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 הפרוטוקול מאושר.לא נתקבלו הערות. 
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רשויות מקומיות  257מקום שני מתוך  BDIהעיר הרצליה דורגה ע"י חברת  •

 באיתנות כלכלית .

  Aטריפל  -הרשות הרצליה דורגה ע"י חברת המעלות   •

 המשתנהבתי ספר חדשים המתואמים למציאות  10נבנו   2022בשנת  •

 אולמות ספורט חדשים 4 •

 היופי של המרחב הציבורי.דגל את העיר קבלה  •

 שתילת עצים במרחב הציבורי –היער העירוני בנושא מקום ראשון  •

 הצלחה גדולה וביקוש רב לאיזור התעסוקה של העיר •

 מלש"ח 200-כמתנסים בעלות של  4 בניה ושדרוג •

 בתי מלון חדשים 5בניה ושדרוג  •

 סיום העבודות בהקמת נתיב מהיר לעיר •

 שנים האחרונות 9-גני ילדים נבנו ב 80-כ •

 מבחני הבגרות בעליה  •

 הוכפל מספר הזכאים לתעודת בגרות •

 חניכת מוזיאון על שם אלי כהן -בחודש הבא  •

 בדרך להקמת תחנת רכבת ממערב לתחנה הנוכחית  •

 אלי לנדאו ורחוב בן גוריון –התחלת שדרוג רחוב סוקולוב  •

 פתיחת בי"ס דמוקרטי •
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 עיר.מענק מהמדינה לבניית ארנה בברכת הדרך ו •

 

 

 עדכון מנכ"ל .3

 דוברות העירייה 

מיזם  –דוברות העירייה עסקה בתקשור הקמתו של המוזיאון לזכרו של אלי כהן  (1

מיוחד ומרגש שזכה לסיקור נרחב בכלי התקשורת הארציים המובילים )ידיעות 

 (12אחרונות וחדשות ערוץ 

היועצת למעמד בשיתוף  –חודש נובמבר עומד בסימן המאבק באלימות כלפי נשים  (2

 האישה, המרכז לשלום המשפחה ומינהל נשים עולים קמפיינים בנושא.

 

 מינהל תפעול

מינהל התפעול משקיע מאמץ בשדרוג המרחב הציבורי. רשימת פרויקטים שקודמו  (1

 ומקודמים בימים אלו:

קרצוף וריבוד ברחוב בן גוריון בין אמנון ליפקין שחק לרבי עקיבא, באחד העם )בין  •

 לון לסוקולוב( ורחוב יציאת אירופה.יגאל א

 חידוש מדרכה ברחוב העצמאות מול מה שהיה פעם תחנה מרכזית ישנה. •

שדרוג רב מערכתי של ריצוף, גינון, עמודי תאורה, ריהוט רחוב  –רחוב סוקולוב  •

 וטיפוח המראה הכללי )בקטע שבין רחוב הנדיב לפיסנקר(.

 שדרוג הגינון מסביב למוזיאון אלי כהן •

 נת ריהוט רחוב חדש באזור שער העיר.התק •

 עצים מקרן היסוד עד הקונגרס בצד המערבי. 8נטיעת  •

 שדרוג כיכר טיראן סביב העצים. •

 נטיעת עץ זית עתיק ופרחים. –שדרוג כיכר שביב  •

 נטיעת עץ זית עתיק ופרחים. –שדרוג כיכר העצמאות ורחוב השרון  •

מערכתית, מקיפה ומשמעותית המינהל נערך להיכנס בכל הכח לעבודת שדרוג רב  (2

 בשד' אלי לנדאו החל מבעוד חודש.

 

 הנדסה

 בתחום מרחב הליבה. 38המועצה הארצית קיבלה החלטה על הגבלת תמ"א  (1

כמו כן, בתחום הטבעת הראשונה יידרש אישור הועדה המחוזית ובתחום הטבעת 

 השנייה נשאר לשיקול דעת הוועדה המקומית.

 המחוזית החדש ועם מתכנן המחוז. התקיים סיור עם יו"ר הוועדה (2
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  ועדות עירוניות 

 נגישות :

הדרכות נגישות בבתי ספר יסודיים. התחלנו במתן –מיזם החדשנות יצא לדרך  (1

הדרכות נגישות לילדים בבית ספר נוף ים. ההדרכות מועברות לשכבות הגבוהות, 

ו', מתוך מטרה שהם ילמדו ויגבשו מערכי שיעור שאותם הם יעבירו -כיתות ה

 ב' בבית ספרם. -לכיתות הנמוכות א'

נפתח בהצלחה רבה בשותפות אגף משאבי אנוש. הקורס מונה  –קורס נאמני נגישות  (2

נציגים מאגפים והחברות העירוניות. המשתתפים נחשפים לעולמם של אנשים  22-כ

על אתגרים   עם מוגבלות, מקבלים כלים למתן שירות נגיש, מקיימים דיון פתוח

צלחה בעבודה ובכך הופכים לעובדים קשובים, מכילים ורגישים יותר. לנוכח הה

 ייבחן מחזור נוסף. 

 

 מינהל נשים : 

מתקיימים הרצות,  –חודש נובמבר הינו חודש המודעות למניעת אלימות נגד נשים  (1

מפגשי שיח, אירועים והסברה, במוקדים שונים בעיר, בשת"פ עם המרכז לשלום 

 המשפחה ועם הקהילות ועמותות הפועלות בעיר.

עירייה והפצת גלויות תמרורי אזהרה למניעת יתקיימו מפגשי הסברה עם עובדי.ות  (2

 אלימות.

תחרות צילום "באין העדשה", ב  –במיזם ארצי  -הזוכות מהעיר הרצליה  3נבחרו  (3

 יוצגו התמונות בפגישה של היועצות בבית הנשיא. 23.11

 

 

 שאילתות .4

 

 שאילתה מס' 1  ע"י יונתן יעקובוביץ

 חופי הים הרצליה  בנושא:

מתקיימת תביעה משפטית מורכבת בין החברה לפיתוח הרצליה לבין היזמים  בימים אלו 

  שמפעילים את מתחם הצ'ינקי ביץ.

 

המזנון בחוף שהיה פעיל ותוסס מצעירים עד היום נסגר. הנכס העיקרי המסעדה עדיין לא 

 .4הופעל עד היום בגלל העדרו של טופס 

 

 ברצוני לשאול:

חודשים מסר ראש העיר הצהרה כי הושגה הסכמה עם  4ר לפני בישיבת מועצת העיר כב .1

 10-שנה ו כלומר לפני  31.1.21רשות מקרקעי ישראל על גובה השומה כבר ביום 

 ? מדוע עד היום הוא לא יצא?4חודשים...אם כך איפה הטופס 
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האם ראש העיר מבין שעל כל שנה שהנכס המרכזי המסעדה בחוף סגורה עיריית  .2

מיליון שח לשנה? ערערתם לשמאי הממשלתי שהפחית את  1.2מפסידה הרצליה 

התשלום בחצי מיליון שח אבל כל התהליך לוקח עוד מעט שנתיים ועוד לא הסתיים 

 מיליון שח והיד עוד נטויה. 2.4כלומר חסכתם חצי מיליון אבל הפסדתם הכנסה של 

 

 האם המזנון בחוף יישאר נטוש וסגור ? .3

 

  1 תשובה לשאילתה מס'

 

" נדרשו אישורים שונים, אשר החברה העירונית פועלת 4לצורך השגת "טופס  .1

להשגתם, בשים לב, לעובדה שעד לאחרונה הופעל המתחם על ידי המפעיל, אשר 

נזכר בשאלת חבר המועצה מר יעקובוביץ, ובנוסף לעובדה שעל החברה העירונית 

ת ביצוען של לבצע התאמות )פיזיות( במתחם "חוף אכדיה צפון" וזאת בעקבו

 עבודות במקום על ידי המפעיל האמור )וזאת לאחר פינויו על ידי הזכיין(. 

עוד יש להזכיר את העובדה, שגם נזכרה בשאלת חבר המועצה מר יעקובוביץ, כי בין  .2

החברה העירונית לבין המפעיל מנוהל מזה זמן הליך בוררות, אשר גם בעטיו חלו 

שר חייבו קבלת הכרעות שיפוטיות שהתקבלו עיכובים מסוימים בתהליכים הנ"ל וא

 אך לאחרונה.

לקבל לידיה  , בין היתר,החברה העירוניתויאמר, במסגרת הליכי הבוררות, דורשת  .3

תשלומים המתחייבים מתקופת ההפעלה על ידי המפעיל, בהתאם להסכם שנכרת 

 בין הצדדים, לרבות סכומים בקשר לפינוי המאוחר של המתחם.

של עונת החורף, החברה העירונית תעשה מאמצים שלא להותיר  בשים לב לתחילתה .4

בימים אלה, החברה העירונית  ", ובהתאם לכך נערכת,נטוש וסגוראת המתחם "

מבנה  ללאושטחי הישיבה במתחם החופי )הקיוסק מכרז חדש להפעלת פרסום ל

 (."4טופס וזאת עד להשגת "המסעדה 

 

נענה ע"י  ,לסדר שיטיב עם העירייה ועם הזכייןשאל מדוע לא ניתן להגיע  מר יעקובוביץ'

כי החוזים הסתיימו בחודשים ספטמבר אוקטובר, הנושא נמצא בבוררות וקיימת  רה"ע

 .מניעה מלדון בו
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  שאילתה מס' 2  ע"י דנה אורן-ינאי

 מנהל נשים  בנושא:
  

 נרצחה יעל בן אברהם משכונת גליל ים. 1.11.22בתאריך 

 להלן תגובת פדלון:

עיריית הרצליה משקיעה רבות בשירותים קהילתיים המיועדים לתת מענה לכל סימן של 

מצוקה בתוך המשפחה... אנו קוראים לכל אדם החש באחד מסימני האזהרה לפנות מיידית 

 .106למשטרת ישראל או לקווי הסיוע של העירייה באמצעות מוקד 

  

 לאור התגובה אבקש לשאול:

 י ההכוונה ללא שרותי תקשורת ומזכירה?כמה זמן היו משרד     .1

 מה תקן כ"א למנהל נשים? מה תקציב הפעולות?     .2

 לסגור את שירותי ההכוונה לנשים אשר זקוקות לכך בעת צרה?   מדוע נעשה ניסיון     .3

 כיצד ממונים עובדים המנהל? איזה מכרזים התקיימו בתשע השנים האחרונות?     .4

שיחות המתקיימות למנהל ולא נענו ? האם יש בקרה על מנת לחזור  האם ידוע על     .5

 ?7\24לנשים אשר במצוקה? מי ענה לשיחות במהלך כל היום? האם היה מענה 

מה ההכשרה הפורמלית של עובדי מנהל נשים? מה ההכשרה שכל מי שנותן מענה      .6

 לנשים במצוקה כוללת הכשרה מגדרית?

 

 2תשובה לשאילתה מס' 

לאורך כל הזמן ניתן מענה מלא לשירותי הכוונה באמצעות מזכירת מינהל נשים או  .1

מזכירות אגף וועדות/ יועל"ן. בשום שלב לא נותקה תקשורת וכל הפניות המשיכו 

להגיע למשרדי מינהל נשים בבניין העירייה או/ו למשרדי יועצת ראש העיר למעמד 

 האישה. 

 

 ש"ח. 288,000 – 2022ת לשנת תקציב הפעולוראשת מינהל ומזכירה.  .2

 

לא נעשו שום ניסיונות לסגור את שירותי ההכוונה אלא להפך. הנשים הפונות קיבלו      .3

וממשיכות לקבל הכוונה. המענה ניתן ע"י מתנדבות ]עו"ד וכלכלנית[ הן במישור 

 המשפטי והן במישור הכלכלי.

 

 ת המינהל, כמקובל ברשות.ראשת המינהל ממונה באמצעות מכרז כך גם מזכיר     .4

 

 מכרזים לתפקיד ראשת המינהל: 2בתשע השנים האחרונות התקיימו 

 . 2/6/2019א( הגב' גנית לב ארי סוכמה לתפקיד בתאריך 

 20/10/2022ב( הגב' אלינור טרבלוס סוכמה לתפקיד בתאריך: 

 

 .מכרזים לתפקיד מזכירת המנהל 3בתשע השנים האחרונות התקיימו כמו כן, 
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לאחר סיום עבודת ראשת מינהל נשים הקודמת, שיחות מינהל נשים, נוידו א.       .5

למזכירות אגף ועדות/יועל"ן וניתן מענה במהלך כל שעות העבודה. המקרים 

שהתקבלו טופלו ומטופלים בשת"פ מלא וישיר עם ראש האגף לשירותים חברתיים 

 ומנהלת המחלקת לשלום המשפחה. 

 ב.  כן. יש בקרה. 

שיחות מינהל נשים, נוידו למזכירה ייעודית באגף ועדות/יועל"ן וניתן מענה במהלך ג.  

 כל שעות העבודה וטופלו ע"י יועצת רה"ע למעמד האישה. 

ו/או פנייה מוקדי  106. אלא פנייה למוקד 24/7מעולם לא היה במינהל נשים מענה  ד. 

, כפי שמפורסם ]משרד הרווחה, ל.א לאלימות, סיוע נפגעי.ות 24/7סיוע הפועלים 

 .תקיפה מינית ועוד[

 

תפקיד ראשת מינהל נשים הינו ייחודי להרצליה וככזה אין הכשרה פורמלית אשר   .6

דבר ההכשרה נתונה נקבעה על ידי הגורמים המוסמכים במשרד הפנים. ההחלטה ב

 בידי העירייה, בהתאם להגדרות הנדרשות לתפקיד.

 

מי נתן הוראה להזיז תקנים ומענה טלפוני במקום לתת לאנשי  אורן-לשאלתה של גב' ינאי

כי כל אישה הפונה לעירייה / מנהל נשים  נענתה ע"י ס' ומ"מ רה"עמקצוע לענות לפונות, 

 מוכוונת לגורם המקצועי ומקבלת מענה.

 

 

 שאילתה מס' 3  ע"י דנה אורן-ינאי

 תחבורה בעיר  בנושא:

שלח ראש העיר הודעה חשובה לכל תושבי הרצליה שמספרת על כישלון  24.10.2022בתאריך 

התחבורה בעיר ועל כך שהכישלון הנו רק בגלל מקבלי החלטות במדינה וחלילה לא קשור 

 פדלון.-למחזיק תיק התחבורה

 אבקש לשאול: 

האחרונות כמה פעמים נפגש ראש העיר עם שרי התחבורה ומה היו  בתשע השנים .1

 הסיכומים?

מה התקציב השנתי שקיבלה העירייה מענקים ממשרד התחבורה בתשע השנים  .2

 האחרונות?

מתי התקיימה ישיבת עבודה ראשונה בנושא תחבורה בהקשר של הקמת שכונה חדשה  .3

  בגליל ים ומה סוכם?

עיר לפעול להפעלת אוטובוסים קטנים בשכונות, מתי לפני כארבע שנים הבטיח ראש ה .4

 זה יקרה?

 מה היו הדיווחים של התושבים מאז שליחת ההודעה לתושבים? אבקש דוח מסודר .5

 

 3תשובה לשאילתה מס' 
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פעמים )ישראל כץ / מירי רגב/ מירב מיכאלי( + ישיבות בנושא עם משנה למנכל  3-4-כ .1

 קובי בליטשטיין

 6.1השנים האחרונות סך כל ההתחייבות שקיבלנו ממשרד התחבורה עומד על  9 –ב  .2

 ₪.מליון 

בנייה של שכונת גליל ים א'. ההסכמות היו שהעיריה תקצה נקודות קצה הבתחילת  .3

והם יתנו "תוספות". בפועל התוספות נמצאות היום במכרז של משרד התחבורה. כמו 

 דום היתרים לנקודות קצה.כן העיריה עוזרת למשרד התחבורה בקי

משרד התחבורה מתנגד לאוטובוסים קטנים ברמה האסטרטגית ע"מ לעודד שימוש  .4

 20בתחבורה ציבורית. בשביל להציב מיניבוס שיבצע קו מסוים צריך שיהיה מקסימום 

 נוסעים לכל אורך הקו . 

 תלונות. 513בממשק שהופץ התקבלו על כה  .5

 ממצאים:

על אי עצירה בתחנה,  12.1%על איחורים,  22%אי ביצוע, מהתלונות היו על  60% -כ

 על עומס נוסעים באוטובוס. 6.5%

מהתלונות  11.4%, 501מהתלונות היו על קו  15.1%, 31מהתלונות היו על קו  23% -כ

 .29( מהתלונות היו על קו 46) 9.9%, 3היו על קו 

ההנהלה הבכירה בפגישה שהתקיימה השבוע אצל ראש העיר הממצאים הוצגו בפני 

לניתוח ולנקיטת פעולות לצורך  של חברת מטרופולין וכלל התלונות נשלחו אליהם 

 שיפור שירות התחבורה הציבורית.

 

גב' ינאי-אורן שאלה מה עשה רה"ע כמחזיק תיק התחבורה ב-4 השנים האחרונות, רה"ע 

תדירות תנה הוראה להוריד בשליש את יהשרה מירב מיכאלי נ ציין כי בתקופתה של

 ואמרהוסיף  .ל חב' מטרופולין"ע"י מנכלו הדבר נתגלה  נו וכיהאוטובוסים בעיר מבלי לעדכ

בתחבורה בעיר.ממשי שיביא לשינוי  ריחל פרוייקט מהיר לעי 2023כי לקראת יוני   

 

 

 שאילתה מס' 4  ע"י איל פביאן

  פעילות חי סנטר במערב הרצליה בחג הסוכות האחרון ועוד בנושא:

 
הסוכות לאחרונה התלוננו תושבים רבים מאוד על פעילות הקשורה ב"חי סנטר" במערב  בחג

 העיר ובהפרעה למרחב הציבורי בסביבתו ואזור כיכר דה שליט והאזור כולו.

 

תושבים התלוננו על בניית סוכה על שטח ציבורי תוך חסימת מדרכות, על זיקוקי "די נור" 

 ל הנכים )מצ"ב תמונות(.בשמיים על ידם, על מנגל על חנייה ש

 

כולנו כמובן בעד לחגוג את חגי ישראל ובוודאי שאת חג הסוכות אך יש לעשות זאת תוך 

שמירת הסדר הציבורי, בטחון הציבור, הבטחת איכות החיים והבריאות של הציבור ותוך 

 שמירת החוקים והנהלים ואכיפתם. 
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להזכירכם בין היתר כי ביום העצמאות האחרון נמנעה עיריית הרצליה משימוש בזיקוקי "די 

נור" כדי להגן בין היתר לוחמים שהשתתפו בקרבות ומלחמות, הלומי קרב, בעלי חיים 

 ועוד......ועל זכויות של הולכי רגל ונכים הזקוקים לחנייה מיותר להסביר ולהרחיב....

 

 ברצוני לשאול: 

 

 המידע הזה מוכר לעיריית הרצליה? האם  .1

 האם כלל הפעולות הנ"ל נעשו באישורים ובהיתרים מתאימים? .2

אם כן, מי נתן אותם ומתי? )למבנה כפי שהוקם וחסם את המדרכה, לזיקוקי  .3

 הדינור, למנגל על חניית נכים וכד'...(. 

כנ"ל הן שליליות , מה עשתה העירייה כדי לאכוף את החוק  3-ו 2-אם התשובות ל .4

 והסדר הציבורי על מי שביצע פעילות זו ולהגן על הציבור? 

איך מתכוונת העירייה לאכוף בעתיד על "חי סנטר" פעילות מסודרת בהתאם לכללי  .5

 הסדר הציבורי והמנהל התקין בלבד? 

 

 

 

 

  4תשובה לשאילתה מס' 

 
 המידע התקבל על ידי משטרת ישראל שעודכנה על האירוע. .1

 המשטרה נתנה הנחיות בנושא למארגנים. .2

העירייה לא העניקה רשיון לאירוע זה, אלא התבקשה על ידי המשטרה לספק ציוד  .3

 בטיחות.

 נושא הזיקוקין והחסימות אינו על דעת העירייה. הנושא תוחקר. .4

לקראת אירועי תשרי הבאים העירייה  משטרת ישראל פעלה אל מול המארגנים. .5

 תזמין את המארגנים לקבלת הנחיות מסודרות בעניין.

 

שאל האם ניתן לוודא שלקראת החגים הבאים יישמר הסדר הציבורי, נענה ע"י  מר פביאן

 בחיוב. רה"ע

 שאילתה מס' 5  ע"י איל פביאן
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 ב"גליל ים" 205גינה ציבורית בשצ"פ בנושא: 

 
 )מצ"ב תמונות( 205בשכונת "גליל ים" קיים שטח המיועד לגינה ציבורית בשצ"פ 

מדובר בשטח חולי גדול מאוד עם תכנון אדריכלי לגן ציבורי, לפי המידע שנמסר לי קיים 

 היתר מהקיץ האחרון )אשר המתינו לו זמן רב(. 

לה והמגרש המכרז לביצוע עבודות הפיתוח והעבודות עצמן ממשיכים להתעכב בימים א

נמצא בין בתי המגורים כפי שהוא: מעלה ענני חול לאוויר אשר נכנס לדירות התושבים, לא 

 ניתן לפתוח חלונות בשל כך, פסולת בנייה ואחרת נזרקת שם, המקום משמש מעבר

גם לילדים בדרך לגן ולאחרים ויש בו בוץ רב בחורף ומכשולים המקשים על ההליכה 

 ממצב זה.  בשטח....כל הסביבה סובלת

 

 ברצוני לשאול: 

 מה הצפי נכון להיום לפיתוח השטח? .1

 מדוע התהליך לביצוע עבודות הפיתוח מתעכב כעת? ומדוע התעכב עד היום? .2

 מה עושה העירייה על מנת לבצע את הפיתוח במהירות הרבה ביותר האפשרית? .3

 
 

  5תשובה לשאילתה מס' 

הנושא נמצא על סדר היום ומטופל אל מול החברה לפיתוח, מינהל ההנדסה ונציגות 

 התושבים.

התכנון מוכן וגם המכרזים. אנו ממתינים לאישור רמ"י ליציאה למכרזים )הפיתוח הנו חלק 

 מהסכם הגג(.  אנו סבורים כי מדובר בעניין של שבועות בודדים.

 

 

 ע"י יריב פישר 6שאילתה מס' 

 הצעות לסדרבנושא: 

 מידי חודש מאשרת מועצת העיר החלטות רבות הן כהצעות לסדר ולעיתים גם בשאילתות.

אבקש לקבל את הנתונים הבאים מתחילת הקדנציה, כמה הצעות לסדר אושרו, כמה הורדו 

 בהסכמה ומה הסטאטוס של כל הצעה שאושרה או הורדה בהסכמה עם משימת ביצוע.

 

  6תשובה לשאילתה מס' 

 צעות לסדר אושרו.ה 21 .1

  בהסכמה הוסרו ע"י המגיש  50 .2

 מצ"ב. .3
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 הצעות לסדר .5

 

 ינאי-דנה אורןע"י   1הצעה לסדר מס' 

 הפחתת הארנונה לתושבי שכונות המוזנחות:  בנושא

בשנים האחרונות חשים התושבים הוותיקים של הרצליה ובעיקר תושבי השכונות הוותיקות 

ותושבי מרכז העיר, שראש העיר בוחר להשקיע את עיקר התקציבים לפיתוח בשכונות 

 החדשות ומזניח את התחזוקה וההתחדשות בקהילות שלהם. 

 

ארגוניות ובקבלת המדיניות בפועל של פדלון מתבטאת בהשקעות כספיות, ברפורמות 

 החלטות ניהוליות.

 

לאור כך, אבקש לקיים דיון בו תבחן מועצת העיר האם יש לגבות ארנונה גבוהה גם  

בהם את  מהתושבים אשר מתגוררים בשכונות ותיקות, שכבר שנים לא פעלה העירייה לשפץ 

)אם הכבישים, המדרכות, ריהוט הרחוב, התאורה, גינות הילדים, המתנ"סים המוזנחים 

 בכלל לא קיימים(, ניקוזי הביוב שלא מותאמים לבנייה החדשה ועוד.

 

למעשה, אופן ניהול המדיניות ותקציב העיר יוצר מצב שבו הרצליה נחלקת להרצליה 

הראשונה והרצליה השנייה. הרצליה הותיקה, שננטשה, להרצליה החדשה שזוכה לעדיפה 

 יתר..

 

נה לשנייה אציג בפניכם, חבריי, חברי לשם המחשה של החלוקה בין הרצליה הראשו

 המועצה, מספר דוגמאות:

 השקעה ושיפוץ גינות ציבוריות:

בשנים האחרונות אנו עדים להזנחה של גינות ציבוריות רבות בעיר, בהרצליה הירוקה, 

הצעירה, נווה אמירים, נווה עמל ועוד' וזאת לצד השקעה מרובה שכוללת קיומם של טקסים 

 ת בגינות מרהיבות בשכונות החדשות.פוליטיים והשקעו

פיתוח הגינות והמרחב הציבורי חשוב והכרחי, אך יש לשמור על איזון ופיתוח בכל חלקי 

העיר על מנת לאפשר לכל התושבים "להנות" מהכסף הציבורי ומסביבת מגורים ירוקה 

 ונעימה.

הרב או בשל  לא יתכן שבצד אחד של העיר הילדים לא יוכלו להיכנס לגינה בשל הלכלוך

המתקנים הדלים, הישנים ואף לעתים מסוכנים ובצד השני של העיר יהיה שיא הפאר. יש 

 לוודא שבתוכנית העבודה השנתי יתקיים איזון בין כל הצרכים השונים.

 

 שיפוץ ובניית בתי ספר:

₪ מיליון  37-בשנים האחרונות נבנו שני בתי ספר חדשים, בית ספר נבון שנבנה בעלות של כ

 מיליון ש"ח. 100-בית ספר נעמי שמר שנבנה על פי הדיווחים בעלות של יותר מו

לצד ההשקעה החשובה בבניית בתי ספר חדשים ברמה הגבוהה ביותר, אנו עדים למצב בו 
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עשרות אלפי תלמידים לומדים בתנאים מחפרים וההשקעה בתשתיות של מערכת הלימוד 

 די הרצליה.איננה מידתית ואיננה רואה בשווה את כל יל

 הצורך בהקצאת השקעה באופן לא מידתי פוגע במרבית ילדי העיר.

 כמו כן, גם מצבם של הגנים בשכונות הוותיקות לא מטופל באופן יסודי שיאפשר 

 שהות נעימה ובטוחה בגנים.

 

ביום הבחירות האחרון, סיירתי בבתי הספר בעיר ונחרדתי ממצב התשתיות והתחזוקה של 

 הציבורי במספר רב של בתי ספר העיר. השירותים והמרחב

 

 שבילים, כבישים, מדרכות, ריהוט גינה ותשתיות ביוב וניקוז:

תושבי העיר לצערי, רואים בבירור עד כמה הצעידה ברחוב נעימה ובטוחה באזורים 

שנמצאים בראש סדר העדיפויות ועד כמה מוזנח המרחב הציבורי באזורים הוותיקים שכבר 

ניתן להבחין בהזנחה ברורה בעיקר ברחובות הפנימיים של מרכז  הנראה.  פחות חשובים ככל

העיר, כמו גם אלו של נחלת עדה, הרצליה פיתוח, הרצליה הצעירה, נווה אמירים, נווה עמל, 

 נוף ים ושכונת שביב ועוד.

המדרכות השבורות, הכבישים הפגומים, הספסלים הישנים אם בכלל קיימים, פינות ירוקות 

 וניקוז אשר לפעמים מתחברים להם יחדיו .וביוב 

תוכנית העבודה השנתית והשקעות אינם יכולים להתרכז רק בעיקר בפיתוח העיר החדשה 

 והזנחת העיר הוותיקה.

פינוי זבל, מרכזי אשפה אחד מהמראות הפחות נעימים שקורים בעיר הנן פינות הזבל, 

ל מדרכות בתוך שכונות העיר. האשפה ואשפת תכולת הדירות נמצאים בפינות חשוכות ע

תוכנית העבודה החדשה לפנוי האשפה איננה מראה התייעלות ופינות האשפה הפירטיות 

 ממשיכות להצחין ואין מי שעוצר זאת. 

זאת ועוד, בכל פעם מחדש מתקבלות תלונות על פחי אשפה שאינם מפונים או כאלו 

ש" על המדרכות או החניות. שמפונים אך אינם מחוזרים למקומם אלא מוצאים "בית חד

 מראה האשפה, הזבל, והפחים יוצרים תמונות מצב של הזנחה מתמשכת בהרצליה הוותיקה.

נוסף על כך אנו עדים לפערים בתחזוקת אולמות הספורט, בהקמת ושיפוץ מתנסים ומרכזים 

 קהילתיים, גינות ספורט ועוד נושאים רבים.

 הצבעה את ההחלטה הבאה:לאור כל זאת, אני מבקשת להעלות לדיון ו

 

להרצליה   מועצת העיר מחליטה כי לאור מדיניות בפועל בה מחולקת הרצליה הלכה למעשה

הראשונה ולהרצליה השניה, יש לקבוע בהתאם לכך תעריפי ארנונה שמשקפים את המצב 

 לפי אזור המגורים של התושב.

 

להזנחה העירונית  הרצליה השנייה, הוותיקה, תשלם ארנונה נמוכה יותר, המתאימה

 בקהילותיה.

 

 פרטה עיקרי הצעתה. גב' ינאי אורן
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קיון ושדרוג העיר על כל יבנציין כי עיריית הרצליה משקיעה רבות  רה"ע, מר פדלון

ותקלות תפנה לבעלי התפקידים הרלוונטיים בזהותה מפגעים ששכונותיה. הציע לגב' ינאי 

 בעירייה לפתרון הבעיות.

  

 להסיר ההצעה מסדר היום.מחליטים  (709)

 8 –בעד  

 6 –נגד  

 אין -נמנע  

 

 

 ינאי-דנה אורןע"י   2הצעה לסדר מס' 

 : המאבק ביתושים בהרצליהבנושא

 
לאור התלונות הרבות שהתקבלו אצלי וגם במוקד העירוני בנוגע לעקיצות המרובות של 

 האסייתי.תושבי העיר ע"י יתושים שרובם ככל הנראה שייכים לזן של הנמר 

 

על פי המידע שיש ברצוני, הפניות למוקד נענות כמטופלות, אולם, בפועל, בשטח, אין כלל 

 שינוי.

 

במעבדה קטנה באוניברסיטה   בה נכתב :" YNETבבדיקה שקיימתי, הופנתי לכתבה באתר 

הירושלמית יתושים מהונדסים שאמורים לשים קץ, או  העברית מגדלים אנשי חברת ההזנק

לפחות לצמצם, את אחד ממטרדי הקיץ הישראלי. מיכל אחר מיכל, בכל שבוע משוחררים 

וכך מעגל הרבייה שלהם נשבר. כך פורסם  -בקיבוץ צורעה כמיליון יתושים זכרים מעוקרים 

 "13בכתבה ב"חדשות 

צאת מן הכלל. אחרי שהיתושים הזכרים הגיע לפריצת דרך מדעית יו חברת ההזנק "

המעוקרים משוחררים לטבע, מעגל הרבייה של החיה נשבר. יתושה יכולה להזדווג רק פעם 

הביציות שיווצרו יהיו ריקות. בכך:  -אחת בחייה ולכן אם ההזדווגות תהיה עם זכר מעוקר 

ת היתושים הם יצמצמו או ישימו קץ לאחד המטרדים הגדולים בעולם. צמצום אוכלוסיי

מביא לא רק לצמצום של מחלות, אלא גם לפריחה של המערכת האקולוגית, שכן יתוש נחשב 

 למין פולש"

 

קשה להיפטר מהנמר האסיאתי אבל לאחרונה התחילו לשחרר במספר ערים  אין ספק כי

 יתושים שיכולים לסייע בהדברה טבעית שלהם.

להבין האם הטיפול המוצא נבחן וכיצד בעיר על מנת  אבקש לקיים דיון עם אנשי המקצוע

 מתמודדת העיר עם בעיית היתושים אשר לא נותנת מנוחה לתושבי העיר ואף מסכנת אותם

 

 מועצת העיר מחליטה:
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אבים על מנת להחזיק את שהמאבק ביתושים חדל להיות שולי ויש להקצות מדיניות ומ

 איכות החיים לעיר.

 

 פירטה הצעתה. גב' ינאי אורן

 

בפניו הצעותיה  להעלותהציע לגב' אורן ינאי לפנות למר רוני גאון, מנהל אגף שאיפה  רה"ע

 למיגור התופעה.

 

ציין כי עיריית הרצליה מטפלת במיגור מפגעי היתושים באופן יסודי, יזום ורציף  מר גאון

קבלן חיצוני תחת חוזה שנתי המטפל  שהינו לאורך כל השנה ע"י העסקת מנטר מקצועי

חוזה לעירייה  הוסיף כי טף בניטור מפגעי היתושים ובחיסולם מיד עם הווצרותם, באופן שו

התקשרות עם חב' הדברה שנענית לכל פנייה. העירייה ביחד עם המשרד להגנת הסביבה 

לישיבות עבודה להוצאת בהשתתפות כלל אגפי העירייה מתכנסים טרם תקופת היתושים 

היתושים ולמניעת היווצרות בתי גידול ליתושים לטיפול במיגור הנחיות וקמפיין פרסומי 

 .שב והדגיש כי כל פנייה המגיעה למוקד מטופלת במהירות וחיסול בתי הגידול הקיימים. 

 

 מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום. (710)

 8 –בעד  

 6 –נגד  

 אין -נמנע  

 

 

 איל פביאןע"י   3הצעה לסדר מס' 

 : רכבים בשרות העירייהבנושא

רכבי הסעות תלמידים לבתי הספר מספקים שירות חיוני לתושבי העיר , לתלמידים 

ולמשפחות ומגיעות תלונות לא מעטות של תושבים בעניינם ועניין השירות שהם מספקים, 

מצב דומה מתקיים גם בנושא רכבי ניקוי העיר ואיסוף האשפה וכד'. מדובר בתלונות 

, התייחסות ונושאים נוספים הקשורים לשירות הנוגעות לדיוק בזמנים השירות, נהיגה

 איכותי ומקצועי. 

 

  להלן ההצעה לסדר:

מועצת העיר תקיים דיון בנושא מערכי הבקרה והניהול של שירותים הניתנים לתושבים 

בעיר באמצעות רכבי שירות שונים המופעלים מטעמה למטרות שונות ברחבי העיר, זאת 

המופעלים כיום ולדון במה שנדרש על מנת לשפר את במטרה ללמוד את האמצעים והכלים 

 השירותים. 

 

 קיום סקירה מקיפה בנושא בפני חברי המועצה.להסיר הצעתו מסדר היום בכפוף  מר פביאן
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 ע"י גלילה יבין  4הצעה לסדר מס' 

 בנושא: ציון חג החנוכה במרחב הציבורי 

 בעוד כחודש נציין את חג החנוכה, חג האור.  

 את החג מציינים תושבי העיר בחיק המשפחה, בארועים חברתיים ובחגיגות בקהילה. 

כל ילד וילדה בישראל לומדים על סמלי החג ומשמעויותיהם: החנוכיה מסמלת את סיפור 

 ימים. כך גם הסופגניות והלביבות.  8נס פך השמן שלפי המסורת הספיק ל

מנהגים אחרים המשויכים לחג אומצו למעשה ע"י קהילות שונות בגולה והפכו נוהג רווח 

ברוב הקהילות היהודיות בארץ ובעולם. מקורו של המשחק בסביבון כפי הנראה במשחק 

. מנהג דמי החנוכה, שהתחיל אולי כמתן צדקה 16הימורים לילדים בגרמניה במאה ה 

השפעת הנוהג הנוצרי להעניק מתנות בחג המולד לעניים, התפתח והתרחב ככל הנראה ב

 הנחגג בסמוך לחג שלנו.  

גם תנועת הציונות שאבה השראה ממאבקם של המכבים, אולם שמה את הדגש על גבורתם 

ועוז רוחם ולא על סיפור הנס המודגש במסורת הדתית. תפיסה זו באה לידי ביטוי בשיר 

ו, פך שמן לא מצאנו" או בשיר "מי ימלל הידוע "אנו נושאים לפידים": "נס לא קרה לנ

גבורות ישראל" המייחס את הנצחון לגבורת המכבים ושואב ממנו השראה לדורנו: "הן בכל 

 דור יקום הגיבור גואל העם". 

ברור לי שחברי מועצת העיר הנכבדים מכירים את מנהגי וסמלי החג ואת המסורת 

לנכון להתעכב על כך על מנת להדגיש  שהתפתחה סביבו במרוצת הדורות, ובכל זאת מצאתי

, עליו אנחנו החשיבות והמשמעות של סמלים ומנהגים ונוכחותם במרחב הציבוריאת 

אמונים. זאת משום שבשנים האחרונות הולך והשתרש מנהג בארץ, ואפילו בעולם, של ניכוס 

מיעוט אירועי חג החנוכה ע"י תנועת חסידות חב"ד המייצגת מיעוט בקרב הציבור הדתי, 

 בקרב הציבור הכללי בארץ, ובוודאי בקרב ציבור התושבים בעירנו. 

עיריות רבות מיישמות הלכה למעשה מדיניות של "מיקור חוץ" ומאפשרות לתנועת חב"ד 

לערוך מידי שנה מבצע פרסום נרחב ברחובות ובכיכרות, במוסדות החינוך, במתנסים 

חנוכיות של חב"ד מפוזרות בחוצות  ובפארקים, בחסות אווירת החג. כך אנחנו רואים

הערים, חלוקת חנוכיות של חב"ד בגני הילדים ובבתי הספר, רבני חב"ד המוזמנים להדליק 

נרות במוסדות ציבור ובארועים ציבוריים, חומרי הסברה מלווים במיני מתנות וכיבודים 

מת מאד ולכן תופעה זו מקומלמדיניות זו יש משמעות סמלית  מחולקים לילדים ועוד.

חלקים גדולים בציבור שמכירים את עמדותיה של תנועת חב"ד ביחס לערכי יסוד 

אמנם פניהם של השליחים מאירות ומסבירות פנים, אך המוטיבציה  ליבראלים. 

והאידאולוגיה שעומדת בבסיס התנועה עומדים בניגוד לערכים בהם מאמינים רובם המכריע 

 של תושבי עירנו. 

ועת חב"ד עולה כי היא מקדמת תפיסת עולם המנוגדת לתפיסת מהמידע שמפרסמת תנ

 . בתמצית:העולם הציונית ליבראלית, שוללת אותה ומחוייבת להאבק בה

יהודים מעל לא יהודים,  -חב"ד היא חסידות משיחית שמקדמת רעיונות של היררכיה  •

  .'גברים מעל נשים, דתיים מעל חילונים, וכו

ידי אידאולוגיה אנטי ציונית: חב"ד סבורה שהציונות שמובל על  חב"ד הינו ארגון •

 .שתתוקן כאשר יגיע המשיח "והשלטון הדמוקרטי במדינה הם "תאונה
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 .חב"ד דוגלת בהקמת מדינת הלכה •

 .חב"ד הינה ארגון שמפריד בין גברים ונשים )וגם בין ילדות לילדים( •

ותם, ארגון חב"ד הינה ארגון שמתייחס אל חילונים כאל אנשים שצריך לתקן א •

 .שמעוניין להחזיר אותנו ואת ילדינו בתשובה

 

ועל הפערים תוצאות הבחירות שנערכו החודש, מלמדות על דעת הקהל בהרצליה 

.  בכפר חב"ד,  שהינו האידאולוגיים העמוקים בין חסידי תנועת חב"ד לבין רוב תושבי העיר

הציונות הדתית של איתמר למפלגת  56%יישובם המרכזי של חסידי חב"ד בישראל, הצביעו 

נוספים מהמצביעים  30%בן גביר, בצלאל סמוטריץ ואבי מעוז, שמשנתם ידועה לכל. מעל 

בכפר חב"ד בחרו במפלגות החרדיות )יהדות התורה ושס(. מפלגות המרכז והשמאל, שזכו 

 מהקולות בכפר חב"ד.  0.4%כידוע לתמיכה גורפת בהרצליה, זכו כולן יחד לפחות מ 

צעה המובאת לפניכם בכדי למנוע מכל תושב או תושבת לחגוג את החג במסגרת חוג אין בה

המשפחה או הקהילה כראות עיניהם. אך באחריותנו כמועצת עיר להבטיח שאין אנו 

מוסרים את המרחב הציבורי והאירועים הציבוריים לידיה של תנועה המקדמת ערכים 

 המנוגדים לערכיהם של רוב התושבים. 

 

 אני קוראת לחברי וחברות המועצה לקבל את הצעתי כדלהלן: 

 

אירועי חג החנוכה יערכו ע"י מחלקות העיריה ועובדיה בלבד, ולא על ידי תנועות ועמותות 

חיצוניות. לא תותר כניסה של נציגי עמותות או אירגוני דת למוסדות חינוך ממלכתיים 

החג או חלוקת חומר הסברה, מתנות, )חילוניים(, חוגים ומתנ"סים לצורך עריכת טקסי 

 .כיבוד וכו' אלא באישור הורי התלמידים

 

חנוכיות גדולות שיוצבו בחוצות העיר יהיו כפופות לאישור העיריה, שינתן לאחר בחינת 

 היבטים של בטיחות, מניעת הפרעה לתנועה ולחניה, למעבר הולכי רגל וכו. 

 

במרחב הציבורי לא יותרו חנוכיות הנושאות מיתוג או סממנים מזהים של כל תנועה או 

 .החג שייך לכל עם ישראלארגון כלשהו. 

 
 ה.תפרטה הצע גב' יבין

כל אחד  -הבהיר כי עיריית הרצליה נוהגת ברוח שמירת הסטאטוס קוו  רה"ע, מר פדלון

מאפשרת הצבת חנוכיות בכפיפות ובאישור הגורמים המוסמכים  הרשותבאמונתו יחיה. 

 בעירייה.

 

 מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום. (711)

 8 –בעד  

 6 –נגד  

  אין -נמנע  
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 אישור מתן תמיכות .6

  .2/11/2022ומיום  26/10/2022 מיום:לים ופרוטוקמצ"ב: 

 

 ומחליטה כדלקמן:מועצת העיר מקבלת את המלצות ועדת התמיכות המקצועית 
 
 בנושא חינוך במערכת הבלתי פורמלית. 2022דיון במתן תמיכה לשנת  .א

לשנת הכספים  חינוך במערכת הבלתי פורמליתלחלק את תקציב התמיכות בנושא  .1
כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים  2022

 חסרים בבקשה, ככל שישנם:
תמיכה עפ"י התבחינים  סה"כ מבקש התמיכה

 בש"ח: 2022לשנת 

 3,899 מועדון ליונס הרצליה

 3,067 תשב"ר עובדיה

 2,714 בית אולפנה ללימודי היהדות

 8,547 אעלה בתמר

 12,002 עמותת קבוצת השווים

 47,638 מרכז הורים -ניצ"ן 

 15,799 סניף הרצליה -ניצ"ן 

 7,629 2012אור ישראלי 

 9,932 זיכרון בסלון

 7,617 משמר הצלה ימי )ע"ר(

 64,500 כנפיים של קרמבו

 16,728 תנועת בית יעקב

 2,869 משען לתלמיד אופקים ע"ר

 19,794 אהבת רזיאל

 19,503 איגי ארגון נוער גאה

 27,259 בית הגלגלים

 4,207 תנועת נשים עובדות ומתנדבות )ע"ר( -נעמת 

 16,100 ציוניותויצו הסתדרות עולמית לנשים 

 18,062 קבוצת רקפת הרצליה ע״ר

 46,440 רון הרצליה -מקהלת לי 

 8,556 אקים ישראל הוסטל השחר

 10,004 האגודה למען העיוור הרצליה

 2,378 יאמר ליעקב

 3,820 יסודות לצמיחה דרור

 7,936 ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

 
 
למבקשי התמיכה להלן הינו בכפוף כמפורט לעיל  1סכום התמיכה האושר בסעיף  .2

מלא וחתום כנדרש עד ליום  2022להמצאת תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 
9/11/2022: 
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 אעלה בתמר. .2.1
 .2012אור ישראלי  .2.2
 משמר הצלה ימי )ע"ר(. .2.3
 בית הגלגלים. .2.4
 ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות. .2.5
 ארגון אלמנות ויתומי צה"ל. .2.6

 
 .הימנעות גב' יביןפ"א  לאשר למעט מחליטים  (712)

   

 בנושא רווחה. 2022דיון במתן תמיכה לשנת  .ב
 

כמפורט להלן, בכפוף  2022לשנת הכספים  רווחהלחלק את תקציב התמיכות בנושא  .1
לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל 

 שישנם:
סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים  מבקש התמיכה

 בש"ח: 2022לשנת 

 20,976 אקים ישראל סניף הרצליה

 5,201 קבוצת השווים

 4,773 השרון -מרכז לסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 

 18,521 ניצן הורים )ניצן בייבי(

 34,111 ארגון החסד והתהילים -יסעדך 

 351 ספקס משקפיים לנזקקים-רי

 9,248 פסיפס

 10,121 ויצ"ו

 50,000 )*(יאמר ליעקב 

 9,248 ל.א. לחימה באלימות נגד נשים

)*( 

ונמוך מהסכום עפ"י  2022סכום התמיכה הינו בגובה סכום הבקשה לשנת 
 .2022התבחינים לשנת 

 

, מאחר והפעילות הנתמכת אח בוגר אחות בוגרתלדחות את בקשת התמיכה של  .2
המבוקשת על ידם משולמת על ידי העירייה במסגרת התקשרות חוזית ועל מנת 
למנוע כפל תשלום,  ובהתאם לבדיקתה ולהמלצתה של הרפרנטית המקצועית 

 .לנושא זה
 

ועדת התמיכות המקצועית ממליצה בפני מועצת העירייה, פה אחד, על מתן  .3
מעלות  50%, בסכום העולה על יאמר ליעקב, למבקש התמיכה 2022התמיכה לשנת 

ועמותה זו נותנת עזרה מגוונת ללקוחות הרווחה בתחומים  הפעילות הנתמכת מאחר ו
 .רבים, ברוחב לב, בשיתוף פעולה מלא ולשביעות רצון האגף לשירותים חברתיים

 
 בנושא רווחה.₪  16,450לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  .4
 
 

 .מחליטים פ"א  לאשר  (713)
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 מפעלי קיץ. -בנושא תנועות נוער 2022דיון במתן תמיכה לשנת  .ג
 

 רה"ע יצא מהדיון בנושא זה.
 
 מפעלי תבחין בגין היתרה חלוקת –תנועות נוער לחלק את תקציב התמיכות בנושא  .1

 2022בגין נושא תנועות הנוער לשנת הכספים  וחלוקת היתרה התקציבית קיץ
כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים 

 חסרים, ככל שישנם:
 סה"כ שם מבקש התמיכה

 40,734 שבט ארד -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 10,835 המחנות העולים 
 37,176 תנועת בני עקיבא ישראל

 0 הסתדרות השומר הצעיר בישראל )*(

 8,523 שבט הרצל -העבריים תנועת הצופים 

 167,271 שבט רשפים -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 79,466 שבט שחף -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 42,867 שבט דקר -תנועת הצופים העבריים 
 

 - בישראל העבריים הצופים תנועת, התמיכה למבקש 2022לשנת  התמיכהמתן  .2
 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

 
 פ"א  לאשר .מחליטים  (714)

 
 רה"ע שב לישיבה.

 
 בנושא איכות הסביבה. 2022דיון במתן תמיכה לשנת  .ד

כמפורט  2022לשנת הכספים  איכות הסביבהלחלק את תקציב התמיכות בנושא  .1
 חסרים מסמכים להשלמת ובכפוף, שניתנו ככל, מקדמות לקיזוז בכפוףלהלן, 

 :שישנם ככל, בבקשה
סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים  מבקש התמיכה

 בש"ח: 2022לשנת 

 11,143 קרן החינוך למען בתי הספר תל"י

 22,857 איכות חיים לתושבי השרון - אחל"ה

 21,429 אקואושן

 11,950 יסודות לצמיחה דרור)*(

)*( 

ונמוך מהסכום עפ"י  2022סכום התמיכה הינו בגובה סכום הבקשה לשנת 
 .2022התבחינים לשנת 

, מאחר ולא ריב"ה -עמותת ריאה ירוקה בתעש לדחות את בקשת התמיכה של  .2
 2022קיימה בפועל את הפעילות הנתמכת המבוקשת על ידה לאורך שנת התמיכות 

 עד כה, ובהתאם לבדיקתה ולהמלצתה של הרפרנטית המקצועית לנושא זה.
 

 בנושא איכות הסביבה.₪  621לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  .3

 
 פ"א  לאשר .מחליטים  (715)
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 תכנון במחוז תל אביבהתאמה בין גבולות שיפוט למרחבי  .7

תתבקש עמדת המועצה לעניין עריכת התאמה מלאה בין תחום השיפוט המוניציפאלי 

 .לבין המרחב התכנון המקומי של הועדה המקומית. מצ"ב

 

 לבצע אם אלה בימים בוחן התכנון מנהלהסבירה כי  , אדר' חנה חרמשמהנדסת העיר

 תל במחוז המקומיות הוועדות כלל של המקומיים התכנון מרחבי גבולות של כולל תיקון

 גבולות שינויורך לצ ם.המוניציפאליי השיפוט לגבולות מלאה בהתאמה שיהיו כך אביב

 אל התכנון מנהל פנה ,בהתאם .המקומית הרשות עם התייעצות נדרשת ,התכנון מרחב

 מליאת עמדת את לקבל בבקשה העיר ומהנדסת העיר ראש באמצעות העיר מועצת

 לפעול שיש הינה התכנון למנהל שתועבר הוועדה עמדת כי מומלץ .הרשות מועצת

 על זאת ,המוניציפליים לגבולות המקומית הועדה שלהתכנון מרחב  בין תמידית להלימה

 .במרחב שוטפת ובניה תכנון פעילות המשך לאפשר מנת

 

 פ"א  לאשר .מחליטים  (716)

 

 

 2023תחזית ישיבות מועצה לשנת  .8

 מצ"ב.

 

 שונות .9

 

הביעה מורת רוחה מדברי רה"ע בסיומה של ישיבת  במסגרת דקת דיבור גב' אורן ינאי •

לחזור בו ולהתנצל על בחירת חבל שלא ראה לנכון המועצה הקודמת, אמרה כי 

 מילותיו. 

 

בהמשך להצעה לסדר של חברת המועצה גלילה יבין שנדחתה ביקש כי  מר פביאן ▪

הציבורי וכי ישמר הסדר הציבור במרחב  תוודא העירייה כי לקראת חג החנוכה 

 .יוקפד על הכללים והפיקוח

  

 שיבה ננעלההי

 

 ראש העירייה: _________________

 

 רשמה: גב' רינה זאבי
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