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 66אישור פרוטוקול  .1

 לא נתקבלו הערות לפרוטוקול. הפרוטוקול מאושר.

 

 עדכון רה"ע .2

חברות וחברי מועצת העיר, מנכ"ל העירייה ומנהליה, רה"ע, מר פדלון פתח את הישיבה "

 קהל נכבד, ערב טוב.

המסתמנות של ממשלת ישראל בדבר תיקון החוק האוסר על אפליה, אני על רקע הכוונות 

 עד כאן! -אומר 

כאן בהרצליה אין ולא יהיה מקום  -עיריית הרצליה מסמנת כאן הערב קו אדום חד וברור 

 לאפליה, לגזענות ולשנאת חינם.

 אנו נשתמש בכל הכלים שיש לנו ובכל הסמכויות שלנו כרשות עצמאית למנוע זאת.

ב אני מודיע כי העירייה לא תעניק רישיון עסק לבתי עסק בעיר ומסחר בעיר אשר יפלו הער

 אנשים על רקע דת, גזע, מין או נטייה מינית.

לא תהיה הדרה  -גם במערכות החינוך, במוסדות הציבור בארגונים החברתיים והקהילתיים 

 של שום מגזר ושל אף אדם.

החינוך של  -בכיתות, בגני הילדים ובתנועות הנוער  אני אישית אפעל לכך שבבתי הספר שלנו,

 ילדינו ימשיך להיות חינוך לפלורליזם, לערכים ולאהבת הארץ.
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יגלה שבעיר איתנה כמו שלנו לא מכבים כל כך בקלות את  -ומי שינסה לפגוע בדרכנו זאת 

 האור.

 וכבוד הדדי.הרצליה היא עיר שווה לכולם. עיר הדוגלת בערכים של סובלנות, אהבת האדם 

 "לא אתן לאף אחד לפגוע בצביון זה של העיר.

 

אמרה כי הינה מצטרפת לדברים חשובים אלו, מבקשת להוסיף כי כן יהיה גם  ינאי-גב' אורן

העירייה לא אנשים על רקע דת, גזע ומין בתחום התמיכות בעמותות, שכל מי שמפלה 

 קיבל הבקשה. ערה"תתמוך בו ולא תאפשר פעילותו בעיר. 

 עדכן:

. הנשיא קיבל אזרחות כבוד 12/12/22 –נשיא המדינה התארח בעיר ב  - ביקור הנשיא •

על שם אביו הנשיא חיים  408של העיר הרצליה . הנשיא חנך את קריית החינוך במתחם 

הרצוג. הנשיא וראש הממשלה המיועד חנכו את המוזיאון הלאומי על שם אלי כהן בבניין 

 היו מכבדים ומכובדים והערכת תודה לכל העושים ב מלאכה.  רייה הישן. האירועים יהע

חגיגות חנוכה במרכז העיר בהשתתפות אלפי תושבים. ברכות והערכות לאגף תנו"ס,  •

 .ולתיאטרון דידהלמנכ"ל 

 

 עדכון מנכ"ל .3

 אירועי חנוכה עברו בהצלחה. במרכז העיר ובקהילות. -תנו"ס 

 

  ועדות עירוניות 

הזכויות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות ובו הוארו בניין  לדצמבר צוין יום 3-ב (1

העירייה והמרינה באור סגול להעלאת המודעות לתעסוקת אנשים מוגבלות, 

 בשיתוף מפעל הפיס והשלטון המקומי.

בין האירועים התקיימו הרצאות בבתי ספר, אירועים במרכזיים הקהילתיים,  (2

 בספריות העירוניות ובהיכל בעיר.

וועדת הנגישות העירונית קיימה את מפגש העדכון החודשי בבית הגלגלים כמו כן, 

 ועובדי העירייה יתנסו בעולם של אנשים עם מוגבלות.

( במעמד ראש העירייה, 26.12.22אירוע הדגל לעובדים התקיים ביום שני האחרון ) (3

ובו שמעו העובדים את הרצאתו של דניאל מורס 'כל אחד והטיק שלו', המשתף 

 ר את ניסיון החיים שלו והתמודדותו עם תסמונת הטורט.בהומו

 

 הנדסה

העירייה זכתה בקול קורא של הרשות להתחדשות עירונית לקידום ההתחדשות ביד  (1

 התשעה, במקביל הגענו להסכם גישור עם היזמים שזכו במכרז שבוטל.

 המשמעות היא תכנון מחדש של השכונה לרווחת ובשיתוף כלל התושבים.

סכם שנחתם עם רמ"י, העירייה באמצעות החברה הכלכלית ובהובלת בעקבות הה (2

 מנהל ההנדסה תחל לקדם תכנון של שלה פרויקטים משמעותיים:

 קריית שחקים •
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 המוביל למחלף הרב מכר 20הגשר מעל כביש  •

 המכונה גליל ים ג', אשר עברה לאחרונה לתחום שיפוט הרצליה. 1068תמ"ל  •

ות להתחדשות עירונית, לתכנון חדש של שכונת העירייה זכתה בקול קורא של הרש (3

 במקביל הגיעה העירייה להסכם גישור עם זוכי המכרז שבוטל. יד התשעה.

 המשמעות היא אופק חדש להתחדשות השכונה.

 

 מינהל תפעול

 נמצאים לקראת סיום ובתוך כשבועיים ימסרו. –שיפוצי משרדים בלב העיר  (1

 המינהל נערך לפתיחת עונת הרחצה.  (2

במסגרת מוכנות העירייה לשעת חירום נערך תרגיל גדול ע"י פקע"ר במסגרתו תרגלו  (3

תהליכים ועבודת מטה בין המכלולים השונים, התרגיל זכה להצלחה ולהערכה מצד 

 הגורמים המתרגלים.

מינהל התפעול קידם תהליך לאיסוף פסולת אלקטרונית ע"י תאגיד מאי. התאגיד  (4

 .23יחל עבודתו בחודש ינואר 

הסתיים ס כל הדקלים בעיר למניעת נגיעות בחדקונית הדקל וכן וסירהסתיים  (5

 בעצי האורן. הטיפול

 ו כיכרות וערוגות רבות ברחבי העיר.גדרובמהלך החודש האחרון ש (6

 המינהל החל לבצע בפועל את פרויקט שדרוג המדרכה המערבית בשד' אלי לנדאו. (7

 נצבעו אבני שפה בצירים הראשיים בכל העיר.  (8

 המינהל ערוך עם צוותי כוננות טובים לתת מענה לאירועי סערה.-וננות סערה כ (9

 

 

 שאילתות .4

 

 שאילתה מס' 1  ע"י איל פביאן

הסכמים והסכמות בין סיעת "חזון וניסיון" ובין סיעת "קהילה,    בנושא:

 צעירים וסביבה נטו". 

האם ישנם הסכמים כלשהם או הסכמות מחייבות בכתב או בעל פה בין סיעות "חזון 

ההסכם הקואליציוני ביניהן אשר מלבד  וניסיון" ו"קהילה, צעירים וסביבה נטו" וראשיהן 

 הועבר אלינו כחברי מועצת העיר? 

 

  1תשובה לשאילתה מס' 

 .לא
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 שאילתה מס' 2  ע"י איל פביאן

בנושא:  בקורת על ביצועים בפועל של עמותות והגשמת מטרותיהן לטובת 

 העיר ותושביה 

 

עיריית הרצליה מעניקה תמיכות מדי שנה לעמותות רבות בתחומים שונים במטרה לסייע 

 לפעילותן לטובת תושבי העיר. 

 

אבקש לפרט מהם האמצעים שמפעילה העירייה על מנת לבקר את הביצועים בפועל של כל 

אחת ואחת מהעמותות המקבלות תמיכות מהעירייה וכיצד מוודאת העירייה כי אכן ביצועי 

העמותה תואמים את יעדיהן ואת טובת העיר ותושביה, כפי שפורטו בעת בקשות התמיכה 

 ובהתאם לקריטריונים. 

 
 2תשובה לשאילתה מס' 

משמשים למטרות העירייה פועלת בשני מישורים עיקריים כדי לוודא שכספי התמיכה 

 שלשמן נועדו:

במסגרת בקשת התמיכה,  - בשלב הגשת הבקשה וגיבוש ההמלצה לוועדת התמיכות  .1

בנוסף למסמכים הנדרשים לפי נוהל תמיכות של משרד הפנים, העמותות נדרשות 

רלוונטית לתחום התמיכה בצירוף נתונים ומסמכים תומכים,  למלא הצהרה 

י לבקשתם. המוכיחים את עמידתם בתנאי הסף לחלוקת התמיכה בנושא הרלוונט

מסמכים אלו מועברים לעיון ובחינת הרפרנט המקצועי מטעם העירייה בכל נושא 

אשר בודק את סוגיות הפעילות, התאימות לתבחינים, תנאי הסף, תיאום עם  ונושא 

 המחלקה בעירייה, היעדר כפול תמיכה או שירות אחר בתשלום. 

דוח ביצוע כספי   ועדההעמותות מגישות למפקחת הו–הגשת דו"חות ביצוע כספיים  .2

המפרט את המקורות והשימושים של הפעילות הנתמכת. הדו"ח מלווה באישור מיוחד 

 של רו"ח העמותה המחווה דעתו על תוכן הדוחות. 

כאשר עולה הצורך, מעת לעת, מבוצעות ביקורות חיצוניות  -ביקורת ע"י רו"ח חיצוני  .3

כלל הסוגיות הכספיות הנגזרות  ע"י רו"ח, במהלכן מבוצעת בין היתר, בדיקה לגבי

  מתהליך התמיכה.

 

לשאלתו של מר פביאן כיצד מוודא העירייה כי פעילותם של הגופים הנתמכים הינה אך 

לטובת העיר ותושביה, נענה ע"י המנכ"ל כי לאורך כל השנה פעילותם של הגופים הנתמכים 

.נבדקת על ידי הרפרנטים  
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 הצעות לסדר .5

 

 ע"י סיעות "יש עתיד" ו"החופש לבחור"  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 

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

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 

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

תגדיל את 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 

עילויות המוצעות במסגרת התוכנית תעבור לח"כ אבי מעוז, קיים חשש אמיתי שסל הפ

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

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

יוצעו  בגזענות, חינוך למיניות בריאה וכיו"ב עשויות להיפסל. לחילופין, יתכן שתכניות אלו

ע"י גופים וארגונים אשר ייצקו לתוכן השקפת עולם שמרנית וקיצונית בהתאם לעמדותיו 

)מיזוגניה, להטופוביה, גזענות, לאומנות, מדינת הלכה וכיו"ב( ויחליפו   של אבי מעוז

 ארגונים ליברלים המקדמים ערכים המקובלים על רוב תושבי העיר. 

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

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  העיר במדיניות ברורה ומסודרת של מועצתאנו מבקשים לעגן את הדברים 

 לשני 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. 

ושוויון, מערכת החינוך בהרצליה תמשיך לקדם ביתר שאת חינוך מודרני לדמוקרטיה 

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

 משרד החינוך או מגורם ממשלתי אחר.מ
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 .פרטו ההצעה גב' גלילה יבין ומר פביאן

   

סדר העדיפות של ראש החינוך והערכים הם בכהונתו תחילת מאז ציין  , מר פדלוןראש העיר

 , ליברליות ושיוויון.העירייה נוהגת כל השנים במדיניות של פלורליזם הארגון,

 

ן ולזר אמר כי מאחר והעירייה נוקטת בכל דרך של ליברליות ,קבלה, שיווי המנכ"ל, עו"ד

ואהבת האחר בתוך המסגרות השונות אין לה צורך לקבל את ההצעה. הציע לחברי המועצה 

 להצטרף לעשייה המשמעותית המתקיימת בנושא ולחזק שורותיה.

 

יה עוד מתחילת כהונתו של לקבל ההצעה כחיזוק למדיניות המותוות בעירימחליטים פ"א  (742)

 .למעט הימנעותו של צבי וייס רה"ע

  

 

 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 והן 

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

 .אשר פועל כך במסגרת פעילותיו השונות

 

 פרטה הצעתה. אורן-גב' ינאי

 

בעיריית הרצליה לא מוכרת תופעה של הדרת נשים.  ראש העירייה,  כי המנכ"ל ציין

סגניותיו והמנכ"ל מבקרים תכופות באירועים ואינם מזהים את הבעיה שהועלתה. העירייה 

 כללים מפורטים בנושא.הגדיר לממשלה שהיועץ המשפטי פועלת על פי הנחיות 

  

 מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום. (743)

 10 –בעד 

 7 –נגד 

 אין -נמנע 

 

 הצגת נושא רכבים בשירות העירייה .6

מנהל מנהל התפעול, מר בועז מייזל ומנהלת המחלקה להיסעים, גב' הנושא הוצג ע"י 

 פאני גואטה.

 
 מר ועקנין עזב את הישיבה.
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 אור זרוע –הקצאת קרקע  .7

  את הישיבה בסעיף זה מחשש לניגוד עניינים. העזבגב' גלילה יבין 

הבקשה  -  6.2.22לאשר החלטות ועדת המשנה להקצאת קרקע מיום  התבקשההמועצה 

להקצאת זכות שימוש לעמותת אור זרוע בקומה השניה במבנה שקומתו הראשונה 

הוקצתה לעמותת אור זרוע למטרת בית כנסת ובית מדרש, עפ"י הסכם הקצאה מיום 

 .219חלקה  6525, גוש 35, במבנה ברחוב אבן עזרא 1.8.2011

   

האם קיימות איזה שהם הגבלות לגבי הקצאת הקרקע  אורן-גב' ינאילשאלתה של 

לתלונות שהגיעו ביחס למתחם קויים שימוע  בהתאםכי  המנכלהספציפית? נענתה ע"י 

למחזיק המקום, הועלו בפניו ההפרות שזוהו )אירועים, רעש, עלויות ומחירים, 

והוא התחייב לעמוד בכללים , יצא מסמך שימוע פורמלי אירועים פוליטים ועוד(

  ובהנחיות שהועלו. העירייה תמשיך לוודא עמידתו בכללים.

ובהמשך לתהליך, יקויים הסכם  ציינה כי בעקבות השימוע ס' ומ"מ רה"ע כץגב' 

 שמעגן בתוכו פעולות שניתן לבצע לפי החוק ולפי הגדרת ייעוד של בית כנסת.

 

  כלהלן: 2.6.22החלטת ועדת המשנה מיום לאשר מחליטים   (744)

 . והתבחינים הנוהל בתנאי עומדת ההקצאה .1

 5בסעיף הוועדה ממליצה לדחות חלקית את הטענות שהועלו בהתנגדויות, כמפורט  .2

 .  6.2.22לפרוטוקול הועדה המקצועית מיום 

בלבד כגון כי יותרו אירועים שבמסגרת פעילות בית הכנסת בהסכם ההקצאה יובהר  .3

 שאינם עצמאיים אירועיםאירועי שבת חתן, עלייה לתורה וכיו"ב. לא יותר קיום 

 . כנסתה תיב פעילות במסגרת

, תקופות 21.01.2021בהתאם להמלצת אגף נכסים בישיבת ועדת הקצאות מיום  .4

בקומה השנייה תוקבל לתקופות הקצאת השימוש בקומה  השימוש הקצאת

 31.07.2021הראשונה. תקופת השימוש הראשונה בקומה הראשונה הסתיימה ביום 

. בהתאם לזאת יוסדר 31.07.2031והוארכה, בהתאם להוראות ההסכם, עד ליום 

בהסכם ההקצאה עם עמותת אור זרוע כי תקופת הקצאת השימוש בקומה השנייה 

 . 31.07.31ותסתיים ביום  01.10.2019מיום תהא החל 

הקצאת הקומה השנייה כפופה להסכם שיחתם בין הצדדים לגביה, וזאת בהתאם  .5

 לתנאי נוהל הקצאת קרקעות ללא תמורה או בתמורה סמלית.

חוק שאינה מצריכה היתר בנייה, היא תושת  ככל שתחול חובת הנגשה במבנה עפ"י .6

על העמותה. ככל ותצריך היתר בנייה, תשמר זכות העירייה לסיים את ההסכם. ככל 

 .שלא תבוצע הנגשה ע"י העמותה, לדרישת העירייה, תבוטל ההקצאה

 
 10 –בעד    

 6- נגד

 אין - נמנע
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 7 הקצאת זכות שימוש בחלק מקומת המרתף ממבנה ברחוב הרב גורן .8

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

  היהדות הרצליה

 

  בדיון מחשש לניגוד עניינים. ומר וייס לא נכחרה"ע ו

להקצאת מקרקעין ללא תמורה או החלטת ועדת המשנה לאשר  התבקשההמועצה 

 כלהלן: 22.12.22בתמורה סמלית, מיום 

 והתבחיניםההקצאה עומדת בתנאי הנוהל  .א

זכות שימוש בחלק הוועדה המקצועית ממליצה לאשר את הבקשה להקצאת  .ב

לשימוש עמותת  בית אולפנה ללימודי מ"ר,  203 -, בשטח של כמקומת המרתף

הרצליה, גוש  7במבנה עירוני ברחוב הרב גורן  ,(58-002-0824היהדות  הרצליה)ע"ר 

לטובת פעילות חינוכית בלתי פורמלית ופעילות פנאי קהילתית  , 107חלקה   6540

, בכפוף להסכם שייחתם בין הצדדים, וזאת בהתאם לתנאי נוהל לנוער ולילדים

 .הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית

יום כ המשמש בקומה יסומן בתשריט כך שחלל נוסףבקומת המרתף שטח ההקצאה   

 שטחלא יכללו בישארו בבעלות ובאחזקת העירייה והמקלט כנסת וכן   כבית 

 . ההקצאה

והעמותה תהא רשאית  1.1.2021שנים החל מיום  5ההקצאה תהא לתקופה של  .ג

( שנים נוספות, בכפוף לקיומם של תנאי 5לבקש הארכת תקופת ההקצאה לחמש)

 נוהל הקצאת מקרקעין. 

 במבנה הנגשה חובת שתחול שככל כך ההנגשה לנושא התייחסות תהיה בהסכם .ד

 ככל  חשבונה. ועל העמותה על תושת היא, בנייה היתר מצריכה שאינה חוק י"עפ

ותצריך היתר בנייה, תישמר זכות העירייה לסיים את ההסכם. לבקשת העמותה 

תהיה העירייה רשאית לשקול ביצוע ההנגשה ע"י העמותה. ככל שלא תבוצע הנגשה 

 .ה תבוטל ההקצאהע"י העמותה בהתאם לדרישות העיריי

  

 מחליטים לאשר. (745) 

 )כץ, פרישקולניק, בל, צור, דורון, צדיקוב, עולמי( 7  -בעד  

 אורן, פישר(-)פביאן, ינאי 3 –נגד  

 )אייזנברג, לוי(  2 –נמנע  

 

 מינוי עוזרת אישית לסגנית רה"ע .9

לאשר מינויה של גב' רחלי אוחנה כעוזרת אישית לסגנית רה"ע גב'  התבקשההמועצה 

 איה פרישקולניק.

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

 .7משכר מנכ"ל ברמה 

 מצ"ב מסמך גזבר העירייה ליכולת כספית לעמוד בהעסקתה.

 

 מחליטים פ"א לאשר. (746)
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 תעריפי היטלים בחוק עזר להרצליההארכת תוקף  .10

 מצ"ב מסמך הגזבר. 

לחוק עזר להרצליה )סלילת  13לאשר מכח סמכותה על פי סעיף  התבקשההמועצה 

 2018-לחו עזר להרצליה )תיעול(, תשע"ו 15ועל פי סעיף  2007-רחובות(, התשס"ז

וקי להמשך הטלת היטלי סלילת רחובות והיטל תיעול על פי התעריפים הקבועים בח

. החלטה זו תעמוד בתוקפה עד 2023בינואר  1העזר התקפים כיום וזאת החל מיום 

או עד לפרסום תיקון חדש לחוקי העזר בקשר עם תעריפי ההיטלים,  30.6.2024ליום 

 .מבניהםלפי המוקדם 

 

 מחליטים פ"א לאשר. (747) 

 

 

, 18, רחוב טשרניחובסקי 148חלק  6530הסכם לביטול חכירה בגוש  .11

 הרצליה

 מצ"ב חוו"ד והסכם.

, 18, רחוב טשרניחובסקי 148חקה  6530לאשר ביטול חכירה בגוש  התבקשההמועצה 

 הרצליה.

 

 מחליטים פ"א לאשר. (748)

 

 

 2264הכרזה על תכנית פינוי בינוי הכוזרי הר/מק/ .12

 מצ"ב מסמכים וחוו"ד. 

בגוש   423-ו 422, 421לאשר הכרזת מתחם הכוזרי, הידוע גם כחלקות  התבקשההמועצה 

 כמתחם פינוי בינוי במסלול מיסוי. 6538

 

 מחליטים פ"א לאשר. (749)

 
 

 מוסדות חינוךת לשמפוקומה  .13

בהמשך לבקשת משרד החינוך יובא לידיעת המועצה נושא קומה מפולשת במוסדות 

, קריית חינוך רבין 304ס יסודי גליל ים "ביחינוך כלהלן: בי"ס שז"ר, בי"ס הנדיב, 

 )קמפוס המדעים( וגני ילדים ברחוב המסילה. מצ"ב מסמכים בנושא.
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 מינויים .14

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

 בית ההורים )ע"ר(.  –בהרצליה 

 במקומה של גב' פזית בכר.ועד לאשר מינויו של מר עופר לוי כחבר  התבקשההמועצה 

 

 מחליטים פ"א לאשר. (750)

 
 

 אישור מתן תמיכות .15

  2023תבחינים לשנת 

  לסדר היום צורף נוסח תבחינים וחוו"ד יועמ"ש.

 
 נערכה הצבעה עפ"י הנושאים:

 מחליטים פ"א לאשר  -מבוא כללי  (751)

 מחליטים פ"א לאשר  -נושא רווחה  (752)

 מחליטים פ"א לאשר –השלישי  לגיל שירותים נושא (753)

 מחליטים פ"א לאשר  -נושא בריאות  (754)

תעשה  מחליטים פ"א לאשר בכפוף להחלטת המועצה כי הפעילות -נושא החינוך הפורמלי  (755)

 לנוכח ערכים פלורליסטים ללא הבדל דת, גזע, מין ומגדר.

 מחליטים פ"א לאשר  -נושא זהות יהודית דמוקרטית  (756)

מחליטים פ"א לאשר בכפוף להחלטת המועצה היום כי הפעילות  -נושא חינוך בלתי פורמלי  (757)

 )רה"ע לא נכח בהצבעה( תעשה לנוכח ערכים פלורליסטים ללא הבדל דת, גזע, מין ומגדר.

 )רה"ע לא נכח בדיון ובהצבעה בנושא זה(  מחליטים פ"א לאשר - תנועות הנוערנושא  (758)

 מחליטים פ"א לאשר -פעילות למען בעלי החיים נושא  (759)

 מחליטים פ"א לאשר -נושא גובה אגרות והיטלי פיתוח  (760)

 מחליטים פ"א לאשר -נושא איכות הסביבה  (761)

בדיון ( )מר וייס לא נכח 1 –, נמנע 4 –, נגד 7 –מחליטים לאשר )בעד  -נושא הכוללים  (762)

 (בנושא זה בהצבעהו

בדיון ( )מר וייס לא נכח 2 –, נמנע 3 –, נגד 7מחליטים לאשר )בעד  -נושא שיעורי תורה  (763)

 (בנושא זה בהצבעהו

גב' כץ לא נכחה בדיון והצבעה בנושא ) –ונוער(ילדים  ,)בוגרים נושא הספורט התחרותי (764) 

 -הספורט(

למעט התנגדותה של גב' אייזנברג מסעיף של כדורסל בוגרים,  10 -לאשר )בעד  מחליטים 

 )פביאן( 1 –)פישר ויבין(, נמנע  2 –נגד 

 מחליטים פ"א לאשר. -(בדיון ובהצבעה גב' כץ לא נכחה) –נושא ספורט עממי  (765)

 אישור המלצות ועדת ההנצחה .16

 מצ"ב.

 

 מחליטים פ"א לאשר. (766)
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 אישור המלצות הועדה להארכת שירות   .17

 

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

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

שעות שבועיות . לאור המלצות מנהלתה  6עסקת בהיקף של ורצון הממונים עליה. מ

ממליצה לראש העירייה  הוועדהובשל מחסור וקושי בגיוס עובדים בתחום זה 

 31/07/2023להאריך את שירותה עד לתאריך 

 בהתאם לקריטריונים הבאים:

 המלצות ממונה ישיר. •

 כשירותה הרפואי בהתאם לסוג התפקיד. •

 נסיבות מיוחדות של המערכת •

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

 מחליטים פ"א לאשר. (767)
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 .21.11.22מיום  7מצ"ב פרוטוקול הועדה מס' 

 מחליטים פ"א לאשר. (768)

 

 

 שונות .19

בקש לחדד נושא הדרת נשים. הציע לחברי המועצה מר צדיקוב במסגרת דקת דיבור  

עולמן של הנשים במגזר הדתי במפגשים שיציגו אורחות חייהם. ציין  ע ולהכירלהתווד

 .כי חוסר ידיעה והכרה מייצר ציר התנגשות מיותר

  

 

 הישיבה ננעלה
 

 

 ________________________    ראש העירייה:               

 

 זאבירשמה: גב' רינה 
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