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עיריית הרצלייה
ישיבת מועצת מן המניין מס' 78
שנערכה ביום ג' ,כ"ז אייר ,תשע"ג7.5.2013 ,
נוכחים:
יהונתן יסעור

סגן ראש העירייה

יחיעם השמשוני

מנכ"ל העירייה

טובה רפאל

סגנית ראש העירייה

צביקה הדר

סגן ראש העירייה

דידי מור

מזכיר העירייה

ענת בהרב ,עו"ד

יועצת משפטית

גולן זריהן

גזבר
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ברק נפתלי

יוסי קוממי

רות רזניק

דורון גילר

דרור עזרא

ירון עולמי

אליהו שריקי

אלי כחלון

פנחס מנצור

אלי שממה

יריב פישר

מאיה כץ

יוסי בן שפרוט
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פרוטוקול
יהונתן יסעור :ערב טוב ,הישיבה נפתחה.
)מדברים יחד(
יהונתן יסעור :ערב טוב ,אני חוזר פעם שנייה .אני רוצה להודיע בתחילת הישיבה שהסעיף
בנושא מלון אכדיה יורד מסדר היום .לא דנים בו היום.
ירון עולמי:

עוד לא התחילה הישיבה אתה כבר מוריד דברים מסדר היום?

יהונתן יסעור :מי ששמע ,שמע ,מי שלא שמע.
ירון עולמי:

לא ,אני שואל ,עוד לא התחילה הישיבה ,ואתה כבר מוריד דברים מסדר
היום?

דידי מור:

התחילה הישיבה.

יהונתן יסעור :אני אמרתי ערב טוב,
ירון עולמי:

כן.

יהונתן יסעור :ואני הודעתי ,מכיוון שאני מבין שיש פה אנשים שבאו לשמוע את הסעיף ,או
לשמוע את הדיון סביב זה ,אז אני אומר שלא דנים בנושא הסעיף על ההסכם
עם אכדיה ,לא דנים בו הערב ,הוא יורד מסדר היום.
ירון עולמי:

אוקי.

יהונתן יסעור :דידי ,בבקשה.
אישור פרוטוקולים
דידי מור:

כן .אישור פרוטוקולים .דרור עזרא הגיש בקשות תיקון לפרוטוקולים ,שני
פרוטוקולים .אין לי הערות על הבקשות שלך ,דרור ,מתאים לסטנוגרמה.

דרור עזרא:

מצוין.

דידי מור:

תודה רבה .אני עובר לשאילתות.

שאילתות
דרור עזרא:

רגע ,לפני השאילתות.

דידי מור:

רגע ,לפני ,רק רגע ,חכה ,אתה קופץ ישר עם הדברים שלך ,הם מאוד
חשובים ,אני לא מזלזל בזה ,כן ,בבקשה ,דרור ,דבר.

דרור עזרא:

היו לי שתי שאילתות שהגשתי ,יונתן ,אחת בנושא הדיור ,שלא מופיעה פה.
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יהונתן יסעור :קיבלת תשובה... ,
דרור עזרא:

זה תאגיד עירוני,

יהונתן יסעור :לא ,זה לא תאגיד עירוני.
דרור עזרא:

אני לא יודע.

יהונתן יסעור :לא ,זה לא תאגיד עירוני.
דרור עזרא:

מה?

יהונתן יסעור :זה לא תאגיד עירוני.
דרור עזרא:

אני לא יכול לעשות שאילתא על תאגיד המים? אני לא מבין את הרעיון הזה.

עו"ד בהרב:

שאילתא אמורה להיות בנושאי העירייה ,ובנושא התאגידים העירוניים,
תאגיד המים הוא לא תאגיד עירוני.

דרור עזרא:

אני לא יכול לעשות שאילתא בענייני תאגיד המים?

דידי מור:

עוד פעם אומרים לך שהיא לא עירונית ,כמה פעמים תחזור על זה?

דרור עזרא:

אוקי ,בסדר.

דידי מור:

באמת.

דרור עזרא:

אם היועצת המשפטית אמרה ,בסדר.

דידי מור:

אבל אתה צריך פעם אחת להבין שנותנים לך תשובה ,קיבלת תשובה.

דרור עזרא:

יש תאגיד עירוני,

דידי מור:

אתה קובע שהוא תאגיד עירוני.

דרור עזרא:

יש לנו נציגה בתאגיד הזה.

עו"ד בהרב:

תאגיד המים הוא לא תאגיד עירוני.

דידי מור:

לא תאגיד עירוני ,אתה לא מבין מה אומרים לך ,אין מה לעשות.

דרור עזרא:

מה הוא?

עו"ד בהרב:

הוא תאגיד שהוקם על פי חוק תאגידי מים וביוב.

דרור עזרא:

מי בעלי השליטה בתאגיד הזה? עובדי עירייה לא עובדים בו? מי שעובד בו זה
לא עובדי עירייה?

עו"ד בהרב:

העובדים הם עובדי התאגיד ,עובדים שהושאלו לתאגיד.

דרור עזרא:

ענת ,מי בעלי השליטה בתאגיד הזה?
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עו"ד בהרב:

בתאגיד המים והביוב?

דרור עזרא:

כן.

ל.ש.

יהונתן יסעור :אני מציע שתפנה לרשות המים ותשאל אותם.
דרור עזרא:

מה זה רשות המים? יש פה תאגיד שעובד ,עושה תשתיות בעיר הרצלייה,

יהונתן יסעור :גם חברת החשמל עושה תשתיות בעיר הרצלייה,
דרור עזרא:

העירייה היא הבעלים ,העירייה היא הבעלים של התאגיד הזה במאה אחוז.

פנחס מנצור :תגיד ,למה אתה מבזבז לנו את הזמן? למה לא תשאל על  ...אין קשר אלינו.
דרור עזרא:

אה ,אין קשר ,לא מעניין אותך ביוב ,לא מעניין אותך.

פנחס מנצור :אל תדפוק לנו את הערב הזה .דלג.
יהונתן יסעור :סליחה ,דרור ,זאת התשובה שלנו כרגע ,אתה מוזמן לבדוק את זה לעומק.
הלאה.
שאילתא מספר  ,1על ידי מר אלי כחלון ,בנושא צוברי הגז
דידי מור:

שאילתא מספר אחת ,על ידי מר אלי כחלון בנושא צוברי הגז .מבקש לדעת
מה נעשה עד היום בנושא ,ומדוע מוצאים היתרים להטמנת צוברי גז ללא
קבלת הרשימות .תשובה ,כידוע קיבלה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
שורת החלטות בנושא ,והעיקריות שבהן ,לדרוש מחברות הגז להעביר
רשימות מפורטות של מיקום הצוברים בעיר ,וכן לא להוציא היתרים
להטמנת צוברי גז עד להשלמת כל הרשימות .ב' ,הוגשו תביעות משפטיות על
ידי העירייה כנגד חברות הגז ,לחייבן למסור את המידע הנדרש ,בהסכמה
שקיבלה תוקף של פסק דין ,התחייבו החברות להעביר את המידע .עד היום
ידוע על  280צוברים ,והחברות נדרשו להשלים את הרשימות .עד להשלמת
הרשימות ,כולל ביקור בשטח של נציגי אגף ההנדסה ,לא מאושרים כל היתרי
בנייה לצוברי גז .אלי ,בבקשה.

אלי כחלון:

לא נמאס לכם לתת תשובות כאלה? לא נמאס לכם לתת תשובות כאלה?
אתה לא חושב שהגיע הזמן לעשות משהו בנושא הזה?

יחיעם השמשוני :הלכנו לבית משפט.
אלי כחלון:

מה זה הלכתם לבית משפט? אתם מתכסים עם בית משפט? בחייכם ,מה זה
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בית משפט? הגיע בית משפט ,יש פסק דין .מה נעשה עם פסק הדין הזה?
יחיעם השמשוני :שהם נותנים לאט לאט.
אלי כחלון:

מה הם נותנים? יש לכם  ,280מה נעשה עם ה 280-האלה? שום דבר .אז
תגידו ,שום דבר אנחנו לא עושים ,עיריית הרצלייה לא עושה שום דבר.

יהונתן יסעור :כחלון ,עובדה שאנחנו עצרנו היתרים ,אין היתרים חדשים לצוברים.
אלי כחלון:

אז ,אדון יונתן ,אני רוצה להסביר לך דבר אחד ,שירותי הכיבוי,

יהונתן יסעור :יש לך הצעה לסדר מה לעשות עם זה?
אלי כחלון:

שירותי הכיבוי לא מאשרים תוכנית שמופיעה עליה צובר גז ,אם זה לא
מופיע בהחלטת הוועדה .אז אם שירותי הכיבוי מאשרים תוכניות ,הווה
אומר שזה מופיע בהחלטת הוועדה .אחרת ,לא מאשרים שירותי הכיבוי את
התוכנית ,כותבים עליה ,הצובר לא לאישור.

יהונתן יסעור :מהנדס העיר.
דובר:

מהזמן שהתקבלה ההחלטה ,לא אושר אף צובר גז ,אנחנו פועלים לפי
ההחלטה.

אלי כחלון:

אז למה חברות הגז מטמינות צוברי גז?

דובר:

יכול להיות ,אני לא יודע שהם,

אלי כחלון:

מה זה לא יודע? מה ,בבניינים חדשים יש צוברי גז חדשים.

דובר:

מה?

אלי כחלון:

בניינים חדשים ,יש צוברי גז חדשים.

יהונתן יסעור :טוב ,זה לא ויכוח ,אלי.
אלי כחלון:

אז זה תשובה ,אני לא מקבל תשובות ,אני מצטער .אני לא מקבל תשובות על
זה .אני רק אומר דבר אחד ,אנחנו נחכה עד היום שיקרה משהו ,ואז כולכם
תתנו תשובות.

יהונתן יסעור :אוקי ,טוב .שאילתא שנייה.
שאילתא  ,2על ידי מר ירון עולמי ,בית הספר החדש בהרצלייה הצעירה
דידי מור:

שאילתא שתיים ,על ידי מר ירון עולמי ,מדובר על בית הספר החדש
בהרצלייה הצעירה .מה עלות התכנון האדריכלי שיהיה צורך לשלם מחדש,
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ומה לגבי מה שכבר הוצא על התכנון המקורי? שתיים ,מאחר ולדברי גרמן
נחתם כבר הסכם עם הקבלן ,האם קיימת עלות ביטול עיכוב של הבנייה
בניגוד לתכנון המקורי .שלוש ,האם ההצהרה של גרמן ,ולפיה מיקום בית
הספר נבחר לאחר בחינת כל החלופות ,לא הייתה אמת ,עובדה שעכשיו
עומדים לבנות במקום אחר .תשובות ,עלות התכנון האדריכלי הראשוני של
בית הספר החדש היה כ 110,000-שקלים ,אין עלות ביטול .שלוש ,מיקום
בית הספר נבחן בהתאם לזמינות קרקע בעת הבדיקה .ירון ,בבקשה.
ירון עולמי:

קודם כל ,אני אשמח לקבל תשובות לכל השאלות ששאלתי.

יהונתן יסעור :לא שומעים.
ירון עולמי:

השאלה ששאלתי ,למשל ,אם עכשיו יש תכנון מחדש ,כמה הוא יעלה? עזוב
את הביטול ,שאלתי,

יהונתן יסעור :אנחנו לא יודעים עוד.
ירון עולמי:

מה?

יהונתן יסעור :עוד לא יודעים.
ירון עולמי:

אבל יהיה תכנון מחדש.

יהונתן יסעור :נכון.
ירון עולמי:

אז מה זה אין עלות ביטול? אם יש תכנון מחדש ,אז כל מה שתכננת מקודם
היה לשווא.

יהונתן יסעור :העלות של התכנון הראשוני היה  110,000שקלים,
ירון עולמי:

נכון.

יהונתן יסעור :על ביטול התוכנית ,אתה שאלת בקשר להתקשרות עם קבלן,
ירון עולמי:

אני שאלתי מה שכבר הוצא לתכנון ,מה לגבי מה שכבר הוצא לתכנון
המקורי ,אתה צריך להגיד לי ,הולך לפח .אתה עכשיו הולך לתכנן הכל
מחדש.

יהונתן יסעור :לא זאת הייתה השאלה.
ירון עולמי:

למה לא?

יהונתן יסעור :תשאל פעם שנייה.
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מה עלות התכנון האדריכלי שיהיה צורך לשלם מחדש ,מחדש ,אתה הולך
לשלם עוד פעם  100,000שקל ,ומה לגבי מה שכבר הוצא על התוכנית
המקורית?

יהונתן יסעור :אני לא קורא אותך.
ירון עולמי:

אתה ענית רק על חצי מהשאלה.

יהונתן יסעור :סליחה ,מה עלות התכנון האדריכלי שיהיה צורך לשלם מחדש ,ומה לגבי מה
שכבר הוצא.
ירון עולמי:

אתה ענית לי רק לגבי מה שכבר הוצא ,ולא לגבי מה שיצא.

יהונתן יסעור :נכון ,אני לא יודע כמה יעלה התכנון.
ירון עולמי:

אז ,כלומר ,אז כן מה שכבר תוכנן זה לשווא.

יהונתן יסעור :מה כתוב פה לשווא? אני לא יודע ,איפה אתה כותב.
ירון עולמי:

לא ,אתה צריך לענות ,אני שואל.

יהונתן יסעור :איפה כתוב לשווא?
ירון עולמי:

לא צריך להיות כתוב לשווא ,אני אמרתי מה עלות הביטול ,זה כאילו ביטול.
אוקי ,נשאל שאלה אחרת ,אני רואה שלא ,לא הבנת את השאלה.

יהונתן יסעור :מאחר ולדברי גרמן נחתם כבר הסכם עם הקבלן ,האם קיימת עלות ביטול
עיכוב של הבנייה.
ירון עולמי:

כן.

יהונתן יסעור :אנחנו מדברים על התכנון ,בנושא בנייה ,גם אם נחתם הסכם ,אין דמי
ביטול .זה המשמעות של התשובה.
ירון עולמי:

לא הסברת כאן ,מה קרה ,מה זה זמינות פתאום? גם הקרקע שם זמינה,
פשוט היו התנגדויות ,ואיפה שעכשיו הולכים לעשות לא יהיו התנגדויות?

יהונתן יסעור :לא ,לא ,הקרקע ,כשהחליטו לפני שנתיים ,או מתי שחיפשו מקום לבית ספר,
הקרקע הזמינה באזור הזה הייתה בשמעון לביא ,כרגע אנחנו מייצרים
זמינות לקרקע חדשה ברחוב רבי עקיבא ,בשביל לבנות שם את בית הספר.
ירון עולמי:

על סמך מה? מתי,

יהונתן יסעור :מה מתי?
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לא ,מתי דנו בזה ,ודיברו?

יהונתן יסעור :לא שאלת מתי.
ירון עולמי:

הכל בהפתעה ,באמת ,הכל בשושו ,כאילו.

יהונתן יסעור :איזה הפתעה? זה עלה בוועדת בניין עיר ,איפה שזה צריך לעלות ,מה הבעיה?
ירון עולמי:

לא ,דיברו על בית ספר במקום מסוים ,על פתיחה בספטמבר  ,2013אחר כך
 ,'14עכשיו מדבר על  ,'15במקום אחר .איפה הדברים ,איפה השיתוף של
התושבים? איפה השקיפות של המידע? איך תושבים שומעים על זה כבדרך
אגב?

יהונתן יסעור :ירון ,ירון ,קודם כל ,זה לא הצעה לסדר ,אבל אני בכל זאת אענה לך,
ירון עולמי:

אוקי.

יהונתן יסעור :בכל זאת אענה לך ,התושבים ,מי שאמור היה להיכנס לבית ספר חדש
בתמונה ,ויש לי פגישה מתוכננת איתו עם טובה ,ועם כל הגורמים בעירייה,
לעדכן אותם בהתפתחויות ,דבר שני ,מתוכנן שיתוף הציבור בתוכנית
המחודשת ,למרות שלא,
דרור עזרא:

יידוע הציבור.

ירון עולמי:

ידוע ,זה כבר אחרי שאתה רוצה להפקיד את התוכנית.

יהונתן יסעור :אני יכול להשלים משפט ,דרור עזרא?
ירון עולמי:

וודאי ,סליחה.

יהונתן יסעור :תודה רבה .אנחנו את התוכנית שמתקדמת כבר עשינו פעם אחת יידוע של
הציבור ,ושיתוף הציבור ,כשהצגנו את זה באשכול פיס לפני שנתיים ,אני
חושב ,עכשיו יהיה פעם נוספת שיתוף ציבור בתוכנית ,בשינויים שיש באותה
תוכנית שנציג להם שהולכים לבנות שם בית ספר.
ירון עולמי:

אחרי שאתה מתכנן את זה ואחרי שאתה כבר רוצה להפקיד את זה ,זה לא
שיתוף .זה להגיד להם ,אוקי ,תראו ,זה מה שאנחנו עשינו,

יהונתן יסעור :התוכנית היא לא ,עוד לא הופקדה.
ירון עולמי:

אתם מתכננים להפקיד אותה ,אתה כבר כתבת את זה ,לא משנה .לא עובדים
ככה ,יונתן .לא יודע .טוב ,אתה ראש עיר ,אבל בסדר.
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יהונתן יסעור :טוב ,אוקי.
ירון עולמי:

ככה לא עובדים.

טובה רפאל:

ירון ,השכונה צריכה בית ספר ,אי אפשר לשחק עם זה.

ירון עולמי:

אני הראשון שאומר את זה.

טובה רפאל:

צריך למצוא מקום שיהיה בית ספר.

ירון עולמי:

גם לשכונה מגיע עירייה שתדע איך לעשות בית ספר בצורה אחראית .להגיד
משהו ולעשות אותו.

טובה רפאל:

אתה משחק עם זה ,מצאו ,אני שמחה ,מגרש אחר ,טוב יותר ,צריכים
לשמוח.

יהונתן יסעור :תודה רבה .שאילתא הבאה.
טובה רפאל:

צריכים לשמוח על זה.

יהונתן יסעור :שאילתא מספר שלוש ,בן עמי .הקהל לא מדבר בישיבות מועצה ,כן.
שאילתא מס'  ,3על ידי מר ירון עולמי ,רחוב הפרחים
דידי מור:

מר עולמי ,רחוב הפרחים.

ירון עולמי:

כן.

דידי מור:

מה עלות תכנון הכביש והאם התכנון החדש יעלה יותר? האם כבר שולמו או
בוצעו עבודות לשווא? מתי יסתיימו העבודות? האם מדובר בתכנון המקורי?
מה היא תגובת העירייה לתלונות התושבים כפי שהבאתי כאן בשאילתא?
האם בעירייה מרוצים מההתנהלות לגבי העבודות ברחוב הפרחים? ומה הן
המסקנות והלקחים לקראת ביצוע עבודות דומות ברחוב הדס וכדומה?
תשובות ,עלות ריצוף הכביש באבנים משתלבות בשני הרחובות ,הדס
והפרחים ,עמדה על כ 44,000-שקלים .לא בוצעו עבודות לשווא .שתיים,
עבודות החברה לפיתוח ברחוב הפרחים צפויות להסתיים ב 20-ביוני ,2013
סלילת הרחוב צפויה להסתיים קודם .עם השלמתה ,נוכל לפתוח את הרחוב
לתנועה .בשל פניות תושבים ,הוחלף הריצוף באספלט .שלוש ,נושא עשיית
צרכים במגרשים פרטיים על ידי פועלי הקבלן הינו חמור ביותר .עד כה לא
התקבלו תלונות בנושא זה ,הקבלן הציב שירותים כימיים באתר .הכביש
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תוכנן בהתאם לאילוצים הקיימים בשטח ,רוחב הרחוב הוא כ 8-מטרים
וממנו נגזרת המסעה .התכנון שנעשה הינו תכנון מיטבי לרוחב זה ,כך
שיאפשר גם עמידה בתקנים שהעירייה מחויבת להם .ב 30-באפריל  '13בוצע
ניסוי כניסה ויציאה ברחוב הפרחים מספר  ,6לבקשת ראש העיר ,לא נמצא
כל קושי.
ירון עולמי:

כן ,אני קורא את התשובות ,יש לכם סתירות פנימיות ,וזה כאילו ,ממש
מצחיק .אני שואל,

יהונתן יסעור :יש לך שאלה נוספת?
ירון עולמי:

כן ,אני אשאל אותך מתוך התשובה שלך ,אולי תצליח אתה להבין אותה.
אתה אומר שכן ריצפת את הכביש באבנים משתלבות .ושהעלות הייתה
 44,000שקל.

יהונתן יסעור :לא ,לא ריצפנו ,היה מתוכנן לרצף.
ירון עולמי:

אז יש עלות .ולא בוצעו עבודות לשווא ,מצד שני אתה אומר ,בשל פניית
התושבים הוחלף הריצוף באספלט ,הוחלף הריצוף באספלט .לא מבין .בוא
תסביר לי אתה.

יהונתן יסעור :מה?
יחיעם השמשוני :לפני הביצוע.
ירון עולמי:

אה ,אבל תכנון והכל ,ולא הבאתם את זה ,ולא קבעתם עם הקבלן ,ולא
הזמנתם ופתאום ביטלתם והחלפתם לאספלט ,שום דבר לא קרה ,כאילו,
מלכתחילה תכננתם אספלט.

יהונתן יסעור :לא.
יחיעם השמשוני :מה זה משנה?
ירון עולמי:

אה ,מה זה משנה?

יחיעם השמשוני :מבחינת עלויות.
ירון עולמי:

אוקי ,כשאתה מבטל משהו ברגע האחרון אין עלויות?

יחיעם השמשוני :אין.
יהונתן יסעור :ירון ,אתה שאלת על עלויות?
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תקשיבו ,אתם פשוט,

יהונתן יסעור :אספלט יותר זול ,ירון ,אני עונה לך .אספלט יותר זול מריצוף .זה הכל ,אז
ברגע שביטלו את הריצוף ועשו אספלט ,אז בטח יצא יותר זול.
ירון עולמי:

לא ,הקבלן שזכה במכרז על בסיס משהו ,לא אכפת לו פתאום שמשלמים לו
פחות בגלל שעכשיו זה אספלט ולא ריצוף?

יהונתן יסעור :לא.
ירון עולמי:

לא?

יהונתן יסעור :לא.
ירון עולמי:

נהדר ,אני מבקש את הטלפון של הקבלן הזה.

יהונתן יסעור :אוקי.
ירון עולמי:

אני אשמח מאוד.

יהונתן יסעור :אתה רוצה לדבר איתו? דבר איתו.
ירון עולמי:

כן ,אני אעשה  ...נבטל דברים.

יהונתן יסעור :שאלה ארבע.
שאילתא מס'  ,4על ידי מר דרור עזרא ,פיזור עודפי עפר ברחבי העיר
דידי מור:

דרור עזרא ,שאילתא בנושא פיזור עודפי עפר ברחבי העיר .מה הם המקומות
באזור התעשייה מהם הוצאו עודפי עפר ב 12-החודשים האחרונים ,ומה
ההערכה של הכמויות שהוצאו? האם יש תנאים בהיתרי הבנייה לגבי טיפול
בעודפי עפר ,ואם כן ,מה הם? האם לעירייה יש מידע לאן פונו עודפי העפר
הללו? אם כן ,אבקש פירוט .מה הם המקומות בעיר בהם פוזרו עודפי העפר
הללו ומה הם הכמויות בכל מקום ומקום? מי מחליט על פיזור עודפי העפר
ברחבי העיר? לפי איזה סמכות חוקית מתבצעות עבודות פיזור עודפי עפר?
האם העירייה מקבלת תשלום בתמורה להסכמתה לפיזור עודפי עפר ברחבי
העיר ,אם כן ,מה התשלום? תשובות ,אחד ,המקומות בהם בוצעו חפירות
הם ,אבא אבן פינת נעמי שמר ,מסכית פינת מדינת היהודים ,מפעל אלקטרה
פינת החושלים ,סוברו בחושלים ,מסכית מפעל אורגון ,שתי חפירות .החברה
הכלכלית ,בניית גני ילדים ופרויקטים .ב' ,לא ניתן להעריך כמות ,ההשערה
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היא כי מדובר לפחות בכמות של  50עד  70,000קו"ב להערכתנו .שתיים ,יש
תנאים והתניות ,יש להוציא את עודפי העפר למקום מורשה ,למעט עודפי
העפר שנועדו למילוי חוזר על ידי הקבלן .שלוש ,אין מידע מדויק ,אולם
בוודאות העודפים יצאו מתחום העיר הרצלייה .ארבע ,א' ,מתחם תל מיכל
צפוני ודרומי ,בוצעו עבודות לניקיון פסולת שהושלכה בשטחים הפתוחים,
בסיום העבודה ביצענו סוללות לאורך המתחם מכל הצדדים כדי למנוע גישה
למשליכי פסולת ונסיעת טרקטורונים וג'יפים .עבודות החסימה בוצעו בליווי
המשרד להגנת הסביבה ורשות העתיקות .לאורך כביש מנדרין ועד אזור תל
אביב בוצעה חסימה מאותה סיבה ,ראה סעיף א' .ג' ,רחוב החרצית ,שטח
נוקה והבורות מולאו למטרת הקמת יער עירוני ,בימים אלו אנו מוציאים
חזרה את האדמה מרחוב החרצית אל מחוץ לעיר .מי שאחראי זה מר משה
ביטון ,מנהל אגף שאיפה .שש ,המשרד להגנת הסביבה הוציא הנחייה לפיה
האחריות לשמירת הניקיון ברחבי העיר ובמעטפת העיר הינה באחריות
הרשות ,במידה ולא תישמר ההנחיה יוצאו צווי ניקיון והזמנות לשימוע.
שאלה שבע ,התשובה היא לא .בבקשה ,מר עזרא ,שאלה אחת נוספת.
דרור עזרא:

יונתן ,אני שאלתי בשאלה שש ,באיזה סמכות בונים את סוללות העפר
האלה? מי נותן היתרים לעניין הזה? איך זה נעשה? לא קיבלתי תשובה .אם
זה נעשה ללא היתר ,למה לא מפנים את זה?

יהונתן יסעור :איזה סמכות ,נו ,ומה הייתה התשובה?
דרור עזרא:

אני לא יודע ,התשובה היא ,המשרד ,תשובה שבכלל לא קשורה.

יהונתן יסעור :טוב.
יחיעם השמשוני :זה שאנחנו עושים גינות ואנחנו צריכים אדמה ,לפעמים אנחנו צריכים
לקנות אדמה ,ויש לפעמים שאנחנו מחכים שיבוא איזה קבלן שאין לו מה
לעשות עם האדמה ,ואנחנו לוקחים אותה.
דרור עזרא:

והסוללות ,אתה לא צריך לסוללות היתרים?

יחיעם השמשוני :מה זה ,למה?
דרור עזרא:

לסוללות?
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יחיעם השמשוני :לא ,פעלתי בהתאם לצו של מדינת ישראל.
דרור עזרא:

המשרד להגנת הסביבה,

יחיעם השמשוני :צו של מדינת ישראל.
דרור עזרא:

ברחוב החרצית זה גם צו של המשרד להגנת הסביבה?

יחיעם השמשוני :לא ,רחוב החרצית החלפתי פסולת בניין באדמה נקייה ,מה קרה?
יהונתן יסעור :דרור ,רחוב החרצית אתה יודע שזה מטופל ,ומטפלים בעניין הזה.
דרור עזרא:

אני רוצה לראות.

יהונתן יסעור :אתה מדבר כללי.
דרור עזרא:

אני דיברתי בכללי ,אני רואה בעוד מקומות שנבנות סוללות עפר,

יחיעם השמשוני :איפה?
דרור עזרא:

ברחוב ווינגייט.

יחיעם השמשוני :איפה ברחוב ווינגייט?
דרור עזרא:

בקטע של האחים עופר,

יחיעם השמשוני :מה זה ,שמה נבנו סוללות עפר לפני שבע שנים .
דרור עזרא:

לא ,זה,

יחיעם השמשוני :אל תגיד לי לא.
דרור עזרא:

זה לפני כמה שנים.

יחיעם השמשוני :נו ,בסדר ,נו אז מה?
דרור עזרא:

בסדר .נבנתה סוללת עפר בגובה שלוש מטר ,שלא נועדה,

יהונתן יסעור :דרור ,הסוללה שמה היא באה כדי לחסום את הכניסה למגרש ,וליצור חיץ
בין,
דרור עזרא:

בסדר ,אבל כל זה צריך להיות בהיתרים ,אי אפשר לבנות סוללות עפר כאלו
בלי היתרים ,אני לא יודע איך זה הולך.

יהונתן יסעור :טוב.
יחיעם השמשוני :תתבעו אותי.
דרור עזרא:

אני אתבע.

יהונתן יסעור :תודה רבה .הלאה.
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הצעות לסדר
הצעתה של הגברת מאיה כץ
דידי מור:

בבקשה .הצעות לסדר .הצעה ראשונה ,על ידי גברת מאיה כץ ,בבקשה.

מאיה כץ:

אתה מקריא ,או שאתה.

דידי מור:

לא ,את צריכה ,תסבירי אותה ,כולם קראו אותה ,שתי מילות הסבר ונמשיך
הלאה.

מאיה כץ:

בסדר גמור.

דרור עזרא:

לאט ,מאיה.

מאיה כץ:

אני אסביר לאט .אל תדאג ,דרור ,אתה תבין את הכל .המצב שקורה היום זה
שסטודנט בהגדרתו אינו מוגדר כסוג אוכלוסייה שבהגדרת הסטאטוס שלה
זכאית לקבל הנחות בארנונה ,מי שבעצם מקבל את ההחלטות ,דרור ,אבל
אתה לא מקשיב.

דרור עזרא:

מקשיב ,מקשיב.

מאיה כץ:

אוקי ,כי אני לא אחזור על זה שוב .מי שבעצם ,הגוף שאחראי על כל הנושא
של הנחות בארנונה ,זה כמובן משרד הפנים .אבל ,ישנם מודלים בכל מיני
רשויות מקומיות ,כמו תל אביב ,כמו חיפה ,כמו באר שבע ,כמו רמת גן ועוד,
שהקימו בתוך הרשות עצמה איזשהו מודל דיפרנציאלי על בסיס מבחן
ההכנסה ,שבעצם נועד לעודד את האוכלוסייה שבעיר ,כדי באמת לעשות
איזשהו מערך של הנחות בארנונה לסטודנטים .עכשיו ,מה שקורה היום,
הפרדוקס שנוצר במבחן ההכנסה של משרד הפנים ,זה שבעצם מי שזכאי לו,
זה הולך על בסיס מבחן ההכנסה ,שזה על כושר השתכרות נמוך ,מי שזכאי
לו זה בדרך כלל או סטודנטים שלא עובדים ,או בעצם סטודנטים שיכולת
ההכנסה שלהם עומדת על סדר גודל מאוד נמוך ,באזור  1,671שקלים
להכנסה ליחיד .עכשיו ,המצב שנוצר בעצם ,בסופו של דבר ,שמעמד הביניים,
שזה רוב אוכלוסיית הסטודנטים ,שזו אוכלוסייה שגם עובדת וגם לומדת,
ובעיקרה משתדלת לא להיות נטל על ההורים ,היא זאת שאינה זכאית לקבל
את ההטבה .מה שבעצם אנחנו רוצים להציע ,כמו שקיימים היום מודלים
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שונים בעיריות אחרות ,זה להקים וועדה עירונית שתהיה מבוססת ,כמובן,
על בעלי המקצוע הרלוונטיים ,ובאמת תבחן את הנושא האם כרשות אנחנו
מוכנים לייצר מנגנון שכן יכול להציב את הסטודנט כמי שהוא זכאי לקבל
בהגדרתו הנחה בארנונה ,כמובן לפי קריטריונים ,כמובן לפי מודל ומבחני
הכנסה ,וכמובן להתייחס לכל ההיבטים ,גם מבחינת ההיבט התקציבי ,וגם
מבחינת היבטים אחרים ,כמובן אין לנו שום רצון לפגוע בסך ההכנסות של
העירייה ,אבל מכיוון שמדובר בסך הכל באיזושהי פגיעה תקציבית באמת,
זאת אומרת ,שהעירייה סופגת על עצמה את זה באופן מינורי ,אני חושבת
שכן שווה להעלות את זה לסדר ,וכן שווה לבדוק את זה .מכיוון שאנחנו
יודעים שמצוקת הדיור קיימת לא רק בהרצלייה אלא גם בעוד ערים ,אנחנו
כמועצת עיר יכולים להחליט שאנחנו לפחות ,לתושבי העיר שלנו ,שזה
אוכלוסיית הסטודנטים ,שזה גם אוכלוסייה שמאוד מתקשה בחיי היום יום,
אנחנו יכולים לנסות כן לראות איך אנחנו מקלים עליה ,גם בפרט שאנחנו
רוצים לעודד סטודנטים שיצאו ,כמובן ללמוד ,או חבר'ה צעירים שיצאו
ללמוד ,ולא כולם יכולים לעמוד בנטל הכלכלי ,וגם להמשיך לעודד
סטודנטים שיבואו וירצו לגור בהרצלייה ,ולא למצוא את עצמם במקומות
אחרים ,באמצעות זה שאנחנו כן מאפשרים להם להיות זכאים לקבלת
הטבה באמצעות מנגנון שאנחנו נבחן אותו .כמובן שאת מסקנות הוועדה
אנחנו נגיש לראש העירייה ,ובהתאם לזה תתקבל ההחלטה .זו ההצעה.
יהונתן יסעור :אני מציע להעלות את ההצעה לסדר היום ,מי בעד? פה אחד .מי רוצה
להתייחס?
יוסי בן שפרוט :אני חושב שזה רעיון מצוין ,אני חושב ,אבל ,שכדאי ,לאחר שנקים את
הוועדה ,כדאי לקבוע תחום של זמן,
מאיה כץ:

 60יום ,כתבתי בהצעה לסדר.

יוסי בן שפרוט :כן ,להקפיד על זה ,כי וועדות בדרך כלל ...
מאיה כץ:

המטרה של ה 60-יום זה כדי שאנחנו נקדים את שנת הלימודים
הסמיסטריאלית שנפתחת ,ובעצם נוכל לייצר כבר מראש איזושהי הלימה
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בין פתיחת שנת הלימודים האקדמית ,שבדרך כלל מתחילה באוקטובר,
ושאנחנו כבר נוכל לייצר את המנגנון שלנו לפני כן ,זה בעצם הרעיון של ה60-
יום ,שזה גם לדעתי ,להערכתי ,פרק זמן ישים שאפשר באמת לקבל החלטות
ענייניות בוועדה.
יוסי בן שפרוט :כן ,אני גם הייתי רוצה לחזק את העניין של בוא נדאג ,בראש ובראשונה,
לסטודנטים תושבי הרצלייה.
מאיה כץ:

בוודאי.

דידי מור:

כל מי שמטפל לך בארנונה הוא תושב הרצלייה.

יהונתן יסעור :כן ,אלי.
אלי כחלון:

אני מאוד תומך בהצעה שלך ,השאלה היא אחת ,אני הייתי יושב ראש וועדת
הנחות בארנונה ,וכשרציתי לתת הנחות לסטודנטים ,היועץ המשפטי הגביל
אותי בנושא ,והוא אמר ,אין לך סמכות לתת הנחות בארנונה .האם ,וזאת
שאלה ליועץ המשפטי ,האם עיריית הרצלייה יכולה להקים וועדה ,בניגוד
להחלטות משרד הפנים ,ולתת הנחות לסטודנטים.

יהונתן יסעור :הוועדה היא לא בניגוד למשרד הפנים,
עו"ד בהרב:

התשובה היא כזאת ,קודם כל ,עיריית הרצלייה,

יהונתן יסעור :שנייה ,ההמלצות של הוועדה יצטרכו לעמוד במבחן של משרד הפנים.
אלי כחלון:

זאת אומרת ,ההמלצות יצטרכו לעבור למשרד הפנים לאישור?

יהונתן יסעור :לא יודע ,תהיה וועדה ,והיא תראה מה.
)מדברים יחד(
עו"ד בהרב:

עיריית הרצלייה מוסמכת להקים וועדה ולקיים דיונים ,והוועדה הזאת
צריכה לקבל ,בסופו של יום ,כמובן ,החלטות חוקיות .תקנות ההנחה הם
אכן תקנות די מוגבלות ,ומגבילות את העירייה ,והעירייה תצטרך לפעול
בגדרן ,וזה מה שאני מניחה שנבחן .רק שנייה.

)מדברים יחד(
עו"ד בהרב:

אני אומרת ,אנחנו נצטרך כמובן לפעול בגדרן של תקנות ההנחה ,ולקבל
החלטות חוקיות ,ולפעול בגדר הסמכויות שלנו ,זה הכל.
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אז אני חוזר על השאלה .הוועדה ישבה והחליטה החלטה ,האם העירייה
יכולה לפעול בהתאם להחלטה ,או שההחלטה הזאת צריכה לקבל אישור
משרד הפנים?

עו"ד בהרב:

אין הנחיה שאומרת שכל החלטה בנוגע להנחה בארנונה צריכה לעבור
לאישור משרד הפנים ,יש את תקנות ההנחה בארנונה ,שהעירייה אמורה
לפעול על פיהם.

מאיה כץ:

אני רוצה רק להוסיף,

אלי כחלון:

אני חושב שאנחנו עדיין עומדים באותו מקום.

עו"ד בהרב:

פשוט בדקתי את התשובות.

דידי מור:

דרור עזרא.

דרור עזרא:

אני רוצה להבין את ההצעה שלך ,את רוצה להקים וועדה כדי לקבוע
קריטריונים להנחה בארנונה ,לשנות את צו הארנונה? מה ,מה המטרה של
הוועדה הזאת?

מאיה כץ:

בוא אני אסביר לך .הסברתי את זה בהתחלה ,שאלתי אם אתה מקשיב,
אמרת לי שכן.

דרור עזרא:

אני הקשבתי ,אבל לא כל כך הבנתי.

מאיה כץ:

בוא אני אסביר לך.

דרור עזרא:

גם אלי ,כנראה.

מאיה כץ:

אז תן לי רגע להסביר לך ,היום ,בהגדרתו ,סטודנט לא מוגדר כמישהו בעל
זכות לקבל הנחה בארנונה .אוקי ,יש כל מיני אחרים שכן זכאים לקבל.

דרור עזרא:

זה לפי צו הארנונה.

מאיה כץ:

בוודאי.

עו"ד בהרב:

לא ,זה לפי תקנות ההנחה.

מאיה כץ:

אבל ,אוקי ,אבל ,היום מי שיכול ,אם אתה ,לצורך העניין ,סטודנט ,אתה
יכול לקבל לפי מבחן הכנסה ,אוקי? מבחן הכנסה שנקבע על פי משרד הפנים.
ישנן רשויות מקומיות ,שציינתי מקודם את שמותיהם ,ואני אציין אותם
שוב ,תל אביב ,חיפה ,באר שבע ,רמת גן ועוד ,שלקחו בעצם את המודל של

"חבר" – הקלטה ותמלול

04232

18

ל.ש.

מבחן הכנסה ,שזה המבחן בעצם שמשרד הפנים כן ,בסופו של דבר ,מאפשר
לעמוד לפיו ,והתאימו אותו לפי קריטריונים סטודנטיאליים ,כלומר ,לצורך
העניין ,אם מבחן הכנסה ,כושר השתכרות נמוך ,עומד על סכום איקס ,אתה
יכול לבחון ,בעצם ,באמצעות כל מיני אמצעים קיימים שיש לך ,מה בעצם
המשכורת הממוצעת ,אם זה לפי לוח שעות שבועיות של הלימודים ,אם זה
לפי היקף ,יש כל מיני קריטריונים ,אתה יודע ,יש כל מיני מודלים ,צריך
לבחון מה המודל הנכון עבור העיר ,ולהתאים את מבחן ההכנסה ,כדי
שבאמת יתאים לאופי של סטודנט ולמה שהוא נותן.
דרור עזרא:

הדברים,

יהונתן יסעור :סליחה ,דרור ,אני חושב שזה עבודה של הוועדה ,ואנחנו לא נתחיל עכשיו
לדון בכל הניואנסים מה היא תמליץ ומה היא לא תמליץ .אז או שאנחנו,
דרור עזרא:

אין לי בעיה לתת הנחה לסטודנטים.

יהונתן יסעור :הצעת ההחלטה היא להקים וועדה ,אם אתה רוצה להיכנס לעובי הקורה של
עבודת הוועדה ,אולי תצטרף לוועדה.
מאיה כץ:

נכון.

יוסי קוממי:

יש לי שאלה.

)מדברים יחד(
יהונתן יסעור :אני לא יודע ,לא יודע.
יוסי קוממי:

לא סיימתי את השאלה.

יהונתן יסעור :אתם שואלים שאלות טכניות.
יוסי קוממי:

אני שואל שאלה שאני רוצה לדעת ,מה אחוז ההנחה שהוועדה יכולה
להחליט עליה ללא אישור משרד הפנים?

יהונתן יסעור :אלי ,אתה היית פעם יושב ראש הוועדה ,מה? בלי משרד הפנים אי אפשר
להחליט.
יוסי קוממי:

אז מהאחוז הראשון? מהאחוז הראשון של ההנחה?

יהונתן יסעור :לא ,סליחה ,אלי.
אלי כחלון:

עד סכום מסוים הוועדה יכולה לתת הנחה.
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זה בדיוק מה שאני שואל ,אני שואל מה אחוז ההנחה שאין צורך לבקש
אישור ממשרד הפנים?

יהונתן יסעור :סליחה ,זה לא אחוז הנחה.
יוסי קוממי:

זה לא משנה ,הסכום הופך להיות אחוז.

יהונתן יסעור :יוסי ,סליחה .מבחן ההכנסה הוא לפי הכנסה ולא אחוז הנחה .בהתאם
להכנסה ,נקבעת ההנחה למי שזכאי דרך מסלול של ,כלכלי .סליחה .ההנחה
ניתנת לפי הכנסה,
יוסי קוממי:

ברור לי.

יהונתן יסעור :אני יכול להשלים משפט? תודה רבה.
יוסי קוממי:

בבקשה.

יהונתן יסעור :יש מבחן הכנסה ,מי שיש לו הכנסה מסוימת זכאי ל ,80%-מי שיש לו הכנסה
יותר גבוהה ,זכאי רק ל ,40%-מי שיש לו יותר ,לא זכאי לכלום .עכשיו ,אני
לא יודע את הסכומים האלה ,זה כתוב,
עו"ד בהרב:

יש טבלה של משרד הפנים ,יש טבלה שמפרסמים מידי שנה ,שהיא קובעת
את השיעור הנחה לפי גובה השתכרות מסוים ,לפי מספר נפשות.

יוסי קוממי:

זאת אומרת שהוועדה יכולה לקבוע הנחה מסוימת ,ואני לא יודע כמה היא,
שאין צורך להפנות אותה למשרד הפנים.

יהונתן יסעור :כל הנחה צריכה לעבור אישור משרד הפנים.
דרור עזרא:

לא ,יש כלכלי ,על בסיס כלכלי אתה מיד נותן ,רק אם אתה רוצה לתת יותר.

יהונתן יסעור :יוסי ,אני אסביר לך ,כל החלטה שהוועדה תמליץ ,היא צריכה לעמוד במבחן
של התקנות של משרד הפנים.
אלי כחלון:

ומי מאשר את זה?

דרור עזרא:

אבל לא מאשרים את ההנחות ,מאשרים את התקנות.

אלי כחלון:

מדובר על הנחות ,מה אתה אומר לי לא?

דרור עזרא:

לא ,הם צריכים לאשר דברים חריגים.

יהונתן יסעור :טוב ,רותי.
רות רזניק:

רציתי לציין שסטודנטים זה לא מקשה אחת ,יש סטודנטים שגרים עם
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הוריהם מיום שהם נולדו ועד היום שהם מסיימים את הלימודים ,האם
ההורים יהיו זכאים או לא זכאים להנחה? המכללה הבין תחומית שוכרת
דירות עבור מספר סטודנטים ,זאת אומרת שיש שלושה ,ארבעה סטודנטים,
וחלק מהם כבר משלמים מראש את הארנונה ,האם זה יהיה לטובת המכללה
או לא לטובת המכללה? יש כאן כל מיני שאלות ומרכיבים שצריך להיכנס
לגופם ,ממש לקטלג את הסטודנטים .ברור שאוניברסיטה ,כמו תל אביב ,או
הטכניון ,יש להם  30,000 ,20סטודנטים באזור אחד ,יש להם סיפורים שונים
לגמרי מאשר הרצלייה ,שלידינו יש את המכללה ,ורק חלק מהסטודנטים
גרים בהרצלייה .אני חושבת שחשוב שתהיה וועדה כזאת ,ושחשוב שאת
תהיי חברה בה ,ויהיו עוד אנשים שייקחו גם את כל הנושאים האלה
בשכלול.
מאיה כץ:

דרור ,אני מזמינה אותך להצטרף גם.

יהונתן יסעור :סליחה ,מאיה .אלי ,זכות הדיבור של שריקי.
אליהו שריקי :המועצה הזאת המליצה בעבר בנושא הזה ,המליצה על פי החשיבה של מאיה.
הנושאים עולים ,כל ישיבה ,בקשות באות לוועדה ,בחלקם על פי חוק ,וגם
במקרים  ...מאשרים להם .השאלה שלך  ...השיקולים להיטיב ,לשפר,
ולראות את האלה שאישרו מעבר דברים ,ללמוד מהם מה החוק אומר ,זו
השאלה.
יהונתן יסעור :נכון .ירון.
ירון עולמי:

אני רוצה גם להגיד משהו כבר כפתרון ,כי מה שאלי העלה ,וכחבר וועדת
ההנחות בארנונה אני יודע את זה ,תהיה כאן איזושהי בעיה חוקית ,אבל
אפשר לעקוף אותה ,כי בעצם הרי מה מאיה אומרת ,ובצדק ,שאנחנו בתור
עיר רוצים לעודד סטודנטים ,סטודנטים להתגורר בה ,וזה לא רק בבין
תחומי ,כלומר ,גם סטודנט שגר בהרצלייה ולומד בבר אילן ,אנחנו רוצים
לעזור לו בשכירות ,או בארנונה .עכשיו אני אומר דבר מאוד פשוט ,הרי
בסופו של דבר זה אותו כסף ,הכסף של העירייה ,אם אנחנו נראה שמשרד
הפנים לא הולך לקראתנו ,והוא אומר ,אין ,יש טבלה כלכלית ,עד  1,900שקל
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השתכרות הוא יכול לקבל ,מעל הוא לא יכול לקבל ,אי אפשר לשנות ,אז
נבוא ונתחכמה לו ,אפשר פשוט ,באותה מידה ,להגדיל את הסכום למלגות
לסטודנטים ,ולהפנות אותם לאפיק הזה ,כלומר ,בעצם במקום לתת הנחה
בארנונה ,זה שווה כסף ,לתת לו יותר כסף במלגות ,לאותם סטודנטים.
אליהו שריקי :כל הסטודנטים מקבלים מלגות?
ירון עולמי:

לא ,כי המבחן למלגות הוא מבחן אחר ,ואם המבחן של מלגות יהיה גם קשור
לארנונה שהם משלמים ,אז זה שווה ,המלגות זה לא רק על הצטיינות
בלימודים ,או על מבחן סוציו אקונומי נמוך.

יוסי קוממי:

אבל המלגות לא לכל הסטודנטים.

ירון עולמי:

נו ,אבל אם אתה רוצה לתת הנחה בארנונה לכל הסטודנטים ואתה לא יכול,
אז אולי באפיק הזה אתה כן תוכל.

יוסי קוממי:

באפיק הזה אתה יכול לתת לכולם?

ירון עולמי:

בוודאי ,זו החלטה שלך.

יוסי קוממי:

אתה יכול לתת רק להם שמגיע להם מלגות.

ירון עולמי:

לא הבנת ,מה זה מלגה?

דובר:

יש סטודנטים שבכלל לא רשומים כתושבי העיר.

ירון עולמי:

זו בעיה אחרת.

מאיה כץ:

אגב ,עיריית תל אביב החליטה גם על זה כקריטריון לזכאות לקבלת הנחה
בארנונה,

יהונתן יסעור :ירון ,אתה סיימת?
ירון עולמי:

כן ,ואני רוצה להגיד שאני בהחלט תומך בהצעה ,גם העליתי בזמנו הצעה
כזאת לגבי הסטודנטים ההרצלייניים שלומדים בבין תחומי ,וגם בזמנו גם
ביקשתי שנשקול גם בכלל הפיכה של שטחים חומים למעונות סטודנטים,
צריכים לחשוב עוד הרבה דברים ,מה לעשות למען הסטודנטים תושבי העיר,
וזה צעד אחד קטן ומבורך ,וחשוב מאוד.

יהונתן יסעור :טובה ,כן.
טובה רפאל:

כעיר שהחינוך זה אחד מהתחומים שבראש מעייניה ,והיא משקיעה בעניין,
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סטודנטים זה המשך למערכת החינוך אחרי שמשתחררים מהצבא
וממשיכים ללמוד ,כדי להתקדם בחיים ולרכוש השכלה .אז בהחלט אני
חושבת שזו אחת הדרכים לעודד את הסטודנטים ולהקל עליהם .ואם באמת
תימצא דרך לסייע להם ,אז אני בהחלט אשמח אם זה יתאפשר .גם ככה זה
נטל לא פשוט על ההורים ועל המשפחות ,גם הלימודים וגם הפרנסה בזמן
הלימודים ,בהחלט זה לא קל ,ואם תהיה איזושהי דרך חוקית שאפשר
למצוא להקל על המעמסה הזאת ,אז אני חושבת שבשמחה אפשר יהיה
לעשות את זה כדי שאת מספר השנים של התואר הראשון ,התואר השני,
כמה שיהיה צורך עד שירכשו את ההשכלה ויצאו לשוק העבודה ,אני חושבת
שהעיר הזאת יכולה לעשות את זה עבור בניה ,כדי שנמשיך את דרכינו כמו
שאנחנו אומרים באמירה שלנו לאורך כל הדרך ,זה אמירה עירונית ,אני
חושבת שאנחנו יכולים לעמוד מאחוריה ,כמובן בגבולות העמותה .אנחנו
כמובן בעד דברים חוקיים ולא דברים שאסור לנו .אבל בהחלט להמשיך
לעודד את החבר'ה ,להמשיך ללמוד ולסייע להם במה שאפשר.
יהונתן יסעור :טוב ,אני מציע הצעה כזאת ,אנחנו נאמץ את ההצעה ,אני מציע שהוועדה,
מתוך הכרה בחשיבות הסטודנטים ,אני מציע שטובה תעמוד בראש הוועדה,
יחד עם מאיה שהציעה אותה ,ועם אליהו שריקי ,שהוא יושב ראש וועדת
ההנחות .גם יריב רוצה להצטרף? אוקי ,יריב גם .מי בעד? פה אחד .הלאה.
הצעה לסדר מס'  ,2מר דרור עזרא
דידי מור:

הצעה לסדר שתיים ,מר דרור עזרא ,הקמת פורום חופים .בבקשה.

דרור עזרא:

כן .מדובר באותה הצעה שהעליתי לפני שנה ,אני מציע אותה שוב בגלל
הדברים שאמרת בישיבה הקודמת ,אתה רוצה לשתף את הציבור ,ואתה
רוצה שהתושבים ומי שמשתמש בחופים יהיו מעורבים במה שקורה ,ופה אני
מציע מנגנון שלדעתי  ,יעבוד,

יהונתן יסעור :אמרתי את זה בהקשר לטיילת ,לא בהקשר לכל החוף.
דרור עזרא:

אני ראיתי בפייסבוק כל מיני הערות שאתה רוצה שאנשים יהיו מעורבים,
ושמעתי גם מאנשים שנפגשו איתך שאתה ,בניגוד למשטר הקודם ,רוצה,
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יהונתן יסעור :המשטר הקודם? זה אותו משטר .לא הייתה פה הפיכת חצר.
דרור עזרא:

ככה אני קורא למה שהיה פה לפני זה .בניגוד למה שהיה פה עד לפני כמה
חודשים ,המדיניות שלך יותר ליברלית ,אתה מוכן להקשיב ,אני חושב ,אין
פה שום יריבות ,אני לא מבין מה זה .דורון ,מה ההערות האלה? תמיד
הערות .אני חושב שראינו בחודשים האחרונים שיש קהל לגבי החופים ,קהל
שממש זה בנפשו ,ואני חושב שאפשר להפחית את הלהבות ברגע שאנשים
יודעים ,ברגע שיש להם ביטוי ,ולא מנחיתים עליהם הר כגיגית ,אז הלהבות
יפחתו ,ויכול להיות שיתוף פעולה ,אני חושב שיהיה שיתוף פעולה טוב ,מה
גם שהאנשים שאני מדבר עליהם ,האנשים האלו הם אנשים בעלי ידע ,בעלי
ידע שלא קל להשיג אותו ,ידע ספציפי לחופים שלנו ,על ההתנהגות ,על הטבע
בחופים ,אני חושב שיש ,ברגע שיש לנו תוכנית שעומדת להיות עומדת להיות
מופקדת ,או להתקדם ,שווה גם שהפורום הזה יהיה ברקע של התוכנית,
שידבר .אני חושב שיש הרבה מה להרוויח משני הצדדים ,גם הציבור ירוויח
שיהיה מעורב ,וגם העירייה תרוויח מהידע הרב שיש בקרב האנשים האלה.
אני חושב שזה משהו שאפשר להתקדם איתו ,כמו הוועדה שמאיה כץ
הקימה.

יהונתן יסעור :טוב ,אני מציע שלא להעלות את זה לסדר היום ,מהנימוקים הבאים ,קודם
כל ,לכל הנושאים של טיפול בחוף יש מנגנונים מובנים ,כמו וועדת תכנון
ובנייה ,יש רישוי עסקים שנותן את האישורים לעסקים שקיימים לאורך
החוף ,או בכל מקום אחר בעיר .וגם יש להם הרכב פרסונלי ,כך שאנחנו לא
יכולים להתערב בהרכב הפרסונלי של אותם גופים ואותם וועדות .מצד שני,
אנחנו בהחלט מקיימים שיתוף ציבור בכל פרויקט ופרויקט ,וכמו שאתה
ציטטת את הדברים שלי ,אני מתכונן להמשיך ולפעול בצורה כזאת ,שבכל
מיזם ובכל שינוי נשתף את הציבור הרלוונטי ,או את כלל הציבור ,ולכן אני
לא רואה סיבה שאנחנו נקים פורום נוסף עם הרכב כזה של איזה ,כמה
שנקבת פה ,אני חושב איזה  17 ,16נציגים ,הפורום הזה לא יהיה יעיל ,הוא
לא יהיה אפקטיבי ,מסורבל ,ואני לא רואה שום הצדקה שיהיה כזה פורום.
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מי בעד להוריד את זה מסדר היום?
דידי מור:

מי נגד? שניים ,מי נמנע? אין.

ירון עולמי:

תרשום את אלה שיצאו.

יהונתן יסעור :עוברים לסדר היום ,דידי?
תב"רים
דידי מור:

כן .גם זה היה בסדר היום .כן ,תב"רים .הקדמת ביצוע תב"ר  ,1002פרויקט
תכסיות וניתוח מרחבי .יש הערות? פה אחד? תודה רבה .תב"ר שתיים,
נגישות אקוסטית חופשית .הערות?

ירון עולמי:

יש לי שאלה בקשר לדבר הזה .אני זוכר שבנו באולם בעירייה איזשהו מיזם
כזה ,או באולם בנדיב .2

יהונתן יסעור :בחדר ישיבות.
ירון עולמי:

כן ,זה משתמשים בזה ,או שזה יושב כאבן שאין לה הופכין?

יהונתן יסעור :תראה ,אם מישהו לא משתמש בזה ,אנחנו מחויבים להתקין את המכשור
לנגישות ,חלק מחוק הנגישות ,אז אנחנו עושים את זה .אם מישהו משתמש
בזה או לא משתמש ,כנראה שלא צריך.
טובה רפאל:

וועדת נגישות שיושבת ומתכנסת שם,

ירון עולמי:

בסדר ,אני לא אומר שלא ,אני אומר,

יהונתן יסעור :גם רמפות עושים ,ולא תמיד משתמשים בהם.
טובה רפאל:

אני רוצה להגיד לך שנכחתי כמה פעמים בוועדת נגישות ,והיו שם כמה כבדי
שמיעה ,והשתמשו בציוד ,כן.

ירון עולמי:

אוקי ,אז אני שמח.

טובה רפאל:

בהחלט.

רות רזניק:

בישיבות בעיקר אני רואה שמשתמשים בזה ,במיוחד בישיבות ,באולם הגדול
של הישיבות.

יהונתן יסעור :דידי ,תב"ר מספר שלוש.
דידי מור:

אוקי ,מאושר פה אחד? תודה רבה .תב"ר שלוש ,פיתוח רחוב עמוקה
ומולדת ,הערות?
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כן ,אני לא מבין ,קצת לגבי המינוחים של תב"רים ,אתם כותבים פיתוח,
ובדברים ששלחתם לפני סדר היום ,כתוב שזה בשלב ראשוני תכנון חלקי.

דידי מור:

זה תכנון ,כן ,ירון.

ירון עולמי:

אז זה לא פיתוח.

יהונתן יסעור :לפיתוח.
ירון עולמי:

אבל זה לא כתוב.

יהונתן יסעור :להוסיף את מילה לתכנון ,הלאה.
ירון עולמי:

תקשיב ,הדברים האלה זה דקויות שאתה יודע,

דידי מור:

אוקי ,פה אחד ,תודה רבה.

ירון עולמי:

לדעתי אחרי זה מגדילים עוד פעם את התב"ר ועוד פעם,

דידי מור:

פיתוח מתחם ארינה לי.

דרור עזרא:

זה גם אותו דבר ,זה רק תכנון?

דידי מור:

פה אחד?

דרור עזרא:

אני נמנע.

דידי מור:

תודה רבה .אחד נמנע ,עזרא .אוקי .הקדמת ביצוע תב"ר  ,1539רחוב בר
כוכבא ,הערות? פה אחד.

דרור עזרא:

זה המדרכה שרוצים לעשות כאן?

יהונתן יסעור :לא ,זה תכנון של הרחוב.
דרור עזרא:

מה רוצים לעשות ברחוב בר כוכבא?

ירון עולמי:

פיתוח כבישים ,תשתיות ,ניקוז ,חשמל וגינון.

יהונתן יסעור :זה הולך לפיתוח ב.2014-
דרור עזרא:

זה המדרכה שאין שם? יש שמה כמה קטעים בלי מדרכה.

יהונתן יסעור :בר כוכבא הולך לשדרוג יסודי ,כמו שכצנלסון בנווה עמל מתוכנן ל2014-
וצריך לקדם את התכנון על מנת שיהיה מוכן ל.2014-
ירון עולמי:

דווקא כאן לא היה ,טוב ,תכנון אתה רוצה? טוב.

דידי מור:

פה אחד ,תודה .כיכרות ברחוב השונית ,הערות?

דרור עזרא:

כן ,אני גם נמנע בזה.
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אחד נמנע .שינוי שם תב"ר ,הערות? פה אחד? תודה.

סגירת תב"רים
דידי מור:

סגירת תב"רים ,הערות? פה אחד .שינויים והעברות ,הערות?

שינויים והעברות
ירון עולמי:

שנייה ,תן לנו רק לראות את הדברים מולנו כשאתה מאשר.

דידי מור:

הייתי בטוח שאתה כבר קראת את הכל.

ירון עולמי:

אני קראתי ואני עדיין ,סגירת תב"רים זה לא העברות.

דידי מור:

מה? עכשיו אני הגעתי לזה ואני שואל אם יש לכם הערות .העברות ושינויים
עכשיו.

ירון עולמי:

סגירת תב"רים זה האחרון.

דידי מור:

כן.

ירון עולמי:

אז הוא שאל אמת ,מה זה,

דידי מור:

זה דברים שנגמרו ,נו.

ירון עולמי:

לא ,מה זה ,איפה זה הגן כלב ,כלב? איפה זה?

טובה רפאל:

כלב ,לא כלב .כבודו של אדם ,תשמור עליו.

ירון עולמי:

אה ,זה כלב בן יפונה?

טובה רפאל:

כלב.

ירון עולמי:

אני שואל איפה זה ,מישהו יודע?

יהונתן יסעור :מה?
ירון עולמי:

על מה מדובר?

יהונתן יסעור :יש גינה בהרצלייה ב' ,על פינת המסילה  ...על שם של כלב ,לא זוכר את השם
הפרטי.
דובר:

נדמה לי שזה חנן צח ,אני לא בטוח.

טובה רפאל:

חנן כלב.

ירון עולמי:

כן ,שהיה?

יהונתן יסעור :הגינה הייתה במקום אחר והועתקה לפה.
ירון עולמי:

מה הוא היה?
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יהונתן יסעור :כן ,הלאה.
דידי מור:

שינויים והעברות ,יש הערות? פה אחד ,תודה רבה.

דרור עזרא:

אני נמנע.

דידי מור:

אחד נמנע .דרור .מתן תמיכות.

ירון עולמי:

שנייה ,אני רק רוצה שוב להגיד שרזרבת ראש העיר ,עוד לא קיבלתי פירוט.
למרות שהובטח לי פעמיים כבר ,מאז ישיבת תקציב .אתה יכול לדאוג
שיעבירו לי את זה?

יהונתן יסעור :כן ,בהחלט.
תמיכות
דידי מור:

טוב ,אנחנו בתמיכות .מתן תמיכות .בואו נראה מה יש לנו פה.

)מדברים יחד(
דידי מור:

אוקי ,בריאות .חבר'ה ,יש לכם את הפרוטוקולים? דרור ,ירון?

דרור עזרא:

איזה פרוטוקול אתה מדבר עכשיו? יש שני פרוטוקולים.

ירון עולמי:

יש שני פרוטוקולים ,בוא תגיד לנו בדיוק מה אתה מקריא ,שלא יהיו טעויות
ולא זה.

דידי מור:

לא יהיו טעויות ,ולא זה.

יחיעם השמשוני :מה זה ,התמיכות?
דידי מור:

כן.

יחיעם השמשוני :וועדת המשנה ,אם היא מאשרת או לא מאשרת ,הוועדה המקצועית.
דידי מור:

כן ,אוקי.

ירון עולמי:

אתה רוצה את התמיכות ,המקצועית או המשנה?

יחיעם השמשוני :המשנה ,השנייה עוברת אחרי המקצועית ומאשרת או לא מאשרת ,ונותנת
את ה.10%-
דידי מור:

תראה ,יש החלטה של וועדת המשנה ,סעיף א' ,וועדת המשנה לתמיכות
מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ את החלטות הוועדה
המקצועית בנושא בריאות ולאשר את הסכומים ,לאחר התיקון בכפוף
לאמור בהערות שבסעיפים ב' ,ג' וארבע להלן .ב' ,חלוקת  10%וכולי ,ג' ,לאור
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העובדה שנפלה טעות בהיקף של  ,₪ 52,361שהסכום הגבוה אושר על ידי
מועצת העיר והעמותות הסתמכו עליו ,ממליצים למצוא את הדרך להגדיל
את תקציב הבריאות בסכום החסר .הפירוט של כל הסכומים שהוועדה
המקצועית המליצה עליהם,
יהונתן יסעור :על סעיף ג' אני  ...עם הגזבר ,אנחנו נדאג לסכום הזה להוסיף אותו לתמיכות,
בשביל לעמוד בהחלטת המועצה.
עו"ד בהרב:

אז צריך לשנות את התקציב ,אני אומרת שנצטרך לעבור במועצת העיר
ולשנות את התקציב של התחום הזה ,בסדר?

יהונתן יסעור :בשינויים והעברות תב"ר.
ירון עולמי:

יש פה הוצאה יותר ממה שיש בתקציב ,בהחלטה של וועדת תמיכות?

יחיעם השמשוני :לא מוציאים לפני שמשלימים.
יהונתן יסעור :לא מחלקים את הכסף.
יחיעם השמשוני :לא מחלקים את הכסף לפני שמשלימים.
יהונתן יסעור :הייתה טעות ,וברגע ש,-
ירון עולמי:

בסדר ,אני מקבל את זה .רוצים להגדיל את התקציב.

יהונתן יסעור :ב 53,000-שקלים.
ירון עולמי:

ועכשיו ,אני מבין מפה שהורידו את ,הורדתם את התמיכות? מה היה פה?

יהונתן יסעור :העבירו רק את הסכומים שמאושרים בספר התקציב ,ואת ה ,53-החלוקה
של ה 53-תהיה בנגלה נוספת ,אחרי שהמועצה תאשר את התקציב .יעבירו
להם העברה נוספת.
ירון עולמי:

בסדר ,מובן ,בסדר.

דידי מור:

פה אחד ,בריאות? תודה רבה .תנועות נוער .וועדת המשנה לתמיכות מחליטה
להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ את החלטות הוועדה המקצועית בנושא
תנועות נוער ,בכפוף לאמור בסעיף  4שלהלן .שזה הערות כלליות.

ירון עולמי:

אין פה סעיף .4

דידי מור:

בדף הבא.

דרור עזרא:

בסדר.

"חבר" – הקלטה ותמלול

04232

29

ל.ש.

דידי מור:

הערות כלליות .אוקי ,תנועות נוער ,פה אחד?

דרור עזרא:

זה היה תנועת נוער שהיה שם כל מיני כוכביות וכולי וכולי בפעם הקודמת.

יהונתן יסעור :כתוב פה ,בבקשה ,מחנות העולים  ,64,205בנות יעקב .49,500
דרור עזרא:

בסדר ,זה לא השאלה.

יהונתן יסעור :זו החלטה של המקצועית.
דרור עזרא:

היה פה לגבי ,שמעל אחוז שהם רצו.

יהונתן יסעור :דרור ,תשמע ,אי אפשר לעבוד מהזיכרון ,אתה רוצה להעלות משהו? תוציא
את החומר.
דרור עזרא:

אני שואל .היה בחלק מתנועות הנוער,

יהונתן יסעור :זה בדיוק התיקון.
דרור עזרא:

יותר מהאחוז שמקובל.

טל כהן:

הדיון בוועדה הזאת היה על שלושת העמותות האלו ,שלא נדונו בעבר ושעשו
בדיקה נוספת ,דברים אחרים לא נדונו בישיבה הזאת.

דרור עזרא:

טוב ,אוקי.

יהונתן יסעור :הכוכביות היו ,לכן אין כוכביות ,כי זה תוקן.
דידי מור:

מלגות .וועדת המשנה מחליטה להמליץ בפני המועצה לאמץ את החלטות
הוועדה המקצועית בנושא מלגות .כאמור ,בכפוף לסעיף  4שלהלן .יש הערות
על המלגות? אין .פה אחד .תודה רבה .הערות כלליות .יש הערות? פה אחד.
סיימנו את נושא התמיכות ,תודה רבה.

אישור המלצות וועדת השמות
דידי מור:

אוקי ,נושא חילופי מקרקעין ירד .אישור המלצות וועדת השמות .אני רוצה
רגע ,סליחה ,יש לכם את הפרוטוקול ,ושמתי לכם גם מפות על השולחן ,למי
שרוצה לראות איפה הדברים אמורים .נעבור החלטה החלטה .רחוב
אבוחצירא ,היו שתי נציגות מהרחוב שהופיעו בפני הוועדה,

דרור עזרא:

לא ,בואו נגיד ,יש פה שתי החלטות שאחד היה לנו המלצה קודמת ,והחלפנו
ברחוב ,במקום ההמלצה ,זה לא בעיה כל כך,

דידי מור:

טוב ,תרשה לי בבקשה להציג את הנושא ,ואחר כך תעיר עליו ,ברשותך.
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תודה .רחוב אבוחצירא ,הייתה החלטה לקרוא בשם אבוחצירא והגיעו שתי
נציגות מהרחוב המיועד וביקשו שלא להשאיר את השם הזה ולשנות אותו
לשם שקשור לתרבות של המדינה .היו הצעות לגבי מדינאים ,או פרחים
וכולי .מה שהוועדה המליצה זה לא לתת לרחוב המיועד את השם שנקבע
מלכתחילה ,זה החלטה אחת .והוחלט גם להעתיק את השם שניתן ברחוב
הזה ,השם אבוחצירא ,לשביל האינטגרציה .אלה שתי ההחלטות.
דרור עזרא:

כן.

דידי מור:

האם יש הערות?

דרור עזרא:

תשמע ,אני ,אם יש פה החלטה ,ההחלטה הראשונה ,לדעתי ,לא צריכה
לעלות במועצה .מה שהוחלט לתת שם ברחוב הספציפי הזה ,על זה אנחנו
צריכים להצביע ,לא על הנסיגה של וועדת השמות .כאילו ,החלטה ואחר כך
ההתקפלות .על זה אני חושב שלא כדאי להצביע ,כדאי להצביע על החוק
הספציפי הזה ,זהו.

דידי מור:

בבקשה ,מי בעד לקרוא לשביל האינטגרציה על שם אבוחצירא ,בבקשה,
ירים את ידו ,פה אחד ,תודה רבה .ווינסטון צ'רצ'יל .יש המלצה לתת שם
לכיכר על שמו .האם יש הערות?

דרור עזרא:

למה אנחנו צריכים ,זה לא משהו שנדון במועצה.

דידי מור:

האם יש הערות?

דרור עזרא:

זה לא לדחות ,זה כאילו להביא את זה שוב לדיון בוועדת שמות.

דידי מור:

מי אמר לך לדחות? איפה כתוב לדחות?

דרור עזרא:

אבל זה לא לדחות או לקבל ,זה להביא את זה שוב לוועדת שמות ,ההמלצה
הזאת.

ירון עולמי:

אבל קודם כל המועצה צריכה לאשר שהיא מוכנה שיקראו כיכר על שמו,
עכשיו ימצאו את הכיכר ,לא הבנתי מה הבעיה.

דידי מור:

שמעת את השכן שלך? הוא הסביר טוב.

דרור עזרא:

אני לא חושב שכדאי לעשות את זה.

ירון עולמי:

צריך לאשר את הכיכר כשיהיה כבר מקום? קודם כל נאשר כיכר ,שימצאו
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מקום,
דידי מור:

תשמע ,דרור ,יש מקרים שמועצה או וועדה מסמיכה מישהו לעשות משהו
בשמה .המועצה מסמיכה ,מאשרת כיכר ,אנחנו נמצא את הכיכר ,מה
הבעיה?

ירון עולמי:

אתה יודע כמה זמן לקח בין ההחלטה להנציח את רב אלוף איתן ,את
הרמטכ"ל ,רפול ,עד שמצאנו מקום ,וגם את המקום שמצאנו עכשיו כבר
החלפנו?

דידי מור:

נכון.

ירון עולמי:

קורה ,אבל קודם כל ,מקובל עקרונית שננציח את צ'רצ'יל.

דידי מור:

קודם כל ,יש החלטה עקרונית להנציח ,ואם מנציחים ,בכיכר .איזה כיכר?
נמצא .ונודיע גם.

יהונתן יסעור :מי בעד?
דידי מור:

פה אחד?

ירון עולמי:

היית בעד בוועדה.

דרור עזרא:

כן ,לא ,בסדר.

דידי מור:

תודה רבה .רודולף וורבין .מה שרשום כאן ,הוועדה ממליצה לדחות את
הבקשה .יש הערות? תודה רבה .משך ראשונים ,משך ראשונים מונצח בעיר
במקומות רבים ,בבריכת מים ,במוזיאון ראשונים ,יש רחוב ראשונים ,קיים
גל עד ,יש בקפסולה שילוט על משך ראשונים שסללו את הכביש לרמת
השרון .ההצעה נדונה לפני פחות משלוש שנים ,או שלושה חודשים ,לא יודע
מה כתוב כאן .ואי לכך ,הוועדה המליצה לדחות ,יש הערות? פה אחד.

ירון עולמי:

יש לי שאלה ,אבל ,סליחה ,מקודם פשוט עברת מהר ,מי הציע את  ...פרבה?
המשפחה שלו? מישהו שקשור למשפחה שלו?

דידי מור:

לא ,סעדיה ,משרד סעדיה ,אחד מעורכי הדין שלו ,רמפל ,יש אחד?

ירון עולמי:

בסדר.

דידי מור:

אוקי.

)מדברים יחד(
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הרצל סוביאס ,עלה וירד מסדר היום ,לא להחלטת מועצה כרגע .איסר
הראל ,שוב ,החלטה עקרונית .לא החלטה עקרונית ,המשך רחוב שמעוני ,יש
הערות?

דרור עזרא:

כן ,אני הייתי נגד זה בישיבה.

דידי מור:

יפה.

דרור עזרא:

בישיבת וועדה ,לא בגלל שלא ראוי לקרוא על איסר הראל רחוב ,אני חשבתי
שהרחוב הספציפי שהומלץ ,באזור הזה של המכללה הבין תחומית ,היה
צריך להיות שם ,בכניסה היה שם שלדעתי ,שקשור למדע ,לחינוך ,איסר
הראל ,כבודו במקומו מונח ,אבל רחוב כזה חשוב ,שיש פה היבטים של
חינוך ,אני הייתי חושב שהיה צריך להיות שם יותר הולם לסביבה ,ולהקשר
שמדובר.

יהונתן יסעור :אבל זה משתלב עם  ,1960ששם יש את דורי ועוד כמה אנשים,
דרור עזרא:

בסדר ,אני .יש לך רק כניסה אחת לבין תחומי ,אני עוד פעם מדגיש ,זה לא
בגלל איסר הראל ,בגלל המיקום,

יהונתן יסעור :דרור ,זה לא ברור שזאת הכניסה לבין תחומי.
דרור עזרא:

זו הכניסה לבין תחומי.

יהונתן יסעור :טוב ,מי בעד? מי נגד?
דידי מור:

אחד נגד .שני שמות באזור אלתרמן .לפי השרטוטים ששמתי לכם על
השולחן ,כביש מספר שלוש ,על שם דליה רביקוביץ ,כביש מספר ארבע
ייקרא על שם אסתר ראב .הערות?

דרור עזרא:

מי זו אסתר ראב?

יהונתן יסעור :פה אחד.
דידי מור:

פה אחד ,תודה רבה.

ירון עולמי:

שנייה.

דרור עזרא:

הוא שאל מי זה אסתר ראב?

רות רזניק:

משוררת ידועה ,שהתחילה ,שהייתה בין המשוררות הראשונות בישראל ,עוד
לפני שהייתה ישראל.
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)מדברים יחד(
חנייה חינם בכחול לבן
דידי מור:

הנושא הבא ,חנייה חינם בכחול לבן .הרעיון הוא להוסיף רכב שמונע בגז,
ולהקנות לו את הזכויות שיש גם לרכב היברידי ,אותו דבר.

ירון עולמי:

יש לי שאלה ,איך זה מסומן?

יחיעם השמשוני :זה לא מסומן.
ירון עולמי:

אז איך ידעו?

יהונתן יסעור :אני אגיד לך ,יש טכנולוגיה היום שאת הדוחות מוציאים דרך מסופון
ומקלידים בתוך המסופון את הקובץ וזה בכלל לא קשור מה רשום בחוץ,
ברגע שהרכב ,ברישיון כתוב שהוא גז והוא מקבל את המדבקה ,ישר נכנס
לקובץ ,הרכב של הגז ,והרכב ההיברידי האחר ,ורכב כזה ,וכל התקנות .זה
מופיע ברישיון.
דורון גילר:

למסופון יש גישה לרישיון הרכב?

יהונתן יסעור :לא ,כשאנחנו רושמים את הבקשה לקבל מדבקה ,רושמים את פרטי
הרישיון ,אם מופיע שם שזה רכב עם גז,
דורון גילר:

נכון ,זה רשום ברישיון.

יהונתן יסעור :חייב להיות רשום.
)מדברים יחד(
דורון גילר:

ברישיון ,לא יודע ,רק מחר יעשו לי את זה ברישיון.

דרור עזרא:

אבל זה לא נותן פתרון לכל מי שיש לו כבר מדבקות ,מה ,הם יצטרכו לעשות
מדבקה מחדש ,או לגשת בשביל להגיד שיש להם רכב עם גז?

יהונתן יסעור :לא .חבר'ה ,קודם כל המדבקה רשומה ,לא צריך להחליף את המדבקה.
ירון עולמי:

זה רק לתושבי העיר ההנחה הזאת.

דרור עזרא:

שנייה ,תן לי להבין.

יהונתן יסעור :נכון.
דורון גילר:

זה אפילו יותר חסכוני מחשמלי ,היברידי ,וזה לזיהום אוויר מעולה ,ויופי של
דבר.
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יהונתן יסעור :מבחינה אקולוגית הוא הרבה יותר טוב.
דורון גילר:

וחוסך ים של כסף.

)מדברים יחד(
דרור עזרא:

אני רוצה להזכיר עוד פעם את הנושא של חנייה של אופנועים ,אנחנו
מדברים,

דידי מור:

זה לא הנושא .זה ממש לא הנושא.

דרור עזרא:

אז תן לי,

דידי מור:

לא ,זה ממש לא הנושא.

דרור עזרא:

אז תן לי להגיד את מה שאני רוצה.

דידי מור:

לא ,אין לנו זמן.

יהונתן יסעור :סליחה ,מה ,דרור? מה קשור?
דרור עזרא:

אנחנו מדברים פה על רכבים ,ג'יפים ,שהם בשווי של חצי מיליון שקל,

יחיעם השמשוני :הג'יפ שלי עולה  20,000שקל ,מה ,למה אתה משמיץ ,לך יש בריכה בחצר.
יהונתן יסעור :יחיעם .דרור ,מה זה קשור המחיר של הרכב?
דרור עזרא:

תן לי שנייה.

יהונתן יסעור :אבל זה לא על סדר היום.
דרור עזרא:

תן לי ,אנחנו מדברים פה ,לא ,חמש דקות.

יהונתן יסעור :מה חמש דקות? לא ,אם זה לא על סדר היום ,אז אין.
דרור עזרא:

מה זה אין? מדברים פה על הנחה.

)מדברים יחד(
יהונתן יסעור :זה לא על סדר היום ,אל תמשוך את הזמן סתם.
רות רזניק:

אני מבינה שזה לא רק לרכב של תושבי הרצלייה ,אלא לכל בעלי רכב
היברידי.

דרור עזרא:

לא.

יהונתן יסעור :רק לתושבי הרצלייה שיש להם מדבקה.
דרור עזרא:

אפשר להתבטא ,יונתן?

יהונתן יסעור :לא ,בעניין של האופנועים ,לא.
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דרור עזרא:

אני מבקש שהיועצת המשפטית ,הוא יכול להגיד לי מה להגיד?

עו"ד בהרב:

הוא מנהל את הישיבה.

דרור עזרא:

הוא יכול למנוע ממני להתבטא?

ל.ש.

יהונתן יסעור :כן ,זה לא בסדר היום.
דרור עזרא:

אני רוצה לשמוע מהיועצת המשפטית ,שזה ייכנס לפרוטוקול.

יהונתן יסעור :דידי ,הסעיף הבא.
דידי מור:

כן.

דרור עזרא:

אני רוצה ,יונתן ,אני רוצה לשמוע,

דידי מור:

אישור רשימת ספר הספקים.

דרור עזרא:

אני ,רגע ,רגע,

יהונתן יסעור :לא רגע ,לא,
דידי מור:

אתה לא מנהל את הישיבה.

דרור עזרא:

אני רוצה ,תשמע ,אם אתה פועל בניגוד לחוק ,אז אני רוצה לשמוע,

דידי מור:

אם אתה חושב שאתה קובע,

יהונתן יסעור :תערער אחרי הישיבה.
דרור עזרא:

לא ,אני לא מערער ,הדיון פה,

יהונתן יסעור :הדיון פה ,הנושא הוא אישור כחול לבן.
דורון גילר:

אתה לא קובע לנו ,דרור.

דרור עזרא:

אני נציג ציבור ,אם יש לי משהו להגיד,

דורון גילר:

אבל יש פה  18נציגי ציבור שלא חושבים כמובך.

דרור עזרא:

אז תן לי להגיד את זה .אז מה אם הם לא חושבים? מותר לי להגיד ,אפילו
אם אתם לא חושבים ככה.

יהונתן יסעור :דרור ,די .ענת ,אם זה לא על סדר היום ,הנושא של האופנועים ,אפשר לתת
לו לדבר?
דרור עזרא:

אני לא דיברתי על אופנועים ,אני התחלתי לדבר ואתה מנעת ממני.

עו"ד בהרב:

בוודאי שמה שהוא לא על סדר היום לא אמורים לדבר עליו ,אבל אם לדרור
יש משהו שמתייחס לנושא שעל סדר היום ,אז הוא יכול לדבר עליו.
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יהונתן יסעור :אבל סדר היום הוא לא חנייה לאופנועים ,אלא נושא של רכב היברידי.
עו"ד בהרב:

נכון.

דרור עזרא:

לא ,של כרכב מונע בגז ,גם.

יהונתן יסעור :כן ,זה היברידי ,זה תחת הכותרת של היברידי ,כן.
דרור עזרא:

אנחנו התחלנו לחייב אופנועים בחוק העזר הקודם על חנייה בכחול לבן ,פה
אנחנו מדברים על מכוניות ששוות חצי מיליון שקל ,או מאות אלפי שקלים,
חצי מיליון שקל.

יהונתן יסעור :לא ,לא ,זה לא,
דרור עזרא:

שלהם אנחנו נותנים הנחה של אפס שקלים,

יהונתן יסעור :אתה יכול להתנגד ,אתה בעד או נגד.
דרור עזרא:

אפס שקלים ,רק שנייה ,תן לי שנייה להשלים ,ועל אופנועים שמשלמים
ביטוח של אלפי שקלים ,שהאופנוע שלהם ,האופנוע שווה  4,000שקלים,
שמדובר בסטודנטים חלשים ,שמאיה דיברה,

יהונתן יסעור :ההטבה ,לא ,לא ,זה לא על סדר היום.
דרור עזרא:

הם צריכים לשלם קנסות ,והעירייה לא באה לקראתם.

יהונתן יסעור :דרור ,הזיהום של הקטנועים הוא הרבה יותר מכל רכב דיזל.
דרור עזרא:

לא נכון.

דידי מור:

למה אתה אומר לא נכון?

יהונתן יסעור :תודה רבה ,הסעיף הבא.
דידי מור:

הצבעה ,מי בעד? כולם .מי נגד? אחד נגד ,תודה רבה.

ספר ספקים
דידי מור:

ספר ספקים ,יש הערות?

יהונתן יסעור :פה אחד ,הלאה.
דידי מור:

פה אחד.

אישור המלצות וועדה לסיוע בדיור
דידי מור:

אישור המלצות וועדה לסיוע בדיור .תודה רבה.
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אישור המלצת הוועדה להעסקה נוספת
דידי מור:

אישור המלצת הוועדה להעסקה נוספת .מדובר בעובדת אחת שמבקשת
לעבוד בנוסף .יש הערות? פה אחד?

אישור המלצה למינוי חברים בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה
דידי מור:

אישור המלצה למינוי חברים בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה .כן.

יהונתן יסעור :חברים ,בוועדה המחוזית ,שאנחנו חברים בה ,בתל אביב ,נגרעו שלושה חברי
וועדה ,זה ראש עיריית הרצלייה לשעבר ,יעל גרמן ,ראש עיריית בני ברק,
שעלה לכנסת גם כן ,ונדמה לי שצבי בר יצא מהוועדה .ולכן ,צריך לבחור
שלושה חברים אחרים .זאת ההמלצה שלי,

מבין תשעה חברים שהיו

מועמדים ,למנות את השלושה האלה כחברים ,אנחנו צריכים לבחור גם את
הנציגים של רשויות אחרות ,זה הנוהל .מה שאני מציע ,כמובן ,את עצמי
כחבר הוועדה ,שיהיה לנו ייצוג ,לעיר הכי גדולה פה באזור .את יוסף נישרי
מקריית אונו ,ואת יעקב רובינשטיין מבני ברק ,שהיא גם עיר גדולה .כממלא
מקום ,את ראש עיריית גבעתיים ,בת ים ואור יהודה.
דרור עזרא:

אני,

יהונתן יסעור :זה אנחנו צריכים אחרי האישור הזה להעביר למחוז.
דרור עזרא:

אני ,אין לי בעיה עם חמש מששת השמות שהוזכרו פה ,אין לי בעיה .יש לי
בעיה עם ראש עיריית בת ים ,מר לחיאני .שאני חושב שהרקע שצבי בר
התפטר מהוועדה המחוזית ,הרקע שצבי בר התפטר מהוועדה המחוזית זה
אותו רקע שלצערו של מר לחיאני ,מר לחיאני הוא קיים ,אני לא מוכן
להצביע בעד לחיאני ,אני מציע להחליף את זה ,יש את מועצת אור יהודה,
אני לא מוכן להצביע בעד לחיאני.

יהונתן יסעור :אוקי ,אל תצביע.
דידי מור:

אתה מסתייג.

דרור עזרא:

אז אני מציע אותה רשימה ,שבמקום מר לחיאני יהיה ראש עיריית אור
יהודה.

יהונתן יסעור :מי בעד הרשימה שאני מציע? מי בעד הרשימה שמציע דרור? תודה רבה .עוד
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משהו?
ירון עולמי:

שנייה ,יוסי ,מה הצבעת?

יוסי בן שפרוט :אני בעד הרשימה.
יהונתן יסעור :שלי ,או של?
יוסי בן שפרוט :של יונתן.
דידי מור:

תודה רבה ,ערב טוב.

דרור עזרא:

רגע ,לא ,לא.

)מדברים יחד(
דידי מור:

כן ,מר עזרא ,ביקשת ראשון ,דבר דקה .מהר .הוא רוצה להגיד משהו .דרור,
קדימה.

דרור עזרא:

שיהיה פה שקט .אנחנו ,היה לנו בסדר היום ,חבל שצביקה עזב ,היה לנו
בסדר היום את הנושא של דן אכדיה ,לצערי ,הוועדה שצביקה הוביל פשוט
מרחה פה את ,אני לא אומר הוועדה ,אלא צביקה ,מרחה את הנושא הזה,
היא לא בדקה את הנושא הזה לעומק ,לצערי,

צביקה הדר:

אני חושב שאתה מגעיל.

דרור עזרא:

תן לי להשלים ,תענו אחרי זה.

צביקה הדר:

לא ,אני חושב שאתה מגעיל ,פשוט מאוד ,נקודה .תכניס לפרוטוקול ,תודה.

דרור עזרא:

מה לעשות? במקום לבדוק את הנושא הזה לעומק.

צביקה הדר:

תסלח לי ,אתה מדבר שטויות.

דרור עזרא:

טוב ,בסדר.

יהונתן יסעור :היית חבר בוועדה?
דרור עזרא:

הייתי חבר,

צביקה הדר:

אתה קשקשן ,תסלח לי ,אתה יודע ,אני בדרך כלל לא אומר דברים כאלה,
אבל עברת כל גבול ,ואתה קשקשן.

דרור עזרא:

הצעתי שורה של דברים ,וצביקה הדר מסמס את זה ,ולא נתן לזה להתקדם.

צביקה הדר:

אני לא מסמסתי שום דבר ,תתרגל שדעתך לא תמיד מתקבלת ,ודיברת
שטויות ,וגם עכשיו.
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אוקי ,אתה לא הזמנת את התושבים ,אתה לא רצית שיהיה הערכת שמאי,
אני לא ברור לי.

יהונתן יסעור :טוב ,הישיבה הסתיימה .תודה רבה ,ערב טוב.

-סוף הישיבה-
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