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 המועצה לקיים ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושאים הבאים : חברי  1/3-בקשה של למעלה מ להלן מבוקשת  

 

  דיון כללי והחלטות על שכונת הרצליה ב׳ .1

 

  בשלוש השנים האחרונות ניכר כי שכונת הרצליה ב׳ עומדת במקום. 

 הבטחות רבות אבל בפועל מעט מעשים.  

ם מקבל רק כותרות  שני  5ס שהובטח לתושבים כבר לפני "מזה כשנה וחצי שאין רכזת קהילתית, מתנ 

  בעיתונים אבל הלכה למעשה לא התקדם בהרבה. 

וגם בגלל לחץ אדיר של התושבים באזור,    30.12.2021מועד פתיחת גינת הכלבים התעכב, נפתח בחמישי ב

  לוקה בחסר. -זאת לאחר כמה שנים טובות של הבטחות,  וגם התכנון הסופו של דבר  

המסרים שעוברים לתושבי השכונה הם שזה לא באחריות העירייה,   נושא התחבורה הציבורית לא מטופל, וכל 

וכך העירייה מתנערת מאחריות למציאת פתרונות ומסתפקת מדי פעם במכתב לגורם ממונה במשרד  

  התחבורה. 

נעצרו התהליכים של התחדשות עירונית בשכונה, אפילו המגרש החום הציבורי ששוכן במתחם ההילס נסגר  

נה, בגלל קומץ אנשים שהתלוננו בפניו על שימוש בחניה הציבורית שם שמפריעה להם  לחניה לתושבי השכו

כדיירי האזור, לעומת האיזון בין כלל תושבי השכונה, בית הספר נמצא על סף פיצוץ אוכלוסין ואף אחד לא נותן  

  מענה ותשובות.

ן תשובות זה לא בסמכות  אלו רק מקצת מהבעיות שיש בשכונה שלא מקבלות מענה. ובכל פעם ניתנות אות 

 העירייה. 

 הצעת החלטה: 

מועצת העיר מקבלת החלטה לקיים דיון אסטרטגי ובו יועלו הצרכים ופתרונות לטווח הקצר והארוך בנושאים  

 הבאים: 

 . תחבורה ציבורית ועומסי תנועה1

 . רכזת קהילה 2

 ס בשכונה" . מתנ3

 ס, כולל היבטי בטיחות י . צפיפות התלמידים בבית ספר ברנדי4

 . חובת רישום לחטה״ב סמדר, התאמת המבנה לגידול במספר התלמידים, הסדרי תנועה והעדר הסעות 5

 . התחדשות עירונית בשכונה.6



 

  .5חריגות בניה במבנה לשימור בנורדאו   -סטוריה ומורשת י . ה7

 . 20משק עם כביש החוף, פסי הרכבת וכביש ים וחזותיים במי. מטרדים אקוסט 8

  בדיון ישתתפו כלל מנהלי האגפים השונים בעירייה.

 בדיון יעלו חברי המועצה את הסוגיות השונות שיש בשכונה תוך הבאת פתרונות ודרכי יישום. 

 

 נוער וספורט ופעילותו בהעדר ראש אגף במשרה מלאה  אגף תרבות,  .2

 

 

תו בהעדר ראש אגף במשרה מלאה : מעקב ודיווחים בעניין פעילות האגף  אגף תרבות, נוער וספורט ופעילו

ולאחר פרישתו לגמלאות של ראש האגף   בחודשים אלה, בהם לא נמצא בתפקיד ראש אגף במשרה מלאה 

   הוותיק ומנכ"ל העירייה לשעבר, מר יהודה בן עזרא, אשר סיים את תפקידו בסוף ינואר השנה.
 

 הצעת החלטה:  

 

ל הנוגע  בכל  מקיף  דיון  תקיים  העיר  כלל  פעילות  מועצת  ובפעילות  אלה  בחודשים  בעיר  תנו"ס  אגף 

 התאגידים העירוניים הקשורים אליו, לפעילותו ולהתנהלותו. 

 

והן בשל הנסיבות   וחבריה  הן במסגרת האחריות הציבורית הכוללת של מועצת העיר  יתקיים  הדיון 

 הללו.  הייחודיות כנ"ל בחודשים ובשבועות 

 

במסגרת הדיון יופיעו בפני מועצת    .פעילותלבצע מעקב אחר המפורטים במטרה  קבל דיווחים  המועצה ת

וימסרו דיווחים, יציגו מצגות, יתנו סקירות מפורטות בהתאם  העיר , מנכ"ל העירייה ואנשי אגף תנו"ס  

לנ"ל בעניין כל מוסדות התרבות, הנוער והספורט בהרצליה באופן מפורט,  וישיבו לשאלות חבר מועצת  

 העיר ויקשיבו לדיון שלהם, לנקודות שהם מעלים והחלטותיהם.  

 

 

 הקמת אגף ספורט בעיריית הרצליה   .3
 

 

ים שמביאים גאווה גדולה לעיר, כך היה לאורך השנים והוא מהווה אבן יסוד  ספורט הוא אחד מהתחומ 

 משמעותית במדיניות העירונית ובפעילות המותאמת לכלל האוכלוסייה.  

משמעות הקמת אגף היא בראש ובראשונה אמירה שתחום הספורט הוא בסדר העדיפות העירוני וכרשות  

 ותו ולטפח כמה שיותר ספורטאים במגוון רחב של תחומים.  מקומית אנחנו רוצים להגדיל את היקפיו, פעיל

הקמת אגף היא יישום בפועל של מדיניות זו ותבוא לידי ביטוי בהגדלת התקציבים לפעילות והגדלת כוח האדם  

 כדי שיוכלו ליישם ולבצע בפועל את ההחלטות.  

לאור השלכות הקורונה  התועלת והתכלית של הפיכת תחום הספורט לאגף ממחלקה, היא חשובה, בעיקר 

 הנפשיות על התושבים והמשאבים הנדרשים לפתרונות במסגרת עולמות הספורט.  

 כעת אמירה זו לא מיושמת לא ברמת מדיניות ולא ביישום וביצוע בפועל.  

 

 

 



 

לצערנו ראינו בישיבת תקציב העירייה כמות רבה וענפה של מינויים בעיקר במנהלה ובאגפים אחרים, תחומים  

שונים שבין לילה מקבלים תקציבים ותקנים בין אם חלקם מוצדקים או לא, אבל בתוך כל זה הספורט נשאר  

 מאחור, כאילו לא קיים בעדיפות העירונית.  

כוח אדם עם הגדרות תפקיד מוזרות והוצאות כספים תמוהות שלא ברור   תוספות לא ברורות של סמנכ"לים, 

 בכלל מה הן משרתות בפעילות העירונית.  

 

 הצעת החלטה  

 

 המועצה מחליטה לאשר הקמת אגף ספורט והסדרתו הבירוקרטית בתוך שלושה חודשים. 

 

 

 בברכה, 

 : חברי מועצת העיר 

                                    

   - ינאי - דנה אורן                         -מאיה כץ                      - איל פביאן                               – יריב פישר 

 סיעת "דרך חדשה"    סיעת "קהילה, צעירים             סיעת "יש עתיד בהרצליה"         סיעת "החופש לבחור" 

 וסביבה נטו"                                                                                  

                                                                                    

   - תן יעקובוביץ יונ                                                             – רונן וסרמן      

 סיעת "קהילה, צעירים                                           סיעת "יש עתיד בהרצליה"     

 וסביבה נטו"                                                                                  

   -  דורון דבי                                                                                 

 סיעת "קהילה, צעירים                                                                                

 וסביבה נטו"                                                                                 

       – פזית בכר                                                                              

 סיעת "קהילה, צעירים                                                                              

 וסביבה נטו"                                                                              


