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המועצה התשע עשרה

פ " כ מס' 36
מישיבת מועצה מן המניין
שהתקיימה ביום שלישי  ,ז' טבת תשפ"א22.12.20 ,
נוכחים:

חסרים:

מוזמנים:

משה
פדלון
איה
פרישקולניק
עפרה
בל
משה
ועקנין
דנה
אורן-ינאי
מאיה
כץ
תמר
לרמן
פביאן
אייל
איתי
צור
ירון
עולמי
יונתן
יעקובוביץ
אורן
אוריאלי
אלעד
צדיקוב
צבי
וייס
גרי
גוזלן
יהונתן
יסעור
יריב
פישר
יוסי
קוממי
עופר
לוי
דניאל
אייזנברג
רונן
וסרמן
כל מוזמני הישיבה השתתפו באמצעות ZOOM
בן עזרא
יהודה
לזר
אהוד
נחום
ד"ר יעקב
בהרב
עו"ד ענת
חדד
רוני
בסמן
דורית
גאון
רוני
הררי
ירון
חרמש
חנה
עקרב
שמואל
רייך
עו"ד אייל
אסולין
שלומי
סורדו
גיל-עד
שדה
קארין
זאבי
רינה

רה"ע וי"ר הישיבה
סגנית ומ"מ ראש העירייה
סגנית ראש העירייה
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חברת מועצה
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
המשנה לרה"ע
סגן ראש העירייה
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
מנכ"ל העירייה
סמנכ"ל פרוייקטים
מנהל אגף חינוך
יועמ"ש
גזבר העירייה
דוברת העירייה
מנהל אגף שאי"פה
מבקר העירייה
מהנדסת העיר
מנהל אגף תב"ל
תובע עירוני
מנהל הכנסות העירייה
מנהל משאבי אנוש
מנהלת נכסים וביטוחים
מנהלת מחלקת ארגון ותאום
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סדר היום
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.
טז.
יז.
יח.
יט.
כ.
כא.

אישור פרוטוקול
עדכון רה"ע
עדכון מנכ"ל
שאילתות
הצעות לסדר
הצגת פעילות אגף תנו"ס לחנוכה
תב"רים
החלטות ועדת השקעות בהתאם לחוזר מנכ"ל 2/2020
מדיניות השקעות לשנת 2021
בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  339לפקודת העיריות (נוסח חדש)
הצעה לתיקון חוקי עזר הסדרת מקומות רחצה והפיקוח על כלבים
אישור מתן תמיכות
הקמת מפעל מלגות ייעודית למשתתפים בתוכנית הסבה אקדמית בעיר הרצליה
הארכת תקופת ההתקשרות עם חברת הביטוח מגדל
אישור יציאה להשתלמות
מינויים
אישור העסקה נוספת
אישור הארכת שירות
סלילת רחובות
תחזית ישיבות מועצה לשנת 2021
שונות.

א .אישור פרוטוקול
נתקבלו הערות לפרוטוקול כלהלן:
מר וסרמן לשאילתה מס'  9בנושא חסימת גישה לגינה ציבורית -
 יצויין כי מר וסמן הציג השאילתה במקומו של מר פישר. בהתייחסו תו לשאלת המשך ציין מר וסרמן כי תשובת משרד הבריאות לסמנכ"לבכיר לעירייה אינה אמת.
 יובהר כי תשובתו של מר ניסימוב בפרוטוקול הינה בהמשך לדברי מר וסרמן.מר פביאן :
 בסעיף הצגת פעילות מנהל נשים ביקש לציין נקודות התייחסויותיו לנושא:
 חשיבות להסדרת זכויות של נשים בעיר וביטחון שלהן בהחלטות מועצת העיר. החינוך הינו הכלי הבסיסי להטמיע הנושא בקרב ילדינו .להעלות באופן קבועסוגיות של אלימות נגד נשים ,מצוקת נשים בבית ,במשפחה במקום עבודה .
 העלה אימוץ תוכנית שהחלה בתיכון הראשונים .הנושא מהותי והתפקידנולהבטיח שילדים מגיל הגן ואילך יחונכו לשמירה על כבוד וביטחון של בנות,
ילדים ונשים .חשיבות רבה שהנושא יהיה על סדר היום באופן קבוע.
 חשיבות הפעלת מתנדבים ומתנדבות כתמיכה טלפונית לנשים בעיר הזקוקותלחיזוק ,עצה ותמיכה.
 הצורך לדעת ברמה העקרונית אילו החלטות היסטוריות של מועצת עיר קיימותבנושא.
 -לוודא שיש לפחות  50אחוז נשים בדירקטוריונים של החברות העירונית.
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צורך בקיום מדדים מגדריים הבוחנים את פעילות העירייה בראיה מגדרית.
פילוח תקציב העירייה בראיה מגדרית
קיום דו"ח שנתי המגדיר כיצד משפיעות כל החלטות העירייה על הנשים בעיר.
צורך לקיים פעם בחצי שנה /שנה דיון במועצת העיר בנושא.

 לשאילתה מס'  11בנושא פעילותם של העסקים השוכרים נכסים מהחברה לפיתוח
התיירות ביקש מר פביאן להוסיף שאלתו:
מתי יש כוונה לסיים את העניין בתהליך יעיל מוסכם והוגן ,נענה ע"י רה"ע כי אינו
מחוייב במענה.
 במסגרת הצעה לסדר של מר וסרמן בנושא האינטרנט המהיר ביקש להוסיף דבריו:
הנושא חשוב ומקבל משנה תוקף בפרט עכשיו עם העבודה מהבית והלימודים
מרחוק .מעריך שלעירייה בתחום שיפוטה ,כעיר מפותחת וחזקה קיימים כלים
ויכולות להשפיע על ספקיות האינטרנט להאיץ פעילותן בעיר .אמר כי יש לנצל
ולהאיץ מיזם התשתיות של חברת החשמל שאינו פעיל באופן מספק ברחבי העיר.
 במסגרת הצעה לסדר בנושא שדה התעופה שהוגשה ע"י שלוש הסיעות "החופש
לבחור"" ,יש עתיד" ו"קהילה ,צעירים וסביבה נטו" יוספו הדברים כלהלן:
גב' גרוסמן הבהירה כי אכן קיימת התנגדות לותמ"ל ,יחד עם זאת עולה כי קיימת
הדברות עם ראשי רשויות אחרים לפינוי השדה .ציינה "אנחנו ניזונים ממה שאנחנו
קוראים" .ביקשה אימרה מפורשת כי רה"ע מתנגד לפינוי השדה.
גב' כץ העירה כי ההתנגדות בוועדת משנה הינה התנגדות דלה יחסית.
מר פביאן אמר כי מרגע סגירת שדה דב בת"א ע"י המדינה נוצרה בעיה תעופתית
ואיתה התגברות של הפעילות בשדה התעופה בהרצליה .אין מחלוקת כי שדה
התעופה צריך לפעול על פי כללי הבטיחות ,יחד עם זאת ראש עירייה הרצליה וראש
מועצת כפר שמריהו אינם אנשי מקצוע מתחום התעופה ויש צורך בחוו"ד מקצועית
לקבלת החלטות בנושא זה .ציין כי ידוע שהתוכנית לבניית קריית מסלול נועדה
להזיז את שדה התעופה כדי לבנות במקום  15,000דירות ולא  5,000כפי הניתן.
ביקש כי עיריית הרצליה תזמן עד לתאריך  20.11מספר גורמים מקצועיים לחוו"ד
בנדון.
 יצויין כי מר פביאן לא השתתף בהצבעות בסעיפים י' ,י"א ,י"ד.
()396

מחליטים פ"א לאשר הפרוטוקול כולל התיקונים.

ב .עדכון רה"ע
 נגיף הקורונה :מס' המאומתים היום  136העיר צהובה . 5.33
 בדיקות :יום שישי  910נבדקים ביום שני בנווה ישראל וביום רביעי בבית קינן.
 אתמול ערכנו בזום מפגש של  300אנשי מקצוע עם תושבי העיר שאלות ותשובות
בנושא -סכנות ,בדיקות וחיסונים.
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 ממשיכים בחלוקת סלי מזון ובסיוע לתושבים ככל הניתן.
 יקיר העיר :במהלך חג החנוכה חולקו תעודות ל  19יקירי העיר באמצעות אגף תנו"ס
 תודה לכל העושים במלאכה. משרדי הממשלה לא מתפקדים כבר למעלה משנה וחצי וזה משפיע על מימוש חסמים
והתחייבויות כגון חיבור המט"ש לשפדן הקצאת תקציבים לכיתות לימוד וגני ילדים.
 בני הרצליה :הוקם צוות בדיקה וביצוע לרה ארגון מחדש של בני הרצליה .הממצאים
ואבני הדרך יוצגו בפני מועצת העיר בישיבתה בחודש ינואר .עו"ד אהוד לזר ידווח
 שיטפונות :בשבועיים האחרונים היו שני מופעי גשר קיצון הוקמה ועדת בדיקה
שאיתרה מוקדים בעיתיים והם טופלו  ,הבעיה המרכזית הינה באיזור הרכבת.
בפגישה עם מנכ"ל הרכבת הנ"ל הבטיח טיפול בנושא .דרישת רה"ע לדיון דחוף
בנושא הניקוזים .תוכנית אב לניקוזים שהוכנה ל 50-שנה תתוכן ל 100-שנה קדימה.
לבקשת רה"ע כל התקציבים בנושא יוקדמו.

ב .עדכון מנכ"ל
דוברות העירייה
 קורונה :המשך טיפול בהסברה – העלאת קמפיין שילוט "מסכות יש לעטות" ,עריכת
מפגש פייסבוק לייב עם רה"ע ,פרופ' אדלר וצוות הטיפול במשבר ,המשך דיווחים של
נתונים יומיים לציבור,
 מתחמי בדיקות בעיר ובסביבה הקרובה ,קמפיין בדיקות לחוזרים מחו"ל ועוד.
 שילוט ותקשור "יום המורה".
 סיוע למחלקת הספורט בתקשור קמפיין פנימי לעובדי העיריה לעידוד עלייה במדרגות
הבניין.
המינהל הכספי
 המנהל הכספי עבד בחודש האחרון יחד עם כל אגפי העירייה בהכנת התקציב.
 חברת  S&Pמעלות פרסמה היום את אשרור דירוג האשראי של העירייה.
דירוג העירייה נשאר  AAAבתחזית יציבה .דירוג זה מעיד על התנהלות פיננסית שקולה
וזהירה ,על תקצוב שמרני של העירייה ,על הכלכלה העירונית החזקה ,על יכולת
הסתגלות של העירייה לזעזועים החיצוניים שנגרמו כתוצאה ממגפת הקורונה
ועל שמירה על רמת חוב נמוכה.
תודה והערכה עמוקה לכל מנהלי ועובדי המינהל הכספי ,אשר עובדים במקצועיות וללא
ליאות על מנת להביא את העיר להישגים פיננסיים מדהימים שכאלה.
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אגף תב"ל
 בשבועיים האחרונים חווינו שני מופעי גשם חזקים במיוחד טיפלנו במניעת הצפות
ובנזקים שנגרמו ע"י מופעי הגשם החזקים שהגיעו עד לכ  100-מ"מ בזמן קצר .הודות
להיערכות המוקדמת נמנעו נזקים גדולים.
 נערכים לביצוע סקר תחזוקה מקיף בבתי הספר ע"י אדריכל וקונסטרוקטור במטרה
להכין תכנית רב שנתית לשיפוץ ,לשינויים בבינוי להתאמה פדגוגית ,תוספות בנייה וסדר
עדיפויות .
 הותקנו הצללות מעל מגרשי ספורט בבתי ספר אלון ,וויצמן ,נבון ,לב טוב ,אילנות,
התקבלו היתרים לגורדון ולסמדר.
אגף הביטחון  ,הפיקוח והסדר הציבורי
 עובדי האגף תומכים את המאמץ העירוני לשמירה על רמת תחלואה נמוכה של קורונה.
זאת באמצעות אבטחה ושמירה על הסדר במתחמי הבדיקות השונים ,סיוע בחלוקת מזון
וביצוע אכיפה במרחב הציבורי.
 עובדי האגף והמנהלים היו שותפים במאמץ העירוני לסיוע וטיפול באירועי ההצפות
באירועי מזג האוויר הקיצוניים.
 האגף החל בעבודה לקידום מכרז לאכיפה באמצעות מצלמות ,הן בתחומי החניה והן
בתחומי נתיבי התחבורה הציבוריים .מדובר במכרז מורכב מאד ,שתהליך הכנתו יארך
מספר חודשים ואנו מקווים הדבר יביא להגברת היעילות באכיפה בנושאים אלו.
אגף הנדסה
 התקיים וובינר מוצלח בנושא תוכנית המתאר
 שכונת נווה ישראל נמצאת בשלב היתרים לקראת ביצוע
 שיכון וויצמן בתכנון מפורט ,ולקראת כנס תושבים
 יד התשעה בעבודה מול המתכננים במטרה להתקדם עם התכנון.
 המשך קידום מוסדות חינוך מתבעות ועד היתרים.
 תכנית אב לניקוז ומתן פתרונות נקודתיים לכשלים בסופות האחרונות.
 הכנת ההתנגדות לקו המטרו  101 1Mב' בשיתוף רשויות השרון.
 קידום לקראת ביצוע אופני דן במקטעים .קידום מהיר לעיר.
 בפיקוח על הבנייה :נחתם הסכם לביצוע סקר חריגות בנייה.
אגף תקשוב ומערכות מידע
 הושלמה פריסת מצלמות אבטחה באגף תב"ל
 הושלמה התקנת מצלמות בכ 40-כיתות בתיכוניים לצורך הלימוד המקוון ,בנוסף על 17
שהותקנו לפני כן.
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 לקראת סיום פריסת סיבים על הציר של הרב קוק ,דבר שיחבר את אגף תב"ל אלינו
בסיב שלנו (במקום בזק) כולל חיבור מוסדות עירוניים שעל התוואי ,מצלמות בצמתים
ויתן מענה לאכיפה של מהיר בעיר.
 היערכות לרישום המקוון לגני ילדים ולכיתות א'
אגף הרווחה
 מרכז "פורשים וממשיכים" החל בפעילות ענפה לטובת פורשים בני הגיל השלישי בעיר.
 במסגרת ההתייחסות לבני הגיל השלישי ישנם עוד ועוד יוזמות ופרוייקטים כגון התקנת
חיישני נפילה לבודדים ,הרחבת שיחות הטלפון לבודדים וכד'.
 הקהילות התומכות לבני הגיל השלישי הרחיבו את סל השירותים שלהם וכיום כוללים
גם את תחום הטיפוח האישי וזאת מעבר ללחצני המצוקה ושירותי אב הקהילה.
אגף שאיפ"ה
 המשך עבודה במגבלות "שיגרת קורונה"
 שתי סערות חורף משמעותיות – התגייסות כלל אגפית לטיפול בנזקי גינון ,נפילות עצים,
תיגבור ניקיון לפני ובמהלך הסערות.
 שתילת פרחי עונת החורף ברחבי העיר
 הפעלת  3תחנות הצלה במהלך עונת החורף.
 היערכות לשנת שמיטה .2021
 בתהליכי הכנה – מכרז לאריזות פלסטיק וקרטונים.
 הוחלפו  10תחנות אוטובוס ישנות לחדשות.
אגף החינוך
 אגף החינוך נמצא בהמשך תהליך שינויי איזורי רישום כתוצאה משינויים דמוגרפים
וטופוגרפיים בעיר.
 האגף יחד עם הפיקוח בודקים התאמה בקליטת התלמידים במעברים בין בתי הספר :מ
שכבת ו' לחטיבת הביניים ומי חטיבת הביניים לתיכוניים
 אגף החינוך בתהליך איתור מנהלים לבית הספר הדמוקרטי ובית הספר בפארק.
 בתאריך ה  10/11התקיים יום המורה ,הרשות המקומית (בשם ראש העיר) חילקה
תשורה סמלית לכל אנשי החינוך כאות הערכה לעשייה חינוכית איכותית והתגייסות
בתקופה כה מורכבת.
אגף תנו"ס
ימים א'-ה' ,20-24.12.2020 ,אתנחתא בפארק.
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פיתוח עסקי-


הרצאות לעסקים בתחום המכירות והשיווק הדיגיטלי.



חיבור עסקים לפרוייקט "אתנחתא בפארק"



קידום פרויייקט "הזירה העסקית" עם משרד הכלכלה ,לקידום פרוייקט
מנהלי רכש ואינטגרציה בין אזורי המסחר בעיר.



הקמת קמפיין לעידוד רכש וצריכה מקומית עם הדוברות -יתחיל בשבועיים
הקרובים.



 10-12/12אירועי חנוכה במרכז העיר עם תנו"ס.



על פי ההחלטות שהתקבלו הוקדמו תשלומים לעסקים שבעיר בסדר גודל של
 5,000,000שקל.

ועדות
 היום הבינלאומי לציון המאבק לאלימות נגד נשים .מועצת הנשים בעיר בסיוע יועצת
ראש העיר למעמד האישה הקימו מיצג אנדרטאות מודעות אבל של  20נשים שנרצחו
בשנה האחרונה בכמה מוקדים בעיר.
 יתקיים טקס במעמד ראש העיר וסגנית ראש העיר לציון היום בו הדליקו העובדות
והעובדים מעל  200נרות לזכר הנרצחות בעשור האחרון.
 חולקו מדבקות "נשים קץ לאלימות" להעלאת מודעות ,מספרי טלפון ,חולקו ברחבי
העיר.
 מספר אירועים לציון היום הבינלאומי לאנשים עם מוגבלויות:
 הכי שווה בהרצליה (קמפיין חוצות ברחבי העיר שבהם הצטלמו תושבי העיר עם
מוגבלות בחיי היום יום שלהם ,לציון יום הזכויות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות.
" לילה סגול"  -מיזם של אתר "שווים" ובשיתוף מפעל הפיס והשלטון המקומי .ב3 -
בדצמבר ,העירייה האירה את בניין העירייה ואת בית קינן בסגול.
 תערוכת גיבורי על  -תערוכה מרגשת שבה צולמו ילדים עם מוגבלות ומשפחותיהם
ברגע פרטי ומעצים.
 חלוקת רמפות להנגשת בתי העסק בעיר -בשיתוף בי"ס מפתן ארז ופעילי "קהילה
נגישה" .תלמידי מפתן ארז ,כחלק מהפרויקט יצאו לשטח הסבירו ,מדדו ובנו
רמפות פריקות לעסקים לא נגישים.
 הרצאה של ליהיא לפיד  -המסע של חיי (להיות אמא מיוחדת.
 הרצאה של חגית רון רבינוביץ "זה אח שלי" .
 הרצאה לעובדי העירייה ,כחלק מריענון נגישת השירות שהעובדים מחויבים לעבור
מידי שנה .
 אירועי הסברה בגני ילדים בעיר בהובלת איה פרישקולניק מ"מ וסגנית ראש העיר.
חלוקת דף הסבר והפעלות להיכרות עם עולם האנשים עם המוגבלות.
 אראל הלוי ,שחיינית פראלימפית אשר זכתה במדליות .בהרצאתה שיתפה אראל
באירוע ששינה את חייה בילדות בעקבותיו הפכה נכה ,על ההתמודדות ,השיקום
ועל הספורט ככלי לבניית ביטחון עצמי בשיתוף המרכזים הקהילתיים.
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מר יעקובוביץ ביקש לקבל הערכת הכנסות העירייה לשנת  2020לקראת ישיבת התקציב,
נענה ע"י רה"ע כי הנושא יבדק עם גזבר העירייה.

ג .שאילתות
שאילתה מס'  1ע"י מר אייל פביאן
בנושא" :המרכז למעשים טובים" בשכונת "יד התשעה"
רקע
"המרכז למעשים טובים" בשכונת "יד התשעה" פועל במקלט ,שממוקם סמוך למגרש החניה
של בית הכנסת חללי מינכן ובו מחלקים פעילים חברתיים ותיקים בשכונה ובהם חברי ועד
שכונה ,פירות וירקות וארוחות מוכנות לאלו שידם אינה משגת .לאחרונה החלו המתנדבים
במרכז בפרויקט "בגד לכל ילד" ונאספו בגדים רבים עבור משפחות נזקקות .ידוע כי מאות
של נזקקים ובהם משפחות רבות בעיר הרצליה מקבלים סיוע ממיזם חברתי זה בימים אלו,
ועשרות תושבים מסייעים בו בהתנדבות .פעילות חלוקת הבגדים נעשית גם היא מזה שנים
רבות על ידי פעילים חברתיים אלה ,והם מסייעים גם עם מוצרים נוספים למי שידו אינה
משגת ובין היתר עם עזרי ופריטים לתלמידי בתי ספר ועוד .פעילות זו היא חיונית ויפה בכל
שנה ,אך בוודאי שבתקופת משבר הקורונה הקשה הפוקד אותנו.
לאחרונה התפרסם כי ראש העירייה שלח מכתב בימים אלה ממש ל"מרכז למעשים טובים"
ודרש לפנות את המקלט וחזיתו עד  3בינואר  2021בשעה  ,8:00זאת בטענה כי "המצב
הנוכחי של המקלט מהווה פגיעה משמעותית בכשירות ובנכונות המקלט לשמש את ייעודו
בשעת חירום ".זאת כאשר בו בעת ,במקביל הופנו המנהלים הרלוונטיים בעירייה לבצע סיור
במקום במטרה לתכנן פעולות פיזיות במקום אשר יסייעו לקיים את הפעילות הנ"ל בחורף
שהחל ובכלל בכל ימות השנה .סיור כזה של צוות בכירים בעירייה התקיים ממש שבוע קודם
לכתיבת מכתב זה.....
ברצוני לשאול את השאלות הבאות:
.1

.2
.3
.4

מהכרות אישית עם המקום כפי שהיה לפני מספר חודשים וכפי שהוא נראה כיום – על
מה מבוססת הקביעה כי "המצב הנוכחי של המקלט מהווה פגיעה משמעותית בכשירות
ובנכונות המקלט לשמש את ייעודו בשעת חירום?- ".
האם העירייה עשתה ניסיון לתאם בין התנאים במקום לתנאים הנדרשים כדי לשמור על
" בכשירות ובנכונות המקלט לשמש את ייעודו בשעת חירום?- ".
כיצד יתכן שהטיעון הנ"ל עולה לאחר חודשים רבים של פעילות במקום בידיעת ובברכת
העירייה ותוך כדי מהלך של מנהלי העירייה לסייע לפעילות של המקום ולשדרג אותה?
מדוע נדרש כעת לפנות את המקום ומדוע שלח המכתב הנ"ל?
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.5
.6
.7

אם יתפנה המקום האם ובדעת העירייה להקצות מקום חלופי לפעילות זו כדי שלא
תפסק ותמשיך לסייע לתושבי העיר? אם כן איזה מקום?
אם לא -כיצד תבטיח את פעילותו?
כמה מקלטים דומים מופעלים ברחבי העיר ועל ידי מי?

תשובה לשאילתה מס' 1
 .1ההנחיה להקצאת המקלט לטובת חלוקת מזון ניתנה ע"י רוה"ע בתאריך .21/7/2020
ההנחיה היתה כי חלוקת המזון תהיה במשטח הבטון שמחוץ למקלט ואילו המקלט
עצמו ישמש רק לטובת שימוש במתקן השירותים שבו לעשיית צרכים לאלו שעובדים
במקום.
בתאריך  30/8נערכה ביקורת במקום ע"י אגף הביטחון ונמצא כי כל העסק של המזון
בחוץ נשמר בצורה תברואית ירודה מאד וכי לתוך המקלט הוכנסו פרטי ציוד ולבוש
לחלוקה .ניתנו הערות ומשתמשי המקלט נתבקשו לפנותו לאלתר ולחזור לשימוש
הראשוני שהגדיר ראש העירייה .וכך היה.
בתאריך  30/9נערכה ביקורת נוספת ונמצא כי שוב פלשו עם ציוד לתוך המקלט ,אלא
שהפעם גם ניתנה דרישה לבניית מדפים בתוך המקלט על מנת לציידו בפריטי מזון .שוב
הובהר כי הנושא אסור ואינו מאושר ע"י האגף ושוב ניתנו הנחיות לשמירה על הנקיון
במקום.
בביקורת שלישית ,שנערכה בתאריך  23/11נקבע בצורה מפורשת כי משתמשי המקלט
נוהגים בצורה עצמאית בניגוד לסיכומים ולמרות כל ההתראות הקודמות פוגעים
בכשירות המקלט לשעת חירום .לכן יצאה הודעה מסודרת מהאגף להנהלת העירייה כי
כל נסיונות תיאום בין גורמי העירייה למפעילי המקלט נכשלו והאגף אינו יכול להמשיך
ולטפל במקלט ולשמור את כשירותו לשעת חירום.
על רקע זה ,יצא המכתב של ראש העירייה לאותם חברים שהפעילו את המקום.
 .2כן .מפורט בצורה מסודרת בתשובה לשאלה  1לעיל.
 .3המקום היה פעיל קצת פחות מ 4 -חודשים .בזמן זה פעלה העירייה על מנת
שהמשתמשים יעמדו רק בתנאים שאיפשר ראש העירייה ולא מעבר לכך ,אך
המשתמשים המשיכו לחרוג מכך.
 .4נדרש לפנות את המקום כי המקלט נועד לשמש את תושבי המקום כמקלט לשעת חירום
ולא לצורך אותו קבעו המשתמשים.
 .5ייבחן מקום חלופי או מיזוג עם גופים קיימים.
 .6באמצעות גופים עירוניים קיימים ,הנותנים מענה באוכל חם ,בחבילות מזון ובביגוד.
 .7קיימים עוד  3מקלטים כאלה:
מקלט  – 121רחוב רביבים  – 17זולאי פפו
מקלט  167בנוה עמל – עזר מציון
מקלט  213בנוף ים – חסדי שמואל
מר פביאן פירט עיקרי הצעתו .במסגרת שאלת המשך שאל .1 :אם הטענה היא כי הדבר
מפריע לכאורה להיערכות בחירום מדוע אין פיקוד העורף מעורב ומסדיר הדברים?  .2מתי
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יש בכוונת העירייה להסדיר את המקלט לשני הצרכים ?  .3בעיר קיימים  3מקלטים
המופעלים באופן דומה מדוע הדרישה היא לפנות דווקא מקלט זה?
מר אהוד לזר הבהיר כי כל שאלותיו אלו נענו במסגרת השאילתה.
רה"ע ,מר פדלון אמר כי החל מחודש מרץ ,בכל שבוע מסייעת העירייה בכל דרך אפשרית
לתושבי העיר נזקקים ,ניצולי שואה ,קשישים ,עריריים ,משפחות בכל רחבי העיר וכן באופן
מודגש למשפחות ביד התשעה .חלוקה של מאות חבילות מזון ,בגדים ,כסף לתשלומי חשמל
ומים ,תלושים לקניות ביגוד לילדים וציוד לבית הספר.
המקלט המדובר הינו מקלט לשעת חירום .אמר כי בתחילה נפגש עם האנשים הרלוונטים
במקלט ,שיבח פעולתם ואף נענה לכל בקשותיהם (סככת הצללה ,עגלות אשפה ,מחסומים,
משאית עם מצרכים ועוד) .עם זאת ,במשך הזמן הופרו הכללים ולמקלט הוכנסו חפצים,
רהיטים וציוד רב שפגעו בביטחון השוטף של הנמצאים שם וביעודו של המקלט .בקשות
חוזרות ונשנות לדלול הציוד לא נענו.

שאילתה מס'  2ע"י מר אייל פביאן
בנושא :בגרות  5יחידות במתמטיקה בעיר הרצליה
רקע
בשבועות האחרונים התפרסם דו"ח המצוינות לשנת  2019שפרסמה רשת ערי מצוינות
ביוזמת קרן טראמפ ,בהובלת המכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל אביב ,המתבסס על
נתוני משרד החינוך  .מן הדו"ח ואכן מנתוני משרד החינוך עצמם ,המתפרסמים ב"אתר
שקיפות בחינוך" של משרד החינוך עולה כי שיעור הזכאים בהרצליה לתעודת בגרות הכוללת
חמש יחידות לימוד במתמטיקה ,בשנת הלימודים תשע"ט ( )2019-2018הוא  29.4אחוז,
ארבעה אחוזים פחות ביחס לשנת הלימודים שקדמה לה ,תשע"ח ,אז היה השיעור 33.4
אחוז .מדובר בירידה ראשונה לאחר שנים ארוכות של שיפור במדד הזה ,כשבשנת תשע"ה
עמד השיעור על  21.2אחוז ,בשנת תשע"ו על  22אחוז ובשנת תשע"ז על  29.6אחוז.
לאור חשיבות הנושא עצמו ובין היתר גם לאור תקציב החינוך העירוני הגדול המושקע
בחינוך  ,מעבר לתקציב הניתן על ידי משרד החינוך ,והיותו הסעיף התקציבי הגדול ביותר
בתקציב העירייה ,ברצוני לשאול את השאלות הבאות:
ברצוני לשאול את השאלות הבאות:
.1

מהן הסיבות לירידה בשיעור הזכאים לבגרות  5יחידות במתמטיקה בשנת הלימודים
תשע"ט?

.2

מדוע לראשונה בשלוש השנים האחרונות חלה ירידה זו ובשיעור זה? (מדובר בשיעור
הירידה הגדול ביותר בכל חמש השנים האחרונות)
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.3

מה בדעת העירייה לעשות בשנת הלימודים הנוכחית כדי לשנות מגמה זו ולהחזיר את
שיעור הזכאים לבגרות  5יחידות במתמטיקה לפחות לנתון של שנת תשע"ח ואף גבוה
ממנו?

.4

מה הצפי של העירייה לשיעור הזכאים לבגרות  5יחידות במתמטיקה בשנת הלימודים
הנוכחית ובזו הבאה?

תשובה לשאילתה מס' 2
לשאלות 1+2


אגף החינוך יצא בשנת  2014עם תוכנית ייחודית בשם ' מועדון ה , '5 -התוכנית של
האגף החינוך גייסה תלמידים שלא יועדו ל  5יח"ל .באמצעות קורסים לאורך כל
השנה וליווי לאורך כל תקופת התיכון הצלחנו לשבור את תקרת הזכוכית  .במהלך
השנתיים האחרונות הפרויקט עבר לאחריות בתי הספר.



כשמדובר על  4%ירידה  ,יש לבחון את המשמעות מבחינת מס' התלמידים הניגשים
ל 5 -יח"ל  ,מדובר על כ 12 -תלמידים שניגשו ולא עברו.
אגף החינוך מעודד ומכוון ליותר ויותר תלמידים להגיע ל  5יח"ל ,בכלל זה גם
לאוכלוסיית תלמידים ,שעד לפני מס' שנים ,לא הוכוונה לשם.



 .3א.
ב.
ג.
ד.

מגמה נבחנת לאורך תקופה של שלושה מחזורים לפחות ואירוע סטגנציה של ירידה
אינה מעידה על מגמה .בסה"כ אנו עדיין במגמת עליה על פי כל הפרמטרים
המדעיים.
אגף החינוך החל בתהליך הכשרת מורים הן בבתי הספר היסודיים והן בחטיבות
תהליך מעבר הפרויקט לבתי הספר נבחן מחדש.
תגבור למידה (ע"י מורי התיכון ) ובקבוצות קטנות לקראת בחינות הבגרות בכל
תיכון.
תגבור פדגוגי בחופשת הקיץ ,סמוך לפתיחת שנת הלימודים לבוגרי שכבה ט'
קורסי קיץ לתלמידי התיכון והחטיבה ע"י המרכזים הקהילתיים החומר הנלמד
נבנה בתאום עם מורי התיכון וחטיבות הביניים.

 .4מבדיקה של נתוני קיץ , 2020שלא משקפים את מלוא ההיבחנות של שנת תש"פ (כי עדין
לא הועברו נתוני מועדי החורף) עולה מגמה מעורבת בקרב התיכונים .אנו נמצאים
בשלבי ניתוחים של מודלים מתמטיים כדי להעריך את אחוזי ההצלחה העתידיים.
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לשאלתו של מר פביאן מתי יתאפשר לקבל ממצאים סופיים על הנתונים הנמצאים בשלבי
ניתוח כאפשרות החזרת פרוייקט "מועדון ה "5-מאחריות בתי ספר חזרה לאגף החינוך? נענה
ע"י מר פדלון וגב' איה פרישקולניק כי תשובה בנושא יקבל לאחר בדיקה.

ד .הצעות לסדר
הצעה לסדר מס'  1ע"י מר יונתן יעקובוביץ
בנושא :קידום פרויקט תפיסת פסולת מוצקה בפתחי הניקוז על חוף הים
בשנת  2018בעת כהונתי כיו״ר החברה לפיתוח התיירות ,קיימה החברה לפיתוח תיירות
תחת פיילוט מוצלח שניתן לראותו בתמונות המצורפות.
למרות שביקשתי מספר פעמים לקדם את הפיילוט ואף העלתי את הנושא במספר ישיבות
מועצה ונענתי בחיוב על ידי הנהלת העיר ,דבר לא נעשה.
אי לכך ,ההצעה הינה לקדם באופן מיידי את הפרויקט שמטרתו מניעת הזרמת פסולת
מוצקה שמקורה במערכת הניקוז העירונית והשלמתו בהקדם האפשרי.
יותר מראוי שהרצליה שמגדירה את עצמה כעיר שומרת סביבה ,ירוקה וכעיר ללא פלסטיק
תוביל מהלך כזה .מבדיקות שנעשו מול אנשי מקצוע הביצוע אפשרי לחלוטין ויכול לסייע
רבות בהפחתת פסולת הפלסטיק שמוזרמת מרחובות הרצליה ישר אל הים.

`
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מר אהוד לזר הבהיר כי נושא סינון פסולת פלסטיק מהניקוז כדי שלא תשפך לים הינו חשוב
ומובן .יחד עם זאת ,על הגרילים שהוצבו כמחסום נצברות חתיכות פלסטיק משמעותיות
היוצרות מעין קיר אטום שמונעות מהמים להמשיך ולעבור לחוף הים .צוות שהוקם בעקבות
ההצפות של סוף חודש נובמבר בדק והחליט בעצה אחת עם מהנדסי ניקוז להסיר הגרילים
ולבדוק נושא זרימת המים לעומקו .הדגיש כי הפרוייקט לא בוטל או נדחה ,משמעות הסרת
הברזלים הינה בחינת מחודשת לעומק של תפקוד המים בתוך התעלה.
מר יעקובוביץ' טען כי הגרילים שהוצבו כמחסום לפסולת לא הם אלה המונעים את זרימת
המים .הדבר נבע מכך שלא היו תשתיות ראויות ונדרשות לכמויות הגדולות של מי גשמים
שהגיעו .יתכן ומה שמונע את הזרימה אלה חומות הבטון שהוצבו בפתח הניקוז.
מר לזר הציע כי תוך שבועיים יערך סיור בשטח בהשתתפות מר יעקובוביץ ,דורון גילר,
שמואל בדולח ,אנשי מקצוע מחוץ לעירייה ,עובדי עירייה ואהוד לזר ע"מ לבחון ולהבין
משמעויות הבעיה ורק לאחר מכן תתקבל החלטה.
()397

מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום בכפוף להצעתו של מר לזר לקיום סיור בשטח
בהשתתפות מר דורון גילר ,מר שמואל בדולח ,מר יונתן יעקובוביץ ,מר אהוד לזר ואנשי
מקצוע .מסקנות מהסיור יובאו בפני המועצה.
בעד – ( 11מר פדלון ,גב' פרישקולניק ,גב' בל ,מר צור ,מר יסעור ,מר ועקנין ,מר וייס ,מר
עולמי ,מר צדיקוב ,גב' אורן-ינאי ,מר אוריאלי)
נגד –( 6מר יעקובוביץ' ,מר פביאן ,מר גוזלן ,גב' כץ ,גב' גרוסמן ,מר פישר)
נמנע  -אין

הצעה לסדר מס'  2ע"י סיעות – "קהילה צעירים וסביבה נטו"" ,החופש
לבחור" ו"יש עתיד"
בנושא :פתרונות לעסקים בעיר הרצליה בתקופת הקורונה
בעיר הרצליה קיימים עסקים רבים המהווים תשתית כלכלית וחברתית חשובה ביותר לתושבי
העיר.
בחודש מרץ עם תחילת החלטות הממשלה התחילו להפגע עסקים רבים-
קטנים כגדולים בעיר ,כמו בכל הארץ.
לאחר כחודשיים ויותר הוקמה ועדה עירונית מטעם מועצת העיר וזו היתה אמורה לקדם בין
היתר החלטות אשר בסמכותה של הרשות המקומית להחליט כדי להטיב עם שוכרים-זכיינים
של הרשות המקומית ועסקים נוספים.
לצערנו אנחנו נמצאים כבר בסוף חודש דצמבר ומלבד ניסיונות דלים בסיוע לכמה עסקים ועוד
התנגחויות בלתי פוסקות במספר עסקים אחרים לא בוצע כלום.
לאחרונה לאחר זעקתם הקשה של בעלי העסקים על אטימות מטעם הנהלת העיר הוחלט להציב
כסאות במספר מתחמים כדי שיפשרו קנייה בתוך העסק והושבה מחוצה לו במרחב הפתוח.
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החלטה זו כבר היתה נגזרת של המציאות שנקבעה בשטח ,בה אנשים קנו ממסעדות ומוקדי
מזון ופשוט עזו לעצמם פקניק מצומצם .מדובר ברעיון נחמד וחיובי אך לא בסיוע כלכלי
אמיתתי המתמודד עם הבעיות האמיתיות אותן חווים בעלי העסקים ,זאת בדומה למכתבים
ששולח ראש העירייה למשרדי הממשלה ומפרסם אותם.
גם פה בחרה העירייה מספר מסויים של מוקדם באופן לא שוויוני מול כלל הרחובות
הקיימות בעיר.
לאור אי קבלת החלטות אופרטיביות אמיתיות המתמודדות עם המשבר ובעיקר לאור
ההתנגדות העזה של מספר גורמים בעירייה להביא פתרונות קונקרטים בדומה למה שנעשה
ברשויות אחרות ושכנות ,אנו מציעים להפסיק למשוך ולבזבז את הזמן של כולנו ולקיים
הצבעה על המתווה העירוני לעסקים ו/או דיון בעת הישיבה הנוכחית.
לצערנו רק ביום שלישי האחרון לפני כשבוע ,התקשר ראש העירייה למספר בעלי עסקים
וניהל איתם שיחות להבין כיצד ניתן לסייע.
כבר מספר פעמים העלנו את הנושא במועצת העיר אבל לצערנו לא רק שלא בוצע כלום,
גורמי עירייה פועלים ללא סמכות ,מדיניות אחידה ותיאום .אלו הפכו את הוועדה שנבחרה
על ידי המועצה לחסרת יכולת לקדם החלטות ודיונים עקרוניים ויותר חמור מכך – העסקים
עצמם ובעליהם חווים קשיים בלתי נסבלים ללא פתרונות אמיתיים.
גם באחד הדירקטוריונים בעיר כעשר הועלה הנושא לדיון ,חיפשו כל דרך להתחמק במקום
לקיים דיון יסודי עם החלטות מתאימות ופתרונות אמיתיים.
הצעתנו לסדר היא:
החלטה על דיון בישיבת המועצה הנוכחית בנושא זה תוך הצבעות על עקרונות ומדיניות שכל
אחד מחברי המועצה יציע בדיון עצמו .לאחר קיום הדיון ושמיעת ההמלצות של חברי
המועצה יעלו להצבעות ויאושר מסמך המדיניות ויישומו יצא לדרך.
רקע:
וירוס הקורונה כפי שאנו עדים לו ילווה אותנו עוד תקופה ארוכה ,תקופה שאין תאריך יעד
לסיומה.
בתחילת חודש אפריל ניכר היה שפעילות העסקים תפגע למספר חודשים ולא היה ברור כיצד
יוכלו להתנהל .היום בחודש דצמבר עדיין קיימת האופציה לסגר שלישי והסוף לא נראה
באופק.
וירוס הקורונה הוא לא אירוע חד פעמי ,מדובר באירוע מתמשך שתאריך סיומו אינו ידוע
לאיש.
עתה ברור לכל כי חזרתם של העסקים לפעילות מלאה כלל לא ברורה וכך גם ההחלטות
שנקבעות בממשלה.
העסקים במרכז העיר ,באזור התעשייה ובחוף הים בדגש על אלו הנמצאים בנכסים עירוניים
וזכו במכרזים בתנאי סף כפי שנקבעו ,מחירי הזיכיונות שניתנו על ידי הזכיינים נעשו על
תכניות כלכליות רב שנתיות המשקפות פעילות מלאה וסדירה.
תקופה זו הופכת להיות לאחד המשברים הכלכליים הגדולים שידעה מדינת ישראל.
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מספר הנחות יסוד להחלטה-
שני הגופים הרלוונטים ,כלומר גם העירייה ,החברות הכלכליות או כל גוף עירוני שעומד מול
העסקים וגם הזכיינים צריכים להרוויח ולקבל את ההכנסות שתכננו במסגרת אותה תכנית
כלכלית ובתנאי המכרז בהם זכו .כולל שנות פעילות מלאות.
פעילות בעלי העסקים היא למטרות רווח ומי שמכיר כיצד פועל השוק הפרטי מבין שישנו
שלב של החזר השקעות שביצעו ובעיקר בתקופה זו פרנסה להם ,לעובדיהם ולספקיהם.
תנאי ההפעלה הקיימים היום בעת הקורונה אינם בהתאם לתנאי הסף של המכרזים בהם
זכו הזכיינים.
הזכיינים השקיעו כספים בפיתוח העסקים לאורך הזמן גם בהכשרות המקום בתאם
לדרישות המכרז ,נזקים של זכיין קודם ,בשיפוצים ושדרוגים במקום בהסתמך על האופק
הכלכלי כפי שצפו אותו בתקופה רגילה .העסקים בחוף הים ,בפארק וברחבי העיר ברובם
עסקים עונתיים שמסתמכים על תקופות מרץ-אוקטובר.
השקעה בעסקים נחלקת למספר סוגים :אלו המחזירים את ההשקעה מהשנה השנייה ואלו
כמו חופי הים שלעיתים קרובות השקעתם חוזרת רק מהשנה השנייה והשלישית ועוד.
במידה ויש אופק תפעולי ופתרונות קונקרטיים אף אחד מהצדדים לא יפגע משמעותית.
החלטות העירייה היום ובדגש על החברה לפיתוח התיירות כיום ,הינן פלטסר בלבד – ויתור
על שכר דירה בלבד ,לתקופה קצרה ומוגבלת ושליחת בעלי העסקים לקבל את מענקי
המדינה ולהתמודד לבד עם המשבר הזה.
הצעת החלטה:
מועצת העיר תקיים כעת דיון בנושא זה .במסגרת הדיון יתקיימו הצבעות בנוגע למדיניות
אחידה ותיאום.
חברי המועצה שמקבלים את החומר כמה ימים לפני הישיבה יגיעו עם הצעות לעקרונות
מדיניות זו ופתרונות ישימים ואלו יעלו להצבעות ובכך תיווצר המדיניות של עיריית הרצליה
כלפי בעלי העסקים בעיר.
מגישי ההצעה פרטו הצעתם.
גב' כץ אמרה כי בבקשתם לקיום דיון בנושא מוזמנים כל חברי המועצה להעלות הצעות
ופתרונות ישימים ואלה יובאו להצבעה.
מר פביאן הוסיף כי הועדה לטיפול בעסקים בראשות המנכל הוקמה כחודשיים שלושה
לאחר פנייתו בנושא ומסקנותיה בדבר סיוע הינן סיוע סטנדרטי שרשויות אחרות בארץ
נותנות .העסקים סגורים כשישה חודשים ,להם הלוואות וחובות למאות עובדים וספקים .עד
עתה לא גיבשה העירייה מדיניות מקיפה שפותרת באמת את הבעיות .שאל מתי וכיצד
מתכוונת העירייה לעזור לאותם עסקים.
מר פישר ציין כי הועדה שהוקמה לנושא עשתה עבודה טובה בשעתה .יש להתייחס
לסקטורים נוספים שאינם מזון ומשקאות ,עסקים כחברות אינטרנט ,ייעוץ ,משרדי עו"ד
ועוד .העלה הצורך במתן הלוואות לעסקים כפי שעושות ערים אחרות.
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מר יעקובוביץ' ברך על הקדמת התשלומים לעסקים בסך של  .₪ 5,000,00העלה הצורך
בסיוע העירייה לעסקים השוכרים נכסים עירוניים.
מר לזר הבהיר כי העסקים הינם חלק אינטגרלי מהעיר ואין מחלוקת כי יש לסייע להם ככל
הניתן בעת זו .העירייה פועלת מתוך הבנה עמוקה וקשב לצרכים ,לשינויים ולבעיות השונות.
הציג מה נעשה עד כה בנושא ומה עדיין מתוכנן לעשות למען קידום הכלכלה ,המסחר
והעסקים בעיר.


העירייה החליטה ליזום פעולות בחזיתות שונות בכדי לשמור על כלכלת העיר ועל
שרידות העסקים השונים הפועלים בה במסגרת מתווה הסיוע ובמסגרות נוספות



התקיים מפגש "שיתוף ציבור" עם עשרות בעלי עסקים מרחבי העיר.



קשר שוטף עם בעלי עסקים :סיורים של ראש העירייה ,פגישות יזומות בשטח



הוקמה וועדת היגוי בראשות מנכ"ל העירייה ובהשתתפות נבחרי ציבור ובכירים
מהארגון .הוועדה עסקה ביצירת מתווה וגיבוש עבודת מטה להתמודדות עם משבר
הקורונה בקרב בתי העסק ברחבי העיר .הוועדה תשוב להתכנס ותזמן באופן ממוקד
את הזכיינים בנכסים העירוניים לצורך דיוק פעולות הסיוע.
במסגרת מפגש פנימי של הוועדה יקבע מנגנון למתן פטורים /הקלות בתשלומי שכ"ד
של זכיינים לעירייה בהתאם להערכה כלכלית של הענפים שנפגעו כתוצאה ממדיניות
הממשלה.



הותוותה תכנית הסיוע לנפגעי משבר הקורונה "סיוע מכל הלב" שכללה:
 שעת חנייה חינם לתושבי העיר בחניונים מרכזיים שבאזורי המסחר
 קריאה לתושבי העיר לבצע רכישות בעסקים בהרצליה בחוברת שהופצה ברחבי
העיר ובאמצעים הדיגיטליים
 החזר כספי מהמועצה הדתית לעסקים שהיו סגורים בתקופת הקורונה
 הרצאות חינם של לשכת עורכי הדין בנושאים רלוונטיים כמו :דיני עבודה ,חדלות
פירעון ,מיצוי זכויות וכו'



במסגרת פיתוח מתווה סיוע ייעודי לעסקים נעשו:
 פטור מארנונה לעסקים לחודשים מרץ עד מאי  -העירייה ספגה את ה"דלתא".
 פטור מאגרת שילוט לחודשים מרץ עד מאי.
 הרחבת תחום הוצאת כיסאות ושולחנות במרחב הציבורי ,ללא גביית תשלום
נוסף.
 הקלות לשוכרי נכסים עירוניים ודחיית תשלומים.
 קידום פעולות פיתוח עסקי.
 הנחיית גופי הרכש העירוניים לבצע כלל הרכישות מעסקים בעיר.
 קניית מזון מבושל ,ירקות ופירות עבור נזקקים מעסקים בעיר.
 הנפקת שוברי חג לעובדי העירייה לעסקים בהרצליה.
 לאישור בתקציב  - 2021מתן מלגות בהיקף של  350אלף  ₪לאמנים תושבי
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הרצליה.
" אתנחתא בפארק" לעידוד פעילות המסעדות.
 הסדר חניה כחול לבן חדש לשעתיים חינם בלבד במקטעים המסחריים בעיר על
מנת לעודד תחלופת קונים.
 מנתוני סקר שערכנו בקרב בעלי העסקים בסוקולוב כ 80% -מהמשיבים ברכו על
ההסדר החדש.
 החייאת מרכז העיר באמצעות מיצגים לחג החנוכה ,אמנים ועוד.
 פיזור כסאות ושולחנות צהובים במרחב הציבורי לרווחת העסקים.
 חיזוק הקשר השוטף עם בעלי עסקים :פגישות יזומות בשטח ,הקמת קבוצות
וואטסאפ לעדכונים שוטפים.
 הקמת קבוצת פייסבוק "הרצליינים קונים בהרצליה" ככלי פרסום ייעודי לבעלי
עסקים.
 בניית אתר אינדקס עירוני של בתי העסק ברחבי העיר (בבנייה(.
 פרסום קמפיין עירוני נרחב הקורא לתושבים לקנות בעסקים מקומיים.
 בניית מערך הרצאות  ZOOMשל תכנים לקידום ופיתוח בעלי העסקים.
מר לזר הבהיר כי למרות שנעשו פעולות רבות הקשורות לפיתוח העסקי ניתן לעשות עוד ולכן
הציע רה"ע לחדש את פעילות הועדה ,להפגש בנוסף לבעלי העסקים גם עם הזכיינים ,לתת
מענה נקודתי לצרכיהם הן בדמות של פטורים נוספים ,מעבר לפטורים שניתנו בסגר הראשון
ובהמשך לקבל החלטות נוספות במסגרת הועדה הקשורות לבעלי עסקים לא רק מענף המזון
והמשקאות אלא מענפים נוספים.
הגב' כץ העלתה כי ניתן להחליט על מינויים של  3אנשי מקצוע חיצוניים ,שמאי ,עורך דין
ורואה חשבון לבדיקת הפיצוי והשווי האמיתי המגיע לבעלי העסקים הזכיינים ,הם זכיינים
של העירייה ,זכו במכרזים של העירייה ויש לשפות או לפצות אותם ,בנוסף לכך יעלו חברי
המועצה אף הם פתרונות ואלה יובאו לדיון בפני המועצה ואנשי המקצוע.
רה"ע ,מר פדלון ציין כי במרוצת החודשים האחרונים ביקר עסקים רבים במרכז העיר,
הרצליה הילס ,מערב העיר ושאל למצבם ,כל פניה לעזרה נענתה וכי הינו קשוב לבקשות
התושבים והעסקים בכל שעה.
מר לזר הציג הצעה נגדית כלהלן :פעילות הועדה לסיוע לעסקים תחודש .הועדה תעבור
לסמכותו של ראש העירייה והוא יעמוד בראשה .יצטרפו לועדה :יועצים מקצועיים ,נבחרי
ציבור ,צוות מקצועי של העירייה (יועמ"ש ונציג המנהל הכספי) .רה"ע בהתייעצות עם
הסיעות יקבע הרכב הועדה שתכלול נציגי אופוזיציה וקואליציה.

()398

מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום.
בעד – ( 10מר פדלון ,גב' פרישקולניק ,גב' בל ,מר צור ,מר יסעור ,מר ועקנין ,מר וייס ,מר
עולמי ,מר צדיקוב ,גב' אורן-ינאי)
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נגד –( 6מר פביאן ,מר פישר ,מר יעקובוביץ' ,מר גוזלן ,גב' כץ ,גב' גרוסמן)
נמנע – ( 1מר אוריאלי)
()399

מחליטים לאשר ההצעה הנגדית כלהלן:
פעילות הועדה לסיוע לעסקים תחודש .הועדה תעבור לסמכותו של ראש העירייה והוא
יעמוד בראשה .יצטרפו לועדה :יועצים מקצועיים ,נבחרי ציבור ,צוות מקצועי של העירייה
(יועמ"ש ונציג המנהל הכספי) .רה"ע בהתייעצות עם הסיעות יקבע הרכב הועדה שתכלול
נציגי אופוזיציה וקואליציה.
בעד – ( 11מר פדלון ,גב' פרישקולניק ,גב' בל ,מר צור ,מר יסעור ,מר ועקנין ,מר וייס ,מר
עולמי ,מר צדיקוב ,גב' אורן-ינאי ,מר אוריאלי)
נגד – אין
נמנע – ( 6מר פביאן ,מר פישר ,מר יעקובוביץ' ,מר גוזלן ,גב' כץ ,גב' גרוסמן)

גב' עפרה בל יצאה מהדיון מחשש לניגוד עניינים.

הצעה לסדר מס'  3ע"י סיעות "קהילה ,צעירים וסביבה נטו" " ,החופש
לבחור" ו"יש עתיד"
בנושא :מדיניות עיריית הרצליה בנוגע לשדה התעופה והשטחים בהם הוא
פועל ואלו שסביבו
שדה התעופה בהרצליה פעיל ברציפות החל משנת  1948וממוקם בסמוך לשכונת נחלת עדה
וגן רש״ל ומול המרכז הבינתחומי.
לעיריית הרצליה עמדה רשמית בעניין שדה התעופה אשר נקבעה לפני שנים רבות ,זו לא
השתנתה וגם לא התקיים במוסדות העירייה דיון יסודי בעניינה מזה שנים רבות .זאת
למרות שחלו מאז שינויים רבים והוגשו בקשות חוזרות ונשנות בעניין של חברי מועצת העיר
בקדנציה הנוכחית.
במקביל ,ידוע לכל כי רמ"י (שהוא בעלים של כ 85%-מהקרקעות בצפון הרצליה) והותמ"ל
מקדמים תוכניות בינויי רחבות היקף בצפון הרצליה  ,שעתידות לייצר אלפי יחידות דיור
ולהשפיע משמעותית על צביונה של העיר הרצליה  .במסגרת זו הם יזמו תכנית נפרדת
מיוחדת "קריית מסלול" במיוחד על שטח שדה התעופה בלבד ומתוך מטרה מוצהרת להביא
לפינויו של השדה קודם לכל ,כדי לאפשר את הבנייה המאסיווית.
לצערנו הרב ,עיריית הרצליה הייתה מעורבת בשלבים מוקדמים במהלך התכנון הנ"ל של
הותמ"ל ,ואף אפשרה בפועל לקבינט הדיור הממשלתי להכריז על שטחי צפון הרצליה,
המהווים כ 10%-משטח העיר ,כ"מתחם מועדף לדיור" ובהתאם לא הצטרפה לבג"צ אשר
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הגישו התושבים יחד עם מספר חברי מועצת עיר מצומצמים כנגד החלטת הקבינט .כמו כן,
בכל הדיונים במוסדות הותמ"ל לא הושמעה דעה עקרונית של הרצליה כי היא מעוניינת
בהשארת השדה ופעילותו בתחומה ,אלא לעיתים עמדה הפוכה כנ"ל -כי היא תומכת בפינוי
השדה .עמדה זו קבלה ביטוי גם בהתעקשות של ראש העירייה לכלול שכונה של כ1700-
יח"ד בצפון הרצליה במסגרת תכנית המתאר העירונית העדכנית שהוגשה – דווקא על שטח
שדה התעופה ולא בסמוך אליו כפי שניתן .פעולות אלה של העומד בראש העירייה מוליכות
באופן וודאי לפינוי שדה התעופה וליישום תכניות הבנייה של הותמ"ל בפועל בשנים הבאות,
זאת מבלי לקיים דיון כנ"ל ומבלי לשאול לדעת התושבים ולהקשיב להם .בימים אלה אף
הצהיר על עמדתו פומבית.
תוכניות בנייה אלה ,המקודמות בימים אלה ,תפגענה באופן משמעותי באיכות חייהם של
תושבי העיר ,למרות זאת טרם התקיים דיון עקרוני במועצת העיר על נושא כה חשוב.
בימים אלה ,בהם מתקיים הליך התנגדות לתוכנית ,ניכר כי פעולותיו הנ"ל של העומד בראש
עיריית הרצליה מסייעות בפועל להתקדמות תוכנית זו וההתקדמות בנייתם של עשרות אלפי
יחידות דיור והוא פועל לפינוי שדה התעופה.
ישנן מספר אופציות באשר לשדה התעופה בהרצליה .אך דיון במועצת העיר ,בקרב נבחרי
העיר ושמיעתם עמדתם טרם התקיים.
ישנן אופציות רבות כמו השארת השדה בהרצליה ,בינוי מופחת ,שילוב של שדה התעופה יחד
עם קידום תוכניות חינוכיות שמשלבות את פעילות השדה ,תוכנית משולבת בין השדה לבין
בינוי מופחת ,יצירת אזור לימודי בשיתוף המרכז הבינתחומי ,הפעלות משפחתיות והפיכת
השדה ופעילותו למוקד אטרקטיבי לפעילויות משפחתיות וקהילתיות סביבו.
הצעת החלטה מטעמנו:
תדון מועצת העיר בהרחבה במדיניות העירייה לגבי השארת או פינוי שדה התעופה בעיר,
והמשמעויות של כל החלטה וחזון תואם לכל החלטה שתוסכם .בהתאם תתקבל החלטה
חדשה שתשקף את עמדת העירייה הרשמית ביחס לשדה התעופה.
מועצת העיר תנהל קודם כל דיון עקרוני בו ישמעו קולותיהם של כלל חברי המועצה
ובהתאם לכך תפעל וועדת התכנון והבנייה או וועדת המשנה שלה בהתאם.
מר פביאן פירט עיקרי ההצעה .טען כי למרות פנייתו בעבר לרה"ע והצגה בפניו האפשרויות
לפיתוח אזור שדה התעופה טרם התקיים דיון מקצועי בנושא .נושא התעופה הינו נושא
מקצועי לכן רואה צורך דחוף בקיום פגישות מסודרות עם אנשי מקצוע בתחום התעופה
לקבלת חוו"ד ותוכניות בינוי חלופיות אפשריות.
מר לזר הבהיר כי הנושא הינו מורכב ואכן נדרש דיון מעמיק ומקצועי ,יש להביא בחשבון
עניינים תכנוניים רבים ,ענייני שימור ועוד.
ההצעה  -לקיים דיון ממוקד במליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה בתאריך ,13.1.21
בהשתתפות אנשי מקצוע מטעם העירייה ,רפרנטים שונים במנהל ההנדסה יועצים
מקצועיים ,מהנדסת העיר ,יועצת השימור ונציגי מחלקת פרוייטים .הדיון יהיה מבוסס על
חומרים  ,מצגות ועובדות .הוסיף כי חברי מועצה שאינם חברים בועדה מוזמנים להגיע לדיון
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כמשקיפים.
()400

מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום בכפוף להצעה הנגדית שהוצגה בפני חברי המועצה.
בעד – ( 9מר פדלון ,גב' פרישקולניק ,מר צור ,מר יסעור ,מר ועקנין ,מר וייס ,מר עולמי ,מר
צדיקוב ,גב' אורן-ינאי)
נגד –( 7מר פביאן ,מר פישר ,מר יעקובוביץ' ,מר גוזלן ,גב' כץ ,גב' גרוסמן ,מר אוריאלי)
נמנע – אין

()401

מחליטים לאשר ההצעה הנגדית כלהלן:
קיום דיון ממוקד במליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה בתאריך  ,13.1.21בהשתתפות
אנשי מקצוע מטעם העירייה ,רפרנטים שונים במנהל ההנדסה יועצים מקצועיים,
מהנדסת העיר ,יועצת השימור ונציגי מחלקת פרוייטים .הדיון יהיה מבוסס על חומרים,
מצגות ועובדות.
בעד – ( 9מר פדלון ,גב' פרישקולניק ,מר צור ,מר יסעור ,מר ועקנין ,מר וייס ,מר עולמי ,מר
צדיקוב ,גב' אורן-ינאי)
נגד –( 7מר פביאן ,מר פישר ,מר יעקובוביץ' ,מר גוזלן ,גב' כץ ,גב' גרוסמן ,מר אוריאלי)
נמנע – אין

ה .הצגת פעילות אגף תנו"ס לחנוכה
מר איתי צור הציג הפעילויות שנעשו בקהילות בתקופה חג החנוכה.

ו .תב"רים
מישיבת ועדת כספים מיום 22.11.20
 )1אישור תב"רים : 2020 -
לאשר עדכון תקציב פיתוח  2020של תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית
המעודכנת  2020בסכום כולל של  ₪ 1,688,019ממקורות המימון כדלקמן :
מקור מימון

סכום

קרן עבודות פיתוח

()72,250

אחרים

1,760,269

סה"כ

1,688,019

צורף קובץ .
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מר צדיקוב ציין כי יש לתת דעת על הנגשת החוף הנפרד למען הציבור המוגבל .נענה ע"י
רה"ע כי תקבע פגישה עבודה בנושא.
( )402מחליטים לאשר.
בעד – ( 12מר פדלון ,מר פישר ,מר פביאן ,מר וייס ,גב' גרוסמן ,מר צדיקוב ,מר אוריאלי,
מר גוזלן ,מר ועקנין ,מר עולמי ,מר יסעור ,גב' בל )
נגד – אין
נמנע – ( 1גב' דנה אורן-ינאי)

 )2סגירת תב"רים : 2020 -
לאשר סגירת  47תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  2020והחזרת עודפי תקציב
לקרנות הרשות בסכום של .₪ 12,368,500
מצ"ב קובץ .
( )403מחליטים פ"א לאשר.
תברים מישיבת ועדת כספים מיום 10.12.20
 )3אישור תב"רים : 2020 -
לאשר עדכון תקציב פיתוח  2020של תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית
המעודכנת  2020כדלקמן :
מקור מימון

סכום

קרן עבודות פיתוח

()532,590

קרן עודפי תקציב רגיל

()78,000

אחרים

610,590

סה"כ

-

צורף קובץ .
( )404מחליטים פ"א לאשר.

ז .החלטות ועדת השקעות בהתאם לחוזר מנכ"ל 2/2020
לידיעת המועצה מובאת החלטת ועדת ההשקעות מיום  :22.10.2020לאמץ את מדיניות
ההשקעות שנקבעה בחוזר מנכ"ל  2.2020של משרד הפנים ,לעניין שיעור ההחזקה
באג"ח קונצרני ולאשר לבתי ההשקעות להגדיל את שיעור האחזקה באג"ח קונצרני עד
 40%מסך תיק ההשקעות ,באמצעות רכישת עד  15%אג"ח קונצרני נוספים בדירוג AA
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ומעלה או בדירוג מקביל לו ,רכישה זו הינה בנוסף ל 25%-האג"ח הקונצרני שכבר ניתן
להשקיע בהם בהתאם למדיניות ההשקעות שהייתה עד כה.
מצ"ב תמצית ההחלטה ,כפי שהועברה לבתי ההשקעות.
ועדת ההשקעות ממשיכה לנהל את תיקי ההשקעות בהתאם לחוזר מנכ"ל 2/2020
ולתזרים המזומנים של העירייה.

ח .מדיניות השקעות לשנת 2021
צורף מסמך חשבת העירייה בנושא וחוזר מנכ"ל משרד הפנים .2/2020
( )405מחליטים פ"א לאשר.

ט .בקשה למחיקת חובות
המועצה התבקשה לאשר מחיקת חובות לפי סעיף  339לפקודת העיריות (נוסח חדש)
ע"ס .₪ 136,750
( )406מחליטים פ"א לאשר.

י .הצעה לתיקון חוקי עזר הסדרת מקומות רחצה והפיקוח על כלבים
צורפו דברי הסבר וטיוטת תיקון חוקי העזר .
מר יעקובוביץ הצר על כך שלא יתאפשר לבעלי כלבים להסתובב גם בחופים שאינם
מוכרזים כחופי רחצה בחופי הרצליה .לדוגמה רצועת החוף מסידני עלי ועד לחוף
השרון וכן הרצועה הנמצאת בין חוף אכדיה לחוף זבולון.
נענה ע"י מר לזר כי הדבר מהווה בעייתיות מאחר ומדובר בחופים לא מוכרזים
שהמעבר אליהם הוא דרך חופים מוכרזים .
הגב' כץ הודתה בשם האופוזיציה לכל השותפים ביצירת החוק ותיקונו.
( )407מחליטים פ"א לאשר.
()408

מחליטים פ"א להארכת הישיבה בשעה.

מר פדלון ,גב' כץ ,מר וייס עזבו את הישיבה בשל החשש לניגוד עניינים.
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יא .אישור מתן תמיכות
הגב' דנה אורן-ינאי העירה כי מאחר וחברי המועצה אינם לוקחים חלק בועדת התמיכות
בניגוד לועדות אחרות ,הדבר מהווה מבחינתה קושי בקבלת ההחלטות והצבעה עליהן.
בקשה לשקול שיתוף בועדה גם אם כמשקיפים.
רשימת פרוטוקולים
פרוטוקול של ועדת התמיכות המקצועית מיום .9/11/2020
פרוטוקול של ועדת התמיכות המקצועית מיום .18/11/2020
פרוטוקול של ועדת התמיכות המקצועית מיום .10/12/2020

נושאים לדיון:
 .1מתן תמיכה לשנת  2020בנושא שיעורי תורה.
 .1.1מוצע לחלק את תקציב התמיכות בנושא שיעורי תורה לשנת הכספים 2020
כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים
חסרים ,ככל שישנם:
שם המוסד

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

מוסדות חב"ד

15,000

בית הכנסת מערב הרצליה

8,175

אהבת רזיאל

15,000

שערי קדושה נקודה טובה

3,029

יאמר ליעקב

15,000

 .1.2מוצע שלא לחלק את יתרת התקציב בנושא שיעורי תורה בסך של .₪ 3,796

( )409מחליטים לאשר.
בעד – ( 11גב' פרישקולניק ,גב' בל ,מר יסעור ,מר פישר ,מר יעקובוביץ ,מר פביאן ,גב'
גרוסמן ,מר צדיקוב ,מר גוזלן ,מר ועקנין ,מר עולמי )
נגד – אין
נמנע – ( 2גב' דנה אורן-ינאי ,מר אוריאלי)
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 .2דיון בבקשת התמיכה של מבקש התמיכה" ,אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש
האדמו"ר הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה ,לשנת  2020בנושא כוללים.
 .2.1לאור בקשת עמותת "אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר הצדיק
בבא סאלי זיע"א הרצליה ,ועדת התמיכות המקצועית מחליטה ,להביא לאישור
מועצת העיר את בקשת העמותה לקבל את מלוא סכום התמיכה בנושא כוללים
לשנת  2020בסך  ₪ 382,667מהטעמים המיוחדים ,שפורטו ע"י העמותה
בפניותיה כלהלן:
 .2.1.1החריגה ממספר התלמידים הנדרש בהתאם לתבחינים הינה מזערית
ומוגבלת ל 3.5-חדשים משנת התמיכה.
 .2.1.2עפ"י פניית מבקש התמיכה הנ"ל מיום  ,9/11/2020לאור משבר נגיף
הקורונה ,היקף התרומות שמבקש התמיכה מקבל ירד מאוד וסכום
התמיכה ככל שיופחת למבקש התמיכה הינו קריטי להמשך הפעלתו של
הכולל ופעילות העמותה למען כלל תושבי הרצליה.
 .2.1.3מבקש התמיכה עשה רבות לסייע לתושבי העיר בתקופת משבר הקורונה.
 .2.2ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה ,פה אחד ,שלא
לחלק את יתרת התקציב בנושא כוללים בסך  1,904ש"ח.

( )410מחליטים לאשר.
בעד – ( 10גב' פרישקולניק ,גב' בל ,מר יסעור ,מר יעקובוביץ ,מר פביאן ,גב' גרוסמן ,מר
צדיקוב ,מר גוזלן ,מר ועקנין ,מר עולמי )
נגד – ( 1מר פישר)
נמנע – ( 2גב' דנה אורן-ינאי ,מר אוריאלי)

 .3דיון בבקשות לשינויים בתבחינים לשנת 2021
מוצע לאשר את התבחינים בנוסח שמצורף לסדר היום של ישיבת המועצה.
( )411מחליטים פ"א לאשר.

יב .הקמת מפעל מלגות ייעודית למשתתפים בתוכנית הסבה אקדמית בעיר
הרצליה
המועצה מתבקשת לאשר את הקמת מפעל המלגות הייעודי למשתתפים בתוכנית הסבה
אקדמית בהרצליה ,בהתאם לעקרונות שפורטו ,בכפוף לאישור תקציבי זאת על מנת
להקל על גיוס משתתפים חדשים ,וכדי לבטא פעם נוספת את מחויבותה של עיריית
הרצליה להשקעה בחינוך איכותי למען ילדי העיר .לצד זאת המהלך יעקן את המחויבות
של המשתתפים בתכנית לעבוד במערכת החינוך העירונית במשך שנתיים לפחות ,ויבטיח
כח אדם איכותי ומחויב.
לשאלתה של גב' כץ לגבי הקריטריונים המודדים את טיב איכותם של הסטודנטים
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המיועדים לקליטה במערכת החינוך העירונית ,השיבה ס' ומ"מ רה"ע ,גב' איה
פרישקולניק כי הקריטריונים נקבעים על ידי מכללת לוינסקי ,לסטודנטים שתי שנות
לימוד ,בשנה הראשונה לימודים תאורטיים (צפיה) בשנה השניה עבודה מעשית .הבדיקה
לאיכות והתאמת נעשית ע"י מרצים פדגוגיים.
הגב' כץ העירה כי על מנת שמערכת החינוך העירונית תקבל לשורותיה סטודנטים
איכותיים ,מן הראוי כי איכותם ויכולותיהם של הסטודנטים טרם כניסתם למערכת
תבדק ע"י ועדה עירונית.
נענתה ע"י גב' פרישקולניק כי הערתה נלקחה לתשומת לב ותבדק.

()412

מחליטים פ"א לאשר.

יג .הארכת תקופת ההתקשרות עם חברת הביטוח מגדל
הנושא ירד מסדר היום.

יד .אישור יציאה להשתלמות
המועצה התבקשה לאשר השתתפותו של חבר המועצה ויו"ר ועדת המכרזים מר משה
ועקנין בהשתלמות בנושא :סוגיות עומק במכרזי הרשויות המקומיות ובניהול הסכמי
התקשרות.
ההשתלמות תערך בשלושה מפגשים ,אחת לשבוע החל מיום  16.12.20בעלות של 1,250
 ₪מימון העירייה.
מצ"ב הזמנה לכנס ומסמך גזבר.
( )413מחליטים פ"א לאשר.

טו .מינויים
המועצה התבקשה לאשר :


מינויה של גב' אביבה מלכה כדירקטור בתאגיד המים במקומה של גב' מוניקה זר
ציון.



מינוייה של גב' מוניקה זר ציון כדירקטור בחברה לפיתוח הרצליה בע"מ במקומה
של גב' אביבה מלכה.



מינוי של גב' מיכל גוטליב ,מנהלת בי"ס נוף ים כחברה בועדה למעמד הילד במקומה
של גב' צפי מיכאל שפרשה לגמלאות.



בחברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה מינויי דירקטורים כלהלן:
גב' סיגל גרבר במקומה של גב' תמר משעניה
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גב' רוית אלקינס-יגרמן במקומו של מר יובל גריסריו

()414



בחברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ) מינויי דירקטורים כלהלן:
מר יחיאל ושדי במקומו של מר פנחס מנצור
גב' נאוה שילוני-רז במקומן של מר עמי מעוז



בעל"ה -עמותה למען הקשיש (ע"ר) מינויו של מר גיל ליברזון בועד המנהל במקומו
של מר אלי כהן.
כל המינויים לדירקטורים/חברי ועד מנהל בחברות העירוניות לעיל כפופים לאישור
הועדה לבדיקת כשירותם של מועמדים לכהונה מטעם העירייה בגוף המנהל של
תאגיד ערוני.
המינוי בתאגיד המים בכפוף לאישור הועדה לבדיקת מינויים בחברות הממשלתיות.

מחליטים פ"א לאשר.

טז .אישור העסקה נוספת
המועצה התבקשה לאשר המלצת הועדה להעסקה נוספת מיום  1.12.20כדלקמן:
א .ל .
רקע :עובד כמנהל מדור צפון בפיקוח עירוני באגף בטחון וסד"צ .מבקש חידוש אישור
לעבודה נוספת במסעדה בבת ים 3 ,פעמים בשבוע בשעות הערב.
החלטה :הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה לשנה נוספת.
()415

מחליטים פ"א לאשר.

יז.

אישור הארכת שירות
המועצה התבקשה לאשר המלצה להארכת שירות כלהלן:
מר מ .ל .המינהל הכספי – בן 71
לאור המלצת גזבר העירייה ,מ .מנהל מצוין ,מקצועי ,בעל ידע וניסיון רב.
הארכת תקופת העסקתו חיונית לעירייה עד שיימצא מחליף מתאים לתפקיד זה.
הוועדה ממליצה להאריך את שירותו עד .30/6/2021
הארכת שירותו כפופה להחלטת רה"ע ולאחר מכן לקבלת אישור המועצה.

()416

מחליטים פ"א לאשר.

יח .סלילת רחובות
המועצה התבקשה לאשר ביצוע עבודות סלילה ,תאורה ופיתוח
בהתאם לחוק העזר להרצליה (סלילת רחובות) התש"ע  2010 -ולהכריז עליהם
כרחובות ציבוריים:
 .1רחוב הארז.
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()417

מחליטים פ"א לאשר.

יט .תחזית ישיבות מועצה לשנת 2021
צורפה תחזית.
()418

מחליטים פ"א לאשר.

כ .שונות
במסגרת דקת דיבור העלה מר פביאן הקושי הקיים לפנסיונרים  ,קשישים ואנשים בעלי
מוגבלויות הגרים ברחובות סוקולוב ובן גוריון בעקבות הסדרי החנייה החדשים .מבקש
חשיבה למציאת פתרון לנושא.
במענה אמר מר לזר כי פניות תושבים בנושא יועברו אליו לטיפול.

הישיבה ננעלה

ראש העירייה__________________ :

רשמה :גב' רינה זאבי

