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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  - 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

 מועצת העירייה תחבר - ליאת תימור

 חבר מועצת העירייה  - תום סטרוגו

 חבר מועצת העירייה - אליהו שריקי חסרים:

 חבר מועצת העירייה - אלעד צדיקוב 

 ירייה חבר מועצת הע - יוסי קוממי 

 מנכ"ל העירייה - השמשוני יחיעם מוזמנים:

 יועץ רה"ע - לוי און 

 משנה למנכ"ל למשאבי אנוש - שגיא חיים 

 מ"מ דוברת העירייה - ויינברג עירית 

 מנהל יחידת המיחשוב - זיו אמיר 

 מנהל אגף תב"ל - עקרב שמואל 

 סגן הגזבר - טאוב יונה 

 שימנהל חשבונות רא - חדד רוני 

 יוע"מ - קרן בהרב ענת 

 נת"צ -      גרנות ביריה 

 סמנכ"ל לחינוך -      בנבנישתי ד"ר אבי 

 מבקר העירייה -      הררי ירון 

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

 מנהל אגף שאיפ"ה - ביטון משה 

 מנהל מחלקת בטחון  - ברויטמן אבי 

 ס העירמהנד - סקה מייק 

 יועמ"ש על"ה - נווה בועזעו"ד  
 מזכיר העיר - מור דידי המזכיר:
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 סדר היום
 

 אישור פרוטוקול .א

 תב"רים .ב

הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( -4102התקציב הרגיל לשנת  .ג

 ב' . –שינויים  – ותוספות )מילואים(

 .לעמותהמינוי יו"ר אישור תקנון מעודכן ו –עמותת על"ה  .ד

 והל חלוקת כרטיסים למופע קרקס אורח בעיראישור נ .ה

 אישור המלצות הועדה לסיוע בדיור. .ו

 שונות. .ז

 

 הודעות ע"י רה"ע:
 
 ציין כי החגיגיות בוצעו בהצלחה רבה ובמרכז  -אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות

חוגגים וזאת בנוסף לאירועי יום העצמאות שנחוגו במערב העיר  000333-העיר היו כ

תחומי. הודה למנכ"ל 0 לאגפי החינוך 0 שאיפ"ה ותב"ל ולכל עובדות ובמרכז הבינ

 ועובדי העירייה שנטלו חלק בהכנה ובביצוע האירועים.

 יערך ערב  הצדעה והוקרה לאנשי החינוך   0252 -ב -ערב הוקרה לאנשי החינוך בעיר

 בעיר בפארק הרצליה ובמופע מרכזי של הזמר גידי גוב.

 יתקיים פסטיבל שבועות. ימו בשדרות ח"ן וכןתקיי -אירועי חג השבועות 

 יחידות דיור להשכרה   082חברת אפריקה ישראל נבחרה לבניית  -דירות להשכרה

יח"ד לתושבים בני הרצליה. הודיע כי עומד לפנות  03לטווח ארוך 0 מתוכן מוקצות 

 . 0303יח"ד בהרצליה עד שנת  030333-לשר האוצר עם תוכנית לבניית כ

 
 "י המזכיר:הודעות ע

 
 הבהיר כי החלטת המועצה על מינויו של עו"ד שי גלילי -חילופי גברי בוועדת ערר 

אורי הולצמן0 הינו מינוי לאלתר כדי  רו"ח כחבר בוועדת ערר לארנונה במקומו של

 שיוכל להכנס לתפקידו מידית.

 מחליטים פ"א לאשר.  (021)

 עובדת מחלקת הרווחה -גורןגב' הילה  -דירקטוריון בית ההורים ע"ש שלום כספי- 

הודיעה כי לא תוכל לשמש כדירקטורית בדירקטוריון מפאת עומס עבודה והיותה 

מיועדת להיות חברת דירקטוריון בעמותת על"ה. הוצע למועצה למנות את מר 

 כחבר הדירקטוריון במקומה. -מנהל מחלקת הרווחה –אהרון סלצברג 

 מחליטים פ"א לאשר.    ( 021) 

   01/6/02-המועצה בישיבת . 

 .01:11הקדמת הישיבה לשעה  מחליטים פ"א לאשר   (051) 
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 אישור פרוטוקולים  .א

 .9מס'  ובא לאישור פרוטוקולה

 (  מחליטים פ"א לאשר הפרוטוקול.050)

 

 תב"רים .ב
 

עוזי ונעים  6540תביעת פינוי גוש  – 0112תב"ר חדש מס' ( מחליטים פ"א לאשר 054) .0
  ביטוח() מחלקת נכסים ו רחמים

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 581128111 200820333  0302ביצוע 
 200820333 200820333  סה"כ

    
 מימון קרן עבודות פיתוח. ₪ 581128111הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 

 
תקוותו שבית אמר כי יצביע בעד התב"ר אך הוא מוצא לנכון להביע עמדתו ומר לונדון 

המשפט יפסוק החלטה כנגד הפולשים ולא יעניק להם סעד על פלישה לשטח ציבורי ובניה 

 ללא היתר.

עצם ההקצאה אינו מעיד על נכונות העירייה לשלם. נענתה ע"י  אהביעה חשש שמ גב' רפאל

0 ומחלקת הנכסים פותחת תב"ר כנגד כל כי אין בכך משום הודאה בדבר כלשהו  היוע"מ

 .תביעה

 הודיע כי כל מקרה של פלישה או בנייה ללא היתר תטופל מידית באפס סובלנות. רה"ע

 
 
 
הצטיידות למועדון נוער עירוני )  – 0115תב"ר חדש מס' ( מחליטים פ"א לאשר 051) .4

  אגף החינוך/תנו"ס(
 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 4418111 0030333  0302ביצוע 

 0030333 0030333  "כסה
    

 מימון קרן עודפי תקציב רגיל. ₪ 4418111הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
 

 

 
 סגירת תב"רים  . 1
 
והחזרת   4102תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  2סגירת ( מחליטים פ"א לאשר 052)

 . ₪ 18102עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 
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א' המנהרה  011פיצויים  – 0511תוספת תב"ר מס' ( מחליטים פ"א לאשר 055) .2
  )רוטנברג( )אגף הנדסה(

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
  9330333 9330333 0050300 –אושר ב 

    
  9330333 9330333 00.00.0300עד 

0302  000330333 081118111 
 000330333 000330333 9330333 סה"כ

    
. מימון 4102לביצוע בשנת  ₪ 081118111הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 

 קרן עבודות פיתוח.
 

 

  בית עלמין חדש )החברה לפיתוח הרצליה בע"מ( – 516. שינוי מימון תב"ר מס' 5
 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
  2200000333 2200000333 050302 –אושר ב 

    
  0000000333 0000000333 00.00.0300עד 

0302 902330333 902330333  
  802330333 802330333 ואילך 0302

  2200000333 2200000333 סה"כ
    

    0302מקורות מימון 
 (081118111) 000330333 902330333 קרן עבודות פיתוח

 081118111 009330333  השתתפות תאגיד הקבורה
 902330333 902330333  
    
 

מקרן עבודות פיתוח להשתתפות  ₪ 081118111הבקשה: לאשר שינוי מימון  בסכום של 
 תאגיד הקבורה.

 

 מחליטים לאשר (056)

 )מר עולמי(. 0 -נמנע8   אין -נגד8     05 -בעד

 
ני מים מטוהרים בגנ"י התקנת מתק – 0116תב"ר חדש מס' ( מחליטים פ"א לאשר 051). 6

  ) אגף ת.ב.ל(
 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 1118111 0330333  0302ביצוע 
 0330333 0330333  סה"כ

    
 

 מימון קרן עודפי תקציב רגיל. ₪ 1118111הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
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שיקום רחוב רמות ים ) החברה  – 0111תב"ר חדש מס' ( מחליטים פ"א לאשר 051). 1

  לפיתוח התיירות בע"מ(
 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 5118111 2330333  0302ביצוע 
 2330333 2330333  סה"כ

    
 

 מימון קרן עבודות פיתוח. ₪ 5118111הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
 
 
 
 
התקנת הצללות בחוף הים ) החברה  – 0111תב"ר חדש מס' אשר ( מחליטים פ"א ל051). 1

  לפיתוח התיירות בע"מ(
 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 085118111 002330333  0302ביצוע 
 002330333 002330333  סה"כ

    
 

 וח.מימון קרן עבודות פית ₪ 118111085הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
 
 
 
 . סגירת תב"רים 1
 
והחזרת   4102תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  4סגירת לאשר ( מחליטים פ"א 061)

 . ₪ 248004עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 

 
 
 
 

עבודות פיתוח מסביב לגנ"י  ) אגף  – 0111תב"ר חדש מס' ( מחליטים פ"א לאשר 060). 01
  הנדסה(

 
סגרת תקציב מ מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 186118111 000330333  0302ביצוע 
 000330333 000330333  סה"כ

    
 

 מימון קרן עבודות פיתוח. ₪ 118111186הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
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" 4"דוכיפת  4פרויקט שיגור לוויין  – 0101תב"ר חדש מס' ( מחליטים פ"א לאשר 064). 00

  חינוך( ) אגף
 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 1118111 8330333  0302ביצוע 
 8330333 8330333  סה"כ

    
 

. מימון קרן עודפי 4102לביצוע בשנת  ₪ 1811111הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
 תקציב רגיל.

 
 
 

מערכת כבישים בא.ת.   – 114 הקדמת ביצוע  תב"ר מס'( מחליטים פ"א לאשר 061). 04
 .(החברה לפיתוח הרצליה בע"מ) מערבי

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
  0200800903 0200800903 0050300 –אושר ב 

    
  0200800003 0200800003 00.00.0300עד 

0302  002330333 182118111 
 (182118111) 000330033 0303330033 ואילך 0302

  0200800903 0200800903 סה"כ
    
 

(. 5410)הקדמה משנת  4102בשנת  ₪ 182118111הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בסכום של  
 .עבודות פיתוחמימון מקרן 

 
 

הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( -4102התקציב הרגיל לשנת  .ג

 ב' . –שינויים  – ותוספות )מילואים(

 פ"א לאשר מחליטים ( 062)

 

 אישור תקנון מעודכן ומינוי יו"ר לעמותה. –עמותת על"ה  .ד

 לאשר: התבקשההמועצה 

תקנון העמותה המעודכן לאור בקשה לשינויים ותוספות שהועברו ממשרד  .א

 הפנים

 .מחליטים לאשר     ( 065)        

 )מר הדר(. 0 -נמנע8   אין -נגד8     05 -בעד                     

 העמותה.ל מר שלמה תנעמי ליו"ר מינויו ש .ב

 .לאשרפ"א מחליטים      ( 066) 

    מצ"ב חוו"ד משפטית והסבר ע"י היועמ"ש של העמותה עו"ד בועז נווה וכן                

 עותק תקנון העמותה המתוקן במלואו.              
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 בעיר למופע קרקס אורחאישור נוהל חלוקת כרטיסים  .ה

 מצ"ב נוהל חלוקת כרטיסים למופעי קרקס אורח שיהיה בעיר בשבועיים הקרובים.

 .לאשרפ"א מחליטים  ( 061)

 

 

 אישור המלצות הועדה לסיוע בדיור .ו

 לאשר המלצות הועדה לסיוע בדיור . התבקשההמועצה 

 .00.2.02מיום  2מצ"ב פרוטוקול הועדה מס' 

 .לאשרפ"א מחליטים  ( 061)

 

 

 

 שונות .ז

 

 

 

 

 

 הישיבה ננעלה

 מזכיר העיר: _____________________________                          
 

   ________________________  ראש העירייה:                 


