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.כפי שיונח על שולחן המועצה  

 

 הצעות לסדר .5

 

 עתיד" ו"החופש לבחור"ע"י סיעות "יש   1הצעה לסדר מס' 

בנושא:  מדיניות מועצת העיר בנושא אופייה של מערכת החינוך בעיר ותכניות 

 חיצוניות לחינוך והעשרה

שמטרתה  לפני כשנה הכריזה שרת החינוך דר' יפעת שאשא ביטון על השקת תכנית גפ"ן

"לדייק את המענים החינוכיים לכל תלמידה ותלמיד ולהגדיל את האפקטיביות הבית 

התכנית מהווה מהלך חינוכי ראשון מסוגו, שכן לראשונה  ספרית". על פי משרד החינוך "

אלה  לטובת העברתם אל בתי הספר ואל הרשויות.משרד החינוך מצמצם את סמכויותיו 

יש לתת לתלמידים, ואף לרכוש אותם באופן עצמאי. הם יוכלו  יחליטו אילו מענים מדויקים

לקדם באופן עצמאי יוזמות חינוכיות ולרכוש שירותי חינוך מעבר לאלה שיינתנו להם על ידי 

המשרד. מתכונת עבודה חדשה זו תעצים את היכולות של בתי הספר והרשויות ותאפשר להם 

לצרכים המשתנים שלהם. היא תגדיל את לתת לתלמידים מענים מדויקים ומהירים, בהתאם 

 ".האפקטיביות הבית ספרית ותעמיק את השותפות עם ההורים ואת מקומם בתוך הקהילה

בעקבות חילופי השלטון במדינת ישראל, ועל פי הפרסומים כי האחריות על תכנית גפ"ן תעבור 

יותאם  לח"כ אבי מעוז, קיים חשש אמיתי שסל הפעילויות המוצעות במסגרת התוכנית

לאג'נדה הקיצונית של סיעת נעם. הורים וגורמי חינוך מקצועיים מודאגים מהאפשרות 

שתכניות המקדמות חינוך לאזרחות ולדמוקרטיה, שוויון והעצמת נשים, מאבק בגזענות, 

חינוך למיניות בריאה וכיו"ב עשויות להיפסל. לחילופין, יתכן שתכניות אלו יוצעו ע"י גופים 

ייצקו לתוכן השקפת עולם שמרנית וקיצונית בהתאם לעמדותיו של אבי וארגונים אשר 

)מיזוגניה, להטופוביה, גזענות, לאומנות, מדינת הלכה וכיו"ב( ויחליפו ארגונים ליברלים   מעוז

 המקדמים ערכים המקובלים על רוב תושבי העיר. 

בישיבת התקציב נשאל ראש אגף החינוך, יעקב נחום, כיצד מתכוון האגף להתמודד עם 

סיטואציה כזו, ונעננו כי האגף ערוך תקציבית להמשך מימון כל פעילות התואמת את המתואר 

 לעיל באמצעות תקציבים עירוניים, וכי אף תכנית ליברלית לא תופסק בשל העדר תקציב. 



 
 

 
 

שלא תשתמע לשני  במדיניות ברורה ומסודרת של מועצת העירים אנו מבקשים לעגן את הדבר

 פנים. 

 הצעת החלטה: 

מועצת העיר מחליטה כי מערכת החינוך בעיר הרצליה תחנך את ילדי העיר ובני הנוער שלה על 

 פי הערכים והתכנים המקובלים על ידי רוב תושבי העיר ונדרשים על ידם. 

יתר שאת חינוך מודרני לדמוקרטיה ושוויון, מערכת החינוך בהרצליה תמשיך לקדם ב

סובלנות ואהבת האחר, תאבק בתכנים הנוגדים את הערכים הבסיסיים הללו ותקצה את כל 

 המשאבים הנדרשים לכך.

מועצת העיר מחליטה כי כל הארגונים הליברליים ותוכניות החינוך הליברליות הפועלות כיום 

קשר לתקצוב שיתקבל או לא יתקבל ממשרד במוסדות החינוך ימשיכו את פעולתם, ללא 

 החינוך או מגורם ממשלתי אחר.

 
 

 ינאי-ע"י דנה אורן  2הצעה לסדר מס' 

 בנושא:  הדרת נשים במרחב הציבורי

 :מועצה העיר מחליטה

עיריית הרצליה לא תאפשר השכרה של כל נכס עירוני שברשותה, הן להשכרה ממושכת 

אשר מדירה נשים ו/או להשכיר לגוף/עמותה/  והן ולאירוע חד פעמי לקיים פעילות

 .ארגון/עסק אשר פועל כך במסגרת פעילותיו השונות

 

 הצגת נושא רכבים בשירות העירייה .6

 
 
 

 מינוי עוזרת אישית לסגנית רה"ע .7

גב' איה  לסגנית רה"ע תאישי תכעוזר גב' רחלי אוחנהשל  ההמועצה תתבקש לאשר מינוי

 .פרישקולניק

 40%ועד  30%טווח השכר בהתאם לחוזר משרד הפנים הינו ה במשרת אמון, תהעסק

 .7משכר מנכ"ל ברמה 

 .המצ"ב מסמך גזבר העירייה ליכולת כספית לעמוד בהעסקת

  

 י היטלים בחוק עזר להרצליהפהארכת תוקף תערי .8

  מסמך הגזבר. מצ"ב

 החומר הועבר לעיונך המוקדם.

 

  



 
 

 
 

 

, 18 טשרניחובסקי, רחוב 148חלק  6530בגוש הסכם לביטול חכירה  .9

 הרצליה

 מצ"ב חוו"ד והסכם.
 

 

 2264הכרזה על תכנית פינוי בינוי הכוזרי הר/מק/ .10

 מצ"ב מסמכים וחוו"ד. 
 

 
 

 מוסדות חינוך קומה מפושלת .11

בהמשך לבקשת משרד החינוך יובא לידיעת המועצה נושא קומה מפולשת במוסדות חינוך 

, קריית חינוך רבין )קמפוס 304ס יסודי גליל ים "ביכלהלן: בי"ס שז"ר, בי"ס הנדיב, 

 כים בנושא.מ. מצ"ב מסהמדעים( וגני ילדים ברחוב המסילה

 

 מינויים .12

חלה טעות סופר במינוי בעמותה למען גילאי הזהב  6.12.22בהחלטת המועצה מיום 

 בית ההורים )ע"ר(.  –בהרצליה 

 המועצה תתבקש לאשר מינויו של מר עופר לוי כחבר במקומה של גב' פזית בכר.

 

 
 אישור מתן תמיכות .13

  2023תבחינים לשנת 

 .לתבחינים  "ד היועמ"שוחוומצ"ב קובץ תבחינים 

 

 

 אור זרוע –הקצאת קרקע  .14

 .מצ"ב - 6.2.22המועצה תתבקש לאשר החלטות ועדת המשנה להקצאת קרקע מיום 

 

 אישור המלצות ועדת ההנצחה .15

 .מצ"ב

 

  



 
 

 
 

 

 

 7הקצאת זכות שימוש בחלק מקומת המרתף ממבנה ברחוב הרב גורן  .16

, לשימוש עמותת בית אולפנה ללימודי 107חלקה  6540הרצליה, גוש 

 היהדות הרצליה

 203-המועצה תתבקש לאשר הקצאת זכות שימוש בחלק מקומת המרתף, בשטח של כ

(, במבנה 58-002-0824מ"ר, לשימוש עמותת בית אולפנה ללימודי היהדות הרצליה )ע"ר 

, לטובת פעילות חינוכית בלתי 107חלקה  6540הרצליה, גוש  7עירוני ברחוב הרב גורן 

 ולילדים.פורמלית ופעילות פנאי קהילתית לנוער 

 מצ"ב.
 

 

 אישור המלצות הועדה להארכת שירות   .17

 

 "עלה"   מדריכת פלדנקרייז, פעילות ספורט עמותת - 76בת  צ.צגב'  .א

, מדריכת פלדנקרייז מקצועית, מבצעת את תפקידה בהצלחה ולשביעות רצון צ.צגב' 

שעות שבועיות . לאור המלצות מנהלתה ובשל  6עסקת בהיקף של והממונים עליה. מ

ממליצה לראש העירייה להאריך את  הוועדהמחסור וקושי בגיוס עובדים בתחום זה 

 31/07/2023שירותה עד לתאריך 

 בהתאם לקריטריונים הבאים:

 המלצות ממונה ישיר. •

 כשירותה הרפואי בהתאם לסוג התפקיד. •

 נסיבות מיוחדות של המערכת •

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

 

 
 

 אישור המלצות הועדה לסיוע בדיור .18

 .21.11.22מיום  7מצ"ב פרוטוקול הועדה מס' 

 

 

 שונות .19

  בכבוד רב,
 

 רינה זאבי
 סגנית מנהל אגף ארגון ומנהל   

 ומנהלת מחלקת ארגון ותיאום
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