
 עשרה שמונההצה ועהמ                        עיריית הרצליה
  
  

 14פ " כ   מס'  
 מן המנייןשלא מישיבת מועצה 

  148.26., ד"עתש ל' באב  שלישי,שהתקיימה ביום 
  

  

  
  

  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-  גרי  גוזלן   

  חבר מועצת העירייה  -  יוסף  לונדון  

  חבר מועצת העירייה   -  יוסי  קוממי  

  חברת מועצה  -  עפרה   בל  

  חבר מועצת העירייה  -  אלעד  צדיקוב

  חבר מועצת העירייה  -  ירון  עולמי

  חבר מועצת העירייה  -  משה  ועקנין

  מועצת העירייה תחבר  -  יאתל  תימור

  חברת מועצת העירייה  -  איריס  אתגר

  חבר מועצת העירייה  -  יהונתן  יסעור

  חבר מועצת העירייה-  יריב  פישר  חסרים:

  חבר מועצת העירייה  -  אליהו  שריקי  

  חברת מועצת העירייה  -  טובה  רפאל  

  חבר מועצת העירייה  -  יונתן  יעקובוביץ  

  עצת העירייהחבר מו-  תום  סטרוגו  

  מנכ"ל העירייה  -  השמשוני  יחיעם מוזמנים:

  סמנכ"ל העירייה  -  ניסימוב  ג'ו  

  משנה למנכ"ל למשאבי אנוש  -  שגיא  חיים  

  מ"מ דוברת העירייה  -  ויינברג  עירית  

  מבקר העירייה  -  הררי  ירון  

  סגן הגזבר  -  טאוב  יונה  

  יוע"מ  -  בראף שניר  אילנה  

  סמנכ"ל לחינוך  -       בנבנישתי  ד"ר אבי  

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

  סגנית מנהל מחלקת תקצוב וכלכלה  -  גרמה  איילת  
  מנהל אגף שאיפ"ה  -  ביטון  משה  

  מנהל חשבונות ראשי  -  חדד  רוני  

  מהנדס העיר  -  סקה  מייק  

  בקרת תאגידים  -  ניסים  לילי  
  היועמ"ש על"  -  נווה  עו"ד בועז  

  מזכיר העיר  -  מור  דידי  המזכיר:
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  סדר היום
  

 אישור פרוטוקול  .א

 תב"רים   .ב

  2014הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) בתקציב רגיל   .ג

 בקשת הלוואה לחברה העירונית לפיתוח תיירות   .ד

 אישור בקשת הארכת מסגרת אשראי של החברה לפיתוח הרצליה.  .ה

בית  –עמותה למען גילאי הזהב הרצליה   - 2013בדצמבר  31דוחות כספיים ליום   .ו

 הורים .

 .2013בדצמבר  31ליום דו"חות כספיים של אנסמבל התאטרון הרצליה (ע"ר)   .ז

 .2012בדצמבר  31בית עלמין  ליום דו"חות כספיים של   .ח

  . 2013בדצמבר  31בית פוסטר ליום דו"חות כספיים של   .ט

 . 2013בדצמבר  31ליום ינוך ותרבות בהרצליה דו"חות כספיים של חברת מוסדות ח  .י

 אישור המלצות ועדת השמות .יא

 מינויים .יב

 המלצות הועדה לסיוע בדיור  .יג
  

  

  הודעות ע"י רה"ע

מסר כי העירייה נערכה בצל ההסלמה במצב הביטחוני,  -פתיחת שנת הלימודים •

לפתיחת שנת הלימודים. נמסר מסמך חתום בידי רה"ע לחברי המועצה ובו פירוט 

, ולות העיקריות שנקטה העירייה כחלק מההערכות לפתיחת שנת הלימודיםהפע

 ובמיוחד לאור האפשרות שהפתיחה תהיה תחת מצב חירום כולל אזעקות אפשריות.

רה"ע העניק תעודות הוקרה ושי לד"ר מאיר אריאל ולד"ר  -לחלל 1יפת כשיגור דו •

וצפויים אף  יםיפת עם תלמידי המרכז למדעכאנה הלר שהובילו את פרויקט דו

  .2לשיגור דוכיפת 

  
  

 אישור פרוטוקולים   .א
  .13מס'  ובא לאישור פרוטוקולה  

  כלהלן:הועברו הערות ע"י חברת המועצה איריס אתגר 

 העיר: יבושסעיף ט בעניין חניה חינם לת  •
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לאור ההשקעה הראשונית הנדרשת בשלב בהקמה עליה סיפרה הגב מאיה  –שאלתי 

יה בשל מתן חניה חינם לתושבי העיר מתי צופה הרשות כץ ואובדן הכנסות מחנ

  להגיע לנקודת איזון בין הכנסות לבין ההוצאות?

כי כבר מההתחלה הרשות תגיע לאיזון  –תשובה שנתנה לי היתה (עי יונה / מאיה)

בין הכנסות להוצאות מאחר והשקעה ראשונית בהקמה מאוד נמוכה וההכנסות 

  כסו במיידי על הוצאות אלה. הצפויות מחניה של תושבי חוץ י

  

  קיזוז. –סעיף י מתן אישור תמיכות. ספורט קבוצתי   •

מנכ"ל העיריה במהלך הדיון התחייב לבדוק את הנושא ולחזור למועצה על מנת 

קרי מתי וכיצד המגרשים יהיו מוכנים לקליטת  –לעדכן אותה על הנעשה בעניין זה 

  יים.ילדי חוגים ומה תעשה/עשתה הרשות בינת 500

  

כמו כן לסעיף יא' כללים לאישור מועצת העיר בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים   •

שאלתי את הגזבר האם הנוהל נותן מענה מתאים לבעיות העולות בדיון הציבורי  –

בעניין פעולות הליכי גביה הנעשות על ידי רשויות וזאת במיוחד לאור בג"צ של 

יבורי מוכר היטב לעיריה ואכן החברה למשק וכלכלה. הגזבר ענה שהנושא הצ

  הנוהל נותן מענה מתאים.

  

ציין כי בקשות התיקון אינן מצויות לפניו ותבדק ההתאמה בין הבקשות  המזכיר

  לבין התמליל, וככל שיש התאמה יוכנסו התיקונים בהתאם.

  
  

  –תב"רים   .ב
יחידת  ציוד מחשובי לאגף הנדסה ( – 1717תב"ר חדש מס' ) מחליטים לאשר פ"א 182( . 1

   מיחשוב ומע. מידע )
  
  

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב   פרטים
  מבוקשת 

  שינוי

        
  75,000  75,000    2014ביצוע 
  75,000  75,000    סה"כ

        
  

.מימון השתתפות  2014לביצוע בשנת ₪  75,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
  משרד הפנים.
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   שיפוצים מוס"ח (אגף ת.ב.ל) – 1281ימון תב"ר מס' שינוי מ) מחליטים לאשר פ"א 183(. 2
  

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב   פרטים
  מבוקשת 

  שינוי

        
    260,213,000  260,213,000  12/2013 –אושר ב 

        
    213,905,840  213,905,840  31.12.2014עד 

    46,307,160  46,307,160  ואילך 2015
    260,213,000  260,213,000  סה"כ

        
        31.12.2014מקורות מימון עד 
    133,503,830  133,503,830  קרן עבודות פיתוח

  )404,540(  69,648,460  70,053,000  קרן עודפי תקציב רגיל
  404,540  6,955,239  6,550,699  השתתפות משרד החינוך
    3,798,311  3,798,311  השתתפות מפעל הפייס

    213,905,840  213,905,840  סה"כ מקורות מימון 
        
  

מקרן עודפי תקציב רגיל  להשתתפות ₪  404,540הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 
  משרד החינוך.

  
  
  
מכון מדעי טכנולוגי שלב א' ( אגף  – 1728תב"ר חדש מס' ) מחליטים לאשר פ"א 184(. 3

   החינוך )
  

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב   פרטים
  מבוקשת 

  שינוי

        
  200,000  200,000    2014ביצוע 
  200,000  200,000    סה"כ

        
  

.מימון קרן עודפי 2014לביצוע בשנת ₪  00,0002הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
  תקציב רגיל.

  
  
  
אולם ספורט בי"ס וולפסון  – 1268הקדמת ביצוע  תב"ר מס' ) מחליטים לאשר פ"א 185(. 4

   (אגף הנדסה)
  

קציב מסגרת ת מסגרת תקציב   פרטים
  מבוקשת 

  שינוי

        
    11,200,000  11,200,000  12/2013 –אושר ב 

        
    9,770,000  9,770,000  31.12.2013עד 

2014  580,000  1,430,000  850,000  
  )850,000(    850,000  ואילך 2015
    11,200,000  11,200,000  סה"כ

        
  

) 5201(הקדמה משנת  1420בשנת ₪  850,000הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בסכום של  

   .עבודות פיתוחמימון מקרן  .4עבור השלמת עבודות פיתוח לצורך טופס 
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תכנון פיתוח  – 1615הגדלת היקף והקדמת ביצוע  תב"ר מס' ) מחליטים לאשר פ"א 186(. 5
   (אגף הנדסה) 1903מתחם הר' 

  
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב   פרטים

  מבוקשת 
  שינוי

        
  19,200,000  27,700,000  8,500,000  12/2013 –אושר ב 

        
    700,000  700,000  31.12.2013עד 

2014  1,500,000  2,500,000  1,000,000  
  18,200,000  24,500,000  6,300,000  ואילך 2015
  19,200,000  27,700,000  8,500,000  סה"כ

        
  

  ₪ . 19,200,000הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 
) עבור 2015(הקדמת  ביצוע משנת  2014תוספת ביצוע בשנת ₪  1,000,000סכום של  לאשר

  קירות תומכים. מימון קרן עבודות פיתוח.
  

  

פיתוח רח'  – 1656הגדלת היקף והקדמת ביצוע  תב"ר מס' ) מחליטים לאשר פ"א 187(. 6
   אבוקה ומולדת (אגף הנדסה)

  
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב   פרטים

  מבוקשת 
  שינוי

        
  5,300,000  10,800,000  5,500,000  12/2013 –אושר ב 

        
    200,000  200,000  31.12.2013עד 

2014    300,000  300,000  
  5,000,000  10,300,000  5,300,000  ואילך 2015
  5,300,000  10,800,000  5,500,000  סה"כ

        
  

  ₪ . 5,300,000הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 
) עבור 2015(הקדמת  ביצוע משנת  2014תוספת ביצוע בשנת ₪  300,000לאשר סכום של 

  המשך תכנון. מימון קרן עבודות פיתוח.
  
  
  
פיתוח  – 1670הגדלת היקף והקדמת ביצוע  תב"ר מס' ) מחליטים לאשר פ"א 188(. 7

   התחנה המרכזית (אגף הנדסה) 1972מתחם הר' 
  

ת תקציב מסגר מסגרת תקציב   פרטים
  מבוקשת 

  שינוי

        
  3,000,000  4,000,000  1,000,000  12/2013 –אושר ב 

        
2014  1,000,000  4,000,000  3,000,000  
  3,000,000  4,000,000  1,000,000  סה"כ

        
  

עבור   2014לביצוע בשנת ₪   3,000,000הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 
  עבודות פיתוח.המשך תכנון. מימון קרן 
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  שאכן כל הסכום מיועד לכיסוי הוצאות תכנון. מהנדס העירייהשאל ונענה ע"י  מר עולמי

לגבי מהנדס העירייה שאלה מה כוללת התוכנית ונענתה בעיקרי דברים ע"י  גב' אתגר

  המרכיבים העיקריים במתחם התחנה המרכזית הישנה.

  

  

   כיכר בן גוריון הבנים ( אגף הנדסה ) – 1817תב"ר חדש מס' ) מחליטים לאשר פ"א 189(. 8

  
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב   פרטים

  מבוקשת 
  שינוי

        
  1,000,000  1,000,000    2014ביצוע 
  1,000,000  1,000,000    סה"כ

        
  

.מימון 2014עבור תכנון לביצוע בשנת ₪  1,000,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
  קרן עבודות פיתוח.

  
  

שאל מדוע מועלות בהסבר לתב"ר מספר אפשרויות לגבי הסדרת הצומת הזו. נענה  ר עולמימ

כי סוג ההסדרה מותנה בנתונים שילמדו במקום, כולל ספירות תנועה, עם  גב' מאיה כץע"י 

  המעבר לבניין העירייה החדש בשער העיר.

  
  
  
מואל הנגיד ( אגף צומת מנדבלט ש – 1719תב"ר חדש מס' ) מחליטים לאשר פ"א 190(. 9

   הנדסה )
  

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב   פרטים
  מבוקשת 

  שינוי

        
  1,000,000  1,000,000    2014ביצוע 
  1,000,000  1,000,000    סה"כ

        
.מימון קרן עבודות 2014לביצוע בשנת ₪  1,000,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 

  פיתוח.
  

  

  

הסדרת תעלת ניקוז וטיפול במי  – 1720תב"ר חדש מס' ) מחליטים לאשר פ"א 191(. 10
   קיץ בר כוכבא ( אגף הנדסה )

  
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב   פרטים

  מבוקשת 
  שינוי

        
  1,500,000  1,500,000    2014ביצוע 
  1,500,000  1,500,000    סה"כ

        
ן קרן עבודות .מימו2014לביצוע בשנת ₪  1,500,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 

  פיתוח.
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תיקון מתקן משחקים בפארק (  – 1721תב"ר חדש מס' ) מחליטים לאשר פ"א 192(. 11
   אגף הנדסה )

  
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב   פרטים

  מבוקשת 
  שינוי

        
  700,000  700,000    2014ביצוע 
  700,000  700,000    סה"כ

        
.מימון קרן עודפי 2014לביצוע בשנת ₪  700,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 

  תקציב רגיל.
  

שאל האם לא חלה אחריות על מתקנים אלה ע"י החברה המקימה שכן מדובר  מר עולמי

כי לאחר הביקורת של מכון התקנים, אין מנוס המנכ"ל במתקנים לא כל כך ישנים. נענה ע"י 

  קן.מהחלפת כל גשר החבלים העליון. עברו שש שנים מאז שהוקם המת

  

  

 20חיבור גשר הולכי רגל כביש  – 1722תב"ר חדש מס' ) מחליטים לאשר פ"א 193(. 12

   לפארק ( אגף הנדסה )

  
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב   פרטים

  מבוקשת 
  שינוי

        
  900,000  900,000    2014ביצוע 

  1,500,000  1,500,000    ואילך 2015
  2,400,000  2,400,000    סה"כ

        
₪  900,000מתוכו לביצוע  סכום של ₪  2,400,000אשר תב"ר חדש בסכום של הבקשה: ל

  עבור תכנון וביצוע הפקעות. מימון קרן עבודות פיתוח. 2014בשנת 
  

שמדובר ביוזמה של  רה"ע. נענתה ע"י שאלה האם מדובר בדרישה של מע"צגב' אתגר 

  העירייה.

  
  
  

   מרכז תחבורה חדש ( אגף הנדסה ) – 1723תב"ר חדש מס' ) מחליטים לאשר פ"א 194(. 13
  

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב   פרטים
  מבוקשת 

  שינוי

        
  1,500,000  1,500,000    2014ביצוע 

  8,000,000  8,000,000    ואילך 2015
  9,500,000  9,500,000    סה"כ

        
₪  1,500,000מתוכו לביצוע  סכום של ₪  9,500,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 

  .מימון קרן עבודות פיתוח. 2014בשנת 
  

 מאיה כץ גב'שאל האם העירייה תשא במלוא העלות של פרוייקט זה. נענה ע"י  מר עולמי

  שיש הבטחה להשתתפות ע"י משרד התחבורה.
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 531הסתת קירות אקוסטיים כביש  – 1724תב"ר חדש מס' ) מחליטים לאשר פ"א 195(. 14
   ( אגף הנדסה )

  
מסגרת תקציב  ת תקציב מסגר  פרטים

  מבוקשת 
  שינוי

        
  1,500,000  1,500,000    2014ביצוע 
  1,500,000  1,500,000    סה"כ

        
.מימון קרן עבודות 2014לביצוע בשנת ₪  1,500,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 

  פיתוח.
  
  
  
  

גוריון ( אגף צומת סוקולוב בן  – 1725תב"ר חדש מס' ) מחליטים לאשר פ"א 196(. 15
   הנדסה )

  
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב   פרטים

  מבוקשת 
  שינוי

        
  500,000  500,000    2014ביצוע 

  4,000,000  4,000,000    ואילך 2015
  4,500,000  4,500,000    סה"כ

        
₪  500,000מתוכו לביצוע  סכום של ₪  4,500,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 

  ון קרן עבודות פיתוח..מימ 2014בשנת 
  

מסר כי מדובר בביטול והסרת אי התנועה הגדול (הקפסולה) , רימזור הצומת  רה"ע 

  בכל כיוון. והסדרת שני נתיבי תנועה

  

  
חיזוק קונסטרוקציה בבריכת  – 1726תב"ר חדש מס' ) מחליטים לאשר פ"א 197(. 16

   נורדאו ( אגף הנדסה )
  

 מסגרת תקציב מסגרת תקציב   פרטים
  מבוקשת 

  שינוי

        
  700,000  700,000    2014ביצוע 
  700,000  700,000    סה"כ

        
.מימון קרן עבודות 2014לביצוע בשנת ₪  700,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 

  פיתוח.
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פיתוח מדרכה סמוך לבית דן ( אגף  – 1727תב"ר חדש מס' ) מחליטים לאשר פ"א 198(. 17
   הנדסה )

  
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב   פרטים

  מבוקשת 
  שינוי

        
  350,000  350,000    2014ביצוע 
  350,000  350,000    סה"כ

        
  

.מימון קרן עבודות 2014לביצוע בשנת ₪  350,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
  פיתוח.

  
  
  

כיבוש העבודה (  –צומת לייב יפה  – 1735תב"ר חדש מס' ) מחליטים לאשר פ"א 199(. 18
   אגף הנדסה )

  
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב   פרטים

  מבוקשת 
  שינוי

        
  420,000  420,000    2014ביצוע 
  420,000  420,000    סה"כ

        
        מקורות מימון

  210,000  210,000    קרן עבודות פיתוח
  210,000  210,000    השתתפות משרד התחבורה

  420,000  420,000    סה"כ
  

.מימון קרן עבודות 2014לביצוע בשנת ₪  420,000שה: לאשר תב"ר חדש בסכום של הבק
  פיתוח והשתתפות משרד התחבורה.

  

  

שדרוג והרחבה  – 1699הגדלת היקף וביצוע  תב"ר מס' ) מחליטים לאשר פ"א 200(. 19
   שפ"ח ו"תיכון לחיים" (אגף ת.ב.ל)

  
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב   פרטים

  מבוקשת 
  שינוי

        
  130,000  3,130,000  3,000,000  3/2014 –אושר ב 

        
2014  3,000,000  3,130,000  130,000  
  130,000  3,130,000  3,000,000  סה"כ

        
  

. מימון  2014לביצוע בשנת ₪  130,000הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 
  קרן עבודות פיתוח.
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 –עבודות קייץ בבי"ס וגנ"י  – 1733ב"ר חדש מס' ת) מחליטים לאשר פ"א 201(. 20
   היערכות תשע"ה ( אגף ת.ב.ל. )

  
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב   פרטים

  מבוקשת 
  שינוי

        
  1,255,000  1,255,000    2014ביצוע 
  1,255,000  1,255,000    סה"כ

        
        מקורות מימון

  1,155,000  1,155,000    קרן עבודות פיתוח
  100,000  100,000    יםקרן עודפ
  1,255,000  1,255,000    סה"כ

.מימון קרן עבודות  2014לביצוע בשנת ₪  1,255,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
  פיתוח/קרן עודפי תקציב רגיל.

  
  
  
  

עבודות גידור מגרשי טניס נווה  – 1734תב"ר חדש מס' ) מחליטים לאשר פ"א 202(. 21
   עמל ( אגף חינוך/תנו"ס)

  
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב   פרטים

  מבוקשת 
  שינוי

        
  315,000  315,000    2014ביצוע 
  315,000  315,000    סה"כ

        
.מימון קרן עבודות  2014לביצוע בשנת ₪  315,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 

  פיתוח/קרן עודפי תקציב רגיל.
  
  
  

איטום גג מוזיאון הרצליה ( אגף  – 1736תב"ר חדש מס' ) מחליטים לאשר פ"א 203(. 22
   הנדסה )

  
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב   פרטים

  מבוקשת 
  שינוי

        
  650,000  650,000    2014ביצוע 
  650,000  650,000    סה"כ

        
  

.מימון קרן עבודות  2014לביצוע בשנת ₪  650,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
  פיתוח.

  
מר יש תכנון ליפות את הקירות החיצוניים בגימור אחר. נענה ע"י שאל האם  מר עולמי

  כי לא ניתן לשנות את חזית הבניין ולכן האפשרות היא רק לנקות את הקירות.השימשוני 
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ספות (מילואים) בתקציב הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותו  .ג
 .2014רגיל 

  
ברות והשינויים לא תהיה חריגה ולא הסביר כי בסיכום הכולל של הע מר יונה טאוב

  יווצר גרעון.

מלש"ח לתמיכה באגודות  1.690עברות נרשמה העברה של ההעיר כי בין ה מר לונדון

בוגרים. ציין כי בישיבת וועדת הכספים העיר על כך והביע  -ספורט תחרותי

 שהדבר ידון בישיבת קואליציה רה"עהסתייגותו. לדבריו, בתשובה להסייגותו מסר 

מלש"ח לספורט התחרותי  1לקבלת החלטות בנושא. ציין כי בשנה שעברה הועבר 

  ספורט תחרותי.בעבור מיעוט קטן של תושבי הרצליה הנוטלים חלק 

הודעתו על דיון בישיבת קואליציה בנושא זה כוונה לדיון על  כי השיב רה"ע

  .2014ולא על שנת  2015התמיכות בשנת 

ת על דעתו של מר לונדון. לדעתה הספורט התחרותי אמרה כי היא חולק גב' תימור

  הינו גורם מדרבן לספורט בכלל ובלעדיו אין קיום לספורט.

טען כי הספורט התחרותי ספג בקדנציה הקודמת פגיעה קשה מאוד וטען מר עולמי 

  שהסכום המיועד להעברה מעט מידי.

וד כשנתיים תהיה ציינה חשיבותו של הספורט המקצועי ולפי תחזית שלה בע גב' בל 

  בהרצליה אמפריית ספורט.

אמר כי הדיון הנוכחי איננו בספורט העממי שאינו קשור לספורט  מר יסעור

  . ציין כי ב"בני הרצליה" נאנקים תחת מגבלות תקציב.התחרותי

השיב לדוברים שהוא שמח על פלורליזם וחילוקי דעות. יחד עם זאת טען  מר לונדון

גל, כדורסל וכדוריד ובכלל זה גם -קצועני הוזרם לכדורשעיקר הכספים לספורט המ

תושבים, אינה יכולה להתחרות במכבי ת"א  100,000 -לנשים. עיר כהרצליה , בת כ

  בספורט המקצועני מושקע כסף רב במעט אנשים. או במכבי חיפה.

קציב תוספות שהיו משפרות מאוד ואף תורמות לידע הטען כי יש מקום ל מר צדיקוב

  יד לבנים.בערכים כגון  ולימוד

  

  הצבעות: 2נערכו          

    מחליטים פ"א לאשר כל השינויים והעברות למעט ההעברה לספורט התחרותי   ) 204(  •

 בוגרים.   

     1.690מחליטים לאשר כל השינויים וההעברות כולל העברה לספורט התחרותי בסך  ) 205(  •

  (מר לונדון, מר יסעור, מר צדיקוב). 3 -נמנעאין ,  -נגד,  8 -בעדמלש"ח.       

  

 גב' מאיה כץ לא השתתפה בהצבעות בנושא זה. -הערה
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 .בקשת הלוואה לחברה העירונית לפיתוח תיירות  .ד

 מסמך מנכ"ל החברה העירונית לפיתוח תיירות, מר עופר מור. לסדר היום צורף 
שנים בריבית של  10ל מלש"ח לתקופה ש 6.5הלוואה בסך  מחליטים פ"א לאשר  ) 206(

 אלש"ח בשנה. 700 -, צמודה למדד המחירים לצרכן. ההחזר השנתי כ3%

 

 .אישור בקשת הארכת מסגרת אשראי של החברה לפיתוח הרצליה  .ה
 הרצליה בע"מ  מחליטים פ"א לאשר הארכת מסגרת האשראי לחברה לפיתוח  ) 207(

  מלש"ח לשלוש שנים נוספות.  5בבנק מזרחי ע"ס 

 

עמותה למען גילאי הזהב   -  3201בדצמבר  31ספיים ליום דוחות כ  .ו

 .לסדר היום הדו"חות צורפו  – בית הורים –הרצליה 
  סקר הנתונים העיקריים בדו"ח. רו"ח רונן סיתרי

הודה להנהלת העמותה, למנכ"ל בית ההורים על ניהול תקין ומקצועי של  רה"ע

  הבית.

  

בדצמבר  31ליום (ע"ר) ו"חות כספיים של אנסמבל התאטרון הרצליה ד  .ז

 .לסדר היום הדו"חות צורפו - 3201
  סקר הנתונים העיקריים בדו"ח.  רו"ח יאראק

  
  
  
  

 הדו"חות צורפו - 2012בדצמבר  31בית עלמין  ליום דו"חות כספיים של   .ח

 .לסדר היום
  .2012רו"ח של החברה מסר כי מדובר בדו"ח לשלושת החודשים האחרונים של 

. ביקש הבהרה האם העירייה תעמוד 2013לא הוגש דו"ח לשנת שאל מדוע  מר עולמי

  ביעדים של התוכנית הקודמת.

נכונים. העירייה לא קיבלה השיב כי נתוני התוכנית העיסקית הקודמת אינם רה"ע 

פה וכפי שצ 2018- , התוכנית הקודמת קרסה והתאגיד לא יהיה מאוזן בסיוע ממשלתי

  התוכנית.

שהדיון  רה"על שהעירייה תעסוק בקבורה. נענה ע"י שאל אם ראוי בכלמר עולמי 

  הנוכחי עוסק בדו"ח כספי ויהיה דיון נפרד על בית העלמין.

  על עבודתו.תאגיד ופעילותו ובמיוחד למר אילן זהבי הודה ל רה"ע
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 הדו"חות צורפו - 3201בדצמבר  31בית פוסטר ליום דו"חות כספיים של   .ט

 .לסדר היום
  ים העיקריים בדו"ח. סקר הנתונ רו"ח מועלם

חלק שבחים לבית פוסטר המנוהל לתפארת תוך רגישות והענות לצורכי  מר ועקנין

  התושבים. ציין הירידה בהוצאות ההנהלה והביע תודה במיוחד למר יהודה בן עזרא.

אמר כי עמותת בית פוסטר היא לתפארת העיר הרצליה וביקש להודות על כך רה"ע 

  נ"ס ולעושים במלאכה.למנהל תנו"ס, למנהלת המת

  
 

 31ליום דו"חות כספיים של חברת מוסדות חינוך ותרבות בהרצליה   .י

 .לסדר היום הדו"חות צורפו  – 3201בדצמבר 
נסקרו הנתונים העיקריים עפ"י הדו"ח המאוחד למתנ"ס יד התשעה ולמתנ"ס נווה 

  ישראל.

  
 

 אישור המלצות ועדת השמות .יא
 הנצחת שמו של יהודה טאו ז"ל  •

טאו ז"ל, יקיר העיר הרצליה, הונצח בשלט בסמוך לביתו בקרן הרחובות  יהודה

 סורביץפועה  ת בתו גב' זאת בהיענות לבקש .2006בר כוכבא בשנת  –בן גוריון 

  .שהוגשה בשעתו

  עתה פנתה גב' סורביץ, בבקשה להנציח רחוב על שמו.
  

חה שלא להיענות לבקשה להנצ , בהמנעות חברה אחת,הוועדה ממליצה פ"א

  נוספת על זו הקיימת.

  לאשר המלצת הועדה. פ"א  המועצה מחליטה  ) 208(

  

  

 הנצחת שמו של גלברט, אברהם יצחק ז"ל •
מצורפת פניית בנו שלמה גלברט. יצויין כי שמו של אברהם יצחק גלברט ז"ל אינו 

מופיע כחלל צה"ל בספר הבנים של העיר, וכן אינו מופיע בספר הנופלים של 

  "ההגנה". 

ברט אברהם יצחר נקבר כחיל אלמוני בבית הקברות הצבאי המרכזי שליד גל

  אתונה. 

  הוועדה ממליצה ברוב קולות שלא לאשר את פניית בנו להנצחה בעיר.
       

      המועצה דחתה הדיון בנושא זה. מר גלברט יוזמן לבקשתו לישיבת הועדה     
  הבאה.    
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 הנצחת שמו של אריה אוריאלי ז"ל •
  ב פנייתה של גב' נילי הרלב להנצחת שמו של אביה אריה אוריאלי ז"ל.מצ"

ת המשפחה. הוועדה ציינה כי קיימת הנצחה מספקת, למעט ינערך דיון בפני

  חברת ועדה אחת , ואין הוע

  מוצאת הצדקה להמליץ על הנצחה נוספת. 
  

ה המועצה דחתה הדיון בנושא זה. גב' נילי הרלב תוזמן לבקשתה לישיבת הועד

  הבאה.

  

 הנצחת אהרון טייכנר ז"ל •
בבקשה להנציחו ע"י קריאת רחוב על של אהרון טייכנר ז"ל   לוועדה פנתה בתו

  שמו בהרצליה.

לפנייה צורפו מסמכים רבים והמלצות של גופים שונים, בחלקם המלצות 

שהועברו בשעתו להמליץ על הענקת תואר יקיר העיר למר טייכנר. יצויין כי 

ר אכן הוענק למר טייכנר ז"ל. כמו כן היה אברהם טייכנר חבר תואר יקיר העי

  מועצת העיר הרצליה.

והועלו על נס אישיותו ופועלו הרב בהתנדבות, בין היתר התקיים דיון בוועדה 

  בבית ההורים ברחוב הרב קוק.

  הועדה רואה בחיוב הנצחת שמו של אהרון טייכנר.

פת חולים הכללית לקרוא על הוועדה ממליצה בשלב ראשון לפנות להנהלת קו

שמו אחד מהסניפים של קופת חולים בעיר כמו הסניף החדש ברחוב רמב"ם או 

  ברחוב הנדיב.

  לאשר המלצת הועדה. פ"א  המועצה מחליטה)   209(   

  

 הנצחת לייבו לוין ז"ל •
פניית משפחתו המבקשת לקרוא על שמו מוסד מוסיקלי או  הוועדה קיבלה 

  מצ"ב פרטים. בו לוין ז"ל התגורר בהרצליה.ספרייה בהרצליה. ליי

  הוועדה שמעה חוות דעת בנושא ולאחר דיון ממליצה שלא להיענות לבקשה. 

המועצה דחתה הדיון בנושא זה. גב' לוין  תוזמן לבקשתה לישיבת הועדה 
  הבאה.

  
 

 הנצחת שמה של דבורה עומר ז"ל •
חוב או בי"ס על מצורפת פניית בנה מר גיל עומר להנצחת שמה ע"י קריאת ר

  שמה.

לאשר קריאת רחוב על שמה של דבורה עומר ז"ל ,  2מחליטים ברוב קולות כנגד 

  בקטע הרחוב שמרחוב יהודה אלקלעי צפונה עד רחוב אלתרמן.

  לאשר המלצת הועדה.פ"א  המועצה מחליטה)   210(       
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 הנצחת יוסף הכהן בלס ז"ל       •
  שביט. נכדתו גב' לאההועדה קיבלה פניית 

גב' שביט פנתה בעבר, ונענתה ע"י העירייה בחיוב ע"י הנצחת שמו בקריאת 

הרחבה ממול לבניין העירייה (בסמוך לקפה טוסקנה), מקום בו עמד בית המלון 

הראשון בהרצליה על מגרש גדול שבבעלות המשפחה. שלט לזכרו הוצב בהתאם 

  . עתה היא מבקשת להנציח רחוב על שמו.)2006( במקום

וועדה קיימה דיון בבקשה במהלכה נמסר כי יש שני בתי כנסת על שמו ("בית ה

  יוסף").
  

הוועדה ממליצה על הצבת שלט בשביל הכניסה בשני בתי הכנסת בו ייצוין 

  שבתי הכנסת קרויים על שמו.

  לאשר המלצת הועדה.פ"א  המועצה מחליטה)   211(       

  
  

  

 הנצחת העיתונאי שלום רוזנפלד ז"ל •
  , תמי רוזנפלד. לה פניית בתוהתקב

רוזנפלד ז"ל ראוי להנצחה. אין עוררין בקרב חברי הוועדה על היותו של שלום      

  עיתונאי משכמו ומעלה וחתן פרס ישראל.היה 

  מחליטים פ"א לקרוא רחוב על שמו.     

  לאשר המלצת הועדה.פ"א  המועצה מחליטה)     212(    

  
  
  

 ר ז"להנצחת שמו של אב"א אחימאי •
  של יוסי אחימאיר בנו של אב"א אחימאיר להנצחת אביו.לועדה הגיעה פנייתו 

  לבקשה צורף הספר "אב"א אחימאיר והציונות המהפכנית".

  הוועדה ממליצה פ"א לקרוא כיכר בעיר על שמו.

  לאשר המלצת הועדה.פ"א  המועצה מחליטה  )    213(

  
  
 
 וינסטון צ'רציל •

  ה לקרא כיכר על שמו. במועצה הקודמת התקבלה החלט

  התקיים דיון בנושא. הדעות נחלקו ולפיכך התקיימה הצבעה.
  

  הוועדה ממליצה לבטל את ההחלטה הקיימת ולא לקרוא כיכר על שמו. 

  .2 -נמנע  , 4 -נגד  , 8 -בעד

  

  המועצה מחליטה לאשר את המלצת הועדה לבטל את ההחלטה הקיימת   )     214(

  (עפרה בל). 1 -נמנע  ,עולמי)(מר  1 -נגד  , 12 -בעד
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 .ף ממייסדי העיר הרצליהאהנצחת משפחת נד •
גב' רות לביא בתם של חיים ונעמי נדאף ז"ל ביקשה להציב שלט מחוץ לבית 

, שם עמד בית המשפחה שחלק מהקרקע בבעלותה הופקע  6הכנסת ברחוב הגליל 

המועצה  לצורך בניית בית כנסת. אבי המשפחה היה משגיח ושוחט וכן חבר

  הדתית.

  בית הכנסת הקיים במקום הינו בית הכנסת "עקדת יצחק".

הוועדה הסמיכה את חבר הוועדה מר משה ועקנין לבוא בדברים עם הנהלת בית 

  הכנסת ולקבל הסכמתם לכיתוב בשלט קטן שיוצב בתוך בית הכנסת.

  לאשר המלצת הועדה.פ"א  המועצה מחליטה  )    215(

  

  

 ם המסילה.קריאת שם רחוב במתח •
ביקשה  -מגרשים 14חלקה מתוך  –  6523בגוש  7, בעלי חלקה  משפחת רביע

שירו של חיים נחמן  –לקרוא לרחוב הפנימי (רחוב פרטי) בשם "פעמי אביב" 

  ביאליק.

א לאשר, תוך הבהרה שמדובר ברחוב פרטי שהינו באחריותם מחליטים פ"

העירייה בדבר כלשהו  המלאה של דיירי הרחוב , ומתן השם אינו מחייב את

  לגבי סלילת הרחוב , תחזוקתו וכיוצא באלו.

  פ"א לאשר המלצת הועדה. המועצה מחליטה  )    216(

  

  

 צומת הסירה שינוי שם. •
תושב גבעתיים מר דוד גורן , הציע להמיר את שמו של  "מחלף הסירה" למחלף 

וכחי ולדורות "הרצל חוזה מדינת היהודים". זאת כמעשה ציוני והסטורי לדור הנ

הבאים, מתוך הנחה שרבים מבני הדור הצעיר אינם מזהים את פיסלו של הרצל 

  הניצב על הבריכה בכניסה לעיר.

יש בעיר אתרים רבים  .לאחר דיון מחליטה הוועדה לדחות את הבקשה

הקשורים עם שמו של הרצל כמו: רחוב אלטנוילנד , מחלף שבעת הכוכבים, 

הקרויה על שמו. בנוסף אין עניין לוותר על נושא שלא לדבר על העיר הרצליה 

  ההעפלה. כמו כן המדובר בדרך בינעירונית שאינה בסמכות ובאחריות העירייה.

  לאשר המלצת הועדה.פ"א  המועצה מחליטה  )    217(
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 ."אקסודוס"ספינת המעפילים  מפקד  -יוסי הראל ז"ל כיכר ע"ש  •
בפינת הרחובות ייתה עתידה להבנות הוחלט לקרוא כיכר שה 17-בקדנציה ה

ת יוהנצחת שמו נדחהעוגן. מסיבות שונות נדחתה סלילת כיכר זו  –השונית 

  מספר שנים.

מזכיר העיר הציע כי תאותר כיכר חלופית קיימת בקרבת חוף הים, ככל הניתן, 

  להנצחת שמו.

גב' ליאת תימור ביקשה להיות שותפה בתהליך איתור הכיכר הרצויה עם בני 

  המשפחה.

  מחליטים פ"א לאשר.
 

  פ"א לאשר המלצת הועדה. המועצה מחליטה    )  218(

  

 מינויים .יב
  לאשר : מחליטה פ"אהמועצה )  219(

כחבר דירקטוריון החברה לתרבות  מר גרי גוזלןמינויו של חבר המועצה  •

  ואומנות בע"מ במקומה של סגנית ומ"מ רה"ע גב' מאיה כץ.

כחבר דירקטוריון בית פוסטר  סי קוממימר יומינויו של חבר המועצה  •

  במקום סגנית ומ"מ רה"ע גב' מאיה כץ.

  )."לב"כחברה בוועדה (מטעם סיעת  גב' נורית קורןמינוי  –ועדת רווחה  •

א' לפקודת העיריות, היא  3א',  249מסרה כי בהתאם לסעיף  עו"ד אילנה בראף שניר

  עירייה, שאינם חברי מועצה.  מאשרת שקיים ייצוג הולם של שני המינים בקרב נציגי
  

 :כלהלן דירקטוריוניםהשינויים בהרכבי המועצה מחליטה לאשר פ"א    )220(

 רותם שטרנברג במקום שמעון גיטליץ –החברה לפיתוח הרצליה  
  אולגה חשבת החינוך התווספה –החברה לפיתוח הרצליה  

לאה סדובניק במקום  –מרכז קהילתי לתרבות, נופש וספורט בע"מ  

 ורלי וולףא
 מיקה מיכלוביץ' בראשי במקום דסי שחר –עמותת בני הרצליה  
שרה לב במקום  –דירקטוריון החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ  

 דידי מור
 שרה לב במקום דידי מור –אנסמבל  
 הילה גורן –ר) ”בית ההורים (ע –עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה  
 רווחה במקום ביריה גרנות מיקה חשבת –תאגיד הקבורה העירוני  
 (איבון הועברה מעל"ה) איבון במקום רחל חסון –עמותת בני הרצליה  
 טלי שרפסקי במקום איבון  -על"ה  
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  במקום רחל בנגום דובריג'ני  -תאגיד בית העלמין  
 (נציגת ציבור) רותי אלדר במקום יונינה פדני –החברה לפיתוח תיירות  
ן החברה לאמנות ולתרבות הרצליה עמותת האנסמבל + דירקטוריו 

 (נציגת ציבור) אופיר בן גור פרדקין במקום-גלית יפה -בע"מ 
רון בידר במקום ליאור  –מרכז קהילתי לתרבות, נופש וספורט בע"מ  

 (נציג ציבור) אורן

 
  
  

 המלצות הועדה לסיוע בדיור  .יג
   ת ישיבמ 6פרוטוקול מס' ב ) המועצה מחליטה פ"א לאשר סיוע בדיור כמפורט221(

  .22.7.14שהתקיימה ביום  הועדה 

 

  
  

  
 

 הישיבה ננעלה

 מזכיר העיר: _____________________________                          
 

    ________________________  ראש העירייה:                 


