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  ההרצלייעיריית 

  

  81 'מסמן המניין  מועצתישיבת 

  
 13.8.2013, ג"תשע, באלול 'ז', שנערכה ביום ג

      :נוכחים

  סגן ראש העירייה      יהונתן יסעור

  ל העירייה"מנכ    שמשוניהיחיעם 

  סגנית ראש העירייה      טובה רפאל

  סגן ראש העירייה      צביקה הדר

  יועצת משפטית    ד"עו, ענת בהרב

         

  יריב פישר    אליהו שריקי       צבי וייס

  עופרה בל      דרור עזרא      רות רזניק

  משה מועלם      אורון אייל      יוחנן נתנזון

  לאה סדובניק    שרגא אלקלעי      אלי שפלר

  מאיה כץ     יוסף קוממי      דורון גילר

      אלי שממה      רינת קרן      גולן זריהן

  מני רוזנצווייג      אלי כחלון      ירון עולמי

      יוסי בן שפרוט      נחס מנצור פ
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  פרוטוקול

  אישור פרוטוקולים

אני רוצה לפתוח באיחולי החלמה לדידי . תודה רבה? אפשר להתחיל, רבותי  :יהונתן יסעור

  .אני מקווה שיחזור לעבודה, ומחלים מאירוע קל) מדברים יחד(... מור

, הפרוטוקולים האחרונים. אנחנו מתחילים באישור פרוטוקולים, רבותי, כן:יחיעם השמשוני

. אין לנו התנגדות. לראות שהכל בסדר. מר דרור עזרא היו לו מספר הערות

יש , יש לי בקשה. תודה רבה? יש למישהו התנגדות להערות של דרור עזרא

 מבקשים להקדים את הנושא של יינופה נציגים של משרד הפנים וה

האם יש למישהו . ההזדהות וועדת הבחירות לפני השאילתות לסדר היום

  ?התנגדות לזה

  , הוא כבר מגיע,אני לא יודע, אולי גם אחרים, יריב עדיין לא פה  :צביקה הדר

  ?זה צריך להיות פה אחד, אז מה אם יריב איננו  :אלי כחלון

  . זה ההזדהות, הזדהות. שום דבר לא פה אחד: יחיעם השמשוני

  . ההזדהות היא אישית  :דובר

  . שה הצבעהנע, אז זהו  :אלי כחלון

  . אין פה הצבעה: יחיעם השמשוני

  )מדברים ביחד(

  . הוא גם יכול להעביר את זה בפקס  :דובר

  . רק הערתי. הכל בסדר. הוא יכול מה שהוא רוצה  :צביקה הדר

  . אני מחליף את דידי. אני מנהל את הישיבה. עשו לי טובה: יחיעם השמשוני

  . שאילתות... םפרוטוקולי...   :דובר

בשביל . יש תקנון. אני לא רב איתכם. שאילתות. גמרנו. הבנו. נגמר הסיפור: השמשונייחיעם 

  . זה ביקשתי

   ,אז גם אין סעיף כזה?,  נכוןאין כל יום ישיבה כזאת: ד"ענת בהרב עו

  . שאילתות. גמרנו.  הבנתי,מר עזרא, מר עזרא. ה נגמר'חבר: יחיעם השמשוני

  שאילתא של מר ירון עולמי

אלא אם כן כולם קראו ? כן ירון. שאילתא ראשונה של מר ירון עולמי: שונייחיעם השמ
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  . אקריא את התשובות

  . מקריאים את השאלה  :דובר

  ?מי מקריא: יחיעם השמשוני

  . אתה  :דובר

  . אני אף פעם לא הקראתי שאלות אבל אם אתה רוצה: יחיעם השמשוני

  . שאלותה הקראת את  :דובר

שאילתא ראשונה של ירון עולמי . תה טועה אבל לא חשובא? הקראתי: יחיעם השמשוני

, 2003-את נושא הגינות העליתי לראשונה ב. בנושא גינות כלבים בהרצליה

מדוע הצעתי לגדר . 1: על יסוד נתונים אלה אתכבד לשאול. מאז נפתחו מספר

האם עיריית . 2? חלק מסוים בפארק הרצליה עבור כלבים טרם יושמה

מתי , הקים גם גינות כלבים בשכונת נווה עמל לדוגמההרצליה מתכוונת ל

אביב שבו ניתן יהיה לשחרר -מדוע אין חוף אחד לפחות כמו בתל? ועוד כמה

. אולי לשקול אפילו שעות מסוימות? כלבים שגם הם ייהנו מחוף הים

  ,תשובות

  . לא שומעים אתכם  : מהקהלדוברת

  . י לא מתכוון לצעוקאנ. אם תקשיבו ויהיה שקט תשמעו: יחיעם השמשוני

  . הקהל לא מדבר בזמן הישיבה  :דובר

  . רוצים לשמוע אתכם. הקהל עוד מעט ידבר והקהל רוצה לשמוע: מהקהלדוברת

הכניסה . 1: תשובות לשאילתות. אתם תשמעו אותי אם תהיו בשקט:יחיעם השמשוני

זה דרך אגב בכל . לכלבים מותרת בפארק בתנאי שלכל יש מחסום לפה

גינות כלבים מתוכננות לקום במסגרת פארק . 2. פארק טרם הושלםה. מקום

חוף סידני עלי הינו . 3. נווה עמל ובהמשך הגינה ברחוב פינסקר פינת דון יוסף

  . חוף מורשה אליו ניתן להכניס כלבים מאז ומעולם

  ...   :דובר

  ?שאלה נוספת, ירון. חוף נוף ים: יחיעם השמשוני

  ,כל ועדה...  שלאת הנושאלא הבנתי . כן  :ירון עולמי

  . אנחנו לא יכולים לשמוע, אי אפשר: יחיעם השמשוני
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  .אומרים שבחוף סידני עלי מותר להכניס כלבים וזה חוף מוכרז  :ירון עולמי

  . מאז ומתמיד בחוק העזר העירוני. כן: יחיעם השמשוני

  ?יש מציל בסידני עלי  :ירון עולמי

  . אין שום בעיה.  זה עם רצועה ומחסום,יש מציל בסידני עלי: יחיעם השמשוני

הרי זה שאפשר לבוא עם , למה הפארק. לסידני עלי לא הלכתי די הרבה זמן  :ירון עולמי

כלב לפארק זה בסדר אבל אנחנו רוצים מקום לשחרר אותו שיהיה מגודר 

  . יש מספיק מקוםברוך השם ובפארק 

  . הבאים כפי הנראה יעשובשלבים . הפארק עוד לא הסתיים, נאמר: יחיעם השמשוני

  ?למה לא עושים את זה, יכול להצביע בשביל שכל שזה  :ירון עולמי

  . זו התשובה כרגע: יחיעם השמשוני

  . זאת השאלה שלי  :ירון עולמי

. ברגע שנחליט שצריך לעשות שם גינת כלבים ישלבו את זה כחלק מהתכנון  :יסעוריהונתן 

  . השאלה הבאה

  . 2003-ה בביקשתי את ז  :ירון עולמי

  שאילתא מר ירון עולמי בנושא רופא וניידת טיפול נמרץ

למרות .  בנושא רופא וניידת טיפול נמרץירון עולמי, 2שאילתא מספר : יחיעם השמשוני

נודע לי שכבר עתה . שנדרשתי לנושא בעבר הוא צץ שוב ויתכן שביתר שאת

 גבול  עד, זה הכל,לא אדבר יותר בקול רם. למרות שהרצליה משתתפת

  . אני לא מתכוון לצעוק. מסוים

  . לא שומעים:  מהקהלדוברת

זה . אני לא מתכוון לצעוק. זה הכל. זה פשוט לא  יעזור. לא יעזור לכם: יחיעם השמשוני

  . תקשיבו בהאזנה. הכל

  . אתה תקריא, ירון  : יגריפה

  ?אתה רוצה שאני אקריא  :ירון עולמי

  . אין לי בעיה שתקריא: יחיעם השמשוני

  . תקריא. בדיוק. שהוא יקריא  : יגריפה

  . תקריא. אמרתי לכם: יחיעם השמשוני
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פעם הבאה את תצאי . זו פעם אחרונה. את לא מנהלת את הישיבהיפה   :יהונתן יסעור

  . החוצה

למרות שנדרשתי כבר בעבר לנושא בנושא ניידות טיפול נמרץ בהרצליה : יחיעם השמשוני

יה משתתפת במימון של הניידת לפחות יום נודע לי שכבר עתה למרות שהרצל

. א הרצליה רופא כונן"אחד בשבוע אין בניידת טיפול נמרץ שיושבת במד

ממה שהבנתי בקרוב לא יהיה בכלל רופא כונן בניידת זו על פי תכנון , בנוסף

א שיפסיק את ההתקשרות עם בית החולים מאיר בכפר סבא "של מד

אלה אתכבד לשאול האם ידוע בעיריית על נתונים . ן"שמספק את הרופא לנט

האם ידוע לעיריית ? הרצליה על היעדר רופא כונן פעם בשבוע כבר עתה

מה ? ן בהרצליה את הרופא הכונן"הרצליה על הכוונה להוריד מהנט

א מעוגן "האם החוזה מול מד? השתתפות העירייה בנושא זה מבחינה כספית

ום שיפוטה יהיה באופן ן שבתח"אם אכן מגיע להרצליה שבנט? משפטית

. 1: תשובות.  שנה30-ככל הידוע לי ההסדר הזה רץ כבר כ, קבוע רופא כונן

ירות הש, עם זאת. ן"פעם בשבוע משמרת אחת לא נמצא רופא בניידת נט

  . ן כולל חובש ורפואת חירום"במשמרות על ידי אמבולנס אט

  ?ן"מה זה נט  :דרור עזרא

  . רץאמבולנס טיפול נמ: יחיעם השמשוני

  . ן זה ניידת טיפול נמרץ"נט  :דוברת

כולל חובש רפואת חירום פרמדיק הנותן את אותו שירות בדיוק כמו : יחיעם השמשוני

. א"ן למד"לעיריית הרצליה לא ידוע על הורדת רופא כונן מהנט. ן"בנט

השתתפות העירייה באחזקת . א אין תוכניות להוריד את הרופא הכונן"למד

. א מעוגן משפטית"החוזה עם מד. ח לשנה" ש187,000ן עומדת על "נט

אני . א"ן באופן קבוע כמו בשאר רשויות השיפוט של מד"הרצליה זכאית לנט

א בעקבות המידע הזה על מנת לברר "רק מוסיף ואומר שקבענו פגישה עם מד

  . את כל הדברים

  . המידע הזה בדוק' אאני רוצה להוסיף ולומר ש  :ירון עולמי

  . לא אמרתי שהוא לא נכון: נייחיעם השמשו
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אני מבקש מהעירייה לשים לב שלא יהיה מצב שהניידת ו, ממש עוד מעט...   :ירון עולמי

  . כאן תישאר בלי רופא

  .  ימים הקרובים10בשבוע , נדמה לי ,נקבעה פגישה: יחיעם השמשוני

  . לאור המידע יש פגישה, ל"כפי שאמר המנכ  :דובר

  .  זומנו לפגישה.יש פגישה: יחיעם השמשוני

  . עדכנו אותנו כמובןת  :ירון עולמי

  . ודאי: יחיעם השמשוני

  שאילתא מר דרור עזרא בנושא מרכז הצעירים

  . של מר דרור עזרא בנושא מרכז הצעירים 3' מסשאילתא : יחיעם השמשוני

  . אתה יכול לדלג ישר לשאלות  :דרור עזרא

  ?לדלג ישר לתשובות: יחיעם השמשוני

  . לשאלות  :דרור עזרא

? כמה מתמודדים במכרז, אם כן, האם מר אקוניס נבחר לתפקיד במכרז. 1: יחיעם השמשוני

האם היתה הנחיה פוליטית לבחור במר ? מי היו חברי ועדת המכרזים

האם . 2? האם חברת המועצה מאיה כץ היתה מעורבת בהחלטה? אקוניס

ר לתפקיד על ידי הובטח לחברת המועצה מאיה כץ כי מר אקוניס ימונה ייבח

המרכז אמור לתת שירותי משרד . 3? ראש העירייה הקודמת או הנוכחי

. 4? האם קיימים קריטריונים למתן התמיכה למרכז. בהנחה ניכרת או חינם

מדוע הקריטריונים לא הובאו לאישור המועצה כמו במקרים דומים , אם כן

ר במהותה אם אין קריטריונים האלה האם פעילות במרכז אש. 5? בעבר

איך העירייה מתכוונת למנוע ניצול . 6. מהווה תמיכה עירונית הינה חוקית

פוליטי של התמיכה העירונית הזו למשל מתן תמיכה לתומכי ופעילי סיעה 

אם כן , האם חברת המועצה מאיה כץ מעורבת בניהול המרכז. 7. מסוימת

. 6. 3ראה . 5. 3ה רא. 4. לא. 3. לא. 2. לא. 1: התשובות הן להלן? באיזו דרך

מתוקף היותה . 7. המרכז יהיה פתוח לכל צעירי הרצליה שיגיעו אליו

  ?שאלה נוספת מר עזרא. מחזיקת תיק הצעירים

  ...אני רוצה לשאול  :דרור עזרא
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  . עכשיו אני לא שומע. לא שומע: יחיעם השמשוני

זמנו כשהיה ב? את מקשיבה לי ענת.  היועצת המשפטיתאני רוצה לשאול את  :דרור עזרא

היה . נושא התמיכה לנסיעות לפולין הביאו לנו למועצה קריטריונים לתמיכה

  ?כמה היה. מספר קריטריונים קטן מאוד

  ?יש לך שאלה  :יהונתן יסעור

   ?מה השאלה לזה: יחיעם השמשוני

  ?פה מדובר בתמיכה שיכולה להגיע לאלפי שקלים ולא צריך קריטריונים  :דרור עזרא

  ? תמיכה למה  :יהונתן יסעור

  ?תמיכה למה: יחיעם השמשוני

  ?למה התמיכה, דרור  :יהונתן יסעור

  . תמיכה לשירותי משרד  :דרור עזרא

פתח את ספר . 2013זה מוסד עירוני מתוקצב בתקציב של . זו לא תמיכה  :יהונתן יסעור

  . התקציב

  ,בן אדם צעיר בא והולך לקבל שירותי משרד. אני ראיתי את זה  :דרור עזרא

  ?מי  :ונתן יסעוריה

  ?מה זה שירותי משרד: יחיעם השמשוני

  ?מה זה שירותי משרד  :דוברת

  . הוא יקבל שירותי פקס. הוא יקבל מחשב. זה מה שמאיה סיפרה שיהיה שם  :דרור עזרא

כל מי שבקטגוריה של צעיר , מרכז הצעירים.  אני אסביר לך אז,דרור  :יהונתן יסעור

זה יהיה מקום פתוח לפעילות של . ע לשםשמוגדר בצעירים בעיר יוכל להגי

... יהיה שם . חלק בתמורה. הצעירים בהתאם לאותם שירותים שיהיו שם

    ללא תשלוםמקומות לפעילות. שיהיה בתשלום

  )מדברים ביחד(

  . אני לא יודע  :דרור עזרא

  . זאת התשובה: יחיעם השמשוני

  . אילתאקודם כל תדע ואחר כך תעלה ש. אתה לא יודעאז   :מאיה כץ

  ... אמרו לי שזה יהיה  :דרור עזרא
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  . גם שירותים אחרים... גם   :יהונתן יסעור

  . נגמר השאלה, זהו: יחיעם השמשוני

  . תודה רבה  :יהונתן יסעור

  . תשובה של היועצת המשפטית...   :דרור עזרא

  . אתה מפריע לי, עזראדרור מר : יחיעם השמשוני

  ...   :דרור עזרא

כל . עירוני שמקבל שירותים מהעירייה-לא עובד כמו עמותה או ארגון חוץזה   :יהונתן יסעור

  .אזרח ואזרח של הרצליה יוכל להגיע

  .  של הנסיעות לפולין הזהאני השוויתי את זה לעניין  :דרור עזרא

  . זה לא אותו דבר: יחיעם השמשוני

  )מדברים ביחד(

  . יש לנו ישיבה ארוכה: יחיעם השמשוני

  . ו דברזה לא אות  :דוברת

  )מדברים ביחד(

  . 3הזמן של השאילתא כבר עבר פי . נגמר, מר עזרא: יחיעם השמשוני

  שאילתא מר דרור עזרא בנושא כיסאות ומיטות שיזוף בחוף הים

. מר דרור עזרא בנושא כיסאות ומיטות שיזוף בחוף הים, 4שאילתא מספר : יחיעם השמשוני

מדוע לא נערך . 1: באותלפיכך אשאל את השאלות ה. אני עובר לשאלות

האם הצבת כיסאות ? מכרז לבחירת מפעיל מיטות שיזוף בחוף השרון

? באישור של מי, אם כן? ושולחנות על הטיילת ובחוף עצמו הינן באישור

מדוע המפעיל עושה שימוש בשטח האמפי בלי לשלם . 2? האם קיים הסכם

בגין שימוש האם העירייה מתכוונת לגבות תמורה רטרואקטיבית ? תמורה

מה פעולות האכיפה שהעירייה עשתה למניעת המשך הפלישות . 3? באזור זה

לאור הפרות ההסכם . אבקש פירוט של הדוחות אם ניתנו? בחוף השרון

יש פה ?  להסכם15השיטתי בחוף השרון מדוע העירייה לא מפעילה את סעיף 

 שאלת אם יש הסכם ואתה מציין את הסעיף של. בעיה אבל לא חשוב

  . ענינו לך על השאלה הראשונה לבד. ההסכם
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  . לא הבנת את השאלה  :דרור עזרא

מה פעולות האכיפה שהעירייה עשתה . תאמין לי, הבנתי את כל השאלות: יחיעם השמשוני

. אבקש פירוט של הדוחות אם ניתנו? למניעת המשך פלישות בגזיבו צידון

  ,בכל: התשובות

  ?7- ו6למה דילגת על   :דרור עזרא

מה פעילות האכיפה שנעשות מול המפעיל בחוף זבולון . לא ראיתי, סליחה: חיעם השמשוניי

אבקש פירוט של הדוחות ? לגבי הצבת מיטות שיזוף בשטח שלא מיועד להן

מה פעולות האכיפה שהעירייה עשתה למניעת המשך הפלישות . אם ניתנו

האם . יתנואבקש פירוט הדוחות אם נ? מה זה החוף הדרומי? בחוף הדרומי

העירייה מתכוונת לנקוט בצעדים משפטיים למניעת הפלישות ומדוע 

החברה העירונית לא מחייבת את המפעיל להוציא כיסאות /העירייה

בכל החופים נושא הכיסאות ומיטות . 1: תשובות? ושולחנות מן המקום

חוף השרון לא עבר מכרז אולם . השיזוף עבר הליכי מכרז למעט חוף השרון

היתר למסעדות אשר הינן בבעלות העירייה להוצאת כיסאות במסגרת ניתן 

מועדון גזיבו מציב . 3. יש הסכם לתשלום עבור השימוש באמפי. 2. הסכם

. 6- ו5 נותן לך את 4. כיסאות באופן מוגבל אף ורק בשטח הפרטי של המלון

 בחוף, 16בחוף אכדיה , 10בחוף הסירות ,  ברירות קנס7בסוף זבולון נרשמו 

  ?שאלה נוספת מר עזרא. 6השרון 

  . 4אני רק רוצה לציין יחיעם שלא עניתם על שאלה   :דרור עזרא

אנחנו לא . אני לא חושב שהוא מפר את ההסכם. יש הסכם? 4מה זה : יחיעם השמשוני

  . חושבים שהוא מפר את ההסכם

  . היית עונה על זה. תענה  :דרור עזרא

  .  בכללעניתי לך שיש הסכמים: יחיעם השמשוני

  לגבי העניין של חוף השרון  :דרור עזרא

   כן  :יחיעם השמשוני

  )מדברים ביחד(

אחרי זה כתוב לנו בהקלטה היו מלמולים . אתם מבלבלים את ההקלטה: יחיעם השמשוני
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  . ולא יודעים מה לעשות בסטנוגרמה

כשלא עושים מכרז יש הליך שמביאים את ההסכם או ההתקשרות לאישור   :דרור עזרא

  . זה אולי בעייתי. ההסכם הזה לא הגיע למועצה, אם אני זוכר נכון. ועצההמ

  . הנושא ייבדק ובישיבה הבאה תקבל תשובה: יחיעם השמשוני

  . אני שאלתי את זה? למה אין תשובה  :דרור עזרא

  . אמרתי לך שלא.  להסכם15שאלת על הפרות לסעיף , לא שאלת: יחיעם השמשוני

  ? מכרזמדוע לא נערך  :דרור עזרא

יש לך מסעדות קיימות . אמרתי שלא נערך מכרז. כתוב שלא נערך מכרז: יחיעם השמשוני

  .ולהן נתנו

  ,השאלות  :דרור עזרא

  . נגמרו השאלות. אבל שאלת שאלה אחת: יחיעם השמשוני

  . אני מבקש שהתשובה תינתן  :דרור עזרא

  . תקבל תשובה: יחיעם השמשוני

  . תשובה תינתן בכתב, עם היועצת המשפטית  :דרור עזרא

  . אתה תקבל תשובה: יחיעם השמשוני

במשך עשרות שנים מי שהפעיל . אתייחס לשאלה שלך. אני אענה לך, דרור  :יהונתן יסעור

אתה מעיר . שם את המסעדות הפרטיות בחוף השרון הניח את הכיסאות

  . השאלה הבאה. לבדוק לצאת למכרז לעונה הבאה, שצריך מכרז

-מ,  ולא מכרז2012-הסכם מיש . אתה טועה. כל שנה הוא חותם הסכם. לא  :דרור עזרא

  , את שניהם אני ראיתי2013

  ?אז למה שאלת למה אין הסכם: יחיעם השמשוני

  . כיסאות על הטיילת  :דרור עזרא

  ? איזו טיילת: יחיעם השמשוני

  ,אם אתה יודע שיש חוזה  :דובר

  .  הבאהתקבל תשובה בישיבת המועצה. הבנו: יחיעם השמשוני

  )מדברים ביחד(

  ,סעדות שיש להן היתר הוצאת כיסאותיש הרבה מ. יש לו היתר: יחיעם השמשוני
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  . לא ראיתי הסכם כזה  :דרור עזרא

בכל המסעדות בהרצליה יש היתר . היתר הוצאת כיסאות זה לא הסכם  :יחיעם השמשוני

  . הוצאת כיסאות ושולחנות

  ,בקפה קפה ראיתי של  :דרור עזרא

  . עוברים. גמרנו. זה שלא ראית זה לא אומר שאין: שמשונייחיעם ה

  ...שולחנות...   :דרור עזרא

  ? יש לך הצעות לסדר: יחיעם השמשוני

שהעירייה מוציאה מכרז , יש מכרז. יש שני דברים, דרור, יחיעם סליחה  :יהונתן יסעור

. שם יש גם מכרז וגם היתר להוצאת כיסאות. בשביל להפעיל את החוף

של מסעדות לפרטיות יש היתר להנחת כיסאות על הרחבה במקרה 

  . בזה זה מעוגן וסגורו. כמו בכל מקום אחר, הציבורית

מר ירון . אנחנו עוברים להצעות לסדר. נגמר. זה לא הסכם אבל לא חשוב: יחיעם השמשוני

  . עולמי

  ...  שאילתותיש  :אלי כחלון

  . יש סדר יום  :דובר

  הצעות לסדר

, ההצעות לסדר. אני רוצה להעיר משהו ולהציע משהו להצעות לסדר, בריםח  :יהונתן יסעור

אני חושב שבתור ישיבה אחרונה של המועצה הזאת אין מקום להצעות 

כל מה . אני מציע שהן יעלו במועצה הבאה שתהיה בהרכב חדש. האלה

שנקבל כרגע החלטה למעשה אנחנו משליכים החלטה על מישהו שאנחנו לא 

  .  חודשים3א יהיה פה בעוד יודעים אם הו

  .לא הבנתי? אתה מעדיף שנקבל את זה לבד ולא תהיה מועצה  :ירון עולמי

  ,אני מציע לכם למשוך את ההצעות לסדר מכיוון  :יהונתן יסעור

  ,אני מבקש ייעוץ משפטי האם מותר לו  :ירון עולמי

  )מדברים ביחד(

  .יהאני אקרא אותך לסדר פעם שני, יגר' גב  :יחיעם השמשוני

הוא ביקש שהוא לא מוכן שאעלה הצעות . אם הוא יכול לעשות דבר כזה  :ירון עולמי
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  . אם יהיה רוב בסדר. שידחו את ההצעה ושיציע להסיר אותה. לסדר

  ...אתה לא שואל כלום על עצירת הכספים  : יגריפה

  ) יפה יגר מוצאת החוצה– ביחדוצועקים מדברים (

יש חוקים חדשים . שתי דקות, אבל יש לי בקשה. ברד. תעלה את ההצעה: יחיעם השמשוני

  . רוץ. בישיבה האחרונה

יש ישיבה עם המלצות הוועדה לענייני . זו לא הישיבה האחרונה, יהונתן  :ירון עולמי

  . אל תבטל. ביקורת

  . לא יהיו שאילתותו. זה מחוץ לסדר היום. זה לא בסדר היום  :יהונתן יסעור

  . השעון רץ, ר עולמימ, מר עולמי: יחיעם השמשוני

המועצה מקיימת דיוניה עד הרגע האחרון ולהבדיל ממך .  דקות10רץ בסדר   :ירון עולמי

זו הדעה שלי . אני לא מכנס מסיבות עיתונאים ומשנה את דעתי כל שנייה

  . ואני רוצה להביע אותה

  . אנחנו לפי סדר היום: יחיעם השמשוני

  ?מה כל ההכרזה קודם ואחר כך  :אלי כחלון

  . קיבלת סדר יום, לא לא: יחיעם השמשוני

  ?מה קיבלתי סדר יום  :אלי כחלון

  . קיבלת סדר יום אלי: יחיעם השמשוני

  ...סוכם  :אלי כחלון

  . שאלתי אם יש התנגדות. סוכםלא : יחיעם השמשוני

  . שאילתות זו ההכרזה...   :אלי כחלון

  . שאלתי והתנגדו: יחיעם השמשוני

  . נים את סדר היוםאז אתם מש  :אלי כחלון

  . אנא ממך, דבר מר עולמי. זה סדר היום. לא: יחיעם השמשוני

  )מדברים ביחד(

  . אני רוצה לגמור מהר. גם אני ממהר. אני קורא אותך לסדר, מר כחלון: יחיעם השמשוני

  ? אותי לסדרתקראמה . אתה תקרא אותי לסדר כמה אתה רוצה  :אלי כחלון

  ?אסור לי. תך לסדראני קורא או: יחיעם השמשוני
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  . אז קראת  :אלי כחלון

  . חניה חינם לתושבי העירה בדבר הצעתי לסדר  :ירון עולמי

   אני חושב שיש טעם לעשות את ההצהרות  :וייסצבי 

  .אנא, מר עולמי. אני מבקש, מר וייס, ה אני מבקש'חבר: יחיעם השמשוני

לא ראש העיר ' כב.  שנהאת ההצעה הזו הגשתי גם לפני שנתיים וגם לפני  :ירון עולמי

הייתי מגיש אותה בשלישית אם לא הייתי רואה שזה הפך להיות פופולרי 

זה מצער ו... אבל כשאני הצעתי חניה חינם. להגיד שכולם בעד חניה חינם

לראות מה קורה בערים , אותי מכיוון שאני בזמנו ביקשתי לבחון את הנושא

אפילו , כפר סבא, רמת השרון,  רעננה:בינתיים בערים האלה.  סביבנונוספות

אני . בכל הערים האלה החניה לתושבי העיר בכחול לבן היא חינם. אביב-בתל

חייב להגיד שיש בזה המון יתרונות אבל מעבר ליתרונות אני חושב שיש 

תושבי . העמדה הזאת חשוב שתישמע וחשוב שתיאמר. בהכרח אמירת עמדה

.  להם הטבות לתושבי העירמגיע. העיר משלמים ארנונה מהיקרות בארץ

המדבקה הזאת לא נותנת לנו . פונים אלי אנשים ואומרים יש לנו מדבקה

, ח" ש30כל שאר החניונים .  הנחה בחניון אחד ליד הים50%. כמעט כלום

. 50%רק עכשיו הצעתם . במרכז העיר זה כמעט לא עוזר. דברים מטורפים

 גם עיר שמתגאה בכך שיש אם כל עיר מסביבנו יכולה לעשות את זה, רבותי

כמובן רק , ח עודף תקציבי יכולה לאפשר חניה חינם" מיליון ש20-40לה 

 באמת .זה נכון גם למרכז העירלאזור התעשייה וזה נכון גם . לתושביה

גם ההצעה שלי מאוד . ל ביקש כל כך יפה אני לא אאריך"מכיוון שהמנכ

:  העיר ועל כן אני מציעאני חושב שצריך לאפשר חניה חינם לתושבי. ברורה

מועצת העיר מחליטה על מתן חניה חינם לתושבי הרצליה בעלי מדבקה אני 

מהרצליה הן במערב העיר באזור התעשייה והן במרכז העיר על מדרכות עם 

  . אבני שפה כחול לבן

אני חושב שזה לא הזמן המתאים . אני מציע שלא להעלות את ההצעה הזאת  :יהונתן יסעור

נדה שלו אני מציע שיעלה ' שהעלה את זה באגדכל אח. ת ההצעהלהעלות א

אני בעד לא . למועצה... אולי אפילו בלי הצעה, את זה בקדנציה הבאה
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  . להעלות את זה על סדר היום

  ?מי נגד. 11. אני לא רואה? כמה: יחיעם השמשוני

  ?מי בעד להעלות את זה  :ירון עולמי

  . 5? מי בעד להעלות את זה: יחיעם השמשוני

  .תשאל גם מי נמנע  :ירון עולמי

  .  לי אנשיםחסר? מישהו נמנע: משונייחיעם הש

  ?כמה היו בעד להסיר.  איש כאן16- ואנחנו יותר מ11אמרת   :ירון עולמי

  .  אני ספרתי11: יחיעם השמשוני

  .  איש כאן16-אנחנו יותר מ. 16 זה 5- ו11  :ירון עולמי

מי בעד להוריד . מישהו לא הרים יד. שחסרים לי אנשיםבגלל זה אני אומר : יחיעם השמשוני

 זה 5- ו14. ראה על מה מדוברני אתרימו גבוה שא? את ההצעה מסדר היום

  .בסדר

  )סופרים(

  ?דורון מה אתה מצביע  :ירון עולמי

הצעה לסדר מספר .  אנחנו בסדר5- ו14. הוא הצביע נגד להוריד את ההצעה: יחיעם השמשוני

  ,ירון עולמי, 2

  6יש לי   :רון עולמיי

  . 19 זה 5 ועוד 14: יחיעם השמשוני

  .אם דורון בעד להעלות את ההצעה  :ירון עולמי

  ?מה אתה רוצה. הוא בעד להעלות את ההצעה: יחיעם השמשוני

  . 6אז זה   :ירון עולמי

  . 6אין : יחיעם השמשוני

הספירות שלך לא , אני לא יודע. 6זה , אני ודרור, צבי, מאיה, דורון, יריב  :ירון עולמי

  .טובות

  . זה ירד, מה זה משנה. סגרנו ענייןה 'חבר. 6- ו13? הספירות שלי: יחיעם השמשוני

  הצעה לסדר חניה בספורטק

  .חניה בספורטק. 2הצעה לסדר מספר , מר עולמי: יחיעם השמשוני
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היא יוצאת מתוך אותה . אני אגיד את הרציונל מאחוריה. היא די דומה  :ירון עולמי

בסך הכל . תושבים בעיר משלמים ארנונה. חה ומאותה תפיסת עולםהנ

כיום אנשים מגיעים . את הפארק, התושבים בעיר בנו בכספם את הספורטק

במיוחד כאשר יש הופעות בפארק אבל גם בימי שישי ושבת , למקומות האלה

צריכים לחנות במקומות מאוד מרוחקים או פשוט , אין חניה. ואין חניה

זה חורה לי מכיוון שכאן זה משהו שאנחנו . החוויה ולא להגיעלוותר על 

אני הצעתי שדווקא . שילמנו עליו ואנחנו צריכים לקבל זכות ראשונים עליו

בגני , בפארק בכפר סבא, בספורטק ובפארק בדיוק כמו שבפארק רעננה

יהיו אבני שפה כחול , אני יכול להביא עוד הרבה דוגמאות, אביב-יהושע בתל

מי שתושב העיר עם מדבקה ייהנה מחניה חינם וייהנה מדברים . לבן

זה יכול להיות , מי שבא תושב חוץ ישלם חניה. שהספורטק והפארק מציעים

היום הייתי בפארק רעננה ומשלמים . ח לשעה" ש3זה יכול להיות , סמלי

מי שרוצה לחנות . מאוד אלמנטרי, מאוד פשוט. חניה כל מי שבא מבחוץ

יש אולי את חניון החול .  חינם בקניון שבעת הכוכבים ממולחינם יש חניה

שאפשר לחנות חינם אבל לחניות המסודרות לספורטק ולפארק לדעתי צריך 

. בעצם יהיה כאן צדק כפול. להיות שם כחול לבן עם העדפה לתושבי העיר

כניסה חינם וחניה . לכן אני מציע מודל דומה במתחם של פארק הספורטק

.  תושבי הרצליה שמימנו את הפארק והספורטק בחניה חינםכולם. בתשלום

לא משנה ', בזמנו דיברו איתי כאן על זה שזה משאב ציבורי פארק וכו, אגב

בחוף הים יש כחול לבן ושם . שזה לא משאב ציבורי כי אנחנו בנינו אותו

לדעתי גם שם צריך חניה חינם לתושבי העיר אבל שם . משלמים על חניה

ים על חניה למרות שזה משאב ציבורי וכולם צריכים ליהנות בוודאי משלמ

אני . זו גם טעות בביצוע. כאן לדעתי יש איזושהי טעות בחשיבה. מהחוף

הדברים , ביקשתי גם לפני שנה אבל כמו שאני רואה. רוצה לתקן את זה

הרבה דברים שטענתי הרבה שנים כמו . התחלפו כאן ראשי עיר, השתנו כאן

ש "במבני תע. פתאום דברים השתנו, כספים על האנסמבללהפסיק לזרוק 

אני חושב שגם כאן צריכה להתקבל החלטה נכונה יותר עבור . דברים השתנו
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תושבי העיר ושם זה אפילו במיידי כי אנחנו עדיין בעונת הקונצרטים ובעונת 

תוך יום אפשר לצבוע שם בכחול . צריך לתקן את העיוות הזה. החופש הגדול

. לכן אני מציע. מצריך בסך הכל החלטה שלנו כרגע של המועצהזה , לבן

מועצת העיר הרצליה מחליטה שהחניה באזור פארק הרצליה והספורטק 

. תהיה בתשלום וכל החניות ייצבעו בכחול לבן ויוצבו מספר מדחנים במתחם

תושבי הרצליה בעלי מדבקה אני מהרצליה יזכו לחניה חינם בכל החניונים 

  . חניות הצבועות בכחול לבן באזור הפארק והספורטקהמדוברים וה

מי . אני חושב שזה לא הזמן המתאים. גם בהצעה הזאת אני מציע לא לדון  :יהונתן יסעור

  ?בעד לא להעלות

  .אתה צריך לנמק  :דרור עזרא

  ?מתי הזמן המתאים  :ירון עולמי

  . הזמן המתאים זה במועצה הבאה  :יהונתן יסעור

  . ימוקזה לא נ  :דרור עזרא

  . אתה יכול להצטער אבל תצביע נגד: יחיעם השמשוני

  ?אבל מדוע הוא רוצה להסיר את ההצעה מסדר היום  :ירון עולמי

  . הוא אמר: יחיעם השמשוני

יש פה עניין גם של . יש לזה משמעויות. אני עונה לך. יש לזה משמעויות  :יהונתן יסעור

גישה אליו והנגישות אליו תפיסת עולם שהפארק הוא שטח ציבורי ולכן גם ה

  . צריכות להיות חופשיות

  ?חוף הים לא שטח ציבורי  :ירון עולמי

  . חלק בתשלום וחלק בחינם. בחוף הים יש חניונים בחינם, כמו שאמרתי  :יהונתן יסעור

  ?איפה בחינם  :אלי כחלון

  . בכיכר דה שליט וכל הרחובות  :יהונתן יסעור

  . אי אפשר לחנות שם.  למערב העירכל הרחובות זה רק, לא  :ירון עולמי

אתה אפילו לא יודע איפה זה חוף סידני . סדרי החניההתלמד יותר טוב את ה  :יהונתן יסעור

  . עלי

  . הוא יודע  :דרור עזרא
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  . תחזור בך אני מבקש  :ירון עולמי

  . אמרת שלא היית שםאתה   :יהונתן יסעור

  .  היה שם מציל אגבכשאני הייתי לא, אמרתי שלא הייתי שם  :ירון עולמי

  ? כשאתה הייתמה, מה: יחיעם השמשוני

  . לא היה מציל  :ירון עולמי

  . אתה טועה אבל לא חשוב: יחיעם השמשוני

  . אני בעד שלא נעלה את ההצעה לסדר היום  :יהונתן יסעור

  .  להעלות את זה בתחילת הקדנציההיית צריך...   :אלי כחלון

  . נגדתהעליתי את זה ואתה הת  :ירון עולמי

  . אותו דבר, 13- ו6?  להעלותמי בעד. 6 - 13זה עוד פעם : יחיעם השמשוני

  הצעה לסדר מר דרור עזרא

  . אני מבקש שתלמד ממר עולמי. הצעה לסדר אחרונה מר דרור עזרא: יחיעם השמשוני

  . מר עולמי הוא מר עולמי  :דרור עזרא

  . זו היתה מחמאה לדעתי  :ירון עולמי

  . נפרדהוא ב  :דרור עזרא

  . אני מבקש שתלמד ממנו, אני יודע שהוא בנפרד: יחיעם השמשוני

בימים האחרונים לפני שבוע בדיוק אני חושב כינס ראש העירייה מסיבת   :דרור עזרא

ש רמת "עיתונאים עם ראשי הערים הסמוכות והציג את החזון שלו לגבי תע

ברים שאני אלה דברים מאוד דומים לד, אני מברך על החזון הזה. השרון

היתה , זה לא היה מזמן לפני פחות משנה, בזמנו. חושב שצריכים להיות שם

. אני וירון כתבנו התנגדות למה שצריך להיות בהרצליה. תקופת ההתנגדויות

, להשאיר שטחים פתוחים, שמורת טבע, בין השאר זה הדברים שאתה אמרת

. ר הרצליהאנחנו מדברים על אזור שפשוט הופקע מהעי. הדורות הבאים

הוקמה איזושהי ועדה מחוזית או ועדה מיוחדת שלקחה אליה את כל 

  ? יהונתן אתה מקשיב. סמכויות ההחלטה

  . דבר  :יהונתן יסעור

. היא לקחה מהוועדה המקומית את כל סמכויות ההחלטה בנוגע לאזור הזה  :דרור עזרא
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  . זה לדעתי אחד הדברים הבעייתיים בהתנהלות

  ?מה ההצעה  :דובר

  . זה בסדר היום, תקרא  :ברדו

האזור עצמו שנמצא בתוך התחום המוניציפלי של הרצליה . זה בסדר היום  :דרור עזרא

זה אזור טבע אחד הנדירים שיש באזור . הייתי בו. הוא אזור ערכי מאוד

אני חושב שאם הציבור היה נחשף למה שהיה שם אז היתה תמיכה . השרון

. ובשמירה על המקום הזה כשטח טבעהרבה יותר גדולה בשמירה על הטבע 

. תהליך ההפקדה נמצא בימים אלו.  בימים אלוongoingהדברים הם 

הוועדה המקומית אמרה . יש תהליך הפקדה. הדברים נמצאים בתהליכים

יכול להיות מצב שאחרי הבחירות הדברים יהיו כבר לא . את דעתה

ות מצב שיהיה יכול להי. רלבנטיים ונמצא את עצמנו מול עובדה מוגמרת

  ,למשל סיבוב שני וכל התהליך של הבחירות

  ?של התוכנית: יחיעם השמשוני

  . הבחירות יתמשכו עוד חצי שנה. בבחירות. לא  :דרור עזרא

  .  יום14סיבוב שני זה : יחיעם השמשוני

  . שבועיים  :צבי וייס

  .  בנובמבר5  :ירון עולמי

  .בין סיבוב ראשון לשני  :צבי וייס

  .  בנובמבר5, זה מה שאמרתי  :ירון עולמי

  . עד שתורכב קואליציה  :דרור עזרא

  .  שנים עד ההפקדה5-6...   :צבי וייס

לדעתי ברגע . יש זמן מוגבל. התוכנית הופקדה. התחילתהליך ההפקדה   :דרור עזרא

שאנחנו הקברניט של העיר אמר את עמדתו אני חושב שתהיה פה תמיכה 

במיוחד שיש איזשהו בלוק זמן .  זהצריך ללכת וליישם את. לעמדה הזאת

  . ללכת ולשנות את הדברים. שהוא עכשיו שכדאי לעשות את זה

 הדקות שלך 3תן את . עשית את זה יוצא מהכלל יפה? מה ההצעה דרור: יחיעם השמשוני

  . הסברת הפעם. ונלך הלאה
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מועצת העיר קוראת לוועדה המקומית לדון מחדש בעמדה שלה ביחס   :דרור עזרא

כך שתשקף את העיקרון שעולה , ש"זו התוכנית של תע. 1ש "כנית מלתו

הדברים שהוא אמר במסיבת העיתונאים בשבוע , מהדברים של ראש העיר

מועצת העיר קוראת לראש העירייה לפעול מול משרד הפנים כולל . שעבר

שכמו שאמרתי לקחה לוועדה , משפטית על מנת לפרק את הוועדה המיוחדת

. יה סמכויות החלטה לגבי האזורים המוניציפליים שלההמקומית ולעירי

מועצת העיר . לגבי התיאור של הזיהומים והטיפול בזיהומים זה הסעיף הבא

מנחה את המחלקה המשפטית ואת היחידה לאיכות הסביבה לפנות 

הכנת , לממשלה על מנת להתחיל מיידית בביצוע סקרי קרקע מקיפים

אם הממשלה . אימים לטובת הטיהור מתתוכנית טיהור והקצאת תקציבים

לא תעשה זאת יש לפתוח בהליכים משפטיים לחייב את הממשלה לעשות 

העיקרון שמיושם זה , פה אני חייב להגיד. זאת לפי העיקרון המזהם משלם

היא סידרה . היא זוכה לזכויות בניה, המדינה זיהמה. המזהם זוכה לפרס

לגבי . לחלוטין לא צודק ולא נכוןזה נראה לי . לעצמה זכויות בניה מוגדלות

מועצת העיר מנחה את מהנדס העיר להכין ולקדם תוכנית , מתחם צור

בדיוק כמו , לשינוי ייעוד מתחם צור לפארק עירוני בדגש על שמירת טבע

, אני חושב שאפשר לקדם את זה. הדברים של ראש העירייה בשבוע שעבר

  . במיוחד בפרק הזמן הלחוץ שנשאר לתוכנית

  . תודה רבה: יעם השמשונייח

קודם . אני רוצה לנמק למה אין מקום שנדון בהצעה של דרור כרגע, חברים  :יהונתן יסעור

הוא אף פעם , השטח הזה לא הופקע משטחה של הרצליה. כל כמה עובדות

  . הוא אמור לעבור להרצליה רק במסגרת התוכנית. לא היה בתחומי הרצליה

  ? צוראתה מדבר על מתחם  :דרור עזרא

שטח שהוא לא בתחום השיפוט של הרצליה ולא בתחום התכנון של . כן  :יהונתן יסעור

אף אחד לא לקח מהם את . עיריית הרצליה כך שבכלל לא מדובר על הפקעה

, דבר שני. במידה והתוכנית תתקדם הוא יעבור לתחום השיפוט שלנו. השטח

דס העיר לפני במסגרת החלטות ועדת תכנון ובניה במסגרת מה שאמר מהנ
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, הבוקר יש התנגדות משמעותית לכל התוכנית הזאת הן ברמה של התברואה

הן בדרישה לשמר את , הן בדרישה לטהר את הקרקע, הן ברמה של הבינוי

לכן אני חושב שהמקום לדון . התנגדות של עיריית הרצליה. ... ערכי הטבע

חברי מליאת  חברים הם 19 מתוך 16, הוועדה המקומית... בנושאים האלה

  .הוועדה המקומית ואפשר לדון בזה

  ,אתה מציע להעביר את זה לוועדה המקומית, יהונתן. אז אתה מעביר את זה  :דרור עזרא

  ,אני אומר שהמקום לדון בזה  :יהונתן יסעור

לא להסיר את זה , אבל אפשר לעשות הצבעה להעביר את זה לוועדה מקומית  :דרור עזרא

  . מסדר היום

  . זה לא בהצבעה. לא: ונייחיעם השמש

יכול להיות . או שתגיד שזה יעלה בוועדה המקומית הקרובה ונדון בזה  :דרור עזרא

  . שאקבל את זה

אני בעד שלא נעלה את זה לדיון ולא בתחום המועצה אלא בתחום של ועדה   :יהונתן יסעור

  . ... לתכנון ובניה

  . את השאלהלא הבנתי . לא להעלות את זה לדיון בכלל  :אלי כחלון

  . לא להעלות לדיון: יחיעם השמשוני

  . גם בוועדה המקומית  :אלי כחלון

  . אנחנו לא נותנים הנחיות לוועדה המקומית: יחיעם השמשוני

  ?אתה מציע  :דרור עזרא

ההצעה להעביר את זה לוועדה אחרת זו ועדה אחרת מוועדות . זו לא הצעה  :ענת בהרב

  . ין הוועדותהוועדה המקומית היא לא ב. המועצה

אני לא , להצביע גבוה רבותי? מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום: יחיעם השמשוני

הגענו . 3? נמנעים.  בעד2? מי בעד להעלות את ההצעה לסדר היום. 14. רואה

אירוע , עכשיו אנחנו מגיעים לאירוע המשמח של הערב. לאותו מספר

  . ההזדהות

  הזדהות

מנציגות משרד הפנים האחראיות על הבחירות בעיר להצטרף אני מבקש : יחיעם השמשוני
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אחד הזדהות של חברי המועצה עם : שני שלבים לאירוע. אלינו לשולחן

  . יש לנו אורחים,  רבותי.השני ועדת הבחירות, הסיעות

, אני מנהלת הבחירות של עיריית הרצליה. שמי רינת קרן. שלום לכולם  :רינת קרן

חשוב לנו היום שני נושאים להעלות בסדר .  הפניםהמינוי שלי הוא מטעם שר

קודם כל יש לנו ישיבת הזדהות שהמטרה שלה היא להבהיר את . היום

סיעות . לנקוב בשמו ובשם בא כוחו, ההשתייכות של כל חבר מועצה לסיעה

שמזדהות יוכלו להגיש רשימות מועמדים כסיעות יוצאות וזה בעצם נותן גם 

אזכיר גם את הנושא של טופס בקשה של . יםהקלה בהגשת רשימת מועמד

. איידע אתכם בנושא של הזכות שלכם לקבל קובץ מידע פנקס, סיעה יוצאת

היום . גם את הנושא של חוק המינוי בעצם שזו החשיבות גם של ההזדהות

כאמור זה הבסיס . עם בא הכוח, אבקש מכל אחד להזדהות עם השם שלו

 אתם יכולים להיות חלק מסיעה בה ,כמו שאתם יודעים. לבקשות המינוי

אתם לא חייבים להשתייך . מסיעה אחרת או אפילו סיעת יחיד, נבחרתם

לאותה סיעה מהבחירות הקודמות ואתם יכולים גם לא להזדהות בכלל עם 

גם חבר מועצה רשאי להזדהות גם כל מי שחבר מועצה וגם עדיין . אף סיעה

. יך להזדהות עם השם שלוצר, לא מתכוון להתמודד בבחירות הקרובות

כמובן שכל שם שתיתנו היום אין לו כל משמעות וזה לא מקנה שום זכות 

  . בהמשך התהליך שלנו ביחד

  . ושם הסיעה: יחיעם השמשוני

  ?יש כזה פה, כל חבר מועצה שנעדר. נכון. ושם הסיעה  :רינת קרן

  . כולם. לא: יחיעם השמשוני

  ? חברים19יש פה   :רינת קרן

  . כולם פה. כן: משונייחיעם הש

בכל מקרה אפשר . אתם נותנים כמובן כמו שאמרתי את בא הכוח. בסדר  :רינת קרן

חוץ מזה לא ניתן לשנות שום דבר .  בחודש18יהיה לשנות אותו כמובן עד 

לאחר מכן אנחנו מעבירים את הטופס . בתהליך הזה שאנחנו מקיימים היום

תהליך של ההזדהות אני מבקשת אחרי שנסיים את ה. זה כרגע. לשר הפנים
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פשוט שנבחר את חברי ועדת הבחירות על ידי חברי המועצה ואנחנו נקיים 

מאחר שהתפקיד הראשוני .  בחודש18-אנחנו כבר שריינו את ה. ועדת בחירות

של ועדת הבחירות בישיבה הראשונה הוא למעשה לדבר על כל הנושא של 

שימות אצל המפקח על הבחירות עדיין הר, המיקומים של הקלפי וועדת קלפי

לאישור סופי כי עשינו כמה התאמות לאור הסיור שערכנו יחד עם הנציגים 

אנחנו נדחה אותו . 18-אני לא מוצאת לנכון לקיים אותו ב. של העירייה

בואו נתחיל את .  שעות לפי החוק ונקיים ישיבה48ונעדכן אתכם כמובן 

  .או לפי המפלגותאם אתם רוצים לפי הסדר . ישיבת ההזדהות

  . יש לי רשימה של שמות: יחיעם השמשוני

  . נתחיל עם יהונתן יסעור. מצוין. בסדר  :רינת קרן

  . הרצליה שלנו  :יהונתן יסעור

  .צבי הדר: יחיעם השמשוני

   . הכי טוב להרצליה  :צביקה הדר

  . רות רזניק: יחיעם השמשוני

  . הרצליה שלנו  :רות רזניק

  .  שפרוטיוסי בן: יחיעם השמשוני

  . לא מזדהה עם אף אחד. אף אחד :יוסי בן שפרוט

  . טובה רפאל: יחיעם השמשוני

  . יש עתיד  :טובה רפאל

  . עופרה בל: יחיעם השמשוני

  . יש עתיד  :עופרה בל

  .אורון אייל: יחיעם השמשוני

  . הרצליה שלנו  :אורון אייל

  .יריב פישר: יחיעם השמשוני

  . הכי טוב להרצליה  :יריב פישר

  .שריקי אליהו: חיעם השמשוניי

  . ס"ש  :אליהו שריקי
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  . שממה אלי: יחיעם השמשוני

  . דגל התורה  :אלי שממה

  .וייס צבי: יחיעם השמשוני

  .  ליכוד-הבית היהודי   :צבי וייס

  .פנחס מנצור: יחיעם השמשוני

  .  ליכוד-הבית היהודי   :פנחס מנצור

  . גילר דורון: יחיעם השמשוני

  . טוב להרצליההכי   :דורון גילר

  . עולמי ירון: יחיעם השמשוני

  . עתיד בראשות ירון עולמי  :ירון עולמי

  . יוחנן נתנזון: יחיעם השמשוני

  . אמת מפלגת העבודה  :יוחנן נתנזון

  .דרור עזרא: יחיעם השמשוני

  . הירוקים בהרצליה  :דרור עזרא

  . כחלון אלי: יחיעם השמשוני

  . הרצליה אחת  :אלי כחלון

  . כץ מאיה: משונייחיעם הש

  ...צעירים לסביבה  :מאיה כץ

  . קוממי יוסי: יחיעם השמשוני

  .  ליכוד-הבית היהודי   :יוסף קוממי

בא כוח וממלא , עכשיו אנחנו צריכים ממלא מקום.  החברים19אלה . יופי  :רינת קרן

  . מקום לכל אחד

  . הגשנו מראש לפני הישיבה  :דובר

יש . לא כולם. 18-ם רוצים להעביר לי את זה עד האו שאת. לא כולם הגישו  :רינת קרן

. ביקשתי את זה מראש במכתב שלי. מעט מאוד הביאו לי. לי את הרשימות

  . אגיד לכם מי הביא לי

  ?אפשר לתת לך עכשיו  :דובר
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  . שאנשים הביאו לי זה הביאו לי של ועדת הבחירותמה . אפשר לתת לי. כן  :רינת קרן

  )מדברים ביחד(

 בחודש מי 18כל הנושא של בא כוח וממלא מקום עד . יש לי בקשה רבותי: נייחיעם השמשו

  . שלא העביר שיעביר

  ?אפשר להעביר עכשיו  :דובר

  . אם יש לכם עכשיו תעבירו עכשיו: יחיעם השמשוני

הם באי . עופר שלח ושי פירון. אצלנו זה עופר שלח? עופר שלח בא כוח שלנו  :דוברת

  . הכוח

  ,מי שלא העביר,  שהעביר העבירמי: יחיעם השמשוני

  . ביש עתיד  :דוברת

  . תרשמי, ביש עתיד  :רינת קרן

  )מדברים ביחד(

  . אני יכול להצהיר  :דובר

  . ביקשתי שמי שלא הביא כתוב שיצהיר. אתה יכול להצהיר  :רינת קרן

  . אני יכול גם להצהיר היום  :דובר

  . בבקשה  :רינת קרן

  . ידהכתובת ותאריך ל, תעודת זהות  :דובר

  ?יש פה את הטופס  :דובר

  . אין טופס. רגע: יחיעם השמשוני

  ?תגיד לי מי הבא כוח, כחלון  :רינת קרן

  ... בא כוח הסגן  :אלי כחלון

  . כן  :רינת קרן

  ?את רוצה תעודת זהות... ממלא מקום  :אלי כחלון

  . אמרת ממלא מקום שלך, לא עברתי על הנוסף שלך. אני צריכה אחר כך  :רינת קרן

  . אורית רישבי ואני ממלא מקום  :י כחלוןאל

  . אני עדיין בהזדהות. לוועדת בחירות הגשתם. הם הגישו. בסדר  :רינת קרן

תראה לה את , יואל. ממלא מקום זה יואל חדידה. אני בא כוח הרשימה  :דובר
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  . תעודת הזהות

אתם . 18-אתם יכולים עד ה. בואו נתקדם עכשיו. לא כולם נתנו לצערי וחבל  :רינת קרן

תרשמו עכשיו בא כוח , רוצים כל מי שלא הגיש לי עדיין את ההזדהות

  . וממלא מקום עם כל הפרטים

  ?את יכולה להגיד מי נתן לך ומי לא כדי שנדע אם מישהו חסר  :דובר

אנחנו רוצים . היו לי רק לגבי ועדת הבחירות. בהזדהות אף אחד לא נתן לי  :רינת קרן

  . לסיים

  . לחתיש. נתתי לך  :דובר

  )מדברים ביחד(

הרצליה . אגיד לכם מי עוד חסר כרגע. כל מה שהביאו לי זה של ועדת בחירות  :רינת קרן

  . שלנו אמרתם בא כוח ממלא מקום

  . ד אייל אורון ממלא מקום"עו: יחיעם השמשוני

  )מדברים ביחד(

, ס"ש? ס הבאתם"ש... מערב הרצליה. אגיד לכם מי. הרצליה שלנו נתנו לי  :רינת קרן

יש לי . יש לי פה רק של ועדת הבחירות, ס"ש. הבאתם רק של ועדת בחירות

אני צריכה בא כוח . ר וממלא מקום"פה של ועדת הבחירות מה שהבאת לי יו

  . הבית היהודי. שלכם

  . נתן לך עכשיו  :דוברת

אותו . את נתת לי של ועדת הבחירות? נתת לי בא כוח, נתנזון יוחנן. נתן לי  :רינת קרן

  ?דבר אתם עושים

  . כן  :דוברת

  )מדברים ביחד(

זה השתנה לעומת הקבוצה . אקרא עכשיו את ההתפלגות של כל הסיעות  :רינת קרן

  . הנוכחית

  . תקשיבו בבקשה, חברים: יחיעם השמשוני

 ליכוד -בית יהודי. 1ס "ש. 3 טוב הרצליה הכי. 1עתיד . 3הרצליה שלנו הזדהו   :רינת קרן

. 1אמת . 1הרצליה אחת . 2יש עתיד . 1דגל התורה . 1צעירים וסביבה . 3
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  .  חברים18יש לנו פה . 1ירוקים 

  . אחד לא הזדהה: יחיעם השמשוני

הרצליה שלנו נמסר . עכשיו אנחנו עוברים לוועדת הבחירות. אחד לא הזדהה  :רינת קרן

רזניק רות , אורון אייל: אקרא קודם את החברים.  חברים3יש לנו , לידי

הכי . נווה אהרון ובניזרי עידן, בינור אבשלום: ממלאי מקום.  יוסףולונדון

יריב פישר ודורון , צביקה הדר: טוב להרצליה בראשות צביקה הדר חברים

  ?איריס דבורה, חנן זלינגר:  חברים3. טעות שלי, סליחה. גילר

  . איריס אתגר  :צביקה הדר

  ?למה יש פה שני שמות  :רינת קרן

  . שני שמות, ורהאיריס דב  :צביקה הדר

איריס אתגר חברה . אין בעיה. יש פה שני שמות משפחה ושני שמות פרטיים  :רינת קרן

. חבר שלישי זה קודם כל קרן בר חווה. אורן שדמי ממלא מקום, שנייה

  . דורון אלקיים: עכשיו אקרא את ממלאי המקום

  . שדמי ממלא מקום  :צביקה הדר

פ ממלאת מקום שלישית "רפאלה חרל. מקום שניאורן שדני ממלא . תיקנתי  :רינת קרן

פנחס , צבי וייס:  חברים3כמו שאמרנו . עכשיו לגבי הבית היהודי. במפלגה

. נעמי בר גיורא וצוריאל דן, אלי הופמן: ממלאי מקום. יוסי קוממי, מנצור

שני , יש עתיד. אלי כחלון נציג אחד וממלא מקום עופר כחלון, הרצליה אחת

נילי לוי ואביגיל : ממלאי מקום. הב הרצנוב ושרה פלץיוראי ל: חברים

אורה : ממלאת מקום. חבר אחד אהוד אלוני, סיעת העבודה. ברקאי

  . ממלא מקום משה ועקנין, אליהו שריקי חבר, ס גם אחד"ש. ברקלינג

  . לא הקראת אותי  :ירון עולמי

  ?ירוקים יש לנו  :רינת קרן

  . עתיד. לא ירוקים  :ירון עולמי

  . אני מחפשת אם הבאת  :רןרינת ק

  . עתיד בראשות ירון עולמי  :ירון עולמי

  . לירן מיכאלוב וממלא מקום יוסי שגיב, יש לי  :רינת קרן
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  . בדיוק  :ירון עולמי

  ?הירוקים  :רינת קרן

  .  אעביר לך18-עד ה  :דובר

  . 18-הוא יגיש עד ה? לא העברת ועדת בחירות: יחיעם השמשוני

  ?ד קראתייש עתי. בסדר  :רינת קרן

  . יש עתיד קראת: יחיעם השמשוני

  . 18-לגבי הירוקים אנחנו נגיש עד ה  :דובר

ממלא מקום דורון , חברה מאיה כץ, אקרא עכשיו את צעירים וסביבה. בסדר  :רינת קרן

  . נשאר לנו רק את הירוקים. זהו. כץ

  ?ר בוחרים עכשיו"יו: יחיעם השמשוני

  . ר"אפשר לבחור יו. ה דבריםאני רק רוצה להגיד עוד כמ  :רינת קרן

  ...  :דובר

  ,בואו נבחר. אפשר. אני רוצה  :רינת קרן

  ...  :דובר

  . יש לה עוד שני דברים להגיד  :דובר

בואו נסיים את התהליך הזה של ועדת . אני אגיד בסוף את הרשימות  :רינת קרן

  .יונתן, נתתי לו את רשות הדיבור. הבחירות

הוא . הוא עשה את זה גם לפני כמה שנים. ר ועדת הבחירות"אייל אורון ליו  :יהונתן יסעור

  ?יש מועמדים אחרים. עורך דין

  ?מישהו עוד מציע: יחיעם השמשוני

  ?פה אחד  :יהונתן יסעור

  . ר הוועדה"אייל אורון יו. אייל אורון נבחר פה אחד. מי בעד ירים את ידו: יחיעם השמשוני

  ?אייל אורון  :רינת קרן

  . ד אייל אורון"עו: יחיעם השמשוני

  . בסדר  :רינת קרן

  . הוא פה: יחיעם השמשוני

  ?העברתם שמות, דגל התורה ועדת בחירות. בסדר  :רינת קרן
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  . 18-יעביר עד ה. הוא יצא: יחיעם השמשוני

אני רק מסכמת שהירוקים ודגל התורה לא הביאו לנו עוד . זה חשוב. בסדר  :רינת קרן

האתר של .... שוט הכי קרובים כרגעשני נושאים שהם פ. את ועדת בחירות

עלה היום הנושא הודעה מספר . אם ראיתם גם כתבתי במכתב שלי. העירייה

אחת למעשה שזה יותר גם לסיעות החדשות אבל שבוע הבא החל מיום 

אפשר יהיה לקחת את . שלישי יהיו את החוברות בעירייה אצל ענת סולן

רשום שם בצורה . יימיםהחוברות גם למועמדים חדשים וגם למועמדים ק

. את שעות הקבלה ואיזה סוג של חוברות, ממש מדויקת מה צריך לעשות

. יהיו גם מודעות בלוחות המודעות כמו שהחוק מחייב. חשוב שתראו את זה

ככה שמשבוע הבא אפשר יהיה לקחת את . יהיה את זה גם בעיתונות

בנתי שמעניין זה התהליך הכי דחוף וה. יש מספיק חוברות. החומרים הללו

אם יש עוד שאלות על דברים שהם מאוד קרובים אשמח לענות . אתכם

נמסר בצורה נורא . סך הכל באמת הכל לפי אבני הדרך עד הבחירות. עכשיו

אני מאוד ממליצה כמו . מדויקת גם מטעמי וגם מטעם המפקח על הבחירות

ל הכ. יש שם את הלינק לאתר של המפקח על הבחירות. שכתבתי במכתב

ברגע שיוצא וזה מעוגן בתוך אותו שלב בתהליך של הבחירות אפשר למצוא 

את כל הפרטים הכי מדויקים ויש את הקובץ גם של כל התקנות והפקודות 

ככה שהכל נמצא בצורה הכי מפורטת ומדויקת . שקשורות לדיני הבחירות

אתם יודעים , הנושא של פנקס הבוחרים כמובן. שאפשר בשביל לסייע לכם

יש . ש לכם את האפשרות לשלוף את הפנקס הסופי עד תחילת ספטמברשי

את הטפסים המקוונים בעצם באתר של המפקח על הבחירות וכל אחד יודע 

לפי הקריטריונים הוא חותם גם על הצהרה שאחרי זה . איך למלא את זה

  . אם יש עוד שאלות אני אשמח לעזור. הכל נמצא באתר. מחזירים את זה

  ...  :דובר

  . אמרתי את זה  :ינת קרןר

  . היא אמרה:  יחיעם השמשוני

אני אומרת שאם יש נושאים פתוחים שאתם רוצים להעלות . אמרתי את זה  :רינת קרן



  .ט.ג    07783
  
  
  

  
   הקלטה ותמלול– "חבר"

29

  

נעשה לפי השלבים בוועדת הבחירות כל , אם לא. עכשיו אני אשמח לשמוע

  ?שאלות. נושא לפי הנושאים שרלבנטיים לאותו שלב

  . תודה רבה. אין שאלות: יחיעם השמשוני

  . בהצלחה לכולם. מאוד שמחנו  :רינת קרן

  . אני מתנצל שהתעכבתם קצת. תודה רבה. בהצלחה לכולם: יחיעם השמשוני

  . היה לנו מעניין  :רינת קרן

לפני שממשיכים אני רק מזכיר שאחרי הישיבה הזאת יש אסיפה כללית : יחיעם השמשוני

אני מבקש מכולם . מבקרשל החברה לפיתוח בנושא דוחות כספיים ומינוי 

  . להישאר, לא ללכת

  רים"תב

   מתחם המשתלה- 634ר "תב

 .הפרעתם לנו בישיבה. עכשיו גמרנו. רים"תב. אנחנו חוזרים לסדר היום: יחיעם השמשוני

   ?פה אחד. ח" ש700,000הקדמת ביצוע של . מתחם המשתלה, 634ר "תב

  .  השתתפות משרד הפנים38א "ר תמ"שינוי מימון תב

  . תודה? פה אחד. השתתפות משרד הפנים, 38א "ר תמ"שינוי מימון תב  :יעם השמשונייח

  תוכנית מתאר נווה עמל

. ח" ש200,000לאשר הגדלת היקף הפרויקט של . תוכנית מתאר נווה עמל: יחיעם השמשוני

  . תודה

   בית ספר וולפסון-אולם ספורט 

  . אולם ספורט בית ספר וולפסון: יחיעם השמשוני

  . יש לי פה שאלה  : עזראדרור

  . אני לא שומע. שאל בני: יחיעם השמשוני

  . היה פה אומדן מסוים להקמה של אולם הספורט הזה  :דרור עזרא

  . כן: יחיעם השמשוני

. ח" מיליון ש1.5הסתכלתי בחומר המקדים ולא הבנתי למה יש תוספת של   :דרור עזרא

יש אומדן ? שאר הגיעמאיפה ה. ח לבניה ירוקה" ש400,000אמרו שם שיש 

  ?למה זה ככה? טעו באומדן. לפרויקט
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  . אלה תוספות שטח. לא טעו באומדן: יחיעם השמשוני

  ,גם תוספת של בניה ירוקה שהחלטנו להטמיע. לא טעו באומדן  :יהונתן יסעור

  . ח" ש400,000אבל רשום שזה   :דרור עזרא

ר בניה של הפרויקט נדרשו במסגרת הית, דבר שני. שאלת ותקבל תשובה  :יהונתן יסעור

ביקשו בבית ספר . עבודות פיתוח בגלל טופוגרפיה ובגלל דרישה לגדרות

  . להוסיף גדרות בהיקפים שחייבו את הסכומים האלה

  . תודה? פה אחד: יחיעם השמשוני

   בינוי-פינוי 

  .  בינוי-פינוי : יחיעם השמשוני

  . גם את זה אני לא הכי מבין  :דרור עזרא

  ?מה: ונייחיעם השמש

, יש שם שתי תוכניות, לפי מה שראיתי בחומר המקדים. הסכום של התכנון  :דרור עזרא

  . מעונות שרה ועוד אחת שלא הבנתי בדיוק

יש שתי תוכניות שעברו למשרד השיכון בתיאום עם משרד השיכון מקדמים   :יהונתן יסעור

  . ... תכנון

  ,הרוב. ההשתתפות היא קטנה, לא  :דרור עזרא

  ... אנחנו צריכים. שלנו זה החלק הקטן  :ן יסעוריהונת

  ?מה העירייה פה ומה משרד השיכון. לא הבנתי  :דרור עזרא

  . כתוב  :דובר

  ?מה לא ברור. ח עירייה" ש150,000-ח משרד השיכון ו" מיליון ש1.85: יחיעם השמשוני

  ?זה העירייה, ח שכבר היו" ש300,000-ומה עם ה  :דרור עזרא

  . ח" ש150,000-ח זה ירד ל" ש300,000-מ. קטנו  :דובר

  ?זה ירד  :דרור עזרא

  . תודה? פה אחד. ח" ש150,000-זה ירד ל: יחיעם השמשוני

  הצטיידות גני ילדים

פה . זה הגנים החדשים שיש לנו של חינוך מיוחד. הצטיידות גני ילדים: יחיעם השמשוני

  . תודה רבה, אחד
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  שיפוצים במוסדות חינוך

  . תודה? פה אחד. יפוצים של מוסדות החינוךש: יחיעם השמשוני

  יהודה... 

  . תודה. פה אחד. 335, יהודה: ... יחיעם השמשוני

   קיוסקים3... 

  .  קיוסקים3: ... יחיעם השמשוני

  ?באילו קיוסקים מדובר  :דרור עזרא

  ?חוף הים נכון: יחיעם השמשוני

  . חוף אכדיה  :דוברת

  ?יירותאלה הקיוסקים של החברה לת  :דרור עזרא

  . הם מופעלים על ידי החברה לפיתוח תיירות  :דוברת

  . זה דמי חכירה למינהל: יחיעם השמשוני

  . זה דמי חכירה  :דוברת

  .היו כמה פעמים שהנושא הזה הגיע. אני רק רוצה להבין  :דרור עזרא

  . כן: יחיעם השמשוני

  . הנושא הזה הגיע  :דרור עזרא

  . זאת השלמה  :דוברת

  ?אתה מתנגד. זו השלמה למינהל: יחיעם השמשוני

  . יש הסכם עם החברה לתיירות. קודם כל אני רוצה להגיד כמה דברים  :דרור עזרא

  . זה לא קשור. עזוב את ההסכם: יחיעם השמשוני

  . בטח שזה קשור  :דרור עזרא

  . אנחנו בעלי הנכס  :דובר

. קרקעי ישראלאנחנו חוכרים את הקרקע ממינהל מ. אנחנו בעלי הקרקע: יחיעם השמשוני

מה לא . מינהל מקרקעי ישראל זה ההפרש שצריך לשלם לו על פי דרישתו

  ?ברור

  .  שנים מול החברה לתיירות24-יש הסכם ל  :דרור עזרא

  ?מתנגד,  אתה נמנע?מה זה קשור למינהל מקרקעי ישראל: יחיעם השמשוני



  .ט.ג    07783
  
  
  

  
   הקלטה ותמלול– "חבר"

32

  

  . אני מתנגד  :דרור עזרא

  . אני נמנע  :ירון עולמי

  . עולמי נמנע, זרא מתנגדע: יחיעם השמשוני

  שדרוג כבישים ומדרכות

  . פה אחד. שדרוג כבישים ומדרכות: יחיעם השמשוני

  סככות הצלה לגני משחקים ומוסדות חינוך

  . תודה. סככות הצלה לגבי משחקים ומוסדות חינוך: יחיעם השמשוני

  פיתוח ושדרוג מגרש ספורט בית ספר בן גוריון

  . תודה. ג מגרש ספורט בית ספר בן גוריוןפיתוח ושדרו: יחיעם השמשוני

  תביעת שפילמן שירותי רכב

  . תביעת שפילמן שירותי רכב: יחיעם השמשוני

  . אולי פה אני רוצה שיכנס לפרוטוקול שיסבירו מה היה פה  :דרור עזרא

  . פסק דין: יחיעם השמשוני

  . שיסבירו  :דרור עזרא

  ? הדין של שפילמןזה חדש בשבילך פסק . פסק דין: יחיעם השמשוני

  ?ממתי זה  :דרור עזרא

  ,זו תביעה שהתנהלה שנים  :ענת בהרב

  .  שנה20-זו תביעה שמתנהלת כבר לפי דעתי כ: יחיעם השמשוני

  .  אני חושבת28  :ענת בהרב

  ?למה זה מגיע רק עכשיו  :דרור עזרא

  . כי הגיעה פסיקה של בית משפט: יחיעם השמשוני

  . הכרעת בית הדין  :יהונתן יסעור

  . רק עכשיו הסתיימו ההליכים  :ענת בהרב

  . פה אחד. תודה. לצערנו מי שהגיש את התביעה הלך לעולמו ויורשיו יקבלו: יחיעם השמשוני

  שיקום שדרוג והקמת גינות ציבוריות

  . ח" ש300,000. שיקום שדרוג והקמת גינות ציבוריות: יחיעם השמשוני

 מיליון 1.5ר הזה לתקציב שאישרנו " התבאני רוצה להבין מה ההבדל בין  :דרור עזרא
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  ?ח"ש

  . ח" ש300,000חסר לנו : יחיעם השמשוני

  . ח" מיליון ש1.5יש תקציב שוטף שפעם שעברה הוספנו . אני רוצה להבין  :דרור עזרא

  . ר"יש גם בשוטף וגם תב: יחיעם השמשוני

  ... יש תקציב לפיתוח... אענה לך, דרור  :יהונתן יסעור

  ?מה ההבדל. שום שיקוםר  :דרור עזרא

  . זה הסעיף. שדרוג והקמה, בסעיף כתוב שיקום: יחיעם השמשוני

  . זה הכל? זה הקמה  :דרור עזרא

  . פה אחד? מתנגד או נמנע. זה תלוי: יחיעם השמשוני

  החלפת תאורה במגרש הכדורגל

הגדלת תאורה לאור דרישות ההתאחדות . החלפת תאורה במגרש הכדורגל: יחיעם השמשוני

  . תודה. לספורט

  בדיקות חיוב להיטלי פיתוח

 2013-רים שלא נפלו ב" תב6 סוגרים . תודה. בדיקות חיוב להיטלי פיתוח: יחיעם השמשוני

  . ח" ש241,000בסכום של 

  . הסתיימו  :דובר

  . כן: יחיעם השמשוני

  בקשה להוספת שירות תיק ממסרים

  . מר הובא דיון קודםהחו. בקשה להוספת שירות תיק ממסרים: יחיעם השמשוני

  . לא הבנתי מה זה הממסרים האלה  :דרור עזרא

, אגב. זה חשבון עירייה שאנחנו מבקשים לאפשר בו פעילות גם של ממסרים  :גולן זריהן

  . הבקשה מונחת לפניכם

  . לא הבנתי מה זה ממסרים  :דרור עזרא

 גם כתיק בגדול זה חשבון בבנק הפועלים שאנחנו רוצים להשתמש בו  :גולן זריהן

  ,ממסרים וכחשבון שאנחנו רוצים

  ?מה זה תיק ממסרים  :דרור עזרא

עד היום בהגדרות שלו הוא לא היה כזה . קים'אתה מפקיד שם צ. קים'צ  :גולן זריהן
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  . ואנחנו רוצים לשנות אותו

  . קים'אז תגיד צ  :דרור עזרא

  . תודה רבה? פה אחד: יחיעם השמשוני

  שינויים בהעברות מסעיף לסעיף

  ?שאלות. שינויים בהעברות מסעיף לסעיף: יחיעם השמשוני

  . יש לי. כן  :דרור עזרא

אין תוספת . הכל מתאזן. מזכיר לכולנו שהכל אפס. שאל. בבקשה: יחיעם השמשוני

  . תקציבית לתקציב העירייה

  . יש לי שאלות  :דרור עזרא

  . הגזבר פה רק בשביל זה. בבקשה: יחיעם השמשוני

  ? דפים נכון גולן3 יש פה  :דרור עזרא

  .  מקבצים3  :גולן זריהן

  . כן.  מקבצים3: יחיעם השמשוני

  ... אני מדבר על המקבץ שרשום שאיפה  :דרור עזרא

  ?מה התאריך  :גולן זריהן

  . ח לפינוי גזם" מיליון ש3יש תוספת של . 29  :דרור עזרא

  . פינוי אשפה: יחיעם השמשוני

  . אשפה וגזם  :גולן זריהן

  .ח" מיליון ש12היה תקציב של . אני רוצה להבין. אשפה וגזם  :דרור עזרא

  . כן: יחיעם השמשוני

אני ?  מהתקציב שהאומדן שלו לא היה נכון20%איך נוצרה טעות כזאת של   :דרור עזרא

ח ולמה " מיליון ש12למה האומדן היה . חושב שצריך הסבר לעניין הזה

  ?ח" מיליון ש15 חודשים עם 8עכשיו באים אחרי 

  . בסדר: חיעם השמשוניי

אין פה רק , יש גם הגדלות בהכנסות. קודם כל אני רוצה לתקן פה משהו  :גולן זריהן

לעניין השאלה . זה מופיע בדפים, אתם רואים את זה. הזזות בתוך ההוצאות

העדכון . התשובה כתובה מצד שמאל למספר, ח" מיליון ש3הגדלה של , שלך
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היתה .  פעמים בשבוע3התבסס על הוא בהתאם לתחזית ביצוע שנתית ב

לעירייה כוונה לרדת במספר הפינויים השבועיים אבל מכל מיני סיבות 

העובדה שזה לא התאפשר ולמעשה . שבעיקרן הן טכניות הדבר לא התאפשר

  .  פינויים בשבוע ולא שניים3נשארו 

  ?מישהו קבע אומדן לפי שני פינויים בשבוע  :דרור עזרא

  .  מסויםבשלב: יחיעם השמשוני

  ?למה כשאישרנו תקציב לא אמרו לנו את זה. אני לא ידעתי את זה  :דרור עזרא

ברגע . אנחנו חשבנו שכל העיר תקבל את הכתומים הרבה יותר מוקדם: יחיעם השמשוני

בגלל בעיות טכניות לא נכנסו . שיכנסו הכתומים לכל העיר להוריד יום פינוי

  . לכן אנחנו מעדכנים. כל הכתומים

  ,נגיד שנכנסו כל  :ר עזראדרו

  .  פינויים3-אין צורך ב. כשיכנס הכל נוריד לשני פינויים: יחיעם השמשוני

  .  פינויים למעשה3זה נשאר . כי פינוי אחד הוא הכתום  :גולן זריהן

  . 3זה נשאר : יחיעם השמשוני

  .אחד כתום ושניים  :גולן זריהן

  . ינויההפרדה במקום מאפשרת לצמצם את הפ  :יהונתן יסעור

  . אבל קצת מוזר. בסדר  :דרור עזרא

  )מדברים ביחד(

  . זה לא היה כל כך ברור. עכשיו קיבלתי הסבר  :דרור עזרא

יש צד בהכנסות כי על כל הכתומים אנחנו מקבלים את , כמו שאמר הגזבר: יחיעם השמשוני

  . חוק המחזור, ההחזר מחברת תמיר

  ? אתה יכול להראות ליגולן? איפה זה היה. יש שם צמרות  :דרור עזרא

  ?מעון יום: יחיעם השמשוני

  . מרכז יום לקשיש  :יהונתן יסעור

מולו יש . ח" ש500,000סעיף חדש של , יש שם מרכז יום. מרכז יום לקשישים  :דרור עזרא

אני רוצה . ח" ש300,000גם סעיף חדש של , סעיף של הכנסות מביטוח לאומי

  . להבין את הסיפור פה
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תקשיב ואני אתן לך . על פי חוק סיעוד של ביטוח לאומימרכז היום פועל   :יהונתן יסעור

  . תשובה

  ?זו העמותה שדובר עליה  :דרור עזרא

  . מרכז יום שלישי בהרצליה תפעיל העירייה. לא עמותה ולא שום דבר  :יהונתן יסעור

  ?הוא חדש. זה חדש  :דרור עזרא

עד עכשיו הוא לא .  ליצור לו תקציבלכן צריך. העירייה תפעיל אותו. חדש  :יהונתן יסעור

  . הוא יתחיל בסוף ספטמבר לעבוד. פעיל

  ?החוק מחייב  :דרור עזרא

  ?איזה חוק מחייב  :יהונתן יסעור

  . בנינו את הבניין מזמן כבר: יחיעם השמשוני

זה שירות שאנחנו רוצים להעניק לתושבי הרצליה המבוגרים ולכן בנינו מרכז   :יהונתן יסעור

  .  יש שניים שפועלים.יום שלישי

  ?למה זה לא נכנס לתקציב בתחילת שנת התקציב  :דרור עזרא

  . בגלל הבניה שלו: יחיעם השמשוני

אם הוא נבנה לפני הכנת התקציב למה התקציב של ההפעלה שלו נכנס פה   :דרור עזרא

  ?רק עכשיו

   .היתה מחלוקת בקשר להפעלה שלו. לא היה ברור מי יפעיל אותו  :יהונתן יסעור

  . אני רוצה להבין את הסיפור יהונתן? מי היה אמור להפעיל אותו  :דרור עזרא

  . הוא לא קשור לתקציב הסיפור הזה? איזה סיפור  :יהונתן יסעור

  ?מי היה אמור להפעיל אותו  :דרור עזרא

  . אנחנו לא יודעים  :יהונתן יסעור

  . ודאות-היתה אי: יחיעם השמשוני

  . ברגע שהיה ברור הוא תוקצב. ן לא תוקצבלא היה ברור ולכ  :גולן זריהן

  ?עוד שאלה מר עזרא? מה לא ברור: יחיעם השמשוני

האם נעשתה בחינה ... מעונות אחרים... השאלה שנוגעת לתקציב? סיימת  :צביקה הדר

  ?כלכלית שההפעלה בידי העירייה יותר כדאית או יותר כלכלית

אנחנו את המרכז הזה היינו .  עניין של חוקיש פה. אין פה עניין כלכלי בכלל  :יהונתן יסעור
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החלטנו שנפעיל אותו . צריכים להוציא או למכרז או להפעיל אותו עצמאית

  . עצמאית

  ?חברה פרטית, מכרז למי  :דרור עזרא

  . עיריית הרצליה: יחיעם השמשוני

  . העירייה, לא חברה פרטית  :יהונתן יסעור

  ?לעמותה, למי. אתה אומר להוציא אותו ממכרז  :דרור עזרא

  . למפעילים: יחיעם השמשוני

  . למי שיכול להפעיל  :יהונתן יסעור

  .למפעילים בכל הארץ: יחיעם השמשוני

כל מי שיש לו אישור של ביטוח לאומי . לכל מי שיש לו את היכולת ומעוניין  :יהונתן יסעור

החלטנו שבמקום להוציא אותו למכרז נפעיל אותו . להתמודד במכרז

  . ירייהבאמצעות הע

  . החלטת  :דרור עזרא

  . כן  :יהונתן יסעור

  . זו החלטה שלך  :דרור עזרא

  . רק כן ולא? נעשתה בחינה כלכלית  :צביקה הדר

זו סוגיה , הסוגיה בכלל לא היתה כלכלית. ענה לך יהונתן דבר שהוא נכון  :גולן זריהן

  . משפטית

  ?יש פה חוות דעת משפטית? איזו סוגיה משפטית  :דובר

  . היו שתי אפשרויות  :הדרצביקה 

  )מדברים ביחד(

אני שואל האם בין שתי . או עירייה... אני מבין שהיו שתי אפשרויות  :צביקה הדר

  ?האפשרויות האלה נעשתה בחינה כלכלית

לצורך העניין הסוגיה הכלכלית לא רלבנטית כיוון שבכל , אם זה מעניין אותך  :גולן זריהן

. ירייה זה עולה פחות או יותר אותו דברגם מכרז וגם הפעלה של הע, מקרה

יש השתתפות מסוימת ואת , ההפעלה הזו עולה כסף. אין ארוחות חינם

גם אם אתה עושה את זה במכרז כי התשומות הן אותן . השאר צריך להשלים
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  . תשומות והגבייה היא אותה גבייה

  . ה אותו דבראתה אומר שבמכרז והפעלה על ידי העירייה פחות או יותר ז  :צביקה הדר

  . לעירייה זה היה עולה אותו דבר: יחיעם השמשוני

  . תודה. זה מה ששאלתי. בסדר  :צביקה הדר

  . אני רוצה לשאול משהו  :אלי כחלון

  ?מסעיפי התקציב: יחיעם השמשוני

  ,אתה אמרת שחוות דעת משפטית בנושא, גולן. בנושא הזה  :אלי כחלון

  . ח" ש700,000  :דרור עזרא

  . יש התייחסות משפטית בעניין  :גולן זריהן

  ?אני יכול לראות את חוות הדעת המשפטית הזאת  :אלי כחלון

  . אתה יכול לראות התכתבות  :גולן זריהן

אני רוצה לראות את חוות הדעת . אתה אמרת שיש חוות דעת משפטית  :אלי כחלון

  . המשפטית

  . אני מסביר לך עוד פעם  :גולן זריהן

  . זו החלטה מדינית. ה לא עניין משפטי בכללז, חברים  :יהונתן יסעור

  ?כן או לא, תחליטו  :אלי כחלון

זו . אני אומר שזה לא עניין משפטי בכלל מי יפעיל את מרכז היום לקשיש. לא  :יהונתן יסעור

. או שנוציא אותו למכרז או שנפעיל אותו עצמאית. החלטה מדינית מנהלית

  . הוחלט בנסיבות שקיימות להפעיל את זה

  ?מי צריך להחליט  :אלי כחלון

  . הנהלת העיר  :יהונתן יסעור

  ?הנהלת העיר  :אלי כחלון

  . זו החלטה שהתקבלה כבר לפני שנה ומשהו. כן  :יהונתן יסעור

  ?אם זה התקבל בתקופת ראש העיר הקודם למה זה מופיע  :דרור עזרא

  . אני אגיד לך בדיוק למה, חברים  :יהונתן יסעור

  . וצה לתקן אותךאני רק ר  :דרור עזרא

  . אני אתן לך תשובה  :יהונתן יסעור
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  . ח" ש380,000ח הוצאות והכנסות מביטוח לאומי " ש700,000יש לפחות   :דרור עזרא

. לביטוח לאומי היתה תקנה שרק עמותות פרטיות יכולות להפעיל מרכזי יום  :יהונתן יסעור

וחה השתכנע משרד הרו. אנחנו ומשרד הרווחה. אנחנו חשבנו שזה לא נכון

ביטוח לאומי . שעירייה יכולה להפעיל את זה או בעצמה או באמצעות תאגיד

משמעית -הגענו עד לשרית דנה ושרית דנה פסקה חד. עדיין התעקש

שלעירייה יש את הסמכות ויש את כל היכולת והסמכות להפעיל מרכז יום 

. אומיזה שינה הלכה בביטוח ל. ולא צריך להוציא אותו לפי ביטוח לאומי

היא לא צריכה להפעיל . מהיום והלאה כל עיר יכולה להפעיל את מרכזי היום

איך שהיא רוצה היא יכולה . את זה באמצעות מכרזים ועמותות אחרות

  . להפעיל

היא המשנה ליועץ . ההתייחסות של שרית דנה היא התייחסות משפטית  :גולן זריהן

  . המשפטי לממשלה

  ?איך הוא פעל עד היום  :דובר

  . זה בניין חדש. הוא לא פעל: יחיעם השמשוני

  ?אתה מדבר על הבניין החדש  :דובר

  ?עוד שאלות לסעיפי תקציב. כן. החדש: יחיעם השמשוני

  . נתנו לו מפתחות של המקום בזמנו  :יוחנן נתנזון

  . זה בניין חדש? גם לי יש  מפתחות של המקום אז אני מפעיל את זה: יחיעם השמשוני

  . היתה פה איזו פעולה שנעשתה  :יוחנן נתנזון

  ?למי נתנו מפתחות  :דרור עזרא

  . לעמותה  :יוחנן נתנזון

  ?לאיזו עמותה  :דרור עזרא

  . למנהל העמותה  :דובר

  . ה"עמותת על  :דובר

  . אתם הולכים סחור סחור? למה לא אמרתם את זה. שאלתי את זה  :דרור עזרא

  . לך שאמרו אפשר לצאת למכרזמסבירים . לא הולכים סחור סחור: יחיעם השמשוני

  . אז העמותה כן היתה מעורבת בסיפור  :דרור עזרא
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? אתה לא מבין. אבל היא לא יכולה לקבל את זה אלא אם כן יהיה מכרז: יחיעם השמשוני

  . אי אפשר לתת בלי מכרז. אלא אם כן יהיה מכרז

  ?למה אתה מחייך. אני לא מבין  :אלי כחלון

  . שים מתחת לבלטות כל מיני דבריםכי אתם מחפ  :יהונתן יסעור

  . רוצים לשמוע מה מסתתר  :אלי כחלון

  . לא מסתתר כלום  :יהונתן יסעור

  . אי אפשר  בלי מכרז לתת לה את זה. ה היא עמותה פרטית"עמותת על  :טובה רפאל

  )מדברים ביחד(

  . עיריית הרצליה החליטה. אני חשוב שהכל נאמר  :יהונתן יסעור

  . יכולים להצביע ללא התקציב הזה ולהגיד שכן יהיה מכרזאנחנו   :דרור עזרא

  ?מי בעד לאשר את התקציב. בבקשה  :יהונתן יסעור

  . לאשר ספציפית את התקציב הזה. התקציב הזה  :ירון עולמי

  )מדברים ביחד(

  ,בהצעת התקציב הרגיל הצעה לשינויים והעברות  :טובה רפאל

דעת שאפשר גם לבקש להצביע על משהו  שנים את אמורה ל5אחרי , טובה  :ירון עולמי

  . בנפרד

  . אנחנו יכולים להציע משהו בנפרד  :דרור עזרא

  . לא הבנתי מה אתה מציע: יחיעם השמשוני

  . אני אגיד  :ירון עולמי

  . מה אתם רוצים: יחיעם השמשוני

  ,יש כאן סעיף תקציבי שאנחנו מבקשים  :ירון עולמי

  . יש כמה סעיפים  :דרור עזרא

ממה שהבנתי ממה שיהונתן אמר היתה כאן עמותה שהפעילה . אני אסביר  :מיירון עול

  . את המקום

  . לא: יחיעם השמשוני

  ?היא צריכה מכרז כדי להפעיל את המקום כי היא עמותה פרטית נכון  :ירון עולמי

  . כן: יחיעם השמשוני
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ה להוציא והחליט אני לא רוצ, לא יודע איך, בא יהונתן בשם הנהלת העיר  :ירון עולמי

  . את זה למכרז אני רוצה שהעירייה תפעיל את זה

  . נכון: יחיעם השמשוני

  . עכשיו הבאתם את הסעיף התקציבי שמביא את זה  :ירון עולמי

  . נכון: יחיעם השמשוני

  . ח הכנסות" ש380,000, ח הוצאות" ש700,000  :ירון עולמי

  . עד כאן בסדר: יחיעם השמשוני

לבקש להצביע על הסעיף הזה בצורה נפרדת כי אנחנו חושבים דרור רוצה   :ירון עולמי

הבנת מה אנחנו ? בסדר. שכן צריך לתת לעמותה פרטית להפעיל את זה

  ?רוצים

המשמעות , המשמעות של מה שאתה רוצה עכשיו. אני רק מבקש דבר אחד: יחיעם השמשוני

  .  פברואר לא יהיה מרכז יום לקשיש-היא שעד ינואר 

  )מדברים ביחד(

  . הבנה-שלא תהיה אי: יחיעם השמשוני

  . כן. בדרך הזאת שלא יהיה  :אלי כחלון

  . תן לנול להחליט  :ירון עולמי

  . אנחנו מחליטים  :דרור עזרא

  . אתן לכם להחליט מה שאתם רוצים: יחיעם השמשוני

כשיש לך מכרז אתה לא יכול לנחש מי יזכה בו וגם . יש לזה עוד משמעות  :טובה רפאל

כה בו אתה לגמרי לא בטוח שהשירות שיקבלו הקשישים יהיה מה כשהוא זו

  ,כשהעירייה מפעילה יכול להיות. שהתכוונת

  ?כל השאר בסדר. רגע רבותי? על הסעיף הזה אתם רוצים בנפרד: יחיעם השמשוני

  . כל השאר אני נמנע  :דרור עזרה

  ?כל ההעברות אתה נמנע: יחיעם השמשוני

  . מוציאים את זה כרגע החוצה. רק זה. עדוכל השאר ב. כן  :ירון עולמי

  ?יש עוד שאלות: יחיעם השמשוני

  . יש פה כמה סעיפים. זה לא סעיף אחד. אני מבקש  :אלי כחלון
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  . כל הסעיפים שנוגעים למעון יום לקשיש הצבעה נפרדת: יחיעם השמשוני

  . בדיוק  :ירון עולמי

  . כל השאר פה אחד: יחיעם השמשוני

  . אחדלא פה   :דרור עזרא

  . למעט דרור עזרא שנמנע  :ירון עולמי

  ,כל השאר פה אחד למעט: יחיעם השמשוני

  . זה לא פה אחד  :דרור עזרא

  . תן לו לסיים את המשפט  :ירון עולמי

  . כל השאר בעד, נמנע דרור עזרא. פה אחד למעט הנמנע: יחיעם השמשוני

  . אני מציע  :דרור עזרא

אני נורא , דרור. עכשיו אני מנהל. צבעה נפרדתביקשתם ה. אל תציע: יחיעם השמשוני

רציתם הצבעה נפרדת על הסעיפים . אתה לא יכול להציע עכשיו. מצטער

  . שנוגעים

  . 72זו הזזה   :גולן זריהן

  . 72הזזה : יחיעם השמשוני

על זה בעצם אתם אומרים שאתם רוצים . שקשורה להפעלת מעון צמרות  :גולן זריהן

  . לדון בנפרד

  . להצביע בנפרד: משונייחיעם הש

  . להצביע בנפרד. כן  :גולן זריהן

  ?כמה סעיפים יש שם, אלה סעיפים אלה: יחיעם השמשוני

  ,אם אתם רוצים. זה לא מעט  :גולן זריהן

  . 72כל הסעיפים שנוגעים להזזה מספר : יחיעם השמשוני

  . יש גם הכנסות וגם הוצאות  :דרור עזרא

  . ות לא יהיו הכנסותאם לא יהיו הוצא: יחיעם השמשוני

  .  זה גם הכנסות וגם הוצאות72  :גולן זריהן

  . גם הכנסות וגם הוצאות: יחיעם השמשוני

אני רוצה לומר לכם שהמעון הזה לצערי סגור מספר חודשים מכיוון שהיתה   :יהונתן יסעור
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. מחלוקת מול משרדי הממשלה מי צריך להפעיל אותו ומי יכול להפעיל אותו

 כבר לפני למעלה משנה ועשינו תהליך ארוך מאוד מול התקבלה החלטה

משרדי הממשלה עם יועצים משפטיים אם יש לעירייה סמכות להפעיל או לא 

המשמעות של לא לאשר . מכיוון שהיתה כוונת העירייה להפעיל אותו בעצמה

ר "אישרתם תב.  באוקטובר להפעיל אותו1-עכשיו את התקציב כשהכוונה ב

. למעשה התקציב של ההפעלה עומד כרגע להחלטה. וזמןלציוד והוא כבר מ

במידה וכרגע לא נקבל החלטה לאשר את התקציב המשמעות היא שהבניין 

כי , הזה ימשיך לעמוד חודשים רבים כפיל לבן ואותם אנשים שרשומים כבר

אז עם כל . לא יוכלו להיכנס ולקבל את השירות, יש כבר הרשמה למקום הזה

  . הפופוליזם שבעניין

  .לא פופוליזם  :דרור עזרא

  . עם כל הפופוליזם והמלחמה של שלמה תנעמי שאין לה שום בסיס  :יהונתן יסעור

אני העליתי את . זה לא מכובד מה שאתה עושה. הוא לא כאן כדי להגיב  :דרור עזרא

  . לא פנה אלי אף אחד. הנושא הזה

  )מדברים ביחד(

  .תנו לי להשלים את המשפט  :יהונתן יסעור

  )דברים ביחדמ(

הביטוח הלאומי דורש מאיתנו להתחיל להפעיל . יש עוד נקודה אחת, יהונתן  :ענת בהרב

ככל שאנחנו לא נפעיל . את הבניין הזה וניתנו גם כספים שלא לטובת הבניה

  . את הבניה הם יכולים לדרוש מאיתנו את הכסף חזרה

כריעה במחלוקת שהיתה בינינו  בינואר היה דיון אצל שרית דנה והיא ה29-ב  :יהונתן יסעור

תוך שבועיים התייצבו אצלי ביטוח לאומי ואמרו לי . לבין ביטוח לאומי

 מיליון 2.8-ביטוח לאומי השתתפו במימון ב. יהונתן נא להפעיל אותו מיד

כל יום שלא נפעיל אותו . ח שעלה המרכז הזה" מיליון ש7-ח מתוך כ"ש

שהרשימה של , יותר חשוב,  שנידבר. ביטוח לאומי לא מסכים לזה. נפגעים

 באוקטובר אלא מי 1-האנשים שממתינים להיכנס לא יקבלו את השירות ב

  . קחו את זה בחשבון. תודה רבה. יודע מתי
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  . הולכים להצבעה: יחיעם השמשוני

  ?מי בעד לאשר את הסעיפים התקציביים שנוגעים לעניין הזה  :יהונתן יסעור

  . רק שנייה  :דרור עזרא

  . ביקשתם הצבעה נפרדת. הולכים להצבעה. אין לך שנייה: שמשונייחיעם ה

  ?מי בעד לאשר את סעיפי התקציב כפי שמופיע בספר התקציב  :יהונתן יסעור

  ?מי נגד.  בעד8. בבקשה להרים את היד? מי בעד לאשר את סעיפי התקציב: יחיעם השמשוני

  . אני לא מתנגד למעון הזה  :דרור עזרא

  . ה לא תפריע לי בהצבעהאת: יחיעם השמשוני

  . אני נגד  :דרור עזרא

  . אתה לא תפריע לי. לא: יחיעם השמשוני

  . אני רוצה להסביר  :דרור עזרא

  ? מי נגד. תרימו את היד. אתה לא יכול להסביר: יחיעם השמשוני

  . אתה לא יכול להשתתף בהצבעה, אתה בניגוד עניינים  :יהונתן יסעור

  ?למה  :פנחס מנצור

  . כי אתה עובד העמותה  :עוריהונתן יס

  . אני לא עובד בעמותה  :פנחס מנצור

  . אתה עובד בעמותה  :יהונתן יסעור

אני חושב . אני עובד בנטלי וזכותי להתנגד לעניין הזה. אני לא עובד בעמותה  :פנחס מנצור

  . שזה לא הוגן

. 17, חסריםשניים . חסרים לי פה אנשים? נמנעים.  נגד4? מי נגד. בסדר: יחיעם השמשוני

  . תודה רבה. התקציב אושר

   דוח שנתי כספי מבוקר-דוחות כספיים 

  . דוח שנתי כספי מבוקר, דוחות כספיים: יחיעם השמשוני

הדוח הכספי השנתי המבוקר שמוצג בפניכם זה דוח שמאוד דומה במספרים   :גולן זריהן

וקר  השנתי אבל זה למעשה דוח יותר מפורט ומב4לדוח רבעוני של רבעון 

כמובן שאם יש משהו ספציפי שאתם רוצים שנפרט . בדומה לשנים קודמות

אני לא יודע , אתם נדרשים למעשה, אם לא. לכם עליו אשמח לעשות את זה
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  . אין לי מושג. אתם צריכים להצביע וכנראה לאשר. אם לאשר אותו

  . הלאה. יפה? מי בעד לאשר את הדוח  :יהונתן יסעור

  ? הדוחכולם אישרו את  :דוברת

  . כן  :יהונתן יסעור

  . כן  :גולן זריהן

  עמותת בני הרצליה

  . עמותת בני הרצליה  :יהונתן יסעור

 של עמותת 2012אני מציג את דוח . אני משה מועלם רואה החשבון. ערב טוב  :משה מועלם

-  של הדוחות הכספיים הסתכם ב4 בעמוד 2012המחזור בשנת . בני הרצליה

. יש גידול בפעילות.ח בשנה קודמת " מיליון ש21.9ח לעומת " מיליון ש22.7

ההוצאות . ח" מיליון ש16.706-ח ו" מיליון ש16.376בהכנסות בגבייה 

הוצאות הנהלה . ח" מיליון ש20.5-ח ל" מיליון ש19.5-בפעילות עלו מ

 2.153-ח בשנה קודמת ו" מיליון ש2.13וכלליות נשארו זהות לשנה שעברה 

 255,000ח לעומת " ש110,000- השנה הסתכם בהעודף. ח השנה"מיליון ש

בסך הכל הכולל אנחנו מצמצמים גירעון בצורה עקבית . ח שנה שעברה"ש

 1.712 הוא 3הגירעון המצטבר של בני הרצליה בעמוד . כבר מספר שנים

בפועל יש לנו התחייבות של הרשות . ח" מיליון ש1.822ח לעומת "מיליון ש

  . לכסות הוצאות פיצויים

  . לא שומעים באגף הזה, תגביר את הקול משה  :נתן יסעוריהו

 1.1אנחנו כרגע עומדים בגירעון של , דהיינו. ח" ש600,000-של לפני תקופה ב  :משה מועלם

בסך הכל העמותה יעילה . זה צמצום חד בגירעון לאורך השנים. ח"מיליון ש

  . יציבה מבחינה כספית. עם גבייה עצמית גבוהה

  ?יש לך שאלות, אלי? ש שאלותי  :יהונתן יסעור

אני רוצה לציין , ר בני הרצליה"אני רוצה לציין בתקופה שלי כממלא מקום יו  :אלי כחלון

אני רוצה לציין את עובדי . זאת עמותה לתפארת. את העמותה הזאת

נשאר אותו מספר עובדים כאשר מספר החניכים בעמותה . העמותה הזאת

  .  מה שאני רוצה להגידזה. יש לברך אותם. הזאת גדל וגדל
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  . אני מצטרף  :יהונתן יסעור

  ?ר"אתה היו  :דרור עזרא

  . ר"אני היו  :אלי כחלון

למנהלת , ל העמותה"תודה רבה ליוסי חכם מנכ. אני מצטרף לברכות  :יהונתן יסעור

  . תודה רבה. הכספים ולרואה החשבון משה מועלם

  בית פוסטר

 מיליון 33- במחזור הסתכם ב2012שנת . 5 אני מדבר על עמוד. בית פוסטר  :משה מועלם

 29הגבייה ממשתתפים היתה . ח בשנה קודמת" מיליון ש31ח לעומת "ש

יש גידול גדול בפעילות . ח בשנה קודמת" מיליון ש27.5ח לעומת "מיליון ש

הוצאות מינהלה הצטמצמו למרות . כתוצאה מגידול בגבייה ממשתתפים

הוצאות המינהלה פה . ח" מיליון ש2.3-לח " מיליון ש2.5-הגידול בפעילות מ

רשם העמותות יוכל לקבל הוצאות מינהלה פה גם ברמה של . מאוד יעילות

באופן חריג . אנחנו הרבה מתחת, כמעט כפול ממה שיש לנו,  מהמחזור15%

ח אבל זה לא גירעון " ש355,000השנה בגלל שני סעיפים יש גירעון של 

  . המצטבר שהיה לנו משנים קודמותבסך הכל הוא כרסם בעודף . מהותי

  ?מה זה שני הסעיפים  :דרור עזרא

, בסך הכל הכולל העמותה מאוד יציבה. טלוויזיה קהילתית ופעילות עירונית  :משה מועלם

בסך הכל מה שאני אומר כל . מאוד חסכנית, מנוהלת בצורה מאוד יעילה

לות היא אותם אנשים מנהלים אותם וההתנה, השנים על שני הגופים האלה

עמותה חזקה עם גבייה עצמית יוצאת דופן , התנהלות כספית יציבה. זהה

  . יחסית לעמותות אחרות בארץ

  . לא הבנתי  :דרור עזרא

  ?כמה אמרת ההכנסות של העמותה  :דובר

 29.2ח כאשר הגבייה העצמית היא " מיליון ש33ההכנסות של העמותה   :משה מועלם

  . ח"מיליון ש

  ?רת טלוויזיהאיפה אמ  :דרור עזרא

  . טלוויזיה קהילתית ויש להם עוד סעיף פעילות עירונית  :משה מועלם
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  ?מה זה אומר  :דרור עזרא

ח כאשר היה מחזור של " ש118,000יש גירעון של . זה פרויקטים עירוניים  :משה מועלם

  . ח"מיליון ש2.3

  . לא הבנתי מה זה פרויקטים עירוניים  :דרור עזרא

  ... נייםפרויקטים עירו  :דוברת

  . אני רק רוצה לדעת? אז היה תקציב חסר לפעילויות האלו  :דרור עזרא

  ?עוד שאלות: יחיעם השמשוני

  ?2013-תקציב החסר הזה מולא ב  :דרור עזרא

  ?מה צריך למלא. יש להם כסף. לא היה צורך? איזה תקציב חסר: יחיעם השמשוני

. זה מה שאני הבנתי. וניתנאמר פה שבעצם העמותה מסבסדת פעילות עיר  :דרור עזרא

  ,כאילו שההוצאות לפעילות העירונית הזאת

נקיים דיון בישיבת ההנהלה ... הדבר היחיד שהעמותה מסבסדת כרגע  :דוברת

  .בדוח רווח והפסד מאוזן הוצאה מול הכנסה. כרגע המצב מאוזן... הקרובה

  . כל הכבוד להם. הם מאוזנים: יחיעם השמשוני

מתנהלת ביציבות מלאה על תשתית ניהולית . הפסד מאוזןדוח רווח ...   :דוברת

  ,אני לא צופה ששנה הבאה תהיה. חזקה

אני רק רוצה להבין שהפעילות העירונית הזאת יש אותו . אני איתכם. בסדר  :דרור עזרא

  . דבר מה שאתם מוציאים למה שהם נותנים מהעירייה

  ...   :דוברת

  . םכל הכבוד לה. הם מסודרים: יחיעם השמשוני

אני רוצה לברך את שרפי שנמצאת פה כמנהלת העמותה ואת כל הקומפלקס   :יהונתן יסעור

כל , ר ההנהלה"הגדול והאדיר הזה של בית פוסטר ואת יהודה בן עזרא יו

המאזן מדבר בעד . נעשית עבודה טובה מאוד. צוות העובדים ורואי החשבון

  . עצמו

  . תודה רבה: יחיעם השמשוני

ותכם אני רוצה גם לומר תודה רבה לאסתר ולכל הצוות גם על הפעלת ברש  :טובה רפאל

א בשנת " מסגרות יול84-א בשנה קודמת וכנראה כ" מסגרות יול75
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כל הצוותים שפועלים למען הילדים של הרצליה . ד"הלימודים תשע

באמת עבודה בלתי רגילה ובחלק מהצהרונים . במסירות ובעבודה מקצועית

באמת . לתי רגיל עם המחלקה לגיל הרך ואגף החינוךבעיר בשיתוף פעולה ב

תודה רבה לכולכם כי אתם באמת עובדים בצורה . תמסרי לכולם תודה רבה

, אני יודעת שמצד אחד יש את הארגון. יוצאת דופן וקשובים לכל הבקשות

תמיד גם כשיש יוצאים מן הכלל אתם . את מה שקבענו והכללים והנהלים

הכל כדי שההורים יוכלו , יכולים אתם מתגייסיםכשאתם . נענים וקשובים

על זה תודה . לצאת בשקט לעבודה ושהילדים יהיו במסגרת איכותית וטובה

תודה רבה ליהודה שמנצח על העניין ודוחף כדי שהמערכת . רבה לכולכם

מספרים . לא פשוט היום למצוא עובדים ועובדות טובים באזור שלנו. תתפקד

אני פונה . אתם מחפשים ומחפשים. ים עבודהאנשים שמחפש, על אבטלה

א "אם אתם מכירים עובדות שרוצות לעבור במסגרות יול, לחברי מועצה

. מחפשים עובדות ועובדים. וצהרונים אתם מוזמנים שתפנינה לבית פוסטר

באמת תודה רבה . אתם מוזמנים שיגיעו כי יש עבודה ופרנסה טובה עבורם

  . לכולכם

  . גם עובדים לא רק עובדות? למה את מפלה? בדיםיש גם עו  :דרור עזרא

  . לכן אמרתי עובדות ועובדים  :טובה רפאל

   יד התשעה- נווה ישראל

  . יד התשעה, נווה ישראל: יחיעם השמשוני

אני . אסקור את הדוח הכספי של חברת מוסדות חינוך ותרבות. ערב טוב  :מני רוזנצווייג

אציג את הדוחות . ן של החברהרואה חשבו, רואה חשבון מני רוזנצווייג

תפתחו בבקשה את דף . הכספיים של חברת מוסדות חינוך ותרבות בהרצליה

 17.8-אנחנו רואים שמחזורה הכספי של החברה הסתכם ב.  בדוחות5מספר 

בעלות . 5%-גידול של כ. 2011-ח ב" מיליון ש16.9 מול 2012-ח ב"מיליון ש

ות הופנה רובו ככולו לגידול הפעילות אנחנו רואים שכל הגידול בהכנס

. 2012-ח ב" מיליון ש15.3-ח ל" מיליון ש14.2-הפעילות גדלה מ. בפעילות

 מיליון 1.6ח מול " מיליון ש1.3-ההכנסות מפעילות הסתכמו בשנת החשבון ב
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ח " ש150,000-יש לנו גידול של כ, הוצאות הפרסום על שיווק. 2011-ח ב"ש

בהוצאות הנהלה . חילה לעבוד בחברהכתוצאה מהשמה של רכזת שיווק שהת

בסך הכל . ח" מיליון ש1.1-ח ל" מיליון ש1.3-וכלליות אנחנו רואים קיטון מ

 202,000ח מול " ש72,000אחרי הוצאות מימון ישנו גירעון קל יחסית של 

אם תפתחו בבקשה את דף מספר , יחד עם זאת. 2011-ב, ח עודף אשתקד"ש

יש לה היקף נכסים בבנקים של . ן פיננסי אתם תראו שהחברה נהנית מחוס4

  . ח" ש400,000-ח והון עצמי של קרוב ל" מיליון ש2.5, ח" מיליון ש3-קרוב ל

  ?שאלות: יחיעם השמשוני

  ?אפשר לקבל הסבר מה. הסעיף הזה של הוצאות פרסום ושיווק. כן  :דרור עזרא

יך לפרסם שאנחנו אם רוצים להביא ילדים צר. הוצאות פרסום ושיווק: יחיעם השמשוני

  . קיימים

  .  הוא אומר5היה גידול של פי   :ירון עולמי

  . ח" ש46,000היה   :דרור עזרא

ראינו שזה . עשינו ניסיון. סים באמצעות איש שיווק"ניסינו לשווק את המתנ  :יהונתן יסעור

  . לכן הפסקנו את השירות הזה. יקר מדי

  . בינתיים היא עלתה כסף  :טובה רפאל

  ?לקחתם עובדת מיוחדת  :דרור עזרא

  . סים ביחד"זה כל המתנ  :יהונתן יסעור

  ?ודברים כאלה... זה הסעיף של העובדת או הוצאות   :דרור עזרא

סים ביחד לקחו אשת שיווק ופרסום בשביל "שלושת המתנ. אני עונה לך  :יהונתן יסעור

אחרי תקופה של ניסיון של כמעט שנה כשעשו . לנסות להעמיק את הפעילות

נה מחדש אמרו שהמחיר שזה עולה יקר מדי וחזרו לעשות את זה בחי

  . בכוחות עצמם

  . תודה רבה: יחיעם השמשוני

הוא בחופשה ויחזור , אני רוצה להודות למירה ולאלי שלא נמצא פה כרגע  :יהונתן יסעור

זה מאזן מאוחד . סים"למירה ולכל צוות העובדים בשני המתנ. בעוד שבוע

לך מני תודה רבה על הכנת . יש גם דוח נפרד, ם פיצוליש ג, סים"לשני המתנ
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  . סים"גם למנהלי הכספים ומנהלי החשבונות של המתנ. הדוח

  ?שני תאגידים, הם שני גופים נפרדים  :דרור עזרא

בשביל הניהול הנכון . זו חברה סוכנותית אחת שמפעילה שני מוקדים. לא  :יהונתן יסעור

  . פיים נפרדים שמוגשים כמאזן מאוחדוהראוי הם מתנהלים בשני דוחות כס

ס גם על הפעילות היפה והחזקה "אני רוצה להודות למירה ולעובדי המתנ  :טובה רפאל

באמת . שהוא כבר הרבה שנים מרכז למידה מדגים בארץ, במרכז הלמידה

מורים , לאחרונה בעקבות זה שאבי נכנס לעובי הקורה הורחבה הפעילות שלו

הפעילות בצהרון בבית ספר בן . ת יופי של עבודהבאמ. צעירים שפועל בזה

יחד עם חברת ... הקייטנות שהפעלתם בקיץ ומעון היום שבפתח שאתם, צבי

אנחנו באמת מודים לכם מאוד על כל הפעילות ויתר .... סים"המתנ

ס יד "כמובן מתנ. תודה רבה לכל העובדים. הפעילויות לילדים ולנוער

תודה רבה לטנוס . וא עושה בשכונההתשעה על כל הפעילות הענפה שה

  . סים האלה"שמלווה את כל הפעילות בשני המתנ

  . תודה רבה, רבותי: יחיעם השמשוני

   משרד הפנים2012 מפורט דוח ביקורת

  ?שאלות או הערות. קיבלתם,  משרד הפנים2012דוח ביקורת מפורט : יחיעם השמשוני

  ?אתה רוצה שאציג  :ירון עולמי

  . אני רוצה שתיתן לנו לגמור את היום. אל: יחיעם השמשוני

  . אני רוצה להגיד משהו טוב על העירייה ואתה לא נותן לי  :ירון עולמי

  ?אתה רוצה להודות. חשבתי שאתה רוצה שאציג. סליחה: יחיעם השמשוני

  . הרי עבר דרכנו. אני רוצה להגיד. לא  :ירון עולמי

  . אני יודע: יחיעם השמשוני

אני כבר כמה וכמה שנים מקבל , ייאמר לזכות העירייה. עדת הביקורתדרך ו  :ירון עולמי

אין ממצאים השנה . את הדוחות האלה ופעם ראשונה שאין בכלל הערות

לגבי המעקב אחר תיקון ליקויים אלה דברים שהם . אין לזה תקדים. הזאת

קבועים והם בסך הכל הבדלי גישות בין העירייה לבין משרד הפנים לגבי 

זה דוח . באמת כבוד לעירייה. סוימים ואיך צריכים להגיש אותםדוחות מ
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  . מושלם

  . תודה רבה: יחיעם השמשוני

כיוון שזה ערב של הרבה תודות אני רוצה דווקא להודות למי שמרכז את   :גולן זריהן

באמת הזדמנות . שזה רואה חשבון רוני חדד, הנושא הזה שלנו מול המבקר

  . זה ממש לא טריוויאלי שאין ממצאים. טהזו עבודה לא פשו, להודות לו

  . זה מה שאמרתי. נכון  :ירון עולמי

  . מצטרפים כולם לברכות: יחיעם השמשוני

  ם"אישור מחדש הסכם פיתוח והסכם הפעלה על ידי אקי

  .ם"אישור מחדש של הסכם פיתוח והסכם הפעלה על ידי אקי: יחיעם השמשוני

ם לאשר זה לאשר לעירייה לחתום על משכנתא בעיקרון מה שאתם מתבקשי  :לאה סדובניק

קצת . 2004ם לוקחת ולאשרר את ההסכמים משנת "ם שאקי"לטובת אקי

 העירייה חתמה על הסכמים והקצתה קרקע למוסד 2001-ב, היסטוריה

באותם הסכמים . הסכם פיתוח והסכם חכירה: נעשו שני הסכמים. ם"אקי

תחייבה העירייה לחתום על שאושרו גם במועצה וגם על ידי משרד הפנים ה

ם פנתה " אקי2004-ב. ם כדי שתוכל לקחת משכנתא"משכנתא לטובת אקי

אלינו וביקשה לשנות את ההסכמים להסכמי פיתוח וחכירה להסכמי הפעלה 

מאחר והלוואה שהיא היתה אמורה לקבל מקרן שלם דרשו מהם שהקרקע 

ינו את לא תהיה בבעלותם אלא רק יהיה להם הסכם השאלה ואז שינ

השוני . ההסכמים הם בעצם זהים אחד לשני. ההסכמים להסכמי הפעלה

ם אלא "זאת אומרת שמבחינה קניינית זה לא עבר בחכירה לאקי, הוא להפך

ם ביקשה מאיתנו לחתום " מכיוון שאקי2011-עכשיו ב. נשאר בידי העירייה

 על שטר משכנתא חתמנו עליו אבל לשכת רישום המקרקעין ביקשה שאנחנו

 בין לבין 2008-נאשרר במועצה את הבקשה למשכנתא משום שבינתיים ב

הוצא נוהל על ידי משרד הפנים שלא מאפשר רישום משכנתא כדי שלא 

אנחנו מביאים את זה כאן לאישור שלכם על מנת . תהיינה העברות קנייניות

בעצם אין . 2004-שנוכל לחתום על שטר המשכנתא ולאשרר את החוזים מ

ם לא תוכל לעמוד "בשטר המשכנתא עצמו רשום שבמידה ואקי. שום שינוי
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בתשלום המשכנתא הזכויות שיהיו למפעיל אחר לא תהיינה יותר מהזכויות 

  . ם"לאקישיש 

  ?שאלות: יחיעם השמשוני

  ?יש זכות לבנק כנגד העירייה בסופו של דבר. החבות הכספית. אני לא מבין  :צביקה הדר

ם לא יכולה בבוא היום כמו "אבל אם הם ממשכנים ואקי. כותאין להם ז. לא  :לאה סדובניק

  . ם לא תעמוד בהחזרים"אקי, כל משכנתא

  ?כמה הסכום היום את יודעת  :צביקה הדר

  ?כמה הם מבקשים  :לאה סדובניק

  ?מה הסכום  :צביקה הדר

  . לא רשום כאן סכום. אני לא זוכרת אם זה רשום או לא  :לאה סדובניק

  . זאת למעשה השאלה? בוא לידי ביטוי בספרי העירייהאיך זה י  :צביקה הדר

. יש פה איזו קרקע שהוקצתה לגורם כלשהו. פה אין למעשה התחייבות  :גולן זריהן

 אבל אתה מבין שזה defaultלכאורה אם יהיה פה . כנגדה יש ערבות לבנק

  . אני לא רואה את הבנק מפנה, ם"אקי

   .אני רק רוצה להבין את המהות  :צביקה הדר

  . ם או להיפרע ממנו"לכאורה כאילו הבנק יכול לקחת את הנכס של אקי  :גולן זריהן

  . במקרה שלנו זה רק להפעיל. להפעיל אותו  :לאה סדובניק

  ?העירייה לא ערבה לסכום הזה  :צביקה הדר

בעצם העירייה נותנת אפשרות לשעבד את . זו לא ערבות של העירייה. לא  :גולן זריהן

  . הנכס

  ? אנחנו משעבדים את הנכס  :אדרור עזר

הם יכולים בסך הכל הזכות שהם יכולים . אני רוצה לחזור ולהבהיר. לא  :לאה סדובניק

  . לכן פירטתי. רק זה משועבד, אני מזכירה לכם. לשעבד את זכות ההפעלה

  . זה מה שלא הבנתי  :צביקה הדר

 מה שהבנק יכול לכן.  שונה ההסכם מהסכם חכירה להסכם הפעלה2004-ב  :לאה סדובניק

  . זה רק זכויות ההפעלה, זה רשום בשטר המשכנתא, לשעבד

  . אז זה זכויות חוזיות ולא משכנתא  :צביקה הדר
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  . נכון  :לאה סדובניק

  ?מי בעד: יחיעם השמשוני

  .  למכתב11.1אני רק רוצה להפנות את לאה לסעיף   :דרור עזרא

  . ם"לאשר רישום משכנתא לטובת אקי  :לאה סדובניק

  . על המקרקעין  :ור עזראדר

  . לא שמענו אותך: יחיעם השמשוני

עדיין המשכנתא נרשמת על . ם"לאשר רישום משכנתא לטובת אקי  :לאה סדובניק

זה . זה לא נרשם בעלמא, זה הרי נרשם בגוש חלקה. זה לא משנה, המקרקעין

  . נרשם על המקרקעין אבל הזכות הקיימת היא רק זכות הפעלה

  . כות הפעלה בחלקה הזאתז  :יהונתן יסעור

  . הבניין מצוי על מקרקעין  :לאה סדובניק

  . אני מודה שאת ההיבט הקנייני חוזי אני לא מבין  :צביקה הדר

  ? פה אחד? מי בעד: יחיעם השמשוני

  . אני נמנע  :דרור עזרא

  . לאשר מחדש את ההסכמים  :לאה סדובניק

  . ות הפרשות או משהו כזהאני רק מבקש באמת לבדוק שלא חייבים לעש  :צביקה הדר

ם לבין "זה נכס שהקצינו אותו ומאותו רגע למעשה העניין הוא בין אקי  :גולן זריהן

  . הבנק

  . תהיה הערה בדוח הבא  :צביקה הדר

  . בכל מקרה נבדוק  :גולן זריהן

  . 2004-אשרור ההסכמים מ, יחיעם  :לאה סדובניק

  . ם היו בעדלמעט דרור כול. אשרור ואישור. כן: יחיעם השמשוני

  . לגבי המשכנתא אני מסתייג  :דרור עזרא

  ?האשרור, ולגבי ההסכמים, לא הבנתי: יחיעם השמשוני

  . אין לי בעיה עם זה  :דרור עזרא

בכל מקרה ברור שהעירייה לא תישא בחבות כספית בגין חובותיה של   :צביקה הדר

  . ם"אקי
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 המשכנתא בסיומו כתוב בשטר. אם תסתכלו מצורף לכם שטר המשכנתא  :לאה סדובניק

  . שם שזה לא יותר מזכות ההפעלה

  .אולי אשנה את ההצבעה. תראי לי איך זה נראה  :דרור עזרא

רשום במפורש בסופו בתנאים . יש לך אותו מצורף. בשטר המשכנתא  :לאה סדובניק

  . בתנאים הנוספים בסעיף האחרון. הנוספים

  678 חלקה ןגדוהסכם מכירת קרקע בין עיריית הרצליה ודניאל זי

  . 678הסכם מכירת קרקע בין עיריית הרצליה ודניאל זיגדור חלקה : יחיעם השמשוני

המועצה אישרה כאן עקרונית את . העירייה פרסמה מכרז למכירת מקרקעין  :לאה סדובניק

. מחיר המינימום נקבע על ידי שמאי. 2012הפרסום של המכרז ביולי 

 8תה מציעה בשם תמרה ויניישבי על הי. ההצעות היו מעל מחיר המינימום

הצעתה ולכן פנינו אל המציע השני שזה הגברת חזרה בה מ. ח"מיליון ש

כל התנאים מפורטים . ר בתחום גן תמיר" מ500הקרקע היא . דניאל זיגדון

  . השבחה, הערת אזהרה, החזקה, בהסכם עצמו על התמורה

  ? מי בעד. תודה: יחיעם השמשוני

  . זה על יד גן תמיר, גן תמירזה לא ב  :דרור עזרא

קרקע לבניה בתוך , מה חשבת. בוודאי. זה על יד, זה לא בשטח הירוק: יחיעם השמשוני

  ? הגינה

זה לא . 17.7.13- נרשם בטעות שאישור עקרוני של המועצה ניתן ב3בסעיף   :לאה סדובניק

  . 2012 זה 2013

ו או מישהי זוכים במכרז מה קורה כאשר מישה. רציתי לשאול אותך שאלה  :רות רזניק

  . יש איזה עניין שהם מפקדים ערבות. וחוזרים בהם

  . חולטה הערבות  :יהונתן יסעור

  . חולטה ערבות  :לאה סדובניק

  ?לא יודעים מדוע הגברת חזרה בה  :רות רזניק

  . לא ברור. חולטה הערבות  :לאה סדובניק

  ?לא מבקשים לדעת מדוע בן אדם חוזר בו  :רות רזניק

  . ההסבר לא ישנה את המהות. לא  :ובניקלאה סד
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  . אני חושבת שזה מעניין מאוד מפני שאם זה תרגיל  :רות רזניק

  . יכול להיות שזה היה יקר  :יהונתן יסעור

  . היא ביקשה הצעה  :רות רזניק

יש מישהו . פה אחד. כולם? מי בעד. אם זה תרגיל אז היא הפסידה כסף: יחיעם השמשוני

  . חדפה א? מתנגד או נמנע

  אישור מתן תמיכות

פרוטוקולים של ועדת התמיכות מונחים . אישור מתן תמיכות, הסעיף הבא: יחיעם השמשוני

שאלו אותי שאלה ועניתי .  דברים בשונות3יש . בשונות, לא נשמט. לפניכם

  ?שאלות. תמיכות, רבותי. בקול רם

  . כן  :ירון עולמי

  . שאל: יחיעם השמשוני

  . להתייחס לדוח הביקורת בנוגע לבית אבות הרצליה ברשותךאני רוצה   :ירון עולמי

  ?לביקורת של המבקר שלנו של ועדת התמיכות: יחיעם השמשוני

  . זה מצוי בסדר היום. כן  :ירון עולמי

  . לא הבנתי את ההליך הזה  :דרור עזרא

  . אסביר  :ירון עולמי

 לבדוק שהתמיכה שאני כשאני נותן תמיכה אני מחויב. ההליך הזה מחויב: יחיעם השמשוני

  . יש רואה חשבון חיצוני שמבצע את הבדיקה, נותן

  . זה רואה החשבון המבקר  :ירון עולמי

  . כן: יחיעם השמשוני

שם גם ניתן . קודם כל הנושא נמצא בצורה כזו או אחרת גם בבית משפט  :ירון עולמי

  . תצהיר

  ?איזה נושא: יחיעם השמשוני

צורף כאן המכתב של בא , זשהו עניין שבית האבות טועןיש כאן אי. אסביר  :ירון עולמי

שנעשה הסכם , כוח או היועץ המשפטי של בית האבות מר ראובן פארן

כאשר עיריית .  שנה בין בית האבות לבין עיריית הרצליה20שמקוים כבר 

הרצליה בעצם נותנת תמיכה לבית האבות בגובה תשלומי הארנונה השוטפים 
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. העירייה אגב לא מתכחשת לזה. קיים שנה אחרי שנהזה . שלו וחשבון המים

  . זה מה שהיה, גם בתצהיר לבית המשפט היא אומרת נכון

  ,אם הנושא הזה נמצא בדיון משפטי אז אני חושבת שמן הראוי  :ענת בהרב

  . אתם העליתם את זה כאן, אני מצטער  :ירון עולמי

  . זה לא הועלה כאן. לא  :ענת בהרב

  . זה בחומר. טעראני מצ  :ירון עולמי

זה . הדיון שלנו כאן הוא בדוח הביקורת שנמצא תקין. ד פארן שלח מכתב"עו  :ענת בהרב

  . הכל

  . את אמרת שהוא נמצא תקין  :ירון עולמי

  ,זאת ההחלטה של הוועדה  :ענת בהרב

  . תני לי לסיים. אני לא מפריע לך, אני אישית חושב? אנחנו דנים עכשיו. בסדר  :ירון עולמי

אם יש . זה הכל. ועדת הביקורת והמבקר בודק את התקינות של התמיכות  :בהרבענת 

טענות לבית האבות מול העירייה הן יתבררו וכנראה מתבררות בבית 

  . המשפט

בדוח הביקורת שקיבלנו יש התייחסות למכתב של ראובן פארן . אני מצטער  :ירון עולמי

בסיפא אומר . בית המשפטעזבי כרגע את . אני מתייחס אליו. ולכן הוא צורף

שעובדה שהוועדה המקצועית למשל לא קיבלה את דוח הביקורת הנוסף 

  ,לגבי

  ?מה זאת אומרת לא קיבלה: יחיעם השמשוני

  . היא אמרה שהיא לא חושבת שזה נכון. לא קיבלה  :ירון עולמי

  ?על מה אתה מדבר  :ענת בהרב

  ?על הוועדה המקצועית, על מה אתה מדבר: יחיעם השמשוני

  . כן  :ירון עולמי

  . הוועדה המקצועית קיבלה את כל דוחות הביקורת ככתבם וכלשונם: יחיעם השמשוני

  . 4, דוחות ביקורת, ועדת הביקורת המקצועית. תראה. לא  :ירון עולמי

  . זו לא ועדת ביקורת  :דובר

  . לא אני. היא הביאה את זה. זו הוועדה המקצועית, ידידי  :ירון עולמי
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  . כתב שזה תקין.  החשבון כותב תקין או לא תקיןרואה  :דובר

 דוחות ביקורת לגבי מוסדות 4הוגשו . אסביר ואהיה ברור. לא הבנת  :ירון עולמי

ברור שבדוח . לגיטימי עד כאן. דנו בהם בוועדה. מסוימים שמקבלים תמיכה

אתה יכול לקבל את הדוח ויכול גם לא לקבל . הוא אמר תקין או לא תקין

  . שלחת אותו לבדוק משהו ואחר כך אתה בא עם הבדיקה שלו. את הדוח

  . ר ועדת ביקורת"אתה יו. אתה בוועדת ביקורת  :יריב פישר

  . זה בוועדת תמיכות: יחיעם השמשוני

הוא כתב דוח ביקורת , למשל לגבי עמותת פוש. תן לי, אתה מבלבל יריב  :ירון עולמי

קצועית דת התמיכות הממסוים וההחלטה היתה בהתייחס לדוח הביקורת וע

לא קיבלה . אינה מקבלת את הטענה בדבר הוספת שווי פעילות למתנדבים

גם כאן יש טענה , לכן אני אומר. את הטענה המרכזית של דוח הביקורת

אם , הטענה הזאת בעצם אומרת. מסוימת בדוח הביקורת לגבי בית האבות

 הנושא הזה של שהוא בעצם לא מקבל את, תתייחס לדוח שעשה דמיטרי רוזן

ד ראובן פארן וכותב לו מכתב "בא אליו עו. הוא אומר זה לא תקין. מה שהיה

? בסדר.  שנה וזה מה שרוצים שימשיך להיות20ואומר אבל זה מה שהיה 

  ?עכשיו כולנו באותו דף

  . אני חושב: יחיעם השמשוני

תו הוא בית במהו.  שנה70אני אומר באמת מדובר כאן בבית אבות שקיים   :ירון עולמי

. חלקם מקרים של רווחה, אבות שמקבל אנשים שחלקם עוד היו הומלסים

הוא מפסיד מיליוני שקלים בשנים האחרונות על אותם מקרים שהוא מקבל 

בגלל שעיריית הרצליה ראתה בו בית אבות של דיירי רחוב או תושבים של 

  . זה נכון, אל תעשה לא. עיריית הרצליה

  ?ה לאמי עש: יחיעם השמשוני

אם היה הסכם שקוים כל השנים והעירייה לא מתכחשת אליו . ראש העיר  :ירון עולמי

שהעירייה כגובה התמיכה בעצם שולמה הארנונה והמים של בית האבות אני 

אפילו שזה עבר להיות תאגיד מים כי . לא מבין מדוע הדבר הזה לא מתקיים

  . תאגיד המים הוא גם תאגיד מים עירוני
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  . לא: ונייחיעם השמש

  . מה אפשר לעשות, הוא תאגיד מים עירוני  :ירון עולמי

  . הלוואי שהוא היה: יחיעם השמשוני

העירייה יכולה להעביר את הכסף במקום לבית אבות . הוא לא עירוני  :ירון עולמי

אי אפשר להשאיר בית אבות עם , אני רק אומר. זה היינו הך. לתאגיד המים

בות שגם ככה בקושי מתקיים ואחת הסיבות בית א. ח" ש200,000חוב של 

שקשה לו להתקיים היא בגלל שהוא מקבל ממחלקת הרווחה של עיריית 

זה בית אבות . בעצם הוא מסבסד אותם. הרצליה דיירים שמשלמים לו פחות

אני מבקש כן להתייחס . מה שעושים שם נהדר. שבאמת הוא אות ומופת

. ד פארן"רת צירף לנו של עוון שעשה את דוח הביקולמכתב שרואה החשב

לקבל את זה ולהסכים כאן כמועצת העיר שנמשיך את ההסדר שבית האבות 

  . זה מה שאני אומר. זה הכל. יקבל תמיכה בגובה הארנונה והמים שלו

  . ברמה העקרונית אין לי ויכוח איתך שהבית הוא טוב ונחמד: יחיעם השמשוני

  ?וברמה פחות עקרונית  :ירון עולמי

אני רק מזכיר לך שבמהלך התקופה לפני מספר שנים בא מישהו ושינה את :  השמשונייחיעם

הפכו את זה לוועדה המקצועית ולקריטריונים וכל אלף ואחד . כללי המשחק

לכן בישיבת המועצה שתדון בקריטריונים לתמיכות לשנה . הדברים האחרים

  . הבאה תעלו את כל הדברים האלה ומה שיוחלט יבוצע

  ?אתה אומר שהם לא עומדים בקריטריונים  :ראדרור עז

  . כרגע אנחנו לא מקיימים דיון בחלוקת תמיכה לבית האבות  :ענת בהרב

  )מדברים ביחד(

. אי אפשר להתעלם ששונו הכללים כמו שיחיעם אומר לפני מספר שנים  :יהונתן יסעור

בית האבות לא התאים את . משרד הפנים קבע את הכללים לתמיכות

, ו לקריטריונים החדשים וממשיך לדבוק בזה שבמשך השניםהבקשות של

היום הרגולטור שינה . עשינו את זה, כשזה כן היה בשליטתנו ובהחלטה שלנו

  . את הכללים וצריך להתאים את זה

  )מדברים ביחד(
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כמו . הכללים של נוהל התמיכות מכתיבים דברים אחרים ממה שהיה מקובל  :יהונתן יסעור

אתה מוזמן . ה ישיבה בנושא של אישור הקריטריוניםתהי, שאומר יחיעם

כבר עכשיו להתערב בעניין מול הצוות המקצועי שיושב עכשיו על 

  . נוסח אחר שייתן להם יותר תקציב זה הכל, הקריטריונים ולהציע רעיונות

  ?מה אופרטיבית ההצעה  :דרור עזרא

  . אופרטיבית לא נגיע לשום דבר: יחיעם השמשוני

  ?זו רק הצהרה  :דרור עזרא

  . ח" ש200,000אופרטיבית כבר שנתיים הוא לא מקבל ויש לו חוב של . לא  :ירון עולמי

הדוח הזה של הביקורת לא היה יכול להוסיף כספים , הנקודה היא כזאת  :צביקה הדר

, כאשר בא הדוח ואומר שהדוח תקין כולנו. אלא רק יכול לגרוע כספים

ה את הדיווח שהכל תקין ולכן קיבלנו בשמח, לפחות בוועדת המשנה

יש ויכוח משמעותי לגבי שתי עמותות . התמיכה שהוקצתה נשארת בתוקפה

היתה לו ביקורת ואמר שהם , רואה החשבון, אחרות שלגביהן למבקר הזה

על הדברים האלה לפחות ועדת . לא זכאים לכל הכספים שהקצינו להם

חלטה שקיבלנו היא המשנה אפריורי לא הסכימה איתו ולכן אני חושב שהה

כדי שיהיה ניתן , את המבקר ואת העמותות, לזמן את כל הגופים הרלבנטיים

  . ללבן בנוכחות כולם את הטענות

  ?בוועדת תמיכות  :דרור עזרא

  . מה שקורה זה דבר פשוט. בוועדת תמיכות  :צביקה הדר

  . לא כתוב לזמן את בית האבות. לא כתוב  :ירון עולמי

  ?למה לזמן אותו, האבות בסדרבית : יחיעם השמשוני

המכתב של . לא להוסיף, המבקר היה יכול רק להמליץ להפחית את התמיכה  :צביקה הדר

לפי הבנתי באמת צריך . פארן עם כל הכבוד פשוט לא הגיב לנקודה הנכונה

אני לא יודע בדיוק מה . לבוא ובשיקול על קריטריונים חדשים לבוא ולהגיד

תביעה המשפטית תיקבע בצורה מסוימת התביעה המשפטית אבל אם ה

  . העירייה תצטרך להתמודד איתה

  . אבל אני רוצה שלא נגיע לתביעות משפטיות  :ירון עולמי
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  . גם אנחנו לא רוצים: יחיעם השמשוני

אני מוכרחה . אני חברה בדירקטוריון של בית האבות הזה. אני רוצה להעיר  :רות רזניק

לנו שבשנים הבאות כן נתחשב בהוצאות לציין שאני רואה כחובה מוסרית ש

  ,שלהם מפני שתעריף המים בגלל תאגיד המים שנכפה על ידי הממשלה

  . אל תאשימו את התאגיד במחיר. בגלל רשות המים, לא בגלל תאגיד המים  :דובר

זה גוף שלא פועל . הם עושים עבודה נהדרת. הדבר הזה מכביד עליהם מאוד  :רות רזניק

במיוחד , ל"ר חברנו יהודה אוריאלי והמנכ"ת היובזכו. למטרות רווח

. הרחבת הבית, עשו עבודה נהדרת של שיפוץ הבית, ל ישראל שלמון"המנכ

באמת נותנים איכות חיים מכובדת ויפה לאנשים שלא שפר עליהם גורלם 

אני אומרת שאנחנו עיר עם מוסד מיוחד . ולא יכולים ללכת לבית כספי

אני לא יכולה . לעזור להם בכל דרך שאפשרצריך . וחייבים לשמר את זה

  . להצביע כאן אבל אני אומרת שזה חשוב ביותר

דורי וראיתי שהוא -היה פרויקט תלמידים בין. הייתי בבית האבות, רותי  :טובה רפאל

הוא עזר לנו גם במלחמת , ישראל שלמון איש נפלא. באמת מתוחזק נפלא

  . הוא נתן להם להיות אצלו. ומותלבנון כשהגיעו אנשים סיעודיים והיו לו מק

  . הוא אפילו לא סיפר  :רות רזניק

מה שאני . באמת יופי של שיתוף פעולה. הוא עזר לנו מאוד יפה כאן בעיר. כן  :טובה רפאל

 כבר יצא לאגפים ולמחלקות לבדוק את 2014מכיוון שלתמיכות של , ממליצה

ר ועדת "את יו,  ממךאנא. הקריטריונים ולהמליץ על שינויים כמבוקש וכרצוי

שבי עם אהרון ותראו איך אפשר לשנות את הקריטריונים כדי , רווחה

ישבו פה , אחרת. שאפשר יהיה לתת מענה למה שחושבים שצריך לתת להם

  . עוד שנה אותו דבר

יש נושא של השלמת . בתמיכות יש מספר סעיפים. זזתם הצידה, רבותי: יחיעם השמשוני

זה אלה שאתם . צריכים לאשר את זה? בלואלה שהשלימו קי, מסמכים

 לפני דוחות 3 וסעיף 2יש פה את סעיף . יש פה עוד שניים. צריכים לאשר

  ?האם כל זה בסדר. הביקורת

המחלקה השלימה המלצה כוללת התייחסות למיקום . לא הבנתי... לגבי . לא  :דרור עזרא
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  . הפעילות בהרצליה

  . ה של הגוףכי היתה חסרה המלצ. כן: יחיעם השמשוני

  ?מה זאת אומרת הפעילות בהרצליה  :דרור עזרא

ביקשנו חוות דעת של . יש עמותות ארציות שחלקן עובדות בהרצליה: יחיעם השמשוני

זה היה התנאי . השלימו את חוות הדעת. המחלקה לגבי הפעילות בהרצליה

  . לשלם את הכסף

  ?זו השלמה של המחלקה  :דרור עזרא

. זה עבר. עכשיו זה הנושא של דוחות הביקורת. הבנתי?  אלה מאושרכל. כן: יחיעם השמשוני

  ,יש לנו עוד

  ?מה לגבי מה שצביקה אמר שיזמינו אותם לשימוע  :דרור עזרא

  .יש פה מחלוקת בין המקצועית למשנה  :טובה רפאל

  . יש מחלוקת: יחיעם השמשוני

  . עכשיו תקשיבו  :טובה רפאל

לפי מיטב . בדקנו אותם, קיבלנו דוחות ביקורת. הואני רוצה להסביר מש: יחיעם השמשוני

זה כסף שאנחנו הולכים . ידיעתי ביקשו גם השלמה של מסמכים ודברים

בבדיקה שנעשתה . אם זה לא מעניין אתכם תגידו זה לא מעניין אותנו. לקחת

ניתנו מספרים של מספר , בתצהירים אלינו, הסתבר שבבקשה אלינו

 שילמנו כאילו לכלל ארצי ולא לשימוש משתתפים כלל ארציים ואנחנו

זה נעשה גם אחרי הערה גם . אלה הפרשים אדירים במספרי ילדים. בהרצליה

אבל נעשה פה משהו . אני לא משפטן. אלה בעצם תצהירים. שנה אחרי זה

לאור דוח הביקורת הזה אמרנו שיחזירו את הכספים . שאסור היה שייעשה

  .  שלא בא בידיים נקיותכי מי. והם לא יקבלו יותר תמיכות

  . אתה מדבר ברמזים  :דרור עזרא

 1,000 ילדים או 1,000כשמישהו בא ונותן תצהיר ומבקש תמיכות על : יחיעם השמשוני

אנשים ובבדיקה שנעשתה זה סך הילדים או האנשים שמקבלים מהעמותה 

אני , בבדיקה שלנו באים. הזאת טיפול בכל הארץ וייחסו את זה להרצליה

 10בבדיקה שלנו בהרצליה משתתפים , מספרים כלליים כסדר גודלנותן 
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  .  יש עם זה בעיה100- ו1,000ילדים ואני נתתי תמיכות לפי מדד של 

אני חושב שזה רק . מה שאמרנו זה שאנחנו רוצים לקיים שימוע כדת וכדין  :צביקה הדר

  ,ממילא לא נותנים כסף אלא מקסימום. מכבד את העניין

  . נתנו כבר השנה. לא: יחיעם השמשוני

  )מדברים ביחד(

עמותת פוש עושה . יחיעם פה אמר דברים שאולי מישהו יכול להיתפס אליהם  :טובה רפאל

  . אני חייבת לתקן ולומר. עבודה מצוינת בעיר ונפלאה

  . אני יודע מה אני אומר. בכוונה לא אמרתי. זה לא נאמר על פוש: יחיעם השמשוני

  ?זה נאמראז על מי   :ירון עולמי

  )מדברים ביחד(

אני מציע לקבל את המלצת ועדת המשנה ולקיים את הדיון הזה המשותף   :יהונתן יסעור

  ? מי בעד. ולברר את הנקודה הזאת

  . אתה תגיד על מה אנחנו מצביעים  :ירון עולמי

  . ועדת המשנה ביקשה. אנחנו ביקשנו לזמן את המבקר  :צביקה הדר

  ?ומה התוצאה  :דרור עזרא

  ?אתה מדבר על דרור ועל פוש  :ן עולמיירו

  .אני לא שומע  :צביקה הדר

  ?אתה מדבר על דרור ועל פוש  :ירון עולמי

  . כן: יחיעם השמשוני

  . תודה  :ירון עולמי

  . דרור ופוש  :צביקה הדר

  ?מה התוצאה של השימוע יכולה להיות  :דרור עזרא

נחנו מקבלים את המלצת היא יכולה להיות או שא. אגיד לך אחרי השימוע  :צביקה הדר

  .הוועדה המקצועית

  ?אילו המלצות היו? שלא יהיו יותר תמיכות  :דרור עזרא

  . מה שהיא המליצה. לא  :צביקה הדר

  . לקזז או לא לקזז  :טובה רפאל
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  . או לקבל את המלצתה או להסתייג מהמלצתה  :צביקה הדר

  . ר לוועדה המקצועיתלפי הנוהל בסופו של דבר בנושא הזה צריכה לחזו...   :ענת בהרב

  . אנחנו מכירים את הנוהל כבר המון שנים  :צביקה הדר

  .מה שהוועדה המקצועית מבקשת, אני חושב שזה כל כך פשוט  :יהונתן יסעור

  )מדברים ביחד(

ועדת המשנה מבקשת לעשות שימוע ובירור להחלטה של דוח המבקר ולכן   :יהונתן יסעור

  . כרגע נעצר כל התהליך בטיפול הזה

  . לא קרה כלום. כן  :צביקה הדר

  . על סמך הישיבה הזאת יחליטו מה לעשות  :יהונתן יסעור

בהנחה שזה נכון , אם מה שאתה אומר נכון. לי יש עוד שאלה או שתיים  :ירון עולמי

יכול להיווצר מחר מצב שיוחזרו לקופת . ובהנחה שגם השימוע יגיד שזה נכון

  . התמיכות עשרות אלפי שקלים

  . נכון  : יסעוריהונתן

  ?איך מחלקים אותם  :ירון עולמי

  )מדברים ביחד(

  . לא מחלקים אותם כבר לדעתי  :טובה רפאל

  ?לא מחלקים. מותר לשאול  :ירון עולמי

  . 2012אלה כספים של   :טובה רפאל

  . זה חוזר לקופת העירייה  :יהונתן יסעור

  ?למה שלא יחזרו לקופת תמיכות ויחולק בין כולם  :ירון עולמי

  . זה יהיה בקדנציה הבאה: יחיעם השמשוני

מתי יקיימו את הדבר , אני לא יודע מתי יהיה השימוע. אנחנו בסוף השנה  :יהונתן יסעור

  . אם תהיה בכלל ישיבת מועצה שנוכל להמשיך ולקיים את הדיון הזה, הזה

  . זו שאלה לגיטימית  :ירון עולמי

אתה כבר רוצה לדעת מה יהיה . נו שליטהאבל אתה מדבר על סד זמן שאין ל  :יהונתן יסעור

  .  צעדים קדימה3בעוד 

  . עוד אלה אחרונה. אני רוצה לדעת מה עם הכסף  :ירון עולמי
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אני . יש הבדל בין שתי העמותות ולגבי ההחלטות לגביהן. רק עוד נקודה אחת  :ענת בהרב

רוצה רק לציין שביחס לעמותה שננקטו לגביה סנקציות כמו בהחלטה ביחס 

מותת דרור קובע הנוהל שאם מוסד ציבור נתמך רוצה להגיש בקשה לדיון לע

נוסף על ממצאים שבעובדה שהובילו לנקיטת אמצעים כנגדו יגיש בקשה זו 

הוועדה המקצועית מוסמכת לדון בבקשה זו על בסיס . לוועדה המקצועית

  ,אישורים רשומים מטעם גורמים שאינם קשורים עם מוסד הציבור

  . זה לא המוסד ביקש זה אנחנו  :צביקה הדר

  . אני רק מפנה. בסדר  :ענת בהרב

אם אנחנו רוצים לבטל את , זאת סוגיה ישנה, אלא אם כן אנחנו רוצים  :צביקה הדר

  . אני מאמין שהמועצה הבאה תטפל בזה. הוועדה הזאת

אני אומרת . אני רק אומרת באשר לסוג המסמכים שאמורים לקבל מהמוסד  :ענת בהרב

  . גם לדיון אצלכם, גם בשבילכםאת זה 

זה , דיםאנחנו דבר ראשון חשבנו שבמקרה כזה כדאי לשמוע את הצד. בסדר  :צביקה הדר

  .אחרי זה נראה הלאה. הכל

  . לכן הוספתי מה הם צריכים להביא  :ענת בהרב

  . היא אומרת שיכול להיות שיהיה מצב שיהיה עוד שימוע  :דרור עזרא

  . סעיף הבאה. תודה רבה  :יהונתן יסעור

  ?אתה כבר בסעיף הבא. לא הצבענו  :ירון עולמי

  ?מה  :יהונתן יסעור

  . צריך לקבל את ההחלטה של ועדת משנה. להצביע  :ירון עולמי

  ?מי בעד השימוע: יחיעם השמשוני

  ?מה אנחנו כן עושים לגבי בית האבות. לא סיימתי את השאלה השנייה שלי  :ירון עולמי

  . הם קיבלו מה שהיו צריכים לקבל וזהו. כרגעשום דבר : יחיעם השמשוני

  . זה לא קיזוז. זה דוח ביקורת. דוח הביקורת היה תקין  :טובה רפאל

  . אבל יש בעיה עם הכסף  :ירון עולמי

  . הם קיבלו את מה שהם היו צריכים לקבל לפי הקריטריונים: יחיעם השמשוני

ה לבין "שי חולק בין עמותת עלהתקציב של סעיף בתי אבות או לגיל השלי  :יהונתן יסעור
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  . אין יותר תקציב. בית האבות

  . 2012זו ביקורת על כספים של , ירון  :טובה רפאל

  . יש כאן בעיה אבל. אני יודע  :ירון עולמי

  )מדברים ביחד(

  . פה אחד? מי בעד, בנושא של השימוע: יחיעם השמשוני

  ועדת שמות

  ?יש שאלות. ועדת שמות: יחיעם השמשוני

  . שאגיע לזה... פעם שעברה? אתה רוצה לעבור אחד אחד  :עולמיירון 

, אייזיק רוזובסקי. הנצחת שמו של אייזיק? אתם רוצים לעבור אחד אחד: יחיעם השמשוני

  ? אתם לא יודעים

  . תשאל מי בעד  :צביקה הדר

  . תודה. פה אחד? מי בעד אייזיק רוזובסקי: יחיעם השמשוני

  . רחוב העפרוני  :צביקה הדר

לא אישרנו , החלפת שם רחוב הפועל. תודה? פה אחד. רחוב העפרוני: חיעם השמשוניי

מחליטים , הנצחת שמו של האפיפיור. פה אחד? האם בעד. לא אושר. להחליף

, סורייסהרצל . תודה? האם המועצה מאשרת. פה אחד לדחות את הבקשה

  . לא לאשר את הבקשה

הבנתי גם שהמשפחה . מסמכים של המשפחהאני קיבלתי את ה. יש לי הערה  :ירון עולמי

  . הופיע בפני ועדת השמות

  . יותר טוב שהיא לא היתה מופיעה. כן: יחיעם השמשוני

  . הבן שלו  :ירון עולמי

  . כן: יחיעם השמשוני

אומרים שזה אינו עומד , היות והייתי חבר ועדת שמות פעם. אני לא מבין  :ירון עולמי

. רו מה לא עומד בקריטריונים של הוועדהשיסבי. בקריטריונים של הוועדה

כי הוועדה כבר הנציחה כך וכך אנשים שאני לא יודע אם היו עומדים 

  . יש אפשרות להנציח אותו. בקריטריונים

  ?יש אפשרות להנציח את מי: יחיעם השמשוני
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  . את הרצל סורייס  :ירון עולמי

עבד . ש לשעבר" עובד תע,הבן אדם הוא איש יקר. אני הייתי בוועדה: יחיעם השמשוני

ש הרבה שנים החליטה "על זה שמישהו עבד בתע. ש הרבה שנים"בתע

יש . הוועדה שאין מקום להנציח אותו מול הבית שלו כפי שהבן שלו ביקש

ש ויש גם הרבה מאוד אנשים שעבדו בעיריית "עוד הרבה אנשים שעבדו בתע

וועדה לא מצאה ה. יש אנשים שעובדים בכל מיני מפעלים בעולם, הרצליה

  .שום דבר שתרומתו לעיר או למשהו ייחודי שעל פיו יש מה להנציח

  ?אפשר לסיים את המשפט ואולי היית מגיב אחרת  :ירון עולמי

  . אני מתנצל. סליחה: יחיעם השמשוני

יש בידיי מסמכים . ש"אני לא חושב שהוא ביקש רק בגלל שהוא היה עובד תע  :ירון עולמי

  . הבעיה היתה עם הבקשה איך להנציחאני חושב ש. אחרים

  . עצם ההנצחה. לא: יחיעם השמשוני

  . תן לי לסיים  :ירון עולמי

  . הבן אדם היה והופיע בפני הוועדה. אני הייתי. אתה לא היית בוועדה: יחיעם השמשוני

  ?אני יכול להציע משהו ואז תגידו כן או לא  :ירון עולמי

  .  הוועדה שהמקרה הזה מצדיקהוא לא שכנע את, ירון  :יהונתן יסעור

  . אני לא מבין? אנחנו בוועדה עכשיו או במועצת העיר  :ירון עולמי

  . במועצת העיר: יחיעם השמשוני

אני חושב שיתכן שאין מקום להנציח . לא הקראתי הצעה. אז תן לי לסיים  :ירון עולמי

אני חושב שמי שאמור לדון בבקשה הזאת זה ועדת . את האדם בכיכר

הגיעו . מקרים וסיפורים, אני לא אציין שמות, כמו שיש אנשים. הנצחה

תושבי , דברים מוזרים והנצחנו, לוועדת הנצחה אנשים שהבן נפטר ממחלה

אם בא בן . יש דרכים. אפשר בעמוד, אפשר על איזה עץ, אפשר בכיסא. העיר

  . עם סיפור אישי על אבא שלו אני חושב שיש מקום, אדם עם סיפור קורע לב

  . תאמין לי אם היית בוועדה היית מצביע נגד: חיעם השמשוניי

  . אני מציע שהדבר הזה יעבור לוועדת הנצחה. יכול להיות  :ירון עולמי

. אמר את זה דרור עזרא במקרה אחר, אני רוצה להגיד לך ברמה עקרונית  :יהונתן יסעור
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 או .ועדת ההנצחה היא לא המפלט לוועדת שמות, אני מצטט את דרור עזרא

. זה מה שדנה הוועדה. שיש מקום לקרוא רחוב או כיכר על שמו או שלא

אין . אתה רוצה להעלות את זה לוועדת הנצחה תביא בקשה לוועדת הנצחה

  .קשר בין שני הדברים

  . שיגישו בקשה לוועדת הנצחה: יחיעם השמשוני

  . אתה יכול להעביר את זה? למה  :ירון עולמי

  . וציםאנחנו לא ר  :יהונתן יסעור

  )מדברים ביחד(

סיפר את כל הסיפור , הופיע בן אדם. זה עלה פעמיים בחזרה לוועדת שמות: יחיעם השמשוני

 מתושבי 90%זה אותו דבר כמו , אני אומר לך עם כל הכבוד וההערכה. שלו

  ?אתה רוצה שנעביר את זה לוועדת הנצחה. העיר

  )מדברים ביחד(

  . ועדת הנצחההאיש יכול להגיש בקשה לו  :דרור עזרא

הוועדה , את ההחלטה של ועדת שמות. שיגיש בקשה לאן שהוא רוצה: יחיעם השמשוני

אם הבן אדם ירצה בעוד שנה להגיש עוד פעם או להגיש . החליטה לא לאשר

. זה לא קשור לעצם ההחלטה הזאת. למישהו אחר שיגיש למי שהוא רוצה

  ? מאשרים את ההחלטה

  . אני מתנגד  :ירון עולמי

  . ירון נגד: עם השמשונייחי

  אישור המלצה להעסקה נוספת

  ? מאשרים. אישור המלצה להעסקה נוספת: יחיעם השמשוני

  . פה אחד  :דובר

  . פה אחד: יחיעם השמשוני

  סיוע לדיור

  ?סיוע לדיור מאשרים: יחיעם השמשוני

  . כן  :דובר

  שונות
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בות המועצה בחודש בנושא של השונות יש את הנושא של פגרה של ישי: יחיעם השמשוני

  ... בחודש, ספטמבר

  ?למה זה לא רשום  :דרור עזרא

  ?למה זה לא בסדר היום  :ירון עולמי

  . אתה חייב להגיד לנו  :דרור עזרא

  . בסדר? אתם לא רוצים לדון בזה. זה לא רשום  :יהונתן יסעור

  . אם זה לא בסדר היום אתה לא יכול להעלות את זה  :דרור עזרא

  . כל החודש חגים? תה רוצה בערב ראש השנה ישיבהא: יחיעם השמשוני

  . זה צריך להיות בסדר היום  :דרור עזרא

  . תהיה רציני: יחיעם השמשוני

  . יש שונות  :צביקה הדר

אני לא ? אסור להביא בשונות? אסור להביא בשונות דברים. יש שונות: יחיעם השמשוני

  ?אסור להביא בשונות. מבין

  . וק דברים לשונותזה בדי. מותר  :צביקה הדר

המועצה מתבקשת להצביע על פגרה בחודש . יש חודש חגים. זה שונות: יחיעם השמשוני

  ? מי בעד. ספטמבר

  . ספטמבר ואוקטובר  :יהונתן יסעור

  . אני לא יודע אם אפשר לעשות. אוקטובר זה כבר בחירות: יחיעם השמשוני

  . גם אוקטובר. אי אפשר  :יהונתן יסעור

  . למעט ישיבות שיהיו על פי חוק: יחיעם השמשוני

 בספטמבר ועדת ביקורת תגיש את 1אחרי . אני רוצה לסייג ולהגיד משהו  :ירון עולמי

  . אנחנו נארגן ישיבה שלא מן המניין שתדעו. המלצותיה לגבי דוח המבקר

  ?אתה נגד. כולם היו בעד. זה מה שאמרתי: יחיעם השמשוני

  . אני נמנע  :דרור עזרא

  ר ועדת מכרזים"י מינוי של טובה רפאל במקום עופרה בל כיובקשה לשינו

ר ועדת "יש לנו בקשה לשינוי מינוי של טובה רפאל במקום עופרה בל כיו: יחיעם השמשוני

  . מכרזים
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  . ככה זה היה בפועל כבר. זה לא שינוי  :דרור עזרא

  . אני מזכיר לכולם שיש פה אסיפה כללית. תודה? מאשרים: יחיעם השמשוני

טובה מעדכנת אותנו שבית הספר להנדסאים קיבל הכרה של בית , חברים  :הונתן יסעורי

 בתי ספר שזכו 200מתוך . ספר שהמורים יכנסו למסלול של שכר דיפרנציאלי

אני חושב שמגיע ישר כוח . להישג הזה בארץ הוא בעשירייה הראשונה

ולים למנהלת בית הספר ולצוות המורים שעומדים על רמה כזאת שהם יכ

המשמעות היא שלפי הישגי המורים . להיכנס למסלול של שכר דיפרנציאלי

  . ישר כוח. או הצלחות התלמידים המורים יקבלו שכר ותוספות שכר

מה . אני רוצה להתייחס לעניין של הזיהום בחוף הפרצה שהתגלה לי השבוע  :דרור עזרא

, ריח מאודשהתגלה לי שכבר שבועיים החוף הזה מזוהם באיזשהו חומר מס

  . כנראה פסולת של משחטה או משהו כזה

  . בית מטבחיים: יחיעם השמשוני

. אני לא יודע אם העירייה אשמה או המשרד אבל היה חוסר טיפול שבועיים  :דרור עזרא

לא יכול להיות . אי אפשר לעמוד שם. הייתי שם היום. המקום הזה מסריח

. רצליה שכך החוף נראהזה פשוט מביש לעיר ה. שחוף שבועיים נראה ככה

היה צריך לתת יותר מאמץ כדי שזה . אני חושב שהיה פה איזשהו מחדל

  . יפונה

  . תודה: יחיעם השמשוני

   החברה לפיתוח- אסיפה כללית

חברי המועצה נשארים . לאסיפה הכללית כל הקהל מתבקש ללכת לדרכו: יחיעם השמשוני

  .פה לאסיפה כללית החברה לפיתוח

רואי החשבון יציגו . 2012-אנחנו מציגים את הדוחות הכספיים ל.  טובערב  :אלי שפלר

אסיפה כללית של בעלי , ערב טוב לכם. אם תהיינה שאלות והרחבות. אותם

-הדוח אושר על ידי הדירקטוריון ב. מקבלים דיווח. המניות של החברה

 20- בדצמבר הסתכם כמעט ב2012-הרכוש השוטף של החברה ב. 17.7.13

ח " מיליון ש7.5הרכוש הקבוע . ח לעומת מספר דומה אשתקד"שמיליון 

  . ח" מיליון ש18ההתחייבויות השוטפות . ח אשתקד" מיליון ש6לעומת 
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  ?על איזה דף אתה מדבר  :דרור עזרא

ח " מיליון ש5.8ההתחייבויות לזמן ארוך . ח אשתקד" מיליון ש20לעומת   :אלי שפלר

- ח ל" מיליון ש2.9-ל החברה גדל מההון ש. ח אשתקד" מיליון ש3.4לעומת 

ח עולה בכמעט " מיליון ש19.9הרכוש השוטף . 3עמוד מספר . ח" מיליון ש3.3

זה . ח" מיליון ש18.3ח על ההתחייבויות המשוערכות של " מיליון ש1.5

 הוא דוח רווח 4עמוד מספר . 4אני עובר לעמוד מספר ... חברה... מראה

 מיליון 82-הסתכמו ב... הכנסות פרויקטים. ח"גם הוא מוצג באלפי ש. והפסד

... ההוצאות בגין הפעלת הפרויקטים. ח אשתקד" מיליון ש72ח לעומת "ש

ח אשתקד והרווח התפעולי " מיליון ש68ח לעומת "מיליון ש... פרסום 

 מיליון 3.4-הסתכמו ב... הוצאות הנהלה וכלליות. שנה קודמת... הסתכם

ח לעומת " ש270,000הוצאות המימון . דח אשתק" מיליון ש3.5ח לעומת "ש

. ח" ש430,000ח לעומת " ש390,000הרווח לאחר מסים . ח" ש244,000

הפרויקטים שהיא עוסקת ... הביאורים מפרטים את הפעילות של החברה

עיריית הרצליה ותאגיד . בעמודים הבאים ישנו פירוט של החייבים. בהם

 מיליון 15-16-ח השנה ו"יון ש מיל15המים שכמובן מככבת בדוח הכספי עם 

החברה ... החברה מבצעת את הפעילות שלה על פי פרויקטים. ח אשתקד"ש

,  יש פירוט מלא של הרכוש הקבוע14 בעמוד 5בביאור . מעבירה אליה

. ספקים ונותני שירותים במצב שוטף. הוצאות הפחת שנזקפות מדי שנה

ח " מיליון ש2 זכאים .ח" מיליון ש19אשתקד , ח" מיליון ש15.5השנה זה 

הלוואות לזמן ארוך זה . אין שום דברים מיוחדים. ח" ש800,000לעומת 

 ישנו פירוט של מספר תביעות 10בביאור . הלוואות שנלקחו לבניית החניון

הרווח לצורכי מס . צד של תובעים בדרך כלל זה קבלנים, שהחברה צד בהם

  . ח" ש713,000-מסתכם ב

  ?ואה את זהאיפה אתה ר  :דרור עזרא

זה דוח . אני לא בטוח שקיבלתם את הדוח הזה, בדוח התאמה לצורכי מס  :אלי שפלר

  . מאזן. ... שלא מוגש בדרך כלל

  ?אתם משלמים מס  :דרור עזרא
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  . בוודאי. מס במאזן...   :אלי שפלר

  ?אתם משלמים דיבידנד לעירייה  :דרור עזרא

יה יש פירוט מיוחד שנקרא ביאור עירי... החברה מקבלת הכנסות. לא שולם  :אלי שפלר

. ... זה ביאור של מה שנקרא יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים. 12

פעם אחת כבעל מניות ופעם אחת , העירייה היא צד קשור בשני כובעים

 מפרט את כל הפעילות הכלכלית שהחברה ביצעה 12ביאור . כמעסיק המרכזי

  . 2012- וגם ב2011-גם ב

  . בסדר. חיפשתיזה מה ש  :דרור עזרא

  ?שאלות  :יהונתן יסעור

לגבי הגגות . גם לגבי הפרסום וגם לגבי הגגות, 19לגבי שני הסעיפים בעמוד   :דרור עזרא

  . לא אושר ההסכם, אני הבנתי שזה חזר לעירייה

  ?מה חזר לעירייה  :יהונתן יסעור

... חברה... ברההיות ואנחנו עושים מכרז בח... משרד הפנים. בוא תדייק. לא :שרגא אלקלעי

דרש משרד הפנים להעביר את . תואמים את נוהלי העירייה... כל נוהלי

לא העברנו את האחריות . המכרז הזה לאישור ועדת המכרזים העירונית

  . אלא רק אישור שהמכרז אכן התקיים

למה הפרויקט הזה . עכשיו אני רוצה הסבר מה החברה עושה בפרויקט הזה  :דרור עזרא

שזה החברה הזאת שזכתה , הרי יש צד שלישי? גיע לחברההיה צריך לה

  . במכרז

  . אני אענה לך, דרור  :יהונתן יסעור

מה אתם עושים פה בסיפור . צד שלישי שמתקין את כל הגגות. תן לי שנייה  :דרור עזרא

  . הזה אני לא מבין

  ? מה אתה רוצה ממנו. זאת החלטה ניהולית של העירייה: יחיעם השמשוני

  ?אבל על מה  :ראדרור עז

  ?מה אתה רוצה ממנו, תבוא אלינו: יחיעם השמשוני

  . אני רוצה להבין מה הוא עושה שמצדיק  :דרור עזרא

  . נתנו לו עבודה: יחיעם השמשוני
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  . הוא עשה רק מכרז  :דרור עזרא

  . נתנו לו עבודה: יחיעם השמשוני

מוציא מכרז , ת הפרויקטבדיוק כמו שהוא עושה רחוב הוא גם מקבל א, דרור  :יהונתן יסעור

  . לביצוע של הפרויקט ומנהל אותו

  . אבל הוא לא מנהל שום דבר  :דרור עזרא

  . אותו דבר גם פה  :יהונתן יסעור

  . אם יש מעקב אחרי הביצוע. אז תסביר את זה  :דרור עזרא

  . בגג בגלל שהמתקין עשה חור בגג יחיעם רץ לתקן את זה...  :שרגא אלקלעי

  . אני רוצה להבין? ישהו שעובד על זהיש מ  :דרור עזרא

  . אבל נתתי לך תשובה, דרור  :יהונתן יסעור

  ?מה אתה רוצה ממנו: יחיעם השמשוני

בדיוק כמו כל פרויקט אחר שהעירייה מעבירה לניהול של החברה גם את   :יהונתן יסעור

אם זה כרוך . הנושא של התאים הוולטאים העברנו לניהול של החברה

  . מפעיל או למתקין אז הם עושים את זהבהוצאת מכרז ל

  ?עניתי לך את זה במייל אז מה הבעיה  :טובה רפאל

  . אני רוצה להבין ממנו על מה הוא מקבל פה את הכסף. אני ראיתי  :דרור עזרא

  ?מה עוד. בסדר  :יהונתן יסעור

כולל מהיועצת . קיבל תשובה, הוא שאל במייל. זה עלה בוועדת מכרזים  :טובה רפאל

  . הוא נהנה לבזבז את הזמן. טיתהמשפ

  . אני לא הבנתי למה היה צריך להוציא את זה לחברה  :דרור עזרא

  . עזוב אותו, תשאל את העירייה בשאילתא: יחיעם השמשוני

  . אני רוצה להבין מה התרומה שלכם, לגבי הפרסום חוצות  :דרור עזרא

  ....קידום מכירות :שרגא אלקלעי

  ?רסמיםאתם פונים למפ  :דרור עזרא

  ,אנחנו הגדלנו את ההכנסות של העירייה :שרגא אלקלעי

  . בדיוק כמו שעבר אליו התאים הוולטאים גם נושא הפרסום  :יהונתן יסעור

  . אולי פה בניגוד לתאים הוולטאים זה מוצדק. אולי זה מוצדק  :דרור עזרא
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ו זו החלטה כל מה שעבר אלי. זה מוצדק גם בתאים הוולטאים וגם בפרסום  :יהונתן יסעור

ניהולית של העירייה להעביר אילו פרויקטים לניהול מעבירים לחברה 

תמשיכו . ישר כוח. תודה רבה? עוד שאלה. הכלכלית ואילו נשארים בעירייה

  . שתהיה שנה טובה. לעבוד כמו שאתם עובדים

  . יש מינוי רואה חשבון  :דרור עזרא


