקיץ, שנמדד רוחב החוף שלפיו נקבע ה

מטר. בפועל הקיץ אם אתם זוכרים מי  25, 20היה ברוחבו המקסימאלי, בין 

שכאן הולך , הגשר בקיץ לפעמים הרבה פעמים עמדת המציל אפילו היא 

נמצאת בתוך המים עצמם, החוף הוא מאוד, מאוד צר, כך שיוצא שהחוף 

ר בעצם תופס חלק משמעותי הנפרד שהוא גם ככה סובל מבעיית מקום הגש

מהעובי שלו בעצם לא תישאר רצועת חוף זה בהיבט של העובי. לגבי הרוחב 

מטר מכל צד, בפועל אנחנו כולנו  75אני מכיר את החוק הנכון שצריך להיות 

מכירים את הבעיה שהחוף הנפרד הוא החוף הכי עמוס בהרצליה בעיקר 

את הגשר הזה יכולת השליטה  בימים שמגיעים תושבי חוץ. ברגע שאתה בונה

של הסוכה תהיה מצומצמת ואני חושב שאני, קודם כל אנחנו נשמח להיות 

שותפים בתוך העניין הזה, אני חושב שהדבר הזה מאוד אקוטי וקריטי לדבר 

הזה. אני חושב שכמו שאומרים עכשיו שהתשתיות של הגשר בחוף הנפרד זה 

נפרד לא יהיה בו בעצם מקום נראה כאילו אנחנו הולכים למקום שהחוף ה

לרחצה, אני יודע שאתם באים מכוונות טובות אבל אני סבור שהביצוע הוא 

 מספיק מדויק למה שהחוף הזה מסוגל לסבול. 

הביצוע נעשה על ידי מיטב המומחים שלנו, דבר נוסף בניית הגשר נעשתה  משה פדלון:

האזרח שהוא בפשרה בבית המשפט, הנושא הזה הגיע לבית המשפט וצודק 

אומר אני רוצה ללכת בחוף הים מצפון לדרום, מדרום לצפון ואין לי מעבר, 

אני בא ואומר אלעד בנינו את הגשר בוא נראה נפיק לקחים, נראה איך זה 

עובד, מישהו בא עם רעיון זה התחיל עוד בתקופה של יונתן נראה איך זה 

 99 –צליה ו עובד. לגבי המתרחצים לחוף הזה מגיעים אחוז אחד מהר

אחוזים מכל מדינת ישראל, אז אני מצפה גם מרשויות אחרות לבנות חופי 
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ים גם באשקלון, גם בתל אביב, כמו כל המקומות, אני את שלי את חלקי 

נתתי, נתתי ובלי שאני הייתי רוצה לפגוע בציבור שרוצה גם ללכת בים. בוא 

נראה ונפיק לקחים אני נסיים את הבניה, נרד כולנו לים ונראה איך זה עובד, 

בא ואומר זו היתה פשרה בבית המשפט. לא רצינו שבית המשפט יפסוק. 

 חברים אני הסברתי.

אתה עכשיו התעוררת בזמן התכנון היית צריך להיות מעורב. לא נפתח עוד  :יעקובוביץ יונתן

 חוף נפרד אם לזה אתה מכוון.

ניה, אני מבקש, בעוד חודש זה חברים אני מנהל את הישיבה פה. חברים ש משה פדלון:

 יסתיים נבחן את זה ביחד.

אחרי שהדבר הזה כבר יפתח ותשימו את תקציב הבינוי והגשר יעמוד מכאן  :צדיקוב אלעד

 ואילך לשנות דברים יהיה הרבה יותר מורכב ומסובך.

מה אתה מצפה עכשיו יש החלטת בית משפט, אנחנו נסיים את החלטת בית  שמה פדלון:

זה לא מקום לויכוח אתה שאלת לגבי אורך, שאלת אורך, אני אומר המשפט. 

לך שוב, תהיה סוכת מציל, יהיה מציל, יהיו שירותי עזרה ראשונה, יהיו מים 

 זורמים, יהיו שירותים יהיה הכל.

 יונתן אני מכיר את החוקים טיפה יותר טוב ממך.  :צדיקוב אלעד

 )מדברים ביחד(

שאילתה נתנו תשובות אנחנו נעצור פה. זה לא הצעה אלעד שאלת שאלה  משה פדלון:

 לסדר שאלת שאלה אני עובר הלאה.

אני מבקש להגיד משפט אחרון אני רק רוצה להגיד שפתיחת המוצא היא  :צדיקוב אלעד

שבית משפט היה. קודם כל אף אחד מהציבור התורני לא היה בבית המשפט 

על פי חוק חוף נפרד זה והשמיע את הטענות של הציבור התורני שמגיע לו 

 דבר שברור.

 אתה לא צד בעניין, אלעד אתה לא צד בעניין. משה פדלון:

אני רוצה מחר שביל ריצה נפרד לכל אורך החוף הרצליה גם אז תעשה לי  :צדיקוב אלעד

 שביל חוף נפרד. מה זה שונה מזה?

 .את הלקחים אלעד אני, חברים אני לא, השאילתה הבאה. נבוא לשטח ונלמד משה פדלון:
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 אנחנו נפגעים מזה. :צדיקוב אלעד

 אין שום פגיעה.  משה פדלון:

 )מדברים ביחד(

היה ועדה לדו קיום ולא עשיתי אבנים גדולים מאשר הכותל עכשיו אני מבין  צבי וייס:

שיש תקלה יכול להיות בעיה אבל אני לא יכול לפתור אותה כרגע, אני 

מנו ועדה משותפת שלי ושל פרופסר שעשיתי את העניין ולוויתי אותו והק

סון הגענו להבנות והחוף פעל אני לא רוצה להמשיך ולהאריך. שאלת ביעקו

אותי ופנית אליי רציתי להגיד קודם כל איך היה ואיך עושים אתה אומר 

 מחשבה מראש ולא היתה מספיק מחשבה. 

 תן. חברים מר וייס זה שאילתה. זה לא הצעה לסדר. אני לא נו משה פדלון:

של מאיה כץ הנושא אי הסכמת ראש העירייה להתנגדות  2שאילתה מס'  נוב:יניס גו'

תכנון הותמ"ל שלא לפי צורכי התושבים בצפון הרצליה. לאחרונה בישיבת 

מליאה לתכנון ובניה התנגד ראש העיר המכהן גם כיו"ר הועדה המקומית 

 12,000ן צפון להצעתי להגיש התנגדות מטעם הועדה לתכנית הותמ"ל לתכנו

יחידות דיור בצפון הרצליה, ידוע כי ברגע שהותמ"ל מתחיל לתכנן את 

התכנית באופן עצמאי ללא גורמי התכנון העירוניים עד שלא תעיצר כל תכנון 

אחר אינו רלבנטי, לאור כך ברצוני לשאול. אחד מדוע ראש העיר מסרב 

ל מנת לעצור להגיש התנגדות לתכנית זאת באמצעות הכלים שבסמכותו, ע

הזאת. שתיים מדוע ראש העיר ממשיך  תפרופורציונאליאת התכנית הבלתי 

להתעקש שתוכן תכנית בסמכות הועדה המקומית כאשר הוא ואנשי המקצוע 

יודעים שעד שלא תיעצר התכנית שבתכנון הותמ"ל התכנוניים המקומיים 

הוא נושא , אחד נושא תכנון ובניה 2אינם רלבנטיים. תשובה לשאילתה מס' 

לועדה לתכנון ולבניה ולא למועצת העיר, על אף שחברת המועצה הינה חברת 

ועדה לתכנון ובניה במשך שנים הגברת כץ התעלמה מהעובדה שהתנגדות 

לתכנית יכולה להיעשות כנגד תכנית שמופקדת ולא בעלמא. עם זאת ראש 

את  לגורמי הותמ"ל פניה מפרטת 2018העירייה פנה כבר בחודש נובמבר 

התנגדותו לתכנון צפון הרצליה, פניה רשמית דומה נעשתה על ידי מהנדס 
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העיר, לאחר מיצוי הכלים התכנוניים שנמצאים כעת על הפרק על מנת 

שהעירייה תשקול שימוש בכלים נוספים. בשאלה שתיים יש להזכיר לחברת 

גרת דיוני המליאה בחודש פברואר סהמועצה כץ כי היא בעצמה דרשה במ

כי תכנית המתאר צריכה להביא בחשבון את צפון הרצליה, כמו כן  השנה

השאילתה של חברת המועצה כץ באה בסתירה מוחלטת לבקשתה המפורשת 

בועדה לתכנון ובניה והסבירה מדוע כדאי להכניס את תכנון צפון הרצליה 

לתכנית המתאר חרף כוונת הותמ"ל. כאמור הדיון האם צפון הרצליה צריך 

ור תיכון בתכנית המתאר או לא, הוא עניין למליאת הועדה להופיע כאז

שתדון בנושא בתחילת חודש יוני ולא עניין לשאילתות אקראיות במועצת 

 העיר מאיה בבקשה.

ראשית אני רוצה לתקן פה כמה דברים וחבל שערבבתם שמן ומים ומי שכתב  יה כץ:אמ

ום התכנון כנראה לא כל כך בקיא בתח את התשובה לשאילתה וכתב אותה

והבניה וחבל. אז רגע כמה הערות קטנות על הטקסט שכתבתם. אחד הבקשה 

שלי מדברת לא על התנגדות כרגע כשהתכנית כבר רצה, אלא התנגדות 

עקרונית לכך שהותמ"ל כגוף שלא נמצא בסמכות שלו בכלל מתכנן ושם ידו 

מכתב על התכנית, זו התכנית ששאלתי מדוע אתה לא מגיש, ולא כפי שכתב ב

פניה, שניה רגע, א' אתה אמרת את זה במליאה, אבל ההתנגדות אני בכלל 

לא דיברתי פה כרגע על התכנית עצמה למרות שבתשובה אתם באמת 

ערבבתם פה ואני לא יודעת במה להתחיל כדי לעשות סדר. אחד ולכן חשוב 

לי לדייק את זה. קודם כל אין פה סתירה בין שני הדברים כי ברגע שאתם 

ד אחד מציגים לנו תכנית מתאר שלא מכילה את כמות היחידות של מצ

תכנית שכבר רצה במסלולי ותמ"ל זאת אומרת שאתם מציגים מספרים 

שקריים ולכן אני ב יקשתי, ביקשתי שתציגו תכנית. מספרים לא נכונים אני 

חוזרת בי. מספרים לא נכונים חזרתי בי. אפשר להתקדם. אני בעצם אומרת 

לוניה וגם ותם לנו את תכנית המתאר והוצאתם ממנה גם את אפברגע שהצג

את צפון הרצליה ועוד כמה אזורים זה לא כלל או סך יחידות הדיור ולזה 

התכוונתי בתכנית, לגן אגב אציין ואין סתירה בין הדברים, אציין שגם 
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יחידות דיור, הבאתם  7,000 –התכנית שכבר הבאתם למליאה שמדברת על כ 

 45ן עצמו לא שלחתם אותה בחומר המקדים וביקשתם שתוך אותה בדיו

דקות מתחילת הדיון ניתן לכם אישור עליה ולכן גם התנגדתי לזה, 

ימים ובאישור של סבב טלפוני  5, 4כשביקשתי עוד מפורשות שתיתן לנו 

שנבין את התכנית זה אגב לעניין הסתירה שלכם כי ערבבתם פה שני 

י שאלתי מדוע אתה מאפשר לגוף כמו ותמ"ל נושאים. האחד הוא שאלה שאנ

לתכנן תכנית ולא מחזיר את התכנון בסמכות שלנו אין קשר, שלב 

ההתנגדויות של תכנית הוא כאשר אנחנו מסכימים עם זה שהגוף המתכנן 

הוא מדינת ישראל ופה צריכה להיות ההתנגדות שלנו, אני בכלל לא דיברתי 

ים, מדוע אתה ממשיך לתת על המספרים אני מדברת על השלב המקד

לותמ"ל במקום למשוך את התכנית אלינו, זו השאלה שלי.  ולכן מי שכתב 

 את התשובה אני מצטערת.

גם מהנדס העיר וגם  6/11 –התשובה היא נכונה ואת לא בקיאה בפרטים, ב  משה פדלון:

 אני במכתב נפרד.

ה יודע שהכלי המכתב שלך איך כתבתם לי פה בעלמא זה בעלמא כי את מאיה כץ:

התכנוני להוציא את זה מהותמ"ל הוא לא לשלוח מכתב זה לצאת ידי חובה 

 ולעשות כותרת בעיתון ששלחת מכתב.

זה המכתב שכתבתי להראל יוצר יו"ר הועדה לקידום מתחמים מעודפים  משה פדלון:

למתחמי דיור, התנגדות מוחלטת לתכנון הרובע הצפוני של העיר הרצליה, 

אליך בדחיפות על מנת שתפעל לעצור באופן מיידי את תכנון הריני לפנות 

תכנית הרובע הצפוני של העיר הרצליה. אני יעבור הלאה לצערי הרב הותמ"ל 

לקידום תכנית מגלומנית שמתעלמת ברגל גסה מהיכולת לקלוט את כל 

המספר האסטרונומי של יחידות הדיור מקווה שסוף מעשה במחשבה 

עצור לאלתר את עבודות התכנון להציג בפני תחילה. אני מבקש ממך ל

הרשויות את האופן בו הותמ"ל מתכוון להתמודד עם העדר תשתיות של צפון 

ליה, עד אז אנו מבקשים להתנגד באופן מוחלט לכל ההיבטים אשר צהר

מוזכרים במסמך הנ"ל. הם זימנו ישיבה מה שנקרא שולחן עגול ביקשתי 
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 מה יותר מזה מאיה.  בקשה דחופה לדחיית השולחן העגול

צריך ללכת להליך משפטי שמתנגד בצורה מוחלטת וברורה ומחזיר את  מאיה כץ:

התכנון אלינו. אתה יכול בוודאי שאתה יכול מה זה מכתב משה, מכתב יופי 

שלחת מכתב ואז מה, אולי מישהו קרא, אולי לא, מנובמבר להיום... 

מנהלתית עשינו את זה של עתירה  בתכניות אחרות שהחלטנו ללכת בהליך

וגם פה אנחנו מצפים ממך , אני מצפה לפחות אני יודעת שיש עוד כמה 

בוודאי גם תושבים שמגישים עתירה נגד העניין א' גם להצטרף לעתירה את 

התושבים במקום שזה ימשיך להיות ... דבר שני להגיש עתירה נובמבר עברה 

יכות להתגלגל ואנחנו יחידות ממש 12,000חצי שנה ושום דבר לא קורה, 

 נאבד את המומנטום של התכנית.

 יש ועדה למשנה לתכנון ובניה. משה פדלון:

שאלתי אותך ביקשתי לעלות את זה לדיון כדי שאפילו תקבל את הגושפנקה  מאיה כץ:

של העירייה ולא הסכמת להעלות את זה לדיון, ואז גם לא אמרת, ואז גם לא 

 אמרת ששלחת את המכתב הזה.

קיבלת תשובה מנומסת אני לא חייב לתת תשובה זה לא המנדט של המועצה  פדלון:משה 

 לדון בנושא של הועדות, יש ועדה בעוד שבועיים.

תב שאתה מתנגד למספרים כ, כתב פה מהאה נותן מספרים אסטרונומיים פ :י גרוסמןתמ

 .האסטרונומיים

פון הרצליה זה לא בעיה אני חושב שאנחנו באותה דעה לגבי צפון הרצליה, צ מאיה כץ:

במספר יחידות הדיור הבעיה היא בתשתיות לאומיות, אין תשתיות 

 לאומיות.

 זה לא רק בתשתיות גם במספר האסטרונומי כפי שאתה נתת. :י גרוסמןתמ

 זה הם קבעו. משה פדלון:

 מה שאתה מעלה כאן במליאה זה עדיין מספרים אסטרונומיים. :י גרוסמןתמ

עת יש דעת מומחים, יש דעת מומחים שבאים ואומרים כמה יחידות את יוד משה פדלון:

 דיור יכולים להכיל תא השטח.

 אז תתנו לנו לבדוק את זה. דוברת:
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תהיה חברה בועדה את  יכולה להשפיע על זה, ברגע זה אני מבקש לעצור את  משה פדלון:

 השאילתה, זה לא המנדט של המועצה לדון בנושא תכנון ובניה.

של הגברת מאיה כץ בנושא עיכוב בקידום פרויקט מעונות  3שאילתה מס'  :מובניסי ג'ו

אישרה  5/2015שנים בדיוק בחודש  4לפני  –הסטודנטים לצעירי הרצליה 

מועצת העיר את התכנית שיזמתי לתכנון והקמה של מעונות סטודנטים בעיר 

רים, במטרה להגדיל את היצע הדירות לתושבים על מנת לסייע לזוגות הצעי

כי  12/5/2015 –כבר באותה עת הצהיר ראש העיר בכתבה בעיתון גלובס  מ 

לבניה ותפעול המבנה  BOT:" אנחנו נפרסם מכרז ככל הנראה יהיה מכרז 

אישרה הועדה למשנה לתכנון ובניה את  11/2017 –לתקופה ארוכה". ב 

התכנית ואילו עד עתה לא קיימת התקדמות משמעותית לקידום הנושא, 

חינת שלבי בור כך ברצוני לשאול: אחד מה הסטטוס הקיים של התכנית מלא

הבינוי שלו, שתיים האם התקבלה החלטה כיצד ימומן, שלוש מתי צפויה 

מימון הפרויקט  –העירייה לצאת למכרז הביצוע. התשובה לשאילתה 

שמקבל ראש העירייה למעונות הסטודנטים בשנים האחרונות כפוף לאישור 

אין חובה בפרויקט זה לרשום את התחייבות היזם בספרי  משרד הפנים,

שבועיים הקרובים, שלוש  העירייה. שתיים מצפים לתשובה במהלך השבוע,

 העירייה ממתינה לאישור משרד הפנים ובהתאם לכך תכלכל את צעדיה.

קודם כל לצערי שוב פעם השאלות הם לא קשורות לתשובות ששאלתי מה  מאיה כץ:

יקט מבחינת שלבי הבינוי זה לדעת האם כבר עבר את כל הסטטוס של הפרו

הועדות, האם יש איזה שהוא תכנון, באמת מה סטטוס הבינוי נתתם לי 

תשובה שקשורה למימון. אז זה אני עדיין אשמח לקבל תשובה לנושא הזה. 

בלי קשר אתם מצפים לתשובה במהלך שבוע, שבועיים ממי? ממה? הרי 

במשא ומתן קואליציוני אז בוודאי שזה לא יהיה מדינת ישראל נמצאת כרגע 

שבוע, שבועיים אז קחו גם חודש, חודשיים, אבל אתה צריך לקבל ה חלטה 

 בנושא. 

ברשותך, היה לנו כוונות טובות לבנות מעון לסטודנטים לתושבי הרצליה,  משה פדלון:

 , אמרו לנוBOT –תכנון מורחב פנינו למשרד הפנים ל אבל על פי התכנון, 
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אחוז  20אחוזים הם יהיו תושבי חוץ,  80אין שום בעיה,  B.O.Tאתם רוצים 

 תושבי הרצליה מה פתאום אני יבנה לתל אביב או לרעננה לא יישמנו.

בדיונים ואני מסכימה איתך. הייתי איתך בדיונים האלה אני יודעת  הייתי מאיה כץ:

לך שאם אבל אז הוגשה לך תכנית כלכלית של החברה הכלכלית שמראה 

אנחנו בעצם נוציא את זה החוצה לקבלן פרטי או שאנחנו אפילו ניקח איזה 

שהיא הלוואה הפרויקט גם מניב והוא חוזר חזרה ולכן שאלתי איפה זה 

 עומד, זה מה ששאלתי.

הרגולטור מתערב, התערב פה ועצר לנו את כל ההליכים, אני מקווה שבימים  משה פדלון:

ו את האישור וכן נתחיל לבנות את זה, התכנון האחרונים הם כן ישחררו לנ

חינתנו הכל במוכן, אישור של הועדה זה עניין של שבועות זה יבוא, אבל מ

מוכן הרגולטור עצר את זה, וזה גם נתון לפשרה את שמעת את הפשרה 

 הבטחנו. 50 –וגם מ  50, 50שאמרנו 

לך ולכן השאילתה  שמעתי והפרויקט הזה חשוב לי בדיוק כמוש הוא חשוב מאיה כץ:

 פה היתה ממקום של ממקום איפה הפלונטר נמצא.

 מי כמוך יודע שהוא מתערב בהרבה מאוד דברים ומעכב, כמו תחבורה. משה פדלון:

גם מחשבה זה בעצם מה שרציתי בעצם להבין כי אז היתה גם  האבל הית מאיה כץ:

מחשבה, היתה אז הצעה של החברה הכלכלית שאנחנו בעצם שהחברה 

הכלכלית כעירייה תהיה בעצם הגורם שיוזם את זה ואז הם הראו לנו איך 

נים פההרגולטור משרד זה פועל שמכלכל ומחזיר את עצמו חזרה, אז גם אם 

לא רוצה וגם עם התכתיבים שלו לא צריכים, אם אנחנו יודעים, כחברה 

כלכלית לעשות את הפרויקט הזה כפרויקט מניב לעירייה וראינו גם שהוא 

חזיר את עצמו אז צריך אולי ללכת במסלול הזה.  יונתן בדקנו ויצא שאגב מ

 עדיף לעשות את זה לבד ולא לקבל הסתייגויות מאף אחד.

אגב משה אני מציע לך ללכת לעיר התאומה שלך לייציג ולראות איך הם  :יעקובוביץ יונתן

 רוכשים נכסים

לנו אגב לעשות את זה לבד ולא  בדקנו את זה יונתן וכמה זה וזה יצא שעדיף מאיה כץ:

 לקבל התחייבויות מאף אחד. 
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 בתור ראש עיר וגם אני בתור יו"ר החברה לפיתוחיונתן יעקובוביץ: אבל משה מה לעשות ש

ותיירות שהיתה עליי אחריות שמעבר לעלות רעיונות גם לגרום להם לקרות, 

בעיה,  אם בן אדם שמנהל מערכת לא יודע לגרום לרעיונות לקרות אז יש

 באמת אני אומר את זה. 

איזה מן אמירה זאת, העירייה הזאת מתנהלת, עושה פלאות בעיר, אז לא  :בן עזרא יהודה

מקדמים דברים ולא עושים דברים. אנחנו תקועים עם הפקידים של משרד 

 הפנים מה אתה רוצה שאני אגיד לך. 

ות לך דוגמאות שגם ניצחת עבודה תמיד אפשר להילחם ואני יכול להרא :יעקוקוביץ יונתן

 .אותם. זה עניין של רצון

 בגלל הרגולטור. שנתיים  היו תקועים השירותיםמי כמוך יודע ש משה פדלון:

יונתן יעקובוביץ: זה בגלל מהנדס העיר שלך שרצה שיהיה לך שם מתכת במקום עץ עזוב 

 אותי בחיית.

שא הזה בעדיפות ראשונה מסכם את הדברים הנו בוא לא נפתח את זה. אני משה פדלון:

 של העירייה נעשה הכל כדי למנף את הפרויקט הזה.

רק תמשיכו לתת לנו קצת קרדיט ואת התשובות תתנו תואמות לשאלות, אם  מאיה כץ:

 בינוי אל תענה לי על מימון.שאלתי על 

 זה היה החלום שלי להקים שם מעונות לסטודנטים. משה פדלון:

 בגלל זה שאלתי.  מאיה כץ:

מה לעשות שעוצרים אותי. תני לי אחריות וסמכות על התחבורה בעיר הכל  שה פדלון:מ

 היה נראה אחרת.

 התקבלה. ותאינטליגנטיבקשות לתשובות יותר  :בן עזרא יהודה

יונתן יעקובוביץ: משה אני רוצה לחזור על מה שאמרתי כי יכול להיות שזה התפרש לא נכון 

כזה, אבל כראש עיר יש לך וזה ידוע לא אמרתי שאין לך יכולת או משהו 

שהוא חי עליו  המוניציפליכנראה שלראש עיר היום יש יותר כוח בתחום 

מראש ממשלה למה, כי יש לו הרבה סמכויות, ונכון שלפעמים הרגולטור 

יכול לשים לך קשיים ומקלות בגלגלים וכדומה, אבל אם נלחמים איתו 

 ה שהוא יקח צעד אחורה.באמת והרגולטור יודע שנלחמים איתו כנרא
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 מה יותר מאשר להגיע למנכ"ל משרד הפנים חודשים מאיה היתה איתי שם. משה פדלון:

יונתן יעקובוביץ: הליך משפטי ברגע שאתה עושה הליך משפטי תסתכל על משרד התחבורה 

היה לך הליכים משפטים מולו פתאום הגיעו איתך לפשרה, פתאום היו 

 מוכנים לדבר איתך למה?

 אני בא ואומר הפרויקט הזה הוא חשוב לכולנו הוא יצא לדרך. ה פלדון:מש

על ידי גרי גוזלן הנושא הוא פלישה לשטח ציבורי ברחוב  4שאילתה מספר  :ניסימוב גו'

נעמי שמר, ברחוב נעמי שמר הגובל בבתי מגורים ישנם בעלי קרקעות 

לישות בורי. אחד האם העירייה מודעת לפיפרטיים אשר פלשו לשטח הצ

האלה, שתיים בהנחה והעירייה אינה מודעת לפלישות באמצעות שאילתה זו 

העירייה עכשיו מודעת לנושא מה בכוונה לעשות כדי להחזיר את השטח 

הציבורי לציבור. התשובה היא שלא ידוע על פלישות, ככל שמדובר בבניה 

ר חדשה תטופל בהתאם למדיניות אכיפה של הועדה המקומית, במידה ומדוב

בפלישות ישנות ועל הבניה חלה התיישנות יטופל כאשר יהיה צורך ציבורי 

 לפינוי על ידי בקשה לבית משפט, לדוגמא פרויקט עירוני.

 ראין לי מה להוסיף ענית לי, בעיקרון אם מודיעים שיש בעיה שם ואני אומ :גוזלן גרי

ברים שיש בעיה אז שילכו ויפתרו את זה כי זה לא רק דברים ישנים זה ד

 חדשים.

זה יטופל אני ינחה את גורמי האכיפה מי שעובר עבירת בניה. אני כל יום  משה פלדון:

 חותם על צווי הריסה וצווים של חריגות נטפל בזה. 

 שמבוצעים גם? :גוזלן גרי

 בוודאי מוציא צווי הפסקת עבודה וצווים בוודאי שהם  מבוצעים. משה פדלון:

ל גרי גוזלן בנושא תחזוקת ברזיות השתייה בחופי הרחצה ש 5שאילתה מס'  :ניסימוב גו'

בעיר, לאחרונה ברזיות השתייה הציבורית אינן בשימוש מלא לאור אי 

ה, שתיים מה התדירות יתקינותן. אחד מי מפקח על תחזוקת ברזיות השתי

, שלוש מדוע ישנו קושי לתחזק ברזיות באופן שוטף לאורך םשל הטיפול בה

רשות החופים אחראית על תחזוקת ברזיות  –ובה כל ימות השנה. תש

השתייה בחופי הים באמצעות אגף תב"ל ומחלקת התחזוקה, בדיקת תקינות 
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הברזיות מתבצעת לפני עונת הרחצה בכל חופי הרחצה ובהתאם לצורך גם 

במהלך השנה, אין קושי לתחזק ברזיות באופן שוטף לכל אורך ימות השנה, 

 ינות.נכון להיום כל הברזיות תק

יש איזה שהוא פער בין מה שקורה בפועל לבין המצב, לבין מה שאתם  גוזלן: גרי

סיון גם  מהטיולים שלי ברחבי העיר לא ימתארים פה כי אני יכול להגיד מנ

 כל הברזיות ובחלק גדול מהפעמים שנתקבלתי הברזיות לא עבדו.

 גם בבתי הספר אגב. :ינאי-אורן דנה

 ברחבי העיר. :גוזלן גרי

 רט איפה שעושים ספורט בחוץ.ובפארקים של הספ מאיה כץ:

. אני 106 –אני מדבר באופן כללי אני לא זה שצריך להיות שפותח פניות ב  :גוזלן גרי

 מדבר באופן כללי.

 רשמנו. :ניסימוב גו'

עצמו לא פעם ולא אני רק רוצה לציין דבר אחד משה זה דבר שחוזר על   :יונתן יעקובוביץ

פי הים בהרצליה לא היו קמים לתחייה בעונת הרחצה והולכים פעמיים, חו

לקבר בסוף עונת הרחצה הם קיימים כל השנה, ואנשים משתמשים בהם כל 

השנה. אגב לפעמים בחורף יותר כי בקיץ כל כך חם, שקשה להשתמש בהם 

אז אני חושב שכן התחזוקה של הברזיות לא יכולה להיות מוגבלת רק לעונת 

כדאי אפילו רשמתם גם שרשות החופים ראית תחזוקת הרחצה, אולי 

הברזיות באמצעות אגף תב"ל, רשות החופים היא באמת לא פועלת בעונת 

הרחצה ויש סיבה לזה, אבל אגף תב"ל פועלת כל השנה, ואגב הברזיות האלה 

 נמצאות לא בחוף הרחצה נמצאות על הטיילת...

ן יעקבוביץ בנושא העלאת מחירי החניונים על ידי עו"ד יונת 6שאילתה מס'  :ניסימוב גו'

בחופי הים. בעונת הרחצה בחרה עיריית הרצליה להעלות את מחירי 

החניונים העירוניים, העלאת המחיר פוגעת בחוויית הבילוי בחופי הים 

ומייקרת את הבילוי בחופי הים. אחד האם כבר, אם כבר ראש העיר חשב 

שאין צורך בכך מדוע לא מעלים את שנכון לעלות מחירים למרות שאני סבור 

המחיר רק לתושבי חוץ, מדוע תושבי הרצליה שכבר נאלצים לשאת בנטל של 
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הוצאות בחוף הים, ניקיון, שירותי אכיפה והצלה, מקלחות, מים שירותי 

תחזוקה ועוד צריכים לשלם מחיר נוסף על הגעתם לחוף שהם בעצם 

העירייה מקבלת כל שנה? מממנים. שתיים מה סכום ההכנסות מחניונים ש

שלוש מה עלות האחזקה של החניונים? ארבע מדוע החניון בסמוך לחוף 

הדרומי טרם החל לפעול או לחילופין מדוע לא מפעילים שם גבייה לפי חנייה 

כולל מע"מ אינו שווה ערך ₪  15כחול לבן? תשובה: מחיר חניה יומית של 

אחוז הנחה לתושב,  50לפיכך לפחות משעתיים חניה בחניונים אחרים בעיר ו

אשר על רכבו מדבקת חניה אני מהרצליה, זה מחיר סביר בהחלט לחניון 

צמוד לחוף ים ללא הגבלת זמן ליום חניה שלם. מחיר חניה למי שאינו תושב 

כולל מע"מ. מיותר לציין שבאזורי חניה ברחובות ₪  40העיר עומד על 

ום, לתושבי הרצליה. שלוש הסמוכים לאנשים יש חניה כחול לבן ללא תשל

הכנסות מכל חניון כמו גם עלות החזקת החניונים משתנות מידי שנה 

בהתאם להתנהלות החניון, השקעות, הסכמים וכו'. סך הכל הוצאות 

, לא כולל 7,382, 2018 –ב ₪,  5,906, 2017 –תפעוליות לכלל החניונים ב 

₪,  5,363, 2017 –ב נים חניון לב העיר, סך הכל תמלוגי העירייה לכלל החניו

לא כולל חניון לב העיר ותשלומי ארנונה. ארבע החניון ₪  6,753 2018 –ב 

הסמוך לחוף הדרומי .. חניון העוגן אינו מופעל מאחר וטרם ניתן לגביו היתר 

בניה דבר אשר אינו מאפשר הכשרתו כפי שכבר הוחלט כי חניון ציבורי 

והכשרתו כחניון ממוכן תידרש   ממוחשב בתשלום. לאחר קבלת היתר בניה

 שיון עסק כחוק.יהחברה לפיתוח הרצליה להוצאת ר

 חניון מרינה גם תושבי הרצליה לא משלמים. :לוי עופר

 אנחנו יודעים את זה עופר אנחנו יודעים את זה. מאיה כץ:

יונתן יעקובוביץ: א' תודה רבה על התשובה המפורטת שנותנים תשובה טובה אני מעריך 

נים תשובה רחבה כמו התשובה .. לשאילתה הבאה אז אין לי מה ושנות

להגיב. א' שתי שאלות טכניות רק אם אני הבנתי נכון אני שואל את כבוד 

 היה הפסד בחניונים? 2017 –הגזבר ב 

 .2018 –וגם ב ₪  600,000של  :חדד רוני



 ב.ש.ג  05275
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

21 

 

 או שאני טועה?יונתן יעקובוביץ: יש תמלוגים שאני מבין שזה הכנסות ויש הוצאות נכון 

הוצאות התפעוליות החניונים מנוהלים לא אצלנו הם מנוהלים על ידי  :חדד רוני

 החברה הכלכלית. 

אתם מסתכלים על הוצאות תפעוליות בחברה הכלכלית ועל הכנסות   דובר:

 בעירייה. יש מחזור הכנסות בחברה לפיתוח מתוכם יורדים ההוצאות.

 שלא כלולות פה?יש עוד הכנסות  יונתן יעקובוביץ: 

וגי העירייה, זה הכנסות בספרי העירייה. יש ... הכנסות לשאלת על תמ  דובר:

 מתפצלות בין העירייה לבין החברה הכלכלית שאחראית גם על התפעול.

 יונתן יעקובוביץ: שאלתי מה סכום ההכנסות מהחניונים שהעירייה מקבלת ומה עלות 

חברה לפיתוח עושה את זה האחזקה של זה אז הפרדתם את זה כאילו ה

והעירייה עושה את זה. אם אפשר לקבל ברשותך סכמה של כל הגורמים 

המעורבים אם זה תב"ל אם זה עירייה אם זה החברה הכלכלית על 

ההוצאות שהם מוציאים כלפי החניונים, כאילו זה נראה הזוי שהחניונים 

 בהרצליה מפסידים.

 ם מפסידים.הם לא מפסידים למה אתה אומר שה  דובר:

 מפורטת. למה להמשיך לדבר על זה. תאינטליגנטיקיבלת תשובה  :בן עזרא יהודה

אני יודע שמותר לשאול שאלה אחת ברשותכם אם אני יכול לתת שתי  :יעקוקוביץ יונתן

שאלות ממש קצרות, השאלה הראשונה ויותר נכון זה אמירה זה לא 

ן אני מבין שצריך היתר שאלה אני יכול להגיד את זה החניון ברחוב העוג

 בניה בשביל להפעיל אותו כחניון.

 שיון עסק.יחתמתי על ההיתר ועכשיו אפשר לפעול להוציא ר  משה פדלון:

מעולה אני רק אומר חבל שעד עכשיו בועדת תנועה לא שמו שלט של כחול  :יעקוקוביץ יונתן

 לבן והיה אפשר לעשות שם כחול לבן בינתיים.

 ר והכל בסדר.יש הית  משה פדלון:

מעבר לזה אני חוזר על התמיהה שלנו למה מעלים מחיר של חניונים  :יעקוקוביץ יונתן

בחופי הים של הרצליה, למה מעלים את המחירים לתושבי הרצליה בחופי 

 הרצליה שאפשר להעמיס את זה על תושבי החוץ.
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ליום ₪  7.5ואתה משלם ₪  40העמסנו עשינו את זה. תושבי חוץ משלמים  משה פדלון:

 שלם.

למה לעלות בכלל לתושבי הרצליה? לפני כן שילמתי פחות ₪  5העלית  יעקובוביץ: יונתן

 למה להעלות בכלל לתושבי הרצליה לפני שנה שילמתי פחות בחניונים האלה. 

 אני נותן להם גם שאטלים ברחבי העיר מה? משה פדלון:

הם משלמים על הדברים שאתה נותן ליה צאתה לא נותן כלום לתושבי הר :יעקוקוביץ יונתן

אתם כל כך גאים להם. על כל דבר גם הניקיון של הזבל ביום העצמאות ש

 התושבים משלמים על זה. בו 

  –גם בת"א, תושב שכונת התקווה שמגיע לחוף ת"א משלם על חניון בים ל   משה פדלון:

 90 ,80ואם תיכנס לחניון של גני התערוכה תשלם ₪  ₪150,  120שעות  4

.₪ 

 אז בוא ניקח את הדוגמאות הרעות וניישם אותם תודה. :יעקוקוביץ יונתן

 זה לא דוגמא רעה, אנחנו מפעילים שאטלים לשני מסלולים בחינם.  משה פדלון:

אני חושב שתושבי הרצליה שמממנים הם מממנים לא העירייה מממנת,  :יעקוקוביץ יונתן

 בי הרצליה.הם מממנים כל התקציב של העירייה זה מתוש

 אתה טועה בענק.  :בן עזרא יהודה

 )מדברים ביחד(

 אני מכבד את הארנונה שמשלמים התושבים מכבד מאוד. הארנונה   :בן עזרא יהודה

 שמשלמים התושבים בקושי מספיק לפינוי הזבל והניקיון.

 כי אתה לא עושה אכיפה. :יעקוקוביץ יונתן

יונתן יעקובוביץ בנושא הכנסות משוערים על ידי עו"ד  7שאילתה מס'   :ניסימוב גו'

 בחופי הים. 

 מסוחרים.  מאיה כץ:

נכתב כי לא יהיו, כבר לא תהיינה הכנסות  2019בספר התקציבים לשנת   :ניסימוב ג'ו

ר נכסים בחופי הים ולכן אי פבחופי הים, עיריית הרצליה משכירה מס

מבעלי ... התייחסות להכנסות אלה תמוהה. אחד מה ההכנסות לעירייה 

בסעיף  0והים, שתיים מדוע עיריית הרצליה בספר התקציב בחרה לכתוב 
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לא היו הכנסות, ישנם כידוע עסקים הפועלים  2018זה. תשובה בשנת 

כיום בחופי הים מנוהלים באמצעות החברה לפיתוח התיירות, מאחר ולא 

קיימים רווחים מהעסקים המנוהלים בהתאם למכרזים שפורסמו על ידי 

ברה העירייה אינה מקבלת הכנסות בגין נכסיה אלה ועל כן לא הח

 תוקצבה הכנסה בגינם. 

טוב בניגוד לשאלה הקודמת התשובה לשאלה הזאת מביכה ואני אסביר  :יעקוקוביץ יונתן

אני לא מדבר על התקציב  2019למה. שאני שואל על ספר תקציב של שנת 

שובה לשאלה. זה שבשנת מבין מה הקשר בין הת , אז אני לא2018של שנת 

לא היו הכנסות זה בסדר אבל אנחנו אישרנו בתחילת השנה תקציב  2018

לא היו הכנסות אז הדיון הוא על שנת  2019שאומר בשנת  2019לשנת 

לפחות שנהייה באותו מכנה משותף. דוגמא נוספת למה כן צריך  2019

של חוף  להיות פה לפחות ממה שאני מכיר יצא מכרז חדש בתחילת השנה

השרון שזה נכס עירוני לכל דב רואני חושב שמי שהוציא את הדבר הזה זה 

מחלקת הנכסים ולא החברה לפיתוח תיירות ובהתאם לכך אני חושב 

שצריך להיות בתוך ספר התקציב כבוד הגזבר איזה שהיא התייחסות 

 מהדבר הזה. 2019 –להכנסה הצפויה שאמורה להיות ב 

 ה בינתיים יש עיכוב. תהיה הכנס  משה פדלון:

אני מבין אבל תקציב מדבר על צפי. תקציב זה לא דו"ח כספי מבוקר,  :יעקוקוביץ יונתן

 תקציב מדבר על צפי,

 תקציב הוא גם שמרני יונתן.  :חדד רוני

תקציב צריך לדבר על צפי, שמרנות לא באה לידי ביטוי בזה שאתה מבטל  :יעקוקוביץ יונתן

נות, זה שאתה תבוא ותגיד ההכנסה היא לא הכנסה צפויה זה לא שמר

יותר מידי גבוהה זה שמרנות, יש פה הכנסה צפויה אתה לא יכול להתעלם 

 מזה, זה לא שמרנות זה רשלנות.

 התקציב שאנחנו ראינו,  :בן עזרא יהודה

 התקציב הזה הוא לא רשלני.  :חדד רוני

 ם, רואה את נוכח העתיד.לא רק שהוא תקציב שמרני, הוא תקציב חכ  :בן עזרא יהודה
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 אחלה למה לא הכנסת את ההכנסה הזאת, ידעת מראש שיהיה לך בעיה  :יעקוקוביץ יונתן

 עם משרד הפנים?

 כיוון שלא ידענו יש לנו ניסיון מצטבר ולא ידענו כמה זמן, לא ידענו   :בן עזרא יהודה

 במכרזים להזכיר לך את הפארק.

 .2018 –ב השיפוץ נגמר כבר  :יעקוקוביץ יונתן

מכרזים עד שמצאנו מישהו לא ידענו לכן לא לקחנו סיכון  4הפארק עשינו  :בן עזרא יהודה

ולא שמנו הכנסה, ואם בעוד חודש, חודשיים באמת יהיה זכאי לקבל 

תמיד יש עדכון תקציב. בעדכון תקציב אנחנו מכניסים הכנסה. עובדה 

 שנכון להיום אין הכנסה.

 הכיסאות בחוף השרון? מה עם  :יעקובוביץ יונתן

 רק עכשיו נחתם ההסכם.  אין הכנסה.  משה פדלון:

 כיסאות בחוף השרון פועלות מאז שאני מכיר את עצמי.  :יעקוקוביץ יונתן

 )מדברים ביחד(

לאור  ההאוכלוסייגב' תמר גרוס, הנושא הגנה על  8שאילתה מס'   :ניסימוב גו'

להתפרצות מחלת החצבת התפרצות מחלת החצבת, לאחרונה אנחנו עדים 

ועלייה משמעותית בחולים במחלה גם באזור המרכז והשרון, ורשות 

מקומית  לקחת אחריות על מנת לייצר סביבה בטוחה בעיר לכלל 

בסיכון כגון מדוכאי חיסון,קשישים  תאוכלוסיובדגש על  ההאוכלוסיי

ן. גנים כבר הצטרפו לפרויקט מחוסג 9ונשים בהריון. לאחרונה פורסם כי 

אחד מה אחוז המתחסנים בעיר בפילוח לפי שכונות?, שתיים האם יש 

הרלבנטיות  האוכלוסיותכוונה לבצע הסברה על חשיבות החיסון בקרב 

לנושא. שלוש האם בכוונת עיריית הרצליה להציע תמריצים לגנים נוספים 

חשוב לציין גן. תשובה לשאילתה ן פו גם הם לפרויקט מחוסרכדי שיצט

והסמכות היא בהיבט הציבורי היא על משרד הבריאות ולא שהאחריות 

על הרשות המקומית, מחלקת הבריאות מקיימת בקשר ישיר עם לשכת 

הבריאות המחוזית פעילות, חינוך, מניעה, הסברה וקידום הבריאות בקרב 

. אין פיקוח ההאוכלוסייהתושבים וכן להגברת המודעות לחיסונים בקרב 
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, לפי שכונות היום החיסונים ניתנים בשתי פעימותלפי שכונות, אין פילוח 

אחוז  95לתינוקות בגיל שנה בטיפת חלב המעומדים שמגיע כיום מעל 

מחוסנים, השירות ניתן בכל כל הקופות חולים ונעשה קמפיין הסברה, 

משותף עם הקופות ומשרד הבריאות. הפעימה השניה ניתנת לתלמידים 

החינוך באמצעות חברת פ.מ.י,  צע במוסדותבבכיתות א', החיסון מת

חברה של שירותי הבריאות, שירותי בריאות לתלמיד כיום אחוז ממוצע 

אחוז, ו.. להגביר את המודעות בנושא  94לחיסונים בכיתות א' עומד על 

ולהעמיד את מוקד השלמת חיסונים בחודש יולי וכן לצאת בהסברה 

הסברה בקרב הם טרם חוסנו. שתיים בכוונתנו לבצע ילהורים שילד

במוסדות החינוך בשיתוף עם לשכת הבריאות המחוזית  אוכלוסיות

והעמדת מוקדי השלמת חיסונים ילדים בחודש יולי כאמור. שלוש החוק 

מאפשר להורים להחליט אם לחסן או לא לחסן אין חובת חוקיות כך שאי 

אפשר לא להכניס ילד ליד מפני שלא קיבל חיסון, אנו פועלים בהתאם 

 ות משרד הבריאות ועל פי החוק. להנחי

קודם כל אני שמחה שבאמת יש כוונה לבצע הסברה בקרב אוכלוסיות   :מןתמי גרוס

אבל רשום פה רק מוסדות החינוך וחשוב לי לציין שזה לא אוכלוסיה 

יחידה, הילדים זה לא אוכלוסיה יחידה שצריך לדאוג להסברה, צריך 

שזה גם חלק מהנוכחים כאן  78 –ל  67לחסן, יש כל מי שנולד בין שנת 

 בחדר ואני ביניהם קיבלו רק מנה אחת של חיסון. 

 לא ניכנס לדקויות.  מאיה כץ:

על אחת כמה וכמה ומי שהיום מהמבוגרים צריך לקבל חיסון, אני   תמי גרוס:

קיבלתי לפני שנתיים כי לקחתי את הבת שלי לתפור חתך בבית חולים 

פתי לחצבת כי מישהו היה במיון אז והתקשרו אליי יום למחרת שנחש

אותו דבר בעלי עכשיו צריך ללכת כי הוא נוסע הרבה לחו"ל לקבל חיסון 

 במקום זה צריך ללכת לרופא ללכת לקנות את החיסון בנפרד.

 מה השאלה?  משה פדלון:

 זה לא שאלה.   :מןתמי גרוס
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 תמריצים עושים את זה.הלעודד מודעות, הסבר ו מאיה כץ:

יש כאן עניין של מודעות גם לאוכלוסיה יותר בוגרת שקיבלה חיסון במנה  :מןתמי גרוס

אחת ויש אפשרות, זה נכון שהאחריות היא של משרד הבריאות אבל אנחנו 

כעירייה יכולה לעודד, יכולה לעודד ולאפשר להתחסן גם במרכזים עירוניים 

 .ובצורה אחרת ואין שום סיבה לא לעשות את זה, תהיה מוביל תשנה

האחריות והסמכות על בריאות העם זה של משרד הבריאות בירושלים. דבר  משה פדלון:

נוסף אני מאחל לכל הרשויות במדינה לעשות את מה שהעיר הרצליה עושה 

, אנחנו עושים הסברה ומשתפים פעולה מה שאנחנו לא עדי חמובאמצעות 

 צריכים לעשות. 

 למוסדות חינוך. אז מצוין תעשה גם הסברה לא רק :מןתמי גרוס

אני לא יכול להיכנס מעבר לזה, אסור לי לעשות, אני גם חבר המועצה  משה פדלון:

סייע הציבורית לבריאות העם, אני אסור לי להתערב יותר מידי, אני יכול ל

 הסברה בפרסום, בפייסבוק לא יותר מזה, יש פה עניין של חסיון רפואי.ב

יש פה באמת  כי ות חינוך זה דבר ראשוןתעשו את זה ולא רק למוסד :מןתמי גרוס

 אוכלוסיה שצריך.

תמי כצעד יוצא מן הכלל פעם ראשונה ואחרונה אני מרשה לך להיפגש עם  יהודה:

 עדי חמו ולתת הצעות שלך והוא יקדם אותם.

אני חייבת להגיד שאני שאלתי אם העירייה  3בסעיף עוד דבר אחד בסדר.  :מןתמי גרוס

לחסן או לא  אז עניתם לי על החוק מה הוא מאפשר מתכוונת לתת תמריצים

 .לחסן

לטור זה לא אחריות שלי לא סמכות ויש גבול כמה אנחנו יכולים לסייע לרג משה פדלון:

 שלי לקחתי על עצמי הסברה עד כאן.

זה לא לסייע לרגולטור זה לעודד אנשים שאולי לא בקיאים, לא מודעים, זה  מאיה כץ:

 לכל התהליך זה.

 מה זה הנחה בארנונה. דלון:משה פ

 לא הנחה בארנונה, דיברנו על הגנים ספציפית לעודד את הגנים. :מןתמי גרוס

כמה אנשים שיושבים בחדר הזה בין השנים שתמי ציינה הלכו להתחסן פעם  מאיה כץ:
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 שניה?

במערכת החינוך יש מבחינת  שניה, אני רוצה להגיד לכם דאני יכולה להגי :פרישקולניק איה

 סברה, יש חינוך, יחד עם זה הורה רשאי לא לחסן את הילד שלו. ה

 ברור שהוא רשאי  :מןתמי גרוס

 היא לא מדברת על זה.  מאיה כץ:

שניה, לגבי מערכת החינוך אנחנו עם הסברה, עם שיחות עם ההורים,  :פרישקולניק איה

 אנחנו יודעים לאתר מי מחוסן ומי לא ועושים טלפונים ודברים כאלה.

מישהו בכיתה לא  אם אני רוצה לדעתלא מגיע אלינו,  אבל המידע הזה  בר:דו

 שמי.

 אתה לא יכול, אתה לא יכול זה צנעת הפרט. :פרישקולניק איה

 למה לא זה בדיוק העניין של התמריצים.  :מןתמי גרוס

אם במשפחה שלי יש מחלת סרטן וזה יכול לעבור כי אין חיסונים זה   דובר:

ה לדעת דבר כזה ואם הילדה שלך לא עברה אתה רוצה משהו שאתה רוצ 

 לדעת את זה. אני לא ביקשתי שם.

גן ומי שעכשיו הצטרף מפרסם את ן כמו שיש את הפרויקט הזה של מחוס  :מןתמי גרוס

 זה, זה קיים באתר העירוני, אפשר לתת גם לזה תעודה זה הכל.

 ם.אנחנו ננחה את עדי חמו לפרסם גם למבוגרי  משה פדלון:

מר רונן וסרמן  10של ... כי הוא לא הגיע.  שאילתה מס'  9סעיף מס'   :ניסימוב גו'

בנושא בדיקות קרינה בבתי ספר, באתר עיריית הרצליה מופיעות בדיקות 

, האם לא 2016קרינה אשר האחרונות שבהן פורסם באתר, בוצעו בשנת 

נה בבתי ? מדוע לא בוצעו בדיקות קרי2016בוצעו בדיקות קרינה מאז 

הספר הבאים אולפנה צעירה, בר אילן, אחיה, בדו"ח שפורסם בקישור 

אמנון ותמר ברחוב  ובמועדוניתשצירפת נכתב כי במועדון בני הרצליה 

נמדדו ערכים גבוהים מהסף המומלץ על ידי המשרד להגנת  9שומרון 

הסביבה, היות שניתנו המלצות בדו"ח להקטנת הקרינה האם בוצעו ומה 

עירייה כדי להקטין את רמת הקרינה במועדוני בני הרצליה עשתה ה

מחלקת בטיחות ביצעה בדיקות  2017במהלך שנת  –ואמנון ותמר. תשובה 
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קרינה בכל מוסדות החינוך בעיר, הדו"חות נמצאות במחלקת הבטיחות. 

ש 5 –על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך בדיקות קרינה מתבצעות אחת ל 

ותי שמתבצע בלוח החשמל הראשי של המוסד בית נים או כל שינוי משמע

ובדו"ח נרשם שלא נמצאו  23/2/2017ספר אחיה בוצע בדיקה בתאריך 

ובדו"ח  29/3/2017חריגות. במועדונית אמנון ותמר בוצעה בדיקה בתאריך 

נרשם שלא נמצאו חריגות. בבית ספר בר אילן לאחר שיפוץ גדול נערכה 

ולא נמצאו חריגות, מוסדות אולפנה  3/12/2018בדיקת קרינה בתאריך 

ובני הרצליה לא נמצאים באחריות מחלקת הבטיחות הם מבצעים את 

 הבדיקות לעצמם.

קודם כל הערה מדידות קרינה במוסדות חינוך בעיר הרצליה כמו כן דאגה   רונן וסרמן:

לבריאות התלמידים שלומדים בעיר זה באחריות של העירייה, תקנו אותי 

המדידת קרינה כמו גם דאגה לבריאות של התלמיד זה  אם אני טוען.

באחרית של העירייה, אז הערה פה של שבית ספר כזה או כזה לא נמצאים 

 באחריות מחלקת הבטיחות אלא מבצעים בעצמם אז לפחות שהעירייה.

שיעשה לעצמו אני לא יעשה לכל העולם יש המון מוסדות כל אחד שיש לו   משה פדלון:

 ת שיעשה אני לא צריך לדאוג להם.אתר קונה סמכו

 אני שואל אולם ספורט של תיכון היובל הוא לא באחריות של העירייה?  רונן וסרמן:

 בהחלט, איפה כתוב? אמרת בני הרצליה. :בן עזרא יהודה

 מדובר על אולם ספורט תיכון.   רונן וסרמן:

בדיקת באופן עקרוני מחויב משרד החינוך פעם בחמש שנים לעשות   שמואל:

 קרינה.

 אתה בטוח שפעם בחמש שנים זאת השאלה.  רונן וסרמן:

כן. דבר נוסף בוצע איזה שהוא שינוי בלוח החשמל אנחנו עושים בדיקה   שמואל

 נוספת מעבר לזה.

 אתם מדברים חשמל בלבד?   דובר:

פעם הבאה שמצרפים לינק שימו תמונה של הלינק שכולם יראו מה   רונן וסרמן:

 לינק ואי אפשר ללחוץ על הלינק בדף. מדובר, יש 
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פורסמה  28/4 –רונן וסרמן מחירי מוצרים בחוף הים ב  11שאילתה מס'   :ניסימוב גו'

כתבה גדולה בעיתון ידיעות אחרונות בנושא עלויות בחוף הים. במסגרת 

רצליה, החופים ברחבי הארץ וביניהם חוף השרון ב 12הכתבה נזכרו 

היתה ארזתם מגבת אבל שכחתם מים  הכותרת הראשית של הכתבה

₪.  13 –פרדו מ יובהרצליה ת₪,  5ובחוף מכמורת תשלמו בקבוק קטן 

הכתבה ציינה כי גם חלק מהערים נותנות הטבות משמעותיות לתושבי 

 2.77שזה היטל  משלמים  ידיגיטלהעיר, כך שבתל אביב מחזיקים כרטיס 

בת במחירים הנגבים למיטת שיזוף. האם עיריית הרצליה מעור₪  4 –ו 

בחופי הים? במידה ולא האם בכוונתה להתערב על מנת שהמחירים יהיו 

יותר הוגנים לטובת המבקרים בעיר? שלוש האם העירייה תשקול מתן 

סבסוד או הטבה לתושבי העיר שירצו לנפוש בחופי העיר. תשובה לשאלות 

רזים חופי רחצה מוכ 8בשטח עיריית הרצליה פועלים  –אחד עד שלוש 

תך בעניין יהמספקים לרוחצים ולמבקרים שירותים מגוונים. בהמשך לפני

מחירי מזון ושירותים בחוף הים מזנוני חוף בחוף אכדיה צפונה, אכדיה 

מרכז ואכדיה דרום כולל הנכים לשעבר פועלים בהתאם למכרז שקיימה 

חברה לתיירות בהרצליה, ומזנונים אלה נמכרים מוצרי מזון בפיקוח, 

בנוסף מוצבות ₪.  5פחית קולה ₪,  5 –קרטיב ב ₪  5 –גמא מים ב לדו

 4 –בחופים אלה מכונות לממכר מוצרים במחיר מפוקח, לדוגמא קרטיב ב 

וכיוצא באלה. הנושא של השכרת ₪  7בקבוק קולה ₪,  5 –מים ב ₪, 

כיסאות ושמשיות בחופים פועל גם הוא בהתאם למכרז ומחירים 

התיירות עורכת מעת לעת בדיקות כי בתי עסק  מפוקחים. החברה לפיתוח

מכבדים את המכרז ומוכרים המוצרים במחירים מוסכמים. בחופים נוף 

ים, זבולון, הכוכבים חוף הנפרד אין בשלב זה מזנונים והעירייה נערכת 

לקיום מכרז בנושא. כמו כן העירייה שוקלת הצבת מכונות עם מוצרים 

ח בחופים אלה בדומה למכונות הפעולות בחוף אכדיה. בחוף בפיקו

הכוכבים פועל בעונת הרחצה פרויקט חופיקס במסגרת הפרויקט מרכזים 

נערים בסיכון את השכרת ורכישת הכיסאות במחירים מסובסדים. 
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... העירייה אינה אחראית על עסקים הפועלים בחוף השרון שכן הם 

זה, ובנוסף יש לציין כי עסקים הפועלים הפיקוח במזנונים הנמצאים בחוף 

בטיילת ולא על חופים אינם קשורים למזנוני החוף, אינם כפופים למכרזי 

 העירייה, ואינם יכולים לפקח על המחירים בבתי עסק אלה. 

קודם כל זה חשוב שציינתם את השמות של החופים האם מפרסמים את   רונן וסרמן:

ייה או במקומות אחרים כדי השמות של החופים האלה באתר העיר

 שתושבים ידעו שכדאי להם ללכת לחוף אכדיה ולא לחוף השרון למשל.

 התשובה היא כן.  :בן עזרא יהודה

 .Yולא בחוף  Xשיהיה מפורסם שיש מחירים כאלה בחוף   רונן וסרמן:

 ואז תלך בגלל המחיר לחוף הזה? :בן עזרא יהודה

 כן.   רונן וסרמן:

 זה מה שאני מנסה להסביר לך באתר העירייה יש פירוט של כל החופים  יונתן יעקובוביץ: 

כנס לאתר של חופי רחצה יש פירוט של כל החופים שאומר איזה עסקים 

 פועלים באותם חופים. 

לא עניתם לשאלה ועופר זה קשור אליך לא עניתם לשאלה האם העירייה   רונן וסרמן:

לנפוש בחופי העיר או בכלל  תשקול מתן סבסוד או הטבה לתושבים שירצו

וכו' וכו'  יבאופן עקרוני, איזה שהיא הטבה לתושבי העיר כרטיס דיגטל

אני אשמח להתייחסות לעניין הזה. העניין האחרון אני מבקש שתגיבו 

₪,  10 –חשוב לציין שאמרו כתבו כתבה בעיתון על המכונה של המגבות ב 

 שכדאי לשכפל את המכונה הזאת בעוד חופים.

קודם כל אנחנו יצאנו למכרז עם החברה הכלכלית של החברה לפיתוח   ה פדלון:מש

תיירות למכרז ושם נקבעו מחירים מוזלים. זה גם מופיע בקדמת, בפיקוח 

כן קרטיב, מים. דבר נוסף עשינו את זה בניגוד לרצונם שמנו מכונות, 

ים ככה שבכל החופים יש לנו מחירים זול₪  3 –מים ב ₪,  4 –קרטיב ב 

ומוזלים ואני לא רואה איזה שהיא בעיה. יש בעיה בחוף השרון שהוא 

מושכר על ידי מלון השרון שם אני לאיכול להשפיע זה אדמה פרטית 

שלהם אני לא יכול להשפיע, ביתר החופים אנחנו משפיעים וכן הצבנו 
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 מכונות זולות.

השרון המחירים אז בואו נצא בקריאה שהתושבים ידעו את זה שבחוף   רונן וסרמן:

 מופקעים.

תאמין לי שאתה תגיע לחוף המעליות אתה תראה את כל המכונות מולך   משה פדלון:

משתמשים בזה הרבה, והמזנון מחזיק, בעל בית הקפה מקבל את 

 ההכנסות.

 כרטיס הטבות לתושבי העיר.  רונן וסרמן: 

 טלי להרצליה זה יקח עוד זמן.יעובדים על כרטיס דיג  דובר:

 התייחסות לזה משהו.  וסרמן: רונן

 אנחנו לא בקטע של הטבות קטע של לעלות את המחיר בחניונים. יונתן יעקובוביץ: 

 אפשר לדבר על כרטיס של הטבות לתושבי הרצליה.  רונן וסרמן:

 רונן עובדים על זה.  דובר:

שום שבילכם ברשותכם הבולט האחרון איך שהוא ראני רק רוצה הערה ב יונתן יעקובוביץ:

אני הייתי מציע לנסח את זה מחדש זה לא נראה טוב אני מניח שאתם 

מתייחסים לעסקים שנמצאים בטיילת חוף השרון. כי אחרת לבוא ולהגיד 

שיש עסקים שפועלים בטיילת ואינם כפופים לדיני מכרזים זה לא יכול 

 להיות אז רק לתקן את זה בעניין הזה.

 .הכוונה למזנוני החוף  :ניסימוב גו'

 אני אומר זה יכול להתפרש אחרת רק לתקן את זה בעניין הזה. יונתן יעקובוביץ:

 הצעות לסדר

 על ידי יונתן יעקובוביץ סוגיית המט"ש בהרצליה. 1הצעה מס'   :ניסימוב גו'

כן, רק כדי להכניס את כל היושבים כאן לתוך הסיפור מט"ש הרצליה  יונתן יעקובוביץ: 

ן הוא היום "ן, השפד"יש את השפד לעומתופועל מזה שנים רבות, יש 

תאגיד מחזור הכי גדול במזרח התיכון ובים התיכון אני חושב בכלל, מאגד 

רשויות אני לא בטוח שזה גם היום, ומטפל בכל התוצרת  32 –ל  28בין 

ביוב שיש להם ומעביר את זה למתקנים בראשון לציון והופך את זה למים 

לא יודע איך הוא פועל  פועל האמת אניאות. פה בהרצליה המט"ש ללחק
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אבל לפחות בחמש שנים האחרונות או בשש שנים אחרונות הצלחנו למנוע 

את ההזרמה של הביוב לים, בצורה כמעט מוחלטת ככה שזה עניין של 

רצון ולא עניין של יכולת ומעבר לזה המט"ש גם אחרי שהוא מטפל בכל 

ים ברמה שלשונית, המים השפכים יש לו תוצרת לוואי שקוראים לזה מ

ברמה שלשונית הם מים שמתאימים גם להשקיה, לגינות וכדומה. המים 

בצערנו הרב מוזרמים לים ולא מוזרמים לגינות  שלשוניתהלאה ברמה 

שנמצאות ברחבי העיר, הפארקים וכדומה שיכול להשקות את זה בצורה 

אני מברך מאוד, מאוד טובה.  מצד שני כרגע מתנהל איזה שהוא תהליך ש

ן יודע לעשות "ן כי אני חושב שהשפד"עליו, של התחברות העירייה לשפד

את התהליכים האלה בצורה יותר טובה, אבל אם הדבר הזה כפוף לכך 

צינור ביוב שיזרים ביוב בחופי הרצליה כמו שמוזרם מול  עכשיושיוקם 

 נג מי שמכיר יודע כמה זה חמור זה בלתי מתקבל על הדעת. יש קצתיריד

יותר פירוט בתוך הצעה לסדר מי שרוצה יכול להתעמק בה אבל בסופו של 

דבר אני חושב שההצעה שלי בסדר היא הצעה שאי אפשר לא להסכים לה 

יעברו לגינות  השלישוניםדברים. א' שהמים  2כי היא מדברת על 

ציבוריות, הרי אין טעם שאנחנו נייצר מים כתוצאה מאיזה שהוא טיפול 

ק אותם לים, א' הזריקה שלהם לים היא לא טובה כי בסופו בשפכים ונזרו

של דבר זה כן מים ברמה שלשונית, זה לא מים נקיים לגמרי הם אמנם 

מתאימים להשקיה אבל לא בטוח שהם מתאימים להזרמה לים, אני לא 

מדבר ברמה של היתרים של המשרד להגנת הסביבה וכדומה, רואים את 

ה טוב, לגבי הדבר השני יש כרגע תהליך זה מריחים את זה וזה לא נרא

ן ביחד עם תאגיד המים וכדומה ואני חושב שצריכה "הל מול השפדנשמת

להתקבל פה החלטה חד משמעית שאומרת שבחופי הרצליה שהעיר כל כך 

וכל כך מטפלת וכל כך מתחזקת את החופים שלה וכל כך עבדנו  ששה

ביוב האלה לים אז לא קשה בשש שנים אחרונות כדי למנוע את ההזרמות 

יכול להיות שפתאום יבוא עכשיו איזה שהוא גורם ויגיד אני צריך פה 

מטר  300עכשיו להקים קו ביוב ויקימו לנו קו ביוב שנגמר בסביבות 



 ב.ש.ג  05275
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

33 

 

מהחוף, מה שאומר שברגע שיוזרם שם ביוב כל חופי הרצליה סגורים לא 

ה הוא במרחק קצת סגורים. עכשיו צריך גם להבין שברגע שהקו צינור הז

מטר מהחוף הביוב חוזר חזרה לחוף, אם הוא במרחק של  300של 

קילומטר וחצי מהחוף הוא כבר מגיע לזרמים העמוקים יותר ואז הוא לא 

חוזר לחוף וגם הפגיעה שלו בים היא יחסית מעוטה כי מדובר בסך הכל 

ה בחומרים אורגניים. ביוב בניגוד לניקוז זה חומרים אורגניים, ניקוז ז

 כמו שמן והפיח שיש על גבי הכבישים.  םסינטטייחומרים יותר 

 )מדברים ביחד( 

ן זה צריך להיות טוב. "תמנו הסכם עקרוני על חיבור לשפדחיונתן אנחנו   משה פדלון:

דבר נוסף הולכים להתקיים דיונים מקצועיים בהרצליה, אתה מוזמן 

 לבוא לתאגיד להשפיע.

 שיזמינו אותי כבר לישיבת דירקטוריון ראשונה.אני מחכה  יונתן יעקובוביץ: 

מצוין בוא תשפיע, בנושא הזה יתכנסו ותשפיע אין בעיה חברים אם יש לך   משה פדלון:

רעיונות בשמחה רבה, אתה לא יכול לקבל החלטות לפני שהגופים 

המקצועיים הביאו לנו המלצות, בוא נשמע את הגופים המקצועיים 

 צועיים ותביא את זה לכאן.תשפיע אתה על הגופים המק

 לא אז תסלח לי משה. יונתן יעקובוביץ: 

אתה לא יכול לקבל החלטה, אתה יכול לשים את העגלה לפני הסוס.  יכול   משה פדלון:

להעביר ל... בואו תשמעו  םהשלישוניילהיות שיש תכניות כן את המים 

החלטות על עדיין לא ישבו ולא דנו דיונים מקצועיים אז על מה אני יקבל 

 מה? על דבר שעדיין לא קיים ולא נדון.

 יכול להיות שחלק אבל הרוב מוזרם לים. יונתן יעקובוביץ:

 ?םמשלשוניייונתן הפרדסים של הקיבוץ הם מושקים   צבי וייס:

 לא ניתן, אבל הפעם כן. יונתן יעקובוביץ: 

ים לגינות בנושא הזרמת מ הבריאות דיש מגבלות מאוד חמורות ממשר  משה פדלון:

 ציבוריות.

אם אתה יכול להזרים את זה לחופי הרחצה שלך אתה יכול להזרים את  יונתן יעקובוביץ: 
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 זה לגינות שלך תשמע לי משה באמת אני יודע מה אני מדבר.

מה המועצה תקבל החלטה לפני שישבו הגורמים שלא באו אלינו עם   משה פדלון:

 המלצה.

 שאתה אומר ואתה טועה לצערי אם היית צודק אז לא יעקובוביץ: שמעתי את מה  יונתן

הייתי מעלה את זה, אני מעלה את זה. אני אסביר במה אתה טועה איך 

העליתי את הדבר הזה, איך אני יודע שקיים הדבר הזה? כי מתקיימים 

ן שמשרד הבריאות גם נמצא שם בתוך "דיונים בין תאגיד המים לשפד

יע את עמדתו בקשר לעניין הזה והגיע העניינים ומשרד הבריאות כבר הב

הזמן שעיריית הרצליה גם תביע את עמדתה בקשר לעניין הזה. עכשיו אני 

לא מצפה ממך ראש העיר שתדע את כל הפגישות וכל הדיונים וכל 

הדברים שמתרחשים בעיר אבל פה אתה טועה, יש פגישות, יש עמדות, יש 

יה תיתן את העמדה שלה פגישות, יש עמדות והגיע הזמן שעיריית הרצל

שהיא עמדה אני חושב שאי אפשר להתווכח איתה, אנחנו לא רוצים 

האלה שאם הם מוזרמים לחופי הים אני אומר לך  םהשלישוניישהמים 

הם יכולים להיות מוזרמים גם לגינה שלך ומצד שני אין שום סיכוי אין 

אילו בעיה אל תקבלו את זה פה בהחלטה במועצה אבל אני אומר לכם כ

אין סיכוי בעולם שאני ותושבי הרצליה פה שאוהבים את החופי ים יתנו 

ביוב שיהיה פה ביוב בתוך הרצליה אחרי  הגלשתלזה שיקימו פה קו 

 שעבדנו כל כך קשה שזה לא יהיה. 

 אז אנחנו בדקנו את הנושא. יהודה בן עזרא: 

 פילו. אתה בדקת את יונתן יעקובוביץ: אתה בדקת את הנושא ולא ידעת שהיו פגישות א

 הנושא ולא ידעת שהיו פגישות אפילו.   

 בדקתי עם התאגיד.  אנחנו בדקנו את הנושא לאור השאילתה שלך ונציגי  יהודה בן עזרא: 

ובניגוד למה שכתבת נציגי מי הרצליה לא היו בדיון המדובר שעליו 

 דיברת.

 עוד יותר גרוע.   מאיה כץ:

זמנו לדיון והנושא הזה הוא מאוד טעון מאוד מקצועי היום אז הם לא הו יהודה בן עזרא: 
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צריך ללכת בין הטיפות שאנחנו בכלל לא יודעים מתי המט"ש יבוטל, 

הדרישות באיגוד דן למוצא לימים גשם עדיין בתוקף אתה יודע את זה 

ואתה מבין בזה יותר טוב ממני. אתה יודע שהסמכות של הביוב בסמכות 

ים והביוב הוא לא חברה עירונית זה גם אנחנו תאגיד המים ותאגיד המ

יודעים. אנחנו מנהלים ישיבות ודיונים עם שאולי ועם ... אנחנו בודקים 

את העניינים האלה ואני מציע שתרים את הכפפה כמו שראש העיר כיוון 

 שאתה מבין בדברים האלה, ותבוא תהיה שותף לכל הדיונים.

 י ממועצת העיר.יונתן יעקובוביץ: אז תוריד את הגיבו

 תקבל. אנחנו מזמינים אותך לדיונים. יהודה בן עזרא: 

תקבל החלטה שאתה מקבל את ההצעה שלי לסדר תן לי את הגיבוי. אם   יונתן יעקוקוביץ:

 אתה אומר שאין גושפנקה אני איתך.

הנושא מורכב מקצועית זה לא רציני, אישי המבוגר תן לי לסיים הנושא  יהודה בן עזרא: 

מורכב מקצועי צריך לשמוע את כל אנשי המקצוע לא רציני לדון  הוא

במועצת העיר על הצעה שאתה מציע שזה עמדתך ומה שאתה חושב צריך 

 לשמוע את כולם ולחזור למועצה תבוא ותהייה בדיונים.

אני מקבל, אני ברשותך, אני ברשותך אני אמשוך את ההצעה הזאת לסדר  יונתן יעקובוביץ: 

נאי אחד שבישיבת מועצה הבאה כרגע לא צפוי ישיבת כרגע אבל בת

דירקטוריון בתאגיד המים, לצערי, בסדר אם היתה הייתי יודע, אני מצפה 

שבישיבה הבאה תביאו לפה את שאולי, תביאו לפה את אריק שחברי 

המועצה ישמעו מה דעתם, תאמין לי אריק בחמש דקות מסביר לך מה 

מצוין ואני סומך על כל מה שהוא דעתו בחמש דקות, הוא איש מקצוע 

אומר. בוא נזמין אותם לישיבת מועצה הבאה ונקיים דיון בהצעה לסדר 

הזאת מחדש. לא יכול להיות שאתם אומרים לי תשמע יונתן בוא קח את 

 , בוא קח את המושכות בתור נציג אופוזיציה.המושכות

נה, משרד הבריאות יונתן אתה מקבל החלטות שהם בניגוד לחוקי המדי  משה פדלון:

מוביל מהלך מסוים אני יכול להוציא מכאן החלטה שאני מבטל את החוק 

 שלו, הביוב עובד על פי חוק על פי תקנים, מה אני אקבל החלטה אחרת.
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הגלשת ביוב בחופי  - מה אתה רוצה להגיד לי שיש סיכוי שיקימו פה קו ל יונתן יעקובוביץ: 

 הרצליה?

 לא, לא.  יהודה בן עזרא:

אני רק אומר בוא נשמע את אנשי המקצוע, בשלב זה לא קיבלנו עדיין כן   משה פדלון:

 ן עדיין לא נכנסנו לנושאים המקצועיים."חתמנו הסכם עם שפד

 אני נתתי את ההצעה שלי אם זה לא מקובל אני לא מושך.  יונתן יעקובוביץ: 

אתן לך איך מסכמים את  רגע בוא אני במרום גילי מותר לי להגיד אני יהודה בן עזרא:

העניין הזה, סיכמת אותו לא טוב אתה לא צריך להגיד בתנאי אתה צריך 

להגיד אני מסיר את ההצעה מסדר היום, מבקש להיות בכל הדיונים 

יסתיימו הדיונים שושיסתיימו הדיונים, להיות בדיון כמו שצריך וכ

 המקצועיים נביא את זה למועצת העיר.

 יות שזה לשביעות רצונך.יכול לה  משה פדלון:

תכם בתור אחד שמכיר איך וברשותכם אני שמעתי מה שיש לך לומר, ברש יונתן יעקובוביץ:

הדברים עובדים, אני קשה לי לקבל את ההצעה שלך ואני לא יכול לקבל 

אותה, אני משאיר את ההצעה הזאת לסדר על כנה אלא אם כן אתם תרצו 

מועצה הבאה, שבה תביאו את  שנעביר את ההצעה הזאת לסדר לישיבת

 אנשי תאגיד המים.

 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?   משה פדלון:

שניות תראו הנושא הוא  30, שניה תן לי הצעה תשמעו הנושא הוא חשוב  אייל פביאן:

חשוב, אין ספק שחשוב שהעירייה תנקוט עמדה מאוד ברורה בנושא, 

חה שבזמן הקרוב תהיה ישיבה עכשיו כולנו רוצים את זה, תציעו נוס

בדירקטוריון המים וצוותים מה שאתם רוצים, ושעד ישיבת המועצה 

 הבאה זה מספיק זמן זה עוד חודש תתגבש עמדה ואנחנו נעודכן.

 זה לא מספיק זמן זה נושא מורכב. עו"ד ענת בהרב: 

 אנחנו רוצים להיות שקטים שיהיה דיון לפני קבלת ההחלטה.   אייל פביאן:

 כל עוד יהיה דיון... ינאי:-ה אורןדנ

מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום? מי בעד להסיר את ההצעה מסדר   משה פדלון:
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 היום? מי נגד להסיר את ההצעה?

יהודה בן עזרא: למרות שההצעה ירדה מסדר היום אנחנו נגלה נדיבות של אנשי מקצוע 

 שמבינים עניין ואתה תוזמן לישיבות.   

 בעד. 10נגד  6מי נגד להוריד את זה מסדר היום.   מאיה כץ:

 אני רוצה אחרי שזה ירד מסדר היום.   צבי ויס:

 זה לא עלה לדיון אם זה עולה לדיון אז מתדיינים.  מאיה כץ:

 300אני לא מדבר על הקילומטר וחצי על  םהשלישוניאני רק רוצה לדעת   צבי ויס:

רת מיוחדת לכל גינה וגינה צריך מערכת צנרת מיוחדת, צריך מערכת צנ

 לכל מקום ומקום.

 לא כל גינה וגינה במקום צנרת מיוחדת לים תעשו צנרת מיוחדת  ,יונתן יעקובוביץ: לא

 לפארק. 

 גב' תמי גרוסמן בנושא הסדרת אזורים פתוחים כפתרון לגינות כלבים. גו' ניסימוב: 

י אב שמגדלים כלבים בת 6,000 –אז ככה בהרצליה יש בעיר למעלה מ  תמי גרוסמן:

ולצערי כבעלת כלב מספר גינות הכלבים שיש היום נמוך בהרבה מהצורך 

יש שכונות שלמות כמו הרצליה ב', כמו נחלת עדה ועוד רבות שאין בהם 

בכלל גינות כלבים ולא סביר לחשוב שאנחנו רוצים ללכת לטייל עם הכלב 

א יודעת כמה בבוקר או בערב אנחנו צריכים לנסוע איתו לפארק או ל

קילומטרים בשביל שהוא יוכל להוציא קצת אנרגיה, ויש לא מעט שכונות 

שמוקפות בשטחים פתוחים ובפרדסים בין אם זה בנווה עמל, בין אם זה 

נחלת עדה, אני יכולה להעיד ליד הבית שלי שיש הרבה שטח פתוח. גם 

ם אני בנוף ים, בוא ננצל את זה בינתיים בשביל לטייל עם הכלבים והיו

רוצה לטייל בערב בגינה למרות שאין בה ילדים אז עדיין אם מישהו נכנס 

אני שומעת הערות למה הכלב, למה מסתובב למה משוחרר כל הזמן יש 

תגרות והערות של תושבים אחד כנגד השני והנושא הזה דורש הסדרה 

בעיני או שמסדירים גם את הגינות הציבוריות בשעות הערב להיות 

עלי הכלבים או לקחת את השטחים הפתוחים לשים שלט קטן פתוחות לב

שמאפשר חוקית על פי חוק לבעל כלב להסתובב באזור הזה גם בלי 
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 רצועה, גם בלי מחסום.

 מה זה שטחים פתוחים? יהודה בן עזרא: 

 דסים של נחלת עדה למישהו איכפת שאני אטייל שם עם הכלב?  רהפ תמי גרוסמן:

 יחידות דיור אז לא יהיה שום דבר אז בינתיים. 12,000 עוד מעט יהיה  מאיה כץ:

יש שם הרבה שטחים שהם זה. לא פרדסים אבל יש שטחים פתוחים   תמי גרוסמן:

 . אחרים ואפשר לשים שלט

 תפסתם אותה על המילה פרדס יש שטחים נרחבים. מאיה כץ:

 לא פרדס בסדר בשטח הפתוח שהוא... שלט שאומר שזה בסדר. תמי גרוסמן:

 )מדברים ביחד(

 היא תפסה אותה על מילה היועצת המשפטית שלנו. מאיה כץ:

על אחת כמה וכמה לא בונים פה גינות כלבים בקצב, תגדר שטח.  אז  תמי גרוסמן:

תסדירו את הגינות הציבוריות הפתוחות גם את הגני הילדים שבערב יוכלו 

 מת.כן להסתובב עם הכלבים במקום השלט איפה רוצים שנטייל בא

מה שגברתי תמר רוצה מציעה הוא בניגוד לחוק, החוק להסדרת הפיקוח  יהודה בן עזרא:

על כלבים תשס"ג קובע בסעיף כי המחזיק בכלב לא יאפשר יציאתו 

מתחום החצר שלו אלא אם כן הכלב מוחזק בידי האדם המסוגל לשלוט 

 בו באמצעות רצועה, אין דבר כזה שכלב יסתובב.

 ת בגינת כלבים הם משוחררים את תסדירו גינות זה לא קורה.מה זא תמי גרוסמן:

 היא אמרה לקחת שטח פתוח ולגדר אותו זה היתה הכוונה. איל פביאן:

טרינר העירוני שאסור לשחרר כלבים ואין דבר כזה, גם העמדה של הו יהודה בן עזרא:

בשטחים פתוחים ללא  כל אמצעים הבסיסיים לפגיעת סכנה בציבור 

 ים.לבעלי החי

 כולם מסוכנים ותוקפניים. תמי גרוסמן:

קודם כל זה בניגוד לחוק, שנית זה מסוכן. יחד עם זה אנחנו מעודדים  יהודה בן עזרא: 

לפתוח גינות קטנות מה לעשות שבכל פעם שבאים לפתוח גינת כלבים יש 

 התנגדויות.

' בעניין מודדו איתם. מה עם החול של הכלבים הם לגמרי סוג בתאז ת תמי גרוסמן:
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 הזה.

יות לכל דבר אנשים אוהבים להתנגד, ויהודה אבל תמיד יהיה התנגד יונתן יעקובוביץ:

 אנשים אוהבים להגיד למה לא.

 )מדברים ביחד(

 חברים זה לא נפתח לדיון. משה פדלון:

 אתה יכול לגדר שטח אל תשקיע בתיאורה, בזה, תגדר שטח קטן.  תמי גרוסמן:

 יכנס לפרדסים פרטיים.את אומרת לה משה פדלון:

חוזרת בי לא אמרתי את המילה פרדסים. מה אתה מדבר יש שם שטחים  תמי גרוסמן:

שלא שייכים לאף אחד. איך אתה אומר את מי זה מעניין. יש לך את ראש 

 העיר שיענה לך. 

 דקות נדבר על זה עכשיו. 20כלבים  6000יש לך לדבר אבל על כלבים  אלעד צדיקוב:

  תושבים. מה קשור לכלבים עכשיו.   24,000זה  4בתי אב כפול  6,000וביץ: יונתן יעקוב

 אחוז מהציבור לא הסכמתם לדבר אבל על זה או, או.  20חוף נפרד  אלעד צדיקוב:

 אבל אלעד סליחה זה אשמתנו. מאיה כץ:

  אתה מוציא את הקצף שצף שלך על הצד הלא נכון אנחנו לא עצרנו אותך. יונתן יעקובוביץ: 

אלעד אתה דיברת על מה שמעניין אותך אני רוצה לדבר על מה שמעניין  תמי גרוסמן:

 אותי. הציבור שלך חשוב החוף הנפרד ולציבור שלי חשוב כלבים. 

זה נראה לי לא הגיוני. בזה כולם יסתמו את הפה חוף נפרד הם ילכו על  אלעד צדיקוב:

 השבילים ולנו אין זה חוצפה.  

 )מדברים ביחד(

שניה בשנים האחרונות אגף שאיפה והחברה הכלכלית הכשירה גינות  ה פדלון:מש

 כלבים ברחבי העיר, אני רוצה להזכיר לכם גינת אלקלעי, 

 מאז הבחירות כמה גינות נוספות קמו? תמי גרוסמן:

אני לא הפרעתי לך זה לא מכובד מה שאת עושה. אגף שאיפה והחברה  משה פדלון:

ים בשנים האחרונות,ברחוב אלקלעי בנינו גינה הכלכלית בנו גינות כלב

בגלי התכלת בנינו גינה, בפארק בנינו גינה, ובנווה עמל בנינו גינה, אגף 

שאיפה ממשיך לבנות גינות כלבים, גינה הבאה ברחוב המסילה ויש לנו 
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תכנית, בגן רש"ל וגם בגן עדה נתתי הנחיה, מה שאת מבקשת זה לא 

את זה מסדר היום. מי בעד להסיר את זה חוקי, לכן אני מציע להסיר 

 נגד.  7מסדר היום? מי נגד? 

 אגב הראשון שהציע גינת כלבים בהרצליה זה הייתי אני. ירון עולמי:

 )מדברים ביחד(

 אגב אני מאלה שהובלתי שיהיה גינת כלבים בפארק. דובר:

יט גינת כלבים בפארק אל תיקח על זה בבקשה קרד - מה אתה עשית? ה מאיה כץ:

כי מי שעשה אותה זה משה ואני ביחד אז אל תיקח על זה בבקשה קרדיט, 

בבקשה על זה אל תיקח קרדיט על גינת כלבים בפארק עם כל הכבוד, וזה 

 עלה למשה ולי בדם יזע ודמעות.

 על ידי מר רונן וסרמן חניונים באזורי עסקים שונים. 3הצעה לסדר מס'  ג'ו ניסימוב:

ליה משופעת בהרבה חניונים נוחים ונגישים אבל למרות זאת העיר הרצ רונן וסרמן:

יחסית כן, למרות זאת מי שמעוניין לחנות במרכז העיר או בצמוד 

למרכזים מסחריים מתקשה למצוא מקומות חניה. אחרי מעקב יסודי של 

כמה חודשים טובים שדאגתי לבדוק את נושא הבעיה בעיר ניכר שישנם 

ובות המרכזיים ותופסים מקומות של רבים שחונים שעות רבות ברח

קונים פוטנציאלים. בבדיקה שעשיתי מול כמה מקומות בעולם גם גרתי 

בחו"ל עלה שישנם מקומות רבים בעולם שמגבילים את החניה באזורים 

עד שעתיים. מצב כזה יש תחלופה רבה של מבקרים בעסקים  –מסוימים ל 

ות באזורים האלה. מי השונים, מה שמגדיל מאוד את המחזור של החנוי

שיצא לו להסתובב קצת בסוקולוב ראה שיש תקופות מאוד,מאוד שקטות 

בחנויות שם התנועתיות והתחלופה של המבקרים בחנויות שם יכול 

להגדיל מאוד את המחזור של החנויות ולעשות טוב לכולם, לפיכך ההצעה 

זורים א 3שלי לסדר היא שעיריית הרצליה תבצע פיילוט שבו היא תבחר 

ספציפיים למספר חודשים בודדים בהם תוגבל החניה לשעתיים ברציפות 

ותבחן את ההשלכות של הפיילוט מבחינת בתי העסק והתושבים של 

 הרחוב.
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ברשותך יש כמה חניונים עירוניים במרכז העיר אזורים, לב העיר, שערים,  משה פדלון:

רה היא תפתח אנחנו נפתח חניון גדול בתחנה המרכזית, האסכורית סגו

יהיה חניון לציבור הרחב שלנו. ההצעה שלך עלתה על שולחני לפני כשנה 

ובימים הקרובים נתחיל בעבודת מטה כן להגביל את החניה בסוקולוב, בן 

גוריון לשעתיים אתה צודק צריך לעשות את זה, מגיעים לשם סוחרים 

סידים מחנים את הרכב שם כל היום. דרך אגב עשינו בדיקה הסוחרים מפ

 כניסות של רכבים. 2500 –של כ 

זה לא שהוא צודק זה כבר עובדים על זה תגיד שגם דניאל וגם אתה  דובר:

 עובדים על הדבר הזה. הוא צודק ועובדים על זה.

התחלנו בעבודות מטה זה עלה בתקופה של מאיה, כן להגביל בסוקולוב  משה פדלון:

ברחובות המרכזיים ובעצם סוחרים מחנים  150עד  120 –בבדיקה שלנו כ 

כניסות של  20 –שעות שזה בעצם כ  14, 12 –מנטרלים את החניה ל 

כניסות, הם עצמם מפסידים כל  3000בגדול  150כניסות כפול  20רכבים, 

 יום מאות אלפי שקלים של רכבים שלא נכנסים אז כן עובדים על זה.

 אזורים. 3חור אז עובדים כרגע על סוקולוב ההצעה שלי לב רונן וסרמן:

תפרץ לדלת פתוחה ברוב יהיה דיון בועדת התנועה ראש העיר מאתה  יהודה בן עזרא:

ודניאל מקדמים את המהלך הזה, אנחנו יודעים באיזה אזורים, רק צריך 

לעשות את העבודה המקצועית בועדת התנועה, לשמוע גם את אנשי 

מין תוך חודש, המקצוע וללכת על זה. לפחות אתה צודק וזה יעשה אני מא

 הועדה תשב ותגיש את ההמלצות שלה.

על זה גם באותה מסגרת באזור  נושתתדיייש תופעה שקורית ואני מציע  יונתן יעקובוביץ:

חופי הים היה את הקרוואנים שהיה באזור של נוף ים ופינו אותם ואז הם 

עברו לשם וזה עכשיו הם מתחילים לחנות בכחול לבן לאורך רמות ים 

, וזה ממש גוזל המון מקומות חניה לאנשים שמבקשים ללכת וכדומה

 לחופי הים.

אתה מודע לזה? אנחנו מטפלים, אנחנו אוכפים בהתאם למה שהחוק  יהודה בן עזרא:

 מאפשר לנו.
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העניין הוא שהחוק לא יכול לאפשר לו להזיז מישהו שחונה בכחול לבן  יונתן יעקובוביץ:

 קשה.ומשלם. אם אני טועה תתקן אותי בב

 אפשר בדקנו את זה במקרים אחרים. יהודה בן עזרא:

אני אומר במסגרת אותו הסדר חדש שאתם הולכים לעשות בסוקולוב  יונתן יעקובוביץ:

לעשות איזה שהוא הסדר לגבי חופי הים. אבל תשימו לב כי זה בעיה כי 

 בסופו של דבר...

 לא כל מה שאתה מציע זה רע.  יהודה בן עזרא:

ליד רחוב הבנים יש שם קושי מאוד גדול למצוא חניה ברחוב הבנים בגלל  :רונן וסרמן

 הבית משפט, בגלל המוזיאון מאוד מאוד קשה למצוא שם.

אתה רושם את ההצעה. הוא רושם את ההצעה לסדר ואנחנו נעדכן את  משה פדלון:

 החברים בתוצאות הבדיקה.

 "ח ביקורת בנושא המועצה.על ידי יריב פישר, דו 4לסדר מס' הצעה  גו' ניסימוב:

, אחד מהדו"חות ביקורת של המשרד 2016אז הדו"ח ביקורת הוא משנת  יריב פישר:

זה כבר עלה כמה פעמים זה אחד מהדו"חות ביקורת הכי חמורים שאי 

פעם אני ראיתי כאן בועדה, אני חושב שהוא הכי חמור שאני ראיתי בועדה 

ו"ח מעקב, זה דבר חריג שנעשה שנים שאני פה ובגלל זה היה גם ד 15 –ב 

דו"ח מעקב, דו"ח מעקב שנעשה בסוף מועצה קודמת פשוט אמר שצריך 

לתקן ויש שם הרבה דברים אם זה הדיווח שעות, הכפל תשלומים, הבלגן 

שנה לא מחליפים אותם באיזה  13במקוואות, החברת כוח אדם שנמצאת 

עות וטיולים תירוץ שמחכים למישהו מלמעלה, תרתי משמע, החברת הס

איש,  30שנעשית שם וזה באמת הפך להיות חברת טיולים פרטית לאיזה 

שולחים להם מיילים כל הדברים האלה למעשה לא תוקנו ולא שופרו 

ואנחנו רואים מתחילת הקדנציה הזאת וחלקכם קיבלו כמה מכתבים 

לאחרונה, הרבה מאוד בעיות שחוזרות על עצמן, אם זה הסיפור של פסח 

ברנו על זה כאן במועצה הזאת, בעירייה רגילה ואחרת שיש לה שגם די

לבית מלון בעיריית הרצליה ₪  ₪6,000,  5,000בתי מלון גובים בפסח 

לבית מלון מכריחים אותם להחליף את  ₪30,0000  25,000גובים 
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המדיחים כי זה פסח המדיח הקיים לא תקין לפסח דברים כאלה מאוד, 

ות בתי המלון אמר שמערך הכשרות השתנה מאוד הזויים. יו"ר התאחד

ופעם הוא היה עוסק אך ורק במזון והיום הוא עוסק באווירה, אם אתם 

יודעים אז אם משפחה רוצה לעשות בר מצווה במלון השרון שיש שם 

הרבה כאלה הבר מצווה בלי מוסיקה, אפשר לשים אולי אוזניות ולרקוד 

ם מוסיקה בבר מצווה כמו במסיבות במקומות אחרים אבל אסור לשי

בעיר הרצליה זה הנחיה של הרבנות ככה זה עובד אין מוסיקה באירועים 

האלה, שלא לדבר על מוסיקה בסוף שבוע בבית מלון שכל אחד מאיתנו 

ת, גם נרוצה. אני חושב שהדבר הזה הגיע אליך ראיתי שגם אתה התלונ

כרים שעות אם אתם זו 300ראש העיר התלונן על ההחמרה כאן שיש, 

פו  וארגזים גם כפל של כפל של משכורות שאנשים קיבלו ובס 300בחודש, 

של דבר  ודיברנו על זה כאן במועצת העיר הכפל הזה שאנחנו משלמים 

למשגיח הזה הוא על חשבוננו, מה זה על חשבוננו אותו אחד שיש לו עסק 

ויש כאן  4,000,5,000, 3,000 –לפלאפל הגיע ל ₪  1000במקום לשלם 

סקים שנסגרו בעיר הרצליה. אני רוצה לדבר על אותו דבר למעשה ע

המכתב שאתה כתבת לגבי הכשרות בהרצליה וההחמרה ענו לך תשובה 

כזאת מאוד מריחתית אמרו לך אנחנו נבדוק ואנחנו כבר עושים את זה כל 

כך הרבה שנים שאל תדאג זה מה שהם ענו לך וזה מאוד מאוד מקומם 

ין שיש פה בעיה, מאוד, מאוד גדולה. המקוואות אני חושב שגם אתה מב

הנושא הזה עלה גם בועדת הביקורת, המקוואות  חלקם מ זוהמות ואני 

שיש בעיה  חושב שזה עלה בעוד נושאים עם סקטור אחר בעיר שאמר

במקוואות החום, החום של המים שלא היה מתוקן, זה בעיה מאוד 

בל תקציבים מהמועצה חמורה שלא מתוקנת ויש סקטור אחד בלבד שמק

הדתית וסקטור אחד שלא מקבל, וזה גם כן משהו שנורא, נורא מקומם 

אני חושב שצריך לעלות את זה כאן יש הרבה מאוד דברים שצריך לטפל 

בהם כמו שצריך ואנחנו רואים ערים אחרות בישראל שכבר מטפלות 

בנושא הזה אם זה טבריה שבאמת מרים פה את הדגל ויש שם דחיפה 
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ערך כשרות אחר, מ.. יש בתי מלון שהם רשתות בישראל, רשת בתי למ

מלון של בראון שהם לוקחים את זה פה בשתי ידיים והולכים לכשרות 

אחרת שאני מבחינתי כשרות זה כשרות אבל שבאים לך עם כשרות של 

בחודש זה ₪  100בחודש או ₪  50והר ואומרים לך שהכשרות עולה צ

מיני תירוצים שהוא התעורר בבוקר והגיע ולא פיקס ולא ממציאים לך כל 

הגיע והלך לבחור השני קודם ואיך אתה משלם כפול אז זה מבחינתי 

נורא רוצה שיהיה בהרצליה. וזה חלק מההחלטות שאני  ,משהו שאני נורא

רוצה לקבל כאן היום זוהר זה מה שצריך להיות כאן על השולחן בתמיכה 

הגיע הזמן לדבר על זה גם פה תל אביב של העיר שלנו, נישואים אזרחיים 

מרימה את זה כמו שצריך וגם אנחנו פה בהרצליה יכולים להרים את זה 

עיר חילונית, אין שום סיבה שלא יהיו נישואים אזרחיים בתמיכה של 

העיר הרצליה, המקוואות כמו שיש לנו בית קברות שהוא שלנו הוא מנוהל 

ויות לאחרונה, באמת כל הכבוד מצוין ויצא לי להיות לצערי בכמה הלו

למה שקורה שם אני מקבל תגובות כל הזמן לאורך כל השנים על איזה 

יופי אתה יודע במרכאות איזה יופי של התנהלות בזמן שמשפחה נמצאת 

ה בבאבל לעומת מקומות אחרים, ובאמת מגיע לנו כל הכבוד ואין שום סי

וגם מכיוון שאנחנו שהמקוואות לא יהיו אותו דבר. מכל הטעמים האלה 

יודעים שאת רוב הדברים אם לא כולם לא תיקנו עוד היום ולצערי אני 

חוזר ואומר מצפצפים עלינו בין אם זה ועדת ביקורת, בין אם זה ועדת 

מכרזים, בין אם זה כספים שאנחנו יודעים שלפני הבחירות היו שם 

ים לחוק אירועים שהיו מנוגדים לחוק ורונן העלה את זה גם כן מנוגד

... דברים שלא עושים במקום שאנחנו שתמכו במפלגה אחת עם איזה ערב 

מממנים נעשים שם ופשוט מצפצפים עלינו לכן הבקשה שלי אני חושב 

שהיא גם צריכה לחצות כאן מפלגות, לחצות כאן אנשים שכולם יצביעו 

בעדה היא להקים ועדה שתדון במה אפשר לעשות עם המקום הזה ששנה 

חשוב לכל אחד מאיתנו באורח החיים ף עלינו והוא מאוד צה מצפאחרי שנ

שלו. לגבי הדברים שהעליתי כאן גם צוהר גם נישואין, גם מקוואות ואני 
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בטוח שיהיה עוד נושאים שכל אחד מכם יכול לחשוב ולעלות שיכולים 

 להיות אחרת בנושא שירותי דת בהרצליה זאת ההצעה שלי לסדר.

לא ממשלת ישראל ואני לא חותם הסכמים קואליציוניים אין לי יריב אני  משה פדלון:

אחריות וסמכות על המועצה הדתית, אין לי הם כפופים ישירות למשרד 

אחוז מהתקציב למועצה הדתית,  75הדתות. הרגולטור מנחה אותי לתת 

 אין לי שום השפעה לא על הנישואין, לא על הכשרות.

 כמו בטבריה בדיוק אותו דבר. בטח שכן אתה יכול לעשות יריב פישר:

 לא על הנישואין סליחה יריב  אין לי לא אחריות ולא סמכות. משה פדלון:

 יש לך סמכות. יריב פישר:

סליחה המוביל אלה חוקי המדינה ולא חוקי עזר עירוניים או ישיבת  משה פדלון:

לא כנסת ישראל יש  מועצה כזו זה לא קשור אני לא ממשלת ישראל, אני

 חברים כחול לבן תשפיע משם. 36שיבה לך בי

 ראש עיריית טבריה בדיוק באותו מעמד כמו שלך משה. יונתן יעקובוביץ: 

סליחה זה לא המנדט שלנו, לא המנדט של המועצה, להתעסק לא עם  משה פדלון:

 מקוואות.

למה כתבת מכתב? למה כתבת מכתב לרבנות למה אתה כתבת מכתב  יריב פישר:

 לו לפגישה והתלוננת אם אין לך סמכות למה? תלונה, למה קראת

 אני כתבתי מכתב למי? משה פדלון:

 אתה קיבלת תשובה. יריב פישר:

 מותר לו להתלונן אבל הוא לא יכול לתת להם הוראות. יהודה בן עזרא:

כתבת מכתב לפי מה שאני יודע והם החזירו לך תשובה שהכל פה בסדר  יריב פישר:

 אם אין לך סמכות למה? לך תחפש ,ובאמת אמרו לך

 מונה פה רב זמני, שמטפל בכשרות ביקשתי לא לשנות את הסטטוס קוו. משה פדלון:

 זה לא מה שאמרת שם תקרא את התשובה שם. יריב פישר:

 אני לא יודע על מה אתה מדבר. משה פדלון:

 זה מה שהוא עשה מונה רב זמני והוא ביקש שלא ישנה. דובר:

שאר ללא שינוי. דרך אגב נפגשתי לפני חג הפסח עם כל מה שהיה שי משה פדלון:
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 מנהלי בתי מלון.

נאמר בפירוש שהרעיונות והתלונות שהעלה ראש העיר יבדקו ויש לנו  יריב פישר:

 שנים איזה תלונות? 15ניסיון של 

 וקנין אולי קורים פה עוד מכתבים שאתה פשוט לא יודע עליהם.  מאיה כץ:

צה להגיד לי שבפגישה שלך עם מנהלי בתי המלון לפני חופשת אתה רו יונתן יעקובוביץ:

 הפסח לא קיבלת תלונה.

 שום תלונה. משה פדלון:

 אין דבר כזה ואין אופציה שהם לא מתלוננים. מאיה כץ:

 חברים יש פרוטוקול, יש פרוטוקול. משה פדלון:

 יונתן יעקובוביץ: מדהים איך בחצי שנה הכל נהייה בסדר. 

 י זה שיזמתי ושאלתי האם יש בעיה, בעיהאנ משה פדלון:

 .יש בעיה של כשרות ויש בעיה של סחטנות יש הרבה בעיות מאיה כץ:

תמוהה מאוד שאנשים לא אומרים לך מה הבעיה. בתור מישהו שעבד  יונתן יעקובוביץ:

שנים ברציפות בלי לציין מי ומה כי הם מפחדים אפילו לעלות את  5איתם 

א להם הרב אחרי זה ויעשה להם עוד יותר קושי הראש שלהם שפן לא יבו

 ממה שיש.

 לעיריית הרצליה אין השפעה על נושא נישואין, וכשרות.אין  משה פדלון:

 למה במה אתה שונה מטבריה? :ינאי-דנה אורן

 מקוואות, התפקיד שלנו כרשות מקומית.  משה פדלון:

חנו לא יכולים מה ההבדל? גם בתל אביב זוכים לנישואין אזרחיים ופה אנ רונן ורסמן:

אסור לנו לדון בתכנון ובניה, אסור לנו לדון בדת במה אנחנו יכולים לדון. 

גב' גרמן ... בנושא הזה. הקימה בית קברות לתפארת גם אתה יכול לעשות 

 מקוואות, אתה יכול לעשות דברים. קצת באומץ אתה יכול לעשות את זה.

נישואין אזרחיים וזה עלה וזה אושר, עיריית  עוד פעם מרצ בתל אביב בעד יריב פישר:

 תל אביב אישרה את זה. 

 )מדברים ביחד(

אתה לא תל אביב ולא טבריה, הרצליה היא עיר וודאי יותר חילונית  מאיה כץ:
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 מטבריה.

  )מדברים ביחד(

אני מציע שזה יגיע לועדת הביקורת יש ועדת ביקורת עירונית בוא נשמע  משה פדלון:

 קבל את הממצאים.אותם, ואז נ

זה כבר היה בועדת ביקורת שהתפקוד לקוי. התפקוד היה לקוי בועדת  יונתן יעקובוביץ:

 ביקורת.

אבל הוא אומר לך שועדת הליקויים שמתקנת את דו"ח הביקורת זה ועדה  מאיה כץ:

 שלה משה. 

 שלא ירד מסדר היום בסדר. משה פדלון:

 ליקויים והליקויים לא תוקנו.כל עוד הדו"ח קיים וישנם  ינאי:-דנה אורן

 מי אמר לך שהם לא תוקנו יש ועדת ביקורת. משה פדלון:

 אנחנו נשמח לקבל אסמכתא כלשהי לכך שהליקויים תוקנו. יונתן יעקובוביץ:

 אבל הליקויים לא תוקנו אנחנו יודעים שהם לא תוקנו. מאיה כץ:

 ם בעיה. זוועה.בתי מלון אין לה - פתאום המנהלים של ה יונתן יעקובוביץ:

 )מדברים ביחד(

יהודה אני חושב שזה היה הכי חכם לקבל את ההצעה של יריב כל מה  יונתן יעקובוביץ:

 שהוא רוצה זה להקים ועדה, שום החלטה פה.

אתה רוצה להקים ועדה על ועדה על ועדה, יש ועדת ביקורת, יש ועדת  משה פדלון:

 .ביקורת. יש עשרה ממצאים תקבלו עליהם דיווח

 צפצפו על הדו"ח.זה דו"ח מעקב זה אומר ש יריב פישר:

 הכל לא טופל. מאיה כץ:

 )מדברים ביחד(

רק רגע יריב קודם כל אנחנו עושים דבר שהוא לא נכון וגם לא יאה, כל  יהודה בן עזרא:

 הזמן אנחנו מדברים על זכות החפות, זכות החפות, 

דברים כאלה אם זה לא היה בועדת איזה זכות חפות אתה לא יכול להגיד  יריב פישר:

עדה וביקורת בסדר זכות החפות פעמיים עבדו עלינו, ואתה ישבת בו

 אמרת לנו כן, כן עם הראש אז אין פה זכות החפות.
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אנחנו שקיבלנו את השאילתה שלך הצעה שלך העברנו למועצה הדתית  יהודה בן עזרא:

זה היום לא עמודים של התייחסות לעניין ושלחנו לך את  2והוציא 

 הספקת כנראה. 

אנחנו לא מבקשים לסגור אנחנו מבקשים שתוקם ועדה, ועדה שתחבן את  יריב פישר:

 היחסים עם המועצה הדתית מה הבעיה.

יש ועדה, יש בעיה גדולה מאוד קיימת בעיה גדולה מאוד, נניח, יש בעיה,  יהודה בן עזרא:

תי מטרידים המון יש פה אתה שמעת את זה בועדה בדיון הקודם וגם או

 דברים אני חייב להגיד ואנחנו עשינו בדיקה

אמרו נבדוק ולא  2017 –אמרו כן, ב  2016 –בעיקר שמצפצפים עלינו ב  יריב פישר:

 בדקנו כלום.

עשינו סיור ואנחנו יודעים יש פה יועצת משפטית אנחנו לא יודעים  יהודה בן עזרא:

 הסמכויות.

לי, אני לא מקבל את מה שאתה אומר. אני לא לא קראת את ההצעה ש יריב פישר:

שם בכלל ההצעה שלי להקים ועדה ולדון ביחסים שלנו. כרגע המענה 

שלהם לא מעניין אותי אני רוצה שעיריית הרצליה תדון ביחסים עם 

 ובנושא נישואין. צוהרהמועצה הדתית בנושא 

עדה לדבר הזה. ההצעה אתה לא יכול להקים ועדה, אתה לא יכול להקים ו יהודה בן עזרא:

שלנו, ההצעה שלנו כיו"ר ועדת ביקורת ההצעה שלנו שתסיר את ההצעה 

מסדר היום, יריב תאמין לי ההצעה היא רצינית לא בשביל למרוח היא 

 רצינית.

 התשובה היא לא. יריב פישר:

 אז יעשו הצבעה פה בסדר. בועדת הביקורת,  יהודה בן עזרא:

זה לא ועדת  צוהרת ביקורת, אין קשר לועדת ביקורת. מה זה קשור לועד יריב פישר:

ביקורת, נישואין אזרחיים זה לא ועדת ביקורת, מקוואות זה לא ועדת 

 ביקורת.

 בוא נעלה להצבעה את ההצעה.  משה פדלון:

 קודם כל היה דיונים, שיריב היה יו"ר ועדת ביקורת. מאיה כץ:
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 אני שואל כחברת ועדה זימנת את ... משה פדלון:

 4 –היה לנו דיונים בועדת הביקורת והוא מדבר איתך על כל ... יש נושא ש  מאיה כץ:

 . הוא מעלה אותו שנים לא טופל ועכשיו

שנים זה לא טופל אז מאיה צריכה לקבל את האחריות על זה, שהיא  4 יונתן יעקובוביץ:

 חצי שנה בתפקיד אני לא מצליח להבין את זה.

 )מדברים ביחד(

 חברים מה שאני מציע הקדנציה הזאת מינינו ועדת ביקורת חדשה. משה פדלון:

אין קשר לועדת ביקורת תקרא את ההצעה שלי אני מדבר על יחסים  יריב פישר:

בעקבות מה שהיה לא אם תוקן או תוקן. אני מדבר על היחסים שלנו עם 

 המועצה הדתית לא מה תוקן ומה לא תוקן.

העביר נתח תקציבי למועצה הדתית אין לי שום אין יחסים אני צריך ל משה פדלון:

 סמכות אחרת.

 )מדברים ביחד(

 יו"ר ועדת הביקורת צריכה לקבל. משה פדלון:

משה מה שאתה מנסה לעשות כרגע זה קודם כל לקחת את ההצעה לסדר  מאיה כץ:

של יריב שהיא הצעה ראויה ונכונה ובעצם. קודם כל אתם בעד או נגד אל 

מסדר היום שלא תצטרכו להתעמת עם הנושא תנסו להסיר את זה 

ולהעביר את זה לועדת ביקורת שכל אחד יגיד את דעתו בנושא ואחרי זה 

 יקבלו פה החלטות. אתם לא פירטתם את ההצעה. 

טוב חברים אני מצי, חברים מה שאני מציע, חברים ירון סליחה. חברים  משה פדלון:

ם בעיה, בישיבת המועצה מה שאני מציע לא רוצים ועדת ביקורת אין שו

 יונח פה מסמך.

 לא, לא. יריב פישר:

 ממצאי הביקורת בוצע או לא בוצע. משה פדלון:

אז תקרא את ההצעה שלי אני לא שאלתי אותך מה בוצע ומה לא בוצע  יריב פישר:

אני מבקש להקים ועדה שתדון במדיניות של עיריית הרצליה. תדון 

את ההצעה שלי לסדר, אל תמציא לי בהצעה כן או לא. זה ההצעה שלי. ז
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 הצעה שלא הצעתי.

 אני יודע למה אתם חותרים זה בסדר.  משה פדלון:

 )מדברים ביחד(

הצעות לסדר היום להצבעה, הצעה אחת הצעתו של יריב להקים  2יש  יהודה בן עזרא:

 ועדה.

 שתבחן את מערכת היחסים בין עיריית הרצליה למועצה הדתית  יריב פישר:

רגע, זאת הצעה אחת. הצעה שניה בישיבת המועצה הבאה יוזמן לכאן  בן עזרא:יהודה 

 יו"ר המועצה הדתית וישיב על כל ממצאי הביקורת של תיקון ליקויים.

אבל אתם יהודה, יהודה.  אין קשר בין מה שהוא הציע לבין מה שאתם  מאיה כץ:

ים אמרתם, זה כאילו לא קראתם את ההצעה לסדר מה הדברים לא ברור

הוא לא בא להעמיד אף אחד לדין וחשבון על הליקויים שלא טופלו 

במועצה הדתית, הוא אומר לאור הליקויים ולאור משיכת זמן הוא רוצה 

 לבחון את היחסים זו ההצעה אתם לא קראתם את זה.

 )מדברים ביחד(

 מי בעד ההצעה של יריב, מי בעד ההצעה השניה? משה פדלון:

 ה מציע לא קשור למה שהצעתי.אתה מה שאת יריב פישר:

 הוא יכול להוריד, הוא יכול היום להוריד את ההצעה שלך.  צבי וייס:

 הוא יכול להוריד הוא לא יכול להציע הצעה שלא קשורה לזה.  יריב פישר:

אתה יכול להוריד בישיבת מועצת העיר הבאה הוא יכול להביא הצעה   צבי וייס:

 העיר. היום הוא יכול להוריד את זה. איזה שהוא רוצה לעשות כלבים בכל

הוא מציע להוריד את זה מסדר היום הוא לא מציע להוריד את זה בהצעה  מאיה כץ:

 למשהו אחר.

 אני מציע לדון.  יריב פישר:

קודם כל עוד לא החלטנו לא החלטתי אם לעלות את ההצעה על סדר היום  עו"ד ענת בהרב:

אז זאת ההחלטה הראשונה. אבל או שלא לעלות את ההצעה על סדר היום 

החלטות שלא לכלול את  4זאת ההחלטה שיש הצעה לסדר אפשר לקבל 

הנושא בסדר היום, להוסיף נושא לסדר היום ולקיים דיון ואז אם 
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להציע איזה הצעות החלטה שרוצים להציע  מקיימים דיון בסופו אפשר

לטה ואז אפשר להציע, ואז אפשר להציע אחרי הדיון איזה הצעת הח

שרוצים להציע, אפשר לכלול את הנושא בסדר יום של ישיבת מועצה 

אחרת, אפשר להחליט להעביר את ההצעה לדיון בועדה מועדות המועצה 

אלה האפשרויות, אנחנו עכשיו בשלב הראשון להחליט מה עושים עם 

 ההצעה.

אש העירייה כיוון שר אני אגיד משהו תגידי לי אם זה בסדר או לא בסדר. יהודה בן עזרא:

רוצה לקיים דיון במועצת העיר על היחסים בין המועצה הדתית לבין 

עיריית הרצליה אנחנו מבקשים להוריד מסדר היום את ההצעה של יריב 

 פישר להקמת ועדה. 

 מי בעד, מי נגד? מאיה כץ:

מה שאמרתי זאת ההחלטה. ההצעה אומרת ככה כיוון שראש העיר  יהודה בן עזרא: 

א לישיבת המועצה הבאה, לדון ביחסי הגומלין בין המועצה מתכוון להבי

הדתית לבין העירייה זה מייתר את הצעתו של יריב פישר להקים ועדה. 

ככה אנחנו חושבים מבקשים להוריד את זה מסדר היום. מי בעד להוריד 

 מסדר היום? מי נגד? 

ה, אבל אתה אנחנו בעד ההצעה של יריב. אתה לא יכול לשאול את זה ככ מאיה כץ:

 לא יכול לשאול את זה ככה.

 )מדברים ביחד(

מה שהולך לקרות עכשיו קרה כבר פעמיים וזאת הולכת להיות הפעם  יונתן יעקובוביץ:

השלישית ואנחנו הולכים לקבל את אותו לוקש עוד פעם, עד שנקיים דיון 

 אמיתי מה המדיניות של העירייה הזאת.

 )מדברים ביחד(

ף אחד מדבר על להחליף את המנגנון, אתם לקחתם את זה למקומות לא א יונתן יעקובוביץ:

 נכונים. 

אנחנו את הצעת מהתחלה תשכח כל מה שהיה. תשכח את כל הדיבורים  יהודה בן עזרא:

 מהתחלה אתה הצעת הצעה לסדר להקים ועדה.
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 אני רוצה שההצעה הזאת תעלה. יריב פישר:

 שניה, אתה  יהודה בן עזרא:

 ליחה ענת אתם יכולים להצביע כן ואתם יכולים להצביע לא. ס יריב פישר:

 איך זה עובד? אתה מציע הצעה לסדר. יהודה בן עזרא:

מי בעד להוריד זה צריך להיות ככה במשפט הפשוט מי בעד להוריד, מי  מאיה כץ:

בעד לאשר זה הכל לא להתפלפל להצעה על הצעה על הצעה יש לזה נהלים 

 מסודרים.

יריב אתה הצעת הצעה לסדר כמו כל ההצעות שאנחנו עושים אנחנו באים  א:יהודה בן עזר

ומנמקים למה ההצעה צריכה לרדת מסדר היום, אנחנו מנמקים ואנחנו 

מנמקים על ידי כך שאנחנו אומרים שראש העיר מתכוון לעשות דיון 

במועצת העיר על כל הנושא יחסי גומלין מועצה דתית והביקורת עליו לכן 

 וק שלנו להצביע על להוריד את הצעתך.זה הנימ

אני חייבת להגיד משהו כי אתם מפספסים נקודה יריב לא דיבר כרגע לא  מאיה כץ:

על הדו"ח ביקורת ולא על הליקויים ולא על אף אחד פרסונאלית אגב 

שיהיה ברור שיש פה שקט שתקשיבו לזה הוא דיבר על נושאים שהוא 

לקבוע עליהם לגבי המדיניות, מה  חושב שצריכים לדבר עליהם וצריכים

שאתה אמרת , מה שאתה אמרת הוא לא נכון, מה שאתה אמרת, מה 

שאתה אמרת, מה שאתה אמרת הוא לא נכון לנימוקים, הוא לא נכון 

לנימוקים. אתה אומר בוא לא נדבר לא על נישואין אזרחיים ולא על 

 דברים אחרים כדי לפתוח את דו"ח הביקורת אין קשר.

 אבל מאיה מה ההבדל בין ועדה למליאה? ינאי:-ורןדנה א

 המליאה יכולה לקיים דיון אמיתי.  יונתן יעקובוביץ:

הנושאים, הנושאים.  הרי כולכם יודעים שזה יבוא בעוד חודש אז למה לא  מאיה כץ:

להקדים את זה, הרי זו הצעה שמילים אחרים מאשרת את ההצעה של 

 אף אדם זה על נושאים.יריב. אבל זה לא קשור פרסנולית ל

 . מי בעד ההצעה שלי?7מול  11מי בעד? מי נגד? יפה  משה פדלון:

אתה לא יכול לעלות הצעה.אתה לא יכול לעלות הצעה. הוא לא יכול  מאיה כץ:
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 לעלות הצעה. 

אין הצעות, אין הצעות. הצעה ירדה מסדר היום אבל מותר לראש העיר  יהודה בן עזרא:

 שהוא הולך לעשות דיון במועצת העיר. להגיד את המשפט הבא 

מזל שלראש העיר יש מנכ"ל מצוין אבל גם ראש העיר צריך להגיד את זה  מאיה כץ:

 יהודה.

 יש למנכ"ל ראש עיר גרוע. משה פדלון:

 למה, למה שנתתי מחמאה זה עלבון. מאיה כץ:

 )מדברים ביחד(

בעיר הזאת תהיה סבירה אותי לא מעניין שום חתונה אני רוצה שהכשרות  יריב פישר:

 ומדודה והיא לא, והיא לא.

 )מדברים ביחד(

 בקשה לאישור ייעוד קרקע לטובת בניית מרכז יום שיקומי טיפולי

בקשה לאישור ייעוד קרקע לטובת בניית מרכז יום שיקומי טיפולי,   גו' ניסימוב:

המסמך של מנהלת מחלקת הרווחה מול העיניים שלכם מי בעד?  פה אחד 

 רבה.  תודה

 אני רוצה לברך על ההחלטה הגיע הזמן. יונתן יסעור:

אישור המועצה לניהול משא ומתן מול מפעילים למועדון חברתי לבוגרים עם אתגרים 

 חברתיים תקשורתיים

לאה מעירה שהאישור הוא של הסוכנות היהודית אלא עם המגבית  עו"ד ענת בהרב:

 .היהודית. יש הסכם בין רמ"י למגבית היהודית

אישור המועצה לניהול משא ומתן מול מפעילים למועדון חברתי לבוגרים  גו' ניסימוב:

 עם אתגרים חברתיים תקשורתיים. מי בעד? פה אחד תודה רבה.

 המלצת ועדת שמות

 .14/4המלצת ועדת שמות יש לכם את פרוטוקול ועדת השמות מיום  ג'ו ניסימוב:

ת העיר, בנושא של ניהול משא ומתן צריכה סליחה רגע המלצה של מועצ עו"ד ענת בהרב:

להיות שהמועצה אחרי שהשתכנעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת 

מחליטה לאשר התקשרות ללא מכרז על בסיס תנאי התקשרות במכרז 
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 האחרון שפורסם. עכשיו אפשר להצביע.

 מי בעד? פה אחד. משה פדלון:

חנו רוצים נא 14/4קול מיום המלצות ועדת השמות יש לכם את הפרוטו גו' ניסימוב:

להוריד את שני הנושאים את השם של רחוב המעפילים ואת ההנצחה של 

 מושיק  דקל ז"ל וזה יובא לדיון חוזר בועדה מי בעד?

 אני בעד אני רק מסתייג רק לגבי יוסי שריד.  ירון עולמי:

 למה? ינאי:-דנה אורן

   מותר לו.   דובר:

בחומר של וילאם אקלר מעבר שהבאת את כל הנושא של ההנצחה  ירון עולמי:

הנימוקים לועדה היתה כאן איזה שהיא טעות, הועדה התייחסה לזה 

כאילו שביקשנו ואני הבנתי מהם איפה נוצרה הבעיה כי היו עוד המלצות 

לגבי חסידי אומות העולם והחליטו שיהיה ... חסידי אומות עולם ואז 

העולם ואז אמרנו בצדק שהוא  אמרו יאלה בואו ננציח את חסידי אומות

בכלל זה לא תקף שהוא יכול להיות חסידי אומות עולם אז אמרו בוא 

ננציח אותו ככה אבל אי אפשר להנציח אותו ככה, אפשר הנציח אותו בכל 

דרך אחרת הבאנו את הנימוקים הבן אדם הזה כן הציל יהודים וכו' פשוט 

 לא בתקופה הרלבנטית.

 היא רלבנטית. כל תקופה יונתן יסעור:

 ירון הועדה דנה בו לא כחסיד אומות העולם בפעם השניה. מאיה כץ:

טריון בהתאם לחוק ישראל ואז עדיין כתבו יהוא אומר הוא לא עומד בקר ירון עולמי:

 לדחות את הבקשה אבל כתוב בבקשה כאילו המליצה הועדה להנציח את.

יון על ועדת השמות מחדש כאילו. אתה אני לא מבין אנחנו מנהלים את הד יונתן יעקובוביץ:

 בועדת השמות לא?

 לא.  ירון עולמי:

 )מדברים ביחד(

אני מבקש אם אפשר להחזיר את זה לועדה ולדון בהנצחה שלו אולי  ירון עולמי:

 באיזה שיח.
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 מקבל. משה פדלון:

שאלה או להעיר הערה, זה בכלל לא קשור אגב לשמות אני  לשאול אפשר מאיה כץ:

אה שגם יש פה, דיברתם חלק מהדיון שאתם בעצם פונים לועדה פשוט רו

. עכשיו תראו אני זוכרת שהרבה 'כדי לתת כל מיני שמות חדשים וכו' וכו

מאוד שנים היה פה פקק בנושא של ההנצחה של השמות של הרחובות כי 

כל פעם יש רחובות ולא כל פעם בונים וכו', אני מציעה לא למהר כרגע כבר 

ש רחוב עתידי לזה יש רשימה מאוד גדולה ועוד תגיע ובעתיד כל רחוב חד

עוד עתידים להגיע, זאת אומרת גם לקחת, מה שעשיתם בעיני כן אפילו 

ברחוב בכפר שמריהו שני הרחובות הכפולים של המעפילים ואז לשנות את 

אותו שם לשם דומה אם כבר מתפנה, אם מתפנה רחוב תשאירו אותו פנוי 

ת, בואו העיר הזאת יש לה עוד הרבה מאוד שנים עם בכלל לטובת השמו

הרבה מאוד הנצחה. יש גם פה בקשה, שניה, לשמור את העתודות 

ברחובות האלה להנצחות של עוד עשור ושני עשורים קדימה אנחנו נהייה 

 פה.

אני חושב שהנצחה בין אם זה אנשים שמתו בשואה ובין אם זה אנשים  יונתן יעקובוביץ:

על מדינת ישראל בין אם זה אנשים אחרים אני חושב שמתו בהגנה 

שהנצחה מאוד חשובה, אבל אנחנו צריכים באמת לקחת בחשבון ולהבין 

שלצערנו הרב ההנצחות לא יגמרו באיזה שהוא יום והם ימשיכו, כי מה 

לעשות אנחנו חיים במדינה כזאת. אני חושב שהרעיון הזה של לקחת 

ד את כל חסידי אומות עולם זה רעיון למשל אתר הנצחה ולהנציח שם ביח

מצוין. עכשיו השאלה אם אפשר לעשות את אותו דבר גם לאנשים שנפגעו 

בפעולות האיבה במקום לקחת עכשיו כל, יכול להיות שלקחתי דוגמא 

אחת שאותה יש כבר, אבל יש עוד הרבה הנצחות אחרות אני בא ומנסה 

מרחב ציבורי מאוד  לומר במקום הנצחות יחידניות פרטיות שתופסות

 גדולות בואו בסוף זה יגמר, בסוף לא ישאר לך גינות לשים.

 גם לא יהיה רחובות וגם לא יהיה ספסלים. מאיה כץ:

המגמה היא לעשות את זה ולדוגמא אנחנו גם עושים נפגעי פעולות דרכים  :זאבי רינה
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 בחורשה.

ה איך זה מתפתח יש הרבה מעולה זה כל מה שרציתי לומר כי אני רוא יונתן יעקובוביץ:

צתיות שיש יחידני שם והנצחות יחידניות ועדיף שזה יהיה הנצחות קב

 בתוך איזה קיר.

 אני מסתייג על יוסי שריד. ירון עולמי:

 אנחנו מאמינים שכל אדם שיש לו עשייה ימין, ש מאל זה לא רלבנטי.  מאיה כץ:

 העברת סמכויות מהנדס העיר

ות לממלא מקום מהנדס העיר, הועדה מתבקשת למנות את העברת סמכוי גו' ניסימוב:

הגברת מוניקה זר ציון אדריכלית כממלאת מקום מהנדס העיר החל מיום 

לתקופה של שלושה חודשים או עד למינוי מהנדס עיר במקומו  1/6/2019

 של אדריכל מייק סקה הכל לפי המוקדם מי בעד?

 ות מלאות והאם הכל נמשך בשגרה?יש לי שאלה האם מדובר בסמכוי ינאי:-דנה אורן

 בוודאי בשביל מה הבאנו אותה. יהודה בן עזרא:

 .לקבל תשובה כן או לאשאלתי שאלה אני רוצה  ינאי:-דנה אורן

 כן. פה אחד הלאה.  ג'ו ניסימוב:

ניקה היתה סגניתו של מייק והייתי רוצה להוסיף משהו קטן למרות שמ יונתן יעקובוביץ:

ני חושבת שהיא אשת מקצוע בתור מי שעמד מולה במשך תקופה ארוכה א

 לא מעט.

אני מבקש ממך הוא בא להחמיא והוא אומר למרות אני לא רוצה יונתן  יהודה בן עזרא:

 .לשמוע את זה תחמיא למוניקה

אמרתי למרות שהיא היתה סגנית אמרתי היא ראויה להיות מהנדסת עיר  יונתן יעקובוביץ:

 למרות שהיא היתה סגנית.

 נוייםמי

ר כחברה מסנהגברת אהובה פיי ההמועצה מתבקשת לאשר מינוי ג'ו ניסימוב:

במקומה של הגברת תמי שלף  ותרבות בדירקטוריון החברה לאומנות

מינויו של מר ציון דנוך כחבר ועדת רווחה, כתוספת לסדר היום, תוספת 

לסדר היום ומינויו של ירון עולמי כחבר ועדת מכרזים במקומו של מר 



 ב.ש.ג  05275
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

57 

 

 עד צדיקוב כתוספת לסדר היום. מי בעד?אל

אני רוצה להודות לחברת המועצה דנה שקיבלה את ההצעה שלי וויתרה  יהודה בן עזרא:

על מקום למישהו מהרשימה שלה על מנת שאני אכניס אשת מקצוע 

 ראויה ביותר את אהובה.

 דנה חכמה. מאיה כץ:

 אישור הקצאות קרקע.

כם ועדת משנה להקצאת קרקע, חברה לפניכם יש לכם וועדת לפני גו' ניסימוב:

 אישורכם. 28/4/2019להקצאת קרקע מיום  פרוטוקול ועדת משנה

חניכים אני רוצה לדעת איך מספר המטר  X –מטרים ל  Xראיתי שאושר  ינאי:-דנה אורן

הרבוע ואיך ההקצאה נעשית ביחס לחניך וביחס לתנועות נוער אחרות, 

מסוים מקבל שטח מסוים ולעומת זאת  חניכים בשבט 2000כלומר האם 

עשרות או מאות קטנים מקבלים שטח אחר? האם יש יחס בין כמות 

 החניכים לשטח שמוקצה? איך זה עובד?

 אני יודע על בתי ספר אני לא יודע את הדבר הזה על תנועות נוער. גו' ניסימוב:

 אני מבקשת לא להצביע עד שנדע את היחס.  ינאי:-דנה אורן

דנה שואלת בגלל ששבט רשפים בשכונה שלה מפוצץ עד אפס מקום היא  ימוב:גו' ניס

 לא יודעת שאנחנו פועלים שם למצוא מקומות נוספים. 

שבטי צופים בהרצליה, שקיבלו הקצאה ועוד היד נטויה  3יש לנו  יהודה בו עזרא:

וממשיכים לקבל הקצאות. בני עקיבא אני עונה לך בני עקיבא פעילים 

כבר הרבה שנים ולא היתה הקצאה, אנחנו עשינו הקצאה יש במקום הזה 

פעילים גם אופי הפעילות שונה, למשל בבני עקיבא הם צריכים מקום 

יותר גדול כי הם צריכים בית כנסת, הם צריכים להתפלל, הם צריכים 

 ארון קודש אז המקום שם יותר גדול אז זה לא בודקים לפי.

 מקבלים יותר גדול משאר תנועות הנוער? אז כן המקום שהם  ינאי:-דנה אורן

אין בעיה עם זה בכלל והעיקר שאין קיפוח של אף גוף של תנועות הנוער  יהודה בן עזרא:

שרוצה להתקבל, זה מה שמעניין אותנו. הצבעה מי בעד? במועצות 

 העירייה הקודמות שחלק מהחברים היו חברי מועצה.
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 כי ישבו שם גרעין תורני. יריב פישר:

 ישבו שם ללא הקצאה. בני עקיבא עכשיו סידרנו לה. דה בן עזרא:יהו

 איפה הגרעין התורני יושב או שהוא מקבל עוד הקצאה? ינאי:-דנה אורן

אנחנו עושים סדר גם הגרעין התורני מגיש בקשה להקצאה. כמו חב"ד גם  יהודה בן עזרא:

ו שנה בגן ילדים בהרצליה פיתוח בלי הקצאה, סידרנ 30חב"ד ישבו 

שנה בלי הקצאה סידרנו הקצאה אנחנו עושים  2000הקצאה, גם דניס ישב 

 סדר בעירייה, עושים דברים טובים. מי בעד חברה? פה אחד תודה רבה.

 אני נמנע. איל פביאן:

 אתה נמנעת לא פה אחד. גו' ניסימוב:

 . שניות ואני אבקש 60שניות רק בשביל לעלות נושא,  60אני אקח מזמנכם  איל פביאן:

 רק תיקון לפרוטוקול ההקצאה עם דניס טרם הסתיימה טעיתי. יהודה בן עזרא:

 שניות שלי.  60 –חוזרים ל  איל פביאן:

 .Y –ל  Xצודק יונתן שאומר שיש הבדל בין  מאיה כץ:

שניות בשביל לעלות נושא ומה שאני מבקש בעצם שראש  60אני ביקשתי  איל פביאן:

ב האנשים האלה יחשבו וימצאו את העירייה יחשוב וכל האנשים סבי

מוקדים  4הדרך בתקופה הקרובה לדון בו בפורומים המתאימים. יש לנו 

ייחודים בעיר הרצליה, אחד זה המרינה וחוף הים השני זה המרכז הבין 

יטק והרביעי זה שדה תעופה של הרצליה, יש יתחומי השלישי זה מרכז הה

כבר ארוך שנים  קונצנזוסיש איזה לי יש תחושה לפחות אולי אני טועה ש

בהרצליה עוד מימי שני ראשי עיר קודמים אולי אפילו גם ברעננה ששדה 

התעופה בהרצליה צריך לפנות אותו. צריך לקחת אותו מפה ולהעביר 

לא מדבר על היבטים של תכנון ובניה,  אותו אני לא יודע מתי התקיים, אני

דבר על היבטים של תכנון שניות. שניה חברים, אני לא מ 60אני ביקשתי 

לא מדבר על היבטים של תכנון ובניה זה בעיני לא  ובניה בלבד כרגע, אני

רק נושא של תכנון ובניה, לשדה התעופה כמו למרינה כמו להייטק כמו 

לבין תחומי יש היבטים עירוניים שונים ואני לא יודע מתי בפעם האחרונה 

ופה הזה. אני מבקש בעיריית הרצליה עשו דיון ראוי על שדה התע
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בהזדמנות קרובה ביותר בפורומים המתאימים ביותר ולא רק בהיבט של 

שנה  70תכנון ובניה לקיים דיון בעיר הרצליה על שדה התעופה שקיים בה 

שנים בכל מקרה וכנראה שגם יותר שמדינת  10ולהערכתי יהיה פה לפחות 

כבירים לפנות ישראל גם ביום חמישי הזה ובאופן שיטתי עושה מאמצים 

דירות  7,000או  5,000אותו מפה, ורק מסיבה אחת, בשביל לבנות במקום 

דירות אבל השאלה העקרונית מה עמדתה של עיריית הרצליה  15,000

ביחס לדבר הזה שנקרא שדה התעופה אני לא יודע מתי היה פעם אחרונה 

 דיון בנושא הזה, ועיריית הרצליה ברצינות.

 ים במליאה לתכנון ובניה.לפני שבועי מאיה כץ:

 –אני אמרתי לא בהיבטים של תכנון ובניה. בגלל שאני צריך לסיים את ה  איל פביאן:

שניות אני לא אפרט את החשיבות של שדה התעופה רציתי לעלות את  60

 הנושא ואני מבקש למצוא את הפורום המתאים. 

 תודה רבה חברים. גו' ניסימוב:

  

 -סוף הישיבה-

 

 


