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

 ומ"מ ראש העירייה ניתסג - מאיה  כץ 

  סגנית ראש העירייה - איה פרישקולניק 

 עזבה בסיום סעיף תמיכות – סגנית רה"ע - עפרה בל 

 חבר מועצת העירייה - יוסף לונדון 

 חבר מועצת העירייה - תום סטרוגו 

 חבר מועצת העירייה - ירון עולמי

   חבר מועצת העירייה - משה ועקנין

 חבר מועצת העירייה  - יוסי קוממי 

  מועצת העירייה תחבר - טובה רפאל  

 חבר מועצת העירייה - צבי  וייס 

 חבר מועצת העירייה - יונתן יעקובוביץ 

 חבר מועצת העירייה - גרי גוזלן  

 חבר מועצת העירייה - אבי ברדה 

 חבר מועצת העירייה - יהונתן יסעור  

 תמיכותהגיע בסעיף  – חבר מועצת העירייה - אלעד צדיקוב 

 חברת מועצת העירייה - יסאיר אתגר  חסרים:

 חבר מועצת העירייה - יריב פישר  

 חברת מועצת העירייה - ליאת תימור  

 מנכ"ל העירייה - בן עזרא יהודה  מוזמנים:

 עוזר רה"ע - מועלם ששון 

 יוע"מ - קרן בהרב ענת 

 מנהל אגף החנוך - נחום יעקב 

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

 מנהל אגף רווחה - סלצברג אהרון  

 מנהל אגף תב"ל - עקרב שמואל 

 מנהל אגף שאיפה - גאון רוני 

 מנהל מח' הנה"ח - טבצ'ניק יעל  

 סמנכ"ל בכיר לעירייה - ניסימוב ג'ו  

 דוברת העירייה - בסמן דורית  

 מנהל אגף הבטחון, פקוח וסדר ציבורי - מייזל בועז 

 לת מחלקת ועדות העירייהמנה - עצמון מישל  

 מנהלת מחלקת נכסים וביטוחים - סדובניק עו"ד לאה 

 מרכזת ועדת תמיכות - שרעבי אתי 

 מנהלת אגף מנהל נשים - ארז-סדגת אורנה 

 מבקר העירייה - הררי ירון 

 מנהלת תחום בקרת תאגידים - קרדש איזה 

 מנהל אגף תקשוב - זיו אמיר 

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

 אישור פרוטוקול .א

 עדכון רה"ע .ב

 עדכון מנכ"ל .ג

 שאילתות .ד

 תב"רים  .ה

הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספת  2017הזזה תקציבית לשנת  .ו
  הזזה ח'. –)מילואים( שינויים 

 של משרד הפנים  1לתקופה  2017רבעוני לשנת  – 31.3.17דו"ח כספי לתאריך  .ז

 ון מורשי חתימה בחשבונות גני ילדיםבקשה לעדכ .ח

 בית העלמין הרצליה )ע"ר(. – 31.12.2016דו"חות כספיים ליום  .ט

 בית הורים. –עמותה למתן גילאי הזהב הרצליה  – 31.12.2016דו"חות כספיים ליום  .י

 העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל .יא

"מ בהתאם אישור שינוי תקנון מרכז קהילתי לספורט, תרבות ונופש בהרצליה בע .יב
 לנוהל האסדרה של רשות התאגידים.

 אישור תקנון משרד הפנים מבצע הנחות לתושב .יג

 בקשה לניהול מו"מ להשכרת חנות במרכז מסחרי נוף ים .יד

 2017אישרור ההקצבה למועצה הדתית כפי שאושרה במסגרת אישור תקציב  .טו

 .אישור מתן תמיכות .טז

בע"מ  לפיתוח הרצליהבין החברה  "הסכם הגג"הסכם לבצוע פרויקטים במסגרת  .יז
 .ת הרצליהעירייבין ל

 מינויים .יח

 מכסת אחזקת הרכב של נבחרי המועצה. .יט

 אישור העסקה נוספת .כ

 אישור המלצות הועדה לסיוע בדיור .כא

 שונות .כב

 

 

 סדר היום:

 

 אישור פרוטוקול .א

  .56ובא לאישור פרוטוקול מס'  ה

 לא נתקבלו הערות לפרוטוקול.

 מחליטים פ"א לאשר. (946)

 

 עדכון רה"ע .ב

  בניין העירייה החדש וחניכת אולם המליאה בבניין העירייה החדש 

שמח ונרגש לפתוח בפעם הראשונה את ישיבת המועצה באולם המליאה המדוגם 

 והמכבד בבניין העירייה החדש.

 מטרות: 3-בניין העירייה החדש והמודרנה נבנה ל
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ת, חינוך, תרבו –לתת לתושבי העיר שירות מיטבי בכל תחומי העשייה  .1

 רווחה, היתרים לבנייה, גבייה, ניקיון, גינון, טיפול בתשתיות עוד...

 לקבל החלטות נבונות ואמיצות למען תושבי העיר. .2

באמצעות המנהלים והעובדים בעירייה למנף את העיר על כל חלקיה למען  .3

 איכות חיים ואיכות סביבה טובה יותר.

המנהלים והעובדים  מבקש להודות בשם חברי המועצה והנהלת העירייה לכל

בעירייה ובחברה הכלכלית שהיו שותפים ועמלו קשות להקמת הבניין מהמסד 

טחון, יועד הטפחות. המנהלים והעובדים עסקו בתכנון, בבנייה, במחשוב, בב

ה עבודה יסודית ומקצועית מרגע התכנון ועד תבהצטיידות ועד להובלה. נעש

דוד נמרודי  ןמוד לזכות הקבללאכלוסו המושלם של הבניין. הצלחה נוספת תע

 מחברת "שיתופית".

מודה במיוחד ומקרב לב לשני מנהלים בכירים בארגון "שדחפו" את הפרוייקט: 

למנכ"ל העירייה, מר יהודה בן עזרא שניהל בהצלחה את המשימה הקשה 

והמורכבת מרגע התכנון דרך הבנייה ועד האכלוס של אחרון העובדים. בכל 

למנהל החברה הכלכלית, מר ו הפרטים וכיוון למצויינות  השלבים הקפיד על כל

ועשה במקצועיות  ,ארז לזובר שעשה עבודתו בסבלנות, בנועם הליכות, בהקשבה

מבניין שעמד "קפוא" למעלה מעשרים שנה הקים לעיר בניין  -את הבלתי יאומן

עירייה יפהפה. הוסיף והודה גם למהנדס שי מוליאן ולכל הצוות המקצועי 

 ה וברכות.הערכ

 

      הערכות לפתיחת שנת הלימודים 

 בספטמבר. 1-שנת הלימודים במוסדות החינוך תפתח ב

תלמידים ותלמידות.  הערכה ותודה למנהלים והעובדים  17,029בעיר יילמדו 

 שעסקו בשיפוצי הקיץ בהיקפים גדולים.

 פוריה ובטוחה. מאחל לכל התלמים שנת לימודים טובה,

 

 עדכון מנכ"ל .ג

      יתקיים אירוע פתיחה להשקת בניין העירייה החדש  19:00בשעה  18.9.17-ב

 חברי המועצה מוזמנים. ולאחר מכן הרמת כוסית לשנה לחדשה.

     הדוברות 

לועד  מבקש להודותטיפול בתקשור נושא מתווה הצהרונים לציבור ההורים.  -

, אגף החינוך יו"ר ועד הורי בתי ספרנציגי גני הילדים, העובדים העירוני, 

 והחברה למרכזיים קהילתיים.

  תושבים למיזם התחבורה הציבורית החדש : "הרצלית"פרסומי קמפיין  .

יוכלו להגיע מקצה אחד של העיר לקצה השני בתנאים מצויינים ובכרטיס 

 אחד שייתן מענה לכל הנסיעות.
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     אגף תבל -  

 ובתי גנים צביעתכ החינוך במוסדות אתרים 80 הכנתב במקבילהאגף עוסק  -

 בגני מטבחים החלפת , ילדים בגני ותאורת לד אקוסטיות תקרות, ספר

כיתות  2בניית תוספת מבנה , חשמל במוס"ח בטיחות ליקויי תיקונים, ילדים

 .צביעת מעברי חצייה סביב מוסדות החינוךו בבי"ס אילנות

התקנת תאורת לד בתאורת המשך ו תיקון מפגעים בכבישים ובמדרכות -

 חוב.ר

      אגף הביטחון, הפיקוח והסדר הציבורי 

נערכים לפתיחת שנת הלימודים בהיבט רענונים וראיונות למאבטחי מוסדות  -

 .החינוך

יחידת משמר  -פיקוח ייעודי בחוף הים האגף בשיתוף המשטרה מפעיל -

 מנעה מספר גנבות וונדליזם.  החופים

       תקשוב ומערכות מידעאגף 

נחתם הסכם עם ספק לשדרוג  -ורת במוסדות החינוך שיפור תשתיות תקש -

השדרוג נותן מענה לשיפור  .תשתית התקשורת במוסדות החינוך היסודיים 

הביצועים, לשרידות המערכות ולבטיחות בפן של רשתות מנוהלות בהתאם 

 לתקני משרד החינוך. יבוצע עד סוף שנה זו.

יחידת משמר  -םהאגף בשיתוף המשטרה מפעיל פיקוח ייעודי בחוף הי -

 החופים מנעה מספר גנבות וונדליזם. 

 .השלמת אולם המליאה המתקדם עם אמצעי מולטימדיה מהשורה הראשונה -

ביחד עם החברה שריכז את הנושא אסרף מילה טובה לאברהם  מבקש לומר

  לפיתוח.

השלמת הפיתוח של מערכת לניהול תהליכים עבור השגות וערערים. בקרוב  -

 בקשות לטאבו.

        הרווחהאגף 

 בפרויקט "חופיקס" . במהלך חודש אוגוסט יועסקו בני נוער בסיכון, בשכר,  -

 במחיר שווה נפש. הנערים יסייעו למצילים וכן ישכירו ציוד לישיבה והצללה

 .ובהובלת אגף הרווחההעבודה, אגפי העירייה משרד בשיתוף הפרויקט  -
 

       מנהל נשים 

סיום של הכשרת מתנדבות בתכנית "אם התקיים מפגש  16.8.17בתאריך  -

לאם בקהילה". לפרוייקט זה שותפים היחידה לעבודה קהילתית ומחלקת 

הבריאות העירונית. נשים אלה תלוונה נשים בהריון או לאחר לידה, חלקן 

 בסיכון.

את העירייה ומדינת ישראל מנהלת מינהל נשים ייצגה בחודש האחרון  -

  -בתוכנית

IVLP-  INTERNETIONAL VISITOR LEADERSHIP PROGRAM  
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 כאורחת של הסטייט דיפרטמנט האמריקאי. 

עבודת העירייה לקידום נשים ושיווין בעיר, בסטייט  הצגובמהלך התוכנית ה

דיפרטמנט, בעיריית בוסטון ובמקומות אחרים בארה"ב. במהלך התוכנית 

 מדינות אחרות שהשתתפו בתוכנית.  20-הנעשה בארה"ב וב נלמד

שיופץ לחברי  מהמפגש ותובנותדגת תוציא סיכום בכתב עם מסקנותיה גב' ס

 המועצה ומנהלי האגפים.

 אגף הנדסה 

 בינוי נווה ישראל , בסמכות הועדה המקומית./ הפקדת תכנית פינוי  -

נפתח  ,מלון עסקים - "פאבליקה"מלון נוסף של רשת "ישרוטל" בשם  -

 השבוע לאחר מאמצים גדולים להשלמת הבנייה.

  החינוךאגף 

האגף נערך לפתיחת שנת הלימודים בהיבטים החינוכיים, הפדגוגיים, כח אדם, 

 מורים ומנהלים. 

 התקבלו שתי מנהלות חדשות: לבית ספר הנדיב ובית ספר שז"ר.

 אגף תנו"ס 

 ילדי עובדים 200-ימי קייטנה ל 5אגף תנו"ס בשיתוף ועד העובדים ארגנו  -

   במתחם בניין העירייה החדש.

ם בהצלחה באירועי הקונצרטים בפארק, בגן בן שפר, בבית קינן ממשיכי -

 ובאיזור המרינה.

 

 שאילתות .ד

 

 ע"י מר קוממי יוסי 1שאילתה מס' 

 בנושא: שיפוץ בתי כנסת

 לפקודת העיריות ברצוני לקבל את המידע הבא: 36לפי סעיף 

 האם קיים תקציב עירוני לשיפוץ בתי כנסת ברחבי העיר?     .1

 ?2014-2017לקבל את רשימת בתי הכנסת ששופצו בין השנים  אבקש     .2

 אבקש לקבל את פירוט עלויות השיפוצים עבורם הועברו התקציבים בין השנים     .3

2014-2017. 

 מהם הקריטריונים לתקצוב השיפוץ?     .4

 האם קיימת וועדה עירונית בנושא?     .5

 ?2016-2017ועדי התכנסותה בשנים במידה וכן, מי הם חברי הוועדה ומהם מ     .6

 .2014-2017אבקש לקבל את הפרוטוקולים של הוועדה בין השנים      .7
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 1תשובה לשאילתה מס' 
 
ף התב"רים ומעודכן בכל שנת תקציב שיפוץ בתי הכנסת ברחבי העיר מופיע בסעי .1

 .1235תב"ר  -תקציב

שערי תפילה, ארי  : כתר תורה,2014-2017רשימת בתי הכנסת ששופצו בין השנים  .2

בנווה עמל, עטרת יעקב, אברהם אבינו, משכן ישראל,  הקדוש, ביכ"נ הגדול, נווה שלום

גבעת האלהים, היכל אליעזר, אוהל שרה, בית ישראל, תיכון לחיים, אור זרוע, סוכת 

שלום, שערי צדק, תפארת צעירים, גאולת ישראל, אחים, אחדות, תורה וחיים, בית 

 .ערי חסד, נחלת עדה, בית דודהלוי, בית אל, ש

 .לפרוטוקןל מצ"ב .3

 קריטריונים: .4

 ית.תחויעדיפות ראשונה לשיפוצים המחויבים מבחינה בט 

  כפי שמופיע בבקשות שהוגשו ע"י נציגות בית הכנסתהצורך לתפעול השוטף של ,

 בית הכנסת.

 (לא במגרש פרטי) .עירוני -בתי כנסת הבנויים על מגרש ציבורי. 

  לא למטלטלים בשימוש בית בית הכנסתלבנייה ושיפוץ במבנה התקציב מיועד ,

 הכנסת, )ספרים, ציוד וכד'.(

 .העבודות יבוצעו ע"י העירייה 

אין ועדה עירונית לנושא זה, מאז החל פרויקט שיפוץ בתי הכנסת הנושא רוכז ע"י חבר  .5

פקידו מר יונתן יסעור בתעשה זאת מועצת העיר ויו"ר ועדת התמיכות צבי הדר, אחריו 

 כראש העיר. לאחר מכן סגן ראש העיר ומ"מ וכ

צבי וייס ואליהו שריקי, ובקדנציה זו צבי וייס העיר ליוו חברי מועצת את הנושא 

 וחברי המועצה משה וקנין ואלעד צדיקוב.

המעקב , הכנת האומדנים ,כל ההכנות, הסיורים בבתי הכנסת, בדיקת הבקשות

, גיא נדורס י אגף תב"ל ע"י שמואל עקרב, בוריסוהפיקוח על ביצוע העבודות נעשו ע"

 ומרקו ונטורה. לוי

 .5ראה פירוט סעיף  .6

וזאת  לשיפוץ, סיכומי ישיבות שדנו בהם ונקבעו בהם בתי הכנסת מצורפים לפרוטוקול .7

בכל בתי הכנסת  17/5/15, 12/5/15, 10/5/15לאחר סיורים שהתקיימו בתאריכים 

 וץ בתי הכנסת.שהגישו בקשות להשתתף בתוכנית שיפ

 

הוגשה לפני כשנתיים,  50-כי בקשה לשיפוץ בי"כ משנות ה אמרפירט ו מר קוממי

 ולמרות בקשות חוזרות ונשנות לא נעשה דבר.

כי קיימת תוכנית עבודה מסודרת לשיפוצי בית"כ. תחילה בתי כנסת  רה"ענענה ע"י 

 . לא נסתיימה התוכנית עדיין יעברו לאחרים.מתפוררים וכשאלה יסתיימו ישנים ו
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הוסיף ואמר כי הוא מברך על כל בית כנסת ששופץ וסבור שיגיעו לכל בתי הכנסת 

הזמין את מר קוממי להצטרף לצוות בחינת שיפוץ בתי  שזקוקים לשיפוץ כל אחד בזמנו.

 כנסת.

כי  רה"עכי תוקם ועדה לשיפוץ בתי כנסת נענה על ידי  מר קוממיבתשובה לבקשתו של 
 שיבת קואליציה.יידון בי אהנוש

 

 

 –תב"רים  .ה

 

גליל  408שטח  4כיתות גן  – 1909  תב"ר מס'תוספת (  מחליטים פ"א לאשר 947) .1

  (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ) ים ב'

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    11/2016אושר 
  650,000 650,000 31.12.2016עד 

2017 4,675,000 5,637,500 962,500 
 1,037,500 5,712,500 4,675,000 ואילך 2018

 2,000,000 12,000,000 10,000,000 סה"כ
    

    2017 מקורות מימון 
 150,000 1,575,000 1,425,000 קרן עבודות פיתוח

 812,500 4,062,500 3,250,000 השתתפות משרד החינוך
 962,500 5,637,500 4,675,000 סה"כ

 2017מתוכו לביצוע בשנת ₪  2,000,000דלת היקף פרויקט בסכום של הגהבקשה: לאשר 

 מימון קרן עבודות פיתוח והשתתפות משרד החינוך.₪ .  962,500בסכום של 

 .'בגליל ים  408שטח  5כיתות גן לאשר שינוי שם ל : 

 

וכיתות גן  5כיתות מעון יום  – 1911  תב"ר מס'תוספת (  מחליטים פ"א לאשר 948) .2

  (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ) גליל ים ב'  404שטח  2

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    5/2017אושר 
  750,000 750,000 31.12.2016עד 

2017 10,057,067 12,994,567 2,937,500 
 4,562,500 9,755,433 5,192,933 ואילך 2018

 7,500,000 23,500,000 16,000,000 סה"כ
    

    2017 מקורות מימון 
 500,000 1,500,000 1,000,000 קרן עבודות פיתוח

 2,437,500 4,062,500 1,625,000 השתתפות משרד החינוך
השתתפות רשות מינהל מקרקעי 

 ישראל
7,432,067 7,432,067  

 2,937,500 12,994,567 10,057,067 סה"כ
 2017מתוכו לביצוע בשנת ₪  7,500,000הגדלת היקף פרויקט בסכום של הבקשה: לאשר 

 מימון קרן עבודות פיתוח והשתתפות משרד החינוך.₪ .  2,937,500בסכום של 

 ב'.גליל ים  404שטח  5 וכיתות גן 5מעון יום כיתות לאשר שינוי שם ל : 
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 408שטח  4כיתות גן נוספות  – 1964  מס' סגירת תב"ר(  מחליטים פ"א לאשר 949) .3

  (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)  גליל ים ב'

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    11/2016אושר 
2017 650,000  (650,000) 
 (9,350,000)  9,350,000 ואילך 2018

 (10,000,000)  10,000,000 סה"כ
    

    2017 מקורות מימון 
 (650,000)  650,000 קרן עבודות פיתוח

 (650,000)  650,000 סה"כ
₪  650,000מתוכו ₪  10,000,000סגירת תב"ר בהיקף פרויקט בסכום של הבקשה: לאשר 

 . מימון עבודות פיתוח.2017לביצוע בשנת 

 

החברה ) מתחם זרובבל – 1207  תב"ר מס'תוספת (  מחליטים פ"א לאשר 950) .4
  (לפיתוח הרצליה בע"מ

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    11/2016אושר 
  17,800,000 17,800,000 31.12.2016עד 

2017  3,850,000 3,850,000 
 (3,850,000) 10,850,000 14,700,000 ואילך 2018

  32,500,000 32,500,000 סה"כ
    

    2017 מקורות מימון 
 3,850,000 3,850,000  קרן עבודות פיתוח

 3,850,000 3,850,000  סה"כ
( . 2018)הקדמה משנת  2017בשנת ₪  3,850,000תוספת ביצוע  בסכום של הבקשה: לאשר 

 מימון קרן עבודות פיתוח.

 

לבחון האם ההיטלים שהעירייה גובה בגין תוכניות היתרי בנייה, השבחה, בקש  מר לונדון

התחשיבים אמורים  -פיתוח ואגרות אכן מכסים את ההשקעות של העירייה בכל מתחם

ות את ההוצאות. הוסיף ואמר כי אין להסתפק באומדן אלא לבדוק התחשיבים מול לכס

פרוייקטים שהסתיימו ולוודא אם ההערכות היו הערכות ריאליות. ציין כי חשוב לוודא 

שתהיה יתרה שמטרה לממן בין היתרי בנייה של מוסדות ציבור כמוסדות חינוך, תרבות 

 ועוד.

נה למר לונדון אמרה כי בעירייה נעשית עבודת מעקב במע ס' ומ"מ רה"ע, גב' מאיה כץ

מעקב  מבוצעבנושא היטלי השבחה למול תהליכי הפיתוח ברמה היומיומית. על כל פרויקט 

והכל נעשה בצורה מתואמת, שקולה ומדודה. הוסיפה ואמרה כי הן מאגף הגזברות והן 

 מאגף ההנדסה נעשה פיקוח יסודי וקפדני מאוד. 
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מבנה תרבות במערב  – 1403  תב"ר מס'שינוי מימון ים פ"א לאשר (  מחליט951) .5
  (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ) העיר

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    11/2016אושר 
  14,050,000 14,050,000 31.12.2016עד 

2017 5,000,000 5,000,000  
  7,000,000 7,000,000 ואילך 2018

  26,050,000 26,050,000 סה"כ
    

     מקורות מימון 
 (5,300,000) 17,250,000 22,550,000 קרן עבודות פיתוח

 5,300,000 8,800,000 3,500,000 השתתפות מפעל הפייס
  26,050,000 26,050,000 סה"כ

 מקרן עבודות פיתוח בהשתתפות מפעל₪  5,300,000שינוי מימון בסכום של הבקשה: לאשר 

 הפייס.

 

החברה ) הכשרת חניון העוגן – 2002  מס'חדש תב"ר (  מחליטים פ"א לאשר 952) .6
 לפיתוח הרצליה בע"מ(

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
2017  865,000 865,000 

 865,000 865,000  סה"כ
    
    

 865,000 865,000  קרן עבודות פיתוח
 865,000 865,000  סה"כ

 מימון קרן עבודות פיתוח.₪.  865,000תב"ר חדש בסכום של הבקשה: לאשר 

 

   2015שיפוצי מוס"ח  –  1770  תב"ר מס'שינוי מימון  (  מחליטים פ"א לאשר 953) .7

  (אגף ת.ב.ל)

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 

 שינוי

    5/2017אושר 
  29,520,000 29,520,000 31.12.2016עד 

2017 232,105 232,105  
  29,752,105 29,752,105 סה"כ

    
     מקורות מימון 

 (395,940) 11,864,060 12,260,000 קרן עודפי תקציב רגיל
  10,363,681 10,363,681 קרן עבודות פיתוח

 395,940 5,824,364 5,428,424 השתתפות משרד החינוך
  1,700,000 1,700,000 השתתפות מפעל הפייס

  29,752,105 29,752,105 סה"כ
מקרן עודפי תקציב רגיל להשתתפות ₪  395,940לאשר שינוי מימון בסכום של הבקשה: 

 משרד החינוך.
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 אגף ת.ב.ל() בניית בי"ס יסודי ברחוב משה – 2001  מס'חדש תב"ר  .8
 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
2017  16,000,000 16,000,000 
 2,500,000 2,500,000  ואילך 2018

 18,500,000 18,500,000  סה"כ
    
    

    2017מקורות מימון 
 6,998,700 6,998,700  קרן עבודות פיתוח

 9,001,300 9,001,300  השתתפות משרד החינוך
 16,000,000 16,000,000  סה"כ

סכום של  2017מתוכו לביצוע בשנת ₪  000,18,500תב"ר חדש בסכום של לאשר  הבקשה: 

 מימון קרן עבודות פיתוח והשתתפות משרד החינוך.₪.  16,000,000

 

 .מחליטים לאשר התב"ר (  954) 

 אין. – נמנע)מר יסעור(,  1- נגד, 15 – בעד 

 

 לרעידת התראה רכתמע – 1857  תב"ר מס'הקטנת  (  מחליטים פ"א לאשר 955) .9
  (ח וסדר ציבוריאגף פיקו)  ס"בי אדמה

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    11/2016אושר 
 (28,485) 345,015 373,500 31.12.2016עד 

 (28,485) 345,015 373,500 סה"כ
    

     מקורות מימון 
  173,500 173,500 קרן עודפי תקציב רגיל

 (28,485) 171,515 200,000 השתתפות משרד החינוך
 (28,485) 345,015 373,500 סה"כ

מימון ₪ .  28,485הקטנת היקף  פרויקט והקטנת תקציב בסכום של הבקשה: לאשר 

 השתתפות משרד החינוך.

 

הצטיידות  –  1895  תב"ר מס'שינוי מימון וסגירת  (  מחליטים פ"א לאשר 956) .10
  (אגף חינוך) בי"ס בהתמחות בסייבר 

 
ת תקציב מסגר מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    11/2016אושר 
 (14,712) 585,287 600,000 31.12.2016עד 

 (14,712) 585,287 600,000 סה"כ
    

     מקורות מימון 
 (35,122) 564,877 600,000 השתתפות משרד החינוך

 20,410 20,410  קרן עודפי תקציב רגיל
 (14,712) 585,287 600,000 סה"כ
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מימון השתתפות ₪.  14,712הקטנת היקף והקטנת תקציב בסכום של לאשר  הבקשה:

 משרד החינוך. 

מהשתתפות משרד החינוך לקרן עודפי תקציב ₪  20,410לאשר שינוי מימון בסכום של 
 רגיל.

 לאשר סגירת תב"ר.
 

הצטיידות מעבדות ומגמות  – 2003  מס'חדש תב"ר (  מחליטים פ"א לאשר 957) .11
 אגף חינוך() תיכון  היובל

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
2017  150,000 150,000 

 150,000 150,000  סה"כ
    
    

    מקורות מימון 
 150,000 150,000  קרן עודפי תקציב רגיל

 150,000 150,000  סה"כ
. מימון קרן עודפי 2017לביצוע בשנת ₪  150,000תב"ר חדש בסכום של לאשר  הבקשה: 

 תקציב רגיל.

 

 תנו"ס() ציפוי מגרשי ספורט – 2004  מס'חדש תב"ר (  מחליטים פ"א לאשר 958) .12
 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
2017  185,000 185,000 
 550,000 550,000  ואילך 2018

 735,000 735,000  סה"כ
    
    

    2017מקורות מימון 
 185,000 185,000  קרן עודפי תקציב רגיל

 185,000 185,000  סה"כ
סכום של  2017מתוכו לביצוע בשנת ₪  535,000תב"ר חדש בסכום של לאשר  הבקשה: 

 מימון קרן עודפי תקציב רגיל.₪ .  185,000

 

 

 סגירת תב"רים  .13

לקרנות הרשות והחזרת עודפי תקציב   2017סגירת תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 

 .₪  100,000 בסכום של

 

 מחליטים פ"א לאשר סגירת תב"רים. (  959)
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 שד סוקולוב בינוי פינוי – 1844  תב"ר מס'שינוי מימון (  מחליטים פ"א לאשר 960) .14
  (אגף הנדסה)ירושלים 

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    11/2016אושר 
  70,000 70,000 31.12.2016עד 

2017    
  662,000 662,000 ואילך 2018

  732,000 732,000 סה"כ
    

     מקורות מימון 
 (62,478) 669,522 732,000 קרן עבודות פיתוח

 62,478 62,478  השתתפות משרד הבינוי והשיכון
  732,000 732,000 סה"כ

 הבקשה: 

ודות פיתוח להשתתפות משרד הבינוי מקרן עב₪  62,478שינוי מימון בסכום של לאשר 

 והשיכון.

 

 תהקמת מערכות ביטחוניו – 2005  מס'חדש תב"ר (  מחליטים פ"א לאשר 961) .15
 אגף פיקוח וסדר ציבורי() במוסדות עיריה

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
2017  100,000 100,000 

 100,000 100,000  סה"כ
    
    
    קורות מימון מ

 100,000 100,000  קרן עודפי תקציב רגיל
 100,000 100,000  סה"כ

 הבקשה: 

 . מימון קרן עודפי תקציב רגיל.2017לביצוע בשנת ₪  100,000תב"ר חדש בסכום של לאשר 

 

 

ס  )אגף פיקוח וסדר "בי אדמה לרעידת התראה מערכת –     1857סגירת  תב"ר מס'   .16
 בסדר היום המקורי 9תב"ר מס' ראה .  ציבורי(

 
לקרנות ₪  92,816סגירת התב"ר והחזרת יתרת תקציב בסכום של הבקשה: לאשר 

 הרשות.

 
 יתרת תקציב סה"כ ביצוע תקציב אומדן

345,015 345,015 252,199 92,816 
 

 .(  מחליטים פ"א לאשר962)
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ב החרש )החברה רחו – 1765שינוי מימון תב"ר מס'   (  מחליטים פ"א לאשר963) .17
  לפיתוח הרצליה בע"מ(

מסגרת תקציב  מסגרת  תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    11/2016אושר 
  2,100,000 2,100,000 31.12.2016עד 

2017 700,000 700,000  
  2,800,000 2,800,000 סה"כ

    
    מקורות מימון  

 (500,000) 2,300,000 2,800,000 קרן עבודות פיתוח
 500,000 500,000  השתתפות משרד התחבורה

  2,800,000 2,800,000 סה"כ
 הבקשה: 

מקרן עבודות פיתוח להשתתפות משרד ₪  500,000לאשר שינוי מימון בסכום של 
 התחבורה.

 
 

מיזוג אולמות ספורט  – 1772שינוי מימון תב"ר מס'   (  מחליטים פ"א לאשר964) .18
  "מ()אילנות רעות( לפיתוח הרצליה בע

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    11/2016אושר 
  1,800,000 1,800,000 31.12.2016עד 

2017 1,410,000 1,410,000  
  3,210,000 3,210,000 סה"כ

    
    מקורות מימון  

 (546,459) 1,122,955 1,669,414 קרן עבודות פיתוח
  400,000 400,000 קרן עודפי תקציב רגיל

 546,459 1,687,045 1,140,586 השתתפות נתיבי ישראל
  3,210,000 3,210,000 סה"כ

 
מקרן עבודות פיתוח להשתתפות נתיבי ₪  546,459הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 

 ישראל.
 
 
 

שדרוג גן אשרמן )אגף  – 2006תב"ר חדש מס'   (  מחליטים פ"א לאשר965) .19
 ש.א.י.פ.ה(

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  םפרטי
 מבוקשת 

 שינוי

    
2017  980,000 980,000 

 980,000 980,000  סה"כ
    
    

 980,000 980,000  קרן עבודות פיתוח
 980,000 980,000  סה"כ

 מימון קרן עבודות פיתוח.₪.  980,000הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 
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סירות מועדון  –     1890פת  ועדכון שם תב"ר מס'  תוס (  מחליטים פ"א לאשר966) .20

  ימי  )תנו"ס(
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    11/2016אושר 
  600,000 600,000 31.12.2016עד 

2017  200,000 200,000 
 200,000 800,000 600,000 סה"כ

    
    2017מקורות מימון  

 200,000 200,000  ילקרן עודפי תקציב רג
 200,000 200,000  סה"כ

 
 

  (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)  בית העלמין החדש  – 576מס' תוספת תב"ר  .21
 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
    7/2017 –אושר ב 

  43,913,000 43,913,000 31.12.2016עד 
2017 1,200,000 10,000,000 8,800,000 
 1,200,000 1,200,000  ואילך 2018

 10,000,000 55,113,000 45,113,000 סה"כ
    

    2017מקורות מימון 
 6,000,000 6,000,000  קרן עבודות פיתוח

 2,800,000 4,000,000 1,200,000 קרן תאגיד הקבורה
 8,800,000 10,000,000 1,200,000 סה"כ

לביצוע בשנת ₪  8,800,000מתוכו ₪  10,000,000של הגדלת היקף בסכום הבקשה: לאשר 

 . מימון קרן עבודות פיתוח ותאגיד בית העלמין.2017

 
 התב"ר. מחליטים לאשר (  967)

  
 )מר עולמי(. 1 – נמנעאין,  – נגד, 15 – בעד 

 

 
בי"ס חדש מתחם  – 1825  תב"ר מס'שינוי מימון  (  מחליטים פ"א לאשר968) .22

  (ח הרצליה בע"מאלתרמן )החברה לפיתו
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    11/2016אושר 
    

  700,000 700,000 31.12.2016עד 
2017 14,000,000 14,000,000  
  20,300,000 20,300,000 ואילך 2018

  35,000,000 35,000,000 סה"כ
    

    2017מקורות מימון  
 7,982,160 9,520,840 1,537,850 קרן עבודות פיתוח

 (7,982,160) 4,479,160 12,462,150 השתתפות משרד החינוך
  14,000,000 14,000,000 סה"כ
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מהשתתפות משרד החינוך לקרן ₪  7,982,160שינוי מימון בסכום של לאשר  הבקשה: 

 עבודות פיתוח.

 

  

וח ותשתיות חוף פית –     1934  תב"ר מס'תוספת   (  מחליטים פ"א לאשר969) .23
  (החברה לפיתוח התיירות בהרצליה בע"מ) הכוכבים 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    11/2016אושר 
    

  1,300,000 1,300,000 31.12.2016עד 
2017  2,000,000 2,000,000 

 2,000,000 3,300,000 1,300,000 סה"כ
    

    2017מקורות מימון  
 2,000,000 2,000,000  קרן עודפי תקציב רגיל

 2,000,000 2,000,000  סה"כ
 הבקשה: 

. מימון קרן 2017לביצוע בשנת ₪  2,000,000הגדלת היקף  פרויקט בסכום של לאשר 
 עבודות פיתוח.

 

 

 

הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף(  – 2017התקציב הרגיל לשנת  .ו

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

 

 .מחליטים פ"א לאשר (  970)

 
 

של משרד  1לתקופה  2017רבעוני לשנת  – 31.3.17דו"ח כספי לתאריך  .ז

 מוקדם. ןהועבר לעיו הדו"ח – הפנים )כולל תקציר מנהלים(

 לא נתקבלו הערות.

 

 בקשה לעדכון מורשי חתימה בחשבונות גני ילדים .ח

 2.7.17-ולאישור משרד הפנים מיום ה 16.5.17יר מיום בהמשך להחלטת מועצת הע

חשבונות בנק אשר ישמשו את גני הילדים, מובא בזאת לאישור מועצת  136לפתיחת 

בחשבון, והיא ת חתימה לבדה ימורשהעיר שינוי ההחלטה באופן שהגננת בכל גן תהיה 

וסח והכל בהתאם לנבקשר עם החשבון תוסמך לחתום על כל המסמכים הנדרשים 

המקובלים בבנק וכפי שיסוכמו עמו, וכי תינתן לחשבת אגף החינוך אפשרות  ולתנאים

 לעקוב אחר תנועות הבנק וכל ההוצאות.
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סכום ההתחייבות הכספית שבו רשאית הגננת לחייב את החשבון במשיכה חד פעמית 

 ₪.)שלושת אלפים(  3,000עד לסכום של מוגבל 

 

 . מחליטים פ"א לאשר (  971)

 

ניהול הישיבה לממלאת מקום רה"ע  אש העיר עזב את הישיבה והעביר אתר

 גב' מאיה כץ.

 

 בית העלמין הרצליה )ע"ר( – 31.12.2016דו"חות כספיים ליום  .ט

 מוקדם. ןהדו"ח הועבר לעיו

 רו"ח רונן סתרי סקר נתונים מהדו"ח הכספי.

ת מזומנים מלש"ח, מתוכם החלק הארי זו קופ 3.5ים של בית העלמין כססה"כ הנ

מלש"ח  3שמיועדת רובה ככולה לטובת פיתוח בית העלמין. מחזור הפעילות )הכנסות( 

מלש"ח דמי ביטוח לאומי על קבורות שוטפות. הקצבות מעיריית  1.8-המתחלקים ל

 אלש"ח. 110-סיימה  העמותה בעודף של כ 2016אלש"ח. סה"כ בשנת  375-הרצליה כ

 לרו"ח.הודתה גב' כץ, 

 
 –עמותה למתן גילאי הזהב הרצליה  – 31.12.2016פיים ליום דו"חות כס .י

 בית הורים

 רו"ח רונן סתרי סקר נתונים מהדו"ח הכספי. מוקדם. ןהדו"ח הועבר לעיו

רוב ההתחייבויות של העמותה הן כלפי דיירים, כלפי משל"ח.  14.5-סה"כ הנכסים כ

 יקדון בגין דמי הכניסה. פיקדונות של דיירים מסוגים שונים, הפיקדון העיקרי הינו פ

מלש"ח, נחלקות בין דיירים סיעודיים לדיירים עצמאיים. עלות  14סה"כ ההכנסות 

 -מלש"ח. רוב תשומות בית ההורים העירוני זה תשומות של עובדים  11.5הפעילות 

 150-כ 2016משל"ח, סה"כ העודף לשנת  2.2עלויות עובדים. הוצאות הנהלה וכלליות 

 אלש"ח.

 למר שקדי מנהל בית ההורים ולכל הצוות.רו"ח סתרי, הודתה  גב' כץ,

  

 
 

לאשר העברה  התבקשההמועצה  – העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל .יא

 .מלש"ח מיתרת העודפים בתקציב הרגיל לתקציב הפיתוח  5של 

 

 . (  מחליטים פ"א לאשר972)



  22.8.17 – מן המניין 57מפרוטוקול מועצה מס'   17דף 

בע"מ אישור שינוי תקנון מרכז קהילתי לספורט, תרבות ונופש בהרצליה  .יב

  בהתאם לנוהל האסדרה של רשות התאגידים

מסמך משרד הפנים בדבר נוהל אסדרה וכן חוק עיריות איתנות בנוגע  למועצה צורף

 לתאגידים עירוניים.

. "נתבקשנו ע"י היועץ המשפטי של לא צורף תקנוןציינה ש  היועמ"ש עו"ד ענת בהרב

ן של התקנון בהתאם לנוהל התאגיד, ואין מניעה לאשר עקרונית הליך של בצוע תיקו

האסדרה, אם כי אין צורך, לדעתי, באישור כאמור. זאת כמובן בכפוף לכך שהתקנון 

 המתוקן יובא לאישור המועצה."

הסביר כי מדובר באישור עקרוני לפעול לפי הנהלים של  , מר יהודה בן עזראל"המנכ

 משרד הפנים. התקנון המעודכן יובא לאישור בישיבה הבאה.

 

 . (  מחליטים פ"א לאשר973)

 

 אישור תקנון משרד הפנים מבצע הנחות לתושב .יג

 ירד מסדר היום.

 

 בקשה לניהול מו"מ להשכרת חנות במרכז מסחרי נוף ים .יד

בחוזה עם שרית גינדי ללא מכרז, באותם התנאים  התקשרותהמועצה התבקשה לאשר 

, שפורסם. 202018/17בכפוף להצעה הכספית שניתנה בהצעתה של שרית גינדי למכרז 

לאחר וזאת  ,3עד  1מרכז מסחרי נוף ים, רחוב הלוטם  2300מדובר בחנות מספר 

 שמועצת העיר נכחה שנסיבות העניין עריכת מכרז לא תביא תועלת. 

 

 . (  מחליטים פ"א לאשר974)

 

אישרור ההקצבה למועצה הדתית כפי שאושרה במסגרת אישור תקציב  .טו

2017 

 ₪. 4,716,444בסך של  2017בה שתוקצבה לשנת המועצה התבקשה לאשרר ההקצ

 

 . מחליטים פ"א לאשר ( 975)

 

 

 אישור מתן תמיכות .טז

 3.8.17-ו 25.7.17, 16.7.17, 9.7.17 –פרוטוקולים מועדת התמיכות המקצועית מיום 

 מוקדם. ןהועברו לעיו
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מר צבי ווייס הודיע על חשש לניגוד עניינים ויצא מהישיבה. כן העביר מסמך 

 א.בנוש

 

 נערכה הצבעה לאישור מתן תמיכות כמפורט להלן:
 

בנושא חינוך בלתי פורמלי ובריאות בכפוף להזזה  2017מתן תמיכה לשנת  .1
תקציבית מנושא הרווחה לנושא בריאות וחינוך בלתי פורמלי ככל ואם תאושר ע"י 

 מועצת העיר.
 

 ועדה המקצועית ומחליטה כדלקמן:ומועצת העיר מקבלת את המלצות ה
 

 בתחום הבריאות  2017מתן תמיכה לשנת 
 

 בריאותלחלק את תקציב התמיכות בנושא ו 13.06.17לעדכן את החלטתה מיום  .א
בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף  כמפורט להלן, 2017לשנת הכספים 

 להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

 
סה"כ תמיכה עפ"י  שם המוסד

התבחינים לשנת 
 ש"חב 2017

 21,536 מועדון ליונס הרצליה

 1,662 סאנרייז ישראל

 5,728 איחוד הצלה ישראל

 27,877 יד שרה

 22,275 ארגון נוער מגן דוד אדום

 20,305 העמותה לחקר בריאות העין -לראות 

 14,858 מרפא לנפש

 15,000 עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר ומחלות דומות -עמדא 

 2,817 לנכים בר"ג איל"ן מרכז הספורט

 22,177 תעצומות לפוגשים את הסרטן

 11,347 עמותת פרקינסון ישראל

 19,187 ( בישראל1האגודה לסוכרת נעורים )סוג 

 12,630 עמותת אבי -בית איזי שפירא 

 6,000 תהל"ה -תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים 

 6,407 דרור העמותה לשיקום נפשי בקהילה ע"ר

 3,165 לחיים ארגון הסיוע הישראליקו 

 5,430 אגודה לאומית לילדים אוטיסטים -אלו"ט

 9,547 רגע של אמת זק"א זיהוי קורבנות אסון

 
מתן תמיכה בסכום העולה על בדבר  על כנה 13.06.17להותיר את החלטתה מיום  .ב

, מועדון ליונס הרצליהמעלות הפעילות הנתמכת למבקש התמיכה בנושא זה,  50%
 .בדיקת חשד לעין עצלה -תרומתם הרבה בתחום הבריאות לילדי הגנים בעירבשל 
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 בנושא בריאות.₪  7,850לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  .ג
 

בנושא זה בסך  סכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנהלא לחלק בשלב זה את ה .ד
  ₪. 26,200של 

 

זה תקציבית הינן בכפוף לאישור הזד כאמור לעיל -כל ההחלטות בסעיפים א .ה
₪   67,000מסעיף תקציבי בנושא הרווחה לסעיף תקציבי בנושא הבריאות בסך של 

 .על ידי מועצת העיר

 

מתן תמיכה למבקשי בדבר אי  על כנה 13.06.17להותיר את החלטתה מיום  .ו
בשל אי עמידה בתנאי הסף,  2017לשנת הכספים  בריאותהתמיכה להלן בנושא 

 חלקת הבריאות העירונית :העדר שיתוף פעולה/בקרה של מ

 .חן לפיריון וחיים .1

 .תנועת מעייני הישועה .2

 עינבר עמותה ישראלית לנפגעי מחלות ריאומטיות. .3

 איתור חילוץ והצלה.  -זק"א  .4
 
 

 (        מחליטים פ"א לאשר.976)           

מחשש לניגוד  עמותת פרקינסון ישראלמר עולמי לא השתתף בהצבעה בנושא 

 עניינים.

 
 

 בתחום החינוך הבלתי פורמלי 2017תמיכה לשנת  מתן
 

 החלטות:
חינוך בלתי לחלק את תקציב התמיכות בנושא ו 13.06.17לעדכן את החלטתה מיום  .א

בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו,  כמפורט להלן, 2017לשנת הכספים  פורמלי
 ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

 
ה עפ"י סה"כ תמיכ שם המוסד

 2017התבחינים לשנת 
 בש"ח

 10,393 תשב"ר עובדיה

 19,148 קן פנאי -קנ"ף 

 12,210 מוסדות חב"ד

 23,444 קבוצת השווים

 120,000 העמותה לספורט עממי

 28,551 מרכז הורים -ניצ"ן 

 29,813 סניף הרצליה -ניצ"ן 

 37,865 כנפיים של קרמבו

 13,129 תנועת בית יעקב

 7,938 יד אופקיםמשען לתלמ

 11,793 קרן עתיד פלוס לחינוך ישראל

 9,513 אהבת רזיאל
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ה עפ"י סה"כ תמיכ שם המוסד
 2017התבחינים לשנת 

 בש"ח

 13,150 איגי ארגון נוער גאה

 7,460 נוער מתמודד עם חרדה חברתית -עמותת רקפת 

 97,935 מקהלת לירון

 14,262 הוסטל השחר -אקי"ם ישראל 

 
פעילות  - 5תחום ב₪  51,848לא לחלק בשלב זה את יתרת התקציב בסך של  .ב

בנושא זה בכפוף להמשך בדיקת האגף מול מבקשי התמיכה  תרבותית אתנית
 הדות מרוקו.הפדרציה ליואעלה בתמר 

 

 .חינוך בלתי פורמליבנושא ₪  9,049לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  .ג
 
לא לחלק בשלב זה את הסכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה בנושא זה בסך  .ד

  ₪. 57,500של 
 

הינן בכפוף לאישור הזזה תקציבית ד כאמור לעיל -ות בסעיפים אכל ההחלט .ז
מסעיף תקציבי בנושא הרווחה לסעיף תקציבי בנושא החינוך הבלתי פורמלי בסך 

 .על ידי מועצת העיר₪   42,000של 
 
בדבר אי מתן תמיכה למבקשי התמיכה  על כנה 13.06.17את החלטתה מיום לעדכן  .ח

בשל אי עמידה בתנאי הסף  2017לשנת הכספים  חינוך בלתי פורמלילהלן בנושא 
 בתבחינים בנושא זה בשל העדר שיתוף פעולה/בקרה של אגף תנו"ס:

 מועדון ליונס הרצליה. .1

 האגודה למען העיוור הרצליה .2

 מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. .3

 העמותה לקידום הקראטה בישראל. .4

 תנועת מעייני הישועה. .5

 פעמונים ארגון חסד. .6

 ."תנעמ .7

 .דרור עמותה לשיקום נפשי .8

9.  
 

 (        מחליטים פ"א לאשר.977)            

 
 
 
ריאה ירוקה בתע"ש השרון בנושא איכות  -מתן תמיכה למבקש התמיכה ריב"ה  .2

 הסביבה )דיון חוזר(.

 
 ועדה המקצועית ומחליטה כדלקמן:ומועצת העיר מקבלת את המלצות ה

 
 ריאה ירוקה בתע"ש השרון -ריב"ה ה למבקש התמיכ להעמיד את סכום התמיכה .א

אשר אינו עולה על ₪,  44,500על סך של  2017לשנת הכספים  איכות הסביבהבנושא 
בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו,  ,, כמפורט לעילמעלות הפעילות הנתמכת 50%

 ת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם.ובכפוף להשלמ
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אמור כ 2017לשנת  קבלת דו"חות ביצועכפוף להמצוין בסעיף א' לעיל, מתן התמיכה  .ב
 למדיניות העיריה. שבוצעה בפועל הפעילות הנתמכתובחינת התאמת לעיל 

 

 בנושא איכות הסביבה.₪  44,500לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  .ג
 

 
שכנעתי את  13/6/2017בישיבת מועצת העיר מתאריך " כי בהתייחסו לסעיף אמר מר לונדון

ה הפועלת בניגוד לאינטרס של מרבית "יר שאין לתת תמיכה לעמותת ריבחברי מועצת הע

תושבי העיר. כאשר מועצת העיר השתכנעה שאין מקום לתת תמיכה לעמותה הזאת, אין 

מקום להיתלות בנימוקים פורמאליים של עמידה בתבחינים. התבחינים מטרתם הינם 

. אם נאחזים בפורמאליות אני אמצעי לשרת את טובת תושבי העיר ואינם מטרה בפני עצמה

, שכולנו שיננו אותו בעל פה מעמוד הראשון ועד 2013רוצה לקרוא מתוך המדריך לנבחר 

העמוד האחרון. ואני מתייחס לנושא ביטול במועצה בנושא של תבחינים. "תמיכה תאושר 

רק אם שוכנעו הוועדה המקצועית והמועצה שקיימים או שיושגו ממקורות אחרים 

הכספיים הדרושים יחד עם התמיכה שתוענק למימוש הפעילות שלשמה ניתנה  האמצעים

התמיכה". ואני מבקש להזכיר שוב לחברי מועצת העיר ולכל תושבי העיר שהוועדה 

. וכל זאת לעמותה 44,500-המקצועית הפחיתה את התמיכה מהבית מהסכום הפנטסטי ל

יינית מועצת העיר שוכנעה שקל. מבחינה ענ 3,000שהמחזור הכספי שלה הוא בסה"כ 

שעמותת ריבה לא צריכה לקבל אגורה של תמיכה אחת, וזה בתחום הענייני. בתחום 

שקל?  44,500שקל אמורה לקבל תמיכה של  3,000הפורמאלי עמותה שההיקף הכספי של 

גם בתחום הפורמאלי זה לא יעלה על הדעת. לכן אני פונה לכל חברי מועצת העיר בבקשה 

ם בעמדתם ולדחות את ההחלטה הזאת ולהצביע נגד מתן תמיכה כלשהי להיות איתני

לעמותת ריבה. שום דבר לא השתנה מבחינה עניינית בין בהחלטה לפני חודשיים לבין המצב 

 "של היום. 

ככל שנקבעו קריטריונים, כי  ס' ומ"מ רה"ע גב' מאיה כץ אמרה מר לונדון דברילבמענה 

כל שאותו גוף באשר הוא עומד באותם קריטריונים ככל שהוועדה הסכימה עליהם, וכו

חבר . סדרלעשות היא מטרת הקריטריונים  ,עיריית הרצליה חייבת לפעול לפי הקריטריונים

ועדה שסבור שיש ליקוי כזה או אחר בקריטריונים מוזמן להציע לשנותם, אבל אין למנוע 

 אחד מחברי הועדה.  מדיניות שהיא מקדמת אינה מוסכמת עם המעמותה תמיכה בגלל  ש

וועדת התמיכות מחויבת לעבוד על פי כי  הבהיר ל העירייה יהודה בן עזרא"מנכ

לא  ת העירחליטה. כשמועצמכך היא ו תעלוהקריטריונים, על פי התבחינים, וכך היא פ

הוסיף  .החליטה מה שהחליטהוזו  חזר לוועדת התמיכותהמלצות הועדה, הנושא אישרה 

ולכן אם  ,ח פעילות"דולכפוף יהיה  התמיכהמתן כי היא ת התמיכות וועדהחלטת  ואמר כי

 שקל לפעילויות היא לא תקבל.  3,000העמותה תראה שהיא הוציאה רק 

כי הכסף יועבר  המנכלהזרמת הכסף תעשה מיידית, נענה ע"י האם  מר לונדוןלשאלתו של 

 כסף. לקבל הבשביל להראות היקף פעילות גדול רק בכפוף לדו"חות ביצוע. על העמותה 

 

 מחליטים לאשר. (        978)

 )מר יסעור( 1 – נמנע)מר לונדון( ,  1  – נגד , 9 – בעד 
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מתן תמיכה למבקש התמיכה ל.א. לחימה באלימות נגד נשים בנושא רווחה )דיון  .3

 חוזר(.

 
 ועדה המקצועית ומחליטה כדלקמן:ומועצת העיר מקבלת את המלצות ה

 
ל.א. לחימה בנושא מתן תמיכה למבקש התמיכה  13.06.17מיום  לעדכן את החלטתה .א

ולבטל את מתן התמיכה בסך  2017בנושא רווחה בשנת התמיכות  באלימות נגד נשים
 בשל משיכת הבקשה על ידם.₪  5,760של 

 

 .רווחהבנושא ₪  5,760לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  .ב

 
עדת המשנה בנושא זה בסך של לא לחלק בשלב זה את הסכום שבשיקול הדעת של ו .ג

21,600 .₪ 
 

 
 (        מחליטים פ"א לאשר.979) 

 

 

דו"חות הביקורת מתן תמיכה למבקשי התמיכה להלן בשל ממצאי הביקורת שנמצאו ב .4

 :2015-2013לשנים 

 מכבי הרצליה תפעול בע"מ. .א

 החברה לניהול מועדון כדורגל הפועל הרצליה בע"מ. .ב

 
 בנושא זה: 25.07.17 המלצת הוועדה המקצועית מיום

 
על מועצת העיר לקבוע מדיניותה ביחס לממצאי הביקורת לפיהם כספי התמיכה בפעילות 
הנוער שמשו בחלקם למימון פעילות הבוגרים, דבר אשר אינו עומד בתנאים שנקבעו 

 מלכתחילה לתמיכה, והאם היא מוכנה לאשר זאת מטעמים מיוחדים.

 
ה המעוכבים למבקשי התמיכה מכבי הרצליה תפעול מכספי התמיכ 1/6בשלב זה יוותרו 

 בע"מ והחברה לניהול מועדון כדורגל הפועל הרצליה בע"מ בכפוף להחלטת מועצת העיר.
 
 
 
 

הסביר כי על פי המלצת מבקר העירייה והחלטת מועצת העיר כל ל מר יהודה בן עזרא "המנכ

לקבוצות הכדורגל והכדורסל, נערכה בקורת ביחס בדקו ע"י משרד רו"ח חיצוני. יהעמותות 

. במקרה של שתי קבוצות 2018נתקבלו הערות וכל העמותות מבצעות תיקונים לקראת 

הוחלט כי על כן  ,כספים בין קבוצות הבוגרים והנוערוזליגה של נמצא ערבוב הכדורגל, 

 . ובכפוף להחלטת מועצת העירעד  יעוכבושישית מכספי התמיכה 

ולגרום שתהיה קבוצה אחת.  הכוונה לבצע תבחינים חדשים 2018לקראת הוסיף ואמר כי 

יחד עם זאת על מועצת העיר להחליט ביחס לשנים עברו אלין מתייחסת הביקורת, מה 

עמדתה לעניין הזליגה. העמותות בונות את התוכנית השנתית שלהן ע"ס כספי התמיכה 

שומים ומכבי טענו כי שחלקן כרגע מעוכב. העמותות נתנו הסברים כגון שהיו טעויות ברי

 בשנה קודמת הם העבירו מהבוגרים לנוער.

לנוהל התמיכות אם מתברר למפקח כי  18.2הבהירה כי לפי סעיף  ענת בהרבעו"ד  היועמש 
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 .המוסד אינו עומד בתנאים שנקבעו לתמיכה בהתאם להחלטת המועצה בבקשת התמיכה

וחדים את מתן התמיכה, לכן לא תינתן התמיכה, ואולם רשאית המועצה לאשר מטעמים מי

הפרדה בין התמיכה לנוער לתמיכה לבוגרים בתחום שנעשתה הנושא הובא למועצה. משום 

תמיכה, התמיכה ניתנה ביחס לקבוצות הכדורגל שההביקורת קבעה התחרותי, אך הספורט 

שאפשר לראות את זה כתמיכה שניתנה למטרתה. יחד עם זאת, קבעה לאותו גוף משפטי, ו

 היא מה המדיניות של מועצת העיר ביחס לזליגה הזאת.השאלה 

 מכספי התמיכה המעוכבים? 1/6ביקש לדעת מי בעד לשחרר את  המנכ"ל
 

ה שקבוצות הכדורגל עמדו בתנאי התמיכה, רובמועצת העיר לאחר ששקלה את הנושא ס

לאור העובדה שהתמיכה בנושא הספורט לקבוצות הכדורגל ניתנה לאותו גוף משפטי, כך 

ר והבוגרים, כיחידה אחת, עולה שכספי התמיכה עשבמבט על שתי הפעילויות, פעילות הנו

 בכללותם שימשו למטרתם.

 
 מחליטים לאשר. (980)

 
 .)מר יסעור( 1 – נמנעאין,  – נגד, 10 – בעד

 
 
 
 
 בנושא שיעורי תורה/הרצאות. 2017מתן תמיכה לשנת  .5
 

 ומחליטה כדלקמן: מועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית
 
כמפורט  2017לשנת הכספים  שיעורי תורה/הרצאותלחלק את תקציב התמיכות בנושא  .א

בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה,  להלן,
 ככל שישנם:

 

 
 2017סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת  שם המוסד

 בש"ח

 17,500 מוסדות חב"ד

 12,471 פיתוחאהבת ישראל 

 11,380 בית הכנסת מערב הרצליה

 3,549 ארגון פעילים לב לאחים

 17,500 אהבת רזיאל

 4,401 שערי קדושה נקודה טובה

 
שיעורי בנושא  הישיבה הגבוהה אור עציון מתן תמיכה למבקשי התמיכהאי  .ב

 בשל אי מסירת תכנית בשל אי עמידה בתנאי הסף 2017לשנת הכספים  תורה/הרצאות
שיעורי  15עבודה בגין פעילותם בעיר לפי מדובר במוסד ציבור המארגן לפחות 

 תורה/הרצאות בחודש חרף פניות חוזרות ונשנות של הרפרנט.
 

 .שיעורי תורה/הרצאותבנושא ₪  3,199לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  .ג
 
 

 מחליטים פ"א לאשר. (981)
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 סף(.)דיון נו בנושא כוללים 2017מתן תמיכה לשנת  .6
 

 מועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית ומחליטה כדלקמן:
לחלק את תקציב התמיכות בנושא כוללים בכפוף לקיזוז מקדמות ככל שניתנו, ובכפוף  .א

 להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם, בנושאים הבאים :

 כהגדרתה בתבחין זה  חינוך לזהות יהודית - 2תבחין מס'  -

ההתכנסויות והאירועים לציבור תושבי הרצליה )שאינם תלמידי  -  3תבחין מס'  -
 הכולל( 

 
סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת  שם המוסד

 בש"ח 2017

 179,866 בית אולפנה ללימודי היהדות הרצליה

 178,488 עמותת אור זרוע

 124,447 מדרשת החפץ חיים

 
 

המשנה בנושא זה בסך של  לא לחלק בשלב זה את הסכום שבשיקול הדעת של ועדת .ב
85,200 .₪ 

 
 

חברי המועצה מדוע ליקויים בדו"ח הביקורת  קיימיםאם  מר לונדוןלשאלתו של 

הכוללים עומדים בכל ש נענה ע"י המנכ"למתבקשים לאשר את מלא התמיכה, 

יוצגו  פעילותיה של ועדת המשנה לתמיכותהקריטריונים והתבחינים. מיד עם חידוש 

. כי נתנו תשובותבשקיפות מלאה,  התשובותכל ורת, הממצאים ודו"ח הביקבפניה 

  שבשיקול דעת הוועדה בשלב זה לא יחולקו.  85,000עדיין נמצא סכום של 

 

 מחליטים לאשר. (982)

 .(לונדון)מר  1 – נמנע, )מר יסעור( 1 – נגד, 9 – בעד
 

 

 מר צבי וייס שב לישיבה.

 ס' רה"ע גב' עפרה בל עזבה את הישיבה.
 

 

לפיתוח בין החברה  "הסכם הגג"הסכם לבצוע פרויקטים במסגרת  .יז

 ת הרצליהעירייבין לבע"מ  הרצליה

לביצוע פרויקטים במסגרת "הסכם הגג" בין החברה לאשר הסכם  התבקשההמועצה 

 עיריית הרצליה בין לפיתוח הרצליה בע"מ ל

 ונספחים להסכם. סכם בצירוף חו"דהה למועצה צורף

 

ע בחוזה שבין רמ"י לבין העירייה יש רק חתימה של הערייה ואין מדושאל  מר לונדון

 מרחתמה על הסכם הגג.  "יכי רמ היועמ"ש עו"ד בהרבחתימה של רמ"י, נענה ע"י 
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המשיך ושאל האם אין ההסכם צריך לבוא לדיון והצבעה בדירקטוריון של  לונדון

י ההסכם קובע שני כ היועמ"שהחברה לפיתוח הרצליה לפני הבאתו למועצה? נענה ע"י 

תנאים מתלים, תני מתלה אחד הוא קבלת אישור מועצת העיר, והתנאי המתלה השני 

הוא אישור הדירקטוריון. אם לא יתמלא אחד התנאים ההסכם לא ייכנס לתוקף. 

 מבחינה פורמלית אם הדירקטוריון לא יאשר את ההסכם הזה הוא לא ייכנס לתוקפו.

צף ההיגיון ראוי היה שיובא הנושא קודם לישיבת הבהירה כי בר  ס' רה"ע גב' כץ

הדירקטריון של החברה הכלכלית ולאחר המלצת הדירקטוריון לישיבת המועצה, אך 

 מבחינה משפטית אין לכך כל משמעות.

הוסיף ושאל  האם אין צורך לשוב ולדון בכל המכלול של הסכם הגג לאור מר לונדון 

)הסכם הגג מפרט שלושה מתחמים: גליל ים, הידיעות על השעיית פרוייקט אפולוניה 

נמשכו רבים מאוד וכי תהליכי ההסכם  גב' כץאפולוניה וקריית השחקים(? נענה ע"י 

זמן רב, העירייה חתמה על סך פרוייקטים בהינתן הרבה מאוד תנאים. הנושא של 

אפולוניה מטופל במספר מישורים, כשהמישור הבולט והמהותי ביותר הוא נושא 

 המדינה לעמוד בנושא זה. מ דורשים, כשאנו  משפטיהקרקע הנמצא בהליך טיהור 

אמר כי אם מתחם אפולוניה  מושהה הציע לשקול מחדש את כל הסכם הגג,  מר יסעור

 –ונמצא בסימן שאלה יש להקטין את הסכם הגג רק לאותה מתחמים שמתקיימים 

 מתחם גליל ים וקריית השחקים(.

משמע הסכם חדש, מתחם אפולוניה מתוך ההסכם גריעת כי  נענה ע"י ס' ומ"מ רהע

, כרגע המדינה תיקח אחריות על טיהור הקרקעשלא בהכרח דחייה של שנתיים שלוש ו

כל פרויקט אפולוניה נמצא בכלל בסימן שאלה ובמסגרת ההסכם אנו מחייבים את 

 המדינה בנושא הטיהור.

העירייה לבין החברה הוא הסכם בין לאישור המובא הסכם היר כי בהה המנכ"ל

 . הסכם לביצוע תשתיות –לפיתוח הרצליה 

כי מטרתו של הסכם זה היא להסדיר את מערכת  בקשה להוסיף ולהבהירהיועמ"ש 

לבין העירייה. החברה הכלכלית מבצעת  היחסים בין החברה הכלכלית לפיתוח הרצליה

עירייה  בכל טים שהעירייה אמורה לעשות מכח הסכם הגג. אם תחליט הרוייקאת הפ

הסכם זה  .שלב שהוא לא לעשות פרוייקט כל שהוא החברה הכלכלית לא תבצע אותו

כת נעשה בתיאום עם מנכ"ל החברה הכלכלית, בדחיפתו מתוך רצון להסדיר את מער

 היחסים ולהסדיר את העמלה בין העירייה לחברה הכלכלית. 

 תם.הוסיפה ואמרה כי רמ"י לא צד להסכם זה. הסכם הגג כבר נח

 

 מחליטים לאשר. (983)

 .(לונדון ומר יסעור)מר  2 – נמנע, אין– נגד, 10 – בעד
 

 

 מינויים .יח

 לאשר: התבקשההמועצה 

מינויו של חבר המועצה אלעד צדיקוב בועדות ובתאגידים הבאים: ועדת הנהלה,  .1

 ועדת מליאה לתכנון ובניה, ועדת משנה לתמיכות, תאגיד הקבורה.
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 המשנה לתמיכות בהרכבה הקיים:ועדת  חידוש פעילותה של .2

עפרה בל , אלעד צדיקוב, גרי גוזלן, יוסף לונדון, צבי וייס, תום סטרוגו, משה 

 ועקנין.

 נויה של ס' רה"ע גב' עפרה בל כמ"מ יו"ר ועדת המשנה לתמיכות.ימ .3

 

בירך על חידוש פעילותה של ועדת המשנה לתמיכות וביקש לכנס הועדה  מר לונדון

 ובשעות שיבטיחו הגעתם של מרבתי חברי הועדה.בהקדם, במועדים 

 

 מחליטים לאשר. (984)

 .(מר יסעור) 1 – נמנע, אין– נגד, 11 – בעד
 

 

 מכסת אחזקת הרכב של נבחרי המועצה .יט

 בנושא. 4/2017חוזר מנכ"ל  למועצה הועבר

עפ"י חוזר  נבחרי המועצהל המקסימלית מכסת אחזקת רכב מחליטים פ"א לאשר (985) 

  .מנכ"ל
 

 

 אישור העסקה נוספת .כ

 ת כדלקמן:פלאשר החלטות הועדה להעסקה נוס התבקשההמועצה 
 י.ס .1

 רקע:

העובד מועסק כאחראי שקילה באגף שאיפ"ה. מבקש לעבוד כמנהל סניף פיצה 

 בשעות אחה"צ.

 החלטה:

  הבקשה למשך שנה אחת.את  מליצה לאשרעדה מוהו

 ד.ח .2

 רקע:

ת לעבוד כמלצרית פעמיים בשבוע העובדת מועסקת כמ"מ באגף כח אדם. מבקש

 בשעות אחה"צ.

 החלטה:

  הבקשה למשך שנה אחת.את  מליצה לאשרעדה מוהו

 

 הערות נוספות:

מנכ"ל העירייה הנחה כי בכל חצי שנה, מנהלי האגפים של כל העובדים להם אושרה 

העסקה נוספת יעבירו חוות דעת באם ההעסקה הנוספת משפיעה על תפקוד 

 העירוני. העובדים בתפקידם

 לאשר. פ"א מחליטים      (986) 
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 אישור המלצות הועדה לסיוע בדיור .כא

 .9.8.17מיום  6פרוטוקול ישיבה מס'  למועצה צורף

 

 לאשר. פ"א מחליטים (987)

 

 שונות .כב

לאורך השנים נושא שיפוצי כי ביקש לחדד ולהבהיר  ,במסגרת דקת דיבור מר צבי וויס

רוכז ע"י חבר מועצה זה או אחר. הנושא וקרת וומב בתי כנסת התנהל בצורה מסודרת

כלל סיורים בבתי כנסת, בדיקות, אומדנים, מעקב ופיקוח. הכל תועד בסיכומי ישיבות 

, שיפוץלבהם נקבעו בתי הכנסת לשיפוץ. כל בית כנסת קיבל טופס שהכיל בקשות 

דרך הטפסים רוכזו ולפיהם נתקבלו החלטות. מעולם לא נתקבלו החלטות טלפוניות כ

אגב. הוסיף ואמר כי בית הכנסת שהוזכר ע"י מר קוממי נכנס לרשימת השיפוצים עוד 

בזמנו של מר יהונתן יסעור, השיפוץ התעכב מאחר והיה צורך בהשלמת פרטים להגשת 

 התוכנית. 

 

 

 לכםאני מבקש לדבר על החוף הנפרד בהרצליה. כידוע  במסגרת דקת דיבור " מר לונדון

היו  ,ל חוף נפרד בהרצליה לדתיים. כאשר בתחילת עונת הרחצהאני תומך בקיומו ש

, כל הודעתי ,להולכי רגלתושבים שהתרעמו על הסגירה של החוף הנפרד, בעיקר עובדי 

שיש בו הפרדה  ,תושבי העיר שאני תומך בזכותם של התושבים הדתיים לרחוץ בחוף

פרד גוברת על הרצון של בין גברים ונשים. הבהרתי כי לדעתי זכותם של הדתיים לחוף נ

התושבים לטייל לאורך קו המים. החוף הנפרד פעל בקיץ תקופה ממושכת, עם גדר 

אחת מצד צפון וגדר אחת מצד דרום, והתושבים הדתיים רחצו בו ללא חשש. לאחרונה 

מטר מהגדרות הקיימות וזאת כדי לחזק את נושא  50-כ הוסיפו גדרות במרחק 

. בנושא הצניעות יש דרגות עיריית בני ברקדרות באה מצד הצניעות. הדרישה להוסיף ג

יש נשים ההולכות בגילוי ראש, ויש השמות סרט שיער  ,חומרה שונות במגזר הדתי

בשערותיהן, יש השמות פיאה נוכרית, ויש העוטפות את כל שערן במטפחת, ויש 

על פי ההולכות בלבוש המכונה נשות הטליבן. אינני סבור שאנו צריכים להתיישר 

דרישות הצניעות של הקיצוניים ביותר. את הכללים בחוף הנפרד לדעתי צריכה לקבוע 

עיריית הרצליה ולא עיריית בני ברק. צר לי שהעירייה נכנעה לדרישות שחורגות 

 2017לספטמבר  1-מטר מהחוף אינו דבר קל ערך. ידוע לי כי ב 100מהסביר. יריעה של 

כבר היום את עיריית בני ברק שבעונת הרחצה  יידע לתוסרנה כל הגדרות. אני ממליץ 

 הבאה לא נכנע לדרישות שלה, והיא מוזמנת כבר עתה לחפש חוף נפרד בעיר אחרת. 

בהתייחס לדבריו של מר לונדון אמר כי השנה לעיריית הרצליה אין הסכם  מר צדיקוב

החוף  חכירה עם עיריית בני ברק או להפך. עיריית בני ברק השנה לא חוכרת את

מעיריית הרצליה. אמר כי גם בשנים קודמות כאשר עיריית בני ברק חכרה את החוף 

ותפעלה את החוף היא שמה שתי גדרות. ביקש לתת דעת כי חוף נוסף שנפתח שנה 
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שעברה, חוף צעירים שגם הוא נותן את אותותיו והוא צמוד לחוף הנפרד. אל כן אינו 

 וספת. מבין את רוח ההתקטנות הזאת של גדר נ

ביקש לתקן דברי מר צדיקוב, ואמר שיש הסכם לעיריית בני ברק. שר  מר משה ועקנין

הפנים מינה וועדה בנושא חופים נפרדים. החוף הזה הוא מנוהל ומפוקח על ידי עיריית 

הרצליה. נושא הגדרות נעשה בתיאום עם המצילים, המנכ"ל ועם הרשות, למניעת 

 דר לכיוון המים. סכנה של המתרחצים וכניסה של הג

 בטיחותיים. טעמיםאמר כי הגדר אומנם מפריעה אך הוצבה מ יץבויעקוביונתן מר 

עם זאת חש צער על קיומה של המחלוקת בנושא וראוי כי ימצא מקום שיאפשר מעבר 

שנה. הוסיף וציין כי פנה לאדריכל של החברה לפיתוח  20-חופשי. הנושא בעייתי מזה כ

בניית גשר עילי או לחילופין  -תוכנית כדוגמת החוף בנתניההתיירות וביקש להכין 

מדרגות עץ לפני ואחרי החוף, כך שניתן יהיה לקיים חוף לדתיים ולאפשר גם מעבר 

 לציבור.

 

 

, שעת תחילת הישיבהבהתראה קצרה חל שינוי בפעמים רבות  יסעורלטענתו של מר 

על שעה קבועה שלא משבש את לוחות הזמנים של החברים. מבקש להחליט הדבר 

 תשונה לאורך השנה 

 כי הנושא יועלה בפני רה"ע. הגב' כץ נענה ע"י

  

אולם בהמועצה התבקשה לאשר כי ישיבות המועצה יתקיימו  מר יסעורלבקשתו של 

 , הרצליה.7קומה  22המליאה בבניין העירייה החדש, ברחוב בן גוריון 

 מחליטים פ"א לאשר. (988)

 

 

  הישיבה ננעלה
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