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 פרוטוקול

 ר פרוטוקוליםאישוסעיף א' 

טוב אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה, ערב טוב למנהלים והעובדים,  משה פדלון:

 תושבים יקרים בקשה.

לאישור,  22תחיל עם אישור פרוטוקולים, הועברו אליכם פרוטוקולים אאני  רינה זאבי:

 לא נתקבלו הערות, הפרוטוקול מאושר. 

 עדכון רה"עסעיף ב' 

ב, אני אתחיל בסיור שלי אתמול בנהריה, אני גם משמש כממלא שוב ערב טו משה פדלון:

מקום יו"ר המרכז לשלטון המקומי, ערכתי סיור עם ראש העיר נהרייה 

והצוות שלו ולומר את האמת מה שעברה נהרייה זה צונאמי הרס שלם של 

ל  60העיר ורק נזקים אומדן ראשוני של הרשות עצמה הנזקים מעורכים בין 

מבלי לקבל את השמאות של העסקים הפרטיים ואתם רואים ₪ מיליון  80 –

עיר מכה, העסקים ריקים, יש שם מסעדות שמתות, ומכאן אנחנו שולחים 

חיבוק ותמיכה לרשות, זה לא פשוט הגיע ראש הממשלה, והגיע השר הם 

אבל במסגרת הסכם הגג ₪ מיליון  20יתמכו הם קיבלו הודעה שהם יקבלו 
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את הכסף בעוד שנתיים. אז באמת אני מאחל להם זאת אומרת שהם יראו 

כל טוב. יש לנו בעיר אגודה לתרבות הדיור בראשות איציק כבל תחת פיקודו 

של רוני גאון, הסניף שלנו קיבל את הסניף המצטיין הארצי, בעשייה שלו, 

בשירות לציבור, ומעבר להיותו גוף שנותן עצות וייעוץ משפטי הם גם 

וצים של בתים קיימים אז רוני דרכך ואיציק והצוות ג ושיפומסייעים לשדר

שלו תודה והערכה וברכה מכולנו. אנחנו גם היום קיבלנו זכיה בתחרות 

יוקרתית וחשובה של העיר הירוקה גרין טן גם כאן רוני תמשיך לעסוק 

בנושא הגינון והיופי של העיר שלנו. ביום ראשון האחרון חברים פתחנו את 

במערב העיר, ומי שלא היה הפסיד ואתם מוזמנים  מרכז התרבות החדש,

אנחנו נקיים סיורים מודרכים, מתקן מרהיב יפה יפה אדריכלות מדהימה 

וברכות למנכ"ל העירייה לעדי זיו, לסיגי לכל העושים וכמובן לארז לזובר, 

 4עשו עבודה מדהימה ואנחנו דרך לבנות עוד  והאדריכליםוהצוות שלו 

פתחנו גם את מרכז הבריאות העירוני לציבור, ומועדון ות. אנחנו במרכזי תר

צבר, מועדון לתושבי העיר תשוש נפש וכל זה בהנהגתו של עדי חמו ואנחנו 

נמשיך להקים עוד ועוד מועדונים למען הקהילה. חברים שבוע שעבר כמו 

שהסברתי היה מזג אוויר קיצון שפגע בהרבה מאוד ערים מנהרייה בצפון ועד 

וד ובעיקר תל אביב, והרצליה אתם תראו בסרטון קצר מה אשקלון ואשד

 קרה בהרצליה. 

 )מציגים סרטון(

טוב חברים אנחנו בחודש יוני האחרון התחלנו בעבודות הטיפול בניקוזים  משה פדלון:

השונים על פי הנחיות המנכ"ל לדרכי הביצוע בוצעה עבודה יסודית וזה 

העירייה דרך סמנכ"ל  המקום להודות לכל העושים במלאכה, למנכ"ל

המוקד, צוות אפרים, .. באמת בכולם עשו עבודה מצוינת כבר שבוע ימים 

לפני הגשם הקיצון אנחנו ניקינו את הקולטנים מסביב עד לרמה של בדל 

הסיגריה וברוך השם עברנו את זה בשלום. אני הנחיתי את טל גרנית וגנדי 

י ולפתוח ניקוזים נוספים שמו, האיש של הניקוזים הנחיתי אותם לבצע מיפו

היה  על מנת שנוכל להתמודד עם הגשם בעתיד. דימטרי באמת בחור לעניין.
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ות לשיתוף פעולה בין כל האגפים והרצליה היתה רגועה וגם איפה שהיו תק

טיפלנו בהם אז המנכ"ל תודה לך ולכל הצוות המוביל. יש פה עוד דב קטן 

. שימו לב על הילד הקטן שרץ שהייתי רוצה להראות לכם שהיה לנו השבוע

על הכביש, אתם רואים ילד קטן שרץ על עצמאות בן גוריון הנה תסתכלו הוא 

רץ מכוניות שימו לב יש טנדר שעומד בפינה ואז מישהו... הילד יוצא  רץ, רץ,

מהחנות בן גוריון מהחנות ומישהו שעמד שם בטנדר הוציא אותו, רץ יצא, 

עשה זאת זה עובד העירייה שלנו מנהל רובע רץ לכביש ולקח אותו. אז מי ש

 שמו שמואל שועה מנהל רובע א' אז שמואל בוא לפה. 

 )מציגים סרטון(

אני שמח להעניק לו תעודה בו כתבתי למר שמוליק שועה מנהל רובע א' על  משה פדלון:

ה ועל הפעולה המהירה שהביאה להצלת חיים, המקצוענות יהערנות, התושי

לכולנו, כל המציל נפש אחד כאילו הסיר עולם ומלואו  שהוכחת היא השראה

 ישר כוח. 

 )מחיאות כפיים(

 עד כאן הדברים שלי בבקשה מנכ"ל העירייה. משה פדלון:

ונה במיתוג מנהלת ההתחדשות רדוברות העירייה אז ככה בפעם האח :בן עזרא יהודה

יר העירונית, טיפול תקשורתי ובהכנה ומוכנות לקראת אירועי מזג האוו

תקשור יוזמה מתן חיסונים נגד שפעת, על ידי אירוע של מחלקת הקיצון, 

כבוד העם וחירותו בכל בתי הספר  השוויוןהבריאות, העלאת נושא חוקי 

של שר החינוך בנושא, תקשור סרטון המראה את  אמירותיו בעיר בעקבות 

 יתו של מנהל רובע א' ראינו את זה קודם, הקמפיין הגדול שבכל שנהיזכ

פרסום  תחילת ההרשמה, יח"צ  ,בתקופה הזאת נרשמים לה גם בלי בלאגן

אט און ליין לשאלות ותשובות הורים ממחלקת גני 'קלות ההרשמה והפקת צ

ילדים. אגף הביטחון הפיקוח והסדר הציבורי, האגף התחיל את עבודת 

כל האגפים הרלבנטיים האחרים והשלמת ההכנות לאירוע  כמו גםהמטה 

, ממשיכים באכיפה משמעותית הן בתחומי החניה והן בתחומי העדליידע

נערכים לתרגיל חירום גדול  ,הניקיון והמפגעים. אגף תב"ל היערכות חירום
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מתקני כניסה מרחבי לתרגל  2/6מלחמה בתאריך מתאר חוצה לילה ב

קליטה, תחנות חלוקת מים וניהול זירת אירוע, נערכים לקליטה והטמעת 

 צללתאירועי חירום, האגף מוביל את הלה לניהול במכל מערכת שליטה

תחילת עבודה בשלבי היתר מתקדמים, חלק מבתי הספר ,מגרשי הספורט 

חורף ראש העיר הזכיר לבהמשך. היערכות עוד כבר בחודש אפריל חלק אחר 

היתה מוכנות יוצאת מן הכלל שאגף תב"ל הוביל בניקוי הקולטנים וטיפול 

בשנים עברו אתם  ,לים, זה לא עניין של  מה בכךוניקוי תעלות ניקוז המוב

יודעים איזה מקרים של הצפות היו בעיר. האגף נמצא בשלבי סיום של 

הוגש ערר כנגד אישור  - תכנית אב לשיפוצי קיץ בגני ילדים. מנהל הנדסה

תכנית קריית שחקים, בעיקר על רקע חוסר מענה לתשתיות, תכניות קריית 

התקיימו דיונים בערר  .אנחנו נערכים לתגובה ט"ש הופקדו,והמ מסלול 

שיכון דרום קודמו היתרים והעברה לגני ילדים מעונות ובתי ספר יסודיים, 

של שש בגליל ים לרבות עדכון תכנית, הוגשה  400קידמנו תכנון לכל מתחם 

רחוב אלתרמן והליך גיבוש חלופות במתחם אזור פרוגרמה למתחם החינוך ב

ים, ואנחנו מקדמים תכנית להגדלת שטחי הציבור בגליל חינוך נוסף בגליל 

ים. כמו כן אנחנו מקדמים מול הרכבת הסדרת פתרון לניקוז מיטבי למי 

מהמהו בעניין הזה אנחנו לחצנו עליהם הנושא תהגשם, הרכבת קצת ה

מתן מענה של כוננות בימי הגשם  - מתקדם. אגף תקשוב, מערכות מידע

טורולה עירוניים לכוננים הפנימיים, וירי מלתקלות תקשורת, הקצאת מכש

בכנס רב משתתפים הוצגה תכנית העיר החכמה והסטטוס שלה, הצגת 

התקבלו הדים מאוד ,לתושבי העיר, חיבור לתיאורה חכמה  מקווניםאתרים 

חיוביים גם סגנית ראש העיר עופרה בל השתתפה בכנס הזה. עדכנו מערכת 

היחידה לטיפול   - אגף הרווחה חדשה במנהל נשים במחלקת התמיכות.

למשפחה הרחבנו אשכול  בנפגעי ונפגעות פגיעה מינית, אשר נמצאו במרכז

את השירות הזה, וכיום יותר תושבים יכולים לקבל את השירות. בימים אלה 

בן משפחה סיעודי לא קל לא ב טפליםפתחנו קבוצת תמיכה לבני משפחה שמ

 תאוכלוסיייאלי מהמחלקה לרווחת פשוט הקבוצה מונחית על ידי עובד סוצ
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 לאוכלוסיותהמבוגרת. בהמשך להנחיית ראש העיר האגף עיבה את המענים 

חירום לכל המשפחות  תוותאורנזקקות בימי הקור והגשם, יחולקו שמיכות 

 הנזקקות בעיקר לאנשים, לקשישים.

 קקים.שמיכות חדשות חילקנו לתושבים הנז 400 –כדי לסבר את האוזן כ  משה פדלון:

את מה  אצלי אגף שאיפ"ה כל הפרסים ראש העיר דיבר ואני מוחק :בן עזרא יהודה

שרציתי לדבר. ראש העיר הזכיר את הכל וברכות לאגף על כל הפרסים. 

היערכות מקסימאלית לסערת החורף כל צוות האגף גיזומים ממונעים, 

בודות בשעות תגבור ניקיון, של פתחי ניקוז, טיפול בפגיעות תושבים, לרבות ע

יכים להיות גאים בצוות הכוננים שלנו רהערב והלילה, אני חושב שאנחנו צ

והפסקות החשמל גם אנחנו  ,ואנחנו היינו בבתים שלנו ,שעבד לילות כימים

בחלק מהבתים היו הפסקות חשמל למכביר אבל קבוצה  ,לא נהנינו בבתים

ביטחון וגופים גדולה מאוד של עובדים מאגף תב"ל, מאגף שאיפ"ה ומאגף 

אחרים היו זמינים, היו בשטח בקור, בגשם אנחנו כמובן נעשה איזה שהוא 

מפגש בלשכת ראש העיר ועם ראש העיר להוקיר את עבודתם ואת כל הדבר 

הזה הובילו ג'ו', שמואל אכרם, רוני גאון, וכרמל מהמוקד ויש עוד שמות 

בעקבות דבריו  – רבים אבל רק הזכרתי את האנשים המרכזיים. אגף החינוך

של שר החינוך ובהתאם להנחיית ראש העיר שהנחה את אגף החינוך לפתוח 

את יום הלימודים ביום א' בשיח עם התלמידים על סובלנות כבוד האדם 

יים ועל דוחירותו, כל בתי הספר נערכו ופעלו בהתאם. מנהלי בתי ספר יסו

ל מנת לתת להם יסודיים יוצאים לסמינר לימודים שאגף החינוך מארגן ע

כלים פדגוגיים חינוכיים לניהול בתי הספר. אגף תנו"ס אירועים מגוונים 

שבאה  לעדליידעבמוסדות התרבות והמתנ"סים והאגף נמצא בשיא ההכנות 

עלינו לטובה זה לא פשוט. מנהל נשים ליד סמינר עמיתים פרויקט אני לא 

ערות, המשך בובה של סיפור, גיוס משתתפות פתיחת קורס מחוברות לנ

גות בקהילה נשית, המשך מחזור של מתנדבות אם לאם, המשך יקורס מנה

בית החיילות ובית הנערות, אירוע חנוכה וסיוע בסופה לבית הנערות לאמצעי 

אימון. הכוונה משפטית, החודש התייצבו מספר גדול של פונות לקבל הכוונה 
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בוע הבא עובדי משפטית. אני מבקש להביא לידיעת המועצה דבר שידוע בש

עיריית הרצליה יוצאים לסמינר לימודים של שלושה ימים רביעי, חמישי, 

שישי, העירייה תעבוד במתכונת שבת וחירום, יהיו עובדים, שיטור עירוני, 

פיקוח כל מי שבבתי הספר צריך לעבוד ישאר לעבוד, סייעות גני ילדים חלק 

שיהיה גננות, גני ילדים  גדול שלא נמצא מחליפות אנחנו לא תיארנו לעצמנו

בלי סייעות בבוקר או אחרי צהריים, אז חלק שלא יצא במחזור הבא הוא לא 

יפסיד אנחנו נארגן מקום לכל נוסף לכל אלה שבשל הצורך בעבודה נשארו. 

אני באמת רוצה פעם נוספת זה באמת לא עניין של מה בכך להודות לצוותי 

מי שטורח בערב שבת אוכל בשבת, הכוננות ששמרו את העיר במצב מצוין גם 

טרחו מאוד בחודשים האחרונים כפי שהזכיר ראש העיר ואני מבקש לציין 

בגאווה גדולה את פתיחת, ראש העיר הזכיר את פתיחת מרכז לתרבות מי 

שלא ראה מוזמן ללכת לראות את מרכז התרבות הוביל בזמנו התחיל 

מה המועצה ליאת ביוזמה חבר המועצה צביקה הדר, והמשיכה את היוז

 תימור הביאה את זה לשלב הגמר תודה רבה.

 אישור פרוטוקול

. מי בעד ראיתם 22אישור פרוטוקול מובא לאישור פרוטוקול מועצה מספר  :ניסימוב גו'

 אותו הכל בסדר  אין הערות תודה רבה. 

 שאילתות סעיף ד'

בגין פעילות רכבי של מר וסרמן בנושא תלונות תושבים  1מספר  השאילת :ניסימוב גו'

ניקיון בשעות פיזור בבוקר. בעירנו פועל אגף שאיפ"ה בצורה מרשימה מאוד, 

אך ישנו ... אשר מרגיז תושבים רבים ועושה פעילות ברכבי הניקיון בשעות 

הפיזור בבוקר. כפי שהובהר בעבר רכבי הניקיון ישנו איסור בעל פה שאין 

לכולם יש חריגות רבות. היות אך בצער  8:30 –ל  7:30לפעול בין השעות 

ועברה שנה מאז פנייתי אבקש לשאול את השאלות הבאות: כמה תלונות 

בשנה האחרונה לפי חודשים על משאיות פינוי אשפה או על  106הגיעו למוקד 

. שתיים 8:30עד  7:30קיונות שחסמו את הדרכים בשעות הפיזור, כלומר ינ

ים הכועסים להבהיר מה הם האם העירייה מתכננת להוציא הודעה לתושב
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הנהלים, ועל לך שבמידה והם לא נאכפים התושבים יכולים או צריכים 

לפנות למוקד. שלוש היות ותושבים רבים מאוד פונים אליי ואל חברי מועצה 

נוספים בנושא מה תכניות העירייה לפתור את הבעיה? וצורפו לשאילתה גם 

ליה צרנתיים החליטה עיריית הסבר לפני שתמונות של מר וסרמן. תשובות. ה

על דממת מנועים של רכבי משאיות הפינוי, האשפה והגזם בימי לימודים בין 

, וזאת במטרה להקל על התושבים בהבאת הילדים 8:30 –ל  7:30השעות 

למוסדות החינוך. קבלני האשפה הסכימו למהלך הזה, נמצא כי משאיות 

מו כל רכב אחר לא לצרכי הפינוי יכולות לנוע בכבישים גם בשעה זאת כ

עבודה. בנוסף הורנו לרכבי הטיאוט לא לנקות את המדרכות ברחובות 

התקבלו  2019המובילים למוסדות חינוך באותם שעות. לגבי השאלות בשנת 

פניות בסך הכל ובחתך החודשי למעט יולי אוגוסט החופש הגדול,  185

, 14, וספטמבר 20, יוני 13מאי  6, אפריל 7, מרץ 8פניות, פברואר  17בינואר 

ובבדיקה  38מ וצדקות, בדצמבר  17מתוכן רק  42, נובמבר 20באוקטובר 

עיריית הרצליה תרענן את ההנחיות  2היו מוצדקות. לשאלה  10נמצא כי רק 

ההדממה לידיעת תושבי העיר וברשתות החברתיות ובאתר העירוני. שלאלה 

קרב קבלני הפינוי וקבלני שלוש עיריית הרצליה תפעל לאכיפה ביתר שאת ב

הניקיון, האגף עוקב אחרי תנועת כלי הרכב והניקיון באמצעות מסכים 

הנמצאים במשרד על מנת לוודא הפסקת עבודה בשעה זו, ובנוסף הוכנה 

תכנית ניקיון חדשה ו.. ומנהלי הרובעים הונחו לא להכניס מכונות טיאוט 

 לרחובות המובילים למוסד.

חת העברה היא אני מבין שיש הנחיות אבל זה לא עובד כולנו הבהרה א רונן וסרמן:

נתקלנו בזה, אתה יוצא בבוקר יש לך זמן אתה יודע שיש לך רבע שעה, אתה 

יוצא עשרים דקות לפני ואתה נתקע רבע שעה אחרי משאית זה מטריף את 

המוח וזה נורא מרגיז, השאלה שלי מה זה ... זאת אומרת התמונות ששלחתי 

 א שצלמתי ברחוב סוקולוב זה מוצדק או לא מוצדק?פה כדוגמ

 כל התמונות שלך  מוצדקות בסדר. :בן עזרא יהודה

אני רוצה רק להוסיף ברשותך רק שתדע מספר נתונים. מידי יום מפנים בעיר  משה פדלון:
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טון אשפה ועוד עשרות טונות של גזם, זה משימה  300 –ל  280הרצליה בין 

שעות לעשות את המשימה, יש לו משש בבוקר  7ש לא פשוטה, למפני אשפה י

עד שבע וחצי ומשמונה וחצי עד שתיים הוא חייב להיות, נכון המשאיות 

חייבות להגיע לתל מונד בשעה שתיים וחצי, רבע לשלוש כיוון שכל האשפה 

מתל מונד צריך לקחת באותו יום לדרום, זאת אומרת אין לי אפשרות 

ערב ובלילה זה גם מפריע וצריך להבין שצריך לעשות בערב או בלילה, וגם ב

גם סבלנות, לאנשים אין סבלנות הם חושבים שלא להתעסק עם אשפה ולא 

עם ביוב וניקוז זה לא מנדט העירייה, אנחנו כן מנחים את הקבלנים וכן 

עושים את הכל שלא יעצרו את התנועה. אני הייתי בהשתלמות בפריז 

הרכבים עמדו בנוח ועמדו והמתינו  ובמינכן שפינו אשפה עשרים דקות

בסבלנות עד פינוי האשפה, בקנדה לדוגמא שאוטובוס נעצר ומוריד תלמידים 

מטר נעצרים כולם, אז  300רבע שעה, עשרים דקות כל הרכבים ברדיוס של 

פה שאנא סבלנות צריך לפנות אשפה חברים ואנחנו באחוז הכי גבוה של הא

ה חברים זה הרבה עושים את זה כל טון אשפ 300מבחינת הסטטיסטיקה, 

 הרשויות, כן מקבל את זה רוני גאון תקרא לקבלנים תרענן את ההנחיות. 

 כל הזמן אני מרענן את ההנחיות. רוני גאון:

אני ראיתי שבוע שעבר בלייב במקרה את שוקי מטפל במישהו שהתקשר  :אורן ינאי דנה

ספר רכב תן את צבע תן לי את המלמשרד ואמר שיש רכב שמפריע ישר אמר 

 רכב וטיפל בזה און ליין במקרה הייתי עדה. היתה לי פגישה בשמונה בבוקר.

 מה זה התלונה מוצדקת אני מנסה להבין. :וסרמן רונן

 קת.דהתלונה היא מוצ משה פדלון:

מוצדקות אני מנסה להבין מה הופך את התלונה  17ורק  42כי רשום  :וסרמן רונן

 למוצדקת.

יש כאלה שאומרים שגם בעשר בבוקר זה מפריע, גם בשתי עשרה בצהריים   פדלון: המש

שעות  24חברים צריך לפנות אשפה, יש ימים שאנחנו מפנים אשפה בחגים 

גם שמפנים אשפה לפני החגים בשתי עשרה בלילה מקבלים תלונות  ביממה.

 אבל מפנים את האשפה. תרעננו את ההנחיות אתה צודק.
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וסיף משהו וזה משהו מהעבר לדעתי בתוך המכרז שלהם רוני אני רוצה לה מאיה כץ:

תתקן אותי אם אני טועה יש להם קנסות, כלומר בין שעה לשעה ברגע שהיה 

את המכרז אז העירייה בעצם נתנה טווח של שעות שבהם הם יכולים להיות 

על הכביש ולא יכולים להיות על הכביש ויש מנגנון של קנסות, אני מציעה 

 ו לפני כמה שנים. כמו שעשינ

 ות.סמקבלים קנ משה פדלון:

 אז אולי זה לא איכפת להם. :וסרמן רונן

 לא רוני הוא יקרא להם וינחה אותם. משה פדלון:

אולי לעשות גם צעד יותר קיצוני ואם הם מקבלים קנסות וסופגים את זה  מאיה כץ:

 כחלק מההוצאות שלהם אז עכשיו נפתח את המכרז מחדש.

 2שאילתא מס' 

על ידי מר וסרמן הצהרונים, הצהרונים בעיר הרצליה ברובם  2שאילתה מס'  :ניסימוב גו'

ברמה סבירה, ואף למעלה מכך וזאת למרות שבשנים האחרונות ישנם 

מקרים רבים בהם חלק קטן מאוד מהצהרונים אינם מספקים שירות הולם. 

ית העירייה מפעילה משאבים רבים על מנת לפתור את הבעיות ובמרב

המקרים מצליחה וכל הכבוד על כך. על אף מאמצי העירייה יש עדיין מספר 

צהרונים שבהם הצוות אינו מתפקד בכלל, ואף לעיתים נוקט באלימות כלפי 

הילדים, ידוע לי שהנושאים מטופלים אך מספר מקרים ההורים עדיין לא 

 90%מרוצים. להלן השאלות: אחד במידה וישנו צהרון שבו רוב של 

הורים מעוניינים לעזוב את הספק האם הדבר אפשרי? שתיים במידה מה

והורים מעוניינים להפעיל צהרון על ידי ההורים במבנה הגן או במבנה חיצוני 

האם הדבר אפשרי? שלוש כיצד העירייה חושבת שההורים צריכים לפעול 

במקרים קיצוניים במיוחד בהנחה שבאמת אינן נפתרות על ידי הספק? 

ה אחד ההסכמים מול הספקים מקנים אפשרות להפסקת ללשא תשובות?

הפעלת צהרון בלי ספק החלטה זו אינה נתונה להורים באופן בלעדי והיא 

כוללת מערך שיקולים הנשקל על ידי המחלקה לגיל הרך וועד ההורים 

העירוני, ככל שהדברים נוגעים לגני ילדים או על ידי הנהלות בתי הספר, 
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רייה ככל שהדברים נוגעים לבתי הספר תכנית ניצנים. בשיתוף הורים ועי

שתיים אין אפשרות להפעלת צהרון על ידי ההורים במבנה הגן. בחודשים 

הקרובים יצא מכרז צהרונים חדש ליסודיים ולגנים המכרז דרך שיתוף 

הנהגת ההורים. שלוש כל פניה מטופלת על הצד הטוב ביותר במלוא הרצינות 

ויחידת הפיקוח על היול"א במחלקה לגיל הרך, קל וחומר על ידי אגף החינוך 

 במקרים קיצוניים.

אין ספק שכל פניה מטופלת בצורה טובה ביותר אבל עדיין אם יש הורים  רונן וסרמן:

שלא מרוצים משה שמרביצים או דוחפים את הילדים שלהם או צועקים 

י מה עליהם, נדרש לפעמים פתרון אחר שהוא מחוץ לקופסא. השאלה של

 העירייה מציעה במצבים כאלה כי יש בעיות שלא נפתרות.

העירייה מציעה פתרון, העירייה לא שומעת את הדברים האלה והולכת ל..  :בן עזרא יהודה

אם יש בעיות של תפקוד לקוי של סייעות אז אנחנו מחליפים סייעות, אם כי 

הגננת  תראה יכול להיות בגן ילדים שמספר הורים משבחים ומהללים את

והסייעת ומספר הורים מדברים כנגדה זה הכי טבעי, במקרה קיצון שאנחנו 

רואים שהרוב הגדול של ההורים אומרים שאי אפשר עם הסייעת הזאת או 

העובדת הזאת אז אנחנו מחליפים, מחליפים את העובדים והם במקרים 

 קיצוניים גם את הספק, אני מוכרח לציין שבשנים האחרונות, בשנתיים,

שלוש האחרונות אגף החינוך לקח את העניין הזה ברצינות פתחנו במיוחד 

מדור ליול"א באגף החינוך שהאחריות תהיה בידי העירייה, והמצב הוא טוב, 

לא שהוא סביר ככה ככה, נתת מחמאות בתחילת הדרך אבל קשה לך לתת 

שהמצב מצוין אמרת סביר, המצב הוא טוב, אבל עדיין יש בעיות נכון מה 

 העירייה עושה מטפלת במידי באותו רגע, באותו יום.

מר פביאן השאילתה שלך היא נורא ארוכה איכפת לך שאני רק יקריא את  :ניסימוב ג'ו

 השאלות?

 לא איכפת לי. איל פביאן:

השאלה היא נושא שירותי רכבת תושבי הרצליה. השאלות של מר פביאן הם  :ניסימוב גו'

הרצליה לרכבת ישראל או למשרד התחבורה כאלה: אחת האם פנתה עיריית 
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תעצור גם  האוניברסיטהבבקשה כי כל רכבת שעוצרת ברמת אביב בתחנת 

בתחנת הרצליה, באופן קבוע בכל הקווים, אם כן פנתה מתי זה היה? למי? 

ומה היתה התשובה ואם לא פנתה מדוע? שאלה שניה במידה וטרם פנתה 

כנ"ל או  1כאמור בסעיף  העירייה לרכבת ישראל ולמשרד התחבורה

שהתשובה היתה שאם ומתי בכוונתה לעשות זאת, ומה בכוונתה לעשות עוד 

בכדי שהדברים יתפרסם ויזרז את ביצוע הפעולה על ידי רכבת ישראל. שלוש 

עיריית הרצליה לרכבת ישראל ולמשרד התחבורה בדרישה  האם ומתי פנתה

ננה תהיה נגישה בקלות לבצע את הפעולות הדרושות כך שתחנת הרכבת ברע

ובנוחות הן ברכב והן ברגל לתושבי הרצליה הצריכים להגיע הן אליה והן 

ממנה להרצליה אם לא מדוע? אם כן מה התה התשובה שקיבלה עיריית 

הרצליה וממי, ואם התשובה היתה שלילית ובמידה והעירייה טרם פנתה 

ופל בדחיפות בעניין בדעתה לפנות, ומה בדעתה לעשות בכדי שהנושא יט

וכראוי על ידי רכבת ישראל ומשרד התחבורה?  תשובה: לשאלה מספר אחת 

עיריית הרצליה פנתה במהלך השנה מספר פעמים לגורמים שונים ברכבת 

ישראל בבקשה להוסיף עצירות בתחנת הרצליה, ולשפר בכך את רמת 

ה השירות בעיר, הפניות נעשו בין היתר גם למנכ"ל רכבת ישראל וגם למשנ

המנכ"ל במשרד התחבורה, התשובה שהתקבלה עד כה היא כי נושא 

העצירות המבוקשות בהרצליה נבדק בעבר אך לא התאפשר נוכח אילוצי 

תנועת רכבות והשפעת עצירות הרכבות הקרובות, יחד עם זאת הבטיחו 

לבחון שוב את הנושא ולחזור אלינו עם תשובות מושכלות. לשאלה שתיים 

שיך להתעקש ולפנות לגורמים השונים ברכבת ישראל עיריית הרצליה תמ

ובמשרד התחבורה כדי לקבל את השירות הטוב ביותר בתחנות הרצליה אם 

יתמנה שר חדש נפעל כמובן גם מולו. לשאלה שלוש עיריית הרצליה פנתה 

מספר פעמים גם למשרד התחבורה בבקשה לשיפור הגישה של תושבי 

ים סיור בשטח בסוף אוקטובר האחרון הרצליה תחנת רעננה, כמו כן התקי

עם המשנה למנכ"ל משרד התחבורה במיוחד בנושא זה, לסוף החודש נקבעה 

 ישיבה נוספת בעניין מול משנה למנכ"לית משרד התחבורה
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קודם כל הערה קטנה, השאילתה שלי התייחסה ספציפית בשני הסעיפים  איל פביאן:

תחנות הרצליה לתחנות תל הראשונים שלה להשוואת העצירות של הרכבת ב

אביב, אתם עניתם באופן כללי בסדר אני מניח שהתכוונתם למה ששאלתי, 

אבל השאלה שלי היתה ספציפית. עכשיו לגופו של עניין אני שואל היות 

יפתר יוהרכבת היא גוף לא פשוט, והתהליך הזה הוא לא תהליך מן הסתם ש

כולל האם כל הפניות האלה תוך שבוע שבועיים ויש כאן באמת עניין עירוני 

 שאתם מתארים פה הם במוסמכות, הן פניות בכתב?

כן, ברשותך יש שלוש בעיות בעיה אחת התחנה ברעננה הרצליה שהיא לא  משה פדלון:

משרתת אותנו, שניים תחום העצירות שהם לא עוצרים ושלוש גם ניקוזים 

חנו בעבודת אם יהיה גשם יותר חזק ממה שהיה כל המים יכנסו לתחנה. אנ

 מטה רציפה עושים מהמנכ"ל ועד אחרון העובדים, לצערי זה לא עזר.

 שלנו של העירייה? איל פביאן:

 מול הרכבת. משה פדלון:

 לא, בין מנכ"ל הרכבת למנכ"ל העירייה? איל פביאן:

פסים אדומים סכנה אבל ברשותך.  2בינינו תכתובות, אני כותב לו מכתבים,  משה פדלון:

יים אני ערכתי סיור מקיף עם משנה למנכ"ל משרד התחבורה לפני כחודש

האיש הכי חזק במשרד התחבורה קובי ליצ'טיין, ערך סיור איתי בכל 

יש לנו מה שנקרא ישיבת עבודה מסכמת, אנחנו נבוא  21/1 –המקומות וב 

עם כל התכניות בצורה מפורטת, הוא יבוא עם כל המטה שלו ואני מקווה 

הקטר, אנחנו נעדכן אותך בהמשך, אבל כן אנחנו עובדים שהוא יזיז לנו את 

על כלל הנושאים מרגע שנכנסתי לתפקיד, אנחנו עובדים, אני אומר אנחנו 

עובדים. התחנה שבנינו שלא משרתת אף אחד חודש לאחר מכן הבאתי את 

שרה תחבורה לשם הוא נתן מכה בראש הוא אמר מי עושה דבר כזה אין 

י רוצה להוריד נוסעים אין להם איך לעלות, אין להם גישה לתחנה, גם אם אנ

 מדרגות אפילו חלק, התחנה היום שוממה.

 אנחנו נוכל להתעדכן אם כך בפברואר, או מרץ אחרי הפגישה. איל פביאן:

 בוודאי, בוודאי. משה פדלון:
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שת הנושאים האלה הם נושאים ואני מסכים עם כל מה שאמרתם ששל :יעקובוביץ יונתן

ובים, אני חושב שפספסתם גם אתה וגם מר פביאן נושא שהוא לא מאוד חש

תחנת רכבת ברעננה היא תחנה אחרונה, ומה שאומר  - פחות חשוב, ה

בלילה עם מנועים פועלים, וזה  12שהרכבות שם עומדות מארבע בבוקר עד 

נמצא במרחק יריקה מגן רש"ל שצריך להיבנות וכדומה, אני חושב שבפניה 

חבורה צריך לכלול גם את הדרישה שלנו שזה תפסיק הבאה למשרד הת

להיות תחנת רכבת אחרונה אין שום סיבה שתחנת רכבת אחרונה תהיה 

 בסביבת מגורים זה לא דבר שקיים בתחנות אחרות.

 ם הנושא הזה יעלה.ג משה פביאן:

 הערה נכונה אני לא ידעתי שזה ככה. :בן עזרא יהודה

 יהום אוויר כן.הכל הנושא של מיתון וז מאיה כץ:

 אני יעלה גם את הנושא הזה אני יעלה שם. משה פדלון:

של מר פביאן בנושא היערכות העירייה לשנת הלימודים  4שאילתה מס'  :ניסימוב גו'

הבאה, לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים, בכיתות ובגני ילדים רגילים 

השאלות.  בשינויים ממסגרות של ילדים עם צרכים מיוחדים. אני אשאל את

כיצד עיריית הרצליה ומערכת החינוך העירונית לקראת שנת הלימודים 

הבאה ליישום מיטבי של החוק והשינויים הנכללים בו, בניין שבו ילדים עם 

צרכים מיוחדים בכיתות ובגני ילדים רגילים ובמסגרות הלימוד ילדים עם 

הזה  צרכים מיוחדים. שאלה שניה מה הם השינויים הצפויים בעניין

במוסדות החינוך בעיר? מה הן ה.. הצפויות כתוצאה מכך להורים ולילדים 

ולמורים? שלוש כיצד נערכת הכנות מול ציבור ההורים, התלמידים והמורים 

בנושא זה לקראת שנת הלימודים הבאה כך שהדברים יעשו בצורה מיטבית? 

כננת ארבע אם עדיין לא נערכה הכנה כאמור בסעיפים הלאה מתי זו מתו

להיערך. תשובות: בשאלות אחד עד ארבע היערכות הרשות להטמעת 

המתווה החדש תיקון החוק החינוך המיוחד, קיום והסבר למנהלים החל 

הסבר המתווה ומטרותיו, הנחיית מנהלים ... בנושא  2018כבר מדצמבר 

החלת תלמידים עם צרכים ייחודיים ושילוב בכיתות רגילות. פגישות קבועות 
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שעברה ועד עתה של מפקחת כוללת מנהלת המחלקה לחינוך על יסודי, משנה 

לחשיבה  אאו מתי" חקחת על החינוך המיוחד, השפ"פמפקחת על הייעוץ, מ

משותפת בשינוי תפיסות בקרב צוותי החינוך. בניית תכנית לקבלת תקציב 

סל שקלי עבור מתן מענים לתלמידים עם צרכים ייחודיים, התכנית החלה 

שנה שעברה וממשיכה מפגשים אישיים עם יו"ר ועדת .. מ טעם בתחילת 

משרד החינוך. מנהל בית הספר מלווה על ידי המפקח הכולל ומפקחת על 

הייעוץ לאורך כל הדרך, המנהלים עסוקים בשלב זה בהגשת תלמידים 

 לועדות אפיון וזכאות. 

ים הצפויים בעניין עניתם על רוב השאילתה, סעיף שתיים שאומר מה השינוי איל פביאן:

זה במוסדות החינוך בעיר, מה המשמעויות הצפויות כתוצאה מזה להורים 

לילדים ולמורים, לא השבתם בכלל. אני מבין שזה נושא רחב אני לא מצפה 

לתשובה רחבה כרגע אבל איה אולי כמה מילים מה המשמעות מדובר על 

 שנת לימודים הבאה כמה ילדים יש כאלה בעיר?

אנחנו עכשיו עושים את הועדות, אנחנו בונים, אנחנו בודקים את כל  :ולניקפרישק איה

הדברים האלה ואני אתן לך תשובה יותר ספציפית כשאני אגמור את כל 

 התהליך. גם אנחנו לומדים את התהליך הזה.

 ומתי צפוי להסתיים הלימוד הזה? איל פביאן:

 מה זאת אומרת הלימוד? :פרישקולניק איה

 אנחנו באמצע ינואר אז אני שואל את אומרת שאתם בתהליך. איל בפיאן:

לקראת שנה הבאה נדע בדיוק את הצפי, את הכיתות, את האפיונים, את  :פרישקולניק איה

 מה ההורים מבקשים, את מה הצוות ממליץ.

 הרישום לבתי הספר נעשה עוד כמה חודשים. איל פביאן:

א שונה מאשר רישום לבתי ספר ולכן יש כאן הרישום לבית ספר מיוחד הו :פרישקולניק איה

 הצוותים לומדים, ההורים לומדים, יש ועדות לנושא הזה.

מה זה המורים לומדים כי בתשובות השבתם ברמה שמנהלים לא .. זה מה  איל פביאן:

שכתוב פה. התשובה היא ברמה מענים והלאה זה בסדר, מה שאת אומרת 

 מוסדות החינוך.שגם ברמת המורים וההורים יש כרגע ב
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למידה של הדבר הזה. זה חוק ההכלה זה דבר שהתחיל במחוז צפון  :פרישקולניק איה

ואנחנו לומדים אותו ואנחנו נלמד אותו וכך נכיל אותו אחרי למידה, אני לא 

יכולה להגיד לך היום מספר ספציפי של הורים שהגישו לועדות כי כל פעם 

ם עוד לא הסתיימו, ולא יודעים מה מתווספים ילדים וכל פעם יש, העדכוני

 בדיוק וכל הדברים האלה אני אוכל לתת לך תמונה יותר מסודרת במאי, יוני.

 במאי יוני? איל פביאן:

 מאי, יוני. :פרישקולניק איה

 תודה רבה. איל פביאן:

 הצעות לסדר:סעיף ה' 

 ע"י יונתן יעקובוביץ. 1הצעה מספר  :ניסימוב ג'ו 

סגרת הרצון  לבטל את המט"ש ולהתחבר לשפד"ן, המשמעות היא יונתן יעקובוביץ: במ

שהשפד"ן יקים צינור להגלשת מי ביוב בכמויות עצומות בקרבת חופי 

הרצליה )צינור דומה קיים אל מול תחנת הכוח רידינג והוא המקור לכתמים 

הגדולים של הזיהום בחורף( שמגיעים גם אלינו לפעמים, הלכה למעשה חופי 

פו בביוב כאשר תהיינה הזרמות דרך הקו המתוכנן הזה תוך הרצליה יוצ

גרמית נזק אדיר לסביבה הימית ולציבור.  רק הערת אגב למשל בגשמים 

שהיו עכשיו בזמן האחרון ברגע שמערכת הניקוז מוצפת וזה קורה לא מעט 

כאשר הגשמים האלה קורים בכמויות האלה המערכת ניקוז בעצם מעבירה 

יוב מה שגורם בעצם לכל מערכת הביוב להוציא את את המים למערכת הב

מי הגשמים ביחד עם ביוב מהול במי גשם. מתקן טיהור שפכים, אנחנו מ 

דברים על מתקן טיהור שפכים שנמצא ליד איילון, במסגרת הביטול שלו 

רת החיבור הזה יתנו מסגצריך להתחבר לשפד"ן, והשפד"ן מעלה תנאי שב

הרצליה שיעבור איפה שהוא בחוף התכלת  יבנו צינור בחלק הדרומי של

ובדרך הצינור הזה יוכלו להגליש ביוב בשעות מצוקה נקרא לזה ככה. גם 

משרד הביראות התנגד להקמת קו ביוב אל מול חופי הרצליה בנייר עמדה 

, וביקש לקבל הצעות לפתרונות חלופיים. זאת במענה לנייר 18.2.19מיום 

אשר ביקש את המתואר לעיל. רק להבהיר  ,13.2.19עמדה של השפד"ן מיום 
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השפד"ן רוצה את זה כולם מתנגדים לזה אני לא בטוח שעיריית הרצליה 

מתנגדת לזה בגלל זה אני רוצה לעלות את ההצעה הזאת. כל זאת בעקבות 

בישיבה זו לא היה  23.8.19ישיבה של הועדה המקצועית למים וביוב מיום 

נציג של תאגיד המים. עמותת צלול  שום נציג מעיריית הרצליה אלא רק

וארגון אדם טבע ודין פנו למינהל התכנון לאורנה והתריעו כי פינוי המט"ש 

( אינה מספקת פתרון ראוי וכי לא יוכלו 1906במסגרת תכנית הבנייה )תמ"ל 

בשפד"ן לעמוד בנפחי הזרמת השפכים לאור התכניות הבנייה הרבות 

ך מועצת העיר מצביעה על ההחלטה כי: המתוכננות בשנים הקרובות. לאור כ

אני מדגיש ההחלטה שרציתי לתת פה שאני מקווה שהמועצה כן תאשר היא 

חלופות דבר ראשון החלופה האידאלית זה שלא יהיה, אני  2החלטה שנותנת 

עוד מעט יקריא בדיוק אני רוצה שתבינו על מה אני מדבר, החלופה 

טפלו בביוב באיזה שהיא צורה האידאלית שלא יהיה בכלל צינור כזה ושי

אחרת. לא יודע מה שימצאו את הפתרון יש מספיק מהנדסים שידעו לעשות 

 את זה. זה מתחבר עד לראשון לציון. 

 הם צריכים להזרים את הכל לים בסוף? :צדיקוב אלעד

 הם מטפלים בהם. :ניסימוב ג'ו

את זה למים שאפשר יונתן יעקובוביץ: מה שקורה הם לוקחים את הביוב שלך והופכים 

להתשמש בהם למים ולחקלאות וכדומה לצערי המים שלנו, המים 

האלה מוזרמים לים במקום להשקות למשל את הפארק  םהשלישוניי

בהרצליה. אבל זה סוגיה אחרת. אמרתי חלק. רק שניה תנו לי להסביר את 

 העניין של הביוב כי אנחנו גולשים פה למשהו אחר. ההצעה שלי בעצם נותנת

חלופות דבר ראשון שלא יהיה את הצינור ביוב ואם וכאשר אין שום ברירה  2

אחרת ולא יודע מה צריך לבנות צינור כזה הצינור הזה חייב להיות בעומק 

החוף אחרת הביוב הזה יגיע לחוף, אם נעשה את זה, קילומטר מ 1.5של 

קילומטר מהחוף. אמרתי בעומק סליחה התכוונתי במרחק  1.5במרחק של 

 300מהחוף, הרבה אחרי שובר הגלים, תחשבו שהקצה של מרינה הרצליה זה 

מטר פי חמש מהמרחק של מרינה הרצליה, וככה כאשר הביוב יזרום הוא 
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ון החוף. ורק להסביר לכם ביוב הוא בסופו של ישאר בעומק ולא יבוא לכיו

דבר פוגע בעיקר בנו, בני אנוש, מבחינת החיים הביולוגיים בים, החיים 

הביולוגיים בים יודעים לעקר את זה יש מספיק רתיחות בים שיודעות לאכול  

את הדברים האלה, ובגלל זה, זה המטרה, לכן במסגרת ביטול המט"ש 

סגרת ביטול המט"ש וחיבור לשפד"ן לא יוקם קו ההצעה שלי לסדר היא שבמ

להגלשת מי ביוב אל מול חופי הרצליה זה החלק הראשון, ובכל מקרה אם 

ק"מ מהחוף כדי שהביוב  1.5יוקם קו כזה המוצא שלו צריך להיות לפחות 

לגינות  השלישונייםשיוזרם לא יגיע לחופים ויישאר בים. שימוש במים 

חקלאיים, כי זה מה שאני חושב שצריך, זה ציבוריות ושטחים פתוחים ו

עדיין מוזרמים ירון אתה צודק יש חלק מהמים עדיין משתמשים בהם אבל 

אם אני לא טועה הרוב המוחלט של המים מוזרמים לים. בכל מקרה אם יש 

 חלק קטן או חלק גדול עדיף להשתמש בהם.

 מתרחצים.אבל גם אם קילומטר וחצי מהים זה עדיין יגיע ל ירון עולמי:

יונתן יעקובוביץ: לא כי אם אתה שם את קילומטר וחצי מהים זה נכנס לזרמים של העומק 

 וזה לא חוזר לחוף.

תשובה: יונתן אתה מעלה סוגיה מאוד חשובה שהיא בראש מעייננו ולנגד  משה פדלון:

עינינו כבר כמה חודשים ורק לתת כמה נתונים, יש לנו מכון טיהור ישן שהוא 

ביממה  23,500 –קו"ב שפכים הוא הגיע היום ל  25,000וט עד יכול לקל

כלומר בעוד כשנתיים הוא מגיע לשיא שלו הוא לא יכול לקלוט ולכן אני 

לעובי הקורה ולאור העובדה שאין אפשרות להגדיל את המט"ש כך  ינכנסת

שיהיה מסוגל לקלוט את הגידול המתוכנן על פי תכנית המתאר הכוללנית 

ם כל הגורמים המקצועיים, משרד הבריאות, איכות הסביבה, הוחלט יחד ע

משרד האוצר, שפד"ן ורמ"י כי הפתרון המועדף הינו ביטול המט"ש וחיבור 

 –העיר הרצליה לשפד"ן וחתמו הסכם כן חברים חתמנו הסכם חתום, וב 

היו אמורים לצאת לדרך אבל מי שמכיר את משרדי הממשלה  1/1/2020

סגרת גם מלעשות זה נכון לגבי הגשר רב מכר, ובהסכם הוא המלצה, מה 

תכנון קו המאסף הסתבר כי קיימת דרישה לפתרון גלישה של מי ביוב 
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מהולים במי גשם, יור... שיש לזה. משמעותיות, פתרון של הגלשת מי הביוב 

הזורמים לים אינו מקובל גם עלינו, לא מקובל ולא גם על גופים מעורבים 

יה. לפני כחודש ימים התקיים דיון בירושלים אחרים וגם על מי הרצל

אנשי מקצוע  50בראשות מנהלת מנהל התכנון הארצי דלית זילבר השתתפו 

מנהלים, כולם הגיעו לשם משרד הביראות, ושם חילוקי דעות מאוד 

מהותיים כל אחד לכיוון שלו. גב' דלית אמרה חברים לכו תעשו שיעורי בית 

ר אנחנו ממתינים לזימון אני אישית יזמן את תחזרו בעוד חודשיים, חודש עב

הזימון הזה ואני יעמוד על שלנו יש חלק שלא רוצים שנתחבר לשפד"ן, יש 

חלק שלא רוצים שנרחיב תחליטו מה אתם רוצים, אני אומר שוב, אני כפוף 

לרגולטור בנושא הזה, אני מקווה שאני יבוא בישיבה הבאה עם בשורה 

סים של העיר, אני נגד הגלשת מי הביוב לים חד טובה, אני כן ידאג לאינטר

משמעית. אני אומר זה העמדה שאנחנו באים לא צריך אפילו ישיבת מועצה 

 זה כתוב במסמכים השונים.

יונתן יעקובוביץ: אני לא ראיתי, אם זה, אני יותר מזה אני יקל עליך משה אם יש כזה דבר 

 ת ההצעה.וכתוב במסמכים שונים אני מושך את ההצעה אין א

בעוד חודש תהיה ישיבה אני אשמח שתתלווה אליי לועדה תגיד את העמדה  משה פדלון:

שלך. אנחנו רוצים פתרון, דבר נוסף אתה שומע בוודאי שמעת את ההחלטה 

שלי הפסקתי את הבניה, אין אישורי בניה עד שלא יתנו פתרון אין לי איפה 

ו את אישורי הבניה מה , לכן עצרנ20לשפוך את השפכים האלה רק לכביש 

שאישרנו אישרנו זה יכנס לשנתיים הקרובות, אין אישורי בניה עד שלא יהיה 

פתרון לנושא הזה, ואני עומד על שלי וכבר שלחנו תיקים הביתה אני לא 

מאשר בניה בעיר הזאת עד שלא יהיה פתרון כולל. חבל על הזמן אתה יכול 

יהודה אני בא ואומר אין  לבוא איתי לירושלים תשמע את העמדה הזאת.

 טעם לפתוח את זה לדיון לכן תבוא תשמע. 

יונתן יעקובוביץ: אני מודה לך שהבעת את זה במילים חד משמעית ואני לאור העמדה אני 

ליה מביעה את עמדתה צמושך את ההצעה שלי כי זה מספיק לי שעיריית הר

ד רק אני מול שאר גורמי התכנון ומול שאר הגורמים הפועלים. דבר אח
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מבקש, אני מושך את ההצעה דבר אחד אני מבקש גם מיהודה וגם ממשה 

לבדוק את העניין הזה של המים השלישוניים כי זה באמת בזבוז, חבל זה 

 כסף שזורם לים, כסף שזורם לים במקום להשקות את הגינות שלנו.

צינור כזה  אתה מכיר את זה הרבה סיפורים יש מאחורי זה משרד הבריאות, משה פדלון:

 מדורי גיהנום. 70לא פשוט, יונתן אני התעסקתי בדבר הזה לא פשוט. זה 

יונתן יעקובוביץ: אבל משה אני לא רוצה להגיד את זה כתנאי כי אני לא אוהב להתנהג 

בצורה הזאת אבל אם אני מושך את ההצעה אני כן מצפה שכן תזמינו אותי 

 עצה. לדבר הזה, ולא שזה יגמר בזה שזה נאמר במו

 נזמין אותך בטח אתה יכול לנסוע איתי. משה פדלון:

 .2הצעה לסדר מס' 

 הצעה לסדר הבאה של גב' תמי גרוסמן אנחנו נדחה כי היא לא הגיעה. :ניסימוב ג'ו'

 יש לי תשובה מאוד יפה להוריד מסדר. :בן עזרא יהודה

או זהב הם שנים של כנפיים בטייס כנפי כסף  25בעלה מקבל היום אחרי  מאיה כץ:

נמצאים באירוע, שאלתי אותה אם היא רוצה שנקריא את זה בשמה, היא 

 ביקשה לחכות ולהקריא את זה בשמה אז תתאפק עם התשובה הנהדרת. 

 את יכולה להודיע לה שהפרויקט קיים כבר אבל אנחנו נשמח. :בן עזרא יהודה

 3הצעה לסדר מס' 

 מן בנושא משמר שכונה.של מר רונן וסר 3צעה לסדר מס'  ניסימוב  ג'ו

האחרונות פועל בהרצליה משמר שכונה המשמר פועל במספר שכונות  בשנים  רונן וסרמן:

בעיקר בנווה עמל אבל הבנתי שיש בעוד שכונות, אני גר בנווה עמל אז אני 

מכיר בעיקר את המשמר של שכונת נווה עמל. יש יוזמה להרחיב את 

ת משמר השכונה יש מספר תושבים הפעילות הזאת לשכונות נוספות. במסגר

שנוסעים ברכב ייעודי ושומרים על התושבים בשעות הלילה, מסתובבים, 

מראים נוכחות. לפי כל הבדיקות שנערכו בזכות  ,עושים צ'אקלקהמסיירים 

משמר השכונה כמות הפריצות בנווה עמל והסביבה י רדה באופן קיצוני 

ושבים לפעילויות והם עושים . המשמר מגייס עוד ועוד ת2019במהלך שנת 

את זה בלב שלם ובנפש חפצה. התפקיד של משמר השכונה כמו שאמרנו 
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בסופו של דבר הוא להראות נוכחות ולגרום לפורצים לפחד לפרוץ, לפחד 

להסתובב בשכונה בגלל שהסיכוי שהם יתגלו הולך וגדל כי אנשים 

צליה רמסתובבים שם באמצע הלילה ומחפשים אותם. במידה והיו בה

מספיק פקחים, סיירים מן הסתם הנוכחות שלהם היתה הרבה יותר גדולה, 

במספר י שיבות מועצה בעבר נאמר שיש בעיה בנושא, ולכן מחלקת 

פיקוח/סיור נמצאת במחסור של כוח אדם. העירייה מחבקת את אנשי 

המשמר ואפילו ערכה עבורם ערב מיוחד בתחילת החודש, אבל הצורך 

ר ואת כמות המשמרות. העירייה מחבקת את אנשי להגדיל את המשמ

גדיל ההמשמר ואפילו ערכה עבורם ערב מיוחד בתחילת החודש אבל הצורך ל

את המשמר ואת כמות המשמרות הוא צורך מהותי ואת זאת אפשר לעשות 

אך ורק במידה והופכים את ההתנדבות הזאת לכדאית אף יותר. ההצעה שלי 

ל את סיירי משמרת השכונה באופן כלשהו, לסדר היא למצוא פתרון שיתגמ

בדיוק כמו שמתגמלים אנשי מילואים שיוצאים לשטח רק אתמול דיברתם 

על .. לישיבת ועדה עם מדים של מילואים, הוא לא היה הולך למילואים אם 

זה היה עולה לו כסף הוא היה עושה את זה פעם ב... הוא לא יכול לעשות את 

כל דקה, אוקיי אז אם יש איזה שהיא הטבה זה כל יום או כל שבוע או 

כלשהי שאפשר לתת. בסופו של דבר אם לא היית מקבל על זה יום עבודה לא 

היית הולך למילואים משלמים לך על זה אבל זה לא הדיון אל תסיטו את זה, 

זה לא לעניין. בסופו של דבר הצעה של הסדר זה למצוא פתרון שיתגמל את 

פן כלשהו בדיוק כמו שמתגמלים אנשי מילואים סיירי משמר השכונה באו

שיוצאים לשטח. במידה ותושב מתנדב לכמות מינמאלית של שעות בחודש 

שעות( שיקבל תגבול בצורה של הטבה כלשהי )שאפילו לא במזומן(  10)נניח 

הנחה סמלית בארנונה, שובר הנחה לחוגים של הילדים במתנ"ס העירוני, 

דה שיושבת בעיר ככה שכולם מרווחים וככה שובר ארוחת ערב זוגית במסע

דואגים לעסקים קטנים. אפשרות של פניה לעסקים בעיר שיהיה כרטיס חבר 

משמר ואז בעצם אפשר יהיה לתת איזה שהיא הנחה כלשהי, להערכתי מתן 

תגמול סמלי שכזה יגרום להרבה יותר מתנדבים במשמר ויאפשר להחריב 
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ה לשכונות נוספות. אני חייב לציין את הפעילות בצורה הרבה יותר מהיר

 שההצעה לסדר הזאת עלתה בשיתוף עם רונן עובדיה זה לא באוויר.

אני רוצה להתייחס קודם כל נמצא פה איתנו חבר מועצה איתי צור שמלווה  משה פדלון:

את הפרויקט הזה ותומך ועושה עבודה מדהימה והנתונים הם מאוד טובים 

תי צור. אני אישית השתתפתי בערב ההוקרה זה המקום באמת להודות לך אי

והחמאתי לרונן על העבודה שלו הוא מאוד התרגש קיבל ממני גם מכתב יפה 

ובאותו מעמד גם נתתי להם צופר טיול לאן שהם רוצים כולל מדריך, כולל 

ארוחת צהריים וכל יוזמה שתבוא מהשטח אנחנו נעשה רזרבת תקציב 

 מנכ"ל זה בסדר. 

 אמרתם שנגמר. :אורן ינאי דנה

לא, לא אני צוחק אבל רונן אנחנו הולכים לחבק אותם איפה שניתן לעשות  משה פדלון:

נעשה, ארנונה אני לא יכול לתת הנחות אסור לי על פי חוק, אסור לי. אני 

 אומר לך נשב ביחד עם האנשים.

א רצה ישבנו עם רונן, ישבנו איתו כמה פעמים כל מה שהוא רצה, כל מה שהו איתי צור:

נכנס לתקציב יש היום בן אדם ספציפי שמנהל את זה תקן חדש בעירייה, יש 

תקציב ייעודי כל מה שהם רצו ביגוד וכל דבר שהם רצו הם מקבלים את 

הכל, הם מרוצים חבל שלא הגעת לטקס הזה היית רואה כמה אנשים הגיעו 

 ואיזה רמת שביעות רצון לא הכל נעשה במוטיבציה חיצונית אפשר גם

במוטיבציה פנימית הם מרוצים, הם מקבלים הכל אנחנו בתקשורת כמעט 

 יום יומית עם רונן, הכל בסדר.

רונן יעקובוביץ: זאת אומרת שאם הוא יבקש את הדבר הזה אז יש סיכוי שהוא יקבל בגלל 

 שזה לא הגיע ממני?

 הוא אם יתקשר אליי שיבקש. איתי צור:

 לא נותנים צק פתוח,  אנחנו עירייה מסודרת :בן עזרא יהודה

 ישבנו איתו בצורה מסודרת כמה פעמים. איתי צור:

לאור התשובה של ראש העיר ושל איתי שמוביל את העניין הזה אתה  :בן עזרא יהודה

 מוריד את ההצעה מסדר היום?
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אני יכול להבטיח לך שאנחנו נמשיך לחבק אותם זה אירוע ראשון שיסעו  משה פדלון:

 ד ארוחת צהריים.לטיול מאורגן מכוב

בלי קשר צריך להגיד ברמה הערכית שהתנדבות זה ערך. אגב בישראל  ירון עולמי:

 דולר. 100תורמים דם לא מקבלים כלום בארצות הברית מקבלים 

אנחנו יכולים לסייע בשווה כסף, נעשה זאת זה לא יהיה בתקציב השוטף זה  משה פדלון:

 ם האלה.יהיה בתקציב בנפרד אנחנו נחבק את האנשי

 אתה מוריד את ההצעה מסדר היום? :בן עזרא יהודה

 אני מוריד את ההצעה מסדר היום ומבקש שזה יטופל. רונן וסרמן:

 ליחה אני לא מוכן לא, , לא זה לא יטופל זה מטופל כבר. ס איתי צור:

 יטופל ברמה של צ'ופרים ניתן צ'ופרים. משה פדלון:

אם יש יהודה מה שאמרת עכשיו אתם מעבר אני רוצה להוסיף עוד משהו  מאיה כץ:

לנושא שמטופל ויש איזה שהיא כוונה אתם צריכים להסתכל על כל חתך 

המתנדבים, בכל העיר. נכון שמסתכלים בדרך כלל על משמר שכונתי או 

מתנדבים במשטרה וכאלה זה מקבל איזה שהוא ערך שבגלל שיש פה 

י הוא לא נכון קצת שונה היבטים של ביטחון ולילה וסיורים, אולי שבעינ

ממתנדבים אחרים אבל יש גם המון מתנדבים אחרים בהרבה מקומות וכל 

אחד מתנדב איפה שיש לו אז אם נעשה איזה שהוא תהליך כזה זה מטופל 

 אלא מה שאמרת עכשיו שזה יהיה באופן כללי.

 יש בבית קינן ערב הערכה לכל מתנדבי העיר מקבלים מתנות. ירון עולמי:

ירון אני מכירה את כל הפעילות של המתנדבים אני יודעת כמה העירייה  כץ:מאיה 

עושה ונותנת וזה גם הסיבה שאנשים באים ומתנדבים כי הם מרגישים שיש 

הכרת הטוב וזה חשוב בהערכה, אבל אם יהודה כרגע אמר שרוצים 

מתנדבים בפרויקט  Xובמחשבה וכו' זה לא יכול להיות רק נקודתית על

 צריך להיות על המתנדבים כאחד. מסוים זה

 בדיוק אמרת עכשיו את הבעיה למה לא כדאי להיכנס לפינה הזאת. ירון עולמי:

, המתנדביםיהודה רק עוד שאלה אחת בקשר לנושא הזה הפעילות של  יונתן יעקובוביץ:

מוערכת חשובה וכדומה אבל יש איזה שהוא מרכיב משלים בפעילות של 
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שיטור העירוני וכדומה שזה המצלמות שאני מבין המתנדבים והפעילות של ה

שהם כבר בפריסה וזה אמור להתפרס בכל העיר, ברגע שיהיה מצלמות בכל 

 הרחובות.

בישיבה הבאה נדווח, קודם כל, כל מוסדות החינוך מרושתות במצלמות.  :בן עזרא יהודה

 התמקדנו במוסדות החינוך ניתן לכם את תכנית הפריסה.

 4הצעה לסדר מס' 

 , רונן אתה מציג אותה מר פביאן.4הצעה לסדר מס'  :ניסימוב ג'ו

שנינו מציגים, רונן מסיים הכלי קח פחות מעשר דקות אל תדאגו. אני מתחיל  איל פביאן:

עכשיו אנחנו נמצאים כאן כדי לייצג ציבור גדול מאוד להשמיע את קולו 

ד את יחסיו ולפעול למענו, ציבור בהרצליה ובמדינה כולה שמעוניין למס

ולהקים משפחה ולא יכול או לא רוצה להינשא ברבנות, מדוע זה ככה? על זה 

צריכה להשיב הרבנות במידה רבה גם לעצמה, הערב יכולה לצאת מכאן 

בשורה של מדיניות ציבורית ועשייה, הציבור הגדול הזה ראוי לכך שתהיה לו 

שפחתו, שהיא כתובת רשמית והכרה הצהרתית רשמית וערכית של יחסיו ומ

עצמה ולכך שהשירות יהיה זמין, שירות, אמין וזול. לחשובה מאוד כש

העירייה צריכה לאפשר לתושביה לסטרייטים ולהט"בים לבחור איך 

להתקשר ביחסי זוגיות ואיך להקים משפחה, לא מספיק לדבר על הציבור 

על הזה ועל ילדיו במילים יפות ולחנך לסבלנות, וסובלנות צריך לעשות בפו

למנעם. אנחנו מבקשים להעביר פה מסר לכל אותם ילדים שחיבקנו ביום 

ראשון בבוקר בבתי הספר, ושהחלטנו לחבק אותם ואת משפחותיהם פעם 

נוספת גם היום כאן בעיר. השופטים הבכירים שמגר, ברק ולוין, לא חיכו 

לכנסת שתחוקק חוק לגבי נישואין אזרחיים הם לקחו יוזמה ועוד בשנת 

במסגרת מה שידוע כבג"צ בבלי בקבעו, וקבעו כנגד קביעתו של בית  1994

הדין הרבני שיש להחיל על ידועים בציבור את הלכת השיתוף בין בני הזוג, 

כלומר שרכוש שנצבר במהלך החיים על ידי בני הזוג שהם ניהול משק בית 

 משותף שייך לשניהם בחלקים שווים ושכך צריך לפסוק גם בית הדין הרבני.

אלמלא שופטי בג"צ היינו תקועים עד היום כנראה במצב שבו בית הדין 



 ב.ש.ג  00841
 
 
 

 
 הקלטה ותמלול – "חבר"

25 

 

הרבני מפלה נשים שהן ידועות בציבור ושולל מהן את הזכות למחצית 

מהרכוש המשותף. אז כן אדוני המנכ"ל, אנחנו בפרלמנט, אנחנו פה פעם 

דקות להינות ולעשות עבודה שלנו מול הציבור. אז  2בחודש בפרלמנט תן לנו 

יש מקום ליוזמות שהם במסגרת החוק והן משפרות את המצב של מי  כן

שלא יכול או לא רוצה להזדקק לשירותי הרבנות. בעקבות פסק דין תקדימי 

זה בנושא ידועים בציבור, החל בישראל עידן חדש בתחום דיני המשפחה 

והוענקו זכויות מקבילות לידועים בציבור. מזה שנים רבות מוכרים בישראל 

י מסמכי ידועים בציבור שהם בפועל תצהירים רשמיים חתומים על ידי הסדר

בני הזוג, תעודות זוגיות, הסכמי זוגיות וכו', כפתרון למיסוד יחסים זוגיים 

והקמת משפחה. זאת על ידי פסיקות הדרגתיות של בתי המשפט ומוסדות 

 נוספים בין היתר לצרכי זכויות כלכליות רשמיות רבות ושונות וזכויות

מוסדיות ועירוניות שונות. שופטי ישראל לא חיכו לכנסת, הם פעלו, אנחנו 

מציעים כאן הערב לפעול כעת וליישם ולמייסד באופן נוח מסובסד וזהה 

פרקטיקה שכבר קיימת בישראל, רישום עירוני אצל העירייה של התצהיר 

 שנחתם על ידי בני הזוג בפני עו"ד, עו"ד שתבחר העירייה במכרז, יעשה

במשרדי העירייה כשירות של העירייה, תוך הכרה מלאה של העירייה בו לכל 

דבר ועניין, כך שיקל על התנהלות הזוג והמשפחה ברמה העירונית. למשל 

אותם בני זוג לא יצטרכו כל פעם שהם באים לעירייה לבוא עם הסכמי 

הידועים בציבור שלהם וכו', הם ישמרו כאן. כל מה שההצעה הזאת שלנו 

אן עושה היא להנגיש את השירות בצורה נוחה, רשמית, אמינה וזולה לכל כ

מי שרוצה אותו ובאופן שיקל על ההתנהלות שלו מול העירייה בעתיד. 

סבסוד השירות על ידי העירייה ככל שידרש כך שלא יעלה יותר מרישום 

 ברבנות, יהיה מתנה של עיריית הרצליה לזוג שמתחתן באופן הזה.

חברה נישואין זה לא רק טקס דתי שהוא טקס בין אדם לאלוהיו אלא בעיקר  רונן וסרמן:

טקס של בין אדם לבן ובת זוגו. מטרת טקס נישואין הוא לאחד בין בני אדם 

ולאחד בין האהבה שלהם לבין החיים עצמם. צדיקוב אני כיהודי לא שולל 

י שנים את מוסד הרבנות, אולי להיפך הדת היהודית זה מה ששמר עלינו אלפ
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לכן אני לא בא לומר שמוסד הרבנות הוא מיותר אבל  עיריית הרצליה שהיא 

עירייה מתקדמת עם רוב חילוניים מובהק יכולה וצריכה להוביל יוזמות 

אזרחיות שמטרתן להקל על התושבים. הפרסום על ההצעה לסדר הזאת 

קיבל תגובות רבות ביותר, תגובות הרבה יותר ממה שהיה עד היום, 

עניינות מעל ומעבר לכל פרופרוציה זה מראה שיש ביקוש וצורך לשירות והת

לכך בהרצליה ישנם תושבים שהם לא יהודים, ישנם  אזרחי שכזה. מעבר

עובדים זרים, ישנם תושבים שהרבנות לא מכירה בהם כיהודים, ממזרים 

הם והם חייבים לטוס ולהתחתן בחו"ל, מה שמצחיק זה כשהם רוצים ילמינ

הם עדיין צריכים לעבור ברבנות שמראש לא הסכימו שהם יתחתנו. להתגרש 

אנחנו צריכים לצאת בצעד אמיץ ולייצר מציאות שמתאימה לעידן המודרני, 

אדם שאינו רשאי או אינו מעוניין לעבור טקס דתי יוכל לעשות זאת במסגרת 

הנושא יתפוס בעיקר ברמה עירונית בשלב ראשון  שירותים שנותנת העירייה,

ך שבני הזוג יוכרו כנשואים אל מול מוסדות העירייה ובעתיד אולי אל מול כ

מוסדות ארציים נוספים. כל הנושא של ידועים בציבור א', ב' אנשים צריכים 

 את השירות הזה, תודה רבה.

ליסטית אין פולטפל בנושא הזה, הצעתכם פו טוב חברים זה לא המנדט שלנו משה פדלון:

ין בה צורך. עניינים משמעותיים מהסוג הזה טעם לעשות רגולציה שא

שמשנים סדרי עולם צריך לפנות ולטפל בהם באופן מסודר וכדי להגיע 

לתוצאה שתאושר על ידי ממשלה או משרד הפנים והכנסת. בית המשפט 

העליון הכיר בנישואין אזרחיים בזוגות שחיים בציבור כשווה זכויות 

וכו', מה שאתם עושים כעת זה  תיזבונועבעניינים כלכליים, צוואות, מיסוי, 

צעד פופוליסטי שמעמיד אותנו באור לא רציני, הצהרות שלא ניתן לעמוד 

בהן. כרגע לרשות המקומית ולרשויות מקומיות במדינת ישראל אין סמכות 

לערוך טקס זה. מי שרוצה לערוך טקס נישואין אזרחי יכול לפנות לעמותת 

יקבל עזרה וסבסוד בהסכם נישואין, משפחה אחרת יש עמותה כזאת שם 

משפחה חדשה מציע כדי שלא ניפול בפן המשפחתי נמתין לבחינה המשפטית 

יש איזה שהיא בחינה משפטית שניתנת, נמתין לה. אני מציע להסיר את 
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 ההצעה מסדר היום או שאתה רוצה למשוך את ההצעה מסדר היום?

 לא, לא אנחנו לא מושכים את ההצעה. איל פביאן:

 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? פה אחד.  פלדון: המש

 להסיר.  9מי בעד להסיר מסדר היום? בעד  :בן עזרא יהודה

 בעד להסיר מסדר היום. 10יש מישהו שנמנע?  5מי נגד להסיר?  רינה זאבי:

ההצעה יורדת מסדר היום. נכנס פה סנטור ממשלת צרפת וואלקם טו  משה פדלון:

ן אלקלה וואלקם ואיך אומרים בצרפתית .. ברוכים הבאים הרצליה שמו רונ

יש איתו משלחת ואתם מוזמנים לשמוע. אם הוא רוצה לומר מספר מילים 

 חברים אנחנו נשמע אותו.

 )מדבר באנגלית( סנטור צרפתי:

הוא אומר שהוא ממש מקבל כבוד גדול להגיע לישראל והוא מציג את כל  מתרגמת:

 רפת שגרים בחוץ לארץ ובמיוחד במזרח התיכון. הקהילה הצרפתית אזרחי צ

 )מדבר באנגלית( סנטור צרפתי:

אלף צרפתים שחיים בישראל והרבה מאוד  160 –הוא פשוט אומר שיש כ  מתרגמת:

 גרים גם בהרצליה וגם בתל אביב אבל במרכז הארץ. 

 )מדבר באנגלית( סנטור צרפתי:

רפתית מאוד שמחה לגור הוא אומר שבהרצליה במיוחד הקהילה הצ מתרגמת:

בהרצליה ולהינות מהשירותים שלהם ושהוא שמע מהסנטור שעבר שהגיע 

ונפגש עם ראש העיר שהם ממש חיים פה משתדלים להיקלט וחיים טובים 

 פה בעיר. 

 תגידי לי שכולם חיים פה חיים טובים. איל פביאן:

 )מדבר אנגלית( סנטור צרפתי:

לכם שאתם קיבלתם אותם כמו שצריך ושהם הוא אומר שהוא ממש מודה  מתרגמת:

 מקבלים את כל השירותים שהם צריכים לקבל בעיר. 

 )מדבר באנגלית( סנטור צרפתי:

לפעמים אנחנו מרגישים שהמידע משמעבירים מצרפת לישראל היא לא הכי  מתרגמת:

 טובה שצריכה להיות.
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 )מדבר באנגלית( סנטור צרפתי:

לארץ ולהכיר את הארץ כדי פשוט לשדר את זה בגלל זה הוא רוצה לבוא  מתרגמת:

 לחוץ לארץ ולהגיד שזה לא בדיוק מה ששומעים במדינה.

 )מדבר באנגלית( סנטור צרפתי:

תקיפת מחבלים שיש בצרפת ויש תקיפה כזאת, והוא  -הוא עובד על ה  מתרגמת:

במיוחד עובד בממשלה שם והוא רוצה לטפל בזה כמו שמטפלים בזה פה הוא 

 פל בזה בצרפת.רוצה לט

 )מדבר באנגלית( סנטור צרפתי:

כשהוא יחזור לצרפת באמת הוא ירגיש את האווירה ואיך אנחנו עובדים מול  מתרגמת:

 תקיפת המחבלים והוא יוכל לשדר את זה כמו שצריך לצרפת.

 תודה רבה. משה פדלון:

 )מחיאות כפיים(

 אנחנו ממשיכים חברים.  משה פדלון:

 דבר באנגלית(יונתן יעקובוביץ: )מ

 חברים בשמכם ובשם הנהלת העירייה אנחנו נעניק לו מפתח העיר.  משה פדלון:

 בקשה אנחנו עוברים הלאה תב"רים. :בן עזרא יהודה

 תב"ריםסעיף ו' 

 2, 2019אישור תב"רים המועצה תתבקש לאשר עדכון תקציב פיתוח  :ניסימוב גו'

₪  200,000לל של תב"רים מעבר לתיכונית הפיתוח השנתית בסכום כו

 200,000סך הכל ₪  200,000ממקורות המימון כדלקמן: אחרים בסכום של 

 החומר מולכם. שאלות? מי בעד? פה אחד תודה רבה.₪ 

 סעיף ז' הצעות לשינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות שינויים א'

ש לכם את זה נויים העברות מסעיף לסעיף ותוספות שינויים א' ייהצעות לש :ניסימוב גו'

 מולכם.

 בה לספורט?ררק שאלה זה העברה מהרז מאיה כץ:

 כן. :ניסימוב גו'

 זה לא ספורט ששייך לזה. משה פדלון:
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 ומישהו ימצא דרך שזה כן. מאיה כץ:

 )מאיה יצאה(

 חוץ ממאיה מי בעד? פה אחד תודה. :ניסימוב גו'

 )מאיה חזרה(

 2019, שנת 3תקופה רבעון ל 2019דו"ח רבעוני משרד הפנים לשנת  סעיף ח' 

מולכם,  2019, שנת 3לתקופה רבעון  2019דו"ח רבעוני משרד הפנים לשנת  :ניסימוב גו'

 שאלות? הערות?  פה אחד. 

הסכם הקצאה לתנועת בני עקיבא במסגרת הקצאת חלק ממבנה המועצה הדתית  סעיף ט'

107-6540 

ועצת העירייה במסגרת הקצאת הסכם הקצאה לתנועת בני עקיבא לאישור מ :ניסימוב גו'

חלק  ממבנה המועצה הדתית יש לכם מולכם את חוות הדעת משפטית ואת 

 ההסכם הכולל נספחים, שאלות? הערות? מי בעד

יש לי שאלה בנוגע להסכם הקצאה לתנועת בני עקיבא האם ישנם תנועות  :אורן ינאי דנה

יחס לחניכים, נוער שיש להם מצוקה של הקצאת קרקע, מבנה, גודל מבנה ב

 האם מצוקות כאלה ידועות לעירייה?

למען הגילוי הנאות יש מצוקה בבני עקיבא ואני הולך לקראת פתרון לתת  משה פדלון:

  פתרון. 

 )משה פדלון יצא(

חשוב לציין שכבר עכשיו משתמשים במקום הזה. הם משתמשים בזה כבר  ירון עולמי:

 כיום.

הזה של הקצאת המבנה הספציפי הזה האם ידוע לנו האם בלי קשר לנושא  :אורן ינאי דנה

על מצוקה של מבנים, שטחים, גודל, היקף, זמן פעילות לתנועות נוער אחרות 

 שפעילות בעיר?

לצערנו הרבה תנועות נוער כמו הנוער העובד, השומר הצעיר כל התנועות  :בן עזרא יהודה

 האלה.

 אולי זה יעזור להם. עכשיו היה איחוד בין מרצ לעבודה :אורן ינאי דנה

אני לא יכול לדבר פוליטיקה. אם תשימו לב בשנים האחרונות אנחנו  :בן עזרא יהודה
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הקצנו לתנועת הצופים שטח גדול מאוד ובנוסף נפתח סניף גם ביד התשעה, 

אנחנו מאוד, מאוד מטפלים בתנועת הצופים וככל שהם יבקשו שטחים 

 ק. נוספים כהקצאה למקום פעילות אנחנו נבדו

א ני מדברת על כנפיים של קרבו,  אני לא מדברת רק על תנועת הצופים, :אורן ינאי דנה

 וחושן, זיו נעורים האם לכולם יש

 זיו נעורים זה אחת העמותות המקסימות, עושה פעילות יפיפיה. :כץ מאיה

אני לא מכירה את זיו נעורים אבל במידה והם עושים גם פעילות ערכית  :אורן ינאי דנה

 חינוכית.

 זה לא עמותה שמתעסקת עם נוער. :פרישקולניק איה

 אמרתי. :אורן ינאי דנה

יונתן יעקובוביץ: בטח שכן.  הם מתעסקים עם נוער בסיכון. תקראי לזה איך שאת רוצה אני 

 יודע איך את רוצה לקרוא לזה.

היא  אגב אם אני הייתי מנכ"ל העריייה כל פעילות כזאת בלי קשר אם :אורן ינאי דנה

מוגדרת על ידי שר חינוך כזה או אחר על ידי תנועת נוער היא פעילות 

מבורכת והייתי חושבת שצריך להיות לה מבנה לפעילות. אבל אם אני הייתי 

 מנכ"ל העירייה זה מה שאני הייתי עושה.

קשה מאוד להיות מנכ"ל העריייה אבל אנחנו בהחלט  מטפחים את כל  :בן עזרא יהודה

 ר.עיו נעורים גם הצופים, לשאלה שלך אין מצוקה לתנועות הנוהגופים גם ז

אני רוצה להגיב תנועות הנוער מקבלות בעיר הרצליה תנאים מדהימים כולל  ירון עולמי:

תקציבים, כולל יחס, כולל כל הגופים העירוניים שנרתמות לגבי פרויקטים 

 שלהם חברה צריך להתברך במה שהעיר הרצליה נותנת.

 בל היא לא אמרה משהו נגד. א יה כץ:אמ

 מי אחראי על תנועות הנוער בעיר? :אורן ינאי דנה

 חברה פה אחד?  :ניסימוב ג'ו

יונתן יעקובוביץ: זיו נעורים עמותה להעצמת נוער בסיכון, נשירה ממערכת החינוך 

באמצעות פעילות ימית למען הצלחת השתלבותו בכל תחומי החיים אני 

 חושב שזה מספיק חשוב.
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 זיו נעורים עושה עבודה נהדרת אבל היא לא תנועת נוער. :פרישקולניק האי

 יש כנפיים של קרבו גם מגיע להם. איל פביאן:

 רגע לכנפיים של קרבו יש בעיה? :אורן ינאי דנה

 לא. :בן עזרא יהודה

 יונתן אומר שיש בעיה.  :אורן ינאי דנה

 רייה.אין להם בית משלהם הם יושבים בתוך העי יונתן יסעור:

 הם יושבים בתוך יוחנני הם מבסוטים. :בן עזרא יהודה

 רשמתי פה אחד תודה רבה. :ניסימוב ג'ו

 2018סעיף י' דו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 

יורד מסדר היום הוא יובא  2018דו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת  גו ניסימוב:

 בחודש הבא בישיבה שלא מן המניין.

אני מבקשת רק להבא בתור יו"ר ועדת הביקורת לא לגלות שהדו"ח יורד  כץ:מאיה 

 באמצע הישיבה. 

בואו אני אסביר דו"ח מבקר משרד הפנים צריך לעלות בישיבה שלא מן  רינה זאבי:

 המניין. אנחנו נעלה את זה בישיבה הבאה כתוספת.

יא צריכה לשמוע את הערה שלה היא הערה נכונה כיו"ר ועדת ביקורת ה :בן עזרא יהודה

 זה לפני. אנחנו טעינו. תקלה.

 טעינו שהעלינו את זה. רינה זאבי:

 כן אני מיהרתי לאשר את זה לא הבנתי מה היתה הדחיפות. מאיה כץ:

 טעינו, טעינו. יהודה בן עזרא:

 )מאיה כץ יצאה(

 סעיף יא' אישור מתן תמיכות

 . 6.1.2020ל ועדה מקצועית מיום אישור מתן תמיכות מצ"ב אצלכם פרוטוקו ג'ו ניסימוב:

 מי שרוצה יגיש. 25%זה מקדמות של  ירון עולמי:

 מי שעומד בכללים.  יהודה בן עזרא:

 מי בעד? פה אחד. גו' ניסימוב:
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 סעיף יב' אישור המלצות הועדה ליקיר העיר

 )מאיה כץ חזרה(

 משה פדלון חזר(

מועמדים לקבלת  18 –ה בחרה ב אישור המלצות הועדה ליקיר העיר. הועד גו' ניסימוב:

 . השמות מולכם. 2018-2019תואר יקיר העיר לשנים 

 כמה הגישו מועמדות ליקיר העיר? ירון עולמי:

 .34 גו' ניסימוב:

 וכמה נבחרו? דנה אורן ינאי:

 נבחרו. 18 ג'ו ניסימוב:

 זה על שנתיים.  מאיה כץ:

 יש אפשרות לתת כמה מילים על כל אחד? דנה אורן ינאי:

יש ועדה. את יכולה לקבל יש ועדה יכולה לקבל. נשלח לך את החומר של  משה פדלון:

 הועדה.

אני רוצה לומר משהו שכל אחד מהמועדים שניגשו מרשים בצורה בלתי  מאיה כץ:

רגילה, הבחירה היתה מאוד קשה. היו אמורים לשלוח לי זימון להגיע אבל 

א היה שלא ראו אותי. זה אני עשיתי  את כל ההכנה. שאלו כי המשפט הב

 היה לא פשוט דנה. אני קראתי את הכל.

 מי בעד? פה אחד. יהודה בן עזרא:

 סעיף יג' אישור הועדה לסיוע בשכר דירה

מיום  9אישור המלצות הועדה לסיוע בשכר דירה. מצ"ב פרוטוקול  מס'  ג'ו ניסימוב:

 , הערות? שאלות? פה אחד.24.12.19

 מינויים

ועצה מתבקשת לאשר את מינויה של גב' נאוה חרנם כחברה בועדת המ גו' ניסימוב:

 השמות במקומה של גב' תחיה ... מי בעד? פה אחד.

 סעיף יד' שונות

יונתן יעקובוביץ: אני רוצה לגעת בשני נושאים עקרוניים נושא עקרוני אחד נוגע גם לכל 
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המצגת שעשיתם פה שהיא מצגת מאוד יפה איך עיריית הרצליה מטפלת 

מערכת הניקוז שלה, אני חושב ששכחתם דבר אחד אנחנו דיברנו על זה ב

לפני כמה ישיבות מועצה, על הפיילוט של מערכת התיעול שיוצאת מחוף 

אכדיה דרום עשינו שם פיילוט שנועד לתפוס חלק מהפסולת שזורמת החוצה 

ממערכת הניקוז אל תוך הים, אמרנו גם דנה אם את זוכרת שנעשה איזה 

 ור.שהוא סי

 עם העטלפים שמאיה לא רוצה שאני מחכה לו עדיין. דנה אורן ינאי:

יונתן יעקובוביץ: לא העטלפים זה משהו אחר. זה הסיור שאנחנו דיברנו עליו בקיצור יש שם 

פיילוט ואני אשמח אם יהיה אפשר כן לקדם את הפיילוט ולעשות איזה 

ול היתה ישיבה שהוא סיור אני חושב שזה דבר מאוד חשוב. דבר שני אתמ

בועדה המקומית אני לצערי לא חבר בועדה המקומית אז לא יכולתי להביע 

שם את דבריי אבל כן הייתי רוצה להגיד פה כמה דברים כי הבנתי שנאמרו 

הרבה דברים וההבנה היא מעוטה. עניין שוברי הגלים בהרצליה הוא דבר 

לל נכנסתי שאני מטפל בו כבר מספר רב של שנים זה אחת הסיבות שבכ

פה בעיר הזאת, שוברי גלים זה פתרון רע, זה פתרון קל, זה  הלפוליטיק

פתרון ישן, זה פתרון לא מתקדם, הפתרון הנכון לעיר הרצליה בתא השטח 

הספציפי בעיר הרצליה שהוא תא שטח ייחודי, הוא תא שטח ייחודי בגלל 

עי מתחת שיש לנו מפרץ טבעי, מהשטח של אפולוניה ששם יש לנו שובר טב

למים עד למרינה הרצליה, שטח סגור של מפרץ כל החול שנמצא בתוך 

מטר, יש לנו  5, 4המפרץ הזה הוא לא בורח לעומק הים הוא בורח לעומק של 

אלף קו"ב שיושבים בתוך מרינה  400יכולת, יש לנו מאגרי חול, שבסביבות 

ם נגזול הרצליה ונמצאים בשוברי הגלים שבחופי אכדיה, לא יקרה כלום א

משם את החול ונשים אותו בחופים הצפוניים אגב אם אנחנו עושים את זה 

 –אנחנו פשוט מתקנים את הנזק שהמרינה גרמה, כי מה שקרה עם המרינה ו 

שוברי הגלים החול שהיה אמור לעבור צפונה נתקע שם, מרינה הרצליה  -ה 

דון הגזבר מכניסה לעיריית הרצליה תתקנו אותי אם אני לא אומר נכון א

מאות מליוני שקלים כל שנה, אם ייקחו אחוז אחד מהכסף הזה וישקיעו 
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אותו בהזנת כל בתחילת כל עונת רחצה כדי שהחופים יהיו רחבים בעונת 

הרחצה עניין. הכנסות העירייה ממרינה הרצליה הם במאות מליונים? 

 ארנונה, היטלי בניה.

 ת.איזה היטלים מהחברה לפיתוח תיירו רוני חדד:

יונתן יעקובוביץ: המרינה זה לא החברה לפיתוח תיירות. המרינה כל הבניינים במרינה 

מלונות, מגורים כל הדברים האלה זה לא מכניס כסף לעירייה? אני לא מדבר 

על החברה לפיתוח תיירות, ההכנסות של החברה לפיתוח תיירות סך הכל 

מסביב מכניסים אם  אני מדבר על כל הבניינים₪ מיליון  15 –מסתכמות ב 

אני טועה אני אשמח שתתקנו אותי מאות מליוני שקלים בשנה. אני חושב 

שזה דבר ראוי וערכי שייקחו חלק מהכסף הזה שנכנס וישקיעו אותו בלתקן 

את הנזק שנגרם. אני מכיר את הדעה של המומחים, אני מכיר את הבעיות 

הזה, את שני  א' אין את המקור חול, ב' אין הכסף –שהם אומרים ש 

הדבירם האלה הוכחתי לכם כרגע שיש אותם, א' יש מאגרי חול במרינה 

 הרצליה ב' יש את הכסף הזה.

 שמספיק כל שנה למלא? דנה אורן ינאי:

 יונתן יעקובוביץ: כן.

 הם אמרו שבמשך השנה זה נעלם. ירון עולמי:

מה שהם אומרים  יונתן יעקובוביץ: הם אמרו, מתמטי זה לא יכול לעבוד אם היה נכון

שמאה אחוז, אני רוצה להסביר מה שהוא אומר זה חשוב, המומחים טוענים 

אחוז מהחול  100 –ל  80קו"ב חול על החוף בין  100,000שאם אנחנו שמים 

הזה עף כך שלא יכול להיות מתמטית כי אם זה היה נכון כל החול שיש היום 

 בחופי הרצליה היה אמור לעוף כבר. 

 הם אמרו שהוא עף ויש צדפות. ירון עולמי:

יונתן יעקובוביץ: בחוף השרון יש צדפות? בחוף ... יש צדפות? זה לא הסיבה אם זה היה נכון 

אחוז יעוף אז כל חופי הרצליה היו צריכים  100 –מה שהם אומרים ש 

קו"ב יכול  100,000להיעלם. מה שקורה בפועל, מה שקורה בפועל ששמים 

 קו"ב,  100,000עוף בחורף, שמים בשנה הבאה עוד מהם י 50% –להיות שכ 
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שנים  6, 5קו"ב שנשארו מתווספים אם תעשו את זה במשך  50,000 –ה 

 החוף בהרצליה יתייצב, ואם לא מאמינים לי בואו ננסה. מה הבעיה לנסות.

 תודה רבה משה פדלון: 

 

 -סוף הישיבה-


