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עיריית הרצלייה
ישיבת מועצת מן המניין מס' 58
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רבותי ,פרוטוקול מס'  54הוא פרוטוקול ישיבת התקציב השנתי .לא התקבלו
לגביו הערות והוא מאושר אוטומטית .תודה רבה.
פרוטוקול מס'  ,55הערות של דרור עזרא .בדקתי את ההערות .אני לא רואה
בהן בעיה .יש למישהו הערה בעניין הזה? אין הערות .תודה רבה.
פרוטוקול  ,56גם כן תואם בתיקונים של דרור למה שיש בסטנוגרמה .בסדר.
אם יש למישהו הערה שיגיד אותה עכשיו,

דרור עזרא:

זה גם התיקון עם ירון?

דידי מור:

ירון הוא ירון מר עזרא ,אתה לא הדובר שלו .מר עולמי ,סיכמתי עם מר
עולמי שדבריו במסגרת דקת דיבור יתומצתו על ידי בפסקה משקפת ובזה
נגמר העניין.
פרוטוקול  – 57אין לי הערות על בקשות התיקון שלך מר עזרא .זה בסדר.
יש הערות על הפרוטוקולים למישהו מחברי המועצה? אין.
תודה רבה על פרק הפרוטוקולים .אנחנו עוברים לשאילתות ותשובות.
הפרוטוקולים מאושרים.
%

סעיף ב' – שאילתות ותשובות
דידי מור:

לכל חברי המועצה יש את השאילתות ואת התשובות.
שאילתא מספר  1לעניין חניון ברח' המדע באזור התעשייה ע"י מר עולמי.
 (1האם העירייה אכן הפקיעה חניון ציבורי במקום? ואם כן מדוע ועל סמך
מה?  (2האם אין מדובר בכלל בשצ"פ שאמור להיות במקרה הכי גרוע חניה
ציבורית חופשית ולא חניון למגורים בתשלום?  (3בתב"ע יש שם מקום
לחניון תת קרקעי ,האם יש תכניות כאלה למקום והאם המהלך הנוכחי
תואם לתב"ע?  (4האם חברת גב ים היא צרכנית חניה גדולה כ"כ מדוע לא
נערכו לכך מראש בבניית הבניינים החדשים?  (5מדוע לאחר בניית הבניינים
מסתבר כי חסרים מקומות חניה והציבור נאלץ לשלם על כך בסגירת חניון
שהיה עד כה בשימוש העסקים הרבים באזור?
תשובות (1 :חניון המדע מצוי ברובו בבעלות העירייה ולכן אין צורך
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בהפקעה .בחלקו האחר בבעלות ממ"י ,אין אפשרות הפקעה (2 .ייעוד החניה
שצ"פ עם חנייה תת קרקעית (3 .אין תכניות ,שוקלים את האפשרות(4 .
חברת גב ים בנתה את כל הבניינים עפ"י תקן חניה שנדרש עפ"י החוק .בפ
ועל ,מספר העובדים שמגיעים עם רכבים גבוה מהתקן הקיים .ולשאלה – 5
ראה תשובה .4
מר עולמי שאלה נוספת ,בבקשה.
ירון עולמי:

כן .בעצם על שאלה  3לא קיבלתי בכלל תשובה המסבירה את הדעת האם
המהלך הנוכחי תואם לתב"ע .אני מבין שהתב"ע מדבר על חניון תת קרקעי,
אבל מדובר בשצ"פ ,לשצ"פ צריך להיות חניון ציבורי ,ומה שקרה כאן בפועל,
לא משנה אם אתה קורא לזה הפקעה או לא ,בפועל השטח ה ופקע .יש כאן
חניון פרטי למינויים בלבד .האם זה תואם את התב"ע? אולי המהנדסת
יכולה לענות לי?

יהונתן יסעור :ירון ,חניון בתשלום הוא גם ציבורי.
ירון עולמי:

איך הוא ציבורי? הוא לא פתוח לציבור .האם אני יכול להיכנס עכשיו לחניון?

דניאלה סמיטס-פוסק :גם חניה בכחול לבן היא בתשלום.
יהונתן יסעור :תשלם כסף ,כן .יש מנויים ,חלק במנויים וחלק חופשי.
ירון עולמי:

איזה חופשי? מה חופשי?

יהונתן יסעור :יש שם  100מינויים ו 20-חניות חופשיות,
ירון עולמי:

אז זה לא חופשי,

יהונתן יסעור :בתשלום ,אבל לכלל הציבור.
דובר:

נו ,אז זה בסדר.

ירון עולמי:

אין דבר כזה ,זה לא בסדר בכלל .היה שם חניון והפקיעו אותו.

יחיעם השמשוני :רגע ,החניון ברח' משכית הוא בתשלום?
ירון עולמי:

אנחנו לא מדברים על התשלום אני מדבר על המנויים.

יהונתן יסעור :גם מנויים זה בתשלום.
ירון עולמי:

מה זאת אומרת מנויים בתשלום? זה לא חייב להיות,

דידי מור:

זה לא דיון ולא הצעה לסדר.
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אם זה מנויים זה כבר לא פתוח.

יהונתן יסעור :למה לא פתוח?
)מדברים יחד(
דובר:

כי מישהו פרטי זה חניה .X

ירון עולמי:

אם חברת גב ים צריכה יותר חניות הייתה צריכה לבקש אותן.

אלי כחלון:

זה חניון מסחרי זה לא חניון ציבורי .זה חניון מסחרי.

יהונתן יסעור :גם במשכית יש מנויים.
ירון עולמי:

כן ,אבל כאן נתת את המנויים האלה רק לחברות שעובדים שם ולא לאנשים
אחרים ,אני לא מבין איך זה קרה .אושר לחברת גב ים בניין בלי מספיק
חניות.

דובר:

אני לא מבין אם זה תואם את התב"ע ,שזה חניון ...לא הבנתי,

ירון עולמי:

החניון הזה כמו שהוא כרגע ,למנויים ,תואם את התב"ע?

דרור עזרא:

הוא גם חניון עילי וגם לא חניון ציבורי.

דניאלה סמיטס-פוסק :החניה של גב ים ,הבניינים של גב ים הם תואמים ...חניה ,והחניה
שנבנתה היא לפי התקן.
ירון עולמי:

אבל החניון הזה עומד בתב"ע?

דרור עזרא:

לא ,החניון הזה הוא חניון ציבורי ירון .האם,

יהונתן יסעור :דרור עזרא ,זו לא הייתה שאלה שלך .נכון .זה לא דיון עכשיו ,השאילתא היה
של ירון.
ירון עולמי:

כן ,אבל לא הצלחנו להבין ,אני אמרתי א ותו דבר .לא הצלחתי להבין האם
זה תואם את התב"ע.

יהונתן יסעור) ... :מדברים יחד( אוקיי ,שאילתא הבאה,
ירון עולמי:

האם זה תואם את התב"ע? אני רק רוצה לקבל תשובה שזה תואם את
התב"ע.

יהונתן יסעור :זה תואם את התב"ע ,כן.
ירון עולמי:

כרגע חניון למנויים תואם את התב"ע של שצ"פ פתוח.

יהונתן יסעור :כל חניון ציבורי בתשלום תואם את התב"ע.
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יעל גרמן:

סליחה ,כן ,מה הייתה השאלה הנוספת?

ירון עולמי:

לא ,השאלה הנוספת הייתה שהאם חניון שהוא רק למנויים ,תואם את
השטח של שצ"פ.

דרור עזרא:

לא ,אבל חניון עילי.

ירון עולמי:

חניון עילי ולא חניון תת קרקעי כפי שכתוב בתב"ע.

יעל גרמן:

קודם כל בתב"ע כתוב חניון תת קרקעי ,וצריך יהיה להוציא כנראה שימוש
חורג לכך שזה למעלה ולא למטה .אנחנו אמנם מתכוונים גם לעשות למטה,
אבל זה מבחינת התב"ע .התב"ע לא אומרת אם צריך מנויים או לא צריך
מנויים .התב"ע לא מציינת את זה .התב"ע מציינת שימושים .בתב"ע כתוב
שזה שצ"פ עם חניון תת קרקעי,

ירון עולמי:

אוקיי ,עכשיו יש שם שצ"פ .יש חניון עילי למנויים.

יעל גרמן:

ולנו יש חניון עילי ואי לכך צריך לברר .כנראה קרוב לוודאי שצריך לעשות
שימוש חורג מפני שזה עילי,

ירון עולמי:

אז כרגע זה לא תואם את התב"ע .קיבלתי תשובה אחרת ממה שכל אחד
אמר כאן עד עכשיו.

יעל גרמן:

אוקיי ,אז הנה אני כאן,

ירון עולמי:

מזל שראש העיר הגיעה.

דובר:

 ...מותר לעשות חניות,

יעל גרמן:

מותר לעשות חניות ,בהחלט.

יהונתן יסעור :לפי  253א' מותר בשצ"פ לעשות חניות.
דרור עזרא:

לא ,זה  ,1900 ,100ופה ,1900

יעל גרמן:

הכל אפשר .לא חשוב ,זאת התשובה .תודה רבה זה לא הצעה לסדר .הלאה.
%

דידי מור:

מר עולמי ,שאילתא בנושא אליהו גואטה נגד עיריית הרצלייה .השאלות הן:
 (1האם העירייה מאשרת את כל ההשתלשלות העובדתית כפי שהציג אותה
בית הדין לעבודה בפסק הדין?

 (2האם העירייה שקלה להגיש ערעור על

פסק הדין?  (3האם העירייה הגיעה למסקנות כלשהן בעקבות פסק הדין?
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אם כן מהם (4 .האם יושמו לקחים בפעילות העירייה כתוצאה מספק הדין?
אם כן מהם וכיצד יוזמו?  (5האם ייצוג העירייה בבית הדין לעבודה היה
כרוך בתשלום שכר טרחה? אם כן ,מה היקפן המדויק של הוצאות אלה,
ולאיזה משרד עורכי דין הן שולמו?
תשובות (1 :העירייה סבורה שהתרשמותו של בית הדין לעבודה לגבי
העירייה ונושאי תפקידים בה מהראיות שהובאו בפניו ,מסקנותיו ופסיקתו
לא הייתה נכונה .עיקר השגגה של בית הדין הייתה בכל ,שבניגוד למה
שנפסק בפסק הדין ,ההחלטה על פיטוריו של מר גואטה לא התקבלה על ידי
מר חיים שגיא ,אלא ,לאחר שימוע ,על ידי ועדה סטאטוטורית לפי סעיף
171א' לפקודת העיריות .יצוין כי מר גואטה לא העלה בתביעתו טענות לגבי
ועדת הפיטורים.

 (2העירייה החליטה שלא להגיש ערעור (3 .המסקנה

העיקרית שניתן להסיר מהפרשה היא הצורך בשיפור התיעוד לגבי
התהליכים ,על מנת שערכאה שיפוטית תוכל להתרשם כדבעי במקרה עתידי
בצורה נכונה ומלאה מפרטי התהליך שהתקיים בעירייה (4 .ראה התשובה
לשאלה הקודמת.
 (5עלות משרד עורך דין ברנזון במקרה זה הינו  7,585ש"ח בתוספת מע"מ.
ירון עולמי:

קודם כל מחיר מצוין השיגה העירייה והוא הייצוג .אני מתקשה להאמין,
אבל,

דוברת:

מחיר כזה גם אתה לוקח אותו.

ירון עולמי:

בוודאי .לכן זה נראה לי מאוד מוזר ,אבל באמת זה לא ה'אישיו' כאן למרות
שאני יודע שברנזון לדעתי לא עשה עבודה טובה כאן ,הוא היה צריך לייצג
אותנו בצורה אחרת ולהנחות את העדים או לפחות להנחות את העירייה
אחרת במקרה הזה ,לפחות לפי הקריאה של פסה"ד .אבל אותי מאוד
מטרידה העובדה ,וכרגע לא משנה באיזה עובד עירייה מדובר ,כאשר יש כאן
קביעה נורמטיבית של ביהמ"ש ,ששופט אומר שעובד עירייה לא שם את
האמת נר לרגליו ומתלונן על הליך שהיה פוגעני ,אולי אפילו לא מוסרי,
שנערך בחוסר תום לב ובדרך פסולה ,גם כל הדברים האלה נאמרו בפסה"ד
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אחד החמורים שראיתי,
יעל גרמן:

ירון מה השאלה?

ירון עולמי:

השאלה היא מה נעשה עם כל זה? לפי זה אני קורא כאן כאילו אין מסקנה,

יעל גרמן:

למה? בהחלט יש כאן מסקנה .תקרא את תשובה מספר  .3המסקנה העיקרית
שניתן להסיק מהפרשה היא הצורך בשיפור התיעוד לגבי התהליכים על מנת
שהערכאה השיפוטית תוכל להתרשם כמו שצריך ,כדבעי ,במקרה עתידי
בצורה נכונה ומלאה מפרטי התהליך שהתקיים בעירייה.

אין לנו ספק

שצדקנו בתהליך .שגינו כשלא תיעדנו את כל ההליך .זה היה הליך של למעלה
משנה ,מאוד ממושך ,באמת אני לא רוצה כרגע להיכנס לכל פרטיו .אנחנו
בטוחים ,משוכנעים ,אני אישית ,לא רק אני ,משוכנעת שאנחנו צדקנו .אבל
אנחנו לא רשמנו,
ירון עולמי:

על הרבה פחות מזה הגשת ערעורים לבית משפט,

יעל גרמן:

נכון.

ירון עולמי:

אז זה מאוד מפתיע אותי,

יעל גרמן:

אנחנו קיבלנו הערכה שלא כדאי ואנחנו עקבנו ועשינו,

ירון עולמי:

טוב ,אולי לא השתלם לברנזון בסכום כזה להגיש ערעור.

יעל גרמן:

אני מציעה שלא תאשים את ברנזון וכבודו במקומו מונח,

ירון עולמי:

זה היה הלצה,

יעל גרמן:

והוא משיג לנו הישגים גדולים ,ובמקרה הזה ,כנראה שלא תיעדנו כנראה את
כל ההליך ובכך שגינו.

יחיעם השמשוני :איך אומרים? למען הסדר הטוב .מי שניהל את התהליך זה אני ולא
חיים ...הוועדה הייתה אצלי,
ירון עולמי:

אני קורא פסק דין ,אני לא יודע מה הסדר הטוב.

יחיעם השמשוני :אבל למען הסדר הטוב ,חיים לא ניהל את התהליך .אני ניהלתי את
הוועדה שהייתה אצלי .הוועדה ,שבאה )...לא שומעים ,מדברים במקביל( וכל
מה שהיה .הכל הובא לידיעת ועד העובדים בהסכמת ועד העובדים,
ירון עולמי:

אבל לא מדובר על התהליך ,מדובר על העדות .בסדר? אתה מבין על מה אני
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מדבר ,אני מקווה.
יעל גרמן:

טוב ,הייתה שאלה ,הייתה תשובה ואנחנו עוברים הלאה .כן.
%

דידי מור:

שאילתא הבאה ,הפרדה והדרת נשים.
 (1האם ישנם בעיר הרצלייה גנים ילדים עירוניים בהם מתקיימת הפרדה
בין בנים לבנות? אם כן בכמה גנים מדובר וכמה ילדים וילדות מדובר?
 (2האם הקיימת הפרדה בהסעות לבתי ספר הן בעיר והן מחוץ לה? אם כן
באלו הסעות מדובר ובכמה תלמידים?  (3האם העירייה או גופים עירוניים
ארגנו בשנה האחרונה או מתכוונים לארגן בשנה הקרובה אירועים ציבוריים
בהם יש הפרדה בין נשים לגברים? אם כן בכמה אירועים מדובר?
 (4האם גופים נתמכים ע"י העירייה ארגנו בשנה האחרונה או מתכוונים
לארגן שנה הקרובה אירועים ציבוריים בהם יש הפרדה בין נשים לגברים?
אם כן בכמה אירועים מדובר?

 (5האם היו בעיר הרצלייה אירועים

ציבוריים במימון העירייה בהם נמנע מנשים לשאת דברים ,או שנשים אלו
הופיעו בפני נשים בלבד?  (6האם ישנם אירועים ציבוריים במימון העירייה
בהם יש שירה שבהם נמנעת שירת נשים?  (7מה הדרכים שהעירייה נוקטת
כדי למנוע תופעה של הדרת נשים באירועים ציבוריים במימון העירייה?
תשובות:
על מנת שמר דרור עזרא לא יתבלבל עם העובדות ,להלן העובדות:
 (1בשני הגנים העירוניים החרדיים מתקיימת הפרדה בין בנים לבנות.
דרור עזרא:

דרור?

דידי מור:

מדובר בגן יפה בו לומדים  26בנים וגן חביבה שבו לומדות,

יעל גרמן:

לא ,חסר פה משפט שאומר ,שהעובדות הן שמי שיזם ,ארגן ועשה את
ההפגנה ,היא מועצת הנשים בראשות ורדה מור ,והמשפט הזה כאן חסר.

מאיה כץ:

וגם ההפגנה היא לא לעצמה ולא לראש העיר .זה היה לנשים באופן כללי.
לדייק לך את ה,

יעל גרמן:

אותי לא מדירים.
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רות רזניק:

וגם חברי המועצה כולם הוזמנו...

דרור עזרא:

רוצים להעלות את זה? לא יודע ,לפני רגע כשאנשים דיברו בשאלה שלנו,
אמרת שזה לא שאלה שלי.

יעל גרמן:

זה פשוט חסר פה משפט,

מאיה כץ:

כמה תיקונים קטנים ,כן.

יעל גרמן:

ואלה הן העובדות ,ועכשיו יש גם תשובות.

דידי מור:

אוקיי ,לשאלה  – (2אין הפרדה בין בנים לבנות (3 .העירייה איננה מפרידה
באירועים מטעמה בין גברים לנשים .יש אירועים המתאימים במיוחד לנשים
כגון טריאתלון נשים ,כדור רשת נשים ,כנס נשים וכו' (4 .ישנן אגודות
ספורט שנתמכות ע"י העירייה ,חלקן מפעיל קבוצות גברים וחלקן מפעיל
קבוצות נשים .גברים – בני השרון כדורסל  ,בני הרצלייה כדוריד ,מכבי
והפועל הרצלייה ,כדורגל .נשים – בנות השרון ,כדורסל ובני הרצלייה
כדוריד .לשאלות  5ו – 6-התשובה היא לא(7 .לא נתקלנו בתופעה של הדרת
נשים באירועים ציבוריים .מר עזרא בבקשה.

יעל גרמן:

שאלה נוספת.

דרור עזרא:

יש בעיר עמותות שנתמכות ,שמארגנות אירועים ציבוריים,

יעל גרמן:

איזה עמותות? תגיד לי על מה אתה מדבר,

דרור עזרא:

אירועים שקשורים לדת?

יעל גרמן:

תסביר לי איזה עמותה ואיזה אירוע?

דרור עזרא:

יש אירועים ,יש עמותות שנתמכות ,יש כוללים שמקבלים עשרות אלפי
שקלים .בתקציב האחרון הקצבנו רבע מיליון שקל לאירועים תורנים מה
שנקרא,

יעל גרמן:

נכון,

דרור עזרא:

האם האירועים האלה ,זו השאלה בעצם ששאלתי ,האם באירועים האלה
תהיה בהם הפרדה או לא תהיה בהם הפרדה?

יעל גרמן:

האירועים האלה יהיו באחריות ובחסות העירייה .ככל שזה יהיה תלוי בנו
בוודאי שלא תהיה הפרדה .עם זאת ,אני חייבת לציין ,מכיוון שמדובר
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באירועים תורניים ,אני בהחלט מכבדת ,ואם יתבקשו לעשות אירוע רק
לנשים ,יהיה אירוע רק לנשים .למה לא? כן .אבל עדיין לא התבקשתי .כל
דבר לגופו ,תלוי איזה אירוע ,תלוי מה יהיה .כרגע זה לא התבקש .כרגע
התשובה היא אין.
דרור עזרא:

השאלה היא אם זה גם ,הדברים האלה שאמרת לגבי הכספים ,הרבע מיליון
שקל האלו ,זה גם תקף לגבי התמיכות ,שיש איזה שהוא תנאי בתמיכות
שאומר שלא תהיה הפרדה או משהו כזה?

יעל גרמן:

לא .התשובה לא ,אין תנאי.

דרור עזרא:

אין תנאי .אז יכול להיות מצב כזה שהעמותה תארגן מכספי העירייה,

יעל גרמן:

יכולים להיות הרבה מצבים ואנחנו נדון בכל מצב,

דרור עזרא:

אז אוקיי ,אז התשובות שעניתם לי הן לא,

יעל גרמן:

אז בשביל זה שאלת שאלה נוספת וקיבלת תשובה.

דרור עזרא:

אז יכול להיות שהעמותות,

יעל גרמן:

לא ,חבל .שאלת ,קיבלת .תודה .גמרנו .הלאה.
%

דידי מור:

שאילתא אחרונה ע"י מר עזרא ,כדורסל נשים.
 (1האם ראש העירייה איימה בפיטורין בעקיפין או ישירות כלפי ראשי
הקבוצה באם לא יענו לדרישותיה?  (2האם ראש העירייה שלחה מאמנת
הקבוצה מסר באמצעות אדם אחר כי היא צריכה לשחק עם שתי שחקניות
ישראליות?  (3האם לראש העירייה יש בכלל סמכות לפטר אדם מעמותה
נתמכת? או להתנות תמיכה בפיטורין של אדם מן העמותה?
תשובות:
לשאלה  – 1לא .לשאלה  ( 2ראש העירייה דיברה ישירות עם המאמנת ולא
שלחה שום מסרים עקיפים ( 3 .לא ולא.

יעל גרמן:

כן ,שאלה נוספת.

דובר:

מערבבים אותם ירון,

יעל גרמן:

אני מציעה שאנחנו נכניס גם למכבי ת"א נשים .נכון? צודק?
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אני לא אהיה כמו מופז ,אני רק אגיד שהדברים שאמרת פה הם לא נכונים,
ויש לי הקלטה שאומרת את זה.

יעל גרמן:

אז תביא לי את ההקלטה ,כי כל מה שאמרתי כאן אמת ומה שאתה אומר זה
שקר.

דרור עזרא:

אני אפרסם את ההקלטה,

יעל גרמן:

באהבה ובשמחה.

דרור עזרא:

והציבור יכול להתרשם שכן אמרת שמי שלא יענה לדרישותיו ,יפוטר.

יעל גרמן:

לא היה ולא נברא.

דרור עזרא:

בסדר .אז ההוכחה ,הקלטת תוכיח אחרת.

דובר:

יכול להיות שיש לך חקיין מצוין.

דוברת:

מעניין איך הקלטת את זה.

יעל גרמן:

מה זה משנה איך הוא הקליט? שיפרסם את ההקלטה .קדימה ,תפרסם.
%

סעיף ג' – הצעות לסדר היום
דידי מור:

אנחנו עוברים לגופו של סדר היום .הצעות לסדר .בבקשה .מי הראשון שם
בתור? אני לא זוכר,

דרור עזרא:

אני.

דידי מור:

דרור ,אתה ראשון .קדימה.
%

הצעה לסדר מס'  1ע"י דרור עזרא בנושא :הגנה על תשתיות ומערכות מידע בגופים
עירוניים
דרור עזרא:

אני אתחיל עם הסיפור הזה של ההגנה של המחשוב .אנחנו רואים בשבועות
האחרונים מתקפה .רק ביומיים האחרונים ראינו מתקפה של יצירת עומס
מדומה על אתרים .לפני כמה שבועות ראינו פריצה חמורה למאגרי מידע
וגניבת מאגרי מידע וגם כרטיסי אשראי .אני ציינתי פה דוגמא מארה"ב,
שהיא לדעתי דוגמא אחת החמורות שאני ראיתי ,של חדירה לאיזה שהיא
מערכת מים .האקרים נדמה לי מרוסיה ובאילינוי שגילו אותה וזה מה
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שנקרא ,מדאיג אותי מאוד הסיפורים האלה.
דידי מור:

מה שקורה באילינוי?

דרור עזרא:

מה שקורה על הגנת מחשבים של תשתיות עירוניות .אני מרגיש שיש לי חוסר
מידע וחוסר ידע לגבי ההגנה ,על ההגנה של התשתיות האלה ,וגם אם יש
איזה שהיא פעילות ,אני בטוח שיש פעילות שיחידת המחשוב עושה איזה
שהיא פעילות ,לאור ההתפתחויות האחרונות שווה לעשות בדיקה נוספת.
שווה לקחת מומחים נוספים .אנחנו ,יש תכניות ,למשל לרמזורים .אני לא
יודע כמה הרמזורים מקושרים למערכת מחשב יחידה .כמה הרמזורים
העתידיים יהיו בדבר הזה .כל חדירה למערכת כזאת ,היא פשוט קטסטרופה
לעיר .פשוט קטסטרופה .ואם נגיד אנחנו נהיה במצב מלחמה או משהו כזה,
'אללה יוסטור' .אז ההצעה שלי היא פשוטה .אני בטוח ,אני אומר ,אני בטוח
שיש לנו את העובדים המצוינים ביותר ויש בעלי תפקידים .אני אומר ,אנחנו
עוד ניקח ,נעשה בדיקה נוספת חיצונית ,שפשוט תבדוק את כל המערכות
ותיתן לנו דו"ח ייעוץ של המערכות ,של כל מערכות התשתיות .של כל
החברות העירוניות שאולי מחזיקות כרטיסי אשראי ,אולי מחזיקות בסיסי
נתונים שמהם יכול לדלוף חומר .אולי ההגנה ,ויש גם בעיה של הגנה פיזית
על המידע ,כניסה לרשת דרך אנשים מורשים ,כמו שהיה עם הדליפה של
מאגר המידע של משרד הפנים .כל מיני דברים כאלה ,כל מיני דברים
שיכולים לתת לנו הערכה על שיפור .למשל  LOG INשלבדוק מי נכנס ,מי
עשה ,מה עשה ושנדע טוב מאוד מה קורה עם בסיסי הנתונים שלנו ,ואני
חושב שיש פה משהו שלדעתי הוא משהו בסיס שהעירייה צריכה לעשות ולכן
זו ההצעה שלי.

יעל גרמן:

אני מציעה להוריד את ההצעה מסדר היום .מח' המחשוב שלנו היא מחלקה
מקצועית מאוד ,עומד בראשה אדם מקצועי .המחלקה כולה ,היחידה כולה
מתקדמת בכל ובמיוחד בתחום האבטחה .כמובן שאנחנו לא יכולים לפרט
מהם האמצעים שאנחנו מאבטחים את המידע שלנו ,כי כל מידע כזה עלול
לתת לגורמים עוינים את היכולת אולי לפרוץ ,ולכן אנחנו גם לא נפרט .אבל
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אנחנו סמוכים ובטוחים שנעשה הכל .חלק ממה שאמרת נעשה וחלק ממה
שאמרת אין צורך לעשות ואי לכך אני מבקשת להוריד את ההצעה מסדר
היום .מי בעד? מי נגד?
דידי מור:

נגד שניים ,יש נמנעים? אין.

דובר:

יש כאלה שלא הצביעו.

דידי מור:

כולם הצביעו.

דוברת:

מישהו לא הצביע פה ,חבר'ה?

)חילופי דברים ,לא רלוונטי(.
%
הצעה לסדר מס'  2של ירון עולמי – מרוץ הרצלייה 2012
דידי מור:

בסופו של דבר זה דבר שעלה כמה וכמה פעמים .אני חייב לציין שאני מקבל,
באמת ,הרבה פניות בנושא הזה .מטריד אותי ,אני מתאר לעצמי שאני לא
היחיד שמקבל פניות כי מן הסתם יש גורמים שבעצם מייצגים את הציבור
הדתי והמסורתי בעיר ,שמקבלים גם פניות כמוני ,אבל אני חושב שצריך
להתייחס לפניות האלה ,והיות ואני לא כבול בכבלי הקואליציה ,אני מעלה
את זה כאן.
יש טעם לפגם שבאירועים עירוניים ,בוודאי הגדולים ביותר ,נערכים דווקא
ביום שבו חלק גדול מהציבור ,או חלק מהציבור שממן אותם לא יכול
להשתתף בהם ,ואגב ,לפחות במכתב ששלחתי לראש העיר ומהתגובה שלך
לפני כחצי שנה ,הבנתי שגם את חושבת ככה .ובפירוש אמרתי ,אני לא אקרא
לזה הבטחה כי אני מבין שכשאת כותבת מכתב הוא כנראה לא מחייב ,אבל
כתבת לי שבהחלט נשקול ואנחנו יכולים להפוך את מרוץ הרצלייה 2012
לאירוע שיהיה ביום חול ולא ביום שבת .ושמחתי .וגם אותם אנשים שפנו
אלי שמחו .ואגב ,אנחנו לא העיר היחידה בארץ ,יש ערים יותר גדולות
מאיתנו ,תל אביב ,ירושלים ,חיפה ,המרוצים תמיד בימי שישי .יש ערים
בסדר גודל שלנו ,יש את גבעתיים שהיה ביום חול לא מזמן ,ביום שישי .הוד
השרון היה לא מזמן ביום שישי ,רעננה זה ביום חול .כלומר ,אנחנו לא
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צריכים להמציא את הגלגל ,פשוט זה כבר מתקיים ברוב הארץ המרוצים
העירוניים בימי חול ,בימי שישי.
ראש העיר ענתה לי ואני מצטט מתוך המכתב שלך" :לדאבוני ,לאחר בדיקה
עם המשטרה ,לא אושר לנו קיום המרוץ ביום שישי ולכן אנחנו מקיימים
אותו פעם נוספת ביום שבת" .קודם כל טוב שזה לדאבונך .אני ,כמו שאני
אומר ,זה לא יעלה על הדעת שכל המשטרות בארץ וכל המחוזות יכולים
לערוך את המרוץ הזה ביום חול ורק אצלנו לא .אבל אמרתי ,בואו נבדוק.
נתקשר למשטרה ,נברר .התקשרתי למפקד התחנה ,סיפרתי בהתחלה למיקי
כהן לרכז הסיור הוא הפנה אותי למי שאחראי על הנושא הזה ,בחור בשם
אבי אוחיון ראש מדור סיור ,ודיברתי איתו ,לשמוע את העמדה הרשמית של
משטרת גלילות,
יעל גרמן:

ומה אמר אבי אוחיון?

ירון עולמי:

למה היא לא מוכנה לקיים את המרוץ ביום שישי.

יעל גרמן:

מה אמר אבי אוחיון?

ירון עולמי:

אני בדיוק אגיד מה הוא אמר .קודם כל הוא אמר זה לא שאנחנו מוכנים .לא
אנחנו קובעים ,העירייה קובעת .אנחנו ממליצים .אני אישית לא חושב שזה
רעיון טוב לקיים את זה ביום שישי בגלל בעיות תנועה ,מצד שני לא אמרתי
שאנחנו לא מוכנים שזה יהיה ביום שישי .מניסיון העבר שלנו ,זה ייצור יותר
בעיות ,אבל הוא אומר נכון ,זה האינטרס מסוים ,יש גם אינטרס אחר.
שאגב ,באותה מידה שהוא אומר שייגרם ,מה שנקרא פגיעה לנוסעים ,אבל
פגיעה בנוסעים בכל מקרה יכולה להתקיים גם ביום שבת ,אבל ברור
שפחותה ,אני אומר שגם מתקיימת פגיעה בציבור .אני לא יודע את
המספרים ,אני חושב שיש  4000או  5000אנשים ,בטח מיקי תיכף יגיד כאן,
שמשתתפים במרוץ הרצלייה ,ואולי ,אם נעשה אותו ביום שישי יבואו ?8000
אולי  ?10,000אולי בעצם ציבור הרבה יותר גדול בהרצלייה יוכל להשתתף
במרוץ אם נעשה אותו ביום שישי ,ואני בטוח שכן פשוט לא יודע במספרים
כמה זה יהיה יותר גדול .אולי ננסה את זה? גם אם זה יפגע טיפה יותר
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בתנועה ,ואגב אותה משטרה ואני גם אמרתי לו את זה ,והוא אגב אמר שהוא
אחראי על מרוץ גבעתיים שהתקיים ביום שישי ,הוא הסביר לי למה שם זה
יותר קל ובהרצלייה זה יותר קשה ,אבל הוא בפירוש אמר לי ,אנחנו לא
אמרנו לעירייה שאסור לבצע את זה ביום שישי .ממש לא .אם היא רוצה ,אם
העירייה תחליט שזה יהיה ביום שישי ,נערך לכך שזה יהיה ביום שישי.
מה שהוא אמר ואני רוצה לחזור על דברים שגם כתבתי כאן ,המשטרה
כשהיא רוצה לסגור צירים ,היא יכולה לסגור צירים .לא מזמן ,ואגב אני
הערתי על כך ... ,דנו בכל בישיבת מועצה אני הערתי על כך בפורומים שונים,
באירוע

פרטי של חברת מגדל ,ושהעירייה השכירה לה את האצטדיון

העירוני ,המשטרה סגרה את כל הכניסות לעיר ,לא אפשר היה להיכנס
לקאונטרי ,לתצפית ,לא היה אפשר להיכנס להרצלייה מאיילון .בסדר .סגור.
כשהייתה כאן את הצעדה למען החזרתו של גלעד שליט ,המשטרה סגרה
צירי תנועה .אין שום בעיות ,זה אגב היה כמובן ביום חול כל האירועים
האלה שאני מדבר עליהם .כאשר היו עכשיו הפגנות של מחאת הדיור ,סגרו
את בן גוריון ,סגרו את שדרות חן ,סגרו את סוקולוב אם צריך .כשהיה
צעדת הדגלים ביום ירושלים ,לא ביום שבת ,סגרו את מרכז העיר .אני לא
אומר את הפריפריה ,את ז'בוטינסקי  -סגרו .המשטרה יודעת לסגור את
העיר אם היא רוצה והיא יודעת לעשות את זה בצורה ,מה שנקרא ,במסורה,
לסגור קטע ,לפתוח קטע ,לסגור קטע לפתוח קטע כדי שהעוגמת נפש או
שהפקקים שיתקעו בהם הנהגים יהיו הכי מינורים והכי שוליים והכי פחות
טרדות .אפשר ,אם רוצים .אם לא רוצים ברור שאי אפשר .אפשר להגיד
המשטרה לא מאפשרת וזהו .ואגב ,לא רק אני בדקתי ,גם עיתון מסוים בדק
עם המשטרה וגם לעיתון אמרו שאנחנו לא אלה שנמנע מהמרוץ להתקיים
ביום שישי .זו החלטה של העירייה ,אנחנו רק ממליצים .כך שזה ה-
 BOTTOM LINEוזה מאוד מפריע לי.
אני חושב שאנחנו כעירייה ,שרואים באמת ,נבחרי ציבור שמייצגים את כל
הציבור בהרצלייה ,גם הדתיים וגם החילוניים ,גם המסורתיים וגם אלה
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ששומרים שבת וגם אלה שהם רק לא שומרים שבת אבל בכל זאת חשובה
להם השבת ,אני חושב שלא יזיק ,אולי כניסיון אפילו ,אולי אני טועה? אולי
נעשה את זה ביום שישי וזה יהיה אם כל הקטסטרופות ונחליט שנה הבאה
להחזיר את זה ביום שישי .אבל לא יתכן שללא ננסה .לא יתכן שכל שנה
נחליט אין שישי רק שבת ,המשטרה מחליטה.
דרור עזרא:

כל האירועים ,זה לא רק זה.

ירון עולמי:

כן ,יש עוד הרבה אירועים אבל אני נגעתי באירוע הזה כי זה האירוע שראש
העיר הגיבה לגביו וסמכתי על המילה שלך .באמת סמכתי ,אני אומר
בתמימות .הייתי בטוח שהשנה תפתיעי אותי לטובה ותעמדי במה שכתבת
לי .ולכן ,אני מבקש ,זה מה שאני מציע ,שמועצת העיר תבקש ממח'
הספורט ,אני רואה שמנהל המחלקה כאן וליבי איתו ואני מצדיע לו ,הוא
עושה עבודה מסוימת .אין לי שום בעיה עם מיקי ,לקיים את מרוץ הרצלייה
לשנת  2012ביום שישי ,להיערך לכך כנדרש ולהגיע כל הסיכומים הנחוצים
מול משטרת גלילות.

יעל גרמן:

אני מבקשת להוריד את ההצעה מסדר היום.

אכן כתבתי והייתי מאוד

רוצה לקיים את המרוץ ביום שישי ,מאוד .אבל לדאבוני הרב ,וצר לי על
הסתירה בדברים ,אבל אני עומדת על כך .לא אני פניתי ,מיקי פנה ,ביקשתי
ממנו להיות כאן והוא מיד יעיד .במפורש ,משטרת גלילות לא התירה לנו
לערוך את המרוץ ביום שישי .לא התירה .לא אמרה אפילו במילה אחת
שאתם יכולים לעשות את זה אבל לא רצוי .היא פשוט אמרה שהיא לא
מתירה .זאת העובדה .ואני מבקשת שמיקי יאמר ,פשוט כדי שיהיה ברור ,כי
אנחנו,
ירון עולמי:

גם שיגיד לי באיזה יום הוא דיבר עם אבי ,כי דיברתי איתו אתמול.

יעל גרמן:

עם אבי אוחיון.

ירון עולמי:

כן.

מיקי:

לפני מספר שבועות ,מאחר והייתי צריך להתפנות לעיסוק בהפקת האירוע כי
הוא בחודש מאי ,אז פניתי למשטרת הרצלייה ,משטרת גלילות ,לאבי אחיון
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שאיתו אני בד"כ עורך את המרוצים ואיתו אני מתאם את נתיבי הריצה ואת
הצירים והוא קובע בסופו של דבר את כמות השוטרים והמאבטחים .אז
כשפניתי אליו והייתה ידועה לי הכוונה להעתיק אותו ליום שישי כי כבר
ידענו והבנו שזה המצב ,אני הופתעתי באותה מידה על אותה הנחישות
שראש העירייה עכשיו תראה ,שהוא בשום אופן לא ייתן שהמרוץ יהיה ביום
שישי בגלל בעיות תחבורה קשות .אנחנו מדברים על רח' ז'בוטינסקי רח'
בגין ,אלתרמן ,כל האזור הזה של הקשר בין אזור ת"א לשרון .היציאה
מאיילון ,כל המקומות האלה מבחינתו זה מאוד בעייתי .ואז מסרתי את
ההודעה לראש העירייה,
ירון עולמי:

הוא אמר שזה מאוד בעייתי או שהוא אמר שהוא לא מוכן .הוא קובע לנו?

מיקי:

לא ,לא מוכן.

יעל גרמן:

לא מוכן ,חד משמעי .יירשם בפרוטוקול.

ירון עולמי:

ואם הוא לא היה מוכן שצעדת שליט תתקיים ,אז היא גם לא הייתה
מתקיימת?

יעל גרמן:

בוודאי שלא .אנחנו לא מקיימים שום דבר אלא אם כן יש אישור למשטרה.
וודאי שאנחנו לא מקיימים.

ירון עולמי:

אנחנו לא צריכים לשכנע את המשטרה ולעשות את הדברים האלה?

יעל גרמן:

אנחנו לא מתדיינים .תקשיב ,תבין וזו האמת.

מיקי:

בעקבות ההצעה לסדר ובעקבות שיחה שהייתה לי עם ראש העירייה ,פניתי
למפקד המשטרה ,מפקד משטרת גלילות ,נמרוד ,שאמר בדיוק את אותם
דברים ובאופן הכי נחוש ,שהוא לא יתיר לעשות את המרוץ .לנו אין בעיה
לעשות את המרוץ ביום שישי ,זה בסדר מבחינתנו ,ואנחנו גם ערוכים לעשות
אותו ביום שישי וקאונטרי קלאב הרצלייה מוכן לארח את זה גם ביום שישי,
אין לו בעיה עם זה .ז"א אנחנו ערוכים .אבל אם המשטרה לא מאפשרת ולא
תשתף איתנו פעולה אז זה יהיה בלתי אפשרי ,לצערי.

יעל גרמן:

אי לכך ובצער רב אני מאוד מאוד מצירה על התשובה הסותרת את המידע
שבידינו של המשטרה .ממש אני מצירה על כך.
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ירון עולמי:

הוא לא סותר .הייתה לי שיחה ארוכה איתו.

יעל גרמן:

זה לא מתאים למשטרה לדבר בשני קולות,

ירון עולמי:

היה כאן נציג של משרד התיירות שהתפלאת שמדבר בשני קולות .אל תדאגי.

יעל גרמן:

ולכן אני מבקשת להוריד את ההצעה לסדר היום כי אין לה היתכנות בגלל
המשטרה .מי בעד הורדת ההצעה מסדר היום? מי נגד? תודה.

צבי וייס:

זה לא פותר אותנו מלהמשיך בעתיד לנסות.

יעל גרמן:

לא רק זה ,אני רוצה לומר לך ,אני דיברתי עם המפקד .אני אדם איתו פעם
נוספת ,אני אומר לו שאני לא יכולה להבין איך הם מדברים בשני קולות ואם
יש אפשרות אני אדרוש לקיים את זה ביום שישי .אני אדרוש.

דרור עזרא:

אז את כן מקבלת את ההצעה.

יעל גרמן:

כרגע אני לא מקבלת את ההצעה כי כרגע יש לנו תשובה שלילית ,אבל אני
בהחלט אפנה ואדבר שוב .בוודאי.

%
הצעה לסדר מספר  4של דרור עזרא :חניה לאופניים בתחנת הרכבת
דרור עזרא:

העניין הזה עלה ,ההצעה הזאת עלתה לפני כמה שנים ,כמעט מיד אחרי
שבענו את תחנת הרכבת ,אבל אני אמרתי לעצמי ,אני אתן לזה זמן .בטח
מישהו בעירייה ,עם כל התכניות של שבילי האופניים וכל השקעה של
מיליונים בסיפור הזה של אופניים מישהו יתעשת ויראה שיש בו בעיה
בתחנת הרכבת ,וז והדבר הזה יוקם .זה מקום שמשרת עשרות אם לא מאות
אנשים שרוכבים באופניים ,בעיקר לפי מה שאני מבחין זה לכיוון אזור
התעשייה ,ולא יהיה צורך בהצעה לסדר וזה ייפתר .אבל עברתי שם לפני
כמה שבועות וראיתי עדיין את אותם עשרות אופניים תלויות על הגדר שם,
חוסמות את המדרכה .אותן אופניים פזורות על כל האזור בצורה שמפריעה
להולכי רגל .אנחנו רק בישיבת מועצה הקודמת דיברנו על האופנועים ,פה
אתם לא יכולים לעשות קנס לאופניים ,וחוסמים ושמים את האופניים
בצורה די פיראטית.
אני אזכיר שלפני קצת פחות משנה ,הצעתי הצעה לגבי השכרת אופניים.
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ההצעה הזאת הורדה מסדר היום ואמרו לנו שתוך שישה חודשים יראו איך
אפשר לשלב את הסיפור הזה של אופניים בת"א אצלנו בהרצלייה .בינתיים
אני רואה שהסיפור של האופניים בת"א הוא הצלחה אדירה ויש שם אלפי
משתמשים וזה פשוט כל מי שהשתמש בזה משבח את הדבר הזה ,ויכול
להיות שזה היה מפחית את הצורך בחניית אופניים אם היה מתקן כזה או
אפשרות הזאת להשכרת אופניים .אבל הבעיה שאין לא זה ואני לא מבין מה
קורה עם זה .אולי יונתן ייתן דיווח על העניין הזה ,ובסוף הדברים שלי ,אבל
אין את העניין הזה של השכרת אופניים ואין את החניית אופניים .אז יש
בעיה .ואני מציע שהבעיה הזאת ,לא נחכה למשיח בדמות רכבת ישראל או
בדמות תת"ל  15או בכל דמות אחרת שתביא אלינו את הדבר הזה .אנחנו
בעצמנו נעשה את החניית אופניים של ,אני לא יודע ,אני רשמתי  ,200זו
הערכה שלי –  ,100 ,200לא יודע – למצוא איזה שהוא מקום כמו החנייה של
המשאיות שמצאנו איזה שהוא מקום ועכשיו עובדים עליה במרץ בהשקעה
של העירייה ,אני לא זוכר מיליון שקל החנייה של המשאיות? משהו כזה? אז
גם לאופניים .לא נראה לי שיגיע למיליון שקל ,נראה לי שזה אולי כמה מאות
אלפי שקלים אפילו פחות ,ואפשר לפתור את הבעיה הזאת להנאת הרוכבים,
להנאת הולכי הרגל ,להנאת הויזואליות של האזור .ואם במקרה נחליט
שהרכבת הייתה צריכה לממן את זה אז נמצא דרכים שהרכבת תחזיר לנו
את הכסף והכל יבוא על מקומו בשלום אבל הבעיה הציבורית הזאת תיפתר,
וזו לדעתי המטרה של העירייה ,לפתור בעיות ציבוריות ולא לגלגל את הכדור
כל הזמן ולהשאיר את הבעיה בלתי פתורה .זו ההצעה שלי.
יעל גרמן:

אוקיי ,ההצעה אני מבינה כרגע היא הצעה ספציפית לגבי כך שהעירייה
תיקח על עצמה את האחריות על חניון אופניים ברכבת .אני מבקשת להוריד
את ההצעה מסדר היום .העירייה לוקחת אחריות על כל דבר שרק קיים
בעיר הזו ומן הראוי שאנחנו נדע את הגבולות ,מה שברכבת ברכבת .שהרכבת
תיקח אחריות על הדברים שלה ואנחנו ניקח,

דרור עזרא:

אבל האופניים חונים על המדרכה.
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סליחה ,אתה דיברת אני לא אמרתי מילה ,ואנחנו ניקח את הדברים ,את
האחריות על הדברים שלנו .אם יום אחד תרצה פירוט על כל נושא האופניים
יהונתן בוודאי ישמח אבל זה לא המקום כי זה גם לא הנושא .מי בעד הורדת
ההצעה מסדר היום?

דרור עזרא:

אמרו לנו דרך אגב תוך שלושה חודשים מההצעה לסדר הקודמת,

יעל גרמן:

מי נגד? יש נמנעים?

ירון עולמי:

לא ,אבל דידי ,אתה עוקב אחרי מי יוצא מי נכנס? יש כאן תחנת רכבת בלי
אופניים יש כאן.

דידי מור:

למה ,מי חסר לך פה?

ירון עולמי:

צבי יצא ,מאיה יצאה,

דידי מור:

צבי פה ,הנה הוא פה.

ירון עולמי:

אהה ,הצבעת משם? אולי תעשה בסקייפ...

דובר:

הרמתי גבוה.

דידי מור:

כולם פה ,מה אתה רוצה ירון?

ירון עולמי:

צבי ,זה לא מכבד אותנו הדבר הזה.

)מדברים יחד(
%
סעיף ד'  -הסכם בין העירייה לבין החברה לפיתוח הרצלייה בע"מ – העתקת מערכות
סולאריות על גגות מבני ציבור
יעל גרמן:

אנחנו בהסכם בין העירייה לבין החברה לפיתוח הרצלייה ,מערכות
סולאריות .מי מציג את ההסכם ,לאה?

דידי מור:

הוא רשום לך בסדר היום אלי? הוא רשום בסדר היום ההסכם? אז למה לא
הערת שאין לך את ההסכם?

אלי כחלון:

לא צריך...

דידי מור:

אתה צריך .אתה צריך .אבל אם היית אומר לי ,לא בגלל שאתה צריך אלא
בגלל שיהיה לך ,היית אומר לי היית מקבל.

אלי כחלון:

אתה קיבלת את ההסכם?

"חבר" – הקלטה ותמלול

09587

ט.א.

21

צבי וייס:

ראיתי הכל בסדר יום.

אלי כחלון:

בטח ,בטוח.

דידי מור:

למה ,תבדוק אצל השכנים שלך ,למה אתה הולך כ"כ רחוק?

טובה רפאל:

אלי ,אתה רוצה את ההעתק שלי? בבקשה .תעבירו בבקשה לאלי כחלון את
ההעתק שלי .הוא לא קיבל או שזה הגיע בשתי נגלות ואולי לא שמת לב
לנגלה השנייה.

דרור עזרא:

זה היה בנגלה השנייה.

לאה סדובניק :טוב .ההסכם שלפניכם הוא הסכם מסגרת שמסדיר את היחסים בין העירייה
לבין החברה לפיתוח הרצלייה ,בנושא זכות שנתנה העירייה לחברה לפיתוח
לעשות שימוש בחלקים מגגות מבני ציבור לצורך התקנת מערכות סולאריות
פוטו וולטאי .להסכם מצורפת רשימה של  19או  19 ,20גגות שעליהם ניתן
להקים בשלב זה את המערכות הפוטו-וולטאי.

כמובן שבעת התקנת

המערכת זה ייעשה בתיאום עם בית הספר או מבנה הציבור האחר שישנו
ברשימה .לחברה ניתנה זכות להתקשר עם צדדים שלישיים ולבצע
באמצעותם את ההתקנה של המערכות ,והחברה תהיה רשאית לבקש
מהעירייה ,במידה ותפתח עוד הרשמה ,אפשרות ע"י חברת חשמל ,החברה
תהיה זכאית לפנות לעירייה לקבל ממנה זכות לגגות נוספים .עם זאת,
העירייה אינה מתחייבת לאפשר להם להשתמש ושהם יהיו המשתמשים
הבלעדיים במבני הציבור.
ההסכם הזה מורכב משתי תקופות :מתקופת מסגרת של  36חודשים שבהם
החברה רשאית להתקין את המערכות על הגגות ואחרי ההתקנה והחיבור
לחברת חשמל יש לכל אחד מהמתקנים אופציה ל 20-שנה להפקת חשמל מול
זכאות לתמורה מאת חברת חשמל.
בהמשך ההסכם מפורטים כמובן סעיפים שמאפשרים לעירייה ו/או לחברה
לצאת מההסכם ,מהסיבות שמנויות בהסכם .עם זאת ,החברה לא תהיה
זכאית לשיפוי במקרה שזה יהיה אחד המקרים המפורטים ,למעט באירוע
שבו העירייה ,מבלי לנקוב בסיבה ,תבקש מהחברה לפנות את הגג .בתמורה
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לזכות השימוש הזאת ,החברה תשלם לעירייה שני שליש מתוך סך ההכנסות
שתקבל מהיזם שיפעיל את המערכות ,בתוספת מע"מ כמובן ,והעירייה
בינתיים ,בשלב זה ,נתנה גם הסכמה שמתוך שני השליש שהיא תקבל היא
תעביר שליש לבתי הספר שעליהם יותקנו הגגות.
החוזה מטיל כמובן חובות על החברה לגבי ההתקשרות עם היזם ,לגבי
התקשרות עם חב' חשמל לגבי הפינוי העתידי ,לגבי ביטוח ,אחריות וכו' וכו',
מטרדים.
ההסכם הזה דורש אישור של המעוצה .דורש אישור של דירקטוריון החברה
ואח"כ אישור של שר הפנים.
ירון עולמי:

רציתי לשאול ,בכל המבנים כאן ,אני בזמנו העליתי הצעה מפורטת לעשות
שימוש בגגות של האצטדיון העירוני,

טובה רפאל:

הוא מופיע ,יש לך טבלת פירוט.

ירון עולמי:

איפה? רק בתי ספר.

טובה רפאל:

לא ,יש טבלת פירוט.

ירון עולמי:

איפה? הטבלת פירוט לפני .איפה?

טובה רפאל:

ההעתק שלי אצל אלי אז אני לא יכולה להגיד לך איפה .אני ראיתי את זה
כשעיינתי בזה .כשעניינתי בזה לפני מספר ימים ראיתי את זה.

ירון עולמי:

אין בעיה ,תראו לי .יש  19שמות כולל המבנה הזה דרך אגב .האצטדיון לא
מופיע .אם תמצאו אותו תגידו לי ,יכול להיות שאני לא רואה.

דובר:

אתה רואה מצוין.

יחיעם השמשוני :זה של האצטדיון יכול להיות ש ...כרגע ,בגלל הנושא של הכמות ,יש
מתקנים גדולים ומתקנים קטנים ...חברת חשמל ,יכול להיות שכרגע פתוח
רק למתקנים הקטנים ולא למתקנים הגדולים .בבקשה המקורית ישנו גם
האצטדיון ואני התניתי את זה בחידוש הגגות ועליהם לשים...
ירון עולמי:

מי יחדש את הגגות?

)מדברים יחד(
ירון עולמי:

יחיעם ,איך אומרים? שהחיינו וקיימנו .זה סקופ אתה נותן לי עכשיו ...לא
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משנה ,אבל זה בדיוק מה שהצעתי ,שככה יחדשו את הגגות ויבנו מעליהם
מתקנים סולאריים .שנייה ,לא סיימתי .זו הייתה רק שאלה.
אני עכשיו שואל שאלה שאני שואל כמעט,
דידי מור:

ירון ,דבר ,תגביר את הקול.

ירון עולמי:

שאלה שנשאלת תמיד ,אני לא מצליח להבין אבל .הנה ,המנכ"ל יודע בדיוק
על מה מדובר ,מה צריך לעשות ,למה צריך לעשות .למה אנחנו מוציאים את
הדברים האלה מעיריית הרצלייה ומעבירים,

טובה רפאל:

סליחה ,יש לכם נספח א 1/עמ'  21מופיע גג האצטדיון העירוני.

ירון עולמי:

בזה של התכנון הראשוני ,בנספח מופיע גם,

טובה רפאל:

לא ,יש שם נספח א ,1/יש מקבצים של כל בתי הספר וההרשאות,

יהונתן יסעור :כל הנכסים מפורטים בנספח.
טובה רפאל:

מופיעה הרשאה לגג האצטדיון העירוני .אני זכרתי שראיתי את זה.

דרור עזרא:

מה זה הרשימה הזאת?

טובה רפאל:

זה מקבץ שתראו על מה מדובר באופן מרוכז,

יהונתן יסעור :זה מפרט את העובדה שיש היתרים,
טובה רפאל:

ובנפרד יש את ההרשאות הכתובות.

יהונתן יסעור :טבלה שמציגה סטאטוס.
ירון עולמי:

לא קראנו את כל הזה,

יחיעם השמשוני :קראת את הסיפא?
ירון עולמי:

כן ,ראיתי בסוף – האישור מותנה בהחלפת הגג הקיים ותוספת גג חדש לחלק
הצפוני .אני קראתי עכשיו כשהיא הפנתה אותי.

דידי מור:

אוקיי ,תמשיך.

ירון עולמי:

למה הדברים האלה מוצאים מידי עיריית הרצלייה לחברה לפיתוח? למה?

דובר:

מה? החברה לפיתוח זה לא עיריית הרצלייה?

ירון עולמי:

אבל למה שזה לא יהיה? אני ראיתי כאן בהסכם ,מה אמרת לי ,שליש הם
לוקחים,

טובה רפאל:

מה זה הם? זה אנחנו ,מה זה הם?
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)מדברים יחד(
ירון עולמי:

אנחנו מסתכלים על זה בדיוק כמו שאנחנו מסתכלים על זה,

יחיעם השמשוני :יש מחלקת  ...יש אגף,
יהונתן יסעור :ירון ,אני אענה לך .החברה הכלכלית להרצלייה היא חלק מעיריית הרצלייה
ואנחנו מחלקים את המטלות בין אגפי העירייה השונים לבין החברה ובזה
מסתיים העניין .עוד שאלה?
ירון עולמי:

בשביל זה צריך להחזיק מנגנון,

יהונתן יסעור :עוד שתי שאלות?
ירון עולמי:

לא ענית לי,

יהונתן יסעור :עניתי לך.
טובה רפאל:

לא עומד עכשיו על הפרק החברה לפיתוח.

ירון עולמי:

עוד מנגנון סתם...

)מדברים יחד(
יעל גרמן:

אנחנו בהסכם ,איפה אנחנו עומדים? הצגת את זה לאה?

לאה:

כן.

יעל גרמן:

שאלות .ירון ,כן.

ירון עולמי:

שאלתי ,בסדר נעניתי .תשובה לא,

יעל גרמן:

שאלת .כן ,אלי.

אלי כחלון:

אנחנו פה מדברים כל הזמן רק על הכסף ולמה החברה הכלכלית ולא עיריית
הרצלייה .חברת החשמל היום ,כשהיא באה ,כשבאים ומתקינים אפילו לוח
דירתי ,דורשים שהלוח הזה לא יהיה גובל לחדר שבו ישנם אנשים בתדירות
גבוהה ,והיום אנחנו באים והולכים לשים פה מתקנים כאלה מעל גג של בתי
ספר .ברור שיש לזה קרינה .האם הנושא הזה נבדק? והאם החוות דעת היא,

יעל גרמן:

כן.

אלי כחלון:

שמאפשרת לנו אכן לשים על גגות של בתי ספר מערכות כאלה?

יעל גרמן:

קודם כל התשובה היא מעולה ,בבקשה.

טובה רפאל:

שאלה מצוינת.
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אלי כחלון:

לא תשובה ,שאלה.

יעל גרמן:

כשיש תשובה טובה אז התשובה טובה.

ט.א.

יחיעם השמשוני :אתה מדבר בעצם על הממיר,
אלי כחלון:

נכון .במקרה הזה אני מכיר .נו?

יחיעם השמשוני :הממיר מוצב בגובה 2מ' מעל הגג של או המסדרון או חדר המדרגות .יש
בדיקות,
אלי כחלון:

זה עדיין לא מספיק.

יחיעם השמשוני :עשו את זה בבית ספר אחד,
אלי כחלון:

זה שעשו זה לא אומר שזה בסדר,

יחיעם השמשוני :עשו בדיקות קרינה ובמיקומים שנקבעו עומדים בכל התקנים המחמירים.
להזכירך ש ...תקנים ,אבל גם בהמלצות המחמירות עומד בתקנים.
יעל גרמן:

ועם חוות דעת ,ואני שאלתי אישית את הילה אלטרמן ,אני מצטערת שהיא
לא נמצאת כאן ,והיא הסבירה שבמרחק מסוים אין שום סכנה במקום שבו
לא שוהים  24שעות ,ולכן אנחנו מתקינים את זה מעל מדרגות,

אלי כחלון:

לא  24שעות ,לא חייבים לשהות  24שעות ,מספיק שישהו כמה שעות,

יעל גרמן:

לא משנה ,במקום שבו לא שוהים הרבה זמן ,נכון ,כמה שעות .ולכן אנחנו
מתקינים את הכל מעל למדרגות ומעל למסדרון ,ששם באמת נעים אבל לא
נמצאים ,ולמעלה ,בהפרש של 5מ' מהגובה של הילד ,והכל בתיאום עם בית
הספר ,עם ועד ההורים .הכל .זה מה שאמרו לי 5 ,מ'.
דרור כי הוא האופוזיציה קודם ואח"כ את.

דרור עזרא:

בהמשך של הדברים של ירון .הרי מדובר פה שהחברה הזאת היא לא תקים,
ברור שהחברה העירונית לא תקים .יהיה פה פשוט מאוד מכרז .מה שהחברה
העירונית תעשה ,זה תנהל מכרז ליזם או למפעיל של הדבר הזה .צד שלישי.
מדובר פה בצד שלישי .המשימה היחידה שיש פה ,זה הניהול של המכרז ועל
זה החברה מקבלת שליש מההכנסות .אני לא מבין למה ,כשיש משהו יותר
מסובך שנדרש איזה שהוא משהו מקצועי או איזה משהו .פה ,יש פה
התקשרות ,יודעים את התנאים .לאה פה הקריאה את התנאים ,ההסכמים,
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 20שנה ,לא יודע כמה שנים .יודעים פה את ההתקשרות ,יודעים פה את
המתקנים יודעים פה את התנאים .השאלה מי היזם .יש לנו ועדת מכרזים,
אני חבר בה ,יהונתן היו"ר ,היינו יכולים לעשות את זה בוועדת המכרזים,
ולבתי הספר לא היינו נותנים שליש ,היינו נותנים שני שליש.
יעל גרמן:

יש לך שאלה ספציפית דרור?

דרור עזרא:

אני מסביר למה יש פה איזה שהוא עיוות שיגרום להקטנת ההכנסות ופשוט
אנחנו נותנים פה לאיזה שהוא בירוקרטיה ,לדעתי בירוקרטיה מיותרת עוד
כסף ,במקום שהכסף הזה יישאר כסף ציבורי .לדעתי זה פסול.

יעל גרמן:

אוקיי ,תודה רבה .רותי.

רות רזניק:

אני רוצה להגיד משהו שאני בד"כ לא אומרת ,אבל הפעם אני חייבת להגיד.
אני מתנגדת מאוד להקמת אנטנות סלולאריות מעל בתי ספר,

אלי כחלון:

זה לא אנטנה,

רות רזניק:

זה לא אנטנות ,זה הכנה לאנטנות,

יעל גרמן:

לא .רותי זו מערכת,

רות רזניק:

סליחה ,אז אולי תסבירו מה זה?

דובר:

סולארית,

יעל גרמן:

אז אני מתנצלת ,מדובר על מערכת סולארית,

רות רזניק:

אהה ,שטחים לניצול חשמל ,אז אני חוזרת בי.

ירון עולמי:

רותי ,נראה לך שהייתי בעד דבר כזה?

יעל גרמן:

לייצור חשמל ירוק.

רות רזניק:

אני חוזרת בי .גמרנו ,שלום.

יעל גרמן:

תודה .נו ,אני הייתי נותנת להקים אנטנה סלולארית? לא בא בחשבון.

רות רזניק:

לכן אני לא הבנתי .אני חוזרת בי .הכל חוזרת בי .האם בתי הספר ,אז
בהמשך ,האם בתי הספר ייהנו מהנושא הזה?

יעל גרמן:

הם נהנים מהכנסה.

טובה רפאל:

שליש מההכנסות.

רות רזניק:

אוקיי ,זה מה שחשוב .חוזרת בי מהשאלה ,לא הבנתי.
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פה שמענו שההסכם הוא ל 20-שנה? בכל אופן ,רוב המתקנים הם על גגות
בתי ספר שזה משטחים גדולים .אני אומר ,וזה בסדר ההסכם ,אני רק צופה
קצת קדימה ,אם נגיד נצליח בציפוף העיר עם תמ"א  38וכל הדברים ויהיו
הרבה דירות ויהיו הרבה תושבים וילדים ,יכול להיות ,אני אומר ,שיהיו בתי
ספר שיצטרכו להגדיל אותם ,אולי לעשות עוד קומה אולי משהו דבר .אז
צריך שבהסכם הזה ,שיהיה אפשר שאם יבנו קומה,

יעל גרמן:

שאלה נהדרת ,המנכ"ל נתן על זה את הדעת,

צבי וייס:

שאם יהיה עוד קומה ושתיים ,שאפשר לא לגרש אותם אלא לשים את זה על
הקומה העליונה.

יחיעם השמשוני :לא רק .גם אם אני צריך לשפץ את זה וזה צריך לעמוד על הגג ,הם
מפרקים והם מרכיבים את המערכת בסיום ,על חשבונם וללא עלות.
יעל גרמן:

זו הייתה הדריה שלנו והמנכ"ל עמד על כך.

יחיעם השמשוני :זו הייתה דרישה שלנו חד משמעית.
צבי וייס:

אולי תשיג ממנה שיפוץ וכזה וגם תוספת,

טובה רפאל:

זה מה שהוא אומר.

יעל גרמן:

גם שיפוץ וגם תוספת על חשבונם.

יחיעם השמשוני :בהסכם גם שיפוץ וגם תוספת .אנחנו לא משלמים.
יעל גרמן:

שאלות נוספות ,חברים? כן ,שאלה?

ירון עולמי:

לא ,הצעה נגדית ,שתהיה הצבעה להצעה שלנו.

יעל גרמן:

הצעה ,אין בעיה.

ירון עולמי:

ההצעה הנגדית שלנו זה שהעירייה תטפל ,שבמקום שהחברה תעשה את
המכרזים ,העירייה תעשה וכל ההכנסות יישארו כאן.

יעל גרמן:

בואו נתחיל ככה .מי בעד הצעתם של החברים דרור וירון? מי נגד? תודה.

ירון עולמי:

לא הצביעו אנשים.

יעל גרמן:

מי בעד ההסכם? מי נגד? תודה.

%
תב"רים:
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 .1התקנת מיגון אב"כ במקלטים ברחבי העיר
דידי מור:

מיגון אב"כ מקלטים ברחבי העיר .הערות?
פה אחד .תודה רבה.

%
 .2פיתוח חופי רחצה
דידי מור:

פיתוח חופי רחצה .הערות? פה אחד .תודה.

%
 .3סגירת תב"רים שנת 2011
דידי מור:

סגירת תב"רים כפי שרשום כאן .יש הערות? תודה רבה.

%
 .4פיצויים לפי סעיף  197גוש  6525חלקה 162
דידי מור:

פיצוי  ,197גוש  6525חלקה ,162

דרור עזרא:

אפשר לקבל הסבר לנושא הזה? מה הסיפור?

יעל גרמן:

לאה .לאה נמצאת .הסבר על פיצויים סעיף  .1918 ,197אילנה בבקשה.

עו"ד אילנה בראף :אנחנו מדברים על פיצויים שמגיעים לסיני גורדון ,יותר נכון לאימא שלו
ואחותו ,בגין נכס שנמצא בפינת רח' ז'בוטינסקי .התביעה הוגשה במועד,
התבררה .הגיעו להבנה בקשר לסכום הפיצויים שמגיע ,השמאי מטעם
הוועדה המקומית יחד עם השמאי מטעמם .זה הסכום שצריך לשלם.
ירון עולמי:

מה זה אושר? זה תוספת?

עו"ד בראף:

אני לא יודעת איך הדברים נעשו כאן .אני לא יכולה להסביר,

ירון עולמי:

לא ,אני לא מבין את הקטע הזה של התוספת.

גולן זהירן:

אני אסביר .יש פה למעשה גם תשלום של פיצויים וגם גבייה של היטל
השבחה .למעשה ,בעבר הסכום הזה נרשם בנטו ועכשיו פתחו אותו כדי
שהוא יהיה ברוטו ,זה הכן ,ולכן,

ירון עולמי:

הוא שילם היטל השבחה?

עו"ד בראף:

הוא אמור לשלם היטל השבחה.

גולן זהירן:

הוא אמור לשלם היטל השבחה וקיזזו לו מזה פיצויים גם שהוא היה אמור
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לקבל .בסדר? פיצויי הפקעה,
עו"ד בראף:

פיצוי על פי סעיף .197

ירון עולמי:

זה משהו רק רישומי אתה אומר? המיליון שקל הזה זה משהו רישומי?

גולן זהירן:

זה עכשיו רישומי ,כן,

ירון עולמי:

שבעצם אח"כ אנחנו נותנים לו את זה לכיס שלו את המיליון שקל ואח"כ
הוא מחזיר לנו.

גולן זהירן:

נכון.

ירון עולמי:

אבל לא ,אבל זה רשום שזה כבר בניכוי היטל ההשבחה .זה מה שרושם
בהסבר לתב"ר.

גולן זהירן:

נכון ,התב"ר הזה בעצם עושה סדר .פשוט בטעות היה תשלום וחיוב שלו
שנרשם בנטו ,אותם  .85פתחו אותם לברוטו .בסדר?

ירון עולמי:

סלח לי ,אני לא מבין .היות ואני רוצה להבין אז אני בכל זאת אשאל ,גם
בהנחה שכרגע לא מבין.

יעל גרמן:

זה בסדר גמור ,אתה צריך.

גולן זהירן:

לסיני גורדון נקבעו פיצויים לפי  197בסך של  1,150,000שקל ,בסדר?

ירון עולמי:

אוקיי ,מצוין.

גולן זהירן:

במקביל ,הוא היה צריך לשלם היטל השבחה בסדר גודל של  .1,065,000בעבר
זה אושר כתב"ר של  .85,000עכשיו הסדירו את זה ,פשוט פתחו את התב"ר.
פתחו למעשה אלמנט של הוצאה לפי  197של כל ה 1,150,000-בסדר? ולכן
היו צריכים בעצם למשוך מהקרנות את ההפרש.

ירון עולמי:

אני לא מצליח להבין .הוא שילם כבר מיליון שקל ולכן זה יכול להיות...

עו"ד בראף:

הוא יצטרך לשלם.

גולן זהירן:

למעשה הוא קיבל רק  85,000במקום ,1,150,000

דובר:

אז הוא קיבל את ההפרש.

גולן זהירן:

בדיוק.

עו"ד בראף:

הוא הסכים לשלם,

ירון עולמי:

עכשיו אתה מוציא את כל הסכום.
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גולן זהירן:

לא ,עכשיו זה עניין רישומי,

ירון עולמי:

כי היא ישלם לך מיליון,

עו"ד בראף:

הוא כבר שילם.

גולן זהירן:

הוא כבר קיבל ,85

ירון עולמי:

אז  85הבנתי ,אבל זה לא מה שאנחנו מאשרים בתב"ר .בתב"ר אנחנו
מעשרים מיליון מאה ומשהו,

עו"ד בראף:

מאשרים את כל ההוצאה.

גולן זהירן:

אתה עכשיו מאשר ,אתה מגדיל כאילו את התב"ר ל .1,150,000-במקום רק
את הנטו אלא את הברוטו.

ירון עולמי:

כי זה מה שהוא היה אמור לקבל ,אבל הוא כבר שילם את רוב הסכום ,זה
מיליון ומשהו,

דרור עזרא:

אנחנו היינו צריכים לשלם לו ,הוא לא היה צריך לשלם.

יעל גרמן:

תב"ר אנחנו צריכים לשלם.

ירון עולמי:

עכשיו זה מובן.

גולן זהירן:

בסדר? זה אקט רישומי .המהלך כבר נעשה.

ירון עולמי:

כשמסבירים לי לאט ,אני מבין מהר.

דידי מור:

יש הערות? פה אחד? תודה רבה.

יעל גרמן:

פה אחד.

%
סעיף  – 5פיתוח מתחם גליל ים
ירון עולמי:

יש לי שאלה,

יעל גרמן:

הייתה טעות .חשבו שמי שיפתח את זה זה גליל ים ולא ,מי שמפתח את זה,
זה אנחנו ואנחנו מקבלים את מלוא,

דרור עזרא:

במה מדובר?

יעל גרמן:

מדובר על הפיתוח של המתחם בפנים .על התשתיות של ,1985

ירון עולמי:

אין הסבר על התב"ר הזה .אין הסבר .מה ,איזה תשתיות?

יעל גרמן:

אז הנה אני מסבירה לך .יש כאן עניין של תשתיות ,אנחנו משנים את זה
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למעשה,
דרור עזרא:

על איזה תשתיות מדובר? שאת וצבי הצטלמתם שם ליד הטרקטורים?

יעל גרמן:

התב"ר הזה אושר בנובמבר  .2011חברים זה לא תב"ר חדש ,זה תב"ר
שאושר .רק כשאושר היה כתוב שזה יהיה ממקורות אחרים ,וזה ממקורות
שלנו מפני שאנחנו מקבלים את האגרות ואת ההיטלים ,וזהו .הייתה טעות.
במקום אחרים זה אנחנו,

דרור עזרא:

מה המשמעות ,אני לא הייתי,

דידי מור:

מדרכות ,ניקוז ,ביוב,

דרור עזרא:

ביוב? למה אנחנו משלמים על ביוב?

דידי מור:

אני אומר ,אתה משלם ואחרי זה אתה גובה.

דרור עזרא:

לא ,ביוב אנחנו לא צריכים לעשות.

דידי מור:

שאלת מה זה תשתיות?

דרור עזרא:

לא ,מה התשתיות שמדובר פה.

יעל גרמן:

כל התשתיות שצריך פה.

דרור עזרא:

רק  2מיליון שקל לכל השכונה הזאת?

יעל גרמן:

חברים זה לא תב"ר חדש .רק  2מיליון מתוך הכל.

אלי כחלון:

זה לא יכול להיות רק  2מיליון,

יעל גרמן:

בוודאי שלא ,מפני שזה,

דרור עזרא:

רק ה ...זה  2מיליון שקל,

דידי מור:

בכל התקציב של התשתיות האלה היה מימון מאחרים  2מיליון שקל .אין
אחרים ,עכשיו יש את זה.

יעל גרמן:

רק על תכנון .אנחנו אישרנו את זה ודיברנו והיה במסגרת .אנחנו רק משנים
את מקור המימון .זה הכל.

אלי כחלון:

מחר יבוא תב"ר אחר ,אז ישאלו למה .תגידי זה החשבון ,נו באמת.

יעל גרמן:

יגיע תב"ר של  20מיליון ושל ,30

ירון עולמי:

אבל למה אתה מתעצבן?  2מיליון שקל זה כסף.

)מדברים יחד(
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יעל גרמן:

פה אחד? מי נגד? אתה בעד?

דרור עזרא:

תשאלי מי בעד ,מי נגד ,מי נמנע.

יעל גרמן:

מי נגד?

ירון עולמי:

הוא לא נגד הוא נמנע .עוד לא נפל האסימון.

יעל גרמן:

מי בעד? תודה .מי נמנע? יפה.

ט.א.

%
סעיף  – 6מתחם הבריגדה
דידי מור:

מתחם הבריגדה יש שאלות? פה אחד  ,תודה.

ירון עולמי:

לא ,תשאלי מי נגד.

יעל גרמן:

היה פה אחד .לא?

%
סעיף  – 7הוצאות אכיפה ,דירות נופש במרינה
דרור עזרא:

פה יש לי שאלות.

יעל גרמן:

בבקשה ,שאל בני.

דרור עזרא:

אני רואה פה את הפירוט של הדבר הזה .יש פה  100,000שקל ליועץ ,גולן,
 300,000שקל למשרד הר זהב ועוד  300,000שקל לעוד משרד עורכי דין שלא
יודע מי זה,

יעל גרמן:

גם אני עדיין לא יודעת הוא עוד לא נבחר,

דרור עזרא:

ומתוך הסיפור הזה 200,000 ,שקל זה הפקח.

יעל גרמן:

נכון.

דרור עזרא:

כל הסיפור הזה זה עוד פרנסה לעורכי דין חיצוניים שאנחנו נותנים פה,
במקום שיהיו פה שלושה ארבעה פקחים ,הפרנסה תהיה לעורכי דין
חיצוניים .לא ...העירייה,

יעל גרמן:

 STATEMENTזאת לא שאלה.

דרור עזרא:

אני חושב שזה פסול .אם היו רוצים ב 600,000-האלה עוד שלושה פקחים.
אני מקבל את זה ,ליועץ  100,000שקל מקבל ,אולי יש הצדקה.

יעל גרמן:

דרור ,יש לנו תביעות נגדנו ,לא אנחנו תבענו,
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דרור עזרא:

אבל יש לנו את הר זהב בסיפור של המרינה ,אנחנו משלמים לו.

יעל גרמן:

אתה רוצה שאני אענה? כי אם לא ,אז בסדר ,שמעתי אותה ,תודה .לא
מקבלת את דעתך .עוד שאלות?

ירון עולמי:

לא ,אני רוצה שתעני אבל.

יעל גרמן:

הוא לא נותן לי לענות.

ירון עולמי:

אבל אני רוצה שתעני.

יעל גרמן:

אין לנו אפשרות רק לאכוף עם פקחים .אנחנו ננהל עוד זמן רב ,לדאבוני הרב,
אנחנו ננהל מערכת משפטית ענפה וקשה כדי לאכוף .זאת מערכת משפטית
שתאכוף .יש לנו את פסק הדין ,אנחנו מחויבים לאכוף אותו .איך נאכוף
אותו? דרך בתי המשפט .מי ייצג אותנו בבתי משפט? עורכי דין ,ולכן התב"ר
הזה זה תב"ר אכיפה ,כי אנחנו נצטרך לאכוף ,בוודאי שאת החומר יספקו
אותם פקחים שאנחנו נשכור ייעודיים רק לעניין .אבל אנחנו נצטרך
להתמודד בבית המשפט מפני שלדאבוני הרב ,הדיירים במרינה מסרבים עד
היום ,וכבר חלפו קרוב ל 8-שנים 9 ,שנים מאז שנכנסו לדירות .הם מסרבים
עד היום לקיים את פסק הדין.

ירון עולמי:

למה לא התובע העירוני שלנו?

יעל גרמן:

התובע העירוני שלנו לא יכול לעשות את העבודה הזאת .צריך לעשות את
העבודה הזאת עו"ד מקצועי ייעודי שזה התפקיד שלו .התובע העירוני שלנו
מוצף בעבודה עד למעלה ,עובד יום יום ,בוקר ,ערב וכמה שצריך והוא לא
יכול לקחת על עצמו עבודה נוספת .יש לנו רק תובע עירוני אחד והוא לא יכול
לעשות את זה.

דרור עזרא:

אני רוצה לקבל חו"ד של היועצת המשפטית על הנושא הזה,

יעל גרמן:

על איזה נושא.

דרור עזרא:

שלוקחים פה בעצם כפי שאמרת,

יעל גרמן:

בא תנסח שאלה כדי שהיא תוכל לענות.

דרור עזרא:

יועצים חיצוניים,

יעל גרמן:

תפנה אליה .זכותך.
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יש פה בעצם כוונה לקחת יועצים חיצוניים שיחליפו את התובע העירוני ,שזה
מה שנאמר לנו עכשיו .שהיועצים ,מה שהתובע העירוני ,לדעתי התובע
העירוני זה איזה שהוא מעמד סטאטוטורי  ,ופה מה שנאמר לנו שמי שיעשה
את העבודה הזאת זה יועצים חיצוניים .זה משרד הר זהב ועוד משרד עו"ד
עלום שאף אחד לא יודע מי הוא .האם זה אפשרי? או שזה התפקיד של
לתבוע ולהגיש דין פלילי ,זה תו"ב לפי מה שאני מבין ,רק לתובע העירוני.

יעל גרמן:

כן ,אילנה.

דרור עזרא:

למה אילנה? אני מבקש מהיועצת המשפטית .היא יועצת חיצונית ,היא לא
יכולה לענות על זה .היא יועצת חיצונית ,זה בעייתי שהיא תענה על זה.

יעל גרמן:

סליחה.

)מדברים יחד(
צבי הדר:

זה ניגוד אינטרסים?

ירון עולמי:

כן ,אהה ,אתה לא מבין את הניגוד?

צבי הדר:

לא ,אני לא מבין .שאלת עו"ד שאלה משפטית ,קיבלת תשובה משפטית ,זה
הכל .חבר'ה בסדר ,ניגוד עניינים ,הבנתי )מדברים יחד( ...אני עו"ד לכן אני
מבין .אתה אינך עו"ד לכן אינך מבין .זה בדיוק ...

ירון עולמי:

אני לא רוצה לשמוע מהיועצת החיצונית,

צבי הדר:

אין לי עניין להתווכח איתך .סליחה.

יעל גרמן:

סליחה .מכיוון שהיועצת המשפטית שלנו לא נמצאת כאן היום ,אי לכך
היועצת המשפטית של המועצה ,אילנה ,תענה .בבקשה.

ירון עולמי:

זה לא נראה לי תקין כל הסיפור הזה.

צבי הדר:

אז אתה יכול לא לשאול את השאלה.

דרור עזרא:

אני שאלתי את השאלה של היועצת המשפטית...

צבי הדר:

אז תחכה ליועצת המשפטית ותשאל אותה.

דרור עזרא:

 ...שהיא תיתן תשובה .אם היא לא יכולה לתת תשובה ,נוריד את זה מסדר
היום שתיתן לנו תשובה מסודרת.

יעל גרמן:

אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה ,אני לא רוצה .אילנה.
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טובה רפאל:

סליחה ,אתה תחליט מה שאתה רוצה ומנהלת את הישיבה ראש העירייה.

עו"ד בראף:

בכל מה שקשור בהסתייעות ביועצים משפטיים או עורכי דין חיצוניים על
מנת לבדוק דברים ,על מנת לחפש חומר ,על מנת לגבש עמדות ,על מנת להכין
את כל מה שקשור לתביעות עירוניות ,בוודאי שאין כל בעיה .אם וככל
שהעירייה תחשוב שהיא רוצה להסתייע גם בתובע עירוני חיצוני ,שאני לא
יודעת אם זה בכלל עומד על הפרק אבל אם זה עומד על הפרק ,אז כמובן
שזה כפוף לאישור של ה...

צבי הדר:

אבל לא על זה מדובר,

דרור עזרא:

) ....מדברים יחד(

צבי הדר:

לא על זה מדובר .מדובר על מישור מנהלי בכלל...

דרור עזרא:

 ...רשום פה אכיפה,

עו"ד בראף:

במשור המנהלי אין שום בעיה להיעזר ביועצים משפטיים חיצוניים גם על פי
הנוהל,

צבי הדר:

אבל אין את מערך האכיפה.

דרור עזרא:

התב"ר הזה ,זה אכיפה.

יעל גרמן:

תודה רבה.

ירון עולמי:

לא ,יש לי עוד שאלה ,אז אני לא הבנתי .מה זה אכיפה? אני צריך להבין כי
פעם אחת אני הייתי כאן בשיבה של ה 8-שעות ונחרדתי.

צבי הדר:

ולא הבנת.

ירון עולמי:

לא הבנתי .אם את אומרת שיש פס"ד של בג"צ ,צבי ,אל תתנשא עלי,

צבי הדר:

סלח לי ,אתה העלבת ואתה יודע ,זה לא,

ירון עולמי:

 ...אתה עורך דין אז אני לא מבין ,בסדר ,הבנתי,

צבי הדר:

נכון ,זאת שאלה משפטית.

יעל גרמן:

ירון ,אני אסביר לך ,אני מוכנה להסביר לך .אני מבינה גם שאתה לא מבין.
אתה לא צריך להבין אתה לא מתמצא בזה.

ירון עולמי:

יש פס"ד של בג"צ .הם חייבים להשכיר ,הם לא משכירים .שלחת פקח,
שלחת חוקר פרטי ,בסדר?
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יעל גרמן:

נכון.

ירון עולמי:

הלאה .עכשיו מה זה אכיפה? אכיפה זה לתבוע אותם על זה שהם עוברים על
פסק הדין.

דובר:

לפי חוק התכנון והבנייה,

ירון עולמי:

יפה .מי תובע אותם? זאת השאלה ששאלנו ולא לנסות ככה .התובע העירוני
של עיריית הרצלייה או תובע אחר?

יעל גרמן:

בוודאי שגם התובע העירוני יתבע אותם,

ירון עולמי:

את אומרת ש) ...מדברים יחד(

יעל גרמן:

אל תאמר לי מה אני אמרתי ,אני כרגע עניתי לך .אתה לפני רגע אמרת
שאתה לא מבין ,והנה הראיה שאתה לא מבין .בוודאי שתהיינה תביעות
שהתובע העירוני יגיש אותן ,אבל ישנן תביעות במישור המנהלי שלא התובע
העירוני יגיש אותן אלא תובע אחר ,לא תובע אלא עו"ד .יש מישור פלילי ויש
מישור מנהלי .במישור הפלילי ,במידה ויהיה ,זה יהיה התובע העירוני.
במישור המנהלי ,זה יהיו עורכי הדין שעליהם אנחנו מדברים.

דרור עזרא:

בואי תני לי דוגמא למשהו מינהלי.

צבי הדר:

כל ההליך שמתנהל עכשיו הוא במישור המנהלי.

דרור עזרא:

אבל יש כבר תקציב לעו"ד ,הר זהב מטפל בזה כבר ,הוא מקבל כסף על זה.
בשביל מה עוד תב"ר בשביל זה?

יעל גרמן:

דרור ,אני יכולה לסיים את זה או שאתה תיתן לי לדבר ,תנסה גם לפתוח
אוזניים .ירון,

דרור עזרא:

כמה?  3.5מיליון שקל לייעוץ חיצוני הולך לנו.

יעל גרמן:

ירון אתה רוצה להבין?

ירון עולמי:

אני מנסה להבין,

יעל גרמן:

אני אמשיך הלאה ואומר לך .במסגרת התהליכים גם תובעים אותנו .יש
תביעות נגד הוועדה .נגד העירייה ,נגד הוועדה אבל בעיקר נגד הוועדה,
ואנחנו גם עליהם צריכים להשיב ואת התשובה לתביעות גם כן עושים עו"ד
חיצוניים וזה הכל במסגרת האכיפה .אנחנו שלחנו מתווה? היו על זה השגות?
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הגישו תביעה לבימ"ש לבטל את המתווה ,קיימנו דיון ,אנחנו חוזרים
לבימ"ש .כל זה ,הכל נמצא במסגרת אכיפה .אני מקווה שאתה הבנת ,ואם
לא ,אני באמת מסכימה להמשיך,
צבי הדר:

אתה חושב שמה שעשינו פה זה לא במסגרת האכיפה? זאת הבעיה.

)מדברים יחד(
צבי וייס:

לפני שתי ישיבות,

יעל גרמן:

על זה הוא מדבר,

)מדברים יחד – לא ניתן לתמלל(
דרור עזרא:

אולי צריך להיות בתקציב ,אולי צריך להיות שנים על גבי שנים ...סעיף
תקציבי לפקח ,זה דבר אחד .היועץ אני מקבל את זה .היועץ אין לי בעיה.
הבעיה שלי היא...

יעל גרמן:

דרור אתה דיברת וירון שאל ,ועכשיו זכות הדיבור לצבי וייס.

צבי וייס:

אנחנו בדרך כלל הולכים לתביעה או למשפט אנחנו הולכים לתקוף ,אנחנו
לא רוצים רק ללכת כדי ש...

דרור עזרא:

אבל אתה לא יודע,

צבי וייס:

היינו פה לפני שתי ישיבות וראינו פה בדון שהיה בנושא המרינה ,וראינו פה
סוללה של  40עורכי דין ולא מהמשרדים הזוטרים ,מהמשרדים הגדולים
שהם עומדים מול העמדה של העירייה.

דרור עזרא:

בגלל שראית אותם אתה שם  600,000שקל?

יעל גרמן:

דרור אתה יכול לתת כבוד למישהו ולהפסיק להשתלט על הדיון?

צבי וייס:

התובע העירוני הוא יכול להיות ,והוא המוכשר ביותר ,אבל הוא לא יכול
לעמוד מול כל המערכת וכל הסוללה הזאת ,ואין מישהו כמוך שיודע את כל
ההתמודדויות שיש .כי פה המועצה לא כל הדבר בא בינתיים לדיון ,אבל יעל,
בוועדת בניין עיר ,בישיבות רבות אנחנו דנים במתווה אחד ,במתווה שניים,
בכל מיני דברים ומייצגים את העירייה בנושא הזה .ולכן מוכרחים לקחת
כוח משפטי הטוב ביותר וגם על הרחב ביותר כדי שייצג את העירייה בצורה
טובה ,ולכן,
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מה אתה מציע שלא ...
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)מדברים יחד(
יעל גרמן:

דרור ,אין לך יותר זכות דיבור .טובה.

טובה רפאל:

אני רוצה להגיד משהו .אני אמנם לא בוועדת תכנון ובנייה ,אבל אני בוועדת
כספים וקצת מכירה מה קורה פה בעיר .אני מאוד הבנתי את מה שאמר צבי,
וברור לחלוטין שכל מי שרכש דירה במרינה ורוצה לגור בה ,הוא יעשה הכל
כדי לנסות להביס את ההתקפה של עיריית הרצלייה .אני לא מבינה אותך
דרור ,פשוט לא ברור לי מה אתה רוצה? אתה רוצה להיות עם החבר'ה של
המרינה? התגובה שלך אני מתחילה לחשוב שאתה איתם .אני רוצה ל ברך על
זה שהעירייה עומדת על אכיפת פסק הדין של גורן כדי שתושבי המרינה יגורו
שם על פי הקביעה בפסה"ד ,וכל מה שיצטרך וגם נצטרך עוד מיליון שקל,
נאשר לדעתי גם עוד מיליון או כמה שיהיה צורך כדי לעמוד בפרץ כי הדבר
הזה הוא סמן ימני לעוד הרבה מאוד דברים אחרים .הנדל"ן בהרצלייה הוא
מאוד יקר ,וזו דעתי ותודה שהקשבתם.

יעל גרמן:

ותודה רבה לך.

דרור עזרא:

היא תקפה אותי אני מבקש לענות לה.

יעל גרמן:

לא .רותי.

רזניק:

יש אדם שקוראים לו התובע של העירייה ויש לו עבודה ,משרה מלאה ,והוא
עסוק מאוד,

דרור עזרא:

שייקחו עוד אחד.

רזניק:

רק רגע ,תן לי לסיים אל תתפרץ,

דובר:

זה לא התחום המקצועי שלו בכלל.

רזניק:

כל נושא של עורכי דין זה התמחויות בתחומים שונים ועו"ד שעוסק בדיני
אישות לא יכול לעסוק בתחום הזה ועו"ד שעוסק במאבקים נגד ביטוח
לאומי ותביעות כאלה גם לא עוסק .יש עורכי דין שזו ההתמחות שלהם.
התחום הזה ,ולכן צריך לקבל את חוות הדעת כדי לזכות .אחרת אנחנו
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יכולים להפסיד ולשלם הרבה מאוד כסף.
דרור עזרא:

זה אותה התמחות של התובע העירוני ,תו"ב.

צבי הדר:

זה אתה אומר בסמכות רבה.

יעל גרמן:

חברים יש לי בקשה .הגזבר מעיר שהמקור לא יהיה רק קרן לעבודות פיתוח
אלא זה יהיה קרן לעבודות פיתוח וקרן עודפי תקציב .אני מבקשת תיקון,
ו/או קרן עודפי תקציב.

אלי כחלון:

אפשר לערבב בין תקציב לבין...

יעל גרמן:

לא ,קרן עודפי תקציב .יש לנו קרן עבודות פיתוח ויש לנו קרן של עודפי
תקציב .יש דברים שמאושרים לנו מקרן עבודות פיתוח ויש דברים שלא
מאושרים .אבל מקרן עודפי תקציב אנחנו יכולים להוציא כל הוצאה כי
למעשה זה עודף תקציבי .זה לא מיועד,

אלי כחלון:

זה צריך להעביר לתב"ר...

יעל גרמן:

כן ,התב"ר יוצא מן הקרן.

ירון עולמי:

אני רוצה לשאול את היועצת המשפטית בעקבות מה שאמרת ,האם ניתן
לשנות את הייעוד הפנימי של תב"ר בלי שזה עבר קודם ועדת כספים ואושר
שם.

יעל גרמן:

בבקשה ,כן אילנה .האם אנחנו יכולים לשנות את המקור התקציבי לפני שזה
עבר ועדת כספים.

דרור עזרא:

עוד פעם אילנה ,זה גם היועצת המשפטית? למה תמי לא יכולה לענות? אני
לא מבין .את אילמת? יש בעיית דיבור? אני לא מבין.

טובה רפאל:

דרור ,מה זה צריך להיות?

יעל גרמן:

תגיד לי ,מה,

דרור עזרא:

אני לא מבין ,יש יועצת משפטית של עירייה ,למה פונים ליועצת החיצונית?

יעל גרמן:

יש פה יועצת משפטית ,היא לא היועצת המשפטית של העירייה ,ואני שאלתי
את אילנה ואילנה תשיב.

עו"ד בראף:

אני לא רואה מניעה לכך ,אם זה כל השינוי שמדובר .כלומר זה התב"ר וכל
השינוי שמדובר זה שינוי המקור התקציבי ,אני לא רואה מניעה.
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ירון עולמי:

אבל לרוב אנחנו מביאים את הסעיף הזה לאישור כש....

יעל גרמן:

סליחה ,טל ,האם את רוצה לחוות דעתך בנושא?

טל כהן:

) ...לא שומעים(

יעל גרמן:

גם את לא רואה .תודה טל .אוקיי.

דובר:

אתה מרוקן מתוכן את המועצה אם אתה חושב שזה בלתי אפשרי,

דרור עזרא:

לא ,אני אומר שבגדול ,רק לפני רגע אישרנו תב"ר .כל השינוי היה מקור
תקציבי ,אז עכשיו אתה מוסיף את זה כשינוי נוסף.

יעל גרמן:

מי בעד חברים? מי נגד? מי ? תודה .שלום .אנחנו ממשיכים הלאה.

%
סעיף  – 8קול קורא למערכת תחבורה בת קיימא
יעל גרמן:

רוצים לקבל הסבר מהמנכ"ל שמוביל את זה בכישרון רב? כן.

יחיעם השמשוני :אנחנו ניגשנו למכרז של משרד התחבורה.
ירון עולמי:

כבר הפסדנו ,לא? אני שואל.

יחיעם השמשוני :מה הפסדנו? לא הפסדנו כלום .יצא קול קורא של משרד התחבורה ל...
עם רשויות מקומיות להגיש הצעה לתכנית תחבורה ציבורית לעיר בת
קיימא ,מה שנקרא ,תחבורה בת קיימא לעיר בת קיימא ,למערכת של
תחבורה ציבורית .אנחנו צריכים להגיש ...מכרז עד ה 1-לאפריל,
ירון עולמי:

אני עדיין לא מבין כלום,

יחיעם השמשוני :שנייה ,לביצוע שינויים בתחבורה ציבורית כולל תשתיות ,כאשר הסכום
שמשרד התחבורה מעמיד לרשות הזוכה הוא  200,000מיליון ש"ח לביצוע
שינויים בתשתיות ובהתנהלות של התחבורה הציבורית.
דרור עזרא:

זה רק זוכה אחד?

יחיעם השמשוני :תחבורה ציבורית ,שבילי אופניים ,הולכי רגל ,חניונים וזה בעצם ה...
אנחנו לקחנו יועצים ועל מנת לגשת למכרז הזה כדי שלעשות תכנית שגם אם
לא נזכה במכרז נוכל לבצע אותה בשלבים בכוחות עצמנו בתקציבים שלנו
בתוך משהו כמו  10שנים.
אלי כחלון:

ז"א זה תכנון היום,
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יחיעם השמשוני :זה תכנון ,זה הכנת תכנית שהתכנית הזאת אחרי שאנחנו נגמור אותה,
היא תבוא לאישור ועדת בניין ערים ,היא תבוא לאישור המועצה כי זה
התנאים להגיש שהמועצה תאשר אותה גם ואז זה יוגש למשרד התחבורה
ובתקווה שנזכה ב 200-מיליון שקל,
ירון עולמי:

קודם כל אני שותף לתקווה הזאת .למרות שאני קראתי את זה בעיתון
הייתי בטוח שכבר נבחר ,משהו כפר סבא או מישהו מציע .לא הבנתי ,זה
משהו אחר,

יחיעם השמשוני :לא .לא .ההגשה הייתה בהתחלה ב 1-לפברואר ודחו את זה כי ) ...מדברים
יחד( ,זה ב 1-לאפריל.
ירון עולמי:

תראה ,אני קורא את הפירוט .לפעמים אני קורא את התב"רים כי זה מעניין
אותי ... ,מביא אלינו לאישור ועל כל דבר יש פירוט ,על הסכומים הקטנים
ואז יש שורה ריקה חצי מיליון שקל.

יחיעם השמשוני :אני אסביר לך .זה תב"ר מסגרת להתקשרויות עם היועצים .זה חלק
התקשרויות ישירות עם יועצים וחלק זה ביצוע סקרים במהלך הדרך,
במהלך העבודה.
ירון עולמי:

מה זה משנה מה זה? אז תרשום לי .לא אמרתי שאני לא אאשר את זה ,רק
תרשום לי שאני אבין .רשום ,סקרים ובדיקת צילומים ,לא ,זה  .180,000מה
זה החצי מיליון? דווקא הסכום הארי הכי גדול,

יעל גרמן:

הוא מפרט לך את זה עכשיו.

יחיעם השמשוני :משרד התחבורה ,אחד התנאים,
דרור עזרא:

כל הפירוט הזה לדעתי בעייתי,

יחיעם השמשוני :אמרת שאתה תשמור עלי,
ירון עולמי:

לא ,זה טעות שלי .עזוב.

יחיעם השמשוני :טעות שלך,
ירון עולמי:

אתה רואה? עכשיו ראיתי,

יחיעם השמשוני :לא ,אבל אני רוצה להסביר מעבר לזה ,שחלק מהתנאים שמשרד
התחבורה העמיד ,תנאי סף ,למשל תנאי סף ראשון זה שהמנכ"ל ינהל את
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המערכת .תנאי סף שני זה שיהיה תב"ר מאושר של .500,000
ירון עולמי:

אוקיי ,הבנתי .בסדר.

יעל גרמן:

עוד שאלות?

דרור עזרא:

כן ,האם יהיה שיתוף ציבור בסיפור הזה?

יחיעם השמשוני :לא.
דרור עזרא:

למה לא?

יחיעם השמשוני :כי אין לנו זמן .לוחות הזמנים הם קצרים.
דרור עזרא:

האם יהיה לפחות באינטרנט איזה שהוא משהו לפני לקבל הערות?

יחיעם השמשוני :אנחנו עד השנייה האחרונה ,אנחנו מביאים את זה לאישור המועצה ב-
 23.3בישיבת המועצה ,מאחר ונדרשים הרבה סקרים בדרך .אנחנו עובדים
בקצב דיי רצחני ,חבורה שלמה של אנשים וכל שבוע ישיבה,
דרור עזרא:

בסדר ,ברור לך שהידע לא נפל לא עלי ולא על שאר חברי המועצה .יש אנשים
שאנחנו צריכים ,מעירים לנו הערות,

טובה רפאל:

בשביל זה הם לקחו יועצים מקצועיים שהם מומחים.

דרור עזרא:

אני אומר ,גם היועצים המקצועיים,

ברק נפתלי:

זה לא הבעיה ,הוא אומר לך שזו בעיה של זמן.

דרור עזרא:

בסדר ,אני רוצה לפחות,

ברק נפתלי:

הוא מחכה לך שתביא את היועצים גם שלך ,אז נאבד את המכרז.

דרור עזרא:

אין לי יועצים ,אני איש ציבור .ברק ,אין לי יועצים ,יש ציבור,

טובה רפאל:

בסדר ,יהיה בוועדת בניין עיר ,תתייחס...

דרור עזרא:

מה? למה להתייחס? אני צריך לקבל פידבק מאנשים.

יחיעם השמשוני :תקשיב ,חלק מהדברים שאנחנו עושים ,אנחנו עושים סקרים ,עשינו סקרי
מוצא ויעד בנווה עמל ובהרצלייה

הצעירה ,באזור התעשייה ,וחלק

מהשאלות שנשאלו בסקר זה מה יגרום לך לעלות לתחבורה ציבורית...
)מדברים יחד( אז אנחנו רואים ב ...לאנשים ,לקבל מהם פידבקים איך הם
רואים את זה ,אותם סקרים ....מפקד אנחנו עושים סקרים .התוצאה
הסופית...
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)מדברים יחד – מתנהלות מספר שיחות יחד(
דובר:

 ...ואז לבוא למועצה ולהגיד זה וזה וזה,

יחיעם השמשוני :לא ,אין זמן,
יעל גרמן:

במרץ יהיה לך שבוע לפני זה זה יונח לפניך,

דרור עזרא:

זה יתפרסם באינטרנט?

יעל גרמן:

אני לא יודעת ,אני לא מבטיחה.

יחיעם השמשוני :יש תכניות ב1:1000-
דרור עזרא:

אז מה? יש פה מהנדסת העיר,

יעל גרמן:

שאלת? זאת התשובה ובזה זה נגמר.

יהונתן יסעור :התכנית ,לא ניתן לפרסם באינטרנט מכיוון שיש פה דברים שאנחנו לא רוצים
שמישהו אחר ילמד אותם .אנחנו מתמודדים על מכרז .אז יש ייחודיות
מסוימת שחלק מהדברים שאנחנו מייצרים ואי אפשר לפרסם את זה
באינטרנט.
יעל גרמן:

אוקיי ,אז זה לא יפורסם באינטרנט ,לא חשבתי על זה .יהונתן אתה צודק
ובמרץ זה יגיע .אני אישית רוצה לומר יישר כוח גם למנכ"ל ,גם ליהונתן
שמובילים חזון מרחיק לכת לפתרון בעיות התחבורה בעיר הרצלייה .אנחנו
עוברים הלאה .מי בעד?

ירון עולמי:

צריך לאשר את זה.

דרור עזרא:

אין לי בעיה ,אני מסתייג מהעניין הזה של השקיפות.

טובה רפאל:

אז בסדר .בסדר.

יעל גרמן:

מי בעד? תודה.

דידי מור:

רגע סליחה ,מה ההצבעה שלך?

יעל גרמן:

פה אחד.

דרור עזרא:

אני בעד אבל אני מסתייג מהאי שקיפות,

דידי מור:

אתה או בעד או נגד .אתה לא יכול,

יעל גרמן:

הוא הצביע בעד.

%
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סעיף  – 9עמדת עבודה בתיכונים
טובה רפאל:

אני רוצה להגיד מילה .בעקבות 'עוז לתמורה' ,בהתארגנות מאוד מהירה,
העירייה בראשות המנכ"ל והאנשים המקצועיים ,יתגייסו לאתר את
המקומות שיאפשרו למורים את פינות העבודה שלהם ופינות העברת
השיעורים הפרטניים בהתראה מאוד מאוד קצרה ,בהשקעה כספית יפה של
העיר ,כתוספת למה שמשרד החינוך מקצה .ואני מודה על כל ההתגייסות
הזאת ,כדי שבאמת למורים תהיה אפשרות לעבוד בהתאם לתנאים הנדרשים
בעוז לתמורה.

יעל גרמן:

פה אחד? שאלות?

דרור עזרא:

כל הסכום הזה זה רק בשביל תיכון דור?

יעל גרמן:

לא .למה? איפה זה כתוב?

ירון עולמי:

הבקשה לאשר הבקשה לאשר הגדלת היקף ...עבור ביצוע עמדות עבודה בי"ס
דור.

טובה רפאל:

יש תוספת שהיא עבור דור,

יחיעם השמשוני ... :עוד לא אושר ו ...יותר מאוחר ע"י משרד החינוך.
יעל גרמן:

לא ,זה לכל התיכונים.

טובה רפאל:

זה לכל התיכונים.

אלי כחלון:

אז למה למטה כתוב?

ירון עולמי:

זה מה שכתוב למטה,

אלי כחלון:

בקשה לאשר הגדלת פרויקט בסכום של שני מיליון  ...800עבור בי"ס דור,

יעל גרמן:

אז אנחנו מתקנים את הטעות ,זו טעות.

דידי מור:

אוקיי ,יתוקן.

דרור עזרא:

יש שם בטבלא  1,300,000שקל,

יחיעם השמשוני :שמיליון שמשרד החינוך נותן.
דרור עזרא:

משרד החינוך נותן 1,300,000

יחיעם השמשוני :וההוצאה היא 4,100,000
דרור עזרא:

כאילו ,לפי כל תיכון הם נותנים,
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יחיעם השמשוני :די ,וואלק די ,עכשיו כל תיכון ,כל זה .הבנתי כבר ,נו.
דרור עזרא:

אל תבוא לישיבה,

יעל גרמן:

חברים ,מי בעד? פה אחד .תודה ,הלאה.

טובה רפאל:

אני יודעת גם למה זה כתוב .אתם רואים  104,000השתתפות משרד חינוך? זו
התוספת של משרד החינוך עבור תיכון דור.

יעל גרמן:

נכון ,זה תיכון דור.

דרור עזרא:

אז זה לא כתוב נכון.

טובה רפאל:

אז אוקיי ,אז הסברתי לך עכשיו.

%
סעיף  – 10רכישת ציוד לחופי הרחצה
דידי מור:

ציוד לחופי הרחצה? יש הערות? תודה רבה.

%
סעיף  – 11שיפוץ סוכת הצלה חוף אכדיה
יעל גרמן:

זה הכל השתתפויות.

ירון עולמי:

שנייה ,השיפוץ של הסוכה ,מה שלא הבנתי ,למה? מה קרה?

יעל גרמן:

זה דברים שכבר עברו לדעתי,

דרור עזרא:

הסערה ,אז הסערה הרסה את זה והם מקבלים את...

אלי כחלון:

היו צריכים להחליף את הסוכה בחוף השרון .מה קורה?

דרור עזרא:

זה לא שטח של העירייה.

יעל גרמן:

זה לא שלנו.

אלי כחלון:

לא קיבלתי תשובה .לא ,לא ממך.

יעל גרמן:

השטח של מלון השרון שייך לקצ"ל ,קהילת ציון האמריקאית שאנחנו כרגע
נמצאים איתה במשאים ומתנים.

אלי כחלון:

מי הציב את הסוכה היום? מי הציב את הסוכה שם?

יעל גרמן:

אנחנו.

אלי כחלון:

אז למה אנחנו לא יכולים להחליף?

יעל גרמן:

כרגע אנחנו מעדיפים שלא לטלטל את הספינה בגלל המו"מ .אבל אני מקווה
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שאנחנו נגמור את זה ממש בשבועות הקרובים ,את המו"מ.
ירון עולמי:

אבל לא כבר הנצחנו שם,

אלי כחלון:

מתי זה יוחלף ,בעונה הזאת?

יעל גרמן:

אני מאוד מאוד מקווה .כן.

דובר:

איך שריקי אומר? בלי נדר.

יעל גרמן:

ובעזרת השם.

דרור עזרא:

 10מליון שקל הולכים...

%
סעיף  – 12רכישה והתקנת סככות צל בחופי הרחצה
דידי מור:

סככות צל בחופי הרחצה? תודה רבה.

%
סעיף ח' – מינוי מ"מ למהנדס העירייה
יעל גרמן:

יש לי בקשה ,אני חייבת לצאת ולכן אני מבקשת את המינוי של מ"מ למהנדס
העירייה ובהזדמנות הזו ,אני מבקשת להיפרד בצער מהול בשמחה מדניאלה,
ממהנדסת העיר שלנו שזו הישיבה האחרונה שהיא עמנו ,ודניאלוצ'קה,
קודם כל אני מאחלת לך ואני בטוחה שכולנו מאחלים לך המון הצלחה
בתפקיד הכל כך מאתגר שלקחת על עצמך .תפקיד שיש לו ,אני חושבת שזו
משימה לאומית .אני לא יודעת עד כמה תיהני שם ,אבל אני בטוחה בדבר
אחד ,שאת מאוד תצליחי ושמאוד תסייעי למדינת ישראל ,את עם הראש
הגדול שלך והכישרון האדיר שלך .ואני רוצה להודות לך שנתת לנו את
השנים הטובות האלה ושהקדשת באמת מהיצירתיות שלך ,הידע ,מקצועיות
והנשמה .תודה רבה.

טובה רפאל:

כולנו מצטרפים לברכות .מה זאת אומרת?

דרור עזרא:

אני רוצה להבין משהו ,המינוי של המהנדס זה במועצת העיר או במליאת
הוועדה המקומית?

צבי וייס:

ממלא מקום,

יעל גרמן:

הממלא מקום חייב ,התפקידים של המהנדסת שעוברים לממלא מקום
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צריכים להיות מאושרים במועצת העיר .גם מהנדס העיר מאושר במועצת
העיר ולא בוועדה.
עו"ד בראף:

יש מהנדס עיר ויש מהנדס וועדה.

ירון עולמי:

אהה ,כאילו יש את התפקיד של המזכירת ועד ,כן.

עו"ד בראף:

זהו ,וגם מהנדסת הוועדה אבל זה הוועדה המקומית .פה מדברים על
מהנדסת העיר.

דרור עזרא:

יש לי עוד שאלה ,לגבי חלוקת התפקידים הזאת שנעשתה ,שחלק מהתפקיד
זה הדס וחלק שמעון,

דניאלה סמיטס-פוסק :ההסכם הסטאטוטורי.
יעל גרמן:

דניאלה תסביר .דניאלה בואי תסבירי.

דניאלה סמיטס-פוסק :הדס מקבלת את המינוי לנושאים הסטאטוטוריים היות והיא
אדריכל רישוי ,אז היא מתמנה לנושאים הסטאטוטוריים שהם הנושאים
שבהם עוסקת הוועדה המקומית.
דרור עזרא:

לדוגמא?

דניאלה סמיטס-פוסק :לדוגמא רישוי תכנון ופיקוח .שמעון הוא סגן מהנדס העיר והוא אמון
על כל פעילות האגף הנוספת ,שזה מחלקות,
דרור עזרא:

אם צריך צו הריסה מי חותם עליו?

דניאלה סמיטס-פוסק :הדס.
דרור עזרא:

הדס.

יעל גרמן:

כל דבר סטאטוטורי זה יהיה הדס.

דניאלה סמיטס-פוסק :ושמעון הוא מנהל האגף .מכיוון שהאגף הוא ממלא יותר תפקידים
 ...בסטאטוטוריקה.
רות רזניק:

אני רוצה משהו להעיר .אני רוצה לוודא שכל התקופה הזו גם הדס וגם
שמעון יקבלו תוספת משמעותית בשכר בהתאם לתפקיד שהם ממלאים.

יעל גרמן:

עפ"י החוק ניתן לתת תוספת ,אם אני לא טועה רק אחרי שלושה חודשים,

רות רזניק:

אבל האחריות חלה עליהם גם אם זה תקופה יותר קצרה,

יעל גרמן:

אנחנו לא יכולים.
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רזניק:

אני חושבת שזה ...אז לבדוק את זה עם משרד הפנים.

יעל גרמן:

רותי ,כל מה שניתן יהיה לתת ,ניתן.

רזניק:

בסדר.

יעל גרמן:

מי בעד? פה אחד .תודה רבה.

ט.א.

%
סעיף י' – משלחת עירונית לעיר התאומה
יעל גרמן:

אני מבקשת עוד נושא אחד להקדים וזה המשלחת העירונית לעיר התאומה,
לייפציג .הם קוראים לעצמם לייפציש ,אני כבר מתאמנת לומר לייפציש.

ירון עולמי:

עד שתגיעי אני מקווה שתדעי להגות את השם.

אלי כחלון:

מי במשלחת?

יעל גרמן:

אז זהו ,אז במשלחת ראש העירייה ,סגני וממלא מקומי יהונתן יסעור ,טובה
רפאל ,בירייה גרנות ופנינה וכמובן עופרה,

אלי כחלון:

ומישהו מהאופוזיציה לא?

דובר:

לא ,האופוזיציה נשארת לנהל את העיר.

יעל גרמן:

תיכף תשמע את התנאים ואז תבין שאתה לא רוצה.

אלי כחלון:

זה לא חשוב התנאים.

יעל גרמן:

בכל זאת אני רוצה ,כולם למעט בירייה שנוסעת ממש מתוקף תפקידה
ותלווה גם כמתורגמנית והיא גם ארגנה את כל הנסיעה והיא ממלאת את
מקומה של עטרה שלא יכולה ,כולנו מממנים את הטיסות על חשבוננו .כמובן
נבחרי הציבור שמקבלים שכר זאת הייתה החלטה שכבר ממזמן ,אבל גם
עופרה וגם פנינה מממנים את הטיסות על חשבונם .ז"א שלקופה הציבורית
זה לא יעלה למעט הטיסה של בירייה ,שם אנחנו מתארחים על חשבון
לייפציש.

דרור עזרא:

כי אנחנו ארחנו אותם פה ,אז זה התחלופה בעצם .אנחנו שילמנו 100,000
שקל ,שהם ישלמו גם.

יעל גרמן:

כן ,ויש נושא נוסף שאני מבקשת,

דרור עזרא:

לא עושים הצבעה לאשר את זה?
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יעל גרמן:

אני לא יודעת,

ירון עולמי:

כתוב ,המועצה תתבקש לאשר.

דוברת:

יעל ,אנחנו משלמים אז מה בדיוק...

יעל גרמן:

לדעתי ,אילנה אין פה הוצאה כספית.

עו"ד בראף:

יש הוצאה כספית של בירייה ונסיעה .אני מציעה כיוון שזו הצעה לסדר
להצביע עליה כמו שהיא.

יעל גרמן:

על בירייה,

דרור עזרא:

זה לא על בירייה ,זה על כל המשלחת.

צבי הדר:

אבל זה לא עולה לעירייה,

)מדברים יחד(
יעל גרמן:

חברים חבל על הזמן .מי בעד? תודה .מי נגד? תודה.

אלי כחלון:

למה אתה נגד?

יעל גרמן:

אלי ,חבל על האנרגיה .מי נמנע?

דובר:

אלי ,תאמין לי שגם הוא לא יודע למה הוא נגד.

דרור עזרא:

אוקיי ,שיהיה לפרוטוקול שאני מתנגד לדברים האלה שנקראים ערים
תאומות .זה נראה לי שזה בזבוז כסף,

יעל גרמן:

זה לגיטימי ,אני לא חושבת שאתה צריך להתנצל .זכותך להיות נגד .באמת
זכותו ,זה בסדר גמור.

%
סעיף יא – פרס הרצל לשנת 2012
יעל גרמן:

רק עוד סעיף ,נושא נוסף שאני מבקשת להציג ולאחר מכן תמשיכו בסדר
יום .בשנים האחרונות לא היו לנו מתמודדים רבים ומומלצים רבים לפרס
הרצל ,ואמנם היו לנו בהחלט נבחרים ראויים ,אבל היה קשה לקבל החלטות
לאור זה שבאמת לא היו מועמדים רבים ,ואי לכך אנחנו החלטנו שכדאי
לעשות אתנחתא ושנה אחת לחכות ,ולכן אנחנו מבקשים שלא לקיים את
פרס הרצל השנה ,לדחות אותו לשנה הבאה.

דרור עזרא:

אני לא רואה פה את הצעת ההחלטה .אני לא מבין למה זה .אם הייתה פה
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הצעת החלטה,
יעל גרמן:

דרור ,מה אתה רוצה? תשאל אותי ,אני מאוד אשתדל להסביר לך.

דרור עזרא:

היו אומרים ,מבטלים,

ירון עולמי:

אני יכול להגיד משהו?

יעל גרמן:

אבל דרור היה לפניך.

דרור עזרא:

אם הייתה פה הצעת החלטה אז היינו יושבים .אנחנו שומעים את הצעת
ההחלטה עכשיו  ,ON LINEלא ידענו אותה לפני .יש פה...

יעל גרמן:

אוקיי ,אתה צריך זמן כדי לעבד את ההצעה שלי? ההצעה היא בשורה אחת –
לדחות את פרס הרצל בשנה.

דרור עזרא:

גברתי ,כשאני מציע הצעה לסדר אני מפרט ,אני לא אומר אופניים ,דרור
עזרא יפרט בישיבה .אני לא אומר את זה.

יעל גרמן:

הבנתי.

ירון עולמי:

אם אפשר לשאול שאלה .למיטב זכרוני ,בתקציב  2012יש  50,000לצורך
הנושא הזה,

יעל גרמן:

יותר ,נדחה לי 150,000

ירון עולמי:

אפילו יותר 50,000 ,זה הפרס הכספי .האם אפשר ,אם כבר מעלים כאן
הצעות אד-הוק ,לבקש שהסכום הזה ,קודם כל הרי זה קשור איכשהו
לחינוך ,או שיושקע בצורה כזו או אחרת בתכנית חינוכית בבתי ספר על
הרצל ,או שהוא יושקע בצורה כזו או אחרת בכל מקרה בחינוך ולא בשום
מקום אחר .החלק השני זה לאן ילך הכסף הזה.

יעל גרמן:

הרעיון הוא יפה ,אנחנו לא חשבנו עליו .ה 150,000-ברור שלא ינוצלו לשום
מטרה אחרת ויישארו כעודף ובהחלט ניתן לחשוב על איזה שהוא פרויקט,
שאולי על איזה שהוא חידון או משהו בדומה לזה .אני אחשוב ,אני לא יכולה
ל ומר לך כרגע כן או לא ,כי אנחנו צריכים לראות את התמונה הכללית.

ירון עולמי:

בסדר ,לשקול את זה ,לא אמרתי תגידי עכשיו.

יעל גרמן:

כרגע הכוונה היא לחסוך את הכסף הזה .גם חיסכון יש לו מטרה.

דובר:

אני דווקא תומך במה שירון העלה.
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כן ,הרעיון הוא לא רע ,אבל הכוונה הייתה לחסוך .אנחנו נכנסים ל,2012-
שנה שאנחנו לא יודעים מה היא צופה אבל אנחנו גם נשקול .אני כרגע לא
מעלה את זה .בהחלט נשאל .כן ,הערות נוספות.

ירון עולמי:

לא ,אבל לשקול הכוונה שאם תוכלי עוד ישיבה או שתיים להגיד לנו באמת
מה נעשה עם הכסף .תרשום לפרוטוקול.

יעל גרמן:

בהחלט ,כן .שאלות נוספות? אוקיי.

דידי מור:

רגע ,אני צריך לאשר.

יעל גרמן:

מי בעד דחיית הפרס בשנה?

דידי מור:

כולם.

יעל גרמן:

מי נגד? מי נמנע?

דידי מור:

אחד נמנע.

דרור עזרא:

רק בגלל שלא היה פירוט ,זה נראה לי לא תקין.

דובר:

אתה צודק ,צריך להיערך לזה מראש.

דרור עזרא:

לא ,צריך לפרט את זה.

דובר:

אמרת ,אתה צודק .בסדר ,אתה צודק .ממש קשה.

)חלק מהמשתתפים עוזבים את הישיבה(
%

סעיף ו – תבחינים:
אישור המלצות ועדת התמיכות – תבחינים לתנועות הנוער ,תבחינים למתן תמיכות בגובה
אגרות והיטלי פיתוח.
דידי מור:

רבותי ,הישיבה נמשכת .אנחנו עכשיו בנושא המלצות של ועדת התמיכות,
תבחינים לתנועות הנוער .בבקשה.

יהונתן יסעור :חברים ,אנחנו נרשמנו ,מכיוון שיוחנן איננו יו"ר ועדת התמיכות ,השנה
עמלנו על,
דרור עזרא:

זה לאיזה שנה התמיכות האלה?
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צבי הדר:

 .2012לא אישרנו ב ...לא אישרנו ,זה הקריטריונים היחידים שלא אושרו.

טובה רפאל:

עוד לא אישרנו את תנועות הנוער.

יהונתן יסעור :במסגרת אישור הקריטריונים לשנת  ,2012נגרע מקומה של התמיכות
בתנועות הנוער ,מכיוון שהיה מהלך של צביקה לבחון אותו מחדש ,דבר שלא
הספיקו לעשות קודם ולכן ישבנו על המדוכה .הכנו קריטריונים חדשים,
הצגנו לכם ,הם מופיעים במסמכים ואנחנו מבקשים לאשר אותם.
דרור עזרא:

יש לי שאלה ליועצת המשפטית .יש בדו"חות משרד הפנים ,בחוזרי מנכ"ל,
לגבי התאריכים של התבחינים האלה ,של הפרסום שלהם .אם אני זוכר זה
היה צריך להיות כבר לפני  3חודשים אם אני לא טועה ,והפרסום היה צריך
להיות לפני ה 1-לינואר .בטח את מכירה את זה ,את היועמ"ש של ועדת
התמיכות אם אני לא טועה ,נכון? אז את מכירה את זה ,אז אין פה בעיה
מסוימת פה בעניין הזה שעברנו את ה 1-לינואר או משהו כזה?

טל כהן:

היה אילוץ לבדוק את הנושא הזה יותר לעומק .וזה עלה פה בישיבה הקודמת
של ישיבת המועצה שאז אמרנו שתנועות הנוער ...נדמה לי לא התנגדת לזה.

צבי הדר:

רגע ,אני גם רוצה לגופו של עניין .מה שקורה ,לוחות הזמנים האלה נועדו כדי
לאפשר לכולם לקבל את התמיכות שלהם .אני יכול להגיד לך שבאופן אישי
אני דאגתי שתנועות הנוער יהיו מודעות ,כלומר לא רק אני אלא רק
באמצעות ציון חכם ,שתנועות הנוער יהיו מודעות לעניין הזה .למעשה הם
הגישו את רוב המסמכים כבר ,ולכן העיכוב הזה שהוא באמת לקח ,אבל הוא
לקח כתוצאה מזה שניסינו לעשות עבודה יסודית ככל האפשר ,למעשה וודאי
שלא ימנע מהם לקבל ואני מאמין שאפילו יקבלו את התמיכות יחד עם
כולם.

דרור עזרא:

אני רוצה להבין האם זה אפשרי מבחינת חוזר מנכ"ל וההוראות שיש שם על
הפרסום ,שאומרות לדעתי ,באופן חד משמעי ,אם אני לא טועה ,והערתי על
זה בפעמים הקודמות אמרו לי שיעמדו בזמנים והכל יהיה בסדר .אם אני לא
טועה ,צריך לפרסם את התבחינים עד ה 1-לינואר של השנה,

צבי הדר:

רגע ,אז מה ההצעה ,לא לתת להם?
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יהונתן יסעור :סליחה ,צביקה .דרור ,תראה ,במשך שנים ,אני שמח שהשנה הצלחנו לעמוד
יותר קרוב לתאריכים .שנים קודם גם לא הצלחנו לעמוד ,תמיד היינו
באיחור .יש פה חריג אחד וזה עלה בישיבת המועצה הרלוונטית ,כשהעלנו
את זה ,ולכן .אז בבקשה,
דרור עזרא:

לגבי הפרסום של התבחינים ,יש שם ,אם אני זוכר ,יש שם הוראה ספציפית.

)מדברים יחד(
דידי מור:

טובה בבקשה.

טובה רפאל:

כן ,אני רוצה לברך על הנושא .אני לא יודעת מי מכם ,מי שחבר בועדת חינוך
מעודכן ויודע .אנחנו לקחנו השנה בועדת החינוך משימה להגביר את
התגייסות ,גיוס הילדים בתנועות הנוער ובמקביל ,חלק מהבעיות שעלו לנו
מראשי הסניפים כאן בעיר ,החלטנו וצביקה התגייס לטובת העניין כחבר
ועדת חינוך ,לשנות את התבחינים שבאמת יתנו יותר שיפור ואפשרות מענה
לצרכים של התנועות בעיר ,ולכן העיכוב הזה .נעשה בשיתוף עם התנועות
ועם הכל,

דובר:

לא צריך להסביר ,אנחנו בעד ,קדימה.

טובה רפאל:

למען הטיוב של הדברים לתנועות הנוער כדי שיותר בני נוער יוכלו להגיע
לשם ותהיה הדרכה יותר טובה ותהיה להם אפשרות תמרון יותר טובה כדי
שהילדים ייהנו ויישארו בתנועות כערך שחשוב שיהיו בתנועות נוער .לכן ,אין
שום סיבה שתהיה איזה שהיא בעיה .התנועות הגישו את הבקשות שלהם .הן
מודעות לזה שעשינו שיפטינג...

)מדברים יחד(
צבי הדר:

רגע ,הם הגישו את החומר הכללי ויתנו גם את המענה לזה .תאמין לי ,אני
עובד איתם.

טובה רפאל:

הם הגישו את החומר הנדרש,

דידי מור:

מי בעד לאשר את התבחינים של תנועות הנוער? כולם בעד .מי נגד?

צבי וייס:

שווה לעיין ,ה 150,000-שירון אמר ,שיעבירו את זה לתנועות הנוער.

דובר:

לא מעבירים כ"כ מהר.
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)מדברים יחד(
דרור עזרא:

אני נמנע.

יהונתן יסעור :אתה יודע מה? אני אעלה את ההצעה הזאת בפני ראש העיר.
צבי וייס:

תעלה אותה ,יש  150,000שקל.

)מדברים יחד(
דידי מור:

הלאה ,טוב ,בואו נמשיך .סעיף ז'.

%
סעיף ז' – תיקון תקנונים של המרכז הקהילתי לספורט ,תרבות ונופש וגם תקנון בני
הרצלייה
יהונתן יסעור :אני רוצה להבהיר .בני הרצלייה הוקמה לפני כ 30-שנה והבריכה לפני 30
ומשהו שנים ,בתחילת שנות ה .80-תקנונים של החברות האלה ,של העמותה
של בני הרצלייה ושל החברה הם היסטוריים ,אלקרוניסטים)?( והיה מקום
לעדכן אותם .מוצג לפניכם פה החומר על תקנונים עדכניים לפי חוק החברות
החדש ולפי הנחיות משרד הפנים וכל מה שצריך ,ואני מבקש לאשר אותם
כדי שנוכל להתקדם.
דרור עזרא:

מה השוני המרכזי בהם?

דובר:

זה רשום גם בחוות הדעת .הכל ברור ורשום.

ירון עולמי:

יש לי שאלה אגב ,כי ראיתי בחוות דעת פעמיים רשום ,בתקנון החדש
שהעמותה תמנה ועדת ביקורת לפי משהו החברות זה היה כתוב ,כבר לא
זוכר מה .עד עכשיו לא היו ועדת ביקורת?

יהונתן יסעור :גם העמותה וגם החברה פעלו על פי התקנות של הרגולאטור.
ירון עולמי:

אני שואל ,לפי התקנון הישן ,לא הייתה ועדת ביקורת?

טובה רפאל:

כן הייתה.

יהונתן יסעור :היו ועדות ביקורות,
טובה רפאל:

עפ"י חוק העמותות.

יהונתן יסעור :מה שצריך היה .גם לבני הרצלייה יש ועדת ביקורת ויש גם מבקר פנים ,לא
רק ועדת ביקורת .מה שהתקנון החדש מכתיב ,זה יהיה .זה לא אומר שלא
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היה קודם.
ירון עולמי:

כי הוא שאל אם זה השינויים ,אז זה לא השינויים .זה כאילו התקנון החדש,

דרור עזרא:

אני לא מבין מה השינויים,

ירון עולמי:

אין פירוט שינויים ...הנה ,איפה הם? יש רק חדש .בחוות דעת הוא היה צריך
להגיד מה השינויים .היו  5חברי דירקטוריון עכשיו יש  .8אני לא יודע מה
השוני.

יהונתן יסעור :השוני הוא ברמה שזה מעודכן לפי דרישות של משרד הפנים.
דרור עזרא:

אני הבנתי ,אין לי בעיה עם זה אבל יש דברים כמו מה שירון אמר ,אני יודע,
ועדת ביקורת ,מספר דירקטורים.

יהונתן יסעור :מה זה מה היה? צריך לאשר את מה,
דרור עזרא:

זה כן משנה ,כי מספר דירקטורים זה משנה.

יהונתן יסעור :משנה למה?
דרור עזרא:

בטח שזה משנה ,כי זה עוד מינויים.

יהונתן יסעור :אז יהיו מינויים .אם יהיה צורך לשנות את חברי הדירקטוריון אז נשנה,
דרור עזרא:

אז אני רוצה להבין את זה .אני לא הבנתי את זה מהחו"ד .אני חייב להגיד
את זה.

גולן זהירן:

אין שינויים לא בדירקטוריון ,בחברה ולא בוועדה .לא במספר חברים ,לא
לפי התקנון הישן ולא לפי,

דרור עזרא:

כל השינויים הם שינויים פרוצדוראליים?

גולן זהירן:

אני לא יודע מה זה פרוצדוראלי .למשל שינוי של חובת מכרז לרשום בתוך
תקנון זה לא פרוצדוראלי) ...,לא שומעים(...

דרור עזרא:

זה כבר התקבלה החלטה של ראש העיר מזמן שכל החברות...

יהונתן יסעור :אין קשר בין החלטות שאנחנו החלטנו כבר ...שתאגידים עירוניים פועלים
הכי קרוב למתכונת של העירייה .עכשיו יש הנחיות של משרד הפנים בעניין
והותאם תקנון בהתאם להנחיות משרד הפנים .מי בעד?
גולן זהירן:

האישור הוא גם להסמיך את נציגי העירייה באסיפה להצביע בעתיד ...לא
רק...

"חבר" – הקלטה ותמלול

09587

56

ט.א.

יהונתן יסעור :כן ,עכשיו זה יעבור לאישור בדירקטוריונים של החברות .מי בעד? מי נגד?
מי נמנע?
דובר:

דרור ,מה הצבעת?

דובר:

בעד.

יהונתן יסעור :טוב ,מהנדס העיר עברנו.
%
סעיף ט' – מינויים שונים
דידי מור:

רצית לתקן כאן משהו יהונתן?

יהונתן יסעור :כן ,בתאגיד התרבות ,רק שניים מאושרים ,מי שממנים זה אורי פלד ויוסי
אורן ,תחיה לא עולה.
דידי מור:

יש הערות?

ירון עולמי:

כן ,יש לי הערות כלליות ,לא לגופו של אף אדם ,באמת .בתחילת הקדנציה,
יהונתן ויאמר לזכותך ,אין לי תלונות .ישבת איתי או דרור ,לא משנה ,עם
אלי,

דרור עזרא:

עם שנינו הוא ישב.

ירון עולמי:

כן ,ודיברת על חלוקה מסוימת ,על ייצוג מסוים לאופוזיציה וכו' .מאז ,אני
לרוב שותק ,אבל כמה פעמים שונו כל מיני הרכבים ונעשו כל מיני שינויים.
כל הזמן יש עוד ועוד ,זה כבר לא שינויים ,זה תוספות,

יהונתן יסעור :לא ,זה לא תוספות,
ירון עולמי:

בתאגידי תרבות אני רואה מצטרפים אני לא רואה אנשים שיוצאים.

דרור עזרא:

אודי נאור ,את מי מחליף אודי נאור?

ירון עולמי:

אז לכן ,אני שואל ,למה לא פונים גם לאופוזיציה ושואלים ,האם אתם רוצים
להוסיף נציג לחברה כזו או אחרת?

יהונתן יסעור :קודם כל זה לא תוספת .כמות החברים והדירקטורים בכל תאגיד עלה גם
לפני  3שנים וכמה ימים ,תקופה שטיפלנו בזה כמו שאמרת .מה שקורה,
שמספר סיעות לא מגיעות למכסה .אתם מילאתם את כל המכסה לפי אותה
חלוקה ,אנחנו לא משנים עכשיו את ההרכב בין הסיעות .כל הנציגים פה זה
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למעשה נציגים,
דרור עזרא:

היו שמות יהונתן ,היו שמות,

ירון עולמי:

לא יכול להיות .היו כאלה שהיו מלאים,

יהונתן יסעור :איפה חסר לך?
דרור עזרא:

היו שמות את י מחליף עוזי פלד? את מי מחליף אודי נאור.

ירון עולמי:

הוא לא מחליף ,הוא מתווסף.

יהונתן יסעור :חברים ,מכיוון שיש בקדנציה הזאת ועדת שפניצר ,או איך שזה נקרא,
לאישור הדירקטורים ,מועמדים שעלו ,שלא עברו את הוועדה ,והעניין לצערי
התארך יותר מדי זמן ,כרגע אנחנו נדרשים להשלים את החסר .בבקשה.
ירון עולמי:

אתה אומר מאחורי זה?

יהונתן יסעור :כן.
ירון עולמי:

טוב ,אני לא אבדוק אותך ,אבל,

יהונתן יסעור :מי בעד לאשר את הרשימה?
דרור עזרא:

לא.

יהונתן יסעור :מה לא?
דרור עזרא:

לגבי ,אני רוצה לקבל הסבר ,לגבי הסבר של החברה לתיירות .למה ,הרי אילן
פילו החליף איזה מישהו אחר לפני איזה שנה ועכשיו מחליפים אותו .זה פה
איזה שהיא רכבת.

יהונתן יסעור :אילן פילו התקבל לעבודה בעיריית רעננה ,והעיר את תשומת ליבנו שיש בזה
טעם לפגם שהוא יהיה חבר דירקטוריון ולכן התחלף.
דרור עזרא:

אני מתנגד למינוי של החברה לתיירות.

יהונתן יסעור :אוקיי .פה אחד פרט להסתייגות של דרור.
דובר:

ההסבר לא הניח את דעתך?

דרור עזרא:

לא .כל הדירקטורים בחברה לתיירות הם מוטים .לא הדירקטורים ,המינוי
הוא לא היה בחלוקה צודקת אופוזיציה קואליציה.

טובה רפאל:

בסדר ,זו דעתך.

יהונתן יסעור :דידי ,יש עוד משהו על סדר היום? יש דקת דיבור למר עולמי.
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רציתי להעיר הערה קטנה אבל יש כאן רעש מטורף .לא פעם מועלות על ידי
הצעות לסדר ,והן נדחות באמת כלאחר יד ,ולפעמים אני ממש לא מצליח
להבין את המעוצה כי לדעתי זה דברים שאמורים לשרת את תושבי העיר.
דוגמא לכך הייתה הצעתי לסדר לגבי חניה חינם במרכז העיר .ניהלנו כאן
ויכוח ער בנושא המדבקה אני מהרצלייה שטענו שהיא לא צריכה לעלות 15
שקלים ואמרו שזה לא הרבה כסף ולמה אתה מתקטנן וזה כלום ואתה
פופוליסט .ושנה אחרי זה תמיד בסוף זה קורה .אז הנה עכשיו ,המדבקה היא
בחינם ויש חניה חינם אחה"צ במרכז העיר ועוד כהנה וכהנה .הנה ,עכשיו
סוף סוף גיליתי שיהיה על גגות האצטדיון וכך יהיה גג חדש לאצטדיון
סולארי.
היה כאן דיון על דו"ח המבקר ב ,25.10-קיבלנו גם החלטות שטובה צריכה
לחזור בנושא חינוך ,אתה צריך לחזור בנושא הווטרינר העירוני,

דובר:

הווטרינר והביטחון,

ירון עולמי:

נכון ,אמרו תוך חודשיים מסקנות כאן יובאו לישיבת המועצה .תיכף עוברים
שלושה חודשים והישיבה הבאה תהיה גם עוד חודש .זה לא מובא .תשובות
על ה BRT-שאתה הבטחת לי על הדיונים ,לא קיבלתי .אני מבקש שתייחסו
לדברים ברצינות .אנחנו אמנם באופוזיציה אבל מנהל תקין מנהל תקין,
לקבל את מה שהובטח לנו .זה הכל.

יהונתן יסעור :מקבל.
יחיעם השמשוני :אני רוצה להתייחס .בנושא של אגף שאיפה ,שזה ווטרינר ,זה בנושא
הביטחון ,מחר בבוקר יצא לכם בדואר דו"ח תיקון הליקויים בבסיס,
דרור עזרא:

זה לא היה רק תיקון הליקויים .היה בדיקה של משהו מ 2008-על כל מיני
הכנסות,

יחיעם השמשוני :כן ,היו החלטות מועצה ,אני מקיים את החלטות המועצה.
ירון עולמי:

מצוין ,זה כל מה שאני מבקש.

יהונתן יסעור :תודה רבה ,ערב טוב.
)ההקלטה הסתיימה(

"חבר" – הקלטה ותמלול

