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אישור פרוטוקול
עדכון רה"ע
עדכון מנכ"ל
שאילתות
הצעות לסדר
אישור תב"רים
הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ח
העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל
בקשה לפתיחת חשבון בנק לגן ילדים
דוחות כספיים ליום  31.12.2019של העמותות הבאות :
•

בית עלמין הרצליה (ע"ר)

•

העמותה למען גילאי הזהב הרצליה – בית הורים

•

עמותת בני הרצליה (ע"ר)

• מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ
מינויים
אישור המועצה להסכם בין העירייה לחברת אזורים )בניין ) (1965בע"מ
אישור הרכב המועצה הדתית
המלצות הועדה לסיוע בדיור.
שונות

אישור פרוטוקול
הובאו לאישור פרוטוקולים מס'  30ו.31-
לא נתקבלו הערות לפרוטוקול.

ב.

עדכון רה"ע
• איחולי הצלחה לחבר המועצה אורן אוריאלי בתפקידו החדש.
• המגפה משתוללת ,המשבר קשה ,מורכב ומאתגר .מצב התחלואה בעיר לא טוב.
נכון להיום  147מאומתים  817 ,בידודים.
• שנת הלימודים נפתחה ללא תקלות 32 .בתי ספר ו 158-גני ילדים ,נפתחו עשרות
שלוחות במתנ"סים ,בצופים ובתיאטראות מבקש להודות לכל העושים בדבר.
• נכון להיום בבידוד  359 -ילדים ו 37-אנשי צוות ,מאומתים  8 -ילדים מאומתים ו-
 2שני אנשי צוות.
• השבוע הוצבו בבתי הספר מזרקי אפיפן ,טיפול בתגובה אלרגית .המצרך יקר והינו
לשנה בלבד .מוסדות החינוך עברו הדרכה לתפעול המזרק .הכוונה להמשיך
ולהציב בכל מוסדות הציבור בעיר.
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• המשבר הכלכלי של תושבי העיר הולך ומחמיר והעירייה נערכת לסייע לאלפי
משפחות בכל ההיבטים ,כלכלי ,בריאותי ונפשי .הדבר ישפיע מעט על התקציב
אבל אין ברירה התקופה קשה ואנו רשות שמסוגלת לתת ולחבק את תושביה.

ג.

•

תלושי חג – עובדים רבים קבלו תווי חג לרכישה מחנויות וספקים בעיר.

•

מבקש להודות לדנה אורן שיזמה ביקור של ח"כ מיקי חיימוביץ .הביקור התמקד
על פרוייקטים תע"ש אפולוניה ,המט"ש ,תע"ש רמת השרון ותקצוב הגנת המצוק.

עדכון מנכ"ל

מח' ארגון ותיאום:
מבדק  ISOהשנתי לקבלת תו תקן  , ISO 9001:2015התקיים ע"י מכון התקנים במתכונת
של מבדק מרחוק .בסיכום המבדק לא נתקבלו הערות – עברנו בהצלחה רבה !!!!!!!!!!!!!!!
דוברות העירייה
• ליווי תקשורתי של פתיחת שנת הלימודים בגני הילדים ,בתיה"ס והתיכונים.
•

תיקשור נושא הניקיון לקראת חגי תשרי

•

הקמת ערוץ טלגרם עירוני לעדכון שוטף של הציבור

•

הערכות לראש השנה – קמפיין שילוט ,קמפיין בדיגיטל

•

הערכות תקשורתית ושילוט לפתיחת "מרכז הסיוע העירוני מכל הלב"

•

תקשור שיירת מחאת האופנוענים במחאה על האלימות כלפי נשים

•

המשך תיקשור ומידע לציבור בנושא קורונה.

אגף תב"ל
• כול המטלות והפרויקטים של שיפוצי הקיץ שנפרסו בכ 110 -אתרים במקביל וסיימנו
עם פתיחת שנת הלימודים.
• טיפלנו בכול מפגעי הבטיחות בקדימות  1-0במוסדות החינוך והונפקו אישורי בטיחות
למשרד החינוך.
• נערכות בלוח זמנים קצר לבצוע התאמות ,בטיחות ורכש לחללים שהוקצו במוסדות
העיריה לצורכי כיתות לימוד בקפסולות.
• הקמנו  3כיתות מעבדת מחשבים על בסיס מבנים יבילים בתיכון היובל.
• הסתיימה בניית מעבדת הרובוטיקה בבית ספר להנדסאים.
• נמצאים בשלבים מתקדמים בגידור המצוק הדרומי בחוף הים.
• הותקן צ'ילר חדש במתנ"ס יד התשעה במסגרת התייעלות אנרגטית.
• הערכות לוגיסטית לאריזה אחסנה וחלוקת  700מארזי מזון לנזקקים לחג.
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אגף הביטחון  ,הפיקוח והסדר הציבורי
•

המאמץ המרכזי של אגף הביטחון בחודש האחרון היה סביב  2נושאים:
 oהכנות בתחום פתיחת שנת הלימודים הן בבתי הספר והן בקפסולות שמחוץ
למוסדות החינוך .לוודא כי כלל המסגרות מקבלות מענה אבטחתי נכון וזאת
בעיקר לאור החלפת חברת האבטחה שזכתה במכרז החדש .בנוסף ,ביצוע כל
ההדרכות הנדרשות לכלל בעלי התפקידים במערך החינוך :בתי ספר וגני
הילדים ,ראיונות ותדריכים למאבטחים ועוד.
 oמבצע רחב היקף בניהולו של סגן מנהל האגף ,מר אבי ברויטמן ,לסגירת חופי
הים מפני שוהים בלתי חוקיים ,וזאת נוכח הפקרות גדר הביטחון שנפרצה ע"י
פלסטינאים מהגדה המערבית .במבצע המשולב עם צוותים של אגף הביטחון
מהפיקוח העירוני ומהשיטור העירוני ,בשילוב שוטרים מתחנת גלילות ,נתפסו 8
כלי רכב שהסיעו פלסטינאים בלתי חוקיים ,כ 200 -גורשו מהעיר 2 ,אוטובוסים
וטרנזיט חולטו ע"י המשטרה וכנגד הנהגים ובעל אחת מחברות ההסעה
הגדולות נפתחו הליכי חקירה.

•

במקביל ,השתתף האגף בסיוע לאבטחת כלל הארועים העירוניים שנערכו במהלך
השבועות האחרונים ,ובכללם :ארועי הדרייב אין ,ההופעות ברחבת שער העיר והעצרות
שנערכו להעלאת המודעות בנושא אלימות כלפי נשים.

אגף הנדסה
•

קידום תיאום הקו הירוק לקראת התחלת ביצוע בנובמבר ,לרבות ,תשתיות ,אתרי
התארגנות ,תוכניות והסדרי תנועה והסכמי שימוש בקרקע.

•

קידום פרויקט מהיר לעיר מחלף הסירה ,לרבות הרשאה מלשכת התכנון המחוזית.

•

קידום תוכנית האב לניקוז

•

חקר מובל נעמי שמר לקראת עבודות הקו הירוק.

•

הכנת התייחסויות לקווי המטרו  M1 M3לקראת דיונים להשגות בות"ל.

•

קידום אזור התעסוקה המזרחי " 1934מול הים"

•

תכנון פיתוח לרחבת העירייה להפיכתה למרחב ציבורי משמעותי ופעיל.

•

סקירת מבני ציבור כפוטנציאל להנחת מערכות סולאריות.

•

הכנת נייר עמדה לניהול שטחי ציבור באזור התעסוקה.

•

קידום תכנון סטטוטורי לבתי הספר שזר ,הנדיב וברנר

•

היערכות לדיון בהתנגדויות תוכנית השימור לאחר  106ב.

•

טיפול בהגנות הדחופות עם צוות התכנון.

•

גידור המצוק הדרומי ,העבודות יושלמו בשבועות הקרובים.

•

הכנות לגידור המצוק הצפוני במתכונת אחרת ,בהתאם לצרכים ,כלומר גידור לצורך
הרתעה בלבד ,לעומת הדרומי ,שם צריך חסימה פיזית למכוניות וקרוונים.

•

התקיים יום ביקור אגף ביקורת וועדות מקומיות ,לקראת הסמכת הוועדה.
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•

דיונים בנושא מש 1/לקראת המשך הדיונים המשפטיים.

•

דיונים עם לשכת התכנון לקראת סיום תמ"א 38

•

קידום תוכניות יד התשעה.

•

דיונים לקראת חתימה על הסכם עם חברת אזורים שיכון וויצמן.

•

קידום תוכניות נקודתיות באזור התעסוקה.

•

הכנות לוועדת גבולות עם רמת השרון ומועצה אזורית חוף השרון.

•

המשך טיפול בדירות במרינה ,התרעות לקראת קנסות.

•

ישיבות תיאום מול קיבוץ גליל ים לקראת תוכנית מתאר.

אגף תקשוב ומערכות מידע
•

במסגרת ההיערכות לשנת הלימודים:
 oטיפול בהרחבת רוחבי פס על בסיס סיבים אופטיים במוסדות החינוך ולאתרים
נוספים שבהם ילמדו (כוכב שמיני  ,בית ראשונים  ,מינוס שלוש בעירייה ועוד)
 oהתקנת מערכת מולטימדיה ללימוד היברידי בכיתות לימוד ,שילוב של לימוד
פרונטלי  +זום .בוצע פיילוט מוצלח בתיכון חדש
 oסופקו מאות מחשבים לתלמידים

•

בוצע קול קורא לרכישת מחשבים במחירים אטרקטיביים לתושבי הרצליה

•

שולבה מערכת לפניות תושבים בווטסאפ -לקראת קמפיין פרסומי

•

ספק תקשורת סלולאר –סלקום זכתה במכרז .צופים לחיסכון שנתי של מעל ₪ 100,000
ושיפור בקליטה .כן יהנו מהתעריף המוזל ומהשירותים בני המשפחות אשר ירצו בכך.

•

נתנו מענה לרישום לפעילויות של נעים בעיר עם אפליקציה ייעודית בהתאם לתו הסגול
– יפורסם השבוע.

אגף הרווחה
•

הערכות לחלוקת  700סלי מזון למשפחות וקשישים נזקקים וארוחות חג לקשישים
חסרי עורף משפחתי.

•

פיקוח בקרה ותקצוב חלוקת אלפי סלי מזון לחג באמצעות עמותות הפועלות בעיר.

•

עבודה קהילתית
 oחולקו  100ערכות לתעסוקת פנאי בבית לקשישים .התגובות נלהבות.
ישיבת פתיחה חגיגית של מרכז הגישור והדיאלוג הקהילתי עירוני ב12.10-
 oיום עיון בנושא חובות וחייבים יתקיים ב 7.9-באגף הרווחה .מטרתו :מתן מידע
לעו"סים המטפלים ודיון בתפקיד העו"ס במקרים של חובות.
 oמתחילים חממה תעסוקתית למחפשי עבודה בגילאי ( +40ג'וב קלאב) בשיתוף
עמותת .+50

•

משפחות
 oשבע מועדוניות רווחה וחינוך ורווחה נפתחו ונותנות מענה ל 105 -ילדים בסיכון.
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 oמסגרות בית חם לנערות ובית חם לנערים נפתחו ובנוסף ,נפתחת קבוצה נוספת
לנערים בוגרי הבית החם.
 oסיוע כלכלי שוטף למשפחות נזקקות בהתארגנות לתחילת שנה ולקראת החגים,
צורך שהועצם בעקבות משפחות שנפגעו ממשבר הקורונה.
•

קשישים
 oהערכות לחג עם חלוקת סלי מזון וואוצ'ריים לביגוד תווי קניה ועוד
 oפרויקט ביצוע טלפונים לקשישי העיר -ביום  13/9תיערך הדרכה בזום למתנדבים
שיבצעו שיחות טלפוניות לכ  4,000קשישים בעיר – הדרכה תימשך כ -שעות

אגף שאיפ"ה
•

אגף שאיפ"ה נערך כשאר אגפי העירייה לפתיחת שנה"ל באמצעות:
 oניקיון מוקפד של חצרות בתי ספר וגני ילדים ,טיפול ושיקום גינון.
 oביצוע סקר עצים מסוכנים ,טיפול במסקנות הסקר.
 oהחזרת נוהל הדממת משאיות למניעת הפרעה להגעת התלמידים וההורים לבתי
הספר.

• עובדי האגף נרתמו למשימות עירוניות חוצות ארגון בחלוקת מזון לאוכלוסיות נזקקות.
• בימים חמים במיוחד קוצר יום עבודת עובדי ניקיון הרחובות וחולקו בקבוקי מים.
• ווטרינריה – ביקורות עסקים ומשאיות להובלת מזון התחילו להתבצע באמצעות
טאבלטים
המשדרים און-ליין באמצעות אפליקציה חדש מיוחדת של משרד הבריאות.
• פרוייקטים גינון – מעבר להכנת מוס"ח לפתיחת שנה"ל סיים האגף נטיעת עצים ברחוב
דורי ,גינון והשקייה בכנפי נשרים פ .הבריגדה ,בעיצומו של פרוייקט משותף עם החב'
הכלכלית במתנ"ס נוה ישראל וחלק מגינת רובין בבר כוכבא ועוד.
• האגף נערך לחגי תשרי מבחינת גיזומים ,שטיפת מרכז העיר ומרכזים מסחריים
באמצעות לחץ קיטור ,טיפול גגני בבתי הכנסת ועוד.
• חופים  -שינויים בפעילות החוף הנפרד החל מספטמבר  .סיום עונת הרחצה .17.10.20
אגף החינוך
אגף החינוך פתח שנת הלימודים תשפ"א עם אפס תקלות.
כל היעדים שהוצבו הושגו.
•

השבחת מערכות השעות בבתי הספר היסודיים .קרי  6ימי לימוד לכיתות א' ,ו 5 -ימי
לימוד בשבוע לכיתות ג' עד ו' .

•

הכשרת מרכזים עירוניים ללמידה מחוץ לכותלי בתי הספר והתאמתם ללמידה חוץ בית
ספרית.

•

רכישת מחשבים ופריסת רשת אינטרנטית לתלמידים ולמורים.

•

התקנת מצלמות בכיתות הלימוד וקיום פיילוט למידה מרחוק.
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•

גיוס עוזרי הוראה .

•

מיגון בריאותי בכל מוסדות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.

•

מענה לאוכלוסיית תלמידים בסיכון ולתלמידי שילוב.

•

שיפוץ מבני חינוך .

•

המשך פיתוח מודל  Eachבכל מודות החינוך העירוניים.

אגף תנו"ס
יום ה' ,10.9.2020 ,בשעות  ,17:00-19:00מופעי רחוב על סוקולוב בשיתוף מפעל הפיס
יום ו' ,11.9.2020 ,תיאטרון אספלט – מופע מוסיקלי נייד בשעות 11:00-13:00
יום ה' ,17.9.2020 ,בשעות  ,17:00-19:00מופעי רחוב על סוקולוב בשיתוף מפעל הפיס
מינהל נשים
•

המשך הכוונה משפטית – בדיני משפחה ,בדיני עבודה ,וכן במצבים של אלימות
במשפחה ,הטיפול כלל חיבור לגורמי סיוע השונים.

•

המשך שיתופי פעולה –ויצירת קשרים חדשים עם גורמים העירייה ,גורמי ממשל
ועמותות הפועלות לקידום השוויון ,השתתפות במטה פמיניסטי שהוקם לשעת חירום .

•

המשך פרויקט "אם לאם" –

•

נעים בעיר ספורט נשים שיתוף פעולה עם אגף הספורט .

•

סיוע בארגון מחאה של מועצת הנשים בעיר על אונס הנערה

•

סיוע במחאה של רוכבי האופנוענים לא לאלימות ועמותת לא לאלימות

•

סיום קורס "פרלמנט אימהות" שיתוף פעולה עם ויצו

•

השתתפות בישיבות הועדה למעמד האישה ושוויון מגדרי בכנסת

מעמד האישה
יועל"ן :
• ביום ראשון  23.08.2020התקיימה עצרת מחאה נגד האונס המזעזע של נערה בת 16
בבית מלון בעיר אילת .העצרת התקיימה מול בנין העירייה ,במעמד ראש העיר וחברת
הכנסת מיקי חיימוביץ ,ס' ומ"מ רה"ע מחזיקת תיק הנשים ,בשת"פ עם מועצת הנשים
בהרצליה ובהשתתפות עובדות ועובדי העירייה  ,ארגוני הנשים בעיר ותנועות הנוער
בעיר.
• ביום שישי  04.09.2020עיריית הרצליה אירחה את מסע הרכיבה של שיירת רוכבים
ורוכבות "רוכבים נגד אלימות" ,להעלאת המודעות לאלימות מתוך אמונה שלמה כי
חייבים ליצר שינוי והפסקת האלימות נגד נשים ,ילדות וילדים ,נגד אונס ועוד.
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נגישות :
•

נוכח מקרי אלימות והיתקלויות טרגיות בין כוחות הביטחון לאנשים עם מוגבלות בלתי
נראית ,מח' הנגישות בשת"פ עם אגף תנוס והמח' למשאבי קהילה – הפיקו סרט הסברה
לעובדות ועובדי אגף הביטחון והסד"צ

• נגישות ברגישות – פרויקט הנגשת עסקים באמצעות רמפות פריקות במרכז העיר.
בשיתוף מפתן ארז ,מח' פיתוח עסקי וקהילה נגישה – פרויקט מוביל לשנת הלימודים
של מגמת נגרות בבי"ס מפתן ארז.
מתנדבים-
• חיבור קבלת ספרי קריאה למעון לנשים מוכות (ילדים ומבוגרים).
• פתיחת סדנאות לשלוחת נכי צה"ל בעיר שחזרו לפעילות.
• תיווך בין קבוצות לביצוע ציורי רצפה ומשחקים (פלייסמיקינג) לגני החינוך המיוחד.
• בנית מתווה התנדבות שנתיות ליותר מ 10 -מספר קבוצות.
• סיוע בהתנדבות בפרויקט התקנת מחשבים בבתי תלמידי תיכון דור.
• מתחילת הקיץ בוצעה השמה של  60מתנדבים חדשים במסגרות התנדבות
• בניית מערך התנדבות עבור "ויצו בעיר" לפרויקטים לטובת נשים.
• פתיחת סדנאות סטיילינג בהובלת מנהיגות התנדבות.
• הרצאות וליווי אישי ע"י עמותת  +50למען התושבים בחל"ת

ד.

שאילתות

שאילתה מס'  1ע"י מאיה כץ
בנושא :הצטיידות מוסדות חינוך ומבני ציבור במזרקי אפיפן
לפני כשבועיים אישרה בכנסת תקנות המחייבות הצבת מזרקי אפיפן במוסדות חינוך
ומקומות ציבוריים .החלטה אשר אושרה ונכנסה לתוקף.
ישנם ילדים רבים שמזרקי האפיפן הם מצילי חיים עבורם ומלבד האחריות הקיימת על
ההורים והילדים עתה תהיה גם אחריות על מוסדות החינוך.
ישנם ילדים רבים אשר סובלים מאלרגיות והאפיפן הוא חלק משגרת החיים הקבועה
שלהם.
תפקידנו כרשות מקומית הוא לסייע לילדים ולהוריהם ועתה משנכנסו ההחלטות לתוקפן
אבקש לשאול את השאלות הבאות:
 .1האם עיריית הרצליה כבר הצטיידה במזרקים ומציידת את מוסדות החינוך בהם?
 .2במידה ולא מדוע לא?
 .3מתי העירייה מתכוונת ליישם את החלטת הכנסת? וכיצד?
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תשובה לשאילתה מס' 1
בהתאם להחלטת הנהלת העירייה,
העירייה מתכוונת ליישם את חוק הכנסת מזרקי אפינפרין למוסדות החינוך ומוסדות ציבור.
בימים אלו אנו נערכים לרכישת מזרקים והכשרת הצוותים החינוכיים בסיוע מד"א ועמותת
יה"ל במוסדות החינוך .
בכל המוסדות שיש בהם סייעת רפואית לילדים אלרגיים מטעם הרשות ישנם מזרקים
אישיים לילדים האלרגיים .
בימים אלו עברו הדרכות כ  80סייעות רפואית מגנים ומבתי הספר בסיוע של עמותת יה"ל
עמותה לאלרגיה .
הגב' כץ הודתה לראש העירייה על העשייה.

שאילתה מס'  2ע"י יונתן יעקובוביץ
בנושא :חסימת זכות הציבור לעבור ברחוב גלי תכלת
גב' ינאי אורן הציגה השאילתה במקומו של מר יעקוקוביץ.
לאחרונה פורסם כי ישנו דייר ברחוב גלי תכלת שהשתלט על שטח ציבורי ובכך חוסם את
המעבר לציבור בקצה המצוק ברחוב גלי תכלת.
למרות שבנושא פורסם ושמו התנוסס בכותרות התקשורתיות ,אני מעדיף לא לציין את שמו,
כי העיקר בשאלה שלי אינה מתייחסת אליו אלא לעניין חסימת המעבר הציבורי לכלל .מצ״ב
קישור בו התפרסמה הכתבה -
https://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-MAGAZINE-1.9097283
 .1מה העירייה מתכוונת לעשות בנושא עתה שהתגלה כי הדייר חסם את המעבר
הציבורי?
 .2מה העירייה עשתה מהרגע שהתגלתה השתלטות זו?

תשובה לשאילתה מס' 2
במקרה המדובר השטח הינו שטח פרטי השייך לבעלי הקרקע ומצוי בהליכי הפקעה ,שטרם
הסתיימו .עד אז ,העירייה דואגת לכך שלא ייעשה כל שימוש בשטח ולא תהיה עליו כל בנייה
– לטובת החזרתו לציבור.
לשאלתה של הגב' אורן-ינאי מדוע בשטח שהוא לא בבעלות בעל הנכס והינו פתוח אין
באמת מעבר חופשי לציבור ,נענתה ע"י היועמ"ש ,עו"ד ענת בהרב כי כל עוד ההפקעה לא
הושלמה השטח הינו בבעלות פרטית ,לעת עתה העירייה עושה כל שאפשר לשמור שלא
תתקיים בניה עד שיושלמו הליכי ההפקעה.
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מר אהוד לזר הוסיף כי העירייה נמצאת בהליכי הפקעה שנים לא מעטות עוד מתקופתם
של ראשי העיר מר לנדאו והגב' יעל גרמן ,נבחנות המשמעויות התכנוניות  ,השמאיות
והכלכליות של ההפקעה ותוצאות עבודת המטה יוצגו להנהלת העירייה בהקדם.

שאילתה מס'  3ע"י תמר גרוסמן
בנושא :פעילויות בלתי פורמאליות הינן פעילויות חשובות המשלימות את
החינוך הפורמאלי
לצערי מדי שנה ישנה התנגשות בין פעילות תנועות הנוער בדגש על תנועת הצופים ופעילויות
הספורט של בני הרצליה המתקיימות בימי שלישי.
ישנן מספר ערים שכבר הצליחו לפתור את הנושא בשינוי השעות והתאמה בין שתי פעילויות
חשובות אלו.
 .1מדוע העירייה לא מייצרת פיתרון לכך שפעילויות אלה לא יתנגשו האחת בשניה וילד/ה
לא יצטרכו לבחור בין הצופים או כל תנועת נוער אחרת לבין חוג בבני הרצליה?

תשובה לשאילתה מס' 3
התאגידים העירוניים מקבלים מדי שנה הנחייה לא לקיים פעילויות ,חוגים ואירועים בימי
שלישי שהוא יום תנועות הנוער,
לעיתים מתקיימים מצבים בהם ישנם תכתיבים של פעילויות/משחק/תחרות על ידי גופים
ארציים כמו איגודי ספורט והתאחדויות חיצוניים למיניהם אשר קובעים תחרויות
ומשחקים בימי ג' ואין לעירייה שליטה על כך .המדיניות היא שהתאגידים העירוניים
מונחים לא לשבץ פעילות עבור הגילאים הרלוונטיים לתנועות הנוער בימי ג'.
להלן מסמך המנכ"ל:
י' אלול ,תש"ף
 30אוגוסט2020 ,
לכבוד
מנהל/ת ביה"ס ………………… ..מר/ת…………………
מר ארז רבן ,מנכ"ל בני הרצליה
הגב' עדי זיו ,מנכ"ל החברה לאמנות ולתרבות
מר יקי חרל"פ ,מנכ"ל המרכזים הקהילתיים
צוות תנו"ס מורחב..........................
סגל חינוך.....................................
שלום,
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הנדון :פעילויות תנועות הנוער  -תזכורת
גם השנה אנו ממשיכים ,לפעול במשנה מרץ ולהביא להגדלת מס' הילדים בתנועות הנוער
שבעיר.
לאור האמור אנו מבקשים שתוף פעולה מלא של המופקדים על מערכות החינוך הפורמלי
והחב"פ ,הספורט ,מנהלי בתיה"ס ,מנהלי המתנ"סים והמרכזים הקהילתיים ,בני הרצליה
וכל מוסדות התרבות וההעשרה שבעיר.
ע"מ להצליח במשימה זו ולמנוע כפילויות בפעילויות הריני מבקש ומנחה שבשנה זו כמו
בשנים עברו לא יתקיימו פעילויות מכל סוג (כאמור מעלה) בימי ג' ,שהוא יום פעילות של
תנועות הנוער.
מומלץ להתחשב במידה רבה ומיטבית במדריכי תנועות הנוער ולהמנע ממבחנים ומטלות
בימי רביעי.
אודה על היערכותכם בהתאם.
בברכת שנת למודים פוריה ומוצלחת.

יהודה בן עזרא
מנכ"ל העירייה
העתקים
מר משה פדלון ,ראש העיר
הגב' איה פרישקולניק ,ס' ראש העיר
הגב' עפרה בל ,ס' ראש העיר
מר עופר לוי ,ס' ראש העיר
ד"ר יעקב נחום ,ראש אגף החינוך
מר מיקי גורנשטיין ,מנהל המח' לספורט
הגב' שירי רפפורט ,מנהל המח' לנוער ולקהילה
הגב' יעל חקון ,סגנית מנהל אגף ומנהלת המחלקה לחינוך יסודי
הגב חגית אבירם ס' מנהל אגף החינוך ומנהלת המח' לחינוך על יסודי
רכזי תנועות הנוער……………………
סגל האגף……………………….
צוות תנו"ס.............................

רה"ע ,מר פדלון הבהיר כי הנושא ייבדק פעם נוספת מול בני הרצליה והמרכזים
הקהילתיים ,יתוקן היכן שניתן.

מר גוזלן נעדר מהישיבה  -הדיון בשאילתות  4-5נדחה לישיבה הבאה.
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שאילתה מס'  4ע"י גרי גוזלן
בנושא :שעות פינוי אשפה ברחבי העיר
לצערי לאחרונה ישנן תלונות רבות כי פינוי האשפה מתבצע לא בשעות סדירות ומפריע
לתנועת הרכבים בעיר.
מדוע שעות פעילות האשפה לא מבוצעות כפי שאמורות להיות בשעות הבוקר
.1
המוקדמות?
במידה ואכן כך אמור להיות לפי המכרז בו זכו המפעילות ,מדוע לא הקנסות על
.2
כך?
אם נקנסות ,מה גודל הקנס?
.3
כמה קנסות ניתנו בגין אי עמידה בתנאי המכרז עד כה?
.4

שאילתה מס'  5ע"י גרי גוזלן
בנושא :בית העלמין הישן -ניקיון
בית העלמין הישן אשר מוחזק על ידי חברת קדישא משרת את כלל תושבי העיר.
לצערי לאחרונה ביקרתי בו מספר פעמים ובכל פעם המקום היה מלוכלך ומוזנח.
בית העלמין שמשרת את תושבי העיר גם אם אינו מוחזק על ידי העירייה צריך להיות לכל
הפחות נקי ונעים למגיעים אליו.
 .1האם העירייה יכולה למצוא מנגנון פיקוח על רמת הניקיון בבית העלמין?
 .2מהי מעורבות העירייה בכל נושא ניהול בית העלמין?
 .3מהי ההשתתפות הכספית של העירייה בבית העלמין?
 .4במידה והעירייה רואה חשיבות לנושא הניקיון בבית העלמין ,האם ישנם פתרונות
שניתן ליישם?

שאילתה מס'  6ע"י תמי גרוסמן
בנושא :כריתת עצים
מחקרים הוכיחו כי עצים מורידים את טמפרטורת הסביבה עד כדי  4מעלות צלזיוס בצל .
העץ הוא מטהר אויר טבעי ,העצים סופחים פיח ,עשן ,אבק ופולטים חמצן לסביבה.
עצים הינם סביבת מחיה לבע"ח ביניהם שלל ציפורים אשר ניזונות  ,מקוננות ומוצאות
מחסה בין הענפים.
בשנים האחרונות  ,עם ההתחדשות העירונית ,הרחבת הבניינים הקיימים ופרוייקטים
מסוג פינוי בינוי  ,נכרתו עצים רבים.
אישית ,הייתי עדה לכריתת עצים ללא רשיון כריתה ,ואף ניסיתי לעצור מקרים אלו אונליין
ולדווח למוקד העירוני ,לצערי  ,ללא הצלחה .התושב והכורתים לא נענשו.
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השבוע שלח לכל חברי המועצה תושב מרח' אשר ברש סרטון המציג את החיים הענפים על
עצים המיועדים לכריתה ע"י יזם בפרוייקט תמ"א בבקשה שנעזור לשמר את העצים הללו.
.1
.2
.3

האם בכוונת העיריה לבדוק את האופציה לשמר את העצים המוצגים בסרטון?
(מצ"ב)
לכמה עצים ניתן רשיון כריתה ב 5השנים האחרונות וכמה נטעו במקומם?
מהם השיקולים לאישור כריתה והאם קיימת חובה (כפי שיש בערים אחרות) לשתול
עץ חלופי תחת כל אחד שנכרת?

תשובה לשאילתה מס' 6
.1

ראשית יש לציין כי תוכנית הפיתוח של הפרוייקט הרלוונטי לא מוכרת במחלקה וטרם
נבדקה.
כאשר תוגש התוכנית ,היא תלווה בסקר אגרונומי ,אשר יבחן את מצב העצים במגרש,
ובבקשת האדריכל לכריתה לפי תכנון המבנה.
אנו עושם מאמצים רבים בבדיקת תוכניות הפיתוח לשמר עצים ראויים ,פעמים רבות
בניגוד לדרישת האדריכל והיזם ,מתוך מודעות גבוהה לערך הגבוה של העצים
הוותיקים.
אנו רואים ערך גדול בעצים ,וכל התוכניות אשר עוברות במחלקת פיתוח סביבתי
נדרשות למקם עצים בתחומן -הן בתוכניות אשר נמצאות בתחום העירוני והן
בתוכניות קבלניות למיניהן.

 2-3רשיונות כריתה ניתנים על ידי פקיד יערות מטעם קק"ל ולא מטעם העירייה .העירייה
היא רק גורם ממליץ ולא גורם מאשר -סמכות למתן רשיונות כריתה הינה סמכות
סטטורית הקבועה בחוק .המורשה למתן רשיונות כריתה ובקשת פיצוי הולם הינו
פקיד יערות ארצי ,אשר מטעמו ממונה פקיד יערות מטעם קק"ל.
בחוק קבוע פיצוי נופי לכריתת עצים ,אשר מהותו הינה להשיב לעיר את העצים .אנו
עובדים כיום על פתיחת קרן פיצוי נופי כתב"ר נפרד ,אשר לתוכו יכנס הכסף מכריתה
בייעוד בלעדי לנטיעת עצים ברחבי העיר ,זאת פרט לדרישת העירייה לנטיעת עצים
חלופיים בתוך הפרוייקטים השונים.
כמו העצים שנכרתו ברחבי העיר – שרגא קליין דיווח על כ 250 -עצים שנכרתו מטעם
העירייה בחמש השנים האחרונות ,אולם אין לנו מידע לגבי כמות העצים שנכרתו
בפרוייקטי בנייה.
ברחבי העיר נטעו בחמש השנים האחרונות כ 2500 -עצים .אין לנו מידע שנאסף לגבי
כמות העצים שנטעו בפרוייקטי בנייה למיניהם שאינם עירוניים.
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רה"ע ,מר פדלון הבהיר כי נושא העצים בעיר רגיש במיוחד .אנשי אגף שאיפ"ה הונחו כי לא
יכרת עץ אחד ללא רישיון הסמכה של פקיד היערות .המטרה של העיריה לנטוע עצים פי 4
עצים ממה שקיים היום.
מר אהוד לזר הוסיף כי בתכניות שונות המקודמות אנו נדרשים להציג את הפיצוי הנופי
באמצעות נטיעה של עצים ,בתוכניות שונות המבוצעות יש להציג את מאזן העצים ,הרעיון
הוא כי הפיצוי הנופי גובר על המאזן אפס .חזר והדגיש כי קיימת מדיניות מחמירה ביותר
הכוללת סטנדרטים ברורים ומחמירים לנושא כריתת עצים .הוסיף כי בעקבות סוגיית החום
העירוני הנוצרת בעקבות דילול של עצים בארץ ובעולם ,בהנחיית רה"ע נערכת העירייה
לקדם תכנית תכנית אב לנטיעת עצים ,מדובר על אלפי עצים האמורים להישתל או להינטע
בעשור הקרוב.
רה"ע ציין כי בשנה שעברה קיבלה עיריית הרצליה מקום ראשון בארץ טעם משרד
החקלאות בתחום היער העירוני .
לשאלתה של גב' גרוסמן הבהיר מר רוני גאון ,מנהל אגף שאיפה כי כריתת עץ ללא אישור
של פקיד היערות זה עבירה פלילית ועיריית הרצליה עושה ככל הניתן לעצור הדבר.

מר פישר נעדר מהישיבה  -הדיון בשאילתה  7נדחה לישיבה הבאה.
שאילתה מס'  7ע"י יריב פישר
בנושא :מבנה ״ בית העץ״ לשעבר
ליד כביש הבריגדה היה בעבר מקום שנקרא ״בית העץ /סחר עץ״ המקום נסגר כי נטען
שהמבנה היה לא חוקי.
לאחרונה החלה פעילות בניה במקום.
 .1האם המקום הוכשר מבחינה חוקית?
 .2מה עתיד להיות בנוי שם? איזה סוג של עסק?
 .3במידה ולא הוכשר מבחינה חוקית ,אבקש לדעת מי פועל שם? באיזה אישור? והאם
פיקוח ואכיפה מודעים לזה?

שאילתה מס'  8ע"י רונן וסרמן
בנושא :מגנטים ומדבקות של חבד שמפוזרים בעיר
ברחבי העיר הרצליה מפוזרים אלפי מדבקות ומגנטים של חבד.
חלק גדול של המגנטים והמדבקות מוצמדים לעמודי תאורה עירוניים ,וכן על גדרות ואזורים
נוספים בשטחים הציבוריים ,בניגוד לחוקי העזר העירוניים.
ידוע לי כי תושבים רבים מתלוננים על המפגעים הללו ,ובחלק מהמקרים הפקחים אכן
מגיעים ומסירים את המגנטים ואת המדבקות.
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להלן השאילתה:
 .1כמה פניות נפתחו במוקד  106מאז תחילת שנת  ,2020בנוגע למדבקות או מגנטים של
חבד?
 .2מהי תגובת העירייה על המשך ביצוע העבירות הללו ועל כל הנובע מכך?
 .3כיצד בכוונת העירייה לפעול על מנת להפסיק את המפגעים הללו?

תשובה לשאילתה מס' 8
.1
.2

.3

.4

במוקד העירוני התקבלו  4פניות בנושא מגנטים של חב"ד על עמודי תאורה.
פניה ראשונה התקבלה ב – 02/02/20 -שלט בשטח פרטי סוקולוב  32בפסאג'
ושלוש פניות התקבלו ב– 14/07/20 -רחוב סוקולוב כאשר נפתחו כל אחת בנפרד על
אותו מיקום .
כמו כל עבירה של הדבקת מודעה ללא היתר ,הפקחים מורידים אותה וככל שנתפס
מאן דהוא בזמן ביצוע העבירה ,הוא נקנס .ככל שהפקחים לא יכולים להוריד את
המודעה המלכלכת ,המידע מועבר לאגף שאיפ"ה על מנת שיטפל בניקיון המרחב
הציבורי.
ראה תשובה לעיל.

רה"ע הבהיר כי ישנה הנחייה ברורה לאגפי העירייה הנוגעים בדבר לפקח ולהסיר
המדבקות במיידי .הוסיף כי בפנייתו לרב הלפרין סוכם כי נוהג זה של יופסק ,העיר צריכה
להיות נקייה מדבקות ומודעות פיראטיות.

שאילתה מס'  9ע"י רונן וסרמן
בנושא :הגישה לחוף סידני עלי
בכניסה לחוף סידני עלי ישנו שער חשמלי ועליו השלט" :אסורה הכניסה לכל כלי רכב לשטח
החוף למעט רכבי ביטחון והצלה"
(תמונה של השלט מצורפת ,אבקש להוסיפה לשאילתא)
למרות השילוט הברור והחד משמעי ,אל החוף נכנסים באופן שוטף מספר רכבים של
אזרחים אשר מגיעים לים.
התושבים פותחים את השער עם שלט ,נכנסים ,ומוודאים שהשער נסגר אחריהם.
להלן השאילתה:
 .1האם עיריית הרצליה מודעת לכך שאזרחים ,שאינם נוהגים ברכבי ביטחון
או הצלה ,נכנסים עם רכבם לשטח החוף בניגוד להנחיות?
 .2האם עיריית הרצליה מודעת לכך שאזרחים מחזיקים ברשותם שלט אשר
פותח את השער?
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 .3מהי הסיבה לכך שאזרחים יכולים להיכנס לחוף עם רכב בניגוד להנחיות
וללא פיקוח?
 .4מה עיריית הרצליה מתכוונת לעשות בעקבות שאילתה זו?

תשובה לשאילתה מס' 9
השער החשמלי הנמצא בכניסה לחוף "נוף ים" נפתח באמצעות מספר טלפון ולא על ידי
שלט.
לחוף רשאים להיכנס עם רכבם המצילים בלבד.
 .1כפי הנ"ל המצילים רשאים להיכנס לתוך החניון הקטן למטה בחוף ולא לשטח החוף
עצמו.
 .2אף אזרח לא מחזיק שלט כזה או אחר לפתיחת שערים.
 .3אף אזרח לא נכנס לחוף אלא לחניון למטה ובאישור.
מר ג'ו ניסימוב ,סמנכ"ל בכיר לעירייה ציין כי מספר הטלפון לפתיחת השערים הוחלף
בשבוע שעבר וכי מר שמוליק לין הוא הסמכות היחידה לאשר העברת הטלפון.

שאילתה מס'  10ע"י איל פביאן
בנושא :ההשתלטות על שטחים ציבוריים על המצוק החופי ועוד
ביום  25.8.20פורסמה בעיתון "הארץ" כתבה על השתלטות בפועל של מספר בעלי נכסים על
שטחים המוגדרים כשצ"פ בראש מצוק הכורכר ,בגוש  6669חלקה  ,540באופן
שמונע מהציבור לעבור בחופשיות לאורך קו המצוק וליהנות מהנוף שנשקף ממנו.
להלן לינק לכתבהhttps://www.haaretz.co.il/amp/news/local/.premium-:
MAGAZINE1.9097283?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campai
gn=Share&__twitter_impression=true
בהמשך לכתבה אבקש לשאול את השאלות הבאות:
 .1מדוע עיריית הרצליה אינה משלימה את הפקעת השטח למרות פסק הדין שאישר לה
להפקיע אותו כבר בשנת ( 1994בג"צ  )465/93בפרט ,ומדוע העירייה משתהה במקרים
נוספים בהפקעת שטחים שהוגדרו בתוכניות תקפות כשצ"פים ומימושם לטובת
הציבור ככלל?
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.2

.3

מדוע ,למרות שעל פי הכתבה העירייה מודעת להפרת החוק במקום ,לא
מתבצעת אכיפה כנגד ההשתלטות על השטח הציבורי כל כך? – מדובר כלשון הכתבה על
"פיסת טבע באזור הנחשק בישראל" אשר כלל הציבור זכאי להנות ממנה .אציין כי על
פי מדיניות האכיפה של הוועדה המקומית הרצליה ההפרה אמורה להיות בראש סדר
העדיפות לאכיפה ,כיוון שמדובר בפלישה לשטחים ציבוריים באזור חוף הים (מצ"ב
מסמך המדיניות של הוועדה המקומית אשר אושר כבר בשנת .)2017
על פי הכתבה ,העירייה הודיעה כי היא פרסמה בימים אלו מכרז על סקר עירוני של
חריגות בניה .מדוע העירייה השתהתה בביצוע הסקר ,למרות שהיה צריך לבצע אותו
תוך  18חודשים מיום ( 25.10.17היום שבו נכנס לתוקף סעיף  254ט"ז לחוק התכנון
והבניה שמחייב את ביצועו) .מצ"ב הנחיות היחידה לאכיפה מקרקעין.

תשובה לשאילתה מס' 10
ההפקעה לא מומשה עד היום מסיבות תקציביות וקונסטרוקטיביות .מדובר בעלות כספית
ניכרת שעל העירייה לשאת ,הן של עלות ההפקעה עצמה בשל מיקומו של השטח ,והן של
פיתוח השטח על שפת המצוק.
 .1כאמור השטח הינו שטח פרטי השייך לבעלי הקרקע ומצוי בהליכי הפקעה ,שטרם
הסתיימו .עד אז ,העירייה דואגת לכך שלא ייעשה כל שימוש בשטח ולא תהיה עליו כל
בנייה .נכון להיום ,אין בנייה בשטח ,ואין גידור ,יש גינון בלבד .
 .2עם כניסתי לתפקיד ,אושר בתקציב  2020תקציב למימון הסקר .מכרז לבחירת מבצע
הסקר פורסם והוא נמצא בשלבים מתקדמים לקראת בחירת קבלן מבצע .יש לציין כי
למרות לוח הזמנים שקצב החוק ,הסקר העלה קשיים רבים ברשויות ,לרבות של
מימון ,לשם כך הרשות לאכיפת דיני מקרקעין קיימה פגישות פרטניות עם יחידות
האכיפה בוועדות השונות ,על מנת למצוא פתרון למימוש הסקר ,ולכן היה עיכוב
בביצוע בכלל הוועדות.
מר פביאן ציין כי יש לסיים הליך ההפקעה שנמשך זמן רב כמה שיותר מהר .אמר כי
במקביל לביצוע הליך ההפקעה ניתן להסדיר עם בעלי הבתים שרצועת השביל תאפשר
לתושבים לעבור דרכה ולא תחסם.
היועמ"ש ,עו"ד ענת בהרב השיבה כי כפי שהובהר הדברים נמצאים בשקילה ובבחינה.
מר אהוד לזר הבהיר כי הליכי הפקעה הם הליכים שמטבע הדברים לוקחים זמן רב ולהם
מחיר שמאי כלכלי לא מבוטל .הליכים הצריכים להיות מאוזנים בעת שהרשות מחליטה
לתפוס חזקה באותם מגרשים .יש לתכנן כלכלית עלויות ההפקעה או פיצוי בגין ההפקעה,
העלויות הינן גבוהות ובמיוחד בעיר הרצליה כאשר ערך הקרקע הוא גבוה מאוד .שב
והדגיש כי יש לכלכל את צעדי הרשות ולבחור מתי להפקיע כדי לממש את התכנית.
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שאילתה מס'  11ע"י איל פביאן
בנושא :חורשת הנ"מ (אקליפטוסים)  -מפגעים סביבתיים
רקע
האתר שבנדון הינו אתר טבע עירוני ומורשת הממוקם מצפון לשדה התעופה .ועדת השימור
העירונית החליטה פה אחד לשמר את החורשה והמבנים ההיסטוריים ,המעידים על
המורשת היסטורית הצבאית של בסיס הנ"מ בכל המתחם .תוקצב תב"ר לפיתוח החורשה ,
הוצב שלט מרשים להסברת מורשת היסטורית של החורשה ואף החל תיכנון אדריכלי – כל
זאת לאחר שראש העירייה הורה על קידום ופיתוח החורשה .במסגרת עבודה קהילתית של
"ותיקים בסביבה" הפועלת באתר ,קודמה תוכנית חינוכית המתבצעת מידי שנה בבית הספר
אילנות ,ע"י חברת המועצה לשימור אתרים – גב' תמר לירם ,תושבת הרצליה.
לצערנו אנו מדווחים על הדרדרות חמורה במצב במקום וכי לאחר ארבע השנים האחרונות,
במקום לראות התקדמות במצבה של החורשה לאור תוכניות הפיתוח שיועדה לה ,אנו
נוכחים בנסיגה משמעותית באתר טבע ייחודי זה:
על פי הדיווחים החורשה שוקקת חיים מעסקים שהוקמו בגבולה משמשת דרך להוצאה,
ושינוע סחורות ,כלי רכב פרטיים הפכו את הדרך לכביש מהיר ,נסללה דרך נוספת בתוך
החורשה .פסולת מפוזרת בכל רחבי החורשה ,הוקם ביתן שירותים זמני,
מצב העצים בכי רע ,חלקם כרותים בעצים אחרים עקבות שריפה ,הכניסה לחורשה נהרסה
ומקושטת בפסולת שמקורה בעסקים הסמוכים.
נעשה סקר על ידי אגרונום בחורשה אשר המליץ על שורה של פעילויות ליישום בשל מצבם
הקשה של האיקליפטוסים.
מצ"ב תמונות שצולמו על ידי מתנדבים בשבועות הללו הממחישות את ההזנחה של
החורשה.
מדובר על פינת חמד שתושבי השכונות הקרובות גן רש"ל ,נחלת עדה ,הרצליה הירוקה וכלל
תושבי הרצליה והמדינה יכולים להתרווח וליהנות בה וממנה .עלינו לפעול בכל דרך לשמר
ולפתח אותה ולמנוע היעלמותה.
ברצוני לשאול את השאלות הבאות:
 .1מה נעשה עד כה בתחום האכיפה כדי למנוע את ההתדרדרות הנ"ל של החורשה? אם
לא נעשה -מדוע?
 .2מה מתוכנן להיעשות בתחום האכיפה בתקופה המיידית הקרובה ביותר ,על מנת
להפסיק את הפורענות במקום והנזקים הנגרמים בו ,ולהשיב את המצב לקדמותו
לפחות שנה-שנתיים לאחור? ולשמור על המקום מעתה והלאה כראוי?
 .3מדוע לא נוצל התב"ר שנפתח בשעתו במלואו? כמה תקציב כן נוצל ולאיזו מטרה מאז
תחילת הטיפול בנושא?
 .4מתי יש בדעת העירייה לבצע פעולות יזומות מטעמה על מנת להחזיר את מצבה הקודם
של החורשה ,ליישום ההחלטות הנ"ל שכבר התקבלו בעבר ,ולטפח את המקום כראוי?
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מתי יש בדעת העירייה והוועדה לאיכות הסביבה שלה ,לקיים סיור במקום עם כל
אנשי המקצוע וגורמי האכיפה הרלוונטיים ולקבוע תכנית פעולות ועבודה לבצוע
כנדרש?

.5

תשובה לשאילתה מס' 11
אגף הביטחון ,הפיקוח וסדר ציבורי מקיים סיורי עיתים מתוך כוונה להפתיע את העבריינים
המבצעים עבירות שמהותם בוונדליזם ,לתפוס אותם בשעת מעשה ולהטיל קנסות.
המחלקה לרישוי עסקים פתחה בהליכים פליליים מול העסקים שאינם חוקיים במקום
אשר דורשים רישיון עסק .הוגשו  3כתבי אישום כנגד עסקים המתנהלים בבית המשפט
בגין עבירה של ניהול עסק ללא רישיון .זיהינו כי קיימת בניה חדשה ונושא זה נמצא
בטיפול.
יש לציין כי לפני כשנתיים ביצענו הריסה של האנגר גדול באותו המתחם.
בנוגע לבניה הקיימת במקום ,לא ניתן לדרוש הריסות כיוון שחלה התיישנות ,אלא רק
לדרוש הפסקות שימוש.
 .1בכוונת האגף להעלות את חורשת נחלת עדה כנקודה חמה לטיפול במסגרת ועדת משנה
לאכיפה המתקיימת אחת לחודש עם המשטרה.
 .2התב"ר המדובר מחולק לתכנון ולביצוע עבודות פיתוח ושימור גנני בחורשת
האקליפטוסים.
-

עד כה נוצלו כ ₪ 159,000-על תכנון אדריכלי ,תכנון השקייה ,סקר בטיחות עצים,
יישום מסקנות הסקר ,עיצוב והצבת שילוט.

 הביצוע ויישום התוכניות עבר לטיפול החברה הכלכלית – והוקפא עקב מגיפתהקורונה.
 4+5בכוונת העירייה לבצע פעולות שימור במקום בהקדם האפשרי .בתאריך ה 28/7 -נערך
סיור ע"י עופר לוי סגן ראש העיר ומחזיק תיק איכות הסביבה בהשתתפות פעילים מן
הקהילה.

ה.

הצעות לסדר

הצעה לסדר מס'  1ע"י רונן וסרמן
בנושא :לוחות מודעות חינמיים ברחבי העיר הרצליה
ברחבי העיר הרצליה ישנם כ 40-לוחות מודעות בתשלום .לוחות אלה נקיים ומסודרים
מאוד ,בדרך כלל.
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ואולם ברחבי העיר הרצליה ישנם כמה מאות של לוחות מודעות חינמיים ,אשר מהווים
מפגע תברואתי ואסתטי במשך רוב הזמן.
במקרים רבים המודעות יוצאות מחוץ למסגרת של הלוחות ,מודבקות אחת על השנייה
בחוסר חן ,ובנוסף לוחות המודעות משמשים בעיקר לפרסומים הקשורים לדת ,כאשר אין
שום סיכוי לתלות שם שום דבר אחר ,כי אחרי פחות משעה כבר מכסים במודעות דת
נוספות.
מקובל שיש מספר לוחות מודעות חינמיים בשכונה כלשהי ,במיוחד נניח ליד בית כנסת,
ששם ייתלו מודעות אשר מקדמות מסרים ואירועים דתיים.
אך לא נתפס שנתלים לאורך כל רחבי העיר אלפי מודעות דת ,במיוחד ליד בתי ספר
חילוניים.
הגיע הזמן לעשות סדר בכל הנושא של הלוחות מודעות החינמיים ,על מנת לתת תחושה של
ניקיון ואסתטיקה ברחבי העיר.
לפיכך ההצעה לסדר היא שעיריית הרצליה מקבלת בזאת החלטה להפוך  50לוחות מודעות
חינמיים ברחבי העיר – ללוחות מודעות בתשלום ,כאשר יינתן דגש במיוחד על לוחות
מודעות חינמיים במרחק של עד  150מטר מבתי ספר וגנים.
רה"ע ,מר פדלון ציין כי ברחבי העיר קיימים  40לוחות מודעות בתשלום ועשרות לוחות
מודעות בכניסות לבתי הכנסת וגם בגני הילדים .נתקבלה הנחייה ברורה להסרת מודעות
הנתלות באופן שאינו חוקי בחצר ,בגדר או ברמזור ללא הבדל במגזר ,מודעות שיתלו לא
במקומן ושלא כחוק ייקנסו .העיר צריכה להתנהל באופן מסודר ולהיות נקיה.
(  )357מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום.
בעד – ( 14רה"ע ,קוממי ,בל ,פרישקולניק ,לוי ,צדיקוב ,וייס ,צור ,ועקנין ,אוריאלי,
אייזנברג ,יסעור ,עולמי ,אורן ינאי)
נגד – ( 4וסרמן ,פביאן ,גרוסמן ,כץ)
נמנע  -אין

הצעה לסדר מס'  2ע"י רונן וסרמן
בנושא :אכיפה של בעלי כלבים אשר אינם מנקים אחרי כלביהם
לפני כשנה וחצי העליתי מספר שאילתות ואף הצעה לסדר בנושא של בעלי כלבים שאינם
מנקים אחרי כלביהם.
תגובת העירייה הייתה שתתבצע אכיפה ביחד עם פעולות להגברת ההסברה.
לצערי חוץ ממהלך אחד של אכיפה ,לא ניכר שמבוצעות פעולות נוספות למטרת אכיפה של
הנושא.
בזמן האחרון מתגברת התחושה שאין דין ואין דיין ברחובות ,ואני מקבל תלונות של עשרות
תושבים בכל שבוע על הלכלוך במדרכות.
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אפילו אצלי ברחוב ,כבר קשה ללכת בצורה ישרה מבלי לבדוק טוב-טוב שאין הפתעות על
המדרכה.
בשבוע האחרון של אוגוסט אפילו נתפסה בעדשת מצלמת האבטחה בביתי ,תושבת שהכלב
שלה השאיר לנו ארבע מתנות ברחובות ,והיא הלכה מבלי לאסוף אותן.
לפיכך להלן ההצעה:
עיריית הרצליה מקבלת בזאת החלטה כי לא תסבול יותר את המצב הבלתי נסבל הזה ,וכי
תגייס באופן מיידי עשרות פקחים לעבודה על מנת לאכול את נושא ניקיון העיר על ידי בעלי
כלבים.

מר איתי צור ציין כי לפני שנה עמד בראש בצוות שבחן הטיפול הנושא ,בעקבותיו הופק
דו"ח ובו פעולות לעשייה.
רה"ע אמר כי הנושא מפריע ומכאיב .אמר כי יקיים דיון מיוחד בנושא על מנת לבנות
צוותים ייעודיים לטיפול.
גב' כץ הציעה כי לישיבת המועצה הבאה יובא לדיון הדו"ח שהופק ע"י מר צור.
נענתה בחיוב ע"י רה"ע.
בעקבות דברי רה"ע משך מר וסרמן הצעתו מסדר היום.

הצעה לסדר מס'  3ע"י סיעות "החופש לבחור" ,יש עתיד בהרצליה" ,
"קהילה ,צעירים וסביבה נטו"
בנושא :קיום דיון דחוף במועצת העיר הרצליה בנושא חינוך והסברה יעילה
והסדרת שיוויון זכויות ובטחון לנשים
דיון מאין זה הוא ראוי בכל עת ,אך בימים אלה בהם כולנו מזועזעים מהאונס באילת ,דעת
הקהל עוסקת בנושא ,הקשב של הציבור לנושאים אלה הוא מלא ,ואנו בפתחה של שנה
חדשה -זהו מועד ראוי ביותר לקיימו.
הצעת החלטה:
מועצת העיר הרצליה תקיים בדחיפות בישיבתה הקרובה בחודש ספטמבר ,דיון בנושא חינוך
והסברה יעילה והסדרת שוויון זכויות ובטחון לנשים .
במסגרת דיון זה ,מועצת העיר תקיים דיון מקיף בתוכניות הפדגוגיות ופעילות ההסברה
והחינוך בעיר הרצליה בנושא מניעת אלימות נגד נשים ,ביטחונן וזכויותיהן ,וכן בהסדרת
זכויות הנשים וביטחונן בהחלטות רשמיות של מועצת העיר.
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במסגרת הדיון יופיעו בפני מועצת העיר  ,ראש מנהל הנשים בעיר ,יועצת ראש העירייה
למעמד האישה ,היועצת המשפטית של העירייה ,נציג מאגף החינוך ומדוברות העירייה,
ונציגים נוספים של העירייה מאגפים רלוונטיים ,ויתנו סקירות מפורטות בהתאם על
הפעילות העירונית והסטטוס הקיים בעיר בנושאים אלה ויפרטו תוכניות ויעדים ,ישיבו
לשאלות חבר מועצת העיר ויקשיבו לדיון שלהם והחלטותיהם.
גב' כץ הבהירה כי נושא של האלימות נגד נשים ,פעילויות הסברה ,זכויות נשים וכו' הינו
נושא הנתמך ע"י העירייה והינו חלק ממדיניות העיר לאורך שנים .אמרה כי היא באופן
אישי מודעת לעשייה הרבה שנעשית בנושא ,ואף בעבר לקחה בה חלק .ההצעה לסדר הוגשה
להביא לחשיפת העשייה בפני חברי המועצה.
מר פביאן הוסיף ואמר כי הנושא הינו חשוב והקשב הציבורי בתקופה זו גבוה במיוחד .לכן
רואה חשיבות גבוהה לקיום דיון מקיף בנושא.
רה"ע ,מר פדלון אמר כי רואה הנושא חשוב ביותר וכי יכנס ישיבה מיוחדת לדיון וסקירה
רחבה ומקצועית בנושא ע"י היועצת למעמד האישה  ,ראשת מנהל נשים ומנהל החינוך.
גב' מישל עצמון ,יועל"ן וגב' גנית לב ארי ,ראשת מנהל נשים סקרו בקצרה פעילותן.
גב' כץ הודתה לרה"ע ובקשה כי לדיון המורחב בנושא יוזמנו גם ארגוני נשים העובדים
בשיתוף פעולה עם העירייה .נענתה בחיוב ע"י רה"ע.
לאור דברי רה"ע להביא הנושא לדיון מקיף במועצה הוסרה ההצעה מסדר היום.

ו .אישור תב"רים
עדכון תקציב פיתוח  2020של תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2020
בסכום כולל של  ₪ 53,633,165ממקורות המימון כדלקמן :
מקור מימון

סכום

קרן עבודות פיתוח

14,575,000

קרן עודפי תקציב רגיל

3,360,000

אחרים

35,698,165

סה"כ

53,633,165

•

מצ"ב קובץ .

( )358מחליטים פ"א לאשר.
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ז .הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ח
 +עדכון הקצאה מס  – 934מצ"ב.
הגב' כץ בקשה להדגיש כי בישיבת הכספים נאמר לגבי סעיפים  - 1813200108סיוע
לילדים מתקשים ,כולל כיתות חינוך מיוחד ו - 1813300104-שכר סייעות טיפוליות
וחונכות כי במידת הצורך ויתגלו צרכים חדשים התקציב שנלקח יוחזר.
הגזבר הצהיר כי יש שינויים במסגרת התקציב ,התקציב מאוזן ובר ביצוע.
()359

מחליטים פ"א לאשר.

ח .העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל
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מחליטים פ"א לאשר.

ט .בקשה לפתיחת חשבון בנק לגן ילדים
המועצה התבקשה לאשר פתיחת חשבון בנק לטובת גן ילדים חדש ,גן תורמוס,
ולהסמיך את הגננת בגן להיות מורשית חתימה לבדה בחשבון ,והיא תוסמך לחתום על
כל המסמכים הנדרשים והכל בהתאם לנוסח ולתנאים המקובלים בבנק וכפי שיסוכמו
עמו .סכום ההתחייבות הכספית שבו רשאית הגננת לחייב ת החשבון במשיכה חד
פעמית מוגבל עד לסכום של ( 1,500אלף וחמש מאות)  ₪ומשיכה חד פעמית לטובת
חשבון העירייה בלבד ללא הגבלת סכום .בנוסף ,תינתן לחשבת אגף החינוך אפשרות
לעקוב אחר תנועות הבנק וכל ההוצאות.
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מחליטים פ"א לאשר.

חברת המועצה גב' כץ יצאה בסעיף זה מהישיבה מחשש לניגוד עניינים

י .דוחות כספיים ליום  31.12.2019של העמותות הבאות :
הדוחות הועברו לעיון מוקדם של חברי המועצה.
• עמותת בני הרצליה (ע"ר) –
גב' ינאי-אורן העלתה שתי סוגיות :עיכוב בהחזרת תשלומי הורים עבור חודשים
בהן לא התקיימה פעילות בעמותה ,והעלאת המחירים של הספורט התחרותי.
רה"ע ,מר פדלון השיב כי נושאים אלו יידונו בישיבת מועצה שתוגדר לנושא.
מר פביאן ביקש כי בפני המועצה תוצג תוכנית ההבראה של החברה כפי שהובטח.
נענה בחיוב ע"י רה"ע.
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רו"ח מועלם סקר הדו"ח הכספי ליום  .31.12.2019מחזור העמותה לשנת 2019
היה  38.9מלש"ח לעומת  37מלש"ח בשנה קודמת .הכנסות העירייה גדלו ב –
 , ₪ 600,000ההוצאות עלו מ –  37מלש"ח ל –  37.6מלש"ח ,הוצאות הנהלה
וכלליות נמוכות יחסית  .בשנת  2019הצטמצם הגרעון השוטף ל 974-אלש"ח
לעומת  1.949מלש"ח גרעון בסוף .2018
• בית עלמין הרצליה (ע"ר) –
רו"ח סתרי סקר הדו"ח .חוו"ד חלקה ללא הסתייגויות .המאזן בעמותה בסוף
שנת  2019קופת המזומנים  1.7מלש"ח המיועדת רובה ככולה לטובת קרן
הפיתוח ,קרן לפיתוח בית העלמין .דו"ח רווח והפסד  -מחזור ההכנסות של
העמותה בשנת  4.2 ,2019לש"ח לעומת  10מלש"ח בשנה קודמת .הכנסות מביטוח
לאומי בגין קבורות שוטפות הקבורות באותה שנה הכנסות  2.2מלש"ח לעומת 2.1
מלש"ח .סך הכל העמותה סיימה את שנת  2019בגרעון מינורי מאוד של .₪ 8,000
• העמותה למען גילאי הזהב הרצליה – בית הורים–
רו"ח סתרי סקר הדו"ח .ההון העצמי השוטף של העמות הוא  6מלש"ח חיובי ,
בסך הכל ההון העצמי הוא שלילי  4.2מלש"ח בגין הפיכת העמותה בשנת 2018
לעמותה עירונית .דו"ח רווח והפסד  -מחזור הפעילות של העמותה בשנת ,2019
 13.2מלש"ח לעומת  13.8ש"ח בשנת  ,2018הגרעון שבשנת  2019עמד  888אלף , ₪
 300אלפי ש"ח נובעים תשלום לעיריית הרצליה בגין השתתפות בפרמיות על
ביתוח המבנה ובגין הסכם עם עובדים על תשלום מענק שקיבל תוקף של פסק דין
בבית דין לעבודה .העמותה מבחינת תזרים המזומנים מאוזנת לשנת 2019
• מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ–
רו"ח זרח נתיב סקר הדו"ח .שנת  2019מאופיינת בהנהלה חדשה ,שיפור
משמעותי בתוצאות לעומת שנה קודמת .גידול בהכנסות מ –  1.49מלש"ח ל –
 1.58מלש"ח ,ירידה בהוצאות הפעלה מ –  1.364מלש"ח ל –  1.288מלש"ח .ירידה
בהוצאות הנהלה וכלליות מ –  138אלש"ח ל –  82אלש"ח .סה"כ עודף מפעילויות
 206אלש"ח לעומת גרעון של  19אלש"ח בשנה קודמת .במאזן יש יתרת מזומנים
המשתקף מתוך העודף ,יתרת מזומנים לסוף שנת  2019של  358אלש"ח
וההשקעות רכוש קבוע של  221אלש"ח שזה ההון העצמי של העמותה.

יא .מינויים
•

()362

המועצה תתבקש לאשר מינויו של מר גיל-עד סורדו לחבר דרקטוריון בחברה
לתרבות ואמנות בע"מ במקומה של גב' עירית ויינברג.

מחליטים פ"א לאשר המינוי.
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•

המועצה תתבקש לאשר מינויים של ס' ומ"מ רה"ע גב' איה פרישקולניק ויועצת
ראש העירייה למעמד האישה ,הגב' מישל עצמון כנציגות הרשות לוועדת הבחירה
לרב העיר .מצ"ב מכתבו של השר לשירותי דת הרב יעקב אביטן.
מר צדיקוב ציין כי מינוי רב עיר הוא תהליך מכובד וחגיגי ושמן הראוי שכאשר
ממנים ועדה למינוי רב נכון להביא ציבור שהוא שייך לנושא זה  ,ציבור המכיר את
בתי הכנסת ,את הגבאים ,את הכוללים ,האברכים ,את נושא הכשרות והמקוואות.
אלה דברים שהם לב ליבם של הציבור התורני ,אין דגל גדול ומכובד ומפואר מאשר
מינוי רב עיר ,הוסיף ואמר כי מן הנכון היה לקיים התייעצות קודמת לפני הבאת
הנושא לישיבת המועצה והחלטה.
גב' אורן-ינאי העירה כי ישנה האפשרות שלא לבחור רב לעיר וכי בלא מעט רשויות
קיימת מחלקה לשירותי דת הנותנת שירותי דת באופן מחבר ומחבק.
מר פביאן בהתייחס לדבריו של צדיקוב אמר כי רב עירוני זוהי דמות עירונית
חשובה לכלל הציבור ,ולכן עלינו לבחור הרכב ועדה המשקף את כלל האוכלוסייה.
לעיר בסך הכל שתי נציגות :נבחרת ציבור ועובדת עירייה שהן בהחלט ייצוג הולם
את כלל העיר.
מר ועקנין ציין כי היה מקום לזמן דיון טרם המועצה לבחון הנושא.
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נערכה הצבעה.
מחליטים לאשר
בעד – 17
נגד – ( 1מר צדיקוב)
נמנע  -אין

יב .אישור המועצה להסכם בין העירייה לחברת אזורים )בניין ) (1965בע"מ
צורפו ההסכם ,חוו"ד משפטית ונספחים.
הגב' אורן-ינאי לא נכחה בדיון בסעיף זה מחשש לניגוד עניינים.
עו"ד לימור ספצ'ק הסבירה ההסכם .לפני שנה אושרה תכנית להתחדשות עירונית
בשיכון ויצמן .התוכנית משתרעת על שטח של כ 80-דונם וקובעת הוראות לצורך פינויים
של  32מבנים ישנים הכוללים  56יח"ד ,וכן פינוי מבני ציבור ומסחר ,וזאת לצורך הקמת
שכונת מגורים חדשה שתכלול  1,843יח"ד ,וכן שטחי מסחר ,תעסוקה ,מבני ציבור
ושטחים פתוחים לרווחת הציבור .התכנית קובעת גם חובה של מכירת  50דירות לבני
המקום .התוכנית הטילה על היזם חובת הקמה/או הריסה של מבני ציבור .במקביל
קבעה התכנית חובת הקמת מבני ציבור/שטחים ציבוריים מבלי לנקוב בזהות הגורם
עליו מוטלת החובה.
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ההסכם שנערך לעת עתה הינו כהסכם מסגרת המתייחס לכל מתחמי התכנית אבל
מאחר ומדובר בתכנית רחבת היקף שתצא לפועל במהלך מספר שנים  ,התנאי לקבלת
היתר בניה בכל אחד מהמתחמים היא חתימת הסכם פיתוח פרטני  .הסכם זה יצטרך
להסביר בכל מתחם את העבודות שתבצע החברה ,עבור העירייה בין אם כעבודות פיתוח
ובין אם כעבודות שהיא מחויבת לעשותם מכוח התכנית.
להסכם מצורף נספח של בני המקום המפרט מנגנון למכירת דירות לבני המקום באופן
שיבטיח ביצע הגרלה שיוויונית בין אלו העונים להגדרת "בני המקום" ,כפי שנקבעה ע"י
מועצת העיר .עוד קובע הנספח כיצד יש לפרסם את דבר ההגרלה ,באילו מתחמים
תשווקנה דירות לבני המקום ,מה יהיו תנאי המכר וכיו"ב.
ההסכם גם מבטיח שביצוע העבודות עבור העירייה בשטחים ציבוריים יבוצע לפי
סטנדרטים עירוניים מקובלים בין אם זה במפרטים בין אם זה כפיפות להוראות של
פקחים ,הוראות של פסולת ,גידור ,שילוט ,הפקדת ערבויות בנקאיות שיבטיחו לעירייה
מימוש הסכם וקריטריונים עירוניים נוספים.
היועמ"ש ,עו"ד ענת בהרב הוסיפה שכל הסכם פיתוח ביחס לכל מתחם יובא לאישור
מועצת העיר .בנוסף אנו מאשרים עכשיו את הנספח של בני המקום שלפיו תיערך
ההגרלה כאשר הוא כולל את ההגדרות הרלבנטיות כולל הגדרה של "בני המקום" ,
שככל שהיא מתייחסת לזוגות הכוונה היא לזוגות נשואים או לזוגות שהם ידועים
בציבור  -ההסכם מאפשר לבני המקום כהגדרת המונח לקבל דירה במחיר מופחת.
( )364מחליטים פ"א לאשר ההסכם.

גב' אייזנברג עזבה את הישיבה.
יג .אישור הרכב המועצה הדתית
להלן ,עפ"י סעיף 6א' לחוק שרותי הדת ודרישות השר ,רשימת המועמדים לחידוש
הרכב המועצה הדתית עפ"י מומלצי מועצת העיר ,מועמדי השר לשירותי דת ומומלץ
הרבנות המקומית:
 .1פרופ' דפנה בניהו  -החופש לבחור ,דרך החינוך דרך חדשה
 .2גב' טובה רפאל – קהילה ,צעירים וסביבה נטו
 .3גב' גלילה יבין – יש עתיד
 .4מר מרדכי קדוש – ש"ס
 .5מר ציון דנוך – גשר
 .6מר וורן גרין – מר"צ
 .7מר שאול נחום – חזון וניסיון ,ליכוד 100% ,הרצליה
 .8מר צורי ז'אן – חזון וניסיון
 .9עו"ד דן פנחס  -הבית היהודי
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מר וייס העלה סוגיית אי חוקיות בהרכב הועדה וכשירות החברים המוצעים .אמר כי
על פי חוזר מנכ"ל נציג סיעה אינו רשאי להציע נציג המזוהה עם סיעה אחרת.
מר צדיקוב ציין כי נציגו הודיע למפלגת האם שלו שהוא כבר לא במפלגה  ,אם זאת
אמר כי ברמה המקומית הינו יכול לבחור במי שהינו חפץ ,כל עוד הינו אדם שהוא
סומך עליו" ,אני מסתכל על בני אדם ולא על כל מה שיש מסביב".
מר לזר אמר כי הרכב הועדה והמתווה שעליו יצביעו חברי המועצה ייבדק ואם יהיו
פערים ישוב הנושא לשולחן המועצה.
בהמשך לבקשת חברי המועצה לקבל התייחסותה של היועמ"ש לנושא ,אמרה עו"ד
ענת בהרב כי נשמעו טענות עובדתיות שונות ועליה לבחון את הדברים כדי להתייחס.
ציינה כי נושא הייצוגיות הוא רלבנטי לבחירה והדבר הזה נבחן בעת מתן חוו"ד של
שלושת הרשויות שהמופקדות על מינוי מועצת העיר.
מר צדיקוב ציין כי במידה ואחד המועמדים יפסל מר נאור ארזני יהיה נציג במקומו.
מר ועקנין ביקש לוודא שכל המועמדים פעלו על פי הנוהל והגישו טופס חתום בפני
המועצה.
נערכה הצבעה.
()365

מחליטים לאשר הרכב המועצה הדתית כפי שהובא בפני המועצה.
בעד – ( 12רה"ע ,קוממי ,פרישקולניק ,בל ,לוי ,יסעור ,עולמי ,צדיקוב ,אורן-ינאי ,כץ,
פביאן ,גרוסמן ,וסרמן).
נגד – ( 1אוריאלי)
נמנע – ( 3וייס ,ועקנין ,צור)
גב' כץ ציינה כי מועצת עיריית הרצליה צריכה להיות גאה כי קיים ייצוג נשי בהרכב
המועצה הדתית .אמרה כי נעשה שיתוף פעולה של כל הסיעות ,כל המחלוקות הושמו ונמצא
הרכב בעיני ראוי .

יד .המלצות הועדה לסיוע בדיור
צורף פרוטוקול הועדה מיום 24.8.20
( )366מחליטים פ"א לאשר.

טו .שונות
גב' ינאי-אורן העלתה מס' נקודות:

•

נושא משמרות הזה"ב – מבקשת כי העירייה תמצא פתרון לבעיה הקשה בקיימת
בנושא זה.

•

תקצוב בתי הכנסת לראש השנה – מבקשת הנהלת העירייה במציאת פתרונות לכל
המבקשים להתפלל בחגים.
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•

מינוי דירקטורים – מינויים שאושרו במועצה עדיין לא נכנסו לתפקידם .מבקשת
לברר הנושא.

•

פועלים בצומת כדורי  -במשך שנים החל מהשעה שבע בבוקר נמצאים עשרות
פועלים באיזור הצומת .הם נכנסים לבתים ,אוכלים מלכלכים ומטילים אימה על
הרחוב ותושביו .מבקשת למצוא להם פתרון ולעצור התופעה.
סמנכ"ל העירייה ,מר ניסימוב הבהיר כי אגף הביטחון במשותף עם המשטרה
הונחו לטפל בנושא ברמה היום יומית.

מר וסרמן במסגרת דקת דיבור העלה כי לפני כשבועיים התרחש מקרה טביעה באחד
מחופי העיר ,בני משפחתו של הטובע העלו בתקשורת וברשתות החברתיות טענות
קשות מאוד על התנהלותם של המצילים שלא יצאו להציל את הטובע ,לדבריהם
למרות שמספר אנשים התריעו שוב ושוב על מקרה הטביעה .בנוסף לכך נכתב כי
המצילים לא ידעו לבצע החייאה ובסוף אחד האזרחים ביצע את ההחייאה בטובע ללא
הצלחה והוא הלך לעולמו .העירייה הגיבה לעיתונות כי הנושא יבדק ,מאחר וחשוב
ליצור תחושת ביטחון אצל הרוחצים ,מן הראוי שהעירייה תפרסם את ממצאי הבדיקה
בישיבת המועצה הבאה ואף תעדכן את העיתונות.
רה"ע מר פדלון הבהיר כי הנושא בחקירת משטרה על כן אנו מנועים מלחקור.
מר ועקנין ביקש להעיר כי לפני מספר ימים ביקש ממר לזר לצרפו להרכב המועצה
הדתית ונענה בשלילה ,תוך צירוף חוו"ד משפטית .אמר כי יצרף חוו"ד משפטית
ממשרד הדתות להוכיח כי מר לזר טעה משפטית.
מר לזר ציין כי מספר פעמים ניסה לתקשר עם ועקנין ללא הצלחה.

הישיבה ננעלה
ראש העירייה________________________ :
רשמה :גב' רינה זאבי

