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עיריית הרצליה
ישיבה מועצה מספר  28מן המניין

שנערכה ביום שלישי ,כד' בסיון ,תש"פ16.6.2020 .
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רו"ח רוני חדד

גזבר העירייה

רינה זאבי

מזכירות העיר

עו"ד ענת קרן בהרב

יועמ"ש

יוסף (ג'ו) ניסימוב

סמנכ"ל בכיר

אהוד לזר

מנהל המחלקה לתכנון רב שנתי

ס.מ

ירון קריב
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ב.

עדכון רה"ע
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שאילתות
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ח.

הצעת רה"ע  -אמנה לשיח פוליטי מכבד

ט.

קול קורא להנחת מערכות סולאריות על גגות מבני ציבור

י

מינוי עוזרת אישית לסגן ראש העיר

יא.

דו"ח פעולות העירייה לשנת 2019

יב.

המלצות הועדה להארכת שירות

יג.

המלצות הועדה לסיוע בדיור

יד.

הרכב ועדת ערר לארנונה כללית

טו.
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בע"מ (חל"צ)

יח.
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יט.

שונות

א.

אישור פרוטוקול

ס.מ

פרוטוקול

משה פדלון:

ג'ו .

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

כן .אנחנו מתחילים עם אישור פרוטוקול ,מדובר על אישור

פרוטוקול מס'  .26יש לנו בקשה לתיקון סעיף טז' פטור מאגרות שילוט ( לא
ברור )
משה פדלון:

שלומי תודה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
דובר:

בין אם מתווה ההקלות לעסקים.

תודה רבה שלומי.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

נסיעה טובה שלומי .בהתאם למתווה הקלות לעסקים שאושר על -

ידי הוועדה מיום  .13.5.20המועצה התבקשה לאשר פטור לבעלי העסקים,
הפטורים בארנונה ל  3 -חודשים בהתאם למתווה שקבעה המדינה .מתשלום
אגרות שילוט בגין  3חודשים .מרץ עד מאי .מובא לאישורכם.
מי בעד?

דוברת:

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון:

מי נגד?

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

ב.

מי בעד חבריה סליחה.

אין נגד אין נמנעים פה אחד .תודה רבה.

עדכון רה"ע

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון:

עדכון ראש העיר בבקשה.

טוב .ערב טוב .מכובדיי כולם .משבר הקורונה .חברים ב  1 -ביוני היו
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בעיר הרצלייה 10 ,חולים פעילים .מס' מחלימים  2 .95החלימו .כלומר ,היינו
ב  8 -חולים פעילים ,ונכון להיום עלינו למס' החולים הפעילים הוא  .29פי 3
וחצי ,מס' מחלימים כלומר ,נשאר אותו דבר .כלומר ,אנחנו רואים פה
מגמה של עליה בתחלואה וזה מאוד  -מאוד מדאיג .זה אומר שאנחנו לקראת
משבר נוסף .אני פניתי לפני כשבועיים לציבור באמצעות המדיה לשמור על
כללי משרד הבריאות .אני מתכוון לעשות את זה פעם נוספת .הדוברות שלנו,
פרסמה בכל העיר ,אמצעים למניעת התחלואה לחבוש מסכות ולנהוג
בהתאם לתו הסגול .אני אומר שוב המצב לא טוב .מ  8 -לפני שבועיים עלינו
ל  .29 -מדאיג מדאיג מדאיג .מכאן אני עובר לחודש הגאווה .החודש הוא
חודש הגאווה הבין  -לאומי .ובהרצלייה אנחנו מציינים אותו בכך שאנחנו
מאירים את בניין העירייה בצבעי דגל הגאווה וגם הדגלים של הרחובות
הראשיים .הצבעים השונים ,יוצרים יחד אור שמעביר את המסר שהרצלייה
היא עיר של שוויון ,של כבוד הדדי ושל קבלת האחר והשונה .בעיניי אלו ערכי
יסוד עבור כל חברה .ואנחנו נמשיך לפעול שכדי שכולם בעיר ,ייהנו מהם .גם
נחנך את הדורות הבאים להתייחס לכל אחד ואחת ברוח כזו .כי רק כך,
בדרך הזו הרצלייה תהיה עיר של סובלנות ואהבת האדם באשר הוא .בשבוע
שעבר נפטר איתן ברק ששימש כמנכ"ל עיריית הרצלייה בשנים .1999 - 1985
איתן ברק תת  -אלוף במילואים כיהן בתפקידו לאור שנות כהונתו של אלי
לנדאו כראש העיר כאשר הרצלייה הפכה ממושבה לעיר תוססת במקביל
תרם לשיפור עבודת העירייה הפועלת כגוף מקצועי .במתן שירות מיטבי
לתושב בכל תחומים העשייה .איתן ברק היה מנכ"ל שהטביע חותם על
עבודת העירייה ועל עובדי העירייה .הניהול המקצועי שלו ופעילותו הנמרצת,
למען העיר והתושבים והעובדים היו לשם דבר .יהיה זכרו ברוך .בשבוע
שעבר נפטרה גם ולאי פאפו .הגב' ולאי פאפו .אישה מופלאה אישה שכל מי
שהכיר אותה התפעל מהמסירות הנפלאה שלה לנושא ההתנדבות והעזרה
לזולת .והתרשם מהאכפתיות והחריצות שלה .זו שהביא אותה להקים את
עמותת מתנדבי הרצלייה ,שבה הייתה פעילה כל הזמן .עם הלהט שלה
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הצליחה לרתום גם אותנו ,ליצירת שיתופי פעולה מבורכים ,עם אגף הרווחה
למען רווחתם של אנשים ומשפחות נזקקים .גם אחרי שהגיעה לגיל הגבורות
לא נתנה לגיל להוות מגבלה ,והמשכיה להתנדב וליזום באותה מסירות עד
לערב שבועות האחרון .כי ביטוי להערכה הרבה שלה לעשייה המרשימה שלה
ולתרומתה המשמעותית ,הוענק בשנת  2000אות יקיר העיר .יהיה זכרה
ברוך .חברים ,אני רוצה להתייחס לנושא האחרון ,ההצעה שלי שמדברת על
סובלנות וסבלנות .אבל היום נערכה פה הפגנה כנגד תכנית מתאר חזית הים.
אני שמח שלאנשים אכפת .אבל בואו נציג את העובדות האמיתיות .אני
מאוד שמח שחבר המועצה יונתן יעקובוביץ' ששימש בעבר כיושב ראש
החברה לתיירות ,המשיך להוביל מהלך יוצא מן הכלל במשך  5שנים
לכהונתו .והכול למען תושבי הרצלייה ונופשים בים .יונתן הבין ,שצריך
להשקיע משאבים רבים ,ולהביא את מיטב המתכננים כדי לבנות תכנית
מתאר לחזית הים ולתת אחת לתמיד ,פתרונות לחזית הים .חברים תכנית
מתאר לחזית הים הכוונה בעשייה שלה לגזור את פיתוח שפת הים כולו -
שירותים ,מקלחות ,סככות הצללה,
יונתן יעקובוביץ' :לא ,לא .זה בניינים בעורף החוף.
משה פדלון:

מסעדות שוברי גלים סככות מצילים והכול במטרה אחת לאפשר חוף ים
בטוח לתושבי הרצלייה .שזה כשלעצמו דבר חשוב.

יונתן יעקובוביץ' :שוברי גלים זה לא
עופר לוי:

אל תפריע .אל תפריע.

דובר:

שנייה .רגע .אל תפריע.

עופר לוי:

מספיק.

יונתן יעקובוביץ' :מה אתה צועק עלי.
עופר לוי:

לא,

( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
משה פדלון:

 5שנים

עופר לוי:

כל הזמן הוא מדבר כאילו הוא ביציע כן.
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אני רוצה להביא פה עובדות חברים .לא ,לא .חברים 5 .שנים יונתן

יונתן יעקובוביץ' :לא
משה פדלון:

יעקובוביץ’ ליווה בצמוד את התכנית ואת המתכננים אישר להם מעת
לעתיד את התקדמות העבודה וזאת בהשקעה של מיליוני ש"ח .מיליוני
ש"ח .התחיל עם זה יריב ואני מברך אותו על כך .יריב ,קיבל אומץ לקח
משהו שלא נגעו בו  70שנה ואמר אני מוביל את זה .יונתן המשיך לעבוד עם
אותם צוותים שהיו פה במליאה .יש שמועות שהתכנית באה לבנות מלונות.
איזה מלונות? יש אפשרות אם תהיה תב"ע בעתיד .זו הטיה שאין לה שום יד
ורגל .גופי התכנון וועדת המשנה לתכנון ובנייה ממשיכים בתכנית שיריב כפי
שיונתן יעקובוביץ’ עבדו עליה בשמך שנים רבות .והגיעו לתוצאות שהן היו
ידועות מראש.

( הפסקת הקלטה )
משה פדלון:

הקמת שוברי גלים .כמו תל  -אביב כמו אשקלון ונתניה .ידעו מראש מה
תהיה התוצאה .הלכו לטכניון והלכו למי ושמו מיליוני ש"ח .את העובדות
האלה אני אגיד לכם פה .נקיים פה ישיבת מועצה אני אביא לכם את כל
העובדות אחת לאחת .כמו שאמרת אני אפרסם את העובדות .הנהלת
העירייה וגם תושבי הרצלייה מאוד מעריכים שסוף  -סוף יהיה להם חוף ים
עם חופים נרחבים וגם בתות מפני קריסת המצוקים .והיום אנחנו ממשיכים
את עבודתו של יונתן יעקובוביץ’ בהפקדת התכנית ,להערות הוועדה
המחוזית לתכנון ובנייה .אלו הם הדברים שלי עד כאן .אלו העובדות כדאי
שתדעו מהן.

עופר לוי:

אבל הוא יצא הוא לא לא שמע.

משה פדלון:

הכול בסדר 5 .שנים אפשר לחתום על צ'קים אפשר להגיד לאותו מתכנן,

יונתן יעקובוביץ' :סיימת?
משה פדלון:

אדוני עשית את זה פעם קודמת.

עפרה בל:

שמעת באיזה זלזול הוא שואל אותך? סיימת?

משה פדלון:

אז זה לכן אני בא ואומר
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( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
משה פדלון:

שנייה .שנייה.

( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
יונתן יעקובוביץ' :את אישרת בתי מלון לחברים שלך מה?
עופר לוי:

היי .היי.

מאיה כץ:

לגבי כל ההנחות בארנונה  3משרדים את מחזיקה .צוות של

יונתן יעקובוביץ' :פסיכית.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
יונתן יעקובוביץ' :מה את עושה עם זה? מה את עושה עם זה?
דובר:

מאיה מאיה .

משה פדלון:

אני

( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
משה פדלון:

אני אקיים ישיבה שלא מן המניין ואני אציג לכם את כל הנתונים האמיתיים.
ג'ו תמשיך הלאה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

ג.

אנחנו עוברים לעדכון של לשכת המנכ"ל.

עדכון מנכ"ל

יוסף (ג'ו) ניסימוב :דוברות העירייה עסקה בחודש האחרון בקמפיין הרצליינים קונים
בהרצלייה ,לעידוד מסחר בעסקים מקומיים .קמפיין להדגשת החובה לעטות
מסכימה במרחב הציבורי .הפקת חוברת דיגיטלית הקורונה במס' .היא
בשלבי סיום ותפורסם .תקשוב פרסום אירועי התרמת דם בעיר ,מעירים
בגאווה את אירועי הארת הבניין .אישור היערכות הרצלייה לשינוי האקלים
בוועדת הפנים של הכנסת .והכנות להפקת אירוע מרכז השלטון המקומי ב -
 30ליוני בבית חיל האוויר במעקב על ה  , -על הטיפול במשבר הקורונה
ברשויות .אגף תבל .סיום סקרי בטיחות מוסדות חינוך וביצוע תיקון
ליקויים לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה .נערכים לגידור המצוק
הדרומי  ,בחוף הים שלב א' .נערכים להקמת הצללות במגרשי ספורט ב 5 -
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בתי  -ספר .נגישות פיר מעלית ,ושירותי נכים ב  13 -בתי  -ספר בשלבי תכנון
בבקשה להיתר .נערכים לפרויקט השלמת מדרכה ותאורה בסוקולוב בחלק
שלכיוון פינסקר .פרויקט לפתיחת ( לא ברור ) לקראת סיום .וכן שיפוץ
בתיכון הראשונים קומה ב' אגף כיתות יב' ותיכון אודיטוריום .בית  -ספר
ירוק תכנית הניקוז לפני קבלת היתר .בניית מעבדת רובוטיקה .שיפוצי קיץ
במוסדות חינוך נערכים אליהם .שיקום הפארק ,האגם בפארק סליחה.
החלפת תאורה במגרשים והערות אגף הביטחון .קב"ט העירייה מוסדות
חינוך שלנו ( לא ברור ) מוסדות חינוך השונים ,מחלקת הביטחון עסוקה
בתהליך חפיפה מול חברת אבטחה חדשה ,שנכנסת מ  1 -בספטמבר.
מלמדים אותם את מתקני העירייה ומוסדות .ממשיכים באכיפה בהתאם
לתכניות העבודה .והגברת פעולות האכיפה בשערי בית  -הספר ,לאכיפת
עבירות חניה מסכנות חיים בזמן הורדת תלמידים בבוקר .כל יום נעשית
אכיפה ב  5 -בתי  -ספר אחרים .מינהל הדסה קיבל את התכנית לקווי
המטרו וצריכים להגיב עליהם בהתאם .תכניות של הרב קוק יקבלו מהיר
לעיר יש  19ימים להגיב .עיצומו של תכנון הקו הירוק .שמיעת ההתנגדויות ב
  1096המט"ש .התקיימה מליאת הוועדה המקומית כל תכנית חזית היםאושרה להעברה ללשכת התכנון המחוזית .הוצאו היתרים למוסדות חינוך.
קודמו מגוון יוזמות של התחדשות עירונית ועדכנו את החלטת הוועדה לעניין
משבר הביוב .אגף תקשוב ומערכות מידע ,שילב תצ"א  2020ב .GIS -
הוקמו תורים חדשים למערכת זימון תורים באינטרנט ,סך  -הכול  24סוגי
שירות .הקורונה היוותה פלטפורמה ותגברה את הנושא ואת הצורך .סייע
לאגף משאבי אנוש להקמת קבוצות  What's appלעובדים .אגף רווחה לעניין
האוכלוסייה המבוגרת לפני שבועיים פרויקט חדש של  79לקוחות של ניצולי
שואה ,הפרויקט נקרא שבת מתוקר .במסגרתו מגיעים מתנדבים בימי שישי
לבתים של קשישים ניצולי שואה עריריים ונזקקים .ומחלקים להם חלות
לשבת .נרות לשבת ומספר מוצרים מתחלפים שהם רוכשים .יזמת הפרויקט
היא ליאורה לנדאו אשת ראש העיר לשעבר .עם עוד נשים מהרצלייה פיתוח.
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והכול מתואם עם גב' עפרה בל .היו כבר שתי חלוקות בימי שישי .ומשוב
שהתגבר מחלק מהלקוחות ,אגף הרווחה קיבל שביעות רצון גבוהה מאוד.
מבחינת עבודה קהילתית במסגרת מועדון הכלכליסט ,הסתיים שלב מיפוי
לקוחות שמתמודד עם נושא החובות שעבר להיות אקוטי בעקבות משבר
הקורונה .עם סיום המיפוי ייבנו תכניות ומענים פרטניים וקבוצתי למתן
ייעוץ וליווי לטיפול .אגף שפע תגבר את פינוי האשפה במהלך חג השבועות
וחג הרמדאן.
למרות שהייתה היעדרות גדולה מאוד של עובדים .מתחמי משחקים בעיר
אסורים עדיין לשימוש הציבור בהתאם להנחיות משרד הבריאות וממונה
הקורונה העירוני .קבלת קהל בתיאום מראש בכפוף להנחיות התו הסגול.
עונת הרחצה נפתחה ב  20 -למאי ,בהתרעה של שבוע ימים למרות כל
הקשיים עמדנו בזה בכבוד .נפתחה תחנת הצלה חדשה לחוף הנפרד.
ונמצאים בתהליכים אחרונים לקבלת היתר בנייה לסוכה חדשה בחוף
הכוכבים .בוצעו עבודות חדשות במס' גינות .הוקמה גינה חדשה ברב קוק
וביצוע מדשאה .שדרוגי גינות בגינת אורי קליין ובפינסקר וכיכר דה  -שליט.
המשך ניקיון מגרשים והגברת פרסום קמפיין יתושים ועוד .אגף חינוך ( לא
ברור ) בתי  -ספר ואוטונומיה פדגוגית ניהולית .מנהלי בית  -הספר התאימו
את מערכת השעות כך שמצד אחד תהיה הקפדה על הנחיות משרד החינוך
ומצד שני ניתן יהיה ( לא ברור ) .למידה מרחוק לשכבות גיל משתנות
לסירוגין ,דילול מס' התלמידים בכיתה ולמידה שיתופית בקבוצות קטנות.
מנהלי היסודי הונחו גם כן ,לעבוד לפעול באופן דומה .את רוצה להיפגש
שבת? אני מדבר ואת מפטפטת .אירוע של חולה מאומת קורונה
יהודה בן עזרא :תישארי בבית.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:

היה בבית  -ספר וולפסון כולם הלכו נסגרו בבית נבדקו כל

התשובות שלהם היו שליליות .אגף החינוך פעל יחד עם ועדי הורים לקראת
פתיחת צהרונים וילדי גנים ותלמידי בתי  -ספר .לקראת פתיחת בית  -הספר
של החופש הגדול .תנוס מתארגן לקייטנות קיץ .ספורט חצרות ועוד .הכנות
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לאירועי קיץ ,קונצרטים ,מוזיקה ,דשא .מה שאנחנו נעשה בסוף .מבחינת
נגישות וועדות במסגרת יום הבליינד דייט שצוין ב  .3.6 -התראיינה קרן (
לא ברור ) מנהלת מחלקת נגישות והציגה עבודת נגישות בעיר למען נשים עם
מגבלות ראייה .הטמעת טכנולוגיות מסייעות ברחבי העיר ובחופי הים,
והדרכות עובדים שנעשו להיכרות עולמן של נשים לקויות ראייה .סקר
הנגשת גינות בעיר במסגרת בדיקה עירונית ,של סטאטוס הנגישות .שמחנו
לגלות שהממצאים מראים שרוב הגינות שמחויבות בהנגשה נגישות על  -פי
כל כל התקנות מאושרות על  -ידי יועץ נגישות .בתקופת משבר הקורונה
התחלנו בקבלת עררים ל  .2020 -התקבלו  54מתוכם נסגרו כבר מעל ל .20 -
מחיקה או משיכת ערר .זאת אומרת ניהול מו"מ מול הכנסות העירייה ללא
התכנסות הוועדה עקב תקנות התו הסגול .גידול במס' הפונים בבקשה לסיוע
בשכר דירה .התפרסמו  20מכרזים חדשים .והשתתפות במחאה נגד אלימות
במשפחה ונשים שהתקיימה בשנת"פ עם מנהל נשים וגברת איה פרישקולניק
מחזיקת תיק הנשים .השתתפות נציגויות מכל הרשויות המקומיות .מנהל
נשים מסייע לבית החדש שקם לנשים מוכות על  -ידי ויצו .משמש הבית
משמש לנשים שזקוקות לבידוד לפני כניסה לבתים של נשים מוכות הפזורים
ברחבי הארץ .ממשיכים לתת סיוע בהכוונה משפטית לנשים בדיני משפחה
ודיני עבודה .המשך פעילות מועצת הנשים ובית החיילות ובית החיילים ובית
הנערות שצריכות לפי צרכים שבאים מהשטח .ועד כל עדכון מנכ"ל .אנחנו
עוברים לשאלתות.
משה פדלון:

ד.

או  -קיי.

שאילתות

משה פדלון:

נמצא פה עמרי תקום .עמרי קיבל מינוי השבוע של מנהל היחידה לאיכות
הסביבה.

מחיאות כפיים
משה פדלון:

נאחל לך בהצלחה.
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יוסף (ג'ו) ניסימוב:

ס.מ

אני לא זוכר שאישרתי לך .נפתח שולחן אבל כי אנחנו לא ידענו

מזה.
משה פדלון:

אוראלי אתה לא היית נוכח במהלך הישיבה ,אתה נגד? בעד? נמנע?

אוראלי:

מה פספסתי?

משה פדלון:

על ועדת

יהודה בן עזרא :על ארנונה.
משה פדלון:

על הארנונה .צו ארנונה.

אוראלי:

רק אני עכשיו?

יהודה בן עזרא :כן .הצבעת בעד או נגד או לא היית .תחליט.
אוראלי :עם הקואליציה.
יהודה בן עזרא :מה?
אוראלי:

אני אצביע עם הקואליציה.

משה פדלון:

יפה תודה.

יהודה בן עזרא :בעד .תודה .תרשמי שהוא בעד.
אוראלי:

תודה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

תודה .אנחנו עוברים לשאילתות ,שאילתא מס'  1על  -ידי מר

וסרמן .בנושא של האנטנות מעל בניין בזק הישן באזור גליל ים .לפני כ 15 -
חודשים פניתי בשאילתא בנושא של אנטנות סלולאריות מסרטנות מעל בניין
בזק הישן הנמצא בצמוד לאשכול גני העירייה  .לאחר מכן פניתי במס'
שאילתות נוספות ( לא ברור ) בחודש יולי  2019ביקשתי לזרז את ההריסה
של הבניין עוד לפני החגים .קיבלתי הבטחה שהעירייה תשתדל לעשות את
המקסימום .דרך כל התקופה נאמר שוב ושוב בפה מלא כי העירייה תזרז את
הריסה של המבנה כפי שאנחנו יודעים .אנחנו כבר בחודש יוני  2020והבניין
עומד על טילו והאנטנות עדיין נמצאות בו .ילדי הגן לומדים באשכול גנים
חשופים לקרינה סלולארית .במשך חודשים ארוכים כ  70 -מטר מהגן,
ופתרונו לא נמצא עדיין למרות פניות חוזרות ונשנות גם מצד הורים
מודאגים .יש לציין כי השכונה היא חדשה ומתפתחת .האנטנה שבעבר הייתה
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באזור פתוח ,נמצאת בלב שכונת מגורים .הבנתי שהעדכונים האחרונים
הבקשה להיתר הריסה שהיזם הגיש ,נוגד את ההסכמות בסיסיות שהוסכמו
מולו .שהוא צריך לעדכן את הבקשות ולא יוכל להרוס כרגע .הבנתי שפנו
ליזם שליזם היא בעייתית .ולא צפויה התקדמות בזמן הקרוב .הבנתי שגם
העירייה קיבלה מכתב ממשרד התקשורת בנוגע להארכת הסכם ההתקשרות
מול חברת הסלולאר .לעניין שאלות .בעקבות קבלת המכתב ממשרד
התקשורת במגע לאחר התקשרות מול חברת הסלולאר ,אי  -ננקטו אילו
צעדים בנדון על  -ידי העירייה .2 .ההורים מבקשים שהעירייה תגיש
התנגדות להארכת ההתקשרות .שנת הלימודים עומדת להסתיים ושנה
חדשה בפתח .הורים מעוניינים לקדם את הסרת האנטנות לפני פתיחת שנת
הלימודים החדשה .כיצד בכוונת העירייה לפעול בעקבות כך?  .3האינטרס
של העירייה זה לשמור על התושבים ולא לדאוג לבעלי הון .כיצד ניתן לקדם
את הרס המבנה מול היזם?  .4כיצד ניתן להבטיח את בטיחות הילדים
שעתידים ללמוד במבנה הצמוד לאנטנה בשנה הבאה ,ובהקשר זה מה
סטאטוס מיגון גני הילדים?  .5כיצד פועלת העירייה מול חברת הסלולאר?
במציאות מיקום חלופי לאנטנות? האם נמצא מיקום מתאים? היכן? והאם
ניתן לזרז העתקה? תשובה  -העירייה מקדמת את לשאלות  .3 2 1העירייה
מקדמת את הריסת המבנה מול היזם .בימים האחרונים הוחלט על  -ידי
ועדת המשנה לתכנון ובנייה לתת היתר הריסה למבנה .בנוסף אגף תשתיות
במינהל הנדסה פנה למשרד התקשורת לקבלת הבהרות לפנייה להארכה.
טרם קיבלנו התייחסות .הנחייתנו לא לחכות לתגובה ולשלוח מכתב
התנגדות .לשאלה מס'  4מעבר למס' המדידות קרינה במקום ,הן מטעם
היחידה לאיכות הסביבה ודרך המשרד להגנת הסביבה שכולן יצאו תקינות
ללא חריגה מערכי הסף המקובלים בארץ ובעולם .היחידה לאיכות הסביבה
קיימה מס' פגישות עם התושבים ,בהשתתפות ראש העיר וגורמים נוספים
בעירייה וכן גורמי מקצוע נוספים .עודכנה עמדה לניטור קרינה רציף בשיתוף
עם המשרד להגנת הסביבה ,אשר גם היא מראה עמידה בערכי הסף .בנוסף
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יצאה העירייה למשא ומתן מול חברות הסלולאר להעתקת האנטנות למיקום
חלופי ,ניסיון שלא צלח עד כה .וכן קודם פיילוט לבחינת אפקטיבית של
מיגון קרינה סביב אשכול הגנים ברחוב נתן אלבז .למרות שחוות הדעת
המומחים שאין צורך ,מתוך כוונה לתת מענה לדאגות ההורים .טרם
התקבלו תוצאות הבדיקה .לשאלה  5בחודשים האחרונים יצאה העירייה
במשא ומתן מול חברות הסלולאר להעתקת האנטנות למיקום חלופי .בשלב
זה כאמור לא הושגה ההסכמה ולא אורת מקום חלופי .למיטב הבנתנו לא
ניתן לזרז העתקת האנטנות מעבר למאמצים שנועדו עד כה .רונן בבקשה.
רונן וסרמן:

קודם  -כל תודה על התשובה .השאלה שלי היא אמר פשוטה ,האם אני יכול
לקבל התחייבות של ראש העיר שעד ספטמבר הבניין הזה לא שם? או לפחות
אם אין אנטנה? זה כבר שנה וחצי.

משה פדלון:

כמו שאמרת ג'ו  ,שבוע שעבר זה עלה בוועדה לתכנון ובנייה .הם הגישו
תכנית ,להריסה ,ולא הגישו את כל המסמכים .אנחנו לוחצים עליהם .אני
לא יכול להתחייב .אני אומר שוב ,הם צריכים לעמוד בתנאים .אנחנו
פועלים גם מול חברות הסלולאר וגם מול הקבלן .אנחנו כן לוחצים על
הקבלן .עם כל המשמעויות .הנחיתי את אגף מהנדס העיר לתת עדיפות לתיק
הזה .לתת עדיפות ולאשר כמה שיותר מהר ,את ההריסה של המקום .כאמור
דנו בזה שבוע שעבר היו חסרים מס' תכניות .אנחנו עם יד על הדופק בנושא
הזה.

רונן וסרמן:

תודה .ובאותה הזדמנות אני רוצה להודות להנהלת העירייה שדאגה להסעות
בשנה הבאה לתלמידי גליל ים שנוסעים לוייצמן ,בהמשך לבקשה שלי.

דובר:

למנכ"ל העירייה.

רונן וסרמן:

להנהלת העירייה ומנכל העירייה.

יהודה בן עזרא :זה לא הצעה שלך .אני חשבתי .אני קמתי בבוקר
רונן וסרמן:

סליחה .אתם התנגדתם לזה שהעליתי את זה כהצעה.

יהודה בן עזרא :אתם
רונן וסרמן:

התנגדתם והוכחתי לכם שיש שם  2ק"מ.
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ס.מ

ההסעות האלה יבואו מה  7מיליון ש"ח.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

שאילתא מס'  2על  -ידי מר וסרמן בנוסף שאילתא המשך

לשאילתא מישיבה קודמת בנושא של קרינה ,בישיבה הקודמת הגשתי
שאילתא בנושא של אנטנות וקרינה באופן כללי .ביקשתי מיפוי ופירוט
מילולי לגבי מה שהותקן על  -ידי עיריית הרצלייה בתוך בתי  -ספר ,גני
ילדים ,וברחבי העיר .בנוסף כל האנטנות החיצוניות שהותקנו על  -ידי
חברות הסלולר .אבל המיפוי שנשלח מהווה רק מה שהתקינו חברות
הסלולר ורק סימון של בתי  -ספר יסודיים .לא סומנו במיפוי גני ילדים כמו
של גליל ים ,חטיבות ביניים ותיכונים כמו חטיבת גיורא ,פלוס תיכון חדש.
חלק מהאנטנות מותקנות למשל בבניין הארוך בן  -גוריון  14והם ישבו
במשרדי העירייה לפני שעברו לשאר העיר .לא נשלח כל מיפוי או התייחסות
עניינית מפורטת לגבי האנטנות ומשדרים שהותקנו על  -ידי העירייה.
בתשובתה יש תקשורת אלחוטית מהעירייה למחלקה הווטרינרית ,ומקטע
בסוקולוב מאחד העם עד שדרות ירושלים .מה כמה היכן מותקנים
המשדרים WIFI ,בכל בית  -ספר וגנים בהרצלייה .יכולתי להמשיך עם עוד
ועוד דברים שלא תואמים למה שביקשתי ,אך להלן השאילתא .1 .מי אחראי
בעירייה לטיפול בכל הנושאים האלה של אנטנות וקרינה?  .2אם אפשר
לתאם עוד במהלך יוני פגישה עם האחראי הזה? תשובה לשאילתא מס' .2
מוסדות חינוך מחלקת בטיחות  , -לשאלה מס'  .1מחלקת בטיחות אגף תבל
מר שלומי לוי ,מרחב ציבורי איכות הסביבה אגף שפע .לשאלה  .2לנושא
בדיקות קרינה ומוסדות חינוך ניתן לתאם לקחתם עם מר שלומי לוי מנהל
מחלקת הבטיחות של העירייה .לנושא של איכות הסביבה וקרינה במרחב
הציבורי ,ניתן לתאם עם גב' דניס בלינכר מנהלת מדור רישוי סביבתי
ומניעת מפגעים מהיחידה לאיכות הסביבה שעמרי המנהל שלה יושב פה.
רונן.
רונן וסרמן:

תודה .אין שאילתא נוספת .שאלה נוספת.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

תודה רבה .שאילתא מס'  .3מר פביאן הנושא של סיוט והטבות
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לסטודנטים תושבי הרצלייה הלומדים במרכז הבין תחומי .רקע .המרכז
הבין תחומי פועל בעיר הרצלייה וכולנו שמחים על התפתחותו ותרומתו לעיר
וקהילה .כמו גם על הישגיו האקדמאיים והתפתחותו במהלך שנים קרובות
כמו  -כן ,רוצים שימשיך להתפתח בעתיד .יחד עם זאת כידוע ,זה הוא מוסד
אקדמי היחיד בפועל בתחומי העיר הרצלייה ,שעשתה ועושה רבות כדי
לסייע בהתפתחותו .באופן טבעי היינו רוצים צעירים רבים ותושבים רבים
מקרב תושבי הרצלייה ,ללמוד במוסד הזה .הנמצא בעירם .כפי שצעירים
בתל  -אביב ובירושלים מעדיפים ללמוד באוניברסיטה שבעירם .ידוע כי שכר
הלימוד במוסד הזה אינו שכר לימוד מקובל באוניברסיטאות אחרות
בישראל ,והוא גבוה בהרבה ,פי כמה וכמה .לפי  -כך ככל שנסייע ככל האפשר
להרצליינים ללמוד בו בתנאים ההולמים לאוניברסיטאות אחרות כן ייטב.
במחצית שנת  2015אישרה מועצת העיר הסכם חכירה עם המרכז הבין
תחומי ,לצורך הרחבתו .בתמורה לחכירה התחייב הבין תחומי להעניק
לעיריית הרצלייה כ  100 -מיליון ש"ח שישולמו מדי שנה 2 ,מיליון במשך 49
שנים .בתוספת הצמדה למדד .זאת בפריסה למשך שנים הבאות .סכום זה
יוכל לשמש את מערכת החינוך בעיר ,ואת הסטודנטים ובין השאר להיות
מוקצה גם למלגות לימוד עבור תושבי העיר .ברצוני לשאול את הדברים
האלה  .1 -האם מועברים אכן מדי שנה  2מיליון ש"ח מהבין תחומי
לעיריית הרצלייה?  .2כמה מתוך הסכומים המועברים מהבין תחומי לעיריית
הרצלייה מדי שנה מועברים לסטודנטים בני העיר? כמלגות לשכר לימוד?
כמה סטודנטים מקבלים את המלגות ומה גובה המלגות?  3כמה סטודנטים
מבני הרצלייה לומדים בבין תחומי על  -פי המידע הנמצא בידי העירייה?
 .4האם מאז אותו הסכם ממחצית  2015נחתמו הסכמים נוספים כל שהם
או ניתנו הטבות כל שהן או ניתנו משאבים כל שהם מטעם עיריית הרצלייה
למרכז הבין תחומי לצורך התפתחותו ושגשוגו ,אם כן ,מה הם?  .5במידה
והתשובה לסע'  4היא כן ,האם כתוצאה מהמהלכים שנעשו החל ממחצית
 2015לטובת התפתחותו ושגשוגו של המרכז הבין תחומי ,והגדילה עיריית
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הרצלייה את התחייבותו של המרכז הבין תחומי להעמיד תקציבים מדי שנה
לצורך מלגות לסטודנטים ואם כן בכמה אלו גדלו? תשובה .לשאלה מס' .1 .3
על השאלה מס'  1התשובה היא כן .לשאלה מס'  .2הסכומים מועברים
לתקציב העירייה מ  2020 -תקצבה העירייה מלגות לסטודנטים בסך 250
אלף ש"ח .עיריית הרצלייה מחלקת מדי שנה מלגות לסטודנטים תושבי
העיר ,הלומדים במוסדות אקדמאיים המוכרים בישראל בגובה של עד 5
אלפים ש"ח בתמורה ל  50 -שעות של תרומה לקהילה .מ  2020 -קיבלו
זכאות  42סטודנטים והוצג קול קורא נוסף אשר במסגרתו ניגשו עוד כ 10 -
סטודנטים בבקשה לקבל מלגה .לשאלה  3בבין תחומי לומדים 7800
סטודנטים מתוכם  1396סטודנטיות וסטודנטים המתגוררים בהרצלייה.
סטודנטים הינם מכל התארים ,ראשון ושני ישראלי ובית  -הספר הבין -
לאומי 4 .לא .למעט שיתופי פעולה ב  -בתחום החינוך פעילויות של
הסטודנטים במרכז הבין תחומי ,עם אזרחים ותיקים ,מרכזי למידה,
ומינהל נשים .לשאלה  5אין קשר ,המרכז הבין תחומי ממשיך במתן מלגות
לסטודנטים מהרצלייה .אייל?
אייל פביאן:

כן .1 .תודה על התשובה .קיבלתי מענה לרוב הדברים .מה שאני לא אשאל
כרגע ,אני לא עוסק כרגע בשאלה אבל אני בעקבות התשובה הזו אני אבחן
את הדברים ואני אפנה אליכם ,אם יש איזה שהוא פער בין ה  2 -מיליון
ש"ח לשנה ,שהבין תחומי נותן בין מה שמופנה כמלגות לסטודנטים בכלל,
ספציפית בבין תחומי .עכשיו זה בסדר ,אני לא נעשה עכשיו את הדיון על זה.
אני רק אומר

יהודה בן עזרא :לא רלוונטי.
אייל פביאן:

מה  , -יהודה מה רלוונטי ומה לא ,אנחנו נדון .אבל כרגע לא נעשה את
הדיון .אני לא מוסיף עוד שאלה כרגע .אני אבחן את העניין אני אפנה אליכם
שוב וזהו .אין לי כרגע תשובה מידית נוספת .שאלה מידית נוספת .בסדר?

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

בסדר גמור.

יהודה בן עזרא :אנחנו יש לנו תשובה על כל שאלה.
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אייל פביאן:

ס.מ

כל שאלה תשובה.

אני הגעתי לפה בשביל לשאול אותך הרבה שאלות.

יהודה בן עזרא :היי .היי .פביאן .פביאן .איפה שאתה שואל אני יודע מה אתה שואל,
והתשובה ככה מוכנה.
אייל פביאן:

אני מציע שנעצור את הויכוח בינך וביני.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

משחקים פינג  -פונג מה קרה לכם היום? שאלה מס'  , -שאילתא

מס'  4על  -ידי מר פביאן בנושא של הכתם הצהוב והכתם הלבן במי הים של
הרצלייה .רקע  -אנו נמצאים בפתחה של עונת הרחצה בימים  , -בים
בימים אלו כידוע מזה שנים רבות קיים לצערנו כתם צהוב במי הים של מי
הרצלייה ,ברחוב אפולוניה אשר מתפשט לעתים דרומה גם לרחוב סידני עלי
ואף לחוף השרון .מקור הכתם הזיהום הוא בקרקעות מפעל תעש נוף ים
שפעל עד  1997משם הוא מחלחל לקרקע למי התהום ולים .לאורך השנים
נטען כי מדובר על מפגע אסטטי בלבד ,אבל מבדיקות רשות המים ב 2016 -
ידוע שלפחות חלק מהחומרים שבכתם הצהוב הם חומרים שהשתמשו בהם
בתעשיית חומרי ההדברה וחומרי נפץ .והם רעילים וכרגע מסוכנים
לבריאות .למיטב ידיעתי חלק מהבעיה בכתם נובעת מכך שעד היום תעש לא
חשפה מה הם החומרים שבהם נעשה שימוש במפעלי תעש נוף ים ,ואילו
חומרים נוספים הובאו לשם מפעלי תעש אחרים .לכן מי שבדק את הכתם
גישש באפילה והגיע למסקנות שהפחיתו ברמת הסיכון הבריאותי .בדוח
שפרסמה רשות המים מנובמבר  2019נקבע בין היתר ,בהתחשב בעובדה כי
החומרים ( לא ברור ) מי התהום מי הים שימשו בחלקם כחומרי בנייה
לייצור חומרי הדברה ,קיים חשש כי חלקם לפחות רעילים ועשויים להיות
מסוכנים לציבור ,בעיקר לרוחצים בים ,בשונה מהחומר  nipa 5שהוגדר
בעבר כחומר לא מזיק ,לגבי שני חומרים שנמצאו במים ידוע בוודאות שהם
רעילים .ידוע כי מי שגולש באזור הכתם מתלונן בדרך  -כלל על תופעות לוואי
של צריבות בגוף וגירויים בעור ובעיניים ועוד .מסתבר כי לעתים יש כתם
לבן במי הים שהוא גם כנראה מגיע משטח תעש ועליו לא יודעים כמעט
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כלום .אך ייתכן מאוד שגם מקורו בשטח תעש ,וגם הוא מהווה סיכון
בריאותי .המשרד להגנת הסביבה ,הבריאות והפנים התייחסו בעבר לנושא
וב  2017 -משרד הבריאות פרסם המלצה לפסול את חוף סדני עלי כחוף
מוכרז בגלל הכתם הצהוב ,ובהמשך דרש לבחון תכנית פעולה לצמצם אותו.
ב  2017 -הותווה על  -ידי העירייה נוהל לנס צהוב ,לסגירת חוף הרחצה בכל
פעם שהכתם מתפשט דרומה לחוף המוכרז שכנראה לא הופעל מאז .כעת
כאשר ידוע כי לזיהום יש סיכון בריאותי בעור ברצוני לשאול את הדברים
האלה  .1 -מה עושה עיריית הרצלייה בכל הכלים למול כל הגורמים כדי
להבין איך מסיימים תופעה מזהמת זו ממי התהום שלו?  .2מה עושה עיריית
הרצלייה כדי להגן על שלומם ובריאותם של המתרחצים ונופשים בחופי
הרצלייה ,כולל החופים הצפוניים וכיצד יכולים מתרחצים ונופשים כיום
לדעת כי בריאותם מוגנת והם נמנעים לסכן אותה .האם נקבעו בין היתר
שלטי אזהרה בחוף סידני עלי ואפולוניה ,המזהירים מפני הסכנה לבריאות
הנובעת מהכתם הצהוב הזרחני שנמצא בים?  .3אם עיריית הרצלייה פעלה
או מתכוונת לפעול בכל הדרכים כולל משפטיות מול תעש ומשרד הביטחון,
רשות מקרקעי ישראל ונצר השרון? בתור הגורמים שאחראים לזיהום במי
הים שלה ובמי התהום שלה ,האם עיריית הרצלייה פנתה לגורמים אלו עם
דרישה לקדם את הטיפול במקור הזיהום?  .4האם עיריית הרצלייה פעלה
להערכת מחקר לגבי הפגיעה של החומרים שנמצאים בכתם שנמצאים
בסביבה הימית לגבי הצטברות של חומרים אלו בדגים באזור .5 .האם
עיריית הרצלייה פעלה כדי לברר מה מקור והרכב הכתם הלבן ומה רמת
הסיכון שנשקפת ממנו לבריאות הציבור? תשובות .לשאלה מס'  .1עיריית
הרצלייה נמצאת בתהליך תיאום ראשוני מול החברה לשירותי איכות
הסביבה של המשרד להגנת הסביבה בכל הקשור לטיהור הקרקע ומי תהום
באזור תעש נוף ים .2 .קיים שילוט במקום המדבר על כך כי הים מזוהם
במקום הזה ,ומעבר לכך ועל  -פי החוק במקום שאין מצילה הכניסה לים
אסורה בתכלית האיסור .בנוסף קיים נוהל ננס לבן נוהל העירייה ננס צהוב
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המנחה כי ברגע שמזהים כי הכתם נע בזרימה מצפון לדרום ומגיע לאזור
החוף המוכרז בנוף ים ,סוגרים מידית את החוף .תחנת הצלה סגורה ,דגל
למטה ,הצבת שילוט מתאים ,פרסום באמצעים המקוונים לציבור הרחב.
מובן שפעולה זו הינה בתיאום מוחלט מול משרד הבריאות ומשרד הפנים.
לשאלה מס'  3על החברה לשירותי איכות הסביבה להציג תכנית כוללנית
בחודשים הקרובים .לשאלה מס'  4במקביל להצעת הטיפול שנשלכת ,מתבצע
בימים אלו מחקר על הנושא ודרך הטיפול תיעשה לפי המחקר 5 .נושא הכתם
הלבן לא מוכר .בשיח הבין משרדי וייבחן .אייל.
אייל פביאן:

כן .תודה על התשובה .אני אוסיף כאן שאלה .שהיא כוללת שני אלמנטים
בתוכה .1 .אתם כותבים בתשובה הראשונה שעיריית הרצלייה נמצאת
בתהליך תיאום ראשוני מול החברה לשירותי איכות הסביבה של המשרד
להגנת הסביבה ,הגנת הסביבה .אני ככל שאני יודע ,העניין הזה בשיח כבר מ
  ,2017זה  3שנים .זה אחרי שרשות המים הוציאה דוח ב  2016 -שקובעשיש סכנה בריאותית .אז אני אשמח לדעת איפה זה עומד עכשיו .כי זה שזה
בתהליך ,זה בתהליך כבר  3שנים .זה דבר אחד .דבר שני ,גם ביחס לשאלה
שלי אם עיריית הרצלייה נקטה או נוקטת מתכוונת לנקוט בצעדים משפטיים
נגד המזהמים ,יש גופים שאחראים על זה יש לנו זיהום .אז התשובה שלכם
הייתה ש  , -על החברה לשירותי איכות הסביבה להציג תכנית .אז אני לא
בדיוק מבין .למה אנחנו מחכים אם אנחנו יודעים מי המזהמים ,ואנחנו
יודעים שהם זיהמו לנו את המים .של הים ושל מי התהום .למה אנחנו לא
פועלים? אז אני אשמח לקבל תשובה על שני הדברים.

אהוד לזר:

אני אענה אני כאן מר פביאן .אני עומד בקשר עם החברה לשירותי סביבה
עם המשרד להגנת הסביבה .עם החברה לשירותי איכות הסביבה .החברה
לשירותי איכות הסביבה אמורה הייתה לבצע כל מיני פעולות בדיקה של
הקרקע ב  , -באזור המזוהם .הבדיקות אנחנו תפסנו את בזמנו את אופן
הבדיקות באופן שלא משביע רצון מבחינה בטיחותית לכן דרשנו מהם לחזור
לעשות שיעורי בית .בחודשים האחרונים הציגו איזו שהיא תכנית ראשונית
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לטיהור של מי התהום .באזור אפולוניה .אנחנו לא ראינו איך התמונה הזו
גם מתחברת לקרקע עצמה ולא רק למי התהום .לכן בתיאום עם מנהל
המחוז של המשרד להגנת הסביבה ביקשנו מהם לחזור להציג תכנית כוללנית
שמתייחסת גם למי התהום וגם לקרקע המזוהמת .שאנחנו מניחים שזה חלק
משמעותי ממקורות הזיהום שאתה מדבר עליהם בשאילתא שלך .בחודשים
הקרובים אנחנו אמורים לקבל איזו שהיא תמונה שהיא גם תכנית הטיהור
וגם של מקורות ה  , -מקורות הזיהום .הרקע שלהם וגם פירוט מה  , -מה
הפעולות הנדרשות כדי להתמודד איתם.
אייל פביאן:

או  -קיי .תודה .אז זה עדיין לא עונה על החלק השני של השאלה שלי .מה
אנחנו מחכים להגיש תביעה משפטית? נגד מי שזיהם את הקרקע? את המים.
מישהו זיהם לנו את המים של מי הים את מי התהום את הקרקע אנחנו
יודעים מי זה.

אהוד לזר:

א  -יש

אייל פביאן:

אני שואל את העירייה .לא את

אהוד לזר:

ברמת עדכון יש תביעה ייצוגית שהוגשה השבוע.

אייל פביאן:

לא ,ייצוגית חבר'ה ייצוגית

אהוד לזר:

בנושא הזה.

אייל פביאן:

רגע .רגע .רגע.

אהוד לזר:

אנחנו

אייל פביאן:

אנחנו גם הגשנו בג"ץ לפני כשנה נגד הותמ"ל .לבד תושבים .אני שואל למה
העירייה כגוף עירוני שיודע מי זיהם את מי התהום את מי הים ואת הקרקע
לא תובע את מי שזיהם אותם?

אהוד לזר:

תראה ,הטיהור של הקרקע נמצא

אייל פביאן:

לא טיהור.

אהוד לזר:

אנחנו מתייחסים לסוגיית הטיהור .בסוגיית התביעה של איזה שהוא מאן
דהו

אייל פביאן:

מה זה מאן דהו? אנחנו יודעים בדיוק מי זיהם לנו את הקרקע.
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בסדר .הדבר הזה נדון בבית  -המשפט .יש גם צו שמתווה את דרך הטיפול
בזיהום הזה .לסוגיית הזיהום והנזק ,לא התייחסנו בשלב זה.

אייל פביאן:

או  -קיי .אז אני מציע שתשקלו את זה ונתייחס לזה בהמשך .כי  , -כי
מישהו מאוד ידוע ,זיהם לנו את הים את מי התהום ואת הקרקע.

אהוד לזר:

בסדר גמור.

דובר:

זה רק נכנס כל פעם דרך בדגימות.

אייל פביאן:

טוב .תודה אין לי עוד שאלות.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

ה.

אנחנו בהצעות לסדר תודה.

הצעות לסדר

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

הצעה לסדר ראשונה מר אייל פביאן ישיבה קודמת הענקת תואר

יקיר העיר בבקשה .אייל.
אייל פביאן:

טוב .הפעם זה לא ייקח  10דק' .זה באמת ,הצעה לסדר שנמצאת ממרץ
מחודש שבו יש את יום האישה הבין  -לאומי ובגלל הקורונה הגיעה אלינו
היום .אבל ההצעה היא מאוד פשוטה .אני בעצם מציע שעיריית הרצלייה
תקבע כל שנה כמה יקירי העיר יש וכמה יקירות עיר יש .יהיה להם מס'
שווה .והועדות שיבחרו אותם פשוט יבחרו מי האנשים ומי הנשים .יש לנו
בהרצלייה בערך  50אחוז מהאוכלוסייה נשים ,אני מניח שאפילו טיפה יותר.
אנחנו מכירים היטב את נשות הרצלייה .יש ביניהן ראויות בכל התחומים.
אני יודע שגם העירייה מציינת את זה ובוחרת ביניהן ומשבחת אותן .והנשים
בעיר הזו עושות לפחות כמו הגברים ,בכל התחומים .ואין שום בעיה,
שתימצאנה מספיק נשים להיות יקירות עיר .אני חושב שזה יהיה דבר ראוי,
סמלי .גם לגברים אגב .גם לנשים .שיהיה לנו כל שנה מס' זהה של יקירות
עיר ויקרי עיר .בהחלטת המועצה שתנחה את הוועדה איך לפעול .סטטיסטית
אני מניח לפחות ממה שאני ראיתי בשנים האחרונות יש פחות נשים מגברים.
אני לא יודע לא בדקתי  10שנים אחורה .אבל אין סיבה שזה יהיה .כי אני
מניח שאתם מכירים את הנשים בעיר כדי כמוני .אם תרצו אני אאתר לכם
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מועמדות מצוינות.
משה פדלון:

ברשותך אנחנו מכבדים את הנשים .הוועדה מקבלת המלצות מתושבים,
מגופים ,אנחנו דנים כל בקשה לא בודקים אישה גבר .אנחנו מתייחסים
בכבוד הראוי .בתרומה שלו לחברה לקהילה .ומאשרים .פעם אחרונה אישרנו
 7נשים ו  11 -גברים .זה יכול גם להשתנות בהתאם למה שאנחנו מקבלים.
קיבלנו דנו בכל מקרה יושבת ועדה עם נציגי ציבור ,ועדה לא מאוד גדולה.
החליטה את מה שהחליטה .אני מכבד נשים .הראייה מרכז שביט נקרא על -
שם עמית אלוני .רחוב בית מרים נקרא על  -שם קישי .בחורה שהייתה
שעשתה רבות לביטחון ישראל .אנחנו לא  , -מפרידים .כולם בעיניי שבים.
תיקח את עיריית הרצלייה

אייל פביאן:

לא ,בוא

משה פדלון:

לא

אייל פביאן:

בסדר.

משה פדלון:

באו ניקח בעירייה ,תראה שאחוז הנשים הוא גבוה משמעותית מגברים גם
ביחס לרשויות אחרות .אנחנו מכבדים את הנשים .בעיניי כולם שווים .אז
ככה אני לא הייתי מראש לקבוע מה ביחס אם אני מקבל המלצות ל 25 -
גברים ו  5 -נשים? מה אני עושה ברגע זה

אייל פביאן:

אני

משה פדלון:

מבטל?

אייל פביאן:

אני אשיב לך על זה .אני אשיב לך על זה בשני חלקים.

משה פדלון:

אבל

אייל פביאן:

לא ,אני אשיב כי ענית לי יפה.

משה פדלון:

יש לנו פה

אייל פביאן:

זה עניין עקרוני זה הרי לא עניין פוליטי פה.

משה פדלון:

יש פה מועצת נשים יש פה חודש הנשים.

דובר:

מינהל נשים.

משה פדלון:

אני כראש רשות מכבד את כל כולם שווה בשווה.

"חבר" – הקלטה ותמלול

07381

אייל פביאן:

23

ס.מ

זה מצוין אבל אני אגיד לך משהו אני עצמי המלצתי על אנשים פה בעיר
בשנים האחרונות לקבל יקירי העיר .אז אני מכיר את התהליך .אני מכיר את
הטפסים וכו'  -וכו' .בהחלט יכול להיות מצב שסטטיסטית ויש אנשים שגם
פונים הם רוצים להיות יקיר העיר הם מבקשים לקבל המלצות וכו'  -וכו'.
אני לא חושב שזה נכון ,להשאיר את זה בידי הגורל .זאת אומרת להגיד בואו
נראה מי המליץ לנו בואו נבחר כל שנה מתוך מאגר קיים .אני מדבר על
המדיניות ,המדיניות בעיניי זה שהעיר הרצלייה תחליט שהיא כל שנה
מעניקה לומר ל  9 -גברים ו  9 -נשים .אות יקיר העיר ,יהיו לנו  9יקירות ו
  9יקירים .ואנשים הגישו מועמדויות .והועדות תברחנה .עכשיו אם ,אני לאמאמין שזה יקרה כי זה לא הרצלייה שאני מכיר זה לא יקרה ,אבל אם יקרה
שלא יהיו מספיק מועמדות.

( הפסקת הקלטה )
אייל פביאן:

או מועמדים או יהיה עודף ,אז הם יעברו לשנה הבאה או הדברים האלה
ייפתרו .תאמין לי אם נעשה ניסיון אני מאמין שתקבל מספיק הצעות.

עופר לוי:

למה להגביל?

משה פדלון:

אייל

אייל פביאן:

אני לא מגביל.

משה פדלון:

לא לסכל

אייל פביאן:

אני חושב שצריך לעזור.

עופר לוי:

למה לקבוע את זה מראש?

אייל פביאן:

מכיוון שנשים פה

איה פרישקולניק :אפשר לעשות את זה גם עם רחובות .וגם עם זה.
משה פדלון:

אייל.

יהונתן יסעור :זה לא קשור
אייל פביאן:

עיר שרוצה לכבד איתה.

יהונתן יסעור :זה לא קשור לכבד.
משה פדלון:

אייל שנייה .בואו נסכם .אני יושב ראש הוועדה .לקחתי את זה לתשומת ליבי
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אני אוביל לכיוון .לא צריך לקבל החלטה.
אייל פביאן:

לא ,אז

משה פדלון:

בוא נראה

אייל פביאן:

מה

משה פדלון:

צודק.

אייל פביאן:

אם אתה אומר לי

יהונתן יסעור :כחבר הוועדה הזו המגמה לנסות לשאוף בהתאם למועמדים שמגישים.
אייל פביאן:

ברור כל שנה נפנה מועמדים.

יהונתן יסעור :כמו שאמר ראש העירייה
אייל פביאן:

אבל יונתן

יהונתן יסעור 17 :מול  3אז זה לא עובד ולא יעזור שום דבר .המצב הזה אתה לא יכול לפגוע
ב  , -ב  , -ראויות איך לקרוא לזה ,של בן  -אדם שמגיע לו רק בגלל שהוא גבר
לדחות אותו? ולקבל אישה? שלא נראה שמגיע לה.
אייל פביאן:

אתה צודק אני לא מציע לעשות את זה.

יהונתן יסעור :בלי לפגוע בנשים.
אייל פביאן:

יונתן אתה צודק אני לא מציע לעשות את זה.

יהונתן יסעור :כנ"ל הפוך.
אייל פביאן:

אני מציע להודיע מראש לתושבים שיש לנו  9יקירות ו  9 -יקירים לאפשר
לאנשים להגיש מועמדויות ולסנן .זה הכול.

יהונתן יסעור :אנשים יכולים להגיש גם היום מגישים .
אייל פביאן:

עכשיו אם אתה אומר לי

יהונתן יסעור :מגישים חופשי.
אייל פביאן:

אם אתה אומר לי תראה זה שתביא את זה לוועדה ותדבר ,זה נחמד.

משה פדלון:

לא .אני

אייל פביאן:

אם היית אומר לי אני לא יודע של מי הסמכות ברור לי שלמועצת העיר יש
סמכות ,אבל אם תגידו לי שלוועדה יש סמכות לקבוע את הקריטריונים,
ואתה רוצה להביא את זה לדיון בוועדה ואתה תזמין אותי לדיון בוועדה,
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בוועדה ,ותאפשר לעוד חברי מועצה שרוצים לבוא.
עופר לוי:

אין צורך בזה .אין צורך בזה בכלל.

אייל פביאן:

אם אין צורך בזה אז בואו נצביע על זה .בואו נעשה הצבעה.

עופר לוי:

בסדר .נצביע על זה.

אייל פביאן:

בואו נעשה הצבעה.

עופר לוי:

בואו נעשה הצבעה .בוא .בואו נעשה הצבעה.

משה פדלון:

אני מציע

ירון עולמי:

זה לא בסדר.

אייל פביאן:

מה?

ירון עולמי:

זה לא בסדר אתה ( לא ברור ) את הוועדה.

משה פדלון:

ירון.

אייל פביאן:

אין שום בעיה ירון אז תצביעו נגד.

יהודה בן עזרא :אנחנו מציעים להוריד את ההצעה מסדר היום .מי בעד?
ירון עולמי:

מי בעד?

יהודה בן עזרא :מי נגד? תודה רבה.
אייל פביאן:

( לא ברור ,רחוק מהמיקרופון )

יהודה בן עזרא 4 :נגד .כל השאר
משה פדלון:

אין נמנעים.

עופר לוי:

רק חשוב לציין רגע משהו אחד .פביאן שלא יצא מצב מההצעה לסדר שלך
כמו שאמר ראש העיר .נשים אפשר להגיש לנשים ומגישים לנו בעדן .אני
יושב בוועדה .אנחנו מסתכלים על זה בעין  , -שלא יצא רושם.

אייל פביאן:

עובדתית

עופר לוי:

אתה אומר אין אפשרות כל אישה שמגיעה לוועדה ברוב הפעמים הם
מקבלים.

אייל פביאן:

יצא רק דבר אחד שהצעתי למועצת העיר לחלק חצי חצי והמועצה החליטה
שלא .בסדר.

עופר לוי:

עובדתית
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אייל פביאן:

זה הכול.

ירון עולמי:

לחלק חצי חצי מראש בלי קשר למי הגישו.

אייל פביאן:

החלטתם שלא בסדר.

ירון עולמי:

זה לא

אייל פביאן:

ירון אין בעיה .החלטתם שלא .בואו נתקדם.

ס.מ

יהודה בן עזרא :רק סתם לסבר את האוזן עובדתית בשנים האחרונות מס' הנשים הולך
וגדל .אפשר לראות את הנתונים ולשפוט.
ירון עולמי:

היה שנה שיותר נשים.

יהודה בן עזרא :בבקשה.
אייל פביאן:

ומה רע?

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
אייל פביאן:

לא רע.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
ירון עולמי:

הלאה .הצעה לסדר היום.

מס'  .2מר וסרמן .התקדמנו ירון.

טבעי לא לקבוע את זה מראש.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

בבקשה .הצעה לסדר מס'  .2מר וסרמן .מחירים באזור חוף השרון

רונן בבקשה.
רונן וסרמן:

טוב .אני בטח לא היחיד שנתקל בזמן האחרון בנושא של המחירים גם
אנשים פנו אליי באופן אישי גם ראיתי כתבה על עליית מחירים משמעותית
באזור של חוף השרון .זה לא נושא של קואליציה ואופוזיציה ,זה מפריע
לכולנו .הכתבה שפורסמה הפריעה לי מכמה סיבות .קודם  -כל ,הכתבה
הייתה קצת מגמתית או  -קיי? מצד אחד יש פתרונות שתכף אציין אותם.
מצד שני יש עדיין בעיות שצריך לטפל בהן .הכתבה וצירפתי להצעה להסדיר
רגע צילום של הכתבה .נכתב כי חניה באזור חוף השרון כרוכה בעלות של כ -
 30ש"ח לשעה עד ל  100 -ש"ח לכל היום ,כשמחירי החניה עלו בערך ב 30 -
אחוז ביחס לכל

משה פדלון:

אבל זה פרטי ,חבר'ה.

רונן וסרמן:

שנייה.
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משה פדלון:

למה אתם מעוותים .זה פרטי.

רונן וסרמן:

אני לא

משה פדלון:

החניה ממול בחינם.

רונן וסרמן:

לזה ההצעה לסדר.

משה פדלון:

מי שלא ראה את הכתבה שאתה בא ואומר עיריית הרצלייה גובה  100ש"ח.

רונן וסרמן:

אני לא

משה פדלון:

זה לא

רונן וסרמן:

אני ציינתי

דובר:

קווי החוף חזרו לעבוד.

רונן וסרמן:

גם את זה ציינתי .תנו לי לדבר חברים .אז נכתב כי חניה באזור חוף השרון
עולה כך וכך כפי שציינתי .שהמחירים עלו באופן משמעותי לעומת שנה
שעברה .באותה כתבה נכתב כי העסקים שגם הם פרטיים עלו בהם באופן
משמעותי המחירים ביחס לשנה שעברה .שדובר פה על דוג' של  80ש"ח
לשניצל וצ'יפס .אנשים התלוננו אצלי על אבטיח ב  35 -ש"ח וכו' .הכתבה
לא ציינה ,את העובדה שמדובר בעסקים פרטיים שלא קשורים לעיריית
הרצלייה .הכתבה לא ציינה שיש  3חניונים ענקיים באזור מלון חוף השרון
שהם בחינם .הכתבה גם לא ציינה שיש תחבורה ציבורית בחינם בסופי שבוע
שעוברת בחלקים נרחבים של העיר שמגיעה לחוף הים .אבל ,לא ניתן
להתעלם מהעובדה שיש עסקים שמנצלים את כמות המבקרים הגדולה בחוף
הים מחד ,ואת העובדה שיש שם השתלטות מסוימת של ציבור דתי ,שדואג
לסגירה של חלק מהעסקים המתחרים .כתוצאה מכך המחירים עולים
בצורה משמעותית עבור חניה ,מזון ושתייה .עכשיו ,ברור ,שעיריית הרצלייה
לא יכולה להתערב במדיניות המחירים של עסקים פרטיים בשטח שלה .אבל
היא כן יכולה לקדם תחרות יותר גדולה שעשויה להוזיל את המחירים .לפי -
כך מה שאני מציע ,אני מציע שאנחנו נפנה לעסקים בחוף באזור חוף השרון
כדי להרתיע שאנחנו מציעים להם בנימה ידידותית לשפר את מדיניות
המחירים שלהם  .במידה וזו לא תשתנה ,אז העירייה תציע לעסקים
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מתחרים שירצו לחכור מבנים עירוניים בסביבה ,לעשות זאת בתגמול מיוחד
ולו על  -מנת לייצר תחרות טובה יותר .ונתתי כמה דוגמאות .למשל עסקים
למזון ושתייה באזור שמוביל לחוף הקשתות .זה תמיד האזור הזה תמיד
העסקים שם סגורים .כל פעם שאני בא בשבת העסקים שם סגורים לדוגמה.
הוצאת מכרז למשאית פוד טרק שתגיע באישור שלנו ותחנה שם בכניסה
לחוף השרון .היא תוכל להחנות בכניסה ולמכור מזון ושתייה במחירים
תיירותיים.
יהודה בן עזרא :זה לא מתיישב עם ההצעה של יושב ראש הסיעה שלך לעודד עסקים
מקומיים אם אתה רוצה להביא פוד טרק.
רונן וסרמן:

אני יכול להיבנות פוד טרק מקומי.

יהודה בן עזרא :אתה תוקע את העסקים המקומיים.
רונן וסרמן:

זה לא קשור .אם הם לוקחים  80ש"ח לשניצל וציפס זה לא תקין .אני נתתי
פה

יהודה בן עזרא :אני מסכים איתך שזה לא תקין.
רונן וסרמן:

נתתי פה עוד כמה דוגמאות .להוציא מכרז לעגלת מכירות שתמכור כריכים
ושתייה באזור ,שמוביל לחוף הים ובחוף עצמו .במילים אחרות לייצר
תחרות .מוכרים ניידים שיסתובבו בחוף וימכרו כריכים שתייה וארטיקים
במחירים הוגנים .ושירות וזה גם כמה אנשים פה בעירייה אהבו פה את
הרעיון ,שירות של ולה פרקינג ,שיאפשר השארת הרכב ליד הים וחנייתו על -
ידי נהגים מקצועיים בתשלום מוזל .בנוסף אני מציע שהעירייה תפרסם
בצורה נרחבת יותר ,על קיום של השאטלים שנוסעים לים ללא תשלום .זו
ההצעה שלי .ואגב ,אני יודע שגם מר עולמי העלה הצעות כאלה בעבר ,אז
אני גם מקווה שהוא יתמוך בהצעה שלי היום.

( צוחקים )
יהודה בן עזרא :אני
רונן וסרמן:

לגבי זכיינים.

יהודה בן עזרא :אפשר לתת מלא תשובות באמת אני לא רוצה
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יהונתן יסעור :אני חושב שברית המועצות כבר נפלה.
יהודה בן עזרא :אני מציע ,שנוריד את ההצעה מסדר היום .אנחנו נבחן את ההצעות שלך
במסגרת ועדת רישוי עסקים .וכל הזכיינים שזה מורכב .זה נכון
רונן וסרמן:

למה שלא ננהל על זה דיון?

יהודה בן עזרא :רגע.
רונן וסרמן:

הקיץ בפתח.

יהודה בן עזרא 100 :אחוז אתה צודק שהמחירים מאוד יקרים .מצד שני זכיין גם משלם
כסף במקומות שאנחנו כעירייה נתנו .אז אני אביא לו מעל הראש שלו מישהו
שימכור ליד המקום שלו?
רונן וסרמן:

אם הוא דופק את הלקוחות שלך שזה התושבים שלך.

יהודה בן עזרא :זה מתכון למלחמת עולם.
כץ מאיה פרישקולניק :כולם ימכרו יקר.
יהודה בן עזרא :מיותרת בחוף הים .אנחנו הכנסנו מכונות שיכולים לקנות כריכים ושתייה
בכל חופי הים.
רונן וסרמן:

יש שם בחוף השרון יש מגבות.

יהודה בן עזרא :לא.
משה פדלון:

יש גם שתייה וגלידה.

יהודה בן עזרא :אנחנו רוצים גם
משה פדלון:

גם בחוף הכוכבים בכל החופים יש לנו מתקנים.

יהודה בן עזרא :אנחנו רוצים גם להרחיב
רונן וסרמן:

השרון?

משה פדלון:

מה?

רונן וסרמן:

השרון?

משה פדלון:

לא ,אני מדבר על אותם חופים באחריות החברה הכלכלית.

רונן וסרמן:

( לא ברור ,רחוק מהמיקרופון )

משה פדלון:

אתה צודק .חברים אני אנחה את מנהלת החברה לתיירות ,שכל בעל עסק
יציב בגדול כמו בתל  -אביב הזה פריטים הם במחירים מסובסדים .אני
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רוצה שזה יהיה להוציא מכתב שלט  80 / 60ששם יהיה כתוב בפירוש .זה
מופיע בהסכמים איתם .או  -קיי?
רונן וסרמן:

מה עם מכונות בחוף השרון?

משה פדלון:

בבקשה?

רונן וסרמן:

לשים מכונות גם בחוף השרון?

יהודה בן עזרא :בודקים את זה.
משה פדלון:

אני אבדוק את זה .אבל יש כן מכונות לשתיה קלה .גלידות ארטיקים
ומגבות .יש במחירים מסובסדים.

רונן וסרמן:

שוב הבעיה היא בחוף השרון ספציפית.

יהודה בן עזרא :תראה מה שאתה אומר במילים אחרות אתה רוצה לעודד את הגזלנים.
רונן וסרמן:

להיפך .אני רוצה לתת להם תחרות לגזלנים.

יהודה בן עזרא :יש פה
רונן וסרמן:

שמשפחה שמגיעה לחוף הים לא תוציא  200ש"ח על חניה ועל אוכל.

יהודה בן עזרא :אנחנו הולכים לפתח
רונן וסרמן:

עכשיו העלית להם ב  100 -ש"ח את הארנונה בשנה .אז בוא נוזיל קצת.

יהודה בן עזרא :אנחנו צריכים לפצח ( לא ברור ) השרון שזה באחריותנו ,שנכניס זכיין
נקבע לו את המחירים .אבל בעסקים פרטיים אני לא יכול לקבוע לו .
רונן וסרמן:

אתה לא צריך לקבוע לו .אתה רוצה להגיד לו שאם הוא לא יוריד מחירים

יהודה בן עזרא :אז אני
רונן וסרמן:

תביא תחרות.

יהודה בן עזרא :אבל זה שיטה מאפיונרית.
רונן וסרמן:

זה לא זה שיטה מאפיונרית.

יהודה בן עזרא :בוא תוריד מחיר.
רונן וסרמן:

האינטרס שלך זה לא הגזלן .האינטרס שלך התושב.

ירון עולמי:

וסרמן העסקים עכשיו במכרז רק שתדע.

יהודה בן עזרא :אני מציע תוריד את ההצעה מסדר היום .אנחנו ניקח באמת אני מדבר .זה
לא סתם .ניקח בחשבון .את הרעיונות שהעלית.
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אז למה שלא ננהל על זה עכשיו דיון יהודה?

יהודה בן עזרא :תן לי רגע .מה תנהל דיון על מה?
רונן וסרמן:

כולם פה מסכימים איתי אבל.

יהודה בן עזרא :על מה?
רונן וסרמן:

יש מישהו שלא מסכים שצריך להוריד מחירים?

יהודה בן עזרא :כן .אבל
רונן וסרמן:

ענת את אמרת לי דברים דומים .את היית מאוד בעד הרעיון שלי.

יהודה בן עזרא :רונן אל תהיה נאיבי.
רונן וסרמן:

אני לא נאיבי.

יהודה בן עזרא :אתה נאיבי .כולם מסכימים להוריד מחירים מי פה יגיד אנחנו לא
מסכימים? אבל לא מסכימים כולם עם הגזלנים שאתה מציע.
רונן וסרמן:

אז בוא נציע בוא ננהל על זה דיון .ונחליט מה הדרך הנכונה.

משה פדלון:

טוב.

יהודה בן עזרא :אנחנו מבקשים להוריד את ההצעה מסדר היום .יחד עם זה אנחנו נכבד
את מר וסרמן וניקח בחשבון את כל ההצעות שלו .ואני רציני .נבחן את זה
במסגרת רישוי עסקים .מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום?
ירון עולמי:

הוא יסיר?

יהודה בן עזרא :הוא לא רוצה.
רונן וסרמן:

ביקשתי לנהל דיון לא רוצים לנהל דיון תצביעו.

יהודה בן עזרא :מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום? בהסתייגויות שאמרתי .מי נגד?
ירון עולמי:

הנה וסרמן קיבלת.

יהודה בן עזרא .8 .6 :בעד .מה לעשות לקואליציה יש רוב.
דוברת:

.5 4 3

דובר:

מאיה למעלה .6

יהודה בן עזרא.6 :
דוברת:

עולמי מה קורה? בעד להוריד?

כץ מאיה פרישקולניק :אנחנו הצבענו.
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אנחנו  7נגד.

יהודה בן עזרא :אני מבקש להרגיע את וסרמן .מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום? .7
 .9 .8רשמתי אותך.
רונן וסרמן:

אני מציע דיון.

יהודה בן עזרא :בסדר .דיון כי חסר לך דיבורים קצת .אתה רוצה לדבר.
דוברת:

אז אני לא הבנתי אתה ונגד? אתה בעד אתה נמנע? לא הרמת יד.

רונן וסרמן:

נגד הסרת ההצעה .אני בעד שיהיה דיון.

יהודה בן עזרא :אז זה מה שאני אומר למרות שגם הדיון הסכמנו.
משה פדלון:

ג'ו בבקשה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

הצעה לסדר מספר  3מר יריב פישר .הנושא הוא מכרז חדש לאגף

תנוס .יריב דקה .חבריה עברנו נושא.
יהודה בן עזרא :שבוע הבא נביא הצעה לסדר להחליף את יושב הראש בלי לנהל את
הפארק.
דנה אורן-ינאי :אני בעד.
( צוחקים )
יריב פישר:

אתה נהיה ביבי לאחרונה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
יריב פישר:

יריב.

כן .טוב .בשאילתא ששאלתי ב  8 -ליולי  ,2019בנושא הזה נעניתי על  -ידי
העירייה ,המינוי לתפקיד יהיה בכפוף לכללי המינהל התקין ,ובכללם כללי
ניגוד עניינים והדין הנהוג בנושא של כוח אדם ומכרזים .עכשיו ,זה היה ביולי
 .2019אנחנו כבר שנה אחת .ושנה אחרי שאני יודע מה אתם מנסים לעשות
לאשר את התקן הזה אתם מנסים הכול הופכים את העולם  .קואליציה
אופוזיציה מנסים לעשות דברים לדעתי חלקם לא כל  -כך טובים .אני אומר
את זה ממש בעדינות ,אבל לא הצלחתם .ועברה שנה .אני מוסיף שר הפנים
דרעי ב  2019 -חתם על צו חדש ועל תקנות שנועדו להקשות על מינויים
מקרובים על  -מנת לסכל מינויים מקרובים .בתקנות נקבע כי בוועדת איתור
למשרות בכירות זה משרה בכירה כמובן לא ישבו עובדי רשות מקומית או
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נבחרי ציבור .אני מזכיר לכם אתם ישבתם בוועדה הזו .בגלל זה אני אומר
לכם זה נעשה לא תקין מה שקרה כאן .אני רוצה להגיד מעבר לזה ,אתם
נמצאים במלכוד .ישבנו עכשיו על דיון בנושא של הארנונה .אנחנו יושבים
בדיונים אחרים שאתם כעירייה זקוקים למשרד הפנים ,איזה לברג'' יש
לכם? איזה מנופים יש לכם מצד שני אתם צריכים אישורים על דברים כל -
כך מהותיים שאתם לא מצליחים לקבל אישור .אני כן רוצה לגעת בפס
האישי ובפן האיש .אני אומר לך יהודה ואמך פרישקולניק גם אם זה היה
הבנות שלכם שאני מאוד  -מאוד אוהב ,הייתי מתנגד למינוי הזה .זה מקומם
לא צריך לעשות את זה .מינהל תקין לא צריך לאשר את זה .אני זוכר מה
שאמרתם עליי פעם קודמת .אפילו כאב לי .זה מינוי שלא צריך לעבור
בעירייה .כבודה במקומה מונח ,מוכשרת הכול בסדר .זה התפקיד הרביעי
בעיריית עם תקציב של  8.3מהעירייה .זה לא יכול להיות מינוי מקורב .החוק
אומר את זה .לא סתם אתם צריכים שני שליש לתפקיד הזה .זה לא יכול
לעבור זה לא יעבור את משרד הפנים זה לא יעבור את משרד מבקר המדינה.
אנחנו כבר אחרי זה .הם מחכים כבר שנה לשמוע מה קורה אתכם .לכן
ההצעה לסדר שלי היא מאוד  -מאוד פשוטה ,תבטלו את המכרז הזה צאו
למכרז חדש .ותסירו את העננה הזו כי היא עננה עליכם .היא עננה לא טובה.
זה ממש לא טוב מה שקרה כל בשנה הזאת .זה לא שנה יהודה זה מאז
שאתה עזבת את התפקיד .אני מצטער אתה לא אוהב שאני אומר את זה,
אבל מצוין שאתה עזבת את התפקיד המינוי הזה מחכה.
יהודה בן עזרא :קשה למצוא לי תחליף.
יריב פישר:

יכול להיות.

דוברת:

יהודה .

יריב פישר:

יכול להיות.

כץ מאיה פרישקולניק :יהודה זה נכון קשה למצוא לך תחליף.
יריב פישר:

אבל גם בוועדת ביקורת ושגיא נכון קראו לו? סליחה אחראי כוח אדם
הקודם ,שגיא אמר שם עוד לפני  3וחצי שנים שמחכים למכרז הזה .אז
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מרחנו ניסינו עשינו עברה שנה ,ההצעה שלי לסדר תבטלו את המכרז ,צאו
למכרז חדש.
יהודה בן עזרא :טוב .אז אני רוצה להתייחס ככה .קודם  -כל ,לא נכנס לויכוח המכרז
נעשה כדת וכדין .והבחירה על  -ידי ועדת הבחירה ועל  -ידי מבחנים אישיים
שנעשו על  -ידי מכון חיצוני נעשה כדת וכדין .והעובדת זכתה בזכות ולא
בחסד .במסגרת הוועדה .הכול חוקי כדת וכדין .כמו שאמרנו המינוי גם
ייעשה כדת וכדין .המינוי צריך לעבור שתי תחנות .תחנת מועצת העיר ותנחת
משרד הפנים .מכיוון שהתחנות האלה לא נעשו מכל מיני סיבות ,העובדת
שהיא עובדת מצוינת מוכשרת עושה עבודה נפלאה ,רק על מה שהיא עשתה
בתקופת הקורונה,
כץ מאיה פרישקולניק :נכון.
יהודה בן עזרא :גם כולם יכולים להעיד על זה כולל חברי אופוזיציה שראו אותה בפעילות
והיו שותפים בפעילויות שלה .רק על זה מגיע לה צל"ש ועובד מצטיין .אבל
מי יעיז לתת לבת של ראש העיר עובד מצטיין? אף אחד והיא צריכה לסבול
מזה .היא לא מונתה לתפקיד .בגלל שלא עברנו את התחנות האלה .אני
מחזיר אתכם לתחילת הישיבה ,שהצגתי לכם את המצגת ,של התייעלויות
וצמצומים בעירייה .ההחלטה של הקפאת כל התקנים כל המשרות כוללת גם
הקפאה של תפקיד מנהל אגף תנוס .לכן המכרז הזה מוקפא .ומכיוון שאנחנו
בכלל הולכים להיערכות חדשה של העירייה צוות שבראשותי יחד עם גזבר
העירייה ומנהל אגף משאבי אנוש אנחנו לוקחים גורם חיצוני שעוסק
בתחומים האלה של ארגון כוח אדם וכספים לבניית מבנה ארגוני חדש
לעירייה ,על כל המחלקות והאגפים על  -מנת לייעל ולצמצם .לכן אני מציע
להוציא  , -להוריד את ההצעה מסדר היום .אתה רוצה להגיד משהו? או
לעשות הצבעה?
יריב פישר:

עוד פעם בהגינותך אתה אומר ( לא ברור ,רחוק מהמיקרופון )

יהודה בן עזרא :התקן הזה
יריב פישר:

התקן הרביעי בעירייה.
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יהודה בן עזרא :התקן
יריב פישר:

התקן הרביעי בעירייה.

יהודה בן עזרא :התקן הזה מוקפא כמו שדיווחתי לכם בשלב של צו ארנונה .שכל התקנים
כל השדרוגים כל המשרות בעירייה עד להודעה חדשה מוקפא.
יריב פישר:

אני מראש ( לא ברור ) שזה מקביל ( לא ברור ,רחוק מהמיקרופון ) לא.

יהודה בן עזרא :מה התרגיל?
יריב פישר:

זה תרגיל .התקן הרביעי רק הוא מוקפא.

יהודה בן עזרא :אז בוא
יריב פישר:

להשתמש בתפקיד הזה ( לא ברור )שלה.

יהודה בן עזרא :אתה יודע מה? אני אזרום איתך זה תרגיל אבל תרגיל חכם.
יריב פישר:

סבבה.

יהודה בן עזרא :מי בעד? מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום? מי נגד?
יוסף (ג'ו) ניסימוב:

.6 / 10 .6

יהודה בן עזרא :מר אוריאלי מה הצביע? לא ראיתי.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:

אני ספרתי .ראיתי.

יהודה בן עזרא :מאוד חשוב לי ההצבעה שלך .בבקשה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:

חבריה לפני שאני עובר לאישורי תברים יש לי חוב .היה שינוי

השבוע ,היה שיפור גדול שיפור שירות לעובדים .אגף משאבי אנוש פתח
קבוצות  What's appיעביר עדכונים והודעות שוטפות לעובדים ,זאת בנוסף
למס'  What's appשנגיש לעובדים להעברת שאלות וקבלת תשובות .מעולם
משאבי אנוש ועולם השכר .התגובות של העובדים יוצאות מן הכלל ,נגישות
גדולה מאוד לאגף שדואג להן ברמה של אכ"א .אישור תב"רים.

ו.

אישור תב"רים

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

אישור עדכון תקציב פיתוח  2020של תב"רים מעבר לתוכנית

הפיתוח השנתית המעודכנת  2020בסכום כולל של  5.783מיליון ש"ח
ממקורות המימון .יש את זה מולכם והקובץ אצלכם .מי בעד?
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( מתארגנים )
יוסף (ג'ו) ניסימוב:

יאללה .חבריה מי בעד?

יהודה בן עזרא :אתם עושים משהו?
בעד .בעד.

בדיוק

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

בעד .תודה .הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות

)מילואים( שינויים – ה ' זה מולכם .מי בעד?
ג'ו אין שינוי במסגרת התקציב .התקציב מאוזן לביצוע.

רוני:

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
רוני:

לביצוע כן .בסדר .תודה.

כן.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

מי בעד? פה אחד תודה רבה .ראש העיר ההצעה שלך לגבי אמנה

לשיח פוליטי אתה רוצה להציג את זה בבקשה?
( מתארגנים )
( מדברים ביניהם מחוץ לדיון )
ח.
משה פדלון:

הצעת רה"ע  -אמנה לשיח פוליטי מכבד
חברים ,הם ידעו בדיוק למה הם יוצאים .מה שקרה ,בשבועיים האחרונים
אני לא מכיר דבר כזה ,בשום רשות מקומית .שחבר מועצה מאיים על חברי
מועצה אחרים ,מקלל ,מגדף .אנשים לא  , -נכנסו לפחד .לא מקובל עליי .יש
פה דמוקרטיה ,יש פה מועצת עיר יש פה ועדות יש פה אנשים נהדרים
שעושים את הכול למען החברה .אני חושב שמועצת העירייה שלנו ידועה
בתרבות דיון ושיח מכבדים ,ומהווים דוגמה לשיח דמוקרטי וערכי .בחודש
האחרון העלינו מס' נושאים לא פשוטים על סדר יומה של המועצה ושל
ועדות של כל ועדות העירייה .בחלק מהמקרים עודדו חברי המועצה להטריד
עובדים ונבחרי ציבור ,ובחלק מהמקרים אף הופנו איומים וביטויים בלתי
הולמים כלפי אלו .מועצת העיר היא גוף ממלכתי ומשקף ביטוי לערכי
הדמוקרטיה ,הסובלנות והשקיפות .ברור כי במועצה ובפעילות הציבורית יש
מקום רב לחופש הביטוי ,לביקורת ומחלוקות .אך כל אלו צריכים להתקיים
באקלים מכובד ודמוקרטי .כדי להשיב את השיח הציבורי והפוליטי לתיקונו
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וכדי להמשיך להוות דוגמה עבור בני עירנו ,מוצע בזאת לנסח אמנה לשיח
פוליטי מכבד כאן בעיר הרצלייה .מה שקרה בעיר הזו או בתקופה האחרונה,
אני מכיר את העיר הזו מ  1994 -לא היה דבר כזה .איומים ופחד על  -ידי
מי? על  -ידי חבר מועצה וחבורתו .לא מקובל עליי חברים .לא מקובל .אני
יכול לחלוק על פישר יכול לחלוק אבל אני אכבד אותם .איומים לא בבית -
ספרנו .מי שעוקב ברשתות החברתיות רואה את האיומים האלה .ולא
מקובל .יש תושב העיר ,שכבר מס' ימים לא ישן .הוא חושש לחייו .לא
מקובל .צריך לרדת לקרקע חברים .לכן אנחנו הבאנו פה אמנה אני מקווה
שבפעם הבאה גם חברי האופוזיציה שיצאו כעת ,יחתמו עליה .אז אני מציע
אני חותם ראשון.
עופר לוי:

אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה ,משה .כי

משה פדלון:

בבקשה.

עופר לוי:

ראיתי את וסרמן מסתכל על פישר ואולי אתם באמת לא מבינים מה היה .

( לא ברור ,רחוק מהמיקרופון )
עופר לוי:

לא .שנייה.

( לא ברור ,רחוק מהמיקרופון )
עופר לוי:

לא ,אז לא .רק להסביר לכם אתם צריכים להבין .שחבר סייע שלי קיבל איום
שהוא צריך לחצות את הכביש אם הוא יראה אותו או שהיום בבוקר פוגש
אותו חבר מועצה המכובד שמתנהל בצורה עבריינית סליחה על הביטוי ,ובא
אליו ומצמיד לו את הראש ואומר לו יא זבל יא אפס אני לא רוצה להגיד את
המילים האלה פה בזה .אז גם אתם צריכים לגנות את הדברים האלה .זה לא
מקובל הדברים האלה .אין פחד של זה .אבל יש  , -יש פה איזו שהיא
אמירה ,שאפשר להתנהג ככה איך שרוצים .אז באים אנשים מבחוץ רואים
איך חבר מועצה מתנהג ומרשים לעצמם גם לשלוח הודעות מאיימות.
להתנהג איך שהם רוצים מפה זה יכול אתה יודע ללכת למקומות שלנו
אוהבים .אז אני מבקש גם מכם כחברי אופוזיציה לגנות את הדברים האלה.

יריב פישר:

עפר אני מזכיר לך
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דובר:

אני חושב שזה הזמן וזה המקום לעצור את זה באופן מידי.

עופר לוי:

אני מזכיר לכם שאני כמה פעמים בדקת דיבור בסוף הישיבות אני התרעתי
אני אמרתי על ההתנהגות של חלק מכם כלפיי ,ברמה אישית שיש פה אנשים
שצעקו זלזלו והלהיבו .אז עם החתימה הזו זה לא רק חד  -כיווני .החתימה
הזו צריכה להיות לכבד כל אדם שיושב פה.

משה פדלון:

חד  -משמעית.

כץ מאיה פרישקולניק :חד  -משמעית.
יהודה בן עזרא :מקובל.
אייל פביאן:

אפשר להתייחס?

משה פדלון:

בבקשה.

אייל פביאן:

או  -קיי .אני כמובן בעד אני ראיתי את ההצעה של ראש העירייה ב , -
במסמכים .שהוגשו לנו .אני כמובן בעד לאשר את זה אין לי שום דבר נגד.
אני רק רוצה לומר כאן היות ואתה העלית את זה ,אדוני ראש העירייה .שאם
נאשר את זה אפילו פה אחד .כל חברי מועצה וגם נתכוון למה שכתוב שם זה
לא יפתור את כל הבעיות שיש פה .ויש פה בעיות שצצו כל הזמן ,הם צצו
יותר בתקופה אחרונה ,הם היו גם בתקופת הקורונה .בתקופת הקורונה בגלל
האווירה והמשבר אף אחד כולל אותי לא רצה להתעסק איתם .אבל אני
אומר את זה כאן לפרוטוקול ,שהבעיות של השיח כל הקטע של הסדר בין
סיעות מועצה בין דרג נבחר ,בין הדיונים שאתה כראש העירייה צריך לנהל
ולהתווכח מבחינה ציבורית ,ובין דברים אחרים ,אני לא רוצה עכשיו להרחיב
יש לי פה רשימה כמו שהייתה לי פה רשימה בישיבה הקודמת של  4מוסדות
חינוך שדיברתי עליהם בכיס ,רק לא הצלחתי להוציא אותה מרוב צעקות.
יש יש לי רשימה סדורה ויש פה לעוד אנשים מה להגיד .זה לא ייפתר רק
באמנה הזו .אז אנחנו בתקופה הקרובה נצטרך למצוא את הדרך של דיון
לבוא אליך ,ראשי סיעות ,אופוזיציה ,ועדת ביקורת .אני לא יודע יש כל מיני
מוסדות לנהל את הדיונים האלה .לעשות סדר בכל הדברים של השיח ואם
נעשה סדר ,אז יהיו פחות צעקות פחות ויכוחים פחות העלבות ,ומיותרות
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הרי פשוט מיותרות .אבל זה לא נגמר רק בזה שחברי המועצה עכשיו יחתמו
על האמנה הזו .זה מה שרציתי לומר כרגע .אם אתה רוצה על זה על זה דיון
בבקשה  .אני לא מציע כרגע אבל
משה פדלון:

נשמח לשמוע.

( לא ברור ,רחוק מהמיקרופון )
אייל פביאן:

בסדר גמור .אני רק רציתי להעיר שזה לא ייגמר רק באמנה הזו.

דובר:

קודם נתחיל במשהו.

אייל פביאן:

בבקשה.

דובר:

תתחילו ואחר  -כך

אייל פביאן:

בבקשה .אני לא מתנגד .לא מתנגד.

משה פדלון:

טוב חברים אנחנו בסוף את רוצה עכשיו?

דוברת:

כן.

משה פדלון:

טוב .אמנת מועצת העיר הרצלייה לשיח מכבד .העיר הרצלייה היא עיר
הדוגלת בערכים של כבוד האדם ,סבלנות וסובלנות .אני ,חבר/ת מועצת העיר
הרצלייה ,מצהיר/ה בזאת כי אני מחויב/ת למלא את שליחותי הציבורית
בכבוד ,בהבנה הדדית ,בסובלנות הן לצרכי ציבור בוחריי והן לצרכי קהילת
העיר הרצלייה בכללותה .זאת על ידי שמירה על שפה מכובדת ,נקייה
ונאותה ,שאין בה שימוש בביטויים פוגעניים ובהסתה .אני מתחייב/ת לבצע
את שליחותי במועצה ומחוץ לה ,תוך הקפדה על דרך ארץ ואתיקה ציבורית.

דובר:

יפה מאוד.

משה פדלון:

אני חותם .מי שיצא יודע למה שהוא יצא.

דובר:

כי הוא לא היה יכול לחתום על זה כי הוא לא היה עומד בזה.

אייל פביאן:

אני מציע שלא נדבר עמידה שלא בחדר.

דובר:

בסדר.

משה פדלון:

טוב.

דובר:

מותר להגיד.

אייל פביאן:

מי שלא בחדר.
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( מתארגנים )
יוסף (ג'ו) ניסימוב:

ט.

קול קורא להנחת מערכות סולאריות על גגות מבני ציבור

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
דובר:

אני יכול להמשיך? תודה .סגור.

זה מולכם חבריה מי בעד?

שנייה .שכולם יחתמו.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

איתי תדבר למיקרופון.

איתי:

הצוות שריכז את זה ליאורה מהנדסה וירון מ  ( -לא ברור )

איתי צור:

אני רוצה רק ככה הערה כללית אנחנו מדברים על פרויקט שבעצם נוכל לרשת
את כל גגות ומבני הציבור שבבעלות של עיריית הרצלייה בגגות סולאריים.
על  -ידי כך נוכל לבצע מצד אחד השקעה ומצד שני זו גם השקעה כלכלית כך
שנוכל לקבל  ROIמאוד  -מאוד גבוה ,וכמובן אמירה מאוד  -מאוד ירוקה.
וכמובן זה גם יהיה אפשרות גם לאנשים פרטיים להצטרף לדבר הזה .ואנחנו
עושים פה מהלך מאוד  -מאוד רחב בנושא .זה בהחלט אחד מפרויקטי הדגל
של הרצלייה בשנים קרובות.

וקנין:

נקווה שזה יוזיל את הארנונה בשנה אחרי זה.

משה פדלון:

ירון בוא תיתן לנו הסבר

וקנין:

אגב וסרמן זה גם הצעה של ( לא ברור ) פעם.

משה פדלון:

נמצאת פה

וקנין:

משה רק שאלה המשמעות של ההשקעה הכספית לעומת הכנסה?

משה פדלון:

בבקשה ירון.

ירון עולמי:

או  -קיי.

דובר:

למיקרופון.

ירון קריב:

בעיקר מדובר

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
ירון קריב:

רק ירון שם מלא לפרוטוקול .הוא מבקש.

ירון קריב ממונה אנרגיה עירוני .מדובר בפרויקט במגה פרויקט של משרד
האנרגיה במימון של מפעל הפיס.
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( הפסקת הקלטה )
ירון קריב:

מתמודדות על קרן של מפעל הפיס בגודל של חצי מיליארד ש"ח ,קרן
הלוואות מתמודדות  141רשויות .יש הרבה רשויות שלא הספיקו להגיש
התמודדות בזמן .ומתפללות שבכל זאת איך שהוא יכניסו אותן .אנחנו
בעיקרון הגענו לכאן לקבל את האשרור של השתתפות על התמודדות של קרן
ההלוואות החשובה הזו .כדי להקים מערכות סולאריות על מוסדות
עירוניים .ולייצר חשמל מאנרגיה מתחדשת .הדבר הזה הולך להיות בעיכוב
גדול של ישראל ,סוף  -סוף הולך לתפוס תאוצה חזקה מאוד גם במוסדות
ציבור גם ב  , -ב  , -בגגות פרטיים .זה הולך לשטוף את הארץ חשוב מאוד
שהרצלייה תהיה חלק מתוך המהלך החשוב ואסטרטגי הזה.

אורן אוריאלי :אפשר לשאול כמה שאלות?
משה פדלון:

בואו ניתן לליאורה .בבקשה ליאורה.

ליאורה:

מה שבעצם אנחנו מביאים כאן לאישורכם זה בעצם  14אתרים שנמצאו
מתאימים ועמדו בעקרונות שמפעל הפיס הגדירו .זה בעצם מבני ציבור שעל
הגגות שלהם אנחנו מייעדים שאת הגגות שלהם אנחנו מייעדים להנחת
תאים סולאריים.

משה פדלון:

כן .בבקשה .אורן.

אורן אוריאלי :אתם בקיאים במס'? בחסכון הכספי שיכול לצאת מזה? אפשר לשמוע? זה
מאוד מעניין.
ירון קריב:

כן .אורן מדובר על החזר של באופן סולידי ,עד  7שנים .החזר כספי באופן
סולידי ,עד  7שנים .אבל הערכות פחות סולידיות מגיעות לירידה מתחת ל -
 5שנים .וכמובן לאחר תקופת ההחזר הרווח הכספי הציבורי ,הוא אדיר .וזה
לצד  ,רווחים אדירים אחרים ,שיש לרשות ציבורית .בעצם ,היותה מייצרת
אנרגיה מתחדשת .לצד רשויות אחרות שיתחילו לעשות את זה.

אורן אוריאלי :אז אתה מסתכל קדימה אחרי התקופה הזו לאופן בו אתה תחזיק חשמל
כעתודה ותמכור אותו? למשל? האם זה יכול להשיא רווחים כפי קשור
ובמשק הפרטי?
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קודם  -כל ,המבנה הוא כרגע שהמודל העסקי כרגע שזה לא משנה כמה בית -
הספר או אולם ספורט כמה חשמל הוא יצרוך .גם אם יום שבת למשל השמש
תייצר לנו את החשמל ,את זה אנחנו מוכרים .גם באמצע שבוע כאשר אולם
ספורט יצרוך חשמל ,הוא יצרוך וישלם לחברת החשמל בלי שום קשר לאותו
חשמל שאנחנו עם המתקן הסולארית מוכרים לחברת החשמל .ושוב זה
ברמה לוגית פיננסית ,זה שזה בעצם יהיה אותו חשמל שאתה משתמש בו ,זה
לא רלוונטי לעניין החישוב.

אורן אוריאלי :אני רק עוד מילה לקברניטי העיר ,האם רוח הזו זה הדבר הכי נחמד ששמעתי
פה עד היום אתה יודע מה? בלא מעט ישיבות מועצה ,האם זו גם תהיה הרוח
לגבי יוזמות פרטיות? של העניין הזה? שזה עתיד שלנו.
איתי צור:

אני רוצה להגיב רגע ברשותכם.

אורן אוריאלי :מה המצב כיום מבחינת קבלת היתרים למשל.
איתי צור:

אז באופן כללי אני ללא קשר להיותי חבר מועצת העיר ארגנתי מעין קבוצת
רכישה בשכונת נווה עמל .והתחלנו ממש לייצר ברמה פרטית וזה עובד מאוד
 מאוד יפה .שוב ,ברמת כלכלית יש  , -יש היתכנות כלכלית מאוד  -מאודיפה .של סדר גודל של  16 15אחוז תשואה נטו נקייה ממס ובהחלט במהלך
שאנחנו מתחילים עכשיו רק ב  14 -אבל האסטרטגיה או הרציונאל הוא
בעצם למפות את כל הכנסים העירוניים ולצאת באיזה שהוא מעין מכרז גם
לתושבים עצמם ,כדי שיוכלו לתת אם עשינו קיבלנו הנחות מופלגות רק
בשכונת נווה עמל אז תתאר לך מה אפשר לקבל ברמה ( לא ברור ) לאזרחים.
זה בהחלט תכנית התכנית קדימה.

דובר:

יהודה אתה רוצה כסף יהודה? הנה הכסף שלך .דרך אגב .כסף עתידני כמו
שצריך.

איתי צור:

אין שום בעיה חשש.

וייס צבי:

אין שום חשש בטיחותי אין קרינה אין כלום הכול נבדק אין שום דבר.

אהוד לזר:

אני אוסיף ואגיד לשאלה שהיא באמת שאלה חשובה ,תמ"א  / 10 /ד 2 /
מאפשרת בעצם פיזור של תאים פוטו  -וולטאיים בהרבה מאוד משטחים .גם
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שטחים פתוחים גם על הקירות גם על גגות .ואנחנו כרשות מקומית כבר
נתארגן מול הקהילה גם לנסות לעזור לקבוצות להתארגן כדי למכרז את
עצמם וגם לאפשר לגופים פרטיים או ישויות פרטיות לקחת חלק בתהליך של
ייצור אנרגיה מתחדשת .ואנחנו כבר מתכננים כנס מתעניינים .אנחנו
באמצעות החברה הכלכלית והצוות הנהדר שיש לנו פה אנחנו נסייע
לתושבים שרוצים להתארגן .להתארגן וגם להשיג מחירים טובים .וראויים.
זה בשורה אדירה לעיר הרצלייה .זה בשורה אדירה גם בכלל אני משתמש
בהזדמנות כדי גם לפרגן לראש העיר שמוביל את תכנית היערכות לשינוי
האקלים בכל הרשויות המקומיות וזה נדבך משמעותי בתפיסה בשינוי
התפיסה של הרשויות המקומיות ושל הרצלייה כמובילה בתחום לחשוב
אחרת על העתיד האקלימי שמדינת ישראל על תהליכי ייצור אנרגיה .ועל
השימוש באנרגיה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון:

עוד?

עוד חברים? רק לציין יושב איתנו ירון קריב ,שבשנים האחרונות עושה עבודה
מקצועית נהדרת .והוא הצליח להביא תקציבים במיליוני ש"ח .לכל הנושא -
 ,בכל הנושאים שקשור להתייעלות אנרגטית .קיבלנו עבור תאורת רחובות
מיזוג אוויר ,באמת ישר כוח על כל העבודה שלך .וליאורה .אני רוצה להודות

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון:

לליאורה.

הקול הקורא הזה לא היה פשוט אני רוצה להודות למנכ"ל העירייה לגזבר
שתמך .לירון ,על עבודה .תמשיך .לאפרת צרפתי שסייעה פה .לעמרי.

דובר:

לאקרב.

משה פדלון:

לאקרב כמובן .לאיתי צור .באמת תמשיכו להשתמש בכל הכוחות .אנחנו
רואים את התוצאות תודה רבה לכל העושים במלאכה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון:

וליורם.

אמרתי ליורם.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

הצבעה מי בעד? פה אחד .תודה רבה.
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מינוי עוזרת אישית לסגן ראש העיר

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

נושא הבא זה מינוי עוזרת אישית לסגן ראש העיר .המועצה תתבקש

לאשר מינויה של גב' ירדן רוזן כעוזרת אישית לסגן רה"ע .מדובר בחוזה
אישי מיוחד לעובד במשרת אמון והעסקתה מותנית בהחלטת מליאת הרשות
המקומית .דרוג שכרה של גב' ירדן רוזן יהיה  40-%30%משכר מנכ"ל .מי
בעד?
משה פדלון:

מי נגד? נמנעים?

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

יא.

 3נמנעים.

דו"ח פעולות העירייה לשנת 2019

משה פדלון :דו"ח פעולות העירייה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:

יב.

דו"ח פעולות העירייה .מולכם חברים .עיינתם ראיתם?

המלצות הועדה להארכת שירות

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

המלצות הועדה להארכת שירות .בפניכם  4אנשים .יש לכם את

החומר .מי בעד?
ענת"

מה?

דובר:

ועדה הועדה להארכת שירות.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

הועדה להארכת שירות .אתם לא מקשיבים .הועדה להארכת

שירות 4 .אנשים יש לכם את זה מול העיניים מי בעד? פה אחד תודה רבה.

יג.

המלצות הועדה לסיוע בדיור

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

המלצות הועדה לסיוע בדיור .המועצה תתבקש לאשר המלצות

הועדה לסיוע בדיור .מצ"ב פרוטוקול הועדה מס'  6מיום  .24.5.20מי בעד?
פה אחד תודה רבה.

יד.

הרכב ועדת ערר לארנונה כללית
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הרכב ועדת ערר לארנונה כללית המועצה תתבקש לאשר הרכב

שיפוטי נוסף לוועדת ערר לארנונה כללית כדלקמן :יושב ראש ועדת ערר
לירון רותם ,עורך דין .חברת ועדת ערר עו"ד יונה מרקוביץ .חברת ועדת ערר
עו"ד מיכל גולדמן .יש מסמך.
דובר:

זה דוח שלישי נכון?

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

שלישי?

ענת קרן בהרב :זה הרכב שלישי.
דובר:

מה ההסבר להרכב שלישי?

יהודה בן עזרא :יש הרבה עבודה.
דובר:

צריך לעבוד יותר מהר.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
מישל:

מישל תגיד לכם .היא יושבת על זה כל היום.

יש  3הרכבים  2 .הרכבים ( לא ברור ) הרכב אחד כבר מסיים את עבודתו.

יהונתן יסעור :לדבר על זה חיובי מאוד בא לתת שירות לכל מבקשי טיפול בארנונה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:

טו.

תודה רבה חבר'ה מי בעד? האם פה אחד? תודה רבה.

אישר מתן תמיכות

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

אישור מתן תמיכות ירד מסדר היום.

יהונתן יסעור :למה?
ענת קרן בהרב :כי זה בסמכות זה סך  -הכול כמו שראית מהפרוטוקול מדובר על בקשות
לדחיית  , -דחייה בהגשת הבקשות שהוועדה.
יהונתן יסעור :זה לא קביעה של העברת כסף.
ענת קרן בהרב :לא .לא .לא .זה לא קביעה .שהוועדה המקצועית אישרה באופן חריג זה
הסמכות שלה.
יהונתן יסעור :או  -קיי.
ענת קרן בהרב :לא צריך אישור מועצה.
יהונתן יסעור :טוב.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:

כן.
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( לא ברור ,רחוק מהמיקרופון )

טז.

המלצות ועדת השמות
המלצות ועדת השמות יש לכם את הפרוטוקול מולכם.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

הוועדה מיום  .11.6.20מי בעד?
ירון עולמי:

שנייה .שנייה .אני מחפש את זה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

תחפש.

כץ מאיה פרישקולניק :לא קראת בבית?
ירון עולמי:

קראתי אבל

משה פדלון:

כן.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
ירון עולמי:

ירון אתה מעכב אותנו חביבי .כן לא?

אתה מצביע על הכול במקשה אחת?

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

בוודאי.

משה פדלון:

כן.

ירון עולמי:

אני רוצה תרשמו שאני נמנע בעמוס עוז.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון:

הוא נמנע בעמוס עוז.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
משה פדלון:

או  -קיי .רשמת לך?

רגע אני רוצה להתייחס לנושא של ועדת שמות .אפשר להתייחס?

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
וקנין:

בעמוס עוז.

הכול מקובל בעמוס עוז לא.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
וקנין:

לא שמעתי.

בבקשה.

אנחנו נתקלים מדי שנה בחוסר מקומות לקריאת רחובות לאישי ציבור.

ענת קרן בהרב :חוסר מה?
וקנין:

להנצחות .זה שיש חוסר ברחובות אין מספיק רחובות .פתאום יש המלצה
מקום חדש שנפתח ,נתנו שמות לכלי נגינה תזמורת דברים כאלה .תוף מרים
כינור חליל ,צ'לו אני לא יודע מה.
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דנה אורן-ינאי :כולם של רבנים.
וקנין:

איזה רבנים? אז אני אומר עוד פעם יש לנו חוסר ברחובות שמות של אישי
ציבור מכובדים עם הזמן שהולך ומתקצר ברחובות.

משה פדלון:

לא ,לא.

וקנין:

את זה למה אנחנו הולכים לכיוון של כלי נגינה? תזמורת ודברים כאלה?

יהונתן יסעור :אני מברך
משה פדלון:

משה כל מה שהוגש לוועדה עד רגע זה כולם שובצו .אז אין לנו בעיה.

וקנין:

מה תעשה עוד שנה שנתיים שלא יהיו לך רחובות? מה תעשה?

יהונתן יסעור :אני חושב שזה החלטה מבורכת.
וקנין:

רגע.

יהונתן יסעור :צריך לרדת משמות בכלל .הייתי מעדיף שכל העיר תהיה רק פרחים
תזמורות.
דובר:

נכון.

יהונתן יסעור :אנשי רוח.
משה פדלון:

חברים.

יהונתן יסעור :ולא שמות פוליטיים.
דובר:

צריך לשמור רחוב ראשי עוד  20שנה ליהודה.

משה פדלון:

זה רחובות שקשורים לים .אותו דבר לגבי זמרים .שירים .לקחנו גם
תזמורת.

וקנין:

אנשים צריך במקומות

משה פדלון:

משה.

וקנין:

כן.

משה פדלון:

כל מה שהוגש עד היום אין לנו בעיה .זאת אומרת רחובות

( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
משה פדלון:

מדובר על רחובות קטנים מאוד.

יהודה בן עזרא :שכחנו הוד.
משה פדלון:

או  -קיי.
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וקנין:

אין אפילו שם אחד כזה .אין אחד אפילו.

משה פדלון:

מי בעד?

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

ס.מ

מי בעד? תודה רבה פה אחד .יש פה הצעה שיהיה רחוב טובא זנגריה

אבל נדחה את זה.
דובר:

יש הערות של עולמי לעמוס עוז?

דובר:

רגע .אולי יש לעולמי איזה בעיה עם איזה מישהו.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
דובר:

יז.

עמוס עוז.

סדר גודל של עמוס עוז .הכול זה פוליטיקה?

הודעה על העברת ניהול והפעלה של מרכזים לחברה לאמנות ולתרבות הרצליה
בע"מ (חל"צ)

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

הודעה על העברת ניהול והפעלה של מרכזים לחברה לאמנות

ולתרבות הרצליה בע"מ  .חבריה החומר מולכם.
דובר:

אין הצבעה.

עופרה בל:

יש הסכם.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
עופרה בל:

כן.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
דובר:

אמרתי עכשיו.

תקשיב אנחנו צריכים לחזור מזה לזה

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
ירון עולמי:

הלאה מינויים.

רגע .רגע .שנייה .שנייה .אמרת עכשיו.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
ירון עולמי:

הודעה.

למה? אני אחד אחרי השני .לפי הסדר בן  -אדם.

אני פותח קודם  -כל את הסע' עכשיו.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

הבנתי אותך .טוב .אנחנו מחכים לירון .בגלל זה אתה בדרומית.

אתה איטי.
עופרה בל:

יאללה .ג'ו .
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מינויים

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

מינויים .המועצה תתבקש לאשר את  .1מינויה של גב' סיגל רגב

אדמוני דירקטוריות בחברה לפיתוח תיירות בהרצלייה במקומה של גב' אתי
קולבק אהרון .2 .מינויה של גב' תמר משהניה כדירקטוריות בחברה לפיתוח
תיירות בהרצלייה בע"מ ,במקום מר אור בן עמי .3.מינויה של גב' מריב לוי
כדירקטוריות בחברה לפיתוח תיירות בהרצלייה בע"מ מקומה של גב' גלילה
יבין.
דוברת:

עוד פעם עוד פעם.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
ירון עולמי:

דילגת על יז'? העברה של ניהול?

יוסף (ג'ו) ניסימוב:
עופרה בל:

מירב לוי.

אתה ישן אחורי .אתה שובר שמירה חופשי .בוודאי.

ההודעה ניתנה.

יוסף (ג'ו) ניסימוב:

מינויה של עורכת דין אלינור קרויטרו כדירקטוריות בחברה

לאומנות ותרבות במקום מר סער רפאל.
עופרה בל:

אני רוצה רק כל המינויים כמובן כפופים ל -

דוברת:

הם קשורים

יהודה בן עזרא :מי בעד? פה אחד .הלאה.
יוסף (ג'ו) ניסימוב:

יט.
עופרה בל:

הלאה .דקת דיבור גב' עפרה בל.

שונות
מי שאני מדברת עליו אמנם הלך אבל אני רוצה שכולכם תשמעו את זה כי
זה חשוב .ב  , -בסוף שבוע אחרון מצוין שהצבענו על הנושא של שובר הגלים
הייתה עליי מתקפה ,חסרת תקדים ,ברמות שפשוט אי  -אפשר לתאר .אני
רק רוצה להקריא לכם אבל זו לא  , -זה לא הפואנטה שלי .את בושה וחרפה
מושחתת ומאשרת בנייני שוברים כדי לפתח מלונאות ועורף של החוף .לכי
הביתה .לוקחת משכורת מכסף של תושבים בזמן שעסקים באזור תעשייה
ובים קורסים .ועוד מבקשת להעלות את הארנונה איך את לא מתביישת .את
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זו שתכננת את כל האסון הזה .ביזיון של נבחרת ציבור .תחזרי לחוף הכרמל.
לא משנה שאני מבצרה .ובסוף הוא כותב לי איכס עם הרבה הקאות החוצה.
דוברת:

מה את אומרת לי היה יותר.

עופרה בל:

אבל רגע .זה אני רגע ממש מדברת אליו אני שמחה שזה מוקלט .אם היית
מנסה להשפיל רק אותי הייתי מתמודדת איתך אבל אתה בשבילי כלום .אבל
הטעות הגדולה שעשית שהשפלת את הילדים שלי .תפסת את הבן שלי את
איתמר בים מול מאות אנשים ואיימת עליו שתרביץ לאחים שלו.

דוברת:

וואו.

עופרה בל:

ושיש לך חשבון לא סגור עם אמא שלו .ברור שיש לך חשבון לא סגור עם
איתי ,כי קר לך באופוזיציה .אתמול בערב פרסמת בכל הרשתות החברתיות
את התמונה של יהונתן שלי את הטלפון שלו וביקשת מכל נתיניך לצלצל
אליו ולהגיד לו מה אמא שלו שווה ,ומה אתם חושבים עליה .קשה לי.

דוברת:

תלונה במשטרה.

עופרה בל:

השכלת בלעלוב בו .נהיית נדל"ניסט יא אפס מאופס .תעצור את האמא שלך
כי אם לא  ,אני אעצור אותה באימוץ של הכה .שתבינו עם מי יש לנו עסק.

דובר:

בושה וחרפה.

עופרה בל:

זה בושה שאי  -אפשר לתאר.

משה פדלון:

תודה רבה .עצוב לשמוע את זה .ואנחנו ניתן

דובר:

קו אדום.

משה פדלון:

עפרה איתך מחבקים אותך.

עופרה בל:

ממש .אתם צריכים להבין,

משה פדלון:

ירדו לרמה

עופרה בל:

לאן הבן  -אדם הזה מסוגל להגיע .לתפוס ילדים ולאיים עליהם.

משה פדלון:

לא מכבד לא מכובד .תודה רבה .ערב טוב לכולם.

דובר:

מה זה הדבר הזה?

סיום דיון
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