המועצה השבע עשרה
מס' 78
פ " כ
מישיבת מועצה מן המנין
שהתקיימה ביום ג' ,כ"ז באייר תשע"ג
 7במאי 2013

נוכחים:

חסרים:

מוזמנים:

המזכיר

יסעור
הדר
רפאל
עזרא
עולמי
גילר
שריקי
קוממי
בן שפרוט
פישר
כץ
בל
כחלון
שממה
רזניק
אורון
נתנזון
פיני
וייס
יחיעם
יעל
גולן
איילת
חיים
מייק
ביריה
ירון
משה
אמיר
יהודה
שמואל
ענת
עו"ד טל
עו"ד מיכל
דידי

יהונתן
צביקה
טובה
דרור
ירון
דורון
אליהו
יוסי
יוסי
יריב
מאיה
עופרה
אלי
אלי
רות
איל
יוחנן
מנצור
צבי
השמשוני
דקל
זריהן
גרמה
שגיא
סקה
גרנות
הררי
ביטון
זיו
בן עזרא
עקרב
קרן בהרב
גפן
פרנקל
מור

-

-

רה"ע – יו"ר הישיבה
סגן ומ"מ ראש העירייה
סגנית ראש העירייה
חבר מועצת העירייה
חבר מועצת העירייה
חבר מועצת העירייה
חבר מועצת העירייה
חבר מועצת העירייה
חבר מועצת העירייה
חבר מועצת העירייה
חברת מועצת העירייה
חברת מועצת העירייה
חבר מועצת העירייה
חבר מועצת העירייה
חברת מועצת העירייה
חבר מועצת העירייה
חבר מועצת העירייה
חבר מועצת העירייה
חבר מועצת העירייה
מנכ"ל העירייה
ראש מטה ומנהלת לשכת ראש העירייה
גזבר העירייה
גזברות – מחלקת תקציבים
מנהל אגף משאבי אנוש
מהנדס העיר
נת"צ
מבקר העירייה
מנהל אגף שאיפ"ה
מנהל יחידת המחשוב
עוזר ויועץ רה"ע ,מנהל מחלקת תנו"ס

סגן ומ"מ ראש אגף תב"ל
יועמ"ש
עו"ד בלשכה המשפטית
עו"ד בלשכה המשפטית
מזכיר העיר

דף מס'  2מפרוטוקול מועצה מן המניין מס'  78מ07.05.13-

סדר היום
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אישור פרוטוקול

ב .שאילתות
ג .הצעות לסדר
ד .תב"רים
ה .הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( – בתקציב
הרגיל לשנת 2013
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אישור מתן תמיכות

ז.

חילופי מקרקעין בדרך של רה-פרצלציה בתכנית הר2010/א'.

ח .אישור המלצות ועדת השמות
ט .חניה חינם בכחול לבן – הוספת רכב מונע בגז לקטגוריית רכב "הייברידי"
י.

אישור רשימת ספר הספקים לשנת 2013

יא .אישור המלצות הועדה לסיוע בדיור
יב .אישור המלצות הועדה להעסקה נוספת
יג .אישור המלצה למינוי חברים בועדה המחוזית לתכנון ובנייה.
יד .שונות

הסבר לסדר היום:
א .אישור פרוטוקול
)(1283

מר דרור עזרא העביר בקשות לתיקונים והוספות לפרוטוקולים  75ו.76-
מחליטים פ"א לאשר פרוטוקולים  75ו 76-כולל בקשות מר עזרא לתיקונים/הוספות.

ב .שאילתות ותשובות
שאילתה מס'  1ע"י מר אלי כחלון
בנושא :צוברי גז
בשבוע שעבר פורסם בעיתון המקומי תשובתה של העירייה לגבי טיפול העירייה בנושא צוברי הגז.
החלטת מועצת העיר הייתה שהנושא יועבר לוועדה המקומית ולא יינתן היתר לחברות הגז
להטמנת צוברי הגז עד שחברות הגז יעבירו את רשימות הצוברים שהוטמנו בהרצליה.
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כמו כן ,החליטה המועצה שכל שלושה חודשים המועצה תקבל דיווח על הנעשה בנושא .דבר שלא
נעשה עד היום.
לאור האמור לעיל ,אבקש לשאול:
 .1מה נעשה עד היום בנושא.
 .2מדוע מוציאים היתרים להטמנת צוברי גז ללא קבלת הרשימות.

תשובה לשאילתא מס' : 1
.1
א .כידוע קבלה הועדה המקומית לתכנון ובנייה שורת החלטות בנושא והעיקריות שבהן:
לדרוש מחברות הגז להעביר רשימות מפורטות של מיקומי צוברים בעיר וכן לא להוציא
היתרים להטמנת צוברי גז עד להשלמת כל הרשימות.
ב .הוגשו תביעות משפטיות ע"י העירייה כנגד חברת הגז לחייבן למסור את המידע הנדרש.
בהסכמה שקיבלה תוקף של פסק דין ,התחייבו החברות להעביר את המידע.
עד היום ידוע על  280צוברים ,והחברות נדרשו להשלים את הרשימות.
 .2עד להשלמת הרשימות כולל ביקור בשטח של נציגי אגף ההנדסה לא מאושרים כל היתרי
בנייה לצוברי גז.
מר כחלון טען כי העירייה עדיין לא עושה דבר בנושא ואין הוא מקבל תשובות על שאלותיו .שאל
מה נעשה עד כה עם הרשימה של  280הצוברים .הוסיף כי עלול לקרות אסון ואז תידרש העירייה
לתת את כל התשובות בנושא.
מהנדס העיר ציין כי אין אישור לאף צובר גז עד אשר יושלמו הרשימות ,ויבדקו הצוברים.

שאילתה מס'  2ע"י מר ירון עולמי
בנושא :ביה"ס החדש בהרצליה הצעירה
ביום  16-17/12/12נערכו מפגשי "שולחנות עגולים" בהנהגת רה"ע לשעבר יעל גרמן עם הורי
שכונת הרצליה הצעירה לקראת פתיחת ביה"ס החדש שתוכנן לקום בשכונה כאשר לדידה של
גרמן היא אמרה כי יפתח כבר בחודש ספטמבר ) 2013כאשר שלב ב' יבנה לאחר כניסת התלמידים
לשלב א'( והיא התנגדה לכל שאלה שהועלתה לגבי האפשרות לדחיית המועד לחודש ספטמבר
 2014בטענה כי המדובר בבזבוז כספי ציבור שלא להשתמש במבנה שיוקם כבר מהשנה הקרובה.
ראו מאתר העירייה :
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לאחר עזיבת גרמן ,הוגשה התנגדות של תושבים מרח' שמעון לביא והסביבה )הקוטג'ים מאחורי
צמרות( .הם העלו מספר טענות כנגד מיקום ביה"ס שתוכנן לקום בסמיכות לבתיהם ובין היתר
הטענות הבאות :א .המיקום היה צבוע בצבע חום ,כלומר ציבורי אבל לא סומן לצורך בית ספר.
ב .פתיחת ביה"ס כאשר כביש הגישה אליו הינה מרח' שמעון לביא הקטן ,תיצור עומס תנועה
בלתי סביר על הרחוב.
לאחרונה החליטה העירייה לבחון עוד מיקום חלופי לביה"ס )למרות שבמפגש השולחנות העגולים
הצהירה גרמן כי כבר נבחנו כל האפשרויות וזו האפשרות היחידה הקיימת( ככל הנראה בחלק
מהשטח שבין רח' הי"א לרבי עקיבא )השטח פרטי אבל העירייה ככל הנראה תשמש בחלק ממנו
לפתיחת ביה"ס(

על יסוד נתונים אלה אתכבד לשאול :
 .1מה עלות התכנון האדריכלי שיהיה צורך לשלם מחדש ומה לגבי מה שכבר הוצע על
התכנון המקורי ?
 .2מאחר ולדברי גרמן נחתם כבר הסכם עם הקבלן ,האם קיימת עלות ביטול/עיכוב של
הבנייה בניגוד לתכנון המקורי ?
 .3האם ההצהרה של גרמן ולפייה מיקום ביה"ס נבחר לאחר בחינת כל החלופות ,לא היתה
אמת )עובדה שעכשיו עומדים לבנות במקום אחר( ?

תשובה לשאילתא מס' : 2
 .1עלות התכנון האדריכלי הראשוני של בית הספר החדש היה כ.₪ 110,000-
 .2אין עלות ביטול.
 .3מיקום בית הספר נבחן בהתאם לזמינות קרקע בעת הבדיקה.
מר עולמי אמר כי לא קיבל תשובות מלאות כגון מה תהיה העלות לתכנון האדריכלי במיקום
החדש וכיצד נוצרה זמינות קרקע שלא הייתה ידועה קודם .נענה ע"י רה"ע כי לפי שעה לא ידוע
מה תהיה עלות התכנון החדש של בית הספר ואם יש צורך ,יוצרים זמינות למיקום חדש.
גב' רפאל הוסיפה כי נדרש ביה"ס חדש בשל כמויות תלמידים ולא ניתן לשנות את עובדת הצורך
הזה.
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שאילתה מס'  3ע"י מר ירון עולמי
בנושא :רחוב הפרחים
עבודות הפיתוח על הרחוב החלו ב 6-בינואר והסוף עדיין לא נראה באופק...
לדברי התושבים  -העירייה לא דאגה לשירותים כימיים לעובדים והרחוב שלהם הפך למחראה
ציבורית
הכביש שנסלל מאד צר,יש בעייתיות בכניסה וביציאה מהחניות.
לפני שבוע התושבים זומנו לישיבה בעייריה והצליחו לבטל את גזירת הרח' המרוצף ובמקומו
הוחלט על כביש אספלט
ייערך ע"פ בקשתם מבחן כניסה ויציאה עם מכוניות אמיתיות,כדי לראות אם הדבר אפשרי
בקיצור הם סובלים ומאד לא מרוצים – וניתן להבין למה...

על יסוד נתונים אלה אתכבד לשאול :
 .1מה עלות תכנון הכביש והאם התכנון החדש יעלה יותר ? האם כבר שולמו ובוצעו עבודות
לשווא ?
 .2מתי יסתיימו העבודות ? האם מדובר בתכנון המקורי ?
 .3מהי תגובת העירייה לתלונות התושבים – כפי שהבאתי כאן בשאילתה ? האם בעירייה
מרוצים מההתנהלות לגבי העבודות ברחוב הפרחים – ומהן המסקנות והלקחים לקראת
ביצוע עבודות דומות ברחוב עדס וכד' ?

תשובה לשאילתא מס' : 3
 .1עלות ריצוף הכביש באבנים משתלבות בשני הרחובות )עדס והפרחים( עמדה על כ-
.₪ 44,000
לא בוצעו עבודות לשווא.
 .2עבודות החברה לפיתוח ברחוב הפרחים צפויות להסתיים ב .20.6.13-סלילת הרחוב
צפויה להסתיים קודם.
עם השלמתה נוכל לפתוח את הרחוב לתנועה .בשל פניית התושבים הוחלף הריצוף
באספלט.
 .3נושא עשיית צרכים במגרשים פרטיים ע"י פועלי הקבלן הינו חמור ביותר .עד כה לא
נתקבלו תלונות לנושא זה.
הקבלן הציב שירותים כימיים באתר.
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הכביש תוכנן בהתאם לאילוצים הקיימים בשטח .רוחב הרחוב הוא כ 8 -מ' וממנו נגזרת
המסעה .התכנון שנעשה הוא תכנון מיטבי לרוחב זה ,כך שיאפשר גם עמידה בתקנים
שהעירייה מחוייבת להם.
ב 30.4.13 -בוצע ניסוי כניסה ויציאה ברח' הפרחים מס'  6לבקשת רה"ע .לא נמצא כל
קושי.

שאילתה מס'  4ע"י מר דרור עזרא
בנושא :פיזור עודפי עפר ברחבי העיר
בחודשים האחרונים מתקיים כמה עבודות חפירה באזור התעשייה ,מתברר שלפחות חלק מעודפי
העפר הללו פוזרו ברחבי העיר.
לפיכך אשאל את השאלות הבאות:
 .1מה הם המקומות באזור התעשייה מהם הוצאו עודפי עפר ב 12החודשים האחרונים?
ומה הערכה של הכמויות שהוצאו?
 .2האם יש תנאים בהיתרי הבניה לגבי הטיפול בעודפי העפר? אם כן ,מה הם?
 .3האם לעירייה יש מידע לאן פונו עודפי העפר הללו? אם כן ,אבקש פירוט?
 .4מה הם המקומות בעיר בהם פוזרו עודפי העפר הללו? ומה הם הכמויות בכל מקום
ומקום?
 .5מי מחליט על פיזור עודפי העפר ברחבי העיר?
 .6לפי איזו סמכות חוקית מתבצעות עבודות פיזור עודפי העפר?
 .7האם העירייה מקבלת תשלום בתמורה להסכמתה לפיזור עודפי העפר ברחבי העיר? אם
כן ,מה התשלום?

תשובה לשאילתא מס' : 4
.1
א .המקומות בהם בוצעו חפירות:

 אבא אבן פינת נעמי שמר משכית פינת מדינת היהודים מפעל אלקטרה פינת החושלים סובארו בחושלים משכית ליד מפעל "אורגון" ) 2חפירות( -החברה הכלכלית -בניית גני ילדים ופרויקטים.

ב .לא ניתן להעריך כמות .ההשערה היא כי מדובר לפחות בכמות של  70- 50אלף קוב' עפ"י
הערכה.
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.2

יש תנאים והתניות) .יש להוציא את עודפי העפר למקום מורשה למעט עודפי עפר שנועדו
למילוי חוזר על ידי הקבלן(.

.3

אין מידע מדוייק – אולם בוודאות העודפים יצאו מתחום העיר הרצליה.

.4
א .מתחם תל-מיכל צפוני ודרומי – בוצעו עבודות לניקיון פסולת שהושלכה בשטחים
הפתוחים .בסיום העבודה ,ביצענו סוללות לאורך המיתחם מכל הצדדים ,כדי למנוע
גישה למשליכי פסולת ונסיעת טרקטורונים וג'יפים.
עבודות החסימה בוצעו בליווי המשרד להגנת הסביבה ורשות העתיקות.
ב .לאורך כביש מנדרין ועד אזור תל אביב – בוצעה חסימה מאותה סיבה ).ראה סעיף א'(
ג .רחוב החרצית :השטח נוקה והבורות מולאו למטרת הקמת "יער עירוני" .בימים אלו אנו
מוציאים חזרה את האדמה מרחוב החרצית אל מחוץ לעיר.
.5

מר משה ביטון מנהל אגף שאיפ"ה.

.6

המשרד להגנת הסביבה ,הוציא הנחיה לפיה האחריות על שמירת הניקיון ברחבי העיר
ובמעטפת העיר – הינה באחריות הרשות .במידה ולא תישמר ההנחייה – יוצאו צווי ניקיון
והזמנות לשימוע.

.7

לא.

מר עזרא שאל מי נותן היתרים לפיזור עפר בעיר וטען שבוצעו סוללות עפר ברחוב וינגיט .נענה ע"י
המנכ"ל כי לעיתים העירייה מפנה אדמה למקומות שבהם היא נדרשת .ברחוב החרצית לדוגמא
הוחלפה פסולת בניה במקום באדמה נקיה .הסוללות ברחוב וינגיט )ליד בית האחים עופר( בוצעו
לפני מספר שנים.

ג .הצעות לסדר
הצעה לסדר מס'  1ע"י גב' מאיה כץ
בנושא– הנחות בארנונה לסטודנטים תושבי העיר
ערים רבות מנסות בדרכים שונות למשוך אוכלוסיה צעירה שתאכלס אותן ,כאשר חלק מאותם
ניסיונות כוללים הנחות בתשלום הארנונה לסטודנטים .מי שמחליט על גובה התשלום וגובה
ההנחות הן לא העיריות אלא משרד הפנים ,לפי קביעת משרד הפנים סטטוס 'סטודנט' אינו מזכה
בהנחה אוטומטית בארנונה ולכן רשויות מקומיות מפעילות מודלים שונים המאפשרים
לסטודנטים הקלה בנושא הארנונה.
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כיום ,סטודנטים יכולים לקבל הנחה בארנונה בהתאם לטבלת מבחן ההכנסה .הסטודנטים
נחשבים לאוכלוסיה חלשה מבחינה כלכלית אך רק אחוז קטן "עובר" את מבחן ההכנסה ונמצא
זכאי לפי הקריטריונים קיימים.
הבעיה שנוצרת במציאות הקיימת נובעת משני היבטים :הראשון שסטודנט בהגדרתו
אינו זכאי להנחה בארנונה והשני שמבחן ההכנסה לפיו מתקבלת ההחלטה הוא לבעלי
כושר השתכרות נמוך וכך נוצר מצב שסטודנט צריך להוכיח שהכנסתו פחותה מ.₪ 1921
בפועל במציאות הנוכחית בה אנו חיים רוב הסטודנטים עובדים ולומדים בו זמנית ,כמו
כן ישנם סטודנטים שאינם מקבלים סיוע ועזרה מהבית או שאינם רוצים להיות "נטל על
ההורים" ובוחרים לכלכל את עצמם לבד .אותם סטודנטים שנאלצים לעמוד בריבוי
המשימות של הלימודים יחד עם העבודה אינם זכאים להנחה וזהו המצב השכיח
בישראל.
הסטודנטים נאלצים להמשיך לסחוב על גבם את הקושי הכלכלי ונמצאים במלחמת
הישרדות כל תקופת לימודיהם .מי שכן יכול "להנות" מההנחה הם לרוב אותם
סטודנטים שאינם עובדים וממונים על ידי ההורים או סטודנטים שבוחרים להשתכר
בשכר נמוך כדי להיות זכאים להטבה אך נתקלים בקושי קיומי .המשכורת הממוצעת
לסטודנט היום גבוהה במעט מזו של מבחן ההכנסה אך אינה מאפשרת עצמאות אישית
ומרווח מחייה לסטודנט) .הממוצע של משכורת במשרה מלאה עבור סטודנט עומד סביב
 (₪ 3000וזהו מצב אבסורדי שמייצר חוסר נגישות של ההשכלה הגבוהה של אוכלוסייה
מסוימת מצד אחד והופכת את חייו של הסטודנטים העובדים לקשיים מאוד מהצד השני.
על כן הנני מציעה:
מועצת העיר תקים וועדת בדיקה מיוחדת שמטרתה לבחון האם ניתן לבנות מבחן הכנסה ייחודי,
דיפרנציאלי המותאם לאוכלוסיית העיר ויגדיר בבסיסו )מעבר לקריטריונים הנוספים שיקבעו(
כי סטודנט שגר בעיר הרצליה זכאי לקבל הנחה בארנונה .מסקנות הוועדה יוגשו תוך  60יום
לראש העירייה מר יהונתן יסעור.
גב' מאיה כץ סקרה את עיקרי הצעתה לסדר .

נערכה הצבעה.
) (1284מחליטים פ"א להעלות את ההצעה לסדר היום.
מר בן שפרוט אמר כי מדובר ברעיון מצוין ויש לתחום את עבודת הועדה בזמן נתון .ההחלטות
שתתקבלנה בסוף התהליך ייושמו בקדימה על תושבי הרצליה.
מר כחלון תומך מאוד ברעיון אך שאל ,כיו"ר ועדת הנחות בארנונה בעבר ,האם ישנה מבחינה
משפטית אפשרות למתן הנחות לסטודנטים .לא ברור אם העירייה יכולה להחליט עפ"י המלצות
הועדה להנחות הארנונה.
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מר יסעור השיב כי ההמלצות של הועדה יצטרכו להיבדק ,ובסופו של דבר כל ההחלטות שיתקבלו
יהיו עפ"י החוק.
גב' כץ  ,בתשובה לשאלת מר עזרא להגדיר מהי מטרת ההצעה ,השיבה כי לסטודנט אין זכות
להנחה בארנונה .ההנחה בארנונה ניתנת רק עפ"י מבחן הכנסה .בערים אחרות כגון ת"א ,חיפה
ובאר-שבע נבנה מודל של מבחן הכנסה מותאם לסטודנטים.
מר קוממי שאל מהו אחוז ההנחה שניתן לתת לסטודנט ללא צורך בקבלת אישור ממשרד הפנים.
נענה ע"י רה"ע ששיעור ההנחה ניתן לפי הכנסה עפ"י המדרגות של שיעורי ההנחה .יש טבלה
המתפרסמת מידי שנה ומפרטת את דירוג ההנחות.
גב' רזניק ציינה שציבור הסטודנטים אינו מהווה מקשה אחת .יש כאלה הגרים אצל הוריהם .יש
כאלה שהמכללה דואגת לשכור עבורם דירות סטודנטים וכו' .הדבר יחייב התייחסות פרטנית.
מר שריקי הזכיר כי המועצה החליטה בעבר לבוא לקראת הסטודנטים ובכל פעם עולה הנושא
הזה מחדש .המטרה היא לשפר ולצורך זה יש לבדוק כיצד עושים זאת בערים אחרות.
מר עולמי אמר כי במידה ומשרד הפנים לא ילך לקראת העירייה בעניין זה -ניתן להגדיל את
המלגות לסטודנטים כפיצוי על אי מתן הנחה בארנונה.
גב' רפאל אמרה כי העיר העמידה את החינוך בראש סדר הקדימויות .הסטודנטים מהווים חלק
ממנה .זו אחת מהדרכים להקל עליהם.
העיר תוכל לעשות זאת לטובת בני העיר במידה והדבר יעמוד במבחן החוקי והמנהל התקין ובכך
לסייע לסטודנטים במהלך לימודיהם.
רה"ע  ,לסיכום הדיון בנושא ,הציע לאמץ את ההצעה ולקבוע צוות לנושא בראשותה של סגנית
ראש העיר גב' טובה רפאל והחברים מאיה כץ ,אליהו שריקי ויריב פישר.
נערכה הצבעה.
) (1285מחליטים פ"א לאשר את הרכב הועדה.

הצעה לסדר מס'  2ע"י מר דרור עזרא
בנושא– הקמת פורום חופים
רקע:
לאחורה התבטא ראש העירייה על רצונו לשתף את הציבור בחשיבה ובהתייעצות לגבי פיתוח
החוף.
הצעה לסדר ברוח זו עלתה בישיבת המועצה ביולי  2012ונדחתה .לאור דבריו של מר יסעור מוצע
לקבל את הצעה לסדר מיולי  2012להלן:
לאחרונה מספר יוזמות והתנהלויות בחופי הרצליה עוררו סערה ציבורית והתמרמרות בקרב
רבים ממשתמשי החוף ,למשל:
•

פרויקט הטיילת שלב ב' בחוף זבולון

•

פיתוח החוף הדרומי לאופנועי ים

•

הרחבת מלון אכדיה
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•

אירועים מסחריים בחוף הנכים

•

השתלטות של מסעדות ובתי קפה על החופים

•

הטיפול בחופים הצפוניים

•

הקמת גדר פלדה מסיבית בחוף הצפוניים.

•

הכתם הצהוב האפולוניה

למעט הרחבת מלון אכדיה ,שבו יש הליך של שיתוף ציבור ,רוב הדברים המצוינים לעיל ,אין
שיתוף ציבור ,רוב הפעמים קמה זעקה ציבורית רק לאחר שהדברים קורים בשטח .וכך פעמים
רבות הציבור מופתע ויש כעס ציבורי רב על העירייה והגופים העירוניים האחרים האחראים על
החוף.
בעיר תל-אביב לפני כמה שנים גם היה מצבו בוא יוזמות של העירייה עוררו זעם בקרב משתמשי
החוף ,שכללו מחאות והפגנות .בעקבות כך ,יזמה עיריית ת"א הקמת פורום חופים בו נפגשים
באופן קבוע כמה פעילים מרכזיים ממשתמשי החוף ,בעלי העסקים עם אנשי העירייה ,ומקיימים
דיונים פתוחים על יוזמות העירייה בחוף ,התנהלות בחוף והצעות לשיפור.
בזכות הפורום הזה עיריית ת"א הגיעה ממצב של כעס והמתמרמרות ממחטפים שמבצעת
העירייה לשיתוף פעולה פורה בין כל הגורמים.
הצעתנו:
 .1מועצת העיר קובעת כי יוקם פורום חופים בו יהיו חברים:
•

מנכ"ל העירייה

•

מנכ"ל החברה לתיירות

•

אדריכל/ית העיר

•

יו"ר ועדת איכות סביבה

•

נציג עמותה סביבתית

•

נציג גולשי הגלים

•

נציג גולשי הקייט והרוח

•

נציג אגודות הספורט הימי

•

נציג בתי ספר לגלישה

•

נציג המלונות

•

נציג מפעילי העסקים המסחריים בחוף

•

נציג ציבור ממשתמשי החוף שאינם מיוצגים ברשימה לעיל.

 .2מטרת הפורום תהיה ממוקדת ,התייעצות לגבי פרויקטים ותוכניות בהכנה ,טיפול
וטיפוח החוף לטובת כל משתמשי החוף בכל עונות השנה.
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 .3הפורום יהיה למעשה הועדה עירונית ויתכנס אחת לשלושה חודשים ,הפרוטוקולים של
ישיבות הפורום יעלו לאתר האינטרנט העירוני שבוע לאחר קיום הישיבה ,ויתאפשר
מנגנון תגובות באמצעות הפייסבוק .תיבדק האפשרות לשדר וידאו ישיר של הישיבות.
מר עזרא ציין כי מדובר בהצעה לסדר שהועלתה על ידו כבר בעבר והוא חוזר עליה בשנית .עמד על
עיקרי הצעתו.
מר יסעור ביקש מחברי המועצה להסיר את ההצעה מסדר היום .הסביר כי יש מנגנונים קיימים
כגון הועדה לתכנון ובניה ויחידות רישוי ופיקוח ולא ניתן להתערב בהרכב הפרסונלי של גופים
אלה .מסר כי הוא מתכוון להמשיך וליזום שיתוף הציבור ואין צורך בפורום נוסף כפי שהציע מר
עזרא.
נערכה הצבעה.
) (1286מחליטים להסיר את ההצעה מסדר היום.
בעד , 14-נגד) 2 -מר עולמי ומר עזרא(  ,נמנע -אין.

ד .תב"רים
 (1287) .1מחליטים פ"א לאשר הקדמת ביצוע תב"ר מס'  – 1002פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי
)יחידת המיחשוב(
שינוי
מסגרת תקציב מבוקשת
מסגרת תקציב
אושר ב – 11/2012

2,660,000

2,660,000

1,880,000
1,880,000
עד 31.12.2012
250,000
100,000
2013
530,000
680,000
 2014ואילך
2,660,000
2,660,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תוספת ביצוע בסכום של  ₪ 150,000בשנת ) 2013הקדמה משנת  (2014עבור
מיפוי שכבת הגינון  .מימון מקרן עבודות פיתוח .
150,000
)(150,000

 (1288) .2מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס'  – 1639נגישות אקוסטית חושית )אגף
ת.ב.ל(
שינוי
מסגרת תקציב מבוקשת
מסגרת תקציב
אושר ב – 12/2012

240,000

270,000

30,000

2013
סה"כ

240,000
240,000

270,000
270,000

30,000
30,000

הבקשה  :לאשר הגדלת היקף פרויקט לביצוע בשנת  2013בסכום של  ₪ 30,000עבור הנגשת
כיתות לליקויי שמיעה בי"ס ברנר .מימון משרד החינוך.
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 (1289) .3מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1656פיתוח רח' אבוקה ומולדת )אגף
הנדסה(
הכנסות
הוצאות
ביצוע

200,000

קרן עבודות פיתוח

(*) 200,000

סה"כ

200,000

סה"כ

200,000

הבקשה  :לאשר תב"ר חדש בסכום של . ₪ 200,000
מר עולמי הציע וביקש לאפיין את כותרת התב"ר ולציין שמדובר בתכנון לפיתוח.
 .4תב"ר חדש מס'  – 1657פיתוח מתחם "מרינה לי" )אגף הנדסה(
הוצאות

הכנסות

ביצוע

200,000

קרן עבודות פיתוח

(*) 200,000

סה"כ

200,000

סה"כ

200,000

הבקשה  :לאשר תב"ר חדש בסכום של . ₪ 200,000
) (1290מחליטים לאשר את התב"ר.
בעד , 15 -נגד -אין  ,נמנע) 1 -מר עזרא(.

 (1291) .5מחליטים פ"א לאשר הקדמת ביצוע תב"ר מס'  – 1539רח' בר כוכבא )אגף הנדסה(
שינוי
מסגרת תקציב מבוקשת
מסגרת תקציב
אושר ב – 2/2013

2,000,000

2,000,000

עד 31.12.2012
2013
 2014ואילך
סה"כ

200,000
500,000
1,300,000
2,000,000

200,000
800,000
1,000,000
2,000,000

(*) 300,000
)(300,000

הבקשה  :לאשר תוספת ביצוע בסכום של  ₪ 300,000בשנת ) 2013הקדמה משנת  (2014עבור
התקדמות בתכנון .מימון מקרן עבודות פיתוח .

 .6תוספת תב"ר מס'  – 1456כיכרות ברח' השונית )אגף הנדסה(
מסגרת תקציב מבוקשת
מסגרת תקציב
אושר ב – 11/2012

1,000,000

1,200,000

עד 31.12.2012
2013
סה"כ

700,000
300,000
1,000,000

700,000
700,000
1,400,000

שינוי

(*) 400,000
400,000
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הבקשה  :לאשר הגדלת היקף פרויקט לביצוע בשנת  2013בסכום של  . ₪ 400,000מימון מקרן
עבודות פיתוח.
)*( תוספת הביצוע בשנת  2013בתב"רים מס'  -1656,1657,1539,1456הינה כנגד הקטנת
הזרמת תקציב במסגרת תוכנית הפיתוח  2013בתב"ר מס'  1232גידור ושדרוג חצר תיכון
ראשונים בסכום של .₪ 1,100,000
) (1292מחליטים לאשר את התב"ר.
בעד , 15 -נגד -אין  ,נמנע) 1 -מר עזרא(.

 .7שינוי שם תב"ר מס'  – 1489שדרוג כבישים ומדרכות )אגף ת.ב.ל(.
) (1293מחליטים פ"א לאשר שינוי שם ל :שדרוג כבישים ,מדרכות ותשתיות שונות.

 .8סגירת תב"רים
) (1294מחליטים פ"א לאשר סגירת  2תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  2013והחזרת עודפי תקציב
לקרן רכוש בסכום של  ₪ 13,000לפי רשימה מפורטת המצ"ב.

ה .הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( – בתקציב הרגיל
לשנת  - 2013החומר הועבר לעיון מוקדם.
נערכה הצבעה.
) (1295מחליטים לאשר את הצעת השינויים כפי שהוגשה למועצה.
בעד , 15 -נגד -אין  ,נמנע ) 1 -מר עזרא(.

ו .אישור מתן תמיכות
החומר הועבר לעיונן מוקדם.
להלן ברצף פרוטוקול הועדה המקצועית ופרוטוקול ועדת המשנה:
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פרוטוקול מישיבת ועדת התמיכות המקצועית
מיום שלישי  23אפריל 2013

נכחו :יחיעם השמשוני
יונה טאוב
טל כהן

מנכ"ל העירייה ,יו"ר הועדה
סגן גזבר העירייה
עו"ד ,לשכה משפטית

מוזמנים :איילה ממן
עדי חמו

חשבת אגף שאיפ"ה
מנהל מחלקת בריאות

מרכזת הועדה :יסמין תבורי

על סדר היום:
.1
.2
.3
.4

בריאות.
תנועות נוער.
מלגות.
הערת כלליות.

.1בריאות -
הנושא עולה שוב בשל טעות טכנית.
הנוסחא לא שקללה את  3השורות הראשונות בטבלה.
לאחר התיקון סכום התמיכה פחת לכל העמותות.
הנושא יעלה בשנית בוועדת המשנה מאחר ויש שינוי בחלוקת  10%לפי המלצת המחלקה.
החלטה:
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני ועדת המשנה ומועצת העיר על מתן תמיכה
לשנת הכספים  2013לפי הסכומים הבאים ,בכפוף לאמור בהערה שבסעיף  4להלן -
נמ"ג – .₪ 9,087
עמדא עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר .₪ 8,067
תהל"ה תמיכה להורים של לסביות והומואים .₪ 4,877
יד שרה – .₪ 10,610
האגודה לסוכרת נעורים בישראל – .₪ 5,433
עמותת לראות – .₪ 7,118
האגודה הישראלית לסוכרת – .₪ 12,362
מועדון ליונס – .₪ 9,359
אנוש הרצליה .₪ 31,289
קו לחיים – .₪ 6,196
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 .2תנועות נוער.
הנושא עולה מאחר ומנהלת המחלקה ביקשה הארכת זמן לבדיקה עבור שלוש עמותות לפני
דיון בבקשה.
החלטה:
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני ועדת המשנה ומועצת העיר על מתן תמיכה
לשנת הכספים  2013לפי הסכומים הבאים ,בכפוף לאמור בהערה שבסעיף  4להלן –
 .1מחנות עולים – .₪ 64,205
 .2תנועת בנות יעקב בתיה .₪ 49,500
 .3הסתדרות הנוער העובד והלומד – .₪ 53,664
 .3מלגות –
החלטה:
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני ועדת המשנה ומועצת העיר על מתן תמיכה
לשנת הכספים  2013לפי הסכומים הבאים ,בכפוף לאמור בהערה שבסעיף  4להלן -
פעמונים – .₪ 10,000
.4הערה כללית
האמור להלן חל על כל אחת מההחלטות שלעיל:
התמיכה תועבר בכפוף להשלמת המסמכים החסרים בבקשה ע"י מבקשי התמיכה.
על האגף להעביר חוו"ד מקצועית בכתב ,ונימוק והמלצה לוועדת המשנה לחלוקת התמיכה
שבשיקול דעת.
יש לקזז את סכום המקדמות מהעמותות להם הועברה מקדמה.

בברכה,
יחיעם השמשוני
מנכ"ל עיריית הרצליה
יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
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פרוטוקול מישיבת ועדת משנה לתמיכות
מיום שלישי  23אפריל 2013
צביקה הדר
יוחנן נתנזון
טובה רפאל
צבי וייס
אליהו שריקי

נכחו:

סגן ומ"מ ראש העיר
חבר מועצה ,יו"ר ועדת משנה לתמיכות
סגנית ראש העירייה
חבר מועצה
חבר מועצה

מוזמנים:
יונה טאוב
עדי חמו
טל כהן
איילה ממן

סגן גזבר
מנהל מחלקת הבריאות
עו"ד ,לשכה משפטית
חשבת אגף שאיפה

חסרים:
עפרה בל
שירי רפפורט

חברת מועצה
מנהלת מדור תנועות נוער

מרכזת הוועדה :יסמין תבורי
על סדר היום:
.1
.2
.3
.4

נושא בריאות
נושא תנועות נוער
נושא מלגות
הערות כלליות

 .1בריאות.
הנושא עולה בשנית בשל טעות טכנית
הנוסחא לא שקללה את  3השורות הראשונות בטבלה.
לאחר התיקון סכום התמיכה פחת לכל העמותות.
עדי חמו – מבקש לשנות את חלוקת  10%לפי המלצת המחלקה.
עקב תיקון הנוסחא סכום התמיכה עבור עמותת אנוש נפגע משמעותית.
העמותה במצב קשה נלחמים עבור כל שקל.
יו"ר העמותה ציפה לתמיכה של  ₪ 49,255והסכום ירד ל – .₪ 31,289
צבי הדר – ממליץ להתייעץ עם ראש העירייה ולהשלים את הסכום החסר לא מרגיש בנח לפגוע
בעמותות.
צבי וייס – מצטרף להצעתו של צבי הדר.
טובה רפאל – ניתן לבדוק אם נותרו עודפים בשאר נושאי התמיכה.
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החלטה:
א .ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ את החלטת הוועדה
המקצועית בנושא בריאות ולאשר את הסכומים לאחר התיקון בכפוף לאמור בהערות
שבסעיפים ב,ג ו 4 -להלן.
ב .חלוקת  10%לפי שיקול דעת המחלקה לא תישתנה ותישאר כפי שהוחלט בוועדה
הקודמת.
ג .לאור העובדה שנפלה טעות בהיקף של  ,₪ 52,361כשהסכום הגבוה אושר ע"י מועצת
העיר והעמותות הסתמכו עליו ,ממליצים למצוא את הדרך להגדיל את תקציב הבריאות
בסכום החסר.
 .2תנועות נוער
החלטה:
ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ את החלטת הוועדה
המקצועית בנושא תנועות הנוער בכפוף לאמור בסעיף  4שלהן.
 .3מלגות
החלטה:
ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ את החלטת הוועדה
המקצועית בנושא מלגות בכפוף לאמור בסעיף  4שלהן.
 .4הערות כלליות -
ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ את ההערות הכלליות של
הוועדה המקצועית.

בכבוד רב,
יוחנן נתנזון
חבר מועצה,
יו"ר ועדת משנה לתמיכות

) (1296המועצה מחליטה פ"א לאשר את כל ההמלצות של ועדת המשנה לתמיכות כמפורט בגוף
פרוטוקול ועדת המשנה.
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ז .חילופי מקרקעין בדרך של רה-פרצלציה בתכנית הר2010/א'
הועבר לעיונך המוקדם פרוטוקול של הצוות שהוקם לנושא זה בראשתו של מר צביקה הדר
סגן ומ"מ ראש העיר .יובא לאישור המועצה.
לבקשת רה"ע הנושא הוסר מסדר היום.

ח .אישור המלצות ועדת השמות–
המועצה התבקשה לאשר את המלצות ועדת השמות.
להלן פרוטוקול הועדה מיום  ,17.3.13והחלטות המועצה בהתאם.
החלטות:
 .1רחוב ע"ש אבו חצירא – הוזמנו  2נציגות הרחוב המיועד ,אביבית פלג וגלי קטן.
הציגו את עמדתן שלא להקנות לרחוב שם על שם רבנים כפי שנקבע והציעו לתת שם
שקשור לתרבות של המדינה ,של העיר :מציעים שם של מדינאים או של פרחים.
הוחלט -
לתת לרחוב המיועד שם אחר.
בעד 10 :נגד.1 :
הוחלט :שביל האינטגרציה ייקרא רחוב אבו חצרא – מאושר פה אחד.
) (1297המועצה מחליטה פ"א לקרוא לשביל האינטגרציה רחוב אבו חצירא.
 .2וינסטון צ'רצ'יל – הוזמן עו"ד ראובן פארן – הציג את הצעתו להנציח את פועלו של
צ'רצ'יל.
הוחלט :יש המלצה פה אחד לתת שם לכיכר ע"ש צ'רצ'יל.
איציק קבל ייבחן מספר כיכרות אפשריות לקריאת השם.
)(1298

המועצה מחליטה פ"א לאשר.
 .3רודולף ורבה – הנצחת הניצולים באה לידי ביטוי במספר רחובות אחרים :קדושי
השואה ,שארית הפליטה ,הגבורה ,לוחמי הגטאות.
הוחלט – פה אחד ,שלא לאשר.

)(1299

המועצה מחליטה פ"א לדחות הבקשה להנציח שמו של רודולף ורבה.
 .4משך ראשונים – מונצחים במספר מקומות בעיר :בבריכת מים ,במוזיאון הראשונים,
קיים רחוב הראשונים ,קיים גלעד ,יש בקפסולה שילוט ע"ש משך ראשונים.
ההצעה נידונה לפני פחות מ –  3שני ,לפי נהלי הוועדה באם סורב יש להמתין  3שנים עד
לפני שנית ,לכן נדחה.
הוחלט – פה אחד שלא לאשר.

)(1300

המועצה מחליטה פ"א לדחות בקשת "משך ראשונים" להנצחה נוספת.
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 .5איסר הראל – הוחלט בוועדה הקודמת לאשר שם רחוב.
הומלץ על מתן שם של רחוב שני – המשך של שמעוני.
הוחלט – בעד 10 :נגד.1 :
) (1301המועצה מחליטה לאשר את המלצת הועדה.
בעד  , 15 -נגד ) 1 -מר עזרא(  ,נמנע -אין.
מר עזרא נימק הצבעתו בכך שלדעתו השם הראוי במקום זה צריך להיות בהקשר עם חינוך
או מדע.
 2 .6הצעות לשמות באזור אלתרמן –
כביש מספר  3ייקרא דליה רביקוביץ;
כביש מספר  4ייקרא אסתר ראב;
הוחלט  -מאושר פה אחד.
)(1302

המועצה מחליטה פ"א לאשר את שתי ההמלצות.

ט .חניה חינם בכחול לבן – הוספת רכב מונע בגז לקטגוריית רכב "הייברידי"
בהמשך להחלטת מועצת העיר מ ,15.2.11-המתירה חניה ללא תשלום לרכב היברידי עליו
נמצאת מדבקת "אני מהרצליה" ,תתבקש המועצה להרחיב ההיתר גם לבעלי רכב המונע בגז.
זיהוי רכבים אלו יתאפשר באמצעות מדבקת "אני מהרצליה" ועליה הכיתוב "רכב היברידי".
מר יסעור הבהיר כי זיהוי רכב המונע בגז נעשה באמצעות המסופון של הפקח.
נערכה הצבעה.
) (1303המועצה מחליטה לאשר .
בעד  , 15-נגד ) 1 -מר עזרא(  ,נמנע -אין.

י .אישור רשימת ספר הספקים לשנת 2013
לסדר היום צורפה רשימת ספר הספקים לשנת .2013
נערכה הצבעה.
) (1304המועצה מחליטה פ"א לאשר .

יא .אישור המלצות הועדה לסיוע בדיור
המועצה התבקשה לאשר החלטות הועדה לסיוע בדיור.
מצ"ב פרוטוקול מס'  2מישיבת הועדה מיום .8.4.13
נערכה הצבעה.
) (1305המועצה מחליטה פ"א לאשר .
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יב .אישור המלצות הועדה להעסקה נוספת
המועצה התבקשה לאשר החלטת הועדה להעסקה נוספת כדלקמן:
ל .פ - .סייעת טיפולית בבי"ס וסייעת לגננת בגן תקשורתי
מבקשת לעבוד כקופאית בסופר בשעות אחה"צ )בין  (17:00 – 21:00שלוש
פעמים בשבוע ,ובימי שישי אחת לשבועיים ,לצורך השלמת הכנסה.
המלצת הועדה
בקשתה לעבודה נוספת כקופאית בסופר מאושרת לשנה אחת.
נערכה הצבעה.
) (1306המועצה מחליטה פ"א לאשר .

יג .אישור המלצה למינוי חברים בועדה המחוזית לתכנון ובנייה.
לסדר היום צורפו פניית הממונה על המחוז והמלצת רה"ע לאישור המועצה.
רה"ע ביקש לאשר שלושה חברים :מר יהונתן יסעור ,מר נישרי יוסף ,מר רובינשטיין יעקב,
וממלאי מקום בהתאמה את מר ראובן בן שחר  ,מר שלמה לחיאני ומר יוסף דוד.
מר עזרא הציע הצעה נגדית שלא תכלול את מר שלמה לחיאני.
נערכו  2הצבעות :
הצעת מר עזרא:
בעד) 2 -מר עזרא ומר עולמי(  ,נגד , 14 -נמנע -אין.
הצעת רה"ע:
בעד , 14 -נגד) 2 -מר עזרא ומר עולמי(  ,נמנע -אין.

יד .שונות.
מר דרור ,במסגרת דקת דיבור בסוף הישיבה ,התייחס לסיכום הדברים שרשם מר צביקה
הדר בנושא דן אכדיה .טען כי מר הדר מרח את הדברים ,מסמס את הנושא ולא הזמין
תושבים שישמיעו את דעתם.

הישיבה ננעלה.

רה"ע __________________________ :
מזכיר העיר_______________________:
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