
 עשרה השמונהצה ועהמ                                       עיריית הרצליה
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 מן המנייןמישיבת מועצה 

 20.12.2016, ז"עתש כסלוב 'כ שלישי,שהתקיימה ביום 

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

  ומ"מ ראש העירייה ניתסג - מאיה  כץ 

  נית ראש העירייהסג - איה פרישקולניק 

  סגנית רה"ע - עפרה  בל 

 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

לאחר סעיף  עזב את הישיבה - חבר מועצת העירייה  - יוסי קוממי
 שאילתות

 חבר מועצת העירייה - אבי ברדה

  חבר מועצת העירייה - אלעד צדיקוב 

עזב את הישיבה לאחר סעיף  – חבר מועצת העירייה - יהונתן יסעור 
 שאילתות

 חברת מועצת העירייה - טובה רפאל 

 חבר מועצת העירייה - יונתן יעקובוביץ 

 העירייהחבר מועצת  - תום סטרוגו חסרים:

 חבר מועצה - צבי סגן רה"ע - צבי וייס 

 מועצת העירייה תחבר - ליאת תימור 

 חברת מועצת העירייה - איריס אתגר 

 סמנכ"ל  - ניסימוב ג'ו  מוזמנים:

 סמנכ"ל תקשורת , תאום ובקרה - נחום דורון 

 עוזר רה"ע - מועלם ששון 

 מ"מ גזבר העירייה - חדד רוני  

 עוזרת למנכ"ל העירייה - מוןסולו מורן 

 יועמ"ש - קרן-בהרב עו"ד ענת 

 ע. מנהל אגף, לשכת סמנכ"ל - זאבי רינה  

 דוברת העירייה - בסמן דורית 

 מ"מ דוברת העירייה - ויינברג עירית 

 מנהל אגף החינוך - נחום יעקב 

 מנהל אגף ביטחון,פיקוח וסדר ציבורי - מייזל בועז 

 מנהלת מחלקת נכסים ובטוחים - יקסדובנ עו"ד לאה 

 מנהל מחלקת הספורט - גורנשטיין מיקי  

 מנהל הכנסות העירייה - אסולין שלומי  

 מבקר העירייה - הררי ירון 

 מהנדס העירייה - סקה מייק 

 סגנית מנהל אגף מהנדס העיר - זלדין איריס 

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

 מנהלת מחלקת ועדות העירייה - מוןעצ מישל 

 עוזר מבקר העירייה - קציר שי 

 מזכירת לשכת המבקר - שר שלום מירה 
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  סדר היום

 אישור פרוטוקול .א

 עדכון רה"ע .ב

 עדכון מנכ"ל .ג

 שאילתות  .ד

 מינויים  .ה

 נסיעות ומלגות לפי תבחינים .ו

 31הכרזה על אגן ניקוז מספר  .ז

 הקצאת קרקע לעמותת ניצן הורים  .ח

 לפקודת העיריות )נוסח מחודש( 339חיקת חובות לפי סעיף בקשה למ .ט

 המלצות הועדה להעסקה נוספת     .י

 המלצות הועדה לסיוע בדיור     .יא

 שונות     .יב

 

 

 

 

 יםאישור פרוטוקול .א

 .47-ו 46מס'  יםלאישור פרוטוקול וובאה         

 לא הוגשו בקשות שינוי/תיקון.  

 רוטוקולים.הפלאשר פ"א חליטים מ           (   831)

 

 עדכון רה"ע .ב

  נפצע קשה תושב הרצליה וקיים חשש כבד לחיי אשתו. בפיגוע בברלין 

  נמנו נזקים באזור השרון כמעט ולא למרות מזג האוויר הקשה ששרר השבוע

וזאת בשל הערכות מקדימה של כל גופי העירייה. מודה למנכ"ל, לדורון נחום 

 תה.ההערכות הנאועבודתם והעירייה על  עובדיול

 חב' מייקרוסופט על אביב החליטה -לאחר תחרות קשה מול עיריית תל

החדש שלה בעיר הרצליה. הקמפוס ישתרע על שטח  קמפוסההקמת מתחם 

וכל חברה אלף מ"ר. מהלך זה הינו ערך מוסף לכלכלת העיר  45-של כ

שתבחר להקים משכנה בעיר תתקבל בברכה. הודה למ"מ וסגנית רה"ע גב' 

 ילה המהלך.מאיה כץ שהוב
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 עדכון מנכ"ל .ג

 
 דוברות העירייה

    לתושבי העיר  –קמפיין להשקת קו ההסעות ללא תשלום  – ישיר בעיר .1

 .בנקודות אסטרטגיות במרכז העיר ובאזורי הפנאי והבילוי 

התושבים הראשונים ת  ניסוכ תקשור טקס "גזירת הסרט" של מתחם "גליל ים"  .2

 .לדירות להשכרה במחיר מפוקח

  .המדיההתקשורת והכנת התושבים באמצעי  - החורפיתהעירייה לסערה  הערכות .3

המפרט לציבור את עיקרי תחומי " 2017"שקיפות תקציבית  הוצאה לאור של עלון .4

 .ההשקעה העירונית

מועד חדש ההודעה על  נדחה.שם ליפקין שחק ומשה לוי   טקס קריאת הרחובות על .5

 .תופץ בהקדם

 1720חוברת הארנונה לשנת הפקת  .6

 רחבי העירב: שילוט היכל בעיר, בר בעיר חדש ואירועי חנוכה קמפיינים פרסומיים .7

 .הערכות תקשורתית לקראת המעבר לבניין העירייה החדש .8

 
 

 אגף תב"ל

פתיחת תחנות לחלוקת מים במשבר מים בעיר,  - מערך החירום בחמ"ל העירייה תורגל 

  פתיחת מתקן קליטה למפונים בחט"ב בן גוריון.

 באולם ספורט אילנות. פתיחת תחנה לריכוז חלליםתתורגל  מחר

 של רח"ל ופקע"ר למערך החירום של העיר.משולבת ביקורת  במהלך ינואר, תיערך

 

 אגף הביטחון , הפיקוח והסדר הציבורי 

 מענה למזג האויר החורפי ונזקי סופות. באגף הביטחון עסק בחודש האחרון בעיקר 

ת סביב השעון לתת מענה לקריסות עצים, חסימות כבישים, פעילובהאגף תגבר כוחותיו 

 הצפות וסיוע לאוכלוסיה.

 בנוסף, האגף המשיך בביצוע אכיפת חניה והנקיון במרחב הציבורי.

 

 אגף תקשוב ומערכות מידע

במענה למערכות קשר,  להיערך למעבר רוב יחידות העיריה לבניין החדש בשער העיר ךממשי

 .טלפוניה ומחשוב

 

 הרווחהאגף 

המועדון הכלכלי הפועל תחת המחלקה למשאבי קהילה של אגף הרווחה הרחיב בחודש 

 האחרון את הפעילות שלו ופתח קבוצה לגברים מאותגרי תעסוקה.
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 מינהל נשים

 1.12.16-  'בשיתוף מועדון הנוער כוכב  בעיר בנושא "תרבות הסלפי", כנס לתלמידות כיתה ט

 .ורמליהשמיני ומחלקת חינוך בלתי פ

 4.12.16- הכוללת  על פי ימימה  פתיחת סדנא ייחודית , בבית קינן , בלימוד חשיבה הכרתית

   .מפגשים 12 

 12.12.16- בשיח על זוגיות שהתקיים בבית קינן 7, מפגש מס'  אירוע קבוצת השוות ,. 

 

 

 אגף שאיפ"ה

 .ממשיכים בניקיון העיר, במענה לסופות וריבוי עלי שלכת ועצים שנשברו

מבצעים ניקיון מתוגבר ברחובות העיר על מנת לפנות את קולטני הניקוז מעלים ופסולת 

 .ולאפשר ניקוז תקין

 

 גף הנדסהא

 .החל תכנון מפורט של תכנית יד התשעה לאחר שהוכרזו הזוכים

 התקיימו הפגישות הראשונות אצל מהנדס העיר להכנת התכנית.

 חודשים. 5 – צפי משוער להבאת התכנית לשיתוף הציבור כ

 

 

 אגף החינוך

תכנון הבנייה של בית ספר אלתרמן לקראת  בנושאהתקיימה ישיבה עם החברה הכלכלית  .1

 . בכלל זה לוח זמנים לכל שלבי התהליך.2018

התקיימה ישיבה, עם גורמים רבים ברשות, יחד עם החברה הכלכלית בנושא תהליכי תכנון  .2

 .2019 -גליל ים. בכלל זה בית ספר צומח החל מובנייה של מערכות חינוך, תרבות וספורט ב

הוצגו עשרת העקרונות, ע"י מנהל אגף החינוך, על פיהם יוביל האגף את מערך החינוך  .3

מנהלי יחידות ומחלקות, מנהלי בתי ספר וגננות ,משרד   -העירוני בפני מובילי החינוך בעיר

  החינוך, הורים ותלמידים. 

 

 אגף תנו"ס

 .27-29.12.16ה , בתיאטרון העירוני בתאריכים פסטיבל הצגות חנוכ

 .הכנות לאירועי חנוכה במוסדות תנו"ס כולל פרסום

 .הכנות ל"עדלאידע"
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 שאילתות .ד

 

 מר יריב פישרע"י  1מס' שאילתה 

 תקציב דברור/ פרסום חודשי  בנושא:

 

תקציב הפרסום בתקשורת המקומית הינו כלי חשוב בדברור פעולות העירייה בשל 

קש לקבל את נתוני תקציב הפרסום החודשי בפועל, בטבלת אקסל חודשית כך אב

 -)חשוב מאוד( מתחילת הקדנציה ובחתכים הבאים

 

 תון / כלי תקשורת.י. שם הע1

 . שם ערוץ רדיו.2

 מדיה חברתית אחרת. . פייסבוק/ 3

 . פליירים בתיבות דואר.4

 

 ניות.בטבלה נפרדת אבקש לקבל את אותם הנתונים מהחברות העירו

 

 

 תשובה לשאילתה:

 

 :החברה לפיתוח הרצליה .1

החברה לפיתוח הרצליה לא עוסקת בדברור פעילויות העיריה וגם לא מפרסמת כלל 

 יחסי ציבור או דיוור לתושבים.    p.rבעיתונים בכל הקשור ל

מכרזים  בלבד )לא בעיתונים מקומיים(  אנחנו מפרסמים בעיתונים הארציים 

 .פומביים בהתאם לחוק

פרט לכך, לא בוצע כל פרסום בעיתונות המקומית או הארצית בשלוש השנים 

 האחרונות.

הפצת  לפני מע"מ על ₪  210הוציאה החברה  2016לגבי הפצת פליירים: בשנת 

 .פליירים לתושבים ליידוע על תחילת עבודות
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 :2016-2014הוצאות פרסום החברה העירונית לפיתוח התיירות לשנים  .2

 

 

 

בריכת  - 2016-2014לשנים ות פרסום מרכז לספורט קהילתי בע"מ הוצא .3
 : נורדאו

 

 
 2014פרסום שנת 

  
     
     

 שם העיתון
חודש 

 מאי
חודש 

 יוני
חודש 

 יולי
סה"כ 
 תשלום

 7080 1180 3540 2360 קול הרצליה     

 5310 1770 1770 1770 צומת השרון     

 אלף בית     
 

1758 1758 3516 

 סה"כ הוצאה שנתית     
  

15,906 
 

 

סה"כ ב2014דצמ-14נוב-14אוק-14ספט-14אוג-14יול-14יונ-14מאי-14אפר-14מרץ-14פבר-14ינו-14שם ספקנושאמסד

4,248.004248קול הרצליה-לב העירעיתון1

4,672.002,183.0024789333אקטיב ויז'ן בע"מ-גלובס/כלכליסטעיתון2

9,322.00111164,965.006448743637238966מוקד המודעות הארצי-גלובס/כלכליסט/ישראל היוםעיתון4

1,888.001888אלף ביתעיתון5

94420482603771       519דפוס אומנות - פרסום אירועיםפליירים6

826826דפוס הדר -פרסום אירועיםפליירים9

7,906.007906אסק 4 - פרסום מדיהפייסבוק12

10501050אול יו נייד )אוולג'ובס(- פרסום משרותאינטרנט15

שנת 2015

2015דצמ-15נוב-15אוק-15ספט-15אוג-15יול-15יונ-15מאי-15אפר-15מרץ-15פבר-15ינו-15שם ספקנושאמסד

4,248.004,248.004,248.0012744קול הרצליה-לב העירעיתון1

1,079.701,079.708034042.1    1,080מוקד המודעות הארצי-גלובס/כלכליסט/ישראל היוםעיתון4

2,053.002053אלף ביתעיתון5

9207551864       189דפוס אומנות - פרסום אירועיםפליירים6

10501050אול יו נייד )אוולג'ובס(- פרסום משרותאינטרנט15

שנת 2016

2016דצמ-16נוב-16אוק-16ספט-16אוג-16יול-16יונ-16מאי-16אפר-16מרץ-16פבר-16ינו-16שם ספקנושאמסד

2,106.002,106.004,212.002,106.0010530קול הרצליה-לב העירעיתון1

5504341    3,791אקטיב ויז'ן בע"מ-גלובס/כלכליסטעיתון2

3,089.003,089.003,089.002,317.0011584כחול מגזין השייט מיכל קדרעיתון3

210619664072מוקד המודעות הארצי-גלובס/כלכליסט/ישראל היוםעיתון4

29252925אלף ביתעיתון5

2111510       995304דפוס אומנות - פרסום אירועיםפליירים6

329329גלובוס תרגומים - פרסום אירועיםפליירים7

13451345סער בלייוייס מיכל- פרסום אירועיםפליירים8

69026154925    1,620מ.ק הפקות-פרסום אירועיםפליירים10

35101170058501170036270    3,510אקסקטיב-פרסום אירועיםפייסבוק11

29252925אנובה אינטרנט13

56210531615ג'ובמאסטר- פרסום משרותאינטרנט14

208348646947אול יו נייד )אוולג'ובס(- פרסום משרותאינטרנט15

שנת 2014
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 מרכז ספורט קהילתי בע"מ  – 2015שנת פרסום                     

 

 

                                

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז ספורט קהילתי בע"מ  - 6201שנת פרסום                    

 

 שם העיתון
חודש 

 חודש יולי חודש יוני מאי
סה"כ 
 תשלום

 1170 2340 קול הרצליה     
 

3510 

 7956 2340 2808 2808 צומת השרון     

 1755 1755 אלף בית     
 

3510 

 סה"כ הוצאה שנתית     
  

14,976 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
      

 חודש מאי שם העיתון
חודש 

 יוני
חודש 

 סה"כ תשלום יולי

 קול הרצליה      
 

2360 1180 3540 
 

 3540 1180 1180 1180 צומת השרון      
 

 אלף בית      
 

1755 1755 3510 
 

      
 סה"כ הוצאה שנתית      

 
10,590 
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 :2016-2014הוצאות פרסום עמותת בני הרצליה לשנים  .4
 
 

 
 
 
 

 

 

 

שנת 2014

סה"כ 1.142.143.144.145.146.147.148.149.1410.1411.1412.142014מדיהשם הספק

4,720.00 4720₪עיתון-קול הרצליה  לב העיר 

1,180.00 1180₪הדפסות פליירים סולן הדפסות 

2,360.00 2360₪פרסום שלטים רותם שלטים

4,861.00 14042123245₪הדפסות דפוס אומנות

47,890.60 14755615.211345.7265.525351.42643.2849.6345₪הדפסות פליירים י.ש.ו.ב 

3,894.00 3894₪פרסום - בעיתון גלובס +ישראל היום  פרסום הרצליה 

1,4757,0190012,5264783,24532,4312,6438503453,89464,906סה"כ 

שנת 2015

סה"כ 1.152.153.154.155.156.157.158.159.1510.1511.1512.152015מדיהשם הספק

4,971.00 177017701431₪עיתונותאלף בית

18,860.00 5310531059002340₪עיתון  -קול הרצליה לב העיר

1,770.00 1770₪עיתונות העיר צומת השרון  

2,419.00 8851534₪הדפסות פליירים סולן הדפסות 

8,845.41 3914.46901.91367.782209.71451.56₪מדייה חברתיתפייסבוק 

8,355.00 180525496493024328₪פרסום שלטיםרותם שלטים

1,180.00 1180₪עיתון ידיעות השרוןידיעות תקשורת בע"מ

17,990.50 38948761.55335₪עיתון-ישראל היום + גלובס פרסום הרצליה

36,713.05 342.22843.82094.53032.650744377.816549.651544.4854.1₪הדפסות פליירים י.ש.ו.ב נכסים 

3,313.00 3313₪הדפסות פליירים - קייטנות דפוס חבצלת 

10,65511,6114,6142,09515,8779,63790219,4142,21018,8907,3311,182104,417סה"כ 

שנת 2016

סה"כ 1.162.163.164.165.166.167.168.169.1610.1611.1612.162016מדיהשם הספק

1,419.00 1419₪עיתונותאלף בית

2,340.00 2340₪עיתון - קול הרצליה לב העיר 

3,678.48 3678.48₪עיתונות העיר צומת הרצליה 

293.00 293₪הדפסת פליירים דפוס אהרון 

1,170.00 1170₪הדפסת פליירים סולן הדפסות

18,783.80 703.013276.385155.422.983008.372099.764517.9₪מדיה חברתיתפייסבוק 

17,316.00 154441872₪הדפסת פליירים חץ השרון בע"מ 

studio dk77,631.10 7631.1₪דף נחיתה באינטרנט

2,375.00 1989386₪פרסום שלטים רותם שלטים

27,201.92 643.51134.92135.255408.3328085627.764353009.24₪הדפסות פליירייםי.ש.ו.ב נכסים

2,574.00 2574₪פרסום בעיתון גלובס +ישראל היום פרסום הרצליה 

1,9896441,8383,5546,5786,08413,3578,79821,4628,03612,442083,363סה"כ 
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 :עמותת ע.ל.ה הרצליה -פרסום ויחסי ציבורהוצאות  .5

-2015ולכן הקובץ מכיל אך ורק את השנים  2015עמותת ע.ל.ה הפכה לתאגיד בשנת          

2016. 
 

 

 2015שנת                                              

 

 

6201שנת                                             

פרויקטחודש
1. שם העתון / כלי 

תקשורת.
סכום2. שם ערוץ רדיו.סכום

3. פייסבוק/ 

 מדיה חברתית 

אחרת.

סכום

4. פליירים 

בתיבות דואר 

)עלונים 

וחוברות(

סכום

₪ 885.00לב העירפעילות גופניתמאי-15

₪ 885.00סה"כ לחודש מאי

₪ 1,681.00לב העירמועדון גמלאיםאוק-15

₪ 1,681.00סה"כ לחודש אוק'

₪ 2,106.00קול הרצליהמועדון גמלאיםדצמ-15

₪ 846.00חץ השרוןמועדון גמלאיםדצמ-15

₪ 2,700.00י.ש.ו.ב נכסיםמועדון גמלאיםדצמ-15

₪ 5,652.00סה"כ לחודש דצמבר

₪ 8,218.00 סה"כ לשנת 2015

פרויקטחודש
1. שם העתון / 

כלי תקשורת.
סכום

2. שם 

ערוץ רדיו.
סכום

 .3

פייסבוק/ 

 מדיה 

חברתית 

אחרת.

סכום

4. פליירים 

בתיבות 

דואר 

)עלונים 

/חוברות(

סכום

2,106.00 ₪לב העירמועדון גמלאיםינו-16

2,106.00 ₪לב העירמועדון גמלאיםינו-16

4,212.00 ₪סה"כ לחודש ינו'

2,106.00 ₪לב העירמועדון גמלאיםפבר-16

2,106.00 ₪סה"כ לחודש פבר'

755.00 ₪י.ש.ו.ב נכסיםמועדון גמלאיםמאי-16

755.00 ₪סה"כ לחודש מאי

3,159.00 ₪י.ש.ו.ב נכסיםמועדון גמלאיםיול-16

3,159.00 ₪סה"כ לחודש יולי

2,106.00 ₪לב העירמועדון גמלאיםאוג-16

526.00 ₪י.ש.ו.ב נכסיםאוג-16

2,632.00 ₪סה"כ לחודש אוג'

3,159.00 ₪לב העירמועדון גמלאיםאוק-16

175.00 ₪לב העירמועדון גמלאיםאוק-16

3,334.00 ₪סה"כ לחודש אוק'

₪ 16,198.00 סה"כ לשנת 2016
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 :2016-2014החברה לאמנות ולתרבות הרצליה לשנים הוצאות פרסום  .6

 לפרוטוקול זה. מצ"ב קובץ אקסל        

 

 :2016-2014לשכת דוברות העירייה לשנים  הוצאות פרסום  .7

 .לפרוטוקול זה מצ"ב קובץ אקסל

 מצ"ב פירוט ההוצאות על קידום ממומן. -פרסום בפייסבוק

 לא ניתן להוציא הנתונים באקסל. -ההוצאה מתבצעת באמצעות כרטיס ויזה נטען

 

 ן בנתונים.אמר כי יעיי מר יריב פישר

 

 

 מינויים .ה

 לאשר: התבקשההמועצה            

   גב' סיגל דוד מנהלת תיכון הראשונים כחברה בועדת החינוך העירונית מינוי

 .אביגיל ראש האי  במקומה של גב'העל היסודיים  הספר נציגת בתי כ
 

  יונה טאוב שפרש לגמלאות:מר  במקום את הר"מ למנות 

 גב' הילה רוזן מנהלת למנות את  -רצליה דירקטוריון החברה לפיתוח ה

 מחלקת תקצוב וכלכלה

  מר רוני גאון מנהל למנות את  -דירקטוריון החברה לפיתוח התיירות

 אגף שאיפ"ה

  מר ג'ו ניסימוב סמנכ"ל בכיר למנות את  -דירקטוריון בני הרצליה

 לעירייה

  ת גב' הילה רוזן מנהלת מחלקלמנות את  -ועדת מתן מלגות לסטודנטים

 תקצוב וכלכלה

 חשבת אגף  לוקינסקיגב' אולגה  למנות את - ועדת הנחות בחינוך

 הרווחה

  מר רוני חדד מ"מ גזבר העירייהלמנות את  -ועדת מל"ח 
 

  מינוי מהנדס העירייה מר מייק סקה כחבר בדירקטוריון החברה לפיתוח

 הרצליה במקומה של גב' רותם שטרנברג.

   ד"ר אבי בנבנשתי אגף החינוך במקוםאת מר יעקב נחום, מנהל למנות 

 בועדות הבאות:
 

 קידום מעמד הילד 

 וועדת מל''ח 
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מינויים, חמישה אנשים  -כולנו שמנו לב שבסעיף זה" להוסיף ולומרביקש  מר לונדון

מילא. עובדה זו יכולה ללמד על התרומה הרבה של שמר יונה טאוב ימלאו תפקידים 

 יונה למערכת העירונית. 

אני מבקש לנצל הזדמנות זו להודות ליונה על תו של יונה מהעירייה, לקראת פריש

התרומה המשמעותית שלו בכל הוועדות שבהם זכיתי לעבוד במחיצתו. יונה מגלם 

שילוב של מקצוענות, ידע רב בתחומים רבים ויחסי אנוש ראויים להערכה. כאשר 

חוות דעת  ראיתי שיונה נימצא בישיבה שבה אני נוכח, הייתי בטוח שאקבל

מקצועית, הגונה וחסרת פניות. בכל עת שפניתי אליו, זכיתי לקבל תשובה מהירה 

ומאירת עיניים. לדעתי, יונה הינו מופת של עובד ציבור הנאמן למקום עבודתו, וחש 

 "מחויבות לציבור, שזכה לקבל ממנו שירות מעולה.

 

 מחליטים פ"א לאשר המינויים. (832)

 

 ות לפי תבחיניםנסיעות ומלג      . ו

 בתבחינים לתמיכות לספורטאים מצטיינים ומאמנים ינוילאשר ש התבקשההמועצה 

 .26.10.10כפי שאושרו בישיבת מועצת העיר מיום 

מכתבו של מר מיקי גורנשטיין מנהל מחלקת הספורט ונוסח לסדר היום צורף 

 התבחינים הכולל את השינויים המבוקשים.

 

מדובר בענפי ספורט  .כי מדובר בקרן המעודדת מצויינותפרט והסביר מר גורנשטיין 

מייצג את העיר תושב הרצליה. מיעוט זה  שאינואישיים בלבד בהם יש מיעוט 

הרצליה ואת המדינה בתחרויות בינלאומיות, באליפות אירופה, אליפות עולם 

לעיתים למצבים נקלעים  מנהלים ומאמנים באגודהואולימפיאדה. הוסיף ואמר כי 

ובאותו מעמד חוסר שוויוניות כאשר ספורטאים תושבי העיר מקבלים מלגה  של

ספורטאי שאינו תושב העיר לא מקבל, מצב בהחלט לא נוח אתו עליהם להתמודד. 

יתכן תושבי הרצליה ספורטאים שאינם על ידי שהושגו דות להן הישגים בנוסף אגו

 פים.ומאבדים את התמיכה האפשרית מהטוטו ומגורמי ספורט  נוס

השנה. גילי  האת מדינה ישראל באולימפיאד שייצגהציין את הספורטאית גילי כהן 

ספורטאית בתחום הג'ודו באגודת מכבי הרצליה מהיותה ילדה  ,תושבת רעננה

עיני הציבור ההרצלייני היו נשואות אליה  וצעירה. הזיקה שלה היא להרצליה 

 ולהישגיה.

הדגישה כי המדובר בספורטאי קצה הוסיפה וס' ומ"מ רה"ע הגב' מאיה כץ 

תחילת דרכם הספורטיבית . הארץלאוליפיאדה, לאליפות אירופה ולאליפות המגיעים 

 לכל אורך הדרך מייצגים את העיר הרצליה., ועד הגיעם לגיל בוגרבגיל צעיר ביותר 

 ביקשו כי תיבדק האפשרות להוספת נציג ציבור לועדה.מר צדיקוב ומר לונדון 

 

 יטים פ"א לאשר.מחל (833)

 ס' ומ"מ רה"ע גב' מאיה כץ לא נכחה בהצבעה.
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  31הכרזה על אגן ניקוז מספר ז.        

 . גבולות האגן הם:31לאשר הכרזת אגן ניקוז מס'  התבקשההמועצה               

 .8חופף עם גבול אגן ניקוז מספר  -רחוב החושלים –צפון 

 פסי רכבת, גבול שיפוט של העיר. -מזרח

 לשעבר(. -רחוב אלטנוילנד )כביש מילוט מרינה -רוםד

 .30רחוב ישעיהו ליבוביץ )כביש ואדי דרום לשעבר(, חופף עם אגן מספר  -מערב

 מפה עם הגבולות ורשימת החלקות שיכללו באגן הניקוז. לסדר היום צורפה       

ת החלטכי  הגב' ענת בהרב היועמ"שהבהירה  גב' טובה רפאלבמענה לשאלתה של 

ירידת ערך הדירות  מהווה עילה לתביעתעל אגן ניקוז אינה  מועצת העיר להכריז

 תביעת ירידת ערך מפצה על פגיעה במקרקעין בגין תוכנית. באיזור.

 
 מחליטים פ"א לאשר. (834)

  
 הקצאת קרקע לעמותת ניצן הורים .ח

להקצות לעמותת ניצן זכות שימוש  24/5/16בהמשך להחלטת מועצת העיר מיום 

 במקרקעין לצורך הפעלתו של מועדון ניצן הורים.

 הסכם למתן זכות שימוש. המועצה התבקשה לאשר

 חווה"ד משפטית והסכם. לסדר היום צורפו

 

האם לעירייה יש תוכנית להקצות מקום חליפי   מר לונדון בהמשך לשאלתו של

יבדק, הנושא יכי  רה"ע מר משה פדלון להמשך הפעילות של ניצן הורים? נענה ע"י

 העירייה תעשה הכל לסייע לעמותה להמשך פעילותה.

 
 מחליטים פ"א לאשר. (835)

 

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

  .339פשרות, לפי סעיף ₪  124,379.50: הסכומים שהובאו לאישור

 
 .מחליטים פ"א לאשר  ( 836)  

 

 אישור העסקה נוספת  .י

 לאשר המלצות הועדה להעסקה נוספת כדלקמן: קשההתבהמועצה    

  מר ב.ד-  

בקשתו  מאושרת לשנה אחת בכפוף לבדיקת משאבי אנוש וקביעת ההתניות 

 המתאימות.

 - גב' ע.ת 

לשנה אחת ובתנאי שהעבודה תיעשה בימים ובשעות פנויות  בקשתה מאושרת

 ולא   תפגע בתפקודה בעבודתה בעירייה.
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  גב' ש.מ–  

רת לשנה אחת ובתנאי שהעבודה תיעשה בימים ובשעות פנויות בקשתה מאוש

 ולא תפגע בתפקודה בעבודתה בעירייה.

  מר ד.א–  

היועמ"ש : סבורה שאין מקום לאשר במקרה זה עבודה נוספת במספר היבטים.   

ראשית יש בעייתיות במסר שמועבר. לא מדובר בעובד זוטר המבקש עבודה 

היותר בכירות, לרבות בהיבט קבלת  נוספת, אלא בעובד שנמצא ברמות

ההחלטות. גם כך נטען שהשמאים לא  עומדים בעומס המוטל עליהם, כך שיש 

צורך בעבודה בשעות נוספות וזאת הדרך הנכונה  לתגמל. מעבר לכך  יש 

בעייתיות וניגודי עניינים שעלולים להיווצר בגלל התחום )שמאות(  שהינו אחד 

נראה שזה מסוג אותם תחומים בהם העובד צריך  הרגישים בעבודת העירייה. ו

להחליט האם הוא עובד במגזר הצבורי או במגזר הפרטי, ואין די בהסדר ניגוד 

 עניינים ,  שברור שבמקרה זה יהיה על העובד לחתום עליו.

מנכ"ל : מסכים עם טיעוניה של היועמ"ש בכל סיטואציה אחרת, אולם בשל    

וקיים קושי רב בגיוס, אין לנו ברירה אלא לאשר  העובדה שאין שמאים בעירייה

 מנת  לא לאבד את העובד.  -את הבקשה על

החלטה: לאור עמדת הרוב, בקשתו מאושרת לשנה אחת ואז ייבחן בשנית,   

 .בכפוף לחתימה  על הסדר ניגוד עניינים

 
 .מחליטים פ"א לאשר     ( 837)  

 
 

 המלצות הועדה לסיוע בדיור .יא

 .6.12.2016לאשר המלצות הועדה לסיוע בדיור מיום  התבקשהה המועצ         

 פרוטוקול הועדה. למועצה צורף         

 

 .מחליטים פ"א לאשר   ( 838)  

 

 שונות .יב

  

 

  הישיבה ננעלה

 
   ________________________  ראש העירייה:                 

 

 מנהל אגף ע. -: רינה זאבירשמה


