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 ראש העירייהסגנית  - איה פרישקולניק 

 חבר מועצת העיר - איתי צור 

 חבר מועצת העיר - דורון דבי 

 חבר מועצת העיר - משה ועקנין 

 המשנה לרה"ע - יוסי קוממי 

 חבר  מועצת העיר  - יונתן יעקובוביץ 

 חבר מועצת העיר - אלעד צדיקוב 

 חבר מועצת העיר    - ירון עולמי  

 העירחבר מועצת  - יריב פישר  

 חבר מועצת העיר - פביאן איל 

 חברת מועצת העיר - דניאל אייזנברג 

 חבר מועצת העיר - דרור בן עמי 

 חברת מועצה - גלילה יבין 

 חברת מועצה   - פזית בכר  

 חבר מועצת העיר - אורן אוריאלי 
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 סגנית ראש העירייה - עפרה בל 

 חברת מועצת העיר - דנה ינאי-אורן 

 חבר מועצת העיר - עופר לוי 

 מנכ"ל העירייה - לזר עו"ד אהוד מוזמנים:

 משנה למנכל העירייה - ניסימוב ג'ו 

 מבקר העירייה - הררי ירון 

 מנהל אגף חינוך - נחום ד"ר יעקב 

 יועמ"ש - בהרב עו"ד ענת 

 גזבר העירייה - חדד רו"ח רוני 

 דוברת העירייה - בסמן דורית 

 מנהל אגף שאי"פהס.  - סבירסקיס שוקי  

 מנהל מחלקת הספורט - גורנשטיין מיקי  

 מהנדסת העיר - חרמש חנה  

 מנהל מנהל התפעול - מייזל בועז   

 מנהלת נכסים וביטוחים - שדה קארין   

 מנהל אגף שאיפ"ה - גאון  רוני  

 פניות הציבורמנהלת   • כנרי שלומית 

 ס. מנהל אגף ארגון ומנהל - זאבי רינה   
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  אישור פרוטוקול  .1

 71, 70אישור פרוטוקולים מס' 

 לא נתקבלו הערות. הפרוטוקולי מאושרים.

 

 עדכון רה"ע .2

התקיים בהשתתפות מנהלים. כנס מקצועי ומכובד,  2023כנס תוכנית עבודה לשנת  •

 תודות למנכ"ל ולכל העוסקים במלאכה.

למנהלת המוזיאון וית.  מודה ואורח המוזיאון לאומנות עכש –ביקור נשיא המדינה  •

 ד"ר איה לוריא על פעילות ענפה במוזיאון.

מלש"ח ממשרד  1.5-התקבלו כ :השתתפות העירייה בכל קורא של משרדי הממשלה  •

מלש"ח מהמשרד להגנת הסביבה  1.650 -התרבות והספורט לשיפוץ המוזיאון, כ

ם מלש"ח למרכז התעסוקה למבוגרים בעלי צרכי 1.5לשתילת עצים וכן והתקבלו 

 .ביד התשעהמיוחדים לבניית בניין 

 

 עדכון מנכ"ל .3

ה ליישום תוכנית עבודה מקושרת יזו השנה השני - 2023כנס תוכניות עבודה לשנת  •

 תקציב. בכנס הוצגו ייעדים את עיקרי תוכניות העבודה.

  

 משאבי אנוש

בשלבים אחרונים תהליך הערכת העובדים. השנה, לראשונה, התבצע  יםנמצא •

 התהליך בצורה ממוכנת.
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הסמינר השנתי לעובדי עיריית הרצליה הובלת אגף תנו"ס, משאבי אנוש וועד  •

בעיר אילת. עיריית  24-26/1 -ו 22-24/1העובדים יתקיים השנה בשני מחזורים 

  י הסמינר.הרצליה תמשיך לתת מענה מלא לתושבים גם בימ

השבוע החל לפעול צוות חדשנות עירוני, בשיתוף עם המרכז לחדשנות של קרן  •

סגול ואוניברסיטת תל אביב, הצוות מורכב מעובדים מכלל הדיסציפלינות -בלומברג

העירוניות ומטרתו לפצח את האתגר הגדלת גיוס כ"א איכותי ושימור כ"א הקיים, 

 כאשר לא ניתן להשפיע על השכר.

 ומערכות מידעתקשוב 

פריסת סנסור איכות הסביבה בפארק והנגשתו לציבור עם מידע כגון טמפ', רמת  •

 זיהום, לחות, רעש ועוד. פרויקט ייחודי בארץ ואולי אף בעולם.

חדשה לארגון כתשתית לביג דאטה, כרטיס תושב, מרחב  CRMהטמעת מערכת  •

 אישי לתושב, אפליקציה עירונית חדשה ועוד.

 הציבור פניות ותלונות

 התקיים אירוע חשיפה והטמעה של הקוד האתי באגף לשירותים חברתיים. •

 ועדות עירוניות ובקרת תהליכים

התקיים אירוע "מאיצות" לסיכום שנת פעילות עבודת יועצת  29.12.2022בתאריך  •

 רה"ע לקידום מעד האישה ומינהל נשים. 

 6 נשים ושמעו את סיפורן של  200לקחו השתתפו כ  TEDהאירוע בסגנון הרצאות 

 נשים מובילות דר, בתחומי הספרות, ספורט, יזמות ומגדר.

 מנהל תפעול

החל מינהל התפעול לבצע את אכיפת החניה במספר מקומות מרכזיים בעיר ובנתיבי  •

התחבורה הציבורית באמצעות מצלמות אכיפה בהתאם להוראות החוק. שילוט 

מקומות האכיפה שבועיים בטרם החלה האכיפה והנושא אף לווה מתאים הוצב ב

בפרסום מתאים. יש להדגיש כי אין כאן כל אכיפה של הסדר תנועתי חדש, אלא 

בשיטת אכיפה אינטנסיבית יותר, שמטרתה לשמור על הסדר הציבורי, בטיחות 

המשתמשים בדרך ושיפור הזרימה התחבורתית בעיר. הפרויקט ימשיך ויתרחב 

אם לתכנית העבודה. מקומות פריסת המצלמות מפורסם באתר העירוני בצורה בהת

 שקופה לידיעת הציבור.

המינהל סיים את פרויקט מתיחת הפנים ושדרוג רחוב סוקולוב בקטע שבין  •

הרחובות פינסקר והנדיב. במסגרת הפרויקט בוצע מדרוך חדש לרחוב, נשתלו עצים, 

ות, אי תנועה ועמודי תאורה חדשים + שדרוג ערוגות בשילוב חיפוי עץ, אדניות חדש

 לתאורת לד.

המינהל החל את מתיחת הפנים ושדרוג שדרות אלי לנדאו. מדובר בפרויקט מורכב  •

מאד, הכולל בתוכו גם שדרוג תשתיות, ולכן הוא יבוצע בשלושה שלבים. הפרויקט 

ויצור קו אחיד, יפה  יתחבר בשפת רחוב אחידה עם פרויקט מרינה לי של החכ"ל

ואיכותי לכלל באי החופים של הרצליה בין אבא אבן לכיכר דה שליט. מורכבות 

 .2024הפרויקט יביא לידי השלמתו במהלך רבעון ראשון של שנת 
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 פרויקטים בתחום הגינון שהושלמו בחודש האחרון:  •

 שדרוג חצר בית הספר תיכון חדש. -

 יה, וסנפיר.דרור, גיסין, לוין, נחמ – EACHחורשות  -

 ביצוע מדשאה מצפון למתחם המשחקים. –רחוב העירית  –גינת העירית  -

 ביצוע מתחם נינג'ה לילדים. –מתחם הספורטק  -

 ביצוע דק חדש. –רחוב בת שבע  –חורשת בת שבע  -

 שדרוג הגינון ומערכת השקיה חדשה. –אי תנועה כנפי נשרים  -

 ביצוע עבודות השדרוג בקאנטרי . -

 

 

 הצעות לסדר .4

 גב' גלילה יביןע"י   1הצעה לסדר מס' 

 פריסת עמדות טעינה לרכבים ברחובות העירבנושא: 

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 

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

לתופעה ההולכת ומתרחבת כבר כעת של פתרונות מאולתרים לטעינת רכבים בשכונות 

 מגורים: 

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

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

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

י ולהיבטים תכנוניים אחרים, לתחום המדרכה והמרחב הציבורי. מעבר למפגע האסתט

עלול להיווצר מכשול בתחום המדרכה שיגרום חס וחלילה למעידה ולפציעה של עובר 

אורח. כמו כן, שימוש במרחב הציבורי להעברת תשתית חשמל פרטית בעייתית בפני 

 עצמה ועלולה להוות סכנה בטיחותית ממשית. 

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

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

סככות צל המקורות  ,עמדות טעינה המשולבות בעמודי תאורה לאורך המדרכות בעבר(,

 בפאנלים סולריים המפיקים אנרגיה חשמלית לטובת טעינת הרכבים ועוד. 

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

 תהליך כזה אורך זמן וראוי שיקודם ללא דיחוי. 
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 הצעת החלטה: 

העיריה תורה לגורמי התכנון לקדם ללא דיחוי תכנית לפריסת עמדות ברחבי 

 שתתן מענה מסודר לטעינת רכבים חשמליים. התכנית תכלול פריסה ברחובות, העיר, 

 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:  

 

 פרטה ההצעה. גב' יבין

 

החלטת אמר כי . הטעינהעמדות  לפני כשנתיים הורה לטפל בנושאכבר ציין כי  רה"ע, מר פדלון

 הוסיף ואמר כי  ועדה לתכנון ובניה כי לא יאושרו בניינים חדשים ללא עמדות טעינה.ה

 חיבורים פירטיים שימצאו יפורקו מיידית.

 

להתמודד עם משבר האקלים ולהיערך אליו  דגלהה על תאמר כי כעיר שחר לזר המנכ"ל עו"ד 

שכל נושא האנרגיה מעסיק מאוד את הנהלת העיר. ציין כי כבר למעלה משנה קיימת הנחיה 

המדיניות העירונית  .מתקדמים או חשמליים םרכבי העירייה שירכשו יהיו רכבים היברידיי

ילוח העיר פלכניסת הרכב החשמלי מקודמת מזה מספר שנים ומתבטאת בכמה אופנים: 

החברה לפיתוח פורסת  ,וסימון נקודות להצבת מתקני טעינה כחלק מתכנית עירונית כוללת 

לדוגמא: חניון הפארק, חניון   ,באופן שוטף עמדות טעינה לרכבים חשמליים ברחבי העיר

 , חניון המנופים, חניון גלגלי הפלדה , חניון משכית, חניון בניין העירייה.402העצמאות, חניון 

כר י, העוגן, כX2בשלב ב' של סבב הפריסה, מתוכננת פריסת עמדות נוספות ברחוב אלתרמן 

בנוסף מסך החניות .  15% -  הקמת עמדות טעינה –בתכנונים חדשים  דה שליט , חניון זבולון.

 1 -פריסת עמדות טעינה כחלק מקול קורא של משרד האנרגיה שהחברה זכתה בו בסך של כ

 .עמדות שיהיו פזורות ברחבי העיר כנגזרת מהתוכנית העירונית 100 -מלש"ח. מדובר על כ

מיפוי צרכי , התמודדות על קול קורא של משרד האנרגיה על עמדות טעינה מהירותבנוסף, 

העירייה נוקטת , התושבים לבחינה של מיקומי עמדות טעינה נוספות בתוך שכונות המגורים

ר העירוני לגבי עמדות טעינה של רכבים חשמליים בפעולות פרסום לציבור ושיקוף המידע באת

 ברחבי העיר, הן באמצעות רשימת העמדות והן באמצעות סימונן על מפה לשירות הציבור.

בחוק העזר העירוני, קיימים סעיפים המתייחסים למרחב הציבורי. במקרה  -האכיפה  ין ילענ

 ר את המפגע.של מפגע, הרשות תטפל באמצעים העומדים לרשותה על מנת להסי
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נלקחת בחשבון סוגיית הכנה לעמדות בחברה לפיתוח כי בתכנון פרוייקטים של החברה ציין 

 היוקמו עמדות טעינשבמסגרתו טעינה. כמו כן מקודם מול משרד התחבורה  הסכם 

 לאוטובוסים ורכבים כבדים.

שקובעת שבניה חדשה עדה לתכנון ובניה שקובעת ושב וציין מדינויות עירונית שאושרה בו

תידרש באספקת תשתית טעינה לרכבים חשמליים לכלל החניון, מבנה מסחר ותעסוקה 

מהחניון.  15% –בחניות שלא מוצמדות תוקמנה עמדות טעינה לרכבים חשמליים לפחות ב 

בנושא הנחיות מרחביות לבניה רוויה, יש סעיף שקובע כי כלל מקומות החניה יתוכננו עם 

חשמלית, סטייה מהנחיה זאת תותר בתוספת לבניינים קיימים, ועבור  תשתית להטענה

אנרגיה תתוכנן תשתית בהמשך להנחיות מרחביות לבנייה, בתחום ההחניות עצמם בלבד. 

לאספקת חשמל לרכבים חשמליים לכלל מקומות החניה במגרש, בתכנית המתאר 

של תשתית ועמדות טעינה להתחדשות אזור התעסוקה בתקנון התכנית יהיה בין היתר הכנה 

בכל פעולה חדשה  ,מרקם הקייםב המבוצעותבנוסף לכל הפעולות ציין כי   .לרכב חשמלי

 .שנושא עמדות הטעינה מתבצעלוודא  תהתשתית הסטטוטורי קיימת הנעשית

 

הציע להסיר ההצעה מסדר היום מאחר והנחיותיו בנושא מתבצעות הלכה  רה"ע, מר פדלון

 למעשה מזה כשנתיים.

  

באחת מישיבות יוצג הנושא להצעת מנכ"ל כי  הסירה הצעתה מסדר היום בכפוף  גב' יבין

 המועצה.

  

 מר אורן אוריאליע"י   2הצעה 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 

 בי ותושבות הרצליה וכמובן גם ילדיה.  האזרחים בה. 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.

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

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

 בישראל היא ערך מקודש ואין בלתה. 

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

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

כדוגמת מגדר, זכויות אדם,  פילנתרופיה, סחר הוגן, חיים משותפים במרחב הציבורי, כבוד 

ט"ב, היכרות עם תרבויות ודתות שונות, חשיבות ערכי לזולת, ראיית האחר, זכויות לה

 הסובלנות וההסכמיות בחברה וכיו"ב.
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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: 

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

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

 בהרצליה.

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

לתיכון, תוקדש שעה שבועית לפחות בה יועברו תכנים בנושא לימודי הדמוקרטיה, 

על 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

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

 מקצועית מן המניין.  

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

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

תכנים מתאימים, התקשרות עם גופים חיצוניים בעלי יכולת ורקורד מוכחים 

יה זו, ימי שיא ויוזמות עירוניות, מפגשים יזומים עם אוכלוסיות של תלמידים בעשי

 ממגזרים 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 -רחב החינוכיחשיבותו ומקומו במ

 ובלתי פורמלית כאחד. 

 

הבהיר כי מנהל החינוך בהרצליה פועל על פי  ד"ר יעקב נחום, מנהל מנהל החינוך והערכים

מהגיל הרך ועד תום הלימודים בתיכון.  -מודל אוטונומי הפועל כציר מרכזי בכל שכבות הגיל

מאפיינים הדרושים מבוגר מערכת החינוך בהרצליה, בכללם חינוך המודל מאפשר עיצוב של ה

 לפלורליזם, סובלנות, שוויון, חינוך לדמוקרטיה ואהבת הארץ.

שנים המבוסס על ערכים מרכזיים, שהעיקרון ראשון מתוך  3מנהל החינוך מוביל תהליך של 

האינטרדיסציפלינרית עקרונות המודל, הינם ערכים, כאשר לתוכם מוטמעות בשיטה   ארבעת

 מיומנויות מרכזיות נוספות המעצבות את הבוגר ההרצלייני.

סוגיית חופש הביטוי וגבולותיו במסגרת השיח החינוכי והציבורי. מנהל החינוך  בכללם;

מעודד באמצעות מוסדות החינוך שיח פוליטי המזמן התייחסות לנושאים מעוררי מחלוקת 

כת החינוך בהרצליה פועלת באמצעות המכון הדמוקרטי מער כמרכיב מרכזי בחינוך אזרחי.

מנהל  בכל שלבי הגיל ליישום עקרונות אלו מהגיל הרך ועד לתיכון. בכללם ימי שגרה וימי שיא.

החינוך, באמצעות מוסדות החינוך מקיימים בכל שיעור ולא רק בשעת חינוך פעילות ערכית 

חברתיים,  -ת ערכים מרכזייםרלוונטית הפועלת מתוך עיקרון המודל. בכללם הטמע

קהילתיים ואישיים כטיפול ממוקד במיומנויות חברתיות המאפשר לתלמידים למפות ולהבין 



 17.01.23 –מן המניין 72 מפרוטוקול מועצה מס'  8דף 

מנהל החינוך פועל  טוב יותר סיטואציות חברתיות מורכבות ולתת את דעתם לסוגיות אלו.

ורמלי, בשיתוף פעולה ובהתאמת יישומם הפרקטי של אותן מיומנויות יחד עם החינוך הבלתי פ

מנהל החינוך  בתנועות הנוער ופעילויות חוץ בית ספריות כדוגמת "תוכנית המסעות".

באמצעות מוסדות החינוך מנחים את הילדים לשיח ברשת ולבחון יחד איתם את האתגרים 

 שמציב לנו העידן הדיגיטלי.

  

 מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום. (769)

 11 – בעד

 )אוריאלי, פביאן, אייזנברג, בן עמי, יבין , פישר( 6 – נגד

 אין -נמנע 

 

ינאי הועברו לבקשתה לישיבת המועצה -הצעות לסדר שהוגשו ע"י גב' דנה אורן

 הבאה.

 

 מינויים .5

מינויה של גב' איה פרישקולניק, סגנית רה"ע כחברה בוועד לאשר  התבקשההמועצה 

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

 

 מחליטים פ"א לאשר. (770) 

 

בקשתו של מר עולמי למינוי סגן רה"ע נוסף בועדת המכרזים )מאחר ועופר לוי חדל מלהיות 

 סגן(, נענתה בחיוב ע"י רה"ע, יובא לאישור במועצה הבאה.

 

 

 אישור המלצות ועדת השמות .6

 מצ"ב.

 

 לאשר.מחליטים פ"א  (771)

 

 

 יציאה להשתלמות .7

 מחשש לניגוד עניינים. לא השתתפומר פישר ס' רה"ע, גב' פרישקולניק ובסעיף זה 

לאשר השתתפותה של ס' רה"ע, גב' איה פרישקולניק בהשתלמות  התבקשההמועצה 

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

 מצ"ב הזמנה לכנס.

 

 לאשר.מחליטים פ"א  (772)
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 אישור המלצות הועדה לסיוע בדיור .8

 21.12.22מיום  8מצ"ב פרוטוקול הועדה מס' 

 

 מחליטים פ"א לאשר. (773)

 

 

 עיריית הרצליה-הסכם גישור אמפי .9

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

 הנושא יועבר לישיבת המועצה הבאה.

 

 

 אישור סלילת רחובות .10

 ,פיתוח, תשתיות ותיעול לאשר ביצוע עבודות סלילה התבקשההמועצה 

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

 ולהכריז עליהם כרחובות ציבוריים : -2018להרצליה )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

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

234 ,238 ,289 ,293 ,252. 

 

 מחליטים פ"א לאשר. (774)
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 שונות .11

העלה נושא גל הפשיעה בעיר. ציין כי התופעה הולכת ומתרחבת ומטרידה  מר פביאן

תושבים רבים. מדובר על הטרדות יומיומיות של גניבת מכוניות, פריצה לבתים הטרדות 

 תושבים ברחוב ועוד. מבקש התערבות העירייה לסייע בנושא.

 

מסודרת ומובנית בעיקרון קיימת תוכנית  .אמר כי הנושא על שולחנו רה"ע, מר פדלון

אותה יציג לשר לביטחון פנים בפגישה המתוכננת עימו, שילוב של חיילי משמר הגבול 

 .שיתנו מענה בנושא

 

 הישיבה ננעלה 

 

 _______________________:אש העירייהר

  

 רשמה: גב' רינה זאבי
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