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אישור פרוטוקול
עדכון רה"ע
עדכון מנכ"ל
שאילתות
הצעות לסדר
דיון בהמשך לבקשת חברי האופוזיציה לכינוס ישיבה שלא מן המניין
אישור תב"רים
הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ז
דוחות כספיים ליום  31.12.2019עמותת על"ה  -הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר)
בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  338לפקודת העיריות (נוסח חדש)
בקשה לפתיחת חשבון בנק בבנק הדואר ע"ש עיריית הרצליה – גביית קנסות – עו"ד
פרנקל את קורן
בקשות לפתיחת  7חשבונות בנק בגני ילדים
בקשה לעדכון תנאי חשבון בנק בגני ילדים
דוח משרד הפנים  -רבעון  1לשנת  ,2020כולל תקציר מנהלים  -לידיעה.
אישור מתן תמיכות
הארכת שירות
אישור המלצות הועדה לסיוע בדיור
אישור המלצות הועדה להעסקה נוספת
שונות

אישור פרוטוקול

א.

הובא לאישור פרוטוקול מס' 29
צורפו פניות חברי המועצה מר וסרמן ומר פביאן לתיקוני פרוטוקול.
מחליטים פ"א לאשר הפרוטוקול על תיקוניו.
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עדכון רה"ע

ב.
•

בימים אלו עוסקת ב –  4תחומים עיקריים:
 טיפול שוטף בכל השירותים השונים כלומר פינוי אשפה ,גינון ,מתן שירותירווחה ,גזברות הכל עובד כמו שצריך על פי הנחיות.
 ממשיכים פרויקטים שתוכננו ל –  2020למעט אותם פרויקטים שהוקפאו זמנית..השבוע נערכה ישיבת פרויקטים עם כל הגורמים הנוגעים והכל מתבצע בהתאם
לתכנית.
 -נערכים לפתיחת שנת הלימודים .כל אגפי העירייה נרתמים למשימה מתווה שר
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החינוך הוצג בפנינו והוא יפורסם לרשויות ולציבור.
 עוסקים בהשלכות של המשבר .חלוקה שבועית של אלפי מנות אוכל ,מאותחבילות .המצוקות גדולות מאוד ,זה מצב חירום  -כ 4000 -נתמכי רווחה ו-
 10,000אנשים בחל"ת .הכל בשליטה.
•

מברך את המנכ"ל ובני משפחתו להולדת הנכדה.

•

התחלואה בעיר  -נכון להיום בעיר  155חולים פעילים ,מחלימים  ,408בידודים 558
תושבים ושניים מאושפזים בבית החולים.

•

אתמול בפגישת זום עם חבר המועצה מר וסרמן בנושא המועצה הדתית הגענו
להסכמות טובות והם יצאו לפועל  ,כשיהיו תוצאות חברי המועצה יעודכנו.

•

מרכז טאו בהרצליה זכה במקום ראשון באדריכלות העולמית ,מתוך 20,000
עבודות שהוגשו לועדת הפרס .מדובר על תחרות בין לאומית מובילה ויוקרתית.
ברכות לאדריכל ,לחברה הכלכלית וכל העושים במלאכה וכן לחברת המועצה
לשעבר גב' ליאת תימור שהטביעה חותמה בפרוייקט.

•

סיוע לכלכלת העסקים בעיר  -לקראת חגי תשרי ,עיריית הרצליה בשיתוף עם ועד
העובדים אפשרה לעובדי העירייה קבלת תווי קניה בסך  ₪ 900לרכישה בעסקים
בעיר הרצליה.

•

תדמית העיר הרצליה  -חברת יפעת ביצעה מחקר ברמה הארצית ובדגש גם על
הרצליה ,הממוצע הארצי מבחינת השיח והחשיפה של כל הרשויות היה  45הרצליה
קיבלה ציון .90

•

בימים הקרובים מסתיימת עבודה משותפת של המרכז הבין תחומי יחד עם השלטון
המקומי ו פרופ' בועז גנור הערכות רשות מקומית לטיפול באירועי חירום .המטרה –
שיפור המוכנות של האזרחים ,לסיוע עצמי וקהילתי ומעליהם סיונה והכוונה
עירוניים ,במקום בו המערכים הלאומיים של מדינת ישראל לא תהיה פנויה לסייע.

•

השבוע יצא לדרך מתווה הסיוע לנפגעי המשבר .חולקה תכנית הסיוע ב – 100
עמדות ברחבי העיר .יש ביקוש רב.

•

סיוע לתושבי העיר לקראת חגי תשרי  -באמצעות קרן הרצליה החדשה ,עמותת
המתנדבים ועמותות עירוניות נוספות.

•

לקראת החגים ייפתח בבניין העירייה בקומה מינוס אחת אולם לחלוקת בגדים
חדשים ומוצרי מזון שתושבים תרמו לעמותת מתנדבי הרצליה /לקרן הרצליה אנו
כרוח גבית ניתן את המקום לפעילות המבורכת.

לשאלתה של גב' כץ בנושא הנהלת קרן הרצליה נענתה ע"י רה"ע כי לקרן נשיא ,יו"ר,
חברים ,עו"ד ,רו"ח והיא רשומה בעמותות .עדיין לא התקיימה ישיבת הנהלה ראשונה הכל
יובא בשקיפות מלאה למועצת העיר.
מר יעקובוביץ העלה הצורך בהתייחסות מעמיקה יותר לעצמאים ועסקים שחיים בעיר.
נענה ע"י רה"ע כי פנה ועודד את תושבי העיר לבצע את קניותיהם בעסקים בעיר ,לסוחרים
ניתנה אפשרות להוציא שולחנות וכסאות לשטח הציבורי.
המנכ"ל בהתייחסותו לנושא העצמאים אמר כי יזמן בשנית את הועדה לעסקים שבראשותו
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לבחינה מחודשת של המתווה והעלת רעיונות נוספים וחדשים לטובת הסוחרים.

ג.

עדכון מנכ"ל

דוברות העירייה
•

דוברות העירייה עסקה במידע והסברה לציבור בכל הקשור למגפת הקורונה :פרסום
נתונים ,מידע שוטף לציבור בדבר מאומתים ,מבודדים והחלטות העירייה לגבי נושאים
הקשורים לטיפול במניעת מעגלי ההדבקה.

•

הפקה ,פרסום ותקשור חוברת מתווה הסיוע של העירייה לנפגעי משבר הקורונה.

•

המשך קמפיין אגף החינוך לתוכנית לוינסקי להסבת אקדמאים להוראה.

•

קמפיין "אל תשכחו אותי ברכב" למניעת השארת פעוטות ברכב – בשיתוף עם מחלקת
הבריאות

•

קמפיין "חוף נקי" למניעת שימוש בכלים חד פעמיים בחופי הים – בשיתוף עם אגף
שאיפ"ה היחידה לאיכות הסביבה

•

תקשור ושידור חי בדיגיטל של אירוע "חתונה על הגג"

•

תיקשור אירוע "גאווה בסלון"

•

קמפיין חוצות מרכזים קהילתיים

אגף תב"ל
•

בוצעו סקרי בטיחות לכלל מוסדות החינוך  ,בביצוע תיקון ליקוים בקדימות 0-1

•

בעיצומם של שיפוצי קיץ נפרט את עקרי השיפוצים
 oתיכון ראשונים – שפוץ יסודי של אגף י"ב
 oבית ספר ברנדיס – תוספת שלוש כיתות ומעלית
 oבית ספר הנדיב – שדרוג שירותים
 oבית ספר אופק – שדרוג שירותים
 oתיכון היובל -תוספת  3כיתות על בסיס מבנים יבילים
 oחט"ב יד גיורא –תוספת  3כיתות על בסיס מבנים יבילים

•

קידום בניית בית ספר חלופי על בסיס מבנים יבילים  20כיתות אם

•

נגישות מעלית ותאי שרותי נכים ב  12בתי ספר

•

צביעת  4בתי ספר שאינם בניהול עצמי

•

צביעת  50גני ילדים

•

שיפוץ יסודי בשלושה גני ילדי – תרזה תדהר וסייפנים

•

עבודות גידור של המצוק הדרומי בשלבים מתקדמים

•

שדרוג חצרות וצביעת מתקני משחק

•

הצללה מעל מגרש הספורט בויצמן ובנבון
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•

נערכים לטיפול במפגעים בקרבת בתי הספר צביעת מעברי חציה ונשק וסע.

אגף הביטחון  ,הפיקוח והסדר הציבורי
•

עוסקים בצורה נרחבת בהכנת מערך אבטחת מוסדות החינוך לקראת פתיחת שנת
הלימודים הקרובה.

•

ממשיכים באכיפה.

•

תמיכה בפעילות הגידור על המצוק הדרומי תוך ביצוע מבצעי אכיפה משמעותיים כנגד
בעלי הקרוואנים.

אגף הנדסה
•

אישור להפקדה של תוכנית דרום מערב העיר ,המכונה גם "חוף התכלת"

•

התוכנית היא מתארית ,ועכשיו ניתן לקדם תוכניות מפורטות על פי מתחמים.

•

התוכנית נותנת מתווה ברור לשכונה ,מקצה שטחים פתוחים ,פארק חופי ענק ,מקצה
שטחים למלונאות ,מסחר ומגורים.

•

הקו הירוק עובר במרכזה ,והוא המשך אבן גבירול בתל אביב 12,500 .יח"ד 630,000
מ"ר תעסוקה 600 ,דונם פארק חופי.

•

פורסם מכרז לעריכת סקר חריגות בנייה ,תנאי חשוב לחידוש הסמכת הוועדה.

•

במסגרת התחדשות עירונית ,הגשנו את שכונת גורדון למיון שני.

•

התקיים דיון נוסף בערר לתוכנית שיכון דרום ,מקווים שהדיון אחרון.

•

התקיימה ישיבת וועדה בנוכחות מנהל התכנון ,כחלק מהליך חידוש ההסמכה.

•

הסתיים הליך מכרז השמאים.

•

התקיימו וועדות משנה בזום ואושרו מגוון בקשות לרבות מוסדות חינוך רבים.

•

קודמה תוכנית האב לניקוז.

•

הוגשה התנגדות לקו המטרו  ,3Mיש לציין כי מנהל התכנון באמצעות הות"ל עובד
בקצב מוגבר ,נעשים מאמצים להביא את כל המידע לחברי מועצת העיר

אגף תקשוב ומערכות מידע
•

שילוב לומדה מקוונת לאבטחת מידע לעובדי העירייה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות
בתאום עם משאבי אנוש.

•

מתן פתרון לביצוע ועדת מכרזים של משאבי אנוש באמצעות הזום

•

פיתוח דפים דיגיטליים שמתבקשים לפעילויות השונות של העירייה מול התושבים כולל
שינויים שוטפים במערכת לזימון תורים

•

השתתפות בכל הפרויקטים של שיפוצי קיץ בפן של המחשוב ,תקשורת ומצלמות

•

הטמעת טימס בארגון (בדומה לזום אך על תשתית מיקרוסופט)
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•

-– GISמערכת צפייה בתמונות תלת מימד של הרצליה ברזלוציה גבוהה .המערכת
מאפשרת לקבל מושג לגבי גבהים ונקודות נוף ממקום מסוים ע"ע סיבוב ב  360מעלות
וכן ניתן "להלביש" עליה מודלים ארכיטקטונים לתכנון עתידי של אזורים בעיר .מעודכן
לפברואר  .2020מטמיעים בארגון .פתוח לתושבים ולציבור הרחב.

אגף הרווחה
•

ממשיכות להתקיים פעולות שונות להפגת בדידותם של הקשישים כגון  :שיחות
טלפוניות יזומות לעריריים ,חלוקת כ 90 -חלות שבת מידי שבוע לניצולי שואה ,לקוחות
האגף לשירותים חברתיים .

•

החל פיילוט של כ 100-קשישים מרותקי בית אשר נרכשו עבורם ויסופקו להם ערכות
פעילות בבית.

אגף שאיפ"ה
•

חופים  -מזה כחודש מתנהל פרוייקט מיוחד בחוף זבולון של מדריכים שהגיעו
מאוסטרליה העוסקים בהדרכת הורים וילדים בנושאי החייאה ,הצלה עם גלשן ,שחיה
ועוד.

•

זאת במקביל להמשך הפעילות השוטפת בעיצומה של עונת הרחצה.

•

פרוייקטים בתחום גינון וריהוט שבוצעו במהלך החודש שחלף:
 oכיכר דה שליט – הושלמו כל עבודות שדרוג החלפת הגינון ,והשקיה ,והתקנת
ספסלים ואשפתונים.
 oשביל מעבר הצברים –גינון והשקיה לאורך שביל המחבר בין רחוב הצברים לרחוב
האילנות.
 oבורוכוב פינת הר סיני – ביצוע סוללות מגוננות לאורך הרחוב.
 oרמז  - 55ביצוע גינון והשקיה.
 oרחובות אלחריזי  +מגן דוד – חידוש ערוגות הגינון.
 oגינת פאן-לון –הקמת גינת מתקני משחק.
 oחורשת ההגנה – נטיעות עצים בחורשה
 oקיבוץ גלויות  – 54שדרוג ערוגות גינון
 oחת"ם סופר בחניה – שדרוג ערוגות גינון

אגף החינוך
•

אגף החינוך נערך במתווה מסודר לקראת פתיחת שנת הלימודים .כעת ממתין מנהל אגף
החינוך למתווה משרד החינוך הסופי.

•

עריכת מיפוי לחוסרים במחשבים בקרב תלמידים ,מורים וגננות כדי להיערך מבעוד
מועד לקראת פתיחת שנת הלימודים בלמידה מרחוק.

•

בדיקת רכישת /השכרה מחשבים ,למשפחות שאין ביכולתן לרכוש.
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•

אגף החינוך גייס עד כה כ 30 -מורים ועדיין מצטרפים לתוכנית הסבת אקדמאיים שיזם
יחד עם מכללת לווינסקי.

•

אגף החינוך החל בהכשרת מורים והורים בלמידה מרחוק ,עד כה נרשמו לסדנאות כ 500
מורים ובקשות רבות של הורים ,שיהיו חלק מתהליך הלמידה.

•

נערכים עם כלל המנהלים לקראת פתיחת שנת הלימודים וכל ההתאמות הנדרשות.

אגף תנו"ס
•

דרייב אין – ימים א' – ה',16-20.8.2020 ,

•

סרט לילדים וסרט למבוגרים בכל יום

מינהל נשים
השתתפות בדיוני הועדה למעמד האישה ושווין מגדרי בכנסת
o

דיון בסוגיית  -בחיוניות נשים למשק והעובדה כי משבר הקורונה חידד אי
השוויון בשכר בין גברים ונשים

o

דיון בסוגיית  -זכאות לדמי אבטלה לסייעות הצהרונים שהוצאו לחל"ת

המשך הכוונה משפטית לנשים
הפניות בסוגיות של פיטורין מעבודה של נשים בהריון ,פניות של נשים המבקשות
הסדר עם הוצאה לפועל בשל המצב הכלכלי וגירושין.
המשך קורס פרלמנט אימהות
שיתוף פעולה עם ויצו מרכז .מטרת הקורס לתת לנשים כלים לחזרה לעולם
העבודה הקורס התקיים השבוע את המשתתפות הכנו לראיון עבודה.
קידום מיזם מיזמים טכנולוגים מציעים פתרונות הקשורים באי שוויון.
יוזמה של המינהל בשיתוף עם אפרת אחראית על הסטרטאפים במחלקת
המחשוב.
השתתפות בפעילות של קשרי ממשל וייצוג הצרכים שעולים מהשטח.
השתתפות ישיבת שוויון מגדרי במערכת החינוך – מקדמות השוויון ברשויות
המקומיות
המשך נעים בעיר ספורט נשים שיתוף פעולה עם מחלקת הספורט על פי הנחיות
התו הסגול.
היכרות מנהלת המקלט לנשים מוכות בעיריית הרצליה הנכנסת מירית קופלמן
במסגרתה בנינו שיתופי פעולה שיסייעו לנשים ולילדים השוהים במקלט ומעטפת
נכונה כאשר הן משתחררות מהמקלט.
המשך פעילות מועצת הנשים בבית החיילות ,בית החילים ,בית הנערות ,בית
לנשים מוכות שקם בעיר לנשים הזקוקות לבידוד
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ד.

שאילתות

שאילתה מס'  1ע"י מר פישר
בנושא :בחינת צרכי השימוש של סגנית ראש העירייה עופרה בל בשלושה
משרדים שונים בעיר
הגברת עופרה בל הינה סגנית ראש העירייה בשכר המחזיקה בשלושה משרדים שונים(
בעירייה ,באזור התעשייה ובמרינה) וצוות עובדים.
לכן אבקש לשאול:
 .1מדוע סגנית ראש העירייה לא יכולה לוותר לפחות על משרד אחד ולצמצם את
העלויות העירוניות?
 .2מה עלות משרדים אלה -עלות חודשית ושנתית?
 .3מדוע לגב׳ בל צורך בשלושה משרדים בעוד ישנם חברי מועצה אחרים שאין להם אפילו
משרד אחד? האם ישנו עוד נבחר ציבור המחזיק במספר רב כל כך של משרדים?
 .4כמה אנשי צוות יש לגב׳ בל בכל משרד?
 .5האם הוקדשה מחשבה ניהולית המצריכה באמת אחזקת מספר רב כל כך של משרדים
עבור סגנית ראש העירייה?

תשובה לשאילתה מס' 1
תשובה לשאילתה זו ניתנה בישיבת המועצה מיום .16.7.20
לשאלתו של מר פישר האם בכוונת ראש העיר לוותר על אחד המשרדים ולקצץ בעלויותיו
הגבוהות? נענה ע"י ראש העיר בשלילה.

שאילתה מס'  2ע"י גב' גרוסמן
בנושא :שקיפות פעילות סגנית ראש העירייה ,הגברת עופרה בל
.1

.2
.3

האם הנהלת העירייה סבורה כי לאור המצב הכלכלי והקיצוצים הצפויים כפי שדווחנו
בישיבת המועצה האחרונה לא ראוי שהגב׳ בל תצמצם את עלות משרדיה ותפעל כמו
שאר סגני ראש העירייה?
מהם ההישגים המשמעותיים אותם יזמה הגברת בל בשנה האחרונה?
כיצד נראה לוז העבודה של סגנית ראש העירייה?
נבקש לפי החוק( שאילתה ישירה לראש העירייה) בתוך שלושה ימים לקבל את היומן
המקצועי של הגברת בל מתחילת הקדנציה הנוכחית ולכל הפחות מתחילת שנת
פעילות זו.
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תשובה לשאילתה מס' 2
תשובה לשאילתה זו ניתנה בישיבת המועצה מיום .16.7.20
לבקשתה של הגב' גרוסמן לקבל שבוע/חודש מהיומן המקצועי של ס' רה"ע בל  ,נענתה ע"י
רה"ע כי הנושא ייבחן מול היועמ"ש.

שאילתה מס'  3ע"י מר יעקובוביץ
בנושא :ניצול ימי החופשה של סגנית ראש העירייה ,עופרה בל
הגברת בל הינה סגנית ראש עיר בשכר ולכן כפופה לימי החופש כפי שיש בחוק בהתאם לאגף
משאבי אנוש.
לכן אבקש לשאול:
 .1כמה פעמים ומהם כמות הימים בהם הייתה בשנת  2019ובשנת  2020בחופשות? ( לנו
ידוע על מספר ימים שהוא גבוה מן המותר)
 .2האם הצהירה על כך כמקובל בימי חופש ,מול אגב משאבי אנוש? במידה וכן ,למי דווח
ובאיזה תאריך?
 .3האם כאשר הייתה בחופשות מעבר לימי החופש המותרים? ביקשה חל״ת או עדיין
שולמו לה ימי עבודה? שלא לפי מקובל ,ובמידה והיא נמצאת במחסור ימי חופש
מצטברים מי עוקב אחרי זה?
 .4במידה וכן ,על ידי מי ניתן האישור לקבל תשלום על ימי עבודה מעבר לימי החופש
המקובלים בחוק.

תשובה לשאילתה מס' 3
תשובה לשאילתה זו ניתנה בישיבת המועצה מיום .16.7.20
מר יעקובוביץ' ציין כי בחוזר מנכ"ל  4/2017שכר ותנאי שירות לנבחרי ציבור ברשויות
מקומיות נקבע שהמגבלה המקסימאלית לחופשה שנתית של נבחר ציבור היא  26ימים ועל
כן יש להחזיר את הכספים בגין הימים העודפים .שאל האם הגב' בל תפעל להעביר את
הכספים מעבר ליתרת ימי החופש המותרים ,כפי שכל עובד נדרש לעניין הזה?
נענה ע"י רה"ע כי על פי החישוב של אגף משאבי אנוש אין צורך להחזיר חופשה.
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שאילתה מס'  4ע"י מר גוזלן
בנושא :הסדרת ניגוד עניינים על ידי סגנית ראש העירייה ,עפרה בל,
בהמשך לבדיקת מבקר העירייה
הגברת בל הינה סגנית ראש עיר בשכר ולכן גם הציפייה הציבורית ממנה היא להתנהג
בהתאם לכך.
לכן אבקש לשאול:
 .1מה עשתה עד כה בטיפול ״ ניגודי העניינים״ ,לפי בדיקת מבקר העירייה במסגרת הדוח
האחרון שדן בהתנהלותה בענף הכדורסל בעודה מכהנת כיו״ר בני הרצליה ומחזיקת
תיק הספורט?
 .2האם הגישה הסברים להתנהלותה הלא תקינה לכאורה? ואם כן למי?
 .3האם הגברת בל ממשיכה בתפקיד זה? במידה ולא למי הודיעה על כך וכיצד? והאם
ממשיכה לפעול לכאורה בניגוד עניינים בישיבות התקציב?

תשובה לשאילתה מס' 4
תשובה לשאילתה זו ניתנה בישיבת המועצה מיום .16.7.20

מר גוזלן לא נכח בישיבה .לא דנו בשאילתה.

שאילתה מס'  5ע"י גב' כץ
בנושא :הסדרת ניגוד עניינים על ידי סגנית ראש העירייה ,עפרה בל בנכסי
נדל"ן בעיר
לגברת בל או לבני משפחתה ישנם מספר נכסי מקרקעין ברחבי העיר ומחוצה לה ,למיטב
ידיעתנו ,הגברת בל סיפרה כי היא ו/או בני משפחתה מחזיקים בקרקעות באזור שדה
התעופה.
לכן אבקש לשאול:
 .1האם הגברת בל הצהירה כי היא בעלת אינטרס נדל"ני בתוכנית שדה התעופה?
א .במידה ולא ,מדוע הגברת בל לא הצהירה מעולם כי יש לה קרקעות בפרויקט של
שדה התעופה?
ב .במידה וכן ,מדוע הגברת בל ,ישבה בישיבות הוועדה לתכנון ובנייה שדנו בתוכנית
ולא אמרה מילה על כך? ואם אמרה ,האם קיבלה על כך חוות דעת משפטית
שהיא פועלת באישור בנוכחותה בישיבות ואין לה ניגוד עניינים?

דף  11מפרוטוקול מועצה מס'  30מן המניין– 11.8.20

תשובה לשאילתה מס' 5
תשובה לשאילתה זו ניתנה בישיבת המועצה מיום .16.7.20

שאילתה מס'  6ע"י מר גוזלן
בנושא :שיפוץ מיותר ובזבזני במשרדה של סגנית ראש העיר ,עפרה בל,
בחברה העירונית לפיתוח התיירות
לאחרונה גילינו כי החליפו פעמים פרקט במשרדה של הגברת עופרה בל ,בהנחייתה .אילו
היה מדובר בביתה לא היה לנו עניין בכך.
לכן אבקש לשאול:
 .1מדוע התעקשה גברת בל להחליף את הרצפה בפרקט חדש?
 .2מדוע החליפה את הפרקט פעמיים בפחות משנה? האם גם פה שכחה כי מדובר בכספי
ציבור?
 .3כמה עלה השיפוץ? מי הקבלן המבצע ומי האדריכל?
 .4מי נתן את האישור לכך? האם חברי הדירקטוריון של המרינה מודעים להוצאה כספית
זו והאם זה ניתן באישורם?

תשובה לשאילתה מס' 6
תשובה לשאילתה זו ניתנה בישיבת המועצה מיום .16.7.20

מר גוזלן לא נכח בישיבה .לא דנו בשאילתה.

שאילתה מס'  7ע"י מר פישר
בנושא :נסיעת סגנית ראש העירייה ,עפרה בל ,לכנס בברצלונה
הגברת בל טסה לכנס ערים חכמות בברצלונה ,נסיעה זו לא אושרה דרך מועצת העיר
כמקובל וכפי שהיה נהוג בעבר שחבר מועצת העירייה שטס במסגרת תפקידו יאושר תחילה
על ידי מועצת העיר( ללא הבחנה מי הגורם המממן).
לכן אבקש לשאול:
 .1מי שילם על נסיעה זו?
 .2האם הייתה זו במסגרת פרטית או עירונית?
 .3במידה והעירייה שילמה על נסיעה זו מדוע לא אושרה הנסיעה דרך מועצת העיר? ומי
נתן את האישור לתקציב ללא אישור המועצה כמקובל?
 .4כמה עלתה נסיעה זו?
אבקש לקבל את פירוט הוצאות והעלויות של הגברת בל על חשבון עיריית הרצליה או
כל גוף אחד שמימן במסגרת נסיעה זו.
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תשובה לשאילתה מס' 7
תשובה לשאילתה זו ניתנה בישיבת המועצה מיום .16.7.20
מר פישר ציין כי בשנת  2016נתקבלה הערה מטעם מבקר המדינה העיר בנושא נסיעות
לחו"ל ,העירייה מצידה הבטיחה לעבוד עפ"י הנדרש.
רה"ע ,מר פדלון הבטיח לחדד את הנושא ולפעול על פי הנוהל.
מר פישר שאל האם בכוונת רה"ע לחייב את הגב' בל להחזיר הכסף שקיבלה בגין הנסיעה?
רה"ע השיב בשלילה.

שאילתה מס'  8ע"י גב גרוסמן
בנושא :קידום ממומן של פוסטים בפייסבוק הפרטי של סגנית ראש
העירייה ,עפרה בל
לאחרונה צצים פרסומים ממונים של העמוד הפרטי של סגנית ראש העירייה עופרה בל .חוקי
הפייסבוק השתנו בשנים האחרונות ולכן כאשר אדם ממן פוסט ניתן לראות כי הוא מקודם
בתשלום.
לכן אבקש לשאול:
 .1מי ממן את הפוסטים של הגברת בל? שכן חל איסור מוחלט לפי החוק להשתמש
בכספי ציבור לקידום עמודים אישיים של נבחרי הציבור.
 .2במידה והמימון בוצע מתקציב עירוני או של החברה העירוני  -מה העלות הכוללת של
מימון פוסטים אלו עד כה?
 .3מי אישר את המימון לפעילות זו?
 .4במידה והמימון הינו עירוני ,האם עתה כאשר הנושא מובא לישיבת המועצה יחודשו
ההנחיות כי נבחר ציבור אינו יכול לממן את פעילות הפייסבוק הפרטית שלו על חשבון
כספי העירייה ושלוחותיה.

תשובה לשאילתה מס' 8
תשובה לשאילתה זו ניתנה בישיבת המועצה מיום .16.7.20

שאילתה מס'  9ע"י גב' כץ
בנושא :מי מכהן בפועל כיו"ר דירקטוריון בריכת נורדאו?
בחודשי אוקטובר  -נובמבר האחרון הוחלט בישיבת המועצה (בעקבות הסכם קואליציוני
חדש)על שינוי הרכב מספר דירקטוריונים עירוניים ביניהם דירקטוריון בריכת נורדאו.
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במסגרת זו בוצעו שינויים בדירקטוריון .לצערנו הובא לידיעתנו כי למרות אישור המועצה
למנות יו״ר חדש צעד זה הפך לחסר משמעות ומי שחותמת על מסמכים בתור יו״ר
הדירקטוריון היא הגברת עופרה בל.
לכן אבקש לשאול:
 .1האם היועצת המשפטית נתנה אישור לגברת בל להכתיר את עצמה כיור הדירקטוריון
ואם כן מאיזו סמכות?
 .2היכן בוצע ואושר המינוי של הגברת בל ליו״ר הדירקטוריון?
 .3גם אם הגברת בל מכהנת כמ״מ יו״ר הדירקטוריון ,מדוע זה לא אושר במועצת העיר?
 .4אם היא מכהנת כמ״מ מדוע היא חותמת כיו״ר?
 .5כל פעילותה במסגרת זו כאשר היא חתומה בהגדרת התפקיד שלא אושרה כדין מסכנת
את חברי הדירקטוריון ,את הפעילות הכספית של הדירקטוריון ויותר מכך ידרשו לדון
מחדש בכל ההחלטות ולבחון את ההתנהלות הכספית ,מי ייקח אחריות על ההתנהלות
הציבורית הזו?

תשובה לשאילתה מס' 9
תשובה לשאילתה זו ניתנה בישיבת המועצה מיום .16.7.20
הגב' כץ הביעה שביעות רצון על כך שמאז הישיבה הקודמת ועד כה הגב' בל למרות שלא
היתה חברת דירקטוריון וכיהנה כיו"ר הדירקטוריון כבר אינה מכהנת .
כשאלת המשך ציינה גב' כץ כי הגב' בל היתה חתומה כמורשת חתימה שניה בשתי חתימות
על שיקים בעודה אינה חברת הדירקטוריון ,שאלה כיצד העירייה מתכוונת לטפל בנושא.
הוסיפה ואמרה כי אינה מצפה לתשובה מיידית אך מבקשת עדכון הטיפול בנושא.

שאילתה מס'  10ע"י מר יעקובוביץ
בנושא :עיכוב מכרז למסעדת נאמוס שנמצאת בנכס עירוני
מסעדת נאמוס הינה מסעדה שנמצאת בנכס עירוני ומשלמת שכירות.
המסעדה למיטב ידיעתנו פועלת כבר למעלה משנה ללא מכרז ,וזאת לאחר ארכה שניתנה
מסגרת המכרז הקודם.
הגברת בל הינה אורחת ומארחת קבועה במסעדה.
לכן אבקש לשאול:
 .1מדוע הגברת בל כבר למעלה משנה לא מוציאה מכרז למסעדה?
 .2מהו חשבון ההוצאות של יו״ר החברה לפיתוח התיירות על אירוח /הוצאות /כיבוד
וכו׳ במסעדת נאמוס מתחילת הקדנציה הזו?
 .3מדוע הגברת בל מאפשרת למסעדת נאמוס להשתמש בחניות ששייכות למתחם החינוך
הימי ולבני הרצליה ללא הסדר מוסכם מול העירייה?
 .4ואם קיים הסכם כזה? מה עלות התשלום של השכרת החניות עבור העירייה?
 .5מהם ההוצאות המשולמות במסעדת נאמוס מהחברה לפיתוח התיירות מלבד חשבון
ההוצאות של הגברת בל ,ולאיזו מטרה?
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.6

מדוע ניתן למסעדת נאמוס אישור להתפרס על הרחבה הציבורית ממערב לבניין
המנהלת לטובת פריסת שולחנות וכסאות? וזאת כמובן בניגוד לעסקים אחרים
שסורבו.

תשובה לשאילתה מס' 10
תשובה לשאילתה זו ניתנה בישיבת המועצה מיום .16.7.20
מר יעקובוביץ ציין כי נושא השאילתה עלה בישיבת מועצה עוד באמצע שנת  2019והמענה
שקיבל היה כי תוך חודשים ספורים ייצא מכרז .כשאלת המשך ובהתייחס לעניין החניות
שאל מי קובע את המדיניות בעניין המשך השימוש ללא תשלום במתחם בני הרצליה לטובת
חניית רכבים של אותו נכס שפועל ללא מכרז? נענה ע"י רה"ע שלעניות דעתו יו"ר החברה
לתיירות.

שאילתה מס'  11ע"י מר וסרמן
בנושא :פעילות עמותות דתיות בבתי ספר
בדיון בנושא פעילות עמותות דתיות בבתי ספר ממלכתיים בהרצליה ,שנערך בישיבת
המועצה בספטמבר  ,2019ראש אגף החינוך והערכים ,ד"ר יעקב נחום הסביר את ההנחיות
העירוניות התקפות מ 17לדצמבר  2017בנוגע לפעילותו של כל גוף חיצוני הנכנס לבית הספר.
לדבריו (וזאת על פי פרוטוקול הישיבה):
.1

.2

.3

כל התכניות החיצוניות המופעלות במסגרת תוכנית הלימודים בבית הספר ,והנושאים
שיילמדו ואושרו על ידי הוועדה המלווה המורכבת מהורים ,מורים ,מנהלי בתי הספר
ונציגי הרשות המקומית.
ההשתתפות בפעילות נתמכת אינה מטלת חובה מטעם בית הספר ,אם זו פעילות
חיצונית שבה לומדים הילדים ובני הנוער ומוסד ציבור ובית הספר יבהירו זאת בכתב
להורי התלמידים.
כל כניסה של גוף חיצוני יעבור אישור וגיבוש של חוות דעת מטעם הרשות המקומית,
הפיקוח ,הצוות החינוכי ונציגות ההורים והתלמידים לקראת גיבוש המלצה
לשילוב התכנית.

עוד ציין ראש האגף כי עד עתה לא ידוע על מקרים בהם הנוהל לא נאכף וכי יש להביא
לידיעתו מקרים שלא טופלו על פי הנוהל על מנת שיבדוק את המקרים לגופם.
בתום הדיון התקבלה החלטת המועצה הבאה:
לתת תוקף של החלטת מועצה להנחיית מנהל אגף החינוך משנת . 2017
.1
.2

להגדיל את הנציגות ההורים בוועדה המלווה המצוינת בתוך המסמך לשלושה הורים.
נציג הרשות המקומית בוועדה המלווה יהיה בדרגת מנהל
מחלקה באגף החינוך והערכים האמון על התחום.
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 .3הבקרה על החלטות הוועדה תהיה על אגף החינוך והערכים וההחלטה תהיה שקופה.
מאז אותו דיון בספטמבר פונים אלינו תושבים ,בעיקר הורים לתלמידים בביה"ס ברנר
וביה"ס שזר ,בטענה שהנוהל והחלטת המועצה המפורטים לעיל לא נאכפים
בפועל .יתרה מזאת ,מבירור עם הורים בבי"ס שז"ר עלה כי מנהלת בית הספר כלל לא
הייתה מודעת לקיומן ותוקפן של ההנחיות של אגף החינוך ואף מסתירים מפני ההורים
מידע מהותי על העמותות המגיעות לבתי הספר ועל תכני השיעורים המועברים על
ידן .פניות חוזרות ונשנות שלהם בעניין הן לאגף החינוך והן לראש העיר ,לאורך כל
שנה"ל האחרונה ,לא הועילו.
להלן השאלות:
 .1מדוע ,על אף ההחלטה שהתקבלה פה אחד במועצת העיר בתאריך  ,10.9.2019בתחילת
שנה"ל תש"פ ,לא נאכף הנוהל שנקבע בהחלטת המועצה הנ"ל וזאת לאורך כל תקופת
שנה"ל ,ולמרות פניות חוזרות ונשנות של הורים לכל הגורמים האמונים על הנושא
בעירייה ?
 .2האם נקבע תאריך לכינוס וועדה מלווה ,בהשתתפות  3נציגי הורים ,לפני פתיחת
שנה"ל תשפ"א ,לצורך קבלת החלטה בנושא פעילות עמותות דת (לדוגמה עמותת
"יחד") בבתי הספר הממלכתיים היסודיים הממלכתיים ברנר ושזר ,ובכל מוסד חינוך
ממלכתי אחר בו מתוכננת פעילות של העמותה?

תשובה לשאילתה מס' 11
.1

ההחלטה על פעילות בנות יחד המתקיימת בביה"ס שזר ,עברה להצבעת ההורים בדיון
שנערך ב . 6/10/19-מערכת השעות של כל השנה נשלחה לכלל ההורים עם מכתב שזה
תוכנו:
להורים שלום רב,
בשנים האחרונות פועלת בבית הספר התכנית של מרכז "יחד" הרצליה בנושא זהות יהודית,
מעגל השנה ,ערכים ציונות ומסורת.
השיעורים מתנהלים בשעות הליבה ולרוב במסגרת שעות מפתח הל"ב ,בנוכחות איש צוות
מבית הספר .
קביעת התכנים נעשית עם צוות בית הספר ,לרוב בהלימה לתכנית "מפתח הל"ב".
לאור פניה שבית הספר קיבל ברצוננו להבהיר כי הורה שאינו מעוניין כי ילדו יקח חלק
בפעילות יעדכן את מחנכת הכיתה ,וילדו יעבור לכיתה מקבילה.
בברכה,
הדר טימור
וצוות בית הספר
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פניית הורה מביה"ס פעם אחר פעם נענתה ע"י מנהל האגף והוא קבל לידיו כל
תכתובת שבקש.
.2

בשנה"ל תשפ"א לא תיכנסנה עמותות לתוכניות העשרה בבתי הספר בשל סוגיית
הקורונה.

מר וסרמן הלין על אי דיוקים במענה על השאילתה ,נענה ע"י ס' ומ"מ רה"ע גב'
פרישקולניק כי הנושא ייבדק ותשובה תנתן לו באופן אישי .לשאלתו האם אחרי תקופת
הקורונה יחזרו הפעילויות בניגוד לרצון ההורים ,נענה כי תשובה בנושא ניתן בתום תקופת
הקורונה .לשאלה האם העירייה ערוכה למצב שבו עוזרי הוראה יתקבלו לעבודה ויעבירו
שיעורים שאינם קשורים לתכנית הלימודים .נענה כי לא יכנסו עוזרי הוראה בתכניות שאינן
קשורות לתכנית הלימודים .תהיה העשרה אך כל דבר ייבדק לגופו.

שאילתה מס'  12ע"י מר פביאן
בנושא :האכלת לחתולים
לאחרונה פנו אלי תושבים בנושא הצורך בפינות האכלה לחתולים ,כמו כן קיבלתי פניות
מתושבים שפנו לעירייה לסירוס ועיקור חתולים במקום מושבם ולא קיבלו מענה כנדרש
לדעתם.
כידוע ,פינות האכלה לחתולים מספקות פתרון הולם עבור החתולים הזקוקים למחסה
ולמענה תזונתי .תושבות ותושבים רבים נוהגים לתרום מזמנם והם מסייעים ודואגים
לשיפור תנאי המחיה של החתולים .מעבר לדאגה לרווחת חייהם ,פינות האכלה מוסדרות
לחתולים חסרי בית מאפשרות לכידה יעילה יותר לצורך עיקור ,סירוס ומתן חיסון .איזון זה
מאפשר לחתולים חסרי הבית ,רווחת חיים מחד ומאידך הם תורמים להרחקת עכברים,
חולדות ונחשים מבתי התושבים.
להן שאלותיי:
 .1כמה פינות האכלה לחתולים יש בעיר ,באילו שכונות הן ממוקמות .מה מדיניות
ותוכניות העירייה הקיימות ,להקמת פינות האכלה נוספות ומהם לוחות הזמנים
לביצוע?
.2

האם העירייה מקיימת הסברה לעובדיה על כך שישנם תושבים אשר מניחים כלים
למזון ושתיה (במיוחד בחום כזה) למען חתולים ,ואין לזרוק את זה? – תושבים
מתלוננים שהם נאלצים לריב פעמים רבות עם כל מיני פקחים וקבלנים של העירייה
על הנושא .במידה ולא – מתי תעשה זאת? יש לפעול להסדרת הנושא עם העובדים
והתושבים.
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.3

מה תקציב העיריה לעיקור וסירוס חתולים? כמה חתולים עברו עיקור וסירוס בשנת
?2019
 כמה סירוסים ועיקורים יזומים אמורים להיעשות על פי תכנית עירונית יזומה? כמהחתולי רחוב יש על פי ההערכה בהרצליה?

תשובה לשאילתה מס' 12
בעיר יש  12תחנות האכלה מוסדרות בחסות העירייה :מרינה אזור המסעדות ,מרינה צמוד
לחדר המכונות בחוף הנכים ,מרינה לגונה ,מרינה ליד הכיכר סוף הרציף ,יורדי ים ,בן סרוק
פינת דון יוסף הנשיא ,המלך יהושפט /שלונסקי ,גן יניב בן יהודה ,בן סרוק רבנו תם ,רחוב
רשב"ם ,איינשטיין מגרש חנייה ,הנדיב ליד פרשמרקט .תחנות האכלה מוקמות רק
במקומות בהם יש חילוקי דעות בין המאכילים למתנגדים להאכלה .התחנות נועדו להסדיר
את נושא האכלה והמחלקה מהווה גורם מגשר במקרים אלו במטרה למנוע סכסוכי שכנים,
לשמור על סדר ציבורי ועל הניקיון .אין חוק האוסר האכלה אך יש חוק המחייב שמירה על
הניקיון ולכן אין צורך להקים תחנות האכלה על מנת להאכיל .כל פנייה של מאכיל נבדקת
לגופה והחתום מטה מחליט אם יש צורך בהקמתה .ללא קשר לתחנות מוסדרות אשר
מטרתן כאמור לשמור על הסדר ,המחלקה הווטרינרית בקשר רציף עם המאכילים הרבים
העיר למטרת עיקור וסירוס ובתקופה האחרונה אף חולקו שקי מזון באדיבות ראש העיר
למאכילים השונים .בידי המחלקה רשימת המאכילים ומקומות האכלה הפזורים בעיר.
לא בכל מקום ניתן למקם כלי אוכל ומים ויש לעשות זאת באופן אשר אינו גורם
.1
למטרד ולכלוך ,מוסבר למאכילים למקם כלי מזון ואוכל באזורים מוסתרים וקיים
תיאום בין המחלקה הווטרינרית למפקחי הגינון והניקיון שאין לקחת כלים
ממקומות אלו ובתנאי כמובן שאינם גורמים ללכלוך וחוסר סדר בשטח ציבורי.
למחלקה הווטרינרית יש תקציב של  150,000שח למטרת עיקור וסירוס כל שנה
.2
וזאת בניגוד לרוב הערים בארץ המבצעים עיקורים רק במסגרת תמיכה של משרד
החקלאות ע"י קול קורא .בשנת  2019בוצעו  1165ניתוח עיקור .אין לעירייה הערכה
מלומדת על מספר החתולים בעיר.

לשאלתו של מר פביאן מתי תהיה תכנית מסודרת לטיפול בחתולים בעיר ,נענה ע"י המנכ"ל
כי הנושא ייבדק מחדש בישיבה עם הווטרינר העירוני.

שאילתה מס'  13ע"י מר פביאן
בנושא :צהרונים בבתי הספר

לקראת שנת הלימודים הבאה והעובדה כי הצהרונים בבתי הספר יפעלו שוב במתווה
הקורונה אבקש לשאול:
 .1מה התכנים שיינתנו לילדי הצהרונים בבתי הספר וכיצד הם והנהלים בצהרונים
הותאמו לקורונה? האם יש מחסור בגיוס כח אדם לצהרונים לשנת הלימודים הבאה
ובאילו מקצועות? --נא התייחסו לדברים העיקריים.
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.2

נוכח הבעיות שהתפרסמו בכלי התקשורת על מפעיל צהרונים ולצורך הפיקוח על
המפעילים ,הודיעה העיריה כי תקים יחידה מיוחדת לצורך פיקוח על מפעילי
הצהרונים .מה הפרמטרים הנבדקים ע"י היחידה? האם היחידה תוכל להעביר דיווח
חודשי למועצת העיר?

.3

בחודשים מרץ -אפריל  ,בגל הראשון של הקורונה התקבלו דיווחים של תושבים על כי
העירייה גבתה מהם כספים על צהרונים ועל חוגים בבני הרצליה בתקופה בה המדינה
הייתה בסגר .מה הייתה מדיניות הפיצוי  /החזרים של העירייה והאם כל הכספים
הוחזרו לתושבים?

.4

בספטמבר ילדים רבים בגיל הרך ותלמידי ביה"ס יחלו מסגרות חינוך חדשות ולחלקם
זו תהיה הפעם הראשונה .נוכח מגבלות ההתקהלות בשל הקורונה ,והאיסור החל על
ההורים לשהות עם הילדים במקום ,כיצד בדעת העיריה להיערך לנושא על מנת להקל
על הילדים את הקליטה וההסתגלות ,נוכח המגבלות האמורות?

תשובה לשאילתה מס' 13
.1

אין מחסור בצוותים לשנה הבאה .אנחנו ערוכים למצב של עבודה בקפסולות בכיתות ג'.
לגבי התאמת הנהלים והתכנים המפעילים פועלים על פי נוהל הנחיות לשגרת קורונה
בצהרונים שפרסמה מנהלת ניצנים .לרבות ,כפפות ומסכות בהגשת הצהריים ,חיטוי
ידיים ,שמירת מרחק ובניית קבוצות על פי הכללים .דגש משמעותי על התאמת עולם
התוכן  -מעבר לסדנאות אונליין במקום החוגים הפרונטליים בכיתות .בוצע פיילוט
מוצלח באופן בלתי רגיל בסדנאות האונליין במהלך בית הספר של החופש הגדול ואנו
עומדים ליישם את המודל גם בצהרונים בתשפ"א.

.2

היחידה הוקמה בקיץ  2018כגוף עירוני המסנכרן בין פעילות הבוקר והצהריים ,בין
המפעילים ,הצוותים וההורים.
בכ 110-גני ילדים מתקיימת מסגרת משלימה ליום הלימודים הפורמלי מסגרת צהרון.
היחידה מרכזת את כל הפעילות המנהלית והחינוכית של הצהרונים מול כל הספקים
המפעילים את הצהרונים ברמה רשותית.
הגדרות התפקיד של מנהלת היחידה ורכזות השטח:
בניית תכנית עבודה שנתית בשיתוף מנהלת המחלקה לחינוך לגיל הרך ,המפקחת ונציגי
ההורים בדגש על טיפוח הרצף החינוכי בין צוותי הבוקר והצהרון.
פיקוח ומעקב על מפעילי הצהרונים ועל תכנית העבודה שלהם ,עמידה בנהלי משרד
החינוך ,סעיפי ההסכם ובהנחיות הרשות  -מס' מדריכים ,מס 'סייעות ,מס' חוגי
העשרה ובדיקת איכותם ,נוכחות רכז פדגוגית של המפעיל ועוד ביצוע מעקב על מצבת
תלמידים ביול"א ,בקרה של מס' המסגרות ומעקב אחר פרסום דוחות הבקרה; עריכת
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ביקורים שוטפים בגני הילדים בזמן פעילות הצהרון ; זמינות ומתן מענה שוטף לצוות
החינוכי ולהורים; מתן מענה וסיוע בבניית תכנית לשילוב כ 70-ילדים מהחינוך המיוחד
במסגרות היול"א; בניית תכנית לגנים עם אקלים מאתגר בשיתוף פעולה עם השרות
הפסיכולוגי; קיום קשר שוטף עם מחלקת הבריאות העירונית ובדיקת עמידה בתנאי
ההתקשרות של המפעילים אל מול ספקי המזון.
.3

לא גבו בחודשים אפריל ומאי  ,עבור הימים שבהם לא הייתה פעילות .נעשה קיזוז או
זיכוי .

.4

ימי היערכות וההסתגלות ,יותאמו לאופי המתווה שמשרד החינוך יפרסם.

לשאלתו של מר פביאן מדוע אין התייחסות בתשובה לשאלה מס'  2גם לבתי ספר ,נענה ע"י
המנכ"ל כי התשובה ברובה חלה גם על בתי הספר .קיים מתווה צהרונים הפועל על פי
הנחיות מדוייקות של משרד החינוך ,העירייה נערכת לפתיחת השנה הבאה בהתאם למתווה
שמשרד החינוך יגבש.

ה.

הצעות לסדר

הצעה לסדר מס'  1ע"י אורן אוריאלי
בנושא :שילוט בחוף הים
בחופים רבים ברחבי העולם וגם פה בישראל ,הרשות המוניציפלית מכירה בחשיבות
השמירה על בטיחותם וביטחונם של המתרחצים והגולשים .פעולתה זו של הרשות המקומית
באה לידי ביטוי בדרכי הסברה שונות ,ואחת מהן היא הצבת שילוט בולט אשר נועד להאיר
את עיניהם של הרוחצים והגולשים באשר לסכנות הטמונות בחוף הים ,בנוסף להסדרת
ההתנהגות המקובלת בחופי הגלישה.
באשדוד ובנתניה לדוגמה (ר' תמונות מצורפות) הוצבו שלטים בדיוק ברוח זאת – שלטי
הסבר על סכנת הזרמים בכל מקטע של החוף שיש בהם לסייע במניעת טביעות וכן שילוט
אוניברסלי אודות חוקי הגלישה שמטרתם ליצור סדר במים .סדר זה עשוי למנוע פציעות
וחבלות שמתרחשות מידי יום לנוכח הצפיפות הרבה והיעדר מודעות לדרכי ההתנהגות
המקובלות.
לא פחות חשוב מכך – שילוט מסוג זה יסייע רבות לעבודת המצילים בחופי הרצליה.
אשר על כן אני מציע כי עיריית הרצליה תפעל ללא דיחוי להצבת שלטים אלו ,בדומה
לחופים אחרים בארץ ובעולם .יהא זה מן הצדק וההיגיון הבריא לעשות כך ללא דיחוי.
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המנכל ,מר יהודה בן עזרא ציין כי מנהל רשות החופים נערך להתקנת שלטים גם לגולשי
גלים וגם לזרם הפריצה ואלה יותקנו בכל חוף מוכרז.
רה"ע הוסיף כי הינו שמח על הצעה .חוף הים מופעל על ידי הנחיות ברורות של מדינת
ישראל ,של ראש אגף החופים .אמר כי יעלה הסוגיה בפני ראש אגף החופים בהמלצה
להכנסת מתווה זה בכל חופי הארץ.
הצעתו של מר יעקובוביץ כי התקנת השלטים תעשה על עמודים קיימים שלא יוספו עמודים
בחוף נתקבלה בברכה ע"י רה"ע.
מר אוריאלי הסיר הצעתו מסדר היום.

הצעה לסדר מס'  2ע"י אייל פביאן
בנושא :קיום בחירות לוועד שכונה בנווה-ישראל
רקע
תושבים בשכונת נווה-ישראל ,מתלוננים על כך שמזה עשר שנים לא התקיימו בחירות לוועד
השכונה וכי השכונה מוזנחת ודורשת טיפול.
העירייה לעומת זאת מצוטטת כמי שטוענת ש "בחירות לוועד ייערכו לכשמגבלות
ההתקהלות בעת הקורונה יוסרו".......
שיתוף תושבים ושיתוף ציבור בהליכים ציבוריים הינו עקרון יסוד במדינה דמוקרטית.
למצער ,נראה כי הקורונה הפכה לתירוץ קבוע לעומדים בראשות עיריית הרצליה כיום שלא
לעשות את אשר אינם מעוניינים ,ולעומת זאת ,לדברים שמעוניינים לעשות -בהחלט
נמצאות הדרכים לעשותם.
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כידוע בחודש מרץ  2020בזמן הגל הראשון של הקורונה ,מדינת ישראל קיימה בחירות לכנסת
ה 23 -ואפשרה את מימוש הזכות הדמוקרטית לכל אזרח במדינה ,למרות הקורונה .כך גם
עומדות להתקיים הבחירות לנשיאות ארה"ב בנובמבר  2020למרות הקורונה ,במדינה עם
מאות מיליוני מצביעים.....
גם היום ,כאשר אנו מצויים בגל השני של הקורונה ,ממשלת ישראל מאפשרת שמירה על
הזכות הדמוקרטית של אזרחיה למשל ,הזכות להפגין ולמחות.
כנסת ישראל פועלת באופן שוטף ,חברי הכנסת יושבים בכנסת ,משתתפים בדיונים פרונטלית
ומקבלים מידי שבוע עשרות החלטות ומצביעים על חוקים.
 10שנים חלפו ולא התקיימו בחירות בנווה ישראל ,ובתוכם מעל חצי שנה של חיים בצד
הקורונה .הקורונה עומדת להישאר איתנו לפחות עוד שנה שלמה וכנראה לכול החיים.
בחלוף מעל חצי שנה שהקורונה איתנו ,הגיע הזמן כי גם מי שמנהלים את העירייה יפנימו ,כי
הקורונה אינה יכולה לשמש עוד תרוץ לעצירת ,חסימת ודיכוי הליכים דמוקרטים
המבוקשים ע"י תושבי העיר הרצליה ,ובטח היא לא תירוץ להזנחת איכות החיים ושיתוף
הציבור ,בשכונת נווה-ישראל שכל כך חשובה בהרצליה.
לפיכך ,מועצת העיר הרצליה מחליטה כלהלן:
עיריית הרצליה תערך בכל האמצעים הדרושים והקיימים לקיום בחירות בשכונת נווה-
ישראל לוועד השכונה.
הבחירות תערכנה לא יאוחר מיום ה 1-לנובמבר .2020
העירייה תשתף פעולה עם וועד השכונה הנבחר ועם התושבים בטיפוח השכונה ואיכות החיים
בה.
בהמשך לאמירתו של מר פביאן כי השכונה מוזנחת ומלוכלכת ציין המנכ"ל ,מר יהודה בן
עזרא כי בחמש שנים האחרונות הושקעו בשכונה עשרות מליוני שקלים ,ובשנים הבאות
עומדת העירייה בפני השקעה של עוד עשרות מליוני שקלים כדוגמת בניית מתנ"ס ,הרחב
בי"ס בן צבי ועוד.
הבהיר כי שיתוף ציבור לועדי שכונות וועדי הורים זה לחם חוקה של העירייה והנושא מטופח
למכביר.
תהליך הבחירות לועד השכונה החל עוד טרם הבחירות לכנסת אך נקטע בשל האיסור הליך
בחירות כ 6-חודשים חפני הבחירות לכנסת .אמר כי המחלקה לשירותים קהילתיים שאמונה
על הנושא נערכת לקראת בחירות בשכונה .בהתאם לנסיבות תחליט העירייה על מועד קיום
הבחירות.
נערכה הצבעה להסיר ההצעה מסדר היום:
בעד – ( 12מר פדלון ,גב' פרישקולניק ,גב' בל ,מר לוי ,מר צור ,גב' אייזנברג ,מר יסעור ,מר
עולמי ,מר ועקנין ,מר קוממי ,גב' ינאי-אורן ,מר אוריאלי)
נגד – ( 4גב' כץ ,גב' גרוסמן ,מר וסרמן ,מר פביאן)
()334

מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום
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הצעה לסדר מס'  3ע"י אייל פביאן
בנושא :הסדרי התנועה החדשים ב"כיכר נבו" -צומת רחובות בן ציון מיכאלי
ויוסף נבו ,בצמוד לקניון שבעת הכוכבים
רקע
סידור התנועה החדש ברחוב יוסף נבו שבהרצליה ,מכביד על חיי התושבים ,שטוענים כי
מדובר בסכנה בטיחותית מובהקת ובגורם ליצירת עומסי תנועה כבדים במקום:
"רק בשבועיים האחרונים נהרג כאן אדם ,בגלל הסידור הזה .זה הזוי לגמרי .מאריך את
הנסיעה בחצי שעה"" ,רוב הרכבים לא שמים לב שצורת הנסיעה שונתה ועדיין פונים
שמאלה .זה מפחיד"" ,יכול להעיד שכמעט עשיתי תאונה שם השבוע בגלל הבלאגן
מהרמזור"" .זה סיוט .אתמול עשיתי קניות בסופר בקניון ,ויצאתי כהרגלי לביתי בגליל ים.
שהיה כיכר ,תוך  5דקות הייתי בבית .עכשיו חיכיתי בפקק חצי שעה"" ,הייתי בהלם ,לא
הבנתי מה עשו כאן .עשיתי פרסה ,ונסעתי דרך הצד השני של הקניון .הכיכר הייתה כל כך
יפה ומרשימה .בדרך כלל יש שם המון תנועה ,ועכשיו זה פשוט סיוט"......
בשבועיים האחרונים נהרג הולך רגל כבן  70כתוצאה מפגיעת משאית ברחוב.
מדובר בצומת אסטרטגי בעיר בו זורמת התנועה בין קניון שבעת הכוכבים והיציאה מן העיר
לנתיבי איילון ,לכביש חיפה-תל-אביב ולתחנת הרכבת של הרצליה.
לפיכך ,מועצת העיר הרצליה מחליטה כלהלן:
המועצה תקיים בדחיפות דיון בסידורי התנועה הנוכחיים בצומת זה .לדיון זה יגיעו אנשי
המקצוע של עיריית הרצליה ויציגו את המצב הנוכחי בצומת ,את כל הסידורים אשר נערכו
בנושא ,את הפעולות האפשריות הנוספות אשר ניתן לעשות כדי להקל על הנוסעים במקום,
ואת החלופות השונות האפשריות לשינויי המצב בצומת ובסביבה מבחינה תחבורתית
בתקופה הקרובה ובהמשך.
המנכ"ל הסביר כי השלב הראשון בביצוע השדרוג של הכיכר אשר גרמה תמיד לעומסים
כבדים חייב את הסדר התנועה הראשוני .השלב השני בוצע בליל יום ראשון  9.8.2020והוא
כבר פועל מזה מספר ימים כולל הפנייה שמאלה לבאים ממזרח לצומת .הצומת אכן
אסטרטגית ולאחר ההסדר הסופי ישודרג גם קצב הנסיעה וגם יהיו נתיבי תחבורה ציבורית
חדשים .לידיעה בציר שבעת הכוכבים עוד לפני הקורונה נוספו עוד שני רמזורים ושני נתיבים
לטובת תחבורה ציבורית ובעקבות תכנון ועדכון הרמזורים קצב התנועה הממוצע כולל
בבקרים עלה מ  4קמ"ש ל  12קמ"ש .בעקבות עדכון נוסף גם העומס החריג שהורגש בתחילת
השבוע צפוי להעלם בהדרגה במשך השבוע.
מר אהוד לזר הסביר כי השינוי התחבורתי שנעשה באיזור נעשה במסגרת פרויקט מהיר
לעיר .במקום הכיכר תוכנן צומת שישלב בתוכו נתיבי תחבורה ציבוריים שיתחברו לרכבת
ולשדרת שבעת הכוכבים .במסגרת עבודות אלה קיים שלב ביניים הכולל עבודות זמניות
שיארכו כשנה .במסגרת ההסדרים שתוכננו משלב הביניים ועד השלב הסופי נדרש לבצע
התאמות ותיקונים .תכנית זו תוכננה על ידי יועץ התנועה העירוני ,ונכון ליום ראשון 9
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לחודש הוטמעה לתוך מערכת הרמזורים .השינוי צפוי להתממש בימים הקרובים ועומס
התנועה אמור להשתחרר.
לשאלתו של מר פביאן האם ניתן לקבל את מסמך יועץ התנועה נענה ע"י מר לזר בחיוב.

מר פביאן הסיר ההצעה מסדר היום.

הצעה לסדר מס'  4ע"י אייל פביאן
בנושא :בחינת המשך קיומן של חטיבות ביניים בעיר הרצליה במתכונת
הקיימת או מעבר לבתי ספר יסודיים ותיכוניים בלבד במערכת החינוך
העירונית
רקע
בעיר הרצליה קיימים בתי ספר יסודיים ,חטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים .כל ילד בעיר,
המסיים את גן הילדים נכנס למערכת החינוך העירונית במבנה זה ועובר אותה עד לסיום
כיתה י"ב.
במבנה זה ,נמצאים התלמידים בכיתות אחידות  6שנים בין כיתות א' ל-ו' עם אותם חברים,
מחנכים ,סביבה וכו' ' ,ואז עוברים למוסד חינוכי חדש ולכיתות חדשות ,לאחר סיום כיתה ו',
כאשר הם נרשמים ומתחילים חטיבת ביניים בכיתה ז' .כעת הם מסתגלים למוסד חינוכי
חדש ,לעיתים כיתות בהרכב חדש ,מחנכים חדשים וכו'  ,ושוהים בהן  3שנים בלבד עד סיום
כיתה ט' .אז הם שוב מבצעים מעבר למוסד חינוכי חדש ,לעיתים כיתות בהרכב חדש,
מחנכים חדשים ,מנהלים חדשים וכו' .בגילאים צעירים  12ו 15-הם צריכים לבצע פעמיים
מעברים אלה על כל המשתמע מכך ולעיתים להתמודד עם פגיעה רגשית הקשורה במעברים
אלה ,הסתגלות ועוד.
לעומת זאת ,במבנה מערכת חינוך של יסודי-תיכון ,מבלים התלמידים  8שנים ,מכיתה א' עד
ח' ,יחד ברציפות ,באתון כיתות ובאותם מוסדות ,ועוברים פעם אחת לתיכון בגיל  14לערך,
ובו מעבירים  4שנים נוספות באותן כיתות ,עם אותם מורים ,מנהלים וכו' .בכך נמנעת
מהתלמידים פגיעה רגשית כפולה בגיל צעיר.
לכל מבנה של מערכת חינוכית ישנם יתרונות וחסרונות כמובן ,אולם הנחת העבודה
שבהרצליה חייבות להתקיים חטיבות ביניים במערכת החינוך העירונית – היא איננה בהכרח
נכונה ויש לבחון אותה כפי שעשו ערים אחרות בישראל.
לפיכך הצעתי לסדר היא כלהלן:
לאחר פתיחת שנת הלימודים הקרובה והשלמת כל הכרוך בהערכות של פתיחת שנת
הלימודים בשבועותיה הראשונים ,ולא יאוחר מ 1-דצמבר  2020תקים העירייה וועדה
מקצועית מטעמה ,אשר תסתייע במומחי ידע חיצוניים ככל הנדרש ,אשר תבצע עבודת מטה
בנושא קיומן של חטיבות הביניים בעיר – יתרונות /חסרונות ותגיש המלצות להנהלת
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העירייה ולמועצת העיר בנושא לא יאוחר מה 1-למאי  .2021אז יתקיימו דיונים בעירייה
בנושא זה כדי לגבש מדיניות אסטרטגית של העירייה בעניין לשנים הבאות ,ולהחליט על
מבנה מערכת החינוך.
המנכ"ל בהתייחס להצעה הבהיר כי המבנה המוצע ,אינו מאושר ע"י משרד החינוך.
כמו כן מבנה שש שנתי לא יעיל כל עוד בתי הספר מפוזרים ולא נמצאים במתחם אחד.
עם זאת אגף החינוך החל בשינוי מבנה מסגרות החינוך למסגרות שש שנתיות .תחילה בוצע
בקמפוס חדש ,בבית ספר להנדסאים וזה הפך לבית ספר שש שנתי.
יש כוונה להרחיב אופיין של מסגרות נוספות גם בעתיד במקומות שבהם המתחמים
מאפשרים זאת ,כדוגמת איזור גליל י וקמפוס חדש.
ללא קשר חטיבות הביניים בעיר הרצליה הפכו למודל הצלחה לערים אחרות ,בזכות
האוטונומיה שניתנה למנהלים.
אנו מאמינים שמודל הצלחה תלוי בעיקר במנהל בית הספר ובצוות המורים ,ללא קשר
למסגרות .ולכן העיר לא חייבת להיות במבנה אחיד.
כעת אגף החינוך יחד עם ועד הורים מרכזי שוקדים על שינוי והתאמת איזורי הרישום כדי
להתאים את השינוי הדמוגרפי והטופוגרפי של העיר למוסדות החינוך.
אגף החינוך ברשות מנהל אגף החינוך יחד עם סגנית ראש העיר שממונה על החינוך ,יחד עם
הנהגת ההורים העירונית ואנשי מקצוע חיצוניים יושבים על הזמן המדוכה איך לעשות טוב
יותר.
מר פביאן ביקש לקבל מסמך עבודה מסודר של אגף החינוך הבוחן את הנושא .הציע לקבלו
לקראת חודש דצמבר .נענה ע"י המנכ"ל כי בימים אלה מקדיש את רוב מרצו באתגר הערכות
פתיחת שנת הלימודים הבאה .הבטיח להכין תוכנית אך ללא כל התחייבות למועד.
נערכה הצבעה להסיר ההצעה מסדר היום:
בעד – ( 10מר פדלון ,גב' פרישקולניק ,גב' בל ,מר לוי ,גב' אייזנברג ,מר יסעור ,מר עולמי,
מר ועקנין ,גב' ינאי-אורן ,מר אוריאלי)
נגד – ( 5גב' כץ ,גב' גרוסמן ,פישר ,מר וסרמן ,מר פביאן)
( )335מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום.

ו .דיון בהמשך לבקשת חברי האופוזיציה לכינוס ישיבה שלא מן המניין
צורפה הצעת החלטה מטעם חברי האופוזיציה.
מר פביאן הקריא הצעת ההחלטה וציין כי ההצעה המחולקת לשלושה חלקים כלהלן:
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•

ההחלטה שהתקבלה על ידי מועצת העיר ב –  16/7על המתווה שהציג רה"ע אז על
עקרונות המתווה של ראש העירייה לסיוע למשפחות בהרצליה שנמצאות במצוקה
כלכלית או נפגעו כלכלית ממשבר הקורונה היא בטלה.

•

מועצת העיר תומכת באופן עקרוני בהעמדת תקציב מיוחד של כ –  8מיליון ₪
לסיוע לתושבי העיר שבמצוקה עקב תקופת הקורונה ,בכפוף לכך שתובא בפניה
הצעה מפורטת שכוללת קריטריונים ברורים ושקופים לסיוע ,שקיבלה את אישור
ועדת הכספים של העירייה ותלווה בחוות דעת משפטית כתובה.

•

לאור העובדה כי ראש העירייה ודוברות העירייה הפיצו לאמצעי התקשורת השונים
וכן לתושבי העיר מכתב חתום ,על ידי ראש העירייה משה פדלון שמלמד על חילוקי
דעות שהתקיימו סביב אישור המתווה ואת תחושתו של ראש העיר ,לאור זאת
נדרשת דוברות העירייה להוציא הודעת הכחשה והבהרה פורמלית שמעמידה את
העובדות על דיוקם ,כלהלן ,כפי שהיה בפועל בישיבת מועצת העיר :א  -החלטת
מועצת העיר מיום  16/7בעניין המתווה בטלה .ב  -חברי האופוזיציה במועצת העיר
ב –  16/7תמכו בישיבה ,הן באי העלאת הארנונה והן במתן סיוע מיוחד במסגרת
מתווה החירום הכלכלי לנפגעי הקורונה .ג  -חברי האופוזיציה במועצת העיר דרשו
באותה ישיבה כי כל מתווה חירום כלכלי לנפגעי הקורונה יובא בפני המועצה עם
חוות דעת משפטית ועם המסמכים והאישורים המקצועיים המקדימים כמקובל
וכנדרש .ד  -מועצת העיר תדון שוב בתקופה הקרובה ביותר במתווה חירום כלכלי
לנפגעי הקורונה שהובא בפניה בהתאם לאמור.

מר פביאן נימק ההצעה :ההצעה לאשר את חוברת המתווה הינה חסרת עיגון חוקי ,כיוון
שאין כל עיגון חוקי לחלק כספים לתושבי העיר שלא דרך מנגנונים קיימים ,המתווה לא
הועבר בועדת הכספים טרם הבאתו לאישור מועצת העיר ,הנושא לא נשלח כחומר מקדים
לחברי המועצה  ,המתווה לא לווה בחוו"ד משפטית מסודרת ,אין עיגון חוקי להוצאת פרטי
תושבים ממאגרי המידע של הביטוח הלאומי.
רה"ע ,מר פדלון בהתייחס לטיעוני פביאן ,אמר כי עוד בישיבת המועצה הקודמת ,הבהיר
ואף היועמ"ש עו"ד אילנה בראף חזרה שזכות הפרטיות תישמר ,שב והדגיש כי העירייה
פועלת ותפעל על פי המנהל התקין .אין לעירייה או לעומד בראשה עניין בקבלת מידע זה או
אחר .העירייה תפעל למתן סיוע לנזקקים בכל הכלים העומדים לרשותה והכל בכפוף לדין.
הדגיש כי במתווה אין כל סכום הנדרש לעבור את ועדת הכספים ,לא נדרשו הסטות או
הגדלות תקציביות הדורשות דיון בועדת כספים ,באם תדרש הגדלה תקציבית הנושא יובא
לדיון במסגרת ועדת הכספים .כל מה שהוצע במתווה זה או על פי דין או חיבורים.
הבהיר כי תפקיד ראש העיר והנהלת העירייה בעת חירום לדאוג לניקיון ותברואה ,לחינוך
ולתרבות כמה שאפשר ,לבריאות התושב ,סיוע חומרי לתושבים וביטחון התושבים וכך הוא
עושה.
הגב' כץ ציינה כי רצון החברים היה הצבעה בעד המתווה ,אך ההצעה הגיעה כהצעת
החלטה מחוץ לסדר היום ,ללא אפשרות לעיון מוקדם וללא חוו"ד משפטית .בקשת
האופוזיציה היתה לאפשר הצבעה בכפוף לדברים שלא היו ברורים.
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האופוזיציה באמצעות מר פביאן הציעה הצעת החלטה ,מר פביאן הקריא בתחילת הדיון
בנושא את הצעת ההחלטה .
גב' כץ וגב' גרוסמן עזבו את הישיבה.
נערכה הצבעה להסיר הצעת ההחלטה כפי שהוצגה ע"י מר פביאן בשם האופוזיציה:
בעד – ( 9מר פדלון ,גב' פרישקולניק ,גב' בל ,מר לוי ,גב' אייזנברג ,מר יסעור ,מר ועקנין,
גב' ינאי-אורן ,מר אוריאלי)
נגד – ( 2מר פביאן ,מר פישר)
( )336מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום
הדיון המפורט בסטנוגרמה.

ז.

אישור תב"רים
לאשר עדכון תקציב פיתוח  2020של תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית
המעודכנת  2020בסכום כולל של  ₪ - 5,859,603ממקורות המימון כדלקמן :
מקור מימון

סכום ב בש"ח

קרן עבודות פיתוח

1,910,000

אחרים

()7,769,603

סה"כ

()5,859,603

צורף קובץ .
()337

מחליטים פ"א לאשר.
סגירת תב"רים : 2020 -
לאשר סגירת תב"ר שהסתיים/לא נוצל בשנת  2020והחזרת עודפי תקציב לקרנות
הרשות בסכום של .₪ 17,714
צורף קובץ .

()338

מחליטים פ"א לאשר.
ח .הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ז
הגזבר הסביר כי מדובר בהזזה שעיקרה התאמות לסעיפי הרווחה .לאחר השינויים אין
שינויים במסגרת התקציב ,התקציב מאוזן ,והתקציב בר ביצוע.

()339

מחליטים פ"א לאשר.
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ט .דוחות כספיים ליום  31.12.2019עמותת על"ה  -הרצליה עמותה למען
הקשיש (ע"ר) – הדו"ח צורף לעיון חברי המועצה.
רו"ח מיכה סנדר אמר כי העמותה עמדה בתקציבים ואף נשארה בעודף מסויים
להתחיל את שנת  2020בצורה טובה.
רה"ע הודה לרו"ח סנדר ,לגב' חני גזית ,וצוות העמותה.

י.

בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  338לפקודת העיריות (נוסח חדש) –
המועצה תתבקש לאשר בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  338לפקודת העיריות (נוסח
חדש) ע"ס .₪ 8,436,080
צורף מסמך מנהל הכנסות העירייה.

( )340מחליטים פ"א לאשר.

יא .בקשה לפתיחת חשבון בנק בבנק הדואר ע"ש עיריית הרצליה – גביית
קנסות – עו"ד פרנקל את קורן –
המועצה תתבקש לאשר פתיחת חשבון בנק בבנק הדואר ע"ש עירית הרצליה ,גביית
קנסות – עו"ד פרנקל את קורן ולהסמיך את מורשי החתימה לחתום על כל המסמכים
הנדרשים והכל בהתאם לנוסח ולתנאים המקובלים בבנק וכפי שיסוכמו עימו.
()341

מחליטים פ"א לאשר.
יב .בקשות לפתיחת  7חשבונות בנק בגני ילדים – צורף מסמך הגזברות.
המועצה תתבקש לאשר פתיחת שבעה חשבונות בנק לטובת גני ילדים חדשים ולהסמיך
פתיחת שבעה חשבונות בנק לטובת גני ילדים חדשים ולהסמיך את הגננת בכל גן להיות
מורשית חתימה לבדה בחשבון ,והיא תוסמך לחתום על כך המסמכים הנדרשים והכל
בהתאם לנוסח ולתנאים המקובלים בבנק וכפי שיסוכמו עמו.
סכום ההתחייבות הכספית שבו רשאית הגננת לחייב את החשבון במשכה חד פעמית
מוגבל עד לסכום של ( ₪ 1,500אלף וחמש מאות ש"ח) ובמשיכה חד פעמית לטובת
חשבון העירייה בלבד ללא הגבלת סכום.
בנוסף ,תינתן לחשבת אגף החינוך אפשרות לעקוב אחר תנועות הבנק וכל ההוצאות.

()342

מחליטים פ"א לאשר.

דף  28מפרוטוקול מועצה מס'  30מן המניין– 11.8.20

יג .בקשה לעדכון תנאי חשבון בנק בגני ילדים –
המועצה תתבקש לאשר עדכון בתנאי החשבון בנק גני ילדים ,כך שהגננת תוכל לחייב
את חשבון הגן במשיכה חד פעמית לטובת חשבון העירייה בלבד ללא הגבלת סכום.
()343

מחליטים פ"א לאשר.

יד .דוח משרד הפנים  -רבעון  1לשנת  ,2020כולל תקציר מנהלים  -לידיעה
הדו"ח צורף.

גב' גרוסמן שבה לישיבה.
טו .אישור מתן תמיכות
המועצה תתבקש לאשר המלצות הועדה המקצועית לתמיכות.
מצ"ב פרוטוקול הועדה מיום .3.8.20
מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית ומחליטה כדלקמן:
 .1מתן תמיכה לשנת  2020בנושא כוללים.
א .לחלק את תקציב התמיכות בנושא כוללים לשנת הכספים  2020כמפורט להלן,
בכפוף לקיזוז מקדמות וסכומי תמיכה ששולמו לרבות הסכומים מכח ההחלטה
מיום  ,7.4.2020ככל שניתנו ,בכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל
שישנם ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:
שם מבקש התמיכה

סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת 2020
בש"ח

בית אולפנה ללימודי היהדות הרצליה

₪ 355,455

עמותת אור זרוע

₪ 382,667

מדרשת החפץ חיים

₪ 409,878

ב .מתן התמיכה למבקש התמיכה ,בית אולפנה ללימודי היהדות הרצליה ,בגין
תבחין מס'  2מבקשי התמיכה העוסקים בפעילות של חינוך לזהות יהודית
בסך של  ₪ 38,267מותנה בקבלת הבהרה מעמותה זו בגין כמות השיעורים
בנושא זהות יהודית לשנת התמיכות  2020וקבלת נספח ז' מעודכן.
( )344מחליטים לאשר.
בעד – ( 7רה"ע ,גב' פרישקולניק ,מר לוי ,גב' בל ,מר יסעור ,גב' אייזנברג ,מר ועקנין)
נגד – אין
נמנע – ( 1גב' אורן-ינאי)
מר פביאן וגב' גרוסמן לא השתתפו בהצבעה.

דף  29מפרוטוקול מועצה מס'  30מן המניין– 11.8.20
 .2מתן תמיכה לשנת  2020בנושא בריאות.
א .לחלק את תקציב התמיכות בנושא בריאות לשנת הכספים  2020כמפורט להלן,
בכפוף לקיזוז מקדמות וסכומי תמיכה ששולמו ,ככל שניתנו ,בכפוף להשלמת
מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:
סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת
שם מבקש התמיכה
 2020בש"ח
₪
11,379
מועדון ליונס הרצליה
אלו"ט  -אגודה לאומית לילדים אוטיסטים

4,961

₪

תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים  -תהל"ה

1,598

₪

בקול ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים

3,358

₪

איחוד הצלה ישראל

23,581

₪

יד שרה

28,727

₪

ארגון נוער מגן דוד אדום

6,325

₪

אגודה ישראלית לסוכרת(*)

22,314

₪

לראות  -העמותה לחקר בריאות העין

13,617

₪

מרפא לנפש

6,153

₪

בית איזי שפירא  -עמותת אבי

6,445

₪

עמדא  -עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר ומחלות דומות

5,720

₪

איל"ן מרכז הספורט לנכים בר"ג

3,323

₪

תעצומות לפוגשים את הסרטן

2,947

₪

עמותת פרקינסון ישראל

9,871

₪

דרור העמותה לשיקום נפשי בקהילה

6,606

₪

האגודה לסוכרת נעורים (סוג  )1בישראל

9,670

₪

רגע של אמת זק"א זיהוי קורבנות אסון

12,168

₪

קו לחיים

2,484

₪

חן לפיריון וחיים

10,610

₪

(*)
סכום התמיכה הינו בגובה  50%מעלות הפעילות הנתמכת לשנת  2020ונמוך מהסכום עפ"י
התבחינים לשנת .2020
ב .מתן התמיכה למבקש התמיכה ,תעצומות לפוגשים את הסרטן ,מותנה בהצגת
מקורות נוספים למימון הפעילות הנתמכת מלבד סכום התמיכה הצפוי מעיריית
הרצליה.
ג .שלא לחלק את יתרת התקציב בנושא שירותים בריאות בסך של .4,143₪
( )345מחליטים פ"א לאשר
(רה"ע ,גב' פרישקולניק ,מר לוי ,גב' בל ,גב' אייזנברג ,מר יסעור ,מר ועקנין ,מר פביאן,
גב' גרוסמן ,גב' אורן-ינאי)

דף  30מפרוטוקול מועצה מס'  30מן המניין– 11.8.20

בסעיף זה רה"ע יצא מהדיון בשל חשש לניגוד עניינים.
 .3מתן תמיכה לשנת  2020בנושא תנועות נוער.
א .לחלק את תקציב התמיכות בנושא תנועות נוער-קומונות לשנת הכספים 2020
כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות וסכומי תמיכה ששולמו ,ככל שניתנו ,בכפוף
להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:
סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת 2020
שם מבקש התמיכה
בש"ח
₪ 70,000
תנועת הצופים העבריים בישראל  -שבט הרצל
תנועת הצופים העבריים בישראל  -שבט דקר צופי
₪ 70,000
ים
₪ 70,000
המחנות העולים

ב .לחלק את תקציב התמיכות בנושא תנועות נוער לשנת הכספים ( 2020ללא מפעלי
קיץ וללא קומונות) כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות וסכומי תמיכה ששולמו,
ככל שניתנו ,בכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:

שם מבקש התמיכה

תנועת הצופים העבריים בישראל  -שבט ארד

סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת 2020
בש"ח
(ללא מפעלי קיץ וללא
קומונות)
₪
76,179

המחנות העולים

32,446

₪

תנועת בני עקיבא ישראל

50,998

₪

הסתדרות השומר הצעיר בישראל

30,864

₪

תנועת הצופים העבריים בישראל  -שבט הרצל(*)

80,000

₪

תנועת הצופים העבריים בישראל  -שבט רשפים

374,580

₪

תנועת הצופים העבריים בישראל  -שבט שחף

141,688

₪

תנועת הצופים העבריים בישראל  -שבט דקר צופי ים

528,410

₪

(*)
סכום התמיכה הינו בגובה סכום הבקשה לשנת  2020ונמוך מהסכום עפ"י התבחינים
לשנת .2020
ג .מתן התמיכה למבקש התמיכה ,תנועת הצופים העבריים בישראל  -שבט הרצל,
בסכום העולה על  50%מעלות הפעילות הנתמכת מאחר ו 100%-מהחניכים
משלמים דמי חבר מסובסדים הנמוכים יותר מהסכום שמשלמים חניכים
בשבטים אחרים בתנועה ולכן ההוצאות של השבט מאוד גדולות.

דף  31מפרוטוקול מועצה מס'  30מן המניין– 11.8.20
ד .חלוקת היתרה בנושא תנועות הנוער בסך של  ₪ 68,135בין שאר תנועות הנוער
תתקיים לאחר הדיון בחלוקת סכומי התמיכה בגין פעילות מפעלי הקיץ.
( )346מחליטים פ"א לאשר
(גב' פרישקולניק ,מר לוי ,גב' בל ,מר יסעור ,גב' אייזנברג ,מר ועקנין ,מר פביאן ,גב'
גרוסמן ,גב' אורן-ינאי ,מר אוריאלי)

 .4מתן תמיכה לשנת  2020בנושא חינוך במערכת הבלתי פורמלית.
א .ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה ,פה אחד,
לחלק את תקציב התמיכות בנושא במערכת הבלתי פורמלית לשנת הכספים 2020
כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות וסכומי תמיכה ששולמו ,ככל שניתנו ,בכפוף
להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:
סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת 2020
שם מבקש התמיכה
בש"ח
₪ 10,015
מועדון ליונס הרצליה
תשב"ר עובדיה

5,375

₪

קנ"ף  -קן פנאי

10,339

₪

ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

6,687

₪

קבוצת השווים

13,162

₪

ניצ"ן  -מרכז הורים

41,198

₪

ניצ"ן  -סניף הרצליה

17,925

₪

יוניסטרים

2,723

₪

כנפיים של קרמבו

55,412

₪

תנועת בית יעקב

14,864

₪

משען לתלמיד אופקים

3,345

₪

אהבת רזיאל

8,477

₪

איגי ארגון נוער גאה

14,864

₪

ויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות

9,819

₪

מקהלת לירון

92,880

₪

אקי"ם ישראל  -הוסטל השחר

10,935

₪

בית הגלגלים

22,540

₪

ב .אי מתן תמיכה למבקש התמיכה ,בית אולפנה ללימודי יהדות ,בהתאם להמלצת
הרפרנטית ,מאחר ואינו עומד בתנאי הסף למתן תמיכה בנושא זה הקובע כי
המוסד פועל בשיתוף או בבקרה של אגף תנו"ס בעירייה.

דף  32מפרוטוקול מועצה מס'  30מן המניין– 11.8.20
ג .אי מתן תמיכה למבקש התמיכה ,משמר הצלה ימי  ,מאחר ואינו עומד בתנאי
הסף הכלליים למתן תמיכה הקובע כי התמיכה תוענק למוסד הפועל בתחום
הנתמך שנה לפחות.
ד .שלא לחלק תמיכה למבקש התמיכה ,אעלה בתמר  ,בהתאם להמלצת הרפרנטית,
בשלב זה ,לצורך בחינת מלא הפעילות הנתמכת המבוקשת לשנה זו.
( )347מחליטים פ"א לאשר
(גב' פרישקולניק ,מר לוי ,גב' בל ,גב' אייזנברג ,מר יסעור ,מר ועקנין ,מר פביאן ,גב'
גרוסמן ,גב' אורן-ינאי ,מר אוריאלי)

 .5מתן תמיכה לשנת  2020בנושא רווחה.
א .לחלק את תקציב התמיכות בנושא רווחה לשנת הכספים  2020כמפורט להלן,
בכפוף לקיזוז מקדמות וסכומי תמיכה ששולמו ,ככל שניתנו ,בכפוף להשלמת
מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:
סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת 2020
שם מבקש התמיכה
בש"ח
₪11,921
אקים ישראל סניף הרצליה
₪22,153
מוסדות חב"ד ליובאוויטש הרצליה
₪12,464
קבוצת השווים
₪14,189
מרכז לסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית  -השרון
₪46,115
חסדי שמואל הנביא הרצליה ירושלים
₪20,533
ניצן הורים (ניצן בייבי)
₪1,406
עמותת עמית לדרך
₪1,031
בית מיחא הראשון
₪10,669
יסעדך  -ארגון החסד והתהילים
₪13,083
פסיפס
₪25,436
יאמר ליעקב
ב .אי מתן תמיכה למבקש התמיכה ,אח בוגר אחות בוגרת ישראל ,בהתאם להמלצת
הרפרנטית ,מאחר ואינו עומד בתנאי הסף למתן תמיכה בנושא זה במסגרתו נקבע
כי הפעילות בגינה מבוקשת התמיכה אינה ממומנת ע"י המדינה(כגון ע"י הועדות
וכיוצ"ב).

( )348מחליטים פ"א לאשר
(גב' פרישקולניק ,מר לוי ,גב' בל ,גב' אייזנברג ,מר יסעור ,מר ועקנין ,מר פביאן ,גב'
גרוסמן ,גב' אורן-ינאי ,מר אוריאלי)

דף  33מפרוטוקול מועצה מס'  30מן המניין– 11.8.20
מתן תמיכה לשנת  2020בנושא שירותים לגיל השלישי.
א .לחלק את תקציב התמיכות בנושא שירותים לגיל השלישי לשנת הכספים 2020
כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות וסכומי תמיכה ששולמו ,ככל שניתנו ,בכפוף
להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:
סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת 2020
בש"ח
₪ 10,000
₪66,513

שם מבקש התמיכה
מועדון ליונס(*)
בית אולפנה ללימודי יהדות
מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית – השרון

₪3,009

יאמר ליעקב

₪6,161

אור זרוע

₪16,545

(*)
סכום התמיכה הינו בגובה סכום הבקשה לשנת  2020ונמוך מהסכום עפ"י התבחינים
לשנת .2020
ב .מתן התמיכה למבקש התמיכה ,בית אולפנה ללימודי יהדות ,בסכום העולה על
 50%מעלות הפעילות הנתמכת לאור תרומתם הרבה לאוכלוסיית הגיל השלישי
בעיר ובפרט הסיוע שניתן על ידם בתקופת הסגר בחלוקת מזון ותרופות.
ג .שלא לחלק את יתרת התקציב בנושא שירותים לגיל השלישי בסך של .4,772₪
()349

מחליטים פ"א לאשר
(גב' פרישקולניק ,מר לוי ,גב' בל ,גב' אייזנברג ,מר יסעור ,מר ועקנין ,מר פביאן ,גב'
גרוסמן ,גב' אורן-ינאי ,מר אוריאלי)

 .6מתן תמיכה לשנת  2020בנושא חינוך במערכת הפורמלית.
לחלק את תקציב התמיכות בנושא חינוך במערכת הפורמלית לשנת הכספים  2020כמפורט
להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות וסכומי תמיכה ששולמו ,ככל שניתנו ,בכפוף להשלמת
מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:
שם מבקש התמיכה
מועדון ליונס הרצליה
פו"ש

סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת
 2020בש"ח
₪ 3,708
₪ 41,583
₪

ידיד לחינוך

2,613

זהות ישראלית

₪ 10,117

יסודות לצמיחה דרור

₪ 23,074

בית הגלגלים
מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית

₪ 14,306
₪ 15,599
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( )350מחליטים פ"א לאשר
(גב' פרישקולניק ,מר לוי ,גב' בל ,גב' אייזנברג ,מר יסעור ,מר ועקנין ,מר פביאן ,גב'
גרוסמן ,גב' אורן-ינאי ,מר אוריאלי)
 .7מתן תמיכה לשנת  2020בנושא זהות יהודית דמוקרטית.
א .לחלק את תקציב התמיכות בנושא זהות יהודית דמוקרטית לשנת הכספים 2020
כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות וסכומי תמיכה ששולמו ,ככל שניתנו ,בכפוף
להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:
שם מבקש התמיכה
המחנות העולים(*)

סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים
לשנת  2020בש"ח
₪ 25,000

כל ישראל חברים

₪ 34,661

קרן החינוך למען בתי ספר תל"י

₪ 15,525

עם ישראל אחד

₪ 26,448

יסודות לצמיחה דרור

₪ 25,443

(*)
סכום התמיכה הינו בגובה סכום הבקשה לשנת  2020ונמוך מהסכום עפ"י התבחינים
לשנת 2020
ב .מתן התמיכה למבקש התמיכה ,המחנות העולים ,בסכום העולה על  50%מאחר
והפעילות הנתמכת המבוצעת על ידם הינה פעילות מרשימה המתקיימת גם
בהפסקות ומקיפה את כל חללי בית ספר ,כמפורט לעיל.
ג .בהתאם להמלצת הרפרנט המקצועי ,שלא לחלק את התמיכה למבקש התמיכה,
מרחבים חברה לחינוך ותרבות ,מאחר והתשלום עבור פעילות התמיכה המבוקשת
לשנה זו מומן במלואו על ידי בית הספר ,תיכון דור ,כמפורט לעיל.
ד .שלא לחלק את יתרת התקציב בנושא זהות יהודית דמוקרטית בסך של .923₪
( )351מחליטים פ"א לאשר
(גב' פרישקולניק ,מר לוי ,גב' בל ,גב' אייזנברג ,מר יסעור ,מר ועקנין ,מר פביאן ,גב'
גרוסמן ,גב' אורן-ינאי ,מר אוריאלי)

 .8מתן תמיכה לשנת  2020בנושא איכות הסביבה.
א .לחלק את תקציב התמיכות בנושא איכות הסביבה לשנת הכספים  2020כמפורט
להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות וסכומי תמיכה ששולמו ,ככל שניתנו ,בכפוף
להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם ,ובכפוף לתנאים המפורטים
להלן:
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סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים
לשנת  2020בש"ח
₪ 23,625

שם מבקש התמיכה
קרן החינוך למען בתי ספר תל"י(*)

₪ 17,000

יסודות לצמיחה דרור

(*)
סכום התמיכה הינו בגובה סכום הבקשה לשנת  2020ונמוך מהסכום עפ"י התבחינים
לשנת .2020
ב .מתן התמיכה למבקש התמיכה ,קרן החינוך למען בתי ספר תל"י (חל"צ) ,בסכום
העולה על  50%מעלות הפעילות הנתמכת מאחר והתכנית המוצגת על ידם הינה
תכנית טובה העובדת בצורה יסודית לרבות חוברת וכלים המסייעים למורים
ולתלמידים שהיחידה מעוניינת לתמוך בה ולקדמה לצורך חיזוק ערכי הקיימות
במערכת החינוך.
ג .מתן התמיכה לכל אחד ממבקשי התמיכה בסעיף א' לעיל הינו בכפוף לקבלת
דו"חות ביצוע בגין הפעילות הנתמכת המבוקשת לשנת  2020לרבעון הרביעי לשנת
.2020
ד .שלא לחלק את יתרת התקציב בנושא איכות הסביבה בסך של . 27,375₪
( )352מחליטים פ"א לאשר
(גב' פרישקולניק ,מר לוי ,גב' בל ,גב' אייזנברג ,מר יסעור ,מר ועקנין ,מר פביאן ,גב'
גרוסמן ,גב' אורן-ינאי ,מר אוריאלי)

 .9מתן תמיכה לשנת  2020בנושא פעילות למען בעלי חיים.
לחלק את תקציב התמיכות בנושא פעילות למען בעלי חיים לשנת הכספים  2020כמפורט
להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות וסכומי תמיכה ששולמו ,ככל שניתנו ,בכפוף להשלמת
מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:
שם מבקש התמיכה

סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת  2020בש"ח

הרצליה אוהבת חיות

₪ 22,000

( )353מחליטים פ"א לאשר
(גב' פרישקולניק ,מר לוי ,גב' בל ,גב' אייזנברג ,מר ועקנין ,מר יסעור ,מר פביאן ,גב'
גרוסמן ,גב' אורן-ינאי ,מר אוריאלי)

טז .אישור הארכת שירות
המועצה תתבקש לאשר המלצות הועדה להארכת שירות כלהלן:
א .ר .ל -.מורה לביוטכנולוגיה בתיכון  -בת 72
ר .רכזת ביוטכנולוגיה בתיכון מזה  24שנים ,היא מובילה את המגמה ועושה את
עבודתה באופן מצוין ולשביעות רצון התלמידים והוריהם .ר .מובילה את צוות
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המורים והתלמידים להישגים וניכר לראות זאת בציוני הבגרות הגבוהים של
התלמידים במגמה.
לנוכח כישוריה הגבוהים ,המלצת המנהל והקושי בגיוס ואיתור מורים
לביוטכנולוגיה ,הועדה ממליצה לראש העירייה להאריך את העסקתה עד סוף
שנת הלימודים הבאה ב.30/6/21-
הארכת שירותה כפופה להחלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
ב .ט .ג -.מורה בשעות אפקטיביות למתמטיקה בחט"ב  -בת 70
ט .תומכת בנערים ונערות המתקשים בביקור הסדיר בבית הספר ,בלמידה
רציפה ובקשיים הסתגלותיים .היא מצליחה להגיע אל ליבם של התלמידים
ולקדמם ולהטמיע בהם את מקצוע המתמטיקה.
לנוכח המלצת המנהלת והקושי בגיוס ואיתור מורים למתמטיקה ,הועדה
ממליצה לראש העירייה להאריך את העסקתה עד סוף שנת הלימודים הבאה
ב.30/6/21-
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
ג .צ .צ -.מורה לפלדנקרייז בעמותת על"ה – בת 74
צ .עובדת כמורה לפלדנקרייז במסגרת פעילות הספורט לגמלאים של העמותה,
צ .עובדת  6שעות שבועיות ויש אצל צ .פעילות מלאה בשלושת החוגים שלה.
הגמלאים מאוד אוהבים את השיעורים עם צ .והיא מהווה עבורם עוגן בימים
אלו (קורונה).
לנוכח מצבה הבריאותי התקין והמלצות מנהלת עמותת על"ה הוועדה ממליצה
להאריך את שירותה לתקופה נוספת עד ליום .31/07/21
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
( )354מחליטים פ"א לאשר
(רה"ע ,גב' פרישקולניק ,מר לוי ,גב' בל ,גב' אייזנברג ,מר יסעור ,מר ועקנין ,מר פביאן,
גב' גרוסמן ,גב' אורן-ינאי ,מר אוריאלי)

יז .אישור המלצות הועדה לסיוע בדיור
מצ"ב פרוטוקול הועדה מיום 26.7.20
( )355מחליטים פ"א לאשר
(רה"ע ,גב' פרישקולניק ,מר לוי ,גב' בל ,גב' אייזנברג ,מר יסעור ,מר ועקנין ,מר פביאן,
גב' גרוסמן ,גב' אורן-ינאי ,מר אוריאלי)

יח .המלצות הועדה לעסקה נוספת
המועצה תתבקש לאשר המלצות הועדה לעסקה נוספת כדלקמן:
 .1א.פ - .חידוש
רקע :עובד כמנהל מדור פיקוח באגף בטחון וסד"צ .מבקש אישור לעבודה נוספת
כמאמן כושר בפארקים מחוץ להרצליה.
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החלטה :הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה לשנה נוספת.
 .2ק .ב.א
רקע :עובד כאב בית באולם ספורט היובל .מבקש אישור לעבודה נוספת בשמירה
ופיקוח במרינה הרצליה ,באמצעות חברת אבטחה.
החלטה :הוועדה לא ממליצה לאשר את הבקשה ,עקב חשש לניגוד עניינים.
 .3מ.ג.
רקע :עובד כפקיד מודיעין ובטיחות בלשכת ראש העיר והמנכ"ל .מבקש אישור
לעבודה נוספת בשמירה בכניסה לבניין העירייה ,באמצעות חברת שמירה.
החלטה :הוועדה לא ממליצה לאשר את הבקשה ,עקב חשש לניגוד עניינים ,מאחר
וחברת השמירה עובדת בכפוף לעירייה.
 .4ד.א.ג.
רקע :עובדת כעו"סית באגף לשירותים חברתיים .מבקשת אישור לעבודה נוספת
כמדריכת הנקה.
החלטה :הוועדה לא ממליצה לאשר את הבקשה ,עקב חשש לניגוד עניינים ,מאחר
והקליניקה נמצאת בהרצליה.
( )356מחליטים פ"א לאשר
(רה"ע ,גב' פרישקולניק ,מר לוי ,גב' בל ,גב' אייזנברג ,מר יסעור ,מר ועקנין ,מר פביאן,
גב' גרוסמן ,גב' אורן-ינאי ,מר אוריאלי)

יט .שונות
דנה אורן במסגרת דקת דיבור העלתה:
 תקרית שארעה השבוע בגן פעמונית .ציינה כי זה לא מקרה ראשון שבו אנחנו עדיםשאדם זר נכנס לגן ומשוחח עם ילדים ,מציע להם הצעות כאלה ואחרות ,ומכניס
מזון .זה לא משנה אם לטובת דת או אחר ,רואה זאת בחומרה רבה.
ס' ומ"מ רה"ע גב' פרישקולניק אמרה כי המקרה בהחלט חמור ,ונעשה תחקיר של
הצהרונים של החברה למתנ"סים  ,הגיעו למסקנות שנשלחו לכל ההורים.
החברה למתנ"סים חידדה נהלים.
 תקרית הפרסום של בריכת נורדאו – רואה זאת בחומרה .שמחה שהפרסום הורדברגע שהתגלה .מבקשת לעבור על כל חומרי ותכני ההסברה למען לא ישנו הדברים.
נענתה ע"י גב' פרישקולניק כי ברגע שהתגלה הפירסום הנושא טופל.

הישיבה ננעלה
ראש העירייה________________________ :
רשמה :גב' רינה זאבי

