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 סדר היום:

 

 אישור פרוטוקול  .א

 .42,43יובאו לאישור פרוטוקולים 

לתקן ההצבעות בסעיף  מר איל פביאןעל ידי  43בפרוטוקול מס' נתקבלה בקשת תיקון 

 אינםיריב פישר הודיעו שהם אישור מתן תמיכות ולציין "חברי המועצה איל פביאן ו

 " ולא כפי שצויין כי הם נמנעים.משתתפים בהצבעות הללו כלל

 
 

 הוא: בעד, נגד, או נמנע.חבר מועצה יכול להשתתף בהצבעה ולהצביע כי הובהר כי 

 הוא יכול גם שלא להשתתף בדיון או הצבעה ולעזוב את אולם הישיבה.

 
 במהלך הישיבה הובהר למר פביאן כי נרשמה הימנעותו מהצבעה.
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מאחר  ונמנעומר פישר אין מניעה להוסיף את הנימוק להימנעות, דהיינו, כי הוא 

 להשתתף בהצבעה.ם רוצים שאינ ווהודיע

 

)מר פביאן ומר פישר נמנעו מאחר והודיעו כי   2 – נמנע יתוקן כלהלן :" בהחלטה

 אינם רוצים להשתתף בהצבעה(

 

 הנ"ל.ן כולל התיקו 43 -ו 42פרוטוקולים מחליטים פ"א לאשר  (489) 

 

 

 עדכון רה"ע .ב

 ברכות לגב' מאיה כץ לרגל נישואיה. •

מאומתים. הרשות  97מאומתים, כיום  0לפני כחודש הצהרנו על  – הקורונהוירוס  •

 עושה ככל יכולה לצמצום המחלה והתפשטותה.

בפארקים, בית קינן, במתנ"ס בספורטק מרינה שער העיר,  –אירועי קיץ יצאו לדרך  •

 גן בן שפר ועוד.

 שיפוצי קיץ בכל מוסדות החינוך, כולל בניית בתי ספר חדשים. •

ודברי מאכל חטיפים  העירייה החלה בהצבת שילוט הקורא להימנע מהכנסת •

העלולים לעורר תגובה אלרגית בכל הגינות הציבוריות שיש בהם מתקני 

 בעיר. משחק 

 

 עדכון מנכ"ל   .ג

 מחלקת ארגון ותיאום

 גינות/ ככרות להנצחת חללי צה"ל . 7נחנכו  .1

נערכו טקסים מכובדים בהתרגשות והוקרה רבה של המשפחות לעירייה ולראש  .2

 העיר.

 אגף תלונות הציבור  

 התקיים אירוע חשיפה של הקוד האתי לעובדי העירייה.היום  .1

 דורית בסמן –דוברות העירייה 

בחוברת דיגיטאלית ובקמפיין פרסום ויחסי  –פרסום כל אירועי הקיץ העירוניים  .1

 ציבור.

 לגני הילדים בעיר. –סייעות  –הפקת קמפיין לגיוס תומכות חינוך  .2

והקנס למי שלא באמצעות ציורי  –קמפיין העלאת המודעות לאיסוף צואת כלבים  .3

 מדרכות ברחבי העיר.

 אהרון סלצברג –אגף רווחה 

 23התקיימה בגינה הקהילתית וייצמן פעילות להכרות עם הגינה בהשתתפות  .1

 אזרחים ותיקים בודדים במסגרתה נערכה סדנא לגידול צמחי תבלין.
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 יעקב נחום –אגף החינוך 

 –בתי הספר  .1

יסודיים, חטיבות הביניים והתיכוניים ממשיכים ללמד במתכונת של תכנית תל"ם 

מתוך שעות הרשות ומשרד החינוך במסגרת צמצום הפערים עקב הסגרים  –

 .בתקופת הקורונה

בית הספר של החופש הגדול פועל בכל בתי הספר היסודיים על פי תכנית ניצנים,  .2

 ת המוכרת.בכלל זה פועלים צהרוני הגיל הרך במתכונ

 ביום חמישי יתקיים מכרז לניהול חטיבת הביניים זאב. .3

 ביום ראשון התקיים מכרז לבית ספר בר אילן, טרם נבחר מנהל. .4

במהלך השבוע האחרון התקיימה הכשרה מיוחדת לסגל המורים של בית הספר  .5

 הדמוקרטי, שיפתח כבית ספר ייחודי, בשנת הלימודים הקרובה. 

 אמיר זיו –אגף התקשוב 

היערכות בפן מערכות המידע לפתיחת שנת הלימודים: הצטיידות בהיקף של  .1

מיליונים, תשתיות במסגרת שיפוצי קיץ וגנים חדשים, לימודים בקפסולות 

 בשיתוף למידה באון ליין.

 הטמעת מערכת לניהול אירועי התנו"ס בשיתוף אגף התנו"ס. .2

ר השירות, בשיתוף קליטת מערכת משודרגת לניהול טפסים עבור הגביה, לשיפו .3

  עם אגף הגביה. 

 חנה חרמש )ביקשה להשאיר את כל הנק' ושיהיה לשיקולך( –מנהל הנדסה 

התנענו את תכנית התחדשות עירונית צמת כדורי במימון הרשות להתחדשות  .1

 עירונית.

קיימנו שולחן עגול עם נתיבי איילו ומשרד התחבורה על פרויקט "מהיר לעיר"  .2

 והמנכ"ל וקבענו סדרי עדיפויות.בהשתתפות ראש העיר 

שלשה פרויקטים של התחדשות יצאו לדרך בהריסה חגיגית של המבנים, בראשם  .3

 נווה ישראל.

 M1השתתפנו בדיון בות"ל והצגנו את השגות הרצליה לקו המטרו  .4

 התקיים דיון להפקדה של תכנית חזית הים )מתקיים היום בצהריים( .5

כנית ההתחדשות העירונית של מרכז העיר הצגנו לראש העיר והמנכל מתווה של ת .6

 והתחדשות מתחם הספורט. 

 עדי חמו –מחלקת בריאות 

התחלנו בהצבת שלטי אלרגיה בגינות משחק במרחב  11.7 -החל מיום ראשון ה .1

הציבור , כחלק מתוכנית עירונית להתנהלות עם ילדים אלרגיים ברשות ושמירה 

 ת משחק.על בטיחותם ובריאותם. בנוסף לשילוט בגינו

לכלל  מתקיימות פעילויות בכל המסגרות בעיר –קיץ בריא ובטוח  פעילויות  .2

בכל יום שני בנושא  -כולל הצגות בריאות ובגן בית הראשונים –האוכלוסייה 

 12,7הגיעו ביום ב  ילדים משפחות   350 -בריאות כ

ות החל משע -ניתן מענה כולל כחלק מתוכנית התזונה העירונית –קייטנות קיץ  .3

 הבוקר וכולל ארוחת צהריים בריאה ומזינה לכלל הילדים וכן סייעות רפואיות. 

 



 13.7.21 –מן המניין 45מפרוטוקול מועצה מס'  5דף 

 שאילתות .ד

 

 יריב פישרע"י  1שאילתה מס' 

 דתי בשכונת גליל ים:-ממלכתי -גני ילדים  2בנושא: פתיחת 

 שכונת גליל ים הינה שכונה חילונית. 

על אף זאת, ועל אף שצפויה מצוקה של מסגרות חינוכיות באזור, מחלקת החינוך בעיריית 

 גנים ממלכתי דתי בשכונת גליל ים .  2הרצליה עתידה לפתוח 

 להלן השאלות:

 האם יש מספיק ילדים דתיים בשכונה על מנת לאכלס שני גנים אלו? .1

צפויים להיות בגנים שאינם כמה ילדים צפויים להיות בכל גן מבין גנים אלה? וכמה  .2

 דתיים בשכונה?-ממלכתיים

 האם צפויים להיות בגן ילדים אשר אינם תושבי השכונה או שאינם תושבי העיר? .3

גני ילדים דתיים, האם לא יוכלו לשלבם במסגרת החינוך  2-האם יש צורך ב .4

 הממלכתי?

דתיים מספיק גנים לכלל האוכלוסייה בשכונה או שהגנים הממלכתיים  האם יהיו .5

 יבואו על חשבון האוכלוסייה הכללית של השכונה?

 

  1תשובה לשאילתה מס' 

עיריית הרצליה מכבדת את כל תושביה, על כלל המגזרים, ותיתן את מלוא הזכויות 

גנים של החינוך  2בתקופת הרישום אגף החינוך פתח לרישום  .והשירותים המגיעים להם

 הממלכתי דתי על מנת לבחון, האם יש צורך בגנים אלה בשכונת גליל ים החדשה.

 

אלה לאור נתוני הרישום אשר התקבלו עלה כי בשלב הזה אין צורך בפתיחת מסגרות 

 בשכונה.

 

הרשמה כאשר קיימת אינדיקציה העירייה מחויבת לפתוח כי  ציין המנכ"ל, עו"ד לזר

 להימצאות משפחות דתיות.

  

 יריב פישרע"י מר  2שאילתה מס' 

 בנושא: 'פרויקט לב ים': 

הוצג ,פרויקט לב ים" למשפחות עם ילדים  25/2/2020בישיבת מועצת העיר שנערכה בתאריך 

 בעלי מוגבלות. 

בחוף ולהקים בו את מדובר במיזם מקסים שקיבל אישור מהעירייה להשתמש במבנה ישן 

 המתחם שלהם.

 מה קורה עם המיזם הזה היום? כמה חניכים ומשפחות נתמכות על ידם? .1

  כיצד מפרסמים את המיזם למשפחות הרצלייניות הרלוונטיות? .2

 האם ישנה דרך לשפר את נושא הפרסום כדי להביא להשתתפות רבה יותר? .3
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רה או האם קיבלו כמה מתנדבים משתתפים במיזם והאם נערך עבורם ערב הוק .4

 צ'ופר על תוקף התנדבותם?

 האם יש כוונה לקחת את היוזמה הזו ולהפוך אותה למיזם ארצי? .5

 האם המיזם יכול להתרחב לאוכלוסיות שונות מעוטות יכולות, עולים חדשים וכו'?

  

  2תשובה לשאילתה מס' 

 לילדים עםמיזם לב ים הוא מיזם עירוני יחיד מסוגו המפעיל מועדון גלישה נגיש למשפחות 

הוליסטי  ומענהקהילה תומכת המקבלת ליווי  הםצרכים מיוחדים. משתתפי המיזם 

והתאמה אישית לצרכי כל משפחה על כלל מורכבויותיה. אגף תנו"ס באמצעות המחלקה 

תפעול כולל של המיזם הפועל כרגע אחת ל" אחראים לנוער ולקהילה ועמותת "בית על הים

 בחוף המעלית.  ,לשבועיים, בימי שישי

 

משפחות שמקבלות מעטפת כוללת: אפיון צרכים, מענה לאחים,  20כרגע משתתפות  .1

 .משתתפים 50-כ כ"סהתמיכה ולווי של ההורים 

 

את מעגל כעת אנו מפרסמים רק את הצורך במתנדבים. אין באפשרותנו להגדיל כעת  .2

המשפחות המתגוררות בעיר התהווה במהלך  20המשתתפים. הגרעין הקיים של 

 התקופה, ובהתייעצות עם הגורמים הרלוונטיים.

 

היום לאחר הסגרים, אסון הזפת ומצב החירום הביטחוני, אנו נכנסים לשגרת פעילות  .3

שמתקיימת אחת לשבועיים תוך שמירה על קשר רציף יום יומי עם המתנדבים, 

המפעילים והמשפחות. אנו עושים מאמצים לייצר אקלים מיטבי הולם לפעילות מסוג 

זה והדבר מצריך שינוע ציוד, הקמת מתחם פעילות והשכרת ציוד. כשתסתיים הקמתו 

של המבנה המיועד נוכל להיות ערוכים ומוכנים לקיים פעילות יותר תכופה ולהרחיב 

 שיביא להשתתפות רבה יותר. אז נתמקד בפרסום ממוקדאת מעגל המשתפים. 

 
הוקם מערך מגוון של מתנדבים: אנשי ים, חברי קהילה, אנשי טיפול, בני  -מתנדבים .4

 55נוער וסטודנטים. המתנדבים מקבלים הכשרה מקצועית וכיום חברים במיזם כ 

מתנדבים. הצורך במתנדבים מתאימים פורסם בכל הפלטפורמות הרלוונטיות. נוצר 

גות של מפעל הפיס עבור סטודנטים וכן עם תכנית המלגות קשר עם תכנית המל

העירונית. ככל שיהיו מתנדבים כן נוכל להרחיב את כמות המשתתפים. ערב הוקרה 

 למתנדבים יערך בסוף הקיץ ויסכם שנת פעילות משמעותית ומאתגרת.

 
 . המיזם הוא מיזם עירוני בשיתוף הקהילה בעיר  .5

 

 וסרמןרונן  מרע"י  3שאילתה מס'  

 בנושא: צפיפות בכיתות יסודי

)!!!( בארץ ברמת צפיפות  6לאחרונה פורסם מחקר של הכנסת בו הגיעה הרצליה למקום 

 .ו׳(-הכיתות בגילאי יסודי )א׳
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מבדיקה ראשונית שנערכה נראה כי התוצאה הסטטיסטית מטעה לטובה, שכן בחלק מבתי 

בתוצאות ובחלק נמוכה משמעותית מן הספר המספר גבוה משמעותית מן הממוצע שהוצג 

 .התוצאות

 :להלן השאלות

 

גדלי כיתות )פר כל כיתה פר שכבת גיל( בבתי ספר הבאים צורך אימות  אבקש לקבל  .1

 .אילן, ברנר, נבון, שז״ר-טוב, רמב״ם, הנדיב, בר-ההערכה: לב

 מה העירייה עושה בנושא הצפיפות? האם קיימת תכנית סדורה? .2

 .לשנת הלימודים הקרובה? )ביחס למצב הנוכחי(מה צפי הצפיפות  .3

 מהם הישגי התלמידים בכיתות צפופות לעומת בכיתות עם פחות תלמידים?  .4

 

 מצורפים מסמכים רלוונטיים.

 

 

  3תשובה לשאילתה מס' 

1.   
 כתות ו' כתות ה' כתות ד' כתות ג' כתות ב' כתות א' 

 28 33 32 34 34  33-34 לב טוב
 29 35 31 24 20 29 רמב"ם

 32 27 29 32 26 28 הנדיב
 24 30 23 29 25 **24 בר אילן

 32 26 22 27 23 28 ברנר
 23 29 31 34 27 27 נבון
 29 24 24 33 26 33 שזר

 
 כתות ולכן יחולקו בסיוע עירוני וסיוע של משרד 3-לא ניתן לחלק ל חלוקה מגדרית** בשל 

 כתות 4-החינוך ל
 
 

 תלמידים בכל כיתה. 34משרד החינוך ניתן לרשום עד יש לציין כי עפ"י הנחיית  .2

 

אגף החינוך פועל לצמצום הצפיפות בכיתות בבתי הספר באמצעות קידום פתיחת בתי 

ספר על אזוריים ייחודיים, פתיחת בתי ספר עירוניים חדשים, שיפוץ והרחבת בתי ספר 

 קיימים ומתן סיוע תקציבי ישיר לבתי הספר במהלך שנת הלימודים.

מעניקה העירייה סיוע של שעות עירוניות לטובת דילול כתות עמוסות וחלוקה  מו כן,כ

 לשעות רוחב לצד סיוע במסגרת לימודי התל"ן לחלוקה לקבוצות קטנות יותר. 

את האפשרות  מעניקהפתיחת בתי ספר על אזוריים ייחודיים, כגון ביה"ס הדמוקרטי, 

 ת בבתי הספר "הרגילים".להיכנס להגרלה ובכך לדלל את הכתות העמוסו

 בתי הספר הקיימים ובניית חדשים. הרחבותאלה לצד 
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במספר מנתוני הרישום של כתות א' לשנת הלימודים הקרובה אין צפי לעלייה  .3

 בכיתות בבתי הספר.  התלמידים

תלמידים, ביחס לשנה שעברה, אשר נובעת בין השאר  200-קיים גידול טבעי של כ

שני בתי ספר חדשים בעיר אשר בקרוב אך לצדה נפתחים  מאכלוס שכונת גליל ים,

 בכיתות.  מספר התלמידיםמאפשרים לאגף החינוך לאזן את 

גם בחלק מבתי הספר הקיימים, למשל בביה"ס ברנדיס, נפתחה עוד כיתה ולכן כתות 

 א' תהיינה מדוללות יותר.

 

אינם  מדעים( נתוני התלמידים בארבעת מקצועות הליבה )שפה, מתמטיקה, אנגלית ו .4

 בכיתות לרמת ההישגים הלימודיים.  מספר התלמידיםמעידים על קורלציה בין 

 ךנמו מספר תלמידיםאין ספק כי למורים ולתלמידים קל יותר ללמוד בכיתות בהן יש 

יותר, ואגף החינוך פועל בנושא, אך לראייה בתי ספר עמוסים כגון: ברנדיס, גורדון ולב 

 ם הגבוהים ביותר בנתוני המיצ"ב העירוניים לאורך שנים.מצויים בעשירוני –טוב 

 

מה בכוונת העירייה לעשות לשפור המצב הקיים בבתי ספר ברנדייס,  מר וסרמן לשאלתו של

כי בית הספר הירוק המתוכנן יהווה כי המצוקה מוכרת ו המנכ"ל גורדון ולב טוב, נענה ע"י

 לא תיקצבה את בנייתו.הוסיף כי קיים תכנון ויש היתר אולם המדינה  רה"ע פיתרון לנושא.

  

 וסרמן רונן מרע"י  4שאילתה מס' 

 בנושא: אפשרויות תיאום פגישה במשרדי העירייה.

 החל מהחודשים האחרונים לא ניתן להגיע למשרדי העירייה ללא תיאום מראש.

למחלקת אישורים לטאבו ואולם תושבים רבים מתלוננים על זמני המתנה ארוכים 

 ארנונה. –ולמחלקת הכנסות העירייה 

 אשמח לדעת:

 מה זמן ההמתנה לקביעת פגישה למחלקת אישורים לטאבו? .1

 ארנונה? –הכנסות העירייה  ףמה זמן ההמתנה לקביעת פגישה עם אג .2

 מה בכוונת העירייה לעשות כדי לשפר את זמני ההמתנה? .3

 
  4תשובה לשאילתה מס' 

השירותים הדיגיטליים ברשות, בשילוב עם משבר הקורונה, נוצר לאחר רפורמת 

עיכוב משמעותי במתן תשובות לפונים בנושאים השונים. העיכוב החמיר עם אכלוס 

 ים, לאור קבלה של מאות בקשות שונות בתחומי הגבייה השונים.-שכונת גליל

לת עיבוי בחודשיים האחרונים מיושמת תכנית לשיפור השירות באגף הגבייה, הכול

, כמו גם העברת פניות בתחומים שונים back office -וה front dask-של מערך ה

 לטיפול מיקור חוץ. 

יש לציין כי ברוב המקרים אין צורך בתיאום פגישות וכי ניתן לקבל את מרבית 

 השירותים באמצעים דיגיטליים וללא הגעה לבניין העירייה.

 בתוך כך:



 13.7.21 –מן המניין 45מפרוטוקול מועצה מס'  9דף 

 ימים. 45 -30-זמן המתנה לפגישה באישורים לטאבו  .1

 ימים. 30-55- זמן המתנה לפגישה לעניין ארנונה  .2

 

 

הבהיר כי אכן קיימת תקלה, הוסיף כי לקח הנושא לטיפולו האישי  המנכ"ל, עו"ד לזר

 ומקווה שעד סוף החודש תמונת המצב תהיה שונה.

  

 איל פביאן מרע"י  5שאילתה מס' 

   בנושא: הסדרת כלל העסקים הפועלים בחופי הים של הרצליה

בתקופה זו של עונת הרחצה בחופי הרצליה בפרט וגם בכלל לאורך כל ימות השנה, נהנים 

 הרצלייניים רבים לבלות בחופי הים של העיר ולטייל לאורכם. 

בי העיר לאורך חופים אלה פועלים עסקים שונים המציעים מוצרים ושירותים שונים לתוש

ובפרט מזון ומשקאות. יש להבטיח פעולה סדירה של כלל עסקים אלה ותחרות שווה 

 ביניהם. 

 

 ברצוני לשאול כלהלן:
 

האם כל אחד ואחד מן העסקים הפועלים לאורך חופי הרצליה, מן הנקודה הצפונית  .1

ביותר של שטח השיפוט שלה ועד לנקודה הדרומית ביותר של שטח השיפוט שלה, 

התאם למכרזים בהם התמודד על מנת לפעול במקום, לכלל ההיתרים, מוסדר ב

 והאישורים הנדרשים לפעילותו? והאם הם מפוקחים בהתאם? הרישיונות 

מה ידוע לעירייה בעניין זה וכיצד היא פועלת על מנת להסדיר את -במידה ולא  .2

העניין ולהביא לפעילות מוסדרת של אותם בתי עסק או לסגירתם/הפסקת 

 פעילותם? והצעת פעילות חלופית מסודרת לתושבים? 

 

כמובן שבמסגרת השאלות הנ"ל נכללים כל הכללים המסודרים של תשלומי ארנונה 

לעירייה, שכירויות, פעילות במסגרת זיכיונות, רישיונות עסק, היתרים שונים, 

 כללים של שמירה על איכות סביבה, סדר ציבורי ועוד. 

 

  5תשובה לשאילתה מס' 

 . דין פי על יםפועל בהרצליה הים בחופי עסקים

 

ללא   מי נתן אישור להפעיל מזנון בין חוף זבולון למתחם הצופים  פביאןמר  לשאלתו של

כי הוא נתן האישור והכל בהתאם לחוק, הוסיף כי אינו יכול להרחיב  רה"עמכרז, נענה ע"י 

והחומר  בשל צנעת הפרט. הזמין את מר פביאן ללשכתו להציג בפניו את כל הפרטים םבפרטי

 חיסיון המידע על מנת שלא לפגוע בפרטיות הנוגעים בדבר. בתנאי של שמירה על
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 איל פביאן מרע"י  6שאילתה מס' 

בנושא: הסקת מסקנות וקביעת יעדים לשנים הקרובות במערכת החינוך 

 העירונית

 

 רקע

עם תום שנת לימודים נוספת בכלל ובתנאי מגפת הקורונה לצערנו בפרט ולקראת שנת 

הלימודים הבאה, זה הזמן לבצע הסקת מסקנות משנות הלימודים האחרונות ולהציב יעדים 

 לשנות הלימודים הקרובות. 

 
 ברצוני לשאול את השאלות הבאות:

 

להתאים את עצמה  מה מערכת החינוך העירונית הסיקה מתקופת הקורונה כדי .1

 לכלים ולערכים שאנו רוצים להעביר לבוגרי מערכת החינוך בהרצליה?

היעדים החינוכיים )ערכים, ערכת כלים, יכולות( שאגף החינוך שם למול  3מהם  .2

השנים הקרובות ואיך הוא רוצה להשיג אותם? )תוכנית, נקודות מדידה  3-עיניו ל

 וכדומה(

 
 6תשובה לשאילתה מס' 

 

 ,מנהל אגף החינוךהשפעות הקורונה על מערכת החינוך והלקחים הפדגוגיים הוצגו על ידי 

 לפני חודשיים בפני מועצת העיר. םוד"ר יעקב נח

 

 מסקנת אגף החינוך:

 הכשרת מורים לפיתוח שיטות ודרכי למידה ייחודיים בלמידה מרחוק. .1

 הכשרת מורים חדשים ללמידה ממוחשבת. .2

 ועוד. שעות 10,000בכל תחומי הדעת, עיריית הרצליה הקצתה השלמת פערי לימוד  .3

 הרחבת פס רוחב אינטרנטי בממוסדות חינוך על פי צרכים. .4

 התמחות בנושא למידה שיתופית .5

 המשך ניצול משאב הורים ללמידה מרחוק והכשרתם ללמידה שיתופית בקבוצות. .6

אהבת הארץ , סובלנות הטמעת הערך לערבות הדדית בכל שלבי הגיל, כולל הורים,  .7

 ודמוקרטיה ופלורליזם חברתי.

 

 יעדים מרכזיים:

 לחינוך אלטרנטיבי.  גנים ובתי ספר -הרחבת מוסדות חינוך  .1

 ערכים, אקדמיה, קהילה ומחקר. - Eachהטמעת מודל  .2

 שנתי בתחומים פדגוגיים, חברתיים וערכיים. 6יצירת מרחבי למידה ברצף  .3

 פיתוח, יחידות הוראה ייחודיות. - Each ברוח  פיתוח תכניות ושיטות למידה .4

 .Eachהכשרת מורים במסגרת הסבה אקדמית ברוח  .5
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 ד"ר נחוםמדוע אין התייחסות לגמישות פדגוגית ניהולית, נענה ע"י  מר פביאן לשאלתו של

 נושא.לקבל הסבר באת מר פביאן למשרדו  הזמין ,Eachכי יש התייחסות לנושא תחת מודל 

 

 לסדרהצעות  .ה

 
 דנה אורן ינאיע"י  1הצעה לסדר מס' 

 תאגיד מי הרצליה:  בנושא

"חשבונות מנופחים" " אין עם מי לדבר!!!" " גונבים פה את האזרחים ללא בושת פנים" " 

נפשות. קיבלתי גם חשבונות הזויים, ניגשתי  2ואין נזילות" " אנחנו  1300קיבלתי חשבון 

תסכול אדיר" " מרגע החלפת מד מים ראשי בבניין לחברה ולא עשו עם זה כלום. ממש 

 אחוז." 400-ל  200החשבונות ועד בית עלו בין 

מאז הקמת תאגיד המים העירוני, אנו עדים לאתגרים ולתסכולים רבים אשר חווים תושבי 

 העיר.

עיקר התלונות עוסקות בגבייה מופרזת של חשבונות המים, סכומים שגבוהים במאות 

ת העבר ובבעיות חוזרות של שעונים שרצים גם כאשר אין צריכת מים אחוזים מחשבונו

 בנכס.

לא די בכך, תושבי העיר אשר פונים לתאגיד המים, לא זוכים למענה אישי ומקצועי מאנשי 

 התאגיד ופניותיהן אינן מקבלות מענה וטיפול.

ם הציבורי חשוב לציין, שבשנים האחרונות נושא תאגיד המים עלה מספר פעמים על סדר היו

ואף נדון מספר פעמים בישיבות המועצה. לצערי, הנושא לא זכה לטיפול יסודי ומהיר ע"י 

 התאגיד.

על אף הטענות החוזרות על היותה של חברת מי הרצליה חברת פרטית, חשוב לזכור שמועצת 

העיר משמשת האסיפה הכללית של החברה ודירקטוריון החברה חברים שניים מחברי 

 מי ויעקובוביץ(.המועצה )קומ

 לפיכך, אבקש להעלות להצבעה את ההצעה לסדר: 

מועצת העיר מחליטה כי בשל חוסר הטיפול הראוי בבעיית חשבונות המים והשעונים של 

תושבי העיר ולאור חוסר המענה לפניות ציבור חוזרות ונשנות, תציג החברה בכל ישיבת 

גיד והחברה תציג כיצד טופלו הבעיות מועצת העיר דו"ח פניות ציבור ותלונות שהוגשו לתא

 הן ברמת הפרט והן ברמת המדיניות.

 הדיווח יוצג בכל ישיבה על ליום בו תחליט המועצה כי התאגיד פועל בצורה משביעת רצון.

 

 פרטה עיקרי הצעה. ינאי-גב' אורן

תאגיד "מי הרצליה" כפוף לרשות המים הממשלתית והמועצה אינה , הבהיר כי המנכ"ל

יכולה לקבל החלטות המחייבות את התאגיד. ציין כי לפני שנה וחצי הגיעה העירייה לדיאלוג 

משנה המשמעותי, כשבסופו נציגי הציבור שהובילו את המאבק לא הסכימו לחתום. אמר כי 

הרצליה" העלה הנושא באחת מישיבות לרה"ע, מר יוסי קוממי, חבר דירקטוריון "מי 

 הדירקטוריון האחרונות והינו מתכוון להעלות הנושא בשנית. 

 שבה והבהירה כי התאגיד לא נתון לפיקוח של מועצת העיר ואינו כפוף אליה. היועמ"ש
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מהנתונים שהועברו ע"י התאגיד עובדי התאגיד עושים עבודה טובה. ציין כי  ראש העיר 

רוב הפניות הן לטיפול שוטף והתלונות על חשבונות מים  ,פניות נענות מהרנראה כי בסה"כ 

 מופרזים הן בודדות.

 דירקטוריון ויעדכן המועצה.יציג הנושא בסיכם כי מר קוממי המנכ"ל 

 

 גב' אורן ינאי הסירה ההצעה מסדר היום.

 

 מר יונתן יעקובוביץ' ומר רונן וסרמןע"י  2הצעה לסדר מס' 

 מונגשים בנושא: חופי ים

 בהרצליה יש שלושה חופים אשר הינם מונגשים.

נכים בכיסאות גלגלים אשר מעוניינים להגיע לחופים אלו יכולים להשתמש בכיסאות 

 מיוחדים לחול בחופים אלה.

אי אפשר לתאר את שמחתם והתרגשותם של נכים ובעלי מוגבלויות אשר הגיעו לחוף 

 והתאפשר להם להגיע לים. 

ים ניסה חבר המועצה יעקובוביץ לקדם פרויקט שיאפשר נגישות לנכים גם לפני כשלוש שנ

 בחופים נוספים, אך הוא לא קודם.

 

למיטב ידיעתנו, השתדרגו השבילים הייעודיים בערים רבות ובין היתר בנהריה, חיפה, כנרת, 

 עכו, בוסתן הגליל, אילת, אשדוד, אילת, בת ים ותל אביב.

 

המדהים בחופים נוספים, ויש גם בעיה ששטח הרחצה רחוק  חבל שלא יישמו את הפרויקט

 מהדק המנגיש, וגם שלא האריכו את הדקים באופן שמקרב את הנגישות לקו המים.

אבל בדיוק בשביל זה יש אפשרות לתקן את המצב, בשיתוף פעולה של חברי הקואליציה 

 והאופוזיציה.

 

 לפיכך מועצת העיר מקבלת את ההחלטה הבאה:

המים למשתמשים בכיסאות גלגלים בחוף השרון, בחוף הדרומי, בחוף  הנגשת קו .1

הנפרד ובסוף השבילים בחופי אכדיה )במקום הארכות הדקים שלא נפרסו עד כה 

 משום מה(.

להורות למצילים לקבוע את שטח הרחצה כמה שיותר קרוב לשבילים כדי להקל על  .2

על סוכת המציל )בניגוד  הנכים, וזאת במיוחד בימים שבהם הים שקט ויש דגל לבן

לחוף אכדיה צפון, שם שטח הרחצה ממוקם עשרות מטרים מהשביל, גם כשיש דגל 

 לבן(

 
 פירט הצעתו. מר וסרמן

 
עיריית הרצליה הינה הרשות המובילה בארץ קמן "דלהתייחס להצעה כ לזרהמנכ"ל, עו"ד 

בטיילת וברצועת החוף הנגישה מבקרים באופן קבוע קבוצות  -חופי הרחצה  מבחינת הנגשת

 של אנשים עם מוגבלות מכל הארץ.
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חופים נגישים באופן מלא שזה מעבר למספר החופים המחויב בחוק  3בהרצליה קיימים 

 מונגשים[. 2חופים,  8]החוק מחייב מתוך 

, שכולל עשרות חניות לנכים חנייהרצף נגישות ממתחם ה ההנגשה בחופים כוללת בין השאר:

, מלתחות ושירותים נגישים, טיילת מונגשת ללקויי ראייה, שביל נגיש לעמדת המעליות

בנוסף, בכל חוף קיים כיסא גלגלים למים , מקלחות חוף נגישות, סככות הצללה מונגשות

 כיסא, יחיד בארץ, המותאם לילדים. והדגש בהרצליה : 

 "המים בחופי אכדיה תתבצע במהלך השבועיים הקרובים. עבודת הארכת השבילים לקו

בעבר נערך ניסוי עם המשטחים הללו, בחוף אמר כי משטחים להארכת דקים לבהתייחסו 

השרון, החוף הדרומי והחוף הנפרד. הפרויקט לא צלח עקב מעבר כלי רכב מורשים, 

לה, השביל נהרס, כמו כן, כשהים עו טרקטורים ומיולים, שגרמו לשקיעת השבילים בחול.

 תקפל ונסחף אל הים.מ

 

במספר רשויות השוכנות בדומה להרצליה לאורך חופי  שנערךלאחר בירור מקיף הוסיף כי 

 :שהים התיכון )חיפה, אשדוד, בת ים( נמצא 

המשטחים הפריקים מצריכים בדיקה יומיומית של תחזית הים ובהתאם לכך מתקבלת  •

 החלטה באם לפרק ולהרכיב.

מספר אנשים וכן סיוע של  המשטחים כבדים והתפעול עבורם מורכב ומצריך עבודה של  •

 שופל.

הצבת השבילים לא תמיד מאפשרת גישה עד קו המים, וכן קיימת תזוזה תמידית שלהם,  •

 דבר המצריך עבודות השלמה של מצע החול מתחתם.

ילים לא יכולים השביל מאפשר גישה רק עם כיסא שמותאם למים )כיסא צף( כיסאות רג •

 לנסוע עליהם.

לא קיימים שבילים קבועים, הם פורקו או נשברו, ולכן  שנבדקובחלק מהרשויות  •

 "החלופה של השבילים הפריקים היא היחידה שקיימת כרגע עבורם.

שטח הרחצה בכל החופים בעיר נקבע כל יום בהתייחסו לשטח הרחצה בחופים אמר כי 

בבוקר מחדש וזאת על סמך ניסיונם הרב והמקצועי של המצילים ומנהל התחנה האמונים 

על התחום. כל זאת על מנת להבטיח את שלומם ובטיחותם של המתרחצים בתנאי ים 

 משתנים )זרמים, בורות(.

המהלכים שהעירייה עושה הינם  הנושא נמצא בראש סדר העדיפויות של העירייה.הדגיש כי 

הציע למר וסרמן ע"מ לאפשר לכל סוגי האוכלוסיה ליהנות ממשאבי הטבע של העיר. רבים 

 האמונה על הנושא. עם גב' מישל עצמון, מנהלת מחלקת ועדות העירייה לערוך סיור

 

 מחליטים להסיר את ההצעה מסדר היום. (490)

 13 –בעד 

 4 -נגד 
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 מר איל פביאן ומר רונן וסרמןע"י  3הצעה לסדר מס' 

 בנושא: רפורמה של תמיכה עירונית במשפחות נזקקות בתשלומי ההורים
 

 רקע

כיום נדרשת כל משפחה בעיר, אשר יש לה מספר ילדים הלומדים במוסדות חינוך שונים  

בעיר, להגיש לכל מוסד חינוכי בנפרד בקשה לקבלת הנחה בתשלומי הורים וזאת בליווי כל 

 האישורים הנדרשים ולעבור "וועדת הנחות" בנפרד בכל מוסד חינוכי בפני עצמו. 

שקעת זמן וגם במידה מסוימת של חוסר נעימות של הדבר כרוך בטרדה, בירוקרטיה, ה

 הגשת כפל בקשות להנחה עבור כל ילד בכל מוסד חינוך בפני עצמו.

  

 בהמשך לדברים הנ"ל הנני מגיש את הצעה לסדר הבאה:

  

עיריית הרצליה תקדם רפורמה במסגרתה תהיה כתובת עירונית אחת להגשת בקשות של 

 ם לכלל מוסדות החינוך בעיר. הורים לקבלת הנחות בתשלומי הורי

מסגרת זו תובל ותנוהל על ידי אגף הרווחה של העירייה בשיתוף פעולה עם אגף החינוך 

 העירוני והיא תקיים ועדת הנחות אשר תטפל בכלל הבקשות על פי הקריטריונים העירוניים.

מוסדות בהתאם להחלטות של ועדת הנחות עירונית זו ולקריטריונים, תצאנה הנחיות לכלל 

החינוך בעיר בעניין ההנחות המגיעות לאותן משפחות והן לא תצטרכנה להיות תחת מועקה 

 של התרוצצות ופנייה חוזרת ונשנית לכמה מוסדות חינוך במקביל. 

 כך יתנהלו הדברים ביעילות ובראייה עירונית.

משרד ככל הנדרש תפנה עיריית הרצליה למשרד החינוך להסדיר רפורמה זו עם הנהלת 

 החינוך כפי שעשתה בעבר בנושאים אחרים.

  
 מר פביאן ומר וסרמן פרטו הצעתם.

  
מאוד והתייחסות לנושא ניתן לראות  הבהיר כי סוגיית ההנחות מורכבת ד"ר יעקב נחום

ככלל, קיימת ועדת הנחות עירונית אליה מרוכזים מקרים . חוזר מנכ"ל משרד החינוךב

 מוכרות ברווחה, נעשית באופן אוטומטי.חריגים. ועדת הנחות למשפחות 

בכל בית ספר קיימת ועדת הנחות המורכבת מצוות חינוכי ונציגי הורים והיא לצד אלה, 

ההיכרות של הצוות החינוכי בבית הספר מאפשר  פועלת על פי תבחינים עירוניים אחידים.

ברווחה,  לקבוע באופן אובייקטיבי את גובה ההנחה ואין לרשות, למעט אלה המוכרים

להתערב בגובה ההנחות, שאלה כאמור, נקבעות על פי תבחינים עירוניים ומגבלות התקציב 

עם זאת הרשות מעמידה מעת לעת תקציב נוסף ומשלימה את ההנחות על פי   והיקפם.

 דרישת בית הספר המובאים לוועדה הרשותית.

 

בועדה הנחה, ביה"ס  כי משפחות המוכרות לאגף הרווחה שהוחלט לגביהןהציע  מר פביאן

 יעשה זאת אוטומטית דבר שיחסוך מהמשפחות לשוב ולבצע הליך הבקשה להנחה. 

 כי הדבר נעשה כך. ד"ר נחוםנענה ע"י  

פתרון כך שמשפחה בת מספר ילדים במוסדות חינוך שונים  העלה הצורך במציאת יאןפב מר

 בעיר תגיש בקשה להנחה במוסד חינוכי אחד ותוכר ביתר מוסדות החינוך בהם לומדים ילדיה

כי בשונה מהעבר, תקציב ההנחות  ד"ר נחום. נענה ע"י ע"מ להקל על ההורים והמשפחה
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תקצוב דפרנציאלי והרשות  התקצוב הינו ,המועבר לבתי הספר הינו תקציב מוניצפאלי

משאירה את האוטונומיה לקביעת גובה ההנחה על פי התבחינים העירוניים לנציגי הורים 

והצוות החינוכי. אמר כי ניתן לקבוע פגישה משותפת עם נציגי ההורים והמנהלים לבדיקת 

 בנושא.

  

 מחליטים להסיר את ההצעה מסדר היום. (491)
 13 –בעד 
 4 –נגד 

 

 , יריב פישר ואייל פביאןדנה אורן ינאיע"י  4הצעה לסדר מס' 

 בנושא: תחבורה ציבורית בשבת, הרחבת היקף פעילות ונגישות

הרצליה היא עיר ים, עיר של משפחות וצעירים, עיר של שכונות וותיקים. הרצליה היא עיר 

 שיש בה הכל מכל.

התחבורה הציבורית העצמאית בשבת כבר לפני מספר שנים הובילה הנהלת העיר את מערך 

 לחופי הים ובשנה האחרונה הרחיבה את הפעילות למרכזי הבילוי בהרצליה ובתל אביב.

כעת, עם כניסתה של המדיניות החדשה של ממשלת ישראל אשר רואה בתחבורה הציבורית 

ככלי לתיקון חברתי וכצורך בסיסי של תושבי ישראל ובמסגרת החזון של שרת התחבורה 

רב מיכאלי שבו לרשויות המקומיות יש אפשרות לקבוע את מדיניות התחבורה הציבורית מי

בשבת, אני מבקשת לקיים דיון בנושא הרחבת היקף פעילות התחבורה הציבורית בשבת 

ולהגדיל את הפעילות למרכזי המגורים ולא רק על מספר מצומצם של ציריים ראשיים 

 ומרכזי הספורט ותנועות הנוער אשר פועלים בשבת.כל מרכזי הפנאי והבידור,   ולהגיע אל

תחבורה ציבורית בשבת היא הדרך להגיע לבריכת השחייה העירונית ברחוב נורדאו או 

באפולוניה, היא הדרך להגיע לתנועת הנוער ברחוב ארלוזורוב ובהרצליה פיתוח והיא הדרך 

גם הדרך לטייל עם כל להגיע ולצפות בילדה אשר משתתפת בתחרות ספורט בתיכון היובל ו

 המשפחה בגן הלאומי אפולוניה.

הרחבת הפעילות של התחבורה הציבורית בשבת תאפשר למשפחות רבות לבקר משפחה 

וחברים אשר מתגוררים בשכונות המרוחקות מהן ותאפשר נגישות משמעותית ורחבה יותר 

 למקומות הבילוי ופנאי של תושבי העיר.

מהציבור היהודי הבוגר תומך בהפעלת  68%, 2019משנת לפי סקר של "ידיעות אחרונות" 

תחבורה ציבורית בשבת וקיימת עלייה עקבית משמעותית בתומכים בעמדה זו במהלך 

 השנים.

להעדר תחבורה ציבורית בשבת ישנם השלכות עמוקות על היבטים רחבי היקף של תחבורה 

 ותשתיות, כלכלה, חברה, שוויון, תיירות וסביבה.

רה ציבורית בשבת מהווה תמריץ להגברת השימוש ברכב פרטי. גידול ברמת היעדר תחבו

המינוע מעלה את מספר הנסיעות ברכב הפרטי העונה על צרכים חיוניים, כגון התניידות 

לעבודה או לימודים, אך גם את מספרן של הנסיעות ברכב הפרטי המתקיימות למטרות 
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כן, זמינותם ואמינותם של שירותי תחבורה בלתי חיוניות, כגון נסיעות למטרת בילוי. על 

 בכל ימות השבוע. ציבורית בשבת משפיעים על הבחירה להשתמש ברכב 

הראה כי תחבורה ציבורית איכותית ביום  2017דוח מחקר של 'ישראל חופשית' משנת 

המנוחה מובילה לצמצום השימוש ברכב פרטי ולעלייה בשימוש בתחבורה ציבורית גם בימי 

 חול.

עיר גדולה במרכז הארץ בתחבורה ציבורית בשבת,  שבחן את דפוסי השימוש של תושבי  סקר

מן התושבים היו שוקלים ברצינות לוותר על רכבם בהינתן תחבורה ציבורית  25% -מצא כי כ

ממשיכים להשתמש  25%משביעת רצון בשבת. בהעדר תחבורה ציבורית בשבת, אותם 

להשקיע השקעת יתר בתשתיות המיועדות  ברכבם הפרטי ובכך מאלצים את הממשל

לרכבים פרטיים. לפיכך, כדי לגרום לאנשים להשתמש פחות ברכבים פרטיים, יש צורך 

 בתחבורה ציבורית זמינה, נוחה וזולה שתהווה תחרות אטרקטיבית לרכב הפרטי.

היעדר התחבורה הציבורית מגביל את יכולתן של אוכלוסיות מוחלשות לבלות את שעות 

י, להגיע למקומות בילוי ונופש ולבקר משפחה. גרוע מכך, לאוכלוסיות אלה אין דרך הפנא

 להגיע בשבתות למוקדי רפואה דחופה ולמקומות חיוניים נוספים.

,אנשים עם מוגבלות מדווחים על קושי רב יותר להתנייד  2018לפי דוח קרן רודרמן משנת 

תחבורה ציבורית או הסעות. יתרה בסופי השבוע, מאנשים ללא מוגבלות, לאור התלות ב

,למעלה מרבע מהאנשים בישראל עם  2014מכך, לפי דוח של מכון ברוקדייל משנת 

מוגבלויות שחווים בדידות, מציינים היעדר תחבורה נוחה וזמינה כסיבה מרכזית לחוסר 

 מעורבות חברתית.

 לפיכך, אבקש להעלות להצבעה את ההצעה לסדר:

יריית הרצליה תרחיב את שירותי התחבורה הציבורית בשבת מועצת העיר מחליטה כי ע

מתוך ראייה חברתית וסביבתית ותאפשר לתושבי העיר להתנייד מביתם לכל מקומות 

נציגים אשר יהוו  3-5הפנאי, התרבות, חברה קהילה, ספורט ורפואה. מועצת העיר תבחר 

  ת העיר.צוות לבחירת תוואי הנסיעה והתחנות תוך התחשבות בכל אוכלוסיו

 .תםפרטו הצע חברי המועצה

 

הודעת שרת התחבורה בנושא הינה הודעה לעיתונות בלבד שאינה אמר כי  המנכ"ל, עו"ד לזר

הוא מערך וראיה לכך עיריית הרצליה מעודדת תחבורה ציבורית הבהיר כי מגובה בשום הליך.  

עם זאת,  המופעלים בהצלחה מסחררת בשנתיים האחרונות. )קווי החוף( קווי סוף השבוע 

אנו מפגש עם התושבים הביקוש לשירות אינו מקסימלי למרות הפרסום המקסימלי. מתוך 

 .השירות נותן מענה נכוןחווים כי 

 

 מחליטים להסיר את ההצעה מסדר היום. (492)

, גב' בל, מר לוי, גב' אייזנברג, ד"ר בן עמי, מר צור, )מר פדלון, גב' פרישקולניק 11 – בעד

 מר וייס, מר קוממי, מר עולמי, מר ועקנין(
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 ינאי, מר פביאן, גב' כץ, מר וסרמן, מר פישר, אוריאלי(-)גב' אורן 6 – נגד

 אין - נמנע

 
 :2021אישור תב"רים  .ו

 
השנתית תב"רים  מעבר לתוכנית הפיתוח  3של   2021לאשר עדכון תקציב פיתוח  .1

 ממקורות המימון כדלקמן :₪  1,000,000בסכום כולל של    2021

 
 סכום מקור מימון

 1,000,000 קרן עבודות פיתוח

 70,000- קרן עודפי תקציב רגיל

 70,000 אחרים

 1,000,000 סה"כ

 

 מחליטים פ"א לאשר. (493)

 

תב"רים  מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית  8של   2021לאשר עדכון תקציב פיתוח  .2

 ממקורות המימון כדלקמן :₪  520,000בסכום כולל של    2021

 סכום מקור מימון

 50,000- קרן עבודות פיתוח

 300,000 קרן עודפי תקציב רגיל

 270,000 אחרים

 520,000 סה"כ

 

 מחליטים פ"א לאשר. (494)

 

 

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

 מצ"ב.

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

 

 – 2021, 1של משרד הפנים, לתקופה : רבעון  2021דוח כספי רבעוני לשנת  .ח

 הדו"ח הוצג לחברי המועצה.

 

 

 לניגוד עניינים.גב' כץ יצאה מהישיבה מחשש 
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 מצ"ב. – 2020לדצמבר  31דוחות כספיים ליום  -עמותת בני הרצליה )ע"ר(  .ט

 הדו"ח.נתוני רו"ח מועלם הציג 

מלש"ח בשנה קודמת, ירידה חדה  39מלש"ח לעומת  24מחזור העמותה היה  2020בשנת 

היתה מלש"ח, בהקצבות כמעט לא  13-מלש"ח ל  26 -בעיקר בגבייה עצמית שירדה מ

₪ אלף  178העמותה סיימה בעודף של  2020שנת  -ירידה. למרות השנה המאתגרת 

 .בשנה קודמת₪ אלף  974לעומת 

 ., הודה לרו"ח מועלםרה"ע מר פדלון

 

מרכז קהילתי לתרבות נופש וספורט הרצליה בע"מ )בריכת נורדאו( דוחות  .י

 מצ"ב. – 2020לדצמבר  31כספיים ליום 

 נתוני הד"וח.רו"ח זרח נתיב הציג 

₪   1,574.000הכנסות מפעילות ירדו לחצי,  פגעה קשה בהכנסות. שנת הקורונה

לאחר הוצאות .  1/3 –הוצאות ההפעלה ירדו ב  ,השנה₪  758,000 -ל שנה שעברהב

בשנה ₪ אלף  206לעומת עודף של  אלש"ח 126 ע"סהשנה עומד גרעון המימון 

  הקודמת. 

פתיחתה השנה, הודה לרו"ח עת הביע התרשמותו מביקורו בברכה ב פדלוןרה"ע, מר 

 זרח נתיב ולמר שי הדרי מנהל הברכה ולצוות העובדים.

 

 2019בדצמבר  31דוחות כספיים ליום  -עמותת בית העלמין הרצליה  .יא

 2020בדצמבר  31]דוחות מתקנים בעקבות ביקורת רשם העמותות[ וליום, 

 מצ"ב. –

 ג נתוני הדו"ח.רו"ח רונן סטרין הצי

בית העלמין העירוני מבחינת דו"ח רווח והפסד על הפעילות סיים די מאוזן, עם גרעון 

רובה מיועדת לקרן הפיתוח. ₪ מיליון  3.2 -יתרת המזומנים בסוף השנה ₪. אלף  110של 

₪ מיליון  18.5לעומת ₪ מיליון  17.5 –סך כל עבודות פיתוח וביצוע ומלאי קברים כ 

לבקשת רשם העמותות הוצגו הדו"חות מחדש, נעשתה רביזיה  2019בשנה קודמת. בשנת 

הוצג מלאי  הקברים בדו"חות העמותה, ובמקביל נחתם הסכם בין העירייה לבין 

רכוש ההמועצה לבין בית העלמין, הסכם המסדיר את כל הפעילות של שלושת הגופים. 

. בית העלמין נמצא מבנה הטהרה - שנה קודמת  4.4לעומת ₪ מיליון  4.1הקבוע 

 בעודפים, עודף לא משמעותי.  

אלף  730לעומת ₪ אלף  600היתה בסכום של  2020תמיכת העירייה בבית העלמין בשנת 

 .2019בשנת ₪ 

 
דוחות כספיים  -בית הורים )ע"ר(  -עמותה למען גילאי הזהב הרצליה  .יב

 מצ"ב. – 2020 לדצמבר 31ליום 

 רו"ח רונן סטרין הציג נתוני הדו"ח.
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בשנה קודמת,  13,200לעומת ₪, מיליון  13,500מחזור ההכנסות חוו"ד ללא הסתייגויות. 

התוספת בהוצאות היא ₪, מיליון  11.8לעומת ₪ מיליון  12,4סך הכל מבחינת ההוצאות 

מיליון  2,2הוצאות הנהלה וכלליות נשארו קבועות  .תוספת הכרחית בגלל שנת הקורונה

אלף  888לעומת ₪ מיליון  1כמו בשנה הקודמת. סך הכל העמותה סיימה בגירעון של ₪ 

סיים   מבחינה תזרימית בית ההורים כך₪ אלף  700של  הוא פחת בסךחלק מהגרעון , ₪ 

לעומת ₪ אלף  750סך הכל יתרת העודפים של העמותה לפעילות שוטפת היא , מאוזן 

 בשנה קודמת.₪  1,900,000

 
 

פטור ממכרז לעבודות פיתוח והמלצה למועצת העיר בדבר הסכם עירייה  .יג

 הסכם פיתוח נווה ישראל. –

הועדה המקצועית  , פרוטוקולהמהנדסת והגזבר הסכם, נספחים להסכם, חווד מצ"ב:

 . 4.7.21מיום 

 
 הועדה  של להמלצה, הפנתה  ICR פרטה כי מדובר בהסכם פתוח עם  ש"מהיוע 

 תנאיממכרז לפי  פטורב התקשרות בדבר החלטה קבלת לצורךלמועצת העיר   המייעצת

  .המועצה חברי בפני ונמצא היום לסדר שצורף ולחומרלפקודת העיריות  .א198יף סע

 
בהמשך להמלצות הועדה המייעצת ולאחר ששוכנעה בהתקיימות התנאים מועצת העיר  (495)

א. לפקודת העיריות ) נוסח חדש(, כי הסכם הפיתוח נדרש מטעמי 198בסעיף האמורים 

לאשר ההתקשרות פ"א מחליטה  חסכון ויעילות וכי ההתקשרות בו מיטיבה עם העירייה

 שצורף לסדר היום. ישראל קנדה ראם החזקות בע"מ  ICRפתוח עם  בהסכם  

 

 אישור הארכת תקופת החכירה בהתאם להסכם הקצאת קרקע בין .יד

 עיריית הרצליה לבין עמותת אמונה, תנות האישה הדתית )ע"ר(

 מצ"ב :

 שנים. 10ב  "אמונה"מכתב פניה למועצת העיר לאישור תקופת ההקצאה לעמותת  •

 בקשת העמותה להארכת תקופת ההסכם •

 חוו"ד המחלקה המקצועית בעירייה והמלצתם להארכת תקופת ההסכם •

 12.9.2010הסכם בין העירייה לעמותה מיום  •

 

 .2.11.2031הארכת תקופת ההקצאה בעשר שנים נוספות עד ליום  מחליטים פ"א לאשר (496)

 

504-מבא"ת  2477תוכנית הר/מק/ –אישור איחוד וחלוקה בהסכמה  .טו

  179-178, 203, 212גליל ים, מתחם הכוכבים חלקות  0776153

 מצ"ב:

 חוו"ד משפטית •

 קרין שדהמסמך מנהלת אגף נכסים וביטוח, עו"ד  •
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 טבלת הקצאות בחתימת רמ"י  –נספח א'  •

 טבלת הקצאות מתוקנת בחתימת פרטיים –נספח ב'  •

המציין כי הנכסים הציבוריים הושבחו שבתי  –חוו"ד השמאי בוץ  –נספח ג'  •
 טבלאות ההקצאה

 תשריט מצב קיים –נספח ד'  •

 תשריט מצב מוצע –נספח ה'  •

 
 מחליטים פ"א לאשר. (497)

 

 תמיכותאישור מתן  .טז

 .12.7.21ומיום  22.6.21מצ"ב פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית מיום 

 
 מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית ומחליטה כדלקמן:

 
 בנושא פעילות למען בעלי חיים. 2021מתן תמיכה לשנת  .א

 
 

כמפורט  2021לשנת הכספים לחלק את תקציב התמיכות בנושא פעילות למען בעלי חיים 
, בבקשה חסרים מסמכים להשלמת ובכפוף, שניתנו ככל, מקדמות לקיזוז בכפוףלהלן, 

 :שישנם ככל

 

 מבקש התמיכה
סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 

 בש"ח: 2021

 22,000 הרצליה ונתניה אוהבות חיות

  
 

 מחליטים פ"א לאשר. (498)

 

 

 בשל ניגוד ענייניםרה"ע לא השתתף בדיון בסעיף זה 
 

 בנושא תנועות הנוער. 2021מתן תמיכה לשנת  .ב
 

 2021לשנת הכספים קומונות  -תנועות נוערלחלק את תקציב התמיכות בנושא  .1
 מסמכים להשלמת ובכפוף, שניתנו ככל, מקדמות לקיזוז בכפוףכמפורט להלן, 

 :שישנם ככל, בבקשה חסרים

 שם מבקש התמיכה
סה"כ תמיכה 
 עפ"י התבחינים

 בש"ח 2021לשנת 

  70,000  קומונת צופי ים שבט דקר

  70,000  קומונת המחנות העולים

  70,000  שבט הרצל -קומונת יד התשעה
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כמפורט להלן,  2021לשנת הכספים תנועות נוער לחלק את תקציב התמיכות בנושא  .2
, בבקשה חסרים מסמכים להשלמת ובכפוף, שניתנו ככל, מקדמות לקיזוז בכפוף

 :שישנם ככל
 

 שם מבקש התמיכה

סה"כ תמיכה עפ"י 
 2021התבחינים לשנת 

 בש"ח
)ללא מפעלי קיץ וללא 

 קומונות(
 86,242 שבט ארד -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 32,510 המחנות העולים

 53,961 תנועת בני עקיבא ישראל

 36,160 הסתדרות השומר הצעיר בישראל

 66,481 שבט הרצל -בישראל תנועת הצופים העבריים 

 385,677 שבט רשפים -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 161,625 שבט שחף -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 470,917 שבט דקר צופי ים -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 

 בישראל העבריים הצופים תנועת, התמיכה למבקש 2021לשנת  תמיכה מתן .3
 מרביתמאחר ו הנתמכת הפעילות מעלות 50% על העולה בסכום, הרצל שבט -

הנמוכים יותר מהסכום שמשלמים מסובסדים משלמים דמי חבר  מהחניכים
 ,ולכן ההוצאות של השבט מאוד גדולות חניכים בשבטים אחרים בתנועה

 .לעיל כמפורט

 
כמפורט לעיל למבקש התמיכה,  2-ו 1לקזז מסכום התמיכה שאושר בסעיפים  .4

את כספי התמיכה ביתר שקיבל , הרצל שבט - בישראל העבריים הצופים תנועת
בהתאם למסמכים שהגישו לבקשת ₪,  59,327, בסך של 2020בגין שנת התמיכות 

 התמיכה נכון למועד הדיון.

ככל ויומצאו על ידם מסמכים ונתונים נוספים בהליך ההבהרות הוועדה תשוב 
 למבקש התמיכה הנ"ל. ותתכנס לעניין גובה הקיזוז הנדרש

 
בין שאר תנועות הנוער  ₪89,927היתרה בנושא תנועות הנוער בסך של  חלוקת .5

 .הקיץ מפעלי פעילותתתקיים לאחר הדיון בחלוקת סכומי התמיכה בגין 

 

 מחליטים פ"א לאשר.  ( 499)  

 
 בנושא רווחה. 2021מתן תמיכה לשנת  .ג
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 בכפוףכמפורט להלן,  2021לשנת הכספים לחלק את תקציב התמיכות בנושא רווחה  .1
 ככל, בבקשה חסרים מסמכים להשלמת ובכפוף, שניתנו ככל, מקדמות לקיזוז

 :שישנם

 

 מבקש התמיכה
סה"כ תמיכה עפ"י 

 2021התבחינים לשנת 
 בש"ח:

 8,119 אקים ישראל סניף הרצליה

 9,658 קבוצת השווים

 7,160 השרון -מרכז לסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 

 54,932 חסדי שמואל הנביא הרצליה ירושלים

 21,785 ניצן הורים )ניצן בייבי(

 1,198 בית מיחא הראשון

 14,584 ארגון החסד והתהילים -יסעדך 

 7,160 פסיפס

 6,848 נעמ"ת

 10,457 ויצ"ו

 16,051 עזר מציון

 20,068 ויאמר ליעקב

 980 ל.א. לחימה באלימות נגד נשים

 

למבקש התמיכה, ויאמר ליעקב, הינו בכפוף לקבלת  1מתן התמיכה שאושר בסעיף  .2
הבהרת מבקש התמיכה לעודף הנצבר שהוצג על ידו בדו"חות הכספיים שלו ליום 

ובכפוף לקבלת  2019ביחס למחזור הפעילות שלו לשנת הפעילות  31/12/2019
 .2019נת הבהרות אודות ההוצאות שהוצגו על ידו בדו"חות הכספיים לש

ככל שלאחר קבלת ההבהרות יתברר כי יש לקזז לעמותה בגין תמיכה ביתר בשנה 
 .2021מהתמיכה לשנת הקיזוז קודמת, יבוצע 

 
 ספקס משקפיים לנזקקים-רילדחות את בקשת התמיכה של מבקש התמיכה  .3

המקצועית לנושא זה מאחר ובקשת התמיכה שלהם  בהתאם להמלצת הרפרנטית
חסרה, לא צורפו מסמכים והם לא העבירו את רשימת לקוחות הרווחה בעיר 

 המטופלים על ידם.
 

לדחות את בקשת התמיכה של אח בוגר אחות בוגרת, מאחר והפעילות הנתמכת  .4
המבוקשת על ידם משולמת על ידי העירייה במסגרת התקשרות חוזית ועל מנת 

מנוע כפל תשלום,  ובהתאם לבדיקתה ולהמלצתה של הרפרנטית המקצועית ל
 לנושא זה.
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 מחליטים פ"א לאשר. (500)

 

במסגרת החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ  פעילות "בר בעיר" .יז

 -)חל'צ(

 , 16.6.20ועדכון נוסף מיום  16.5.17בהמשך לאישור מועצת העיר מיום 

( 2016)שהחלה בחודש דצמבר  "בר בעיר"מועצת העיר, כי פעילות  לידיעתמובא 

 .8.7.2021בעיריית הרצליה החל מתאריך מחלקת ההעשרה ולמידה שתועבר לניהול 

 

 נבחרי ציבור –השתתפות במתנות  .יח

 מצ"ב הנוהל.

 

 .את הנוהל שצורף לסדר היום מחליטים פ"א לאשר   (501)

 

 המלצות ועדת השמות .יט

 . 5.7.21ומיום  8.6.21ועדת השמות מיום מצ"ב המלצות 

 

ז"ל הנצחתו של עמוס עוז להמלצות הועדה בהתנגדותו של מר עולמי  לאשרפ"א מחליטים  (502)

 .ז"ל הנצחתו של מאיר דגןלעניין והימנעותו 

  

 המלצות ועדת ההנצחה .כ

 .22.6.21מצ"ב המלצות ועדת ההנצחה מיום 
 
 

 מחליטים פ"א לאשר. (503)
 
 

 מינויים .כא

 לאשר: התבקשההמועצה 

ועדת איכות סביבה וקיימות במקומו של מר ליו"ר ד"ר דרור בן עמי מינויו של  •

 עופר לוי סגן רה"ע.

, לועדת במקומו של ד"ר מרדכי נאור מינויו של מר דני גדלין לועדת השמות •

 ההנצחה ולועדת לשימור אתרים.

 

 מחליטים פ"א לאשר. (504)
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 שירותהמלצות הועדה להארכת  .כב

 :לאשר החלטת ראש העירייה בהמשך להמלצות הועדה התבקשההמועצה 

 
 69בן  –אגף החינוך  –אחראי משק ותחזוקה – א.סמר  .א

 הינו עובד פעיל, יזם ונמרץ.א.ס מנהל, הלאור המלצת 

מהם בעלי נכות קשה  2ילדים שמתוכם  3-הדגיש כי הוא אב ל א.סבבקשתו 

המתגוררים בביתם, וכן הוא כשיר לעבודה ומלא במוטיבציה ולכן מבקש להאריך 

 את העסקתו.

, 30/06/2022 ממליצה לראש העירייה להאריך את שירותו עד לתאריךהוועדה 

 בהתאם לקריטריונים הבאים:

 המלצות ממונה ישיר ומנהל האגף. •

 סיבות מיוחדות של העובד.נ •
 

   74בן  –אגף החינוך  – לבורנט בתיכון – ב.גמר  .ב

אחראי על מעבדת  ב.גתיכון ומנהל אגף החינוך, מר הלאור המלצתו של מנהל 

 הפיסיקה, לבורנט מסור, מקצועי ובעל ידע רב.

לנוכח כישוריו הגבוהים והקושי באיתור וגיוס לבורנטים, ובכפוף לדיון עם מנכ"ל 

הוועדה ממליצה לראש העירייה להאריך העירייה לפתרון הקושי בגיוס לבורנטים, 

, פורסמו מספר מכרזים 31/08/22 -את העסקתו עד סוף שנת הלימודים הבאה ב

ועמד מתאים. החוסר לאיתור וגיוס לבורנטים שבסוף התהליך לא נמצא מ

 בלבורנטים במוסדות חינוך ידוע ברמה הארצית.

 הארכת שירותו תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה,

 בהתאם לקריטריונים הבאים:
 המלצות ממונה ישיר ומנהל האגף. •

 ייחודיות התפקיד. •
 כשירות העובד בהתאם לסוג התפקיד. •

 

 73בת  –אגף החינוך  –לבורנטית בתיכון   – צ.רגב'  .ג

המתמחה במעבדות צ.ר גב' , תיכון ומנהל אגף החינוךהלאור המלצתו של מנהל 

הביוטכנולוגיות בתיכון, תורמת רבות בכל הנוגע לעבודת החקר, לבורנטית 

 מצטיינת, מסורה, אחראית, מקצועית וחרוצה שעושה את עבודתה נאמנה.

לנוכח כישוריה הגבוהים והקושי באיתור וגיוס לבורנטים, ובכפוף לדיון עם מנכ"ל 

הוועדה ממליצה לראש העירייה להאריך העירייה לפתרון הקושי בגיוס לבורנטים, 

 .31/08/22 -את העסקתה עד סוף שנת הלימודים הבאה ב

 הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה,

 התאם לקריטריונים הבאים:ב 

 המלצות ממונה ישיר ומנהל האגף. •

 כשירות העובד בהתאם לסוג התפקיד. •
 ייחודיות התפקיד. •
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 72בת  –אגף החינוך  –מורה לביוטכנולוגיה בתיכון   – ל.רגב'  .ד

תיכון, מנהל אגף החינוך ומפקחת לתחום ביוטכנולוגיה, הלאור המלצתו של מנהל 

שנים, מובילה את המגמה ועושה את  25-רכזת ביוטכנולוגיה בתיכון מזה כ ל.רגב' 

העבודה באופן מצוין, וניתן לראות זאת בהישגים הגבוהים של תלמידיה בבחינות 

 הבגרות.

הוועדה לנוכח כישוריה הגבוהים והקושי באיתור וגיוס מורים לביוטכנולוגיה, 

 -וף שנת הלימודים הבאה בממליצה לראש העירייה להאריך את העסקתה עד ס

31/08/22. 

 הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה, 

 בהתאם לקריטריונים הבאים:
 המלצות ממונה ישיר ומנהל האגף. •

 כשירות העובד בהתאם לסוג התפקיד. •
 ייחודיות התפקיד. •
 

 70לו  בנובמבר ימלאו –אגף החינוך  – מורה למדעי ההנדסה – ג.דמר  .ה

משמש כמורה בתחום ייחודי ג.ד מנהל ומנהל אגף החינוך, מר הלאור המלצת 

וחיוני של תקשורת לוויינים ומפעיל יחד עם התלמידים את תחנת התקשורת 

בעל יחסי אנוש מעולים, בעל מוטיבציה גבוהה  ג.דהאלחוטית ותקשורת הלוויינים. 

 ובעל ידע עצום בתחומי המדע.

העירייה להאריך את העסקתו בפעם האחרונה עד סוף  הוועדה ממליצה לראש

. נרשם כי בקשת הארכה נוספת לא תאושר, 31/08/22 -שנת הלימודים הבאה ב

 מנהל להכשיר עובד מתאים להחליפו בתפקיד.הבאחריות 

 הארכת שירותו תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה, 

 בהתאם לקריטריונים הבאים:

 ממונה ישיר ומנהל האגף.המלצות  •

 ייחודיות התפקיד. •

 .כשירות העובד בהתאם לסוג התפקיד •

 
 מחליטים פ"א לאשר. (505)

 
 

 המלצות הועדה לסיוע בדיור .כג

 .9.6.21מצ"ב פרוטוקול הועדה לסיוע בדיור מיום  

 
 מחליטים פ"א לאשר. (506)

 

 שונות .כד

קיומן של הקייטנות  לגביכי קיימת אי בהירות  מר וסרמןבמסגרת דקת דיבור ציין  •

בתשעה באב.  ביקש כי בשנה הבאה לקראת המועד יוכלו ההורים לדעת בוודאות 

 קיומן של קייטנות.
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 בקשה לסיים חברותה בקואליציה כלהלן: גב' דנה אורן •

שנים נבחרתי לייצג  3מכובדיי כולם ראש העיר, סגנים חברי מועצה לפני כמעט "

במועצת העיר בשם סיעת דרך חדשה את תושבי דרום העיר, הרצליה הצעירה 

והסביבה, נבחרתי להיות שליחת הציבור שלהם, שתפעל למען קידום העיר הם בחרו 

שאוכל להיות מגן בי על מנת שאשמור על אופייה של העיר, הם בחרו בי כדי 

הדמוקרטיה והחוק, הם בחרו בי כדי שאדע להפוך כל אבן על מנת שאיכות החיים 

שלהם תהיה הכי טובה שיש, הם בחרו בי כדי שאהיה קשובה, רגישה וזמינה לצרכים 

שנים על מנת לייצג את התושבים והנהלת  8 –שלהם. סיעת דרך חדשה הוקמה לפני כ 

א בשביל השררה אלא בשביל הרצליה טובה יותר, בשביל לא בשביל הכבוד, ל -העיר  

הרצליה מתפתחת, בשביל הרצליה ליברלית בשביל הרצליה שטובה לדתיים, 

לחילונים, לקשישים ולכל מי שריצה לגור בה. בשלוש שנים אחרונות היתה לי הזכות 

ד לקדם מספר רב של פרויקטים תכניות וקמפיינים בעיר חלקם יצאו לפועל, חלקם עו

בתכנון ותקצוב וחלקם נמצאות מאושרות במגירת העבודה אצל הצוותים המקצועיים. 

עם היבחרותי למועצת העיר בחרתי להיות חברה בקואליציה בראשות ראש העיר מר 

משה פדלון, הקואליציה הנוכחית מורכבת מסיעות רבות בעלות אינטרסים שונים 

של הרצליה, לצערי הרב על אף שאינם זהים ואף מנוגדים בעיצוב דמותה העתידי 

הערכה הרבה שיש לי לראש העיר ולצוותים המקצועיים בעירייה, אני חשה כבר כי 

הערכים והפעולות הליברליות, הירוקים מרחב המחיה, החדשנות והחידושים קידום 

הרצליה הישנה והוותיקה מול הרצליה החדשה, אינם עולים בקנה אחד עם רצון 

ים שלי. עצם שתיקתם של רבים מאנשי הקואליציה על התושבים ועם סל הערכ

מדיניות שפוגעת בציבור הליברלי, על התנהלות של סגירת חשבונות, על אלימות ודברי 

הסתה, על תמיכות שאינן שקופות ועוד איננה מאפשרת לי עוד להמשיך ולהצביע 

ם חבר בצורה אוטומטית עם הקואליציה ובוודאי לא מאפשרת לי לשבת בקואליציה ע

מועצה אלים ומסית שקובע ומשפיע על חינוך ילדינו. החל מהיום לא אהיה עוד חברה 

רשמית בקואליציה אני אפעל רק בהתאם לצו מצפוני, בהתאם למוצר שאני מאמינה 

שבצלו יש להוביל את העיר, לא אשתוק אם עירי תשנה את פניה ולא אנוח כאשר 

יר. מערב זה אני אמשיך ואפעל ככל המדיניות התקציבית תשנה את האופי של הע

יכולתי על מנת שהרצליה תהיה טובה יותר, ליברלית יותר, וירוקה יותר. אדוני ראש 

העיר תודה על שיתוף הפעולה בשלוש שנים האחרונות, אני אמשיך ואשמח להיות 

 לרשותך בכל עת."

 

 הישיבה ננעלה

 

 ראש העירייה: __________________

 

 זאבירשמה: גב' רינה 

 


