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 ברוך.  יהי זכרו .משתתפים בצערו של סגן ראש העירייה עופר לוי במות אביו היקר 

 הלך לעולמו היום, אחרי חודש של מאבק בנגיףסטרלוביץ  יקיר העיר יהודה 

 ..העמותת ע.לחבר דרקטוריון היה . עסק רבות בפעילות התנדבותית בעיר והקורונה

 יהי זכרו ברוך.

 מטפלים במשבר הקורונהועד לרגע זה  2020מחודש מרץ  החל - משבר הקורונה 

וע למשפחות נזקקות, משפחות במצוקה, הסברה, אכיפה, סי באמצעים של

חקירות ובקשישים, ערירים, קטיעת שרשרת התחלואה, בחינוך, בתרבות 

  . האפידמיולוגיות

  .אדום ברמזור 7.6 –מאומתים, ב  387 בעירהיו  27/9/2020 תאריךב 

עדי מר ג'ו ניסימוב, מר אהוד לזר, מר מנכ"ל, ה בלווילמבצע ברקת,  העירייה יצאה 

השתנו  חודשכלאחר ו, מקצועי ורציני טיפול. נעשהסורדו עד-גילמר וחמו, 

ירוק. הישג בלתי רגיל .  צבע - רמזורב 1.2-ולמדרגמאומתים  74 – המספרים ל

 מודה לכל העושים במלאכה.
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 כדי לעורר  גם בהרצליה הפגנהובככל רחבי הארץ שבוע שעבר נערכה ב  - רצח נשים

הבא: מועצה שהגיעו ותמכו. הקריא את המסר הודה לכל חברי ה מודעות לנושא.

האדמה תחתינו רועדת, הזעקה שאנחנו משמיעים היא לא חזקה אבל היא "

כאן בהרצליה ובכל הארץ  .חזקת עד שכבר אי אפשר לעצור אותהתמתגברת ומ

ואני עומד מולכם ואני  ,כולנו שרשרת אחת גדולה שאומרת די, דם נשים אינו הפקר

את רשויות המדינה שלא מצליחות למנוע את המציאות הבלתי   אני מאשים, אומר

על ידי בני זוגן, אני מאשים את הממשלה, את המשטרה ואת  נסבלת של רצח נשים

נכשלתם  -כל מי שצריך לספק לכל אישה את הזכות הבסיסית לחיים ולביטחון 

המצב בגדול, ויותר חשוב אני לא רואה חשיבה, תכנון, צעדים איך אתם משנים את 

 ייתכןלא רוצים לשמוע הבטחות, רוצים מעשים, לא  ,די לנו בנאומים .הנורא הזה

זהו טרור  . ם ישארו בביתימאיומות יברחו בסתר למקלטים וגברים מאיימ שנשים

וצריך לטפל בו כמו טרור, להכריז מלחמה, לרכז כוחות, לתכנן אסטרטגיה ולתקוף 

מציאות, כי גם הערב שנחזור הביתה עם כל המערכות, זה לא פשוט אבל מחויב ה

יהיו נשים שעבורן הבית המקום החם והבטוח יהיה מקום מסוכן ואיום שלא בטוח 

. אני פונה לשרים ולחברי לפעולשהן יצאו ממנו בשלום, עבורן ולמענן אנחנו חייבים 

 ףהכנסת בירושלים היום אתם מטפלים בעדיפות בנגיף הקורונה צריך לטפל בנגי

יהם במקביל נטפלו בשת ,והמסוכן, נגיף רצח הנשים בישראל בבקשהישן -החדש

    . "באותו סדר עדיפויות

  יהי זכרה ברוך. המשפחה.  משתתף בצער ,15בשבוע שעבר נפטרה תלמידה בת 

 הועלו מספר נושאים חשובים שרת התחבורה  בפגישה שהתקיימה היום עם

כביש הרב מכר, תחנת  ,הועלה נושא הארכת הקו הירוק בין היתר .ומורכבים

 המועצה יעודכנו בתוצאות.  חברי .הרכבת, מהיר לעיר

  קיום הרצאות מרתקות באמצעות זום ופייסבוק. הצלחה גדולה.  –פעילות בית קינן

 מודה למר עולמי על העשייה המבורכת.

 

 

מתווה את החינוך  מינהלבהמשך לבקשת חברי המועצה סקר ד"ר יעקב נחום, מנהל 

 :כלהלן "סהחזרה לביה

 ימים בשבוע 5לומדים  ד-א בכיתות לדי בתי הספר היסודייםי. 

 .לומדים מרחוק ובנוסף יש להם ימי פעילות מחוץ לבית הספר ו-הכתות 

משרד החינוך  נו,לדאבון לב, אך ו-ההרצליה נערכה ללמידה לכל שכבות הגיל, גם כיתות 

 .לא אישר הרחבה לשאר הכיתות

  חזרתם של תלמידי החטיבה העליונה )בהנחה שיחזרו הרצליה כבר נערכת לקראת

 המאפשרת שבוע לימודים באמצעות פלטפורמה דיגטלית חכמה, בקפסולות(ללימודים 

 לכלל התלמידים.  מלא

)בנושא פרטיות  2015ל מ "כל מה שמשרד החינוך צריך הינו להתאים את חוזר מנכ

 .ומצלמות( למציאות
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ות המדינה בכל הקשור לילדים ולבני הנוער הינן החלטות כי ההחלט התריעה הגב' ינאי אורן

 ,כעיר חזקה ,רואה הזדמנות של הרשותאמרה כי הפוגעות נפשית, רגשית ופדגוגית בילדים. 

ובני הנוער . מבקשת הוצאת הילדים זו תהיה בכייה לדורות ,ולא .את הילדים ולחזקלבוא 

בפארקים בקפסולות, שילוב מדריכי  פעילויות שיעשו לפעילויות שונות ומגוונות,מהבית 

 חוץ ביתית תתקבל בברכה. כל פעולה שבה והדגישה כי  ועוד. הצופים

בעיר  חב הציבורימרבהשיב כי בהחלט מקבל דבריה של גב' ינאי, אמר כי  רה"ע, מר פדלון

ציין את מוזיאון הרצליה, בית ראשונים  .קיימים מקומות רבים אליהם ניתן להביא הילדים

אמר כי חברי מועצה יקבלו ועוד. הדבר יחל כבר ביום א' הקרוב. חוף הים  ק הגדול הפאר

 מסמך עדכון סטטוס מה נעשה בחינוך ובתרבות. 

הוסיף כי צעד ראשון והכרחי להוצאת הילדים ובני הנוער מהבית לפעילויות  מר יעקובוביץ

. 2019מחירים משנת וזאת ללא העלאת ה ,חוגי בני הרצליה שלהינו פתיחה באופן מיידי 

 חוגים המתקיימים בשטחים פתוחים ככדורסל, כדורגל, שיט, פינג פונג ועוד. 

השיב כי נושא החזרת הספורט ובני הרצליה נדון בימים הקרובים וחברי המועצה  רה"ע

 יעודכנו בממצאים.

הבהיר כי עיריית הרצליה בהנחייה ובהוראת ראש העיר,  המנכ"ל, מר יהודה בן עזרא

ידה את כל התקציבים של החינוך הבלתי פורמלי לקיום פעילויות הן בשעות הבוקר והן העמ

 .בשעות אחר הצהריים. הדגיש כי הנהלת העירייה רואה את הנפש והרגש של הילדים

, החברותא הביחד, הנושא הרגשי בנקודת הזמן הזו הלימודים והפדגוגיה פחות חשובים

 ,מספר משתתפים והתקהלויות ואתהמתווה את האך המדינה קובעת  .החברתי חשוב מכל

 ולפיו יש לפעול.

לגבי האם מוצו התקציבים העירוניים שנתקבלו ע"י משרד החינוך  מר אוריאלילשאלתו של 

כח האדם שמשרד החינוך הוקצה, והרשות  ,כי אכן ד"ר נחום, נענה ע"י תומכי הוראה

הסבה אקדמית בסמינר לוינסקי  מגייסת קבוצה גדולה של סטודנטים הנמצאים בתהליך של

 ועובדת עימם בשיתוף פעולה בתהליך זה.

הודה לד"ר יעקב נחום, לגב' איה פרישקולניק, ס' ומ"מ רה"ע ולכל העושים במלאכת  רה"ע

   החינוך, התרבות והערכים.

 

 מר צדיקוב עזב את הישיבה.

 

  מנכ"לעדכון  .ב

 
  תב''ל

 בי העיר וחידוש מעברי חצייה בשכונות לפני החגים, השלמנו עבודות צבע שונות ברח

 שונות.

  סיימנו השבוע הכנות של מערכת הניקוז העירונית לקראת החורף. נבדקה המשאבה

הקולטנים ברחבי ותעלות הניקוז  נוקו בפארק הרצליה והוכנו מחסומי הקולטן כנדרש. 

 העיר.

 .כוח אפרים יזומן לפגישת הכנה לחורף 
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 משא''ן

 ל ברקת סיים את ההכשרה שלו.ביום חמישי האחרון חמ" 

 הנדסה

  .התקיימה פגישה עם מנכ"ל משרד הפנים לגבי קידום תכניות הותמ"ל ומשבר התשתיות

 מכר. הפגישה הייתה טובה.-שמנו דגש על הצורך הבהול לביצוע הרב

  התקיימה פגישה עם מנהל הדיור הציבורי, סוכם על פגישה נוספת שתדון בשלשה

 תחנת המשטרה ומשטרת החופים הבריטית.מתחמים: מלון תדמור, 

 גזברות

  אנחנו בעיצומן של ישיבות תקציב רגיל ותקציב פיתוח עם האגפים. תודה לאגף תקצוב

 וכלכלה, לאגף חוזים ותב"ר ולמנהלי לחשבות האגפים

 בריאות

  פעילויות בשיתוף האגודה למלחמה  ותחודש המודעות לסרטן השד, מתקיימ -אוקטובר

 נשים,  מעמד האישה ותנו"ס.בסרטן ,מנהל 

  28/10/20 תאריךבמרכז פסג"ה , ביינתנוחיסונים לתלמידים במסגרת בריאות התלמיד 

 .ד-בכולל לכיתות ח'  וחיסונים לשפעת לכיתות  ,ובתחילת נובמבר

 הרצליה נערכים לפעילות.  "אפשרי בריא"ו  30/10/20 תאריךיום ההליכה הבינלאומי ב 

 תקשוב

  סלקום התחיל היום, פועלים בשני חברת הוט מובייל לחברת ולר מסלהמעבר שירותי

 צוותים במקביל.

  13 -כפיילוט ב ,השלמת התקנות של מצלמות בכיתות לצורך לימוד מקווןהשבוע בוצעה 

 כיתות.

  מוסדות בקמפוס הכל  -הבאים חינוךהפריסת סיבים והגדלת רוחבי פס במוסדות בוצעה

 יוחנני, בית ראשונים , בן גוריון והיובל.ב יבוצע ע, דור , ראשונים , אופק. השבו

 תנו''ס

 חיילים בסגר או בידוד . בבקשות לתמוך  200-הגיעו כ 

 558 .השאלות ספרים בשבוע הראשון לפיילוט 

 פאן מתחיל בנוה עמל השבוע-אוטו.  

  ערכות בידוד"גנים מבודדים קיבלו". 

 בניינים.  200 -עבור כ קבלת שבת לשכנים ונהנים 

 פורטס

 החל מהשבוע הסקיטפארק נפתח למחליקים, על בסיס הנחיות התו הסגול. 

  נעים  פעילות של אנו נעשה ."יום ההליכה הבינלאומי" מציינים את 30/10/20בתאריך"

 .בזום "

 תכנית השחמט המקוונת פועלת יפה בבתי הספר היסודיים 

 דוברות

 היום ניקוי ים וחופים ליד חוף אכדי  30/10/20תאריך ב. 
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 מבצע ברקת -קורונה

  בהיערכות העירונית.וממשיכים במעקב 

 כולל עד סורדו-בבניין העירייה בפיקודו של גיל 3מינוס קומה , עובד במשל''ט ברקת ,

על צעדים דרסטיים, כמו הנחיה לבידוד או סגירת  להורותתחקירים ואפשרות ביצוע 

 .מוסד חינוכי

  מידי יום, על פי הצורך.ישיבות הערכת המצב העתיות, נמשכות כמעט 

  באותה מתכונת כמו . , ב"כוכב השמיני" קורונהביום ה' הקרוב, "דרייב אין" בדיקות

 . 21:00 – 16:00בפעם שעברה. השעות שונות כדי לאפשר לאילו שעובדים להיבדק. 

 לאתר מדביקים פוטנציאליים  , מסייעותאנו מאמינים כי בדיקות מקצרות מעגלי תגובה

 ם לבידוד.ולשלוח אות

 חינוך לגשת ולהיבדק ליד ביתם או העובדי מערך את  אגף החינוך ותנו''ס, ידרבנו

 במתחם בכוכב השמיני.

 עושה עבודה נפלאה. יוזמות, המצאות, חידודים, פשוט  צוות ההתמודדות של הקורונה

 מהנה.

 
 

 שאילתות .ג

  

 מישיבת מועצה קודמת – גרי גוזלן ע"י  1שאילתה מס' 

 ברחבי העיר פינוי אשפהשעות בנושא: 

לצערי לאחרונה ישנן תלונות רבות כי פינוי האשפה מתבצע לא בשעות סדירות ומפריע 

  לתנועת הרכבים בעיר.

מדוע שעות פעילות האשפה לא מבוצעות כפי שאמורות להיות בשעות הבוקר  .1

  המוקדמות?

סות על במידה ואכן כך אמור להיות לפי המכרז בו זכו המפעילות, מדוע לא הקנ .2

  כך?

  אם נקנסות, מה גודל הקנס? .3

  כמה קנסות ניתנו בגין אי עמידה בתנאי המכרז עד כה? .4

 

 

 1תשובה לשאילתה מס' 

 פחים(. 7,500-ביתיים בחצי עיר )כהפחי האשפה  את מידי יום מפנים

 פחים ברחבי העיר הרצליה. 15,000-סה"כ מפונים כ

 

וממשיכות  ,בבוקר בהתאם לחוק 06.00ככלל, עבודות פינוי האשפה מתחילות בשעה  .1

 עד לסיום הפינוי האזורי.
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 07.30הוחזר נוהל "הדממת המשאיות" בין השעות  1.9.20תאריך עם פתיחת שנה"ל ב

למניעת הפרעה להגעת הילדים והוריהם לבתי הספר ולגנים. בסיום , 08.30ועד 

 ההדממה ממשיכה עבודת המשאיות כאמור עד לסיום העבודה באזור.

והעירייה  –רבי ומוצאי חגים חלים שינויים במועדי הפינויים לרבות פינויי לילה בע

 דואגת להוציא פרסום לציבור מבעוד מועד.

 פינוי האשפה מתבצע באופן תקין ובהתאם לשעות הפינוי הקבועות בהסכם. .2

 .2ראה תשובה בסעיף  .3

 .2ראה תשובה בסעיף  .4

 

ת לשעות פעילות שאינן סדירות של משאיות : איננו מכירים "תלונות רבות" הנוגעולסיכום

 האשפה.

 

 

 מישיבת מועצה קודמת - גרי גוזלן ע"י  2שאילתה מס' 

  ניקיון -בית העלמין הישןבנושא: 

  בית העלמין הישן אשר מוחזק על ידי חברת קדישא משרת את כלל תושבי העיר.

  ך ומוזנח.לצערי לאחרונה ביקרתי בו מספר פעמים ובכל פעם המקום היה מלוכל

בית העלמין שמשרת את תושבי העיר גם אם אינו מוחזק על ידי העירייה צריך להיות לכל 

  הפחות נקי ונעים למגיעים אליו.

  האם העירייה יכולה למצוא מנגנון פיקוח על רמת הניקיון בבית העלמין? .1

  מהי מעורבות העירייה בכל נושא ניהול בית העלמין? .2

  העירייה בבית העלמין? מהי ההשתתפות הכספית של .3

במידה והעירייה רואה חשיבות לנושא הניקיון בבית העלמין, האם ישנם פתרונות  .4

  שניתן ליישם?

 

 

 2תשובה לשאילתה מס' 

, עמותה שאינה בשליטת העירייה, ואינו בתחום מנוהל על ידי חברה קדישאבית העלמין 

 אחריות העירייה.

 השפעה על הניהול שם. לעירייה אין כל

לפנים משורת הדין פנה סמנכ"ל בכיר לעירייה למנהל חברה קדישא הרצליה, מר פלח  להלן 

 תמצית תשובתו:

  .כמובן היה ראוי שיפנה ישירות ויבדוק את היענותנו ובדיקתנו לטענותיו .א

  .בשונה לו, דעת הרוב המובהק לאורך שנים כי תחזוקת בית העלמין ידועה כטובה מאוד .ב

אמר מנכ״ל מבלי ידיעתנו  המשרד לשירותי דת -הרגולטור  יבביקורת שנעשתה ע״ .ג

  .כי טיפוח ואחזקת בית העלמין אצלנו מן המשובחים שפגשו המשרד
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למרות הכל תמיד יש אפשרות של טעון שיפור בהתייחס שאת רוב הפסולת במקום  .ד

מביא הציבור הפוקד את המקום מבחוץ, ויש פגעי מזג אויר כגון רוחות, ופסולת טבעית 

  .של עלים חול וכדומה

דונם וברור שלא כל יום  72אנחנו מטפלים באופן רציף בסבב ריטואלי את כל השטח שהוא 

 "  .עוברים על הכל

  

 
 מישיבת מועצה קודמת - יריב פישר ע"י  3שאילתה מס' 

 בנושא:  מבנה ״ בית העץ״ לשעבר

קום נסגר כי נטען ליד כביש הבריגדה היה בעבר מקום שנקרא ״בית העץ/ סחר עץ״ המ

  שהמבנה היה לא חוקי.

  לאחרונה החלה פעילות בניה במקום.

  האם המקום הוכשר מבחינה חוקית? .1

  מה עתיד להיות בנוי שם? איזה סוג של עסק? .2

במידה ולא הוכשר מבחינה חוקית, אבקש לדעת מי פועל שם? באיזה אישור? והאם  .3

 פיקוח ואכיפה מודעים לזה?

 

 

   3 ' תשובה לשאילתה מס

 לא. .1

כנגד המבנה החדש הוצא צו הריסה מינהלי חתום בידי מהנדסת העיר. במסגרת בקשה  .2

שהוגשה לבית המשפט לביטול הצו המינהלי הנ"ל, נטען ע"י מבקשות הבקשה כי 

המבנה הוקם לשם קיום משתלה ושימושים חקלאיים. למיטב הידיעה ועל פי עדכון 

 מוש במבנה.  מפקח בנייה משבוע שעבר, טרם החלו בשי

 לא קיים שימוש במבנה בימים אלו. .3

אנו פועלים כנגד בעלי הקרקע וכן כנגד המבקשות לבטל את צו ההריסה המנהלי, שהן 

  .בשבוע הבא עתיד להתקיים דיון בבית המשפט שוכרות את המקום. 

 כמו כן, הוגשה בקשה לתיק מידע לאגף הרישוי בכוונה להכשיר את הבניה.

 

 

 רונן וסרמן  ע"י  4' שאילתה מס

 כריזה בנווה עמל -מפגע סביבתי בנושא: 

 העירוני נכתב: של חוק העזר )מצורף לשאילתא( א )הקמת רעש(3בסעיף 

  ,לא ישיר אדם, לא יקים קול צעקה ולא יפעיל כלי נגינה, מקלט רדיו

טלויזיה, וידאו, פטיפון, רשם קול, מגביר קול או מכשיר כיוצא באלה בין 

באחד מהמקומות הרשומים  06:00-ל 23:00ובין השעות  14-16השעות 

 בחוק העזר. 
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מזה מספר חודשים בכל יום שישי לפני כניסת השבת, תושב שכונת נווה עמל מפעיל 

 מוסיקה באמצעות רמקול ענק הממוקם מחוץ לביתו.

 .16:00היות שדובר על חודשי הקיץ, ברוב המקרים המוסיקה נוגנה לאחר השעה 

ת האחרונים הצטרף לחגיגה תושב נוסף, ומפעיל כריזה נוספת באותה פרק בשבועו

 זמן של לפני כניסת שבת.

 
 תושבי השכונה פנו לעירייה שהפנתה אותם למשטרה, אבל הבעיה לא נפתרה.

יש לציין כי לאחרונה אחד מתושבי הרצליה פיתוח אימץ את המנהג, וגם מפעיל 

 כריזה לפני כניסת השבת.

 
ים, ידוע שהיה מקרה דומה בתקופת כהונתה של יעל גרמן, העירייה לדברי השכנ

טיפלה במפגע ופתרה את הבעיה תוך שבועות ספורים. לכן, לא ברור מדוע העירייה 

אינה מוצאת פתרון הולם שיפסיק את סכסוך השכנים וחוסר ההתחשבות הנובעת 

 מנגינת המוסיקה הרועשת לפני כניסת שבת.

 

  – השאילתא

 80העזר העירוני אכן מאפשר לכל אדם להשמיע מוסיקה בקולי קולות )ועד האם חוק  .1

 דציבלים(?

האם העירייה מוכנה לקבל מצב שבו תושבים שאינם שומרי שבת, יקימו רמקולים  .2

מחוץ לבתיהם וישמיעו מוסיקה נעימה, כולל "שירת נשים" בערב שבת לאחר כניסת 

 השבת?

יותר דחופות ולא מוצאת פתרון לטיפול  היות שהמשטרה עסוקה בימים אלה בבעיות .3

 בנושא, האם העירייה מוכנה לקחת אחריות ולמצוא דרך לטפל במפגע/מפגעים?
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 4 תשובה לשאילתה מס' 

 משטרת ישראל. נושא מערכת הכריזה בנוה עמל האמורה מטופלת מזה זמן רב ע"י

 .זו הסמכות שלהם

הציטוט של חוק העזר העירוני מתייחס לאי הקמת רעש בשעות מסויימות, אבל העבירה 

 הנוכחית מתקיימת בשעות שמותר להקים רעש.

מדידת רעש במקרה הנ"ל אינה רלוונטית מאחר ועצמת הרעש משתנה מפעם לפעם.  רק 

 בוע באם מדובר ברעש סביר או לאו.הגעת שוטר והתרשמותו מעוצמת הרעש יכולים לק

נציג הפיקוח, נציגת היחידה לאיכות הסביבה,  בהשתתפות במקוםבחודש יולי בסיור שנערך 

סוכמה וסומנה במערכת נפתרה הסוגיה אל מול התושב באותו הרגע, המשטרה ורב האיזור 

 הקול נקודת ווליום אותה התחייב לא לעבור.  

 

 עות האסורות יש בעיה. לעבירה זו אין דרגת קנס.ועדיין, גם בהתקיים הרעש בש

אישרה מועצת העיר תיקון לצו העיריות כדי לקבוע דרגת קנס לסעיף  2016בחודש דצמבר 

 אך התיקון טרם נחתם ע"י שר הפנים, ולכן אין לנו כלי של קנס לעניין זה. –עבירה זה 

 

מצוקת התושבים לעניין  תרת הבעיה, שב והדגיש אתוהעיר כי המשטרה אינה פ מר וסרמן

 הרעש.

אמר כי הנושא אכן מטריד. יעלה הנושא בפני מפקד המשטרה, התושב  רה"ע, מר פדלון

 יעדכן בהתאם. יזומן ויחד יגובש פתרון.

  

 

 רונן וסרמן  ע"י  5שאילתה מס' 

 החזרת פחי אשפה ומיחזור למקומםבנושא: 

ננים על כך שצוותי פינוי בחודשים האחרונים פונים שוב ושוב תושבים אשר מתלו

האשפה משאירים את הפחים כשעתיים ואף יותר מכך על המדרכות לאחר הפינוי 

 של האשפה. 

הפחים מפריעים למעבר התקין של הולכי הרגל, כגון הורים עם עגלות תינוקות, 

 מבוגרים עם הליכונים וכו'.

 יוני הבניינים.כמו כן הפחים מפריעים פעמים רבות לכניסה ויציאה של רכבים מחנ

 השאלות:

 מה פרק הזמן הממוצע שבו אמורים פחי אשפה ומחזור לחזור למקומם לאחר הפינוי?  .1

מה בכוונת העירייה לעשות  -היות שכל כך הרבה תושבים מתלוננים על המצב הנוכחי  .2

 בנושא?

 

 
  5 תשובה לשאילתה מס' 

 :1לסעיף 

 י פינוי אשפה ומיחזור מפנהעיריית הרצליה / אגף שאיפ"ה באמצעות קבלנ - כללי .א
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פחים  380-פחים כתומים וכל יומיים כ 325פחי אשפה ירוקים,  7,500-מידי יום כ

 כחולים.

 דקות. 120-שבו אמורים הפחים לחזור למקומם לאחר הפינוי הינו כ פרק הזמן הממוצע .ב

 שלבים : 3-מתבצע ב – אופן פינוי הפחים .ג

 לן.הוצאת הפחים למדרכה ע"י עובד קב –שלב א 

 ריקון הפחים ע"י עובדי משאית הפינוי.  -שלב ב 

 החזרת הפחים הריקים למקומם ע"י עובד קבלן נוסף.  -שלב ג 

  יגרמו עיכובים וחסימות תנועה  –במידה ונבצע את הפינוי בבת אחת ולא בשלבים

 קשות ביותר.

 
 מתחילת השנה שדווחו כ"לא הוחזרו למקומם" הינה:כמות הפחים בממוצע יומי  .ד

 מכלל הפחים שהוחזרו באותו היום 0.15%פחים ליום המהווים  11.5 – ירוקים 

 מכלל הפחים שהוחזרו באותו היום. 0.15%פחים ליום המהווים   0.3 –כתומים 

 מכלל הפחים שהוחזרו באותו היום. 0.03%פחים ליום המהווים   0.7 –כחולים 

 

 :2לסעיף 

מצאים בעבודת מטה מזורזת בעירייה. בישיבת תוכנית הניקיון של העיר ומכרזי הניקיון נ

 המועצה הבאה נעדכן ההתאמות.

 

מה בכוונת הרשות לעשות כשפעמים רבות מידי הפחים אינם  מר וסרמןלשאלתו של 

 כי מדובר ,, מנהל אגף שאיפהמר רוני גאוןמוחזרים למקום אחרי הזמן המוגדר. נענה ע"י 

עת   החגים עם פרוץ המשבר הבריאותי,  החל מחודש מרץ .בתקופה מורכבת ולא פשוטה

, הסגרים ובידודים. עם זאת נעשו בדיקות, בעיות זוהו, קבלני פינוי ולאחר מכן חג רמאדן

 .אשפה קבלו התרעה ואף נקנסו

 
 

  איל פביאן ע"י  6שאילתה מס' 

מבצע "ברקת" והפעילות לקטיעת שרשרת ההדבקה ומניעת בנושא: 

 התחלואה בעיר

 

הכריזה העירייה על פתיחת מבצע "ברקת" שמטרתו קטיעת שרשרת הדבקה  לחודש זה 1-ב

על פי  "ומניעת התחלואה בעיר, "זאת לאור עקומת העלייה המתמשכת של התחלואה בעיר

 הודעת העירייה. 

היא הפיכת הרצליה לעיר ירוקה בתוך חודש, הגבלת היקף מטרת המבצע, מסרה העירייה, 

ושמירת היקף תחלואה זה לחודשים  לסוף חודש אוקטוברמאומתים עד  100התחלואה לעד 

הקרובים. זאת כאשר בתחילת המבצע שכונות רבות בהרצליה הוגדרו כתומות, וחלק 

במסגרת זו , לצד צעדים נוספים הודיעה העירייה כי יוגברו מאמצי  .מהשכונות אדומות

ת תפילה, מרכולים, האכיפה של העירייה במניעת התקהלויות מכל סוג: בבתי כנסת ומקומו

כניסה לפארקים ולחוף הים. העירייה גם תאכוף סגירה של עסקים מתוקף תקנות שעת 
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כמו כן כי יוגברו  .חירום לסגר. כל פעולות האכיפה יכללו מתן קנסות מנהליים ללא אזהרות

מאמצי ההסברה, הכוללים תיווך מסרי העירייה לציבור התושבים וכי ההסברה בעיר תועבר 

ים דיגיטליים וכן שילוט חוצות ותתייחס לנושאי התקהלויות, שמירת מרחק, קנייה באמצע

 בטוחה ברשתות המזון, תפילות, הפגנות שלא כדין וכיו"ב.

 

פעילות להורדת התחלואה בעיר ולרתימת הציבור למלחמה במגפת הקורונה היא מבורכת 

 כמובן ככלל.

 

 ברצוני לשאול את השאלות הבאות:

בצעת באופן זהה ושוויוני בכל המוסדות ומקומות ההתקהלויות האם האכיפה מת .1

 אנא פרטו את הנתונים הרלוונטיים.-אם כן -השונים המפורטים מעלה ובכלל? 

שלה מול הציבור   מדוע לא נעשה שימוש בפרסומי העירייה הרלוונטיים ובתקשורת .2

אלא בשפה באופן שיעודד סולידריות , הבנה והזדהות של התושבים במאבק במגיפה 

ותקיפה? לאור מצב התחלואה המדאיג בעיר מדוע לא גוייסו כלל חברי מאיימת 

  מועצת העיר שהם נציגי תושבים ולפעילות ההסברה ומניעת התפשטות המגיפה? 

 כיצד מתבצע תיאום בנושא עם הערים השכנות? .3

ד מה נעשה בנושא אתרי בנייה בעיר בהם נמצאים עובדים מיו"ש, עובדים זרים ועו .4

 בחלקם ללא מסכות וכדומה?

 
 
 

 6 תשובה לשאילתה מס' 

  
בין כלל המגזרים בעיר. מתחילת הסגר, קרי  שוויונית מאדהאכיפה מתבצעת בצורה  .1

קנסות מנהליים בנושאי קורונה שונים ע"י  237ועד אתמול הוגשו בעיר  18/9/2020 -ה

משולבת וברובה קנסות של המשטרה. האכיפה היא  500 -פקחי העירייה וכן מעל ל

מחולקת בצורה ברורה מאד בין הגופים השונים וזאת בהתאם לסמכויות שהעניקה 

 ממשלת ישראל. אילו חלוקות אנו כן יודעים לערוך לנתוני האכיפה של העירייה בלבד:

 חלוקה לפי סוגי העבירות:

 בגין אי עטיית מסכה. –קנסות  19

להוראות שנקבעו   תקנות או בניגודבגין שהייה במקום אסור בניגוד ל –קנסות  169

 לאותו זמן.

 כנגד בעלי עסקים שפעלו בניגוד לתקנות או בניגוד להנחיות התו הסגול. –קנסות  49

 

היכן התמקדה האכיפה, בהתאם למדיניות שנקבעה ע"י מנהל האגף ואושרה בדיונים 

 עם מנכ"ל העירייה:

אכיפה מסוג  –פי הים מרכז העיר, אזורי העסקים וחו –באזורים עתירי קהל  .א

א': משמע, יומיים הסברה ואזהרה בכל העסקים ללא יוצא מן הכלל ואח"כ 

 אכיפה בלתי מתפשרת.
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אכיפה מסוג ב':  –גינות ציבוריות  –באזורים עתירי קהל אבל צמודים למגורים  .ב

הסברה, יותר הכלה. הכל מתוך ההבנה כי במסגרת הסגר שבו קיימת יותר 

וילדים שמשתגעים בבית, אין להגיש קנס לאמא שיורדת מטר,  1000מגבלה של 

ילדים קטנים שמוציאים רק מרץ. רק להסביר  3לגינה סמוכה לביתה עם 

ולהדגשי את נושא הריחוק החברתי ועטיית המסכות. יש לציין שברוב המקרים 

 כך אכן קרה ולכן האכיפה לא נמדדה שם בקנסות אלא בעצם הנוכחות.

 

ת בה נקטה העירייה במהלך הימים שבהם העיר החלה לנסוק האסטרטגיה התקשורתי .2

לגבהים כתומים כהים, כללה הסברה והרתעה: הדבר נעשה באמצעות שילוב של 

מסרים בנוגע לאמצעי הזהירות מפני המגיפה, מידע לגבי נתוני תחלואה ומיקומי 

ם החולים, הנחיות מפורטות לדרכי התנהלות בעת החגים והתפילות, מידע והסברי

בדבר אמצעי הסיוע שמעניקה העירייה, בקהילות ולבעלי העסקים, והן במישור הפיזי 

במטרה לחתוך במהירות וביעילות את שרשרות ההדבקה,  –והן בתמיכה נפשית וכן 

השתמשנו בדוברות גם באמצעי הרתעה: דיווחנו על הגברת האכיפה, על הדו"חות 

 –, מספרי הנפטרים מהמחלה ועוד והקנסות שחולקו ע"י השיטור העירוני והפקחים

 בשילוט חוצות, ברשתות החברתיות ובאמצעות קשרי עיתונות. 

 
ראש העירייה נמצא בפורומים השונים של ראשי ערים ודואג להתייעץ עם הערים  .3

נמצא בקבוצת  ניסימוב ג'ו, מר סמנכ''ל העיריה .השונות במסגרת שיחות שוטפות

, מתעדכנים, מחליפים דעות ומידע עיריות הגדולותווטסאפ וקשר מתמיד עם סמנכ''לי ה

נמצא בקבוצת וואטסאפ של  , מר בועז מייזלוכן מנהל אגף הביטחון, פיקוח וסדר ציבורי

 מנהלי ביטחון ואכיפה יחד עם מנהלת ארצית לאכיפת הקורונה. 180

 

 הטיפול בשב"חים באתרי הבניה לא טופלו ע"י העירייה, אלא ע"י המשטרה. .4

ניידות השיטור העירוני במקומות ריכוז של מחפשי עבודה שם ניתנו מספר  כן ביקרו

 קנסות לעובדים וכן נתפסו מעת לעת שב"חים.

אתרי הבניה בזמן הסגר, היו  –שבמסגרת חלוקת הקשב של אגף הביטחון  יש לציין

האזורים בסדר עדיפות נמוך יותר. המשך הבניה בכל הארץ הותר בתקנות, ומאחר 

סגורים שם, היה נראה לנו חשוב יותר להתמקד בתושבי העיר הנעים במרחב והעובדים 

 הציבורי.

 

כי חברי  מר לזרמדוע לא שולבו כל חברי המועצה בפעילות, נענה ע"י  מר פביאןלשאלתו של 

המועצה עודכנו בכל דבר ועניין, יחד עם זאת ההבנה היתה כי צריך רוח פיקוד, מסר אחד 

העירייה נבחר להציג המסרים בצורה חד משמעית, מרגיעה מסביר וברור ולכן ראש 

 ומסודרת. 

מוקדי בנושא בנושא אתרי בניה בהם מסתובבים פועלים ללא מסכות ו פביאןמר  של להערתו

כי הנחה את אגף הביטחון והשיטור הקהילתי להגיע למקומות  רה"ע אמרהתקהלויות, 

בה מאוד מישורים על מנת לצמצם . נעשו פעולות בהרתאישי אותםרגישים אלו ולבדוק 

 ההתקהלות, וזה אכן הצליח.
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  איל פביאן ע"י  7שאילתה מס' 

סיוע לתושבי העיר הנמצאים בחל"ת , או מובטלים ולבעלי עסקים  בנושא:

 ועצמאיים

הציג ראש העירייה במהלך הישיבה את "מתווה ראש  בישיבת מועצת העיר,  16/7/20ביום 

בהרצליה אשר נמצאות במצוקה כלכלית /או נפגעו כלכלית  העירייה" לסיוע למשפחות

 מסלולי סיוע שונים.  5במשבר הקורונה, הכולל 

לדבריו במסגרת אותה ישיבה הוא היה מעוניין לתת הטבות לתושבי העיר הנמצאים  

וחה של העירייה ואינם פונים בחל"ת, מובטלים ועוד אשר אינם נעזרים כבשגרה באגף הרו

 בשגרה לקבלת סיוע או הנחות. 

תושבים של העיר הציע ראש העירייה להוציא רשימות  10,000-היות ומדובר היה על יותר מ

של עשרות אלפי תושבי הרצליה, ממאגרי המידע של הביטוח הלאומי, ולהעבירם לעיריית 

"ת, מי מובטל וכדומה ובהתאם לזה הרצליה באופן חריג. זאת על מנת לדעת מי נמצא החל

לתת הטבות וסיוע לתושבים אלה. מאז גם פורסם ברבים "מתווה ראש העירייה" לסיוע 

לתושבי העיר בתקופת הקורונה. בנוסף, במחצית הראשונה של השנה מונה צוות עירוני 

ניים לבירור סוגיות שונות הקשורות לסיוע העירוני להמשך פעילותם של עסקים קטנים ובינו

במסגרת  –בעיר הרצליה, העירייה פרסמה את הצעדים שתנקוט בעניין זה זמן קצר אחר כך 

זו לא נכללה הקמת קרן עירונית לעסקים קטנים, בעניין האחרון נמסר אז כי מנכ"ל העירייה 

 ביקש חוו"ד מהיועצת המשפטית ומגזבר העירייה ומנהל הכספים שלה.

 

ים רבים של תושבי הרצליה בתנאים כלכליים קשים בתקופה חריגה זו אכן נמצאים אלפ

עקב פיטוריהם, יציאתם לחל"ת, סגירת עסקיהם או ירידה משמעותית בפעילותם ועוד, ואלו 

 לא תושבים הרשומים כבשגרה ברשימות אגף הרווחה או וועדות הנחות שונות וכדומה. 

 

עצת העיר ולאחריו, מבלי להיכנס כעת לפרטים נוספים הקשורים לאותו דיון כנ"ל במו

 ברצוני לשאול את השאלות הבאות:

 

האם וכיצד יודעת כיום עיריית הרצליה מי מהתושבים נמצא בחל"ת, מי מובטל, מי סגר  .1

ככל שהעירייה איננה יודעת נא הבהירו.  –עסק פרטי, הפסיק לעבוד כעצמאי וכדומה? 

 בו נמסר לה המידע?נא הבהירו כיצד היא יודעת ומהו התהליך -ככל שהיא כן יודעת 

כנ"ל, האם היא איננה יכולה  1במידה והעירייה איננה יודעת את המידע הכלול בסעיף  .2

למעשה להעניק הטבות לתושבים הללו באופן מסודר ויעיל בשל מצבם החריג? אם היא 

 נא הבהירו כיצד?-בכל זאת מעניקה 

הללו? ועל פי איזה  אילו הטבות מוענקות בימים אלה לתושבים-במידה והיא כן יודעת  .3

 קריטריונים?

נא התייחסו בתשובתכם לעירייה עצמה ולכל התאגידים העירוניים כגון: בני הרצליה, 

 החברה למרכזים קהילתיים, החברה לאמנות ותרבות הרצליה וכל האחרים. 

האם הוגשו חוות הדעת הנ"ל  –בעניין הקמת קרן עירונית לסיוע לעסקים קטנים בעיר  .4

  העירייה? מה נעשה מאז בעניין והיכן הוא עומד כעת?מאז למנכ"ל 
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 7 תשובה לשאילתה מס' 

אין ברשות העירייה את המידע הנ"ל אלא אם תושב פונה בבקשה לסיוע באמצעות  .1

האגף לשירותים חברתיים / מוקד שליטה עירוני / ועדת סיוע בשכ"ד / בקשה להנחה 

הילה/ מנהלי מוסדות חינוך ו/או ק יבארנונה / גורם עירוני אחר או דווח ע"י רכז

יועצת בי"ס / פנייה יזומה של תושב ללשכת רה"ע, פניות אלה מנותבות לגורמים 

 המקצועיים המתאימים.

 

 .1העירייה מטפלת במקרים של פניות/דיווחים כפי שפורטו בסעיף  .2

 

 . הגורמים המקצועיים פועלים עפ"י :1על סמך מקורות המידע שפורטו בסעיף  .3

 יקול דעת עפ"י המצב הכלכלי/נפשי/בריאותי של המשפחה בכפוף הפעלת ש

 להמלצות עו"ס וגורמים מקצועיים.

  פנייה לוועדת סיוע בשכ"ד בהתאם לתבחינים  –הקריטריונים הקבועים. לדוגמא

 שאושרו במועצה. 

  פנייה לוועדת הנחות בארנונה, פועלת עפ"י תבחיני הגשות בקשות בארנונה, כפי

 שמפורסמים. 

 יית תושבים למוקד העירוני ובהמלצת מנהלת המוקד, בשקיפות ושת"פ עם פנ

 הרווחה.

 

 סיוע לעסקים הקטנים:הפעולות 

 ח בגל הראשון"שאל 600ניתנו הקלות באגרות שילוט עסקים בגובה של למעלה מ. 

 יוני-ניתנו פטורים מארנונה עסקית בחודשים מאי. 

 הרצליינים קונים "בוק נפתחה קבוצת פייס -פלטפורמה דיגיטלית לעסקים

-הקבוצה מונה למעלה מ .אשר מאפשרת פרסום בחינם לבעלי עסקים "בהרצליה

קבוצה זו חסכה לעסקים רבים עלויות פרסום לא  .חברים ובצמיחה מתמדת 5,600

 .מבוטלות בתקופה זו

 בקבוצות וואטסאפ, רשתות חבריות  -תוגבר הקשר הישיר עם בעלי העסקים

 .ישור מול הרשותופגישות פרונטליות ק

 יכללו בין היתר ש הרצאות לבעלי עסקיםיחלו דצמבר -נובמבר יםבמהלך חודש

 .הרצאות בתחומים הבאים: אמנות המכירה, מכירה און ליין בצל הקורונה ועוד

 יחלו כאשר יהיה ניתן לקיים למידה פרונטלית קורסים והכשרות. 

 הקמת אתר אינדקס לעסקים משולב עם שכבת GIS  בבנייה -שכבה עסקיתליצירת. 

  עם הסוכנות לעסקים קטנים,  "הזירה העסקית"פורום מנהלי רכש תוך ניהול אתר

על מנת לקדם חשיפה של עסקים קטנים לפעילות לצד עסקי עוגן והרחבת 

 .האינטגרציה בין האזורים העסקיים בעיר

  שלה ממשרדי הממומתן מידע ודיוור עסקים על שינויים ועדכונים שוטפים מהרשות

 .הקורונה פתליצירת בהירות להתנהלות בתקו
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שנת הפעילות טרם החלה באופן רגיל ולכן  בעקבות הקורונה,  –לעניין התאגידים 

לאור החלטת הדירקטוריון, מבקשי הנחה אשר עדיין מתקבלות. הבקשות להנחות 

 מענה מתאים.יקבלו נפגעו מהקורונה, 

 

 הלוואה מתקציב העירייה.עפ"י חוו"ד משפטית לא ניתן להעמיד קרן  .4
 

 
 

 הצעות לסדר .ד

 

 ע"י רונן וסרמן 1הצעה לסדר מס' 

 בנושא:  שדרוג פרוייקט מחוייבות אישית של החטיבות והתיכונים

עקב הגבלות הקורונה והצורך לתת מענה הולם לכיתות הנמוכות בבתי הספר 

 ו' נפגעו קשות.-היסודיים, שכבות ה' ו

ם וגם בימים אלה, כשהלימודים מתבצעים בזום, גם בתקופת בלימודים הפרונטליי

הורים רבים משכבות אלו חשים שהילדים לא מאותגרים מספיק או לא מקבלים 

 מספיק שעות לימוד.

 

לפיכך אני מעוניין להעלות הצעה שעיריית הרצליה תכלול בפרוייקט המחוייבות 

ברת העשרות האישית המונהג בחטיבות ובתיכונים בעיר פעילות התנדבותית של הע

 ו'.-בזום לתלמידי ה'

התלמידים המתנדבים יוכלו לעבור הדרכה קצרה ע"י מרכז שביט שתיתן להם את 

 הכלים הדרושים להכנת שיעור העשרה מותאם לזום ולהעברתו.

 

 הפרויקט יביא לרווח כפול:

תלמידי חטיבות הביניים והתיכונים בהרצליה יזכו להעשרת סל הכלים שלהם 

ו' יוכלו להנות מהעשרות -להעביר הדרכות בזום ותלמידי כיתות ה'וילמדו כיצד 

 מגוונות ועיבוי שעות הלימוד.

אנו מבקשים מאגף החינוך של העירייה להניע את הפרוייקט כך שיהיה ניתן 

להתחיל אותו בהקדם האפשרי תוך שיתוף פעולה מצד בתי הספר בעיר ומרכז 

 שביט.

 

 
 

כאחת מתוכניות הדגל של אגף  ,שנה 12ופועלת בעיר מזה תכנית שכזו קיימת  אהוד לזרמר 

שביט. התוכנית נקראת "מורים צעירים״ ובאמצעותה עשרות  -תחת מרכזי הלמידה  ,תנו"ס

בתוכנית זו בוחנים ומראיינים מועמדים  נערים ונערות מקבלים הכשרה וכלים בכל שנה.

שעות אקדמיות(  60שנתית )בכיתות ט' עוברים הכשרה  מכל העיר להיות מורים צעירים.

שלאחריהן מי שעובר את התוכנית בהצלחה מלמד כמורה מן המניין בשביט מרכזי למידה 
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בתחילת דרכו כנגד שעות מעורבות חברתית ובהמשך כמורה בשכר  עד סוף כיתה יב'.

)מופחת בכדי להנגיש לתושב ומנגד תעסוקה לבני הנוער( ואף ניתן למצוא תושבים שחזרו 

 א לשביט בכדי לפתח קריירה כאנשי חינוך וערכים.אחרי צב

השנים האחרונות יוצא קול קורא לבתי הספר והתהליך מתחיל כבר  12-בכל שנה ב

 בספטמבר כאשר ההכשרות והפעילות כמו כלל התוכניות בשביט מתחילות לאחר החגים.

את שנה"ל )מעבר לזום( לקר עם פרוץ הקורונה וכבר בחודש מרץ השנה נעשו התאמות למצב

תשפ"א ואנו בתהליכים מתקדמים בתוך התוכנית כמתוכנן וכבכל שנה למרות המצב 

שביט מרכזי למידה מפעילים שלל תוכניות להורים , תלמידים , צוותים והכל  שנוצר.

 בהתאמה לצרכים המשתנים .

הלכה למעשה בשטח, וכי הפרוייקט יוצג ויפורט לחברי מיושמת שההצעה כי הוסיף  רה"ע

 ועצה בישיבה הבאה.המ

 

 מר וסרמן הסיר הצעתו מסדר היום.

  

 

 
 ע"י איל פביאן 2הצעה לסדר מס' 

בנושא:  שקיפות נתוני התחלואה במערכת החינוך בעיר הרצליה והטיפול 
 בתחלואה. 

 
כל מילה נוספת על הקורונה והמשבר סביבה מיותרת, לצערנו מדובר במשבר שימשך עוד 

תיים משפחות רבות בהרצליה צריכות לכלכל את צעדיהן חודשים ארוכים מאוד. בינ

בחוכמה ולקבל החלטות בנוגע לפעילותם של ילדיהם )הסגר הנוכחי הוא כידוע מוגבל בזמן 

והייתה פעילות לפניו ותהייה גם אחריו ובמהלכו(. מדובר הן על פעילות ילדי המשפחות 

ם והן במערכת החינוך עצמה. במערכת החינוך הבלתי פורמלית ובכלל לאחר שעות הלימודי

 מעבר לכך, ישנם אנשים ומשפחות בסיכון ונסיבות שונות לכל משפחה. 

נדרש כי העירייה תפרסם באופן שוטף  -כדי שתהיה למשפחות ולתושבים תמונה מלאה 

נתוני תחלואה וכאלה הקשורים בה ובהשלכותיה באופן שקוף ומפורט לתושבים, כפי 

את פרסום הנתונים השוטפים כדי  מעטעירוני )ניתן לעכב שמשרד הבריאות נותן חתך 

 לשמור על פרטיות אם נדרש(, ולפחות את הנתונים הבאים: 

  ,עבור כל מסגרת לימודית/חינוכית ושכבת לימוד : מספר התלמידים המאומתים

 מספר התלמידים בבידוד

 כנ"ל נתונים על עובדי ההוראה / מערכת החינוך 

 קה )מוסד הלימוד, חוג עירוני, פגישה עם חברים, הדבקה חתך מידע של מקור ההדב

 במשפחה(

  תיאור המגמה  –מידע חשוב לא פחות, שיעזור לציבור להבין את הצורך להישמר– 

 סימפטומטיים, חולים קשים, מונשמים.-בידול עבור חולים א

 

הגלוי אבל רב הנסתר על  -יש אמנם עד כה פרסומים פה ושם על מאומתים במערכת החינוך 

 ואין סיבה שהנתונים יהיו חסויים מן התושבים, מדובר בענייני ציבור. 
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בלי שתהיה תמונה מלאה? העניין יסייע גם  -על חוגים למשל  -איך יוכלו לקבל החלטה 

לתיאומים מול מוסדות החינוך והחוגים הספציפיים בכל הנוגע לפעילות ולתשלומים ועוד. 

 עיכוב של כמה שבועות בקריאת מפת ההתפשטות. בפועל אנחנו עדים לכך שבשטח יש

ברשתות  –לעירייה יש את כל האמצעים והערוצים לפרסם לציבור את הנתונים באופן שוטף 

החברתיות השונות באתר האינטרנט העירוני ועוד כפי שיוצאים "מבזקי קורונה". התושבים 

מה בטוח לעשות דברים עוקבים אחרי הערוצים של העירייה לקבל מידע ולהחליט החלטות כ

לספק מידע חיוני לתושבים , מאידך  –מצידם. זו מטרת פעילות התקשורת של העירייה 

לא מאפשרים  –כשמספקים לתושבים מידע על פעילויות מוצעות שונות ללא הנתונים הנ"ל 

 להם לנתח את המצב ולקבל החלטות מתאימות. 

יות אחרות צריכות להיות ברורות גם ההחלטות העירוניות על עצירת חוגים או פעילו

 ושקופות. 

 

 לפיכך, מועצת העיר מחליטה כלהלן:

  

 הצעת החלטה: 

עיריית הרצליה תפרסם באופן שוטף ובאופן מקוון בכל האמצעים והערוצים העומדים  .1

 לרשותה את הנתונים הבאים: 

 

  עבור כל מסגרת לימודית/חינוכית ושכבת לימוד בעיר : מספר התלמידים

 תים, מספר התלמידים בבידודהמאומ

 כנ"ל נתונים על עובדי ההוראה / מערכת החינוך בעיר 

  ,חתך מידע של מקור ההדבקה )מוסד הלימוד, חוג עירוני, פגישה עם חברים

 הדבקה במשפחה(

  תיאור  –מידע חשוב לא פחות, שיעזור לציבור להבין את הצורך להישמר

 חולים קשים, מונשמים. סימפטומטיים,-בידול עבור חולים א –המגמה 

 

עיריית הרצליה תכין ותפרסם "תוכנית רמזור" עירונית אשר תכלול יעדים עירוניים  .2

באילו נתונים העירייה עוצרת כל פעילות חוגים או פעילויות  -שקופים וידועים מראש 

 אחרות.. 

 

 .רעיריית הרצליה  מפרסמת מידי בוקר את בסיס נתוני התחלואה בעיהבהיר כי   רה"ע

כתומות פורסמו הנתונים גם ברמת מספר החולים -בימים בהם רמות התחלואה היו צהובות

עד לרמת מידע על מספר החולים בכל רחוב. במקביל, אם וכאשר מתקבל מידע על חשיפה 

לחולה מאומת במוסד חינוכי )גן, בית ספר מתנ"ס, ספריות, צופים וכו'( הודעה על האירוע 

 בעקבות החשיפה לבידוד מתפרסמת מיידית לציבור הרחב.ומספר האנשים הנכנסים 

נתונים ממשרד הבריאות.הבקבלת  רב קושי קייםעם זאת, יש לציין כי   

 חשוב להבין כי    תמונת מצב מעודכנת.העירייה מדווחת מידי יום הוסיף ואמר כי   מר לזר

בת על ידי היא מסגרת ברורה משפטית ובריאותית והיא מוכת תהמסגרת האפידמיולוגי

לערוך חקירות  את האפשרות הרשות קבלה לאחר מאמצים רביםמשרד הבריאות. 
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מחמירים ביותר. הדבר נובע מהעיקרון כי הגנת כללים ובקרה וזאת בצרוף  אפידמיולוגיות,

הפרטיות וצינעת הפרט הינם ערכים חשובים יותר מהידיעה. הנתונים המתקבלים אינם 

תבחן אל  תו של מר פביאןורק למתחקרים.  עם זאת, הצע אך , אלאחשופים לעיני הרשות

 בכתב.מול הייעוץ המשפטי ותועבר חוו"ד 

 

 .מר פביאן הסיר הצעתו לסדר היום בכפוף לקבלת חוו"ד משפטית בכתב תוך זמן סביר 

 

 

 

 קהילה, צעירים וסביבה נטו ע"י סיעת  3הצעה לסדר מס' 

  בנושא: ביטול קמפיין העירייה נגד כלבים
 

ביום רביעי נחשפנו לפרסומו של קמפיין עירוני על גבי תחנות האוטובוס תחת הכותרת: 

 פנו למוקד״. -״הכלב של השכן לא מפסיק לנבוח? 

עם פרסום המודעה, רבים מבעלי הכלבים בעיר נדהמו מהמוטיבציה של עיריית הרצליה 

נות ושכנות טובה לעודד סיכסוכי שכנים ולבטל גישה של חיי קהילה המושתתים על סובל

 בעיר שלנו. כך לא מתנהלת עירייה טובה הדואגת לכלל תושביה!

 

בהרצליה ממילא אין מספיק גינות לכלבים, אין חוף ים ייעודי לכלבים, אין שעות שבהן 

לבעלי חיים העירייה  בעלי כלבים יכולים ללכת עם רצועה בטיילת ובחופי הים, ובכל הנוגע 

  הזו רק בקמפיין שמעודד סכסוכי שכנים על הבחירות כלבים. השקיעה לטובת האוכלוסייה

  בהחלט אפשר להגיד שעיריית הרצליה היא עיר לא ידידותית לכלבים.

בתי אב בעיר מגדלים כלבים לפי נתוני הוטרינר העירוני, וכלב זו  6,000בהרצליה למעלה מ

  חיה שלעיתים גם נובחת, האם זו סיבה להתקשר על כל נביחה למוקד?

  מה המסר של הקמפיין?

 

 לאור האמור לעיל מועצת העיר מחליטה בזו:

 

 להסיר במיידי את קמפיין המודעות הפוגעני כלפי זכויות בעלי החיים בעיר. .1

לפעול לטובת בעלי הכלבים בעיר, להגדיל את גינות הכלבים ברחבי העיר, לאפשר  .2

בבוקר  10:00השעה  לבעלי כלבים לטייל עם כלביהם בכל חופי העיר עם רצועה עד

 אחה״צ. 16:00ומהשעה 

לקדם בדחיפות את הקמת חוף הכלבים המיועד לכלבים משוחררים שהובלנו בקדנציה  .3

הקודמת במסגרת שינוי חוק העזר ולפני שנתיים הקמתו נעצרה בתחילת הקדנציה 

 הנוכחית מסיבה לא ברורה.

 יעה בבעלי החיים בעיר.פרסום קמפיין עירוני מקיף של סבלנות וסובלנות למניעת הפג .4

 

 

 . עיקרי ההצעה ופרט וגב' גרוסמןגב' כץ 
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תצא אמירה ברורה של מועצת העיר שחשוב ואמרה כי ההצעה לסדר מוגשת מאחר  גב' כץ

  ופועלת למענם.עיר ידידותית לכלבים היא העיר הרצליה  לפיה

 נושא.כי ההצעה נלקחה ברצינות רבה ונעשתה עבודה רבה ויסודית בהבהיר  רה"ע

הרצליה  כי כי מדיניות העירייה היא הדגיש כלבים רשומים.  500,6ציין כי בעיר   מר לזר

לצורך כך בהנחייתו של רה"ע הוקם צוות ו ,הכלביםבעלי היא עיר המקדמת את קהילת 

 הכלים. בעלי עירוני נכבד לבצע חשיבה על כלל האספקטים הקשורים לקידום קהילת 

קידום תכנית סטטוטורית נגע במספר נקודות:  .ות מצגתהנושא באמצעבהרחבה סקר 

חוק עזר חדש לכלבים , צואת כלבים ה בנושאאכיפ, עירונית שתגדיר את כלל גינות הכלבים

 שיובא בקרוב מאוד לאישור המועצה. משוחררים בחוף הים

למנוע התקהלויות  כדימספר גינות הכלבים  הציע להגדיל משמעותית את מר יעקובוביץ

 נות הקיימות.בגי

הבהירה כי תמשוך ההצעה מסדר היום בתנאי שבישיבה הבאה יובא לאישור חוק  הגב' כץ

העזר בנושא הכלבים בחופים וכי בתוך מספר חודשים תבוצע עבודת מטה מסודרת לאיתור 

. הציעה עצמה, את הגב' גרוסמן ומר יעקובוביץ לקחת חלק כלבים שטחים להקמת גינות

 לים בנושא.באחד הצוותים הפוע

 נענה בחיוב. רה"ע

 

 הסיעה משכה ההצעה מסדר היום.

  

  
 יריב פישרע"י  4הצעה לסדר מס' 

  הוזלת מחירי החוגים -בני הרצליהבנושא: 
 

  נגיף הקורונה החל בחודש מרץ ועתיד להשאר פה עוד זמן רב.

 

להעלות לצערי דווקא בשנה זו, עיריית הרצליה בחרה לעלות את הארנונה לתושבים וגם 

  בצורה דרסטית את עלות החוגים בתאגיד בני הרצליה, עליה משמעותית מהשנה הקודמת.

 

כחלק מהיותי חבר דירקטוריון הבאתי הצעה כי ינוהל מתווה של הנחות קבועות לכלל 

  הציבור ובעצם כל משפחה תקבל את אחוז ההנחה המתבקש.

ות נמוך ואינו בעל משמעות ושוב לצערי לא כך הדברים, הסכום שהוחלט עליו בוועדת הנח

  מעמד הביניים הוא מעמד יציב, ערכי שאינו מעוניין לקבץ נדבות.

 

לצערי ההורים אינם מקבלים את המענה הראוי ואף מעבר לזה פשוט לא רושמים את 

הילדים לחוגים, רבים מההורים גם לא ישלחו את ילדיהם וזה בהקשר לטענה שאני טוען 

תושבים בהרצליה לא יבואו לבקש הנחה, לא יבקשו וועדות ועזרה, הם כבר הרבה זמן רוב ה

פשוט ינהלו סדר עדיפויות אחר, יחפשו חוגים ופתרונות מוזלים יותר בעיר ומחוצה לה עבור 

  ילדיהם.
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לאור המציאות הקיימת בשטח מועצת העיר מחליטה להעביר לבני הרצליה תקציב העומד 

 מחירי החוגים וסיוע להורים בתקופה זו. מיליון ש״ח לטובת הורדת 3-4על 

 

מדובר בתקציב ישיר שיצבע אך ורק לנושא זה, לסיוע משמעותי דרך וועדות ההנחות 

והנחייה גורפת למנהלי הענפים לזום בדיקה מול כל הורה והורה שטרם נרשם על הסיוע 

  בנושא עלות החוג והאם זו הסיבה.

 

את תאגיד בני הרצליה להתכנס מחדש ולדון כמו כן עיריית הרצליה מחליטה להנחות 

בעליית המחירים בתקופה זו מתוך מטרה לשנות את החלטת הדירקטוריון ולהתאימה 

 למציאות הקיימת.

 
 פירט את עיקרי הצעתו.  מר פישר

 
יש וסבור כי מזהה את מצוקות המשפחות ואת המציאות המשתנה, הוא כי  אמר רה"ע

 .    2019-הנחה כי מחירי החוגים לא יועלו וישארו כב לכן. להתאים עצמנו למציאות זו

ארגון -תוכנית רההבהיר כי הינו לוקח את נושא בני הרצליה לטיפולו האישי ובאמתחתו 

מועצה בזמן הקרוב. ביקש לכבד את מר עופר לוי, ס' לדיון מעמיק ב, אותה יביא משמעותית

 בעת זו.ת הדיון בנושא רה"ע ויו"ר דרקטוריון בני הרצליה שיושב שבעה ולדחו

 הוסיף ואמר כי יכבד כל בקשה ורעיון מחברי המועצה להוסיף להצעה ולתוכנית המתגבשת.

  

 מר פישר הסיר ההצעה מסדר היום.
 
 

 מר ועקנין עזב את הישיבה.
 

 
 תב"רים .ה

של  תב"רים  מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת  2020עדכון תקציב פיתוח 

 ממקורות המימון כדלקמן :₪  1,000,000של בסכום כולל   2020

 

 סכום מקור מימון

 1,000,000 קרן עודפי תקציב רגיל

 1,000,000 סה"כ

 מצ"ב קובץ

 

 מחליטים פ"א לאשר.  (371)

 

יעקב  -הסכם הקצאת זכות שימוש בין עיריית הרצליה לבין אגודת ניצן  .ו

 ית להסכם.מצ"ב הסכם וחוו"ד משפט - (988חלקה  6536)גוש  13דורי 
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העלתה את הצורך בציון נקודת יציאה מוקדמת בהסכם אם יתגלה הצורך  גב' כץ

לקראת שנת הלימודים לממש המקום לאכלוס גני ילדים. בקשה בדיקה האם ניתן 

 .1.9.21-טרם תחילת שנת הלימודים ולא ב 1.8.21-לקבוע נקודת יציאה ב

 
 כי הנושא ייבדק לעומקו. היועמ"ש"י נענתה ע

 

 ושא הוסר מסדר היום לבדיקה.הנ

 

 הגב' כץ עזבה את הישיבה.

 

' ט –הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( שינויים  .ז

 .קובץ צורף – י'-ו

 

 מחליטים פ"א לאשר.  (372)

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

 

 

 צורף קובץ -  הרגיל העברת יתרת עודפים בתקציב .ח

 

 מחליטים פ"א לאשר.  (372)

 

 

 .צורף הדו"ח – 2 לתקופה : רבעון 2020דו"ח כספי רבעוני לשנת  .ט

 לא נתקבלו הערות לדו"ח.

 

 

 .צורף מסמך – עדכון והוספת תחומי פעילות בחשבונות בית הספר .י

 המועצה התבקשה לאשר עדכון והוספת תחומי פעילות בחשבונות בית הספר כלהל:

להמשיך ולפעול בחשבונות הבנק בהתאם לרשימה המצ"ב, בבנק הפועלים בע"מ  .1

ולהתחייב כאמור כאמור ב"בקשה לפתיחת חשבון ותנאים כלליים לניהול חשבון" 

בנוסח המקובל בבנק, כפי שסוכם בין העירייה לבין הבנק, ולהסמיך את מורשי 

 החתימה לחתום על כל מסמך המתחייב לכך.

השירות בהם בחרה העירייה את ערוץ התקשורת "פועלים לעסקים להוסיף לערוצי  .2

 בשירות עצמי".

 

 מחליטים פ"א לאשר.  (373)
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  – הארכת תקופת הקצאה עבור תנועת הצופים, שבט ארד  .יא

הודעת הארכה מעת  ,עו"ד קרין שדה -חוות דעת חתומה ע"י מנהלת אגף נכסים צורפה

  .יה להארכת תקופת ההקצאהאישור הגורם המקצועי בעירי, תנועת הצופים

לאחר בדיקה מול הגורמים המקצועיים בעירייה, שנתנו את אישורם כי שטח ההקצאה 

עדיין משמש את העמותה למטרת השימוש, וכי עדיין קיימת נחיצות לאותו שימוש 

ציבורי בשטח ההקצאה, התבקשה המועצה לאשר הארכת ההקצאה המבוקשת של 

 .17.9.25ות, וזאת עד ליום ( נוספ5תקופת השימוש בחמש )

 

 מחליטים פ"א לאשר.  (374)

השתתפו בהצבעה: רה"ע, בל, פרישקולניק, אייזנברג, קוממי, אוריאלי, עולמי, צור, 
 ינאי-גרוסמן, פישר, אורן

 

 

    מיגור צואת כלבים .יב

 .סיכום ההמלצות של צוות מיגור תופעת אי איסוף צואת כלבים צורף

 לא נתקבלו הערות.

ציין כי יש לאחד כוחות עירוניים הכוללים את האגפים השונים בנושא  י צורמר אית

אכיפה, וטרינריה, הסברה וחינוך. הוסיף ואמר כי לכך יש השלכות תקציביות שיש לתת 

 את הדעת עליהן בתקציב השנה הבאה.

  

  הקמת קבינט )ועדה( לפיוס עירוני .יג
 

 ובמיוחד החברה מרכיבי בין ושסע פילוגמר איתי צור העלה כי לאור המצב במדינה של 

 מחוזות אל ממנו המרחק קצר אשר ,החברתיות ברשתות ומתלהם אלים שיח

ועדה שתפעל  צורך בהקמתי, יש וקיומ חברתישל איום  אווירה ,הפיסית האלימות

 ,חברתיים מגזרים נציגי , בעירייה הסיעות מנציגי יורכב אשרי עירונ פיוס של בינטכק

 פיוס של מתווה לגיבוש במשותף יפעל אשר ,ורוח ציבור ואישי ייםומקצוע קהילתיים

 .הארצית ולמנהיגות אחרות לקהילות גם ומופת דוגמה גם שיהיה עירוני

 – חברתית אמנה ליצירת תשתית תשמש העירוני הפיוס קבינט של הפעולה תוכנית

 אל בדרך הנוער ולבני העיר לתושבי ,הציבור למנהיגי דרך מורה תשמש אשר עירונית

 .בקרבנו ושלום פיוס ,אחדות ,הידברות של חדש אופק

  

חברי מועצה  5אנשים:  9קידם ההצעה בברכה , אמר כי הועדה תמנה  רה"ע, מר פדלון 

ינאי, גב' -)יו"ר מר איתי צור, ס' רה"ע גב' עפרה בל, גב' דניאל אייזנברג, גב' דנה אורן

 תמי גרוסמן(, נציגי ציבור ובני נוער.  

 

 מחליטים פ"א לאשר. (375)
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בקשה להארכת תוקף תעריפי היטלים בחוק עזר להרצליה )סלילת  .יד

  2018-ובחוק עזר להרצליה )תיעול(, תשעט 2007 –רחובות(, התשס"ז 

 מסמך גזבר העירייה בנושא. צורף

 

 מחליטים פ"א לאשר. (376) 

 

 

 פטור של חודשיים נוספים באגרת השילוט .טו

, 2020ור של חודשיים מאגרת שילוט לעסקים, לשנת המועצה תתבקש לאשר פט

, על פי תקנות הסדרים במשק 2020שנכסיהם זכאים להנחה מארנונה, בגין שנת 

 .2020-(, תש"ף4) תיקון מס'  המדינה )הנחה מארנונה(

פטור זה הינו בנוסף לפטור מאגרת שילוט עליו החליטה מועצת העיר בישיבתה מיום 

 .2020ביוני  16ההחלטה בישיבתה מיום ובתיקון  2020במאי  26

 

 מחליטים פ"א לאשר. (377) 

 

 

אישור מועצת העיר להסכם עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית  .טז

 2301בינוי במתחם שיכון גורדון הר/מק/-לקידום תכנית  פינוי

 מסמך מנהלת המנהלת להתחדשות עירונית וההסכם. צורף

  

שות הממשלתית להתחדשות עירונית לקידום המועצה מתבקשת לאשר הסכם עם הר

. לטובת קידום מתחם, ההסכם 2301בינוי במתחם שיכון גורדון הר/מק/-תכנית פינוי

 מכיל את העקרונות הבאים:

בינוי גורדון באמצעות צוותי תכנון של הרשות -קידום תכנון של מתחם פינוי .1

 הממשלתית להתחדשות עירונית.

 בינוי.-תקופת ההכרזה על המתחם לפינויתקופת ההתקשרות היא למשך כל  .2

עלויות התכנון באמצעות צוות התכנון לרבות אדריכל, שמאי, יועץ תנועה, חברה  .3

ועוד ומנהל הפרויקט הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית תישא בשכר של צוות 

 התכנון לתהליך התכנון לביצוע מכלול שירותי התכנון ועד לאישור התכנית.

 ים עקרוניים יקבעו בהתייעצות עם מהנדסת העיקר.נושאים תכנוני .4

 שיתוף פעולה עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בקידום הפרויקט. .5

 קיום הליכי שיתופי ציבור. .6

 

 מחליטים פ"א לאשר. (378)

השתתפו בהצבעה: רה"ע, בל, פרישקולניק, אייזנברג, קוממי, אוריאלי, עולמי, צור, 
 ינאי-גרוסמן, פישר, אורן
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 מינויים  .יז

 המועצה תתבקש לאשר:

  מינויה של גב' חגית איפרגן, מנהלת בי"ס ויצמן כנציגת בתי הספר היסודיים בועדת

 החינוך, במקום גב' צפי מיכאל שפרשה לגמלאות.

  מינויו של מר עמרי משעלי כחבר בועדה לאיכות הסביבה במקומה של גב' הילה

 אקרמן.

 

 מחליטים פ"א לאשר. (379)

 

 

  הועדה להעסקה נוספתמלצות אישור ה .יח

 י. ב.. 1

: י. עובד כמנהל המרכז לתרבות וספורט אפולוניה, בעמותת בני הרצליה. מבקש רקע

 אישור לעבודה נוספת כמשקיף מטעם מנהלת הליגות הבכירות לכדורגל.

מנכ״ל עמותת בני הרצליה, מאשר לי. לעבוד בימי שבת בערב ולא על  -: ארז רבן החלטה

 .20:00 -23:00העבודה, מדי שבוע בין השעות  חשבון שעות

 שעות בשבוע בלבד, במוצ״ש, למשך שנה. 4עד ממליצה לאשר הוועדה 

 פ. מ.. 2

: מנהלת חשבונות ראשית בעמותת בני הרצליה. מבקשת אישור לעבודה נוספת, רקע

 בעלת עסק לעיצוב תכשיטים.

 את הבקשה, למשך שנה.ממליצה לאשר : הוועדה החלטה

 

 מחליטים פ"א לאשר ההמלצות. (380)

 

 

  שירות להארכתהועדה אישור המלצות  .יט

 
 72בת  –אחראית הדרכה וספריות בבתי הספר  – . ו.גב' ד .1

הינה עובדת בעלת ניסיון רב, תומכת בספרנים בבתי הספר, מנחה ספרנים  ו. ד.גב' 

 חדשים, מתמצאת בתוכנות השונות המנהלות את אוספי הספריות, 

ציב ספריות בתי הספר ואחראית לרכש ומינויים של כתבי העת. מנהלת את תק

 הועדה אמנם קבעה בעבר כי העסקתה לא תוארך עוד 

אך בשל מחסור והקושי בגיוס ספרנים ועל מנת לאפשר למנהל/ת מערכת הספריות 

הוועדה ממליצה אשר עתיד/ה להיבחר, לבחור מועמד/ת חדש/ה לתפקיד זה 

 . 31.03.21חרונה עד ליום להאריך את העסקתה בפעם הא

 נרשם כי בקשת הארכה נוספת לא תאושר. 

 72בת  –ספרנית חדר עיון, אגף תנו"ס  – ש. א.גב'  .2
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עובדת בעלת ניסיון רב וספרנית מקצועית האחראית ומרכזת נושאים רבים.  א.גב' 

העובדת אחראית לניהול ותפעול מאגרי המידע הממוחשבים ולידיעון החודשי 

 ערכת הספריות. המופץ של מ

הועדה אמנם קבעה בעבר כי העסקתה לא תוארך עוד אך בשל מחסור והקושי 

 בגיוס ספרנים, לא בוצעה חפיפה לספרנים נוספים ויש להשלים את הפער. 

 . 31.03.21הוועדה ממליצה להאריך את העסקתה בפעם האחרונה עד ליום 

 נרשם כי בקשת הארכה נוספת לא תאושר. 

 70בת  –חראית מרכז מידע "הרצלידע", אגף תנו"ס א – ס. מ.גב'  .3

 ספרנית מקצועית, מתפעלת ומעדכנת את מרכז המידע הקהילתי.

המשך העסקתה חיוני על מנת לאפשר שמירה על שגרה ואיכות העבודה וזאת עד 

 .לכניסתו/ה לתפקיד של מנהל/ת מערכת ספריות החדש/ה 

 . 30/9/21הוועדה ממליצה להאריך את שירותה עד ליום 

 במועד זה תפרוש לגמלאות.  

 70בת  –מנהלת מערכת הספריות, אגף תנו"ס  –א. ש.גב'  .4

בשל משבר וירוס  מנהלת את מערכת הספריות במקצועיות ובהצלחה רבה. א.

 "הקורונה", הטיפול בנושא מכרזי כח אדם הוקפא.

שר , וזאת על מנת לאפ31/03/21הוועדה ממליצה להאריך את שירותה עד ליום 

 התארגנות למציאת מחליף מתאים לתפקיד.

 

 מחליטים פ"א לאשר ההמלצות. (381)

 

 אישור יציאה להשתלמות   .כ

המשנה לראש העיר, מר יוסי קוממי של המועצה תתבקש לאשר השתתפותו 

 :בנושא המקומיות הרשויות ראשי ומשנים מ"ומ הסגנים לפורום בהשתלמות שנתית

 הקורונה. בתקופת מקומיה השלטון של והאתגרים התמודדות

 מימון העירייה., ₪  3980בעלות של   6-9/12/2020ההשתלמות תערך בין התאריכים 

 .ומסמך גזבר מצ"ב הזמנה לכנס

 

 מחליטים פ"א לאשר. (382) 

 מר קוממי לא השתתף בהצבעה.

 

   הועדה לסיוע בדיור המלצות .כא

 .23.9.20פרוטוקול הועדה מיום  צורף 

 

 לאשר ההמלצות. מחליטים פ"א (383)

 

 

 

 



  27.10.20 –מן המניין 34מפרוטוקול מועצה מס'   27דף 

 שונות .כב

 

 במסגרת דקת דיבור:

 

העלתה האפשרות להגשת בקשה לקול קורא שיצא ומאפשר תוספת תקציב  גב' גרוסמן

  לעיקור וסירוס חתולים בעיר.

  נענתה כי וטרינר העירייה בוחן את הנושא. 

וטה יקש לשקול להסרת קמפיין מאומץ, נענה כי הקמפיין שונה ל"להרצל עב – איתי צור

 מסיכה".

 

 .לקידום מעמד האישה בהרצליההעירייה הצגת פעילות העלאת נושא  תזכר מר פביאן

 

, ביקש כי בהחלטה זו יתחשבו ההחלטה בנושא החניה ברחוב סוקולוב מבורכת – וסרמןמר 

 גם בתושבי הרחוב.

  

 

 

 הישיבה ננעלה
 

 

 ________________  ראש העירייה:    __                                      

 

 רשמה: גב' רינה זאבי


