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 39פ " כ   מס'                     

 מן המנייןמישיבת מועצה                 
 24.5.16 ,ו"עתשאייר ב ט"ז ,שלישישהתקיימה ביום 

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

 ומ"מ ראש העירייה ניתגס - מאיה  כץ 

  סגנית ראש העירייה - איה פרישקולניק 

 חבר מועצת העירייה - יוסף לונדון 

 חבר מועצת העירייה - ברדה אבי  

 חבר מועצת העירייה - יריב פישר  

 חבר מועצת העירייה - ירון עולמי

 חבר מועצת העירייה - משה ועקנין

 החבר מועצת העיריי  - אלעד צדיקוב

 חבר מועצת העירייה  - יוסי קוממי 

 חבר מועצת העירייה - יהונתן יסעור 

 חברת מועצת העירייה - - טובה רפאל 

 חבר מועצת העירייה - צבי  וייס חסרים:

 סגנית רה"ע - עפרה בל 

 חברת מועצת העירייה - ליאת תימור  

 חבר מועצת העירייה - תום סטרוגו 

 עצת העירייהמו תחבר - איריס אתגר  

 חבר מועצת העירייה  - גרי גוזלן  

 חבר מועצת העירייה - יונתן יעקובוביץ 

 מנכ"ל העירייה - בן עזרא יהודה  מוזמנים:

 סמנכ"ל  - ניסימוב ג'ו  

 סמנכ"ל תקשורת -       נחום דורון 

 עוזרת למנכ"ל העירייה - סולומון מורן 

 עוזר רה"ע - מועלם ששון 

 מ"מ דוברת העירייה - ינברגוי עירית 

 סגן הגזבר - טאוב יונה 

 מנהל אגף המחשוב - זיו אמיר 

 יוע"מ - קרן בהרב ענת 

 מהנדס העירייה - סקה מייק 

 סמנכ"ל לחינוך - בנבנישתי ד"ר אבי 

 מבקר העירייה - הררי ירון 

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

 . מנהל אגף מזכיר העירע - נווה עו"ד  בועז 

 מנהל אגף רווחה  - סלצברג אהרון  

 מנהל אגף תב"ל  - עקרב שמואל 

 מנהל מחלקת ביטחון  - ברוייטמן אבי  

 מנהלת מחלקת תאגידים  - רוזן הילה 

 יוע"מ  - נווה עו"ד בועז 

 מנכ"ל החברה לפיתוח  הרצליה  - לזובר ארז 

 התיירותמנכ"ל החברה לפיתוח    - מור עופר 

 ע. מנהל אגף מזכיר העיר  - זאבי רינה  
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 הצעות לסדר .ה

 חילופי סגנים .ו

 תב"רים .ז

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

 2015בדצמבר  31דו"חות כספיים ליום  –הרצליה עמותה למען הקשיש )ע"ר(  –עלה  .ט

בדצמבר  31דו"חות כספיים ליום  -מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ  .י
2015 

 .2016קר תכנית העבודה לשנת עי -שלושת המתנ"סים  .יא

 הסדרת רח' דב הוז – 2357אישור המועצה לתוכנית הר/מק/ .יב
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 המלצות ועדת השמות .יד

 מינויים .טו

 הועדה להעסקה נוספת המלצות .טז

 המלצות הועדה לסיוע בדיור .יז

 סלילת רחובות .יח

 מתן תמיכות .יט

 שונות .כ

                                                                                                    

 

 הסבר לסדר היום:

 

 אישור פרוטוקולים  .א

 .38לאישור פרוטוקול מס'  הובא

נכתב כי המלצתי אישור פרוטוקולים כדלקמן: "–בהתייחסותו לסעיף א' הוסיף ביקש ל מר לונדון

על שמות חדשים למתחמים הנקראים היום: קריית שחקים, מתחם הכוכבים ומשכנות וייצמן. 

 אבקש לציין כי לא אני הצעתי את השם "מתחם הכוכבים".

 

 קון שביקש מר לונדון.כולל התי 38מחליטים פ"א לאשר את פרוטוקול מועצה מספר (   641)
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 עדכון רה"ע .ב

  נווה ישראל. המערכת העירונית התארגנה -באיזור גליל ים השריפה התרחש -חירום אירוע

מח' ו אהרון סלצברג -לגופי העירייה לדורון נחום, לאגף הרווחה  במהירות, מבקש להודות

  כח.המפונים ועל כך יישר  הבטחון שסייעו לכוחות ההצלה בטיפול בתושבים

 ברחבי העירחגיגות יום העצמאות  ,לחללי צה"ל ונפגעי פעולות איבהיום הזיכרון  יארוע 

 הודה במילים חמות למופת. היוהתכנון, הארגון והביצוע  .נערכו באופן מקצועי ומכובד

דים שידם היתה בכל העוהוביל האירועים ביד רמה, למנהלים ולניהל ארגן ולמנכ"ל ש

 במלאכה.

  והודה ע"י השיטור העירוני , נלכד עירשכונות בריד עשרות ילדים ונשים טהו שפעלפדופיל

 בעשרות מקרים . מבקש להודות ולשבח את השיטור העירוני על עבודתו המבורכת.

  בשיעור הבוגרים שנבחנו בבחינת הבגרות העיר הרצליה מובילה  -בתחום המתמטיקה

ירות של ההשקעה העירונית ותקציב יחידות.  מציין כי אלו הם הפ 5במתמטיקה ברמה של 

של מאות אלפי שקלים בתגבור מקצועות המדע, הטכנולוגיה והמתמטיקה. הוסיף כי תוצאות 

אלו מצטרפות לשורה ארוכה של הישגי תלמידי העיר בתחרות רובוטיקה, סייבר ומדעים. 

אלו שוקדת העיר מעודדת מצויינות גם באמצעות הפעלת מרכז מדעים עירוני. ציין כי בימים 

 הרך. למרכזי מדעים לגי העיר על תכנון הקמת שלושה

  150-השתתפו השנה כ, חטיבות ותיכונים הספר היסודיים  לבתיבאליפות הרצליה בשחמט 

 .ילדיםבשנה הבאה תתקיים אליפות גם לילדי גני ההכוונה שתלמידים. 

 

 עדכון מנכ"ל .ג

  – דוברות העירייה

 מפיין הפרסום המשולב ביחסי ציבור בנושא אזהרת הציבור מפני יזמים ראוי לציון ק

 חוף התכלת. –המפרסמים פרסום כוזב בדבר תוכניות העירייה למקום 

 6.6.16-ידת הנדל"ן  של מרכז הצעירים בבית חיל האויר בפרסום בדבר הערכות לקראת וע 

 בהשתתפות שרים וחכ"ים.

  –אגף תב"ל 

  ,נערכים לשיפוצי קיץ מוסדות חינוך בינוי ושידרוג בבתי"ס מפתן ארז, אילנות, יוחנני

 הראשונים, ברנדייס, היובל ועוד.

 אגף הבטחון, הפיקוח והסדר הציבורי

 חון באבטחת אירועים רבים בעיר הרצליה ובכללם אירועי במהלך חודש מאי עסק אגף הביט

 האירועים עברו בצורה בטוחה וללא חריגות. יום הזיכרון ויום העצמאות.

 אגף תקשוב ומערכות מידע

  )העלאת שכבת נגישות )תחנות מונגשות, חניות נכים, מבנים מונגשים, הנמכת מדרכות ועוד

 ן בכל רגע נתון לציבור.לסביבת סמארטפונים, כדי שהמידע יהיה זמי

 אגף הרווחה

 .הערכות לתוכניות מוגנות קיץ לילדים, בעיקר לילדים החוזרים מהפנימיות לחופשת קיץ 

https://www.facebook.com/HerzliyaCity/photos/a.174752525882950.39571.174751469216389/1180632765294916/?type=3
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  החל תהליך של מיפוי צרכים במועדוני הקשישים במתנ"סים לצורך בניית תוכניות לקשישים

 אשר פוקדים מועדונים אלו.

 מנהל נשים

 במסגרת מינהל נשים. ת שונותבמהלך חודש מאי התקיימו פעילויו 

 אגף שאיפ"ה

 .האגף ממשיך בפעילות לשטיפת פחי אשפה 

  קהילת ציון. –משד' ירושלים ועד צומת הדר  –שדרוג אי התנועה ברח' סוקולוב 

 .שדרוג הכיכרות בצמרות 

  עצים בהרצליה הצעירה. 85שתילת 

  השחיה. שדרוג אי התנועה במרכז מסחרי ברחוב אלעל, שדרוג הגישה לבריכת 

  'לגברים. 27.5.16לנשים וביום שישי  26.5.16חוף הרחצה הנפרד יפתח ביום ה 

 .31.8.16-יפתח ביום יום עד ל 1.7.16-החל מ

 אגף הנדסה

  יהו החליטה על הפקדתה של התכנית רכפר שמ –מקומית עצמאית מיוחדת הרצליה ההועדה

ר  של תעסוקה, תעשיה ומבנים מ" 200,000-יחידות דיור, כ 1500"קריית שחקים", הכוללת 

 ציבוריים.

 אגף החינוך

 ייפתח שבוע החינוך העירוני בכל מוסדות החינוך בעיר בהובלתם של  29.5.16-ביום א' ה

 סגנית רה"ע גב' איה פרישקולניק וד"ר אבי בנבנשתי. 

 אגף תנו"ס

  ב לפתיחת אירועי הקיץ יערך בפארקוהמרכזי נערכים לאירועי קיץ. הקונצרט הגדול-

 קונצרטים נוספים בכל במוצאי שבת. 11יערכו כמו כן , 25.6.16

 .אירועי מוסיקה יערכו גם בגן בן שפר 

 

הוסיף והזמין את חברי המועצה לערב הצדעה לעובדי מערכת החינוך שיתקיים ביום א'  רה"ע 

 בפארק הרצליה, בתכנית האומנותית הזמרת יהודית רביץ. הודה במילים חמות לד"ר 29.5.16

אבי בנבנישתי מנהל אגף החינוך, לסגנית רה"ע גב' איה פרישקולניק ולדוברות על הוצאת חוברת 

קבלות שבת מוסיקאלית בשקיעה בימי  –האירועים. עוד  ציין את אירועי הרצליה מקבלת שבת 

 , מבקש להודות לחבר המועצה מר יוסי לונדון על היוזמה לאירועים אלו.שישי אחה"צ במרינה

של מרכז ועידת הנדל"ן חברי המועצה ל אתלהזמין מבקשת ה כץ, סגנית ומ"מ רה"ע גב' מאי

 בבית חיל האויר.  6.6.16 -שתערך בהצעירים 
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 שאילתות .ד

 

 ע"י מר יריב פישר 1מס' שאילתה 

 בנושא: העסקת יניב צור

יבה נטו ככל שידוע לח"מ, מידי חודש מקבל מר יניב צור שהתמודד למועצת העיר ברשימת צעירים וסב

זאת בעבור "ייעוץ פיתוח", בשל כך אבקש לדעת האם תשלום זה חוקי, ומכיוון ₪,  9440תשלום על סך 

 שמר צור גם יושב פיזית במשרדי החברה לפיתוח תיירות, האם מר צור נחשב לעובד החברה? 

 

 תשובה לשאילתה:

תים עצמאי, שירותים בתחום מר צור אינו עובד החברה. מר צור מעניק לחברה העירונית, כנותן שירו

 הסביבה וקיימות.

 

כי ועדת  היועמ"שהאם מר צור עבר את ועדת היועצים של העירייה , נענה ע"י  מר פישרלשאלתו של 

כי  הוסיף  מר יהודה בן עזראהמנכ"ל, היועצים העירונית עוסקת רק עם יועצים שהעירייה מעסיקה. 

מאחר וכל שאלותיו של מר פישר לפיתוח התיירות,   העירייה פועלת ע"י חוו"ד משפטית של החברה

 .ליועמ"ש החברה ןיש להפנותקשורות לחברה 

  
 

 הצעות לסדר .ה

 

 ע"י מר יוסף לונדון 1הצעה לסדר מס' 

 בנושא: ביטול ההחלטה להנציח רחבעם זאבי ז"ל

, הוחלט להנציח את שמו של רחבעם 17/2/2015בישיבה של מועצת העיר שהתקיימה בתאריך 

 בי בהרצליה. זא

 נציגי מרצ שנכחו בישיבה היו היחידים שהתנגדו להצעה.

במועצת העיר אמר יוסף לונדון, כי הוא מתנגד להנצחתו של רחבעם זאבי בהרצליה, בגלל רצונו 

לבצע טרנספר של ערביי ישראל ובגלל קשריו עם עבריינים.  כאשר שוקלים את תרומתו של 

פיתוחו של מוזיאון ארץ ישראל, מול משנתו הגזענית וחבירתו רחבעם זאבי לביטחון של המדינה ול

 לעבריינים, יש להגיע למסקנה כי אין מקום להנצחתו בהרצליה.

בתוכנית "עובדה", ששודרה לאחרונה, הובאו עדויות על התנהלותו הפסולה של רחבעם זאבי, 

 תן.כולל עדויות של נשים רבות, שטענו שזאבי הטריד אותן מינית ואף אנס או

אנו מקווים שבעקבות השידור, חברי מועצת העיר יחזרו בהם מההחלטה להנציח את רחבעם זאבי 

 בהרצליה.

גב'  -לצטט את דבריה של כלת פרס ישראל וחברה לשעבר במועצת העירביקש להוסיף ו מר לונדון

 רות רזניק.

השמות. נושא  "בזמן שיעל גרמן הייתה ראשת העירייה, הייתי ממלאת מקומה הקבועה בוועדת

הנצחתו של  רחבעם זאבי הגיעה לישיבת הוועדה. רוב חברי הוועדה הצביעו נגד הנצחתו. צלצלה 
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אלי אשה שהייתה קצינה ונאנסה בידי רחבעם זאבי במחנה צבאי. העליתי את דבריה בישיבת 

המועצה. הגברת, שהיא כבר סבתא כיום, התביישה להופיע אישית בפני הועדה . כמובן שגם 

ועלה נושא החברות של רחבעם זאבי עם עבריינים ורוצחים. אשמח מאוד אם חברי המועצה ה

 ישקלו מחדש את הנושא".

 
 

טען כי רחבעם זאבי ז"ל מעולם לא הורשע. אמר כי יש חוק ומשטרה במדינה ועל פיהם  מר קוממי

 יש לעשות דין אחד עם אישים שהורשעו. יש לנהוג ולא להתבסס על שמועות.

. מרגע שמועצת העירייה מקבלת החלטה כל של מועצת העיר ציין כי מדובר על עקרון למימר עו

 שהיא להנצחה יש להיצמד אליה ואין לבטלה.

סדר היום, להסיר את ההצעה מסדר היום מהעלה מס' אפשרויות להחלטה: להסיר ההצעה  רה"ע

 החזירה לדיון בועדת השמות. לו

אפשר לקבל אחת מהן:  שרויות להחלטהאפ 4בפני המועצה  כי  היועמ"ש נענה ע"ישאל ו המנכ"ל

אפשר להחליט שלא לכלול את הנושא בסדר היום, אפשר להחליט להוסיף הנושא לסדר היום 

 ,ולקיים דיון בישיבה הזאת, אפשר להחליט לכלול את הנושא בסדר היום של ישיבת מועצה אחרת

 .דות המועצהואפשר להחליט להעביר את ההצעה לדיון בוועדה מווע

 

 נערכה הצבעה.

 מסדר היום. ההצעההמועצה מחליטה להסיר  ( 642)

)מר פדלון, גב' כ"ץ, גב' פרישקולניק,  4-נמנע, )מר לונדון, מר יסעור ומר פישר( 3 -נגד,  5 -בעד

 גב' רפאל(.

 
 

 
 ע"י מר יריב פישר 2הצעה לסדר מס' 

 בנושא: תנאי מאבטחי בתי הספר

גנים בגופם על ילדינו, בשל כך חלה עלינו החובה המוסרית לדאוג המאבטחים בבתי הספר מ

לרווחתם, לצערי התנאים הפיזיים להם זוכים המאבטחים אינם ראויים ומעל הכל חשיפתם 

 לתנאי מזג האוויר כאשר אין להם חימום בחורף או קירור בקיץ.

עמדות הבידוק בשל האמור מועצת העיר הרצליה מחליטה בזאת לאשר התקנת מזגנים לכלל 

  במוסדות החינוך בהרצליה. 

סקר את הצעתו לסדר היום בהרחבה. לדבריו מדובר על מאבטחי בתי הספר המרוויחים  מר פישר

לא מדובר בלוחמים שלהדגיש מבקש עבודה שנייה אחרי הפנסיה. זוהי רובם , לשכר מינימום

כולל ת"א  שונות בארץ ערים עוד הוסיף כי ב. נהלי הבטיחות הוא אך ורק בקרה עפ"י םתפקידו

 ממוזגים.בבתיה"ס עמדות הבידוק של המאבטחים מחלק 

ההצעה מסדר היום ולהביאה לדיון בועדת הביטחון. אמר כי כל המלצה של  להסיר בקש רה"ע

 טחון תכובד.יועדת הב
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 נערכה הצבעה. 

 ון.מחליטים פ"א להסיר ההצעה מסדר היום ולהעבירה לדיון בועדת הביטח (  643)

  

 חילופי סגנים .ו

הסכם חילופי תפקיד של סגן ראש העיר במחצית  -  26.11.13בהתאם להחלטת מועצה מיום 

,  15.3.16-תתבקש המועצה לאשרר מינויה של גב' עפרה בל לסגנית ללא שכר החל מ -הקדנציה 

 .במקומו של מר ווייס שסיים כהונתו 

 

 לאשר.מחליטים פ"א   (  644)
 

 

 

 תב"רים .ז

החברה ) הקמת ברכה ומרכז לאומנות  – 1375תב"ר מס' תוספת מחליטים פ"א לאשר ( 645) .1
  (לפיתוח הרצליה

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
  26,550,000 26,550,000 31/12/2015ביצוע עד 

2016 400,000 2,400,000 2,000,000 
 10,000,000 10,000,000  ואילך 2017

 12,000,000 38,950,000 26,950,000 סה"כ
    

    2016מקורות מימון 
 2,000,000 2,400,000 400,000 עבודות פיתוחקרן 

 2,000,000 2,400,000 400,000 סה"כ
 

 של סכום 2016 בשנת לביצועמתוכו  ₪ 12,000,000 של  בסכום פרויקט היקף הגדלת לאשר: הבקשה
 .פיתוחעבודות  קרן מימון ₪ 2,000,000

ביקש להודות לחברה הכלכלית בראשותו של ארז שעשתה עבודה מקצועית איכותית ועל כך  רה"ע

 יישר כוח.

 
  (אגף ת.ב.ל) שיפוץ בי"ס יוחנני  – 1886תב"ר מס' תוספת ( מחליטים פ"א לאשר 646) .2

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 500,000 2,300,000 1,800,000 2/2016-אושר ב 

 500,000 2,300,000 1,800,000 סה"כ
    

    2016מקורות מימון 
 500,000 2,300,000 1,800,000 קרן עבודות פיתוח

 500,000 2,300,000 1,800,000 סה"כ
 

. מימון קרן עבודות  2016בשנת  לביצוע₪  500,000הגדלת היקף פרויקט בסכום של הבקשה: לאשר 
 פיתוח.
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אגף ) שיפוץ מרכז קהילתי נחלת עדה  – 1916תב"ר חדש מס' מחליטים פ"א לאשר  (647) .3
  (ת.ב.ל

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 300,000 300,000  2016ביצוע 
 300,000 300,000  סה"כ

    
    2016מקורות מימון 

 300,000 300,000  קרן עודפי תקציב רגיל
 300,000 300,000  סה"כ

עודפי תקציב . מימון קרן  2016לביצוע בשנת ₪  000300,הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 
 רגיל.

 
 

אגף ) רכישת כלי נגינה לקונסרבטוריון  – 1740תב"ר מס' תוספת ( מחליטים פ"א לאשר 648) .4
  (חינוך

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
  150,000 150,000 31/12/2015ביצוע עד 

2016  130,000 130,000 
 (100,000)  100,000 ואילך 2017

 30,000 280,000 250,000 סה"כ
    

    2016מקורות מימון 
 130,000 130,000  עודפי תקציב רגילקרן 

 130,000 130,000  סה"כ
 

 בשנת ביצוע ותוספת 2016 בשנת לביצוע ₪ 30,000 של  בסכום פרויקט היקף הגדלת לאשר: הבקשה
עודפי  קרן מימון. 2016 בשנת ₪ 0,00013 כ"ובסה ₪ 00,0001 של בסכום(  2017 משנת הקדמה) 2016

 .תקציב רגיל
 
 
 

 ברחבי LED בטכנולגית תאורה מערכת   – 1917תב"ר חדש מס' ( מחליטים פ"א לאשר 649) .5
  (אגף ת.ב.ל)העיר 

 
מסגרת  פרטים

 תקציב 
ב מסגרת תקצי

 מבוקשת 
 שינוי

    
 5,000,000 5,000,000  2016ביצוע 

  71,800,000  ואילך 2017
 5,000,000 76,800,000  סה"כ

    
    2016מקורות מימון 

 5,000,000 5,000,000  קרן עבודות פיתוח
 5,000,000 5,000,000  סה"כ

 
. מימון  2016בשנת  5,000,000ע מתוכו לביצו₪  00076,800,הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 

 עבודות פיתוח.קרן 
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  (אגף ת.ב.ל) שיפוץ מבני דת ציבוריים  – 1253תב"ר מס' תוספת ( מחליטים פ"א לאשר 650) .6

 
מסגרת  פרטים

 תקציב 
מסגרת תקציב 

 מבוקשת 
 שינוי

    
  3,200,000 3,200,000 31.12.15ביצוע עד 

 400,000 450,000 50,000 2016ביצוע 
 (400,000) 50,000 450,000 ואילך 2017

  3,700,000 3,700,000 סה"כ
    

    2016מקורות מימון 
 400,000 450,000 50,000 קרן עודפי תקציב רגיל

 400,000 450,000 50,000 סה"כ
 

מימון קרן ₪ .  400,000(  בסכום של 2017)הקדמה משנת  2016הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בשנת 
 .דפי תקציב רגילעו
 
 

במוזיאון  החלפת צ'ילרים וגריטתם   – 1918תב"ר חדש מס' ( מחליטים פ"א לאשר 651) .7
  (אגף ת.ב.ל)לאומנות ומועדון הנוער 

 
מסגרת  פרטים

 תקציב 
מסגרת תקציב 

 מבוקשת 
 שינוי

    
 2,017,000 2,017,000  2016ביצוע 
 2,017,000 2,017,000  סה"כ

    
    2016ון מקורות מימ

 1,741,000 1,741,000  קרן עבודות פיתוח/קרן עודפי תקציב רגיל
 276,000 276,000  השתתפות משרד האנרגיה והתשתית

 2,017,000 2,017,000  סה"כ
 

קרן עבודות . מימון  2016בשנת  לביצוע ₪  2,017,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 
 רד האנרגיה והתשתית.עודפי תקציב רגיל ומשקרן פיתוח/

 
 
 

 סגירת תב"רים  .8

והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום   2016תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  11סגירת 

 .₪  3,798,023 של

 .מחליטים פ"א לאשר ( 652)

 
 
 

  הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות  -  2016התקציב הרגיל לשנת     .ח
 .מוקדם ןהחומר הועבר לעיו – ד'–נויים שי -)מילואים(     

 
 .מחליטים פ"א לאשר ( 653)
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 בדצמבר 31דו"חות כספיים ליום  –הרצליה עמותה למען הקשיש )ע"ר(  –ה "על .ט

 .הדו"חות הועברו לעיון מוקדם– 2015

: ציין כי העמותה סיימה את השנה עם עודף סקר את הדו"חות הכספיים אורי הולצמןרו"ח מר 

שקלים.  7,168,000-גדלו אמנם בסכום קטן אבל הגיעו ל העמותהלף שקלים. הכנסות א 170של 

לעמותה עודף תפעולי, הוצאות הנהלה וכלליות שלה נמוכות מאד יחסית לעמותות אחרות. הם 

מבחינה תזרימית העמותה יציבה עם הון עצמי  .22%כאשר רשם העמותות מאשר  10%רק 

 .אין לה גירעונותו לים כספים שמיועדים לפעילותחיובי. יש לה כשלושה מיליון שק

וכל צוות העובדים המנכ"לית , לחני מר אורי הולצמן לרואה החשבון ביקש להודות רה"ע

הצלחה רבה מאד. והפעילויות אחר הצהריים החלו לפני מספר חודשים מסר כי והעובדות. 

 .לשדרוג מבנים בנחלת עדה, בנווה עמל והשלמה בצמרות מופנההעודף התקציבי 

 

 31דו"חות כספיים ליום  -מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ  .י

 מוקדם. ןהדו"ח הועבר לעיו - 2015בדצמבר 

סקר את הדו"חות הכספיים: ציין כי הדו"ח של המרכז הקהילתי לספורט לשנת  רו"ח זרח נתיב

 2015נתוני לטענתו אלף שקלים.  56שקלים בגרעון של  1,132,000ר של הסתיים במחזו 2015

משתי סיבות: פעילות חלקית של הבריכה )תקופת מבצע צוק איתן(,  2014טובים לעומת נתוני 

זו הסיבה שהמספרים של ותקופה בה השוכר לא שילם שכר דירה, , וקריסת קיר מועדון הכושר

אלף שקלים. הנושא נמצא בדיון  265כנסות וגרעון של אלף שקלים ה 715רק  - נמוכים 2014

  משפטי. 

וציין כי נתקבלה תביעה של מיליון ש"ח מצד השוכר על כך  מנהל המרכז הוסיףאייל אברמוב, 

לא שילם דמי שכירות . הוגש כתב הגנה וכרגע  ועל כןשלא הוצבו חדרי הלבשה באזור חדר הכושר 

 נמצאים בהליכי גישור. 

וציין כי המקום מלא פעילות , נותן שירות מיטבי לתושבי האזור והעירייה תמשיך  הוסיף רה"ע

 . הקהילתי לתת גיבוי למרכז

 

 התשעהיד נווה ישראל ומתנ"ס מתנ"ס  – 2016תכנית העבודה לשנת  יקרהצגת עי .יא

 מתנ"ס יד התשעה:

להציג תוכנית הודתה לרה"ע ולמנכ"ל שאפשרו  מנהלת מתנ"ס נווה ישראל  גב' מירה ויז'ינסקי

 סקרה עיקרי התוכנית:ו בפני מועצת העיר והמתנ"ס ועיקרי יעדי

 מלש"ח.  10-היקף פעילות המתנ"ס כ 

  :שלוחות המתנ"ס 

ספורט,  מעון, חוגי גיל רך וילדים, מרכז למידה, נוער, מבוגרים, גימלאים, נווה ישראל : -

 ספריה, קייטנות וקהילה.

י ומאות משתתפים באירועים קהילתיים משתתפים פעילים על בסיס חודש 650-כ

 וקייטנות.

 : חוגי ילדים, מבוגרים, נוער וגימלאים, קהילה, בנק הזמן ושלוחת וייצמן. יבור -
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 משתתפים על בסיס חודשי. 300-כ -

 4ילדים בגלאי  90 מעון עירוני הפועל זו השנה השלישית, בתפוסה מלאה של :מעון קשת -

 ,למעון ביקוש גבוה מאודחודשים בשנה.  12ועלת שנים במסגרת יומית הפ 3חודשים עד 

בנוסף, פעילות הורים וקהילה סביב עמידה בקריטריונים. וההרשמה על בסיס הגרלה 

 המעון.

 .מרכז למידה -

 יוזמות ופרוייקטים: 

שלוש קבוצות תושבים פעילים, משמעותיים ומעורבים, הפועלים מתוך תחושת שייכות   -

 ומשפר איכות חיים בשכונה. מפתח חוסן קהילתי ,ומחוייבות

 .הקבוצות: קבוצת וייצמן, קבוצת נווה ישראל נווה אמירים, קבוצת הורי מעון קשת

יוזמה של הורי המעון בו הם מודים ומחליפים את צוות המטפלות  –יום המטפלת  -

 .במעון: מחליפים בפעילות, מבשלים עבורן ועוד מיני פינוקים

פרויקט קהילתי חדשני בו כל אחד יכול לתת ולכל  - )במרכז קהילתי יבור(בנק הזמן  -

אחד מגיע לקבל. הרעיון בבסיס הפרויקט הוא ש"זמן שווה זמן". שעה של נתינה בתחום 

מסוים, מזכה את הנותן בשעה של קבלה בתחום אחר, אותו הוא בוחר ממאגר היכולות 

וגם מקבל. כל  כל אחד הוא גם נותן -שנצברו בקהילה. בבנק הזמן הזמן של כולם שווה

 שירות מתומחר לפי משך הזמן הנדרש לספקו ולא לפי הערך שלו בשוק הכלכלי.

קבוצה חברתית במרכזים מטעם החברה למתנ"סים ומיועדת לילדים נוער  -רעים  -

מבוגרים ובוגרים על הספקטרום האוטיסטי, והמתמודדים עם קשיי תקשורת, לקויות 

מלווה את המשתתף בכל שלבי חייו, וזאת  למידה והסתגלות חברתית. תוכנית רעים

באמצעות קבוצת השווים. מקום המפגשים, המרכז הקהילתי, תורם לתחושת הערך 

העצמי ולשילוב החברתי בקהילה. את הקבוצות מנחים אנשי מקצוע והן מאפשרות 

ת ולמידה יעבודה על מיומנויות חברתיות בתוך הקבוצה מתוך התנסות חברתית אמית

 .מתוך חוויה

בני נוער רואים במתנ"ס בית להתפתחות אישית, לבילוי פנאי איכותי ולמפגש חברתי.  -

 במספר בני הנוער המשתתפים בפעילויות. 20%מדדים: גידול של 

הוסיף וציין כי מתנ"ס נווה ישראל משרת גם את השכונות מסביב , את נווה אמירים, מגדלי    רה"ע 

צפון למתנ"ס. הזמין את חברי המועצה להגיע , ושכונות נוספות הנמצאות מכוכבא-בר

להתחיל  2017-הפעילות התוססת של המתנ"ס. עוד הוסיף כי העירייה מתכננת לולראות את 

הודה למנהלת המתנ"ס למציאות המשתנה.  את המבנהתכנון ולהתאים , בפרוגרמה

 ולעובדים.

 

 מתנ"ס יד התשעה:

 :2016ע ותכנית עבודה של המתנ"ס לשנת מנהלת מתנ"ס יד התשעה סקרה  רקגב' גילה מנור 

 לתי יד התשעה אמון על חמש קהילות: יד התשעה, נחת עדה, גן רש"ל, הרצליה ימרכז קה

 . הירוקה: מוקד יוחנני, מוקד ברנר

 המתנ"ס מהווה מרכז עשייה תרבותית, חברתית קהילתית עבור תושבי השכונות . 
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 מליון  12.5-מחזור כספי של המתנ"ס כ.₪   

 נ"ס אחראי על כל הקונסרבטוריונים בהרצליה ומוביל את תחום לימודי הנגינה והחינוך המת

 למוסיקה ופיתוח תזמורות עירוניות ייצוגיות ברמה גבוהה.

  50איש בפעילויות הגיל השלישי פנאי  2000-משתתפים כבמתנ"ס.+ 

  שנה  13%, גידול של 2510הינו  2016סה"כ משתתפים קבועים בפעילויות המתנ"ס בשנת

 קודמת.

  בקהילות הרצליה הירוקה: מוקד יוחנני ומוקד ברנר, החל לפני כשנה תהליך בשיתוף פעילי

הנהגות בתי ספר. התקיימו אירועים קהילתיים וכן נפתחו חוגים בשני בתי הספר ומרכז 

 למידה בברנר.

  2016יעדים, תוכניות ויוזמות לפיתוח בשנת: 

שכונת יד התשעה כמענה לצורך, שיתקיים בתהליך בניית פרוייקט להעשרת הגיל הרך ב -

קהילתי בשיתוף תושבים פעילים ושותפים הפועלים בשכונה: עמותת לב אוהב, הצופים, 

 אגודת הסטודנטים, נציגי עירייה וגורמים מקצועיים.

"הקמת" שלוחת הרצליה הירוקה כמרכז קהילתי לכל דבר הפועל בשיתוף ומעורבות  -

ם ציבוריים קיימים ומרחביים פתוחים ונותן מענה איכותי תושבים פעילים, במבני

 ומקצועי לקהילה על כל גווניה.

, משפחות שידן אינה משגתלכי המתנ"ס נותן הנחות משמעותיות  להוסיף ולומרבקש  רה"ע

ציין כי למרות ההנחות המתנ"ס נמצא מאוזן כספית.  יהיה בחוג אחד לפחות.שכל ילד  בהנחייתו

 תנ"ס ולעובדים.  הודה למנהלת המ

 

 מר יסעור עזב את הישיבה.

 

 

 הסדרת רח' דב הוז – 2357תוכנית הר/מק/אישור המועצה ל .יב

 ירד מסדר היום.הנושא 

 

 הקצאת קרקע .יג

 .  30.3.16ופרוטוקול ועדת המשנה מיום  30.3.16הועדה המקצועי מיום פרוטוקול  לישיבה צורף

   :המועצה התבקשה לאשר

 רשת משיח –נה ובחצר לגן ילדים הקצאת שימוש במבאישור  .1

, ברחוב אנצ'ו 45חלקה  6419הבקשה: הקצאת זכות שימוש  במבנה ובחצר לגן ילדים גוש 

 כיתת גן אחת בלבד. –הרצליה, לרשת משיח  9סירני 

 : ההחלט

ממליצים לאשר את הבקשה, בכפוף להסכם שייחתם בין הצדדים וזאת בהתאם לתנאי נוהל 

 ללא תמורה או בתמורה סמלית.הקצאת קרקעות ומבנים 

 שנים מיום מסירת המבנה לעמותה(. 25) 2013עד נובמבר  1998תקופת ההקצאה מנובמבר 
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עד היום במבנה עירוני,  1998הגן פועל מנובמבר " :בקש להתייחס להחלטה מר יוסף לונדון

ילדים מבלי לשלם שכר דירה וללא כל הסדרה של השימוש במבנה. במבנה הקיים יש שני גני 

 צמודים, כאשר חב"ד משתמשת במבנה אחד והמבנה השני עומד נטוש וללא שימוש.

בגן לומדים ילדים גם ממשפחות חופשיות.  כשם שאינני רוצה להחזיר בשאלה ילדים 

 ממשפחות דתיות, כך אינני רוצה שיחזירו בתשובה ילדים משפחות חופשיות.

יים חופשיים ודתיים. למיטב ידיעתי, הגן בהרצליה יש מערכת מפוארת של גני ילדים ממלכת

 של חב"ד אינו עומד בדרישות של משרד החינוך.

 עד היום לא נימסר שום נכס עירוני לאף עמותה או ארגון פרטי לצורך הפעלת גן ילדים.

למי שסבור שתנועת חב"ד פועלת לקרוב לבבות, אבקש ליידע כי בטקס יום הזיכרון לחללי 

גן בן שפר, שני נציגי חב"ד פרשו מהציבור כאשר זמרת ומקהלת בנות צה"ל שנערך בהרצליה ב

 שרו שירים לזכר הנופלים.

האם זהו ארגון הראוי לקבל תמיכה עירונית? האם אלו הערכים שעליהם אנו רוצים לחנך  

 את ילדינו?

הקצעת קרקע לעמותה פרטית עלולה ליצור גל של פניות של עמותות וגופים פרטיים להקצות 

 ים לגן ילדים. כיצד נידחה פניות אלו, לאור התקדים הפסול שעומד היום להצבעה?מבנ

אינני מנסה היום לשנות את העבר. ניתן לאשר רטרואקטיבית את הקצאת המבנה, אולם 

איננו חייבים לאשר הקצאה לעשרים וחמש שנים.  כדי להסדיר את הנושא אני ממליץ לאשר 

 ד סוף שנת הלימודים הבאה.וע 1998את ההקצאה מתאריך נובמבר 

 "מיד בתום שנת הלימודים הבאה, יש לפנות את רשת חב"ד מהמבנה.

מבקש להדגיש כי דבריו של מר לונדון לא ראויים. מבקש ממר לונדון לכבד את  אלעד צדיקוב

האחר גם אם אינו נוהג באורחות חיים מסוג זה. הוסיף כי חב"ד עושים מלאכת קודש, נותנים 

 תורני במערב העיר ויש לסמוך ידנו על הנושא.  מענה של גן

עוד בתקופתה של ראשת העיר גב' יעל גרמן באופן  1998קיים משנת הוסיף כי גן זה  מר עולמי

 לא חוקי, כעת כשרה"ע הנוכחי מבקש לפעול באופן חוקי יש להודות לו.

את הקרקע תחל ביקש אף הוא למחות על דבריו של מר לונדון, רואה לנכון שהקצ קניןעמר ו

 מעכשיו וקדימה.

   
, ברחוב אנצ'ו 45חלקה  6419הקצאת זכות שימוש במבנה ובחצר לגן ילדים גוש מחליטים לאשר  (   654) 

,  בכפוף להסכם שייחתם 2023עד לנובמבר  כיתת גן אחת בלבד –הרצליה, לרשת משיח  9סירני 

 ם ללא תמורה או בתמורה סמלית.בין הצדדים וזאת בהתאם לתנאי נוהל הקצאת קרקעות ומבני

 

 )מר לונדון, מר פישר(. 2 – נגד , 9 – בעד 

 

   2017אישור הקצאה לאגודת ניצן עבור ניצן הורים עד לחודש יוני  .2

 4, רחוב לאה גולדברג 301חלקה  6526הבקשה: הקצאת זכות שימוש במבנה ובחצר בגוש  

 .2017לחודש יוני  הרצליה לאגודת ניצן עבור ניצן הורים )הרצליה(, עד
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, רחוב לאה 301חלקה  6526מחליטים פ"א לאשר הקצאת זכות שימוש במבנה ובחצר בגוש   (655)

הרצליה לאגודת ניצן עבור ניצן הורים )הרצליה(, זאת בכפוף להסכם שייחתם בין  4גולדברג 

 הצדדים ובהתאם לתנאי נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית.

  
  

 המלצות ועדת השמות .יד

 
 לאשר החלטות הועדה כדלקמן: התבקשההמועצה 

 

 דיון בהתנגדויות תושבי הרחוב     -שינוי שם רחוב הנגב  .1

המליצה הועדה לשנות שמו של רחוב הנגב מפינת רח' סעדיה גאון עד  17.2.16בישיבתה מיום 

ונה להנציח בקריאת . המשפחה אשרה את הכורחוב רא"ל משה לוי –פינת רח' בן גוריון 

 הרחוב על שם יקירה.

 הודעה לציבור פורסמה וכן נשלח מכתב לתושבי הרחוב. 

בעיקר משום  תבעוההתנגדות נלטענתם,  .התקבלה התנגדות מלווה בחתימות של התושבים

רחוב קטן )המשכו של רחוב מבצע קדש מזרחה( המחולק בין רמת של רחוב הנגב היותו 

נוסף קושי ווה מקור לטעויות כבר במצב הנוכחי, וכי שינוי יצור דבר המההשרון והרצליה 

 הגעת הדואר.בבזיהוי הרחוב ו

  נערך דיון פנימי של חברי הועדה. 

 נערכה הצבעה.

 מחליטים לדחות ההתנגדות שהוגשה. 

  חברי הועדה, בהתנגדות  11מחליטים לאשר ההצעה לשינוי שם הרחוב בתמיכה של

 .3של 

 

 המלצות הועדה. לאשרפ"א טים מחלי     (   656)

 

 הנצחת יוסף בוקסנבאום ז"ל .2

 הוחלט פ"א לדחות בקשתו של מר סלעי יעקב להנצחה. 17.1.16בישיבת הועדה מיום 

 מר סלעי הוזמן לבקשתו להופיע בפני הועדה. 

מר סלעי הציג בקצרה את נימוקיו להנצחת יוסף בוקסנבאום ז"ל . נמק הצורך בהנצחתו 

ו אישיות רבת פעילות, מראשוני הרצליה ובוני התעשיה בארץ מאז הכרזת בעיקר בשל היות

ממקימי "החברה לפיתוח הרצליה",  תרם את הספרייה לביה"ס היסודי "ברנדייס"  .המדינה

 והקים את קרן בוקסנבאום התורמת מיליוני שקלים  בשנה לרווחה, לתרבות וחינוך.

בדק אפשרות להנצחה בספרייה  יכי ת בדיון מפורט שנערך בפורום חברי הועדה הוחלט

 העירונית.

 הועדה מחליטה פ"א לאשר הנצחה.

 

 המלצות הועדה. לאשרפ"א מחליטים      (   657)
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 הנצחת רחל הראל ז"ל .3

הוחלט פ"א אחד לפנות לויצ"ו ולבקש אישור לקרוא סניף ויצ"ו  3.6.15בישיבת  הועדה מיום 

 במערב העיר על שמה של רחל הראל ז"ל. 

בתשובת ויצ"ו לפנייתנו נמסר כי כהנצחה תמונתה של רחל הראל ז"ל תלויה בסניף ויצו 

 הרצליה פיתוח ברחוב הנשיא.

החליטה הועדה כי יש לפנות שוב להנהלת ויצ"ו ולהמליץ להנציח  1.2.16בישיבת הועדה מיום 

 את רחל הראל ז"ל בקריאת סניף ויצ"ו במערב העיר על שמה.

אשרת יו"ר ויצ"ו ישראל  נמסר כי אין אפשרות להנציח את הסניף על  בשיחה עם גב' גילה

שמה מבחינת ויצ"ו. הבניין שייך לויצ"ו העולמית והנוהג הוא לקבל תרומה בהיקף כספי לא 

מבוטל על מנת לקרוא בניין ע"ש. גב' אשרת לא ידעה לנקוב בסכום התרומה אך ציינה שמדובר 

מסר כי למשפחת אין התנגדות להנצחה בכל דרך שתבחר  בסכום גבוה. חבר המועצה מר יסעור

 ע"י הועדה.

 לאחר דיון בועדה הוחלט פ"א לדחות הבקשה.

 

 המלצות הועדה. לאשרפ"א מחליטים      (   658)
 

 

 "  קריאת רחוב ע"ש "החלוץ הלוחם .4

צת פנייתה של גב' לילי הבר, יו"ר ארגון יוצאי קרקוב בישראל להנצחתם של קבו לועדה צורפה

 לוחמים צעירים, חברי תנועות הנוער בקרקוב שיצאו לפעולות מרי נגד הכובש הגרמני. 

 לאחר דיון בועדה הוחלט פ"א לדחות הבקשה.

 

 המלצות הועדה. לאשרפ"א מחליטים      (   659)
 

 הנצחת לוי ואסתר ניסנוב    .5

 .ז"ל  מצ"ב פניית משפחת ניסנוב  להנצחת הוריהם לוי ואסתר ניסנוב          

הועלתה על נס אישיותם המיוחדת של בני הזוג ניסנוב מראשוני וועדה שהתקיים בדיון ב

הרצליה. בין היתר הובא לידיעת הועדה כי חלק ממגרש שהיה שייך למשפחה בפינת הרחובות 

מוהליבר העצמאות הופקע לטובת הקמת בית הספר שז"ר , בו לומדים ילדי האזור כבר שנים 

 רבות. 

 מוהליבר העצמאות על שמם של לוי ואסתר ניסנוב.פ"א לאשר קריאת הכיכר  מחליטים

 

 המלצות הועדה. לאשרפ"א מחליטים      (   660)

 

 

 מינויים .טו

 כדלקמן: מפרישתו של מר דידי מורלאשר מינויים כתוצאה  התבקשההמועצה  .א

 גב' רינה זאבי – הנצחהועדת ל 



  24.5.16 – המניין מן 39מפרוטוקול מועצה מס'   16דף 

 בסמנכ"ל העירייה מר ג'ו ניסימו – השמותועדת ל 

 גב' רינה זאבי – לועדה לבחירת יקיר העיר 

 גב' רינה זאבי – לועדה לבחירת אזרחי כבוד 

 
 . לאשרפ"א מחליטים      (   661)

 
 
 לאשר הרכב ועדת מל"ח כלהלן: התבקשההמועצה  .ב

 שם פרטי ומשפחה תואר 
 

 משה פדלון ראש העיר-יו"ר ועדת מל"ח
 מאיה כץ מ''מ יו''ר ועדת מל''ח

 יהודה בן עזרא חרמ''ט מל''
 יוסף )ג'ו( ניסימוב מ''מ רמ"ט מל"ח

 רבקה אמיר מזכירת ועדת מל"ח
 אבי ברויטמן מרכז ועדת מל"ח

 גולן זריהן גזבר העירייה
 יונה טאוב סגן גזבר

 ברוך בן עטיה ממונה כח/חשמל
 יאיר כהן גודס סגן ממונה חשמל

 ליאור קורנפלד ממונה משק ואפסנאות
 מור ארביב שק ואפסנאותסגן ממונה מ

 יוסי שורקי  ממונה תחבורה דלק והיסעים 
 נחום כהן  סגן תחבורה והסעים 

 יוסי דקל ממונה מזון
 שרית רובי סגן ממונה מזון
 בוריס נדורז ממונה משכ"ל

 אפרים נהרי סגן ממונה משכ"ל
 חיים שגיא ממונה כח אדם

 סמדר אקון סגן ממונה כח אדם
 עדי חמו ממונה בריאות

 אבירם בוצר ממונה איכות הסביבה
 מוטי צ'מרינסקי / ד"ר יוסי מורדוך  ממונה תברואה

 אשר ראש ממונה ניקיון העיר
 מייק סקה  מהנדס העיר

 בר לב רן ממונה הנדסה ובינוי
 אורנה סדגת ארז ממונה מידע לציבור

 מישל עצמון סגן ממונה מידע לציבור
 נבנישתידר' אבי ב ממונה חינוך

 יעקב נחום / יעל יוסף סגן ממונה חינוך 
 אהרון סלצברג ממונה רווחה

 ג'ני דוברי סגן ממונה רווחה
 אינג' שאולי אביב ממונה מים

 אהרל'ה הראל סגן ממונה מים
 אלעד צדיקוב יו"ר ועדת פס"ח

 תמר פרץ מזכירת ועדת פס"ח



  24.5.16 – המניין מן 39מפרוטוקול מועצה מס'   17דף 

 רוני גאון סגן מנהל מכלול אוכלוסיה
 ר יוסי מורדוךד'' תברואה

 לילך ניסים  רכזת מתנדבים +חוסן
 רס"ר חוסאם חוסייסי נציג משטרה 

 אל''מ )מיל( סרג' קורשיא  מפקד היקל"ר
 סרן אורי רון קצין נפה ראשותית 

 מפקד כיבוי אש הרצליה -יעקב מאסטי נציג מכבי אש
 עופר מור  ממונה תיירות

 משה ביטון ממונה מנהל כללי 
 עודד כץ ה מינהל כלליסגן ממונ

 מירי ברקאי נציג ביטוח לאומי
 דויד פייביש לשכת התעסוקה

 שמואל עקרב מנהל מרכז הפעלה
 בועז מייזל מנהל אגף הביטחון והפיקוח

 

 .לאשרפ"א מחליטים      (   662)

 
 

 אישור העסקה נוספת .טז

 לאשר המלצות הועדה להעסקה נוספת כדלקמן: התבקשההמועצה  

  שתו מאושרת לשנה אחת בלבד.בק –א.ש 

  בקשתו נדחית עד לקבלת נתונים נוספים על החברה שתוקם.  –ע.א 

 מסמך הנתונים שיוגש יועבר לעיון המנכ"ל .

  בקשתו מאושרת לשנה אחת בלבד בכפוף לקבלת חו"ד חודשית על תפקודו ממנהל אגף  –נ.ג

 תב"ל.

  בקשתה מאושרת לשנה אחת בלבד.  –ב.ח.כ 

 הנוספת לא תבוצע במזנון השייך למוסדות העירייה. עבודתה      

  בקשתו מאושרת לשנה אחת בלבד. –י.ב 

 מוגבלת רק לצורך השלמת התמחות בלבד.     

  בקשתו נדחית. –י.ב 

 אינו רשאי לעבוד עבודה נוספת אצל קבלן המועסק ע"י העירייה .

 רייה ומוסדותיה.רשאי להגיש בקשה להעסקה נוספת בעיסוקים שאינם בעלי נגיעה לעי

  בקשתה מאושרת לשנה אחת בלבד.  –א.ש 

  בקשתה נדחית.  –א.ש 

 אינה רשאית לעבוד עבודה נוספת בתאגידים עירוניים.      

  בקשתו נדחית. –ר.ק 

 קיים חשש לניגוד עניינים בין תחום עיסוקו בעירייה לבין עבודתו הנוספת בחברה הפרטית.     

 

 .לאשרפ"א מחליטים  (  663)
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 אישור המלצות הועדה לסיוע בדיור .יז

 .4.5.16לאשר המלצות הועדה לסיוע בדיור מיום  התבקשההמועצה    

 .לאשרפ"א (  מחליטים 664)

 

 סלילת רחובות .יח

 עפר, מערכות תשתית  להחליט על ביצוע עבודות הכנה , התבקשההמועצה 

  2010  -סלילה ופיתוח , בהתאם לחוק העזר להרצליה )סלילת רחובות( התש"ע 

 :ולהכריז עליהם כרחוב ציבורי

 .שלום רוזנפלד, גדעון האוזנר, רחבעם זאבי, יצחק שמיר :שלב א'–מתחם גליל ים 

 

 .מחליטים לאשר (   665) 

 )מר לונדון( 1בהתנגדות  

 

 מתן תמיכות .יט

 .19.5.16פרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות מיום  לישיבה צורף

לחלק תמיכה נוספת בנושא זהות שנה לתמיכות המועצה התבקשה לאשר החלטת ועדת המ

למבקש התמיכה, מרחבים חברה ₪  20,000בסך של  2016יהודית דמוקרטית לשנת הכספים 

 לחינוך ותרבות )חל"צ(, לפי שיקול דעת של ועדת המשנה ובהתאם להמלצת אגף החינוך.

 

  . לאשרפ"א מחליטים  (   666)

 

 שונות .כ

את אירועי הקיץ המתוכננים ממוצ"ש לימי חמישי בערב וזאת הציע להעתיק ביקש ל מר צדיקוב

 כדי שלא תחולל השבת שעה לפני צאת השבת.

 

 

 הישיבה ננעלה

 

   ________________________  ראש העירייה:           

 

 

 ע.מנהל אגף -: רינה זאבירשמה


