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   אישור פרוטוקול .1

 71-ו 70אישור פרוטוקולים מס' 

 

 עדכון רה"ע .2

 

 עדכון מנכ"ל .3

 

 שאילתות .4

 כפי שיונחו על שולחן המועצה.

 

 הצעות לסדר .5

 גב' גלילה יביןע"י   1הצעה לסדר מס' 

 העירפריסת עמדות טעינה לרכבים ברחובות בנושא: 

 

שוק המכוניות החשמליות נמצא במגמת גידול. מחירי הדלק העולים בצד המודעות 

הגוברת לצורך המיידי לצמצם את הפגיעה באיכות הסביבה מביאים לעליה בביקושים 

 ובהיקף המכירות. 

עיריית הרצליה והחברה לפיתוח נערכות לפריסת עמדות טעינה בחניונים ובאתרים 

נקודות טעינה לרכבים חשמליים לאורך הרחובות הביא לתופעה  מסוימים. מאידך, העדר

 ההולכת ומתרחבת כבר כעת של פתרונות מאולתרים לטעינת רכבים בשכונות מגורים: 

הרכבים חונים בשולי הדרך, ומחוברים באמצעות כבל חשמלי המתוח לרוחב המדרכה 

מוטל על הרצפה, לנקודת חשמל הממוקמת בתחום מגרש המגורים הסמוך. לעתים הכבל 

או תלוי על עץ, או באוויר, לעתים תלוי באמצעות מתקן זרוע מאולתר הפולש לתחום 

המדרכה והמרחב הציבורי. מעבר למפגע האסתטי ולהיבטים תכנוניים אחרים, עלול 

להיווצר מכשול בתחום המדרכה שיגרום חס וחלילה למעידה ולפציעה של עובר אורח. 

בורי להעברת תשתית חשמל פרטית בעייתית בפני עצמה כמו כן, שימוש במרחב הצי

 ועלולה להוות סכנה בטיחותית ממשית. 

במדינות מפותחות כבר ניתן לראות מספר שנים עמדות טעינה פזורות במרכזי הערים. 

קיימים מספר פתרונות טיפוסיים, בין היתר עמודי טעינה )בדומה למדחנים שהוצבו 

סככות צל המקורות  ,טעינה המשולבות בעמודי תאורהעמדות  לאורך המדרכות בעבר(,

 בפאנלים סולריים המפיקים אנרגיה חשמלית לטובת טעינת הרכבים ועוד. 

 



 
 

 
 

 

תכנון העמדות הוא הליך מורכב הדורש לימוד האפשרויות, מיפוי, בחינת חלופות וכיוב. 

 תהליך כזה אורך זמן וראוי שיקודם ללא דיחוי. 

 
 הצעת החלטה: 

שתתן  ורה לגורמי התכנון לקדם ללא דיחוי תכנית לפריסת עמדות ברחבי העיר, העיריה ת

מענה מסודר לטעינת רכבים חשמליים. התכנית תכלול פריסה ברחובות, כולל גם ברחובות 

 פנימיים בשכונות מגורים קיימות. 

לוחות זמנים ללימוד הנושא ולתכנון יוצגו  בדיקות שנעשו זה מכבר לצורך העניין וכן

 למועצת העיר בתוך חודשיים. 

 דוגמאות:  

 
 
 
 
 
 ינאי-גב' דנה אורןע"י   2הצעה לסדר מס'  

 בחירת הענקת מפתח העיר  בנושא:

 
מועצת העיר מחליטה: בחירת הענקת מפתח העיר הרצליה תעשה על ידי ועדה שמורכבת מכל 

 .סיעות הבית במועצת העיר

 
  



 
 

 
 

 
 ינאי-אורןגב' דנה ע"י   3הצעה לסדר מס' 

 רחוב סוקולוב בנושא:

 .במשך כעשור אנו שומעים על תוכנית לפיתוח רחוב סוקולוב

 .בפועל, רחוב סוקולוב לא שוקק חיים ומסחר כפי שיכול היה להיות

  גימיקים מזדמנים אינם המענה שנדרש לפיתוח השדרה המרכזית של העיר

 :לפיכך, מועצת העיר מחליטה

כי בחודש הקרוב יוקם צוות של נציגים ממנהל הנדסה, נציגי סוחרים, נציגי תושבים ונציגי 

המועצה מכל סיעות הבית על מנת לקדם תוכנית פיתוח מיידית לשיקום השדרה המרכזית של 

 העיר שתצא לפועל תוך כשנה.

 

 

 מר אורן אוריאליע"י   4הצעה לסדר מס' 

 חינוך דמוקרטי  בנושא:

  
השיח הרעיל והאלים שמתנהל בעת האחרונה במערכת הפוליטית, במרחב הציבורי וברשתות 

החברתיות מסוכן לכולנו, אך בעיקר לדור הצעיר שגדל במערכת החינוך. שיח זה עלול להביא, 

בין היתר, לטשטוש חשיבותה של התרבות הדמוקרטית בחיי היומיום של כלל האזרחים בה. 

 בי ותושבות הרצליה וכמובן גם ילדיה.  ביניהם, נמצאים גם תוש

ישראל היא דמוקרטיה צעירה, ומפאת היותה כזו היא טרם פיתחה מסורת איתנה, אשר יש 

 בכוחה למנוע תהליכים מסוכנים אשר עלולים לפגוע במרקם הדמוקרטי של חיי אזרחיה.

לנוכח מצוקת העיתים, זו שעתה של עיריית הרצליה להעביר מסר ברור אודות חשיבותה של 

הדמוקרטיה בחיינו וכיצד יש לשמר אותה מכל משמר, תוך העברת מסר שהדמוקרטיה 

 בישראל היא ערך מקודש ואין בלתה. 

גדלור מערכת החינוך בהרצליה, על איתנותה, משאביה ויכולותיה חייבת להתלבט בעת הזו כמ

של ליברליזם, פלורליזם, נאורות ואהבת אדם. היא חייבת לתת דגש לנושאים כדוגמת מגדר, 

זכויות אדם,  פילנתרופיה, סחר הוגן, חיים משותפים במרחב הציבורי, כבוד לזולת, ראיית 

האחר, זכויות להט"ב, היכרות עם תרבויות ודתות שונות, חשיבות ערכי הסובלנות 

 כיו"ב.וההסכמיות בחברה ו

אין לה ברירה אחרת. עלינו לוודא בכל דרך כי מערכת החינוך העירונית נשארת איתנה, 

שמורה מכל פגע ומוגנת מפני מהלכים שנועדו לכרסם ביסודותיה, יהיה השלטון המרכזי או 

 העירוני אשר יהיה. 

  



 
 

 
 

 

 לשם כך אני מציע כי מועצת העיר תקבל החלטה כדלקמן: 

שאיננו משתמע לשני פנים כי המשטר הדמוקרטי, על כל  מועצת העיר תקבע באופן .1

 ערכי בהרצליה.-מורכבותו והסתעפותו, הוא ערך בעל חשיבות עליונה במרחב החינוכי

 

במערכת החינוך העירונית, על כל מוסדותיה והחל משלב בתי הספר היסודיים ועד  .2

דמוקרטיה, על לתיכון, תוקדש שעה שבועית לפחות בה יועברו תכנים בנושא לימודי ה

 פי תכנית מערכתית שתוכן מראש על ידי אגף החינוך בעירייה ותופץ בקרב בתי הספר.

 

הכשרה מתאימה תינתן לסגל ההוראה הרלוונטי בהרצליה, בין היתר במסגרת  .3

שעות לפחות, אשר תוכר למורות אלו כהשתלמות מקצועית  30השתלמות שנתית בת 

 מן המניין.  

 

הן מבחינה  –לנושא זה משאבים מתאימים ומשמעותיים  עיריית הרצליה תקדיש .4

מערכתית והן מבחינה מהותית. משאבים אלו, בין היתר, ישמשו לאיסוף ובניית 

תכנים מתאימים, התקשרות עם גופים חיצוניים בעלי יכולת ורקורד מוכחים בעשייה 

ם ממגזרים זו, ימי שיא ויוזמות עירוניות, מפגשים יזומים עם אוכלוסיות של תלמידי

 שונים וכיו"ב. 

 

יועמד תקציב מיוחד לפעילות ותכנית ברוח זו גם בחינוך הבלתי פורמלי, במתנ"סים  .5

ובתנועות הנוער לטובת בנייתו של מסר חינוכי כלל רוחבי אשר אין לטעות לגבי 

ערכי של מערכת החינוך בהרצליה, פורמלית ובלתי -חשיבותו ומקומו במרחב החינוכי

 . פורמלית כאחד

 

 

 מינויים .6

ה בוועד , סגנית רה"ע כחברמינויה של גב' איה פרישקולניקהמועצה תתבקש לאשר 

 בית ההורים )ע"ר( במקומו של מר צבי וייס. –העמותה למען גילאי הזהב בהרצליה 

 
 

 אישור המלצות ועדת השמות .7

 מצ"ב.

  



 
 

 
 

 

 יציאה להשתלמות .8

בהשתלמות  פרישקולניקגב' איה של ס' רה"ע, ה המועצה תתבקש לאשר השתתפות

 במימון העירייה. 6/2-9/2/23שנתית למנהלי חינוך, בתאריכים 

 מצ"ב הזמנה לכנס.

  

 

 אישור המלצות הועדה לסיוע בדיור .9

 21.12.22מיום  8מצ"ב פרוטוקול הועדה מס' 

 

 

 עיריית הרצליה-הסכם גישור אמפי .10

 משפטית, הסכם הליך גישור, פרוטוקול ישיבת דירקטוריון.   מצ"ב: חוו"ד

 

 

 אישור סלילת רחובות .11

 ,פיתוח, תשתיות ותיעול לאשר ביצוע עבודות סלילה תתבקשהמועצה 

חוק העזר להרצליה  ,2007  - ס"זבהתאם לחוק העזר להרצליה )סלילת רחובות( התש

 ולהכריז עליהם כרחובות ציבוריים : -2018)תיעול( 

 

 סלילת כבישים ומדרכות ברחובות : פיתוח והעבודות כוללות  .א

 אבן אודם. .1

 אוצר הצמחים. .2

 הראשונים. .3

 הנביאים.  .4

 6530     גוש :

, 237, 236, 12, 11, 255, 48, 51, 52, 53, 199, 55, 299, 263, 124, 75, 74   חלקות :

235 ,234 ,238 ,289 ,293 ,252. 

 6533     גוש :

 .228, 8, 7, 249, 248, 253, 95, 224, 288, 214   חלקות :

  



 
 

 
 

 

 : תיעול עבודות  .ב

 אבן אודם. .1

 .הנביאים .2

 6530     גוש :

, 234, 235, 237, 236, 12, 11, 255, 48, 51, 52, 53, 199, 55, 299, 263, 124   חלקות :

238 ,289 ,293 ,252. 

 

 

 שונות .12

 

  בכבוד רב,
 

 רינה זאבי
 סגנית מנהל אגף ארגון ומנהל   

 ומנהלת מחלקת ארגון ותיאום
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