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  יהעיריית הרצל

  

  75' ישיבת מועצת מן המניין   מס

  
 12.3.13, 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, ענת בהרב

  גזבר      גולן זריהן

         

       אליהו שריקי      ברק נפתלי      יריב פישר

      אלי כחלון      מאיה כץ      יוסי שפרוט

  דרור עזרא      רות רזניק      דורון גילר

  ירון עולמי      עופרה בל      פנחס מנצור 

  אייל אורון    יונתן נתנזון       צבי וייס
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  פרוטוקול

  . בבקשה, אדוני ראש העיר. ערב טוב, ה'חבר. עשר? לספור. ערב טוב לכולם  :יחיעם השמשוני

מי שינהל היום , דידי מור, אני רוצה לשלוח איחולי החלמה לדידי, קודם כל  :יהונתן יסעור

  . יחיעם, ל העירייה"את הישיבה יהיה  מנכ

  ?מה קרה לו  :טובה רפאל

  . משהו פשוט שיעבור עוד שבועיים, לא משהו זה, לא משהו מסוכן, הוא חולה  :יהונתן יסעור

  . אני גם הרופא וגם המחליף  :יחיעם השמשוני

אני משתתף בצערן של שתי המשפחות של הטייסים שנהרגו , דבר שני  :תן יסעוריהונ

 בבית 11:30-לוויה תהיה מחר ב, שאחד מהם הוא תושב הרצלייה, אתמול

  . העלמין

אבל אנחנו ,  ואני כבר לא יודע מה הם עשו עם זה11-הם הודיעו כל הזמן ב  :יחיעם השמשוני

  . נבדוק את זה בבוקר

  .  לראות באינטרנטאפשר  :טובה רפאל

  . 11:30אבל לנו קצין העיר הודיע , כן  :יחיעם השמשוני

, אז אנחנו משתתפים בצערן של המשפחות ושולחים להם את תנחומינו  :יהונתן יסעור

  . ל"המנכ

  

  אישור פרוטוקולים

מר דרור עזרא נתן כמה . אישור פרוטוקולים. סדר היום, רבותיי, כן  :יחיעם השמשוני

הכל , בדקנו, רים שהוא אמר בדקת הסיום של הישיבה הקודמתתיקונים לדב

  . אין הערות? מאשרים את הפרוטוקול, בסדר

  

  שאילתות

, אתם מכירים אותי כבר, כולכם קראתם, אני לא מקריא. כן, שאילתות  :יחיעם השמשוני

  . אני לא מקריא את השאילתות. אני לא מקריא, אתה מכיר אותי

  . א את השאלה ואת התשובהאתה מקרי, לא  :דרור עזרא

  . זה אתה צודק, זה בסדר, אני צריך להקריא את השאלה ואת התשובה  :יחיעם השמשוני
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  . לגיטימי  :דרור עזרא

  . לגיטימי לגמרי  :יחיעם השמשוני

  . אני זורם איתך  :דרור עזרא

  

  שאילתא בעניין נפצים,  ירון עולמי-1' שאילתא מס

. נפצים, ירון עולמי, שאילתא מספר אחד. אם אתה זורם  איתי זה בסדר  :יחיעם השמשוני

האם , שתיים? מה העירייה עושה כדי להתמודד עם התופעה הזאת, שואל

העירייה יכולה לבדוק היכן מוכרים את הנפצים האלו ואם אותן חנויות 

בדומה למה שהעירייה עושה , מורשות לכך וזה עומד ברישיון העסק שלהן

, בתי ספר, מדוע שהעירייה לא תפעל גם במישור החינוכי. עצמאותביום ה

על הנזק האפשרי , כדי ללמד על הסכנות שבשימוש בנפצים הללו, תיכונים

המוקד מפנה פניות בנושא , אחד, תשובות, אחד. ועל המטרד הסביבתי

העירייה עורכת ביקורות פתע לקראת , שתיים. למשטרה ולסיירות העירייה

משרד החינוך מוציא לבתי הספר הנחיות בנושא בטיחות ,  שלוש,חג הפורים

בהתאם לבתי הספר מדריכים את הילדים , תחפושות וכדומה, נפצים, פורים

  . מה עולמי, כן. באירועים ובאביזרים מסוכנים, להיזהר בדרכים

העירייה עורכת ביקורות פתע , לא כל כך הבנתי מה קורה, תשובה שתיים, כן  :ירון עולמי

  ?ומה היא עושה

. היא מחרימה ויחד עם המשטרה? אם היא מוצאת? מה זה מה היא עושה  :יחיעם השמשוני

  . אם היא מוצאת

  ?נכון, בשביל למכור דברים מסוימים צריך רישיון עסק מסוים  :ירון עולמי

  . נו  :יחיעם השמשוני

  , אז  :ירון עולמי

  . שנייה, עוד פעם  :יחיעם השמשוני

  , יון עסק לא צריך היתרבריש  :ירון עולמי

מדובר , החנויות שמחזיקות את זה לא טעונות אישור עסק, ברישיון עסק  :יהונתן יסעור

והדברים , חנות צעצועים אין לה רישיון עסק, בחנויות צעצועים בדרך כלל
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הוא , החומר הזה מגיע. האלה נעשים גם בניגוד להנחיות של המשטרה

זה על , זה לא תמיד דרך החנויות, דרך אגב, או לא בחנויות, מחולק בחנויות

  . ידי כל מיני סוכנים עצמאיים שמגיעים לנוער ומוכרים לו את זה

  ?אפשר להוסיף  :טובה רפאל

  . כן  :יהונתן יסעור

וזו שאלה . ירון, ואתה לא הגעת, אני קיימתי בשבוע שעבר וועדת ביטחון  :טובה רפאל

טרה דיווחה שהחומרים האלה והמש, עלתה על סדר העניין, באמת, שהייתה

ונמכרים , לא בחנויות, ונמכרים בדרכים לא דרכים, מגיעים מטייבה וטירה

  , על ידי כל מיני

  . זה גם בישראל  :דובר

, אז הם אמרו, אני שאלתי אם זה דילרים, אני לא אמרתי שזה לא בישראל  :טובה רפאל

 את הסחורה קונים, אבל זה כל מיני סוחרים שבאים לשם, זה לא דילרים

, אתה מקשיב. לא דרך החנויות המסודרות. ומוכרים את זה פה בהרצלייה

  . אז אפילו לא דרך החנויות המסודרות, אוקי? ירון

  

  עבודות בשעות הלילה,  ירון עולמי-2' שאילתא מס

  . עבודות בשעות הלילה, ירון עולמי, שאילתא מספר שתיים  :יחיעם השמשוני

  . כן  :ירון עולמי

מדוע במקומות , שתיים? מה מדיניות העירייה בדבר עבודות בלילה, אחד  : השמשונייחיעם

מסוימים בעיר הנושאים האלה תכופים וגורמים לעוגמת נפש מרובה לדיירי 

האם עבודות על תשתית ביוב או ניקוז שאינן חוסמות את תנועת כלי . האזור

סמת על דבר כיצד העירייה מפר. הרכב ברחוב היא הכרחית בשעות הלילה

ומה עוד , אם בכלל, העבודות ומזהירה את תושבי העיר והרחובות מראש

ניתן לעשות כדי לצמצם למינימום את הפגיעות בשלוות חייהם של דיירי 

עבודות הלילה מבוצעות במקרים בהם מטרד , אחד, תשובות? אותו רחוב

ת ההחלטה נובע. והפרעה לציבור גדול מהמטרד וההפרעה לציבור בלילה

העירייה מפרסמת באמצעות מידעונים בתיבות , ושלוש, מאופי העבודות
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  . מר עולמי, כן. הדואר ובאזור העבודה

מקומות שכמעט כל ... אבל הבעיה . אני מבין את הסיכום הכללי, תראה  :ירון עולמי

  ... אני קיבלתי תלונות על . חודש חודשיים יש בהם עבודות

  ?גולומב, דהמלכי יהו? מלכי  :יחיעם השמשוני

במסגרת העבודות , בהטמנת קו חשמל, בגולומב עשו עבודה חברת החשמל  :יהונתן יסעור

אז הם משכו את זה מזרחה עד , היא הטמינה את מערכת החשמל, שלה

  . זה היו עבודות של חברת חשמל, לאזורים האלה

חייבות , רק אני חייב לציין שכל העבודות שנמצאות בכביש או במדרכה  :יחיעם השמשוני

 מהמקרים דורשת שעבודות 99%-ב, והמשטרה בדרך כלל, היתר משטרה

  . בכבישים ייעשו בשעות הלילה

  , ואנחנו יכולים לדרוש  :ירון עולמי

  . זה החלטה של המשטרה, אתה לא יכול לדרוש  :יחיעם השמשוני

  ?אתה לא יכול  לדרוש מה  :ירון עולמי

  . לא, אתה לא יכול לדרוש  :יחיעם השמשוני

אם זה חציית כבישים זה עבודות , בגדול. ירון, לא, זה שאילתא, זה לא דיון  :יהונתן יסעור

  . עושים ביום, אם זה לאורך המדרכה, לילה

  

  פרסום במקומונים ופרסום חוצות,  דרור עזרא-3'  שאילתא מס

. מונים ופרסום חוצותפרסום במקו, דרור עזרא, שאילתא מספר שלוש  :יחיעם השמשוני

אבקש לקבל פירוט היקף פרסום החוצות מטעם העירייה ותאגידיה בעיר 

האם העירייה גובה כסף מן התאגידים העירוניים על שימוש , 2012בשנת 

אבקש פירוט של . אבקש פירוט, אם כן, ברכוש העירייה לפרסום חוצות

מונים בשנת חלוקה לאחוזים לפי מקומונים מתוך סך כל הפרסומים למקו

אבקש לקבל פירוט מלא ומקיף של היקף הפרסום במקומונים השונים . 2012

, מודעות וסכום הכסף שאושר בכל פרסום, כמות הפרסומים, 2012בשנת 

סך הכל עלות פרסום , תשובה. הן על ידי העירייה, הן ישירות, בכל מקומון

ויים מספר השטחים ומשך הזמן שהיו תל. 953,296, דוברות, חוצות
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במידה ויהיה צורך נערך בהתאם לאספקת , בתשומות זמן גבוהות מאוד

קול , עיריית הרצלייה, ארבע. יש פה חלוקה, שלוש. לא, שתיים. מידה

לא , איפוכה, 20,000זמן השרון , 324ידיעות תקשורת ,  לערך385, הרצלייה

צומת . ה'חבר, לא הכל אני יודע, בסדר, לא יודע,  איפוכה18,000, יודע מה זה

זה יש לכם פה , זה אתם יכולים לקרוא. 935,039סך הכל , 45, ב.א. 141, העיר

  . זה מעל ומעבר, אני לא אקריא את כל הטבלאות, את כל הטבלאות

  ?מה תורם לך המידע הזה, שאלה ראשונה, דרור, יש לי שאלה אליך  :יהונתן יסעור

  , זה תורם לי לראות  :דרור עזרא

  ? מר עזרא, יש לך עוד שאלה, כן  :יחיעם השמשוני

  , אני רוצה מעקב אחרי, אני אומר  :דרור עזרא

  ?עוד שאלה מהפירוט הזה, מר עזרא, צודק, בסדר  :יחיעם השמשוני

  , קודם כל תודה לכל מי, פירוט יפה מאוד  :דרור עזרא

  ?יש עוד שאלה, לא  :יחיעם השמשוני

לגבי הפרסום של , צה להביןאני רו, כל מי שטרח לפירוט והמידע, כן  :דרור עזרא

  .  התאגידים העירוניים

  . כן  :יחיעם השמשוני

אני הבנתי בשנים הקודמות שכן יש הנחייה , נאמר פה שלא נגבה כסף מהם  :דרור עזרא

  . לגבות מהם כסף

  ?תאגידים שמפרסמים איפה? על איפה אתה מדבר  :יחיעם השמשוני

  , מי הרצלייה  :דרור עזרא

  ?בעיתון, שהוא מפרסם איפה  :יחיעם השמשוני

  . באלה שאתם קושרים לעמודי תאורה, בדברים, בשלטי חוצות  :דרור עזרא

, הבאנרים על עמודי התאורה, יש אמצעי פרסום שהם בתשלום, דרור  :יהונתן יסעור

, והאישור לתלות הוא של העירייה, ההפקה היא של התאגיד שמזמין את זה

, שעולה כסף לעירייה, ם פרסומים שצריךעל אות. בתיאום מול דובר העירייה

  . אז התאגיד משלם

  ?בסדר, כן  :יחיעם השמשוני
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  ?הוא לא משלם על הבנארים האלה  :דרור עזרא

  . הוא משלם על ההפקה בלבד  :דוברת

  . הוא משלם  :יחיעם השמשוני

  . לא על הזמן שהם תלויים  :דוברת

  . בסדר  :יחיעם השמשוני

  

  יילת ברחוב זבולוןט,  דרור עזרא-4' שאילתא מס

לפיכך . המשך, טיילת ברחוב זבולון, דרור עזרא, שאילתא מספר ארבע  :יחיעם השמשוני

האם אדריכל בן יצחק אכן התבקש להשיב לשאילתא של מר עולמי , אשאל

מדוע , שתיים. מה הייתה תשובתו, ואם כן, כפי שנטען בישיבת מועצת העיר

. בתו של מר בן יצחק לשאילתא ועד היום לא הובאה תשו2012באוקטובר 

' עולה כי פרויקט הטיילת שלב ב, ממסמכים שיש בידי החתום מטה, שלוש

... האם הפרסום האחרון בנושא , תוכנן כך שיכלול שתי מסעדות וקיוסק

פ במלון "בית קפה בשצ' במסגרת פרויקט הטיילת שלב ב... החברה לתיירות 

מדוע הוועדה , חמש... מדוע ,  אם לא,ארבע. וכן מסעדה וקיוסק בגן גלזנר... 

האם , שש. המקומית מסרה לבית המשפט בסיכומיה דברים שאין להם שחר

אבקש , אם כן, מהנדס העיר וגורמים מטעמו אישר שליחת הסיכומים הללו

האם , שבע. לדעת מי האדם מטעם העירייה שאישר את שליחת הסיכומים

? יו אחראיים לכשל החמור הזהבכוונת העירייה לצעוד בצעדים נגד אלו שה

, עם השנים הטיילת התפרקה,  מטר450-הגיעה בעבר ל... , אחד, תשובות

 מטר בצד 60ועוד ,  מטר בצד הדרומי220-וכיום אורך השרידים לה הוא כ

  , שתיים, הצפוני

  )מדברים יחד(

  ... לא הוזמן האדריכל ... , שתיים  :יחיעם השמשוני

  )מדברים יחד(

  , ה'חבר, מר עזרא שוב מטעה במכוון, שלוש. מכשיר ההקלטה שלו עובד  :ייחיעם השמשונ

  )מדברים יחד(
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  . זה מזמזם לו בתוך המערכת, לא חשוב, זה לא טלפון  :יחיעם השמשוני

  . זה לא מזמזמם, אבל זה לא טלפון  :דרור עזרא

  . עזוב, בסדר, זה לא מזמזם  :יחיעם השמשוני

  )מדברים יחד(

, אחרי זה תעשה ממנה, ניתן לך את ההקלטה, במקום כל מה שאתה עושה  :יחיעם השמשוני

כפי , מר עזרא שוב מטעה במכוון, שלוש. לסטנוגרמה, יחסוך לנו כסף, זהו

חלק ראשון רק ,בעבר הוחלט לפצל את בקשות ההיתר לשני חלקים , שענינו

ר ראה תשובה מספ, ארבע. בית קפה, מקלחות, חלק שני למבנים ציבוריים... 

,  לסיכום נפלה טעות27בסעיף , לא מדובר בכשל חמור, חמש עד שבע, שלוש

שעדכנה את , היא תוקנה מיד לאחר שהדבר הובא לתשומת עורך דין בראף

  . עוד שאלה, כן מר עזרא. הוועדה המקומית

יש , אני רוצה לדעת אם יש למישהו תשובה לגבי מה העלות של הטיילת, כן  :דרור עזרא

  . עד היום, הזה' מה העלות שהיה שלב ב, ן שביטל את ההיתרכמובן פסק די

תגיש שאילתא בפעם , אתה מדבר, זה שאילתא נפרדת זה לא קשור לפה  :יחיעם השמשוני

  , הבאה

  . אני שואל שאילתא, אז הנה  :דרור עזרא

אתה לא יכול לשאול , לא, אתה שואל משהו עכשיו שהיה לפני יומיים  :יחיעם השמשוני

  . שאילתא

  , כמה עלתה עד היום, אני לא שואל לפני יומיים  :דרור עזרא

  . אבל, לא שאלת את זה בשאילתא  :יחיעם השמשוני

  . אבל זו שאלת המשך  :דרור עזרא

  . זו לא שאלה נוספת, לא  :יחיעם השמשוני

  . שאלת המשך  :דרור עזרא

  . אבל הוא רוצה נתונים עכשיו, כן  :יחיעם השמשוני

  ,  אם אי אפשר לענות,אז אוקי  :דרור עזרא

  . לא מסוגל לתת לך את התשובה  :יחיעם השמשוני

  ?מסוגל תוך שבוע, אז אפשר  :דרור עזרא
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  . צריך לבדוק את זה, אני לא יודע  :יחיעם השמשוני

  ?מה זה לא  :דרור עזרא

  . אנחנו לא יודעים,לא   :יהונתן יסעור

  . אין לנו את המשמעות של פסק הדין  :יחיעם השמשוני

  , היועצת המשפטית, גברתי  :עזראדרור 

  . מר דרור עזרא, נכבדי  :יחיעם השמשוני

  , אני אין לי בעיה שהוא לא יכול לתת לי את התשובה עכשיו  :דרור עזרא

  , אני רוצה להסביר לך אבל, נכבדי  :יחיעם השמשוני

  . בסדר, רק שנייה  :דרור עזרא

  , אתה רוצה תשובה  :יחיעם השמשוני

  . אתה אמרת שאתה לא יכול לתת לי פרטים  :דרור עזרא

אתה רוצה לקבל תשובה על משהו בתוך , אני מנסה להסביר לך משהו  :יחיעם השמשוני

על משהו שעוד לא יודעים , תקשיב לי רגע עד הסוף, או עשרה ימים, שבוע

  , את המשמעות שלו עד אשר

  , כמה עלתה, 2013ש מרץ אנחנו היום נמצאים בחוד, היום, עזוב פסק דין, לא  :דרור עזרא

  ?כמה עלה העבודות עד היום אתה רוצה  :יחיעם השמשוני

  . כן, עד היום  :דרור עזרא

  . לא קשור פסק דין ולא קשור לכלום, עד היום  :יחיעם השמשוני

  . לא קשור  :דרור עזרא

  . תקבל  :יחיעם השמשוני

  . אקבל תוך שבוע  :דרור עזרא

  ,  עולה לעירייההרבה פחות ממה שאתה  :יהונתן יסעור

, לשאול בעל פה שאלה קצרה נוספת, לאחר שמיעת התשובה, השואל רשאי  :ד בהרב"עו

  . ובלבד שתהא נובעת מתוכן התשובה

  . זה נבע מתוכן התשובה, נו  :דרור עזרא

  . תקבל, תגיש שאילתא לפעם הבאה, לא קשור  :יחיעם השמשוני

  .  אתה יכול לבקש בקשת מידע,לאו דווקא דרך המועצה, או שתגיש  :יהונתן יסעור
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  . אני אבקש בקשת מידע  :דרור עזרא

  . לישיבה הבאה, ויהיה לך משהו לשאילתא הבאה  :יהונתן יסעור

  

  הצעות לסדר

  . נכבדי, כן? איפה הוא, מר אייל אורון. הצעות לסדר, ה'חבר  :יחיעם השמשוני

 אני מתייחס כאן .אני חושב שהיא די ברורה, אני לא אקריא את ההצעה  :אייל אורון

אני חושב שיש מקום שהעירייה תצלם . של הוועדות... , להנגשה של המועצה

, תעלה אותן לאחר מכן לאתר האינטרנט של העירייה, את ישיבות המועצה

, לערך של זה, יש לזה, זה משהו שהוא די פשוט, סך הכל מבחינה טכנית

 התושבים אחד זה האפשרות הבסיסית של, יש שלושה חלקים, לדעתי

זה יכול להגדיל את המעורבות , לראות ולשמוע יותר מקרוב את מה שנעשה

וזה יכול להגדיל את התמיכה ואת . של התושבים בפעילות של המועצה

, שאני לא מדבר, החלק השלישי. ההיכרות של חברי המועצה כלפי הציבור

  ... על צילום של כל , כמובן

  )מדברים יחד(

  . וועדות שבהם יכולים תושבים להשתתף... ם של אלא פרסו  :אייל אורון

  )מדברים יחד(

כמובן שוועדות בנושאים שבהם עוסקים ברמת פרט ויש צנעת הפרט לא   :אייל אורון

פרוטוקולים והחלטות , אבל כן דברים אחרים שאפשר לעשות, נעשה את זה

ו וז, אני חושב שיש לזה ערך  וחשיבות, של וועדות גם כן לאתר האינטרנט

  . ההצעה

  .אוקי? אתה לא מתנגד  :יחיעם השמשוני

  . אני רוצה לשמוע את תגובתך, אני מעניין אותי  :ירון עולמי

  ?מי בעד להסיר את ההצעה. אני מציע להוריד את זה מסדר היום  :יהונתן יסעור

  ?נמנע, יש מישהו נגד? כולם  :יחיעם השמשוני

  . אני נמנע  :צביקה הדר

  )מדברים יחד(
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  . דרור. כן. כל השאר בעד, צביקה נמנע, טוב  :יחיעם השמשוני

וראש , הייתה ישיבת מועצה פה, היה לפני שנה, יונתן, יש לי שאלה אליך  :דרור עזרא

  . העיר הקודמת החליטה לאסור עלי לצלם את ישיבות המועצה

  .עליך  :יריב פישר

  . אני מדבר ליונתן? אני מדבר אליך  :דרור עזרא

  . עליך, שעשית את זה בלי שאנחנו יודעים,היא כעסה עליך   :יריב פישר

  ?אני מדבר אליך או שאני מדבר ליונתן  :דרור עזרא

  . ואל תצניע את זה מאחורי איזה משהו, תגיד מה שהיה  :יריב פישר

  . אל תפריעו לי לנהל את הישיבה. יריב, אני מבקש, ה'חבר  :יחיעם השמשוני

, כאילו, האם אתה חוזר. עלי לצלם את ישיבות המועצההיא החליטה לאסור   :דרור עזרא

  , ולכל אחד אחר, אתה מבטל את ההחלטה שלה ואתה מאפשר לי

  . זה לא מה שכתוב בהצעה, לא  :טובה רפאל

  . אני שואל שאלה  :דרור עזרא

תציע מה שאתה . התשובה היא שאנחנו כרגע דנים בצילום ישיבות המועצה  :יהונתן יסעור

  . להצעהרוצה ותתייחס 

  . על ידי העירייה  :טובה רפאל

  . לא התחלנו את הדיון הזה, ה'חבר, לא חשוב כרגע  :יהונתן יסעור

  . אנחנו עשינו הליך משפטי על הסיפור הזה  :דרור עזרא

  ?על מה  :יהונתן יסעור

  . על הסיפור הזה של צילום ישיבות המועצה  :דרור עזרא

  . של צילום של מי  :יהונתן יסעור

  , אז כל אחד, אם העירייה מצלמת, תשמע, צילום  :ר עזראדרו

  , ההליך המשפטי היה להחלטה  :ד בהרב"עו

  . תני לו לדבר, ענת  :יהונתן יסעור

בוא נניח שההצעה הזאת מתקבלת ויהיה , אם העירייה מצלמת, אני, גברתי  :דרור עזרא

דם למה לא לאפשר לכל א, אם העירייה מצלמת, צילום של העירייה וכולי

  . זה אזור ציבורי, שכל אדם מצלם ויעשה בו מה שהוא רוצה? לצלם
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ויש  מצלמה אחת לכל , גם בכנסת מי שמצלם זה הצלמים הרשמיים  :יחיעם השמשוני

  . הרשתות

  . אני שאלתי את יונתן, קודם כל  :דרור עזרא

סנו התשובה היא בדיוק כמו שהתייח, דרור. אני אתן לך את אותה תשובה  :יהונתן יסעור

אז לצלם באופן ,אם לצלם . בדיונים שהיו לפני שנה ושזה עלה הנושא הזה

נשלם לו עבור , מסודר על ידי צלם אובייקטיבי שהעירייה תשכור אותו

ההצעה , ולכן. זה הכוונה. ולא כל אחד יצלם מה שהוא רוצה, השירות הזה

   ,אני משוכנע, ואני חושב שמי שצריך לצלם, שכרגע עולה היא לצילום

  , תחשוב על ההיגיון של זה, יכולים לצלם אותי  :דרור עזרא

  , אבל זאת לא ההצעה  :יחיעם השמשוני

  , הייתה פה הצעה  :דרור עזרא

  . תתייחס להצעה? אתה רוצה להתייחס להצעה  :יהונתן יסעור

  . אני בהחלט בעד  :דרור עזרא

  . הלאה, בסדר, אוקי  :יהונתן יסעור

  . תגיש אותה בפעם הבאה, גיש עוד פעם את ההצעה שלךאתה רוצה לה  :יחיעם השמשוני

  , אם מישהו רוצה, להנגיש את המידע, ההצעה הזאת, לא קשור, לא  :דרור עזרא

  , אז מה, אבל האפשרות למניפולציה היא אין סופית, לא  :צביקה הדר

אני יודע , אזרח, אם יש באתר האינטרנט צילום רשמי, מה זאת אומרת  :דרור עזרא

, אזרחים יושבים בקהל ומצלמים, ם בישיבות מועצה בשאר העריםשקיימי

  . כל אחד מצלם מה שבא לו ומעלה את זה לפייסבוק שלו

היה פסק דין שאמר שהמועצה מחליטה את סדרי ? נכון, אבל היה פסק דין  :צביקה הדר

  . הדיון שלה

  , עכשיו אני, נכון  :דרור עזרא

  ?אז מה הקטע, אז יפה  :צביקה הדר

עכשיו אני רוצה שראש העיר יחזור בו , זה ראש העיר, זה לא המועצה  :עזראדרור 

  . מההחלטה

  .אז תגיש הצעה  :צביקה הדר
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  )מדברים יחד(

הייתה , קודם כל לא הייתה החלטה של ראש העירייה, דרור, סליחה, ה'חבר  :יהונתן יסעור

בתור , וגם אני לא אחליט, ראש העיר לא מחליטה לבד. החלטה של המועצה

הייתה החלטה . והרוב קובע, זה החלטה של כלל החברים, לבד, ראש עיר

, זאת הייתה ההחלטה, שלא ניתן לצלם באופן פרטי, שאתה לא יכול לצלם

ההצעה שמעלה כרגע , אז תשים את זה בצד. פטעל זה גם עתרת לבית המש

ולא על ידי כל , זה לצלם את ישיבות המועצה באופן מסודר וממוסד, אייל

מישהו רוצה , זה על סדר היום. יוכל לצלם, כל מי שירצה לצלם, מיני אנשים

  . ירון? עוד להתייחס

שבוע לאחר , אני, בעקבות מה שקרה עם דרור, אבל בואו לא ניתמם, כן,כן   :ירון עולמי

אין , בוא, ראש העיר אמרה. מכן הגשתי בקשה לצילום של ישיבות מועצה

  , אם אתה זוכר... זה היה ישיבה , בעיה שנצלם את הישיבה הספציפית הזאת

  . היא לא הסכימה, אחר כך ביקשתי על זבולון  :דרור עזרא

 אני מוכנה שלפנים ,אני לא מוכנה שתצלמו ישיבות מועצה'. אבל לא ככלל  :ירון עולמי

היא הביאה , ולא אני', משורת הדין צילמו את הישיבה הספציפית הזאת

, זאת ההחלטה. 'אבל אני לא מוכנה שיצלמו ישיבות מועצה, 'מישהו מבחוץ

כנראה , אני שמח שאייל החליף את ראש העיר? מה קרה, ולכן אני שואל

חנו העלינו אנ, שאגב, ממש החליף את ראש העיר במועצה והעלה הצעה

אין , דרור כרגע זה בעיה אישית, עזוב, לא דרור, אמרנו, ותמכנו ודיברנו עליה

ישיבות המועצה הן . נשים אותה בצד? אתה רוצה לשים אותה בצד, לי בעיה

אין שום בעיה שיעלו אותם לאתר , אין שום בעיה שיצלמו אותן, פומביות

, מה עד עכשיו זה נעשהל, וזה היה צריך לקרות מזמן, האינטרנט העירוני

  . שאלה פשוטה. כנראה זה יתאפשר, בעקבות הצעה של אייל אורון, ועכשיו

איך , הוא בא ומציע את ההצעה, נדה'עם אג, הצטרף חבר מועצה חדש  :יהונתן יסעור

יחליטו החברים , הוא מעלה את זה, דור חדש הגיע למועצת העיר, אומרים

או , ייתה לפני איקס חודשיםשהם רוצים להישאר בהחלטה הקודמת שה

  . זה המצב, שהם רוצים לשנות אותה
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  . כל הכבוד  :ירון עולמי

  . ה'חבר, מי עוד  :יחיעם השמשוני

  )מדברים יחד(

  . רק שנייה, אני רוצה להזכיר, זה לא קשור צדיקים  :דרור עזרא

  . סליחה, אתה דיברת  :יחיעם השמשוני

  , אני ביקשתי לצלם, אני רוצה רק. מרבהמשך לדברים שירון א, רק עוד  :דרור עזרא

  . אבל אתה לא האישיו  :יחיעם השמשוני

  , הישיבה, ירון ביקש לצלם את הישיבה, רק שנייה  :דרור עזרא

  . מה שאתם עושים עכשיו זה שיעור היסטוריה, ה'חבר  :יחיעם השמשוני

, השירון ביקש לצלם את הישיב, זה ההתנהלות הקלוקלת, לא, לא, לא  :דרור עזרא

, הייתה פה הסכמה, כשירון ביקש לצלם את הישיבה על רחבעם זאבי

על ההצעה , אני ביקשתי לצלם את הישיבה על חוף זבולון, הישיבה צולמה

  . לא הסכימו משום מה, שבאו פה עשרות גולשים, לסדר שלי

, אתה רוצה הסברים למה לא הסכימו אז? אז מה אתה רוצה עכשיו, רגע  :יחיעם השמשוני

  ?אתה רוצה להתקדםאו 

  , שמחליטים, זה מראה שיש פה שרירות, לא קשור  :דרור עזרא

  . זה מה שיש, זה דמוקרטיה  :יחיעם השמשוני

  . דמוקרטיה לא מסתירה את הדיונים שלה, זה לא דמוקרטיה  :דרור עזרא

  )מדברים יחד(

עצת למען הדיוק ההיסטורי להזכיר שההחלטה של מו, אני רק רוצה, רגע  :ד בהרב"עו

העיר בזמנו הייתה שלגבי צילום של ישיבות המועצה על ידי העירייה יערך 

זאת . והנושא יישקל על היבטיו השונים... דיון מיוחד נוסף לגבי כיצד 

  . אומרת שבהחלטה אז גם מועצת העיר השאירה את זה פתוח

  ?עוד מישהו, כן, אמרו שישאירו את זה פתוח  :יחיעם השמשוני

, אני זוכר שהוד השרון, כי אמרנו שנבדוק את זה, זה בדיוק העניין, אני, כן  :יריב פישר

כל פעם יש מחלוקת , בתל אביב אותה מחלוקת, גם היה אותה מחלוקת שמה

... בשם הדמוקרטיה שווה , גם אני לא יודע אם הדמוקרטיה. בנושא הזה
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 אני כן חושב, צריך פה איזשהו איזון, דרור חיפש פה דברים מתחת לאדמה

, בוא נקים איזושהי וועדה שתבחן את זה כמו שצריך. שצריך לעשות משהו

אבל להתקדם באופן , שתראה מה עושים במקומות אחרים ונתקדם עם זה

  . יש בזה משהו, חיובי

  . תגידו לו. להקים וועדה, דרך אגב, עכשיו הוא מציע הצעה נוספת  :דרור עזרא

או , אפשר לסכם על הצעת החלטה בשונה, ברגע שעולה הצעה, קודם כל  :יהונתן יסעור

, אבל תראה, אבל השאלה. ולא חייבים לשמור על המקור, בדומה למה שיש

  , הדברים האלה נעשים במקומות אחרים

  , כפר סבא, תל אביב  :דרור עזרא

  )מדברים יחד(

,  כי יש פה שני סעיפים,אני מחלק את זה לשניים? חברים יש עוד משהו  :יחיעם השמשוני

  ?יש עוד מישהו שרוצה להתייחס, בסעיף הראשון

  .  החלטה בכפר סבא לצלם2012יש ביולי   :יריב פישר

  ?מה לעשות  :יחיעם השמשוני

  )מדברים יחד(

  . בדיון החליטו בכפר סבא לאסור את הצילומים, לפי מה שאני קורא פה  :יריב פישר

של , שלהם,  צילומים של ישיבות המועצהתראה, תיכנס לאתר שלהם  :ירון עולמי

  . העירייה  עצמה

  . אני באמת לא, אני בודק עכשיו, אני לא יודע  :יריב פישר

  )מדברים  יחד(

הנושא של צילום ישיבות המועצה על ידי ? אפשר ללכת להצבעה, ה'חבר  :יחיעם השמשוני

  ?מי נמנע? מי נגד? מי בעד, העירייה בלבד? נכון, בלבד, העירייה

  . אני  :צביקה הדר

  ?אתה הצבעת, יריב, רגע  :יחיעם השמשוני

  . בעד, כן  :יריב פישר

  . לא הצבעת, דרור  :יחיעם השמשוני

  . הצבעתי  :דרור עזרא
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  )מדברים יחד(

  . צביקה הדר נמנע  :יחיעם השמשוני

  ?מישהו רוצה להתייחס, בקשר לישיבות שתהיינה פתוחות  :יהונתן יסעור

  . ת העירייהלוועדו  :יחיעם השמשוני

  ?כל וועדות העירייה  :יריב פישר

  )מדברים יחד(

שנעשה בדיקה ונביא לפה רשימה של ,  אייל, אני מציע, מה שאני מציע  :יהונתן יסעור

ויש וועדות שקודם כל אסורות על פי , וועדות שכן לגיטימי שנעשה את זה

  , שנייה, אבל גם בשיקול, יש עוד וועדות, וועדת בניין עיר סגורה. התקנות

  )מדברים יחד(

  ... יש לזה גם קצת השפעה   :יהונתן יסעור

  )יחדמדברים (

שכל וועדה וועדה , הוא אמר אותה קצת בשקט, ישנה הצעה של צביקה  :יהונתן יסעור

נדאג , וועדה שתחליט שהדיונים שלה פתוחים, תשקול את העניין ותחליט

  . איך לפרסם את זה שהציבור ידע

אנחנו צריכים להחליט ולקבוע , שנייה, אנחנו צריכים, אני לא חושב שזה נכון  :דרור עזרא

שאני לא , וועדת איכות סביבה, אני יכול לתת דוגמא, יות שכן מפרסמיםמדינ

  , רואה שום דבר יוצא דופן

  ?מי יושב ראש הוועדה  :יחיעם השמשוני

  . דבר עם יוסי בן שפרוט  :יהונתן יסעור

אני לא רוצה להשאיר להם , זה לא קשור, תשמע, זה לא קשור, זה לא קשור  :דרור עזרא

  , ואנחנ, את השיקול דעת

  . אז בואו נצביע, אני מציע כן להשאיר להם, אתה לא רוצה, בסדר  :צביקה הדר

  ?אתה רוצה שאני אסביר  :דרור עזרא

  . אני חושב שהבנו, לא  :צביקה הדר

  )מדברים יחד(

יכינו רשימה לישיבה , יש הצעה אחת שיביאו, יש שתי הצעות, דרור  :יחיעם השמשוני
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, מה אסור, מה מותר, איזה כן ואיזה לאשל , רשימה של איזה וועדות, הבאה

  . ויש אפשרות שנייה של ההצעה של צביקה, מה ממליצים ומה לא

זה . שיהיה, כל וועדה שמותר ואפשר, אני אומר, אז יש אפשרות שלישית  :דרור עזרא

  . הכל

  ?כמה זה עולה  :דובר

  . אתה רק מפרסם שיוכלו לבוא תושבים, זה לא עולה כלום  :ירון עולמי

  )דברים יחדמ(

  , אתה צודק, יש וועדות, חבריי הנכבדים, אני רוצה להסביר לכם  :יחיעם השמשוני

  . דברים כאלה, וועדת חינוך  :דרור עזרא

מה זה פירוש של במידה , כל וועדה שאפשר, אני יורד לסוף דעתו של אייל  :ירון עולמי

יס לוועדת ביקורת אם אסור אני לא אכנ, וודאי שאסור, וועדה שאסור, וניתן

  . להכניס לוועדת ביקורת

יבואו , ואם לא, אתם מבינים את המשמעות שכל הוועדות תתקיימנה פה  :יחיעם השמשוני

  ... ישבו , אנשים

  , ויש פרוטוקול, לישיבת חינוך, כל ישיבה יש פרוטוקול  :דרור עזרא

  .  על להביא אנשיםאתה מדבר, אתה לא מקשיב? אתה מדבר על מה  :יחיעם השמשוני

  , הפרוטוקולים, אני מדבר על פרוטוקולים  :דרור עזרא

  . לא על פרוטוקולים  :יחיעם השמשוני

גם לפרסום המועדים וגם , ההצעה שלי מתייחסת באמת לשני הדברים  :אייל אורון

כמו , שבחוק פתוח וניתן, אני מציע שהפרוטוקולים של כל מה, לפרוטוקולים

, לדעתי אין שום סיבה שלא לעשות את זה, רסםבאמת לפ, שירון אמר

אני מציע שבאמת את החלק הזה נראה איזה וועדות , אפשר, מבחינת להזמין

בגלל , נדבר עם ראשי הוועדות ונראה איפה זה מתאים ואיפה לא, זה רלוונטי

כשרוב הפעמים , שאחרת זה באמת יהיה כל פעם להזמין את המקום כאן

  . יקכנראה שהמקום יהיה די ר

באתר , במידת הניתן, הפרוטוקולים יתפרסמו, אני מסכים להצעה הזאת  :דרור עזרא

  . וההצעה הזאת, האינטרנט
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  . רשימת הוועדות שניתן שיהיו פתוחות לציבור  :יחיעם השמשוני

  . כל יושב ראש וועדה יחליט, וכל אחד, שיהיה ככל האפשר  :דרור עזרא

ההצעה , אני אגיד מה ההצעה שלי, בר הצעה שליאם כ, אני לא רוצה שיצטטו  :צביקה הדר

זו , דרור, סליחה. שלי שכל וועדה תחליט באופן סוברני מה שהיא חושבת

מה , סליחה שאני מעוצבן היום? אוקי. אתה תכנס להצעה שלך, הצעה שלי

  . לעשות

 ,כל וועדה תחליט באופן סוברני. כן, אתם מוציאים אותי מריכוז, ה'חבר  :יחיעם השמשוני

  . רק תקריא לי, לא

מה הם סדרי העבודה , כל וועדה תחליט בעצמה האם, ההצעה שלי פשוטה  :צביקה הדר

לכל אחד , לא מעוניינת להזמין קהל, האם היא מעוניינת להזמין קהל, שלה

  , יש

  , הרגע אמרת  :דרור עזרא

שזה יכול להיות , יש לכל וועדה את השיקול שלה? למה אתה נכנס לדבריי  :צביקה הדר

היועצת המשפטית תחשוב שהדבר הזה , יש שיקולים, מפריע לעבודה שלה

  . היא תעיר לוועדה, לא בסדר

וישיבות שלא , יכול להיות שגם שיש ישיבות שמעניינות, בסדר, לא  :יחיעם השמשוני

הפרוטוקולים , אחד, אנחנו מצביעים עכשיו על שני דברים. מעניינות לציבור

וכל , שתיים. יפורסמו באתר האינטרנט,  אותםשל הוועדות שניתן לפרסם

, על פי שיקוליה, וועדה תחליט באופן סוברני על סדרי עבודתה של העבודה

  . פה אחד? פה אחד? כולם בעד

  

  מיםהפלרת , הצעה לסדר של מר דרור עזרא

, הפלרת מים, הצעה לסדר. בלבלתם לי את הדפים, איפה ההצעה, נקסט  :יחיעם השמשוני

  . ראמר עז, כן

שמתי , לא יודע אם ראיתם, הנושא הזה עלה בזמן האחרון על סדר היום  :דרור עזרא

אני רק רוצה , של דברים אקטואליים, כמה לינקים בהצעה לסדר שלי

, וכמו שמצוין... להזכיר שעיריית הרצלייה הייתה המובילה במאבק הזה נגד 
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, ומאז עיריית הרצליה מפקירה את המים, צ דחה את העתירה" בג2002-ב

ועוד , מדובר בשלוש אתרים, ה שאני ראיתי בדוחות של מי הרצלייהלפי מ

  , פלוס

  . מדינה  :יחיעם השמשוני

  . פלוס מה שמגיע ממקורות  :דרור עזרא

  . מהמדינה  :יחיעם השמשוני

, אחרי ששלחתי את ההצעה לסדר שלי, היה תזמון די מפתיע, אני הסתכלתי  :דרור עזרא

אני , וראש עיריית, יריית נס ציונההיה איזה כתבה בכלכליסט שגם ראש ע

שהם , שהם החליטו שהם לא מפלירים את המים, או רעננה, כפר סבא, חושב

וזה בנושא עתירה . והם נאבקים בנושא הזה,לא מפלירים את המים 

אני רק רוצה להדגיש שהחומרים . שקיימת של איזשהו ארגון בנושא הזה

  , האלה שמשתמשים בהם להפלרה

  . הפלואור  :ייחיעם השמשונ

זה תוצר לוואי של איזשהו מפעלים כימיים שהם לא הכי ברור שהם קשורים   :דרור עזרא

זה חומצות כאלה ואחרות שהידע שלי בכימיה לא מגיע להרכב , לפלואור

זה לא , אבל זה לא הפלואור הטבעי שנובע בכל מיני נקודות במים, שלהם

ללכת ולהגיד באופן , ניבאופן עקרו, ללכת, מה שאני מציע. אותו חומר

עקרוני שאנחנו הולכים עם תפישת העולם שהצגנו אותה בתחילת העשור 

, ועם כל המשתמע מכך, הפסקת החיוב של הפלואור, הקודם לגבי החיוב של

איזשהו מסמך מדעי מטעם , גם לעשות קצת איזושהי עבודה מדעית

דיון פתוח , ייליש פה המשך להצעה של א, וגם לעשות איזשהו דיון, העירייה

ולראות , להקשיב קצת לתושבים, לציבור בוועדת איכות סביבה בנושא הזה

אנחנו נסמיך את וועדת איכות הסביבה להיות פה , איך אנחנו מחליטים

מועצת העיר מאשרת באופן . ואני אקריא פה את ההצעה, היועצת שלנו

סקת חובת עקרוני לעיריית הרצלייה להמשיך את ההליך המשפטי בנוגע להפ

ולאור הדברים ,לאור ההתפתחויות האחרונות בנושא , הפלרת המים

מועצת העיר קוראת לעירייה להכין מסמך מפורט בנושא , המתוארים לעיל
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מועצת העיר ממנה את וועדת איכות הסביבה העירונית . תוך שלושה חודשים

ה זה ההצע. לדון במסמך בנושא ולהמליץ לעירייה על המשך הטיפול בנושא

  , אני, שלי

  . ולא הוועדה, אז זה בכלל עדי חמו, אם זה נושא של בריאות, קודם כל  :יהונתן יסעור

  . אז אין לי בעיה שזה יהיה בוועדת בריאות, אוקי, לא  :דרור עזרא

  , צריך ישיבה משותפת  :דובר

ום הי, מנימוק מאוד פשטני, אני מציע להוריד את ההצעה מסדר היום, בגדול  :יהונתן יסעור

רוב המים של תושבי הרצלייה מגיעים ממקורות שמחוץ לבארות של 

אין לזה , ולכן, קצת יותר, שלוש? הרצלייה כמה בארות נשארו, הרצלייה

שאני , נצטרף לאיזשהו תהליך, אלא אם נלך, משמעות לכל העבודה שנעשה

לשנות את . או משהו כזה, של נס ציונה, לא יודע באיזה שלב הוא נמצא

אני מציע להוריד את זה מסדר . ת של ממשלת ישראל ושל הגורמיםההחלטו

  . היום

  . מה עוד שהמים וזה כבר לא בידינו  :יחיעם השמשוני

  , טובה שמה בתאגיד. בטח בידינו? מה זה לא בידינו  :דרור עזרא

  . אבל עזוב, הלוואי שהיא הייתה בידינו, היא לא בידינו, הלו, הלו  :יחיעם השמשוני

  ?טובה לא בידינו  :דרור עזרא

  ?מי בעד להוריד את זה מסדר היום  :יהונתן יסעור

  ? מי נגד. הצעה להוריד מסדר היום, ה'חבר  :יחיעם השמשוני

  ?שר הבריאות אחראי על דבר כזה, מי זה, על מי מדברים  :צביקה הדר

  . כן? מה  :דרור עזרא

  . אז בוא נבדוק מי שר הבריאות? שר הבריאות אחראי  :צביקה הדר

אם אני בניגוד עניינים בין מי , לי אסור להצביע לדברים שקשורים לי  :טובה רפאל

  . הרצלייה לבין המועצה

, לא לעירייה, כי החובה הראשונית שלך לתאגיד, אין לך ניגוד עניינים, לא  :יחיעם השמשוני

  . במקרה היחידי הזה

  . עהאני לא מצבי, אם יש חשש, לכן אני לא מצביעה, נכון  :טובה רפאל



  .ש.ל    02446
  
  
  

  
   הקלטה ותמלול– "חבר"

21

  

  . שנייה, עוד לא, לא  :יחיעם השמשוני

  

  שינוי,  לאפריל9-ישיבת מועצה ב

או , יובא לאישור המועצה שינוי המועד. שינוי,  באפריל9-ישיבת מועצה ב  :יחיעם השמשוני

  . 19 באפריל בשעה 10-או ב, 17 באפריל בשעה 9-ב

  '? זה יום ד10  :דרור עזרא

  ?כן, מה זה  :יחיעם השמשוני

  . אבל בחמש ולא בשבע, רגיל'  זה או יום ג  :דרור עזרא

  . או בשבע, בחמש, לא רגיל  :יחיעם השמשוני

  ?למה השינוי הזה  :דרור עזרא

ויש אירוע שאני חשוב , ביום שלישי יש פה אליפות העולם בשחייה לבתי ספר  :יהונתן יסעור

, חים משלחות מהעולם ואנחנו המאר12מגיעים , בכל זאת, לי להיות שם

  . עיריית הרצליה

  ?בשבע בערב  :דרור עזרא

  . איזשהו משהו, סיום של הזה, יש אירוע של הפתיחה, זה  בשבע בערב, כן  :יהונתן יסעור

  . זאת אומרת שתהיה ישיבה קצרה אם היא תהיה בחמש  :דרור עזרא

  .  ה'חבר, אני צריך ללכת, גם היום היא קצרה  :יחיעם השמשוני

או להעביר את זה ליום רביעי , הצעה להקדים את זה לחמש באותו יוםישנה   :יהונתן יסעור

  . בשעה שבע

  ? מה אתה מעדיף, אני זורם איתך, אתה יודע מה  :דרור עזרא

  . יום שלישי בחמש  :יחיעם השמשוני

  . ואחד מהם נקבע' אנחנו מקבלים את סעיף ד  :צביקה הדר

  )מדברים יחד(

  ? לחודש בשעה חמש מקובל על כולם9-ב  :יהונתן יסעור

  ?בחמש' אז יום ג  :דרור עזרא

  . בחמש' יום ג  :יחיעם השמשוני

  . שיהיה ברור אבל שזה חד פעמי. ככה גם ניקח חצי יום חופש מהעבודה  :דרור עזרא
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  רים"תב

  . הצטיידות בבריכת שחייה ומרכז אומנויות הלחימה. אני מדבר מהר  :יחיעם השמשוני

  ?זה המרכז שנמצא על יד מכון היובל  :דרור עזרא

  . תודה? מאושר פה אחד. בדיוק  :יחיעם השמשוני

  . אני נמנע, לא  :דרור עזרא

  ?אתה מה  :יחיעם השמשוני

  . נמנע  :דרור עזרא

  , אתה נגד, למה  :יחיעם השמשוני

  , אני כל הדבר הזה לא  :דרור עזרא

קיבלנו כסף , שינוי מימון, רייהשדרוג ארכיב העי. לא מוצא חן בעיניך  :יחיעם השמשוני

  ?החלפת תאורה במגרש הכדורגל. פה אחד? מאושר, ממשרד הפנים

  ?באצטדיון? איזה מגרש מדובר  :דרור עזרא

אנחנו חייבים לשדרג את התאורה לאור הנחיות , כן, באצטדיון הגדול  :יחיעם השמשוני

  . ההתאחדות לכדורגל

אין אישור של יותר , את הקרן אגף פיתוחאני ראה כאן רק , יש לי שאלה  :דרור עזרא

  ?מזה

  , לא, לא  :יחיעם השמשוני

  , אנחנו פועלים מול הטוטו לנסות לגייס תקציב גם לזה  :יהונתן יסעור

  . זה לא בתקנון שלהם, אסור להם, במסגרת שיפור הצפייה זה לא מופיע  :יחיעם השמשוני

  ?מה קורה עם הגג, רק שאלה שירון בדרך כלל שואל  :דרור עזרא

  . הגג בדרך  :יהונתן יסעור

ר "גם להם אישרתם את התב, ינג'עשינו מאטצ, אנחנו קיבלנו כסף, בדרך  :יחיעם השמשוני

  . אם אתה לא זוכר, הזה בפעם שעברה

  , ואם אנחנו כבר שואלים שאלות  :דרור עזרא

  , לנובמבר 13-ב, בתוכנית העבודה  :יהונתן יסעור

  . אישרת,  מיליון6.5-את ה, אישרת את הכל  :יחיעם השמשוני
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  ?ויהיה מעליו פאנלים סולאריים  :ירון עולמי

  . כרגע לא, לא  :יחיעם השמשוני

  . חברת חשמל לא מאשרת  :יהונתן יסעור

האם באמת יהיה בתקציב הזה עוד מקום לדשא , מה לגבי מגרשי אימונים  :ירון עולמי

  . סינטטי

  . לא  :ם השמשונייחיע

  ?ולמה לא  :ירון עולמי

  .  מיליון שקל2.5כי זה   :יהונתן יסעור

  . והטוטו לא אישר את זה כרגע  :יחיעם השמשוני

  . אפשר להוריד מהאנסמבל  :ירון עולמי

אני קורא אתכם לסדר , אני מבקש, ה'חבר, ר"זה לא תב. ה'חבר, בסדר  :יחיעם השמשוני

, אותו דבר. משרד הפנים... זה הכל , הרחצהרכישת ציוד לחופי . פעם שנייה

  . ר מספר שש"תב, ר מספר חמש"תב

  , מה לגבי  :דרור עזרא

  ?מה לגבי המה  :יחיעם השמשוני

  ?למה הוא משמש, לגבי הטרקטורון  :דרור עזרא

  . לפיקוח  :יחיעם השמשוני

  ?לפיקוח  :דרור עזרא

. הבלתי מוכרזים באופן רצוףמשרד הפנים מחייב אותנ ולפקח על החופים   :יחיעם השמשוני

שיהיה שם צוות פיקוח קבוע , החופים האסורים ברחצה באופן רצוף, סליחה

, שמונה. משרד הפנים, ל"כנ, סעיף שבע. ולשם זה הם נתנו את הטרקטורון

  . משרד הפנים, ל"כנ

  . לגבי שבע  :דרור עזרא

  . כן  :יחיעם השמשוני

  . רגע, ל"כנ, ל"הוא אומר כנ  :דרור עזרא

שמשרד הפנים מקצה , ל מבחינת המימון של משרד הפנים"אני אומר כנ  :יחיעם השמשוני

  . כספים
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  . ר חדש"אבל זה תב, בסדר  :דרור עזרא

זה הכל מימון של משרד הפנים לקראת , כולם חדשים, זה כולם, הכל חדש  :יחיעם השמשוני

  . עונת הרחצה

  ?מה השאלה  :יהונתן יסעור

  ?ות מדובראיזה סוג סככ  :דרור עזרא

  . סככות העץ היפות, סככות כמו שעשינו עד השנה  :יחיעם השמשוני

  ?זה לא סככות הפטרייה הזאת  :דרור עזרא

  . יכולתם לחסוך על הנייר  :דובר

  . כי זה הקצאה נפרדת, חייב כל אחד בנפרד, לא  :יחיעם השמשוני

  ?זה לא סככות הפטרייה האלה  :דרור עזרא

  ?עם רגל אחת, יהמה זה פטרי  :יחיעם השמשוני

  . כן  :דרור עזרא

  , הרגל אחת זה בתקופה שהייתה ילד והיה למעלה, לא  :יחיעם השמשוני

  , עד היום  :דרור עזרא

  .באמת , לא, לא. אנחנו מחליפים לשלוש רגליים, לא, לא  :יחיעם השמשוני

אבל בנוף ים יש את הסככות , אולי אתה לא מעודכן, יחיעם, אני מתנצל  :דרור עזרא

  . אלהה

היו , מתחת איפה שעלה הטרקטור והרס אותם, סליחה, אני מעודכן  :יחיעם השמשוני

  . היה מצבור של סככות חדשות מעץ, עם כל הכבוד וההערכה, סככות חדשות

  ?משעמם לך? זה מה שחשוב כרגע, דרור  :יהונתן יסעור

  , אני רוצה לדעת  :דרור עזרא

  , עם הזה בטון, עם הרגל האחת, הסככות הישנות  :יחיעם השמשוני

  . יש דגם אחרון שאנחנו מכניסים  :יהונתן יסעור

  . אחרון אנחנו שמים  :יחיעם השמשוני

  . לדעתי הסככות האלו מחייבות היתר בנייה  :דרור עזרא

  ?ר"מה זה קשור לתב, דעתך תישמע בכובד ראש  :יחיעם השמשוני

  . גלגלי הצלה  :יחיעם השמשוני
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  , אני רק  :ור עזראדר

, גלגלי הצלה. עוד לא שמתי, אני קונה? ר"מה זה קשור לתב, אבל עזוב  :יחיעם השמשוני

הפרדת . ה'חבר, ה'חבר. מאושר. שלוש חסקות לחוף הים. תודה? מאושר

  . של שינוי מימון. זה הנושא של הפרסום. שינוי מימון. פסולת במקור

  )הפרעה בישיבה(

  )הלקוחההקלטה הופסקה לבקשת (

, 165ר "שינוי מימון תב. תודה, ה'חבר. תודה רבה? אפשר שקט, ה'חבר  :יחיעם השמשוני

  . פה אחד, 1566

  ?אתה מדבר על המשתלה? על מה מדברים  :דרור עזרא

אני התחלתי להקריא כשהייתה הפרעה בלתי , הפרדת פסולת במקור  :יחיעם השמשוני

  .  מיליון שקל5.6וע של אישור תוספת ביצ, מתחם המשתלה. הלאה, צפויה

  ?למה זה הולך הכסף הזה  :דרור עזרא

  . לכל הקטע שבין הקטע הדרומי  :יחיעם השמשוני

  ?הקטע שבוצע כבר  :דרור עזרא

  . לסיים את הקטע הדרומי, רחוב אלטרמן, תן לי לסיים  :יחיעם השמשוני

  . הקטע שבוצע  :דרור עזרא

. תאמין לי, אני אסביר לך, ן לי לגמורתית, אתה לא מקשיב לי, לסיים  :יחיעם השמשוני

ועכשיו . קצת לפני מרכז הספורט החדש, מסיימים אותו על יד, הקטע

איפה שהבתים של , כל הצד הדרומי, מושכים אותו עד פינת כנפי נשרים

  . מסיימים אותו כולל מדרכות גינון וכל הטיילת, התושבים והמרכז הזה

  ?איזה טיילת יש שם? מה זה טיילת  :ירון עולמי

  ?הלכת באלתרמן  :יחיעם השמשוני

  . כן  :ירון עולמי

מתי בפעם , בקטע התחתון, באלתרמן? מתי בפעם האחרונה הלכת  :יחיעם השמשוני

  ?האחרונה הלכת

  . זה לא מבחן פתע  :דרור עזרא

תלך ,  ויפהיש שם טיילת גדולה, אני עושה לו מבחן פתע של הטיילת, יש  :יחיעם השמשוני
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  . שם

  . טיילת  :ירון עולמי

  . בנינו טיילת גם שם, טיילת, כן  :יחיעם השמשוני

  . אחרת גם בסוקולוב זה טיילת, תקרא לזה מדרכה רחבה  :ירון עולמי

  . תודה? מאושר. בשבילי עם צמחייה זה טיילת, מדרכה רחבה, אני קורא  :יחיעם השמשוני

  )מדברים יחד(

  .  מיליון של מנהל מקרקעי ישראל6-זה ה, רהדמי חכי  :יחיעם השמשוני

  , יש, אני רוצה להבין את הקטע הזה  :דרור עזרא

  . מנהל מקרקעי ישראל דורש כסף  :יחיעם השמשוני

 מיליון על השלוש קיוסקים 6וזה עוד ,  מיליון על המסעדה הזאת6-יש את ה  :דרור עזרא

  ?האלו

  ?שותמה לע, זה מה שהמנהל דורש, כן  :יחיעם השמשוני

  ?שימוש חורג לחמש שנים  :דרור עזרא

  . זה מה שהמנהל דורש, מה זה משנה  :יחיעם השמשוני

  , אנחנו צריכים, תשמע, זה קצת, תשמע  :דרור עזרא

  )מדברים  יחד(

אל תגיד לי בעד או , מי שמפעיל את הקיוסק הזה, הרי יש פה, אנחנו צריכים  :דרור עזרא

  , ר"ה לא משהו שהוא תבז, היה הסכם, תשמע, היה הסכם, נגד

  ?אתה בעד או נגד  :יהונתן יסעור

  . זה לא העניין פה, אל תגיד לי בעד או נגד  :דרור עזרא

  . ואני מבקש ממך לשמור על הפה שלך, אל תגיד לי מה להגיד  :יהונתן יסעור

  ?יש לי עשר דקות. תן לי לסיים, זה לא העניין פה  :דרור עזרא

  ?איזה עשר דקות. אין לך עשר דקות, רים"זה תב, אין לך, לא  :יחיעם השמשוני

  . יש לי עשר דקות  :דרור עזרא

  . אם תרצה או לא תרצה, על כל סעיף תקציבי יש לו עשר דקות  :ירון עולמי

  . זה לא סעיף תקציבי  :יחיעם השמשוני

ציב תק. אתה מאשר תקציב יש לי עשר דקות לדבר על זה, זה סעיף תקציבי  :דרור עזרא
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  . בלתי רגיל חדש

  ?אתה רוצה כמה לדבר, כן, תקציב בלתי רגיל חדש  :יחיעם השמשוני

  . עשר דקות  :דרור עזרא

  . התחלת  :יחיעם השמשוני

  . תנו לו לדבר...   :ירון עולמי

  . דבר, התחלת  :יחיעם השמשוני

בהסכם שהיה מול החברה , הקיוסקים האלו בכלל קשורים לעירייה, אנחנו  :דרור עזרא

אם יש פה עכשיו את , נאמר שהקיוסקים שייכים לחברה העירונית, העירונית

אם . אנחנו צריכים עוד פעם לשקול מחדש את כל הרעיון הזה, התשלום הזה

העירייה תשלם ואת רוב ההכנסות , רוב הכסף, זה פשוט אבסורד, לקחו

, ךאני חושב שצרי? איזה מין היגיון זה, איזה מין. תקבל החברה העירונית

  . מחדש את ההסכם הזה, צריך ללכת ולבחון שוב

  . אתה חושב  :יריב פישר

  . יריב, יריב  :יחיעם השמשוני

  ... זה הכסף של אבא שלי , מה  :יריב פישר

  , מה שנעשה פה, תשמע, אני, זה הכסף של אבא שלך, בהחלט  :דרור עזרא

  )מדברים יחד(

  . אתה לא מתווכח  :יחיעם השמשוני

  . שיענה בתורו  :דרור עזרא

  . תתעלם  :יחיעם השמשוני

  . שיענה בתורו  :דרור עזרא

  . אז תתעלם  :יחיעם השמשוני

אם יש פה הוצאה כל כך ,  מיליון שקל על הדבר הזה12-מדובר פה ב. אוקי  :דרור עזרא

הרי , לבחון אותו מחדש, שווה לקחת מחדש את ההסכם ולבחון אותו, ענקית

  . פה מטורפתזו תקו,  שנים24-ההסכם הוא ל

  , אז אני, בוא, הבנו  :יהונתן יסעור

  )מדברים יחד(
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וזה חוזר , שהם יטפלו בזה, ניקח את זה ונשלח את זה, אנחנו אמרנו, תשמע  :דרור עזרא

  . אלינו

, זה העירייה, התאגידים העירוניים, החברות העירוניות. אני אתן לך תשובה  :יהונתן יסעור

, בחלוקה בין העירייה לבין התאגידים. אז צריך לשלם, ואם צריך לשלם

את דמי , או את דמי החכירה שיהיו שם, אנחנו נשלם את היטל ההשבחה

וזה ... היו שם , ניהלנו איתו משא ומתן, החכירה שאנחנו חייבים למנהל

  . וכרגע זה רק המינוי, ואישרנו את זה פה במועצה. הסיכום שהיה

  , היה לגבי הקיוסק, האני לא זוכר שאישרנו דבר כז  :דרור עזרא

  ?מי בעד, אוקי  :יחיעם השמשוני

  ?יש פה את השמאות  :דרור עזרא

  ?מי בעד, ה'חבר  :יחיעם השמשוני

  . אני לא ראיתי את השמאות  :דרור עזרא

  ? מי נגד? מי נגד  :יחיעם השמשוני

  . אני נגד  :דרור עזרא

  ?ירון, אתה נגד  :יחיעם השמשוני

  .נמנע  :ירון עולמי

  . נמנע, עזרא, נגד  :נייחיעם השמשו

  . אני לא נמנעתי  :דרור עזרא

  . ירון נמנע, עזרא נגד  :יחיעם השמשוני

  

  רים"סגירת תב

, רים"סגירת שלושה תב, 2012רים של "סגירת תב, ה'חבר, רים"סגירת תב  :יחיעם השמשוני

184,000 ,  

  ?ר"למה לא צורפה פה השמאות לתב, דרך אגב, אגב שמאי  :דרור עזרא

? בעד, רים"סגירת תב. אני  מזכיר לך, התנגדת, עם כל הכבוד. רים"זה תב  :יחיעם השמשוני

  . תודה? כולם פה אחד
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  הצעות שינויים

העברות , יש לכם את כל ההצעות, העברות מסעיף לסעיף, הצעות שינויים  :יחיעם השמשוני

   .שהכל זה סכום אפס, אני אגיד מה שהגזבר אומר. כרגיל, מסעיף לסעיף

  . אין תוספת לתקציב בהעברות מסעיפים  :גולן זריהן

  . 'סעיף ו. הכל מאוזן, הכל אפס, אין תוספת לתקציב  :יחיעם השמשוני

  . אני נמנע, לא  :דרור עזרא

  ?פה אחד? שינויים בתקציב בעד? כל השאר בעד. דרור נמנע, רגע  :יחיעם השמשוני

  .אני נמנע, לא, לא  :דרור עזרא

  . מאה אחוז, ור נמנעדר  :יחיעם השמשוני

  

  אישור מועצה להסכם הקצאת זכות שימוש

להסכם הקצאת זכות שימוש בין העירייה לבין אולפנת , אישור מועצת  :יחיעם השמשוני

, ה'חבר, באמת, אולפנת צפייה, לא, לא. לאולפנת צפייה בהרצלייה. הרצלייה

  ? כולם בעד. נתפסה לי המילה

שזה , אפשר להסביר בדקה על מה אנחנו מצביעים, דלמרות שאנחנו גם בע  :ירון עולמי

  . שזה ייראה יותר רציני, אם פעם יצלמו כאן, ייראה לפחות

אני . סימן שאתה לא מבין, אם צריכים להסביר, אני אגיד לך משהו, לא  :יחיעם השמשוני

  , לא רוצה להראות

  , הסכמים כאלה, לא, לא  :דרור עזרא

  .  זהצריך להציג את, לא  :ירון עולמי

  , שיהיה לה, צריך להציג את זה למועצה  :דרור עזרא

  . גברתי היועצת המשפטית  :יחיעם השמשוני

  . היא יושבת כאן כל כך נחמד  :ירון עולמי

  . בבקשה, בקצרה, גברתי היועצת המשפטית  :יחיעם השמשוני

 ומבנים לעמותת החלטה להקצות מקרקעין, בזמנו, מועצת העיר קיבלה, טוב  :ד בהרב"עו

וכנראה שלא התקבלה החלטת ', 96מדובר במבנים שנבנו כבר בשנת , צפייה

  , הקצאה מסודרת
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  . לא הייתה אז הקצאה, לא  :יחיעם השמשוני

וכרגע , ובהתאם לכך נערך הליך של הקצאה, אז לא היה נוהל הקצאה, כן  :ד בהרב"עו

לל בעיקרו את ההסכם הזה כו, נערך ההסכם, לאחר הליך ההקצאה, אנחנו

וכרגע . הוא מצוי בפניכם, ההוראות הרלוונטיות להסכם שימוש מהסוג הזה

  . מועצת העיר מתבקשת לאשר את ההסכם

  ?רבותיי, פה אחד  :יחיעם השמשוני

  ?איזה תקופה, שיבהירו את התקופה, רגע, לא  :דרור עזרא

,  ולאחר מכן,1.2.96 שנה מיום 25-תקופת ההקצאה נקבעה עוד בהחלטה ל  :ד בהרב"עו

  . אופציה לשתי תקופות נוספות של עשר שנים, יש שתי תקופות

  . זה לא יכול להיות משהו אחר, זה רק כבית ספר, זה בית ספר  :יחיעם השמשוני

  . זה בהתאם לנוהל  :ד בהרב"עו

  . לפחות שיגידו את זה  :דרור עזרא

  )מדברים יחד(

תודה ? פה אחד. ו מקום לעשות קלפיתדע לך שבהסכם הם חייבים לתת לנ  :יחיעם השמשוני

  . רבה

  

  המלצות הוועדה לדיור

אני לא רוצה , ראיתם אותם, עברתם עליהם. המלצות הוועדה לדיור  :יחיעם השמשוני

  . מאושר, להיכנס אליהם

  

  וועדת תמיכות

  . יש תוספת לסדר היום בנושא של וועדת תמיכות  :יחיעם השמשוני

   .אני לא ראיתי, איפה  :דרור עזרא

. של הוועדה המקצועית והוועדה הבלתי מקצועית, קיבלת את התוספת  :יחיעם השמשוני

  . וועדת המשנה, סליחה

  ?למה לא, תזלזל בנו, תודה רבה לך  :טובה רפאל

  ... כי זה היה , לא, באמת פליטה, פליטה  :יחיעם השמשוני



  .ש.ל    02446
  
  
  

  
   הקלטה ותמלול– "חבר"

31

  

  , גברתי היועצת המשפטית  :דרור עזרא

  ?יש שאלות לגבי התמיכות, כן  :יחיעם השמשוני

צריך את ההמלצות , אם אני לא טועה, לפי התקנות, ליועצת המשפטית, רגע  :דרור עזרא

  , של וועדות התמיכות צריכות לבוא שבע ימים לפני הדיון במועצה

  ?שבע או שבעה  :טובה רפאל

  . פה זה לא קרה  :דרור עזרא

  . אז יש אפשרות להעלות את זה, אם יש הסכמה על דעת כל חברי המועצה  :ד בהרב"עו

אנחנו ניסינו , עכשיו, אנחנו בערב חג, אני רוצה להגיד משהו, ה'חבר  :יחיעם השמשוני

  , מבחינת לוחות הזמנים, לעשות הכל בהליך הכי מקוצר שיכול להיות

  , יש תקנות לגבי  :דרור עזרא

  ... ם עמותות שצריך יש פה בחלק מהדברים ג. שנייה, שנייה, שנייה רגע  :יחיעם השמשוני

  . אז תבדיל בין אלו לבין כל השאר  :דרור עזרא

ולעשות את זה , עבדנו מסביב לשעון בשביל לגמור עם זה, עשינו, תראה  :יחיעם השמשוני

  . בצורה הכי טובה שיכול להיות

  , -אני רוצה להגיד לך שאם לא נאשר אני איזום ישיבה יוצאת מ  :צביקה הדר

  . ישיבה מיוחדת, וע הבאהבשב  :יחיעם השמשוני

  , באים אלינו, קודם כל, תשמע, אין בעיה, אבל למה, לא  :דרור עזרא

אז בוא נלך לאכול , אם אתה רוצה להיות איתי, תראה, אני יודע, לא, לא  :צביקה הדר

  ?למה צריך כולם, ארוחת ערב

  , תשמע. לא קשור, לא קשור  :דרור עזרא

  . ים לקבל אוכל בערב פסחיש פה אנשים שצריכ  :יחיעם השמשוני

  , כל השאר, אין לי בעיה, מי שמתוכם, -תגיד מי ש, אז מי  :דרור עזרא

  ?אתה רוצה דווקא  :יחיעם השמשוני

  . או ישיבה יוצאת מן הכלל, או כולם, אני מתנגד לזה  :צביקה הדר

  )מדברים יחד(

  , זה צריך, תשמע  :דרור עזרא

  )מדברים יחד(
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אתה שם לב , אתה יכול לשקול מה שאתה רוצה, אתה יודע מה, דרור  :יהונתן יסעור

  , משמעותה, או הדרישה שלך שיהיו שבעה ימים, שהמהלך שאתה עושה כרגע

  . זה לא דרישה שלי  :דרור עזרא

  . אבל אתה יכול להסכים, לא  :יחיעם השמשוני

  . אתה יכול לוותר עליה  :יהונתן יסעור

  , אני, תשמע  :דרור עזרא

  . אתה יכול להסכים  : השמשונייחיעם

, רק שנייה, יכולה המועצה, אמרה היועצת המשפטית שלפנים משורת הדין  :יהונתן יסעור

  , תקשיב

  , אז היו עושים את זה  :דרור עזרא

אבל אני אומר לך שאם , אז חבל על הדיבור שלי, אם אתה לא רוצה להקשיב  :יהונתן יסעור

 לקבל החלטה שלמרות שזה לא עמד וסוברנית המועצה, רוב חברי המועצה

  . אנחנו רוצים לדון בזה הערב, בשבעה ימים

  . הוסיפו את זה ולא אמרו את זה, אני לא ראיתי את זה  :דרור עזרא

  ?יש לך שאלות לעניין? יש לך שאלות לעניין  :יהונתן יסעור

  , לא אמרו, תשמע  :דרור עזרא

  . שלחו את זה ביום חמישי  :ירון עולמי

  . אני לא ראיתי את זה ביום חמישי  :אדרור עזר

  . אמרו שבעה ימים', א  :צביקה הדר

  )מדברים יחד(

  ?אפשר להצביע על זה  :יחיעם השמשוני

  , תשמע  :דרור עזרא

  ?אפשר להצביע  :יחיעם השמשוני

  . לא  :דרור עזרא

  . הרוב יכול  :צביקה הדר

  )מדברים יחד(

  . והצבעה טלפונית, בוא נדון בזה  :ירון עולמי
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  . מה זה לדון בזה והצבעה טלפונית  :יחיעם השמשוני

  . ולא נצביע, תדון בזה עכשיו  :ירון עולמי

  . זה הכל, צריך להצביע על זה? מה יש לדון בזה  :יחיעם השמשוני

  . ואז נעשה הצבעה טלפונית. אם יש לאנשים הערות, לא  :ירון עולמי

  . אבל הוא לא רוצה לדון בזה  :יחיעם השמשוני

  ?איך אפשר לדון על זה  :ראדרור עז

  . אפשר לדון, אם רוצים, אפשר לדון  :יחיעם השמשוני

  . אני לא מסכים לזה, אני לא מסכים לזה  :דרור עזרא

לא גמרנו את . שנייה, שנייה. כן, לא צריך, הוא לא רוצה, הבנתי, לא  :יחיעם השמשוני

  . דרור ביקש דקה, הישיבה

  )מדברים יחד(

, אני מודיע כרגע, במידה ואנחנו כרגע לא דנים בזה,  אני רוצה להודיע,חברים  :יהונתן יסעור

  . בשביל לדון בנושא הזה, בואו נצביע על ישיבה בשבוע הבא ביום שלישי

  , אם השבעה ימים עוברים ביום חמישי, יונתן, לא, אם נגיד  :צבי וייס

  . זה לא ביום חמישי, לא  :דרור עזרא

  , נגיד, ראם זה עוב. חכה רגע  :צבי וייס

  )מדברים יחד(

  . תהיה ישיבת מועצה, ביום שני בשעה שלוש  :יחיעם השמשוני

  )מדברים יחד(

, לפי תבחינים,  שכל מיני אגודות או עמותות, חבל שההערות שלך בדבר הזה  :ירון עולמי

הם יקבלו מה שהם , ואתה אומר, אמורים לקבל יותר ממה שהם ביקשו

  . ביקשו

   .נכון  :יחיעם השמשוני

לחזור לאנשים ולהגיד שמגיע , בשני מקרים שונים, אבל אנחנו סיכמנו אז  :ירון עולמי

  , להם יותר

  . תחזרו אליהם, זה גם סוכם  :טובה רפאל

  . זה לא מה שכתוב כאן בפרוטוקול  :ירון עולמי
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  , אני חושב  :יחיעם השמשוני

  )מדברים יחד(

  . זה לא דיון, ה'חבר, לא עושים דיון עכשיו, צבי  :יחיעם השמשוני

  )מדברים יחד(

  ?על מה אני אעשה דיון, הוא לא מסכים  :יחיעם השמשוני

  . בוועדת המשנה זה רשום  :טובה רפאל

  . משנה, אה  :ירון עולמי

בנוסף ממליצה וועדת המשנה להמליץ למחלקות לפנות לעמותות שסכום   :יהונתן יסעור

  . ..התמיכה שנדרשה 

  )מדברים יחד(

  . אתה ביקשת דקה, מר עזרא, כן, רבותי  :יחיעם השמשוני

, תסיימו את הישיבה, הצעה שנעשה את הדקה, אני מציע הצעה אחרת, לא  :ירון עולמי

  . ונעשה אחר כך עוד ישיבה

  . לא  :יחיעם השמשוני

  . צריך שבעה ימים, אי אפשר, לא  :דרור עזרא

  . הוא לא מוכן  :יחיעם השמשוני

  . אז אפשר, אם יהיה כאן רוב  :ירון עולמי

  . ה'חבר, אתה חייב להצביע באופן רשמי, לא, לא  :יחיעם השמשוני

  . אני לא אבוא לכאן עוד פעם  :ירון עולמי

  . ביקשת דקה, מר עזרא. הנכבדים, רבותיי  :יחיעם השמשוני

  , ולא עמותות, זה לא ספורט מקצועני  :ירון עולמי

  )מדברים יחד(

  , וויתרתי בפעם הקודמת, כל הנושא הזה של שבעה ימים עלה בפעם הקודמת  :ראדרור עז

  ?אתה ביקשת דקה לדבר, מר עזרא  :יחיעם השמשוני

  . כן  :דרור עזרא

  . תתחיל  :יחיעם השמשוני

  , ביום ראשון האחרון היה  :דרור עזרא
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  . כן, רגע  :יחיעם השמשוני

הייתה פה , יונתן, אני עוד פעם מזכיר לך, היה פסק דין בנוגע לטיילת  :דרור עזרא

, כדאי שאתה תשקול לפעול אחרת, אפילו, לא חכמה, התנהלות לא נכונה

, החוק חשוב לעשרות, אני  חושב שזה יהיה לטובת כולם, תפתח דף חדש

זה קורה בתל , תשתף אותם, תפתח דף חדש. ואולי אלפי אנשים, מאות

  . הדרך לפעול, אני חושב, וזה,  קורה בערים אחרותזה, אביב

  ?אתה רוצה לדבר. ברגע האחרון. מר ירון עולמי ביקש גם כן  :יחיעם השמשוני

אני , קודם כל. כי זה בהמשך לדברים שדרור אמר, אני אגיד בקצרה, כן  :ירון עולמי

ואני באמת מפציר ומבקש מעיריית הרצלייה , מברך על החלטת בית המשפט

להציל , לשותפות, ללכת להידברות, ולא להשקיע כספים,  ללכת לערעוריםלא

  , ולדבר, להציל את החול שנשאר, את החוף הזה

  . לא קראת את פסק הדין  :יהונתן יסעור

  ?מה  :ירון עולמי

  . לא קראת את פסק הדין  :יהונתן יסעור

  . בסדר. קראתי. דווקא כן  :ירון עולמי

  . תודה רבה  :יחיעם השמשוני

  . תודה ליחיעם  :יהונתן יסעור

  -סוף הישיבה-


