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  היהרצלעיריית 

  

  74 'מסמן המניין    מועצתישיבת 

  
 12.2.13, ג"תשע, אדר' ב', שנערכה ביום ג

      :נוכחים

  סגן ראש העירייה      יהונתן יסעור

  ל העירייה"מנכ    שמשוניהיחיעם 

  סגנית ראש העירייה      טובה רפאל

  סגן ראש העירייה      צביקה הדר

  מזכיר העירייה      דידי מור

  יועצת משפטית   ד"עו, ףאילנה ברא

  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

  יריב פישר      אלי שממה      פנחס מנצור 

  עפרה בל    רוט יוסי בן שפ      מאיה כץ

  

  

  :סדר היום

 .אישור פרוטוקול  .א
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 .שאילתות ותשובות  .ב
 .הצעות לסדר היום  .ג
 2013אישור מתן מקדמה על חשבון תמיכות לשנת   .ד
 רים"תב  .ה
 ש עיריית הרצלייה"פתיחת חשבון בבנק אגוד ע  .ו
 "ברירות משפט"ל" ברירות קנס"הצעה לשינוי סיווג עבירות קנס מ  .ז
משרד המגבית  (united Israel appeal incעיריית הרצליה : הסכמי חכירה  .ח

 מגרש ואולם ספורט נווה ישראל, ספריה, מועדון נוער) המאוחדת לישראל
 המלצות וועדת השמות  .ט
 המלצות וועדת סיוע בדיור  .י
 2011ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת "דו  .יא
 שונות  .יב

  

  פרוטוקול

  אישור פרוטוקול

  . ערב טוב, אפשר להתחיל, ה'חבר  :דידי מור

  )רים יחדמדב(

  . אנחנו רוצים להתחיל, בבקשה לשבת, רבותיי, טוב  :דידי מור

  )מדברים יחד(

  . אני מבקש להתחיל, יוחנן, ערב טוב, חברים  :דידי מור

  )מדברים יחד(

אני רוצה לפתוח בהודעה . ערב טוב, בבקשה, רבותיי. ערב טוב, חברים  :יהונתן יסעור

 את העסקת הסייעות בגני קיבלתי היום החלטה שאנחנו ממשיכים. קצרה

וכמובן בהמלצה חמה של , בשותפות עם טובה רפאל, הילדים לגיל שלוש

. ואבי בנבנישתי, נאווה שחר,  הרךמנהל אגף החינוך ושל מנהלת הגיל

אני בטוח שהילדים  ייהנו וההורים יהיו שקטים יותר ששש עיניים , הילדים

  . ה להם בהצלחהאז שיהי. יש לילדים שם ושש ידיים ולא רק ארבע

לנו אין . אצלי כבר נטשה לפני כמה חודשים ואז לא הגיעה סייעת חדשה  :ירון עולמי

  . בגן כמה, תבדקי את זה, סייעת שלישית
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  אישור פרוטוקולים

, אישור פרוטוקולים. אנחנו התחלנו, ה'חבר. אישור פרוטוקולים, טוב  :דידי מור

 נשמטו בטעות שמות 73טוקול בפרו.  לא התקבלו הערות73- ו72פרוטוקולים 

ויש כאן , הדוברים מר צבי הדר וגברת טובה רפאל ואני אוסיף את זה

ולא כפי שהודפס , 35מספר נכס , שנפלה בו טעות דפוס, פרוטוקול קצת ישן

  . הפרוטוקולים מאושרים, תודה רבה, אין הערות? יש הערות. בטעות

  שאילתות ותשובות

אני אעבור על זה , יש לנו פה מישיבת מועצה קודמת, שאילתות ותשובות  :דידי מור

כמה עסקים . שאילתא על ידי ירון עולמי בנושא רישוי עסקים. במהירות

ולכמה , ללא רישיון עסק, 2012סוף , בהרצלייה כולה פועלים נכון לרגע זה

מה הם הצעדים אותם נוקטת עיריית , סליחה. מהם אין אישור מכבי אש

כנגד כמה יש צו סגירה ומכתבי אזהרה , סקיםהרצלייה כנגד אותם ע

. אבקש פירוט עד כמה שניתן, הליכים משפטיים כאלה או אחרים, כלשהם

לפשט את הליך  קבלת רישיון העסק  , לעזור, מה העירייה עושה על מנת לזרז

בשאיפה שגם זה ,  שרק אחוזים בודדים של עסקיםוכיצד יכולה לתרום לכך

 עסקים 133,   עסקים ללא רישיון עסק329, אחד. סקיפעלו ללא רישיון ע, לא

עסקים אשר אינם מקבלים אישור מגורמי , שתיים. ללא אישור כיבוי אש

 חודשים בגין ניהול עסק 12מוגש נגדם כתב אישום בתוך ארבעה עד , הרישוי

 30וכנגד ,  עסקים קיים צו סגירה שיפוטי18כנגד , ללא רישיון לבית משפט

במסגרת חוק , שלוש. הליכים משפטיים או בבית משפטעסקים מתנהלים 

וביניהם , רישוי עסקים מחויב כל עסק להציג אישור של כלל גורמי הרישוי

הרשות מנפיקה רישיון עסק רק לאחר שבעל העסק . את אישור כיבוי אש

  . בבקשה, מר עולמי. ביצע את כל דרישות החוק

הם  , הנתונים מאוד מדאיגים אותי, וטאני פש, לא ממש שאלת המשך, טוב  :ירון עולמי

השאלה שלי היא , ואני חושב שזה המון בתי עסק, מאוד מאוד נרחבים

 עסקים אפילו 133-ו,  עסקים ללא רישיון329-אם אתם אומרים ש, בעצם

 30 או תגיד 30למה רק כנגד , זה ממש סכנת נפשות, ללא אישור כיבוי אש
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 שמופעלים כנגדם 13%או רק , 10%רך זה בע, זה אפילו לא, 48זה , 18ועוד 

  . סנקציות

אז , וזה כמה אלפים, חסר פה נתון כמה עסקים יש בהרצלייה, קודם כל, ירון  :יהונתן יסעור

  . לא לאבד פרופורציות

למה לא פועלים כנגד , אני  מדבר מתוך אלה שאין להם רישיון עסק, לא  :ירון עולמי

  ?כולם

 חודשים מתחילים 12-בין ארבעה ל, כתוב במפורש, ר שנידב, אני עונה לך  :יהונתן יסעור

בדרך כלל , אנס לעסק להתארגן'נותנים צ, לנקוט באיזה שהם הליכים

, ואחרי שהם כבר בתוכו, העסקים  באים אלינו אחרי שהם פתחו את העסק

  . זה הכל, אנס להתארגן'ולכן נותנים להם איזשהו צ

לא ?  הם רק בארבע חודשים הראשונים שלהם עסקים250-אתה טוען ש, לא  :ירון עולמי

  . נראה לי סביר

, תלוי באיזה רמת טיפול הוא, תלוי סוג העסק.   12-בין ארבעה ל. 12עד , לא  :יהונתן יסעור

וזה רק לוקח , יכול להיות שזה משהו שהוא לא משמעותי מבחינה בטיחותית

ת שהם לאו יש אישורים של משרד הבריאו. או עוד משהו, לו עוד קצת זמן

למרות שזה כבר , או אישור התוכנית, דווקא אישורים שהם ברמת הבטיחות

זה עוד לא קיבל את האישור של משרד , עבר את האינסטנציה שלנו

  . שאילתא הבאה. כן, אפשר להרוג את הסקרנות, יש תהליכים, הבריאות

 מדובר בקרן כמה כסף. לגבי קרן חנייה, שאילתא הבאה על ידי דרור עזרא  :דידי מור

כמה כסף יש , אבקש פירוט של הסכומים ששולמו והמועד ששולמו... חנייה 

האם קיימת תוכנית , אבקש פירוט, בקרן החנייה לטובת בניית חניונים

האם יש חשש שחלק , להקמת חניונים אשר יכולה לתת מענה למשלמי הכופר

להלן . ירוטאבקש פ, אם כן, מתשלומי הכופר לא ימומשו ויוחזרו למשלמים

, סך הכל לשנים חמש, פירוט הסכומים שנסגרו בקרן כופר חנייה. תשובות

הוצאו מהקרן סכומים בסך ,  מיליון שקלים1.606סך הכל , 12- ו11, שמונה

 עבור השתתפות בבניית 153,056 ועוד 98,037מתוכם סך של ,  276,986₪של 

 השתתפות בבניית  שקלים עבור26,000בסך של כל ... חניון ברחוב הנביא 
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אגף ההנדסה הכין סקר מקומות , שלוש. 4חניון אזורים ברחוב סוקולוב 

, בניית מגרשי חנייה עיליים ותת קרקעיים... בכל אזור מרכז חנייה מקיף 

מאחר ... מרכז . הבעלות עליהם והיותם פנויים, תוך בחינת ייעוד השטחים

ו צפוי גידול בנייה שאמור דהיינ, 38א "ובו מתקיימת עיקר הבנייה על פי תמ

על פי התקנות העוסקות בנושא , ארבע. להשתמש במקומות החנייה שאותרו

ברשות יש שהות של עשר שנים מיום מתן ההיתר להקים חניונים בכספי 

, מר עזרא. כך שקשה להבין את החשש שאליו מתייחס השואל, כופר חנייה

  . שאלה נוספת

שאם , 2005-יש פה לפחות שתי תשלומים מ, י ברוראני חושב שהחשש הוא ד  :דרור עזרא

  , הם לא ימומשו

  . אחד  :יהונתן יסעור

  . תסתכל על הטבלה, שתיים  :דרור עזרא

  .  כבר נוצלו25,892, תסתכל בתשובה לשאלה שתיים  :יהונתן יסעור

  , אז יש תשלום מסוים, אז לא ידעתי, אוקי, -אז אני לא ידעתי שזה של ה  :דרור עזרא

  )ם יחדמדברי(

צריך להיות איזשהו אופק שלפחות הסכום , לא קישרתי בין העניין, אוקי  :דרור עזרא

  . כי יש עוד שנתיים, הזה יהווה איזשהו פתרון

  ?למה שנתיים  :דידי מור

  . 2005-לזה מ  :דרור עזרא

  ,  כבר אין2005, 2013-אנחנו ב, 2005-אנחנו מתחילים ב  :דורון גילה

  . 48,000,  שישהוא אמר, לא  :דרור עזרא

  .  יש עוד סכום קטן מאוד2008  :דורון גילה

  . 48,000הוא אמר שיש של , לא  :דרור עזרא

  . אבל השתמשו פה בסכומים יותר גדולים משני הסכומים האלה  :?יהונתן

  . 2008- ו2005השתמשו כבר כמעט בכל   :דורון גילה

  ,  השתמשו2005-מאחד משרק , אני שמעתי פה תשובה אחרת, אני לא יודע  :דרור עזרא

,  הוא חיבר אותו לחניון אחד25,892ציין רוני שסכום אחד של , דידי, סליחה  :יהונתן יסעור
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 פעמיים 2005אם תסכום את שנת , 153 ועוד 98 ועוד 276, תסתכל שוב, אבל

  , 2008- תראה שנגמר הכסף כבר מ2008ועוד את 

 טוב מאוד שזה צריך להיות לחניונים אתה יודע, אבל זה לא העניין, יונתן  :דרור עזרא

  , ספציפיים

  . לא, לא לחניונים ספציפיים  :יהונתן יסעור

  .  מטר מהבית שלו300מי שמשלם זה צריך להיות , לא  :דרור עזרא

  . נכון, נכון  :יהונתן יסעור

  , 2005-אני לא יודע מי שילם את ההוא מ, החניונים האלה, אני  :דרור עזרא

  . תשאל שאלהאז   :יהונתן יסעור

  , אז אני חושש  :דרור עזרא

  ?יש לך שאלה נוספת, זה לא דיון עכשיו, לא, לא, לא שאלת שאלה  :יהונתן יסעור

  ?האם יש פה חשש שהסכומים האלה יוחזרו בגלל ההשתהות, זהו  :דרור עזרא

  , אם תהיה בקשה של מי מהמשלמים  :יהונתן יסעור

  , עזוב המשלמים, לא  :דרור עזרא

  . נדון בו לגופו של עניין  :סעוריהונתן י

  , 2005-יש פה אחד מ, ההתעכבות של העירייה בהקמת החניונים  :דרור עזרא

  , אתה שאלת מה דין הכספים אם יעבור? אתה שומע מה אני  עונה לך  :יהונתן יסעור

  . אני רוצה שיוקמו חניונים, לא שאלתי דין הכספים  :דרור עזרא

, בגדול, אתה לא מנחה עכשיו מה לעשות,  אתה שואל שאלות,מר דרור עזרא  :יהונתן יסעור

נדון , אני אומר לך שאם מישהו מאלה ששילמו ידרוש מחר את הכסף בחזרה

כפי , אם מגיע לו כי לא מימשנו את החניון בקרבת הבית שלו, לגופו של עניין

  ,  או שלא300ברדיוס של , שאתה אומר

  . זה מה שאני מבין, אז אני רואה שאין תוכנית  :דרור עזרא

באיזה , מי החליט על הגשת העתירה, בנושא עתירה בנושא החוף, מר עזרא  :דידי מור

אם התקיימו פגישות בנושא בין העיריות לפני , פורום התקבלה ההחלטה

האם , אם כן אבקש פירוט מדוע הוגשה העתירה בעיתוי הזה, הגשת העתירה

מה עלות .  התגובה לאותן פניותאת... , אם כן, נעשו פניות לממשלה בנושא
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האם , ומה החלק של שאר העיריות במימון העתירה, הגשת העתירה לעירייה

האם , שבע. ובנוגע לאפקטיביות שלה... בנוגע לסיכויי ... התקבלה הערכה 

צ לחייב את המדינה "ראש העירייה באמת סבורה שיש צורך בהתערבות בג

למנוע את נסיגת מצוקי הכורכר כמו במקרה הזה , להתערב בתופעות טבע

בשיתוף , ל"ראש העירייה והמנכ, תשובות. המתרחשת מאות אלפי שנים

, מהנדס העירייה והיועץ המשפטי ומקביליהם בעיריית נתניה ואשקלון

בדבר ... אין בידינו , לרבות פגישות עבודה, התקיימו מספר פגישות, שתיים

איסוף , והתנהלות הממשלה. ..לא ניכרת לנו , שלוש. מועדי כל הפגישות

החומר לצורך הגשת העתירה ערך זמן והיא הוגשה על ידי עורכי הדין 

נושאת בשליש משכר ... , חמש. מצורף בזה, ארבע. כשסיימו את הכנתה

... זאת אינה , שבע. ראה סעיף שלוש לעיל, שש. הטרחה שישולם לפי שעות

 שהוכן 2010 בחודש השואל מופנה למסמך המדיניות, מכל מקום, העתירה

דרכים להתמודדות , עבור הממשלה בעניין התמוטטות המצב בחופי ישראל

מסמך המדיניות אומת . הציבוריות והסביבתיות, והמשמעויות הכלכליות

בהחלטת הממשלה ולא התקבלו המלצות בדבר אופן ההתמודדות 

ל העתירה הוגשה כנגד אופן יישומו ש. מהתמוטטות מצוק חוף הים התיכון

  . יש לך כאן צירופים על פניית הרשויות. מסמך המדיניות

  , יונתן, אני  :דרור עזרא

  . כן, כל מה שרלוונטי, ותשובות  :דידי מור

  , הוא נראה לי קצת, אופן ההתנהלות שמחליטים להגיש עתירות פה  :דרור עזרא

  ?יש לך שאלה נוספת  :יהונתן יסעור

  .  זהאני א ומר לך שצריך לתקן את  :דרור עזרא

  . יש לך זכות לשאלה נוספת, אתה לא אומר איך לתקן, לא? מה  :יהונתן יסעור

האופן שמוגשות עתירות פה הוא . תן לי להשלים, יונתן, בוא תן לי להשלים  :דרור עזרא

צריך להיות כמו שהיה עם הנושא של , הדרך שלדעתי, נראה לי עקום

  , ועצהוהמ, הנושא עלה לדיון במועצה, האוטובוסים בשבת

  ?יש לך שאלה לעניין  :יהונתן יסעור
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  ,  אני אומר  :דרור עזרא

  , כי אין לך זכות דיבור, אתה לא אומר, לא, לא  :יהונתן יסעור

  . אתה תסכים איתי או לא תסכים איתי, יונתן  :דרור עזרא

  . את השאלה הבאה, דידי  :יהונתן יסעור

  .  יכולים לשאול אותה,ואם יש שאלה, כרגע אנחנו בשלב של שאילתות  :דוברת

  . תן לי לסיים, תן לי לסיים  :דרור עזרא

אני לא אתן לך , לא, כי זה לא הצעה לסדר, אני לא אתן לך לסיים, לא  :יהונתן יסעור

  ?יש לך שאלה, לסיים

שיש פה איזושהי , אני שואל אותך אם אתה מתכוון להביא בפעמים הבאות  :דרור עזרא

  ?א את זה לדיון במועצת העיראתה מבי, כוונה להגיש עתירות

  . לא  :יהונתן יסעור

  . לא  :דרור עזרא

  , שאילתות שהוגשו לישיבה הזאת, טוב. אוקי  :דידי מור

  . אוטובוס השבת עלה בהצעה לסדר, דרך אגב  :יהונתן יסעור

  , אני, בסדר  :דרור עזרא

  , זה לא אותו דבר  :יהונתן יסעור

פה המועצה בכלל לא , וזה היה מקובל, ליטהוהמועצה הח, את זה אני מקבל  :דרור עזרא

  . ידעה על זה

ל ויחד עם "יחד עם מנכ, לקבל החלטות... בינתיים לראש עיר יש . מה לעשות  :יהונתן יסעור

לא כל פעולה צריך לבקש רשות . זה הכל, ולהחליט מה רוצים, צוות ההנהגה

  . השאילתא הבאה, דידי. של המועצה

  ?מה רצית, מר עולמי, ביןאני לא בדיוק מ  :דידי מור

, תעשה קודם את אלה של דרור ואז את שלי, תחכה שנייה עם השאילתא שלי  :ירון עולמי

  ? מה זה משנה

. ירון מבקש שנגמור את השאילתות של דרור ואחרי זה את השאילתות שלו  :דידי מור

לפי איזה פריט . שאילתה הבאה של מר עזרא היא בנושא ארומה בשדרות חן

אזי , אם יש למקום רישיון עסק, שתיים. ום רישיון עסק אם בכלליש למק
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האם בוטלו מקומות ? גובהה, נמוכה, לכמה מקומות ישיבה ואיזה סוג ישיבה

מי ביצע את . כמה מקומות ומדוע בוטלו, אם כן, חנייה בסמוך למבנה

מה עלות , העירייה או הזכיין, העבודה לביטול מקומות החנייה והריצוף

של מקומות הישיבה ... האם גורם כלשהו בעירייה אישר . הזאתהעבודה 

אם השימוש בשטח . מי אותו גורם שאישר, אם כן, הנמוכה בשטח הציבורי

מה הפעולות שעשתה העירייה לסילוק הפולש , הציבורי נעשה ללא אישור

לפנות לאלתר ובאופן מיידי ... מדוע העירייה לא אמרה . מהשטח הציבורי

או גורמים , בין הזכיין לעירייה... או היו קיימים , אם קיימיםה? את הסוכך

. פירוט ההבטחות שקיבל הזכיין, מטעמה שהבטיחו לזכיין הבטחות כלשהן

האם השימוש בישיבה נמוכה ללא קבלת ההיתר לשימוש חורג מפר את 

מדוע העירייה לא מפסיקה את פעילות , אם כן, ההסכם שחתם עליו הזכיין

הבקשה לרישיון עסק . תשובות? תר ויוצאת במכרז חדשבית הקפה לאל

  , שתיים. על פי היתר לשימוש חורג, שהוגשה הינה מזנון בית אוכל

  . אין היתר לשימוש חורג  :דרור עזרא

הוגשה בקשה להצבת כיסאות ושולחנות מצד מזרח , טרם הוגש רישיון עסק  :דידי מור

ללו ריצופים ותשתיות במסגרת עבודות פיתוח עירוניות שכ. ומצד מערב

מי שביצע זה , ארבע. הוסרו שני מקומות חנייה לרחבה המרוצפת, שונות

וועדת , הגורם המאשר, חמש.  שקלים25,000-העלות הייתה בכ, העירייה

הנושא נמצא , שבע. הוצא לזכיין צו הפסקת עבודה, שש. רישוי עסקים

ך הטיפול לאחר קבלת החלטה של וועדת ערר ייבחן המש, בוועדת ערר

בטיפול מחלקת נכסים היה פרסום מכרז פומבי להפעלת , שמונה. בנושא

לאחר קבלת החלטת וועדת המכרזים ... הנכס אשר במסגרתו התקיים סיור 

חברת דיל קפה . נחתם הסכם עם הזוכה, ואישורה על ידי ראש העירייה

שאלה . הוגשה בקשה להצבת כיסאות ושולחנות,תשע . מ"אחזקות בע

  . שאלה, מר עזרא, נוספת

  , לאה אמרה בפירוש לזכיין, שנינו היינו בישיבת  וועדת מכרזים, יהונתן  :דרור עזרא

  ?זה שאלה  :יהונתן יסעור
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לאה בפירוש אמרה . השאלה תשע שלא קיבלתי תשובה, לאה אמרה בפירוש  :דרור עזרא

שהוא לא יכול לעשות שימוש , מנהלת מחלקת נכסים, לאה סדובניק, לזכיין

יש לי את זה , וכבר חצי שנה, עם כיסאות נמוכים ללא היתר לשימוש חורג

  . מוקלט

  ?אתה ממשיך להקליט  :יהונתן יסעור

  . יש לי את זה מוקלט, לא  :דרור עזרא

אז אנחנו גם , אם אתה רוצה לעשות מה שאתה רוצה, תראה, דרור. יפה  :יהונתן יסעור

  , נתייחס

  )מדברים יחד(

  . זה באישורו של יהונתן הקלטתי, אני לא  :דרור עזרא

  . נקסט, לא  :יהונתן יסעור

  ?מה התשובה לשאלה, שנייה  :ירון עולמי

  . השאילתא הבאה, דידי. אני חושב שזה לא ראוי לתשובה  :יהונתן יסעור

  )מדברים יחד(

  . אתה לא שואל שאלה  :יהונתן יסעור

  . חד וחלק,  על ההסכםהוא עובר? למה הם לא מפנים אותו מהמקום, שאלתי  :דרור עזרא

  ?אתה לא עובר עבירה  :דובר

  ?איזה עבירה אני עובר  :דרור עזרא

, אומרים לך אסור להקליט, אומר גברתי היועצת המשפטית, אתה מקליט  :דובר

  ?מה אתה עושה, אתה ממשיך להקליט

  . אני הקלטתי באישור יושב ראש הוועדה  :דרור עזרא

  . תמשיך, דרור  :יהונתן יסעור

ההסכם היה בבירור שאסור , אני שאלתי לגבי ההסכם, מה שאני שאלתי, אני  :עזראדרור 

הוא לא קיבל , לו לעשות שימוש לישיבה נמוכה עד שהוא מקבל שימוש חורג

למה לא , הוא כבר חצי שנה עושה שימוש ישיבה נמוכה, עדיין שימוש חורג

  ?מפנים אותו

ברגע שיתברר בוועדת , ש כרגע בוועדת עררי, הוועדה אישרה לו שימוש חורג  :יהונתן יסעור
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  . ערר נחליט

  . אתה לא עונה לי על השאלה  :דרור עזרא

  . זה חלק מעניין כפי שעלה כבר בשאילתא של ירון עולמי בנושא של עסקים  :יהונתן יסעור

  , הוא לא קיבל היתר לשימוש חורג  :דרור עזרא

  . אני נתתי לך תשובה  :יהונתן יסעור

  .  תשובהזה  :דרור עזרא

  , אישור מקומות ציבוריים... חברת , על ידי מר דרור עזרא, השאילתא הבאה  :דידי מור

  )מדברים יחד(

, 2012-כמה בתי עסק קיבלו מעיריית הרצלייה רישיון למכירת אלכוהול ב  :דידי מור

? האם יש כוונה להוסיף הגבלות, בכמה מבין העסקים הוגבלה שעות המכירה

ו בעיר אירועים ציבוריים מסחריים בהם אפשרה האם התקיימ, שתיים

אבקש פירוט לגבי אירועים , אם כן, העירייה הצבת דוכנים למכירת אלכוהול

. בכמה, אם כן, או נאסרה מכירת אלכוהול בעסקים, האם נסגרו, שלוש. אלה

לגבי ,  לגבי עסקים2012עישון במקומות ציבוריים , מה היקף האכיפה

טלפון , פקס, תלונות, האם התקבלו בעירייה פניות. ולגבי מעשנים, מאפרות

. אבקש פירוט סטטיסטי לגבי סוג הפניות וכיצד טופלו, אם כן, לגבי עישון... 

 רישיונות עסק למכירת אלכוהול 12הונפקו , מחלקת רישוי עסקים, תשובות

. מכירת אלכוהול קבועה בחוק ונאכפת על ידי משטרת ישראל. 2012בשנת 

החברה לפיתוח התיירות מקיימת במהלך השנה , ובה היא לאהתש, שתיים

כל האירועים , מספר אירועים המאושרים על ידי מחלקת רישוי עסקים

שטח מתחם המקום מגודר וישנה . עוברים את אישור משטרת ישראל

עיריית הרצלייה נחשבת לאחת הערים היחידות . אבטחה בכניסה למתחם

ועל כך יעידו כלל , ור לאלכוהולהדורשות ומחמירות מאוד בכל הקש

סגירת עסקים בנושא אלכוהול , שלוש. המפיקים העובדים ברחבי הארץ

,  דוחות למעשנים57 נרשמו 2012בשנת . הינה בתחום טיפול משטרת ישראל

 התקבלו 2012שנת , חמש. פלוס תשעה דוחות לעסקים על הפרת חוק העישון

בכל . ו במקומות ציבורייםמספר מכתבי תלונה בנושא עישון במשרדים א
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עדכון ... המקרים נשלחו פקחים לאכיפת החוק באמצעות חיוב בעלי המקום 

מר , עוד שאלה. הלקוחות על איסור העישון ורישום דוחות במקרה הצורך

  ?עזרא

משה , ל או מנהל אגף שאיפה"אם יש פה המנכ, אני רוצה, לגבי שאלה חמש  :דרור עזרא

ברגע שמוגשת , האם הפקחים, סעדות והמועדוניםאיך זה הולך לגבי המ, פה

יש איזה תגובה , או נשלח כמה שעות אחרי זה, 106-שמתקשרים ל, התלונה

  ?או שיטה אחרת, מיידית

  . תתקרב פה להקלטהאבל . משה  :יהונתן יסעור

, זאת אומרת. בדרך כלל של  עסק ליד עסק, מגיעות אלינו תלונות של עסקים  :משה

, והעסק ממול מגיש תלונה, רד רואה חשבון שמעשנים שםזה מש, נניח, יש

יש לי פה כמה , באותו רגע ההנחיה.  וגם אלי ישירות106בדרך כלל זה 

  , אני מצנעת הפרט לא אגיד לך מי התלונן ועל מי, אתה תבדוק, תמלילים

  . זה לא מעניין גם, בסדר  :דרור עזרא

עם , אזור מגיע לשם עם פקחבמיידי מנהל ה, אבל דרך הפעולה היא פשוטה  :משה

הוא מקבל , במידה וימשיך להיות העישון במקום בשטח הציבורי, התראה

אחרי פנייה ראשונה לא באה פנייה . יש לנו ארבעה דוחות כאלה. דוחות

  . שנייה בדרך כלל

  ?המועדונים והמסעדות, זה גם הולך לגבי העסקים בלילה  :דרור עזרא

, של מעשנים ובעלי עסקים, של אכיפה של עישוןאנחנו עושים משמרת לילה   :משה

. זה לפי העובדים, תלוי, חמישי ושישי, יוצא צוות, יום שישי זה יש לנו אכיפה

אם אין לי מספיק אז , אם יש לי מספיק עובדים אז אני עושה חמישי ושישי

מקבל , בצבא, 18ילד בגיל , זה קנס די גבוה. או שישי, אני עושה או חמישי

  , ל שק1,000

  , כשעושים סיורים, אתה, זה כאילו שעושים סיורים  :דרור עזרא

  , נכנסים לעסק, זה אכיפה נטו של עישון, זה לא סיור לכל מפגע, אכיפה נטו  :משה

  . לא שמישהו מזמין אותם, כאילו  :דרור עזרא

  . זה אכיפה באופן שוטף, לא, לא  :משה
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  . תודה, אוקי  :דרור עזרא

  ?מר עולמי  :דידי מור

  . כן  :רון עולמיי

  . הגענו אליך,לא יעזור לך   :דידי מור

  . עכשיו אפשר, בסדר  :ירון עולמי

 לא שולם סכום 2012האם זה נכון שבכל שנת . 6החניון ברחוב סוקולוב   :דידי מור

אם הדברים נכונים אז אשאל מדוע ומה , כלשהו בעבור הוצאות אחזקה

איזו זכות קניינית מחזיקה כמו כן אשאל . בכוונת העירייה לעשות בנדון

, תשובות. בבית משותף... האם , החברה הכלכלית או העירייה בעניין האמור

 לא שולמו דמי ניהול מאחר וההתקשרות עם חברת הניהול הסתיימה 2012-ב

וחברת הניהול החדשה דרשה תשלום מופרז וגבוה במאות , באורח פתאומי

ם משא ומתן של וועד הבית התקיי, שתיים. אחוזים לעומת שנים קודמות

וההסדר שייקבע בין הצדדים יחול , ל חברת הניהול החדשה"ומנכ

 בוצעה 6533 בגוש 212- ו216חלקות , שלוש. 2012רטרואקטיבית גם לשנת 

בגין חנייה תת קרקעית המיועדת לשימוש , א/1906/הפקעה לפי תוכנית הר

 להפעלת חניונים בין העירייה לבין החברה הכלכלית נחתם הסכם, הציבור

חניון מגדל אזורים נמנה עם החניונים , בתחומה המוניציפאלי של העירייה

  . כן. הכלולים בהסכם

, לפחות לפי דעות שהבנתי, אני מבין שהמשא ומתן, אני חייב להבין, כן  :ירון עולמי

הרי בסופו , למה זה לא מתקדם, ואני לא מבין, הסתיים לפני שלושה שבועות

כי , זה הדיירים,  בינתיים2013גם , 2012כל , שנושא כרגע בנטלמי , של דבר

  ? למה. העירייה לא משלמת

  . נתנו לך תשובה  :יהונתן יסעור

זה לא משא ומתן לשלום במזרח ? מה, משא ומתן הזה, מה. לא נתנו לי, לא  :ירון עולמי

  ?מה קורה שם, מה, התיכון

  . ולא כמה עשרות  שנים בגלל זה זה נסחב רק כמה חודשים  :יהונתן יסעור

כבר , 2013-אנחנו ב,  כבר הסתיימה2012כל ? אבל למה כמה חודשים  :ירון עולמי
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  . בפברואר

אני לא יודע מתי התפוצץ העניין שלא הייתה חברת ניהול שלא קיבלה את זה   :יהונתן יסעור

  . אלה התשובות, זהו. ועד שנכנסה

מתי ?  זה יסתיים והם ייתנו את הכסףיש לך איזה לוח זמנים שלדעתך   :ירון עולמי

  . להערכתך הדבר הזה יסתייע ויסתיים

  ?אתה רוצה גם את סכומים העסקיים שיגידו לך פה בקול רם  :טובה רפאל

  , ביקשתי לדעת מתי הם יוכלו, לא? טובה, אני ביקשתי אותם  :ירון עולמי

במידה וחברת . זהו, יש משא ומתן, הנושא בטיפול, קיבלת תשובות, ירון  :יהונתן יסעור

  . יש לה אמצעים בשביל לאכוף את העניין הזה, הניהול תחשוב שלא זה

  . טוב. אתה יודע, אבל זה לא הדרך  :ירון עולמי

  . כן  :יהונתן יסעור

  הצעות לסדר

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

העלינו איזושהי , נוןכמה אנשים שעוסקים בנושא תכ, אנחנו, יש פה, אוקי  :דרור עזרא

והתוכנית , 38א "או תמ, ההתחדשות העירונית, תוכנית לעידוד מה שנקרא

אני אגיד אותה . הזאת מפורטת בצורה די ארוכה בהצעה לסדר שלי

שתסייע לדיירים להרים את היוזמות הרעיון הוא להקים קרן , בנקודות

מה , םלא באמצעות מאכרים וכל מיני יזמים שעושי,  בעצמם38א "תמ

והדרך לעשות את זה זה באמצעות קרן ,עושים סיבוב על הדיירים , שנקרא

ולתת ,  קרן הלוואות ממשלתית שצריכה לקום, -שאני חושב שהלוואות 

  . לדיירים עצמם את ההלוואה

  ?למה, איזה הלוואה  :דידי מור

צריך ,  צריך מימון38א "הרי כדי לבנות את התמ. 38א "לעשות ייזום של תמ  :דרור עזרא

וכל הדברים , צריך להוציא היתר בנייה, צריך לקחת ארכיטקט, לקחת קבלן

  , בסדר, או כל מיני, יזם, האלו נעשים היום על ידי מאכר

יזמים , מאכרים היא מילה שלילית? בכבוד שלהם, למה אתה פוגע באנשים  :יהונתן יסעור

ואנחנו , 38א " וחברות רציניות מקדמות תמ38א "מכובדים מקדמים תמ
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  . 38א "בעד תמ

  ?אפשר כולם לפתוח את הדיון? זה עלה לסדר, שנייה  :ירון עולמי

זה על ילדי שתושבים בעצמם ינהלו , אני חושב שהדרך הנכונה לעשות את זה  :דרור עזרא

אני חושב שניים שלוש מקרים , אני זוכר, מקריםואני ראיתי כמה ,  את זה

ם לא היו צריכים איזשהו יזם וה, שהתושבים מימנו את זה, בהרצלייה

  , הם פנו, שיהיה מעליהם

זה מימון משותף , הדיירים מממנים את זה, גם כשיש יזם התושבים, דרור  :ד בהרב"עו

  . ובכל מקרה הדיירים מעורבים ומשתתפים בעניין הזה, של היזם והדיירים

ים חותמים על הדייר, אני יודע שהדיירים מעורבים, אני יודע שהם מעורבים  :דרור עזרא

להרוויח זה על ידי מכירת הדירות , בסופו של דבר, הדרך של היזם, הסכמים

  , המדינה תיתן הלוואה לדיירים האלו, אני מציע הצעה אחרת. שהוא בונה

  )מדברים יחד(

המדינה , זה אינטרס של העירייה, 38א "הרי אנחנו רוצים שיישמו את תמ  :דרור עזרא

 ישמשו להשכרה הדירות שנוספות לכל בניין, לותיתן הלוואות לדיירים הא

זה בעצם התמורה , שיושכרו במשך שבע שנים, כמו שהחלטנו, במחיר

הדירות האלה יושכרו במחיר מופחת . להלוואה ללא ריבית שהמדינה תיתן

וזה יוריד את , או שיהיו קריטריונים, או לאנשים שהעירייה תגיד, לאנשים

התושבים יחזירו את ההלוואה על , נים האלובסוף שבע הש. מחירי השכירות

, הסיפור הזההתוצאה של . והעודף יישאר לעצמם, ידי מכירת הדירות האלו

, שהוא בעצם עושה הכי מעט עבודה, שאנחנו מוחקים בעצם את המתווך פה

  . ומקבל את הכי הרבה כסף

  ?מה קרה  :יהונתן יסעור

  ?אני לא יודע מה הפרצופים האלה  :דרור עזרא

  ?אתה רוצה להמשיך, דרור? מה ההצעה  :ונתן יסעוריה

אני פירטתי את כל היתרונות , שלי פה מפורטת בסוףההצעה . אני אמשיך. כן  :דרור עזרא

גם יתרונות , של צדק חברתי, גם יתרונות לתושבים, של התוכנית הזאת

עוד דיירים בלי ,  הוספת עוד אנשים, של הוספת עוד דירות, כלכליים לעירייה
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התועלת הסביבתית שאנחנו מוסיפים עוד דירות על שטח , בנות תשתיותל

, הרבה יתרונות לתוכנית הזאת. ולא הולכים לגזול עוד שטחים פתוחים, בנוי

ולקרוא לממשלה , מועצת העיר יכולה לאמץ אותה, אני חושב שהעירייה

, גם הערים האחרות, גם הרצלייה, כדי שערים, לאמץ את התוכנית הזאת

והעניין , שלדעתי הוא לא מספיק, 38א "ו להגביר את קצב מימוש של תמיוכל

  . זה אבן הנגף המרכזית בסיפור הזה, הזה של המימון לדעתי

  , 38א "תמ, קודם כל , אני אנמק למה אנחנו נוריד את זה מסדר היום, טוב  :יהונתן יסעור

  . אתה מציע, זהאתה לא מוריד את , אתה מציע? למה נוריד, אתה מציע  :דרור עזרא

ונתונים שקיבלנו , כמו שפורסם לאחרונה בתקשורת, בהרצלייה, אנחנו  :יהונתן יסעור

בכל ,  באזור השרון38א "הרצלייה מובילה מבחינת תמ, ממשרד הפנים

אנשים מצליחים . רמת גן לפני כולם בהרבה, ת בארץומהמובילו, הפרמטרים

ההצעה שלך זה הצעה . חרים גם בלי כל מיני רעיונות א38א "לארגן את תמ

, אני לא חושב שאנחנו צריכים להתערב בפעילותה של הממשלה, לממשלה

  , ולכן אני מציע

  . הרגע הגשתם עתירה  :דרור עזרא

  ?מי בעד להוריד את זה מסדר היום  :יהונתן יסעור

  . שניים נגד? מי נגד  :דידי מור

  ? מי בעד להעלות  :יהונתן יסעור

  . ההצעה הבאה, בבקשה. תודה,  אין?יש נמנעים  :דידי מור

בשנים האחרונות ע ובר בחורף , אני, ההצעה הזאת היא די קצרה, אוקי  :דרור עזרא

, אני רואה לא מעט גולשים שמסתובבים, אלי, ואני רואה, באזור החוף

בתוך , ברחוב, בצורה כזאת די לא נעימה, מתלבשים בצורה כזאת מאולתרת

זה לא איזשהו משהו , אפשר לפתור, סייע להםאני חושב שאפשר ל, המכונית

  , אז יש. אתה צריך לתת נכס שיהיה להם מקום הלבשה. שיפיל את העירייה

  . זה הצעה לסדר, ה'חבר, זה לא דיון עכשיו, ה'חבר  :יהונתן יסעור

  . הציניות הזאת מיותרת, את לא פוליטיקאית, היועצת המשפטית  :דרור עזרא

  . כן  :יהונתן יסעור
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יש בחוף , יש בחוף הים לפחות שלוש או ארבע מקומות שיש שם מלתחות  : עזראדרור

יש , יש גם בחוף השרון מלתחות, יש בחוף אכדיה מלתחות, זבולון מלתחות

, הגולש, זה לתת תאים שהם ננעלים, הדרך לעשות את זה, במרינה מלתחות

  , או כל מי

  ?בלוקר, אתה מתכוון שהוא יתלבש בתוך התא הזה  :יהונתן יסעור

הרי הם לא יכולים להיכנס . שזה לשים את הדברים שלו, יהיה ארון של, לא  :דרור עזרא

הם לא יכולים להיכנס עם זה , הארנקים, את כל הבגדים, עם כל הבגדים וזה

יהיה ארון , כל הדברים האלו, המפתח לאוטו, הציוד, אז הבגדים שלהם. לים

, ם ישימו שמה את הציוד שלהםשא,  סנטימטר30של , אני יודע, של, קטן

הרעיון שזה יהיה , יתלבשו, יקבלו מפתח וייכנסו לים, והם ישימו חמש שקל

לא , שהם יוכלו להתלבש בתוך המלתחות בפנים, בתוך המלתחות עצמן

זה , זה לא איזה רעיון שיפיל את העירייה מבחינת עול כספי,  לא בזה, בחוץ

, ם ישמש את הציבור הרחב בקיץלדעתי זה ג, מאוד יסייע לאנשים האלו

או אנשים שלא רוצים ללכת עם הציוד שלהם , שאנשים שהולכים בחוף

  , לדעתי זה רעיון שיישים. יכולים לשים את זה ולעשות טיול לאורך החוף

  ?לכמה אנשים זה יספיק  :אלי שממה

  .כמה שיש  :דרור עזרא

  . תגיד לי לכמה אנשים זה יספיק, כמה  :אלי שממה

  . כמה שיש. כמה שיש  :ראדרור עז

  . דרור, אוקי  :יהונתן יסעור

  . 100רשמתי , 100, לא  :דרור עזרא

  . תשים יותר, ירצו יותר  :ירון עולמי

  . אתה יודע שזה צחוק, בחייך, ירון, די  :אלי שממה

  ?זה צחוק  :דרור עזרא

  . כן  :אלי שממה

  , אם דואגים לשחקני הכדורגל, תשמע, בסדר, אוקי  :דרור עזרא

  ?איזה שחקני כדורגל? אתה מסיים, דרור  :הונתן יסעורי
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, משקיעים בהם כסף, דואגים לשחקני כדורסל, דואגים לשחקני כדורגל  :דרור עזרא

בצופי  , משקיעים בשייטים. בונים להם מתקנים, בונים להם חדרי הלבשה

, זה איזה משהו קטן שאפשר להשקיע בו, בכל ענפי הספורט האחרים, ים

  , לראות אם באמת,  האלו100-לעשות את ה, ולראות

  ?חשבון כמה זה עולהאתה עשית   :יהונתן יסעור

  , אני לא, לא עשיתי חשבון, תשמע, אני  :דרור עזרא

  ?אתה תשלם על זה  :ירון עולמי

  . העירייה  :יהונתן יסעור

  . לא  :ירון עולמי

  , אבל  :דרור עזרא

  )מדברים יחד(

, בבתי ספר, בכל מקום עושים את זה. זה יחזיר את עצמו תוך חודשיים  :ירון עולמי

  . לוקרים, בין מה הבעיהאני לא מ, בקאנטרי

  ?יש לך הצעה, נקסט, אוקי  :יהונתן יסעור

  . שאלי לא יתבלבל, בוא אני אקריא את זה, זה ההצעה  :דרור עזרא

  . אל תדאג, אני לא אתבלבל, לא, לא  :אלי שממה

  )מדברים יחד(

  . תן לי רק דוגמא ממקום אחר שעשו את זה  :אלי שממה

  . ומותיש בעולם כמה וכמה מק  :ירון עולמי

  . אני לא חי בעולם, בארץ  :אלי שממה

  , אתם חושבים שאתם, אני לא יודע מה בארץ  :דרור עזרא

  ?אתה מוכן לקדם, דרור  :יהונתן יסעור

  . אז אני אקריא את ההצעה  :דרור עזרא

  )מדברים יחד(

מועצת העיר מורה לעירייה , אני אקריא. אלי לא נפל לו האסימון, בסדר  :דרור עזרא

העירונית לתיירות להקים במלתחות שנמצאות בחופי הרצלייה ולחברה 

  , שהם מאפשרים שכירה מזדמנת בתשלום,  תאי נעילה100-כ, ובמרינה
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  ?אפשר להשאיר את הגלשן אחרי זה בלוקר  :דובר

  . לא  :דרור עזרא

  )מדברים יחד(

  , זה לא העניין הזה, דורון. זה לא העניין הזה, זה לא לזה  :דרור עזרא

  ?אתה מוכן להשלים את ההצעה שלך, דרור, סליחה  : יסעוריהונתן

  . תעיר לדורון  :דרור עזרא

  . תתרכז רגע. אתה לא חייב להתייחס לכל מי שאומר משהו  :יהונתן יסעור

מועצת . כמובן שהתאים האלו יהיו לשימוש שאר הציבור גם בחורף ובקיץ  :דרור עזרא

רותים בחופים יהיו פתוחים העיר מורה לעירייה לדאוג שרוב המלתחות והשי

  . שיהיה לו איזה שימוש, זהו. גם בחורף

  . אני מעריץ אותך על יכולת ההתמדה שלך  :אלי שממה

מנימוק שהחברה לפיתוח , אני ממליץ להוריד את ההצעה מסדר היום  :יהונתן יסעור

והם בודקים את העניין של להכניס , הנושא הזה על סדר יומה, התיירות

  , לכלל הציבור, דווקא לגולשים למיניהםלאו , לוקרים

  . לציבור, אני לא אמרתי לגולשים  :דרור עזרא

  , מי בעד להוריד, זה הכל  :יהונתן יסעור

  . יכול להיות שאני אקבל את זה, תשמע, רגע  :דרור עזרא

  ?מי נגד, כן  :דידי מור

  ? מי נגד  :יהונתן יסעור

  . שניים  :דידי מור

  . אם מיישמים את זה, בל השאלהא, אני לא מבין  :דרור עזרא

  ?מי נמנע, עזרא, סליחה? מי נמנע  :דידי מור

  . במלתחות, איפה יש לוקרים  :דרור עזרא

  . בבקשה, הדיון בהצעה נגמר  :דידי מור

  תמיכות

  . 2013אישור מתן מקדמה על חשבון תמיכה בשנת   :דידי מור

  )מדברים יחד(



  .ש.ל    01347
  
  
  

  
   הקלטה ותמלול– "חבר"

20

  

  . מרנג, הסעיף הזה הסתיים, דרור  :יהונתן יסעור

קיבלתם פרוטוקולים של וועדת משנה וועדה , אנחנו עוברים לתמיכות  :דידי מור

  , מקצועית

  ?יש הערות למישהו  :יהונתן יסעור

  . יש את כל הנספחים המצורפים  :דידי מור

  ?זה הדברים הנוספים ששלחת, שנייה  :ירון עולמי

  )מדברים יחד(

  ?מה ששלחת כהשלמה לסדר היום, שנייה  :ירון עולמי

  ?הערות, יש שאלות, טוב. כן, השלמה לסדר יום  :דידי מור

  , -אני לא מבין את הקטע הזה של ה, כן  :דרור עזרא

  . לא שומעים, דרור  :יהונתן יסעור

  , זה לא, מה הרעיון מאחורי זה, של המקדמות  :דרור עזרא

  ?מה, דרור, אני לא שומע  :יהונתן יסעור

  ?מקדמותשיסביר מאין נובע הצורך ב  :ד בהרב"עו

  ?אתה מקשיב, דרור, מכיוון שיש עיכוב, הצורך במקדמות  :יהונתן יסעור

  . כן, כן  :דרור עזרא

, גם איחור היה בפרסום המודעה, זאת אומרת, מכיוון שיש עיכוב בבדיקת  :יהונתן יסעור

, והשנה התחילה, התאריכים ולוחות הזמנים, ועד שאנשים הגישו את זה

לפי הנוהל של , ולכן אנחנו מבקשים לתת, 2013אנחנו כבר בחודש השני של 

  ,  בתנאים מסוימים255ניתן לתת מקדמה של עד , את הכללים, התמיכות

  ... שיגישו פה בקשות ...   :ד בהרב"עו

ויקבל , 25-יגיש בקשה ל, מי שירצה להגיש בקשה, בהתאם לכללים, כן, כן  :יהונתן יסעור

  .  ממה שהוא קיבל בשנה שעברה25%עד 

  ?מה הקריטריונים של המקדמה הזאת  :ר עזראדרו

  . שהוא קיבל בשנתיים האחרונות  :יהונתן יסעור

  , המקדמה הזאת יכולה להינתן רק לאותם, זה נמצא בתוך  ההחלטה  :ד בהרב"עו

  , זה לא פעם ראשונה שמקבלים החלטה כזאת  :יהונתן יסעור
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  . שהגישו בקשה בשנתיים האחרונות  :ד בהרב"עו

  . קיבלוו  :דידי מור

ובאיזה , מי לא זכאי, מי זכאי, ולכן יש רשימה מפורטת מכל המגישים  :יהונתן יסעור

  . סכומים

, יש תנאי של ערבויות. להחזיר את הכסף, כמובן, יש תנאי של התחייבות  :ד בהרב"עו

  . הגזבר צריך לאשר את מתן המקדמה

  , מה, זה הטבלה הזאת, בסדר  :דרור עזרא

  , את היא לכל הגופיםהטבלה הז  :ד בהרב"עו

  ?אתה נגד לתת את המקדמה, דרור  :יהונתן יסעור

  ?מה זה הטבלה הזאת. אני רוצה להבין שנייה, לא  :דרור עזרא

  , אלה האנשים שהגישו בקשה בשנתיים האחרונות, הטבלה הזאת בעצם  :ד בהרב"עו

  ?הגישו בקשה למקדמה  :דרור עזרא

  . שה למקדמהאלה האנשים שיכולים להגיש בק  :ד בהרב"עו

  . או שהם ירצו מקדמה, זה לא אומר שהם יבקשו מקדמה  :דרור עזרא

  , בהחלטה שאנחנו נקבל  :ד בהרב"עו

היו פניות טלפוניות של אגודות או של ארגונים . ענת, רק שנייה, ענת, ענת  :יהונתן יסעור

ישנה , ואז עלה. או שהגישו בקשה ושאלו מה קורה, שהם זכאים לתמיכות

אנחנו יוצרים כרגע את התשתית שהן תוכלנה , תת מקדמותאפשרות ל

זה כל מטרת ההחלטה , אותם ארגונים יוכלו לבקש את המקדמה, לבקש

  . אני רוצה להקריא את ההחלטה, רגע? מי בעד? אפשר להצביע. כרגע

זה כרגע אנחנו מצביעים על אישור עקרוני לאותם גופים ,מה שאנחנו עושים   :ד בהרב"עו

  ... המקדמות ... שהגישו בקשה בשנתיים האחרונות , קריטריוןשעומדים ב

  )מדברים יחד(

  . המקדמות האלו לא יגיעו שוב למועצת העיר, זה לא יגיע שוב  :דרור עזרא

  , אתם תסמיכו את הוועדה לאשר לאותם גופים, לא יגיעו שוב  :ד בהרב"עו

  . אני נמנע  :דרור עזרא

  ?מי בעד, אוקי  :יהונתן יסעור



  .ש.ל    01347
  
  
  

  
   הקלטה ותמלול– "חבר"

22

  

  . יהונתן, אני אקריא את ההחלטה, רגע  :מורידי ד

  . תקריא לפרוטוקול, אוקי  :יהונתן יסעור

מועצת העיר מאשרת את : אנחנו עומדים להצביע על החלטה בנוסח הבא  :דידי מור

', 13 בפברואר 10-המלצות הוועדה המקצועית וועדת המשנה שהתקבלו ב

מסמיכה , כמו כן.. .הכל בתנאים . לעניין אישור עקרוני להענקת מקדמות

המועצה את הוועדה המקצועית לאשר בקשות מנומקות שתוגשנה להענקת 

  ?פה אחד? מי בעד. הכל בתנאים האמורים בהמלצה, מקדמה

  . אני נמנע, לא  :דרור עזרא

  . נמנע  :יהונתן יסעור

  . נמנע  :דידי מור

  רים"תב

  עבודות שיפוץ מבנה אגף שאיפה

עבודות שיפוץ מבנה אגף . רים"תב, בסדר היוםאנחנו מתקדמים הלאה   :דידי מור

  . תודה רבה, פה אחד? הערות, החברה לפיתוח, שאיפה

  שיקום ושדרוג המקלט הגדול ברחוב אילנות

  . שיקום ושדרוג המקלט הגדול ברחוב אילנות  :דידי מור

  ? מה זה הדבר הזה  :דרור עזרא

  ?מה  :דידי מור

  ? הזהמה זה המקלט, אפשר לקבל הסבר  :דרור עזרא

מרתף , בגן רשל יש מבנה שזכינו בו במסגרת חריגות בנייה לפני עשרות שנים  :יהונתן יסעור

  , וצריך להשמיש אותו, שעומד לרשותנו

  ?זה בתוך בית פרטי  :דרור עזרא

  . מגורים, בתוך בניין מסחרי  :דובר

יא הכניסה ה, פינת הבוסתן, במרכז המסחרי בגן רשל ברחוב האילנות  :יהונתן יסעור

ואנחנו  , ואנחנו צריכים לממש אותו בהתאם להתחייבות של אז. מהבוסתן

  ?מי בעד, רוצים באמת להשמיש אותו לשימוש

  , האם במצב של שלום ולא במצב חירום, יש לי שאלה  :רות רזניק
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  . זה לא מקלט. זה מרתף, זה לא מקלט  :יחיעם השמשוני

    ?יהיה לזה שימוש אחר  :רות רזניק

  . זה מרתף, זה לא מקלט  :ייחיעם השמשונ

  ?למה כתוב פה מקלט  :דובר

  . כי מישהו כתב שזה מתחת לקרקע זה מקלט  :יחיעם השמשוני

  .זה מרתף  :יהונתן יסעור

  )מדברים יחד(

  . לאיזה שימוש זה יהיה  :דרור עזרא

  . חלק מהמרתף משמש אנשים פרטיים וחלק הוא של העירייה  :יהונתן יסעור

  ?שימוש ציבורי, וש זה יהיהלאיזה שימ  :דרור עזרא

  . או משהו כזה, מיועד למרכז קהילתי, כן  :יהונתן יסעור

  . הנגשה וכיוצא באלה, פתיחת חלונות, כולל מיזוג, רמת משרדים גבוהה  :ירון עולמי

  . יפה, פה אחד? מי בעד, כן  :יהונתן יסעור

  . תודה רבה, פה אחד  :דידי מור

  תשתיות פס רחב בחטיבות ובתיכונים

  ?הערות. יחידת מחשוב מערכות מידע, תשתיות פס רחב בחטיבות ובתיכונים  :ידי מורד

  , אני רק רוצה להבין איך הגיעו לסכום? איך הגיעו לסכום הזה, אני,כן   :דרור עזרא

  .תוציא בבקשה את מה שיש לך בפה, דרור  :יהונתן יסעור

  ?איך הגיעו לסכום הגבוה הזה  :דרור עזרא

  )מדברים יחד(

  , מדובר על פריסה של תשתיות אקטיביות,  עשו סקר בבתי הספר  :דובר

  ?מה זה תשתיות אקטיביות  :דרור עזרא

פאסיביות זה קבילה של סיבים , זה ראוטרים, ים'אקטיביות זה סוויצ  :דובר

  . אופטיים

  , -זה כאילו להקים את ה  :דרור עזרא

   ... -זה לשדרג את כל ה  :דובר

  ?ם באל חוטילמה לא משתמשי  :דרור עזרא
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בכל , אבל יש עם זה בעיות בנושא של אל חוטי,לא נפתח את זה לדיון   :דובר

אנחנו . משרד החינוך מעודד היום ומבקש לעשות פריסה קווית, הנושא

  . מתאימים את עצמנו

  ?מי בעד, אוקי  :יהונתן יסעור

  . הכל רשום, רים שנשלחו מבעוד מועד"יש הסברים לתב, יונתן  :ירון עולמי

  ?מה  :הונתן יסעורי

הכל רשום בצורה , יש לנו הסברים שנשלחו אלינו הביתה, אני אומר  :ירון עולמי

  . מפורטת

  ?למי אתה אומר את זה  :יהונתן יסעור

  ?מה, אמיר מסודר מאוד  :ירון עולמי

  ?למי אתה אומר את זה  :יהונתן יסעור

  . צה יכול לקרוא ולהביןשמי שרו, גם לחברי וגם לכם, אני אומר באופן כללי  :ירון עולמי

  .  תודה  :יהונתן יסעור

  . תודה רבה, פה אחד? ר הזה"מי בעד התב, טוב  :דידי מור

  )מדברים יחד(

  לחוף הים... 

  . פה אחד...   :דידי מור

  . אני מתנגד לזה  :דרור עזרא

  . אתם לא מדברים, אני נותן לכם הזדמנות, אתם לא מדברים  :דידי מור

  . התנגדתי לזה בפעם הקודמת,  לזהאני מתנגד  :דרור עזרא

  ?היה לנו כזאת  טעות, תשמע, מה, זה בעצם. התוספת הזאת, לא הבנתי כאן  :ירון עולמי

  , אין טעויות  :יהונתן יסעור

  ?החוות דעת שלנו הייתה כל כך שונה מחוות הדעת של השמאי  :ירון עולמי

בל כל חוות דעת שמאית של קל מאוד לבוא ולק, תראה, יש לנו, רק שנייה  :יהונתן יסעור

טוב שאנחנו , אבל אני חושב שבשביל לשמור על הכסף הציבורי, המנהל

ויש התנהלות לאורך כל השנים במחלוקות על , עושים את הבדיקות שלנו

היקף דמי החכירה שאנחנו צריכים לשלם בגין השימוש בקרקעות של 
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ואנחנו , הסעיפיםאחד מ, כרגע זה הגיע לסיום. זה הכל, של המנהל, המדינה

במקום שהוא , לטובת מדינת ישראל, לצערי, מתבקשים לאשר תשלום נוסף

  ? מי נמנע? מי נגד? מי בעד. יישאר אצל תושבי הרצלייה

  . אחד נמנע, אחד נגד  :דידי מור

  )מדברים יחד(

  ד"תשע, הצטיידות גנים עירוניים חדשים

  . תודה רבה? ש הערותי. ד"תשע, הצטיידות גנים עירוניים חדשים  :דידי מור

  הקמת מוקדי איסוף מרכזי מחזור

  . תודה רבה? הערות. הקמת מוקדי איסוף מרכזי מחזור  :דידי מור

  כ במקלטים ברחבי העיר"התקנת מיגון אב

  . תודה? יש הערות. זה רק שינוי. כ במקלטים ברחבי העיר"התקנת מיגון אב  :דידי מור

  פיתוח רחוב שבזי

  ?הערות,  שבזיפיתוח רחוב  :דידי מור

  ?אנחנו מאשרים בדיעבד? זה בדיעבד, לגבי המקלטים, רגע  :דרור עזרא

  . זה עובד בשלבים וכל פעם אנחנו משחררים תקציב נוסף, לא  :יהונתן יסעור

  . 2012-לאישור ל  :דרור עזרא

  ,שקל ממשרד החינוך120,000קיבלנו   :דידי מור

  . 2012-ל  :דרור עזרא

  . עכשיו קיבלנו את זה ממשרד החינוך, אנחנו מימנו את זה, הזה לא משנ  :יהונתן יסעור

  .  אה  :דרור עזרא

  . תודה רבה? הערות, פיתוח רחוב שבזי  :דידי מור

  רחוב בר כוכבא

  ?הערות, רחוב בר כוכבא  :דידי מור

  ? מה אנחנו בעצם הולכים לעשות שמה, רציתי לדעת רק מה  :ירון עולמי

  ?בבר כוכבא  :יהונתן יסעור

  . כן  : עולמיירון

כפי שכצנלסון בנווה , הגיע הזמן לעשות את כל הרחוב לאורכו, בר כוכבא  :יהונתן יסעור
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לכן , זה לא נכנס לתקציב2013-ב, 2012בשנת , והתחלנו לפני שנה לתכנן, עמל

 2014-שב, אנחנו מבקשים בכל זאת להקצות תקציב שהמשך התכנון יהיה

  . יוכלו לבצע את זה

  ?מה הכוונה שיש פה, למה? כוונהמה ה  :דרור עזרא

  , זה חצי מיליון שקל, תראה, אני שואל, לא  :ירון עולמי

, להסדיר תאורה, להסדיר מדרכות, להסדיר חניות, להסדיר את המסעה  :יהונתן יסעור

  ,  ולא כמו לפני2015שהרחוב ייראה כמו בשנת . ריהוט רחוב, גינון

  . וב סלילת דרכים ומדרכות ברחוב בר כוכבאכת, כמו שכתבת כאן, אני רואה  :ירון עולמי

  . נכון  :יהונתן יסעור

  , יש רק חלק קטן  :דרור עזרא

  , אני זוכר ששנים היו, חלק כבר עשו, אז אני שואל  :ירון עולמי

זה לא עבור , הבקשה עבור התקדמות בתכנון, אבל תסתכל מה כתוב למטה  :יהונתן יסעור

  . הביצוע

חצי מיליון שקל  , אם זה היה ביצוע הייתי מ בין,  אותיזה מה שמפתיע  :ירון עולמי

  ?לתכנון מדרכה

  ? מה אתה עושה צחוק, תגיד לי  :יהונתן יסעור

  , היקף הפרויקט, ירון, סליחה  :דובר

  . שתי מיליון כתוב  :ירון עולמי

  . ירון, לא  מתאים לך, זה תכנון  :יהונתן יסעור

  . אוקי, בסדר, לא כתוב תכנון  :ירון עולמי

  ?אתה רוצה תשובה, ירון, היקף האומדנים, ירון  :יהונתן יסעור

  . אני מקשיב, כן,כן   :ירון עולמי

זה , היקף העבודות המשוערות לפי אומדנים ראשוניים שהכין אגף הנדסה  :יהונתן יסעור

אז מה ,  לתכנון15% עד 10%אנחנו לוקחים בערך .  מיליון שקל20-למעלה מ

כרגע אנחנו מבקשים , אומדן זה שני מיליון שקל מהיקף ה10%-כ, שפה מוצג

להמשיך לקדם תכנון שהתחילו ,  בשביל להתחיל לקדם את התכנון500,000

  ?מי נגד?  מי בעד. אותו לפני שנה
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  . אני נמנע  :דרור עזרא

  ?לא מגיע להם לנווה ישראל, טוב, נמנע  :יהונתן יסעור

  . הסכומים פה קצת נראים לי, אני  :דרור עזרא

  . יש פה פירוט, שסגרו אותם, רים"יש כמה תב, חברים  :תן יסעוריהונ

  ?רים"יש הערות לסגירת תב  :דידי מור

  . זה היה כאן, שנייה, כן  :ירון עולמי

  )מדברים יחד(

  . תודה רבה? פה אחד? יש הערות לסגירה  :דידי מור

  . שנייה, לא  :ירון עולמי

  . תן לו שנייה  :דרור עזרא

  ?רוב הדברים שנשאר כסף בעצם, רים בעצם"בבסגירת ת  :ירון עולמי

  . מחזירים את זה לקופה, נשארו יתרות  :יהונתן יסעור

  . אין בעיה בסדר, מחזירים לקופה  :ירון עולמי

  . יתרות מחזירים לקופה, רים"יש תהליך של סגירת תב  :יהונתן יסעור

  . אבל בסדר, לא הבנתי את הטבלה שם בסוף  :ירון עולמי

  נקפתיחת חשבון ב

  ?הערות, פתיחת חשבון  :דידי מור

  . כן  :דרור עזרא

  . הערות לפתיחת חשבון  :דידי מור

  , כמה חשבונות יש לנו  :דרור עזרא

  . לפי ההוראות והכללים  :דידי מור

מי עושה את הגבייה , כמה חשבונות יש לנו לעורכי דין כאלה שעושים גבייה  :דרור עזרא

  ... פתחנו לעורכי דין כמה חשבונות מיוחדים כאלה כבר? הזאת

  . שתיים וזה השלישי  :דובר

  ?וזה השלישי  :דרור עזרא

לחשבונות בנק , הבקשה של הרגולטור זה לפרט כל פעולה ופעולה, דרור  :יהונתן יסעור

הוא לא מוכן , בשביל שתהיה שקיפות ויהיה פיקוח על העניין הזה, נפרדים
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, יה לנו חשבון בנק אחדהיה לנו יותר נוח שה. שזה יהיה בחשבון בנק אחד

אבל זה דרישה , ולא צריך לשלם כל כך הרבה עמלות לכל כך הרבה בנקים

  . של הרגולטור

עורכי הדין האלו . יש לי שאלה לגבי אופן החלוקה של העבודה פה, רגע  :דרור עזרא

או אנשים , או שיש להם הפרדה בין עסקים, עושים גבייה לכל הסוגים

  ?פרטיים

זה לא משנה אם זה , כשיש בעיות ארנונה? מה זה הפרדה בין עסקים  לזה  :יהונתן יסעור

צריך לטפל באכיפה וכשמישהו לא , ארנונה של מגורים או ארנונה של עסקים

צריך לטפל , או על זריקת אשפה ברשות רבים,ח על חנייה "משלם דו

  ?מה זה משנה מה סוג העבירה, באכיפה

זה ? או כל אחד ע ושה את הכל, מחים בסוג מסויםעורכי הדין האלה מת, לא  :דרור עזרא

  ?איך זה עובד הקטע הזה, או מישהו שעושה על ארנונה, שעושה דוחות חנייה

  . זה אכיפה של ארנונה  :יהונתן יסעור

  . זה לארנונה, אם תקרא, כתוב פה  :דובר

  . יש עורכי דין נפרדים  :דרור עזרא

  . תודה רבה?  פה אחד  :דידי מור

  ג עבירותשינוי סיוו

  . שינוי סיווג עבירות  :דידי מור

  . זה בשבילך  עכשיו, אייל  :יהונתן יסעור

  , קיבלתם את הפנייה של אייל רייך  :דידי מור

  . לא ראיתי אותה, איפה הפנייה  :דרור עזרא

  . בחומר שקיבלת לישיבה  :יהונתן יסעור

  . כי הכל כתוב, קצר. בוא תסביר בבקשה, אייל, כן. דרור,בחומר שלך   :דידי מור

אמור ליעל ... בתמצית אני אציין , אבל, אני לא אחזור על הדברים, טוב  :אייל רייך

וההסבה . ובית המשפט, אכיפה, מאוד את עבודת כל הנוגעים בנושא הפיקוח

ח שרושם מפקח לא "שבהן דו, של עבירות קנס לעבירות מסוג ברירת משפט

יבקש להישפט יצטרך להגיש אלא רק מי ש, יהווה כבר הזמנה לבית משפט



  .ש.ל    01347
  
  
  

  
   הקלטה ותמלול– "חבר"

29

  

רוב הרשויות בארץ כבר . זה בעצם השינוי. בקשה ואז נפתח תיק בבית משפט

. אנחנו מקווים להצטרף גם לרשויות שכבר עשו את זה, עברו לשיטה הזו

לחסוך זמן , זה יקצר בזמנים של בירור דוחות כאלה בבית משפט, הגיע הזמן

  ...אחרי , שיפוטי יקר

  . נו בעדואנח  :דרור עזרא

  ?מי בעד  :יהונתן יסעור

  ?פה אחד  :דידי מור

  . יפה, פה אחד  :יהונתן יסעור

  . תודה רבה  :דידי מור

  הסכמי חכירה

יש כאן חוות דעת משפטית ויש . הסכמי  חכירה. אנחנו עוברים הלאה, כן  :דידי מור

  ?שאלות. וגם הסבר על מהות הנושא,כאן את ההסכמים 

  .  שיסבירו פה את הנושאאני חושב שכדאי  :דרור עזרא

  . הכל כתוב  :יהונתן יסעור

  . תשאל, מה שלא ברור, לא  צריך סתם להקדיש זמן  :דידי מור

  , יש פה הסכם חכירה, תשמע  :דרור עזרא

  ,  שקראנו אותו  :דידי מור

  , צריך לפרט את זה לפרוטוקול לפחות? מה זה קראנו  :דרור עזרא

  ?איפה זה כתוב  :דידי מור

מאחר והסוכנות היהודית ... שדרשה ... מדובר בהסכמי החכירה מול  :יקלאה סודובנ

בעצם הקרקע . בן צבי... ורכז נווה ישראל , נווה ישראל... השקיעה כספים 

, הועמדה לטובת הסוכנות, הזאת נועדה על ידי מנהל מקרקעי ישראל

של הסוכנות ... כשחתמו הסכמי חכירה , בשעתו, והעירייה הסכימה

או שקרקע נרשמה על , בשלב מסוים העירייה הפקיעה את הקרקע. היהודית

,  הסוכנות התחילה לטפל ברישום2006ובשנת , שמה בדרך כזאת או אחרת

ולכן ביקשו מאיתנו לחזור , היא דרשה רישום של הקרקעות על שם הסוכנות

שני ההסכמים , נדמה לי', 82בשנת , בעצם, ולאשר את ההסכמים שאושרו
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 49... על מנת שזה יירשם , לחתום על ההסכמים,  ולאשר אותםלחזור, האלה

  ...שנה 

  , זה משהו רק פורמאלי  :דרור עזרא

  . כי ההסכמה כבר ניתנה בעבר, משהו פורמאלי :לאה סודובניק

  , לא יהיה איזשהו מצב שהמבנים האלה לא יועמדו  :דרור עזרא

  ... לאותן מטרות  :לאה סודובניק

  ?להשפיע על אנשים שתרמו לצורך המבנים האלהזה יכול   :ירון עולמי

, שהסוכנות היהודית דורשת חתימה מכיוון שהיא צריכה לדווח, זהו, לא :לאה סודובניק

  ... שזה קהילה , לתורמים, חברת בת שלה... באמצעות 

  . להראות לכם איזשהו משהו  :ירון עולמי

אבל ,  לא יודע קהילת בוסטון,שמועדון הנוער, למשל, אני יודע, אבל שנייה  :דרור עזרא

איך קראו לבחור ? יונתן, איך קראו לו, נתרם בכלל על ידי מישהו אנגלי

  ?האנגלי שתרם למועדון הנוער, הבריטי

  , הסוכנות, תראה :לאה סודובניק

  )מדברים יחד( 

  ?מאוסטריה למועדון הנוער  :יהונתן יסעור

  . שזה רשום על שמו, כן  :דרור עזרא

  ?איזה מועדון נוער :לאה סודובניק

  . זה לא קשור  :יהונתן יסעור

  . אנחנו במועדון הנוער בנווה ישראל  :דרור עזרא

מדובר על נווה , אנחנו כבר אישרנו בעבר הסכמים דומים למוסדות אחרים  :יהונתן יסעור

  . ישראל ובעליית התשעה

  ?איזה מקומות אחרים אושר דבר כזה  :דרור עזרא

  , פניםלפי נוהל של משרד ה  :יעל

  . ס בנווה ישראל ביד התשעה"המתנ, המרכז הקהילתי  :יהונתן יסעור

  ?גם ביד התשעה יש משהו דומה  :דרור עזרא

. ולכן צריך לעשות שם סדר בעניין, זה נבנה בכספי התרומות של הסוכנות, כן  :יהונתן יסעור
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  . פה אחד? מי בעד

  . תודה רבה  :דידי מור

  המלצות וועדת שמות

יש . בשם הרעות, קריאת סמטה ברחוב המסילה, לצות של וועדת השמותהמ  :דידי מור

  ?הערות

, שאלה לפרוטוקול הטכני, דידי, לא בקשר להחלטה עצמה, יש לי הערה, כן  :ירון עולמי

, אף פעם לא מזכירים שמות, מתנגד אחד, כמעט תמיד כתוב כאן נמנע אחד

  ? ר לעניין את המועצהלמה זה אמו, כאילו? למה כאן דווקא מזכירים מי נמנע

אני בדרך כלל לא רושם בוועדת , לא צריך להיות. אני חושב שזאת טעות שלי  :דידי מור

  . השמות מי הצביע בעד ונגד

אנחנו אחרי זה בכל מקרה , זה  לא צריך לעניין, וזה נראה לי בסדר, אני יודע  :ירון עולמי

  . דנים בזה כמועצה

  . בטעות,  לשים לבזה נשלח לפרוטוקול בלי  :דידי מור

  ?פה אחד? מי בעד, אוקי  :יהונתן יסעור

  ?הערות, רחוב על שם דודו דותן  :דידי מור

  . זה נדחה, רגע  :דובר

  . נכון  :דידי מור

  . או שאתה דוחה את הדחייה, אז או שאתה מאשר את הדחייה  :ירון עולמי

  . כמו שזה  :דידי מור

  ,  וועדת הזהאנחנו צריכים לאשר את המלצות  :יהונתן יסעור

  . אנחנו יכולים להחליט החלטות שונות לגמרי, מבקשים  :ירון עולמי

ואנחנו צריכים איכשהו , זה דבר שעלה גם בעבר. הנצחת סוזה מנדס  :דידי מור

  , להתקדם באיזושהי פינה בפארק

צריך לציין את זה שהוא היה חסיד אומות , הוא היה חסיד אומות העולם  :דרור עזרא

  . העולם

  ?הערות  :די מורדי

  . כתוב  :ירון עולמי
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  . תודה רבה, מסכימים פה אחד  :דידי מור

  . כן, כן  :ירון עולמי

  ? הערות, הנצחת איסר הראל  :דידי מור

השאלה אם זה היה צריך להגיע עכשיו , אני מסתכל על זה שוב, תשמע  :דרור עזרא

  . או אחרי שיש רחוב, למועצה

, זאת הייתה החלטת ביניים, אבל תשמע.  ורקואפשר רק, אפשר גם וגם  :דידי מור

  . וכאשר תהיה החלטה ספציפית נביא אותה שוב

  . נכון  :ירון עולמי

  ?הערות, גברת הרצלייה פיין טוקזל  :דידי מור

, אני לא יודע, ואני גם, חושב שכן יש מקום להנציח אותה, אישית, אני. כן  :ירון עולמי

, כי אני רואה שלא, י מקשיב לי כרגעאני לא יודע מ, יכול להיות, עוד פעם

אולי היא לא , אבל יכול להיות שאולי ההחלטה לשנות את רחוב הכנסת

  , כי כך, למרות שאני מבין את הבקשה, במקומה

  . לא רק, לא  :דידי מור

יכול , אני אומר. אין לי בעיה, תן לי שנייה לסיים ואז תגידו מה שתגידו  :ירון עולמי

חושבים שזה , זה באמת, או לשנות שם רחוב קיים, להיות שרחוב על שמה

, עזוב כרגע את הוועדה, אני חושב שהחלטה שלנו, אבל אף על פי כן, מוגזם

החלטה של מועצת העיר צריכה להיות שאנחנו , החליטה מה שהחליטה

אבל נמצא את הדרך , מסכימים באופן עקרוני להנציח את הרצלייה ווינקוף

אני , אני מכיר, מול החניון של קולנוע תפארת, ההרי הבית שלה שמ, למשל

, אני אומר, הם דווקא מאנשי שלומו של נתנזון, מכיר גם את שני הבן שלה

  , שיש

  )מדברים יחד(

אני אומר שאולי לא צריך לשנות . אני מדרבן אותו להקשיב לי, כן, אני אומר  :ירון עולמי

שגם יום אחד , ע תפארתאת החניון של קולנו, נניח, אבל יש, את שם הרחוב

אולי אפשר לשים שם עמוד . לא משנה, תת קרקעי, יהפוך להיות חניון ציבורי

כמו שמנציחים ה רבה דברים ראשונים , או איזשהו משהו, הנצחה
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  , בהרצלייה

ואני , בוועדת הנצחה, גם כשאתה יודע איפה היית קודם, אני הצעתי, ירון  :יהונתן יסעור

ואחת ההצעות שהצעתי , הבנים שלה,  הילדים של,נפגשתי עם שני האחים

בצד שהיה פעם קופת , יש שם פינה ירוקה, להם זה להעמיד שם בצומת

או מה שהיה של , פה היה המשק, לשים שם שלט, חולים ועכשיו בונים

רצו דווקא את הבקשה הזאת לשנות את רחוב הכנסת , משפחת פיינטוך

האופציות בפניהם .  שהחליטהוהוועדה החליטה מה. לרחוב על שם האמא

, אני חושב שראוי שננציח א ותה, פתוחות  לבקש חלופה אחרת להנצחה שלה

  . אבל לא נקבל החלטה על דבר שהם לא ביקשו

אז בוא נקבל את , אנחנו בני אדם, תקשיב, אבל אתה בדרך שלי, לא, שנייה  :ירון עולמי

  . ההחלטה הזאת כפרוטוקול

  ?שמה  :יהונתן יסעור

שאולי לא המקום להחליף את רחוב , כמו וועדת השמות, אנחנו סבורים  : עולמיירון

, אבל אנחנו מקבלים את העיקרון שאנחנו רוצים, הכנסת לשם של המנוחה

  . ונמשיך לדון עם המשפחה איך, ורואים בעין יפה להנציח אותה

  . אולי צריך להגיד שאנחנו מפנים א ותה לוועדת הנצחה  :דרור עזרא

  , אתה עושה ככה, ירון  : יסעוריהונתן

, ותלכו, כי זה נשמע כאילו לא, אני עושה בדיוק מה שצריך לעשות, לא  :ירון עולמי

  . תחפשו

  . לא, לא  :יהונתן יסעור

  . אני לא רוצה שזה יתפרש ככה  :ירון עולמי

, אני ישבתי איתם יותר מישיבה אחת, אני נותן לך נתונים  נוספים, סליחה  :יהונתן יסעור

עלו הדברים , עם יעל גרמן, והייתה גם ישיבה עם ראש העירייה הקודמת

ואני העליתי את , ואנחנו בקשר, אחרי זה ישבו איתי, הם ישבו אצלה, האלה

הם , ההצעה הזאת מונחת אצלם, ההצעה הזאת והם כרגע לא רצו אותה

  . יודעים אליה

עכשיו הם לא מקבלים , זהאולי נקבל את , אבל הם בינתיים  חשבו, בסדר  :ירון עולמי
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  . אולי הם יתייחסו אחרת להצעה, את זה

  , הם יקבלו את התשובה  :יהונתן יסעור

  , בדיוק בשדרות חן יש שם, קח לדוגמא  :ירון עולמי

אם הם יקבלו תשובה שלילית יכול להיות שהם יבוא ויאמרו , ירון, אבל רגע  :דידי מור

  . אנחנו מוכנים לקבל

תיתן פתח לזה שאתה כן רוצה להנציח , בתשובה השלילית שתיתן, מראני או  :ירון עולמי

  . זה נשמע כאילו אתה לא רוצה להנציח, אותה

  )מדברים יחד(

  , אנחנו לא מעבירים לשום מקום, סליחה, ירון  :יהונתן יסעור

  . אפשר להגיד שאנחנו מפנים את המבקשים לוועדת הנצחה  :דרור עזרא

  . חברים  :יהונתן יסעור

  )רים יחדמדב(

ולא הוזמנתי , כי אני חבר בוועדה הזאת,אם הם היו שם הם לא היו בוועדה   :דרור עזרא

  . לדיון

  . הם לא היו בוועדה  :יהונתן יסעור

  . אני חבר בוועדת הנצחה  :ירון עולמי

  . אתה כל הזמן מפריע לי, דרור  :יהונתן יסעור

, ר שזה היה וועדת הנצחהאתה אומ. זה חמור מה שדידי אומר כאן, לא  :ירון עולמי

  ?מתי זה היה בוועדת הנצחה, אני חבר בוועדת הנצחה, יהונתן

  . אני לא אמרתי, זה לא היה בוועדת הנצחה  :יהונתן יסעור

  . תמחק בפרוטוקול מה שאמרת עכשיו, דידי  :ירון עולמי

  . אני לא כותב את מה שאני אומר  :דידי מור

  .  הנצחהאמרת שזה היה בוועדת, לא  :ירון עולמי

? אתה רוצה על המהות או על הזה, על מה אתה רוצה עכשיו, ירון, סליחה  :יהונתן יסעור

היה גם בן , גם תקדימים קודמים, לאור, ההחלטה של וועדת שמות, במהות

וגם אז דחו את , לא רק הבת הראשונה של הרצלייה, ראשון של הרצלייה

הם , להם את הדבר הזהמה שאני אומר לך שאני הצעתי . הבקשה של הנצחה
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  ... לא בצורה , יודעים שהאופציה הזאת קיימת להנציח אותה באופן אחר

  . אז שזה יהיה לפרוטוקול שזה מה שאנחנו ממליצים  :ירון עולמי

  . אבל זה נרשם  :יהונתן יסעור

  . נרשם שדחינו את הבקשה, לא נרשם  :ירון עולמי

  ?אתה נמנע? מי נמנע? גדמי נ? מי בעד המלצת הוועדה, חברים  :דידי מור

  . זה לא צורה, אני מתנגד אז ככה, לא  :ירון עולמי

  . אסתר לוקס  :דידי מור

  ?מה דרור הצביע  :יהונתן יסעור

  . אני הייתי בעד  :דרור עזרא

כאן יש החלטה עקרונית שאנחנו עוד לא יודעים אם נוכל , אסתר לוקס  :דידי מור

נראה מה אפשר לעשות , ו נצאאנחנ. לממש אותה במגבלות שנרשמו בהחלטה

  . עם זה

ההצעה , אני לא חושב שהיה צריך להגיע למועצה, שוב, בגלל זה גם, כן  :דרור עזרא

  . הזאת

  . אתם יכולים להחליט שזה יידחה  :דידי מור

  . ההמלצה הזאת, לא  :דרור עזרא

  )מדברים יחד(

ני מציע להוריד  את א, יהונתן. אני חושב שכדאי להוריד את זה מסדר היום  :דרור עזרא

כי אנחנו יכולים להיות , עד שיהיה משהו ספציפי, הסעיף הזה מסדר היום

כפי שהוועדה , שיש החלטת מועצה ולא יימצא מקום ספציפי, במצב לא נעים

מדובר על . אז אני מציע שזה יעלה רק כשיהיה מקום ספציפי. המליצה

  . מועדון גרסני

   ,בסעיף קודם אמרנו  :יהונתן יסעור

  . מחליטים לעשות רחוב על איסר הראל, הסעיף הקודם היה  :דרור עזרא

  )מדברים יחד(

  . נוריד את זה מסדר היום, טוב  :יהונתן יסעור
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  וועדת סיוע בדיור

  . להחזיר לוועדה. להוריד מסדר היום, יש פרוטוקול, וועדת סיוע בדיור  :יהונתן יסעור

  . מלצה של הוועדה להביאשתהיה ה. שתהיה המלצה, לא, לא  :דרור עזרא

  )מדברים יחד(

  . פה אחד, תודה רבה, אין? יש הערות על סיוע בדיור  :דידי מור

  
 2011ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת "דו

  ?ירון, נכון, 2011ח הזה לשנת "הדו, ח ביקורת מפורט של משרד הפנים"דו  :דידי מור

  . כן  :דרור עזרא

ביקשו שזה יגיע ישירות , ר הוועדה"יו, חברי הוועדה, תהיה בוועדת הביקור  :דידי מור

  . ח הזה"אין דברים מרעישים בדו, למועצה

  . אני רוצה להגיד כמה מילים, לא  :דרור עזרא

  . והוועדה אמרה שאין לה מה להגיד, זה עבר בוועדה, זה לא ישירות, לא  :יהונתן יסעור

  , במילה אחת, אני שוב אומר, לא  :דרור עזרא

  . כן  :מורדידי 

כל שנה העירייה עונה כמעט את אותן , כל שנה אותם הדברים נכתבים  :דרור עזרא

יש דברים שפשוט העירייה לא מסכימה עם משרד הפנים לגבי איך , תשובות

אין לנו יותר מידי מה לדון , איך לשים את הפנסיה, הם רואים את הדברים

  . הלאה, קיבלנו, אישרנו, ראינו, צריכים פשוט להגיע, בזה

  . תודה רבה, ה'חבר  :יהונתן יסעור

  . דרור, הם ביקשו רשות דיבור  :דידי מור

  . דבר, כן  :יהונתן יסעור

  . נא לאפשר לו, יש לו בדיוק דקה לדבר. רק רגע סבלנות, ה'חבר  :דידי מור

המועצה הזאת וגם הוועדה המקומית , אני רוצה להתייחס לעניין אפולוניה  :דרור עזרא

הסתבר לפני כמה . ות לפשע הסביבתי הזה של סוללת אפולוניההיו האחרי

, ימים שכל הסוללה הזאת שאושרה והוצא תקציב של מיליונים מהעירייה

, כאילו לא הייתה סוללה, לא עשתה את העבודה ואפולוניה ממשיכה ליפול

  , וכל ההרס הזה שהסוללה הזאת עשתה
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  . מזל שזה רק דקה  :יהונתן יסעור

כל ההרס הזה שהסוללה עשתה לחוף ולחופים  הסמוכים היה . ן לי לסייםת  :דרור עזרא

אני חושב שזה טעות קשה של מועצת העיר וכל החברים , פשוט, לשווא

  . שהצביעו בעד הדבר הזה

  ?גם לך יש דקה, ירון, תודה רבה  :יהונתן יסעור

  . לא  :ירון עולמי

  -סוף ההקלטה-


