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סדר היום
א .אישור פרוטוקול
ב .עדכון רה"ע
ג .עדכון מנכ"ל
ד .שינוי ארגוני אגף חינוך ורווחה
ה .המלצות ועדת התמיכות
ו" .כנפיים של קרמבו"
ז .תב"רים
ח .התקציב הרגיל לשנת  - 2016הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) -
שינויים – ג'
ט .דו"ח כספי לרבעון  4לשנת .2015
י .אישור מועצה להסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין הגב' ריטה רומנו של נכס במרכז
המסחרי נוף ים חלקה  269בגוש .6679
יא .אנסמבל תיאטרון הרצליה (ע"ר) – דו"ח כספי לשנת 2015
יב .מינויים
יג .המלצות הועדה לסיוע בדיור
יד .שונות

הסבר לסדר היום:
רה"ע ,מר פדלון פתח וקידם בברכה את חבר המועצה לשעבר מר צביקה הדר שהגיע לצפות במועצה
במסגרת עבודת מחקר שלו ,המשיך ועדכן על קיום הסכם חילופי סגנים.
מר צבי וייס הודיע כי במסגרת הסכם חלופי סגנים במחצית הקדנציה ,מבקש לקיים חילופי הסגנים
לפני חג הפסח ומיד בתום ישיבה זו.
רה"ע הודה למר וייס על עבודתו למען הקהילה ואזרחי העיר ,המשיך ואיחל לגב' עפרה בל המשך
הצלחה בכל תפקידה כסגנית לרה"ע.

א .אישור פרוטוקולים
הובא לאישור פרוטוקול מס' .37
לא הוגשו בקשות שינוי/תיקון.
מר לונדון בהתייחס לסעיף  14בפרוטוקול ,המלצות ועדת השמות ,ביקש להודות לרה"ע ולועדת
השמות לקבלת המלצתו לקריאת המתחמים החדשים :קריית שחקים ומשכנות וייצמן.
( )600מחליטים לאשר הפרוטוקול בהימנעות ( 1גב' איריס אתגר).
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ב .עדכון רה"ע


תיכון דור
תיכון דור הינו התיכון הרביעי בעיר הנותן סיכוי נוסף ל 150-תלמידים תושבי העיר.
מבקש להפנות תשומת לב הנוכחים לתערוכת הציורים הנמצאת באולם הישיבה .תערוכת
ציורים של תשעה תלמידים במגמת האומנות בכיתה י"ב הנבחנים בזה בבגרות .תמונות
התערוכה ימוסגרו ויוצגו לראווה במרכז העיר .מבקש בהזדמנות זו להודות למנהלת ביה"ס
אביגיל ראש האי שזכתה בפרס מנהלת מצטיינת מחוז ת"א מטעם משרד החינוך וכן לצוות
החינוכי על הישגי ביה"ס .יישר כח לכל העוסקים במלאכה.
 חידון עברית שפה יפה
ביום ב'  11.4.16נערך חידון עירוני "עברית שפה יפה" בהשתתפות  14בתי הספר היסודיים,
בנציגות של  42תלמידים שהתחרו ביניהם וקהל של מאות תלמידים.
למקום השלישי הגיע בי"ס יוחנני ,למקום השני בי"ס אלון ,ולמקום הראשון בי"ס אילנות (בית
ספר בו שולבו תלמידי בי"ס הרצל שנסגר).
מבקש להודות לגב' יעל יוסף חקון שארגנה את האירוע המרגש ,לגב' נתי גלעדי שערכה וניהלה
את החידון.


אירוח ילדים עם צרכים מיוחדים

מבקש להודות לחבר המועצה אלעד צדיקוב שיזם ואירח אתמול בהרצליה כ 300-ילדים עם
צרכים מיוחדים .האירוח כלל שיט ללב ים מהמרינה שבעיר ,ארוחת צהרים והופעה אומנותית.
איחל ברכות והמשך עשייה.


חלוקת סלי מזון
כל ארגוני המתנדבים נערכים לחלוקת סלי מזון לקראת חג הפסח .עפ"י הערכה ראשונית
יחולקו למעלה מ 2500-סלי מזון ברחבי העיר.
מבקש להודות בשם חברי המועצה ובשמו תודה גדולה לכל ארגוני המתנדבים.



כנס רובוטיקה בנלאומי
בתאריכים  13-14.4.16יתקיים בהיכל אומנויות הבמה כנס רובוטיקה בינלאומי בחסות
עיריית הרצליה .הזמין את חברי המועצה מוזמנים לכנס .מבקש להודות לחברת המועצה
גב' עפרה בל על היוזמה והנעת הכנס כאן בהרצליה.



מרכז הלבשה עירוני
החל מיום חמישי  14.4.16ועד יום שלישי  19.4.16העירייה תפתח מרכז הלבשה עירוני.
תושבים שידם אינה משגת יוכלו לקבל  10פרטי לבוש חדשים .
העירייה שקבלה תרומה מאנשים טובים וקרן הידידות מוערכת במאות אלפי שקלים.
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ס' רה"ע גב' איה פרושקולניק בקשה להודות לגב' ארנה סדגת ארז על ביצוע כל פעילויות חודש
האישה בנושא תרבות ואומנות .הוסיפה כי מדובר במגוון רחב של פעילויות ללא תערוכות וללא
הופעות תוך שיתוף מלא של כל הגורמים.

ג .עדכון המנכ"ל


הוצאת גיליון ראשון של "תרבות חיים"  -גיליון עצמאי לפרסום כל אירועי התרבות של
העירייה .הגיליון הניסויי הראשון יחולק לתושבים לאורך השבוע ועד לערב החג.



אגף תבל  -הוכנה תכנית חמש שנתית לשדרוג תאורת רחוב ללדים ,הדבר יביא לחיסכון רב
בהוצאת החשמל ואחזקת תאורה.



בתחום מוכנות לחירום –
 נערך סקר מקלטים במוסדות חינוך ,בתי ספר וגני ילדים ע"י אנשי אגף הביטחון.
 בוצע כנס ריענון לרכזי ביטחון בבתי הספר.
 השתתפות בהשתלמות היערכות לאירועי צונמי.



בתחום הרווחה  -עובדי אגף הרווחה ומתנדבים מראיינים ניצולי שואה בעיר כחלק מסקר רחב
היקף לאיתור צרכים וסיפוק מענה למעל מ 1000-ניצולי שואה מוכרים בעיר.



אגף שאיפ"ה:
 שודרגו וחודשו  2כיכרות ברחוב יוסף נבו.
 בימים אלו משודרגת כיכר צמרות.
 שדרוג והחלפת מתקני משחק בגינות ציבוריות – בגינת העלייה השנייה ,בגינת מלכי
יהודה-מלכי ישראל.



המרחב הציבורי:
עבודות בשביב – יד התשעה ובמקביל גם בנווה עמל:
 מבוצעות נישות חדשות לאורך כל רחובות הר סיני והר עצמון– הפחים יוכנסו לנישות.
 גן עצמון – התקנת הצללה חדשה מעל מתקני המשחק.
 מיד לאחר החג יחלו עבודות לביצוע גדרות לחצרות הבתים (גדר לבנה לאורך ולרוחב
כל הרחובות)
 יבוצעו עבודות גינון ושדרוג הצמחייה.



אגף החינוך
 הסתיים הרישום לבתי הספר העל יסודיים בעיר .בכך הושלם תהליך הרישום לכל
מוסדות החינוך בעיר ,בגני הילדים ,כיתות א' ,חטיבות הביניים ובתי ספר התיכוניים.
תהליך הרישום הוכתר בהצלחה ,ואגף החינוך נערך לפתיחה חלקה של שנת הלימודים
תשע"ז.
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 אגף תנו"ס
 קייטנות פסח במוסדות תנו"ס – בימים אלה תלמידים יוצאים לחופשת הפסח ,כל גני
היול"א ,כ 90-גנים יפעלו כקייטנות.
 היערכות לאירועי וטקסי יום הזיכרון ויום העצמאות.

מר משה פדלון ,רה"ע ביקש לעדכן כי מר אהרון סלצברג מונה לראש אגף הרווחה ואיחל לו הצלחה
רבה בתפקידו.

רה"ע עזב את הישיבה.
ד .שינוי ארגוני אגף חינוך ורווחה
המועצה התבקשה לאשר:


שינוי במבנה הארגוני של אגף חינוך ורווחה וחלוקתו לשלושה אגפים :חינוך ,תנו"ס ורווחה.



מינוי מר אהרון סלצברג לתפקיד מנהל אגף הרווחה בהמשך למכרז פומבי בו זכה ,וכן מינויים
של מנהלי המחלקות באגף תנו"ס בהמשך למכרזים פנים עירוניים בהם זכו ,הכל כמפורט
במכתבי המנכ"ל המצורפים לסדר היום ,ובכפוף לאישור ועדת השירות לעיריות לעניין מינויה
של הגב' רפפורט.
אישור המועצה יהווה גם אישור לעניין סעיף 122א .לפקודת העיריות הקובע כי התקשרות
העירייה עם קרוב משפחה של חבר מועצה מחייבת אשור המועצה ברב שני שליש מחבריה,
וכפוף לאישור שר הפנים ופרסום ברשומות.

לסדר היום צורף מסמך מנכ"ל בנושא.
לשאלתה של גב' איריס אתגר בעניין תוספת כח אדם ותקציבים ,נענתה ע"י המנכ"ל כי כל
השינויים נעשים במסגרת התקציב ובמסגרת התקנים ללא תוספת בכח אדם.
עוד העירה כי שינוי ארגוני בסדר גודל שכזה ראוי שיוצג בפני המועצה בדו"ח מורחב יותר.
( )601מחליטים פ"א לאשר השינוי הארגוני והמינויים לרבות ובעיקר מינויה של הגב' שירי רפפורט בהתאם
לסעיף  122א ,כאמור.

רה"ע שב לישיבה.
ה .המלצות ועדת התמיכות
לישיבה צורפו פרוטוקולים של ועדת התמיכות המקצועית מיום  17.3.16ו 7.4.16-וועדת המשנה
מיום .3.4.16
נערכה הצבעה לאישור מתן תמיכות כמפורט להלן:
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א .מתן תמיכה לשנת  2016בנושא חינוך פורמלי
מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה ומחליטה כדלקמן:
 .1לחלק את תקציב התמיכות בנושא חינוך פורמלי לשנת הכספים  2016כמפורט להלן ,בכפוף
לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:
מבקש התמיכה

סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת
2016

עמותת צ.ב.ע  -צעירים בונים עתיד

₪ 36,527

פוש

₪ 31,880

מועדון ליונס הרצליה

₪ 19,646

ידיד לחינוך

₪ 8,000

מקווה זיכרון משה

₪ 1,050

המועצה לישראל יפה

₪ 25,429

 .2לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  ₪ 14,493בנושא חינוך פורמלי.
 .3לא לחלק תמיכה למבקש התמיכה מוסדות חב"ד בשל אי עמידה בתנאי הסף ומאחר ואין
אישור לקיום הפעילות בגנים כמובהר בפרוטוקול הועדה המקצועית מיום .17.3.16
 .4לחלק תמיכה נוספת בנושא חינוך פורמלי לשנת הכספים  2016בסך של  ₪ 15,225למבקש
התמיכה ,פו"ש לפי שיקול דעת של ועדת המשנה ,ובהתאם להמלצת אגף החינוך.
()602

מחליטים לאשר.

ב .מתן תמיכה לשנת  2016בנושא זהות יהודית דמוקרטית
מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה ומחליטה כדלקמן:
 .1לחלק את תקציב התמיכות בנושא זהות יהודית דמוקרטית לשנת הכספים  2016כמפורט
להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל
שישנם:
מבקש התמיכה

סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים
לשנת 2016

עמותת יסודות לצמיחה דרור

₪ 47,167

התנועה ליהדות מתקדמת בישראל

₪ 20,123
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סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים

מבקש התמיכה

לשנת 2016
אל עמי אל עצמי

-

עם ישראל אחד

₪ 24,000

כל ישראל חברים

₪ 7,328

גשר מפעלים חינוכיים

-

חנוך לנער על פי דרכו  -מפעלים חינוכיים

₪ 30,017

מרחבים חברה לחינוך ותרבות

₪ 27,158

 .2לא לחלק יתרת התקציב בסך של  ₪ 24,208בנושא זהות יהודית דמוקרטית.
 .3לא לחלק תמיכה למבקשי התמיכה להלן בשל אי עמידה בתנאי הסף ,ומאחר ולא עברו את
המסלול הירוק לאישור התוכנית במשרד החינוך :
א .עמותת אלול אלו ואלו.
ב .קהילת תורת חיים  -הקהילה המסורתית (קונסרבטיבית) הרצליה.
ג .קולות בעם
 .4לא לחלק תמיכה למבקשי התמיכה להלן בשל אי שביעות רצון מפעילותם בעבר:
א .אל עמי  -אל עצמי
ב .גשר מפעלים חינוכיים
 .5העברת כספי התמיכות לכל אחד ממבקשי התמיכה בנושא זהות יהודית דמוקרטית הינה
בכפוף לביצוע בפועל של הפעילות נשוא בקשת התמיכה ובכפוף לקבלת המלצה בכתב
מאגף החינוך המאשר את קיום הפעילות בפועל.
 .6אגף החינוך יבחן לעומק בתאום עם מנהלי בתי הספר את פעילותו של מבקש התמיכה ,אל
עמי אל עצמי .במידה ומנהלי בתי הספר מעוניינים בקבלת השירות של מבקש התמיכה,
הפעילות תמומן באמצעות תקציב היזמות של בתי הספר.
()603

מחליטים לאשר.

ג .מתן תמיכה לשנת  2016בנושא מלגות
מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה ומחליטה כדלקמן:
לחלק את תקציב התמיכות בנושא מלגות לשנת הכספים  2016כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז
מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:

מבקש התמיכה
מועדון ליונס הרצליה

סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 2016
₪ 20,000
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מחליטים לאשר.

ד .מתן תמיכה לשנת  2016בנושא חינוך בלתי פורמלי
מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה ומחליטה כדלקמן:
 .1לחלק את תקציב התמיכות בנושא חינוך בלתי פורמלי לשנת הכספים  2016כמפורט להלן,
בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל
שישנם ,ואישור המועצה למתן תמיכה בסכום העולה על  50%מעלות הפעילות הנתמכת
ל"משען לתלמיד אופקים" ,הואיל ומדובר בחריגה שולית .ככל שיתברר כי יש חריגה
כאמור גם ביחס ל"פדרציה העולמית מרוקו" ,הועדה המקצועית תשוב ותדון בסכום
התמיכה שינתן להם:
מבקש התמיכה

סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת
2016

מקהלת לי-רון

₪ 46,472

הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

₪ 21,158

תנועת בית יעקב בתיה

₪ 14,163

אהבת רזיאל

₪ 13,106

עמותת איגי (כמוני כמוך לשעבר)

₪ 12,448

אעלה בתמר

₪ 33,285

קרן עתיד פלוס לחינוך בישראל

₪ 25,386

כנפיים של קרמבו

₪ 51,091

מוסדות חב"ד ליובאוויטש הרצליה

₪ 11,608

משען לתלמיד אופקים

₪ 25,757

 .2לא לחלק תמיכה למבקשי התמיכה להלן בשל אי עמידה בתנאי הסף עקב העדר שיתוף
פעולה או בקרה של אגף תנו"ס :
א .מקוה זיכרון משה
ב .שיא  -עמותה לפיתוח התרבות והאומנות בישראל
 .3לתת תמיכה בנושא חינוך בלתי פורמלי לשנת הכספים  2016בסך של  ₪ 28,275למבקש
התמיכה ,מקהלת לי-רון לפי שיקול דעת של ועדת המשנה ,בהתאם להמלצת אגף תנו"ס.
()605

מחליטים לאשר.

ה .מתן תמיכה לשנת  2016בנושא תנועות נוער
מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה ומחליטה כדלקמן:
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א .לחלק את תקציב התמיכות בנושא תנועות נוער לשנת הכספים  2016כמפורט להלן ,בכפוף
לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:
סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת 2016

מבקש התמיכה
תנועת הצופים העבריים בישראל  -שבט דקר צופי ים

₪ 391,176

תנועת הצופים העבריים בישראל  -שבט רשפים

₪ 244,701

תנועת הצופים העבריים בישראל  -שבט ארד

₪ 118,249

תנועת הצופים העבריים בישראל  -שבט שחף

₪ 127,742

תנועת בני עקיבא ישראל

₪ 67,247

המחנות העולים

₪ 33,685

ב .לחלק את תקציב התמיכות בנושא קומונות לשנת הכספים  2016כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז
מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:
מבקש התמיכה

()606

סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת
2016

צופים יד התשעה"-רעים בשכונה"

₪ 70,000

המחנות העולים

₪ 70,000

מחליטים לאשר.

ו .דיון בבקשת התמיכה של עמותת באולינג הרצליה לשנת התמיכות .2016
בהתאם להמלצות ועדת התמיכות המקצועית והמשנה ממליצה מועצת העיר להותיר החלטתה
מיום  ,15.3.16שלא לקבל את בקשת התמיכה לשנת  2016של עמותת באולינג הרצליה בשל אי
הגשה במועד הקובע.
( )607מחליטים לאשר.

ז .מתן תמיכה לשנת  2016בנושא בריאות
מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה ומחליטה כדלקמן:
 .1לחלק את תקציב התמיכות בנושא בריאות לשנת הכספים  2016כמפורט להלן ,בכפוף
לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:
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מבקש התמיכה

סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת 2016

יד שרה

₪ 22,227

לראות  -עמותה לחקר בריאות העין ומניעת העיוורון
בישראל

₪ 8,914

מועדון ליונס הרצליה

₪ 8,126

בשביל החיים

₪ 9,035

מרפא לנפש

₪ 10,397

איחוד הצלה ישראל

₪ 21,720

עמדא עמותה לחולי דמנציה ,אלצהיימר

₪ 10,712

תהל"ה

₪ 4,175

עמותת פרקינסון בישראל

₪ 9,291

האגודה לסכרת נעורים (סוג  )1בישראל

₪ 13,725

זק"א  -רגע של אמת

₪ 22,461

קו לחיים

₪ 11,213

 .2נושא מתן התמיכה לעמותת חן לפריון( בסך של  )₪ 23,504יידון שנית בוועדה המקצועית,
בהתאם לבקשת ועדת המשנה.
 .3לתת תמיכה נוספת בנושא בריאות לשנת הכספים  2016לפי שיקול דעת של ועדת המשנה
למבקשי התמיכה להלן ,בהתאם להמלצות מחלקת הבריאות:
.4

()608

מבקש תמיכה

סכום בש"ח

עמותת פרקינסון בישראל

₪ 15,000

תהל"ה

₪ 2,000

בשביל החיים

₪ 2,500

מחליטים לאשר.
מר עולמי לא השתתף בהצבעה בסעיף עמותת פרקינסון בישראל.

ח .מתן תמיכה לשנת  2016בנושא כוללים
מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה ומחליטה כדלקמן:
 .1לחלק את תקציב התמיכות בנושא כוללים לשנת הכספים  2016כמפורט להלן ,בכפוף
לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:
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מבקש התמיכה

סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת 2016

בית אולפנה ללימודי היהדות הרצליה

₪ 465,454

עמותת אור זרוע

₪ 435,716

מדרשת החפץ חיים

₪ 433,630

 .2לתת תמיכה בנושא כוללים לשנת הכספים  2016לפי שיקול דעת של ועדת המשנה למבקשי
התמיכה להלן:

()609

מבקש תמיכה

סכום בש"ח

בית אולפנה ללימודי היהדות הרצליה

₪ 28,400

עמותת אור זרוע

₪ 28,400

מדרשת החפץ חיים

₪ 28,400

מחליטים לאשר.

ט .מתן תמיכה לשנת  2016בנושא שיעורי תורה
מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה ומחליטה כדלקמן:
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה ,פה אחד ,להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את תקציב
התמיכות בנושא שיעורי תורה לשנת הכספים  2016כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל
שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:

מבקש התמיכה
קהילת תורת חיים  -הקהילה המסורתית (קונסרבטיבית)
הרצליה
משען לתלמיד אופקים

סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת 2016
₪ 706
₪ 580

בית הכנסת מערב הרצליה

₪ 6,336

אהבת רזיאל

₪ 11,524

מוסדות חב"ד ליובאוויטש הרצליה

₪ 13,787

רשת משיח הרצליה

₪ 574

חסדי שמואל הנביא הרצליה ירושלים

₪ 5,795

שערי קדושה  -נקודה טובה אלעד

₪ 5,133

אגודת יד שלום

₪ 6,744
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סה"כ תמיכה עפ"י

מבקש התמיכה

התבחינים לשנת 2016

מקווה זיכרון משה

₪ 2,925

הישיבה הגבוהה אור עציון

₪ 12,186

ארגון פעילים לב לאחים מרכז לפעילות התנדבותית בארץ

₪ 3,709

( )610מחליטים לאשר.

י .מתן תמיכה לשנת  2016בנושא בעלי חיים
מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה ומחליטה כדלקמן:
לחלק את תקציב התמיכות בנושא בעלי חיים לשנת הכספים  2016כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז
מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:
מבקש התמיכה

סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 2016

הרצליה אוהבת חיות

₪ 25,000

( ) 611מחליטים לאשר.

יא .מתן תמיכה לשנת  2016בנושא איכות הסביבה
מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה ומחליטה כדלקמן:
 .1לחלק את תקציב התמיכות בנושא איכות הסביבה לשנת הכספים  2016כמפורט להלן,
בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל
שישנם:

מבקש התמיכה

סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת 2016

אחל"ה-איכות חיים לתושבי השרון

₪ 84,000

ישראל בשביל אופניים

₪ 12,000

עמותת ריב"ה ריאה ירוקה בתע"ש השרון

₪ 84,000

 .2לא לחלק תמיכה לעמותה לארץ ישראל יפה שכן המדובר בפעילות חינוכית שככל
שהעירייה תרצה לבצעה ,היא תעשה זאת במסגרת רכישת שירות.
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 .3לתת תמיכה בנושא איכות הסביבה לשנת הכספים  2016בסך של  ₪ 20,000למבקש
התמיכה ,ישראל בשביל האופניים לפי שיקול דעת של ועדת המשנה בשל פעילותה ועשייתה
הרבה של עמותה זו עבור קידום תרבות האופניים בהרצליה.
(  ) 612מחליטים לאשר.
מר לונדון יוסף הצביע נגד עמותת ריב"ה.
מר תום סטרוגו לא השתתף בהצבעהעל סעיף איכ"ס.

יב .מתן תמיכה לשנת  2016בנושא רווחה
מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה ומחליטה כדלקמן:
 .1לחלק את תקציב התמיכות בנושא הרווחה לשנת הכספים  2016כמפורט להלן ,בכפוף
לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם,
ואישור מועצת העיר למתן תמיכה לנעמ"ת בסכום העולה על  50%מעלות הפעילות
הנתמכת לאור הפעילות המבורכת של מבקש התמיכה:

מבקש התמיכה

סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת 2016

אקים ישראל

₪ 4,337

מיח"א

₪ 6,633

ויצ"ו  -הסתדרות עולמית לנשים ציוניות

₪ 43,024

דרור  -העמותה לשיקום נפשי בקהילה

₪ 24,745

פסיפס

₪ 4,989

אקי"ם  -הוסטל השחר

₪ 28,705

חסדי שמואל הנביא הרצליה ירושלים

₪ 22,551

ניצן המרכז הארצי  -סניף הרצליה וכפר שמריהו

₪ 10,532

נעמ"ת  -תנועת נשים עובדות ומתנדבות

₪ 25,639

פעמונים ארגון חסד

₪ 5,331

מועדון ליונס הרצליה

₪ 3,028

מוסדות חב"ד ליובאוויטש הרצליה

₪ 46,138

מרכז לסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית  -השרון

₪ 3,171

אור שלום למען ילדים ונוער בסיכון בע"מ (חל"צ)

₪ 11,587

האגודה למען העיוור הרצליה והשרון

₪ 5,677
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מבקש התמיכה

סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת 2016

איל"ן  -מרכז הספורט לנכים בר"ג

₪ 5,151

קבוצת השווים  -מתן מענה רגשי ותעסוקתי
באמצעות אומנויות לילדים ,נוער ובוגרים עם
אוטיזם

₪ 6,633

קנ"ף

₪ 12,479

ל.א .לחימה באלימות נגד נשים

₪ 66,158

ניצן הורים (ניצן בייבי)

₪ 43,633

בית איזי שפירא

₪ 5,879

עמותת בית הגלגלים

₪ 15,310

עמותת סאנרייז ישראל

₪ 4,881

ארגון פעילים לב לאחים מרכז לפעילות התנדבותית
בארץ

₪ 3,290

 .2למרות האמור לעיל ,מתן התמיכה לעמותות להלן:
א .אור שלום למען ילדים ונוער בסיכון בע"מ (חל"צ)
ב .איל"ן  -מרכז הספורט לנכים בר"ג
ג.

בית איזי שפירא

ד .עמותת סאנרייז ישראל
הינו בכפוף למתן הסברים שיניחו את דעתם של חברי הוועדה המקצועית אודות החריגה
מה שיעור המרבי המותר של הוצאות הנהלה וכלליות לפי כללי הדווח (מיון) של החשב
הכללי באוצר ביחס לנתונים לדוחות הכספיים המבוקרים לשנת .2014
 .3לתת תמיכה בנושא רווחה לשנת הכספים  2016לפי שיקול דעת של ועדת המשנה ובהתאם
להמלצת אגף רווחה למבקשי התמיכה להלן:
.4
מבקש תמיכה

סכום בש"ח

קבוצת השווים  -מתן מענה רגשי ותעסוקתי
באמצעות אומנויות לילדים ,נוער ובוגרים עם
אוטיזם

₪ 20,000

חסדי שמואל הנביא הרצליה ירושלים

₪ 20,500

מוסדות חב"ד ליובאוויטש הרצליה

₪ 5,000

(  )613מחליטים לאשר.
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יג .במתן תמיכה לשנת  2016בנושא הגיל השלישי
מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה ומחליטה כדלקמן:
 .1לחלק את תקציב התמיכות בנושא הגיל השלישי לשנת הכספים  2016כמפורט להלן,
בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל
שישנם ,ובכפוף לאישור מועצה למתן תמיכה בסכום העולה על  50%מהפעילות
הנתמכת למבקשי התמיכה בשל פעילותם המבורכת לטובת אוכלוסיית הגיל השלישי:

מבקש התמיכה

סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת 2016

בית אבות הרצליה (הרב קוק)

₪ 91,725

מועדון ליונס הרצליה

₪ 20,775

 .2לחלק תמיכה בנושא הגיל השלישי לשנת הכספים  2016בסך של  ₪ 12,500למבקש
התמיכה ,בית אבות הרצליה (הרב קוק) לפי שיקול דעת של ועדת המשנה ,ובהתאם
להמלצת אגף הרווחה.
()614

מחליטים לאשר.

מר צבי וייס לא השתתף בהצבעה בנושא התמיכות.
מר אלעד צדיקוב הוסיף ובקש מרה"ע לבחון פעם נוספת את הגדלת התמיכות בשיעורי תורה בעיר.

מר צבי וייס עזב את הישיבה.
ו" .כנפיים של קרמבו"
"כנפיים של קרמבו" הינה תנועת נוער למען ילדים עם צרכי מיוחדים המתכנסים פעם בשבוע בבי"ס
יוחנני ומחבקים את הילדים בעלי הצרכים המיוחדים.
נציגי "כנפיים של קרמבו" הציגו את היקף ונושאי הפעילות .הוצג סרטון על פעילות התנועה.
ד"ר אבי בנבנשתי ביקש ציין כי פעילותם של ילדי הכנפיים של קרמבו מאפיין את העשייה
בהרצליה ובעיקר את הנוער בהרצליה .מצד אחד הישגים גבוהים מאוד כשיגור לויין לחלל ונציגי
נוער באו"ם ,ומצד שני אותו הנוער עם רגישות חברתית כל כך גבוהה ויש להיות גאים במערכת
החינוך של העיר הרצליה.
מר יהונתן יסעור ביקש להוסיף כי פעילות הילדים מאוד מרגשת .הזכיר את טקס הפתיחה במרכז
יבור שבמשך השנים הביקוש לפעילות גדל לכן עברו לבי"ס יוחנני .מתוך פעילות זו של כנפיים של
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קרמבו מתחבר לנושא הנגישות ,מבקש מכולם להיות מחוייבים לקבלת המוגבלים .מברך את
הילדים על פעילותם.
מר עולמי הודה לרה"ע על התרומה והתמיכה בעמותות התומכות והפועלות עם ילדים עם צרכים
מיוחדים .הודה למערכת הנותנת מקום ,אפשרות וגג ופותחת את הלב והעיר למעשים טובים כאלה.
רה"ע מר משה פדלון הודה במילים חמות בשמו ובשם חברי מועצת העיר לבני הנוער
על פעילותם המבורכת.

ז .תב"רים
 )615( .1מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1901שדרוג סטודיו למחול בחטב בן גוריון
(תנו"ס)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
130,000
130,000

ביצוע 2016
סה"כ

130,000
130,000

מקורות מימון 2016
130,000
130,000
קרן עבודות פיתוח
130,000
130,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בהיקף של  ₪ 130,000לביצוע בשנת  . 2016מימון קרן עבודות פיתוח.

 )616( .2מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1902איטום אולם ספורט בן צבי (תנו"ס)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
255,000
255,000

ביצוע 2016
סה"כ

255,000
255,000

מקורות מימון 2016
255,000
255,000
קרן עודפי תקציב רגיל
255,000
255,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בהיקף של  ₪ 255,000לביצוע בשנת  . 2016מימון קרן עודפי תקציב רגיל.

 )617( .3מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס'  –1402כלביה (החברה לפיתוח הרצליה)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
ביצוע עד 31.12.2015
2016
סה"כ

5,700,000
5,700,000

5,700,000
800,000
6,500,000

800,000
800,000

מקורות מימון 2016
800,000
800,000
קרן עבודות פיתוח
800,000
800,000
סה"כ
הבקשה :לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 800,000לביצוע בשנת  . 2016מימון קרן עבודות
פיתוח.
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 )618( .4מחליטים פ"א לאשר שינוי מימון וסגירת תב"ר מס'  – 1586הצטיידות גנ"י חדשים לפי
חוק (אגף ת.ב.ל)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
ביצוע עד 31.12.2015
סה"כ

860,000
860,000

860,000
860,000

מקורות מימון
478,244
546,000
קרן עודפי תקציב רגיל
379,756
312,000
השתתפות משרד החינוך
860,000
860,000
סה"כ
הבקשה :לאשר שינוי מימון בסכום של  ₪ 67,756השתתפות משרד החינוך לקרן עודפי תקציב רגיל.
לאשר סגירת תב"ר והחזרת עודף בסכום של  ₪ 418לקרנות הרשות.
()67,756
67,756

(החברה לפיתוח

 )619 ( .5מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1903שיפוץ חניון לב העיר
הרצליה)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
ביצוע 2016
 2017ואילך
סה"כ

900,000
800,000
1,700,000

900,000
800,000
1,700,000

מקורות מימון 2016
450,000
450,000
קרן עבודות פיתוח
450,000
450,000
קרן עודפי תקציב רגיל
900,000
900,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בהיקף של  ₪ 1,700,000לביצוע בשנת  . 2016מימון קרן עבודות פיתוח
וקרן עודפי תקציב רגיל.
הבקשה עודכנה על פי הנחיית ראש העיר להלן  :פיצול הביצוע על פני השנים 2016-2017
(החברה לפיתוח

 )620 ( .6מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1904קו ניקוז בשער הים
הרצליה)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
ביצוע 2016
סה"כ

5,700,000
5,700,000

5,700,000
5,700,000

מקורות מימון 2016
5,700,000
5,700,000
קרן עבודות פיתוח
5,700,000
5,700,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בהיקף של  ₪ 5,700,000לביצוע בשנת  . 2016מימון קרן עבודות פיתוח.
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 )621 ( .7מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1905שצ"פ מערבי לאורך קיר אקוסטי בגליל
ים ב' (החברה לפיתוח הרצליה)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
3,366,000
3,366,000

ביצוע 2016
סה"כ

3,366,000
3,366,000

מקורות מימון 2016
3,366,000
3,366,000
השתתפות רשות מינהל מקרקעי ישראל
3,366,000
3,366,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בהיקף של  ₪ 3,366,000לביצוע בשנת  . 2016מימון השתתפות רשות
מינהל מקרקעי ישראל.

 )622( .8מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס'  – 1847בניית  4גני ילדים חדשים 2016/2017
(החברה לפיתוח הרצליה)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
2016
 2017ואילך
סה"כ

3,600,000
3,600,000
7,200,000

7,340,000
7,340,000

3,740,000
()3,600,000
140,000

מקורות מימון 2016
3,740,000
7,340,000
3,600,000
קרן עבודות פיתוח
3,740,000
7,340,000
3,600,000
סה"כ
הבקשה :לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 140,000לביצוע בשנת  2016ותוספת ביצוע בשנת
( 2016הקדמה משנת  )2017בסכום של  ₪ 3,600,000ובסה"כ  ₪ 3,740,000בשנת  .2016מימון קרן
עבודות פיתוח.
הבקשה :לאשר שינוי שם וייעוד התב"ר ל  :בניית  3גני ילדים חדשים.
 )623( .9מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס'  – 1547פיתוח מתחם גליל ים הר'  1985א'
(אגף הנדסה)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
ביצוע עד 31.12.2015
2016
 2017ואילך
סה"כ

12,000,000
25,000,000
94,000,000
131,000,000

12,000,000
32,000,000
87,000,000
131,000,000

7,000,000
()7,000,000

מקורות מימון 2016
7,000,000
7,000,000
קרן עבודות פיתוח
7,000,000
7,000,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תוספת ביצוע בשנת ( 2016הקדמה משנת  )2017בסכום של  . ₪ 7,000,000מימון קרן
עבודות פיתוח.
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 )624 ( .10מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס'  – 1614שצ"פ רבי עקיבא דרומה (אגף
הנדסה)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
ביצוע עד 31.12.2015
2016
 2017ואילך
סה"כ

200,000
200,000

200,000
300,000
6,700,000
7,200,000

300,000
6,700,000
7,000,000

מקורות מימון 2016
300,000
300,000
קרן עבודות פיתוח
300,000
300,000
סה"כ
הבקשה :לאשר הגדלת היקף פרויקט ב –  ₪ 7,000,000מתוכו  ₪ 300,000לביצוע בשנת  .2016מימון
קרן עבודות פיתוח.

 )625( .11מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1906בנית  4כיתות גן בשטח  301גליל ים א'
(החברה לפיתוח הרצליה)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
ביצוע 2016
סה"כ

650,000
650,000

650,000
650,000

מקורות מימון 2016
650,000
650,000
קרן עבודות פיתוח
650,000
650,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בהיקף של  ₪ 650,000לביצוע בשנת  . 2016מימון קרן עבודות פיתוח.
מר יוסף לונדון ביקש להעיר כי כל התב"רים החל מתב"ר  1906ואילך הינם תב"רים למבני חינוך בגליל
ים .בתב"רים אלו מצויינים רק סכומים המוקצים לתכנון ואין סכומים המוקצים לביצוע .לטענתו גם
אם הביצוע יהיה בעתיד רואה לנכון לכלול גם את הסכומים לביצוע  ,אלה צריכים לבוא לידי ביטוי
בסכום המצטבר של התב"רים.
 )626( .12מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1907בנית  4כיתות גן בשטח  302גליל ים א'
(החברה לפיתוח הרצליה)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
ביצוע 2016
סה"כ

650,000
650,000

650,000
650,000

מקורות מימון 2016
650,000
650,000
קרן עבודות פיתוח
650,000
650,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בהיקף של  ₪ 650,000לביצוע בשנת  . 2016מימון קרן עבודות פיתוח.
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 )627( .13מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1908בנית כיתות מעון וגן בשטח  303גליל ים
א' (החברה לפיתוח הרצליה)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
1,000,000
1,000,000

ביצוע 2016
סה"כ

1,000,000
1,000,000

מקורות מימון 2016
1,000,000
1,000,000
קרן עבודות פיתוח
1,000,000
1,000,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בהיקף של  ₪ 1,000,000לביצוע בשנת  . 2016מימון קרן עבודות פיתוח.

 )628( .14מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1909בנית  4כיתות גן בשטח  408גליל ים ב'
(החברה לפיתוח הרצליה)
שינוי
מסגרת
מסגרת
פרטים
תקציב
תקציב
מבוקשת
ביצוע 2016
סה"כ

650,000
650,000

650,000
650,000

מקורות מימון 2016
650,000
650,000
קרן עבודות פיתוח
650,000
650,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בהיקף של  ₪ 650,000לביצוע בשנת  . 2016מימון קרן עבודות פיתוח.

 ) 629( .15מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1910בנית ספריה בשטח  408גליל ים ב'
(החברה לפיתוח הרצליה)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
ביצוע 2016
סה"כ

650,000
650,000

650,000
650,000

מקורות מימון 2016
650,000
650,000
קרן עבודות פיתוח
650,000
650,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בהיקף של  ₪ 650,000לביצוע בשנת  . 2016מימון קרן עבודות פיתוח.
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 )630( .16מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1911בנית  5כיתות מעון יום בשטח  404גליל
ים ב' (החברה לפיתוח הרצליה)
מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

פרטים

מסגרת תקציב

ביצוע 2016
סה"כ

750,000
750,000

750,000
750,000

מקורות מימון 2016
קרן עבודות פיתוח
סה"כ

750,000
750,000

750,000
750,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בהיקף של  ₪ 750,000לביצוע בשנת  . 2016מימון קרן עבודות פיתוח.

 ) 631( .17מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1912בנית חט"ב ותיכון בשטח  406גליל ים ב'
(אגף הנדסה)
מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

פרטים

מסגרת תקציב

ביצוע 2016
סה"כ

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

מקורות מימון 2016
קרן עבודות פיתוח
סה"כ

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בהיקף של  ₪ 1,000,000לביצוע בשנת  . 2016מימון קרן עבודות פיתוח.
 ) 632 ( .18מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1913בנית ספריה ומרכז קהילתי בשטח 406
גליל ים ב' (אגף הנדסה)
מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

פרטים

מסגרת תקציב

ביצוע 2016
סה"כ

400,000
400,000

400,000
400,000

מקורות מימון 2016
קרן עבודות פיתוח
סה"כ

400,000
400,000

400,000
400,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בהיקף של  ₪ 400,000לביצוע בשנת  . 2016מימון קרן עבודות פיתוח.
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 )633( .19מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1914בנית  3כיתות גן בשטח  401גליל ים ב'
(אגף הנדסה)
פרטים

מסגרת תקציב

ביצוע 2016
סה"כ

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

300,000
300,000

300,000
300,000

מקורות מימון 2016
300,000
300,000
קרן עבודות פיתוח
300,000
300,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בהיקף של  ₪ 300,000לביצוע בשנת  . 2016מימון קרן עבודות פיתוח.

 )634 ( .20מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1915מיזם מטבח מבשל (החברה לפיתוח
הרצליה)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
3,000,000
3,000,000

ביצוע 2016
סה"כ

3,000,000
3,000,000

מקורות מימון 2016
3,000,000
3,000,000
קרן עבודות פיתוח/קרן עודפי תקציב
רגיל
3,000,000
3,000,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בהיקף של  ₪ 3,000,000לביצוע בשנת  . 2016מימון קרן עבודות
פיתוח/קרן עודפי תקציב רגיל.
המנכ"ל עדכן כי מדובר באספקת אוכל בריא לילדים .הכוונה לפתוח מטבח מרכזי בשיתוף עם עיריית
כ"ס ,החברה לפיתוח הרצליה עם החברה לפיתוח כ"ס .המיזם בשלביו הראשונים ועדיין מתגלים
קשיים ,מקווה מאוד שהמיזם יצא לפועל ויחזיר ההשקעה.
 ) 635( .21מחליטים פ"א לאשר תב"ר מס'  – 1772מיזוג אוויר אולמות ספורט (החברה לפיתוח
הרצליה)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
עד 31.12.15
2016
 2017ואילך
סה"כ

400,000
1,400,000
1,410,000
3,210,000

400,000
2,810,000

1,410,000
()1,410,000

3,210,000

מקורות מימון 2016
1,410,000
2,810,000
1,400,000
קרן עבודות פיתוח/השתתפות נת"י
1,410,000
2,810,000
1,400,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תוספת ביצוע בשנת ( 2016הקדמה משנת  )2017בסכום של  . ₪ 1,410,000מימון קרן
עבודות פיתוח.
רה"ע ביקש לציין כי מדובר חט"ב בוסתן רעות וכי עבודות המיזוג במימון מלא של המדינה.
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 .22סגירת תב"רים
סגירת  2תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  2016והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות
בסכום של . ₪ 29,865
( ) 636מחליטים פ"א לאשר.

ח .התקציב הרגיל לשנת  - 2016הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות
(מילואים)  -שינויים – ג'.
()637

החומר הועבר לעיון המוקדם.
מחליטים פ"א לאשר.

ט .דו"ח כספי למשרד הפנים לתקופה :רבעון  4לשנת  ,2015דו"חות כספיים בלתי
מבוקרים לשנה שנסתיימה ביום  31דצמבר ( 2015רבעון – )4
הדו"ח הועבר לעיון המוקדם.
מר רוני חדד ,חשב העירייה סקר נתונים עיקריים.
רה"ע הודה למר חדד על עבודתו.
לא הועלו הערות לדו"ח.

י .אישור המועצה להסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין הגב' ריטה רומנו של נכס
במרכז המסחרי נוף ים חלקה  269בגוש .6679
המועצה התבקשה לאשר הסכם השכירות בין עיריית הרצליה לבין הגב' ריטה רומנו של נכס במרכז
המסחרי נוף ים חלקה  269בגוש .6679
למועצה צורפו חוו"ד היועמ"ש ונוסח ההסכם.
()638

מחליטים פ"א לאשר.

יא .אנסמבל תיאטרון הרצליה (ע"ר) – דו"ח כספי לשנת 2015
הדו"ח הועבר לעיון המוקדם.
רו"ח ערן יראק סקר נתונים עיקריים לדו"ח.
לא הועלו הערות לדו"ח.
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יב .מינויים
המועצה התבקשה לאשר:


מינויה של גב' מורן סולומון לתפקיד עוזרת מנכ"ל ,במשרה מלאה ,בשכר העומד על  30%משכר
מנכ"ל העירייה ( וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  ,1/2011והנחיות הממונה על השכר
כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל מש"מ אפריל-מאי .)2015
למועצה צורפו קורות חיים.

()639

מחליטים פ"א לאשר.

יג .המלצות הועדה לסיוע בדיור
צורף פרוטוקול הועדה מיום .22.3.16
(  ) 640מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה.

יד .שונות

הישיבה ננעלה
ראש העירייה:

רשמה :רינה זאבי -ע.מנהל אגף.

________________________

