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  :הודעות
  
ד "י עו"נענתה ע. ש האם מותר לחבר מועצה להקליט ולצלם את הישיבה"שאלה את היועמ ע"רה

אין .  שלמעשה זו החלטה בקשר לניהול הישיבה והדבר בסמכותה של המועצה להקליטבראף אילנה

  .וק אך המועצה יכולה להחליט אם היא מוכנה לכך או לאאיסור בח

  . אמר כי לא יפסיק משום שמדובר במקום ציבורי וכן טען שההצבעה היא חסרת תוקף מר עזרא

שחבר מועצה לא יקליט ולא יצלם את מהלך הישיבה אלא אם כן  ביקשה מן המועצה להחליט ע "רה

  . י חוק"רייה תפעל רק עפ העיואמרה כיהגיבה להערות מר עזרא . הוחלט על כך
  

  

  .נערכה הצבעה  

   .ע"מחליטים לאשר בקשת רה       )  ' א856( 

  . אין- נמנע, ) מר עולמי (1 –נגד   , 13 – בעד

  

וכי לא יפסיק את ההקלטה אלא אם   אינו משתתף בהצבעה זו,טען כי הנושא לא בסדר היום מר עזרא

  .כן תגיע משטרה

  שהכל יבורר בצינורות ע"י רה"נענה ע. ע סמכות להורות למר עזרא להפסיק"שאין לרהאמר  מר עולמי

  .התקבלה החלטה. הרגילים
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 אישור פרוטוקולים  .א
  .58' הובא לאישור פרוטוקול מס       

  , הבקשות התקבלו ברובן למעט התאמות. י מר עזרא ומר עולמי לתיקון פרוטוקול"       הוגשו בקשות ע

  :תאם לרישום בסטנוגרמה כלהלן       שינויים בה

  :  יירשם4במסגרת התשובה לשאילתא           

  הוא יפרסם את     . הם לא נכונים ויש הקלטה שאומרת זאתע " אמר כי הדברים שאמרה רהמר עזרא“        

  . יפוטרע כן אמרה כי מי שלא יענה לדרישותיה"       ההקלטה והציבור יכול להתרשם שרה

  כי כל מה שהיא אמרה כאן הינו אמת ומה שאמר מר , כי מר עזרא יביא את ההקלטהביקשה  ע"רה

  .הדבר לא היה ולא נברא ,      עזרא הינו שקר

  ".אמר כי הקלטת תוכיח אחרתמר עזרא 

  'וכו...₪בדומה להסדרת חניון למשאיות בו הושקע לדעתו כמיליון ... " בדברי מר עזרא יירשם10בדף 

בעיניו יש עיוות שיגרום להקטנת ההכנסות ולדעתו הדבר : "ות סולאריות יירשם בנושא מערכ11בדף 

  ".פסול

  

 שאילתות ותשובות  .ב
  

  י מר ירון עולמי " ע1' שאילתה מס

  עמל-העבודות ברחוב כצנלסון בנוה: בנושא
  

,  עבודות תשתית חשובות ללא ספק–עמל - כבר חודשים רבים מתקיימות עבודות ברחוב כצנלסון בנוה

נוחות לכל תושבי -סבל ואי, עוגמת נפש, מטרדי רעש, תמשכותן הלא סבירה גורמת למפגעיםאך ה

והחמור מכל לא בטיחותי כלל , לא מוצלח, מהתוצאות הסופיות פשוט לא מובן חלק –בנוסף . הסביבה

רחבת מגה בעיר ומפרץ האוטובוס שנעלם משום מה :  לדוגמא –ומהווה פגיעה ממה שהיה קודם לכן 

  !עמו גם עוד כמה חניות חשובות ו? !?

  

  :על יסוד נתונים אלה אתכבד לשאול 

 –כלומר (מי ביצע את העבודות ברחוב כצנלסון במקטע שבין רחוב בורוכוב לרחוב מורדי הגטאות  .1

 ?) החזית של המרכז המסחרי החדש והישן

כללי של מה היה התקציב ה? האם היתה חריגה בזמנים שהוצהרו ? כמה זמן נמשכו העבודות  .2

 ?האם היתה חריגה ממנו ? העבודות 

 אבל מדוע לא הושארו במקום –היא שטח פרטי " מגה בעיר"אמנם לטענת העירייה הרחבה שמול  .3

 מדוע לא הושאר מפרץ לעצירת –וחמור יותר ...) אפשר היה הרי להפקיע(חניות לרווחת התושבים 

 והנהג הישראלי שלא אוהב לחכות – עכשיו אוטובוס שעוצר חוסם את נתיב הנסיעה(אוטובוסים 

 מה בכוונת העירייה –מדובר בסכנה בטיחותית חמורה ? !) עוקף ומסכן את עצמו ואת הולכי הרגל

 ?לעשות אם בכלל 

 האם יש לעירייה  ? כמה זמן הן ימשכו–העבודות שמתחילות עכשיו במפגש בין כצנלסון לבורוכוב  .4

  ?לילה ומה ביום מה היקף העבודה ב? אישור לעבודות לילה 
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   :1' תשובה לשאילתא מס

  את העבודות ברחוב כצנלסון מבצעת החברה לפיתוח הרצליה .1

הקבלן עמד בלוח הזמנים .  חודשי עבודה 4 מבורוכוב למורדי הגטאות הוקצו  )2קטע (לקטע זה  .2

' דמבורוכוב עד ש(  המבוצע כעת 1למעט שכבת אספלט סופית האמורה להתבצע ברצף בסוף קטע 

  .אין חריגה. ח" מלש2.2התקציב לקטע זה עומד על . )ירושלים

אשר   מגה  בעלי אנו בהדברות עם . הרחבה אכן פרטית  - "מגה בעיר" מול  לגבי הרחבה הפרטית .3

  .הביעו הסכמתם לבצע תוספת חניות בחזית שטחם הפרטי

רך מיתון התנועה  ועדת התנועה בוצע אנטי מפרץ לצוי החלטת"עפ - בנושא מפרץ חניה לאוטובוס

  .לכל אורך הרחוב

  .  חודשים4-ירושלים יימשכו כ'  בין בורוכוב לשד1 בקטע 7.2.12-העבודות שהחלו ב .4

אנו פועלים , פ הנחיות המשטרה והסדרי התנועה יש עבודות הניתנות לביצוע אך ורק בלילות "ע

  . ם להקטין מטרדי הרעש ואי הנוחות הנגרמי  להמעטתן ועושים כמיטב יכולתנו

מן הראוי להדגיש כי לעיתים במידת האפשר העבודה מתבצעת עד שעות הערב המאוחרות כדי 

  .לקצר את לוח הזמנים להשלמת ביצוע העבודות

  
י עמדת " שעפי מר יסעור"נענה ע. איןטען כי ברחבה הפרטית האמורה היה בעבר מפרץ וכעת  מר עולמי

  .קוף אוטובוס הנמצא בתחנת עצירההעירייה לא יהיה במקום מפרץ לאוטובוס ואין לע

  

  

  י מר ירון עולמי" ע2' שאילתה מס

  זיהום הים בביוב: בנושא

  
יפו אסורים לרחצה בשל זיהום -אביב- חופי הים של תל" -צ ידיעה זו " פורסמה באתר גל31/01/2012 -ב

 בגלל ממשרד הפנים נמסר כי מותר לרחוץ כעת בחופי הרצליה שהיו סגורים עד כה. שהתגלה במים

  ."זיהום

חופי הרצליה אסורים לרחצה בעקבות " - צ ידיעה זו " פורסמה באתר גל03/02/2012ביום שישי האחרון 

  ." הזרמת ביוב לים בשל הצפת מי גשמים

  . יוער הן ביום שישי והן ביום חמישי לא ירד גשם

  

  :על יסוד נתונים אלה אתכבד לשאול 

 ? עד היום2012יה נסגרו בגלל זיהום בשנת אבקש פירוט לגבי המועדים בהם חופי הרצל .1

אם כן אבקש פירוט של ?  עד היום2012האם נערכו בדיקות לאיתור זיהומים לחופי הרצליה בשנת  .2

 ?ותוצאת הבדיקה, החוף הנבדק, מועדי הבדיקות

אם כן מאילו מקומות ומה העירייה ? ביוב לים בעיר הרצליה/קולחין/האם בימי גשם זורמים שפכים .3

 ?כדי למנוע את התופעה הזועושה 
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-ב(  לרחצהוכיצד העירייה מסבירה את המקרה שתואר לעיל בו בשבוע אחד חופי הרצליה נפתח .4

  ?)03/02/2012-ב(ונסגרו בגלל זיהום ) 31/01/12

   ? והסיבה לזיהום2011אבקש פירוט לגבי המועדים בהם חופי הרצליה נסגרו בגלל זיהום בשנת  .5

 

   :2' תשובה לשאילתא מס

 . פברואר8 עד 3-  ינואר ו20 עד 8:  נסגרו חופי הרצליה פעמיים2012-ב .1
י "א ע"ן באזור רידינג באישור שניתן לעיריית ת"בשני המקרים מדובר בהזרמת שפכים של השפד

  .ס"המשרד לאיכ

אחת לשבוע בעונת הרחצה ואחת לחודש שלא : י החוק"חופי הרצליה נדגמים באופן סדיר עפ .2

 .דיה צפון שהינו חוף מוכרז לרחצה גם בחורףלמעט חוף אכ, בעונה

בימי גשם הזרימה של מי הגשמים היא מהמובל בחוף הנכים . לא היו מקרים כאלה בחורף האחרון .3

 .מערבה

 .ל לא היה מדוייק"הדיווח בגלי צה. 1ראה תשובה  .4

 .לא נסגרו .5
  

 שהבדיקות ל"י המנכ"ענענה .  ולא הוצג תיעוד על תוצאות בדיקה2אמר כי לא נענה לשאלה  מר עולמי

    .תקין או לא תקין: י משרד הבריאות והתשובה הנמסרת לעירייה היא קטגורית"נעשות באופן עצמאי  ע

  

  י מר דרור עזרא   " ע3' שאילתא מס

   מכירת אלכוהול וסיגריות לקטינים ועישון במקומות ציבוריים: בנושא

שכללו ,  אפילו בגילאים מאוד צעיריםטיניםקי "שתיית אלכוהול עשל  התופעבשנה האחרונה נמשכה ה

  . אשפוזים ומקרי אלימות קשים ביותר

 דיווחים על מקומות בילוי בהרצליה בהם נוהגים לעשן בניגוד לחוק לקבל אנחנו ממשיכים, בנוסף לזאת

  .מניעת עישון במקומות ציבוריים

  

  :לפיכך אשאל את השאלות הבאות

 בכמה מבין העסקים ?2011ברישיון למכירת אלכוהול כמה בתי עסק קיבלו מעיריית הרצליה  .1

 ?  האם יש כוונה להוסיף הגבלות ? הוגבלה שעות המכירה

מסחריים בהם אפשרה העירייה הצבת דוכנים למכירת /האם התקיימו בעיר אירועים ציבוריים .2

  ? אבקש פירוט לגבי האירועים הללו, אם כן? אלכוהול

 ?אם כן בכמה ?  בעסקיםהאם נסגרו או נאסרה מכירת אלכוהול .3

 ? ולגבי מעשנים ? לגבי מעפרות?לגבי עסקים 2011 אכיפה עישון במקומות ציבורייםה מה היקף .4

אם כן אבקש פירוט ? לגבי עישון) מייל/טלפון/פקס(תלונות /האם התקבלו בעירייה פניות .5

 ? סטטיסטי לגבי סוג הפניות וכיצד טופלו
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   :3' תשובה לשאילתא מס

במסעדות (  מכירת אלכוהול4.8רישיונות לפריט רישוי  56חודשו  /ו אושר2011בשנת  .1

 . )ובמועדונים
אין בכוונתנו להגביל מעבר . האכיפה הינה באחריות משטרת ישראל. י החוק"אנו פועלים עפ

 .לחוק

 .לא היה שימוש באלכוהול, ס"באירועים שבאחריות ובהפקת המחלקה לתנו .2
תוך , היה שימוש ומכירת אלכוהולואזור התעשיייה  החדש במסיבת צעירים שבהפקת המרכז

כידוע החברה לתיירות מקיימת אירועים ,  בנוסף.י משטרת ישראל"הגבלות וכללים שנקבעו ע

  .י החוק ונהלי המשטרה"וגם הם עפ, עם אלכוהול

 .לא .3

 חות למעשנים" דו134, חות על עישון במקומות ציבוריים" דו157כ " ניתנו בסה2011בשנת  .4

  .חות לבעלי עסק על אי מניעת עישון" דו23- במקומות ציבוריים ו

 . פניות112במוקד העירוני התקבלו  .5

  
 אינה מלאה ואין פירוט כיצד טופלו הפניות וכן ביקש פירוט של אירועי החברה 5טען שתשובה  מר עזרא

  . כי יקבל את הפירוטים שביקשע"י רה"נענה ע. לתיירות

  

  

  דרור עזרא   י מר " ע4' שאילתא מס

  שימושים מסחריים בטיילת החוף : בנושא
  

י זכיינים מטעם החברה לתיירות "בחודשים האחרונים מופעלים שני מיזמים מסחריים בטיילת החוף ע

מופעלים מיזמים אלו כמסעדות לכל דבר ועניין , בפעול. במבנים אשר מיועדים בהיתר הבניה לקיוסקים

  . החל מן הרגע שנפתחו

  .מ ביקר בטיילת וצילם כמה וכמה תמונות על הפעילות במקום"חרון החבשבוע הא

  

  :לפיכך אשאל את השאלות הבאות

הן דמי , ומה הם הכנסות החברה לתיירות מן המיזמים הללו? ממתי מופעלים מיזמים אלו .1

  .אבקש פירוט של הסכומים עד היום? או אחרות/והן כחלק מהכנסות כול מיזם ו? השכרה

? מסעדה/עם המפעילים הללו יש אפשרות להפעיל את הקיוסקים כבית קפההאם בהסכמים  .2

 ?אם כן באלו תנאים

אם כן מדוע  ?האם מפעילי המיזמים מודעים לעובדה כי המקום צריך להיות מופעל כקיוסק .3

 ?הוא מופעל כמסעדה חודשים רבים בניגוד לחוק התכנון והבנייה

אם כן ? המקומות הללו מופעלים כמסעדההאם מנהלי החברה לתיירות מודעים לעובדה כי  .4

 ?מדוע לא נעשה דבר שהמקומות יפעלו כחוק והתאם להסכם

אבקש , אם לא? אם כן החל מאיזה תאריך ובאיזה סיווג? האם למיזמים הללו יש רישיון עסק .5

 ? ומדוע העירייה לא הורתה על סגירת העסקים הללו? הסבר מדוע
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" כסאות מרגוע"אלא ל, עמיד ציוד בחופי היםאוסר לה, לפי חוק העזר למקומות רחצה .6

האם ראש . למטרת השכרה וזה בכפוף להיתר של ראש העירייה ותשלום אגרה" מחסות"ול

האם ? בכמה מדובר, אם כן? "כסאות מרגוע"העירייה היתרה למפעילי העסקים הללו להציב 

ש העירייה התירה האם רא? אם כן מדוע? התירה ראש העירייה להציב על החול כסאות רגילים

 ?אם כן מדוע? להציב על החול שולחנות נמוכים

האם ראש העירייה התירה למפעילים הללו להציב כסאות ושלחנות הקטע המרוצף של  .7

 ?אם כן באילו מגבלות? הטיילת

מדוע , אם לא? האם ראש העירייה התירה  למפעילים הללו להציב כורסאות ושלחנות על הדשא .8

 ?אין אכיפה

  
      
   :4' ובה לשאילתא מסתש

 עמדה הדרומי הקיוסק מתחם להפעלת בקשר החברה שקיימה במכרז הזוכה ההצעה סכום .1

 ויתר מהמכירות הפדיון מכלל אחוזים 8% או ,לשנה) מ"מע לפני (ח"ש 610,500 של סך על

  .)מ"מע לפני(המתחם  והפעלת מניהול כתוצאה לזוכה שינבעו ההכנסות
 סך עמדה על המרכזי הקיוסק מתחם להפעלת בקשר החברה קיימהש במכרז הזוכה ההצעה סכום

 שינבעו ויתר ההכנסות מהמכירות הפדיון מכלל אחוזים 8% או ,לשנה) מ"מע לפני(₪  610,500 של

 ).מ"מע לפני(המתחם  והפעלת מניהול כתוצאה לזוכה

 בהתאם הקיוסקים במסגרת, ושתייה מזון מכירת עם בקשר לפעול נדרש במכרז הזוכה המציע .2

 ידי על לו יינתנו אשר ,וההיתרים פי האישורים ועל ל"הנ המתחמים על החלות התוכניות להוראות

 .עסקים רישוי ובפרט המוסמכות הרשויות

  .המכרז הליכי במסגרת צוינה דלעיל ההוראה .3

 .המכרז הוראות את מכירים החברה מנהלי  .4

כיום הוגשה בקשה לוועדת בניין עיר . ן טרם הונפק רישיו.2011בקשה לרישיון עסק הוגשה במרץ   .5

הבקשה אושרה והיא כפופה להתייעצות עם הוועדה .  מקיוסק למזנונים ובתי קפה–לשימוש חורג 

 .ף"המחוזית ובאישור הולחו

נושא הצבת מיטות , לרבות אלה של העירייה, יחד עם זאת יש לציין שבכל המכרזים בחוף הים. לא 6-8

 .ה נכלל ומוסדר בתנאי המכרזכסאות וכדומ, שולחנות, שיזוף

  

 ע"רה. ע טוענת שהיא לא נתנה היתרים"בעוד שרה טען  כי הקיוסק הדרומי מופעל כמסעדה מר עזרא

בכל .  יש תהליך להוצאת היתר לשימוש חורג וכך נוהגת העירייה.לשאילתא התשובותכי אלה השיבה 

  .המכרזים כלולים בתוך תנאי המכרז גם המגבלות

  

  י דרור עזרא" ע1' הצעה לסדר מס

  הפסקת השימוש בסלעים טבעיים וחלוקי נחל:  בנושא
  

  :רקע

, עיריית הרצליה בדומה לעיריות אחרות משתמשת בכמויות גדולות של מסלעות טבעיות וחלוקי נחל

ורוב חלוקי הנחל שנמצאים בשוק . מ אין בישראל נחלים בהם אפשר לכרות חלוקי נחל"ככל הידוע לח

  .חצבים לא חוקית מנחלים בעיקר מאזור השומרוןמקורם בגניבת מ
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  :להלן כתבה בנושא

html.,003509265-L,,73401/articles/il.co.ynet.www://http    

  

כידוע מדינת ישראל אינה . וכך פגיעה בטבע, למעשה שימוש בחלוקי נחל מעודד גניבה של חלוקי נחל

בכל אופן עדיף . משופעת בנחלים ולכן כל כרייה בלתי חוקית כזו מהווה פגיעה קשה ובלתי הפיכה בטבע

  .תנועה מפויח-מאשר על אי, בלי קשר מהיכן הוצאו, שחלוקי הנחל יישארו במקומות הטבעי

השבוע נחשפה כנופיה מן הכפר . קיימת תופעה של גניבת סלעים מאתרי טבע, בדומה לעניין חלוקי הנחל

טורעאן אשר עסקה בגניבת מחצבים בהיקפים גדולים בעיקר של סלעים טבעיים משטחים פתחים 

  .זאת תוך גרימת נזקים אדירים לטבע. ושמורות טבע

  : להלן כתבה בנושא

html.,004186019-L,,73400/articles/il.co.tyne.www://http  

  

את חלקם , עד לפני שנים אחדות עיריית הרצליה כמו ערים אחרות עשתה שימוש נרחב בבולבוסים

השימוש הזה נפסק בסופו של דבר רק אחרי הכרזת . תנועה- אפשר לראות עד היום בגינות ואיי

  . ה שנגרם לאתרי טבע בדרום הארץהבולבוסים כערך טבע מגן אבל זה לא מנע את הנזק הקש

יצירת השוק לסלעים אלו מעודדת גניבה אשר , כמו עניין הבולבוסים כך גם בעניין הסלעים הטבעיים

 המינוריים של סלעים כאלו עמודים חשש כי םמול היתרונות הויזואליי. גורמת נזקים קשים לטבע

  .ותר עליהםסלעים אלו נכרו תוך גרמת נזקים קשים לטבע ולכן אפשר לו

  

  . בעיר הרצליה קיים לא מעט בתים פרטיים אשר מהווים שלעצם צרכנים גדולים של מחצבים אלו

  

מ ממליץ לקבל את המדיניות שלהלן אשר יכולה להשפיע רבות ולמנוע נזקים "מכל האמור לעיל  הח

  .לטבע ברחבי הארץ

  

  :הצעתנו

, הפסיק להשתמש בחלוקי נחלמועצת העיר הרצליה מורה לאגפי העירייה הרלוונטיים ל .1

  .ולהוראות לקבלי המשנה הרלוונטיים להפסיק להשתמש בחלוקי נחל

אשר בהם , מועצת העיר הרצליה מבקשת כי אגף ההנדסה יגבש הנחיות ותנאים להיתרי בניה .2

 .ייכתב כי אין להשתמש בחלוקי נחל הן בחלק הפנמי של הבניין והן בחלק החיצוני או בגינות

רצליה מורה לאגפי העירייה הרלוונטיים להפסיק להשתמש בסלעים טבעיים מועצת העיר ה .3

ולהוראות לקבלי המשנה הרלוונטיים , שאין אסמכתא ממשרד התשתיות שהם נכרו כחוק

 .לנהוג כך

אשר בהם , מועצת העיר הרצליה מבקשת כי אגף ההנדסה יגבש הנחיות ותנאים להיתרי בניה .4

ים בגינות אלא אם הועבר לאגף ההנדסה אסמכתא ייכתב כי אין להשתמש בסלעים טבעי

 .ממשרד התשתיות שהם נכרו כחוק

 .או סלעים מלאכותיים, הנחיות אלו לא יחולו על סלעי מחצבה .5
  

  .פרט את הצעתו לסדר ואת הצעת ההחלטהמר עזרא 
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. דברהסבירה כי העירייה אינה יכולה לדאוג לכל נושא ולכל . ביקשה להסיר את ההצעה מסדר היוםע "רה

י החוק ולא תוסיף חוקים ונהלים "אך העירייה פועלת עפ, יתכן שיש דברים בגו בהצעתו של מר עזרא 

  . שלא יהיה ביכולתה לאכוף אותם

  

  .נערכה הצבעה

  .מחליטים להסיר את ההצבעה מסדר היום      ) 857( 
  

  .אין- נמנע, ) מר עזרא ומר עולמי (2 -נגד  , 13 - בעד                

 

 

  הצעות לסדר היום  .ג

  

  י דרור עזרא" ע2' הצעה לסדר מס

  הכנת תוכנית לטיפול בעודפי עפר:  בנושא

  
  :רקע

פי רוב עודפי עפר אלו -על, בשנים האחרונות בניינים רבים נבנים תוך חפירה של כמויות גדולות של עפר

מ נחשף "והח, בי העיראו לבניית סוללות עפר ברח, י אגפי העירייה לפיזור בשטחים פתוחים"מנותבים ע

  . למספר מקרים שפעולות אלו גרמו לנזקי טבע ופגיעה בצמחים מוגנים

  

מ ברוב "וכל הידוע לח, מ פעולות אלו הן פעולות הנדסיות אשר דורשות היתרי בניה"ככל הידוע לח

 ללא עודפי עפר בעיר לא ניתנו היתר בניה ובשנים האחרונות נבנו לא מעט סוללות" פיזור"המקרים של 

  . היתר

  

למשל בעפר כורכרי אפשר להשתמש , בעודפי העפר אפשר לעשות שימושים בהתאם לסוג של העפר

  . להוספת חומר לחופי העיר ולסייע במניעת מפולות

  

  . בעיר הרצליה ישנם אתרים אשר יכולים לשמש כאתרים לקליטת עודפי העפר למשל הבור הגדול, בנוסף

  

  :הצעתנו

  . מבקשת כי העירייה תכין תקציב להכנת תוכנית כזומועצת העיר הרצליה  .1

אגף הנדסה ידאג לאתר מקומות לקליטת עודפי העפר בהתאם , לאחר אישור תקציב כזה .2

 .ואם צריך להשתמש ביועצים מקצועיים לשם כך ותוכן תוכנית לשם כך, לסוגם

כנית ולהעביר לאחר אישור תוכנית זו כל מקבלי ההיתרים יחויבו לפעול בהתאם להנחיות התו .3

 .את עודפי העפר אל המקומות אשר סומנו בתוכנית

עד לאישור תוכנית כזו מועצת העיר מורה לאגפי העירייה להפסיק לאשר לקבלנים לפזר עודפי  .4

כל פיזור עודפי עפר כאלו יהיה בהתאם להנחיות אגף ההנדסה ואם יש צורך . עפר ברחבי העיר

 .להקמת סוללת או פעולות הנדסיות דומותלהביא לועדה המקומית לאישור היתר של 
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  .ת ההחלטה שהציע ו פרט את הצעתו לסדר וכן עמד על הצעמר עזרא

.  ביקשה להסיר את ההצעה מסדר היום והסבירה  כי יש תוכניות לרוב שהעירייה צריכה לבצעע"רה

יש חוק . יין עפר מוגדר בחוק העזר כפסולת בנ. חוק העזר בנושא יש פירוט מה מותר ומה אסורל

יש חוק עזר נוסף המגדיר מהם . עזר ואין מקום שהעירייה תמציא נהלים חדשים ונוספים בנושא

לנושא זה פועלת הסיירת הירוקה וכן יש מקרים בהם אפשר וניתן לנצל עודפי . 'שיירי אדמה וכו

  .לתחלפיכך ההצעה היא חסרת תו. עפר ולהעבירם למקום שיש חוסר

  
  .עהנערכה הצב        

  מחליטים להסיר את ההצבעה מסדר היום           ) 858( 

  . אין– נמנע, ) מר עזרא ומר עולמי (2 –נגד  , 14 – בעד        

  
 ם "תברי  .ד

"  לדים" החלפת פנסי רמזורים לפנסים מסוג – 1532' ר מס"תוספת תבא לאשר "מחליטים פ)   859 (. 1
  )ל .ב.אגף ת(

   

  הכנסות    הוצאות  
        

  2,800,000  קרן עבודות פיתוח  2,800,000  10/2011 –ר  ב אוש
        

השתתפות משרד התשתיות   100,000  תוספת 
  הלאומיות

100,000  

        
  2,900,000  כ"סה  2,900,000  כ"סה

  
  .מימון השתתפות משרד התשתיות הלאומיות ₪ 100,000לאשר תוספת ביצוע  בסכום של : הבקשה 

  
  .לח לחברי המועצה היה חסר טען כי החומר שנשמר עזרא

  
  
  )ל.ב.אגף ת(בר אילן '  קיר תומך ברח– 1578' ר חדש מס" תבא לאשר"מחליטים פ) 860 ( .2
  

  הכנסות    הוצאות  
        
  110,000  קרן עבודות פיתוח  110,000  
        
  110,000  כ"סה  110,000  כ"סה

  
  
  )אגף הנדסה (  הקמת אולם ספורט בן גוריון  – 1380' ר מס"שינוי מימון תבא לאשר " מחליטים פ) 861 ( . 3
  

  הכנסות    הוצאות  
        

  1,692,000  קרן עבודות פיתוח  9,210,000  9/2010 –אושר  ב 
השתתפות משרד הבינוי      

  והשיכון
7,518,000  

        
  9,210,000  כ"סה  9,210,000  כ"סה
        
  )481,000(  קרן עבודות פיתוח    
השתתפות משרד הבינוי      

  והשיכון
481,000  

        
  9,210,000  כ"סה  9,210,000  כ"סה

  
 וח להשתתפות משרד הבינוי והשיכוןמקרן עבודות פית ₪ 481,000לאשר שינוי מימון  בסכום של : הבקשה 
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 2011/630/לתאריך , 2רבעון :  לתקופה2011ח רבעוני לשנת "דו -עיריית הרצליה   .ה

  .לעיון מוקדם של חבר המועצהח הועבר "הדו

ח החצי שנתי שהוגש למועצה "ואין בו שינויים מהדו, ח סקור" הסביר שמדובר בדומר יונה טאוב

  .2011-ב

  .ח"לא נשמעו הערות לדו

  

בית -עמותה למען גילאי הזהב הרצליה "– 2010 לדצמבר 31חות  כספיים ליום "דו  .ו

 "הורים
  .ח הועבר לעיון מוקדם של חברי המועצה"הדו

  .ח מתוך דף התמצית למנהלים" עיקרי הדו סקרשל בית ההורים ח"רו

ת "שאל האם לא מקובל בדוחו. ר" שאל ונענה שעמותת גילאי הזהב הינה מלכמר עולמי 

 ח סיתרי"י רו"נענה ע. הכספיים לפרט את חמישה בעלי התפקידים מקבלי השכר הגבוה באירגון

  . ח על מקבלי השכר מועבר בצורה סדורה לרשם העמותות"שהדו

עד . יצב את בית ההוריםיחה את מנהל הבית מר דני שקדי שקידם את עבודת העמותה ושיבע "רה

לפני מספר שנים היה בית ההורים נטל על כתפי העירייה שכסתה כל העת את הגרעון וכעת יש 

  .על כך הודתה למנהל בית ההורים ולכל הצוות. עודף

 הוסיפה כי רזניק' גב.  שירות מצויןיריו הרגשה ביתית ומעניקי הוסיף כי הבית מעניק לדמר וייס

ל שהיה חבר המועצה ובשנותיו "מפיו של אהרון טייכנר זשמעה דברים חמים על בית ההורים 

  .האחרונות התגורר במקום

  . היכרות אישית שכן אימו היא דיירת הביתו נסות שיבח אף הוא מתוך התמר בן שפרוט

  

  

   אישור החלטות ועדת התמיכות   .ז
  . המלצות ועדת תמיכותישורלא הובאומועצה ל

פרוטוקול ו, 1.2.12 מיום וועדת התמיכות המקצועיתפרוטוקול  : פרוטוקולים2 לסדר היום צורפו

  .  2.2.12 מיום ועדת המשנה לתמיכותו

  
, י החלטות הועדה המקצועית לתמיכות"להלן  סדר היום  וההחלטות שהתקבלו במועצת העירייה עפ

 486כפי שפורטו בפרוטוקולים של הועדה המקצועית מספר , ה לתמיכותבהתאם להחלטות ועדת המשנ

  .כדלקמן , 2012 בפברואר 2-  מ487וועדת המשנה מספר ,  לפברואר1- מ

  
  :על סדר היום

  
  נושא בעלי חיים .1
 נושא חינוך בלתי פורמלי .2
 נושא רווחה .3
 נושא בריאות .4
 נושא הגיל השלישי .5
 נושא כוללים ושיעורי תורה .6
  ורטנושא  אגודות הספ .7
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  בעלי חיים  .1
  

  הרצליה אוהבת חיות
  

  .מבקש הסבר לגבי התבחינים לנושא בעלי חיים: צבי הדר
  

הסכום נלקח מתקציב התמיכה לנושא חינוך , לנושא בעלי חיים הוכנו תבחינים חדשים : איילה ממן
  .וקהילה

  
  :החלטה

  
 הוועדה המקצועית מאמצת את החלטת, ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר

  . ₪ 25,000 בסך של 2012למתן תמיכה לשנת הכספים 
  

  . ₪ 25,000כ " בסה2012מועצת העירייה מחליטה לאשר מתן תמיכה לשנת הכספים       )   862(  
  

  ).מר עזרא (1 – נמנע,  אין  -נגד ,  14 -בעד
  
  
 חינוך בלתי פורמלי  .2
  

  כמוני כמוך
  

  :החלטה
  

חליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן ועדת המשנה לתמיכות מ
 מעלות 50% - בכפוף לאישור המועצה לתמיכה מעבר ל,  10,000₪ בסך של 2012תמיכה לשנת הכספים 

  ).  מעלויות הפרוייקט50%מהווה  ₪ 8,250(הפרוייקט הנתמך 
  

 50%-מעבר ל, המהווים תמיכה ₪ 10,000 בסך של א לאשר מתן תמיכה"מועצת העיר מחליטה פ          )863 (

  .מעלות הפרוייקט הנתמך

  
  קהילת תורת חיים

  
  :החלטה

  
שלא לאשר מתן תמיכה בשל היעדר , ועדת המשנה לתמיכות מאמצת את החלטת הועדה המקצועית

  .זאת עד לבדיקה נוספת של האגף הרלוונטי בעירייה, מסמכים רבים ואי המלצת האגף
  

וזאת , מועצת העירייה מחליטה שלא לאשר מתן תמיכה בשל העידר מסמכים רבים ואי המלצת האגף           )864 (

  .עד לבדיקה נוספת של האגף הרלוונטי בעירייה

  
  ).מר עזרא (1 – נמנע,  אין  -נגד ,  14 -בעד

  
  
  

   מרכז למפגשי חינוך ושינוי חברתי-תיקון
  

  :החלטה
  

טת הוועדה המקצועית שלא לאשר בקשתם לתמיכה היות ולא ועדת המשנה לתמיכות מאמצת את החל
  .זאת עד לבדיקה נוספת של האגף הרלוונטי בעירייה, ידוע על שיתוף פעולה עם האגף

  

, מועצת העירייה מחליטה שלא לאשר הבקשה לתמיכה היות ולא ידוע על שיתוף פעולה עם האגף           )865( 

  .וונטי בעירייהוזאת עד לבדיקה נוספת של האגף הרל
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  ).מר עזרא (1 – נמנע,  אין  -נגד ,  14 -בעד
  
  

  אעלה בתמר
  

  ?לאיזה מטרות העמותה מיעדת את התמיכה: טובה רפאל
  

  .העמותה עורכת אירועים שונים בעיר: יהונתן יסעור
  

  : החלטה
  

 בסך 2012על מתן תמיכה לשנת הכספים , ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר
ומתן נימוקים למתן , כמו כן הוועדה מבקשת בדיקה נוספת מטעם המחלקה הרלבנטית,  25,000₪של 

  . בפני הוועדה המקצועית, תמיכה בסכום זה הנמוך מהסכום המגיע לעמותה על פי הקריטריונים
  

ה נוספת מטעם ועריכת בדיק,  ₪ 25,000א לאשר תמיכה בסך של "מועצת העירייה מחליטה פ           )866( 

י "ומתן נימוקים למתן תמיכה בסכום זה הנמוך מהסכום המגיע לעמותה עפ, המחלקה הרלוונטית 

  .הקריטריונים בפני הועדה המקצועית

  

  :הערה

  . מר פנחס מנצור לא השתתף בהצבעה זו

  
  

   סיוע הומינטרי ישראלי–ארגון לתת 
  

  .ו פעילות שם המקום שייך למשרד הרווחהמעון בן גלים אינו שייך לעירייה ואין לנ: טובה רפאל
  

  :החלטה
  

שלא לאשר תמיכה , ועדת המשנה לתמיכות מחליטה לקבל את החלטת ועדת התמיכות המקצועית
  .זאת מאחר ואינם פועלים בשיתוף עם האגף הרלוונטי בעירייה, 2012לשנת הכספים 

  
מאחר ואינם פועלים בשיתוף עם האגף  , 2012המועצה מחליטה שלא לאשר תמיכה לשנת הכספים          ) 867( 

  .הרלוונטי בעירייה

  
  

  הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו
  

  :החלטה
  

לדחות את הדיון בבקשה עד להשלמת , ועדת המשנה לתמיכות מאמצת את החלטת הועדה המקצועית
  . מסמכים נדרשים

  
  

  .להשלמת המסמכים הנדרשיםמועצת העיר מחליטה לדחות את הדיון בבקשה עד           )868( 
  

  ).מר עזרא (1 – נמנע,  אין  -נגד ,  14 -בעד
  
  
  

  מקהלת לירון
  

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן 
   .2012לשנת הכספים  ₪ 100,000תמיכה בסך של 
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ת עד לאחר קבלת כל המידע בנוגע לבקשת קהילת  שיקול דע10%הוועדה דוחה את הדיון בנושא : הערה
  . מרכז למפגשי חינוך ושינוי חברתי והפדרציה העולמית של יהדות מרוקו-תיקון, תורת חיים

  
  .2012לשנת הכספים  ₪ 100,000א לאשר מתן תמיכה בסך "מועצת העירייה מחליטה פ         )869 (

  
  
  
  
  

  נושא רווחה
  

   ארגון חסד–פעמונים 
  

  :החלטה
  

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן 
   .2012לשנת הכספים  ₪ 20,170תמיכה בסך של 

  
  

  .2012לשנת הכספים  ₪ 20,170א לאשר מתן תמיכה בסך "מועצת העירייה מחליטה פ         )870( 
  
  
  

  ד"מוסדות חב
  

  :החלטה
  

ת מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן ועדת המשנה לתמיכו
   .2012לשנת הכספים  ₪ 12,235תמיכה בסך של 

  
  

  .2012לשנת הכספים  ₪  12,235מועצת העירייה  מחליטה לאשר מתן תמיכה בסך          ) 871( 
  

  ).מר עזרא (1 – נמנע,  אין  -נגד ,  14 -בעד
  
  
  
  

   אופקים–משען לתלמיד 
  

  :החלטה
  

זאת , ועדת המשנה לתמיכות מאמצת את החלטת ועדת התמיכות המקצועית לדחות את הדיון בבקשה
  .עד להשלמת מסמכי הבקשה

  
  .וזאת עד להשלמת מסמכי הבקשה, א לדחות את הדיון בבקשה"מחליטים פ          )872( 

  
  

  בית איזי שפירא
  

  :החלטה
  

ליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמ
   .2012לשנת הכספים  ₪ 18,635תמיכה בסך של 

  
  .2012לשנת הכספים  ₪ 18,635א לאשר מתן תמיכה בסך "מועצת העירייה מחליטה פ          )873( 

  
  ניצן המרכז הארצי
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  :החלטה
  

זאת , ת המקצועית לדחות את הדיון בבקשהועדת המשנה לתמיכות מאמצת את החלטת ועדת התמיכו
  .עד להשלמת מסמכי הבקשה

  
  .וזאת עד להשלמת מסמכי הבקשה, א לדחות את הדיון  בבקשה"מועצת העירייה מחליטה פ)          874 (

  
  

   הסתדרות העולמית לנשים ציוניות–ו "ויצ
  

  :החלטה
  

ת הוועדה המקצועית למתן תמיכה ועדת המשנה לתמיכות ממליצה בפני מועצת העיר לאמץ את החלט
תמיכה זאת מיועדת למימון השתתפות בסבסוד משפחות ,  ₪ 13,191 בסך של 2012לשנת הכספים 

  .הרווחה' י מח"המתקשות לשלם עבור המעון ובצרוף רשימה שמית שתאושר ע
  

ן השתתפות בסיבסוד למימו,  ₪ 13,191לאשר מתן תמיכה בסך של  א"מועצת העירייה מחליטה פ           )875( 

  .הרווחה' י מח"משפחות המתקשות לשלם עבור המעון ובצרוף רשימה שמית שתאושר ע

  
  

  עמותת דרור
  

  :החלטה
  

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן 
   .2012לשנת הכספים  ₪ 16,152תמיכה בסך של 

  
   .2012לשנת הכספים  ₪ 16,152מתן תמיכה בסך של  לאשר א"עצת העירייה מחליטה פמו          )876( 

  
  

   מרכז הורות–ניצן ביבי 
  

  :החלטה
  

זאת , ועדת המשנה לתמיכות מאמצת את החלטת ועדת התמיכות המקצועית לדחות את הדיון בבקשה
  .עד להשלמת מסמכי הבקשה

  
  

  .דחות את הדיון בבקשה וזאת עד להשלמת מסמכי הבקשהל א"מועצת העירייה מחליטה פ          )877 (
  

  
  אור שלום

  
  :החלטה

  
ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן 

   .2012לשנת הכספים  ₪ 17,593תמיכה בסך של 
  
  

   .2012לשנת הכספים  ₪ 17,593מתן תמיכה בסך של  לאשר א"מועצת העירייה מחליטה פ        ) 878 (
  
  

  בית הגלגלים 
  

  ?מבקשת לדעת כמה מן המשתתפים בבית הגלגלים הם תושבי הרצליה: טובה רפאל
  . משתתפים וסכום התמיכה סביר8כיום : אהרון סלצברג

  
  :החלטה
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המקצועית למתן ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה 
   .2012לשנת הכספים  ₪ 26,946תמיכה בסך של 

  
   .2012לשנת הכספים  ₪ 26,946בסך של   מתן תמיכה לאשר א"מועצת העירייה מחליטה פ          )879(

  
  

  ם הרצליה"אקי
  

  :החלטה
  

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן 
   .2012לשנת הכספים  ₪ 21,842מיכה בסך של ת
  

   .2012לשנת הכספים  ₪ 21,842בסך של   מתן תמיכה לאשר א"מועצת העירייה מחליטה פ)          880(
  
  

  ט "אלו
  

  ?התמיכה עבוד ילדי הרצליה: טובה רפאל
  

  .עבור הגן אלוטף, כן: אהרון סלצברג
  

  :החלטה
  

פני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ ב
   .2012לשנת הכספים  ₪ 20,500תמיכה בסך של 

  
   .2012לשנת הכספים  ₪ 20,500בסך של   מתן תמיכה לאשר א"מועצת העירייה מחליטה פ         ) 881 (

  
   :הערה

  .מר עולמי לא השתתף בהצבעה על סעיף זה
  
  
   קו פנאי–ף "קנ

  
  :החלטה

  
עדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן ו

   .2012לשנת הכספים  ₪ 23,695תמיכה בסך של 
  

   .2012לשנת הכספים ₪ 23,695בסך של   מתן תמיכה לאשר א"מועצת העירייה מחליטה פ )          882(
  
  

  האגודה למען העיוור הרצליה
  

  :החלטה
  

ת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן ועד
   .2012לשנת הכספים  ₪ 17,148תמיכה בסך של 

  
  

   .2012לשנת הכספים  ₪ 17,148בסך של   מתן תמיכה לאשר א"מועצת העירייה מחליטה פ          )883(
  
  
  
  

   מרכז ספורט לנכים–ן "איל
  

  :החלטה
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זאת , ת המשנה לתמיכות מאמצת את החלטת ועדת התמיכות המקצועית לדחות את הדיון בבקשהועד
  .עד להשלמת מסמכי הבקשה

  
  .לדחות את הדיון בבקשה וזאת עד להשלמת מסמכי הבקשה א"מועצת העירייה מחליטה פ          )884(

  
  
  

  מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בשרון
  

  :החלטה
  

ה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן ועדת המשנ
   .2012לשנת הכספים  ₪ 18,282תמיכה בסך של 

  
   .2012לשנת הכספים  ₪ 18,282בסך של   מתן תמיכה לאשר א"מועצת העירייה מחליטה פ        )  885 (

  
  
  

   איגוד דוברי אנגלית-עזרה
  

  :החלטה
  

 לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן ועדת המשנה
   .2012לשנת הכספים   ₪ 44,915תמיכה בסך של 

  
   .2012לשנת הכספים  ₪ 44,915בסך של   מתן תמיכה לאשר א"מועצת העירייה מחליטה פ)           886( 

  
  
  לחימה באלימות נגד נשים. א.ל
  

  :החלטה
  

שנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן ועדת המ
   .2012לשנת הכספים  ₪ 38,310תמיכה בסך של 

  
   .2012לשנת הכספים ₪ 38,310בסך של    מתן תמיכה לאשר א"מועצת העירייה מחליטה פ)           887 (

  
  :הערה

  . בהצבעה זועופרה בל לא השתתפו' רות רזניק וגב' גב
  
  

  מועדון ליונס הרצליה
  

  :החלטה
  

זאת , ועדת המשנה לתמיכות מאמצת את החלטת ועדת התמיכות המקצועית לדחות את הדיון בבקשה
  .עד להשלמת מסמכי הבקשה

  
  .לדחות את הדיון בבקשה וזאת עד להשלמת מסמכי הבקשה א"מועצת העירייה מחליטה פ )    888( 

  
  

  . לשיקול דעת ועדת המשנה לעמותות ששכר הדירה שלהם גבוה10%להוסיף ממליץ : אהרון סלצברג
  

  :החלטה
  

  :הסכומים שלהלן, בשלב זה, פי שיקול דעת בהתבסס על המלצת האגף יחולקו- לחלוקה על10%מתוך 
  

  ח" ש15,000לאור שלום תוספת של 
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  ח" ש15,000 איגוד דוברי אנגלית תוספת של -לארגון עזרה

  
  .לאיגוד דוברי אנגלית ₪ 15,000 -ו, " לאור שלום" ₪ 15,000א לאשר תוספת של "המועצה מחליטה פ )         890( 

  
  

  נושא הגיל השלישי
  

  בית אבות הרב קוק
  

 בבית אבות ישנה פעילות אחת שמתבססת על תשלום אחד ממשרד הרווחה ללא :אהרון סלצברג
  .תוספות אקסטרה

ת אבות ולכן הם עונים על קרטריון אחד בתבחינים ולכן בבית אבות אין פעילות אקסטרה כי זה בי
  .אושרה תמיכה

  
  :החלטה

  
 7,230(ח " ש69,730על מתן תמיכה בסך של , ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר

  .2012לשנת הכספים , )  שיקול דעת ועדת המשנה10% ₪ 62,500+ ₪ 
  
  

 10% ₪ 62,500+  ₪ 7,230(ח " ש69,730בסך של   מתן תמיכה לאשר א"טה פמועצת העירייה מחלי    )       891 (

  .2012לשנת הכספים , )על בסיס המלצת מחלקת הרווחהשיקול דעת 

  

  :הערה

  .רות רזניק לא השתתפה בהצבעה זו' גב

  
  
   עמותה למען הקשיש–ה הרצליה "על

  
  :החלטה

  
אמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר ל

   .2012לשנת הכספים  ₪ 549,020תמיכה בסך של 
  

  .תבחן פעם נוספת ההמלצה של הועדה המקצועית, בנושא הזזה תקציבית נוספת: הערה
  

   .2012לשנת הכספים  ₪ 549,020א לאשר מתן תמיכה בסך של "מועצת העירייה מחליטה פ  )          892(

  . יועבר לדיון חוזר בועדה המקצועית-קציבית נוספתבנושא הזזה ת

  
  

  נושא בריאות
  

  עמותת לראות
  

  :החלטה
  

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן 
   .2012לשנת הכספים  ₪ 4,299תמיכה בסך של 

  
   2012לשנת הכספים  ₪ 4,299ך של  ן תמיכה בסא לאשר מת"מועצת העירייה מחליטה פ  )        893 (

  
  

  ש"אנו
  

  :החלטה
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זאת , ועדת המשנה לתמיכות מאמצת את החלטת ועדת התמיכות המקצועית לדחות את הדיון בבקשה
  .עד להשלמת מסמכי הבקשה

  
  .לדחות הדיון לבקשה וזאת עד להשלמת מסמכי הבקשה א"מועצת העירייה מחליטה פ )          894(

  
  
  
  ג"מותת נמע
  

  :החלטה
  

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן 
   .2012לשנת הכספים  ₪ 10,000תמיכה בסך של 

  
   .2012לשנת הכספים  ₪ 10,000לאשר מתן תמיכה בסך של  א"מועצת העירייה מחליטה פ )         895( 

  
  

  יםהאגודה לסוכרת נעור
  

  :החלטה
  

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן 
   .2012לשנת הכספים  ₪ 6,275תמיכה בסך של 

  
   .2012לשנת הכספים  ₪ 6,275לאשר מתן תמיכה בסך של  א"מועצת העירייה מחליטה פ  )           896 (

  
  

  לסביות והומואים תמיכה להורים של –ה "תהל
  

  :החלטה
  

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן 
   .2012לשנת הכספים  ₪ 5,000תמיכה בסך של 

  
   .2012לשנת הכספים  ₪ 5,000לאשר מתן תמיכה בסך של  א"מועצת העירייה מחליטה פ)              897 (

  
  

  ותה לחולי דמנציה אלצהיימר עמ–א "עמד
  

  :החלטה
  

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן 
   .2012לשנת הכספים  ₪ 4,000תמיכה בסך של 

  
   .2012לשנת הכספים  ₪ 4,000לאשר מתן תמיכה בסך של  א"מועצת העירייה מחליטה פ)           898(

  
  

  דה הישראלית לסוכרתהאגו
  

  :החלטה
  

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן 
   .2012לשנת הכספים  ₪ 10,000תמיכה בסך של 

  
   2012לשנת הכספים  ₪ 10,000לאשר מתן תמיכה בסך של  א"מועצת העירייה מחליטה פ )              899(

  
  הצלה ישראלאיחוד ו
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  :החלטה

  
ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן 

   .2012לשנת הכספים  ₪ 8,956תמיכה בסך של 
  

   .2012לשנת הכספים  ₪ 8,956לאשר מתן תמיכה בסך של  א"מועצת העירייה מחליטה פ)              900(
  
  

  קו לחיים
  

מציע , ומאחר והעמותה עוסקת בפעילות חיונית, מאחר והעמותה נמצאת בהליכי פירוק זמני: רצבי הד
בשלב זה , ס את התמיכה"ס בית פוסטר על מנת שיוכלו לקבל באמצעות המתנ"שהעמותה תפנה למתנ

  .ועדת המשנה לתמיכות מאמצת את החלטת הוועדה המקצועית לתמיכות
  
  

  :החלטה
  

שלא לאשר מתן תמיכה זאת מאחר , צת את החלטת הועדה המקצועיתועדת המשנה לתמיכות מאמ
  .והעמותה נמצאת בהליכי פירוק זמני ואין לה אישור ניהול תקין

  
  . שיקול דעת ועדת המשנה לישיבה הבאה10% הוועדה דוחה את הדיון בנושא :הערה

  
  

אחר והעמותה נמצאת בהליכי פירוק וזאת מ, שלא לאשר מתן תמיכה א"מועצת העירייה מחליטה פ  )         901( 

  .זמני ואין לה אישור ניהול תקין

  
  אגודת יד שרה

  
  :החלטה

  
ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן 

   .2012לשנת הכספים  ₪ 11,607תמיכה בסך של 
  
  

   .2012לשנת הכספים  ₪ 11,607ר מתן תמיכה בסך של א לאש"מועצת העירייה מחליטה פ)          902( 
  
  
  

  נושא הכוללים
  

בנושא הכוללים בניגוד לאגפים אחרים לא נמצא מי שיבדוק את הנושא וקבלת חוות דעת : איילה ממן
  .מגורם עירוני

  
מאחר והם כוללים הם , מדרשת חפץ חיים הגישו בקשה גם לשיעורי תורה וגם לכוללים: שריקי אליהו

מבקש מהוועדה לבדוק , במידה ויגישו הסבר לבקשתם, כים גם על שיעורי תורה בנושא הכולליםנתמ
  .זאת שוב

  
היה והעמותה תפנה  ₪ 220,000הוועדה תאשר בשלב זה את סכום התמיכה בסך של  : יהונתן יסעור

  .ניתן יהיה לשקול את בקשתם בשנית ולהוסיף להם תמיכה, ותגיש לוועדה הסבר תקין
  
  .יש להגיש המלצת האגף הרלוונטי לנושא הכוללים: טל כהןד "עו
  

  :החלטה
  

להמליץ בפני מועצת העיר לאשר ,  ועדת המשנה לתמיכות מחליטה בהתאם להחלטת הועדה המקצועית
  :בכפוף למתן המלצת האגף הרלבנטי,  כדלקמן2012תמיכה לשנת הכספים 

  
   147,570₪        ד"חב
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   ₪ 220,000    מדרשת חפץ חיים
  
   ₪ 524,562      ור זרועא
  

   ₪ 528,143  בית אולפנה ללימודי יהדות
  

   מהתקציב יחולק בין6% על פי שיקול דעת הנתון לועדת המשנה של :הערה
  ) .לכל עמותה ₪ 46,500תוספת של  (באופן שווה , אור זרוע לבין בית אולפנה ללימודי יהדות

  
  

  .התקיים דיון קצר על הכוללים

ס הינה הגורם העירוני המוסר המלצות לגבי "ע שמחלקת תנו"י רה"התאם עשאל ונענה במר עזרא 

  .הכוללים וכן מחלקת החינוך מהווה גורם ממליץ במידה שמדובר על פעילות בתוך מוסדות החינוך

 טען כי במהלך הדיון על מתן התמיכות הוחלט שלא להעניק תמיכה למוסדות שאינם פועלים מר עזרא

 העירייה שמדובר בתבחינים ל"י מנכ"נענה ע. ים אינם פועלים עם העירייהוגם הכולל, עם העירייה

  .שונים לחלוטין

 שזהו ע"י רה"ונענה ע שאל מי מפקח על כך שמספר התלמידים בפןעל תואם לזה שבבקשה מר עזרא

  .תפקידה של איילה ממן

  . שאלה ונענתה  שפעילות הכוללים אכן מיועדת לגברים בלבדרזניק' גב

  שהשאלה ראוייה ויש ע"י רה"נענה ע. שאל כיצד והאם נבדקת פעילות להחזרה בתשובהרוט מר בן שפ

  .לשקול כיצד בודקים זאת

  

  :בכפוף למתן המלצות האגף הרלוונטי מתן תמיכות בסכומים כלהלן, מועצת העירייה מחליטה לאשר  )        903 (
  
  
   147,570₪        ד"חב

  
   ₪ 220,000    מדרשת חפץ חיים

  
   ₪ 524,562       זרועאור

  
   ₪ 528,143  בית אולפנה ללימודי יהדות

  
  

י שיקול דעתה של ועדת המשנה בכפוף "עפ, וכן מחליטה לאשר המלצת הועדה המקצועית לתמיכות

 מהתקציב בין אור זרוע לבין האולפנה ללימודי יהדות באופן שווה 6%להמלצת האגף חלוקה של 

  ).לכל עמותה ₪ 46,500תוספת של (

  
   אין -נמנע, ) מר עזרא (1 – נגד , 14 -עדב
  
  

  שיעורי תורה
  

  אגודת יד שלום
  

  :החלטה
  

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה לאמץ את החלטת הועדה המקצועית לתמיכות לדחות את הדיון 
  .ח"זאת עד להשלמת מסמכי הבקשה ומתן ההבהרה מרו, בבקשה
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 כי ל"המנכ י"נענה ע. הארועים ועל שעורי התורה שאל האם וכיצד נערכת ביקורת על כל מר דרור עזרא 

  .מזדמנותמתקיימות ביקורות ניתנים תצהירים ו

  .ס" הוסיפה כי הגוף הממליץ בתחומים אלה הינו תנוע"רה

  
וזאת עד להשלמת מסמכי הבקשה ומתן , שה א לדחות את הדיון בבק"מועצת העירייה מחליטה פ  )         904(

  .ח"רומהבהרה 
  
  

  לספורט עממיהעמותה 
  

  : החלטה
  

זאת , ועדת המשנה לתמיכות מאמצת את החלטת ועדת התמיכות המקצועית לדחות את הדיון בבקשה
  .עד להשלמת מסמכי הבקשה

  
  .וזאת עד להשלמת מסמכי הבקשה, א לדחות את הדיון בבקשה "מועצת העירייה מחליטה פ  )        905( 

  
  
  

   בוגרים–אגודות הספורט 
  

  מ" הרצליה כדורסל בעבני השרון
  

  :החלטה
  

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן 
   .2012לשנת הכספים  ₪ 1,750,000תמיכה בסך של 

  
  .התקיים דיון קצר בנושא

  
  . ציינה כי הגרעון גדל מידי שנהרזניק' גב

הניהול הוא של .  לגרעון ולהתנהלות הכספית של בני השרון השיבה  כי העירייה אינה אחראיתע"רה

  . בעלי הקבוצה ובאחריותם

תבעו מהעירייה לשלם להם י  לא הביע דעתו כי אין ביטחון ששחקנים בקבוצה ואחריםמר עולמי

כמו כן טען שהקריטריונים שנקבעו לכדורסל ולכדורגל . במקרה שהבעלים יפסיקו את המימון לקבוצה

  .נייםאינם שיויו

י זיכרונו התמיכה הזו בהסכמים הקודמים הייתה "ועפ,  אמר כי השנה נפרדה הרצליה מרעננה מר עזרא

  .שלא הייתה תלות כזאתי מר הדר "נענה ע. תלויה בתמיכה של רעננה ואין הוא רואה שינוי

ה  הביעה בטחונה שלא ניתן יהיה לקבל מעיריית הרצליה תשלום כלשהו משום שהעירייה אינע"רה

  .העירייה מעניקה תמיכה בלבד. חתומה על הסכמים כלשהם המחייבים אותה לשלם

  

   .2012לשנת הכספים  ₪ 1,750,000מועצת העירייה מחליטה לאשר מתן תמיכה בסך של   )          906(

  
  . אין-נמנע, ) מר עולמי ומר עזרא (2 – נגד  ,  10 -בעד

  
  

  מ "מועדון כדורסל בנות רעננה הרצליה בע
  

  :החלטה
  

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן 
   .2012לשנת הכספים  ₪ 750,000תמיכה בסך של 
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   .2012לשנת הכספים  ₪ 750,000א לאשר מתן תמיכה בסך של "מועצת העירייה מחליטה פ )         907( 

  
   גברים–מועדון כדוריד בני הרצליה 

  
  :החלטה

  
ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן 

   .2012לשנת הכספים   ₪ 473,486תמיכה בסך של 
  
  

   .2012לשנת הכספים  ₪ 473,486א לאשר מתן תמיכה בסך של "מועצת העירייה מחליטה פ)         908( 

  
  

   נשים– הרצליה מועדון כדוריד בני
  

  :החלטה
ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן 

  50% -בכפוף לאישור המועצה על מתן תמיכה מעבר ל, 2012לשנת הכספים  ₪ 398,517תמיכה בסך של 
  ).  מעלויות הפרוייקט50%מהווה ₪ 286,000(מעלות הפרוייקט הנתמך 

   
  

 המהווים  2012לשנת הכספים  ₪ 398,517מועצת העירייה מחליטה לאשר מתן תמיכה בסך של           ) 909 (

  . מעלות הפרוייקט הנתמך50%-תמיכה מעבר ל

  
  ).מר עזרא (1 -נמנע,  אין  – נגד  ,  11 -בעד

  
  
  

  מ " הפועל הרצליה בע–החברה לניהול מועדון כדורגל 
  

  :החלטה
  

יכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן ועדת המשנה לתמ
   .2012לשנת הכספים  ₪ 532,313תמיכה בסך של 

  
  .התקיים דיון בנושא

  
 דמי השימושבעבר וטען כי ,  שאל מהם דמי השימוש במגרשים שהפועל הרצליה נדרש לשלםמר עולמי

י לדעתו הדרישה של עיריית הרצליה לאחד את קבוצות הוסיף כ. גבוהים מסכום התמיכה הניתןהיו 

  . ינה מדיניות מוטעה ומכוונת לפגיעה בקבוצת הפועלההכדורגל מכבי והפועל 

הגיבה לדברי מר עולמי והסבירה .  השיבה כי אין בידה הנתוניםפ הכספיים על גובה פני השימושע"רה

י קבוצות כדורסל ובשתי קבוצות כדוריד וציינה כי אין תמיכה בשת, כי ענף הכדורגל מופלה לטובה

  .כפי שמר עולמי מבקש להנהיג בכדורגל, וכדומה 

  

   .2012לשנת הכספים  ₪ 532,313א לאשר מתן תמיכה בסך של "מועצת העירייה מחליטה פ  )       910( 

  

  :הערה

  .הודיע כי אינו משתתף בהצבעה בסעיף זה  מר עזרא

  
  



.  

 
  .14.02.12-  מ59'  המניין מס מן מפרוטוקול מועצה24' דף מס

. 
  

  מ "מכבי הרצליה תפעול בע
  

  :טההחל
  

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן 
   .2012לשנת הכספים  ₪ 744,613תמיכה בסך של 

  
 ביקש לציין את קבוצת מכבי כדוגמא שראוי לחקותה  בכך שהיא משתפת שחקנים שהם בני מר עולמי

  .תו שעל העירייה לתגמל קבוצות הנוהגות כךהביע דע. העיר הרצליה וכן לבני הנוער שלה

ההצעה לתגמל מחייבת שינוי .  השיבה כי היא שותפה לדעתו של מר עולמי שיש לשבח את הקבוצהע"רה

  .תבחינים ומר עולמי מוזמן להציע הצעתו כאשר יהיה הדיון הבא בנושא תבחינים

  
  . 2012לשנת הכספים  ₪ 744,613סך של א לאשר מתן תמיכה ב"מועצת העירייה מחליטה פ )         911( 

  
  :הערה

  . כי אינו משתתף בהצבעה בסעיף זה וטען כי שאלתו לא נענתההודיע מר עזרא

  
  מכבי מועדון טניס

  
  :החלטה

  
ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן 

   .2012לשנת הכספים  ₪ 44,501תמיכה בסך של 
  

  . 2012לשנת הכספים  ₪ 44,501א לאשר מתן תמיכה בסך של "מועצת העירייה מחליטה פ )        912( 

  
  

  מועדון הטניס הרצליה
  

  :החלטה
  

לשנת  ₪ 109,945ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר על מתן תמיכה בסך של 
   .2012הכסים 

  
  

  . 2012לשנת הכספים  ₪ 109,945א לאשר מתן תמיכה בסך של "מחליטה פמועצת העירייה  )        913( 

  
  

  מכבי רומנו
  

  :החלטה
  

זאת , ועדת המשנה לתמיכות מאמצת את החלטת ועדת התמיכות המקצועית לדחות את הדיון בבקשה
  .עד להשלמת מסמכי הבקשה

  
  . שלמת מסמכי הבקשהוזאת עד לה, א לדחות את הבקשה"מועצת העירייה מחליטה פ         )914( 

  
  

  מועדון טניס שולחן מכבי בני הרצליה
  

לעמותה מגיעה תמיכה גבוהה יותר ממה שאושר זאת עקב טעות בטופס התצהיר שהוגש על : צבי הדר
  .ידם

  
  :החלטה
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ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן 
 . 2012לשנת הכספים  ₪ 30,000תמיכה בסך של 

  
  

  . 2012לשנת הכספים  ₪ 30,000א לאשר מתן תמיכה בסך של "מועצת העירייה מחליטה פ        ) 915( 

  
  

  מועדון שחמט הרצליה
  

  :החלטה
  

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן 
   .2012לשנת הכספים  ₪ 78,532 של בסך, תמיכה  לפעילות הבוגרים

  
  . 2012לשנת הכספים  ₪ 78,532א לאשר מתן תמיכה בסך של "מועצת העירייה מחליטה פ  )       916( 

  
  העמותה לקידום ופיתוח השייט והחינוך הימי

  
  .לאיזה נושא ביקשה העמותה את התמיכה: צבי הדר

  
  .גלשנים ואחזקה, נוערכישת מ, בקשתם מתייחסת להצטיידות: ארהלה שם טוב

  
  .בתנאי הסף לא מופיע אי מתן תמיכה לנושאים אלו: ד טל כהן"עו
  

  ?י בני הרצליה"איך אפשר לקבוע שהם מתוקצבים ע: יהונתן יסעור
  

  :החלטה
  

  .ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להחזיר לדיון בבקשה לוועדת התמיכות המקצועית
  
  

  .א להחזיר לדיון בבקשה לוועדת התמיכות המקצועית"מועצת העירייה מחליטה פ          )917(
  

  
  ודו'מכבי הרצליה ג

  
  :החלטה

  
ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן 

   .2012לשנת הכספים  ₪ 52,354תמיכה בסך של 
  
  

  . 2012לשנת הכספים  ₪ 52,354ה בסך של א לאשר מתן תמיכ"מועצת העירייה מחליטה פ        ) 918( 

  

  :הערה
  
  .מאיה כץ לא השתתפה בהצבעה זו' גב
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   נוער–אגודות הספורט 
  

  מ"מכבי הרצליה תפעול בע
  

  :החלטה
  

לשנת  ₪ 400,000על מתן תמיכה בסך של , ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר
תשוב הוועדה ,  בכתב לוועדה המקצועית להגדלת סכום בקשת התמיכה  היה ויינתן נימוק2012הכספים 
  . ותדון בכך

  
  .  400,000₪ -כ ירד הסכום ל"ואח ₪ 483,000 שאל מדוע המליצה הועדה על תמיכה בסך מר עולמי 

 הסבירו כי לא ניתנת תמיכה מעבר לסכום המבוקש וכלל זה נוהג באופן אחיד כלפי ע ומר הדר"רה

  .כולם

  
היה וינתן . 2012לשנת הכספים  ₪ 400,000א לאשר מתן תמיכה בסך של "מועצת העירייה מחליטה פ               )919(

  . תשוב הוועדה ותדון בכך, נימוק בכתב לוועדה המקצועית להגדלת סכום בקשת התמיכה

  
  

  מ" הפועל הרצליה בע–החברה לניהול מועדון כדורגל 
  

  :החלטה
  

לשנת  ₪ 293,770על מתן תמיכה בסך של , טה להמליץ בפני מועצת העירועדת המשנה לתמיכות מחלי
יצינו וינמקו את גובה ,  זאת בכפוף לכך שמנהלי האגודה יתקנו את מסמכי הבקשה2012הכספים 

  .מאחר ולא עשו כך בבקשתם שהוגשה, התמיכה המבוקשת
  
  

זאת בכפוף , 2012לשנת הכספים ₪ 293,770א לאשר מתן תמיכה בסך של "מועצת העירייה מחליטה פ )       920(
מאחר , יצינו וינמקו את גובה התמיכה המבוקשת, לכך שמנהלי האגודה יתקנו את מסמכי הבקשה

  .ולא עשו כך בבקשתם שהוגשה
  
  
  

  מכבי מועדון טניס
  

  :החלטה
  

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן 
   .2012לשנת הכספים  ₪ 50,360תמיכה בסך של 

  
  .2012לשנת הכספים  ₪ 50,360א לאשר מתן תמיכה בסך "מועצת העירייה מחליטה פ )          921(

  
  
  

  ודו'מכבי הרצליה ג
  

  :החלטה
  

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למתן 
   .2012לשנת הכספים  ₪ 77,338תמיכה בסך של 

  
  .2012לשנת הכספים  ₪ 77,338א לאשר מתן תמיכה בסך "מועצת העירייה מחליטה פ)          922( 

  
  :הערה

  .מאיה כץ לא השתתפה בהצבעה זו' גב
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  ודו'הפועל מועדון אלופי הג

  
  :החלטה

  
וועדה המקצועית למתן ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר לאמץ את החלטת ה

   .2012לשנת הכספים  ₪ 10,791תמיכה בסך של 
  

  .2012לשנת הכספים  ₪ 10,791א לאשר מתן תמיכה בסך "מועצת העירייה מחליטה פ)          923(
  
  

  ודו הרצליה'איזי ג
  

  .יש סתירה במסמכי הבקשה ואין אישור על ניהול תקין: איילה ממן
  
  . לא נתנו מענה לסתירותהמסמכים שהוגשו: ד טל כהן"עו
  
  

  :החלטה
  

זאת , ועדת המשנה לתמיכות מחליטה לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית לדחות את הדיון בבקשה
  .ח"עד להשלמת מסמכי הבקשה והבהרה של רו

  
וזאת עד להשלמת מסמכי הבקשה והבהרה , א לדחות את הדיון בבקשה "מועצת העירייה מחליטה פ)          924 (

  . ח"ושל ר

  
  .מכבי רומנו

  
  :החלטה

  
זאת , ועדת המשנה לתמיכות מאמצת את החלטת ועדת התמיכות המקצועית לדחות את הדיון בבקשה

  .עד להשלמת מסמכי הבקשה
  

  .וזאת עד להשלמת מסמכי הבקשה , א לדחות את הדיון בבקשה "מועצת העירייה מחליטה פ         ) 925( 
  

  דניס הישרדות
  

  :החלטה
  

  .משנה לתמיכות מחליטה להחזיר לוועדה המקצועית את בקשתם לדיון נוסףועדת ה
  

  .להחזיר הבקשה לועדה המקצועית לדיון נוסף א"מועצת העירייה מחליטה פ)            926(
  
  

  המרכז האולימפי לקליעה
  

זאת מאחר , ועדת המשנה לתמיכות מחליטה לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית שלא לאשר תמיכה
  .לא ניתן לאשר להם תמיכה עירונית, שתם לתמיכה נעשית עבור אגודות אחרותובק

  
  

  .זאת מאחר ובקשת התמיכה נעשית עבור אגודות אחרות. מועצת העירייה מחליטה שלא לאשר תמיכה           )927(
  

  ).מר עולמי (1-נמנע,  אין –נגד   , 10 -בעד
  

  :הערה
  .מר בן שפרוט לא השתתף בהצבעה זו

  



.  
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  ד ראובן פארן"ר הוצאות משפטיות לחבר המועצה לשעבר עוהחז  .ח

 .ע"מ רה"מי סגן ו"שהתנהל ע, ע יצאה מאולם הישיבות ולא השתתפה בדיון בנושא זה "רה            
ב "מצ, ד ראובן פארן  להשתתפות הרשות במימון הוצאות משפטיות"בהמשך לבקשתו של עו

ל מימון הוצאות משפטיות בשלטון המקומי כפי המלצת הועדה המקצועית בהתאם להוראות נוה

  ").הנוהל: "להלן (6/04' ל מס" בחוזר מנכ16.6.04שפורסם ביום 

  .לאישור המועצהו המלצת הוועדה המקצועית הובאה לדיון
  

  י הבנתו הוגשה  " אמר כי עפ.ד אייל רייך העובד לבדו כתובע עירוני"הביע הערכתו לעומר עזרא 

  .ל"בחוזר המנכ' ת נגד פארן ולדעתו חל לגביה סעיף ג        תביעה אזרחי

  . הסביר שנגד פארן הוגשה תביעה ומר פארן הגיש תביעה שכנגדד אייל רייך"עו

   38,000 -מסתכמת בד " ההתחייבות שלו כלפי עוובמסמכים,  80,000₪מר פארן ביקש החזר של 

  י מר פארן לא הופיע בפני הועדה לאחר כ,  הוסיף לשאלות הבהרה נוספות של מר עזרא.בלבד        ₪ 

  . ד וכי אין בידיו נתוני החזר כספי עבור הוצאות משפטיות"        גיבוש חוו

  ע לקבל אם  " טען כי היה ראוי במקרה זה לגלות גדלות רוח ושאל  מה הייתה מצפה רהמר עולמי

  טען כי מר פארן היה במצוקה .ה כגון תביעה מראש העירייה הקודם מר לנדאו         הייתה במצב דומ

  .בלשון המעטה ונועדה להצר את צעדיועה שהוגשה כנגדו לא הייתה במקומה והתבי        

  לדעת . מר פארן הגיש תביעה שכנגד משום שזו הייתה דרכו להתגונן מפני התביעה שהוגשה נגדו

  המלצה היא לאשר חלק  טען כי ה.        מר עולמי צריך היה לאשר סכום גבוה יותר מזה שאושר

  לדעתו התביעה שכנגד כמוה ככתב  .         מהסכום שהוא שכר הטרחה עצמה ולא של התביעה שכנגד

  בסופו של דבר איחוד התביעות  . ולכן היה צורך להתייחס לשני המקרים        ההגנה של ראובן פארן 

  דעתו הועדה שגתה בכך שלא  ל.        שביטל האחד את השני הביא למצב שאין תשלום לאף צד

   הנוהל מתייחס להוצאות עבור הגנה ומר עולמי טוען שכתב .        התייחסה להחזר על שתי התביעות

  כר שתביעות מסוג זה הינן דבר מפחיד ומר פארן נאלץ לשלם .         התביעה שכנגד היה בעצם הגנה

  .יקש       טרחה גבוה להגנתו ויש לאשר לו את הסכום שהוא ב

  ובשתיהן ניתן פסק דין והן אוחדו , הבהירה ששתי התביעות התנהלו עד הסוףד ענת בהרב "עו

  .מלכתחילה        

  .   של המלצות הוועדה16 ציינה כי היה צריך לפנות מראש כפי שמובהר בסעיף רפאל' גב

  ומציינת  ₪ 38,000יינת צ הועדה מ. וברוח התקנותעובדות       המלצותיה של הוועדה הינן על בסיס 

  . שכבר שולמו מספקים 20,000 -        ש
  

  .נערכה הצבעה

  .א לאשר את המלצות הועדה"מחליטים פ   )              928( 
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תיקי ,  ניהול כספי העירייה בחברת פעילים–פתיחת חשבון בבנק דיסקונט   .ט

 .מ"השקעות בע
לניהול כספי העירייה בחברת , אשר פתיחת חשבון בבנק דיסקונט לא "מחליטה פהמועצה    )               929( 

מ ולהסמיך את מורשי החתימה לחתום על כל המסמכים " ניהול תיקי השקעות בע–פעילים 

  .הנדרשים והכל בהתאם לנוסח ולתנאים המקובלים בבנק דיסקונט וכפי  שיסוכמו עמו

  

  

 בית הגמלאי לתרבות  הוספת–) צ"חל(מ "החברה לאומנות ולתרבות הרצליה בע  .י

 וחברה
הוספת בית הגמלאי לתרבות וחברה למסגרת פעילות החברה לאמנות על מועצה נמסרה הודעה ל

 15 להסכם מיום 3.2וזאת בהתאם לסעיף , 2012 בינואר 1-החל מ) צ"חל(מ "ולתרבות הרצליה בע

  .)צ"חל(מ "בין עיריית הרצליה לבין החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע, 2007ביולי 
   

 

 אישור העסקה נוספת  .יא
 1.2.12ומיום  12.1.12 לאשר המלצות הועדה לבחינת העסקה נוספת מיום התבקשההמועצה 

  :כדלקמן

  . לשנה אחת בלבד מאושרת - בקשתה ללמד במכללת אורט כפר סבא - . ד. ת' גב •

  . הועדה אינה ממליצה לאשר את בקשתה לעבודות תכנון פרטיות נוספות   

  

    הועדה אינה ממליצה לאשר את בקשתו להעסקה נוספת הואיל וזו אמורה   -. מ. מר א •

  .להתבצע במסגרת תאגיד עירוני

  להביא  מניעה לא תהיה , שורה לעירייה ולא לתאגיד עירוניהיה וימצא עבודה נוספת שאינה ק   

  .             לאישור הועדה

  

 . ושרת לשנה אחת בלבד  בקשתו לעבודה נוספת לאימון בגבעתיים מא- . ע. מר ר •
 

  שכרו הנמוך אינו מאפשר . ס" מועסק כאב בית בביה–. א. ד •

מבקש אישור לעבודה נוספת בניקוי משרדים בשעות שלאחר שעות . לכלכל את משפחתו כראוי

  .ס"העבודה בביה

  .הועדה ממליצה לאשר את בקשתו למשך שנה אחת

  

  מבקש אישור .  מועסק כאחראי משק ותחזוקה באולם ספורט–. א. מ •

  .לעבודה נוספת לצורך כיסוי הוצאות כספיות רבות בגין מצב משפחתי אליו נקלע

  .העבודה הנוספת אותה מבקש היא תליית תמונות

הועדה ממליצה לאשר , לאחר שהובהר כי עבודתו הנוספת לא תעשה בגופים הקשורים לעירייה

  .את בקשתו למשך שנה אחת

  

על פניו נראה כי העבודה הנוספת אותה מבקשת קשורה . דים מועסקת כסייעת בגן יל–. ר. א •

  .ס"לעבודתה בעירייה או למתנ
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תועלה הבקשה מחדש לדיון , ר הועד יבדוק את מהות הבקשה ומיקומה ובהתאם לצורך"יו

  .בועדה

  

  .נערכה הצבעה

  .לאשר המלצות הועדה כפי שהוגשומחליטים   )               930 (

  ). מר עזרא (1 – נמנע,  אין –נגד  , 15 – בעד                           

  
      
 

 אישור המלצות ועדת הסיוע לדיור  .יב
ומצורף , 2.1.12 מיום 1'  הועדה מסכמפורט בפרוטוקול  א לאשר את המלצות הועדה"מחליטים פ             )931 (

  .לפרוטוקול זה

  

 רצליה ביצוע שירותי אספקת דלק בה– 17-2011-29'מכרז פומבי מס  .יג
המלצת ועדת המכרזים להתקשר בחוזה ללא מכרז לביצוע שירות אספקת  לאשר התבקשההמועצה 

מאחר ועריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת ולאחר שלא הוגשו הצעות לשני מכרזים , דלק בהרצליה

  .  שכבר פורסמו בנושא

  .ע"י רה"מאושרת ע 16.1.12מיום ב המלצת הועדה "מצ

  

  שזו הפעם השניה שהוצא מכרזי מר יסעור"נענה ע. מציע שיערך מכרז חדש אמר כי הוא מר עזרא

  .מ"י הנוהל ומבקשת אישור לניהול מו"לכן העירייה פועלת עפ. ולא הוגשו הצעות

 שאין ע"י רה"נענה ע. האם יש לדרג המקצועי הערכה מדוע לא הוגשו הצעות למכרז שאל מר עולמי

  .ים לחוות דעה בענייןמחלקה או מומחה לנושא בעירייה העשוי

  

  .נערכה הצבעה

  .רט לעילולהתקשר בחוזה ללא מכרז כמפוועדת המכרזים מחליטים לאשר את המלצות                 ) 932( 

  ).מר עזרא ומר עולמי (1 – נמנע,  אין  –נגד  , 14 – בעד

  

 .אישור סלילת רחובות  .יד
סידור מדרכות וכן רחוב מעורב בהתאם , בודות סלילת כבישביצוע עא לאשר "המועצה מחליטה פ )              933( 

  2010-ע "התש, )תיקון) (סלילת רחובות(לחוק העזר 

 רחוב אבן אודם )1

 אוצר הצמחים' רח )2

  הראשונים' רח )3

  

  .ל כעל רחובות ציבוריים"להכריז על הרחובות הנא "המועצה מחליטה פ )                934(
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 תואר יקיר העיראישור מומלצי הועדה לקבלת   .טו
  . לסדר היום צורף סיכום הועדה לבחירת יקיר העיר

" יקיר העיר"ר מומלצי הועדה לקבלת התואא לאשר הענקת תואר יקיר העיר ל"המועצה מחליטה פ     )         935 (

  :  כלהלן2010 – 2011לשנת 

  שרה ברנשטיין' גב  -  

  דהרי מר אברהם  -  

    דנגוט  מר משה  -  

  דרה מר אליהו  -  

  יניב  מר אלי  -  

  ליימונד מר ראובן  -  

  פוריה סוניה' גב  -  

 

 .דווח ושונות  .טז
  

  .דקת דיבור למר דרור עזרא .1
  
     ע את דבריו ואמרה "אמר כי בישיבה קודמת העביר שאילתא בנושא ספורט נשים במסגרתה דחתה רה  

ביקש . ר הקבוצה"מ יו"ע איימה לפטר את מ"רסם סירטון בו רואים שרהמסר כי פי. שהוא שקרן   

  .ע תתקן את דבריה ותאמר את האמת"שרה

  .דקת דיבור למר עולמי     .2
  

ציין כי . שלא אישרה לצלם ולהקליט את ישיבת המועצהע "הודיע כי הוא מזועזע מהתנהגותה של רה         
  . חודשים3- למרות שהובטחו לו וחלפו כבר כ , B.R.T - בנושא המסמכיםעדיין לא קיבל את ה

  
  
  

 עידכנה שהשבוע התכנסה ועדת הבריאות והרווחה בכנסת וזומנו נציגי הרשויות רות רזניק' גב     .3

  .המקומיות בנושא

 ביקשו להיוועץ עם צגו את העירייה במפגש זה ונציגי רשויות אחרותיי ועדי חמו רזניק' גב, מר יסעור      

  .וללמוד ממנה, עיריית הרצליה 

  

  

  

  .הישיבה ננעלה

  __________________________: ע "רה

        ________________________    :עירמזכיר ה

  __________________: נתאשר


