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רה"ע – יו"ר הישיבה
סגנית ומ"מ ראש העירייה
סגנית ראש העירייה
סגן רה"ע
חבר מועצת העירייה
חבר מועצת העירייה
חברת מועצת העירייה
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מועצת העירייה
חברת
חבר מועצת העירייה
מנכ"ל העירייה
סמנכ"ל
מ"מ דוברת העירייה
סגן הגזבר
מנהל אגף המחשוב
משנה למנכ"ל למשאבי אנוש
מנהל אגף שאיפ"ה
מהנדס העירייה
יוע"מ
מנהלת מחלקת נכסים ובטוחים
סמנכ"ל לחינוך
מנהלת מחלקת נכסים ובטוחים
מנהל אגף ביטחון וסדר ציבורי
מבקר העירייה
מנהל אגף תב"ל
עוזר ויועץ למ"מ וסגנית רה"ע
ע .מנהל אגף מזכיר העיר
עוזר רה"ע
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אישור פרוטוקול
עדכון רה"ע
עדכון מנכ"ל
שאילתות
הצעות לסדר
תב"רים וסגירת תב"רים לשנת 2016
התקציב הרגיל לשנת  - 2015הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) -
שינויים – יב'
התקציב הרגיל לשנת  - 2016הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) -
שינויים – ב'
הסכם חכירה בין עיריית הרצליה לבין בית הורים "עולי הולנד"
תמיכות
אישור המלצות הועדה ליקיר העיר
אישור המלצות ועדת השמות
אישור המלצות ועדת הנצחה
אישור המלצות הועדה לסיוע בדיור
אישור מועצה לסלילת רחובות
שונות

הסבר לסדר היום:
א .אישור פרוטוקולים
הובא לאישור פרוטוקול מס' .36
לא הוגשו בקשות שינוי/תיקון.
הפרוטוקול מאושר.

ב .עדכון רה"ע
פתח ואיחל לחבר המועצה אלעד צדיקוב מזל טוב להולדת הבן.


הישגי תלמידים וספורטאים
 תלמידי חט"ב יד גיורא זכו במקום ראשון בתחרו  FLLארצית בקטגוריית תכנות הרובוט.
 תלמידי י"א ,י"ב בתיכון הנדסאים העפילו לשלב הגמר הארצי בתחרות הסייבר.
 תלמידי תיכון היובל – אלופי התיכונים בכדורגל.
 תלמידות תיכון היובל – אלופות התיכונים בכושר גופני.
 בנות הרצליה – קבוצת הכדור יד זכו בגביע המדינה.
ביקש להודות לאגף החינוך ,לצוותים החינוכיים ,למנהלים ,למאמנים ולתלמידים הזוכים.
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יום המעשים הטובים
 היום מציינים את יום המעשים הטובים .השנה הוקדש "יום המעשים הטובים" ברובו
לאוכלוסיית ניצולי שואה והתושבים הותיקים .למעלה מ 70-אירועים ברחבי העיר:
-

הפנינג בין דורי

-

צביעת בתי קשישים

-

סבתא סורקת

-

יום טיפוח לקשישים

-

פרח לקשיש ועוד.

הודה למ"מ רה"ע הגב' מאיה כץ שהובילה את הפרוייקט להצלחה ,ליהודה פישמן שהוציא
לפועל את התוכנית וכמובן לצוותי החינוך ,מחלקות תנו"ס וכל מועדוני הקשישים ברחבי
העיר ,ישר כח לכל העוסקים במלאכה.


כנפיים של קרמבו
היום התקיימה פעילות משותפת של תלמידי בית ספר שז"ר וחניכי "כנפיים של קרמבו" –
המשימה היתה הכנת מאות עציצים שיועברו לניצולי שואה בעיר.
"כנפיים של קרמבו" הינה תנועת נוער למען ילדים עם צרכי מיוחדים המתכנסים פעם בשבוע
בבי"ס יוחנני ומחבקים את הילדים בעלי הצרכים המיוחדים.
מזמין את חברי המועצה להגיע לאחד ממפגשי הילדים לתרשם מפעילות הילדים.
נציגי חניכי "כנפיים של קרמבו" יגיעו למועצה באפריל ויציגו את פעילותם למען הילדים בעלי
צרכים מיוחדים.

ג .עדכון המנכ"ל


 - GISנוספו שתי יכולות משמעותיות:
-

עריכת שכבה של נפילת טילים בחירום.

-

עדכון שכבת מבנים ממוגנים ממידע המתקבל מפרוייקטים של תמ"א .38



הוחל בצביעת מדרכות וסימוני כבישים ברחבי העיר.



החל שיפוץ בבי"ס גורדון.



נערכים לקרצוף וריבוד כבישים ברחבי העיר.



מתחם אפולוניה – הוגשה התנגדות על טיהור הקרקע בתע"ש נוף ים.



נערכים לפתיחת בי"ס חדש במתחם אלתרמן המיועד להפתח בשנת  – 2018הוקמה ועדת היגוי
בשיתוף ועד ההורים המרכזי.



נפתחה תכנית חדשה לחיזוק המצוינות בעיר בשיתוף פעולה עם אגף המחוננים במשרד החינוך
ומרכז המדעים העירוני .התוכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים בכיתות ג'-ו'.
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הורחבה תוכנית הקשר הבין דורי לכל בתי הספר היסויים בעיר .תוכנית המפגישה את הילדים
עם הסבים והסבתות לתהליך מרתק .הילדים מלמדים את הסבים והסבתות מיומנויות
המחשב ולומדים מהם את סיפור חייהם.



נוער וצעירים בסיכון – סיום הליכי מכרז לפרוייקטים של אגף הרווחה כולל מכרז למסגרת
חדשה" :בית חם לנערים"



משרד הרווחה מוסיף תקציבים לטובת התחנה לטיפול משפחתי וכן תקציבים חדשים לטובת
נפגעות תקיפה מינית בוגרות במרכז לשלום המשפחה.



פרוייקט "הכי נקי בעיר" יחל מ 20-במרץ עד  21באפריל .מבצע בו העירייה תפעיל את כל
המערכות העירוניות לניקיון העיר לקראת החג .פחי האשפה בעיר יישטפו באמצעות טכנולוגיה
חדשה ופחי אשפה סדוקים יוחלפו ,עד כה הוחלפו מעל אלף פחים חדשים.



במהלך החודש האחרון ביצע פיקוד העורף ביקורות ב 15-מקלטים שנמצאו בכשירות טובה
מאוד.



מוסדות החינוך השתתפו בתרגיל הג"א ארצי במהלכו תורגלו הילדים בירידה למקלטים בזמן
הפסקה.



להקת גלגל במעגל – ממליץ לחברי המועצה לבוא ולצפות במופע מדהים ומרגש.



נמצאים בעיצומן של הכנות לקראת עדלאידע השלישית בהשתתפות אלפי ילדים ובני נוער.
מאמין כי מעבר לחגיגה גדולה ומוצלחת לכל תושבי וילדי העיר ,יש בפרוייקט זה הליך חינוכי
ממדרגה ראשונה ,לימוד ילדי בתי הספר תוך כדי הריקוד וההליכה גם משמעת ועזרה אחד
לשני .כולם מוזמנים יום חמישי  24במרץ .2016

מר צבי ווייס ביקש להוסיף כי בהיכנס חודש אדר החלו במבצע חלוקת משלוחי מנות לבתי קשישים.
מבקש מחברי המועצה לתת יד ולהיות שותפים במבצע.
רה"ע ,מר משה פדלון עדכן כי העירייה החלה בהתקנת מכשירי החייאה בבתי ספר ,מוסדות ציבור
ובאולמות ספורט .בסך הכל יותקנו כ 80-מכשירי החייאה.
מברך את הסמנכ"ל מר ג'ו ניסימוב וגב' רינה זאבי על ישיבת המועצה הראשונה שלהם כמחליפים
לדידי מור.

ד .שאילתות
שאילתא מס'  – 1ע"י מר יריב פישר
מדוע נתן ראש העיר למחלקת הדוברות ולגורמים נוספים בעירייה הוראה שלא לפרסם ולהעלות
לאתר העירוני את ישיבת המועצה שצולמה בחודש דצמבר .2014
תשובה לשאילתא מס'  – 1ע"י מר יריב פישר
ראש העירייה לא נתן הנחייה לא להעלות את הישיבה המדוברת .הישיבה לא עלתה מאחר וטכנית,
עדיין לא היו מוכנים להעלות את החומרים .תשובה זו נתנה כבר בעבר.
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ה .הצעות לסדר
הצעה לסדר מס'  – 1ע"י מר יריב פישר
אחרי שנים של מאבק ציבורי נכון וחשוב נפתח בשנת  2011בית קברות עירוני.
מועצת העיר הרצליה גאה במוסד החדש אשר מנוהל ועובד בצורה יוצאת דופן ,ברגישות וביעילות.
הצעה לסדר -מועצת העיר הרצליה דוחה מכל וכל את הניסיונות הנואשים להחזיר את בית
הקברות לידי "חברה קדישא" ומאשררת בזאת בגאווה את החלטת המועצות הקודמות שאישרו
את הקמת בית הקברות העירוני ואת דרך ניהולו.
מר יריב פישר ביקש להקריא מתוך פרסום בנושא בית העלמין" ,בפגישה שהתקיימה בין ראש
העירייה לבין מנכ"ל חברה קדישא האפשרות כי בית העלמין העירוני יועבר לניהול של חברה
קדישא .הפגישה נערכה לאור הטענה כי בית העלמין העירוני מהווה נטל על קופת העירייה .ראוי
שהציבור ידע כי לפני הקמת בית העלמין העירוני ,חברה קדישא ,המנהלת את בית העלמין ברחוב
פינסקר ,לא נענתה לבקשה לחשוף את דוחותיה הכספיים .עלות שכרו של מנכ"ל חברה קדישא
בהרצליה גדולה בהרבה מעלות שכרו של מנכ"ל בית העלמין העירוני .מי שרוצה לקנות חלקת קבר
בבית העלמין של חברה קדישא נדרש לשלם פי כמה וכמה בהשוואה למי שרוצה לקנות חלקת קבר
בבית העלמין העירוני .כנגד הטענה כי התאגיד העירוני הינו גרעוני ,יש לציין כי בשנת ,2014
התאגיד העביר לעירייה מיליון ותשע מאות אלף  .₪בניגוד לבית העלמין של חברה קדישא ,בית
העלמין העירוני נתון לפיקוח של הדירקטוריון ,וועדת הכספים של העירייה ומבקר העירייה .בבית
העלמין העירוני יש חלקה המיועדת לקבורה אזרחית ,ספק אם חברה קדישא הפועלת על פי הגישה
האורתודוכסית תוכל לתת את השירות ההולם למי שמעוניין .מנכ"ל בית העלמין העירוני זוכה
לשבחים על אופן הניהול של בית העלמין העירוני .אם התאגיד הינו גרעוני מדוע חברת קדישא
מוכנה לקחת על עצמה את הנטל "....ציין כי דברים אלו צוטטו מפרסום דבריו של חבר המועצה
מר יוסף לונדון.
הוסיף כי המועצה הזאת עשתה משהו שערים אחרות רצו לעשות .בית הקברות החדש הוא מקור
גאווה לתושבי העיר וחשוב לשמור עליו.
נענה ע"י רה"ע  ,מר פדלון כי העירייה הוציאה על בניית בית העלמין כ 40-מלש"ח .התוכנית
העסקית שהוצגה לא התממשה ,התוכנית קרסה ולעירייה נגרמו נזקים של עשרות מיליוני שקלים,
לפיכך בודקת העירייה חלופות למזער את הנזקים.
הוסיף כי הוא רואה את העירייה כגוף כלכלי שתפקידו להוזיל עלויות שוטפות וכל הסכמה
שתתקבל תובא לישיבת קואליציה ולאישורה של מועצת העירייה .ציין שבית העלמין החדש ימשיך
לתת שירות מיטבי כפי שהוא עושה זאת היום.
הודה ליו"ר התאגיד מר יוסי קוממי ,לאילן זהבי ,מנכ"ל בית העלמין ולרב נקי על עבודתם
המבורכת.
ביקש להסיר את ההצעה מסדר היום.
( ) 592מחליטים להסיר את ההחלטה מסדר היום.
בעד , 14 -נגד ( 2 -מר פישר וגב' אתגר)  ,נמנע( 1 -מר עולמי)
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ו.

תב"רים וסגירת תב"רים
 )593( .1מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס'  – 1462שביל צמרות ישראל (אגף הנדסה)

פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

ביצוע עד 31.12.2015
2016
סה"כ

220,000
3,180,000
3,400,000

220,000
4,380,000
4,600,000

שינוי

1,200,000
1,200,000

מקורות מימון 2016
1,200,000
4,380,000
3,180,000
קרן עבודות פיתוח
1,200,000
4,380,000
3,180,000
סה"כ
הבקשה :לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 1,200,000לביצוע בשנת  . 2016מימון קרן עבודות פיתוח.

 )594( .2מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס'  – 382מערכת כבישים ותשתיות א.ת .מערבי
(החברה לפיתוח הרצליה)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

ביצוע עד 31.12.2015
2016
 2017ואילך
סה"כ

30,681,330
1,000,000
6,200,600
37,881,930

30,681,330
6,200,000
3,000,600
39,881,930

שינוי

5,200,000
()3,200,000
2,000,000

מקורות מימון 2016
5,200,000
6,200,000
1,000,000
קרן עבודות פיתוח
5,200,000
6,200,000
1,000,000
סה"כ
הבקשה :לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 2,000,000לביצוע בשנת  2016ותוספת ביצוע בשנת 2016
(הקדמה משנת  )2017בסכום של  ₪ 3,200,000ובסה"כ  ₪ 5,200,000בשנת  .2016מימון קרן עבודות פיתוח.

 )595 ( .3מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1894בניית  3גני ילדים בהרצליה ב' (החברה
לפיתוח הרצליה בע"מ)
פרטים

מסגרת תקציב

ביצוע 2016
סה"כ

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

3,600,000
3,600,000

3,600,000
3,600,000

מקורות מימון 2016
3,600,000
3,600,000
קרן עבודות פיתוח
3,600,000
3,600,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בהיקף של  ₪ 3,600,000לביצוע בשנת  . 2016מימון קרן עבודות פיתוח.

 ) 596( .4מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס'  – 1765רחוב החרש (החברה לפיתוח הרצליה)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

ביצוע עד 31.12.2015
2016
 2017ואילך
סה"כ

2,100,000

2,100,000
700,000

700,000
2,800,000

שינוי

700,000
()700,000

2,800,000

מקורות מימון 2016
700,000
700,000
קרן עבודות פיתוח
700,000
700,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תוספת ביצוע בשנת ( 2016הקדמה משנת  )2017בסכום של  . ₪ 700,000מימון קרן עבודות
פיתוח.
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 )597( .5מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס'  – 1846דיור בר השגה (החברה לפיתוח
הרצליה)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

2016
 2017ואילך
סה"כ

200,000
1,800,000
2,000,000

2,500,000

2,300,000
()1,800,000
500,000

2,500,000

מקורות מימון 2016
2,300,000
2,500,000
200,000
קרן עבודות פיתוח
2,300,000
2,500,000
200,000
סה"כ
הבקשה :לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 500,000לביצוע בשנת  2016ותוספת ביצוע בשנת 2016
(הקדמה משנת  )2017בסכום של  ₪ 1,800,000ובסה"כ  ₪ 2,300,000בשנת  .2016מימון קרן עבודות פיתוח.

 )598( .6מחליטים פ"א לאשר שינוי מימון תב"ר מס' – 1281שיפוצים מוס"ח תוכנית אב (אגף
ת.ב.ל)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

ביצוע עד 31.12.2015
סה"כ

213,905,840
213,905,840

213,905,840
213,905,840

שינוי

מקורות מימון
133,503,830
133,503,830
קרן עבודות פיתוח
()308,695
69,339,765
69,648,460
קרן עודפי תקציב רגיל
308,695
7,263,934
6,955,239
השתתפות משרד החינוך
3,798,311
3,798,311
השתתפות מפעל הפייס
213,905,840
213,905,840
סה"כ
הבקשה :לאשר שינוי מימון בסכום של  ₪ 308,695השתתפות משרד החינוך לקרן עודפי תקציב רגיל.

 )599 ( .7מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1897תוספת בניה בית כנסת עטרת יעקב (אגף
ת.ב.ל)
פרטים

מסגרת תקציב

ביצוע 2016
סה"כ

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

200,000
200,000

200,000
200,000

מקורות מימון 2016
200,000
200,000
קרן עבודות פיתוח
200,000
200,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בהיקף של  ₪ 200,000לביצוע בשנת  . 2016מימון קרן עבודות פיתוח.

 )560( .8מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס'  – 1775רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק
(אגף חינוך)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

ביצוע עד 31.12.2015
2016
סה"כ

125,000
120,000
245,000

125,000
340,000
465,000

שינוי

220,000
220,000

מקורות מימון 2016
220,000
340,000
120,000
קרן עודפי תקציב רגיל
220,000
340,000
120,000
סה"כ
הבקשה :לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 220,000לביצוע בשנת  . 2016מימון קרן עודפי תקציב
רגיל.
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 )561( .9מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס' – 1895הצטיידות בי"ס בהתמחות בסייבר (אגף
חינוך)
פרטים

מסגרת תקציב

ביצוע 2016
סה"כ

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

600,000
600,000

600,000
600,000

מקורות מימון 2016
600,000
600,000
השתתפות משרד החינוך
600,000
600,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בהיקף של  ₪ 600,000לביצוע בשנת  . 2016מימון השתתפות משרד החינוך.

 )562( .10מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1896קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים
(תנו"ס)
פרטים

מסגרת תקציב

ביצוע 2016
 2017ואילך
סה"כ

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

3,450,000
15,110,000
18,560,000

3,450,000
15,110,000
18,560,000

מקורות מימון 2016
3,450,000
3,450,000
קרן עבודות פיתוח
3,450,000
3,450,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בהיקף של  ₪ 18,560,000מתוכו סכום של  ₪ 3,450,000לביצוע בשנת  . 2016מימון
קרן עבודות פיתוח.
 )563( .11מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1898הקמת מתקן תאורה מגרש ספורט בן גוריון
(תנו"ס)
שינוי
מסגרת תקציב
מסגרת תקציב
פרטים
מבוקשת
174,000
174,000

ביצוע 2016
סה"כ

174,000
174,000

מקורות מימון 2016
174,000
174,000
קרן עבודות פיתוח
174,000
174,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בהקף של  ₪ 174,000לביצוע בשנת  . 2016מימון קרן עבודות פיתוח.

 )564( .12מחליטים פ"א לאשר שינוי מימון תב"ר מס'  – 1863רכישת מיול לתחזוקת חופי
הרחצה (חופים)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

ביצוע 2016
סה"כ

70,000
70,000

70,000
70,000

שינוי

מקורות מימון
קרן עודפי תקציב רגיל
70,000
השתתפות משרד הפנים
70,000
70,000
סה"כ
הבקשה :לאשר שינוי מימון בסכום של  ₪ 70,000קרן עודפי תקציב רגיל מהשתתפות משרד הפנים.
70,000

70,000
()70,000

מר לונדון העיר שמדובר שמשרד הפנים נסוג מההשתתפות והכסף יהיה מכספי העירייה.

דף  9מפרוטוקול מועצה מס'  37מן המניין – 15.3.16
 )565( .13מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1899רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור
(איכות הסביבה)
מסגרת תקציב

פרטים
ביצוע 2016
סה"כ

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

380,000
380,000

380,000
380,000

מקורות מימון 2016
380,000
380,000
קרן עודפי תקציב רגיל
380,000
380,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בהיקף של  ₪ 380,000לביצוע בשנת  . 2016מימון קרן עודפי תקציב רגיל

 )566( .14מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1900התקנת מעלית בי"ס שז"ר (אגף ת.ב.ל)
מסגרת תקציב

פרטים
ביצוע 2016
סה"כ

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

700,000
700,000

700,000
700,000

מקורות מימון 2016
333,989
333,989
קרן עבודות פיתוח
366,011
366,011
השתתפות מ .החינוך
700,000
700,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בהיקף של  ₪ 700,000לביצוע בשנת  . 2016מימון קרן עבודות פיתוח והשתתפות
משרד החינוך.

 .15סגירת תב"רים


סגירת  2תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  2016והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות
בסכום של . ₪ 131,513



סגירת  3תב"רים שהסתיימו בשנת  2015והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של

. ₪ 27,190
החומר הועבר לעיון המוקדם.
( )567מחליטים פ"א לאשר.

ז .התקציב הרגיל לשנת  - 2015הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות
(מילואים)  -שינויים – יב'.
החומר הועבר לעיון המוקדם.
( )568מחליטים פ"א לאשר.

ח .התקציב הרגיל לשנת  - 2016הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות
(מילואים)  -שינויים – ב'.
החומר הועבר לעיון המוקדם.
( )569מחליטים פ"א לאשר.
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ט .הסכם חכירה בין עיריית הרצליה לבין בית הורים "עולי הולנד"
המועצה התבקשה ברוב חבריה לאשר ההסכם החדש (נספח ז') בין עיריית הרצליה לבין בית הורים
"עולי הולנד".
לסדר היום צורפו חוו"ד משפטית וההסכם על נספחיו.
עו"ד לאה סדובניק הבהירה כי החוזה מובא לאישור מועצת העירייה ואחריו לאישור שר הפנים,
מאחר וחוזה זה עם בית הורים עולי הולנד החל כבר משנת  ,1975ומדובר בהתקשרות שתחילתה
בתקופה בה נדרש אישור השר.
נערכה הצבעה
(  )570מחליטים פ"א ( 17חברי מועצה נוכחים) לאשר ההסכם.

גב' מאיה כץ עזבה הישיבה.
י .תמיכות
לסדר היום צורפו פרוטוקולים של ועדת התמיכות המקצועית מיום  22.2.16ו 3.3.16-וועדת המשנה
מיום .7.3.16
נערכה הצבעה לאישור מתן תמיכות כמפורט להלן:
מתן תמיכה בנושא ספורט תחרותי בוגרים -אישי וקבוצתי לשנת הכספים .2016
מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה ומחליטה כדלקמן:
 .1לחלק את תקציב התמיכות בנושא ספורט בוגרים -אישי וקבוצתי לשנת הכספים 2016
כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה,
ככל שישנם .מועצת העיר מאשרת מתן תמיכות בסכום העולה על  50%מעלות הפעילות
הנתמכת לגבי:
בני הרצליה כדורי יד גברים ונשים ומכבי רומנו הרמת משקולות גברים ,נשים ונכים בשל
הישגיהם הספורטיביים הגבוהים:
סה"כ תמיכה לשנת 2016
עפ"י תבחינים בש"ח

אגודה

ענף

בני הרצליה

כדורסל גברים

₪ 2,418,466

בני הרצליה

כדוריד גברים

₪ 1,142,216

בני הרצליה

כדוריד נשים

₪ 994,722

הפועל

כדורגל גברים

₪ 561,732

מכבי

כדורגל גברים

₪ 1,785,864

מועדון טניס

טניס גברים

₪ 117,208

מועדון טניס

טניס נשים

₪ 117,208

טניס לצעירי הרצליה

טניס גברים

₪ 117,208

טניס לצעירי הרצליה

טניס נשים

₪ 117,208
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סה"כ תמיכה לשנת 2016
עפ"י תבחינים בש"ח

אגודה

ענף

מכבי רומנו

הרמת משקולות גברים

₪ 15,517

מכבי רומנו

הרמת משקולות נשים

₪ 15,517

מכבי רומנו

משקולות נכים

₪ 18,106

מכבי בני הרצליה

טנ"ש גברים

₪ 37,643

מכבי בני הרצליה

טנ"ש נשים

₪ 42,357

קליעה אולימפית

קליעה גברים

₪ 22,796

קליעה אולימפית

קליעה נשים

₪ 19,535

קליעה אולימפית

חץ וקשת גברים

₪ 19,535

קליעה אולימפית

חץ וקשת נשים

₪ 19,535

מועדון שחמט

שחמט נשים

₪ 78,139

מכבי

ג'ודו גברים

₪ 39,069

מכבי

ג'ודו נשים

₪ 84,662

 .2שלא לחלק יתרת התקציב בסך של  ₪ 15,757בנושא ספורט תחרותי אישי בוגרים.
 .3שלא לתת תמיכה למבקשי התמיכה שלהלן ,בשל אי עמידה בתנאי סף:
א .עמותת השייט
ב .קידום קליעה למטרה
ג .מועדון שחמט גברים
ד .קידום קראטה
()571

מחליטים פ"א לאשר.

מתן תמיכה בנושא ספורט תחרותי נוער לשנת הכספים .2016
מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה ומחליטה כדלקמן:
 .1לחלק את תקציב התמיכות בנושא ספורט תחרותי נוער לשנת הכספים  2016כמפורט להלן ,בכפוף
לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:
ענף

אגודה

סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים
לשנת 2016

מכבי

כדורגל

₪ 445,224

הפועל

כדורגל

₪ 381,816

קידום הקראטה

קראטה

₪ 6,056

קליעה אולימפית

קליעה למטרה

₪ 4,542

קליעה אולימפית

חץ וקשת

₪ 4,542

איזי ג'ודו

ג'ודו

₪ 25,737

מכבי רומנו

הרמת משקולות

₪ 9,084
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 .2מתן התמיכה לעמותת קידום הקארטה הינה בכפוף לממצאי הביקורת החיצונית לשנת 2016
ולהמלצתה בלבד.
.3
()572

שלא לתת תמיכה לעמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה בהרצליה בשל אי עמידה בתנאי הסף.
מחליטים פ"א לאשר.

מתן תמיכה בנושא חינוך במערכת הבלתי פורמלית -ספורט עממי לשנת הכספים .2016
בהתאם להמלצות ועדת התמיכות המקצועית והמשנה מחליטה מועצת העיר על מתן תמיכה בסך של
 ₪ 120,000לעמותה לספורט עממי לשנת הכספים  2016בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ולהשלמת
מסמכים ,כל שחסרים בבקשה.
()573

מחליטים פ"א לאשר.

בקשת התמיכה של עמותת באולינג הרצליה לשנת התמיכות .2016
בהתאם להמלצות ועדת התמיכות המקצועית והמשנה ממליצה מועצת העיר שלא לקבל את בקשת
התמיכה לשנת  2016של עמותת באולינג הרצליה בשל אי הגשה במועד הקובע.
מחליטים פ"א לאשר.

()574

גב' מאיה כץ שבה לישיבה.
יא .אישור המלצות הוועדה לבחירת יקירי העיר .
הועדה בחרה כ 9-מועמדים לקבלת תואר יקיר העיר :
אליהו שריקי
נפתלי מנהיים
יצחק מוסקוביץ'
שוש כרמל
בן ציון ופנחס פוזיילוב
דפנה עולמי
עמנואל דנה

רות אלדר
דן עמיר
מנכ"ל העירייה  ,מר יהודה בן עזרא ציין כי כל יקירי העיר נבחרו פ"א ע"י הועדה.
רה"ע הודה לחברי הועדה על עבודה יסודית ומקצועית .מסר כי טקס רשמי לקבלת אות יקיר העיר
ייערך במהלך חודש מאי .2016
()575

מחליטים פ"א לאשר .מר עולמי לא השתתף בהצבעה.

יב .אישור המלצות ועדת השמות
המועצה התבקשה לאשר החלטות הועדה כדלקמן:
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 .1הנצחת הוכמן פרץ ז"ל
בישיבת הועדה מיום  1.2.15הוחלט פ"א לדחות בקשתו של מר רמי הוכמן לקרוא רחוב ע"ש
הוכמן פרץ ז"ל.
מר הוכמן הוזמן לבקשתו להופיע בפני הועדה.
מר הוכמן הציג בקצרה את נימוקיו להנצחת שמו של אביו פרץ הוכמן ,נמק הצורך בהנצחתו
בעיקר בשל היותו ניצול שואה ,דמות ייחודית ויוצאת דופן הראויה ללימוד ולחיקוי.
בדיון מפורט שנערך בפורום חברי הועדה הועלו נימוקים ודרכים שונות להנצחה.
הוחלט כי תיבדק אפשרות להנצחה במוסד חינוכי ,ערכי ,חברתי.
הועדה מחליטה פ"א לאשר הנצחה.
()576

מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.
 .2קריאת רחוב ע"ש פרדי הירש ורודולף ורבה ז"ל
בישיבת הועדה מיום  3.6.15הוחלט לדחות בקשתו של עו"ד עמית המפל לקרוא רחוב ע"ש
פרדי הירש ורודולף ורבה ז"ל.
הובא לדיון חוזר בוועדה.
לחברי הועדה צורפה פנייתו של עו"ד עמית המפל בנושא.
יצויין כי בקשות דומת/זהות להנצחת רודולף ורבה ז"ל הועברו ע"י עו"ד המפל בשנים  2006ו-
. 2013
עפ"י הצעת רה"ע ,מחליטים פ"א כי תוקם ועדה להנצחת ניצולי שואה.
מר יוסף לונדון בהתייחסו להחלטת הוועדה להקים וועדה להנצחת ניצולי שואה ,טען כי יש די
והותר אתרי הנצחה ואירועי הנצחה הקשורים לשואה  .הוסיף כי ראש העיר מעניק טיפול ויחס
לניצולי השואה בדרך מעוררת השתאות ,וזו הדרך הראויה לטפל בניצולי השואה.
עוד טען כי אין בכוחנו לקבוע מי מהניצולים ראוי יותר להנצחה במרחב הציבורי וכי יש דרכים
רבות להנציח את הניצולים ככתיבת ספרי זיכרונות ,הקמת קרן מלגות ,תרומה למוסדות ציבור
ועוד .מבקש לא להנציח במרחב הציבורי באופן פרטני את ניצולי השואה או כל קבוצה אחרת.
מר עולמי ציין כי ברמה העקרונית תומך בדבריו של מר לונדון ,עם זאת טען כי הבקשות להנצחה
פרטנית תהינה לא באלפים ,לא במאות וגם לא בעשרות .הוסיף כי אם מדובר בהנצחה פרטנית כבר
בקדנציה הקודמת עשו כן והוחלט על קריאת גינה ע"ש ק .צטניק.
רה"ע בקש להבהיר עמדתו בעד הקמת הועדה .ציין כי הנצחת ניצולי השואה יכולה להתבטא הן
בשימור זיכרון השואה והן בסיוע לניצולי שואה .הוסיף וציין כי יזם הוצאת ניצולי שואה לטיולים
ברחבי הארץ דבר שהתקבל באהבה רבה ונחל הצלחה מרובה.
על כן מציע כי תוקם ועדה עירונית שתבחן את כל הסוגיות ותעלה המלצות בהתאם.
מר ווייס בקש להבהיר כי בבקשה להקמת ועדה להנצחת ניצולי שואה אין הכוונה להנצחה פרטנית
של מאות ניצולים הכוונה היא לבולטים שביניהם.
מר יעקובוביץ טען כי החלטת הועדה להקמת ועדה להנצחה הינה דבר מכובד מאוד .מעטים
מניצולי השואה עדיין בחיים על כן ראוי כי העירייה תדאג לאנשים אלו בכל דרך אפשרית אם
בהנצחה ואם בסיוע .הוסיף כי אל לנו להחליט מי בולט יותר ומי בולט פחות.
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נערכה הצבעה
()577

מחליטים לאשר המלצות הועדה.
בעד –  ,16נגד – ( 1מר לונדון יוסף) ,נמנע – אין.

 .3שלט הסטורי – ביתו של איסר הראל
לועדה צורפה פנייתו של מר זלמן כהן בנושא.
מחליטים פ"א להציב שלט הנצחה בסמוך לביתו של איסר הראל ברחוב ההסתדרות .4
( )578

מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.
 .4הנצחת שמואל מורד ז"ל
לועדה צורפה פניית משפחת מורד להנצחתו של שמואל מורד ז"ל.
מחליטים פ"א להציב שלט הנצחה על ספסל בגינה בסמוך למבנה מד"א בעיר.

( )579

מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.
 .5הנצחת שרה לבצלר ז"ל
לועדה צורפה פנייתה של גב' ציפי נתנוב להנצחת שרה לבצלר ז"ל.
חברי ועדה הביעו דעתם כי מוסד לבצלר הקרוי על שמה הינו הנצחה מכובדת ומספקת.
מחליטים פ"א שלא להוסיף על ההנצחה הקיימת.

()580

מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.
 .6הנצחת מאיר שמיר ז"ל
לועדה צורפה פנייתו של מנכ"ל המרינה מר עופר מור להנצחת מאיר שמיר ,מנכ"ל החברה
לפיתוח התיירות בהרצליה ואחראי על הקמת המרינה.
מחליטים פ"א לאשר קריאת הכיכר הקרובה לשער המרינה על שמו.

() 581

מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.

 .7הנצחת שלוש נשים
גב' רות רזניק הבהירה כי הבקשה להנצחת שלשת הנשים הינה בקשה מטעם מועצת הנשים של
הרצליה.
 חנה מרון – שחקנית דגולה ובין יתר פעילויותיה הקימה בהרצליה את תיאטרון האנסמבל.
מחליטים פ"א להנציח.
 מרגוט קלאוזנר – ממקדמות התיאטרון והקולנוע בישראל ,הקימה את האולפנים
הראשונים בהרצליה.
רה"ע מבקש לציין כי בית קלאוזנר במתחם אולפני הרצליה קרוי על שמה של מרגוט
קלאוזר ומיועד לשימור.
מחליטים שלא להוסיף על ההנצחה הקיימת.
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 נעמי צ'יזיק איילון – מחנכת ואמנית שרקמה את אגדות צמחיאל.
מחליטים פ"א להנציחה בגינה בחצר בית ראשונים.
מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.

()582
.8

הנצחת גאולה חן נחום ז"ל
צורפה פניית האב לקרוא גינה על שמה.
מחליטים פ"א לאשר קריאת גינה קטנה ברחוב רמז על שמה.
מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.

()583
.9

הנצחת יהודה טאו ז"ל
לועדה צורפה פניית גב' פועה סורביץ לקריאת רחוב על שמו של אביה יהודה טאו ז"ל.
יש לציין כי בקשה להנצחה נוספת הועלתה בועדת השמות העירונית ביום  ,17.8.14והועדה
החליטה שלא להיענות לבקשה מאחר וכבר קיימת הנצחה מכובדת שנעשתה בתיאום עם
המשפחה ,הצבת שלט בסמוך לביתו בקרן הרחובות בן גוריון – בר כוכבא.
לאחר דיון בועדה מחליטים ברוב קולות שלא להוסיף על ההנצחה הקיימת (נמנע )1-
מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.

()584
.10

הנצחת יוסף וקסנבאום ז"ל
לועדה צורפה פנייתו של סלעי יעקב להנצחה.
מחליטים פ"א לדחות הבקשה.
מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.

()585
.11

( )586
.12

הנצחת שרה וישראל רכבי (רייטמן) ז"ל
לועדה צורפה פניית הבת לקרוא גינה על שמם.
מחליטים פ"א לדחות הבקשה.
מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.
תיכון לחיים אחי"ה
ועדת השמות החליטה לקרוא לחטיבת הביניים הצומת הממוקמת במתחם בי"ס הרצל לשעבר
ע"ש הרב חיים יצחק הלוי ז"ל שהיה רבה של העיר.
בפועל נקרא ביה"ס אחי"ה.
רה"ע ציין כי השם תיכון לחיים אחי"ה כולל בתוכו את שמו של הרב חיים יצחק הלוי ז"ל.
בכיתוב שמו של ביה"ס יצויין "ע"ש הרב חיים יצחק הלוי ז"ל".
מחליטים פ"א לאשר כאמור.
מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.

()587
.13

הנצחת מייקל שטרנברג ז"ל
מצורפת פנייה להנצחת מייקל שטרנברג ז"ל ,מנכל כוח השלום הבינלאומי .MFO
הבקשה להקדיש פינה ירוקה בקרן הרחובות הנשיא בן צבי וקרן היסוד.
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מחליטים פ"א לדחות הבקשה.
יורד מסדר היום.
.14

מתן שמות חדשים:
א.

להלן הצעת ראש העירייה מר משה פדלון לשמות חדשים:
קריית שחקים – משולש תחבורה-

מחליטים פ"א לאשר קריאת משולש התחבורה  -קריית שחקים.
מתחם הכוכבים – מתחם גליל ים

מחליטים פ"א לאשר קריאת מחתם גליל ים – מתחם הכוכבים.


משכנות ויצמן – פינוי בינוי (שיכון ויצמן)

מחליטים פ"א לאשר אזור פינוי בינוי שיכון וייצמן – משכנות וייצמן.
()588

מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.

יג .אישור המלצות ועדת הנצחה
מר קוממי ביקש לציין כי החלטות ועדת השמות וועדת ההנצחה מגיעות לחברי המועצה ללא חומר
רקע ,מאחר והמלצות הועדה טעונות אישור המועצה ,מבקש לקבל מידע על בקשות ההנצחה.
נענה על ידי רה"ע כי הפרוטוקולים ונספחיהם מצויים בלשכת מזכיר העיר וחברי המועצה מוזמנים
לעיין בהם בכל עת .לשכת המזכיר תעביר המידע לחבר המועצה.
מר עולמי ציין שוועדת השמות מורכבת מנציגים של חברי המועצה וכי חברי המועצה הם אלו
שהסמיכו אותם לדון ולתת המלצותיהם.
מר לונדון אמר כי לא ניתן לפרסם פרוטוקולים של הוועדה לבחירת יקיר העיר ,ועדת השמות וועדת
ההנצחה ,מאחר שוועדות אלו דנות בנושאים אישיים .פרסום הפרוטוקולים עלול לגרום לעוגמת נפש
למי שלא נבחרו ,או למשפחות של אלו שלא הונצחו .יחד עם זאת אמר כי יש לצרף לחומר הנשלח
לחברי המועצה ,את תמצית הנימוקים או תמצית קורות החיים של יקירי העיר ושל הגברים והנשים
שהוחלט להנציח אותם על ידי ועדת השמות וועדת ההנצחה.
 .1הנצחת שמו של איתי בכר ז"ל
לזימון צורפה פנייתו של מר אסף ליכט להנצחת איתי בכר ז"ל.
רצועת החוף ושפת הים הם שטח של המנהל ,עם כל הצער הבקשה דנה בהנצחת חלל צה"ל
שאינו תושב העיר.
הועדה החליטה לדחות את הבקשה.
() 589

מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.
 .2הנצחת שמו של סא"ל משה מאושר ז"ל
לזימון צורפה פניית המשפחה להנצחתו.
משה מאושר ז"ל הוכר כחלל צה"ל ,נפטר ממחלת הסרטן לפני כ 17-שנים.
נערך דיון בנושא ובסופו קויימה הצבעה.
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מחליטים ברוב קולות לדחות את הבקשה.
() 590

מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.
 .3פניית "משך ראשונים"
לזימון צורפה בקשה של חברת "משך ראשונים" מיסודה של מפעל המים הרצליה בבקשה
להציב אנדרטה על ציר בן גוריון המשמש ציר כניסה לת"א מכיוון צפון מזרח.
הובא לידיעת חברי הועדה כי קיימים בעיר מספר מקומות המציינים את תרומת "מפעל
המים":


על בית האזרח מותקנות כתובות מאירות עיניים המציינות שבית האזרח הוא על שמו של
אברהם הירש (לבקשת האגודה מן העבר) .מצ"ב שני תצלומים.



בכניסה לבית האזרח מימין מוצב שלט המציין את תרומת מפעל המים ואת כל שמות
המשפחות המייסדות שהיו חברות במפעל המים של הרצליה .מצ"ב תצלום.



בפינת הרחובות בן גוריון-סירקין ,מוצב שלט המציין את תרומת מפעל המים לבניית
הכביש המוביל כיום לרמה"ש (היה בעבר דרך ראשית לת"א).



בבי"ס ויצמן מוצב מגדל מים .המגדל ע"ש מפעל המים ומוצב לידו שלט בהתאם .מצ"ב

קובץ המציין את הכיתוב בשלט.
מחליטים פ"א לאשר הנצחה.
תבדק אפשרות להצבת שלט הסטורי על ציר בן גוריון רמת השרון בסמיכות לגולפיטק.
()591

מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.
 .4הנצחת שמה של גילי שקד פורז ז"ל
לזימון פניית האם גליה שקד ,לקרוא גינת הכלבים החדשה בפארק או במקום אחר על שמה
של בתה גילי שקד פורז ז"ל ,כמו כן הביעה נכונות לתרום כספים שיוקדשו לטיפוח כלבים בכל
הקשור בהם.
מחליטים פ"א לאשר הנצחה.
מנכ"ל העירייה יפגש עם המשפחה לקביעת מיקום הגינה להנצחה.

( )592

מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.

 .5הנצחת ארז פלקסר ז"ל
בעבר הוחלט להנציח את שמו בגינה בין רחוב גולומב לרחוב כיבוש העבודה.
החלטת הועדה אושרה גם במועצת העיר.
בשלב זה אין גינה התואמת את ההחלטה בנושא וכן נתקבלה פנייה נוספת מהאם המבקשת
להסמיך את ההנצחה של בנה בעיר למועד נפילתו (.)12.3.13
סוכם עם האם על קריאת הבריכה הלימודית על שמו של ארז ז"ל ב.10.3.16-
הועדה התבקשה לאשר את השינוי מגינה לבריכה הלימודית.
מחליטים פ"א לאשר השינוי ,לקרוא הבריכה הלימודית ע"ש ארז פלקסר ז"ל.
()593

מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.
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 .6הנצחת סמ"ר איתן ברק ז"ל – חלל מבצע צוק איתן
לועדה צורפה פניית עו"ד אביעד פנחס – נציג המשפחה ,המבקש לקרוא לחוף הדרומי "חוף
איתן".
בדיון שנערך בפניית המשפחה סוכם כי מדיניות העירייה להנצחה תשאר בקריאת גינות
ציבוריות ,פינות בבתי"ס וכו' .רצון העירייה בשמירה על שיווין בהנצחה ולכן לא ניתן להיענות
לבקשת המשפחה.
מחליטים פ"א לאשר הנצחה .למשפחה יוצעו אפשרויות הנצחה באיזור המרינה בקירבה
לחוף הים.
() 594

מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.
 .7הנצחת עזיז אליהו ז"ל
לועדה צורפה פנייתה של גב' אביבה אליהו בתו להנצחת אביה.
עזיז היה איש מוסד ,רבים מהמבצעים בהם השתתף נותרו חסויים עד היום .עזיז הוכר כאסיר
ציון.
מחליטים פ"א לאשר הנצחה בגינה קיימת בסמוך למקום מגוריו בשכונת נווה ישראל.

() 595

מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.
 .8הנצחת שמו של גיא סגל ז"ל – חלל מבצע צוק איתן
לועדה צורפה פניית האב צבי סגל להנצחת בנו.
מחליטים פ"א לאשר הנצחה באיזור מגוריו במיקום שיהיה בתאום עם המשפחה.

( )596

מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.

 .9הנצחת החייל יואב ביטון ז"ל
לועדה צורפה פניית המשפחה להנציח את שמו בקריאת גן ציבורי ברחוב זיסו (בחטיבה).
יובא לדיון בועדה.
מחליטים פ"א לאשר הנצחה בגינה ציבורית בסמוך למקום מגוריו ברחוב זיסו (בסמוך
לחטיבת בוסתן רעות).
()597

מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.

 .10הנצחת שמה של רינה בן זאב ז"ל
לועדה צורפה פניית רותי דרור אוריאלי להנציח שמה של רינה בן זאב למשפחת אוריאלי.
רינה היתה מורה בבתי ספר בהרצליה לאורך שנים רבות .לפני פרישה לגמלאות היתה ספרנית
בספריה בבי"ס נוף ים .המשפחה מבקשת להנציחה בספריית בית הספר נוף ים.
מחליטים פ"א לדחות הבקשה.
() 598

מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.
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יד .אישור המלצות הועדה לסיוע בדיור
למועצה צורף פרוטוקול הועדה מיום .16.2.16
(  )599מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.

טו .אישור מועצה לסלילת רחובות
המועצה התבקשה לאשר ביצוע עבודות סלילת כביש ,סדור מדרכות וכן רחוב מעורב בהתאם לחוק
העזר להרצליה (סלילת רחובות) התש"ע: 2010-
א .רבי עקיבא קטע בן גוריון  -יהודה הנשיא
ב .רבי עקיבא קטע יהודה הנשיא  -תע"ש
ג .שפירא קטע אוסישקין  -ארלוזורוב
ד .אוסישקין קטע שפירא  -קהילת ציון
ה .אוסישקין קטע רנ"ק  -שפירא
ו .קק"ל קטע הבנים – ארלוזורוב
ז .רחוב מגן דוד
ברחובות הנ"ל בוצע ציפוי אספלט לאחר ביצוע עבודות תאגיד מי הרצליה .לאור פסקי דין של בית
המשפט העליון לפיהם גם שפיכת אספלט עשויה להוות סלילה הדורשת חיוב בהיטל ,מוצא למען
הזהירות ,להכריז על הרחובות הנ"ל כדרך ציבורית ולאשרר את ביצוע העבודות.
עבודות הקרצוף בוצעו ברחובות הנ"ל במהלך שנת .2015
הנושא הורד מסדר היום.

טז .שונות
גב' עפרה בל בקשה להסב תשומת הלב לכך שבמקומות מסויימים בעיר מנצלים את סביבת עמדות פחי
המחזור להשלכת והערמת פסולת ואשפה.
רה"ע השיב כי ניתנים קנסות על השלכת פסולת ברבים וזהו תהליך שיש לקוות כי ברבות הזמן ילמדו
תושבים שלא להשליך פסולת ברבים .ציין כי הוא מתכוון לדבוק בתהליך המחזור ולעודדו ויש לעירייה
הצלחות לכך .יחד עם זאת תוגבר האכיפה ואגף הביטחון יונחה להטיל קנסות בהתאם .בנוסף מופעלים
 4טנדרים המסיירים ואוספים אשפה במקומות אלה ,מדובר בהתנהגות של תושבים .בינתיים העירייה
מצליחה במחזור בשיעור של  40%והמטרה להגדיל את אחוזי המחזור.
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מר ביטון ציין כי עניין עמדת המחזור ברחוב המגינים הגיעה לבית המשפט והעירייה זכתה .בנוסף הוחל
בפיילוט לפינוי אשפה באמצעות משאית בגני הרצליה והרצליה ב' .בתהליך האיסוף תהיה צבירת
נתונים של אחוזי הפסולת ,משקל וכדומה .על פי נתונים אלה יקבל האגף אינפורמציה האם פונו כל
הפחים באיזור נתון וכן מהו קצב הפינוי השבועי הרצוי .יש לכך גם השלכות מבחינה כלכלית וכן איתור
צורך להגברת הפינויים.
גב' מאיה כץ ציינה שהפיילוט המתואר הינו ביוזמת אקסלרטור של מרכז היזמות בעיר.

הישיבה ננעלה
ראש העירייה:

רשמה :רינה זאבי -ע.מנהל אגף.
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