
 עשרה השמונהצה ועהמ                                       עיריית הרצליה

 44פ " כ   מס'  
 מן המנייןמישיבת מועצה 

 25.10.16, ז"עתש כ"ג בתשרי שלישי,שהתקיימה ביום 

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

 ומ"מ ראש העירייה ניתסג - מאיה  כץ 

  ת ראש העירייהסגני - איה פרישקולניק 

 סגן רה"ע - צבי וייס 

 חבר מועצת העירייה - גרי גוזלן  

 חבר מועצת העירייה - יוסף לונדון 

 חבר מועצת העירייה - יריב פישר 

 חבר מועצת העירייה - ירון עולמי 

 חבר מועצת העירייה - משה ועקנין

 מועצת העירייה תחבר - ליאת תימור

 ועצת העירייה חבר מ - יוסי קוממי

 חבר מועצת העירייה - אבי ברדה 

 חבר מועצת העירייה - אלעד צדיקוב 

 חברת מועצה - עפרה  בל 

 חברת מועצת העירייה - איריס אתגר 

 חבר מועצת העירייה - תום סטרוגו 

 חבר מועצת העירייה - יונתן יעקובוביץ 

 חברת מועצת העירייה - טובה רפאל חסרים:

 חבר מועצת העירייה - הונתןי יסעור 

 מנכ"ל העירייה - בן עזרא יהודה  מוזמנים:

 סמנכ"ל  - ניסימוב ג'ו  

 סמנכ"ל תקשורת , תאום ובקרה - נחום דורון 

 גזבר העירייהמ"מ  - חדד רוני  

 עוזרת למנכ"ל העירייה - סולומון מורן 

 יועמ"ש - קרן-בהרב עו"ד ענת 

 גף, לשכת סמנכ"לע. מנהל א - זאבי רינה  

 דוברת העירייה - בסמן דורית 

 מ"מ דוברת העירייה - ויינברג עירית 

 משנה למנכ"ל למשאבי אנוש - שגיא חיים 

 מנהל אגף שאיפ"ה - ביטון משה 

 מנהל יחידת המחשוב - זיו אמיר  

 סגן הגזבר - טאוב יונה 

 מנהל הכנסות העירייה - אסולין שלומי  

 אגף התקשוב - זיו אמיר 

 מ"מ סגן אגף תב"ל - גאון רוני 

 סגן מנהל אגף מהנדס העיר - פוריה תמר 

 מבקר העירייה - הררי ירון 

 מהנדס העירייה - סקה מייק 

 מנהל אגף רווחה - סלצברג אהרון 

 מנהלת מחלקת תאגידים - רוזן הילה 

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

 מנהלת מחלקת ועדות העירייה - עצמון מישל 

 לשכת מבקר העירייה - שר שלום מירה 

 סגן מנהל אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי - ברויטמן אבי 
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  סדר היום

 אישור פרוטוקול .א

 עדכון רה"ע .ב

 עדכון מנכ"ל .ג

 תב"רים .ד

הצעות שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות  2016התקציב הרגיל לשנת  .ה
 י'-נויים ט' ושי –)מילואים( 

 העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל .ו

 3.6.16שנסתיים ביום  2016דו"ח כספי לרבעון השני של שנת  .ז

 לפקודת העיריות נוסח חדש 339בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  .ח

מנגנון עקרוני לשיתוף פעולה בין דביר נדל"ן והשקעות בע"מ נוסח מעודכן של אישור  .ט
 לבין עיריית הרצליה

קידום הכרזת המתחם במסלול  –ירושלים סוקולוב  –רוייקט פינוי בינוי מתחם לפ .י
 רשויות של משרד הבינוי והשיכון

 המלצות ועדת התמיכות .יא

 ברית ערים תאומות עם פאפוס. .יב

 אישור נסיעה לחו"ל .יג

 .משה כחלון –לשר האוצר אישור המועצה למתן אזרחות כבוד  .יד

 המלצות ועדת ההנצחה .טו

 מינויים .טז

 כת שירות המלצות הועדה להאר .יז

 המלצות הועדה להעסקה נוספת .יח

 ועדה לסיוע בדיורהמלצות ה .יט

 שונות .כ

 

 

 

 סדר היום:

 

 אישור פרוטוקול .א

 .43מחליטים פ"א לאשר פרוטוקול מס' 

   

 

 עדכון רה"ע .ב

 

העירייה באמצעות אגפיה נערכה לתקופת החגים. לא נרשמו אירועים  – הערכות לחגים

 חריגים.

לאגפי הביצוע: שאיפ"ה, ביטחון ותב"ל שנתנו מבקש להודות למנכ"ל העירייה ו

 ם ובמיוחד בתחום הניקיון ופינוי האשפה.ישירותים לתושבים במהלך החג
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  – ערב ראש השנה

חבילות  2500-ארגוני המתנדבים בעיר חילקו למשפחות שידם אינה משגת למעלה מ -

 מזון.

תקבלו כתרומה פריטי לבוש שה 12,000-רוכזו כ   -נפתח מרכז הלבשה עירוני   -

  פריטי לבוש.  15משפחות קבלו תלושים לקבלת עד  700-מחברות הלבשה. כ

 יישר כח לכולם. –מבקש להודות לכל הארגונים שעבדו קשה למען תושבי העיר 

 

 – תנועת הצופים

 2,150 –פעילות תנועת הצופים החלה לפני כשבועיים. השנה נשבר שיא עירוני  -

 ם. הצופי שבטים של 4-חניכים ב

 50פעם הראשונה בתולדות העיר נפתח סניף תנועת הצופים ביד התשעה. נכון להיום  -

 חניכים משתתפים בפעילות בשכונה.

 

 –שמעון פרס ז"ל 

לפני כחודש נפטר הנשיא התשיעי של מדינת ישראל שמעון פרס ז"ל. שמעון פרס היה 

דינת ישראל. פוליטיקאי מהבולטים של המדינה, ראש ממשלה ונשיאה התשיעי של מ

רבות נשמע בתקשורת על תרומתו הרבה למדינה ובמשפט אחד "יחיד בדורו". שמעון 

 פעמים. 3יקר בעיר בשלוש השנים האחרונות בפרס היה ידיד העיר הרצליה, ו

 

 שנה לעיר הרצליה בהשתתפותו של שמעון פרס ז"ל. 90-הוצג סרטון שצולם באירוע ל

 
 

 עדכון מנכ"ל .ג

 
 דוברות העירייה

 .בבית קינן עובדי עירייה 1200 -פק אירוע הרמת כוסית לחג לוה -

 , במקום קנסות.עם ברכה לחגחות אזהרה "דולנהגים  בערב חג ראש השנה חולקו -

  

 אגף תב"ל

 .החלפת גופי תאורה ללדים בתאורת חוץ בכל העיר -פורסם מכרז להתייעלות אנרגטית

 
 אגף הביטחון , הפיקוח והסדר הציבורי

בחודשים  למספר גדול מאד של אירועים עירונייםוסדר ציבורי ענה אבטחתי האגף נתן מ

 .האחרונים
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 אגף תקשוב ומערכות מידע

 באגף החינוך וברווחה. המערכת מתקדמת ומאפשרת הטמעת מערכת היסעים חדשה

 מנגנון, והנוסע הרכב נמצא איפה כגון אמת בזמן ובקרה שליטה, ניהול מסלולים

 . ולמלווה לנהג לסמארטפונים אפליקציהו םעיכובי על התרעות

 

 אגף הרווחה

 .פתיחת שכונה תומכת חמישית לניצולי שואה 

  

 מינהל נשים

תושבות  אולימפיותהספורטאיות את כל הכינוס מועצת הנשים העירונית ארחה  -

 .הפרוייקט הלאומי לקידום נשים בספורטהרצליה במסגרת 

לציון  נים רבים בעולם מואר היום באור ורודביוזמת מנהל נשים בניין העירייה כבני -

 חודש המודעות למניעת סרטן השד.

 

 אגף שאיפ"ה

 ע"ש רועי יעיש שודרגה ווה עמל נגינת רמז ב  -ממשיכים בשדרוג הגינות הציבוריות -

 ת.הוספו נדנדוו הוחלפו מתקני משחק, משטחי גומי .והונגשה

  .₪אלף  400-כשל השקעה ב הוצבו מתקני כושר חדשים, מדשאות חדשות

שודרגו וקיבלו רחובות רש"י, אוריאל אופק, ותיכון היובל כולל החניה התחתונה, ה -

 אופי אירופאי.

 .תנועה וניתן מראה אחיד מויצמן ועד שדרות ירושליםהשודרג אי  -סוקולוב ויצמן -

במעמד ראש העיר ומשפחות  הנצחה בתחילת נובמבר יערכו טקסי  –גינות הנצחה  -

בגינות הוצבו עמודי הנצחה "מדברים" ייחודים ינות ברחבי העיר. בגשכולות 

 שהובאו מהולנד, המספרים סיפורי הנופלים/ת בלווי קטע שירה וסיפורי חברים.

המקום גודר ורוהט, הוצבו ספסלים חדשים  ."בר בעיר" - שודרג מתחם היכל בעיר -

 במבר.המקום יפתח בתחילת נו ומעוצבים ונשתל עץ זית מעוצב בכניסה.

  
 

 אגף הנדסה

 בועדה מקומית הרצליה . ההופקד תכנית פינוי בינוי  מתחם רמב"ם -

בניינים קיימים  3מדובר בהריסת  .בלווי אגף הנדסה מתחם המקודם ע"י התושבים

 בהקמת מגדל במקום.ו

חדש אזור מגורים אמור למתחם זה  נדון בועדה המקומית . –מתחם שיכון דרום  -

 שפר את איכות החיים של הדיירים.ללחידוש ולא זכה  שלאורך שנים
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 אגף תנו"ס

 .בשדרות ח"ן –סוכת עדות  -

   .אמנים , יוצרים ואספנים מארחים בביתם –בתים יוצרים  -

  .מוזיאון על הדשא -

  .סוכות מארחות בשכ' נווה עמל –אושפיזין בסוכות  -

 נוף ים -אל כנסת בית , בביתנווה ישראל - אסתר, בגן בגן בן שפר -הקפות שניות  -

 .ביה"ס ברנדייס, הרצליה ב'וב

הצגה וסדנאות לבתי ספר יסודיים, בהיכל בעיר ובמרכז  - קילומטר של תרבות -

 התיאטרון.

 .דוברות העירייה אירוע למתנדבים בפארק הרצליה, בשיתוף  -

 
 

 תב"רים .ד
 

זרובבל השלמת מדרכות  – 1763תוספת תב"ר מס'  (  מחליטים פ"א לאשר 768) .1

   )החברה לפיתוח הרצליה(  010בכביש 

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
  2,000,000 2,000,000 31.12.2015עד 

2016 500,000 2,200,000 1,700,000 
 (500,000)  500,000 ואילך 2017

 1,200,000 4,200,000 3,000,000 סה"כ
    

    2016מקורות מימון 
 1,700,000 2,200,000 500,000 תוחקרן עבודות פי

 1,700,000 2,200,000 500,000 סה"כ
ותוספת  2016לביצוע בשנת ₪  1,200,000הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 

. 2016ביצוע בשנת ₪  1,700,000( ובסה"כ   2017)הקדמה משנת ₪  500,000ביצוע של 
 מימון קרן עבודות פיתוח.  

 
 
 
התקנת סלים חדשים אולם  – 1938  תב"ר חדש מס' ליטים פ"א לאשר(  מח 769) .2

  ספורט רעות ואלון  )אגף תנו"ס(
 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
2016  260,000 260,000 

 260,000 260,000  סה"כ
    

    2016מקורות מימון 
 260,000 260,000  קרן עבודות פיתוח

 260,000 260,000  סה"כ
 .קרן עבודות פיתוח . מימון2016בשנת   ₪ 260,000 של  בסכום תב"ר חדש לאשר: הבקשה

 



  25.10.16 – מן המנייןשלא  44ל מועצה מס' מפרוטוקו  6דף 

 
תשתיות כיבוי אש שטחים  – 1939  תב"ר חדש מס' (  מחליטים פ"א לאשר 770 ) .3

  ציבוריים מרינה  )החברה לתיירות הרצליה(
 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
2016  500,000 500,000 

 500,000 500,000  סה"כ
    

    2016מקורות מימון 
 500,000 500,000  קרן עבודות פיתוח

 500,000 500,000  סה"כ
 .קרן עבודות פיתוח . מימון2016בשנת   ₪ 500,000 של  בסכום תב"ר חדש לאשר: הבקשה

 
 

 
הפרשה לתביעות תלויות   – 1422תוספת תב"ר מס'  (  מחליטים פ"א לאשר 771) .4

  )כללי(

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 7,257,000 7,257,000  31.12.2015עד 

2016  6,925,000 6,925,000 
 16,075,000 16,075,000  ואילך 2017

 30,257,000 30,257,000  סה"כ
    

    2016מקורות מימון 
 6,925,000 6,925,000  קרן עבודות פיתוח

 6,925,000 6,925,000  סה"כ
קרן עבודות  מימון₪ .  6,925,000בסכום של  2016תוספת ביצוע בשנת  לאשר: הבקשה

 .פיתוח
 

 

 
 תוכנית אב לשילוט )החברה לפיתוח הרצליה בע"מ( –1940תב"ר חדש מס'  .5

  
מסגרת  פרטים

 תקציב 
מסגרת תקציב 

 מבוקשת 
 שינוי

    
2016  218,000 186,000 218,000 186,000 

 186,000 218,000  186,000 218,000  סה"כ
    

    2016מקורות מימון 
 186,000 218,000 186,000 218,000  קרן עבודות פיתוח

 186,000 218,000 186,000 218,000  סה"כ
 .ת פיתוחקרן עבודו . מימון2016בשנת   ₪ 218,000 של  בסכום תב"ר חדש לאשר: הבקשה

 
 

בחידוש והחלפת השלטים הישנים המצויים בעיר כי מדובר במענה לגב' אתגר עדכן רה"ע 

והתאמתם למציאות המשתנה כדוגמת ערים מתקדמות בארץ. תוכנית אב זו באה לבנות את 

 המערך למכרז פומבי שיביא בעיתו תגמולים.

 מחליטים לאשר.  ( 772)

 .אין -נמנע  , איריס אתגר(גב' פישר, יריב מר ) 2 – נגד  ,15 -בעד      
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שיפורים פיזיים ותכנוניים  –1941תב"ר חדש מס'  (  מחליטים פ"א לאשר 773) .6
 במתחם מלון הצוק )החברה לתיירות הרצליה בע"מ(

  
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
2016  775,000 775,000 

 775,000 775,000  סה"כ
    
    2016קורות מימון מ

 775,000 775,000  קרן עבודות פיתוח
 775,000 775,000  סה"כ

 .קרן עבודות פיתוח . מימון2016בשנת   ₪ 775,000 של  בסכום תב"ר חדש לאשר: הבקשה
 
 
 

  בי"ס יוחנני  )אגף ת.ב.ל( תוספת כיתות – 1886תוספת תב"ר מס'  .7
 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 ת מבוקש
 שינוי

    5/2016-אושר ב 
 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2016ביצוע 

 2,530,000 2,530,000  ואילך 2017
 4,830,000 4,830,000 2,300,000 סה"כ

    
    מקורות מימון 

 2,300,000 2,300,000 2,300,000 קרן עבודות פיתוח
 2,530,000 2,530,000  השתתפות מ. החינוך

 4,830,000 4,830,000 2,300,000 סה"כ
. מימון  2017לביצוע בשנת ₪  2,530,000הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 

 השתתפות משרד החינוך.
 

 העירכי ע"י רה"ע  בצורך בהוספת כיתות בביה"ס נענתה גב' אתגר שלשאלתה במענה ל

 . בתי ספר נוספים 2 פתיחתו הקמתלמזורז של  בתהליך גידול  והעירייה נמצאת בתהליך 

בקשה לדעת לגבי מספר התלמידים המומלץ בבית ספר יסודי ומהי מדיניות העירייה עוד 

כי אין מסמך הממליץ על מספר תלמידים  ס' רה"ע גב' איה פרישקולניקבנושא, נענתה ע"י 

רים בבית ספר וכי העירייה נותנת מענה לכל תלמיד ותלמיד, בית ספר גדול זוכה ליותר מו

 ויותר תקנים.

 הוסיף ואמר כי לחברי המועצה תוצג תוכנית ההערכות לבניה ואיכלוס כיתות. המנכ"ל

המקומית בועדה שנקבע כלל שיוצאת נגד הלצאת אמירה צריכה ביקש להעיר כי  מר סטרוגו

 כיתות בשכבה 3נאי לכל תוספת בניה תהיה לתכנון ובניה שהסטנדרט לבתי ספר יסודיים כת

 תות.כי 4ולא 

 
 ( מחליטים לאשר.774)

 אין. -נמנע,  איריס אתגר(גב' יריב פישר, מר ) 2 – נגד, 15 -בעד
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התקנת מערכות גילוי אש  – 1942  תב"ר חדש מס' (  מחליטים פ"א לאשר 775) .8
  חדשות אולם ספורט היובל  )אגף ת.ב.ל(

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
2016  572,000 572,000 

 572,000 572,000  סה"כ
    

    2016מקורות מימון 
 572,000 572,000  קרן עבודות פיתוח

 572,000 572,000  סה"כ
 .קרן עבודות פיתוח . מימון2016בשנת   ₪ 572,000 של  בסכום תב"ר חדש לאשר: הבקשה

 
 

תקציב לקרנות  והחזרת עודפי  2016תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  4סגירת  .9

 ₪. 31,849 הרשות בסכום של
 

  .מחליטים פ"א לאשר  (  776)
 

 

 25.9.2016תבר"ים מישיבת ועדת כספים מיום 

אגף ) מגרש סימולציה לאופניים  – 1943 מס'חדש תב"ר  (  מחליטים פ"א לאשר777) .10
   (הנדסה

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
2016  2,500,000 2,500,000 

 2,500,000 2,500,000  סה"כ
    

    2016מקורות מימון 
 2,500,000 2,500,000  קרן עבודות פיתוח

 2,500,000 2,500,000  סה"כ
קרן עבודות  מימון. 2016בשנת   ₪ 2,500,000 של  בסכום תב"ר חדש לאשר: הבקשה

 .פיתוח
 
 

אגף )  הקמת מתקני כושר – 1822 תב"ר מס' עדכון (  מחליטים פ"א לאשר 778 ) .11
  (תנו"ס

 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
  465,000 465,000 31.12.2015עד 

2016 100,000 100,000  
  565,000 565,000 סה"כ

    
    2016מקורות מימון 

  265,000 265,000 קרן עבודות פיתוח
  300,000 300,000 יםהשתתפות המועצה להסדר הימור

  565,000 565,000 סה"כ
 תאור התב"ר בעקבות קבלת התחייבות של המועצה להסדר הימורים. לאשר: הבקשה
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  (אגף ת.ב.ל) שיפוץ בי"ס יוחנני  – 1886תב"ר מס' עדכון  .12

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    5/2016-אושר ב 
 2,530,000 4,830,000 2,300,000 2016ביצוע 

 (2,530,000)  2,530,000 ואילך 2017
  4,830,000 4,830,000 סה"כ

    
    מקורות מימון 

 2,300,000 2,300,000 2,300,000 קרן עבודות פיתוח
השתתפות מ. החינוך/קרן עבודות 

 פיתוח
2,530,000 2,530,000 2,530,000 

 4,830,000 4,830,000 4,830,000 סה"כ
₪  2,530,000( בסכום של 2017)הקדמה משנת  2016תוספת ביצוע בשנת קשה: לאשר הב

 השתתפות משרד החינוך/קרן עבודות פיתוח.. מימון  2017בשנת  לביצוע
 

 ( מחליטים לאשר.779)

 אין. -נמנע,  איריס אתגר(גב' יריב פישר, מר ) 2 – נגד , 15 -בעד

 
 

פיתוח טכנולוגיה עירונית  – 1945  מס'חדש תב"ר  (  מחליטים פ"א לאשר780) .13
  (XXXXאגף ) קהילתית שיתופית 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
2016  230,000 230,000 

 230,000 230,000  סה"כ
    

    2016מקורות מימון 
 230,000 230,000  קרן עודפים

 230,000 230,000  סה"כ
 קרן עודפים מימון. 2016בשנת   ₪ 230,000 של  בסכום שתב"ר חד לאשר: הבקשה

 
 
 

הצבת קרוואנים ועבודות  – 1946  מס'חדש תב"ר  (  מחליטים פ"א לאשר781 ) .14
  (אגף ת.ב.ל) פיתוח 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
2016  590,000 590,000 

 590,000 590,000  סה"כ
    

    2016 מקורות מימון
 170,000 170,000  קרן עבודות פיתוח

 420,000 420,000  קרן עודפים
 590,000 590,000  סה"כ

קרן עודפים/קרן  מימון. 2016בשנת   ₪ 590,000 של  בסכום תב"ר חדש לאשר: הבקשה
 .עבודות פיתוח
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והחזרת עודפי תקציב לקרנות   2016סגירת  תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  .15

 .₪  6,047,676 הרשות בסכום של

  .מחליטים פ"א לאשר     (  782)   

 

הצעות שינויים )העברות מסעיף לסעיף(  2016התקציב הרגיל לשנת  .ה

 מוקדם. ןהחומר הועבר לעיו - י'-ו שינויים ט' –ותוספות )מילואים( 
 

  .מחליטים פ"א לאשר    (   783) 

 

 העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל .ו

לקרן מלש"ח מיתרת העודפים בתקציב הרגיל  10לאשר העברה של  התבקשה המועצה

 .עודפי תקציב
 

  .מחליטים פ"א לאשר   (   784)

 

 3.6.16שנסתיים ביום  2016דו"ח כספי לרבעון השני של שנת  .ז

 המוקדם.ן הועבר לעיו הדו"ח

 סקר נתונים עיקריים.  העירייה מ"מ גזברמר רוני חדד, 

 על עבודתו. הודה למר חדדרה"ע 

 

 הערות לדו"ח. לא הועלו

 

 לפקודת העיריות נוסח חדש 339בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  .ח

 .ן מוקדםהחומר הועבר לעיו

   .339פשרות, לפי סעיף ₪  5,893.011 :הסכומים שהובאו לאישור

חברי המועצה כמעט בכל ישיבה של מועצת העיר נדרשים ביקש להעיר כי  מר לונדון

בקש להזכיר שמועצת העיר אישרה את מחובות בסכומים גדולים.  לאשר מחיקת

שוועדת הכספים תקבל דיווח מפורט על הטיפול בעשרים החובות הגדולים  והצעת

 דיווח. התקבלביותר. עד היום לא 

שב ומבקש לפרסם את השמות של החברות שהחוב שלהן נמחק או הופחת באופן 

פרסם שמות של אנשים פרטיים שנקלעו מבקש ל מדגיש ואומר כי אינומשמעותי. 

למצב, שלא מאפשר להם לשלם את מלוא החוב לעירייה. סבור שפרסום השם של 

חברות שלא משלמות את חובן, הינו כלי שעשוי להרתיע בעלי חברות, שרוצים להגדיל 

 את הרווחים שלהם על חשבון הציבור.

 ם הקרובים.הנושא ייבחן מקצועית ותינתן תשובה בימיהשיב כי  רה"ע

 

 .מחליטים פ"א לאשר  (  785 )  
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מנגנון עקרוני לשיתוף פעולה בין דביר נדל"ן נוסח מעודכן של אישור  .ט
 והשקעות בע"מ לבין עיריית הרצליה

לאשר נוסח מעודכן של מנגנון עקרוני, לשיתוף פעולה בין דביר  התבקשההמועצה 

מכרו בהגרלה לבני הרצליה בלבד נדל"ן והשקעות בע"מ לבין עיריית הרצליה, על פיו יי

יחידות דיור בבניין מגורים ברחוב אמה  40במחירים מוזלים מפוקחים וקבועים, כל 

 טאובר, אם וככל שתאושר תוכנית )תב"ע( בהתאם.

, בכפוף 19.5.15נון זהה בעקרונותיו למנגנון שאושר בישיבת מועצת העיר מיום המנג

נוכח משך הזמן שעבר בין ההחלטה לבין צפי סיום -עדכון מחירי הדירות, בין השאר

 זכויות והתחייבויות הצדדים.  הביצוע, ושינויים נוספים להבטחת

 אישור זה כפוף לאישור של הועדה המקומית .

 .חליטים פ"א לאשרמ   ( 786)   

 

קידום הכרזת המתחם  –ירושלים סוקולוב  –מתחם לפרוייקט פינוי בינוי  .י
אישור הסכם בין העירייה  -במסלול רשויות של משרד הבינוי והשיכון

 למשרד השיכון
עם משרד מסמך מהנדס העיר, פרוטוקול ועדת המשנה, הסכם  לסדר היום צורפו

 הכרזה.השיכון ביחס למתחם 

הבהירה כי מדובר בבקשה לאישור חוזה עם  פוריה , ס' מנהל אגף הנדסהגב' תמר 

משרד הבינוי והשיכון שייחתם ככל שהמתחם יעבור את כל ההליכים הנדרשים לצורך 

קידומו של מתחם פינוי בינוי  קידומו במסלול של הכרזה של משרד הבינוי והשיכון.

ממן את מירב שכר הטרחה,   במסלול מעין זה משמעותו היא שמשרד הבינוי והשיכון

משכר הטרחה של צוות היועצים, שכ"ט  של התכנון ושל מנהל הפרוייקט.  92%-כ

מטרת החוזה היא להסדר את מערכת היחסים בין הרשות לבין משרד הבינוי והשיכון 

הוסיפה כי התוכנית  ככל שהם מחליטים להכריז על אותו מתחם במסלול פינוי בינוי.

 דש ינואר וזכתה לתמיכה רחבה ביותר.הוצגה לציבור בחו

בנות ייח"ד, על פי התכנית אמורים לה 42-ציינה כי מדובר במתחם המכיל כגב' אתגר 

של  גדולה מאוד בתוספת, מדובר קומות 23יח"ד במבנים של עד  400-חם כתבמ

 התוכנית אינה כוללת פתרונות לנושאי תשתיות, תנועה ובתי ספרלטענתה . תושבים

הוסיפה  את הדעת על כל ההשלכות של תוספת מאות יח"ד על שטח קטן.יש לתת ו

שאין לחברי המועצה את הנתונים הנדרשים כדי לקבל החלטה בנושא כל כך ואמרה 

מהותי וכי זו תהיה חוסר אחריות לאשר העניין שכן התוכנית עצמה אינה נותנת מענה 

 .ה מצופהילצרכים של גידול אוכלוסי

   כל כך?יש צורך בבנייה מרובה  מדועשאל מר סטרוגו 

מימון  תהיא פנייה למשרד השיכון לקבלת הבקשה לעת עתה כוונכי הבהיר  רה"ע 

כשהנושא יועלה לשולחן הועדה לתכנון ובנייה הועדה . םראשוני תכנוןהתחיל בהליכי ל

 תבחן ותחליט.

 מחליטים לאשר. ( 787)

)מר  1 – נמנע, (, מר תום סטרוגוראיריס אתגגב' יריב פישר, מר ) 3 – נגד, 13 -בעד

 יוסי קוממי(
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 המלצות ועדת התמיכות .יא

וועדת  22.9.16פרוטוקולים של ועדת התמיכות המקצועית מיום  לסדר היום צורפו

 .7.3.16המשנה מיום 

 

 לתת תמיכה: התנגדותו הביע מר לונדון

ת . לדבריו העמותה עוסקת במתן תמיכה למשפחות הנמצאו"חן לפריון"לעמותה  -

בטיפולי פריון וכן בהסברה מינית בבתי הספר. לנוכח הצרכים הרבים בתחום 

הבריאות, נראה שיש לקבוע סדרי עדיפות. לתפיסתו יש לתת תמיכה לעמותות 

המסייעות לאנשים חולים. כשם שהריון איננו מחלה, גם טיפולי פריון אינם מחלה. 

הוראה ולא על ידי עמותה באשר לחינוך מיני, נושא זה צריך להינתן ע"י צוות ה

 שאיננו יודעים מה ההכשרה של הנציגים שלה. 

, המפעילה קייטנות לילדים שחלו בסרטן, "סאנרייז"עמותת  לעמותת סאנרייז: -

הינה עמותה ארצית ואינה פועלת רק למען ילדי הרצליה. עמותה זו נתנה שירות רק 

תקדים לכך שעבור שני ש"ח. אין  4,881לשני ילדים מהרצליה וקיבלה תמיכה בסך 

ילדים, נתנה תמיכה בגובה כזה. חוזר על בקשתו שבכל בקשה לתמיכה יציינו כמה 

 תושבים מהרצליה, נהנים מפעילות העמותה. יש לעגן נושא זה בתבחינים.

 נערכה הצבעה לאישור מתן תמיכות כמפורט להלן:

 
 .2016בנושא מפעלי קיץ לשנת התמיכות  מתן תמיכה .1
 

מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית וועדת המשנה לתמיכות מועצת העיר 
 ומחליטה כדלקמן:

 

תבחין מפעלי קיץ לשנת  –לחלק את תקציב התמיכות בנושא תנועות נוער  .א
כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף  2016הכספים 

 להשלמת מסמכים חסרים, ככל שישנם:
 

 סכום בש"ח שם התנועה

שבט דקר  -הצופים העבריים בישראל  תנועת
 צופי ים

36,601 

 59,650 שבט רשפים -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 18,751 שבט ארד -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 23,694 שבט שחף -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 7,468 תנועת בני עקיבא ישראל

 2,581 המחנות העולים

 148,746 סה"כ
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 לא תחולק בשלב זה.₪,  2,454תרת התמיכה, בסך של י .ב
 

לפי שיקול  2016בנושא תנועות נוער לשנת הכספים לחלק תמיכה נוספת  .ג
למבקשי התמיכה ובהתאם להמלצת אגף תנו"ס הדעת של ועדת המשנה 

 להלן:
 

 סכום בש"ח שם התנועה

 23,000 שבט דקר צופי ים -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 45,648 שבט רשפים -ופים העבריים בישראל תנועת הצ

 - שבט ארד -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 8,564 שבט שחף -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 21,788 תנועת בני עקיבא ישראל

 27,000 המחנות העולים

 126,000 סה"כ

 
 

 מחליטים פ"א לאשר.  (  788)  

 

 בנושא הבריאות. 2016"חן לפריון" לשנת דיון בנושא בקשת התמיכה של עמותת  .2
 

עית וועדת המשנה לתמיכות מועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצו
 ומחליטה כדלקמן:

 

בנושא מתן תמיכה למבקש התמיכה עמותת  12.04.16לעדכן את החלטתה מיום   .א
חן לפריון בנושא בריאות לאור קבלת ההמלצה המעודכנת ממחלקת הבריאות 

 ₪. 23,504במקום  ₪ 6,853את סכום התמיכה על סך של ולהעמיד 
 

 לא תחולק בשלב זה.₪,  16,651יתרת התמיכה, בסך של  .ב
 

 מחליטים  לאשר.       (   789)  

 אין. -נמנע,  (, מר יריב פישראיריס אתגרגב' , מר יוסף לונדון) 3 – נגד, 14 -בעד       

 
 בנושא הבריאות. 2016שנת דיון בנושא בקשת התמיכה של עמותת "תהל"ה" ל .3
 

לעדכן את החלטתה ועדת המשנה לתמיכות ומחליטה ת מועצת העיר מקבלת את המלצ
לפי שיקול  2016לשנת הכספים בנושא הבריאות בנושא מתן התמיכה  12.04.16מיום  

 דעת של ועדת המשנה למבקשי התמיכה להלן:
 

 בש"ח סכום תמיכה מבקש

 ₪ 15,175 "פרקינסון בישראל"עמותת 

 ₪ 1,825  "תהל"ה"

  
 מחליטים  לאשר.  (   790)  

 מר עולמי לא השתתף בהצבעה בנושא עמותת פרקינסון בישראל.  
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בנושא רווחה בגין חריגה  2016דיון בבקשות התמיכה של מבקשי התמיכה להלן לשנת  .4

מהשיעור המרבי של הנהלה וכלליות ממחזור הכנסות לפי כללי הדיווח )מיון( של 
שב הכללי באוצר והוצאות שכר גבוהות ביחס לנורמות השכר הנהוגות במוסדות הח

 ציבור דומים:
 אור שלום למען ילדים ונוער בסיכון בע"מ )חל"צ( .א

 מרכז הספורט לנכים בר"ג -איל"ן  .ב

 בית איזי שפירא .ג

 סאנרייז ישראל .ד
 

מועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית וועדת המשנה לתמיכות 

ולהסיר את ההתניה ביחס לחלוקת  12.04.16לעדכן את החלטתה מיום  ה ומחליט

למבקשי התמיכה הנ"ל לעניין החריגה מהשיעור המרבי המותר  2016התמיכה לשנת 

 של הוצאות הנהלה וכלליות לפי כללי הדיווח)מיון( של החשב הכללי באוצר.

 
 .ג'-ביחס לעמותות בסעיפים א' לאשרפ"א מחליטים    (  791)  

 

 מחליטים  לאשר.ביחס לעמותת סאנרייז ישראל   (  792)  

 אין. -, נמנע(, מר יריב פישראיריס אתגרגב' , מר יוסף לונדון) 3 – נגד, 14 -בעד

 

 

 ברית ערים תאומות עם פאפוס .יב

 לאשר ברית ערים תאומות עם פאפוס. התבקשההמועצה 

 .המחוייבות סגנית רה"ע גב' עפרה בל בנושא והסכם מסמך  למועצה צורף

גב' בל ציינה את קבלת הפנים המכובדת בה התקבלה בפאפוס. הוסיפה כי קדמו 

ה בהרצליה בפברואר, פגישה בפאפוס ביולי וכעת נסיעה לחתימה על שלפגישה זו פגי

 החוזה. 

לאחרונה בעקבות הביקור הוסיפה והקריאה את דבריה בשם מועצת העיר בפאפוס: "

ישראל זכינו להזדמנות לקדם את היחסים בין שתי  המוצלח של המשלחת של פאפוס

הערים לרמה הגבהה ביותר במסגרת הפעילות המשותפת של נציגי שתי הערים. 

התמקדנו בנושאים הרלבנטיים לשני הצדדים בהם טכנולוגיה, תרבות, כלכלה, מסחר, 

ספורט ועוד. שמחנו מאד כאשר ראש עיריית הרצליה ואנוכי נציגת מועצת העיר 

 ליה הוזמנו לביקור גומלין בפאפוס היפיפייה. הרצ

כבר עם תחילת הביקור נחשפנו ליופייה הייחודי של העיר בפינות קסם חביבות, 

מונומנטים מרהיבים שטומנים בחובם היסטוריה מפוארת, אקדמיה איכותית, 

ארכיטקטורה קסומה ובעיקר אנשים חמים ומסבירי פנים. בהזדמנות זו אני מבקשת 

לכם על האירוח החם והנדיב לו זכינו. הרצון ההדדי של נציגי שתי הערים להודות 

לקדם את פעילותן המשותפת באמצעות חיבורים עסקים, אקדמיים, בינאישיים 

ותרבותיים יבטיח שהקשר החשוב הזה רק ילך ויתחזק. ראש העיר ואני נחשפנו 

פאפוס באירופה למועצה עירונית דינמית ויוזמת שמעוניינת לקדם את מעמדה של 

וקפריסין. אנשים מוכשרים שמשקיעים ימים כלילות למען הצלחת עירם ולרווחת 
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תושביה. תושבי פאפוס היקרים יש לכם נבחרי ציבור מסורים סמכו עליהם והם יובילו 

את העיר הזאת רחוק. התחלנו היום משהו חדש ונפלא שאת פירותיו נקטוף במשך 

 ה מברכת על הסכם זה בכפוף לאישור המועצה."שנים רבות. מועצת עיריית הרצלי

הוסיפה ואמרה כי ההסכם הזה היה בחסות נשיא הפרלמנט הקפריסאי, שגרירת 

 ישראל בקפריסין ואנשי דת.  

 התקיים דיון.

חול המועד  בימיעם עיר יוונית וחתימת ברית ערים ביקש למחות על  מר צדיקוב

  .סוכות

עצה להיות שותפה להחלטה עם איזו עיר עושים הוסיפה ואמרה כי על המו גב' אתגר

יש להביא נושאים כי שהמועצה לא תהיה חותמת גומי של העיריה ו ,הסכמים ופגישות 

 כאילו לאישור המועצה לפני שיוצאים לדרך. 

  

 מחליטים לאשר.   ( 793 )

 )מר עולמי( 1 - נמנע, (, מר צדיקובאתגרגב' פישר, מר ) 3 – נגד , 13 -בעד

 

 ר נסיעה לחו"לאישו .יג

חברי המועצה יונתן יעקובוביץ' וגרי גוזלן בתפקידם כיו"ר החברה לפיתוח התיירות 

וכיו"ר מנהלת אזור התעשייה, המסחר והעסקים, הוזמנו להשתתף בכנס בינלאומי 

 לערים חכמות המתקיים בברצלונה לצורך קידום שיתופי פעולה בתחום.

 .2016נובמבר  בחודש 14-17הכנס יתקיים בין התאריכים 

קריטריונים ברורים לאישור נסיעות של חברי המועצה גם  ציינה כי יש לקבוע גב' אתגר

 במסגרת תפקידם כיושבי ראש של חברות עירוניות. 

אמרה כי כל נסיעה שאינה חורגת מגבולות הטעם הטוב ויכולה לתרום  גב' תימור

 לתפתחותו המקצועית של בעל תפקיד מבורכת. 

כי הקריטריון המרכזי לנסיעות לחו"ל הן לחברי מועצה והן לבעלי היר הב  ל"המנכ

הוסיף ואמר כי רלוונטיות הנסיעה לתפקיד אותו הם ממלאים.  הינהתפקידים בעירייה 

מימון הנושא יהיה מסודר.  עדכן כי נסיעה זו בשתבדק אפשרות להוספת נהלים כדי 

 בלבד.₪  3,000העירייה בסך 

 

 אשר.מחליטים ל  (  794)

 אין. -, נמנע איריס אתגר(גב' יריב פישר, מר ) 2 – נגד , 15 -בעד       

 

  

  משה כחלון –אישור המועצה למתן אזרחות כבוד לשר האוצר  .יד

 .שר האוצר –משה כחלון לאשר מתן אזרחות כבוד למר  התבקשההמועצה   

 .28.9.16פרוטוקול הועדה להענקת תואר אזרח כבוד מיום  לסדר היום צורף  

קו והסטוריה מסיבות טובות וראויות. לכחלון ציין כי הפרס ניתן לכחלון  מר וייס

פעל רבות בכל המדינה ובהרצליה  עזר למשפחות נזקקות ולילדים במצוקה,חברתית, 
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בעיר גם ודיור בשכירות תמך ופעל לטובת מהפיכת הדיור בר השגה כמו כן  .בפרט

  כשהמתקפה עליו היתה לא פשוטה. 

 

 הצבעה. נערכה  

 מחליטים פ"א לאשר.(    795) 

 גב' אתגר לא נכחה בהצבעה.

 

 

 המלצות ועדת ההנצחה .טו

 לאשר המלצות ועדת ההנצחה כלהלן: התבקשההמועצה 

 הנצחת שמו של סא"ל משה מאושר ז"ל .1

 שנים.  18-משה מאושר ז"ל הוכר כחלל צה"ל, נפטר ממחלת הסרטן לפני כ

. הוועדה המליצה ומועצת 2015צחה ביוני הבקשה להנצחה נדונה בועדת ההנ

 העירייה סמכה ידיה על החלטת הועדה שלא להיענות לבקשה.

 בעקבות פניית אלמנתו הועלתה הבקשה בשנית לועדת ההנצחה. 

 הבקשה להנציח בכיכר ברחובות י.ל. פרץ ויצחק שדה.

 מחליטים פ"א לאשר הנצחה. 

 איזור מגוריו.למשפחה תוצע  אפשרות הנצחה בגינה ציבורית ב

 
 

 הנצחת שמו של מייקל דיויד שטרנברג ז"ל .2

לועדה צורפה פנייה להנצחת מייקל שטרנברג ז"ל, מנכל כוח השלום הבינלאומי 

MFO. 

 הבקשה להקדיש פינה ירוקה בקרן הרחובות הנשיא בן צבי וקרן היסוד.

 מחליטים פ"א לאשר הנצחה. 

 
 הנצחת שמו של יגאל ברזילי ז"ל .3

 פניית משפחת ברזילי להנצחת יגאל ברזילי ז"ל.לועדה צורפה 

 יגאל ברזילי ז"ל היה סגן רה"ע וחבר בועדת השמות.

 הבקשה לקרוא האגם בפארק הרצליה בכיוון דרום מערב על שמו.

 מחליטים פ"א לאשר הנצחה. 

 

 הנצחת תנועת הבריחה .4

 לועדה צורפה פנייתה של ד"ר מירי נהרי להנצחת תנועת הבריחה.

-1945נמקה הצורך בהנצחה בעיקר משום שספור הבריחה )יציאת אירופה ד"ר נהרי 

( הוא פרק בהיסטוריה שנעלם, שאינו מוכר, אך מבטא  את רוח העם שיצא מן 1944

המחנות והיערות וקם והתחיל ללכת . תנועה שדאגה להעביר את ניצולי השואה 

 שנדדו בנתיבי אירופה אחרי המלחמה לא"י. 

 הבקשה. מחליטים פ"א לדחות
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 הנצחת איתן אלדר ז"ל .5

 .1982איתן אלדר ז"ל, חלל צה"ל  שנפל בקרב במלחמת שלום הגליל בשנת 

 לועדה צורפה פניית המשפחה להנצחה.

מחליטים פ"א לאשר הנצחה ולהסמיך העירייה לקבוע גינה בתיאום עם 

 המשפחה.

 
 הנצחת יאן רוצ'ינסקי ז"ל   .6

 .2004עילות מבצעית בגבול לבנון יאן רוצ'ינסקי ז"ל חלל צה"ל שנפל בפ 

 לועדה צורפה פניית המשפחה להנצחה. 

 מחליטים פ"א לאשר קריאת גינה על שמו בתיאום עם המשפחה. 

 

 הנצחת עוז כהן ז"ל .7

 סוקולוב. –עוז כהן ז"ל נהרג בתאונת דרכים בצומת רחובות אחד העם  

 לועדה צורפה פניית אביו, מר מוטי כהן להנצחה. 

 אחד העם על שמו.-וא הכיכר שבצומת הרחובות סוקולובהבקשה לקר 

לפניות תן מענה יהוצע כי תבדק אפשרות להקמת עמותה כעמותת "יד לנקטפים" שת 

 מסוג זה.

 

 חלל צה"ל -הנצחת נוח אלוני ז"ל  .8

 לועדה צורפה פניית משפחת אלוני להנצחה. 

 מחליטים לאשר הנצחה.  

 

 הנצחת עמיצור שפירא ז"ל .9

ה פנייתה של גב' שושנה שפירא להנצחת שמו של בעלה עמיצור שפירא ז"ל, לועדה צורפ 

 מנרצחי אולימפיאדת מינכן.  

 מחליטים פ"א לאשר הנצחה.  תיבדק אפשרות להנצחה במתקן ספורט בעיר. 

 

 הנצחת סא"ל נעם רון ז"ל   .10

נעם רון ז"ל נפל בהתרסקות מטוסו בטיסת אימונים יחד עם הטייס רס"ן ארז פלקסר  

 .2013-ז"ל ב

 ,בסמוך לבריכת השחיה הלימודית ,מחליטים פ"א לאשר קריאת הגינה הקטנה 

 .ז"ל במרכז הספורט ע"ש דגני על שמו של נעם רון

 

 הנצחת רן נאור ז"ל .11

 לועדה צורפה פניית משפחת נאור להנצחה. 

 הבקשה לקרוא את אזור הגלישה בחוף הכוכבים על שמו. 
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חלל צוק  בים הובטח להקרא על שמו של איתן ברק ז"ל איזור הגלישה בחוף הכוכ 

 .איתן

 הוחלט כי רה"ע יפגש עם המשפחה לקביעת מיקום הנצחה. 

 

שקיימת התנגשות בין בקשות והחלטות המגיעות לפתחן של ועדות בקשה להעיר גב' תימור 

יסול( לעיתים קרובות ישנה חפיפה בין ועדות )ועדת ההנצחה, ועדת השמות, ועדת פשונות. 

 לקבוע  מציעההחלטה המתקבלת בועדה אחת בעייתית בועדה אחרת.  ,שאין ביניהן התאמה

 וקריטריונים ברורים להבחנה בין הועדות.הנחיות 

  

 .נערכה הצבעה

 מחליטים לאשר. ( 796) 

 )מר לונדון(. 1 – נמנע אין , -נגד  ,16 – בעד

 

 

 מינויים .טז

 :לאשר התבקשההמועצה 

 ת השקעות, כמפורט להלן:שינויים בהרכב וועד 

  מינוי רוני חדד מ"מ גזבר העירייה כיו"ר הוועדה, במקום גולן

 זריהן.

 .מינוי הילה רוזן כחברת הוועדה במקום רוני חדד 

 

 מחליטים פ"א לאשר.(   797) 

 

 המלצות הועדה להארכת שירות .יז

 לאשר המלצות הועדה כלהלן: התבקשvהמועצה 

 לבורנטית במרכז המדעים –( 70גיל  הארכת שירותה של גב' ש. ו. )מעל .א

, מרכז המדעיםקיים מחסור וקושי רב במציאת לבורנטים ולאור המלצת מנהל 

  הוועדה ממליצה על הארכת השירות בשנה.

 לבורנט במרכז המדעים –( 70הארכת שירותו של מר צ. ד. )מעל גיל  .ב

, דעיםמרכז המקיים מחסור וקושי רב במציאת לבורנטים ולאור המלצת מנהל 

  הוועדה ממליצה על הארכת השירות בשנה.

 מחליטים פ"א לאשר.(    798) 
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 המלצות הועדה להעסקה נוספת .יח

 

 לאשר המלצות הועדה להעסקה נוספת כדלקמן: התבקשההמועצה 

  .א. ט-  

 בקשתה  מאושרת לשנה אחת.

 העבודה תהיה בימים ובשעות שלא משפיעים על תפקודה בעירייה.

 .ח. ח - 

לשנה אחת ובתנאי שיתאים עצמו לשעות הכוננות של העירייה  מאושרת בקשתו

 עפ"י הצורך.

  .א. ל–  

לשנה אחת ובתנאי שהעבודה תיעשה בימים ובשעות פנויות  בקשתו מאושרת

 ולא תשפיע על עבודתו כפקח.

 .ת. ש –  

בקשתה מאושרת לשנה אחת. ברור לש. כי העבודה תיעשה בשעות הפנויות ולא 

 דה בעבודה.תפגע בתפקו

 .מ א. –  

בקשתה מאושרת לשנה ובתנאי שלא תעבוד בעיר הרצליה ובהתאם לשעות 

 העבודה בעירייה.

 ב .ש. –  

( ובתנאי שתשלים שעות 2017בקשתה מאושרת עד לסיום הקורס )סוף יולי 

 עבודה ובכפוף להצגת תכנית עבודה שבועית שתוגש לאגף מש"א.

 ג .ג. -  

תנאי שהעבודה תיעשה בשעות פנויות אשר אינן בקשתו מאושרת לשנה אחת וב

 פוגעות בתפקודו בעירייה.

 
 מחליטים פ"א לאשר.(    799) 

 

 

 המלצות הועדה לסיוע בדיור .יט

)מצ"ב  13.9.16-ו 16.8.16לאשר המלצות הועדה לסיוע בדיור מיום  התבקשההמועצה 

 פרוטוקולים(.

 מחליטים פ"א לאשר. (800) 
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 שונות .כ

 ף לונדון ) במסגרת דקת דיבור(הודעה ע"י מר יוס

 ביקש לומר מספר מילות פרידה למר משה ביטון מנהל אגף שאיפ"ה: מר לונדון

  "משה ביטון כהן במשך חמש שנים כמנהל אגף שאיפ"ה.

בתקופת כהונתו היה שיפור משמעותי בתחום הגינון במרחב הציבורי. הרצליה הינה 

 מהערים המובילות בארץ, בתחום המחזור.

 ות שאיפתנו לשפר את רמת הניקיון, גם בתחום הניקיון חל שיפור משמעותי.למר

היחידה לאיכות הסביבה, הפועלת במסגרת האגף מקיימת, בין היתר, פעילות ענפה 

 במוסדות החינוך בעיר.

במקביל לעלייה המשמעותית בפעילות של האגף, משה ביטון פעל רבות לחיסכון 

 בעלויות.

 למשה ביטון."אבקש להביע את תודתי 

 

פרידה  תהוסיף כי כולם מצטרפים לדברים אלו וכי מר משה ביטון יזומן לישיב רה"ע

 מיוחדת.

 

 

 

 

  הישיבה ננעלה

 
 

   ________________________  ראש העירייה:                 

 

 

 

 

 מנהל אגף ע. -: רינה זאבירשמה


