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סדר היום:
א.

אישור פרוטוקול
הובאו לאישור פרוטוקולים . 3,4,5
לא נתקבלו הערות – הפרוטוקולים מאושרים.

ב.

עדכון רה"ע
רה"ע מר משה פדלון עדכן במספר נושאים:
 פטירתו של רב העיר הרב יצחק יעקובוביץ ז"ל .הרב שימש כרב העיר במשך  65שנה.
היה גאון גדול בתורה ובהלכות החיים.
 בשם הנהלת העירייה ומועצת העיר מבקש לשלוח תנחומים לחבר המועצה יוסי
קוממי על פטירת אחותו מרים שלום.
 השבוע הוכנסו לשירות בעירייה ,אגף הביטחון  4ניידות חדשות מדוגמות.
 אתמול ( )14.1.19ביקר בעיר נציג שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות .בסיום הביקור
ציין לשבח את העבודה המשמעותית והחשובה הנעשית בכל התחומים לקידום
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות .ציין כי העיר הרצליה מובילה את התחום
בגאווה תוך יצירת שיתופי פעולה בין היחידות העירוניות לקידום הנגשה ,חינוך
ותעסוקה.
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ג.

עדכון מנכ"ל
דוברות העירייה
 אם אישור תקציב המועצה הופק עלון "שקיפות תקציבית" אשר יחולק בימים
הקרובים לכל בתי האב.
 הפקת קמפיין לעידוד אימוץ כלבים של הכלבייה העירונית.
 קמפיין פרסום לפתיחת העונה החדשה של "היכל בעיר".
 פרסום לפעילויות ט"ו בשבט.
 השריפה בנורדאו  - 2ליווי תקשורתי של פעולות גורמי התפעול והרווחה.
 קמפיין הגברת האכיפה כנגד החונים על מדרכות חדשות ,בנווה ישראל.
 סיוע להערכות לתצוגת מוני-אקספו בגני התערוכה.
אגף תב"ל
 טיפול בפינוי צביעה של גגות ואלמנטים מאסבסט במוסדות הציבור .בוצע מיפוי
כללי והעבודה נעשית על פי תכנית עבודה וסדר קדימויות.
 מבנים מאוכלסים
 מחסנים ומבנים שאינם מאוישים באופן פעיל.
 נערכים לשיפוצי קיץ במוסדות החינוך :תיכון ראשונים ,בי"ס ברנדייס ,בי"ס
מפתן ארז ,בי"ס הנדסאים.
 בניית בית ספר חדש ברחוב משה  12 -כיתות לימוד.
 הנגשת מוסדות חינוך עפ"י תכנית.
כל התכניות נמצאים בשלבים של היתרי בנייה.
 היערכות לסערות ולחורף טובה מאוד הודות להיערכות מוקדמת של טיפול
בקולטנים ובתעלות הניקוז וכוננים שמטפלים בכול אירוע במהירות ובמקצועיות.
 לקראת אמצע פברואר תוטמע את מערכת השליטה והבקרה הממוחשבת בתאורת
רחוב.
 תמרורים בדמויות ילדים בקנה מידה אמיתי הוצבו בקרבת מעגל התנועה ברחוב
הדר העלייה השנייה .מדובר בפיילוט אותו מתכוונת מחלקת פיקוח ובקרת תנועה
באגף תבל להעביר ממקום למקום על מנת להתריע בפני נהגים שהנסיעה היא
בדרך/סביבת מוסדות
 בחודש דצמבר בוצעה צביעה של כבישים ואבני שפה נוספים בצירים הראשיים של
העיר תוך ניצול ימים ללא גשמים להגברת הבטיחות בכבישים.
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אגף הביטחון  ,הפיקוח והסדר הציבורי
 האגף עוסק בשגרה של אכיפה משמעותית הן בתחום החניה והן בתחום הניקון
והמפגעים.
 יחד עם אגף מערכות מידע ,עוסק האגף בהצבת מצלמות ברחובות סוקולוב ובן
גוריון ומתחילים בהצבת מצלמות חדשות במוסדות החינוך.
 בתחום הסדר הציבורי – הושקו ניידות חדשות עם מיתוג חדש וזיווד חדש.
 אגף הביטחון יחד עם אגף הרווחה פעל באירוע שריפה קשה ברחוב נורדאו.
אגף תקשוב ומערכות מידע
 שינוי ארגוני :מרכז היזמות עובר לאגף התקשוב
 הטמעת מערכת חדשה במזכירויות בתי הספר במקום המנב"ס הוותיקה
 מתן מענה מחשובי ותמיכה ברישום גני ילדים באינטרנט ורישום פיזי
 הצגת פרוייקט עיר חכמה ומערכת  GISהמתקדמת שלנו לתלמידי תיכון מטרווסט
רעננה במגמה לגאוגרפיה.
 במסגרת שיפור שירות לתושב  -הוספת אפשרות להיכנס לתיק תושב דרך
האפליקציה העירונית.
אגף הרווחה
 האגף הגדיל את ההחזרים ממשרד הרווחה בחודש דצמבר ,המסכם של שנת 2018
ב 880 -אלש"ח המייצגים הרחבת הסיוע ללקוחות ,תושבי העיר ,בתוך זה כ180 -
אלש"ח בסיוע ישיר לניצולי שואה.
 במחלקות לרווחת האוכלוסייה המבוגרת ואנשים עם מוגבלות מחזקים שיתופי
פעולה עם המרכז הבינתחומי ,הן להקמת פרויקטים המשלבים סטודנטים
המסייעים לאוכלוסיות אלו (לווי לקניות וטיפולים רפואיים ושיפוצי דירות
לקשישים) והן לשילוב אנשים עם מוגבלויות באקדמיה.
מינהל נשים


מינהל נשים ארח את פורום הנשים של העיר אריאל .הסיור התקיים :במעון לנשים
מוכות ,מוזיאון הרצליה לאומנות ,בית יד לבנים והתקיימה פגישה עם מ"מ וסגניות
ראש העיר.



במהלך היום נפרשה בפני נשות הפורום פעילות המינהל וסוכם על שיתוף פעולה בין
הערים.



בפרוייקט "אם לאם בקהילה בהרצליה" – בשיתוף מחלקת הבריאות  -מונתה
מנהלת תוכנית והפרוייקט חוזר לפעול.



בפגישה שהתקיימה השבוע במשטרת גלילות ,הכוללת את עו"ד אלדר ,מפקד
התחנה ,חוקרי התחנה ושוטרי האלמ"ב סקרנו את פעילות המינהל והנקודות
המשיקות והוצעו נושאים להמשך שיתוף פעולה ולהידוק הקשר.



הסתיימו  4קורסים בנושאים :בנות מצווה ,אימהות ובנות והכרת המחשב של
מייקרוסופט ולשכת התעסוקה לנשים בעיר.
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אגף שאיפ"ה
גינון-


פרויקטים שבוצעו במהלך חודש דצמבר 2018
 בית המוסיקה בשביב – גינון והשקיה.
 פרויקט מומה ,שביל מעבר לגינת סמדר – עבודות פיתוח גינון והשקיה.
 סוללת שיכון גורדון – גינון והשקיה.
 דרך ירושלים לכיוון כביש  – 531גינון והשקיה.
 סוללת דרך ירושלים תע"ש – גינון והשקיה.
 מעבר הבשן שביב – דשא סינטטי.
 המקווה בשביב – גינון והשקיה.
 גן בבר שביב – גינון והשקיה.
 ז'בוטינסקי פינת מנחם בגין.

 גינת אשרמן – הצללה חדשה.
פרויקטים מתוכננים לשנת 2019


שדרוג גינות משחקים כ –  8גינות בינוניות וגדולות –
גן דפנה אילת ,מוהליבר ,אמנון ותמר ,עינב ,פינסקר מזרח ,הרצוג ,שלווה ובית
פוסטר.



פרויקטים של נגישות -יונגשו גינות משחקים גדולות בין היתר דפנה אילת ,אמנון
ותמר ,עינב ,העלייה השנייה ,כבוש העבודה.



סקר עצים עירוני יתבצע בנוגע ליציבות עצים וענפים במרחב הציבורי.



שדרוג סוללת ארלוזרוב דרך ירושלים ,במסגרת הפרויקט יבוצעו עבודות עפר
ניקוזים ,הסדרת שיפוע קרקע גינון והשקיה.



שדרוג המרחב הציבורי – יתבצע שדרוג מסיבי במרחב הציבורי בפוליגון מרכז העיר
הכולל עבודה שדרוג גינון והשקיה ,הקמת מרכזי מחזור חדשים ,שילוט חדש,
הסדרת פינות גזם ועוד.



מתוכננות לקום שתי גינות כלבים בכפוף להיתרים הנדרשים  :ברח' יבנה ,ובליל
הגשרים.



פיתוח חזית בי"ס שזר לכיוון רח' העצמאות :מתוכנן שדרוג נרחב של כל הכניסה
מכיוון רח' העצמאות הכולל הסדרת השטח והנגישות לבי"ס ובנית ערוגות בנויות.



הקמת הצללות חדשות בגנים ציבוריים מעל מתקני משחק.



שדרוג גן שלווה הכולל עבודות פיתוח ,מתקנים שדרוג גינון.



שילוט ברחבי העיר -
התקנת עמודי הכוונה בכל רחבי העיר
עמודורים מוארים ומחזיר אור
החלפת תחנות אוטובוס ברחבי העיר
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המחלקה הווטרינרית


תושבים מתנדבים  -תושבים המגיעים כל בוקר לכלבייה ולוקחים חלק בהוצאת
הכלבים לטיול .



תרומה לקהילה בשיתוף אגף החינוך – בני נוער מגיעים בסופי שבוע לטיול עם
הכלבים ועוזרים בימי אימוץ.



שיתוף פעולה חדש עם בני נוער ממפתן ארז המגיעים אחת לחודש לטייל עם
הכלבים ולהעניק חום ואהבה .פרויקט מוצלח עם רמת הענות ומוטיבציה גבוהה
ביותר.



הפנינג ילדי הגנים בשיתוף עם מחלקת תרבות וספורט וועד גני הילדים – מלבד
המגע עם הכלבים ישנן פעילויות של יצירה ומופע.

 הרעיון המרכזי הוא שילוב של הקהילה בכלבייה העירונית על מנת להעלות את
המודעות לבעלי החיים ,למניעת נטישה וצער בעלי חיים .התועלת לתושב והרגשת
התרומה היא גבוהה מאוד.
אגף החינוך


אגף החינוך החל בתהליכי רישום לגנים ולבתי הספר היסודיים.
 עד כה נרשמו לגני הילדים  -באינטרנט 1960 -מתוך  3800ילדים.
 לבתי הספר היסודיים ,נרשמו עד כה 391 -מתוך 1519



אגף החינוך החל בתהליך תכנון מול משרד החינוך בהכרה בצורך לבנייתו של בית
ספר על הרצף האוטיסטי לשכבה גיל היסודי ,בסמוך לבית ספר אופק.
משרד החינוך מכיר בצורך ותהליך יישומו .יקבע ב  29לחודש במפגש משותף בין
אגף החינוך לבין מנהלי האגפים הרלוונטיים במשרד החינוך.



זו שנה שנייה שתוכנית  Eachמופעלת בכל בתי הספר.

בשנת הלימודים הבאה תופעל התוכנית גם בגני הילדים.
אגף תנו"ס


ביום ב' , 21.1.19 ,בשעה  , 16:30מסיבת ט"ו בשבט בבניין העירייה



הכנות ל"עד לא ידע" 2019

עדכון פיילוט נגישות


פיילוט  step hearשל חברת "מהלב" מאפשר לאנשים עם עיוורון להתנייד במרחב
הציבורי באופן עצמאי ,בטיחותי ומכבד.
מטרת ההנגשה ,ליצור דרכים נגישות ומותאמות אישית לאדם עם המגבלה
במסלולי חייו היומיומיים למוסדות ציבור קרי ,בתי ספר ,מרכזים קהילתיים ועוד.
לראשונה בארץ מונגשים מסלולים במרחב הציבורי עבור אדם עם עיוורון באופן
פרטני.
הפיילוט הראשון הוצב עבור תושב העיר ,מר אורן בליצבלאו ,נכה צה"ל שהתעוור
במהלך פעילות מבצעית בעזה ,מביתו עד לבית הספר בו בנותיו לומדות.
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אורן באמצעות הטלפון הסלולארי יוכל לנווט את דרכו על ידי חיישנים שהוצבו
במסלול הדרך.
יישום הפיילוט הינו חלק מהחזון של העיריה ויחידת הנגישות העירונית – קידום
מרחב חיים נגיש ככל שניתן ומתן שירות מתקדם ,איכותי ,ומותאם לעולם
הדיגיטלי לכלל תושבות ותושבי העיר הרצליה.

ד.

שאילתות
שאילתה מס'  1ע"י גב' מאיה כץ
בנושא :חוטי עירוב ברחבי העיר
הרצליה ,ככל שידוע לי עודנה עיר חילונית.
לאחרונה הוצבו ברחבי העיר עמודי וחוטי עירוב שמטרתם ההלכתית הינה לייצר מחיצות
ולהתיר בתוכן פעולות האסורות בשבת.
ברצוני לשאול:
 .1מי קיבל את ההחלטה על הצבת עמודי וחוטי עירוב בהרצליה?
 .2מהם תהליכי התכנון והבנייה ,הרישוי ,אישורי החפירה ,הבטיחות ,התעבורה (רובם
מוצבים בסמיכות לכבישים) ,איכות הסביבה ,הנדרשים על פי דין על מנת להציב עמודי
וחוטי עירוב?
 .3האם המועצה הדתית רשאית על פי דין להחליט לבדה ,ללא כל קבלת היתר או הסכמה
מכל גוף נוסף ,על הצבת עמודי וחוטי עירוב?
 .4מהו המקור/סעיף תקציבי לפעולות אלה?

תשובה לשאילתה מס' 1
.1

במשך כל השנים קיים עירוב ברחבי העיר הרצליה ,התקנת העירוב הינה חלק משירותי
הדת אשר המועצה מחוייבת להעניק לתשבי העיר .התקנת העירוב מתבצעת ע"י
המועצה הדתית הרצליה בהכוונה הלכתית של רב העיר .מעת לעת יש צורך בתיקון
העירוב ,או בהרחבתו כבמקרה של בנייה חדשה ,כמקובל בכל יישוב בארץ מזה עידן
ועידנים.

.2

המועצה הדתית פועלת על פי קריטריונים והנחיות להתקנת עמודי עירוב אשר ניתנו ע"י
המשרד לשירותי דת – המחלקה לעירובין.

.3

להתקנת עמודי עירוב אין צורך בקבלת "היתר בנייה".
להצבת עמודי עירוב באזורים חדשים קיים תיאום בין גורמים בעירייה ,מנהל מחלקת
עירובין במועצה הדתית והקבלן בשטח .

.4

העבודות מבוצעות במימון המועצה הדתית בלבד.
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לשאלתה של גב' כץ האם קיים תשריט של כל חוטי העירוב בעיר ,שאלה הנובעת מטענות
שנוספו חוטי עירוב בעיר ,נענתה ע"י רה"ע כי ינחה את ראש המועצה הדתית שכל תוספת
של חוטי עירוב יובא לידיעת ולאישור הנהלת העירה ומהנדס העיר.

שאילתה מס'  2ע"י מאיה כץ
בנושא :תוכנית המתאר
בסוף חודש מרץ הקרוב עיריית הרצליה תצטרך להפקיד את תוכנית המתאר המתוקנת.
לאור העובדה שמהנדס העיר שמוביל כיום את הכנת התוכנית ,התפטר לאחרונה ולכן לא
יתמודד עם ההשלכות העתידיות אבקש לדעת:
 .1מי מהנדס/ת העיר שי/תלווה את התהליך בשלב הזה?
 .2מה הסטאטוס של תוכנית המתאר נכון להיום?
 .3מתי תוצג התוכנית המתוקנת בפני חברות וחברי המועצה?
 .4מתי תוצג התוכנית המתוקנת בפני הציבור?
 .5האם יתאפשר לציבור להגיש הערות בטרם הגשת התוכנית?

תשובה לשאילתה מס' 2
 .1ס' מהנדס העיר מלווה את התוכנית מתחילת דרכה יחד עם צוות עירוני לנושא.
מכרז למהנדס העיר יפורסם בזמן הקרוב.
 .2הליך עדכון תכנית המתאר נערך בהתאם ללוחות הזמנים כפי שאושרו ע"י
הוועדה המקומית והמחוזית .התכנית מקודמת ע"י הצוות המקצועי במנהל
ההנדסה וזאת בהתאם להערות הציבור כפי שהתקבלו בהליך שיתוף הציבור
המעמיק שנערך ובהתאם למגמות הפיתוח העירוניות ותכניות מדיניות
ואסטרטגיה מאושרות.
 4+3לאחר גיבוש הנתונים יוצג כיוון הפיתוח המתגבש במסגרת דיון במליאת הוועדה
המקומית ולאחר מכן לציבור.
 .5במסגרת האמור בסע' .4-3

לשאלתה של גב' כץ האם התוכנית תוצג במועצה ,נענתה ע"י רה"ע כי התוכנית תוצג ותידון
במסגרת וועדת המליאה לתכנון ובנייה וכל חברי המועצה מוזמנים לנוכח ולשמוע הדיון.
הוסיף ואמר כי לאחר שהנושא יידון במליאה יוצג בפני הציבור ויהיה פתוח לדיון ושמיעת
הערות.

שאילתה מס'  3ע"י גרי גוזלן
בנושא :אכיפה בנוגע לצמחייה פרטית שחוסמת מדרכות
ברחבי מערב העיר ישנם עצים/צמחייה אשר פולשים למרחבים הציבוריים ובכך מפריעים
להולכי הרגל במדרכות.
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 .1האם מבוצעת אכיפה בנושא מול בעלי הבתים?
 .2מהי האכיפה המבוצעת (מה גובה הקנס)?
 .3האם יש מעקב שוטף על התופעה הזו שהולכת וגדלה ברחבי מערב העיר?

תשובה לשאילתה מס' 3
 .1כן
 .2האכיפה המבוצעת מתחלקת ל 2 -חלקים :בשלב ראשון ניתנת התראה לגיזום
וסילוק המפגע .בשלב השני ,לקראת סיום מועד ההתראה ,מגיע פקח ובודק .אם
המפגע הוסר  -ההתראה נסגרת ,אם המפגע עדיין קיים ,יירשם דו"ח קנס בסך של
.₪ 730
 .3כן

שאילתה מס'  4ע"י גרי גוזלן
בנושא :טיפול בקיר האקוסטי בכביש החוף
.1

מה הסטאטוס בנושא הטיפול בקיר האקוסטי?

.2

מהן הפעולות העתידיות שהעירייה מתכוונת לעשות בכדי לטפל במטרד זה?

.3

במידה וישנן פעולות ,מה הלו”ז הצפוי לטיפול בנושא הזה?

תשובה לשאילתה מס' 4
האחריות והסמכות לבניית קירות אקוסטיים בכבישים בין עירוניים הן של נתיבי ישראל
ומשרד התחבורה בלבד .לעיריית הרצליה אין שום סמכות או יכולת להקים קירות
אקוסטיים בשטחים השייכים לנתיבי ישראל.
עם זאת:
 .1עיריית הרצליה נמצאת בדיונים עם נתיבי ישראל לגבי אורכו של הקיר האקוסטי.
 .2דרישה חוזרת מנתיבי ישראל להשלמת הקיר האקוסטי בהקדם האפשרי .כמו כן
עיריית הרצליה דרשה כי קידום תכנון הנת"צ לצפון יותנה בהקמת קיר אקוסטי.
 .3עיריית הרצליה אינו הגורם הקובע את מועד ההקמה והלו"ז הצפוי.

שאילתה מס'  5ע"י יריב פישר
בנושא :וינגייט 90
מזה יותר מ  8שנים משמש בית פרטי ברחוב וינגייט  90בהרצליה פיתוח כבית כנסת .המקום
משמש לכאורה גם כמקווה טבילה ומרכז להתכנסויות ולשיעורי דת .
ב  2012נתנה ועדת המשנה לתכנון ובניה אישור לשימוש חורג בחלק מקומת הקרקע של
בית המגורים כבית כנסת ,אך אישור זה פג תוקפו ב  . 3.4.2015יודגש ,על פי החלטת הועדה
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משנת  ,2012שאושררה בשנת  , 2015לא ניתן יהיה להפיק אישור להמשך השימוש החורג
במקום מעבר לתקופה מוגבלת של שלוש שנים ,תקופה זו כמובן חלפה מזמן.
בנוסף לשימוש החורג הנמשך ללא אישור ,ובנוסף לחריגות הבניה במגרש ,המשתמשים
במבנה פלשו גם לשטח ציבורי צמוד ומשתמשים באורח קבע במקום לצורך קיום אירועים
והתכנסויות .הוקמו בשטח הציבורי עוגנים קבועים בקרקע המשמשים לעיגון אוהל אירועים
המוקם באופן תדיר ,בעיקר בשבתות ובחגים .גם כאשר לא מוקם אוהל הארועים,
המשתמשים משתמשים בשטח הסמוך כבשלהם -למשל פורשים על הקרקע הציבורית
משטח דשא סינטטי ,וממקמים עליו מערכות ריהוט )שולחנות וכסאות) לטובת קהל המונה
לעיתים יותר מ  70איש ,ומתאסף במקום כבר בשעות הבוקר המוקדמות של ימי מנוחה.
האירועים בבית הכנסת ובשטח הציבורי הסמוך מהווים מטרד חוזר ומתמשך עבור תושבי
הסביבה.
למרות שמתבצעות אי אלו פעולות אכיפה מאז  2010התקבלו פניות רבות במוקד העירוני,
באגף הפיקוח על הבניה ובמשרד נציב תלונות הציבור בנוגע למפגעים ,הסגת גבול ,בניה לא
חוקית ,הפרות סדר ,הקמת רעש וחניה .על פי מידע שהתקבל באוקטובר  ,2018בהקשר של
אוהל הארועים ניתנו )!(  110דו"חות : 13דו"חות בלבד שולמו , 23דו"חות פעילים לא
שולמו 4 ,דו"חות בוטלו , 69דו"חות הועברו לאכיפה מנהלית במשרד עו"ד סנדרוביץ והוגש
ערעור על דו"ח אחד.
בנוגע לעבירות הבניה ,ידוע לי כי נפתח תיק חקירה שבסופו הוגשו שני כתבי אישום כנגד
בעלי הנכס ,בית המשפט הטיל על בעלי הנכס צו להפסקת השימוש החורג וכן להריסת
חריגות הבניה .כמו כן הוגש לבית המשפט צו עבור הנאשם בעבירה נוספת  -אי קיום צו
שיפוטי
השאלות שלהלן אינן מתייחסות להליך המשפטי המתנהל בימים אלו בבית המשפט בין
היתר משום שההליך מתייחס לחלק מהעבירות המבוצעות במקום ,ולא לכולן:
א.

כיצד מתכוונת העיריה לפעול כדי להציא לפועל את החלטת הועדה להפסקת
השימוש החורג שניתן עד ה 3.4.2015-ללא אפשרות הארכה ,לאור העובדה שעברו
יותר משלוש שנים מאז פג תוקף האישור?

ב.

אילו אמצעים מעשיים עומדים לרשות העיריה במהלכם של ימי שבת וחג לצורך
פינוי התקהלויות (מעל  50איש ),ולפי הצורך מערכות ריהוט ,דשא סינטטי ,אוהל
וכו’ על רחבת שטח ציבורי הצמוד לבית הכנסת הלא חוקי בוינגייט  90על מנת
להביא להפסקת האירועים וההתקהלויות המהווים מטרד חוזר ובלתי פוסק
לתושבי הסביבה?
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ג.

האם מוצו כל ההליכים והאם נעשה שימוש בכל האמצעים לגביית הקנסות הרבים
שהוטלו על המשתמשים במקום ,כולל הקפאת נכסים /עיקולים /צווים וכדומה?

תשובה לשאילתה מס' 5
א.

בגין ביצוע עבירות בנייה ללא היתר ושימוש חורג ,הוגשו לבית המשפט כתבי אישום
מתאימים על פי פניות מחלקת הפיקוח על הבנייה.
בית המשפט הורה בצו על הנאשם להרוס הבנייה שהוקמה בעבירה ולהפסיק את
השימוש החורג .משצווי בית המשפט לא קוימו ,נקטה מח' הפיקוח על הבנייה כפי
שהיא נוקטת במקרים דומים והעבירה דיווח על כך אל התביעה העירונית אשר
הגישה כתבי אישום נוספים בגין הפרת הצווים השיפוטיים .תיקים אלה מתבררים
בימים אלו בבית המשפט.

ב.

אגף הביטחון והפיקוח ערך במקום אכיפה מאסיבית באמצעות רישום דו"חות קנס.
בשנת  2018בלבד נרשמו  48דו"חות עבירה .בשנת  2017נרשמו  37דו"חות .יש לציין
כי  25דו"חות קנס שולמו והיתר הועברו לאכיפה מנהלית אצל משרד עו"ד
סנדרוביץ' .יש לציין כי דו"ח אחרון נרשם בתאריך  22/12/18ומאז נערכות בדיקות
במקום מדי שבת והופסקה הוצאה החוצה של שולחנות וכיסאות או כל דבר אחר
המהווה השתלטות על השטח .אנו נמשיך ולבקר במקום ככל שידרש.
בכל הקשור לפינוי התקהלות ,כפי שנרשם בשאילתה – הנושא אינו בטיפול של גוף
עירוני .אנחנו לא מטפלים בפיזור הפגנות או התקהלויות לא חוקיות ,אלא משטרת
ישראל בלבד.

ג.

ככל שקנסות/דוחות אינם משולמים ,דואג האגף להעביר אותם אל משרד עו"ד
סנדרוביץ הפועל לגבייתם בכל האמצעים הנדרשים.
רה"ע ,מר פדלון הוסיף ואמר כי הנושא הגיע לאפס סבלנות מצד העירייה .בעל
המקום הוזהר לפני כשבוע ומחר יוזהר שוב .המקום הינו שטח ציבור ואם המצב
יחזור על עצמו המקום ייסגר ע"י משאיות עם עפר וגדרות.

שאילתה מס'  6ע"י רונן וסרמן
בנושא :כשרות במסעדות ברחבי העיר
המועצה הדתית פועלת באופן שמסית ומחרים מסעדות אשר בוחרות מרצונן להפסיק את
הכשרות דרכה ולקיימה בדרך אחרת (לדוגמא דרך מיזם הכשרות של ארגון צהר) או בכלל
לא .פעולות אלה של המועצה הדתית פוגעות באופן ישיר בבעלי המלונות והמסעדנים בעיר
וכתוצאה ישירה מכך גם בתושבי העיר הרצליה.
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 .1מה בכוונת העירייה לעשות נוכח ההסתה וההחרמה שמבצעת המועצה הדתית כנגד
אותן מסעדות ובתי מלון?
 .2האם עיריית הרצליה תתמוך במסעדות אשר ירצו להצטרף למיזם הכשרות של
ארגון צהר וכתוצאה מכך תדאג שלא תהיה הסתה של המועצה הדתית כנגד
המסעדות שבחרו להצטרף למיזם זה?

תשובה לשאילתה מס' 6
 .1עיריית הרצליה לא מכירה מקרים כאלו בתחום העיר ,ומכל מקום השאילתה
בתחום סמכותה של המועצה הדתית אשר הכחישה והביעה מחאה על האמור
בשאילתה.
 .2עיריית הרצליה לא עוסקת בענייני כשרות ,כך שאין מבחינתה מניעה להתקשרות
עם כשרות זו או אחרת.
מר פדלון אמר כי למרות שנושא זה אינו בתחום סמכותה של העירייה ,מוכן לסייע ולשמוע
את התלונות ולתווך בין הציבור למועצה הדתית.

שאילתה מס'  7ע"י יריב פישר
בנושא :מכירת/חלוקת כרטיסים לאירועי עירייה
חוזר מנכ"ל משרד הפנים  5/2013קובע כי לצורך חלוקת כרטיסי הזמנה תוקם וועדה
ייעודית בה יהיו חברים מנכ"ל העירייה ועוד מספר עובדי עירייה .עוד נכתב בסעיף  25כי
למעט ראש העירייה באירועים שאינם קשורים לא יינתנו כרטיסי הזמנה לחברי מועצה.
 .1האם הוועדה פועלת? אם כן האם קיימים פרוטוקולים?
 .2מי מבצע את המעקב אחרי מקבלי ההזמנות כפי שנדרש בחוזר המנכ"ל?
 .3האם העירייה מאשרת לחברי מועצה לעסוק בחלוקת/מכירת כרטיסים לאירועי
עירייה?
 .4האם העירייה מאשרת או אוסרת לחברי מועצה ,על מכירת וחלוקת כרטיסים מחוץ
למבני העירייה?

תשובה לשאילתה מס' 7
 .1לא.
 .2בעיקרון העירייה לא מחלקת הזמנות לאירועים שהינם בתשלום.
 .3לא.
 .4מוסדות התרבות של העירייה משתמשים בכל מי שמוכן לעזור לקידום מכירת
הכרטיסים לרבות חברי המועצה.
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שאילתה מס'  8ע"י רונן וסרמן
בנושא :הקצאת קרקע לבתי כנסת ברחבי העיר
לאחרונה יצא פרסום מטעם עיריית הרצליה כבקשה להקצאת קרקע בחלקה  812גוש 6558
(רחוב פורצי הדרך  )77לטובת שימוש לבית כנסת.
.1
.2

כמה בתי כנסת יש בהרצליה בכלל ובנווה עמל בפרט?
מה הקריטריון לפתיחת/בניית ו/או אישור לבית כנסת חדש?

.3

מה אחוז השימוש או התפוסה בכל בית כנסת כזה בממוצע?

תשובה לשאילתה מס' 8
.1

בהרצליה הוקמו כ 80 -בתי כנסת על קרקע ביעוד ציבורי.

.2

לעירייה נוהל הקצאות קרקע לצרכי ציבור כאשר מתקני דת ביניהם .מעבר לכך תדריך
הפרוגרמות של משרד הפנים מגדיר את הצרכים הבסיסיים למתקנים אלו.
אין לעירייה נתונים.

.3

שאילתה מס'  9ע"י תמי גרוסמן
בנושא :גני ילדים בנחלת עדה וגן רשל
שכונת גן רשל ונחלת עדה ישנו גידול טבעי של האוכלוסייה בגלל תמ"א  ,38הגעת
אוכלוסייה צעירה לשכונה והליכי ההתחדשות העירונית.
לאורך השנים לא נבנו גנים חדשים בשכונה ובשנה שעברה כבר מצאו את עצמם מופנים
לגנים שהם מחוץ לשכונה מעבר לרחוב הבריגדה היהודית .כיום המצב הוא שינו  35ילדים
בגן עם סייעת אחת.
 .1מה צפי הבנייה לספטמבר  2019מבחינת פתיחת גני ילדים חדשים בשכונה?
 .2בכמה גני ילדים מדובר ולאיזה גילאים?
 .3במידה ולא ,האם יהיה תקצוב לסייעת נוספת?

תשובה לשאילתה מס' 9
 .1בהתאם לסיכום ולצורך ,ייבנו  2גנים במתחם בית הספר אילנות כדי לתת מענה
הולם לגידול במספרי הילדים בגילים הרלוונטיים לשנת תש"פ.
 2 .2גנים לגילאי טרום טרום ולטרום וחובה יחד.
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שאילתה מס'  10ע"י תמי גרוסמן
בנושא :שיפוצי בתי ספר ואולמות ספורט
שיפוצי בתי הספר ואולמות הספורט הוצגו באופן חלקי בספר התקציב ללא פירוט מדוייק
של לוחות זמנים ותעדוף .ישנם מספר בתי ספר שסוכם איתם במסגרת ישיבות מול הנהלת
העיר כי יעברו שיפוץ בשנת ( 2019בין אם באולם הספורט ובין אם בבית הספר עצמו) אך
טרם קיבלו אישור סופי לכך .בתקציב שהוצג לא הוצג לו"ז מפורט.
 .1מהי רשימת בתי הספר שנכנסים השנה לשיפוץ במסגרת תוכנית האב/שיפוצי הקיץ?
 .2מי היו בתי הספר שנכנסו בתוכנית האב האחרונה ובאיזה שנים שופצו?
 .3מה הלו"ז המפורט בפירוט שמי (לשנת  )2019,2020של שיפוצי אולמות הספורט
בבתי הספר?

תשובה לשאילתה מס' 10
1+2

טבלה מצ"ב.


אולם הספורט בר אילן נמסר ממש בימים אלו ,תחילת  2019והחל בו
השימוש



אולם ספורט הנדיב – הריסה ובניה .החל תכנון .מתוקצב בשנת .2019



אולם ספורט הנגיד – הריסה (כולל מקלט) ובניה .החל תכנון .מתוקצב בשנת
.2019



אולם ספורט וויצמן – תוקצב לתכנון בלבד בשנת  2019ביצוע בשנת 2020



אולם ספורט ברנר וגורדון  -מיועדים להריסה ובניה בשנת 2020



אולם הספורט של בית ספר נבון – מיועד לתכנון בשנת  2020בתקווה גם
ביצוע



אולם ספורט בן צבי מתוכנן שיפוץ בשנת .2019



מתוכנן שיפוץ באולם היובל ככל הנראה בשנת .2019



קירוי קשיח מעל מגרשי ספורט בבתי הספר תיכון חדש ,דור ,גורדון לב טוב
ונבון מתוכנן בשנת 2019



קירוי קשיח מעל מגרשי הספורט בבתי הספר היובל ואילנות מתוכנן לשנת
. 2020

 .3לגבי אולמות הספורט המתוקצבים (זאב ,הנדיב ,הנגיד) ,לוחות הזמנים יגזרו
ממועד קבלת ההיתר בניה.
הביצוע בכפוף לאישור התב"רים במועצת העיר ובהמשך לקבלת היתרי בניה.
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שאילתה מס'  11ע"י אייל פביאן
בנושא :המדרכות בעיר
בשבוע האחרון התפרסם דו"ח של עמותת "אור ירוק" ,הקובע כי מבדיקה שערכו מתנדבי
העמותה יחד עם גורמים נוספים בהרצליה ,עולה כי כי ב 42%-מהמדידות בהרצליה נמצאו
מדרכות לא תקינות .דהיינו :מדרכה צרות מ 130-ס"מ (תקן משרד הבינוי והשיכון ומשרד
התחבורה) או חסמים שהוצבו על המדרכה שלא אפשרו מעבר של עגלות או בעלי מוגבלויות.
בין החסמים שנמצאו בעיר :מכוניות חונות ,עמודי תאורה ,מחזוריות ,פחי אשפה ועמודי
חשמל.


מה הצעדים המידיים שהעירייה עושה על מנת להבטיח מדרכות תקניות ,ראויות
ופנויות ,בכל אחד מרחובות העיר בכל שעות היממה ,גם בכל הנוגע לפעולות ישירות
התלויות בה ,וגם בכל הנוגע לאכיפה מול גורמים אחרים?

תשובה לשאילתה מס' 11
מחלקת הנגישות בשיתוף אגף שאיפ"ה ,אגף הנדסה ואגף תב"ל ערכו סיורים ברחבי העיר
וחלקים רבים ממדרכות העיר הונגשו למעבר.
לעיתים תוואי השטח אינו מאפשר זאת .במקרים בהם המדרכה צרה אנחנו מאפשרים מעבר
של מינימום  80ס"מ .במקרים בהן המדרכות צרות ובהן יש עץ ותיק ,הקטנו את רוחב
מסגרת הגומה כדי לפתוח מעבר רחב יותר לכיסאות גלגלים.
אגף תב"ל פועל באופן קבוע להסדרת מעברים למטרת נגישות המדרכות בעיר .כאמור בעבר
הרחוק נבנו מדרכות ללא התחשבות בתקני הנגישות.
לאחרונה פעל אגף תב"ל בשכונת נחלת עדה להרחבת מדרכות והזזת תמרורים על מנת
לשמור על כללי הנגישות ולאפשר לעוברים ושבים להלך במדרכה הציבורית.
בכל הקשור להעמדת רכב על מדרכה ו/או כל מכשול אחר שאינו עירוני – אגף הביטחון
מבצע אכיפה ורושם דו"חות קנס לכל מי שמבצע עבירה במרחב הציבורי.
אגף שאיפ"ה יפעל השנה להקמת פינות מחזור שכונתיות שיאפשרו לפנות כלי אצירה
מהמדרכות.
למרות האמור לעיל ,יבוצעו ריענון התקנים ע"מ שהמתקנים המוצבים ברחוב יוצבו עם
מעבר נגיש.

ה.

הצעות לסדר
הצעה לסדר מס'  1ע"י גרי גוזלן
בנושא :נגישות במתקני משחקים/גני שעשועים בעיר
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דברי רקע:
מתקני העיר וגני השעשועים בעיר מהווים מוקדם פעילות ללא תשלום ,בכלל הגילאים,
והגילאים הצעירים בפרט .הרצליה היא עיר מתקדמת ומובילה בתחומים רבים וגם
בתחום הנגישות.
ישנם ילדים רבים בעלי מוגבלויות שלא יכולים היום להנות מפעולה פשוטה כמו משחק
על נדנדה ,והצבת כסאות נדנה נגישים הם עוד צעד לייצר שיוויוניות גם עבורם ,בעיקר
במקומות הפשוטים והיום יומיים ביותר כמו גני משחקים.
הצעת החלטה:
א .עיריית הרצליה תקצה תקציב להתקנת כסאות נדנדה במתקני הפעילות וגני
השעשועים העירוניים.
הגנים הראשונים בהם יותקנו המתקנים יהיו – פארק הרצליה ,גן בן שפר ולפחות בגן
שעשועים/מתקן משחקים אחד בכל שכונה בעיר בהתאם לגודלה.
התקנת מתקנים אלו יושלמו בכל רחבי העיר בתוך שלוש שנים.
רה"ע ,מר פדלון הבהיר כי עיריית הרצליה מקדמת מזה עשור הנגשת גינות ושטחי
ציבור ברחבי העיר .ההנגשה מלווה על ידי יועץ הנגישות וכוללת התניידות חופשיה
בשטח הגן והצבת מתקנים נגישים על פי החוק.
בגינות הגדולות קרי ,פינסקר ,בן שפר והפארק מוצבים מתקנים נגישים בשטחי
המשחק .דבר המאפשר מפגש בלתי אמצעי לילדים עם מוגבלות וללא.
בקרוב מתוכנן בפארק גליל ים מתחמים גדולים של גני משחק שכוללים מתקנים
נגישים רבים תוך תפיסת רעיון השילוב והכלת ילדים עם מוגבלות.
()50

מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום.
בעד –  ,13נגד – ( 6גב' כץ ,מר גוזלן ,מר פישר ,מר וסרמן ,מר פביאן ,גב' גרוסמן),
נמנע – אין

הצעה לסדר מס'  2ע"י מאיה כץ
בנושא :הקמת בית ספר מיוחד לתלמידים על הרצף האוטיסטי ולקויות
תקשורתיות בהרצליה ליצירת רצף חינוכי
דברי רקע:
כיום לא קיים בהרצליה או בסביבתה בית ספר המותאם לתלמידים בגילאי שש עד
שתים עשרה המאובחנים על הרצף האוטיסטי ובלקויות תקשורת ובכך מתבקשים
למצוא חלופות מענה חינוכיים בבתי ספר מחוץ לעיר וזאת ,על אף העובדה כי לאור
נתוני התלמידים הזקוקים לבתי ספר מיוחדים כיום ומספר התלמידים בגני התקשורת
בעיר נראה כי צפוי גידול במספרם ולכן קיים צורך הכרחי בהקמת בית ספר מסוג זה.
לאור האמור לעיל ,אני מציעה לחברי מועצת העיר לקבל את ההחלטה הבאה:
 .1אגף החינוך יחל בתהליך להקמת בית ספר יסודי מיוחד מול משרד החינוך.
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 .2מינהל הנדסה יחל בתהליך איתור שטחי קרקע מותאמים.
 .3אגף החינוך ומינהל ההנדסה יציגו לחברי מועצת העיר את התקדמות עבודת המטה
בתוך  90ימים ממועד קבלת ההחלטה.
רה"ע ,מר פדלון הסביר כי אגף החינוך החל לפני כחצי שנה במו"מ מול משרד החינוך
ובמקביל בתכנון הקמתו של בית ספר יסודי על הרצף האוטיסטי לשכבת הגיל היסודי,
בסמוך לביתה ספר אופק.
תהליך שקרם עור וגידים לאחר הסכמתו של משרד החינוך בהכרה בצורך.
ב 29-בינואר  2019מתקיימת פגישה בין נציגי משרד החינוך למנהל אגף החינוך ומחזיקת
תיק החינוך סגנית ראש העיר ,איה פרישקולניק ,בהמשך תהליך הקמה.
עד כה אותר שטח בנייה -בסמוך לבית ספר אופק.
נעשו מיפויים למספרי התלמידים לקבלת מענה זה -מדובר על  6כיתות בשלב זה .
מנהלת בית ספר אופק והמחלקה לחינוך מיוחד החלו בבדיקת המשמעויות הפדגוגיות
ליישום התהליך.
לבקשתה של גב' כץ ,הבהיר מר יעקב נחום ,מנהל אגף החינוך כי תהליך זה נמצא בימים
אלו על שולחן הדיונים של משרד החינוך .התהליך החל לפני כחצי שנה והינו תהליך ארוך.
נעשתה עבודת מיפויים רבה לגבי מספרי הילדים .בית הספר ייפתח בסמוך לבית ספר אופק
(לא בשטח בית הספר) ,זה יהיה בית ספר נפרד עם מנהל נפרד.
לאור העובדות משכה גב' כץ את ההצעה מסדר היום.

הצעה לסדר מס'  3ע"י תמי גרוסמן
בנושא :ניקיון ותחזוקת בתי ספר
דברי רקע:
ישנם תלמידים רבים בתוך מערכת החינוך בבתי הספר העירוניים שנמנעים משימוש
בשירותים בזמן שהותם במסגרת בית הספר .התופעה הולכת וגדלה בקרב כלל
הגילאים מהצעירים ועד הבוגרים .לנושא ישנו גם היבטים בריאותיים ,חינוכיים
והיגיינים מהמעלה הראשונה .התופעה מתחילה מכלים סניטריים שאינם מותאמים
לגילאים צעירים ועד רמת התחזוקה והניקיון שאינה מאפשרת שימוש נאות.
לאור כך ,אני מציעה כי יתקיים דיון יחד עם כל יושבי ראש ועדי ההורים במעמד
המנכ"ל או סגנית ומ"מ ראש העירייה ומחזיקת תיק החינוך לצורך הצגת הנושא
באופן פרטני על ידי כל אחד מנציגי בתי הספר .בישיבה זו יוצג הנושא באופן כולל
כנושא שמשותף לכלל בתי הספר ובו יקבעו סטנדרטים של ניקיון ותחזוקה.
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רה"ע ,מר פדלון הסביר ופרט כי לפי הביקורות שאנו עורכים באופן רנדומלי ,רמת
הניקיון במוסדות טובה ,נכון שמידי פעם צצות תקלות אך הן מטופלות מיד  .חשוב
לציין כי בכל בתי הספר יש עובדי ניקיון החל משעות הבוקר שכל תפקידם הוא ניקיון
השירותים  .חשוב לציין כי אבות הבית הם האחראים לתפעול העובדים הללו ועליהם
חלה החובה לוודא כי העובדים הללו יבצעו את תפקידם.
בכל חודש מנהלי בתי הספר ממלאים דוח ניקיון אותו מצרף קבלן הניקיון לחשבון
החודשי .מעיון בדוחות הללו עולה תמונה כי קיימת שביעות רצון מעבודת הקבלנים.
בשולי הדברים אוסיף כי קיימת בעיה קשה בגיוס עובדי ניקיון ,ועל פי דוח של משרד
התמ"ת יש חוסר של  40000עובדים בענף הניקיון.
 .1לעניין הכלים הסינטרים  -כל הכלים הסניטרים המותקנים בבתי הספר מותאמים
על פי חוזר מנכל משרד החינוך  ,לא התקבלה עד היום אף פנייה מבתי הספר בנדון.
בשנים האחרונות הותקנו בכל בתי הספר מתקני ייבוש ידיים חשמליים בהשקעה
של מאות אלפי שקלים.
 .2תחזוקת מוסדות חינוך  -במסגרת מעבר מוסדות החינוך לניהול עצמי עברו נושאי
התחזוקה לאחריות בתי הספר לרבות תיקצובם  .אני מסכים עם הקביעה כי חייב
להתקיים דיון בנושא על מנת לקבל החלטות לעתיד.
 .3ינחה את מנכל העירייה להקמת צוות עירוני שיערוך בקרות שוטפות בבתי הספר
בתחום הניקיון ובתחום התחזוקה השוטפת.
 .4יבקש את המנכ"ל לצאת למכרז בו יוצעו מחירים טובים לקבלני הנקיון ע"מ לקבל
עובדי נקיון עובדים טובים ומרוצים.
( )51

מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום.
בעד –  ,13נגד – ( 6גב' כץ ,מר גוזלן ,מר פישר ,מר וסרמן ,מר פביאן ,גב' גרוסמן),
נמנע – אין

הצעה לסדר מס'  4ע"י רונן וסרמן
בנושא :בג״צ תחבורה ציבורית בשבת
דברי רקע:
אחד הנושאים שעלו במסגרת הבחירות המקומיות הוא נושא התחבורה הציבורית
בסופי שבוע.
במהלך חודש ספטמבר  ,2018במסגרת הקמפיין של סיעת "יש עתיד בהרצליה",
החתימו הפעילים שלנו כ 800-אנשים ברחבי העיר על עצומה שמקדמת תחבורה
ציבורית בסופי שבוע.
בעבר מועצת העיר קיבלה החלטה להגיש בגץ על מנת לאפשר תחבורה ציבורית בסופי
שבוע ,כך שאנשים יוכלו במהלך סוף השבוע לנסוע באמצעות תחבורה ציבורית לבקר
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משפחה וחברים בערים שכנות ,וכן שיתאפשר להם להתנייד ברחבי העיר באמצעות
תחבורה ציבורית שניתנת לניטור ומעקב באמצעות האפליקציות השונות.
תחבורה ציבורית בסופי שבוע תאפשר להוריד מהכביש נהגים צעירים ששותים
אלכוהול ,והם יוכלו לחזור הבייתה באמצעות אוטובוסים ומבלי לשלם סכומים
גבוהים לנהגי מונית.
תחבורה ציבורית בסופי שבוע תאפשר למי שאין לו רכב להיות נייד גם במהלך סוף
השבוע.
תחבורה ציבורית בסופי שבוע תאפשר לבני נוער ,שעוד אין להם רשיון ,לא להצטרך
להסתמך על הורים ובני משפחה שיחזירו אותם בשעות לא שעות.
לצערנו המועצה הקודמת קיבלה החלטה לבטל את הבגץ בנושא ,על אף שעל פי
פרסומים בתקשורת היה לבגץ סיכוי מעל לסביר לעבור.
אנחנו בסיעת "יש עתיד" מאמינים שיש להתחשב בציבור שומר השבת ולכן לא
מעוניינים שכל קווי התחבורה הציבורית בשבת יעבדו ,אך חושבים שניתן לבחור מספר
קווים שעוברים ברחובות ראשיים כמו דרך ירושלים ,סוקולוב והבריגדה היהודית,
ולאפשר להם לעבוד בשבת.
בעוד פחות משלושה חודשים ייערכו בחירות ארציות וזו הזדמנות לסמן למחוקק
שהגיע הזמן להפוך למדינה מודרנית.
לפיכך הצעתי לסדר היא שעיריית הרצליה תחדש את הבגץ שהוגש בעבר כנגד משרד
התחבורה על מנת לאפשר תחבורה ציבורית בצירים ראשיים במהלך סוף השבוע.
רה"ע פירט ואמר כי סיעת מר"צ-התנועה הירוקה פנתה לרה"ע בנושא זה ,והוחלט על
הקמת צוות באחריות הממונה על התחבורה ,דניאל אייזנברג .הצוות ידון בנושא ויגבש
חלופות לפעולה אשר יוצגו בפני הנהלת העירייה .לאחר הצגת החלופות נדון בנושא במועצת
העיר ,וזאת לאחר הבחירות לכנסת.
בצידו ייאמר כי העירייה מפעילה קו שאטל לחוף הים בשבת.
כמו כן ,ראש העירייה ומחזיקת תיק התחבורה יפעלו לתת מענה אד-הוק לפעילויות
מסוימות כמו פעילות הנוער בשבת.
הוסיף ואמר כי בעקבות פגישה עם בני נוער שהעלו הבעיה ,התקבלה הנחייה כי בעת קיום
מסיבות בכוכב השמיני תדאג העירייה כי יועמדו לרשות הילדים אוטובוסים והסעות וכל
זאת למען בטחון הילדים.
( ) 52

מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום.
בעד  ,13 -נגד ( 6-גב' כץ ,מר גוזלן ,מר פישר ,מר וסרמן ,מר פביאן ,גב' גרוסמן),
נמנע – אין
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ו.

מינוי ועדות/תאגידים
במסגרת סעיף זה על שולחן המועצה הונחה חוו"ד היועמ"ש בנושא ביטוי הולם
לייצוגם של בני שני המינים כדירקטורים בעמותה למען גילאי הזהב בהרצליה – בית
הורים (ע"ר).

 )1עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה -בית ההורים (ע"ר)
גב' איה פרישקולניק -יו"ר ,מר צבי וייס ,מר איל פביאן ,גב' תמי גרוסמן ,רו"ח
רוני חדד ,עו"ד לאה סדובניק ,מר אהרון סלצברג ,גב' הילה גורן ,מר ציון חכם
נציג ציבור ,גב' קלרה ציטרום – נציגת הדיירים ,מר אבינועם אנג'ל – נציג
הדיירים ,גב' חנה בן יוסף – נציגת הדיירים.
היועמ"ש ,עו"ד ענת בהרב ציינה כי מועצת העיר ממנה רק את נציגי העירייה ,נציגי
הדיירים ממונים ע"י הדיירים.
( ) 53

מחליטים פ"א לאשר.

 )2תאגיד על"ה
ירד מסדר היום.

 )3תאגיד המים והביוב
המועצה התבקשה לאשר מינויה של אדר' מוניקה זר ציון במקומה של גב' אביבה
מלכה ,וכל זאת בכפוף לאישור הועדה לבדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים
לכהונה לפי חוק החברות הממשלתיות.
()54

מחליטים פ"א לאשר.

 )4החברה לפיתוח התיירות הרצליה בע"מ
המועצה התבקשה לאשר מינויה של מיטל כהן רבוא במקומה של מזל מהרבני.
()55

מחליטים פ"א לאשר.
לעניין המינויים בתאגידים העירוניים:
• המינוי של נציגי העירייה שאינם חברי מועצה כפוף לאישור ועדת המינויים עפ"י
תקנות העיריות (נציגי העיריות בתאגיד עירוני)  ,תשס"ו  2006וכפוף לעמידתם
בתנאי הכשרות ובנוסף שלא מתקיימת לגביהם "זיקה".
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 )5ועדת פיסול לחזות העיר
רה"ע ,משה פדלון -יו"ר ,דנה ינאי אורן ,יונתן יעקובוביץ' ,רוני גאון ,רן קסמי,
הילה פלד ,אדר' מוניקה זר ציון ,גילת לוינגר ,גלית רוניס ,יעל בן שאול ,ד"ר איה
לוריא.
מחליטים פ"א לאשר.

() 56

 )6ועדה לסיוע בשכר דירה
אהרון סלצברג מנהל אגף רווחה – יו"ר ,אורית מרמרי – אגף הרווחה ,מר משה
ועקנין – מ"מ יו"ר ,מר צבי וייס ,מר מוטי לוביש – מנהל אגף שכר.
מחליטים פ"א לאשר.

( ) 57

)7

וועדת השקעות
מר רוני חדד -יו"ר  ,גב' הילה רוזן ,עו"ד לאה סדובניק ,גב' יעל טבצ'ניק וד"ר
שלומית כנרי.

( ) 58

מחליטים פ"א לאשר.

 )8ועדה לבחירת עובדים בכירים
רה"ע משה פדלון  -יו"ר ,ס' ומ"מ רה"ע איה פרישקולניק ,אייל פביאן ,מנכ"ל
יהודה בן עזרא ,נציג מרשות אחרת המקביל בתפקידו למועמד שעל סדר היום,
יועמ"ש -משקיפה.
( )59

מחליטים פ"א לאשר.

 )9ועדת מל"ח
תואר
יו"ר ועדת מל"ח  -רה"ע
רמ"ט מל"ח
סגן /מ"מ רמ"ט מל"ח
מנהל חירום עירוני
סגן מנהל חירום עירוני
מזכירת ועדת מל"ח
ממונה מל"ח פסח
גזבר

שם פרטי ושם משפחה
משה פדלון
יהודה בן עזרא
ג'ו ( יוסף ) ניסימוב
שמואל עקרב
דני מור
אפרת נאור
יניב שבח
רוני חדד

דף  22מפרוטוקול מועצה מס'  6מן המניין – 15.1.19

סגן גזבר
ממונה לוגיסטיקה ותפעול
סגן ממונה לוגיסטיקה ותפעול
ממונה כח  /חשמל
סגן ממונה חשמל
ממונה תחבורה והסעים
סגן תחבורה והסעים
ממונה מזון
סגן ממונה מזון
ממונה משכ"ל
סגן ממונה משכ"ל
ממונה הנדסה ותשתיות
ממונה הנדסה ובינוי
ממונה מידע לציבור
סגן ממונה מידע לציבור
ממונה חינוך
סגן ממונה חינוך
מרכזת מכלול חינוך
יו"ר ועדת פס"ח ומנהל מכלול
אוכלוסיה
סגן מנהל מכלול אוכלוסיה
מרכזת מכלול אוכלוסיה
מזכירת ועדת פס"ח
ממונה מים
סגן ממונה מים
מנהל מנהל כללי
סגן מנהל מנהל כללי
מרכזת מכלול המינהל הכללי
ממונה כח אדם
סגן ממונה כח אדם
ממונה תברואה
ממונה ניקיון בעיר
סגן תברואה
רכזת מתנדבים
ממונה בריאות
נציג משטרה
מ"מ מפקד היקל"ר
פקצ"ר קצין נפה ראשותית
נציג מכבי האש
ממונה תיירות
מנהל אגף הבטחון
קב"ט עירוני
נציגת עירייה
נציג עירייה

הילה רוזן
ליאור קורנפלד
מור ארביב
יאיר כהן גודיס
אורי ברמג
אופיר מוכתר
נחום כהן
יוסי דקל
שרית רובי
בוריס נדורז
גיא לוי
מהנדס העירייה
מירן טמם
ד"ר שלומית כנרי
מישל עצמון
ד"' יעקב נחום
יעל יוסף
אתי בן שימול
אהרון זלצבורג
הילה גורן
שרון ויימן
תמר פרץ
אינג' שאולי אביב
אהרל'ה הראל
רוני גאון
שוקי סברסקי
גב' יונה מלאך
גל-עד סודרי
סמדר אקון
מוטי צ'מרינסקי
בני בללי
ד"'ר יוסי מורדוך
ענת תמיר
עדי חמו
פקד אפי לוברוב
מ"מ סגן אלוף דורון סחר
סגן אורן רפאלי
יעקב מאסטי  -מפקד כיבוי אש הרצליה
עופר מור מנכ"ל החברה לתיירות
בועז מייזל
אבי ברוייטמן
סיגלית פלד
תומר קמפלינסקי
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( ) 60

מחליטים פ"א לאשר.

 )10ועדת פס"ח
תפקיד
יו"ר ועדה
מ"מ יו"ר ועדה
מרכזת ועדה
מזכירת הועדה
מזכירת הועדה -סגן 2
נציגת אגף הרווחה
נציג ארגוני המתנדבים
נציג מועצה דתית
נציגת אגף החינוך
קצין קישור יקל"ר
נציגת ביטוח לאומי
נציג משטרת ישראל
נציג תברואה
נציגת נעמ"ת
נציג לשכת התעסוקה
מרכזת מתקני קליטה
נציג גימלאי הרצליה
נציג בריאות
( ) 61

שם
אהרון סלצברג
שרון ויימן
קרן נורמן
תמר פרץ
ענת עיני
שירה ברק
ענת תמיר
ערן קוזחי
אתי בן שימול
אורן רפאלי
רינה מועלם
קובי ג'רלדין
ד"ר יוסי מורדוך
שוש פיסק
דוד פייביש
הילה תורג'מן
ראובן למונד
עדי חמו

מ.עבודה
אגף הרווחה
אגף הרווחה
אגף הרווחה
תיכון דור
אגף הרווחה
אגף הרווחה
מנהלת מח' התנדבות
זק"א
אגף החינוך
פקע"ר
ביטוח לאומי
משטרת ישראל
וטרינר עירוני
מועה"פ
לשכת תעסוקה
אגף הרווחה
אגף החינוך

מחליטים פ"א לאשר.

 )11ועדת בטיחות בדרכים
שם
משה פדלון  -יו"ר
דניאל אייזנברג  -מ"מ יו"ר
איל פביאן
דנה אורן ינאי
אלעד צדיקוב
דניאל פרץ
הדר לוסטיג
דוד בוקר
נציג אגף תשתיות
נציג מחלקת תנועה ובטיחות
ראש אגף החינוך
עוז נהרי
מיטל כהן רבוא
קצין תנועה משטרת גלילות
נציג מתנדבים ית"ם
ויקי פטל
רן בוסידאן

הערות
ראש העירייה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
עובד עירייה
עובד עירייה
עובד עירייה
עובד עירייה
עובד עירייה

משקיפה
משקיף
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עמיר הרפז
( ) 62

משקיף

מחליטים פ"א לאשר.

 )12ועדת השמות
שם
משה פדלון -יו"ר
יוסי קוממי
אלעד צדיקוב
עופר לוי
דניאל אייזנברג
צבי וייס
משה ועקנין
גלילה יבין
טובה רפאל
גיל ליברזון
ציפי נתנוב
כץ יוסי
מאשה לובלסקי
מירב משה ביטון
יעל פדר
תחיה קראבטרי
אהרון מסיקה
צורי ז'אן
רוני סיני
אלי צראף
רות רזניק
צורי דורון
יעקב דקל
תמר לירם
יהודה בן עזרא
רינה זאבי
איציק קבל -מנהל האגודה
לתרבות הדיור

( ) 63

מחליטים פ"א לאשר.

הערות
ראש העירייה
חבר מועצה
חבר מועצה
סגן רה"ע
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
נציגת ציבור
נציגת ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור
נצית ציבור
נציגת ציבור
נציגת ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נצית ציבור
מנכ"ל העירייה
מרכזת הועדה -עובדת עירייה
עובד עירייה
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 )13ועדת הנצחה
שם
משה פדלון -יו"ר
צבי וייס
דניאל אייזנברג
אלעד צדיקוב
ירון עולמי
רונן וסרמן
מוזס שאול
אורי ציוני
דליה ציזיק
דניאל פרץ
נאווה חרנם
עו"ד יונה מרקוביץ
רות רזניק
ד"ר מרדכי נאור
עו"ד אילן שרקון
משה שפר
אהרון סלצברג
ג'ו ניסימוב – סמנכ"ל העירייה
רינה זאבי
אילן קלרו

() 64

הערות
ראש העירייה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר המועצה
חבר מועצה
נציג ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציגת ציבור
נציגת ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
עובד עירייה
עובד העירייה
מרכזת הועדה -עובדת עירייה
יו"ר יד לבנים

מחליטים פ"א לאשר.

 )14ועדת יקיר העיר
שם
משה פדלון -יו"ר
איה פרישקולניק
עופרה בל
עופר לוי
צבי וייס
יהונתן יסעור
ירון עולמי
אלעד צדיקוב
יוסי קוממי
יריב פישר
מאיה כץ
ד"ר מרדכי נאור
דליה ציזיק
ציון חכם
ציון דנוך

הערות
ראש העירייה
מ"מ סגנית רה"ע
סגנית רה"ע
סגן רה"ע
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
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שמוליק טל
יהודה בן עזרא
ירון הררי
רינה זאבי
( ) 65

נציג ציבור
מנכ"ל העירייה
מבקר העירייה
מרכזת הועדה -עובדת עירייה

מחליטים פ"א לאשר.

 )15ועדה לשימור אתרים
שם
משה פדלון -יו"ר
צבי וייס
יהונתן יסעור
תמי גרוסמן
ד"ר מרדכי נאור
אדר' מוניקה זר ציון -סגנית
מהנדס העירייה
() 66

הערות
ראש העירייה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
בעל דעה מייעצת
עובדת עירייה

מחליטים פ"א לאשר.

 )16ועדה לקידום מעמד הילד
שם
איה פרישקולניק  -יו"ר
עופר לוי
ירון עולמי
תמי גרוסמן
רות רזניק
שלומית רחמים
ליאור חיוט
נציג נוער מתנדב ,טל אגאי
פזית בכר
הבית היהודי
צפי שומר
מירב אלון
יעקב נחום
אהרון סלצברג
צפי מיכאל
רון פולק
מירב בראונשטיין
יו"ר ועדת מועצת תלמידים
עופר גבאי
נציג משטרת ישראל

( ) 67

מחליטים פ"א לאשר.

הערות
סגנית ומ"מ רה"ע
סגן רה"ע
חבר מועצה
חברת מועצה
יועצת/חברת כבוד
נציגת ציבור
נציג ציבור
משקיף
נציגת ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציגת ציבור
נציג עירייה
נציג עירייה
מנהלת בית ספר יסודי
מנהל בית ספר על יסודי
נציג ארגון המורים
נציגת ועד הורים מרכזי
נציג תנועות הנוער
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 )17ועדת קליטה ועולים חדשים
ירד מסדר היום.
 )18ועדת קניות (רכש ובלאי)
שם
יהודה בן עזרא – יו"ר
ג'ו ניסימוב
שמואל עקרב
רוני חדד
יוסי דקל
יעקב נחוםנאו מי מטעמו
אמיר זיו
חשבת אגף תב"ל

()68

הערות
מנכ"ל העירייה
סמנכ"ל העירייה
ראש אגף תבל
גזבר העירייה
מנהל הרכש והאספקה
נציג אגף החינוך
מנהל אגף המחשוב
טלי שרפסקי

מחליטים פ"א לאשר.

 )19ועדת הנחות בחינוך
שם

איה פרישקוניק -יו"ר
משה ועקנין
ירון עולמי
תמי גרוסמן
אולגה לוקינסקי
אהרון סלצברג

()69

הערות

סגנית ומ"מ רה"ע
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
עובדת עירייה
עובד עירייה

מחליטים פ"א לאשר.

 )20ועדת מתן מלגות לסטודנטים
שם
איה פרישקולניק – יו"ר
אורן אוריאלי
דניאל אייזנברג
ירון עולמי
מאיה כץ
עמית אפרתי
נאור ברוך
ענבל גמליאל
ציון דנוך

הערות
סגנית ומ"מ רה"ע
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
נציג ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציג ציבור

דף  28מפרוטוקול מועצה מס'  6מן המניין – 15.1.19

רונית אלקיס יגרמן
יניב זהבי
הילה רוזן

() 70

נציגת ציבור
נציג ציבור
עובדת עירייה

מחליטים פ"א לאשר.

 )21ועדת תנועה עירונית
דורון גילר
עופר לוי
דניאל אייזנברג
איתי צור
עמיר הרפז
דניאל פרץ
ערן ראובני
דוד בוקר
אילן קרומר
אלי עצמון
מאיר פדר
טל גרנית
טבעונה אזרק
אנג' ערן קרן
אינג' שי מוליאן
אינג' אלכס קורס
אינג' דמטרי גנקין
רס"מ אלי כהן
רענן בן משה
משה פרידמן

() 71

יו"ר
סגן רה"ע
חברת מועצה
חבר מועצה
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
עובד עירייה
עובדת עירייה
יועץ תנועה עירוני
נציג החברה לפיתוח הרצליה
יח' התאום העירונית אגף הנדסה
עובד עירייה
נציג משטרת ישראל
נציג כיבוי אש
נציג חב' מטרופולין

מחליטים פ"א לאשר.

 )22ועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול
איה פרישקולניק -יו"ר
עופר לוי
איל פביאן
שרון דוידוביץ'
ויקי פטל
יהודה בן עזרא
ג'ו ניסימוב
יעקב נחום
אהרון סלצברג
אמיתי ליפסמה
יהודית נתנזון

()72

מחליטים פ"א לאשר.

סגנית ומ"מ רה"ע
סגן רה"ע
חבר מועצה
נציגת ציבור
נציגת ציבור
מנכ"ל העירייה
סמנכ"ל העירייה
מנהל אגף החינוך
מנהל מחלקת רווחה
מנהל מפת"ן ארז
נציגת הרשות למלחמה בסמים
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 )23ועדת שוויון סובלנות וגאווה
שם

עופר לוי – יו"ר
איה פרישקולניק
יהונתן יסעור
דנה אורן ינאי
איל פביאן
יהונתן יסעור
מיכל שלו רייכר
כרמל מילנר סער
איילה שפירא
דוד דהן
עמית אפרתי
סיגל רבין
אושר אסרף
חן שבתאי
אלעד כוכבי
תומר שילה
יניב גוטווירט
שלהבת רמון
מיטל כהן רבוא
שחר לוי
אהרון סלצברג או מי מטעמו
יעקב נחום או מי מטעמו
ליאת עילם
() 73

הערות

סגן רה"ע
סגנית ומ"מ רה"ע
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
נציגת ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג העמותות הגאות הפועלות בעיר
נציג וועד ההורים העירוני
נציג מועצת הנוער העירונית
עובד עירייה
עובדת עירייה
עובדת עירייה
עובד עירייה  -מרכז הוועדה
עובד עירייה
עובד עירייה
עובדת עירייה

מחליטים פ"א לאשר.

 )24ועדה לתחבורה דו גלגלית
שם

דנה אורן ינאי – יו"ר
נדיה /אביבה מלכה
מ"מ יו"ר דניאל אייזנברג
איתי צור
איל פביאן
דניאל פרץ
ירדן רוזן
עמיר הרפז
דפנה פישל
משה אפרים

הערות

חברת מועצה
רכזת הוועדה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
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קרני גילון
מיכאלה זיידנר
עידו לאופר
דרור בן עמי
לירון מעוז
קרן טלקר
גילת לוינגר אדר' נוף
הדר לוסטיג
() 74

נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
עובדת עירייה
עובדת עירייה
עובדת עירייה
נציג וועד ההורים העירוני

מחליטים פ"א לאשר.

 )25ועדה לעידוד תיירות
שם

עופרה בל – יו"ר
יהונתן יסעור
רועי נכט
איריס בנהרוש
שלומי איזקסון
רחלי פלומין
איתי דותן זילברברג
איזי סויסה
ארז אפשטיין
רוני סיני
אלירן לוי
עמוס זוארץ
ימיני ירון
יורי מגד
יעקב דקל
אורלי קורן
קרן רייש
איילה יהלומי
עופר מור
גילי דינשטיין
( ) 75

מחליטים פ"א לאשר.

הערות

חברת מועצה
חבר מועצה
רכז הוועדה
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג תאגיד התרבות והאמנות
מנהלת מוזיאון בית ראשונים
נציגת רט"ג
מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות
נציגת קשרי חוץ מהמרכז הבינתחומי
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 )26ועדת טכנולוגיה חדשנות ועיר חכמה
שם

אורן אוריאלי -יו"ר
עופר לוי
אשר פויכטוונגר
אילן קרומר
קרני גילון
רון ברבש
מיכאל בוטבול
מרדכי קדוש
אלי יעקובי
עמית מרלוב
תמי שלף
מתי רייטר
רותי ארמה
צפנת לוביצקי
רן שטיינברג
רפאל קרמונה
אמיר זיו
אהוד לזר
איריס ארבל גנץ
יעקב נחום
לירון מעוז
()76

הערות

חבר מועצה
סגן רה"ע
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג וועד ההורים
עובד עירייה – מרכז הועדה
עובד עירייה
עובדת עירייה
עובד עירייה
עובדת עירייה

מחליטים פ"א לאשר.

 )27ועדת נוער צעירים וסטודנטים
שם

משה פדלון  -יו"ר
דניאל אייזנברג
אורן אוריאלי
עמית אפרתי
מורן בראז
גונן אילן
נטע גולן
טליה אריה
רחלי פלומין
איתי דותן זילברברג
תומר ווינר
עומרי אוחיון
טלי למדן
נציג מועצת הנוער העירונית

הערות

ראש העיר
חברת מועצה
חבר מועצה
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור
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תומר שילה
טל אגאי
נאור ברוך
אסף אמר
מתן נורי
אוהד מוגרבי
נדב מנדלסון או מי מטעמו

( ) 77

נציג ועד הורים
משקיף
נציג ציבור
נציג ציבור
עובד עירייה  -מרכז הוועדה
עובד עירייה
נציג אגודת הסטודנטים הבינתחומי

מחליטים פ"א לאשר.

 )28ועדה לקידום אוכלוסיות ייחודיות
שם

איה פרישקולניק  -יו"ר
יהונתן יסעור
דודי שרוני
דרור בן עמי
צחי וייס
כפיר יפת
רפאל כרמונה
אבי קרטה
דבורה ווינשטיין
עידו לאופר
עופר גבאי -צופים
ג'נח אבי
בטי קולבט אהרון
שלומית רחמים
שרון משקובסקי
רותם לוין
מיטל כהן ריבוא
אהרון סלצברג או מי מטעמו
ענת תמיר

()78

מחליטים פ"א לאשר.

הערות

סגנית ומ"מ רה"ע
חבר מועצה
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציגת ציבור
נציג ציבור
נציג ועד הורים
עובדת עירייה
עובד עירייה ומרכז הוועדה
עובדת עירייה
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 )29ועדת קהילות
שם

איתי צור -יו"ר
יהונתן יסעור
דנה אורן ינאי
רונן וסרמן
שרון רז
שמוליק ניסים
אסף עמר
עדי מדמון
צופנת לוביצקי
אבישי עמר
אורן ברייט
שרון מישקובסקי
דניאל פרץ
זיו עומר
תמר מילר
רותם לוין
ניבה בזיזינסקי
דורון דבי
יורם זינגר
דן לזר
יניב עומסי
אורנה דגני גולדהמר
רחלי פלומין
ארז אסרף
שירי רפפורט
יעקב נחום
יקי חרל"פ

הערות

חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציגת ציבור
נציג ציבור
עובדת עירייה
עובד עירייה
נציג תאגיד המרכזים הקהילתיים

רה"ע נמנע מהצבעה בועדה זו.
( )79

מחליטים פ"א לאשר.
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 )30ועדת קיימות
שם

עופר לוי – יו"ר
איתי צור
אייל פביאן
כפיר יפת
מגד שלום
חיה ארז
ישראל כספי
תמר רבינוביץ
שלומית ליבשיץ
ירדן רוזן
נאוה חרנם
גדעון בוק
עירית אהרוני
לירון מעוז
אהוד לזר
() 80

הערות

סגן רה"ע
חבר מועצה
חבר מועצה
נציג ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציגת ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור
עובדת עירייה -מרכזת וועדה
עובד עירייה

מחליטים פ"א לאשר.

 )31ועדת איזור התעשייה
שם

עופרה בל -יו"ר
עופר לוי
איל פביאן
איתי צור
ענת לבאי
עמית אפרתי
איציק דואניס
וורן גרין
יניב עומיסי
אמיר אהרון
צחי וייס
משה שהם
אורן ביטון
יוסי בן ארויה
עידן בניזרי
רוני סיני
תמר מישעניה קליין
יהודה עמר
( ) 81

מחליטים פ"א לאשר.

הערות

סגנית רה"ע
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
עובדת עירייה  -מרכזת הוועדה
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציג ציבור
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 )32ועדה למיגור אלימות
שם

איה פרישקולניק
עופר לוי
רונן וסרמן
יהודה בן עזרא
יעקב נחום
בועז מייזל
עודד כץ
אהרון סלצברג
אילנה אנגל
יהודית נתנזון
מתן נורי
מיטל כהן
יקי חרל"פ או מי מטעמו
זיו עומר או מי מטעמו
נציג מועצת נוער

( )82

הערות

סגנית ומ"מ רה"ע
סגן רה"ע
חבר מועצה
מנכ"ל העירייה
עובד עירייה
עובד עירייה
עובד עירייה
עובד עירייה
עובדת עירייה
מרכזת וועדה
עובד עירייה
עובדת עירייה
נציג ארגון לזכויות נפגעי עבירה
נציג המרכזים הקהילתיים -נוער
נציג וועד הורים

מחליטים פ"א לאשר.

 )33ועדת בריאות –
 בהתאם להבהרה שנתקבלה מאת עדי חמו ,מרכז ועדת הבריאות המינוי של
ועדת הבריאות הוא כדלקמן:
שם

משה פדלון -יו"ר ועדה
איה פרישקולניק
עמית גנור
ד"ר משה בניאין
דפנה עולמי
לאה לזיאל
רות רזניק
ד"ר איתי פלג
דגנית עמית
תמר סטולרו
ד"ר דן בר
פטל ויקי
ניסים שמואל
רווית אלקיס יגרמן
ד"ר מרטה קהאן
משה דנגוט

הערות

ראש העיר
מ"מ וסגנית רה"ע
נציג ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציגת ציבור
נציגת ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציגת ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציגת ציבור
נציג ציבור
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שם

עדי חמו – מרכז הועדה
ד"ר יעקב נחום
ד"ר יוסי מורדוך
מירב רייניש
תמר פוריה
יקי חרל"פ
ד"ר מילקה דונכין
ויקי כהן +עינת אופיר +ולרי
פוהולרייס
טלי קשתי
הילה לפרבר

הערות

עובד עירייה
עובד עירייה
עובד עירייה
עובדת עירייה
עובדת עירייה
נציג החברה למרכזים קהילתיים הרצליה
נציגת ראשי ערים הבריאות בישראל
נציגת לשכת הבריאות המחוזית ת"א
נציגת משרד החינוך
נציגת ועד ההורים העירוני

 ועדת הבריאות תמנה ועדות משנה אליהן יזומנו לפי הצורך הר"מ:
שם

דני ברוך +לינוי ברסלר
דנה לבנת גזית
ענת ביטון
אלי ששון
עו"ד רות דיין
סיגל סוטץ
ריבה שקד
חגית שרון
אסי דיבלנסקי
רינת שגיא
נורית כהן
עדנה צינמן
פיליפ חלבין
הגב' קלוד ללנגאוד
הגב' אפרת טיש
ציפי תנעמי
נעמי בר גיורא
יצחק חסידי
חני גזית
ד"ר שלמה לקס
דורית דגן
נדין הולנדר
ניצה סירקיס
שלמה גריידי
יניב גרנות

הערות

נציג קופ"ח כללית
נציגת קופ"ח מכבי
נציגת קופ"ח מאוחדת
נציג קופ"ח לאומית
נציגת מרכז השלטן המקומי
נציגת בית חולים מדיקל סנטר
נציגת בית חולים שניידר
נציגת בית חולים מאיר
נציג מד"א
נציגת המרכז הבינתחומי
נציגת הקהילה
עמותת ליונס
האגודה למלחמה בסרטן
אגודה הישראלית לסכרת
האגודה לסכרת נעורים
עמותת יד שרה
עזר מציון
זק"א
עמותת על"ה הרצליה
אגודה למען העיוור
עמותת ל"א
עמותת לראות
עמותת עמדה
אגודת איל"ן
איחוד והצלה
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שם

ורדה לטינברג
אורלי לביד ברזילי
מירי ביאלר
דבורה חן
אפרת מילנר
רות אלרואי וינשטיון
ענת לובלין
אורי סייג
()83

ז.

הערות

עמותת פרקינסון
ארגון בטרם
עמותת תהילה
בריאות הנפש משרד הבריאות
בית חולים בילינסון
עמותת תעצומות
עמותת יה"ל
עמותת נחוש

מחליטים פ"א לאשר.

אישור הסכם הקצאה לאגודת ניצן -רחוב ויצמן 19
המועצה התבקשה לאשר הסכם הקצאת זכות שימוש בין עיריית הרצליה לבין אגודת
"ניצן".
למועצה צורפו חוות דעת יועמ"ש ,ההסכם כולל נספחים.

()84

מחליטים פ"א לאשר ( 19חברי מועצה).

ח.

אישור המלצות ועדת התמיכות
צורפו פרוטוקול מישיבת ועדת התמיכות המקצועית מיום 6.1.19
נספח א' – שינויים בתבחין החינוך הבלתי פורמלי לשנת  2019שאושרו במועצת העיר
מיום  11.12.18לאישור ועדת התמיכות המקצועית.
דיון בנושא הסמכת הועדה המקצועית למתן מקדמות לשנת הכספים 2019
מועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית ומחליטה להסמיך את הוועדה
המקצועית לאשר ,בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו ,בכפוף לאישור גזבר
העירייה ,בקשות לקבלת מקדמה לתמיכה לשנת הכספים  ,2019בכפוף לאמור להלן:
א .הוגשה בקשה מנומקת מהמוסד לקבלת המקדמה.
ב .המוסד קיבל תמיכות בשתי שנות התקציב הקודמות.
ג .הוגשה בקשה לתמיכה בשנת הכספים הנוכחית.
ד .גובה התשלום במסגרת המקדמה לא יעלה על  25%מסך כל התמיכה שקיבל המוסד
בשנה הקודמת.
ה .בכפוף למתן אישור תשלום המקדמה ולפני התשלום בפועל יחתום מבקש התמיכה
על התחייבות להחזיר לעירייה את המקדמה ,בתנאי הצמדה שייקבע גזבר העירייה
וריבית כחוק אם בסופו של דבר לא תאושר לו התמיכה ,וייתן ערבויות להבטחת
החזר המקדמה להנחת דעתו של גזבר העירייה.
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היועמ"ש ,גב' ענת בהרב קרן הבהירה כי החלטת המועצה הינה להסמיך את ועדת
התמיכות המקצועית לדון במקדמות .
( ) 85

ט.

מחליטים פ"א לאשר.

אישור הארכת כהונה יו"ר ועדת ערר
עפ"י הנחיות משרד הפנים ,כפי שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  1/2012יו"ר ועדת
ערר יתמנה לתקופה של ארבע שנים ויכול לשוב ולהתמנות לתקופת כהונה אחת נוספת.
המועצה תתבקש לאשר הארכת כהונתו של עו"ד אגולסקי – יו"ר ועדת ערר לתקופת
כהונה אחת נוספת.
עו"ד אריה אגולסקי נבחר ליו"ר ועדה ב 17.2.15-ויסיים את תקופת הכנוהנה הראשונה
ב.31.1.19-

היועמ"ש ,עו"ד ענת בהרב הבהירה כי לא חל כל שינוי בהצהרותיו של עו"ד אגולסקי
בנושא ניגוד עיניינים והנ"ל מילא פעם נוספת השאלון.
( ) 86

י.

מחליטים פ"א לאשר.

אישור יציאה להשתלמות
המועצה התבקשה לאשר השתתפותה של ס' ומ"מ רה"ע ,גב' איה פרישקולניק
בהשתלמות למנהלי מח' חינוך ברשומ"ק  ,בתאריכים –  ,11/2-14/2/19במימון
העירייה.
צורפה הזמנה לכנס.

()87

מחליטים פ"א לאשר.

יא .מינויים
 מינוי נציג הרשות המקומית בועדה המחוזית לתכנון ובנייה
המועצה התבקשה להמליץ על מינויו של ראש העירייה ,מר משה פדלון כחבר הועדה
המחוזית לתכנון ובנייה ,בהתאם לסעיף  )12( 7לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה .1965
( )88

מחליטים לאשר.
בעד –  ,13נגד – אין ,נמנע – ( 6גב' כץ ,מר גוזלן ,גב' גרוסמן ,מר וסרמן ,מר
פישר ,מר פביאן)

דף  39מפרוטוקול מועצה מס'  6מן המניין – 15.1.19

רה"ע ,מר פדלון הודיע כי ביום חמישי מקבל מינוי של ממלא מקום וסגן יו"ר
המרכז לשלטון מקומי .המינוי אינו מחייב אישור מועצה.
חברי המועצה ברכו את רה"ע לקבלת המינוי.
 עוזר אישי לסגנית ומ"מ רה"ע גב' איה פרישקולניק
המועצה התבקשה לאשר מינויו של מר איילי קגנוביץ כעוזר אישי לסגנית ומ"מ
רה"ע גב' איה פרישקולניק.
דרוג שכרו של מר קגנוביץ יהיה  30%משכר מנכ"ל.
למועצה צורף מסמך גזבר העירייה ליכולת כספית לעמוד בהעסקתו.
( )89מחליטים לאשר.
בעד –  ,13נגד – אין ,נמנע – ( 6גב' כץ ,מר גוזלן ,גב' גרוסמן ,מר וסרמן ,מר
פישר ,מר פביאן)



מינוי עוזר אישי לסגנית רה"ע
הנושא ירד מסדר היום



מינוי מנהל הרכש והאספקה
המועצה התבקשה לאשר מינויו של מר יוסי דקל למנהל הרכש והאספקה  ,עפ"י
תקנה  5לתקנות העיריות (הסדר רכישות ,ניהול מחסנים ,רישום וניהול טובין),
תשנ"ח – .1998

(  )90מחליטים פ"א לאשר.

יב.

החלטת ועדת קבלת תרומות
לידיעת המועצה הובאה החלטת ועדת תרומות בנושא אישור מתן תרומה בסך של
 ₪ 25,000לטובת שבוע המעשים הטובים.
צורף פרוטוקול ועדת תרומות מיום  23.12.18ואישור רה"ע.

יג.

המלצות הועדה לסיוע בדיור
המועצה התבקשה לאשר המלצות הועדה לסיוע בדיור.
צורף פרוטוקול הועדה מיום .10.12.18

(  ) 91מחליטים פ"א לאשר.
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יד.

שונות
מר וסרמן במסגרת דקת דיבור:
"במסגרת ישיבה וועדת מכרזים הועלה נושא כלשהו שקשור במתן פטור ממכרז לחברה
כלשהי שנה חמישית ברציפות .בישיבה שיתפתי את הנושא ואמרתי שלא אוכל להצביע
בעד .הדיון הובל על ידי מספר עובדי עירייה שחלקם התחילו לצעוק ,להתלהם
ולהאשים אותי ואת חלק מחברי הוועדה על כך שאנחנו מתלהמים והורסים תהליכים
של העירייה .חשוב לי לומר שאני מאמין שעובדי העירייה הינם בעלי רצון טוב
ומעוניינים לקדם את ענייני העיר בצורה חיובית .אך אני באתי לעבוד ולתרום מזמני
ולכן כשאני חבר מועצה נמצא בוועדה ,השיקול היחיד שמנחה אותי הוא השיקול של
טובת הציבור .לכן אני חושב שחשוב שהציבור ידע שיש בעיה .אם אני חושב שחשוב
שהציבור יידע שיש בעייתיות בנושא מסוים ,אני ארים דגל בין אם במסגרת הישיבה
עצמה ובין אם בדרכים אחרות .בכל מקרה ,אני חושב שהמועצה והעומד בראשה
צריכים לוודא שעובדי עירייה יכבדו את חברי המועצה ולא ירימו את הקול על נבחרי
ציבור .יש צורה לכל דבר ואני חושב שמה שהיה בוועדת המכרזים בשבוע שעבר אסור
שיקרה שוב".

הישיבה ננעלה
ראש העירייה________________________ :

רשמה :גב' רינה זאבי

