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 ההרצלייעיריית 

 ישיבה מן המניין

 18:00ג, בשעה פ"תש כ"א בחשון, 15.11.2022 שנערכה ביום שלישי בתאריך

 נוכחים:

 ראש העיר –משה פדלון  מר

 סגנית רה"ע –' עופרה בל גב

 וסגנית ומ"מ –' איה פרישקולניק גב

 מנכ"ל –אהוד לזר  מר

 סמנכ"ל בכיר –'ו ניסימוב גמר 

 יועמ"ש –קרן הרב "ד ענת בעו

 גזבר –רוני חדד  מר

 סגן רה"ע –מר עופר לוי 

 מנהלת מחלקת ארגון ותאום –גב' רינה זאבי 

 מהנדסת העירייה - גב' חנה חרמש

 וייס צבי מר

 ינאי-אורן דנה' גב

 ירון עולמי מר

 אוריאלי אורן מר

 פביאן איל מר

 יעקובוביץ יונתןמר 

 כץ מאיה' גב

 צור איתי מר

 מיקומ יוסי מר

 פישר יריב רמ

 אייזנברג דניאל' גב

 דבידורון  מר
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 פרוטוקול

י העירייה, מכובדי ערב טוב חברי המועצה, סגני ראש העירייה, מנהלי ועובד :משה פדלון

 . 15/11/22וח את ישיבת המועצה מן המניין כולם אני שמח לפת

 אישור פרוטוקול .1

 לא התקבלו הערות, הפרוטוקול מאושר. 65אישור פרוטוקול  'ו ניסימוב:ג

 עדכון רה"ע .2

לא התקבלו הערות הפרוטוקול מאושר. חברים עד סוף השנה יש לנו ישיבה  שה פדלון :מ

יבה של המניין ולאחר מכן ישיבת ועדת הביקורת ויש אחת ישיבת תקציב

מובילה  ואני רוצה לתת איזה שהיא סקירה שהכותרת שלה העיר הרצליה

נת בכל תחומי העשייה ואני רוצה לסכם את השנה הזו, רק היום ייומצט

קיבלנו הודעה שהעיר הרצליה מקום שני בחברת בי די אי באיתנות כלכלית, 
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אנחנו  דקים בודקים את כל הפרמטרים מסביב,וזה לא רק כלכלית שבו

רשויות, במקום ראשון חולון אבל אנחנו עולים על  257מקום שני בארץ מתוך 

כל יתר הרשויות שאנחנו מכירים תל אביב, חיפה, ירושלים, פתח תקווה, 

בעיר  Aאשדוד אנחנו מקום שני ואנחנו קיבלנו מחברת המעלות השנה טריפל 

רות הגדולות בנק פועלים וכל יתר החב בנק לאומי,הרצליה יותר חזקה מ

עשרה בתי ספר חדשים,  2023 –הציבוריות. השנה בנינו ונבנה גם ב 

אולמות ספורט, קיבלנו השנה  4שמותאמים למציאות המשתנה, בנינו השנה 

את דגל היופי של המרחב הציבורי, גם לפני כחודש היתה ועדה נוספת ואנחנו 

יער העירוני, י נוסף. קיבלנו מקום ראשון בנושא העתידים לקבל דגל יופ

כלומר שתילת עצים במרחב הציבורי, אזור התעשייה שלנו מצליח ברמות בין 

על דלתנו כדי לקבל עוד אישור ועוד שטח.  מדלפקולאומיות וחברות ענק 

אנחנו בדרך ₪ מיליון  200 –מתנס"ים בעלות של כ  4אנחנו בונים ומשדרגים 

בדרך לסיום העבודות  בתי מלון חדשים בעיר הזאת, אנחנו 5לשדרג להקים 

בהקמת נתיב מהיר לעיר תל אביב בהנחה שתקום ממשלה חדשה ותאשר לנו 

שנים אחרונות, מבחני הבגרות  9 –גני ילדים ב  80 –את המפעיל, בנינו כ 

בגרות  99,4%עוברים את רעננה, כפר סבא, הוד השרון, תיכון ראשונים עם 

ממוצע, הכפלנו את  93%ן ונים כולל בתי הספר הם בסיכוי סיכוכלל התיכ

היום  18יחידות אני מכיר את המספר  למתמטיקהמספר התלמידים הזכאים 

. בעוד שבועיים נחנוך 75%היום אנחנו  30,40 במטמתיקה, 38אנחנו כבר 

בעיר מוזיאון לאומי על זכר על שם אלי כהן, בדרך להקים תחנת רכבת 

קולוב בן גוריון התחילו הנוכחית. התחלנו לשדרג את רחוב סו ממערב לתחנה

ברגל ימין, התחלנו לשדרג את רחוב אלי לנדאו מקצה לקצה, פתחנו בית ספר 

דמוקרטי ולפני שבוע קיבלנו את ברכת המדינה את הממשלה וגם מענק 

לבנות ארנה בעיר הרצליה. אנחנו נמשיך לעשות והכל למען איכות החיים 

 ים שלי.ביבה של תושבי הרצליה. עד כאן הדברואיכות הס

 עדכון מנכ"ל .3

דוברות העירייה עסקה בתקשור הקמתו של המוזיאון לזכרו של אלי כהן  :'ו ניסימובג

מיזם מיוחד ומרגש זכה לסיקור נרחב בכלי התקשורת. חודש נובמבר עומד 

בסימן המאבק באלימות נגד נשים בשיתוף היועצת למעמד האישה, המרכז 

ים בנושא, מנהל תפעול משקיע . המשפחה ומנהל נשים, עולים קמפיינל.

מאמץ בשדרוג המרחב הציבורי, רשימת פרויקטים חלקית שמקודמת בימים 

אלה זה קרצוף וריבוד רחוב בן גוריון בין אמנון לפקין שחק לרבי עקיבא, 

אחד העם ורחוב יציאת אירופה, חידוש מדרכה ברחוב העצמאות, מול תחנת 

ון אלי כהן, ריהוט חדש בשער העיר, לשעבר, שדרוג הגינון מסביב למוזיא אגד

נטיעת עצים מקרן היסוד עד הקונגרס בצד המערבי, שדרוג כיכר טיראן 
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בעצים, שדרוג כיכר שביב, שדרוג כיכר העצמאות. מנהל הנדסה המועצה 

בתחום מרחב הליבה, כמו כן  38הארצית קיבלה החלטה על הגבלת תמ"א 

מחוזית ובתחום הטבעת הטבעות הראשונה ידרש אישור הועדה  בתחום

השניה נשאר לשיקול דעת הועדה המקומית. התקיים סיור עם יו"ר הועדה 

המחוזית החדש עם מתכנן המחוז. עבודות עירוניות נגישות, מיזם החדשנות 

יצא לדרך, הדרכות נגישות בבתי הספר היסודיים, הדרכות נגישות לילדים 

לשכבות הגבוהות כיתות ה' ו נוף יום היו הראשונות ומעוברות גם בבית ספר 

במטרה שילמדו ויגבשו מערכי שיעור אותם יעבירו לכיתות נמוכות. קורס 

נציגים מאגפים  22חלה בשותפות אגף משאבי אנוש, תנאמני נגישות נפתח בה

וחברות עירוניות נחשפים לעולמם של אנשים עם מוגבלויות, מקבלים כלים 

ם בעבודה והופכים לעובדים קשובים תן שירות נגיש ודיון פתוח על אתגרילמ

יותר. חודש נובמבר הינו חודש המודעות למניעת אלימות נגד נשים, 

מתקיימות הרצאות, מפגשי שיח אירועים והסברה במוקדים שונים בעיר , 

שת"פ עם המרכז לשלום המשפחה ועם הקהילות והעמותות הפועלות בעיר, 

ייה ... תמרורי אזהרה נגד ו מפגשי הסברה לעובדי ועובדות העירהתקיימ

אלימות, נבחרו שלוש זוכות מהעיר הרצליה במיזם הרצליה תחרות צילום 

 יוצגו התמונות בפגישה של היועצות בבית הנשיא.  23/11 –בעין העדשה, ב 

 שאילתות .4

בימים הים בהרצליה. על ידי יונתן יעקובוביץ בנושא חופי  1שאילתה מס'  'ו ניסימוב:ג

ביעה משפטית מורכבת בין החברה לפיתוח הרצליה לבין מתקיימת ת אלו

המזנון בחוף שהיה פעיל ותוסס  היזמים שמפעילים את מתחם הצ'ינקי ביץ.

מצעירים עד היום נסגר. הנכס העיקרי המסעדה עדיין לא הופעל עד היום 

 4לפני ת העיר כבר בישיבת מועצ . ברצוני לשאול:4בגלל העדרו של טופס 

העיר הצהרה כי הושגה הסכמה עם רשות מקרקעי ישראל  חודשים מסר ראש

אם כך . חודשים 10-שנה ו כלומר לפני 31.1.21על גובה השומה כבר ביום 

האם ראש העיר מבין שעל כל שנה שהנכס  ומדוע הוא לא יצא? איפה הטופס

מיליון שח לשנה?  1.2המרכזי המסעדה בחוף סגורה עיריית הרצליה מפסידה 

הממשלתי שהפחית את התשלום בחצי מיליון שח אבל כל  ערערתם לשמאי

התהליך לוקח עוד מעט שנתיים ועוד לא הסתיים כלומר חסכתם חצי מיליון 

האם המזנון בחוף  מיליון שח והיד עוד נטויה. 2.4אבל הפסדתם הכנסה של 

 נדרשו אישורים שונים," 4לצורך השגת "טופס תשובה:  יישאר נטוש וסגור ?

העירונית פועלת להשגתם, בשים לב, לעובדה שעד לאחרונה אשר החברה 

הופעל המתחם על ידי המפעיל, אשר נזכר בשאלת חבר המועצה מר 

יעקובוביץ, ובנוסף לעובדה שעל החברה העירונית לבצע התאמות )פיזיות( 

מקום על ידי במתחם "חוף אכדיה צפון" וזאת בעקבות ביצוען של עבודות ב
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עוד יש להזכיר  2לשאלה לאחר פינויו על ידי הזכיין(. המפעיל האמור )וזאת 

את העובדה, שגם נזכרה בשאלת חבר המועצה מר יעקובוביץ, כי בין החברה 

העירונית לבין המפעיל מנוהל מזה זמן הליך בוררות, אשר גם בעטיו חלו 

הכרעות שיפוטיות  עיכובים מסוימים בתהליכים הנ"ל ואשר חייבו קבלת

ויאמר, במסגרת הליכי הבוררות, דורשת החברה . 3 רונה.שהתקבלו אך לאח

העירונית, בין היתר, לקבל לידיה תשלומים המתחייבים מתקופת ההפעלה 

על ידי המפעיל, בהתאם להסכם שנכרת בין הצדדים, לרבות סכומים בקשר 

ת החורף, החברה בשים לב לתחילתה של עונ. 4 לפינוי המאוחר של המתחם.

מצים שלא להותיר את המתחם "נטוש וסגור", ובהתאם ת תעשה מאהעירוני

לכך נערכת, בימים אלה, החברה העירונית לפרסום מכרז חדש להפעלת 

מבנה המסעדה וזאת עד להשגת  ללאהקיוסק ושטחי הישיבה במתחם החופי )

 "(.4"טופס 

שקורה ם עליה כבר קרוב לשנתיים בכל מה יונתן יעקובוביץ: יש לנו פה סוגיה שאנחנו מדברי

שם באזור של חופי הים חוף אכדיה. כל מה שקורה במתחם של חופי אכדיה 

שנוהל תחת החברה לפיתוח תיירות וראש העיר מפקח על זה מלמעלה 

כתפקידו כראש העיר מן הסתם ויו"ר החברה כמובן גם מעורבת בזה, וזה 

ה שם זה מלחמות שהם מנהלים נגד נראה פשוט ניהול כושל של כל מה שקור

כיינים, על בסיס מה שלדעתי נראה כגחמות אישיות, אגו בגלל שבאים ז

ועושים כתבות כאלה ואחרות, דווקא הזכיין הזה לא עשה אבל כנראה גם 

איתו יש איזה שהוא מניעים לא ברורים שלא מבין איך זה הגיע למצב כזה 

המתחם שמפונה כרגע  שהעובדה של מה שקורה כרגע זה שהשטח של

מהמתחם כביכול אתם רוצים להוציא אותו  255ה בערך סק שמהוווהקי

למכרז חדש אז אני מחדש לך שאתה לא יכול להוציא את זה למכרז חדש וגם 

תוציא את זה למכרז חדש אף אחד לא יוכל להפעיל את זה, כי אי אם אתה 

לא יכול להיות אפשר להפעיל את הקיוסק הזה בלי השטחים שהוא יצטרך ו

ש למכרז הזה ויזכה אתה תיתן לו את האפשרות יוא ויגשאתה תיתן למי שיב

להפעיל שטחים כאלה ואחרים אבל כרגע הם לא קיימים. השטח העיקרי של 

המסעדה שלא הופעל במשך עשר שנים למרות שיצאת פה בקול תרועה 

סידרה את  וניצחון לפני איזה כמה ישיבות מועצה ואמרת איזה יופי, עופרה

וכנראה שעופרה לא סידרה  4את הכל אז אין טופס ויש  4הכל אז יש טופס 

את הכל, אז אני שואל שאלה פשוטה למה לא פשוט הרי בפסק ברורות עוד 

דבר שחשוב להגיד כתוב פה שהחברה העירונית דורשת בין היתר לקבל לידיה 

ירונית עדיין ם מתקופת ההפעלה, מי שלא יודע החברה העיבייתשלומים מתח

כיין הזה אחרי שהוא זכה בבוררות זה ההוצאות לז₪ אלף  250חייבת 

כנגד העירייה, סליחה כנגד החברה העירונית חבל שאת זה אתם לא  שנפסקו



 ב.ש.ג                                  

 הקלטה ותמלול –"ֶחֶבר" 

 

6 

זוכרים, לבוא ולהציג את זה כאילו העירייה נקיית כפיים ועושה כל מה 

יכים שהיא צריכה זה פשוט לא נכון. ובעצם נשאלת השאלה מדוע ממש

ה שעושים את זה עם הוצאות של אני לא חושב להילחם בזכיינים האלה בצור

על יועצים משפטיים שרצים הלוך ושוב, בזבוז של זמן, ₪ שאני מגזים מליוני 

פגיעה בסופו של דבר בציבור כי הציבור הוא זה שנהנה מהפעלת הנכס הזה, 

זכה בזה בשביל כמובן שגם הזכיין נהנה מהפעלת הנכס הזה בשביל זה הוא 

 לא חושב שזה דבר שהוא פסול. להרוויח כסף אני 

אני אתן לך תשובה קצרה. אתה צריך לעלות שאלה קצרה ואני אתן לך  משה פדלון:

 תשובה קצרה אתה לא יכול לפתוח את זה לדיון.

יונתן יעקובוביץ: אני שניה נתתי רגע ועכשיו אני נותן את השאלה הקצרה, אם תתאפק 

י שואל מדוע אי אפשר היה דקה תקבל אותה. ואז אני בא ואנ בדיוק עוד

להגיע לאיזה שהוא הסדר עם אותו זכיין הרי גם בפסק בוררות נקבע שהנכס 

שנים בגלל שלא היה לו  10מהנכס, לא הופעל במשך  75%העיקרי שמהווה 

הזאת שאפשר לקחת את הנכס של הקיוסק  הסיטואציה, אז כרגע 4טופס 

מה שלא יקרה, ובינתיים יר אותו לבד להוציא אותו למכרז שאי אפשר להשכ

שנים  10אתה תצטרך לתת לזכיין הזה או להפעיל את הנכס העיקרי במשך 

ררות ואו לשלם לו איזה שהוא פיצוי שלפי מה שאני הבנתי הוערך בב

אז כמובן שזה לא יוצא מהכיס של עופרה, וזה ₪ מיליון  15עד  10בסביבות 

אתה לא יכול  הה, למשל איה וזה לא יוצא מהכיס של משלא יוצא מהכיס 

להגיע להסדר, למה אתה לא מסוגל לשבת כמו שהצהרת במקומות אחרים 

הייתם יכולים לבוא אליי ולדבר עם יאיר ועם יריב ולא יודע עם מי עוד, למה 

אתה לא יכול לשבת עם הגורמים האלה, ופשוט להגיע איתם להסדר שיטיב 

ופן שהמתחם הזה יוכל העירייה שאתה מייצג וגם איתם באגם איתך או עם 

לפעול עוד כמה שנים שהוא צריך לפעול כדי לכפות על הנזק שכביכול נגרם 

לאותם אנשים, כשמהצד השני מה שקורה כרגע זה שהם יפעילו את המתחם 

או ₪ מיליון  15או ₪ מיליון  10שנים או שתשלם להם  10של המסעדה, בעוד 

ות הזאת לבוא ולהילחם שם, אני לא השופט כאילו ההתעקש מה שלא יקבע

באמצעות היועצים המשפטיים וכל הדברים אני לא מבין אותה אם תוכל 

 להסביר למה אתה מתעקש על זה אני אשמח.

בר. שתיים שני ותשובה קצרה: החוזים שם הסתיימו החודש ספטמבר, אוקט משה פדלון:

, זה חושב שאנחנו מנועים עד לרגע זה בעלי המסעדות זה נמצא בבוררות ואני

נמצא בבוררות ואנחנו מנועים מלדון בזה, מה שקורה בתוך הבוררות זה לא 

צריך להיות בתוך זה תעיד על כך היועצת המשפטית. דבר נוסף ששלושת 

שקל  2המסעדות יחזרו על פי דין הם יהיו מאותו רגע מסעדות עממיות 

 תודה רבה.₪  2.5ארטיק וקולה 
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 1.11.22גברת דנה אורן בנושא מנהל נשים. בתאריך על ידי  2שאילתה מס'  סימוב:ני ג'ו

נרצחה יעל בן אברהם משכונת גליל ים. להלן תגובת פדלון: עיריית הרצליה 

משקיעה רבות בשירותים קהילתיים המיועדים לתת מענה לכל סימן של 

י האזהרה נו קוראים לכל אדם החש באחד מסימנא מצוקה בתוך המשפחה..

שראל או לקווי הסיוע של העירייה באמצעות מוקד לפנות מיידית למשטרת י

כמה זמן היו משרדי ההכוונה ללא  .1.לאור התגובה אבקש לשאול:106

מה תקן כ"א למנהל נשים? מה תקציב  .2שרותי תקשורת ומזכירה? 

מדוע נעשה ניסיון לסגור את שירותי ההכוונה לנשים אשר  .3הפעולות? 

כיצד ממונים עובדים המנהל? איזה מכרזים  .4וקות לכך בעת צרה? זק

האם ידוע על שיחות המתקיימות  .5התקיימו בתשע השנים האחרונות? 

למנהל ולא נענו ? האם יש בקרה על מנת לחזור לנשים אשר במצוקה? מי ענה 

מה ההכשרה הפורמלית  .6? 7\24לשיחות במהלך כל היום? האם היה מענה 

נשים? מה ההכשרה שכל מי שנותן מענה לנשים במצוקה  מנהלי של עובד

כוללת הכשרה מגדרית? תשובה לאורך כל הזמן ניתן מענה מלא לשירותי 

הכוונה באמצעות מזכירת מינהל נשים או מזכירות אגף וועדות/ יועל"ן. 

בשום שלב לא נותקה תקשורת וכל הפניות המשיכו להגיע למשרדי מינהל 

. 1או/ו למשרדי יועצת ראש העיר למעמד האישה. ירייה נשים בבניין הע

לא  .₪3 . 288,000 – 2022ראשת מינהל ומזכירה. תקציב הפעולות לשנת 

נעשו שום ניסיונות לסגור את שירותי ההכוונה אלא להפך. הנשים הפונות 

קיבלו וממשיכות לקבל הכוונה. המענה ניתן ע"י מתנדבות ]עו"ד וכלכלנית[ 

ראשת המינהל ממונה באמצעות  4והן במישור הכלכלי. שפטי הן במישור המ

 מכרז כך גם מזכירת המינהל, כמקובל ברשות.

מכרזים לתפקיד ראשת המינהל: א(  2בתשע השנים האחרונות התקיימו 

. ב( הגב' אלינור טרבלוס 2/6/2019הגב' גנית לב ארי סוכמה לתפקיד בתאריך 

ן, בתשע השנים האחרונות כ כמו 20/10/2022סוכמה לתפקיד בתאריך: 

לאחר סיום עבודת ראשת  א. .5מכרזים לתפקיד מזכירת המנהל.  3התקיימו 

מינהל נשים הקודמת, שיחות מינהל נשים, נוידו למזכירות אגף ועדות/יועל"ן 

וניתן מענה במהלך כל שעות העבודה. המקרים שהתקבלו טופלו ומטופלים 

חברתיים ומנהלת המחלקת ים רותבשת"פ מלא וישיר עם ראש האגף לשי

שיחות מינהל נשים, נוידו למזכירה  כן. יש בקרה. ג. לשלום המשפחה. ב.

העבודה וטופלו ע"י  ייעודית באגף ועדות/יועל"ן וניתן מענה במהלך כל שעות

. 24/7מעולם לא היה במינהל נשים מענה  יועצת רה"ע למעמד האישה. ד.

פורסם , כפי שמ24/7ע הפועלים די סיויה מוקו/או פני 106אלא פנייה למוקד 

תפקיד  .6]משרד הרווחה, ל.א לאלימות, סיוע נפגעות תקיפה מינית ועוד[.

ראשת מינהל נשים הינו ייחודי להרצליה וככזה אין הכשרה פורמלית אשר 
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נקבעה על ידי הגורמים המוסמכים במשרד הפנים. ההחלטה בדבר ההכשרה 

 רשות לתפקיד.רות הנדאם להגדנתונה בידי העירייה, בהת

האמת שקצת מאכזבת התשובה כאן כי מצד אחד אנחנו רואים תיאור מאוד  דנה אורן ינאי:

משמעותי על הרצון שלנו באמת לפעול ולתת מענה לאותן נשים שמצויות 

, של פבסכנה שחשות בסכנה ומצד שני בפועל אנחנו רואים סוג של חפל

 , ת אחריםלמקומו הפניית שיחות לועדות, למשרדים,

 ממש לא זה משרד ספציפי. גו' ניסימוב:

 במקום הזזת המזכירה ממנהל נשים למקום אחר. ינאי:-דנה אורן

זה לא סקירה נתנו תשובה, שאלת השלמה תני שאלה ונענה, אני לא אתן לך  משה פדלון:

להמשיך שאלת השלמה, זה שאילתה ניתנו תשובות בקשה, אל תתני סקירה 

 קורה בעיר הזאת.עים מה ולם יודמה קורה כ

כולם יודעים מה קורה בעיר הזאת זה נכון, לאור הפער בין מה שמתארים  ינאי:-דנה אורן

חפלפ של העברת מזכירות ומי שאמור לתת מענה אני מבקשת  - למציאות ה

לדעת מי נתן את ההוראה לעשות תלאי על תלאי ולהזיז תקנים ומענה טלפוני 

שיחות פוספסו שיכולות לעלות בחיי  נו וכמהעיים יתבמקום שאנשים מקצו

   אדם.

הנושא נמצא בדיון בבית משפט, בבקשה של עובדת שסיימה את תפקידה,  אהוד לזר:

 אנחנו לא נענה על הטענות שלה כאן נענה בבית המשפט בתיק המדובר.

ל על ניהו אין לי מושג על מה אתה מדבר מה קשור לבית משפט אני מדברת ינאי:-דנה אורן

 מענה טלפוני. איך זה קשור לבית משפט.מחלקה 

אמרתי שוב העובדת בנדון ... הנושא שלה נדון בבית משפט ואנחנו לא  אהוד לזר:

 נתייחס כאן לשאלות האלה.

 היועצת המשפטית הנושא הוא בחקירת משטרה. משה פדלון:

חד אענה. א שאלה אניאיה פרישקולניק: אני רוצה רגע לענות מקצועית, שניה, את שאלת 

האישה שנרצחה לא דיווחה לשום רשות ולשום דבר, לא ענו לה ולא שום דבר 

ממש אל תגידי את זה, אני אומרת לך שלא דיווחה לאף גורם בעירייה ובכלל, 

שאני רוצה להגיד לך  להתנהג בחפלפ זה מאוד מכוער מה שאת עושה כיוון

ל אישה ה נפלא כאת העבודמשהו אנחנו כל כך מקצועיים וכל כך עושים 

 שפונה אנחנו מכוונים אותה לגורם הרלבנטי, 

 ינאי: אין מזכירה שתענה איה,-דנה אורן

מה זה אין מזכירה שתענה, יש מזכירות שעונות. אני אומרת לך שכל  איה פרישקולניק:

 אישה שפונה מקבלת תשובה בוודאות.

כמו שצריך מתנהלים אלה אתם תודה רבה שאילתה הבאה. תודה רבה על הש משה פדלון:

 מכל הנשמה תודה רבה.

 בתאריך על ידי גב' דנה אורן ינאי בנושא תחבורה בעיר.  3שאילתה מס'  ג'ו ניסימוב:
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שלח ראש העיר הודעה חשובה לכל תושבי הרצליה שמספרת על  4.10.2022

כישלון התחבורה בעיר ועל כך שהכישלון הנו רק בגלל מקבלי החלטות 

. 1 אבקש לשאול: פדלון.-זיק תיק התחבורהקשור למחלילה לא במדינה וח

בתשע השנים האחרונות כמה פעמים נפגש ראש העיר עם שרי התחבורה ומה 

מה התקציב השנתי שקיבלה העירייה מענקים ממשרד . 2היו הסיכומים?

מתי התקיימה ישיבת עבודה ראשונה . 3 התחבורה בתשע השנים האחרונות?

לפני . 4 חדשה בגליל ים ומה סוכם? מת שכונהשר של הקבנושא תחבורה בהק

כארבע שנים הבטיח ראש העיר לפעול להפעלת אוטובוסים קטנים בשכונות, 

מה היו הדיווחים של התושבים מאז שליחת ההודעה . 5 מתי זה יקרה?

פעמים )ישראל כץ / מירי  4-3-כ. 1 :תשובה  .לתושבים? אבקש דוח מסודר

ב . 2. ם משנה למנכל קובי בליטשטייןבנושא ע + ישיבותרגב/ מירב מיכאלי( 

השנים האחרונות סך כל ההתחייבות שקיבלנו ממשרד התחבורה עומד  9 –

בתחילת הבנייה של שכונת גליל ים א'. ההסכמות היו . 3 ₪.מליון  6.1על 

יה תקצה נקודות קצה והם יתנו "תוספות". בפועל התוספות נמצאות ישהעיר

מו כן העיריה עוזרת למשרד התחבורה חבורה. כמשרד הת היום במכרז של

משרד התחבורה מתנגד לאוטובוסים . 4 בקידום היתרים לנקודות קצה.

קטנים ברמה האסטרטגית ע"מ לעודד שימוש בתחבורה ציבורית. בשביל 

נוסעים לכל  20להציב מיניבוס שיבצע קו מסוים צריך שיהיה מקסימום 

 -כ ממצאים: תלונות. 513על כה התקבלו  בממשק שהופץ .5אורך הקו . 

על אי עצירה  12.1%על איחורים,  22%מהתלונות היו על אי ביצוע,  60%

, 31מהתלונות היו על קו  23% -כ על עומס נוסעים באוטובוס. 6.5%בתחנה, 

( 46) 9.9%, 3מהתלונות היו על קו  11.4%, 501מהתלונות היו על קו  15.1%

קיימה השבוע אצל ראש העיר ה שהתבפגיש .29מהתלונות היו על קו 

הממצאים הוצגו בפני ההנהלה הבכירה של חברת מטרופולין וכלל התלונות 

לניתוח ולנקיטת פעולות לצורך שיפור שירות התחבורה  נשלחו אליהם

  הציבורית.

לאור הנתונים העגומים ותשובות עגומות לשאילתה אני אבקש לשאול  ינאי:-דנה אורן

שנים האחרונות. כי נראה  4 –עשית ב  ה מה למעשהתיק התחבורכמחזיק 

 שכלום.

 לא עשיתי שום דבר. שאילתה הבאה. משה פדלון:

על ידי מר איל פביאן בנושא פעילות חי סנטר במערב הרצליה  4שאילתה מס'  ג'ו ניסימוב:

בחג הסוכות האחרון ועוד. בחג הסוכות לאחרונה התלוננו תושבים רבים 

טר" במערב העיר ובהפרעה למרחב רה ב"חי סנעילות הקשומאוד על פ

הציבורי בסביבתו ואזור כיכר דה שליט והאזור כולו. תושבים התלוננו על 

בניית סוכה על שטח ציבורי תוך חסימת מדרכות, על זיקוקי "די נור" 
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בשמיים על ידם, על מנגל על חנייה של הנכים )מצ"ב תמונות(. כולנו כמובן 

שאת חג הסוכות אך יש לעשות זאת תוך ל ובוודאי ת חגי ישראבעד לחגוג א

שמירת הסדר הציבורי, בטחון הציבור, הבטחת איכות החיים והבריאות של 

הציבור ותוך שמירת החוקים והנהלים ואכיפתם. להזכירכם בין היתר כי 

ביום העצמאות האחרון נמנעה עיריית הרצליה משימוש בזיקוקי "די נור" 

ו בקרבות ומלחמות, הלומי קרב, בעלי מים שהשתתפן היתר לוחכדי להגן בי

חיים ועוד......ועל זכויות של הולכי רגל ונכים הזקוקים לחנייה מיותר 

. האם המידע הזה מוכר לעיריית 1ברצוני לשאול:  להסביר ולהרחיב.

. האם כלל הפעולות הנ"ל נעשו באישורים ובהיתרים מתאימים? 2הרצליה? 

ה כפי שהוקם וחסם את המדרכה, ומתי? )למבני נתן אותם . אם כן, מ3

כנ"ל  3-ו 2-. אם התשובות ל4לזיקוקי הדינור, למנגל על חניית נכים וכד'...(. 

הן שליליות , מה עשתה העירייה כדי לאכוף את החוק והסדר הציבורי על מי 

ד . איך מתכוונת העירייה לאכוף בעתי5שביצע פעילות זו ולהגן על הציבור? 

מסודרת בהתאם לכללי הסדר הציבורי והמנהל טר" פעילות על "חי סנ

. המידע התקבל על ידי משטרת ישראל שעודכנה על 1התקין בלבד? תשובה : 

. העירייה לא העניקה 3. המשטרה נתנה הנחיות בנושא למארגנים. 2האירוע. 

. 4רשיון לאירוע זה, אלא התבקשה על ידי המשטרה לספק ציוד בטיחות. 

. משטרת 5והחסימות אינו על דעת העירייה. הנושא תוחקר.  יםהזיקוקנושא 

ישראל פעלה אל מול המארגנים. לקראת אירועי תשרי הבאים העירייה 

 תזמין את המארגנים לקבלת הנחיות מסודרות בעניין.

קודם כל תודה על התשובה, אני לא אוהב להתעסק בעבר אני אוהב להתעסק  איל פביאן:

בטיח שהעניין הזה לא יחזור על עצמו, ו יכולים להאלה אם אנחנבעתיד הש

זאת אומרת לקראת חגי תשרי כמו שאתם כותבים העירייה תיזום עם 

 המשטרה תוודא שדברים יעשו כמו שצריך.

הדבר הזה  חד משמעית כן הם פנו למשטרה והם הפרו את ההנחיות, משה פדלון:

 חים שלנו. באחריות המשטרה ואנחנו הפקנו גם את הלק

 ניזום לפני החגים שיש סדר. זאת אומרת אנחנו :ןאיל פביא

מה שזה בעיה זה נושא של זיקוקים ואנחנו עם המשטרה בתיאום ציפיות לא  משה פדלון:

 יהיו זקוקים או רעשים לא ממערב העיר ולא במרכז העיר.

ים מנגל על בסדר גמור ובכלל שמירה על סדר ציבורי לא יכול להיות שעוש איל פביאן:

חוסמים מדרכות לעשות מסודר שיעשו סוכה שירקדו ויעשו חניית נכים 

 הקפות.

 המשטרה היא זאת שמאפשרת את השימוש במרחב הציבורי? יונתן יעקובוביץ:

 הם פנו למשטרה ולא לעירייה זה מה שאמרנו. גו' ניסימוב:

 טרה אחראית על זה?שיונתן יעקובוביץ: המ
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ב העיר רוצים לרקוד ולשמוח כמו ת תשובי מערראי ואם מאואני אח לאף משה פדלון:

בתל אביב בכיכר אז אני מאשר, מה לעשות אני הייתי במקום מאות ילדים 

 הרו לתת להם מקום בטיחותי.יממערב העיר חיכו לאירוע הזה ובאו ומ

מהכיכר  25%מהכיכר או  1/3אני רק מנסה להבין אם האישור של לסגור  יונתן יעקובוביץ:

ב אני הייתי גם באירוע ואני חושב שהוא היה מאוד זה היה, אג לא זוכר כמה

 יפה. אבל אני שואל אותך האישור לסגור את הכיכר אתה נתת?

אני נתתי, יש אישור לנושא זיקוקין ושמירת הסדר הציבורי ויש אישור  משה פדלון:

, להקצאת קרקע כל עוד הם לא חסמו את כביש חיפה תל אביב, הכל בסדר

ם קטן כמו בתל אביב, חולדאי נותן להם כיכר ליהודים מקומותר לתת 

 שלמה אין בעיה.

 ראש העיר רשמתם שהמשטרה לא נתנה אישור לאירוע. גלילה יבין:

אין צורך ברישיון זה אירוע של יהודים גם בכותל לא נותנים רישיון, בכותל  משה פדלון:

 ת תורה.לא נותנים רישיון על שמח

 כותל ואתה לא בכיכר דיזנגוף. לא באתה  בוביץ:יונתן יעקו

גליל ים.  205על ידי מר פביאן בנושא גינה ציבורית בשצ"פ  5שאילתה מס'  ג'ו ניסימוב:

)מצ"ב  205בשכונת "גליל ים" קיים שטח המיועד לגינה ציבורית בשצ"פ 

מדובר בשטח חולי גדול מאוד עם תכנון אדריכלי לגן ציבורי, לפי  תמונות(

מהקיץ האחרון )אשר המתינו לו זמן רב(.  י קיים היתרידע שנמסר להמ

המכרז לביצוע עבודות הפיתוח והעבודות עצמן ממשיכים להתעכב בימים 

אלה והמגרש נמצא בין בתי המגורים כפי שהוא: מעלה ענני חול לאוויר אשר 

 נכנס לדירות התושבים, לא ניתן לפתוח חלונות בשל כך, פסולת בנייה ואחרת

גם לילדים בדרך לגן ולאחרים ויש בו בוץ  מעברהמקום משמש נזרקת שם, 

כל הסביבה סובלת ממצב , רב בחורף ומכשולים המקשים על ההליכה בשטח

מדוע התהליך . 2 מה הצפי נכון להיום לפיתוח השטח?. 1ברצוני לשאול:  זה.

שה מה עו. 3לביצוע עבודות הפיתוח מתעכב כעת? ומדוע התעכב עד היום?

 ת הפיתוח במהירות הרבה ביותר האפשרית?ל מנת לבצע אהעירייה ע

הנושא נמצא על סדר היום ומטופל אל מול החברה לפיתוח, מינהל תשובות: 

התכנון מוכן וגם המכרזים. אנו ממתינים  ההנדסה ונציגות התושבים.

אנו סבורים  לאישור רמ"י ליציאה למכרזים )הפיתוח הנו חלק מהסכם הגג(.

  דדים.של שבועות בו מדובר בעניין כי

בעצם התשובה שלכם לפחות עם הפנים קדימה היא טובה אני מניח שכולם  איל פביאן:

יחתמו על שבועות בודדים מאוד, מה שמדאיג אותי זה שאתם כותבים פה 

שאתם ממתינים לאישור רמ"י כי עם רמ"י שי לנו הרי מחלוקות אז מצד שני 

ופטימיות שרמ"י ם את הבסיס לאים מה נותן לכאתם כותבים שבועות בודד

 לא יעכב את זה?
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אנחנו במשא ומתן עם רמ,י מתקדם מאוד, הנושאים הולכים להיסגר בימים  משה פדלון:

 הקרובים. 

 מה משא על כל מיני דברים? איל פביאן:

 על כלל הנושאים. משה פדלון:

ת. למה אתה לגינה ציבורי למה זה שייך לרמ"י זה שטח שכבר יועד מראש דרור בן עמי:

 יך אישור שלהם בקרקע.צר

היה לך פה הרצאה של שלוש שעות מה שייך למה. יש בעיות, יש מחלוקות  משה פדלון:

 הם יסדרו בעתיד.

זה מאוד פשוט גם הקרקע הוא של רמ,י וגם המימון שלה הוא חלק מקרן  אהוד לזר:

ת, זה גם על העלויו הפיתוח של הסכם הגג לכן צריך לקבל את האישור שלהם

גירות אחרונות מול מנהל הפיתוח, מול אגף הפיתוח ברמ"י אין פה נמצא בס

 דרמה.

לא תקרה דרמה אם זה יקרה בתוך כמה שבועות, אנחנו מקווים שאתה  איל פביאן:

 צודק.

 אנחנו עובדים על זה קשה. אהוד לזר:

אשרת . מידי חודש ממר יריב פישר בנושא הצעות לסדר 6שאילתה מס'  גו' ניסימוב:

יר החלטות רבות הן כהצעות לסדר ולעיתים גם בשאילתות. אבקש מועצת הע

לקבל את הנתונים הבאים מתחילת הקדנציה, כמה הצעות לסדר אושרו, 

כמה הורדו, בהסכמה ומה הסטאטוס של כל הצעה שאושרה או הורדה 

 הצעות לסדר 21בהסכמה עם משימת ביצוע. התשובה לשאילתה בכללי 

הוסרו ויש  50אושרו,  21 ה גדולה מול העיניים.סרו יש לך טבלהו 50אושרו, 

 טבלה מלאה היא מולכם היא לא נכנסה לי פה.

עדת ביקורת ואני מכוון למשהו ואני באמת חושב שזה חשוב מה שעשינו בו יריב פישר:

עדת וזה היה רעיון אם אני לא טועה של יהודה בן עזרא בזמנו שעל כל ספר בו

צם פה אנחנו מקבלים החלטות כולנו חר כך מעקב ובעיקורת מקבלים אב

ואין לנו מושג מה קורה איתם, יש כל מיני דברים שכתוב תאונות בניין שזה 

החלטה שאני ביקשתי שנעלה פה ואהוד אל תקפוץ באשמתי שתי פגישות גם 

ז זה נדחו ואני כותב בוצע אין לנו מושג מה בוצע אנחנו לא יודעים מה קרה א

ומר שזה עניין של כולנו כאן, אני כן חושב שכן סדר אני באמת אלא הצעה ל

שווה לעלות את זה כהצעה לסדר בנפרד, שיהיה פה איזה שהוא צוות בדומה 

תן לנו אחר כך דיווחים מה ייתן לנו בקרה ויילועדת ביקורת, בעצם צוות ש

 קרה עם כל ההצעות. 

גדולים אין לי בעיה נשב על  A4דפים  7או  6מקובל עליי, אתה קיבלת  משה פדלון:

 הסוגיה ונדבר.
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חניות לנשים בהיריון וכתוב בוצע אני  העלינו הצעה לסדר למשל כאן שיהיו יריב פישר:

לא ראיתי מעולם כזאת חניה אז אני לא אעבור פה על הכל, אני מציע שנדבר 

 בהמשך, יש פה המון בוצע ויש המון סטטוסים.

לית, בוצע זה אומר שצוות מקצועי בדק היות תשובה שליזה גם יכולה ל בוצע משה פדלון:

 את זה.

אז עוד פעם הרעיון שלי ונעלה את זה כהצעה לסדר זה להקים באמת את  יריב פישר:

ועדת ביקורת מעקב אחרי החלטות זה נהדר זה נותן ואותו דבר כמו שיש ב

 לנו אחלה.

 מקובל אנחנו נעשה זאת. משה פדלון:

 לסדרהצעות  .5

 גב' דנה אורן. 1הצעה מס'  וב:ו' ניסימג

אני רק רוצה להשלים אני אמרתי לחברת המועצה שאני לא עשיתי שום דבר  משה פדלון:

כמו שהיא טוענת אבל קיבלתי ומי שעשה הרבה זה שרת התחבורה מירב 

מיכאלי שהורידה בשליש את תדירות האוטובוסים בעיר הרצליה מבלי 

 ממטרופולין.ואת זה קיבלתי שראש הרשות ידע מזה 

 ינאי: השרה נתנה את ההוראה? -דנה אורן

כן. כלומר אוטובוס מתל אביב להרצליה במקום שלוש לדוגמא הורידו אחד,  משה פדלון:

הורידו בשליש מכל הקווים בעיר ואת זה אני צריך לקבל באמצעות מנכ"ל 

 חברת מטרופולין. זהו עד כאן.

להגיד לך משהו, אני לפני יומיים אני חושב  חייבאני  וגיה אחת,יונתן יעקובוביץ: יש אבל ס

לצערי הייתי צריך להיכנס להרצליה למערב העיר בבוקר, ומי שעושה זאת 

שם לב, מי ששם לב מה קורה שם פקקים של ארבעים דקות בכניסה לעיר, 

בין אם זה בצומת כפר שמריהו בגלל עבודות כאלה ואחרות של נתיבי איילון 

רונות שאפשר לעשות שהם בסמכותך, ת הסירה. יש פתבין אם זה בצומשם ו

בלי שום קשר לשרת התחבורה ובלי שום קשר לתחבורה הציבורית ובלי שום 

קשר לשאטלים, כמו למשל לקחת עכשיו את כל השישה נתיבים שיש ברחוב 

אבא אבן ולהחליט שבבוקר הם הולכים רק לכיוון אחד במקום שיהיה לך 

הומצא על ידי קיים בהרבה  גב הדבר הזה לאבים שהולכים, אשלושה נתי

 מדינות בעולם אני מציע לך ללכת לראות את הדבר הזה. 

הולכים לקראת מהפכה נתיב מהיר לעיר מהרצליה  2023אנחנו ביוני  יונתן משה פדלון:

 לתל אביב. דרך אגב מתי יכנס המפעיל אתה יודע?

לבוא ולהגיד אני אבדוק ון טוב, במקום פתרון שהוא פתריונתן עיקובוביץ: אני בא ומציע לך 

זה כמוש אתה אומר על אלף דברים שאתה תבדוק את זה בסופו של דבר  את

לא קורה כלום אני מקווה שאתה תבדוק את הפתרון הזה באמת כי הוא 

פתרון שיכול מאוד לעזור גם בכניסה לעיר לכל אנשי תושבי מערב העיר, 
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י שגם נכנס באזור ם אחד הרי כל מחד וכניסה ממקושיהיה יציאה ממקום א

דקות הוא בסופו של דבר עובר את כל הרצליה  40כפר שמריהו ותקוע שם 

פיתוח בשביל להגיע לאזור התעשייה, ככה שהתושבים שלך סובלים מזה וגם 

מאנשים שבאים ושאגב מאיתם אתה מרוויח הכי הרבה כסף כי הם אלה 

להם טיפ נה מטורפת, תן משלמים לך ארנוסים לך את המשרדים שלשמאכ

טיפה גם איכות חיים בדבר הזה במקום להגיד אני עושה וכשאומרים לך 

שאתה לא עושה אתה הולך לשרת התחבורה, לשרת המשפטים למי שזה לא 

 יהיה מספיק קח אחריות. אתה לא יכול לקחת רק סמכות.

 ות. שכונות המוזנח דנה הצעה ראשונה הפחתת הארנונה לתושבי ג'ו ניסימוב:

למעשה זה איזה שהוא נושא שהמועלה גם על ידי וגם על ידי חברים נוספים  ינאי:-דנה אורן

במועצה שבו זה לא עניין של תחושות זה עניין של מציאות שאנחנו רואים 

הלכה למעשה קידום מאוד, מאוד אינטנסיבי של שכונות חדשות, מתחמים 

זה  את ר, אנחנו רואיםה במוסדות ציבוחדשים, אנחנו רואים את זה בבני

בבניה של מוסדות חינוך, אנחנו רואים את זה במרה של רוחב כבישים 

בתשתיות למרות  סלפסלי טיומדרכות, בריהוט רחוב, בכל הקשור באמת 

שגם התשתיות בגליל ים הבנתי שהוצפו למרות שהיו אמורים להיות 

מה שקורה  מאוד גדול בין מתוכננים כמו שצריך ואנחנו רואים פער מאוד,

מים החדשים שחלקם זוכים לתמיכה כספית של המדינה, כספית במתח

נית ומצד שני אנחנו צועדים לא ברחובות הראשיים החוכמה היא לא וותכנ

ברחובות הראשיים אלא אנחנו צועדים בדרך לגנים, ואנחנו רואים את שפות 

ם ישים כבר דהוייהמדרכה שבורות, אנחנו רואים את הסימונים על הכב

אנחנו רואים את שורשי העצים מרימים את  את הסדקים,אנחנו רואים 

אנחנו רואים את הגנים שבקולות זעקה רגע לפני שפותחים את  המדרכות,

שנת הלימודים מעבירים עליהם איזה שהוא צבע קוסמטי, בתי הספר שאני 

את מצב  את יום הבחירות האחרון ניצלתי לסיור בתוך בתי הספר ראיתי

עיקר בבתי ספר יסודיים מזעזע ואי אפשר להאשים ים שם שהוא, בהשירות

את התלמידים הם לא היו שם, צחנה שמלווה אותי ואת מי שהיה איתי שעות 

גם אחרי, קירות שבורים, דלתות, הכל מקושקש בעיניי גם סוג של אלימות 

ופעות של שלנו ברגע שאנחנו משאירים את המצב כמו שזה, שלא לדבר על ת

שכונות ותיקות. למעשה אם אנחנו נעבור על כל אחד תלמידים מאותם אותם 

מהמשימות שמוטלות על העירייה לבצע למען התושבים אנחנו רואים את זה 

בסעיף אחר סעיף של תשתיות, של דרכים, של מדרכות, של עצים, של פרחים 

י למידה, כל אפילו של בתי ספר, של גנים, של הקמת מתנ"סים, הקמת מרכז

שה מוזנחים ברמה של זלזול בתושבי העיר, ומצד שני קומות האלה למעהמ

אנחנו נלך למקומות החדשים ואנחנו נראה עד כמה הם נמצאים במצב 
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מתוחזק שראוי אגב שיהיה בתוך השכונות הותיקות. שאני מדברת על 

י השכונות הותיקות אני מדבר על נחלת עדה, אני מדברת על נווה עמל, אנ

ח שמוזנחת כבר שנים רבות ואין שם באמת על הרצליה פיתומדברת אפילו 

עבודה של תחזוקה ופיתוח. הרצליה הצעירה למעשה נוף ים, מצד אחד 

משקיעים ברחובות בצירים הראשיים אבל בתוך השכונות המצב מזעזע. 

זה גם בדברים הפשוטים יותר היום יומיים כמו פינוי  אנחנו רואים את

יור בשכונה כזאת או אחרת ביחד ני לא מקיימת סן פעם בשבוע שאאשפה, אי

אנחנו רואים את הפחים  עם התושבים שבשעות הבוקר ואנחנו רואים,

השבורים אנחנו רואים את הפחים שזרוקים על הכבישים, אנחנו רואים את 

הפחים שמוטלים בכניסות לבניינים, למעשה אנחנו רואים, זה כאילו אני 

חדרי חדרים והיום אני דיברתי עליו ב קליט שבור שפעםמרגישה כמו ת

מדברת עליו כבר מחוץ לחדרי חדרים אבל מצב העיר יכולים למכור לנו כמה 

כוכבים שאפשר, יכולים לדבר על הרצליה העיר היפה והנקייה אבל שאנחנו 

צוללים פנימה איפה שהם לא מסיירים, איפה שאנחנו חיים, לא איפה 

יורים ממשלתיים אלא וץ בתמונות ובסת עצמנו כלפי חשאנחנו מציירים א

שלדעתי גם אפשר בערים עצמם בשכונות שאנחנו גרים בהם זה הזנחה, 

לראות אותה אם נצלול תקציבית בטח תכנונית, בטח גני שעשועים אם פעם 

אחת אתה רואה גני שעשועים עם מיטב המתקנים, התחזוקה, הגינון אל מול 

היכנס אליהם מרוב לו לא יכולים לנים שאנחנו אפישכונות ותיקות של מתק

מגובה בתמונות בסיורים אני אשמח  מכיוון שהכלהלכלוך וחוסר התחזוקה. 

אגב הסיור האחרון שעשיתי היה באזור  מאוד לקיים איתך את הנושאים.

הרבנות וברחוב הבנים שמוביל וכל הפחים שם זרוקים גם שם. אז זה 

 .ב שם הוא לא כמואני מכירה והמצ הרצליה שגם אתה מכיר וגם

 כל שכונה שאת מכירה אני מכיר. צבי וייס:

אין ספק ואולי העיניים שלך ורודות יותר מהמציאות שנמצאת בשטח. אי  ינאי:-דנה אורן

אפשר לבוא ולהגיד אנחנו גדולים אנחנו מתרבים אנחנו בונים שזה רק 

כי אכנס לשיקולים  מאוד, מאוד ספציפיים בעיר. אני לא ,בחלקים מאוד

לבנטי. עכשיו צריך להחליט או שאנחנו רואים את כל אזרחי, כרגע זה לא ר

תושבי הרצליה כשווים ואם לא זה בסדר, תבואו תשימו את המדיניות עלה 

שולחן לבוא ולהגיד לא כל תושבי העיר שווים, לא לכולם יש מתנ"סים לא 

מבלי  להיכנס לבית ספרלכולם יש מרכזי למידה, לא לכולם יש את הזכות 

רוע שקרה השבוע, שהביוב בבית ספר עם כל הצואה של שהביוב אי

התלמידים יצא החוצה אתם מוזמנים לראות את התמונות ששלחו לי, או 

ילדים בכיתה א' שצריכים שכבה שלמה עם תא שירותים אחד לא לכולם יש 

יניים ו לתושבים בעלאת הזכות הזאת, אז תגידו שזאת מדיניות, תסתכ
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לגבות מהם את הארנונה הגבוהה שאנחנו גובים ן לנו את הזכות ותגידו אי

מסוגלים לתת שירות שווה לכל אחד  מהגבוהות במדינת ישראל, אם אתם לא

מתושבי העיר ברמת הבית ספר, אם אתם לא מסוגלים לתת לכל ילדי העיר 

אתם מתנ"סים, אם אתם לא מסוגלים לתת לכל הילדים מרכזי למידה, אם 

עשועים ברמה שהם יכולים להיכנס ויכולים לתת לכולם גני שלא מסוגלים 

לתת מענה לכל ילדי אותה שכונה, אם אתם לא מסוגלים תגידו אנחנו לא 

מסוגלים, אני עוד לא אומרת לך תשים את המפתחות בצד בסדר זה לא 

 השלב, אבל אם אתה לא מסוגל לפחות אל תגבה מהם את הארנונה הזאת.

אתה לא יכול להתערב, אתה לא יכול להתערב. אם היה  לסדר שלהזה הצעה  פדלון:משה 

 כתוב דנה אורן ויעקובוביץ אז כן.

יונתן יעקובוביץ: צבי וירון אני מזמין אתכם פעם אחת לבוא למשהו שהוא מבחינתי החזית 

והיופי הכי גדול שיש לנו בעיר, לדעתי אני בן אדם סובייקטיבי קוראים לזה 

ה אתם לא צריכים אותי בשביל זה ו אתם תעשו הליכהים. בואו תסתכלחוף 

מחוף אפולוניה דרומה עד הקצה חוף מנדרין ותראו את רמת התחזוקה שיש 

 לנו בחופים. אנחנו דיברנו על רמת תחזוקה. 

היא דיברה על ארנונה שהיא יודעת שהיא לא ישימה,, היא יודעת שהיא  ירון עולמי:

צליה, הכי הרבה דות בארנונה בהרעמו 49טריצה של מדברת שטויות יש מ

בכל הארץ ואני בדקתי את זה ואני הגשתי פעם על הארנונה הצעה לסדר. 

 אתה אפילו לא קולע להצעה שלה לסדר.

יונתן יעקובוביץ: אני דיברתי איתך ועם צבי. דיברנו על העניין של התחזוקה. תבואו תסתכלו 

ככה על כל הגדרות,  לראות פלסטיקים לחוף הים אתה נכנס לשם ממש בושה

 מתחזקים. אתה לא מבין את ההקשר אני אסביר לך את ההקשר.

דנה אני מזהה שהעיר יקרה לך כמו שלנו היא יקרה וניקיון העיר חשובה לך,  משה פדלון:

אני אישית משקיע רבות בדברים האלה ואני מקבל תגובות מתושבים 

 דברים תיפגשי עםאת מזהה תקלות וומסקרים שנעשים, אני מציע לך שאם 

בועז מייזל, תיפגשי עם רוני עם דלית תשבי איתם אני בטוח שהם יקבלו 

אותך בשמחה רבה ותפתרו את הבעיות אני רק מצטער על כך שאת עכשיו 

 הכפשת והעלבת מאות עובדי עירייה שקמים בחמש בבוקר, חמש בבוקר. 

גד עובדי סית, אל תסית כנל ואת תסית אל תיש ראש עיר אחד פה אל תפי ינאי:-דנה אורן

עירייה. צואה בבית ספר, צואה זורמת בבית ספר. צואה הנה בקשה איה 

צואה, צואה זורמת בבית ספר, צואה זורמת בבית ספר, צואה זורמת בבית 

 ספר.

 גם בבית שלך זה קורה. איה פרישקולניק:
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מרחב שלישי בניקיון בלסיכום חברת מדרג דירגה את הרצליה מקום  משה פדלון:

רשויות. חברים מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?  257וך הציבורי מת

 יפה, מי נגד? תודה רבה.

 מאבק ביתושים בהרצליה.דנה ה 2הצעה לסדר מספר  ג'ו ניסימוב:

אני חושבת שזה איזה שהוא מאבק שהוא חוצה קואליציה אופוזיציה, לא  ינאי:-דנה אורן

פגיעה ממשית  מועלה, הנושא הזה הוא כבר ברמה שלפעם הנושא הזה 

באיכות חיים, פעם מאשימים את בעלי הבריכות, אחר כך את האנשים 

שמשאירים נקודות מים כל פעם, כן זה אמיתי שיש ילדים שכל יום לא 

יכולים לצאת החוצה בשעות אחר הצהריים והערב כי הם נעקצים, ויש להם 

וכשאנחנו רואים מצב שבו התושבים נפגעים סכנה בריאותית כן זה אמיתי, 

מגישים תלונות למוקד העירוני ודיברתי גם עם אנשים על זה, מגישים 

תלונות למוקד העירוני מקבלים תשובה מהמוקד העירוני שטופלה הבעיה 

שום דבר ואין באמת יכולת לטפל בנושא הזה בבעיית היתושים  ולא קורה

ולה בנושא היתושים אני יודעת שדיברתי בהרצליה. עכשיו אני לא מומחית גד

מומחים גדולים בנושא אני מבינה שאפשר לטפל בזה בלי קשר ליכולת  עם

להאשים אנשים שמתחזקים בריכה בבית שלהם, ככל הנראה גם מדובר בזן 

 סטרטאפבאזורים מסוימים של הנמר האסייתי, יש היום חברות בהרצליה 

ותנות מענה, המענה הוא לא ריסוס, שעובדות עם הרבה חברות עירוניות שנ

המענה לא לאתר מקווה מים אלא הטכנולוגיות היום הרבה יורת מתקדמות, 

הרבה יותר רציניות, ושעיריות צוללות בצורה מאוד, מאוד מקצועית לנושא 

גם מסוגלות לתת תשובה לתושבים ואני מאוד אשמח לשמוע שראש הזה הם 

ם בעיר שפוגעת בעיקר בילדים העיר העיר רואה בבעיה הזאת במכת היתושי

ראויה לתת מענה, והוא מעבר לריסוס ואיתור נקודות מים. כן הייתי רוצה 

לראות את העירייה פונה למומחים הגדולים בארץ שמובילים מחקרים מאוד 

 עם פתרונות מאוד, מאוד מעניינים.גדולים 

 אם אני לא טועה זה חברה הרצליינית,  סטרטאפיש  יריב פישר:

איתם, הם כרגע נמצאים גם בארצות הברית, יש  דיברתי איתם, שוחחתי ינאי:-דנה אורן

להם פתרון לזה, הם עובדים עם הרבה מאוד עיריות ואפשר לפתור את זה, 

באמת לתת מענה לתושבים. נתקלתי גם על  לב ורצון של תשומת הכל עניין

והם גם הצליחו שמסוגלים לעשות לזה סוף  םסטרטאפיכתוב על מעבדות, על 

ואני מאוד מקווה שגם עיריית הרצליה תצטרף לזה, כמובן לא איכפת לי 

 מאיזה החברות רק שתיתן לזה מענה.

 סביבה.יונתן יעקובוביץ: יש אפשרות אולי לקבל רישום מהיחידה לאיכות ה

שוב אני חושב שאם תפגשו עם איש יקר, איש מקצוע בתחום הזה שעושה  משה פדלון:

אם תשבו איתו ותראו  ש והוא מדווח לי מידי שבוע זה רוני גאוןעבודת קוד
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מקצועיים, יש לנו צוותים, אם יש לך הצעה, רוני פתוח  מנתריםשיש לנו 

 ה כן עובד, לקבל את זה, למה לא, גם לנכדים שלי זה מפריע, ז

 אני רוצה שהיא תגיד שהיא פנתה אליו והוא לא ענה לה. ירון עולמי:

ץ: ירון להזכיר לך התפקיד של חבר מועצת העיר הוא לא לפנות עכשיו בדרך יונתן יעקובובי

 כלל הוא חבר כמוך גם, 

 אני מקבל כל הצעה, חברים, רוני בוא דקה אחת.  משה פדלון:

 ה פה החלטת מועצה.הית 17/5 –ב  גלילה יבין:

 )מדברים ביחד(

עלתה פה הצעת החלטה  17/5/22 –אני רוצה להוסיף שאלה לתשומת ליבו ב  גלילה יבין:

בנושא היתושים בעיר הרצליה ולפי התשובה שקיבלנו לשאילתה של יריב 

מחליטים פה אחד להיענות להצעה של מר וסרמן להקים צוות שחשיבה 

 ת כתוב שזה בוצע.לטיפול בנושא. אני מבקשת לדע

 את לא תקבלי תשובה. סליחה יש הצעה לסדר,  משה פדלון:

צעה בוצעה. זה אתה הצעה. רשום שהוקם צוות לנושא היתושים כתוב שהה גלילה יבין:

 אני מבקשת לדעת מה הצוות עשה.

בקשה רוני תן בשתי דקות תקציר מה אתה עושה מבוקר עד ערב עם תקציב  משה פדלון:

 פתוח.

מלבד רוני,  מהאופוזיציהינאי: אתה יודע מה מצחיק שכל פעם שאני ועוד חברים -ורןדנה א

ים לגורמים בעירייה אתה יודע מה התשובה שאנחנו שוקי באמת פונ

 מקבלים? שאסור לנו לדבר איתם בהוראה שלך.

זה בכתב שראש העיר מנחה גורמים  יונתן יעקובוביץ: אתה רוצה שאני אראה לכם את

 לדבר עם חברי אופוזיציה. בעירייה לא

 בקשה אתה מנחה אנשים לא לדבר.   ינאי:-דנה אורן

 י קיבלתי את ההנחיה הזאת כחברת מועצה חדשה לפנות רק דרך ...גם אנ גלילה יבין:

אני כן נעלב באופן אישי וכן נפגע באופן אישי כי אנחנו וכל מנהל התכנון  רוני גאון:

יש אתגרים ובעיות אנחנו מטפלים בהם לטובת תושבי העיר, ו 24/7נותנים 

וכרח להיעלב כי ככל יכולתנו ומי כמוך יודע את זה וזה ברמה האישית. אני מ

 זה באופן אישי.

יונתן יעקובוביץ: רוני תבחר להיעלב כי בסופו של דבר יש תושבים שמתלוננים הם נעלבים 

 יותר ממך.

 בסדר אני אמרתי בנימה אישית.  רוני גאון:

קובוביץ: אני לא חושב שזה רלבנטי בכלל אתה צריך להציג את מה שאתה עושה יונתן יע

 ו מעריכים אותך על זה. מבחינה מקצועית ואנחנ

וכיבוד התפקיד החשוב של  דמוקרטיהאתה יודע מה שכחתם מה  ינאי: -דנה אורן

, אני מבינה שקשה אבל לאט, לאט דמוקרטיהשחכת מה זה  ההאופוזיצי
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 ם לאופוזיציה תפקיד בניהול העיר.אנחנו נלמד שיש ג

יין היתושים אנחנו יש אמרתי את דבריי ואני מפה עובר לצד המקצועי. בענ רוני גאון:

לנו, קודם כל יש לנו כמובן חוזה התקשרות עם חברת הדברה שכל פניה שיש 

כדי שנבין מספיק שיש  ויש פניות אנחנו מיד מטפלים בה. עכשיו לצורך העניין

חה כוס עם מים בגן ילדים זה כבר סיבה להביא יתושים, יש כוס אחת פתו

ם על ידי, הוא לא צריך לבוא מאות פניות שברגע אחד אפשר לסגור אות

הבחור, המנתר כאשר יש פניה למוקד יש לנו גם הסכם התקשרות עם מנתר 

שזה לא קיים בהרבה מאוד רשויות ויש לנו הסכם התקשרות עם חברת 

ניה לא משנה אם זה מגן ילדים או מגינה ציבורית או הדברה ברגע שמגיעה פ

גם על ידי מנתר שמגיע למקום מתושב מיד העניין מטופל על ידינו במהירות 

וגם על ידי חברת הדברה. חוץ מזה אנחנו ביחד עם המשרד להגנת הסביבה 

נפגשים לפני הקיץ לפני החודשים הקריטיים של תקופת היתושים כי זה לא 

ם הקריטיים של תקופת היתושים זה מתחיל בעיקר באזור עכשיו החודשי

ו מבחינתנו נערכים לישיבות אפריל, מאי, בחודשים החמים יותר ואז אנחנ

עבודה עם הדוברות לקמפיין פרסום, עם המשרד להגנת הסביבה ביחד 

יושבים כל הגופים הנוגעים בדבר בעירייה כולל אגף החינוך, עם האנשים שלו 

ו הנחיות וניתנה פה תשובה מאוד מפורטת מה בדיוק אנחנעל מנת להוציא 

  עושים בכל שנה ושנה לקראת עונת היתושים.

רוני השנה היא שנה קשה ובהרצליה הצעירה אני אומר לך אי אפשר לצאת  יריב פישר:

 לגינה. 

יונתן יעקובוביץ: רוני אני רק רוצה להגיד לך הערה אחת אני מסכים איתך לגמרי שבעניין 

הקיץ יש את הבעיה של הקיץ וכמובן במדינה כמו שלנו אבל כרגע עכשיו של 

בוע מאוד, מאוד חם באמצע החורף בדיוק אפילו השבוע האחרון שהוא ש

אחרי שהיו גשמים פתאום עכשיו ביומיים האחרונים היתה מכה. אני רוצה 

להציע הצעה יכול להיות שזה משהו שאתה עושה אז תסלח לי אם הצעתי 

תה כבר עושה. יש חוץ מהחומרים הרעילים שקוראים להם חומרי משהו שא

עם שיש איזה מישהו ואני מסכים הדברה שמפזרים אותם בכל מקום וכל פ

איתך לגמרי הבעיה שיש כוס אפילו טיפה אתה לא צריך כוס צריך טיפה 

צים שלו ויתחיל להתרבות, אבל יש דברים יבשביל שיתוש יבוא ויטיל את הב

שמונעים יתושים. אני למשל בגינה שלי יש לי מלא גרניום אין שהם טבעיים 

מים ליתושים להתרחק מהסביבה לי יתושים, יש צמחים מסוימים שגור

 את הצמחים האלה לשים אותם. שלהם אפשר לקחת

בעד להסיר את ההצעה מסדר היום. תודה רבה.  בסדר רוני תודה רבה, מי משה פדלון:

עושים. מי בעד להסיר את ההצעה מסדר  רוני ישר כוח על כל מה שאתם

 היום? תודה רבה מי נגד? תודה רבה.
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 מר פביאן הנושא רכבים בשירות העיריה. 3דר מס' הצעה לס ג'ו ניסימוב:

זה יקח פחות מעשר דקות אני אגיד ככה אני לא יודע בדיוק כמה רכבים סך  איל פביאן:

ים סך הכל הכל אני אשמח אם תגידו לי בדקות הקרובות כמה רכב

שמשרתים את הציבור בהרצליה בנושאים שונים בין אם זה הסעות לבתי 

דברים אחרים עיריית הרצליה מפקחת עליהם או אמורה ספר, פינוי אשפה, 

לפקח עליהם, אני מניח שזה כמות גדולה של כלי רב, שכל יום עושים את זה, 

ירותים שהם והכמות הזאת תגדל בשנים הקרובות כי העיר גדלה. עכשיו הש

מספקים הרכבים האלה הם שירותים חיוניים, אני יודע שזה כאילו נראה 

ושאים כמו פינוי אשפה, הסעות לבתי ספר וכו' אבל אני שמעורבבים פה נ

חיברתי אותם כי מבחינתי הנושא מקצועית הוא נושא דומה וזה בעצם איזה 

שביל לפקח על מערכי בקרה וניהול יש לנו בעירייה ואיזה אנחנו מפתחים ב

הנהגים ועל כלי הרכב שנוסעים ברכבי העיר ונותנים שירותים לתושבים בין 

יגה מסוכנת שלהם בין אם זה דיוק, הגעה, שעת יציאה, שעת הגעה, אם זה נה

אפילו נימוס של נהגים פה ושם את הקריאות שיש, בכלל רמת שירות מכל 

ארגונים ותאגידים מיני בחינות אחרות, יש בישראל ובעולם הרבה מאוד 

שמפעילים צי רכב גדולים ויש התעסקות מתמדת בנושא הזה של פיקוח על 

לי רכב, ומערכות שונות שהיו קיימות כבר לפני הרבה שנים נהגים וכ

מודרניות בטוח שיש היום עוד יותר מודרניות שמאפשרות בקרה על הדברים 

ני לא יודע האלה, אז בעצם אני פשוט מקבל הרבה פניות של תושבים א

שהעליתי גם על שירותי הסעות לבתי הספר גם  אבל בנושאים לאמוד אותם

ניקוי אשפה, נהיגה מסוכנת של נהגים, אי הגעה בזמן,  פה ושם על רכבי

איחורים, שירות לא טוב דברים שונים ואני באמת בעניין של לעלות פה נושא 

עובדי העירייה ולנסות לשפר אותו ולא להעליב פה אף אחד, אני בטוח ש

עובדים מחמש בבוקר ועושים את כל המאמצים אני אומר את זה בשיא 

כחבר מועצת עיר לא יודע מה הם הכלים שהעירייה הרצינות אבל אני 

יא רוצה לשפר אותם, ואני מניח שגם חברי מועצה אחרים לא ה מפעילה, איך

ה שבסך אז בעצם מה שאני מציע פה ז יודעים והיות והדברים האלה עולים

הכל מועצת העיר תקיים דיון בעיר של מערכי הבקרה והניהול של שירותים 

ברחבי העיר למטרות  עיר באמצעות רכבי שירות שוניםהניתנים לתושבים ב

שונות כדי ללמוד את האמצעים והכלים המופעלים כיום ולהבין מה צריך 

יכול לעניין  בשביל לשפר ומה עושים כדי לשפר. זו ההצעה שלי אני חושב שזה

את כל חברי מועצת העיר, לא זוכר שעשינו דיון כזה מתחילת הקדנציה ואני 

 20ו את זה ומצידי בישיבה הבאה נקדיש לזה לא יודע מה אשמח שתקבל

 דקות, או כמה שתרצו ונשמע ונדבר.

רכבים גם של העירייה ושל הקבלנים השונים  177 –אני אתן לך נתונים כ  משה פדלון:
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ברחבי העיר החל משעה שש בבוקר, אני נתתי הנחיה והיא מבוצעת עובדים 

ים משבע וחצי עד שמונה וחצי במלואה על דממת עבודה בצירים הראשי

וקבלן שחורג נקרא לבירור ומקבל קנס, מקבלים קנסות גבוהים יש לנו 

מערכת בקרה על המכונות, יש מערכת בקרה שהיא לרובעים וכל תלונה, ואני 

נה לרוני מטופלת אישית לוחצת. קודם כל מכונת הטיאוט גם מביא תלו

ז אנחנו יודעים שבשבע וחצי שאנחנו אומרים שלא יעברו בצירים הראשיים א

כל הרכבים  ןעד שמונה וחצי הם לא נכנסים לצירים ראשיים, יש להם איתור

אנחנו עוקבים אחריהם, וכאשר נהג חורג הקבלן נקרא לסדר. אני מציע 

וני גאון יציג את כל הנתונים, תראה את ההיקפים. רק לומר ישיבה הבאה ר

טון אשפה  400 –ל  320מהעיר בין יום מוציאים  לך לדוגמא אשפה ביתית כל

היא צריכה להיות מוסעת להגיע להטמנה עד שתיים וחצי שלוש היא צריכה 

שבים ואומרים אל תפנה לי בשש ולא באחת עשרה ושמונה ולהגיע, באים ת

טח שלא בין שתיים לארבע לא אז אני שואל מתי, מתי, לא נוח בלילה ב

להם, אבל אני צריך להוציא  לתושבים כל שעה שתגיד להם היא לא נוחה

מפה כאמור בחודש עשרות אלפי טון של אשפה זה רק אשפה ביתית מעבר 

מערכת מאוד  לזה עוד עשרות טונות של גזם. לכן יש מערכת מאוד יפה, יש

אני מנחה את רוני בישיבה הבאה תן סקירה מה עושה אגף  יפה אני מציע,

 ירות הפינוי אשפה והגזם.באיזה שעות, מה מותר מה אסור, מה תד שאיפה

אני מודה לך על זה רק אני מחדד את זה, אני מדבר על זה שתדגישו איזה  איל פביאן:

 אמצעים יש לכם לפקח. 

קרה ופיקוח הוא יסביר את זה. רוני יש בוודאי. יש לו עשרות רכבים של ב משה פדלון:

ות תיתן סקירה מכבדת מכובדת מסודרת עם נתונים עם טבלאות עם הדגמ

 מסודרות.

 אתה מסיר את ההצעה מסדר? משה פדלון:

 קיבלת את ההצעה שלי ברגע שאתה עושה את זה בישיבה הבאה בסדר גמור.  איל פביאן:

 .למה לא זה דברים שאתם חייבים לדעת :משה פדלון

אני רק רוצה להדגיש אני לא מדבר רק על רכבי פינוי אשפה, רכבים שונים  איל פביאן:

 תושבים.שמשרתים את ה

הכל רכבי פיקוח, גנים ונוף, הכל וודאי רוני ממונה על הכל עיקר המעשה היא  משה פדלון:

 שלו.

 גם מה שקשור למוסדות חינוך, הסעות דברים.  איל פביאן:

 קבלו הכל, תבוא לפה פאני ותסביר את הצירים, יציאה, כניסה.בוודאי ת משה פדלון:

מוציאה פעם בשנה, רינה דו"ח פעולות העירייה  אני אעדכן אותך איל רינה ירון עולמי:

 ושם יש ממש סקירה של כל האגפים של העירייה מה הם עושים.

 אני אשמח שהם יבואו יציגו לכולם. איל פביאן:
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 100יכה לדעת מה רוני עושה, איך, כמה, זה תקציב של ירון המליאה צר משה פדלון:

 ם. למרחב הציבורי צריכים לדעת מה עושי₪ מיליון 

 מה שאתה הצעת אני מקבל. איל פביאן:

הוא מסיר את ההצעה מסדר היום אנחנו נקיים, רוני יכין. רוני להציג גם את  משה פדלון:

 התכניות לפני ואחרי גלית יודעת על מה אני מדבר.

בגלל שאני הייתי רוצה ובגלל שאני חושב שהרצליה היא עיר מודרנית,  ונתן יעקובוביץ:י

ולוגית וכדומה וזה סביבה ירוקה כמו שאתה מתגאה לומר כל ועכשווית וטכנ

הזמן, יש הליכה לכיוון בהרבה מקומות בעולם יש הליכה לכיוון של הפחתה 

המדינות פר תושב  של כמות הפסולת הביתית, אגב מדינת ישראל היא אחת

עם הכי הרבה פסולת בעולם, בעולם, והשאלה זה האם העירייה ואני אשמח 

גם בסקירה שרוני יהיה, אני מקווה שיש שם משהו, לקבל איזה  לקבל את זה

שהוא אספקט של איך מפחיתים את הכמות של האשפה של הפסולת 

 אתם עושים בשביל זה וכדומה. אינסנטיביהביתית, איזה 

רוני וגלית יתנו סקירה. אנחנו נביא לפה סקירה, העלה  3הצעה לסדר מס'  דלון:משה פ

ה אני מקבל. הוא משך אותה. לא יודע איך תקראו חבר המועצה הצעה טוב

 לזה מבחינה משפטית.

 יהיה רשום בפרוטוקול שבישיבה הבאה עושים על זה דיון? איל פביאן:

 כן, כן בוודאי, בוודאי. משה פדלון:

 הגב' גלילה יבין בנושא ציון חג החנוכה במרחב הציבורי. 4הצעה לסדר מס'  סימוב:ג'ו ני

מעט אנחנו חוגגים את חג החנוכה דיברנו קודם על חג סוכות, כמובן שכל עוד  גלילה יבין:

תושבי העיר מצפים לחג כל אחד חוגג איך שהוא אוהב, יש שמברכים על נרות 

ים לפי ההלכה, שבוחרים במנהגים על סיפור פח השמן שהספיק לשמונה ימ

אחרים יש לנו מנהגים שהם קרובים יותר לדת יש מנהגים שהתפתחו 

ילות שונות בעולם, כמו למשל הסביבון שמקורו במשחק בגרמניה, יש בקה

מעות חנוכה, סופגניות, יש לביבות יש מעות חנוכה שזה גם כן מנהג בהשראת 

מץ גם על ידי היהודים זה מס באותו זמן שאוטקהילות שחגגו את כריס

התחיל כצדקה אבל זה נהייה מנהג לתת מתנות לילדים בגלל שחגגו את זה 

יכות לחג המולד, וזה התפתח ככה. כל אחד מהכיוון שלו כמו שאמרתי בסמ

אין מה להנהן אני מסכימה איתך כל אחד מהצד שלו, גם הציונות שאבה 

המכבים, ולקחו מזה  הרבה השראה מחג החנוכה, הדגישו את הגבורה של

השראה גם לדור שלנו עם דגש על זה שהעם בעצם הושיע את עצמו ופחות על 

ל הנס, מה שאני מנסה להגיד זה אני יודעת שאתם מכירים את כל הנושא ש

סמלי החג וסליחה על החפירה אבל באמת כל אחד מתחבר לחג ולסמלים 

ות נהייתה איזה מהכיוון שלו ואני מעלה את זה מכיוון שבשנים האחרונ

תופעה שהלכה והתרחבה בהרבה ערים בישראל שבעצם אנחנו עושים מיקור 
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של ציון חג החנוכה במרחב הציבורי לתנועה חסידית, חוץ לכל הנושא 

מסוימת שהיא תנועת חב"ד שהיא תנועה שכבודה במקומה מונח זכותה 

מאמיניה להאמין במה שהם רוצים להאמין השאלה אם התנועה הזאת 

שבהם מאמינים רוב  ההאידאולוגייצגת מבחינה סמלית את הערכים ואת מי

ת להתעכב על זה, כשאנחנו רואים בכל אני רוצה קצ תושבי העיר הרצליה.

העיר חנוכיות שעליהם סמל של חב"ד שאנחנו רואים בגני ילדים חלוקה של 

חנוכיות חב"ד וסופגניות שמזמינים דווקא את רבני חב"ד יש פה עניין של 

מיתוג של היהדות ופרשנות מאוד ספציפית שלה שהיא לא מייצגת לא את 

יבור החילוני במדינה ובטח לא את רוב רוב הציבור הדתי, לא את רוב הצ

עכשיו אנחנו מכירים את הפנים מסבירות פנים את החיוך  הציבור בהרצליה.

של שליחי חב"ד ואין פה משהו אישי כלפי אדם זה או אחר, אבל מאחורי 

ואיזה שהוא סדר יום שהוא  אידאולוגיהחיוכים האלה יש איזה שהיא ה

כל זה תנועה שהיא מקדמת רעיונות של צריך לשים אותו על השולחן. קודם 

היררכיה כלומר יהודים מעל, קודם כל זה תנועה שמקדמת רעיונות של 

היררכיה, יהודים מעל יהודים, גברים מעל נשים, דתיים מעל חילוניים, יש 

ין ילדות לילדים, אני אתן לכם ה תנועה שמפרידה בין גברים לנשים ובאיז

באתרי האינטרנט שלה, על למשל על  א מה שהתנועה רושמת בעצמהמגדו

מועצה ואני אשמח אם תקשיבו. שוויון זכויות  זכויות נשים ויש פה חברות

שרונות יאמיתי הוא כאשר כל אחד מגיע לתכלית השלמות בהתאם לטבע, הכ

פשרות שנתן הקדוש ברוך הוא ולכן האיש צריך לעסוק בתפקידים והא

פקידים שניתנו לנשים ואדרבא שניתנו לגברים, והאישה צריכה לעסוק בת

כאשר האישה מחקה את האיש ודורשת תפקידים של האיש, המסוגל לבנות 

ופוגעת במעמד האישה, שכן היא  שוויוןקריירה באופן כך וכך, היא יוצרת אי 

היא בעלת מעמד נחות, אז כל הנשים שרוצות לקדם קריירה כנראה מעידה ש

חב"ד. בהקשר לחינוך הבנות שלנו  של האידאולוגיהוק פועלות לפי 8לא בדי

ההמלצה שלהם היא מנסים לשכנע בנות שהואיל והאח הוא סוחר מוצלח גם 

עליה לעסוק בשטח זה, ולשכוח את שליחותה כעקרת בית, הרי מובן מאליו 

היות עקרת בית יש צורך בהכנה רבה ובהתאם יש להשתית את שכדי ל

מהות יבעיר רוצות לגדל אמהות יחינוכה של הבת, אני לא חושבת שככה א

ואבות בעיר רוצים לגדל את הבנות שלהם או את הבנים שלהם אני לפחות 

לא. מה עוד אני יש לי הרבה מאוד דוגמאות אבל אנחנו יודעים שזה ארגון, 

גון שמתייחס אל חילונים כאל אנשים שצריך לתקן אותם חב"ד היא אר

ובה. אני לא אביא את כל וארגון שמעוניין להחזיר אותנו ואת ילדינו בתש

הציטוט אבל בקצרה, ... פסוק קצר אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם 

בארות, בארות נשברים אשר לא יכילו המים, לא שתי תרבויות לפנינו אלא 
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ים מול בארות נשברים כלומר החילונים הם הבארות הנשברים, מקור מים חי

ת תכיפות והשתתפות בהם, זה הזמן לקבוע עוד שיעורי תורה להגביר א

ה ייהודי - לשאוב כוחות ואל תשכחו זוהי התרבות היהודית ואין בילתה. כ

גאה אני חולקת על כך יש לי גם תרבות יהודית היא פשוט שונה מהתרבות 

"ד. בנוסף, יש פה נקודה שהיא לפעמים גורמת קצת בלבול אבל של אנשי חב

כלומר במובן של  דמוקרטית תנועת חב"ד היא תנועה אנטי ציונות ואנטי

השלטון הדמוקרטי תחת הכותרת היכנו לשיטה חדשה זה מה שהם אומרים: 

אלא שלא לאורך ימים בקרוב נעבור  דמוקרטיהזה מה שיש בינתיים על 

טובה לאין ארוך, שיטה שמבטיחה את התנהלותו  לשיטת משטר אחרת

ואנחנו התקינה של העולם, אני מקצרת ולשיטה הזאת קוראים משיח 

מצפים. הרעיון הוא לפעול בתוך השיטה הדמוקרטית אני מקצרת את מה 

שכתוב, לפעול בתוך השיטה הדמוקרטית לשכנע את העם שהשיטה הנכונה 

לחוקה שמתוארת כך לנו  טיתדמוקרהיא שיטת המשיח, ולעבור משיטה 

היהודים יש חוקה המייצגת את ערכי היסוד שלנו זו התורה, היא מגדירה 

של  הקונס ציוניי טוב ורע וכו'. עמדתה של תנועת חב"ד כי הבסיס מושג

המדינה חייבת להיות תורת ישראל והמדינה היהודית כלומר מדינת הלכה. 

ות במה מאמינים רוב חסידי עכשיו אני רוצה להגיד אם אנחנו רוצים לרא

חב"ד קצת קשה להגדיר את זה אבל אם מסתכלים על תוצאות הבחירות 

ומסתכלים למשל על כפר חב"ד שזה הישוב הגדול של תנועת האחרונות 

של תושבי כפר חב"ד הצביעו למפלגת הציונות הדתית, של  56%חב"ד, 

ם את המשנה איתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ ואבי מעוז, שכולנו מכירי

 305שלהם בכל התחומים שקשורים בערכים שחשובים לתושבי העיר. 

שבחרו  90%-וש"ס כלומר אנחנו מדברים על כ נוספים בחרו ביהדות התורה 

במפלגות עם מדיניות של מדינת הלכה וכולנו יודעים במה מאמינים תושבי 

ל פה את העיר, לאור התוצאות של הבחירות האחרונות כולנו יודעים מי קיב

התמיכה הגורפת ביותר כל מפלגות הליברליות בגוש השינוי קיבלו ביחד 

"ד. אז אני שואלת את עצמי האם אנחנו צריכים פחות מחצי אחוז בכפר חב

תרתי משמה חמורו של משיח, וסליחה על הדימוי הלא מכבד, אבל האם 

ן אנחנו צריכים לתת את המרחב הציבורי שלנו בעיר להפוך אותו לקמפיי

מייצגת את  פרסום ענק של מוצרים ממותגים, של תנועה מסוימת שלא

ד שלנו כחברי מועצת עיר לשמור על הערכים של רוב התושבים והאם התפקי

המרחב הציבורי שלנו, ולקיים את החג ולחגוג את החג ולציין אותו בהתאם 

לרוח הקהילה. ההצעה שלי שאירועי חג החנוכה יערכו על ידי מחלקות 

רייה ועובדיה בלבד ולא על ידי תנועות ועמותות חיצוניות, לא תותר העי

דת למוסדות חינוך ממלכתיים חילוניים, כניסה של נציגי עמותות או ארגוני 
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חוגים ומתנ"סים לצורך עריכת טקסי חג או חלוקת חומר הסברה, מתנות, 

ות כיבוד וכו' אלא באישור הורי התלמידים, חנוכיות גדולות שיוצבו בחוצ

העיר יהיו כפופות לאישור העירייה, זה עלה גם בהקשר של סוכות שדיברנו 

טים של בטיחות, מניעת הפרעה לתנועה וחניה, קודם שינתן לאחר בחינת היב

למעבר הולכי רגל וכו', במרחב הציבורי לא יותרו חנוכיות הנושאות מיתוג או 

לכל עם ישראל סממנים מזהים של כל תנועה או כל ארגון אחר, החג שייך 

אין סיבה שהחנוכיות יהפכו לשלט פרסומת של אף תנועה, לא של ישראל 

 תודה על ההקשבה. חופשית ולא של חב"ד.

טוב מיש שעקב ביומיים שלושה ימים לפני חג הסוכות מהדורות חדשות  משה פדלון:

נפתחו ראש הממשלה יאיר לפיד, יש עתיד קיבל משלחת מחב"ד וקיבל מהם 

מינים והם רקדו יחד. לעצם העניין חג החנוכה, הוא חג האור, את ארבעת ה

האורים, חג המשפחה, חג הילדים, לעצם העניין חג החנוכה הוא חג האור, חג 

, חג לקהילות חג שמח במדינה יהודית בארץ ישראל, אוני גם הסופגניותחג 

נוהג כבית הילל אנחנו כן מאפשרים להציב חנוכיות בכפיפות ובאישור 

מים המוסמכים בעירייה, ואני רק רוצה להגיד לך מה קרה לפני הגור

בכל העיר בניגוד לחוק, ההנחיה  שבועיים וחודש סיעת יש עתיד הציבה שילוט

שלי לא לגעת, למה לא פנית אלינו להגיד חברה תורידו את זה, למה לכם 

מותר ולהם אסור, חודש ימים הצבתם שילוט בניגוד להסכמה. אתם מדברים 

סמל הקטן של חב"ד. חברים, חברים אנחנו ברוח של חג כל אחד עלה 

 באמונתו יחיה כל ישראל חברים, 

 יחד()מדברים ב

בורי ולא עיריית הרצליה צריכה להציב ילמה חב"ד יציבו חנוכיות על שטח צ ינאי:-דנה אורן

 חנוכיות.

 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? מי נגד? תודה רבה. משה פדלון:

 ר מתן תמיכותאישו .6

והנושא של התבחינים  2/11/22ומיום  26/10/22יש לכם פרוטוקולים מיום  ו' ניסימוב:ג

 ור לישיבה הבאה, יש לכם את המתן תמיכות מולכם. שאלות? יעב

אני יכולה לשאול בהקשר לתבחינים זה קשור לאישור, אני רוצה לשאול אם  גלילה יבין:

שמתי לב באחד הסעיפים היה שם הן הועדה פעלה באמת לפי התבחינים כי 

במטרות המבקש תמורה, אין במטרות העמותה שלילת קיומה של מדינת 

ל כמדינה יהודית דמוקרטית או הסתה לגזענות אני רוצה לבדוק, אני ישרא

לא בדקתי אחת אחת את העמותות שהגישו תמיכה אני רוצה לשאול את 

בחין הזה בהקשר למה חברי הועדה הנכבדה לוודא שהם אכן בדקו את הת

 שאמרתי כרגע.

ואת כל אנחנו כמובן עובדים עם רפרנטים שבודקים את כל המסמכים  אהוד לזר:
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הדו"חות של כל אחת מהעמותות שמקבלות תמיכה, ואנחנו יושבים ועוברים 

שיש בפנינו והם מקבלים את ההחלטה בהתאם לתבחינים לא  רעל החומ

 מעבר לכך ולא מתחת לכך פשוט מאוד.

ולקחתם בחשבון את הסעיף הספציפי אני מניחה אני לא עברתי, המדינה  יבין: הגליל

 או הסתה לגזענות. /היהודית הדמוקרטית ו

זה שאלה ספציפית שלא התמודדתי איתה, אם יש עמותה שחותרת תחת  אהוד לזר:

 מדינת ישראל מדינה דמוקרטית.

לה אחת האם ניתן להוסיף תבדוק את הנקודה הזאת בבקשה. ועוד שא גלילה יבין:

לתבחינים או שזה בישיבה הבאה. אם אני רוצה להוסיף לשלוח לכם בכתב? 

אליכם את זה בכתב לקראת הישיבה הבאה, תבחין נוסף אני רוצה להעביר 

בין מגדרים נשים גברים בעמותות  שוויוןלהוסיף תבחין שנוגע לבחינה של 

 יר.השונות שהעירייה תומכת בהם יש אפשרות להעב

 ושם ננהל את הדיון. 27/12 –אנחנו נעביר את התמיכות לאישור בישיבה ב  אהוד לזר:

וצה להוסיף שבמסגרת התמיכה, מבקשי התמיכה צריכים להצהיר אני רק ר אסתר:

לנו שקיבלו את הדברים שאת אמרת, הם חותמים על הדברים האלה, כל 

 כך. עמותה חייבת להגיש לנו טופס ולהגיד שהיא מצהירה על

 ואם הלכה למעשה זה לא קיים למרות התצהיר. ינאי:-דנה אורן

בר, ברגע שצריך הם מגישים אין ויכוח על כן את יכולה להגיד את זה על כל ד אסתר:

 או לא, הוא חייב לעדכן אותנו מידית במידה ויש שינוי.

בעד? פה סעיף א' זה מתן תמיכה בנושא חינוך במערכת הבלתי פורמלית מי  גו' ניסימוב:

 אחד. 

 אני אמנע כי אני רוצה לבדוק את העמותות אחת, אחת. יבין: הגליל

ת אחת היתר בעד. נושא הבא זה דיון במתן תמיכות בנושא הרווחה יש נמנע גו' ניסימוב:

 סעיף ב' מי בעד? פה אחד.

 )משה פדלון יצא(

מיב עד? תודה  ,סעיף ג' דיון במתן תמיכות בנושא תנועת נוער מפעלי קיץ ג'ו ניסימוב:

 רבה.

 מי הרפרנט שהתעסק בתנועות הנוער? ינאי:-דנה אורן

 מיטל. גו' ניסימוב:

 אני הבנתי שהנוער העובד כן הגישו השנה.  ינאי:-דנה אורן

 לא הגישו. אסתר:

 )משה פדלון חזר(

הנושא מולכם מי  בנושא איכות הסביבה, 2022דיון במתן תמיכות לשנת  ג'ו ניסימוב:

 אחד. בעד? פה

 התאמה בין גבולות שיפוט למרחבי תכנון במחוז תל אביב .7
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יכת התאמה מלאה בין תחום השיפוט תתבקש עמדת המועצה לעניין ער 'ו ניסימוב:ג

 לבין מרחב התכנון המקומי של הועדה המקומית.  המוניצפאלי

 האמת היא שזה משהו פשוט וכני, בעיקרון יש את תחום השיפוט שהוא עניין חנה חרמש:

של משרד הפנים, יש מרחב תכנון שנוגע יותר לכל מה שקשור לתכנון 

ם השיפוט של העיר לבין המרחב הסטוטורי, אמורה להיות הלימה בין תחו

התכנון שזה מקומות שבהם דנים בתכניות, יש מקומות זה לא קורה 

בהרצליה יש הלימה מלאה בין תחום השיפוט לבין מרחב התכנון ויש ערים 

ם את הסכמת יהתכנון החליט לעשות סדר מידי פעם ומבקש שלא, ומנהל

 מועצת העיר שאנחנו בעד.

 ות על כפר שמריהו, עדיין הועדה שלנו תטפל בכפר שמריהו?מה המשמע ינאי:-דנה אורן

 כן. לא משתנה שום דבר. חנה חרמש:

אני רוצה לנצל את ההזדמנות והתייחסות בכלל לנושא של הגבול  איתי צור:

של הרצליה ולא איכפת לי לקחת איזה חלק, לעשות פניה  יהמוניצפאל

 לגמור את הדבר הזה., ו531 –לרעננה ולבקש מהם את השטחים שדרומית ל 

 זה על סדר היום שלנו וזה בתכנון. אני מקווה שיהיה עם מי לדבר. משה פדלון:

 זה משהו מול רעננה ישירות לא? איתי צור:

 ות, מחוזות.לא, לא, יש ועדת גבול משה פדלון:

 ועדת גבולות הם לא נותנים את ההסכמה של העיר אבל. איתי צור:

ת בעצם שקובעים קו כחול בעצם בתחום התכנון שלך את יונתן יעקובוביץ: מה המשמעו

אחראית לתכנן, לא את העירייה אחראית לתכנן עכשיו כל מה שקשור עכשיו 

 בתוך הקו הכחול?

 בעיקרון כן. חנה חרמש:

 ובוביץ: מה המשמעות של מרחב שיפוט זה מה שאני מנסה לשאול.קעיונתן י

גבול השיפוט שלה ומצד שני יש מרחב תכנון  יש גבול שיפוט לעירייה שזה עו"ד ענת בהרב:

והוא באחריות הועדה המרחבית מנסים לתאם ביניהם, אצלנו זה מתואם 

 אבל יש רשויות שזה לא מתואם שם עושים סדר.

ה המשמעות של גבול השיפוט מבחינתנו עזבי את הועדה המרחבית זה יונתן יעקובוביץ: מ

 לא אנחנו נכון?

 אומרת לא אנחנו, אנחנו אחראים, עו"ד ענת בהרב: מה זאת 

 יונתן יעקובוביץ: אנחנו אחראים על אכיפה?

הבקשה הגיעה ממנהל התכנון ממחוז תל אביב בהקשרים תכנוניים, הפניה  אהוד לזר:

של תחומי, נושאים מנהליים או אכפתיים קל וחומר  לא נעשתה מהקשרים

 אבל כאן בנושא תכנון.

 פה בתחום השיפוט שלך כן או לא?יאי על האכיונתן יעקובוביץ: אהוד אתה אחר

 כן. אהוד לזר:
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יונתן יעקובוביץ: תודה רבה. אתה אחראי על אכיפה של שטחים שלא נמצאים נקרא לזה 

 שטחים פרטיים?

 ר על תע"ש?אתה מדב אהוד לזר:

 שלך אתה אחראי על שטחים פרטיים?קובוביץ: תחום השיפוט עיונתן י

 תלוי במה. משה פדלון:

 יש שטח פרטי שאתה לא אחראי על האכיפה שלו? ן יעקובוביץ:יונת

 זה שאלה מאוד מורכבת.  אהוד לזר:

אל היא לא שאלה מורכבת בכלל סליחה אם אתה לא יודע לענות אני אש יונתן יעקובוביץ:

את היועצת המשפטית או את המהנדסת. אני אשמח שתסבירו לי מה אתם 

הרצליה, אנחנו אחראים על האכיפה לא מבינים, תחום השיפוט של עיריית 

 נאמר שכן, האם אנחנו אחראים על אכיפה של שטחים פרטיים?

 כן. תלוי במה, שוב תלוי באיזה עניינים. משה פדלון:

בשטח פרטי עושה משהו בניגוד לחוקי תכנון ובניה אנחנו יונתן יעקובוביץ: אם בן אדם 

 מדברים על חוקי תכנון ובניה נכון?

צווים להפסקת עבודה או להריסה  10יונתן אני חתמתי לאחרונה על  ן, כן.כ משה פדלון:

 של בתים ואחראיות שלנו אם הוא מפר את החוק.

 זה באחריות שלך או לא?יונתן יעקובוביץ: ואם זה קרקע של רמ"י? קרקע של רמ"י 

 אני צריך לדווח, רמ"י אחראי על השטחים שלו. משה פדלון:

ת חוקי תכנון ובניה יש יכולות לאכוף לרמ"י יש יכולות לאכוף יש יונתן יעקובוביץ: במסגר

לה סמכויות משלה יש לה הכל, אני שואל שאלה פשוטה קרקע של רמ"י 

ה בנוף ים היא קרקע של שנמצאת את רוצה שאני אתן לך דוגמא, המעבר

 רמ"י?

 כן. משה פדלון:

 יונתן יעקובוביץ: מי אחראי על האכיפה שם?

 י.רמ" משה פדלון:

 יונתן יעקובוביץ: רמ"י אחראית על האכיפה שם אז למה איל רייך מגיש שם תביעות?

 תלוי על מה אתה מדבר. משה פדלון:

שלה אז בהיבט של האחריות עו"ד ענת בהרב: רמ"י אחראית כבעלת מקרקעין למקרקעין 

היא אחראית על מקרקעיה, ככל שמתבצעות עבירות תכנון ובניה במרחב 

 אנחנו אחראים. התכנון שלנו,

 יונתן יעקובוביץ: בין אם זה של רמ"י ובין אם זה שלנו ובין אם זה קרקע פרטית נכון?

 עו"ד ענת בהרב: נכון איפה שיש עבירת בניה אנחנו מטפלים.

יונתן אדם מסוים פלש עכשיו לשטחי רמ"י שני הגופים עיריית הרצליה יחד  משה פדלון:

ח כיוון שהוא מטריד את התושבים, יש עם רמ"י פועלים להוציא אותו מהשט

 דברים שאנחנו עושים במשותף.
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יונתן יעקובוביץ: כמה זמן הוא קיים שם אני יודע בדיוק על איזה בן אדם אתה מדבר וקלעת 

אני אומר כי התושבים שפונים לעירייה במשך חודשיים  ישירות לשאלה למה

 מקבלים שם תשובות זה לא קרקע שלנו.

תן סליחה אתה לא יודע את העובדות יושב פה ג'ו, ג'ו פנה למשרד הביטחון יונ משה פדלון:

 הבן אדם של משרד הביטחון הוא פגוע נפש.

 יונתן יעקובוביץ: בועז מייזל לא יודע לפנות את הבן הזה?

אסור לו, אסור לו, בדקתי. באנו אליו בדרך הטובה, ג'ו, התחלנו כדי למצוא  משה פדלון:

 לו פתרון, 

אשים קרוואן ליד הבן אדם  יעקובוביץ: למה הוא בן אדם מיוחד, אם אני אביא עכשיויונתן 

 אני אהיה אירוע מיוחד?

 ת סוגיה.ירק שניה, אתה העל משה פדלון:

 לא אפרט מה המצב של הבן אדם הזה. לא, כי אני  ג'ו ניסימוב:

קיבל צל"ש יונתן יעקובוביץ: אה עכשיו זה תלוי במצב של הבן אדם הבנתי. בן אדם ש

מרמטכ"ל צה"ל על זה שהוא היה בצבא הוא עשה עבירה במסגרת הצבא לא 

 מכניסים אותו לכלא בגלל שהוא קיבל צל"ש.

אין טעם לדבר על היהודי הזה, אנחנו יונן אני מציע, בוא נחזור, אני חושב ש משה פדלון:

 כרשות מקומית, אנחנו מטפלים ביהודי הזה בכפפות של משי, 

 בוביץ: על חשבון התושבים.יונתן יעקו

 הוציאו לו צו שיפוט, הבאנו לשם את רוסו, אני אישית הייתי שם. משה פדלון:

 יונתן יעקובוביץ: למה עיריית הרצליה לא פינתה אותו?

 רמ"י אמרו הם מטפלים זה שלהם. ג'ו ניסימוב:

בעלות, כמוש  עו"ד ענת בהרב: יש הבדל, פינוי מקרקע שלך זה עניין של בעלות זה עניין של

 אמרתי לך רמ"י היא בעלת המקרקעין והיא בעלת זכויות.

 יונתן יעקובוביץ: אם אני עכשיו הולך, כל חופי הים בהרצליה הם של רמ"י נכון?

 כן. חנה חרמש:

 קובוביץ: אם אני עכשיו יורד עם קרוואן לחוף מי מפנה אותי רמ"י?יונתן יע

 רמ"י, רמ"י, רמ"י. אהוד לזר:

ובוביץ: אם אני יורד לחוף עם קרוואן אהוד הגורם היחיד שיכול לפנות אותי זה יונתן יעק

רמ"י אתה אומר כן? אנחנו לא בשאילתה ולא הצעה לסדר אני יכול לשאול 

 כמה שאלות שאני רוצה.

 אני רוצה בבקשה יש לי שאלה. לילה יבין:ג

 ים מהנושא הזה?יונתן יעקובוביץ: למה אנחנו בורחים מהנושא הזה? למה אנחנו בורח

 רמ"י אוכפת כמו בחוף הים ענה לך המנכ"ל. ג'ו ניסימוב:

 יונתן יעקובוביץ: בחוף הים אין לך סמכות לאכוף?

 המנכ"ל ענה לך. גו' ניסימוב:
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 אין לך סמכות לאכוף חוקי תכנון ובניה בשטחים של רמ"י ובחוף הים?יונתן יעקובוביץ: 

 חברים זה לא נושא הדיון. משה פדלון:

ונתן יעקובוביץ: חברים אתם לא עונים לי על השאלה אני מבקש לקבל תשובה האם י

 של רמ"י? לעיריית הרצליה אין סמכות לאכוף חוקי תכנון ובניה בשטחים

 לאכוף. עו"ד ענת בהרב: יש סמכות

יונתן יעקובוביץ: ברור כי זה תחום השיפוט אז למה לא עושים את זה, למה אתה שולח את 

 ? למה אתה בורח מאחריות? למה?זה על רמ"י 

 עו"ד ענת בהרב: כי יכול להיות ששם רמי פעלה כבעלת המקרקעין.

ם אכיפה יונתן יעקובוביץ: רמ"י לא פעלה ובינינו אנחנו יודעים שאנשים מסוימים מקבלי

 למה אתה בורח מהשאלה? כזאת או אחרת.

 בה.אתה יכול לכתוב לי את זה במייל אני אתן לך תשו משה פדלון:

 יונתן יעקובוביץ: במייל מי אני שאני אפנה אליך במיל.

אני הבנתי מהשאלה של איתי צור שיש פה איזה שהיא גמישות מבחינת  גלילה יבין:

אני רוצה לשאול לגבי המובלעת הזאת  הגבולות תקנו אותי אם אני טועה,

 בין קיבוץאני לא יודעת אם אתם מצליחים לראות, המובלעת שבין גליל ים 

גליל ים לבין שכונת גליל ים, אני שואלת בגלל שאנחנו מכירים את המצב 

משכונת הרצליה ב' שיש לנו שכונה שהיא כלואה בין שני צירים ומאוד קשה 

עירונית לחלקים אחרים בעיר ואני חושבת לקשור אותה מבחינת הרקמה ה

י עם שאם היינו יכולים לייצר פה רצף שגם ככה יש לנו פה גבול, גבול טבע

הכביש הראשי הזה לייצר פה רצף תכנוני שמאפשר לתת לגליל ים, שגליל ים 

 כרגע.

אני מציע לך לבוא למהנדסת העיר והיא תסביר לך על כל התכנון של כל  משה פדלון:

 זה, על כל המבלעת היא תסביר לך את כל התכנון.הדבר ה

 המובלעת הזאת מכלילה את הקיבוץ בפנים. חנה חרמש:

 אן אבל פה יש אדמות חקלאיות שהם גם של הקיבוץ? ין:גלילה יב

 יש שם שני דברים יש שם שכונה נוספת תמ"לית. חנה חרמש:

רקמה העירונית פה כמה את יכולה במסגרת התכנונית שלך לייצר קשר ב גלילה יבין:

 כשזה רשות תכנון אחרת, אני שואלת שאלה קצרה, השאלה כדי למנוע.

 שנושאים כאלה דנים במועצה, זה נושאים תכנוניים. אני לא חושב משה פדלון:

 וע את ראש העיר בהתחלה עלמיונתן יעקובוביץ: על איזה נושאים דנים במועצה חוץ מלש

 ה הכל.כמה אתה בונה הכל, כמה אתה עוש   

שכונת גליל ים היא שכונת בלון, השאלה אם יש פה נתק שהוא מיותר בתוך  גלילה יבין:

שאנחנו נאשר את הגבולות אז אני שואלת שאלה  העיר. אתם מבקשים

 נטית.ברל

 השטח שאת מצביעה אם אני רואה נכון כולל בתוכו את קיבוץ גליל ים? חנה חרמש:
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 של חוף השרון. נכון. הוא כרגע בסמכות גלילה יבין:

דרך אגב הוא שייך לועדה מרחבית רמת השרון מבחינת התכנון חלק  חנה חרמש:

א החלטה שלנו הקיבוץ לא אמור להסתפח להרצליה מהקיבוץ כרגע זה ל

 אלא אם כן מישהו יקבל החלטה כזאת.

גליל ים כל מה שבנוי שם היום, הדירות היה גליל ים, היה תיקון גבולות,  צבי וייס:

י ראש העיר אלי לנדאו עשו תיקון גבולות וסימנו בדיוק, אני לא יודע בימ

ך לעיין, וגם אי אפשר לדעת כרגע וונים אבל צריכעכשיו לאיזה קטע אתם מת

י ואיפה העירייה צריך לעיין בדברים האלה "ולתת תשובה ברורה איפה רמ

 וצריך לראות גם מה היה, מה היתה ההחלטה.

 ה מאוד ברורה יש לך תחום שיפוט, יש את הועדה לתכנון ובניה ויש יונתן יעקובוביץ: התשוב

סוימים בהובלה של ראש העיר לה סמכות אכיפה זה שבעירייה פה גורמים מ 

 ... ובן אדם אחר מקבל כפפות של משי אמרת כפפות של משי.

תחום שיפוט זה דבר אחד השאלה אם קיימת חפיפה כי נראה לי שמבחינה  גלילה יבין:

 ונית זה דווקא מזיק לנו.תכנ

 עו"ד ענת בהרב: כרגע הדיון בהצעה היא להתאים את תחום השיפוט.

ני אומרת שלא בהכרח זה צריך להיות מתאים אם מבחינה תכנונית לכן א גלילה יבין:

 יותר נכון.

חברים אני חוזר על הצבעה חוזרת מי בעד לאשר את תחום השיפוט של  משה פדלון:

 י נגד? אין נגד תודה רבה.הרצליה. מי בעד? מ
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ו לכם את המועדים יש למישהו יש הערות לגבי ישיבות המועצה? צירפנ שה פדלון:מ

 הערות? תודה רבה.

בסיומה של ישיבת המועצה האחרונה שבמהלך הישיבה בחר ראש העיר   ינאי:-דנה אורן

ביקורת שהביאו חברי מזלזלת ב תשוביניסטילהשתלח בצורה מבזה, 

המועצה, קרה דבר שבעיניי אסור לשתוק עליו והייתי מצפה גם מכל יושבי 

אותו. בחר ראש העיר לצאת מהישיבה שהוא כעוס,  הבית לקום ולגנות

ממורמר, מדוכא לא יודעת מה עבר עליו ובקרב מספר מאנשי הצוות שלו ליד 

משמעותיות בהנהלת חבר המועצה יריב פישר וליד בכירים ממחלקות מאוד 

העיר בחר להשוות אותי ולציין שאני יותר גרועה מהנאצים. בחר לומר שאני 

ים מילא ראש העיר חושב ככה, מילא השותפים יותר גרועה מהנאצ

שלו חושבים ככה מילא מחזיקת תיק החינוך שלו חושבת  םהקואליציוניי

חושבת שזה  ככה, אני חושבת שזה בושה וחרפה, אני חושבת שזה בושה, אני

בושה וחרפה, אני חושבת שלעיר העיר ניתנה ההזדמנות למחרת לחזור בו, 

בפני יריב שהיה עד לשיח הזה אלא בקרב אותם להתנצל לא רק בפניי לא רק 

לוחמים, ששרדו את השואה, בקרב אותם משפחות שקרוביהם נספו בשואה, 
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ראש העיר כרון השואה, יז- בקרב כל אותם אנשים ותושבים שפועלים ל

שכרגע אולי גולש באינסטגרם בוחר לעשות דברים אחרים אני חושבת שאתה 

ן המקומי, אתה בא ומתפאר בבטון שאתה בושה, בושה, לדבר שנקרא השלטו

בונה אבל בחינוך אתה לא יכול להתגאות יש פה אנשי חינוך שמתעסקים 

לי בגלל בחינוך, אדם שמתבטא בצורה כזאת מבזה, אולי בגלל שאני אישה או

שלא צר לי שאלה הדברים שיוצאים מפיך צר לי שזהו האדם שלך, עצוב לי 

צליה, וחבל לי שלא ראית לנכון לבוא מאוד שאתה איש אשר מנהיג את הר

מה אתה לא מסוגל לשמוע גדול  ולהגיד אדם לא נמדד בשעת כעסו, ולכן,

 עליך תתפטר, תתפטר.

ל חברת המועצה, היות ודחיתם את היות ודחיתם את ההצעה לסדר ש איל פביאן:

ההצעה לסדר של חברת המועצה גלילה יבין הערב, בנושא פעילות, אני בדקה 

תנו לי להגיד מה שאני מבקש, גלילה יבין הציעה בעצם שבמרחב דיבור 

הציבורי יערכו אירועים לחג על פי כל מנהגי היהדות עם סופניות והכל אבל 

את זה מסדר היום בסדר, זה בסדר, אני  בפיקוח של העירייה, עכשיו דחיתם

אומר בסדר לא בסדר אבל זה התוצאה. אנחנו עכשיו בסוף הישיבה אני יודע 

 לליברייםשאיה פרישקולוניק היא אישה ליברלית ויש פה עוד כמה אנשים 

בצד השני של השולחן ורוב תושבי הרצליה הם אנשים ליברליים, מה שאני 

ממלא מקפידים עליו, אתם ממילא  מבקש אני חושב שזה דבר שאתם

מקפידים על זה לקראת חג החנוכה ובכלל וזה קשור לשאילתה שאני הגשתי 

במרחב הציבורי בכלל וליד בתי הספר וכו' יהיה סדר ציבורי, יש תוודאו ש

 כללים, יש פיקוח תנהלו את העיר בצורה מסודרת.

להנדסאים בראש השנה אתם מי שרוצה יש לי פה חוברת שחולקה בבית ספר  גלילה יבין:

יכולים לעיין בתכנים ששולחים לבתי הספר כל תלמיד קיבל את החוברת 

 ול לעיין בזה. איה אני אשמח להראות לך את זה.הזאת, מי שרוצה יכ

 -הישיבה ננעלה  -
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