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  היהרצלעיריית 

  

  76 'מסמן המניין    מועצתישיבת 

  
 18.3.13, ג"תשע, ניסן' ז', בשנערכה ביום 

      :נוכחים

  סגן ראש העירייה      יהונתן יסעור

  ל העירייה"מנכ    שמשוניהיחיעם 

  סגנית ראש העירייה      טובה רפאל

  יועצת משפטית    ד"עו, ענת בהרב

         

  מאיה כץ      טל כהן

  דרור עזרא      אלי שריקי

  פיני מנצור      אלי כחלון

  יונה טאוב      רות רזניק

  ירון עולמי      דורון גילר

  יוסי בן שפרוט      טובה רפאל
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  פרוטוקול

  . כפית עלינו את הישיבה... בנסיבות האלה . ערב טוב  :יהונתן יסעור

  . זה התקנות וזה החוק  :דרור עזרא

  . זה היה בידיך, שום חוק   :טובה רפאל

  )ברים יחדמד(

  . אנחנו רוצים להתחיל ולסיים  :יהונתן יסעור

  . מה לעשות, תדעו שבע ימים, עוד פעם, פעם קודמת ויתרתי  :דרור עזרא

החוק מאפשר בהחלטה של כל חברי המועצה לדון גם בסעיף שלא עבר פרק   :יהונתן יסעור

  . אתה בעניין הזה סחבת אותנו לפה. הזמן שמחייב התקנות

  . ה לא פעם ראשונהז  :דרור עזרא

  . אלה העובדות  :יהונתן יסעור

  . זה יפה, שיחקת עם האנשים  לפני החג, בסדר  :יחיעם השמשוני

  ?יחיעם, יש לך את התמיכות, טוב  :יהונתן יסעור

  . קיבלתם את כל החומר לפני שבוע, כן  :יחיעם השמשוני

  . צריך לעבור על כולם, הסתייגות...   :דרור עזרא

  . חנו קראנו את החומראנ  :טובה רפאל

  . אנחנו עברנו על כל החומר  :דוברת

  ? כמה קיבלה עמותה לראות. בוא נראה, כן  :דרור עזרא

  . בואו, אנחנו לא עושים מבחנים, ה'חבר  :יהונתן יסעור

  , אני לא אמרתי, לא, אז תעברו על זה, בסדר  :דרור עזרא

  ... חברי המועצה   :יהונתן יסעור

  . נחנו אישרנובישיבה א  :טובה רפאל

  ? מי בעד, 25,000בית חיות , נושא בעלי חיים, סעיף אחד  :יחיעם השמשוני

  . פה אחד אלא אם כן יש מישהו שמתנגד  :דרור עזרא

  ?פה אחד  :יחיעם השמשוני

  . 10%-זה רק ה, יונתן, לא, לא  :ד בהרב"עו

  . 25,000, לא, לא  :יחיעם השמשוני
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  . סליחה  :ד בהרב"עו

  . כן, הצבעת? מר עזרא? פה אחד, נייהש  :יהונתן יסעור

, 16,796יד שרה , 5,000תהילה , 12עמדה , 10,000ג "נמ, נושא הבריאות  :יחיעם השמשוני

אגודה ישראלית , 11,365עמותת לראות , 8,566, אגודה לסוכרת נעורים

יש . 9,691וקו לחיים , 49,255, אנוש, 15,044מועדון ליונס , 19,145לסוכרת 

  ?פה אחד? ייגותלמישהו הסת

  . פה אחד  :יהונתן יסעור

  . פה אחד  :יחיעם השמשוני

  . חינוך בלתי פורמאלי. תודה  :יהונתן יסעור

עמותה לפיתוח , שיא. 103,582, מקהלת עירון, ההחלטה. מקהלת עירון  :יחיעם השמשוני

  . התרבות והאומנות לא מקבלים תמיכה

  ?למה  :דרור עזרא

  . ולא עומדים בתנאי הסףלא הגישו החלטה , כתוב  :דובר

  , אני רוצה להבין את הקטע הזה שלא עומדים  :דרור עזרא

  , בתנאי הסף צריך לעמוד, יש  :יהונתן יסעור

אז מי שעובד בשיתוף , בנושא של חינוך בלתי פורמאלי, בקריטריונים  :יחיעם השמשוני

  . פעולה עם העירייה

  . בתיאום  :טובה רפאל

  , בתיאום  :יחיעם השמשוני

, ולבוא ולהגיד תנו לי כסף, לעשות מה שאתה רוצה, אתה לא יכול לבוא לעיר  :בה רפאלטו

  . אתה צריך לעשות בתיאום

  . זה קריטריון בסיסי  :יחיעם השמשוני

? מה זה התיאום הזה, עם מקהלת עירון, למשל, מה זה התיאום שיש לי  :דרור עזרא

  ?התיאום הזהבה זה ? שהם צריכים לעבוד מנכס עירוני? איזה תיאום

שעושים את הפעילויות , נוער וספורט, תיאום עם מחלקת תרבות, לא, לא  :יחיעם השמשוני

  . בתיאום איתם

יש גורמים במשרד החינוך שמפקחים על הפעילויות , יש פיקוח, יש הנחיות  :מאיה כץ
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  , לא יכול כל אחד לבוא, של החינוך הבלתי פורמאלי

ינים להעניק כספים לארגונים שאנחנו יודעים מה הם אנחנו מעוני, דרור  :יהונתן יסעור

מקבלים הנחיות , מיידעים אותנו במה עושים, עושים והם בקשר איתנו

אנחנו גם פותחים להם , מתואמים איתנו ופועלים במסגרת הזאת, מאיתנו

, שאנחנו פותחים להם את הדלתות בבתי הספר... מקהלת עירון . את הדלת

  , הנערות והנערים לשיר, יםעוזרים להם בגיוס הילד

מה הסיבה למישהו שלא , אבל אני לא מבין למה, אני מבין מי שעובד, בסדר  :דרור עזרא

  . עובד

  , דוגמא למשל זה שלוקחים מדריך, נגיד, אני אתן לך דוגמא  :מאיה כץ

  , שמגישים בקשה למכרז  :דרור עזרא

  . זה תנאי סף, אין מה להסביר  :טובה רפאל

  )מדברים יחד(

  . סליחה, אתה מבלבל  :יהונתן יסעור

אם הוא לא מבין עברית , לא מגיע לבזבז את הזמן שלנו, אני מתנגדת, לא  :טובה רפאל

  . בדיוק. זה הכל. זה הכל, הם לא עברו אותו, זה תנאי סף, פשוטה

  . אם זה תנאי סף, טוב  :דרור עזרא

  . זה הכל, זה תנאי סף  :טובה רפאל

  )מדברים יחד(

קיבלו , מה. 42,492הפדרציה של מרוקו , 15,000, איגי, 42,000לב התמר   :עוריהונתן יס

  ? מה זה, יותר מהתימנים

  )מדברים יחד(

  . גם הם לא עובדים עם המחלקה, קהילת תורת חיים לא מאושרת  :יהונתן יסעור

  . כן  :טובה רפאל

  . מי שלא עובד לא מקבל  :יחיעם השמשוני

  ... זה קהילה , ה זהמ, זה בית כנסת  :יהונתן יסעור

  . לא  :יחיעם השמשוני

  ?זה לא הקהילה ברחוב הנשיא שם  :פיני מנצור
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  . כן, כן  :טובה רפאל

  . הם מתפעלים את המרכז יום לקשיש, אבל הם פועלים כרגע. יהודה הנשיא  :יהונתן יסעור

  ? פה אחד  :יחיעם השמשוני

  . כן  :דרור עזרא

  . תוציא אותי מההצבעה  :פיני מנצור

  ?את מי להוציא  :עם השמשונייחי

  . על לב התמר  :פיני מנצור

  . שנייה, רגע  :יחיעם השמשוני

לא יכול , קשר עם אחת העמותות, מי שנמצא באיזה דירקטוריון הנהלה  :ד בהרב"עו

  . להשתתף בהצבעה

  . זה לא קשור אלי, בשביל העתיד, אני כבר  :פיני מנצור

  . חינוך פורמאלי  :יחיעם השמשוני

  . 55,200ה זה החלטה על תנועת הצופים העברית מ  :דובר

  . אבל עוד לא הגענו לשם  :דרור עזרא

  . לא הגענו  :יהונתן יסעור

  ... פוש צבע ליונס   :יחיעם השמשוני

  )מדברים יחד(

  . תקריא רק את הסכומים  :דרור עזרא

  . 75,614פוש   :יהונתן יסעור

  ?בבקשה, מה זה הפוש  :ירון עולמי

, דוחפים אותם קדימה בלימודים, עמותה שמסייעת לילדים בלמידהפוש זה   :מאיה כץ

  . עזרה בלימודים

  . מה הראשי תיבות  :ירון עולמי

  . לתת דחיפה, זה לא ראשי תיבות, זה פוש  :מאיה כץ

שדות ? לא, זה קצת מעט, 33,174בשביל העתיד . 5,320ליונס . 59,142צבע   :יהונתן יסעור

? נכון, אינם עובדים בשיתוף העירייה. הלא מאושרת העברת התמיכ, ד"חב

  . תנועות הנוער
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  ?פה אחד, זה חינוך פורמאלי, רגע  :יחיעם השמשוני

  . כן  :יהונתן יסעור

  . לרבות קומונות, תנועות הנוער. תודה  :יחיעם השמשוני

בני עקיבא .  361,764שבט דקר . 70,157ערד . 107,370שחף . 138,763רשפים   :יהונתן יסעור

90,578 .  

  . אני רוצה לקבל הסבר  :דרור עזרא

  ?מה זה  :יהונתן יסעור

  .לא הבנתי , מה החריגה שהייתה פה  :דרור עזרא

  ?איזה חריגה  :יחיעם השמשוני

  ?איזה חריגה  :יהונתן יסעור

  . יש לקבל נימוק אגף לחריגה ולדון שוב בוועדה המקצועית, רשום  :דרור עזרא

  ?על מה  :יחיעם השמשוני

  . על בני עקיבא  :ירון עולמי

  ?איפה אתה רואה את זה. לא  :יחיעם השמשוני

  . יש כוכבית  :ירון עולמי

  )מדברים יחד(

 מעלות 50%יש תנאי שמדבר על זה שהתמיכה תובא לאישור שלא עולה על   :טל כהן

  , אפשר לעבור את זה, הפעילות הנתמכת

  . זה לא חריגה. זה לא חריגות, אה  :יחיעם השמשוני

  ?איפה כל תנועות הנוער האחרות, אגב  :ירון עולמי

  . מי שהגיש. לא הגישו, איזה  :יחיעם השמשוני

שירי ביקשה , מחנות עולים ועל נוער העובד ובנות בתיה... שירי ביקשה , למה  :יונה טאוב

  . בדיקה

  . זה הלך לבדיקה חוזרת, כן  :יחיעם השמשוני

  ?כוכביתמה עם מה שב, מה אנחנו מאשרים היום, רגע  :ירון עולמי

  . אנחנו מאשרים הכל  :יחיעם השמשוני

  . כל מה שכתוב בכפוף להערה הכללית של השלמת מסמכים חסרים  :טל כהן
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  . זה ברור, בסדר, כן  :יחיעם השמשוני

  . לא לך, אבל לוועדה המקצועית. רשום שיש להביא נימוקים? ומה הנימוקים  :דרור עזרא

  . מוקים זה יידון שוב בוועדה המקצועיתכתוב כאן הערה שאחרי שיתקבלו ני  :טל כהן

אני לא מבין את הקטע , אנחנו נאשר לפני שאנחנו מקבלים את הנימוקים  :דרור עזרא

  . הזה

  . כמו שהיה במקדמות, ככל שהנימוקים יהיו  :טל כהן

קודם , אבל צריך להיות נימוקים, פה אנחנו מאשרים את התמיכה, לא  :דרור עזרא

  . זה ההיגיון, לא, נימוקים אחר כך מאשרים

, ההיגיון אומר דבר אחד, אני אסביר לך את ההיגיון תראה, ה'חבר, שנייה  :יחיעם השמשוני

יש הרבה עמותות שלא השלימו ניירות ואתה ראית את זה , בוא אנחנו

  , אתמול

  , לא על השלמת ניירות, לא  :דרור עזרא

  . תן לי לסיים  :יחיעם השמשוני

  . הו אחרהיא אומרת מש  :דרור עזרא

  . נתייחס גם לזה, אבל תן לנו לסיים  :טל כהן

ברגע , אנחנו מאשרים את התנאים על מנת שברגע שיגיעו התנאים  :יחיעם השמשוני

ולא נתחיל את כל המעגל של , נוכל לתת את התמיכה, שימולאו התנאים

  , אישור הקצאה, וועדת משנה, וועדה מקצועית

  . צריך לשים נימוקים, שמעל משהו, ש פה הסבר אחראבל י, את זה אני מבין  :דרור עזרא

  . נכון  :יחיעם השמשוני

  , על חריגה מסוימת צריך לשים נימוקים  :דרור עזרא

  . 50%-זה תמיכה מעבר ל, זה לא חריגה  :יחיעם השמשוני

  ?אז איפה הנימוקים  :דרור עזרא

 שזה מה שהם ,הם כפי הנראה בהתחלה לא הבינו את זה, עכשיו, רגע  :יחיעם השמשוני

אנחנו נאשר את זה בתנאי שיבואו כל הנימוקים , אז אנחנו אומרים, ביקשו

אישרת את הכל , לדוגמא, כשאתה אישרת את המקדמות, לשביעות רצוננו

  , בתנאי
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  , זה, מי זה שביעות רצונך  :דרור עזרא

אתה מסמיך את הוועדה המקצועית , שביעות רצונה של הוועדה המקצועית  :טל כהן

  . יין הזהבענ

  ? אנחנו ילדים קטנים, מה  :יחיעם השמשוני

  . אני לא מצביע  :דרור עזרא

  ? 55,00-למה הגיעו רק ל, בקשר לקומונות, סליחה, בקשר לקומונות, טוב  :יהונתן יסעור

  ?לסך הכל  :יחיעם השמשוני

  . לקומונה  :יהונתן יסעור

  . זה סך הכל הזכויות  :יחיעם השמשוני

  . 75-ם לא קיבלו את כל הלמה ה  :יהונתן יסעור

  . כי הם לא צריכים  :יחיעם השמשוני

  ?55העלות שלהם היא   :יהונתן יסעור

  . אנחנו משלמים את העלות של השכירות, כן  :יחיעם השמשוני

  . ככה שיש את זה,  חוזר לך לתנועות הנוער14,800והיתרה של , אוקי  :יהונתן יסעור

, זה, יש עוד סעיף אחד שנדון בקיץ, שבתנועות נועראני מזכיר לכולנו , כן  :יחיעם השמשוני

  . זה מגיע בקיץ, אבל גם הנושא של המחנות קיץ והדברים האלה

  . כמו שנה שעברה  :ירון עולמי

  . אני מסביר, לא, בסדר  :יחיעם השמשוני

  . אני נמנע בסיפור הזה של שבט שחף ובני עקיבא, אני בעד זה  :דרור עזרא

  . ווחהנושא הר  :יהונתן יסעור

  ?-שחף ו, רגע  :יחיעם השמשוני

  . בני עקיבא  :דרור עזרא

  . איפה שיש את הכוכביות  :ירון עולמי

  . איפה שאין נימוקים  :דרור עזרא

  . דרור נמנע, דרור נמנע. אצלי אין פה כוכביות  :יחיעם השמשוני

  . 16,218דרור . רווחה  :יהונתן יסעור

  )מדברים יחד(
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. 21,177אקים . 10,962האגודה לעיוור . 11,917אילן . 14,286איזי שפירא   :יהונתן יסעור

. 47,359, עזרא. 10,585ו "ויצ. 27,794ניצן . 17,732, ארגון חסד, פעמונים

האגודה למען ילדים . 12,072ד "מוסדות חב. 26,061ניצן בייבי . 24,665א "זק

 מינית מרכז לסיוע נפגעות ונפגעי תקיפה. 13,178אור שלום . 16,718עולים 

תלמיד אופקים , משען. 19,544ט "אלו.  20,000פסיפס . 16,327ליונס . 18,637

  ? הוועדה צריכה לחלק עוד10%. 26,784וקבוצת השבים . 20,000

  ?לא, יש לך פה סיכום,  חילקנו10%  :טובה רפאל

  , לגבי מועדון ליונס, יש לי שאלה  :ירון עולמי

  ... ש אחר כך י, זה בוועדת המשנה  :ד בהרב"עו

ד בגלל שהם לא "מקודם אנחנו ביטלנו את מוסדות חב. גם לי יש שאלה :יוסי בן שפרוט

  . משתפים פעולה בחינוך

  . ברווחה כן, בחינוך  :טובה רפאל

  ?יש הבדל :יוסי בן שפרוט

  . זה לא חינוך, זה נושא של נצרכים ודברים כאלה, בוודאי  :יחיעם השמשוני

  . בסדר, אוקי :יוסי בן שפרוט

  ? זה לא רעננה, בית איזי שפירא, יש לי עוד שאלה  :פיני מנצור

  , אנחנו נותנים גם. אבל יש אנשים מהרצלייה, כן  :יחיעם השמשוני

  . גם אילן זה רמת גן ולפי תושבי הרצלייה שפעילים שם  :יהונתן יסעור

  ?תושבים שגרים כאן בהרצלייה שהולכים לשם מקבלים תמיכה, אה  :פיני מנצור

בתנאי שיש להם טיפול של ילדים , אנחנו נותנים גם לעמותות ארציות, כן  : יסעוריהונתן

  . שלנו

  . אבל הוא משרת גם אותנו, גם המרכז לנפגעות תקיפה מינית זה מרעננה  :יחיעם השמשוני

יש מגבלה שאי אפשר להגיש שתי בקשות , אם אני זוכר נכון, יש איזשהו  :דרור עזרא

  ? נכון,אם אני לא טועה, לתמיכה

  ?מה זאת אומרת  :יחיעם השמשוני

  , יש פה מועדון ליונס שהוא קיבל תמיכה בנושא של  :דרור עזרא

  . בשלושה מקומות  :יחיעם השמשוני
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  , הוא מקבל גם, כן  :ירון עולמי

  ?מה הבעיה, הוא מקבל על מספר תחומים  :טובה רפאל

  , זה, אם אני זוכר נכון, בחינוך  :יחיעם השמשוני

  . הלוואי ויקבל יותר, יג של המלגות בכלל'זה מטצ  :ירון עולמי

  . זה על פרויקט פוסטר השלום, חינוך זה לא מלגות  :טובה רפאל

אם הוא .  שקל50,000במלגות זה יכול להיות גם ,  שקל5,000זה רק , טוב  :ירון עולמי

  .  שקל50,000יגיש 

  . מלגות הוא לא הגיש כבר  :טובה רפאל

ט ולא "אני לא מצביע לא באלו, יחיעם. הלוואי, אכפת לנומה , בסדר  :ירון עולמי

  . בקבוצת השבים

  ?ט"איפה אלו. ט והשבים"אלו, אתה לא מצביע  :יחיעם השמשוני

  . ברווחה  :טובה רפאל

  . בסדר, ירון. ט אתה לא מצביע"אלו  :יחיעם השמשוני

  ? עוד פעם השנה... למה בבריאות אין את העמותה   :ירון עולמי

  . כנראה לא הגישו  :טובה רפאל

  . אתה בוועדת תמיכות  :יהונתן יסעור

  )מדברים יחד(

  ? כל השאר פה אחד  :יחיעם השמשוני

מועדון ישראלי לרצים .  שקל70,000עמותה לספורט עממי , ספורט עממי  :יהונתן יסעור

  . לא מאושרת תמיכה, איילות

  ?פורט עממימאושר ס. הם לא עובדים עם מחלקת הספורט, לא  :יחיעם השמשוני

  . כן  :יהונתן יסעור

  . ספורט נוער. תודה  :יחיעם השמשוני

נוער . 40,000מכבי טניס . 351,276הפועל . 413,650מכבי כדורגל . ספורט נוער  :יהונתן יסעור

הרמת , רומנו. 22,388ודו 'הפועל ג. 107,463ודו 'מכבי ג. 20 ונערות 20

  , עמותה לספורט הקליעה. 13,433משקולות 

, תמיד היה, בעבר אם מישהו זוכר, הם בסל הספורט, כי זה, 6,716  :עם השמשונייחי
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ועכשיו זה עמותה , המטווח האולימפי היה מגיש בשם  כולם והוא לא יכול

  . שזכאית והיא בסל הספורט והכל מסודר

בקליעה אולימפית . גם בנוער לא מקבלים, אילות. 22,388, ודו'איזי ג  :יהונתן יסעור

  .  אינם מקבלים,הרצליה

  ?מה הסיבה שלא מקבלים, למה גם פה  :דרור עזרא

  . הם לא בסל הספורט  :יהונתן יסעור

  ?זה לא בסל הספורט  :דרור עזרא

  . הם לא בסל הספורט  :יהונתן יסעור

  ?הריצה לא בסל הספורט  :דרור עזרא

  , הקריטריון  :יהונתן יסעור

  ?הריצה זה לא בסל הספורט  :דרור עזרא

  . היא לא נהנית מסל הספורט, היא לא בסל הספורט, העמותה הזאת  :וריהונתן יסע

  ?הקליעה האולימפית, גם השני  :דרור עזרא

  . כן  :יהונתן יסעור

  . עם יקבלו, כשהם יוקרו על ידי משרד הספורט, הם עדיין לא מוכרים  :יחיעם השמשוני

  ?העמותה לא מוכרת או הספורט לא מוכר, אני לא מבין  :דרור עזרא

אתה צריך להיות , כשאתה עושה פעילות ספורטיבית רשמית, לא, לא  :חיעם השמשוניי

אם אתה לא מוכר על ידי ההתאחדות , מוכר על ידי ההתאחדות לספורט

  . זה קריטריון. אנחנו לא יכולים לתת לך תמיכה, לספורט

  , שיעורי תורה  :יהונתן יסעור

  . ודי'גתרשום שאני נמנעת במכבי , יחיעם, רגע  :מאיה כץ

  . את לא משתתפת, את לא נמנעת  :דרור עזרא

, לא. היא לא משתתפת בהצבעה. היא נמנעת מההצבעה, היא בישיבה, לא  :יחיעם השמשוני

  . היא לא נמנעת מהצבעה

  )מדברים יחד(

הישיבה הגבוהה אור . 21,810יד שלום . 18,175, בית כנסת מערב הרצלייה  :יהונתן יסעור

  ?מי בעד, לא מאושרת, ד"ד חבומוס, ציון לא מאושר
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  ?ד לא מאושר"חב, רגע  :רות רזניק

  . בנושא של שיעורי תורה  :יחיעם השמשוני

  . בתמחוי קיבלו  :יהונתן יסעור

  . רשום שיד שלום חסרים מסמכים מהותיים  :דרור עזרא

  . נכון  :יחיעם השמשוני

  ?אז איך מאשרים  :דרור עזרא

  . הם ישלימו אותם  :טובה רפאל

  . יש הערה כללית ביחס לכל מקבלי התמיכה  :רבד בה"עו

  , אבל, בסדר  :דרור עזרא

  , המשמעות של זה, הסברתי לך, אני הסברתי לך, דרור  :יחיעם השמשוני

אולי אי אפשר . אבל יש הבדל בין מסמכים רגילים למסמכים מהותיים  :דרור עזרא

  ?לקבוע את התמיכה

זה התמיכה , שלהם נכונים ויהיו בסדרבמידה וכל המסמכים , תקשיב  :יחיעם השמשוני

מאחר וביקשו ממני לא לקבוע זמן גג כל , עכשיו. זה התנאי, שמגיעה להם

 אז יכול להיות שאני כל שבועיים אצטרך לעשות וועדה, פעם לדברים האלה

יש . ה'חבר, ככה אנחנו דנים מראש. וכל זה נדון בזה, וועדת משנה, מקצועית

,  ושכולם יעשו את זה, אנחנו צריכים לעשות את זה, אבל לי אין זמן, לו זמן

  . וזהו

  )מדברים יחד(

  . אני נגד, לא, לא  :דרור עזרא

  . רגע, בסדר? אתה נגד  :יחיעם השמשוני

  . בואו נמשיך, מצוין  :יהונתן יסעור

  . כוללים. כל השאר בסדר, דרור נגד  :יחיעם השמשוני

  , עוז לרוח  :יהונתן יסעור

  . יש פה בחפץ חיים, רגע, רגע  :דרור עזרא

  . עוד לא הגעתי  :יהונתן יסעור

  ?מה אתה רוצה, הוא עוד לא הגיע  :יחיעם השמשוני
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  . תקרא, נושא הכוללים, נושאים כלליים  :דרור עזרא

  . הוא עוד לא הגיע לשם, גע הוא התחילאבל ר  :יחיעם השמשוני

  . בדרך כלל מתחילים מההתחלה  :יהונתן יסעור

  . אבל תסתכל מה שיש בהתחלה  :דרור עזרא

  . אני לא קורא שלושה משפטים קדימה, אני אגיע לזה  :יהונתן יסעור

  . לא על הרשימה  :דרור עזרא

  ?על חפץ חיים, אתה מדבר על מה  :יחיעם השמשוני

  . כן  :דרור עזרא

. הוא יגיע לחפץ חיים, תן לו להקריא את שלושת הראשונים, שנייה, רגע  :יחיעם השמשוני

עד כאן . 551,094אולפנה ללימודי יהדות . 157,250ד "חב. 535,528, אור ורוח

  . חפץ חיים, מאה אחוז? בסדר

  , קודם כל יש לי, יש לי הערות  :דרור עזרא

הם לא עומדים בתנאי . תן לי רק לגמור, רות שלך לפני ההע, שנייה, רגע  :יחיעם השמשוני

  .  מתלמידי הכולל הם תושבי הרצלייה75%הסף של 

  . זה לא שהם לא עומדים בתנאי הסף, לא  :ד בהרב"עו

  , שנייה רגע  :יחיעם השמשוני

אז כרגע אמרנו שהתנאי סף צריך לעמוד , הם לא עומדים בתנאי הסף, רגע  :ד בהרב"עו

, חפץ חיים ואולי זה לא נוסח כל כך טוב בישיבה אצלכםמה שקורה לגבי , בו

,  זה אומר75%.  מהתלמידים יהיו תושבי העיר75%זה שתנאי הסף קבע 

ההחלטה של הוועדה המקצועית .  תלמידים23ולהם יש ,  תלמידים23.25

 ואנחנו רואים 23- אנחנו מעגלים ל23.25-אמרה בעצם ש, בעניין הזה, הייתה

  . תנאי הסף כעמידה ב23-את ה

  ?מה התנאי סף  :דרור עזרא

  ,  תושבי75%  :ד בהרב"עו

  ?אפשר להקריא את הנוסח  :דרור עזרא

  . 0.8%, זאת אומרת, 74.2 עומדים על 75%במקום   :יחיעם השמשוני

  , אתה צריך לראות את זה מול  מספר, זה לא אפס, לא  :ד בהרב"עו
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  . זה כאילו חלק תלמיד, זה לא אחוז  :דוברת

  . לדעתי הם לא עומדים בתנאי הסף  :ראדרור עז

  . 0.8 זה 75- ו74.2  :יחיעם השמשוני

  . אתה לא מעגל  :ד בהרב"עו

 הם 74, אני אומר? בסדר, אני לא מעגל שום דבר. תנו לי לדבר, שנייה  :יחיעם השמשוני

  . 74.2? בסדר, 74%עומדים מעל 

  . הם לא עומדים בתנאי הסף  :דרור עזרא

  , וק המספרים הקטנים גםאבל זה ח  :טובה רפאל

  . זה די ברור שהם לא עומדים בתנאי סף, אני לא מבין מה הוויכוח פה  :דרור עזרא

  . הוויכוח פה הוא על רבע תלמיד  :יחיעם השמשוני

  . זה לא על רבע תלמיד  :ד בהרב"עו

  . בגלל זה ככה מתערבבים עם זה, זה חוק המספרים הקטנים  :טובה רפאל

  , 75כדי לעמוד בתנאי הסף של , נייןלצורך הע  :ד בהרב"עו

  . תצביע נגד, חבל יותר מידי להתעסק  :יהונתן יסעור

  . לא קשור להצביע נגד  :דרור עזרא

וזה חשוב , וזה חשוב רגע, זה לא שמבקשים, אבל אני אומרת שגם מבחינה  :ד בהרב"עו

זה לא שאנחנו  מבקשים לשנות את תנאי הסף ולומר שאפשר עם , להבהיר

,  תלמידים23.25 זה 75%שעמידה של , 75%-העניין הוא ש,  או זה74.10

וזאת , זה גם סביר מבחינה זה, 23-אתה יכול לעגל ל,  תלמידים23.25

  . זה הכל, 75 תלמידים כעמידה בתנאי הסף של 23-ההחלטה של לראות את ה

  , רק שנייה, זה הסבר דחוק ביותר, אני מצטער  :דרור עזרא

היינו צריכים לעגל כלפי , 23.7אם זה היה , אני רוצה להבין יותר, סליחה  :טובה רפאל

  .  זה לעגל כלפי מטה23.25, מעלה

  . אני מתפלא, אני מתפלא שאת מגנה על הכוללים, טובה  :דרור עזרא

  )מדברים יחד(

  . קדימה. אם לא הייתם מדברים אז זה כבר היה מזמן מסיים, תראו  :יהונתן יסעור

לא עומדים , 75לפחות , הנוסח של תנאי הסף, לגבי חפץ חייםקודם כל   :דרור עזרא
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אני ניסיתי לקבל את , לגבי הכוללים, עכשיו. זה לעניות דעתי, בתנאי הסף

  .  זה משרד החינוך?יש לך את רשימת התלמידים, רשימת התלמידים

  ? משרד החינוך לא בסדר  :אלי שריקי

  , אתה, שריקי, תן לי, שריקי  :יחיעם השמשוני

  . אל תיתן לו להפריע לך? אתה מוכן להמשיך, דרור  :יעם השמשונייח

יש . סעיף ארבע, הצהרה שמצהירים על מספר תלמידים, יש פה את ההצהרה  :דרור עזרא

סעיף ארבע לנספח של . אולי תקשיב, שריקי, ח משרד הדתות של"לצרף דו

 ח משרד הדתות הכולל פירוט של תלמידי"יש לצרף דו, מספר התלמידים

ולא ראיתי שום פירוט , הסתכלתי על כל הבקשות שהעבירו לי אתמול. הכולל

איך אפשר , שאי אפשר, לדעתי זה מסמך מהותי. תלמידים של משרד הדתות

יש שמה , הקטע של', ב? לחשב אם אין לך את המסמך הזה של משרד הדתות

, וועדת המשנה, לא הוועדה המקצועית, חלוקה של הוועדה המקצועית

  , טה לפימחלי

  . עוד לא הגענו לשם  :יהונתן יסעור

  ?איפה זה  :דרור עזרא

  . חבל לך על הזמן, דרור, אתה יכול להתנגד  :אלי שריקי

  . אני לא רואה את זה, איפה זה  :דרור עזרא

  )מדברים יחד(

  , יש שם שני כוללים שרשום שמה נימוק  :דרור עזרא

  . עוד לא דנו  :ד בהרב"עו

  , מצריך, לדעתי, זה  :דרור עזרא

  . דעתך לא חשובה  :אלי שריקי

  . דעתך לא חשובה, שריקי  :דרור עזרא

  . האנטי שלך כל הזמן  :אלי שריקי

  . אני לא אנטי  :דרור עזרא

  . ככה נולדת כנראה, אנטי  :אלי שריקי

  ?אתה מוכן להשלים את המשפט שלך, דרור  :יהונתן יסעור
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מיכות של הכוללים לוועדה אני חושב שכדאי להחזיר את הדיון בת  :דרור עזרא

המקצועית עד אשר שנקבל את הרשימה של התלמידים של משרד הדתות 

  . או הנספח בהצהרה, כפי שקובע התנאי

  . לא מקבלים את ההצעה שלך  :אלי שריקי

  . אל תקבלו  :דרור עזרא

  . זה הכל  :אלי שריקי

  ?המסמך הזה ישנו או איננו  :יהונתן יסעור

  ?של מה  :יחיעם השמשוני

  . של משרד הדתות  :דרור עזרא

  . איילה בודקת את הבקשות  :טל כהן

  . שר הדתות החדש לא יתפנה לזה עכשיו  :טובה רפאל

  . איילה לא ציינה שיש בעיה עם הרשימה  :טל כהן

  . כי לא בדקו את זה בכלל  :דרור עזרא

  ?איך אתה יודע  :מאיה כץ

אף , את זה, כל הדברים האלובדרך כלל רואה חשבון בודק את . כי שאלתי  :דרור עזרא

  , אחד

  ?זה לא מוצא חן בעיניך, רגע  :אלי שריקי

  . זה של משרד החינוך  :דרור עזרא

  . זה החוק קובע  :אלי שריקי

  . רשום משרד הדתות  :דרור עזרא

  . אנחנו חוזרים  לאותו דבר, דרור. אנחנו חוזרים לאותו דבר, ה'חבר  :יחיעם השמשוני

  )מדברים יחד(

? מי נגד? מי בעד לאשר את זה,זה בקטגוריה של השלמת מסמכים , ה'חבר  :עוריהונתן יס

  . תודה רבה

  ? רות גם כן נגד, מי נגד, רגע? נכון, דרור אתה נגד על כל הכוללים, רגע  :יחיעם השמשוני

  . אני בעד, מה נגד  :רות

  )מדברים יחד(
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  . וועדת משנה, טוב  :יהונתן יסעור

  . ליות גם צריךאת ההערות הכל, רגע  :טל כהן

  . אני סבור שהוא לא עמד בתנאי הסף, לגבי החפץ חיים,אני רוצה לציין שאני   :דרור עזרא

אני מדבר , בסטנוגרמה יהיה כתוב, אתה מצביע נגד,זה לפרוטוקול , לא  :יחיעם השמשוני

  , לא על, כרגע על הצבעות

  ? כללייםמה זה הנושאים ה. רק תציין שאני חושב, אוקי, בסדר  :דרור עזרא

  . אתה לא צריך לנמק, כשאתה אומר לא, כשאתה נמנע אתה יכול לנמק  :יחיעם השמשוני

  . זה דיברתם על זה כל הזמן, נו, כן  :דרור עזרא

  ?מה  :יחיעם השמשוני

את ההחלטה בסוף כולם , אבל רק את ההחלטה, רגע, לא. על כל המסמכים  :דרור עזרא

, לא. וף להשלמת המסמכיםההחלטה שהתמיכה תועבר בכפ? קראו אותה

  . שזה יהיה ברור

  . אמרתם את זה כבר חמש פעמים  :דרור עזרא

, פה עשינו איזה שינוי אבל, עמותה שלא תשלים את המסמכים החסרים  :יחיעם השמשוני

  ?נכון

  . אבל זה בפרוטוקול הבא, כן  :ד בהרב"עו

,  יום30ם תוך עמותה שלא תשלים את המסמכי, בפרוטוקול הבא, אה  :יחיעם השמשוני

על האגף להעביר , בקשת התמיכה תבוטל, תיקנו את זה בישיבה אחרי זה

בנימוק המלצה לוועדת המשנה לחלוקת תמיכות , חוות דעת מקצועית בכתב

יש לקזז את סכום המקדמות מעמותות להם הועברה . בשיקול דעת

  . שלא  תהיינה אי הבנות. המקדמה

יש לבדוק את הנושא לקראת . נושא בריאות, בעלי חיים. אנחנו עוברים, טוב  :יהונתן יסעור

 מכלל התקציב 10%אנחנו מחליטים להמליץ ולחלק .  ולהעביר אישור2014

אגודה . 2,000האגודה הישראלית לסוכרת . לתמיכה בתחום הבריאות להלן

מועדון . 2,000... עמותת , 3,000יד שרה . 2,000ישראלית לסוכרת נעורים 

  . 600אנוש . 2,000ליונס 

  ?כמה לאנוש  :רות רזניק
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  . 600  :יהונתן יסעור

  . זה תוספת, לא  :יחיעם השמשוני

  . תוספת, אה  :רות רזניק

  . חינוך בלתי פורמאלי, זה הכל תוספות  :יהונתן יסעור

  . חינוך בלתי פורמאלי. תודה? מאשרים פה אחד, רגע  :יחיעם השמשוני

  . 16,418, מקהלת עירון  :יהונתן יסעור

  . 12,332זה המרוקאים מקבלים עוד פעם   :יעם השמשונייח

  ?ניצן היו פה, טוב  :יהונתן יסעור

  ?אני יכול לשאול שאלה :יוסי בן שפרוט

  ?בבלתי פורמאלי, ניצן לא בקטגוריה הזו  :יהונתן יסעור

  . אני חושבת שברווחה, לא, ניצן  :טובה רפאל

  ?ו זה מה שהחלטנו לתתא, זה מה שהם ביקשו, יד שרה, למשל :יוסי בן שפרוט

  . זה תוספת, לא, לא  :יחיעם השמשוני

  . אבל בסך הכל, אני מבין שזה תוספת :יוסי בן שפרוט

  . זה מה שהם ביקשו, אם לא הייתה הערה  :יחיעם השמשוני

  . אוקי, אה :יוסי בן שפרוט

ויש שביקשו , כי יש מקומות שביקשו יותר ואין, אם לא הייתה הערה  :יחיעם השמשוני

  . זה מה שהם ביקשו, אם לא הייתה הערה. פחות

  . יש כאלה שיצא להם יותר וביקשו פחות  :טובה רפאל

  . 12,332מרוקו . 16,418אז מקהלת עירון , אוקי  :יהונתן יסעור

  . תודה? פה אחד  :יחיעם השמשוני

  . 2,424וצבע . 16,826בשביל עתיד . חינוך פורמאלי  :יהונתן יסעור

  . תודה? אחדפה   :יחיעם השמשוני

  . לא מחלקים כרגע, תנועות הנוער  :יהונתן יסעור

  . כי צריך לחכות, כן  :יחיעם השמשוני

  .  מקודם12-יחד עם היתרה של ה, נעשה הכל ביחד  :יהונתן יסעור

  ?מה זה  :דרור עזרא
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  ?מה, בדיקה נוספת  :יחיעם השמשוני

  , 10%-יש את ה, לא הבנתי  :דרור עזרא

  .  להחלטת וועדת המשנה10%, כן, נגיד, בתנועות נוער לא בטוח, לא, כן  :יחיעם השמשוני

  ?אז למה לא מחלקים את זה, נו  :דרור עזרא

יש שתי , לפני שבע דקות , אם אתה זוכר, כי בתנועות הנוער יש לנו חלק  :יחיעם השמשוני

שלוש תנועות נוער שיש בדיקה , תנועות שצריכות לעשות בדיקה נוספת

  . איזה אי הבנות בקשר לכמות הילדיםכי היה שם , נוספת

  . אני לא שמעתי את זה  :דרור עזרא

  . גם בגלל מה שמחולק בקיץ  :טל כהן

  . אלה שהיה להם כוכבית, זה כבר אושר  :דרור עזרא

  . לא, לא  :יחיעם השמשוני

  , מחנות העולים והבנות של  :יהונתן יסעור

, נוער עובד והבנות בתיה, נות עוליםמח, יש שלוש תנועות נוער שיש עליהם  :יחיעם השמשוני

  . ביקשו בדיקה נוספת, ספקות לגבי הכמויות, שיש איזה בעיה

  . 10%-ויש את ה, יש חלוקה של מפעלי קיץ  :יהונתן יסעור

  ?איפה אתה רואה את הדברים האלה  :דרור עזרא

בתנועת , בוועדה המקצועית. תיקח את הפרוטוקול של וועדת המשנה  :יחיעם השמשוני

  . תראה בסוף, נוערה

פעמונים . 8,833אקים . 5,714איזי שפירא . נושא הרווחה, ממשיכים הלאה  :יהונתן יסעור

  ? פה אחד. 11,450ד "וחב. 8,939ניצן בייבי . 7,206ניצן . 4,268

  . כוללים. זה נשאר, זה נשאר, ספורט עממי זה נשאר  :יחיעם השמשוני

  . מוקים האלואני רוצה לקבל הסבר לני, כן  :דרור עזרא

  ?של מה  :יחיעם השמשוני

  . של הכוללים  :דרור עזרא

  ?של וועדת המשנה? של הוועדה המקצועית  :יחיעם השמשוני

  . וועדת המשנה  :דרור עזרא

  . כתוב  :יחיעם השמשוני
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למה לכולל אור זרוע יש , מה התרומה הציבורית הגדולה, למה יש, למה  :דרור עזרא

מה ההבדל בין ? רומה הציבורית הגדולהמה הת, תרומה ציבורית גדולה

  ?ד"התרומה הציבורית של בית חב

  ?עוד פעם הוא חזר עכשיו לאור זרוע  :יהונתן יסעור

  . הוא בתוספת, לא, לא  :יחיעם השמשוני

  )מדברים יחד(

בלי שום , לדעתי, הוועדה המקצועית החליטה לחלק באופן שרירותי, תשמע  :דרור עזרא

  . נימוק

  ?וועדה מקצועית באופן שרירותי  :יחיעם השמשוני

  . וועדת משנה, לא וועדה מקצועית  :דרור עזרא

  . אתה יכול להתנגד  :אלי שריקי

  . אולי יש נימוק, אני רוצה לקבל, לא  :דרור עזרא

לך ללמוד ? אתה רוצה ללמוד. אנחנו לא בבית ספר, אנחנו לא בבית ספר פה  :אלי כחלון

  . תעזוב אותנו פה. ממי שצריך ללמוד

  ... הקריטריונים שלך , אלי, אלי  :דרור עזרא

  . אז אל תעכב את כולם, אין לך מה לעשות  :אלי כחלון

  . הקריטריונים שלך קובעים שיהיה נימוק  :דרור עזרא

  . לך תלמד, אתה רוצה עוד נימוק, אני מספיק לי הנימוק, אוקי  :אלי כחלון

  . ועדהועל חברי הו, סומכים על הוועדה, דרור  :טובה רפאל

  ?מי בעד, 55,142... אור   :יהונתן יסעור

  ?מי נגד  :יחיעם השמשוני

  . אני חושב שזה לא נימוק, אני נגד  :דרור עזרא

  . וועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ. תודה רבה  :יהונתן יסעור

יש עוד , רגע. זה יש בפרוטוקול של הוועדה וזהו, זה אנחנו אימצנו, כן  :יחיעם השמשוני

  . זה אישור של יושב ראש וועדת ערר,  לסדר היוםמשהו

  . אז את ההחלטה לעניין השלמת המסמכים חסרים, רגע  :ד בהרב"עו

  , זה יופיע בישיבת  :יחיעם השמשוני
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אז מועצת העיר , אבל עכשיו אנחנו בהחלטה של מועצת העיר, לא משנה, לא  :ד בהרב"עו

  ?מקבלת את ההחלטה של וועדת המשנה

  . סליחה. לא, כן, כן  :ייחיעם השמשונ

  . אז זהו  :ד בהרב"עו

  .  ימים30-אבל היא מדברת על ה, לא  :טל כהן

שנוריד את המגבלה של המלצת  וועדת , הסכמנו שזה לא,  ימים30-על ה  :יחיעם השמשוני

  , ומקבלים את ההמלצה של הוועדה המקצועית, המשנה

ת ההערות הכלליות של אז מקבלים את ההמלצה של וועדת המשנה לאמץ א  :טל כהן

למעט בעניין ההזדמנות להשלים מסמכים חסרים תוך , הוועדה המקצועית

  .  יום בלבד30

  ?אתם מאשרים את ההחלטה הזו  :ד בהרב"עו

  , לגבי עמותת השבים וועדת המשנה  :טובה רפאל

  ?אתם מאשרים את ההחלטה הזאת, רק שנייה  :ד בהרב"עו

  . כן  :יחיעם השמשוני

  ,  תצביעואז  :ד בהרב"עו

  . דקה, למעט עמותת השבים  :טובה רפאל

  ?מה זה עמותת השבים  :יחיעם השמשוני

  . טובה, טובה, רגע  :יהונתן יסעור

וייקח לה עוד זמן לקבל את , שאתם נתתם לה חודש, למעט עמותת השבים  :טובה רפאל

  . הניירת

 30-ההגבלה של האנחנו הורדנו את , אז זה בדיוק מה שעשינו כרגע, לא  :יחיעם השמשוני

  . יום

  . לי אין בעיה עם זה  :דרור עזרא

  . האישור של הזה, רגע, רגע  :יחיעם השמשוני

  , במקום אדון, אנחנו מצרפים חבר חדש לוועדת ערר בארנונה, חברים  :יהונתן יסעור

  . הוא לא חבר, הוא יושב ראש  :דרור עזרא

  , יושב ראש לוועדת הערר במקום, כן, כן  :ד בהרב"עו
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והמגבלה הייתה שמונה , שסיים עשר שנים ומשהו... במקום , יושב ראש  :ונתן יסעוריה

  , אז אנחנו מודים לשרביט ומאחלים בהצלחה, שנים

  . עורך דין חיים חיימסון  :יחיעם השמשוני

  , הסתכלתי על קורות החיים שלו, יש לי שאלה לגבי העורך דין הזה  :דרור עזרא

  ?איפה הסתכלת  :דורון גילר

  . קיבלנו  :יעם השמשונייח

  . הוא מייצג עיריות  בנושא ארנונה  :דרור עזרא

  . אבל לא בהרצלייה, כן  :יחיעם השמשוני

, אנחנו צריכים להיות, אנחנו בנושא של הארנונה, אני יודע שלא בהרצלייה  :דרור עזרא

  ? נכון, בית הלל, מה שנקרא

  ? מאיאיך אתה יודע מה זה בית הלל כשאתה בית ש  :אלי שריקי

, שיבואו לקראתם, אנחנו רוצים שלתושבים שלנו. אל תבלבל אותי אתה, לא  :דרור עזרא

  , הוא מייצג עיריות, אני חושש

  . הוא רוצה סנגור, הוא קטגור  :יהונתן יסעור

  . אני חושב שזה יהיה בעייתי  :דרור עזרא

  . כל הסנגורים לא רוצים לשבת בוועדה  :יחיעם השמשוני

שיהיה להם ידע בארנונה וידע , ו מחפשים יושבי ראש וועדת ערראנחנ  :ד בהרב"עו

וזה מה שאנחנו , ואנחנו סומכים על יכולתם לפסוק על פי הדין, מקצועי

  . אנשים שיפסקו על פי הדין ויכירו אותו, מחפשים

  . דרור נמנע? מי נגד? מי בעד  :יחיעם השמשוני

  . תודה רבה, ה'חבר  :יהונתן יסעור

  . חג שמח  :יחיעם השמשוני

  

  -סוף ההקלטה-


