
 עשרה שמונההצה ועהמ                             עיריית הרצליה

 29פ " כ   מס'                     
 מן המנייןשלא מישיבת מועצה               

 18.8.15, ה"עתשג' באלול  שלישי,שהתקיימה ביום 

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

 הומ"מ ראש העיריי ניתסג - מאיה  כץ 

  סגנית ראש העירייה - איה פרישקולניק 

 חבר מועצת העירייה  - גרי גוזלן  

 חבר מועצת העירייה - יוסף לונדון 

 חבר מועצת העירייה - ברדה אבי  

 חברת מועצת העירייה - טובה רפאל  

 חבר מועצת העירייה - 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 

 סגן רה"ע - צבי וייס חסרים:

 חבר מועצת העירייה  - יריב פישר 

 חבר מועצת העירייה - תום סטרוגו 

 חברת מועצה - עפרה  בל 

 בר מועצת העירייהח - אלעד צדיקוב 

 חברת מועצת העירייה - - איריס אתגר 

 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"מ דוברת העירייה - ויינברג עירית 

 משנה למנכ"ל למשאבי אנוש - שגיא חיים 

 יוע"מ - קרן בהרב ענת 

 לשכה משפטית - כהן עו"ד טל  

 סגן הגזבר - טאוב יונה 

 חשב העירייה -      חדד רוני  

 מנהלת תחום בקרת תאגידים עירוניים ויחידות סמך - רוזן הילה 

 מנהל הכנסות העירייה - אסולין שלומי 

 נכסים ובטוחיםמנהלת מחלקת  - סדובניק לאה  

 מנהל אגף שאיפ"ה - ביטון משה 

 סמנכ"ל לחינוך - בנבנישתי ד"ר אבי  

 מהנדס העירייה - סקה מייק 

 מנהל אגף המחשוב - זיו אמיר  

 יועצת ראש העיר למעמד האישה ומנהלת מנהל נשים - סדגת ארז אורנה 

 מנהל אגף תב"ל - עקרב שמואל 

 טחון וסדר ציבורימנהל אגף בי - מייזל בועז  

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

 מנכ"ל בית ההורים שלום - שקדי דני 

 וזרת ראש אגףע - זאבי רינה  

 מזכיר העיר - מור דידי המזכיר:
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 סדר היום

 אישור פרוטוקול .א

 עדכון רה"ע .ב

 עדכון מנכ"ל .ג

 תב"רים .ד

  -ח', שינויים  –שינויים  –ילואים( הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מ .ה
 ט'. 

 חברת מוסדות חינוך ותרבות בהרצליה: 31.12.2014דו"חות כספיים ליום  .ו

  מתנ"ס נווה ישראל  – 31.12.2014דו"חות כספיים ליום 

  מתנ"ס יד התשעה –31.12.2014דוחות כספיים ליום 

 ית הורים.עמותה למען גילאי גיל הזהב ב –31.12.2014דוחות כספיים ליום  .ז

 בית עלמין הרצליה )ע"ר(. –31.12.2014 -ו  31.12.13דוחות כספיים ליום  .ח

 לפקודת העיריות )נוסח חדש( 339 -ו 338בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  .ט

 2016תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת  .י

אישור המועצה להסכם הקצאת זכות שימוש בין עיריית הרצליה לבין תנועת הצופים  .יא

 ראל )ע"ר(העבריים ביש

 ועדת השמות .יב

 העסקת קרובי משפחה בעיריית הרצליה  .יג

 מינויים .יד

 אישור העסקה נוספת .טו

 המלצות ועדת סיוע בדיור .טז

בקשה להוספת פריט חדש להסכם למתן שירותים משפטיים בתחום גביית חובות והוצאה  .יז

 לפועל.

 שונות .יח

 

 

 הסבר לסדר היום:
 
 

 אישור פרוטוקולים  .א

 

 .28מס'  יםבא לאישור פרוטוקולהו

לשבח את המרכז הקהילתי לספורט נתקבלה הערה לפרוטוקול ע"י מר ועקנין שביקש: "לציין 

כמו בכל שנה פנינו לאייל מנהל הבריכה ולליאת תימור לסיכום ימי הפעילות לציבור הדתי 

 והשנה אף הגדלנו את ימי הבריכה ביום נוסף ובמחיר מסובסד״

 כולל התוספת לבקשתו של מר ועקנין. 28מחליטים פ"א לאשר פרוטוקול מס'  (466)
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 עדכון רה"ע .ב

 .איחל החלמה מהירה למר יוסי לונדון 

  הביע השתתפותו והשתתפות חברי המועצה בצערה של משפחת תנעמי על לכתה של

 אסנת תנעמי ז"ל.

 באוגוסט הוחלט למשוך עתירה לבג"ץ  16-בישיבת קואליציה ב -תחבורה ציבורית

 דתיות, בנושא הפעלת תחבורה ציבורית בשבת.בהתנגדות המפלגות ה

ראש העיר הביע אמונו שאין טעם לבזבז זמן יקר של בית המשפט אם ניתן לממש את 

 המטרה למען הציבור בהרצליה, בדרך של הסכמות והידברות עם משרד התחבורה.

, ביום שבת , בין השעות ללא עלות()הקואליציה הסכימה על מתווה לפיו יופעל שאטל 

בצירים עירוניים מרכזיים בלבד. השאטל יופעל בקיץ הבא לתקופת ניסיון  8:00-16:00

על ידי צוות בראשות מנכ"ל העירייה ונציגי  יעילות הקו חודשים, שבמהלכה תבחן 6של 

 סיעות הקואליציה.

  הודה למנכ"ל העירייה, לסמנכ"ל ולראשי האגפים על העבודה הגדולה  –שנת הלימודים

 שנת הלימודים ללא תקלות.בהכנת פתיחת 

 מלש"ח בבטיחות. 3.5הושקעו  כל גני הילדים יהיו ממוגנים.

 ל"אילנות", "יוחנני" , "גורדון" ו"ברנר".התלמידים הועברו  -סגירת בית ספר הרצל 

  'חברי המועצה מוזמנים. 27.8-יתקיים בפארק הרצליה ב –הפנינג לילדי כתה א 

 העירוני הוכיחו עצמם בשבועות האחרונים במהלך , השיטור אגף הביטחון וסדר ציבורי

 אירועים שונים וכבר כעת ניתן לומר שיש תוצאות טובות מאוד.

 8.8-פתיחת צומת סוקולוב בן גוריון ב . 

 . הודה למהנדס העיר ולעובדי האגף.התנועה בצומת זורמת ללא פקקים

 

 עדכון המנכ"ל .ג

 שנת הלימודים בכל בתי הספר  אנשי אגף תב"ל עובדים במרץ להכנת -שנת הלימודים

  וגני הילדים בדגש על טיפול בליקויי בטיחות.

 , לפיקוח וליווי במעברי החציה.עם אגף הביטחון 1.9 -ל בטיחותית הוכנה תכנית

 אגף החינוך נערך לשנה פדגוגית עפ"י החזון העירוני.

 אות אינן חזות הכל אך מתייחסים לתוצאות הבגרות כמדד. הזכ -בחינות הבגרות

. בעיריית 93%ובבתי הספר התיכוניים  87.7בהרצליה של תלמידי י"ב עומדת על % 

הרצליה אין הנשרת תלמידים, מושם דגש על חינוך לתרבות ואהבת הארץ, בהובלה 

 והפעלה של סגנית ראש העיר גב' איה פרישקולניק והסמנכ"ל לחינוך ד"ר אבי בנבנישתי.

 נוך הגדיר סייעת שניה לגני ילדים בהם לומדים עפ"י החלטת הממשלה משרד החי -גנ"י

גנים בהם בע"י העירייה. בהרצליה גם  70%ע"י המדינה,  30% -. המימוןילדים 30מעל 

 .מלש"ח 2.5ילדים תהיה סייעת שניה. מדובר בהשקעה של  30-יש פחות מ

 למוקד העירוני יש כעת גם אפשרות הקלטה של שיחות.  -מרכזיה חדשה הופעלה 

 .העיר שיש לוודא הנגשה של המוקד העירוני מר יסעור      
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 מנהלת מנהל נשים ויועצת ראש העיר למעמד האישה, ארז גב' אורנה סדגת  -קוד לבוש

 מובילה מהלך בנושא.

 שוקד על בשיתוף עם אגף החינוך צוות מיוחד באגף הנדסה  -תכנית מתאר להרצליה

 תושבים בעיר. 180,000 -הכנת תכנית מתאר ל

 
 ריםתב" .ד

 
 2012בניית גני ילדים חדשים  – 1585שינוי מימון  תב"ר מס' ( מחליטים פ"א לאשר 467). 1

  )החברה לפיתוח הרצליה(
 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  

 מבוקשת 
 שינוי

    
  15,385,000 15,385,000 11/2014 –אושר ב 

    
  15,385,000 15,385,000 31.12.2014עד 

  15,385,000 15,385,000 סה"כ
    

    מקורות מימון 
 (301,343) 7,037,454 7,338,797 קרן עבודות פיתוח

 301,343 8,347,546 8,046,203 השתתפות משרד החינוך
  15,385,000 15,385,000 סה"כ

מקרן עבודות פיתוח להשתתפות משרד ₪  301,343הבקשה לאשר: שינוי מימון בסכום של 
 החינוך.

 
 
 
  התקנת עמודי תאורה )אגף ת.ב.ל( – 1481תוספת תב"ר מס' ( מחליטים פ"א לאשר 468). 2
 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
  8,000,000 8,000,000 11/2014 –אושר ב 

    
  2,300,000 2,300,000 31.12.2014עד 

2015 750,000 2,150,000 1,730,000 
 (1,730,000) 3,550,000 4,950,000 ואילך 2016

  8,000,000 8,000,000 סה"כ
    

    2015מקורות מימון 
 330,000 750,000 750,000 קרן עודפי תקציב רגיל

 1,400,000 1,400,000  קרן עבודות פיתוח
 1,730,000 2,150,000 750,000 סה"כ

    
 

( . 2016)הקדמה משנת  0152בשנת ₪  1,730,000הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בסכום של 

 ₪  1,730,000, סה"כ 330,000ש"ח מימון  קרן עבודות פיתוח + בקשה של תוספת  1,400,000
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  שדרוג כבישים ומדרכות )אגף ת.ב.ל( – 1489תוספת תב"ר מס' ( מחליטים פ"א לאשר 469). 3
 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 1,300,000 22,500,000 21,200,000 11/2014 –אושר ב 

    
  21,200,000 21,200,000 31.12.2014עד 

2015  1,300,000 1,300,000 
 1,300,000 22,500,000 21,200,000 סה"כ

    
    2015מקורות מימון 

 750,000 750,000  קרן עודפי תקציב רגיל
 550,000 550,000  קרן עבודות פיתוח

 1,300,000 1,300,000  סה"כ
    
 

. מימון  קרן   2015לביצוע  בשנת ₪  1,300,000הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט ב סכום של 

 עודפי תקציב רגיל וקרן עבודות פיתוח.

 
 
 
שיפוץ )התאמת מבנים( גני ילדים )אגף  – 1769תוספת תב"ר מס' ( מחליטים פ"א לאשר 470). 4

  ת.ב.ל(
 

מסגרת תקציב  ב מסגרת תקצי פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
  5,000,000 5,000,000 11/2014 –אושר ב 

    
2015 3,000,000 5,000,000 2,000,000 
 (2,000,000)  2,000,000 ואילך 2016

  5,000,000 5,000,000 סה"כ
    

    2015מקורות מימון 
 (3,000,000)  3,000,000 קרן עודפי תקציב רגיל

 5,000,000 5,000,000  דות פיתוחקרן עבו
 2,000,000 5,000,000 3,000,000 סה"כ

    
 

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

מקרן עודפי תקציב רגיל  לקרן ₪  3,000,000קרן עבודות פיתוח ולאשר שינוי מימון בסכום של 

 עבודות פיתוח.
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הכנת תוכנית אב לשירותי חינוך וקהילה  – 1821תב"ר חדש מס' ( מחליטים פ"א לאשר 471). 5
  )אגף ת.ב.ל(

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 170,000 170,000  2015ביצוע 
 170,000 170,000  סה"כ

    
    2015מקורות מימון 

 170,000 170,000  קרן עבודות פיתוח
 170,000 170,000  סה"כ

 
 . מימון קרן עבודות פיתוח. 2015לביצוע בשנת ₪  170,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 

 
 
 
  שדרוג תאורת רחוב באבא אבן )אגף ת.ב.ל( – 1698עדכון שם/ייעוד  תב"ר מס' . 6

 הבקשה: לאשר עדכון שם התב"ר ל : סל עבודות שדרוג תאורת רחוב.

 ( מחליטים פ"א לאשר472)

 

 

  החלפת גופי תאורה ללדים )אגף ת.ב.ל( – 1713עדכון שם/ייעוד  תב"ר מס' . 7

 הבקשה: לאשר עדכון שם התב"ר ל : סל עבודות שדרוג תאורת רחוב.

 מחליטים פ"א לאשר   ( 473)

 
 
 
  תנו"ס(הקמת מתחמי כושר )אגף חינוך/ – 1822תב"ר חדש מס' ( מחליטים פ"א לאשר 474). 8
 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 465,000 465,000  2015ביצוע 
 465,000 465,000  סה"כ

    
    2015מקורות מימון 

 165,000 165,000  קרן עבודות פיתוח
 300,000 300,000  השתתפות המועצה להסדר הימורים

 465,000 465,000  סה"כ
. מימון קרן עבודות פיתוח  2015לביצוע בשנת ₪  465,000תב"ר חדש בסכום של הבקשה: לאשר 

 והשתתפות המועצה להסדר הימורים.

 
 

 המנכ"לשאל האם העירייה אמורה להתקין מתקני כושר באולפנת צביה. נענה ע"י מר לונדון 
 שהנושא בבדיקה.

 
 
 
 
 
 



  18.8.15 – מן המנייןשלא  29מפרוטוקול מועצה מס'   7דף 

 
 
ט הכוונה למלונות מצומת הסירה שילו – 1823תב"ר חדש מס' ( מחליטים פ"א לאשר 475). 9

  הרצליה( ת)החברה לתיירו  למרינה
 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 84,960 84,960  2015ביצוע 
 84,960 84,960  סה"כ

    
    2015מקורות מימון 

 84,960 84,960  קרן עודפי תקציב רגיל
 84,960 84,960  סה"כ

. מימון קרן עודפי תקציב  2015לביצוע בשנת ₪   84,960ר תב"ר חדש בסכום של הבקשה: לאש
 רגיל.

 
 
 

הקמת ברכה לימודית ומרכז אומנויות  – 1375תוספת תב"ר מס' ( מחליטים פ"א לאשר 476). 10
  )החברה לפיתוח הרצליה בע"מ(

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 1,000,000 26,950,000 25,950,000 11/2014 –אושר ב 

    
  24,700,000 24,700,000 31.12.2014עד 

2015 1,250,000 1,850,000 600,000 
 400,000 400,000  ואילך 2016

 1,000,000 26,950,000 25,950,000 סה"כ
    

    2015מקורות מימון 
 600,000 1,850,000 1,250,000 קרן עבודות פיתוח

 600,000 1,850,000 1,250,000 כסה"
    

לביצוע  בשנת ₪  600,000מתוכו ₪  1,000,000הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט ב סכום של 
 . מימון  קרן עבודות פיתוח.  2015

 
 

שיפוץ בית האזרח )החברה לפיתוח  – 1083תוספת תב"ר מס' ( מחליטים פ"א לאשר 477). 11
  הרצליה בע"מ(

מסגרת תקציב  תקציב  מסגרת פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 800,000 12,915,000 12,115,000 2/2010 –אושר ב 

    
  12,115,000 12,115,000 31.12.2014עד 

2015  800,000 800,000 
 800,000 12,915,000 12,115,000 סה"כ

    
    2015מקורות מימון 

 800,000 800,000  קרן עבודות פיתוח
 800,000 800,000  סה"כ
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. מימון  קרן   2015לביצוע  בשנת ₪  800,000הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט ב סכום של 
 עבודות פיתוח.

 
 

הקמת בית אומנות ופיתוח )בית קינן(  – 1396תוספת תב"ר מס' ( מחליטים פ"א לאשר 478). 12
   )החברה לפיתוח הרצליה בע"מ(

ת תקציב מסגר מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
  10,500,000 10,500,000 7/2015–אושר ב 

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

2015 180,000 530,000 350,000 
 (350,000) 4,570,000 7,570,000 ואילך 2016

  10,500,000 10,500,000 סה"כ
    

    2015מקורות מימון 
 350,000 530,000 180,000 קרן עבודות פיתוח

 350,000 530,000 180,000 סה"כ
    

( . מימון  2016)הקדמה משנת  2015בשנת ₪  350,000הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בסכום של 
 קרן עבודות פיתוח.

 
 

  הקמת הצללות בפארק )אגף הנדסה( – 1824תב"ר חדש מס' ( מחליטים פ"א לאשר 479). 13
גרת תקציב מס מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 100,000 100,000  2015ביצוע 

 900,000 900,000  ואילך 2016
 1,000,000 1,000,000  סה"כ

    
    2015מקורות מימון 

 100,000 100,000  קרן עבודות פיתוח
 100,000 100,000  סה"כ

בשנת ₪  100,000כום של מתוכו לביצוע ס₪  1,000,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
 .מימון קרן עבודות פיתוח. 2015

 
 
 

תכנון בית ספר חדש במתחם אלתרמן   – 1825תב"ר חדש מס' ( מחליטים פ"א לאשר 480). 14
  )אגף הנדסה(

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

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

    
    2015קורות מימון מ

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

 
 .מימון קרן עבודות פיתוח. 2015לביצוע בשנת ₪   500,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
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פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות  )אגף  – 1826תב"ר חדש מס' ( מחליטים פ"א לאשר 481). 15
  הנדסה(
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 200,000 200,000  2015ביצוע 

 1,300,000 1,300,000  ואילך 2016
 1,500,000 1,500,000  סה"כ

    
    2015מקורות מימון 

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

 
בשנת ₪  200,000מתוכו לביצוע סכום של ₪  1,500,000 הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של

 .מימון קרן עבודות פיתוח. 2015
 
 

  פארק גליל ים שלב א'  )אגף הנדסה( – 1827תב"ר חדש מס' ( מחליטים פ"א לאשר 482). 16
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 4,000,000 4,000,000  2015ביצוע 

 62,250,000 62,250,000  ואילך 2016
 66,250,000 66,250,000  סה"כ

    
    2015מקורות מימון 

 4,000,000 4,000,000  השתתפות חברת "רננות"
 4,000,000 4,000,000  סה"כ

 
בשנת ₪  4,000,000מתוכו לביצוע סכום של ₪  66,250,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 

 .מימון חברת "רננות" 2015
 

 

 
הקמת מקווה רח' אהרון קציר )החברה  – 1448תוספת תב"ר מס' ( מחליטים פ"א לאשר 483). 17

  לפיתוח הרצליה בע"מ(
 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 350,000 6,002,877 5,652,877 2/2015 –אושר ב 

    
  4,955,000 4,955,000 31.12.2014עד 

2015 697,877 1,047,877 350,000 
 350,000 6,002,877 5,652,877 סה"כ

    
    מקורות מימון 

  1,636,877 1,636,877 השתתפות משרד הדתות
  4,016,000 4,016,000 "יד מרדכי" –השתתפות עמותת ביכ"נ 

 350,000 350,000  קרן עבודות פיתוח
 350,000 6,002,877 5,652,877 סה"כ

 
. מימון קרן  2015לביצוע בשנת ₪  350,000ר הגדלת היקף פרויקט   בסכום של הבקשה : לאש
 עבודות פיתוח.
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ח',  –שינויים  –)העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( הצעת שינויים  .ה

 ט'.   -שינויים 

 מוקדם. ןהחומר הועבר לעיו

 ( מחליטים פ"א לאשר484)

 

 ות חינוך ותרבות בהרצליה:חברת מוסד 31.12.2014דוחות כספיים ליום  .ו

  מוקדם. ןהדו"ח הועבר לעיו -מתנ"ס נווה ישראל  – 31.12.2014דו"חות כספיים ליום 

  מוקדם. ןהדו"ח הועבר לעיו-מתנ"ס יד התשעה  –31.12.2014דוחות כספיים ליום 
 

סקר מאזנים ודו"חות של מתנ"ס נווה ישראל, מתנ"ס יד התשעה, ושל חברת  רו"ח של החברה

 ות חינוך ותרבות בהרצליה מיסודה של הסוכות היהודית לא"י בע"מ )חל"ץ(.מוסד

של מתנ"ס נווה ישראל. השנה היו  השידרוגציין לטובה את הפעילות במתנ"סים ואת  מר יסעור

 ילדים. 1,200במחזור השני בקייטנות 

 תודה גדולה למנהלות המתנ"סים. המגיע

ת היו"ר מר יהונתן יסעור, מנהלות המתנ"סים, הודה על פעילות ענפה ומבורכת בהובל רה"ע

 רו"ח , והילה רוזן מנהלת התאגידים.

 

הדו"ח  - עמותה למען גילאי גיל הזהב בית הורים –31.12.2014דוחות כספיים ליום  .ז

 .מוקדם ןהועבר לעיו

 . של החברה סקר נתונים עיקריים של הדו"ח רו"ח

פעילות מבורכת והישגים נאים, וכן על עבודתו  הודה למנכ"ל בית ההורים מר דני שקדי על רה"ע

 של רואה החשבון.

 

הדו"ח  -בית עלמין הרצליה )ע"ר(  –31.12.2014 -ו  31.12.13דוחות כספיים ליום  .ח

 .מוקדם ןהועבר לעיו

 רו"ח סקר נתונים מהדו"ח הכספי.

וחדת הודה במילים חמות לחבר המועצה יוסי קוממי יו"ר העמותה וכן הביע תודה מי רה"ע

 לאילן זהבי מנכ"ל העמותה על עבודה קשה ומדהימה שהוא עושה באופן אישי ברגישות רבה.

 

 -לפקודת העיריות )נוסח חדש(  339 -ו 338בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  .ט

, וכן מחיקת 339וסעיף  338מוקדם, וכלל רשימת חובות למחיקה עפ"י סעיף  ןהחומר הועבר לעיו

  .צה משפטית ואישור ועדת פשרותחוב לשגרירות עפ"י המל

 :הסכומים שהובאו לאישור     

 .338פשרות, לפי סעיף ₪  11,117,739.50 -

 .339פשרות, לפי סעיף ₪  1,161,838.40הנחות+ ₪  44,544.30 -

 338פשרות, לפי סעיף ₪  3,585 -

 מחליטים פ"א לאשר     ( 485)  
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  2016תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת  .י

, חוו"ד משפטית, פ"כ הועדה 2016-תבחינים לה ברו לעיון מוקדם הצעת לקראת הדיון הוע

, ופרוטוקול ישיבה משותפת של הועדה המקצועית וועדת המשנה 15.7.15-מקצועית מה

 .16.8לתמיכות מיום 

העירייה ציין לשבח עבודת האגפים השונים בהכנת התבחינים והודה לכל גורמי העירייה  מנכ"ל

 .בחינים והגשתם במועד מוקדם מהרגיל לעומת שנים עברושנטלו חלק בהכנת הת

ציין כי לדעתו יש אפליה לטובת ענף הכדורסל לעומת הכדורגל, וכן הביע דעתו נגד מר עולמי 

כי במידה שקבוצות הספורט התחרותי לא יגיעו להישגים נאותים  רה"עדמי השימוש. נענה ע"י 

 הבאה.  בשנה 30%-השנה, תופחת התמיכה לקבוצות אלה ב

ציין כי לא נעשו בעבר חשיבה מספקת ותכנון מוקדם לגבי הביקוש למתקני אימונים.  רה"ע

 ועל הקבוצות לשלם את דמי השימוש.הסביר כי הקבוצות צוברות קופה יפה 

 נערכה הצבעה

 . 2016מחליטים פ"א לאשר את התבחינים למתן תמיכות לשנת  ( 486) 

 הערות: 

 נוער וקהילה.בחינים בנושא רה"ע נעדר מההצבעה על הת

 גב' מאיה כץ נעדרה מההצבעה על התבחינים בנושא ספורט.

 
 

אישור המועצה להסכם הקצאת זכות שימוש בין עיריית הרצליה לבין תנועת  .יא

 הצופים העבריים בישראל )ע"ר(

, לפיה אישרה המועצה את החלטת ועדת המשנה 20.01.15בהתאם להחלטת  המועצה מיום 

ואת החלטת הועדה המקצועית להקצאת מקרקעין מיום  14.01.2015ע מיום להקצאת קרק

, להקצות לתנועת הצופים העבריים בישראל )ע"ר( את זכות השימוש בשטח 28.12.2014

ההקצאה, על מנת לקיים ולהפעיל בו את שבט "ארד", בהתאם למפורט בהסכם המצ"ב ונספחיו, 

 תתבקש המועצה לאשר ההסכם על נספחיו.

 :מצ"ב

  חוו"ד של יועמ"ש העירייה 

 העבריים בישראל )ע"ר( הסכם חתום ע"י תנועת הצופים 
  

 נערכה הצבעה.

 ההקצאה כמבוקש. הסכם (   מחליטים פ"א לאשר487)

 בנושא זה.רה"ע נעדר מההצבעה  -הערה 

 

 ועדת שמות .יב

 קריאת רחוב ע"ש פרדי הירש ורודולף ורבה ז"ל

 ית המפל בנושא. ד עמ"פנייתו של עולסדר היום צורפה 

 )הנושא הועבר מישיבה קודמת(.

 להעביר הפניה לדיון חוזר בוועדת השמות. לבקשת רה"ע לאחר דיון קצר הוחלט
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 העסקת קרובי משפחה בעיריית הרצליה  .יג

 קבל החלטה בהתאם לאמור להלן:המועצה תתבקש ל

חה בדרגה לשנות את החלטת מועצת העיר לפיה  לא יתקבל לעבודה עובד שהינו קרוב משפ .1
 החלטה שמעבר להוראות החוק. –חר צבור ראשונה של עובד עירייה אחר או של נב

 

א. לפק' העיריות בדבר סייגים להעסקת קרובי משפחה וחוזר 174בנוסף לקבוע בסעיף  .2
על הבהרותיו, מועצת העיר מחליטה למנות ועדה בראשות  3/2011מנכ"ל משרד הפנים 

אנוש והיועצת המשפטית. יו"ר ועד העובדים יוזמן  מנכ"ל העירייה, מנהל אגף משאבי
לדיוני הועדה, וככל שמדובר בקבלת עובד לאחד התאגידים העירוניים יוזמן לישיבה  מנכ"ל 

 התאגיד הרלבנטי.
 

כל העסקת קרוב משפחה מדרגה ראשונה של עובד עירייה ו/או עובד תאגיד עירוני או של  .3
 "ל, בטרם תחילת העסקתו.נבחר צבור תהא כפופה לאישור הועדה הנ

 
ככל שקרוב משפחה מדרגה ראשונה של עובד עירייה ו/או עובד תאגיד עירוני או של נבחר  .4

צבור הגיש מועמדות למכרז כ"א של העירייה ו/או של אחד התאגידים העירוניים, תאשר 
 הועדה את מועמדותו בטרם תדון ועדת המכרזים במועמדותו.

 
י התאגידים העירוניים, ויישומו ככל שמדובר בקליטת עובד יובא לידיעת  מנכ"ל 4סעיף  .5

 לתאגיד עירוני יהיה באחריותם.
 

למען הסר ספק, האמור לעיל בא להוסיף על הוראות החוק וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים ולא  .6

 לגרוע מהן.
 

 
ע"י לעיל(. נענה  2הציע כי יהיה נציג של מועצת העיר בוועדה בראשות המנכ"ל )סעיף  מר יסעור

כי ראוי שהרכב הועדה יושתת על בסיס מקצועי ולא רצוי שיהיו  סגנית ומ"מ רה"ע וע"י המנכ"ל

 בה פוליטיקאים.

 נערכה הצבעה

 מחליטים פ"א לאשר. ( 489)

 

 מינויים .יד

 ים כלהלן:המועצה תתבקש לאשר מינוי

  הרב רן עמית, לועדת שמות רחובות כנציג סיעת גשר, במקומו של שראל צדיקובמינוי. 

 ( מחליטים פ"א לאשר.490)

 ביקש לברר האם הרב רן עמית תושב העיר. מר יסעור

  ציבור. חברה לפיתוח הרצליה בע"מ כנציגתגב' תמי זיתן כדירקטורית במינויה של 

 ( מחליטים פ"א לאשר.491)       

 ."מינויה של גב' אסנת אלרואי כנציגת ציבור בדירקטוריון "החברה לפיתוח התיירות 
 

 . אמר כי ברור  טען כי יש עדיפות למנות דירקטורים מקרב תושבי העיר מר יסעור     

 מקורות החיים של גב' אלרואי שהכרותה המוקדמת של גב' כץ מעבודתה במשרד החינוך    
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 תרמה לרצונה של גב' כץ למנותה כדירקטורית. בנוסף העלה סברה שגב' אלרואי היא בת    

 היה ראש עיריית נתניה מטעם הליכוד.ש משפחה של יואל אלרואי  

 , שהייתה יועצת  מדובר באישה מוכשרת ביותר. מניעה למנותה ןטענה כי אי גב' כץ    

 אין קשר משפחתי ליואל אלרואי ומדובר  מקצועית למנכ"לי משרדי הפנים והחינוך,     

   מר יסעורבמינוי  מקצועי שישרת את צרכי הדירקטוריון בחברה. הוסיפה  ש 

 למינוי. םפופוליסטים שאינם רלוונטייזרים ונימוקים  מעלה    

 ( מחליטים לאשר.492)   

 .אין -נמנע )מר יסעור(,  1 -נגד,    12 -בעד   
 

 

 

 אישור העסקה נוספת .טו

 המועצה תתבקש לאשר החלטות הועדה לעסקה נוספת כדלקמן:

 מ.ס .1

 רקע:

 העובדת מועסקת כרכזת הדרכה במחלקת הספורט.

 ת לעבוד בעבודה נוספת במסגרת פרויקט שנת שרות של הצופים העבריים.מבקש

 החלטה:

 לבקשת היועצת המשפטית, נבדק מול מחלקת הספורט כי הבקשה מתייחסת 

 לעבודה במסגרת שאינה נושקת לתחום עבודתה בעירייה.

 הועדה מאשרת את הבקשה למשך שנה אחת.

 ט.ג .2

  רקע:

 העובד מועסק במנהלה.

 בעבודה נוספת באירוח קהל לקוחות יום אחד בשבוע.מבקש לעבוד 

 הוועדה מאשרת את הבקשה למשך שנה אחת. החלטה:

 ו.א .3

 רקע:

 העובדת מועסקת כסייעת בגן ילדים.

 מבקשת לעבוד כבלנית בבית מרחץ ברמת השרון.

 הועדה מאשרת את הבקשה למשך שנה אחת. החלטה:

 

 הבקשות. 3א לאשר ( מחליטים פ"493)
 

 

 

 

 

 ות ועדת סיוע בדיורהמלצ .טז

 המועצה תתבקש לאשר  החלטות הועדה לסיוע בדיור.

 .21.7.15מישיבת הועדה מיום  6מצ"ב פרוטוקול מס' 

 מחליטים פ"א לאשר. ( 494)
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בקשה להוספת פריט חדש להסכם למתן שירותים משפטיים בתחום גביית  .יז

 חובות והוצאה לפועל.

 לסדר היום צורפה פניית הגזברות בנושא.

מנהל הכנסות העירייה הסביר שהמדובר בשני משרדי עורכי הדין, משרד עו"ד אבי  אסולין מר

ניצוביץ ומשרד עו"ד י. שפירא ושות' הנותנים לעירייה שרותים משפטיים בתחום גביית חובות 

 והוצאה לפועל.

לאחרונה התרחבה ביקורת משרד הפנים בנושא חובות מסופקים והתעורר הצורך בפעילות 

עבודה נוספת זו אינה כלולה בחוזים  שתתמקד בתחום זה. עורכי הדיןשל משרדי  נוספת

ים הקיימים. אין כדאיות הקיימים עם שני משרדים אלה , ולפיכך יש צורך בהוספת רכיב בחוז

 בעריכת מכרז חדש רק בגין הרכיב הנוסף. 

כל אחד של  ולדיתבקשה לאשר תוספת כנספח לחוזים הקיימים ובלבד ששיעור הגההמועצה 

 .50%מההסכמים לא יעלה על 

 נערכה הצבעה.        

 מחליטים פ"א לאשר ( 495)

 

 שונות .יח

 הרצליה לת"אהפארק במ 93ציין כי הופעל קו אוטובוס מהיר מס'  רה"ע. 

 כי בחודש ספטמבר לא תתקיים ישיבת מועצה. הישיבה הבאה  הודיע מזכיר העיר

 (.20.10-)במקום ב 13.10-תתקיים ב

 ו הצלחה גדולה ומסר הודעה. התקיימו ארבע קבלות שבת במרינה שהי סי לונדוןמר יו

 . 17.00בשעה . טקס דומה יתקיים בערב ראש השנה והגיעו מאות אנשים

. הודה לרה"ע , המנכ"ל, יו"ר החברה לתיירות מר חברי המועצה והציבור מוזמנים

 ד ואילנית דוידוביץ.יעקובוביץ' , מנכ"ל החברה מר עופר מור, גב' מיה חורי דו

 

 

 הישיבה ננעלה

 מזכיר העיר: _____________________________                          
 

   ________________________  ראש העירייה:                 

 


