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סדר היום:
א.

אישור פרוטוקול
המועצה התבקשה לאשר פרוטוקול מועצה מס' .53
תיקונים לפרוטוקול:
 בסעיף פתיחת חשבון בנק  -תעודכן החלטה קודמת של המועצה ,בדבר מורשי
החתימה בחשבונות גני הילדים ,בנוסח שלהלן :המועצה מאשרת פתיחת 136
חשבונות בנק אשר ישמשו את גני הילדים ,אשר מורשי החתימה ,בכל חשבון גן,
יהיו הגננת והסייעת ולהסמיך את מורשי החתימה כאמור ,לחתום על כל
המסמכים הנדרשים והכל בהתאם לנוסח ולתנאים המקובלים בבנק וכפי
שיסוכמו עמו.
 סעיף מינויים – החלטה  - 902יתוקן כי מינויה של גב' ענת לזרוביץ' כחברה בועד
עמותת על"ה במקומה של טלי שרפסקי.
 בסעיף מתן תמיכה לשנת  2017בנושא כוללים מר משה ועקנין מבקש להוסיף
בהתייחסו לדבריו של מר לונדון את המשפט הבא .... " :אני שמעתי את הדברים
שעל סדר היום .אנחנו נמצאים בתקופה של ספירת העומר שהיא ...התעללו שם
בבני עקיבא על שנאת חינם .עם ישראל נרדף כל השנים בגולה והגזירות היו...
מנהג של שבת ...אנחנו נמצאים בארץ ישראל  .2017חבר מועצה מבקש לא
להכניס דברי תורה לבית ספר חילוני שמא חס וחלילה שומו שמיים התלמיד
החילוני יקבל איזה שהוא מוסר לימודי תורני? .....הדברים האלה חמורים מאד.
הוא אמר את זה מילה במילה שהוא מבקש להוציא את שיעורי הדת מבתי הספר
החילוניים.
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דבר שני ,דיבר יוסף לונדון על נושא הכוללים .בשבילו המספרים מוגזמים 2900
שיעורי תורה .אם הוא היה יודע שכל כולל מחזיק מעל  40סניפים בעיר ערב ,ערב,
 40עובדים .אם תכפיל בשנה את כל ימות השנה ב 40-עובדים זה הרבה יותר.
דבר נוסף המנכ"ל מינה השנה רואה חשבון חיצוני שבודק את הכוללים בציציות
שלהם .מי התלמידים של הכוללים איפה הם גרים ,מי נותן שיעורי תורה .הם
בודקים אותנו על בסיס יומי .ברוך השם הכל למהדרין והכל תקין"... .
מחליטים לאשר פ"א פרוטוקול מס'  53כולל התיקונים.
 התקבלה בקשה לתיקון הפרוטוקול ע"י מר אלעד צדיקוב.
מר צדיקוב ביקש להוסיף מלל ואמירות חברי מועצה לפרוטוקול בסעיף מינויים.
לגבי הוספת מלל יצויין ככלל  -הפרוטוקול מכיל תמצית ועיקרי דברים .פירוט
מלא מצוי בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול ומפורסמת באתר העירוני.
כמו כן לא התקבלו בקשות מחברי המועצה לתיקון דבריהם בפרוטוקול.
להערתו של מר לונדון בנושא החלטת המועצה על הקפאת פעילות ועדת המשנה
לתמיכות (סעיף מינויים) ,נענה ע"י המנכ"ל כי הציע לראש העיר לזמן את חברי
ועדת המשנה לדיון בנחיצות הועדה.

ב.

עדכון רה"ע
" העיר הרצליה זכתה במקום הראשון מבין ערי ישראל הגדולות בתחום
הספורט ,קיבלנו את פרס שרת התרבות והספורט ,ותשורה בסך .₪ 75,000
 מבקש להודות לגב' עופרה בל ,סגנית רה"ע ומחזיקת תיק הספורט ,למנכ"ל
העירייה מר יהודה בן עזרא ,למר מיקי גורנשטיין וצוות מח' הספורט ,למר יוסי
חכם מנכ"ל עמותת "בני הרצליה" ולכל מנהלי ועובדי העמותה.
 בשעה טובה כל מטה העירייה ממוקם בבניין החדש במטרה אחת -לתת
לתושבים שירות מיטבי .מבקש להודות למנכ"ל העירייה שדחף את הפרויקט
עד להשלמתו ,למנכ"ל החברה הכלכלית ,מר ארז לזובר וצוות עובדיו ,וכמובן
למנהלי ועובדי העירייה על הסבלנות והסובלנות.
 ציר התנועה ברח' ז'בוטינסקי (מרח' הנדיב ועד לרח' מנחם בגין) -יוצא לעבודות
פיתוח ,הכוללות הרחבת הכביש ל 4-מסלולים ,מדרכות וניקוז.
 גיבורים קטנים -בשבוע שעבר המרינה בהרצליה אירחה כ 500-ילדים
ומבוגרים .האירוח כלל שייט ,הופעת אומן וארוחת צהריים .העיר הרצליה
תמשיך לארח ולחבק ילדים בעלי צרכים מיוחדים".
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ג .עדכון מנכ"ל
דוברות
 עם השלמת המעבר לבניין העירייה החדש יצא קמפיין פרסום והסברה לציבור ,כולל
סרטון הסברה שזכה לאלפי צפיות ומחמאות.
 ביוזמת מר יוסי לונדון ביום ראשון  18.6.17יערך סיור לחברי המועצה בבניין
העירייה החדש.
 פרסום והפקת טקסי הנצחה  :מסלול ריצה ע"ש סא"ל עמנואל מורנו בפארק
הרצליה ,קריאת גינה להנצחת אליהו עזיז ,אירוע קריאת כיכר ע"ש יוסי הראל ז"ל,
אירוע קריאת כיכר ע"ש איתן אלדר ז"ל ,הכנות לטקס הנצחת ה"איש שלנו
בדמשק"  -אלי כהן ז"ל.
 – 27.6 יום המוקדש לנושא דיור והתחדשות עירונית הכולל :אירוע ועידת הנדל"ן
בבית חיל האוויר ,סיור עם שר השיכון מר יואב גלאנט וטקס הענקת אזרחות כבוד
לשר האוצר ,מר משה כחלון.
 ביום א' ה 11/6/17 -התקיים תרגיל רעידת אדמה (במסגרת תרגיל חירום לאומי)
בהובלת מר ג'ו ניסימוב ומר שמואל עקרב.
תורגלו עבודת המטה במרכז ההפעלה ,עבודת החפ"ק העירוני בשטח ,עבודת יחידת
הסע"ר (סיוע עזרה ראשוני) באתר הרס.
התרגיל נערך אחרי עבודת הכנה ותרגול ארוכה שכללה את רוב המכלולים .התרגיל
היה מוצלח .היה שת''פ מצויין בין המכלולים והורגשה מחוייבות רבה מאד.
אגף הביטחון  ,הפיקוח והסדר הציבורי :
 מענה אבטחתי לאירועים המוניים רבים תחת כיפת השמיים.
 מיקוד אכיפה עירונית באתרי בניה ובתמ"אות.
 תמיכה בכל הקשור לאבטחת בניין העירייה החדש בשער העיר.
אגף הרווחה:
 נפתח מחזור חדש להכשרת מתנדבים מקדמי תעסוקה.
 הסתיים מחזור של סדנת התנהלות כלכלית לזוגות צעירים.
מינהל נשים
 משפטנית המינהל גב' עירית פוקס זכתה בפרס "ליונס" ארצי למתנדב ,על
התנדבותה רבת השנים למען תושבות העיר ,בעיריית הרצליה .הפרס הוענק בטקס
מכובד לפני כשבועיים.
 נשים מדברות פוליטיקה – כנס נערות נערך במועדון הנוער בהשתתפות נערות
ערביות מהעיר טירה ונערות מתיכון היובל.
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אגף שאיפ"ה
 סיום שידרוגי גינון ב 3-מוסדות חינוך (גן צופית ,גן גאולת ישראל ,בי"ס גורדון שלב
ב').
 סיום פרוייקטים גינון ב 7 -אתרים ברחבי העיר :גן הרצוג ,שמואל הנגיד  ,19רחוב
ויזנטל ,גינת דפנה אילת ,אי תנועה מדינת היהודים ,גיבורי עציון.
 סיום פרויקט גן בן שפר – ביצוע מתקני משחק חדישים למגוון גילאים ומשטח
בלימה הולם מודרני.
 נטיעת עצים ברחובות :ניטעו עצים חדשים כולל חיבורים למערכת השקיה קבועה
וממוחשבת ברחובות הנדיב ,חובת הלבבות ,מעבר ברנדיס.
 בוצעו שדרוגי משטחי בלימה (משטחי גומי) ב 3 -מתחמי מתקני משחק :פורצי
הדרך ,רשב"ם ,אנה פרנק.
 בוצעה הצללה קבועה בגינת העלייה השנייה מעל מתחם הפעוטות.
 הסתיימו שיפוצי בניינים :בר אילן  , 2הרב קוק  ,15ריינס .7
 ממשיכים במספור חסר ע"ג בתים.
אגף הנדסה
 יום ב' –  19/6ערב דיון פתוח לתושבי נחל עדה וגן רש"ל (תכנית מתאר) –
מתנ"ס נחלת עדה
 יום ב'  26/6שיתוף הציבור יד התשעה – אולם ריבוק
אגף החינוך
 מכרז הצהרונים  -מתקיימת מחר ועדה הבוחנת מחדש מחירי הצהרונים.
 כל נושא הצהרונים והמכרזים הנעשים בנושא נעשים בשיתוף ותיאום עם ההורים .
 היערכות קיץ בתי הספר של החופש .בהרצליה בי"ס של החופש הגדול יכלול כיתות
א-ד במחיר מסובסד במיוחד.
 מגמת האומנות של תיכון היובל הציגה את יצירותיה בגלריה העירונית .
 בתיה''ס ,הנדסאים יד גיורא וראשונים זכו בהישגים מרשימים בתחום רובוטיקה
ומדעים בתחרויות בינלאומיות.
 התקיימה ישיבת רבת משתתפים ע"י מנכ"ל העירייה בנושא בניית תכנית עירונית
כמענה לנושא שימוש בסמים ואלכוהול ,ע"י בני נוער.
אגף תנו"ס
 קונצרטים בפארק החל משבת  1.7.17ועד  ,2.9.17בשעה ,19:00
 מוסיקה בגן בן שפר החל מיום א' 2.7.17 ,ועד  ,28.8.17בשעה ,18:30
 הקונצרט הגדול בפארק הרצליה יום ה' ,20.7.17 ,בשעה ,20:00
 פיקניק אמנות ,ברחבת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית  ,החל מיום ה'6.7.17 ,
ועד  ,17.8.17בשעות .19:30 – 17:00
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 החלה בניית מרכז התרבות במערב העיר שיהיה בית לקונסרבטוריון ולגמלאי
הרצליה .מודה לגב' ליאת תימור המובילה את הפרוייקט.

ד.

שאילתות

שאילתא מס'  1ע"י מר יריב פישר
בנושא :תוכנית המתאר – שיתוף הציבור
בתאריך ה 15.6.16 -בדיוק שנה מהיום הועלתה על ידי הח"מ הצעה לסדר באשר לשיתוף
הציבור בתוכנית המתאר (ראה מטה) ,ההצעה ירדה מסדר היום לאחר שפדלון התחייב כי
עיריית הרצליה תקיים בפועל את הצעתי להליך שיתוף הציבור בכל אחת משכונות העיר,
בשל כך אבקש לדעת-
א .כמה מפגשים נערכו.
ב .מתי תאריך ובאיזה שכונות.
ג .כמה תושבים נכחו בכל מפגש.

תשובה לשאילתא מס' 1
בימים אלו עורך מינהל הנדסה תהליך של בחירת חברה מקצועית בנושא שיתוף ציבור,
מיד לאחר בחירת החברה יחלו מפגשים עם וסדנאות לשיתוף הציבור.
מר פישר סקר את עיקרי דבריו ,הוסיף ואמר כי החלטות המתקבלות בישיבות המועצה אינן
מתבצעות.
נענה על ידי ראש העירייה כי תוכנית המתאר החלה עוד בשנת  2009והיו שיתופי ציבור ,אנו
המשכנו אותה ומאז בוצעו שתופי ציבור .עשינו מהלך היסטורי מאחר ו 50-שנה לא נעשתה
תוכנית מתאר .עם זאת כשזוהתה בעיה עם הרגולטור בעניין המים והחשמל נפגשנו עם
מנהלת המחוז ,זו אפשרה לנו זמן לא מוגבל לבדוק ולשמוע רחשי הציבור .בעקבות כך
תבוצע עבודת מטה והיכן שיהיה צורך בתיקון הדבר יתוקן.

שאילתא מס'  2ע"י מר יריב פישר
בנושא :מלון "שיא היוקרה" במרינה הרצליה
לאחרונה פורסם בעיתונות כי קבוצת חג'ג פנתה לעיריית הרצליה בבקשה להגדיל את
זכויות הבניה בשטח שרכשה באזור מרינה הרצליה ,מדובר בקרקע בגודל של כ 10 -אלף
מ"ר ,בשל כך נבקש לקבל הפרטים הבאים-
א .כמה פגישות נערכו עם הקבוצה ,מתי והיכן.
ב.

האם הקבוצה התחייבה שיהיה מדובר בבית מלון פרופר.

ג.

נא להעביר את התוכניות שהעבירה הקבוצה.

ד.

נא להעביר את ההתכתבויות של עיריית הרצליה מול הקבוצה.
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תשובה לשאילתא מס' 2
חברת חג'ג מקדמת הליך תכנוני מול מינהל הנדסה שהחל לפני כשנתיים ,נכון לתאריך זה
דנה הועדה מקומית בבקשת החברה לאחד שתי חלקות בהתאם לפרוט הבאה:
תכנית הר/מק B3I3 /מוגשת כתכנית בסמכות מקומית לאיחוד וחלוקה  7התכנית חלה על
חלקות  19ו  20בגוש  6516בייעוד מלונאות מתוקף תכנית הר 2003 /א' )
בתוקף מיום  27-08-1995י יפ )4330
מטרת התכנית הנה איחוד שתי החלקות ושנוי קווי בניין בכדי ליצור חלקה אחת
שתאפשר הקמת מלון נופש בקנה מידה בינלאומי ,תוך שמירה על זכויות הבנייה הקיימות
ושמירה על גובה המאושר בתכנית
דבר הפקדת התכנית פורסם בעיתונים ביום .13-01-2017
מר פישר הוסיף ואמר כי לא ייתכן שעל קו החוף ייבנה מבנה בעל  40קומות.
מהנדס העיר אמר כי הנתונים שהוצגו כאן אינם נכונים כולל הכתבה בעיתון .לא יהיו 40
קומות ,אין  40קומות ,לא מתחייב כמה קומות יהיו .תואר מצויין על ידי ג'ו ,שמדובר
באיחוד של  2חלקות.
בעיקר מדובר בשינוי קווי בניין ושינוי בשמושים ,זה הכל.
ליאת תימור ביקשה מראש העיר ליידע כאשר זה יהיה בשלב יותר מתקדם ,כי היא הצביעה
בעניין המלון נגד ההגדלה והיא רוצה להמשיך עם זה .בהמשך לדבריה שטענה מה שתקף
לגבי מלון אחד תקף גם לגבי מלון אחר.
רה"ע אמר כי מדובר על איחוד חלקות ,אין עוד תכנית .אמר כי מר פישר מדבר על 40
קומות ומבהיל את כולם .זה לא כמו שמר פישר מתאר ,הנתונים אינם נכונים.

ה.

הצעות לסדר
הצעה לסדר מס'  1ע"י מר יריב פישר
בנושא :סקר שביעות רצון
למרות ההבטחות מישיבת המועצה האחרונה (ראה מצ"ב) ,הסקר לא הועבר לידיעת
חברי המועצה ,אבקש שוב כדלקמן:
בשל כך הצעתי לסדר הינה:
.1

מועצת העיר הרצליה אינה חותמת גומי ,חובה להעביר את החומרים לידיעת
חברי מועצת העיר בזמן ועל פי חוק.

.2

מועצת העיר הרצליה דורשת להקפיד יתרה על ביצוע החוק ועל העברת
החומרים לחברי המועצה בזמן.

המנכ"ל אמר כי הסקר יועבר למר פישר כבר בימים הקרובים.
מר פישר הסיר ההצעה מסדר היום.
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תב"רים

ו.

 )908( .1מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס' 1976
אופק (אגף חינוך)

– הצטיידות חדשה בי"ס

פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

2017
סה"כ

44,100
44,100

644,100
644,100

600,000
600,000

מקורות מימון
600,000
קרן עודפי תקציב רגיל
44,100
44,100
השתתפות משרד החינוך
600,000
644,100
44,100
סה"כ
הבקשה :לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 600,000לביצוע בשנת  .2017מימון
קרן עודפי תקציב רגיל .
600,000

 )909( .2מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 1999הצטיידות גני ילדים לאחר
שיפוץ (אגף החינוך)
פרטים
2017
סה"כ

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

190,000
190,000

190,000
190,000

מקורות מימון 2017
190,000
190,000
קרן עודפי תקציב רגיל
190,000
190,000
סה"כ
הבקשה :לאשר תב"ר חדש בסכום של  ₪ 190,000לביצוע בשנת  2017מימון קרן עודפי
תקציב רגיל.

ז .הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) –שינויים–ו'
החומר הועבר לעיון מוקדם.
הגזבר ,מר רוני חדד ציין כי לאחר השינויים שאושרו אין שינויים במסגרת התקציב,
התקציב מאוזן ובר ביצוע.
()910

מחליטים פ"א לאשר.

מר יהונתן יסעור עזב את הישיבה.
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ח.

המלצות ועדת הנצחה
המועצה התבקשה לאשר המלצות ועדת ההנצחה כלהלן:
 .1הנצחת שמו של סא"ל עמנואל מורנו ז"ל
קצין בסיירת מטכ"ל בדרגת סגן אלוף ,שנהרג בסיום מלחמת לבנון השנייה.
החלל הראשון של סיירת מטכ"ל שנהרג בפעולותיה מאז שנת . 1994על פעילותו
הביטחונית ,כולל הפעולה שבה נהרג ,הוטל איפול כבד ,והוא חייל צה"ל היחיד שגם
אחרי מותו תמונתו נאסרה לפרסום.
הועדה מחליטה פ"א לאשר קריאת מסלול הריצה בפארק על שמו של סא"ל
עמנואל מורנו ז"ל.
 .2הנצחת סמ"ר יעקב (קובה) פלטקביץ ז"ל
לוועדה צורפה פניית המשפחה להנצחה.
חלל צה"ל תושב העיר.
הועדה מחליטה פ"א לאשר קריאת גינה על שמו.
 .3הנצחת שמו של עוזי כהן ז"ל
לועדה צורפה פניית המשפחה להנצחה.
עוזי כהן ז"ל טבע למוות בעת ניסיונות הצלת מספר צעירים מטביעה בחוף השרון.
הועדה מחליטה פ"א לאשר הנצחה .תיבדק אפשרות להנצחה במתקני הספורט
בירידה לחוף השרון.
 .4הנצחת שמו של יוסי שוורצנברג ז"ל
למועצה צורפה פניית המשפחה להנצחת יוסי שוורצנברג ז"ל.
הועדה מחליטה פ"א לאשר קריאת גינה על שמו בתיאום עם המשפחה.
 .5הנצחת אייל יצחקי ז"ל
למועצה צורפה פנייתם של טובה ומייק יצחקי להנצחת בנם איל יצחקי ז"ל .
הבקשה לקרוא הגינה הציבורית מאחורי ביתם בצדו המערבי של רחוב קרת על שם
איל ז"ל.
הועדה מחליטה פ"א לאשר קריאת גינה על שמו בתיאום עם המשפחה.
 .6הנצחת יחיאל ריווין ז"ל
יחיאל ז"ל ,נהרג כשבועיים אחרי פרוץ מלחמת השחרור בקרב "זרעין" בעמק
יזרעאל .
לוועדה צורפה פניית המשפחה להנצחה.
הועדה מחליטה פ"א לאשר קריאת גינה על שמו בתיאום עם המשפחה.
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 .7הנצחת צבי הלפמן ז"ל
צבי הלפמן ז"ל חלל צה"ל שנפל ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים.
לועדה צורפה פניית האח נתן הלפמן להנצחה.
הועדה מחליטה פ"א לאשר הנצחה ולהסמיך העירייה לקבוע גינה בתיאום עם
המשפחה.
 .8הנצחת מעוז נגר ז"ל
מעוז נגר ז"ל נפצע אנושות בתאונת נשק ,בעת פעילות בגזרה בה היה מוצב .לאחר 11
יום בהם נאבק על חייו מת מפצעיו.
למועצה צורפה פנייה להנצחה.
הועדה מחליטה פ"א לאשר הנצחה.
 .9הנצחת עוז כהן ז"ל
עוז כהן ז"ל נהרג בתאונת דרכים בצומת רחובות אחד העם – סוקולוב.
מצורפת פניית אביו ,מר מוטי כהן להנצחה.
הבקשה לקרוא הכיכר שבצומת הרחובות סוקולוב-אחד העם על שמו.
בדיון בוועדה הוצע כי תיבדק אפשרות להקמת עמותה כעמותת "יד לנקטפים"
שתיתן מענה לפניות מסוג זה .בשלב זה לא ניתן להיענות לאפשרות זו.
הובא לדיון חוזר בוועדה.
הועדה מחליטה פ"א לאתר חורשה/גינה עירונית בה תוצב אנדרטה "יד
לנקטפים".
()911

המועצה מחליטה לאשר החלטת הועדה.
בעד ,15 -נגד – ( 1מר יוסף לונדון) ,נמנע -אין.
 .10הנצחת כרמי אילן ז"ל
לועדה צורפה פניית משפחת כרמי להנצחה.
כרמי אילן ז"ל נפל בעת מילוי תפקידו בתאונת אויר בטיסה באזור צאלים.
הועדה מחליטה פ"א להנציח בגן שלווה ,ברחוב שלווה.
 .11הנצחת שמו של גיא סגל ז"ל
למשפחה הוצעה הגינה ברחוב הפרטיזנים .המשפחה מסרבת להצעה.
הועדה מחליטה כי רה"ע יפגש עם המשפחה לקביעת מיקום הנצחה.
מר אילן קלרו שהיה בקהל ביקש לציין כי עזב את הישיבה.
 .12הנצחת שמו של ניב קלרו ז"ל
לועדה צורפה פנייתו של מר משה שפר ,יו"ר וועד יד לבנים להנצחת החלל ניב קלרו
ז"ל בגינה בעיר.
הועדה מחליטה פ"א לאשר קריאת גינה על שמו בתיאום עם המשפחה.
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מר קוממי ביקש להתעדכן בפרטי הנצחת רהמ"ש לשעבר יצחק שמיר ז"ל והאלוף רחבעם
זאבי ז"ל .העיר כי החלטת ההנצחה נתקבלה לפני כשנתיים ומאז לא עודכן .נענה ע"י רה"ע
כי אושרו רחובות חדשים על שני האישים במתחם הכוכבים .האזור בפיתוח ולכשיושלמו
עבודות סלילת האזור יקויים טקס מכובד ומכבד.
מר לונדון אמר כי "אני מצביע בלב כבד בעד רוב ההחלטות של ועדת ההנצחה ,רק בגלל
כבודו של ראש העיר ובגלל הידיעה שהנושא קרוב מאוד לליבו.
לטעמי ,חללי צה"ל זוכים להנצחה ראויה ואין צורך להוסיף .העיר הרצליה צריכה להיות
עיר שטוב לחיות בה ,ואין להפוך את המרחב הציבורי למרחב של הנצחה.
האם מישהו חשב מה יקרה ביום שכל הגינות יהפכו לאתר הנצחה? האם כל מי שנפל ,אם
בפעולה קרבית ואם בתאונת דרכים ראוי להנצחה נפרדת?
אחרי שהנצחנו את החיילים שנהרגו ,אנו מתבקשים להנציח נפגעי תאונות דרכים .ייתכן
ומחר נתבקש להנציח את ארבעת אלפים החולים ,שמתים מידי שנה בגלל הזיהומים בבתי
החולים.
אני פונה לבצע חשיבה מחודשת בנושא ההנצחה במרחב הציבורי.
אני אצביע בעד כל ההמלצות ,להוציא סעיף  9המבקש להנציח את מי שנהרג בתאונת
דרכים".
גב' תימור בקשה להעיר שקיימת התנגשות בין בקשות והחלטות המגיעות לפתחן של ועדות
שונות .ציינה כ לעיתים קרובות ישנה חפיפה בין ועדת ההנצחה לבין ועדת השמות שאין
ביניהן התאמה ,החלטה המתקבלת בועדה אחת בעייתית בועדה אחרת .מציעה לקבוע
הנחיות וקריטריונים ברורים להבחנה בין הועדות.
לטענתה הנצחה פרטנית של כל חלל צה"ל הינה בעייתית ביותר וראוי לתת את הדעת על כך.
יש לבדוק אפשרות הנצחה אחידה לכל חללי צה"ל של העיר .הוסיפה ואמרה כי לדעתה יש
לשתף את חברי הקואליציה בהחלטות הועדה לפני הבאתן למועצה.
מר וייס ציין כי בועדת ההנצחה חברים גם חברי קואליציה ,עבודת הועדה חשובה ויש לכבד
את החלטותיה .הועדה מתחשבת ומביאה המלצותיה אך ורק לאחר שיקול דעת וחשיבה
מעמיקה.
רה"ע ציין כי כל הגינות הציבוריות בהן הנציחו חללי צה"ל הן גינות מורשת צה"ל אליהן
מגיעים תלמידי בתי"ס לשמוע וללמוד את מורשת צה"ל.
אמר כי תערך פגישה עם חברי המועצה לדיון בנושא ההנצחות.
()912

מחליטים לאשר המלצות ועדת ההנצחה.
ביחס להנצחה בסעיף  9מחליטים לאשר .בעד ,15 -נגד – ( 1מר יוסף לונדון) ,נמנע -אין.

מר משה ועקנין עזב את הישיבה.
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ט .אישור מתן תמיכות
לחברי הועדה הועבר פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית מיום –  8.6.17וכן ריכוז
ההחלטות כלהלן:
א .סכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה.
מועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית ומחליטה כי הסכום שבשיקול
הדעת של ועדת המשנה לא יחולק בשלב זה .פעילות ועדת המשנה מוקפאת בשלב זה
בהתאם להחלטת מועצת העיר בישיבה הקודמת מיום .16.5.17
()913

מחליטים פ"א לאשר.
ב .מתן תמיכה לשנת  2017בנושא איכות הסביבה.

מר לונדון הסביר התנגדותו למתן תמיכה לעמותת ריב"ה כלהלן" :המטרה העיקרית של
עמותת ריב"ה הינה למנוע בניה במתחם תע"ש רמת השרון.
כל בר דעת מבין ,שלאור ההוצאות האדירות הכרוכות בביצוע סקר מקיף של הזיהומים
במתחם כולו ,וביצוע הטיהור לאור תוצאות הסקר ,ללא בניה באתר ,אין סיכוי שהאתר
יטוהר.
מדינת ישראל לא המתינה לעיריית הרצליה ,ואישרה תוכנית לבנות אלפי יחידות דיור
ושטחי תעסוקה נרחבים במתחם ,ללא התניה של ביצוע סקר מלא וביצוע טיהור מלא של כל
המתחם.
העתירה נגד המדינה ,שהגישו ראשי העיריות של הרצליה ורמת השרון ,אינה שוללת את
הבניה במתחם ,אלא דורשת עריכת סקר קרקע מלא וטיהור כל המתחם ,לפני אישור
תוכניות הבניה.
בעקבות סקרים שנערכו במשך השנים במתחם תע"ש ,התגלה כי הזרמת שפכים שנעשתה
בעבר גרמה לזיהום קרקע ומי תהום ,שהתפשט עד כה לשטח של  16קילומטרים רבועים.
הזיהום הביא לסגירתם של  11קידוחי מים ברמת השרון ותל אביב ,השבית לחלוטין את
מערכת אספקת המים העצמאית של רמת השרון ואילץ את העיר להתחבר למערכת המים
הארצית .הזיהום חדר גם לעומק העיר הרצליה.
העלות של טיהור כל המתחם מסתכמת במיליארדי שקלים ואין זה סביר שמדינה שלא
מוכנה למממן כיתות שיש בהן עד  32תלמידים ואינה מוכנה לספק שירותי בריאות ראויים,
תשקיע מיליארדים לצורך הקמת פארק.
השטח של מתחם תע"ש הינו  7,600דונם .לצורך השואה ,השטח של סנטראל פארק בניו
יורק ,המשרת  10מיליון תושבים ,הינו  3,400דונם.
אם לא נאפשר בניה במתחם תע"ש ,אין סיכוי שהשטח יטוהר .הפתרון הראוי הינו לעודד
בניה במחצית משטח המתחם כדי לממן את טיהור המתחם כולו .פארק בשטח  3,800דונם
(מחצית משטח המתחם) ,הינו פארק ענק שיספק את הצרכים של תושבי הערים הגובלות
בפארק.
לא ניתן לדרוש להוריד את מחירי הדיור באזורי הביקוש ובו בזמן להתנגד לבניה.
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חשוב לציין שגם רשות הטבע והגנים וגם החברה להגנת הטבע אינן דורשות להפוך את כל
המתחם לפארק .גם עמותת אחל"ה ,אינה שוללת בניה בשטח הפארק ,אלא דורשת ובצדק,
טיהור מלא ,לפני אישור תוכניות בניה.
האם מישהו מהנוכחים כאן ירצה לטייל ולנפוש בפארק מזוהם? האם מישהו מהנוכחים
סבור שהמדינה תשקיע מיליארדים לצורך טיהור שטח שישמש כפארק בלבד?
הדרך הנכונה היא לתכנן בינוי בהיקף מידתי ,בשיתוף עם מוסדות התכנון הארציים ,תוך
דרישה לטהר את כל הקרקע לפני תחילת הבניה.
התבחינים קובעים כי עמותות המקבלות תמיכה מהעירייה ,צריכות לממן חלק מהפעילות
מכספן .לפי החומר שקיבלנו ,אין לעמותה הכנסות מהותיות ,מעבר לתמיכה מעיריית
הרצליה .בשנתיים אחרונות היה לעמותה מחזור כספי בסך  3,000ש"ח בלבד .אנו מתבקשים
לאשר תמיכה בסכום  72,000ש"ח.
אם נאשר את התמיכה לעמותת ריב"ה ,נפעל בניגוד לאינטרסים של תושבי הרצליה .אני
קורא לחברי המועצה להצביע נגד מתן תמיכה לעמותת ריב"ה" .
מר קוממי ציין כי "אחלה" קמה בעקבות תע"ש והיא דיברה בדיוק על אותו דבר ,זיהום
הקרקע והתנגדות לבנייה .אני לא חושב שכל מי שיקים עמותה לטובת איכות-הסביבה
אנחנו נממן אותו.
גב' מאיה כץ אמרה שאם הם עומדים בקריטריונים אז הם עומדים בקבלת התמיכה .אנחנו
לא חייבים להסכים עם הקריטריונים.
מר עולמי הסביר שאנו מביאים לאישור המועצה החלטות שעברו את ועדת התמיכות עפ"י
קריטריונים עפ"י חוק .לכל עמותה יש דרכי פעולה .יש קריטריונים והם מאוד נוקשים.
הביאו לכאן החלטה וזהו.
המנכ"ל ביקש להסביר טכנית כי גם בשנה שעברה עמותת ריבה ביקשה בקשה ולא עמדה
בקריטריונים ולכן הם לא קיבלו ,השנה גם ריבה ו"אחלה" עומדים בקריטריונים אבל
אנחנו רצינו אישור מועצה אזורית .אנחנו לא נותנים את הכסף עד שלא יהיה דוח ביצוע,
אפרופו מה שיוסי אמר עד שלא נראה דוח כספי לא נחלק את הכסף.
מר צדיקוב מציין כי ועדות התמיכה האלה הן ועדות מקצועיות ולא ועדות משנה.
מר לונדון מציין כי יש שלושה סעיפים ומבקש להצביע בנפרד על כל סעיף.
עו"ד ענת בהרב מציינת כי אם מועצת העיר תחליט כרגע לא לקבל את ההמלצה של ועדת
התמיכות המקצועית ,המשמעות היא שההמלצה תחזור לדיון של הוועדה והחלטת הועדה
תובא לדיון במועצה.
מועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית ומחליטה כדלקמן:
א .מתן התמיכה לכל אחד ממבקשי התמיכה בנושא איכות הסביבה ,שבקשתו
תאושר ,הינו בכפוף לקבלת דו"חות ביצוע לשנת .2017
ב .לא לחלק בשלב זה את הסכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה בנושא זה
בסך של .₪ 20,000
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מחליטים פ"א לאשר.
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מתן תמיכה למבקש התמיכה ריב"ה  -ריאה ירוקה בתע"ש השרון בנושא איכות
הסביבה לשנת הכספים  ,2017בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,בכפוף
להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,בסך של  ,₪ 72,000בסכום העולה על 50%
מעלות הפעילות הנתמכת למבקש התמיכה הנ"ל בנושא זה ,ובכפוף לסעיפים
הנ"ל.
בעד( 4 -גב' כץ ,מר יעקובוביץ ,מר גוזלן,גב' רפאל).
נגד( 9 -רה"ע ,מר לונדון ,מר קוממי ,מר צדיקוב ,גב' פרישקולניק ,מר ברדה ,גב'
בל ,מר פישר ,מר וייס).
נמנע( 2 -גב' תימור ,מר עולמי).

( )916מתן תמיכה למבקש התמיכה ישראל בשביל האופנים בנושא איכות הסביבה
לשנת הכספים  ,2017בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,בכפוף להשלמת
מסמכים חסרים בבקשה ,בסך של  ₪ 36,000ובכפוף לסעיפים לעיל.
מחליטים פ"א לאשר.
( )917מתן תמיכה למבקש התמיכה אחל"ה  -איכות חיים לתושבי השרון בנושא איכות
הסביבה לשנת הכספים  ,2017בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,בכפוף
להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,בסך של  ₪ 72,000ובכפוף לסעיפים לעיל.
בעד ,13 -נגד ( 1 -מר פישר) ,נמנע ( 1-קוממי)

ג .מתן תמיכה לשנת  2017בנושא בעלי חיים.
מועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית ומחליטה כדלקמן:
א.

לחלק את תקציב התמיכות בנושא בעלי חיים לשנת הכספים  2017כמפורט
להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים
בבקשה ,ככל שישנם:
שם המוסד
הרצליה אוהבת חיות

ב.

סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת  2017בש"ח
25,000

מתן התמיכה למבקשה התמיכה ,הרצליה אוהבת חיות ,הינו בכפוף לקבלת
הסבר לעודף מצטבר מפעילות שוטפת המהווה  106%ממחזור ההכנסות.

ג.

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה ,פה אחד,
על אי מתן תמיכה למבקשי התמיכה להלן בנושא בעלי חיים לשנת הכספים
 2017בשל אי עמידה בתנאי הסף:
 .1ניצ"ן המרכז הארצי  -ניצ"ן הורים.
 .2מועדון ליונס.
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מחליטים פ"א לאשר.
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רה"ע עזב את הישיבה והעביר ניהולה לגב' מאיה כץ סגנית ומ"מ רה"ע.
ד .מתן תמיכה לשנת  2017בנושא חינוך פורמלי.
מועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית ומחליטה כדלקמן:
לחלק את תקציב התמיכות בנושא חינוך פורמלי לשנת הכספים 2017
כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת
מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:

א.

שם המוסד

סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת  2017בש"ח

מועדון ליונס

7,756

חן לפיריון וחיים

5,850

מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית – השרון

11,642

תעשיידע  -תעשייה למען חינוך מתקדם

13,048

פו"ש

44,969

ידיד לחינוך

8,000

שיעור אחר

22,000

ב.

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה ,פה
אחד ,על מתן תמיכה בסכום העולה על  50%מעלות הפעילות הנתמכת
למבקש התמיכה בנושא זה ,חן לפריון ,בשל איכות ושביעות הרצון
הגבוהים מהתכנית המועברת בבתי הספר.

ג.

שלא לתת תמיכה למבקשי התמיכה להלן בנושא חינוך פורמלי לשנת
הכספים  2017בשל אי עמידה בתנאי הסף:
.1

מוסדות חב"ד.

.2

תנועת מעייני הישועה.

ד.

לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  ₪ 23,537בנושא החינוך הפורמלי.

ה.

שליש מסכום התמיכה המצוין בסעיף א' עבור כל אחד ממבקשי התמיכה
שלעיל יועבר לעמותה רק לאחר קבלת תכנית עבודה לשנת הלימודים
תשע"ח שתיבדק ותאושר על ידי אגף החינוך.

ו.

לא לחלק בשלב זה את הסכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה בנושא
זה בסך של .₪ 15,200
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מר צדיקוב ביקש לציין כי עמותת מעייני הישועה עוסקת בשלושה תחומים גם בחינוך
הפורמלי גם בבלתי פורמלי ובריאות ,עמותה רצינית שעושה פעילות ענפה ביותר.
לשאלתו מדוע נדחתה בקשתם לתמיכה נענה ע"י המנכ"ל כי אגף החינוך הינו הרפרנט
המקצועי והוא זה שהמליץ שלא לאשר התמיכה.
()919

מחליטים פ"א לאשר.
ה .מתן תמיכה לשנת  2017בנושא זהות יהודית דמוקרטית.
מועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית ומחליטה כדלקמן:
א.

לחלק את תקציב התמיכות בנושא זהות יהודית דמוקרטית לשנת
הכספים  2017כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף
להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:
סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת  2017בש"ח

שם המוסד
חל"ד  -חנוך לנער עפ"י דרכו

9,838

כל ישראל חברים

43,262

מרחבים חברה לחינוך ותרבות

40,643

עם ישראל אחד

20,000

יסודות לצמיחה דרור

51,376

עלה נעלה המחנות העולים

9,000

ב.

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה ,פה
אחד ,על מתן תמיכה בסכום העולה על  50%מעלות הפעילות הנתמכת
למבקש התמיכה בנושא זה ,עלה נעלה המחנות העולים ,בשל שביעות
הרצון הגבוהה מהתכנית המועברת בבתי הספר.

ג.

שלא לתת תמיכה למבקשי התמיכה להלן בנושא זהות יהודית דמוקרטית
לשנת הכספים  2017בשל אי עמידה בתנאי הסף:

ד.

.1

אל עמי אל עצמי.

.2

מדרשת נוגה  -מפעלים חינוכיים ,חברתיים והתיישבותיים.

לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  ₪ 5,881בנושא זהות יהודית
דמוקרטית.
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ה.

שליש מסכום התמיכה המצוין בסעיף א' עבור כל אחד ממבקשי התמיכה
שלעיל יועבר לעמותה רק לאחר קבלת תכנית עבודה לשנת הלימודים
תשע"ח שתיבדק ותאושר על ידי אגף החינוך.

ו.

לא לחלק בשלב זה את הסכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה בנושא
זה בסך של .₪ 20,000

מר צדיקוב ביקש לציין עמדתו בנושא זהות יהודית דמוקרטית לדבריו – התנועה
הרפורמית והקונסרבטיבית אינן חלק מהיהדות כיוון שגורסות שהיהדות היא פולקלור
או תרבות .הנוער מאבד אחיזה בערכים כגון ציונות ,תרומה לצבא וזהות .יש צמא
לחזרה לשורשים אך במקום ללכת ליהדות הומצא המונח "זהות יהודית דמוקרטית"
מדובר במכבסת מלים ובמונח עקר מתוכן.
גב' תימור מציינת כי מדובר בתפיסת עולמו של מר צדיקוב.
מר צדיקוב משרד החינוך מנסה לקדם נושא זה בצורה אגרסיבית .פנתה אלי משפחה
מבי"ס לב-טוב כיוון שהכריחו אותם ללכת לטקס בבית כנסת קונסרבטיבי.
גב' איה פרישקולניק מציינת כי גם אליה פנו הורים.
מר צדיקוב מדגיש כי פנתה אליו רק משפחה אחת .המהלך פוגע בכל תפיסת היהדות.
קיבל סרטון ממורה בבי"ס אילנו ובו מופיעים צלבים וישו .אומר כי גם אנשים שאינם
שומרי תורה ומצוות נזעקים .מציין כי היה שיח עירני בוועדת משנה לתמיכות בנושא
התמיכה ברפורמים ועומד על זכותו לומר את דעתי בגאון .חוזר על כך כי הועבר כסף
בהחבא.
בהתייחס לדבריו של מר צדיקוב הבהיר מנכ"ל העירייה כי בשבתו של מר צדיקוב
כשותף פעיל בוועדת התמיכות המקצועית וכיו"ר ועדת המשנה לתמיכות אישר החלטות
אלו.
מר צדיקוב אומר כי נלחם גם בוועדת התמיכות בעניין זה וגם בדיון בכנסת אמר כחבר
קואליציה כי ראש העיר מעביר כסף לרפורמים בהחבא .כל יתר הדברים שצוין כי אמר,
כגון "כסף מתחת לשולחן" – לא נאמרו.
גב' מאיה כץ מבקשת ממר צדיקוב לאפשר למר יוסף לונדון לענות לו.
מר צדיקוב ציין כי נאלץ לפרוש מהישיבה בשלב זה בשל אירוע פרטי בו עליו להשתתף,
ולכן לא יכול להמתין ולשמוע דברי מר לונדון.

מר צדיקוב עזב את הישיבה.
מר לונדון ביקש להבהיר לחברי המועצה כי בכל העמותות שהועדה מבקשת לאשר להן
תמיכה אין אף עמותה קונסרבטיבית או רפורמית .הדגיש כי הוא זה שביקש מהקהילה
הקונסרבטיבית שלא תגיש בקשה לתמיכה במסגרת סעיף זהות יהודית דמוקרטית.
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מחליטים פ"א לאשר.

מר יוסי קוממי עזב את הישיבה.
ו .מתן תמיכה לשנת  2017בנושא בריאות.
מועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית ומחליטה כדלקמן:
א.

לחלק את תקציב התמיכות בנושא בריאות לשנת הכספים  2017כמפורט
להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים
בבקשה ,ככל שישנם:

שם המוסד

סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת 2017
בש"ח

מועדון ליונס הרצליה

16,029

סאנרייז ישראל

1,237

איחוד הצלה ישראל

4,263

יד שרה

20,748

ארגון נוער מגן דוד אדום

16,579

לראות  -העמותה לחקר בריאות העין

15,113

מרפא לנפש
עמדא  -עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר ומחלות
דומות
איל"ן מרכז הספורט לנכים בר"ג

11,058

2,096

תעצומות לפוגשים את הסרטן

16,506

עמותת פרקינסון ישראל

8,446

האגודה לסוכרת נעורים (סוג  )1בישראל

14,280

בית איזי שפירא  -עמותת אבי

9,400

תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים  -תהל"ה

6,000

דרור העמותה לשיקום נפשי בקהילה ע"ר

4,769

קו לחיים ארגון הסיוע הישראלי

2,356

אלו"ט -אגודה לאומית לילדים אוטיסטים

4,041

רגע של אמת זק"א זיהוי קורבנות אסון

7,105

ב.

11,330

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה ,פה אחד ,על
מתן תמיכה בסכום העולה על  50%מעלות הפעילות הנתמכת למבקש התמיכה
בנושא זה ,מועדון ליונס הרצליה ,בשל הנימוק שפורט לעיל.
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ג.

שלא לתת תמיכה למבקשי התמיכה להלן בנושא בריאות לשנת הכספים 2017
בשל אי עמידה בתנאי הסף ,העדר שיתוף פעולה/בקרה של מחלקת הבריאות
העירונית :
 .1חן לפיריון וחיים.
 .2תנועת מעייני הישועה.
 .3עינבר עמותה ישראלית לנפגעי מחלות ריאומטיות.
 .4זק"א  -איתור חילוץ והצלה.

ד.

לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  ₪ 4,143בנושא בריאות.

ה.

לא לחלק בשלב זה את הסכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה בנושא זה בסך
של .₪ 19,500

( )921מחליטים פ"א לאשר.
מר עולמי לא השתתף בהצבעה בנושא עמותת פרקינסון ישראל
ז .מתן תמיכה לשנת  2017בנושא רווחה.
מועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית ומחליטה כדלקמן:
א .לחלק את תקציב התמיכות בנושא רווחה לשנת הכספים  2017כמפורט להלן,
בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים
בבקשה ,ככל שישנם:
שם המוסד

סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת  2017בש"ח

אקים ישראל סניף הרצליה

39,273

פסיפס

5,760

חסדי שמואל הנביא הרצליה ירושלים

57,549

קסם חברתי

25,527

מוסדות חב"ד ליובאוויטש הרצליה
מרכז לסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית –
השרון
ל.א .לחימה באלימות נגד נשים

50,451

5,760

ניצן הורים (ניצן בייבי)

4,320

ב.

5,760

שלא לתת תמיכה למבקשי התמיכה להלן בנושא רווחה לשנת הכספים
 2017בשל אי עמידה בתנאי הסף כדלקמן:
 .1ארגון פעילים לב לאחים מרכז לפעילות התנדבותית בארץ -העדר
שיתוף פעולה/בקרה של מחלקת הרווחה.
 .2ויצ"ו -הפעילות בגינה מבוקשת התמיכה אינה בתחום הסיוע
במזון/שירותי טיפול/קווי ייעוץ ותמיכה כנדרש בתבחינים.
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ג.

()922

לא לחלק בשלב זה את הסכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה בנושא
זה בסך של .₪ 21,600

מחליטים פ"א לאשר.
ח .מתן תמיכה לשנת  2017בנושא חינוך בלתי פורמלי.
מועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית ומחליטה כדלקמן:
א.

לחלק את תקציב התמיכות בנושא חינוך בלתי פורמלי לשנת הכספים 2017
כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים
חסרים בבקשה ,ככל שישנם:
שם המוסד
תשב"ר עובדיה

9,616

קנ"ף  -קן פנאי

17,716

מוסדות חב"ד

11,297

קבוצת השווים

21,691

העמותה לספורט עממי

111,930

ניצ"ן  -מרכז הורים

26,415

ניצ"ן  -סניף הרצליה

27,583

כנפיים של קרמבו

35,033

תנועת בית יעקב

12,147

משען לתלמיד אופקים

7,345

קרן עתיד פלוס לחינוך ישראל

10,911

אהבת רזיאל

8,802

איגי ארגון נוער גאה

12,166

עמותת רקפת  -נוער מתמודד עם חרדה חברתית

ב.

סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת  2017בש"ח

7,460

מקהלת לירון

90,610

אקי"ם ישראל  -הוסטל השחר

13,195

שלא לתת תמיכה למבקשי התמיכה להלן בנושא חינוך בלתי פורמלי לשנת
הכספים  2017בשל אי עמידה בתנאי הסף בתבחינים בנושא זה ,העדר שיתוף
פעולה/בקרה של אגף תנו"ס:
 .1מועדון ליונס הרצליה.
 .2האגודה למען העיוור הרצליה
 .3מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.
 .4העמותה לקידום הקראטה בישראל.
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.5
.6
.7
.8

תנועת מעייני הישועה.
פעמונים ארגון חסד.
נעמ"ת.
דרור עמותה לשיקום נפשי.

ג.

לא לחלק בשלב זה את יתרת התקציב בסך של  ₪ 47,970בתחום  - 5פעילות
תרבותית אתנית בנושא זה בכפוף להמשך בדיקת האגף מול מבקשי התמיכה
אעלה בתמר הפדרציה ליהדות מרוקו כמפורט לעיל.

ד.

לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  ₪ 7,814בנושא חינוך בלתי פורמלי.

ה.

לא לחלק בשלב זה את הסכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה בנושא זה
בסך של .₪ 53,300

( )923מחליטים פ"א לאשר.

י.

בקשה לאישור מועצה למקום מושבה של ועדת הערר בבניין העירייה
החדש  -מצ"ב מסמך בנושא
המועצה לאחר ששוכנעה כי לא ניתן באופן סביר לקבוע את מושבה של ועדת הערר
במבנה נפרד מחליטה לאשר את מקום מושבה של ועדת הערר לארנונה כללית שליד
עיריית הרצליה בבניין העירייה החדש ,קומה . 2

( )924מחליטים פ"א לאשר.

יא .שונות
המועצה התבקשה לאשרר מועד הפגרה בחודש מאי ,שאושר טלפונית ע"י כל חברי
המועצה למעט מר יריב פישר".
()925

מחליטים פ"א לאשר.

הישיבה ננעלה

ראש העירייה:
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