
 עשרה שמונההצה ועהמ                              עיריית הרצליה

 34פ " כ   מס'                     
 מן המנייןמישיבת מועצה                 

 522.12.1, ו"עתש י' בטבת 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 - ברדה אבי  

 חברת מועצת העירייה - טובה רפאל  

 חבר מועצת העירייה - ירון עולמי

 יהחבר מועצת העירי - משה ועקנין

 חבר מועצת העירייה  - אלעד צדיקוב

 חבר מועצת העירייה - תום סטרוגו 

 חבר מועצת העירייה - יונתן יעקובוביץ 

 חבר מועצת העירייה - יהונתן יסעור 

 חבר מועצת העירייה - יריב פישר 

 מועצת העירייה תחבר - ליאת תימור 

 חברת מועצת העירייה - עפרה בל 

 רת מועצת העירייהחב - - איריס אתגר 

 חבר מועצת העירייה  - יוסי קוממי חסרים:

 מנכ"ל העירייה - בן עזרא יהודה  מוזמנים:

 סמנכ"ל  - ניסימוב ג'ו  

 דוברת העירייה - בסמן דורית 

 מ"מ דוברת העירייה - ויינברג עירית 

 גזבר העירייה - זריהן גולן 

 משנה למנכ"ל למשאבי אנוש - שגיא חיים 

 יוע"מ - קרן בהרב ענת 

 סגן הגזבר - טאוב יונה 

 מהנדס העירייה - סקה מייק 

פוריה  תמר 
 שרביט

 מנהלת מחלקת התחדשות עירונית -

 מנהל אגף המחשוב - זיו אמיר  

ראש אגף מנהל נשים ויועצת רה"ע למעמד  - סדגת אורנה  
 האישה

 מנהל אגף שאיפ"ה - ביטון משה  

 הל אגף ביטחון וסדר ציבורימנ - מייזל בועז 

 מבקר העירייה - הררי ירון 

 מנהל מחלקת הכנסות העירייה - אסולין שלומי 

 מחלקה משפטית - כהן גפן עו"ד טל 

 ע. מנהל אגף מזכיר העיר - זאבי רינה 

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

 סגנית רה"עלעוזר  - מוגרבי אוהד 

 מזכיר העיר - מור דידי המזכיר:
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  סדר היום

 אישור פרוטוקול .א

 עדכון רה"ע .ב

 עדכון מנכ"ל .ג

 הצגת תמונת מצב בנושא התחדשות עירונית ע"י מהנדס העירייה. .ד

 הסכם גג בין הרצליה למדינה .ה

 תב"רים .ו

 פינוי בינוי צומת כדורי. פרויקט –בקשה לפתיחת חשבון בנק  .ז

 הלפקודת העיריי 339בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  .ח

 משרד הפנים. – 2015, שנת 3לתקופה: רבעון  2015דו"ח רבעוני לשנת  .ט

 .2014דו"ח בקורת משרד הפנים לשנת  .י

מתחם  –לפינוי בינוי במסלול הכרזה של משרד הבינוי והשיכון  לפרויקטיםאישור המועצה  .יא

 מעונות שרה ומתחם צומת כדורי

 נון., תיקוני תקחל"צ מ"בע הרצליה - קהילתיים למרכזים החברה .יב

 תמיכות .יג

 מינויים  .יד

 המלצות ועדת סיוע בדיור  .טו

 סלילת רחובות .טז

 שונות .יז

                                              

 
 הסבר לסדר היום:

 
 

 אישור פרוטוקולים  .א

 .33-ו 32לאישור פרוטוקולים מס'  ויובא

 ויר כדלקמן:בהמשך לדיווח רה"ע על סופת מזג האו 33ביקש להוסיף בפרוטוקול  מר משה ועקנין

מר ועקנין ביקש לציין את חבר המועצה אבי ברדה שדאג בנחישות ובחריצות לרכוש מידית פני     

 חירום ולחקלם לאוכלוסייה החלשה יחד עם מתנדבים לבתי הנזקקים.

 .33מאושרים כולל התוספת הנ"ל של מר ועקנין לפרוטוקול  33 -ו 32פרוטוקולים     

 

 עדכון רה"ע .ב

 ( ויובא לאישור המועצה הסכם גג.19 -בחודש )במקום ב 12 -ה בינואר תתקיים בישיבת המועצ 

  ימים ארעה אלימות קשה מאוד בין הורים שליוו את קבוצת  10לפני  -אלימות בכדורגל

הכדורגל מחדרה לבין הורים מהרצליה. התקרית סוקרה בהרחבה בכל אמצעי התקשורת ולא 

 החמיאה לעיר.
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חודשים. בהמשך התקבל דו"ח שיפוט של  3-העיר לסגור את המגרש לבעקבות זאת הורה ראש 

מסע יזומנו כל ההורים ויפתח המשחק וזומנו ראשי הפועל הרצליה. סוכם עם ראשי הפועל כי 

הסברה הכולל טופס בו יתחייבו שלא לנהוג באלימות. כמו כן יוצב מאבטח בכל משחק של 

 מכבי והפועל. 

חודשים על תנאי. יחד  3-המיר את סגירת המגרש לסגירה לתחת הסכמות אלה נאות רה"ע ל

 עם זאת אם תתרחש תקרית אלימה שכזו יסגר המגרש לאלתר.

 

 עדכון המנכ"ל .ג
 

 הסיוע מרכזי בשיתוף ,מינית הטרדה מניעת בנושא" עגול שולחן" התקיים -קידום נשים 

, רווחה, חינוך אנשי, ךלחינו ל"סמנכ, ע"רה סגנית, העירייה ראש בהשתתפות קינן בשרון, בבית

 .רבים ומשתתפים, משטרה, בעירייה הטרדה מניעת נושא על הממונה, בריאות

 
 :האגף לבטחון וסדר ציבורי 

 ביטחון.  תחושת הנוכחות ברחבי העיר ובגני הילדים תוגברה למתן -שיטור עירוני     

   מענה ניתן כןו בחנוכה לפידים מצעדי שקיימו הספר לבתי סייעו - ח"מוס טי"קב      

 .בעיר שנערכו נוספים חנוכה רועיילא אבטחתי      

 
 :והרווחה החינוך אגף     

 

 ,לשנת' א ולכיתות הילדים לגני הוחל בתהליך רישום, באמצעות האינטרנט וברישום ידני 

 ז."תשע הלימודים

  1500-כ הרך, ועוד לגיל רישום מועמדי 3700 כ", סהילדים גני 135-כ להיפתח מתוכננים

 '.א לכיתות רישום מועמדי

 וסגנית העיריה ראש בהשתתפות, מדעים מורי עשרות בהשתתפות גדול התנעה כנס התקיים 

 יחידות 5 לימודי הרחבת על בדגש המדעים תחומי לקידום כוללת עירונית לתוכנית העיר ראש

 . במתמטיקה לימוד

 
 :לוגיסטיקה 

 
 בביטון בטיפול החלנו, הרצלייה העיר את הפוקדים שגרתיים הבלתי הגשם מופעי לאור 

 .בעיצומה העבודה – יםמהגש מי כמויות את לקלוט שיוכלו כדי ,הניקוז תעלות והרחבת

 2016 קייץ שיפוצי יתלתכנ נערך ל"תב אגף. 

 בהצפות לשאיבה עוצמתית רב מים משאבת נרכשה.  

ת עפר במתחם הרכבת העירייה תבצע עבודוכי ומסר לו למנהל הרכבת  הודיעעדכן כי  רה"ע 

הנהלת באיזור שבאחריות הרכבת לשיפור הניקוזים . החשבונות על עבודות אלה יישלחו ל

 . הרכבת

 כי יש בעיר בעיה קשה של ניקוז כתוצאה מכך שלא היה טיפול בנושא במשך עשרות שנים. ציין

 העירייה תתמקד לפי שעה בהסדרת ניקוז מבית ספר נתיב דרך קיבוץ גליל ים.
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 -ה"שאיפ           

 2016תוקם במהלך מאי  – חדשה הכלביה 

 ביד טיפולב בינואריוחל  – ל"רש בגן הציבורי המרחב עבודת בתום – הציבורי המרחב פיתוח המשך 

 , ולקראת פסח תקיים העירייה מבצע ניקיון יסודי.התשעה

 
 :מידע ומערכות תקשוב      

 
 ה לשרת עדכנית 2015 א"תצ שכבת נוספה- GIS והתושבים העובדים לשירות 

  השכר בתלוש באינטרנט צפיה  - העיריה לעובדי חדש שירותמוסד.  

 בעלויות תוספת ללא 100 -ל מגה 40 -מ שודרג העירוני האינטרנט קו 

 
 

 ינואר. 21-20-יתקיים לכל עובדי העירייה בים המלח ב - סיור לימודי וגיבוש

להשתתף לאשר הגעתם בלשכת  . על המעונייניםזה הזמין את חברי המועצה להשתתף ביוםהמנכ"ל 

 המנכ"ל.
 

 
 הצגת תמונת מצב בנושא התחדשות עירונית ע"י מהנדס העירייה. .ד

מנהלת מחלקת התחדשות עירונית גב' תמר פוריה שרביט סקרה בהרחבה מעל גבי מצגת את 

 תחומי האחריות והפעילות של המחלקה. הרחיבה בתחומים הבאים:

 מתחמים עירוניים, פעולות משלימות 38פינוי בינוי, תמ"א  –ידיה הרכב המלקה ותפק ,

 במרחב הציבורי, שיתוף הציבור וקשר עם התושב.

 ת פרויקטיםשפרי 

  הבזקים התכנית האסטרטגית להתחדשות עירונית נקודות ציון עיקריות מ -כלי ניהול(

 .27.5.15-ועדה המקומית בושאושרה במהאפיון, תחבורה, מתחמי משנה( 

 שיכון דרום, מתחם רמב"ם, מתחם ויצמן,  -דוגמאות וסטטוס פרויקטים -פינוי בינוי

 משה"ב.

  11,13,15 , הקוצרים  6-4גן רש"ל, הפלמ"ח  -דוגמאות וסטטוס פרויקטים -38תמ"א. 

  קשר עם התושב ע"י : מפגשי שיתוף ציבור, מפגשי הסברה, כנסים, אתר אינטרנט, קבלת

 מפגשי גישור והידברות, מענה טלפוני או במייל. קהל שוטפת, מפגשי שכונות,

 

 מצ"ב לפרוטוקול עותקי השקפים.    
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 הסכם גג בין עיריית הרצליה לבין המדינה. .ה

העירייה מסר נקודות עיקריות הכלולות בהסכם, שגובש לאחר משא ומתן ממושך ע"י צוות  גזבר

מול המנהל  . לאחר מו"מ ממושךה"ע שות המנכ"ל , הגזבר, הלשכה המשפטית וסגני ראהעירייה בר

 יש הישגים לא מבוטלים. 

 הגזבר הדגיש כי המו"מ לא הסתיים ואין, בשלב זה, לברך על המוגמר. 

 יחידות דיור. 7,000 -כ –, אפולוניה, מתחם השחקים 'ים ב-מדובר במתחמי בינוי בגליל 

 במחיר למשתכן. 2,700 -יור מתוכן כיחידות ד 3,000 -קרוב ל 'בגליל ים בעפ"י הערכה, 

 ייוחדו לבני הרצליה במחיר מוזל.יחידות  700אם יוגשו כל ההקלות ויאושרו, אנו מעריכים כי מעל  

ים והרחבה של רחוב -, פארק בגליללהקמת הרב מכר , מחלף אפולוניה העירייה תקבל מימון מלא

 ינסקי ועוד עלויות על יועמסו על היזמים בשיווק.ז'בוט

 מ"ר עבור אזורי תעסוקה. 90,000ם הוקצו י-באזור גליל

 12 -ההסכם מורכב ומלא פרטים, ייתכן ויעודכן עם התמשכות המו"מ. לקראת ישיבת המועצה ב

 לינואר יועברו הטיוטות העדכניות ביותר שיהיו בידנו.

ים במחיר מרבי ולאחר התערבות רה"ע שר –הוסיף כי המנהל פרסם מכרז על קרקעות גליל  רה"ע

ים יהיה מחיר למשתכן. ציין כי העירייה מקדמת בניית יחידות דיור -קבע שהמחיר בגליל האוצר

 במחירים מוזלים לתושבי הרצליה ולשם כך פועלת ברמה הלאומית והמקומית.

 על עבודתו הברוכה.לצוות הסכם הגג הודה 

 

 תב"רים .ו
 

וכבא בן גוריון  )אגף הסדרת צומת ברנר בר כ – 1872חדש מס' ( מחליטים פ"א לאשר תב"ר 536) 

  הנדסה(

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
 1,160,000 1,160,000  ביצוע 
 1,160,000 1,160,000  סה"כ

    
    מקורות מימון 

 418,998 418,998  קרן עבודות פיתוח
 741,002 741,002  השתתפות משרד התחבורה

 1,160,000 1,160,000  סה"כ
 במימון משרד התחבורה.₪  741,002.מתוכו סכום של ₪ 1,160,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 

 

 

 פינוי בינוי צומת כדוריפרוייקט  –בקשה לפתיחת חשבון בנק  .ז

על פי דרישת משרד הבינוי והשיכון, על מנת לקבל כספים עבור פרוייקט פינוי בינוי צומת כדורי 

 ון בנק ייעודי אשר ישמש לפרוייקט זה.בהרצליה, יש לפתוח חשב

לאשר פתיחת חשבון בנק אשר ישמש לקבלת כספים ממשרד הבינוי והשיכון,  התבקשההמועצה 

עבור פרוייקט פינוי בינוי צומת כדורי בהרצליה, ולהסמיך את מורשי החתימה לחתום על כל 

 יסוכמו עמו.המסמכים הנדרשים והכל בהתאם לנוסח ולתנאים המקובלים בבנק וכפי ש

 מחליטים פ"א לאשר.  (537)
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 לפקודת העירייה 339בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  .ח

  .מחליטים פ"א לאשר  (538)

 מצ"ב פרוט החובות למחיקה.           

 

    –משרד הפנים  – 2015, שנת 3לתקופה: רבעון  2015דו"ח רבעוני לשנת  .ט

 עפ"י העיקרים שפורטו במסמך הגזבר 2015סקר נתוני הדו"ח לרבעון השלישי של שנת  הגזבר

 הנלווה לדו"ח.

 הודה לגזבר ולצוות הגזברות. רה"ע

 

 .2014דו"ח בקורת משרד הפנים לשנת  .י

 שנערך עבור משרד הפנים ע"י משרד רו"ח שטראוס לזר ושות'.  2104מצ"ב דוח בקורת מפורט לשנת 

 בועדת הביקורת העירונית. 2.11.15-הדו"ח נדון ב

 ם ישיבת הועדה.מצ"ב סיכו

 קרות הוא טוב ויש בו ממצאים סבירים.יהעירייה ציין כי דו"ח הב גזבר

 הרכב צוות מעקב על ממצאי ביקורת. ביקש לעדכן את המועצה עלמר לונדון 

 של קבוצת עובדי עירייה, בגין ארנונה, מים והטלים. התקבלה עובדת    ציין כי יש סכום חובות גדול 

 לעירייה.₪  200,000חדשה לעירייה החייבת סכום של       

 .חלק מועדות העירייה איננו מתכנס כנדרש. יש להחליף חברי ועדה שאינם מגיעים לישיבות

 השיב כי יוקם צוות מעקב לתיקון ליקויים ומנגנון לבדיקת התכנסות הועדות. באשר לחובות   רה"ע

 כל האזרחים וכנגד כולם מתבצעים הליכי גבייה. עובדי עירייה דין העובדים כדין      

 .ציין כי יש עובדי עירייה המשתכרים שכר מינימום

 החברה בועדת הבקורת ציינה כי נעשית עבודת גבייה כלפי העובדים. גב' רפאל

 כי הדו"ח מתייחס לוועדות חובה. אמר כי לא הוקמה ועדת תעשיה ועסקים. אמר מר עולמי

 בנושאים הנזכרים בדו"ח. יימותלא הועלו המלצות מסו

 
 

 –אישור המועצה לפרוייקטים לפינוי בינוי במסלול הכרזה של משרד הבינוי והשיכון   .יא

   -מתחם מעונות שרה ומתחם צומת כדורי 

 שרביט הציגה שני פרויקטים לפינוי בינוי: מנהלת מחלקת התחדשות עירונית גב' תמר פוריה

 והמועצה אישרה לפנות למשרד  21.1.14-צה לראשונה בהובא בפני המוע -מתחם מעונות שרה

ולחתום על הסכם ההכרזה. בנוסף החליטה  ,ויהשיכון כדי שיכריז על המתחם למסלול פינוי בינ

הכרזת  לעהחליטה הממשלה  17.7.14-ב חובת היטל השבחה במתחם.מהמועצה לבקש פטור 

 .המתחם לפינוי בינוי

 צה פרויקט מורחב במעונות שרה. על מנת לאפשר פתרון אופטימלי    עתה, הובא בפני המוע             

 , בינוי ותנועה בכל השכונה עלה כי יש להגדיל את הקו הכחול של התכנית  המבחינת  פרוגרמ       

 ולכלול את חלקה הצפוני של השכונה ושצ"פ סמוך לתכנית בתוך תחום התכנית.       
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 והוחלט להציגו לציבור. בקרוב תובא   10.6.15 -ג בפני הועדה המקומית בהפרויקט המורחב הוצ            

 התכנית לדיון להפקדה בועדה המקומית.       

פניה למשרד הבינוי והשיכון בדבר הרחבת הקו הכחול של התוכנית לאשר  מתבקשתהמועצה   

 ובהתאם הרחבת תחום ההכרזה של מתחם מעונות שרה.

 מסלול פינוי בינוי.כמתחם התחדשות עירונית ב 

  ,המורחב מתחם ל ביחסלחתום עם משרד הבינוי והשיכון על הסכם הכרזה במידת הצורך

  .מעונות שרהשל 

  תשלום המורחב חובת לפנות לשר הבינוי והשיכון ולשר הפנים ולבקש שלא תחול במתחם

 היטל השבחה.
 

 מחליטים פ"א לאשר. ( 539)

 

 ל להתחדשות עירונית במסלול פינוי בינוי. הפרויקט הצומת זוהה כפוטנציא  - צומת כדורי

ולהעשיר את סביבתו ע"י הוספת יחידות דיור בתמהיל מגוון, הוספת  קהמקודם כעת עתיד לחז

שטחי מסחר ותעסוקה וכן טיפול בהיבטים תחבורתיים של הצומת. גבול התכנית המוצעת כולל 

 30-מזרחית ובסך הכל שטח התכנית כשל הצומת: צפון מערבית, דרום מערבית ודרום  הדפנות

 .דונם

 .26.11.15 -התכנית המוצעת עברה דיון בועדה המקומית ב            

 

 החלטות: תילאשר ש המועצה התבקשה                

  לפנות בבקשה להכריז על מתחם צומת כדורי כמתחם התחדשות עירונית במסלול פינוי

 בינוי.

 ן על הסכם הכרזה על מתחם צומת כדורי כמתחם לפינוי לחתום עם משרד הבינוי והשיכו

 בינוי )צורף לסדר היום(.
 

 מחליטים פ"א לאשר. ( 540)

. בעקבות הכרזה כספיתהסבירה כי להכרזה ע"י המדינה יש משמעות  גב' תמר פוריה שרביט

 .של כל היועצים בפרויקט ירחהר הטשכמ 92%כזאת מממנת המדינה 

 

 

 , תיקוני תקנון.צ(חל"( מ"בע הרצליה - ייםקהילת למרכזים החברה   .יב

את תקנון תאגיד החברה למרכזים קהילתיים. התקנון הועבר  21.7.15-מועצת העיר אשרה ב

 הערות/בקשות תיקון. 3למשרד הפנים לאישור ונתקבלו עליו 

 –השינויים בתקנון תאגיד החברה למרכזים קהילתיים  הצעת לאשרלדון ו שהתבקההמועצה 

  כדלקמן: (חל"צ)ע"מ הרצליה ב
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 נערכה הצבעה

 
 מחליטים פ"א לאשר.  ( 541) 

 
 
 

 תמיכות .יג

 לזימון לישיבת המועצה צורפו הפרוטוקולים הבאים:      

 17.9.15 מתאריך הוועדה המקצועיתשל  פרוטוקול 
  18.11.15 מתאריך הוועדה המקצועית של פרוטוקול
  9.12.15 מתאריך הוועדה המקצועית של פרוטוקול
  10.12.15 של ועדת המשנה מתאריך פרוטוקול

 21.12.15פרוטוקול של הוועדה המקצועית מתאריך 
 
 

 נערכה הצבעה לאישור מתן תמיכות כמפורט להלן:
 נושא רווחה

, בכפוף לקיזוז 2015לשנת הכספים תמיכה  תתועדות התמיכה מחליטות להמליץ בפני מועצת העירייה ל
 ,בכפוף למציאת מקור תקציביו, מסמכים, ככל שחסרים בבקשה להשלמתמקדמות, ככל שניתנו, ו

 :כמפורט להלן
 ₪  18,151בסך של  מרכז ספורט לנכים -איל"ן עמותת 
 ₪  20,433 משען לתלמיד אופקים עמותת

 
 מחליטים פ"א לאשר.     (542)

 
 נושא תנועות נוער

 , כדלקמן:יכה בנושא תנועות הנוערתמ לתתועדות התמיכה מחליטות להמליץ בפני מועצת העירייה 
 

מסמכים,  , בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ולהשלמת2015לשנת הכספים בנוגע למפעלי הקיץ,  .1
 , כמפורט להלן:ככל שחסרים בבקשה

 
 ₪ 17,027 - שבט דקר

 לפי שיקול דעת( ₪ 93,287בתוספת ₪  ₪53,708 ) 146,995 - שבט רשפים
 ₪ 9365 - שבט ארד
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 לפי שיקול דעת(₪  32,072בתוספת  ₪14,821 ) 46,893 - ףשבט שח
 לפי שיקול דעת(₪  ₪641 +  9,525) 10,166 -– תנועת בני עקיבא
 ₪ 2,380 - המחנות העולים

 
 ₪. 157,754שלא לחלק, בשלב זה, יתרה בסך של  .2
 

 מחליטים פ"א לאשר.     (543)
 

 נושא דת: כוללים
תת לכולל אברכים בבית הכנסת הגדול הרצליה תמיכה בסך למועצת העיר ל ממליצה ות התמיכהועד

אישור רישום , בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ולהשלמת 2015לשנת הכספים ₪, 133,278של 
 מסמכיםתלמידי הכולל במשרד החינוך )אגף בכיר במוסדות תורניים( בהתאם לתנאי התבחינים, ו

 הכל בכפוף לאמור להלן: ,20.12.2015, עד לתאריך , ככל שחסרים בבקשהנוספים
 

הכולל יגיש לאגף הנדסה בעיריית הרצליה בקשה להיתר בנייה ובקשה לשימוש חורג  א. 
בהרצליה, זאת עד לתאריך  5, בנוגע למבנה שברח' נורדאו 2015רטרואקטיבי לתחילת שנת 

1.3.16. 
רכזת ועדות התמיכה, באופן הכולל ויו"ר הכולל באופן אישי, יתחייבו, בכתב, בנוסח שיקבלו מ ב.

, ככל שלא תוגשנה הבקשות, 2015בלתי חוזר, כי ישיבו את כספי התמיכה שקיבלו לשנת 
, ו/או ככל שלא תאושרנה הבקשות בתוך הזמן 1.3.16כאמור בס"ק א' לעיל, עד לתאריך 

, כזמן סגנית מהנדס העיר לתכנוןשתקבע ועדת התמיכות המקצועית, בהתחשב בהמלצתה של 
יר לאישורן. המלצתה של סגנית מהנדס העיר לתכנון תינתן תוך שבוע ממועד הגשת סב

 הבקשות. 
מתן המחאה אישית מיו"ר הכולל לפקודת העירייה, ללא תאריך, והרשאה בלתי חוזרת  ג.

 לעירייה להפקיד את ההמחאה ולמלא את התאריך, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 

 .20.12.15היא עד ליום  הארכה הניתנת להשלמה כל שחסר
 במידה ולא יעמדו בהוראות אלו הוועדה ממליצה, פה אחד, למועצת העיר לחלק את היתרה כדלקמן:

 
 ₪ 41,955 -בית אולפנה ללימודי היהדות הרצליה

 ₪ 46,408 -עמותת אור זרוע
 ₪ 44,915 -מדרשת החפץ חיים

 
 לאשר .מחליטים      (544)

 אין. -נמנע)מר לונדון, גב' תימור, גב' רפאל(,  3-נגד ,  15 -בעד             
 חינוך וקהילהנושא 

, בכפוף לקיזוז 2015לשנת הכספים  תמיכה לתתועדות התמיכה מחליטות להמליץ בפני מועצת העירייה 
 :, כמפורט להלן מסמכים, ככל שחסרים בבקשה מקדמות, ככל שניתנו, ולהשלמת

 בנושא חינוך פורמלי:
 ₪ 7,543 - ונים עתידצ.ב.ע צעירים ב

 ₪ 11,262 - עמותת פו"ש
 

 בנושא חינוך בלתי פורמלי:
 ₪  2,909 - רון-מקהלת לי

 ₪  1,232 - רשת משיח הרצליה
 ₪  795 - הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

 ₪  1,845 - תנועת בית יעקב בתיה
 ₪  2,057 - אהבת רזיאל
 ₪  755 - עמותת איגי
 ₪ 3,830 - אעלה בתמר

 
 מחליטים פ"א לאשר.    (545)
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 ספורט תחרותי בוגריםנושא 
 204,721יתרת התקציב בסך של שלא לחלק  בפני מועצת העיריה ות התמיכה המקצועית ממליצותועד
 . ספורט תחרותי בוגריםנושא ב₪ 
 

 מחליטים פ"א לאשר.    (546)
 

 איכות הסביבהנושא 
פי -על₪,  15,000בנושא איכות הסביבה סך של בפני מועצת העיר לחלק  ממליצות ות התמיכהועד

 שיוותר בתקציב העירייה, כמפורט להלן: ₪  69,000התבחינים, ולא לחלק סך של 
 ₪ 13,929 -עמותת אחל"ה  

 ₪  1,071 -עמותת ישראל בשביל אופניים 
 

 מחליטים פ"א לאשר.    (547)
 

 הסביבה.מר סטרוגו לא השתתף בהצבעה על התמיכה לנושא איכות  -הערה
 

 

 מינויים .יד

 לאשר מינוי שני נציגי ציבור נוספים לועדת יקיר העיר:  התבקשההמועצה 

 לשעבר חברת מועצה ותיקה, כיום פעילה במועצת הנשים. – גב' ורדה מור 

 גמלאית, שמשה רכזת לימודי תנך בתיכון היובל. – גב' ברוריה מירוז 
 

 מחליטים פ"א לאשר.   ( 548) 
 
 

  ע בדיור המלצות ועדת סיו .טו

  .לאשר את המלצות ועדת הסיוע בדיור התבקשההמועצה 

 . 7.12.15מיום  11מס'  ופרוטוקול 19.10.15מיום  10מס'  מצ"ב פרוטוקול מישיבת הועדה

 מחליטים פ"א לאשר.          (549)
 

 סלילת רחובות .טז

ב בהתאם לחוק ביצוע עבודות סלילת כביש וסידור מדרכות, וכן רחוב מעור לאשר התבקשההמועצה 

 .2010העזר להרצליה )סלילת רחובות(, התש"ע 

      
 א', שלב א' :1985רחובות במתחם תב"ע       

 
 רחוב אהרונסון דשה .א

 201, מגרש  40, חלקה  6424גוש  
 203,  מגרש  6חלקה         
 203, מגרש  16חלקה         
 203, מגרש  12חלקה         
 203, מגרש  10חלקה         
 501, 201, מגרשים  46חלקה         
 303, מגרש  49חלקה         
 51חלקה         
 202, מגרש  37חלקה         

 154, חלקה  6535גוש  
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 רחוב ללא שם, יוצא מרחוב אהרונסון מערב ומזרח, מקביל לרחוב הרב קוק .ב
 )להלן, רחוב א'( הגובל ב : 

  301, 302, 116, 206, 205, 204, 1152, מגרשים: 12, חלקה  6423גוש  
 .215, 214, מגרשים : 10חלקה                    

 51, חלקה 6424גוש  
 20חלקה        
 202, מגרש : 37חלקה       
 302, 204, 203, מגרשים: 52חלקה        
 304, מגרש: 69חלקה        

  
 רחוב ללא שם היוצא מרחוב א' דרומה )להלן רח' ב'( .ג

 206, מגרש: 12, חלקה 6423גוש  
 215, 214, מגרשים : 11חלקה        

 
 

 רחוב ללא שם היוצא מרחוב א' לכיוון צפון ודרום, מערבה לרחוב ב'   .ד
 )להלן רח' ג'(

 213, 215, 207, 212, מגרשים : 10, חלקה  6423גוש  
 215, מגרש: 11, חלקה  6423גוש  
 208, 209 ,210, 211, מגרשים : 45, חלקה  6525גוש  

 
 מחליטים פ"א לאשר.     (550)

 
 .הרחובות הנ"ל כעל רחובות ציבוריים התבקשה המועצה לאשר הכרזה עלבנוסף, 

 השטח והרחובות. מצ"ב מפות

 מחליטים פ"א לאשר.     (551)
 

 

 שונות .יז

  ביקש להודיע כי יש קשיים  באשר להעסקת עובדים עם קרבה משפחתית לעובדי מר ועקנין

 עירייה.

המקרה שמר ועקנין מתייחס עליו וזהו מקרה בעייתי . ביקש ממר השיב כי הוא מכיר ה"ע ר

 ועקנין להיפגש בנושא עם מנכ"ל העירייה.

 

 הצגות.  18אירועים לחג. התיאטרון העירוני הריץ  120עדכן כי במהלך חג החנוכה היו  רה"ע

 כרטיסים חולקו לילדי השכונות. 1,000-למעלה מ

 

 

 הישיבה ננעלה

 מזכיר העיר: _____________________________                          
 

   ________________________  ראש העירייה:                 


