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

 סגנית ומ"מ ראש העירייה - איה פרישקולניק 

 ראש העירייה סגן - 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 

 חבר מועצת העיר - גרי גוזלן 

 חברת מועצת העיר - תמר גרוסמן -לרמן 

 חבר מועצת העיר - יריב פישר 

 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  

 ייהסגנית ראש העיר - עפרה בל נעדרים:

 חברת מועצת העיר - דניאל אייזנברג 

 חבר מועצת העיר  - יוסי קוממי 

 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  

 הל המחלקה לתכנון רב שנתימנ - לזר אהוד 

 ס' מנהל אגף שאיפ"ה - סבירסקי שוקי 

 מנהלת מחלקת ועדות העירייה - עצמון מישל  

 מנהלת מחלקת ארגון ותאום - זאבי רינה  
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  סדר היום

 אישור פרוטוקול  .א

 עדכון רה"ע .ב

 עדכון מנכ"ל .ג

 הצגת "הפסקה ללא מסכים" .ד

 שאילתות .ה

 הצעות לסדר .ו

 בניית מרכז יום שיקומי טיפוליעוד קרקע לטובת בקשה לאישור יי .ז

אישור המועצה לניהול מו"מ מול מפעילים למועדון חברתי לבוגרים עם  .ח
 אתגרים חברתיים תקשורתיים.

 המלצות ועדת השמות .ט

 העברת סמכויות מהנדס העירייה .י

 מינויים .יא

 אישור הקצאת קרקע .יב

 שונות .יג
 
 
 

 סדר היום:

 

 אישור פרוטוקול .א

 .10+  9  יםקוליובאו לאישור פרוטו

  יובאו התיקונים הבאים: בסעיף מינוייםדיון הבמסגרת  10בפרוטוקול מס' 

   סגנית ומ"מ רה"ע גב' איה פרישקולניק כמ"מ יו"ר ועדת בהחלטה על מינויה של

המכרזים במקומה של סגנית רה"ע גב' עפרה בל יעודכן כי המינוי יכנס לתוקף 

 ע"י מועצת העיר. .16.4.19יום מ פרוטוקול ישיבת המועצהלאחר אישור 

 :החלטה בדבר הרכב ועדת ההנצחה לנרצחי טרור יהיה כדלקמן 

למועצה בשינוי אחד שהובא המועצה מחליטה: לאשר את הרכב הועדה כפי 

מר יוסי  -המתחייב עפ"י הוראות החוק להרכב הועדה: מינוי נציג אופוזיציה 

חברי המועצה(, ולפיכך נציגי מ 1/3קוממי במסגרת ייצוג חברי המועצה בועדה )

המועצה בועדה הם: רה"ע ויו"ר הועדה מר משה פדלון, מר אלעד צדיקוב ומר יוסי 

 קוממי.

 

 בתוספת התיקונים. מחליטים פ"א לאשר הפרוטוקולים ( 152) 
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 עדכון רה"ע .ב

   נערכו פגישות בעשרות בתים ובבית קינן בפרוייקט  -יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 יכרון בסלון"."ז הנקרא

  יום הזיכרון לחללי צה"ל אירועי–  

 במספר מוקדים ברחבי העיר נרות נשמה עם שמות חללי הרצליה וקתחל . 

  שירי לוחמים בגן בן שפר ובפארק הרצליהערב. 

  אירועי יום העצמאות– 

 .במות בידור במספר מוקדים ברחבי העיר 

 ה.שירה בציבור בבית קינן, בבית ראשונים ובפארק הרצלי 

כל האירועים עברו ללא תקלות. מודה למנכ"ל העירייה, למנהלים ולעובדים 

 ון וביצוע מצויינים.נעל תכ

  העיר הרצליה אירחה את משתתפי האירוויזיון  -אירוח משתתפי האירוויזיון

מבקש להודות לסגנית רה"ע בערב קוקטייל שנערך במספנה במרינה הרצליה. 

' עפרה בל, למנכל החברה מר עופר מור ויו"ר החברה לפיתוח התיירות גב

 ולעובדים שלקחו חלק והביא את העיר הרצליה למרכז התקשורת.

  העיר הרצליה קיבלו אות מצטייני הנשיא. השניים שני חיילים מ -מצטייני הנשיא

 שנבחרו למצטייני נשיא.  חיילים  120מתוך  נבחרו

 ע"י העיר הרצליה הפנינג  חיילים בודדים שאומצו 180-ביום שישי הקרוב יערך לכ

 בפארק.

  ברכות והערכה זכה בפרס החינוך הארצי מטעם משרד החינוך "ראשונים"תיכון .

למנהלת בית הספר, הצוות החינוכי, סגנית ומ"מ רה"ע גב' איה פרישקולניק, מנהל 

 אגף החינוך והעובדים.

 הביניים . בתי הספר התיכוניים וחטיבות ודש שעבריום המעשים הטובים נערך בח

הכסף מיועד  ממתקים וצעצועים . של  ת וש"ח ממכיר 25,000-אספו כבעיר 

 .לבית הספר הנמצא בבית החולים לוינשטיין לתרומה 

 העירייה להרחיב  ת. בכוונ בשחמט לילדי בתי ספר מתקיים כעתת ישראל ופיאל

 הלימודים והתחרויות גם לגני ילדים.  
 

 

 

 עדכון מנכ"ל .ג

 

 -דוברות העירייה

  ,יח"צ לאירועי יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות: ערב שירי לוחמים

  .פרוייקט של הצופים עם משפחות שכולות, ערב יום הזיכרון

  לגני הילדים בשכונותליום העצמאות פרוייקטים קהילתיים. 

 שחולקה לבתי האב בעיר ,הפקת חוברת אירועי יום העצמאות. 
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 יח"צ קווי החוף לים בשבת.  

 "צ מרוץ הרצליהיח 

 

 אגף תב"ל

 תכנית עבודה מתואמת עם אגף החינוך לשיפוצי קיץ ולפתיחת שנת הלימודים  הכנוה

 ₪מיליון  12העבודות יתבצעו בהיקף של 

 אתרים והעבודה תתבצע במקביל בחופשת הקיץ. 170 -היקף העבודות בכ 

 .נערכים לוגיסטית ובטיחותית לאירועי הקיץ 

 פיקוד העורף ,רח"ל  מקיפה של מערך החירום העירונית ע"י נערכים לביקורת משולבת ו

 ומשרדי הממשלה, ביקורת כזו מתבצעת אחת לשלוש שנים.

 

 אגף הביטחון , הפיקוח והסדר הציבורי

  רועי הפסח, מרוץ הרצליה, יבחודש האחרון בכל הקשור לאבטחת א עסקאגף הביטחון

 ועי יום העצמאות.רייום השואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וא

 רועים ואבטחתם ובכללם: ל"ג בעומר, שבועות ושאר פעילויות ינערכים להמשך הא

 הקיץ, כולל קונצרטים בפארק, קונצרטים בגן בן שפר, הכוכב השמיני וספורט חצות.

 

 אגף הנדסה

 .אושרה תכנית להפקדה בוועדה האחרונה , תכנית אזור התעשייה 

 הרצליה ועל השכונה של המט"ש. "ל התקיים קונגרס על צפוןמבות 

 

 אגף תקשוב ומערכות מידע

מאוד מוצלחים במרכז היזמות. מגיעים להישגים בינ"ל, בזכות שיתוף הפעולה  סטרטאפים

 והדחיפה של עיריית הרצליה. לדוגמא:

 התקבלה לתכנית בתחום האנרגיה בברלין.  – SOLTELחברת  .א

 באוסטריה,   PIONEERנבחרו מבין רבים להציג בכנס - POWHEREחברת  .ב

הוזמנה לבצע תרגול לחברת הטלקומוניקציה של יוון ולשדות   – BESTחברת  .ג

 התעופה של ליסבון ודנמרק לאחר התאונה באתיופיה. 

עם חברה מובילה  מתחילים פיילוט  –חברה בתחום הבנייה  – FIRMUSחברת  .ד

 באנגליה.

 

 אגף הרווחה

 נחלת עדה לקשישי השכונה.בשבוע שעבר נפתח בהצלחה רבה "בית חם" ב 

 ומרוכז ע"י שתי רכזות מתנדבות מהשכונה  "הבית החם" פועל בימי ג' אחה"צ

 ומפוקח על ידי האגף לשירותים חברתיים. 

  .פרויקט תעסוקת קיץ לנערים ולנערות בסיכון יוצא לדרך 

בליווי צוות מקצועי,  תעסוקות קיץבני נוער ישתתפו בפרויקט במגוון של  60 -כ

 למנוע שוטטות ומצבי סיכון ולייצר חוויה יצרנית חיובית. , טרהבמ
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 ס"תנו אגף

 אביטל אילנה עם התשעה יד ס"במתנ לגימלאים ערב, 18:00 בשעה, 15.5.19', ד יום 

 לאומנות הרצליה במוזיאון,  חדשות תערוכות פתיחת, 20:00 בשעה, 25.5.19, שבת 

 עכשווית

 הזהב גלגל – הרצליה קבפאר, 20:00 בשעה, 30.5.19', ה יום 

 בפארק, 19:30 בשעה שלווה להקת עם החינוך לעובדי הוקרה אירוע, 2.6.19', א יום 

 .הרצליה

 

 אגף שאיפ"ה

  תכנון וביצוע מופתי בתחומי אחריות אגף שאיפ"ה באירועי יום הזיכרון ויום

 העצמאות )לפני ואחרי(

  העיר, שת"פ עם וועד ניקיון מגרשים פתוחים בכל  –היערכות לקראת ל"ג בעומר

 הורים מרכזי

 למטרת ריכוז מדורות בית ספריות לצמצום זיהום אוויר. 

  פרוייקטים גינון: נטיעת עצים לאורך רחובות רש"י וכיבוש העבודה,  -מדגם מייצג

 החלפת מתקני משחק ישנים בחדשים בגינת מצפה ים

לת חן, רחוב היובל, רחוב איי  מדשאה וצמחיה חדשה בצומת ארלוזורוב פינת שפירא, 

בגינת עינב, הבעש"ט,  –החזרת הצללות מתוקנות שנפגמו בחורף  פארק רבין צפון,

 יוסף קארו, פינסקר, התקנת ריהוט רחוב וגן במספר מקומות.

 

 אגף החינוך

  הרישום לחינוך העל יסודי התקיים בחודש מרץ. מקדמים מהלכים לסיים את תהליך

  הרישום של תלמידי העיר.

 תי הספר ביתקיים בבניין העירייה האקתון עם משתתפי כל מנהלי  14/5-שלישי ה ביום

היסודיים וצוותי המורים, בכדי לכתוב את תכניות העבודה של שנה"ל תש"פ מכוונות 

each. 

  אירוע סיכום "רוקדים כחול לבן" בהשתתפות שבעה בתי ספר יסודיים, יתקיים ביום

  אנשים. 2100-פים הורים+ תלמידים כבספורטק הרצליה. משתת 17/5-שישי ה

  פעילות פרלמנט הילדים בעיצומה צפויים להתקיים: הפנינג משחקי קופסא לכלל

 עם ראה"ע.  תלמידי העיר, מעגלי שיח בהשתתפות ילדי הפרלמנט והנוער

 

 מינהל נשים

 .במהלך אפריל, נערכה התרמה עבור משחקים לתינוקות, במעון "מקלט" נשים מוכות 

  ,סדנת אביב מטעם משטרת ישראל להגנה עצמית לנשים / נערות בסיכון  במאי 

 ייערך במקלט לנשים מוכות בשיתוף מינהל נשים. 

  מפגשים עתידיים.   4השבוע התקיים מפגש מבוא להגנה עצמית. בהמשך 
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תודה והערכה לכל העובדים והצוותים שלקחו חלק בכל האירועים  מנכ"ל העירייה

 עיר.שהתרחשו לאחרונה ב

 
 הפסקה ללא מסכים .ד

 פלג. הנושא הוצג ע"י מנהלת בית הספר גב' ענת 

 הפסקה פעילה ללא מסכים הנערכת בבית הספר אחת לשבוע.

יצירת "הפסקה  הוחלט עלס, הורים והתלמידים  הנהלת ביה"בהחלטה משותפת של 

רים הפסקה צהפסקה בה משאירים את מכשירי הסלולר בתיקים, בכיתות ויו -אחרת" 

את רוב תלמידי ביה"ס. הפרוייקט התגבש כאשר הצוות החינוכי  פעילה המשתפת 

נערכת אחת הפעילות   הולכות ונעלמות. הילדיםכי המיומנויות החברתיות של הרגיש 

 מידי יום.אותה לשבוע כשהשאיפה לערוך 

אמר כי בעקבות הצלחת הפרויקט בחטיבת בן , ברך על יוזמת ביה"סרה"ע, מר פדלון 

הודה גב' ענת פלג, מנהלת ביה"ס  המטרה תהיה להרחיבו לבתי ספר נוספים.ון גורי

 ולצוות החינוכי על הפעילות המרשימה והמרגשת.

  

  

 שאילתות .ה

 

 אלעד צדיקובע"י  1שאילתה מס' 

 בנושא: החוף הנפרד

מבקש לדעת האם תוואי החוף הנפרד ייפגע בעקבות הגשר. מה יהיה רוחבו לפני ואחריי. מה 

יהיה עוביו לפני ואחריי. האם יצליח להכיל את כלל המתרחצים גם בחודשי הקיץ בין י' באב 

 לר"ח אלול? בו קיים עומס עצום בחוף הנפרד.

 

 

   1תשובה לשאילתה מס' 

 בניית הגשר והמדרגות לא גורעים משטח החוף. .1

 רוחב החוף תלוי בגאות ובשפל של הים. .2

מטר  75מטר )  150מות רחצה הינו אורך החוף המוכרז בהתאם לחוק הסדרת מקו .3

 מכל צד מתחנת ההצלה.(

 

 ,בבית המשפט להליך שהתנהלבהתאם בניית הגשר נעשתה ציין כי  פדלוןרה"ע, מר 

 ת הגשר יופקו לקחים.ילכשתסתיים בני
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 מאיה כץע"י  2שאילתה מס' 

אי הסכמת ראש העיריה להתנגדות תכנון הותמ״ל שלא לפי צרכי בנושא: 

 בצפון הרצליה התושבים

לאחרונה בישיבת מליאת תכנון ובנייה התנגד ראש העירייה המכהן גם כיו״ר הוועדה 

 12,000המקומית, להצעתי להגיש התנגדות מטעם הוועדה לתוכנית הותמ״ל לתכנון צפון 

 יחידות דיור בצפון הרצליה.

ון העירוניים, ידוע כי ברגע שהותמ״ל מתחיל לתכנן תוכנית באופן עצמאי ללא גורמי התכנ

 עד שזו לא תעצר כל תכנון אחר איננו רלוונטי.

 לאור כך ברצוני לשאול:

מדוע ראש העיר מסרב להגיש התנגדות לתוכנית זו באמצעות הכלים שבסמכותו על מנת  . 1

 לעצור את התוכנית הבלתי פרופורציונלית הזו?

דה מקומית כאשר הוא מדוע ראש העירייה ממשיך להתעקש לתכנן תוכנית בסמכות הוע . 2

ואנשי המקצוע יודעים שעד שלא תעצר התוכנית שבתכנון הותמ״ל, התכנונים 

 המקומיים אינם רלוונטיים?

 

  2תשובה לשאילתה מס' 

לתכנון ובניה ולא למועצת העיר. על אף שחברת  העדונושא תכנון ובנייה הוא נושא לו .1

ב' כץ התעלמה מהעובדה המועצה הנה חברה בוועדה לתכנון ובניה מזה שנים, הג

שהתנגדות לתכנית יכולה להיעשות כנגד תכנית שמופקדת ולא בעלמא. עם זאת, ראש 

 פנייה המפרטת את התנגדותולגורמי הוותמ"ל  2018נובמבר העירייה פנה כבר בחודש 

פניה רשמית דומה נעשתה על ידי מהנדס העיר. לאחר מיצוי  ן  צפון הרצליה.ולתכנ

שנמצאים כעת על הפרק, הנהלת העירייה תשקול שימוש בכלים  הכלים התכנוניים,

 נוספים.

יש להזכיר לחברת המועצה כץ כי היא בעצמה דרשה במסגרת דיוני המליאה בחודש  .2

כמו כן, . כי תכנית המתאר צריכה להביא בחשבון את צפון הרצליההשנה פברואר 

בוועדה פורשת בקשתה המהשאילתה של חברת המועצה כץ באה בסתירה מוחלטת ל

הסבירה מדוע כדאי להכניס את תכנון צפון הרצליה לתכנית המתאר  בהלתכנון ובנייה 

 להופיע כאזור תכנון ךכאמור הדיון האם צפון הרצליה צרי  חרף כוונות הוותמ"ל.

א עניין למליאת הוועדה שתדון בנושא בתחילת חודש יוני, ולא ובתכנית המתאר או לא ה

  איות במועצת העיר.שאילתות אקרעניין ל
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 מאיה כץע"י  3שאילתה מס' 

 עיכוב בקידום פרויקט מעונות הסטודנטים לצעירי הרצליהבנושא: 

אישרה מועצת העיר את התכנית שיזמתי לתכנון  2015לפני ארבע שנים בדיוק, בחודש מאי 

עיר והקמה של מעונות סטודנטים בעיר, במטרה להגדיל את היצע הדירות הפנויות לתושבי ה

 על מנת לסייע לזוגות הצעירים.

כי ״אנחנו נפרסם  12.5.15-כבר באותה העת הצהיר ראש העיר בכתבה בעיתון גלובס מה

 לבנייה ותפעול המבנה לתקופה ארוכה״ BOTמכרז שככל הנראה יהיה מכרז 

אישרה ועדת המשנה לתכנון ובנייה את התכנית ואילו עד עתה לא קיימת  2017בנובמבר 

 משמעותית לקידום הנושא.התקדמות 

 לאור כך ברצוני לשאול:

  מה הסטטוס הקיים של הפרוייקט מבחינת שלבי הבינוי שלו? . 1

 האם התקבל ההחלטה כיצד ימומן? . 2

 מתי צפויה העירייה לצאת למכרז ביצוע? . 3

 

  3תשובה לשאילתה מס' 

 רונות כפוףמימון הפרויקט שמקדם ראש העירייה במעונות הסטודנטים בשנים האח .1

לאישור משרד הפנים שאין חובה בפרויקט זה לרשום את התחייבויות היזם בספרי 

 העירייה.

 .במהלך השבוע שבועייםמצפים לתשובה  .2

 העירייה ממתינה לאישור משרד הפנים, ובהתאם תכלכל צעדיה. .3

 

ה הוסיף כי נושא זה חשוב ביותר ונמצא בעדיפות ראשונה , העירייה תעשרה"ע, מר פדלון 

 הכל כדי למנף את הפרוייקט.

 

 גרי גוזלןע"י  4שאילתה מס' 

 פלישות לשטח ציבורי ברחוב נעמי שמרבנושא: 

ברחוב נעמי שמר הגובל בבתי המגורים ישנם בעלי קרקעות פרטיים אשר פלשו לשטח 

 הציבורי.

 האם העירייה מודעת לפלישות אלה? . 1

באמצעות שאילתה זו העירייה עכשיו בהנחה והעירייה אינה מודעת לפלישות אלה,  . 2

 מודעת לנושא, מה בכוונתה לעשות כדי להחזיר את השטח הציבורי לציבור?
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  4תשובה לשאילתה מס' 

 לא ידוע על הפלישות.  .1

 ככל שמדובר בבניה חדשה יטופל בהתאם למדיניות האכיפה של הוועדה המקומית.  .2

 
ישנות, יטופל כאשר יהיה צורך ציבורי במידה ומדובר בפלישות ישנות ועל הבניה חלה התי

  לפינוי ע"י בקשה לבית משפט, לדוגמא פרויקט עירוני.

   

 

 גרי גוזלןע"י  5שאילתה מס' 

 תחזוקת ברזיות השתייה בחופי הרחצה בעירבנושא: 

 לאחרונה ברזיות השתייה הציבורית אינן בשימוש מלא לאור אי תקינותן.

  תייה?מי מפקח על תחזוקת ברזיות הש . 1

 מה התדירות של הטיפול בהן? . 2

  מדוע ישנו קושי לתחזק ברזיות באופן שוטף לאורך כל ימות השנה? . 3

 

  5תשובה לשאילתה מס' 

 -על תחזוקת ברזיות השתיה בחופי הים באמצעות אגף תב"ל  תרשות החופים אחראי .1

 מח' תחזוקה.

פי הרחצה ובהתאם לצורך בדיקת תקינות הברזיות מתבצעת לפני עונת הרחצה בכל חו .2

 במהלך השנה.

אין קושי לתחזק ברזיות באופן שוטף לאורך כל ימות השנה. נכון להיום כל הברזיות  .3

 תקינות.

 

 

 עו"ד יונתן יעקובוביץע"י   6שאילתה מס' 

 העלאת מחירי החניונים בחופי היםבנושא: 

  ים העירוניים.בעונת הרחצה הנוכחית בחרה עיריית הרצליה לעלות את מחירי החניונ

 העלאת המחיר פוגעת בחווית הבילוי בחופי הים ומייקרת את הבילוי בחופי הים.

חשב שנכון לעלות מחירים ) למרות שאני סבור כי אין צורך בכך(  אם כבר ראש העירייה  . 1

מדוע לא מעלים את המחיר רק לתושבי החוץ? מדוע תושבי הרצליה שכבר נאלצים 

ת בחופי הים )נקיון, שירותי אכיפה והצלה, מקלחות, מים, לשאת בנטל של ההוצאו

שירותי ניקיון ותחזוקה ועוד( צריכים לשלם מחיר נוסף על הגעתם לחוף שהם עצמם 

 מממנים?

  מה סכום ההכנסות מהחניונים שהעירייה מקבלת כל שנה? . 2

  מה עלות האחזקה של החניונים? . 3

רם החל לפעול או לחילופין מדוע לא מפעילים שם מדוע החניון בסמוך לחוף הדרומי ט . 4

 גבייה לפי חניית כחול לבן?
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  6תשובה לשאילתה מס' 

 בחניונים חניה משעתיים לפחות ערך שווה הינו"מ מע כולל"ח ש 15 של יומי חניה מחיר .1

 ".מהרצליה אני"  חניה מדבקת רכבו על אשר לתושב הנחה 50% ולאחר בעיר האחרים

 .שלם חניה ליוםבהחלט לחניון צמוד לחוף הים וללא הגבלת זמן  מחיר סביר זהו

 ."ממע כולל"ח ש 40 על עומד תושב שאינו למי החניה מחיר

למיותר לציין שבאזורי החניה ברחובות הסמוכים והראשיים יש חניית כחול לבן ללא    

 תשלום לתושבי הרצליה.

  
החניונים משתנות מידי שנה בהתאם  הכנסות העירייה מכל חניון כמו גם עלות אחזקת 2+3

 להתנהלות החניון, השקעות, הסכמים, וכו'.

)לא  אש"ח 7,382 - 2018 ,אש"ח 5,906 - 2017סה"כ הוצאות תפעוליות לכלל החניונים:   

 .כולל את חניון לב העיר(

אש"ח )לא  6,753 - 2018 ,אש"ח 5,363 - 2017סה"כ תמלוגי העירייה לכלל החניונים: 

 .ת חניון לב העיר ותשלומי ארנונה(כולל א

 
החניון הסמוך לחוף הדרומי )להלן חניון "העוגן"( איננו מופעל מאחר וטרם ניתן לגביו  .4

היתר בניה, דבר אשר אינו מאפשר הכשרתו כפי שכבר הוחלט, כחניון ציבורי ממוחשב 

 בתשלום.

רצליה להוצאת לאחר קבלת היתר בניה והכשרתו כחניון ממוכן, תדרש החברה לפיתוח ה

 רישיון עסק כחוק.

 

 

 עו"ד יונתן יעקובוביץע"י   7שאילתה מס' 

 רים בחופי היםכהכנסות משובנושא: 

נכתב כי לא יהיו הכנסות בחופי הים. עיריית הרצליה משכירה  2019בספר התקציב לשנת 

 מספר נכסים בחופי הים ולכן אי התייחסות להכנסות אלה תמוה.

 מה הכנסות העירייה מבעלי העסקים בחופי הים? . 1

 בסעיף זה? 0מדוע עיריית הרצליה בספר התקציב בחרה לכתוב  . 2

 

  7תשובה לשאילתה מס' 

 לא היו הכנסות. 2018בשנת  .1

כידוע, העסקים הפועלים כיום בחופי הים מנוהלים באמצעות החברה לפיתוח תיירות.    .2

המנוהלים בהתאם למכרזים שפורסמו על ידי  מאחר ולא קיימים רווחים מהעסקים

החברה, העירייה אינה מקבלת הכנסות בגין נכסיה אלה, ועל כן לא תוקצבה הכנסה 

 בגינם.
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 תמי גרוסמןע"י   8שאילתה מס' 

 הגנה על האוכלוסייה לאור התפרצות מחלת החצבתבנושא: 

 
לים במחלה גם באזור לאחרונה אנו עדים להתפרצות מחלת החצבת ועליה משמעותית בחו

המרכז והשרון. כרשות מקומית עלינו לקחת אחריות על מנת ליישם סביבה בטוחה בעיר 

 אוכלוסיות בסיכון כגון מדוכאי חיסון , קשישים ונשים בהריון. לכלל האוכלוסיה בדגש על 

 גנים כבר הצטרפו לפרוייקט מחוסגן. 9לאחרונה פורסם כי 

 בפילוח לפי שכונות?מהו אחוז המתחסנים בעיר,  . 1

האם ישנה כוונה לבצע הסברה על חשיבות החיסון בקרב האוכלוסיות הרלוונטיות  . 2

  לנושא?

האם בכוונת עיריית הרצליה להציע תמריצים לגנים נוספים כדי שיצטרפו גם הם  . 3

  לפרוייקט מחוסגן?

 

  8תשובה לשאילתה מס' 

ר הינה על משרד הבריאות ולא הרשות חשוב לציין שהאחריות והסמכות לבריאות הציבו

 המקומית.

מחלקת הבריאות העירונית בקשר ישיר עם לשכת הבריאות המחוזית לעידוד חינוך, מניעה, 

הסברה וקידום הבריאות בקרב התושבים וכן להגברת המודעות לחיסונים בקרב 

 האוכלוסיה.

מות לתינוקות בגיל אין פילוח לפי שכונות. כיום החיסונים לחצבת ניתנים בשתי פעי  .1

מחוסנים השרות ניתן בכל  95%שנה בטיפת חלב המועמדים שחוסנו מגיע כיום מעל 

 ארבעת קופות החולים ונעשה קמפיין הסברה משותף עם הקופות ומשרד הבריאות .

הפעימה השנייה ניתנת לתלמידים בכיתות א' החיסון מתבצע במוסדות החינוך 

הבריאות ( שרותי בריאות התלמיד כיום אחוז  באמצעות חברת פמי )זכיינים משרד

ובכוונתנו להגביר את המודעות בנושא  94%הממוצע לחיסונים בכיתות א' עומד על 

ולהעמיד מוקד השלמת חיסונים בחודש יולי וכן לצאת בהסברה להורים שילדיהם טרם 

 חוסנו  .

הבריאות בכוונתנו לבצע הסברה בקרב אוכלוסיות מוסדות החינוך בשיתוף לשכת  .2

 המחוזית והעמדת מוקדי השלמת חיסונים לילדים בחודש יולי תשע"ט  .

, אין חובה חוקית כך שאי אפשר  לא לחסןאו לחסן החוק מאפשר להורים להחליט אם   .3

לא להכניס ילד לגן שלא קיבל חיסון , אנו פועלים בהתאם להנחיות משרד הבריאות 

 ועפ"י החוק.
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 סרמןרונן וע"י   9שאילתה מס' 

 בדיקות קרינה בבתי ספרבנושא: 

 
באתר עיריית הרצליה מופיעות בדיקות קרינה אשר האחרונות שבהן )שפורסמו באתר( 

 2016בוצעו בשנת 

https://www.herzliya.muni.il/?CategoryID=753&61ArticleID=24 

  

 ?2016האם לא בוצעו בדיקות קרינה מאז שנת  .1

 מדוע לא בוצעו בדיקות קרינה בבתי הספר הבאים? .2

 אולפנה

 בר אילן

 אחי"ה )בי"ס שנמצא בצמוד לתחנת שנאים( 

בדו"ח שפורסם )בקישור הנ"ל( נכתב כי במועדון בני הרצליה כמו גם במועדונית "אמנון  

 רכים הגבוהים מהסף המומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה( נמדדו ע9ותמר" )רח' שומרון 

  –היות שניתנו המלצות בדו"ח על מנת להקטין את רמת הקרינה 

 האם הן אומצו ובוצעו? .3

 מה עשתה העירייה כדי להקטין את רמת הקרינה במועדוני בני הרצליה ואמנון ותמר? .4

 
 

 9תשובה לשאילתה מס' 

יצעה בדיקות קרינה בכל מוס"ח בעיר )דוחות מחלקת בטיחות ב 2017במהלך שנת  .1

 . נמצאים במחלקת בטיחות(

שנים, או כל שינוי  5-בדיקות קרינה מתבצעות אחת ל ,עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך

 החשמל הראשי של המוסד. משמעותי שמתבצע בלוח

 

 :2-4לשאלות 

  חריגות. ובדו"ח נרשם שלא נמצאו 23/2/17בביה"ס אחי"ה בוצעה בדיקה בתאריך 

 ובדו"ח נרשם שלא נמצאו  29/3/17מועדונית אמנון ותמר בוצעה בדיקה בתאריך ב

 חריגות.

  ולא נמצאו  3.12.18לאחר השיפוץ נערכה בדיקת קרינה בתאריך  –בביה"ס בר אילן

 חריגות.

  המוסדות אולפנת צביה ובני הרצליה לא נמצאים באחריות מחלקת בטיחות הם

 .מבצעים לעצמם את הבדיקות

 

 
 

 

 

https://www.herzliya.muni.il/?CategoryID=753&ArticleID=2461
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 רונן וסרמןע"י  10שאילתה מס' 

 מחירי מוצרים בחוף היםבנושא: 

 פורסמה כתבה גדולה בעיתון "ידיעות אחרונות" בנושא העלויות בחוף הים. 28.4בתאריך 

 חופים ברחבי הארץ, וביניהם "חוף השרון" בהרצליה. 12במסגרת הכתבה נסקרו 

שכחתם מים? בחוף מכמורת כותרת המשנה של הכתבה הייתה: "ארזתם מגבת אבל 

 שקל" 13-בהרצליה תיפרדו מ -שקלים  5תשלמו על בקבוק קטן 

הכתבה ציינה גם כי חלק מהערים נותנות הטבות משמעותיות לתושבי הערים, כך שבתל 

 שקלים למיטת שיזוף. 4-שקלים לשמשיה ו 2אביב מחזיקי כרטיס "דיגיתל" משלמים 

 בה()מצרף לשאילתא צילומים של חלק מהכת

 .  האם עיריית הרצליה מעורבת במחירים הנגבים בחופי העיר?1 

האם בכוונתה להתערב על מנת שהמחירים יהיו יותר הוגנים לטובת  –.  במידה ולא 2

 המבקרים בעיר?

 .  האם העירייה תשקול מתן סבסוד או הטבה לתושבי העיר שירצו לנפוש בחופי העיר?3

 

   10תשובה לשאילתה מס' 

 : 1-3לשאלות 

בשטח עיריית הרצליה פועלים שמונה חופי רחצה מוכרזים המספקים לרוחצים ולמבקרים 

 שירותים מגוונים. בהמשך לפנייתך בעניין מחירי מזון ושירותים בחופי הים: 

  מזנוני חוף בחופים אכדיה צפון, אכדיה מרכז ואכדיה דרום )חוף הנכים לשעבר( פועלים

יירות בהרצליה. במזנונים אלה נמכרים מוצרי מזון בהתאם למכרז שקיימה החברה לת

בנוסף, מוצבות ₪(.  5 –פחית קולה ₪,  5קרטיב ₪,  5 –מים  –בסיסיים בפיקוח )לדוגמה 

 5מים ₪,  4 –בחופים אלה מכונות לממכר מוצרים במחירים מפוקחים )לדוגמה: קרטיב 

 וכיוב'(. ₪  7בקבוק קולה ₪ 

בחופים אלה פועל גם הוא בהתאם למכרז  הנושא של השכרת כיסאות ושמשיות

ובמחירים מפוקחים. החברה לפיתוח התיירות עורכת מעת לעת בדיקות כי בתי העסק 

 מכבדים המכרז ומוכרים המוצרים במחירים המוסכמים.

  בחופים נוף ים, זבולון, הכוכבים והחוף הנפרד אין בשלב זה מזנונים והעירייה נערכת

כן, העירייה שוקלת הצבת מכונות עם מוצרים -ושא. כמובימים אלה לקיום מכרז בנ

 בפיקוח בחופים אלה, בדומה למכונות הפועלות בחופי אכדיה.

  בחוף הכוכבים פועל בעונת הרחצה פרויקט "חופיקס". במסגרת הפרויקט מרכזים נערים

 בסיכון את השכרת השמשיות והכיסאות במחירים מסובסדים.

 ייכים למלון השרון. העירייה אינה אחראית על פיקוח העסקים הפועלים בחוף השרון ש

 מחירים במזנונים הנמצאים בחוף זה. 

  בנוסף, יש לציין כי עסקים הפועלים בטיילת ולא על חוף הים אינם קשורים למזנוני

 החוף, אינם כפופים למכרזים והעירייה אינה יכולה לפקח על המחירים בבתי עסק אלה.
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 הצעות לסדר .ו

 
 ע"י מר יונתן יעקובוביץ 1מס'  הצעה לסדר

   סוגיית המט"ש בהרצליה -בנושא 

 לחבר את תשתיות הביוב שלה לשפד"ן. תעיריית הרצליה מבקש

במסגרת המצב הקיים המט"ש ממחזר חלק מהשפכים שמגיעים אליו ואחד התוצרים 

  הם מים בטיפול שלישוני אשר מתאים לחקלאות והשקייה.

לטובת השקיית גינות ציבוריות ושטחים פתוחים  מים אלה הם ראויים לשימוש

וחקלאיים בעיר הרצליה מתוך רצון לפעול בצורה מקיימת ולא בזבזנית. לצערנו המים 

מטר מקו  300האלו מוזרמים לים בקו שעובר בסמוך לחוף הדרומי ונגמר במרחק של 

 החוף.

קו  במסגרת הרצון לבטל את המט"ש ולהתחבר לשפד"ן האחרון מבקש להקים 

להגלשת מי ביוב גולמיים מהולים במי גשמים על התוואי של הצינור שמשרים מים 

שלישוניים )מצ"ב תיאור תכנוני של הדבר(. המשמעות היא שהשפד"ן יקים צינור 

להגלשת מי ביוב בכמויות עצומות בקרבת חופי הרצליה )צינור דומה קיים אל מול 

הלכה למעשה  –לים של הזיהום בחורף( תחנת הכוח רידינג והוא המקור לכתמים הגדו

 חופי הרצליה יוצפו בביוב כאשר תהיינה הזרמות דרך הקו המתוכנן הזה.

גם משרד הבריאות התנגד להקמת קו ביוב אל מול חופי הרצליה בנייר עמדה מיום 

וביקש לקבל הצעות לפתרונות חלופיים. זאת במענה לנייד עמדה של השפד"ן  18.2.19

אשר ביקש את המתואר לעיל. כל זאת בעקבות ישיבה של הועדה  13.2.19מיום 

. בישיבה זו לא היה שום נציג מעיריית הרצליה 23.8.19המקצועית למים וביוב מיום 

 אלא רק נציג של תאגיד המים.

 

 הצעת החלטה:

לא להקים קו להגלשת מי ביוב אל מול חופי  במסגרת ביטול המט״ש וחיבור לשפדן

ק"מ מהחוף  1.5אם יוקם קו כזה המוצא שלו צריך להיות לפחות  הרצליה ובכל מקרה

 כדי שהביוב שיוזרם לא יגיע לחופים ויישאר בים.

 שימוש במים השילשוניים לגינות ציבוריות ושטחים פתוחים חקלאיים.

 

 מר יעקובוביץ' פירט עיקרי הצעתו.

 

 בפתח. העירייה  הבהיר כי הנושא הינו נושא חשוב ומורכב מקצועית רה"ע, מר פדלון

דיונים מקצועיים להבנת הנושא, יש לשמוע את הגופים המקצועיים לפני קבלת 

 החלטות. הזמין את מר יעקובוביץ להיות שותף  בדיונים ולהביע עמדותיו.

 נווהזמי  הציע למר יעקובוביץ להסיר הצעתו מסדר היום, שב המנכ"ל, מר בן עזרא

ולכשאלה יסתיימו יובא הנושא בפני מועצת להיות שותף בכל הדיונים המקצועיים 

 .העיר
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 מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום. (153)

)מר יעקובוביץ', גב' כץ, גב' גרוסמן, מר וסרמן, מר פישר, מר גוזלן(,  6 – נגד  ,11 – בעד

 )מר פביאן(. 1 – נמנע

 

יבות מסר כי למרות שההצעה הוסרה מסדר היום מר יעקובוביץ' יוזמן ליש המנכ"ל

 המקצועיות בנושא.

 

 ע"י גב' תמי גרוסמן 2הצעה לסדר מס' 

       הסדרת אזורים פתוחים כפתרון לגינות כלבים-בנושא 

בתי אב שמגדלים כלבים אך מספר גינות הכלבים הקיים  6,000בהרצליה יש למעלה מ

 היום נמוך בהרבה מהצורך.

 ת עדה, הרצליה ב׳ ועוד.ישנן שכונות בהן אין אפילו גינת כלבים אחת כמו בנחל

הדבר גורם לתגרות מיותרות בין תושבים כאשר בעלי הכלבים מגיעים בלית ברירה 

לגינות הציבוריות למרות האיסור להכניס אליהם כלבים. אף אדם אינו רוצה לעבור על 

החוק ולכן נדרשת חשיבה נוספת כיוון שקצב הקמת גינות הכלבים החדשות אינו עונה 

 על הביקוש.

 

  הצעת החלטה:

לאשר מתחמים לריצה ומשחק לכלבים באזורים הפתוחים המקיפים את השכונות 

ובהן אין גינות כלבים מסודרות. לדוגמא שכונת נחלת עדה /גן רשל מוקפת בפרדסים 

ושטחים פתוחים, ניתן להציב שלט בכניסה לאזורים אלו שהטיול עם כלבים מותר 

פתרון חלופי לגינות הכלבים ללא השקעה  בהם גם ללא מחסום ורצועה ובכך לספק

 נוספת .

 

 רטה עיקרי הצעתה.יגב' גרוסמן פ

 

הבהיר כי הצעתה של גב' גרוסמן הינה בניגוד לחוק. החוק  המנכ"ל, מר יהודה בן עזרא

להסדרת הפיקוח על כלבים תשס"ג קובע כי המחזיק בכלב לא יאפשר יציאתו מתחום 

בידי האדם המסוגל לשלוט בו באמצעות רצועה. החצר שלו, אלא אם כן הכלב מוחזק 

ד"ר מורדוך כי אין להתיר / לשחרר כלבים  ,ציין את עמדת הוטרינר העירוניהוסיף ו

בשטחים פתוחים ללא כל האמצעים הבסיסיים למניעת סכנה לציבור ולבעלי חיים אחרים 

עודדת , עם זאת ציין כי  העירייה מאשר נמצאים במקום כאורחים או כתושבי קבע

 פתיחת גינות כלבים אך נתקלת בהתנגדויות. 

 

ציין כי בשנים האחרונות הן אגף שאיפ"ה והן החברה הכלכלית הכשירו  רה"ע, מר פדלון

גינות כלבים ברחבי העיר, ברחוב אלקלעי, בגלי התכלתף בפארק ובנווה עמל ואף 

בהיר כי בקשתה בנושא. שב וה לעירייה תוכנית מובנית ,מתוכננת גינה ברחוב המסילה

 של גב'  גרוסמן אינה חוקית.
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 מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום. (154)

מר וסרמן, מר פישר,  מר פביאן, מר יעקובוביץ', גב' כץ, , גב' גרוסמן, ) 7 – נגד  ,11 – בעד

 אין. – נמנעמר גוזלן(, 

 

 

 ע"י רונן וסרמן 3הצעה לסדר מס' 

 בנושא:  חניה באזורי עסקים שונים

אך למרות זאת, מי שמעוניין  עיר הרצליה משופעת בחניונים נגישים ונוחים מאודה

 לחנות במרכז העיר ו/או בצמוד למרכזים מסחריים, מתקשה למצוא מקום חניה.

אחרי מעקב יסודי אחרי דפוסי החניה בעיר, ניכר שישנם רבים אשר חונים שעות רבות 

 פוטנציאליים.ברחובות המרכזיים ותופסים מקומות של קונים 

בבדיקה שנעשתה במספר מקומות בעולם, עלה כי שישנם מקומות רבים בעולם אשר 

 מגבילים את החניה באזורים מסוימים לעד שעתיים.

במצב כזה ישנה תחלופה רבה של מבקרים בעסקים השונים, מה שמגדיל מאוד את 

 המחזור של החנויות באזורים הללו.

 

ריית הרצליה תבצע פיילוט ובו תבחר שלושה לפיכך ההצעה שלי לסדר היא שעי

אזורים ספציפיים, בהם תוגבל החניה לשעתיים, ותבחן את ההשלכות של הפיילוט 

 מבחינת בתי העסק והתושבים של הרחוב.

 

לפני כשנה ובימים הקרובים תחל עבודת כבר ציין כי הנושא עלה על שולחנו   רה"ע,

 ן גוריון לשעתיים.מטה להגביל את החניה ברחובות סוקולוב ב

 

מחזיקת תיק התחבורה  ,רה"ע וחברת המועצה גב' אייזנברגכי ואמר  הוסיף המנכ"ל

הדיונים והעבודה המקצועית ציין כי ומקדמים מהלכים בנושא.  לבעייתיותמודעים 

 .נעשים בדיוני ועדת התנועה

 

 מר וסרמן הסיר הצעתו מסדר היום.

 

 

 ע"י יריב פישר  4הצעה לסדר מס' 

 ושא:  דו"ח ביקורת בנושא המועצה דתיתבנ

מועצת העיר הרצליה דנה פעמיים בדו"ח הביקורת שנכתב על תפקודה של המועצה 

הדתית, בפעם הראשונה דנה מועצת העיר בדו"ח הביקורת הקשה שנכתב על המועצה 

הדתית ולאחר מכן בשל חומרתו מועצת העיר דנה בדו"ח מיוחד שנועד לבחון את 

ם, בעקבותיו ועדת הביקורת המליצה באופן חריג שלא להגדיל את מעקב הליקויי

 תקציב המועצה הדתית.

  

לצערי למרות זאת עד כה מרבית הלקויים, ובעיקר הליקויים המהותיים טרם טופלו, 

 דבר הפוגע מאוד בתושבי העיר ובחברות ובתי העסק הפועלים בעיר.
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ה שתבחן את יחסי הנהלת העיר בשל האמור מועצת העיר מחליטה בזאת להקים וועד

הרצליה עם המועצה הדתית ובדגש על הקמת סל פתרונות אלטרנטיביים בחסות 

 העירייה לשירותי המועצה הדתית. 

 

 מר פישר פירט עיקרי הצעתו.

על כן אין טעם   ,אין אחריות וסמכות על המועצה הדתית ת הרצליה ציין כי לעיריי רה"ע

 ר פישר.בהקמת ועדה עפ"י הצעתו של מ

 

 התנהל דיון בנושא.

 

דיון  יקויים ישיבת המועצה הבאה בהציע להסיר ההצעה מסדר היום בנימוק כי  המנכ"ל

 יחסי הגומלין בין המועצה הדתית לבין העיירה.נושא ב

 

 .מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום (155)

' כץ, גב' גרוסמן, מר )מר פביאן, מר פישר, מר וסרמן, מר יעקובוביץ, גב 7 – נגד,  11 – בעד

 אין. – נמנע, גוזלן(

 

 

בניית מרכז יום שיקומי קרקע לטובת הקצאת שימוש בבקשה לאישור  .ז

 טיפולי

 .צורף למועצה מסמך מנהל אגף הרווחה 

 
, לטובת בניית 133, חלקה 6577גוש בקרקע שימוש בהקצאת  -מחליטים פ"א לאשר  (156)

 והוחכרה, 1966רשות מקרקעי ישראל משנת  מרכז יום שיקומי טיפולי. החלקה בבעלות

לטובת מטרת חכירה נוספה להסכם . 1982-שנה החל מ 49מגבית היהודית למשך ל

אישור של .התקבל בית ספר כ בניית מרכז יום שיקומי טיפולי בנוסף לשימוש הקיים

 -המגבית היהודית לשימוש במקרקעין הפנוי, בדרום החלקה לטובת  מרכז היום 

-התקבל בשמטרת החכירה לתוספת ל – רמ"י-אישור וכן (, 7.4.19יום )אישור מ

14.4.19. 

 

 

 

 

 

 

אישור המועצה לניהול מו"מ מול מפעילים למועדון חברתי לבוגרים עם  .ח.יג

 אתגרים חברתיים תקשורתיים.
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 .29.4.19פרוטוקול ועדת המכרזים מיום  צורף 

 

    לאשר פ"א  א תביא תועלת מחליטהמועצת העיר לאחר שהשתכנעה שעריכת מכרז ל       (157)

 התקשרות ללא מכרז על בסיס תנאי התקשרות במכרז האחרון שפורסם.      

  

 

 

 

 המלצות ועדת השמות .ט.יד

 14.4.19מצ"ב פרוטוקול ועדת השמות מיום 

  רחוב המעפיליםחדש לשם  הסעיפים בנושאים: הנצחת הכומר וויליאם הכלר, 

 לדיון חוזר בועדה. ור היום ויובאמסדהוסרו והנצחת מושיק דקל ז"ל 

 

    – 11מחליטים פ"א לאשר המלצות ועדת השמות בהסתייגותו של צדיקוב מסעיף      (158)

 הנצחת יוסי שריד ז"ל.    

 

 

 מהנדס העירייה מ"מ מקום .י.טו

למנות את הגב' מוניקה זר ציון כמ" מ מהנדס העיר החל מיום  התבקשההמועצה 

חודשים או עד למינוי מהנדס עיר במקומו של אדר' מייק לתקופה של שלושה   1.6.19

 סקה, הכל לפי המוקדם.

 

 מחליטים פ"א לאשר.      (159)

 

 מינויים .יא.טז

 :לאשר התבקשההמועצה 

  מינוייה של גב' אהובה פיינמסר כחברה בדרקטוריון החברה לאמנות ולתרבות

 הרצליה בע"מ במקומה של גב' תמי שלף.

 חבר ועדת רווחה.מינויו של מר ציון דנוך כ    

 .מינויו של מר ירון עולמי כחבר ועדת מכרזים במקומו של מר אלעד צדיקוב   

 

 מחליטים פ"א לאשר.  (160)
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 אישור הקצאת קרקע.יב.יז

 .28.4.19פרוטוקול ועדת משנה להקצאת קרקע מיום  צורף

 

וש הקצאת זכות שימ אשראמץ המלצות ועדת המשנה להקצאת קרקע ולמחליטים ל (161)

מ"ר במבנה המועצה הדתית,  620-הקרקע בשטח  של כ קומת לתנועת נוער בני עקיבאב

 .107חלקה  6540ברחוב הרב גורן בהרצליה, גוש 

 31.12.2027ועד ליום  1.1.1992שנים, החל מיום  10שנים +  25-צאה תהא לקתקופת הה 

 :בכפוף ל

קעות ומבנים ללא הקצאת קר הסכם שייחתם בין הצדדים וזאת בהתאם לנוהל .1

 .  תמורה או בתמורה סמלית

ככל שתחול חובת הנגשה במבנה עפ"י חוק שאינה מצריכה היתר בניה, היא  .2

תושת על העמותה. ככל ותצריך היתר בנייה תישמר זכות העירייה לסיים את 

ההסכם. לבקשת העמותה תהא העירייה רשאית לשקול ביצוע הנגשה ע"י 

הנגשה ע"י העמותה, בהתאם לנדרש, תבוטל העמותה. ככל שלא תבוצע 

 ההקצאה. 

 

 נמנע. –מר פביאן  

 

 

 שונות  .יג.יח

העלה הצורך בקיומם של דיונים בנושאים שלהלן במסגרת דקת דיבור  מר פביאן

המרינה וחוף הים, המרכז הבינתחומי, מרכז ההייטק ושדה בתקופה הקרובה: 

 .התעופה

 

 

 

 

 הישיבה ננעלה 

 
 

 

   ________________________  העירייה:  ראש                
 

 

 

 רשמה: גב' רינה זאבי


