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 מאיה כץע"י  1הצעה לסדר מס' 

 השכרת כסאות גלגלים במוקדים הומי אדם בעיר.בנושא:  
 

לאחרונה הושק פיילוט בכמה ערים בארץ במיזם שנועד להשכיר כסאות גלגלים 

  הנות במקומות הומי אדם בערים מסויימות.ישיאפשרו לטייל ול

שלושה מוקדים בעלי אופי תיירותי, חברתי, תרבותי ולאפשר  -המטרה, לבחור שניים

הנגשת כסאות גלגלים ולאפשר התניידות בכסא גלגלים מבלי לדאוג לציוד ההתניידות 

 מהבית.

ת מהעמותות עיריית הרצליה יכולה לבחור לצאת בקול קורא להפעלת המיזם על ידי אח

  החיצוניות שמובילות מיזם כזה או לרכוש ולהפעיל בעצמה.

  מועצת העיר מחליטה על פיילוט למיזם זה במספר מתחמים בעיר למשך שנה.

 

 

 תב"רים .ו

 
   2021תב"רים  מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית  4של  2021לאשר עדכון תקציב פיתוח  .1

 ממקורות המימון כדלקמן :

 סכום מקור מימון

 (12,869) קרן עודפי תקציב רגיל

 12,869 אחרים

 - סה"כ

 מצ"ב קובץ.       



 
 
 
 
 

 
 
 

   2021של  תב"ר מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית  2021לאשר עדכון תקציב פיתוח  .2

 ממקורות המימון כדלקמן :

 סכום מקור מימון

 700,000 קרן עבודות פיתוח

 1,000,000 קרן עודפי תקציב רגיל

 1,700,000 סה"כ

 מצ"ב קובץ.                 

 

 

 א -הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( שינויים  .ז

 מצ"ב.

 

 מצ"ב. – 2019דו"ח כספי מבוקר לשנת  .ח

  
 
עדכון בנושא חזרה לשגרה בתחומי החינוך, החינוך הבלתי פורמלי, תרבות  .ט

  וקהילה

 

 הארכת תקופת הקצאה עבור עמותת אור זרוע .י

 והודעת הארכה מעת עמותת אור זרוע.מנהלת אגף נכסים מצ"ב חוו"ד 

 

 

 עדכון בנושא בניית מוסדות חינוך וציבור .יא

 

  האצלת סמכויות  .יב

  לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות  17לאשר לפי סעיף  תתבקשהמועצה

, את אצילת כל הסמכויות הנתונות לראש 1975 –וסגניו וכהונתם(, התשל"ה 

למנהל הכללי  1979 –העירייה בתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(, תש"ם 

 או לממלא מקומו:/ושל העירייה 

וק הרשויות המקומיות )משמעת(, כל הסמכויות הנתונות לראש העירייה בח .א

 והתקנות שהותקנו מכוחו. 1978 -תשל"ח 

 סמכות ראש העירייה להעביר עובדי עירייה ממשרה למשרה. .ב

כל סמכויות ראש העירייה מכוח היותו "נציב השירות" לפי חוק שירות המדינה  .ג

 ותקנותיו. 1970 –)גימלאות( ]נוסח משולב[, תש"ל 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות  17יף המועצה תתבקש לאשר לפי סע

להאצלת סמכות ראש העירייה לפיטורי עובדים, שעל  1975 –סגניו וכהונתם(, תשל"ה 

 ( לפקודת העיריות למנהל אגף משאבי אנוש.2א)171פיטוריהם לא חל סעיף 

 

 

 לחינוך לגיל הרך וסטודנטיות הקמת מפעל מלגות ייעודיות לסטודנטים .יג

 .גב' איה פרישקולניק מסמך ס' ומ"מ רה"עמצ"ב 

 

 

 מנגנון הכרה בזוגות ידועים בציבור לצרכים מוניציפליים  .יד

 רה"ע מר עופר לוי.מצ"ב מסמך ס' 

 

 

 מינויים .טו

 :המינויים כלהלן לאשר המועצה תתבקש

  

 החברה לפיתוח הרצליה בע"מ 

 עזרא.מ"מ מנכ"ל עו"ד אהוד לזר במקומו של המנכ"ל הפורש מר יהודה בן 

  

 החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ 

 יהודה בן עזראמר  מוטל גרנית במקומר 

 

 )החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ )חל"צ 

 יוסי אורן מו של מריהודה בן עזרא כדח"צ במקו מינויו של מר 

  .כעובד(מ"מ מנכ"ל עו"ד אהוד לזר במקומו של מר יהודה בן עזרא( 

 

  ע"ר(בני הרצליה( 

  מינויין של עו"ד קרין שדה וגב' נגה קאלתי לדירקטוריון בני הרצליה במקומן

 של גב' שירי רפפורט וגב' רינה זאבי.

 רוני קליינפלד כדח"צ מינויו של מר 

 

  הרצליה בע"מ )חל"צ( -החברה למרכזים קהילתיים 

 יהודה בן עזרא כדח"צ במקום ערן זמיר. מינויו של מר 

  אהוד לזר במקומו של מר יהודה בן עזרא. )כעובד(מ"מ מנכ"ל עו"ד 



 
 
 
 
 

 
 
 

 ועדת השמות 

מינויה של אדר' עדי סדן אברשיץ, מנהלת מחלקת תכנון עיר כחברה בועדת השמות 

 במקומו של מר יונתן לוי.

 

כל המינויים לדירקטורים/חברי ועד מנהל בחברות העירוניות לעיל כפופים לאישור 

לכהונה מטעם העירייה בגוף המנהל של תאגיד  הועדה לבדיקת כשירותם של מועמדים

 רוני. יע

 

  
 המלצות הועדה לסיוע בדיור .טז

 3.3.21מצ"ב פרוטוקול הועדה לסיוע בדיור מיום 
 

 

 יציאה להשתלמות .יז

 ההמועצה תתבקש לאשר השתתפותו של ראש העירייה ויו"ר דירקטוריון החבר 

באילת  2021 התאגידים איגוד בוועידתלפיתוח הרצליה בע"מ, מר משה פדלון 

 ₪. 4,900, במימון החברה לפיתוח הרצליה בע"מ בעלות של 19-22.4.2021במועדים 

 מצ"ב הזמנה.

 

  המועצה תתבקש לאשר השתתפותו של ס' רה"ע, מר עופר לוי בהשתלמות המשך

 ₪. 2,000לתכנית "מובילים בשלטון המקומי, במימון העירייה בעלות של 

 המקומי.מצ"ב מסמך מרכז השלטון 

 

 

 המלצות הועדה להארכת שירות .יח

 

 המועצה תתבקש לאשר המלצות הועדה כלהלן:

 

 71מנהל, בן  -ש.ע.  .א

ש. מבקש להאריך את העסקתו בשנה נוספת בשל רצונו להמשיך ולתרום במלוא המרץ 

מניסיונו הניהולי באגף. בנוסף, מ"מ המנכ"ל הבהיר כי מר ש. הינו אחראי על טיפול 

בתחום החירום בעירייה ובמסגרת אחריותו, מר ש. מטפל בתהליך חלוקת העיר לרובעי 

הנדרשות בתחום זה. מר ש. מוביל את הנושא חירום ועדכון כלל ההגדרות המקצועיות 

ביתר שאת מזה שנים רבות וניסיונו הרב בעולם זה יישא רבות על שיפור וקידום עולם 



 
 
 
 
 

 
 
 

החירום העירוני הנדרש בימים אלו. על כן, הוועדה ממליצה לראש העיר להאריך את 

 . 30/04/22שירותו בשנה נוספת עד ליום 

 

 ולאחר מכן קבלת אישור מועצת העיר.  הארכת שירותו כפופה להחלטת רה"ע

 

 

 שונות .יט

 

 

 

 

 בברכה,
 

 זאבי רינה
 מנהלת מחלקת ארגון ותיאום









































jlsarael
ביקורת שקוף

































































































 
 
 
 
 

 
 
 

 

לסטודנטים לחינוך לגיל הרך אשר מעוניינים  מלגות ייעודיות מפעלהקמת הנדון: 

 בעיר הרצליה להשתלב

 רקע כללי .1

סטודנטים הנמצאים עודי ליהקמת מפעל מלגות י לשםמוגשת למועצת העיר, זו הצעה 

מעוניינים להשתלב במערכת החינוך לגיל הרך וללימודי חינוך לגיל הרך בשנה האחרונה 

 כפי שיפורט להלן.ו , הכל בכפוף לאישור תקציבי כדין, בעיר הרצליה

"( בגנים הוראה י/עובד)להלן " גננות/אגף החינוך מצביע על מחסור בגננים .1.1

חדשים לפחות. זאת במצב עובדי הוראה   30- רצונו לגייס כבבמערכת העירונית ו

של כוח אדם איכותי  של מחסור כללי בעובדי הוראה במדינה והקשיים בגיוס

  .ומחויב

 

העובדה כי בשנים הקרובות בעיר והקיים  בעובדי הוראה בגניםלאור המחסור  .1.2

 הרילצד הרצון לגייס כוח אדם איכותי ומחויב, נוספים,  גני ילדים עירונייםתחו יפ

גנון תמריצים אשר נאנו נדרשים ליצור מ נוסף שכדי לתת מענה בטרם יוצר מחסור

 . עובדי הוראה חדשים בגנים יקל על גיוס 

 
 

את לימודיהם לחינוך לגיל המסיימים המלגה לסטודנטים לקבלת  פירוט התנאים .2

 .הרך ומעוניינים להשתלב במערכת החינוך העירונית

 

 5,000ייעודית על סך  מלגהתקצה תפרסם קול קורא במסגרתו תודיע כי העירייה  .2.1

, במוסד אקדמי סטודנט הנמצא בשנה האחרונה ללימודי חינוך לגיל הרךכל ל ₪

להשתלב במערכת החינוך לגיל הרך בעיר המעוניין  המחייב התמחות,מוכר 

 .בתנאים לקבלת המלגה כמפורט להלן . ועומדהרצליה

 

 150,000 סך של  יעמוד על מפעל המלגות ,יתקציבובכפוף לאישור  ,בשלב הראשון .2.2

 .עובדי הוראה חדשים בגנים 30-למלגה להעניק  ניתן יהיהכך ש₪ 

 
המפורטים  הסטודנטים יבחרו מבין העונים לקול הקורא, בהתאם לקריטריונים  .2.3

 להלן:

 
 המחייב התמחות.מוכר הסטודנט לומד במוסד אקדמי  .2.3.1

היועצת החינוכית, המפקחת על הגנים העירוניים מטעם ראיון אישי עם  .2.3.2

 משרד החינוך ומנהלת מחלקת חינוך לגיל הרך.

 ומעלה. 80ממוצע ציונים  .2.3.3



 
 
 
 
 

 
 
 

שתי המלצות ממקום העבודה ו/או ממדריך פדגוגי אשר ליווה את הסטודנט  .2.3.4

 בשנת הלימודים האחרונה או במהלך ההתמחות.

החינוך בעיר הרצליה תקופה של חתימה על כתב התחייבות לעבוד במערכת  .2.3.5

 שנתיים לפחות.

 

לעבוד  מקבלי המלגהמ מכל אחדעיריית הרצליה תקבל התחייבות  ,כאמור .2.4

 .לפחות שנתייםבמערכת החינוך בעיר במשך 

 
 

לא ימלא כך שאם  ,יחתום על כתב התחייבותלגה שיקבל מבגנים עובד הוראה כל  .2.5

רשאית עיריית הרצליה את החובות המוטלות עליו במסגרת התוכנית תהיה 

 בהתאם למקרה ,בין באופן מלא ובין באופן חלקי ,החזר המלגהלדרוש את 

 .ולעניין

 

 
 לסיכום .3

 

מת מפעל המועצה מתבקשת לאשר את הקבכפוף לקיומו של תקציב מאושר כדין,  .3.1

סטודנטים המסיימים את לימודיהם לחינוך לגיל הרך המלגות הייעודי ל

, בהתאם לעקרונות בהרצליההעירונית והמעוניינים להשתלב במערכת החינוך 

 .המפורטים לעיל

, וכדי לבטא פעם לגנים העירוניים חדש כוח אדםזאת על מנת להקל על גיוס  

ילדי נוספת את מחויבותה של עיריית הרצליה להשקעה בחינוך איכותי למען 

בגנים  החדשיםעובדי ההוראה של העיר. לצד זאת המהלך יעגן את המחויבות 

לעבוד במערכת החינוך העירונית במשך שנתיים לפחות, ויבטיח כוח אדם איכותי 

 ומחויב. 

 

 

 

 בכבוד רב,

 איה פרישקולניק

 מ"מ וסגנית רה"ע ממונה על החינוך והנשים



 
 
 
 
 

 
 
 

  לצרכים מוניציפליים הנדון: מנגנון הכרה בזוגות ידועים בציבור

 שאינם נשואים בזוגותהכרה דיון במועצת העיר,  לשם נושא זה מובא בפני  .1

המנהלים משק בית משותף, ורישום הזוגיות בהנפקת תעודת זוגיות בעיר 

חיים יחד בכדי לאפשר לזוגות העירונית או כל מנגנון אחר שיוחלט עליו. זאת, 

ומקיימים משק בית משותף כידועים בציבור אך אינם רשומים כנשואים 

 לקבל את אותם זכויות וחובות  הניתנים מטעם העירייה במשרד הפנים 

 ות נשואים ושניתן להעניקם לידועים בציבור .לזוג

 

אשר מכבדת את עיריית הרצליה היא עיר פלורליסטית וליברלית  1.1

דואגת שכל תושב ותושבת רגשותיהם של כלל הקהלים והקהילות ו

ירגישו חלק מהקהילה בעיר ויקבלו את מלוא הזכויות והשירותים 

 העירוניים על בסיס שוויוני ומכבד.

ונישואין דרוש, ככלל, למספר מטרות. ראשית, לרישום  רישום זוגיות  1.2

נישואין יש מטרה סמלית וחברתית. לצד זאת, לרישום משק הבית 

הן בתוך  ,הרישום נותן לנרשמים ודאות –המשותף תכליות מעשיות 

ומונע אפשרות לטעון נגד קיומו  מערכת היחסים והן מול צדדים שלישיים

 של משק הבית המשותף

 .םהעירייה בעת מתן שירותיה אגפישמש את כלל י רישום כזה  1.3

המטרה היא להקל על זוגות לא נשואים החיים בעיר ולאפשר מימוש  1.4

 ידועים בציבור.זכויות והטבות עירוניות כזוגות 

הכרה של  אשר יאפשרעל ידי העירייה,  וייקבע מנגנון, שפרטיוליצור  מוצעלפיכך  2

מנהלים משק בית משותף ואורח הזוגות העירייה בזכויותיהם וחובותיהם של 

 .חיים של ידועים בציבור

 

 . פי רצונם והסכמתם של בני הזוג-ההצטרפות למנגנון זה תהא וולונטרית, על 3

 

לעסוק מוסמכ/ת  שת/יהיהקבע ת הנהלת העיר אגף/מחלקה שהעיריה תסמיך  4

 בסיוע הייעוץ המשפטי. את הצעדים המעשיים הכרוכים בכך בכך ולקבוע

 

 במישורים חוץף להיות תק והיה קביל רק במישור המוניציפלי ואין בכוחי ההליך 5

 .מוניציפליים

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

לפיכך מוצע כי מועצת העיר תקבל החלטה לפיה היא מכירה בזוגות לא 

נשואים המוכרים כידועים בציבור, ותאפשר רישומם בעירייה ככאלה , 

ך קבלת זכויות בהתאם למנגנון ותנאים שתקבע העירייה,  וזאת לצור

וחובות המוקנים ע"י העירייה לזוגות נשואים ושניתן להקנותם לידועים 

 בציבור.

 

 

 

 

 בברכה,

 

 עופר לוי,  

 סגן ראש העיר
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 עפ"י הפירוט הבא: 
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 הרשמה 
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 המשתתף 
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4,900₪   
4,900₪    עירית הרצליה    1450    
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 בתודה מראש, 
 

 יצחק בורבא, 
 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות 












