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הצהרת אמונים  -אורן אוריאלי
אישור פרוטוקול
עדכון רה"ע
עדכון מנכ"ל
שאילתות
הצעות לסדר
מינוי ועדות/תאגידים
מינוי עוזר אישי לסגן ראש העיר
החלטה עקרונית לנושא תמיכה במנהלת עירונית להתחדשות עירונית וקידומי
מיזמי התחדשות עירונית
אישור תבחינים ועדת תמיכות
אישור תרומה לטובת שיפוץ תיכון היובל הרצליה
המלצות הועדה להארכת שירות
אישור העסקה נוספת
שונות

סדר היום:
א .הצהרת אמונים – אורן אוריאלי
מר אורן אוריאלי (נעדר מהישיבה החגיגית) ,הצהיר אמונים
כמתחייב עפ"י החוק.
ב.

אישור פרוטוקול
הובא לאישור פרוטוקול . 1
לא נתקבלו הערות – הפרוטוקול מאושר.

ג.

עדכון רה"ע
רה"ע מר משה פדלון ,קידם בברכה את חברי מועצת העיר ואיחל להם הצלחה
בתפקידם במועצה.
עדכן במספר נושאים:


מחאה נגד אלימות נשים – התקיים כנס בהשתתפות מנהלים ,עובדים וחברי
מועצה .מציאות שאין להשלים עמה ויש לשנותה במיידי .יוצא בקריאה לכל
הרשויות לעשות מעשים .בשלב ראשון להקצות כספים לתוכנית לטיפול
באלימות בתוך המשפחה ,יש לראות זאת כתוכנית חירום וכך להתייחס אליה
.
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עיריית הרצליה מקבלת פעם נוספת דירוג גבוה על מדיניות פיננסית ,אחראית
ומקצועית .ביקש להודות למנכ"ל העירייה ,לסגנים ,לגזבר העירייה וכל
העובדים על ההישג המרשים.



במסגרת טיפול בתשתיות בתחבורה הציבורית בעיר והפחתת העומסים
בכבישים ,יצא לדרך פרוייקט "מהיר לעיר"  -בניית נתיבי תחבורה ייעודיים
לאוטובוסים .העבודות יבוצעו במספר שלבים ,כאשר השלב הראשון יכלול
את אזור שדרות הכוכבים .רה"ע ציין כי "מהיר לעיר" הוא אחד משורה של
פרוייקטים לשיפור התחבורה שעיריית הרצליה מקדמת בעיר ,ייעול תנועת
האוטובוסים שיהוו חלופה מהירה ויעילה למכוניות הפרטיות .במקביל יצא
לדרך גם פרוייקט "אופני דן" חיבור העיר הרצליה עם רשויות נוספות בנושא.



השבוע משרד הכלכלה והתעשייה אישר לעירייה מענק של למעלה ממיליון
וחצי שקלים עבור פעולות התייעלות אנרגטית עירונית ,זוהי הפעם השלישית
בה מוענק לעירייה מענק בנושא .מודה לכל העושים במלאכה.

ד.

עדכון מנכ"ל
דוברות העירייה
 ארגון והפקת אירוע ישיבת המועצה החגיגית ,בשיתוף אגף תנו"ס.
 אירוע חנוכת מרכז הלמידה "שביט" ,ע"ש שולמית אלוני ,בבניין העירייה החדש.
אגף תב"ל
 רחובות שעברו קרצוף וריבוד על ידי העירייה .2018
העלומים ,הנעורים ,העצמאות (בן גוריון עד קהילת ציון) ,תל חי ,סוקולוב (הנדיב
עד פינסקר) ו( -ירושלים עד הדר) ,שירת גאולים ,מקדש מלך ,הרב גורן ,מוהליבר,
לייב יפה ,כנפי נשרים ,דוד שמעוני ,הבוסתן ,ארלוזרוב (ביתר ירושלים) ו( -השלמת
החלק שלא ביצע התאגיד עד בן יהודה) ,קהילת ציון (סוקולוב העצמאות) ,הניצנים,
השושנים ,מעפילים (כפר שמריהו הרצליה) ,זמנהוף ,נורדאו צפון ,הבריגדה
היהודית (ליד המרכז הבינתחומי) ,בזל ,פינסקר (שביל אופניים) ,חללי מינכן ,מקלט
יגאל ידין .סה"כ  26רחובות


רחובות שעברו קרצוף וריבוד על ידי התאגיד .2018
בן יהודה ,אחד העם (לייב יפה עד יגאל אלון) ,הבנים (בן יהודה עד קהילת ציון),
ארלוזרוב (ביתר בן יהודה) ,הס ,דוד רזיאל ,ישראל ישיעהו ,יגאל אלון (החלוץ עד
אחד העם) ,שחל ,טיראן ,המגנים ,גולדה מאיר ,רביבים ,הרב עוזיאל ,אנילביץ,
טשרניחובסקי ,רביבים ,שבט מנשה ,הרצוג .סה"כ  20רחובות.

 תאורת רחוב  -התקנת תאורת לד עם תקשורת חכמה בוצעו  85%מעמודי התאורה.
 בית ספר בר אילן נפתח היום מחדש – מדובר בהגדלת במספר הכיתות מ 12 -כיתות
אם ל 18 -כיתות אם ,בבניית מרחבים מוגנים בכל קומה ובבנית אולם ספורט .עלות
הפרוייקט כ 27-מליון ₪
אגף הביטחון  ,הפיקוח והסדר הציבורי
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 האגף עסק בתמיכה אבטחתית במרכז העיר ובמוסדות החינוך ,בכל הקשור לאירועי
החנוכה השונים.
 האגף תומך ב 2 -משמרות שכונה הפועלים בנוה עמל ובמערב העיר ,וצפוי בקרוב
לסייע בהקמת משמר שכונה נוסף לשכונות של צפון העיר.
אגף תקשוב ומערכות מידע
 פיילוט של אפליקציה לניהול הנוכחות .הנגשת מערכת הנוכחות לכלל העובדים
באופן ידידותי.
 הרחבת השימוש באפליקציה של בקרה על ניקיון רחובות בכלל הרובעים.
אגף הרווחה
 אם לא יהיה יהיה שינוי של הרגע האחרון ,ביום ה' הקרוב ,איגוד העובדים
הסוציאליים ישבית ,למשך יום אחד ,את כל שרותי הרווחה באזור המרכז במחאה
על תנאי העבודה ,השכר והתעלמות משרד הרווחה מהטיפול בנושא האבטחה
במחלקות לשרותים החברתיים .על אף שתמונת המצב בנושא תנאי ההעסקה
והאבטחה בהרצליה טובים מאד ,האגף ישבות מתוך הזדהות ובהתאם להוראת
האיגוד המקצועי.
 במסגרת יום הזכויות לאנשים עם מוגבלות ,יתקיימו במהלך חודש דצמבר פעילויות
וארועי הסברה ,כולל במערכת החינוך.
מינהל נשים
מינהל נשים קיים ביום  4.12.18עצרת הזדהות עם המאבק למניעת אלימות כלפי נשים.
באותו המעמד החליט ראש העיר כי אגף מינהל נשים יכין תוכנית המותאמת הן לנשים
והן לגברים .הממונה על הטרדות מיניות בארגון ,עו"ד לאה סדובניק הונחתה להכין
מערכים להסברה וימי עיון בנושא.
אגף שאיפ"ה
 נעשו עבודות גינון ב:
דרך ירושלים מהבריגדה עד  , 531דרך ירושלים מארלוזורוב דרומה במקביל לגדר
תע"ש ,גן נורוק  ,בית המוסיקה  ,גן בבר  -שיקום גינה.
 בנין פאן לון חתם על הסכם לשיפוץ הבניין בעלות 3.3מ' . ₪
 מקימים בימים אלה  40סככות המתנה לאוטובוסים דגם חדש "עומר" בשיתוף עם
משרד התחבורה (החלה בפרוייקט גב' מאיה כץ).
 החלפת  200שלטי רחוב מוארים בצירים ראשיים ובאזור התעשייה לשלטים חדשים
כחולים מוארים עם עמוד חדש.
 בצירים משניים ובשכונות החלפת שלטים מוארים לשלטים מחזירי אור כחולים
בדגם חדש.
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אגף הנדסה
תכנית שימור עירונית בדרך להפקדה בוועדה המחוזית לקראת חודש ינואר .2019
התכנית משמרת את הערכים ההיסטוריים והאדריכלים בעת המורשת של העיר
הרצליה עבור הדורות הבאים.
אגף החינוך
 בכל בתי הספר בעיר החלו בתכנון מרחבי למידה חדשניים במסגרת תכנית .EACH
הפרוייקט יוצג בפני חברי המועצה החדשים.
 הרצליה נמצא במקום הראשון של הפורום ה 15-בזכאות לבגרות במתמטיקה ב5-
יח"ל .נכון להיום צפויים לקבל את אחוזי הזכאות לבגרות וצופים להעלות בין
 89%-90%הצלחה בזכאים לבגרות ,זו עלייה שנה שלישית ברציפות.
 הרשות המקומית נמצאת בתהליך תכנון לבנייה והרחבה של מספר בתי ספר –
 בגליל ים – מבנה של קמפוס שיכלול בית ספר יסודי ,חטיבת ביניים ותיכון לצד
מרכז קהילתי תרבות.
 תיכון חדש – בניית שני מבנים מרכזיים במסגרת פרוייקט "קמפוס המדעים"
אשר ייתן שירות לתיכון חדש ,תיכון הנדסאים ,מרכז המדעים ולקהילה.
 הרחבה של תיכון הראשונים באמצעות תוספת כיתות לימוד ,מעבדות
ואודיטוריום ל 300-תלמידים.
 שיפוץ והרחבה של חטיבת הביניים בן גוריון.
 בניית מתחם של שלושה גני ילדים בגן רש"ל ,בצמוד לבי"ס אילנות.
 בניית מרכז מדעים לגיל הרך במתחם יצחק נבון.
 הריסה של שני צמדי גני ילדים ובניית שלישיית גנים במקומם – מתחם אחד
בנווה עמל והשני בשכונת ויצמן.
 בניית גן ילדים במתחם זרובבל ,ליד חט"ב בן גוריון.
 המשך השיפוץ במפתן ארז שנעשה בשלבים.
אגף תנו"ס
 אירועי חנוכה בבניין העירייה  ,בקהילות ובמוסדות תנו"ס
 הכנות ל"עד לא ידע" השישית .בנושא "יום הולדת"
 יום ב' ,24.12.18 ,בשעה  ,17:30תחרות שחמט שנתית קבוצתית ע"ש הטייס סרן
איתן אמיתי ז"ל.
 כנס מקהלות בין דורי ,יום ד' ,26.12.18 ,בשעה  ,19:00בהיכל בעיר
חבר המועצה גרי גוזלן הגיע לישיבה.
רה"ע ,מר פדלון בקש להביע צערו בפני חבר המועצה מר גרי גוזלן עם מותו של הסבא
פלאטו שרון ז"ל.
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ה.

שאילתות
לקראת הדיון בסעיף שאילתות ,ביקש רה"ע ,מר משה פדלון לעדכן ולהבהיר נוהל הגשת
שאילתות למועצה .על שולחן המועצה הונח מסמך רה"ע בנושא .שאילתא תוגש על עניין
עובדתי שבתחום תפקידי העירייה והיא תנוסח בקצרה ובצורת שאלה בלבד .אמר כי הפעם
השאילתות שהוגשו לא נבנו כחוק אבל היה חשוב לענות עליהם .ביקש כי לקראת ישיבת
המועצה הבאה ,יוגשו השאילתות כפי שהחוק מחייב כדי שניתן יהיה להשיב עליהן כראוי.
רה"ע הקריא סעיף החוק ( 36לתוספת השניה לפקודת העיריות) העוסק בנושא השאילתות
ותכליתן .הוסיף והדגיש כי מטרתה של ישיבת המועצה היא לקדם את העיר ואת עבודת
העירייה ולדון בנושאים מהותיים לקואליציה ולאופוזיציה.
הבהיר כי חברי אופוזיציה אשר מעוניינים לשוחח עם ראש העירייה על נושאים שונים
בניהולה של העירייה מוזמנים לפנות למשרד רה"ע לטובת קביעת ישיבת עבודה" .דלתי
פתוחה לכולכם".
סיכם ואמר כי כדי למצות בצורה מיטבית את הזמן המוגבל העומד לרשות המועצה מפציר
בחברי המועצה לעמוד בהוראות החקיקה ,וכי במסגרת מועצות העיר הקרובות נענה רק
לשאילתות אשר יעמדו בהוראות החוק ובתנאיו המוגדרים היטב.
לאחר דיון בנושא נענו חברי המועצה ע"י רה"ע והמנכ"ל כי לחברי המועצה יועבר מסמך
הנחיות מסודר ומפורט לאופן הגשת שאילתות.

שאילתא מס'  1ע"י מר רונן וסרמן
בנושא :אכיפה
בשנים האחרונות קיימת תופעה של גופים ,חנויות וארגונים שונים שפורסים את הדוכנים
שלהם במרחב הציבורי ,לעיתים תוך כדי הטרדה של העוברים והשבים ,לעיתים אף תוך כדי
חסימה של מעבר או פועלים כדי לעורר את הציבור ולעניין את תשומת לבו לגבי דברים
שמתרחשים בעיר או תוך כדי הפעלת מוסיקה .
א .מה קובע החוק ותקנות העירייה לגבי הפעלה של דוכנים במרחב הציבורי?
ב .מה האכיפה שאמורה להתבצע לגבי אלה שפועלים בניגוד לחוק ובניגוד לתקנות?
האם קיים קנס? מהו?
ג .האם ישנם גופים מסוימים או ארגונים שמוחרגים מתוך החוקים  /תקנות  /אכיפה?
ד .מה הקריטריונים לקבלת אישור להצבת דוכן ברחוב?
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תשובה לשאילתא מס' 1
א .חוק עזר להרצליה (רוכלים) תשכ"ו 1965-מסדיר את המותר והאסור לרוכל במתחם
ציבורי .כמו כן קיים סעיף  59לחוק העזר להרצליה (מניעת מפגעים ושמירה על
הסדר והניקיון) ,התש"ן 1989-האוסר על הצבה ,העמדה של מכשול ברחוב העלול
לגרום לנזק לרחוב או להפריע לניקיון הרחוב או לתנועת הציבור בו.
ב .קנס על עבירות לפי חוק העזר רוכלים הינו – ;₪ 475
קנס על עבירה לפי סעיף  59הנ"ל הינו – .₪ 730
ג .אין גופים מוחרגים .בדר"כ מדובר בגופים/ארגונים הפועלים באופן זמני למטרות
התנדבות ובאופן שאינו מהווה מכשול או מפגע.
ד .הכללים קבועים בחוקי העזר העירוניים המפורסמים באתר העירייה בצורה שקופה
ומדוייקת.
לשאלתו של מר וסרמן כיצד העירייה מתכוונת לאכוף את סעיף  59לחוק העזר העירוני,
נענה ע"י רה"ע כי לאגף הפיקוח בארגון תוכניות אכיפה והינו מוזמן למנהל האגף לקבלת
הסבר על כל תוכנית אכיפה בעיר הרצליה.

שאילתא מס'  2ע"י מר רונן וסרמן
בנושא :מי הרצליה
בתקופה האחרונה התלוננו מאות תושבים על חשבונות מים מנופחים ,הסיפורים מאוד
דומים וחוזרים על עצמם באופן זהה כמעט לחלוטין ,כש"מי הרצליה" טוענים שיש "נזילה"
או "הגדילו את הגינה" ,ופעמים רבות מייד לאחר שהתושבים מתלוננים מחליפים את מד
המים ופתאום החשבונות חוזרים לנורמה .זה מתחיל להישמע קצת כמו "שיטת מצליח".
א .מעבר להיותה של עיריית הרצליה "בעלת מניות" של תאגיד "מי הרצליה" – מהם
הכלים שעומדים לרשותה של העירייה כדי לוודא שחשבונות המים תואמים
למציאות? מה תפקידם של נציגי העירייה בתאגיד המים? האם וכיצד הם פועלים כדי
למנוע את המשך הבעיה?

תשובה לשאילתא מס' 2
עיריית הרצליה הינה בעלת המניות של התאגיד .אולם ,בהתאם להוראות הדין ,העירייה
אינה מעורבת בניהול התאגיד.
העירייה ממנה דירקטורים ,אשר תפקידם הינו כקבוע בהוראות הדין.
רה"ע ,מר פדלון אמר כי הנחה את מנכ"ל העירייה לכנס בימים הקרובים ישיבת חירום
בנושא כדי ללמוד ולבדוק מקצועית הבעיות .לבקשתם ,מר וסרמן ומר צור יזומנו לישיבה.
נציג התושבים ,מר פסקל העלה הבעיה הכוללת של התושבים שקיבלו חריגות גבוהות של
חיובים .אמר כי בעיקר מדובר בתופעה שהחלה מחודש ספטמבר .הבהיר כי כל פניה לתאגיד
בנושא נענתה בהכחשה כי התרחש משהו בחודש ספטמבר.
ביקש בשם כל התושבים לבדוק את הנושא הזה ולמצות אותו עד תום.
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רה"ע השיב כי מר פסקל יעודכן בתוצאות ישיבת החירום בנושא.

שאילתא מס'  3ע"י גב' מאיה כץ
בנושא – פרויקט עידוד הקריאה בגני הילדים  -תוכנית ספריית הפיג'מות
השנה הוחלט על ידי המחלקה לגיל הרך להפסיק את תוכנית ספריית הפיג'מות ,תגובתה של
העירייה לעיתון צומת השרון בנושא הייתה -כי בחרו שלא להתמקד בפרויקט זה השנה.
במשך ארבע השנים האחרונות התוכנית אושרה פעמיים כספק יחיד במסגרת וועדת
מכרזים ,וגורמי המקצוע בתהליך זה שבחו את התוכנית שמאפשרת חשיפה ואהבה לקריאת
ספרים בגילאים הצעירים ומעודדת הקניית הרגלים של קריאת ספרים בגן ובקרב המשפחה.
.1

מדוע הופסקה התוכנית? האם ישנה חוות דעת מקצועית שמסבירה את ההחלטה
להפסיק את התוכנית? במידה וכן ארצה לקבלה.

.2

על סמך אילו מדדים נבחנה התוכנית ומה תוצאותיה?

.3

על סמך מה הוגשה חוות דעת לאשר את התוכנית כספק יחיד פעמיים? ומדוע היום
צריך לעשות הפסקה בתוכנית כדי לבחון אותה שוב?

.4

האם הסיבה להפסקת התוכנית היא סיבה תקציבית?

.5

באיזו תוכנית לעידוד קריאה הושקע התקציב שיועד לתוכנית זו?

.6

במידה ולא מושקע לתוכנית לעידוד קריאה לאיזו תוכנית אחרת הועבר התקציב?

תשובה לשאילתא מס' 3
.1

בכל שנה התכניות נבחנות מחדש .הצורך שעלה השנה הינו פיתוח יוזמות חדשות.
השיקולים לאמור הם פדגוגיים ולאחר שהצוות החינוכי לגיל הרך קיים היוועצות
משותפות מול הפיקוח והיועצות ממשרד החינוך לגבי תכניות חדשות לקראת שנת
הלימודים תשע"ט .יש לציין כי במסגרת תכניות הליבה של משרד החינוך בגני הילדים,
קיימת כבר תכנית שנתית לקראת קריאה וכתיבה לגילאי .3-6

.2

תכניות פדגוגיות נבחנות ע"י גורמי המקצוע.

.3

חוות הדעת לעניין ספק יחיד היא היבט מדיני מכרזים ולא לעניין טיב התכנית.

.4

ראה סעיף  1לעיל.

 .5-6מעבר לאמור בסעיף  ,1התקציב שימש את הפעולות הבאות:
* הרחבת תכנית מס"ע
* יישום תכנית לצמצום פערים לימודיים  ,שפתיים ורגשיים
* גן בחורש
* הרחבת תכנית מוסיקה "לב אוהב" יד התשעה
* הרחבת תכנית שחמט.
חשוב להדגיש כי בגנים מתקיימים פעילויות נוספות לעידוד קריאה כגון :החלפת
ספרים ,מצעד הספרים ,מפגשים בספריות העירוניות בעיר ועוד.
גב' כץ שבה ושאלה על סמך אילו ממדים נבחנה התוכנית ומה תוצאותיה? נענתה ע"י ד"ר
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יעקוב נחום ,מנהל אגף החינוך כי מדי שנה נערכת בדיקה בשיתוף הגננות ,נציגי הורים,
הפיקוח במשרד החינוך ובעיר הרצליה למציאת דרכים חלופיות .לא מאשרים תוכנית לאורך
שנים ,יש שלב שבו צריך לרענן תוכניות ולהכניס תוכניות חדשות .לגבי תוכנית הפציפית זו,
מדובר בתוכנית בעלת תקציב גדול יחסית להעברה לגורמים לאו דווקא על בסיס של רמה
סוציו אקונומית כזאת או אחרת ,לא דיפרנציאלית ,לכן הוחלט לשנות את התוכניות לתרגם
אותם יותר דיפרנציאליות ומותאמות יותר לתלמידים.

שאילתא מס'  4ע"י גב' מאיה כץ
בנושא -אי השלמת תנאים בתב"ע של הרצליה הילס בנוגע לאכלוס
המשרדים
תוכנית התב"ע של הרצליה הילס אושרה ונחתמה ב .22.2.04 -לפי סעיף  – 14הוראות
כלליות תת סעיף ג )5(.נכתב כי לא יוצאו היתרי בניה למשרדים אלא לאחר אישור משרד
התחבורה לתוכניות הבאות :תוכנית של המעברים (דו מפלסיים) להולכי רגל מהפרויקט
לתחנת רכבת הרצליה הקיים +המתוכנן בתיאום עם רכבת ישראל .לא יאוכלסו המשרדים
אלא לאחר ביצוע בפועל של כל התוכניות המפורטות בסעיף ג' לעיל.
.1

מה עמדתה של העירייה לנושא תנאי זה?

.2

אם תנאי זה טרם התקיים ,האם העירייה מתכוונת לתת טופס  4ללא מילוי תנאי
זה?

.3

כמה מתושבי שכונת הרצליה ב' פנו לחברי וועדת המשנה הקודמת כדי לקיים דיון
בנושא זה ,אך בקשה זו טרם אושרה ,האם קיימת כוונה לקיים דיון על הנושא
בוועדת המשנה? אם כן מתי מתוכנן הדיון? אם לא מדוע?

.4

מה הסטאטוס הקיים של טופס  4בנוגע לאכלוס המשרדים?

תשובה לשאילתא מס' 4
 1-4הנושאים בשאילתה הם נושאי תכנון ובנייה ,בסמכות הוועדה המקומית ו/או מהנדס
הועדה ואינם נושא לשאילתה.
לבקשתה של גב' כץ לקבלת תשובה לסעיף  3בשאילתא ,נענתה ע"י רה"ע כי מאחר ונבחרה
כחברה בועדה המשנה לתכנון ובניה הינה מוזמנת להעלות השאלה במסגרת הועדה.
מר קוממי העיר כי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הינה יישות משפטית הנפרדת מעיריית
הרצליה וכי מהנדס העיר הוא עובד עירייה ,אמר כי ברגע ששואלים שאלה שקשורה למהנדס
העיר ,על העירייה לענות .נענה על ידי היועמ"ש גב' ענת בהרב קרן כי למהנדס העירייה
תפקיד הן כמהנדס העירייה והן כמהנדס הוועדה.
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שאילתא מס'  5ע"י עו"ד יונתן יעקובוביץ
בנושא – שפיכת חול וייתכן חומרים אחרים ברחבי אזור המעברה של נוף ים
לאחרונה גילו תושבי אזור סידני עלי כי נשפכו חומרים כאלו ואחרים ברחבי אזור המעברה
של נוף ים .בגשמים האחרונים חלק מהחומרים שנשפכו באזור זרמו לתוך בתי התושבים
וכיסו דרכי גישה לבתים ואף היוו גורם לסכנת החלקה בכבישים ובדרכי הגישה לבתים.
.1

מה מקור החומרים שנשפכו שם? מה הכמות ? האם משאית אחת? שתי משאיות ?

.2

האם ניתן היתר לשפיכת החומרים שם?

.3

האם הדבר בוצע לפי תוכנית ,מי הגורם ששפך זאת ומי הגורם שנתן את
האישור? האם יצא נוהל מסודר בנושא?

.4

מדוע ההחלטה לפזר את החומרים ניתנה במקום הזה?

תשובה לשאילתא מס' 5
 1+2בוצע יישור תלולית ועיבוי סוללות קיימות רק עם אדמת חמרה ללא "שפיכת
חומרים" אין צורך היתר.
 3+4התקבלו תלונות של תושבי אזור סידני עלי על כך שבחודשי הקיץ ובדגש על סופי
השבוע ,נוצר עומס רב מאוד של מכוניות ומשאיות של אזרחים הפוקדים את חופי
סידני עלי .תושבים מלינים על כך שרכבים חונים בכל מקום ובכך גורמים למטרדים,
מותירים לכלוך וגורמים לענני אבק בכל סוף שבוע.
עקב כך פינתה היחידה לאיכות הסביבה פסולת רבה מהשטח ,יישרה את התלוליות
ועיבתה את סוללות העפר הקיימות והכל במטרה להקל על סבלם של תושבי המקום.
מר יעקובוביץ פירט עיקרי השאילתה וציין כי לא כל שאלותיו נענו.
נענה על ידי המנכ"ל כי כל השאלות שנשאלו זכו בתשובות ,עם זאת הובן כי קיימת בעיה
ובעצה אחת עם רה"ע הוחלט לבצע בדיקה פנימית מקיפה של הנושא.

שאילתא מס'  6ע"י עו"ד יונתן יעקובוביץ
בנושא :השלכת חומרי פסולת בנייה ברחבי העיר
ברחבי העיר הרצליה קיימים שטחים פתוחים לא מעטים ,שטחים אלו מצטמצמים בשל
שפיכת פסולת בנייה וחומרים אחרים .הדבר מתקיים הן באזורים הסמוכים לגליל ים ,שדה
התעופה ,תל מיכל חוף התכלת ,אפולוניה ועוד.
.1

איזה קנסות ניתנים למשליכי הפסולת? מהו מנגנון העירייה המסודר שפועל כדי לעצור
את אותם משליכי פסולת?

.2

איזו אכיפה בוצעה בנושא ,לרבות קנסות?

.3

מדוע לא מקימים רישות מצלמות מסביב לשטחים הפתוחים ברחבי העיר בהרצליה
כפי שהציע ראש העיר בסיור שנעשה לפני כשנתיים ,לרבות – חוף התכלת ,תל -מיכל,
אפולוניה ועוד
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.4

יש כמויות עצומות של חומרי בניה ואף חומרים מסוכנים ששופכים בעיר הרצליה,
האם נעשה משהו בנדון ? מה עלות הפינוי המשוערכת?

תשובה לשאילתא מס' 6
.1

קיימים  2סוגי דו"חות קנס – דו"ח השלכת פסולת שניתן ע"י יחידת השיטור העירוני
בגובה  ₪ 730אם נרשם ע"י פקח ומסייע (או אם נערך ע"י השוטר שביחידה אז זה
דו"ח משטרתי –  )₪ 1000ודו"ח של המשטרה הירוקה (כשהם מגיעים).
כמו כן ,ביחידה לאיכות הסביבה עובד פקח סביבתי שחלק גדול מזמנו מבלה בפיקוח
בשטחים הפתוחים בעיר לצורך מניעת השלכת פסולת בניה.
הדוחות הניתנים על ידיו הם דוחות של פיקוח עירוני העומדים על כ730-שח.

.2

מארבים וסיורים יזומים של השיטור העירוני ושל הפקחים העירוניים במקומות
מועדים .ואם נתפס אדם כזה או אחר – הוא מקבל דו"ח .כשיש תלונה ממוקדת דרך
המוקד ,מגיעים למקום ומנסים לבדוק באם ניתן לשייך את הפסולת לאדם כזה או
אחר.
בוצעו מספר מארבים בגליל ים ,פארק הרצליה ,חתם סופר ,תל מיכל ואזור שדה
התעופה.
מבחינת תפיסות:
א .פארק הרצליה – נתפסה משאית שמשליכה חומר נוזלי לאזור הבאסה ,קיבל 12,000
 ₪קנס לאחר שהזמנו את המשטרה הירוקה.
ב .גליל ים – שלוש פעמים נתפסו משאיות משליכות ללא היתר וקיבלו  ₪ 1000קנס
משטרתי בכל פעם.
ג .תל מיכל – נתפסו  2משאיות שופכות פסולת בניה וקיבלו  2קנסות משטרתיים בסך
 + ₪ 1000מעצר ע"י המשטרה שהוזמנה למקום.
כמו כן כל היתר בנייה שיוצא בעיר מחויב בהתקשרות עם אתר פסולת מורשה.
אישור זה נבדק לפני קבלת היתר בנייה וכן אישור על ביצוע הטמנת הפסולת נבדק
בשלב קבלת טופס .4
בדיקה זו מצמצמת משמעותית את היקף הפסולת הנזרק בשטחים הפתוחים בעיר.

.3

פרויקט המצלמות בעיר הינו פרויקט שרק לאחרונה סיים הליך מכרזי וכעת מתחילים
להציב את המצלמות בתוכנית רב שנתית .מדובר בפרויקט בעל עלות תקציבית גבוהה
מאד ,ולכן נפרס על מספר שנים .נקבעו סדרי עדיפויות לפריסת מצלמות ,והשנה
הקרובה ( )2019מוקדשת להצבת מצלמות במוסדות החינוך וברחובות סוקולוב ובן
גוריון בהתאם להנחיית משטרה לפריט רישוי לאירועים המוניים ברחובות אלו.
בהמשך תבוצע הצבה בכניסה לשכונות ,בגנים בפארקים לטובת אכיפת הסדר
הציבורי.

.4

מדובר על כמה עשרות אלפי שקלים .באמצע חודש דצמבר המחלקה לאיכות הסביבה
עתידה לפנות פסולת בניין משטחים פתוחים בסכום של  .₪ 15,000לאחר הפינוי הזה
ניתן יהיה להעריך את סכום המשך הפינוי לשנת .2019
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מר יעקובוביץ פירט עיקרי השאילתה .ציין כי באיזור השטחים הפתוחים קיים פינוי פסולת
בעלות של מיליוני שקלים וכי פעולות האכיפה הנעשות בנושא אינן מספקות .התופעה הולכת
וגדלה וכל יום וכל חודש שעוברים מושלכת לשם עוד פסולת בנייה .התייחס לפרוייקט
המצלמות ואמר כי בהכרותו את הפרוייקט אין התייחסות להצבת מצלמות בשטחים.
רה"ע הציע למר יעקובוביץ לזמנו לדיון בהשתתפות כל הגורמים המקצועיים בו יעלה מר
יעקובוביץ את כל טיעוניו .עוד הציע רה"ע אפשרות כי מר יעקובוביץ יביא הנושא כהצעה
לסדר היום.

שאילתא מס'  7ע"י יוסי קוממי
בנושא – הסכמים קואליציוניים
בהסכמים הקואליציוניים של סיעות ש"ס ,הבית היהודי וגשר כתוב במסגרת תחומי
האחריות-
"אחריות על שדרוג בתי הכנסת אשר באחריותו ,לפי מפתח תקצוב עירוני"
.1

מי החליט וקבע כיצד בתי הכנסת יהיו מחולקים מבחינת תחומי אחריות בין
שלושת הסיעות?

.2

מהי רשימת הקריטריונים לחלוקת האחריות והיכן נמצאת רשימה זו?

.3

מהו התקציב שמיועד לבתי הכנסת לטובת שדרוג זה? וקיימת תוכנית מסודרת
בנושא? (ואם קיימת אבקש לקבל אותה).

.4

בעבר הייתה וועדה שאחראית על שיפוצי בתי כנסת ,האם היא עוד קיימת ,אם כן
מי חבר בה?

.5

האם לוועדה ישנם פרוטוקולים מסודרים של החלטות? אם כן היכן הם? אבקש
לקבלם.

.6

מדוע הפרוטוקולים לא נגישים ושקופים לציבור?

תשובה לשאילתא מס' 7
.1

ראש העירייה.

.2

בכפוף לכללי המנהל התקין ,בהתאם למס' שנים שבית הכנסת קיים ובהתאם למצב
התחזוקתי של המתקן.

.3
.4-6

התקציב –  .₪ 500,000תכנית מסודרת תוגש למנכ"ל העירייה.
טרם הוקמה ועדה כזו.

מר קוממי טען כי בעבר הגיש בקשה לשיפוץ בית כנסת על פי כל הקריטריונים המבוקשים,
בית כנסת שמשנות החמישים לא הושקע בו כל אגורה .ערך סיור במקום עם רה"ע והובטח
לו כי בית הכנסת יעבור שיפוץ ,כל זה לא קרה .לכן מרגיש ספק לקיומה של הועדה.
נענה על ידי רה"ע ,מר פדלון כי אכן קיימים קריטריונים ברורים לשיפוץ בתי כנסת ,אמר
כי אם קיימת בעיה נקודתית כזו או אחרת ישמח לשמוע עליה ולסייע .הוסיף ואמר כי
לכשתוקם ועדה לשיפוץ בתי כנסת מר קוממי יצורף לועדה .
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שאילתא מס'  8ע"י גב' תמי גרוסמן
בנושא  :ביטחון תושבי השכונות בעיר
בשבועות האחרונים התחיל גל פריצות וגנבות בשכונת נחלת עדה וגן רש"ל ,התושבים הגישו
תלונות במשטרה ופנו לעירייה לקבלת סיוע בעניין.
.1

האם העירייה מודעת לנושא?

.2

מה בכוונת העירייה לעשות בהיבט של הצבת מצלמות בשכונות ,הגברת סיורי
השיטור העירוני או כל פעולת מנע מתוכננת בשכונות אלה?

.3

כמה פעמים ביום מתבצע סיור של השיטור העירוני בשכונות בכלל ובשכונות אלה
בפרט?

.4

האם העירייה מתכננת להגביר את סיורי השיטור העירוני בשכונות אלה ,בכל שעות
היום?

תשובה לשאילתא מס' 8
 .1כן ,אם כי הסמכות לטיפול בנושא נתונה למשטרת ישראל.
.2

מנהל אגף הביטחון שוחח על הנושא עם מפקד התחנה ועם קצין האג"ם של התחנה
והביע את דאגת הנהלת העירייה ואת הפניות הרבות של התושבים וחששם לרכושם.
מפקד התחנה וקצין האג"ם הבהירו כי הם מכירים את התופעה וכי הם פועלים בצורה
גלויה וסמויה לטפל בתפיסת חוליות הגנבים .הסמכות לטיפול בתופעות של עבירות
פליליות שהינן בגדר פשע נתונה למשטרת ישראל בלבד.
בנושא מצלמות ,הרי שמכרז המצלמות הינו מכרז שנבחר בו זוכה רק לאחרונה ואנחנו
מתחילים בתהליך המיפוי של הצרכים .בשנת  2019נתרכז בעיקר בהצבת מצלמות
במוסדות החינוך .השלב הבא יהיה גינות ציבוריות וכניסות לשכונות ,הכל בכפוף
לשיקולי תקצוב והחלטות הנהלת העירייה.
לאור פנייה עלתה האפשרות להקים משמר שכונה בדומה לקיים בנוה עמל ובמערב
העיר .נקבעה פגישה התנעה לעניין זה.

.3

לפחות  4פעמים בכל יום באופן יזום.

.4

לא .אנו מעסיקים את יחידת השיטור העירוני ואת הפיקוח העירוני במקסימום סד"כ
לכלל המשימות הנדרשות .האחריות בנושא היא של המשטרה.

בהתייחס לפנייתה של גב' לרמן שב רה"ע ואמר כי לעיריית הרצליה אין סמכות בנושא
ביטחון הפנים של תושבים ,הכתובת היא משטרת ישראל .עם זאת מאחר והנושא הינו חשוב
ומטריד הציע להפגש עם כל גורמי הביטחון כולל משטרת ישראל בלשכתו ולהעלות לסדר
את הנושא ,ולעשות הכל כדי לתת ביטחון מירבי לתושבי הרצליה.
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שאילתא מס'  9ע"י מר יריב פישר
בנושא :דירות נופש במרינה
לאחר מאבק של למעלה משני עשורים בנושא דירות הנופש במרינה הרצליה ,בית המשפט
העליון דחה בחודש מאי האחרון ,ברוב דעות את הערעור שהגישו בעלי הדירות וקיבל את
עמדת העירייה והועדה המקומית לרבות בנושא המתווה שניסחה העירייה ולכן התאריך
שנקבע ליישום המתווה הינו אוקטובר .2018
לפני כמה ימים פורסמה כתבה בנוגע לדירות הנופש במרינה בהרצליה שעדיין מושכרות
למגורים ,ולא מתבצעת אכיפה לפי דין למרות פסיקות חוזרות של בית המשפט .בשל כך
אבקש לדעת-
 .1האם עיריית הרצליה מיישמת את ההחלטה ואכיפתה כפי שקבע בית
המשפט ,ומה בכוונת העירייה לעשות בנוגע לאכיפה? אם כן כיצד ,אם לא
מדוע לא?
 .2איזה סיווג ארנונה משלמים בעלי הדירות? האם הם משלמים בסיווג של
מגורים או בית מלון? ומה סיבת סיווג הארנונה?
 .3לפי המתווה המוצע בעלי הדירות מחויבים לקחת חברת ניהול והעירייה
אמורה לפקח על כך ,האם כבר נבחרה חברת ניהול? מה הסטטוס בעניין
זה?
 .4מה הפעולות שהעירייה מתכוונת לנקוט כנגד מפירי החלטת בית המשפט?

תשובה לשאילתא מס' 9
.1

כן .בהתאם להוראות פסק הדין אושר המתווה שקבעה הועדה המקומית ליישום
אכיפת ההשכרה המלונאית של דירות הנופש החייבות בכך.
בהתאם לפסק הדין היה על בעלי דירות הנופש להתחיל בבצוע המתווה בתחילת
אוקטובר .2018
בשלב ראשון ,בהתאם להוראות המתווה לבעלי הדירות יש פרק זמן של שלושה
חדשים להתקשר בחוזים עם חברות ניהול ולהעביר העתקי החוזים למשרד התיירות
ולוועדה המקומית .לאחר עבור פרק זמן זה ,ניתן יהיה לבדוק האם חברות הניהול אכן
החלו לפעול.
יצוין כי על פסק הדין של ביהמ"ש העליון הוגשה בקשות לדיון נוסף .ביהמ"ש העליון
טרם הכריע בהן.

.2

העירייה מחייבת את הנכסים בהתאם להוראות צו הארנונה סעיף  10לפרק המבוא
ובהתאם לחלוקה לסוגי בניינים סעיף  .1.2לצו הארנונה כבניין לסוג  1באזור א'
שהגדרתו "דירה בבית מלון או במלון דירות או פנסיון בכל שטח שהוא המוחזקת
כיחידה נפרדת ,משמשת למגורי מחזיקה הקבוע בלבד ,ולא נעשה בה כל שימוש בעל
אופי מסחרי" (תעריף למ"ר לשנה .)₪ 120.50

.3

ראה תשובה  1לעיל.
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אם יהיו הפרות של פסקי הדין ,הועדה המקומית תפעל בכלי האכיפה העומדים

.4

לרשותה .עקב חשיבות הנושא והיקפו ,כל הצעדים ייעשו תוך תיאום עם המחלקה
להנחיית תובעים מוסמכי היועמ"ש בפרקליטות המדינה.

הצעות לסדר

ו.

הצעה לסדר מס'  1ע"י מר רונן וסרמן
בנושא :מצלמות אבטחה עירוניות
א.

בשנים האחרונות ישנן תלונות רבות של תושבי העיר בנוגע לאלימות (פריצות
לבתים ולרכבים ,כמו גם אלימות פיזית במקומות שונים בעיר) ותחושת אי ביטחון,
במיוחד בשעות הערב

ב.

כמו כן תושבים רבים מתלוננים על העובדה שמדרכות העיר מלאות בצרכים של
כלבים שלא נאספים על ידי בעליהם

ג.

בערים רבות ישנו שימוש במצלמות אבטחה על מנת לייצר הרתעה אל מול עברייני
ניקיון ועברייני רכוש ,היות שמתבצעת אכיפה שוטפת אל מול צילומי המצלמות.

ד.

לעיתים ישנם גם מקרים לא נעימים של בני נוער המשתוללים בחודשי הקיץ –
בעיקר ביולי-אוגוסט

ה.

ידוע לי כי ישנה החלטת ועדה משנת  2014שיש לפרוש מצלמות ברחבי העיר ,וכן
ידוע לי כי כבר כשנתיים ישנו תהליך של מכרז בנושא.

בשל כך הצעתי לסדר הינה כי יש לקבוע ולפרסם לציבור תאריך ברור לפרישה של
מצלמות אבטחה עירוניות ברחבי העיר וביצוע אכיפה באמצעות מוקד ייעודי שיתפעל את
המצלמות ,ולא יאוחר מחודש יוני .2019
מר וסרמן פירט עיקרי הצעתו .אמר כי הנושא מטריד וכואב ומקווה שניתן יהיה לצאת
בהצהרה לציבור עם תשובות ברורות.
המנכ"ל  ,מר יהודה בן עזרא הסביר כי בשנת  2018נקבע תקציב להתחיל בהליך נושא
המצלמות שהינו תהליך מורכב ומסובך בפרישת תשתיות ,סיבים ותקשורת אלחוטית.
כמו כן יצא מכרז ,אחד המכרזים הגדולים ביותר שיצאו בארץ בתחום המצלמות .בסוף
 2018נבחר ספק זוכה ,חברת "מגלקו" ונחתם עימו הסכם .בד בבד הוחל בהתקנת
מצלמות בכמה רחובות כפיילוט .יש לציין כי מדובר על פרויקט תשתית מורכב הדורש
שיתוף פעולה של כלל הגורמים העירוניים ,עם חב' בזק ,משטרת ישראל וגורמים אחרים.
הפרויקט מתוכנן ליישום במשך  2019-2020בהשקעה של  20מיליון שקל .העיר תרושת
במצלמות כעיר חכמה.
מר וסרמן הסיר הצעתו מסדר היום.
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מינוי ועדות/תאגידים

ז.

במסגרת סעיף זה על שולחן המועצה הונחה חוו"ד היועמ"ש בנושא ביטוי הולם
לייצוגם של בני שני המינים כדירקטורים בכל התאגידים העירוניים המובאים לדיון.

 )1דירקטוריון החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
נציגי ציבור
חברי מועצה
גל ניצן
משה פדלון – יו"ר
עופר לוי -סגן ראש ארי שטיינברג
העיר
הילה שפילמן
יהונתן יסעור
גלילה יבין
אלעד צדיקוב
עו"ד יוסי בן דרור
גרי גוזלן



עובדי עירייה
הילה רוזן
רוני גאון -מנהל אגף שאיפ"ה
תמר פוריה
יהודה בן עזרא -מנכ"ל העירייה
ג'ו ניסימוב -סמנכ"ל בכיר

כל הדח"צים ייבחנו שהם עומדים בתנאי הכשירות ובנוסף שלא מתקיימת
לגביהם "זיקה".
המינוי של נציגי העירייה שאינם חברי מועצה כפוף לאישור ועדת המינויים עפ"י
תקנות העיריות (נציגי העיריות בתאגיד עירוני)  ,תשס"ו .2006

( )10מחליטים פ"א לאשר את הרכב דירקטוריון החברה לפיתוח הרצליה בע"מ.

 )2דירקטוריון החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ
חברי מועצה
עפרה בל – יו"ר
יהונתן יסעור
איתי צור
צבי וייס
איל פביאן
•
•
•

()11

נציגי ציבור
בטי קולבק אהרון
עמית טל
דרור בן עמי
יובל גריסריו
אריק ליברמן

עובדי עירייה
מנכ"ל העירייה -יהודה בן עזרא
דורית בסמן
אהוד לזר
תמר פוריה
מזל מהרבני

האמור בתאגיד זה מבוסס על דרישת משרד הפנים להגדלת מספר נציגי הציבור
המתמנים על ידי העירייה מ 3 -ל.5 -
כל הדח"צים ייבחנו שהם עומדים בתנאי הכשירות ובנוסף שלא מתקיימת לגביהם
"זיקה" .
המינוי של נציגי העירייה שאינם חברי מועצה כפוף לאישור ועדת המינויים עפ"י
תקנות העיריות (נציגי העיריות בתאגיד עירוני)  ,תשס"ו .2006

מחליטים פ"א לאשר את הרכב דירקטוריון החברה העירונית לפיתוח התיירות
בהרצליה בע"מ.
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 )3דירקטוריון החברה למרכזים קהילתיים – הרצליה בע"מ (חל"צ)
רה"ע יצא מהישיבה בסעיף זה מחשש לניגוד עניינים.
חברי מועצה
איתי צור

נציגי ציבור
ערן זמיר

אלעד צדיקוב
יהונתן יסעור
יוסי קוממי
איל פביאן

עירית אהרוני
נציג ציבור -ועד הורים
צפי שומר
מוטי אבו-נציג חברת
המתנ"סים
עידו לאופר

עובדי עירייה
מנכ"ל העירייה -יהודה בן עזרא –
יו"ר
שירי רפפורט
יעל חקון יוסף
מיקי גורנשטיין
תום דגן

• האמור בתאגיד זה מבוסס על דרישת משרד הפנים להגדלת מספר חברי המועצה,
עובדי העירייה ונציגי הציבור מ 4-ל .5-המינוי כפוף לכך.
• כל הדח"צים ייבחנו שהם עומדים בתנאי הכשירות ובנוסף שלא מתקיימת לגביהם
"זיקה".
• המינוי של נציגי העירייה שאינם חברי מועצה כפוף לאישור ועדת המינויים עפ"י
תקנות העיריות (נציגי העיריות בתאגיד עירוני)  ,תשס"ו .2006
()12

מחליטים פ"א לאשר את הרכב דירקטוריון החברה למרכזים קהילתיים – הרצליה
בע"מ (חל"צ)

רה"ע שב לדיון.

 )4החברה לאומנות ותרבות הרצליה בע"מ (חל"צ)
עובדי עירייה
נציגי ציבור
חברי מועצה
מר יהודה בן עזרא -מנכ"ל
סהר רפאל
משה פדלון – יו"ר
העירייה – מ"מ יו"ר
עירית ויינברג
פנחס מנצור
עופר לוי -ס' רה"ע
רו"ח רוני חדד -גזבר
יוסי אורן
איתי צור
אורלי וולף
עמי מעוז
גרי גוזלן
יהודית נתנזון
תמי שלף
איל פביאן
• האמור בתאגיד זה מבוסס על דרישת משרד הפנים להגדלת מספר החברים ל5( 15 -
מועצת העיר 5 ,עובדים ו 5 -דח"צים).
• כל הדח"צים ייבחנו שהם עומדים בתנאי הכשירות ובנוסף שלא מתקיימת לגביהם
"זיקה".
• המינוי של נציגי העירייה שאינם חברי מועצה כפוף לאישור ועדת המינויים עפ"י
תקנות העיריות (נציגי העיריות בתאגיד עירוני)  ,תשס"ו .2006
()13

מחליטים פ"א לאשר את הרכב דירקטוריון החברה לאומנות ותרבות– הרצליה בע"מ
(חל"צ)
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 )5תאגיד על"ה – הרצליה – עמותה למען הקשיש (ע"ר)
חברי מועצה
משה פדלון – יו"ר
צבי וייס
תמר גרוסמן



()14

נציגי ציבור
שלמה תנעמי– חבר עמותה
אריה בן יהודה– חבר
עמותה
יצחק משקוביץ– חבר
עמותה

עובדי עירייה
טלי שרפסקי
איילה הראל
עו"ס הילה דהן -מנהלת
המחלקה לרווחת
האוכלוסייה המבוגרת

מוטי כהן – חבר עמותה
טוביה מונד – חבר עמותה
יהודה סטורולוביץ -חבר
עמותה
ציון חכם -חבר עמותה
אלי כהן
נפתלי מנהיים
המינוי של נציגי העירייה שאינם חברי מועצה כפוף לאישור ועדת המינויים עפ"י
תקנות העיריות (נציגי העיריות בתאגיד עירוני)  ,תשס"ו .2006

מחליטים לאשר את הרכב תאגיד על"ה – הרצליה – עמוה למען הקשיש (ע"ר)
בעד , 20 -נגד -אין  ,נמנע( 1 -מר פביאן).

 )6בריכת נורדאו -מרכז קהילתי לספורט ,תרבות ונופש בהרצליה בע"מ
עובדי עירייה
נציגי ציבור
חברי מועצה
מיקי גורנשטיין
צפנת לוביציק
עפרה בל – יו"ר
מישל עצמון
תומר ברנס
עופר לוי -סגן רה"ע
מיטל כהן רבוא
רוני נווה
יוסי קוממי
 המינוי של נציגי העירייה שאינם חברי מועצה כפוף לאישור ועדת המינויים עפ"י
תקנות העיריות (נציגי העיריות בתאגיד עירוני)  ,תשס"ו .2006
()15

מחליטים לאשר את הרכב מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ (בריכת
נורדאו)
בעד , 20 -נגד -אין  ,נמנע( 1 -מר פביאן).

 )7בני הרצליה (ע"ר)
רה"ע וגב' כץ יצאו בסעיף זה מהישיבה מחשש לניגוד עניינים.
עובדי עירייה
נציגי ציבור
חברי מועצה
שירי רפפורט
עו"ד עידית הראל
עופר לוי -יו"ר
אהרל'ה שם טוב
עו"ד משה בנדת
עו"ד יונתן יעקובוביץ
רינה זאבי
טל בורנשטיין
אורן אוריאלי
איבון בן צור
צורי זאן
יריב פישר
 המינוי של נציגי העירייה שאינם חברי מועצה כפוף לאישור ועדת המינויים עפ"י
תקנות העיריות (נציגי העיריות בתאגיד עירוני)  ,תשס"ו .2006
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()16

מחליטים לאשר את הרכב בני הרצליה (ע"ר)
בעד , 18 -נגד -אין  ,נמנע( 1 -מר פביאן).
גב' כץ ורה"ע שבו לדיון.

 )8תאגיד הביוב והמים
המועצה התבקשה:
• להאריך את כהונת יו"ר הדרקטוריון רונן שפירא
• למנות חברי הדרקטוריון החדשים כלהלן:
חברי מועצה
איתי צור
יונתן יעקובוביץ

נציגי ציבור
עו"ד עירית נשר

עובדי עירייה
אביבה מלכה
ליטל אזרד

הערה :בנוסף מכהנים בתאגיד גם :גב' ורד פייר ומר ראובן גרסטל –דח"צ ומר ג'ו ניסימוב
– עובד עירייה.


המינוי של נציגי העירייה שאינם חברי מועצה כפוף לאישור ועדת המינויים עפ"י
תקנות העיריות (נציגי העיריות בתאגיד עירוני)  ,תשס"ו .2006
המועצה מאשרת כי נציג עובדי עירייה נוסף ימונה עפ"י החלטת הנהלת העירייה.

()17

מחליטים לאשר את הרכב תאגיד הביוב והמים.
בעד , 20 -נגד -אין  ,נמנע( 1 -מר פביאן).

 )9חברת מוסדות חינוך
עובדי עירייה
אורלי וולף

נציגי ציבור
חברי מועצה
ארז אסרף -נציג התושבים
איתי צור – יו"ר
אלי הרוש -נציג התושבים
אלעד צדיקוב
רחל קליימינץ -נציגת התושבים
תמר גרוסמן
תמר רבינוביץ -נציגת ציבור
יוסי קוממי
דני יתים -נציג ציבור
יוחנן נתנזון -נציג ציבור
מוטי אבו -החברה למתנ"סים
נציג הסוכנות
 המינוי של נציגי העירייה שאינם חברי מועצה כפוף לאישור ועדת המינויים עפ"י
תקנות העיריות (נציגי העיריות בתאגיד עירוני)  ,תשס"ו .2006
()18

מחליטים לאשר את הרכב חברת מוסדות חינוך.
בעד , 20 -נגד -אין  ,נמנע( 1 -מר פביאן).
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 )10תאגיד הקבורה
חברי מועצה
משה ועקנין – יו"ר
אלעד צדיקוב
צבי וייס
יוסי קוממי


()19

נציגי המועצה הדתית
שמור לנציגי המועצה הדתית
שמור לנציגי המועצה הדתית
שמור לנציגי המועצה הדתית
שמור לנציגי המועצה הדתית
שמור לנציגי המועצה הדתית

עובדי עירייה
אהרון סלצברג
שמואל עקרב
יוליה פסיס
אורית מרמרי-חזן

המינוי של נציגי העירייה שאינם חברי מועצה כפוף לאישור ועדת המינויים עפ"י
תקנות העיריות (נציגי העיריות בתאגיד עירוני)  ,תשס"ו .2006

מחליטים פ"א לאשר הרכב תאגיד הקבורה.

 )11ועדת ביקורת
מאיה כץ – יו"ר ,איתי צור ,דניאל אייזנברג ,יהונתן יסעור ,יריב פישר.
()20

מחליטים לאשר את הרכב ועדת ביקורת.
בעד , 20 -נגד -אין  ,נמנע( 1 -מר פביאן).

 )12ועדת החינוך
איה פרישקולניק – יו"ר ,אורן אוריאלי -מ"מ יו"ר ,עופר לוי ,דנה ינאי אורן ,מאיה
כץ  ,תמר גרוסמן ,איתי צור ,צפי מיכאל ,עופר אילות ,נציג ועד הורים ,נציג מועצת
התלמידים.
()21

מחליטים לאשר את הרכב ועדת החינוך.
בעד , 20 -נגד -אין  ,נמנע( 1 -מר פביאן).

 )13ועדת הרווחה
משה פדלון -יו"ר  ,משה ועקנין -מ"מ יו"ר ,יוסי קוממי ,דורית דגן ,דני יתים,
שלומית רחמים ,שרה אורן ,רן שטיינברג ,עו"ד רות אלדר ,נציג ועד הורים מרכזי,
רחל קליינמיץ ,אלי הרוש ,דוד ביטון ,דותן שייביץ ,אושר אסרף ,דור אוחיון ,ירון
בצלאל ,אלי צרף ,זולאי פפאו ,שלמה אקלה  -נציג הקהילה האתיופית ,יעקב דקל,
אהרון מסיקה ,שמואל טל ,דודי שרוני ,עו"ד אילן שרקון ,יונה פרחי ,נורי יעקב,
אהרון סלצברג ,הילה גורן ,אורית מרמרי חזן.
()22

מחליטים פ"א לאשר את הרכב ועדת הרווחה.
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 )14ועדת הביטחון
איתי צור -יו"ר ,ירון עולמי ,משה ועקנין ,אלעד צדיקוב ,יוסי קוממי ,איל פביאן,
בועז מיזל ,אבי ברויטמן ,רוני הראל -נציג ציבור ,רונן עובדיה -נציג ציבור ,דני
יתים -נציג ציבור ,נציג ציבור -שלמה גרדי ,נציג מכבי אש ,נציג שימונה ע"י משרד
החינוך ,נציג משטרה.
()23

מחליטים פ"א לאשר את הרכב ועדת הביטחון.

 )15ועדת איכות הסביבה
עופר לוי -יו"ר ,עפרה בל ,דנה ינאי אורן ,יונתן יעקובוביץ ,הילה אקרמן ,יעל פדר -
נציג ציבור ,ד"ר דרור בן עמי -נציג ציבור ,נציג המשרד להגנת הסביבה.
()24

מחליטים לאשר את הרכב לאיכות הסביבה.
בעד , 20 -נגד -אין  ,נמנע( 1 -מר פביאן).

 )16ועדת הנחות בארנונה
משה ועקנין – יו"ר ,איה פרישקולניק ,יוסי קוממי ,מנהל אגף הרווחה או מי מטעמו,
היועמ"ש או מי מטעמה ,הגזבר או מי מטעמו.
()25

מחליטים פ"א לאשר את הרכב ועדת ועדת הנחות בארנונה.

 )17ועדת משנה להקצאות קרקע
רה"ע משה פדלון – יו"ר ,צבי וייס ,אלעד צדיקוב ,יהונתן יסעור ,רונן וסרמן.
()26

מחליטים פ"א לאשר את הרכב ועדת משנה להקצאות קרקע.

 )18בית פוסטר
לטובת הליך הפירוק של עמותת בית פוסטר המועצה מתבקשת לאשר מינויים של:
יהודה בן עזרא – מנכ"ל ,יהונתן יסעור.
()27

מחליטים פ"א לאשר.

חבר המועצה גרי גוזלן עזב את הישיבה.
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ח .מינוי עוזר אישי לסגן רה"ע
המועצה התבקשה לאשר מינויו של מר שחר לוי כעוזר אישי לסגן רה"ע .מדובר
בחוזה אישי מיוחד לעובד במשרת אמון והעסקתו מותנית בהחלטת מליאת הרשות
המקומית .דרוג שכרו של מר שחר לוי יהיה  30%-40%משכר מנכ"ל.
לזימון צורף מסמך הגזבר לאישור תקציבי להעסקתו של מר שחר לוי כעוזר אישי
לסגן רה"ע.
הובהר כי מר לוי יגיש מכתב התפטרות רשמי מטעם הרשימה.
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מחליטים לאשר.
בעד , 13 -נגד -אין  ,נמנע( 7 -מר פביאן ,גב' כץ ,מר יעקובוביץ ,גב' גרוסמן ,מר פישר ,מר
קוממי ,מר וסרמן).

ט .החלטה עקרונית לנושא תמיכה במנהלת עירונית להתחדשות עירונית
וקידומי מיזמי התחדשות עירונית
למועצה צורף מסמך יו"ר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית וכן מסמך סגנית
מהנדס העיר ,אדר' תמר פוריה שרביט כלהלן:
"המחלקה להתחדשות עירונית הוקמה במנהל ההנדסה של עיריית הרצליה בשנת
 .2014המחלקה אחראית על ליווי וקידום של פרוייקטים שונים להתחדשות
העירונית לרבות איתור ,קידום וליווי מתחמים לפינוי בינוי  ,קידום והנפקת
היתרים לפרוייקטים מכוח תמ"א  38והכנת תכניות אסטרטגיות ותכניות מדיניות
משלימות לחידוש והיערכות המרחב הציבורי.
פעילות המחלקה מתוקצבת ע"י העירייה.
באוגוסט  2018פרסמה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית קול קורא לרשויות
מקומיות בעלות פוטנציאל כלכלי למימוש מיידי של פרוייקטים להתחדשות
עירונית לקבלת סיוע במימון והפעלה של מינהלות עירוניות להתחדשות עירונית.
עיריית הרצליה הגישה הצעה לקבלת סיוע במימון המנהלת העירונית (המחלקה
להתחדשות עירונית המצויינת לעיל) במסגרת הקול הקורא.
ביום ה 05/11/2018-הועברה לעיריית הרצליה הודעה מהרשות הממשלתית
להתחדשות עירונית כי העיריה זכתה להיכלל בין הרשויות שיקבלו סיוע במימון
הפעילות המדוברת"... .
"כתנאי להשלמת הזכייה ולצורך קבלת המימון ,על העירייה להעביר עד ליום ה-
..." 10/12/2018פרוטוקול החלטה עקרונית של מועצת העיר החדשה התומכת
במנהלת ובקידום מיזמי התחדשות עירונית חדשים ,לרבות פינוי בינוי  ,בכלל
השכונות הותיקות בתחומי הרשות המקומית וזאת מעבר לפרוייקטים המקודמים
נכון למועד קבלת ההחלטה"".
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מועצת העיר מחליטה כי היא תומכת במנהלת ובקידום מיזמי התחדשות עירונית חדשים,
לרבות פינוי בינוי ,בכלל השכונות הוותיקות בתחומי הרשות המקומית וזאת מעבר
לפרוייקטים המקודמים נכון למועד קבלת ההחלטה.
מחליטים לאשר.
בעד , 13 -נגד -אין  ,נמנע( 7 -מר פביאן ,גב' כץ ,מר יעקובוביץ ,גב' גרוסמן ,מר פישר ,מר
קוממי ,מר וסרמן).

י .אישור תבחינים למתן תמיכות
לקראת המועצה הועברו המסמכים כלהלן :חוו"ד משפטית ,פרוטוקול ועדת
התמיכות המקצועית מיום  ,3.12.18טיוטת התבחינים לשנת .2019
רה"ע יצא בסעיף זה מהדיון מחשש לניגוד עניינים.
 .1מתן תמיכה לשנת  2018בנושא תנועות נוער -תבחין מפעלי קיץ.
מועצת העיר מקבלת את המלצות ועדה התמיכות המקצועית ומחליטה כדלקמן:
א .לחלק את תקציב התמיכות בנושא תנועות נוער – תבחין מפעלי קיץ וחלוקת
היתרה בגינו לשנת הכספים  2018כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל
שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים ,ככל שישנם:

שם התנועה

תנועת הצופים העבריים בישראל  -שבט
דקר צופי ים
תנועת הצופים העבריים בישראל  -שבט
רשפים
תנועת הצופים העבריים בישראל  -שבט
ארד
תנועת הצופים העבריים בישראל  -שבט
שחף
תנועת בני עקיבא ישראל
המחנות העולים
הסתדרות הנוער העובד והלומד
תנועת הצופים העבריים בישראל  -שבט
הרצל
סה"כ

תבחין
מפעלי קיץ

חלוקת
היתרה בגין
מפעלי
הקיץ עפ"י
מספר
החניכים
ש"ח

סה"כ

33,110

167

33,277

61,210

495

61,705

24,579

275

24,854

14,422

163

14,585

3,489
3,435
0

125
53
31

3,614
3,488
31

1,219

27

1,246

141,463

1,337

142,800
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ב .מתן תמיכה בנושא תנועות נוער לשנת הכספים  2018לפי תבחין שיקול הדעת
בהתאם להמלצת הרפרנט המקצועי למבקשי התמיכה להלן:
שם התנועה
תנועת הצופים העבריים בישראל  -שבט דקר צופי ים
תנועת הצופים העבריים בישראל  -שבט רשפים
תנועת הצופים העבריים בישראל  -שבט ארד
תנועת הצופים העבריים בישראל  -שבט שחף
תנועת בני עקיבא ישראל
המחנות העולים
הסתדרות הנוער העובד והלומד
תנועת הצופים העבריים בישראל  -שבט הרצל
סה"כ
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סכום בש"ח
14,880
44,048
24,471
14,485
11,170
4,736
2,763
2,447
119,000

מחליטים פ"א לאשר מתן תמיכה לשנת  2018בנושא תנועות נוער -תבחין מפעלי קיץ.
גב' מאיה כץ יצאה בסעיף זה מהדיון מחשש לניגוד עניינים.
 .2דיון בבקשות לשינויים בתבחינים לשנת .2019
מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית ומחליטה לאשר את התבחינים
בנוסח המצורף לסדר היום של ישיבת המועצה.
מר צדיקוב ציין כי מאחר והתקבלה החלטה לביטול וועדת המשנה לתמיכות מבקש
לבדוק אפשרות לועדה משותפת שתכלול את הדרג המקצועי ודרג נבחרי הציבור.
המנכ"ל ,מר יהודה בן עזרא הדגיש כי לא תוקם ועדה משותפת ,יחד עם זאת דלתו
פתוחה בפני חברי המועצה המבקשים להביע דעתם ביחס לנושאים העולים על סדר יומה
של הועדה המקצועית.
מר צדיקוב עזב את הישיבה.
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מחליטים לאשר המלצות הועדה המקצועית ולאשר התבחינים בנוסח שצורף לסדר היום
של ישיבת המועצה.
בעד  11 -מאשרים את כל ההמלצות (גב' פרישקולניק ,גב' בל ,מר לוי ,מר צור ,מר
עולמי ,מר וייס ,מר יסעור ,מר ועקנין ,גב' אייזנברג ,גב' אורן-ינאי ,מר
אוריאלי)
 6מאשרים כל ההמלצות למעט ההמלצות הרשומות בעמודים ( 25-26-27מר
יעקובוביץ ,גב' גרוסמן ,מר קוממי ,מר פישר,מר פביאן ,מר וסרמן).
נמנע  1 -בהצבעה על כל ההמלצות (מר פביאן)
 6נמנעים מהצבעה על ההמלצות המפורטות בעמודים ( 25-26-27מר
יעקובוביץ ,גב' גרוסמן ,מר קוממי ,מר פישר,מר פביאן ,מר וסרמן).
נגד  -אין
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המנכ"ל ,ביקש לעדכן אופן חלוקת התמיכה בחינוך במערכת הבלתי פורמלית:
במקום  25%מכלל תקציב התמיכה ללהקות זמר ,מחול ותאטרון זה יהיה . 24%
במקום  20%מכלל תקציב בארגוני נוער יהיה  22%אחוז.
במקום  13%עוסקים בהפעלת חוגים וסדנאות יהיה .12%
במקום  13%בין מבקשי תמיכה העוסקים פעילות תרבותית אתנית .12%
במקום  29%תקציב למבקשי תמיכות העוסקים בתרבות הפנאי לאוכלוסיות בעלי
צרכים מיוחדים יהיה .30%
המנכ"ל הסביר כי הדבר נעשה עפ"י המלצת הגורם המקצועי מתוך רצון לתעדף את
ארגון הנוער והאוכלוסייה המיוחדת.
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המועצה מאשרת את התבחינים ואת השינוי בחלוקת התמיכה ב"חינוך במערכת
הבלתי פורמלית" ,בכפוף לכך שהשינוי יובא לדיון בועדה המקצועיתת ויאושר על
ידה.

יא .אישור תרומה לטובת שיפוץ ספריית תיכון היובל הרצליה
לידיעת המועצה הובאה החלטת ועדת תרומות בנושא תרומה לטובת שיפוץ
ספריית תיכון היובל הרצליה.
מדובר בקבלת תרומה ע"ס  ₪ 350,000לטובת שיפוץ ספריית תיכון "היובל".
התרומה הנ"ל תהווה בסיס תקציבי לתב"ר להתקשרות עם החברה לפיתוח
הרצליה ,לטובת ביצוע הפרויקט בסכום כללי של כ  ₪ 700,000לשיפוץ כולו.
החלטת הוועדה לקבלת תרומות:
הוועדה ממליצה לראש העיר לקבל העיר לקבל את התרומה ע"ס  ₪ 350,000לטובת
שיפוץ ספריית תיכון "היובל" .היועמ"ש תכין הסכם בכתב מול התורם ,המגדיר את
מהות התרומה ,מטרתה והתנאים.
למועצה צורף פרוטוקול ועדת תרומות מיום  03/12/2018ואישור רה"ע.

יב .אישור המלצות הועדה להארכת שירות
 .1ביום  12בנובמבר  2018נתקיימה ישיבת הועדה להארכת שרות לעובדים המגיעים
בקרוב לגיל הפרישה בחוק והמבקשים להאריך את שרותם בעירייה.
 .2להלן המלצות הועדה:
א .גב' מ.ל – אחראית רכש בספריה העירונית וספרנית בספריית "נוף ים".
הגב' מ .הינה עובדת מקצועית ואיכותית המבצעת את עבודתה ברצינות
ואחריות .לאור המלצתה החמה של מנהלת מערכת הספריות ולנוכח הקושי
בגיוס ספרנים ,הועדה ממליצה להאריך את העסקתה לשנה נוספת.
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
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ב .גב' א.ש – ספרנית אולם עיון.
גב' א .עובדת בעלת ניסיון רב ,אחראית וחיונית למערכת .העובדת אחראית
לניהול ותפעול מאגרי המידע הממוחשבים של מערכת הספריות .לאור המלצתה
החמה של מנהלת מערכת הספריות ולנוכח הקושי בגיוס ספרנים ,הוועדה
ממליצה להאריך את העסקתה בשנה אחת ,הארכה אחרונה.
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
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מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה להארכת שירות.

יג.

אישור העסקה נוספת
המועצה התבקשה לאשר החלטת הועדה להעסקה נוספת כדלקמן:
.1

ר.ז
רקע :העובד נבחר כעובד סיוע בתיכון ומבקש אישור לעבודה כמחלק עיתונים
בשעות המוקדמות של הבוקר.
החלטה:
הוועדה תהיה נכונה להמליץ על אישור הבקשה למשך שנה אחת בכפוף
לחוו"ד הממונה הישיר לאחר שלושה חודשים מתחילת עבודתו באשר
לתפקודו במסגרת העבודה בעירייה.

.2

מ.ל.ל
רקע :העובדת מועסקת בתפקיד רכזת מחלקה באגף החינוך ומבקשת אישור
לעבודה כמנהלת מרכז למידה בבית ספר.
החלטה:
הוועדה איננה ממליצה לאשר את הבקשה.

.3

ת.ע – חידוש בקשה
רקע :העובדת מועסקת כמנהלת מחלקה ומבקשת לעבוד באימון אישי של
לקוחות בימי שישי ובערבים.
החלטה:
הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה למשך שנה אחת.

.4

א.ל
רקע :העובד מועסק כשמאי במדור ההשבחה במינהל הנדסה ומבקש לעבוד
בהערכות שווי ובמתן חוות דעת לבית משפט.
החלטה:
הוועדה מבקשת להבהיר כי לעמדתה תפקיד השמאי הוא מאותם תפקידים
אשר בהם יש להמנע מלאשר עבודה נוספת במגזר הפרטי ,לאור ניגוד
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העניינים שעשוי להתעורר בין העבודה השמאית במגזר הציבורי והעבודה
הפרטית .תחום השמאות הוא בין הרגישים בעבודת העירייה.
בעבר ,בנסיבות חריגות ובשל מצוקת כח אדם אשרה הועדה עבודה נוספת,
ואולם ,ככלל הועדה סבורה שאין לכך מקום והיא מבקשת להביא לידיעת
השמאים בעירייה את עמדתה העקרונית.
לאור כך ,הוועדה איננה ממליצה לאשר את הבקשה.
.5

ע.מ.
רקע :העובד מועסק כמנהל מדור ביחידה לאיכות הסביבה ומבקש להפעיל חוג
בנושא גינה ומחנאות לילדי הישוב בו מתגורר ,פעם בשבוע במשך שעתיים.
החלטה:
הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה למשך שנה אחת.
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מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה להעסקה נוספת.

שונות

יד.


מר פביאן במסגרת דקת דיבור ביקש לציין את נושא צפון הרצליה ,הותמ"ל
ותוכניות הבניה .ציין לטובה את תגובת רה"ע לפרסום הדברים בעיתונות ,אמר כי
מסתובבות שמועות בתקשורת על בניית  12אלף יחידות דיור המעוררות חוסר שקט
אצל התושבים .הדגיש כי חשוב לטפל בנושא זה בהקדם האפשרי ולהבהיר עתיד
הדברים לתושבים.



מר יעקובוביץ במסגרת דקת דיבור ביקש לברך קידומו של פרוייקט התחבורה
הציבורית – אוטוסטרדת האופניים .ציין כי הפרוייקט טופל וקודם ע"י גב' מאיה
כץ על כך מבקש לתת לה את הקרדיט.

הישיבה ננעלה
ראש העירייה________________________ :
רשמה :גב' רינה זאבי

