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 רה"ע וי"ר הישיבה - משה פדלון  נוכחים:

 סגנית ראש העירייה - עפרה בל 

 הסגן ראש העיריי - עופר לוי 

 חבר מועצת העיר - ירון עולמי 

 חבר מועצת העיר   - אלעד צדיקוב 

 חבר מועצת העיר - צבי וייס 

 חבר מועצת העיר - אורן אוריאלי

 חברת מועצת העיר - דניאל אייזנברג 

 חברת מועצת העיר - דנה ינאי-אורן 

 חברת מועצת העיר - מאיה כץ 

 חבר מועצת העיר - גרי גוזלן 

 חברת מועצת העיר - תמר גרוסמן -ןלרמ 

 חבר מועצת העיר - יריב פישר 

 חבר מועצת העיר - רונן וסרמן 

 חבר מועצת העיר - יונתן יעקובוביץ 

 חבר מועצת העיר - יוסי קוממי  

 חבר מועצת העיר - איתי צור 

 חבר מועצת העיר - יהונתן יסעור 

 ש העירייהסגנית ומ"מ רא - איה פרישקולניק נעדרים:

 חבר מועצת העיר - משה ועקנין 

 חבר מועצת העיר - איל פביאן 

 מנכ"ל העירייה - בן עזרא יהודה  מוזמנים:

 סמנכ"ל  בכיר לעירייה - ניסימוב ג'ו  

 יועמ"ש - בהרב ענת עו"ד  

 גזבר העירייה - חדד רו"ח רוני 

 מנהל אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי - מייזל בועז  

 דוברת העירייה - בסמן דורית 

 מהנדס העירייה - סקה מייק 

 מ"מ גזבר העירייה –מנהל הכנסות העירייה  - אסולין שלומי 

 מנהל אגף שאיפ"ה - גאון רוני  

 מנהל אגף משאבי אנוש - סודרו גלעד 

 מבקר העירייה  - הררי ירון  

 מנהל אגף רווחה - סלצברג אהרון  

 ל המחלקה לתכנון רב שנתימנה - לזר אהוד 

 ס' מנהל אגף שאיפ"ה - סבירסקי שוקי 

 מנהלת מחלקת ועדות העירייה - עצמון מישל  

 יועמ"ש - נווה עו"ד בועז  

 מנהלת מחלקת ארגון ותאום - זאבי רינה  
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  סדר היום

 אישור פרוטוקול  .א

 עדכון רה"ע .ב

 עדכון מנכ"ל .ג

 שאילתות .ד

 הצעות לסדר .ה

 ב"ריםתב"רים והסברים לת .ו

 ג' -ת )מילואים( שינוייםוהצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספ .ז

 לפקודת העיריות )נוסח חדש( 338בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  .ח

 בקשה לפתיחת עשרה חשבונות בנק לגני ילדים .ט

 בנק מוניציפל בע"מ )לשעבר: בנק דקסיה בע"מ( –בקשה לפתיחת חשבון בנק  .י

 קני אולם זאב , הנגיד והנדיבהתחייבות למתן שימוש במת .יא

הוספת פעילות הוספת  –החברה לאומנות ולתרבות הרצליה בע"מ )חל"צ(  .יב
   קונסרבטוריון מערב העיר 

 אישור מתן תמיכות .יג

 מינוי עוזרת אישית לסגנית רה"ע  גב' עפרה בל .יד

 אישור המלצות ועדת ההנצחה .טו

  קריטריונים לקביעת זכאות למלגת הלימודים העירונית עדכון  .טז

  2017פרוטוקול ועדת ביקורת לדיון בדוח המבקר המדינה  .יז

 מינויים  .יח

 אישור המלצות הועדה להארכת שירות .יט

 אישור סלילת רחובות .כ

 אישור המלצות הועדה לסיוע בדיור .כא

 שונות .כב

 

 

 אישור פרוטוקול .א

 . 8 מס'  לאישור פרוטוקול הובא

 לפרוטוקול: ניםתיקוהובאו 

 בסעיף מינויים:  דיון הבמסגרת 

 עות סופר הובא לאישור המועצה פעם נוספת מינויו של מר עולמי כחבר עקב ט

. 15.1.19בועדת ההנצחה. מינויו של מר עולמי אושר פ"א בישיבת המועצה מיום 

 יוסר מסדר היום. 12.3.19לפיכך מינויו מיום 

  חברי מועצה  4בהחלטה על מינויו של מר צורי זאן כחבר בועדת ההנצחה צויין כי

 חברי המועצה הצביעו נגד. 4ע. יש לציין כי הצביעו נמנ

 

 מחליטים פ"א לאשר. ( 130) 
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 עדכון רה"ע .ב

טקס העובד המצטיין התקיים השבוע, במהלכו חולקו תעודות הצטיינות לעובדים מכל 

רותיות ואדיבות יטריונים לקבלת האות ניתן דגש רב על שיהאגפים השונים, בין הקר

 .ייניםכלפי התושב. יישר כח לכל המצט

 איחל לכולם חג פסח שמח. ראש העירייה

 

 
 עדכון מנכ"ל .ג

 

 העירייה דוברות

 המוקדמת הרחצה עונת פתיחת תקשור. 

 28.4.19-ב הרצליה בפארק למימונה קמפיין.  

 נקיה עליה שמור – שלנו הבית היא הרצליה "העיר ברחבי ניקיון קמפיין". 

 החינוך שבוע אירועי תקשור. 

 והעצמאות הזיכרון יום לאירועי קמפיין הכנת. 

 

 ל"תב אגף

 העיר ברחבי והעצמאות כרוןיהז יום רועיילא הערכות 

 חציה מעברי וחידוש ראשיים צירים צביעת . 

 

 הציבורי והסדר הפיקוח  ,הביטחון אגף

 עדה ונחלת רשל גן( צפוני שכונה למשמר הכשרה תהליך השלים הביטחון אגף( 

 .מסודרת בצורההשבוע תחל עבודתם 

  האכיפה מדיניות הובהרה ובו הרחצה עונת פתיחת לקראת פקחים כנס ךנער 

 .הים בחופי הציבורי הסדר ושמירת

 

 הנדסה אגף

 מחלקת י"ע בוצע י"רמ י"ע שמומן פרויקט ביצוע .הושלם בוטינסקי'ז פרוייקט 

 .תחומי הבין מרכזב המזרחי הצד של הפיתוח כל גם .וניקוז כבישים

  ברחוב לביצוע נכנסים החגים לאחר מידו וןשומר דן של בפיתוחנמצאים 

 .העצמאות

 

 מידע ומערכות תקשוב אגף

 והשרידות הביצועים לשיפור ומתקדמים חזקים לשרתים הארגון שרתי שדרוג. 
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 וכעת וראשונים היובלבתי ספר  ושלמוה .החכמה העיר במסגרת התקנות המשך 

 והנגיד בנבון עובדים

 

 הרווחה אגף

 להכרה , חברתיים לשרותים האגף ליוזמת, כתובר את נתן העיריה ראש 

 העומדות לרשויות מוענקת זו רשמית הכרה ."גיל ידידותית עיר"כ בהרצליה

 .העולמי הבריאות ארגון פי על בתבחינים

 לפרויקט ההערכות במסגרת בניינים נציגויות בחירת תהליך החל-קהילה משאבי 

 .התשעה יד בשכונת בינוי פינוי

 נזקקות למשפחות מזון סלי 3000 -מ למעלה יחולקו-הפסח גלח תזונתי בטחון. 

 יחולקו אשר מבושלות חג אורחות להכנת מתנדבים מאות מגייס ה"דינל פרויקט 

 לבשל יכולתם או בידם אין אשר מוגבלות ובעלי קשישים בתי 600 מ ללמעלה

 .חג ארוחת

 25000 מ למעלה של בהיקף נזקקות משפחות לבין תורמים בין "מתווך" האגף ₪ 

 .בסיסי מזון רכישת עבור

 בודדים לקשישים ארוח מקום למציאת דואגת-המבוגרת לאוכלוסיה המחלקה 

 .הסדר לליל

  

 ה"שאיפ אגף

 ודשא גינון ושידרוג עצים טיעת, נבעיר משחק מתקני והחלפת גינון עבודות -גינון    

 .סינטטי 

 לאורך גינון תעבודו בביצוע כעת – היסוד קרן חורשת + היסוד קרן רחוב 

 .ובחורשה הרחוב

 הוחלפו( חדשים משחק מתקני של מתחמים 3 בוצעו – ותמר אמנון גינת 

 .)בישנים

 לחדשים בגן המשחק מתקני כל החלפת – בוצע – עינב גינת. 

 בגן המשחק מתקני החלפת – ישראל מלכי גינת. 

 בגינה לפעוטות משחק מתקני החלפת – עליון פינסקר גינת. 

 הישנים והאשפתונים הספסלים כל הוסרו – הרצליה ןאצטדיו מבואת 

 .בחדשים והוחלפו

 בשדרה הגינון כל שודרג – עזרא אבן רחוב שדרת . 

 בגן הגינון שדרוג – מוצקין גינת. 

 שדרוג פרי עצי עם ענקיות אדניות בוצעו - בשביב מסחרי מרכז רחבת 

 .הטובים המעשים מיום כחלק י,המסחר המרכז לנוף משמעותי
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 לאירועים כיום משמש ,מעוגל גדול ישיבה ספסל שדרוג - בשביב בבר גינת 

 .הטובים המעשים מיום כחלק , לילדים

 רחוב עצי נטיעות בוצעו - ) עדה נחלת (אונקלוס גינת סביב. 

 נטיעות בוצעו – פסגה, העבודה כיבוש  ,השניה העליה ,שבזי ,גיסין חורשות 

 .עצים

 גןב הגינון חודש – טוב שם הבעל גינת. 

 סינטטי ודשא הגינון שדרוג – 19 ויצמן רחוב. 

 המעבר בשביל הגינון שדרוג – מלך מקדש. 

 בבל עולי רחוב בכל בערוגות הגינון שודרג  . 

 

 -עירוני וטרינר

 אותם מפגשים במסגרת נוסף מפגש ,פסח המועד בחול בכלבייה קהילתי אירוע 

 . ס"תנו בשיתוף האירוע. הכלבים ולמען הקהילה למען בכלבייה מקיימים

 את לחשוף מנת על לקהילה אירועים מקיימים גם אנו שלנו לאכיפה בנוסף 

 מניעת, כלבים אימוץ , כלבים נטישת בנושא המודעות את ולהעלות הכלבייה

 .החיים לבעלי וחמלה שוטטות

 

 החינוך אגף

 שבו ערב   .2.6.19 החינוך אנשי לכל והוקרה הצדעה לטקס נערך החינוך אגף 

 ,מורים – ויצירה יוזמה חינוכית החדשנות בתחומי חינוכיים מצטיינים ויוכרז

 .פורמלי הבלתי מהתחום חינוך ונציגי גננות

 החינוך משרד מפקחי  ,מנהלים ( צוות של ההמלצה לקראת נערך החינוך אגף 

 .ארצי חינוך פרס בדבר עיר במחוז

 

 -נשים מנהל

 :האישה חודש

 3/3/19 נערך ב עירוני נערות כנס . 

 מקצוע בעלות של דוכנים יריד - 7/03/19 נערכה ב הגדולה הנשים ועידת.    

 יזמות ופיתוח לקידום הפועלת נשית עסקית יזמות מפגש 18/03/19 פלוס עסקית 

 .בישראל נשים

 

 ס"תנו אגף

 בעיר בהיכל  20:00 בשעה,  , 1.5.19 ' ד יום, השואה יום לטקס הכנות 

 ילדים גנילטקסי  הכנות. 
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 הרצליה בפארק , 20:30 בשעה , 4.5.19 לוחמים שירי לערב הכנות 

 שפר בן בגן   20:00 בשעה ',  ג יום ,הזיכרון יום לערב הכנות 

 וריזלנד ובגן העיר במרכז עצמאות לערב הכנות 

 העיר ברחבי + השמיני הכוכב הנוער במועדון   13.5.19 -ב גולני למרוץ הכנות. 

 

 שאילתות  .ד

 

 יעקובוביץ יונתן דע"י עו״ 1שאילתה מס' 

  באפולוניה זיהום בנושא:

המשרד להגנת הסביבה הודיע כדלקמן: "העבודות באפולוניה הן  2017במהלך שנת 

קרקעיים -ראשוניות, ומטרתן הסרת מספר מוקדי זיהום, בהם: פינוי ארבעה מכלי מזוט תת

פירת קרקע והקרקע המזוהמת בסביבתם; עריכת חפירות גישוש לאיתור פסולת מסוכנת; וח

מזוהמת מבריכה אליה הוזרמו בעבר תשטיפים ממתקני ייצור חומרי מוצא לחומרי נפץ 

 וחומרי הדברה )המקור לכתם הצהוב בים(.

פעולות אלו מקדימות לשיקום הכולל של האתר הצפוי להתחיל בשנה הבאה, לאחר 

 שיסתיימו בדיקות הקרקע ותגובש תכנית הטיפול.".

ימה קשיים על המשרד להגנת הסביבה במקום לשתף פעולה מאז עיריית הרצליה מער

 ולקדם את העניין בטענות כאלו ואחרות.

 מדוע העירייה אינה פועלת בעצמה לניקוי הזיהום? א. 

משעיריית הרצליה אינה פועלת בעניין מדוע אינה מאפשר לרשות ממשלתית לעשות את  ב. 

 והסביבה בה הם חיים?המוטל עליה לאור חובתה לשמור על בריאות אזרחיה 

מה מתכננת עיריית הרצליה לעשות ים הזיהום הקיים במסגרת ההכרזה המבורכת על   ג. 

 הקמת אקו פארק באפולוניה?

האם העירייה ביצעה סקר זיהום אוויר וקרקעות באזור? הרי הזיהום מגיע גם לאוויר  ד. 

 להתעופף באוויר.ולבתי התושבים כאשר יש סופות שגורמות לחלקיקי האדמה באזור 

האם העירייה הודיעה לתושבים על הסכנה הנשקפת מזיהומים אלו. אם כן כיצד? ואם  ה. 

 לא מדוע?

 
 

   1תשובה לשאילתה מס' 

עיריית הרצליה איננה בעלת השטח ואין לה שום סמכות לנקות את הקרקע בעצמה.       א.

 ת בית המשפט.הסמכות והאחריות לנקות את השטח הוטלה על המדינה באמצעו

עיריית הרצליה אינה מפריעה למשרד להגנת הסביבה לבצע את ניקוי השטח. העבודות       ב.

המתוארות הן עבודות הדורשות היתר חפירה. עירית הרצליה נפגשה עם הגורמים 

, שנועדו בין היתר לשמור לקבלת היתר החפירה הדרישות ןהמקצועיים והסבירה מה

. החברה לשירותי איכות סביבה תושבי נוף ים והסביבה. על בטיחותם ובריאותם של

 מעולם לא הגישה את רוב המסמכים הנדרשים להיתר זה. 
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עיריית הרצליה מצפה מהמדינה לעמוד בהתחייבויותיה לסיום הסקר וניקוי השטח כפי        ג.

. תכנית אקו פארק אפולוניה לוקחת בחשבון איזורים מזוהמים ומציעה שהתחייבה

 ילים פנימיים המרוחקים ממוקדים מזוהמים.שב

כאמור עריכת הסקרים היא באחריות המדינה. המדינה בצעה סקר סיכונים ע"י        ד.

סקר קרקעות מבוצע על ידי מומחים בינלאומיים ומכוחו נגזרו הסקרים הנדרשים. 

 החברה לשירותי איכות סביבה במסגרת ההתחייבויות של המדינה. לגבי סקר איכות

לא קיים פרוטוקול מדידה ו/או פרקטיקה מקובלת , או ידע על סקרים דומים -אוויר

 שנעשו בארץ לבדיקת אוויר בסמיכות לאתרים מזוהמים. 

לא ידוע לעירייה על סיכונים שנובעים לתושבים מהאוויר בסופות וכיוצא בזה כפי       ה.

 שנכתב בסעיף ד. 

 

 

 ע"י תמר גרוסמן 2שאילתה מס' 

 המים תאגיד צמצום בנושא:

רשות המים אישרה לפני מספר שבועות את מתווה צמצום תאגידי המים העירוניים, ואת 

תאגידי מים ברשויות מקומיות, יצומצם מספר  56איחודם לתאגידים אזוריים. כך במקום 

 . עיריית הרצליה אמורה לחבור לתאגיד יחד עם רעננה וטירה.28-התאגידים ל

 ורבת בהחלטה על חיבור הרשויות? האם העיריה היתה מע .1

 מי החליט איזה רשויות יחוברו אחת לשניה?  .2

 לאן יחוברו כפר שמריהו, רמת שרון וכפר סבא?  .3

  מדוע לא חוברו אלינו? .4

  מהו המתווה המתוכנן? .5

האם נבחן נושא של גביית התשלומים, ובעיקר כיצד יתמודדו עם פערי הגבייה בין  .6

  רשות לרשות?

 ם פינוי מתקן הטיפול בביוב בגליל ים, והולכה לשפדן?האם זה מתואם ע .7

 

  2תשובה לשאילתה מס' 

 .2018לא. מדובר בחוק שחוקקה כנסת ישראל בדצמבר  .1

 רשות המים. .2

אביב, כפר סבא להוד -כפר שמריהו יחובר לרעננה, הרצליה וטירה. רמת השרון לתל .3

 השרון, צור יגאל  וג'לג'וליה.

 יה השונים.כך החליטה רשות המים משיקול .4

 .2019הקמת תאגיד אזורי וזאת עד לדצמבר  .5

העירייה אינה שותפה לתהליך זה ותתנגד לו. בהתאם לכך, מועצת העיר בשבתה  .6

 כאסיפה הכללית של התאגיד תידרש לסוגיה זו היום.

 אין קשר בין הדברים. .7
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 וסרמןרונן ע"י  3שאילתה מס' 

 רחוב הרב קוקבניין "בזק" הישן )כיום "ריאלטי"(, בבנושא: 

הבניין הנ"ל, ברחוב הרב קוק, הינו בניין ישן מאוד, שנאמר לגביו בזמנו כי הוא עומד בפני 

 הריסה.

 על הבניין ישנה אנטנה סלולארית ענקית.

בצמוד לבניין יש גן ילדים והתושבים באזור חרדים מנושא הקרינה שתשפיע על הילדים בגן, 

 קי" גליל ים(ועל השכונה הצמודה )"הפרויקט של יצח

  

 מהי עמדתה של העירייה לגבי הבניין הישן? מהן התוכניות לגביו? .1

 מהי עמדתה של העירייה לגבי קירבה לגני ילדים של אנטנה סלולארית מאסיבית? .2

 כיצד מתכננת העירייה לפעול על מנת שתושבי השכונה יירגעו בנושא? .3

 

    3תשובה לשאילתה מס' 

 שני מבני מגורים, מסחר ומבנה ציבור.  במקום יש תכנית מאושרת להקמת .1

הגורם המאשר את בשלבי הבנייה יוסרו האנטנות כחלק מהריסת הבניין. יצוין כי  .2

הוא המשרד להגנת הסביבה. עיריית  אנטנות אלההיתרי ההקמה וההפעלה של 

עיריית  הרצליה מקבלת עדכון בדיעבד על הקמת האנטנה ויכולה להתנגד להפעלתה.

ה לכל האנטנות ומתקני הגישה שהוקמו בבניין, ואף פנתה לערכאות הרצליה התנגד

 שלא קבלו את עמדתה.

לאור פניות הציבור בנושא, ביצעה השבוע היחידה לאיכות הסביבה בדיקת קרינה  .3

בתוך גני הילדים על מנת לבחון את עוצמת השידור בסמוך ובגנים. להלן ציטוט 

 ממסקנות הבדיקה: 

הנקודות נמוכה ואינה עוברת את ערך הסף הבריאותי  רמת הקרינה שנמדדה בכל .א

 . ICNIRPשהוגדר ע"י הועדה הבינלאומית לקרינה בלתי מייננת  המחמיר ביותר

מהערכים  10%בהשוואה לערכי הסף החדשים של המשרד לאיכות הסביבה, שהם  .ב

מתקבל כי רמת השדה האלקטרומגנטי אשר נמדדה בכל  ICNIRPבהמלצות 

 בה.ותה מהסף שקבע המשרד לאיכות הסביהאזורים הינה פח

 

 

 רונן וסרמןע"י  4שאילתה מס' 

 אכיפת ניקיון רחובות העירבנושא: 

אקדים ואומר שמחלקת שאיפה עושה עבודה מדהימה בעיר, ואולם לצערי ישנם תושבים 

 –שלא ממש אכפת להם מהסביבה והם משאירים לכלוך רב ברחובות העיר, שלא לומר 

 הצרכים של הכלבים שלהם. אינם מנקים אחרי

הפתרון של לפנות לעירייה בכל פעם בתלונות, הוא פתרון טקטי, אך כזה שאינו פותר את  

 הבעיה לטווח הארוך.
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 בישיבות הקודמות נאמר לנו כי העירייה עובדת על פתרון בנושא, להלן השאלה:

 מה התחדש בנושא מאז הישיבות האחרונות? .1

 איסוף צרכים של בעלי חיים ממדרכות העיר? מהו העונש הכתוב בחוק על אי .2

 האם מתכוונים להשתמש במצלמות שנפרסות בימים אלה, על מנת להגביר את  .3

 האכיפה?        

האם  –במידה ותושב יספק הוכחה לכך שתושב אחר עובר על החוק בהקשר הזה  .4

 העירייה תתייחס ותעניש את העבריין?

 

 4תשובה לשאילתה מס' 

גללי כלבים הוא צרה צרורה שיש לתקוף אותה במספר מישורים: נושא אי איסוף  .1

מישור שלישי הוא חינוך  ;מישור שני הוא עצם האכיפההוא הנקיון; מישור ראשון 

. העירייה פועלת בכל מישור רביעי הוא הסברה ודוברות ;החל מגיל הרך לתלמידי הגן

יפה, שהיא גוף מבחינת אכ. המישורים כדי לצמצם את התופעה באופן משמעותי.

ולא  מות עצו ןכדי לתפוס עבריין אחד מקרי ה שהדרשותהתשומות שאלתך, נדגיש כי 

מעת לעת אנו מקיימים מבצעי אכיפה סביב נושא זה במספר גינות ציבוריות, . ותיעיל

הנחיות התובע העירוני מחייבות אותנו לתפוס . אך עיקר התפיסות שלנו הן מקריות

והיכולת להציב פקח חרש )בסגנון בלש( בכל קרן רחוב היא  עברייניםאת ה בעת מעשה

 מוגבלת מאד. נתוני אכיפת גללי כלבים בשנים האחרונות הינן:

 דו"חות 27 – 2015

 דו"חות 8 – 2016

 דו"חות 49 – 2017

 דו"חות 34 – 2018

 

 ₪. 730הקנס הקבוע הינו  .2

 

י אכיפה. מערך נכון להיום, אין אישור להשתמש במצלמות האבטחה שהוצבו לצרכ .3

המצלמות עוד צעיר ונמצא בחיתוליו. לא בטוח שהיכולת לראות אדם מסויים שאינו 

אוסף את צרכי כלבו, נדע לזהותו מבחינת שם ות.ז. נכון לעכשיו הוא קיים רק ברחוב 

 סוקולוב ובן גוריון ובמספר בתי ספר. 

 

שון לתיעוד אך התושב שיספק את ההוכחה יידרש להרשם כעד רא עקרונית ניתן, .4

העבירה ובמידה ונשוא העבירה יבקש להעביר את הדו"ח לדיון בבית משפט, יצטרך 

"מספק ההוכחה" להגיע למסור עדות בבית המשפט. חשוב לציין כי אנו משתמשים 

בטכניקה זו במסורה ולא בצורה גורפת. אנו צריכים להשתכנע בצורה שאינה משתמעת 

 וחסר פניות. יןפנים כי התיעוד של העבירה אמ 2 -ל
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 רונן וסרמןע"י  5שאילתה מס' 

 פרויקט בנייה בשכונת "נווה עובד" בנושא: 
 

ועד תושבי שכונת "נווה עובד" פנו אלינו לאחר שנודע להם בהפתעה על כך שהופקדה תוכנית 

 מ"ר בנוי של מבנה ציבור ענק. 4,500-בוועדה המחוזית, שכוללת הפיכת שטח ציבורי פתוח ל

שכונה מאוד הופתעו מהתוכנית וטוענים שהיא הוכנה ללא סקר תנועה, כשהמבנה תושבי ה

 צפוי לקום ברחוב ויתקין, שהינו רחוב ללא מוצא.

לטענת התושבים, תוספת מבנה ציבור ותנועה ברחוב כזה קטן, יהפכו את חיי תושבי הרחוב 

 לסיוט.

? במידה וכן, האם האם העירייה דאגה לביצוע "שולחנות עגולים" עם תושבי השכונה .1

 דאגה שהציבור בשכונה ידע על כך?

 האם אכן התוכנית הוגשה ללא סקר תנועה? .2

מה הפתרון שהעירייה מציעה לתושבי הרחוב / השכונה, בשל בניית מבנה כל כך גדול  .3

 )עם שלוש קומות של חניה תת קרקעית( ברחוב כל כך צר?

  
 

  5תשובה לשאילתה מס' 

ושא למועצת העיר כי אם נושא לוועדת המשנה לתכנון ובנייה. עם נציין כי נושא זה אינו נ

שנים, בסמכות הוועדה המחוזית  10-זאת, נשיב בקצרה כי מדובר בתכנית שנמשכת מעל ל

 ובכפוף להחלטת ביהמ"ש המחוזי. התכנית פורסמה כדין לאורך הדרך.

ם, הנחה רה"ע לאחר מספר מפגשים עם התושבים, כולל מפגש של רה"ע עם נציגי התושבי

 את הצוות העירוני לבחון נושאים נוספים לפני הדיון בוועדה, ביניהם הנושא התנועתי. 

 הנושא יידון בישיבת הוועדה הקרובה ובזו שאחריה. 

 

 

 הצעות לסדר .ה

 

 ע"י מר אלעד צדיקוב 1הצעה לסדר מס' 

 בנושא: אישורי הזמנת מזון בריא במשרדי העירייה

לעבור לכלים חד פעמיים יקרה )כלכלית( במועצת העיר, לפני כשנה התקבלה החלטה 

עקרון  מצוות 'לעבדה ולשמרה' של הארץ , קרימתכלים במשרדי העירייה, מתוך 

. ובעיקר דוגמא אישית ומובילות כלל ישראלית איכות הסביבה תשמיר  

כאדם שחונך על אהבת הארץ ושמירתה, וכן כנציג סיעת גשר המקדשת ומחנכת 

אני מברך על כך. –ת לערכי היהדו  

 שמירת הגוף ובריאותו היא מצווה וערך לא פחותים משמירת הארץ. אפילו יותר.

במהלך הכנות לפסח במשרדים נוכחתי לכמויות הגדולות של וופלים, כעכים ועוגיות 

 בכמויות מופרזות במשרדי עירייה רבים.
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, משרדיה מבלי להעלות את התקציבדומני שתהא זו החלטה מתבקשת לאשר 

 לרכוש גם מזונות בריאים יותר כגון ירקות, פירות, פריכיות וגבינה.

 

ן אמר כי הנושא יובא בפני מנהל מחלקת הבריאות ואנשי רה"ע, מר משה פדלו

 המקצוע במחלקה, המלצותיהם יובאו בפני המועצה.

 

 מר צדיקוב הסיר הצעתו מסדר היום.

 

 

 ע"י מר אלעד צדיקוב 2הצעה לסדר מס' 

   החוף הנפרד א: בנוש

 כלל חופי הרחצה נפתחו השנה מוקדם בהוראת שר הפנים . 

 הצעת החלטה:

, הנפרד בימים חמישי ושישי כבר בימים אלו החוףיחת פתמועצת העיר מחליטה על 

 ככלל חופי הרצליה.

 

בימים אלו החוף הנפרד עובר שיפוצים ולכן לא הבהיר כי המנכ"ל, מר יהודה בן עזרא 

 ביולי. 2יום א', החוף ייפתח ב. ניתן לפתחו

 

 מר צדיקוב הסיר הצעתו מסדר היום.

 

 

 ע"י מר יוסי קוממי 3הצעה לסדר מס' 

 אישור מיוחד לממ״דים מוכנים  בנושא: 

בעיר הרצליה ישנם בתים רבים שאינם ממוגנים, בעלי הנכסים נדרשים לעבור 

רגע האישור באגף  בירוקרטיה רבה מרגע החלטתם לרכוש/ לבנות ממ״ד בביתם ועד

 עיריית הרצליה. -הנדסה

בתקופה האחרונה גם אזור השרון היה בתוך הטווח אליו שוגרו טילים ועלינו לעודד 

בעלי נכסים שאינם ממוגנים למגן את עצמם. עלינו לצאת באמצעות קול קורא מיוחד 

ך שיסדיר פרוצדורה ונהלים קלים ומוסרים לתושבים ולאפשר להם יותר בקלות תהלי

  זה. מטרתי היא להנגיש את הליכי הרישוי בנושא המיגון עבור התושבים.

  הצעת החלטה:

מועצת העיר מחליטה להסמיך צוות מקצועי מאגף הנדסה, בפיקוח המנכ״ל שיבנה 

מסלול רישוי מהיר, עם קריטריונים ברורים והנחיות מסודרות לבעלי נכסים שאינם 

בביתם, בהתאם להוראות חוקי התכנון  ממוגנים ככל שירצו להסדיר ממ״ד מוכן

 והבנייה. מנגנון זה יובא לדיון ואישור מועצת העיר.
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ציין כי קיימות הנחיות רה"ע לבצוע הליך מקוצר בכל נושא בניית ממ"דים.  המנכ"ל

ככל שמבוקש הוספת ממ"ד בתחום קווי הבניין באופן שאינו סותר את תכנית ההבניה, 

 במתווה של בקשר והיתר.ניתן לקדם הוספת ממ"דים 

 הוסיף כי ינחה את מנהל ההנדסה לצאת בפרסום של לשון החוק.  רה"ע

 

 מר קוממי הסיר הצעתו מסדר היום.

 

 ע"י מר רונן וסרמן 4הצעה לסדר מס' 

 בנושא: אנטנות סלולאריות בצמוד לגני ילדים  

 ברחבי הרצליה יש לא מעט אנטנות סלולאריות, חלקן בצמוד לגני ילדים.

בשל פניה של חלק מהתושבים אל חברי המועצה, לגבי מספר מקומות וביניהם גם בניין 

"בזק" הישן )כיום "ריאלטי"( ברחוב הרב קוק, והיות שבבניין הזה, כמו במקומות 

אחרים, ישנן אנטנות סלולאריות בצמוד לבנייני מגורים )"הפרויקט של יצחקי" בגליל 

לגני ילדים, עיריית הרצליה מחליטה כי תכנס וועדה ים, ובמקומות נוספים( וכן בצמוד 

שמטרתה לסמן אילו אנטנות סלולאריות הן מסוכנות לבריאותן של הילדות ותמליץ על 

 אנטנות מסוכנות אלה יוסרו באופן מיידי.

 העירייה מחליטה כי הוועדה תתכנס בתוך חודש ימים מיום זה.

 

שנעשו לא נמצאה כל סכנה. עם  הבהיר כי בבדיקות המנכ"ל, מר יהודה בן עזרא

 זאת הנושא יובא ויוצג בפני הועדה לאיכות הסביבה.

 

 מר וסרמן הסיר הצעתו מסדר היום.

 

 תב"רים   .ו

 

פרויקטים  – 1986שינוי מימון  והקטנת תב"ר מס' (  מחליטים פ"א לאשר 131) .1
   )מינהל כללי(  2017/2018דחופים בצ"מ 

 
 מסגרת תקציב מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
  6,400,000 6,400,000  31.12.2018עד 

2019 (2,380,273) (2,380,273)  
 (2,380,273)  2,380,273 ואילך 2020

 2,380,273 3,569,727 6,400,000 סה"כ
    

    2019מקורות מימון 
 (53,995) (2,175,168) (2,121,173) קרן עבודות פיתוח

 (96,005) (355,105) (259,100) ילקרן עודפי תקציב רג
 150,000 150,000  השתתפות מ. הרווחה

  (2,380,273) (2,380,273) סה"כ
 

 ואילך. 2020לשנת ₪  2,380,273:  הקטנת היקף פרויקט בסכום של  לאשר הבקשה
השתתפות משרד הרווחה מקרן עבודות פיתוח וקרן עודפי ₪  150,000שינוי מימון בסכום של 

 רגיל. תקציב
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בניה חדשה בי"ס  – 1854שינוי מימון וסגירת תב"ר מס' (  מחליטים פ"א לאשר 132) .2
   )החברה לפיתוח הרצליה( אופק

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
  5,600,000 5,600,000  31.12.2018עד 

2019    
  5,600,000 5,600,000 סה"כ

    
    מקורות מימון 

 (420,224) 3,078,656 3,498,880 קרן עבודות פיתוח
 420,224 2,521,344 2,101,120 השתתפות מ. החינוך

  5,600,000 5,600,000 סה"כ
 

השתתפות משרד החינוך מקרן עבודות ₪  420,224:  שינוי מימון  בסכום של  לאשר הבקשה
 פיתוח.

 ₪  19,938סכום של סגירת תב"ר והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות ב
 
 
 
 

שיפוץ הספריה בנורדאו   – 1991שינוי מימון   תב"ר מס' (  מחליטים פ"א לאשר 133) .3
   )החברה לפיתוח הרצליה(

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
  2,000,000 2,000,000  31.12.2018עד 

2019 (1,900,000) (1,900,000)  
  1,900,000 1,900,000 ואילך 2020

  2,000,000 2,000,000 סה"כ
    

    2019מקורות מימון 
 1,900,000  (1,900,000) קרן עבודות פיתוח

 (1,900,000) (1,900,000)  קרן עודפי תקציב רגיל
  (1,900,000) (1,900,000) סה"כ

 
 מקרן עודפי תקציב רגיל.קרן עבודות פיתוח ₪  1,900,000: שינוי מימון בסכום של  לאשר הבקשה

 
 

כי התקציב הנ"ל נבנה בשיתוף עם ועדה  המנכ"לבהמשך להערתה של גב' כץ הבהיר 

עמותתהרצליה ב' כבכל לפני שנתיים. לא יעשה דבר לקידום הנושא מבלי לשתף ועד 

 העמותה החדש.

 

 

 ג' -ת )מילואים( שינוייםוהצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספ .ז

 מוקדם.חברי המועצה לעיון בר להחומר הוע

 הצהיר כי יש שינוי במסגרת התקציב. התקציב מאוזן ובר ביצוע. הגזבר          

 

 מחליטים פ"א לאשר.   (134) 
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 לפקודת העיריות )נוסח חדש( 933בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  .ח

 מוקדם.חברי המועצה לעיון החומר הועבר ל

לפקודת העיריות )נוסח חדש(  339ת לפי סעיף המועצה התבקשה לאשר מחיקת חובו

 ש"ח. 370,384.00ע"ס 

 

 מחליטים פ"א לאשר. (135) 

 

 

 בקשה לפתיחת עשרה חשבונות בנק לגני ילדים .ט

 מוקדם.חברי המועצה לעיון החומר הועבר ל

לאשר פתיחת עשרה חשבונות בנק לטובת גני ילדים חדשים  התבקשההמועצה 

היות מורשית חתימה לבדה בחשבון, והיא תוסמך לחתום ולהסמיך את הגננת בכל גן ל

על כל המסמכים הנרשים והכל בהתאם לנוסח ולתנאים המקובלים בבנק וכפי 

 שיסוכמו עימו.

סכום ההתחייבות הכספית שבו רשאית הגננת לחייבת את החשבון במשיכה חד פעמית 

 )אלף וחמש מאו( ש"ח. 1,500מוגבל על לסכום של 

 חשבת אגף החינוך אפשרות לעקוב אחר תנועות הבנק וכל ההוצאות.בנוסף, תינתן ל

 

 מחליטים פ"א לאשר.(         136) 

 

 

בנק מוניציפל בע"מ )לשעבר: בנק דקסיה  –בקשה לפתיחת חשבון בנק  .י

 בע"מ(

 מוקדם.חברי המועצה לעיון החומר הועבר ל

זאת לשם שיפור  מפעל הפיס נותן מענקים כספיים למחשוב מוסדות החינוך בהרצליה,

 מערך המחשוב במוסדות החינוך היסודיים והעל יסודיים בעיר.

 לצורך קבלת המענקים הכספיים כאמור, אנו נדרשים לפתוח חשבון עזר ייעודי.

המועצה תתבקש לאשר פתיחת חשבון לפרויקט מפעל הפיס בבנק מוניציפל בנק בע"מ 

דרשים והכל בהתאם לנוסח ולהסמיך את מורשי החתימה לחתום על כל המסמכים הנ

 ולתנאים המקובלים בבנק וכפי שיסוכמו עימו.

 

 מחליטים פ"א לאשר. ( 137) 
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 התחייבות למתן שימוש במתקני אולם זאב , הנגיד והנדיב .יא

עיריית הרצליה מתחייבת לאפשר לאגודות/עמותות ספורט, ובכלל זה לאגודת הספורט 

הלן וזאת לתקופה של עשר שנים החל עמותת בני הרצליה לעשות שימוש במתקנים של

   388, חלקה 6527. אולם הנגיד, בגוש 1.5.19מיום 

 320, חלקה 6527אולם הנדיב, בגוש 

 129+126, חלקה 6545אולם זאב, בגוש 

 למען הסר ספק, אין הכוונה למתן עדיפות לאגודת ספורט אחת על פני אחרת.

 

 במתקני ספורט. למתן זכות שימוש  טפסי התחייבותלמועצה צורפו 

 

 מחליטים פ"א לאשר. (138)

 

 

 

הוספת הוספת  –החברה לאומנות ולתרבות הרצליה בע"מ )חל"צ(  .יב

  פעילות קונסרבטוריון מערב העיר לחברה לאמנות ולתרבות 

לידיעת המועצה תובא הוספת פעילות קונסרבטוריון מערב העיר לפעילות החברה 

וזאת בהתאם - 2018בספטמבר  01-מ לאמנות ותרבות הרצליה בע"מ )חל"צ( החל

, בין עיריית הרצליה לבין החברה לאמנות 2007ביולי  15להסכם מיום  3.2לסעיף 

 ולתרבות הרצליה בע"מ )חל"צ(.

 

 גב' כץ עזבה את הישיבה מחשש לניגוד עניינים.

 

 

 אישור מתן תמיכות .יג

 .11.4.19ומיום  2.4.19למועצה צורפו פרוטוקולים ועדת התמיכות המקצועית מיום          
  

 
 אישי וקבוצתי. -בנושא ספורט תחרותי בוגרים 2019מתן תמיכה לשנת  .1

 
 מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית ומחליטה כדלקמן:

 
לשנת  ספורט תחרותי בוגרים קבוצתי ואישילחלק את תקציב התמיכות בנושא  .א

ככל שניתנו, בכפוף להשלמת בכפוף לקיזוז מקדמות,  כמפורט להלן, 2019הכספים 

 מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם, ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:
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סה"כ תמיכה עפ"י  שם המוסד
התבחינים לשנת 

 בש"ח 2019

 3,000,021 ₪ בני הרצליה כדורסל בע"מ )חל"צ(

הפועל הרצליה בע"מ  -החב' לניהול מועדון כדורגל 
 640,236 ₪ )חל"צ(

 762,769 ₪ תפעול בע"מ)חל"צ( מכבי הרצליה

 150,105 ₪ הרצליה מועדון טניס

 225,157 ₪ מכבי מועדון טניס לצעירי הרצליה

 62,543 ₪ מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

 84,434 ₪ טניס שולחן -מכבי בני הרצליה

 21,890 ₪ קליעה -קליעה אולימפית

 25,017 ₪ חץ וקשת -קליעה אולימפית

 21,890 ₪ לינגעמותת הבאו

 150,000 ₪ )*(מועדון שחמט

 118,833 ₪ ג'ודו הרצליה מכבי

 
)*( 

ונמוך מהסכום עפ"י  2019סכום התמיכה הינו בגובה סכום הבקשה לשנת 
 2019התבחינים לשנת 

 

 בנושא ספורט תחרותי אישי.₪  105לחלק את יתרת התקציב בסך של  לא .ב

 

מכבי הרצליה  ,כדורסל בע"מ )חל"צ(בני הרצליה מתן התמיכה למבקשי התמיכה,  .ג
הפועל הרצליה בע"מ )חל"צ(  -)חל"צ( והחב' לניהול מועדון כדורגל  תפעול בע"מ

הינו בכפוף לקבלת הבהרות אודות אחוז גרעון המצטבר ממחזור הפעילות ביחס 
 .2017לדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 

 

קשי התמיכה להלן מסכום התמיכה שאושר בסעיף א' כמפורט לעיל למב 10% .ד
יחולק בכפוף לקבלת דו"ח ביצוע בתום עונת המשחקים שהסתיימה בשנת 
התמיכה, המעיד על כך כי מבקש התמיכה לא עשה שימוש בכספי תמיכה שניתנו 

 בגין פעילות הילדים והנוער לטובת פעילות הבוגרים:
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 מסכום 10%"ח)בש סכום המוסד שם
 ('א בסעיף שאושר התמיכה

הפועל  -ול מועדון כדורגל החב' לניה
 64,024 ₪ הרצליה בע"מ )חל"צ(

 76,277 ₪ מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ(

 

מתן התמיכה למבקש התמיכה, מכבי רומנו הרמת משקולות, בסכום העולה על  .ה
מעלות הפעילות הנתמכת בשל תרומתם הרבה בתחום הספורט ובפרט  50%

 עם מוגבלויות כמפורט לעיל.בעלת צרכים מיוחדים ואנשים  הלאוכלוסיי

קידום קליעה למטרה בשל רמה העמותה לאי מתן תמיכה למבקש התמיכה  .ו
 .1מקצועית/הישגית בענף הקליעה נמוכה מרמה 

 

 מחליטים פ"א לאשר, בהסתייגות של מר יעקובוביץ מסעיף כדור סל בני הרצליה. (139) 

 

 בנושא ספורט תחרותי נוער. 2019מתן תמיכה לשנת  .2

 

 ת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית ומחליטה כדלקמן:מועצ
 
 2019לשנת הכספים  ספורט תחרותי נוערלחלק את תקציב התמיכות בנושא  .א

בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים  כמפורט להלן,
 חסרים בבקשה, ככל שישנם, ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:

ה עפ"י סה"כ תמיכ שם המוסד
התבחינים לשנת 

 בש"ח 2019

 420,176 ₪ מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ(

הפועל הרצליה בע"מ  -החב' לניהול מועדון כדורגל 
 )חל"צ(

₪ 395,704 

 3,595 ₪ קליעה אולימפית)חץ וקשת(

 43,143 ₪ איזי ג'ודו

 7,191 ₪ מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

 7,191 ₪ למטרה בהרצליה העמותה לקידום ספורט הקליעה
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התמיכה למבקשי התמיכה, מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ( והחב' לניהול  מתן .ב
בכפוף לקבלת הבהרות אודות  הפועל הרצליה בע"מ )חל"צ( הינו -מועדון כדורגל 

אחוז גרעון מצטבר ממחזור הפעילות ביחס לדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 
2017. 

אי בשל  קליעה אולימפית )קליעה למטרה(ש התמיכה אי מתן תמיכה למבק .ג
 .ספורטאים לפחות 3עמידתו בתנאי הסף לתבחין זה הדורש 

 
 מחליטים פ"א לאשר. (140) 

 
 

 בנושא ספורט עממי. 2019מתן תמיכה לשנת  .3

 

כמפורט  2019לשנת הכספים ספורט עממי לחלק את תקציב התמיכות בנושא  .א
שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים  בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל להלן,

 בבקשה, ככל שישנם:

 לשנת התבחינים"י עפ תמיכה"כ סה המוסד שם
 "חבש 2019

 120,000 ₪ העמותה לספורט עממי

 
 אי עמידתם בתנאי הסף:בשל להלן התמיכה  יאי מתן תמיכה למבקש .ב

 יסודות לצמיחה דרור. עמותת .1

 זיו נעורים. .2

 למטרה. העמותה לקידום ספורט הקליעה .3

 
 מחליטים פ"א לאשר.(                 141) 

 
 
חלוקה לפי מס' התלמידים בכל  1תבחין מס'  -בנושא כוללים 2019מתן תמיכה לשנת  .4

 כולל.

 
חלוקה לפי מס' התלמידים  1תבחין מס'  -כולליםלחלק את תקציב התמיכות בנושא 

קדמות, ככל שניתנו, בכפוף לקיזוז מ כמפורט להלן, 2019לשנת הכספים  בכל כולל
 ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

סה"כ תמיכה עפ"י  שם המוסד
 2019התבחינים לשנת 

 בש"ח

 246,857 בית אולפנה ללימודי היהדות )כולל(  הרצליה

אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר הצדיק "
 בבא סאלי זיע"א הרצליה

308,571 

יים" להפצת היהדות המדרשה התורנית רשת "החפץ חמד
 הרצליה –ע"ש הצדיק הרה"ג ר' ישראל מאיר הכהן זצ"ל 

308,571 
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 מחליטים לאשר . (142)

 )גב' אייזנברג( 1 – נמנעינאי, מר פישר, מר וסרמן(,  -)גב' אורן 3 – נגד,   13  - בעד 

 
 

 גב' כץ שבה לישיבה.      

 

 

 עפרה בלגב'   לסגנית רה"ע תאישי תמינוי עוזר .יד

כעוזרת אישית לסגנית רה"ע.  גב' איילה דסקלושל  יהמינוי לאשר התבקשההמועצה 

 משכר מנכ"ל. 40%-30%רמת שכרה 

 מסמך הגזבר.צורף 

 

 מחליטים לאשר .(         143)

 (מר פישר ומר וסרמן) 2 – נמנע  אין, – נגד,   16  - בעד           

  

 

 אישור המלצות ועדת ההנצחה .טו

פרוטוקול ועדת  מועצה התבקשה לאשר המלצות ועדת ההנצחה. למועצה צורףה

 . 11.3.19מיום  1ההנצחה מס' 

טלפונית/במייל אשרה שועדת ההנצחה התבקשה המועצה לאשר המלצת בנוסף 

 .הנצחתה של ציפי מל ז"ל בספריית תיכון היובל )במקום בדרך של התכנסות בפועל( 

התרומה הובאו לידיעת המועצה כמתחייב בישיבתה  פרוטוקול ועדת התרומות והסכם

 נמנע מר צדיקוב( - 1בחודש דצמבר. )כל חברי הועדה אישרו ההנצחה למעט 

 

 מחליטים פ"א לאשר המלצות ועדת ההנצחה.(      144) 

 

 קריטריונים לקביעת זכאות למלגת הלימודים העירונית עדכון  .טז

 : 5לאשר הוספת סעיף  התבקשההמועצה 

 מקבל תמיכה ו/או מלגה מגוף עירוני אחר )כגון התוכנית הבין דורית(.""אינו 

 פרוטוקול ישיבת ועדת המלגות ומסמך הקריטריונים.  למועצה צורף

 

 מחליטים פ"א לאשר.(        145)

 

 

  – 2017פרוטוקול ועדת ביקורת לדיון בדו"ח מבקר המדינה  .יז

 עצה שלא מן המניין.לדיון בישיבת מו. יובא ירד מסדר היום          
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 מינויים  .יח

 לאשר : התבקשההמועצה 

חברה העירונית למתנ"סים ומרכזים בדירקטוריון היה של גלי עציון כחברה מינוי .1

 במקומה של גב' צפי שומר. קהילתיים

מינויה של ס' רה"ע, גב' עפרה בל כחברה בועדת החינוך במקומו של חבר המעצה  .2

 אורן אוריאלי.

 :לזכרם של נרצחי טרורועדת הנצחה מינוי  .3

 
 הערות שם

ראש  -משה פדלון  
 יו"ר העירייה

 חבר מועצה אלעד צדיקוב

 חבר מועצה יוסי קוממי
 נציג ציבור צורי ז'אן

 נציג ציבור דליה ציזיק

 נציג ציבור יעקב דקל
 -אברהם )אייבי( מוזס

יו"ר ארגון נפגעי פעולות 
 משפחה איבה

 משפחה זאב ראפ

 שפחהמ נורית ארד
  

 
 .  יוסי קוממיחבר המועצה  ת אתכוללהמחליטים פ"א לאשר מינוי הועדה  (        146) 

 
 

דורון כיהן שנים רבות ,  בצער רב מודיעים על פטירתו של חבר הועדה צורי דורון ז"ל .4

 .  לאור האמור יוסר מועדת השמות כחבר ועדת השמות.

 . בועדת השמותגב' עליזה כהנא  כחברות מנויין של גב' סיגל רבין, גב' חיה שבתאי ו .5

מינויה של סגנית ומ"מ רה"ע גב' איה פרישקולניק כמ"מ יו"ר ועדת המכרזים במקומה  .6

המינוי יכנס לתוקף לאחר אישור הפרוטוקול ע"י המועצה  של סגנית רה"ע גב' עפרה בל.

 .14.5.16מיום 

  
 מחליטים פ"א לאשר.(      147) 
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 הארכת שירותל המלצות הועדהאישור  .יט

 להלן המלצות הועדה להארכת שירות:

 72בת  –מנהלת מקצועית מרכז המחול  – .מ .ל

 הינה מורה בכירה באקדמיה המלכותית של לונדון והחלה על המרכז העירוני  .ל

 את תכנית הלימודים בעלת היוקרה והמוניטין הבינלאומיים.

 " של המרכז.פעמים בשבוע ומהווה "הרוח החיה 4מלמדת בפועל  .ל

העברת התפקיד הינה בעייתית ונדרש למצוא מחליף ראוי על מנת שהמרכז ימשיך 

 לתפקד ולשמור על הישגיו הגבוהים.

 .31.12.19הועדה ממליצה להאריך את שירותה עד 

 הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת ראש העירייה ולאחר קבלת אישור המועצה.

 

 73בת  –ות מדריכה מנהלת חוגים לאמנ – .א .א

 ש"ש כמדריכה חוג קרמיקה. לאור המלצת מנכ"ל העמותה ולאור  5עובדת  .א

הקושי בגיוס עובדים שמוכנים לעבוד עם קשישים גריאטריים, הועדה ממליצה 

 להאריך

 את שירותה בשנה נוספת.

 הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת ראש העירייה ולאחר קבלת אישור המועצה.

 

 73בן  –קניין  – . ב.י

 שנים בעמותה. אחראי על קניינות לא פשוטה של מזון, תרופות וכו'. 17עובד 

 לעובד בעיות כלכליות ומשפחתיות קשות.

 לאור המלצתו החמה של מנכ"ל העמותה ובשל שינויים במבנה הארגוני, הוועדה

 ממליצה, לפנים משורת הדין, להאריך את שירותו בשנה נוספת.

 עפ"י החלטת ראש העירייה ולאחר קבלת אישור המועצה.הארכת שירותו תתאפשר 

 

 82בת  –מדריכה לסריגה  –  .ש .ש

 ש"ש עם קשישים ולכן הועדה ממליצה להאריך את שירותה בשנה. 4סה"כ   עובדת

 הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת ראש העירייה ולאחר קבלת אישור המועצה

 

 70בת  -אחראית מטבח  –  א. מ.

 שנים. אחראית ומסורה. בנוסף לניהול המטבח אחראית 23כז יום לקשיש עובדת במר 

 גם על רכישת המזון והציוד. קיים קושי בגיוס עובדי מטבח. 

 הועדה ממליצה להאריך את שירותה בשנה נוספת על מנת שהעובדת והעמותה  

  ייערכו בהתאם.  

 ישור המועצה.הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת ראש העירייה ולאחר קבלת א

 
 הוחלט כי  המילים "הארכה אחרונה" יוסרו מהמלצות הועדה. (148)

 
 מחליטים פ"א לאשר. (149)
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 אישור סלילת רחובות .כ

 לאשר ביצוע עבודות הכנה, עפר, מערכות, תשתית  התבקשההמועצה 

 : 2010  -בהתאם לחוק העזר להרצליה )סלילת רחובות( התש"ע , וניקוז פיתוח סלילה, 

 וח מתחם מרינה לי שלב א'.פית .1

 צומת ברנר/בן גוריון/בר כוכבא. .2

 ולהכריז על הרחובות כרחובות ציבוריים.

  
 מחליטים פ"א לאשר.(     150)

 
 

 אישור המלצות הועדה לסיוע בדיור .כא

 .7.3.19 פרוטוקול הועדה מיום למועצה צורף

 מחליטים פ"א לאשר.(          151)

 

 שונות .כב

קודמת.  ת מועצהישיבמקת דיבור ביקש להתייחס להערתו במסגרת ד מר יעקובוביץ

ומקבל את העבודה של כל אנשי הפיקוח והאכיפה שקיימים  הינו מעריך מאוד כיאמר 

כלפי האנשים שעושים את עבודתם הנאמנה, אלא  אינההיא  שלובהרצליה. הטרוניה 

במספר לכך ניתן לראות שלא קיים מספיק כוח אדם לבצע את הנדרש. הוכחה  לכך

 מוטעט של דו"חות שניתנו על השלכת פסולת בחוף הים.

אכיפה ברמה של השלכת העל הן שב והתריע כי יש לשים את הדעת על שני דברים:  

 אמר כי   סדר ציבורי שבחוף אכדיה דרום.הן מבחינת שמירה על פסולת בחוף הים, ו

  בעיה קשה. זו וכי רואה במהאזור הזה.  העירתושבי הדבר מדיר רגליהם של  

 

ה אפשרות לפעולה בוטלהתייחס למקרים בהם דקת דיבור במסגרת  במר צדיקו

. לטענתו פעילות בבתי"ס משותפת עם עמותות מאושרות משרד החינוך לאפיית מצות

כי אפיית  הדגישאפיית המצות בוטלה בשל סוג של בהלה מוגזמת לאקט של הדתה. 

סוג של מסורת. ביקש לתת את הדעת ולהיות המצות הינו אקט יהודי בו ילדים מקבלים 

כפי שרגישים לכיוון אחד אפשר להיות רגישים לצד אחר ולייצר  ,יותר רגישים בנושא

 סוג של איזון.   

 

 הישיבה ננעלה 

 
 

 

   ________________________  ראש העירייה:                 
 

 רשמה: גב' רינה זאבי


