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 .1אישור פרוטוקול
פרוטוקולים  46 ,45מאושרים .לא נתקבלו הערות.

 .2עדכון רה"ע
• מברך את המרכז הבינתחומי על הפיכתו לאוניברסיטה .המועצה להשכלה גבוהה
הכריזה על המרכז הבינתחומי כאוניברסיטה ,תיקרא "אוניברסיטת רייכמן".
• קורונה – המצב מורכב ומאתגר .נכון להיום  540מאומתים ,העיר כתומה .נערכים
לכלל התרחישים.
• לקראת סיום שיפוצי הקיץ בבי הספר .מודה לכל העוסקים במלאכה.
• עיריית הרצליה קיבלה שוב את הדירוג הגבוה  AAAלאיתנות וליציבות כלכלית .גם
בשנה מאתגרת זו  -עיריית הרצליה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות בעלת
האיתנות והיציבות הפיננסית הגבוהה ביותר שיש בישראל .מודה לגזבר ולכל
העוסקים במלאכה.
•

נערכים לחגי ישראל – לכל התרחישים.
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 .3עדכון מנכ"ל  +סקירה בנושא תוכנית הערכות לשינויי האקלים
• נגישות
התקיים מיזם ראשון מסוגו בהרצליה  -הקרנת סרטים מונגשים .המטרה לאפשר
לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית צפייה נגישה בסרט.
שת"פ של הסינמטק ,מחלקת משאבי קהילה ,מחלקת הנגישות וקבוצת "רקפת".

• אגף שאיפ"ה
 ייעול אסטרטגי בתחום פינוי הגזם והפסולת גושית על מנת לייעל ולשפר אתהניקיון בסופי שבוע.
 היערכות לפתיחת שנת הלימודים – ניקיון ,גינון ,פינוי מיחזור בכל מוסדותהחינוך בעיר.
 היערכות לחגי תשרי – שטיפת פחים מוטמנים ופינות מיחזור ,שטיפת מרכזהעיר ומרכזים מסחריים ,ניקיון ,גינון
 בסביבת מוסדות חינוך ,בתי כנסת ,שינויים בפינוי אשפה ביתית (לרבות בשעותהלילה) ,ושינויים בפינוי גזם ופסולת ביתית במהלך החגים.

• דוברות העירייה – דורית בסמן
 ממשיכים לעדכן בשקיפות את התושבים בנושא נתוני התחלואה בקורונה. הדוברות נערכת לתקשור פתיחת שנת הלימודים :בנייה חדשה ,שיפוצים,תכניות לימוד ייחודיות ,מוסדות חינוך חדשים ועוד .
 קמפיין המדגיש את הקנס הכספי הכבד הצפוי למי שלא אוסף צואת כלבים ואתהאכיפה הרחבה של מנהל התפעול.

• אגף החינוך
 בהתארגנות לקראת פתיחת שנת הלימודים. תכנית לימודים "ממריאות" לבנות  -תכנית סייבר ומחשבים רק לבנות החלמכיתות י' .התוכנית ביוזמה משותפת של ועד ההורים העירוני והרשות
המקומית.
 ממשיכים בהרחבת חדרי מייקירס לעידוד החשיבה היצירתית .עד כה התווספו 8חדרי מייקרס בבתי הספר היסודיים והחטיבות -שימוש פרקטי בטכנולוגיות
רב תחומיות ומערכות דיגיטליות.
 כחלק מהמשך יישום החזון העירוני  ,אגף החינוך יצר אשכולות למידה לכלשלושה בתי הספר יסודיים לטובת פעילויות פדגוגיות ,חברתיות וקהילתיות
 תכנית  HABנפתחת לראשונה לצוותי חינוך .מרחבי יזמות ותוכנית הכשרהייחודיים למורים המעוניינים ליישם מיזמים ורעיונות.

• גזברות
חברת  S&Pמעלות פרסמה היום את אשרור דירוג האשראי של העירייה.
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דירוג העירייה נשאר  AAAבתחזית יציבה .דירוג המעיד על התנהלות פיננסית
שקולה וזהירה ,על ניהול תקציבים בזהירות ובשמרנות ,על הכלכלה העירונית
החזקה ,על יכולת הסתגלות של העירייה לזעזועים פיננסיים שנגרמו כתוצאה
ממגפת הקורונה ועל שמירה על רמת חוב נמוכה והמשך מגמת הפחתת עומס החוב.
תודה לכל צוות הגזברות.

• אגף התקשוב
 מערכת מטרו – הושק אתר שמרכז את כל האטרקציות ואתרי הבילויבהרצליה .נצפו אלפי כניסות .בקרוב גם האפליקציה
 העברת החמ"ל העירוני מיד לבנים לבניין העיריה על כל מרכיביו (תקשורת ,מחשבים  ,טלפוניה  ,מערכות קשר) כולל העמדת מערכת מולטימדיה מתקדמת
 פיתוח אפליקציות ב –  GISלתושבים :מיקום מזרקי אפיפן ,מיקום מכשיריהחייאה ,איתור יום לפי כתובת לפינוי גזם ופסולת גושית.

• מנהל הנדסה – חנה חרמש
 החלו עבודות הקו הירוק ,צפויה תקופה מאתגרת באזור התעסוקה של עבודתיזמים ,החברה לפיתוח ,נתע ,ונתיבי איילון במחלף הסירה.
 לשכת התכנון המחוזית החליטה על הפקדת תכנית המתאר להתחדשות אזורהתעסוקה.
 שתי תכניות משמעותיות של פינוי בינוי במסלול רשויות ,שיכון גורדון וצמתכדורי נכנסו להילוך גבוה.

• אגף תנו"ס
לקראת סיום אירועי הקיץ.
•

תנו"ס – אירועי קיץ מוצלחים.

• הקמת מינהל התפעול – יוצג בהמשך.
•

תכנית עבודה מקושרת תקציב – תוצג בהמשך.

מרחיב בנושא תכנית להתמודדות עם שינויי אקלים – מצגת
המנכ"ל ,עו"ד לזר הרחיב בנושא תכנית העירייה להתמודדות עם שינויי אקלים .אמר כי
עיריית הרצליה ,כרשות מקומית אשר שמה את תחום הקיימות בעדיפות גבוהה ,קיבלה על
עצמה לבצע עבודת מטה מקיפה בהנחיית ראש העירייה ,בכדי להיערך להשפעות האקלים
על העיר .סקר תכנית היערכות עיריית הרצליה לשינויי האקלים באמצעות מצגת המסכמת
את התהליכים.
הציג את המתודולוגיה ,העקרונות היישומיים ,לוח זמנים ומטרת התוכנית :
 .1ההערכות עירונית לשינויים אקלימיים " -אדפטציה" עירונית בהתייחסות לים וחופים,
קירור העיר ,חוסן קהילתי והיערכות לחירום ,וניהול מי נגר.

דף  5מפרוטוקול מועצה מס'  47מן המניין– 17.8.21
 .2הפחתה וצמצום פליטות גזי החממה בעיר "-מיטיגציה"  -בהתייחסות לתחבורה
מקיימת ,אנרגיה מקיימת והתייעלות אנרגטית ,תכנון מקיים ,פסולת ,חינוך והסברה.
ציין את הצעדים הבאים * :סיכום המדדים האיכותיים והכמותיים * אישור תקציבי סופי
* אישור מועצת העיר.

מר צור ביקש לייחד בספר התקציב פרק ייחודי לסעיפים התקציביים הקשורים לתכנית
לשינוייי אקלים .נענה ע"י המנכ"ל כי הדבר יקרה בהדרגה.
מר פישר ציין כי בסקירה אין התייחסות לאסונות טבע .נענה ע"י המנכ"ל כי קיימת
התייחסות לנושא מי נגר ותרחישים נוספים אחרים .הוסיף ואמר כי ברבעים מתורגלים
לענייני טרור ולאירועים אקלימיים .רה"ע ציין כי בעקבות לחץ שהופעל על רכבת ישראל
לבנות את המובל מתחת למסילת הרכבת ,המובל כיום גדול יותר  -כ 30-ס"מ .כמו כן
הובטח לסיים בניית מובל בקוטר של מטר וחצי עד סוף חודש ספטמבר .בנוסף הנחה על
הקמת צוות ברשות סמנכ"ל לטיפול בנושא ניקוז בעיר.
מר יעקובוביץ' התריע כי מערכת הניקוז בעיר אינה מספיקה לתרחיש שיטפון קיצוני וכדאי
להיערך לאירועי אקלים קיצוניים בטווח הקצר ולא רק בהסתכלות לטווח הארוך.
נושא הסייעות  -מר פביאן ביקש עדכון נושא חוסר הסייעות עם פתיחת שנת הלימודים.
נענה ע"י המנכ"ל כי יש היערכות מבחינת המתווים של משרד החינוך ,הוקם צוות מיוחד
לעניין זה .ערוכים לקפסולות ,למידה היברידית ופורמטים נוספים .במצבת כח אדם סייעות
עדיין במחסור למרות צעדים ומהלכים רבים שנעשו .זה האתגר המרכזי לקראת שנת
הלימודים לצד הקורונה ,עם זאת פותחים את כל המסגרות.

 .4שאילתות
שאילתה מס'  1ע"י דנה אורן-ינאי
בנושא :קבורה עירונית לזוגות מעורבים
גב' אורן ינאי לא נכחה בישיבה.
במסגרת שרותי הקבורה העירונית ולאור העבודה שבעיר הרצליה חיים יחדיו זוגות
מעורבים כאשר בחלק גדול מהמקרים הרבנות היא זו אשר אינה מכירה ביהדות של אחד
מבני הזוג.
אבקש לדעת:
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.1
.2
.3
.4

האם בעיר הרצליה מתאפשרת קבורה זוגית של בני זוג כשאחד מהם אינו מוכר כיהודי.
במידה וכן ,האם בן הזוג היהודי חייב בתשלום עבור קבורתנו במחיר שונה מבן הזוג
שאינו מוכר או שאינו יהודי.
מה גודל החלקה והאזרחית ומה התפוסה כיום.
האם בהרצליה ניתן לקבור בני זוג מאותו המין בקבורה זוגית.

תשובה לשאילתה מס' 1
.1
.2
.3
.4

בעיר הרצליה מתאפשרת בהתאם להוראות הדין  -קבורה זוגית של בני זוג כשאחד מהם
אינו מוכר כיהודי.
גביית התשלומים נעשית על פי דין .העמותה אינה מפלה בין מי שהינו יהודי לבין מי
שאינו יהודי.
גודל החלקה האזרחית הינה כ 300 -מ"ר .התפוסה הינה בשיעור של .20%
העמותה פועלת על פי הוראות הדין ולפיהן אין להפלות בין בני זוג בני אותו מין במסגרת
הקבורה.

שאילתה מס'  2ע"י דנה אורן ינאי
בנושא :תחבורה ציבורית בשבת
האם לאור "צו פיקוח הסעה מיוחד" שנכנס לחוק ההסדרים ,יצא מכרז עירוני להפעלה
מלאה של תחבורה ציבורית בשבת.
 .1האם יצא מכרז?
 .2מתי יצא מכרז?
 .3אם לא יוצא מכרז ,מדוע לא יוצא המכרז
 .4איך יקבע מסלול הנסיעה בשבת?

תשובה לשאילתה מס' 2
.1
.2
.3
.4

לא.
לא יצא.
אין כוונה לשנות את השירות הניתן כיום לתושבים במסגרת "קווי החוף" בסופ"ש.
המסלול יישאר כפי שהוא היום; בצירים הראשיים של הרצליה.
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שאילתה מס'  3ע"י תמי גרוסמן
בנושא :קאנטרי קלאב הרצליה
מצבו של הקאנטרי קלאב ידוע לכל ,כך גם התחייבות החוזית כלפי העירייה וכלפי
התושבים .לפני כשנה בערך ,העלנו שאילתה בנושא על מנת להבין מה יהיה עתידו של
הקאנטרי מבחינת שיפוץ ובעיקר והכי חשוב מה יהיה לגבי המנויים .אנו בשיאו של הקיץ
ונראה שלמעט הבריכה המקורה הקאנטרי אינו פעיל .אבקש במקום לשאול מספר רב של
שאלות בתוך השאילתה לקבל עדכון סטאטוס מקיף גם בהיבט התכנוני ,החוזי
וההתחייבות כלפי המנויים ,בדגש על לוחות זמנים והעלויות העתידיות לעומת אלו
הקיימות.

תשובה לשאילתה מס' 3
תוכנית הבינוי אושרה בוועדה המחוזית לאחרונה ,לאחר שאושרה בוועדה המקומית לפני.
התוכנית מהווה תנאי לקבלת היתר.
בימים אלו פתח היזם בקשה למידע באגף הרישוי ,שזה השלב המקדמי לבקשה להיתר.
תוכנית הבינוי מאד מפורטת מבחינת המוצע ותואמת את ההסכמים עם העירייה.
התכנון כולל שיפוץ מלא של הבריכה ,בניית חדר כושר ,חדרי חוגים ,בית קפה ,ושדרוג מלא
של החצר לרבות בריכת הפעוטות פינות ישיבה הצללות ועוד.
מבירור שנערך עם הנהלת הקאנטרי ,נמסר כי במהלך תקופת ההתמודדות עם מגפת
הקורונה הבריכה החיצונית הייתה סגורה בשל הנסיבות החריגות .במהלך חודש יוני
התקיימה שיחה נוספת עם מנהל הקאנטרי ,דן מילוא ,במהלכה עודכנו כי מתבצעות בבריכה
החיצונית התאמות בטיחותיות והיא אמורה להיפתח במהלך חודש יולי  .2021בשיחה נוספת
שהתקיימה עימו עולה כי טרם הסתיימו העבודות ,לשם הבהרה הבריכה החיצונית אמורה
להיות פתוחה כבכל שנה רק בחודשי הקיץ.
לעניין ההסכם של העירייה עם הנהלת הקאנטרי בנושא שיפוץ המקום –מדובר בעבודות
נרחבות ,והמפעיל התחייב לשפץ את מתחם הקאנטרי בהתאם להיתרים הנדרשים ע"פ כל
דין ,ופועל מול הגורמים המתאימים ברשויות השונות להוצאת ההיתר.
לעניין תעריף המחירים הנוכחי  ,הרי שהמפעיל הנוכחי עומד בהתחייבויותיו בכל הקשור
לגובה דמי המנוי.
בנוגע למחירי מנויים עתידיים הרי שלבקשת המפעיל העירייה הסכימה לאפשר לו לאחר
השיפוץ לנהל את הקאנטרי קלאב באמצעות חב' הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ בכפוף
לכך שדמי המנוי החודשיים שייגבו על ידם לא יעלו על מחירי המנוי הנגבים בהולמס פלייס
פמילי בגבעת שמואל במועדים הרלוונטיים.
רה"ע ,מר פדלון הבהיר כי מדובר ביזם פרטי ,הוא זה הקובע את לוח הזמנים .רצונו לפתוח
את הקאנטרי בהקדם והעירייה תסייע לו בכל הקשור להיתרי עירייה ,הקאנטרי זקוק
לשיפוץ עמוק המצריך אישור הועדה המחוזית.
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שאילתה מס'  4ע"י יונתן יעקובוביץ
בנושא :פסולת בחופי הרצליה
לאור העובדה שרה"ע יוצא בהכרזות ,מתראיין וכביכול דוגל בהפיכת העיר הרצליה לעיר
ללא פלסטיק (ההכרזה הייתה לפני שלוש שנים!) ואף הותקנו תקנות חדשות בעניין זה אך
כפי שהתקנות הישנות לא נאכפו גם החדשות אינן נאכפות ולכן מדובר בלעג לרש.
בנתיים הציבור ההרצלייני סובל מחופים מלוכלכים (ראה דוגמאות מצ"ב) ונאלץ לשלם
בכספו על ניקוי הפסולת שמושארת בחוף הים כאשר חלק ממנה אף נסחף לחוף הים .לכן
עולות השאלות הבאות:
 .1כמה דו"חות על השלכת פסולת פלסטיק בחוף הים ניתנו בשנים ?2019-2021
 .2מדוע התקנות שהותקנו בדבר אי הכנסת כלים חד"פ לחוף הים אינן נאכפות?
 .3כיצד העירייה מכינה את עצמה לאכיפה בעניין?
 .4האם העירייה תעשה שימוש בהרשאות ו/או בתקצוב של המשרד להגנת הסביבה לטובת
הגברת האכיפה כנגד השלכת פסולת בחוף הים (בדומה למתרחש בערים תל אביב ,נתניה,
נהריה ועוד)?
 .5כמה דו"חות ניתנו בשנים  2019-2021בגין הכנסת בעלי חיים לחוף הים בעונת הרחצה?
 .6כמה דו"חות ניתנו בשנים  2019-2021בגין הכנסת כלי זכוכית לחוף הים.

תשובה לשאילתה מס' 4
בראשית הדברים יש לציין כי בניגוד להצגת הדברים בשאילתה ,ניתן לומר כי חופי העיר
זוכים לדגל ירוק בכל פעם שמתפרסם סקר ברשתות התקשורת בנוגע למצב נקיון החופים
בכלל הארץ.
 .1בשנים  2019ועד  2021נרשמו  2דו"חות בגין השלכת פסולת ,לרבות פסולת פלסטיק,
בשטח חופי הים.
 .2כזכור ,מועצת העיר אישרה תיקון חוק העזר בנושא צמצום השימוש במוצרים ח"פ
ע"י איסור הכנסת מוצרים ח"פ לשטח חופי הים.
הליך פרסום תיקון חוק העזר מצוי בשלב מתקדם.
המשרד להגנת הסביבה ומשרד המשפטים אישרו את נוסח תיקון חוק העזר
שמטרתו בצמצום השימוש במוצרים חד פעמיים בתחום חוף הים.
ניתנו הערות טכניות מצד משרד המשפטים.
לאחר שגובש נוסח עם משרד המשפטים ,הועבר תיקון החוק לטיפול משרד הפנים
אשר אמור לדאוג לפרסום התיקון .כאמור התיקון יכנס לתוקף עם פרסומו
ברשומות.
 .3ברגע שחוק העזר יכנס לתוקף ,ניתן יהיה לאכוף את האיסור בגין עבירה זו..
 .4בימים אלו מוקם מינהל התפעול ,כאשר רשות החופים תהפוך לרובע תפעולי באופן
עצמאי .במקביל נעשית עבודת מטה להכשרת צוותי פיקוח ושיטור ייעודיים לחוף
הים ,בהתאם למדיניות מנכ"ל העירייה.
 5+6להלן נתוני כמות הקנסות השונים שניתנו בחופי הים בשנים  2019עד :2021
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א.
ב.
ג.

קנסות בגין הכנסת מוצרי זכוכית לחופים – 69
קנסות בגין שחרור כלבים במקומות אסורים או הכנסת כלבים לחופים
אסורים101 –,
קנסות בגין השלכת פסולת או זיהום בחופי הים – 2

מר יעקובוביץ' ציין כי נושא האכיפה נגד השלכת פסולת בחופים אינו קיים .יש חוק עזר
עירוני אך אין אכיפה .לשאלתו מה מונע מהעירייה להשתתף ביוזמה של המשרד להגנת
הסביבה לאכיפה? נענה ע"י המנכ"ל ,עו"ד אהוד לזר כי המבנה הארגוני הקיים של הפיקוח
והשיטור העירוני היום אינו מתאים למשימה וכי הנושא נמצא בבחינה בעת הקמת מינהל
התפעול.

שאילתה מס'  5ע"י מאיה כץ
בנושא :חשד למנהל בלתי תקין החברה לפיתוח התיירות
לאחרונה פורסם בעיתונות כי בוטל מכרז ליועמ״ש של התאגיד העירוני ובלשון הכתבה נכתב
כי ניתן יתרון בלתי הוגן ליועמ״ש הנוכחי .
לאור התנהלותה הכושלת של היו״ר בטיפול בבעלי העסקים ובזכייני המכרזים של החברה
בשנה האחרונה וכעת גם מהחלטת בית המשפט לביטול המכרז ,נראה כי קיים חשש לכאורה
על אופן קבלת ההחלטות של יו״ר.
לאור כך אבקש לשאול את השאלות הבאות:
 .1כמה מינויים ליועצים חיצוניים בוצעו מתחילת קדנציה זו? באיזה תפקידים? מה שכרם
של כל אחד מהיועצים בנפרד ?
 .2היכן פורסו מכרזים ליועצים אלו?( אבקש לקבל בטרם ישיבת המועצה את המסמכים
המלאים של המכרזים)
 .3בשנה האחרונה החברה חזרה לקיים אירועי תרבות שונים ,האם לזכיינים /ספקים
שמבצעים את אירועי התרבות פורסמו הקולות הקוראים /מכרזים ,היכן פורסמו?
ובאיזה תאריכים?

תשובה לשאילתה מס' 5
טיפול החברה העירונית בבעלי העסקים ובזכייני המכרזים של החברה העירונית היה ללא
כל דופי ,והראייה שלמעט זכיין אחד בודד לא הועלו כל טענות בעניין זה.
לעניין המכרז ליועץ המשפטי של החברה העירונית ,הרי שבניגוד לנטען זה בוטל בהסכמה
שקיבלה תוקף של פסק דין והמכרז יפורסם בעת הקרובה שוב.
לגוף השאלות –
 .1החברה העירונית מעסיקה יועצים רבים במגוון תחומים עפ"י הצרכים לקידום
פרויקטים וניהול שוטף של החברה.
החברה העירונית בוחנת כל התקשרות עפ"י מהותה והיקפה הכספי .
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 .2בחירת היועצים נעשתה במסגרת נוהל קבלת הצעות מחיר.
להלן חלק מההתקשרויות שהחברה ביצעה לאחרונה עם יועצים חיצוניים שונים:

יצוין ,כי התקשרויות עם יועצים חיצוניים רבים נוספים הינה המשכיות של חוזים
אשר נעשו בעבר ,כולל בקדנציות קודמות.
 .3אירועי החברה חזרו להתבצע רק בעת האחרונה ובהתאם להוראות המוסדות
המוסמכים במדינת ישראל בעניין מגבלות נגיף הקורונה.
בהתאם להנחיות עיריית הרצליה ,הפקות האירועים האמורים מבוצעים ע"י גורמי החברה
העירונית לפיתוח תיירות .לפיכך ,התקשרויות החברה אינן מבוצעות עם מפיקים חיצוניים
אלא בהתאם לצרכי החברה עם ספקים\יועצים במסגרת ובהתאם לנוהל הצעות מחיר
לטענת הגב' כץ התשובה אינה ממצה.

מחוץ לסדר היום –
הופעת נציגי תושבי גליל ים בפני המועצה בנושאים:
•

איכלוס בית הספר בגליל ים .406/408

•

המט"ש.
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נושא איכלוס בתי ספר  - 406-408נציג ההורים ,מר רועי ביקש בשם ההורים עדכון שיבוצי
התלמידים לבתי הספר .בקשתם כי תלמידים מרחוב תוף מרים ומרחוב הקרן ישובצו לבית
ספר .408
מנכ"ל ,עו"ד לזר ציין כי עדיין קיימים פערים בנתונים שמקורם בפערי מידע באשר
לתמהיל האכלוס .ישנם מספר תרחישי אכלוס לבתי הספר ,בין היתר לאור תרחיש מסוים
בו יידרשו רק  15כיתות בשנת הלימודים הבאה (לא הקרובה) .406 .הבעיה אינה בעיית
מקום אלא אתגרים של פדגוגיה וקהילתיות .הדגיש כי הנתונים בסימני שאלה ,בחודש
הקרוב תושלם תמונת הרישום ותתקבל החלטה .כפי שנעשה עד כה כל המידע ,ההחלטות
והנימוקים יוצגו בפני ההורים.

התייחסות לנושא המט"ש – בשל נוכחות דיירי גליל ים הוקדם הדיון
בשאילתה של מר פביאן בנושא המט"ש.
מר קוממי עזב את הישיבה
שאילתה מס'  11ע"י איל פביאן
בנושא :המטש של הרצליה ואיכות החיים של תושבי שכונת גליל-ים
והרצליה בכלל
רקע
כידוע הייתה אמורה העיר הרצליה להתחבר לשפד"ן ופעילות המט"ש הייתה אמורה
להפסק ,בפועל זה לא קרה וגם לא יקרה עוד שנים רבות.
כל מי שעובר בנסיעה מהרצליה דרומה ואליה מדרום מרגיש בריח העולה מן המט"ש .בימים
אלה סובלים במיוחד מריחות אלה ביתר שאת ,תושבי שכונת גליל-ים החדשה המתאכלסת
כעת וביניהם תושבים המתגוררים בבתים הסמוכים למט"ש.
רוחות מערביות אשר מנשבות מגבירות עוד יותר את עוצמת הריח בשכונה .אין צורך
להסביר כי מדובר בפגיעה קשה באיכות החיים של התושבים אשר לחלקם מפריעה מדי יום
ולאורך שעות והעניין מטריד רבים מהם ובצדק.
ברצוני לשאול את השאלות הבאות:
האם נעשה סקר ריחות של המט"ש? ואם כן אז מתי?
.1
יש להניח כי ברישיון העסק אשר ניתן למט"ש הוגדרו כמקובל מוקדי הריח וכיצד
.2
נדרש המט"ש לטפל בזה .האם המט"ש עומד בתנאים של רישיון העסק שלו בנושא
זה?
האם נבנו כל המתקנים הקיימים בהתאם לרישיון העסק של המט"ש?
.3
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.4

.5

אם אחת התשובות לשאלות הנ"ל היא לא – אז נא השיבו מה בדעת העירייה לעשות
בנושא ובאשר לשאלות  2ו 3-כיצד היא מתכוונת לאכוף את תנאי רישיון העסק
ומתי?
ידוע כי קיימות טכנולוגיות ופתרונות לא יקרים מאוד לפתרון בעיית ריחות של
מט"ש .האם דרשה העירייה מהמט"ש להפעיל אותם ולהשתמש בהם? אם לא מדוע
ומתי תעשה זאת?

תשובה לשאילתה מס' 11
תאגיד מי הרצליה בע"מ ,אשר מנהל ומפעיל את מט"ש הרצליה ,עומד במלוא הוראות הדין.
בדיקות ריח מבוצעות מעת לעת ,בהתאם להוראות הרגולטורים המוסמכים ,ולא
.1
נמצאה כל חריגה מהתקנים המחייבים.
מלוא דרישות הדין ,לרבות תנאי רישיון העסק ,מתקיימים במלואם במט"ש
.2
הרצליה.
במט"ש הרצליה מופעלים מזה שנים מתקנים לטיפול בריח והכל בהתאם לדרישות
.3
הרגולטורים
מט"ש הרצליה בחן ובוחן ,כל העת ,טכנולוגיות ושיטות הפעלה ,ובכל מקרה ,כאמור,
.5
כל פעילות המט"ש הינה בהתאם לדין ולהנחיות גורמי הרגולציה הרבים.

מר פביאן שאל באילו טכנולוגיות נוקט המט"ש כדי למנוע את הריחות ממוקדי הריח
הקיימים .נענה ע"י רה"ע כי בפגישה עם מנכ"ל תאגיד המים הנ"ל ייתן לו סקירה מקיפה
ומקצועית.

שאילתה מס'  6ע"י מאיה כץ
בנושא :איסוף פרטי תושבים במאגר על ידי העירייה
בחודשים האחרונים החל מתקופת הקורונה( בעיקר תוך ניצול המצב הרגשי של האנשים
שמעבירים פרטים בשל דאגה למצב הבריאותי בעיר) פורסמו עשרות סיבות כל פעם בנסיבות
אחרות בעיקר בדגש על פעילויות ואירועים עירוניים לאוכלוסיות שונות ,בהם נדרשים
התושבים למלא פרטים אישיים לצורך הרשמה .לא בהכרח תמיד היה קשר ישיר בין סוג
הפעילות לפרטים האישיים אותם נדרשים התושבים למלא .
לאור כך ברצוני לשאול:
. 1היכן נשמרים הפרטים ואצל מי ,באמצעות איזו מערכת?
. 2לכמה זמן נשמרים הפרטים?
 .3מיהם האנשים החשופים לאותם פרטים?
 .4למה בדיוק משמשים הפרטים?
 .5מהו מספר פרטי התושבים שנרשמו עד כה המצויים בידי מאגר העירייה ומוסדותיה
השונים כולל במתנ״סים?
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 .6אבקש לקבל פירוט של כל הפעילויות ,האירועים ,הסקרים וכל הפניות שנעשו לתושבים
בהם נדרשו למלא את פרטיהם.

תשובה לשאילתה מס' 6
עיריית הרצליה פועלת על פי -דין בכל הקשור ברישום מראש לאירועים ופעילויות כפי
שמתחייב מהנחיות משרדי הממשלה שמתקבלות מעת לעת בתקופת משבר הקורונה.
כן  ,כל פתרון ככלל נבחן מראש ומאושר ע"י מנהל אבטחת המידע העירוני מר אברהם
אסרף.
יש מגוון פתרונות באמצעותן תופרים את המענה לצרכים השונים כפי שיפורט להלן.
הסקירה הנ"ל מובאת בשל אורכה כנספח.

שאילתה מס'  7ע"י יריב פישר
בנושא :הכרה בזוגות שאינם נשואים – רישום זוגיות
בתאריך ה 16.3.21 -ולאחר שהנושא הועלה פעמיים במועצת העיר ולא עבר ,עברה ההצעה
שהעלה סגן ראש העיר בנושא ההכרה בזוגות שאינם נשואים ,הלהט"בים ובנושא רישום
זוגיות בעירייה ,להלן ההצעה שעברה "מועצת העיר תקבל החלטה לפיה היא מכירה
בזוגות לא נשואים המוכרים כידועים בציבור ,ותאפשר רישומם בעירייה ככאלה  ,בהתאם
למנגנון ותנאים שתקבע העירייה ,וזאת לצורך קבלת זכויות וחובות המוקנים ע"י העירייה
לזוגות נשואים ושניתן להקנותם לידועים בציבור" ,למרות התנגדותו הלא ברורה של
פדלון וסיעתו ,לשמחתנו ההצעה עברה ,מדובר באישור חשוב מאוד ואנו מברכים על כך,
בכדי לקדם את הנושא נשמח לדעת:
כמה ישיבות התקיימו עד כה בנושא ,באיזה פורום ומי נכח בהם?
.1
נא לצרף סיכומים של הישיבות ופרוטוקולים.
.2
האם יצא פרסום לציבור? במידה וכן באיזה תקציב?
.3

.4

האם הנושא הוכנס לנוהל העבודה של האגפים השונים?

תשובה לשאילתה מס' 7
 .1התקיימו בנושא  5פגישות עד כה:
•

פגישה ראשונה – בהשתתפות ס' רה"ע מר עופר לו וגב' וירדן רוזן ,עוזרת אישית לס'
רה"ע .נבנתה תכנית עבודה ראשונית ובה מונתה גב' רוזן למרכזת ומתכללת הנושא.

•

פגישה שנייה  -גב' רוזן עם המחלקה המשפטית (עם עו"ד שלומית סלע) – בדיקת
קידום הנושא מההיבט המשפטי.

•

פגישה שלישית – איסוף מידע מרשויות שכנות ופגישה של גב' רוזן עם מוסא מנסור
שריכז את הנושא בעיריית תל אביב -הן מהפן הלוגיסטי והן מהפן המשפטי.

•

פגישה רביעית  -גב' רוזן נפגשה עם מחלקת פיתוח והדרכה של עיריית תל אביב כדי
להבין את ההיבטים הפנים אירוניים של התהליך.
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•

פגישה חמישית  -מנכ"ל העירייה ,ס' רה"ע מר לוי וגב' רוזן .עדכון על המידע
שנאסף והתאמתו לעיריית הרצליה ,בכל ההיבטים.

 .2לא נכתבו פרוטוקולים לישיבות הנ"ל .פגישות אלו הינן מקצועיות והסיכומים שנעשו
מטרתם לארגן את כמות המידע הגדולה בנושא עבור הגורמים המקצועיים.
 .3לאחר השלמת התהליך הוא יוטמע באגפי העירייה השונים -ייצא הפרסום.
 .4בתקופה הקרובה ייכנס נוהל עבודה מתאים לכל אגפי העירייה הרלוונטיים.

שאילתה מס'  8ע"י יריב פישר
בנושא :מינוי רב העיר
לפני מספר רב של חודשים החל תהליך של מינוי רב לעיר ,מונתה וועדת הבחירות אך מאז
התהליך נעצר ,אבקש לדעת:
 .1מדוע נעצר התהליך? ובעיקר כעת שיש ממשלה יציבה?
 .2מה הסטאטוס הנוכחי?
 .3מתי יתקיימו בחירות לרב העיר הרצליה?

תשובה לשאילתה מס' 8
התהליך מול משרד הדתות החל עוד בקדנציה הקודמת של הממשלה ונעצר בשל המתנה
להקמת הממשלה החדשה .לאחר הבחירות הוצף מחדש הנושא על ידנו.
ב 19.8.21-נקבעה פגישה רה"ע עם עוזר שר הדתות ,מר אבינועם במטרה לקדם את בחירת
רב העיר.
מר פישר העלה אפשרות כי מינוי רב העיר יעשה ע"י העירייה ,נענה ע"י רה"ע ,מר פדלון כי
בעבר נעשה נסיון בפנייה לעשות זאת אך ללא הצלחה .אמר כי יפנה לשר הדתות בנושא
ומקווה להיענותו.

לבקשתו של רה"ע ,בשל נוכחות דיירי גליל ים בישיבה הוקדם הדיון בהצעה
לסדר של מר פביאן בנושא המט"ש.
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הצעה לסדר מס'  2ע"י איל פביאן
בנושא :המט"ש של הרצליה ואיכות החיים של תושבי שכונת גליל-ים
והרצליה בכלל
רקע תמציתי:
כידוע הייתה אמורה העיר הרצליה להתחבר לשפד"ן ופעילות המט"ש הייתה אמורה
להפסק ,בפועל זה לא קרה וגם לא יקרה עוד שנים רבות.
כל מי שעובר בנסיעה מהרצליה דרומה ואליה מדרום מרגיש בריח העולה מן המט"ש .בימים
אלה סובלים במיוחד מריחות אלה ביתר שאת ,תושבי שכונת גליל-ים החדשה המתאכלסת
כעת וביניהם תושבים המתגוררים בבתים הסמוכים למט"ש.
רוחות מערביות אשר מנשבות מגבירות עוד יותר את עוצמת הריח בשכונה .אין צורך
להסביר כי מדובר בפגיעה קשה באיכות החיים של התושבים אשר לחלקם מפריעה מדי יום
ולאורך שעות והעניין מטריד רבים מהם ובצדק.
ידוע כי קיימות טכנולוגיות ופתרונות לא יקרים מאוד לפתרון בעיית ריחות של מט"ש ועל כן
יש לטפל מיידית בעניין זה והדבר אפשרי.
בהמשך לדברים הנ"ל הנני מגיש את הצעה לסדר הבאה -הצעת החלטה:
עיריית הרצליה תנקוט מיידית בכל הצעדים האפשריים עם תאגיד מי הרצליה ומולו על מנת
שהתאגיד יבצע ללא שיהוי את כל הפעולות האפשריות למניעת הריחות ממוקדי הריח
הקיימים בו ,זאת תוך שימוש בטכנולוגיות ופתרונות קיימים.
מר פביאן פירט עיקרי הצעתו.
איל פביאן את עניין הריח אפשר היה לפתור ואפשר גם כעת לפתור מהר .ישנן טכנולוגיות
ופתרונות זמינים לעניין זה הנמצאים בשימוש .לכן צריך לטפל מיידית בעניין .מי שאחראי
על איכות הסביבה ואיכות החיים זו העירייה.
ראש העיר ביקש להבהיר כי מיד עם כניסתו לתפקיד עוד בשנת  2013החל במשא ומתן על
העברת המט"ש לשפד"ן .ביולי  2017נחתם הסכם גג עם מדינת ישראל בו הובטח שעד ינואר
 2021העיר תחובר לשפד"ן ,דבר שלא קרה .אמר כי ניתן היה שלא לחתום על טופס 4
ואיכלוס התושבים מתעכב עד לקיום ההסכם אך הדבר היה פוגע בתושבים .הציע כי תקוים
פגישה עם אנשי המקצוע שיסבירו האפשרויות הקיימות למניעת הרחות.
המנכ"ל הציע קיום סדרה של דיונים בינו לבין מנכ"ל התאגיד עם יועצים סביבתיים,
היחידה הסביבתית ,מנהל ההנדסה כשהמטרה הינה להביא פתרונות טכנולוגיים
להתמודדותעם הריח בתקופה הזו ועד לביטולו המוחלט של המט"ש.
()507

מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום בכפוף להצעתו של המנכ"ל.
בעד  , 9 -נגד  , 5-נמנע -אין.
נושא בתי הספר בגליל ים הועלה בשנית ע"י נציגי ההורים.
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נציגי הדיירים ביקשו עדכון נושא צביעת הכיתות לתלמידי א' בבית הספר הזמני.
נענו ע"י המנכ"ל כי החלטה פדגוגית נכונה בנושא תתקבל עוד כחודשיים לאחר קבלת מלוא
נתוני הרישום.

חזרה לסדר היום.
שאילתה מס'  9ע"י רונן וסרמן
בנושא :טיפוח וטיפול באזור מסגד סידני עלי
לאחרונה התלוננו מספר תושבים בנוגע למסגד סידני עלי
לדבריהם אזור השטחים הציבוריים מסביב למתחם המסגר הינם מוזנחים ומלוכלכים ,עם
צמחיה שאינה מטופלת והמון אבנים.
א .האם עיריית הרצליה מטפלת בשוטף באזור שסובב את מתחם סידני עלי?
ב .האם בכוונת העירייה לשפר את המצב של אזור המתחם?
ג .האם בכוונת העירייה לשתול דשא סינטטי או אמיתי באזור המתחם?

תשובה לשאילתה מס' 9
אזור המסגד שייך סטטוטורית לרט"ג (רשות הטבע והגנים) וחל איסור על עיריית הרצליה
לטפל באזור.
בשיחה של מנהל אגף שאיפה עם גב' איילה יהלומי – מנהלת האתר נציגת רט"ג – לדבריה
השטח באחריותם ,הינם מנקים את האזור פעמיים בשבוע ועל עובדי המסגד לנקות את
מתחם המסגד.
ד"ר דרור בן עמי ,יו"ר וועדת איכות סביבה ציין כי נעשית עבודה התנדבותית משותפת עם
תושבי המקום לניקוי המקום והמצוקים בנסיון לעורר את הרט"ג לקחת יותר אחריות.

שאילתה מס'  10ע"י רונן וסרמן
בנושא :גינה ציבורית ברחוב שלמציון המלכה
ברחוב שלומציון המלכה בהרצליה ישנה גינה ציבורית שלדברי תושבי השכונה  -הינה עדיין
חסומה באופן שאינו חוקי על ידי מאבטחיו של חבר הכנסת יולי אדלשטיין ,יו"ר הכנסת
לשעבר ושר הבריאות לשעבר.
כיום חבר הכנסת אינו משמש בתפקיד רשמי בממשלה ,וגם היות שסיים את תפקידו כאחד
מסמלי השלטון לפני יותר משנה ,אינו זכאי לאבטחה על חשבון המדינה.
על אף זאת ,עדיין מוצב בוטקה ,מחסום ומאבטחים אשר חוסמים את המעבר החופשי
לגינה ברחוב
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להלן השאילתא –
א .האם ישנה הצדקה כלשהי לחסימת הגינה הציבורית על ידי מאבטחים?
ב .מה בכוונת העירייה לעשות כדי לאפשר גישה חופשית לגינה הציבורית?
ג .בדרך כלל אבטחה לשרים וסמלי שלטון מתבצעת במרחק סביר של מטרים
בודדים מבית המאובטח .מה הסיבה שהעירייה מאפשרת למאבטחים להשתלט
על אזור ציבורי כדי לאבטח באופן פרטי חבר כנסת?

תשובה לשאילתה מס' 10
האמצעים לאבטחה הוצבו במקום עת מר אדלשטיין היה יו''ר הכנסת.
הוצבו כצורך בטחוני לאומי לבקשת השב''כ ובביצוע משמר הכנסת.
מדובר באלמנטים שכללו מצלמות ,מחסום וביתן שמירה צמוד לגדר ביתו של המאובטח.
כיום מר אדלשטיין הינו ח''כ מן המניין.
בבדיקה של המשנה למנכ"ל העירייה עם מפקד בכיר במשמר הכנסת (מר ש .צברי) התברר
כי כיום אינו זכאי לחבילת האבטחה.
במכתב מפורט ביקש המשנה למנכל ,מר ג'ו ניסימוב ממשמר הכנסת ,לפרק את האמצעים,
המצויים בשטח הציבורי.
ניתנה ארכה של  60יום ולא ,העיריה תפרק .

מר יעקובוביץ' עזב את הישיבה

שאילתה מס'  12ע"י איל פביאן
בנושא :העסקים הפועלים בכניסה לחורשת הנ"מ בצפון הרצליה ולאורך ולצד
הגדר שלה עם שדה התעופה
רקע
כידוע חורשת הנ"מ בצפון הרצליה הינה אתר מורשת לאומי יחד עם מגדל המים ושדה
התעופה בו הוקם חיל האוויר הישראלי .חורשה זו הינה פינת טבע ופנאי לתושבי הרצליה,
לפעילות של בתי ספר ,תנועות נוער ועוד.
מאידך ,בכניסה לחורשה פועלים מספר עסקים ,חלקם גדולים עם פעילות משמעותית ,הם
פועלים בתוך מבנים הנמצאים בכניסה לחורשה וחלקם לאורך גדר שבין החורשה לשדה
התעופה .פעילותם של עסקים אלה יוצרת מטרדים רבים כגון לכלוך ,רעש ,תנועת כלי רכב,
חלקם כבדים בכניסה לחורשה ופוגעת באיכות הסביבה ואיכות החיים של תושבי הרצליה
המבקשים ליהנות מן החורשה וסביבתה( .יש אצלי מספר תמונות להמחשה שאשלח במייל
נפרד וכמובן שיש אצלי רבות נוספות)
ברצוני לשאול את השאלות הבאות:
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.1
.2
.3
.4
.5

האם לכל העסקים הללו יש את הרישיונות והאישורים הנדרשים לפעילותם? אם כן
מתי ניתנו ועל ידי מי? נא פרטו.
האם לכל המבנים הללו בהם הם פועלים ומשתמשים העסקים ניתנו היתרי בנייה?
אם כן מתי ניתנו ועל ידי מי? נא פרטו.
כמה שנים פועלים עסקים אלה במקום? אנא פרטו.
כמה שנים בנויים מבנים אלה במקום? אנא פרטו.
אם התשובות לשאלות  1ו 2-או אחת מהן היא לא –נא הסבירו כיצד ממשיכים
העסקים בפעילותם? מה עושה העירייה כדי להפסיק את פעילותם במקום בהתאם?
מה עושה העירייה כדי להרוס את המבנים? מתי צפויה להפסק פעילותם?

תשובה לשאילתה מס' 12
.1

.2
.3
.4
.5

בחלק הדרומי של נחלת עדה ,בצמוד לגדר הצפונית של שדה התעופה ,מתקיימים 4
עסקים שונים 2 -:מוסכים; חומרי בניין; מרכול ירקות ופירות.
כלל העסקים פועלים ללא רשיון עסק.
לא ידוע על היתרי בנייה שניתנו לעסקים אלו.
חלק מהעסקים פועלים לאורך שנים וחלקם כשנתיים (מאז הקורונה ,לדוגמא מרכול
ירקות ופירות).
 3עסקים קיימים כבר ב , 2003-עסק אחד משנת .2020
לגבי פעילות הרשות בהתאם לחוק רישוי עסקים – לכל ארבעת העסקים הוכנו תיקי
חקירה ע"י מחלקת רישוי עסקים והם הועברו לתובע העירוני .מתנהלים  4כתבי
אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון.
ככלל ,במסגרת סיום ההליכים המשפטיים המתנהלים בגין ניהול עסק ללא רישיון,
מבוקש סעד עיקרי מבית המשפט (לצד עונש) ,למתן צו שיפוטי המורה על הפסקת
הפעילות בעסק כל עוד אין לעסק רישיון.
קשה להעריך מתי תופסק פעילות של כל עסק .מועד ביצועו של צו שיפוטי ,לכשיינתן,
יכול להשתנות והוא תלוי ,בין היתר ,גם בנסיבותיו של כל מקרה ונסיבותיו של כל
נאשם.

מר פביאן ביקש לדעת מה ניתן לעשות ע"מ להביא ההליכים לסיום ,נענה ע"י היועמ"ש,
עו"ד ענת בהרב כי ההליכים מתנהלים בבית המשפט לעניינים מקומיים ,בית המשפט מנהל
את ההליכים בקצב שלו .התובע העירוני עושה ככל הניתן.
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 .5הצעות לסדר
הצעה לסדר מס'  1ע"י דנה אורן-ינאי
בנושא :ספריות קהילתיות
על חשיבותה של ספריה עירונית אין מחלוקת ,זה נכון חינוכית ,ערכית וסביבתית.
בשנים האחרונות אנו עדים לכוחה של קהילה ,כוחה של שכונה .גם עולם התכנון עבר תהליך
של נטישת התפיסה של מרכז עיר שבה ישנם את כל השירותים הנצרכים למצב בו בכל
שכונה וקהילה יש את השירותים החברתיים ,הצרכניים ואף לעיתים התעסוקתיים.
לאור החשיבות העצומה בהרחבת והנגשת הספריות הציבורית אני קוראת למועצת העיר
להחליט כי בכל מרכז קהילתי או בית ספר יסודי תפעל ספריה ציבורית בשעות אחר
הצהרים ותעניק שירותים לתושבי האזור.
ספריה מקומית מנגישה את הקריאה ואת חווית החלפת הספרים ,היא מאפשרת לכל
התושבים להגיע אליה ללא צורך בשימוש בכלי רכב ומהווה מרכז חברתי ספרותי חינוכי.

גב' אורן לא נכחה בישיבה .לבקשתה ההצעה תועלה בישיבה הבאה.
הצעה לסדר מס'  2נדונה בתחילת הישיבה
הצעה לסדר מס'  3ע"י אורן אוריאלי
בנושא :השלכות משבר האקלים על הרצליה
אין צורך להכביר מילים על משבר האקלים ומשמעויותיו ,לא רק עבור הדורות הבאים אלא
כאן ועכשיו ,בנוגע לחיי היומיום של כולנו.
דו"ח האקלים האחרון שהתפרסם זה עתה מטעם מומחי האו"ם הוא החמור מסוגו עד כה
ויש בו ממצאים מטרידים במיוחד לגבי הכיוון אליו צועד העולם בכלל ואזור המזרח התיכון
בפרט.
עיריית הרצליה יכולה וצריכה להיות חוד החנית בכל הקשור לדחיפות שיש לתת לנושא זה,
קל וחומר לנוכח אוזלת ידה של המדינה בעניין (בעיקר לנוכח היעדים הנמוכים שהגישה
לאחרונה לאו"ם מבחינת התכניות להפחתת השימוש בחומרים מזהמים).
חשיבות זו מתחדדת ,בין היתר ,לאור השלכות צפויות של משבר האקלים על הרצליה ,כעיר
חוף שמתמודדת כבר היום עם בעיות שצפויות להחמיר כגון התמוטטות המצוק החופי.
לעיריית הרצליה היכולת לפעול בנמרצות בכל היבט אשר נוגע לתחום הגנת הסביבה
ואיכותה ומשבר האקלים ,לרבות אך לא רק בתחומי עידוד מעבר לאנרגיות מתחדשות,
יעילות אנרגטית מקסימלית בכל מבני הציבור בעיר ,הטבות לעסקים הפועלים במובהק
תחת מדיניות של התחשבות בסביבה ,עידוד תחבורה ציבורית והכנת תשתית לכלי רכב
חשמליים ,קביעת מדיניות ברורה ואדוקה לגבי חוף הים וסביבתו ,פעילות נמרצת ורחבה
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במערכת החינוך בעיר ,החל מעידוד ותקצוב יוזמות לצד מתן דגש על פתיחת מגמות בתחום
הסביבה כבר מרמת בית הספר היסודי ,ועוד.
כיום ,שיטוט קצר באתר העירייה מגלה כי בעמוד הראשי של יחידות העירייה אין כל זכר
לפעילות בתחום השמירה על הסביבה ואיכותה ,תוך השמת דגש על התמודדות עם השלכות
משבר האקלים ושמירה על השטחים הפתוחים שבתחום העיר והמגוון הביולוגי שבהם .רק
לאחר חיפוש קפדני למדי אפשר לאתר את יחידת איכות הסביבה בתוך אגף שאיפ"ה.
נדמה כי בשלה שעתה של עיריית הרצליה להעביר מסר ברור אודות חשיבותו של הנושא
ומכאן מטרת ההצעה לסדר:
מועצת העיר תקבל החלטה שנועדה להרחיב את פעילותה של היחידה לאיכות הסביבה
להיקף פעילות של אגף ,עם כל המשמעות הנלווית לכך  -הוספת תקנים ,גידול משמעותי
ברכיבים תקציביים נכונים החל מן התקציב הקרוב ,שימוש חכם ועקבי במומחים בתחום,
שיתוף פעולה יעיל עם רשויות אחרות ועם משרדי הממשלה ,פעילות הסברתית כלל עירונית
וכדומה.
מר אוריאלי שיבח את המצגת שהוצגה למועצה ע"י המנכ"ל ,אמר כי מאחר והובהר כי
היחידה לאיכות הסביבה הינה יחידה הכפופה ישירות למנכ"ל וכי היא מקבלת עצמאות
מסיר הצעתו מסדר היום.
מר אוריאלי הסיר הצעתו מסדר היום.

הצעה לסדר מס'  4ע"י איל פביאן
בנושא :היער העירוני בהרצליה והצללה בכל רחובות העיר ורחביה

רקע:
מנתוני עיריית הרצליה לשנת  ,2020כפי שהעבירה אותם לח"מ בתשובות לשאילתות מטעמו
עולה כי בשנת  2020ניטעו בעיר הרצליה  2,575עצים בשצ"פים ,ברחובות ובמדרכות.
בחלוקה לאזורי העיר עולה התמונה הבאה:
 255עצים בלבד מתוכם נטעו בעיר המזרחית הוותיקה 102 ,עצים נוספים נטעו כפיצוי נופי,
ואילו כל יתרת העצים הנ"ל – סך של  2,218עצים נטעו במערב בעיר ופארק גליל-ים.
במקביל באותה שנה נכרתו בעיר הרצליה בשטחים ציבוריים  97עצים ,רבים מהם בעיר
המזרחית הוותיקה.
יש לציין כי נתוני הכריתה הנ"ל אינם כוללים את העצים אשר נכרתו בשנת  2020מחצרות
פרטיות ,כדי להבין את הפער בעניין זה ניתן להתרשם מהנתון הבא:
ע"פ נתוני העירייה שנמסרו רשמית לח"מ ,נכרתו עד כה בשנת  2021בעיר הרצליה בשטחים
ציבוריים  71עצים ,מאידך על פי נתונים שפורסמו במקורות גלויים בהם נעשה מעקב אחרי
רישיונות כריתה בכל הארץ  -מינואר  2021ניתנו בהרצליה  76רישיונות כריתה ל  378עצים
(נתון הכולל חצרות פרטיות).
לכן ,ברור שהיקף הכריתה גם בשנת  2020היה גדול בהרבה כאשר כוללים בו את העצים
שנכרתו מחצרות פרטיות בעיר .העצים שנכרתים הם עצים שנותנים צל ותרמים לאקלים
העירוני ולאיכות החיים בה.
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התמונה הנ"ל מעלה חשש גדול לגבי החוסר בעצים ברחבי העיר ובפרט המזרחית הוותיקה,
ועוד יותר מזה ירידת כמות העצים בחלק זה של העיר בפועל!
תושבי העיר וכל מי שהולכים בה ברגל יכולים להתרשם בעצמם בקלות מחוסר הצל והחוסר
בעצים מצלים לאורך רחובות רבים וארוכים .עד למצב שתושבים מתקשים ממש להתהלך
בהם .הדבר מונע הליכתיות ,נסיעה על אופניים ותרבות עירונית נכונה של איכות חיים
והפחתת הנסיעות בכלי רכב.
כדי להבטיח חיות של העיר והרחובות ואיכות חיים ,מחויבים להתקיים הצללות וצל וזאת
ע"י נטיעת עצים גדולים מסוגים מצלים באופן יעיל וזאת ע"מ שלא יהיה צורך להמתין שנים
ארוכות לגדילת עצים קטנים וצעירים.
גם מדיניות הכריתה והגיזום של העירייה היא חשובה מאוד ויש להימנע למשל מגיזום עצים
בחודשים הקיץ החמים ,אלא במקרים מיוחדים ויוצאי דופן אם מתקיימת סכנה
לציבור .חלק לא קטן מהעצים שנותנים כיום צל בעיר וברחובותיה הם עצים מחצרות
פרטיות ויש להגן עליהם ולהנות מהצל שלהם גם ברחובות.
לאחרונה נאמר ע"י ראש העירייה כי הטיל על מנכ"ל העירייה לרכז עבודה בחודשים
הקרובים עם צוות מקצועי בעירייה בנושא הערכות למשבר האקלים ובמסגרתה הכנת
תכנית עירונית בתחום לטיפול באיי החום העירוניים ,ע"י היער העירוני והצללת הרחובות.
אנו מברכים על כך ככל שעבודה זו החלה/מתחילה בימים אלה.
אולם ,מועצת העיר כגוף שקובע את המדיניות העירונית חייבת לקבוע את המדיניות
והיעדים גם בנושא חשוב ומורכב זה בתחילת ביצוע עבודה זו ובמהלכה ולא להתעדכן רק
בעוד כמה חודשים בתוצאותיה.
לפיכך הנני להגיש את ההצעה לסדר הבאה – הצעת החלטה:
מועצת העיר הרצליה תקיים דיון יסודי בקווים המנחים לעבודה אשר נעשית/תעשה בעיריית
הרצליה בכל הנוגע ליער העירוני בהרצליה ולהצללה בכל רחובות העיר ורחביה.
זאת בהשתתפות מנכ"ל העירייה והאנשים הבכירים והרלוונטיים מקרב הדרג המקצועי של
עיריית הרצליה לעניין זה ,אשר יעניקו סקירות וישיבו לשאלות חברי מועצת העיר .יפורט
למועצת העיר מי הם המומחים המקצועיים שעוסקים/יעסקו בנושא הזה.
הקווים המנחים הללו יכללו בין היתר ,אך לא רק את הנושאים הבאים:
-

מדיניות ותכנון נטיעת העצים ברחבי העיר החל משנת .2022

-

מדיניות עירונית כוללת לכריתה וגיזום של עצים כולל עיתוי גיזום ואופן גיזום.

-

החשיבות של העצים בחצרות הפרטיות בעיר ,כמה יש ,מיקומם בחזית הבתים
והחצרות הפונה לרחוב והמדיניות באשר לכריתה והגיזום שלהם בהיותם תורמים
צל לעיר וכן לרחובות עצמם.

-

האמצעים השונים והנוספים להצללת רחובות העיר הרצליה והמרחב הציבורי שלה,
באופן יעיל ואסטטי החל משנת  2022ותקציב העירייה לשנה זו.

-

מדיניות באשר לשיתוף הציבור בתוכנית – יש בין תושבי העיר הרצליה עצמם גם
אנשי מקצוע בתחומים הללו וכן בעניין שיתוף הציבור בנתוני סקרי העצים או
תסריטי העצים בעת בקשות להיתרי בנייה וכיוצ"ב.
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מר פביאן פירט עיקרי הצעתו.
מר פביאן ציין כי נושא העצים וההצללות ברחבי העיר הינו נושא חשוב המצדיק דיון
במועצת העיר .שב והציע כי מועצת העיר תקיים דיון יסודי בקווים המנחים לעבודה בנושא
היער העירוני והצללת הרחובות ,תקבל סקירות ותשמע חוו"ד אנשי מקצוע ומומחים.
רה"ע ,מר פדלון הבהיר כי לפני כשנה הנחה את מנכ"ל העירייה לטפל בנושא .לצורך כך
הוקמה ועדה ייעודית .עבודת הועדה ,ממצאיה והנתונים שיגובשו יובאו למועצה ויתקבלו
החלטות.
המנכ"ל ,עו"ד לזר ציין כי הוועדה לאיכות הסביבה שהינה ועדה מקצועית הוקמה ע"מ
לייעץ למועצה .הדגיש כי המועצה אינה צוות עבודה.
()508

מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום.
בעד ( 9 -מר פדלון ,גב' פרישקולניק ,גב' בל ,מר לוי ,ד"ר בן עמי ,מר צדיקוב ,מר ועקנין,
מר אוריאלי ,מר צור).
נגד ( 4 -גב' כץ ,מר פביאן ,גב' גרוסמן ,מר פישר).

 .6תב"רים :2021
א.

אישור תב"רים:

( )509מחליטים פ"א לאשר עדכון תקציב פיתוח  2021של  4תב"רים מעבר
לתוכנית הפיתוח השנתית  2021בסכום כולל של  ₪ 2,850,000ממקורות
המימון כדלקמן:
מקור מימון

סכום

קרן עבודות פיתוח

-

קרן עודפי תקציב רגיל

₪ 2,700,000

אחרים

₪ 150,000

סה"כ

₪ 2,850,000

• מצ"ב קובץ.

ב.
()510

סגירת תב"רים:
מחליטים פ"א לאשר סגירת  2תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2021
והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של .₪ 128,628
• מצ"ב קובץ.

.7

הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ו
– מצ"ב.
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הגזבר ,מר חדד ביקש לבטל הזזה מספר  ,1040הזזה בנושא האיצטדיון ,אינה
רלוונטית.
הצהיר כי יש שינוי במסגרת התקציב ,התקציב הוזז לתקציב הביצוע.
( )511מחליטים פ"א לאשר.

.8

העברת יתרת עודפים בתקציב רגיל – מצ"ב.

המועצה התבקשה לאשר העברה של  2.7מליון  ₪מיתרת עודפים הנצברים בתקציב
הרגיל לתקציב הפיתוח .מצ"ב מסמך הגזברות.
( )512מחליטים פ"א לאשר.

.9

בקשות למחיקת חובות
▪

לפי סעיף  338לפקודת העיריות (נוסח חדש) – מצ"ב.
בקשה לאשר מחיקת חובות לפי סעיף  338לפקודת העיריות (נוסח חדש) ע"ס
.₪ 12,204,571.00

▪

לפי סעיף  339לפקודת העיריות (נוסח חדש) ,שתי בקשות – מצ"ב.
בקשה לאשר מחיקת חובות לפי סעיף  339לפקודת העיריות (נוסח חדש) ע"ס
.₪ 394,198
בקשה לאשר מחיקת חובות לפי סעיף  339לפקודת העיריות (נוסח חדש) ע"ס
.₪ 2,800,525.00

( )513מחליטים פ"א לאשר הבקשות.

 .10הסכם הקצאת עמותת בי"כ ברית שלום ע"ש המנוח אליהו ברוידא ז"ל
וקרוביו (ע"ר) לבין העירייה
מצ"ב :חוות דעת יועמ"ש ,ההסכם כולל נספחים.
( )514מחליטים פ"א לאשר הסכם הקצאת המקרקעין והמבנה לעמותת בי"כ ברית שלום
לתקופה של  25שנים החל מיום ה 18.9.2006-הכל בתנאים הקבועים בהסכם ,זאת
בהמשך לאישור מועצת העירייה מיום  24.12.19את הקצאת המקרקעין והמבנה.

 .11אישור מתן תמיכות
רה"ע ,פדלון לא נכח בסעיף זה מחשש לניגוד עניינים.
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מצ"ב פרוטוקלים מישיבת הועדה המקצועית  27.7.21ומיום .8.8.21
מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית ומחליטה כדלקמן:
 .1דיון במתן תמיכה לשנת  2021בנושא שירותים לגיל השלישי:
 .1.1לחלק את תקציב התמיכות בנושא שירותים לגיל השלישי לשנת הכספים 2021
כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים
חסרים בבקשה ,ככל שישנם:
מבקש התמיכה
מועדון ליונס
בית אולפנה ללימודי יהדות
מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית  -השרון
ויאמר ליעקב
אור זרוע

סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת 2021
בש"ח:
10,000
66,929
3,031
5,780
16,454

 .1.2מתן התמיכה שאושר בסעיף  1למבקש התמיכה ,ויאמר ליעקב ,הינו בכפוף
לקבלת הבהרת מבקש התמיכה לעודף הנצבר שהוצג על ידו בדו"חות הכספיים
שלו ליום  31/12/2019ביחס למחזור הפעילות שלו לשנת הפעילות  2019ובכפוף
לקבלת הבהרות אודות ההוצאות שהוצגו על ידו בדו"חות הכספיים לשנת
.2019
ככל שלאחר קבלת ההבהרות יתברר כי יש לקזז לעמותה בגין תמיכה ביתר
בשנה קודמת ,זה יבוצע מהתמיכה לשנת .2021
 .1.3מתן התמיכה למבקש התמיכה ,מועדון ליונס ,בסכום העולה על  50%מעלות
הפעילות הנתמכת לאור תרומתם הרבה לאוכלוסיית הגיל השלישי בעיר
ובפרט הסיוע שניתן על ידם בליווי קשישים המרותקים לביתם סדנאות
ומפגשים חברתיים להפגת בדידות לניצולי שואה ,בהתאם להמלצת
הרפרנטית ,כמפורט לעיל.
 .1.4מתן התמיכה למבקש התמיכה ,בית אולפנה ללימודי יהדות ,בסכום העולה על
 50%מעלות הפעילות הנתמכת לאור תרומתם הרבה לאוכלוסיית הגיל השלישי
בעיר ובפרט הסיוע שניתן על ידם בחלוקת מזון ותרופות לקשישים ולניצולי
שואה בעיר ,בהתאם להמלצת הרפרנטית ,כמפורט לעיל.
 .1.5לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  ₪ 4,806בנושא שירותים לגיל השלישי.
 .1.6לקזז מסכום התמיכה שאושר בסעיף  1כמפורט לעיל למבקש התמיכה ,מועדון
ליונס ,את כספי התמיכה ביתר שקיבל בגין שנת התמיכות  ,2020בסך של 509
ש"ח.
 .1.7לקזז מסכום התמיכה שאושר בסעיף  1כמפורט לעיל למבקש התמיכה ,בית
אולפנה ללימודי יהדות ,את כספי התמיכה ביתר שקיבל בגין שנת התמיכות
 ,2020בסך של  701ש"ח.
( )515מחליטים פ"א לאשר.
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 .2דיון במתן תמיכה לשנת  2021בנושא כוללים:
לחלק את תקציב התמיכות בנושא כוללים לשנת הכספים  2021כמפורט להלן ,בכפוף
לקיזוז מקדמות וסכומי תמיכה ששולמו לרבות הסכומים מכח ההחלטה מיום
 15/6/2021ככל שניתנו ,בכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם ובכפוף
לתנאים המפורטים להלן:

שם מבקש התמיכה
בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה
"אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר הצדיק
בבא סאלי זיע"א הרצליה
מדרשת "החפץ חיים" להפצת היהדות המדרשה התורנית
ע"ש הצדיק הרה"ג ר' ישראל מאיר הכהן זצ"ל – הרצליה

סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת
 2021בש"ח
₪ 354,240
₪ 393,600
₪ 400,160

( )516מחליטים לאשר.
בעד , 9 -נגד( 1 -מר פישר) ,נמנע( 1 -מר פביאן)

 .3דיון בבקשת התמיכה של מבקש התמיכה ,מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה ,בגין
קיזוז כספי תמיכה ביתר שקיבל עבור שנת התמיכות :2020
לקזז מסכום התמיכה המאושר למבקש התמיכה ,מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה,
בנושא ספורט תחרותי ילדים ונוער לשנת  ,2021את כספי התמיכה ביתר שקיבל בגין
שנת התמיכות  ,2020בסך של .₪ 495
( )517מחליטים פ"א לאשר.
 .4דיון בבקשת התמיכה של מבקש התמיכה ,עמותת באולינג הרצליה ,בגין קיזוז כספי
תמיכה ביתר שקיבל עבור שנת התמיכות :2020
לעדכן את החלטתה מיום  15/6/2021ולקזז מסכום התמיכה שאושר למבקש התמיכה,
עמותת באולינג הרצליה ,בנושא ספורט תחרותי בוגרים אישי לשנת  ,2020את כספי
התמיכה ביתר שקיבל בגין שנת התמיכות  ,2020בסך של .₪ 5,714
( )518מחליטים פ"א לאשר.
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 .5דיון במתן תמיכה לשנת  2021בנושא חינוך במערכת הבלתי פורמלית:
 .5.1לחלק את תקציב התמיכות בנושא חינוך במערכת הבלתי פורמלית לשנת
הכספים  2021כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף
להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:
סה"כ תמיכה עפ"י
מבקש התמיכה
התבחינים לשנת 2021
בש"ח:
50,000
מקהלת לי  -רון הרצליה
15,492
איגי ארגון נוער גאה
8,478
תנועת בית יעקב
52,700
כנפיים של קרמבו
8,470
אור ישראלי 2012
10,319
תשב"ר עובדיה
8,209
ארגון אלמנות ויתומי צה"ל
10,695
אהבת רזיאל
10,695
ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות
14,330
מועדון ליונס הרצליה
6,538
משען לתלמיד אופקים ע"ר
6,371
משמר הצלה ימי (ע"ר)
6,371
נעמת  -תנועת נשים עובדות ומתנדבות (ע"ר)
19,350
אעלה בתמר
11,492
עמותת קבוצת השווים
17,192
ניצ"ן  -סניף הרצליה
9,517
עמותת קנ"ף  -קן פנאי (ע"ר)
9,957
אקים ישראל הוסטל השחר
14,338
בית הגלגלים
36,542
ניצ"ן  -מרכז הורים
8,531
קבוצת רקפת הרצליה ע״ר
8,531
האגודה למען העיוור הרצליה
 .5.2לדחות את בקשת התמיכה של מבקש התמיכה ,בית אולפנה ללימודי יהדות
בשל אי עמידתם בתנאי הסף מהנימוקים להלן:
אינם פועלים בשיתוף או בבקרה של אגף תנו"ס בעירייה כנדרש בתנאי
.5.1.1
סף מס'  1לתבחין זה ובהתאם להמלצת הרפרנטית המקצועית
לנושא זה כמפורט לעיל.
הפעילות הנתמכת המבוקשת על ידו יכולה להיתמך גם בנושא
.5.1.2
כוללים בתחום זהות יהודית ולכן הוא אינו עומד בתנאי סף מס' 2
לתבחין זה ובהתאם להמלצת הרפרנטית המקצועית לנושא זה
כמפורט לעיל.
 .5.3לדחות את בקשת התמיכה של מבקש התמיכה ,יסודות לצמיחה דרור ,בשל אי
עמידתו בתנאי הסף מאחר ואינו פועל בשיתוף או בבקרה של אגף תנו"ס
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בעירייה כנדרש ובהתאם להמלצת הרפרנטית המקצועית לנושא זה כמפורט
לעיל.
 .5.4לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  ₪ 42,880בנושא חינוך במערכת הבלתי
פורמלית.
 .5.5לקזז מסכום התמיכה שאושר בסעיף  1כמפורט לעיל למבקש התמיכה,
מקהלת לי-רון הרצליה ,את כספי התמיכה ביתר שקיבל בגין שנת התמיכות
 ,2020בסך של  9,576ש"ח.
( )519מחליטים פ"א לאשר.
 .6דיון במתן תמיכה לשנת  2021בנושא חינוך במערכת הפורמלית.
 .6.1לחלק את תקציב התמיכות בנושא חינוך במערכת הפורמלית לשנת הכספים
 2021כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת
מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:
.6.2
סה"כ תמיכה עפ"י
מבקש התמיכה
התבחינים לשנת
 2021בש"ח:
1,240
מועדון ליונס הרצליה
15,606
אגודה להתנדבות שירות לאומי
11,267
עמותת מצמיחים המרכז להפחתת אלימות בבתי הספר
37,197
מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
29,389
פו"ש
3,005
בית הגלגלים
13,296
ידיד לחינוך
 .6.3לדחות את בקשת התמיכה של מבקש התמיכה ,יסודות לצמיחה דרור ,מאחר
והעמותה לא קיימה פעילות בשנת התמיכות  2021ובהתאם להמלצת
הרפרנטית המקצועית לנושא זה כמפורט לעיל.
()520

מחליטים פ"א לאשר.

 .7דיון במתן תמיכה לשנת  2021בנושא זהות יהודית דמוקרטית.
 .7.1לחלק את תקציב התמיכות בנושא זהות יהודית דמוקרטית לשנת הכספים
 2021כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת
מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:
סה"כ תמיכה עפ"י
מבקש התמיכה
התבחינים לשנת 2021
בש"ח:
30,000
המחנות העולים
30,000
כל ישראל חברים
12,813
קרן החינוך למען בתי ספר תל"י
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 .7.2לדחות את בקשת התמיכה של מבקש התמיכה ,יסודות לצמיחה דרור ,מאחר
והעמותה לא קיימה פעילות בשנת התמיכות  2021ובהתאם להמלצת
הרפרנטית המקצועית לנושא זה כמפורט לעיל.
 .7.3מתן התמיכה למבקש התמיכה ,המחנות העולים ,בסכום העולה על 50%
מעלות הפעילות הנתמכת לאור תרומתם הרבה בתחום ההעשרה החברתית
בבתי הספר בעיר ,בהתאם להמלצת הרפרנטית ,כמפורט לעיל.
 .7.4לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  ₪ 55,187בנושא זהות יהודית
דמוקרטית.
()521

מחליטים פ"א לאשר.

 .12מינויים
סעיף זה ירד מסדר היום
 .13אישור המועצה לניהול משא ומתן לצורך רכישת תווי קניה שלא בדרך
מכרז – מצ"ב מסמך האגף לשירותים חברתיים.
()522

מחליטים פ"א לאשר ניהול מו"מ לצורך רכישת תווי קנייה שלא בדרך מכרז בהתאם למפורט
במסמך האגף לשירותים חברתיים ,לאחר שמועצת העיר השתכנעה שעריכת מכרז נוסף לא
תביא תועלת.

 .14מדיניות העירייה בנוגע לענף כדורסל גברים תחרותי.
ס' רה"ע ,מר עופר לוי הסביר כי מדובר בקבלת החלטה עקרונית שקבוצת הכדורסל
חשובה לעיר ,מקשרת בין התושבים לספורט ושאל לנו לפגוע בקבוצה שמייצגת אותנו
בליגת העל .הבקשה היא לשמר את רמת התקצוב וההתייחסות לקבוצה באופן שלא
יפגע ויגרום לקריסתה.
מר אוריאלי תמך בדבריו של מר לוי ,הוסיף כי קבוצת הכדורסל הפנימה שהיא חייבת
לקדם את נושא שיתוף הפעולה שלה ,להראות מצויינות ולפתח אופק חדש של עבודה
עם עיריית הרצליה .שב והדגיש כי אינו רוצה בשום דרך שהקבוצה תתפרק.
גב' כץ הבהירה כי הדיון המתנהל הינו דיון ללא מספרים ,ללא צוות מקצועי שיכול
לתמוך בדברים או במספרים .על הנושא להעלות בועדת התמיכות ולאחר מכן לבוא
לדיון במועצת העיר עם מידע ,נימוקים וסכומים.
המנכ"ל ,עו"ד לזר אמר כי הצעתה של גב' כץ מקובלת .הנושא יובא לדיון בועדת
התמיכות המקצועית ,הועדה תחווה דעתה ותביא הצעה תבחינית שתשקף את רוח
הדברים שרוצה שתהיה בעיר קבוצת כדורסל בוגרים אבל שתתכנס מבחינה
תקציבית לאורך תקופת זמן .הקבוצה תעודד מצוינות ושאיפה להישגים גבוהים,
שתתחבר לקהילה  -תקדם את בני הנוער ,תיתן מקום ובמה לבני הנוער אפשרות
להתקדם  -שתיתן תמורה לאגרה.

דף  29מפרוטוקול מועצה מס'  47מן המניין– 17.8.21

 .15המלצה הועדה לסיוע בדיור
מצ"ב פרוטוקול הועדה לסיוע בדיור מים .26.7.21
( )523מחליטים פ"א לאשר.
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המלצות הועדה להעסקה נוספת – הבקשה מחוץ לסדר היום
המועצה התבקשה לאשר המלצת הועדה להעסקה נוספת מיום  11.8.21כלהלן:
א.מ.
רקע :מבקשת אישור לעבודה נוספת כמטפלת בשיטת  CBTבמכון פרטי "שירני"
ברעננה .העבודה תתבצע פעמיים בשבוע בשעות הערב ,והשכר הצפוי הינו עד ₪ 4800
בחודש ,על פי כמות המטופלים.
החלטה :הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה ,בתנאי שהמטופלים לא יהיו תושבי
הרצליה.
האישור תקף לשנה.
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מחליטים פ"א לאשר.

 .17שונות
מר פביאן עדכן כי ביום חמישי בשעה  17:30תתקיים הפגנה של תושבי הרצליה בכניסה
לשדה התעופה נגד סגירתו .חברי המועצה והנהלת העירייה מוזמנים.

הישיבה ננעלה
ראש העירייה__________________ :

רשמה :גב' רינה זאבי

