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סדר היום:
א.

אישור פרוטוקול
הובא לאישור פרוטוקול . 7
לא ניתקבלו הערות לפרוטוקול – הפרוטוקול מאושר.

ב.

עדכון רה"ע
 היום התקים ירוע סיכום לקורס מנהלי קיימות בעירייה והצגת מיזמים .הקורס
הורכב ע"י צוות היחידה לאיכות הסביבה והמחלקה לתכנון רב שנתי מתוך מטרה
להטמיע את עקרונות "ברית ערים" ,אליה הצטרפה עיריית הרצליה בחודש מרץ
 .2018במסגרת ההכשרה השתתפו כ 20-מנהלים מכלל האגפים והיחידות
העירוניות .ההכשרה נסובה סביב תכנים של תחבורה מקיימת ,התחדשות עירונית
וכלים להגברת שיתוף ומעורבות הקהילה והציבור כולו בתהליכים עירוניים.
התוכניות שהוצגו כללו נושאים רבים הקשורים למרחב הציבורי ,פיתוח מיזמי
תחבורה ,מעורבות קהילתית בגינות ,תזונה מקיימת ,מרכז קיימות עירוני ועוד.
הנהלת העירייה רואה במנהלים של ברית ערים את חוד החנית של העשייה
העירונית למען איכות החיים והסביבה של התושבים בעיר .על מנת להמשיך
ולעקוב אחר יישום והטמעת הרעיונות שהוצגו ואושרו עקרונית לקידום ,ימשיכו
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המנהלים להיפגש במסגרת פורום קיימות עירוני אחת לחודשיים וגם להטמיע את
הנושאים באגף שלהם.
בחודשי הקיץ יעברו גם מנהלי העירייה הבכירים הכשרה בנושא ברית ערים
כמתווה אופרטיבי ליישום חזון וערכי הקיימות.
הודה לגב' הילה אקרמן מנהלת היחידה לאיכות הסביבה ,ללירון מעוז -מנהלת
מדור קיימות על הובלת ההכשרה ועל המשך תהליך העבודה ולעו"ד אהוד לזר
שליווה את ההכשרה.
" אפשרי בריא"  -העיר הרצליה הצטרפה לתכנית הלאומית "אפשרי בריא בעיר".
מדובר בתכנית של משרד הבריאות לחיים פעילים ובריאים .בטקס חגיגי שנערך
בירושלים בהשתתפות בכירי משרד הבריאות ,החינוך ,התרבות והספורט הוענקה
תעודת הצטרפות להרצליה יחד עם רשויות מקומיות נוספות שעמדו בתנאי הסף
המקצועיים של התכנית.
משמעות ההצטרפות היא שהעיר תקבל תמיכה ממשרד הבריאות ,שתמש אותה
להשקעה בפעילויות ובתוכניות בריאות עבור התושבים.
בין הפעילויות הנכללות בתכנית :שיפור מדיניות התזונה ואורח החיים הפעיל
במסגרות לילדים שבאחריות הרשות ,פרסום והפצת מסדרים בנושא תזונה בריאה
ופעילות גופנית ,יותר מתקני כושר פתוחים ,פעילויות בפארקים ובגני משחקים,
יותר מסגרות עם תזונה בריאה לילדים ,הצללה בגני השעשועים וכן סדנאות
ואירועי שיא לתושבים.
הודה למנהל מחלקת הבריאות וצוות המשרד על עבודה מקצועית למען תושבי
העיר.
 בג"צ חוק המרכולים – הבג"צ שהוגש ע"י עיריית הרצליה נגד שר הפנים בנושא חוק
המרכולים נידון ב 25.2.19-מול הרכב שלושה שופטי בג"צ ,יחד עם עוד  4עתירות
נוספות.
לשמחתנו הבג"צ שהוגש על ידינו היה הבג"צ היחיד בו ציווה בג"צ על שר הפנים
ומשרד הפנים להתייצב בפני ולתת טעם מדוע לא תבוטל החלטתו שלא לאשר את
חוק העזר להרצליה (פתיחת עסקים וסגירתם) ,התשע"ח –  .2017יש לציין כי
עיריית הרצליה "חריגה" בנוף ,מכיוון שחוק העזר נכתב באופן יסודי ומעמיק,
והעתירה גם היא נוסחה באופן המעלה שאלות מהותיות ומעמיקות בנושא הגדרתם
של "צרכים חיוניים".
תקווה כי החלטה זו למתן צו על תנאי היא המבוא לפסיקה שתקבל את עמדת
העירייה ,ותאפשר לעיר הרצליה לקיים אורח חיים התואם את מרקם החיים
הקהילתי שבה ואת הסטטוס קוו ,ללא התערבות פסולה.
אנחנו כבר אחרי הבחירות לרשות המקומית ,אך גם רגע לפני הבחירות לכנסת אך
העמדה שלנו נותרת ברורה – בעיר הרצליה יש סטטוס קוו מנצח.
מברך את הצוותים המשפטיים שעמלו על החקיקה והביע את הערכתו לעו"ד ענת
בהרב קרן ,לעו"ד אייל רייך ולצוות משרד טוייסטר – עו"ד אילנה בראש שניר
ועו"ד אסף הראל.
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ג .עדכון מנכ"ל


מודה לצוות היועצים המשפטיים בטיפולם בנושא חוק המרכולים ועל ההישגים.



ישיבת המועצה משודרת בשידור חי.



ב 26.2-התקיים סיור של כ 60-ראשי ערים מרחבי העולם שהגיעו ללמוד על נושאים
חדשניים בעיר הרצליה .בין היתר סיירו ראשי הערים במרינה הרצליה ,במיינד
ספיס ,שמעו הרצאות על תשתיות העיר החכמה ,מערכת הניקיון ,מערך הEACH-
והמרכז הבינתחומי.



הדוכן של הרצליה בכנס המוני -אקספו זכה להערכה רבה -חלק מהנושאים
המרכזיים שהוצגו :עיר חכמה ,עיר ללא פסלטיק ,אקופארק אפולוניה each ,ומרכז
היזמות.



הסגל הבכיר קיים סיור במוסדות החינוך של ת"א ושמע על תפישת תכנון עירוב
השימושים של העיר .הסיור היה מלמד ביותר ,אך יותר מזה היה מעורר גאווה
לאופן בו בהרצליה מתכננים ובונים את מוסדות הציבור והחינוך.



השבוע התקיים כנס הצגת תכניות עבודה עירוניות ,בהובלת סמנכ"ל העירייה ג'ו
ניסימוב בהשתתפות כלל מנהלי המחלקות ומעלה .הכנס היה פורה ובמסגרתו
הוצגה מדיניות העירייה ויעדיה לשנת .2019

דוברות העירייה-


דוברות העירייה סייעה בהפקת ביתן עיריית הרצליה וחומרי ההסברה בתערוכת
מוני-אקספו – שבאופן אובייקטיבי אפשר להכריז כי היה הביתן היפה והמוצלח
ביותר.



הפקת שידור חי של ישיבת המועצה העירונית באתר ,מבוצע פיילוט היום.



"כדורגל בצבעי הקשת"  /תיקשור משחק הכדורגל להעלאת המודעות לנושאי
גזענות והומופוביה.



הדוברות עובדת על פרסום העדלאידע  -ובנוסף על והפקת חומרי ההסברה בדבר
חסימות כבישים והנגשה.



פרסום מגוון אירועי פורים בקהילות.



הפקת קמפיין חודש האישה בהרצליה.



קמפיין נעים בעיר



תקשור הצטרפות העירייה – באמצעות מחלקת הבריאות  -לתכנית הלאומית
"אפשרי בריא".
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תב''ל-


קרצוף וריבוד צלע צפון ורחוב יודפת.



התחלת צביעת צירי העיר הראשיים .עד כה בוצעה דרך ירושלים ,בן גוריון ,שדרות
שבעת הכוכבים.



צביעת שכונות העיר – עד כה נבצעו שכונות :גן רשל ,נחלת עדה ,הרצליה הצעירה.



קרצוף וריבוד שביל הפארק.



קרצוף שביל הריצה בפארק הרצליה.



שיפוץ מועדון צבר כולל הנגשה (מבנה מגן דוד אדום)



שיפוץ חיצוני לקפטריה בתיכון ראשונים



הנגשת אולם ספורט ריבוק



הכנת חופי הים לפתיחת עונת הרחצה.

אגף התקשוב-


הכנסנו למינהל הנדסה מערכת לתאום תשתיות ע"ב ה – .GIS



המערכת תשפר את ממשקי העבודה בין האגפים השונים בכל הקשור לפרויקטים
ברחבי העיר.



על גבי מפת העיר יוצגו פוליגונים שמראים את השטחים בהם יש פעילות  ,כולל
קישור למידע אלפא נומרי מהמערכת ההנדסית קומפלוט.



בלחיצת עכבר על הפוליגון אפשר לקבל את כל המידע על הפרויקט  ,כגון מתי
התחיל הפרויקט מתי אמור להסתיים מי מבצע ומי אחראי.



מערכת כזאת אמורה למנוע מצב שבו אגף מסויים פותח רחוב ובתום הפרויקט מגיע
אגף אחר ופותח שוב .חוסך טירדה לתושבים.



המערכת בשלבי הטמעה.

אגף שאיפ''ה-


המשך היערכות לקראת הקדמת פתיחת עונת הרחצה לתאריך 12.4.19



המשך טיפול בהחלפת תחנות אוטובוסים ,עמודורי שלטי רחובות ומכוונים.



חידוש גינון ערוגות ברחבי העיר (הרצפלד ,הקוממיות ,חנה סנש ,בן יהודה פ.
א.ד.גורדון ,העצמאות ,דרך י-ם ועוד)

מנהל ההנדסה-


השבוע יתקיים דיון להפקדה של משולש התחבורה בותמ"ל .



ב  13/3יוגש פורמאלית תכנית  2200חוף התכלת בועדה המחוזית.
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אגף הרווחה-
 הורחב המענה של הטיפול הקבוצתי במחלקה לרווחת האוכלוסייה המבוגרת  :כבר
נפתחה קבוצת תמיכה לאילו שחוו אובדן ושכול אשר מתקיימת במרכז היום ברחוב
שמאי ובאפריל נפתחת קבוצה נוספת למטפלים עיקריים בבן המשפחה הקשיש .
 שיתופי פעולה בין גורמי העירייה לטובת הטיפול ומתן המענים לאוכלוסיית העיר :
לצורך שיפור מצב כלכלי על ידי הגדלת הכנסות ,נפתחה סדנת שיווק דיגיטלי
ללקוחות אגף הרווחה בשיתוף המרכז לפיתוח עירוני וכן לצורך התנהלות כלכלית
נכונה תתקיים במרפסת ב  24.3הרצאה ללקוחות האגף לשירותים חברתיים בנושא
משכנתאות.
 ראש העיר ומנכ"ל העירייה אישרו להתחיל תהליך של הכרה באו"ם של הרצליה
כ"עיר ידידותית גיל" .הכרה זו תהווה עוד אינדיקציה משמעותית לכך שהעיר
הרצליה שמה את אוכלוסיית הגיל השלישי בראש מעייניה בתחומים שונים כגון,
שירותים ,תכנון עיר  ,תרבות ומשאבים לטובת סיוע אישי וחברתי.
אגף הביטחון והפיקוח-
 האגף משקיע מאמצים גדולים בהיערכות לאבטחת העדלאידע .מתבצעים תדריכים,
כנסים ,אישורי תכניות ותיאומים מול משטרה ,כיבוי אש ומד"א.
 האגף יערוך הכשרה בסוף חודש מרץ למשמר שכונה חדש בנחלת עדה וגן רש"ל והחל
מאפריל יתחיל לעבוד באופן שוטף.
אגף החינוך-
 אגף החינוך ,החל בשיתופי פעולה משמעותיים במסגרת  , Eachעם חברת מיקרוסופט
העולמית ,בתוכנית ייחודית להרצליה.
 68 בנות כיתות ט' יחלו בקורסים משותפים לעידוד תחומי מדעי המחשב לאורך
השנה ומותאמת לבנות בלבד.
 מערכת החינוך העירונית החלה בהיערכות לקראת רישום התלמידים בכל מוסדות
החינוך.
 הרשות המקומית החלה בתכנון ויישום שלב  2בתוכנית  ,Eachומתכננת החלפת
הריהוט בכל כיתות א' החל מהשנה הבאה ובאופן מדורג לכל שכבות הגיל .אופי
הריהוט יהיה תואם לאופייה של הלמידה ברוח .Each
תנו''ס-
 הכנות לעדלאידע בתאריך .21.3.19
 אירועי פורים במוסדות תנו"ס.
 הכנות לערב שירי לוחמים.
 הכנות לאירועי העצמאות.
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ד.

המרכז הבינתחומי – הצגת פעילות
הצגת פעילות המרכז ע"י פרופ' אריאל רייכמן נשיא המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' רייכמן פתח ואיחל הצלחה כל חברי המועצה בקדנציה זו.
אמר כי תפיסת העולם של המרכז הבינתחומי היא כי "האקדמיה באה מן החברה
והולכת אל החברה" ובין העיר הרצליה למרכז קיימת אמנה הרואה את התרומה של
המרכז הבינתחומי לעיר הרצליה.
עיקרי האמנה " :אוניברסיטה שערכיה זהים לערכי העיר הרצליה ,המחויבות שתיהן
לקהילה ולמורשת ,מגלות רגישות לצדק חברתי וחורתות על דגלן את הערכים "חירות
ואחריות" .האוניברסיטה פועלת לטובת תושבי העיר ,קידומם בתחומי החינוך
והמצוינות ,תוך מתן סיוע וחיזוק לתושבים הזקוקים לתמיכה".
סקר שיתופי הפעולה ותרומת המרכז במספר נקודות:
מלגות :סה"כ  173סטודנטים תושבי הרצליה קיבלו מלגות בסך₪2,500,200 :
התנדבות :סטודנטים רבים בקמפוס מתנדבי ברחבי העיר במסגרות שונות ,חלקם
כמילגאים ,חלקם תמורת נקודות זכות וחלקם ללא כל תמורה פשוט מהרצון להתנדב
ולסייע לקהילה ולעמותות השונות הפעילות בה .סה"כ  283סטודנטים מתנדבים
ו 16,370-שעות שנתיות בהתנדבות .אפילו אם נחשב אותן לפי שכר סטודנט ( 30ש"ח
לשעה) הרי שהענקנו לעיר ₪ 491,000
מס' תושבי הרצליה הלומדים במרכז  -בשנת תשע"ט ,התחילו ללמוד בשנה א' 2,768
סטודנטים .מתוכם  490תושבי הרצליה ,המהווים  17.7%מכלל הסטודנטים.
כיום לומדים בבינתחומי  7,545סטודנטים ,מתוכם  1,300סטודנטים תושבי הרצליה,
המהווים  17.2%מהסטודנטים 1,202 :סטודנטים לתואר ראשון ו 98-סטודנטים
לתואר שני.
קידום המוניטין :כנס הרצליה  ,כנס אהרון (כנס כלכלי) וכנס הטרור המאדירים את
שם העיר הרצליה בארץ ובעולם.
המרכז הבינתחומי כמרכז קליטה – סטודנטים מכל העולם הלומדים במרכז
הבינתחומי  96%אחוז מהם יהודים –  70%מהם עושה עלייה.
גב' גילי דינשטיין ,מנהלת קשרי חוץ במרכז הבינתחומי פרטה את מגוון הפעילויות
שהמרכז עושה למען העיר הרצליה:
פעילויות למען ילדים ובני נוער בעיר  -תכנית א.י.ל  ,המכון לגיל ינקות" ,פרלמנט
הילדים" ,דרך הגלים ,הדרכות בתיכונים – הנגשת האקדמיה והעשרת התלמידים,
שירותי הייעוץ הפסיכולוגיים.
פעילויות למען המבוגרים בעיר ,קירוב האקדמיה לתושבים ,מלחמה באנטישמיות
וב 14 - BDS -קליניקות משפטיות למגוון אוכלוסיות ,קליניקות כלכליות ,מלגה בין
דורית ,שירותי הייעוץ הפסיכולוגיים ,הרדיו הבינתחומי ,שישי בקמפוס ,הרצאות בבית
קינן.Act il ,
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קידום מוניטין העיר  -כנס הרצליה ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ) ,)IPSהכנס
ללוחמה בטרור ,המכון למדיניות נגד טרור ()ICT
קליטת עלייה וקידום הקשר בין העיר לתפוצות  -המרכז הבינתחומי הפך למרכז
לקליטה האקדמי הגדול בישראל .לפי דו"ח המל"ג "הבינתחומי הרצליה הינו המוסד
האקדמי הכי בינלאומי בישראל" 35% :מהסטודנטים הבינלאומיים הלומדים לתואר
מלא בישראל ,לומדים בבינתחומי הרצליה" .כיום ,לומדים בבינתחומי 2,000
סטודנטים זרים ,מ 90-מדינות ,הדוברים מעל  30שפות שונות .השנה נחנכו מעונות
הסטודנטים בהם מתגוררים  510סטודנטים ,מתוכם  340סטודנטים בינלאומיים.
פרופ' רייכמן הודה לרה"ע על שיתוף הפעולה והנכונות לעבודה משותפת .הזמין את
חברי המועצה לקיים ישיבת מועצה במרכ הבינתחומי.
רה"ע ,מר פדלון הודה לפרופ' רייכמן ולגב' גילי דינשטיין על הסקירה.

ה.

שאילתות

טרם הקראת השאילתות רה"ע ,מר פדלון אמר כי הינו רואה בשאילתות נושאים הבאים
להאיר את עינינו ,יחד עם זאת ביקש לרענן נוהל הדיון בשאילתות  -אחרי הקראת
השאילתה ומתן התשובה – שאלת הבהרה/שאלה משלימה קצרה עם סימן שאלה בסופה.

שאילתה מס'  1ע"י ירון עולמי
בנושא :שאילתות
קראתי לאחרונה בעיון את הספר העבה הנושא את השם 'דיני עיריות' ,את התוספות לאותה
פקודת עיריות ,כולל סעיף  136החדש (מומלץ בחום) הדן בניהול וסדר ישיבות המועצה.
על יסוד נתונים אלה אתכבד לשאול :
 .1האם זה נכון שבכל ישיבת מועצה 'רשאי חבר המועצה להגיש לראש העיריה
שאילתה בכתב על עניין עובדתי שבתחום תפקידי העיריה ,לרבות בעניין תאגידים
עירוניים ,והיא תנוסח בקצרה ובצורת שאלה בלבד' ?
 .2האם ישנה אפשרות ש'השואל רשאי ,לאחר שמיעת התשובה ,לשאול בעל פה שאלה
קצרה נוספת ,ובלבד שתהא נובעת מתוכן התשובה ,וראש העיריה או אדם אחר
מטעמו הממונה על העניין שלגביו נשאלה השאילתה יענה תשובה קצרה בעל פה' ?
 .3האם יהיה מדויק לומר ש'על שאילתה או על תשובה נוספת לא יתקיים דיון
במועצה? '.
 .4האם גם במקום לבזבז את זמנה של המועצה ,אם באמת רוצים תשובות ניתן
לשלוח לעירייה בקשה למידע ,ואף 'חבר מועצה רשאי לפנות לראש העיריה
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בשאילתה ישירה בעניין עובדתי שבתחום תפקידו; השאילתה הישירה תנוסח
בקצרה בצורת שאלה ,תיחתם בידי השואל ותימסר בלשכת ראש העיריה ?

תשובה לשאילתה מס' 1
 .1כן.
 .2כן.
 .3כן.
 .4כן.

שאילתה מס'  2ע"י מאיה כץ
בנושא :עדכון בנושא הקמת בית ספר לחינוך מיוחד בהרצליה
בתשובה להצעה לסדר שהגשתי להקמת בית ספר מיוחד לתלמידים על הרצף האוטיסטי
ולקויות תקשורתיות בהרצליה נאמר כי מתקיימת פגישה בסוף חודש ינואר בין צוותי
החינוך העירוניים ומשרד החינוך בנוגע לקידום הנושא.
ברצוני לדעת:
 .1האם התקיימה הפגישה?
 .2מי היו המשתתפים בפגישה?
 .3מה סוכם בנושא?
 .4מהן הפעולות הנדרשות מהצדדים ולוחות הזמנים לקידום הפרויקט ההכרחי
להקמת בית ספר יסודי לחינוך מיוחד בעיר ליצירת רצף חינוכי לאוכלוסייה זו?

תשובה לשאילתה מס' 2
 .1כן.
 .2המפקחת כוללת משרד החינוך ,ס' ומ"מ רה"ע גב' איה פרישקולניק ,ד"ר יעקב
נחום – מנהל אגף החינוך ,גב' אורנה בירון – מנהלת החלקה לחינוך מיוחד.
 .3סוכם על :הקמת ביה"ס תהיה לספטמבר  ,2021והנושא יהיה בקדימות מבחינת
המחוז.
 .4מרגע הסכמת משרד החינוך ,תחל הרשות בהכנות בתכנון ברמה האדריכלית
וההנדסית ,הצגת תקציב ייעודי הן בתהליך התכנון והן בתהליך הבינוי.
לשאלתה של גב' כץ מדוע לא מתחילים בעבודות ,נענתה ע"י ס' ומ"מ רה"ע  ,גב' איה
פרישקולניק כי רק לאחר שתתקבל פרוגרמה ע"י המפקחת ניתן יהיה להתחיל העבודות
וקבלת ההיתרים.
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שאילתה מס'  3ע"י מאיה כץ
בנושא :מתחמי הבנייה לצעירי העיר בגליל ים
 .1האם ראש העירייה חוזר בו מההצהרות המשותפות שצולמו לפני כשבועיים עם שר
האוצר משה כחלון ששם נטען כי לא יהיה שום עיכוב שקשור לגופים הרלוונטיים
קרי עיריית הרצליה ,מנהל התכנון וכדומה לגבי קידום הבנייה וההיתרים בפרט?
 .2במידה ולא ,מה נדרש בעת הזו כדי לשחרר את החסם בנוגע בני המקום?
 .3מדוע חלק מהיזמים קיבלו אישור שסעיף זה ייבדק כתנאי לטופס  4וחלק כתנאי
להיתרי הבנייה?
 .4מהי סיבת העיכוב בגינה היזמים טרם מצליחים לקבל את ההיתרים הנדרשים?

תשובה לשאילתה מס' 3
1-2
3-4

לאחר התערבות שר האוצר וישיבה דחופה שהתקיימה עם רמ"י ,סוכם מתווה
להסרת החסמים בהובלת מנכ"ל העירייה ומנהל המחוז ברמ"י ,והכל על פי דין.
שאר הנושאים אינם נושאים לשאילתה ,והפורום המתאים לעיסוק בהם הנו
הוועדה המקומית לתו"ב.

הגב' כץ הבהירה כי מאחר והנושא נדון וטופל בועדה המשנה לתכנון ובניה ניתן לוותר על
השאילתה.

שאילתה מס'  4ע"י תמי גרוסמן
בנושא :העלאת עלות שכר הלימוד במעון היום העירוני
לאחרונה החליטה העירייה להעלות את שכר הלימוד במעון היום העירוני קשת במאות
שקלים מדי חודש ואלפי שקלים מדי שנה עבור שירותים שמתקבלים גם כיום וזאת כאשר
שכר הלימוד עומד על בין  2,600-2,800לחודש.
לאור כך ברצוני לשאול:
 .1מדוע בוצעה עליית המחירים?
 .2מדוע מבוצעת עלייה באמצע השנה כשהורים והילדים ״שבויים״ להמשיך בגן?
 .3האם יש כוונה לפתוח מעונות יום נוספים בעיר?
 .4במידה ולא ,מדוע?
 .5האם יש כוונה לבצע עליית מחירים נוספת בשנה הבאה?
 .6מדוע לא מוצגים בפני ההורים דו״חות כספיים או פירוט הוצאות והכנסות
לבקשתם?

דף  11מפרוטוקול מועצה מס'  8מן המניין – 12.3.19

תשובה לשאילתה מס' 4
.1

מחירי המעונות לא עלו בשנים האחרונות במרכזים הקהילתיים בהרצליה עם זאת ,
גדלו ההוצאות לאור הסכמי שכר חדשים ותנאי העסקת עובדות מעונות היום .בנוסף,
הוחלט לתגבר את כה"א במעונות כדי להבטיח מענה מיטבי.

.2

העלאת המחירים היא לשנת הלימודים הבאה.

.3

בנוסף לשני המעונות מעון "קשת" ומעון "שיר" ,לקחה העירייה אחריות להפעיל את
מעון "קסם" השנה ,שיפצה העירייה את המעון והכפילה את מספר הכיתות לארבע.
בסך הכל ,בשנת הלימודים הבאה ישתתפו כ 230-ילדים במעונות לעומד  170אשתקד.

.4

ישנה כוונה לפתוח עוד מעונות.

.5

הדבר ינותח לאור עלויות התפעול והעסקת כ"א.

.6

כל הדו"חות מועברים לרשויות ומפורסמים באתר גיידסטאר ,אתר העמותות של
ישראל.

לשאלתה של גב' גרוסמן מתי ייכנסו הסכמי השכר החדשים ובאיזה אחוז הם גדלו ,נענתה
ע"י המנכ"ל כי אחוז השכר עלה בכ .5%-בפגישה משותפת של ההורים עם מנכ"ל העירייה
הגעו להסכמה כי המחיר יעלה מ 240-ש"ח ל 300-ש"ח .ציין כי המעונות בהרצליה הינם
המעונות הזולים ביותר באזור ,ובוודאי זולים יותר ממעונות פרטיים והשירותים הניתנים
בהם טובים הרבה יותר.

שאילתה מס'  5ע"י תמי גרוסמן
בנושא :אולם ייעודי לענף התעמלות אמנותית בצמוד למתחם אפולוניה
בחודש יולי  2018נערכה פגישה בנושא בניית אולם ייעודי לענף התעמלות אומנותית.
בפגישה נכחו סגנית ראש העיר הגב עפרה בל ,מנכ"ל בני הרצליה מר יוסי חכם ,מנהל ענף
התעמלות מר חיים מועלם ומספר הורים.
בפגישה עידכנה עפרה בל כי לאור נתונים שהוצגו התקבלה החלטה לבנות אולם ייעודי
בצמוד למתחם אפולוניה כחלק ממתחם ספורט במקום.
לפני מספר שבועות לאחר פניה מחודשת של מספר הורים התקבלה תשובה כי תקבע פגישה
עם סגן ראש העיר הנוכחי מר עופר לוי אך זו טרם התקיימה.
לאור כך ברצוני לשאול:
 .1האם אכן מתוכננת בניית אולם ייעודי חדש לענף התעמלות אומנותית שיחליף את
האולם בבי"ס הרצל?
 .2במידה וכן  -מהו הלו"ז המתוכנן ?
 .3במידה ולא -כיצד ומתי מתכוונת העיריה לשדרג את האולם על מנת שתיפסק
בריחת מתאמנות מהליגה לערים שכנות בהם אולמות משודרגים ?
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תשובה לשאילתה מס' 5
 .1כן.
 .2אין לו"ז.
 .3בתכנון רב שנתי.

לשאלתה של גב' לרמן מתי אולם הספורט יהיה מוכן ,נענתה ע"י רה"ע כי לכשיסתיימו
עבודות הפרוגרמה יעודכנו בלו"ז.

שאילתה מס'  6ע"י יונתן יעקובוביץ
בנושא :העלאת מחירי העגינה ב10%-
במסגרת התקציב האחרון העלתה החברה לפיתוח התיירות את מחירי העגינה ב 10%בטענה
כי התייקרויות כאלו ואחרות מחייבות זאת וזאת למרות שההוצאות של המעגנה צפויות
לרדת בכ.4%
לאור כך ברצוני לשאול:
 .1האם נעשה דיון בנושא והאם נשאלו שאלות על ידי חברי הדירקטוריון בנושא זה?
 .2האם מתוכננת הגברת אכיפה והקצאת פקחים ייעודים לטובת שמירה על נכסי בעלי
היאכטות שמשירים מקום מפני ונדליזם ,הסגת גבול וכיוצ״ב וזאת ,למרות הורדת
תקציב האבטחה?

תשובה לשאילתה מס' 6
החברה לפיתוח תיירות קיימה דיון בישיבת הדירקטוריון מיום  7/1/19בישיבה הצגנו
לחברים את בקשת החברה לייקר את עלויות במרינה ובמספנה מהסיבות הבאות:
 .1נושא התקציב הוצג באופן כללי בדירקטוריון .עליית המחירים נובעים
מהתייקרויות ומגידול משמעותי בעלויות התפעול ,החפירה והעגינה התת-ימית.
 .2נושא האכיפה והפיקוח הם נושאים חשובים בעבודת המרינה ועל כן החברה תפעל
להעניק שירותים אלו באופן מיטבי.
במענה לשאלתו של מר יעקובוביץ האם העירייה תקצה לחברה פקחים ,נענה על ידי המנכ"ל
כי הנושא בבדיקה מקצועית ומשפטית.

דף  13מפרוטוקול מועצה מס'  8מן המניין – 12.3.19

שאילתה מס'  7ע"י יונתן יעקובוביץ
בנושא :הגברת האכיפה כנגד משליכי פסולת
 .1האם מתכוונים להגביר את האכיפה כנגד משליכי פסולת בחוף הים?
 .2מה הייתה האכיפה בשנים  2013-2018כנגד משליכי פסולת בחוף הים?
 .3אילו פעולות מתכוונים לבצע בעניין זה?
 .4האם מתכוונים להכשיר פקחים ייעודיים לעניין זה?
 .5כמה פקחים פועלים בחוף הים בעונת הרחצה בשעות פעילות המצילים?
 .6מדוע אין ניקוי יומיומי של חוף הים בימי החורף שבהם מזג האוויר נוח ולא סוער?

תשובה לשאילתה מס' 7
 .1כבכל שנה ,מוצבים פקחים עירוניים בחופי הים למטרות אכיפה ובכלל זה גם
עבירות של השלכת לכלוך ופסולת .אכיפת השלכת פסולת ושמירה על נקיון החופים
הינו דגש הניתן לפקחים בכל שנה וכך יקרה גם בעונת הרחצה הקרבה ובאה.
 .2כמות האכיפה לעניין השלכת פסולת בשנים האחרונות הינה כדלקמן:


 48 – 2013דוחות.



 10 – 2014דוחות.



 28 – 2015דוחות.



בשנת  18 – 2016דוחות.



בשנת  55 – 2017דוחות.



בשנת  62 – 2018דוחות.

 .3אותה אכיפה כפי שבוצעה בשנה האחרונה.
 .4לא.
 .5באמצע השבוע פועל פקח עירוני אחד ואילו בשבתות פועלים  6פקחים עירוניים.
 .6בכל חופי הרחצה מתבצע ניקיון יום יומי  -בדגש על שני החופים המוכרזים לרחצה
גם בעונת החורף.
מר יעקובוביץ הוזמן ע"י המנכ"ל לאגף ביטחון ,פיקוח וסדר ציבורי לעיין בדו"חות.

שאילתה מס'  8ע"י גרי גוזלן
בנושא :קיצור משך הרמזור ביציאה מהרצליה ב׳
רקע:
בהמשך לשאילתה שנשאלה בישיבת המועצה
האחרונה סוכם כי יעברו לעיוננו החומרים בנושא באשר לחלופות שנבדקו ובוצעו בטרם
קיצור משך הרמזור ביציאה מרחוב משה דיין וגרימת עומסי תנועה אדירים ביציאה
משכונת הרצליה ב׳.
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לאור כך ברצוני לשאול:
 .1מסמכים אלה טרם נשלחו ,מדוע?
 .2מהן החלופות האפשריות שנבדקו?

תשובה לשאילתה מס' 8
.1

המסמכים התקבלו .הנך מוזמן להגיע למשרדנו בתאום ולעיין בהם.

.2

תיאום וסנכרון כל הצמתים לאורך ציר הרב קוק ושבעת הכוכבים לפני שבוצע שינוי כל
שהוא בצומת משה דיין שבעת הכוכבים.
לאחר שבוצעו החלופות בכל הצמתים הניצבים לציר בוצע השינוי במשה דיין.

מר גוזלן עודכן כי ניתן לעיין במסמכים במחלקה לארגון ותיאום.

שאילתה מס'  9ע"י רונן וסרמן
בנושא :מעבר בחוף הנפרד
לפני כשנה וחצי העירייה התחייבה לאפשר מעבר לתושבים עוד לפני תחילת תקופת הרחצה
בחודש יוני .2018
לצערי ,העירייה לא עמדה בהבטחתה.
ומכאן עולות השאלות הבאות  -האם בעונת הרחצה הקרובה יהיה מעבר בחוף הנפרד? מתי
יהיה ניתן לעבור במעבר זה? האם שלושת הפקחים שמוצבים כדרך קבע בחוף ישמרו על
הציבור שיעבור במעבר הזה?

תשובה לשאילתה מס' 9
כן .בעונת הרחצה הקרובה יהיה מעבר בחוף הנפרד.

שאילתה מס'  10ע"י רונן וסרמן
בנושא :הרצליה הילס
האם ניתן טופס אכלוס (טופס  )4למבנה המשרדים (בדגש על המשרדים) בהרצליה הילס ?
במידה וכן כיצד הדבר מתיישב עם הוראות התב"ע הקובעות ,כי לא יאוכלסו המשרדים
אלא לאחר ביצוע בפועל של "מעברים (דו מפלסיים) להולכי רגל מהפרוייקט לתחנת הרכבת
הרצליה"
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תשובה לשאילתה מס' 10
ענייני תכנון ובנייה אינם נושא לשאילתה .הפורום המתאים לעסוק בנושא הנו ועדת המשנה
לתכנון ובנייה.

ו.

הצעות לסדר
הצעה לסדר מס'  1ע"י מר ירון עולמי
בנושא :חניה בכחול לבן
ברוב הערים בארץ ,ממה שראיתי והבנתי ,נוהגים לסמן את החניות הציבוריות בעיר
בצבע כחול-לבן.
על כן הנני להציע :
גם בעירנו הרצליה יסמנו ברחבי העיר את כל החניות הציבוריות ,את אבני השפה,
בצבע כחול-לבן ,על מנת שנוכל לגבות תשלום עבור החניה.
מר עולמי הסיר ההצעה מסדר היום.

הצעה לסדר מס'  2ע"י מר ירון עולמי
בנושא :שעת פתיחה של בתי הספר בהרצליה
ברוב בתי הספר בארץ ,ממה שראיתי והבנתי ,פותחים את יום הלימודים בבתי הספר
בעיר בשעה  08:00בבוקר.
על כן הנני להציע :
גם בעיר הרצליה נאמץ את הנוהל הזה ונפתח את יום הלימודים בבתי הספר בעיר
בשעה  08:00בבוקר ,עם צלצול שיבשר לתלמידים על תחילת היום וכניסה לכיתות
הלימוד.
מר עולמי הסיר ההצעה מסדר היום.

הצעה לסדר מס'  3ע"י מר איל פביאן
בנושא" :שישי יצירתי"  5-ימי לימודים חובה בשבוע  -חטיבת שמואל
הנגיד ומוסדות חינוך נוספים בעיר
א .כידוע לכל  ,מזה  14שנים מתקיימים בחטיבת הביניים שמואל הנגיד בהרצליה
לימודי חובה במשך  5ימים בשבוע – א'-ה'.
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ב .גם במוסדות חינוך על יסודי אחרים בעיר ומחוץ לעיר ,התקיימו וישנה כוונה
לקיים ,לימודי חובה במהלך  5ימים בשבוע בלבד – א' –ה'.
ג .תלמידי חטיבת שמואל הנגיד ומוסדות החינוך האחרים הנ"ל ,הגיעו בכל השנים
האחרונות להישגים חינוכיים ולימודיים טובים ביותר ,והצליחו בלימודיהם בתיכון
ולאחר מכן.
ד .בכל העולם המערבי מקובל שבוע לימודים של חמישה ימי לימודים בשבוע
וסופשבוע של יומיים – בו התלמידים אינם מגיעים לבתי הספר ועוסקים
בתחביבים ,ופעילות עם בני משפחתם ועוד.
ה .חלק ניכר מתושבי הרצליה ,הורי התלמידים – עובדים חמישה ימים בשבוע ,והינם
פנויים יומיים בשבוע – שישי ושבת.
ו .בשנת הלימודים הקודמת ,הוצגה בקשה לקהילת חטיבת שמואל-הנגיד –
הורים,תלמידים ,מורים ,הנהלה – לתת פתרון בימי שישי לכלל התלמידים
והמשפחות המעוניינים להגיע לחטיבה ולהשתתף בה בפעילות חינוכית .כתוצאה
מכך גובשה בהסכמה רחבה של ההורים והתלמידים תכנית "שישי יצירתי" –
במסגרתה מתקיימות בימי שישי בחטיבה פעילויות חינוכיות רבות שאין במסגרת
לימודי החובה ,והתלמידים וההורים יכולים לבחור להשתתף בהן .התכנית זכתה
להצלחה מסחררת ,ומאות תלמידים השתתפו בה בשנת הלימודים הנוכחית ,תוך
שביעות רצון גבוהה מאוד של התלמידים וההורים .זאת לצד תלמידים רבים
אחרים שבוחרים שלא להגיע בימי שישי לחטיבה ולעסוק בפעילויות אחרות כגון:
תחביבים ,חוגים ,פעילות עם ההורים והמשפחה ,חברים ,פעילות בקהילה וכיוצ"ב.
ז .משום מה ,מוצאים עצמם בני מאות משפחות בעיר מוטרדים בעקשנות כבר
שבועות ארוכים  -לעמוד בדרישה דטרמינסטית ודרקונית – לעבור לשישה ימי
לימודים חובה בשבוע בשנת הלימודים הבאה .הדרישה הזו מעוררת התנגדות עזה
בקרב מאות משפחות שילדיהם לומדים בחטיבת שמואל-הנגיד והם נאבקים נגדה.
זאת בה בעת ,שאלפי משפחות אחרות בעיר היו מעוניינות לעבור לאורח חיים
חינוכי בדומה ל"שישי יצירתי" ,במסגרתו התלמידים אינם מחוייבים להגיע לבית
הספר בימי שישי –אלא יכולים לבחור בכך.
ח .כידוע ,משרד החינוך מכבד את החלטת הרשות המקומית בעניינים אלה ,ובמידה
והיא מודיעה באופן חד משמעית ,כי היא תומכת במתכונת לימודים של  5ימי
לימודים בשבוע ,ו/או במתכונת של  5ימי לימודי חובה בשבוע עם אפשרות לבחירה
בימי שישי – משרד החינוך מאשר זאת מצידו .משום מה אנו מדווחים כי עיריית
הרצליה לא הציגה עמדה חד משמעית בעניין זה למשרד החינוך ,אלא כנראה עמדה
שגורמת למשרד החינוך להתרשם אף הפוך מכך....
בשל כך ,הצעתי לסדר הינה כי עיריית הרצליה תקבל החלטה חד משמעית וברורה
לחלוטין ,על פיה היא תומכת ומגבה את מתכונת הלימודים הנוכחית של "שישי
יצירתי" בחטיבת הביניים שמואל-הנגיד ,תודיע על כך בהתאם בכתב רשמית למשרד
החינוך.
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בנוסף לכך ,עיריית הרצליה תחליט כי כל חטיבות הביניים האחרות בעיר ,אשר
הנהלותיהן תהיינה מעוניינות לאמץ גם הן ,מתכונת של "שישי יצירתי" או דומה לה –
יוכלו לעשות זאת בהחלטה עצמית ע"י רוב קהילת המוסד החינוכי – הנהלה  ,מורים,
הורים ,ותלמידים באופן דמוקרטי.
החלטות אלה יועברו רשמית  ,בכתב ובאופן שאינו משתמע לשתי פנים למשרד החינוך
אשר יידרש לגבות אותן .אוטונומיה להנהלות מוסדות החינוך ולקהילה שלהם היא
טובה ומועילה ,ובפרט כאשר היא נותנת מענה לצרכים החינוכיים והקהילתיים של כלל
התלמידים וההורים ,והמורים מעבירים במהלך השבוע את החומר הלימודי הנדרש
לתלמידים במערכת שעות מקובלת.
אין לי ספק כי מול אמירה ברורה ורשמית של העירייה בעניין זה – ייתן משרד החינוך
את הסכמתו לכך.
מר פביאן פירט את עיקרי הצעתו.
רה"ע ,מר משה פדלון הבהיר כי האחריות והסמכות על בתי הספר היא של משרד
החינוך ,ובכלל זה המתווה הפדגוגי וימי הלימוד וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד
החינוך ( 3.7-82שעות הפעילות במוסדות החינוך הרשמיים של מדינת ישראל) משנת
 .2014אמר כי ההוראה לגבי אורך שבוע הלימודים היא ברורה וציטט סעיף  4.3.5לחוזר
המנכ"ל המדובר  -אורך שבוע הלימודים :א .ככל יהיה שבוע הלימודים במוסדות
החינוך  6ימים .ב .שבוע לימודים של בן  5ימים במוסד חינוך רשמי ספציפי יתאפשר
לאחר הגשת בקשה ,באישור השר ,על פי הכללים והתנאים שהשר יקבע ,באישור ועדת
החינוך והתרבות של הכנסת ובאמצעות מנהלת המחוזות.
לאור חוזר מנכ"ל זה ,הנחתה מפקחת משרד החינוך השיית למחוז ת"א למנהלת בית
הספר להגיש בקשה רשמית ,כפי שמתחייב על ידי חוזר המנכ"ל להפעלת בית הספר
במשך  5ימי לימודים .הבקשה הוגשה באחרונה ונדחתה ע"י הועדה המקצועית.
מברור שנערך עם מנהלת המחוז ,הנהלת בית הספר יכולה להגיש ערר על החלטת הועדה,
תוך שההנהלה מחדדת את הנימוקים ומבהירה את הצורך באופן לימוד זה.
כדי לגבש עמדה ציבורית ,החליט רה"ע לזמן לשולחן עגול את ועדי ההורים ,את
התלמידים ,מועצת הנוער ,הנהלת בית הספר ,אגף החינוך ומשרד החינוך.

( )117מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום.
בעד  ,12 -נגד ( 8 -מר פביאן ,מר קוממי ,גב' כץ ,מר גוזלן ,מר יעקובוביץ ,מר פישר,
מר וסרמן ,גב' גרוסמן) ,נמנע  -אין
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הצעה לסדר מס'  4ע"י גב' מאיה כץ
בנושא :אישור תקצוב עירוני לאירוע ערב יום הזיכרון בתיכון הראשונים
רקע:
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה הוא אחד מהימים
המשמעותיים ביותר במדינת ישראל ,יום שכל עם ישראל מתאחד למען זיכרון של טובי
בנינו ובנותינו שלא חזרו.
בהרצליה ישנם בסך הכל שני אירועי זיכרון גדולים ומשמעותיים הפתוחים לציבור בערב
יום הזיכרון וכך היה לאורך שנים.
לאחרונה התפרסם כי בוטל הטקס השני בגודלו בעיר בתיכון ראשונים כשסיבת ביטול
הטקס הייתה פערים תקציביים שמושתים על תשלומי הורים למרות שמדובר בטקס
שנועד לתושבי העיר ולא לבית הספר שכן לתלמידים מתקיים טקס בבוקר יום הזיכרון.
הטקס בתיכון הראשונים משרת אוכלוסייה משמעותית של אלפים מתושבי העיר
ומהווה אירוע קהילתי מרכזי ,לצד טקס הזיכרון העירוני בגן בן שפר.
לאור כך אני מציעה:
מועצת העיר מחליטה כי במסגרת תקציב הרזרבה של ראש העייריה או המנכ״ל יועבר
הסכום המלא הנדרש לקיום הטקס.
המנכ"ל ביקש כי מפאת כבוד ורגישות הנושא תוסר ההצעה מסדר היום .אמר כי תתקיים
פגישה הכוללת את רה"ע ,הנהלת אגף החינוך וועדי ההורים של בתי הספר .
גב' כץ הסירה ההצעה מסדר היום.

מר קוממי ומר פישר עזבו את הישיבה.
ז.

תב"רים
 )118( .1מחליטים פ"א לאשר הקטנת תקציב וסגירת תב"ר מס'  – 1209שיפוץ
חזיתות המרכז החדש (אגף שאיפה)
שינוי

פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

עד 31.12.2018
2019
סה"כ

940,000
940,000

940,000
()27,571
912,429

()27,571
912,429

מקורות מימון
קרן עבודות פיתוח
הכנסות בעד עבודות מאחרים

150,000
790,000

142,460
769,969

()7,540
()20,031
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940,000

סה"כ

912,429

()27,571

הבקשה לאשר :


הקטנת תקציב בסכום של  ₪ 27,571מימון קרן עבודות פיתוח והכנסות בעד
עבודות מאחרים.



סגירת התב"ר.

 )119 ( .2מחליטים פ"א לאשר שינוי מימון תב"ר מס'  – 1886תוספת בניה בי"ס
יוחנני (אגף תבל)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

עד 31.12.2018
2019
סה"כ

4,830,000

4,830,000

4,830,000

4,830,000

מקורות מימון
קרן עבודות פיתוח
השתתפות מ .החינוך
סה"כ

2,466,240
2,363,760
4,830,000

2,348,052
2,481,948
4,830,000

שינוי

()118,188
118,188

הבקשה לאשר :


ח.

שינוי מימון בסכום של  ₪ 118,188השתתפות משרד החינוך מקרן עבודות פיתוח.

הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים -ב'
החומר הועבר לעיוו המוקדם.
הגזבר הצהיר כי יש שינוי במסגרת התקציב התקציב מאוזר ובר ביצוע.

( )120מחליטים פ"א לאשר.

ט.

פרויקט הקמת והפעלת מערך אופניים
הסכם בין החברה לפיתוח הרצליה בע"מ לבין עיריית הרצליה
מצ"ב ההסכם וחוות דעת משפטית.

( )121מחליטים פ"א לאשר

י.

מינויים
המועצה התבקשה לאשר :
 .1מינוי נציג הנדסה –מר אדי בנדיט כחבר בועדת השמות
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( )122מחליטים פ"א לאשר.
 .2מינויה של גב' עליזה כהנא כחברה בועדת רווחה
( )123מחליטים לאשר
בעד –  ,12נגד – אין ,נמנע – ( 4מר גוזלן ,מר יעקובוביץ ,גב' כץ ,גב' גרוסמן)
 .3מינויו של מר צורי ז'אן כחבר בועדת ההנצחה
( )124מחליטים לאשר
בעד –  ,12נגד –( 4מר גוזלן ,מר יעקובוביץ ,גב' כץ ,גב' גרוסמן) ,נמנע  -אין
 .4מינויו של ד"ר מרדכי נאור כחבר בועדת השמות והסרתו מועדת ההנצחה.
( )125מחליטים פ"א לאשר.

יא .אישור השתתפות בשכר לימוד לרה"ע וסגניו
המועצה התבקשה לאשר השתתפות העירייה בשכר לימוד לרה"ע וסגניו בגין לימודי
אנגלית.
ההשתתפות תהיה בהתאם להוראות חוזר המנהל הכללי המיוחד .4/2017
מצ"ב .
הנושא הוסר מסדר היום.

יב .המלצות הועדה לסיוע בדיור
מצ"ב פרוטוקול הועדה מס'  2מיום 24.2.19

( )126מחליטים פ"א לאשר

 .1אישור העסקה נוספת
המועצה התבקשה לאשר החלטת הועדה להעסקה נוספת כדלקמן:
א .א .מ
רקע :עובדת חדשה התקבלה לתפקיד בודקת תכניות באגף הנדסה ,מבקשת אישור
לעבודה נוספת בשני תחומים .
א .עזרה בניתוח תכניות באזור דרום ומחוז צפון של משרד הפנים.
ב .כתובת תיעוד למבנים ואתרים היסטוריים.
החלטה :הוועדה אינה מאשרת את הבקשה בסעיף א' – רואה בכך ניגוד עניינים .לעניין
סעיף ב' – כתובת תיעוד למבנים ואתרים ,הועדה מבקשת כי א.מ תיפגש עם הלשכה
המשפטית להבהרת נושא התיעוד.
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ב.

י.א
רקע :עובד בעירייה כפקיד קבלת קהל מחלקת הכנסות העירייה מחלקת גביה מבקש
חידוש עבודה נוספת באבטחה .
החלטה :הוועדה מאשרת חידוש העסקה.

ג .פ .א
רקע :עובד בעירייה כמנהל מדור תיכון באגף ביטחון פיקוח וסד"צ ,מבקש אישור
לעבודה נוספת באימון כושר .
החלטה :הוועדה מאשרת את הבקשה.
ד .ז.י
רקע :עובד באגף תקשוב ומערכות מידע מבקש לחידוש עבודה נוספת בהמרת מטבע
טיראן.
החלטה :הוועדה מאשרת את הבקשה .
ה .ד .י
רקע :עו"ס קהילתית להתחדשות עירונית באגף הרווחה ,העבודה הנוספת בטיפול פרטני
אחרי העבודה.
החלטה :מאושר אך הנ"ל עובדת לפי  95%משרה יש לחתום על הסדר ניגוד עניינים .
ו .א.ל
רקע :פקח עירוני באגף שאיפ"ה חידוש עבודה נוספת לעבוד במסעדה בעיר בית -ים
בתור שליח .
החלטה :הוועדה מאשרת את הבקשה.
( )127מחליטים פ"א לאשר.

יג.

שונות
במסגרת דקת דיבור בקש מר פביאן העלה נושא עקירת וכריתת עצים בעיר הרצליה –
ומדיניות עירונית בנושא העצים בעיר  .ציין כי במקביל העביר גם שאילתה ישירה
לרה"ע.
אמר "אנו תומכים חד משמעית בהכשרת תשתיות של תחבורה ציבורית ובכלל בעיר
הרצליה ,וכן בהתחדשות עירונית ברחבי העיר בתכנון נכון.
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לעצים יש תועלת עצומה במרחב העירוני ,והדבר כבר הוכח מדעית .עצים משפרים את
איכות האוויר בעיר ותורמים להורדת הטמפרטורה .בצל העצים ,נעים יותר ללכת ברגל
ולרכוב על אופניים ,והם גם נותנים לילדים סביבה נעימה ומוצלת למשחק .ידוע לכל
גם כן כי הזמן הדרוש לעצים לגדול ולהתפתח הוא שנים רבות ,ולעיתים עשרות שנים.
זהו הזמן הנדרש לעצים חדשים אותם נוטעים ,כדי להתפתח לעצים בוגרים וגדולים.
לכן ,עקירת עצים ,כריתת עצים ,וגיזום מוגזם שמחסל חלק גדול מנוף העץ
גורמים לנזק ארוך טווח ,שגם נטיעה לא מתקנת אותו.
עצים הם נכס עירוני וטבעי חשוב ביותר שיש לשמרו ונדרשת מדיניות עירונית ברורה
מאוד בעניינו .במקום לראות מדיניות ברורה של שמירת עצים לצד נטיעות נוספות ,אנו
עדים לאחרונה לפרסומים שונים ,על כריתת ועקירת עצים ברחבי העיר.

יש לשמור על העצים הקיימים ועל טיפוחם בכל תהליך של בנייה או הריסה בעיר ,כגון
פרויקטים של תחבורה ,בנייה והתחדשות עירונית  ,ניתן למצוא דרכים למנוע או
לפחות לצמצם למינימום כריתת עצים בעת הכשרת נת"צים ,להגביל את שטח מרתפי
החניה במטרה למנוע כריתה של עצים קיימים ,ניתן למנוע פגיעה בשורשי העצים
במגרשים הסמוכים לפרויקט הבנייה ,וניתן להקפיד על נטיעת עצים נותני צל במסגרת
פרויקט התמ"א ופינוי-בינוי ועוד .יש לשמר כל עץ בוגר בעיר ,ורק במקרים של חוסר
ברירה לבדוק אם מדובר בעץ שיכול לשרוד העתקה ולמיקום שונה בעת פרוייקט
תחבורה או בנייה בעיר.
מבקש בדיקת הנהלת העירייה מה ניתן לעשות ע"מ לשמור על העצים.
רה"ע ,מר פדלון הבהיר כי נושא השמירה על העצים הוא נושא חשוב ורגיש מאד
במערכת התכנונית והתפעולית של העיר .חשיבותם ברורה לאין ערוך .המדיניות
העירונית היא כי לא יכרתו בעצים בעיר אלא אם אין שום ברירה תכנונית אחרת .עיקר
המדיניות היא לשמר כל עץ .הוסיף ואמר כי כריתה עצים מחוייבת אישור מפקח
מטעם משרד החקלאות.
בסיום הישיבה גב' כץ הגישה בשם  7חברי אופוזיצה מסמך זימון ישיבה מועצה שלא מן
המניין ,לפי התוספת השניה לפקודת העיריות ,פרק שלישי – מועדי ישיבות מועצה שלא מן
המניין סעיף  9א ו-ב'.

הישיבה ננעלה
ראש העירייה________________________ :

רשמה :גב' רינה זאבי

