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  :הודעות ראש העיר

. דירקטוריון האנסמבל החליט להפסיק את ההפעלה הנוכחית של אנסמבל התיאטרון העירוני •

באולם בית לפעילות תרבותית תאטרונית ות פצוות שיבדוק חלוראש העיר מסר כי הוא מקים 

ובעקבות זאת הוקם צוות הכולל את חברי , ע הזמין חברי מועצה להצטרף לצוות" רה.האזרח

נקבעה פגישה למחרת היום . מיה כץ וירון עולמי, צבי וייס, ובה רפאלט, המועצה  צביקה הדר

 .לדיון באנסמבל, אורלי פרומן' ית משרד התרבות גב"עם מנכל

. הזכיר שמר עזרא הגיש הצעה לסדר להפסיק הפלרת מים. חלו התפתחויות בנושא הפלרת מים •

 .הציע למועצה לפעול ברוח זו ולקרוא לממשלה להפסיק הפלרת מים
  .ערכה הצבעהנ

  

  .א לאשר פנייה לממשלה להפסיק הפלרת מים"מחליטים פ)  1267( 

  
  

  :הסבר לסדר היום

  
 שאילתות ותשובות  .א

  

  י מר דרור עזרא " ע1' שאילתה מס 

   תוכנית לחוף: בנושא

בעקבות פסק הדין , ראש העירייה מר יסעור התבטא בפייסבוק במספר הזדמנויות בשבועות האחרונים

תכנון מלא בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים בכדי להגיע "כי בכוונתו לקיים , לגבי הטיילת בחוף זבולון

  ". לתכנון נכון של רצועת החוף
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 יסעור יחד עם שאלות קשות ששאלו אותו תושבי דברים אלו נמחק מדף הפייסבוק של מר, באופן מוזר

  העיר שלא נתנה עליהם תשובה

  

  :לפיכך אשאל את השאלות הבאות

מחיקת , אם שמא? האם מר יסעור מתכוון לעמוד במילתו לגבי הליכי התכנון רצועת החוף .1

 ? הדברים מעידה על כך שהוא חוזר בו מן הכוונה לקיים הליכי תכנון

 לפניהאם יש כוונה לקיים הליך סיעור מוחות בשיתוף הציבור לגבי תוכנית רצועת החוף  .2

 ? בדומה להליך שהיה לגבי הפארק, הגשתה

יש כוונה לקיים פגישות עם , האם במסגרת הכנת התסקיר הסביבתי לתוכנית לגבי רצועת החוף .3

 ?ואנשי ים מן העיר כדי לאסוף מהם מידע על הים והחוף, גולשים

 ?יכללו את הטיילת או לא, האם הליכי התכנון המדובר לעיל .4

 ? מה הצפי לגבי מועד הגשת התוכנית לועדה המקומית .5

 ? מהם עלויות הכנת התוכנית .6

    
 
  

       :1' תשובה לשאילתא מס

 .כן .1

 .נקבע אופי ההליך, טרם .2

 .הכל על פי דין .3

 .בהחלט .4

 .אין צפי .5

  .טרם הוכן אומדן .6

  

 השיב שהכוונה לשתף את הציבור מר יסעור, 1 ביקש ממר יסעור להבהיר את תשובתו לשאלה מר עזרא

  .בהליכי התכנון

  

  י מר דרור עזרא " ע2' שאילתה מס

  הופעות ואירועי תרבות מטעם החברה לתיירות :בנושא

בשבועות האחרונים היו מספר פרסומים לגבי הכוונה של החברה לתיירות לקיים סדרה של הופעות 

  ואירוע תרבות 

  :לפיכך אשאל את השאלות הבאות

 ?2013אבקש פירוט לגבי עלויות האירועים הללו לשנת  .1

כולל התמורה שהחברה מקבלת מאותם , אבקש פירוט לגבי נותני החסויות לאירועים הללו .2

 ?נותני חסויות
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 ?  מדוע לא, אם לא? האם מתקיים מכרז? כיצד נבחרים אותם נותני חסויות .3

 ? 2012 עד שנת 2009אבקש פירוט לגבי הוצאות החברה על אירועי תרבות והופעות משנת  .4

 ? 2008 עד שנת 2003 החברה על אירועי תרבות והופעות משנת אבקש פירוט לגבי הוצאות .5

 ?מדוע החברה לתיירות מקיימת את האירועים הללו .6

האם אירועי תרבות והופעות כאלו לציבור הרחב הם חלק מן המשימות עליהם מופקדת החברה  .7

 ? האם הוצאת לאירוע תרבות עומדות במסגרת תקנון החברה? לתיירות

  
   

       :2' מסתשובה לשאילתא 
  

 .₪ מיליון 1.6 -כ  .א

היזמים מגייסים חסויות ומביאים אותם לאישור / המפיקים, החברה לא מקבלת חסויות  .ב

)  אירועים בממוצע לשנה17 - כ(בשל כך החברה מצליחה לקיים שלל אירועים , הנהלת העיר

 . בעלויות נמוכות אשר אליהם נוהרים מאות אלפי מבקרים בשנה, פתוחים לקהל הרחב
  

  .2ראה תשובה בסעיף   .ג
  

   .ד

  .₪ מיליון 1.1 - כ- 2009  .א

  .₪ מיליון 1.2 - כ- 2010  .ב

 .₪ מיליון 1.3 - כ- 2011  .ג

 . ₪ מיליון 1.4 - כ- 2012  .ד

  . אירועים בשנה2-3 -בשנים אלה ערכה החברה כ  .ה

 .₪ אלף 150 - כ- 2006  .א

  .₪ אלף 300 - כ- 2007  .ב

 . ₪ אלף 400 - כ- 2008  .ג

על פי הנחיות הנהלת העיר כחלק מתוכנית כוללת החברה פועלת , שאלה זו נענתה כבר בעבר  .ו

 .את ההצלחה רואים בשטח, לעידוד ולפיתוח התיירות בעיר הרצליה

  .כן וכן  .ז
  
  

 שככל שמגיעים יותר ע"רה י"נ ענה ע.  שאל כיצד האירועים מקדמים את התיירות בעירמר עזרא

  .'מסעדות וכד, הדבר תורם לעסקים , אנשים מהעיר ומרחבי הארץ
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 הצעות לסדר  .ב
  

  י מר דרור עזרא" ע1' הצעה לסדר מס 

  הפעלת הסעות בשבת–בנושא
  

  :רקע

הצעה זו נדחה , מ הצעה דומה להפעיל את מערכת ההסעות לפארק גם בסופי שבוע" הציע הח2009ביולי 

  . בטענה המשונה של סכסכנות פוליטית

 בין החניונים באזור התעשייה לחופי כדי החלה להפעיל מערכת הסעות בימי שבתהעירייה , 2011בקיץ 

  .להקל על תושבי הרצליה פיתוח שהתלוננו על בעיות חנייה וגודש

הפתרון הזה הינו פתרון די עקום אשר מחייב את התושבים להשתמש ברכב פרטי כדי , למרבה הצער

לי רכב ברור שמערכת הסעות הזו משמשת אך ורק בע. להגיע לאזור התעשייה ואז להשתמש בהסעות

  . והעניין לא מהווה שום פתרון לתושבים נטלו רכב הפרטי, פרטי

מ לא עלתה לסדר היום בשל הנימוק העלות "הצעת הח, מ הצעה דומה להצעה זו" העלה הח2012במרס 

של ראש העירייה לגבי דרישה משרד התחבורה להפעיל " הצעה לסדר"לעומת זאת כן עלתה , הגבוה

  .ולא ידוע מה על בגורל הדרישה הזו,  היום אין תחבורה ציבורית בשבתעד, תחבורה ציבורית בשבת

קו שזכה לפופולאריות , בקיץ שעבר מפלגת מרצ הפעילה קו הסעות לחוף בשבת באזור השרון על חשבנה

  . גדולה

  

  חשיבות של תחבורה ציבורית בשבת

, ותם שירותים כמו הפארקחלק מא, כמו בערים אחרות יש מגוון של שירותים עירוניים, בעיר הרצליה

  .וכדומה מחייבים שימוש בכלי תחבורה כדי להשתמש בהם, אירועי תרבות, חופי הים

והן לתושבים אשר , בעוד שבימי חול שירותים אלו נגישים הן לתושבים אשר משתמשים ברכב פרטי

   .פרטיורק למשתמשים ברכב בסופי שבוע שירותים אלו נגישים אך , משתמשים בתחבורה ציבורית

למרבה , עיריית הרצליה משקיעה עשרות מילוני שקלים בטיפוח ובהפעלת אתרים ואירועי פנאי

  נמנע מחלק מן התושבים , שבה לרוב התושבים ישנם זמן לפעילות פנאי, האבסורד דווקא בסופי שובע

ורבים מתושבים אלו מתמודדים עם , להשתמש בשירותים אלו אך ורק בשל חוסר יכולת תחבורתית

קשיים כלכליים ופעילות הפנאי שהעירייה מפעילה הינם פעילות הפנאי המעטות שהם יכולים להרשות 

  .כמו חופי הים והפארק, לעצמם

להפחתת השימוש , רך סביבתילהפעלת תחבורה ציבורית ישנה גם ע, מלבד הערך החברתי החשוב הזה

  .  מחסור בחנייה וכו, תאונות, גודש, זיהום אוויר, על כל מגרעותיה, במכונית הפרטית

אבל התיירים שרובם לא משתמשים ברכב פרטי נאלצים , בנוסף העיר הרצליה רואה עצמה כעיר תיירות

  .ים בעירלהשתמש במוניות יקרות במקום תחבורה ציבורית זולה להנאות מאתרים השונ

  :הצעתנו
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מועצת העיר הרצליה מחליטה כי העירייה תחל להפעיל בהקדם מערך הסעות חינם ברחבי העיר כך 

שיפעל ויסיע תושבים מן השכונות השונות אל הפארק ואל חופי הים בסופי שבוע זאת עד אשר משרד 

  .התחברה יאשר הפעלת תחבורה ציבורית בשבת

  
צ מנהיגה הסעות בשבת וכן בשנה שעברה היה "כיר כי מפלגת מר פרט את עיקרי הצעתו והזמר עזרא

  .שאטל היסעים מאזור התעשייה וראוי היה לכלול את מעבר הקו בכל השכונות

התושבים לא , הנסיון הקודם לא צלח.  ביקש מהמועצה להוריד את ההצעה מסדר היוםמר יסעור

ולהפעלת ההיסעים יש , בהםלפי שעה אין היסעים שכנראה אין צורך , השתמשו בשרות הזה

  .משמעות כספית לא קטנה

  .נערכה הצבעה      

  .מחליטים להסיר את ההצעה מסדר היום)     1268(

  . אין- נמנע, ) מר עזרא (1 – נגד ,  12 – בעד        

  

  י מר דרור עזרא" ע2' הצעה לסדר מס

  ביטול אזור החניה בסביבת חופי העיר –בנושא

  
  :רקע

מדובר באזור חנייה שנועד למנוע מן ,  החליטה מועצת העיר על אזור חנייה במערב העיר2011בשנת 

  .הבאים לחוף להחנות את רכבם ברחובות בקרבת החוף בעונת הקיץ ובסופי שבוע בלבד

  . לעומת זאת דיירי הרחובות האלו זכאים להחנות את רכבם באופן חופשי

  

לכל , ם בהם אנשים נזקקים אלא גרים האנשים המבוססים בישראלמדובר כמובן ברחובות אשר לא גרי

לכן ברור שתושבי הרחובות הללו לא זקוקים למקומות .  מקומות חניה בתחום המגרש2בית יש לפחות 

  . החנייה הללו

  . בשל אזור חנייה מידי סוף שבוע בעונת הקיץ מקבלים עשור מן הבאים לחוף דוחות וקנסות כבדים

  .  העיר בזמנו נטען שהבאים לחוף חוסמים את הכניסות לבתים באזורבדיון במועצת

  

ועל כך שתושבי הרצליה , מ לא מעט תושבים ובתלונות על חוסר צדק"מאז הונהג הסדר זה פנו אל הח

  . וזה בא על חשבונם של שאר תושבי העיר, פיתוח מקבלים יחס מיוחד מן העירייה

  

  :הצעתנו

כך שתתאפשר חניה לבאי החוף ברחובות , מועצת העיר מחליטה לבטל את אזור החנייה במערב העיר

  .בין אם בתשלום או ללא בתשלום זאת בהתאם להחלטות של ועדת תנועה, הסמוכים כל ימות השנה

  

 אמר כי רחוב ציבורי שייך לכל תושבי העיר והמדינה ורק במקומות מסוימים שיש בניינים מר עזרא

במערב העיר אין מצוקת חניה ובכל מגרש יש שני מקומות . שנים עם מצוקות חנייה אז יש התחשבותי

י "הבעיה האמיתית היא שחוסמים את הכניסה לחניות הפרטיות במגרש ועניין זה יש לפתור ע.  חנייה

  .טען שזוהי הפקעה של קניין הציבור. אכיפה
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.  כי ההסדר קיים גם באיזורים אחרים בעיר ביקש מהמועצה להסיר את ההצעה מסדר היוםע"רה

בנוסף ההסדר במערב . נערכת עבודה בימים אלה להשלמת מפת העיר לאיתור של גורמים מחוללי חנייה

  .העיר חל רק על צד אחד של הרחוב ויש מספיק מקומות חנייה לתושבי מערב העיר

     

  נערכה הצבעה 

  .מחליטים להסיר את ההצעה מסדר היום)   1269(

  .  אין-נמנע, ) מר עזרא (1 –נגד ,  12 –  בעד    
  

  

  

  

  רים"תב  .ג
  
  
ס " מתקני כושר חיצוניים בי– 1430' ר מס" שינוי מימון וסגירת תבא לאשר"מחליטים פ)  1270(. 1

  )ס"תנו/אגף חינוך(ותיכונים 
  
  הכנסות    הוצאות  
        
  60,000  קרן עודפי תקציב רגיל  360,000  
השתתפות המועצה להסדר     

  הימורים טוטו
300,000  

  360,000    360,000  כ"סה
        
  10,296  קרן עודפי תקציב רגיל    
השתתפות המועצה     

  להסדר הימורים טוטו
)10,296(  

        
  360,000  כ"סה  360,000  כ"סה

  
מהשתתפות המועצה להסדר הימורים טוטו לקרן  ₪ 10,296לאשר שינוי מימון בסכום של : הבקשה 

  .ר"עודפי תקציב רגיל וסגירת התב
  
  
 שמאות חוף ים קהילת ציון אמריקה – 552' ר מס" תוספת תבא לאשר"מחליטים פ)   1271( . 2
  )מחלקת נכסים וביטוח(
  
 שינוי מסגרת תקציב מבוקשת  מסגרת תקציב  
    

 2,831,000 13,131,000 10,300,000 12/2011 –אושר ב 
    

  370,000 370,000 31.12.2012עד 
2013 100,000 12,761,000 12,661,000 

    
    2013מקורות מימון 

  100,000 100,000 קרן רכוש
הפרשה לתביעות 

 תלויות
 12,661,000 12,661,000 

 12,661,000 12,761,000 100,000 כ"סה
    

 )9,830,000(  9,830,000  ואילך2014
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 2,831,000 13,131,000 10,300,000 כ "סה
    
  
  
  
  

 והקדמת תקציב 2013לביצוע בשנת  ₪ 2,831,000לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של : הבקשה 
ד להסכם " בעקבות קבלת תוקף של פס2013לביצוע בשנת  ₪  9,830,000בסכום של ) 2014משנת (

  ".הפרשה לתביעות תלויות"מימון מסעיף . הגישור
  
את השתלשלות הטיפול בנושא עד לקבלת , לבקשת מר עזרא,  הסבירה באריכותד אילנה בראף שניר"עו

  . ד"הסכמה על פשרה שקבלה תוקף של פס
  
  
  
אגף (ח לפי תוכנית אב " שיפוצים מוס– 1281' ר מס" תוספת  תבא לאשר"מחליטים פ)  1272(. 3
  ) ל.ב.ת
  
 שינוי מסגרת תקציב מבוקשת  מסגרת תקציב  
    

 3,200,000 213,463,000 210,263,000 12/2012 –אושר ב 
    

  151,263,000 151,263,000 31.12.2012עד 
2013  59,000,000 62,200,000 3,200,000(*)  
 3,200,000 213,463,000 210,263,000 כ "סה

    
עבור תוספת גן  ₪ 3,200,000 בסכום של 2013לאשר הגדלת היקף פרויקט לביצוע בשנת : הבקשה 

  .מימון מקרן עבודות פיתוח. ס בן צבי"ילדים חדש ותוספת עבודות שיפוצים בי
  
  
  
  .)ל.ב.אגף ת(  שיפוץ מרכז הצעירים –  1655' ר חדש  מס"תב. 4
  
 הכנסות  הוצאות 
    

  (*)1,350,000 קרן עבודות פיתוח 1,350,000 ביצוע 
    

 1,350,000 כ"סה 1,350,000 כ"סה
  .  ₪ 1,350,000ר חדש  בסכום של "לאשר תב: הבקשה 

  
לספק בסיס לפיתוח סטראפ על ,  שפרטה את תוכניות מרכז הצעיריםכץ' גב שאל ונענה על ידי מר עזרא

טובה רפאל ' ע גב"הודתה לסגנית רה. ידי מנטורים ובעלי מקצוע וכן לקיים קורסים וסדנאות לצעירים

  .על קידום הנושא וסיועה בתחום

  .  שאל האם מדובר בחלק מהסכמים פוליטייםמר עזרא

הוא יעניק סיוע בכמה , מורחב יותר מחממה טכנולוגית  השיב שמדובר במרכז שיהיה מר יסעור

כמו כן יהווה מרכז פיתוח יזמי . במערב העיר" האב" בשיתוף פעולה עם 21-35תחומים לצעירים בני 

 במצב רעוע ויש לשפצו ולהתאימו למרכז 5ציין שהמבנה ברחוב סוקולוב . להקמת עסקים קטנים

  .לצעירים

  .וייקט יוצא מן הכלל אמר כי מדובר בפרמר בן שפרוט
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  נערכה הצבעה    

  .ר"מחליטים לאשר התב)   1273(

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

  
  
מ " פרויקטים דחופים בצ– 1637' ר מס" הקדמת ביצוע תבא לאשר"מחליטים פ)  1274(. 5

  )כללי(מימוני ביניים /20142013/
 שינוי מסגרת תקציב מבוקשת  מסגרת תקציב  
    

  10,000,000 10,000,000 12/2012 –אושר ב 
    

2013 3,400,000 3,600,000 200,000(*)  
 )200,000( 6,400,000 6,600,000  ואילך2014
  10,000,000 10,000,000 כ "סה

    
הקדמה משנת  (2013בשנת  ₪ 200,000לאשר תוספת ביצוע בסכום של  : ל "י הנחיית מנכ"הבקשה עפ

  .מימון מקרן עבודות פיתוח ) . 2014
  

 הינה כנגד הקטנת הזרמות תקציב -1637,1655, 1281' רים  מס" בתב2013תוספת הביצוע בשנת (*) 
  ' ק שלב ג פיתוח פאר1568' ר מס" בתב2013במסגרת תוכנית הפיתוח 

  ). 1,500,000₪( קירוי והצללה מגרש ספורט הנגיד – 1623' ר מס"ובתב)  ₪ 3,250,000( 
  
  
שדרוג והקמת גינות , שיקום– 1254' ר מס" הקדמת ביצוע תבא לאשר"מחליטים פ)  1275(. 6

  )אגף שאיפה(ציבוריות 
  
 שינוי מסגרת תקציב מבוקשת  מסגרת תקציב  
    

  31,190,000 31,190,000 12/2012 –אושר ב 
    

  17,240,000 17,240,000 31.12.2012עד 
2013 1,500,000 1,950,000 450,000(*)  
 )450,000( 12,000,000 12,450,000  ואילך2014
  31,190,000 31,190,000 כ "סה

    
  ) . 2014הקדמה משנת  (2013בשנת  ₪ 450,000לאשר תוספת ביצוע בסכום של  : הבקשה 

  .מימון מקרן עבודות פיתוח 
  
  

 סככות – 1343' ר מס"תב ₪ 450,000תוספת ביצוע זו הינה כנגד הקטנת הזרמת תקציב בסכום של (*) 
  .2013הצללה לגני משחקים במסגרת תוכנית פיתוח 

  
  
  רים "סגירת תב. 7

     והחזרת עודפי תקציב לקרן 2013לא נוצלו בשנת /רים שהסתיימו" תב7סגירת  א לאשר"מחליטים פ )  1276(

  .ב"לפי רשימה מפורטת המצ ₪ 762,212עבודות פיתוח בסכום של 

  
 בתקציב הרגיל –) מילואים(ותוספות ) העברות מסעיף לסעיף(הצעת שינויים   .ה

 . מוקדםחברי המועצה לעיוןהצעת השינויים הועברה ל   - 2013לשנת 
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  . את הצעת השינויים כפי שהוגשה למועצהא לאשר"מחליטים פ  )  1277(        

  

 

    -  4 לתקופת רבעון 2012ח רבעוני לשנת "דו  .ו
של ) ח הרבעוני"ח המנהלים שצורף לדו"הקריא את דו( סקר הנתונים העיקריים דמר רוני חד

השנה הסתיימה בהכנסות . ח" מלש743 עמד סך התקציב על 2012ח וציין כי בשנת "הדו

 העודף . מעל להכנסות השנה2%-ח כ" מלש17- מסך ההוצאות בסכום של כגבוהשהסתכמו 

זאת .  מההכנסות לשנה7%- ח ומהווה כ" מלש52 עומד על סך של 2012המצטבר לסוף שנת 

  .ח לקרנות הפיתוח" מלש24בסך של  2012לאחר העברה שבוצעה בתחילת 

  .ח"לא הועלו הערות לדו  
  

  –אישור מתן תמיכות  .ז
 ומישיבת ועדת משנה לתמיכות 14.3.13פרוטוקולים מישיבת ועדת התמיכות המקצועית מיום 

  . המוקדםן הועברו לעיו17.3.13מיום 

  

  :להלן המלצות ועדות התמיכות והחלטות המועצה בהתאם

   – בני השרון כדורסל .1

  .הבהרה ובקשה מנומקת, תצהיר, ק אישי' צ-העבירו את המסמכים הדרושים לקבלת מקדמה 

 :החלטה
  . 437,500₪ בסכום של 25%ועדת התמיכות המקצועית מאשרת מתן מקדמה של 

  

  . 437,500₪א לאשר מתן מקדמה בסך של "המועצה מחליטה פ  )1278(

 

 –ספורט בוגרים  .2
  

  :החלטה

 :ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני ועדת המשנה ומועצת העיר
 

התמיכה של קבוצות ספורט בוגרים בהתחשב בתקציב המקורי  לחשב את סכומי .1

לאחר בדיקה יתרת כספי התמיכה . .בני השרון) גברים(שהעבירה קבוצת הכדורסל 

 .תועבר לבני השרון או ליתר העמותות
,  ביקשו הבהרות על הגשת שתי בקשות תמיכה בסכומים שוניםמר עזרא ומר עולמי

, האם וכיצד ניתן יהיה להוסיף תמיכה בהמשך כאשר מדובר בתקציב תמיכות סגור

ר "ל כי הוא פועל כיו"י המנכ"נענו ע. ח" מלש9.8כיצד מתייחסים לגרעון המצטבר בסך 

י "שנקבע הינו עפהתקצוב ". לפי הספר"ועדת התמיכות המקצועית בהתאם להנחיות ו

בינתיים שוריין . הבקשה הראשונה ואפשר להשוות זאת לתמיכות משנים קודמות

בהתאם לכך אם לא . תקציב לאור בקשת התיקון שהגישה העמותה עד לבירור סופי
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בשלב זה הסכום .  הסכום יתחלק באופן שווה ויחסי בין יתר המבקשים-יקבלו תוספת

  .הוקפא

 .צג כהלוואת בעלים וזהו חוב שלהם ולא חוב של העירייה הוסיף כי הגרעון מוע"רה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 יהיה לפי הסכומים 2013מתן תמיכה לשנת הכספים ,  לעיל1בהתאם לאמור בסעיף  .2

  - להלן4בכפוף לאמור בהערות שבסעיף , הבאים

   1,525,030₪ –בני השרון כדורסל גברים 

  . 531,724₪-בני הרצליה כדור יד גברים 

  . 478,599₪ –בני הרצליה כדור יד נשים 

  . 226,206₪ –הפועל כדורגל גברים 

  . 878,961₪ –מכבי כדורגל גברים 

  . 64,677₪ –מועדון טניס גברים 

  . 64,677₪ –מועדון טניס נשים 

  . 21,559₪ –מכבי טניס גברים 

  . 43,118₪ –מכבי טניס נשים 

  . 10,779₪ –מכבי רומנו הרמת משקולות נשים 

  . 21,559₪ –מכבי בני הרצליה טניס שולחן גברים 

  . 34,980₪ –מכבי בני הרצליה טניס שולחן נשים 

  . 43,118₪ –מועדון שחמט גברים 

  . 43,118₪ –מועדון שחמט נשים 

  . 21,559₪ –ודו גברים 'מכבי ג

  . 21,559₪ –ודו נשים 'מכבי ג
  

  .גורמים הרשומים לעיל ובסכומים הרשומיםא לאשר מתן תמיכה ל"המועצה מחליטה פ)   1279       (

  .ודו'מיה כץ לא השתתפה בהצבעה למתן תמיכה למכבי ג'        גב

  

 –הגיל השלישי  .3

ועדת התמיכות המקצועית ממליצה בפני ועדת המשנה ומועצת העיר על מתן תמיכה   .א

 4בכפוף לאמור בהערות שבסעיף ,  יהיה לפי הסכומים הבאים2013לשנת הכספים 

  -להלן

  . 555,270₪ – עמותה למען הקשיש –עלה הרצליה 

  . 7,230₪ –בית אבות הרצליה 
  

 ₪ 7,230-ה ו"לעל ₪  555,270א לאשר מתן תמיכה לגיל השלישי בסך "המועצה מחליטה פ)     1280(

  .לבית אבות הרצליה

  

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ את החלטת   .ב

 מכלל התקציב התמיכה בתחום 10%הוועדה המקצועית בנושא הגיל השלישי ולחלק 

  :לפי המלצת האגף כמפורט להלן
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 מכלל תקציב התמיכה בתחום הגיל 10% המלצת האגף לחלוקת :אהרון זלצסברג

  :לקמןהיא כד,  62,500₪השלישי שהם 

  . 62,500₪ –בית אבות הרצליה 

  

  .לבית אבות הרצליה ₪ 62,500א לאשר מתן תמיכה בסך "המועצה מחליטה פ)    1281(
  

  
  :הערות כלליות .4
  

  :האמור להלן חל על כל אחת מההחלטות שלעיל

  .י מבקשי התמיכה"התמיכה תועבר בכפוף להשלמת המסמכים החסרים בבקשה ע

 יום מיום הפנייה אליה בקשה 30עמותה אשר לא תשלים את המסמכים החסרים בתוך 

  !!! תבוטל2013לתמיכה לשנת 

  .יש לקזז את סכום המקדמה מהתמיכה

 לפנייה של 5.3.13ועדת התמיכות המקצועית מאמצת את החלטת ועדת המשנה מתאריך 

, צא גבוה מסכום הבקשהי, פי התבחינים-על, המחלקות אל העמותות שסכום התמיכה שלהן

 החלטה זו תחול גם –כדי שיתאפשר להן להעביר בקשה מתוקנת ומנומקת להגדלת התמיכה 

  .4.3.13לגבי העמותות שנדונו בישיבת הוועדה המקצועית מתאריך 
  

  

  בקשה להעסקה נוספת  .ח

  
  : 2013 מרץ 7להלן סיכום והמלצות הועדה להעסקה נוספת מיום 

  לעבודה קהילתית מדריכה סטודנטים לעבודה סוציאלית ס ביחידה" עו- . א' גב. א  
  .בר אילן'                 באונ

  .     הועדה ממליצה לאשר את הבקשה למשך שנה אחת           

  .    עבודתה הנוספת תהיה בהתאם להנחיות משרד הפנים בנושא עבודה אקדמאית  

  

  

  ). שעות שבועיות3(ס במדור לזקן מדריכה סטודנטים לעבודה סוציאלית " עו- . א' גב. ב  

  .    הועדה ממליצה לאשר את הבקשה למשך שנה אחת  

  .    עבודתה הנוספת תהיה בהתאם להנחיות משרד הפנים בנושא עבודה אקדמאית  

  

  ס" עובדת במחלקה לספורט בתנו–. א' גב. ג  

  .דה בפרסום ושיווק בימי שישי    מבקשת אישור לעבו  

   ,      הועדה ממליצה לאשר את בקשתה למשך שנה אחת ובתנאי שהחברות בהן תעבוד  

  .    אינן מצויות בקשר מסחרי ועסקי עם עיריית הרצליה  

  

  .  מנהלת חשבונות באגף החינוך- . ט' גב. ד  

  .חינותאו השגחה בב/ לימוד פרטני ו–    מבקשת אישור לעבודה עם ילדים   
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  .    הועדה ממליצה לאשר את בקשתה למשך שנה אחת  

  

  

  

  

  . סייעת לגננת באגף החינוך–. ס' גב. ה  

  . מבקשת אישור לעבודה נוספת בשמירה והשגחה על ילדים                

      השגחה לא /    הועדה ממליצה לאשר את בקשתה למשך שנה ובתנאי שעבודת השמירה  

  .גן בו מועסקתתהיה על ילדי ה      

  

  .הכנסות העירייה'  עובד מח–. מר א. ו  

  . ש"   מבקש אישור לעבודה נוספת בחלוקת דואר ואבטחה בסופ  

        הועדה ממליצה לאשר את בקשתו למשך שנה ובלבד שהחברה בה מועסק איננה בקשר   

  .  עסקי עם עיריית הרצליה/מסחרי     

  

  ס מבקש אישור לעבודה נוספת "תנו' מח אב בית בית אולם ספורט ב–. מר א. ז  

  .    בתליית תמונות בגלריה  

  .   הועדה ממליצה לאשר את בקשתו למשך שנה אחת  

  .   עבודתו הנוספת לא תעשה בגופים הקשורים לעירייה  

       
לאשר את כל המלצות ', למעט התנגדות של מר עזרא לסעיף ג, א"המועצה מחליטה פ)    1282(  

  .הועדה לעיל

  

  

  

  .הישיבה ננעלה

  __________________________: ע "רה

  _______________________   :מזכיר העיר

          


