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תב"רים

ה .הזזה תקציבית לשנת  2017הצעות שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות
(מילואים) – שינויים – ב.
ו.

הסכם הקצאת זכות שימוש בין עיריית הרצליה לבין רשת משיח (ע"ר)

ז.

מינויים

ח .אישור ועדת התמיכות
ט .אישור המלצות ועדת השמות
י.

קבלת תרומה לטובת שיפוץ בית חם לנערים

יא .קריטריונים לזכאות סיוע בדיור לשנת 2017
יב .אישור יציאה להשתלמות
יג .אישור העסקה נוספת
יד .המלצות הועדה לסיוע בדיור
טו .שונות

סדר היום:
א.

אישור פרוטוקול
המועצה התבקשה לאשר פרוטוקולים מועצה .50
לא התקבלו הערות .
הפרוטוקול מאושר.
מר לונדון ביקש להגיב על דברים שאמר פרופ' רייכמן בישיבת המועצה מיום 17.1.17
"קראתי בצער את ההתפארות של פרופ' רייכמן ,נשיא המרכז הבינתחומי ,ש28%" :
מכל היהודים שלומדים בישראל ,כולל זרים שבאים מחוץ לארץ ללמוד בישראל,
לומדים במרכז הבינתחומי ,יותר מכל אוניברסיטה בארץ".
דברים אלו מהווים הדרה של הערבים תושבי מדינת ישראל ,המהווים 20%
מאוכלוסיית המדינה.
פרופ' רייכמן הוסיף ואמר שהערכים של המרכז הבינתחומי זהים לערכים של העיר
הרצליה .למיטב ידיעתי מערכת החינוך של הרצליה מנסה להנחיל לתלמידי העיר את
העקרונות של מגילת העצמאות" :מדינת ישראל ...תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל
תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות ,הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי
ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת ,גזע
ומין; תבטיח חופש דת ,מצפון ,לשון ,חינוך ותרבות".

דף  3מפרוטוקול מועצה מס'  51מן המניין – 14.2.17
אני מקווה שבסקירה הבאה פרופ' רייכמן ימצא לנכון להתגאות גם באחוז
הסטודנטים הערביים ,הלומדים במרכז הבינתחומי".
רה"ע ,מר פדלון ציין כי כוונת פרופ' רייכמן היתה להדגיש פעולות הבינתחומי
להבאת יהודי הגולה ללמוד בארץ וכי קיים שיוויון מלא.

ב.

עדכון רה"ע
 גני ילדים חדשים – הסתיימה בניית  3גנ"י חדשים בשכונת יד התשעה בהשקעה
של  7.5מלש"ח .מבקש להודות לחברה הכלכלית ,לעומד בראשה מר ארז לזובר
ולמנהל הפרוייקט מר יוסי חיים.


תיק חירום רשותי
לפני כשבוע נחתם ואושר תיק החירום העירוני של עיריית הרצליה .הרצליה היא
הרשות הראשונה במחוז דן שתוכניות החירום שהכינה אושרו ע"י פיקוד העורף
ורשות החירום הלאומית .תיק החירום כולל את היערכות העירייה לכל תרחישי
החירום .מודה למר שמואל עקרב שריכז והכין את תיקי החירום ולצוותים
המקצועיים באגף תב"ל.



"כנפיים של קרמבו" – תנועת נוער לצעירים עם ובלי צרכים מיוחדים.
סניף "כנפיים של קרמבו" הרצליה גדל ומתפתח ומונה היום כ 128-חניכים
וחונכים .נכח בטקס מרגש של התנועה .טקס הכנפיים של הארגון מייצג את כל
ערכי הכבוד ,השוויון והמוסר החברתיים עליהם אנו מחנכים את בני הנוער
שלנו.
מערכת החינוך בהרצליה רואה את הילד כשלם על כל מעלותיו ומאפשרת
שילוב מיטבי של כל נער במסגרת המתאימה לו.
היוזמה היפה של "כנפיים של קרמבו" היא אות כבוד לכולנו וציון דרך שגורם
לכך שתהיה לנו עיר טובה יותר עם אנשים סובלניים וערכיים.



חגיגות ט"ו בשבט – אלפי תושבים ובעיקר ילדים חגגו את החג בעשרות
מוקדים ברחבי העיר .מבקש להודות לכל הקהילות בעיר ,לכל המתנ"סים
ולפארק הרצליה על הארגון המופתי בעריכת החגיגות.





דירות במחיר למשתכן
היום התקיימה ישיבת תיאום ציפיות בראשות אביגדור יצחקי ,ראש מטה
הדיור במשרד הפנים ,מנהלי רמ"י והיזמים שזכו במכרזים לבניית דירות
במחיר למשתכן .עפ"י התוכנית בחודשים הקרובים יינתנו ההיתרים ותיערך
ההגרלה כאשר  20-23אחוזים מוקצים לבני המקום – תושבי העיר הרצליה.
פרס ישראל בתחום הספורט
פרס ישראל בתחום הספורט ותרבות הגוף הוענק לגב' אגנס קלטי תושבת העיר
הרצליה .בשם הנהלת העיר ובשם המועצה צרור ברכות ואיחולים.
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ג.

עדכון מנכ"ל


בהמשך לפרויקט החלפת התאורה לתאורת לד הוחלפה התאורה ברחוב וינגייט
וכיכר דה שליט.



מחלקת הפיקוח החלה במבצע אכיפה למיגור תופעת אי איסוף צואת כלבים .עד
עתה ניתנו  8דו"חות קנס לבעלי כלבים שלא אספו צואת כלביהם.



יחידת השיטור העירוני ערכה מבצע בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל לאכיפת
רכיבת אופניים חשמליים על המדרכה.



 – GISתצלום אויר חדש מעודכן לדצמבר .2016



נחנכה מערכת חדשה הנותנת מענה לצרכים של מח' ההיסעים באגף החינוך
לאגף הרווחה ולבקרת החשבים .המערכת נותנת ערך מוסף להורים ולתלמידים
היכולים לראות באון ליין מתי ההסעה מגיעה לתחנה.



תמיכה וליווי הרישום לגני הילדים – הרישום באינטרנט והרישום הפיזי בבית
פוסטר .עד כה נרשמו כ 3000-ילדים.



הסתיים קורס יזמות עסקית לנשים חרדיות – הקורס ביוזמת "המועדון
הכלכלי" של המחלקה למשאבי קהילה באגף הרווחה ובשיתוף המחלקה
לתרבות תורנית ,מנהלת מרכז העיר ,מנהל נשים ,המרכז הבינתחומי .את הקורס
סיימו  15נשים ,שלוו במהלך צעדיהן הראשונים בעסק ע"י סטודנטיות
מהבינתחומי ומתנדבים אחרים.

()848



אגף הרווחה בשיתוף מחלקת ההתנדבות נערך לחלוקת סלי המזון לפסח .בנוסף
לכספי הגופים המחלקים את סלי המזון העירייה משתתפת בכמיליון שקלים.
לעירייה שליטה מלאה בנושא החלוקה.



בתאריך  6.2.17התקיים בבית קינן ערב השקה של מרכזי הגישור של ויצו
בשיתוף איליס .היתה היענות גדולה.



עריכת קורס גישור ע"י העירייה לעובדי עירייה וחברי מועצה .

נערכה הצבעה.
מועצת העיר מאשרת פ"א עריכת קורס גישור ע"י העירייה בהשתתפות עובדי עירייה
וחברי מועצה.


חודשו ושודרגו מתקני המשחק בגן גל שברחוב לוין.



חידוש ושדרוג הגינון בנווה ישראל במרכז מסחרי בר-כוכבא ,ברחובות דוד
אלרועי וחנה סנש .במסגרת השדרוג הוחלפו מערכות השקיה למערכות חדישות
וממוחשבות לבקרה על צריכת המים ,נשתלו דשאים חדשים וחודשו הערוגות עם
צמחיה מגוונת.



נערכים למבצע ניקיון – "הכי נקי בעיר" לקראת האביב.
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שינוי באיסוף גזם ופסולת במערב העיר.



אגף ההנדסה מקדם היתרי בניה ב 6-מתחמים בגליל ים – הצפי לקבלת היתרי
הבניה כ 5-חדשים.



אירועי ט"ו בשבט נערכו במרכזים קהילתיים ,ברחבי העיר בבתיה"ס ובפארק.



פסטיבל סרטי ילדים ונוער – יום ג'  ,28.2.17בהיכל בעיר ,בתיאטרון העירוני
ובסינמטק.



ב – 12.3.17-עדלאידע בסימן סיפורי התנ"ך ,בהשתתפות כל כיתות ד' בעיר,
להקות מחול ,ספורט ועוד.



כנס תוכנית עבודה לשנת  – 2017תוכנית העבודה לשנת  2017הוצגה ע"י מנהלי
האגפים .תודה גדולה למארגני הטקס.

תב"רים

ד.

 )849( .1מחליטים פ"א לאשר סגירת תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2016
והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של . ₪ 771,812
 )850( .2מחליטים פ"א לאשר שינוי מימון תב"ר מס'  – 1482גידור מוס"ח (אגף
ת.ב.ל)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

עד 31.12.2016

1,450,000

1,450,000

סה"כ

1,450,000

1,450,000

שינוי

מקורות מימון
קרן עודפי תקציב רגיל

1,450,000

השתתפות מ .החינוך
סה"כ

1,450,000

1,337,500

()112,500

112,500

112,500

1,450,000

הבקשה :לאשר שינוי מימון בסכום של  ₪ 112,500מקרן עודפי תקציב רגיל להשתתפות
משרד החינוך.
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שנת תקציב 2017
 )851( .3מחליטים פ"א לאשר תוספת ביצוע תב"ר מס'  – 1919פיתוח גליל ים ב'
(החברה לפיתוח הרצליה)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

עד 31.12.2016

7,684,514

7,684,514

2017

שינוי

1,414,013

1,414,013

 2018ואילך

127,415,486

126,001,473

()1,414,013

סה"כ

135,100,000

135,100,000

מקורות מימון 2017
השתתפות רשות מינהל מקרקעי
ישראל

1,414,013

1,414,013

סה"כ

1,414,013

1,414,013

הבקשה :לאשר תוספת ביצוע בשנת ( 2017הקדמה משנת  )2018בסכום של ₪ 1,414,013
בשנת  .2016מימון השתתפות רשות מקרקעי ישראל.
 )852 ( .4מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  –1987נגישות אקוסטית כיתות בי"ס
(אגף חינוך)
מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

פרטים

מסגרת תקציב

2017

120,000

120,000

סה"כ

120,000

120,000

מקורות מימון 2016
השתתפות מ .החינוך

120,000

120,000

סה"כ

120,000

120,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 120,000בשנת  .2017מימון השתתפות מ.
החינוך.
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 )853( .5מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  –1988ציוד הצלה ובטיחות מ .הפנים
( 2016חופים)
מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

מסגרת תקציב

פרטים

2017

30,000

30,000

סה"כ

30,000

30,000

מקורות מימון 2016
השתתפות מ .הפנים

30,000

30,000

סה"כ

30,000

30,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 30,000בשנת  .2017מימון השתתפות מ.
הפנים.
 )854( .6מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  –1989פיתוח נופי דרך ירושלים –
כביש ( 531אגף ש.א.י.פ.ה)
מסגרת תקציב

פרטים

מסגרת תקציב

שינוי

מבוקשת
2017

860,000

860,000

סה"כ

860,000

860,000

מקורות מימון 2016
קרן עבודות פיתוח

660,000

660,000

השתתפות נתיבי ישראל

200,000

200,000

סה"כ

860,000

860,000

הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 860,000בשנת  .2017מימון קרן עבודות פיתוח
ומימון השתתפות נתיבי ישראל.

ה.

הזזה תקציבית לשנת  2017הצעות שינויים (העברות מסעיף לסעיף)
ותוספות (מילואים) –שינויים – ב
החומר הועבר לעיון מוקדם של חברי המועצה.
הגזבר ,מר רוני חדד ציין כי לאחר השינויים שאושרו אין שינויים במסגרת התקציב,
התקציב מאוזן ובר ביצוע.

() 855

מחליטים פ"א לאשר.
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ו.

הסכם הקצאת זכות שימוש בין עיריית הרצליה לבין רשת משיח הרצליה
(ע"ר)
גוש  6419ח"ח  – 45רח' אינצ'ו סירני .9
בהתאם להחלטת מועצת העיר מיום  ,24.5.16לפיה אישרה המועצה את החלטת ועדת
המשנה להקצאת קרקע מיום  30.3.16ואת החלטת הועדה המקצועית להקצאת
מקרקעין מיום  ,30.3.16להקצות לרשת משיח (ע"ר) את זכות השימוש בשטח
ההקצאה ,על מנת לקיים ולהפעיל בו גן ילדים ,בהתאם למפורט בהסכם המצ"ב
ונספחיו ,תתבקש המועצה לאשר ההסכם המצ"ב.
למועצה צורפו הסכם ההקצאה וחוו"ד משפטית להסכם.
רה"ע ,מר משה פדלון ביקש להדגיש כי גן הילדים פועל משנת  1998וכעת נעשה הליך
למיסוד ההקצאה.
התנהלו חילופי דברים.
בסופו של הדיון נערכה הצבעה.

()856

מחליטים לאשר.
בעד –  ,11נגד – ( 3גב' תימור ,מר יסעור ,מר לונדון) ,נמנע – אין.

ז .מינויים
המועצה התבקשה לאשר:
 .1מינוי חברי ועד עמותת בני הרצליה בהרכב הבא:
א .חברי מועצת העיר
 )1עופרה בל – יו"ר
 )2יוסי לונדון
 )3יוסי קוממי
 )4צבי וויס
ב.

נציגי ציבור
 )1רוני קליינפלד (נציג ועד הורים מרכזי)
 )2אלי יעקובי
 )3צורי ג'אן
 )4עידן בניזרי

ג.

נציגי העירייה
)1

אורנה סדגת – ארז
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)2

איבון בן צור

)3

שירי רפפורט

)4

ארל'ה שם טוב

המנכ"ל ציין את תרומתו של מר טל ברודי להקמת העמותה שתמיד תראה בו
כנשיא הכבוד שלה.
היועמ"ש חוותה דעתה כי יש ייצוג הולם לנשים בקרב נציגי העירייה שאינם חברי
מועצה.
מחליטים פ"א לאשר את מינוי חברי ועד בני הרצליה בהרכב שצויין לעיל ,בכפוף
לאישור התיקון לתקנון שאושר בישיבת המועצה מיום  17.1.17ע"י האסיפה של
עמותת בני הרצליה ,משרד הפנים ,רשם העמותות ובכפוף לאישור הועדה למינוי
דירקטורים.

()857

 .2מינויה של גב' איזה קרדש ,מנהלת מחלקת בקרת תאגידים ,כחברת דירקטוריון מי
הרצליה בע"מ במקומו של רו"ח רוני חדד.
מחליטים פ"א לאשר בכפוף לאישור ועדת המינויים של החברות הממשלתיות.

()858

 .3מינויה של גב' מעיין דוידוביץ ,כחברה בדירקטוריון החברה לפיתוח התיירות
במקומה של גב' אסנת אלרואי.
מחליטים פ"א לאשר בכפוף לאישור הועדה למינוי דירקטורים.

()859

לידיעת המועצה הובא מינוי ועדת תרומות בהרכב הבא:
מר יהודה בן עזרא – מנכ"ל העירייה ,עו"ד ענת בהרב-קרן – יועמ"ש או מי מטעמה ,רו"ח
רוני חדד – גזבר העירייה או מי מטעמו.

ח .אישור ועדת התמיכות
למועצה צורפו פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית מיום  2.2.17ופרוטוקול ועדת
המשנה לתמיכות מיום 14.02.17
דיון בבקשת התמיכה של ל.א לחימה באלימות נגד נשים בנושא אגרות והיטלי פיתוח
לשנת .2017
מועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית ,וועדת המשנה לתמיכות
ומחליטה על מתן תמיכה בסך של  ₪ 184,403לשנת הכספים  2017למבקש התמיכה
ל.א לחימה באלימות נגד נשים בנושא אגרות והיטלי פיתוח בכפוף לקיזוז מקדמות,
ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם.
()860

מחליטים פ"א לאשר.

דף  10מפרוטוקול מועצה מס'  51מן המניין – 14.2.17

ט .אישור המלצות ועדת השמות
המועצה התבקשה לאשר המלצות ועדת השמות כלהלן:
 .1הנצחת שמה של לאה ניקל ז"ל
לישיבה צורפה פנייתו של מר רן רהב להנצחה.
חברי הועדה ביקשו לקבל פרטים נוספים על פועלה של לאה ניקל ז"ל.
מחליטים פ"א לדחות הדיון בנושא לישיבה הבאה.
.2

שינוי שמו של רחוב פתח תקוה
לועדה צורפה פנייתה של גב' טלי מורנו.
מחליטים פ"א לדחות הבקשה.

.3

.4

הנצחת שמו של דרור לוי ז"ל
לועדה צורפה פנייתם של מר צביקה מילר ומר קצ'ה להנצחת דרור לוי ז"ל בחורשת
האקליפטוסים ברח' ויזנטל.
יש לציין כי חורשת האקליפטוסים נקראת ע"ש אבא אחימאיר.
הוועדה שמעה חוות דעת בנושא ולאחר דיון ממליצה שלא להיענות לבקשה.
בעד -אין  ,נגד , 13-נמנע.3 -
הנצחת הנשיא נבון ז"ל
צורפה פניית העמותה להנצחת מורשת הנשיא החמישי יצחק נבון.
הוועדה קיימה דיון קצר בנושא ,הועלו מס' רעיונות אפשריים .
מחליטים פ"א לאשר קריאת ביה"ס החדש שיבנה ברחוב אלתרמן ע"ש יצחק
נבון.

.5

"הכבאים המתנדבים"
לועדה צורפה פניית מר דני גדלין להנצחה.
הוועדה ממליצה פ"א לקרוא כיכר בעיר ע"ש "הכבאים המתנדבים".

.6

הנצחת שמו של רפי וקנין ז"ל
לועדה צורפה פניית בנותיו של רפי ועקנין ז"ל להנצחת אביהן.
רפי וקנין ז"ל בין מייסדי "המסגרת" וממפקדיה הבכירים .השתתף במבצעי
"אגוז" ומבצעי "בזק" בו נעצר ע"י הבולשת המרוקאית ועונה קשות על ידם .הוכר
בארץ כהרוג מלכות.
מחליטים פ"א לאשר קריאת הסמטה הגובלת בין רח' מורדי הגיטאות  85לרח'
יציאת אירופה ע"ש רפי וקנין ז"ל.
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.7

מתן שמות חדשים לשני מתחמים של פינוי בינוי
להלן הצעתו של חבר המועצה מר יוסף לונדון לשמות חדשים ,במתחמים הבאים:


מעונות (שכון) משה"ב:
המתחם קרוי על שם חברת הבניה שבנתה את השכונה
ממליץ לקרוא למתחם החדש "נאות יאיר" ,על שם אברהם (יאיר) שטרן,
שפיקד על מחתרת הלח"י.
במתחם זה יש רחוב הנושא את השם אברהם שטרן.



שכון דרום
השם הקיים מנציח בתי שיכון ישנים.
ממליץ לקרוא למתחם החדש "אחוזת דוד" ,על שם דוד בן גוריון.
המתחם גובל ברחוב דוד בן גוריון ,והשם המוצע מתייחס למיקום של המתחם,
ובנוסף ,מעניק צביון יוקרתי למתחם החדש.

לבקשת חברי הועדה ,הודיע רה"ע ,מר משה פדלון כי בישיבת הועדה הבאה יובאו
לידיעת החברים מתחמים חדשים האמורים להיבנות בעיר עליהם ניתן יהיה לדון
ולהציע שמות.
חברי הועדה התבקשו להציע שמות אפשריים.
לאחר דיון מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום.
.8

הנצחת ח"כ זאב בוים ז"ל
לועדה צורפה פנייתה של גב' עדנה בוים אלמנתו.
מר צורי ז'אן ביקש להבהיר לחברי הועדה כי גם הוא שותף לבקשה זו.
מחליטים פ"א לאשר קריאת כיכר על שמו.

.9

הנצחת נשים פורצות דרך  :רוזה גינוסר ,יפה ירקוני ,בבה אידלסון
לועדה צורפה פניית נציגות מועצת הנשים העירונית הרצליה ותלמידות המגמה
למגדר בביה"ס תיכון "הראשונים" .
מחליטים פ"א לאשר קריאת רחובות/סמטאות על שם רוזה גינוסר ,יפה ירקוני,
בבה אידלסון.

.10

ארנסט וסוזי וודק ז"ל
לועדה צורפה פנייתה של גב' נעמי טל להנצחת הוריה ,וכן פנייתו של פרופ' מירון
חיים איזקסון.
ארנסט וודק ז"ל היה תעשיין בהרצליה משנת ( 1947מפעלי אדרת) ואחד מתושבי
הרצליה פיתוח הראשונים .קיבל את תואר יקיר העיר .ארנסט וסוזי וודק פעלו
במשך שנים רבות בצנעה למען משפחות שכולות נזקקות מאזור הרצליה ,רעננה
וכ"ס.

דף  12מפרוטוקול מועצה מס'  51מן המניין – 14.2.17
מחליטים פ"א לאשר קריאת הסמטה המחברת את רחוב חזקיהו עם רחוב בזל ע"ש
ארנסט וסוזי וודק ז"ל.
.11

מתחם הרצליה הילס


מחליטים פ"א לאשר קריאת הרחוב החדש המשכו של רחוב פנחס רוזן מרחוב
שפיים דרומה ע"ש אריק איינשטיין.



מחליטים פ"א לאשר קריאת הרחוב החדש מרחוב משה דיין מערבה ע"ש
יפה ירקוני.

.12

רחוב חדש במערב העיר  -רחוב חדש הגובל בין הרחובות יפתח ממזרח – ווינגייט
ממערב.
מחליטים פ"א לאשר קריאת הרחוב החדש ע"ש חנה מרון ז"ל.

מר יוסי קוממי ,ציין כי בין החלטת המועצה להנצחה ובין קביעת מיקום ההנצחה עובר
לעיתים זמן לא מבוטל ,מבקש כי עם קביעת מיקום ההנצחה יעודכנו בדבר מבקשי הבקשה
וחברי המועצה.
מר לונדון בהתייחס להנצחת יצחק נבון אמר "הנצחת הנשיא יצחק נבון :כולנו מסכימים
שהנשיא יצחק נבון ראוי להנצחה .אולם ,מפליא אותי שמועצת העיר החליטה לפני למעלה
משנה להנציח את שולמית אלוני ועד היום ההחלטה לא בוצעה .מכיוון שההחלטה להנציח
את שולמית אלוני התקבלה לפני זמן רב ,היה ראוי לקרוא את שם בית הספר ברח' אלתרמן
על שמה.
צר לי שבנושא הנצחת אישים ,לא מכבדים את המובן מאליו ,דהיינו לקבוע מקום הנצחה
למי שההחלטה בעניינו התקבלה מוקדם יותר.
אני מקווה שיאותר בהקדם מקום ראוי להנציח את שולמית אלוני ,בתאום עם משפחתה
ובתאום איתי.
ובהתייחס לסעיף מתן שמות לשני מתחמי פינוי בינוי :הוסיף ואמר "כמי שהציע את השמות
החדשים לשני המתחמים ,אני חש אכזבה שהצעתי לא התקבלה .אינני סבור שיש לתת כבר
עכשיו שמות לכשלושים מתחמים המיועדים לפינוי בינוי ,שאולי יתבצעו ואולי לא יתבצעו,
ואם הם יתבצעו ,איננו יודעים מתי .שני המתחמים שאליהם התייחסתי ,קיבלו אישור,
וסביר שיחלו בזמן הקרוב .לחברי וועדת השמות הייתה שהות להציע שמות מוצלחים יותר,
ולדון בהם בישיבה שהתקיימה .ברצוני לציין שכל מי ששמע את הצעתי ,הן חברי מועצה והן
תושבים משכון דרום ,אמר כי השמות שהצעתי הינם שמות ראויים.
אני מציע שבכל עת שמתחם פינוי בינוי יוצג לציבור ,תושבי המתחם יוזמנו להציע שם חדש.
בהזמנה לציבור יש לציין כי הציבור מוזמן להציע שם חדש.
אם לשני המתחמים הקיימים יוצע שם ראוי יותר ,אני הראשון שיברך על כך .אני מקווה
שבישיבה הבאה של וועדת השמות ,חברי הוועדה יקבלו את הצעתי".
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גב' תימור הבהירה כי הסיבה שסעיף מתן שמות לשני מתחמי פינוי בינוי ירד מסדר היום
היתה החלטה שהתקבלה כי חברי הועדה יעודכנו לגבי כל המתחמים החדשים האמורים
להבנות וינסו לגבש שמות עם נושאים בהתאמה לשמות הרחובות במתחם ,כדוגמת שמות
פרחים ,שירים וכו'.
()861

מחליטים פ"א לאשר המלצות ועדת השמות.

י .קבלת תרומה לטובת שיפוץ בית חם לנערים
למועצה צורפו פרוטוקול ועדת תרומות מיום  24.1.17ואישור ראש העירייה.
דיווח בלבד.

יא .קריטריונים לזכאות סיוע בדיור לשנת 2017
המועצה התבקשה לאשר הקריטריונים לשנת .2017
למועצה צורפו הקריטריונים.
()862

מחליטים פ"א לאשר.

יב .אישור יציאה להשתלמות
המועצה התבקשה לאשר השתתפותה של ס' רה"ע ,גב' איה פרישקולניק בהשתלמות
למנהלי מח' חינוך ברשומ"ק  ,בתאריכים –  ,27/2-2/3/17במימון העירייה.
מצ"ב מסמך משרד הפנים ,מסמך מרכז השלטון המקומי ,הזמנה לכנס.
()863

מחליטים פ"א לאשר.
גב' איה פרישקולניק לא השתתפה בהצבעה.

יג .אישור העסקה נוספת
המועצה התבקשה לאשר המלצות הועדה להעסקה נוספת כדלקמן:
 .1י.ז
רקע:
העובד מועסק באגף תקשוב ומערכות מידע .מבקש לעבוד בחנות להמרת מטבע
בהרצליה פיתוח בימי שישי ובימי ראשון ורביעי בין השעות .16:30-19:30
דיון:
היועמ"ש ציינה כי על הוועדה לשים דגש בין היתר על הנראות של עובדי עירייה
במקומות עבודה מסוימים ,ולוודא כי העבודה מתאימה לעובד עירייה בתוקף היותו
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עובד צבור .בנוסף לכך ,ולאור העובדה שהעובד מקבל תוספת לכוננות יש לתת על כך
את הדעת.
המנכ"ל ציין כי אין נקודת השקה לעבודתו בעירייה אל מול בקשתו לעבודה נוספת
וכי לא מדובר בעובד הנותן שירותים לקהל .באשר לכוננות ,הוועדה תציב תנאים על
מנת שלא יפגע בתנאי העסקתו בעירייה.
החלטה:
הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה למשך שנה אחת בכפוף למכתב של מנהל האגף
שמבהיר מי הכונן המוגדר במשך שעות עבודתו של העובד במסגרת העבודה
הנוספת.
 .2א.ב
רקע:
העובד מועסק בהסכם קיבוצי ביחידה לאיכות הסביבה ומבקש לעבוד במדידת קרינה
לאנשים פרטיים לאחר השעה .20:00
העובדה התחייב כי במסגרת העבודה הנוספת:
א.

לא תתבצענה עבודות בתחומי הרצליה ולא יינתן שירות לעובדי העירייה.

ב.

לא יתבצע כל שימוש בציוד עירוני.

ג.

יתקבלו כל האישורים מעיריית הרצליה והמשרד להגנת הסביבה.

החלטה:
הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה למשך שנה אחת בכפוף לחתימתו על הסדר
ניגוד עניינים שינוסח על ידי היועצת המשפטית ואישור המשרד להגנת הסביבה.
 .3מ.צ
רקע:
העובד מועסק כמנהל מחלקה .מבקש להעניק הרצאות מקצועיות בתחום עיסוקו
בהשתלמויות מקצועיות במכללות ,בתי ספר ומשרדי ממשלה בשעות הערב לאחר
שעות העבודה.
החלטה:
הוועדה אינה נוהגת לאשר עבודה נוספת לדרג מנהלי מחלקות ומעלה .עם זאת,
במסגרת עבודת הוועדה היא שוקלת בקשות חריגות ולעניין עובד המועסק בחוזה
אישי לרבות ככל שמדובר בעבודה אקדמית.
הוועדה מבקשת מהעובד להעביר מסמך המפרט את הגופים הרלוונטים בהם
מבוקש לבצע הרצאות ,היקף שעות  ,וגובה השכר המוצע .
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 .4א.י
רקע:
מדובר בחידוש אישור לעבודה נוספת .העובד מועסק במחלקת הכנסות העירייה
(מחלקת הגבייה) .מבקש לעבוד בחלוקת דואר בימי ד' ו-ה' בין השעות 16:00-19:00
ובימי שישי בשעות הבוקר או באבטחה בסופי שבוע.
החלטה:
הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה להארכה למשך שנה אחת.
()864

מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה להעסקה נוספת.

יד .המלצות הועדה לסיוע בדיור
המועצה התבקשה לאשר המלצות הועדה לסיוע בדיור.
מצ"ב פרוטוקול הועדה מיום .22/1/2017
()865

מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה לסיוע בדיור.

טו .שונות
ס' ומ"מ רה"ע גב' מאיה כץ בקשה לעדכן כי לאור תלונות שהגיעו בנושא קווי הסעות
תלמידים ,בתהליך משותף עם אגף החינוך נבנה סקר שכלל את קשרי קהילה של חברת
מטרופולין ,וועדי ההורים והתלמידים .הסקר המקיף מאוד בדק רמת שביעות הרצון
מהתנהגות הנהגים ,תדירות הקווים ,שינוי מסלולים וכו' .בהתאם לתוצאות הסקר יערכו
מפגשים אישיים עם מנהלות בתי הספר בתיקווה להגיע לשינוי ושיפור כל נושא קווי
התלמידים.
מר לונדון במסגרת דקת דיבור בסוף הישיבה ,התייחס לנושא השקיפות "בחודש מאי ,2014
פנתה העמותה "שקיפות בינלאומית -ישראל" ,לעיריית הרצליה והציגה את הממצאים של
סקר שביצעה בנושא השקיפות.
העמותה בדקה אתרי אינטרנט של ארבעים ושמונה רשויות מקומיות ,ובחנה את הזמינות
והנגישות של המידע .בסקר שנערך ,הרצליה דורגה במקום ה 16-מבין  48רשויות מקומיות.
כאשר התוצאות של הסקר הגיעו לידיעתי ,פניתי לראש העירייה ולמנכ"ל העירייה ,בבקשה
להגביר את השקיפות של פעולות העירייה ולפרסם את הפרוטוקולים של וועדות העירייה.
שקיפות ונגישות למידע של פעולות העירייה ,מסייעים להגברת האמון של התושבים .אני
מאמין שיש לתת לכל תושב בעיר את מלוא המידע על פעולות העירייה.
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אחד המרכיבים החשובים של השקיפות של פעולות העירייה ,הינו פרסום פרוטוקולים של
וועדות העירייה .הכלי העיקרי להגברת השקיפות הינו אתר האינטרנט של העירייה.
לשמחתי ,ראש העירייה ומנכ"ל העירייה נענו לבקשתי ,והביעו נכונות מלאה לשפר את רמת
השקיפות.
לאחרונה ,החלו לפרסם באתר העירייה פרוטוקולים של מספר וועדות.
אני ממשיך לפעול במטרה שכל הוועדות יפרסמו את הפרוטוקולים ,ובנוסף ,שהגישה
לפרוטוקולים תהיה ידידותית למשתמש.
אני מודה לראש העיריה משה פדלון ולמנכ"ל העירייה יהודה בן עזרא ,על התמיכה שלהם
בנושא הגברת השקיפות .אני משוכנע שאקבל את מירב הסיוע לקדם את הנושא ולהרחיב
את היקף המידע שיהיה זמין לכל תושבי העיר ,בצורה ידידותית".
רה"ע ,מר פדלון אמר כי הנהלת העירייה תעשה הכל לקדם הנושא ע"מ שהעירייה תדורג
במקומות הראשונים .הודיע על הקמת ועדה שתעסוק בקידום נושא השקיפות ,בראשה
יעמוד מר יוסי לונדון ושני חברים  -ס' ומ"מ רה"ע גב' מאיה כץ ומר יוסי קוממי.

הישיבה ננעלה

ראש העירייה:

רשמה :רינה זאבי -ע .מנהל אגף
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