
 עשרה שמונההצה ועהמ                              עיריית הרצליה
                    

 26פ " כ   מס'                      
 מן המנייןמישיבת מועצה 

  16.615, ה"עתש בסיון כ"ט שלישי,שהתקיימה ביום 
     

  

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

  רייהומ"מ ראש העי ניתסג  -  מאיה   כץ  

   סגנית ראש העירייה  -  איה  פרישקולניק  

  סגן רה"ע  -  צבי  וייס  

הגיע לאחר דיון בתב"ר  -חבר מועצת העירייה-  גרי  גוזלן   
  1מס' 

  חבר מועצת העירייה  -  יוסף  לונדון  

  חבר מועצת העירייה  -  ברדה  אבי   

  חברת מועצה  -  עפרה   בל  

 חבר מועצת העירייה  -  אלעד  צדיקוב
  חבר מועצת העירייה  -  ירון  עולמי

  חבר מועצת העירייה  -  משה  ועקנין

  מועצת העירייה תחבר  -  ליאת  תימור

  חבר מועצת העירייה  -  יהונתן  יסעור  

  חבר מועצת העירייה   -  יוסי  קוממי  

   חבר מועצת העירייה-  תום  סטרוגו  

  חבר מועצת העירייה  -  יונתן  יעקובוביץ  

  העירייהחבר מועצת -  יריב  פישר  

  חברת מועצת העירייה-  איריס  אתגר  חסרים:

  חברת מועצת העירייה  -  טובה  רפאל   

  מנכ"ל העירייה  -  בן עזרא  יהודה   מוזמנים:

  סמנכ"ל   -  ניסימוב  ג'ו   

  סמנכ"ל לתקשורת  -  נחום  דורון  

  עוזר לראש העיר  -  מועלם  ששון  

  דוברת העירייה  -  בסמן  דורית  

  "מ דוברת העירייהמ  -  ויינברג  עירית  

  משנה למנכ"ל למשאבי אנוש  -  שגיא  חיים  

  יוע"מ  -  קרן בהרב  ענת  

  מהנדס העירייה  -  סקה  מייק  

  גזבר העירייה  -  זריהן  גולן  

  סגן הגזבר  -  טאוב  יונה  

  חשב העירייה  -  חדד  רוני   

  מנהל אגף שאיפ"ה  -  ביטון  משה  

  מנהל אגף המחשוב  -  זיו  אמיר   
  מנהלת מחלקת נכסים ובטוחים  -  סדובניק  לאה  

  מנהל אגף ביטחון וסדר ציבורי  -  ויזר  בועז   

  עוזר ויועץ למ"מ וסגנית רה"ע  -  פישמן  יהודה  

  מזכיר העיר  -  מור  דידי  המזכיר:
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 סדר היום

   אישור פרוטוקול  .א

 עדכון רה"ע  .ב

 עדכון מנכ"ל  .ג

 הסכם חכירה בין עיריית הרצליה לבין המרכז הבינתחומי.  .ד
 יםתב"ר  .ה

 שינויים ו'. –הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)   .ו

  למען הקשיש    –עמותת על"ה הרצליה  – 31.12.2014דו"חות כספיים ליום   .ז

 (ע"ר)        

 ערבות העירייה להלוואות  עובדים.  .ח

 אישור העסקה נוספת.  .ט

 שאילתות ותשובות. -שונות  .י

 אישור למתן תמיכות.  .יא
 
  

 יום:הסבר לסדר ה
  

  אישור פרוטוקולים   .א

  .25ובא לאישור פרוטוקול מס' ה

בראש העמוד ודברים שהובאו בשמה נאמרו למעשה ע"י  11כי נפלה טעות בדף  ציינה גב' בל

  גב' ליאת תימור בעניין נסיעה לחו"ל.

  

 מחליטים פ"א לאשר את הפרוטוקול והתיקון שצויין ע"י גב' בל.   ) 392(      
  

 עדכון רה"ע  .ב
תקיים השבוע לכבוד השירה היוונית בהשתתפות אלפי תושבים ה -גלגל במעגל ארוע •

 זה.ומרגש ולכל מי שנטלו חלק בארוע חשוב ו"ס נתוושגרירי יוון וקפריסין. הודה למנכ"ל 

התקיים אירוע מרשים במרכז הבינתחומי בשיתוף "המרפסת". הודה לגב'  -דיור בר השגה •

 מאיה כץ סגנית ומ"מ רה"ע.

למינהלת אזור התעשיה,  צעירים. הודה  6,000-הגיעו כ -צעירים באזור התעשיהאירוע ל •

 לאגף תב"ל ולאגף שאיפ"ה ולכל מי שנטלו חלק באירוע חשוב זה.

-הודה ליונתן יעקובוביץ' על ארגון אירוע יוצא מהכלל של אירוח כ -אירוע לבעלי מוגבליות •

שייט על טהרת ההתנדבות, ארוחת  בעלי מוגבלות שהתארחו במרינה ליום מיוחד שכלל 250

 צהריים והופעה.
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בשבוע הבא יחל להשמע הערעור של העירייה על תכניות הבניה להרחבת מלון  -מלון אכדיה •

 .אכדיה

  

 עדכון המנכ"ל  .ג
נערכים לשיפוצים מקיפים ב"גורדון" וב"לב טוב". תלמידי לב טוב  – שיפוצי קיץ •

בבתי תלמידי הרצל יעברו ללמוד יוסעו בחלק מהזמן למתחם בי"ס הרצל שנסגר. 

 אחרים. ספר

 תושלם הצבת ממ"דים בכל גני הילדים. – ממ"דים •

  15-בהשנה נמסרו להורים הודעות על שיבוץ בגני הילדים  – רישום לגני ילדים •

 ביוני כפי שהובטח.

יקויימו הקונצרטים במוצ"ש, והאירועים בגן בן שפר. ביום ו'  – אירועי קיץ •

 מיוחדת במרינה ביוזמת חבר המועצה יוסף לונדון. תתקיים קבלת שבת

יהיה גם מחזור שני של קייטנות וכן קייטנה על  .השנהעשיר מגוון  – קייטנות קיץ •

  גלגלים לילדים בוגרים יותר.

  
 

  הסכם חכירה בין עיריית הרצליה לבין המרכז הבינתחומי  .ד

י טוייסטר והיועמ"ש ענת משפטית ע"י משרד עורכי דין הרר חוו"ד הסכם וכן ףוצור לזימון

 בהרב.
  ובא לאישור המועצה.  ה

ברך על ההסכם והודיע כי יצביע בעדו. למרכז תרומה משמעותית ויש להודות  מר לונדון

 לפרופסור רייכמן והנהלת המרכז על פעילות ההתנדבות למען תושבי העיר לחלוקת מלגות

להפחית בהיקף המלגות למרות . מסר כי נאמר לו שאין כוונה 2013מלש"ח בשנת  2.5בסך 

  המרכז לשלם דמי חכירה. יחויבשעפ"י ההסכם 

  ברך את כל מי שנטלו חלק בגיבוש ההסכם ובשמירה על האינטרסים של תושבי העיר.

שאלה לגבי שנה. העלה  20- ברך על גיבוש ההסכם הסופי לאחר תהפוכות במשך כ מר יסעור

שנים כך  24 -ו 25רה לשתי תקופות של והציע לחלק את החכישנים,  49תקופת החכירה, 

  שאפשר יהיה להעלות את דמי החכירה.

  .ברך וציין תרומתו החשובה של המרכז לחינוךמר סטרוגו 

על בסיס תרומות וצוות המו"מ מצא  נבנים ברובםציינה כי בתי הספר של המרכז  גב' כץ

רך שנים כאשר מדובר שנים היא הדבר הנכון שיהווה בסיס לפיתוח לאו 49-לנכון שחכירה ל

  גיוס תורמים לטובת פיתוח מתחמי לימוד. על 

מלש"ח  2.5שבח את ההסכם ואת הדאגה לבני הרצליה ע"י הענקת מלגות. ציין כי  מר וייס

  היו מוענקים גם ללא הסכם.

ציין כי הוא בוגר המרכז וכי הוא מברך על כך שיש תמורה על הקרקע אולם ציין  מר פישר

יחידות  400דונם היה אפשר לבנות  22ועדה בראשות טובה רפאל, ובתוך כי בשעתו פעלה 

  מלש"ח. 800דיור לזוגות צעירים וניתן היה לקבל עליהם 
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ציין כי המרכז שיתף פעולה עם העירייה והאוכלוסייה גם בימים הרעים, והמשיך את רה"ע 

  פעולות ההתנדבות ומפעל המלגות.

רה"ע גב' מאיה כץ, לסמנכ"ל לתקשורת וליועצות הודה למנכ"ל העירייה, לסגנית ומ"מ 

  ההסכם והבאתו לשלב הסיום. המשפטיות בהכנת

  נערכה הצבעה.

  מחליטים לאשר את ההסכם.   ) 393(

  אין. -נמנע, ( מר פישר)  1 -נגד  , 15 -בעד
  

  בעת ההצבעה נעדרו מהישיבה גב' טובה רפאל, גב' איריס אתגר, מר גרי גוזלן. -הערה

  
  צה הנעדרים הודיעו לרה"ע על תמיכתם בהסכם.חברי המוע

  

  תב"רים  .ה

  (אגף הנדסה) לבני העירתכנון דיור  – 1811תב"ר חדש מס' ) מחליטים פ"א לאשר 394(. 1
  

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 250,000 250,000  2015ביצוע 
 250,000 250,000  סה"כ

    
   2015מקורות מימון 

 250,000 250,000 קרן עבודות פיתוח
 250,000 250,000  סה"כ

  . מימון קרן עבודות פיתוח.2015לביצוע בשנת ₪   250,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
  
  

   בניית הצללה בפארק (אגף הנדסה)– 1812תב"ר חדש מס' ) מחליטים פ"א לאשר 395(. 2
  

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 בוקשת מ

 שינוי

    
 900,000 900,000  2015ביצוע 
 900,000 900,000  סה"כ

    
   2015מקורות מימון 

 900,000 900,000 קרן עבודות פיתוח
 900,000 900,000  סה"כ

  . מימון קרן עבודות פיתוח.2015לביצוע בשנת ₪   900,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
  

בנות קונכיה אקוסטית. נענה ע"י המנכ"ל כי הדבר כרוך בעלות גבוהה מאוד, הציע ל מר לונדון

  הקונכיה תסתיר את האגם והרעיון אינו עולה בקנה אחד עם התכנון האדריכלי.

  
  שתומך בהסכם עם המרכז הבינתחומי.והודיע מר גרי גוזלן הגיע למועצה  -הערה

  
נה ספח קבוע כולל שרותים ציבוריים מב– 1813תב"ר חדש מס' ) מחליטים פ"א לאשר 396(. 3

   בפארק (אגף הנדסה)
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מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 1,700,0001,700,000  2015ביצוע 
 1,700,0001,700,000  סה"כ

    
   2015מקורות מימון 

 1,700,0001,700,000 קרן עבודות פיתוח
 1,700,0001,700,000  סה"כ

. מימון קרן עבודות 2015לביצוע בשנת ₪   1,700,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
  פיתוח.

  
  
מגרש ספורט בי"ס רעות (אגף  – 1663שינוי מימון  תב"ר מס' ) מחליטים פ"א לאשר 397(. 4

   הנדסה)
  
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  

 מבוקשת 
 שינוי

    
  11/2014500,000500,000 –אושר ב 

    
  500,000500,000 31.12.2014עד 

2015    
  500,000500,000 סה"כ

    
    מקורות מימון 

 )425,094( 500,00074,906קרן עבודות פיתוח
 425,094 425,094 השתתפות נתיבי ישראל (מ.ע.צ.)

  500,000500,000 סה"כ
עבודות פיתוח להשתתפות נתיבי ישראל מקרן ₪  425,094הבקשה לאשר: שינוי מימון בסכום של 

  (מ.ע.צ.).
  
  

  

   תכנון גבעת התחמושת (אגף הנדסה)– 1814תב"ר חדש מס'  ) מחליטים פ"א לאשר398( .5
  

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 250,000 250,000  2015ביצוע 
 250,000 250,000  סה"כ

    
   2015מקורות מימון 

 250,000 250,000 רן עבודות פיתוחק
 250,000 250,000  סה"כ

  . מימון קרן עבודות פיתוח.2015לביצוע בשנת ₪   250,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
  

 
 
 
 

  
מערכת כבישים אזה"ע מערבי (החברה  – 382תוספת תב"ר מס' ) מחליטים פ"א לאשר 399(. 6

   לפיתוח הרצליה בע"מ)
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מסגרת תקציב  גרת תקציב מס פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 11/201434,381,93034,381,930 –אושר ב 

    
 27,781,33027,781,330 31.12.2014עד 

2015  2,900,0002,900,000 
 )2,900,000(6,600,6003,700,600 ואילך 2016
 34,381,93034,381,930 סה"כ

    
   2015מקורות מימון 

 2,900,0002,900,000 ן עבודות פיתוחקר
 2,900,0002,900,000  סה"כ

    
  

) . מימון  2016(הקדמה משנת  2015בשנת ₪  2,900,000הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בסכום של 

  קרן עבודות פיתוח.

  

  

  

(החברה  1874מתחם המשתלה תב"ע  – 634תוספת תב"ר מס' ) מחליטים פ"א לאשר 400(. 7
   הרצליה בע"מ)לפיתוח 

  
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 11/201457,250,00057,250,000 –אושר ב 

    
 45,450,00045,450,000 31.12.2014עד 

2015 1,000,0003,500,0002,500,000 
 )2,500,000(10,800,0008,300,000 ואילך 2016
 57,250,00057,250,000 סה"כ

    
   2015מקורות מימון 

 1,000,0003,500,0002,500,000קרן עבודות פיתוח
 1,000,0003,500,0002,500,000 סה"כ

    
  

) . מימון  2016(הקדמה משנת  2015בשנת ₪  2,500,000הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בסכום של 

  קרן עבודות פיתוח.



   16.6.15 – מן המניין 26מפרוטוקול מועצה מס'   7דף 

  

פיתוח מתחם נחלת עדה (החברה לפיתוח  – 642ב"ר מס' תוספת ת) מחליטים פ"א לאשר 401(. 8
   הרצליה בע"מ)

  
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 11/201415,327,00015,780,000453,000 –אושר ב 

    
 12,980,00012,980,000 31.12.2014עד 

2015  1,400,0001,400,000 
 )947,000(2,347,0001,400,000 ואילך 2016
 15,327,00015,780,000453,000 סה"כ

    
   2015מקורות מימון 

 1,400,0001,400,000 קרן עבודות פיתוח
 1,400,0001,400,000  סה"כ

    
ותוספת ביצוע  2015לביצוע בשנת ₪  453,000הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 

לביצוע בשנת ₪  1,400,000) . סה"כ 2016(הקדמה משנת  0152בשנת ₪  947,000בסכום של 

  .מימון קרן עבודות פיתוח.2015

  
עבודות פיתוח קטנות (החברה לפיתוח  – 1067תוספת תב"ר מס' ) מחליטים פ"א לאשר 402(. 9

   הרצליה בע"מ)
  

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 11/20142,175,0002,575,000400,000 –אושר ב 

    
 2,075,0002,075,000 31.12.2014עד 

2015  500,000 500,000 
 )100,000( 100,000 ואילך 2016
 2,175,0002,575,000400,000 סה"כ

    
   2015מקורות מימון 

 500,000 500,000 קרן עבודות פיתוח
 500,000 500,000  סה"כ

    
  

ותוספת ביצוע  2015לביצוע בשנת ₪  400,000ת היקף פרויקט בסכום של הבקשה: לאשר הגדל

. 2015לביצוע בשנת ₪  500,000) .סה"כ 2016(הקדמה משנת  2015בשנת ₪  100,000בסכום של 

  מימון  קרן עבודות פיתוח.
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תכנונים כלליים (החברה לפיתוח  – 1298תוספת תב"ר מס' ) מחליטים פ"א לאשר 403(. 10
   בע"מ)הרצליה 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 11/20142,350,0002,600,000250,000 –אושר ב 

    
 2,100,0002,100,000 31.12.2014עד 

2015  500,000 500,000 
 )250,000( 250,000 ואילך 2016
 2,350,0002,600,000250,000 סה"כ

    
   2015מקורות מימון 

 500,000 500,000 קרן עבודות פיתוח
 500,000 500,000  סה"כ

    
  

ותוספת ביצוע  2015לביצוע בשנת ₪  250,000הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 
. 2015לביצוע בשנת ₪  500,000) .סה"כ 2016(הקדמה משנת  2015בשנת ₪  250,000בסכום של 

  מימון  קרן עבודות פיתוח.
  

  

  

פיתוח מדרכה סמוך למוסך דן (החברה  – 1727תוספת תב"ר מס' ) מחליטים פ"א לאשר 404(. 11
   לפיתוח הרצליה בע"מ)

  
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 50,000 11/2014350,000400,000 –אושר ב 

    
2015 350,000400,000 50,000 
 50,000 350,000400,000 סה"כ

    
   2015מקורות מימון 

 50,000 350,000400,000קרן עבודות פיתוח
 50,000 350,000400,000 סה"כ

    
  

.מימון  קרן עבודות  2015לביצוע בשנת ₪  50,000הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 
  פיתוח.
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שדרוג האיצטדיון  – 1625"ר מס' תוספת ביצוע ושינוי מימון  תב) מחליטים פ"א לאשר 405(. 12

   וחווית הצפיה (אגף ת.ב.ל)

  
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  

 מבוקשת 
 שינוי

    
 11/201413,300,00013,300,000 –אושר ב 

    
  700,000700,000 31.12.2014עד 

2015 7,000,0008,425,0001,425,000 
 )1,425,000(5,600,0004,175,000 ואילך 2016
 13,300,00013,300,000 סה"כ

    
   2015מקורות מימון 

 1,100,0005,128,4704,028,470קרן עבודות פיתוח
 1,900,0001,900,000קרן עודפי תקציב רגיל

 )2,603,470(4,000,0001,396,530השתתפות המועצה להסדר הימורים
 7,000,0008,425,0001,425,000 סה"כ

  
  לאשר:  הבקשה

  ) .מימון קרן עבודות פיתוח.2016-(הקדמה מ 2015בשנת ₪  1,425,000תוספת ביצוע בסכום של 

טוטו לקרן עבודות –מהשתתפות המועצה להסדר הימורים ₪  2,603,470שינוי מימון בסכום של 

  פיתוח.

  

  

החלפת תאורה במגרשי הכדורגל  – 1650שינוי מימון  תב"ר מס' ) מחליטים פ"א לאשר 506(. 13

   (אגף ת.ב.ל)

  
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  

 מבוקשת 
 שינוי

    
 11/20141,265,0001,265,000 –אושר ב 

    
 1,215,0001,215,000 31.12.2014עד 

2015 50,00050,000  
 1,265,0001,265,000 סה"כ

    
    מימון מקורות 

 )338,265( 1,215,000876,735קרן עבודות פיתוח
 )50,000( 50,000קרן עודפי תקציב רגיל

 388,265 388,265 השתתפות המועצה להסדר הימורים
 1,265,0001,265,000 סה"כ

מקרן עבודות פיתוח  וקרן עודפי תקציב רגיל ₪  388,265הבקשה לאשר: שינוי מימון בסכום של 
  שתתפות המועצה להסדר הימורים.לה
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   שיפוץ מרכז אגדה (אגף חינוך/תנו"ס) – 1815תב"ר חדש מס' ) מחליטים פ"א לאשר 407(. 14
  

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 500,000 500,000  2015ביצוע 
 500,000 500,000  סה"כ

    
   2015מקורות מימון 

 500,000 500,000 פיתוחקרן עבודות 
 500,000 500,000  סה"כ

. מימון עודפי תקציב רגיל 2015לביצוע בשנת ₪   500,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
2014.  

  
  
  

 6670/269רכישת חנות בדמי מפתח  – 1816תב"ר חדש מס' ) מחליטים פ"א לאשר 408(. 15
   (מחלקת נכסים וביטוח)

  
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 565,000 565,000  2015ביצוע 
 565,000 565,000  סה"כ

    
   2015מקורות מימון 

 565,000 565,000 קרן עבודות פיתוח
 565,000 565,000  סה"כ

  . מימון קרן עבודות פיתוח.2015לביצוע בשנת ₪   565,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
  
  
   הצללות בי"ס גנ "י (אגף ת.ב.ל) – 1477. עדכון שם תב"ר מס' 61

גנים ציבוריים , מוסדות  הצללות בי"ס , גנ"יעדכון שם התב"ר ל :  ) מחליטים פ"א לאשר409(

  ונכסים ברחבי העיר.

  

  . סגירת תב"רים 17

זרת עודפי תקציב והח  2015תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  4סגירת מחליטים פ"א לאשר    ) 410(  

  ₪ . 25,606לקרנות הרשות בסכום של 

  

 שינויים ו'. –הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)   .ו
 מוקדם. ןהחומר הועבר לעיו

עבור אתר האינטרנט העירוני. ציין כי האתר הינו כלי ₪  50,000-ציין ההפחתה במר לונדון 

ולות העירייה והציע לבדוק האפשרות לגייס תלמידים מרכזי עבור התושב לקבלת מידע על פע

  מצטיינים שיסעו לשפר את האתר.

  ציין כי האתר העירוני קל ונוח לשימוש וגם האפליקציה טובה. מר עולמי

  

  מחליטים פ"א לאשר . ) 411( 
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למען הקשיש (ע"ר)  –עמותת על"ה הרצליה  – 31.12.2014דו"חות כספיים ליום   .ז

 מוקדם. ןהחומר הועבר לעיו
ויש לה  2014העמותה מסר שמדובר בעמותה יציבה שהפכה להיות עמותה עירונית מיולי  רו"ח

מלש"ח. גזבר העמותה עובד כמתנדב ומונתה מנכ"לית חדשה לעמותה  4הון עצמי חיובי בסך 

  חני גזית.

 מר סטרוגו יצא מהישיבה. -הערה
 
  

  ערבות העירייה להלוואות  עובדים  .ח
ר מתן ערבות העירייה להלוואות עובדי העירייה, עד לסך של לאש התבקשההמועצה 

  כאמור. 400,000

  נערכה הצבעה.
  מחליטים פ"א לאשר. )  412( 

  
  

  אישור העסקה נוספת  .ט

 לאשר המלצות הועדה כדלקמן: התבקשההמועצה 

  ש.ת.ר .1

 רקע:
  העובדת מועסקת כמזכירה בלשכת ראש העירייה.

  דות יד ומתנות אומנות.מבקשת לעבוד בעבודה נוספת כמוכרת עבו

  החלטה:

  הועדה מאשרת את הארכת הבקשה לשנה נוספת.

  המועצה מחליטה פ"א לאשר.  )   413(

  

  ל.ג .2

 העובד מועסק באגף ספורט כמנהל אולם ספורט. רקע:
  טק.-מבקש לעבוד בעבודה נוספת כיועץ לוגיסטיקה בתחום ההיי 

  החלטה:

עדה מאשרת את הבקשה לשנה אחת. לאור הנסיבות המוצגות וההמלצות הנלוות, הוו

הוועדה מבהירה כי העבודה העיקרית של העובד הינה עיריית הרצליה גם אם מדובר 

  בעבודת משמרות עליו להיות זמין פיזית בכל שעה, בשעות פעילות העירייה.

  המועצה מחליטה פ"א לאשר.  )   414(
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 :שונות  .י

 
  שאילתות ותשובות ע"י מר יריב פישר 

  

  ע"י מר יריב פישר 1ס' שאילתה מ

  האם הגברת מרים בידר היתה פעילה במטה הבחירות של ראש העיר. 
  

  

  1תשובה לשאילתא מס' 
  

פעילים  שאלה לא רלוונטית לעבודת המועצה והעירייה. יחד עם זאת לראש העיר היו אלפי    

  הם הגב' בידר) שהוא גאה בהם ומודה להם.יניבמערכת הבחירות (ב

  
  

  
  ע"י מר יריב פישר  2 שאילתה מס'

האם כבר יצא המכרז לתפקיד מנהל מחלקת תרבות, נוער וספורט, במידה וטרם נבקש לדעת 

  מדוע. 
  

  
  2תשובה לשאילתא מס' 

  
  ס ובהצלחה רבה."תנוהבשלב זה מנהל מנכל העירייה את 

 
  

 אישור מתן תמיכות  .יא
  לזימון לישיבה צורפו פרוטוקולים כדלקמן:

 11.6.15תמיכות מיום רוטוקול ועדת המשנה לפ •

 + ישיבת המשך9.6.15פרוטוקול הועדה המקצועית לתמיכות מיום  •

 1.6.15פרוטוקול הועדה המקצועית מיום  •
  

שטרם קיבלו  יש ארגונים רבים. הביע מחאה על הדרך שבה מתנהל נושא התמיכות מר לונדון

ל יו"ר העמותה. השנה תמיכה. יש דרך להעניק מקדמה אך זאת כרוכה בקבלת ערבות אישית ש

חלקם של יושבי הראש עובדים בהתנדבות ואינם מוכנים לתת ערבות אישית. חלוקת העבודה 

בין הועדה המקצועית לועדת המשנה היא בעיתית וההחלטות מתקבלות מאוחר בסמוך למועד 

ישיבת המועצה. הציע פעמים רבות בעבר לכנס יחדיו את שתי הועדות. דחה את טיעוניו של מר 

הציע כי לקראת הענקת  וב בכך שיש תחלופה גבוהה של הפקידה האחראית על התמיכות.צדיק

  יופעל נושא התמיכות באופן ראוי. 2016התמיכות בשנת 

השיב למר לונדון תוך ציטוט קטעים מתוך פרוטוקולים של ועדת המשנה. ציין כי  מר צדיקוב

לא חפיפה ובשל כך התעכבו פקידות של ועדת התמיכות ל 3במהלך השנה האחרונה התחלפו 

מהתמיכות. שיבח את עבודתה של הפקידות הנוכחית והמנכ"ל וכן את עבודת היועמ"ש.  95%

  .ציין כי במהלך הקיץ נעדר בשל שירות מילואים באותה תקופה
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הסביר כי ישיבה משותפת של שתי הועדות יכפילו ואף ישלשו את הזמן הנדרש משום שישיבות 

  רוכות מאוד וסבוכות.הועדה המקצועית הן א

הקריא מתוך פרוטוקול דברים שאמר, שאופן התנהגותו והתנהלותו של מר לונדון בועדת 

התמיכות ובישיבות המועצה הינו פופוליסטי, מר לונדון מנסה למקסם את עצמו כאילו הוא 

  חבר מועצה המורם מהעם.

  

 חינוך בלתי פורמלי 
  

עמותה לפיתוח התרבות  -ובקשת שיאלפסול את בקשת רשת חינוך ובתי ספר בע"מ  .1

והאומנות בישראל, מאחר ואינן מקיימות את תנאי הסף שכן אינן פועלות בשיתוף ובבקרה 

 של אגף התנו"ס.
 

  ) מחליטים פ"א לאשר.415(

  

, בכפוף לקיזוז מקדמות , ככל שניתנו, ולהשלמת  2015לתת תמיכה לשנת הכספים  .2

  מסמכים, ככל שחסרים בבקשה, כדלקמן:

  

לפי שיקול דעת וועדת המשנה בסך  10%בתוספת ₪  50,805רון סך של -מקהלת לי

  ₪. 79,080ש"ח ובסה"כ  28,275

  ₪  24,846רשת משיח הרצליה סך של 

  ₪  19,901הפדרציה היהודית של יהדות מרוקו סך של 

  ₪  18,553תנועת בית יעקב בתיה סך לך 

  ₪  18,220אהבת רזיאל סך של 

  ₪  14,586כמוך) סך של  עמותת איגי (כמוני

  ₪  63,423כנפים של קרמבו סך של 

  ₪  44,141אעלה בתמר סך של 

  

  ) מחליטים פ"א לאשר.416(

  

   -הערות              

 מר ירון עולמי לא השתתף בהצבעה למתן תמיכה ל"כנפיים של קרמבו". •
ם של למחרת הדיון במועצה עדכנה גב' אילה ממן כי בסכום התמיכה שנרשם ל"כנפיי •

  ₪.  50,000קרמבו" נפלה טעות והסכום הנכון הינו 

  

  חינוך פורמלי

  

לפסול את בקשת רשת חינוך ובתי ספר בע"מ (חל"צ) ובקשת רשת משיח הרצליה, מאחר  .1

  ואינן מקיימות את תנאי הסף שכן אינן פועלות בשיתוף ובבקרה של אגף החינוך.

  

  מחליטים פ"א לאשר.  ) 417(

  

, בכפוף לקיזוז מקדמות , ככל שניתנו, ולהשלמת  2015ים לתת תמיכה לשנת הכספ .2

  מסמכים, ככל שחסרים בבקשה, כדלקמן:
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לפי שיקול דעת ₪  5,225בתוספת של  ₪  43,827עמותת צב"ע צעירים בוני עתיד סך של 

 וועדת המשנה.
  לפי שיקול דעת וועדת המשנה. ₪  10,000בתוספת של  ₪  56,393עמותת פו"ש סך של 

  ₪  18,000ליונס סך של  מועדון

  

  מחליטים פ"א לאשר.  ) 418(

  

  

  בעלי חיים

בכפוף לקיזוז ₪  25,000לעמותת הרצליה אוהבת חיות בסך של  2015מתן תמיכה לשנת הכספים 

  מקדמות, ככל שניתנו, ולהשלמת מסמכים, ככל שחסרים בבקשה.

, ויש נים בעיקור חתוליםעל עבודתם המצטיי שבחה את אגף שאיפ"ה והמחלקה הוטרינרית גב' כץ

  לבדוק התקציב שקוצץ בשנים הקודמות ולהגדילו.

  

  מחליטים פ"א לאשר.  ) 419(

  

  איכות הסביבה

  

לאפשר לעמותת ריב"ה ריאה ירוקה בתע"ש השרון להשלים את המסמכים החסרים  .1

בקופת העירייה, כאשר החלטה ₪  84,000, ולהותיר סך של  1/7/15בבקשה עד לתאריך 

 ה תתקבל בהמשך, בהתאם להמצאת המסמכים.בנושא ז
  מחליטים פ"א לאשר. ) 420(

  .על סעיף זהדיון בעת ה מר סטרוגו יצא מהאולם -הערה

 
, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ולהשלמת מסמכים  2015לתת תמיכה לשנת הכספים  .2

  שחסרים בבקשה, כדלקמן:

 
לפי שיקול ₪  12,000בתוספת של  ₪  84,000איכות חיים לתושבי השרון סך של  –אחל"ה 

 דעת ועדת המשנה.
לפי שיקול דעת ועדת ₪  8,000בתוספת של  ₪  12,000ישראל בשביל האופניים סך של 

  המשנה.

  מחליטים פ"א לאשר.   ) 421(

 .על סעיף זהדיון בעת ה מר סטרוגו יצא מהאולם -הערה       
  

  בריאות

  

לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ולהשלמת מסמכים , בכפוף 2015לתת תמיכה לשנת הכספים  .1

  שחסרים בבקשה, כדלקמן:

  

 ₪  23,242יד שרה סך של  
בתוספת  ₪   6,038עמותת לראות לחקר הבריאות העין ומניעת העיוורון בישראל סך של 

  לפי שיקול דעת וועדת המשנה.₪  4,500

  ₪  15,000מועדון ליונס הרצליה סך של 

  ₪  21,084בשביל החיים סך של 

  ₪  18,861מרפא לנפש סך של 

  ₪  25,000איחוד הצלה ישראל סך של 
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  ₪  15,000עמדא עמותה לחולי דמנציה , אלצהיימר סך של 

  ₪  5,000תהל"ה סך של 

ש"ח לפי שיקול דעת  15,000בתוספת של ₪  15,001עמותת פרקינסון בישראל סך של 

  וועדת המשנה.

  

  מחליטים פ"א לאשר.  ) 422(

  מר עולמי לא השתתף בהצבעה על התמיכה לעמותת פרקינסון בישראל. -הערה      

  

  

  רווחה

  

לפסול את בקשת מרכז מיח"א, איל"ן מרכז הספורט לנכים ר"ג, ומשען לתלמיד אופקים  .1

 מאחר ואינן מקיימות את תנאי הסף שכן אינן פועלות בשיתוף ובבקרה של מחלקת הרווחה.
  

  ) מחליטים פ"א לאשר.423(

  

, בכפוף לקיזוז מקדמות , ככל שניתנו, ולהשלמת  2015ת תמיכה לשנת הכספים לת .2

 מסמכים, ככל שחסרים בבקשה, כדלקמן:
  ₪  24,106אקים ישראל סך של 

לפי ₪  11,375בתוספת של ₪  15,005ויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות סך של 

  שיקול דעת וועדת המשנה.

  ₪  13,143 – דרור העמותה לשיקום נפשי בקהילה

  ₪  13,242פסיפס סך של 

  ₪  14,196הוסטל השחר סך של  -אקים

לפי שיקול ₪  11,375בתוספת של  ₪  36,088חסדי שמואל הנביא הרצליה ירושלים סך של 

  דעת וועדת המשנה.

  ₪  18,475שמריהו סך של -ניצן המרכז הארצי סניף הרצליה כפר

  ₪  22,939של תנועת נשים עובדות ומתנדבות סך  –נעמ"ת 

  ₪  28,606פעמונים ארגון חסד סך של 

   15,898מועדון ליונס סך של 

לפי שיקול דעת וועדת ₪  11,375בתוספת של  ₪  32,288מוסדות חב"ד ליובאוויטש סך של 

  המשנה.

  ₪  15,615מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית השרון סך של 

  ₪  19,579(חל"צ) סך של אור שלום למען ילדים ונוער בסיכון בע"מ 

  ₪  20,347אלו"ט אגודה לאומית לילדים אוטיסטים סך של 

בתוספת של ₪  22,017קבוצת השווים מתן מענה רגשי ותעסוקתי לילדים ונוער סך של 

  לפי שיקול דעת וועדת המשנה.₪  11,325

  ₪  29,893קנ"ף סך של 

  ₪  14,620ל.א. לחימה באלימות נגד נשים סך של 

  ₪  27,453רים (ניצן ביבי) סך של ניצן הו

  ₪  25,991בית איזי שפירא סך של 

  

  ) מחליטים פ"א לאשר.424(

  מר עולמי לא השתתף בהצבעה למתן תמיכה לאלו"ט. -הערה    

  



   16.6.15 – מן המניין 26מפרוטוקול מועצה מס'   16דף 

(המיוחסות להנהלה  מתן התמיכה למוסדות הציבור, כמפורט להלן, בהם הוצאות השכר .3

סדות ציבור דומים, תינתן בכפוף להצגת וכלליות) גבוהות ביחס לנורמות הנהוגות במו

חמשת מקבלי השכר הגבוה בכל אחד מהם והחלטה חיובית של הוועדה המקצועית וועדת 

המשנה למתן התמיכה בהתחשב בנתונים שיוצגו בפניה. ככל שלא תינתן החלטה חיובית 

  יתקיים דיון נוסף ויועבר לאישור מועצה:
העמותה לשיקום נפשי  - נשים ציוניות ; דרוראקים ישראל ; ויצ"ו הסתדרות עולמית ל

שמריהו ; - הוסטל השחר  ; ניצן המרכז הארצי סניף ;  הרצליה כפר –בקהילה ; אקים 

תנועת נשים עובדות ומתנדבות ; פעמונים ארגון חסד ; מוסדות חב"ד ליובאוויטש  –נעמ"ת 

אגודה לאומית  – הרצליה ; אור שלום למען ילדים ונוער בסיכון בע"מ (חל"צ) ; אלו"ט

לחימה באלימות נגד נשים ; ניצן הורות (ניצן ביבי) ; בית איזי  –לילדים אוטיסטים ; ל.א. 

  שפירא. 

  

  מחליטים פ"א לאשר. ) 425(

  

  הגיל השלישי

  

, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ולהשלמת מסמכים  2015לתת תמיכה לשנת הכספים  .1

  שחסרים בבקשה, כדלקמן:

  לפי שיקול דעת וועדת המשנה.₪  19,736בתוספת של ₪   97,264וק סך של בית הרב ק

  ₪  8,000מועדון ליונס סך של 

  

  מחליטים פ"א לאשר.    ) 426(

  

ידי חשבת -מתן התמיכה לבית אבות הרב קוק יינתן בכפוף לשלילת חשש לכפל תמיכות על .2

ככל שלא תינתן  הוועדה והחלטת הוועדה המקצועית וועדת המשנה כי אין חשש כזה.

 החלטה כזו ע"י הוועדות תוחזר ההחלטה לאישור המועצה. 
 

  מחליטים פ"א לאשר.   ) 427(

  

 הנצחה לנרצחי פעולות איבה, וערב הוקרה לנכי פעולות איבה ונכי צה"ל  .יב
עדכן את חברי המועצה כי יש החלטה בועדת ההנצחה לקבוע גינה ציבורית שתקבע  המזכיר

יים תחרות אומנים לעיצוה הגינה והאנדרטה. בנוסף הובטח לנציגי לזכר נרצחי הטרור ולק

  הארגון נפגעי הטרור לקיים ערב הוקרה משולב לנכי צה"ל ולנכי פעולות האיבה.

הבהיר כי נציגי ההנהלה החדשה של יד לבנים מתנגדת לגינה משותפת לחללי צה"ל רה"ע 

צה"ל בעיר ביחס לקיום ערב משותף  ולנרצחי הטרור. כמו כן תבדור העירייה עמדת נציגי נכי

  לנכים.

  הציעה לבחון האפשרות לגינה האמורה בהרצליה ב'.  גב' ליאת תימור

  

  
  

 הישיבה ננעלה

 מזכיר העיר: _____________________________                          
 

    ________________________  ראש העירייה:                 


