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 פרוטוקול

 אישור פרוטוקול .1

התקבלה  14סעיף  94פרוטוקול  94חברים אנחנו מתחים אישור פרוטוקול  ג'ו ניסימוב:

הכרזה קיימת במתחם  6527גוש  243בקשה לתיקון הנושא הכרזה על חלקה 

נוסח ההחלטה יתוקן יהיה  2291בתכנית שיכון וייצמן הר / מק /  2משנה 

 6527בגוש  243כלהלן: המועצה תתבקש לתת הסכמתה להכרזה על חלקה 

. 2291פינוי בינוי במסלול מיסוי תכנית שיכון וייצמן תכנית הר / מק /  כמתחם

המסמך המתוקן אצלכם חתום על ידי אדריכלית סיגל דיאמנט מנהלת מחלקה 

 להתחדשות עירונית עם קובץ התקנות. מי בעד? פה אחד הפרוטוקול מאושר .

 עדכון רה"ע .2

, מנכ"ל העירייה, מנהלים, עובדים, ערב טוב סגני ראש העירייה, חברי מועצה משה פדלון :

מנהלים עובדים, אורחים מכובדי כולם. אני רוצה להתחיל בחגי ישראל תושבי 

העיר חגגו את חגי ישראל ולא נרשמו בעיות מיוחדות אני רוצה להודות לאגף 

תנו"ס ולכל הצוות על ארגון מופעים לילדים ולמבוגרים בפארק, בפארק 

משתתפים, הופעה  2500ה של הילדים קוגו מולו ימים, הופע 3הרצליה במשך 
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משתתפים והופעה של עברי לידר גם כן למעלה  4000 –של אביב גפן למעלה מ 

משתתפים. אני רוצה להודות לחברי המועצה ולגופים נוספים  4000 –מ 

שהקימו בתי כנסת ארעיים ברחבי העיר ואליהם הגיעו להתפלל אלפי תושבים 

וניים. תודה למתנדבים הרבים שלנו בעיר, שחילקו דתיים מסורתיים וחיל

אלפי חבילות מזון למשפחות שידם אינם משגת. אתמול ערכנו בבית קינן 

תעודות  32אירוע הוקרה למתנדבים הגיעו מאות רבות של מתנדבים, חילקנו 

למצטיינים הופעה מכבדת ובאמת אירוע מאוד מכבד, אז תודה לענת תמיר 

עיר תאומה שלנו בגרמניה אתמול נערך כאן ביקור מכבד  גלייפציולצוות שלנו. 

ואנשי עסקים במטרה להדק את הקשרים  גומכובד של ראש עיריית לייפצי

ות, ספורט ועסקים, היה אירוע מאוד מרגש, מאוד יפה אני בבנושא חינוך, תר

רוצה להודות לחברה לפיתוח התיירות, לדוברות, ללשכת ראש העירייה על 

לם של הביקור. שנת הלימודים באקדמיה נפתח השבוע, נפתחה הארגון המוש

רייכמן  תאוניברסיטוהמכללות כולל  תהאוניברסיטאושנת הלימודים בכל 

דנטים הצלחה בלימודים. עיריית הרצליה לוקחת חלק ומכאן נאחל לסט

מכובד בהסברה בחודש המודעות למלחמה בסרטן השד אז איה תודה על 

אנחנו חילקנו גלויות הניחו על השולחן ואנחנו ההובלה ולמישל עצמון. 

 שלא נזדקק לטיפול הרפואי. אינשאללהמחלקים את זה לנשים בעיר 

לשש –איה פרישקולניק: דיברנו שזה גם גברים שחולים בסרטן השד שלא נדע וזה לא אחד ל 

 אבל זה הרבה.

 עדכון מנכ"ל .3

מרחוק של מקלטים  התחלנו בפיילוט של מקלטים חכמים בעצם פתיחה אהוד לזר:

אנחנו פותחים וסוגרים מקלטים בלחיצת כפתור עם קבלת התראה  חכמים,

הראשונים ואנחנו נמשיך משם. אנחנו יש לנו  10 –מפיקוד העורף אז אנחנו ב 

זוכה, יש לנו זוכה במכרז המערכות החכמות, מערך הביג דתה, הסי אר אם 

ונעביר את התהליכים להיות והפורטל העירוני החדש, אנחנו לאט, לאט נתחיל 

ים. בתחום המרחב הציבורי אנחנו ערוכים, אנחנו ערוכים לקראת יטלידיג

החורף הקרוב מבחינת תעלות הניקוז, מבחינת תעלות הניקוז עשינו סקר 
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 ןוריענוקולטנים מקיף ניקינו את כל תעלות הניקוז אנחנו ביצענו הדרכה 

קרב שכבר מגיע, חגבי תשרי עברו לצוותים הכוננים אנחנו ערוכים לחורף המת

ללא תקלות בתחום, בתחום פינוי האשפה והגזם אנחנו משדרגים כרגע את 

רחוב סוקולוב בקטעים שבין הנדיב לפינסקר, אנחנו סיימנו את שלב המדרכות 

עוברים לשלב הגינון, לאחר מכן שלב עמודי התאורה, מתחילים ממש בקרוב 

ו מקצה לקצה ואנחנו ממש בשלב, ממש את מתיחת הפנים בשדרות אלי לנדא

ערב כניסתם של מערכות האכיפה האלקטרוניות. בין רחוב הנדיב לפינסקר 

 עושים מתיחת פנים בעצם החלפת מדרוך, גינון תיאורה. מתיחת פנים.

 כולל עצים? איל פביאן:

במקומות שמתאימים עצים אם תרצו נרחיב. בחלק מהמקומות יהיו תוספת  אהוד לזר:

עצים. בתחום המוסדות היה לנו באמת כמו שאתם זוכרים את הקיץ העמוס 

מרכז המוסיקה, בבית הספר  בקונסרבטוריוןאנחנו נערכים להמשך העבודות 

הימי שהתחלנו בעבודות השיקום והשיפוץ, משרדי לב העיר עמותת אלוין, 

ועצה הדתית וגם במרכז דידה. בחופים סיימנו את עונת הרחצה בהצלחה המ

אנחנו עם שתי  כות לכל העושים במלאכה עם אפס תקלות,ירבה, באמת בא

לוניה להרחבה עוד ותחנות חורף פרסמנו את זה לציבור, מקטע הצפוני לאפ

נפילה של מצוק לכן התבצע שם איזה חסימה מסוימת. תחילת עבודות הגידור 

מצוקים למטה מתחילה מחוף השרון צפונה וקבלת ציון נקי מאוד על ידי ב

המשרד להגנת הסביבה, בתחום הועדות כמו שציינו מציינים את חודשים 

דעות למניעת סרטן השד במגוון גדול של אירועים היום התקיימה הרצאה והמ

ד של עובדת עירייה שהחלימה מסרטן היה מאוד, מאוד מרגש, וכדאי לייצר עו

היום  25 –הרצאות כאלה. ביום שישי שעבר התקיים אירוע שישי נשי בתיאו ב 

רוד וירוע לעובדות זה שסיפרתי עליו. גם היום התקיים מסיבה בואהתקיים 

ערבים,  3אירוע קהילתי ממש פה קרוב. בניין העירייה יואר החל מהיום למשך 

לקחה חלק  דוברות העירייה, אני ממשיך חברה בסדר, דוברות העירייה

ושיווקה את כל אירועי כוכבים בחוץ במהלך החופשה של סוכות ראיתם את 

זה כמובן שותפה לכל התהליכים ואנחנו נערכים גם לביקור של נשיא המדינה 
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פה בהרצליה הסגל הבכיר כמובן מוזמן, סגל הבכיר חברי המועצה.  8/11 –ב 

חוף התכלת יקודמו בתחום התכנון העירוני, שלושת מתחמי התכנון בתכנית 

לתכנון מפורט על ידי ובמימון רשות מקרקעי ישראל ודירה להשכיר, מתחם 

משה"ב בילו, קיבל תוקף והחל בתהליך תכניות בינוי ועיצוב לקראת היתרים 

נה היתר לבניין מגורים עם מערכת להפיכת ווהועדה המקומית תקדם לראש

והפסולת האורגנית,  האשפה הביתית למערכת של ... זה מערכת להפקת גז

ובתחום הרווחה זה אחרון חודש האזרח הוותיק הוא בחודש נובמבר יתקיימו 

 הרבה מאוד אירועים לבני המשפחה בתחומים שונים, הצגות וכיוצא באלה.

 אהוד סליחה חוף התכלת אתה יכול לחדד מה שאמרת. איל פביאן:

המדינה יש לה חלקים בתוך כן, בעצם בחוף התכלת יש שלושה מתחמי תכנון  אהוד לזר:

 חוף התכלת אז חלק מהתכנון יקודם על ידי רמ"י וחלק על ידי דירה להשכיר.

 יש הסכם של דירה להשכיר או משהו? איל פביאן:

 לא זה לא הסכם זה כוונה של המדינה. אהוד לזר:

שאושרה הגדולה היא תכנית מתאר מה שנקרא כוללנית והיא  התכנית חנה חרמש:

מחולקת לשלושה מתחמים ועכשיו צריך לעשות תכניות מפורטות, מאחר 

ואנחנו ועדה עצמאית מיוחדת אז זה בסמכות מקומית, אנחנו מוסד התכנון 

לא תצטרכו לעבור אצלו והגורם היזמי שלקח על עצמו את המימון הקמת צוות 

בעלי הקרקעות הפרטיים זה הגופים הממשלתיים זה  -כל ה  התכנון איחוד

הם אמורים לזמן  רמ"י ודירה להשכיר שחילקו ביניהם את המתחמים.

 לישיבת התנעה.

 רבותיי הכניסו פה תושבים מרחוב דוד השמעוני. משה פדלון:

 יונתן יעקובוביץ: מבחינת כל האיחוד וחלוקה כל הפרצלציות שצריך לעשות שם.

 זה העבודה הגדולה שצריך לעשות שם, זה עיקר העבודה. ר:אהוד לז

זה העיקר בגלל זה יש מתחמה בטיפול בתכניות מרובות בעלים, זה בדיוק  חנה חרמש:

אנחנו מאוד מסודרים בעניין הזה כי התכנית  התפקיד שלהם זה יושב עליהם.

הכוללנית מאוד הגדירה איפה פארק, איפה בינוי איפה הכל, מבחינה 

 יכלית אנחנו די רגועים וכל הטבלאות הקצאה ואיזון זה יושב עליהם.אדר
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יונתן יעקובוביץ: אני רק חושב שזה יהיה נכון שהעירייה תצא באיזה שהיא הצהרה לגבי הדבר 

הזה באופן פומבי כי יש המון עסקנות שקורית עם השטחים שם כל הזמן 

כדי למנוע את כל מפרסמים עוד שניה הולכים לבנות וכדומה ותה, תה, תה 

ההטעיות האלה של אנשים כי הסיפור הזה של הפרצלציה ואיחוד וחלוקה 

קח זמן, צריך לצאת באיזה שהיא ישצריך לעשות שם הוא לא סיפור פשוט זה י

הודעה שבאה ואומרת אנחנו שמחים להודיע שהעברנו את זה עכשיו לממשלה 

 קח לזה עוד זמן.יוהממשלה תטפל בזה וי

 ה שווה בחינה.ז אהוד לזר:

טוב חברים נמצאים פה תושבים מרחוב דוד שמעוני והסביבה מבוגרים   משה פדלון:

שארו עד מאוחר. בעיר הרצליה ישנם שלושה יוילדים אני לא רוצה שהילדים י

סוגי שטחים, שטחים לבניה פרטית, מה שנקרא בתים משותפים בתים 

ים ושדרות ירוקים ויש פרטיים, שטחים ירוקים שהם הגנים הציבוריים פארק

שטח שנקרא שטח חום שהוא למבנה ציבורי, כאשר מתכננים תא שטח מסוים 

למגורים לגינון מתכננים גם שטח חום זה מה שקרה ברחוב דוד השמעוני 

טרום חובה ועוד.  ,שהקצו שטחים חומים לטובת גני ילדים, טרום חובה, טרום

המדינה החליטה שהיא מתחילה  גני ילדים 90כאשר נכנסתי לתפקידי היו בעיר 

ונאלצנו בזמן מסוים  3טרום חובה מגיל , להתארגן על הקמת גני ילדים טרום

התנגדות מאז ועד היום, מאז כניסתי  גנים, וגם אז היתה 30 –לבנות למעלה מ 

גני ילדים מכל הסוגים כעת אנחנו נאלצים לבנות גנים נוספים  90לתפקיד בנינו 

בגלל גידול באוכלוסיה וגם מעונות יום שחסרים לנו עשרות רבות, קודמיי 

לתפקיד כמדיניות החליטו ששטח חום שלא משתמשים יטעו עצים זמנית זאת 

לה, אני הייתי ראש אגף בשיפור פני העיר כדי בלמזכדי שהמקום לא יהפוך 

למנוע מצב של מזבלה ו זריקת ריהוט וצמיגים החליטו לטעת מספר עצים, 

כעת אנחנו צריכים את השטחים האלה, אין לנו מקום אחר המקום היחידי זה 

בחוף הים ליד בתי הקפה שם, לכן השטחים האלה חשובים לנו ונכון כל דבר 

וצים להקים מתנ"ס יש התנגדות, רוצים להקים בתי ספר יש שאנחנו עושים ר

 התנגדות.
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 זה לא הסיפור פה. ינאי:-דנה אורן

גני ילדים, שמענו את התושבים צמצמנו את  7הסיפור פה בזמנו הלכנו על  משה פדלון:

גני  10הדבר הזה, יש גני ילדים בכל העיר, בגליל ים גם בגליל ים יש מתחם עם 

ם המשותפים ואני לא חושב שזה משהו שהוא רע, אנחנו ילדים בתוך הבתי

זקוקים לגנים אין לי אפשרות לא להביא אותם לא לתל אביב ולא לנתניה 

ולשטחים חומים, התושבים גם ידעו, שהם קונים בית הם קונים אותו ליד 

 שטח חום הם ידעו את זה, הם ידעו שהם קונים בית ליד בית ספר סמדר.

אף אחד לא מדבר איתך פה על ירידה של ערך של בתים זה לא העניין. וביץ: ביונתן יעקו

 האנשים לא מדברים על ירידת ערך.

אני לא מדבר על ירידה, אני מדבר איתך על צורך הגנים האלה, שניה ברשותכם  משה פדלון:

 הגנים האלה מיועדים לתושבי הסביבה.

שאתם לא רוצים לבנות למרות יונתן יעקובוביץ: איפה השטחים הירוקים שאתם החלטתם 

 שהם מוגדרים כשטחים ירוקים.

מאה מטר מהמקום נבנו מאות יחידות דיור, בהתאם לתב"ע בהתאם להיתרים  משה פדלון:

 בהתאם להחלטת המדינה אני צריך לתת לילדים האלה.

יונתן יעקובוביץ: זה לא זה לא החלטת מדינה סליחה התב"עות והקידום של הבניה פה בין 

אני עכשיו מסכים עם זה או לא מסכים עם זה, זה באחריותך אז תיקח אם 

 את האחריות.

יכול אני לא יכול להורות לא לאשר תכנית בניה אין דבר כזה, אין דבר אני לא  משה פדלון:

 כזה סליחה. 

 אחוז מכל המדינה תסתכל. 30, 20 –: הרצליה גדלה ב ץיונתן יעקובובי

חת ואמרת אין כאן חולק אחד בחדר שצריכים גנים, אין חולק אין חולק פת ינאי:-דנה אורן

שהגנים צריכים להיות לא עמוסים מה שאנחנו לפחות אני חושבת מהבדיקה 

של המקום, משיח, אחד הסיור שהועדה עשתה במקום היה לפני שנתיים ותאם 

ואת הצורך בגני ילדים דאז לפי התכנית. יש לי ברמה  האסטרטגיתאת התכנית 

ת בקשה ברמת חברת מועצה מבקשת לעשות בדיקה מחודשת בהתאם האישי

להתפתחויות לפני שנתיים ועד היום למצב הנוכחי. דבר שני יש במקום גני 
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ילדים אין בעיה רוצים לבנות עוד בואו נתחיל בקומה אחת תחת אותו קונטור 

 מבלי לפגוע בסביבה לא אמרנו לא אמרנו לא לבנות גני ילדים.

נה איך זה יראה שאני עכשיו שולח תושבים מאזור נתן אלתרמן דוד השמעוני ד משה פדלון:

ויש לי גן פנוי ביד התשעה רוצים להגיע לשם בקשה מחר בבוקר הם יסכימו 

אני רוצה לשמוע אותם. הם לא יסכימו הם רוצים גן ליד הבית, חברים הגנים 

יכון יובל, אני נועדו, באותה מיה תגיד לי אל תבנה מחר את החטיבה בצמוד לת

 זקוק למוסדות החינוך.

אבל משה לא אמרנו שלא, כל מה שאני מבקשת שתקיים אחד חשיבה  ינאי:-דנה אורן

אסטרטגית בדיקה אסטרטגית מחדש, שתיים להישאר בתוך הקונטור של 

 המבנה הקיים מבלי לפגוע בסביבה. זה כל מה שביקשנו.

, אין להם איפה לשים את הילדים לא רק מאות משפחות זקוקות למעונות יום משה פדלון:

 מעונות גם גנים ציבוריים, אני שואל אותך בואו תנו פיתרון.

 וביץ: קח את מרכז פסגה תרים אותו בשתי קומות הנה הפתרון.ביונתן יעקו

זה לא קשור מה קשור מרכז פסגה, גן ילדים זקוק לחצר, בלי הצעות  משה פדלון:

 פופולריות. 

 : למה בגלל שמחאו כפיים אתה לא רוצה הצעות יותר.יונתן יעקובוביץ

חברים תנו לי לנהל את העיר אני מכיר לא מהיום כל דבר שרצינו לעשות  משה פדלון:

אשלח אותם לרמת השרון,  ימתנגדים, ואני אומר שוב מה אתה מצפה שאנ

 לתל אביב, 

 שתיים שלוש קומות.יונתן יעקובוביץ: במרכז פסגה יש שם מבני ציבור קיימים קח תבנה 

סליחה אפשר לשאול אם בדקתם את מצב הגנים הנוכחיים בשכונה כרגע, מצב  :אורן אוריאלי

 האכלוס בגנים כרגע.

 אין מקום. איה פרישקולניק:

איה מספרים על איזה שהיא סייעת שהעבירו אותה לעבוד בגליל ים בגלל שלא  :אורן אוריאלי

 היה לה מה לעשות בגן בסביבה שם. 

אני  דנה אני מקבל את ההצעה שלך נעשה בדיקה נוספת, נעשה בדיקה נוספת. משה פדלון:

אומר הגנים האלה מיועדים לתושבים לילדים היקרים שנמצאים פה. זה לא 
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 שאנחנו הולכים להעניש גוף כזה או אחר.

 תבנה באותו קונטור תרים עוד קומה תאמין לי גם הסביבה תודה לכם גם  ינאי:-דנה אורן

 השכנים וגם ה...

מה עם מגרש החניה ריק כמעט להפליא בלילה. מה עם מגרש החניה הסמוך  :אורן אוריאלי

שאני מבין שהם ריקים כמעט לחלוטין בלילה, אני באמת שואל אם מוצו כל 

 האפשרויות, אני גם דעתי לא נוחה מלקרוא את ... אני חייב להגיד.

שמש את בתי הספר, ותגיע כעת הוא מלא, הוא משמש את התושבים הוא מ פדלון: משה

ברגע זה הוא מלא לטובת התושבים תאמין לי הוא מלא, אני הולך להקים עוד 

אנחנו נשב עם המנכ"ל ונבדוק את  חטיבה בצד השני אני שם עוד חניות.

את הדברים בכוונה אנחנו רוצים לטובת,  אבל אין הכוונה שוב לעשות הדברים

המקום מקימים מתנ"ס, מקימים מרכז למדע, מטר מ 200אנחנו מקימים 

 מקימים בית שחמט, מקימים עושים הכל למען התושבים.

ינאי: הכל בסדר, בוא נעשה חשיבה נעצור שניה ניקח ... נבדוק את המצב יעדכנו -דנה אורן

 אותנו.

גנים  5 –היום יש לי תשובה אני ראיתי את הדבר הזה, יש צורך והצורך הוא, ה  אהוד לזר:

 2גנים זה המענה אנחנו צריכים למצוא מענה לעוד  7אלה לא נותנים מענה ה

 גנים ואנחנו ממשיכים. 

 מנכ"ל בואו נבדוק את זה פעם נוספת נחזור עם תשובות לכם ולצוות פה. משה פדלון:

 אף אחד לא חשב שזה נעשה מאיזה שהיא כוונה רעה,  יונתן יעקובוביץ:

תאמין לי שאני רוצה לטובתם, אין לי בעיה לבוא ולהניח  יש לנו תושבים טובים משה פדלון:

 קרוואנים זה לא המטרה. 3

 עושים טעויות והמטרה פה בסופו של דבר. יונתן יעקובוביץ: לפעמים גם אם הכוונות טובות

אין טעויות אף אחד לא עושה טעות, אני מוכן, שניה חברים אני מכבד את  משה פדלון:

 התושבים.

שמי ציפי מרגלית אני גרה לשמחתי ברחוב פינסקר היפיפה אני חולפת  :ציפי מרגלית

גנים ציבוריים, עצים בכיכרות זה החלום שלי  3מז'בוטינסקי מגיעה לביתי יש 

שיהיה זה לא אני ציירתי זה החלום שלי שהרצליה שלנו תהיה כמו יער, ירוקה, 



 

 הקלטה ותמלול –"ֶחֶבר" 

 

שבכל פינה אתם מדברים מאוד בזלזול על השטח הזה, אנחנו צריכים לשאוף 

 יהיה ירוק בכל פינה. 

 כולנו מסכימים אנחנו לא חולקים על זה, זה אינטרס גם שלנו.  אהוד לזר:

זה פשוט השטחים של הבניה כשאתם בונים את חוף התכלת צריך לבנות אותו  :ציפי מרגלית

פיקוסים  - סביב העצים והצמחייה שכבר קיימת ככה צריך לעבוד. גם את ה

אירו ובנו את הסביבה, השאירו את זה ככה אני מבקשת ברחוב פינסקר הש

 שתפעלו. 

 תודה שהגעתם ואנחנו נבחן את הכל מחדש. משה פדלון:

 שאילתות .4

הנושא הוא רפורמה של תמיכה עירונית למשפחות  מר פביאן 1שאילתה מס'  ג'ו ניסימוב:

נזקקות בתשלומי עירייה. בחודש יולי לפני שנה הגשתי, בחודש יולי לפני שנה 

הגשתי יחד עם חבר המועצה מר וסרמן הצעה לסדר בנושא שאילתה זו במטרה 

להקל על הורים ותלמידי מוסדות חינוך בעיר הזקוקים להנחות בתשלומי 

בנפרד ולנהל פרוצדורה  בבקשה לכל מוסד חינוך לפנות. םהורים ולמנוע מה

של קבלת הנחה בנפרד. ההצעה היתה לעשות את זה במקום אחד מרוכז בעיר 

שינוהל על ידי העירייה ובהתאם ינהגו כל מוסדות החינוך בעיר באותה שנת 

לימודים. תשובת העירייה היתה כי מתנהל הליך רישום ויישום מנגנון כזה 

י פעל בתוך מספר חודשים ככל הנראה לא רק למוסדות חינוך בעיר והוא אף 

אלא גם למוסדות חינוך בלתי פורמליים. ברצוני לשאול האם כבר הוקם מנגנון 

. במידה וכן 3כזה? שתיים במידה ולא מדוע ומתי הוא יוקם ויתחיל לפעול? 

ים מתי וכיצד יתחיל לפעול? תשובה: בהתאם לבקשת ראש העיר והנהגת ההור

התבקשנו לבחון גיבוש מדיניות הנחות עירונית אחידה שתקל על משפחה 

בהגשת מסמכים מול אגפי העירייה והתאגידים העירוניים וכחלק מבקשה 

להגשת הנחה לחינוך ולחוגים, במסגרת המדיניות הוגדרו היעדים הבאים: 

יצירת שפה אחידה בהנחות אוטמטיות לועדת הנחות על בסיס קרטריונים 

ת כלל הבקשות למול התאגידים, . הקמת ועדה עירונית אחת שתרכז א2ם. זהי

. הדיגיטצי. הגשת טפסים עבור 3ב במסגרת ועדת הנחות בחינוך, ותשול
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הוטמעה  2022בשנת  2023, 2022הטמעת המדיניות תעשה בשלבים במהלך 

וקריטריונים אך עדיין נדרשו להגיש טפסים לכל גוף בנפרד, בשנת  שפה אחידה

 כלל הבקשות יוגשו לועדה העירונית בלבד, בטופס דיגטלי אחד. 2023

 2023אחד שאתם אומרים לשנת  אניא שאל שאלה קצרה שיש לה שני חלקים, איל פביאן:

לאיזה חלק של השנה מתייחסים פה כי זה בדרך כלל מתייחס לחוגים ומוסדות 

הזאת או יש  חינוך לשנת לימודים. שתיים מי צפויה להיות הועדה העירונית

 שיש לכם איזה מחשבות על זה?

כן אז כמו שאמרתי בהתחלה יש לנו זוכה במכרז הגדול לכל מערכות  אהוד לזר:

בעירייה כולם ישתנו בשנה וחצי האחרונות אז חלק מתחולת  ההדיגיטצי

כדי ששנת  2023העבודה אני מניח שזה יגיע ברבעון ראשון או שני של 

ר תהיה מוכנה מערכת הטפסים, הרציונל כב 2023 בספטמברדים והלימ

מאחורי זה שתעבור דרך הטפסים פעם אחת לא תצטרך להגיש כמה פעמים 

הדבר הזה יבחן על ידי ועדת ההנחות העירונית כפיש אושרה במועצת העיר, 

יש ועדת הנחות בחינוך לא ועדת הנחות בגבייה, זה ועדה שאיה יו"ר שלה וזאת 

ת שאותם בעצם יישמו התאגידים העירוניים הועדה שבעצם תגדיר זכאויו

 וכמובן החינוך הבלתי פורמלי.

מטית או שרק ילכו ואבל התאגידים העירוניים ישתמשו בזה בצורה גם כן אוט איתי צור:

ואחר כך תהיה ועדה, זאת אומרת לכל תאגיד עירוני יהיה עדיין  הקרטריונים

 ועדת הנחות?

, העיקרון שלא יהיה פער בין זכאויות זאת אומרת הרעיון הוא שלא יהיה פער אהוד לזר:

ככה ובמרכז  - ל 400 –ככה ו  - ל 35שלא יהיה מצב שבני הרצליה מדברים על 

 סיקה יהיה נתונים אחרים.והמ

 שארו ועדות הנחות בתאגידים?יאבל מבחינת התהליך עצמו י איתי צור:

ר, עיקר העבודה תתייתר כי זה נואש שעוד לא סגרנו אבל עיקר העבודה תתיית אהוד לזר:

הזכאויות יוגדרו בועדה אחת עירונית, והיישום שלה יצטרך להיות בתאגיד 

איך זה ייושם זה אנחנו פותרים אבל הרציונל. פחות, אני לא אשתמש במילה 

אנחנו רוצים לייצר  שיקול דעת אבל אנחנו רוצים לייצר איזה שהיא אחידות,
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בעצם תהיה ברורה אל מול כל  אחידות גם במתן הזכאות ושהזכאות

התאגידים כדי שלא יקרה מצב שתאגיד אחד נותן יותר ותאגיד אחד נותן פחות 

 או כפל כזה מעוות.

 והתקציב יהיה תקציב עירוני או תקציב פר תאגיד? איתי צור:

 כל תאגיד בהתאם פחות או יותר למה שהיה לו זה אמור להתאזן. אהוד לזר:

 יהיה אחיד למוסדות. ןוהקריטריואבל שמשפחה תגיש פעם אחת הרעיון הוא  איל פביאן:

 כן. אהוד לזר:

על ידי מר פביאן הנושא הוא עניינים הקשורים בחופי הרחצה  2שאילתה מס'  ג'ו ניסימוב:

נגמרה עונת הרחצה בינתיים להלן מספר  של הרצליה. אנו מצויים בימים אלה

 שאלות.

השאילתה הזאת היא מחודש אוגוסט, והיא פשוט  זה, אני אחסוך לכם את איל פביאן:

עברה לפה היא לא מנוסחת בלשון זמנים נכון. אני לא אשאל אני אגיד ובזה 

אסיים יש בתוך השאילתה הזאת כמה נושאים שאני העליתי וקראתי את 

התשובות שלכם עכשיו, נגרם חוסר נוחות לתושבים בגלל מה שנעשה בחוף 

נשאר מספיק מעבר סביב העמדות של  בפרט במצבים שהיום עולה לא

פעולה של המצילים אתם כותבים שישי ההמצילים וכו' וכו. דבר שני שעות 

שיא עונת הקיץ אנחנו יודעים שאנשים בחופי הים  16:45 –שבת סיום ב 

 אחר הצהריים.  רבע לחמש בהרצליה בשיא עונת הקיץ גם הרבה אחרי

 אנחנו פועלים בהתאם לחוק. אהוד לזר:

 . יש ערים אחרות ל פביאן:אי

אין ערים אחרות אני לא מכיר, כולם עובדים על פי הסכם עבודה שנחתם לפני  משה פדלון:

זה לא עיריית  מספר שנים, אם זכור לך ההשבתה הגדולה של חופי הים במדינה

 הרצליה יש הסכם קיבוצי עם כל המצילים עם כל ועדי המצילים.

הדיון כמוש אמרתי זה היה בקיץ אבל יש גם את הנושא לא נעשה עכישו את  איל פביאן:

של העלות השכרה של ציוד בחוף של כיסאות נוח אני מציע שבמקום לחזור על 

כל התשובות ולקרוא את השאילתה אני פשוט מציע שעונת הרחצה בעונה 

הבאה תעשו בדיקה ואם תרצו אני מוכן לבוא גם לשיחה אבל באמת זה נקודות 
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 בקיץ שאני העליתי אותו.שתושבים העלו 

אני ברשותכם רוצה לנצל את הבמה הזאת ולהודות למצילים שלנו בחוף הים  משה פדלון:

אתמול הסתיימה עונת הרחצה במהלך הקיץ אירעו מספר טביעות והחברה 

שלנו באומץ, בחירוף נפש באמת הצילו אנשים מטביעה וממוות ועל כך תודה 

מאוד אירועים, הרבה מאוד קיבלתי לכל העוסקים במלאכה. היו הרבה 

מכתבים רבים אני אעביר לך אותם כבוד וגאווה לעיר הרצליה שיש לנו מצילים 

 כאלה מקצועיים.

 הצעות לסדר .5

 הצעה לסדר מס' של מר איל פביאן מישיבה קודמת בנושא כרטיס תושב. ג'ו ניסימוב:

צעה לסדר שלי הן מלפני כן היום אני בישיבה מיוחדת שגם השאילתות וגם הה איל פביאן:

שתי ישיבות כי בקודמת לא הייתי. אני אגיד את זה ככה ביולי חליתי בקורונה 

ובספטמבר טיפסתי על הרים מאוד גבוהים עם מעט חמצן וזה אומר שאפשר 

להחלים מקורונה וזה משפיע קצת על השתתפות בישיבות המועצה. בוא נחזור 

שנים כנראה  4א פה באוויר לפחות לנושא כרטיס תושב תראו הנושא הזה נמצ

הגשתי שאילתה בנושא בין היתר ואז קיבלתי  2019 –עוד קודם, אני עצמי ב 

שהעליתי אז הצעה לסדר ואז קיבלתי תשובה מהמנכ"ל הקודם שהיה  או

יהודה בן עזרא שעושים עבודת מטה בתוך כמה חודשים יהיה להרצליה כרטיס 

. אחרי זה הגשתי 2019 –רות וזה היה ב תושב חכם דיגטלי כמו שיש בערים אח

וקיבלתי תשובה שהנושא נבחן  12/21 –שאילתה ישירה לראש העירייה ב 

והוחלט לא ללכת לכרטיס רגיל אלא ללכת לכרטיס חכם דיגטלי וזה בסדר 

גמור לזה הכוונה שלי, ובמסגרת המכרז לאתר אינטרנט עירוני צריך להתייחס 

 הלאינטגרצידיגטלית  פלטפורמהיה להקמת תשתית לכרטיס תושב שתה

לתושבים ועסקים וגם זה מצוין, אחרי השלמת המכרז להקמת אתר עירוני 

כתבו לי שעיריית הרצליה  12/21 –אפשר יהיה לצאת עם הפרויקט, ב 

שומי בהובלת מחוז תל אביב ומשרד הפנים יי בקורסמשתתפת בימים אלה 

חודשים ואז תהיה תכנית  8 –לקדם מיזם כרטיס תושב, אורך הקורס כ 

אני הגשתי את ההצעה לסדר הזאת כאמור בקיץ באוגוסט אבל  מסודרת.
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ובר ולמיטב הבנתי גם היום אין לתושבי הרצליה כרטיס קטאנחנו עכישו באו

טל בתל אביב עם הטבות לתושבים, זה בא לידי ידיג - תושב דיגטלי חכם כמו ה

בי תל אביב מקבלים הנחות בקיץ ביטוי בין היתר בחופי הים בקיץ כי תוש

, אבל זה לא קשור רק לחופי הרחצה מי שיכנס באינטרנט יהדיגיטלבאמצעות 

יראה שפע של הנחות שתושבי תל אביב מקבלים בצורה פשוטה  לילדיגיט

בהזדהות עם הכרטיס, ואני לא מצליח להבין באמת למה לוקח כל כך הרבה 

לכן אני ההצעה שלי לסדר היא שנים לעיריית הרצליה ליישם דבר כזה. ו

או על  ידיגיטלפשוטה אני מניח שכולנו מבינים על מה מדובר שמדברים על 

ליה תסיים את כל צכרטיס תושב עם הטבות דיגטלי, ההצעה היא שעיריית הר

היערכות והנחות וכל מה שצריך לנושא הזה ותנפיק כרטיסים כאלה לתושבים 

אז אנחנו באוקטובר אני מוכן  2022ת בעדיפות גבוהה, אני כתבתי החל משנ

אדוני ראש העירייה אני מוכן לשנות את מה שכתוב בהצעה שלא יהיה כתוב 

. אני אגיד לך מה אני פשוט רוצה שהבחירות 23שיהיה כתוב שנת  22שנת 

 הבאות לעיריות יהיה לתושבי הרצליה כרטיסים.

והמכרז הראשון לא הצליח אף למכרז כבר לפני שנתיים בנושא  ואנחנו יצאנ אמיר זיו: 

חברה לא הגישה הצעות, עשינו כל מיני תיקונים שינויים ובמכרז השני באמת 

זכתה חברה בינת, אני אגיד לכם מה כתוב בדרישות של המכרז, בניית מאגר 

מידע לצורך הקמת ביג דתה על התושבים כרטיס תושב, כרטיס תושב בנוסף 

קשר של כרטיס תושב יש להדגיש לדרישות המופיעות במפרט ובמכרז בה

שהספק ידרש לתת מענה למנגנון עליו התבסס מערך הטבות לתושבי העיר 

לבתי העסק, למוסדות שונים זה בדיוק למה שאתה מכוון, יש לנו ספק זוכה 

אנחנו התחלנו בפרויקט לפני כ... מיד אחרי החגים כרגע אנחנו בבניה של 

שהוא גם כולל אתר אינטרנט וגם כל התשתית, דרך אגב המכרז הזה זה מכרז 

 םדיגיטליימערך הסי אר אן השירות לתושב שאנחנו הולכים לשירותים 

מלאים זה כאן אנחנו כבר נמצאים בהרבה היבטים בפן של שירותים 

, אבל הכוונה היא לבנות עכישו עם המכרז הזה תשתית הרבה יותר םדיגיטליי

ס תושב, וכמו שאמרת אם לא רחבה הרבה יותר מלאה כזה תשתית גם לכרטי
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בהחלט  2023 –יהיה לנו איזה שהן הפתעות או משהו בלתי צפוי זה בתחולה ל 

 כן.

 אמיר אפשר שתיתן צפי מתי יתחילו לחלק את כרטיס התושב זה חשוב? משה פדלון:

אני לאי כול לתת לך כרגע לוח זמנים, קודם כל זה לא לחלק, זה לא כרטיס  אמיר זיו:

 רטפון.אבסמ באפליקציההכל נמצא שמחלקים זה 

כל הרעיון מאחורי הממשק זה לא כרטיס שהולכים איתו עכישו זה הרבה   אהוד לזר:

לשם אנחנו מכוונים בסדר  netflix sotify ולכים לעולמותהיותר חכם, אנחנו 

לא עכשיו כרטיס שיש עליו הנחות אלא כרטיס שמנוהל באופן דיגטלי שיש בו 

אזור אישי גם לאנשים פרטיים וגם לעסקים שבו הם מנהלים את ממשקי 

החיים שלהם בהקשר לעיר, אם זה הרשמה לגני הילדים אם זה כל הפעילויות 

מערכת שתוכל בעצם על העירוניות האחרות, כן בתשלום לא בתשלום ו

העדפות אישיות על בסיס פרופיילינג לתת לך בעצם את המענים כתושב שאתה 

מחפש אם זה הופעות, תרבות, חיי לילה, מסעדות, וכדומה לתוך זה עושים 

אינטגרציה של מה שאנחנו כבר עושים שזה אפליקציית המטרו או טו גו 

וההטבות שמיועדים  ניםוהרצליה זה אפליקציה שיש לה את כל מסד הנת

ביניהם ככה שכל תושב יוכל לקבל את מנעד  סטגנציהלתושבי העיר ולעשות 

העדפות שלו במקום אחד ולנהל את הפעילויות העירוניות שלו במקום אחד זה 

 לא, כאילו זה לא כרטיס כזה אשראי.

 אני שואל את ראש אגף המחשוב אפריל או נובמבר שנה הבאה. משה פדלון:

רטפון שלו וידע איזה אאני רוצה להיות במצב שתושב הרצליה ילך עם הסמ :איל פביאן

 הטבות יש לו ויהיה לו קל לקבל אותם זה מה שאנחנו רוצים.

ברגע שאתה נכנס לתהליך של ביג דתה ואתה בעצם אומר אני לא בונה רק את  איתי צור:

 מן.רמה זה פרויקט יותר גדול וזה לוקח יותר זוזה אלא אני בונה פלטפ

קודם כל זה זכייה היסטורית זה מכרז היסטורי כי הוא כולל את כל השירותים  אהוד לזר:

במקום אחד, את כל השירותים ומערכות במקום אחד, אנחנו התחלנו, הוא 

נכנס הזוכה בשבוע שעבר הוא הציג עבודה שאושר על ידי אגף המחשוב הוא 

רכות הסי אר אם, יאושר אצלי, מה שאנחנו מפתחים קודם כל זה את מע
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מערכות הסי אר אם זה מערכות הממשק הפנימיות הם קודם כל הדבר הזה 

חודשים פיתוח, השלב הבא יהיה פיתוח של מערכות  4, 3הולך לעבוד זה 

הזירות או כרטיס לתושב, זירת שקיפות כל סוגיית הממשקים זה פיתוח של 

אם אין  2023 או יותר זאת אומרת שאנחנו מגיעים לאמצע חצי שנה פחות

אני מלווה את הפרויקט הזה באופן אישי  תקלות פיתוח במקומות אחרים,

 צמוד ויהיה חגיגה.

אני אגיד לך רק דבר אחד כרגע מניסיון של הרבה ארגונים וחברות בעולם  איל פביאן:

שעוסקות בפיתוח בכל התחומים כמה שמסבכים יותר פרויקטים ומרחיבים 

תר זמן והם לא נגמרים והם עולים יותר כסף את התכולה שלהם לוקחים יו

 הכוונות מצוינות.

 עשינו את זה חכם המכרז הראשון נכשל בגלל זה. אהוד לזר:

. אני רק אומר 2023 -אהוד אני אשמח מאוד שכל מה שהכנסתם שם יפעל ב איל פביאן:

 שלא רק בסוף.

ראשוני שבו אנחנו זה הכוונה, הכוונה היא ללכת תמיד לכיוון של פיילוט  אמיר זיו:

מציגים יכולות ואנחנו מרחיבים אותו, אז זאת תהיה הכוונה ככה אני גם בונה 

את כל המערכות שלנו, הנה לדוגמא אני לא יודע אם אתם מעודכנים אבל בסוף 

שבוע שעבר אנחנו העלינו לאוויר מערכת מקלטים חכמה, שבלחיצת כפתור כל 

מצילי חיים גם הפרויקט הזה  המקלטים נפתחים ויש שם חבילת סנסורים

 Xבנינו אותו בצורה של פיילוט קודם כל לבוא לשים משהו בסדר גודל של 

 יכולות ואנחנו עכשיו הולכים להרחיב אותו. Xמקלטים עם 

 תודה רבה לך. אהוד לזר:

האם אפשר לקבל החלטה, תודיעו עכשיו על החלטה איך שאתם רוצים  איל פביאן:

 שהוא תושב הרצליה יוכל לקבל הטבות.בכל תרחיש  23שבמהלך 

אני אשמח שמועצת העיר תיתן החלטה שמגבה עבודה קשה, קשה, קשה של  אהוד לזר:

של צוות המחשוב וצווים נוספים, בשמחה רבה. אפשר להחליט על  שנתיים

ההחלטה נשמח שיהיה לנו גב אנחנו נביא את זה גם בתקציב השנתי, נביא את 

 נקווה שגם אותו תאשרו באותו דרך.זה גם בתקציב השנתי, ו
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 ?23לך ה במהאפשר להחליט שזה יהי  איל פביאן:

 כן. משה פדלון:

 בוא מועצת העיר מברכת על המהלך להקמת. אהוד לזר:

 עו"ד ענת בהרב: או שאתה מעלה הצעה לסדר או שתוריד בסדר.

 את ההצעה. אני מוכן להסיר 23ענת אם יש פה הסכמה ולוח זמנים זה שנת  איל פביאן:

 .2023אנחנו מברכים ואנחנו כן נפעיל אותה במהלך  משה פדלון:

 2023מועצת העיר מכירה במהלך ומצפה לקבל עדכון ברבעון הראשון של שנת  אהוד לזר:

 איפה אנחנו עובדים.

 .23 –מצפה שהיא תפעל ב  איל פביאן:

גינות כלבים, הרצליה היא  על ידי גב' דנה אורן ינאי בנושא 2הצעה לסדר מס'  גו' ניסימוב:

 עיר שאוהבת כלבים, תמשיכי בקשה.

 4 –האמת שזה מאוד מתחבר לפחות לישיבות המועצה שאני נוכחת בהן ב  ינאי:-דנה אורן

שנים האחרונות מתוך מדיניות שהציגה הנהלת העיר גם בנושא סביבה ירוקה 

ני חושבת גם בנושא הרצון לייצר מתחמים לבעלי חיים, לכלבים. לאחרונה א

שהתחיל איזה שהוא גל משמעותי יורת אחרי תקופת הקורונה ובתוך תקופת 

הקורונה שראינו יותר ויותר משפחות מאמצות כלבים. בתור חברה ומשתתפת 

פעילה בגינות כלבים אחד האתגרים זה באמת מתן מענה לכלבים הקטנים 

מציאות היום ביותר בגודלם זה יכול להישמע ציני, זה יכול להישמע תלוש מה

יומית שאנחנו מתעסקים בה בנושאים ברומו של עולם אבל בעיניי זה אחד 

הדברים שמשפיעים על איכות החיים שלנו בטח בעיר כמו הרצליה ולכן גם 

ההשלכות התקציביות וגם ההשלכות מבחינת הקצאת שטחים הם לא גבוהות 

מרת את זה והם אפשרויות ואני חושבת שאם מושבי היה במקום אחר אני או

אני מדברת  לא בציניות זאת אומרת זה משהו שאפשר לפתור בשיחת טלפון,

פה בשולחן, זה משהו שהיה אפשר לפתור בשיחת טלפון אני מכירה את 

מדיניות העירייה אני חושבת שכדאי וצריך להקצות אזורים מסוימים, גינות, 

סוימות מקום יש ערים סמוכות לנו שקבעו גם באזורי פארקים גם בשכונות מ

שבו כלבים יוכלו להסתובב באופן חופשי, אני לא רואה בזה משהו מסובך וכן 
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הייתי שמחה שנקבל פה החלטה פה אחד להקצות כבר באופן מיידי לפחות 

 באוזר אחד ולהכניס את זה כחלק מתכנית העבודה להקצות גינות נוספות.

 גינות נוספות או לכלבים קטנים? ירון עולמי:

 גינות נוספות שמיועדות לכלבים קטנים. ינאי:-דנה אורן

באופן עירוני הסיפור שהיה כאן מקודם זה גינת כלבים שביטלו ואז עשו גן  ירון עולמי:

 ילדים.

 אני לא ביטלתי את גינת הכלבים ראש העיר לדעתי ביטל. ינאי:-דנה אורן

 דעת למה בלחץ התושבים.ואת י ירון עולמי:

 מטר מהמקום גינת כלבים. 50ירון בנינו  משה פדלון:

 אני אומר הפריע גינת כלבים לא משנה,  ירון עולמי:

 היתה שם גינת כלבים אמוד נחמדה. איל פביאן:

 היתה שם גינת כלבים מאוד נחמדה,  ירון עולמי:

ברשותכם אני אחדד ואמרתי , אתה מחזיק נושא חינוך בהרצליה צוחק על  ינאי: -דנה אורן

לכלבים קטנים. למעשה היום שאנחנו רואים את המצב בגינות נושא של גינה 

זה כלבים גדולים מכיוון שאופי  99,9הכלבים מרבית הכלבים שנמצאים שם 

של כלבים זה לשחק ולהשתולל ולכן כלבים קטנים לא מסוגלים, לא מסוגלים 

להיכנס לאותם גינות לכן אני מבקשת שתיקחו בחשבון כבר עכישו בתכנון 

 קילו.  12עד משקל  טח אם זה גינות גדולות, לכלביםלהקצות ש

אני לא יכול לגדל כלב כי אני כל היום פה אבל אם לא הייתי כל היום פה אז  אהוד לזר:

 היה לי שלושה, 

העירוני  הווטרינרצנו עם עאגב אני באמת מתייחס בכובד ראש לשאלה והתיי ינאי:-דנה אורן

יחסים אליה מבחינה מקצועית בין לגבי השונות האם יש שונות ואיך מתי

כלבים קטנים וגדולים והאם יש הבדל והאם הדבר הזב בדינמיקה בתוך גינות 

הכלבים בא לידי ביטוי, אני אשמח להתייחסות שלך שוב אני חדש לי פעם 

 ראשונה שאני שומע את ההבחנה הזאת.

ולים וחלק השאלה אם אי אפשר בגינת הכלבים לחלק חלק אחד לכלבים גד צבי וייס:

 אחד לכלבים קטנים.



 

 הקלטה ותמלול –"ֶחֶבר" 

 

 אני מוכנה להציע פיילוט. אני מוכנה להציע פיילוט.  ינאי:-דנה אורן

המקצועית ביחס  הוא לא מתעסק בשטח הוא יכול לנסות להביא את דעתו אהוד לזר:

 לפערים בין קטנים וגדולים והאם באמת יש הבדל.

לי וניסיתי לחשוב על זה אני חושב באמת הנושא הזה עלה וביקשו התייחסות ש יוסי מורדוך:

שהצעות כאלה זה דבר מבורך כי זה מראה עד כמה יש עניין בנושא בעלי חיים 

וחמלה ואני שמח לעבוד בעיר כזאת, אבל עלו לי כמה, זאת אומרת כמה 

עושים אם יש משפחה שמגדלת כלב אחד קטן  שאלות לעצמי ראשית מה אנחנו

ים בצורך לבצע אכיפה, זאת אומרת ההצעה וכלב אחד גדול, אנחנו בסוף נתקל

 היא הצעה שהיא טובה העניין הוא.

 ינאי: מה קורה אם יש לי ילד בטרום, טרום וילד בחובה שמה כל אחד בגן.-דנה אורן

אני מנסה לחשוב איך אנחנו נתמודד אחרי שהקמנו את הגינה בנושא האכיפה  יוסי מורדוך:

אמת משפחה מגדלת כלבים בגדלים וכו' ובאמת אחת הבעיות מה קורה אם ב

שונים האם הם יצטרכו להיפרד בזמן שהם הולכים לגינה, מה קורה עם חברים 

 שהם נפגשים באורח קבוע ולאחד כלב גדול ואחד כלב קטן.

קצת מעציב אותי הגישה הזאת, זה גישה צינית כי אותה משפחה שמגדלת   ינאי:-דנה אורן

ם היום לא יכולה ללכת עם שניהם לגן אין כלב גדול וכלב קטן עם כל הכבוד ג

שום בעיה שקטן יכנס לגינה של כלבים גדולים כל עוד הוא יוצא משם חי אבל 

הסכנה כרגע נשקפת לאותם כלבים קטנים. תשמרו את הציניות הזאת למקום 

 אחר.

 .וטרינריושב פה רופא במקצועו רופא  משה פדלון:

רון לכלב הגדול ולכלב הקטן, אחרי שפה עלה יש לי פתרון, אני אתן לך פת צבי וייס:

המכובד אמר לנו ויש משפחה שיש לה כלב גדול וכלב קטן  שהווטרינרהנושא 

האדם שיש לו את הכלבים האלה הוא יוכל ללכת לאותה גינה אם נחלק את 

 הגינה לשניים אחד לגדול ואחד לקטן. 

יקשתי זה להקצות שטח לגינה למה אתם הופכים את זה לציניות כל מה שב ינאי:-דנה אורן

לבעלי כלבים שמסוגלים לצאת עם הכלבים שלהם לגינת כלבים, כל חיי גידלתי 

כלב קטן ומעולם לא דמיינתי לקחת אותו לגינת כלבים בגלל הסכנה שיש שם, 
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כל מה שמבקשים בעיר גדולה כמו הרצליה זה  האנחנו מכירים את הדינמיק

ה אותך שזה פשוט מאוד לבצע את זה להקצות שטח ואני בטוחה כמי שמכיר

 מחר בבוקר.

צה שלך נבנה בהרצליה הצעירה גינת כלבים אחת עבוא נסכם אני מקבל את ה משה פדלון:

ונכתוב ונעשה שילוט ונראה איך זה עובד, ביקשת גינה אחת בוא נצא לפיילוט 

במשך שנה, ונסגור עניין. אנחנו נקים גינה קטנה בשטח חום, או בשטח ירוק 

 נעשה את השילוט בוא נראה אם תהיה תנועה.

אני חושב שההצעה הזאת לא מעשית כי אתה צריך להקצות להם אחר כך  צבי וייס:

 הסעה לגינת הכלבים הקטנה הזאת.

רה עם זה האם מגיעים כלבים קטנים. בוא ננסה יש הצעה ובוא נראה מה ק משה פדלון:

ם, אנחנו נלך על פיילוט במקום בוא ננסה. בוא נעשה שילוט ונודיע. בואו חברי

אחד ונראה אם מגיעים אנשים, נעשה פיילוט ונראה אם מגיעים עם כלבים 

 קטנים האם נכנסים כלבים גדולים, בוא נבדוק את זה. 

יש לי הצעת ייעול תעשו סקר בקרב בעלי הכלבים, תעשו סקר מקצועי יש לכם  איל פביאן:

 ין הזה. שיונות כלבים תראו אם יש ביקוש לענייר

אני רוצה לכבד את ההצעה שלה, בוא נלך להצעה אנחנו ננחה את אגף גנים  משה פדלון:

 נה לכלבים ונראה איך זה עובד.טונוף לבנות לנו גינה ק

אפשר גינות כלבים שקיימות לחלק אותם לאפשר גם מקום במקום שיסעו  צבי וייס:

הצעה של גינת כלבים מקצה עיר לקצה עיר איפה שיש גינות כלבים זה רציני, 

 אחת קטנה בעיר זה לא רציני.

יונתן יעקובוביץ: אני חושב שדווקא שזקן השבט פה קלע למשהו נכון. צבי אני מדבר בשבחך, 

כדאי שתשמע. אני חושב שזקן השבט אמר משהו נכון, אני חושב שההצעה של 

 דנה כמובן מבורכת בטוח שיש את הצורך הזה אנחנו רואים כמה כלבים יש

לרית מאשר כלב גדול ווכלבים קטנים זה הפך להיות בוא נגיד חיית מחמד פופ

בגלל הרבה נסיבות. יש כמה גינות כלבים בעיר שהן גינות שנחשבות גדולות 

למשל אחת הגינות שיזמנו בזמנו זה הגינה בגן שמואל תמיר במערב העיר שהן 

י כלב קטן בסופו גינות יחסית גדולות אפשר להקצות שטח בתוך גינה כזאת הר
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או  20של דבר לא צריך שטח גדול כמו כלב גדול, אפשר לקחת שטח קטן של 

מ"ר, מה שצריך, צריך לקבוע אם אחרי זה יראו שצריך יותר  50מ"ר בתוך  30

א צריך יותר במקום עכישו ללכת למצב שאתה צריך ללכת לתכנון של גינה 

 נחנו מכירים את.חדשה וכדומה והדבר הזה לא יקרה בשנה הקרובה א

 אפשר לעשות גינה שהיא גדולה. ינאי:-דנה אורן

מ"ר  70, 50חודשים תוקם גינה כזו  3יונתן אני מבטיח לך אני אתן הנחיה תוך  משה פדלון:

בוא ננסה והיה וטוב נרחיב את זה. את לא יכולה להחריב זה בא על חשבון 

 גינת המשחקים.

עיר בסוף אתה תחליט יש שתי אופציות או לעשות גינת יונתן יעקובוביץ: משה יש כמה גינות ב

 כלבים חדשה כמו שאמרת או ללכת עם מה שצבי הציע שאני חושב שזה נכון.

 אנחנו נעשה בדיקה מול המשתמשים. אהוד לזר:

 וביץ: תבדקו איפה יש לכם גינות כלבים גדולות מספיק בשביל לקחת שטח וגמרנו.ביונתן יעקו

 ה מתקבל אני מסירה את ההצעה מסדר היום.ינאי: אם ז-דנה אורן

 מבחינתי אין בעיה.  משה פדלון:

שהיא תהיה פיילוט למדיניות העירייה בשנה  חודשים תוקם גינת כלבים 3תוך  ינאי:-דנה אורן

 הקרובה. אני מושכת את ההצעה לסדר ראש העיר קיבל.

 בים אלא יוקצה שטח כי אז אני במקומך הייתי אומר שזה לא יהיה גינת כל יונתן יעקובוביץ:

 הם יכולים לרצות את זה בתוך גינת כלבים אחרת. 

 ההצעה לסדר שלי יורדת. דנה אורן ינאי:

 גברת גלילה יבין בקשה. מאבק בפגיעות מיניות בילדים. 3הצעה לסדר מס'  גו' ניסימוב:

אני מצטערת שאחרי הנושא האחרון אני נאלצת לעבור לנושא קצת יותר כאוב,  גלילה יבין:

הנושא של האלימות במרחב הציבורי בכלל ואלימות מינית בפרט, הוא מכת 

מדינה והדו"ח האחרון של האיגוד הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית של 

 ממשיך להראות על העלייה המזעזעת במקרה הפגיעה, הרבה מאוד 2021

מהפגיעות הם פגיעות בילדים, הילדים האלה לא יכולים אנחנו פה בעצם 

צריכים לדאוג להם כנציגי מועצת העיר, אין להם פה משל עצמם להביא את 

הדבר הטרגי שקרה להם וזה אחריות שלנו בעצם לנסות לייצר להם מרחב 
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 ציבורי בטוח ככל שאפשר. הנושא הזה עלה בגלל שפנו אליי לאחרונה בהקשר

שדיברנו עליו בישיבה האחרונה בבריכת אפולוניה, על אזורים  קרהשל המ

שנמצאים בהם בעיקר ילדים ובני נוער והחשיפה שלהם לזרים, לפוגעים 

פוטנציאליים וכו' וכו' וניסיתי לראות אם יש איזה שהוא נוהל או איזה שהם 

 אמצעים סטנדרטיים.

 זה חשש זה לא מקרה. אהוד לזר:

ה חשש, כן , כן רציתי לראות אם יש גם סיבה לחשש יכול להיות כן, וגיליתי ז גלילה יבין:

ובדקתי את הנושא גם עם גופים שעוסקים בתחום בארץ והבנתי שיש הרבה 

מאוד עשייה בתחום ההסברה, זאת אומרת הסברה גם לילדים וגם לאנשים 

א של שעובדים עם ילדים בחינוך ולהורים שלהם, הרבה עבודה גם לצערי בנוש

טיפול בנפגעים אבל הנושא של מניעה הוא קצת חלש ביחס למה שקיים בעולם 

ממה שבדקתי, זאת אומרת יש לנו אפשרות לעשות יותר. אני רוצה להגיד, 

כאילו הפגיעות שאנחנו יודעים עליהם רק להגיד לכם כמה נתונים כדי לסבר 

עות שדווחו מהפגי 1/3 –את האוזן זה פחות מתאים בנסיבות האלה אבל, כ 

עד גיל  0ילדים ובני נוער מגיל  0לקווי הסיוע של איגוד הנפגעים הם ילדים, בני 

 1/3כמעט  12ילדים בשנה אחת בלבד זה המון, מתחת לגיל  8000, וזה 18

במרחב הציבורי, עכשיו אנחנו יודעים הרבה מדברים  מהתקיפות התרחשו

ר לילד קרוב משפחה, איתנו שהרבה פעמים הפגיעות הם על ידי אדם שמוכ

 1/3אבל כשבאמת מסתכלים על הסטטסטיקה של החלק הקטן יותר עדיין 

מהפגיעות האלה הם במוסדות חינוך ואני  10%מהפגיעות במרחב הציבורי, 

חושבת שזה אחריות שלנו שאותם מקומות יהיו בטוחים ככל האפשר. זה נושא 

כונים ביותר ליישם שצריך לבדוק על ידי גופים מקצועיים מה האמצעים הנ

במרחב הפיזי, אני אתן לכם רק כמה דוגמאות שמצאתי ממקומות אחרים 

 בעולם, התקנת מצלמות אבטחה בגני משחקים, תחנות הסעים, כניסה

למוסדות ציבור אזורים ספציפיים שבתוך הגנים הציבוריים למשל מאחורי 

שזה כולל מבנים, מקומות שהם יותר מועדים פחות נראים למי שעובר שם, 

שזה מביא לאפקט גם של הרתעה, וגם איסוף ראיות במידת הצורך. למשל 
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במקרה של בריכת אפולוניה למשל מצלמה לא לתוך לא מצלמות בתוך חדרי 

הלבשה חלילה אלא מצלמות בכניסה לאותו מתחם כדי שפוגע פוטנציאלי יודע 

עה באותו לפגי הפוטנציאלשהוא צולם ותועד זה מרתיע, זה כבר מוריד את 

מקום. הטמעת נהלים והנחיות המתייחסים לסוגיה במסגרת תהליכי תכנון 

בסס על דוגמאות קיימות, זה מתחיל מדברים תשל מבנים ושטחים פתוחים בה

מאוד כלליים שלא לייצר חללים שיש להם כל מיני כוך או כל מיני אזורים 

ת המפרט של יותר נסתרים ועד ממש יורד דוגמאות באוסטרליה ובקנדה לרמ

חומרי הבניין למשל דלת של מקלחון שתהיה מזכוכית חלבית ולא משהו אטום 

לגמרי כדי שיראו אם מישהו מאחור, זה באמת מקנה מידה מאוד כללי ועד 

המפורט ביותר. הטמעת נהלים ותקנוני התנהגות במתנ"סים מועדוני ספורט 

ים בזה ואני יודעת ועוד, נושא של הסברה לא רק בבתי הספר שמידי פעם נוגע

ולא רק בקרב הורים כמו הרצאות שאנחנו עושים אלא גם תקנוני התנהגות 

ברמה  למשל בבני הרצליה או במקומות שעוסקים בספורט זה לא חייב להיות

של הפחדה של ילדים אבל תקנון שמסביר כל אחד יש לו את המרחב האישי 

רים שהם ברחצה, שלו, אין לצלם בתאי הלבשה, אין להתקרב לילדים אח

תקנונים כדי שיהיה מן קוד התנהגות מקובל שהנושא הזה יהיה על השולחן 

ושילדים ידעו מה מקובל ומה לא מקובל לעשות. יש עוד דוגמאות אני חושבת 

שזה נושא לדיון של גופים מקצועיים, אני מקווה שאפשר יהיה לגבש איזה 

במרחב הפתוח, ובמוסדות שהוא נוהל שאפשר יהיה ליישם אותו במני ציבור, 

חינוך ואני מציעה לכולנו להתגייס לטובת העניין אני מוכנה באופן אישי 

 להירתם לטובת הסיפור הזה.

לפחות בתוך מוסדות החינוך הדברים האלה מתקיימים קרי קודם כל מיפוי  :דובר

שהם בסיכון, יש שם תיאורה בדרך כלל אנחנו  של כל האזורים שהם אזורים

 ים מצלמות כמעט כל בתי הספר מרושתים עם מצלמות.גם מתקינ

 מצלמות חכמות. ,לא סתם מצלמות יוסי קוממי:

 בבית ספר הנגיד אני חושבת פנו אליי. גלילה יבין:

בכל בתי הספר כך שבאמת מפינו את גם את האזורים הבעייתיים יותר מעבר  :דובר
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הרבה שכל זה לתכניות חינוכיות כמובן אבל בדברים שאת אומרת יש בהם 

 נכון.

אפשר לחלק את השיח הזה לשניים, קודם כל אין ספק שזה תופעה היא נר  אהוד לזר:

נת כולנו לא משנה איפה אתה ילרגליים של כולם פה זה לא פוליטיקה זה מבח

נמצא זה משהו חשוב אפשר לתת את ההסברים יש המון, המון פעולות שאנחנו 

המוגנות וגם בפארקים כל מיני עושים מתכנית מצילה שפועלת בתחום 

תשתיות טכנולוגיות ומצלמות ביטחון, ותיאורה והרבה מאוד היבטים שאנחנו 

פועלים בהם במערכת החינוך, בפארקים במרחב הציבורי ובהרבה מאוד 

 מקומות ואני חושב שהעילית פה נושא.

וים בנות ובנים יש א' פרויקט מאוד יפה של מנהל נשים שנקרא מאירה ומלו איה פרישקולניק:

בדרך הביתה שהם הולכים הם יכולים להרים טלפון והם מלווים איתם עם 

 הטלפון ויש המון, המון הסברה בכל הדברים האלה אבל תשמעו שיש קצת, 

 קשה למנוע את זה ואני חושבת שאם היה רשימה כמו רשימת תיק. גלילה יבין:

אנחנו  ועדת ביטחון גם איל איתי "Rואפשר להעיר הערה קטנה אני בתור, אני י איתי צור:

עוקבים אחרי, אולי לא כל הנדבכים בהקשר הזה אבל בטח בהקשר של פרויקט 

העיר החכמה, בהקשר של המצלמות והתאורה אנחנו עוקבים אחרי 

שקודם במוסדות חינוך  ההתפתחות ובאמת הרישות שאמרנו מבחינת התעדוף

ואחר כך זה מתחיל להגיע גם לגנים הציבוריים למצלמות חכמות לא סתם 

מצלמה אלא בלייב, ובהקשר הספציפי הזה עוד פעם את העלית משהו שהוא 

יותר רחב אבל לפחות בהקשר הספציפי הזה אני חושב שיש פה עשייה שוב 

 מוביל את זה אגף הזה ועשייה מאוד, מאוד יפה.

אני מציע שאתה תעמוד בראש ועדת ההיגוי יחד עם מנהל אגף הביטחון,  פדלון: משה

סמנכ"ל בכיר גלילה עוד חבר מועצה תביאו לנו המלצות אופרטיביות לביצוע 

כולל יועצת ראש העירייה למעמד האישה שיהיה צוות שידון בנושאים האלה 

זה נשמח לאמץ אותם. אם זה בנהלים אם  היא העלתה מספר נושאים

במצלמות מסוימות מקובל עלינו אין שום בעיה, קחו את הנושא הזה ותבואו 

 אלינו בעוד שלושה ארבעה חודשים עם המלצות ואנחנו נאשר אותם, לביצוע.
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אפשר להוסיף לאו דווקא בעניין של ביטחון, אני יכול להגיד לך מהצופים  יריב פישר:

 השירותים, היה סיפור. הצופים במחנה האחרון היה אירוע של צילום בתוך

אני דיברתי באופן  אמרתי שההצעה שהיא העלתה היא הצעה מאוד רחבה, איתי צור:

 ספציפי על משהו שאני עוקב אחריו לפחות כבר כמה שנים.

לצות חברים אנחנו נאשר כל המתביאו את כל מה שתרצו ותבואו אלינו עם  משה פדלון:

 המלצה שתבוא לפה.

 ההצעה. אני מבין את אהוד לזר:

אם זה תיאורה שצריך הסדרה אם זה מצלמות כל דבר בקשה שתבואו מה  משה פדלון:

 שטוב בעולם טוב גם להרצליה.

בבני הרצליה למשל סתם מקלחות משותפות זה אישו מאוד, מאוד רציני,  שר:ייריב פ

 מתקלחים ויוצאים וזה נורא ואיום, נורא ואיום.

חברים מה שבנינו כעת עם מקלחות נפרדות אם זה באולם צחי ובשלושה  משה פדלון:

אולמות נוספים יש הפרדה מלאה, בנים, בנות, נכים, גם זה חברים גם זה 

חברים לעלות לועדה ואם צריך לתת פתרונות ניתן פתרונות, איתי קח את 

הנושא הזה ברצינות תביאו לנו המלצות בעוד מספר חודשים, ונאמץ אותם. 

כל בסדר יש ועדה גלילה את מוכנה להשתתף אני צריך עוד חבר מועצה ה

 שישתתף בדבר הזה.

 אני אשמח. גלילה יבין:

 אני אמשח להיות עם גלילה ואיתי.  איל פביאן:

 חברים תביאו את זה לכאן אני אישית אאמץ את כל ההצעה. משה פדלון:

ני שמח שיש כאלה מה שנקרא יונתן יעקובוביץ: קודם כל אני שמח על מה שהתנהל פה, א

הצעות לסדר שמתקבלות ככה ומתנהלות ככב בצורה עניינית אני רק דבר אחד 

 מנסה להבין טכנית למה לא לקבל את ההצעה פשוט.

 קיבלתי אותה,  פדלון: משה

 אתה ביקשת ממנה להוריד אותה. יונתן יעקובוביץ:

 לא, משדרגים אותה עוד יותר. משה פדלון:

 לפרוטוקול ההצעה של גלילה מבורכת, וטובה. אהוד לזר:
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אני אומר בוא נהייה אופרטיביים עכישו תשבו בועדה עם אנשי הביטחון תביאו  משה פדלון:

את ההצעות וניישם אותם אני מקבל את ההמלצות אני לא פוסל חברים זה 

 נושא מאוד, אמוד חשוב, מאוד אקוטי ונפל בו.

רון דבי השקיית עצים בשכונת הרצליה הצעירה וגני דו 4הצעה לסדר מס'  גו' ניסימוב:

 הרצליה.

אני מחזרי אתכם לנושא הירוק ולנושא העצים, זה נושא שלדעתי הוא חשוב  דורון דבי:

ונת הרצליה הצעירה, באיזה שכב רואים לכולנו ואני מדבר על מה שאנחנו

א שהוא סיור שעשיתי הבוקר ראיתי שהתופעה הזאת קיימת בעוד שכונות ול

רק בהרצליה הצעירה. בשכונה הזאת רוב הקיץ יש בעיה קשה של אי הפעלת 

חלק גדול של מערכות השקיה בטפטוף לעצים בגומות, במדרכות ברחובות 

השכונה מדובר בעשרות מערכות וקווי השקיה נפרדים. כתוצאה מכך נפגעים 

וממשיכים להיפגע המון עצים רבים מהם מתו, עשרות קמלים, מתייבשים, 

ורובם לא מתפתחים או חלק גדול מהם לא מתפתח כמצופה ואף מתייבש 

באופן חלקי, בתהליך כזה יש השקעה עירונית אמוד גדולה היא השקעה 

מבורכת, היא השקעה חשובה בכל הנושא הירוק, ובכל נושא של העצים אבל 

אם התחזוקה לא מתבצעת כמו שצריך ויש ליקויים בתחזוקה אז הרבה מאוד 

הזאת יורד לטמיון. רשימה חלקית בשכונת הרצליה הצעירה  מההשקעה

רחוב רבי עקיבא, רחוב  שהנושא הזה נבדק ונראה בו זה רחוב יהודה הנשיא,

, רחוב לביא, צמרות, אמנון ליפקין שחק בארלוזורובן יהודה, ברנר, גורדון, 

אני מאמין שבסופו של דבר כולנו מבינים את  ויש עוד רחובות נוספים.

בות הגדולה הזאת של הנושא של העצים לרווחת התושבים, זה לא רק החשי

אסתטיקה ירוקה שמאוד חשובה בפני עצמה זה גם כל הנושא של ההצללה 

ת שקופחת ופוגעת בריאותית בהרבה מאוד מאיתנו, חשיבות ישמש ישראל

 2עצומה בהאטת משבר האקלים, השבוע למדתי שעץ אחד תקין סופך לתוכו 

דו חמצני במהלך חייו זה המון, זה המון. המדען הראשי של קק"ל טון של פחמן 

אומר שהפעילות הפוטו סינתזה של העצים והיערות זה עדיין הכלי היעיל 

ביותר של האנושות לעצירת משבר האקלים בישראל כמעט הכלי היחיד אז 
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הנושא הזה מאוד חשוב. אני מאמין שעיריית הרצליה מודעת לזה היא יודעת 

וד חשוב כי עובדתית היא משקיעה המון בנטיעת עצים ושתילת עצים שזה מא

אבל כמו שאמרתי קודם חלק גדול מההשקעה הזאת יורד לטמיון בגלל 

 נה סיירה, דרור סייר,תחזוקה לא מספיק טובה. אני בדקתי וסיירתי ד

 הטפטפות לא עובדות אין טפטפות אני מנסה להבין.  דובר:

יודעים מה דנה תרצה היא תסביר אחרת אבל אני רוצה להגיד נסביר יש אתם  דורון דבי:

לכם שבסופו של דבר התרשמתי שמדובר בהרבה עצים, לא מדובר באיזה קומץ 

קטן אלא מדובר בהמון עצים שנשתלו לפני שנים חלקם מתפתחים וחלק גדול 

מהם לא מתפתח וחלק גם קמל וחלק מהגומות אפילו נאלצו לכרות את העצים 

ומות פתוחות יש לי גם לא מעט תמונות וצילומים שדנה צילמה ואני ונשארו ג

צילמתי ורואים שם את כל הגומות הפתוחות והריקות. אני לא מומחה ולא 

מתיימר להיות מומחה כדי להגדיר אם הבעיה היא רק בהשקיה יכול להיות 

שיש בעיות אחרות, יכול להיות שיש בעיה בדישון או בריסוס או באיכות 

ע או בזה שיש עצים שצריכים שילטפו אותם או שיצרני העצים לא הקרק

יודע אם יש  הביאו עצים מספיק טובים והם צריכים להחליף אותם אני לא

או אין אבל כל הזה, את התופעה את הבעיה  אפילו אחריות עלה עצים

האמיתית צריכים לפתור ולבדוק אנשי המקצוע, אני חושב שאנשי המקצוע 

בסופו של דבר צריכים לקבל יעד שהתופעה הזאת לא תהיה כזאת חמורה 

וזה מה שחשוב.  תמינימליסטישתהיה תופעה או שלא תהיה בכלל או שתהיה 

ה זה שאם היה פה כמו שיש צער בעלי שה שלי אחרי שעשיתי סיור כזוהתח

חיים דיברנו קודם כל כלבים היה פה צער בעלי עצים אז היינו מקבלים תלונות 

על הזנחה ממש על הזנחה ורואים את זה כל הזמן בכל רחוב אני מוכן לסייר 

עם כל אחד שרוצה לסייר יחד איתי, לכן הצעתי פה הצעת החלטה לדעתי 

שכל עירייה  שהעירייה תקפיד לעשות את מה צנועה, היא מבקשת בסך הכל

צריכה לעשות ומחויבת לעשות, לעשות את זה בצורה יעילה יותר, משודרגת 

יותר פחות בזבזנית, ואין בזה שום דבר שהוא חריג ממהלך תקין של תחזוקת 

 גינות בכל עיר.



 

 הקלטה ותמלול –"ֶחֶבר" 

 

חד התופעה ינאי: אני רק רוצה להוסיף בנושא אכן קיימנו סיור, מספר סיורים י-דנה אורן

הזאת קיימת בהרצליה הצעירה אבל לא רק, אני לא יכולה דווקא בגלל שאני 

מכירה את עבודת המחלקה, את הזמינות אני באופן אישי שכל תקלה שאני 

מעבירה מטופלת תוך כמה שעות אני חושבת שאחד הנושאים זה נושאים של 

ים אל עובד, בקרה, למיטב הבנתי יש מעגלים של השקיה ולפעמים אחד המעגל

אני לא יודעת אם זה עניין של מדיניות אני מבינה שיש גם עניין של מדיניות 

 של עצים בוגרים יותר שפחות משקים עצים צעירים שיותר משקים אני לא

של מדיניות אבל לפעמים מעגלים כאלה גם שיש טפטפת  יודעת אם זה עניין

שיים כמו ארלוזורוב וגם ראינו בפועל גם על צירים רא הם לא עובדים ואנחנו

שווה לתת את  ברחובות פנימיים יותר את הדבר הזה קורה. אני חושבת שאולי

הדעת בנושא של איך אנחנו מטפלים במודעות בטיפול בתלונות, בבקרה, אולי 

שם כן, אני לא חושבת שיש עניין של מדיניות אני מקווה שלא אלא יותר איך 

כבר מת ואז העלויות כבר משתנות אלא  אנחנו פותרים את הבעיות ואל שהעץ

שבים שמשתתפים ובודקים אתה ובקרה שונה יותר. אגב אני חושבת שיש ת

השקיה ואני באופן אישי צעדתי איתם ברחובות והוא אומר לי באצבע איפה 

מושקה ואיפה לא, אני חושבת שצריך לעודד השתתפות שלה ציבור בתהליכים 

רו לנו באמת לשמור על הרצליה ירוקה יותר האלה, ועוד פעילים ירוקים שיעז

 וכל תקלה כזאת לתת לה מענה במהרה זה לדעתי הדבר החשוב.

היו הרבה פניות אני יודע וחלק מהפניות אני מחזיק אותם כאן אצלי לאגף גנים  דורון דבי:

ולמי שצריך עם נקודות ספציפיות בעייתיות. אני חייב להגיד שלפני שבוע היה 

הורגש שבחלק מהמקומות התחילו פתאום לטפטף להשקות  שיפור מסוים,

 אבל עדיין יש בעיה מאוד קשה, מאוד קשה וחמורה.

אז אני אפתח ואומר שהאגף כבר לאורך שנים מאוד, מאוד משקיע בנושא  :רוניס גלית

העצים מבחינתנו זה הדבר הכי חשוב, אנחנו אוהבים את העצים, אנחנו 

ם אנחנו רואים את עצמנו כשומרי העצים שומרים על האינטרסים של העצי

אם אנחנו לא נשמור על האינטרסים של העצים אף אחד לא ישמור על 

האינטרסים של העצים כי יש הפרעות כאלה ואחרות. אנחנו הקמנו מערך 
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עצים,  1462בקרה שלם על העצים יש רק בשכונת הרצליה הצעירה אנחנו נטענו 

כאשר בכל העיר אנחנו כבר עומדים היום עצים רק בשכונה עצמה,  1462כאשר 

עצים שזה עץ לכל שני תושבים וזה נתון שאנחנו באמת  55,000מעל  55,000על 

גאים בו כי אין כמעט רשויות במדינת ישראל שהם כל כך ירוקות, חלק ממערך, 

זה באמת הבייבי שלי והאהבה הגדולה שלי. חלק מהדאגה שלנו לעצים הובילה 

נו הרבה כסף לפני מספר שנים, על מנת לשים מערכות לזה שאנחנו קיבל

השקיה אוטומטיות לעצים ברחובות שאין להם השקיה, את כל הכסף שקיבלנו 

שהיה בעצם מיועד לכל העיר אנחנו השקענו אך ורק ₪ שזה היה מעל מליון 

בשכונת הרצליה הצעירה וזה אומר לפתוח מדרכות שלמות להביא את מי 

את העצים ויש  לטפטףמערכת, לסגור את המדרכות  הרצליה שישימו ראשי

לנו סקר על העצים ברמת העץ הבודד לאיזה ראש מערכת כל עץ מחובר. עכשיו 

ו כל  ה, ג, , א,2 –ל  11ה' במשך בין  –ד, ו  ג, ב, א, - ראשי המערכת פתוחים

מערכות ההשקיה עובדות בעונת הקיץ כמובן שאנחנו מווסתים את מערכות 

מכיוון שאנחנו חיים במרחב ציבורי שהוא דינאמי ופעיל  י העונות.ההשקיה לפ

יש מידי פעם עניינים של בניה שמנתקת לנו מערכות השקיה ועד שאנחנו מגלים 

שאנשים קורעים טפטוף, בועטים כלבים  בוונדליזםאת זה לוקח קצת זמן, יש 

שמושכים טפטוף החוצה וטפטוף מתנתק אבל יש בקרה שלמה של כל האגף, 

י, גם אגרונום יש לנו אגרונום באגף שעובר על העצים אגם מפקח הגינון הרוב

ובודק אותם מה לעשות שעץ הוא דבר דינאמי, גם בגן בוטני באירופה מרבית 

וטניים באירופה אוב מקומות כאלה ואחרים יש האנשים מסתובבים בגנים ב

תהליך בלייה טבעי של עצים אנחנו לא יכולים להבטיח באמת שאנחנו את כל 

המאמצים אנחנו אף פעם לא נבטיח שכל העצים יהיו במאה אחוז. לפעמים, 

לפעמים, לפעמים יש חוסר התפתחות, לפעמים יש חוסר התפתחות בעצים 

 בכלל ממערכת השקיה.שלא נובע בכלל, שלא נובע 

 את רואה בארלוזורוב ממש קו שלם לא אנחנו. ינאי:-דנה אורן

זה כן הסיפור כי יש סיבות נוספות כאלה ואחרות שבכלל לא קשור למים. לא  :רוניס גלית

רק זה בעצים צעירים שלא מחוברים למערכת השקיה אנחנו כל כך רוצים שהם 
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ת השקית של הזה, קנינו מאות יתפתחו ואפשר ראש העיר ברשותך להראות א

שקיות כאלה, השקיות האלה מספר רשויות מאוד מועט משתמש בשקיות 

האלה, זה שקיות שאנחנו קונים מחו"ל ממלאים את השקיות האלה במים יש 

להם מערכת מווסתת ומבוקרת של המים שיורדים לאט, לאט, מערכת 

שהוא צריך  מווסתת ומבוקרת כדי שהמים שהעץ יקבל את כל מנת המים

 ואנחנו עכישו רכשנו עוד כמות גדולה של עצים, 

יונתן יעקובוביץ: גלית באה ואמרה משהו שאני חושב שזה אפילו איזה שהוא הסבר לבעיה, 

מטית באזור הזה בדיוק איפה שנמצאים והם התקינו מערכת השקיה אוט

או האלה, עכישו מערכת השקיה הזאת לפי מה שהבנתי הפיקוח היחיד  העצים

הבקרה היחידה שיש לה היא אנושית, שאנשים צריכים לבוא ולראות אם יש 

 עכשיו מים זורם, יש גם בקרה טכנולוגית?

חלק גדול מהמערכת הבקרה היא ממוחשבת היא מחוברת אצלנו למחשב, יש  :רוניס גלית

לנו מפעיל השקיה לאגף מפעיל השקיה שהתפקיד שלו כל היום לשבת על 

ות ברגע שהוא מקבל תקלה הוא שולח את הבן אדם , את המחשב ולגלות תקל

 האיש השקיה לבדוק את התקלה ולתקן.

יונתן יעקובוביץ: אז זה יכול להיות שכמות כזאת גדולה של עצים אני ניסיתי לעזור לך אבל 

 את אומרת שלא.

עצים, רק בהרצליה הצעירה,  1462העניין הוא שזה לא כמות גדולה מתוך  :רוניס גלית

מות של העצים שלא נראים טוב זה באמת פרומיל מתוך כמות העצים שיש הכ

 בהרצליה הצעירה.

 שלושה חברי מועצה יצאו לסיור שם. דורון דבי:

חברים תצאו לסיור, שניה אחת חברים אני רוצה לתת מידע משרד החקלאות  משה פדלון:

היער לפני שנתיים הקים צוות שלם שבדק בכל הרשויות את תחום העצים את 

רשויות קיבלה מקום ראשון בנושא הייעור  257העירוני והעיר הרצליה מתוך 

 בעיר זה עובדה. כן נעשית עבודה תצאו לסיור ואיפה שצריך לתקן נתקן.

ההצעה שלי היא שגם תצאו לסיור ואם מגלים את הליקויים שמגלים דואגים  דורון דבי:

 לתקן.
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 ברור.  משה פדלון:

 , אני לפני כן.גלית שניה איל פביאן:

אני רוצה לציין עובדה נוספת ישנם פה מאות דונמים שטחי רמ"י עם  משה פדלון:

אקליפטוס שאני הנחיתי את גלית להרים שם נוף לנקות לטפל אני לא צריך 

מ ליד הבין "נ – זה בהצלחה רבה, ראה יער ה לעשות את זה המדינה עושה את

 תחומי.

שניה שניה, אהוד, רגע עם כל הכבוד לסיור נעשה סיור אני רוצה לומר משהו,  איל פביאן:

והכל אבל אני רוצה להגיד לכם משהו בהזדמנות שגלית פה בנושא הזה, ראו 

מדינת ישראל היא מומחית עולמית בטכנולוגיות שקשורות להשקיה יעילה 

ובקרה של השקיה ובתנאי אקלים בסוג שלנו ויש פיתוחים רבים במכון וולקני 

נים ששמים בעץ ורואים את הלחות שלו ולפי זה מערכת שויש חיי וכאלה שזה,

השקיה יודעת אם להשקות או לא וכו' אני לא רוצה להיכנס לדיון הזה כאן 

גלית אבל אני חושב שגם כדי להיות יעילים בשימוש במים כי יש לכם מגבלות 

 י ולים להשקות גם עודף השקיה גם גורם נזק לעצים אז כדי להיות אתם לא

יעילים עם המים מה שאני חושב שראוי ואני בטוח שאתם עושים את זה, זה 

לראות איזה טכנולוגיות לבקרת השקיה יש זמינות היום במדינה ובשנה, 

שנתיים הקרובות להכניס מה שצריך כדי שלא, אני לא חושב שזה נכון שבשנת 

ונות יסתובב בן אדם ויבדוק אם עץ מושקה או לא מושקה יש לזה פתר 2023

 אחרים.

הסבו את תשומת ליבי להיבטים הפורמליים אני רגע חוזר להצעה הקודמת  אהוד לזר:

אנחנו מקבלים את ההצעה של גלילה אבל אנחנו צריכים שתגידי שאת מסירה 

עושים הצעה מחודשת שעלתה כאן  אותה כדי שנוכל לפעול בהקדם, או שאנחנו

צעה למה שאמרתם, מקבלים ואז מצביעים כדי לאשר אותה. מתאימים את הה

 את ההצעה של גלילה ביחס למה שנאמר הקמת הועדה במסגרת ועדת הביטחון

שאיתי יעמוד בראשה תצביעו על זה מי בעד? אוקיי פה אחד, לגבי ההצעה 

השניה אנחנו מתאימים אותה הצעה רק מבצעים סיור, בהתאם לסיור נבדוק 

אים שנגלה בסיור הזה, את מימדי התופעה וננתח איך להתמודד עם הממצ
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 תצביעו פעמיים מי בעד לעלות? ומי בעד לאשר את הדברים שאמרתי? פה אחד.

אני רוצה חברים, אני רוצה להודות לגלית לשוקי לרוני אני מזמין אתכם לבוא  משה פדלון:

שמואל הנגיד, וסמדר נעשתה שם עבודה  ולבקר בחטיבות שלנו ב.. בוסתן,

במרחב הציבורי של הילדים תבואו לראות דברים בהשקעה של מליונים רבים 

 שאין אותם בשום עיר בישראל, תודה לכם.

רק הערת ביניים למה שאיל אמר באחת הטכנולוגיות שפיתחו בהשקיה המרכז  חנה חרמש:

 לחדשנות...

בוא נשתמש בזה, אני בעד שנשתמש בזה גם בהרצליה הצעירה ואז יצטרכו  איל פביאן:

 פחות סיור.

 סיכמנו את זה. לזר:אהוד 

 .2022אישור תב"רים  .6

תבר"ים מעבר לתכנית הפיתוח השנתית  2של  2022לאשר עדכון תקציב פיתוח  ג'ו ניסימוב:

 224ממקורות המימון כולל סגירת תב"ר ₪  1,984,423בסכום של  2022

 כדלקמן וכמפורט מולכם.

 מיב עד חברים? פה אחד. :משה פדלון

 2022סגירת תב"רים  .7

והחזרת עודפי  2022תב"רים שהסתיימו או לא נוצלו בשנת  10לאשר סגירת  יסימוב:ג'ו נ

 מי בעד? פה אחד תודה רבה.₪  462,977לקרנות הרשות בסכום של  תקציב

 הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( שינויים ח' .8

ואים( שינויים ח' מי בעד? הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מיל רינה זאבי:

 פה אחד

 תקציב מאוזן, מאוזן במסגרת התקציב מאוזן בר ביצוע. רוני חדד:

 כולל תקציר מנהלים 2022, שנת 2לתקופה : רבעון  2022דו"ח רבעוני לשנת  .9

 זה לידיעה בלבד. רינה זאבי:

 לפקודת העיריות )נוסח חדש( 339בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  .10

 לפקודת העיריות )נוסח חדש( מי בעד? 339בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  רינה זאבי:

מונח לפניכם ₪  413,847בסך של  339יש בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  רוני חדד:
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 המסמך.

 2291, בתכנית פינוי בינוי ויצמן הר / מק / 3הכרזה על מתחם משנה  .11

 אני לא מצביעה.  ינאי:-דנה אורן

 ה(ינאי יצא-)דנה אורן

החומר  2291, בתכנית בפינוי בינוי ויצמן הר / מק / 3הכרזה על מתחם משנה  רינה זאבי:

 אצלכם אם יש שאלות. 

עו"ד ענת בהרב: יש חוות דעת למועצת העיר עם המלצה להחלטה אתם ההחלטה היא בהתאם 

 להמלצה.

 מי בעד? פה אחד. פדלון: משה

 ינאי חזרה(-)דנה אורן

 בחוק התו"ב 4רישוי עצמי לפי פרק ה' .12

 בחוק התכנון והבניה,  4לפי פרק ה'  רישוי עצמי רינה זאבי:

 צורף לכם המסמך אם יש לכם הערות על הדבר הזה. משה פדלון:

 עו"ד ענת בהרב: בהתאם לחוק ההסדרים חוק ההסדרים פתח אפשרות.

מת מה שכתוב בנייר שהועבר דסה אז באנישי מנהל אגף רישוי בניה במנהל הה ישי ולנסי:

המדינה חוקקה חוק שבעצם כאילו אנחנו מכנים אותו "רישוי עצמי"  אליכם

הליך רישוי שבעצם מתיר לאדריכלים פרטיים להפיק היתרי בניה למיזמים 

קומות, החוק החדש בעצם נכנס לתוקף כעת,  9 –למגורים מצמודי קרקע ועד ל 

והוא גם העניק לכל רשות ורשות את הזכות לבחור האם היא מאמצת את 

החוק החדש או לא. החוק בסופו של דבר הרציונל בחקיקה הוא באמת לזרז 

 את הליכי הרישוי.

 השאלה כמה זמן זה יכול לחסוך. ירון עולמי:

 שה, אתה לוקח אותי כאילו.מבחינה פרטית, אוקיי ק ישי ולנסי:

 היום ומה הצפי. ירון עולמי:

דשיים זה קצת שליפה מה שאני אומר אבל שזה והחזון של המדינה שזה יקח ח ישי ולנסי:

יהיה נורא, נורא קצר זאת אם בממוצע בצורה נורא גסה בן אדם מגיש בקשה 

בהליך חודשים אז  10הבית שלו והיום בממוצע זה לוקח לו  את להיתר לבנות
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מהסוג הזה זה יכול לקחת רבע מהזמן אבל עוד פעם אנחנו מדברים על הזחון 

וכפי שכתבנו בהמלצה שלנו ההליך הזה הוא די רב הנסתר על הגלוי בעצם 

מתרשמים שהמדינה  המדינה יוצאת לאיזה פיילוט מאוד חדשני ואנחנו לא

ים אחרים והמערכות והרשויות לא אנחנו הועדות דווקא אלא מתכננים וגופ

ערוכים לדבר הזה ואנחנו לא חושבים שזה יהיה נכון לא לנו ולא לציבור להיות 

שפני נסיונות לדבר הזה. מעבר לזה ההליך הזה מעבר לעובדה שהוא מתיר 

לאדריכלים להוציא את היתרי הבניה הוא גם מעניק להם סמכות לאכלס את 

ר שלנועם בעיית הבניינים וזו סוגיה מורכבת זאת אומרת בטח ובטח בעי

תשתיות שקיימת לנו והתמודדות שיש לנו עם המדינה אנחנו כן עושים כל 

הזמן את המאמצים לשפר את הליכי הרישוי לייעל אותם, לקצר אותם אנחנו 

קצת נעיד על עצמנו אנחנו חושבים שאנחנו עושים עבודה טובה, אנחנו כן 

 לב הזה.רואים לנכון מתי שהוא לאמץ את הדבר הזה אבל אל בש

כמה זמן היום בממוצע הולך הליך רישוי לבקשה לבניה לא מאפס זאת אומרת  ינאי:-דנה אורן

ברמה של תוספת מרפסות וכדומה, כמה זמן לוקח לבניה רגילה על שטח פרטי 

 ?38וכמה זמן תמ"א 

אין לזה תשובה ככה מאוד פשוטה, זה נורא, נורא תלוי בסוג הבקשה אם היא  ישי ולנסי:

או קטנה, האם יש הקלות בבקשה כן או לא, כי אם יש הקלות זה מכניס  גדולה

אותנו לעולם של התנגדויות וועדות ערר וכו, האם הבקשה היא עכשיו בנכס 

שהוא מרובה בעלים או זה בית פרטי של מישהו, האם האדריכל והצוות 

התכנוני הוא מיומן או לא, יש לדברים האלה הרבה מאוד השלכות. לשאלתך 

מקרה שמישהו רוצה לבנות לעצמו בית והוא עושה הליך סטנדרטי פשוט ללא ב

חודשים ,  10 –הקלות אנחנו מפיקים היתרי בניה כאלו וזה לא תיאורטי ב 

 בסדר ככל שהפרויקט מורכב יותר הזמן עולה.

יש אפשרות לפני שנקבל החלטה, בעיניי זה החלטה מאוד משמעותית לקיים,   ינאי:-דנה אורן

 לפחות לא מרגישה שאני בשלה לקבל החלטה בנושא.אני 

 אנחנו תמיד יכולים לקבל החלטה הפוכה.  אהוד לזר:

 רשום שם בסעיף שם שיש שם סעיף שבעצם אומר שאפשר לבטל את הכל. איתי צור:
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עדת המשנה, וותה חברה ביאני חושבת שאחד הדברים שאני ברמה של מי שה ינאי:-דנה אורן

ני חושבת שגם שהייתי חברה אחד הדברים ששמתי דגש ומי שחברה במליאה א

זה לראות מתי נפתח התיק, מתי עולה לועדה, אני חושבת שכן יש לנו אתגר 

מאוד, מאוד גדול בהרצליה על משך הזמן להיתרים. אני לא יודעת אם זה 

בת המועצה האם לקבל ישיהפתרון אבל אני בטח לא חושבת שהדיון כחלק מ

 הרישוי עצמי יכול להתקבל כאן בצורה מקצועית.או לא לקבל את 

 יונתן יעקובוביץ: גם אם אתה לא מקבל החלטה זה חל עליך אז ההצעה פה לקבל את זה. 

 האמירה שלנו לא לקבל את זה. אהוד לזר:

 עו"ד ענת בהרב: ההצעה היא לא לקבל את זה.

 השאלה אם מוציאים מאיתנו את השליטה על הבניה בעיר דנה.  משה פדלון:

 העירייה רשאית לשוב ולדון. עו"ד ענת בהרב:

אדריכל מסוים מחליט לבנות הוא לא לוקח בחשבון את המשמעויות של מים,  שמה פדלון:

ניקוז ביוב, הוא מאשר האם אנחנו נותנים מחר בבוקר לאדריכלים לעשות מה 

 ה הנשאלת.שהם רוצים? זה השאל

 יונתן יעקובוביץ: בארצות הברית ככה זה עובד.

אני חוזר שוב אני חושב שאנחנו צריכים להיות מספיק אחראים, לנו האמינו  משה פדלון:

לנו זה יהיה הרבה יותר קל מבחינת עבודה. חברים רישוי אנחנו מתכנסים  ,לנו

להחליט ואין כל שבועיים לועדת משנה, כל התיקים נסגרים, אנחנו מחליטים 

 עיכובים אין עיכובים העיכובים לא אצלנו.

אני רוצה לומר משהו תראו קודם כל אם מבחינה טכנית מבחינת התאריכים  איל פביאן:

והחוק יש אפשרות לדחות לי אין התנגדות לדחות כדי שחברים יכולו פה לדבר 

 אבל ברמה העקרונית כמוש עשינו עם נושאים אחרים בחודשים האחרונים,

יש סעיף אחד מאוד חשוב בהתייחסות של מחלקת הנדסת העיר בסעיף זה 

למועצה שהוא דיבר בדיוק על נושא התשתיות יש לנו מצוקות ביוב, יש לנו 

מצוקות אחרות היזמים והאדריכלים לא יכולים לדעת אם יש ביוב אם אין 

ביוב אם יש זה או אם אין משהו אחר, אנחנו לא יכולים להיות במציאות 

בהרצליה כרגע שמשחררים את זה מהבקרה של הועדה, וזה צריך להיות לעורר 
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 אין מה לעשות.

עו"ד ענת בהרב: מאחר והתקנות נכנסו לתוקף והרישוי העצמי אם לא נקבל החלטה יחול 

אז אפשר לקבל החלטה עכשיו שזה  25/10 –אז צריך, אנחנו ב  23/10 –עלינו מ 

לשוב בכל שלב ולדון בזה, אז אם מישהו לא יחול, מועצת העיר תהא רשאית 

יחשוב שצריך לעלות את זה נראה שזה עובד נהדר במקומות אחרים תמיד נוכל 

 לעלות את זה.

ה כזאת חדשנית שהמדינה מביאה יהאת היית מאוד שמחה לקבל סיטואצ אורן אוריאלי:

לפתחך שבה זה יכול לייעל את העבודה של המערכת, העניין של תשתיות, אין 

 להקל בו ראש אבל בואו נקבל החלטה בעניין הזה.

 זה בדיוק ההחלטה שאנחנו רוצים לקבל. איתי צור:

 אני חושבת שעצם זה שזה הגיע רק היום למועצה זה זלזול בעיניי. ינאי:-דנה אורן

למה את יכולה לקבל בכל עת החלטה אחרת, למה קטגורית, את יכולה חודש  אהוד לזר:

 .הבא לקבל החלטה אחרת

 ינאי: כמה זמן זה נמצא על השולחן? למה זה מגיע רק היום?-דנה אורן

 מה זה משנה את יכולה לקבל את ההחלטה גם עוד חודש, זה לא משנה. אהוד לזר:

 זה משנה, בוודאי שזה משנה לא ככה מנהלים. ינאי:-דנה אורן

 )מדברים ביחד(

 , הן פורסמו. 23/8עו"ד ענת בהרב: דנה לשאלתך גם התקנות פורסמו רק ב יום 

 חודש וחצי לא היינו פה. משה פדלון:

אני רוצה  יחנה אני מבינה, שאנחנו לא מוכנים כמערכת לעבור לרישוי עצמ גלילה יבין:

 לשאול שאלות.

 זה לא שאנחנו לא מוכנים למערכת. ישי ולנסי:

אני חושבת שזה הכיוון שאנחנו הולכים במדינה כאילו קצת לחשוב איך אנחנו  גלילה יבין:

כן מתקדמים לכיוון הזה, ולגילוי נאות אני אדריכלית האם חשבתם להפריד 

בין רישוי של בתים פרטיים לבין בניה רוויה? מהסיבה שבתים פרטיים גם יש 

תר ברורה מה לנו היום הנחיות מרחביות שהם מגדירות הרבה בצורה הרבה יו

מותר ומה אסור, בנוסף לתב"ע ולעוד מסמכים סטוטוריים וגם זה תהליך 
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שמתיש עבור אנשים כאילו זה אמור להיות בית פשוט בסופו של דבר המוצר 

הוא משפיע מבחינה בטיחותית, מבחינת העומס על התשתיות הציבוריות וכו' 

לקת הרישוי גוזל הוא יחסית בעל השפעה זניחה, מצד שני זה גם מבחינת מח

הרבה מאוד משאבים האם שקלתם הפרדה בין שני מסלולים של רישוי בתים 

פרטיים ובניה רוויה? דבר שני נושא התשתיות שהוא ספציפית בעיה להרצליה 

האם אי אפשר לאשר לאנשים בהנחה שנתגבר על הבעיות של רישוי עצמי וזה, 

יה מותנה באישור האם אי אפשר לאפשר לאנשים לקדם היתר שאכלוס יה

חיבור לתשתיות שיהיה כמו שאנחנו שמים היום תנאים בהיתר אלא לאפשר 

 קבלת היתר, קבלת היתר כשהעלייה על הקרקע מותנית באישור.

בניגוד להרבה מאוד רשויות דווקא אנחנו עולים ולישי באגף רישוי אין לנו  חנה חרמש:

רוצים לשחרר כלום ממש התנגדות עקרונית לשחרר יש כאלה שמחזיקים לא 

לא, בעיקר שמתחברים לחדשנות למרות שלא כל מה שהמדינה מציעה נראה 

לנו אז לא כל חדשני חיובי. בדיוק כמוש אמרת אנחנו עדיין לא ערוכים לזה, 

המקצועי אבל ברגע  עדיין לא ערוכים זה מחזק אני לא רוצה להיכנס לעניין

ר מה שמקבל את מלוא תשומת שהרישוי עצמי הופך להיות אצל מורשה הית

הלב והמשקל זה תיק המידע, כל המידע צריך להופיע בו מהרגע שזה יוצא זה 

יוצא הלאה לכן מאחר והחוק הזה נחקק באופן הזה שאמר זה יתקיים אלא 

אם כן תחליטו אחרת ההצעה שלנו היא בשלב הזה בלבד לחכות, ללמוד את 

ברים ותוך כמה זמן אני מדברת הנושא להיערך עם מחלקת המידע להכין את ה

איתכם בכנות תוך כמה זמן, א' שאנחנו ניערך יותר טוב, ב' נראה מה קורה 

נעלה את זה שוב לדיון ואחד הדברים שחשבנו עליהם ופה בדיוק אמרת את 

מה שכבר דיברנו שאנחנו רואים את הנושא של בתים פרטיים בהחלט יכול 

על מגורים רק שתדעו מדברת על  להיות הראשון. החקיקה היום מדברת רק

קומות זה מורכב,  9קומות לזה אנחנו לא ערוכים,  9מגורים בשלב ראשון עד 

גם בתים פרטיים נושא של התשתיות ולפחות חיבור אחד זה פחות עומד לגמרי 

 לכן אנחנו מבקשים כרגע לקבל ולדון שנדע יותר.

ם העיקריים שבגלל זה אתם מרגישים שתי שאלות א' מאיפה מה שני הדברי יונתן יעקובוביץ:



 

 הקלטה ותמלול –"ֶחֶבר" 

 

לא מוכנים? אחד זה התשתיות אני מבין שאין לנו בעצם מיפוי נכון של 

 התשתיות עד עכשיו.

בנושא של תשתיות זה לא מיפוי נכון, בנושא של תשתיות אנחנו נמצאים, אנחנו  חנה חרמש:

מדברים על נושא של ביוב אנחנו נמצאים במצב של בעיה, אנחנו מחכים 

חיבור של השפדן אנחנו נמצאים במעקב וסופרים היתרים וספרים דברים כדי ל

 לראות אם זה אפשרי.

 אפשר לקדם בינתיים את התכנון. גלילה יבין:

להיתר התשתיות  הדיברנו על הנושא של היכולת להחיל מזאת מה שמורש חנה חרמש:

ושא של והנושא השני זה היערכות מבחינה בכלל המידע והדבר הנוסף הוא הנ

יודעת איך זה בעולם אני  הלימוד באמת לראות כי החקיקה אצלנו אני לא

וכל זה,  יליניארהבנתי בשיחות הרבה עם מנהל התכנון שכל מה שדיברו מודל 

זה לא בדיוק ככה, זה היה משהו שנעשה ספציפי לקורונה אבל לא חשוב, 

סירים את של דבר גם לא מהתקנות האלה נכתבו מאוד בחופזה, הם בסופו 

 תנו בכל שלב אנחנו אמורים להגיב ולבדוק.האחריות מאי

 יונתן יעקובוביץ: את עדיין גורם האכיפה.

אני עדיין הגורם בדיוק. בעצם אתה מסיר את האחריות לוקח נותן למישהו  חנה חרמש:

 אחר.

שיש  יונתן יעקובוביץ: אני רק מנסה להבין. השאלה שלי הרי בסופו של דבר הבעיה הכי גדולה

לנו מבחינת השליטה שלנו במה שקורה כי אם לוקחים לדוגמא את ארצות 

הברית וכדומה אתה אמנם יש לך חופש פעולה כמעט מוחלט אבל אם עברת 

על החוק אוי ואבוי לך ובגלל זה אף אחד בארצות הברית לא עובר על החוק, 

רכב הדבר וכולל גם ברכבים אגב אתה היום הולך לעשות רישיון רכב או רישוי 

הראשון שבודקים לך זה הפליטה של האגזוז אם אתה בטעות תעשה תאונה 

עם בעיה בברקס הלך עליך, כאילו. בגלל זה עכשיו, השאלה שלי אנחנו הרי 

מבחינת האכיפה ואני בא מכיוון של תאגיד המים כי אני יודע איזה בעיות יש 

רי בסופו של דבר שם, עם כל החיבורים הפירטיים שיש לתוך המערכת ביוב ה

אם ני תן למישהו לעשות רישוי עצמי הוא במסגרת החיבור שלו למערכת הביוב 
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יוכל לעשות כמעט מה שהוא רוצה ואז בעצם איך אנחנו נאכוף את זה, אז 

פה, יהשאלה שאני רוצה לשאול איך אנחנו מכינים את עצמנו מבחינת האכ

 לדבר הזה, כי אנחנו נצטרך.

 כים להכין את עצמנו בכל הרמות אתה צודק.אנחנו צרי חנה חרמש:

יונתן יעקובוביץ: השאלה השניה שלי אני חושב שהאכיפה זה הדבר הכי בעייתי כי זה דורש 

גם תיקון של חוקים ותקנות וואט אבר תה, תה, תה. מה מסגרת זמן שאת 

חושבת בהערכה גסה את לא מתחייבת לכלום, האם את חושבת שתוך שנה 

 כנים לזה? תוך חצי שנה? תוך חמש שנים? אנחנו נהייה מו

אני יכולה להבטיח לעדכן קשה לי להגיד. אני חשובת שעקרונית אני לא  חנה חרמש:

 סיף משהו ברוח הדברים. ומתנגדת, אני רוצה לה

 יונתן יעקובוביץ: אנחנו נוכל לקבל עדכון בעוד חודשיים שלושה זה נשמע לך משהו סביר?

בדיון הנוסף או שנגיד חברה זה על  י שנה דיון נוסף ונעדכן.בוא נחליט חצ חנה חרמש:

 הפנים או שנגיד יאלה בוא נלך על בתים פרטיים.

ענת אני חושב שקודם כל זה שאנחנו לא מקבלים היום את הדבר הזה זה חיובי  צבי וייס:

מאוד, אבל עצם הדבר שאנחנו לא מאשרים היום דבר בלי שלמדנו אותו 

מספיק בלי שאנחנו יודעים את הכל זה חשוב מאוד שנדחה את זה. אבל כבר 

של עכשיו מתוך מה ששמעתי וראיתי יש סעיף שאדריכלים הם שיוכלו בסופו 

עניין לתת טופס גמר בניה וכל מיני דברים וגם אם יתר הדברים יהיו מסודרים 

העירייה. כי אני אומר היום  והכל אסור לנו שזה יצא מידי אנשי המקצוע של

חלק גדול מהדברים והבעיות שמגיעות לועדה זה יש לזה שותפות וייעוץ של 

של העירייה, האדריכלים הם אדריכלים לא מייעצים ודואגים לאינטרס 

אדריכלים, אני מדבר על אדריכלים, אדריכלים הם מייצגים את הקליינטים 

שלהם לכן הדבר הזה אנחנו נצטרך ללמוד היטב, היטב את כל פרטיה רישוי 

ולראות גם אם יעברו כמה חודשים מה אנחנו מקבלים ומה אנחנו רואים בו 

 שלא כביל כלפינו.

 ף שהקבלנים ינהלו את העירייה?מה שאתה אומר שעדי ינאי:-דנה אורן

 מי שינהל זה הצוות המקצועי שלנו. צבי וייס:
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 איה פרישקולניק: אתה צודק במאה אחוז.

אני יכולה לשאול שאלה בקשה את היועצת המשפטית. אני מבינה שכרגע זה  ינאי: -דנה אורן

ל לא עניין של מדיניות זה עניין של היערכות האם מועצת העיר יכולה כרגע לקב

החלטה שהיא לא נכנסת, שמה שנקרא התכנית לא חלה עליה לשלושה או 

 אחרת. ארבעה או חמישה חודשים הקרובים אלא אם כן היא תחליט

זה לא מספיק זמן בואו נראה איך זה עובד ברשויות אחרות, הציע את זה חבר  משה פדלון:

וא לפה עם מועצה אורן אוריאלי ונראה איך זה עובד בנתניה או בתל אביב ונב

 דיון נוסף. ארבעה חודשים אי אפשר לבחון את זה חברים זה חוסר אחריות.

אני לא חושבת שזה נכון, אני  אומר ראש העיר אנחנו מקבלים החלטה וזהו, ינאי:-דנה אורן

 חשובת שצריך לקבל החלטה ש יש לה תוקף לחצי שנה.

 אנחנו למסכימים אז אל תעלה את זה. ירון עולמי:

עו"ד ענת בהרב: את צריכה לקבל כרגע החלטה שאומרת זה, אם את רוצה לכלול בתוך 

 ההחלטה שיתקיים דיון.

 אי אפשר לקבל החלטה כזאת, יאלה שיתנו לקבלנים יאלה היידה.   ינאי:-דנה אורן

 זה בדיוק הפוך.  ירון עולמי:

 זה לא בדיוק הפוך,  ינאי:-דנה אורן

על ההקלטה אחר כך. יש דברים אמרת אנחנו נסתכל דנה תחזרי על מה ש אהוד לזר:

קרופון לא סופג ישצריך לחשוב לפני שאומרים אותם והנייר לא סופג הכל והמ

 הכל.

 השאלה אם אנחנו יכולים לקבל לחצי שנה. ינאי:-דנה אורן

עו"ד ענת בהרב: אנחנו צריכים לקבל כרגע החלטה אם זה חל בתחומינו ואנחנו יכולים בתוך 

 שאנחנו לא מחילים את זה ולקבל החלטה. ההחלטה

הפליטות שלי זה  אפשר ללמוד את הנושא ואתם רוצים רק לעשות הצבעה, ינאי:-דנה אורן

 אמירות מאוד טובות, הן אמירות 

 זה בושה וחרפה שאת מדברת ככה עליי. משה פדלון:

 היא דיברה עליי. אהוד לזר:

 לא גם לא עליך. ינאי:-דנה אורן
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אתה עושה דברים לא מכבדים ומכובדים זה לא יפה. אנחנו מנהלים פה דיונים  משה פדלון:

 ענייניים למען התושבים ואת הולכת לכיוונים אחרים לגמרי, בושה וחרפה.

תתביישי לך, תתביישי לך בושה וחרפה מנהלים דיון רציני וענייני אני מביא 

 קבלנים תתביישי לך. 

 ן. אני מנסה לקיים דיו ינאי:-דנה אורן

 את אישה רעה, את אישה רעה, בושה וחרפה. אנחנו באים לשרת ציבור.  משה פדלון:

זה היה אצל חגית מנהלת מחקת חינוך, אחד, אחד את תעברי הדעת לא סובלת  אהוד לזר:

קרטית גם לה יש גבולות אני מקווה שאתם הולכים ואת הכל מדינה דמ

קרטיה וגם לדמ ם את זה,בקמפיינים הפוליטיים שאתם עושים אתם גם אומרי

 יש גבולות. גם לחופש הביטוי יש גבולות.

 יונתן יעקובוביץ: מה היא אמרה שיטות קבלנים.

 לא, לא אתה לא שמעת אני אקח את ההקלטות ואני אתבע אותה לדין. משה פדלון:

תפסיקו להיות עם אחד בפה ואחד בלב עם כל העניין הדמוקרטי... מי בעד  אהוד לזר:

מי נגד? מי נמנע? מי בעד המלצת מהנדסת  11מהנדסת העיר בסעיף המלצת 

 העיר.

 אפשר לכלול את הבקשה לדיון חוזר בעוד חצי שנה. גלילה יבין:

 זה בינרי מי בעד המלצת מהנדסת העיר שירים את היד. אהוד לזר:

 יש פה פוטנציאל להקל גם על מחלקת התכנון האם אפשר לכלול את זה. גלילה יבין:

זה הצעה שסוכמה בסדר היום מי בעד המלצת מהנדסת העיר שירים את ידו?  לזר: אהוד

 מי נגד שירים את ידו? מי נמנע? 

אני הייתי תומכת בהצעה שהיתה כוללת דיון חוזר, ההצעה הזאת אני לא  גלילה יבין:

 תומכת אני נגד..

 יונתן יעקובוביץ: אני נמנע.

 אני מתנגד. יריב פישר:

 כפי שהוא?  11אני אשאל שוב מי בעד סעיף  רינה זאבי:

פו שתוך חצי שנה אנחנו נקיים יאני רק מסביר שוב אנחנו נצביע בעד אם תוס יריב פישר:

 דיון.
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 אני רוצה שזה יהיה רשום, אני מבקשת שהערה של יריב תופיע בפרוטוקול. גלילה יבין:

על בסיס המצב שקיים  חברה מי שמעלה נושאים לסדר היום זה ראש העירייה אהוד לזר:

י מי שמנהל את הדיון זה ראש העירייה. מיש עדיין ראש העירייה הוא ראש נלפ

 העירייה.

יונתן יעקובוביץ: משה היה פה דיון מול חנה, ובדיון מול חנה, חנה אמרה בעצמה שתוך חצי 

 שנה אפשר לקיים דיון. 

 נגד? יפה.  אני לא מקבל את זה. מי בעד ההצעה המקורית? מי משה פדלון:

 אני מבקשת שהערה שלנו לדיון חוזר תוך חצי שנה תהיה בתוקף. גלילה יבין:

 איה פרישקולניק: לא אין הערה.

יונתן יעקובוביץ: לפני חצי דקה דיברתי עם מהנדסת העיר שבעצמה היתה נכונה לא בגלל לחץ 

אותנו  לא בגלל משהו כזה היתה נכונה לקיים דיון ענייני בעוד חצי שנה ולעדכן

 להגיד לנו איפה הדברים עומדים למה לא.

 אני יו"ר ואני מחליט זה לא מספיק משה פדלון:

 יונתן יעקובוביץ: אני מצטרף לדברים שדנה אומרת.

 אתה רוצה שאני אתבע אותך פעם נוספת? אין לי בעיה עם זה בושה וחרפה. משה פדלון:

 ד אף אחד, אתה לא מפחיד אף אחד. ..יונתן יעקובוביץ: אתה לא מפחיד אותי, אתה לא מפחי

 ישבת שם ביחד עם אשתך כיסית את עצמך. 

 )צועקים(

 הארכת כהונת יו"ר הדירקטוריון –בע"מ  תאגיד מי הרצליה .13

 רונן שפירא כיו"רהמועצה מתבקשת לאשר הארכת מינוי כהונתו של מר  אהוד לזר:

ות של החברועדת מינויים לאישור  דירקטוריון מי הרצליה בע"מ בכפוף

 פה אחד. הממשלתיות מי בעד?

 עו"ד ענת בהרב: הארכת הכהונה בכפוף לאישור הועדה למינויים.

 המלצות הועדה להעסקה נוספת .14

המועצה מתבקשת לאשר המלצות הועדה להעסקה נוספת כדלקמן: יש לכם  רינה זאבי:

 את זה מי בעד? פה אחד.

 המלצת הועדה לסיוע בדיור
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 דה לסיוע בדיור יש לכם את הפרוטוקול מי בעד? פה אחד.המלצת הוע רינה זאבי:

 אישור המלצות הועדה להארכת שירות .15

יש סעיף כתוספת לסדר היום אישור המלצות הועדה להארכת שירות לא היה  רינה זאבי:

 לכם את הזה בזה אנחנו הבאנו את זה היום מי בעד? פה אחד. תודה רבה. 

 שונות .16

את הדיון שהיה לך עם האנשים אני מאוד מקווה שהנכונות יונתן יעקובוביץ: אני ממשיך 

שלכם ואני מברך על הנכונות הזאת לבוא ולבחון את הנושא הזה מחדש לעומק 

היא נכונות אמיתית ואני באמת מבקש מה שאפשר. אנחנו מדברים על הנושא 

של העצים עם הגנים הירוקים אני רק מקווה שהנושא הזה יבחן מחדש לעומק 

בצעד עצירה שלא נראה מחר בבוקר את הקבלן מתחיל לכרות את  תבוא גם

 העצים ועושה עבודה בשטח.

 אין להם אישור לכריתה. עופר לוי

 על בסיס מה אתה אומר את זה? אהוד לזר:

 אנחנו בדקנו את זה. עופר לוי:

 תבדוק טוב. אהוד לזר:

 -הישיבה ננעלה  -
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