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  ההרצלייעיריית 

  

  62 'מסמן המניין    מועצתישיבת 

  
 2012 במאי 15, ב" תשעבאייר ב"כ', שנערכה ביום ג

      :נוכחים

  ראש העירייה      יעל גרמן

  סגן ראש העירייה      יהונתן יסעור

  ל העירייה"מנכ    שמשוניהיחיעם 

  סגנית ראש העירייה      טובה רפאל

  סגן ראש העירייה      צביקה הדר

  מזכיר העירייה       מורדידי

  יועצת משפטית   ד"עו, אילנה בראף

  יועצת משפטית    ד"עו, ענת בהרב

  גזבר      זריהןגולן 

         

     ניר אמנון   יוחנן נתנזון      ברק נפתלי      צבי וייס

  הילה    דרור עזרא      דורון גילר      רות רזניק

  אלי כחלון    אליהו שריקי      ירון עולמי

  ריב פישרי      אלי שממה      פנחס מנצור 

  עפרה בל     יוסי בן שפרוט      מאיה כץ
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  פרוטוקול

  אישור פרוטוקול

  . אישור פרוטוקול. אנחנו מתחילים, דידי. ערב טוב  :יהונתן יסעור

 אני אתחיל דווקא עם טובה שביקשה להוסיף שורה אחת .אישור פרוטוקול  :דידי מור

היא ביקשה להוסיף על מה שכתוב שם . בעניין של מצלמות במוסדות חינוך

ות המצלמות מחוץ לתוככי בית וכחשבעצם ההורים ביקשו לצמצם את נ

  ?נכון, הספר

  . כן. מתוככי בית הספר  :טובה רפאל

  ?למה לא שלחת לנו את זה  :ירון עולמי

אז אני אומר את זה עכשיו . לא שלחתי. קיבלתי את זה בכתב וזה נשאר אצלי  :מורדידי 

  ,שזה לא ייראה כאילו עשיתי את זה

  . זה תואם לסטנוגרמה  :טובה רפאל

  . זה תואם לסטנוגרמה  :דידי מור

  . זה לא משהו שלא הופיע בסטנוגרמה  :טובה רפאל

  ,כתב בחייבים פרוטוקול תיקון. זה החוק...   :ירון עלמי
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  . העברתי מכתב למזכיר העיר  :טובה רפאל

  . ההערה שלך מקובלת עולמי  :דידי מור

  . אז אל תאשרו את זה  :דובר

  . כן דידי? אתה רוצה לדחות את זה לחודש הבא  :יהונתן יסעור

שאתה מבקש לציין כתבת כאן . 11דף , קיבלנו תיקונים של דרור עזרא  :דידי מור

הם ,  אמנם אמרת את זה אבל הם לא הוצאו.דברים שהוצאו מן הפרוטוקול

  . לא הוכנסו זה בסדר. הם לא היו ויצאו. לא הוכנסו לפרוטוקול

  . הוצאו כי זה נאמר לסטנוגרמה  :דרור עזרא

ביקשת לשאול מי . משהו שהוצא היה שם קודם ואז הוציאו אותו. לא  :דידי מור

. בסדר. החליט להעביר את בית הכנסת לפני שהסתיים הליך ההקצאה

הארץ על -ביקשת להוסיף שאתה טוען כי לפני חצי שנה התפרסמה כתבה ב

תושבת לא יהודיה שהופנתה לבית קברות אחר בגלל שאין אפשרות קבורה 

בתמורה להתנדבות בעניין הקמפינג ... . בסדר. אמרת את זה. בהרצליה

אני , במקום ציין. אני משנה קצת ואני אגיד לך איך זה יהיה. בשביל ישראל

". ח"אמר שהקמת מקום כזה תסתכם בתקציב זעום של כמה אלפי ש"כותב 

כך זאת בנוסף לאתר קמפינג של רשות הטבע והגנים "? בסדר מבחינתך דרור

? בסדר". יוכלו לבחור" "יהיו יכולים"במקום ". שהמטיילים יוכלו לבחור

מדובר . שאלת מתי נבנה המתקן,  ביקשת להוסיף6ר מספר "בתב. מקובל

, האם זה כך יהונתן.  שנים5נענית על ידי מר יסעור שזה היה לפני . ז"בתת

  ?אפשר להוסיף את זה

  . כן  :יהונתן יסעור

כל פעם .  אתה מבקש שוב להוסיף דברים בשם ראש העיר17בדף . בסדר  :דידי מור

  . אתה חוזר על עצמך וזה בסדר שאתה מתמיד

אתה מוסיף את השאלה שלי ואתה , םמי שקורא את הפרוטוקולי. הוספתי  :דרור עזרא

  . לא מוסיף את התשובה של ראש העיר או את ההתייחסות

  . אני לא הוספתי את השאלה שלך  :דידי מור

  ,אם יש. זה לא קשור  :דרור עזרא
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  . אתה ביקשת להוסיף אותה. אני לא הוספתי את השאלה שלך, סליחה  :דידי מור

ש מענה של ראש העירייה זה צריך להיכנס  ויאם יש התייחסות שלי. נכון  :דרור עזרא

  . שניהם

  . אתה אומר  :דידי מור

  . אין בעיה. עובדה ששאלתי את יהונתן שאלה והוא הסכים? אני אומר  :דרור עזרא

ראש העיר לא פה שאשאל אותה אם היא . אם הוא הסכים זה בסדר  :דידי מור

  . מסכימה

  ?מי בעד  :יהונתן יסעור

  . מהשיבינו בעד   :דרור עזרא

  ?מי בעד שלא יופיעו דברי ראש העירייה  :יהונתן יסעור

באיזה פרויקט זה . דרור ביקש להוסיף הבהרה לעניין שיתוף הציבור, יהונתן  :דידי מור

  . יד התשעה? היה

  . כן  :דרור עזרא

. הוא ביקש לדעת האם יהיה שיתוף הציבור כפי שהיה בעניין חוף התכלת  :דידי מור

ין שנענה על ידי ראש העיר כי יהיה שיתוף ציבור אבל אתה מבקש לצי? נכון

  . לא כמו בחוף התכלת

  . זה מה שהיא ענתה  :דרור עזרא

היא ענתה . זה לא מה שהיא ענתה. אתה לא הבנת את התוכן, זו דעתי בלבד  :דידי מור

שהפרויקט בשביב הוא שונה מחוף התכלת ויהיה שיתוף ציבור בתוכנית 

  . אסטרטגית של השכונה

  ?אבל זה מה שהיא ענתה מה לעשות  :רור עזראד

אני לא יכול להוסיף משהו בשם ראש העיר כשהיא איננה כאן ולא את   :דידי מור

  . השאלה

  . אני שאלתי שאלה והתשובה שלה לא תהיה  :דרור עזרא

  . לא תהיה תשובה  :יהונתן יסעור

וטוקול אין מטבע הדברים בפר. אני לא רוצה להתווכח איתך, מר עזרא  :דידי מור

  . אין. לעולם את כל הסטנוגרמה
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אתה מוכן לשים . אתה אומר שזה לא מה שנאמר על ידי ראש העיר... יש לי  :ירון עולמי

  ?...בדיוק את מה שכן נאמר על ידי ראש העיר

  . היא לא כאן. אני צריך לשאול אותה  :דידי מור

  ,להגיד אם הוא מעונייןמי שמצוטט צריך . זה ראש העיר צריכה להגיד  :יהונתן יסעור

  ,לא משהו, אני מדבר על הסטנוגרמה  :ירון עולמי

מי שרוצה ללכת לברר את הפרטים . לא חייב להיות בפרוטוקול הסטנוגרמה  :יהונתן יסעור

  ?אתה רוצה להצביע על זה. היא עומדת לרשות כולם, יכנס לסטנוגרמה

  . בוודאי  :ירון עולמי

  . התעלה להצבע, דידי  :יהונתן יסעור

  . זה אבסורד. יש פה שאלה שלי שתהיה רק השאלה בלי התשובה  :דרור עזרא

  . שאלתי אותך שאלה כן או לא. קיבלנו תשובה  :יהונתן יסעור

  . גם השאלה שלך לא חייבת להופיע  :דידי מור

  . תעלה להצבעה? אתה מוכן להפסיק להתווכח, דידי  :יהונתן יסעור

גם . זה מאוד ברור, ר"ף כאן שום תוספת על התבאני מציע הצעה לא להוסי  :דידי מור

  .בדברי ראש העיר נכתב שהתוכנית תוצג לתושבים ותובא גם למועצה

  .תודה רבה? מי נגד? מי בעד הצעת המזכיר? מי בעד  :יהונתן יסעור

  .שניים בעד  :דידי מור

  . שניים נגד  :ירון עולמי

    .שניים בעד להשאיר את זה  :דידי מור

  .  את הדברים של ראש העיר אתה מורידרק  :דרור עזרא

  . את כל התוספת. לא  :דידי מור

  ?למה את הכל  :דרור עזרא

  . זה מה שהמועצה הצביעה, את כל התוספת. ככה  :דידי מור

  ?מה זה ככה  :דרור עזרא

  . אין שאלה ואין תשובה. שלא להכניס את זה  :יהונתן יסעור

  . יש את הדברים בפנים לפני זה  :דידי מור

  . שים רק את הסטנוגרמה דידי, אז לא צריך את הפרוטוקול  :ור עזראדר
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  . הגזמת שלא צריך את הפרוטוקול. הגזמת  :דידי מור

  . הלאה דידי  :יהונתן יסעור

,  ביקשת להוסיף כאן הקראה שלך מתוך פרוטוקול ועדה לתמיכות25בדף   :דידי מור

  .שאילתות ותשובות. נגמר. זהו. בסדר

  . שאילתות. דה רבהתו  :יהונתן יסעור

  

  שאילתות ותשובות

האם . שאילתא ראשונה של ירון עולמי על מרכז תרבות בהרצליה פיתוח  :דידי מור

? מתי יצא מכרז, בהנחה שכן? הידיעה שהתפרסמה בעיתון הארץ מדויקת

מדוע פרויקט כה גדול לא הוצג ? האם הסכום כבר אושר במועצת העיר

צורך בהקמת מרכז שכזה דווקא האם נערך סקר לבדיקת ה? למועצה

קיבולת ושימושים של מרכזי , האם יש ממצאים לגבי תפוסה? במיקום זה

 20,000האם אכן מרכז התרבות ישמש ? התרבות בשאר אזורי העיר

מי מקבל את ההחלטות ? האם נוף ים נכללת בנתון זה ולמה בדיוק? תושבים

:  תשובות.איפה לבנות מרכזי תרבות חדשים ועל סמך מה בדיוק

 22.11.11במועצת העיר אושר ביום . האינפורמציה המדויקת מפורטת כלהלן

בעקבות עדכון הפרוגרמה צפויה הגדלת . ח" מיליון ש9.3 בסך 1403ר "תב

הפרויקט נמצא בשלב תכנון מפורט . ההגדלה תובא למועצת העיר. ר"התב

דובר אין מ. הצפוי להסתיים עד סוף השנה ובסופו יוחל בהליכי מכרז

רים השנתית "הפרויקט הובא במסגרת תוכנית התב. בפרויקט חריג בהיקפו

דיונים , נערכו דיונים רבים בנושא הצרכים. 2012של עיריית הרצליה לשנת 

. בהם השתתפו אנשי המקצוע הרלבנטיים כמו גם נציגי אגף ההנדסה

הממצא הרלבנטי ביחס למרכזי התרבות האחרים הוא שאין כפילות בין 

מרכז התרבות ישרת את כלל תושבי . מוש בהם לבין המרכז המתוכנןהשי

העיר אך צפוי שעיקר השימוש בו ייעשה מטבע הדברים על ידי תושבי מערב 

ההחלטה התקבלה בדיון אצל ראש העיר יחד עם . העיר לרבות נוף ים

  . שאלה נוספת, מר עולמי בבקשה. הגורמים הרלבנטיים כאמור
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וזה התקבל ' אני שמח שנערכו דיונים רבים בנושא וכו, 3אלה בהקשר לש  :ירון עולמי

  ,אני פחות שמח. אצל ראש העיר

  . שאל שאלה בבקשה  :יהונתן יסעור

 שאלתי האם נערך סקר בדיקת הצורך 3בשאלה . השאלה שלי היא כזאת  :ירון עולמי

אלה . סקר צרכים, אני מתכוון לסקר תושבים... בהקמת מרכז שכזה דווקא

אנחנו נוטים לעשות כדי לדעת באמת איפה לשים את האצבע דברים ש

איפה יש הכי הרבה שימוש . ולהגיד שכאן יש צורך כזה וכאן יש צורך אחר

פה . איפה בתקציב אחר אפשרי. ואיפה יכול להיות הכי הרבה שימוש

 איש ולכן שמו את זה 50,000-אומרים שמרכז העיר הוא מרחק הליכה מ

  .נוף ים... ? מה כאן. 'כוסינמטק ו, במרכז העיר

אם תסתכל על פרישת מוסדות התרבות בעיר אתה תראה שבמרכז העיר יש   :יהונתן יסעור

סים וישנם עוד "ישנם מתנ, יש סינמטק, יש אנסמבל, היכל אומנויות הבמה

מוקדי פעילות שיכולים להכיל פעילות תרבותית והיא מתפזרת בין כל 

  ,לכן יש צורך במוסד. ס אחד"במערב העיר יש רק מתנ. המוסדות

  . יש את נוף ים ויש את קרסני. לא נכון  :דרור עזרא

זו תשובה לשאלה של . אין דיון, דרור. ס זה תנועת נוער"קרסני זה לא מתנ  :יהונתן יסעור

מרכז קהילתי , אכן אנחנו רואים צורך להקים מרכז פעילות, ירון. ירון עולמי

זה גם משמש , כמו שציינו. ותשישמש גם תרבות וגם פעילויות אחר

. מרכז מחול שמתפתח שם, קונסרבטוריון שפועל היום בין כותלי בית ספר

  . גם מועדון לגיל השלישי שאין באזור ההוא, גם מועדון לגמלאים

  . ח" מיליון ש15- ל9-השאלה אם זה באמת יגדל מ  :ירון עולמי

  . כמה שיצטרכו יושקע בעניין הזה  :יהונתן יסעור

  ... זה לא ישנה  :עולמיירון 

  . הלאה דידי. תודה רבה  :יהונתן יסעור

השאלות הן האם . שאילתא של ירון עולמי, תחנת שקילה למשאיות אשפה  :דידי מור

 ?פעם הוצג לתושבים או לוועדת שכונות-האם אי, יצא תכנון מדוקדק לשטח

ן האם זהו שימוש חורג ואם כ? האם שטח חקלאי יכול להפוך לתחנת שקילה
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מה בדיוק , מה ייעודו, למי שייך השטח כולו? האם יצאה בקשה לשימור חורג

בעקבות פגישה של ראש העירייה עם ? מתכננת העירייה לעשות עם כולו

התשובה לשני . התושבים הוחלט להעביר את תחנת השקילה ממקומה

על פי תשובת . לחלק הראשון כן לחלק השני לא: החלקים של שאלה אחת

בעלות פרטית חקלאית העירייה התכוונה להשתמש . ה אין מניעהאגף ההנדס

  . שאלה נוספת, בבקשה מר עולמי.  דונם1-ב

אם זה שטח חקלאי והחלו לעשות . לא כל כך הבנתי את תגובת ההנדסה  :ירון עולמי

  ,עבודות בשטח

  ? מעבירים את זה לא, זה לא רלבנטי  :ברק נפתלי

  . דות בשטחזה רלבנטי כי נעשו עבו  :ירון עולמי

  . נעשה ניקיון בשטח: יחיעם השמשוני

  ?מה זה ניקיון  :ירון עולמי

  . כשמנקים את הלכלוך? מה זה ניקיון: יחיעם השמשוני

  ?...לא שמו  :ירון עולמי

  . כלום: יחיעם השמשוני

  . היו שם טרקטורים  :ירון עולמי

  . ניקיון. עניתי, שאלת: יחיעם השמשוני

  . זה מה שהתושבים דיווחו לי, ריםהיו שם טרקטו  :ירון עולמי

  . אמרתי לך ניקו את השטח. נכון: יחיעם השמשוני

  . טרקטור עושה ניקיון  :דובר

  ?נניח היו שם בטונדות. אני שואל שאלה אחרת  :ירון עולמי

  .  שנה20היתה שם תחנה . הכל היה שם. יש שם הכל מוכן: יחיעם השמשוני

  ?זה לא דורש היתר  :ירון עולמי

  . לפי התשובה של הנדסה לא. לא, אני מסביר לך עוד פעם:  השמשונייחיעם

  . לפי התשובה של הנדסה ניתן לעשות את זה שם  :יהונתן יסעור

  ,בניה? זה לא דורש היתר  :ירון עולמי

  . זו לא בניה  :יהונתן יסעור
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  ?זו לא בניה  :ירון עולמי

  . זה הכל, שקלהוא הלך להניח שם מ. לא דובר על בניה. לא  :יהונתן יסעור

  . שום פעולת בנייה: יחיעם השמשוני

ג " ק20לא משקל של . על משטח הבטון שקיים היה אמור להיות מונח משקל  :יהונתן יסעור

  .  טון20אלא של 

  ?שימוש חורג לא צריך  :דרור עזרא

  . 3שאילתא מספר , דידי. השאלה היתה שלו, דרור. תודה רבה  :יהונתן יסעור

האם סלילת הכביש . מדוע הוסט הכביש דרומה. רחוב אלטנוילנד, אמר עזר  :דידי מור

פ "האם ניתן היתר לסלילת הכביש על השצ? פ והטיילת היתה כדין"על השצ

מה היקף השטחים שנלקח ? מי חתום על היתר הבנייה לכביש זה? והטיילת

הכביש לא הוסט דרומה אלא : תשובות. פ והטיילת לטובת הכביש"מן השצ

. ע"סלילת הכביש הינה בהתאם להוראות התב. ק על ייעוד הדרךנבנה בדיו

יש היתר לסלילת כביש גישה למרינה והוא חתום בידי מהנדס , 4- ו3לשאלות 

, מר עזרא.  לעיל2- ו1ראה תשובות , 5. העירייה דאז אדריכל דייויד סוקט

  . עוד שאלה אחת

פ ועל "כביש עובר על שצלפי המפה הזאת רואים שה. אני צירפתי פה מפה  :דרור עזרא

אני קיבלתי פה תשובה ... הוא לא עובר בייעוד הקרקע שיש בתחום. הטיילת

אני מבקש לקבל תשובה על ייעודי קרקע בתוכנית . סתומה שלא ברורה

  . לא קיבלתי תשובה. ציינתי את מספרי המגרשים. א/2003שציינתי פה 

? איפה זה בשאלות? ת האלהאיפה ביקשת לדעת את הייעודים של החלקו  :דידי מור

  ?איפה יש שאלה כזאת? איפה השאלה הזאת

  ,2003לפי תוכנית   :דרור עזרא

  . דרור הוא השואל, ירון תודה רבה. תתרכז בשאלה. לא  :יהונתן יסעור

  ,2003יש פה את תוכנית   :דרור עזרא

  ?על איזו שאלה ששאלת לא קיבלת תשובה, דרור  :יהונתן יסעור

  . א/2003-אני מתייחס ל. 2003-ייחסים לכביש שנמצא לא באתם מת  :דרור עזרא

  . התשובה היא לכל רחוב אלטנוילנד? כתבת אלטנוילנד נכון  :יהונתן יסעור



  .ט.ג    04488
  
  
  

  
   הקלטה ותמלול– "חבר"

10

  

  . אני הפניתי אתכם, אל תתחמקו  :דרור עזרא

  ?מי אמר שהשרטוט שלך נכון  :דורון גילר

  . זה לא שרטוט שלי  :דרור עזרא

  . הוא לקח את זה  :ירון עולמי

אתה רוצה לשאול את השאלה או , דרור. תן לו לשאול את השאלה, גילר  :נתן יסעוריהו

  . שאנחנו נעבור לסעיף הבא

  . א/2003אני הפניתי לתוכנית   :דרור עזרא

  ? בשאלות שלך203איפה כתבת   :יהונתן יסעור

  . תקרא  :דרור עזרא

,  מה זה קשור?פ"האם סלילת הכביש על השצ? מדוע הוסט הכביש דרומה  :יהונתן יסעור

  . עונים לשאלה

  . אל תתחמקו  :דרור עזרא

  . אם אתה לא יודע לשאול אתה לא תקבל תשובה. לא מתחמקים  :יהונתן יסעור

  . אני יודע בדיוק מה לשאול  :דרור עזרא

  ?203שאלת פה על   :יהונתן יסעור

  . בהחלט  :דרור עזרא

  ?1-5-איפה ב  :יהונתן יסעור

  . תסתכל, בתמונה  :דרור עזרא

  . אבל זה לא בשאלות  :יהונתן יסעור

  ?למה אתם מתחמקים  :דרור עזרא

  . לא מתחמקים  :יהונתן יסעור

  . אני מתכוון לתוכנית הזאת  :דרור עזרא

  . 203-בחודש הבא תשאל שאלה בקשר ל. אתה יכול לשאול שאלה חדשה  :יהונתן יסעור

  . א/2003זו השאלה ששאלתי לגבי ? מה זה חודש הבא  :דרור עזרא

  ?203-אתה רוצה לשאול שאלה עכשיו בקשר ל  :הונתן יסעורי

  .  ואני רוצה תשובה2003אני שאלתי לגבי   :דרור עזרא

  . לא שאלת  :יהונתן יסעור
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  ? אתה עושה צחוק.  רשום פה ?מה לא שאלתי  :דרור עזרא

  ". לפיכך אשאל את השאלות הבאות: "יחיעם השמשוני

  ?ומה כתוב למעלה  :דרור עזרא

  . קדמה שלך זה לא שאלות דרורהה  :דוברת

עשיתם פה פעולה בלתי חוקית ואתם . אתה לא רוצה לענות על השאלה  :דרור עזרא

חד וחלק בניתם כביש באופן בלתי חוקי על . חד וחלק, מתחמקים מתשובה

  . פ ואתם מתחמקים מתשובה"שצ

רוצה לשאול אתה . עכשיו אני רוצה לשאול. תוריד את האצבע שלך קודם כל  :יהונתן יסעור

  . מותר לך? שאלה נוספת

  . היא כתובה שחור על גבי לבן ולא עניתם לי. שאלתי את השאלה  :דרור עזרא

  ,אם אתה רוצה שאלה נוספת. אני נותן לך אפשרות בהתאם לתקנות  :יהונתן יסעור

  ,א/2003  :דרור עזרא

אתה .  שאלות5  שאלות וענינו על5שאלת ? אני יכול להשלים משפט ברשותך  :יהונתן יסעור

  ? 203אתה שואל על , יש לך אפשרות לשאול שאלה נוספת. מפנה אותנו עכשיו

המגרשים לפי .  מגרשים שמצוירים פה בפינה איפה שהעיקול4א יש /2003-ב  :דרור עזרא

  . 15 ומספר 106, 105, 104, התוכנית ולא לפי מה שמסומן פה

  . הם גם לא בשרטוט  :דידי מור

  . רטוטהם בש  :דרור עזרא

  ?איפה  :דידי מור

  . רק שניה, רגע דידי  :יהונתן יסעור

  ,5- ו42  :דרור עזרא

מכיוון ששאלה כזאת לא היתה בגוף השאלות לכן אם אתה רוצה , דרור  :יהונתן יסעור

  . יבררו את זה ויתנו לך תשובה

  . זה פשוט לא יאמן. צירפתי את מספר התוכנית ולא עניתם, צירפתי תמונה  :דרור עזרא

  . אבל לא שאלת את השאלה הנכונה  :יהונתן יסעור

  ,כי אני יודע מה התשובה  :דרור עזרא

אתה לא שאלת בהקשר . אחד שאינו ידע לשאול, אתה מכיר את אלה מפסח  :יהונתן יסעור
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  . למה שסיפרת למעלה

  . עשיתם משהו בלתי חוקי ואתם מתחמקים  :דרור עזרא

  . דידי הלאה  :יהונתן יסעור

  . תוגש תלונה  :דרור עזרא

האם ההסכם שנחתם בין . 1. שאילתא אחרונה, מר עזרא. השבחה בגליל ים  :דידי מור

הקיבוץ לעירייה בשנות התשעים בנוגע להיטל השבחה רלבנטי היום ואם כן 

האם העירייה עדיין טוענת שהקרקע אינה מוחכרת לדורות לקיבוץ ? מדוע

י הקיבוץ בכל מקרה אמור מן הדברים לעיל עולה כ. 3? 2010-כפי שנטען ב

, לשלם היטלי השבחה אבל לא ברור אם זה בתעריף של חוכר לדורות

לפי איזה תעריף . בתעריף של המינהל או לפי הסכם בין המינהל לעירייה

א /1985בהנחה שטבלת ההקצאות של . 4? ישולם היטל השבחה במקרה זה

חה משלושת תהיה כפי שהופקדה מה ההערכות לגבי ההכנסות מהיטלי השב

לחלק הראשון של : תשובות? המינהל ופרטיים, גליל ים: הגורמים השונים

לעירייה אין . 2. ההסכם לא בוטל, לחלק השני.  התשובה היא כן1שאלה 

העניין ייבדק כמובן כמו כל מקרה . מידע מעודכן לגבי זכויות הקיבוץ בקרקע

החבות . 3. כניתאחר לעת מימוש זכויות ולמועד הרלבנטי לאישורה של התו

בהיטל ההשבחה לא נקבעת על פי הסכם ככל שקיים בין הקיבוץ לבין 

לגבי . 4.  לעיל2- ו1החבות קבועה בדין ובהסכם כמפורט בסעיף . המינהל

מאחר והמועד הקובע לשומה הינו יום . הבעלים הפרטיים ישנו היטל השבחה

וד בשלב זה אישור התוכנית והתוכנית נמצאת בשלבי הפקדה לא ניתן לאמ

  . מר עזרא, שאלה נוספת. את היטל ההשבחה

מה שאני מבין מהתשובה הזאת שהיטל ההשבחה ייגבה לפי ההסכם עוד   :דרור עזרה

  . זה מה שאני מבין מהתשובה הזאת. משנות התשעים

... לעירייה אין מידע. נאמר שכרגע ההסכם לא בוטל. זה לא מה שנאמר פה  :ד בהרב"עו

אנחנו נבדוק את נושא ההשבחה .  זכויות הקיבוץ בקרקעלגבי מעודכן לגבי

את , את ההסכם, כשתאושר התוכנית כולל מימוש זכויות ואז נבדוק את הכל

  . את הכל ונפעל כדין, הדין
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  . שקבוע בדין ובהסכם...   :דרור עזרא

  . אנחנו נבדוק את הדין ואת ההסכם ונראה. כן  :ד בהרב"עו

  . בבקשה, מר עזרא. הצעות לסדר. בסדר  :דידי מור

  

  הצעות לסדר היום

ח " מיליון ש1.5לפני ישיבת מועצה בחודש מרס האחרון אושר תקציב של   :דרור עזרא

אני חשבתי . הכוונה היא כנראה לספרי לימוד מנייר. להשאלת ספרי לימוד

מה שלפי , כשאני מסתכל על המחירים של מחשבי הלוח. על הסיפור הזה

 אנחנו רואים מחירים מאוד נמוכים של ,הרבה אנשים נקרא טאבלט

אני לא יודע אם , אנחנו רואים כמו שציינתי בהצעה לסדר. המכשירים האלו

משרד החינוך מורה על קניה של ספרי לימוד , היה שם לינק. ראו את זה

מחשבי הלוח והספרים : החיבור של שני הדברים האלו. דיגיטליים

זה ברור שיהיה פה חיסכון . אודהאלקטרוניים יוצר לנו הזדמנות טובה מ

זה דבר סביבתי . שינוע וכיוצא בזה, בנייר ובבזבוז משאבים של ייצור ספרים

. זה יהיה פשוט יותר זול, דבר שני שאני חושב שיהיה טוב בדבר הזה. חיובי

כי אם אנחנו ניקח את מחשבי הלוח האלו ואת המחירים של ספרי הלימוד 

יה היא הרבה יותר נמוכה מהסכומים האלקטרוניים התוצאה שנגיע אל

כבונוס אנחנו נותנים . האסטרונומיים שמשלמים הורים היום לספרים

לילדים שהיום רוב הקריאה שלהם ורוב האינטראקציה עם חומר כתוב 

שם הם . מחשבים שיש להם ממשק מגע, נעשית בעזרת מכשירים כאלו

תרונות שאני חושב אלו הי. שם יהיה החומר הכתוב ושם הם יקראו, נמצאים

אני שואל את עצמי למה אנחנו משקיעים כל כך . שכולם מודעים אליהם

הרבה כסף במשהו ששייך לאתמול ולא משקיעים בראייה קדימה לעתיד את 

הדבר הכתוב . אני אומר לכם, ספרי הנייר עבר זמנם חד וחלק. הכסף הזה

מוד האלו הם ספרי הלי. היחיד שהילדים קוראים כי כתוב זה ספרי לימוד

זה פשוט . על ההתנהלות שלהם, פשוט מטלה מאוד קשה על הגב של הילדים

אני חושב שאנחנו נוכל . זו ההצעה שלי. לא שייך לדור הזה של התלמידים
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  . לפחות נהיה מובילים בישראל. לאמץ אותה ולהתקדם הלאה

  .משהו חשמלי בשבת? מה יעשו שומרי מסורת  :דורון גילר

  ? ת דרורסיימ  :יעל גרמן

  ?שאקריא את ההצעה  :דרור עזרא

  . אנשים קראו. פירטת אותה. לא  :יעל גרמן

  . יש לי פה פירוט  :דרור עזרא

  . אין בעיה. אם אתה רוצה בבקשה תקריא  :יעל גרמן

צת העיר קוראת לאגף החינוך לקבוע כמטרה את המעבר לשימוש מוע  :דרור עזרא

ת מנהלי בית הספר יונחו במסגרת זא. בספרים דיגיטליים תוך שנתיים

לקבוע כי ספרי הלימוד שבחרו יהיו אך ורק כאלו שתהיה להם גרסה 

קובעת . זאת החל משנה הלימודים לא הקרובה אלא הבאה, דיגיטלית

מועצת העיר כי עיריית הרצליה תפרסם מכרז בין יבואני מחשבי הלוח 

על איכות המכרז יהיה . לקניית מחשבי לוח באופן מרוכז ובהנחה להורים

ביטוח , צריך להוסיף פה דידי, המחשב ועל מחירו אשר יהיה צריך לכלול

ח לסיוע להורים "תוקם קרן בהיקף חצי מיליון ש.  שנים3-ואחריות ל

עיריית הרצליה תקבע הנחיות למתן . נזקקים בקניית מחשבי לוח אלו

 ח להוצאות ספרים שיקדמו הוצאות ספרי לימוד"מענקים בגובה מיליון ש

קבלת המענק תהיה בצורה של תוספת למחיר . דיגיטליים בשנתיים הקרובות

אגף החינוך יבדוק , בנוסף. הספרים הדיגיטליים שיירכשו באופן מרוכז

כמו , היתכנות רכישת ספרים דיגיטליים על ידי העירייה והשאלתם להורים

פשוט תשלום שנתי קבוע שההורים ישלמו קבוע . בעצם השכרת ספרי לימוד

ח והם יקבלו את כל הספרים בגרסה דיגיטלית " ש300-500, אני לא יודע

, יכול להיות שיהיו עוד רעיונות טובים יותר מאלה. זאת ההצעה שלי. שלהם

  . בבקשה, אני לא פוסל אותם

אני מציעה להוריד את ההצעה מסדר היום כי אני חושבת שזה לא בשל ולא   :יעל גרמן

 רפאל שממונה על נושא החינוך ושל אני אבקש מטובה. מתאים כרגע

  . התקשוב בפרט לפרט ולהוסיף
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  . תודה  :טובה רפאל

  . היא מנמקת במקומי מדוע להוריד  :יעל גרמן

העיר הרצליה זו השנה הרביעית נמצאת בתוכנית תקשוב מאוד , חברים  :טובה רפאל

אנחנו עם . מסיבית שכרגע פועלת בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים

במהלך .  לתיכונים והחינוך המיוחד לכיתות הקטנותניות לעתיד הקרובתוכ

כל הפעילות הזאת יש לנו גם כל מיני פיילוטים עם גופים שונים והשנה 

. ר וגורדון"שז: ח בשני בתי ספר"מתקיים פיילוט עם ילקוט דיגיטלי עם מט

המערכת כרגע עדיין בעצמה מתלבטת איך צריך להיראות הספר ומה אמור 

 להעביר 2015לים עד "כאשר משרד החינוך נתן הוראה לכל המו. היות בול

אין מחלוקת שזה עוזר לתחום הירוק . את כל הספרים למדיה דיגיטלית

השאלה אם הזמן הוא היום או . אנחנו מסכימים עם כל הרעיון. ויחסוך כסף

הנושא לא ברור לחלוטין ועדיין נמצא . שצריך לחכות שהוא יהיה יותר בשל

נתנו . מחקר אחרון בנושא של האוניברסיטה הפתוחה. במחקרים

כשהגיעו לחומרים שמחייבים . לסטודנטים ללמוד עם ספרים דיגיטליים

רק . אינטגרציה של חומר ולמידה יותר מעמיקה הם זרקו את זה וחזרו לנייר

אנחנו עושים עכשיו . אתמול הייתי במעגלי שיח של תלמידים בחטיבת ביניים

תף את כל תלמידי היסודי וחטיבות הביניים איך הם רואים את מהלך מש

הייתי במעגל . ההורים והמורים, משתפים את התלמידים. התקשוב בהמשך

הראשון שהיה בחטיבת הנגיד והתלמידים עצמם אמרו ודיברו על העניין של 

ך "אבל גם התלמידים וגם המורה לתנ. אפשרות ללמוד מספרים דיגיטליים

לילדים בבית ,  ספר דיגיטלי את הכיתה עם המקרן בשיעורשמלמדת מתוך

היא אמרה שלקראת מבחן הם , יש אפשרות כניסה לזה דרך אתר בית ספר

העסק עוד לא ברור לחלוטין , כלומר. רוצים חומרים בנייר להתכונן למבחן

 שנה שעברה ניסו לעניין. מאידך גם המכשירים מאוד יקרים. ובשל לנושא

מכשירים מסין שאנחנו ' בת ים הלכה על זה וקנתה לכל שכבת ז, אותנו

לא עשתה הכשרה מתאימה . פסלנו אותם בגלל יכולת התפקוד שלהם

הם צריכים להחליף . כשל. למורים וזו היתה השקעה שירדה לטמיון
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בבת ים שילמה ' כל שכבה ז. הלכה שנה. מכשירים ולהעביר הכשרות למורים

, אי לכך אנחנו מנהלים את ועדת תקשוב. על מה הוא שולםמחיר שלא ברור 

את קצב כניסת התקשוב וכל מה שניתן להכניס בתחום התקשוב בעיר עקב 

בצד אגודל כולל כל המחקרים וכולל כל המכשירים העדכניים שיוכלו לשרת 

ספר דיגיטלי זה לא רק ספר שיש בו את המדיה הכתובה על . את התלמידים

לסמן את , ר שמאפשר גם לעשות העתקה של החומרהמסך אלא זה ספ

הוא צריך לאפשר אפשרות ללמידה . להיכנס למאגרי מידע נוספים, החומר

לכן כרגע . מעמיקה ולא רק סריקה שלא בטוח שכל אחד מסוגל לקרוא ממנה

ספרים וספרי לימוד מי שמאשר זה משרד החינוך . העניין הזה עדיין לא בשל

לים "אנחנו נורא רוצים להיות נחמדים ולהציע למוכך שגם אם . ולא העיר

. לא אנחנו מאשרים את הספרים. איזושהי הצעה אטרקטיבית זה לא בידינו

  . לכן זה לא רלבנטי. לא אנחנו שקובעים להם איך הם ייראו ומה יהיה בהם

  . לא הבנת את הכוונה שלי  :דרור עזרא

  . יכול להיות  :טובה רפאל

  . לית של אותם ספריםגרסה דיגיט  :דרור עזרא

  . אני מבינה מצוין  :טובה רפאל

  . מישהו צריך לסרוק את זה ולעשות את זה  :דובר

  ,אמרתי את זה בראשית דבריי שמשרד החינוך  :טובה רפאל

  . טובה תסיימי. אין פה ויכוח  :יעל גרמן

.  כל הספרים במדיה הדיגיטלית2015לים שעד "משרד החינוך נתן הנחיה למו  :טובה רפאל

כאשר הוא יהיה בשל אנחנו . אני חושבת שהמצב היום עדיין איננו בשל, לכן

ח "אנחנו נלמד מה העלה לנו הפיילוט עם מט. נכניס את זה עקב בצד אגודל

שמתקיים היום בשני בתי ספר ועל פי זה אנחנו נמשיך הלאה לראות מה נכון 

נולוגיים להטמיע לתלמידים ולא לרוץ כי זה עושה רייטינג כי נורא טכ

  . ומתוקשבים

  . זה לא רייטינג. ח" מיליון ש1.5אני מדבר על . אין פה רייטינג  :דרור עזרא

  . ח לא גדלים על העצים" מיליון ש1.5גם . ח" מיליון ש1.5אני לא מדברת על   :טובה רפאל
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  . אנחנו לא מתווכחים כרגע, דרור  :יעל גרמן

כאשר הוא . מסונכרן ומאורגן, קצועיבאיזשהו מקום המהלך צריך להיות מ  :טובה רפאל

אני מאמינה שנשב גם עם ההורים וגם עם כל מי שצריך כדי לקבוע יהיה בשל 

במסגרת פרויקט השאלת . איך נאפשר אותו, איך לקיים את המנגנון הזה

ספרים של משרד החינוך הוא מאפשר את הרובריקה של מדיה דיגיטלית כך 

מוד על הפרק אני מאמינה שנגיע לכל כזה יע. שאפשר יהיה להכניס את זה

  . ההסכמות עם כולם כדי להכניס את זה בצורה הכי מקצועית ונכונה

  . תודה  :יעל גרמן

  ?אפשר להציע בינתיים לדון בזה בוועדת חינוך  :ירון עולמי

   .תודה? מי נגד? מי בעד. אני מציעה להוריד את זה מסדר היום. לא  :יעל גרמן

  . בשמחה. ה להציג בוועדת החינוך את הנושאאין לי בעי  :טובה רפאל

  ,יש אפשרות להעביר את ההצעה  :דרור עזרא

אתם . אנחנו הורדנו את ההצעה מסדר היום ואנחנו לא מדברים, חברים  :יעל גרמן

יש גם דבר . לא כל דבר צריך לעשות בהצעות לסדר. יכולים לפנות לטובה

אפשר לפנות . רתיתכזה שנקרא תקשורת אישית בלתי אמצעית ולא תקשו

. אנחנו בהצעה שלישית. אני בטוחה שטובה תיענה. לטובה ולבקש ממנה

  . 3אנחנו בסעיף 

  

  2012בתקציב הרגיל שנת התקציב ) העברות מסעיף לסעיף(בקשה לשינויים 

  רים"תב

האם יש . 2012-בקשות לשינויים העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל ל  :דידי מור

  ?הערות

מגיע לוועדת . .. אני יודע שאני מעיר את זה גם כנגדי. יש לי הערה כללית  :ירון עולמי

: חברי ועדה נוכחים. 30.10-אני מחזיק בידי את הפרוטוקול מ. הכספים

הוא , חבל שלא צילמו את הישיבה הזאת, אני גם מת לדעת. יהונתן יסעור

  . וכולם לא נכח. הכל התקבל פה אחד. הצביעה, אישר, העלה בעצמו לסדר

  . זה היה מוזר אם זה לא היה ככה  :צבי וייס
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יש אנשי . זה מגוחך. אם הוא היה מתנגד לעצמו זה היה עוד יותר מוזר. כן  :ירון עולמי

  . אני מבין, קשה לי, אני למשל עושה בהתנדבות. עירייה שזו העבודה שלהם

  ? אין שם רשימת נוכחים של עובדי עירייה גם  :דידי מור

  . יש  :יעל גרמן

  . אבל הם לא בעלי הצבעה  :ירון עולמי

  . אז הם כן היו? אז מה  :דידי מור

  )מדברים ביחד(

  . אני אומר את זה וזה חשוב  :ירון עולמי

אם אתה . הנושא שאתה מעלה לא על סדר היום. ירון זה לא על סדר היום  :יעל גרמן

  ,רוצה להעלות אני אומר לך שוועדת כספים על פי הנוהל

  ? מהאופוזיציהמי חבר   :דובר

  . שלא מגיע, ירון  :יעל גרמן

  . אין קוורום  :דובר

  . זה הנוהל ולכן זה תקין. לא צריך קוורום  :יעל גרמן

  . אפשר להציע אולי להחליף חלק מהחברים  :ירון עולמי

  ?אתה רוצה להחליף את עצמך  :יעל גרמן

  . הלוואי  :ירון עולמי

ם אחרים לא רוצים להתחלף ואני גם חברי. אתה יכול לדבר רק בשם עצמך  :יעל גרמן

  . יש כאלה שמגיעים. לא אציע להם להתחלף

  .תציע לאלי כחלון  :ברק נפתלי

  . אם אתה רוצה להתחלף בבקשה. בדיוק  :יעל גרמן

אם זה לא יאושר במועצה אז זה נדון בפני כל חברי . אפשר לעשות בזה תיקון  :ברק נפתלי

  . המועצה

, גם אלה שלא היו וגם אלה שכן היו, כל החברים נמצאיםעכשיו . באמת חבל  :יעל גרמן

לכן יש אפשרות . גם אלה שנמצאים בפנים וגם אלה שלא נמצאים בפנים

בבקשה . תודה? האם יש לך הערות. זה הזמן לדון. אני מבקשת, חברים. לדון

  . דרור
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  ? מה בדיוק התוספת פה  :דרור עזרא

  . ם ולאחר מכן תוכלו לשאולאולי ניתן לגזבר לומר כמה מילי  :יעל גרמן

  . ח" ש400,000  :דרור עזרא

פעמית לתאגיד התרבות לצורך רכישה של -מדובר בהקצבה מיוחדת חד  :גולן זריהן

מכיוון שזו הקצאה מיוחדת ספציפית . מערכת הקרנה דיגיטלית לסינמטק

שאנחנו נעדכן , לתאגיד התרבות ולמעשה זו העברה מרזרבת ראש העיר

אתם תפגשו את זה שוב .  כשנעשה את כל ההזזות והשינוייםאותה בסוף שנה

  . החלטנו להביא את זה בכל זאת לידיעתם. ונחזיר את הסכומים למקומם

  ?אולי מישהו מתאגיד התרבות יכול להסביר לי? למה סכום כל כך גדול  :דרור עזרא

  . וןמנה הסינמטק ניר אמנ. תסביר, ניר. תודה. התשובה היא כן, שאלת  :יעל גרמן

 השנה -50, מ" מ35 השנה האחרונות הפורמט ששלט היה פילם 50-ב  :ניר אמנון

הפורמט הזה מסיים . בשנתיים האחרונות השתנה משהו בעולם. האחרונות

המערכת הדיגיטלית נכנסת לפעולה ובעצם . את עתידו כמו דברים אחרים

ר עשו שאתם מכירים כב... כל, הקולנועים כולם בארץ ובעולם, כבר נכנסה

אנחנו כיום במצב שאין לנו מדיה כדי להקרין . את ההטמעה ואת ההחלפה

. הכל השתנה. אין לנו בעצם סרטים לקחת. המצוקה גוברת. מחודש לחודש

, ההפצות, השליחויות, הכל הסתיים ובעצם הפילם שעלה אלפי דולרים

החכמה , המדיה הפשוטה. נדחק הצידה, כל השימוש בו, הפורמט עצמו

  .  יותר מחליפה את מקומו כמו הרבה דברים אחרים בעולםוהקלה

  ? שנים4,  שנים הקמנו את הסינמטק3רק לפני   :דרור עזרא

  .  שניות3 שנים אלא בקצב של 3המדיה הדיגיטלית משתנה לא בקצב של   :יעל גרמן

  . הושקע כסף ברכישת המקרנים האלה  :דרור עזרא

  . כן  :יעל גרמן

  ,ח" מיליון ש1.5הושקע עוד   :דרור עזרא

  . זאת לא שאלה אליו. אתה לא חייב לענות. תודה, ניר  :יעל גרמן

 1.5הושקע עוד . זו עמדתי. אני אומר את דעתי. אני לא רוצה גם שהוא יענה  :דרור עזרא

. ח"ח בפאב הזה שגם כולל ציוד הקרנה וציוד קולי במאות אלפי ש"מיליון ש
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לא ,  יהיו על חשבון הסינמטקאמרנו שהשדרוג והדברים שיקרו. אני תמהה

שהעירייה ,  כמו שאת אמרתself sufficientהכל יהיה . על חשבון העירייה

  . עוד כסף, פה אנחנו רואים שזה השתנה. לא תשקיע יותר בזה

אם זה לא היה משתנה זה לא . לכן זה מובא למועצה מפני שזה השתנה. נכון  :יעל גרמן

  ?הערות או שאלות נוספות. עצהלכן זה מגיע למו. היה מגיע למועצה

נשארנו , ח על ההתקדמות הטכנולוגית שאתה ביקשת" מיליון ש1.5חסכנו   :דורון גילר

  . הכל בסדר. ח עודף" ש900,000עם 

זו הזדמנות גם . תודה רבה לך, ניר. תודה רבה? מי נגד? מי בעד, חברים  :יעל גרמן

תקדמות של על הה, לומר ישר כוח על העבודה הנהדרת שאתה עושה

פעילות עם בני הנוער כל , הסינמטק ועל כך שבאמת הוא היום מלא

  . ישר כוח. התחומים

  ? הערות, יה העירוניתישיפוץ הספר  :דידי מור

מהחומר לא ? מישהו יכול להסביר לי מה השיפוץ. לא הבנתי מה השיפוץ שם  :דרור עזרא

  . הבנתי

  . ל"בבקשה אדוני המנכ. כן  :יעל גרמן

  . בספרייה בונים מעלית: משונייחיעם הש

  ?זו המעלית  :דרור עזרא

בונים . תאמין לי אם תיתן לי לסיים הכל יהיה ברור לך. תן לי לסיים: יחיעם השמשוני

, מעלית בצד החיצוני שלה ולצורך המעלית צריך לעשות שינויים פנימיים

לאור דרישות . השינוי הזה דרש כסף. שינוי של מבנה הספרייה מבפנים

, ח למבנה הפנימי" ש170,000וספות של הספרייה היה צריך להוסיף עוד נ

  . זהו. לשיפוץ הפנימי של הספרייה

  . המעלית עוד עולה. שיפוץ פנימי חוץ מהמעלית, זה כסף  :דרור עזרא

  . יש חוק במדינה ?מה לעשות. המעלית עולה: יחיעם השמשוני

  . מעבר לחוק גם רוצים  :צבי וייס

  . אנחנו רוצים להנגיש גם אם לא היה חוק. נכון  :יעל גרמן

  . אתה רק מתלונן במקום לברך  :צבי וייס
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  . בכמה שאילתות ענינו למה זה לא קורה  :טובה רפאל

  . רציתי הסבר כי לא היה הסבר בחומר  :דרור עזרא

  . הנה קיבלת: יחיעם השמשוני

ני ספורט כולל מתק... ר הבא שיפוץ מכתב" התב.תודה רבה? פה אחד  :דידי מור

. ס גג יד התשעה"שיפוץ מתנ. תודה רבה? הערות או שאלות. והצללות

  ?הערות

לפני כמה חודשים אישרנו מין הסכם לגבי פאנלים סולריים על גגות של מבני   :דרור עזרא

  . עושים שיפוץ לגג. פה יש הזדמנות. הציבור

  . ס"ך המתנפשוט חודר גשם לתו. השיפוץ הוא של האיטום של הגג  :יהונתן יסעור

  ?אז זה לא שיפוץ של הגג זה רק איטום  :דרור עזרא

  . רק איטום  :יהונתן יסעור

  . תודה רבה. פה אחד  :דידי מור

  . ר" מ1,500זה גג של   :יהונתן יסעור

  .  אם זה רק איטום אז אין  :דרור עזרא

 592ר " הקדמת ביצוע תב.תודה. פה אחד. עות קטנות אגף הנדסה"תב  :דידי מור

אנחנו . תודה רבה. עבודות שונות באצטדיון העירוני. תודה. הבריגדהמתחם 

  ,מגיעים לתג הסביבה

  ?מישהו... יש לנו הצעה או השתתפות של הטוטו או . רציתי לשאול משהו  :ירון עולמי

  . הטוטו משתתף איתנו בדברים אחרים. בינתיים כרגע לא  :יעל גרמן

   .אני שואל אם הגשנו בקשה...   :ירון עולמי

  ?אתה מדבר על ההתאחדות: יחיעם השמשוני

  . כן  :ירון עולמי

  . ההתאחדות הבטיחה ולא קיימה: יחיעם השמשוני

  . יש קרן מתקנים גם  :ירון עולמי

  . ההתאחדות הבטיחה ולא קיימה: יחיעם השמשוני

  . כרגע לא  :יעל גרמן

  . זה דבר חמור מה שאתה אומר  :ירון עולמי
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  . היא הבטיחה ולא קיימה, בפה מלא לפרוטוקולאני אומר : יחיעם השמשוני

  . ממש כך  :יעל גרמן

  

   תוכנית להתייעלות סביבתית וחיסכון במשאבים של מרכז השלטון המקומי-תג הסביבה 

  . יש לנו את היחידה לאיכות הסביבה שנערכה לספר לנו על הנושא. תג סביבה  :דידי מור

  . חידה שלנומנהלת הי, אנחנו מזמינים את הילה  :יעל גרמן

תג הסביבה זו אמנה של מרכז . אני אספר לכם בכמה מילים על תג הסביבה  :הילה

 רשויות 50עיריית הרצליה יחד עם . שלטון מקומי והמשרד להגנת הסביבה

עכשיו המשרד להגנת הסביבה מציע . 2010הצטרפו לאמנה הזאת בסוף שנת 

מנת לקיים איזשהו לנו לממש את ההצטרפות לתג שלנו ומציע לנו כסף על 

מדובר על תוכנית שהיא למעשה תוכנית להתייעלות . תהליך של מיפוי

. פסולת ואנרגיה בתוך משרדי הרשות המקומית, במשאבים של מים

התוכנית הזאת בעצם היא גם סביבתית אבל היא מביאה בצידה חיסכון 

. כסףאם אנחנו חוסכים בנייר ובאנרגיה אנחנו יכולים לחסוך לא מעט . כספי

הרעיון פה מובא לפניכם לאשרר את ההצטרפות שלנו לאותה אמנה כדי 

  . זו אחת הדרישות שלהם. שנוכל לקבל מהמשרד להגנת הסביבה סיוע כספי

  . לתוכנית שבסופו של דבר תובא לפני המועצה  :יעל גרמן

לתוכנית שבסופו של דבר תובא לפני המועצה לאחר שנסיים את תהליך   :הילה

  . יא בפניכם את התוצאות ונבקש את אישורכם להמשיך בתהליךנב. המיפוי

  ?האם יש הערות. בסדר  :יעל גרמן

יש לנו איזושהי ... מברך את ההנהלה , קודם כל אני מברך אותך. שאלה  :ירון עולמי

  . ועדה של עיר בת קיימא

  . ועדת קיימות  :יעל גרמן

 בין הדברים במקום לעשות אי אפשר לשלב. שדי דנה בנושאים האלה, כן  :ירון עולמי

  ?תכנון מחדש

הילה היא בשיתוף . זה לא הוועדה עושה לחוד והילה עושה לחוד. הכל משולב  :יעל גרמן

  . הוועדה נותנת היזונים והכל מרקם אחד. הילה מציגה לוועדה. עם הוועדה
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  . עשינו תוכנית. בחלק מהישיבות דיברנו על יעדי מחזור ויעדים כאלה  :ירון עולמי

מה שבאמת במסגרת תג . זו אחת ההגשמות. גם על תוכנית. ממש כך  :על גרמןי

הסביבה אנחנו נעשה תוכנית מפורטת כדי שאנחנו נראה איך אנחנו באמת 

  . 2020מגיעים ליעד של 

  ?אפשר להעיר הערה  :דרור עזרא

  . כן  :יעל גרמן

אביב שחתמו כל -עיריית תל...  בחתימה על אמנה 2005-אני הייתי נוכח ב  :דרור עזרא

 15-אחרי זה היה פורום ה. מאז אני לא יודע מה קרה. 2005-ב, ראשי הערים

גם . 2006-2007-גם זה היה ב. ל והיה משהו מאוד דומה"במבנה של קק

אחרי זה היתה .  כולם ולא קרה כלוםנאמו. הייתי שם וגם את היית שם

ה תוכנית גם שם נאמר שתהי. הצעה של אייל רון והמועצה קיבלה אותה

אנחנו . אנחנו חוזרים בעצם, שוב פעם. 2012-אנחנו נמצאים ב. ונקבע זמנים

זו . בעצם אין כלום.  שוב2005-2007-ממחזרים את אותם דברים שעשינו ב

  . התוצאה

אבל אני אענה לך למרות שלא . אתה לא שואל, אני מבינה שאתה קובע  :יעל גרמן

ים אין לך מושג על העבודה ממש צר לי שכמי שמייצג את הירוק. שאלת

 השנים 5-המושקעת שעיריית הרצליה עושה ב, המגוונת, היסודית, הענפה

 שנים עם השקעה של מיליוני 5, לא שלוש, לא שנתיים, לא שנה. האחרונות

היא תשמח , אני מציעה שאתה תיפגש עם הילה. ח עם תוצאות יפות מאוד"ש

ם כי אנחנו גם מוסרים דין יש לנו את הכל ברישומי. בהחלט לעדכן אותך

  . נעשה הרבה מאוד מאז. וחשבון

  ?למי אתם מוסרים דין וחשבון  :דרור עזרא

  . 15-לפורום ה  :יעל גרמן

  . ולמשרד להגנת הסביבה  :יהונתן יסעור

יש , יש דיווח,  עוקב15-פורום ה. זה ממש לא שהתקבלה החלטה ואין כלום  :יעל גרמן

  . וא ליחידה ותשמע מה נעשהאני אשמח מאוד שאתה תב. פגישות

  . אם זה נעשה אני מברך  :דרור עזרא
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  . יישר כוח הילה.  תודה רבה.אני מבינה שזה פה אחד  :יעל גרמן

  

  9 תיקון סעיף -" המגבית המאוחדת"הסכם בין עיריית הרצליה לבין 

האם יש הערות או . אם עיינתם זה דבר פשוט. יש בקשה לתיקון הסכם קיים  :דידי מור

  ?ות בנושאשאל

  ?היתה טעות  :ירון עולמי

  . בואי תאמרי, ענת  :יעל גרמן

הסוכנות בנתה שני גנים בכספים . זה הסכם שהובא למועצה לפני חודשיים  :ד בהרב"עו

לפי התחייבות קודמת של העירייה הקרקע .  מהמגביתשהיא השיגה כתרומה

ת גם המסים היו אמורים להיו. היתה אמורה להירשם על שם הסוכנות

הובא אליכם הסכם חכירה כמו שאמרתי לפני . משולמים על ידי העירייה

נרשם שם דבר הפוך מההתחייבות והסוכנות לא העירה לתשומת . חודשיים

לכן היא העירה את תשומת לבנו . לבנו כנראה לפני שהיתה ישיבת המועצה

קיבלנו את ההערה ואנחנו . לאור העובדה שזו היתה ההתחייבות בעבר

  .  לתקן את ההסכםמבקשים

  ?אנחנו, מי ישלם את המסים  :ירון עולמי

  . אנחנו. כן  :ד בהרב"עו

  . ח"הטעות הזאת זו טעות שלנו במאות אלפי ש, כלומר  :ירון עולמי

  ?מתי היתה ההתחייבות הזאת  :דרור עזרא

  . היא מצורפת לך פה  ד בהרב"עו

  . זה די מפתיע אותי, סלחי לי שאני אגיד  :ירון עולמי

  ?מה צורף?  במרץ15זה לא   : עזראדרור

  . 1' נספח ב  :ד בהרב"עו

  . אני אישית הבנתי מה קרה רק לא הבנתי איך זה קרה  :ירון עולמי

  ? זו ההתחייבות1976משנת   :דרור עזרא

  . 4קראו את סעיף . כן  :ד בהרב"עו

זה קרה וכרגע אנחנו מביאים . אנחנו לא עושים עכשיו תחקיר איך זה קרה  :יעל גרמן
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  ,אם אין הערות. את זה לתיקון

  . אם אין לנו ברירה אז אין לנו ברירה  :ירון עולמי

  . אין. נכון  :יעל גרמן

אני רק אומר שעם כל הכבוד זה אומר שהעירייה כאן התבססה או חישבה   :ירון עולמי

מסים , תשלומים, משהו שהיא הולכת להרוויח כך וכך כסף מהיטלים

  . עכשיו כל זה נעלם, עירוניים

כשזה בא להיטלים ההערכות הן מאוד . העירייה לא עובדת ברזולוציה הזו  :יעל גרמן

לא הסתמכנו על זה והגירעון הזה או חוסר ההכנסה הזאת לא . גרוס או מודו

  . כפי שאתה יודע אנחנו לא נמצאים בגירעון. יכניסו אותנו לגירעון

ימון הגנים ופעילות הגנים ההסכמה בזמנו היתה שהם מביאים את הכסף למ  :ד בהרב"עו

  . גם לקחנו על עצמנו את נושא המיסוי, ואנחנו מעמידים להם את הקרקע

  . תודה רבה? פה אחד חברים. זה לא פוגע  :יעל גרמן

  

  המלצות ועדת ההנצחה

  .המלצה של ועדת ההנצחה להנצחת שמו של יוחנן רפיח  :דידי מור

  ,מונח לפניכם  :יהונתן יסעור

  .האיש הזה מת לפני פחות משנה. בדקתי  :דרור עזרא

  ?אולי תיתן קודם שיסיימו? למה לפני  :יעל גרמן

ישנה פניה של משפחת רפיח להנציח . מונח לפניכם פרוטוקול ועדת ההנצחה  :יהונתן יסעור

יהודי יקר . ל לאחר שנה למותו כמובן יהיה אקט ההנצחה"את יוחנן רפיח ז

, דון השיט צופי ים בהרצליההוא ממקימי מוע, מאוד שבמשך עשרות שנים

תמיכה וסיוע משמעותי . זה היה בזמנו תחת זבולון וזה הפך אחרי זה לצופים

עשה רבות למען החינוך של הילדים . גם בהקמת מרכז השיט במרינה

לכן . הוועדה רואה בכבוד שאנחנו מעניקים הנצחה על שמו. בדברים האלה

  . אני מבקש

  . אותו כמובן בטרם חלפה שנהלא ננציח . לאחר שנה  :יעל גרמן

  ,אם אני זוכר נכון בהוראות אנחנו לא דנים עד שיש  :דרור עזרא
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  . אתה מדבר על ועדת שמות ולא על ועדת הנצחה  :יעל גרמן

  . אבל העיקרון זה אותו עיקרון  :דרור עזרא

בוועדת שמות . בוועדת הנצחה אין כללים, לא דרור. בוועדת הנצחה לא. לא  :יעל גרמן

כאשר באה בקשה אנחנו מורידים אותה מסדר היום ומבקשים .  צודקאתה

עם זאת . בוועדת הנצחה לא היתה החלטה כזאת. להעלותה לאחר שנה

  . בהחלט נאמר למשפחה שזה יהיה רק לאחר שנה

  ?איך אנחנו מנציחים אותו :יוסי בן שפרוט

  . בניין הסירות עם הגג הגלי  :יהונתן יסעור

  . הקיים  :יעל גרמן

  . שם אנחנו ננציח אותו  :הונתן יסעורי

  . נדנד להקמה. הוא דרך אגב דאג להביא את הכסף כמו שאתה זוכר  :יעל גרמן

אני יכול רק להוסיף למי שלא יודע שהאיש הזה במשך שנים היה יומיום  :יוסי בן שפרוט

  . ל של המועדון"כאילו היה מנכ, כאילו ניהל אותו, במרינה ודאג למועדון

  . נכון מאוד. נכון  :יעל גרמן

  . הוא היה מדהים :יוסי בן שפרוט

ולפני שהיתה מרינה הוא היה בצופי ים והרבה כסף מכיסו נתן לחברים : יחיעם השמשוני

  . נצרכים

  ?הוא היה קשור למשרד הביטחון  :ירון עולמי

  . הוא עבד עם משרד הביטחון  :טובה רפאל

אני עשיתי בגוגל את השם . בדוק משהוכדי להימנע מלשון הרע אני מבקש ל  :ברק נפתלי

  . של הבן אדם

  ?יוחנן רפיח  :יעל גרמן

יוחנן רפיח וגיליתי שיש אדם בשם יוחנן רפיח שהיה בקשר עם משרד   :ברק נפתלי

אם זה אותו בן אדם אז אני חושב שכמו . הביטחון שהורשע בקבלת שוחד

  . פה זו הרשעה, שקרה

  . הוא יצא זכאי  :יהונתן יסעור

  . אומר יהונתן שהוא נוקה  :רמןיעל ג
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  . ליוחנן רפיח היו בזמנו חשדות והוא יצא זכאי  :יהונתן יסעור

  ?אתה תוכל להביא את זה למועצה כדי שהמועצה תוכל לראות את זה  :יעל גרמן

  . נבדוק את זה  :יהונתן יסעור

  . אני חושב שיש דברים אחרים. אני לא יודע  :ברק נפתלי

  . ידענו על זה ובסוף הוא יצא זכאי. פה שזה באמת היההיתה תקו  :יהונתן יסעור

אני לא הייתי נכנס לזה אם לא הסיפור של רחבעם , אתם יודעים, יהונתן  :ברק נפתלי

אני לא זוכר . יש כתבה בגלובס שמדברת על הבן אדם שלקח שוחד. זאבי

  . שאף בית משפט הרשיע את רחבעם זאבי באיזשהו אונס או משהו כזה

  . אנחנו לא מדברים על רחבעם זאבי  :יעל גרמן

לא ביקשתי את העזרה , דרור? אני יכול להשלים את הטענות שלי בבקשה  :ברק נפתלי

אני רוצה להשלים את הדברים כי הנושא של רחבעם . שלך עם כל הכבוד

מאוד עיצבן אותי ולא הבנתי את כל המהלך שהיה פה , זאבי מאוד נגע לליבי

  . נכנסנו לדבר הזהבישיבה הקודמת לצערי כש

  . קורה  :יעל גרמן

. זה דבר ראשון. אני אומר יש כתבה שמדברת על יוחנן רפיח שקיבל שוחד  :ברק נפתלי

אני אומר רק דברים שאני רואה בעצמי במאה אחוז ולא , כנראה, דבר שני

לפני . ככל הנראה יש גם פסק דין שהרשיע אותו, מסיפורים של אנשים

אם אני טועה אני מבקש סליחה .  נא לבדוקשאנחנו מאשרים כזה דבר

אם זה באמת אותו בן אדם . שבכלל העליתי את זה ואני בעד ההנצחה שלו

  . אני חושב שזה לא ראוי

אתה רוצה שנוריד את זה מסדר . בהחלט נבדוק. אנחנו בהחלט נבדוק זאת  :יעל גרמן

  ?היום כדי לבדוק

  . כן  :ברק נפתלי

בינתיים עוד לא עברה שנה וננציח אותו רק .  הבאהנעלה את זה בישיבה  :יעל גרמן

. נא לבדוק ונא לראות מה קרה עם ההרשעה. אחרי שנה כך שיש בהחלט זמן

  .בהחלט צודק

  ?אין הצבעה נכון  :דידי מור
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  . אנחנו מורידים את זה מסדר היום לבירור. לא  :יעל גרמן

  . בסדר  :דידי מור

  

  הכרזה על פגרת ישיבות המועצה

  . הכרזה על פגרת ישיבות מועצה לקיץ  :דידי מור

יולי עדיין .  ספטמבר מפני שספטמבר שזה ממילא חגים-אני מציעה אוגוסט   :יעל גרמן

יש לנו עוד הרבה מאוד . יהיו לנו את יוני ויולי כדי שנוכל להשלים. נעבוד

. נצא באוגוסט ובספטמבר. דברים שאנחנו רוצים להשלים ולקבל החלטות

  . לאהה. תודה? מקובל

   .פה אחד  :דידי מור

  

  המלצות הוועדה לסיוע בדיור

   .תודה רבה? פה אחד? הערות. המלצות ועדה לסיוע בדיור  :דידי מור

  

  . מר עזרא ביקש דקה דיבור ורותי מבקשת אחר כך להוסיף בדיווח ושונות  :דידי מור

  . גם אני רוצה בדיווח  :ירון עולמי

  . תמסור הודעה. בסדר  :דידי מור

  , גברתי  : עזראדרור

  . זה כל המועצה, זה לא גברתי  :יעל גרמן

שמעתי בשבוע שעבר את הפוליטיקאי החדש יאיר לפיד . זה מיועד אליך  :דרור עזרא

אני מזמין אותו למועצת העיר ולעירייה הרצליה איך . אושסקו'מדבר על צ

איך . איך מונעים צילום ישיבות מועצה, אושסקו'מתנהלת רודנות בסגנון צ

  . איך משנים פרוטוקולים, מונעים זכות דיבור מחברי המועצה

אני מציע קודם שתשלח אותו לקריית מלאכי לפני שאתה מביא אותו   :ברק נפתלי

  . להרצליה

איך התנהלות רודנית כלפי עובדי , איך משנים הצבעות של חברי מועצה  :דרור עזרא

אני .  העירייהפחד של עובדי עירייה מההתנהלות הזאת של ראש. עירייה
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. אושסקו ועל התנהלות רודנית'אני חושב שהוא ילמד קצת על צ. מזמין אותו

  . דיקטטורה פה בהרצליה

  . בבקשה ירון. תודה רבה לך  :יעל גרמן

בשבת ראיתי את מרוץ הרצליה וגם יצא קומוניקט . רציתי משהו בקצרה  :ירון עולמי

 ושנה שעברה 2,500יו שזה מספר של משתתפים למרות שכבר לפני שנתיים ה

ראיתי שהרחובות שנסגרו  ... 2,000אני חושב שהעובדה שהיו רק . 2,000היו 

אני חושב שאם ערים שכנות שלנו . לא היתה שום בעיה, 10:30-מיד נפתחו ב

כמו רעננה והוד השרון שהן יותר קטנות מאיתנו עושות את האירועים האלה 

לרעננה זה אומר דרשני וצריך  אנשים 4,000-6,000ביום שישי ומגיעים 

לעשות מאמץ כן ואמיתי להעביר את המרוץ ליום שישי וישתתפו יותר 

אני לא חושב שמשטרת גלילות נבחרה לנהל את העיר אלא אנחנו . אנשים

 כמה 10:00ואפשר בשיתוף איתם לארגן את זה שהם יצליחו לסגור עד 

  . חושבזה מה שאני . כבישים כדי שהמרוץ יתקיים ביום שישי

  . תודה רבה לכם חברים. תודה רבה  :יעל גרמן

  

  דיווח ושונות

בישיבה הקודמת הזמנתי את כל חברי המועצה להשתתף בקונגרס הגמלאים   :רות רזניק

אני מבינה שאף אחד לא הלך לשם .  בחודש זה9-10-שאמור היה להתקיים ב

צליה מפני שעיריית הר, לא בגללנו, לא באשמתנו. אבל הקונגרס התבטל

המון עבודה של עובדי עירייה במקומות , המון מאמצים, השקיעה המון זמן

הבנה בין -שום דבר לא יצא מפני שהיתה אי. שונים במחלקות ואגפים שונים

  . הסתדרות הגמלאים וארגון מוקד אנוש שלקח על עצמו להפעיל את הנושא

  . תודה רותי  :יעל גרמן

 - לשם כן באים אנשים והייתי בשניים . ינוךאנחנו בעיצומו של שבוע הח  :צבי וייס

אני חושב שיש שם דברים . שלושה אירועים כולל היום שהיה  באנסמבל

, דבר נוסף. לכן היה כדאי שישתתפו בזה. מאוד חיוביים שתורמים רבות

מחרתיים ביום חמישי נערכת בהרצליה לכבוד יום ירושלים תהלוכת הדגלים 
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  . ל כולם מוזמניםקודם כ. משדרות חן ליד לבנים

  .מאוד. יפה  :יעל גרמן


