המועצה השמונה עשרה

עיריית הרצליה

מס' 13
פ " כ
מישיבת מועצה מן המניין
שהתקיימה ביום שלישי ,י"ז בתמוז תשע"ד22.7.14 ,
נוכחים:

חסרים:
מוזמנים:

המזכיר:

פדלון
כץ
וייס
יעקובוביץ
גוזלן

משה
מאיה
צבי
יונתן
גרי

-

לונדון
רפאל
בל
עולמי
ועקנין
תימור
שריקי
סטרוגו

-

-

רה"ע – יו"ר הישיבה
סגנית ומ"מ ראש העירייה
סגן רה"ע
חבר מועצת העירייה
חבר מועצת העירייה

יוסף
טובה
עפרה
ירון
משה
ליאת
אליהו
תום

-

חבר מועצת העירייה
חברת מועצת העירייה
חברת מועצה
חבר מועצת העירייה
חבר מועצת העירייה
חברת מועצת העירייה
חבר מועצת העירייה
חבר מועצת העירייה

אתגר

איריס

-

חברת מועצת העירייה

פישר

יריב

-

חבר מועצת העירייה

יסעור
קוממי
פרישקולניק
צדיקוב
יחיעם
ג'ו
און
עירית
גולן
יונה
עו"ד איל
ענת
עו"ד טל
עו"ד מיכל
ירון
משה
אבי
מייק
שלומי
רוני
יהודה
יוסי
דידי

יהונתן
יוסי
איה
אלעד
השמשוני
ניסימוב
לוי
ויינברג
זריהן
טאוב
רייך
קרן בהרב
גפן
פרנקל
הררי
ביטון
ברויטמן
סקה
אסולין
גאון
פישמן
חכם
מור

-

חבר מועצת העירייה -שהה בחו"ל
חבר מועצת העירייה
סגנית ראש העירייה -שוהה בחו"ל
חבר מועצת העירייה -במילואים
מנכ"ל העירייה
סמנכ"ל העירייה
יועץ רה"ע
מ"מ דוברת העירייה
גזבר העירייה
סגן הגזבר
התובע העירוני
יוע"מ
לשכה משפטית
לשכה משפטית
מבקר העירייה
מנהל אגף שאיפ"ה
מנהל מחלקת בטחון
מהנדס העיר
מנהל מחלקת הכנסות העירייה
סגן ראש אגף תב"ל
עוזר ויועץ למ"מ וסגנית רה"ע
מנכ"ל בני הרצליה
מזכיר העיר
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סדר היום
א .אישור פרוטוקול
ב .הצעות לסדר
ג .תב"רים
ד .התקציב הרגיל לשנת  - 2014הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות
)מילואים( – שינויים ג' ו-ד'.
ה .דו"ח כספי רבעוני לשנת  2014לתקופה :רבעון  ,1שנת  ,2014משרד הפנים .
ו .דוחות כספיים ליום  31בדצמבר  – 2013עמותת בני הרצליה )ע"ר( .
ז .דוחות כספיים ליום  31בדצמבר  - 2013עמותה למען גילאי הזהב הרצליה – בית
הורים .
ח .דוחות כספיים ליום  31בדצמבר  – 2013מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה
בע"מ – בריכת נורדאו .
ט .חניה חינם לתושבי העיר.
י .אישור מתן תמיכות.
יא .הצעת כללים לאישור מועצת העיר בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ) 5/2012מחיקת
חובות(.
יב .מינויים.
יג .ועדת הנצחה – אישור מועצה לקווים המנחים לעבודת הועדה
יד .אישור נסיעה לפולין
טו .המלצות ועדת סיוע בדיור.
טז .ועדת מליאה לתכנון ובניה -מינוי גב' איריס אתגר כחברה בוועדת המשנה לתו"ב
במקומו של מר צביקה הדר.

הסבר לסדר היום:
הודעות:
רה"ע
• מסר בשמו ובשם חברי המועצה והעירייה תנחומים למשפחות השכולות שאיבדו את
יקיריהן במבצע "צוק איתן" .נערכה דקת דומיה לזכרם.
•

עדכן את חברי המועצה על פעולות העירייה שנעשו במהלך מבצע "צוק איתן" .בנוסף
נמסר לחברי המועצה דף ריכוז של פעולות העירייה במהלך המבצע.
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מר צביקה הדר נפרד מחברי המועצה בעקבות התפטרותו מחברותו במועצה .הביע רגשי
השתתפות בצער משפחות החללים ואיחל החלמה לכל הפצועים .איחל הצלחה רבה
למחליפתו במועצה עו"ד איריס אתגר .הביע סיפוק רב מעבודתו במועצת העיר ,הודה לראש
העיר ולחברי המועצה והודיע כי הוא עומד לרשות העירייה לסייע בכל עניין שהעירייה
תבקש.
גב' איריס אתגר נשבעה אמונים כנדרש עפ"י החוק.
גב' עפרה בל מסרה כי יש שתי יוזמות לעריכת שוק במערב העיר ונוצר בלבול באשר למועד
קיומן.
רה"ע סיכם ששני האירועים יתקיימו בנפרד שבוע לאחר שבוע ,בחסות העירייה וללא
סממנים פוליטיים.

א .אישור פרוטוקולים
הובאו לאישור פרוטוקולים .12 ,11
הושמעו הערות /בקשות תיקון כדלקמן:
•

מר ירון עולמי ביקש להוסיף בדף  2בפרוטוקול  12הדברים הבאים" :מר עולמי
העלה שוב את טענותיו בדבר צו המיסים הגורם לדעתו לעיוותים שונים והוא
אינו חברתי מספיק .נענה ע"י רה"ע שהוא מתבקש להכין ניר עמדה בנושא
המסביר את טענותיו".

•

מר אלעד צדיקוב ביקש להוסיף את שמו ברשימת הנוכחים בישיבת צו המיסים
שבה נכח.

גב' איריס אתגר הודיעה כי מטעמים מובנים אינה יכולה להשתתף בהצבעה זו )על
אישור פרוטוקול( ואחרות.

ב .הצעות לסדר
הצעה לסדר מס'  1ע"י מר תום סטרוגו
בנושא :מיגון מוסדות חינוך עירוניים
סוגיית המיגון של גני ילדים עירוניים עומדת על הפרק מזה מספר שנים ועדיין לא
הוסדרה.
במהלך העימותים החוזרים ונשנים עם החמאס ,הרצליה תחת איום מתקפת רקטות,
ומתקיימת שגרת חירום במסגרתה נערכים לימודים רק במוסדות חינוך שיש בהם
מרחבים מוגנים תקניים.
למיטב הידיעה כשלושה עשר ) (13גנים עירוניים אינם ממוגנים ,ויש למגן אותם ללא
דיחוי נוסף .לא יתכן שבהרצליה חלק מהילדים ילמדו בגנים לא מוגנים ויופלו לרעה
ביחס לילדים האחרים.

הצעת החלטה:
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להכין מיידית תוכנית מיגון לגנים שאינם ממוגנים.
לבצע את מיגון הגנים במהלך שנת  2015תוך תקצוב מתאים מראש.
מר תום סטרוגו חזר על עיקרי הצעתו.
רה"ע הסביר למר סטרוגו כי אינו רואה טעם בהעלאת ההצעה לסדר היום מאחר
והוקצה תקציב למיגון  13 -12גני ילדים ,מחציתם בשנת  2015ומחציתם בשנת .2016
ההצעה לסדר הוסרה בהסכמת מגיש ההצעה.

ג .תב"רים -
 .1שינוי מימון תב"ר מס'  – 1032נגישות פיזית לנכים )אגף הנדסה(
מסגרת תקציב מסגרת תקציב
פרטים
מבוקשת
אושר ב – 12/2013

40,500,000

40,500,000

עד 31.12.2013
2014
 2015ואילך
סה"כ

15,860,000
2,500,000
22,140,000
40,500,000

15,860,000
2,500,000
22,059,250
40,500,000

2,500,000

2,419,250
80,750
2,500,000

מקורות מימון 2014
קרן עבודות פיתוח
השתתפות משרד התחבורה
סה"כ מקורות מימון 2014

2,500,000

שינוי

)(80,750
80,750

הבקשה :לאשר שינוי מימון בסכום של  ₪ 80,750מקרן עבודות פיתוח להשתתפות משרד
התחבורה.
) (182מחליטים לאשר את התב"ר.
בעד , 14-נגד -אין  ,נמנע) 1-גב' אתגר(.

 .2תב"ר חדש מס'  – 1712תכנון העדפה לתחבורה ציבורית בקטע בן גוריון-העצמאות-נגב
)אגף הנדסה(
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
ביצוע 2014
סה"כ

100,000
100,000

100,000
100,000

מקורות מימון
15,000
15,000
קרן עבודות פיתוח
85,000
85,000
השתתפות משרד התחבורה
100,000
100,000
סה"כ מקורות מימון
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 100,000מימון קרן עבודות פיתוח והשתתפות
משרד התחבורה.
) (183מחליטים לאשר את התב"ר.
בעד , 14-נגד -אין  ,נמנע) 1-גב' אתגר(.
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 .3שינוי מימון תב"ר מס'  – 1466תמ"א ) 38אגף הנדסה(
מסגרת תקציב
פרטים

מסגרת תקציב
מבוקשת

אושר ב – 12/2013

800,000

800,000

עד 31.12.2013
2014
סה"כ

600,000
200,000
800,000

600,000
200,000
800,000

200,000

40,675
159,325
200,000

מקורות מימון 2014
קרן עבודות פיתוח
השתתפות משרד הפנים
סה"כ מקורות מימון 2014

200,000

שינוי

)(159,325
159,325

הבקשה :לאשר שינוי מימון בסכום של  ₪ 159,325מקרן עבודות פיתוח להשתתפות משרד
הפנים.
) (184מחליטים לאשר את התב"ר.
בעד , 14-נגד -אין  ,נמנע) 1-גב' אתגר(.

 .4תב"ר חדש מס'  – 1711רכישת מחסני חצר לגנ"י ) אגף ת.ב.ל(.
מסגרת תקציב מסגרת תקציב
פרטים
מבוקשת
ביצוע 2014
סה"כ

215,000
215,000

שינוי
215,000
215,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 215,000מימון קרן עודפי תקציב רגיל.
) (185מחליטים לאשר את התב"ר.
בעד , 14-נגד -אין  ,נמנע) 1-גב' אתגר(.

 .5תב"ר חדש מס'  – 1714שיקום אי תנועה וגינון רחוב השונית פינת העוגן ) החברה
לפיתוח התיירות בע"מ(
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
ביצוע 2014
סה"כ

460,000
460,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 460,000מימון קרן עבודות פיתוח.
) (186מחליטים לאשר את התב"ר.
בעד , 14-נגד -אין  ,נמנע) 1-גב' אתגר(.

460,000
460,000
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 .6הקדמת ביצוע תב"ר מס'  – 1683פיתוח חופי רחצה ) 2015 - 2014אגף
ש.א.י.פ.ה/חופים(
מסגרת תקציב מסגרת תקציב
פרטים
מבוקשת
אושר ב – 12/2013

1,400,000

1,400,000

2014
 2015ואילך
סה"כ

1,000,000
400,000
1,400,000

1,100,000
300,000
1,400,000

שינוי

100,000
)(100,000

הבקשה :לאשר תוספת ביצוע בסכום של  ₪ 100,000בשנת ) 2014הקדמה משנת .(2015
מימון מקרן עודפי תקציב רגיל.
) (187מחליטים לאשר את התב"ר.
בעד , 14-נגד -אין  ,נמנע) 1-גב' אתגר(.
 .7שינוי שם תב"ר מס'  1165מתקני משחק וריהוט גן )אגף ש.א.י.פ.ה(:
בקשה לשינוי שם ל " :מתקני משחק  ,ריהוט גן ומשטחי גומי".
) (188מחליטים לאשר את התב"ר.
בעד , 14-נגד -אין  ,נמנע) 1-גב' אתגר(.
 .8שינוי שם תב"ר מס'  1134יער עירוני )אגף ש.א.י.פ.ה/איכות הסביבה(:
בקשה לשינוי שם ל " :יער עירוני וגינות קהילתיות".
) (189מחליטים לאשר את התב"ר.
בעד , 14-נגד -אין  ,נמנע) 1-גב' אתגר(.
 .9הקדמת ביצוע תב"ר מס'  – 1166שדרוג מערכות השקיה ממוחשבות )אגף ש.א.י.פ.ה(
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

אושר ב – 12/2013

6,215,000

6,215,000

עד 31.12.2013
2014
 2015ואילך
סה"כ

4,715,000

4,715,000
500,000
1,000,000
2,670,000

1,500,000
6,215,000

שינוי

500,000
)(500,000

הבקשה :לאשר תוספת ביצוע בסכום של  ₪ 500,000בשנת ) 2014הקדמה משנת .(2015
מימון מקרן עודפי תקציב רגיל.
) (190מחליטים לאשר את התב"ר.
בעד , 14-נגד -אין  ,נמנע) 1-גב' אתגר(.
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 .10הקדמת ביצוע תב"ר מס'  – 1254שיקום ,שדרוג ,הקמה ונגישות גינות ציבוריות )אגף
ש.א.י.פ.ה(
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
אושר ב – 12/2013

31,190,000

31,190,000

עד 31.12.2013
2014
 2015ואילך
סה"כ

19,490,000
2,500,000
9,200,000
31,190,000

19,490,000
3,000,000
8,700,000
31,190,000

500,000
)(500,000

הבקשה :לאשר תוספת ביצוע בסכום של  ₪ 500,000בשנת ) 2014הקדמה משנת .(2015
מימון מקרן עבודות פיתוח/קרן עודפי תקציב רגיל.
) ( 191מחליטים לאשר את התב"ר.
בעד , 14-נגד -אין  ,נמנע) 1-גב' אתגר(.
 .11סגירת תב"רים
סגירת  1תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  2014והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות
בסכום של . ₪ 105,250
) (192מחליטים לאשר את התב"ר.
בעד , 14-נגד -אין  ,נמנע) 1-גב' אתגר(.

 .12תוספת ושינוי מימון תב"ר מס'  – 1676בניית גני ילדים חדשים )אגף ת.ב.ל(
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

אושר ב – 4/2014

38,700,000

43,215,000

2014
סה"כ

38,700,000
38,700,000

43,215,000
43,215,000

מקורות מימון
קרן עבודות פיתוח
קרן עודפי תקציב רגיל
השתתפות משרד החינוך
סה"כ

20,940,000
7,260,000
10,500,000
38,700,000

18,773,328
7,260,000
17,181,672
43,215,000

שינוי

4,515,000
4,515,000
)(2,166,672
6,681,672
4,515,000

הבקשה:
לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 4,515,000לביצוע בשנת  2014מימון השתתפות
משרד החינוך.
לאשר שינוי מימון בסכום של  ₪ 2,166,672מקרן עבודות פיתוח להשתתפות משרד
החינוך.
) ( 193מחליטים לאשר את התב"ר.
בעד , 14-נגד -אין  ,נמנע) 1-גב' אתגר(.
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 .13תב"ר חדש מס'  – 1713החלפת גופי תאורה ללד ) אגף ת.ב.ל(.
פרטים

מסגרת תקציב

ביצוע 2014
סה"כ

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

300,000
300,000

300,000
300,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 205,000מימון קרן עבודות פיתוח/עודפי תקציב
רגיל.
) (194מחליטים לאשר את התב"ר.
בעד , 14-נגד -אין  ,נמנע) 1-גב' אתגר(.

 .14הקדמת ביצוע תב"ר מס'  – 1415התקנה ושדרוג מזגנים במוסדות העירייה )אגף
ת.ב.ל(
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

אושר ב – 12/2013

850,000

850,000

עד 31.12.2013
2014
 2015ואילך
סה"כ

350,000
100,000
400,000
850,000

350,000
250,000
250,000
850,000

שינוי

150,000
)(150,000

הבקשה :לאשר תוספת ביצוע בסכום של  ₪ 150,000בשנת ) 2014הקדמה משנת .(2015
מימון מקרן עודפי תקציב רגיל.
) (195מחליטים לאשר את התב"ר.
בעד , 14-נגד -אין  ,נמנע) 1-גב' אתגר(.

 .15סגירת תב"רים
סגירת  1תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  2014והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות
בסכום של . ₪ 613,019
) (196מחליטים לאשר את התב"ר.
בעד , 14-נגד -אין  ,נמנע) 1-גב' אתגר(.
הערה :מר יריב פישר הגיע לדיון
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ד .התקציב הרגיל לשנת  - 2014הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף(
ותוספות )מילואים( – שינויים ג' +שינויים ד'.
חומר בנושא הועבר לעיון מוקדם של חברי המועצה.
) (197מחליטים לאשר הצעת השינויים והעברות כמפורט במסמך שינויים ג' ומסמך שינויים
ד'.
בעד , 16-נגד -אין  ,נמנע) 1-גב' אתגר(.
מר לונדון ביקש להוסיף הערה עקרונית לסעיף שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי
ציבור .קרא שלא לעבור בשתיקה על עצם קיומו של איום על ראש העיר ועובדיו והוא
מקווה כי המשטרה תעשה הכל למגר תופעה זו .גב' רפאל העירה כי היו שני אירועים של
השלכת רימון לבתיהם של עובדי עירייה בכירים והמשטרה עד היום לא מצאה את
האחראים לכך.

ה .דו"ח כספי רבעוני לשנת  2014לתקופה  :רבעון  ,1שנת .2014
הדו"ח הועבר לעיון מוקדם של חברי המועצה.
הגזבר מסר כי מדובר בדו"ח המשקף מספר אי זוגי של חודשי הארנונה ולכן הוא מעוות
ומציג גרעון .הדו"ח הבא יהיה סימטרי יותר.

ו .דוחות כספיים ליום  31בדצמבר  – 2013עמותת בני הרצליה )ע"ר(
הדו"ח הועבר לעיון מוקדם של חברי המועצה.
רו"ח מועלם סקר את עיקריי הדו"ח הכספי של העמותה ליום  .13 .31.12ציין כי חל
גידול של  25.5%במחזור הפעילות של העמותה לעומת אשתקד .הוסיף כי הגרעון השנה
יסתכם ב 166 -אלש"ח לעומת עודף של  110אלש"ח אשתקד .ציין כי הגרעון המצטבר
עומד על  1.7מלש"ח ומתוכם כ ₪ 600,000 -כספי פיצויים.
מר לונדון  ,חבר הדירקטוריון של בני הרצליה ברך על החלטת רה"ע שכל נער יוכל
להתאמן בבני הרצליה ולא יהיה מצב שבו הוא אינו יכול לעשות כן מסיבות כלכליות.
מר יסעור אמר כי "בני הרצליה" מהווה נכס לעיר ולילדיה .ציין כי בעבר לא הצליח
להגדיל את תקצוב העירייה לעמותה וכי יש מקום להעמיד את השתתפות העירייה על
סך של  .25%יש מקום להגדיל ההקצבה הנוכחית מ 3-מלש"ח ל 4-מלש"ח .הציע כי לא
יועלו דמי ההשתתפות בענף השייט והסביר כי אם יפגעו ילדי החוץ מהעלאת התעריף
ויפסיקו השתתפותם הרי שהמחיר יעלה למשתתפים תושבי העיר.
גב' בל אמרה כי מדובר בתקציבים כבדים לענף השייט  ,לדוגמא עומדת כעת על הפרק
רכישת  6סירות ב .₪ 70,000 -מדובר בענף יקר ותחרותי ,בין היתר בשל הבלאי הגבוה
הנובע ממי הים.
יש לחשוב האם מתמידים בהוצאה נקודתית גבוהה מאוד או משקיעים בתחומים רבים
אחרים.
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המנכ"ל ביקש לקבל פירוט והבהרות האם התוספות בשכר הן לאנשים שנוספו או
תוספות שכר לסגל קיים.
הגזבר ציין העלייה בסעיף הוצאות הנהלה וכלליות )מ 2.153 -מלש"ח ל 2.520 -מלש"ח(
ואמר כי הדבר אינו מבשר טובות ויתכן שעל העמותה לעלות על מסלול של תוכנית
הבראה .ההתנהלות הפיננסית אינה טובה.
מר יוסי חכם ,מנכ"ל העמותה ,ציין כי הוצאות הנהלה וכלליות הן בשיעור של - 8.8%
שיעור שאין לו אח ורע בעמותות מסוג זה  ,אין העלאות שכר ללא החלטות דירקטוריון,
פעולות רבות נעשו על סמך התחייבות תקציביות שהובטחו ולא כובדו ע"י חברים
בדירקטוריון.
מר פישר התייחס לתוספת של ספורטאים בשיעור של  .32%מר חכם הסביר שחלה
עליה בכל הענפים ובכלל זה גם בכדור-יד.
מר יעקובוביץ שאל האם יש השוואה של היקף ההשוואות גם לתחומי הספורט
המקצועני והאחרים לעומת עמותת בני הרצליה .נענה ע"י גב' בל שלא נערכו השוואות
כאלו.
רה"ע הודה במילים חמות לעמותת "בני הרצליה" על פעילותה וכן לרו"ח מועלם.

ז .דוחות כספיים ליום  31בדצמבר  - 2013עמותה למען גילאי הזהב הרצליה
– בית הורים
הדו"ח הועבר לעיון מוקדם לחברי המועצה.
מנכ"ל בית ההורים מר דני שקדי ורו"ח של החברה לא יכלו להגיע לישיבה ולבקשתם
נדחה הדיון בדו"חות של עמותת בית הורים.

ח .דוחות כספיים ליום  31בדצמבר  – 2013מרכז קהילתי לספורט תרבות
ונופש בהרצליה בע"מ – בריכת נורדאו
הדו"ח הועבר לעיון מוקדם לחברי המועצה.
מר יסעור הפנה את חברי המועצה לתקציר המנהלים שצורף לדו"ח .השנה היה איחור
בפתיחת הבריכה .הגרעון עומד השנה על  70,000ש"ח לעומת  ₪ 24,000אשתקד.

ט .חניה חינם לתושבי העיר
חומר רקע בנושא וכן השינויים המבוקשים בחוק עזר להרצליה )העמדת רכב וחנייתו(,
התשנ"ד 2014-שאושר בישיבת מועצת העיר מיום  27.11.2012הועברו לחברי המועצה
לקראת הדיון.
מ"מ רה"ע גב' מאיה כץ סקרה בהרחבה את מערכת הדיונים בהשתתפות גורמים רבים,
וההערכות להבאת הנושא בפני המועצה לאישורה.
בתחילה נבדק הרעיון לקבוע שתי שעות חניה חינם בלבד במשך היום .הנושא ירד לאחר
שהובהר כי אין כלים לבדוק זמן חניה חינם באופן יעיל .עלתה גם האפשרות שהסוחרים
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במרכז העיר ישאירו רכבם בכחול לבן חינם ללא תזוזה במשך היום .לכן הוצע מחיר
מסובסד לחניה בחניוני העירייה מתוך הנחה שהסוחרים ובעלי עסקים יפעלו בשיקול
דעת ויעדיפו שלא "לחסום" חניה לצרכנים פוטנציאלים מול עסקיהם.
בסופו של תהליך נמצא כי הפתרון של חניה חינם הינו הפתרון המועדף במקביל להעלאת
התעריף בחוק העזר לתושבי חוץ )מי שאינם תושבי העיר( ל . ₪ 6.2 -במקביל יתווספו
עוד  1600מקומות חניה .באופן זה נבדק ונמצא כי לא יהיה אובדן הכנסות לעירייה
מחניה.
אומנם יש הוצאות חד פעמיות ראשונות אך לטווח הארוך לא יהיה אובדן הכנסות.
ההטבה האמורה תהיה במסגרת המדבקה "אני מהרצליה" .מדובר בתהליך של עוד
כחודשיים ,וראוי שכך יודגש גם בתקשורת שעדיין יש תהליך אישורים ופרסום חוק
העזר החדש המותאם לאמור לעיל.
גב' תימור שאלה האם ההסדר החדש לא יפגע בהסדרי החניה האזורית והאם אכן
העלאת התעריף לתושבי חוץ מכסה ההכנסות מחניה ברמה הנוכחית .נענתה ע"י גב' כץ
שהעדיפות בשעות החניה האזורית תישאר בעינה על פני חניה חינם ואישרה כי לא יהיה
אובדן הכנסות.
מר סטרוגו הודיע כי הוא תומך בהצעה וכי זהו צעד נכון.
מר עולמי מברך על הצעד ומודה לגב' כץ .ציין כי העלה הצעה כזו בעבר במועצת העיר.
מר יסעור ברך על הצעד וציין שזו עדיפות לתושבים .ביקש להבהיר כי תוספת 1600
מקומות חניה היא תוצאה נובעת של צביעת חניה באפור לכחול לבן והמשמעות היא
שתהיה הפעלת פקחים בשבת באזור הפארק ,כמו כן הדבר ימנע חניה מתחלפת ובכלל
זה גם של עובדי עירייה שיעמידו את רכבם בכחול לבן .הוסיף כי אפשר להפעיל את
ההסדרים החדשים המוצעים גם בשפת הים ללא צורך בתיקון חוק העזר.
היועמ"ש  ,בתגובה לדבריו של מר יסעור ציינה כי חוק העזר הועבר לאישור משרד
הפנים ומשרד הפנים אינו מוכן לאשר את המנגנון שהיה בחוק העזר הקודם ,בו הייתה
סמכות כללית לראש העירייה לקבוע הנחות באישור מועצת העיר .חלף זאת העירייה
נדרשה לקבוע ההנחות במפורש בחוק העזר.
מר דורון גילר הביע הערכה ותודה להובלת הנושא ע"י מאיה כץ בשליחות רה"ע .ציין כי
זוהי יציאה למהפכת הכחול לבן ומעתה למדבקה "אני מהרצליה" תהיה משמעות.
מר עולמי ביקש להזכיר כי יש בעיר סטודנטים רבים המתגוררים בעיר ומשלמים
ארנונה ויש לבדוק החלת הפטור גם עליהם.
גב' מאיה כץ ביקשה להביע תודה מיוחדת לגורמים השונים שסייעו בעבודת ההכנה
המסועפת והשלמת החומר לדיון ואישור המועצה.
נערכו הצבעות
) (198מחליטים פ"א לאשר התוכנית.
) (199מחליטים פ"א לאשר השינויים המוצעים בחוק עזר להרצליה)העמדת רכב וחנייתו(,
התשנ"ד.2014-
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י .אישור מתן תמיכות
הובאו לדיון המלצות של וועדות התמיכה )מקצועית  +ועדת משנה( המפורטות
בפרוטוקולים הבאים-:
פרוטוקול הוועדה המקצועית  11במאי 2014
פרוטוקול הוועדה המקצועית  9ביוני 2014
פרוטוקול הוועדה המקצועית  24ביוני 2014
פרוטוקול מקצועית  17ביולי 2014
פרוטוקול ועדת המשנה  29ביוני 2014
פרוטוקול ועדת המשנה  20ביולי 2014
להלן פירוט
כוללים:
ועדות התמיכות מחליטות להמליץ בפני מועצת העיר:
שלא לאשר תמיכה לכולל שערי קדושה -נקודה טובה ומוסדות חב"ד ,היות ואינם
א.
עומדים בתנאי הסף שנקבעו בתבחינים.
עמותת אור זרוע  :מתן תמיכה ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,והשלמת
ב.
מסמכים חסרים בבקשה ,בסך .₪ 460,226
עמותת "חפץ חיים" :מתן תמיכה ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ולהשלמת
מסמכים חסרים בבקשה בסך  ₪ 412,126לשנת הכספים  .2014בשלב זה לא תינתן
תמיכה בגין סיוע לקהילה לפי חלוקת סלי מזון .יחד עם זאת לעמותה תינתן
הזדמנות להשלים את המסמכים תוך חודש ימים .ככל שיומצאו המסמכים ,כאמור,
הם ייבחנו ע"י הוועדה.
בית אולפנה ללימודי יהדות  -סך של . ₪ 548,188
לדחות את חלוקת  6%לשיקול דעת ועדת המשנה ,על בסיס המלצות מחלקת תנו"ס
ג.
עד להחלטה סופית באשר לתמיכה בכולל חפץ חיים בנושא סלי מזון.
מר שריקי שאל את היוע"מ האם רשאי יו"ר ועדה להשמיט דברים מפרוטוקול ישיבת
הועדה.
היוע"מ השיבה שהפרוטוקול אמור לשקף את מהלך הדברים בישיבת הועדה.
מר שריקי הקריא הודעה מן הכתב כדלקמן" :אני רואה פעם ראשונה כזה פורום של ועדת
המשנה .אנו בחודש יולי ועדיין לא אושרו תמיכות .צר לי שלראשונה אין ישיבות מסודרות
של ועדת המשנה לאחר אישור של הועדה המקצועית .זאת משום הצמדת האינטרסים של
יו"ר ועדת המשנה  ,שככל שאין התאמה בין הועדה המקצועית לבין בקשותיו של היו"ר-
הועדה אינה מתכנסת .מכאן העיכוב בהתכנסות ועדת המשנה .יש להפריד לחלוטין בין
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אינטרסים אישיים לבין החלטות הועדה המקצועית .צר לי שמאז הקמתה של ועדת המשנה
חלים כל העיכובים".
נערכה הצבעה לאישור סעיפים א ,ב ,ג בנושא כוללים
) (200מחליטים לאשר.
בעד ,15 -נגד -אין ,נמנע) 2 -גב' אתגר ומר פישר(.
שיעורי תורה:
ועדות התמיכות מחליטות להמליץ בפני מועצת העיר על מתן תמיכה ,בכפוף לקיזוז
מקדמות ,ככל שניתנו ,להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ולגבי רשת שיעורי תורה ,בכפוף
לקבלת דו"ח פעילות ,כדלקמן:

)(201

קהילת תורת חיים

סך של ₪ 2,177

חסדי שמואל הנביא הרצליה ירושלים

סך של ₪ 12,240

אהבת רזיאל

סך של ₪ 15,359

רשת משיח הרצליה

סך של ₪ 1,648

מוסדות חב"ד

סך של ₪ 10,460

בית הכנסת מערב הרצליה

סך של ₪ 8,018

רשת שיעורי תורה ומפעלי קליטה

סך של ₪ 10,475

מרכז תורני יד שלום

סך של ₪ 9,622

מחליטים לאשר
בעד ,15 -נגד -אין ,נמנע) 2 -גב' אתגר ומר פישר(.

חינוך בלתי פורמאלי:
ועדות התמיכות מחליטות להמליץ בפני מועצת העיר:
א( שלא לתת תמיכה לתיאטרון גושן וחב"ד היות ואינם עומדים בתנאי הסף שנקבעו
בתבחינים.
ב( על מתן תמיכה ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,להשלמת מסמכים חסרים
בבקשה ובתוספת של  10%מתקציב התמיכות לפי שיקול דעת של ועדת המשנה
לתמיכות ,על בסיס המלצות מח' תנו"ס באגף החינוך בעירייה ,כמפורט להלן:
"כנפיים של קרמבו"

סך של .₪ 50,000

אעלה בתמר
מקהלת לירון
איגי ארגון נוער גאה
הפדרציה יהדות מרוקו
אהבת רזיאל

סך של .₪ 47,045
סך של .₪ 30,375 + ₪ 77,968
סך של .₪ 24,144
סך של .₪ 36,589
סך של .₪ 29,074

גב' רפאל ביקשה להעיר כי לראשונה היא רואה שעמותת אהבת רזיאל מבקשת להקים
מועדונית בשם "די לאלימות".
להפעלת מועדונית של בני נוער נדרש אישור .שאלה האם הוגש אישור שכזה לוועדה
המקצועית.

דף  14מפרוטוקול מועצה מס'  13מן המניין – 22.07.14
המנכ"ל השיב כי ההקצבה לא תועבר עד לבירור הנושא שהעלתה גב' רפאל.
נערכה הצבעה לאישור מתן התמיכות הנ"ל בכפוף להערת המנכ"ל לגביה יש לבדוק
שנית את העמידה בתבחינים בעניין עמותת אהבת רזיאל.
) (202מחליטים לאשר.
בעד ,15 -נגד -אין ,נמנע) 2 -גב' אתגר ומר פישר(.

חינוך פורמאלי:
ועדות התמיכות מחליטות להמליץ בפני מועצת העיר:
א .עמותת בשביל העתיד -תיערך בדיקה יסודית בדוחות הכספיים של העמותה ,ויעלה
לדיון בישיבה הבאה.
ב .שלא לאשר תמיכה לרשת משיח הרצליה ולעם ישראל אחד מאחר ולא פועלים
בשיתוף/בבקרה של אגף החינוך העירייה .
ג .לא לאשר תמיכה לעמותת ריאה ירוקה בתע"ש השרון היות והעמותה בהליכי
רישום.
ד .על מתן תמיכה ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,להשלמת מסמכים חסרים
בבקשה כמפורט להלן:
מועדון ליונס
עמותת צ.ב.ע צעירים בונים עתיד
עמותת פו"ש

סך של ₪ 7,500
סך של ₪ 95,154
סך של ₪ 47,632

ה .לדחות את ההחלטה על חלוקת  10%מתקציב התמיכות לפי שיקול דעת של ועדת
המשנה לתמיכות ,על בסיס המלצת אגף החינוך בעירייה.
) (203מחליטים לאשר ההמלצות המפורטות בסעיפים א'-ה' לעיל.
בעד ,15 -נגד -אין ,נמנע) 2 -גב' אתגר ומר פישר(.

תנועות נוער:
ועדות התמיכות מחליטות להמליץ בפני מועצת העיר על מתן תמיכה ,בכפוף לקיזוז
מקדמות ,ככל שניתנו ,ולהשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,כדלקמן:
סך של ₪ 386,909
הצופים העבריים – שבט דקר צופי ים
סך של ₪ 151,320
הצופים העבריים – שבט רשפים
סך של ₪ 77,696
הצופים העבריים – שבט ארד
סך של ₪ 30,941
תנועת בנות יעקב בתיה
סך של ₪ 138,554
הצופים העבריים – שבט שח
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המחנות העולים
בני עקיבא

סך של ₪ 77,506
סך של ₪ 73,074

ולחלק  10%מתקציב התמיכות במועד חלוקת התמיכה עבור מפעלי הקיץ.
) (204מחליטים לאשר.
בעד ,16 -נגד -אין ,נמנע) 1 -גב' אתגר(.

בריאות:
ועדות התמיכות מחליטות להמליץ בפני מועצת העיר על מתן תמיכה ,בכפוף לקיזוז
מקדמות ,ככל שניתנו ,ולהשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,כדלקמן:
א( שלא לתת תמיכה לעמותת אנוש היות ואינם עומדים בתנאי הסף שנקבעו
בתבחינים.
ב( על מתן תמיכה ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ולהשלמת מסמכים חסרים
בבקשה ובתוספת של  10%מתקציב התמיכות לפי שיקול דעת ועדת המשנה ,על
בסיס המלצות מח' הבריאות:
רגע של אמת – זק"א
עמדה
קו לחיים
לראות
פרקינסון
₪ 22,965
מועדון ליונס
נמ"ג
₪ 16,227
יד שרה
תהל"ה
בשביל החיים
סכרת נעורים
איחוד והצלה

סך של ₪ 14,307
סך של ₪ 12,000
סך של ₪ 16,098
סך של ₪ 10,944
סך של  ₪ 9,500 + ₪13,465ובסה"כ
סך של ₪ 11,857
סך של  ₪ 10,000 + ₪ 6,227ובסה"כ
סך של ₪ 26,000
סך של ₪ 5,000
סך של ₪ 16,657
סך של ₪ 8,748
סך של ₪ 20,268

הערה -מר ירון עולמי לא השתתף בהצבעה לאישור התמיכה בנושא פרקינסון.

מר לונדון אמר כי לעניות דעתו יש תקלות בטיפול בוועדת התמיכות .חזר והציע לכנס
בהקדם את שתי הועדות )המקצועית והמשנה( כדי לקבוע הליכים ונהלים שיביאו לעבודה
חלקה לקראת .2015
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נערכה הצבעה.
) (205מחליטים לאשר האמור בסעיפים א' ו-ב' לעיל
בעד ,15 -נגד -אין ,נמנע) 2 -גב' אתגר ומר פישר(.
הגיל השלישי )רווחה(:
ועדות התמיכות מחליטות להמליץ בפני מועצת העיר על מתן תמיכה ,בכפוף לקיזוז
מקדמות ,ככל שניתנו ,ולהשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ובתוספת של  10%מתקציב
התמיכות לפי שיקול דעת ועדת המשנה ,על בסיס המלצות מח' הרווחה ,כדלקמן:
סך של ₪ 13,250
מועדון ליונס
סך של ₪ 487,711
עמותת על"ה
סך של  ₪ 62,500 + ₪ 43,169ובסה"כ ₪ 105,669
בית אבות הרב קוק
נערכה הצבעה.
) (206מחליטים לאשר.
בעד ,15 -נגד -אין ,נמנע) 2 -גב' אתגר ומר פישר(.
בע"ח:
ועדות התמיכות מחליטות להמליץ בפני מועצת העיר על מתן תמיכה לעמותת הרצליה
אוהבת חיות ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ולהשלמת מסמכים חסרים בבקשה בסך
של  ₪ 25,000לשנת הכספים .2014
נערכה הצבעה.
) (207מחליטים לאשר.
בעד ,15 -נגד -אין ,נמנע) 2 -גב' אתגר ומר פישר(.
אגרות והיטלי פיתוח:
ועדות התמיכות מחליטות להמליץ בפני מועצת העיר לתת תמיכה לעמותת "קהילת תורת
חיים" בגובה אגרות והיטלי פיתוח בגין הקמת בית כנסת ברחוב יהודה הנשיא  52בהרצליה,
בהתחשב בכך שהיא עומדת בכל תנאי הסף הקבועים בתבחינים בסך של  ₪ 271,753בכפוף
להשלמת מסמכים חסרים ובתנאי שיימצא תקציב מתאים לכך.
נערכה הצבעה.
) (208מחליטים לאשר.
בעד ,15 -נגד -אין ,נמנע) 2 -גב' אתגר ומר פישר(.

מכבי רומנו משקולות )ספורט תחרותי(:
ועדות התמיכות מחליטות להמליץ בפני מועצת העיר לאשר תוספת תמיכה ל"מכבי רומנו
הרמת משקולות" :לקבוצת הגברים ₪ 5,677 -ובסה"כ  , ₪ 9,177ולקבוצת הנשים 5,677 -
 ₪ובסה"כ .₪ 9,177

דף  17מפרוטוקול מועצה מס'  13מן המניין – 22.07.14
נערכה הצבעה.
) (209מחליטים לאשר.
בעד ,15 -נגד -אין ,נמנע) 2 -גב' אתגר ומר פישר(.

בקשות בנושא איכות הסביבה:
ועדות התמיכות מחליטות להמליץ בפני מועצת העיר:
 .1שלא לאשר תמיכה לעמותת "ריאה ירוקה" ולעמותת אחל"ה היות ואינן עומדות
בתנאי התבחינים למתן תמיכות לשנת .2014
נערכה הצבעה.
) (210מחליטים לאשר.
בעד ,15 -נגד -אין ,נמנע) 2 -גב' אתגר ומר פישר(.
רווחה:
ועדות התמיכות מחליטות להמליץ בפני מועצת העיר:
א(

שלא לאשר תמיכה לאילן מרכז הספורט לנכים ר"ג ולקט ישראל – משולחן לשולחן
היות ואינם עומדים בתנאי הסף שנקבעו בתבחינים.

ב(

על מתן תמיכה ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,להשלמת מסמכים חסרים
בבקשה ובתוספת  10%מתקציב התמיכות לפי שיקול דעת של ועדת המשנה
לתמיכות ,על בסיס המלצת מחלקת הרווחה בעירייה ,כמפורט להלן:
סך של ₪ 24,860
אקי"ם
סך של ₪ 34,832
עמותת בית הגלגלים
סך של ₪ 24,933
האגודה למען העיוור הרצליה
סך של ₪ 22,263
ניצן המרכז הארצי סניף הרצליה
סך של .₪ 11,375 + ₪ 14,425
ויצ"ו
סך של ₪ 22,010
מועדון ליונס הרצליה
סך של ₪ 19,734
עמותת דרור – לשיקום נפשי בקהילה
סך של ₪ 20,000
משען לתלמיד אופקים
סך של .₪ 11,375 +₪ 19,383
חסדי שמואל הנביא הרצליה י-ם
סך של ₪ 36,029
בית איזי שפירא
סך של ₪ 19,263
מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
סך של .₪ 11,375 + ₪ 17,168
מוסדות חב"ד
סך של ₪ 22,859
ניצן בייבי -המרכז הארצי
סך של ₪ 42,000
אור שלום
סך של ₪ 35,367
קבוצת השווים
סך של ₪ 16,025
פעמונים ארגון חסד
סך של ₪ 18,350
אלו"ט
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ג( על מתן תמיכה לנעמ"ת בסך של  ,₪ 11,375 + ₪ 12,023בכפוף לקיזוז מקדמות,
ככל שניתנו ,להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ולמציאת מקור תקציבי לצורך

כיסוי התמיכה.
הערה :מר ירון עולמי לא השתתף בהצבעה על עמותת אלו"ט.
מר עולמי ביקש לקיים בירור ספציפי לגבי עמותת "לקט ישראל".

נערכה הצבעה.
) (211מחליטים לאשר.
בעד ,15 -נגד -אין ,נמנע) 2 -גב' אתגר ומר פישר(.

ספורט קבוצתי – קיזוז:
ועדות התמיכות מחליטות להמליץ בפני מועצת העיר:
 (1בהתאם להחלטת מועצת העיר מתאריך  ,29.4.14לפיה יש לבצע חישוב מדוייק של
כספי תמיכה ששולמו ביתר בשנת  2013ובהתאם לקזז/להשיב את סכומי התמיכה
שעוכבו בשנת התמיכות ) 2014בגובה של  25%מכספי התמיכה המיועדים לשנת ,(2014
הוחלט:
א .בהתאם לאופן החישוב שנקבע בהחלטת הוועדה המקצועית מתאריך  ,9.6.14על
קבוצת בני השרון כדורסל בע"מ להשיב לעירייה סך של .₪ 189,352
ב .למען הסר ספק את כספי התמיכה שעוכבו לשנת  2014ליתר הקבוצות ניתן לשחרר
מיידית לתשלום.
ג.
(2

הוועדה המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העיר ,על אף האמור בישיבת
הוועדה המקצועית מתאריך  27.4.14ובהחלטת המועצה מתאריך ) 29.4.14כי סכום
הקיזוז יתווסף לשנת התמיכות  2014ויחולק בהתאם( :כי הסכום ששולם ביתר
לקבוצת בני השרון כדורסל בע"מ בשנת  2013יחולק באופן יחסי בין מקבלי
התמיכה לשנת  2013אשר היו אמורים לקבל סכומים אלו מלכתחילה והכל בכפוף
לתנאי חוזר המנהל הכללי  4/2006והתבחינים לתמיכות של העירייה לשנת ,2013
כמפורט בטבלה שלהלן :
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אגודה

ענף

כדוריד גברים
בני הרצליה
כדוריד נשים
בני הרצליה
רגל גברים
הפועל
רגל גברים
מכבי
טניס גברים
מועדון טניס
טניס נשים
מועדון טניס
טניס גברים
מכבי
טניס נשים
מכבי
ה .משקולות גב'
מכבי רומנו
ה .משקולות נש'
מכבי רומנו
טנ"ש גברים
מכבי בני הרצליה
טנ"ש נשים
מכבי בני הרצליה
שחמט גברים
מועדון שחמט
שחמט נשים
מועדון שחמט
ג'ודו גברים
מכבי
ג'ודו נשים
מכבי

תוספת יחסית
מקיזוז תמיכה
ביתר לקבוצת בני
הרצליה כדורסל
בשנת 2013
40,174
36,160
17,090
66,409
4,886
4,886
1,629
3,258
0
814
1,629
2,643
3,258
3,258
1,629
1,629

מר ירון עולמי העיר כי מגרשי האימונים לכדורגל אינם מוכנים למועד הרגיל שלהם בתחילת
אוגוסט והמשמעות היא ש 500-בני נוער לא יוכלו להתאמן .ביקש כי העירייה תמצא דרך
לפתור את הבעיה .ציין כי כבר לפני  6שנים הובטח לו להעביר את מגרשי האימונים.
מנכ"ל העירייה השיב כי הייתה בקשה לבצע דברים מסוימים והדבר עיכב את ההכנה .בנוסף
נקלענו למצב מלחמה  ,לא ניתן להעביר הכדורגל לאולמות ספורט משום שמתקיימות בהם
פעילויות הפגה .בנוסף המגרשים הקיימים אינם יכולים לקלוט את כל התלמידים
המבקשים להתאמן בהם.
מר עולמי שאל את המנכ"ל האם יש בידו להצביע על תאריך גמר ההכנה של מגרשי
הכדורגל ,ונענה כי הדבר לא ידוע.
הערה :גב' מאיה כץ לא השתתפה בהצבעה זו על הספורט הקבוצתי.
נערכה הצבעה.
) (212מחליטים לאשר.
בעד ,15 -נגד -אין ,נמנע) 2 -גב' אתגר ומר פישר(.

ספורט עממי )חינוך בלתי פורמאלי( :
ועדות התמיכות מחליטות להמליץ בפני מועצת העיר:
לתת לעמותה לספורט עממי תמיכה על סך של  ,₪ 70,000לשנת הכספים  ,2014וסך נוסף של
 ₪ 50,000לשנת הכספים  ,2014בכפוף לאישור מקור תקציבי ועריכת ההתאמות התקציביות

דף  20מפרוטוקול מועצה מס'  13מן המניין – 22.07.14
המתחייבות כדין – הכל בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו והשלמת מסמכים חסרים
בבקשה.
מר לונדון שאל ונענה כי נדרש אישור מקור תקציבי ע"י מועצת העיר רק לגבי 50,000
השקלים הנוספים.
הערה :גב' מאיה כץ לא השתתפה בהצבעה זו על הספורט הקבוצתי.
נערכה הצבעה.
) (213מחליטים לאשר.
בעד ,15 -נגד -אין ,נמנע) 2 -גב' אתגר ומר פישר(.

יא .הצעת כללים לאישור מועצת העיר בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים
) 5/2012מחיקת חובות(-
חומר בנושא הועבר לעיון מוקדם של חברי המועצה.
הגזבר מסר כי מחיקת חובות הועברה לסמכות אישור מועצת העיר וזאת עפ"י שינויים
שנעשו לגבי עיריות איתנות לעומת המצב עד כה שבו כל מחיקת חוב עברה לאישור
משרד הפנים.
הצעת הכללים שהועברה לחברי המועצה מבוססת על כללים שעל מועצת העיר לקבוע
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  .5/2012העיקרון המוביל בנושא הוא שרק לאחר
שלא הייתה הצלחה לגבות ולאחר שמוצו כל הליכי הגבייה האפשריים -רק אז ניתן
למחוק החוב.
נערכה הצבעה.
) (214מחליטים לאשר.
בעד ,16 -נגד -אין ,נמנע) 1 -גב' אתגר(

יב .מינויים
• מינויים בעקבות התפטרות חבר המועצה צביקה הדר.
המועצה תתבקש למנות גב' איריס אתגר כחברה בועדות במקומו של חבר המועצה
צביקה הדר שהתפטר כדלקמן:
9
9
9
9
9
9
9

כספים
ביקורת
חינוך
הנהלת בית פוסטר
ועדה לבחירת עובדים בכירים
ועדה לשימור אתרים
מליאה לתו"ב
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) (215מחליטים פ"א לאשר.
• ועדת ביטחון
יובא לאישור המועצה הרכב ועדת ביטחון כלהלן:
מר יוסף קוממי – יו"ר
מר ירון עולמי
מר משה ועקנין
) (216מחליטים פ"א לאשר.
• חברה לפיתוח התיירות
המועצה תתבקש לאשר מינויו של אריק ליברמן כדירקטור בחברה לפיתוח התיירות
הרצליה.
) (217מחליטים פ"א לאשר.
• ועד עמותת על"ה
חברי מועצה -מאיה כץ -סגנית ומ"מ ראש עיריית הרצליה
טובה רפאל-חברת מועצת העירייה
יוסף לונדון -חבר מועצת העירייה
 7חברי עמותה -שלמה תנעמי
אריה בן יהודה
משקוביץ יצחק
מוטי כהן
טוביה מונד
סטורולוביץ יהודה
ציון חכם
עובדי עירייה -דורון נחום -סמנכ"ל לתקשורת
סלביה קלמן – נציגת מחלקת הרווחה
איבון בן צור -נציגת הגזברות
נציגי ציבור -מר נפתלי מנהיים
יניב עומייסי
) (218מחליטים פ"א לאשר.

יג .ועדת הנצחה – אישור מועצה לקווים המנחים לעבודת הועדה
מצ"ב מסמך הקווים המנחים לעבודה הועדה  .הובא לעיון ולאישור המועצה.
מר לונדון ביקש כי המלצות הועדה יובאו לאישור המועצה .להלן הקריא הנימוקים
לבקשתו זו-:
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א" .קריאת שם של גינה על שם אדם שנהרג ,יש לה משמעות זהה לקריאת שם של
רחוב על שם אדם שנפטר.
)כתבתי "אדם שנהרג" ,כייוון שהוועדה עוסקת בהנצחת שמם של חללי צה"ל
ואחרים(.
כפי שקביעה שם של רחוב טעונה אישור של מועצת העיר ,גם קריאת שם של גינה
צריכה לקבל את אישור המועצה.
ב .שמות של אתרים בעיר כגון :רחובות ,כיכרות וגינות ,הם חלק מהצביון של העיר.
בכל נושא הקשור לצביון של העיר ,למועצה צריכה להיות זכות להביע את עמדתה.
ג .המועצה נדרשת להצביע על נושאים בעלי משמעות ציבורית מינורית כגון :מתן
אישור לעובד עירייה לעבוד בעבודה נוספת.
אם בנושאים מעין אלו ,המועצה נדרשת להביע את דעתה ,קל וחומר שבנושאים
בעלי משמעות ציבורית ,יש לאפשר לחברי המועצה להציג את עמדתם.
בישיבת מועצת העיר ,אני אבקש להוסיף לקווים המנחים של ועדת ההנצחה את הצורך
באישור המועצה ,ובהתאם לכך ,לשנות את סעיף  4ובמקום המילה "תחליט" ,ייכתב
"תמליץ למועצת העיר".
היועמ"ש ,בתשובה לשאלה ,השיבה כי עפ"י הוראות סעיף  235א .לפקודת העיריות הדן
בקריאת שמות של מקומות ציבוריים ,ההגדרה של "מקום ציבורי" כוללת -דרך ,רחוב,
סמטה ,כיכר ,שכונה ,גן ציבורי או חלק מהם.
נערך דיון קצר בנושא ובסופו הוסר הנושא מסדר היום לבקשת ראש העיר.

יד .אישור נסיעה לפולין
המועצה תתבקש לאשר נסיעה לפולין לרה"ע מר משה פדלון ולסגנית רה"ע גב' איה
פרישקולניק במסגרת מסע שכבת י"ב לפולין ,לשלושה ימים בחודש אוקטובר.
) (219מחליטים לאשר.
בעד , 16 -נגד) 1 -מר פישר(  ,נמנע -אין.

טו .המלצות ועדת סיוע בדיור.
המועצה תתבקש לאשר המלצות ועדת סיוע בדיור.
מצ"ב פרוטוקול מס'  5מישבת הועדה מיום .8.6.14
) (220מחליטים פ"א לאשר.
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טז .ועדת מליאה לתכנון ובנייה  -מינוי גב' איריס אתגר כחברה בועדת
המשנה לתו"ב

)(221

ועדת המליאה התבקשה למנות את גב' איריס אתגר כחברה בועדת המשנה לתו"ב
במקומו של מר צביקה הדר שהתפטר.
בבדיקה מוקדמת עם ראש מועצת כפר שמריהו מר דרור אלוני ,נמסר על ידו כי הוא
מביע תמיכה מלאה במינוייה.
נערכה הצבעה.
מחליטים פ"א לאשר.

הישיבה ננעלה
מזכיר העיר_____________________________ :
ראש העירייה:

________________________

