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 אישור פרוטוקול  .א
  .80 '  לאישור מועצה פרוטוקול מסהובא

  .צורפו לסדר היום. י מר עזרא"התקבלו בקשות תיקון ע

  .התיקונים אושרו ולפיכך הפרוטוקול מאושר

  .א לאשר הפרוטוקול"מחליטים פ  )1365(

  

 

 שאילתות ותשובות  .ב
  

  י מר ירון עולמי" ע1' שאילתה מס

  גינות כלבים בהרצליה: בנושא
  

  .2003את נושא גינות הכלבים העליתי לראשונה ביוני 

הרי שמדובר בטיפה בים וזה עדיין לא עונה על הצרכים של , למרות שנפתחו מספר גינות בהרצליה

 .אלפי המשפחות שלהם כלבים בהרצליה
  

  :על יסוד נתונים אלה אתכבד לשאול 

יש עוד מאות דונמים לא (מדוע הצעתי לגדר חלק מסוים מפארק הרצליה עבור כלבים  .1

  ?טרם יושמה ) מפותחים עדיין

? השונות ) נוה עמל לדומא(האם עיריית הרצליה מתכוונת להקים גם גינות כלבים בשכונות  .2

 ?מתי ועוד כמה 
שבו ניתן יהיה לשחרר כלבים להנות גם הם מהחוף ) א"כמו בת(מדוע אין חוף אחד לפחות  .3

אני חושב שעירייה שדואגת ? אולי כדאי לשקול אפילו לשעות מסוימות ובחוף מסוים ? והים 

יכולה גם להרשות לעצמה חוף אחד שגם יותר בו ) ותבורך על כך(לחוף נפרד ולהנגשת חופים 

 .שחרור של כלבים
  
  

   :1' תשובה לשאילתא מס
  

     .הכניסה לכלבים מותרת בפארק בתנאי שלכלב יש מחסום פה .1
  .הפארק טרם הושלם

גינות כלבים מתוכננות לקום במסגרת פארק נוה עמל ובהמשך הגינה ברחוב פינסקר פינת דון  .2

 .יוסף

  )מזה שנים. (עלי הינו חוף מורשה אליו ניתן להכניס כלבים -חוף סידני .3
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  י מר ירון עולמי" ע2' שאילתה מס

  רופא בניידת טיפול נמרץ: בנושא
  

  .ויתכן שביתר שאת, הרי שהוא צץ שוב, למרות שנדרשתי כבר לנושא בעבר

לפחות יום אחד בשבוע אין בניידת טיפול , למרות שהרצליה משתתפת במימון שלו, נודע לי שכבר עתה

  .א הרצליה רופא כונן"נמרץ שיושבת במד

א שיפסיק את "פ תכנון של מד"ע, בקרוב לא יהיה בכלל רופא כונן בניידת זו, ממה שהבנתי, בנוסף

 .ן"ס שמספק את הרופא לנט"ח מאיר בכפ"ההתקשרות עםביה
  

  :על יסוד נתונים אלה אתכבד לשאול 

  ?האם ידוע בעיריית הרצליה על היעדרו של רופא כונן פעם בשבוע כבר עתה  .1

 ?ן בהרצליה את הרופא הכונן"האם ידוע בעיריית הרצליה על הכוונה להוריד מהנט .2
א מעוגן משפטית "האם החוזה מול מד? מהי השתתפות העירייה בנושא זה מבחינה כספית  .3

ככל הידוע ? ן שבתחום שיפוטה יהיה באופן קבוע רופא כונן"והאם אכן מגיע להרצליה שבנט

 .יםלי הסדר זה רץ כבר כשלושים שנ
  

  
   :2' תשובה לשאילתא מס

 .ן"פעם בשבוע במשמרת אחת לא נמצא רופא בניידת נט .1
ן הכולל חובש רפואת חירום ופרמדיק הנותן "י אמבולנס אט"עם זאת השרות במשמרת זו ע

  .  ן"את אותו שרות בדיוק כמו בנט

  

א אין תוכניות להוריד את "ן ולמד"לעיריית הרצליה לא ידוע על הורדת רופא כונן מהנט .2

 .הרופא הכונן

 

 .לשנה₪  187.000ן עומדת על סך של "השתתפות העירייה בהחזקת הנט .3
 א מעוגן משפטית "החוזה של מד  
 .א"ן באופן קבוע כמו בשאר רשויות השיפוט של מד"הרצליה זכאית לשרותי נט  
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  י מר דרור עזרא" ע3' שאילתה מס

  מרכז הצעירים החדש :בנושא
  

  :רקע

לניהול המרכז , )שיזמה מאיה כץ(לפי כמה חודשים החליטה מועצת העיר להקים מרכז צעירים

נבחר עומרי אקוניס שהיה אחד מבעלי החברה שזכתה במכרז והפעילה את הבר בסינמטק /מונה

  . בהרצליה

מעוררת , התנהלות של המרכז והקורה סביבו, ר להתחיל את פעילותובשבועות הקרובים המרכז אמו

  .שאלות

  

  :לפיכך אשאל את השאלות הבאות

מי היו חברי ? כמה מתמודדים היו במכרז, אם כן? האם מר אקוניס נבחר לתפקיד במכרז .1

האם חברת המועצה ? האם הייתה הנחייה פוליטית לבחור במר אקוניס? בועדת המכרזים

  ?תה מעורבת בהחלטהמאיה כץ היי

י ראש העירייה "יבחר לתפקיד ע/האם הובטח לחברת המועצה מאיה כץ כי מר אקוניס ימונה .2

 ?הקודמת או הנוכחי

האם קיימים קריטריונים למתן , המרכז אומר לתת שירותי משרד בהנחה ניכרת או חינם .3

 ?התמיכה מן המרכז

 ? כמו במקרים דומים בעבר,  לא הובאו לאישור המועצהמדוע הקריטריונים, אם כן .4

האם פעילות מרכז אשר במהותה מהווה תמיכה עירונית הינה , אם אין קריטריונים כאלו .5

 ?חוקית

מתן תמיכה , למשל? איך העירייה מתכוונת למנוע ניצול פוליטי של התמיכה העירונית הזו .6

 .לתומכי ופעילי סיעה מסוימת

 ?באיזו דרך, אם כן? יה כץ מעורבת בניהול המרכזהאם חברת המועצה מא .7
  
 

  

   :3' תשובה לשאילתא מס
  

 .לא .1

  .לא .2

 .  לא .3

 .3ראה תשובה  .4

 .3ראה תשובה  .5

 .המרכז יהיה פתוח לכל צעירי הרצליה שיגיעו אליו .6
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 .מתוקף היותה מחזיקת תיק הצעירים .7
 

האם צריך להביא לאישור המועצה קריטריונים : ליועצת המשפטית מר עזרא שאלה נוספת של

 כי כל מי נענה על ידי מר יסעור? כמו שהיה בנושא הנסיעות לפולין, לפעולת התמיכה שיהיו במרכז

זה יהיה מקום פתוח לפעילות של . שבקטגוריה של צעיר שמוגדר בצעירים בעיר יוכל להגיע לשם

  .חלק בתמורה בתשלום וחלק ללא תשלום. יהיו שםהצעירים בהתאם לאותם שירותים ש

  

  י מר דרור עזרא" ע4' שאילתה מס

טיפול העירייה בפלישות של משכיר מיטות שיזוף ומציבי כסאות ושלחנות :בנושא
  בחוף

  

  :רקע

  . בחוף באישור ראש העירייה בלבד" כסאות מרגוע"חוק העזר להסדרת מקומות רחצה מאפשר הצבת 

  :כסאות ושלחנות להלן חלק מהם, בחופי הרצליה ישנם כמה מוקדים שבהם מוצבים מיטות שיזוף

 לא 2012בו בניגוד להסכם משנת ,  להצבת מיטות שיזוף בחוף2013חוף השרון ישנו הסכם מ -

מ הסכם או אישור להצבת כסאות ושולחנות לגבי החוף או "לא הוצג לח, נכלל אזור האמפי

  .הטיילת

מ לא "כיסאות ושלחנות ככל הידוע לח, דון מוצבים על החוף עצמו מיטות שיזוףצי/הגזיבו -

 . קיים הסכם או אישור

קיים הסכם עם החברה שזכתה במכרז הן למיטות השיזוף והן , בחוף זבולון מול המסעדה -

 .לכיסאות והשולחנות

 .ות הערבהמזנון הבלתי חוקי מציב בחוף עשרות כסאות ושלחנות בעיקר בשע, בחוף הדרומי -
  

מ עיין בהסכמים וביקר בחופים הללו מתברר כי המפעיל בחוף השרון חורג באופן נרחב "לאחר שהח

מ מעולם לא היה "למעשה הח, ואף מציב מיטות שיזוף על קו המים, ביותר מן האזור שהוקצה לו

יקר דרומה גם המפעיל בחוף זבולון חורג מן האזור שהוקצה לו בע. בחוף וראה שהמפעיל עומד בהסכם

  . ומן המקום שיועד למיטות שיזוף בהסכם, לכיוון תחנת ההצלה

  

  : לפיכך אשאל את השאלות הבאות

האם הצבת הכיסאות ? מדוע לא נערך מכרז לבחירת מפעיל מיטות השיזוף בחוף השרון .1

 ? האם קיים הסכם? באישור של מי, אם כן? והשולחנות על הטיילת ובחוף עצמו הינם באישור

האם העירייה מתכוונת ? בלי לשלם תמורה" האמפי"מפעיל עושה שימוש בשטח מדוע ה .2

  ?לגבות תמורה רטרואקטיבית בגין השימוש באזור הזה

אבקש פירוט של ? מה פעולות האכיפה שהעירייה עשתה למניעת המשך הפלישות בחוף השרון .3

 הדוחות אם נתנו
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 להסכם 15מפעילה את סעיף לאור הפרות הסכם השיטתית בחוף השרון מדוע העירייה לא  .4

 ?ומבטלת אותו

אבקש פירוט של ? צידון/מה פעולות האכיפה שהעירייה עשתה למניעת המשך הפלישות בגזיבו .5

 ? האם העירייה מתכוונת לנקוט בצעדים משפטים למניעת הפלישות. הדוחות אם נתנו

שיזוף בשטח לגבי הצבת מיטות , מה פעולות האכיפה אשר נעשות מול המפעיל בחוף זבולון .6

 אבקש פירוט של הדוחות אם נתנו? שלא מיועד להם ופלישות לכיוון דרום

אבקש פירוט ? מה פעולות האכיפה שהעירייה עשתה למניעת המשך הפלישות בחוף הדרומי .7

? האם העירייה מתכוונת לנקוט בצעדים משפטים למניעת הפלישות. דוחות אם נתנושל ה

החברה העירונית לא מחייבות את המפעיל להוציא הכיסאות והשולחנות מן /מדוע העירייה

 ? המקום
  

   :3' תשובה לשאילתא מס

 .בכל  החופים נושא הכסאות ומיטות השיזוף עבר הליכי מכרז .1
להוצאת ) אשר אינן בבעלות העירייה(לא ניתן היתר למסעדות חוף השרון לא עבר מכרז א

  .כסאות במסגרת הסכם

 .יש הסכם ותשלום עבור השימוש באמפי .2

 .מועדון גזיבו מציב כסאות על השטח הפרטי של המלון .3

  :להלן פירוט הדוחות שניתנו .4

  

 3 -ו, 84פ סעיף " ע4.8.13 – 2013בתווך התאריכים מאי 
  . בחופי הים על הנחת כסאות ושולחנות ואי ביצוע דרישה ברירות קנס38כ "נרשמו בסה

                 

  :פ החופים"להלן הפירוט ע

  ).מ"קפה קפה בע( ברירות קנס 7בחוף זבולון נרשמו  -

  ).מ"לוגיסטיקה ואביזרים בע. א.א( ברירות קנס 10בחוף הסירות נרשמו  -

  ).אברהם חסון, מ"הרנט בע( ברירות קנס 15בחוף אכדיה נרשמו  -

 ).ים קפה' ביץ( ברירות קנס 6בחוף השרון נרשמו  -

-   

וכן בנושא הכיסאות ,  שלא נענתה4'  המבקש תשובה לשאלה מסמר עזראשאלה נוספת על ידי 

?  לא מכרזמדוע לא נערך מכרז או הובא לאישור המועצה אישור להתקשרות. והשולחנות על הטיילת

לגבי הוצאת כיסאות ושולחנות .  שנושא הצורך במכרז ייבדק לקראת העונה הבאהמר יסעורי  "נענה ע

  .זה היתר כמו מסעדות אחרות
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 הצעות לסדר  .ג

  
  מר ירון עולמיי " ע1' הצעה לסדר מס

 חניה חינם לתושבי העיר  –בנושא
  

, מצב החניה בהרצליה,  לצערי–הצעה לסדר ברוח דומה הגשתי כבר לפני כשנתיים וגם לפני כשנה 

  .רק הוחמר מאז, בפרט במרכז העיר

 אולם כיום אני רואה מועמדים ורשימות –בכל פעם העליתי את ההצעה במועצה והיא נדחתה 

אז ניתן להסיק מכך שדעות , שהתנגדו נחרצות להצעתי מדברים על חניה חינם במצע הבחירות שלהם

  ...אולי השתנו

ושהארנונה שהוא ,  בערים השכנות לנו כבר מזמן הבינו שהתושב הוא העיקר- כמו שכתבתי בזמנו 

  .משלם צריכה לתת לו זכויות והטבות

  !לבן- גם בכחול, ברעננה תושב העיר זכאי לחניה חינם בכל רחבי העיר

  .וכן הלאה בשאר ערי השרון, ש יש הסדרי חניה דומים עם עדיפות תמידית לתושבי העיר"ברמה

  !תושב העיר חונה חינם בכחול לבן, ששם מצוקת החניה טיפה יותר חריפה מהרצליה, א"אפילו בת

שם רוב , תושב הרצליה צריך לקבל עדיפות בחניה בעיקר במערב העיר ואזור התעשייה, לעניות דעתי

  .י תושבי חוץ"מקומות החניה נתפסים ע

אם , לא יעלה על הדעת שדווקא תושבי העיר שיוצאים לבלות באזור זה ישלמו ממיטב כספם על חניה

  !למרות שזו העיר שלהם , ימצאו כזאת

 כדי לעודד הרצלייניים לקנות –ה חינם לתושבי העיר גם במרכז העיר החדש צריך לאפשר חני

אבל רב החנויות הם רשתות או , ולא רק בקניונים שם החניה אמנם חינם, בהרצליה ולסחור גם במרכז

  .בבעלות תושבי חוץ

  .דאי מה שהופך את הקניה ואת הבילוי במרכז ללא כ–רוב החניות במרכז העיר הפכו לחניות בתשלום 

  

  :על כן הנני מציע

 הן במערב –) בעלי מדבקה אני מהרצליה(מועצת העיר מחליטה על מתן חניה חינם לתושבי הרצליה 

  . על מדרכות עם אבני ספה כחול לבן –אזור התעשייה והן במרכז העיר /העיר

  

  .מחליטים להסיר את ההצעה מסדר היום) 1366(

  . אין-נמנע, 6 -נגד   , 13 -בעד  
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  מר ירון עולמיי " ע2' הצעה לסדר מס

   החניה בספורטק ובפארק הרצליההסדרישינוי   –בנושא
  

על , באמצעות תשלומי הארנונה והמיסים העירוניים, אין ספק שתושבי הרצליה הם הם המשלמים

  .פיתוח ותחזוקת הפארק העירוני והספורטק בהרצליה

ולאחרונה ,  תושבי העיר אינם נהנים מיחס מיוחד–למרות העובדה הידועה והברורה הזו , משום מה

כל החניות ליד הספורטק וליד הפארק מלאות , שבוע-בעיקר בסופי, לא פעם: ההיפך הוא הנכון 

או פשוט , ותפוסות ואנשים נאלצים או לחנות על המדרכות או מקומות אסורים ומסכנים אחרים

  .לוותר על הבילוי וללכת למקום אחר או הביתה

ולו מהסיבה הפשוטה שכאשר תושב הרצליה נוסע לפארק רעננה או , זהו מצב אבסורדי ומקומם

וברור שזה גם המצב בפארק , ס הוא יצטרך לשלם על החניה שהיא כולה צבועה בכחול לבן"לפארק כפ

  .'ג וכו"הפארק הלאומי בר, גני יהושוע, הירקון

 ואני חושב שאם העירייה יצבעו את –חניה באזור פארק הרצליה והספורטק יש כמה מאות מקומות 

" אני מהרצליה"ונקבל החלטה שרק תושבי העיר בעלי מדבקה , החניות בכחול לבן ויציבו מדחנים

  !צדק כפול  הרי שיעשה כאן –יקבלו חניה חינם 

אבל בעקבות השינוי יהיה יותר קל , אמנם כמו היום,  תושבי העיר יהנו מחניה חינם–מצד אחד 

  .חלקם יבואו ביחד או בתחבורה ציבורית כשאפשר, ניה וטיפה פחות אנשים יגיעו עם רכביםלמצוא ח

דבר שיכניס לקופת העירייה כמה מאות ,  תושבי חוץ ישלמו על החניה באמצעות מדחנים–מצד שני 

שיכסו ולו במעט על ההוצאות השוטפות של תחזוקת ואחזקת הפארק , לפחות, אלפי שקלים בשנה

  ...במקום שתושבי העיר יממנו לתושבי חוץ בילוי חינם, והספורטק

  .'אני כבר לא מדבר על אפשרות לדוחות לעברייני תנועה וכד

יכולים להישאר ) חניה וחניון פרטי(כמובן שבמקביל החניה והחניונים בקניון שבעת הכוכבים 

  ...חופשיים ויוכלו לשמש את מי שרוצה להחנות בחינם וללכת קצת ברגל

שם החניה היא ,  הסדר דומה קיים לאורך כל חופי הרצליה והטיילת– צריך ללכת רחוק לא, אגב

  .בתשלום והכניסה לים היא בחינם

 אולם לתושבי – כניסה חינם וחניה בתשלום –אני מציע מודל דומה גם במתחם הפארק והספורטק 

  !החניה תהיה חינם הרצליה שמימנו ומממנים את הפארק והספורטק 

  ...ויש לעשותו בהקדם האפשרי, ה הדבר הנכון והצודק ז–לדעתי 

  
  :על כן הנני מציע

וכל החניות , מועצת העיר הרצליה מחליטה שהחניה באזור פארק הרצליה והספורטק תהיה בתשלום

   .יצבעו בכחול לבן ויוצבו מספר מדחנים במתחם

ים המדוברים והחניות יזכו לחניה חינם בכל החניונ" אני מהרצליה"תושבי הרצליה בעלי מדבקה 

  .לבן באזור הפארק והספורטק- הצבועות בכחול

  

  .מחליטים להסיר את ההצעה מסדר היום) 1367(
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  . אין-נמנע, 6 -נגד  , 13 -בעד  

 
  מר דרור עזראי " ע3' הצעה לסדר מס

  פארק תעש רמת השרון –בנושא

  
  :רקע

בימים האחרונים הכריז ראש העירייה יחד עם ראשי הערים הוד השרון ורמת השרון על הכוונה 

  . להקים פארק גדול במקום התוכנית שמינהל מקרקעי ישראל קידם במקום

הינו אחד משטחי הטבע השמורים באזור , מתחם צור, השטח שנכלל בתחום השיפוט של הרצליה

  . חלקם בסכנת הכחדה שאפשר למצוא רק בשמורות טבע, רהשרון עשיר בצמחים אופייניים לאזו

, מ ביקר במתחם לפי כמה שנים מדובר באזור שהיה סגור לכניסת בני אדם במשך שנים רבות"הח

  . ונשמר שם לא מעט טבע מקורי של אזור השרון שממנו אפשר רק לראות באזורים ספורים

  
הצעד הנכון להביא לתכנון אשר מתאים לסביבה ואם יתממש הינו , מבורךאין ספק שינוי העמדה הינו 

ולוקח בחשבון את תושבי הסביבה אשר סבלו מן המפעל במשך עשרות שנים ועכשיו יהיו יכולים 

  .ליהנות מפארק רחב ידיים

מ סבור כי השיטה בה מחזיקה הממשלה בזיהומים הקשים שהיא גרמה כאקדח לרקה לרשויות "הח

הן משום שיש .  תוכניות הבניה הגרנדיוזיות הינה פסולה ערכיתהמקומיות והתושבים כדי לקדם את

והן משום שזו מהווה תקדים למזהמים לדרוש זכויות בניה , בו שבירת העיקרון המזהם המשלם

  .תמורת ניקוי הזיהום שהם גרמו למעשה לתת פרס למזהמים

  . הזיהומיםוסקרי, עיריית הרצליה והעיריות השכונות צריכות להתמודד עם נושא הזיהום

  .בכדי לפרוט את הצהרות למעשים אנו מציעים את הצעות הללו

  

  :הצעתנו

 כך שתשקף 1/מועצת העיר קוראת לועדה המקומית לחזור ולדון בעמדת ביחס לתוכנית מש .1

  .את העיקרון שעלה מדבריו של ראש העירייה

מנת לפרק את כולל משפטית על , מועצת העיר קוראת לראש העירייה לפועל מול משרד הפנים .2

 . הועדה המיוחדת שעוסקת בתוכנית

לפנות לממשלה , מועצת העיר מנחה את המחלקה המשפטית ואת היחידה לאיכות הסביבה .3

הכנת תוכנית טיהור והקצאת תקציב , על מנת להתחיל מיידית בביצוע סקרי קרקע מקיפים

טיים לחייב ואם הממשלה לא תעשה זאת יש לפתוח בהליכים משפ. מתאים לטובת הטיהור

 . את הממשלה לעשות זאת לפי העיקרון המזהם משלם

מועצת העיר מנחה את מהנדס העיר להכין ולקדם תוכנית לשינוי יעוד של מתחם צור לפארק  .4

 . עירוני בדגש על שמירת טבע
  

ואם ויתכן ונדחה את זה אחרי ,  הוסיף כי הליכי התכנון בנושא הם מתקדמים בימים אלומר עזרא

  .זה לא יהיה רלבנטיהבחירות 
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 מציע להסיר את ההצעה בטענה שאין מקום לדון בהצעה כרגע כי השטח אינו בתחום מר יסעור

. ולא היה מעולם בתחום העיר ואמור לעבור לתחום העיר במסגרת התוכניתהשיפוט של הרצליה 

שא לא וכי הוא סבור שהנו. טען שהתנגדות שהעירייה הגישה הייתה משמעותית בנושאים רבים

  צריך להידון במועצה אלא בועדה המקומית 

ד בהרב השיבה כי הועדה "עו.  ביקש שהחלטה תהיה להעביר את ההצעה לועדה המקומיתמר עזרא

 .המקומית אינה בין ועדות המועצה
  

  .מחליטים להסיר את ההצעה מסדר היום     )1367(

  .3 -נמנע, 2 -נגד   , 14 -בעד  

  
  

הזדהות הסיעות במועצה ובחירת ועדת בחירות לקראת בחירות לרשויות   .ד

 2013המקומיות  
  : כלהלןממנהלת הבחירות עיריית הרצליה, רינת קרן' חברי המועצה הזדהו בפני גב

  סיעה    שם

  הרצליה שלנו  יהונתן יסעור

  הרצליה שלנו    רות רזניק

  הרצליה שלנו   אורון אייל 

  הכי טוב להרצליה    צבי הדר

  הכי טוב להרצליה    יריב פישר

  הכי טוב להרצליה    גילר דורון

   יש עתיד   טובה רפאל

  יש עתיד    עופרה בל

  ס"ש  אליהו שריקי

  דגל התורה    אלי שממה

   ליכוד–הבית היהודי     צבי וייס

   ליכוד–הבית היהודי   פנחס מנצור

   ליכוד -הבית היהודי    יוסי קוממי

  יעתיד בראשות ירון עולמ    ירון עולמי

   מפלגת העבודה–אמת    יוחנן נתנזון

  הירוקים בהרצליה    דרור עזרא 

  צעירים והסביבה נטו    מאיה כץ

  הרצליה אחת    אלי כחלון

  לא הזדהה עם אף סיעה  יוסי בן שפרוט 

  
 .ר ועדת הבחירות לרשויות המקומיות בהרצליה"א במר איל אורון כיו"בנוסף בחרה המועצה פ
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 רים"תב  .ה

 1874ע " מתחם המשתלה תב– 634' ר מס"הקדמת ביצוע תבא לאשר "מחליטים פ )1368( .1
 )החברה לפיתוח הרצליה(

  
  שינוי  מסגרת תקציב מבוקשת   מסגרת תקציב   
        

    57,250,000  57,250,000  11/2012 –אושר ב 
        

    33,250,000  33,250,000  31.12.2012עד 
2013  8,500,000  9,100,000  700,000  
  )700,000(  14,900,000  15,500,000   ואילך2014
    57,250,000  57,250,000  כ "סה

מימון מקרן ). 2014הקדמה משנת  (2013בשנת  ₪ 700,000לאשר תוספת ביצוע בסכום של  : הבקשה
  .קרן עודפי תקציב רגיל /פיתוח עבודות

  
  
  
  )אגף הנדסה (38א " תמ– 1466' ר מס"שינוי מימון תבא לאשר "מחליטים פ )1369(. 2
  
  שינוי  מסגרת תקציב מבוקשת   מסגרת תקציב   
        

    600,000  600,000  11/2012 –אושר ב 
        

    400,000  400,000  31.12.2012עד 
2013  200,000  200,000    
    600,000  600,000  כ"סה

מקורות מימון עד 
31.12.13  

      

  )155,044(  444,956  600,000  קרן עבודות פיתוח
  155,044  155,044    השתתפות משרד הפנים

    600,000  600,000  כ"סה
  . מקרן עבודות פיתוח להשתתפות משרד הפנים ₪ 155,044לאשר שינוי מימון בסכום של : הבקשה

  
  
  
  ) אגף הנדסה( תוכנית מתאר נווה עמל – 580' ר מס"תוספת  תבא לאשר "מחליטים פ )1370(. 3
  
  שינוי  מסגרת תקציב מבוקשת   מסגרת תקציב   
        

  200,000  1,700,000  1,500,000  11/2011 –אושר ב 
        

    1,500,000  1,500,000  31.12.2012עד 
2013     200,000  200,000  
  200,000  1,700,000  1,500,000  כ "סה
        

מימון מקרן .  ₪ 200,000 בסכום של 2013לאשר הגדלת היקף פרויקט לביצוע בשנת : הבקשה 
  .עבודות פיתוח
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  )אגף הנדסה(ס וולפסון " אולם ספורט בבי– 1268' ר מס"תוספת  תבא לאשר "מחליטים פ )1371(. 4
   

  שינוי  מסגרת תקציב מבוקשת   מסגרת תקציב   
        

  1,430,000  11,200,000  9,770,000  11/2012 –אושר ב 
        

    8,920,000  8,920,000  31.12.2012עד 
2013   500,000  850,000  350,000  
  1,080,000  1,430,000  350,000   ואילך2014
  1,430,000  11,200,000  9,770,000  כ "סה
        

לביצוע  ₪ 350,000מתוכו סכום של  ₪ 1,430,000לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של : הבקשה 
  .מימון מקרן עבודות פיתוח, 2013בשנת 

  
חלק בשל בניה ירוקה וחלק בגלל ,  נענה כי חלק הינו בשל טופוגרפיה,שאל מדוע התוספתמר עזרא 

  .תוספת שטח
  
  
  
  ) אגף הנדסה( פרויקט פינוי בינוי – 1660' ר מס"תוספת  תבא לאשר "מחליטים פ )1372(. 5
  
  שינוי  מסגרת תקציב מבוקשת   מסגרת תקציב   
        

  1,700,000  2,000,000  300,000  6/2013 –אושר ב 
        

2013   300,000  2,000,000  1,700,000  
  1,700,000  2,000,000  300,000  כ "סה
        

        מקורות מימון
  )150,000(  150,000  300,000  קרן עבודות פיתוח

  1,850,000  1,850,000   השתתפות משרד הבינוי 
  300,000  2,000,000  1,700,000  
        

  . ₪ 1,700,000לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של : הבקשה 
קרן עבודות  ₪ 150,000 –השתתפות משרד הבינוי ו  ₪ 1,850,000: כ מקורות המימון בפרויקט"סה

  .פיתוח
  
  
  )אגף חינוך(ד  "י תשע"  הצטיידות גנ–  1665' ר חדש  מס"תבא לאשר "מחליטים פ )1373(. 6
  
  הכנסות    הוצאות  
        

  297,000  קרן עודפי תקציב רגיל  297,000  ביצוע 
        
  297,000  כ"סה  297,000  כ"סה

  .מימון קרן עודפי תקציב רגיל. ₪ 297,000ר חדש  בסכום של "לאשר תב: הבקשה 
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אגף (ח לפי תוכנית אב " שיפוצים מוס– 1281' ר מס"תוספת  תבא לאשר "מחליטים פ )1374(. 7
  ) ל.ב.ת
  שינוי  מסגרת תקציב מבוקשת   מסגרת תקציב   
        

  1,750,000  215,213,000  213,463,000  4/2013–אושר ב 
        

    151,263,000  151,263,000  31.12.2012עד 
2013   62,200,000  63,950,000  1,750,000  
  1,750,000  215,213,000  213,463,000  כ "סה
        

        2013מקורות מימון 
קרן /קרן עבודות פיתוח

  עודפים
58,200,000  59,540,970  1,340,970  

השתתפות משרד 
  החינוך

4,000,000  4,409,030  409,030  

  1,750,000  63,950,000  62,200,000  2013כ "סה
        

 409,030מתוכם .  ₪ 1,750,000 בסכום של 2013לאשר הגדלת היקף פרויקט לביצוע בשנת : הבקשה 
קרן עודפי תקציב /ח מקרן עבודות פיתוח" ש1,340,970 –ח תקבולי השתתפות משרד החינוך ו "ש

  .רגיל
  
  
  
ח " ח6528  פיצויים יורשי ליאון יהודה גוש –  1666' ר חדש  מס"תבא לאשר "מחליטים פ )1375(. 8

  )מחלקת נכסים  (60
  הכנסות    הוצאות  
        

קרן עבודות /קרן רכוש  335,000  ביצוע 
  פיתוח

335,000  

        
  335,000  כ"סה  335,000  כ"סה

  .קרן עבודות פיתוח/מימון קרן רכוש. ₪ 335,000ר חדש  בסכום של "לאשר תב: הבקשה 

  

  ) מחלקת נכסים( קיוסקים 3 דמי חכירה כלכליים – 1654' ר מס"תוספת  תב. 9
  שינוי  מסגרת תקציב מבוקשת   מסגרת תקציב   
        

  597,000  7,129,000  6,532,000  3/2013–אושר ב 
        

2013   6,532,000  7,129,000  597,000  
  597,000  7,129,000  6,532,000  כ "סה
        

/ מימון קרן רכוש.  ₪ 597,000 בסכום של 2013לאשר הגדלת היקף פרויקט לביצוע בשנת : הבקשה 
  .קרן עבודות פיתוח

  
  .מחליטים לאשר   )1376(

  ).מר עולמי (1-נמנע , )מר עזרא (1 –נגד , 17 –בעד 

 שנים דמי החכירה הנוספים 24בדה שהחברה לתיירות מפעילה את הנכסים לוטען כי בשל העמר עזרא 
  .צריכים להיות משולמים על ידה
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אגף ( שדרוג כבישים מדרכות ותשתיות – 1489' ר מס"תוספת  תבא לאשר "מחליטים פ )1377(. 10
  ) ל.ב.ת
  שינוי  מסגרת תקציב מבוקשת   מסגרת תקציב   
        

  5,250,000  19,450,000  14,200,000  5/2013 –אושר ב 
        

    9,200,000  9,200,000  31.12.2012עד 
2013   3,000,000  10,250,000  7,250,000  
  )2,000,000(    2,000,000   ואילך2014
  5,250,000  19,450,000  14,200,000  כ "סה
        

 ותוספת ביצוע 2013לביצוע בשנת  ₪ 5,250,000לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של : הבקשה 
 2013כ תוספת ביצוע בשנת "סה) . 2014הקדמה משנת ( ₪ 2,000,000 בסכום של 2013בשנת 

  .קרן עודפי תקציב רגיל/מימון מקרן עבודות פיתוח.  7,250,000₪
  
  

ח " סככות הצללה לגני משחקים ומוס– 1343' ר מס"תבתוספת  א לאשר "מחליטים פ )1378(. 11
  ) ל.ב.ת./ה.פ.י.א.אגף ש(

  שינוי  מסגרת תקציב מבוקשת   מסגרת תקציב   
        

  820,000  5,120,000  4,300,000  11/2012 –אושר ב 
        

    3,300,000  3,300,000  31.12.2012עד 
2013   1,000,000  1,820,000  820,000  
  820,000  5,120,000  4,300,000  כ "סה
        

מימון מקרן  . 2013לביצוע בשנת  ₪ 820,000לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של : הבקשה 
  .קרן עודפי תקציב רגיל/עבודות פיתוח

  
  

ס בו "  פיתוח ושדרוג מגרשי ספורט בי–  1667' ר חדש  מס"תבא לאשר "מחליטים פ )1379(. 12
  )ל.ב.אגף ת(גוריון  

  הכנסות    הוצאות  
        

קרן /קרן עבודות פיתוח  2,030,000  ביצוע 
  עודפי תקציב רגיל

2,030,000  

        
  2,030,000  כ"סה  2,030,000  כ"סה

קרן עודפי תקציב /מימון קרן עבודות פיתוח. ₪ 2,030,000ר חדש  בסכום של "לאשר תב: הבקשה 

  .רגיל

  

מחלקת (  תביעה שפילמן שרותי רכב  –  1668' ר חדש  מס"תבא לאשר "מחליטים פ )1380(. 13
  )נכסים

  הכנסות    הוצאות  
        

  1,150,000  קרן עודפי תקציב רגיל  1,150,000  ביצוע 
        
  1,150,000  כ"סה  1,150,000  כ"סה

  
  .מימון קרן עודפי תקציב רגיל. ₪ 1,150,000ר חדש  בסכום של "לאשר תב: הבקשה 
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 שיקום שדרוג והקמת גינות – 1254' ר מס"הקדמת ביצוע תבא לאשר "מחליטים פ )1381(. 14
  )ה.פ.י.א.אגף ש(ציבוריות 

  שינוי  מסגרת תקציב מבוקשת   מסגרת תקציב   
        

    31,190,000  31,190,000  4/2013 –אושר ב 
        

    17,240,000  17,240,000  31.12.2012עד 
2013  1,950,000  2,250,000  300,000  
  )300,000(  11,700,000  12,000,000   ואילך2014
    31,190,000  31,190,000  כ "סה

  
מימון מקרן ). 2014הקדמה משנת  (2013בשנת  ₪ 300,000לאשר תוספת ביצוע בסכום של  : הבקשה
  .קרן עודפי תקציב רגיל /פיתוח עבודות

  
  

אגף (  החלפת תאורה במגרש הכדורגל  –  1650' ר מס"תוספת תבא לאשר "מחליטים פ )1382(. 15
  )ל.ב.ת
  
  שינוי  מסגרת תקציב מבוקשת   מסגרת תקציב   
        

  100,000  1,265,000  1,165,000  3/2013 –אושר ב 
        

2013  1,165,000  1,265,000  100,000  
    1,265,000  1,165,000  כ "סה

מימון מקרן .  ₪ 100,000 בסכום של 2013לאשר הגדלת היקף פרויקט לביצוע בשנת : הבקשה 
  .קרן עודפי תקציב רגיל/עבודות פיתוח

  
  

 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח – 1260' ר מס"הקדמת ביצוע תבא לאשר "מחליטים פ )1383(. 16
  )כללי(
  

  שינוי  מסגרת תקציב מבוקשת   מסגרת תקציב   
        

    4,808,000  4,808,000  11/2012 –אושר ב 
        

    4,008,000  4,008,000  31.12.2012עד 
2013  650,000  800,000  150,000  
  )150,000(    150,000   ואילך2014
    4,808,000  4,808,000  כ "סה

  
מימון מקרן ). 2014הקדמה משנת  (2013בשנת  ₪ 150,000לאשר תוספת ביצוע בסכום של  : הבקשה

  .קרן עודפי תקציב רגיל /עבודות פיתוח
  
  
  

  רים "סגירת תב. 17
  
  והחזרת עודפי 2013לא נוצלו בשנת /רים שהסתיימו" תב6סגירת א לאשר " מחליטים פ)1384(

  . 241,301₪תקציב לקרנות הרשות בסכום של 
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 בבנק 322692'  חשבון העירייה מס-בקשה להוספת שירות תיק ממסרים   .ו

 .הפועלים
  . מוקדםןהחומר הועבר לעיו

  א לאשר"מחליטים פ   )1385(

 
בתקציב הרגיל לשנת ) מילואים(ותוספות ) העברות מסעיף לסעיף(הצעת שינויים   .ז

2013 . 
נענה כי , 15 מיליון ל12אשר גדל מ,  לגבי תוספת לתקציב פינוי האפשר והגזםמר עזרא שאל

אבל בפועל זה נשאר שלוש פינויים , האומדן היה שיהיו שני פינויים בשבוע בשל פרויקט המחזור

 בשבוע 

 
, מחליטים לאשר את הצעת השינויים והתוספות כמפורט במסמך הגזברות שהוגש למועצה  ) 1386(

  . מרכז יום לקשיש צמרות – 72למעט סעיף הזזה 

  ).מר עזרא (1 -נמנע,  אין -נגד  , 18 -בעד

   מרכז יום לקשיש צמרות– 72הזזה סעיף מחליטים לאשר   )1387(

  .5 – נמנע, 4 – נגד, 8 – בעד  

 
 .עיריית הרצליה, 2012 בדצמבר 31 שנתי מבוקר ליום ח כספי"דו  .ח

  . מוקדםןח הועבר לעיו"הדו

  .ח" לא נשמעו הערות מיוחדות לדו

  

 ).ר"ע( עמותת בני הרצליה – 2012 בדצמבר 31דוחות כספיים ליום   .ט
  .ח הועבר לעיון מוקדם"הדו

  .ח"לא נשמעו הערות מיוחדות לדו

 
 ).ר"ע( עמותת בית פוסטר הרצליה -  2012 בדצמבר 31דוחות כספיים ליום   .י

  .ח הועבר לעיון מוקדם"הדו

  .ח"לא נשמעו הערות מיוחדות לדו



  
  
  
  
  

  
   13.8.13 -  מ81'  מפרוטוקול מועצה מן המניין מס18'  דף מס

  

  

 
  

מוסדות חינוך ותרבות בהרצליה ' חב– 2012 בדצמבר 31דוחות כספיים ליום   .יא

 ): צ"חל(מ "י בע"מיסודה של הסוכנות היהודית לא

 ס נווה ישראל "מתנ •
 .  התשעה-ס יד"מתנ •
 
  . מוקדםןח הועבר לעיו"הדו

  .ח" לא נשמעו הערות מיוחדות לדו

 

 . משרד הפנים- 2012ח ביקורת מפורט לשנת "דו  .יב
  .ח הועבר לעיון מוקדם"הדו

  .ח"לא נשמעו הערות מיוחדות לדו

  

  

ם וכן אשרור מחדש של הסכם פיתוח "אישור לרישום משכנתה לטובת אקי  .יג

 .ם"והסכם הפעלה עם אקי
  .םש העירייה ונספחי"ד יועמ" חוולמועצה הועברו

  

  .מחליטים לאשר  )1388 (

   אין– נגד ,)מר עזרא (1 – נמנע, 18 – בעד

 

 

 678הסכם מכירת מקרקעין בין עיריית הרצליה לבין מר דניאל זיגדון בעניין חלקה   .יד

 .6669בגוש 
  .ש העירייה ונספחים"ד יועמ"למועצה הועברו חוו   

  

  .א לאשר ההסכם"מחליטים פ  )1389(

  

 .אישור מתן תמיכות  .טו
  :להלן ברצף פרוטוקול הועדה המקצועית ופרוטוקול ועדת המשנה  
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  2013 יולי 23
  ג"אב תשע' טז

  
  

  פרוטוקול מישיבת ועדת התמיכות המקצועית
  2013 יולי 23מיום שלישי 

  
  

  ר הועדה"יו, ל העירייה"יחיעם השמשוני מנכ    :נכחו
  יונה טאוב  סגן גזבר העירייה    

  לשכה משפטית, ד"טל כהן   עו     
  

  ה"  איילה ממן  חשבת אגף שאיפ  :מוזמנים
  

  יסמין תבורי: מרכזת הועדה
  
  

  :על סדר היום
  
 .עמותות שהשלימו המצאת מסמכים .1
 .אעלה בתמר .2
  .אור עציון .3
  .ג"נמ, דרור, ש"פו,  בית אבות הרצליה–דוחות ביקורת  .4

  
  

 עמותות שהשלימו המצאת מסמכים .1
  

  .העמותות שלהלן השלימו מסמכים
  :היות ופעילותם ותרומתם לקהילה רבה מקבלת הוועדה את האיחור בהשלמת המסמכים

  

  .ארד שבט – העבריים הצופים תנועת  .א

  .רשפים שבט – העבריים הצופים תנועת  .ב

 .שחף שבט – העבריים הצופים תנועת  .ג
  .דקר שבט – העבריים הצופים תנועת  .ד

  .קומונות – העבריים הצופים תנועת  .ה

  .בתיה יעקב בנות תנועת  .ו

  .העולים המחנות  .ז

  .בהרצליה למטרה הקליעה ספורט לקידום העמותה  .ח

  .מרוקו יהדות של העולמית הפדרציה  .ט

  .בתמר אעלה  .י

  .לסוכרת הישראלית האגודה  .יא

 .ישראל עקיבא בני תנועת  .יב
  ).פורמלי חינוך בנושא (ליונס מועדון  .יג

  ).רווחה (נשים נגד באלימות לחימה. א.ל  .יד

   ).נוער תנועות (והלומד העובד הנוער  .טו

  ).רווחה (שפירא איזי בית  .טז

  ).רווחה (ו"ויצ  .יז
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 אעלה בתמר  .2
  

. בהתאם להיקף הפעילות שמתבצעת בעיר,  42,000₪לעמותה אושרה בעבר תמיכה בסך של  
חוות הדעת שהגישה המחלקה לא מפרטת . העמותה מבקשת להגדיל את התמיכה שאושרה לה

  . נימוקים התומכים בכך
  

  .ועדת התמיכות המקצועית אינה מאשרת את הגדלת התמיכה–החלטה 
  
  
  
 –אור עציון  .3
  

  ).הכוללת התייחסות למיקום פעילותם בהרצליה(המחלקה השלימה המלצה 
  
 ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני ועדת המשנה ומועצת העיר על מתן -החלטה 

  . 25,000₪ בסכום של 2013תמיכה לשנת הכספים 
  
  
 –)2012לשנת (דוחות ביקורת  .4
 

 –בית אבות הרצליה   .א
  .ח הביקורת תקין"דו

 . י הגורמים הרלבנטיים"ד פארן לביקורת נבדקת ע"התייחסותו של עו
 
  -ש "פו  .ב

ח הביקורת העמותה הגישה בקשת תמיכה בסכום הגבוה מסכום היקף "על פי דו
לשאלת המבקר טענה העמותה כי היקף הפעילות . הפעילות המתבצעת בהרצליה בפועל

  .גדול יותר ככל שמוסיפים שווי התנדבות
  

  –החלטה 
ועדת התמיכות המקצועית אינה מקבלת את הטענה בדבר הוספת שווי , בהתייחס לדוח הביקורת

לא כל שכן במקרה זה אף לא התבצע , פעילות המתנדבים היות והתמיכה ניתנת עבור פעילות בפועל
על העמדת , הוועדה מחליטה להמליץ בפני ועדת המשנה ומועצת העיר. רישום של היקף ההתנדבות

על פי ,  מסכום הפעילות המוצהרת של העמותה בעיר הרצליה90% על גובה של 2012שנת התמיכה ל
  .ח" ש53,235דהיינו סך של , ח מקורות ושימושים שהגישה העמותה למבקר"דו

או לחילופין ההפרש יקוזז מסכום ,  18,258₪העמותה מתבקשת להחזיר את ההפרש על סך 
המוסד ייתן הבהרות בקשר לתקציב הפעילות ככל שזו תאושר לאחר ש, 2013התמיכה בשנת 
  .2013הנתמכת לשנת 

  
  

 –דרור   .ג
  26 משתתפים במקום 180(מדוח הביקורת עולה כי העמותה הגישה נתונים לא נכונים 

  .  ככל הנראה יש בלבול בין מספר המשתתפים הכלל ארצי לבין זה שבהרצליה). משתקמים
  

בקשה ויש לוועדה אמון בתצהיר עד שמוכח  העמותה מעבירה תצהיר על נכונות ה–יחיעם 
  .אחרת

  
  .180-  השנה הצהירו על כמות משתתפים גדולה מ- איילה 

  
  –החלטה 
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וככל הנראה , םהמשתתפי' בהתחשב בכך שהעמותה העבירה נתונים לא נכונים לגבי מס

 לנוהל 18.5בהתאם לסעיף , ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, 2013כך גם לגבי שנת 
להפחית את שיעור השימוש הבלתי נאות בתוספת סכום השווה לכפל שיעור , התמיכות

  .  ככל שתאושר, 2013או לקזז מסכום התמיכה בשנת , השימוש דהיינו לקבל החזר
ייקבעו לאחר שתיערך בדיקה דקדקנית , כאמור לעיל, זר וסכום ההח2013תמיכה לשנת 

  .של המחלקה לגבי הנתונים שהעבירו לשנים אלו
  

 –ג"נמ  .ד
  . דוח הביקורת תקין

  
  ,בברכה

  
  יחיעם השמשוני

  ל עיריית הרצליה"מנכ
 ר ועדת התמיכות המקצועית"יו

  

  

  

  

  
  2013  יולי   31
  ג"אב  תשע' כד

  
  

  תמיכות פרוטוקול מישיבת ועדת משנה ל
  2013 יולי 31מיום רביעי 

  
  

               :נכחו
  ר ועדת משנה לתמיכות"יו, חבר מועצה                         יוחנן נתנזון

  מ ראש העיר"                       צביקה הדר             סגן ומ
  טובה רפאל             סגנית ראש העירייה   

                         אליהו שריקי          חבר מועצה
  

         :מוזמנים
                         יונה טאוב             סגן גזבר העירייה

  לשכה משפטית, ד"         טל כהן                  עו            
                         איילה ממן            חשבת אגף שאיפה

  
  

  יסמין תבורי: מרכזת הועדה
  
  

  :על סדר היום
  
  אעלה בתמר. 1
  אור עציון. 2
  ג"דרור ונמ, ש"פו,  בית אבות הרצליה–דוחות ביקורת .3
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  :החלטות ועדת המשנה
  

  . ועדת המשנה מקבלת את החלטות הוועדה המקצועית-  אעלה בתמר .1
  

 ועדת המשנה מבקשת לבדוק האם הכולל שבו מתקיימת פעילות עמותת אור – אור עציון  .2
  .עציון מקבל תמיכה  מעיריית הרצליה בנושא גיור

  .          במידה ולא ועדת המשנה מקבלת את החלטת הוועדה המקצועית
  

  -ש ודרור " פו–דוחות ביקורת  .3
  

ועד לדיון בנושא בנוכחות נציג ועדת המשנה דוחה את החלטת הוועדה המקצועית ומבקשת לקבוע מ
  .נציג המחלקה בעירייה ושאר הגורמים הרלוונטיים לקבלת החלטה, ח המבקר"רו, העמותה

  
  . ועדת המשנה מקבלת את החלטות הוועדה המקצועית-  ג" בית אבות הרצליה ונמ–דוחות ביקורת 

  
  ,בכבוד רב

  
  יוחנן נתנזון
  חבר מועצה

  ר ועדת המשנה לתמיכות"יו
  
  

  :נערכו הצבעות והתקבלו החלטות כדלקמן

  א לאשר את כל ההמלצות של ועדת המשנה לתמיכות כמפורט בגוף "המועצה מחליטה פ) 1390(

  .א על שימוע בועדת המשנה"ש ודרור לגביהן הוחלט פ" למעט עמותות פופרוטוקול ועדת המשנה

  
 

 אישור המלצות ועדת השמות  .טז
  . 5.3.13מות מישיבתה ביום המועצה התבקשה לאשר המלצת ועדת הש  

  :להלן החלטות המועצה בהתאם

  
 הנצחת שמו של אייזיק רוזובסקי .1

הציג את הצעתו להנציח את אביו אייזיק , זומן לבוא לדיון בעניינו אברהם רוזובסקי מר

  .רוזובסקי

הוועדה המליצה ומועצת העירייה בשעתו . 2009י נכדתו בשנת "זהה הועברה ע/בקשה דומה

  .אישרה שלא להיענות לבקשה

בדק אפשרות להנצחה במגדל המים בגן וריזלנד או במגדל ית. מחליטים להנציח את שמו

  . ברנדייסבחצר בית הספרהמים 

  
  .לאשרא "המועצה מחליטה פ)   1391(
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 מתן שם לרחוב חדש בסמוך לרחוב זאב .2
  .ימון רחוב חדש למתן שםב עותק מפה מוגדלת ובו ס"מצ

  ".עפרוני "-מחליטים לקרוא לרחוב החדש הסמוך לרחוב זאב 

  

  .א לאשר"המועצה מחליטה פ)   1392(
  
 

 החלפת שם רחוב הפועל .3
  .מצורפת פניה בנושא מאת טובי פרץ

יון עורר התנגדות רחבה בקרב כזכור הייתה פנייה בעבר לשינוי שמו של רחוב הפועל והרע

ההתנגדות נבעה בעיקר משום ערכו . תושבי נוף ים שפנו וביקשו שלא לבצע שינוי מסוג זה

  ".הפועל"הציוני והעברי של  השם 

  . הבקשהלדחותא "מחליטים פ

  

  .לאשר המלצת הועדה ולדחות הבקשהא "המועצה מחליטה פ)   1393(
  

  

   23-ון ה'הנצחת שמו של האפיפיור ג .4

קרדינאל  (23-ון ה'ש ראול וולנברג להנצחת שמו של האפיפיור ג"פניית הקרן עלועדה צורפה 

  ). לו רונקאלי'אנג

  .א לדחות הבקשה"מחליטים פ

  

  .לאשר המלצת הועדה ולדחות הבקשהא "המועצה מחליטה פ)   1394 (
  

  

 הנצחת שמו של הרצל סוריאס .5
 –הבן ביקש להנציח את שם אביו בכיכר מורדי הגיטאות . נציגי המשפחה זומנו לישיבה

  ).ליד מסעת צארום(כצנלסון 

  .מחליטים שלא לאשר הבקשה מאחר ואינה ועומדת בקריטריונים של הועדה

  

  .לאשר המלצת הועדה ולדחות הבקשההמועצה מחליטה )   1395(

  )מר ירון עולמי (1 –נגד ,  18 –בעד     
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  נוספתלהעסקהאישור המלצות הועדה   .יז
  :ת הועדה להעסקה נוספת כדלקמןו לאשר החלטהתבקשההמועצה        

  .  מועסקת כמזכירה באגף משאבי אנוש- כ. ב' גב •

  .שבת בתפקיד קופאית במרכול, הועדה ממליצה לאשר את בקשתה לעבודה נוספת בימי שישי 

  .תוקף האישור לשנה אחת

  

  .ף החינוךעובד אג – . מ.מר ס •

  .מבקש לחדש את אישור המועצה שניתן לו לעבודתו הנוספת בתפקיד מאמן כדורגל

  העבודה תתבצע  : הועדה ממליצה לאשר את חידוש האישור לעבודה נוספת בתנאים הקיימים  

  . לאחר שעות הפעילות בתפקידו בעירייה

  . העבודה לא תתבצע בעיר הרצליה

  . תוקף האישור לשנה אחת

  

 . החלטות הועדהלאשרא "מחליטים פ)   1396(
  
  
  

 אישור המלצות ועדת סיוע בדיור  .יח
  .31.7.13 מישיבת הועדה שהתקיימה ביום 4' ב פרוטוקול מס"מצ

  

  .לאשר החלטות הועדה א"מחליטים פ)   1397(

 

 

 שונות  .יט

 
ר מכרזים במקומה של "יוכע גברת טובה רפאל "א לאשר מינויה של סגנית רה"מחליטים פ  )1398(  

  .עפרה בל' חברת המועצה הגב

 
 .א לאשר קיום פגרה בחודש ספטמבר"מחליטים פ  )1399(  

  

  

  נאום מן המקום של מר עזרא 

כבר שבועיים החוף הזה מזוהם באיזשהו חומר מסריח . התגלה לי השבוע כי יש זיהום בחוף הפרצה

  . כנראה פסולת של משחטה או משהו כזה, מאוד
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המקום . ני לא יודע אם העירייה אשמה או המשרד להגנת הסביבה אבל היה חוסר טיפול שבועייםא

זה . לא יכול להיות שחוף שבועיים נראה ככה. אי אפשר לעמוד שם. הייתי שם היום. הזה מסריח

היה צריך לתת יותר . אני חושב שהיה פה איזשהו מחדל. פשוט מביש לעיר הרצליה שכך החוף נראה

  .  כדי שזה יפונהמאמץ

 
  

  

  .הישיבה ננעלה

  

  __________________________: ע "רה

  

  _______________________   :ל העירייה"מנכ

 


