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  ההרצלייעיריית 

  

  66 'מסמן המניין    מועצתישיבת 

  
2012ספטמבר ב 11, ב"תשע, ד אלול"כ', שנערכה ביום ג

      :נוכחים

  ראש העירייה      יעל גרמן

סגן ראש העירייה      יהונתן יסעור

סגנית ראש העירייה      טובה רפאל

סגן ראש העירייה      צביקה הדר

מזכיר העירייה      דידי מור

  יועצת משפטית    ד"עו, בענת בהר

  

  אליהו שריקי 

  עופרה בל

  דרור עזרא

  צבי וייס

  יוסי בן שפרוט
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  פרוטוקול

  

בוא תסביר לנו מדוע אנחנו צריכים היינו לעשות את הישיבה שלא מן , בועז  :יעל גרמן

  . המניין בדחיפות כל כך רבה

והיה ,  הרצלייהלמי, מועצת העיר נדרשת למנות דירקטורים לתאגיד המים  :בועז נוה

לא , זה היה אמור לעלות במועצה, איזשהו פספוס מבחינת לוחות הזמנים

מדובר בעצם במינוי . ובגלל איזושהי תקלה זה לא עלה, אחת לפני, האחרונה

  , טובה רפאל, אני אומר מי השמות, של שמונה דירקטורים

  . שהיא גם היום משמשת כדירקטורית  :יעל גרמן

  .  בדיוק מי החדשיםאני אומר  :בועז נוה

  . סליחה. אני מכהנת, אני לא משמשת  :טובה רפאל

יהודה עמי , נציגי ציבור, וני סימוב'רוני חדד וג, יעל דקל, עובדי העירייה. טוב  :בועז נוה

  , שהוא גם יושב ראש הדירקטוריון, דוקטור יהודה עמי נצח, נצח

  )מדברים יחד(

מירי , ר הדירקטוריון"שהוא גם יו, מי נצחדוקטור יהודה ע, נציגי ציבור  :בועז נוה

זה בעצם חידוש של כל החברים , רובינפלד ושני חברים שהם לא בקדנציה

  . ראובן גרסטל ואודי הרולד, ושני חברים חדשים, הללו

  . אוקי  :יעל גרמן

  ?יש לך את התקנון פה של התאגיד, יש לי שאלה לגבי  :דרור עזרא

  ?לגבי מינוי דירקטורים, הוא בראש אצליהתקנון , אין לי, לא  :בועז נוה

  . כן  :דרור עזרא

  , מינוי דירקטורים  :בועז נוה

האתר של מי , דרך אגב, אני ניסיתי פה להדפיס את זה, הסתכלתי, עכשיו  :דרור עזרא

  . אני לא יודע למה, הרצלייה חסום באתר של העירייה

  . יש לו אתר נפרד  :בועז נוה

לא יודע למה , אני לא יודע. אי אפשר להדפיס כלום, וםאבל הוא חס, כן  :דרור עזרא

יש . כשבאתי לפה ניסיתי להדפיס כדי שיהיה לי, אבל זה נפלא בעיני, חסום
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גם חברי מועצה מבקשים לעמוד , ראשית, זה לשנייםאני אחלק את , תראה  :בועז נוה

כל מי , כלומר. בתנאי הכשירות, להבדיל מתאגידים עירוניים, בתאגיד הזה

תואר אקדמי . שרוצה להתמנות צריך לעמוד בתנאי כשירות שקבועים בחוק

אם , אז בכל מקרה. או ניסיון ניהולי, שקבועה בחוק, באחד משורת תארים

צריך , אז אם יש מישהו מסוים שרוצה להתמנות, צהמדובר על חברי מוע

  . לראות אם הוא עומד בכלל בתנאי הזה

  . אפשר להגיש בקשה, לא קשור  :דרור עזרא

  ?איזה בקשה  :בועז נוה

  . תן לבועז להשלים, כן, בואו נשלים, אוקי  :יעל גרמן

לא , נודהיי, זה שיש מגבלות לגבי ההרכב, החלק השני. זה החלק הראשון  :בועז נוה

ולא יותר משני שליש . יותר מרבע מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה

, דהיינו. וצריך יחס שווה בין שני המינים, חברי מועצה ועובדי עירייה יחד

אז השאלה היא לאיזה מטרה , בכל מקרה צריך לעמוד בקריטריונים הללו

  . ואם יש מישהו מסוים שרוצה להתמנות, נשאלת השאלה

  . חד וחלק, אני רוצה להתמנות  :זראדרור ע

  , מותר לי לשאול, אני יכול לשאול  :בועז נוה

  . לא קשור אם יש לי תואר  :דרור עזרא

  ?יש לך תואר אקדמי  :טובה רפאל

אני לא . אז זה לא סוד, אני בישיבת מועצה הקודמת אמרתי שאין לי בגרות  :דרור עזרא

  . יש שם, אבל מותר, יודע

  . תקבל תשובה, דרור  :יעל גרמן

עם , ואני יודע, ואנשים בלי תואר אקדמי, יש שמה אפשרות להגיש בקשה  :דרור עזרא

  . לא יודע אם דוחים, אם דוחים אותי, שווה להגיש, כישורים מיוחדים

  . זה קיים הסייג הזה, זה קיים בדירקטורים  :צבי וייס

  , יש לי, ה לתיירותאני כיהנתי בדירקטור של חבר, אתם לא דוחים אותי  :דרור עזרא
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  . בתקופה שלא היו עדיין מגבלות  :בועז נוה

  . לא קשור  :דרור עזרא

  . בבקשה, בועז, כן. בועז, יש פה דברים אחרים, לא מדובר כרגע על כישורים  :יעל גרמן

ההוראה היא יחסים , גם אם יש הוראה של יחסים בין הסיעות, בכל מקרה  :בועז נוה

ש פה סיעות עם ייצוג גדול יותר מאשר הסיעה אם י, דהיינו, בין הסיעות

  . אז בכל מקרה הייצוג צריך להיות של אותן סיעות, שלך

אף , אני יכול להגיד לך שהסיעה שלי אין לה ייצוג באף תאגיד עירוני  :דרור עזרא

  , אז לסיעות אחרות פה. דירקטור

  )מדברים יחד(

  . בועז, כן, הלאה, אוקי  :יעל גרמן

, בתאגיד המים, להבנתי, אני. אם עומדים בתנאים, אפשר לבחון גם, ועכשי  :בועז נוה

התנאים הם שונים , מבחינת תנאי הכשירות, שהוא כמו חברה ממשלתית

בחברי מועצה , אם אולי יש איזושהי גמישות, זאת אומרת, מתאגיד עירוני

. בתאגיד המים נדרשים, לא צריכים בתאגיד עירוני לעמוד בשום קריטריונים

כל חבר מועצה , ההתייחסות, דווקא בגלל הזיקה הפוליטית, וד יותר מכךוע

  , יש לו זיקה פוליטית

  ?אין לטובה זיקה פוליטית  :דרור עזרא

ולכן בחנו , היא הצהירה במפורש שיש לה זיקה פוליטית, בוודאי שיש לה  :בועז נוה

  . אבל היא עומדת בתנאי הכשירות, האם היא יכולה לכהן

  . אפשר להגיש בקשה, בסדר  :דרור עזרא

אם קראו לנו עכשיו סימן שזה , רק רגע, אם קראו לנו עכשיו, אני מבין, יעל  :צבי וייס

  . לא היו קוראים לנו בערב ראש השנה, אם לא, דחוף

  . למי הרצלייה... אני חייבת לומר שנכון לעכשיו , לא סתם דחוף  :יעל גרמן

אם ירצה , עכשיו. היום לאשר דירקטוריון מלאאז אנחנו חייבים , אני אומר  :צבי וייס

  . זה לא חייב להיות היום, רגע, מר דרור, לפנות

  . ידחו, ידחו אותי, נגיש בקשה, תחליטו  :דרור עזרא

  . תשמע עד הסוף, אבל תשמע רגע  :צבי וייס
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  . אני לא נעלב מזה שדוחים אותי  :דרור עזרא

מוכרחים שיהיה , חור דירקטוריוןצריכים לב, היום יש לנו, אבל תשמע  :צבי וייס

אחר כך יבדקו אם אתה יכול , אז אנחנו נבחר היום דירקטוריון, דירקטוריון

  . או לא

  . צריך להגיש בקשה, לא קשור  :דרור עזרא

  . יונתן, שמענו, דרור  :יעל גרמן

 אלא לייצוג של חברי, אנחנו בכלל לא מגיעים עוד לעניין של הכשרות, בועז  :יהונתן יסעור

  , אז למה שבאמת, מכיוון שיש רק נציג אחד של המועצה, עכשיו. המועצה

  . אני לא אומר במקום טובה, לא במקום טובה, לא  :דרור עזרא

  . אתה רוצה להיות נציג נוסף  :יעל גרמן

  . דרך אגב, מותר תשע. בנוסף  :דרור עזרא

  , כרגע. בסדר, אוקי, חברים, בסדר  :יעל גרמן

  . אל תיקחי את זה, טובה, חס וחלילה, אני לא  :דרור עזרא

אתה , יש עוד מקום, אפשר תשע, נכון ,אני הבנתי אותך, ורדר. אוקי, אוקי  :יעל גרמן

, תגיש מועמדות על תשע, אנחנו כרגע נאשר את השמונה, צודק במאה אחוז

, אנחנו כרגע. יש מקום תשיעי, אתה צודק, אם לא יהיה מישהו אחר שירצה

  , אתה צודק

היועצת המשפטית אמרה לי שאני אעלה את הדברים האלו , אבל יש פה כל  :עזראדרור 

  . בישיבת המועצה

  . אתה מעלה את זה, בסדר, אתה מעלה, דרור  :יעל גרמן

  . יכול להיות שיעשו הצבעה ולא תקבלו, לא קשור  :דרור עזרא

  . אני הבנתי  :יעל גרמן

  . הסיעה שלי גם, דרור  :צביקה הדר

  . בתיירות, איך קוראים לזה, -יש לך ב, לךיש   :דרור עזרא

  . אבל בתאגיד הזה אין  :צביקה הדר

  . אין באף תאגיד, בסיעה שלי, לי, אני מדבר, לא  :דרור עזרא

  . חברים. בסדר  :יעל גרמן
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  )מדברים יחד(

  . אם יש עוד מקום אני גם רוצה לחשוב על זה  :צביקה הדר

, אני רוצה להודיע לכם כאן, ובקרוב, מקוםאני רוצה לומר לכם שאם יש עוד   :יעל גרמן

ועד היום אסור היה שראש עיר תהיה , שמכיוון שהשתנה החוק, כרגע

אני אעלה כאן את הבקשה , ובתוך זמן קצר הוא עומד להשתנות, דירקטורית

אני חושבת שזה , להיות חברת דירקטוריון ואני ארצה להיות יושבת ראש

למרות שלא , רים לעירייה עד כמה שניתןחשוב מאוד שמי הרצלייה יהיו קשו

  . אז חשוב מאוד שאני אהיה יושבת ראש, ניתן

אבל צריך . אני אהיה בעד זה, אני אומר לך כבר עכשיו, אני אהיה בעד זה  :דרור עזרא

  , שיהיה

להבדיל , תאגיד המים הוא לא תאגיד עירוני, אני רוצה להגיד עוד משהו  :ד בהרב"עו

הוראה של , ביחס לתאגידים עירוניים, עת במפורשמפקודת העיריות שקוב

  , אין הוראה כזאת, יחסיות

  . יש בתקנות  :דרור עזרא

מאחר ואין לי פה כרגע את התקנון . אין הוראה כזאת בחוק המים, רק שנייה  :ד בהרב"עו

וגם אתה אין לך את ההוראה  כרגע , אני לא רוצה להתייחס לזה, מול עיני

לפי , כאשר מדובר,  נניח ולו הייתה הוראה של יחסיותאבל גם אם. מול עיניך

  . לא יותר, לכל היותר יוכלו להיות שני חברי מועצה, מה שבועז הסביר כרגע

  . זאת אומרת עוד אחד  :יעל גרמן

 50%מתן , בכזה מצב, אז גם אם אנחנו רוצים לדבר על יחסיות, עוד אחד  :ד בהרב"עו

וגם את הדברים האלה  צריך לקחת , לאופוזיציה הוא לא שמירה על יחסיות

  . בחשבון

היינו מדברים , יכול להיות שהיינו נמנעים ולא היינו מדברים על אופוזיציה  :יעל גרמן

, נותר תשעה, אתה צודק במאה אחוז, אבל אני יכולה לומר לכם. על בן אדם

, אני כבר אומרת לכם, משבצת ריקה לאפשרות, אנחנו משאירים עכשיו אחד

כדי שיהיה , אני אוכל בהחלט להיות בפנים, ת שברגע שישתנה החוקלאפשרו

  . לנו סיי גם בדירקטוריון הזה
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  . זה כבר עבר בקריאה ראשונה  :בועז נוה

  . תיזהר שלא יהיה יותר מידי נשים, בועז  :צביקה הדר

  )מדברים יחד(

  . כרגע יש בסך הכל שלוש מתוך ארבע  :יעל גרמן

  )מדברים יחד(

  . סיבה נוספת מדוע אי אפשר למנות עוד גברזו   :בועז נוה

  . בגלל היחס בין נשים לגברים, נכון  :יעל גרמן

  . עכשיו יהיו שלוש נשים ושישה גברים. היחס בין גברים לנשים קבוע בחוק  :בועז נוה

  . איזה תירוץ עלוב  :דרור עזרא

 את חוות תדע לך שענת צריכה לתת, זה ממש לא תירוץ, זה כתוב בחוק, לא  :יעל גרמן

  . דעתה שהיחס בין נשים לגברים נשמר בכל דירקטוריון

  . אתם לא רוצים שאני אהיה חבר באף תאגיד, הבנתי  :דרור עזרא

האם אני יכולה לברך את . תודה רבה? מי נגד? מי בעד, חברים. ממש לא, לא  :יעל גרמן

גמר חתימה טובה אם אני לא אראה אתכם לפני , כולם בשנה טובה ומתוקה

  . ום כיפורי

  

  

  -סוף הישיבה-
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