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  יו"ר הישיבה –רה"ע   -  משה  פדלון   נוכחים:

  ומ"מ ראש העירייה ניתסג  -  מאיה   כץ  

  סגנית ראש העירייה  -  איה  פרישקולניק  

  סגן רה"ע  -  צבי  וייס  

  חבר מועצת העירייה  -  יונתן  יעקובוביץ  

  חבר מועצת העירייה-  גרי  גוזלן   

  חבר מועצת העירייה  -  יוסף  לונדון  

  חברת מועצת העירייה  -  טובה  רפאל  

  חבר מועצת העירייה  -  אליהו  שריקי  

  חבר מועצת העירייה   -  יוסי  קוממי 

  יהחבר מועצת העירי-  יריב  פישר

  חבר מועצת העירייה  -  יהונתן  יסעור

  חברת מועצה  -  עפרה   בל

  חבר מועצת העירייה  -  ירון  עולמי

  מועצת העירייה חבר  -  צבי   הדר

  חבר מועצת העירייה  -  משה  ועקנין

 חבר מועצת העירייה  -  אלעד  צדיקוב
  חבר מועצת העירייה-  תום  סטרוגו

  העירייה מועצת תחבר  -  ליאת  תימור  חסרים:

  מנכ"ל העירייה  -  השמשוני  יחיעם  מוזמנים:

  משנה למנכ"ל למשאבי אנוש  -  שגיא  חיים  

  מ"מ דוברת העירייה  -  ויינברג  עירית  

  מנהל יחידת המיחשוב  -  זיו  אמיר  

  גזבר העירייה  -  זריהן  גולן  

  סגן הגזבר  -  טאוב  יונה  

  מנהל חשבונות ראשי  -  חדד  רוני  

  וזר אישי לסגנית  ומ"מ רה"עע  -  פישמן  יהודה   

  יוע"מ  -  קרן בהרב  ענת  

  יועמ"ש  -  גפן  טל  

  נת"צ  -       גרנות  ביריה  

  מנהל תנו"ס עוזר ויועץ לרה"ע  -  בן עזרא  יהודה  

  מנהל אגף שאיפ"ה  -  ביטון  משה  

  מנהלת נכסים ובטוחים  -  סדובניק  לאה עו"ד   

  מהנדס העיר  -  סקה  מייק  

  יועמ"ש "בני  הרצליה"  -  אלוני  עו"ד אודי  

  מזכיר העיר  -  מור  דידי  המזכיר:
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 סדר היום
  

  אישור פרוטוקול  .א

 תב"רים  .ב

 בקשה לפתיחת חשבון בנק  עבור פרוייקט פינוי בינוי מעונות שרה .  .ג

 ) 2013, שנת 4(רבעון  31/12/13דו"חות כספיים בלתי מבוקרים לשנה שהסתיימה ביום   .ד

נויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות הצעת שי- 2014התקציב הרגיל לשנת   .ה

  (מילואים) .

 אישור הסכם לביטול חוזה חכירה בין עיריית הרצליה לבין עילם בלהה ובריל שלומית.  .ו

 אישור מתן תמיכות.  .ז

 אישור למינוי מנהל ענף אומנויות לחימה וג'ודו בעמותת "בני הרצליה"  .ח

 אישור לעבודה נוספת.  .ט

 אישור המלצות הועדה לסיוע בדיור.  .י

 חילופי גברי בועדת ערר לארנונה. .יא

 מינויים. .יב

 הרכב המועצה הדתית.  .יג
 

  הודעות רה"ע:

 יד זכתה בגביע המדינה.-הודיע למועצה שקבוצת הבנות בכדור – יד בנות-כדור •
מסר כי הוצגה תוכנית האב ע"י מהנדס העירייה בפני הוועדה  – תוכנית אב עירונית •

הודה במילים . מהישיבות הקרובות המחוזית , והיא תוצג גם בפני המועצה באחת

 למהנדס העיר ולאדריכלית העיר גב' הדס נוחם.חמות 

הודה במילים . בעיר נרחבות לקראת חג הפסח נערכו עבודות ניקיון – חג הפסח •

חמות למנהל אגף שאיפ"ה ואנשיו, לארגוני המתנדבים והעמותות שחילקו כמות 

 כפולה של מנות מזון לעומת שנה קודמת.

באופן פיזי  השבוע הותקפו פעמיים פקחי העירייה - ת כנגד פקחי העירייהאלימו •

. הודיע כי העירייה תנהג כלפי התוקפים באפס סובלנות. הודה למשטרה על מילוליו

 עצירת התוקפים והגשת כתב אישום. העירייה שוקלת הגשת תביעה אזרחית בנושא.

למדעים בנו טיל זעיר  עדכן שתלמידי המרכז - שיגור לויין ע"י המרכז למדעים •

שישוגר לחלל מרוסיה. ד"ר מאיר אריאל, מנהל מרכז המדעים הוזמן לעדכן את חברי 

 המועצה בנושא.
  

סקר באמצעות מצגת את שלבי ההתקדמות בנושא ומסר פרטים  ד"ר מאיר אריאל 

את בני הנוער בתחום המדעי. הטיל  רבים לגבי פרוייקט זה שמטרתו העיקרית לטפח
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השנים הבאות. מרכז המדעים  20- לל מרוסיה וישייט בחלל החיצון במשך כישוגר לח

  מבין כל התעשיות בארץ.  לחלל הינו הראשון לשגר לויין זעיר

לקברניטיה על התמיכה וגם הסיוע הכספי הודה במילים חמות להנהלת העיר ו

  לקידומו ומימושו של פרויקט מדעי חשוב זה.

  
  

  אישור פרוטוקולים   .א

  . 8ר פרוטוקול מס' הובא לאישו

 לא התקבלו הערות לפרוטוקול. הפרוטוקול מאושר.
  

  תב"רים  .ב
 

הצטיידות לברכה ומרכז  – 1649הקדמת ביצוע  תב"ר מס' ) מחליטים פ"א לאשר 127(. 1
   לאומנויות לחימה (אגף חינוך ותנו"ס)

  
מסגרת תקציב מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

2    
 12/20131,300,0001,300,000 –אושר ב 

    
   31.12.2013עד 

2014  1,300,0001,300,000 
 )1,300,000( 1,300,000 ואילך 2015
 1,300,0001,300,000 סה"כ

    
). 2015(הקדמה משנת  2014בשנת ₪  1,300,000הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בסכום של  

  מימון מקרן עודפי תקציב רגיל.

  

  

הקמת ברכה ומרכז  – 1375שינוי אומדן תב"ר מס' טים פ"א לאשר ) מחלי128(. 2
   לאומנויות לחימה (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)

  
מסגרת תקציב מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 )1,250,000( 12/201325,950,00024,700,000 –אושר ב 

    
  31.12.201314,400,00014,400,000עד 

2014 10,000,00010,000,000  
 )1,250,000( 1,550,000300,000 ואילך 2015
 )1,250,000( 25,950,00024,700,000 סה"כ

    
סכום הצטיידות  הברכה ₪  1,250,000הבקשה: לאשר הקטנת היקף פרויקט בסכום של 

 1ומרכז אומנויות לחימה שנכלל באומדן הכולל. ההצטיידות נכלל בתב"ר נפרד. ראה מס' 
  לעיל.
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עבודות שונות באצטדיון  – 1561הקדמת ביצוע  תב"ר מס' ) מחליטים פ"א לאשר 129(. 3

   (אגף ת.ב.ל)
  

מסגרת תקציב מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 12/20133,500,0003,500,000 –אושר ב 

    
 31.12.20132,000,0002,000,000עד 

2014  770,000 770,000 
 )770,000( 1,500,000730,000 ואילך 2015
 3,500,0003,500,000 סה"כ

    
). 2015(הקדמה משנת  2014בשנת ₪ 770,000הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בסכום של  

  מימון מקרן עבודות פיתוח.
  

  

  

  

שיפוץ מוקד טלפוני בבניין העיריה (  – 1702תב"ר חדש מס' ) מחליטים פ"א לאשר 130(. 4
   ת.ב.ל) אגף

  
מסגרת תקציב מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 580,000 580,000  2014ביצוע 
 580,000 580,000  סה"כ

    
  

  מימון קרן עודפי תקציב רגיל.₪  580,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
  
  

  לתב"רים להלן צורפו הסברים לתב"רים בהתאמה. -הערה
  

  

פרויקט תכסיות וניתוח  – 1002שינוי מימון תב"ר מס' פ"א לאשר ) מחליטים 131(. 5
   מרחבי (יחידת מיחשוב ומערכות מידע)

  
מסגרת תקציב מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 12/20132,660,0002,660,000 –אושר ב 

    
 31.12.20131,910,0001,910,000עד 

2014 295,500295,500  
  454,500454,500 לךואי 2015
 2,660,0002,660,000 סה"כ

    
   2014מקורות מימון 

 )128,842( 295,500166,658קרן עודפי תקציב רגיל
 128,842 128,842 השתתפות חברת חשמל

  295,500295,500 סה"כ
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מקרן עודפי תקציב רגיל להשתתפות ₪  128,842הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 
  חברת חשמל.

  
  
  
פרויקט שדרוג תשתיות  – 1190הקדמת ביצוע  תב"ר מס'  ) מחליטים פ"א לאשר132( .6

   מידע (יחידת מיחשוב ומערכות מידע)
  

מסגרת תקציב מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 12/20132,670,0002,670,000 –אושר ב 

    
 31.12.20131,525,0001,525,000עד 

2014 600,000728,842 128,842 
 )128,842( 545,000416,158 ואילך 2015
 2,670,0002,670,000 סה"כ

    
). 2015(הקדמה משנת  2014בשנת ₪  128,842הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בסכום של  

  מימון מקרן עודפי תקציב רגיל.

  

רותים בי"ס הנדיב ( אגף בניית ש – 1703תב"ר חדש מס' ) מחליטים פ"א לאשר 133( . 7
   ת.ב.ל)

  
מסגרת תקציב מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 550,000 550,000  2014ביצוע 
 550,000 550,000  סה"כ

    
  

  מימון קרן עבודות פיתוח.₪  550,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
  
  
  
בניית גני ילדים חדשים (אגף  – 1676תוספת תב"ר מס'  ) מחליטים פ"א לאשר134( .8

   ת.ב.ל)
  

מסגרת תקציב מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
  12/201334,000,00038,700,000 –אושר ב 

    
2014 32,760,00038,700,000 5,940,000 
 )1,240,000( 1,240,000 ואילך 2015
 4,700,000 34,000,00038,700,000 סה"כ

    
והקדמת   2014לביצוע בשנת ₪  4,700,000לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של הבקשה: 

. מימון 2014ביצוע בשנת ₪  5,940,000ובסה"כ ₪  1,240,000בסכום של  2015ביצוע משנת 
  קרן עבודות פיתוח.
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  . סגירת תב"רים 9
  
זרת והח  2014תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  14סגירת ) מחליטים פ"א לאשר 135(

  ₪ . 212,844עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 

  

  
  

 –בקשה לפתיחת חשבון בנק  עבור פרוייקט פינוי בינוי מעונות שרה   .ג
  מוקדם. מסמך הגזברות בנושא הועבר לעיון   

  וכן להסמיך את מורשי  ,כמבוקשדקסיה בנק במחליטים פ"א לאשר פתיחת חשבון )      136(   

  ל כל המסמכים הנדרשים, והכל בהתאם לנוסח ולתנאים החתימה  לחתום ע   

  המקובלים בבנק דקסיה וכפי שיסוכמו עמו.    

 
 
(רבעון  31/12/13דו"חות כספיים בלתי מבוקרים לשנה שהסתיימה ביום   .ד

  –) 2013, שנת 4

 מוקדם. ןהדו"חות הועברו לעיו  
  לא הועלו שאלות/ בקשות הבהרה לדו"ח.  

  

  
  

הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) - 2014 התקציב הרגיל לשנת  .ה

 מוקדם. וןהועבר לעי  –ותוספות (מילואים) 
 מחליטים פ"א לאשר. )  137(

  

  

  

  

אישור הסכם לביטול חוזה חכירה בין עיריית הרצליה לבין עילם בלהה   .ו

  ובריל שלומית.

 מצ"ב  ההסכם מלווה בחו"ד משפטית.  
  עיקריות שהובילו לעריכת הסכם הביטול והשיבה   סקרה נקודות עו"ד לאה סדובניק        

  לשאלות בנושא ע"י מר צביקה הדר ומר יוסף לונדון.         

  הזכירה כי עיריית הרצליה הוכרזה כעירייה איתנה , וככזו היא פטורה מקבלת       היוע"מ        

  ול כבר מהסכם זה.חאישור לעשייה במקרקעין ויתכן שפטור זה י       

  

  .א')   מחליטים פ"א לאשר 137(
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  אישור מתן תמיכות  .ז

  .גב' מאיה כץ לא השתתפה בכל ההצבעות על תחום הג'ודו -הערה

ביקש כי ימונה נציג של האופוזיציה בועדת המשנה. אמר כי הבאת  מר צביקה הדר

אישור מתן התמיכות בתהליך מקוצר ללא ועדת משנה הינה סטייה רחבה מהמקובל 

  מוע חוות דעת משפטית של היוע"מ בנושא. והוא מבקש לש

טען כי משעה שיש ועדת משנה לתמיכות, יש להביא בחשבון את  מר אלעד צדיקוב

קיומה כועדה, ובמקרים חריגים המינימום הוא שהועדה המקצועית תזמין את יו"ר 

ועדת המשנה כדי להמנע ממצב שבו ועדת המשנה רואה את פרוטוקול הועדה 

  נה בישיבת המועצה.המקצועית לראשו

כיוון שהתמיכות מהגזברות עוברות לעמותות כי  מסר לחברי המועצה מר פדלוןרה"ע 

בעוד כשבועיים, הוא מציע כי ועדת המשנה תתכנס בעוד כשבוע. במידה ויהיו השגות, 

  תכונס ישיבת מועצה שלא מן המניין.

  

  בוגרים-ספורט תחרותי

  

סוכם שיהיה סכום מסויים לתמיכות, גבוה מהסכום  אמרה כי לפני כחודשיים גב' עפרה בל     

הנוכחי, והדבר לא בא לידי ביטוי בפרוטוקול הועדה המקצועית. בקשה שתתקבל החלטה 

כזו שתובא לאישור בישיבת המועצה הבאה, כי יש עמותות רבות שאינן יודעות כיצד להיערך 

  ולהתנהל. 

תה שלא לעכב את מתן התמיכות . תקציב התמיכות זהה השיב כי ההחלטה הי המנכ"ל  

לתקציב שהיה בשנה שעברה והוא חולק בהתאם לקריטריונים שנקבעו. על מנת להקדים את 

תקציב התמיכות, נדרשת הגדלה של סעיף התמיכות על ידי העברה מסעיף לסעיף. עדיין לא 

  הוחלט מה יהיו המקורות להעברה. תקציב העירייה לא יגדל.

השיב לגב' בל כי אינו מבטיח שהדבר אכן יובא למועצה הבאה משום שהעירייה ה"ע ר  

עומדת בפני סדרת אירועים צפופה של ארועי יום הזיכרון ויום העצמאות. הנושא יבדק עם 

  המנכ"ל ויימסר לוח הזמנים.

טען כי בעבר, במקרים בהם הגישה עמותה בקשה לתמיכה נמוכה מזו המגיעה לה  מר עולמי  

  . כך נעשה בעניין מכבי הרצליה ועמותות נוספות.פי התבחינים, היא קבלה הודעה על כךל

שהעירייה לא עושה זאת וכי מסתבר שנה לאחר מכן שהתקציב בפועל   המנכ"לנענה על ידי   

  של עמותה כזו או אחרת אינו תואם את התמיכה שבקשה, ואז נאלצים לקזז לה כספים.

  

כמפורט  2014לשנת הכספים  בוגרים נושא ספורטב מתן תמיכות נערכה הצבעה לאישור) 138(

ובכפוף להשלמת  2014להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ניכוי דמי שימוש לשנת 

  .מסמכים חסרים בבקשה

  (מר הדר, מר פישר) 2 – נמנעאין,  – נגד, 16 – בעד  
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  להלן רשימת התמיכות שאושרו:
 

    ₪  1,820,506    יםכדור סל גבר -בני הרצליה
  ₪ 498,935    כדור יד גברים-בני הרצליה
  ₪ 390,876    כדור יד נשים-בני הרצליה

  ₪ 196,888      כדור רגל גברים -הפועל
  ₪ 914,860      כדור רגל גברים-מכבי

  ₪ 55,062      מועדון טניס גברים
  ₪ 55,062      מועדון טניס נשים

  ₪ 18,354      גברים-מכבי טניס
  ₪ 36,708      נשים-מכבי טניס
  ₪ 3,500    ה. משקולות גברים-מכבי רומנו
  ₪ 3,500    ה.משקולות נשים-מכבי רומנו

  ₪ 18,354    טנ"ש גברים -מכבי בני הרצליה
  ₪ 34,292    טנ"ש נשים -מכבי בני הרצליה
  ₪ 9,177    גברים-קליעה אולימפית
  ₪ 19,802     נשים-קליעה אולימפית
  ₪ 9,177  גברים-)חץ וקשת(קליעה אולימפית 
  ₪ 9,177  נשים-)חץ וקשת(קליעה אולימפית 
  ₪ 9,177      גברים-עמותת באולינג
  ₪ 9,177      נשים-עמותת באולינג
  ₪ 36,708      גברים-מועדון שחמט
  ₪ 36,708      נשים-מועדון שחמט

  ₪ 18,354      גברים-מכבי ג'ודו
  ₪ 34,292      נשים-מכבי ג'ודו

  
  
קודמות, בשנים ת בפועל בספורט הקבוצתי מתבצעת בדיקה של היקף הפעילו  א. .1

היה  לעומת הצעת התקציב שהוגשה בבקשתם. ככל שימצא כי היקף הפעילות בפועל

התמיכה לשנה זו סכומי התמיכה שניתנה  סכומימיקוזזו , 10%נמוך, בסטייה של מעל 

מסכום התמיכה.  75%ביתר. לשם כך עד סיום הבדיקה יועבר סכום שלא יעלה על 

חישוב מדוייק וישולמו, או יקוזזו סכומי התמיכה  לאחר סיום הבדיקה יתבצע

 בהתאם. 
למען הסר ספק אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכותה של העירייה להשבת כספי 

פי -מסכום התמיכה המעוכב, ככל שקיימת זכות כזו, בין אם על 25% -תמיכה מעבר ל

  בדיקת היקף הפעילות, כאמור, ובין אם מסיבה אחרת.

   

תקציב התמיכות ת הליך של הגדל רויעבבפועל, כאמור בס"ק א' לעיל, הקיזוז  מיסכו  ב.

  ויחולקו בהתאם לתבחינים. של השנה הנוכחיתבנושא ספורט בוגרים 

  
  

  הישגי לילדים, לנערות ולנוער ספורט 
  

הישגי לילדים לנערות ולנוער לשנת  נושא ספורטב נערכה הצבעה לאישור מתן תמיכות)   139(

כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ניכוי דמי שימוש לשנת  2014ספים הכ

  ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה. 2014

    

  (מר הדר, מר פישר) 2 – נמנעאין,  – נגד, 16 – בעד
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  להלן רשימת התמיכות שאושרו:

  
  ₪  418,658          מכבי כדורגל
  ₪  404,093          הפועל כדורגל
    ₪  33,134         וערמכבי טניס נ

  ₪  12,623        מכבי טניס נערות
  ₪  60,224          מכבי ג'ודו
  ₪  20,512          הפועל ג'ודו
  ₪  17,356          איזי ג'ודו

  ₪  9,733      קליעה אולימפית למטרה
  ₪  9,467      קליעה אולימפית חץ וקשת

  ₪  9,467      הרמת משקולות –מכבי רומנו 
  ₪  4,733    רההעמותה לקידום ספורט קליעה למט

  
  

  ספורט עממי-חנוך וקהילה
  

  .והחינוך הימי יטיהשופיתוח עמותה לקידום 
  

 טיהשיופיתוח לעמותה לקידום  2014שלא לאשר תמיכה לשנת הכספים מחליטים פ"א )    140(

  ושיעורי השייט לאוכלוסייה המיוחדת ממומנים ע"י העירייה., זאת מאחר והחינוך הימי

  
  
  

  

  ממיהעמותה לספורט ע
  

  )   מחליטים פ"א להסיר מסדר היום ולדון בסעיף זה במועד אחר.141(

  

  

 אישור למינוי מנהל ענף אומנויות לחימה וג'ודו בעמותת "בני הרצליה" .ח
חוו"ד מפורטת של היועץ המשפטי של עמותת "בני הרצליה", עו"ד  לסדר היום צורפה      

 עו"ד ענת בהרב קרן.אהוד אלוני וכן התייחסות היוע"מ של  העירייה, 
לחברי המועצה בלבד ומכיל גם נתונים הנוגעים לצנעת הפרט.  הועבר החומר -הערה      

  חברי המועצה הונחו לנהוג בחומר זה בהתאם, והתבקשו לאסוף אותו אליהם בתום   

  הדיון.      

  יצאה מאולם הישיבה בעת הדיון בסעיף זה. גב' מאיה כץ      

  , היועץ המשפטי של "בני הרצליה" סקר נקודות עיקריות מתוך חוות  וניעו"ד אודי אל      

  הדעת שגיבש בנושא. חוות הדעת קובעת שמינוי כזה הינו אפשרי בכפוף לתנאים שצוינו                 

  בה. נבדק האם התהליך עד כה היה תקין. עמותת "בני הרצליה" פעלה כדין, ביצעה מכרז,      

  דת כ"א שקיבלה החלטה למנות את מר דורון כץ לתפקיד. המינוי טעון אישור קויימה וע     

  מחבריה, וכן בכפוף לקבלת אישור שר הפנים. 2/3של המועצה ברוב של      

  אמר כי מבחינה מקצועית אין לו הסתייגות אך עולה שאלה האם צריך   מר צביקה הדר     

  את האיש מספר שנים ימנע בהצבעה.וראוי שיהיה זה בן משפחה. מאחר ומכיר      
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  קיצוני והאם העיריה שקלה לבקש חוות דעת   בתנאישאל האם לא מדובר  מר יריב פישר    

  של גורם חיצוני ולא ע"י יועץ משפטי של העמותה.    

  הוסיף שהוגשה  עו"ד אלונישאל את מר פישר מה לא תקין מבחינת חוק.  מר יעקובוביץ'    

  קיצוני. תנאית ולא מדובר בחוו"ד מאוזנ    

  התייחס למכתבו של מר פישר אל מבקר המדינה בו ביקש מר פישר מהמבקר לבדוק   רה"ע    

  את תקינות כלל המינויים המתרחשים לאחרונה בעירייה. ציין כי כל בעלי התפקידים     

  ת עפ"י אך ורק בעלי תפקידים שהוא רשאי למנוהבכירים נשארו בתפקידם ורה"ע מינה     

  דין.    

  מנהל ענף אומנויות לחימה וג'ודו בעמותת נערכה הצבעה למינויו של מר דורון כץ לתפקיד    

  בני הרצליה.   

  מחליטים לאשר את המינוי .   ) 142(

  (מר צביקה הדר). 1 -נמנע(מר יריב פישר) ,    1 -נגד,   15-בעד         

  

  

 אישור לעבודה נוספת  .ט
  - לאשר עבודה נוספת עפ"י המלצות הועדה להלן: הבקשתההמועצה        

  

  א.ל )1

  רקע:

הנדון מועסק בעיריית הרצליה כפקח עירוני באגף השאיפ"ה במשמרת בוקר כאשר 

  .7:30-16:00שעות העבודה הן 

מבקש לעבוד בעבודה נוספת במסעדה בבת ים שלוש פעמים בשבוע בימי ראשון, שלישי 

  .18:00-23:00וחמישי בין השעות 

  החלטה:

הוועדה ממליצה לאשר למשך שנה אחת, בתנאי ואין למסעדה שבה מעוניין לעבוד, 

  סניף נוסף בהרצליה.

  

  א.ר )2

 רקע:
  .7:00-15:30מועסקת כסייעת אם בגן ילדים בעיר בין השעות 

ה בין השעות - מבקשת לעבוד בעבודה נוספת בניקיון משרדים אחר הצהריים בימים א

17:00-19:00.  

  החלטה: 

  ועדה ממליצה לאשר את הבקשה למשך שנה אחת.הו

  

  ש.מ )3

  רקע:

  .7:20-15:00מועסקת כסייעת בחינוך המיוחד בגן ילדים בעיר בין השעות 
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  .20:00-22:00מבקשת לעבוד בעבודה נוספת בנקיון משרדים בבנק כל יום בין השעות 

  החלטה:

  הוועדה ממליצה לאשר את בקשתו למשך שנה אחת.

  

 ר.ז )4
   רקע:

  .8:00-16:00ביחידת המחשוב בין השעות מועסקת 

מבקשת לעבוד בעבודה נוספת כמזכירה במשרד עורך דין שלושה פעמים בשבוע בין השעות 

וכמידענית באתר ארגון הגזברים, עבודה המתבצעת מביתה במספר מצומצם  17:00-20:00

  של שעות בשבוע.

הגזברים, הוא אינו נכח בעת בשל העובדה שגזבר העירייה, חבר הוועדה משמש כיו"ר ארגון 

  ההצבעה.

  החלטה:

  הוועדה ממליצה לאשר את בקשתו לשנה אחת.

  

  .רתש. )5

   רקע:

  מועסקת כמזכירה בהנהלה.

מבקשת לעבוד במכירת עבודות יד ומתנות אומנות בימי המנוחה ולאחר שעות העבודה 

  במשרד.

  החלטה:

  לשנה אחת. ההוועדה ממליצה לאשר את בקשת
  

פ"א לאשר עבודה נוספת לכל המבקשים הנזכרים לעיל עפ"י המלצות ה מחליטה המועצ  ) 143(  

  הוועדה לגבי כל אחת ואחד.

  

  

  אישור המלצות הועדה לסיוע בדיור  .י

 לאשר המלצות הועדה לסיוע בדיור . התבקשההמועצה 
  .24.3.14מיום  3פרוטוקול הועדה מס'  לסדר היום צורף

   .מחליטים פ"א לאשר      ) 144(

  
  

  לופי גברי בועדת ערר לארנונהחי .יא

  רו"ח אורי הולצמן מסר מכתב התפטרות מועדת ערר לארנונה בה הוא חבר (מצ"ב).

  חבר. -יו"ר, חגי רודנר   –חברי הועדה הם עו"ד חי חיימסון 
  

  לאשר מינויו של עו"ד שי גלילי במקומו של רו"ח אורי הולצמן. התבקשההמועצה 

  ניגוד  סדרלחתימה על הנויו של עו"ד שי גלילי בכפוף מחליטים פ"א לאשר מי )    145(

  עניינים.  
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 מינויים: .יב
בעקבות הסכם קואליציוני בין רה"ע וסיעתו , "חזון וניסיון" , לבין סיעת ה"ליכוד" 

  הובאו לאישור המועצה מינויים של מר יוסף קוממי כלהלן:

 חבר בועדת הנהלה. •

 יו"ר תאגיד הקבורה. •

 ת.מ"מ יו"ר שיקום שכונו •

 חבר בהנהלת בריכת נורדאו. •
 

  .מחליטים פ"א לאשר  ) 146(
 

  אישור הרכב המועצה הדתית.  .יג

א' לחוק שרותי הדת ודרישות השר, רשימת המועמדים לחידוש הרכב 6להלן, עפ"י סעיף 

המועצה הדתית עפ"י מומלצי מועצת העיר, מועמדי השר לשירותי דת ומומלץ הרבנות 

 המקומית:

  מר"צ -גרין וורן .1

 הכי טוב להרצליה - פרגן ערןאי .2

 - מחצית הקדנציה הראשונה, מר ציון דנוך -צעירים וסביבה נטו -יחיאל ושדי .3

 מחצית קדנציה שניה.

 יש עתיד -יואלית ביגר .4

 הבית היהודי - עו"ד דן פנחס .5

 ש"ס -קדוש מרדכי .6

מחצית קדנציה  -חזון וניסיון -ז'אן צורי מחצית קדנציה ראשונה, מר  - מר ציון דנוך .7

 ה.שני

 גשר - דהן דוד .8

 הרבנות המקומית -כהן מרדכי .9
 

  מחליטים פ"א לאשר.   )  147(

 

 

 

 הישיבה ננעלה

 מזכיר העיר: _____________________________                          
 

    ________________________  ראש העירייה:                 


