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  ההרצלייעיריית 

  

  77 'מסמן המניין  מועצתישיבת 

  
 9.4.2012ג "תשע, ט בניסן"כשנערכה ביום 

      :נוכחים

  ראש העיר      יהונתן יסעור

  ל העירייה"מנכ    שמשוניהיחיעם 

  סגנית ראש העירייה      טובה רפאל

  סגן ראש העירייה      צביקה הדר

  מזכיר העירייה      דידי מור

  יועצת משפטית   ד"עו, אילנה בראף

  יועצת משפטית    ד"עו, ענת בהרב

  גזבר      זריהןגולן 

         

     ניר אמנון   יוחנן נתנזון      ברק נפתלי      צבי וייס

  יונה טאוב    דרור עזרא      דורון גילר      רות רזניק

  רוני חדד    אלי כחלון    אליהו שריקי      ירון עולמי

  יריב פישר      אלי שממה      פנחס מנצור 

  עפרה בל    י בן שפרוט יוס      מאיה כץ
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  פרוטוקול

נא , הערב אנחנו לראשונה מצלמים את ישיבת המועצה.  ערב טוב, רבותיי  :דידי מור

  . הודעות מטעם ראש העירייה, בבקשה, מר יסעור. להתנהג בהתאם

אני רוצה לעדכן את מועצת העיר שדירקטוריון , קודם כל. ערב טוב :ע"רה, יהונתן יסעור

, להפסיק את הפעילות במתכונת הקיימת של האנסמבלהאנסמבל החליט 

אז יש , ומי שקורא עיתונים ושומע תקשורת וקורא בכל הרשתות החברתיות

שהוא כבר עסוק היום , בכוונתי להקים צוות שיהודה בן עזרא. קצת חגיגה

, אבל כבר בוחן ומכין חומר לחלופות לשימוש באולם הזה, ביום העצמאות

. של מופעי תרבות וכל מה שהוא יכול להכיל בתוכו, במתכונת של תיאטרון

אם מישהו מחברי המועצה רוצה להצטרף ולהיות חבר בצוות , ואני מזמין

יש לי מחר פגישה אצל , זאת הודעה ראשונה. אז אני אשמח לצרף אותו, הזה

נראה מה הם . היא רוצה לנסות למצוא פתרונות, לית משרד התרבות"מנכ

אני חושב שיש מקום לשנות את , - שלי זה לשנות את האבל בכיוון, מציעים

שבמשך השנים האחרונות לא סיפק את הדרישות , הקונספט של התיאטרון

לפני חודש דרור עזרא העלה , דבר שני. והקהל הצביע ברגליים, של הקהל

וגם מכיוון , הייתה התפתחות לאחרונה. הצעה לסדר בנושא של הפלרה

וגם כתבה שהייתה בטלוויזיה לפני ,  שומעיםמה שאנחנו, משרד הבריאות

ונקרא , אני מציע שאנחנו נאמץ בחלקה את מה שדרור עזרא העלה, שבוע

  . זהו. הפלרההלממשלה להפסיק את 

  , הדברים האלו, צריך להיות על סדר היום  :דרור עזרא

  . בסדר  :ע"רה, יהונתן יסעור

  , קודם כל, תשמע  :דרור עזרא

  ?אתה מתנגד להעלות  :ע"רה, יהונתן יסעור

 48, אבל זה צריך להיות על סדר היום, אני שמח שמקבלים את ההצעה שלי  :דרור עזרא

  .  שעות48. צריך להוסיף את זה, יום

  , אז זאת תהיה. אוקי, בסדר  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . אפשר להצביע על זה  :דרור עזרא
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  ?מה להצביע, אני אומר לך שבגדול  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . להצביע על ההצעה שלך, לעשות, להצביע  :רור עזראד

  ?אם רוצים להחליט או לא  :ע"רה, יהונתן יסעור

  , אם אתה רוצה להחזיר את ההצעה הזאת ולקבל בחלקה, להצביע, לא  :דרור עזרא

שתצא קריאה של , כן לקרוא לממשלה, אני מציע את ההצעה הזאת :ע"רה, יהונתן יסעור

אם אתם מוכנים להעלות , הפסיק את ההפלרה וזהול, מועצת העיר בהרצליה

אז נעשה הצבעה ונעביר את ההחלטה למשרד , את זה ולהצביע בשביל זה

  . הבריאות

  . תוכן ההצעה מתקבלת. אז מקבלים את זה. לקבל את זה, זה תוכן ההחלטה  :דובר

ם לדון אני לא חושב שאנחנו צריכי, זה החלטות של משרד הבריאות :ע"רה, יהונתן יסעור

  . בזה יותר מידי ולא להקים צוותים לעניין הזה

  . מקובל עלי, אוקי, בסדר  :דרור עזרא

  ?מי בעד  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . פה אחד  :דידי מור

נפתחה פה אליפות בתי , קצת משמח, דבר שלישי. תודה רבה, פה אחד :ע"רה, יהונתן יסעור

עשר מבחוץ ואחת , חות משל11יש פה . הספר התיכוניים בהרצלייה לשחייה

הייתה לי תחושה , ואתמול היה אירוע פתיחה מאוד מאוד מרשים, מישראל

, תרומת הרצלייה, מצד המשלחות, כאילו שאנחנו באולימפיאדה, שזה ממש

,  איש270יש שם איזה , שזה במלון השרון שנהנה מהמשלחת, מעבר לאירוח

ולהקת שבעת , יתההתזמורת של הקונסרבטוריון הי, לארבעה חמישה ימים

וקבוצת ההתעמלות של בני הרצלייה שנתנה ,  על הבמה היינו שם, הכוכבים

  . כך שהיה משהו מאוד מכובד ומרשים, מופע

  . תיכון חדש מלווים א ותם כל השבוע  :טובה רפאל

  . דידי, טוב. רות רזניק תאחר קצת, זה ההודעות שלי, כן  :ע"רה, יהונתן יסעור

  עזרא דרור -1' שאילתא מס

האם מר יסעור מתכוון במילתו לגבי . שאילתא ראשונה על ידי דרור עזרא, כן  :דידי מור

אם שמא מחיקת הדברים מעידה על כך שהוא חוזר בו . של רצועת החוף... 
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  , האם יש כוונה, מן הכוונה לתאם הליכי תכנון

  . זה צריך להיות או שמא, או שמא  :דרור עזרא

  . בתזה מה שכת, טוב  :דידי מור

  . בסדר  :דרור עזרא

האם יש כוונה לקיים הליך סיעור מוחות בשיתוף ציבור לגבי תוכנית רצועת   :דידי מור

האם במסגרת הכנות ? בדומה להליך שהיה לגבי הפארק, החוף לפני הגשתה

התסקיר הסביבתי לתוכנית לגבי רצועת החוף יש כוונה לקיים פגישות עם 

האם הליכי התכנון ? ם מידע על הים והחוףכדי לאסוף מה, גולשים ואנשי ים

מה הצפי לגבי מועד הגשת התוכנית ? המדובר לעיל יכללו את הטיילת או לא

השאלה . תשובות? מה הם עלויות הכנת התוכנית? לוועדה המקומית

. הכל על פי דין, שלוש. טרם נקבע אופי ההליך, שאלה שתיים. כן, הראשונה

  ?שאלה נוספת. טרם הוכן אומדן, שש. אין צפי, חמש. בהחלט, ארבע

וגם , לא התלהבתם לענות על השאילתא הזאת, לפי מה שאני רואה, אני. כן  :דרור עזרא

השאלה הראשונה זה היה שאלה מה , אולי אפילו לא קראתם את השאלות

  . ואני פשוט לא מבין מה התשובה? או תוכנית או אין תוכנית, עמדתך

  ? כתוב פהאיפה זה  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . תקרא את השאלה  :דרור עזרא

האם מר יסעור מתכוון לעמוד במילתו לגבי הליכי התכנון של רצועת  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . אמרתי כן, החוף

  . אז כן אתה מתכוון לעמוד  :דרור עזרא

  . אבל זו התשובה  :דידי מור

 לאיזה אפשרות ואי אפשר להבין, אבל השאלה הייתה לשתי אפשרויות, לא  :דרור עזרא

  . הוא אומר כן

  . או לא, יש או כן? איפה שתי אפשרויות יש פה  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . לא  :דרור עזרא

  , או שאני מתכוון להוביל מהלך של תכנון עם וועדת, או שאני עומד  :ע"רה, יהונתן יסעור

   .מתכוון להוביל מהלך של תכנון, אז כן, אז תכתוב את זה, בסדר  :דרור עזרא
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  . אל תנסח לי את השאלה, כתוב, לא, לא  :ע"רה, יהונתן יסעור

  , זה לא מובן, אבל זה, לא  :דרור עזרא

  . כן לחלק הראשון של השאלה  :דוברת

, למרות שהיא לאקונית, אני מקבל את התשובה הזאת. בסדר. אוקי, בסדר  :דרור עזרא

  . אין לי עוד מה להוסיף

  . כן  :דידי מור

  בות מטעם החברה לתיירותהופעות ואירועי תר

אבקש פירוט לגבי עלויות . הופעות ואירועי תרבות מטעם החברה לתיירות  :דידי מור

, אבקש פירוט לגבי נותני החסויות לאירועים. 2013האירועים הללו לשנת 

כיצד נבחרים אותם . כולל התמורה שהחברה מקבלת מאותם נותני חסויות

אבקש פירוט לגבי . מדוע, ם לאא? האם מתקיים מכרז? נותני חסויות

אבקש . 2012 עד 2009הוצאות החברה על אירועי תרבות והופעות משנת 

. 2008 עד 2003פירוט לגבי הוצאות החברה לאירועי תרבות והופעות משנת 

האם אירועי תרבות ? מדוע החברה לתיירות מקיימת את האירועים הללו

עליה מופקדת החברה והופעות כאלה לציבור הרחב עם חלק מהמשימות 

? האם הוצאות לאירוע תרבות עומדות במסגרת תקנון החברה? לתיירות

, החברה לא מקבלת חסויות, שתיים. ₪ מיליון 1.6-כ, תשובות לשאלה אחת

. המפיקים היזמים מגייסים חסויות ומביאים אותם לאישור הנהלת העיר

, בממוצע לשנה אירועים 17-כ, בשל כך החברה מצליחה לקיים שלל אירועים

פתוחים לקהל הרחב בעלויות נמוכות אשר אליהם נוהרים מאות אלפי 

 1.1-כ, 2009, לפי שנים, ארבע. ראה תשובה שתיים, שלוש. מבקרים בשנה

בשנים אלה . ₪ מיליון 1.4- כ2012- וב1.3- כ2011. 1.2- כ2010. ₪מיליון 

- כ2007,  150,000₪- כ2006-ב. ערכה החברה כשניים שלושה אירועים בשנה

החברה פועלת , שאלה זו נענתה כבר בעבר.  400,000₪- כ2008,  300,000₪

על פי הנחיות הנהלת העיר כחלק מתוכנית כולל לעידוד התיירות בעיר 

  . וכן, התשובה היא כן, שבע. ואת ההצלחה רואים בשטח, הרצלייה

אני . זה נענה בעבר, אני לא קיבלתי תשובה לשאלה שש, אני רוצה להבין, כן  :דרור עזרא
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איך זה מקדם , למה עושים את האירועים האלה. רוצה לשמוע את התשובה

איך ,  להעשיר פה כמה חברות הפקהחוץ מאולי, איך זה עוזר, את התיירות

אני רוצה לשמוע , אם יש לך תשובה לזה? זה מקדם את התיירות בהרצלייה

  . לא להגיד שזה נענה בעבר, אותה

זה תורם לתיירות כשבאים לפה אזרחי מדינת , התיירות בהרצלייה :ע"רה, יהונתן יסעור

  , ישראל מכל הארץ וצורכים

  ?להופעות  :דרור עזרא

ומפארים , ובמסעדות, ובאותה הזדמנות יושבים בבתי קפה, להופעות :ע"רה, יהונתן יסעור

זה , את הרצלייה ויוצאים מפה עם הרגשה טובה שיש עיר נהדרת פה

נהנה , הוא גם כן בא, כשבא תייר מארצות הברית,  עושה תיירמה. התיירות

  . על החוף וחוזר הביתה

גם ? מה כל כך נורא שאנחנו עושים משהו טוב לתושבי הרצלייה, וחוץ מזה :יוסי בן שפרוט

  . זה לא רע

וכמה הם , מה קורה אחרי מוזיקה על המים, תשאל את העסקים במרינה  :יריב פישר

ואל תיתן את החיוך הדבילי שלך כי אתה , יקה על המיםרוצים שיוסיפו מוז

  . לא מבין

  , אני מציע לך עוד פעם, אדוני ראש העיר, תראה  :דרור עזרא

  . זה לא דיון  :ע"רה, יהונתן יסעור

  , חבר סיעה שלך התבטא בצורה לא ראויה, תשמע  :דרור עזרא

  . חבר מועצה מבזבז את הזמן שלנו על שטויות  :יריב פישר

  . אני חושב שהסגנון דיבור הזה מעיר על האדם, תשמע  : עזראדרור

  )מדברים יחד(

  . נמשיך הלאה, בואו לא נעשה מזה דיון, ה'חבר  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . והוא לא מכבד את המועצה בסגנון דיבור הזה, הוא חבר מועצה  :דרור עזרא

  . מכבד אותואני לא , מי שלא מכבד אותי, כולם מכבדים חוץ ממך  :יריב פישר

  . בואו נתרכז בדיון, תעזבו את הוויכוחים עכשיו, יריב  :ע"רה, יהונתן יסעור

  , אני חושב שאדון, לא מקובל עלי, כשקוראים לי דביל, תשמע  :דרור עזרא
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  . אתה שומע דברים  :יריב פישר

  . זה לא יפה, תחזור, יריב  :ע"רה, יהונתן יסעור

   .לא אמרתי את המילה הזאת  :יריב פישר

  . גם אני לא שמעתי, כן  :דידי מור

  . הייתה  :דרור עזרא

  . אבל יש מצלמות  :יריב פישר

  . נכון, זה מוקלט  :דרור עזרא

  הפעלת הסעות בשבת, מר דרור עזרא, הצעה לסדר

כי , בקצרה. בבקשה, הפעלת הסעות בשבת, הצעה לסדר ישנה של דרור עזרא  :דידי מור

  . כולם קראו את זה

. וגם שמעו את ההצעה שלי שהעליתי בשנה שעברה,  כולם קראו את זה,כן  :דרור עזרא

  . אבל היו כמה התפתחויות בזמן האחרון

  .שעון קיץ  :דידי מור

המפלגה , אחת ההתפתחויות זה עשייה שלך, יונתן. אחת ההתפתחויות, כן  :דרור עזרא

. 29בתוואי של קו , הסעות באזור השרון, שמעפילה הסעות בשבת, מרץ, שלך

חוץ ממך אני לא יודע שיש למפלגת מרץ , אני. וזה זכה להצלחה מאוד גדולה

ויש פה , אתה ראש העיר היחיד ממפלגת מרץ, ראשי ערים ברחבי המדינה

  . הזדמנות

  ?אתה דואג למרץ עכשיו  :צבי וייס

אני אומר שיש דברים שאנחנו , כשיש וויכוחים ביני לבין מרץ, אני, לא  :דרור עזרא

אני שיבחתי את יונתן על הסיפור הזה של , אני משבח, הםמסכימים עלי

המאבק של מרץ , גם הסיפור הזה. כי זו הייתה החלטה טובה, האנסמבל

, נו, תן לי לסיים. ומאבק ראוי, הוא מאבק נכון,  האוטובוסים בשבתלגבי

  . תן לי לסיים. באמת

  )מדברים יחד(

  . ח אותולא רק הבית היהודי צריך לשב, מה קרה  :טובה רפאל

  .תנו לי לסיים , יונתן  :דרור עזרא
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  . דבר, דבר, נו  :ע"רה, יהונתן יסעור

התקבלה החלטה שבעצם , הוא עלה לדיון בפעם הקודמת, הדבר הזה  :דרור עזרא

ולא עשתה איזה שינוי שיביא לתושבים איזושהי , השאירה את המצב הקיים

  ? צ"יוגש בג, תןיונ, נכון, צ"אני מבין שיש בג, תועלת מההחלטה הזאת

  . אי אפשר לדון בכלל, צ"באמצע דיון בג  :צבי וייס

 להרחיב אני מדבר, אני לא מדבר על הפעלת תחבורה ציבורית. בוא, למה, לא  :דרור עזרא

יש את , לעשות, יש כמה שאטלים בעיר הרצלייה, את פריסת השאטלים

 לא ואני, לעשות אותו והוא עובד בשבת, השאטל הזה מאזור התעשייה

  . שמעתי ציוצים מחברי המועצה הדתית

  . הוא לא עובד לא בשישי ולא בשבת, הוא לא עובד בשבת  :ע"רה, יהונתן יסעור

  ?השאטל של אזור התעשייה  :דרור עזרא

  . זה מיועד לעובדים. כי לא עובדים, לא  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . מאזור התעשייה לחוף הים, לא  :דרור עזרא

  . לא  :ע"רה, יהונתן יסעור

  אין את השאטל הזה יותר  :דרור עזרא

  . הוא רק פועל לחוף הנפרד  :צבי וייס

אני זוכר את , בשנה שעברה היה שאטל לחוף הים ביום שבת, אז היה. אוקי  :דרור עזרא

  . זה

  . תסיים נו, טוב  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . הוא הפסיד הרבה כסף  :דידי מור

  ?מי הפסיד  :דרור עזרא

  . הסעותה  :דידי מור

  . כי הוא לא היה נכון  :דרור עזרא

  . הוא לא היה נכון, נכון  :דידי מור

  , השאטל  :דרור עזרא

  . אל תפריעו לדרור להציג את הנושא וזהו, ה'חבר  :טובה רפאל

  . אנחנו לא נסיים את הישיבה אם אתם כל הזמן  :ע"רה, יהונתן יסעור
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יאפשר , כל שכונות העירהשאטל שצריך להיות זה שאטל שיעבור ב  :דרור עזרא

זה גם יחסוך לאנשים האלה , לנסוע לים בחינם, בעיקר בני נוער, לתושבים

כמו , וייתן להם גישה לים, תשלום על מוניות ועל כל מיני דברים אחרים

ותפישת העולם של חלק , אני חושב שזה עומד בתפישת העולם שלך. שכתבתי

אם מפלגת , העלות של זה, תאני לא חושב שזה העלו, גדול מחברי המועצה

, אז גם עיריית הרצלייה יכולה להחזיק, מרץ יכולה להחזיק הסעות כאלו

, לא ניפול מהרגליים, של דבר כזה, או משהו כזה, לפחות לנסות פיילוט

ותזכה להמון שבחים כמו שזכית בעניין , הציבור ירוויח וישבחו אותך

  . זה ההצעה שלי. האנסמבל

הניסיון שהיה , אני מציע להוריד את ההצעה מסדר היום, חברים, טוב :ע"רה, יהונתן יסעור

  . לא צלח, או אולי אפילו שלוש, לפני כשנתיים

  ?איזה ניסיון  :דרור עזרא

הוא . לעשות הסדר הסעות חנה וסע מאזור התעשייה לכיוון חוף הים :ע"רה, יהונתן יסעור

ולכן אין . השירות הזהזה ניסו כמה שבועות ואף אחד לא ניצל את , לא צלח

, אין מה להוסיף, ככה שאין מה להרחיב. אין קיים כרגע שום דבר כזה, בכלל

אני לא חושב שאנחנו צריכים . זה צריך להתחיל משהו מההתחלה לגמרי

יש לזה . לתת מענה לכל תושבי העיר בנושא של הסעות בהיקפים כאלה

שנוריד את ההצעה ולכן אני מציע , זה לא בטל בשישים, משמעות כספית

  ? מי בעד להוריד אותה. מסדר היום

  . השאר בעד, מר עזרא. אחד נגד? מי נגד  :דידי מור

  ביטול אזור חנייה בסביבת חופי העיר, מר דרור עזרא, הצעה לסדר

ביטול אזור חנייה , כן. בקצרה, בבקשה, מר עזרא, הצעה מספר שתיים  :דידי מור

  . בסביבת חופי העיר

להגיע בגלל שאין אפשרות , ההסעותזה אולי עניין משלים לעניין הזה של , ןכ  :דרור עזרא

אז הרחובות של , בתחבורה פרטית, רק ברכבים פרטיים, לאזור חוף הים

, ולפני שנתיים. אנשים חונים שמה, שבאזור חוף הים, האזור במערב העיר

. נייהולמנוע מהתושבים ח, העירייה החליטה לעשות אזורי חנייה, אני חושב
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לא רכוש של , תפישת העולם שלי אומרת שהרחוב הוא רכוש ציבורי, ראשית

יש . של כל אזרחי המדינה, אלא רכוש של כל תושבי העיר, מי שגר ברחוב

- ויש בניינים שנבנו בשנות ה, שיש מצוקת חנייה, מקרים שיוצאים מן הכלל

, ערב העירשל מ, של תושבי הרצלייה פיתוח, במקרה הזה. ויש התחשבות, 60

לכל בית יש שני , אין שם מצוקת חנייה, אין שם אנשים שגרים בשיכונים

אין מקרה אחד שאין להם , אם אני זוכר נכון, מקומות חנייה בתוך המגרש

. הם לא זקוקים לחניות האלה ברחובות. שני מקומות חנייה בתוך המגרש

ם להם את שחוסמי, שגם אנשים אמרו לי, והבעיה הנכונה, הבעיה היחידה

כדי לפתור את הדבר הזה הייתי מצפה שתהיה , עכשיו. היציאות מהחנייה

ומי , או ייקחו פקח, ייקחו גרר. רק על העניין הזה, אכיפה רק על הדבר הזה

במקום לפתור , פה. יגררו אותו ויקבל קנס, שם חוסם את החנייה,  שחונה

אני חושב . יםמשתמשים בתותח כדי להרוג את הזבוב, את הבעיה נקודתית

אני לא אומר שזו חנייה . ואפשר לאשר חנייה ברחובות האלה, וזה, שזו טעות

ועם כל האפשרות , יכול להיות שאפשר לעשות שחנייה עם תווי חנייה, חינם

אבל , שישלמו חנייה, או כל הדברים האלה, לשלב שם חנייה כחול לבן

זה גם איזה , מיםשאנשים משל. לאפשר מקומות חנייה ברחוב לכלל הציבור

, שהחנייה הזאת. אבל זה גם משהו ציבורי, זה לא חנייה חינם, משהו ציבורי

זה הפקעה של קניין ציבורי , שהחנייה הזאת סגורה רק לתושבי האזור, יונתן

לחזור , מה שאני מציע, אז עכשיו. וזה לא ראוי, וזה לא נכון, מכלל הציבור

  ?  זה וועדת תנועה או משהו כזה,אני לא יודע מי קיבל את ההחלטה, בנו

  . זה עבר וועדת תנועה :ע"רה, יהונתן יסעור

ההצעה שלי שהמועצה תקרא לוועדת , המועצה, אני לא יודע מה ההליך  :דרור עזרא

, להחזיר את המצב לקדמותו, או לכל מי שאחראי על הנושא הזה, תנועה

סימה שהיא להגביר את האכיפה בנושא הזה של ח, כמו שאמרתי, ובמקביל

  , -אני חושב ש. זו ההצעה שלי, מוצדקת

ההסדר , קודם כל. אני מציע להוריד את ההצעה מכמה סיבות, טוב :ע"רה, יהונתן יסעור

בלי קשר לחוף , הזה של חנייה לדיירי הרחוב קיים גם באזורים אחרים בעיר
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  . הים ובלי קשר למצב הסוציו אקונומי של הדיירים שמה

  . דיברתי על חנייה, ברתי על המצבלא די  :דרור עזרא

  . ממש לא דיברת  :טובה רפאל

  . יש חניות במגרש, לתושבי הרצלייה פיתוח,  דיברתי על חנייה  :דרור עזרא

  . אני שמעתי מה אמרת. דרור  :ע"רה, יהונתן יסעור

  ?שמעת אותי אומר סוציו אקונומי, לא אמרתי  :דרור עזרא

  . חשבת, לא דיברת  :טובה רפאל

  . בסדר  :עזראדרור 

אני לא צריך להתיישר רק לפי , סליחה? מותר לי להגיד מה שאני חושב :ע"רה, יהונתן יסעור

, וכרגע, ההסדר הזה קיים גם באזורים אחרים בעיר, בגדול. מה שאתה אומר

משלימים מפה על כל העיר לראות איפה יש מקומות נוספים שהתושבים 

כמו שהחופים ,  מחוללי חנייהכי יש שם, מבקשים הקלה בענייני חנייה

, דרך אגב. נקבע ההסדר הזה, ולכן. מחוללי חנייה באזור של מערב העיר

לא שתי גדות של הרחוב , ההסדר הזה מדבר על צד אחד של הרחוב בלבד

. אלא רק צד אחד, תפוסות תחת התמרור שאסור לחנות אלא לדיירי הרחוב

אני לא מכיר , דבר שני. גיעככה שחצי מהרחוב חופשי לחנייה של כל אחד שמ

. זה כל כך קרוב לים, בין וינגייט לגלי תכלת, שמי שיחנה ברחוב קרן היסוד

ושם ממש יורדים לתוך הים ולא , שהיא פנויה, יש חניה  מצוינת בזבולון

ששם , צריך ללכת כל כך הרבה קילומטרים עד היום כמו שמרחוב קרן היסוד

  , אז. יש מגבלה של חנייה

  . זה לא כל כך נכון  :ראדרור עז

, מי שגר לאורך החוף, גם במערב העיר, אני חושב שמגיע לתושבים :ע"רה, יהונתן יסעור

לבני הבית שלו ולמי , שיהיה לו שקט תחבורתי מבחינת מקום פנוי לחנייה

  ? מי בעד. אני מציע להוריד את זה מסדר היום. שיש להם מכוניות

  ? נגד  :דידי מור

  . אחד  :ע"הר, יהונתן יסעור

  רים"תב
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. 1430ר מספר "לסגירת תב... רים "תב. אנחנו ניגשים עכשיו לסדר היום. כן  :דידי מור

פה ? הערות. קהילת ציוני אמריקה, שמור חוף ים, 552ר "תוספת תב. תודה

  . אחד

  . יש הערות, לא  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . דבר, סליחה, אה  :דידי מור

אולי זה נתנו , עוד פעם. את מה שציינתם, ר הפשרהאני קראתי את הסד  :דרור עזרא

מה היקף , באיזה קרקע מדובר, פרטים באחת הישיבות במועצות הקודמות

יש שם , הקרקע היא, איזה דברים יש שם? מה ייעודי הקרקע, השטח

  ?למה זה הגיע לסכום כזה? מה, אפשרות של מסחר

  ?איזה מסחר, זה חוף הים  :ע"רה, יהונתן יסעור

חלק , מדובר בקטע של חוף הים. אבל הכל יחסי, מופחת כזהזה הגיע לסכום   : בראףד"עו

כי אני לא זוכרת במדויק , -אני אומרת כ,  דונם22-בשטח של כ, מחוף השרון

שרכשה את הקרקע הזאת , בבעלות קהילת ציון אמריקאית. את הפרטים

שתמשה ה, והעירייה החזיקה בקרקע הרבה מאוד שנים. לפני עשרות שנים

ובשלב מסוים החברה הבהירה שהיא עומדת על כך , בו כחלק מחוף ים

והעירייה , שהעירייה תרכוש ממנה את הקרקע או תפקיע את הקרקע

אחרי שהעירייה פרסמה הודעות הפקעה הם הגישו . הפעילה הליכי הפקעה

, לא.  מיליון דולר7.2-תביעת פיצויים לבית המשפט המחוזי על סכום של כ

ממועד ההפקעה , כולל הפרשי הצמדה וריבית,  מיליון שקל7.2, ליחהס, שקל

בגין ההליכים האלה היו הליכים משפטיים . אם אני לא טועה', 98-שהיה ב

שמאי , בשלב ראשון, בית המשפט החליט למנות, מאוד מאוד ארוכים

אבל כן מצויה קצת , אני לא שמאית, מטעמו כדי שיעריך את שווי הפיצויים

כי זה , ויש קושי מאוד מאוד גדול להעריך שווי של חוף ים,  שמאותבענייני

  , קרקע מאוד מאוד מיוחדת

  ?זה כולל גם את האזורים המסחריים, יש שמה  :דרור עזרא

  . חוף ים  :ד בראף"עו

  , יש שם כניסה  :דרור עזרא
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  . לא  :ד בראף"עו

  ?זה לא כולל את הקטע הזה  :דרור עזרא

כפי , יחד עם זאת.  מיועד לחוף ים13א  "ועל פי תמ',  א253 רק שטח שעל פי  :ד בראף"עו

. ' א253מכוח , לא',  א253ניתן להקים קיוסקים מכוח , שאתה כמובן יודע

כל הטענות האלה גם דשנו , זאת אומרת.  עם כל המגבלות13א  "אבל יש תמ

בית המשפט מינה שמאי , כמו שאמרתי. ודנו בהם במשך שנים ארוכות

ולאחר ,  ניהל דיונים ארוכים ומקיפים במשך כמה שניםאשר, מטעמו

 בפניו הסתיימו הוציא חוות דעת שקבעה שהשווי של הקרקע הוא שההליכים

קהילת ציון . נכון לאותו מועד קובע, שניים נקודה משהו מיליון שקל

, סמכות שקיימת לו, אמריקאית דרשה לחקור את השמאי בבית המשפט

הגיעה למסקנה , השופטת מיכל אגמון, המחוזיוהשמאי נחקר ובית המשפט 

ולכן היא ביטלה , היא לא קיבלה הסברים מספקים, שהשמאות היא מוטעית

יצחק , מונה שמאי חדש. הורתה על מינוי שמאי חדש, ולמעשה, את המינוי

היינו מלווים , אגב, אנחנו, גם בפניו התקיימו הליכים ארוכים מאוד, סיוון

וגם , גם יובל דנוס, יוון שמדובר בסכום מאוד גבוהמכ, בשני משרדי שמאים

וכמובן שמאית העירייה ליוותה , במשך כל השנים, יהודה מאירי, המאירי

לאחר שהיו כמה . כל ההליכים שתיארתי, מנהלת מחלקת הנכסים, אותנו

קהילת ציון אמריקאית , במהלכן, וכמה ישיבות ארוכות בפני השמאי הנוסף

 מיליון 32אלא ,  מיליון שקל7.2ווי הקרקע הוא לא למעשה החלה לטעון שש

מה שהגדיל את . להוכחת הסכום הענק הזה, לכאורה, והביאה ראיות. דולר

ואנחנו לא יכולים לדעת מה היה , אינני נביאה, כמובן, הסיכון של העירייה

יש , אבל ברור שככל שסכום התביעה הנדרש גבוה יותר, נפסק בסופו של דבר

לאחר שהסתיימו כל . ול יותר לגבי מה שהשמאי שמונה נקבעגם סיכון גד

אני מציע לכם , זה סיפור מאוד סבוך, תשמעו, השמאי שמונה אמר, הדיונים

, זאת אומרת, אני אשמש כמגשר, אולי במקום שאני אכריע בעניין הזה

, השמאי במילים שלו למעשה הודה שאין לו מושג איך הוא הולך לפסוק בזה

, הבנו, אני מניחה שאתה זוכר, בשלב הזה.  מאוד מאוד קשהוזה גם עניין
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ולכן הוועדה , בשם הוועדה והעירייה שהסיכון הוא מאוד מאוד גבוה

הוועדה המקומית החליטה . המקומית קיבלה החלטה לבטל את ההפקעה

גם אם הם לא , בנסיבות האלה לשלם סכומים, אמרה, לבטל את ההפקעה

או אפילו ,  מיליון דולר10 גם אם הם יהיו רק , מיליון דולר32-מתקרבים ל

הרבה , אבל זה בערך מכפלה של ארבע, אני לא אגיד לכם,  מיליון דולר7רק 

הסיכון של עשרות , להכפיל בדולר ולהוסיף הפרשי הצמדה וריבית, יותר

ואם הם כל כך חושבים שהקרקע הזאת , מיליוני דולרים הוא גדול מידי

ושהם ימכרו אותה לצדדים , שישארו בבעלותהאז , יכולה להועיל להם

כפי שהם טענו בפני השמאי המכריע שזה מה שהם היו יכולים , שלישיים

בשלב הזה הם הגישו עתירה לבית המשפט . לעשות והיו יכולים ליהנות ממנה

. לביטול ההחלטה על ביטול ההפקעה, נפרד, אחר, בהליך נוסף, המחוזי

התחלנו הליכי גישור ,  בית המשפט המחוזיובהמלצת, במהלך הדיונים האלה

התקיימו כמה וכמה ישיבות שלא  , אצל עורך דין עמוס גבריאלי מכפר סבא

בית המשפט המחוזי נתן החלטה שביטל , לאחר מכן. צלחו ולא הגענו לפשרה

על ההחלטה הזאת הגשנו ערעור . את ההחלטה שלנו לבטל את ההפקעה

  , לבית המשפט העליון

  . על זה דובר, אה  :דרור עזרא

  ?מה  :ד בראף"עו

  . לא הבנתי. על זה דובר הפסק דין  :דרור עזרא

, וביום הדיון, על כך הגשנו ערעור לבית המשפט העליון, שני פסקי דין, כן  :ד בראף"עו

היה נוכח יחד , יונתן יסעור ליווה אותי, חודש וחצי, שהתקיים לפני כחודש

בית המשפט ,  בנושא מאוד מאוד כבדכי אנחנו חשבנו כולנו שמדובר, איתי

אבל הציע לצדדים לנסות להגיע , העליון לא חיווה את דעתו בקשר לערעור

בהמלצה מאוד חמה של , להסדר של פשרה באשר לשווי הפיצויים שישולמו

, ואז שני הצדדים חזרנו למגשר. הדברים היו מאוד מפורשים, בית המשפט

שבו השתתפנו ,  עד שעות הלילהולאחר דיון ארוך של כמה שעות שהגיע

הגענו בסוף להסכם הזה שבעצם הקטין בצורה מאוד מאוד , כולל גולן, כולנו



  .ש.ל    03158
  
  
  

  
   הקלטה ותמלול– "חבר"

15

  

, לומר שזה השווי. וחשבנו שהוא הסדר מאוד טוב, משמעותית את הסיכון

, המקצועיות, אבל מבחינת כל ההערכות שעשינו, אני לא שמאית, קטונתי

,  נוספים שיש לנותבסס על חומריםבה, יחד עם לאה סדובניק, יחד עם גולן

ובכך . כאמור, לא נחויב על ידי השמאי שמונה, כנראה, חשבנו שפחות מזה

למרות , גם חסכנו את המשך העלויות והחזרנו את חוף הים לבעלות הציבור

רצינו , זה הרי תוצאה שלא כל כך רצינו אותה, שהחלטנו לבטל את ההפקעה

  . פי כל כך גבוהלעשות אותה רק להימנע מסיכון כס

  ?אז ההפקעה חזרה  :דרור עזרא

ופסק הדין הזה נשאר , על ידי בית המשפט המחוזי, הרי, ההפקעה בוטלה, כן  :ד בראף"עו

  . בעינו

  ?אותה הפקעה נשארה, אז כאילו  :דרור עזרא

. בבעלותנו, הקרקע שלנו, הסכם הפשרה אומר במפורש, הקרקע שלנו, כן  :ד בראף"עו

  . בצעהתשלום צריך להת

  ?ההסכם הזה, יש עוד קרקעות שזה יכול להוות תקדים  :דרור עזרא

  . לא, למיטב ידיעתי  :ד בראף"עו

  . אני לא שמעתי, מה הייתה השאלה  :צביקה הדר

, קודם כל. אם יש עוד קרקעות שהנושא הזה יכול להוות להם תקדים  :ד בראף"עו

 אני יכולה לומר זה, לא תלויה ועומדת שום תביעה כזאת, מבחינה עובדתית

אם קיים או קיימת עוד קרקע בבעלות פרטית שזה . על כל המידע שיש לי

  . אני לא יודעת? עלול להוות תקדים

, כל המסעדות שמתחת למלון השרון, חלק אחד שאנחנו יודעים עליו :ע"רה, יהונתן יסעור

  . זה קרקעות פרטיות, שכולל גזיבו שממש בקו המים

  , האבל ז, לא  :דרור עזרא

  . אבל אין לנו כוונה להפקיע אותם  :ד בראף"עו

  . לא, לא  :ע"רה, יהונתן יסעור

, זה חוף ים, כי זה בעצם היה חלק מחוף הים עצמו, פה זה היה מקרה מיוחד  :ד בראף"עו

  . זה ממש החוף, לא בעורף, זה לא
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  . בוא נודה על האמת, רוב השטח הזה זה מים  :דרור עזרא

  . אז לא, אתה רוצה להודות על האמת. לא, לא. אל, לא, לא  :ד בראף"עו

  . תודה רבה? בעד  :ע"רה, יהונתן יסעור

  שיפוצים במוסדות חינוך לפי תוכנית אב

  . מוסדות חינוך לפי תוכנית אב, שיפוצים, אוקי  :דידי מור

  ?רשמת שירון נכנס  :דרור עזרא

  . תודה? חדפה א? הערות. שיפוצים במוסדות חינוך לפי תוכנית אב  :דידי מור

  שיפוץ מרכז הצעירים

  ?פה אחד, שיפוץ מרכז הצעירים  :דידי מור

, קראתי את החומר המקדים, קודם כל אני רוצה להבין מה. לא, שנייה  :דרור עזרא

  . אני פשוט רוצה תשובה?  מטר210-מה יעשו ב,  מטר210מדובר במבנה של 

  ?את רוצה להגיד, מאיה  :דידי מור

כי לפעמים , אני רק חייבת לשאול אותך שאלה, אבל לפני זה, ד לךאני אגי. כן  :מאיה כץ

קל לך מאוד לנגח כל דבר שקשור לצעירים פה , יש לי תחושה שאתה יודע

  , בהרצלייה

  . לא  :דרור עזרא

אז . אז היית נגד, אני זוכרת אפילו בפעם הראשונה שעלה הנושא התקציבי  :מאיה כץ

כי אני מריחה , ו בנושא של התנגחותקודם כל אני רק רוצה להבין אם אנחנ

או שאם אנחנו רוצים לעשות פה לטובת , שאתה קצת מריח בחירות

  . התושבים

  , מאיה, מאיה  :דרור עזרא

  . זה הכל, אז אנחנו נתחיל לדבר על הנושא, אם תגיד לי כן  :מאיה כץ

  , תסבירי לי, השאלות שלי ענייניות, אני  :דרור עזרא

  . שאלתי שאלה ענייניתגם אני כרגע   :מאיה כץ

  . יכול להיות שאני אתמוך, יכול להיות שאני אתמוך, היגיון בזה, שיש היגיון  :דרור עזרא

מה שהתקבלה החלטה עוד בזמנה של ראש העיר , דרור, תשמע, בכל מקרה  :מאיה כץ

זה , המשיך את ההחלטה הזאת, יונתן, וכמובן יושב ראש העיר הנכנס, גרמן
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במבנה שהיה של שאיפה , 35 עד 21 שמיועד לגילאי להקים מרכז צעירים

אנחנו בעצם מתכוונים לחלק את המבנה לכמה . 5ברחוב סוקולוב , לשעבר

שבעצם , שחלק ממנו יהיה בעצם מרכז טכנולוגי סטארט אפיסטי, חלקים

, ה צעירים'או לפחות לחבר, אנחנו רוצים לתת איזושהי הזדמנות לכל אדם

לתת להם סוג של בסיס שבו הם ,  להם את הרעיוןויש, שיש להם את היכולת

בעצם העירייה , שכמובן, גם יוכלו לבוא ולפתח את הסטארט אפים שלהם

זאת  , אנשים, נקרא לזה, וכל מיני, נותנת להם את התשתית של מנטורים

או כל מיני , או עורך דין, אם זה רואה חשבון, שיכולים לתת להם, אומרת

מי שמה , כדי לתת להם בעצם את התמיכה, אנשי מקצוע שהם צריכים

יש . לפעמים לא יכול לעשות את זה, ולא, לא נולד עם כפית של זהב, שנקרא

המבנה הזה זה מבנה שנקרא , פה קהילה מאוד גדולה של סטארט אפיסטים

, לקורסים, החלק השני זה חלק שיהיה מיועד להכשרות. וזה חלק אחד, האב

שבעצם אנחנו רוצים לתת , נושא של צעיריםלסדנאות בכל מיני תחומים ב

ולתת למי שאין לו את היכולת כן , כרשות חזקה, להם את ההזדמנות כעיר

  . לקבל מענה בצרכים שהוא צריך

  ?אולם קטן, כאילו  :דרור עזרא

  ?מה  :מאיה כץ

  ?כמו אולם קטן  :דרור עזרא

 שיהיה מצד אחד כדי, אנחנו הולכים לחלק את זה בצורה מאוד מסודרת, לא  :מאיה כץ

שזה בעצם חדר עם ציוד וכל מיני , ההאב עצמו, מצד שני, חדר הרצאות

  , מחשבים

  . עמדות עבודה  :טובה רפאל

  ,ויהיו שם עוד כמה. נכון, חדר עבודה, כן  :מאיה כץ

  ?למשל, י"מה ההבדל בין זה לבין מט  :ירון עולמי

  , י"שמט  :מאיה כץ

  . י זה משהו אחר לגמרי"מט  :טובה רפאל

  . ואני אקבל תשובה, אני שואל  :ירון עולמי



  .ש.ל    03158
  
  
  

  
   הקלטה ותמלול– "חבר"

18

  

צעירים , י זה בעצם גוף ארגוני שתומך בעסקים זעירים"מט. תקבל תשובה  :מאיה כץ

היום אתה , זאת אומרת, הם לא מגיעים מוכנים, פה המטרה זה לא, וכולי

יש איזשהו תהליך מאוד , קם בבוקר ויש לך איזשהו רעיון לסטארט אפ

אם תרצה אני ,  לא אלאה פה כרגע את כל הנוכחיםשאני, מפורט וארוך

שבעצם אתם יכולים לקרוא על זה גם מרחבי , אסביר לך את זה אחר כך

זה בעצם המטרה זה , המודל הזה בעצם זה מודל שנלקח מלונדון, העולם

ואנחנו , שאנחנו נותנים את כל הכלים לאותו רעיון של אותם יזמים צעירים

ואחר כך לייצר שיתופי ,  ולגבש את זה לכדי רעיון,עוזרים להם לממש את זה

כל מיני , פעולה מול גורמים אוניברסאליים שנמצאים פה גם ברמה העירונית

, בעצם, כדי לעזור להם, וגם גורמים בינלאומיים, חברות כאלה ואחרות

אני גם כן רוצה להגיד פה . ולהקפיץ אותם ואת הרעיונות שלהם לכדי מימוש

שמקדמת ועוזרת בצורה , תודה מאוד גדולה גם לטובה, םגם לכל הנוכחי

אז אני כבר , אם כבר העלית את זה לדיון, בלתי רגילה את הנושא של המרכז

  , גם

  . זה הדיון, זה בדיון, לא  :דרור עזרא

  ?אני יכול לשאול שאלה קטנה  :ירון עולמי

  . בוודאי, כן  :מאיה כץ

  , זה הרי הסכום רק לשיפוץ  :ירון עולמי

  , זה גם לשיפוץ וגם להצטיידות, לא  :יה כץמא

  ?יש אומדן לתפעול, השאלה, לא  :ירון עולמי

  . כן  :מאיה כץ

  . יש תקציב לתפעול בספר התקציב  :דידי מור

  ? שקל300,000, כמה  :דרור עזרא

  . בתקציב השוטף  :ע"רה, יהונתן יסעור

  .  שקל אם אני זוכר300,000היה , כן  :דרור עזרא

  . לדעתי, פחות  :מאיה כץ

  .אני רוצה להוסיף עוד משהו, רגע  :ע"רה, יהונתן יסעור
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אני רואה שזה לא היה בתקציב הפיתוח של , האם ההפעלה של המרכז הזה  :דרור עזרא

  ?זה חלק מההסכמים הפוליטיים, אלא זה בא אלינו עכשיו, שנה שעברה

  . לא  :מאיה כץ

  , זה לא חלק? לא  :דרור עזרא

מרכזי הצעירים זה מרכזים , קודם כל, גשתי לפני שלוש וחצי שניםאני ני  :מאיה כץ

  . שפועלים בכל הארץ

  . שקיימת בכל הארץ, מה שאמרת לי זה חממה טכנולוגית רגילה, תשמעי  :דרור עזרא

  . לא  :מאיה כץ

  , דרור  :ע"רה, יהונתן יסעור

  , אבל, יכול להיות שהעירייה יכולה להקים חממה טכנולוגית  :דרור עזרא

השמים , זה מורכב הרבה יותר מאשר חממה טכנולוגית, דרור, תראה :ע"רה, יהונתן יסעור

שיעלה מצד הצעירים , יש פה כל יוזמה וכל צורך שיהיה, הם הגבול

המרכז הזה אמור לתת לזה מענה , 35- ל21בין , כמו שנאמר, בהרצלייה

 לא יודעים ואנחנו, וזה בשביל לסייע ולעזור בכל תחום שרק אפשר. ופתרון

מין וועד , בנושא של, יש צוות שטובה מרכזת אותו יחד עם מאיה, את הכל

אנחנו מרכזים אנשים מכל מיני תחומים , מנהל כזה בצוות חשיבה עליון

, אתמול היה אצלי מנהל האב במערב הרצלייה, שיכולים להיות רלוונטיים

כה בין שני שיהיה תמי, וכבר החלטנו על שיתופי פעולה, באזור התעשייה

אני חושב שנוכל לגייס גם את אזור , הוא יוכל לתרום לעניין הזה, ההאבים

ומדובר פה על שיתופי פעולה בכל רמה שרק , את העסקים השונים, התעשייה

הוא , ברעננה, במקרה הזה, מרכז טיפוח יזמי שקיים, י"בקשר למט. אפשרי

  , הוא לא מפתח עסקים, תומך תמיד רק בעסקים קיימים

  . בהקמת עסקים קטנים  :טובה רפאל

הם גם נותנים , הם נותנים ייעוץ, י כמה פעמים"הייתי שמה במט, תשמעי  :דרור עזרא

  , בתהליך ההתחלה

  , הם  נותנים הלוואות, בוודאי  :ירון עולמי

  , המטרה, דרור  :מאיה כץ
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ם שיתוף ואני רואה אפשרות שיהיה ג, ואם יהיה, מאיה, רק שנייה :ע"רה, יהונתן יסעור

י  רעננה לשיתופי "מט... כי , מה שנוכל לעשות ביחד, י רעננה"פעולה עם מט

הם חולשים גם על הרצלייה מבחינת משרד , פעולה איתנו באזור התעשייה

  . יוסי בן שפרוט, כן. י"הרצלייה זה חלק משטח הטריטוריה של מט, ת"התמ

זה , הבעיה שלי עם הדבר הזה. ברשותך. אם רק אפשר הערה אחת, רק שנייה  :דרור עזרא

  . אבל לא ברור מה יצא לעיר מהדבר הזה, רעיון לא רע

  , אז אני מוכנה לשבת איתך אחר כך  :מאיה כץ

  . תני לי שנייה לסיים  :דרור עזרא

אם היית עושה , אבל אני אגיד לך משהו, אבל בוא, אבל אתה שואל שאלה  :מאיה כץ

מה קורה , מעות של מרכזי צעיריםהיית קורא לפני כן מה המש, עבודה טובה

  , איך אנחנו הולכים להפעיל את זה פה, איתם בכל הארץ

  , חכי שנייה, מאיה  :דרור עזרא

ואתה מגיע בלי , אתה מגיע לפה, אבל אתה מגיע לפה, היית מבקש מידע  :מאיה כץ

שהוא מריח , ואתה בעצם מנסה לייצר איזשהו מהלך שאתה יודע מה, מידע

  . לא טוב

  . אם היית רוצה לצרף חומר אחר היית מצרפת, קראתי את החומר שצורף  : עזראדרור

  . לא לדברים אחרים, ר"החומר פה הוא לתב, סליחה  :טובה רפאל

  . הוא לא לתוכן של המרכז  :מאיה כץ

  )מדברים יחד(

בדיוק כמו שמרכז , שאלת  מה זה יתרום, אני אענה לך משהו, דרור :ע"רה, יהונתן יסעור

בדיוק , בדיוק כמו שמרכז תורם לכלל התושבים,  תורם לגמלאיםגמלאים

יש לנו מקום לתת , כמו שבני הרצלייה נותן מענה של ספורט והקונסרבטוריון

  . זה הכל, גם מענה לגיל הביניים

  , לגבי החממה הטכנולוגית הזו, יונתן  :דרור עזרא

  . שיתנגד? למה יש דיון  :יריב פישר

  .  תקציבזה, זה דיון  :דרור עזרא

  )מדברים יחד(
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  . זה הגדרה טיפה קיצונית חממה טכנולוגית  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . זה מרכז טכנולוגי  :מאיה כץ

  , בחממות הטכנולוגיות בכל  :דרור עזרא

  . אתה משתמש במונח לא נכון  :מאיה כץ

  . רשות דיבור ליוסי בן שפרוט, סליחה  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . ם שנייהתן לי לסיי  :דרור עזרא

  . יוסי. אתה חוזר על עצמך, אתה סיימת כבר, לא  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . זהו, זה האב. זה לא חממה טכנולוגית  :טובה רפאל

  , דבר, כן :יוסי בן שפרוט

  . יוסי, סליחה. והאב הוא חלק מתוך מרכז הצעירים הכולל  :מאיה כץ

אני רוצה לומר שזה נראה ליד , ה שלילפני שאני שואל את השאל, עכשיו, טוב :יוסי בן שפרוט

 מטר 200ומכאן נובעת השאלה שלי אם באמת , יוצא מן הכלל, בר אדיר

  ?יספיקו לכזה דבר

  . זה המבנה שיש לנו  :ע"רה, יהונתן יסעור

  .  במידה ויסתבר200-ואם יש אופציה להגדיל את ה :יוסי בן שפרוט

העלות . המבנה הקיים, א ניתן להגדילבמקום הזה ל, לא במקום הזה :ע"רה, יהונתן יסעור

מערכות החשמל וכל מיני , הגבוהה זה בגלל שהמבנה ממש במצב פיזי קשה

שהוא נכס , לנכס הזה, ולכן בהזדמנות עושים כבר שיפוץ כללי לבניין, דברים

  . ולכן זה מושקע בו, עירוני

  ? מטר זה דירה200-אבל בתכנון לקחו בחשבון ש :יוסי בן שפרוט

  , ההאב  :ע"רה,  יסעוריהונתן

  . לא הדירה שלי?  איזה דירה  :ירון עולמי

  .  מטר200ההאבים זה סדר גודל של , כן, יוסי  :ע"רה, יהונתן יסעור

בתל , זה סדר הגודל של ההאבים, זאת אומרת, אני רוצה להוסיף גם, יוסי  :טובה רפאל

 חלקן, בחיפה יש כמה וורסיות שחלקן האב, אביב יש כבר כמה כאלה

נתחיל לגלגל את , ובהחלט, יש גם חברות פרטיות, חממות ועכשיו בונים עוד

או שיקומו , יכול להיות שיהיו סיבות לחפש מקומות נוספים, הראשון
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או שהעירייה , ויהיה להם שיתופי פעולה עם העירייה, פרטיים בעקבות זה

אבל בואו נתחיל עם הראשון בשביל שנראה לאן זה . תצטרך להקים עוד

  . תקדםמ

  . יש עכשיו בניין במרכז העיר שנסגר  :ירון עולמי

אבל קודם צריך להתגלגל עם . אתה יודע למי ניתנה הנבואה, יכול להיות  :טובה רפאל

  . ואז הולכים הלאה, ללמוד ולראות את ההצלחות, הראשון

ם אני אציע הצעה במקו, יונתן, אני אלך עם הראש של ירון, יונתן,אני אלך   :דרור עזרא

בוא נוריד את זה . אולי היא תהיה מקובלת עליך, ר הזה יש לי הצעה"התב

נבדוק אם יש  אפשרות בבית האזרח לתת את כל המענה , מסדר היום

  , למתקן

  , שמה, אי אפשר  :צבי וייס

  . תן לי שנייה  :דרור עזרא

  . צבי, סליחה  :ע"רה, יהונתן יסעור

  ?מה אתם מדברים, שמה עושים כולל  :צבי וייס

  )מדברים יחד(

  . חבל על הזמן, זה לא רלוונטי, דרור  :ע"רה, יהונתן יסעור

  , יש מקום  ריק? למה לא רלוונטי  :דרור עזרא

  )מדברים יחד(

  . אני יכול להציע הצעה  :דרור עזרא

  . אני חושב שהיא לא רלוונטית,אני הבנתי את ההצעה שלך   :ע"רה, יהונתן יסעור

  . זה לא דיון, לא, זה לא דיון, ר או לא"ל התבאתה יכול להצביע ע  :דידי מור

  ?אני יכול להציע הצעה, היועצת המשפטית  :דרור עזרא

, דרור, ר"מי בעד תב, ה'חבר? אתה סיימת את הדברים  שלך, יוסי :ע"רה, יהונתן יסעור

  . הנושא מתקדם

  , אני מציע להוריד את זה מסדר היום, אני לא מציע הצעה  :דרור עזרא

ר של מרכז "מי בעד התב. זה הכל, אתה יכול להצביע בעד או נגד, לא :ע"רה, עוריהונתן יס

  ? מי נגד? הצעירים
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  . נגד אחד, כולם בעד  :דידי מור

  מימוני ביניים, פרויקטים דחופים

  . תודה רבה? פה אחד? יש הערות. מימוני ביניים, פרויקטים דחופים  :דידי מור

  וג והקמת גינות ציבוריותשדר, שיקום, 5412/ר "הקדמת ביצוע תב

יש . שדרוג והקמת גינות ציבוריות, שיקום, 12/54ר "הקדמת ביצוע תב  :דידי מור

  ? הערות

  ?יש איזה משהו ספציפי, לאיזה? למה התוספת הזאת  :דרור עזרא

  . לשדרוג והקמת גינות ציבוריות  :דידי מור

  ? יש איזה גינה ספציפית שזה הולך  :דרור עזרא

  . גינות בכלל.  לתחזוקה שוטפת,לא  :דידי מור

  , ר"הרי כל מסגרת התב, זה הקדמה, אבל זה גם לא תוספת  :ירון עולמי

  . זה כזה תקציב מתמשך כזה שאף פעם לא נגמר, תמיד זה הקדמה  :דרור עזרא

  ?יש לך משהו נגד הגינות גם, מה הבעיה  :טובה רפאל

  ?מה  :דרור עזרא

  . אני רוצה לדעת, לא  :טובה רפאל

  ?אני סופר כל קרקר שאת הולכת בווידיאו, טובה  : עזראדרור

  )מדברים יחד(

  , אם יש גינה חדשה, תשמעי  :דרור עזרא

  . זה שמירה ותיחזוק של גינות קיימות, זה לא גינה חדשה, לא  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . אבל תעשו. אין לי בעיה, גם בשנת בחירות עשו יותר גינות, תטפלו  :דרור עזרא

  . תודה רבה, אני רושם פה אחד? פה אחד  :דידי מור

  רים"סגירת תב

  . תודה רבה, פה אחד? הערות, רים"סגירת תב  :דידי מור

  שינויים והעברות

  . יונה,  שינויים והעברות  :דידי מור

  . טוב  :יונה טאוב

  ?יש מה להגיד על זה  :דידי מור
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ל מסגרת התקציב זה בסך הכ, צריך להסביר בעצם את הכל, מה שכתוב פה  :יונה טאוב

בדרך כלל כתוב הצורך בין , וגם בהערות, זה העברות לפי הצורך, לא משתנה

  . הסעיפים

אמנם ראש העיר , זה הובטח לי עוד בדיון על התקציב, רציתי רק לציין משהו  :ירון עולמי

  . אם אפשר לקבל. אבל לקבל את הפירוט של רזרבת ראש העיר, התחלף

  . נהבסוף הש, כרגיל  :דידי מור

  ?לא קיבלת'? 12של   :יונה טאוב

  . לא  :ירון עולמי

  . אין בעיה  :יונה טאוב

  . בטח לא היית בבית, שלחו לך  :ע"רה, יהונתן יסעור

  )מדברים יחד(

  ?אתה יכול להסביר את הסעיף האחרון, יונה  :דרור עזרא

  . כן  :יונה טאוב

  . הרזרבה  :דרור עזרא

  ?יש הערות, טוב  :דידי מור

. אנחנו יושבים בנכס כבר הרבה שנים בבניין לב העיר. הוא שאל שאלה, רגע  :יונה טאוב

חברת אליישיב שמתחזקת את .  לאגף הגזברות ואגף ההנדסההכוונה, אנחנו

היינו איתה בחילוקי דעות בקשר לכמה אנחנו אמורים לשלם עבור , הבניין

שהו בעקבות זה אחרי משא ומתן הגיעו לאיז, התחזוקה השוטפת של הבניין

והסכום הזה מחייב אותנו להגדיל את התקציב השנתי של הנושא , סכום

הוא מהתקציב של , שהוא היה בלתי צפוי, המקור התקציבי, לכן. הזה

,  את התוספת19הוא מסביר בדיוק בסעיף , ואם תקרא בהערות. הרזרבה

 258,000 שם מסביר סיבה לעוד 21מספר , עכשיו.  שקל130,000תוספת של 

, שנועדו לתגבר את הסייעות בגני הילדים של הילדים בגילאי שלוש ,שקלים

, זה דבר שהיה בשנה שעברה ולא תוכנן להמשיך בו השנה והתקבלה החלטה

  , ונדמה לי

ובסופו של , ולא תוכנן להאריך, מתוכן להאריך את זה, היה עד פברואר, לא  :טובה רפאל
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  . דבר אישרנו

  , ם כן האריכו את זה ולקחנוולכן ג, לא תוכנן וזה  :יונה טאוב

  . אני רואה שזה מופיע גם בעוד סעיף  :דרור עזרא

  ?סליחה  :יונה טאוב

  . זה מופיע בעוד סעיף שמה  :דרור עזרא

  . ובסעיף אחר בפלוס, זה מופיע תמיד בסעיף אחד במינוס  :יונה טאוב

  . זה מופיע פעמיים במינוס, לא  :דרור עזרא

אנחנו מסטים מסעיף אחד לסעיף ,  מגדילים את התקציבאנחנו לא  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . שני

  . אבל יש פה פעמיים במינוס, לא  :דרור עזרא

  . פה אחד? מי בעד, כן  :דידי מור

  ח רבעוני"דו

  . כן, רוני חדד? ח"אתה רוצה להגיד משהו על הדו, יונה, ח רבעוני"דו, טוב  :דידי מור

  )מדברים יחד(

  . קח את המיקרופון שלנו, בוא שב פה, הנה  :דידי מור

אלה בעצם . 2012שנת , מונחים לפניכם הדוחות הכספיים לרבעון ארבע, טוב  :רוני חדד

אם יש , אני אביא בקצרה את התקציב. 2012הדוחות השנתיים של כל שנת 

 עם הכנסות שוטפות 2012העירייה סיימה את שנת . שאלות אני אשמח לענות

סך הכל התקציב הרגיל גבוה מסך ,  743,000₪-בתקציב הרגיל בסך של כ

  , ההוצאות

  .  מיליון740, מיליון, מיליון  :ע"רה, יהונתן יסעור

, ₪ מיליון 17-סך ההכנסות בתקציב הרגיל גבוה מסך ההוצאות בסכום של כ  :רוני חדד

 מיליון 24וזאת לאחר שהעברנו .  מההכנסות בשנה2%-שמהווה עודף של כ

למימון התקציב , התקציב לקרנות הפיתוחמ, כמובן, על פי החלטתכם, ₪

מהוות , ₪ מיליון 585- ההכנסות העצמיות הסתכמו לסך של כ.הבלתי רגיל

 42, פירעון מלוות. ₪ מיליון 274, הוצאות בשכר,  מההכנסות לשנה79%

, ₪  מיליון 204-עומס המלוות לסוף השנה עומד על סך של כ. ₪מיליון 
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וזה לאחר , ₪ מיליון 52-ל סך של כוהעודף המצטבר לסוף השנה עומד ע

₪  מיליון 24העברה שנעשתה בתחילת שנה מהעודפים שהצטברו בסך של 

על בסיס החלטת המועצה ועל בסיס תוכנית תקציב , שוב, לקרנות הפיתוח

עומד על , אם כך, המצטברהעודף . כפי שאני מניח שאתם זוכרים, רים"התב

תרה בקרנות הפיתוח הלא הי, ולגבי הפיתוח בקרנות. ₪ מיליון 52

רים נטו "והעודף הזמני בתב, ₪ מיליון 83-מתוקצבות עומדת על סך של כ

  . אם יש שאלות. 2012-ל₪  מיליון 133-עומד על סך של כ

  ?מישהו רוצה משהו להעיר  :דידי מור

  ? מיליון שקל של העודף52-לאן הולכים ה  :דרור עזרא

  . זה עודף מצטבר  :רוני חדד

  . קופה  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . זו כרית הביטחון שלנו  :רוני חדד

  ?צריך לאשר את זה, טוב  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . לא? יש הערות  :דידי מור

  ?מי בעד  :ע"רה, יהונתן יסעור

  ?בעד מה  :דרור עזרא

  )מדברים יחד(

  . אבל הוא סייע, שהוא אמנם איננו, אני רוצה להודות לגזבר  :ע"רה, יהונתן יסעור

  )ם יחדמדברי(

ל ולראשי "אבל למנכ, גם לגזבר וגם לכל צוות הגזברות, ח הזה"על הדו :ע"רה, יהונתן יסעור

  . האגפים שמנהלים ללא דופי את משק העירייה

  תמיכות

  . כדורסל, בני השרון. אנחנו עוברים לתמיכות  :דידי מור

  ?פה אחד  :ע"רה, יהונתן יסעור

  , יחיעם,  להביןאני רוצה. שנייה, שנייה, לא  :ירון עולמי

  . כן  :יחיעם השמשוני

  . של הוועדה שלך, אני קראתי את הפרוטוקול שלך  :ירון עולמי
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  . כן  :יחיעם השמשוני

אתה . דעתי לא נחה, ואני אגיד לך, ואת התשובות, וקראתי את השאלות שלך  :ירון עולמי

כי אני יודע , מה לא מצא חן, כאילו, מוכן להסביר לי מה אתה רואה שמה

  , ה לא מצא חן בעינימ

  ?על איזה שאלה אתה מדבר, איפה  :יחיעם השמשוני

  ? אוקי. בוגרים, בני השרון, הוא כבר קפץ לספורט מקצועני  :ירון עולמי

  . זה ככה ההתחלה פה, לא קפצנו לכלום  :דידי מור

  . ואני רוצה לדבר קודם, אבל אתה רוצה להצביע, כן  :ירון עולמי

  .דבר  :דידי מור

, כאילו, איך שדברים לא נראים לך, אתה מעיר כאן כמה הערות בנושא הזה  :למיירון עו

  , התקציב לא ברור, ניפחו תקציב, לא יודע

  . כאילו הגישו פעמיים תקציב שונה  :דרור עזרא

  ?או מה אתה רואה שם, אתה מוכן להסביר לי מה החששות שלך  :ירון עולמי

  , אין לי חששות', א  :יחיעם השמשוני

  . זה לא נשמע ככה  :עולמיירון 

עשו , ואני אומר במאמר מוסגר. אין לי חששות', א, אני אסביר, שנייה  :יחיעם השמשוני

וכשאתה רואה לפי התוצאות זה . ואני צריך לעבוד לפי הספר, אותי בירוקרט

  . שעבדנו לפי הספר

  ?מי כותב את הפרוטוקולים האלה  :דרור עזרא

  , לא, לא  :יחיעם השמשוני

  ?אני שואל מי כותב את הפרוטוקול  :עזראדרור 

  . המזכירה שיושבת וכותבת פרוטוקול  :יחיעם השמשוני

זה נראה כאילו אתה שואל , כי היא שמה שאלות שלך עם שני סימני שאלה  :דרור עזרא

  . שאלות קשות

יכול להיות שזה פשוט היא קצת רועדת בזמן , לא. אני תמיד שואל', א  :יחיעם השמשוני

   .האחרון

משהו כאן לא נראה לי , שאלת כאן שאלות של תם, אני אומר אבל, אני צוחק  :דרור עזרא
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  . בסדר

  , אני, לא  :יחיעם השמשוני

  . ואחרי זה הגישו אותה שוב עם תקציב מוגדל, הם הגישו בקשה  :דרור עזרא

  . אבל פה מאושר רק הבקשה הראשונה  :יחיעם השמשוני

  . זה לא ברור  :דרור עזרא

  . זה ברור לחלוטין  :שמשונייחיעם ה

  . זה לא ברור, אוקי  :דרור עזרא

תסתכל על הסכום שהם מקבלים לעומת הסכומים . זה ברור לחלוטין  :יחיעם השמשוני

  . שהם קיבלו בשנים קודמות

  ?וזה יכול לעלות בעתיד  :דרור עזרא

ודנו בהם היה לנו בעבר שהיו טעויות , כי קרו כבר, יכול לעלות באביב  :יחיעם השמשוני

זה היה לנו לפני שנה , ובדקנו אותם ואחרי שהסתבר לנו שזה טעות אמיתית

הייתה להם , הייתה טעות. או למי שלא זוכר, למי שזוכר, עם מכבי בכדורגל

  . טעות

  , זה בא על חשבון אחר, תשמע  :דרור עזרא

  . זה לא בא על חשבון אף אחד אחר  :יחיעם השמשוני

ומה , ואני, של התמיכה לקבוצות הספורט הוא תקציב סגורהתקציב , רגע  :דרור עזרא

  . זה כל התקציב, שנתתם פה את כל הסכומים

  . לא  :יחיעם השמשוני

  ?אז כמה נשאר? לא  :דרור עזרא

אנחנו בודקים , הגישו תיקון לתקציב, עכשיו, בוא נעשה סדר, במידה  :יחיעם השמשוני

, כסף הזה בצד בינתייםשמנו את ה, מלמטה עד  למעלה, מה שנקרא, אותו

  , במידה

  ?מה הסכום  :דרור עזרא

ויקבלו את , במידה והם צדקו.  ומשהו אלף200תוסיף , אני לא זוכר, רגע  :יחיעם השמשוני

אז כל הכסף , והסתבר שלא מגיע להם הכסף, במידה והם לא צדקו, הכסף

עד הכסף הזה כולו כרגע מוקפא . באופן יחסי בין השאר, מתחלק באופן שווה
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  . של תיקון הבקשה, לבירור סופי של הבקשה

  . כי זה לא היה ברור מהפרוטוקול  :דרור עזרא

אי אפשר כל ניואנס הכי קטן , תראה, שאלתם אז אני מסביר, בשביל זה  :יחיעם השמשוני

  . להסביר

בני , עד לפני שנה, לפני, תראה, אתה אמרת בפרוטוקול משהו שהוא הגיוני  :ירון עולמי

  , יתה קיימתהשרון הי

  . בני הרצלייה  :יחיעם השמשוני

,  מיליון שקל6.7התקציב היה . אני מדבר על ההתייחסות לתקציב, לא, אוקי  :ירון עולמי

ואתה בעצם , ועכשיו משנה שעברה זה כבר היה בעלייה. של שתי האגודות

התקציב שהם הגישו הוא סביר לרמת הפעילות שהייתה של בני , בא ואומר

ואנחנו גם יודעים שהוא ,  הוא לא סביר לתקציב של בני הרצלייהאבל, השרון

כי אני מבין דבר או שניים בתקציבים של , תן לי לסיים, שנייה. לא כזה גבוה

הרי אחד מהקריטריונים זה לתת . התמיכות של קבוצות ספורט מקצועניות

  , 12%או , 10תמיכה בגובה 

  . אחוז מהתקציב  :יחיעם השמשוני

, הקריטריון הזה יהיה יותר גבוה, אז ברור שאם תציג תקציב יותר גבוה  :ירון עולמי

  . הוא ייתן לך יותר ניקוד? נכון

  . כן  :יחיעם השמשוני

והתקציב שלך נמוך בשני מיליון שקלים , אבל אם זה לא התקציב שלך  :ירון עולמי

  . אז יש כאן בעיה, מהתקציב הזה שאתה בכלל מראה

  . אתה מקבל פחות. האין בעי  :יחיעם השמשוני

  . אבל הם לא הגישו לך תקציב נמוך יותר  :ירון עולמי

ועל פי זה הם , התקציב הראשון היה יותר נמוך, תקשיב, לא, שנייה  :יחיעם השמשוני

  ?נכון,  מיליון1.525,  מיליון1.5-מקבלים את ה

  . אני מבין איך הם מקבלים את זה בכל מקרה, כן  :ירון עולמי

  ? בסדר. יש לנו תקציב יותר גדול, טעינו, עכשיו הם באו ואמרו  :יחיעם השמשוני

  . כן  :ירון עולמי
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ולכן לא אושרה התמיכה לפי . וזה בבדיקה, מחובתי לבדוק את זה  :יחיעם השמשוני

לפי התקציב שהוגש . אושרה התמיכה לפי התקציב הקטן, התקציב הגדול

  ?ברור, לראשונה

  , היות ואנחנו. עוד שאלה קטנה, יךעכשיו יש לי שאלה אל  :ירון עולמי

  ?אבל זה ברור, לא  :יחיעם השמשוני

  . זה ברור, מה  :ירון עולמי

  ?מי בעד, אוקי  :דידי מור

או , אני רואה בקטע שאתה כותב כאן על הגירעונות. שנייה. עוד שאלה קטנה  :ירון עולמי

ירעון ג, כדורסל גברים, אתה כותב שלבני השרון, ההנהלה כותבת, יותר נכון

  . ₪ מיליון 9.8מצטבר בסך 

  . לא אני כותב, זה מה שהם כותבים  :יחיעם השמשוני

ועל הסכם התמיכה עם , אנחנו פעם דיברנו כאן על הסכם האיחוד. לא משנה  :ירון עולמי

, לא לעשות יין, נמאס לי, די, אבל יום יבוא ויגיד, עושה יין מצוין, רקנטי

כקבוצה , האם הקבוצה, שלי היא כזאתוהשאלה , אלא לתמוך בבני הרצלייה

  , עירונית בעצם

  . זה ההסכם איתו, היא תהיה נקייה מחובות  :יחיעם השמשוני

  ?ואם לא  :ירון עולמי

  . אין אם לא  :יחיעם השמשוני

  ?אנחנו לא ערבים לאף חוב  :ירון עולמי

  . עם כל הכבוד וההערכה, זה לא שאלה במסגרת התמיכות  :יחיעם השמשוני

  . זה שאלה במסגרת מה שכתבת בפרוטוקול  :ראדרור עז

  , גם למכבי הרצלייה בכדורגל יש גירעון, רגע  :ע"רה, יהונתן יסעור

  ... אבל הם   :ירון עולמי

ולכן במאזן זה מופיע , אבל הם מציגים את זה כהלוואות בעלים  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . לא חוב אלינו, כי זה חוב לבעלים שלהם, כגירעון

  . גם פה זה חוב לבעלים, דרך אגב  :שמשונייחיעם ה

  . נכון  :ע"רה, יהונתן יסעור
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זה עלה מאחר , מאחר וזה, אבל אני רוצה להדגיש, גם פה זה חוב לבעלים  :יחיעם השמשוני

ואתם מאשרים , ואתם יודעים שיש שמה גירעון, ואתם צריכים לאשר את זה

  . את זה עם הגירעון

  ?נים את העניין של הגירעוןיש את זה בקריטריו  :דרור עזרא

המועצה סוברנית להחליט , זאת אומרת, למועצה יש החלטה, ויש לזה, כן  :יחיעם השמשוני

  . שלמרות כל זאת היא מאשרת את זה

  ?יש איזה מגבלה לגבי הגירעון, למרות הגירעון  :דרור עזרא

וימים לתת בעל עסק מעדיף במקרים מס, כלכלית, אם יורשה לי להסביר. לא  :יונה טאוב

מהסיבה שאז הוא יכול , הלוואה לעסק במקום להשקיע את הכסף בעסק

  . אם זה הלוואה, לקבל בעדיפות ראשונה את הכסף בחזרה

  . פה אחד? מי נגד? מי בעד, ה'חבר, בואו נתקדם  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . זה בני הרצלייה, אבל זה כבר לא בני השרון, רגע  :ירון עולמי

  . בסדר  :ע"רה, יהונתן יסעור

  ?למה אנחנו מצביעים בעד בני השרון? למה בסדר  :ירון עולמי

  ?זה לא השם המסחרי שלהם  :יחיעם השמשוני

  . בכל הטבלאות הם מופיעים בני הרצלייה, בני הרצלייה  :דרור עזרא

  , כי הם הקימו, הם רשומים כבני השרון מבחינה משפטית, לא, לא  :ע"רה, יהונתן יסעור

  , זה כאילו הבקשה ככה  :ירון עולמי

  . זה השם הגנרי שלהם  :ע"רה, יהונתן יסעור

  ?מה הצבעת, דרור  :דידי מור

  . אני הצבעתי בעד  :דרור עזרא

  . פה אחד. תודה? בעד  :דידי מור

  ?על כולם, על מה הצבענו  :ירון עולמי

  . אחד אחד אנחנו מצביעים, לא, לא  :דרור עזרא

  )מדברים יחד(

, בני השרון. אוקי, כן? יחיעם, נכון, אנחנו עוברים לעמוד ארבענראה לי ש  :דידי מור

  . כדורסל גברים
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  . על זה הצבענו כרגע  :דרור עזרא

יש למישהו הסתייגות מאיזשהו סעיף כאן שהוא רוצה לדבר , בוא נאמר ככה  :דידי מור

  ?עליו

 למה הקליעה האולימפית לא, אני רוצה הסברים לפסילה שהיה, יש לי  :דרור עזרא

  ?זה, מקבלת

  ?המטווח האולימפי  :יחיעם השמשוני

  . יש פה קליעה אולימפית, אני לא יודע  :דרור עזרא

  . יש אחד שקיבל  :יחיעם השמשוני

  ?מה ההבדל  :דרור עזרא

  , מי שמופיע בסל הספורט  :יחיעם השמשוני

  . זה שתי עמותות שונות  :דובר

ואחת קיבלה כי היא ,  שלושהפעם הגישו שתיים או, זה לא המטווח  :יחיעם השמשוני

  . והשאר לא, רשומה בסל הספורט

  , העמותה, כאילו  :דרור עזרא

  , אנחנו נותנים לאגודות ספורט שרשומות ומופיעות בהתאחדות לספורט  :יחיעם השמשוני

  , אז ההתאחדות לספורט, אה  :דרור עזרא

  . ארצי, לא עירוני  :יחיעם השמשוני

  .  זה היה צריך להיות בהתאחדות לספורט,אז הנימוק לא נכון  :דרור עזרא

  . זה לא שלנו. אבל יש הגדרה של סל ספורט, לא, לא  :יחיעם השמשוני

  . זה תנאי סף לתמיכה  :דרור עזרא

  , מכבי רומנו, שאלה לי אליך  :ירון עולמי

  . מה, כן  :יחיעם השמשוני

  ?כן  :ירון עולמי

  ?מה הבעיה  :יחיעם השמשוני

, לא ידעתי שחילקתם גם את זה, מופיע הרמת משקולות נשיםאני רואה ש  :ירון עולמי

  ?אבל אם יש נשים אז למה אין גברים

  . הם כנראה לא הגישו, אני לא זוכר  :יחיעם השמשוני
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  . מכבי רומנו. אין לי מושג, אתה חילקת את זה. בטח שהם הגישו  :ירון עולמי

  ?מי  :דידי מור

  .  של הרמת משקולותהאגודה. הרצלייה, מכבי רומנו  :ירון עולמי

  , אני לא זוכר  :יחיעם השמשוני

  . כאן יש רק נשים  :ירון עולמי

  )מדברים יחד(

  . אני לא זוכר את זה, הוא לא רואה אותם  :יחיעם השמשוני

  ? אגב, איפה, וכדורסל נשים  :ירון עולמי

  . כדורסל נשים לא פה  :דידי מור

  .  הםאני שואל איפה, אני רואה שהם לא פה  :ירון עולמי

אז זה כרגע רץ בתוך בני הרצלייה , מכיוון שזו אגודה חדשה  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . במסגרת תקציב

  ?יש בבני הרצלייה תקציב מיוחד בשביל זה, אה  :דרור עזרא

  . צבוע, כן  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . הם לא הגישו בקשה בכלל  :דרור עזרא

  . להקמה, אז רק להריץ אותה,  השנייהנמצא בליגה,  הם צריכים  :ע"רה, יהונתן יסעור

  .  או שלא הגישו, אני לא זוכר  :יחיעם השמשוני

  , בני הרצלייה לקחו את גביע  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . זה בסדר, אני רואה בפייסבוק שלך  :ירון עולמי

  . רבותיי, אני מקריא את הרשימה, טוב  :דידי מור

  . הכל בסדר, ההערותחוץ מ, אז אמרנו, זהו, לא, לא  :ירון עולמי

  . כל הרשימה פה אחד, הכל בסדר  :דידי מור

  . כן  :יחיעם השמשוני

  גיל שלישי

  ?הערות, גיל שלישי  :דידי מור

  ?אז אני כבר גיל שלישי, אני לא צעיר, 35אם אני כבר לא בן , שנייה  :ירון עולמי

  . עוד לא, לאב
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  . תירגע, אני עוד לא גיל שלישי  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . אז אני גיל שני עכשיו  :רון עולמיי

  . רותי, כן  :דידי מור

  ? זה לא טעות, השאלה שלי זה בקשר לבית האבות הרצלייה  :רות רזניק

  . עוד לא קיבלנו המלצה, נכון,  שלא קיבלנו המלצה10%-זה לא כולל את ה  :דידי מור

  . קיבלנו  :רות רזניק

  . כן, אה  :דידי מור

  . 10%-של ה, בדיוק,  זה לא,רגע, רגע  :יחיעם השמשוני

  . זה נראה לי פשוט הזוי, זהו  :רות רזניק

  , זה יוצא של השנה  :יחיעם השמשוני

  ?כמה הסך הכל  :רות רזניק

  . לא הצבענו עדיין, תכף נגיע לזה  :דידי מור

  ,  ועוד62.5  :יחיעם השמשוני

  . 7,200 ועוד 62.5  :דידי מור

  .70,000-כ  :רות רזניק

  ?נכון, הגיל השלישי פה אחד, אוקי. יע לזהתכף נג  :דידי מור

  עלה הרצלייה

  . פה אחד? עלה הרצלייה  :דידי מור

  בית אבות הרצלייה

  . פה אחד,  כאן10%-זה רק ה, בית אבות הרצלייה  :דידי מור

  . לגבי ההערות הכלליות  :דרור עזרא

  . תבהערות הכלליו. זה מפחיד, שלושה סימני קריאה, עוד פעם, הנה  :ירון עולמי

  . יש גם בזה, לא  :דרור עזרא

  , בלבד שהעמותות, כך מנוסחות ההחלטות, זה תמיד מופיע, ה'חבר  :דידי מור

  . אנחנו צריכים גם כל מיני סימני שאלה  :ירון עולמי

  )מדברים יחד(

  , רק להשלמה, אני עובר להמלצות של וועדת המשנה  :דידי מור
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  , הערה, יש לי לגבי הערות המקצועיות פה  :דרור עזרא

  ?איזה הערות מקצועיות  :דידי מור

  . ההערות הכלליות  :דרור עזרא

  . כן  :דידי מור

לאפשר , במקרים מיוחדים,  יום30נתתם מגבלה של , יש פה אפשרות להגיש  :דרור עזרא

עוד , אולי בספטמבר, אם יכולים להגיש, לא תחמתם את זה בזמן, על ידי

  . בקשה

  . כי ככה הם מקבלים את הכסף, הגיש מוקדםאבל האינטרס שלהם ל  :מאיה כץ

  , אבל צריך, לא יודע  :דרור עזרא

  ? מה העניין, דרור, טוב  :דידי מור

, אנחנו פה מעניקים כסף לעמותות שאנחנו חושבים, תראה, אנחנו  :ע"רה, יהונתן יסעור

אז אפשר להגביל , או לארגונים שחשוב לנו שיקבלו את התמיכה העירונית

הכוונה שזה כן יש להם אפשרות להשלים , גור אותם לגמריאותם ככה ולס

כי לא פעם זה פרוצדורה שהיא גדולה על עמותות , לטפל בדברים, מסמכים

  . קטנות

  , אתה לא יכול, אבל יש זמן, אני מבין את זה, בסדר  :דרור עזרא

  . אז הוועדה המקצועית תשקול וזהו, אז רגע  :צביקה הדר

  , בשיקול דעת של הוועדה,  אמרנו שלפעמיםלכן  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . שיקול דעת שלהם ולראות אם זה נבדק  :צביקה הדר

  ? אוקי  :דידי מור

  ספורט בוגרים

  . אותו דבר, ספורט בוגרים  :דידי מור

  הגיל השלישי

  . סיימנו את נושא התמיכות, אוקי.  לא עבר62-ה, לא, הגיל השלישי  :דידי מור

  )מדברים יחד(

  בודה נוספתאישורים לע

  . יש לנו אישורים לעבודה נוספת, כן  :דידי מור
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  ?דידי, יש גם פה וועדת שמות  :דרור עזרא

  ?מה  :דידי מור

  ?וועדת שמות  :דרור עזרא

  ?מה איתה  :דידי מור

  ,-אני קיבלתי את זה ביחד עם ה  :דרור עזרא

  . זה לא בסדר היום, כי אתה חבר הוועדה, אתה קיבלת פרוטוקול  :דידי מור

  . אה  :דרור עזרא

  . זה לא הובא לסדר היום  :דידי מור

  . כן  :ע"רה, יהונתן יסעור

  ?למי יש הערות, אישור לעבודה נוספת  :דידי מור

  . לי יש הערה כללית  :ירון עולמי

  . ירון, כן  :דידי מור

להסכים עם , ובכלל, אני תמיד נוטה לאשר, אין לי בעיה, קודם כל, תראה  :ירון עולמי

 איזושהי הצעה שלא קשורה ספציפית עכשיו אני מציע, אבל, וליהוועדה וכ

גם של , של נסיבות,  באמת נדיריםיש מקרים. אלא קשורה לנושא, לדבר הזה

צריך לחזור ולשקול את , שלדעתי, חיים וגם של הצטברות של מקרים

, או בסיטואציה מסוימת, אולי לעשות איזה קריטריון מגיל מסוים, הנושא

  , קרובי משפחה רחוקים, לאפשר לעובדים,  שיקול דעתאו באיזשהו

  , זה לא על סדר היום  :דידי מור

  . אז אני מעלה את זה  :ירון עולמי

  . אתה לא יכול להעלות סתם משהו. לא  :דידי מור

, דיברתי עם מנהל, אני לא רוצה להעלות את זה כאן, יש לי מקרה, יש אנשים  :ירון עולמי

נקרא לזה , שמישהי שרוצה בעצם, ה לא מתקדםפשוט ז, אגף משאבי אנוש

הם פה שתיהן , הבעיה הזאת, יש איזשהו, לא משנה, אבל אולי, עבודה נוספת

ורוצה לעשות , ואחת מהן כבר אלמנה ועובדת המון שנים בגן, מאוד מבוגרות

אבל כעובדת עירייה והיא לא יכולה בגלל שאחותה , עבודה נוספת בעצם

וצריך אישור , ואני רוצה. קרבת משפחה, או משהואחותה . עובדת עירייה
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במקרים , צריך לשקול את הנושא הזה שבמקרים נדירים, ובכלל, מועצה

הרי לא מדובר , ונסיבות החיים באמת בלתי אפשריות, שהם באמת בעייתיים

עוד , עוד רבע משרה, או בעשרות אלפי שקלים, כאן במשרות הגדולות במשק

וכשעשינו , שאני מסכים איתו, ש את הכלל הזהלאפשר להגמי, חצי משרה

אבל מה אפשר , שלא יעבדו קרובי משפחה באותה עירייה, אותו בזמנו

אולי צריך קצת להתגמש וקצת ', ב-ו, כי היה פעם, זה כבר קיים', א, לעשות

  . לשקול את זה

עם כי אני פ, מה שהופיע בוועדה. רציתי לשאול אותך, אני באמת לא מבין  :צביקה הדר

זה אנשים שהם עובדי עירייה וביקשו לעבוד , ראשונה ישבתי בוועדה הזאת

  , מחוץ לעירייה

  . אני מדבר על הפוך, נכון  :ירון עולמי

  , זה קשור. זה לא קשור לעבודה נוספת, אז למה זה  :צביקה הדר

  . הוא רוצה להראות שהוא עוזר לאנשים  :טובה רפאל

  . וזה חשוב לי, טובה, ני עוזר לאנשיםא, אני לא רוצה להראות  :ירון עולמי

זה קשור לשאלה האם יש מקום , אתה אומר שבלי קשר לעבודה נוספת  :צביקה הדר

  . להגמיש את הכלל הזה

  . נכון  :ירון עולמי

  . עכשיו הבנתי  :צביקה הדר

  , רותי רצתה להגיד משהו  :דידי מור

  , אני מסתייג, לגבי זה, רגע, לא  :דרור עזרא

  ?יש מצב שאפשר לשקול את זה, יונתן, אבל אתה יכול להגיד  :ירון עולמי

  . יש כללים ויש תקנות ואנחנו נפעל בהתאם לתקנות  :ע"רה, יהונתן יסעור

  )מדברים יחד(

  . אין שיקול דעת פה, אז אנחנו לא יכולים לעשות את זה  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . 'ג-חוץ מ,  כל הזהאין לי בעיה עם, אני מסתייג, דידי, לגבי זה  :דרור עזרא

  ?נכון, וכל השאר בעד, אתה מצביע נגד' ג-אז ב'? ג  :דידי מור

  . כן  :דרור עזרא
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  ? ירון  :דידי מור

  . אני בעד  :ירון עולמי

  ?לא, אני חושב שאפשר לברך על המוגמר. פה אחד, כולם בעד  :דידי מור

  . רותי רצתה, רגע, רגע  :ע"רה, יהונתן יסעור

,  למאי9-ב, חברות המועצה הנכבדים, לחברי המועצה,  לבשר לכםאני רוצה  :רות רזניק

, מטעם מועצת הנשים של עיריית הרצלייה, מתקיים לראשונה בהרצלייה

להזמין את , מועצת הנשים, בשם המרצה, בזאת אני רוצה, הייד פארק עירוני

ונשים , לשמוע, לבוא, וכל העובדים הבכירים של העירייה, כל חברי המועצה

  . נים גם כן לשאת דבריםמוזמ

  ?הגברים לא  :ע"רה, יהונתן יסעור

  . זה פורום רק לנשים. זה רק לנשים. הגברים לא  :רות רזניק

  )מדברים יחד(

  . העצמת נשים. זה קידום נשים  :רות רזניק

  . תודה רבה, טוב  :ע"רה, יהונתן יסעור

  

  -סוף הישיבה-


