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

 סגנית ומ"מ ראש העירייה - איה פרישקולניק 

 סגן ראש העירייה - עופר לוי 

 חבר מועצת העיר - ירון עולמי 

 חבר מועצת העיר   - אלעד צדיקוב 

 חבר מועצת העיר - צבי וייס 

 חבר מועצת העיר - אורן אוריאלי

 חבר מועצת העיר - משה ועקנין 

 חברת מועצת העיר - דנה ינאי-אורן 

 חברת מועצת העיר - מאיה כץ 

 עירחבר מועצת ה - גרי גוזלן 

 חברת מועצת העיר - תמר גרוסמן -לרמן 

 עזב את הישיבה לאחר סעיף ה' –חבר מועצת העיר  - יוסי קוממי 

 עזב את הישיבה לאחר סעיף ה' – חבר מועצת העיר - רונן וסרמן 

 חבר מועצת העיר - יונתן יעקובוביץ 

 חבר מועצת העיר - איתי צור 

 חבר מועצת העיר - יהונתן יסעור 

 חבר מועצת העיר - אייל פביאן  

 סגנית ראש העירייה - עפרה בל 

 חברת מועצת העיר - דניאל אייזנברג 

 חבר מועצת העיר  - יריב פישר נעדר:

 מנכ"ל העירייה - בן עזרא יהודה  מוזמנים:

 סמנכ"ל פרוייקטים, לשכת ראש העיר - לזר אהוד 

 יועמ"ש - בהרב עו"ד ענת  

 גזבר העירייה - חדד רו"ח רוני 

 מנהל אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי - מייזל בועז  

 מנהל אגף שאיפ"ה - גאון רוני  

 מנהל אגף משאבי אנוש - סודרו עד-גיל 

 מנהל הכנסות העירייה  - אסולין שלומי 

 מבקר העירייה  - הררי ירון  

 נציבת תלונות הציבור - כנרי ד"ר שלומית 

 מנהלת מחלקת ארגון ותאום - זאבי רינה  
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  סדר היום

 אישור פרוטוקול  .א

 עדכון רה"ע .ב

 עדכון מנכ"ל .ג

 הצעות לסדר .ד

 שאילתות .ה

 תב"רים .ו

 שינויים ד' –הצעות שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות  .ז

 העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל  .ח

  2018, 4: רבעון  2018רבעוני לשנת  -דו"ח משרד הפנים  .ט

 של חברת מוסדות חינוך ותרבות הרצליה בע"מ 2018דצמבר  31ליום  דו"ח כספי .י

 של בית העלמין 2018דצמבר  31דו"ח כספי ליום  .יא

 של עמותת על"ה 2018דצמבר  31דו"ח כספי ליום  .יב

של מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה  2018דצמבר  31דו"ח כספי ליום  .יג
 בע"מ

 ותת בני הרצליהשל עמ 2018דצמבר  31דו"ח כספי ליום  .יד

 אישור מינוי מהנדסת העיר  .טו
 אישור מתן תמיכות .טז

 2018דו"ח פעולות העירייה לשנת  .יז

 המלצות הועדה לארכת שירות .יח

 אישור המועצה להנפקת ערבות בנקאית מבנק מזרחי בע"מ לחברה לפיתוח הרצליה    .יט

 שונות .כ

 
 

 

ון בהצעות להקדים הדילחברי המועצה פתח את הישיבה בפנייה  רה"ע, מר משה פדלון

 .לסדר ותהמעוניינים לשמוע הדיון בהצעספר  ינציגי בת המליאהכי באולם  צייןלסדר. 

 

 

 אישור פרוטוקול .א

 11+12  יםובאו לאישור פרוטוקולה

 הפרוטוקולים מאושרים. –לא נתקבלו הערות לפרוטוקולים  

 

 עדכון רה"ע .ב

 דולות. דירוג העיר הרצליה דורגה במקום ראשון ביציבות כלכלית בין הערים הג

היציבות הפיננסית משקלל בתוכו מספר מרכיבים, כגון ניהול נכון של תקציב, 

 היכולת לגבות תשלומים 

שוטפים וחובות עבר מהתושבים ומעסקים ועוד. דירוג זה מצטרף לדירוגים 

כלכליים נוספים המציבים את הרצליה שנה אחרי שנה בצמרת האיתנות הפיננסית. 

שנה אחרי שנה הוא תוצאה של ניהול, תכנון וארגון מקצועי המקום שלנו בצמרת 

של הנהלת העירייה, סגני ראש עירייה, המנכ"ל, גזבר העירייה וצוותו, החברות 
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 העירוניות ויחד עם עבודה מסורה ויעילה של כל אגפי העירייה. מברך על ההישג. 

  כאות לבגרות  נמצאים בעליה משמעותית.   עליה בז –הישגי התלמידים בבתי הספר

  -עליה ל –, אנגלית 18.5%-. בזכאות לבגרות מצטיין עליה ל89%עומדים על 

. מברך על ההישגים, כבוד וגאווה לעיר הרצליה  33%-עליה ל –. מתמטיקה 68.6%

 ומודה לכל אנשי החינוך.

   תיכון ראשונים קיבל את פרס החינוך הארצי. הנימוקים לפרס:  -פרס חינוך ארצי

פה לקידום הישגים לימודיים ברמה גבוהה, בד בבד עם תרבות של "על השאי

מצוינות חברתית, תרבות של הקשבה, חשיבה יצירתית ומעורבות. על טיפוחם 

וקידומם של צוותי ההוראה מתוך האמונה כי חוסנו של בית הספר נובע ישירות 

תחושת מאיכותו של כוח ההוראה, על הפעלתו של צוות מסור ומגובש הפועל מתוך 

 שליחות ואהבה ומעורר הערכה רבה בקרב התלמידים".

  בגרות בהצטיינות  29%גיוס לצה"ל,  99%זכאות לבגרות,  97.5%בתיכון ראשונים

לומדים  73%הצלחה במתמטיקה,  37%בבתי ספר דומים באזור,  14%לעומת 

שנתיים לפני כן. מודה לאגף החינוך,  37%לפחות מקצוע מדעי אחד, לעומת 

 לת בית הספר, לכל הצוות החינוכי והמינהלי.  למנה

  תלמידי העיר הרצלייה זכו במקום ראשון ברובוטיקה וחדשנות בארץ.  -רובוטיקה

התלמידים נשלחו לתחרות באורוגוואי וזכו במקום השני בעולם בחדשנות 

 ואסטרטגיה. הודה לכל הצוותים, המנהלים והמורים. 

 EACH   - שנה ראשונה של תוכנית ה-each תלמידים הסתיימה  100-בה השתתפו כ

 )סרטון( בהצלחה  והכוונה לפרוץ דרך ולהרחיב את התוכנית.

  יער  בתחרותאגף שיפור פני העיר זכה במקום ראשון בפרס משרד החקלאות"

מבקש להודות למנהל אגף שאיפ"ה רוני גאון, לשוקי ולגלית על העבודה . "עירוני

 הברוכה.  

 

 עדכון מנכ"ל .ג

 ת העירייהדוברו

 בפארקים , הפקת והפצת חוברת עם מידע על כל אירועי הקיץ בעיר - צלילי קיץ

 שילוט, פרסום ויחסי ציבור. –ובמרינה 

  שיזמו אגף  -תיקשור השיפור החדש בשירות לתושבים  –בקליק"  4מידע על "טופס

 התיקשוב ומינהל הנדסה.

  פרסום ויחסי ציבור לשבוע הקיימות בהרצליה. 

  בעיר: קמפיין פרסום שכלל יחסי ציבור, שילוט, רדיו ומודעות להפנינג גאווה

 הגאווה בפארק למשפחות הלהט"ב והארת בניין העירייה בצבעי דגל הגאווה.

  יחסי ציבור לתוכניות ההתחדשות העירונית. 
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 אגף שאיפ''ה

  פתיחת החוף הנפרד .לרבות פתיחת עונת הרחצה בחופים 

 ים –ה קהילתית" בגליל פתיחת "החווה החקלאית/גינ. 

 :מדגם פעולות גינון וריהוט רחוב וגן 

 ל(, וגינת הרצוג.''החלפת מתקני משחק ישנים לחדשים: גינת דפנה אילת )גן רש -

 הצללות חדשות: גינת אמנון ותמר, גינת מלכי ישראל, פארק רבין צפון. -

 מתקני כושר חדשים: חורשת נוף ים -

 .גינות 9-החלפת ריהוט גן ישן ב -

 

 גף תב"לא

  ופרוייקטים במוסדות החינוך. נערכים לשיפוצי קיץ 

 .צביעת מעברי חצייה לקראת החופש הגדול 

 בתאום עם מחזיקת התיק חברת  ,הוכנה חוברת תכנית עבודה לבטיחות בדרכים

 המועצה הגב' דניאל איזנברג.

 .מתבצעת עבודת מטה לתפעול מגרש ההדרכה לאופנים בפארק 

 

 ח והסדר הציבוריאגף הביטחון , הפיקו

  אגף הביטחון קלט בשבוע האחרון של מחלקת רישוי עסקים תחת ניהולו. בשבועות

 הקרובים ייבחר מנהל מחלקה חדש.

 ונערך לאירועי הקיץ. רועי החודש האחרוןיהאגף נתן מענה לאבטחת כלל א 

 

 אגף הנדסה

 ק, בינוי תכנית פינוי בנוי שמחדשת את רח' הרב קו 2291,תכנית וייצמן הר/ םוקד

 .חדש במקום שיכונים ישנים

  תכנית המשקמת את השכונה  ,2312פינוי בינוי שיכון דרום הר/מק קידום תכנית

 .במקום השיכונים הקיימים

 

 אגף תקשוב ומערכות מידע

  (, יחד עם מנהל ההנדסה. הפתרון נותן מענה 4מתן פיתרון לנושא תעודת גמר )טופס

ראות סטטוס בקשה, מי חתם ומי לא, יחסוך הגעה לשקיפות המידע , כל תושב יוכל ל

פיזית לעירייה לתחילת טיפול והזמנת מפקח שכן זה יעשה באינטרנט , ישפר בקרות 

 ויקצר לוחות זמנים.

 .אירוח משלחת מיפן במרכז היזמות וחיבור שלהם עם סטארטפים שלנו 
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 אגף הרווחה

  לחג שבועות בשיתוף  לקוחות האגף לשירותים חברתיים ארוחה 600חולקו למעל

 עמותת דינל"ה עם האגף. 

 מתקציב האגף לשירותים חברתיים הוקצו לטובת תכניות מוגנות קיץ ₪  350,000-כ

 לילדים ונוער בסיכון. 

  התקיימה וועדת היגוי לתוכנית האב לגיל השלישי בסימן שלב בתהליך ההכרה של

 ארגון הבריאות העולמי בהרצליה, כעיר ידידותית גיל.

 

 גף החינוךא

  המחלקה לגיל הרך סיימה את תהליך שיבוץ הילדים בגנים, כעת המחלקה נערכת

 לשלב הערעורים.

  לאור , אגף החינוך החל להתארגן לקראת בקשה למועמדות לפרס חינוך יישובי

 הגבוהים שהעיר הרצליה הגיעה במהלך השנים האחרונות. ההישגים  

 

 אגף תנו"ס

 29.6.19 רבקה זוהר  –חלקת אלוהים  –ת קונצרטים בפארק , פתיח19:00, בשעה

 ולירון לב

 30.6.19 דורית ראובני –, הקול נשאר במשפחה 18:30, בשעה 

 4.7.19 פיקניק אמנות, בגן הפסלים של מוזיאון הרצליה לאמנות 17:00, בשעה ,

 עכשווית

 18.7.19 חמישה פסנתרים –, הקונצרט הגדול 20:00, בשעה 

 נו"ס בחודשים יולי אוגוסטקייטנות קיץ במוסדות ת 

 

 הנגשה

 הנגשת הטיילת 

 Stepההנגשה עבור אנשים עם לקויות ראייה באמצעות אפליקציית הרחבת  -

Hear רחבת המעליות וחופי אכדיה מצטרפים , הטיילת באמצעות הנגשת

 להנגשה הכוללת לאנשים עם מוגבלות.

רבה בניהול  השימוש באפליקציה מאפשר מרחב חיים נגיש ככל הניתן, עצמאות -

 האדם עם המוגבלות וכן מחזק את ערך השוויון בעיר. חיי היום יום של

בעקבות  - למען ילדים המבקשים להכנס ליםמוקטן רכישת כיסא גלגלים  -

 למצוא כיסא פנייתה של אם לילדה עם צרכים מיוחדים למנהל רשות החופים

המוצבים  שיתאים לבת שלה, מבלי שתרגיש אי נוחות בכיסאות הסטנדרטים

הכיסא  העירייה ייבאה אתמספקים בארץ, לאחר שלא נמצא פתרון  בחופי הים.

 מחו"ל.
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הכיסאות . לאנשים עם מוגבלויות לפינוי בשעת חירום ,כיסאות מילוט 5רכישת  -

 .14יוצבו בבניין העירייה המרכזי ובאגף לשירותים חברתיים ברחוב בן גוריון 

 

 משאבי אנוש

 פתיחת קורס דירקטורים 

 

 –נקיון החופים 

זכו במדד נקיון  –סידני עלי ונוף ים  -חוף הרצליה דרום, מהמרינה עד חוף הצוק 

 החופים.

 

 

 הצעות לסדר .ד

 

 ע"י מר אייל פביאן 1הצעה לסדר מס' 

חטיבת שמואל  -ימי לימודים חובה בשבוע  5-"שישי יצירתי" בנושא : 
  הנגיד

  
הביניים שמואל הנגיד בהרצליה  שנים מתקיימים בחטיבת 16כידוע לכל , מזה  .א

 ה'.-א' –ימים בשבוע  5לימודי חובה במשך 

גם במוסדות חינוך על יסודי אחרים בעיר ומחוץ לעיר, התקיימו וישנה כוונה 

ה'. תלמידי חטיבת שמואל –א'  –ימים בשבוע בלבד  5לקיים, לימודי חובה במהלך 

ים האחרונות להישגים הנגיד ומוסדות החינוך האחרים הנ"ל, הגיעו בכל השנ

 חינוכיים ולימודיים טובים ביותר, והצליחו בלימודיהם בתיכון ולאחר מכן.

משום מה, מוצאים עצמם בני מאות משפחות בעיר מוטרדים בעקשנות כבר  .ב

לעבור לשישה ימי  –לעמוד בדרישה דטרמינסטית ודרקונית  -חודשים ארוכים 

הדרישה הזו מעוררת התנגדות עזה לימודים חובה בשבוע בשנת הלימודים הבאה. 

הנגיד והם נאבקים נגדה. -משפחות שילדיהם לומדים בחטיבת שמואל בקרב מאות

זאת בה בעת, שאלפי משפחות אחרות בעיר, היו מעוניינות לעבור לאורח חיים 

חינוכי בדומה ל"שישי יצירתי", לתלמידי חטיבות ביניים , במסגרתו התלמידים 

 אלא יכולים לבחור בכך.–לבית הספר בימי שישי אינם מחוייבים להגיע 

לאורך הדרך התנערה העירייה מאחריות לשינוי, והטילה את מלוא האחריות על  .ג

משרד החינוך. יתרה מזו, בישיבת מועצת העיר )או בימים שסביב קיומה( בחודש 

 מרץ בישר ראש העירייה שמפקחת המחוז, הגב' חיה שיטאי, התירה לעירייה להגיש

 ערר.

שלושה חודשים חלפו, הכאוס בחטיבה מעמיק, אנו מדווחים שהערר שהוצג     ד. 

כבשורה לא הוגש מעולם, שכן למרות האמירה הראשונית, חיה שיטאי עצמה 

 הודיעה לראש העיר שאין מה להגיש כי הערר יידחה )כך אנו מדווחים(.
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ינוך, מר בתשובה לשאילתה ישירה שהגשתי לראש העירייה התברר שראש אגף הח .ה

יעקב נחום, הוא זה שהחליט שחטיבת הנגיד בלבד צריכה להגיש בקשה למשרד 

החינוך. בעוד שע"פ הנהלים הרשות המקומית צריכה להגיש את הבקשה. יתרה 

מזו, לעמדתה של העירייה חשיבות מכרעת באישור, וכשפנה משרד החינוך לעירייה 

ימי לימודים  6ירייה היא כדי לשמוע אם לאשר את הבקשה, נענה שמדיניות הע

 ובקשת החטיבה סורבה., דבריםה וכרעוהבשבוע. כך 

אנו מדווחים כי בפגישה של הנהגת הורי הנגיד עם צמרת העירייה הוסכם לאחרונה,  .ו

שאם יוכח שהמעבר הראשוני לחמישה ימים נעשה באישור הרשויות, יתמוך ראש 

 העירייה בריש גלי במאבק הנגיד, עד שיוסדר העניין.

 

בינתיים חטיבת הביניים נמצאת בסערה גדולה: הלימודים מושבתים, קהילת המורים, 

וקיים איום  –ההורים והילדים סוערת, צוותי ההוראה פועלים בתנאי לחץ ולא כבשגרה 

 של ממש על שנת הלימודים הבאה. יש לפתור את המשבר לאלתר.

 
 לפיכך הצעתי לסדר הינה כלהלן:

 

נת הלימודים הבאה ללמד במתווה שישי יצירתי כפי שהיה השנה. חטיבת הנגיד תוסיף בש

בשנה הבאה, יעבדו צוותי העירייה מול קהילת הנגיד על העמדת המתווה היצירתי המתאים 

 עד להסדר סופי של מתכונת הלימודים, שתוסכם על הצדדים השונים. –לבית הספר 

 

עה לסדר צורפה שאילתה ישירה להצלבקשתו עיקרי הצעתו לסדר.  באריכות פירט מר פביאן

 לרה"ע אותה הגיש על נספחיה.    

 

אי אפשר להפריד בין אחריות לסמכות, האחריות היא על מדינת הבהיר כי  רה"ע, מר פדלון

ישראל, ובכלל זה גם על המתווה הפדגוגי וימי הלימוד, וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד 

הוחלט  לזמן לשולחן עגול את וועדי ההורים, החינוך.  הוסיף כי כדי לגבש עמדה ציבורית 

הם היו אצלי, את התלמידים, את מועצת הנוער, את הנהלת בית הספר, את אגף החינוך 

ומשרד החינוך. הנושא נלמד לאורכו ולרוחבו וקויימו מספר מפגשי חשיבה, בשיתוף ועדי 

כאשר השורה נציגי אגף החינוך ומשרד החינוך פר סהורים , תלמידים, הנהלת בית ה

הרשות המקומית יכולה התחתונה היא שהחלטה אינה החלטה של הרשות המקומית. 

להמליץ, לבקש ולתמוך, אך ההחלטה  והשיקולים מצויים ב משרד החינוך. אמר כי   פנה 

 במכתב רשמי למנהלת המחוזואף זימנה למשרדו והתשובה הייתה שלילית לחלוטין.

לטובת התלמידים, הצעתו לסדר של מר פביאן אינה עולה  ציין כי רצון הנהלת העיר לפעול 

בקנה מידה אחד עם הסמכות המוקנית לה, החלטה זו אינה החלטת הרשות המקומית. עם 

 זאת כוונתו להמשיך ולפנות למנכ"ל משרד החינוך  ולערער על החלטת מנהל המחוז.

 לפיכך, ביקש להסיר ההצעה מסדר היום.

 ההצעה מסדר היום. מחליטים להסיר (   163)  

)מר פביאן, גב' כץ, מר קוממי, מר גוזלן, מר יעקובוביץ, גב' גרוסמן, מר  7 – נגד, 13 - בעד

 אין - נמנעוסרמן(, 
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 ע"י גב' מאיה כץ 2הצעה לסדר מס'  
  בנושא מתן עדיפות לתושבי הרצליה באירועים עירוניים

ץ, הקונצרטים מרהיבים כמדי שנה מתקיימים קונצרטים בפארק הרצליה בתקופת הקי

בתוכנם ומושכים קהלים רבים בכלל הגילאים, בעיקר לאור העובדה כי הם ללא תשלום, 

 פעילות מבורכת וחשובה.

אין מחלוקת על חשיבות הנגשת תרבות לכלל האוכלוסייה, יחד עם זאת, אנו עדים לכך כי 

את הקונצרטים  תושבי הרצליה רבים ובעיקר האוכלוסייה הבוגרת יותר שמגיעה לראות

אלו המממנים מכספי המיסים שלהם בין היתר את פעילות הזו( אינם -)תושבי העיר 

מצליחים להנות ממקומות ישיבה בשל תושבי חוץ המגיעים מספר שעות מוקדם יותר 

 ותופסים את מירב המקומות על חשבון תושבי העיר שלנו.

 הצעת החלטה:

מועצת העיר כבר בישיבה הבאה מנגנון כניסה ובו  מנכ״ל העירייה יכנס צוות אשר יציג בפני

תינתן עדיפות במקומות הישיבה לתושבי העיר על פני תושבי חוץ, לדוגמא באמצעות 

הנפקת כרטיס תושב שיסדיר מקומות ישיבה מועדפים לתושבי העיר באמצעות תחימת 

 מושבים.
 

 פירטה הצעתה לסדר היום. גב' כץ
 
 

. ציין כי האירועים ביותרמורכב ידוע ובהיר כי הנושא ה המנכ"ל, מר יהודה בן עזרא

 והקונצרטים הם שם דבר וזה כבוד לעיר ולפרנסיה.

בדיקות מקיפות הגענו למסקנה כי לא אחר ו ,בהמשך לעבודת מטה רצינית שנעשתה בנושא

לכלל תושבי הרצליה המגיעים לאירועים.   VIPנמצאה כל אפשרות סבירה ליצור מתחם של 

 2,000-מ  -התייחסות לעניין הפתרון נעשו שני דברים: מספר הכסאות הוכפל עם זאת ב

פקחים וסדרנים הונחו כי אל לתת לאנשים המגיעים מוקדם  , כסאות 4,000-כסאות ל

לאנשים מבוגרים, זקנים כמו כן רבים. ישיבה  שטח ומקומותלהתפרש ולשמור לאירועים 

אמר כי ישמח מיד ניתן להוסיף עוד כסאות.  ונכים  שמורים מקומות בשורות הראשונות ות

 להציע פתרונות ורעיונות.המעוניין חבר מועצה כל  להפגש עם

  

 מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום. (   164)

)מר פביאן, גב' כץ, מר קוממי, מר גוזלן, מר יעקובוביץ, גב' גרוסמן, מר  7 – נגד, 13 - בעד

 אין - נמנעוסרמן(, 
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 ע"י גב' תמי גרוסמן 3מס' הצעה לסדר 

   בנושא קוד לבוש עירוני מתואם לתלמידי בתי הספר

לאחרונה הופצו ע"י תלמידי חטיבות הביניים בעיר עצומות שונות בנושא אכיפת קוד 

הלבוש בבתי הספר. העצומות קוראות לבנות, בנים, והורים לילדים שמרגשים שנפגעו 

 הנושא.מאפליה בנושא לחתום על מנת להסדיר את 

עם הגיעו של הקיץ עולה הסוגיה עקב מקרים בהם נשלחים תלמידים )בדגש על תלמידות( 

  לביתן בעוון לבישת מכנס קצר "מדי" או "חושפני" מדי .

 

בין החטיבות והתיכונים השונים בעיר ובארץ קיים חוסר אחידות באכיפת הנושא וכל 

על התלמידות להגיע עם מכנס קצר  מנהל/ת נוהג כראות עיניו. ישנם בתי ספר בהם נאסר

באופן גורף ואילו בתי ספר אחרים בהם הכלל הוא מכנס עד הברך או מכנס עד המקום בו 

 מגיעות כפות הידיים כאשר מותחים אותן כלפי מטה.

בגלל סוגי המכנסיים הקיימים בשוק נוצרת אפליה והבנים נפגעים פחות מהנושא שכן רוב 

לבנים הינם באורך הברך ואילו במקרה של הבנות רב המכנסיים הקצרים הנמכרים 

  המכנסיים הם מהמוגדרים כ"קצרצרים".

באותה נשימה נשמעים קולות של הורים מחטיבות ותיכונים בהם לא נאכף הנושא כלל והם 

באים בטענות באמרם כי על בתי הספר לקבוע מדיניות ברורה ולא לאפשר ללכת בלבוש 

  שאינו מכבד.

רחב וכרגע גם כאשר נעשים מאמצי לשינוי הם נקודתיים ולא מספיקים  היקף התופעה

  לעורר שינוי אמיתי בכל מערכת החינוך.

 

מועצת העיר מחליטה בזאת לכנס ועדה המורכבת מנציגות בני נוער מורים והורים על מנת 

לכתוב קוד לבוש עירוני מצולם לחטיבת הביניים והתיכוניים שיהיה מכבד ומקובל על 

 ם.כול

 סרטון הוידאו של הוועדה יפורסם לתושבים באתר העירוני.

 

 גב' גרוסמן פירטה הצעתה.

 

לפני שלוש שנים הוקמה וועדה בנושא של קוד לבוש ואכן כי  רה"ע, מר פדלון במענה ציין

קיים בעיריית הרצלייה קוד לבוש עירוני שיוויוני . אמר כי לא ניתן להשוות בין בתי הספר 

בבית ספר יש מנהל וכפי שהוא אחראי על פדגוגיה ועל הבטיחות הוא אחראי  בנושא זה. בכל

 גם על נושא זה.

ישמח לשמוע הערותיה.  התאםהפנה את הגב' גרוסמן לעיון בקוד הלבוש השוויוני המצוי, וב

 כמו כן אמר כי הדברים יחודדו להנהלות בתי הספר.

 

 מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום. (   165)

)מר פביאן, גב' כץ, מר גוזלן, מר יעקובוביץ, גב' גרוסמן, מר וסרמן(,  6 – נגד, 41 - בעד

 אין - נמנע
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 ע"י מר רונן וסרמן 4הצעה לסדר מס'  
  בנושא בחירת מפעיל צהרונים בגני ילדים

 בשנים האחרונות ישנן בעיות מרובות בצהרונים בהרצליה.

אשר נשכחו מחוץ לגן, ילדים אשר שיחקו נשמעו סיפורים רבים ומאוד לא נעימים על ילדים 

 באקונומיקה, ילדים אשר לא קיבלו אוכל, מקרים שבהם לא הגיע צוות ועוד.

 המקרים קרו אצל יותר ממפעיל אחד.

ההורים מתלוננים וכועסים על המצב ודרשו שתינתן להם האפשרות לבחור מבין שני 

 המפעילים.

 

גן יוכל לבחור מי המפעיל של הצהרון של הגן, לפיכך עיריית הרצליה מקבלת החלטה כי כל 

 מההורים. 90%ברוב של 

 

ציין כי אכן עבר היו קשיים רבים בצהרונים בגני הילדים, אך  המנכ"ל, מר יהודה בן עזרא

בשנתיים האחרונות נעשה סדר וארגון והדבר מנוהל באופן מסודר. הגנים חולקו לשני 

אחר חודש, חודשיים התאפשר הדבר. הדגיש כי לים וגנים שבקשו להחליף מפעילים לימפע

הנושא מאורגן בשיתוף מלא עם וועד  ההורים המרכזי על כל התלבטות והתחבטות ואם 

 נראה כי יש צורך בשינוי השינוי נעשה.

  

 מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום. (   166)

בוביץ, גב' גרוסמן, מר )מר פביאן, גב' כץ, מר קוממי, מר גוזלן, מר יעקו 7 – נגד, 13 - בעד

 אין - נמנעוסרמן(, 

 

בהמשך להצעה לסדר שהועלתה בישיבת  ביקש להודיע כימנכ"ל העירייה, מר בן עזרא 

המועצה בחודש מאי בנושא המועצה הדתית, התבקש יו"ר המועצה עו"ד דן פנחס להציג 

ית. עו"ד פעילות המועצה הדתית ולהגיב לטענות הקשורות לביקורת שנערכה במועצה הדת

פנחס הודיע כי בשל עניין אישי לא יהיה באפשרותו להגיע לישיבה וביקש לדחות הדיון 

 בנושא לישיבת חודש יולי.

 

 שאילתות .ה

 

 יוסי קוממי ע"י   1שאילתה מס' 

 אולפנת צביהבנושא: 

  מה הסטאטוס הנוכחי של מבנה האולפנה בהמשך לשאלותיי לפני מספר חודשים? . 1

  ?4ם טופס האם אושר לה . 2

, מי לוקח אחריות על כך שישנו מבנה חינוך 4במידה ולא אושר להם עדיין טופס  . 3

 מאוכלס באופן מלא ללא טופס אכלוס?
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  1תשובה לשאילתה מס' 

 . 4מדובר במבנה ציבור ישן שלא השלים מעולם תהליך קבלת טופס  .1

חו להשלים את לשיחה עם מהנדס העיר ובו הונ 2018ראשי האולפנה זומנו בשנת  .2

 .התהליך

על ידי מנהלי האולפנה. הנושא מוכר למשרד החינוך אשר  עד היום לא קודם הנושא .3

 התבקשו להתערב בנושא ולקדם את התהליך.

 העירייה הנכנסת.עם מהנדסת הנושא לברור יזומן מנהל בית הספר  . 4

 

 .11.7.19-ר מהציין כי ממצאי  הבירור יועברו לחבר המועצה לא יאוח מר פדלוןרה"ע, 

 

 מאיה כץע"י  2שאילתה מס' 

 בנושא: תשלומי הורים  

על פי הנחיית משרד החינוך, חל איסור על מנהלי בתי הספר לגבות כספים עבור ״תשלומי 

 הורים״ ו״פרויקט השאלת ספרים״(.

בדרך כלל מדי שנה, ועדת החינוך של הכנסת מאשרת את שני התשלומים הללו, אך מאחר 

 נראה כי ייתכן והאישור לא יתקבל בזמן. -ואין כנסת  ואין ממשלה

 ברצוני לשאול:

כיצד העיריה נערכת לפתוח את שנת הלימודים הקרובה? שהרי שעות התל״ן והמגמות  .1

השונות )תיאטרון מחול, אומנות, משפטים, רפואה, ועוד(, מתקיימות על בסיס 

  תשלומי ההורים?

רים וכפועל יוצא מכך, בתי הספר אינם לאור האיסור הנדון על גביית כסף מההו .2

 יכולים לרכוש ולהצטייד בספרים במסגרת פרויקט השאלת ספרים לשנה הבאה.

 כיצד העירייה נערכת לכך?

 

  2תשובה לשאילתה מס' 

 אגף החינוך מעוניין לסייע להורים בנושא פרויקט השאלת ספרים שחוסך כסף רב להורים. 

 של ועדת החינוך של הכנסת. גביית הכספים הופסקה עד לכינוסה

 עדה כתוצאה מלחץ ציבורי גדול.ואנו מאמינים שבימים הקרובים תתכנס הו

 כעת אנו בודקים מספר אפשרויות כדי לקדם את נושא השאלת הספרים כמתוכנן.

כל המגמות ומקצועות התל"ן תיפתחנה כמתוכנן, ההנחה היא, שוועדת החינוך של הכנסת 

 תתכנס בקרוב.

 הינה ארצית וכל הרשויות מתמודדות באופן זהה.  סוגיה זו
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 מאיה כץע"י  3שאילתה מס' 

  Eachבנושא: 

  . מה עלות תקציבה של התכנית בבתי הספר?1

. כמה תלמידים משתתפים בתכנית השנה בכל בית ספר ואיזה בתי ספר משתתפים 2

 בתכנית?

 . מהם התכנים הנלמדים בתכנית?3

 ביל לקיימה?. איזה תכניות ביטלו בש4

 

 

   3תשובה לשאילתה מס' 

 .₪ 500,000 -עלות התקציבית לשנת הלימודים תשע"ט כ .1

התכנית מיועדת להדרכת מנהלים ומורים בבתי הספר היסודיים, החטיבות והתיכוניים,  .2

 מיועד לכלל המורים.

כמו כן קיימת תוכנית לימודים בתיכוניים עבור תלמידי חטיבות הביניים בעלות של 

 ש"ח במסגרת אוטונומיה בבחירת תחומי דעת. 100,000

 .צורפו לסדר היוםהתכנים:  .3

  השנה לא בוטלה אף תוכנית, הייתה תוספת תקציבית עבור התוכנית. בנוסף קבלנו  .4

 ש"ח ממשרד החינוך.100,000

 

הכולל יעדים של התוכנית כי קיים מודל מפורט  ציין מנהל אגף החינוך ד"ר יעקב נחום

 ברורים וניתן להציגו בפני גב' כץ. יםהתחומים בזמנ

 

 

 גרי גוזלןע"י  4שאילתה מס' 

  תחנת משנה אירעית ביד התשעה בנושא: 

לפני כארבעה חודשים העלה חבר המועצה וסרמן שאילתה בנושא תחנת המשנה הארעית 

ביד התשעה. באותו מעמד ציין חבר המועצה וסרמן כי יש חשד מעל לסביר שדיירי השכונה 

  ים לתחנת המשנה, סובלים מקרינה מסרטנת.הסמוכ

 נאמר על ידי ראש העיר כי הוא נמצא בקשר שוטף מול חברת החשמל.

היות שראש העיר נמצא בקשר שוטף מול חברת החשמל, נשמח אם יוכל לעדכן את חברי 

 המועצה, ואת הציבור, בנוגע לתאריך סגירת / העברת תחנת המשנה.

   

   4תשובה לשאילתה מס' 

המשך לנאמר בישיבת המועצה, מנהל הנפה החדש של חברת החשמל צפוי להגיע להרצליה ב

 בחודש הקרוב על מנת לעסוק בנושא זה, בין היתר. 
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 12:00בשעה  10.7-הוסיף כי מנהל הנפה החדש של חב' החשמל מר אהרון שיפר, יגיע ב רה"ע

צה המעוניינים להשתתף לביקור תיאום ציפיות הכולל מספר נושאים והזמין חברי מוע

 בדיון.

 

 

 רונן וסרמן ע"י   5שאילתה מס' 

  המכון לטיהור שפכים )מט"ש(בנושא: 

לאחרונה פורסם כי המכון לטיהור שפכים אינו ערוך מספיק לתמיכה בכמות התושבים של 

  אלף תושבים(. 107אלף תושבים, בזמן שבהרצליה כבר מעל  100העיר )ערוך לתמוך בעד 

 אול:ברצוני לש

כיצד העירייה מתכוונת לטפל בפרויקטים האחרונים שאושרו )שיכון וייצמן, שיכון  .א

 דרום( ובפרויקטים עתידיים, בהינתן שהמט"ש אינו מסוגל לתמוך בפרויקטים אלה?

מה התדירות של הזרמת מי קולחין לים והאם מתבצעות דגימות רלוונטיות של מים  .ב

 זיקים לסביבה?אלו על מנת לוודא שמי הקולחין אינם מ

כיוון שאין הפרדה בין הביוב לניקוז בימי גשם, המכון מזרים את השפכים לים, מדוע  .ג

 העירייה לא דואגת שתהיה הפרדה בין קו ניקוז מופרד מקו הביוב כדי למנוע זיהום?

 האם אין כוונה לעירייה לבטל את מכון השפכים ולחבר אותו לשפדן? אם כן, אז מתי? .ד

 ומי הניקוז נושא על אחראי ומי? ש"המט להרחבת בנייה היתרי נותנת לא העירייה מדוע .ה

 ?זאת לממן אמור

האם העירייה מתכוונת לערוך סיור עבודה במכון לטיהור שפכים עבור כל חברי  .ו

 המועצה, כולל ראש העיר, כדי שיתרשמו מקרוב לגבי הנושא הבעייתי? אם כן, אז מתי?

  

  5תשובה לשאילתה מס' 

 . 06/2021ע"י מגוון משרדי ממשלה כי המט"ש יבוטל וזאת עד הוחלט וסוכם 

פתרון לביוב הוא חיבור לשפד"ן והוא מהווה הפתרון המתאים עבור תכניות אלו. הנושא  .א

בטיפול אינטנסיבי על ידי כלל הגורמים הלאומיים והעירוניים מול המשרד להגנת 

 הסביבה ומשרד הבריאות.

בהיתר מסודר ומפוקח באדיקות ע"י המשרד  24/7 עקרונית המט"ש מזרים קולחין לים .ב

 בשנה.₪ להגנת הסביבה, הקולחין והים מנוטרים דרך קבע בעלות של כ מיליון 

)בשנה האחרונה ובדגש על עונת ההשקייה מרבית הקולחין מוזרמים צפונה למפעל 

 .השבה במועצה אזורית חוף השרון ומשמשים להשקייה( 

ן הפרדה בין הביוב לניקוז בימי גשם, מדובר בשתי לא ברור מהיכן הקביעה כי אי .ג

מערכות נפרדות לחלוטין כאשר על הביוב אחראי תאגיד המים ועל הניקוז עיריית 

 הרצליה.

 ראה סעיף א'. .ד
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ההיתר נמצא בטיפול מינהל ההנדסה. בנוסף נבחנות סוגיות של מטרדי ריח. נושא  .ה

ישראל ולשכת התכנון ת"א  הניקוז הוא נושא מרחבי ואנו דורשים ממינהל מקרקעי

להכין תכנית מערכתית לטיפול בניקוז מנחל רשפון ועד לנחל גלילות. על פי הדיונים, 

 הרצליה נמצאת בתחום התכנון.

 חבר מועצה שירצה לסייר במקום יתאם באמצעות מזכירות העיר.  .ו

  

 רונן וסרמןע"י   6שאילתה מס' 

 קרינה בתחנת אוטובוס בנווה עמל בנושא: 

מרשת  רונה פנה אליי תושב נווה עמל אשר הזמין דו"ח מדידת שדה מגנטי )קרינה( לאח

  החשמל

אשמח אם תצרפו צילום שלו על מנת שכל חברי המועצה יראו( הראה נתון  –הדו"ח )המצ"ב

)מתחת לכבלי  83רח' מורדי הגטאות  מאוד מפחיד, שבו במדרכה ובתחנת האוטובוס ליד

מיליגאוס, מדובר בקרינה שאינה בריאה לכל  33-ל 22שבין  חשמל(, ישנה קרינה בעוצמה

 דבר ועניין במיוחד לאדם אשר יושב בתחנת אוטובוס במשך זמן רב יחסית.

 ברצוני לשאול:

האם עיריית הרצליה מבצעת מפעם לפעם מדידות ברחבי העיר באזורים שהינם בקרבת  .א

 עמודי חשמל?

האם עיריית הרצליה מסכימה כי הדו"ח המצורף עשוי להראות על בעיה באזור תחנת  .ב

 האוטובוס?

 כיצד העירייה מתכוונת לטפל בבעיה שכזו? .ג

האם כתוצאה מגילוי זה העירייה מתכוונת להגביר את המדידות באזורים שהינם  .ד

 בקרבת עמודי חשמל?

 

  6תשובה לשאילתה מס' 

לא ברור אם  -הדו"ח מאוד לא ברור איכות הסביבה.הדו"ח התקבל במשרדי המחלקה ל

מטרתו לבחון את הבית, שכן לא מבוצעות מדידות כמו שצריך בתוך שטח הבית וגם לא 

כי המדידה מציינת מעמוד החשמל עד אחרי תחנת  ,ברורות התוצאות בתוך התחנה עצמה

ים בתוך התחנה בדר"כ היינו מצפים לראות שינוי ברמת הקרינה במרחקים שונ -האוטובוס

עצמה כתלות במרחק מהעמוד. אי לכך, הרמה המקצועית של הדו"ח כפי שהוגש מוטלת 

 בספק. 

 

עיריית הרצליה אינה מבצעת מפעם לפעם מדידות ברחבי העיר בקרבת לעמודי חשמל,  .א

אלא אם יש לידם שימושים רגישים או שהיית קבע הנדרשים בבדיקות קרינה על פי 

 ק או שהדבר הנמצא במסגרת של היתר בנייה. נהלים או דרישות החו

 

בקרבת מתקני חשמל הצפי הוא כי תהיה קרינה גבוהה כי דרך תשתיות אילו עובר  .ב

לשהייה נחשבת  ייה ליד עמודי חשמל ותשתיות חשמל במרחב הציבוריחשמל רב. שה

מיליגאוס  1,000ועל כן גם רמות קרינה גבוהות מאוד נחשבות תקינות )עד  רגעית
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מיליגאוס בתחנות אוטובוס נמוכות משמעותית מההמלצות  33ן( לכן רמות של תקי

 יתיות כלל. יאינן נחשבות בע ולכן 

 

בדיקת מדידות קרינה במרחב הציבורי )אלא אם יש במרחב הציבורי שימוש רגיש כגון  .ג

גן משחקים של ילדים( אינה משהו שנדרש על ידי המשרד להגנת הסביבה, שהוא הגוף 

ואף לא מבוצע על ידי רשויות מקומיות אחרות בארץ ככל  האמון על הנושא המקצועי 

אי לכך, אין סיבה מקצועית רלוונטית להתחיל במדידות קרינה ספורדיות  .שידוע

במרחב הציבורי, אלא כמובן אם תהיה דרישה מקצועית בעתיד מהמשרד להגנת 

 הסביבה או משרד הבריאות.

 

לגבי ביצוע מדידות קרינה במרחבים ציבוריים לרבות בשלב זה אין הנחיות מקצועיות  .ד

תחנות אוטובוס.  עם זאת פנתה העירייה למשרד להגנת הסביבה והיה וכתוצאה 

מפניה זו יצאו הנחיות או המלצות לאופן ביצוע מדידות ורמות קרינה נדרשות בתחנות 

 העירייה תבצע עפ"י ההנחייה. -אוטובוס 

 

 

 ובוביץיונתן יעקע"י  7שאילתה מס' 

   קרקע עירונית לאינטרסים פרטיים חשש לשימוש בנושא: 

מסעדת נאמוס פועלת מזה כמה שנים בקומת הקרקע שבבניין המנוהל על ידי החברה 

  וח התיירות, נכס שנמצא בבעלות העירייה.תלפי

שבו מתקיימת פעילות של בית הספר לחינוך  המסעדה עושה שימוש יום יומי בשטח עירוני

עדון השייט של בני הרצליה וכל זאת, ללא תמורה ותוך גרימת נזקים לציוד שיש ימי ומו

 במקום.

 ברצוני לשאול:

מדוע טרם יצא מכרז להפעלת המקום? למרות שתאריך סיום המכרז הקודם היה  .1

 בשלהי השנה שעברה )לפני למעלה מחצי שנה(

 ללא מכרז? מי אישר את הארכת השימוש ובאיזו סמכות ממשיכה הפעילות בנכס זה .2

 כיצד ייתכן שמסעדה מקבלת שטח עירוני המשמש את אורחיה לחניה ללא תמורה? .3

 מתי עתיד לצאת המרכז? .4

 

   7תשובה לשאילתה מס' 

החברה נמצאת, בימים אלו, בעיצומו של תהליך תכנון מתקדם להסדרת ייעוד הנכס  .1

ובת המדובר ואפשרויות השימוש בו ב"בית המינהלה" לשם מקסום התועלות לט

 הציבור והחברה.

 
אישרה והמליצה אשר  ,מקומיתהועדה והובאה לשהכינה החברה התוכנית 

 ף. "לולחו הלהעביר

בהמשך, דרשה אותה.  הואישרהשנה פברואר  בחודש בתוכנית נהף ד"הולחו

יו"ר הועדה תוך שועדה, פני הוועדה המחוזית להביא את התוכנית לדיון בוה
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בהתאם להליכים הנדרשים  ת התוכניתהחליטה לאמץ את הפקד המחוזית

 . בחוק

, בבקשות העירייה והחברה היא בתוך החודשים הקרוביםדיון קיום צפי לה

פי הייעוד  לובמסגרתו הפעלה עמכרז בפרסום לצאת יהיה ניתן מכן לאחר ש

 .החדש

 
הכלולות אופציה התקופות בוצעה בתחילה בהתאם למקורי השכירות החוזה הארכת  .2

ובהמשך בהתאם להוראות הדין הקובעות אפשרות להגדלת חוזה בעד בחוזה הנ"ל, 

25%. 

ומסדירים  יםשנהמ , המקוריהשכירות לחוזה יצוין, כי בין לבין נחתמו מספר תיקונים 

 את השטחים המושכרים על ידי המסעדה.

 
ככל והדבר אינו מפריע לפעילות החברה ו/או  -באשר לשטח החנייה  .3

ב"בית המנהלה" החברה אינה מוצאת טעם  לפעילות יתר בעלי הנכסים

לפגם בכך שנעשה שימוש בשטח החנייה הסגורה, אשר ממילא אינו משמש 

את הציבור, ובלבד שהדבר נעשה תוך הקפדה על קיום הוראות ונהלי 

 השימוש בחניון הפרטי )עירוני( המדובר. 

 

 החברה מתכוננת לצאת למכרז באופן מיידי לאחר סיום התהליך התכנוני .4

 המתואר לעיל.

 

 
 עו"ד יונתן יעקובוביץע"י   8שאילתה מס' 

   צינור מוצא ימי בהרצליה לעודפי ביוב גולמי מהול במי נגרבנושא: 

יתקיים דיון בקבינט הדיור בנושא צינור מוצא ימי בהרצליה לעודפי ביוב  26.6בתאריך 

  גולמי מהול במי נגר.

  דתה של עיריית הרצליה?לאור הדיון הקודם שהיה במועצה מה תהיה עמ

  כיצד עיריית הרצליה נערכת לדיון?

כפי  -האם בהמשך להצעתי לסדר מישיבת המועצה הקודמת התקיים מפגש עם תאגיד המים

  שנמסר בישיבת המועצה, אם כן מתי?

 מה היו ההחלטות במפגש הזה?

 

   8תשובה לשאילתה מס' 

 +בא

רצליה ,תאגיד מי הרצליה ,עיריית הרצליה נחתם הסכם בין רמ"י , עיריית ה 2017  בשנת

יש לתכנן ולבצע הנחת קן  שימוש מואיגודן אשר קבע כי על מנת שהמט"ש יוכל לצאת 

 חבר את הרצליה ושפד"ן.יש 20מאסף ראשי חדש לאורך כביש 

הסתבר כי האיגודן דורש קו גלישה  לצורך תכנון השכונה החדשה   לוהבמסגרת הדיונים שנו

 יסה עבור עודפי ביוב גולמי מהול במי נגר עירוני.חדש למקרה קר

 נדרש.החדש כפי  ומשרדי הממשלה )בריאות ואיכות הסביבה( מתנגדים בתוקף לק
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ומבקשת לשלב בפתרון המוצע  החדש במתכונתו הנוכחי  ועיריית הרצליה אינה תומכת בק

לכל אזור דרום נקז חדש בדרום העיר אשר יהווה פתרון משולב גם לטיפול במי נגר עודף 

 מערב העיר.
 

 טרם תואם מפגש זה, אך עמדת העירייה כאמור מעלה הובאה לידיעת התאגיד.. ג
 

 'ג סעיף ראה. ד

  

 הבהיר כי הדיון בנושא נדחה וכי מר יעקובוביץ יקבל עדכון בישיבה הבאה. רה"ע, מר פדלון

צליה מר שאולי אביב מסר כי מר יעקובוביץ יזומן לפגישה עם מנכ"ל מי הר מנכ"ל העירייה

 הנושא. תלבדיקומר אריק אבנרי  סמנכ"ל  הנדסה מי הרצליה 

 

 תמי גרוסמןע"י   9שאילתה מס' 

השלכות פרויקט פינוי בינוי ברחוב עזרא הסופר על תלמידי בית ספר בנושא: 

  הנדיב

התקיימה ישיבה בניהולו של מר אהוד לזר, סמנכ"ל פרוייקטים מיוחדים  26.5.2019ביום 

 בהשתתפות מר אבי ברויטמן, מר יעקב נחום, מר שלומי לוי, הגב' סיגל דיאמנט ואחרים.

 בישיבה הועלה נושא פינוי בינוי המתוכנן ברח' עזרא הסופר והשלכתו על בית ספר הנדיב .

 

בשנה הקרובה מתוכננת גם הריסת אולם הספורט של בית הספר וכן בקיץ הבא מיועד בית 

 י במסגרת תוכנית אב.הספר לעבור שיפוץ כלל

 על מנת להקטין את המטרד והנזק לילדים ביקשה יו"ר ועד ההורים:

 לצמצם את לוחות הזמנים ולבחון הקבלה והקדמת שיפוץ בית הספר .א

לבחון האם מבחינה בטיחותית ישנה אפשרות להעברת בית הספר למבנה חליפי  .ב

 .בתקופת הבניה של הבניינים בעזרא הסופר

תקבלה תשובת הרשות בנושא ולאור מקרים קודמים בהם נפלו מנופים עד לרגע זה טרם ה

הורי בית הספר רואים סכנה ממשית , על גן ילדים/ מעברי חציה בצמידות לבתי ספר

 לילדיהם ומאיימים בהשבתת בית הספר בשנת הלימודים הקרובה.

 

  ברצוני לשאול:

אם ניתן להקדים השיפוץ מהו הלו"ז הסופי לבניית אולם הספורט ושיפוץ בית הספר וה .1

 ולבצעו במקביל להריסת ובניית אולם הספורט ?

 האם נבדקה האופציה של העברת בית הספר למבנים חלופיים ? .2

מהן תכניות האתר ומיקום המנופים וכיצד נערכים מול הקבלן על מנת להבטיח את  .3

 שלום התלמידים לאורך זמן ?

צמודים ובית הספר לא יסבלו לאורך האם ניתנו לקבלן הנחיות מפורטות כך שהגנים ה .4

, בניית קיר לבידוד  13:00השעה  קידוח רק לאחר  –זמן מאבק, רעש וכיוצ' למשל 

השעה  מתחם האתר בגובה של מספר קומות, כניסת ויציאת משאיות רק לפני

 ? 8:30השעה  ולאחר 7
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   9תשובה לשאילתה מס' 

רה"ע בהשתתפות מנכ"ל העירייה, הסגל  התקיימה ישיבה בלשכת 25.6.19-היום, יום ג' ה

המקצועי, נציגויות ההורים וגב' גרוסמן. בסיכום הישיבה נמסר כי בעוד כשבועיים יוצגו 

 בפני בית הספר והנהגת ההורים החלופות השונות.

 

הוסיף וציין כי לעיריית הרצליה חמישה יעדים מרכזיים והיעד מספר אחד הינו  רה"ע

 אין חיסכון ואין הנחות בנושא.  -פר נמצאים תחת בטיחות מירבית בטיחות ובטחון. בתי הס

 

 

 תמי גרוסמןע"י   10שאילתה מס' 

 נטישת מנהלים בבתי הספר בהרצליהבנושא: 

לאחרונה התבשרנו דרך פרסום בעיתון ״צומת השרון״ ששבעה מנהלים ותיקים עוזבים את 

 אחת ברצוני לשאול:  כשכמות כזו גדולה עוזבת בבת מערכת החינוך העירונית. 

 . איזו היערכות מתבצעת על מנת שהילדים לא יפגעו ורמת הלימודים לא תרד?1

  . מתי יצאו המכרזים ויקלטו מנהלים חדשים?2

 . מה לוחות הזמנים לתהליך?3

  

 

   10תשובה לשאילתה מס' 

 הרב הגדול של המנהלים יוצא לגמלאות.

עוד בשנה שעברה ולא אושר וחלקם הגיש מספר מנהלים הגיש בקשה ליציאה לגמלאות 

 בקשה השנה.

אלה שהגישו את הבקשה בשנה שעברה ואלה שהגישו  -משרד החינוך אישר לכלל המנהלים

 השנה לצאת לגמלאות בתום שנת הלימודים הנוכחית.

 כך קרה שמספר לא מבוטל של מנהלים מסיים את עבודתו.

נהלים לבתי הספר ומתוכננים משרד החינוך והרשות המקומית פעלו כדי לאתר מ .1

ולכן שגרת הלימודים תפעל כרגיל והלימודים יתקיימו  ,מכרזים בימים הקרובים

 כרגיל. צוות המורים פועל כבשגרה.

 תאריכי המכרזים יפורסמו ע"י משרד החינוך בימים הקרובים. 2

 לוח הזמנים הינו חודש מהיום. .2

ים את עבודתו בתום אוגוסט ובה ומסירא מכין את שנת הלימודים הקוצהמנהל הי .3

 ולאחר חפיפה עם המנהל הנבחר.
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 יריב פישרע"י  11שאילתה מס' 

 כולל בהרצליה ב'בנושא: 

, העלתי בפני מועצת העיר הצעה לסדר בנושא הכולל שפועל בהרצליה 2017בחודש נובמבר 

 ב׳, עיריית הרצליה השיבה כי היא מטפלת בנושא, אך מאז לא קרה דבר.

 
על פי המידע שברשותנו המקום  עדכון, מה נעשה בנדון מאז ההצעה לסדר, שכן  נבקש לקבל

 רק גדל ומתרחב, ללא אישורי בניה ובמבנה לשימור. 2017משנת 

 

 .2017להלן ההצעה לסדר משנת 

 

 מזה תקופה ארוכה שפועל בתוך השכונה כולל וזאת ללא כל אישורים מוסדרים והיתרים.  .א

 טבעית והחילונית של השכונה ופוגע במרקם החיים בה. הכולל אינו קשור לסביבה ה .ב

מועצת העיר הרצליה מחליטה בזאת לפעול על פי חוק ולהעביר את הפעילות במקום למבנה  .ג

 .ציבורי מאושר וחוקי

 

 מאחר ומר פישר נעדר מהישיבה ההצעתו תוסר מסדר היום .

  

 

 גב' כץ יצאה מהישיבה מחשש לניגוד עניינים.

 

 

 אייל פביאןע"י  21שאילתה מס' 

 בני הרצליה בנושא:

, מעלים תמונה עגומה של גרעון 2018הדו"חות הכספיים של עמותת "בני הרצליה" לשנת 

במהלך שנת  4גדל ביותר מפי – 2017הגרעון שהיה קיים כבר בשנת ₪, מיליון  1.95בסך של 

, גדלו . התמונה העולה מן הדו"חות מראה כי למרות הירידה הגדולה בהכנסות2018

 2.63-, וכן גדלו ההתחייבויות השוטפות של העמותה, והן מסתכמות ב2018ההוצאות בשנת 

לספקים ונותני שירותים. לעומת זאת, הרכוש השוטף של העמותה קטן, והיחס ₪ מליוני 

 900 -. תזרים המזומנים נטו מפעילות היה שלילי והסתכם בכ1-השוטף שלה הוא נמוך מ

 ₪. מיליון  1.1-ומנים בקופת העמותה ירדה בכאלף שקלים. כמות המז

עמותה זו מקיימת פעילות חיונית וחשובה ביותר בעירנו, ונותנת שרותים לאלפי תושבים, 

משפחות וילדיהן , וגם נתמכת כספית ע"י העירייה. אנו נמצאים כבר כשישה חודשים מאז 

 .2018לדצמבר  31-, כאשר הנתונים הנ"ל היו עדכניים ל2018סוף שנת 

 

 מבקש לדעת: 

  6-? מה נעשה ב2019מהם הנתונים הכספיים של העמותה לחודשים הראשונים של שנת 

כדי להביא את העמותה לאיזון תזרימי, ולשיפור מצבה  2019החודשים הראשונים של 
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אבקש –הכספי והתפעולי? כיצד העמותה מתמודדת עם מצבה הכספי בחודשים אלה? 

 י אנשי הכספים של העמותה והעירייה בעניין זה. למסור נתונים הנמצאים ביד

 למאי, נמסר לוועדה כי יו"ר העמותה הנוכחי,  19-בישיבת וועדת הכספים שהתקיימה ב

מר עופר לוי, יכין תכנית הבראה שתוגש לראש העירייה, וכי התכנית תוגש במהלך חודש 

 יוני.

וצג התכנית בפני האם הוגשה תכנית כזו? האם אושרה? מה הם פרטיה, ומתי ת –

היה כזה הדורש טיפול ותגובה  2018מצבה הכספי של העמותה בשנת  –מועצת העיר? 

 מהירה.

  2019מה צפויה להיות תמיכתה הכספית של עיריית הרצליה בעמותה זו בשנת ? 

 

 

  12תשובה לשאילתה מס' 

 

לחודש  בהתאם למאזן בוחן )עד - 2019לגבי הנתונים הכספיים לחודשים הראשונים של  .1

 ; אפריל( העמותה מאוזנת 

 הפעולות שביצעה העמותה לאיזון תזרימי ושיפור מצבה הכספי והתפעולי:

לא נקלטו ולא ייקלטו עובדים חדשים בתפקידים מסוימים במקום  –ביטול משרות  .א

 עובדים הפורשים מעבודתם;

 הרכישות בענף השייט של העמותה צומצמו בשיעורים ניכרים -צמצום רכישות .ב

    כום דמי החבר )תשלומי החניכים( בקבוצות התחרותיות יועלו. ס .ג

לדיון אצל  ותובא אלו בימים בהכנה נמצאת העמותה גירעון עם להתמודדות תכנית  .2

 רה"ע בהשתתפות הנהלת בני הרצליה, הגזברות ומנכ"ל.

 ₪.אלפי  8,462הוא  2019סך ההקצבות לבני הרצליה בתקציב העירייה לשנת  .3

 

 

 ה לישיבה.גב' כץ שב

 

   אייל פביאןע"י  13שאילתה מס' 

 שילוט רחב והודעה מטעם נתיבי איילון ומשרד התחבורהבנושא: 

בימים אלה הופיע על גבי השילוט הרחב הקבוע, לכל רוחב שדרות שבעת הכוכבים, לקראת 

הירידה לאיילון דרום, שילוט זמני רחב ובולט, מטעם חברת נתיבי איילון ומשרד התחבורה, 

 ובו כתוב: 

 , למשך כחודש ימים" )רצ"ב תמונה(  1.7.19"רמפת הירידה לאיילון דרום תחסם מתאריך 

היות ומדובר בציר תנועה מהותי לעיר ולתושביה, שאין צורך להוסיף מילים כדי לתאר את 

מידת חשיבותו והשימוש בו, וכן מדובר במצב אשר יקשה מאוד תחבורתית על תושבי העיר 

 מן העיר, ברצוני לשאול את הדברים הבאים: ועל היציאות

  ?מהן הסיבות לחסימת הרמפה הזו בימים אלה 
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  איזו הערכות תחבורתית נעשתה לקראת חסימה זו? ואיזה שינויי תנועה נעשו אם

 נעשו, לקראת חסימה זו, כדי להקל על תושבי הרצליה ושאר הנוסעים? 

 על בשל מצב זה?מה הערכת העירייה למידת העומסים אשר יגרמו בפו 

  מי אחראי ומפקח מטעם עיריית הרצליה, ומטעם נתיבי איילון ומשרד התחבורה, על

 העבודות אשר ככל הנראה בגללן נחסמת הרמפה? 

  כיצד נערכת העירייה לוודא ולפעול כי לא יהיה מדובר בחסימה לזמן ארוך מחודש

מניסיוננו כי במקרים  ימים , ובעיקר לזמן ארוך מהותית מחודש ימים? כולנו יודעים

ובמקרה מהותי רבים עבודות מסוג זה, מתארכות בהרבה על הזמן המתוכנן לביצוען, 

 שכזה ההשלכות ברורות. 

  מהם השינויים התחבורתיים הצפויים לאחר סיום והשלמת העבודות שבשל בצוען

 אנא פרטו. –נחסמה הרמפה, ומהם הם עומסי התחבורה הצפויים והיכן? 

 

 

  13אילתה מס' תשובה לש

 עבודות החלפת ושדרוג צנרת של קצ"א מצפון הארץ לכיוון דרום. .1

. מאחר וחודשים 2018העבודות אמורות היו להתחיל עוד ברבעון האחרון של שנת  .2

אלו הינם חודשים הידועים בעומסי תנועה גדולים עכבה העירייה את הביצוע 

ועה שהעידו על נפח תנועה .  כמו כן נעשו ספירות תנ2019לחודשים יולי אוגוסט 

 נמוך יחסית על הרמפה בשעות העומס )נתון זה נבדק פעמיים(.

 לא משמעותיים. .3

הפיקוח מטעם העירייה נעשה ע"י גב' אביבה מלכה, מנהלת אגף תשתיות תנועה  .4

ותחבורה ומר דורון גילר עוזר ראש העיר לביצוע ויו"ר ועדת תנועה, מטעם נתיבי 

ש אגף ניסויים ושילוב תחבורה חכמה חטיבת טכנולוגיות איילון מר אלדד שחם, רא

 וסנ"צ מנשי יצחק מפקד תחנת גלילות. 

שבועות מתחילת חודש יולי מאחר וידוע כי נפח התנועה  3-הפרוייקט מתוכנן לכ .5

 אוגוסט נמוכים משמעותית.-בחודשי הקיץ יולי

 בסיום הפרוייקט המצב יוחזר לקדמותו.  .6

 
 

 ו את הישיבה.ר וסרמן עזבומ מר קוממי
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 תב"רים .ו

 .מוקדם ןהועבר לעיו קובץ המפרט את התב"רים

 

תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית  18של  2019לאשר עדכון תקציב פיתוח  .1

 ממקורות המימון כדלקמן :₪   14,798,923בסכום כולל של   2019

 

 סכום מקור מימון

 4,483,755 קרן עבודות פיתוח

 7,445,424 קרן עודפים

 2,869,744 אחרים

 14,798,923 סה"כ

 

 מחליטים פ"א לאשר. (167)

 

 י במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.ויש שינ הגזבר הצהיר כי

 

  והחזרת עודפי תקציב  2019תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  18לאשר סגירת   .2

 ₪. 436,423לקרנות הרשות בסכום של  

 

 .מחליטים פ"א לאשר (168)

 

 שינויים ד' –הצעות שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות  .ז

 ן מוקדם לחברי המועצה.החומר הועבר לעיו

 

 י במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.ויש שינ הגזבר הצהיר כי 

 

 מחליטים לאשר.  (169)

 )גב' כץ, מר יעקובוביץ, גב' גרוסמן( 3 –נמנע אין,  –נגד , 51 - בעד 

 

 

 

 10המועצה תתבקש לאשר העברה של  – רת יתרת עודפים בתקציב הרגילהעב .ח

מסמך  למועצה צורף –מלש"ח מיתרת העודפים בתקציב הרגיל לתקציב הפיתוח 

 הגזבר.

 הודה לחשבת העירייה גב' יעל טבצ'ניק. הגזבר

 

 מחליטים פ"א לאשר. (170)
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  2018, 4: רבעון  2018רבעוני לשנת  -דו"ח משרד הפנים  .ט

 מוקדם.  ןח הועבר לעיוהדו"

 לא נתקבלו הערות.

 

 

של חברת מוסדות חינוך ותרבות  2018דצמבר  31דו"ח כספי ליום  .י

 הרצליה בע"מ

 .  מוקדם ןהדו"ח הועבר לעיו

 גב' זוהר ויסמן סקרה בקצרה הדו"ח. חוות דעת נקייה.

 

 הודה לגב' ויסמן על העבודה וההשקעה בפעילות בקהילה. רה"ע

 

 

 של בית העלמין 2018דצמבר  31ום דו"ח כספי לי .יא

 .  מוקדם ןהדו"ח הועבר לעיו

 רו"ח רונן סתרי סקר בקצרה נתונים מהדו"ח הכספי. 

חוות הדעת בנוסח האחיד, חלקה, ללא הסתייגויות. פעילות בית העלמין מאוזנת עם 

 ש"ח. 20,000עודף של 

העמותה על עבודה הודה למר סתרי והביע תודה מיוחדת למר אילן זהבי מנכ"ל רה"ע, 

 קשה ברגישות רבה.

  

 של עמותת על"ה 2018דצמבר  31דו"ח כספי ליום  .יב

 .  מוקדם ןהדו"ח הועבר לעיו

 סקר בקצרה נתונים מהדו"ח הכספי. אורי הולצמן רו"ח 

 ציין כי העמותה מאוזנת.

ציין לשבח פעילות העמותה, הודה לרו"ח אורי הולצמן, לגב' חני גזית  רה"ע

 רו"ח מיכה סנדר על עבודהתו המסורה הנעשית בהתנדבות.המנכ"לית, ל

 

 ששל מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופ 2018דצמבר  31דו"ח כספי ליום  .יג

 בהרצליה בע"מ

 .  מוקדם ןהדו"ח הועבר לעיו

 סקר את הדו"ח בקצרה רו"ח אבנר וקסלבאום.

 יתן.ש"ח. סה"כ מצב הכספי של המרכז א 19,000-החברה סיימה בגרעון קטן  כ

 הודה למנהל הבריכה שי הדרי, לרו"ח  ולצוות העובדים. רה"ע

ביקש להודות לחברת המועצה לשעבר גב' ליאת תימור שהיתה יו"ר המרכז  המנכ"ל

 שעשתה עבודה נהדרת, שינויים ומהפך גדול ועתה מתחילים לקטוף את הפירות. 
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 גב' כץ עזבה את הישיבה מחשש לניגוד עניינים.

 

 של עמותת בני הרצליה 2018דצמבר  31ום דו"ח כספי לי .יד

 מוקדם.  ןהדו"ח הועבר לעיו

 סקר את הדו"ח רו"ח משה מועלם.

אלש"ח, יוצר לחץ מזומנים  1,949תקציב מתוח. השנה הסתיימה  בגרעון של 

 שמשמעותו דחיית תשלומים לספקים.

 

ף הודה לרו"ח מועלם, למר יוסי חכם מנכ"ל העמותה וכן לגב' ענבר מאג רה"ע

 הגזברות.

 

 גב' כץ שבה לישיבה.

 

ואישור  ,העיר תלתפקיד מהנדסאדר' חנה חרמש של  האישור מינוי .טו

 . השכר

 :להלן הצעת ההחלטה 

ידי ועדת המכרזים -על ה, שנבחראדר' חנה חרמששל  ה"המועצה מאשרת את מינוי

או במועד  1.8.19-. המינוי ייכנס לתוקף בהעיר תמהנדסלעובדים בכירים לתפקיד 

משכר  95%ועד  85%ל יעמוד ע השכר מוקדם יותר שיאושר ע"י מנכ"ל העירייה בכתב.

 " מנכ"ל העירייה בכפוף לאישור משרד הפנים.

 

 מחליטים לאשר המינוי. (171)

 .)גב' כץ, מר יעקובוביץ, גב' גרוסמן, מר גוזלן(  4  – נמנעאין,  – נגד, 41 - בעד

 

שלא היו שותפים בתהליף המכרז. עם זאת  מכך ם נובעת הבהירה כי המנעות גב' כץ

 הדגישה כי ההמנעות אינה מטילה ספק במקצועיותה של המהנדסת הנכנסת.

  

 ' חנה חרמש הצלחה בתפקידה.רחברי המועצה איחלו למהנדסת אד

  

 

 אישור מתן תמיכות .טז

 צורף לסדר היום. 12.6.19ועדת התמיכות המקצועית מיום פרוטוקול 

 

הישיבה מחשש לניגוד עניינים. ראש העירייה עזב את  
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 בנושא תנועות נוער. 2019מתן תמיכה לשנת  .1

 
 מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית ומחליטה כדלקמן:

 
 קומונות -מתן תמיכה בנושא תנועות  נוער 

 
 2019לשנת הכספים  קומונות -תנועות נוערלחלק את תקציב התמיכות בנושא  .א

זוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים כמפורט להלן, בכפוף לקי
 חסרים בבקשה, ככל שישנם:

 

 מבקש התמיכה
סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים 

 בש"ח: 2019לשנת 

 70,000 שבט הרצל -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 70,000 המחנות העולים

 70,000 שבט דקר -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 

  השומר הצעירלמבקש התמיכה  קומונות -שא תנועות נועראי מתן תמיכה בנו .ב
מאחר ומגורי הקומונה של מבקש התמיכה הנ"ל אינם נמצאים בהרצליה 

 כנדרש בתנאי הסף כמפורט לעיל.

 
 
 יתר מפתחות החלוקה למעט מפעלי קיץ  -מתן תמיכה בנושא פעילות תנועות  נוער 

)ללא מפעלי  2019הכספים  לשנת תנועות נוערלחלק את תקציב התמיכות בנושא 
בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף  קיץ וללא קומונות(כמפורט להלן,

 להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

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

 בש"ח
)ללא מפעלי קיץ וללא 

 קומונות(
 380,000 )*(שבט דקר צופי ים -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 358,410 שבט רשפים -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 144,607 שבט ארד -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 105,803 שבט שחף -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 51,044 תנועת בני עקיבא ישראל

 45,396 המחנות העולים

 31,924 הסתדרות הנוער העובד והלומד
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סה"כ תמיכה עפ"י  שם המוסד
 2019התבחינים לשנת 

 בש"ח
)ללא מפעלי קיץ וללא 

 קומונות(
 50,000 שבט הרצל)*( -העבריים בישראל תנועת הצופים 

 23,151 תנוער השומר הצעיר

 

)*( 

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

 .2019התבחינים לשנת 

 

 מחליטים פ"א לאשר המלצות ועדת התמיכות המקצועית. (172)

 

 רה"ע שב לישיבה.

 

 מינויים .יז

 לאשר: התבקשההמועצה     

 המיםנוייה של חברת המועצה דניאל אייזנברג כחברה בדרקטוריון תאגיד מי  

 .והביוב     

   המיםמינוייה של גב' גילי דינשטיין כחברה, נציגת ציבור בדרקטוריון תאגיד   

 .והביוב      

 .של החברות הממשלתית המינוי כפוף לאישור ועדת המינויים      

 

 ם.המינויימחליטים פ"א לאשר  (173) 

 

 

 2018דו"ח פעולות העירייה לשנת  .יח

 הועבר לעיון חברי המועצה. 2018דיסק המאגד הדו"ח לשנת    

 

 

המצוי וידוע  אישור עקרוני ליציאה למכרז למכירת שטח בבעלות עירונית .יט

 כבית הרמלין

 

 לבקשת רה"ע הנושא הוסר מסדר היום.
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 אישור הארכת שירות .כ

 לאשר הארכת שירות ל: התבקשהמועצה ה

 

 30.6.2020עד  .מ.לגב' ל (1
 

   31.11.2019עד  ד.ס.למר  (2

 
 (72תיכון. )גיל ב – לבורנטית – .ר .גב' צ  (3

    לבורנטית ותיקה ומקצועית. מתמחה בעבודה במעבדות הביוטכנולוגיה  .גב' צ 

 בתיכון ומביאה ילדים להישגים גבוהים. לאור המחסור שקיים במקצוע לבורנטים, 

   ת רצון הממונים עליה, הועדה ממליצה להאריך את כבעיה ארצית ולשביעו 

 העסקתה בשנה נוספת. 

 יש להנחות המנהלים והנהלת אגף החינוך למציאת פתרון לשנה"ל הבאה . 

 הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה. 

 (73תיכון. )גיל ב -לבורנט פיסיקה – .ב .מר ג    (4

מקצועי ומסור בעל ידע רב. אחראי מעבדת פיסיקה, מטפל  הינו לבורנט .מר ב

 בתחזוקת המכשירים ומלווה התלמידים וצוות המעבדה בכל הנדרש. 

לאור המחסור שקיים במקצוע לבורנטים, כבעיה ארצית ולשביעות רצון הממונים 

 עליו, הועדה ממליצה להאריך את העסקתו בשנה נוספת.

 חינוך למציאת פתרון לשנה"ל הבאה .יש להנחות המנהלים והנהלת אגף ה

 הארכת שירותו תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

 (70תיכון. )גיל ב  -מורה ללשון – .ע .גב' ג     (5

סגנית מנהלת לשעבר. מורה מנוסה ורכזת מקצוע לשון. תורמת מניסיונה רבות 

ולאור שביעות  ם ללשון,לביה"ס ולתלמידים. בשל מחסור במורים מנוסים וראויי

 רצון הממונים עליה, הוועדה ממליצה להאריך העסקתה לשנה נוספת.

 הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

 (71תיכון. )גיל ב -מורה לאנגלית -.ר .גב' ק    (6

הגב' מורה ראויה למקצוע אנגלית, מגישה לבגרות. בהתחשב בקושי במציאת 

ם לאנגלית, ולאור שביעות רצון הממונים עליה, הוועדה ממליצה להאריך מורי

 שירותה לשנה נוספת. 

 הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

 (70תיכון )גיל ב -מורה לביוטכנולוגיה-.ר. ל    (7

קושי והצלחות. קיים   שנים, מובילה את המגמה להישגים 21רכזת ביוטכנולוגיה 

 .במציאת מורים לביוטכנולוגיה ובמיוחד עם שיעור קומה כשל הגב' ל

עבודתה לשביעות רצון התלמידים ההורים והממונים. לאור זאת, הוועדה 

 ממליצה לאשר העסקתה בשנה נוספת. 

 הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
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 (71 גיל) –ב סייעת טיפולית בי"ס נתי – נ.ש     (8

עפ"י מכתבי מנהליה, העובדת מסורה ומוערכת. בי"ס נתיב הוא ביה"ס לחינוך 

 מיוחד קשה.

 הוועדה ממליצה להאריך את שירותה בשנה אחת נוספת . הארכה אחרונה.

 הארכת שירותה תתאפשר ע"פי החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

 (75 )גיל –התפתחותית  -ישה הנוירובגמורה לתנועה בגיל הרך ומאבחנת   - נ.כ    (9

     מורה מקצועית ומהווה דוגמא אישית לכל צוות המורים. תורמת מהידע

ומהניסיון הרב שלה להעשרת מורים. עבודתה עם ילדי הגן הינה ייחודית ולכן 

 המשך 

 העסקתה חיוני למערכת. 

 ההוועדה ממליצה להאריך את שירותה בשנה אחת עפ"י החלטת ראש העירי 

 ולאחר קבלת אישור המועצה. 

 (74 )גיל  –כוריאוגרף ומנהל אמונותי של להקת הורה הרצליה  – ט.ט  (10

 נמנה על קבוצה מצומצמת של בכירי הכוריאוגרפים למחול פולקלוריסטי בארץ.

שנים במקצועיות רבה, ביצירתיות, תורם לשיווק  10מנהל את הלהקה מזה 

 חול היוקרתיים בארץ ואף בעולם.הלהקה וקיום הופעות בכל פסטיבלי המ

הוועדה ממליצה להאריך את שירותו בשנה אחת ובתנאי שימציא אישור רפואי 

 המבהיר את כישרותו להמשך עבודה.

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

 המועצה. 

 

 מחליטים פ"א לאשר. (174)

 

 

 אישור העסקה נוספת .כא

 צ. ד         

 : עובד בעירייה באגף הביטחון עובד כללי מחסן ומקלטים ציבוריים .קער

עבודה הנוספת תהיה  בעיקר בעבודות מזדמנות, עבודות בעץ, פרגולות, דקים, מעקים 

 מעץ  ותיקונים.

הוועדה מאשרת את הבקשה אך ללא מתן שירות לעובדי העירייה ותושבי  : החלטה

 העיר הרצליה .

 

 בכפוף לחתימה על הסדר ניגוד עניינים שיעגן את ההחלטה.לאשר  מחליטים פ"א (175) 



  25.6.19 – מן המניין 14מפרוטוקול מועצה מס'   29דף 

 

  

 המלצות הועדה לסיוע בדיור .כב

 לאשר המלצות הועדה לסיוע בדיור. התבקשההמועצה  

 . 11.6.19ומיום  21.5.19פרוטוקולים מיום  צורפו 

 

 ה.ועדהמחליטים פ"א לאשר המלצות  (176)

 
 

ק מזרחי בע"מ לחברה אישור המועצה להנפקת ערבות בנקאית מבנ .כג

  לפיתוח הרצליה

 

 לבקשת רה"ע הנושא הוסר מסדר היום.

 

 

 שונות  .כד

 :ותהודע

   מועד  – 17.9.19 –במקום ב 10.9.19-תתקיים בישיבת המועצה בחודש ספטמבר   

 .הבחירות  

    19.11.19-במקום ב 26.11.19מועד ישיבת המועצה בחודש נובמבר. 

    אוגוסט.המועצה תצא לפגרה קיץ בחודש 

 

 

 

 

 

 הישיבה ננעלה 

 
 

 

   ________________________  ראש העירייה:                 
 

 

 

 רשמה: גב' רינה זאבי


