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א .התפטרות מר אליהו שריקי
מר אליהו שריקי הגיש מכתב התפטרות מחברותו במועצה -מצ"ב לפרוטוקול.
רה"ע אמר כי מר שריקי מייצג את ארץ ישראל היפה ותרם לקהילה עשרות שנים .הינו
איש של שלום ואהבה ונתינה.
ציין כי הטביע חותמו בכמה תחומים כמו הקמת תאגיד בית העלמין העירוני ,הקמת
מקוואות ברחבי העיר ,הקמת בתי כנסת "אברהם אבינו" ו"הארי הקדוש" ,הקמת בית
הכנסת והכולל אור זרוע ,אולם הספורט בבי"ס וולפסון ,בית הכנסת ע"ש עולי מינכן
והמפעל החשוב ביותר מתן סלי מזון לנזקקים לאורך שנים .זוהי פעילות מדהימה
ומרגשת של איש אציל ועניו ,מלח הארץ.
רה"ע הודה למר שריקי על פועלו המדהים בשם התושבים ,בשם המועצה ובשמו ואיחל
למר שריקי בריאות טובה ואריכות ימים .העניק למר שריקי תשורת פרידה.
מר לונדון ציין במיוחד את יחסי הרעות עם מר שריקי למרות הניגוד בין ש"ס למר"צ .ציין
כי מר שריקי סייע לו כאשר החל בצעדיו הראשונים במועצה ,ולמד להכיר איש חריף שכל
ובעל יכולת להניע מהלכים משמעותיים ולטפל באנשים ומשפחות קשיי יום .מילא
תפקידים רבים ובהם יו"ר ועדת הנחות ,יו"ר ועדת שיקום שכונות ,חבר בוועדה לתכנון
ובניה ,מ"מ יו"ר הדירקטוריון להקמת בית העלמין .ציטט מספר משלי פסוק היאה
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לאליהו שריקי:
"ומצא חן ושכל טוב בין האלוקים והאדם".
איחל למר שריקי בריאות ואריכות ימים וברך את חבר המועצה החדש מר אבי ברדה.
מר אליהו שריקי הקריא ברכתו למועצה מן הכתב כלהלן:
אדוני ראש העיר ,חברי המועצה ,מועצת העיר ,נכבדיי .ראשית ,מבקש אני להודות
לבורא עולם על שזיכה אותי לשרת את ציבור עירי נאמנה ,וגם שנתן לי להתכנס ולהכיר
את תפקידי הציבורי וכך לסיימו .אני מסיים את שירותי הציבורי מרוצה ,מרוצה על כך
שפעלתי בכל כוחי לטובת העיר .עוד מראשית הקדנציה הראשונה בהיותי באופוזיציה
בהמשך התגלה הדבר על פועליי ונאמר לי שזה חריג כי חבר מועצה באופוזיציה  ..מבלי
שהיה שותף לה או מי שמבקש על כך .פועליי רשומים ומתועדים בספרי העירייה .אינני
איש תקשורת .בוודאי לא אחד הרץ לספר לעיתונות .הלוא נאמר כל הסמוי מן העין יש
בו ברכה .מרוצה משום שמספר חברי מועצת העיר המייצגים את הזרם הדתי עלה מאחד
 ..בראשית דרכי חמישה חברי מועצה היום .האתגר להמשך כעת עומד בפני הנציגים
הצעירים המייצגים את הזרמים .מרוצה על כך שהקמתי ועסקתי בעולם של חסד וכאן
אני יכול לכתוב דפים לאין ספור .אולם עמד לנגד עיניי כבוד הנזקק וכבר נכתב בסתר ,...
תודה לאל כי תקציב העירייה מעיד על חוסן כלכלי וזאת משום שאנחנו נדרשים לתת
תשומת לב מיוחדת למשפחות קשות יום הנזקקות והמבקשות יום-יום עזרה ומזור
למצוקותיהם .לאלה עמדנו כל השנים ,עם הזמן המחנה הלך וגדל והבקשות הולכות
וגדלות והתקציב הולך ותופח .כאן נדרשות עוצמות לשמור בקנאות על כבודם ,בצניעות,
 ..רכשנו את אמונם ומעולם לא פגענו בכבודו של איש .אני עוסק בשליחות ציבורית
משנת  1958ועד היום וזאת ללא כל תמורה ובהתנדבות מלאה .כבר זמן רב אני מבקש
לסיים את תפקידי הציבורי אך לצערי זה לא הסתייע בזאת משום כובד האחריות שהיה
מוטל עלי .בשנים האחרונות זכיתי להכיר את ידידי משה ועקנין רב הפעלים שהתאהב
בחסד  ,...עוד בטרם נבחר כחבר מועצה .. .בכל ליבו ועל כן לכל  ,...לכן ידעתי שזו השעה,
העת לפרוש ולהשאיר בידיו הנאמנות של משה את התפקיד הציבורי בו אני אוחז .אני
מבקש להודות לך משה על פועליך והסמכתך להמשיך להיות כתובת נאמנה בעולם של
חסד שנבנה בעמל שנים .אבי ברדה ידידי ,עד כה ישבת בכולל ולמדת סוגיה זו או אחרת
בכדי להגיע לתירוץ .כאן אין חסד ואין תירוצים .כאן יש טענות ומענות .תזכור תמיד
שהציבור צודק ,הוא מכריע ואתה עומד לשרתו תמיד .נכבדי ראש העירייה ,לך אני
מבקש להודות על שיתוף הפעולה בתקופת כהונתך זו ,המשך לשרת את אזרחי העיר
וטוב ליבך ידוע .. .הציבור שיעמוד לך בהמשך .לך אדוני המנכ"ל אני מבקש להודות על
שנים רבות של פעילות למען תושבי העיר ,פועלך רב השנים אף הוא יעמוד לך בהמשך.
אני רוצה להגיד תודה מיוחדת לעובדי העירייה על הסיוע שנתנו לי תוך כדי תפקידי
הציבורי ,דבר שסייע לי להמשיך לשרת את הציבור .תודה לכולם.
מר משה ועקנין אמר כי אין זה יום קל עבורו ,כמי שמלווה את מר שריקי שנים רבות
כמורו ורבו.ציין את מר שריקי כאיש עניו  ,הבורח מגאווה ומעניק חסד לכלום והרואה
עצמו בראש ובראשונה כמשרת ציבור .איש יקר היודע איך לפעול ולעבוד וימשיך לפעול
ולייעץ לכולנו .הודה לראש העיר על העשייה המשותפת על רוחב ליבו.
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ב .השבעתו של מר אבי ברדה מסיעת ש"ס לחבר מועצה במקומו של מר
שריקי אליהו.
מר אבי ברדה נשבע אמונים למדינת ישראל ולמועצה עפ"י הנוסח הרשום בחוק.

ג .אישור פרוטוקולים
הובא לאישור פרוטוקול מס'  .23לא הוגשו הערות לפרוטוקול ולפיכך הפרוטוקול
מאושר.

ד .עדכון רה"ע
•

יום המעשים הטובים – התקיים במרץ בשיתוף עם תלמידי בתי ספר,
עובדים מאזור התעשייה ועובדי עירייה ובוצעו בין היתר צביעת בתי
קשישים ,ניקוי חצרות בתים ,איסוף תרומות .הודה למר יהודה פישמן
במיוחד ולכל העושים במלאכה.

•

הסמכת הוועדה המקומית לתכנון ובניה כועדה עצמאית מיוחדת -שר הפנים
אישר את הוועדת לתו"ב כוועדה עצמאית מיוחדת עם סמכויות רבות בתחום
ההתחדשות העירונית ופינוי בינוי .הודה למהנדס העיר על קידום הנושא עד
לאישור כאמור וזהו האישור הראשון בארץ.

•

בית ספר הרצל לשעבר -תלמידי בית ספר הרצל ביד התשעה ישובצו החל מ-
 1בספטמבר בארבעה בתי ספר במרכז העיר לפי בחירתם .יוסדרו הסעות
בהתאם.

•

הישגי ספורט -קבוצת הכדורסל זכתה במקום הראשון בגביע המדינה.
קבוצת הכדור-יד זכתה בגביע המדינה .זכינו במקום ראשון בארץ בתחרות
רובוטיקה ומשלחת להרצליה תטוס לדרום אפריקה לתחרות עולמית בנושא.
שחייני בני הרצליה זכו באליפות החורף לנוער ולילדים ,ב 14 -מדליות ובכלל
זה  4מדליות זהב .בנוסף זכו ספורטאים של הרצליה במקום ראשון בגלישת
רוח וביום ה' הקרוב בנות הרצליה בכדור-יד ישחקו במשחק המכריע
לאליפות.

ה .עדכון המנכ"ל
•

ברך את מר שריקי על פועלו ,עבודתו הציבורית ושכלו הטוב וכן איחל למר
ברדה הצלחה בתפקידו כחבר המועצה.

•

תרגילי חרום – נערכו בחודשיים האחרונים מספר תרגילים בהם שני
תרגילים גדולים עם פיקוד העורף ומשרדי הממשלה .הודה לרה"ע ,
לסמנכ"ל ג'ו ניסימוב ,למנהל אגף תב"ל שמואל עקרב .התרגילים זכו
להצלחה רבה והופקו לקחים.
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•

עובדים מצטיינים -נבחרו  10עובדים מצטיינים ושמותיהם הובאו גם
לידיעת הציבור.

•

מבצע ניקיון -העירייה ערכה מבצע ניקיון שהחל כחודשיים לפני הפסח
ובמיוחד לקראת החג העיר הייתה נקייה .ציין הכנסתה של מכונת שטיפה
מיוחדת לפחי אשפה.

•

ארועי יום העצמאות – אגפי העירייה נערכים כבר חודשים להכנת התכניות
והערכות לאירועי יום הזכרון ויום העצמאות.

מר לונדון ברך את ראש העירייה ,מהנדס העיר ועובדי אגף ההנדסה על המעמד המיוחד
שהוענק לוועדה המקומית .הדגיש הצורך לפעול לאכיפה של חוקי התכנון והבניה ולפעול
כנגד עברייני בניה.

ו.

פרלמנט הילדים
רה"ע מסר כי מתקיים פרלמנט ילדים בהובלה של אגף החינוך ע"י גברת יעל חקון.
נציגי הפרלמנט הציגו את היקף הפעילות ואת נושאי הפעילות .הפרלמנט מקיים מספר
ועדות .הוצג סרטון המכיל קמפיין על פעילות הפרלמנט.
הפרלמנט מתכוון להעביר את סרטון הקמפיין בכתות בבתי הספר בהרצליה ובארץ
בכלל ומבקשים את מימון העירייה להפצה.

נערכה הצבעה.
) (353מחליטים פ"א לאשר את המימון הפצת הקמפיין שנועד לשמור על בטיחות הילדים,
מתקציב הרזרבה ושל רה"ע.
פרלמנט הילדים החליט לקיים חג שכולו למען הילדים ויקרא חג הילדים.
הפרלמנט מבקש את אישור מועצת העיר לממן את חג הילדים שיתקיים ב14.5.15-
ולמחרת ימשך עם פעילויות בבתי הספר ,יום חילופי שילטון ,דוכני פעילות ועוד.
נערכה הצבעה.
) (354מחליטים פ"א לאשר המימון "לחג הילדים" מתקציב רזרבת ראש העיר.
רה"ע מר משה פדלון הודה במילים חמות בשמו ובשם חברי מועצת העיר לבני הנוער
על פעילותם.

ז .שאילתות ותשובות
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.
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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.
נבקש לקבל עדכון לגבי דינו של בג"צ זה ומה קרה בשנה האחרונה.
תשובה לשאילתא מס' 1
הפניה לבג"צ עדיין תלויה ועומדת ובכוונת העירייה למשוך את העתירה ,ולנהוג בנושא
ממלכתי זה על פי הנחיות המדינה.
הערה -מר יריב פישר אמר כי לעירייה יש סמכות לבקש ובמידה והיא לא נענת בחיוב ניתן
לפנות לבג"צ .לדעתו מדובר בהסכם פוליטי הפוגע ברוב הציבור בעיר .רוב של  77%מתושבי
העיר רוצה בהפעלת אוטובוס בשבת .הודיע שיעלה את הנושא כהצעה לסדר בישיבה הבאה.
מר סטרוגו טען שמשיכת עתירה מבג"צ צריכה להיעשות לאחר קבלת החלטה במועצה.
רה"ע אמר כי הוא איננו מוסמך להחליט אם יהיו הסעות בשבת או יהיו טיסות אלעל
וכדומה .החלטות כאלה קובעת הממשלה.
שאילתה מס'  2ע"י מר יריב פישר
בנושא :המרכז הבינתחומי  -הסכם
בעקבות התחקיר בצומת השרון של גב' איריס ארבל גנץ אבקש לשאול כדלקמן -כבוגר
המרכז וכתושב העיר אני רואה חשיבות רבה בהמשך העצמתו של המרכז הבינתחומי כחלק
בלתי נפרד מהנוף העירוני ,אבל כנבחר ציבור הנושא באחריות ציבורית ,לא יתכן כי ירקם
הסכם חד צדדי ,סודי ,בניגוד לערכי השקיפות והמנהל התקין וללא כל תמורה סבירה ,חמור
ביותר שהעירייה לא דרשה את התמורה שהייתה מוסכמת בעבר בדמות  22הדונמים בנחלת
עדה שנתרמו על ידי משפחת ריבלין ונמצאים כפיקדון בעיריית הרצליה ,בשטח זה צריך
לעשות צדק פואטי ולקיים את הבטחתו למינהל מקרקעי ישראל וחובו של אלי לנדאו
לתושבי הרצליה ,להקמת  400דירות לזוגות צעירים בעלות פיתוח בלבד ) 700-800אלף .(₪
נבקש לשאול כר"מ-
 .1כמה פגישות מקצועיות התקיימו מול המרכז הבינתחומי בנושא בשנה וחצי
האחרונה.
 .2האם בוצע ע"י עיריית הרצליה בשנה וחצי האחרונה שמאות להסכם )במידה וכן
נבקש לקבלו(.
 .3מדוע לא הועבר תוכן ההסכם לידיעת חברי המועצה והנהלת העיר )הועבר על ידי
המרכז הבינתחומי(.
 .4האם קיימת חו"ד משפטית המאשרת מתן קרקעות ללא תמורה סבירה למרכז
הבינתחומי.
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 .5האם מר פדלון הבטיח למרכז הבינתחומי לחלק את האדמות ללא תמורה סבירה,
טרם הבחירות האחרונות.
תשובה לשאילתא מס' 2
ההסכם עם המרכז הבינתחומי עדיין בתהליכים שטרם הסתיימו.
לכשיגובש הסכם סופי הוא יובא כמקובל לדיון ואישור על ידי מועצה העיר.
מר פישר הגיב שאין תשובות לשאלות שהעלה .לטענתו כל חברי המועצה קיבלו את ההסכם
בכתב וכולם ראו אותו .נענה ע"י מספר חברי מועצה שאין הסכם .מה שנמסר הייתה טיוטה
להערות.
מר פישר טען כי אפשר היה לענות לשאלותיו כמו כמה פגישות מקצועית ייתקימו עם
המרכז הבינתחומי והאם בוצעה במהלך שנה וחצי שמאות.
מנכ"ל העירייה אמר כי רק היום הועברה טיוטה מספר  ,18יש חילוקי דעות עם המרכז
הבינתחומי להסכם .ההסכם והשמאות יובאו למועצה.
מר פישר אמר שהוא מבקש תשובות לשאלות ספציפיות והוא לא קיבל עליהן תשובות.

שאילתה מס'  3ע"י מר יריב פישר
בנושא :מכרז לתפקיד אגף תנו"ס
האם יצא המכרז לתפקיד מנהל מחלקת תרבות ,נוער וספורט ,במידה וטרם נבקש לדעת
מדוע.
תשובה לשאילתא מס' 3
טרם פורסם מכרז למנהל אגף תנו"ס.
בפועל ,מנכ"ל העירייה ממשיך גם בתפקידו הקודם והכל במשכורת אחת.
מר פישר הגיב שאי קיום מכרז לתפקיד זה הינו זלזול בתפקיד מנהל תנו"ס.

ח .ישיבת מועצת העיר בחודש מאי במעון לבצלר
המועצה התבקשה לאשר קיום ישיבת מועצת העיר בחודש מאי במעון לבצלר.
רה"ע הוסיף שב 18:30 -יערך סיור מודרך במקום ומיד לאחריו תתקיים ישיבת המועצה
בשעה .19:00
נערכה הצבעה.
) (355מחליטים פ"א לאשר.
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ט .תב"רים –
 (356) .1מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1803עבודות פיתוח ושדרוג גן בארי )אגף
ש.א.י.פ.ה(
מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

ביצוע 2015
סה"כ

750,000
750,000

750,000
750,000

מקורות מימון
קרן עבודות פיתוח
סה"כ

750,000
750,000

750,000
750,000

פרטים

מסגרת תקציב

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 750,000לביצוע בשנת  .2015מימון קרן עבודות
פיתוח.

 (357) .2מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1804פיתוח מדרגות וקיר תומך בפנחס
רוזן )אגף הנדסה(
פרטים

מסגרת תקציב

ביצוע 2015
סה"כ

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

200,000
200,000

200,000
200,000

מקורות מימון
200,000
200,000
קרן עבודות פיתוח
200,000
200,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 200,000לביצוע בשנת  .2015מימון קרן עבודות
פיתוח.
מר לונדון העיר שמסירת הפרוייקט לביצוע למשכ"ל הינו פתרון קל והוא מעדיף פרסום
מכרז או מסירת הביצוע לחברה הכלכלית.

 (358) .3מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1805שביל אופניים הרצליה-תל אביב -
הפקעות )אגף הנדסה(
מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

פרטים

מסגרת תקציב

ביצוע 2015
סה"כ

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

מקורות מימון
קרן עבודות פיתוח
סה"כ

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000
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הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 1,000,000לביצוע בשנת  .2015מימון קרן
עבודות פיתוח.
גב' מאיה כץ העירה שמדובר בתהליך מורכב מאוד מול משרד התחבורה.
מר יסעור הוסיף שהוא מברך על הצעד .השטח הוא בתחום שיפוטה של הרצליה ,אך לא
בבעלות העירייה ויש לבצע הפקעות.
 .4תב"ר חדש מס'  – 1806תכנון רכבת אווירית לאזור התעשיה )אגף הנדסה(
מסגרת תקציב מסגרת תקציב
פרטים
מבוקשת
200,000
200,000

ביצוע 2015
סה"כ

שינוי
200,000
200,000

מקורות מימון
200,000
200,000
קרן עבודות פיתוח
200,000
200,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 200,000לביצוע בשנת  .2015מימון קרן עבודות
פיתוח.
מר גוזלן עדכן שיש תלונות של ראשי חברות ומנכ"לים באזור התעשייה על פקקים קשים
בכניסה וביציאה לאזור התעשייה הגורמים נזק רב ואובדן של שעות עבודה יקרות .מדובר
בפיתוח של נס"א והשאיפה היא לבצע רכבת אווירית מאזור התעשייה לתחנת הרכבת
וחזרה.
מר לונדון ביקש להוסיף הערה במסגרת הדיון על תב"ר הרכבת האווירית ולציין שכל קרון
של הרכבת מכיל  2אנשים בלבד ויש לחשוב על קרון שיכיל  3או יותר.
נערכה הצבעה.
) (359מחליטים לאשר.
בעד , 16 -נגד) 1 -מר פישר(  ,נמנע -אין.
 (360) .5מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס'  – 1541מיזוג אוויר ושיפוץ אולם ספורט
אלון )אגף הנדסה(
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
אושר ב – 11/2014

1,800,000

2,650,000

עד 31.12.2014
2015
 2016ואילך
סה"כ

200,000
1,300,000
300,000
1,800,000

200,000
2,450,000
2,650,000

850,000
1,150,000
)(300,000
850,000

מקורות מימון 2015
1,150,000
2,450,000
1,300,000
קרן עבודות פיתוח
1,150,000
2,450,000
1,300,000
סה"כ
הבקשה :לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 850,000לביצוע בשנת  2015ותוספת
ביצוע של ) ₪ 300,000הקדמה משנת  (2016סה"כ  ₪ 1,150,000לביצוע בשנת  .2015מימון
קרן עבודות פיתוח.
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 (361) .6מחליטים פ"א לאשר שינוי מימון תב"ר מס'  – 1723מרכז תחבורה חדש )אגף
הנדסה(
מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

אושר ב – 11/2014

9,500,000

9,500,000

עד 31.12.2014
2015
 2016ואילך
סה"כ

1,500,000
500,000
7,500,000
9,500,000

1,500,000
500,000
7,500,000
9,500,000

500,000

75,000
425,000
500,000

מקורות מימון 2015
קרן עבודות פיתוח
השתתפות משרד התחבורה
סה"כ

500,000

שינוי

)(425,000
425,000

הבקשה  :לאשר שינוי מימון בסכום של  ₪ 425,000מקרן עבודות פיתוח להשתתפות
משרד התחבורה.
 (362) .7מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1807הקמת חניון ציבורי רח' ספיר
)החברה לפיתוח הרצליה(
פרטים

מסגרת תקציב

ביצוע 2015
סה"כ

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

2,700,000
2,700,000

2,700,000
2,700,000

מקורות מימון
2,700,000
2,700,000
קרן עבודות פיתוח
2,700,000
2,700,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 2,700,000לביצוע בשנת  .2015מימון קרן
עבודות פיתוח.
 (363) .8מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1808הקמת חניון ציבורי – רחוב המנופים
)החברה לפיתוח הרצליה(
פרטים
ביצוע 2015
סה"כ

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

1,200,000
1,200,000

1,200,000
1,200,000

מקורות מימון
1,200,000
1,200,000
קרן עבודות פיתוח
1,200,000
1,200,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 1,200,000לביצוע בשנת  .2015מימון קרן
עבודות פיתוח.
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 (364) .9מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1809שינוי רמזורים מדינת היהודים
)החברה לפיתוח הרצליה(
מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

פרטים

מסגרת תקציב

ביצוע 2015
סה"כ

680,000
680,000

680,000
680,000

מקורות מימון
קרן עבודות פיתוח
סה"כ

680,000
680,000

680,000
680,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 680,000לביצוע בשנת  .2015מימון קרן עבודות
פיתוח.

 (365) .10מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס'  – 1765רח' החרש )החברה לפיתוח
הרצליה(
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

אושר ב – 11/2014

2,300,000

2,800,000

500,000

2015
 2016ואילך
סה"כ

2,300,000
2,300,000

2,100,000
700,000
2,800,000

)(200,000
700,000
500,000

מקורות מימון 2015
קרן עבודות פיתוח
סה"כ

2,300,000
2,300,000

2,100,000
2,100,000

)(200,000
)(200,000

הבקשה :לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 500,000לביצוע בשנת ואילך .2016
דחיית ביצוע מימון של קרן עבודות פיתוח בסכום של  ₪ 200,000לשנת .2016
מר גוזלן הסביר שמדובר בפתיחת ציר תחבורה נוסף באזור התעשייה ,והודה לראש העיר
ולמנכ"ל על התמיכה בפרויקט זה.

י .התקציב הרגיל לשנת  2015הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף(
ותוספות )מילואים( שינויים ג' – החומר הועבר לעיון המוקדם.
) (366מחליטים פ"א לאשר
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יא .התקציב הרגיל לשנת  2015הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף(
ותוספות )מילואים( שינויים ד' – החומר הועבר לעיון המוקדם.
) (367מחליטים פ"א לאשר

יב .דו"ח כספי  2014של משרד הפנים ,לתקופה  :רבעון  ,4שנת 2014
החומר הועבר לעיון המוקדם.
הגזבר סקר את עיקרי הדו"ח עפ"י תמצית המנהלים שהועברה לעיון חברי המועצה
יחד עם הדו"ח.
רה"ע שבח את הגזבר ועובדי הגזברות על עבודתם.

יג .תיקון חוקי עזר
להלן  2הצעות לתיקון חוקי עזר:
•

חוק עזר להרצליה )פיקוח על כלבים(

•

חוק עזר להרצליה )הסדרת מקומות רחצה(
לזימון לישיבה צורפו דברי הסבר לשתי הצעות התיקון.

היועמ"ש מסרה הסברים .מטרת התיקון בחוק העזר לפיקוח על כלבים הינה בין
היתר ,להתאים את חוק העזר העירוני לחוק הארצי בעניין קביעת אזורים שבהם
יסתובבו כלבים ללא רצועה .לעמדתנו החוק הארצי ממילא חל ,אך הואיל והוגשה
עתירה וביהמ"ש העלה ספקות הוחלט לתקן את חוק העזר .בנוסף התיקון מרחיב
ומתיר כניסת כלבים קשורים ברצועה לחופי הים שאינם מוכרזים לרחצה ,גם בעונת
הרחצה.
גב' כץ הוסיפה שזה מתקשר להחלטה שהתקבלה בעבר לעניין קטע חוף מסויים
)חוף סידנא עלי( שבו ניתן יהיה לאפשר לכלבים להסתובב ללא רצועה.
מר עולמי התריע מפני אפשרות של תקיפת בני אדם ע"י כלבים בקטע החוף האמור.
נענה ע"י גב' מאיה כץ שנעשתה בדיקה מעמיקה ומתואמת עם היועצים המשפטיים,
אגף שאיפ"ה  ,הוטרינר העירוני ,וכן בוצעו סיורים .בהתאם לכך גם הוצבו שלטים
עם הסבר מפורט גם לציבור הרחב ולאלה שרצים בחוף הים .מדובר בששת אלפים
בתי אב המחזיקים בכלבים רשומים.
נערכה הצבעה על תיקון חוק העזר להרצליה )פיקוח על כלבים( כפי שהוגש
למועצה.
) (368מחליטים פ"א לאשר.
התובע העירוני הסביר כי העירייה פועלת עפ"י חוק ארצי הקובע מגבלות
מסויימות לכלי שייט מסויימים בתחומים שנקבעו וכו' .כמו כן החוק נועד
להסמיך את ראש העירייה לקבוע אזורים לפי סוגי הענפים הימיים השונים
לדוגמא הגדרת המגבלות והתנאים להפעלת אופנוע ים באזורים מסויימים
ובהגבלות שנקבעו במפורש.
האכיפה תהיה בעייתית .בתל אביב האכיפה היא בשיתוף פעולה הדוק עם השיטור

דף  13מפרוטוקול מועצה מס'  24מן המניין – 14.4.15
הימי.

גב' כץ הוסיפה שחלק מהמטרה של השינויים הוא גם כדי לעשות סדר ולמנוע מצב
של שהייה בו זמנית באותו מקום של כלי שייט ממונעים ולא ממונעים .עפ"י
השינויים החדשים ניתן יהיה להגדיר מרחב ימי לפי סוגים של כלי שייט.
נערכה הצבעה על תיקון חוק העזר להרצליה )הסדרת מקומות רחצה( כפי שהוגש
למועצה.
) (369מחליטים פ"א לאשר.

יד .בקשה לשינוי תנאים לקבלת מלגה לתלמידי תואר ראשון.
המועצה התבקשה לאשר השינוי המצ"ב.
גב' כץ הסבירה כי עפ"י הקריטריונים הקיימים אחוז גבוה מאוד של המבקשים לא
עמדו בקריטריונים ויתכן שנפלה טעות בקביעת הקריטרונים של השעות.
בתשובה לשאלה ע"י מר עולמי הבהירה כי יוקצב זמן נוסף להגשת בקשות ויהיה לכך
פרסום בכל אמצעי התקשורת.
גב' אתגר שאלה ונענתה שהקריטריון של  30שעות לימוד שבועיות שונה ל 30 -שעות
שנתיות .שאלה ונענתה שהמלגה היא בין  1000ל 5000 -שקלים ועל הסטודנט לתרום
 30שעות לקהילה במשך שנה ,תוך התחשבות בנסיבות מקלות כגון מחלת הורה
וכדומה.
נערכה הצבעה
) (370מחליטים פ"א לאשר הקריטריונים.

טו .מינויים
המועצה התבקשה לאשר מינויים כתוצאה מהתפטרותו של מר שריקי אליהו
כדלקמן:
.1

מינוי מר אבי ברדה לועדות הבאות:
• ועדת רווחה – במקומו של מר משה ועקנין מסיעת ש"ס
• ועדת מכרזים – במקומו של מר ועקנין
• ועדת מליאה לתכנון ובניה – במקומו של מר שריקי אליהו
• ועדת חינוך – במקומו של מר משה ועקנין
• הועדה לאיכות הסביבה – במקומו של מר ועקנין
• הועדה לבחירת יקיר העיר – במקומו של מר משה ועקנין
נערכה הצבעה
) (371מחליטים לאשר פ"א המינויים של מר אבי ברדה כמפורט לעיל.
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מינוי מר משה ועקנין לועדות הבאות במקומו של מר שריקי אליהו:

.2

• ועדת הנהלה
• יו"ר ועדת הנחות בארנונה
• ועדת משנה להקצאת קרקע
• ועדת הנחות בחינוך
נערכה הצבעה
) (372מחליטים פ"א לאשר המינויים של מר משה ועקנין כמפורט לעיל.

טז .שונות

הישיבה ננעלה
מזכיר העיר_____________________________ :
ראש העירייה:

________________________

