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 מן המנייןשלא מישיבת מועצה               
  21.7.15, ה"עתש אבב ה שלישי,שהתקיימה ביום 

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

  ומ"מ ראש העירייה ניתסג  -  מאיה   כץ  

   סגנית ראש העירייה  -  איה  ולניקפרישק  

  חברת מועצת העירייה-  איריס  אתגר  

  חבר מועצת העירייה-  גרי  גוזלן   

  חבר מועצת העירייה  -  יוסף  לונדון  

  חבר מועצת העירייה  -  ברדה  אבי   

  חברת מועצת העירייה  -  טובה  רפאל   

חבר מועצת העירייה  -  אלעד  צדיקוב

  העירייהחבר מועצת   -  ירון  עולמי

  חבר מועצת העירייה  -  משה  ועקנין

  מועצת העירייה תחבר  -  ליאת  תימור

  חבר מועצת העירייה  -  יונתן  יעקובוביץ  

  חבר מועצת העירייה  -  יהונתן  יסעור  

  חבר מועצת העירייה   -  יוסי  קוממי  

  חבר מועצת העירייה-  יריב  פישר  

  סגן רה"ע  -  צבי  וייס  חסרים:

  חבר מועצת העירייה  -  תום  סטרוגו  

  חברת מועצה  -  עפרה   בל  

  מנכ"ל העירייה  -  בן עזרא  יהודה   מוזמנים:

  סמנכ"ל   -  ניסימוב  ג'ו   

  עוזר לראש העיר  -  מועלם  ששון  

  מבקר העירייה  -  הררי  ירון  

  דוברת העירייה  -  בסמן  דורית  

  מ"מ דוברת העירייה  -  ויינברג  עירית  

  למשאבי אנושמשנה למנכ"ל   -  שגיא  חיים  

  יוע"מ  -  קרן בהרב  ענת  

  לשכה משפטית  -  כהן  עו"ד טל   

  גזבר העירייה  -  זריהן  גולן  

  סגן הגזבר  -  טאוב  יונה  

  חשב העירייה  -       חדד  רוני   

מנהלת תחום בקרת תאגידים עירוניים ויחידות   -  רוזן  הילה  
  סמך

  מנהל אגף שאיפ"ה  -  ביטון  משה  

  עירייהמהנדס ה  -  סקה  מייק  

  מנהל אגף המחשוב  -  זיו  אמיר   
יועצת ראש העיר למעמד האישה ומנהלת   -  סדגת ארז  אורנה  

  מנהל נשים
  מנהל אגף תב"ל  -  עקרב  שמואל  

  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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  םסדר היו

 אישור פרוטוקול  .א
 עדכון רה"ע  .ב
 עדכון מנכ"ל  .ג
 תב"רים  .ד
 ז  –שינויים  –הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)   .ה
  31.03.2015שהסתיים ביום  2015דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת   .ו
  מרכז קהילתי לספורט, תרבות ונופש הרצליה  – 31.12.2014דו"חות כספיים ליום   .ז

 עמותת בית פוסטר ע"ר) –31.12.2014כספיים ליום דוחות   .ח
 ועדת שמות  .ט
 26טעות בסכום בפרוטוקול  -תמיכות  .י
החברה למרכזיים קהילתיים הרצליה (חברה לתועלת  -אישור הקמת חברה עירונית  .יא

 הציבור) בע"מ ואישור התקנון.
 אישור מועצה להתקשרות בחוזה ללא מכרז  .יב
 המלצות ועדת סיוע בדיור  .יג
 עירייהדו"ח פעולות ה  .יד
 פגרה  .טו
 א' 15הכרזה על אגן ניקוז מס'   .טז
 מתחם גליל ים. -אישור מועצה להתקנת צנרת תיעול  .יז

 עדכון. -מלגות  .יח

 אישור למתן תמיכות  .יט

 אישור נסיעה לחו"ל  .כ

 שונות  .כא
  

  הסבר לסדר היום:
  

 אישור פרוטוקולים   .א
  .27-ו 26מס'  יםלאישור פרוטוקול ויובא

  הערות לפרוטוקול: 2נתקבלו 

 במסגרת דיון על ההסכם עם המרכז הבינתחומי בנושא הבינתחומי , לצייןביקשה  גב' כץ   •
 49מ מצא לנכון שחכירה לכי בתי הספר של המרכז נבנים ברובם על בסיס תרומות וצוות המו"    

על גיוס תורמים לטובת היא הדבר הנכון שיהווה בסיס לפיתוח לאורך שנים כאשר מדובר שנים  

  .מתחמי לימודפיתוח  

    דיון על התמיכות בנושא איכות הסביבה מהכי נעדר ברשימת הנוכחות ביקש לציין  סטרוגומר   •

 כפי שנרשם. , ולאבלבד    
  חליטים פ"א לאשר התיקונים והפרוטוקול.מ )   429(

   
 עדכון רה"ע  .ב

והודה למנכ"ל  ציין הגידול המשמעותי בהשתתפות תושבים באירועי קיץ -אירועי קיץ •

 ן למנהלי המרינה על ארגון למופת של אירועים אלה.ולגורמי תנו"ס וכ
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גנ"י . הודה לאסתר פיק מנהלת בית פוסטר  18- הסתיים היום. הופעלו כ -בי"ס קיץ •

 שהפעילה את כל קייטנות הקיץ.

טחון החדש שהוקם לפני כחודשיים זוכה להצלחה בלתי רגילה. ברך על כך את ראש יאגף הב •

  האגף מר בועז מייזל.
 קשה לציין מבצעי אכיפה בעניין אופנים חשמליים ומתן התראות.בי גב' כץ

ציין כי עדיין מוגבלים ביכולת האכיפה והדבר טעון חקיקה. לכן אוכפים בנושאים  מר מייזל 

  קרובים כגון חבישת קסדה, שימוש בטלפון נייד תוך כדי רכיבה וכו'.

 עדכון המנכ"ל  .ג
נגנים, הזמרת מירי מסיקה.  70שתתפות בה יתקיים ביום ה הקרוב - קונצרט הקיץ הגדול •

 איש. 12,000 - חברי המועצה מוזמנים לאירוע זה. הצפי הוא ל

השנים הבאות, כדי להתאים את מערך  10- העירייה בונה תוכנית אב ל - בניה מסיבית בעיר •

מוסדות החינוך והתשתיות בעיר לגידול האוכלוסין הצפוי בעקבות תוכניות הבניה 

 המסיביות בעיר.

קרצוף וריבוד כבישים, הנחת סיבים אופטים, רמזורים, תאורה,  –ושאים לביצוע נ •

 פוניה סלולרית וקווית.למצלמות, מכרזים חדשים לט

 .שידרוג המרחב הציבורי בגן רש"ל שלב ב' •

 .שידרוג מערך ההשקיה בעיר •

כל מנהל פועל מצוין  בעזרת מנהלי התחומיםמנוהל ע"י מנכ"ל העירייה  - אגף תנו"ס •

ראויה לציון מיוחד גב' שירי רפפורט מנהלת תחום נוער . ומשימותיו סגרת תפקידובמ

  וקהילה.
  
  

 תב"רים  .ד
הקמת בית אומנות ופיתוח (בית אלתרמן)  – 1396תוספת תב"ר מס' ) מחליטים פ"א לאשר 430(. 1

   (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב   פרטים

  מבוקשת 
  שינוי

        
    10,500,000  10,500,000  11/2014 –ר ב אוש

        
    2,750,000  2,750,000  31.12.2014עד 

2015    180,000  180,000  
  )180,000(  7,570,000  7,750,000  ואילך 2016
    10,500,000  10,500,000  סה"כ

        
        2015מקורות מימון 

  180,000  180,000    קרן עבודות פיתוח
  180,000  180,000    סה"כ

        
) . מימון  2016(הקדמה משנת  2015בשנת ₪  180,000הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בסכום של 

  קרן עבודות פיתוח.
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   חניה ושצ"פ רח' הדקל (אגף הנדסה) – 1818תב"ר חדש מס' ) מחליטים פ"א לאשר 431( .2
  

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב   פרטים
  מבוקשת 

  שינוי

        
  250,000  250,000    2015ביצוע 

    1,850,000    ואילך 2016
  250,000  2,100,000    סה"כ

        
        2015מקורות מימון 

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

עבור  2015לביצוע בשנת ₪   250,000מתוכו ₪  2,100,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
  וח.תכנון. מימון קרן עבודות פית

  

  

   פיתוח רח' צהל (אגף הנדסה) – 1819תב"ר חדש מס' ) מחליטים פ"א לאשר 432(. 3
  

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב   פרטים
  מבוקשת 

  שינוי

        
  200,000  200,000    2015ביצוע 

    17,800,000    ואילך 2016
  200,000  18,000,000    סה"כ

        
        2015מקורות מימון 

  200,000  200,000    קרן עבודות פיתוח
  200,000  200,000    סה"כ

עבור  2015לביצוע בשנת ₪   200,000מתוכו ₪  18,000,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
  תכנון. מימון קרן עבודות פיתוח.

  

  

תכנון  –פיתוח רח' העצמאות קטע בן גוריון  – 1820תב"ר חדש מס' ) מחליטים פ"א לאשר 433(. 4
   (אגף הנדסה)

  
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב   רטיםפ

  מבוקשת 
  שינוי

        
  200,000  200,000    2015ביצוע 
  200,000  200,000    סה"כ

        
        2015מקורות מימון 

  200,000  200,000    קרן עבודות פיתוח
  200,000  200,000    סה"כ

מימון קרן  עבור תכנון. 2015לביצוע בשנת ₪   200,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
  עבודות פיתוח.
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(אגף  הקמת גינות בית ספריות וקהילתיות – 1817תב"ר חדש מס' ) מחליטים פ"א לאשר  434(. 5

   החינוך)
  

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב   פרטים
  מבוקשת 

  שינוי

        
  640,000  640,000    2015ביצוע 
  640,000  640,000    סה"כ

        
        2015מקורות מימון 

  640,000  640,000    קרן "הועדה החקלאית"
  640,000  640,000    סה"כ

. מימון קרן "הועדה 2015לביצוע בשנת ₪   640,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
  החקלאית". 

  

  

א'  1985פתוח מתחם גליל ים הר'  – 1547שינוי מימון  תב"ר מס' ) מחליטים פ"א לאשר 435(. 6
   (אגף הנדסה)

  
מסגרת תקציב  תקציב  מסגרת  

  מבוקשת 
  שינוי

        
    131,000,000  131,000,000  11/2014 –אושר ב 

        
    6,000,000  6,000,000  31.12.2014עד 

2015  16,000,000  16,000,000    
    109,000,000  109,000,000  ואילך 2016
    131,000,000  131,000,000  סה"כ

        
        2015מקורות מימון 

  )2,384,618(  13,615,382  16,000,000  ות פיתוחקרן עבוד
  2,384,618  2,384,618    השתתפות רמ"י

    16,000,000  16,000,000  סה"כ
מקרן עבודות פיתוח להשתתפות רמ"י (רשות ₪  2,384,618הבקשה לאשר: שינוי מימון בסכום של 

  מקרקעי ישראל)
  
  
מבני ציבור רשות במתחם גליל ים  – 7971שינוי מימון  תב"ר מס' ) מחליטים פ"א לאשר 436(. 7

   (אגף הנדסה)
  
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב   

  מבוקשת 
  שינוי

        
    3,000,000  3,000,000  2/2015 –אושר ב 

        
2015  3,000,000  3,000,000    
    3,000,000  3,000,000  סה"כ

        
        2015מקורות מימון 

  )1,123,702(  1,876,298  3,000,000  קרן עבודות פיתוח
  1,123,702  1,123,702    השתתפות רמ"י

    3,000,000  3,000,000  סה"כ
מקרן עבודות פיתוח להשתתפות רמ"י (רשות ₪  1,123,708הבקשה לאשר: שינוי מימון בסכום של 

  מקרקעי ישראל)
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 ז –שינויים  –הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)   .ה
  מוקדם. ןהחומר הועבר לעיו

שאלה ונענתה בעניין סיבסוד תלמידי החינוך הדתי, כי מדובר למשל בתקצוב תלמידי  גב' תימור

  חוץ הלומדים במוסדות שאינם בעיר וכן אולפנת צביה.

  מחליטים פ"א לאשר. ) 437(

  
  

 31.03.2015שהסתיים ביום  2015דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת   .ו
  מוקדם. ןהדו"ח הועבר לעיו

פרט הנתונים העיקריים של הדו"ח כפי שנרשמו בדף ההסבר לחברי המועצה שצורף  הגזבר

  לדו"חות הכספיים.
 

מרכז קהילתי לספורט, תרבות ונופש  – 31.12.2014דו"חות כספיים ליום   .ז

  –הרצליה 
  מוקדם. ןהדו"ח הועבר לעיו

והשנה הסתימה בעקבות שיפוצים  ציין שהבריכה נפתחה באיחור רב רו"ח אבנר וקסלבאום

  אלש"ח.  265בגרעון של 

  ציין כי מבצע צוק איתן התרחש בקיץ והשפיע על התפוסה בבריכה.  רה"ע

, הוסיפה שבנוסף למלחמה היו גם שיפוצים, תביעה , יו"ר הדירקטוריון של המרכזגב' תימור

  כספית וכן אי תשלום שכ"ד של שוכר.

  . דתיהודה להנהלה על תוספת יום לציבור ה מר צדיקוב

. יו"ר המרכז ליאת תימור ומנהל הבריכה אייל נענו כמידי שנה לשבח את המרכזציין  מר ועקנין 

   לפנית הציבור הדתי ואף הגדילו ביום נוסף את הפעילות לציבור זה ובמחיר מסובסד.
 

 ע"ר)(עמותת בית פוסטר  –31.12.2014דוחות כספיים ליום   .ח
  מוקדם. ןהדו"ח הועבר לעיו

  מלש"ח. 41.6סקר נתוני ביצוע עיקריים של העמותה עם מחזור כספי של  ועלםרו"ח משה מ

  . 8-10% - ציין הניהול המקצועי והגידול ב רה"ע

שמושיטה העמותה בכל שכבות  ציין לשבח את פעילות בית פוסטר והסיוע הרב מר ועקנין

  הציבור והשכונות בעיר.

  

 שמותועדת   .ט
  קמן:כדל ת הועדההמלצולאשר  התבקשההמועצה 

 הנצחת שמם של מרים  ויוסף דוברובין ז"ל .1
  הוחלט פ"א שלא לאשר בקשת המשפחה להנצחה.  1.2.15בישיבת הועדה מיום 

  וזמן נציג מטעמם להופיע בפני הועדה.הלבקשת המשפחה 

  מר יואב סלע ובתו ירדן הופיעו בפני הועדה.
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ים. מר וייס ציין כי לבקשה להנצחת הגרים הסובוטניק תחברי ועדה הביעו תמיכה בהיענו

  הם יהודים מזה דור ותרמו לשמירת הבאסה.

  מחליטים פ"א לאשר הנצחת מרים ויוסף דוברובין ז"ל באופן שתחליט עליו ההנהלה.
  

  .המועצה מחליטה פ"א לאשר ) 438(

  

 רחוב ע"ש ברכה צפירה ז"ל .2
מו של פניית תושבי רחוב ברכה צפירה המבקשים לשנות את שם הרחוב לשלועדה צורפה 

  זמר עברי אחר.

חברי ועדה הביעו דעתם שבבואם להחליט על הנצחה נשקלת התרומה האישית ואין מקום 

  לשקול מערכת יחסים בין בני המשפחה, על סמך מידע זה או אחר.

  נמנע. 1מחליטים פ"א שלא להיענות לבקשה למעט 
  

  שלא להענות לבקשה. המועצה מחליטה פ"א לאשר ) 439( 

  

 ובדיה יוסף זצוק"להנצחת הרב ע .3
פנייתם של חברי המועצה מר אליהו שריקי ומר משה ועקנין לקריאת רחוב על  לועדה צורפה

  שמו של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל.

  מחליטים פ"א לאשר הנצחה.
  

  .המועצה מחליטה פ"א לאשר ) 440(

  

 הנצחת שמו של שמואל דגני ז"ל .4
  ה בן עזרא להנצחת שמו של שמואל דגני ז"ל.פניית מנכ"ל העירייה מר יהודלועדה צורפה 

עפ"י הצעת רה"ע, מחליטים פ"א לקרוא למרכז הספורט החדש מול המרכז הבינתחומי 

  על שמו של שמואל דגני.
  

  אמר כי המרכז יקרא מרכז אפולוניה ע"ש שמואל דגני ז"ל. בתשובה לשאלה רה"ע

  .המועצה מחליטה פ"א לאשר ) 441(

 

 ז"לדרך ע"ש אריאל שרון  .5
  פניית בנו מר גלעד שרון להנצחה.צורפה 

ע"ש אריאל  531ככל הידוע, הועלה רעיון מצד המדינה להנצחה אפשרית בקריאת כביש 

  שרון ז"ל.

  מחליטים פ"א לאשר הנצחה.        

  .531הועדה תמתין עד לבירור האם אכן יש החלטת מדינה לקרוא על שמו את כביש 
  

  מחליטים לאשר.  ) 442(

  (מר לונדון). 1 - נמנעאין ,  -נגד,    15 -בעד
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 הנצחת הצדקת רג'ינה מימון ז"ל, הנצחת יעקב גויטע,  הנצחת אליהו נחאייסי .6
  לילוף להנצחה.- פנייתו של מר יעקב חג'ג' צורפה

בכיכר ציוני לוב ) 10,9,8(סעיפים מחליטים פ"א להנציח אנשים בולטים בקרב יהדות לוב 

  ההנהלה.במקום שיוחלט עליו ע"י 

מוזיאון יהדות פגש עם מנהל יחבר הועדה צורי דורון התבקש ע"י רה"ע וחברי הועדה לה

לוב באור יהודה ולבדוק האם יש אישים נוספים שראוי להזכיר את שמם בשלט ההנצחה 

  בכיכר ציוני לוב.שיוצב 
  

  .המועצה מחליטה פ"א לאשר  ) 443(

  

 מבצע מוקד .7
ל שדות התעופה וחיילות האויר הערביים במלחמת שם הקוד למבצע התקיפה המקדימה ע

  ששת הימים. 

את בקשתו בועדה וכן הציע לשנות את ציג הההצעה הוגשה ע"י חבר הועדה גיל ליברזון ש

  שמו של רחוב אייבי נתן ולקרוא לו רחוב מבצע מוקד.

חברי ועדה הביעו דעתם כי אין לשנות שם רחוב קיים ככל הניתן, לצה"ל היו עשרות 

  מבצעים לאורך שנות קיום המדינה ויהיה בכך יצירת תקדים.

  מחליטים שלא להיענות לבקשה.
  

אמר כי הוא תומך בבקשה של נציגו בועדה, גיל ליברזון. הציע כי הככר הקטנה  מר עולמי

  יר.תקרא ככר מבצעי חיל האו

  נערכה הצבעה.

  .שלא להענות לבקשה המועצה מחליטה לאשר את המלצת ועדת השמות    ) 444(

  (מר עולמי). 1 - נמנע(מר פישר) ,  1 -נגד,     14 -בעד

  

 הנצחת אילן חלימי ז"ל .8
  פנייתו של מר גיל ליברזון. צורפה

צרפת יוקדש מר וייס הציע כי במסגרת המרכז הקהילתי החדש שיוקם עבור קהילת יוצאי 

  חלק בתוך הבית להנצחת שמו של אילן חלימי ז"ל.

  מחליטים פ"א לאשר ההצעה שהועלתה ע"י מר צבי וייס.
  

  .המועצה מחליטה פ"א לאשר ) 445(

  

 קריאת כיכר ע"ש השוטר .9
  מצורפת פניית רפ"ק איתן קיכל, סגן מפקד תחנת גלילות לקריאת כיכר ע"ש "השוטר".

  מחליטים פ"א לדחות הבקשה.

  והיא תבחן מחדש., , בתשובה לשאלה אמר כי העיתוי להגשת הבקשה היה לא מוצלחרה"ע

  הפנתה תשומת הלב לאפשרות שיהיה ריבוי בקשות מסוג זה של ארגונים שונים.גב' תימור 
  

  המלצת ועדת השמות ולדחות הבקשה. המועצה מחליטה פ"א לאשר ) 446(
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 "ל קריאת רחוב ע"ש פרדי הירש ורודולף ורבה ז .10
  פל בנושא.מפנייתו של עו"ד עמית ה צורפה

ד המפל בשנים ת/זהות להנצחת רודולף ורבה ז"ל הועברו ע"י עו"ויצויין כי בקשות דומ

  (מצ"ב), ונדחו בשעתו. 2013- ו 2006

  הועדה מחליטה שלא להיענות לבקשה.
  

  הנושא נדחה לישיבה הבאה. עותק הבקשה יועבר לעיון חברי המועצה.

  
  

 חק רבין ז"להנצחה ליצ .11
  פנייתו של ד"ר מרדכי נאור.  צורפה

הועדה עודכנה כי שמו של יצחק רבין מונצח בשלושה אתרים בעיר: מחלף רבין (צומת 

  כפ"ש), קריית הספורט בעיר, פארק רבין בנווה עמל.

  מחליטים פ"א שלא להוסיף על ההנצחות הקיימות.
  

  המלצת הועדה. המועצה מחליטה פ"א לאשר   ) 447( 

  
  

 26טעות בסכום בפרוטוקול   - תמיכות  .י
הסכום הנכון ₪.  63,423נרשם מתן תמיכה ל"כנפים של קרמבו" סך של  26בפרוטוקול מועצה 

  ₪. 50,000הוא 

  לאשרמחליטים פ"א   )  448(

  

 
החברה למרכזיים קהילתיים הרצליה (חברה  -אישור הקמת חברה עירונית  .יא

 .ועלת הציבור) בע"מ ואישור התקנוןלת
עצת העיר מתבקשת לאשר הקמת  חברה עירונית שתקיים את פעילות המתנ"סים כתאגיד מו

  אחד שירכז את פעילות בית פוסטר, נווה ישראל ויד התשעה ואישור התקנון.

  מצ"ב מסמכים בנושא זה.

סקר את המצב הקיים באשר לפעילות המתנ"סים , והטעמים להקמת חברה עו"ד אורי הברמן 

  , פרט תמצית הוראות התקנון.הילתיים (חברה לתועלת הציבור)עירונית למרכזים ק

  למספר נושאים: התייחס מר לונדון 

  במועצה וראוי היה שידון   יםטען שיש להקמת התאגיד השלכות על ההסכמים הקואליציוני  •

 תחילה במסגרת אסיפת קואליציה. 

  נ"סים עובדי קבלן.  שאין במת המנכ"למבקש להוסיף שלא יועסקו עובדי קבלן. נענה ע"י   •

 הוסיף כי גם בעירייה צומצמו מאוד מספר עובדי הקבלן רה"ע    

   ( תמיכות) במסמך ההסבר של עו"ד הברמן. טען שלא מקובל שהחברה החדשה 14לסעיף   •

  כי נוסח  היוע"מתוכל לתמוך במוסדות ציבור ע"י כספים ממקורות שאינם עירייה. נענה ע"י  

  הוסיף כי התקנון כפוף לחוק ולהנחיות משרד הפנים  הגזבר. ון מקובלהסעיף הינו עפ"י תקנ 

 והעיריות. 
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טען שאין לחייב בתשלום עבור עיון בפרוטוקולים של החברה ויש לפרסמם באתר העירוני.   •

 כי גבייה עבור מידע נעשית עפ"י כללי העירייה וחוק חופש המידע. המנכ"ל ורה"ענענה ע"י 
חברה תפתור בעיות רבות ואיחלה הצלחה רבה לחברה בדרכה אמרה כי הקמת ה גב' כץ

  החדשה.

  ציין כי ימשך שיתוף הפעולה עם חברת המתנ"סים. רה"ע

  נערכה הצבעה.

המועצה מחליטה לאשר הקמת חברה למרכזים קהילתיים הרצליה (חברה לתועלת הציבור)   )449(

עיריות (נוסח חדש), וכן פקודת הא. רבתי ל 249כתאגיד עירוני, כמשמעותו בסעיף  בע"מ

  לאשר את תקנון החברה.

  החלטת המועצה טעונה אישור שר הפנים.         

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

  

 

 אישור מועצה להתקשרות בחוזה ללא מכרז  .יב
לאשר התקשרות בחוזה ללא מכרז, ככל שתחליט שאין תועלת בעריכת מכרז  התבקשההמועצה 

  יום:כמצורף לסדר ה

למתן שרותי ניהול, תכנון ופיקוח הפעלת התקשוב  16/2015-18מכרז פומבי מספר  •

 העירונית וניהול הפורטל החינוכי.

להפעלת מועדונית משותפת לילדים המוכרים בשירות  21-2015-18מכרז פומבי מספר  •

 לשיקוםו/או בשירות לילד ונוער.
 

  ) מחליטים פ"א לאשר.  450(       

  
  

 ת סיוע בדיורהמלצות ועד  .יג
  לאשר המלצות הועדה. התבקשההמועצה 

  9.6.15מיום  5מצ"ב פרוטוקול הועדה מס' 
  

  ) מחליטים פ"א לאשר. 451(       
  

 דו"ח פעולות העירייה  .יד
. בנפרד, הועברה השלמה של דו"ח ועדת 2014דו"ח פעולות העירייה לשנת לסדר היום צורף 

  תקשוב בראשותה של גב' טובה רפאל.

התייחס לצורך בקבלת אישור מועצה של המלצות ועדת ההנצחה, ברוח חוות הדעת  וןמר לונד

כרות וגנים שהם מקומות יהמדובר בכ .המשפטית שהועלתה כבר בישיבת מועצה בנושא

  .ציבוריים

שבו נאמר כי מתן שם למקום ציבורי טעון  235כי התייחסה לסעיף  הבהירה עו"ד ענת בהרב

  אישור מועצה.

ואת עובדי מזכירות העירייה רינה זאבי ונטלי רפאל. הדו"ח  יבח את הכנת הדו"חש מר עולמי

ביקש להוסיף בדו"ח הבא  מר עולמיהצטרף לברכות.  מר לונדוןמשקף פעילות ענפה של העירייה. 

  .פרוט של הפסד כספי שנגרם מהחלטות של בתי המשפט
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  ות העירוניות.חות הפעילות של החבר"ביקש כי בדו"ח הבא יכללו גם דו רה"ע

 פגרה  .טו
  לאשר קביעת פגרה בחודשים אוגוסט וספטמבר. התבקשההמועצה 

  )  מחליטים פ"א לאשר פגרה לחודשים אוגוסט וספטמבר.452(

  

 א' 15הכרזה על אגן ניקוז מס'   .טז
  א' שגבולותיו כדלקמן: 15לאשר הכרזה על אגן ניקוז מס'  התבקשההמועצה 

  .צפון: רחוב הרב קוק, בן ציון מיכאלי

  מזרח: בר כוכבא, שצ"פ.

  מערב: כביש נתיבי איילון.

  דרום: גבול רמת השרון.
  

  אשר.)  מחליטים פ"א ל453(

  

 מתחם גליל ים. -אישור מועצה להתקנת צנרת תיעול  .יז
  

  לאשר התקנת צנרת תיעול (ניקוז מי גשמים) בגושים וחלקות כדלקמן: מחליטים פ"א ) 454(
  

   6522גוש 
  .56, 52, 48, 78, 75, 72, 67, 64, 44, 43, 33, 18, 17, 9, 20, 19, 12חלקות : 

  
  6423גוש 

  . 12, 11, 10חלקות :  
  

  6424גוש 
  . 51, 36, 46, 49, 52, 69, 40, 37, 16, 12, 10, 6: חלקות  

  
  6525גוש 

  . 48, 47, 46, 45חלקות : 
  

  6595גוש 
  . 32, 29, 27, 25, 21, 17, 16, 12, 11, 10, 9, 8, 7חלקות : 

  
   6596גוש 

  . 7, 6, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18,  3, 2, 1חלקות : 
  

  

   מתחם גליל ים, שיחולקו למספר שלבים .בוצעו במסגרת  פרויקט יעבודות הנחת צנרת תיעול 

  

 עדכון -מלגות  .יח
, מצ"ב דף 14.4.15בהמשך לדיון במועצה ואישור הקריטריונים למתן מלגות במועצת העיר מיום 

  להערות שהועלו בדיון. עדכון בהתאם

  יובא לאישור המועצה.

  העדכון.)  מחליטים פ"א לאשר 456(
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 אישור למתן תמיכות  .יט
 שלושה פרוטוקולים: לזימון לסדר היום צורפו

 29.6.15פרוטוקול הועדה המקצועית מיום  •

 14.7.15פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מיום  •

 15.7.15פרוטוקול הועדה המקצועית מיום  •
 

  .2016+התבחינים למתן תמיכות לשנת ריכוז ההחלטות צורף ו כן כמ     

יובא לאישור המועצה בישיבתה הבאה. זאת לאור  2016הודיע כי פרק התבחינים לשנת  המנכ"ל

  פנייתו של חבר המועצה יוסף לונדון שביקש שהות ללמוד את החומר.

  
  כוללים

לחלק להמליץ בפני מועצת העירייה  ,, פה אחדותמחליט וועדת המשנה ועדת התמיכות המקצועית
, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ולהשלמת 2015, לשנת הכספים את התמיכות בנושא כוללים

  מסמכים, ככל שחסרים בבקשה, כדלקמן: 
  
, מאחר חסדי שמואל הנביא הרצליה ירושליםובקשת  מוסדות חב"ד הרצליהלפסול את בקשת  .1

כן התלמידים אינם רשומים במשרד החינוך (אגף בכיר ואינן מקיימות את תנאי הסף ש
 במוסדות תורניים).

 
  ) מחליטים פ"א לאשר.457(

 
לפי שיקול דעת  6%בתוספת מתוך ₪,  436,880סך של  – בית אולפנה ללימודי היהדות בהרצליה .2

  ₪. 456,880ובסה"כ ₪  20,000ועדת המשנה בסך של 
להשלמת אישור הכל בכפוף  ,133,278₪ך של ס– כולל אברכים בבית הכנסת הגדול הרצליה

 , ובכפוףרישום תלמידי הכולל במשרד החינוך (אגף בכיר במוסדות תורניים) ולומדים יום שלם
להחלטה שתינתן בעניין היעדר היתר לשימוש חורג. עד שתינתן החלטה בעניין זה לא תחולק 

  התמיכה. 
לפי שיקול דעת ועדת המשנה בסך של  6%בתוספת מתוך ₪,  409,550סך של  - עמותת אור זרוע

  ₪  429,550ובסה"כ ₪  20,000
לפי שיקול דעת ועדת המשנה בסך  6%בתוספת מתוך ₪,  355,092סך של  – מדרשת חפץ חיים

הכל בכפוף להחלטה שתינתן בעניין עמידתה בתנאי הסף  -₪  400,292ובסה"כ ₪  45,200של 
  שתינתן החלטה בעניין זה לא תחולק התמיכה. מהתלמידים שירתו בצבא. עד  50%הקובע כי 

  
  ) מחליטים פ"א לאשר.458(

  
  

  שיעורי תורה
  

 לתת, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה ותמחליט וועדת המשנה ועדת התמיכות המקצועית
, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ולהשלמת מסמכים, ככל שחסרים 2015תמיכה לשנת הכספים 

  קמן:בבקשה, כדל
  ₪  2,598סך של  – קהילת תורת חיים

  ₪  8,932סך של  – בית הכנסת מערב הרצליה
  ₪   16,954 -סך של  אהבת רזיאל
  ₪  34,330 –סך של  מוסדות חב"ד

  ₪  520 –סך של  רשת משיח הרצליה
  ₪  1,713 –סך של  חסדי שמואל הנביא

  ₪  2,420 –סך של  שערי קדושה נקודה טובה
  ₪  1,202סך של  וסףמוסדות משכנות י

  ₪  1,332 –סך של  אהבת ישראל פיתוח
  

  ) מחליטים פ"א לאשר.459(   
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  ספורט בוגרים

  

, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לאשר ותמחליט וועדת המשנה ועדת התמיכות המקצועית
 בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו ,2015לשנת הכספים ₪  112,738בסך של נוספת תמיכה 

  ולהשלמת מסמכים, ככל שחסרים בבקשה, לאגודת הפועל הרצליה כדורגל. 
  

  מחליטים פ"א לאשר.)  460(
  

  תנועות נוער
  

  :ות, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייהמחליט וועדת המשנה ועדת התמיכות המקצועית
  
ם של לפסול את בקשת הנוער העובד והלומד בשל אי עמידה בתנאי הסף הקובע מספר מינימו .1

 חניכים, ואת בקשת בנות בתיה, איגי וכנפיים של קרמבו, שאינן מוגדרות כתנועות נוער.
 

  מחליטים פ"א לאשר.   )461(    
  

  רה"ע לא השתתף בהצבעה על סעיף זה. -הערה               
 

לחלק את התמיכות, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו ולהשלמת מסמכים, ככל שחסרים  .2
  לקמן:בבקשה, כד

  
 ₪  70,000, סך של קומונה –גרעין רעים עבור –תנועת הצופים העבריים 
 ₪ . 70,000, סך של קומונה –קומונת המחנות העולים 

(בכפוף לאישור ₪  387,787סך של  – שבט דקר צופי ים –תנועת הצופים העבריים בישראל 
  מהיקף הפעילות) 54%מועצת העיר למתן תמיכה בשיעור של 

  ₪  143,005סך של  – שבט רשפים –ופים העברים בישראל תנועת הצ
  ₪  95,500סך של  שבט ארד –תנועת הצופים העבריים בישראל 

  ₪  113,108סך של  תנועת הצופים העבריים בישראל שבט שחף
  ₪  45,013סך של  תנועת בני עקיבא בישראל

  ₪  85,009סך של  המחנות העולים
  
  ר.מחליטים פ"א לאש     ) 462(   

  
  רה"ע לא השתתף בהצבעה על סעיף זה. -הערה         

  
לחלק את יתרות התקציב שלא חולקו בגלל מגבלת מקסימום בתבחינים, לפי התבחין  .3

לשיקול דעת מיוחד של ועדת המשנה, בכפוף  10%המתייחס למפעלי הקיץ, יחד עם חלוקת 
 נים.לאישור הוועדה המקצועית, במועד מאוחר יותר כפי שנקבע בתבחי

  
  מחליטים פ"א לאשר.  ) 463(     

  
  

  מלגות
  

ות, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לתת מחליט וועדת המשנה ועדת התמיכות המקצועית
ולהשלמת  בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנושקל מול שקל, ₪,  20,000למועדון ליונס סך של 

  מסמכים, ככל שחסרים בבקשה. 
  

  א לאשר.חליטים פ"מ  ) 464(
  

  

  ביקש להודות למנכ"ל על הגשת התבחינים במועד כה מוקדם שאין לו תקדים בשנים עברו. מר לונדון    

גב'  ,הודה לסגן הגזבר מר יונה טאוב, חשבת אגף שאיפ"ה גב' איילה ממן, עו"ד טל כהן מנכ"לה  

  על הכנת החומר של ועדת התמיכות.ואגפי העירייה רבקה אמיר 
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 לחו"לאישור נסיעה   .כ
תפקידם כיו"ר החברה לפיתוח התיירות וכיו"ר ב ,יונתן יעקובוביץ וגרי גוזלןחברי המועצה 

הוזמנו להשתתף בכנס ערים חכמות בברצלונה. לקידום שיתופי פעולה  ,מנהלת אזור התעשייה

 בתחום.
  .2015בחודש נובמבר  19-17בין התאריכים תקיים יהכנס      

מימון הנסיעה עבורו ע"ח  .יבות הנסיעה ,בעקבות פניית פורום התאגידיםציין חש מר יעקובוביץ'     

  החברה לפיתוח התיירות, וע"י העירייה עבור חבר המועצה גרי גוזלן.

כי אינו רואה  רה"עהציעה לקבוע מדיניות או מנגנון לאישור נסיעות לחו"ל. נענתה ע"י גב' אתגר 

  צורך בכך ואפשר לפנות ישירות למועצה.

  הצבעה. נערכה

  מחליטים פ"א לאשר נסיעה  ) 465( 

  

  

 שונות  .כא
  הגיב מן הכתב לדברים שאמר מר אלעד צדיקוב בישיבת מועצה קודמת. מר יוסי לונדון

  השיב לתגובתו של מר לונדון. מר צדיקוב

  אופי הדברים היה אישי. פרוט חילופי הדברים בסטנוגרמה. 

  

  

  

  

 הישיבה ננעלה

 ______________________                   מזכיר העיר: _______       
 

    ________________________  ראש העירייה:                 

  


