המועצה התשע עשרה

עיריית הרצליה
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עפרה
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סגנית ראש העירייה
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עופר

-

סגן ראש העירייה
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חברת מועצת העיר
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-

חבר מועצת העיר – עזב את הישיבה בתום סעיף י"ב
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חבר מועצת העיר
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-

חבר מועצת העיר
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חבר מועצת העיר
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חברת מועצת העיר
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-

חבר מועצת העיר
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חבר מועצת העיר
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פביאן

-

חבר מועצת העיר

צור

איתי

-

חבר מועצת העיר

יעקובוביץ

יונתן

-

חבר מועצת העיר  -עזב את הישיבה בתום סעיף ד'

גוזלן

גרי

-

חבר מועצת העיר

חסרים:

קוממי

יוסי

-

משנה לראש העירייה

מוזמנים:

יהודה

בן עזרא

-

מנכ"ל

ג'ו

ניסימוב

-

סמנכ"ל בכיר לעירייה

אהוד

לזר

-

סמנכ"ל פרוייקטים

עו"ד ענת

בהרב-קרן

-

יועמ"ש

רוני

חדד

-

גזבר העירייה

אדר' חנה

חרמש

-

מהנדסת העיר

יעקב

נחום

-

מנהל אגף החינוך

דורית

בסמן

-

דוברת העירייה

שמואל

עקרב

-

מנהל אגף תב"ל

ירון

הררי

-

מבקר העירייה

בועז

מייזל

-

מנהל אגף בפס"צ

רוני

גאון

-

מנהל אגף שאי"פה

אורנה

גולדפרנייד

-

מנהלת אגף חוזים ותב"ר

מישל

עצמון

-

מנהלת ועדות עירוניות

קרין

שדה

-

מנהלת אגף נכסים וביטוחים

רינה

זאבי

-

מנהלת מחלקת ארגון ותאום
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על סדר היום:
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ב.
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יג.
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יז.
יח.
יט.
כ.
כא.
כב.
כג.
כד.

עדכון רה"ע
עדכון מנכ"ל
שאילתות
הצעות לסדר
תב"רים  -הצעת תקציב פיתוח מעודכנת 2020
סגירת תב"רים
הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ג ו-ד
העברה של  25מיליון  ₪מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2019
העברה של  10מיליון  ₪מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף השוטף לשנת 2019
העברה של  10מיליון  ₪מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2020
דוח כספי רבעון  4לשנת  ,2019כולל תצהיר מנהלים
אישור מתן תמיכות
הודעה על החלטה שנתקבלה שלא בישיבת מועצה בנושא דחיית מועד תשלום
ארנונה לחודשים 3-4/2020
הודעה על החלטה שנתקבלה שלא בישיבת מועצה בנושא ספורט
הצגת מתווה הקלות לעסקים
פטור מאגרת שילוט
המלצות ועדת ההנצחה
אישור המלצות הועדה להארכת שירות
אישור העסקה נוספת
המלצות הועדה לסיוע בדיור
סלילת רחובות
הודעה על העברת ניהול והפעלה של מרכזים לחברה לאמנות ולתרבות הרצליה
בע"מ (חל"צ).
אישור הסכם שיתוף פעולה להפעלת מוזיאון אלי כהן ז"ל
שונות

א .עדכון רה"ע
• לקראת חג השבועות משמחים את תושבי העיר עם צוותי התרבות של העירייה .מודה
לכל העוסקים במלאכה.
• מועצת העיר הרצליה משתתפת בצערם של ראשת העיר ,גב' יעל גרמן ובני משפחתה
במות הבעל  -אבי המשפחה יוסף "אוסיקה" .אדם מיוחד אציל וענו שתרם רבות למדינת
ישראל .יהי זכרו ברוך.
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• אלימות כנגד נשים  -מידי שנה נרצחות בישראל כ –  20נשים על ידי בני משפחה
קרובים .בשנת  2020נרצחו  10נשים 5 ,מתוכן נרצחו בחודשים מרץ עד מאי ,עדות עגומה
להחמרה בעקבות משבר הקורונה .בטחונן של נשים בארץ הפך להפקר בשל הנסיבות
הריחוק החברתי ,המצוקות הכלכליות בשל הגבלת פעילות המשק ,מגבלות הפעילות
והשהייה של נשים ב"סגר בבבית" בתנאי פחד ולחץ ,הגדילו את היקף התופעה של
אלימות במשפחה וחשיפת נשים לאלימות וסיכון קיומי .חובת ההגנה על נשים חלה על
כל אחד ואחד מאיתנו  ,במיוחד בתקופה זו בה אנחנו חשופים לאתגרים משפחתיים
וכלכליים לא פשוטים .קורא לכל תושב ותושבת בעיר לשים לב ולדווח לאחור .הרצליה
פועלת במגוון מישורים ,בשגרה ובחירום להגנה על תושבות העיר ובמניעת אלימות
באמצאות מנגנונים של חינוך ,האגף לשירותים חברתיים ,מינהל נשים ושירותי סיוע
המשפטי ,הפנייה קווי חירום ארציים ,מקלט נשים ,מניעת הטרדה מינית ועוד .ב – 1/6
יתקיים מצעד נשים בתל אביב צעדת מחאה של ארגוני הנשים בשיתוף המרכז לשלטון
מקומי  ,קורא להגיע להביע מחאה כי על כולנו חובת מניעת הרצח הבא ,כואב ועצוב.
• משבר הקורונה  -נעשות פעולות רבות למניעה והורדת התחלואה .נכון להיום בעיר 15
חולים פעילים ועוד כ –  90מחלימים ,בסך הכל מדובר על כ  105 -תושבים שחלו מאחל
להם בריאות איתנה ובשורות טובות.
• חזרה לעבודה שוטפת בכל אגפי העירייה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
• קבלת קהל החלה השבוע בהתאם להנחיות.
• הלימודים בכל מוסדות החינוך פועלים כסדרם על פי הנחיות משרד החינוך ומשרד
הבריאות ,מסיורים שנערכו בשטח הן בגני הילדים והן בבתי ספר היערכות המערכת
הינה למופת .מבקש להודות לכל העושים במלאכה סגני רה"ע ,מנכ"ל ,סמנכ"לים,לכל
אגפי העירייה  ,לראש אגף החינוך לכל הצוות החינוכי .גם הצהרונים החלו לפעול
במלואם
• עונת הרחצה נפתחה כסדרה ב –  8חופי הרחצה .פועלים בהתאם להנחיות משרד
הבריאות .כמו כן נפתח "חוף בטוח" המאפשר לתושבים חוששים להגיע לחוף הים בשל
הצפיפות .תודה והערכה לסמנכ"ל העירייה – מר ג'ו ניסימוב ,למנהל אגף שאיפ"ה  -מר
רוני גאון ,למנהל רשות החופים  -מר שמולין לין ,לממונה קורונה עירוני ומנהל מחלקת
בריאות  -מר עדי חמו ,לחברה לתיירות ולכל צוות המצילים.
• פעילויות נוספות שהופסקו בעקבות המבר מקבלות דחיפה להמשך פעילות שוטפת:
צהרונים ,יול"א ,המתנ"סים ,בני הרצליה ,ומוסדות התרבות בעיר.
• בימים הקרובים יקויים דיון הפקת לקחים הכולל את כל המנהלים בכל הרמות על מנת
להיות ערוכים לעתיד.
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ב .עדכון מנכ"ל
סקירת עבודת האגפים והמנהלים :
דוברות העירייה-


דוברות העירייה ליוותה את מוסדות החינוך – בשילוט בכל הגנים ,עיצוב והפקת עלוני
הסברה ועריכת צ'אט לייב בפייסבוק למענה לשאלות הורים.



תקשור פתיחת עונת הרחצה על פי מטווה "חוף בטוח" המסומן בכיסאות ודיגלונים.



הופק קמפיין הסברה לבעלי העסקים בנושא ההטבות המגיעות בעקבות משבר הקורונה



הדוברות פתחה בקמפיין הסברה בנושא מיגור מפגע היתושים.



הופק שילוט חוצות לקמפיין "הרצליינים קונים בהרצליה"  ,החובה לעטיית מסכות,
תנועות הנוער חוזרות



הדוברות הפיקה אמצעי הסברה בשטח ובמדיה הדיגטלית בנושא קבלת קהל בבניין
העירייה



הדוברות סייעה בהפקת הפרסום והמדיה לחגיגת "שבועות בקהילות".



הפקנו שילוט לפתיחת עונת הרחצה,



קמפיין " הרצליה למען קידום הכלכלה ,המסחר והעסקים בעיר"  ,בכל הרשתות,
ובעסקים



שילוט לקראת פתיחת בתי הכנסת בהרצליה

אגף הבטחון וסדר ציבורי-


מאז פרוץ משבר הקורונה ,ועד לפני כשבועיים האגף פעל ללא לאות לטיפול במשבר
הקורונה.



הדבר בא לידי ביטוי במספר תחומים:
 oאבטחת מוסדות העירייה ומוסדות החינוך בהתאם לשגרת הקורונה החדשה.
 oאכיפת תקנות לשעת חירום לעניין התנהגות הציבור והעסקים בעידן של
קורונה.
 oהאגף קיים "מרדף" מתמיד אחר כל השינויים והעדכונים התכופים שהיו
בנושא והתאים את עצמו בהתאם לשינויים ועדכונים אלו ,הן בהדרכת הציבור
והעסקים והן באכיפה.



האגף ,מעצם היותו בנוי מכוחות של צוותים קטנים ,רבים ומהירים ,סייע בכל חלוקות
המזון לנזקקים ,ניצולי שואה ,בתי אבות.



האגף סייע לחלוקת אמצעים מיוחדים למוסדות השונים בעיר על מנת לצלוח בצורה
טובה את משבר הקורונה.
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בשבועיים האחרונים האגף חזר לפעילות שגרתית הכוללת ,הן בתחום אבטחת מוסדות
החינוך ומוסדות העירייה והן בתחומי אכיפת החניה ,אכיפת המפגעים והניקיון במרחב
הציבורי.



האגף מקדם ומסייע לעסקים בתחום רישוי העסקים ,לצד אכיפת עסקים הפועלים
בניגוד לחוק.

אגף תב''ל-


תיכון ראשונים – שיפוץ יסודי אגף כיתות יב' – בשלבי סיום .
 oצביעת  18גנ"י ברחבי העיר.
 oריהוט חדש בשני גני ילדים
 oסקרי בטיחות במוס"ח



ביצוע של מתיחת פנים בכיכר דה-שליט.



צביעת סימוני כבישים ומדרכות.



רכש ואספקת ציוד מיגון קורונה.



חלוקת מזון סלי מזון ומנות חמות לקשישים אוכלוסיות חלשות וניצולי שואה 2-3
פעמים בשבוע.



סיוע לוגיסטי ובטיחותי להפקות יום השואה ,יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות.



היערכות לפתיחת חופי רחצה.



טיפול בהיתרים להצבת  3כיתות יבילות ומממי"ם.

אגף שירותים חברתיים-


האגף נערך לחזרה לשגרה בכל היחידות ,קבלת הקהל מצומצמת תוך הקפדה על הנחיות
משרד הבריאות.



המחלקה לפרט ומשפחה ,המרכז לשלום המשפחה בסיוע הדוברות,
מכינה קמפיין להצעת סיוע למשפחות המתמודדות עם עליה באלימות במשפחה
שזוהתה במהלך חודשי משבר הקורונה.

נת''צ וחוק חופש המידע-


לאורך תקופת המשבר וגם עתה עם החזרה לשגרה מתקבלים מכתבי תודה רבים על
טיפול העירייה במשבר הקורונה.



חזרת מערכת החינוך לשגרה עברה ללא תלונות כלל .כבוד והערכה לעוסקים במלאכה.



לאחר תקופה בה רוב הפניות היו בנושא קורונה ,מורגשת החזרה לשגרה גם בנושאי
הפניות.



פניות מרובות בנושא רשת  .G5התמודדות לא פשוטה עם דיס-אינפורמציה ,תיאוריות
קונספירציה ובלבול בין נושאים שונים .מדובר בתופעה עולמית ולא רק ארצית .עובדים
יחד עם תב"ל על עמוד ייעודי באתר האינטרנט בניסיון לתת הסבר מסודר.
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מנהל הנדסה-


התקופה האחרונה התאפיינה בחזרה לשגרה ,שמשמעותה חזרת כל העובדים ,החזרת
קבלת קהל בתיאום עם אגפי העירייה השונים,



וחזרה לקידום תוכניות ופרויקטים שנעצרו עקב הקורונה.



נושאים מרכזיים:
 oהשלמת מסמכים דרום מערב העיר ,הפקדת התוכנית באווירה חיובית ביותר.
 oקידום מסמכי תוכנית חזית חוף הים לקראת הדיון במליאה .חברי הוועדה
קיבלו את התסקיר וההוראות.
 oקידום תיאומים עם הקו הירוק.
 oקידום תיאומים בתוכניות המטרו לקראת דיון מחר בות"ל.
 oקידום תוכנית אב לתחבורה בשיתוף סמנכ"ל פרויקטים ושותפים נוספים.
 oהפקדת תוכניות פינוי בינוי-הבריגדה והכוזרי.
 oטיפול במשבר הביוב לקראת החלטה מחר בוועדת המשנה.
 oטיפול במצוק בהיבטים משפטיים ,תכנוניים וביצועיים.
 oהתייחסות לתוכנית מ ש 1/תע"ש השרון.
 oקידום תכנון מגוון מוסדות ציבור בדגש חינוך.
 oקידום מכרזים חיוניים שמאים ומודדים.
 oקידום תוכניות התחדשות יד התשעה.
 oקידום ביצוע פרויקטים באגף תשתיות.
 oהגברת הפיקוח על הבנייה בדגש ניהול אתר הבנייה.
 oקידום תוכנית המתאר ,ע"י תיאומים מוקדמים עם לשכת התכנון.
 oאישור להפקדה של פרויקטים באיזור התעסוקה.
 oקידום מהיר של תוכנית המתאר של איזור התעסוקה.

משאבי אנוש-


אגף משאבי אנוש חזר לעבודה מלאה ,וילווה את חזרתם של מרבית עובדי העירייה
בשבועות האחרונים.



בימים אלו עובד האגף ,יחד עם המנהל הכספי על הכנת משכורות  1/6אשר לא יכללו
רכיבים משתנים אשר נגרעו כתוצאה מהסכמי השכר אשר נחתמו במשק בתקופת
הקורונה ,האגף יעמיד לרשות העובדים מענה אנושי ומענה כתוב גם באמצעות
הוואטסאפ על מנת לאפשר לכל עובד קבלת עדכון מדוייק באשר לשכרו.



בנוסף עובדים באגף יחד עם אגף המחשוב על עדכון מערכת הנוכחות האפליקטיבית,
בתוכה ניתן יהיה לדווח גם בנושא החזרי הוצאות נסיעה באופן ממוכן וזאת פרט
לאפליקציית השכר בה כבר היום יכולים העובדים לראות את תלוש השכר שלהם באופן
ממוכן.
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תנו''ס-


נערכים לחגיגת שבועות ב  26-27.5ברחבי העיר



נערכים לפתיחת חוגים ב  1.6במרכזים קהילתיים  /תרבות ובני הרצליה



תנועות הנוער נערכות לפתיחה ב 27.5



מכינים תוכנית קיץ בהתאם להנחיות

אגף שאיפ''ה-


עונת הרחצה נפתחה השבוע בהתאם להנחיות התו הסגול ולאחר פעילות מאומצת
משותפת עם אגף תב"ל.



נערכים לקראת חג השבועות– לרבות פרסום לתושבים על שינויים באופן הפינוי.



סבלנו מקשיים בפינוי האשפה הביתית בשל חג העיד אל פיטר.



מתקני המשחקים בגינות עדין סגורים עד לקבלת הודעה חדשה.



מתקני הכושר פתוחים לשימוש הציבור



מתקבלות פניות מתושבים מודאגים בנוגע לנחשים – במקביל לניקיון המגרשים -
העברנו מידע כתוב לציבור שיעלה לפייסבוק.



האגף ערך גיוס בין עובדי ניקיון הרחובות ,על מנת לסייע בניקיון בתי הספר ,תחת התו
הסגול ותקופת העיד אל פיטר..



בוצעו עבודות גינון וניקיון חצרות מוסדות חינוך (גני ילדים ובתי ספר) במיוחד לקראת
השיבה ללימודים.



הסתיימו עבודות שדרוג גינון והשקייה :בגינת פאן לון ,גינת רועי קליין ז"ל ,וגינת
הכלבים בפינסקר.



נפתחה גינת כלבים נוספת לשימוש בעלי הכלבים בעיר – גינת דפנה  -אילת בגן רש''ל.



המחלקה הווטרינרית ביצעה ביקורות בעסקים לממכר מוצרים מהחי במיוחד
במרכולים.



הפיקוח הווטרינרי המשיך באכיפה בשתי משמרות ,נאספו כלבים נטושים (עליה במספר
בתקופה זו)



עליה במספר הכלבים שאומצו בכלביה העירונית והמשך פעילות מתנדבים.



פוזרו פיתיונות חיסון נגד כלבת במיוחד באזור נוף ים ותע"ש רמה"ש( .לתנים ושועלים)
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אגף החינוך-


אגף החינוך התמודד במהלך התקופה עם אירועים והנחיות שהשתנו חדשות לבקרים.



התמודדות עובדי האגף ,הגננות ומנהלי בתי הספר עם ההנחיות במהלך כל התקופה
הייתה ראוייה לשבח.
 oלמידה מרחוק
 oפתיחתן של מסגרות החינוך בהדרגתיות
 oהתמודדות עם עטית מסכות בימי השרב.
 oפתיחת מסגרות החינוך המיוחד וגני הילדים.
 oניקיון בתי הספר על פי צו התו הסגול
 oתקשורת עם ועדי ההורים במהלך כל התקופה.
 oפתיחת הצהרונים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים.
 oמיגון בריאותי לכל מסגרות החינוך.

המנכ"ל ,מר יהודה בן עזרא הוסיף והבהיר מס' נקודות:


כל פעילות העירייה בחודשים וחצי האחרונים (תקופה קשה לכל הדעות) נעשתה
בהתאם להנחיות משרד הבריאות ,תקנות משרד הפנים ומשרד האוצר.



עד לפני שבועיים פעלה העירייה בכוח אדם מצומצם של  20%מעובדי העירייה
שהוכרזו כעובדים חיוניים .נעזרנו רבות במאות מתנדבים שהגיעו עם רכבם ושסייעו
לעירייה בחלוקת מזון למאות בתי אב נזקקים ,לקשישים ,לעריריים ,לניצולי שואה.



לפני שבועיים  99%מעובדי העירייה חזרו לעבודה בהתאם להנחיות ולנהלים .עובדים
שהחליטו כי אינם חוזרים לעבודה מסיבות רפואיות או חששות וחרדות נשאר בבית
על חשבון ימי החופשה שלו או בהתאם להוראות משרד האוצר בתשלום שנקבע
לשלם.



כאמור כל מערכות החינוך בתי ספר ,גני ילדים ,חטיבות ,תיכונים חזרו לעבודה
סדירה .הדבר התאפשר בהובלת אגף החינוך ובשותפות כל אגפי העירייה .



כמעט  1000עובדים בחברות העירוניות הוצאו לחל"ת .יש לציין כי הנהלות החברות
דאגו לכל אותם עובדים בתיווך עם המשרדים השונים ביטוח לאומי ,לשכת
התעסוקה וכו'.



השבוע החלה קבלת קהל תוך שימוש באפליקציה חדשה להזמנת תורים שבנה אגף
המחשוב.



חזרו לפעילות גם ספריות ,מוזיאונים  .החל מה –  15ליוני יש כוונה להפעיל גם
הפעילויות בהיכל התרבות ובסינימטק.



התקציב  -המנהל הכספי עובד בימים אלה על עדכון התקציב השוטף .אנו מצויים
בתקופה של אבדן הכנסות מצד אחד והגדלת הוצאות מהצד השני .יהיה צורך בשינוי
סדרי עדיפויות ופעילויות רבות יצומצו או יוקפאו עד יתבהרו דברים.
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ג.

שאילתות

שאילתה מס'  1ע"י מר איל פביאן
בנושא :בנושא :צהרונים
כידוע בתקופת הקורונה בחודשים האחרונים חלו שינויים מרחיקי לכת בפעילות מערכת
החינוך ,גני הילדים ,הצהרונים ועוד –עד כדי סגירת המוסדות והפסקת פעילותם .בימים
אלה מוחזרת הפעילות לכל המערכות בהדרגה על פי הוראות הממשלה .הילדים החלו לחזור
באופן חלקי לגנים ולבתי הספר ,אך עד שהצהרונים ישובו לפעילות מלאה הורים רבים אינם
יכולים לחזור לעבודה.
ברצוני לשאול את הדברים הבאים:
 .1מתי יפתחו בהרצליה הצהרונים לילדי הגן וילדי בתי הספר?
 .2במידה וטרם נפתחו גם לאחד המגזרים הנ"ל – מה מעכב את פתיחתם ומדוע?
 .3מדוע בעת שרשויות מקומיות אחרות כבר פתחו נכון להיום את הצהרונים – טרם
נפתחו אלה בהרצליה נכון להיום?
במידה והחל מהיום ועד למועד הישיבה יפתחו הצהרונים לילדי הרצליה ,הן לגני הילדים
והן לבתי הספר – אבקש לקבל עדכון במהלך הישיבה בנושא תהליך פתיחתם וסטטוס
הדברים במקום מענה לשאלות  1ו 2-כנ"ל .במידה ולא יפתחו הצהרונים עד למועד הישיבה
גם לילדי הגנים וגם לילדי בתי הספר – אבקש לקבל תשובה מלאה על כל הסעיפים 1-3
כנ"ל.

תשובה לשאילתה מס' 1
צהרונים נפתחו כסדרם.
מלא המחמאות לאגף החינוך ,אגף תנו"ס והחברה למרכזים קהילתיים.

שאילתה מס'  2ע"י רונן וסרמן
בנושא :של פרסום תמלילים של ישיבות ועדות הקשורות לתוכנית המתאר
הר2530/
עיריית הרצליה דואגת לתעד את ישיבות מועצת העיר והוועדות השונות .ואולם יש חוסר
בתיעוד ותמלול של חלק מהוועדות ,וכבר פניתי בעבר בשאילתא בנושא.
מעיון בדיונים שהתקיימו בתכנית המתאר העיר הרצליה  -הר ,2530/מסתבר שלא פורסמו
תמלולים של הדיונים הבאים:
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-

דיון בוועדת המשנה  -ישיבה מספר  - 630מתאריך 29.8.2018

-

דיון בוועדה המקומית מליאה  -ישיבה מספר  - 77מתאריך 10.2.2019

-

דיון בוועדה המקומית מליאה  -ישיבה מספר  - 78מתאריך 16.4.2019

כמו כן מעיון בפרוטוקול בוועדה המקומית מליאה  -ישיבה מספר  - 77מתאריך 10.2.2019
מופיע פרוטוקול שטרם אושר.
להלן השאלות:
 .1מדוע ישנם דיוני ועדות אשר אינם מתומללים?
 .2מה הסיבה שלא אושר הפרוטוקול של ישיבה ?77
 .3האם אוכל לקבל עד סוף חודש מאי  2020את התמלולים של הישיבות הנ"ל ואת
האישור פרוטוקול של ישיבה ?77

תשובה לשאילתה מס' 2
.1
.2

כל התמלולים קיימים ,מה שלא היה באתר הועלה.
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  77טרם אושר ,יאושר בישיבת המליאה הבאה,
לכשתתקיים ,שכן פרוטוקול מליאה ,ניתן לאשר רק במליאת הוועדה המקומית ,אשר
מתכנסת לפי הצורך.
הישיבה הקרובה המתוכננת תהיה בנושא חזית חוף הים ,עדיין לא נקבע מועד לדיון.

רה"ע הבהיר כי קיימת שקיפות מלאה וכל הפרוטוקולים מפורסמים באתר .בשל תקלה לא
עלה הפרוטוקול ,הדבר יטופל ע"י מהנדסת העיר.

שאילתה מס'  3ע"י רונן וסרמן
בנושא :אנטנות מסוכנות
עיריית הרצליה מעורבת בתכניות המבוססות על תקשורת אלחוטית ובכלל זה "תקשוב"
במערכת החינוך וקידום תכנית "עיר חכמה" ,שהוגדרו להפעלה באמצעות רשתות תקשורת
אלחוטיים.
ברחבי העיר הרצליה מותקנים משדרים אלחוטיים הפועלים בתדרי קרינת רדיו-מיקרוגל,
אשר הוגדרה ע"י ארגון הבריאות העולמי כגורם "מסרטן אפשרי בבני אדם".
תושבי הרצליה לא יודעים היכן הותקנו האנטנות/משדרים המותקנים ברחבי העיר ,בהם
אנטנות סלולריות (מכל ה"דורות"  )G1- 4Gוכן ,משדרי  ,WIFIואנטנות גלים
מילימטריים.
תושבי העיר לא יודעים מה התקציב שעיריית הרצליה משקיעה לצורך התקנה ,תחזוק,
שדרוג והפעלה ומי החברות המועסקות ע"י עיריית הרצליה לפרישת אנטנות משדרים
ברחבי העיר ובמוסדות החינוך ואילו אגפים בעירייה מעורבים בכלל התכניות.
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להלן השאלות:
 .1האם עיריית הרצליה אישרה או תאשר התקנת אנטנות סלולריות מדור ?)G5( 5
 .2האם העירייה מתייעצת עם אנשי מקצוע על מנת לקבל מידע מפורט וברור לגבי
הסכנות שבפריסת אנטנות מסוכנות ברחבי העיר?
 .3האם אוכל לקבל מהעירייה עד סוף חודש מאי  2020מיפוי משוער או מדויק היכן
מתוכנן לפרוס בכל רחבי העיר לצורך קיום "עיר חכמה"?
 .4האם אוכל לקבל מהעירייה עד סוף חודש מאי  2020רשימה מלאה של כל
האנטנות/משדרים המותקנים באישורה ברחבי העיר ,ובכלל זה:
א .בתוך כל מסודות החינוך (בתי ספר יסודיים ,חטיבות ,תיכונים ובגני הילדים) וכן
בחצרות/גגות המוסדות ,והן מחוצה להן ,כל המשדרים המצויים בקו ראייה ישיר
אליהן.
ב .כולל פירוט ברשימה מילולית ובמיפוי של כל האנטנות/המשדרים המותקנים בכל
שטח בית הספר ,מספר המשדרים ,סוג המשדרים ,באילו תדרים ,שם החברות
של המכשירים ,שם החברות המתקינות את המשדרים ופירוט מדוייק באילו בתי
ספר וגני ילדים מותקן והיכן בדיוק מותקנים – כל כיתה וכיתה (לרוב נמצאים
ללא ראייה ,מעל תקרה אקוסטית) ,מסדרונות ,אולם ספורט וחצרות.
ג .מתבקש מיפוי מלא מפורט לגבי כל אחד ממוסדות החינוך בהרצליה.
ד .במרחב הציבורי (כל הרחובות ,ספריות עירוניות ,פארקים ,חופי הים) .כנ"ל פירוט
כמבוקש.

תשובה לשאילתה מס' 3
עיריית הרצליה לא עוסקת בהתקנת אנטנות סלולריות .הנושא נמצא באחריות משרד
התקשורת והמשרד להגנת הסביבה.
.1

.2
.3

.4

ראשית הדבר צריך להיות נמצא לפתחם של משרד התקשורת והמשרד לאיכות
הסביבה ,לא בטוח שלעירייה יש יכולת למנוע פריסה של תשתית זו ע"י חברות
הסלולר.
העירייה לא מאשרת פריסה של ציוד כלשהו ללא אישורים ותקינה.
כרגע מה שמתוכנן זה בעיקר פריסה על בסיס סיבים אופטיים .תתכן פריסה של
תקשורת אלחוטית סטנדרטית על בסיס ציוד מאושר ותקני .אין כרגע מיפוי מעבר
לזה .פירוט נוסף של מצב קיים בסעיף 4ד.
א+ב+ג בבתי ספר יש תקשורת אלחוטית בהתאם לתקן ובהתאם לחוזר מנכ"ל .אין
 .G5אין אלחוטי בגני ילדים .
ד .יש תקשורת אלחוטית מהעירייה למחלקה הווטרינרית ומקטע בסוקולוב ,
מאחד העם עד שד' ירושלים .לא .G5
יש על כל פנסי הרחוב לד שהותקנו ע"י לדיטק (כ 13-אלף פנסים) יחידת
תקשורת בתדר של  2.4גיגה הרץ (כמו כל ראוטר אלחוטי ביתי).
עוצמת הקרינה של יחידות התקשורת הללו נבדקה כבר לפני כשנה וחצי ונמצא
כי היא זעירה וקטנה מ 1/200מהתקן!
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אין למיטב ידיעתנו במדינת ישראל בכלל בשלב זה פנסים עם יחידות תקשורת
המשדרות בתדרי הדור החמישי ,והדבר הזה יהיה אפשרי אך ורק אם משרד
התקשורת יאפשר את זה בעתיד.

שאילתה מס'  4ע"י תמי גרוסמן
בנושא :תשלומי הורים
מדי שנה משלמים הורים אלפי שח בעבור פעילויות בבתי הספר של ילדיהם .התשלומים
כוללים טיולים ,פעילות תרבות ,הוצאות מנהלה ועוד .חלק מהפעילויות מסובסדות ע"י
הרשות כגון תל"ן (תכניות לימוד נוספות)  ,ימאות  ,שחיה.
עקב משבר הקורונה נבצר מהילדים ליהנות מחלק מפעילויות אלו.
כיתות ו' טרם חזרו ללימודים ובחלק מבתי הספר ממתינים לתשובות מההנהלה באשר
למסיבות הסיום ,כיצד ניתן לשתף מורים למוזיקה /תיאטרון שבימים כתיקונם עוזרים
בהפקת מסיבת הסיום וכעת לא ניתן ליהנות מכישוריהם וכלה בכספים ששולמו עבור
פעילות זו.
 .1מהן הפירוט כספי של השתתפות הרשות בפעילויות התלן?
 .2במקרה של כיתות ו' בהם לא ניתן להעביר את הכספים והפעילות לשנה הבאה ,כיצד
מתכננת העיריה להנחות את מנהלי ביתי הספר להחזיר את כספי ההורים במקרים
בהם מעורב סבסוד ע"י הרשות ?
 .3האם ניתן להיעזר בספקים של הרשות בעזרה בהפקת מסיבות הסיום של כיתות ו
במקרים בהם אין אפשרות להיעזר בצוות המורים הרגיל
 .4האם צפויה השלמת פעילויות כגון שחיה בכיתות ב' וימאות בכיתות ה' ובאיזה אופן?

תשובה לשאילתה מס' 4
.1
.2

.3

.4

הרשות משתתפת בתלן בבתי הספר היסודיים בשיעור של בין  ₪ 280-350לתלמיד
בשנה.
החל משנה"ל תשע"ו חלה הנחיה של משרד החינוך להחזיר עודפי כספים מפעילות
בכספי הורים.
ההנחיה השנה אינה שונה .תלמידים מסיימים יקבלו החזר ותלמידים ממשיכים
יקבלו זיכוי מתשלומי הלימוד בשנה הבאה.
לשיקול מנהל ביה"ס עבודה עם להסתייע בספקים או להישען על צוות ביה"ס .בתי
הספר רשאים להנות ממחירי מכרזי הרשות .לעיתים תכופות בתי הספר מצליחים
להשיג מחירים טובים יותר מהרשות בשל היכולת שלהם לשלם במזומן על שירות
וקיצור תהליכי בירוקרטיה.
כרגע הנושא בהקפאה ,אנו ממתינים להנחיות משרד הבריאות (ראה סעיף )2
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גב' לרמן חידדה שאלתה האם בי"ס יוכל להסתייע בספקים של הרשות בהפקת מסיבת
סיום ,נענתה ע"י רה"ע כי בי"ס שיתקל בקושי בהפקת מסיבת סיום ,יפנה למנכ"ל או
לראש העירייה .כל מקרה יטופל לגופו.

שאילתה מס'  5ע"י תמי גרוסמן
בנושא :שיפוץ מוסדות חינוך
בישיבת התקציב האחרונה והחומרים שנשלחו לישיבה זו ,הוצגו בפנינו קיצוצים הנוגעים
לתוכנית התברים.
במצגת שנשלחה מופיע שקף אחד המתייחס לתקציבי בתי הספר באופן כללי .
בסעיף זה נדגמו ככל הנראה מספר פרוייקטים שכן יבוצעו ,גני ילדים ויצמן תמר /תאנה ,בן
גוריון ,נבון וכך הלאה.

תקציב שיפוצי הקיץ מופיע כנראה תחת הסעיף "שיפוצים במוסח "אך לא ניתן בו פירוט .
 .1אבקש לדעת מי הם בתי הספר שישופצו בקיץ?
 .2מהם השיקולים והקריטריונים לפיהם נבחרו בתי ספר אלו?
 .3מה עלות השיפוץ המשוערת לכל בית ספר ?
 .4מה תוכן השיפוץ המתוכנן בכל אחד מהמוסדות?

תשובה לשאילתה מס' 5
.1

תיכון ראשונים -שיפוץ אגף כיתות י"ב ,תיכון היובל -תוספת  3כיתות על בסיס
קראונים וממדים ותכנון תוספת  6כיתות מעבדה ,צביעת בתי ספר שלא בניהול עצמי,
דור ,מפתן ארז ,וולפסון ,נתיב .ישנן עוד עבודות המתבצעות במוסדות החינוך כגון
התקנת הצללות ,איטום גגות ,שידרוג מתקני משחק ,צביעת גני ילדים מתיחת פנים ב3
גני ילדים החלפת תאורה ללד וכ'ו  .נשמח להציג בנפרד את כול התכנית.

.2
 צפי גידול תלמידים
 מועד השיפוץ בתכנית אב ראשונה
 מצב תחזוקתי של המוסד החינוכי
 החלטות ומדיניות הנהלה
 סקר מבנים
 מגבלות תקציב
 מחיר מטר רבוע לבנייה חדשה
 מחיר למטר רבוע לשיפוץ ייסודי
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 .3כ  ₪ 6000-למ"ר
 .4ריצוף ,דלתות ,תקרות אקוסטיות ,מערכות חשמל ,מערכות גילוי וכיבוי אש,
מערכות מים וביוב ,פיתוח סביבתי וכו'.

שאילתה מס'  6ע"י יונתן יעקובוביץ'
בנושא :פתיחת עונת הרחצה
לאור ההנחיות הקיימות יש צורך בהכנת מתקני השירות בחוף הים בהתאם ובכלל זה -
ניקיון וחיטוי של השירותים ,הגדלת שטח הצל בחוף ,העמדת עמדות נוספות לשתיית מים,
העמדת מקלחות נוספות ומתקנים לשטיפת רגליים כמו כן ,חיטוי תכוף שלהם בעיקר הסופי
השבוע.
מעבר ליוזמות הקונוסים  -מה בכוונת העירייה לעשות כדי להכין את החופים לרחצה ,בדגש
על היגיינה וניקיון בהתאם לתקופת הקורונה?

תשובה לשאילתה מס' 6
עונת הרחצה תיפתח ביום ד' כ"ו באייר תש"פ  20 -במאי  - 2020בהתאם למסמך משרד
הפנים אגף חופי רחצה בדבר "הנחיות לפתיחת חופי הרחצה – התו הסגול" .
עיריית הרצליה נדרשת להיערך בהתאם ולקיים את הוראות החוק ,הצווים וההנחיות לעניין
חופי הרחצה.
מצב זה מחייב אותנו לגילוי סבלנות ,הבנה ואחריות בכדי לאפשר מתן שרות טוב ובטוח
לכלל המתרחצים הפוקדים את חופי הים לצד מגפת הקורונה.
א .שירותי הצלה:
 .1כל תחנת הצלה תאויש ע"י  3מצילים .
 .2בעת פעולת ההצלה אין חובה במיגון מיוחד.
 .3שירותי ההצלה יפעלו ויתמקדו רק בעבודתם המקצועית.
 .4מגישי עזרה ראשונה ימוגנו בהתאם להנחיות שירותי הרפואה.
ב .שימוש במתקנים ומבנים:
 .1עובדי ניקיון ופקחים נדרשים לחבוש מסיכות.
 .2עובדי הניקיון יחטאו את השירותים בכל שעה באמצעות אקונומיקה.
 .3מלתחות ומקלחות במבנים סגורים – ישארו סגורים.
 .4מתקני ספורט – יעמדו לשירות הציבור.
 .5כסאות ,שולחנות ,ומיטות שיזוף יוצבו במרחק  2מטר אחד מהשני.
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ג .קהל המתרחצים:
 .1על קהל המתרחצים לנהוג בהתאם להנחיות משרד הבריאות לרבות חבישת
מסיכה והקפדה על שהיה בחוף במרחק שני מטר אחד מהשני.
 .2מיקבץ אנשים יוגדר כמשפחה או קבוצה של  6אנשים שינהגו בהתאם להנחיות
משרד הבריאות.
 .3יוצבו שלטים בכניסה לחופים המנחים את הציבור בדבר כללי התנהגות
ושמירה על היגיינה אישית.
 .4יוצבו מוטות סימון  /קונוסים ליצירת הפרדה בין מקבצי אנשים.
מר יעקובוביץ החמיא לרה"ע על מתווה והיוזמות לפתיחת חופי הרחצה ,המליץ על
הוספת שטחי צל ,מקלחות ומתקנים לשטיפת רגליים למניעת התקבצויות של
אנשים.

שאילתה מס'  7ע"י מאיה כץ
בנושא :עמודי תאורה
לאחרונה הוסבה תשומת ליבי לכך שעל כל עמוד תאורת רחוב בעיר ישנו בית קטן וכחול(
כפי שניתן לראות בתמונה) שמהווה מערכות תקשורת אלחוטיות במודל ה.G5
לא מדובר בפריסת מערכות תקשורת סבירה שיכולה( אולי) להסביר התקדמות טכנולוגית
שעליה ישנן דעות חלוקות באשר לקרינה הרבה הנגרמת מהם.
אותה נקודת תקשורת נמצאת על כל עמוד רחוב לפעמים גם אלו שממוקמים מרחק מטר
האחד מהשני ,ועמודי תאורה שממש נמצאים מרחק קרוב לבתים של אנשים.
.1
.2
.3
.4
.5

מי ממן את כל התהליך?
האם יש קשר לחברת קוואלקום?
האם התבצעה השוואה במדד הקרינה בין תאורת הרחוב שהייתה לתאורת לד
העדכנית ,או לתאוריות לד מסוג אחד? ואם כן היכן המסמך?
מדוע נדרש תאורה ספציפית מסוג זה שעליה נמצאות אותן אנטנות תקשורת קטנות,
שעמודי תאורה ידברו אחד עם השני ותהיה תקשורת למרכזייה?
מדוע מעל כל עמוד רחוב נדרשת התקנה של מערכת התקשורת הזו?

תשובה לשאילתה מס' 7
הבהרה – לא מדובר בדור  5אלא בתשדורת בתדר  2.4GHzהדומה לכל ראוטר ביתי.
 .1פרויקט החלפת תאורת הרחובות לטכנולוגיית לד עם מערכת בקרה בוצע ע"י תקציב
העיריה ,בשילוב מענק ממשרדים ממשלתיים עקב החשיבות הגבוהה של פרויקט זה
להפחתת פליטות גזי חממה ומזהמים נוספים ,צמצום צריכת האנרגיה וחסכון אדיר
של כספי הציבור.
 .2לא.
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.3

.4

.5

בוצעה מדידת של עוצמת אור לתאורה הקודמת ולתאורת הלד .התאורה החדשה
טובה בהרבה .הפנסים עומדים בכל דרישות התקנים הישראלים והבינלאומיים.
בוצעה מדידת קרינה של מערכת התקשורת .התוצאות הן  1/200מהתקן!!!
על מנת לאפשר חיסכון גדול יותר ע"י התאמת עוצמת ושעות התאורה בהתאם לצורך,
לשפר את שירות התחזוקה ובעתיד לאפשר מגוון שירותים לציבור למען שיפור איכות
החיים כגון :חיישני חניה ,חיישני מדידת זיהום אויר ועוד.
כאמור בתשובה .4

שאילתה מס'  8ע"י מאיה כץ
בנושא :גני ילדים פרטיים
גני הילדים הפרטיים בהרצליה אינם חלק ממערכת החינוך העירונית כך קבעה המדינה.
בישיבת העדכון נאמר לנו כי ישבו עם נציגות הגננות הפרטיות והעירייה בצעד נכון וחשוב
החליטה לראות כיצד ניתן לסייע .ישנם הרבה מאוד עסקים בעיר וצריך לעזור לכולם עד
כמה שניתן ומתאפשר ,גני הילדים הפרטיים הם חלק משמעותי בהחזרת השוק לעבודה
ובעיקר בהקלה מסויימת על עומסים כלכליים על הורים ,הגנים הפרטיים מעמיסים כעת
הרבה עלויות על ההורים בעיקר בשל חוסר ודאות תכנונית וצמצום כמות הילדים שיכולים
להשתתף בפעילות.
אני סבורה כי לאור המצב הכלכלי של הרבה פעוטונים ישנה הזדמנות לעירייה לבחון מו״מ
מול גננות פרטיות שירצו להסב את העסק הפרטי שלהם למעונות יום /פעוטונים עירוניים
בהתאמות הנדרשות .תהליך זה יכול לחסוך לעירייה הרבה משאבים ,לסייע לגננות לא
לסגור את הגנים ,לתת מענה למשפחות ולילדים וכמובן הפחתת עלויות משמעויות
בתשלומים השוטפים של ההורים .כולנו מכירים את המצוקה שיש בנושא גני הילדים
הפרטיים ,העלויות הגבוהות ,חוסר האחריות שהמדינה לוקחת על הנושא הזה וכך הלאה.
יש לעיריית הרצליה הזדמנות להיות פורצת דרך בנושא.
אבקש לשאול את השאלות הבאות:
 .1מה הוחלט לבצע מתוך הישיבה שהתקיימה איתן?
 .2האם העירייה שקלה רעיון שבו יפנו לגננות הפרטיות שמפעילות גנים ויהפכו אותם
בשיתוף פעולה עם העירייה למעונות יום עירוניים? זה פיתרון שיכול לסייע גם
בהפחתת העלויות ,גם בהגדלת מעונות היום של העירייה וגם בפיתרון כלכלי לגננות
שיסכימו להכנס לתהליך כזה וכמובן להפחתת העלויות.
 .3האם העירייה יכולה לסייע בהצבת רול אפים של הסברים בכניסה לגנים -בהתאם
להנחיות ,חומרי חיטוי שעלותם מאוד יקרה ,ובעיקר סיוע באיתור מבניים ראויים (
בתשלום) כדי לפתור את נושא צימצום כמות הילדים.
 .4האם ראש העירייה ומנכל העירייה מוכנים להקים וועדה מקצועית ייעודית לבחינת
הנושא בפרק זמן של שבועיים כדי לקבל החלטה האם פתרון זה יכול להיות יעיל
וישים לכל הגופים?
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תשובה לשאילתה מס' 8
כידוע ,גני הילדים הפרטיים אינם כפופים ,למרבה הצער ,למערכת החינוך העירונית.
עם זאת ,ראש העירייה הנחה כי אגף החינוך יתמוך בכל דרך אפשרית במערכת זו .יצוין כי
בעבר הותקנו לחצני מצוקה בגנים אלו ונערכו ימי עיון לצוותים החינוכיים.
 .1הושגו מחירים מוזלים של רכישת ציוד מגן -לפי מחירי עירייה; התקיימה ישיבת
הדרכה עם פסיכולוגים התפתחותיים מהשפ"ח; הועברו הנחיות והדרכות בנושא
הכנת הגן לחזרה לשגרה הועברו מערכי הסברה לגבי תזונה.
 .2מדובר בשיקול עסקי טהור של בעלי הגן .בעלות הגן לא הביעו עניין כזה בשיחות
שהתקיימו.
.3

.4

הוצע לנציגי הגנים להעביר לנו כתובות של גנים סמוכים למבנים לטובת סיוע עירוני
בנכסים באופן זמני כדי לממש את מתווה החזרה לשגרה של משרד הבריאות .בשל
החזרה לשגרה הצורך התייתר בשלב הזה.
ראש העירייה הנחה כי תתכנס וועדה כזו של הצוות המקצועי .בימים הקרובים
תקבע פגישה נוספת שלה.

גב' כץ העירה כי קיים פער בין מה שהעירייה מוכנה להעביר לגנים הפרטיים למה שעובר
בפועל לגננות .נענתה ע"י אהוד לזר כי יצירת הקשר עם הגנים נעשית דרך שלושה ארגונים
הפועלים בעיר .אין דרך ליצור קשר עם כל גן וגן ולכן הציע כי במקרים בהם קיימת בעייה
נקודתית ניתן לפנות ישירות לעירייה.
לשאלתה האם ניתן יהיה לשקול נושא קבלת גנים פרטיים המעוניינים בכך למארג העירוני,
נענתה ע"י המנכ"ל כי ניתן יהיה להכנס למשא ומתן בנושא.

שאילתה מס'  9ע"י גרי גוזלן
בנושא :ישיבות זום
ישיבות הזום הפכו לחלק משמעותי מחיינו בעיקר בזמן הקורונה.
עיריית הרצליה ככל העיריות קיימו ישיבות רבות בזכות כלי זה ,שסייע לתקשורת מהבית.
כלי זה גם סייע בעיקר להרבה חברי מועצה להמשיך את פעילותם כרגיל מבלי לעצור את
יום עבודתם ולהגיע פיזית לישיבות .ישנן ישיבות מורכבות בהן שימוש בזום יותר מורכב אך
ישנן ישיבות רבות בעירייה שכלי זה יכול וצריך לשמש את חברי המועצה שבימים כתיקונם,
נדרשים להגיע בשעות צהריים ,באמצע יום עבודה וכתוצאה מכך פעילותם בתוך הוועדות
השונות ובישיבות נפגעת בשל העדרותם וכו׳
ראינו כי זה אפשרי ולעיתים גם אפקטיבי ויעיל יותר.
האם בכוונת העירייה להמשיך ולאפשר לחברי מועצה להשתתף לוועדות ודיונים
.1
במסגרת הזום גם בהמשך הקדנציה?
במידה ולא ,מדוע?
.2
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תשובה לשאילתה מס' 9
ישיבות בהיוועדות חזותית אינן מתאימות לכל נושא ועניין ,מעבר לקשיים הטכניים
שהתעוררו בהפעלתן .הנושא יבחן בהמשך  ,על כל היבטיו ,ומכל מקום מצריך קביעת נהלים
מתאימים.
בפן הטכני יש לציין שזה לאו דווקא זום ,ניתן להשתמש גם  TEAMSשל מיקרוסופט.

שאילתה מס'  10ע"י איל פביאן
בנושא :הערכות מוסדות החינוך בעיר לחזרת מערכת החינוך ללימודים
בימים אלה ובתקופה הקרובה
כידוע חוזרים בשעה טובה תלמידי העיר הרצליה למוסדות החינוך בימים אלה והם צפויים
ללמוד בהם בשבועות הקרובים ,בתנאים הידועים של "שגרת הקורונה" והחום הכבד
המאפיין את ישראל תמיד בתקופה זו של השנה ובפרט בשנה זו.
ברצוני לשאול את הדברים הבאים בעניין הערכות מוסדות החינוך תנאי חזרתם של
התלמידים למוסדות החינוך:
.1

.2

.3

.4

האם נערכה העירייה להציב מתקנים עם אלכוג'ל מטעמה בכל מוסדות החינוך בעיר?
אם לא מדוע ומתי בכוונתה לעשות זאת? אחריות העירייה היא לשים אלכוג'ל בכל
חדרי הכיתות והשירותים במוסדות החינוך .ההוראה שכל תלמיד יגיע עם הג'ל שלו
ועם כלי ניקוי שלו איננה ראויה שכן יש להניח שלצערנו לא כולם יביאו ,וכן עלות
האלכוג'ל תושת על המשפחות של התלמידים והיא תקשה עליהן.
האם נערכה העירייה לחלק מסכות לתלמידים בכניסה למוסדות החינוך ולכיתות? אם
לא מדוע? ומתי בכוונתה לעשות זאת? באחריות העירייה היא שהתלמידים יהיו בחדרי
הכיתות ובמוסדות החינוך עם מסכות .לא ניתן לסמוך על כך שכל תלמיד יגיע עם
מסכה משלו וכן עלות המסכות לכל יום לימודים לכל התלמידים במשפחה תושת על
המשפחות של התלמידים ותקשה עליהן.
מה בכוונת העיריה לעשות בעניין חובת חבישת המסכות ,החלונות הפתוחים והחום
הכבד – זאת היות וההנחייה הקיימת בעניין העדר החובה לחבישת מסכות מסתיימת
בסוף השבוע הנוכחי כרגע ,כמו כן מה התכנית של העיריה ,אם ימי החום האלה
יימשכו גם לאחר סוף השבוע הנוכחי .כיצד רואה העירייה את סיום שנת הלימודים?
האם העירייה התארגנה להחזיר חלק יחסי של תשלומי ההורים? אם לא מדוע ומתי
בכוונת העירייה לעשות זאת מבלי שמוסדות החינוך עצמם ותפקודם יפגעו? בהרצליה
קיימים לצערנו בימים אלה הורים בלתי מועסקים ועצמאיים שאיבדו מקורות פרנסה
וכל הוצאה שנחסכת חשובה למשפחה.....
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.5

.6

האם הטיולים כבר התקיימו או שהיו מתוכננים לסוף השנה והתבטלו? השאלה זהה
לגבי מסע פולין ,מסע ישראלי ,מסיבות סיום ...אם אלו לא מתקיימים או לא יתקיימו,
האם הוחזר הכסף להורים? האם נערכה העירייה להחזיר את הכסף להורים מבלי
שמוסדות החינוך עצמם ותפקודם יפגעו? מתי יוחזר הכסף להורים? ברב הסעיפים ,לא
ניתן להעביר יתרות לשנה הבאה.
כיצד מתכננת העירייה את התארגנות מערכת החינוך לחודש יולי ( יתרת החופשה )?

תשובה לשאילתה מס' 10
א.

בכל בתי הספר ובגני הילדים בהרצליה סיפקנו ציוד רפואי הכולל :בקבוקי אלכוג'ל,
מגבוני חיטוי ,מסיכות שקופות לצוות ,ומסכות כירורגיות לתלמידים שלא הגיעו לבית
הספר עם מסכה.
לגבי המתקנים – בימים הקרובים יותקנו בכל מוסדות החינוך.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

בכל מוסד חינוכי יש מלאי של מסכות לילדים שלא מגיעים עם מסכה מסיבות שונות.
נמתין להנחיות משרד הבריאות
כספים ששולמו עבור פעילויות שלא התקיימו יוחזרו להורים בהתאם.
אנו ממתינים להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך
אגף החינוך ערוך להמשך לימודים בהתאם להנחיות משרד החינוך .כמו כן ,אגף
החינוך נערך להמשך הצהרונים על פי צורך.

לשאלתו של מר פביאן האם העירייה נערכה לחלק בחודשים הבאים כמויות אלכוהול ג'ל
ומסכות פנים במוסדות ,הבהיר רה"ע כי על תלמידי בית הספר להגיע מצויידים עם
אלכוהול ג'ל ומסכה ,עם זאת העירייה מצידה ערוכה לגבות בית הספר במידת הצורך.
הדגיש כי מחסני העירייה מלאים וערוכים.

ד .הצעות לסדר
הצעה לסדר מס'  1ע"י מר יריב פישר
בנושא  :טיפול במשפחות אבלות עיריית הרצליה
לאורך השנים עיריית הרצליה פועלת במפעל נהדר של ליווי משפחות אבלות ,התקציב הוא
עירוני ומנוהל בידי העירייה.
הפעילות עובדת מצויין ואף בתקופת כהונתו של יוסי קוממי חבר המועצה כיו"ר תאגיד
הקבורה ,גדל התקציב והורחבה הפעילות.
לאחרונה נאמר למועצה הדתית ,מבלי שהנושא עלה למועצת העיר ,כי ישנו רצון להעביר
את התקציב ואת הפעילות לידיהם של נציגי המועצה הדתית בהרצליה.
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אין סיבה שמפעל כה חשוב שמשרתת את כלל התושבים ללא קשר להיותם חילוניים או
דתיים יעבור לגוף דתי שיחליט מי ראוי או לא ראוי לקבל את הסיוע הזה ,ואף יכפה עליהם
אופי אבלות כזה או אחר.
המועצה דתית מקבלת תקציבי ענק ואם רוצה היא להשתתף בפרויקט מבורך זה ,היא
יכולה להעביר מתקציבה לפעילות הקיימת של העירייה ולא להפך.
עיריית הרצליה היא העיר היחידה המפעילה בית עלמין ציבורי ,חובה עלינו לשמור על
ייחודיות זו לכלל הציבור וזה לא משנה אם משפחה מעדיפה קבורה דתית או חילונית ,שלא
להזכיר את נושא השקיפות והכשלים הקשים שעלו בשנים האחרונות בהתנהלותה של
המועצה הדתית.
הצעתי לסדר היא כי פעילות מבורכת זו תישאר בידי העירייה ,בפיקוח העירייה ובשקיפות
העירונית ,בדיוק כפי שנעשה היום.
רה"ע ,מר פדלון הבהיר כי אין כל כוונה להעביר הפעילות למועצה הדתית .הדגיש כי
האחריות והטיפול יישארו בפיקוח העירייה תחת תאגיד הקבורה .למועצה הדתית נעשתה
פניה לסיוע כספי בלבד.
מר פישר משך הצעתו מסדר היום.

הצעה לסדר מס'  2ע"י מר רונן וסרמן
בנושא  :מכרזי העירייה
כחבר בוועדת מכרזים נתקלתי במקרים רבים שבהם לא ניגשו כלל מציעים למכרז
או ניגש מציע אחד למכרז.
אין ספק שיש מקרים קיצוניים שבהם יש רק ספק אחד שיכול לבצע פעולה מורכבת או
ייחודית ,וזה בסדר ,אבל כשישנה הצעה יחידה למשהו זניח – זה פספוס של כולם ,של
העירייה ,של התושבים ושל עסקים רלוונטיים בעיר ומחוצה לה שהיו עשויים להגיש מכרז
אם היו יודעים על קיומו.
אני יכול לספר לכם ,אגב ,על דוגמא הפוכה ,שבה לפני כשלושה שבועות נערך מכרז על
תחבורה ציבורית בשבת ,ולמכרז הזה ניגשו שישה ספקים שונים ,ומחיר הסגירה היה
משמעותית יותר זול מהאומדן הצפוי לתשלום.
הישיבה הייתה מרתקת וזה היה מרשים לראות את ההבדלים במחירים בין חברה לחברה.
מבחינת העירייה – האינטרס שלה הוא שכל מכרז יהיה כזה ,ושתוכל לבחור את הספק
הטוב ביותר ,מבחינת איכות ומבחינת מחיר תחרותי.
אין כל ספק שהגשה של מכרז אינה עבודה קלה ,יש צורך לדאוג לערבות בנקאית ,צריך
לקרוא המון חומר ,צריך לעמוד בהמון קריטריונים ,צריך להגיש את המכרז בזמן וצריך
לתת הצעת מחיר הגיונית.
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אך כחבר בוועדת המכרזים ,ולאחר שנכחתי במעל  20ישירות ועדה בשנה האחרונה ,אני
נוטה לחשוב שהבעיה היא לא הקושי (האובייקטיבי) להגיש מכרז ,אלא פשוט חשיפה
שאינה מספקת לבעלי עסקים רלוונטיים.
כיום עיריית הרצליה מפרסמת מכרזים באמצעות שימוש בכלים הסטנדרטיים והמקובלים
שהם העיתונות היומית ,אתר העירייה ואתרי מכרזים יעודיים.
אבל בסופו של דבר ,מרבים החברות לא נחשפות כלל וכלל למרבית המכרזים ,ואז יוצא
מצב שלמכרז לשכירות של חנות במחירים זולים מאוד ,ניגש מציע אחד ,ולמכרז להפעלת
טרמפולינה בעלות סמלית ניגש מציע אחד וכך הלאה.
בעידן המודרני ,הרשתות החברתיות הינן כלי שבאמצעותו ניתן לתקשר ולהעביר מסרים
שמגיעים לציבור הרחב .ניתן לנצל את המדיה החברתית על מנת להגיע לקהל הרבה יותר
רחב.
למשל אם מתפרסם מכרז על השכרת ציוד כלשהו לעירייה ,אין סיבה שלא יהיו עשרות
מציעים למכרז שכזה ,ולכן אם הנושא יפורסם גם בדף הפייסבוק של העירייה למשל ,אז
אנשים שמכירים עסקים שמתמחים בשירות שכזה יוכלו להעביר הלאה את המסר.
לפיכך ההצעה שלי היא:
מועצת העיר מחליטה כי החל מהחודשים הקרובים ,ולא יאוחר מחודש ינואר  2021יפורסם
כל מכרז גם בערוצי המדיה החברתית של העירייה.
כמו כן מחליטה עיריית הרצליה כי החל מחודש ינואר  2021יהיו בכל מכרז "סטנדרטי"
לפחות שלושה מגישים ,אחרת המכרז ייפסל.
במקרים מיוחדים ,אשר יוגדרו באופן ברור על ידי הנהלת העיריה ,יתאפשר למציע יחיד
להגיש הצעה.
היועמ"ש ,עו"ד ענת בהרב קרן ציינה כי הקביעה כי מכרזים יש לפרסם בעיתונות היומית
(שני עיתונים יומיים ) נובעת מהוראות החוק ,הקובעות היכן יבוצע הפרסום .יצויין כי חובת
הפרסום ,כפי שנקבעה ,נובעת גם מעקרונות דיני המכרזים מתוך רצון לשמור על חשיפה
שוויונית מקסימלית בין מציעים פוטנציאליים ולהגיע לתפוצה רחבה ככל שניתן של
משתתפים בהליך.
בנוסף העירייה מפרסמת את מכרזיה גם במסגרת פרסומי המרכז לשלטון מקומי ובאתר
האינטרנט העירוני ,ולעיתים במקומונים.
מעבר לכך ספק אם המקום לפרסום מכרזים למתן שירותים ו/או לרכישת טובין הוא המדיה
החברתית ,כגון פייסבוק ,דווקא מטעמים של פגיעה בשוויון והעדר בקרה ביחס לפרסומים.
ההצעה לפיה מועצת העיר תכבול את שיקול דעת ועדת המכרזים ותקבע פסילה אוטומטית
של כל מכרז בו לא הוגשו שלוש הצעות ,אינה תואמת את הוראות הדין.
הגוף המוסמך להמליץ לראש העירייה על ההצעה הזוכה במכרז היא ועדת המכרזים.
למועצת העיר אין כל סמכות לכבול מראש את שיקול הדעת של ועדת המכרזים  ,אשר
אמורה על פי דין לבחון כל מכרז לגופו ואת ההצעות שהוגשו במסגרתו.
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ככלל ,בהתאם לפסיקת בתי המשפט ,ועדת המכרזים לא תמנע מלבחור הצעה יחידה במכרז
בתנאי והיא כשירה ,וקיימים נימוקים לבחירתה.
המנכ"ל ,מר יהודה בן עזרא יזמן את מר וסרמן ,יו"ר ועדת המכרזים ,היועמ"ש והדוברת
לדיון בנושא למציאת פתרונות.
מר וסרמן משך ההצעה מסדר היום.

הצעה לסדר מס'  3ע"י מר גרי גוזלן
בנושא  :טיפול בבעיית התנים בהרצליה
לאחרונה נראו ונשמעו תנים בכל רחבי הרצליה פיתוח .וכן מאזור הרצליה הצעירה.
מדי פעם גם מגבולות אזור נוף ים באזורי החורשות והשדות נשמעים ונצפים תנים ובעבר
נושא זה היה מטופל על ידי העירייה ביחד עם הגופים הרלוונטיים -רשות הטבע והגנים או
כל גוף אחר שהיה סמכותו לטפל בשטח המדובר.
תופעת הופעת התנים ברחבי אזור מערב העיר בדגש על הרצליה פיתוח בתוך השכונות
מדאיגה ומחייבת טיפול ( לא תהיה כאן מעורבות של גוך אחר שכן כל השטח נמצא בתוך
העיר ולא גובל בשטחים אחרים).
מספר פניות הגיעו לגורמים בעירייה ולא נעשה דבר .על אף תלונות שכנים הנושא לא טופל.
מגורם אליו פנו בעירייה נמסר כי הם לא מטפלים בנושא אלא רשות הטבע והגנים .ואילו
אלה אמרו שזה לא סמכות הטיפול שלהם.
יוצא מצב כי התושבים נופלים בין הכסאות ,מפחדים לצאת בשעות החושך ומתעוררים
באמצע הלילה ליללות תנים .קיים חשש אמיתי כי התנים נגועים בכלבת.
כיצד בכוונתך לפעול ואיך תצדיק זאת אם חלילה יינשך תושב?
הצעתי היא כי נושא זה יעלה לסדר היום לדיון בתוך המועצה( כדי שלא נשמע את התשובות
שנושא זה אינו בסמכות העירייה -בדיוק הפוך שמועצת העיר תחליט שנושא זה כן יהיה
בטיפולה כמדיניות עירונית  -כלפי התושבים שגרים בעיר) לשמוע את אנשי המקצוע
והצעותיהם לטיפול ,ולקבל החלטות בנושא ואף להקצות משאבים ותקציבים לטובת טיפול
שוטף בעניין.
לא ניתן להמשיך את המצב הקיים בו אין מענה לתושבים הסובלים.
הוטרינר ,ד"ר יוסי מורדוך הסביר כי התן היא חיה אשר אינה פוגעת באדם והפחד מפניה
הוא בעיקר מחוסר מודעות .התנים חיים קבוצות משפחתיות וגודל הטריטוריה שלהם
גדולה .התנים חודרים לאזורים מיושבים בחיפוש אחר מזון וככל שהבנייה מואצת יותר כך
שטחי המחייה שלהם מצטמצמים.
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על פי הנחיות משרד החקלאות ,תפקיד העירייה הוא לפזר פתיונות חיסון כנגד כלבת סביב
כל גבולות העיר ובמוקדים בהם ידוע לנו על המצאות תנים.
המחלקה הווטרינרית אכן פועלת על פי הנחיות אלו ומפזרת פתיונות חיסון באופן מסודר.
בנוסף הוגש תב"ר לשנת  2021לביצוע מיפוי ומעקב של התנים ע"י מומחים במטרה לאמוד
את מספרם ולהכין בעתיד תוכנית בשיתוף הקהילה אשר מטרתה להגביר את המודעות,
לגרום לתנים להישאר במקום מחייתם ולהגיע לאזורים הבנויים מעט ככל האפשר.
יש להדגיש כי לעירייה אין לה כל סמכות והסמכה לטפל בחיות בר .העירייה עובדת בשיתוף
עם רשות הטבע והגנים להם הסמכות לטפל בחיות בר .במפגשים ודיונים בין הוטרינרים של
הרשויות נדרשה הרט"ג שלא לאפשר לאוכלוסית התנים לגדול ולהתרחב באופן לא מבוקר.
רה"ע ביקש מהוטרינר לקדם באופן מיידי פעולות המיפוי והניתור ותוך מס' ימים יציג
בפניו המשמעויות .הוסיף ואמר כי אגף שאיפה ידאג להחליף את הפחים באיזורים
הבעייתיים לפחים גדולים וסגורים.
מר גוזלן משך הצעתו מסדר היום.

הצעה לסדר מס'  4ע"י גב' מאיה כץ
בנושא  :איסור מדיניות שילוט פוגענית ברחבי העיר
לצערי לאחרונה אנו נתקלים בתופעה שהולכת וגדלה תדירותה ביותר ויותר שלטים
פוגעניים וקמפיינים שבוחרים לשסע ולפלג אוכלוסיות מסויימות.
לאחרונה הושק קמפיין ברחבי הארץ  -אמא ואבא שווה משפחה ,האומץ להיות נורמאלי.
הקמפיין הפוגעני הזה שמחליט מי הוא נורמאלי ומי לא ,מעורר בעיקר סלידה -לפחות
לדעתי האישית .אנו חיים בחברה ליברלית ובה משפחה היא משפחה .כל משפחה .ואף אחד
לא יקבע מי הוא אדם נורמאלי או לא בעקבות ההחלטה שלו עם מי הוא בוחר להקים
משפחה.
באזורים ברחבי הארץ בהם הוצבו השלטים הם הוסרו לאחר פנייתם של גופים מהקהילה
הגאה .גם בעיר הרצליה התקבלה פנייה לסגן ראש העיר ,עופר לוי שאכן בדק את הנושא
וגילה כי מיקומו אינו בתוך העיר ,והגבולות הגאוגרפים של השלט נמצאים מחוץ להרצליה.
ואני רוצה להאמין שאם היה שלט כזה בעיר אכן הוא היה יורד במיידי.
הפעם השילוט היה כנגד אוכלוסייה מסויימת אבל הפעם הבאה השילוט יכול להסית ולשסע
אוכלוסייה אחרת.
הצעתי לסדר היא לקבוע כמדיניות עירונית בתחום השילוט ,שלא יאושר שלט שפוגע
באוכלוסייה כזו או אחרת ,שלט שכל מטרתו הוא שילוט ופילוג החברה בה אנו חיים.
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בנוסף מכתב מטעמו של מנכל העירייה יצא לכל חברות השילוט שפועלות פה בעיר במסגרת
מכרז של החברה הכלכלית או שקיבלו היתרי בנייה לשילוט ברחבי השטחים העירוניים ובו
תובהר המדיניות העירונית.
אני כמעט בטוחה כי חברות השילוט סגרו מול אותה עמותה שקידמה את הקמפיין הזה
ללא ידיעת העירייה ,יחד עם זאת לא צריך לחכות לפעם הבאה ולהגיב לתופעות כאלה,
צריך לבצע פעולת מנע בעלת מסר ברור ממועצת העיר -המסר צריך להיות ברור תוך יידוע
כל הגופים הרלוונטיים.
וועדת השילוט העירונית בקדנציה הקודמת הייתה עוברת על כל שלט ושלט שהיה מוצב
בעיר ,אני מקווה שגם הועדה הנוכחית מבצעת את אותה בדיקה ומדיניות ברורה תהווה לה
כלי נוסף.
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מחליטים פ"א להעלות הצעה לסדר היום.
הגב' כץ העלתה את צורך בהקמת ועדה בראשות מנכ"ל העירייה הכוללת צוות מקצועי
לגיבוש מתווה ,קרטריונים ונוהלים בנושא.
עו"ד ענת בהרב הבהירה כי לרשות אין סמכות במסגרת חוק העזר לבחון את התכנים
בשילוט ,קיימת בכורה לעקרון חופש ביטוי ,ואין זה מתפקידה של העירייה לשלוט בחופש
הביטוי.
דנה אורן-ינאי אמרה כי חשוב שתצא מהנהלת העירייה אמירה או הודעה כי בעיריית
הרצליה קיימת אפס סובלנות לפגיעה באוכלוסיות מסוימות בחברה הישראלית ,ולבחון
היכן וכיצד החוק מאפשר לרשות לפעול בנושא.

( )286מחליטים פ"א כי לישיבת המועצה הבאה יובא ניסוח משותף של גב' כץ וגב' ינאי-אורן
המתואם עם הנהלת העירייה לאישור.

תב"רים  -הצעת תקציב פיתוח מעודכנת 2020

ה.

הגזבר סקר והסביר הרקע לגבי שינויים בתכנית התב"רים לשנת : 2020
•

תקציב הפיתוח השנתי  2020שאושר בסוף שנת  2019הסתכם באלפי  ₪בהשקעה של
. 502,826

•

לביצוע פרויקטים בשנת  2020בסכום של 566,256

•

מתוך אומדן כולל של פרויקטים בסכום של 4,639,179

•

אומדן מקורות המימון להשקעה של  502,826אלפי ₪
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מקור מימון

סכום

קרן עבודות פיתוח

206,270

קרן עודפי תקציב רגיל

59,000

קרן ייעודית גליל ים

100,433

אחרים

137,123

סה"כ

502,826

כתוצאה ממשבר הקורונה מקורות המימון שעמדו לטובת תקציב הפיתוח צומצמו באופן
ניכר .
קרן עודפי תקציב רגיל  -בוטלו העברות עודפי התקציב הרגיל לקרן.
קרן עבודות פיתוח – אי הוודאות בתקופת משבר זה (חוסר ודאות לגבי הכנסות
מהיטלים ,למשל) אינה מאפשרת להתבסס על אומדנים.

לאור האמור לעיל ,מוגשת הצעת תקציב פיתוח  2020מעודכנת.
הצעת תקציב פיתוח מעודכנת לשנת  2020מסתכמת באלפי : ₪
•

בהשקעה של 311,609

•

לביצוע פרויקטים עד 644,843 31.12.2020

•

מתוך אומדן כולל של פרויקטים בסכום של 4,618,932
מקור מימון

סכום

קרן עבודות פיתוח

6,410

קרן עודפי תקציב רגיל

1,914

קרן ייעודית גליל ים

93,867

אחרים

105,639

הקטנת תקציב פנוי בתב"רים

103,779

סה"כ

311,609

בתאום עם האגפים השונים גובשו סדרי העדיפויות וניתנה עדיפות לבנייתם ושיפוצם של
מוסדות חינוך ,פרויקטים בביצוע ופרויקטים הכרחיים.
פרויקטים מרכזיים של בניה ושיפוצי מוסדות חינוך :
• גנ"י מרכז ויצמן/תמר/תאנה  ,בי"ס בן גוריון ,השלמת כיתות בי"ס נבון ,גנ"י חדשים,
התאמות נגישות מוס"ח  ,שיפוצים שונים מוס"ח ,תוספת כיתות בתיכון היובל וכד'.
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פרויקטים בביצוע :
• מינהל הנדסה  :ביצוע שבילי אופניים ,פיתוח מתחם המכללות ,סמטת ניסנוב,
הארכת דרך ירושלים ,פיתוח הארז.
• החברה לפיתוח הרצליה  :המשך בית העלמין החדש ,מתחם זרובבל ,מתחם "מרינה
לי" ,פיתוח רח' צה"ל ,אולם ספורט זאב ,מתנ"ס נווה עמל ,מתחם אוצר צמחים/
ראשונים /אבן אודם.
פרויקטים הכרחיים :
• סקר חריגות בניה ,הפקעות שביל אופניים הרצליה ת"א  ,פיצויי הפקעה של אגף
נכסים ,שיפוצי חזיתות בתים.
• פרויקטים במתחם גליל ים.
עקב המשבר צומצמו יתרות תקציביות בפרויקטים לקראת סיום שלא נדרש להם
תקציב ובפרויקטים שהוקפאו ושאינם הכרחיים לביצוע בחודשים הקרובים.
דוגמאות באלפי : ₪
550
פיתוח מתחם רזיאל מע' תבע 1706
280
תבע הר ( 2394לשעבר הר )2159
פיתוח מתחם המסילה דב הוז
רח' כצנלסון פיתוח
השלמת מבנה העירייה החדש
שביל צמרות האינטגרציה
רח' בר כוכבא פיתוח
תכנון מבנה מעונות הסטודנטים
מרכז תחבורה חדש
פיתוח רחובות תדהר ,קורן ואנה פרנק
מתנ"ס נווה ישראל
חניונים הר  1900שינוי תבע
בית כנסת מקדש מלך
סינמטק בניין העירייה
מועדון טלוויזיה קהילתית

3,950
940
1,520
2,680
1,120
2,080
2,000
770
12,770
760
350
5,250
1,600

לסיכום :בחודשים הקרובים ,כאשר נקבל תמונת מצב תקציבית /כלכלית/
מערכתית נבחן מחדש את הפרויקטים שהוקפאו.
רה"ע ,מר פדלון אמר כי מאחר ומדובר בתקופה של חוסר ודאות יש לנהוג במשנה
זהירות .הדגיש כי מדובר בהקפאת פרוייקטים ולא בביטולם ,לעת עתה מקדמים
פרוייקטים ההכרחיים לתפעול השוטף של העיר .בעוד מספר חודשים לכשיתקבלו
נתונים חדשים ייבחן הנושא מחדש .הוסיף כי מדיניות הממשלה היא שלא לעזור
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לרשויות איתנות כעיריית הרצליה ,באם יהיה צורך בעתיד תבחן העירייה לקחת
הלוואות.
לפיכך התבקשה המועצה לאשר הצעת תקציב פיתוח מעודכנת לשנת  2020בסכום כולל
של  ₪ 311,608,979כדלקמן :
מקור מימון

סכום

קרן עבודות פיתוח

6,409,694

קרן עודפי תקציב רגיל

1,913,684

קרן ייעודית גליל ים

93,867,483

אחרים

105,639,116

הקטנת תקציב פנוי בתב"רים

103,779,002

סה"כ

311,608,979

צורף קובץ.
הגזבר הצהיר כי יש שינוי במסגרת התקציב ,התקציב מאוזן ובר ביצוע.

המנכ"ל ביקש להודות לכל העוסקים במלאכה לגב' אורנה גולדפרניד – מנהלת אגף
תב"רים ,למר ג'ו ניסימוב  -סמנכ"ל בכיר לעירייה ולגזבר העירייה.
( )287מחליטים פ"א לאשר.

ו.

סגירת תב"רים
המועצה התבקשה לאשר סגירת  13תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  2020והחזרת
עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של  - ₪ 1,223,614צורף קובץ.

( )288מחליטים פ"א לאשר.

ז.

הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ג
ו-ד – צורף קובץ.
הגזבר הצהיר כי יש שינוי במסגרת התקציב ,התקציב מאוזן ובר ביצוע.
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מחליטים פ"א לאשר.
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ח.
()290

מחליטים פ"א לאשר.

ט.
()291

העברה של  10מיליון  ₪מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף השוטף לשנת
. 2019
מחליטים פ"א לאשר.

י.
()292

העברה של  25מיליון  ₪מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2019

העברה של  10מיליון  ₪מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2020
מחליטים פ"א לאשר.

יא .דוח כספי רבעון  4לשנת  ,2019כולל תצהיר מנהלים – הדו"ח צורף.
הדו"ח הובא לידיעת המועצה.

יב .אישור מתן תמיכות
מר צבי וייס יצא מהישיבה בסעיף זה מחשש לניגוד עניינים.
המועצה התבקשה לאשר המלצות ועדת התמיכות המקצועית מיום  ,7.4.20כלהלן:
מצ"ב פרוטוקול של ועדת התמיכות המקצועית מיום .7.4.2020
מועצת העיר מאשרת לחלק  75%מתקציב התמיכה של תבחין מס'  1בנושא כוללים
ומקבלת את המלצות ועדת התמיכות המקצועית ,כמפורט להלן:
 .1מתן תמיכה לשנת  2020בנושא כוללים -תבחין מס'  1חלוקה לפי מס' התלמידים
בכל כולל.

א .לחלק  75%מתקציב התמיכות לשנת הכספים  2020בגין תבחין מס'  1בנושא
כוללים -חלוקה לפי מס' התלמידים בכל כולל( תבחין המהווה  64%מתוך תקציב
התמיכות בנושא כוללים) ,כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו,
ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:
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שם המוסד

הסכום המוצע לחלוקה
בפועל בשיעור של 75%
מתקציב התמיכה בגין
תבחין מס' :1

בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה

192,000

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

216,000

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

240,000

ב .מאחר ובשל המצב לא התאפשרה בדיקה מעמיקה ,של הרפרנט ,כפי שמתבצעת כל
שנה ,ככל שיתגלה כי יש טעות בנתונים ,סכום התמיכה יותאם לכך ,על כל
המשתמע מכך.

לבקשתו של מר פביאן ובהתאם לסעיף  43לתוספת השנייה לפקודת העיריות נערכה
הצבעה שמית:
בעד  – 11רה"ע  -מר פדלון ,גב' פרישקולניק ,גב' בל ,מר צור ,מר לוי ,גב' אייזנברג,
מר יסעור ,מר ועקנין ,מר עולמי ,מר צדיקוב ,גב' אורן ינאי.
נגד  – 2מר וסרמן ,מר פביאן.
נמנע  – 4גב' כץ ,מר גוזלן ,גב' לרמן ,מר אוריאלי.
( )293מחליטים לאשר.

יג.

הודעה על החלטה שנתקבלה שלא בישיבת מועצה בנושא דחיית מועד
תשלום ארנונה לחודשים 3-4/2020
החלטה שנתקבלה שלא בישיבת מועצה ביום  17.3.20בנוסח הבא:
מועצת העיר מחליטה כי ניתן יהיה לדחות ,למחזיק בנכס שיהיה מעוניין בכך ,את
יום התשלום הדו חודשי הקבוע בסעיף  11לפרק המבוא בצו הארנונה של עיריית
הרצליה לשנת  ,2020מיום  1.3.2020ליום  .1.4.2020זאת ביחס לנכסים המפורטים
להלן:
נכסים שאינם למגורים ששטחם בהתאם להודעת השומה השנתית לשנת ( 2020להלן:
"הודעת השומה") אינו עולה על  300מ"ר או שסכום הארנונה השנתי לתשלום
בהתאם להודעת השומה אינו עולה על .₪ 100,000
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 .1למרות האמור בסעיף  1לעיל ,לא תחול מגבלת שטח או סכום ביחס לנכסים
הבאים שאינם למגורים :אולמות שמחה ,מסעדות ,בתי קפה ,בתי מלון ,בתי
קולנוע ,בתי ספר ,גני ילדים ,מבני ספורט ושעשועים.

יד.

הודעה על החלטה שנתקבלה שלא בישיבת מועצה בנושא ספורט
נתקבלה החלטה שלא בישיבת מועצה בנושא מתן תמיכות ספורט תחרותי בוגרים
ונוער וספורט עממי על בסיס פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית מיום : 5.3.20

נוסח החלטה
מועצת העיר מקבלת את המלצות ועדת התמיכות המקצועית ,בכפוף לאמור להלן ,ומחליטה
כדלקמן:
 .1מתן תמיכה לשנת  2020בנושא ספורט תחרותי בוגרים -אישי וקבוצתי
א .לחלק  50%מתקציב התמיכות בנושא ספורט תחרותי בוגרים קבוצתי ואישי לשנת הכספים
 2020כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,בכפוף להשלמת מסמכים חסרים
בבקשה ,ככל שישנם ,ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:
שם המוסד

בני הרצליה כדורסל בע"מ (חל"צ)
בנות הרצליה כדורסל נשים בע"מ (חל"צ)

סה"כ תמיכה
עפ"י התבחינים
לשנת 2020
בש"ח
₪1,822,184

סכום התמיכה
לחלוקה בפועל –
 50%מתקציב
התמיכות
₪ 911,092

₪1,607,034

₪ 803,517

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

₪639,528

₪ 319,764

מכבי הרצליה תפעול בע"מ(חל"צ)

₪734,044

₪ 367,022

מועדון טניס הרצליה

₪112,609

₪ 56,305

מכבי מועדון טניס לצעירי הרצליה

₪225,219

₪ 112,610

מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

₪60,606

₪ 30,303

מכבי בני הרצליה -טניס שולחן

₪87,976

₪ 43,988

קליעה אולימפית -קליעה

₪23,069

₪ 11,535

קליעה אולימפית -חץ וקשת

₪41,837

₪ 20,919

עמותת הבאולינג(*)

₪30,000

₪ 15,000

מועדון שחמט

₪150,146

₪ 75,073

מכבי ג'ודו הרצליה

₪121,211

₪ 60,606

(*)

סכום התמיכה הינו בגובה סכום הבקשה לשנת  2020ונמוך מהסכום עפ"י התבחינים לשנת
2020

דף  31מפרוטוקול מועצה מס'  26מן המניין– 26.05.20
ב .מתן התמיכה למבקשי התמיכה ,בני הרצליה כדורסל בע"מ (חל"צ) ,מכבי הרצליה תפעול
בע"מ (חל"צ) והחב' לניהול מועדון כדורגל  -הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ) הינו בכפוף
לקבלת הבהרות אודות אחוז גרעון המצטבר ממחזור הפעילות ביחס לדו"חות הכספיים
המבוקרים לשנת .2018
ג .מתן התמיכה בפועל לחב' לניהול מועדון כדורגל – הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ) ,הינה בכפוף
לקיום אישור ניהול תקין לשנת  2020בתוקף.
ד 10% .מסכום התמיכה שאושר בסעיף א' כמפורט לעיל למבקשי התמיכה להלן יחולק בכפוף
לקבלת דו"ח ביצוע בתום עונת המשחקים שהסתיימה בשנת התמיכה ,המעיד על כך כי
מבקש התמיכה לא עשה שימוש בכספי תמיכה שניתנו בגין פעילות הילדים והנוער לטובת
פעילות הבוגרים:

שם המוסד –

סכום בש"ח( 10%מסכום
התמיכה שאושר בסעיף א'),

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

₪ 31,977
₪ 36,702

ה .סכום התמיכה שאושר בסעיף א' כמפורט לעיל למבקש התמיכה ,מכבי רומנו הרמת
משקולות הרצליה ,יחולק בכפוף לקבלת הבהרות אודות השימוש בכספי התמיכה לשנת
.2019
ככל וימצא כי מבקש הנ"ל קיבל תמיכה ביתר לשנת התמיכות  ,2019הסכום העודף יקוזז
מסכום התמיכה המאושר לשנת התמיכות .2020
ו .מתן התמיכה למבקש התמיכה ,בנות הרצליה כדורסל נשים בע"מ (חל"צ)  ,בסכום העולה
על  50%מעלות הפעילות הנתמכת מתוך רצון לעודד את ספורט הנשים בהרצליה.
ומאחר וזו השנה הראשונה שקבוצת כדורסל הנשים מגישה בקשה לתמיכה עירונית
במסגרת נוהל התמיכות.
ז .מתן התמיכה למבקש התמיכה ,מכבי רומנו הרמת משקולות ,בסכום העולה על  50%מעלות
הפעילות הנתמכת מאחר ומדובר בענף ספורט של אוכלוסייה בעלת מוגבלויות ואנו רוצים
לעודד אותם.
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 .2מתן תמיכה לשנת  2020בנושא ספורט תחרותי נוער
א .לחלק  25%מתקציב התמיכות בנושא ספורט תחרותי נוער לשנת הכספים  2020כמפורט
להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל
שישנם ,ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:
סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת 2020
בש"ח

סכום התמיכה לחלוקה
בפועל –  25%מתקציב
התמיכות

שם המוסד

מכבי הרצליה תפעול בע"מ(חל"צ)

₪ 350,222

₪ 87,556

החב' לניהול מועדון כדורגל  -הפועל הרצליה
בע"מ (חל"צ)
קליעה אולימפית(חץ וקשת)

₪ 480,422

₪ 120,106

₪ 7,517

₪ 1,879

איזי ג'ודו

₪ 18,793

₪ 4,698

מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

₪ 12,529

₪ 3,132

העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה
בהרצליה

₪ 7,517

₪ 1,879

ב 75% .מסכום התמיכה שאושר בסעיף א' כמפורט לעיל למבקשי התמיכה ,מכבי הרצליה
תפעול בע"מ(חל"צ) והחב' לניהול מועדון כדורגל  -הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ) יחולק
בכפוף לקבלת מסמכים להוכחת כמות הספורטאים תושבי הרצליה ובהתאם לאחוז
התמיכה לפי כמות הספורטאים תושבי הרצליה ,הכל כמפורט בתבחינים.
ג .מתן התמיכה למבקשי התמיכה ,מכבי הרצליה תפעול בע"מ(חל"צ) והחב' לניהול מועדון
כדורגל  -הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ) הינו בכפוף לקבלת הבהרות אודות אחוז גרעון
מצטבר ממחזור הפעילות ביחס לדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת .2018
ד .אי מתן תמיכה למבקש התמיכה קליעה אולימפית (קליעה למטרה) בשל אי עמידתו בתנאי
הסף לתבחין זה הדורש  3ספורטאים לפחות.

 .3מתן תמיכה לשנת  2020בנושא ספורט עממי
לחלק  25%מתקציב התמיכות בנושא ספורט עממי לשנת הכספים  2020כמפורט להלן ,בכפוף
לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:

שם המוסד
העמותה לספורט עממי

סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים
לשנת  2020בש"ח
₪ 220,000

סכום התמיכה לחלוקה
בפועל –  25%מתקציב
התמיכות
₪ 55,000
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טו.

הצגת מתווה הקלות לעסקים
למועצה צורף מתווה הקלות לעסקים.

טז.

פטור מאגרת שילוט
בהתאם למתווה ההקלות לעסקים שאושר ע"י הועדה מיום  13.5.20המועצה
התבקשה לאשר פטור לבעלי העסקים (הפטורים מארנונה לשלושה חדשים בהתאם
למתווה שקבעה המדינה) מתשלום אגרות שילוט בגין שלושה חודשים (מרץ-מאי).
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מחליטים פ"א לאשר.

יז .המלצות ועדת ההנצחה
להלן החלטות ועדת ההנצחה מיום : 23.2.20
 .1הנצחת החלל און שממה ז"ל
פנייתו של מר ויקטור שממה להנצחת בנו הועברה לחברי הועדה .חלל צה"ל טוראי
און שממה נפל בעת שירותו ביום  ,11.12.2007בן תשע-עשרה בנופלו .
בקשת המשפחה להנציח את בנם בגינת שעשועים ליד בית ילדותו בנווה ישראל.
הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה.

 .2הנצחת יערה רזניק ז"ל
מצ"ב פנייה להנצחתה של יערה רזניק ז"ל .יערה אם לשתי בנות ,תושבת הרצליה
שנפטרה לאחר מאבק של שנה במחלת הסרטן .יערה נפטרה חודשים ספורים לפני
גיל .31
היתה מחוברת מאוד לקהילה ותרמה מזמנה ומהידע הרב שלה בנושאי תזונה נכונה
ובריאות .הבקשה להנצחה בסוג של גינה חברתית.
הועדה ממליצה פ"א לדחות הבקשה.
 .3הנצחת יוסף רומנו ז"ל
בהמשך להחלטת הועדה להנציח את יוסף רומנו ז"ל  ,התבקשה הועדה לאשר
קריאת מועדון הגלישה לצרכים מיוחדים שיוקם בחוף הים על שמו.
הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה.
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 .4הנצחת מרים פילו ז"ל
מרים היתה יו"ר ועד שכונת ויצמן ופעילה חברתית בהתנדבות לתושבי השכונה.
הבקשה להנציחה בגינה בצומת הרחובות בן סרוק  -רשב"ם.
לועדה צורפה פניותו של הבעל מרדכי פילו ופניית ועד השכונה.
ועדה השמות מיום  14.4.19החליטה להעביר הבקשה לדיון לועדת ההנצחה.
הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה.
 .5הנצחת אילן חלימי ז"ל
בהמשך להחלטת ועדת השמות הבקשה הועברה לדיון חוזר בועדת ההנצחה.
(הועבר מועדת השמות מאחר והבקשה אינה עומדת בקריטריונים של ועדת
השמות).
מדובר על צעיר יהודי צרפתי בן  24שנחטף ב 21.1.2006-ע"י כנופיית מהגרים
מוסלמים ועונה למוות במשך כשלושה שבועות .החטיפה והרצח היו על רקע
אנטישמי.
החלטה :רה"ע כי ייפנה בבקשה לנציג הקהילה הצרפתית להנצחתו בבית הכנסת
הצרפתי.
 .6הנצחת צחי פישביין ז"ל
לבקשת רה"ע הובא לדיון בשנית בועדת ההנצחה.
צחי פישביין ,תושב העיר בעל חזון ועשייה התנדבותית ציבורית ,טייס קרב בחיל
האוויר ,יו"ר ועדת ההשקעות בדירקטוריון "רפאל" ,ויו"ר הטוטו בישראל
בהתנדבות מלאה .בזמן כהונתו הוביל מהפכה של ממש בשינוי ארגוני ותפיסתי
באופן ניהול הספורט והקצאת המשאבים הלאומיים לטובת הנושא .האמין בחינוך
והשקעה בדור הצעיר פעל ותמך גם בקידום הנושא בהרצליה ובמקביל עשה לטובת
המרכז הבינתחומי והתנדב דרך עמותת פוש בחטיבת זאב כשסייעה במתמטיקה
לתלמידים מתקשים מרקע סוציו אקונומי נמוך.
הועדה ממליצה קריאת אולם הספורט החדש בחטיבת זאב על שמו.
 .7הנצחת החלל אלישע שושני ז"ל
צורפה פנייה להנצחת החלל אלישע שושני ז"ל.
אלישע נפל במלחמת ששת הימים ,ב 8.6.1967-בקרב שנערך במבואות רפיח בנסותו
לחלץ ג'יפ אשר עלה על מוקש .
הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה להנצחה.
 .8הנצחת החלל עמית ורול ז"ל
צורפה פניית ההורים להנצחה.
חלל צה"ל עמית ורול התגייס לחיל המודיעין ליחידת .8200
נפל בעת מילוי תפקידו ב.9.5.1995-
הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה להנצחה.

דף  35מפרוטוקול מועצה מס'  26מן המניין– 26.05.20
 .9הנצחת החלל רוני הוכמן ז"ל
צורפה פניית האחות להנצחה.
חלל צה"ל רון הוכמן ז"ל התנדב לשורות הצנחנים .ימי מלמת יום הכיפורים נשלחה
יחידתו למובלעת ברמת הגולן ,שהופגזה ללא הרף על ידי הארטילריה הסורית.
בהיותו במוצב חרפא נפגע אחד מחבריו לנשק באש קטלנית .רוני אץ להצילו ,ואז
מצא את מותו יחד עם חברו .נפל בעת מילוי תפקידו ביום .1.5.1974
הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה להנצחה.
 .10הנצחת החלל מיכאל אוחיון ז"ל
לועדה צורפה פניית אחיו להנצחה.
חלל צה"ל מיכאל אוחיון ז"ל התגייס לחיל ההנדסה .במהלך שירותו הצבאי נשלח
לקורס-מ"כים וסיים את ההכשרה כחניך מצטיין .ב 24.4.1975 -נפל בעת מילוי
תפקידו .
המשפחה מבקשת הנצחה ביד התשעה.
הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה להנצחה.
( )295מחליטים פ"א לאשר.

יח .אישור המלצות הועדה להארכת שירות
א .גב' מ.ס – אחראית מרכז מידע "הרצלידע" – אגף תנו"ס – בת 70
ספרנית מקצועית ,מתפעלת ומעדכנת את מרכז המידע הקהילתי.
המשך העסקתה חיוני על מנת להיערך לשנה"ל הקרובה וכן על מנת לאפשר שמירה
על שגרה ואיכות העבודה וזאת עד לכניסתו/ה לתפקיד של מנהל/ת מערכת ספריות
החדש/ה במקום הגב' אריון שחף גיחון שפורשת לגמלאות ב.30/9/2020 -
הוועדה ממליצה להאריך את שירותה עד ליום  .30/9/2020במועד זה תפרוש
לגמלאות .הארכת שירותה כפופה להחלטת רה"ע ולאחר מכן קבלת אישור
המועצה.
ב .גב' ע.ג – מורה ללשון בתיכון הראשונים – אגף החינוך – בת 71
מורה מנוסה ללשון .מהווה דוגמא למורים חדשים ותרומתה חשובה מאוד.
בשל המחסור במורים ולאור המלצת מנהלת בית הספר וצרכי המערכת,
הוועדה ממליצה להאריך את שירותה בשנה.
הארכת שירותה כפופה להחלטת רה"ע ולאחר מכן לקבלת אישור המועצה.
ג .גב' א.ש.ג – מנהלת מערכת הספריות – אגף תנו"ס – בת 70
מנהלת את מערכת הספריות במקצועיות ובהצלחה רבה.
בשל משבר וירוס "הקורונה" ,הטיפול בנושא מכרזי כח אדם הוקפא.
הוועדה ממליצה להאריך את שירותה עד ליום  ,30/9/2020וזאת על מנת לאפשר
היערכות לשנה"ל הבאה וכן התארגנות למציאת מחליף מתאים לתפקיד.
הארכת שירותה כפופה להחלטת רה"ע ולאחר מכן לקבלת אישור המועצה.
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ד.

ה.

מר מ.ל – מנהל השכר – אגף שכר -מינהל הכספי – בן 70
עובד מצויין ,מקצועי ,בעל ידע וניסיון רב .מבקשים להאריך את שירותו עד
 31/12/2020על מנת לסיים נושאים בתהליך ולקליטת מחליף לאגף השכר.
בשל משבר וירוס "הקורונה" ,הטיפול בנושא מכרזי כ"א הוקפא.
הוועדה ממליצה להאריך את שירותו עד .31/12/2020
הארכת שירותו כפופה להחלטת רה"ע ולאחר מכן לקבלת אישור המועצה.
מר ב.נ  -מנהל מחלקת תחזוקה – אגף תב"ל – בן 71
עובד ותיק ,מקצועי ובעל ידע וניסיון רב .בישיבה קודמת הוועדה לא מצאה הצדקה
להארכת שירותו מעבר לגיל  70וסוכם שהעובד יפרוש לגמלאות.
אולם ,בשל משבר וירוס "הקורונה" ,הטיפול בנושא מכרזי כ"א הוקפא ולא נמצא
מחליף מתאים במקומו.
הוועדה ממליצה להאריך את שירותו עד  30/09/2020ולאפשר את סיום שיפוצי
הקיץ במערכת החינוך לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"א.
הארכת שירותו כפופה להחלטת רה"ע ולאחר מכן לקבלת אישור המועצה.

( )296מחליטים פ"א לאשר.

יט .אישור העסקה נוספת
.1

.2

.3

.4

ב .ג.
רקע :עובד כשמאי מקרקעין במחלקת השבחה ,מבקש אישור לעבודה נוספת
בבדיקת דירות מגורים לצורך קבלת משכנתא.
החלטה :הוועדה לא ממליצה לאשר את הבקשה .בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד
הפנים לא ניתן לאשר עבודה נוספת לעובד המועסק בחוזה אישי.
נ .ג.
רקע :עובדת כמזכירה ורכזת נגישות ,מבקשת אישור לעבודה נוספת בתחום
הריקוד.
החלטה :הוועדה לא ממליצה לאשר את הבקשה ,מאחר והסטודיו לריקוד נמצא
בהרצליה .במידה ותבחר לעסוק בתחום הריקוד מחוץ להרצליה ,תועלה לוועדה
נוספת.
י .ז.
רקע :עובד כראש תחום טלפוניה ומצלמות ,מבקש אישור להארכת היתר לעבודה
נוספת בתחום המרת המטבע.
החלטה :הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה לתקופה של שנה נוספת.
ד .ל.
רקע :עובד כמפקח עירוני ,מבקש אישור לעבודה נוספת בטיפול בנכה.
החלטה :הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה לתקופה של שנה ,בתנאי שלא יפגע
בשעות עבודתו בעירייה.
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 .5ר .מ.
רקע :עובדת כסגנית מנהלת מחלקת התנדבות ,מבקשת אישור לעבודה נוספת
בקבלת תשלום וקידום ספרי ילדים שכתבה ,הרצאות והדרכות במכון אדלר,
וקבלת תשלום עבור פיתוח וקידום פורמטים לגופי שידור.
החלטה :הוועדה בשלב זה לא ממליצה לאשר את הבקשה ,ומבקשת פירוט מלא
של שעות העבודה ושכר צפוי בכל תחום על מנת לדון בכך שוב.
 .6י .י.
רקע :עובד כחשמלאי ,מבקש אישור לעבודה נוספת כעוסק זעיר בתחום
התחזוקה.
החלטה :הוועדה סבורה שקיים קושי בבקשה .מכל מקום ,תנאי לכך שהוועדה
תבחן את אישור הבקשה הוא שהעובד יוותר על חלק משעות הכוננות .לא ניתן
לקבל שעות כוננות ובמקביל באותם ימים לעסוק בעבודה נוספת.
 .7ש .ש .ד.
רקע :עובד כעוזר חשמלאי ,מבקש אישור לעבודה נוספת כאחראי משמרת
בפיצרייה.
החלטה :הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה לתקופה של שנה ,בתנאי שלא יפגע
בשעות עבודתו בעירייה.

( )297סעיפים  - 3-7מחליטים לאשר פ"א .
סעיף  – 1מחליטים לאשר בהסתייגותה של גב' דנה אורן-ינאי.
סעיף  – 2הוסר מסדר היום.

כ.

המלצות הועדה לסיוע בדיור
המועצה התבקשה לאשר המלצות הועדה לסיוע בדיור.
מצ"ב פרוטוקול הועדה מס'  2מיום  , 24.2.20פרוטוקול מס'  3מיום , 24.3.20
פרוטוקול מספר  4מיום  27.4.20ופרוטוקול מספר  5מיום .13.5.20

()298

מחליטים פ"א לאשר.

כא .סלילת רחובות
המועצה התבקשה לאשר ביצוע עבודות סלילה ,בהתאם לחוק העזר להרצליה (סלילת
רחובות) התש"ע  ,2010 -ולהכריז עליהם כרחובות ציבוריים :
א .עבודות סלילה ,פיתוח ותשתיות ברחוב החושלים ,אזור התעשיה ,הרצליה.
ב .עבודות סלילה ,פיתוח ותשתיות ברחוב צה"ל ,הרצליה.
()299

מחליטים פ"א לאשר.
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כב .הודעה על העברת ניהול והפעלה של מרכזים לחברה לאמנות ולתרבות
הרצליה בע"מ (חל"צ)
הוסר מסדר היום .יובא לדיון בישיבה המועצה הבאה.

כג .אישור הסכם שיתוף פעולה להפעלת מוזיאון אלי כהן ז"ל
המועצה התבקשה לאשר הסכם שיתוף פעולה להפעלת מוזאון אלי כהן ז"ל .צורף
ההסכם וחוו"ד משפטית.
()300

מחליטים פ"א לאשר.

כד .שונות
מר פביאן במסגרת דקת דיבור העלה נושא קוד לבוש הבנות במוסדות החינוך (אורך
המכנסיים וכו') .מבקש מהעירייה להיות ערוכה למניעת הפליה כנגד נערות .אמר כי
הינו מצפה מראש העירייה ,סגניתו וראש אגף החינוך להבהיר למנהלי בתי הספר כי
הינם מחוייבים לפעול באופן שיוויוני ומכבד כלפי בנות ושלא לקבוע כללים בלתי
ניתנים ליישום.
ס' ומ"מ רה"ע ,גב' פרישקולניק אמרה כי קוד הלבוש שהועבר לבתי הספר בהרצליה
הינו שיוויוני ללא כל הבדל בין בנים לבנות.

הישיבה ננעלה
ראש העירייה________________________ :

רשמה :גב' רינה זאבי

