המועצה השמונה עשרה

עיריית הרצליה

מס' 8
פ " כ
מישיבת מועצה מן המניין
שהתקיימה ביום שלישי ,כ"ג באדר ב' תשע"ד25.3.14 ,
נוכחים:

חסרים:

מוזמנים:

המזכיר:

פדלון
כץ
פרישקולניק
יעקובוביץ
גוזלן

משה
מאיה
איה
יונתן
גרי

-

לונדון
רפאל
שריקי
וייס
קוממי
פישר

יוסף
טובה
אליהו
צבי
יוסי
יריב

-

צדיקוב
סטרוגו

אלעד
תום

-

יסעור
תימור
בל
עולמי
הדר
ועקנין
יחיעם
ג'ו
חיים
עירית
אמיר
ירון
יהודה
ענת
רוני
בועז

יהונתן
ליאת
עפרה
ירון
צבי
משה
השמשוני
ניסימוב
שגיא
ויינברג
זיו
הררי
פישמן
קרן בהרב
חדד
נווה

-

טל
דידי

גפן
מור

-

-

-

-

רה"ע – יו"ר הישיבה
סגנית ומ"מ ראש העירייה
סגנית ראש העירייה
חבר מועצת העירייה
חבר מועצת העירייה
חבר מועצת העירייה
חברת מועצת 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 מועצה
חבר מועצת העירייה
חבר מועצת העירייה
חבר מועצת העירייה
מנכ"ל העירייה
סמנכ"ל העירייה
משנה למנכ"ל למשאבי אנוש
מ"מ דוברת העירייה
מנהל יחידת המיחשוב
מבקר העירייה
עוזר אישי למ"מ וסגנית רה"ע
יוע"מ
מנהל
יועמ"ש
יועמ"ש
מזכיר העיר
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סדר היום
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

אישור פרוטוקול
שאילתות
הצעות לסדר היום
תב"רים
העמותה למען גילאי הזהב -בית הורים )ע"ר(-
• דוחות כספיים ליום  31לדצמבר לשנת 2012
• דו"ח בדיקת התנהלות הכספית ומינהל תקין בתאגיד
מינוי ועדות והשלמות
אישור מקדמות ע"ח תמיכות
אישור תבחינים לתמיכות בנושא מלגות – קשיים כלכליים ,כוללים וכן אישור למתן
תמיכות .

ט .אישור המלצות ועדת השמות
י .המלצות ועדת סיוע בדיור
יא .קיום ישיבת מועצה בבית הגלגלים
יב .מינוי מר צביקה הדר לחבר בועדה לשימור אתרים
יג .שונות

הסבר לסדר היום:
א .אישור פרוטוקולים
)(102

מחליטים פ"א לאשר פרוטוקול מועצה מס'  7ללא שינוי.

ב .שאילתות
שאילתה מס'  1ע"י מר יריב פישר
בנושא :הבג"צ על הפעלת קו תחבורה ציבורית בשבת
עיריית הרצליה הגישה בחודש יוני שנת  2012עתירה לבג"ץ בדרישה להפעיל קו תחבורה
ציבורית בשבתות ובחגים.
בסקר שביצעה העירייה בזמנו התברר כי  77%מתושבי העיר תומכים בהפעלת קו אוטובוס
בשבת שיחבר בין מזרח העיר למערב.
מטרתו הראשית של הפעלת קו התחבורה הציבורית בשבתות ובחגים ,היא להנגיש
אוכלוסיות מוחלשות ,ובהן תושבים שידם אינה משגת להחזיק רכב ,קשישים ובני נוער,
לאתרי הטבע והבילוי המרכזיים של העיר הרצליה .מטרה נוספת היא להפחית את הנזקים
הסביבתיים והסיכונים התעבורתיים הנגרמים כתוצאה מעומס התחבורה הפרטית באזורי
הפנאי והבילוי בעיר.
אבקש לדעת מה דינו של בג"צ זה.
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תשובה לשאילתא מס' : 1
ביולי  2013התקיים דיון בבג"צ ,וביהמ"ש אפשר לפרקליטות לבקשתה שהות של כמה
חודשים לגיבוש עמדתה לצורך תשובתה לבג"צ.
מאז הפרקליטות קיבלו עוד כמה אורכות מבג"צ ,ונכון להיום המדינה טרם הגישה עמדתה
לגוף העניין.

ג .הצעות לסדר
הצעה לסדר  -1ע"י מר יריב פישר
בחודש יוני  2013התקבל פס"ד תקדימי בבג"צ אשר קבע כי על עיריית תל-אביב לפעול
באופן נחרץ בכדי לוודא סגירתם של מקומות בילוי ועסקים בשבת .כבוד השופטת ,מרים
נאור ,אמרה בפסק הדין" :על העירייה לפעול במטרה שבתי עסק אלה יהיו סגורים ביום
המנוחה .עניין זה אינו נובע מהשקפה 'דתית' או 'חילונית' .הוא נובע מההשקפה כי את
החוק ,לרבות חוק העזר ,יש לקיים" .הוסיפה השופטת כי אם אופייה של העיר מחייב,
לדעת פרנסיה ,המייצגים את האוכלוסיה ,שלא לסגור עסקים בשבת ,ניתן לשנות את חוק
העזר בדרך הקבועה לכך בדין .אולם ,כל עוד לא שוּנה חוק העזר ,נקודת המוצא היא שיש
לקיימו.
בהתאם לפסיקת בג"צ עיריית ת"א החלה לפעול לשינוי חוק העזר העירוני והנהלת העיר
אישרה זאת לאחרונה.
בשל האמור הצעתי לסדר הינה כי הנהלת העיר הרצליה תפעל לשימור אופייה של העיר
ותקדם בהקדם האפשרי את שינוי חוק העזר העירוני לכזה אשר ישמר את הסטטוס קוו
בעיר הרצליה .יש לציין כי השארת המצב ללא שינוי החוק מנציח מצב אבסורדי שבו בתי
העסק הפתוחים בשבת נחשבים כעוברים על החוק והעירייה  -כגורם אכיפה שאינו ממלא
חובתו.
מר פישר פרט את עיקרי הצעתו תוך ציטוט מתוך חוק העזר העירוני משנת  ,1963בו
נכתב כי ניתן להפעיל עסקים עד חצי שעה לפני שקיעת החמה והחל מחצי שעה לאחר
שקיעת החמה .הבהיר כי אינו מביא את הצעתו כנגד הדת אלא כנושא שיש ליישם
בעיריית הרצליה בעקבות הבג"צ כנגד עיריית ת"א שנדון בבג"צ ביולי .2013
מר פדלון הגיב שהרצליה ידועה בחיים בצוותא של תושבים דתיים,
מסורתיים וחופשיים ולמיטב ידיעתו ,אין לאף אחד עניין לשנות
מצב זה.
כרגע איננו נדרשים על ידי אף ערכאה משפטית לשנות את המצב
הקיים ,ולמען האינטרס הציבורי ,אינו מוצא לנכון לשנות מצב זה.
אם נידרש על ידי מערכת המשפט לטפל בנושא ,יכנס את נבחרי
הציבור כדי להגיע לנוסח המוסכם ולבחינה כללית של החוק ,שהוא
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באמת משנת  ,1963וזאת לא רק בנושא

השבת אלא בנושאים

נוספים.
בקש מחברי המועצה לדחות את ההצעה.
מר פישר השיב שהעירייה עוברת על החוק ולכן יש לתקן את חוק
העזר העירוני.
מר פדלון אמר כי יש לבדוק ולתקן מכלול של נושאים בחוק העזר,
ולפי שעה בג"צ דן על נושא ת"א ולא על הרצליה.
היועמ"ש ציינה כי כאשר בג"צ קובע הלכה היא חלה באופן כללי על
לכולם .אמרה כי עיריית ת"א החלה רק לאחרונה להסדיר את
הנושא .מדובר בחוק עזר ותיק ,הוא ייבחן על היבטיו השונים
ויבוצעו שינויים נדרשים.
מר פדלון סיכם כי ישב על המדוכה עם אנשי מקצוע ונבחרי ציבור
לתיקון בהתאם.
לא נערכו הצבעות.

הצעה לסדר מס'  2ע"י מר יוסף לונדון
מר לונדון הודיע לפני הישיבה כי הוא מושך את הצעתו לסדר.

ד .תב"רים
.1

) (103מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס'  – 576בית עלמין חדש )החברה לפיתוח
הרצליה בע"מ(
פרטים

מסגרת
תקציב

מסגרת
תקציב
מבוקשת

אושר ב – 12/2013

35,613,000

45,113,000

עד 31.12.2013
2014
 2015ואילך
סה"כ

27,113,000
2,000,000
6,500,000
35,613,000

27,113,000
9,500,000
8,500,000
45,113,000

שינוי

7,500,000
2,000,000
9,500,000

הבקשה :לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 9,500,000מתוכו סכום של ₪ 7,500,000
לביצוע עבודות בשנת . 2014מימון קרן עבודות פיתוח.
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.2

) ( 104מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1697מערכות ביוב במקלטים ציבוריים ) אגף
ת.ב.ל(
פרטים

מסגרת
תקציב

ביצוע 2014
סה"כ

מסגרת
תקציב
מבוקשת

שינוי

120,000
120,000

120,000
120,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 120,000מימון קרן עבודות פיתוח.

.3

) ( 105מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1698שדרוג תאורת רחוב ) אגף ת.ב.ל(
פרטים

מסגרת
תקציב

ביצוע 2014
סה"כ

מסגרת
תקציב
מבוקשת

שינוי

800,000
800,000

800,000
800,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 800,000מימון קרן עבודות פיתוח/קרן עודפי תקציב
רגיל.

 (106) .4מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1699שדרוג והרחבה שפ"ח ו"תיכון לחיים" )
אגף ת.ב.ל(
פרטים

מסגרת
תקציב

ביצוע 2014
סה"כ

מסגרת
תקציב
מבוקשת

שינוי

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 3,000,000מימון קרן עבודות פיתוח.

.5

) ( 107מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1700רכישת ציוד לטיפול בזיהום חוף הים )
אגף ש.א.י.פ.ה/חופים(
פרטים

ביצוע 2014
סה"כ

מסגרת
תקציב

מסגרת
תקציב
מבוקשת

שינוי

72,000
72,000

72,000
72,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 72,000מימון המשרד להגנת הסביבה.

 ( 108) .6מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1701תב"ע  ) 2159אגף הנדסה(
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מסגרת
תקציב

פרטים

ביצוע 2014
סה"כ

מסגרת
תקציב
מבוקשת

שינוי

250,000
250,000

250,000
250,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 250,000מימון קרן עבודות פיתוח.

 ( 109) .7מחליטים פ"א לאשר שינוי שם תב"ר מס'  1677שיפוצים מוס"ח אילנות,תיכון
חדש,בר אילן,לב טוב )אגף ת.ב.ל(:
בקשה לשינוי שם ל  :שיפוצים מוס"ח .2014

ה .העמותה למען גילאי הזהב -בית הורים )ע"ר(-
הדו"חות כספיים ליום  31לדצמבר לשנת  2012ודו"ח בדיקת התנהלות הכספית
ומינהל תקין בתאגיד הועברו לעיונך המוקדם.
עו"ד בועז נווה ,היועמ"ש של העמותה ,סקר בקצרה את דו"ח הביקורת עפ"י תמצית
הדו"ח הרשומה בעמ'  7ו 8-בדו"ח הביקורת .ציין הצעדים שננקטו בעקבות הערות
הביקורת.
רו"ח רונן סתרי פרט נתונים עיקריים של מאזן החברה ודו"ח רווח והפסד.
מר לונדון הביע שבחים למנכ"ל ולהנהלת בית ההורים והמליץ לערוך דו"ח שביעות
רצון של הדיירים.
רה"ע הביע תודות למנכ"ל מר דני שקדי וליועץ המשפטי מר עו"ד בועז נווה וכן לצוות
העובדים העושים עבודת קודש בבית ההורים.

ו .מינוי ועדות והשלמות
)( 110

מחליטים פ"א לאשר מינויו של חבר המועצה אליהו שריקי כחבר בוועדת ההנהלה.
מינויו כמ"מ יו"ר תאגיד הקבורה העירונית ,מועבר לאישור מוסדות התאגיד.

) ( 111מחליטים פ"א לאשר מינויו של חבר המועצה משה ועקנין:
•

כחבר בוועדה לאיכות הסביבה

•

כחבר בועדת חינוך

ז .אישור מקדמות ע"ח תמיכות
המועצה תתבקש לאשר מקדמות ע"ח תמיכות כלהלן:
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"מועצת העיר מסמיכה את הוועדה המקצועית לאשר ,בנסיבות מיוחדות ומטעמים
שיירשמו ,בכפוף לאישור גזבר העירייה ,בקשות מנומקות לקבלת מקדמה לתמיכה,
בכפוף לאמור להלן:
 .1מבקש התמיכה קיבל תמיכה בשתי שנות התקציב הקודמות.
 .2מבקש התמיכה הגיש בקשה לתמיכה בשנת הכספים הנוכחית ,והגיש בקשה לקבלת
מקדמה .
 .3גובה תשלום המקדמה לא יעלה על  25%מסך כל התמיכה שקיבל המבקש בשנה
הקודמת.
 .4בכפוף למתן אישור תשלום המקדמה ולפני התשלום בפועל יתחייב מבקש התמיכה
להחזיר לעירייה את המקדמה בתנאי הצמדה שייקבע גזבר העירייה ובריבית כחוק אם
בסופו של דבר לא תאושר התמיכה ,ומתן ערבויות להבטחת החזר המקדמה להנחת
דעתו של גזבר העירייה".
) (112מחליטים פ"א לאשר מתן מקדמה על חשבון תמיכות עפ"י האמור לעיל.
מר לונדון בקש להודיע לכל העמותות הרלוונטיות שיש אפשרות להגיש בקשה לקבלת
מקדמה ע"ח תמיכה .נענה בחיוב ע"י המנכ"ל.

ח .אישור תבחינים לתמיכות בנושא מלגות – קשיים כלכליים ,כוללים וכן
אישור למתן תמיכות
לסדר היום לישיבה צורפו:
 .1פרוטוקול ועדת המשנה מיום 17/3/14
 .2מצ"ב פרוטוקול הועדה המקצועית מיום 9/1/14
 .3מצ"ב פרוטוקול הועדה המקצועית מיום 3/3/14
להלן החלטות המועצה בנושא:
)(113

מחליטים פ"א לאשר התבחין למתן מלגות כלהלן:
חינוך וקהילה
מלגות
סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים
מלגות לסטודנטים הלומדים במוסדות המוכרים על-ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל*
)להלן – "מלגות לסטודנטים"(; מלגות לתלמידים במערכת החינוך העל יסודי בהרצליה
בעלי קשיים כלכליים **; מלגות לנסיעה של תלמידים ,במערכת החינוך בהרצליה,
במשלחות עירוניות לחו"ל כגון לפולין ; מלגות לקידום תעסוקתי ו/או מקצועי לאוכלוסיות
חלשות ,במסגרת פרוייקטים או תוכניות שלעיריית הרצליה יש עניין ציבורי לעודד ולקדם
)להלן – "מלגות לקידום תעסוקתי ו/או מקצועי"(.
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* לרבות תלמידים במערכת החינוך העל יסודי בהרצליה הלומדים במוסדות המוכרים על-
ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל.
** בעלי קשיים כלכליים משמע מי שההכנסה החודשית הממוצעת של משפחתו נכללת בגדר
אחד או יותר מהשיעורים המפורטים בטבלת ההכנסות של ועדת ההנחות בחינוך.
תנאי סף
.1

המוסד הנתמך יתחייב ,מראש ובכתב ,להקצות למתן מלגות סכום שאינו נמוך מ-
.₪ 10,000

.2

המוסד הנתמך יתחייב ,מראש ובכתב ,להקצות למתן מלגות סכום זהה לפחות
לסכום התמיכה שתיתן העירייה  ,וכי שני הסכומים יחדיו יוקצו על-ידו למתן
מלגות.

.3

סה"כ כספי המלגות ,כאמור בסעיף  2לעיל ,יוקצו לתושבי הרצליה בלבד,
המתגוררים בהרצליה במהלך חמש השנים האחרונות ,לכל הפחות.

.4

המוסד הנתמך יתחייב לתאם עם יו"ר ועדת המלגות העירונית את הקריטריונים
לחלוקת המלגות ,וכי ידוע לו שהקריטריונים ייקבעו באופן סביר ,שיוויוני וללא
העדפה סקטוריאלית.

.5

המוסד הנתמך יתחייב כי ההחלטה בדבר מתן המלגות תינתן בוועדה משותפת
למוסד הנתמך ולעירייה על סמך הקריטריונים כאמור בסעיף  4לעיל .בראש הוועדה
יעמוד יו"ר ועדת המלגות העירונית .בנוסף ליו"ר יכללו חברי הוועדה חבר מאגף
החינוך או מחלקת הרווחה בעירייה וחבר מטעם המוסד הנתמך.

.6

המוסד הנתמך יתחייב כי סכומי המלגות לא יעלו על הסכומים המפורטים להלן:
6.1
6.2
6.3
6.4

.7

סכום המלגות לסטודנטים לא יעלה על  ₪ 5000למלגה.
סכום המלגות לתלמידים במערכת החינוך העל יסודי בהרצליה בעלי
קשיים כלכליים לא יעלה על סך של  ₪ 2000למלגה.
סכום המלגות לנסיעה של תלמידים במערכת החינוך בהרצליה במשלחות
עירוניות לחו"ל ייקבע בהתאם לגובה מלגות משרד החינוך למשלחות אלו.
סכום המלגות לקידום תעסוקתי ו/או מקצועי לא יעלה על  ₪ 5000למלגה.

המוסד הנתמך יתחייב כי טקס הענקת המלגות יתבצע במשותף עם העירייה.

אופן חלוקת התמיכה
.1

חלוקת התמיכה תעשה במספר שלבים ,בין כל המוסדות הזכאים לתמיכה ,עד
לחלוקת מלוא כספי התמיכה.

.2

בשלב ראשון יוקצה לכל המוסדות הזכאים לתמיכה סכום השווה לסכום הנמוך
ביותר שמי מהמוסדות התחייב להקצות למתן מלגות )להלן" :הסכום המינימלי"(.
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המוסד שהציע את הסכום המינימלי יגרע מהשלב הבא שכן קיבל את התמיכה
המרבית לה הוא זכאי.
.3

יתרת כספי התמיכה תחולק בשלבים באותו אופן עד לחלוקת מלוא סכום התמיכה.

.4

למען הסר ספק ,היה ובשלב כלשהוא סכום כספי התמיכה שנותרו לחלוקה )להלן :
"כספי התמיכה הנותרים"( יהיה נמוך מהסכום המינימלי שיש לחלק בין המוסדות
המשתתפים באותו שלב על פי האמור לעיל ,אזי כספי התמיכה הנותרים יחולקו
ביניהם שווה בשווה.

) (114מחליטים פ"א לאשר התבחין לכוללים כלהלן:
דת
כוללים
סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים
מוסדות ציבור הפועלים כ"כולל"– משמע – מהווים מסגרת לימודים תורנית המאפשרת
למעוניין להגיע לסמיכה רבנית או שחיטה וכד' מגיל  17ומעלה ו/או העוסקים בסיוע
לקהילה ו/או בחינוך לזהות יהודית כהגדרתם להלן.
לצורך תבחינים אלה )כוללים(:
"תלמיד" משמע מי שרשום כתלמיד במשרד הדתות ולומד יום שלם.
"סיוע בקהילה" משמע כל אלה:
 .1חלוקת סלי מזון ל 100-משפחות לפחות בכל חודש וכן חלוקת סלי מזון
בראש
השנה ובפסח ללא פחות מ 500-משפחות בכל חג.
 .2ערך סל מזון כאמור בסעיף  1לעיל לחלוקה חודשית לא יפחת מ. ₪ 150 -
 .3ערך סל מזון כאמור בסעיף  1לעיל לחלוקה במועדי ישראל לא יפחת מ250-
 ₪לסל.
 .4סיוע למשפחות בארגון טקסי ברית/בר מצווה/נישואין.
 .5סיוע לנוער במצוקה ע"י מתן הרצאות וסיוע בהכנת שיעורים.
"חינוך לזהות יהודית" משמע  -שיעורים וסדנאות המאורגנים ע"י הכוללים כהגדרתם לעיל,
שייתקיימו במוסדות המעוניינים בכך ,עלפי דרישת המוסדות ,ובמסגרתם תהיה התכנסות
של לפחות  20ילדים ובני נוער לצורך לימוד והכרת מושגי ייסוד ביהדות ,מסורת ישראל,
חינוך לערכים בין אדם לחברו ,והכרת דמויות מרכזיות בציונות ובמדינת ישראל; וכן ערבי
לימוד ועיון מיוחדים לציבור הנשים והנערות המאורגנים על ידי הכוללים כהגדרתם לעיל ,כ-
 8ערבי לימוד בשנה ,כשבכל ערב משתתפות לפחות  20נשים ונערות.
"התכנסויות ואירועים לציבור תושבי הרצליה )שאינם תלמידי הכולל(" משמע –
התכנסויות של לפחות עשרה אנשים לצורך לימוד תורני בהנחיית בעל ידע בתחום העברת
השיעורים )להלן – "שיעורי תורה"( ,הרצאות בהן תהיינה התכנסויות של לפחות שלושים
איש ותתקיימנה בהנחיית רב מוסמך או בעל הסמכה אקדמית או ידען בתחום זה )להלן –
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"הרצאות"( ואירועים בחגים בהם תתקיימנה התכנסויות חגיגיות של לפחות מאה איש
ללימוד תורני ,שנושאן חג העומד בפתח )להלן – "אירועים בחגים"( ,והכל בכפוף לתנאים
הבאים:
מוסד הציבור מארגן לפחות  15שיעורי תורה או הרצאות בחודש.
לפחות  75%מהמשתתפים בשיעורי התורה או ההרצאות או האירועים בחגים יהיו
תושבי הרצליה.

.1
.2

תנאי סף
.1
.2
.3
.4

הכולל פועל בעיר הרצליה
מספר התלמידים בכולל לא יפחת מעשרה.
לפחות  75%ממספר התלמידים בכולל הם תושבי הרצליה.
לפחות  50%מהתלמידים בכולל שרתו שירות מלא בצה"ל.

אופן חלוקת התמיכה לכוללים
.1

 50%מכלל תקציב התמיכה יחולק לפי מספר התלמידים בכל כולל ,כאשר לצורך
תבחין זה המספר המקסימאלי של תלמידים שיובא בחשבון הוא  20תלמידים,
וכאשר משקלו היחסי של תלמיד מהרצליה יהיה כפול ממשקלו היחסי של תלמיד
שאינו תושב הרצליה.

.2

 12%מכלל תקציב התמיכה יחולק בין הכוללים מבקשי התמיכה המעניקים סיוע
בקהילה ובתנאי שהסיוע לקהילה יהיה לתושבי העיר הרצליה בלבד .סכום התמיכה
המיועד לסיוע בקהילה יחולק בין מבקשי התמיכה באופן היחסי לפי כמות סלי
המזון בשנה שמחלק כול כולל מבקש התמיכה.

.3

 12%מתקציב התמיכה יחולק בין הכוללים מבקשי התמיכה העוסקים בפעילות של
חינוך לזהות יהודית כהגדרתה לעיל .סכום התמיכה המיועד יחולק בין המוסדות
באופן יחסי כאשר כמדד ישמשו מספר שיעורי החינוך בזהות היהודית או הסדנאות
וההרצאות שניתנות ,משקלה היחסי של סדנא ואו הרצאה בערבי הלימוד והעיון
המיוחדים יהיו שווה לשני שיעורים בחינוך הממלכתי.

.4

 20%מכלל תקציב התמיכה יחולק על-פי מספר ההתכנסויות והאירועים לציבור
תושבי הרצליה )שאינם תלמידי הכולל( המתוכננים לשנת התמיכה ביחס שלהלן12 :
שיעורי תורה בחודש יהיו שווים לשתי הרצאות ,ומשקלו היחסי של אירוע בחגים
יהיה שווה ל 24 -שיעורי תורה או ארבעה הרצאות.

.5

 6%מכלל תקציב התמיכה יחולק ע"י הוועדה המקצועית בין מבקשי התמיכה לפי
שיקול דעת מיוחד של ועדת המשנה ,על בסיס המלצות מחלקת תנו"ס באגף החינוך
בעירייה ,ועל-פי נימוקים רלבנטיים שיירשמו.

הערה :מר צבי ווייס לא השתתף בהצבעה על הכוללים.
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להלן החלטות שקבלה המועצה למתן תמיכות /מקדמות לתמיכות:
.1
)(115

עמותת הקליעה – מועדון הירי השלמת אישור המועצה
מחליטים פ"א לאשר המלצת הועדה המקצועית לתמיכות כמפורט בפרוטוקול
הועדה מיום  3.3.14להעביר סך של  ₪ 3,125לעמותה שלא במסגרת התמיכות.
סכום זה הועבר ע"י מנהל הספורט לעיריית הרצליה בסוף שנת הכספים .2013

.2

בני השרון כדורסל בע"מ )חל"צ(

)(116

מחליטים פ"א לאשר המלצת הועדה המקצועית לתמיכות למתן מקדמה של 25%
מסכום התמיכה שאושרה בשנת הכספים  2013לבני השרון כדורסל בע"מ
)חל"צ( ,בכפוף לאישור הגזבר ,מתן התחייבות המוסד כי יחזיר את המקדמה אם
בסופו של דבר לא תאושר התמיכה ומתן ערבויות לכך להנחת דעתו של הגזבר.

ט .אישור המלצות ועדת השמות
 (1הנצחת שמו של רב אלוף משה לוי

)(117

התקבלה פניה של הועדה להנצחת רב אלוף משה לוי ז"ל.
עד כה יש שמות רחובות על שמם של הרמטכ"לים :יעקב דורי ,חיים לסקוב ,דן
שומרון ,רפאל איתן )גינה( ,דוד אלעזר ,משה דיין.
הובא לדיון בועדה.
הועדה ממליצה ברוב של  ,10בהתנגדות של  1ו 2-נמנעים לקרא רחוב על שמו כפי
שיקבע על ידי הנהלת העירייה.
המועצה מחליטה פ"א לאשר.
 (2הנצחת שמו של תא"ל אריה בירו-
התקבלה פנייתו של מר דורון ברוך ,יו"ר העמותה לטיפוח מורשת חיל העורף
לדורותיו להנצחת שמו של תא"ל אריה בירו ז"ל.
פניות דומות הועברו בעבר ונדחו על ידי הועדה ומועצת העירייה.
ועדת השמות החליטה לדחות את הבקשה ברוב של  2 ,8נמנעים וכנגד .3-

) (118

המועצה מחליטה לדחות את הבקשה.
בעד –  ,11נגד – אין ,נמנע – 2
 (3הנצחת ראשוני השכונה ברחוב שד"ל
התקבלה פנייתה של גב' שלומית קליגר)ניצן( בנושא.
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)(119

הצעתה של גב' קליגר הינה להנציח את שמות המשפחות הראשונות בשכונה )בסמוך
לרחוב הנדיב מול בית ספר הנדיב( ,בהצבת שלט הנושא את שמם על קיר בית
הכנסת.
הועדה מחליטה פ"א לאשר את הבקשה.
המועצה מחליטה פ"א לאשר.
 (4הנצחת יצחק שמיר ז"ל

)(120

הנושא הובא לוועדה לבקשתו של רה"ע היוצא מר יהונתן יסעור ,לדון בהנצחת שמו
של ראש הממשלה לשעבר מר יצחק שמיר ז"ל.
הועדה ממליצה פ"א לאשר קריאת רחוב על שמו כפי שיקבע ע"י הנהלת העירייה.
המזכיר עדכן כי הבקשה המקורית באה מצידם של מר יוסף קוממי ומר צורי ז'אן.
המועצה מחליטה פ"א לאשר.
 (5רחוב חדש מדרום לרחוב רבי עקיבא )סמטה חדשה הנמצאת מדרום לרח' רבי
עקיבא(
הצורך בקביעת שם עלה בוועדה מספר פעמים ללא החלטה.
בעבר התקיים דיון קצר ,במהלכו הוחלט על קריאת הרחוב ע"ש אישיות תואמת
לשמות האישים ברחובות הסמוכים.
המלצת תושבת הסמטה היא על שמות כגון :פשוש ,עמק ,הירקון ,איילון ,פולג.
הועדה ממליצה לאשר את השם סמטת פולג.

)(121

המועצה מחליטה פ"א לאשר.
 (6רחוב על שם גדעון האוזנר–
למשפחת האוזנר הוצעו בעבר מס' אפשרויות הנצחה בקריאת כיכר ע"ש גדעון
האוזנר ז"ל .כל ההצעות נדחו ע"י המשפחה .בנו עו"ד עמוס האוזנר העביר מכתב
הבהרה.

)(122

הועדה מחליטה פ"א לקרוא רחוב על שם גדעון האוזנר במקום שיקבע ע"י
ההנהלה .הרחוב יוצע לפני כן למשפחה.
המועצה מחליטה לאשר.
בעד –  ,11נגד – אין ,נמנע – ) 1מר אלעד צדיקוב(

 (7שם רחוב ע"ש שיר בסמיכות לרחוב הזמר העברי )קטע צפוני מרחוב דב הוז(
מדובר בסמטה בבעלות פרטית )לא בבעלות העירייה( ושמה של הסמטה נקבע
לבקשתם של תושבי הסמטה .במענה לתושבים יובהר כי אין לעירייה אחריות על
תחזוקת הסמטה והטיפול בה מכל בחינה שהיא ,בהיותה סמטה פרטית.
מחליטים פ"א לקרוא לסמטה סמטת נוף ילדות .על השלט ירשם שם המחבר
והמלחין )מילים ולחן שלמה ארצי(.
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המועצה מחליטה פ"א לאשר.

)(123

י .המלצות הועדה לסיוע בדיור

)(124

המועצה תתבקש לאשר המלצות הועדה לסיוע בדיור.
מצ"ב פרוטוקולים  1ו 2-של הועדה.
המועצה מחליטה פ"א לאשר.

יא .קיום ישיבת מועצה בבית הגלגלים

)(125

המועצה תתבקש לאשר קיום אחת מישיבות המועצה הקרובות בבית הגלגלים.
זאת ביוזמת ראש העירייה בעקבות בקורו במקום .חברי המועצה יוזמנו לבית הגלגלים
לשעה  18:00במועד שייקבע ,ע"מ לעמוד מקרוב על הפעילות של המוסד ופעילות
החניכים ,ובשעה  19:00תתקיים במקום ישיבת מועצה.
המועצה מחליטה פ"א לאשר.

יב .מינוי מר צביקה הדר לחבר בועדה לשימור אתרים
)(126

מחליטים פ"א למנות את מר צביקה הדר לחבר הוועדה לשימור אתרים.

יג .שונות
•

גב' טובה רפאל כיו"ר ועדת רווחה ,הקריאה ברכה לעובדים הסוציאלים לרגל יום
העובד הסוציאלי שחל ב.18.3.14-
נוסח הדברים מצ"ב.

•

מר אלעד צדיקוב הביע דעתו שההצעה לסדר שהוגשה על ידי מר לונדון הינה ארוכה
מאוד ,יש בה הבעת דיעה ,עמדה והשקפה ואין זו לדעתו המתכונת להגשת הצעה
לסדר .ציין כי אמר זאת גם למזכיר העיר .הוסיף כי הוא מעריך מאוד את מר לונדון
כאיש עקבי עם עמדות וערכים הראויים להערכה גם אם אינו מסכים עם חלקם.
המזכיר השיב כי כל הצעה לסדר שתוכנה הינה בתחום אחריותה וטיפולה של
העירייה תועבר לחברי המועצה כפי שהיא.

הודעות ראש העיר:
•

רשות איתנה – העירייה קבלה מכתב משר הפנים המודיע לה על היותה רשות
איתנה .בירך את מנכ"ל העירייה והגזבר וכן את כל המנהלים והעובדים בזכותם
הגיעה העירייה למעמד מכובד זה.
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•

יום המעשים הטובים – יוזמת העירייה בנושא נחלה הצלחה בלתי רגילה ,בשיתוף
בני נוער רבים ,תנועות נוער ומתנדבים .נאספו  ₪ 20,000שנתרמו ל"כנפיים של
קרמבו" .הביע תודה והערכה מיוחדת לסגנית ומ"מ ראש העיר גב' מאיה כץ
וליהודה טושמן.

•

אמנת שת"פ עם המרכז הבינתחומי – דיווח למועצה על חתימה על אמנה בין
המרכז הבינתחומי לבין עיריית הרצליה .בזמן הקרוב תתקיים ישיבת עבודה
קרובה של הצדדים על מנת להתקדם במתווה האמנה.

•

עדלאידע – לראשונה נערכה בהרצליה תהלוכת עדלאידע ,בה השתתפו כ 22-אלף
איש .הביע תודה לסגני ראש העיר ,למנכ"ל ,לסמנכ"ל ולכל האגפים שהכינו אירוע
זה בצורה יוצאת מן הכלל.

•

דו"ח שנתי של משרד הפנים ומעקב אחר תמ"א  – 38הרצליה במקום הרביעי
ברשימת הערים בנושא זה ,ובמקום השני להנפקת היתר –  3.5חודשים לעומת 14
חודשים בעבר.

בתום הישיבה התנהלה ישיבה של מליאת הועדה לתיכנון ובניה.
נכחו חברי הועדה :משה פדלון ,מאיה כץ ,איה פרישקולניק ,צבי וייס ,יוסף לונדון ,תום
סטרוגו ,טובה רפאל ,אלעד צדיקוב ,אליהו שריקי ,גרי גוזלן.
מהנדס העיר מר מייק סקה ,הח"מ.
יתר חברי ועדת המליאה חסרים.
ועדת המליאה מחליטה פ"א לאשר מינויו של חבר המועצה מר צבי הדר לחבר ועדת
המשנה לתכנון ובניה במקומו של חבר המועצה מר אליהו שריקי.
הערה :ראש מועצת כפר שמריהו וחבר ועדת המליאה מר דרור אלוני ,סמך ידיו על שינוי
זה בתיאום מוקדם שנערך עימו ע"י מזכיר העיר.
אגף ההנדסה ,גב' לימור ברוק תוציא פרוטוקול בהתאם.

הישיבה ננעלה
מזכיר העיר_____________________________ :
ראש העירייה:

________________________

