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סדר היום:
א .אישור פרוטוקול
מובא לאישור פרוטוקול . 69
לא נתקבלו הערות.
( )1153מחליטים פ"א לאשר הפרוטוקול.

ב .עדכון רה"ע


מבקש לברך את תושבת העיר ,נווה עמל ,ברכה עמוסי ,שקיבלה אתמול אות מנשיא
המדינה ,המורה של המדינה.



מודה לחבר המועצה מר יוסי לונדון על ארגון קבלת שבת בשקיעה במרינה ,אירוע
מרגש ,מכבד ומכובד.

ג .עדכון מנכ"ל
דוברות -
 קמפיין "צלילי קיץ" –פרסום שפע האירועים המוסיקליים המונגשים שייערכו בקיץ
בפארק הרצליה ובמרינה.
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תקשור סקר של המשרד לביטחון פנים בנושא שיטור עירוני ,לפיו  94אחוז מתושבי
הרצליה מרגישים בטוחים בעיר.



השבוע יעלה קמפיין "הולכים על חוף נקי" של היחידה לאיכות הסביבה .עיריית
הרצליה הינה בעלת החופים הנקיים בישראל על פי מדד "חוף נקי".



תקשור הצטיינות עיריית הרצליה בהעסקת ושילוב בעלי מוגבלות בשירות הציבורי
עפ"י מחקר של משרד הפנים.



שבוע הגאווה הבינלאומי  -עיריית הרצליה כיבדה את התושבים המציינים את שבוע
הגאווה הבינלאומי ותלתה דגלי גאווה בסמוך לבניין עיריית הרצליה ,בטיילת וברחוב
הראשי של הרצליה.

אגף תב"ל-
 החל שלב א' בשיפוץ תיכון ראשונים.
 הערכות לפתיחת שנת הלימודים ,לשיפוצי קיץ .אגף תב"ל יעבוד במקביל ב 80-מוסדות
חינוך.
 האגף סיים צביעת קיץ של סימני כבישים ומדרכות.
אגף הביטחון –
 לאחרונה פורסם סקר בלתי תלוי של המשרד לביטחון פנים ,הועלו  206משיבים
המהווים מדגם מייצג של העיר .ממנו עולה כי  94אחוז מתושבי העיר חשים בטוחים
במידה רבה להסתובב בעיר .סקר זה מהווה אסמכתה ראויה לפעילות המצוינת של
אגף הביטחון ,מחלקת השיטור העירוני ומחלקת הפיקוח העירוני ,העומדים בציפיות
הנהלת העיר להשרות אווירה של חוק וסדר בעיר.
 האגף מבצע פעילות קדחתנית למסד שתי משמרות שכונה על ידי מתנדבים :משמר
שכונה בנווה עמל ומשמר שכונת מערב העיר והכל בליווי המשפרה וייעוץ משפטי נאות.
 בתחום האכיפה ,האגף ממשיך לבצע אכיפה בהתאם לפעילות שביצע בשנים האחרונות
ללא כל שינוי.
אגף תקשוב מערכות מידע –
 משרד החינוך זימן את נציגי האגף ללמוד ממנו את המהלך שביצע האגף בנושא
האינטרנט במוסדות החינוך .בפעילות שנעשתה נחסכו לעירייה  ₪ 200,000ולמשרד
 . ₪ 300,000המשרד רוצה ליישם המהלך במסגרת מכרז חדש לכלל הרשויות.
 ביום ראשון התחלת הטמעת מערכת הרכש הממוכנת ,לאחר שבוצע פיילוט.
אגף רווחה –
 הגיל השלישי  -התקבל אישור ל"קול קורא" שהוגש למשרד הרווחה להפעלת "מועדון
מופ"ת" לניצולי שואה ,עבור  30ניצולי שואה ,כולל ארוחה חמה ופעילות חברתית.
המועדון יופעל על ידי עמותת על"ה במימון משרד הרווחה בתקציב של כרבע מיליון
שקל.
 עבודה קהילתית  -הסתיים מחזור ראשון של תוכנית המנהיגות הבין-דורית במרכז
הבינתחומי המחבר בין הקשישים לבין הסטודנטים.
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מינהל נשים –
 קורס פיתוח יזמות עסקית לנשים  -קורס הנותן כלים לנשות העיר המעוניינות לפתוח
עסק עצמאי .הפעילות בשיתוף עם ויצ"ו הרצליה.
אגף שאיפ"ה –
 פתיחת החוף הנפרד החל מ 1.6.8-באופן חלקי ,פתיחה מלאה ביולי ובאוגוסט.
 גינת צמרות – הוצבו מתקני משחק נגישים לפעוטות ודשא סינטטי.
 גינת דון יוסף הנשיא וגינת יוסף קארו – הוחלפו משטחי גומי ישן למשטחי דשא חדש.
 בוצעה הצללה חדשה מעל המתקנים החדשים בגינת אשרמן ,בן סרוק ובויצמן.
 בפרויקט משותף של המרכז לפיתוח עירוני ואגף שאיפ"ה הוצבו עשרות כסאות
ושולחנות במרכז העיר.
אגף הנדסה –
 בשבוע שעבר נחנך באזור התעשייה "בית רוגובין"  ,המבנה הראשון מסוגו בהרצליה
שנבנה בתקן בנייה ירוקה בינלאומי וקלט חברות הייטק מכל העולם.
אגף החינוך
 אגף החינוך יוצא בתוכנית  Eachבפרסום נרחב ,ויחל את התוכנית החל משנת
הלימודים תשע"ט .התוכנית מבוססת על מודל הוליסטי פורץ דרך שמטרתו להעניק
לתלמידים כלים ומיומנויות חשיבה ולמידה מותאמים למאה ה 21-המאופיינת
במציאות מורכבת ומשתנה .באמצעות התוכנית יוכלו התלמידים לבחור מקצועות
בחירה בבתי ספר שאינם משתייכים להם ,לשלב לימודים אקדמיים שיוכרו כחלק
מבחינות הבגרות .הלמידה תתקיים בערוצים מקובלים באמצעות למידה שיתופית רב
גילית ללא מגבלות של מקום וזמן במרחב העירוני.
 בימים אלה החלה מערכת החינוך לבצע התאמות של מתודות הוראה לעקרונות.
אגף תנו"ס –
 המשך יריד ספרים בשדרות ח"ן.
 ב 25-ליוני יתקיים בפארק הרצליה קונצרט של הקונסרבטוריון העירוני ומקהלת לירון
המלווים את רמי קליינשטיין בשירה.
 במוצאי שבת ב 30-ביוני ,פתיחת הקונצרטים בפארק הרצליה.
 ב 1-ביולי פתיחת אירועים בגן בן שפר.
 אגף תנו"ס יחד עם אגף החינוך ויחד עם החברה למרכזים קהילתיים ערוכים ומוכנים
לכל הקייטנות ולכל מפעלי הקיץ בשיתוף פעולה מלא בין ועדי ההורים.

רה"ע ,מר פדלון העניק תעודת הוקרה מטעם עיריית הרצליה לגב' ברכה מוסי לרגל קבלת אות
נשיא המדינה ונתואר "המורה של המדינה".
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שאילתות
שאילתא מס'  1ע"י מר יריב פישר
בנושא :קבורה אזרחית
א.

מזה למעלה מששה חודשים שהרצליה הפסיקה לקבור בקבורה אזרחית.

ב.

תושבי העיר שביקשו לקבור את יקיריהם נדהמו מהתשובות הלא ברורות שכן כרגע אין
אפילו צפי לפתרון הבעיה.

ג.

מדובר במחדל תכנוני וניהולי חמור.

ד.

בשל האמור נבקש לדעת –
)1

מדוע הופסקה הקבורה האזרחית בעיר הרצליה.

)2

מה תאריך היעד להפעלה מחדש.

)3

כמה ישיבות נערכו בנושא בלשכת ראש העיר בנושא זה מתחילת השנה.

תשובה לשאילתא מס' 1
א.
ב.

אכן קיימת בעיה למקומות בקבורה האזרחית.
להלן עדכון:
 )1ישנם כ 20-י"ק בקרקע בחצר המבנה .יש בעיה להשתמש בהן עד שתסתיים
הקבורה בקומות (אגב כאן טמון בדיוק התכנון הלקוי מהקדנציה הקודמת)
 )2לגבי לוחות הזמנים צפויים להרחבת בית העלמין :
א) לאור המצוקה יעבדו ב 3-הערוצים במקביל:


השלמת אישור נספח הבינוי של התב"ע,



הכנה להכנסת היתר,



הכנת המכרז.

ב) כדי לקצר לוחות זמנים נבדקת אפשרות להקדמת הזמנת יחידות הקבורה
הטרומיות מראש (כדי לקצר זמן ייצור והספקה).
ג) לו"ז צפוי (מותנה גם בהליך האישורים בוועדות והליך בדיקת ההיתרים).
ד) הגשת תכנית בינוי  +נספח ניקוז  +נספח פיתוח

עד 30.05.2018

עד ( 01.07.2018הזנת
ה) הגשת בקשה להיתר בניה
הבקשה להיתר למערכת מותנית בסיום הליך אישור נספח הבינוי)
ו) פרסום מכרז לביצוע
ז) בחירת קבלן ותחילת ביצוע

עד 20.08.2018
עד 01.11.2018

ח) מסירת חלקה אזרחית  396 -י"ח
ט) מסירת חלקה רגילה  1,688 -י"ח
ג.

עד 30.04.2019

במהלך השנה היו  2ישיבות של הדירקטוריון והנושא עלה בשתי הישיבות.
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ד.

הצעות לסדר
הצעה לסדר מס'  1ע"י מר יריב פישר
בנושא :קייטנות הקיץ
.1

ושוב וכמו בשנה שעברה עיריית הרצליה עושקת את מעמד הביניים ולוקחת סכומי
עתק בעבור קייטנות הקיץ.

.2

מדובר במגמה הפוכה לערים אחרות אשר מבינות את הקושי של מעמד הביניים
ומסבסדות את הקייטנות.

.3

בשל האמור עיריית הרצליה מחליטה בזאת להשלים את ההפרש שבין הפעילות
המאושרת על ידי משרד החינוך לבין הפעילות הנדרשת על ידי מימון עירוני.

מר פישר ציין כי בשל החלטה של ועדת הכנסת בנושא הקייטנות שנתקבלה ברגע
האחרון נוצרו מתח ובלבול גדול בתהליך רישום ילדי העיר לקייטנות עירוניות .שב
והדגיש את עיקרי הצעתו  -סיבסוד מחירי הייטנות.
המנכ"ל ,מר יהודה בן עזרא הבהיר כי נכון להיום ,כ 3-שבועות לפני פתיחת הקייטנות
רשומים ,משובצים ומשלמים  2,365תלמידים .אמר כי כל עניין הקייטנות החל בתקנה
של שר הפנים הקובעת מחיר מפוקח ,מחיר שהינו כמחצית מהמחיר שנקבע ע"י הועדה
שהוקמה לנושא .הוסיף ואמר כי אנו כעירייה הרגלנו התושבים לקבל חינוך איכותי
וקייטנות איכותיות ככל הניתן .הנהלת הערייה פועלת בשיתוף פעולה עם ועד ההורים
המרכזי ,וועד גני הילדים ולנושא יו"לא הוקם ועד מנהל ,מתקיימים דיונים ומגיעים
להסכמות .מדיניות העירייה היא לסבסד את הנצרך ולא את המצרך ,מדיניות המוכיחה
את עצמה כבר שנים רבות .מחיר הקייטנה שנקבע הינו לתת לילדים את השירות הטוב
והאיכותי ביותר .בנוסף ,להורים המעוניינים ניתנה אפשרות להירשם לקייטנה במחיר
המפוקח בעלות כ 861 -שקלים .עם זאת ציין כי המחיר אינו גבוה במיוחד ,מחיר
הקייטנה בהרצליה הוא  1,960שקלים לילד שכבר היה ביול"א ו 2,300-שקל לילד שלא
היה ביול"א ,מחיר קייטנה ברמת השרון  2,460שקלים ,מחיר קייטנה ברעננה 3,000
שקלים והמחיר בקריית אונו  2,000שקלים .אנו נמוכים מכל הערים האלה.
רה"ע  ,מר משה פדלון הציע להוריד מסדר היום.
( )1154מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום.
בעד  ,10 -נגד ( 6-מר פישר,מר קוממי ,גב' כץ ,מר יעקובוביץ ,מר סטרוגו ,מר יסעור) ,נמנע
 -אין
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הצעה לסדר מס'  2ע"י מר יריב פישר
בנושא :הקדמת אישורי הקביעות לעובדי העירייה
בעקבות הבחירות המתקרבות ,אסור לנו לאפשר קיום של לחץ פוליטי בכל מקור או
כיוון.
לכן מועצת העיר מחליטה בזאת להקדים את אישור מתן הקביעות לחצי שנה הבאה,
זאת כמובן בכפוף לבדיקות ולאישורים על פי החוק והנהלים ובכך למנוע פוליטיזציה
להליך זה.
מר פישר פירט הצעתו לסדר.
רה"ע ,מר פדלון ציין כי אין כל התערבות מטעם הנהלת העירייה בנושא .המשנה
למנכ"ל למשאבי אנוש לו הזכות לקבל החלטות בתחום הזה .אנחנו פועלים על פי חוקת
העבודה ,על פי חוקי המדינה ועל פי הנחיות משרד הפנים .הודה לאגף משאבי אנוש על
העבודה הברוכה והמקצועית והאיכותית הנשית באגף.

( )1155מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום.
בעד –  ,14נגד –  ,2נמנע  -אין

ה.

אישור מתן תמיכות
ראש העיר ומר צבי וייס עזבו הישיבה מחשש לניגוד עניינים.
לזימון צורפו פרוטוקול של ועדת התמיכות המקצועית מיום  24.05.2018ופרוטוקול
ועדת המשנה לתמיכות מיום .10.06.2018

א .מתן תמיכה לשנת  2018בנושא גיל שלישי.
מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה כדלקמן :
א .לחלק את תקציב התמיכות בנושא הגיל השלישי לשנת הכספים  2018כמפורט להלן,
בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל
שישנם:
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שם המוסד

סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת  2018בש"ח

מועדון ליונס

₪ 20,000

בית אולפנה ללימודי יהדות

₪ 58,128

בית אבות הרצליה

₪ 32,143

ב .מתן התמיכה למבקש התמיכה בית אבות הרצליה לעיל ,הינו בקיזוז חובות העמותה
לעירייה.
ג .לא לחלק את יתרת התקציב בסך  ₪ 2,229בנושא הגיל השלישי.
ד .בהתאם להמלצת הגורם המקצועי ,לתמיכות לחלק את הסכום שבשיקול הדעת של ועדת
המשנה בנושא זה בסך של  ₪ 12,500למבקש התמיכה בית אבות הרצליה.
בהמשך לבקשתם של מר קוממי ומר לונדון ציין המנכ"ל כי פירוט פעילויות בית אולפנה
ללימודי תורה יועברו לעיונם.
( )1156מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.

ב .מתן תמיכה לשנת  2018של מבקשי התמיכה בנושא רווחה


גב' כץ יצאה מהישיבה מחשש לניגוד עניינים.



רה"ע ,מר פדלון ומר וייס חזרו לישיבה.

מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה ומחליטה כדלקמן:
א .לחלק את תקציב התמיכות בנושא רווחה לשנת הכספים  2018כמפורט להלן ,בכפוף
לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:
שם המוסד

אקים ישראל סניף הרצליה

סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת  2018בש"ח
₪ 5,010

פסיפס

₪ 10,000

חסדי שמואל הנביא הרצליה י-ם

₪ 85,511

קסם חברתי

₪ 16,701

מוסדות חב"ד ליובאוויטש הרצליה
מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
השרון

₪ 22,489
₪ 7,515
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שם המוסד

סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת  2018בש"ח

ל.א .לחימה באלימות נגד נשים

₪ 4,008

ניצן הורים (ניצן בייבי)

₪ 24,049

עמותת בית הגלגלים

₪ 4,320

עמותת חמישים פלוס מינוס

₪ 3,340

פעמונים

 4,175ש"ח

ב .לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  ₪ 7,280בנושא רווחה.

ג .חובות של עמותת חסדי שמואל הנביא לעירייה ,יקוזזו מסכום התמיכה המאושר
לשנת .2018
ד .בהתאם להמלצת הגורם המקצועי ,לחלק את הסכום שבשיקול הדעת בסך של ₪ 21,600

ועדת המשנה למבקשי התמיכה כדלקמן  :באופן שווה בין העמותות בית הגלגלים ו
ל.א[ .לחימה באלימות נגד נשים] לאור הפעילות המבורכת בעיר ( ₪ 10,800לכל
עמותה).
( )1157מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.

ג .מתן תמיכה לשנת  2018של מבקשי התמיכה בנושא שיעורי תורה:
מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה ומחליטה כדלקמן:
א .לחלק את תקציב התמיכות בנושא שיעורי תורה לשנת הכספים  2018כמפורט להלן,
בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל
שישנם:
סה"כ תמיכה עפ"י
שם המוסד
התבחינים לשנת  2018בש"ח
מוסדות חב"ד

₪ 17,500

אהבת ישראל פיתוח

₪ 13,375

בית הכנסת מערב הרצליה

₪ 12,205

אהבת רזיאל

₪ 17,500

שערי קדושה נקודה טובה

₪ 4,721

ב .יתרת התקציב בסך של  ₪ 4,699בנושא שיעורי תורה לא תחולק.
( )1158מחליטים לאשר המלצות הועדה.
בעד  ,12 -נגד – ( 3גב' רפאל ,מר יסעור ,מר פישר)  ,נמנע  -אין
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ד .זהות יהודית דמוקרטית
מר לונדון ביקש לחלק את ההצבעה לשני חלקים .הצבעה ראשונה על מרכיב אחד שהסך
שלו  180אלף שקל לפי עקרונות ברורים ,הצבעה שניה ,על סכום של  20אלף שקל שנתון
לשיקול דעת ועדת המשנה.
היועמש ,עו"ד ענת בהרב קרן הבהירה כי אין מניעה להצביע על שני הסעיפים בנפרד .אך
במקרה והמועצה תקבל החלטה שהיא מנוגדת להמלצת הועדה המקצועית הנושא יחזור
לדיון בועדה המקצועית .עפ"י נוהל תמיכות סעיף  13שאומר שאם החליטה המועצה שלא
לאשר המלצת הוועדה המקצועית או אחת החלופות שהוצגו על ידה לחלוקתופת התמיכה,
יועבר הנושא לדיון חוזר בועדה המקצועית.
מר לונדון ביקש להדגיש " התבחין זהות יהודית דמוקרטית ,נועד לאפשר לעמותות
העוסקות בחינוך ,וקיבלו את אישור משרד החינוך ואישור אגף החינוך בעיריית הרצליה,
להקנות לתלמידים ידע בנושאים של זהות יהודית דמוקרטית והכרת הערכים הכתובים
במגילת העצמאות.
הסכום המוקצב לנושא זה הינו  200,000ש"ח ,כאשר מסכום זה יחולקו  20,000ש"ח ,על
ידי חברי ועדת המשנה לתמיכות ,לאחר שתובא בפניהם ההמלצה של הרפרנטית.
התבחין אושר פה אחד על ידי מועצת העיר.
בישיבה האחרונה של ועדת המשנה לתמיכות הרפרנטית הציגה שתי חלופות :א .לחלק רק
 10,000ש"ח .ב .לחלק  20,000ש"ח בין ארבעת העמותות הפועלות במערכת החינוך
בהרצליה.
למיטב ידיעתי ,ארבעת העמותות מבצעות פעילות חינוכית ,הזוכה להוקרה הן של צוותי
בתי הספר והן של התלמידים.
צר לי ששלושת חברי המועצה אלעד צדיקוב ,צבי וייס ומשה ועקנין ,בחרו להצביע בעד
החלופה הראשונה ובכך לגרוע  10,000ש"ח ,מעמותות שמבצעות פעילות חינוכית וחברתית
חשובה ביותר.
שימו לב לדברים שאמר אלעד צדיקוב ושאליו הצטרפו צבי וייס ומשה ועקנין ,אני מצטט:
" אידיאולוגית מתנגדים לנושאים בתחום הזהות היהודית הדמוקרטית".
אני פונה לעמיתי חברי מועצת העיר להצביע בעד החלופה השנייה דהיינו לחלק את כל
הסכום שנתון לשיקול הדעת.

()1159

המועצה מחליטה לאשר החלטת הועדה המקצועית לתמיכות והחלטות ועדת המשנה
לתמיכות ולחלק את תקציב התמיכות בנושא זהות יהודית דמוקרטית לשנת הכספים 2018
בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל
שישנם:
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שם המוסד

סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת  2018בש"ח

כל ישראל חברים

₪ 68,866

מרחבים חברה לחינוך ותרבות

₪ 25,924

עם ישראל אחד

₪ 17,731

יסודות לצמיחה ודרור

₪ 67,479

בעד  ,15 -נגד – אין נמנע – ( 1מר צדיקוב)

()1160

המועצה מחליטה פ"א לאשר בהתאם להמלצת הגורם המקצועי ,לחלק סכום בסך ₪ 10,000
מהסכום שבשיקול הדעת ועדת המשנה לעמותת כל ישראל חברים.

()1161

לגבי היתרה בסך  10,000ש"ח עמדו בפני מועצת העיר שתי הצעות החלטה:
א .שלא תחולק ותשאר בקופת העירייה.
ב .לקבל המלצת הגורם המקצועי לחלק  ₪ 3,000לעם ישראל אחד והסכום הנותר יחולק
באופן שווה בין העמותות.
להצעה הראשונה (א) הצביעו כלהלן:
בעד – אין ,נגד – ( 10רה"ע ,גב' פרישקולניק ,גב' כץ ,גב' בל ,גב' רפאל ,מר יסעור ,מר
סטרוגו ,מר עולמי ,מר יעקובוביץ ,מר לונדון) ,נמנע – ( 6מר ברדה ,מר ועקנין ,מר קוממי,
מר פישר ,מר וייס).
להצעה השניה (ב) הצביעו כלהלן:
בעד – ( 10רה"ע ,גב' פרישקולניק ,גב' כץ ,גב' בל ,גב' רפאל ,מר יסעור ,מר סטרוגו ,מר
עולמי ,מר יעקובוביץ ,מר לונדון) ,נגד – אין ,נמנע – ( 6מר ברדה ,מר ועקנין ,מר קוממי ,מר
פישר ,מר וייס).
חלוקת סכום היתרה מוחזרת לדיון בועדה המקצועית.

מר לונדון עזב את השיבה.
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ו.

אורח חיים בריא
סקירת הפעילות היחידה ע"י מר עדי חמו מנהל המחלקת בריאות וגב' הדס לרר מנהלת
מדור קידום בריאות ואורח חיים בריא.
הרצליה עיר בריאה חרטה על דגלה להוביל בתחום הבריאות למען שיפור איכות החיים
והבריאות לכלל התושבים ,ללא הבדלים סוציואקונומיים וצמצום פערים בריאותיים.
קידום בריאות הוא תהליך המאפשר לאנשים להגביר את השליטה על בריאותם
ולשפרה; זהו סך "כל הפעילויות המפחיתות את הסיכון לבריאות ומביאות לשיפור רמת
הבריאות" .קידום בריאות הוא תהליך חברתי-פוליטי המקיף ,מעבר לחיזוק מיומנויות
הפרט ,גם פעולות לשינוי התנאים החברתיים ,הסביבתיים והכלכליים המשפיעים על
הבריאות.
הנהלת העירייה רואה בבריאות הציבור אבן יסוד בקביעת איכות החיים בעיר .העשייה
מלווה בהטמעה מתמשכת והעצמת הקהילה והסביבה; הגברת המודעות ע"י הדרכות,
פרסום ושיווק ,אירועים קהילתיים – פתוחים לקהל הרחב.
מחזון להגשמה
במחלקת הבריאות מפתחים ומפעילים תוכניות לקידום בריאות לכל שכבות
האוכלוסייה החל מהגיל הרך וכלה בגיל השלישי ,על מנת לתת מענה לצורכי התושב בכל
המסגרות ,כולל החינוכיות -הפורמליות והבלתי פורמליות ,בסביבתו האישית ובקהילה.
המחלקה מובילה את תחום בריאות הילדים במסגרות החינוכיות ע"י חינוך ,ליווי
והדרכה להרגלי תזונה נבונים וקידום אורח חיים בריא בכל מעטפת הילד; ההורים
והצוותים החינוכיים .מאמינים ברצף בריאותי חינוכי המתחיל כבר מהשיח עם הילדים
בארוחת הבוקר בגן ,דרך קבלת ארוחת צהריים מזינה בצהרון וממשיך בבית הבריא –
לגיוס כל המשפחה לבריאות.
פיתוח תוכניות לקידום בריאות לכל שכבות האוכלוסייה;


מהגיל הרך ועד הגיל השלישי



מסגרות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות



שכונות ברחבי העיר



עסקים הפועלים בעיר

ליצירת שפה בריאותית משותפת ונגישה
העלאת המודעות של האוכלוסייה לבריאות ע"י חינוך ,ליווי והדרכה לקידום בריאות,
אורח חיים בריא והרגלי תזונה נבונים ,גיוס שגרירי בריאות ומתן כלים יישומיים לכל
קבוצת גיל.
מהפכת התזונה בהרצליה מתחילה בחינוך ובקהילה .כלל הילדים המוזנים במוסדות
החינוך בעיר ,סך של כ 6500-ילדים מגיל ינקות 4-חודשים במעונות יום ,גילאי  3-10גן
ובית ספר יסודי ,ובמסגרות החינוך המיוחד – עד גיל  21אוכלים ונהנים ממגוון רחב של
מזון איכותי בריא ומקיים ,לא מעובד ,העומד בדרישות התזונתיות המתאימות לפי גיל,
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נחשפים למזונות חדשים באופן הדרגתי ועקבי תוך תיווך נכון של המזון ע"י הצוות
החינוכי וצוות ההזנה המקצועי .בנוסף ,הילדים מקבלים העשרה חינוכית להגברת הידע
והעלאת המודעות להרגלי אכילה נכונים ומזון בריא לאורך השנה ע"י אנשי מקצוע.
מתחילת התהליך תוכנית קידום הבריאות בחינוך התרחבה:
 120גנים מקדמי בריאות – כ 3000-ילדים.
 14בתי ספר יסודיים בתוכנית "מועדון ארוחת הבוקר" שאוכלים מידי בוקר כריך בריא
במהלך ההפסקה – כ 7000-ילדים.
 20רכזי בריאות – נציגי מורים מובילים בבריאות בבתי הספר; יסודי ,חטיבות ותיכונים.
 20מסגרות חינוך מיוחד ופנימיות יום  525 -ילדים ובוגרים.
 3מזנונים בריאים בבתי הספר העל יסודיים – כ 3000-ילדים וצוותים חינוכיים.
 3מעונות יום לכ 200-פעוטות.
נדרש שיתוף פעולה מלא וגיוס כל הגורמים המקיפים את הילד .תוכנית ההזנה מושתתת
בבסיסה על שיתופי פעולה בין כל בעלי העניין  -מחלקות העירייה ,משרד הבריאות,
משרד החינוך ,המרכזים הקהילתיים ,מפעילי הצהרונים ,ספקי המזון ,הורים וילדים.
מטרת תוכנית ההזנה העירונית הבטחת איכות תברואתית ותזונתית נאותה של המזון
המוגש בצהרונים.
תוכנית ההזנה העירונית כוללת הרכבת תפריט מאוזן ועשיר מחומרי גלם איכותיים ,דל
בסוכרים ,מלחים ושומנים ועשיר בחלבון איכותי ,דגנים מלאים וקטניות ועשיר בירקות
ופירות .השינוי בתפריט נעשה בהדרגה .בשנת תשע"ז הוכנסה מנה רביעית לתפריט –
בכל יום נחשפו הילדים לקטניות שונות .כמו כן הורדו מהתפריט הקטשופ והממרחים
המתוקים ,ושולב שמן זית כתית מעולה .בנוסף ,מתאפשרת התאמת מנות באופן פרטני
לילדים בעלי רגישויות ,אלרגיה ,בררנות אכילה וילדים וכד' או בהתאמה לצהרון ,על פי
שיקול דעת מקצועי של צוות ההזנה.
מתאפשרת התאמת מנות באופן פרטני לילד או בהתאמה לצהרון ,על פי שיקול דעת
מקצועי של צוות הזנה.
מבחינת הצלחת התוכנית כ 30-בתי ספר מקדמי בריאות בעיר ,המקיימים פעילויות
רבות בתחום הבריאות לאורך השנה ,רכזי בריאות בכל בית ספר .כ 120 -גנים מקדמי
בריאות המקדמים אורח חיים בריא החל מהגיל הרך ,ובבסיסם עומדים העקרונות:
תזונה נבונה ,שגרה פעילה לאורח היום ,שמירה על היגיינה ורווחה רגשית.
פרלמנט בריאות ילדים – נציגי תלמידים מכלל בתיה"ס היסודיים המקבלים הכשרה
מקצועית בתזונה ואורח חיים בריא לאורח השנה ,מהווים שגרירי בריאות בבתיה"ס
תוך פעילויות יצירתיות ומשתפות לתלמידים ,טורניר בריאות עירוני שנתי .
בספטמבר  2018הנהלת העיר עתידה לחתום על "אמנת מילאנו" הבינלאומית ל"מדיניות
מזון עירונית".
רה"ע ,מר פדלון הודה בשם הנהלת העירייה ובשם חברי המועצה לעדי חמו ,לצוות
המקצועי שלו על עבודתם.
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תב"רים

ז.

 )1161( .1מחליטים פ"א לאשר שינוי מימון תב"ר מס' – 1765רחוב החרש (החברה
לפיתוח הרצליה)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

אושר 11/2017
עד 31.12.2017
סה"כ

2,800,000
2,800,000

2,800,000
2,800,000

מקורות מימון
קרן עבודות פיתוח
השתתפות משרד התחבורה
סה"כ

2,300,000
500,000
2,800,000

1,607,722
1,192,278
2,800,000

שינוי

()692,278
692,278

הבקשה :לאשר :
שינוי מימון בסכום של  ₪ 692,278מקרן עבודות פיתוח להשתתפות משרד התחבורה.

 .2חליטים פ"א לאשר שינוי מימון תב"ר מס' – 1539רחוב בר כוכבא (החברה לפיתוח
הרצליה)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

אושר 11/2017
עד 31.12.2017
2018
סה"כ

11,240,068
5,059,932
16,300,000

11,240,068
5,059,932
16,300,000

שינוי

מקורות מימון
קרן עבודות פיתוח
השתתפות רשות מינהל מקרקעי ישראל
141,891
השתתפות רשות ניקוז "ירקון"
16,300,000
סה"כ
הבקשה :לאשר :
שינוי מימון בסכום של  ₪ 141,891מקרן עבודות פיתוח להשתתפות רשות ניקוז "ירקון".
11,859,932
4,440,068

11,718,041
4,440,068
141,891
16,300,000

()141,891
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 )1163( .3מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 2073אולם ספורט ויצמן תכנון
(החברה לפיתוח הרצליה)
פרטים

מסגרת תקציב

2018
סה"כ

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

350,000
350,000

350,000
350,000

מקורות מימון
קרן עבודות פיתוח
סה"כ
הבקשה :לאשר :
תב"ר חדש בסכום של  ₪ 350,000לביצוע בשנת .2018מימון קרן עבודות פיתוח.
350,000
350,000

350,000
350,000

 )1164( .4מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס'  – 1588פיתוח מתחם אלוני ים הר'
( 2030החברה לפיתוח הרצליה)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

אושר 11/2017
עד 31.12.2017
2018
 2019ואילך
סה"כ

8,000,000
5,000,000
37,500,000
50,500,000

8,000,000
16,500,000
26,000,000
50,500,000

11,500,000
()11,500,000

מקורות מימון 2018
11,500,000
16,500,000
5,000,000
קרן עבודות פיתוח
11,500,000
16,500,000
5,000,000
סה"כ
הבקשה לאשר  :תוספת ביצוע בסכום של  ₪ 11,500,000בשנת ( 2018הקדמה משנת .)2019
מימון קרן עבודות פיתוח.

 )1165( .5מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס'  – 2028שיפוץ מעבדת רובוטיקה
בתיכון הנדסאים (אגף ת.ב.ל)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

אושר 11/2017
2018
סה"כ

1,500,000
1,500,000

1,800,000
1,800,000

300,000
300,000

מקורות מימון 2018
800,000
500,000
קרן עבודות פיתוח
1,000,000
1,000,000
קרן עודפי תקציב רגיל
300,000
1,800,000
1,500,000
סה"כ
הבקשה לאשר  :הגדלת היקף בסכום של  ₪ 300,000לביצוע בשנת  .2018מימון קרן עבודות
פיתוח.
300,000
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 )1166( .6מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 2074שיפוץ אגף ת.ב.ל (אגף ת.ב.ל)
פרטים

מסגרת תקציב

2018
סה"כ

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

560,000
560,000

560,000
560,000

מקורות מימון
קרן עבודות פיתוח
קרן עודפי תקציב רגיל
סה"כ
הבקשה :לאשר :
תב"ר חדש בסכום של  ₪ 560,000לביצוע בשנת .2018מימון קרן עבודות פיתוח וקרן עודפי
תקציב רגיל.
280,000
280,000
560,000

280,000
280,000
560,000

 )1167( .7מחליטים פ"א לאשר שינוי מימון תב"ר מס' – 1883שיפוץ ותוספת בניה בי"ס
בר אילן (אגף ת.ב.ל)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

אושר 4/2018
עד 31.12.2017
2018
סה"כ

16,500,000
8,980,000
25,480,000

16,500,000
8,980,000
25,480,000

שינוי

מקורות מימון 2018
1,000,000
7,980,000
6,980,000
קרן עבודות פיתוח
890,000
890,000
קרן עודפי תקציב רגיל
110,000
110,000
השתתפות מ .החינוך
()1,000,000
1,000,000
השת' המועצה להסדר הימורים טוטו
8,980,000
8,980,000
סה"כ
הבקשה :לאשר :
שינוי מימון בסכום של  ₪ 1,000,000מהשתתפות המועצה להסדר הימורים טוטו לקרן
עבודות פיתוח .
 )1168( .8מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס'  – 2063תוספת כיתות /חדרי ספח
בי"ס ברנדיס (אגף ת.ב.ל)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

אושר 4/2018
2018
סה"כ

1,240,000
1,240,000

1,490,000
1,490,000

250,000
250,000

מקורות מימון 2018
250,000
1,490,000
1,240,000
קרן עבודות פיתוח
250,000
1,490,000
1,240,000
סה"כ
הבקשה לאשר  :הגדלת היקף בסכום של  ₪ 250,000לביצוע בשנת  .2018מימון קרן עבודות
פיתוח.
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 )1169( .9מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס'  – 1970שיפוצים שונים מוס"ח (אגף
ת.ב.ל)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

אושר 11/2017
עד 31.12.2017
2018
סה"כ

2,700,000
3,000,000
5,700,000

2,700,000
4,500,000
7,200,000

שינוי

1,500,000
1,500,000

מקורות מימון 2018
3,500,000
2,000,000
קרן עבודות פיתוח
1,000,000
1,000,000
קרן עודפי תקציב רגיל
1,500,000
4,500,000
3,000,000
סה"כ
הבקשה לאשר  :הגדלת היקף בסכום של  ₪ 1,500,000לביצוע בשנת  .2018מימון קרן עבודות
פיתוח.
1,500,000

 )1170( .10מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס'  – 1946תגבור מתחם הקרוואנים
(אגף ת.ב.ל)
פרטים
אושר 11/2017
עד 31.12.2017
2018
סה"כ

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

590,000

590,000
300,000
890,000

590,000

שינוי

300,000
300,000

מקורות מימון 2018
300,000
קרן עודפי תקציב רגיל
300,000
300,000
סה"כ
הבקשה לאשר  :הגדלת היקף בסכום של  ₪ 300,000לביצוע בשנת  .2018מימון קרן עודפי
תקציב רגיל.
 )1171( .11מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס'  – 2030תיכון ראשונים (אגף ת.ב.ל)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

אושר 11/2017
2018
 2019ואילך
סה"כ

1,000,000
27,000,000
28,000,000

3,000,000
25,000,000
28,000,000

2,000,000
()2,000,000

מקורות מימון 2018
2,000,000
3,000,000
1,000,000
קרן עבודות פיתוח
2,000,000
3,000,000
1,000,000
סה"כ
הבקשה לאשר  :תוספת ביצוע בסכום של  ₪ 2,000,000בשנת ( 2018הקדמה משנת .)2019
מימון קרן עבודות פיתוח.
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ח.

התחדשות עירונית נווה ישראל – הר מירון – אישור מסמך עקרונות
לישיבה צורפו:


מסמך עקרונות תכנית הר/מק504-0373290 – 2266/



הסכם עקרונות



פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה מיום 10.12.17

לבקשתו של מר יסעור לראות את התוכנית נענה ע"י המנכ"ל כי הינו מוזמן ללשכת
מהנדס העיר לעיין בתוכנית.
היועמ"ש עו"ד ענת קרן בהרב הבהירה כי הנושא עדיין לא נמצא בשלב של אישור
הסכם פיתוח .הנושא נמצא כרגע רק בשלב של חתימת הסכם עקרונות עם היזם
במסגרת התנאים שנקבעו בוועדה המקומית .יחד עם זאת המחשבה היתה שלא נכון
שיש הסכם עקרונות לקראת חתימה ומועצת העיר לא תדע על כך ,כשבסופו של דבר
מועצת העיר צריכה לאשר את הסכם הפיתוח.
מר יסעור ביקש להעלות מס' הערות עליהן יש לתת את הדעת .לטענתו  26חניות
ציבוריות הנמצאות כיום על הרחוב נלקחות מהציבור ונכנסות למבנה כחלק מחניון של
הבניין .בנוסף ,ההסכם מאפשר ליזם לגבות כסף עבור החניות האלה .
הוסיף ואמר כי אינו רואה כל צורך בבניית בתי קפה או קיוסקים בכיכר ,ברחבה
הסגורה בין בניינים ,כאשר מסביב שטחים מסחריים נוספים .מציע להסירם מההסכם.
מר סטרוגו הדגיש כי הינו מסתיג מסעיף החניות .לדעתו אין זה נכון שהיזם יגבה כסף
על  26החניות הציבוריות הנכנסות לחניון הבניין .היזם יכול ליהנות מכלל הפרוייקט,
אך מבקש ש 26-החניות הציבוריות ישארו פתוחות לציבור ,זהו רכוש ציבורי.
( )1172מחליטים לאשר את מסמך העקרונות.
בעד  ,13 -נגד – ( 2מר סטרוגו ,מר פישר) ,נמנע – אין

ט.

המלצות הועדה להעסקה נוספת
המועצה תתבקש לאשר המלצות הועדה להעסקה נוספת כלהלן:
)1

א.א.
העובד נבחר לתפקיד לבורנט במרכז המדעים ,אגף החינוך ומבקש לעבוד בשעות
אחה"צ,
הערב ובסופי שבוע בתפקיד מחקר ופיתוח באוניברסיטת תל אביב עד כ - 100שעות
בחודש.
החלטה:
לאור המחסור והקושי בגיוס לבורנטים ,הוועדה ממליצה על אישור הבקשה עד
לחודש נובמבר שאז תומצא לה חוו"ד הממונה הישיר באשר לתפקודו במסגרת
העבודה בעירייה.
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)2

א.ע.
רקע:
העובד מועסק בתפקיד מפקח ארנונה במחלקת הגבייה ומבקש לעבוד בשליחויות
של מסעדה בהרצליה ,שלוש פעמים בשבוע בין השעות17:00-23:00 .
החלטה:
הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה למשך שנה אחת בכפוף לחתימת העובד על
הסדר ניגוד עניינים.

)3

נ.ג.
רקע:
העובד מועסק כמ"מ בתפקיד בודק התרי בנייה במינהל הנדסה ומבקש לעבוד
בליווי פרויקט יזמי באשקלון לעו"ד ירון רבינוביץ 'בחברת הבניה" שירת הים "בין
שעתיים לעשר שעות בחודש.
החלטה:
לאור העובדה שמדובר במילוי מקום בלבד ,הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה אך
ורק ביחס לפרויקט המוגדר בבקשה -פרויקט של חב 'שירת הים באשקלון  -עד
להשלמתו או עד תום שנה ממועד קבלת ההחלטה  ,לפי המוקדם וזאת בכפוף לכך
שהעובד ישלים וימלא את כל הפרטים בשאלון ניגוד העניינים ובהמשך לו יחתום
על הסדר ניגוד עניינים במסגרתו יתחייב העובד כי עוה"ד מטעמו הוא פועל ,
היזם/חב 'הבנייה בפרויקט וכן אנשי המקצוע הקשורים לפרויקט אינם מבצעים
עבודות בתחום התכנון של הועדה המקומית הרצליה-כפר שמריהו.

( )1173מחליטים פ"א לאשר.

י.

המלצות הועדה להארכת שירות
 .1מר ג .ב - .לבורנט פיזיקה ,תיכון היובל .שנת לידה 1946
מר ג .הינו אחראי על מעבדת הפיזיקה ,לבורנט מסור ,מקצועי ובעל ידע רב.
לנוכח כישוריו הגבוהים והקושי בגיוס ואיתור לבורנטים ,הועדה ממליצה להאריך
את העסקתו עד סוף שנת הלימודים הבאה ב.30/6/19-
הארכת שירותו תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
 .2גב' צ .ר - .לבורנטית ,תיכון היובל .שנת לידה 1947
גב' ר .הינה לבורנטית מצטיינת ,מסורה ,אחראית ומקצועית.
לנוכח כישוריה הגבוהים והקושי בגיוס ואיתור לבורנטים ,הועדה ממליצה
להאריך את העסקתה עד סוף שנת הלימודים הבאה ב.30/6/19-
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

( )1174מחליטים פ"א לאשר.

דף  20מפרוטוקול מועצה מס'  70מן המניין – 12.6.18

יא .המלצות הועדה לסיוע בדיור
מצ"ב פרוטוקול הועדה לסיוע בדיור מיום .29.5.18
( )1175מחליטים פ"א לאשר.

יב .לו"ז ישיבות מועצה 2018
להלן תחזית ישיבות מועצה מעודכן:
 - 12.6.18ישיבת מועצה
 – 24.7.18ישיבת מועצה
 - 21.8.18ישיבת מועצה רגילה הכוללת הזדהות חברי המועצה  +ישיבת מועצה שלא מן
המניין בנושא דו"ח מבקר העירייה)
 - 4.9.18פגרה
 - 9.10.18פגרה

יג.

שונות
מר יעקובוביץ במסגרת דקת דיבור
 הודיע כי התקיימה תחרות גלישה מקומית בחוף הדרומי בהרצליה והזוכים
בתחרות המצילים מתן שאלתיאל ושאול ריסקין.


ביקש פעם נוספת לקבל את הנתונים על השלכת פסולת בחוף הים.



בנושא מעבר חוף הדתיים  -מבקש לדעת מדוע לא בוצע עד כה המעבר ומתי
יבוצע.
נענה ע"י רה"ע כי נושא החוף הנפרד מוכר על פי חוקי המדינה ,הנחיות משרד
הפנים .מאחר שמתנהלת תביעה בבית המשפט ראש העיר לא יתייחס לנושא.
עם זאת יקבל את הסטטוס של הפרויקט עצמו.

הישיבה ננעלה
ראש העירייה:

________________________

רשמה :רינה זאבי -מנהלת מחלקת ארגון ותיאום

