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  החברה  העירייה 

 

 הסכם

      בשנת       חודש ל      ביום  הרצליהבשנערך ונחתם 

 הרצליה עיריית    :בין
 הרצליה 2 הנדיב ובמרח

 מצד אחד             ("העירייה")להלן: 

 מלפיתוח הרצליה בע" חברהה    :לבין
 , הרצליה)בית נולטון( 14שנקר  ובמרח

 מצד שני              ("החברה": )להלן

"(           רמ"י, עם רשות מקרקעי ישראל )להלן: "19.01.2016חתמה, ביום העירייה ו הואיל
על הסכם גג בקשר  למספר תכניות למגורים בתחומי העיר הרצליה, כמפורט 

 ;", בהתאמה(הסכם הגג" -" והתכניותבמסגרת ההסכם הנ"ל )להלן: "

ומהווה חלק בלתי  כנספח א'זה  )כולל נספחיו( מצורף להסכם העתק מהסכם הגג  
 נפרד הימנו;

, אשר פועלתבבעלות ובשליטה מלאה של העירייה ו ,עירוניתהינה חברה  החברוה  והואיל
היתר, לשם ביצוע פעולות שהן בגדר סמכויות העירייה ותפקידיה  בין

 ;  חברהבכפוף למסמכי ההתאגדות של ה המוניציפליים,

מטלות העירייה, את ובשמה לבצע עבורה בבקשה החברה פנתה אל עירייה וה  אילוהו
 ;וכמפורט להלן המפורטות בהסכם הגג

, שיפעלו מטעמה והחברה הסכימה לבצע, בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים  והואיל
 בכפוף ובתנאים הקבועים בהסכם זה;, מטלות העירייה הנ"לאת 

והאחרים ם המשפטיים ההיר ולהסדיר את מערכת יחסילהב חפצים והצדדים והואיל
 זה; הסכםולפרט את המוסכם עליהם במסגרת 

 הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך

 .ת ומונחיםכותרו ,מבוא .1

 ומחייב כיתר תנאיו. הימנוחלק בלתי נפרד  ההסכם זה מהוול המבוא 1.1

תנאי הסכם זה את  כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש 1.2
 לפיהן.

מובהר, כי למונחים המפורטים במסגרת הסכם זה תינתן המשמעות שנועדה להם  1.1
 במסגרת הסכם הגג, זולת אם נקבע ו/או משתמע אחרת מהוראות הסכם זה.

 .ההתקשרות מהות .2

 ,7.1.2, 4בסעיפים לבצע את התחייבויותיה כמפורט מסמיכה את החברה העירייה  2.1
 הסכם הגגל 18-ו 17, 15, 12 א,11 ,11 ,7.1.12, 7.1.9, 7.1.8 ,7.1.7 ,7.1.6, 7.1.1

, )והכל בכל הנוגע לפרויקטים מתוך הסכם הגג שיבוצעו באמצעות החברה(
. בעצמה ו/או על ידי צדדים שלישיים מטעמה, בליווי ובסיוע סבירים של העירייה

בר ייחשב הדבהתאם לכך בכל מקום שבו צוין בסעיפים הנ"ל "העירייה" 
ובאופן שהחברה תבוא בנעלי  כהסמכה לחברה לפעול בשם ומטעם העירייה

צוע תשתיות יבנספח ח' להסכם הגג )הסכם לצוע התשתיות, יבללתכנון ו העירייה
והכל כהגדרתם בהסכם הגג, בניית מוסדות רשות וחובה לתכנון ול( וציבוריות 

 "(./ים"הפרויקט)בהסכם זה : להסכם זה 2.1למעט כאמור בסעיף 



 

 

 
 

ל פי  הסכם הגג, החברה תתחייב כלפי רמ"י לעמוד בכל התחייבויות העירייה ע 2.2
 .הסכם הגגל 4.2כקבוע בסעיף 

ו/או בכל לעיל,  2.1 בכל מקום שבו צוינו בסעיפי הסכם הגג, אשר פורטו בסעיף   2.1
, סטטוטוריתן, שהפעלתמטלות ו/או התחייבויות מקום אחר במסגרת הסכם הגג, 

הוועדה לתכנון ולבניה על ידי על ידי העירייה ו/או אך ורק מחויבת להתבצע 
כך שהחברה תוכל לעמוד לביצוען  הרצליה, מתחייבת העירייה לפעול

 . ורמ"י במחויבויותיה ללוחות זמנים כלפי היזמים

תהיינה  ,לעיל 2.2,  2.1  פיםכמפורט בסעישתבוצענה על ידי החברה, כל הפעולות  2.4
         ובהתאם להוראות כל דין  בתיאום מול הגורמים המוסמכים לכך מטעם העירייה

  .זהולהסכם 

למען הסר ספק מובהר, כי נציג/י החברה יהיו רשאים לפעול לצורך ביצוע הוראות  2.5
היגוי, הסכם זה במישרין מול גורמי רמ"י, ובכלל זה, יהיו שותפים לוועדת ה

 להסכם הגג. 15כהגדרתה הסעיף 

 11מוסכם, כי על הפסקת התקשרות הצדדים בהסכם זה יחולו הוראות סעיף  2.6
 להסכם הגג, בשינויים המחויבים.

 ניהול הפרויקטים .1

 

יכללו פרויקטים שיועברו לטיפולה במסגרת הסכם הגג הפעולות החברה במסגרת  1.1
ם וניהולם, לרבות ביצוע כל את קידום הפרויקטים, את ביצועם, הפיקוח עליה

 הפעולות כמפורט להלן על ידי החברה:

 תיאום פרוגרמת הפרויקט עם כל הגורמים המוסמכים לכך מטעם העירייה 1.1.1
 ;ורמ"י

וכיוצא באלה  , קבלניםהעסקת מתכננים, מנהלי פרויקטים, יועצים, מומחים 1.1.2
וכניות נותני וספקי שירותים, לפי תיאום מוקדם עם העירייה, לצורך הכנת ת

 הפרויקטים ואופן ביצועם;

לרבות היתר  לצורך ביצוע הפרויקטהנדרשים  כל ההיתרים קבלתטיפול ב 1.1.1
 ;בנייה

מול גזברות העירייה ,ובנוגע טיפול בכל ההיבטים התקציביים של הפרויקט  1.1.4
בהתאם להוראות קבלת הממון הנדרש מרמ"י  ,צוע הפרויקטיםילתקציב ב
 הסכם הגג

בלת הצעות מחיר לגבי עלויות הפרויקטים, וכן עריכת אומדנים, וכן ק 1.1.5
התקשרות עם צדדים שלישיים בעניין ביצוע הפרויקטים, באמצעות פרסום 
מכרזים כדין )להלן: "הקבלנים המבצעים"( ופיקוח על אופן ביצוע הפרויקטים 

 כאמור;

 

שת חשבונות הפרויקט, אישורם ואימותם, לפי הוראות הסכם זה והסכם גה 1.1.6
 הגג;

תכלול בהסכמי ההתקשרות עם הקבלנים המבצעים את כל ההוראות החברה  1.1.7
התחייבויותיה התחייבויות העירייה עפ"י הסכם הגג ובצוע שיבטיחו את ביצוע 

 כלפי העירייה על פי הסכם זה;



 

 

 
 

בכל הסכם התקשרות בין החברה לבין הקבלנים המבצעים תיקבע זכות  1.1.8
בות הנובעות הימנו מאת להמחאת ו/או העברת ההסכם ו/או הזכויות ו/או החו

 החברה לידי העירייה ו/או לידי "תאגיד עירוני" אחר מטעמה של העירייה.

 

, אשר אילו הייתה הפרויקטיםמוסכם, כי ביחס לכל התקשרות בנוגע לביצוע  1.1.9
בעצמה הייתה העירייה חבה בקיום מכרז, בהתאם  םהעירייה מבצעת אות

רז על פי הוראות תקנות להוראות הדין, תחוב גם החברה בקיומו של מכ
, בשינויים המחויבים, ולאחר התקנת 1987 -העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 

בהתאם להוראות  - 1992 -תקנות בהתאם לחוק    חובת המכרזים, תשנ"ב 
 התקנות כאמור. 

 טיפול בתלונות הציבור ובתביעות בכל הקשור לביצוע הפרויקטים;  1.1.10

ו/או בעלי אישור עבודה בישראל על פי העסקת עובדים בעלי אזרחות ישראלית  1.1.11
דין בלבד, וכן קבלת תצהירים מהגופים עימם תתקשר החברה מכוח הסכם זה 
בדבר עמידתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום 

 ;1976 -חובות מס, העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום(, התשל"ו 

עשר( שנה במסגרת ביצוע -)שמונה 18 העסקת עובדים שגילם עולה על 1.1.12
עשר( שנים, -)שמונה 18הפרויקטים. באם גילם של העובדים אינו עולה על 

 1951 -מתחייבת החברה לפעול בהתאם להוראות החוק לעבודות נוער התשי"ג 
א לחוק הנוער בפרט 11 -ו 11)להלן: "חוק הנוער"( ככלל והוראות סעיפים 

 ה אסורה אחרת. בדבר העבדה מסכנת ו/או העבד

להסכם זה ומהוות  'בכנספח ההוראות הרלוונטיות מחוק הנוער מצורפות 
 חלק בלתי נפרד הימנו;

החוק להגברת ו 1987 –העסקת עובדים בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1.1.11
 ;.2011-האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב

וניהול  ביצוע כל פעולה סבירה שהיא, העשויה לתרום למען קידום, ביצוע 1.1.14
 הפרויקטים;

 הוראות כלליות לעניין אופן בצוע הפרויקטים .4

החברה תבצע את הפרויקטים באופן יעיל ומקצועי תוך שמירה על האינטרסים של  4.1
העירייה ותוך יישום מדיניותה וכן בהתאם להנחיות המקצועיות של הגורמים 

 המוסמכים בעירייה, ככל שיינתנו, בצמתי ההחלטה הראשיים. 

, וכן מינהל הנדסה תפעל על פי הנהלים המקובלים בעירייה, לרבות נוהלי החברה  4.2
 תפעל בהתאם להוראות כל דין ובכפוף להוראות הסכם זה.

החברה תדווח לעירייה באופן שוטף על שלבי ההתקדמות של כל פרויקט, אשר  4.1
תבצע בהתאם לאמור לעיל. הדיווח ייערך במסמך כתוב ויועבר אל נציגי העירייה 

 וונטיים.הרל

אלא אם התקבל החברה מתחייבת שלא לחרוג מן התקציב שיוגדר לפרויקט,  4.4
מראש ובכתב ו/או אישור גזבר העירייה בכתב  תקציבמהאישור רמ"י לחריגה  

 . ומראש, הכל לפי המקרה והעניין

החברה תבצע את הפרויקטים תוך שמירה על כללי הבטיחות הנדרשים, וכן  4.5
ים למניעת מפגעים סביבתיים ו/או מטרדים לציבור תנקוט בכל האמצעים הדרוש

 ו/או מטרדים ליחיד, ככל שניתן באופן סביר.



 

 

 
 

 

מבלי לגרוע מאחריותה, כי בכל התקשרות של החברה עם צד  החברה מתחייבת, 4.6
שלישי כלשהו לביצועם של הפרויקטים נשוא הסכם זה, תובטח אחריות כל צד 

גם כלפי העירייה וכלפי מדינת שלישי כאמור בכל הקשור לביצוע הפרויקט 
 ישראל.

 .תקציבים, ניהול חשבונות ודמי הניהול .5

לכל פרויקט שיבוצע מכוח הסכם הגג ייערך על ידי החברה תקציב, אשר יכלול  5.1
את עלות התכנון, הניהול והביצוע של עבודות הפיתוח ועבודות המבנים, כולל 

תקציב )להלן:  עבודות צד ג' )כהגדרת מונחים אלו בהסכם הגג(תיאום 
 ."(הפרויקט

ככל גביית תשלומים מאת בעלי קרקע פרטיים )לבאחריות העירייה לדאוג  5.2
בעלי זכויות שבתחום הקו הכחול של התכניות נכללות חלקות בבעלות גורמים 

  לומים להם זכאית העירייה עפ"י דין.שו/או ת (שאינם רמ"י בעלות ו/או חכירה

כל אחריות למימון חלקים כלשהם במסגרת מוסכם ומודגש, כי לחברה לא תהא  5.1
עיריה את כל ללהכין מתקציבה, ומבלי לגרוע מאחריותה  תקציב הפרויקט

להשגת התקציבים כקבוע , התשתית הנדרשת, לרבות הנתונים והמידע הנדרשים 
  .בהסכם הגג

בהתאם לקבוע בהסכם הגג , ובכלל זאת תגיש החברה מתחייבת להגיש חשבונות  5.4
, לאחר י בקרת רמ"י בהתאם להוראות נספח י"א להסכם הגגלידחשבונות 

לספק לרמ"י מתחייבת החברה וכן  ו/או מי מטעמו,גזבר העירייה ע"י  םאישור
את מלוא המידע והמסמכים הנדרשים לרמ"י ואשר רמ"י זכאית לקבלם בהתאם 

 להוראות הסכם הגג.

כל הנוגע להסכם הגג ב 9העירייה מתחייבת לפעול בהתאם להוראות סעיף  5.5
לפתיחת חשבון בנק ייעודי לגבי תכנון, ניהול וביצוע התשתיות ומוסדות ציבור 

 ולביצוע כל יתר הפעולות הכספיות הנדרשות כמפורט בהסכם הגג.רשות, לניהולו 

בנוסף, מתחייבת העירייה להעביר לידי החברה את מלוא הסכומים, אשר יתקבלו 
 2ראות הסכם הגג ובפרט מכוח סעיף בפועל אצל העירייה מאת רמ"י בהתאם להו

 . לנספח י"א של הסכם הגג

קבלתם  במס"ב הסמוך למועד מאת העירייה אל החברה  ותשלומים כאמור יועבר
  .וזאת בכדי לעמוד בהוראות הסכם הגג, מאת רמ"י

בנוגע לביצועו פעילותה שלה רישום נפרד של  החשבונותתקיים בהנהלת החברה  5.6
 כם זה.נשוא הסים של הפרויקט

            אום סביר מראש, יבכל עת ובת ,יהיו זכאים לקבל מטעמהו/או מי  העירייה 5.7
 ספרי החברה בתאפשר עיון והחברה , הפרויקטכל מידע ו/או דוחות בקשר עם 

  במלואם, לרבות מסמכי הנהלת חשבונות.לפרויקט במסמכים הקשורים ו

בסעיף ו להסכם הגג 6סעיף מלוא דמי הניהול, כהגדרתם בהחברה תהא זכאית ל  5.8
התשתיות עבודות פיתוח בצוע , המגיעים לעירייה בגין נספח י"א להסכם הגגל 1

 דיםמלוא דמי הניהול בגין עבודות צדל ,, כמו גם( 7.5%)עמלה בשיעור של 
 (.0.5%)עמלה בשיעור של לנספח י"א  1.1כאמור בסעיף שלישיים 

לנספח  1.5סעיף ב אמורכ  התקציב חלק מעודפי לקבל  בנוסף תהא החברה זכאית
 ככל ואם תהיה ,מהחיסכון בתקציב המאושר( 15%)שיעור של  סכם הגגלהי"א 

אך "(, וזאת "עודפי התקציבבהתאם להסכם הגג )להלן : העירייהלהם זכאית 
ובלבד שבכל הנוגע תוח תשתיות המבוצעות על ידה, יורק בגין עבודות פ

יחולקו עודפי  - לפרויקטים הממומנים במשותף ע"י רמ"י ועל ידי העירייה
לדוגמא: היה ורמ"י מממנת  בין העירייה לחברה באופן יחסי למימון. התקציב

מאותו פרויקט, הרי  40%מנת מת והעירייה מוצוע תשתייבתכנון ומפרויקט  60%



 

 

 
 

 40%-והעירייה תהא זכאית ל מעודפי התקציב 60%-שהחברה תהא זכאית ל
 .מעודפי התקציב

, מי ניהול מרמ"ידל תהא זכאיתלא פרויקטים בגינם העירייה בלמען הסר ספק,  5.9
תשלם העירייה לחברה , ואשר מבוצעים ע"י החברהבהתאם להוראות הסכם הגג, 

,  אשר צוע פרויקטים הנדסייםידמי ניהול בהתאם להוראות הסכם המסגרת לב
 . 9.5.02יום ב ה לעירייהבין החבר נחתם

 

 גמר פרויקט ומסירתו .6

כי מתן "תעודת גמר" על ידי מהנדס העיר על פי היתר הבנייה תיחשב  מוסכם, 6.1
 ראייה לסיום ביצוע הפרויקט.

לקראת גמר ביצוע העבודות יתקיימו סיורי מסירה מקדמיים עם גורמי העירייה  6.2
מהנדס העיר ו/או סגנו. לגביהם תימסר הודעה לידי  מינהל הנדסההרלוונטיים ב

)חמישה עשר( ימי עבודה ממועד הודעת החברה בכתב  15סיורים אלה יבוצעו בתוך 
לגבי עריכתם. לאחר סיום תיקון כל הליקויים וההערות שנמצאו בסיורי המסירה 
המקדמיים, העברת תוכניות עדות שיוכנו על פי דרישות העירייה כשהן מאושרות 

ויקט ועם גמר ביצוע העבודות, כשהן מוכנות למסירה על ידי מתכנני ומנהל הפר
לידי העירייה, תזמין החברה את מהנדס העיר )או מי מטעמו( לצורך מסירת 

 15העבודות נשוא הפרויקט. מסירת העבודות תיעשה בתוך לא יאוחר מאשר 
 )חמישה עשר( ימי עבודה מהודעת החברה בכתב לידי העירייה.

ות מהנדס העיר )או מי מטעמו(, נציגי החברה, מסירת העבודות תיעשה בנוכח 6.1
לרבות מתכנן ומהנדס הפרויקט )ככל שקיימים בעלי תפקידים כאמור(, מנהל 

 הפרויקט מטעם החברה והקבלן/נים המבצע/ים מטעמה של החברה. 

במעמד מסירת העבודות ייערך פרטיכל בכתב, בו יירשם שאכן נסתיימו העבודות  6.4
מו, תצוין רשימת התיקונים שיש לעשותם בצירוף לוח נשוא הפרויקט, באם נסתיי

הזמנים להשלמתן המלאה וכן ליקויים ופגמים שאינם ניתנים לתיקון. מועד 
זה לעיל יכונה להלן: "מועד  6.4 מסירת העבודות המושלמות כאמור בסעיף 

 המסירה".

מהנדס העיר רשאי לדרוש מאת החברה, במועד המסירה, התחייבות בכתב לבצע  6.5
 השלים כל עבודה שלא בוצעה לשביעות רצונו הגמורה ובהתאם להסכם זה .ול

החברה )באמצעות הקבלן/נים המבצע/ים( תשלים ותבצע לאלתר את העבודות  6.6
 שנתבקשו במועד המסירה לשביעות רצונו הגמורה של מהנדס העיר.

באם החברה לא תבצע תיקון כלשהו כמצוין לעיל תוך המועד שיקבע בפרטיכל  6.7
)שלושים( יום, תהיה העירייה רשאית לבצע את  10 -ה, אך לא יותר מהמסיר

 התיקון בעצמה ועל חשבונה של החברה.

זה לעיל, תהא העירייה  6בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהאמור בסעיף  6.8
לעיל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבל את  6.7רשאית במקרה כאמור בסעיף 

את העבודות הנ"ל בעצמה ו/או באמצעות מי העבודות נשוא הפרויקט, להשלים 
מטעמה ולחייב את החברה בכל ההוצאות שהוצאו על ידה, במישרין או בעקיפין, 

 להשלמת ביצוע העבודות.

מובהר בזאת כי לא יהיה במסירת העבודות כמפורט לעיל בכדי לשחרר את  6.9
 החברה מאחריותה החוקית לטיבן, לאופן ולדרך ביצוען.

 



 

 

 
 

 

 תקופת הבדק .7

עשר( חודשים ממועד המסירה, כהגדרתו לעיל,  -)ארבעה 14ופת הבדק תהא תק 7.1
במהלכה תהא החברה חייבת בתיקון כל פגם ו/או ליקוי הנובעים מטיב העבודות 
שבוצעו במסגרת הפרויקט, לרבות בשל טיב החומרים בהם נעשה שימוש במסגרת 

 הפרויקט. 

והחברה תהא חייבת  נתגלה פגם כאמור תודיע עליו העירייה בכתב לחברה, 7.2
 בתיקונו תוך זמן סביר בהתאם למהות הפגם ו/או הליקוי.

 

את הליקויים בתוך זמן סביר כאמור, כפי שנדרשה בכתב, לא תיקנה החברה  7.1
תהיה העירייה רשאית לתקנם באמצעות קבלנים מטעמה ולחייב את החברה בכל 

 הוצאותיה הישירות והעקיפות בגין ביצועם. 

 

  .וביטוח אחריות .8

אובדן או ו/נזק  ו/או לכל פגיעהכלפי העירייה ו/או רמ"י תהיה אחראית החברה  8.1
או מחדל ו/בגין כל מעשה שייגרמו לעירייה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או הוצאה 

ים מושא הפרויקטו/או הכרוכים בביצוע הסכם זה  של החברה ו/או מי מטעמה
 . הסכם זה

ף העירייה כלפי רמ"י בהתאם לסעי החברה לוקחת על עצמה את כל התחייבויות
 להסכם הגג 18.1

החברה מתחייבת בזאת לפצות ולשפות את העירייה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או  8.2
הוצאה ו/או בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, אשר תוגשנה כלפי העירייה 
על ידי צד שלישי כלשהו, ואשר עילתם במעשה ו/או במחדל ו/או בעילה אשר 

הסכם זה ו/או אופן  מושאורה, בין במישרין ובין בעקיפין, בביצוע הפרויקטים מק
ביצועם על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או בהפרת הוראות הדין בכל הקשור 
לביצוע הפרויקטים על ידי החברה, ובלבד שהעירייה תודיע לחברה על קבלת כל 

פשר לחברה להתגונן עם קבלתן ותא מידטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור 
 בפניהן. 

החברה מתחייבת בזאת לקיים במסגרת ביצוע הפרויקטים, על חשבונה ובעצמה  8.1
ו/או באמצעות אחרים )הקבלנים המבצעים(, ובמשך כל תקופת ההסכם ביטוחים 

והוראות סעיף מתאימים, המכסים את אחריותה בהתאם להוראות הסכם זה, 
העירייה ובתיאום עם העירייה )להלן:  והכל על פי דרישותלהסכם הגג,  18.1

 "הפוליסות"(. 

הפוליסות תכלולנה את העירייה בשם המבוטח וכן תכלולנה סעיף ביטול שיבוב  8.4
 )ששים( יום בגין ביטול. 60כנגד העירייה והתראה של 

העתק של הפוליסות, כפי שיתואמו עם העירייה, ו/או אישורי קיום ביטוחים  8.5
חברה לידי העירייה בסמוך לפני תחילת ביצוע מתאימים יימסרו על ידי ה

 הפרויקטים, או לפי דרישה מאת העירייה.

עריכת הביטוחים כאמור לעיל אינה משחררת את החברה מחובותיה ומאחריותה  8.6
על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או מתשלום כל נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או 

/או מחדלים של החברה ו/או מי תשלום לידי צדדים שלישיים מחמת מעשים ו
 מטעמה.

 



 

 

 
 

 

 אי קיום יחסי עובד מעביד. .9

מוסכם ומובהר בזאת, כי החברה פועלת לביצוע הוראות הסכם זה כקבלן עצמאי  9.1
ואין ולא יהיו בינה ו/או בין מי מעובדיה ו/או הצדדים השלישיים אשר יועסקו על 

 מעביד. -ידה לבין העירייה כל יחסי עובד

החברה בקשר לביצועו של הסכם זה, לרבות תשלום לעובדיה,  כל הוצאותיה של 9.2
יחולו על החברה ועליה בלבד וישולמו על ידה, והעירייה ותשלום מלוא זכויותיהם 

 לא תחוב בכל דרך שהיא בגינם.

החברה מתחייבת בזאת לפצות ולשפות את העירייה בגין כל נזק שיגרם לעירייה,  9.1
מעביד  -גין טענה בקשר עם יחסי עובד באם העירייה תחויב בתשלום כלשהו ב

 בינה לבין החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מהמועסקים על ידה.

 היתרים ורישיונות. .01

החברה תדאג ותהא אחראית כי היא ו/או הקבלנים המבצעים מטעמה יהיו בעלי כל 
ההיתרים ו/או הרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל אחד מבין הפרויקטים, 

 שר יבוצעו מכוח הסכם זה )ככל שנדרשים היתרים ו/או רישיונות כאמור(.א

 ניהול ספרים. .00

 החברה תנהל את רישומיה הכלכליים והחשבונאים עבור כל פרויקט באופן נפרד. 11.1

העירייה תהא זכאית לקבל, בכל עת ולפי תיאום סביר מראש, כל מסמך ו/או  11.2
פעולה בנקאית הקשורה  מידע בקשר לפרויקטים, לרבות אך מבלי למעט, כל

בפרויקט ואשר באה לידי ביטוי בספרי החברה, וכן תהיה העירייה זכאית, לפי 
 דרישה, לקבלת דו"ח מאת רואה החשבון המבקר של החברה עם גמר כל פרויקט.

 .שונות .12

 איןזה מסכם ומגבש כל הסכמה בין הצדדים, עם חתימתו  הסכם .הסכם מלא 12.1
)לרבות טיוטות או הסכמה אחרים בין הצדדים הסכם ו/ כלולא יהיה כל תוקף ל

 תוקףולא יהיה הוחלפו בין הצדדים במסגרת המשא ומתן לכריתת הסכם זה( ש
בקשר לכל  ויתורלכל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או גריעה ו/או הארכה ו/או 

ידי  עלבכתב עניין הקשור ו/או הכרוך בהסכם זה, אלא אם ייחתמו ודבר 
 .הצדדים

החברה לא תהא רשאית להסב את ההסכם, כולו או מקצתו ו/או  .ההסכם הסבת 12.2
להעביר לאחר כל זכות או טובת הנאה על פיו, בין במישרין ובין בעקיפין ו/או 
לשעבד ו/או למשכן את זכויותיה על פי ההסכם, כולן או חלקן, מבלי לקבל את 

בודות זכות החברה לבצע את ע, זולת הסכמת העירייה לכך מראש ובכתב
 .התשתית באמצעות צדדים שלישיים מקצועיים מטעמה

. כל הסכמה מצד מי מהצדדים לסטות במקרה מסוים מתנאי הסכם זה תקדים 12.1
לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. השתהה או לא 

פי הסכם זה במקרה -השתמש צד להסכם זה בזכות מן הזכויות הניתנות לו על
 ראות בכך ויתור כלשהו על זכויות וחובות אחרות, על פי הסכם זה.מסוים, אין ל

. מוסכם בזה, כי מלוא הזכויות הבלעדיות בכל החומרים ו/או זכויות קניין רוחני 12.4
המסמכים ו/או התוכניות, אשר יימסרו בין הצדדים ו/או אשר ייערכו במסגרת 

ודות אלו, לרבות כל ביצוע העבודות, וכן כל מידע הקשור ו/או הנובע מפעולות ועב
זכויות הקניין והקניין הרוחני, יהיו וייוותרו בכל עת קניינה המלא הבלעדי של 

 העירייה.



 

 

 
 

. הפרה החברה תנאי מתנאי הסכם זה, ולא תיקנה את ההפרה הפרת ההסכם 12.5
)עשרה( ימים מיום קבלת הודעה בכתב מאת העירייה, תיחשב החברה  10בתוך 

דית והעירייה תהא רשאית לבטל הסכם זה כמי שהפרה את ההסכם הפרה יסו
וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לתבוע פיצויים ו/או כל סעד ו/או כל 
תרופה המוקנים לעירייה, על פי הסכם זה ו/או דין, וכן תהא העירייה רשאית 
להתקשר במישרין עם הקבלנים המבצעים וזאת מבלי שלחברה תהא כל טענה 

 ה כלפיה.ו/או דרישה ו/או תביע

התנאים המתלים הבאים של ם מכי הסכם זה כפוף לקיומוסכם,  .יםמתל םתנאי 12.6
 (: "התנאים המתליםלהלן: "לעיל ו)

 ; הרצליה להסכם זהמועצת העיר קבלת אישור  12.6.1

 ; להסכם זהאישור דירקטוריון החברה קבלת  12.6.2

מלוא הצדדים מתחייבים לפעול בשיתוף פעולה ולעשות כמיטב יכולתם לקיום 
 ים המתלים דלעיל. התנא

 זהשתישלח על פי כתובות הצדדים המפורטות במבוא להסכם  הודעה. הודעות 12.7
            ( ימים שלושה) 1חשב כאילו הגיעה לצד הנשגר ולידיעתו תוך יבדואר רשום, ת

  .בעת מסירתה - אם נמסרה בידובדואר רשום,  שיגורהמעת 

 

 :באו הצדדים על החתום לראיהו

 

 

            _______________                                                      ________________ 

 העירייה                                                                              החברה                      

 

 

 התנאים המתלים

 

 

 .     ישיבתה מיום ההסכם אושר על ידי מועצת העיר הרצליה ב

 

 

 .     ההסכם אושר על ידי דירקטוריון החברה לפיתוח בישיבתו מיום 

 

 

 

 

 

 

 4604524-הסכמים



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
  

 



 

 ד' באב ה'תשע"ז
 

 2017יולי  27

 
 לכבוד

 
 חברי מועצת העיר

 
 
 

 ,שלום רב
 
 
 

כפי שאושרה במסגרת אישור הדתית למועצה  אישור מועצת העיר לאישרור ההקצבה הנדון:
 2017תקציב 

 

סכום  ,₪ 4,716,444הקצבה למועצה הדתית בסכום של  2017המועצה אישרה במסגרת תקציב 

 . 2016הזהה לשנת 

"הודעה בדבר ההשתתפות המיוחד של הממשלה ושל  14.03.2017 -הפרסומים שפורסם ב בילקוט

שסכום עיריית הרצליה " נקבע 2017הרשויות המקומיות בהוצאות תקציבי המועצה הדתית לשנת 

 ₪.  4,359,965יעמוד על 

המועצה הדתית פנתה לעירייה בבקשה שלמרות הפחתת ההשתתפות של משרד לשירותי דת, לא 

 ₪.   4,716,444בסך  2017פחית את השתתפות העירייה ולהשאירה כפי שתוקצב לשנת לה

 .ש"ח 4,716,444סך  של ב 2017מועצת העיר מתבקשת לאשרר השארת ההקצבה שתוקצבה לשנת 

 
 
 

 ,בברכה
 

 , רו"חקרדש איזה
 

 בקרת תאגידיםמנהלת מחלקת                                                                                               
 
 

 
 העירייהמר משה פדלון, ראש : העתקים

 העירייהמר יהודה בן עזרא, מנכ"ל                
  מר רוני חדד, רו"ח, גזבר העירייה               
 וב וכלכלהגב' הילה רוזן, רו"ח סגנית גזבר ומנהלת מחלקת תקצ               

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 180/17נכ/

 "ה אב, תשע"זכ   
 2017אוגוסט,  17 

 
 לכבוד,

 מועצת העירייה
 כאן 

 
 א.ג.נ.,

 
  מרכז מסחרי נוף יםב חנות בקשה לניהול מו"מ להשכרתהנדון: 

 -הרצליה  1-3לוטם רח' ה , מרכז מסחרי נוף ים,2300חנות מס' 
 6670בגוש  269חלק מחלקה 

 
 

נידונה הצעה יחידה למכרז וועדת המכרזים .)ח( לפקודת העיריות במידה ו22על פי סעיף  .1
, רשאית העירייה להתקשר לא המליצה עליה, או לא המליצה הוועדה על הצעה כלשהי

ה בחוזה ללא מכרז לאחר שמועצת העירייה החליטה על כך ברב חבריה, ולאחר שנוכח
 שבנסיבות העניין עריכת מכרז לא תביא תועלת.

  
הוגשה הצעה , 20-2017-18ומספרו  2017בחודש יולי  פורסםשמכרז להשכרת הנכס ל .2

 ע"י שרית גינדי, מפעילת החנות הנוכחית.אחת בלבד 
בהצעה שהוגשה נפל פגם טכני בערבות הבנקאית, ולכן בהמלצת הייעוץ המשפטי הוחלט 

  על פסילת ההצעה.
 

המעיד  ,וזה הוציא מסמך תיקון לערבות ,מוציא הערבות ,בנקהמגישת ההצעה פנתה אל  .3
הינה טעות שנעשתה בתום לב ותתוקן ע"י  ,כי הטעות שנפלה במספר תעודת הזהות

 הבנק.
 

עם שרית גינדי ללא אישור מועצת העירייה להתקשר בחוזה נבקש את לאור המפורט,  .4
הכספית שניתנה בהצעתה של שרית גינדי למכרז מכרז, באותם התנאים ובכפוף להצעה 

 .שפורסם 20-2018-17
 

במקרה דנן, לא הוגשו הצעות נוספות למכרז ולכן אין תועלת בעריכת מכרז נוסף, אשר  .5
יביא ככל הנראה לתוצאות זהות. כמו כן, ואף עלול לפגוע ברצף הכנסותיה של העירייה 

 מהשכרת החנות. 
 

 
 
 

 בכבוד רב,
  

 סדובניק, עו"דלאה 
 מנהלת מח' נכסים

 וביטוחים
 
 

          ,העתק
 ראש העירייה. -מ. פדלון

 מנכ"ל העירייה. - י. בן עזרא
 מ"מ גזבר העירייה. – ר. חדד

 
 עב















































































































































































07/08/2017 עיריית הרצליה
ה ג ז ב ר ו ת- אגף המינהל הכספי 

09-9501210'     פקס09-9591526. טל   -   46100 הרצליה 1. ד.ת   

22.8.2017: תאריך מועצה

:הוצאות

הערותתקציב מעודכן סכום שינוי  (*)תקציב מקורי הקצאה ' מספרק תקציבישם חשבון ת.ס

538500,000200,000700,000בטחוןהחניה.ר-משכורות כוללות1943000100

538500,000-200,000300,000כלליל לאיוש תקנים"רזרבת מנכ1994000101

587282,000-25,000257,000ס"תנולהקות זמר ומחול-משכורות כוללות1825400100

587379,00025,000404,000ס"תנומשכורות כוללות ספורטק1829290100

589382,00055,000437,000רווחהן ארז"הוצאות שוטפות מפת1847401720

589424,000-55,000369,000רווחהמרכז יום חינוך ארוך- מיתר 1847404840

592607,000-20,000587,000מחשובמטה למיחשוב' יח-הוצאות מיכון1616000570

592547,00020,000567,000מחשובתמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב1616000571

592300,00040,000340,000מחשובמיחשוב' יח-חידוש ציוד מיחשוב1616000930

59210,0007,00017,000מחשובבטחון ובטיחות-טלפוניה וסלולר1721000540

59210,0007,00017,000מחשובחופי רחצה-טלפוניה וסלולר1747200540

592150,000-40,000110,000מחשובהחינוך.א-טלפוניה וסלולר1811000540

59245,000-14,00031,000מחשוברווחה- טלפוניה וסלולר 1841004540

593533,00042,000575,000ס"תנותמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי1765000823

593195,00067,000262,000חינוךתמיכה במוסדות בתחום הבריאות1831000820

593325,000-109,000216,000רווחהתמיכה במוסדות בתחום הרווחה1841004820

1829100782
594589,00080,000669,000ס"תנוליגות טורנירים והרקדות בספורטק

העברת תמיכה עבור 
יוזמות סל הספורט

59574,00070,000144,000רווחהמרכז יום- א "העסקת כ1847401184

595424,000-70,000354,000רווחהמרכז יום חינוך ארוך- מיתר 1847404840

59916,855,000500,00017,355,000שאיפהחיצוניים לניקיון רחובות' אחז.ש1712000751

5991,020,000160,0001,180,000שאיפהחופי רחצה- עזרה רפואית בקבלנות1747200753

599500,000500,0001,000,000כללי*שאטלים ממרכז העיר 1822100781

599050,00050,000תבלבנין העיריה החדש-תיקונים ואחזקה1938100422

599480,000800,0001,280,000תבלהעירייה. מ- נקיון משרדים בקבלנות1938100750

5991,926,000100,0002,026,000כלליל"רזרבת מנכ1994000961

5998,220,000850,0009,070,000כלליהתייקרויות והוצאות בלתי נצפות, רזרבה לרפורמות1994000962

60215,00019,00034,000מנהל כספימועצה וועדות-שכר דירה1611200410

60236,000-16,00020,000מנהל כספימבקר העירייה-שכר דירה1612000410

60290,000-46,00044,000מנהל כספימטה למיחשוב' יח-שכר דירה1616000410

602143,000-90,00053,000מנהל כספישרות משפטי-שכר דירה1617000410

602670,000-4,000666,000מנהל כספישומה וגבייה-שכר דירה1623000410

60235,000-4,00031,000מנהל כספישיטור עירוני-שכר דירה1722700410

602147,000-14,000133,000מנהל כספימהנדס העיר-שכר דירה1731000410

60285,000-15,00070,000מנהל כספימינהלת אזור התעשייה-שכר דירה1771000410

602180,000-31,000149,000מנהל כספיהחינוך.א-שכר דירה1811000410

602250,000-9,000241,000מנהל כספיהמרכז להוראה מתקנת-שכר דירה1817900410

60227,000-15,00012,000מנהל כספיהמרכז לפיתוח עירוני-שכר דירה1822100410

602350,000-18,000332,000מנהל כספיסינמטק-שכר דירה1826400410

₪-  ב2017התקציב הרגיל לשנת 
(מילואים)ותוספות   (העברות מסעיף לסעיף)הצעת שינויים 

ח- שינויים 

23.7.2017: תאריך ועדת כספים

- הגדלת תקן 
רשות החניה

- הגדלת תקן 
( משרה0.33)ספורטק 

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה

העברה לתקציב 
הייעודי

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה

תקבול ממשרד הפנים 
בגין הגידול בהנפקת 

היתרי בניה

עדכון סעיפי שכירויות 
בעקבות המעבר לבנין 

העיריה

Z:\General\ מתוקן- הזזה ח  - 2017סיכום הזזות תקציביות ותקציב מילואים לשנת \23.7- הזזה ח \2017\שינויים (2מתוך ) 1דף 



07/08/2017 עיריית הרצליה
ה ג ז ב ר ו ת- אגף המינהל הכספי 

09-9501210'     פקס09-9591526. טל   -   46100 הרצליה 1. ד.ת   

הערותתקציב מעודכן סכום שינוי  (*)תקציב מקורי הקצאה ' מספרק תקציבישם חשבון ת.ס

602650,000-3,000647,000מנהל כספימרכז לאם ולתינוק-ניהול.שכר דירה וד1826400411

602310,000-87,000223,000מנהל כספיחכירה למשך ראשונים.ד1826420410

60223,000-2,00021,000מנהל כספיתרבות תורנית-שכר דירה1827000410

60239,000-24,00015,000מנהל כספיתנועות נוער-שכר דירה1828900410

60215,000-2,00013,000מנהל כספימינהל ספורט-שכר דירה1829100410

60230,000-15,00015,000מנהל כספילבריאות הציבור' היח-שכר דירה1831000410

602263,000304,000567,000מנהל כספירווחה-שכר דירה1841004410

602370,00040,000410,000מנהל כספיש"מע-שכר דירה1845203410

60233,00024,00057,000מנהל כספיל"שי-שכר דירה1848302410

60270,0008,00078,000מנהל כספישרותי קליטה-שכר דירה1869000410

6019,650,000135,0009,785,000שאיפהשכר מצילים ועוזרי מצילים1747200102

601500,000-135,000365,000כלליל לאיוש תקנים"רזרבת מנכ1994000101

49,258,0003,040,00052,298,000

.שאושר בועדת כספים  (ת"שאטלים אזה) 1771000710במקום  (שאטלים מרכז העיר) 1822100781מספר הסעיף עודכן ל* 

900,100,000
3,040,000

903,140,000

.הינו התקציב האחרון שאושר במועצה- תקציב מקורי   (*)

:הכנסות

הערותתקציב מעודכן סכום שינוי  (*)תקציב מקורי הקצאה' מספרק תקציבישם חשבון ת.ס

594-190,000-80,000-270,000ס"תנוהתרבות והספורט לסל הספורט.מ.השת1329000992
העברת תמיכה עבור 
יוזמות סל הספורט

5990-2,960,000-2,960,000הנדסההיתרי בניה- הפנים . מ. השתת1230000910
תקבול ממשרד הפנים 
בגין הגידול בהנפקת 

היתרי בניה

-190,000-3,040,000-3,230,000

900,100,000-:כ תקציב לפני השינוי"סה

3,040,000-:כ שינוי"סה
903,140,000-:כ תקציב לאחר השינוי"סה

:הערה

:לאחר השינויים
 שינוי במסגרת התקציביש. 1
התקציב מאוזן. 2
התקציב בר ביצוע. 3

:כ תקציב לאחר השינוי"סה

:כ תקציב לפני השינוי"סה

(-)ההכנסות בסימן 

מציל- תקן חדש 

עדכון סעיפי שכירויות 
בעקבות המעבר לבנין 

המשך- העיריה 

:כ שינוי"סה

Z:\General\ מתוקן- הזזה ח  - 2017סיכום הזזות תקציביות ותקציב מילואים לשנת \23.7- הזזה ח \2017\שינויים (2מתוך ) 2דף 





















































































































16/08/2017 עיריית הרצליה
ה ג ז ב ר ו ת- אגף המינהל הכספי 

09-9501210'     פקס09-9591526. טל   -   46100 הרצליה 1. ד.ת   

24.10.2017: תאריך מועצה

:הוצאות

הערותתקציב מעודכן סכום שינוי  (*)תקציב מקורי הקצאה ' מספרק תקציבישם חשבון ת.ס

5905,000-5,0000מנהל נשיםהעסקה באמצעות חברת השמה1769100755

590294,0005,000299,000מנהל נשיםהוצאות לפעולות1769100780

591181,000-30,000151,000רווחההשלמה עירונית- סיוע למשפחות עם ילדים 1842204841

591750,00030,000780,000רווחהשכר שירותים קהילתיים1848201100

59696,000100,000196,000רווחהארציות לדיירי רחוב.מס1842206840

5963,530,000-830,0002,700,000רווחהאחזקת זקנים במעונות1844301840

596360,000145,000505,000רווחהמסגרות יומיות לזקן1844501840

5966,000,000160,0006,160,000רווחהה"מש- מעון ממשלתי 1845105840

596160,00085,000245,000רווחהטיפול בהורים ובילדיהם1845107840

596500,000140,000640,000רווחהמרכז יום ותעסוקה לבוגרים1845110840

59620,000170,000190,000רווחהמפעלי שיקום לעיוור1846401840

59610,00037,00047,000רווחהמרכזי איבחון ושיקום1846801840

59690,000135,000225,000רווחהמרכז יום לנפגעי ראש1846804840

596420,000-194,000226,000רווחהשכונה תומכת נכים1846807840

59680,00052,000132,000רווחההתמכרויות מבוגרים1847301840

59720,000-10,00010,000לשכה משפטיתספרות מקצועית1617000522

1617000560
59720,00010,00030,000לשכה משפטיתהוצאות משרד ואחרות

5982,798,000-4,0002,794,000משאבי אנושמשכורות כוללות1615000100

1615000755
59815,0004,00019,000משאבי אנושהעסקה באמצעות חברת השמה

60039,000100,000139,000הנדסההוצאות שונות1732200781

600150,000-100,00050,000הנדסהמשכורות כוללות1745000100

603934,00022,000956,000חינוךהזנה ושונות, הוצאות שוטפות1813300720

6032,300,0003,0002,303,000כלליע"רזרבת רה1994000960

6041,300,000-15,0001,285,000מנהל כספינכסים וביטוחים'  שכר מח1933000100

1933000755
60410,00015,00025,000מנהל כספיהעסקה באמצעות חברת השמה

6051,370,000-98,0001,272,000ס"תנומינהל- משכורות כוללות 1829100100

605558,00098,000656,000חינוךמשכורות כוללות1831000100

6062,134,00030,0002,164,000ס"תנושכר אבות בית1829240100

606162,000-30,000132,000ס"תנוהחזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט1829910780

607265,00015,000280,000דוברותהוצאות לפעולות ארועים1752000780

60715,000-15,0000דוברותרכישת ציוד יסודי1938200930

609560,000440,0001,000,000בטחוןאבטחת בנין העירייה בקבלנות1611300750

60933,000-7,00026,000בטחוןאבטחה בקבלנות1623000753

609622,00011,000633,000בטחוןמשכורות כוללות1721000100

609625,00082,000707,000בטחוןאגף ביטחון- שכר מנהלה 1721000101

60969,000-17,00052,000בטחוןציוד משרדי שוטף1721000470

60933,00017,00050,000בטחוןשתיה וכיבוד1721000511

609113,00054,000167,000בטחוןהוצאות לפעולות בטחון ושונות1721000780

6090100,000100,000בטחוןאגף ביטחון- הוצאות לפעולות 1721000783

60927,000-8,00019,000בטחוןמשכורות כוללות1722100100

609626,000144,000770,000בטחוןעבודות קבלניות אבטחה וסיור1722700750

609675,000-35,000640,000בטחוןמשכורות כוללות1723000100

6096,650,000-650,0006,000,000בטחוןפקחים- משכורות כוללות 1781000102

609452,000-42,000410,000בטחוןשכר קציני בטחון1817100100

609500,00012,000512,000בטחוןמינהלה- משכורות כוללות 1943000100

1943000780( 609132,00023,000155,000בטחוןכולל איתור בעלי רכב)אחרות ' הסדרי חנייה והוצ

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה

בית - הגדלת תקן 
( משרה0.5)המתנדב 

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה

העברה להעסקה 
במיקור חוץ

יום המעשים הטובים

החלפה - מילוי מקום 
ד"לחל

 (עובדת)הזזת תקן 
לסעיף הייעודי

העברה ממיקור חוץ 
להעסקה עירונית

₪-  ב2017התקציב הרגיל לשנת 
(מילואים)ותוספות   (העברות מסעיף לסעיף)הצעת שינויים 

ט- שינויים 

20.8.2017: תאריך ועדת כספים

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה
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16/08/2017 עיריית הרצליה
ה ג ז ב ר ו ת- אגף המינהל הכספי 

09-9501210'     פקס09-9591526. טל   -   46100 הרצליה 1. ד.ת   

הערותתקציב מעודכן סכום שינוי  (*)תקציב מקורי הקצאה ' מספרק תקציבישם חשבון ת.ס

61021,284,000850,00022,134,000חינוךשכר סייעות טיפוליות וחונכות1813300104

6107,615,000-600,0007,015,000כלליהתייקרויות והוצאות בלתי נצפות, רזרבה לרפורמות1994000962

611494,00030,000524,000ס"תנוס"באמצעות המתנ- הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל 1813600873

611159,0008,000167,000ס"תנוס להפעלת הספריה"הקצבות למתנ1823200870

6111,265,00020,0001,285,000ס"תנוס בשכונה"הקצבות שוטפות להפעלת המתנ1824100870

611475,00025,000500,000ס"תנוהקצבות שוטפות לחברה למרכזים1824100876

6111,316,00020,0001,336,000ס"תנוס בשכונה"הקצבות שוטפות להפעלת המתנ1824300870

611760,00020,000780,000ס"תנוס נוה ישראל עבור המרכז"הקצבות למתנ1824510870

1824510780

באמצעות )מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבור 
(ס נוה ישראל"מתנ

61104,0004,000ס"תנו

1824530870

ס "באמצעות מתנ)הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה 
(יד התשעה

611480,00020,000500,000ס"תנו

611639,00011,000650,000ס"תנוהקצבה לבית פוסטר להפעלת המרכז1824570870

611620,00010,000630,000ס"תנוס יד התשעה למרכז המוסיקה"הקצבות למתנ1825100870

611442,00012,000454,000ס"תנוהקצבות לשלוחה במערב העיר1825100871

6111,880,00030,0001,910,000ס"תנוהקצבה להיכל לאומנויות הבמה1826400870

611445,00035,000480,000ס"תנוהקצבה למרכז לאם ולתינוק1826400871

6111,280,00060,0001,340,000ס"תנוהקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק1826400872

1826400873

הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה 
העירונית

611147,0008,000155,000ס"תנו

6111,436,00020,0001,456,000ס"תנוהקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר1826400874

1826400875

הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן 
לאמנים וסופרים

611311,00016,000327,000ס"תנו

1826400876

הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני 
לתיאטרון

6111,087,000140,0001,227,000ס"תנו

1826400879

הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה 
לאמנות עכשווית

6112,195,00020,0002,215,000ס"תנו

1828200870
הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון 

הנוער
6111,470,00036,0001,506,000ס"תנו

611119,0006,000125,000ס"תנוס להפעלת האולם"הקצבות שוטפות למתנ1829220870

6113,500,00092,0003,592,000ס"תנוהקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער1829910870

611730,00022,000752,000ס"תנו"גיל הזהב"הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון 1848290871

6117,615,000-665,0006,950,000ס"תנוהתייקרויות והוצאות בלתי נצפות, רזרבה לרפורמות1994000962

6122,665,000125,0002,790,000חינוךמזכירות- משכורות כוללות 1813200101

6122,135,000105,0002,240,000חינוךשכר אחראים למשק ותחזוקה1813200102

6121,453,000-251,0001,202,000חינוךס"ספרניות בבתיה1813200103

1813200105

במקביל בהכנסות בסעיף )משכורות כוללות מזכירות 
3132/921)

612496,00047,000543,000חינוך

612475,000-47,000428,000חינוךסיוע לניהול עצמי1813200877

61286,00020,000106,000חינוךמשכורות כוללות1813220100

612255,00050,000305,000חינוךשכר- הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך 1813600105

6121,529,00025,0001,554,000מחשובס בקבלנות"שירותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי1813600750

612690,00080,000770,000חינוךהפעלת תוכנית תקשוב בחינוך1813600785

1813601780
612269,000-50,000219,000חינוךהערכת תוכניות חינוכיות 

1814000107

יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים , שכר תיגבור לימודים
(כולל שעות הוראה אפקטיביות)

612855,00070,000925,000חינוך

61250,000210,000260,000חינוךהוראה ומנהלה- שעות קנויות 1814000109

6121,241,00057,0001,298,000חינוךהוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים1814000784

612443,000-25,000418,000חינוךממלכתי דתי- שכר מינהלה 1814001101

1815200107

יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים , שכר תיגבור לימודים
(הוראה אפקטיביות' כולל ש)

612839,000-70,000769,000חינוך

612410,00094,000504,000חינוךהוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים1815200784

612193,000-100,00093,000חינוךס לילדי הרצל"א במתנ"יול1817920787

613035,00035,000תנוסלמרכזים קהילתיים' הפעלת הקתדרה באמצעות החב1818000872

6137,615,000-35,0007,580,000כלליהתייקרויות והוצאות בלתי נצפות, רזרבה לרפורמות1994000962

י "עפ- חינוך מיוחד 
ביצוע בפועל וצפי נדרש 

עד לסוף שנה

תוספת הקצבה 
י צפי "שנדרשת עפ

לסוף שנה

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה

הקצבה להפעלת 
הקתדרה
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16/08/2017 עיריית הרצליה
ה ג ז ב ר ו ת- אגף המינהל הכספי 

09-9501210'     פקס09-9591526. טל   -   46100 הרצליה 1. ד.ת   

הערותתקציב מעודכן סכום שינוי  (*)תקציב מקורי הקצאה ' מספרק תקציבישם חשבון ת.ס

614121,000-26,00095,000ל"תבמינהלי- אחזקת רכב עירוני 1611300530

614176,000-56,000120,000ל"תבתיפעולי- אחזקת רכבים 1712000730

61469,000-19,00050,000ל"תבתיפעולי- אחזקת רכבים 1721000730

61476,00053,000129,000ל"תבאחזקה וחידוש- ציוד כיבוי אש 1721000740

614470,00015,000485,000ל"תבאחזקת רכב תפעולי1722700730

614145,000-35,000110,000ל"תבאחזקת רכב מינהלי1731000530

614138,000-93,00045,000ל"תבנקיון בקבלנות1731000750

61467,000-17,00050,000ל"תבתיפעולי- אחזקת רכב עירוני 1733200730

614990,00092,0001,082,000ל"תבשכר עובדי אחזקה1742000102

614162,00018,000180,000ל"תבתיפעולי- אחזקת רכבים 1742000730

6141,730,000100,0001,830,000ל"תבמשכורות כוללות1743000100

614254,000-54,000200,000ל"תבתיפעולי- אחזקת רכבים 1743000730

614363,000-83,000280,000ל"תב(כולל חומרים ונורות)עבודות קבלניות 1743000750

6145,500,000-300,0005,200,000ל"תבתאורת רחובות- הוצאות חשמל 1743000771

61460,000-60,0000ל"תבסימון כבישים-השמה.ח' באמצ' העס1744000755

614173,000-53,000120,000ל"תבתיפעולי- אחזקת רכבים 1746100730

614480,000120,000600,000ל"תבתיפעולי- אחזקת רכבים 1747200730

61431,000-11,00020,000ל"תבאחזקת רכב מנהלי1769100530

614382,000-122,000260,000ל"תבתיפעולי- אחזקת קטנועים ורכבים 1781000730

614300,00040,000340,000ל"תבתיפעול- אחזקת קטנועים ורכבים 1781000731

61475,0003,00078,000ל"תב(משרדי רובעים)נקיון בקבלנות 1781000750

61435,000-5,00030,000ל"תבתיפעולי- אחזקת רכב 1811000730

6149,000-4,0005,000ל"תבתחזוקה1813210420

614198,000-80,000118,000בטחוןהוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה1817100720

61449,000-9,00040,000ל"תבתיפעולי- אחזקת רכבים 1817100730

61431,000-26,0005,000ל"תבתיקונים ואחזקה1817210420

614870,00025,000895,000ל"תבעובדי תחזוקת מבני חינוך1817960100

1817960420

מוסדות חינוך - תיקונים ואחזקת מבנים ורהוט 
(ב ותיכונים בניהול עצמי"חט, יסודיים)

614844,00056,000900,000ל"תב

614183,00050,000233,000ל"תבאחזקה וחידוש- ציוד כיבוי אש 1817960740

614235,00025,000260,000ל"תבח"בדיקות וסקרי בטיחות במוס1817960783

61426,0006,00032,000ל"תבניקיון בקבלנות1848301750

6148,00019,00027,000ל"תבניקיון בקבלנות1848302750

614214,00016,000230,000ל"תבכללי- תיקונים ושיפוצים 1933000420

614147,00090,000237,000ל"תבכללי- פריסה וקיפול הצללות 1933000782

614363,00017,000380,000ל"תבמשרדי העירייה- תיקונים ואחזקה 1938100420

61444,00026,00070,000ל"תבכללי- הוצאות שתייה וכיבוד 1938100511

61422,000-7,00015,000ל"תבאחזקת ציוד1938100747

614480,000100,000580,000ל"תבכללי- נקיון משרדים בקבלנות 1938100750

614096,00096,000ל"תבבניין לב העיר-ניקיון בקבלנות1938100752

614191,000-70,000121,000ל"תבתיפעולי- אחזקת רכבים 1938300730

6142,055,00077,0002,132,000ל"תבלוגיסטיקה. מח- משכורות כוללות 1938400103

614430,00080,000510,000ל"תבבטיחות ובריאות תעסוקתית. מח- משכורות כוללות 1938400104

61429,00031,00060,000ל"תבהוצאות שתייה וכיבוד1938400511

614380,00030,000410,000ל"תבתיפעולי- אחזקת רכבים 1938400730

614182,00010,000192,000ל"תבמנהלת תבל ובטחון- נקיון בקבלנות 1938400751

1938400780

כולל ייעוץ )הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף 
(ושרותים מקצועיים

614120,00027,000147,000ל"תב

61428,250,000-77,00028,173,000כלליפנסיה1997200310

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה
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16/08/2017 עיריית הרצליה
ה ג ז ב ר ו ת- אגף המינהל הכספי 

09-9501210'     פקס09-9591526. טל   -   46100 הרצליה 1. ד.ת   

הערותתקציב מעודכן סכום שינוי  (*)תקציב מקורי הקצאה ' מספרק תקציבישם חשבון ת.ס

6153,004,000-95,0002,909,000חינוךמשכורות כוללות1811000100

615970,00070,0001,040,000חינוךשכר עובדי חשבות ופיקוח כספי1811000102

61516,00025,00041,000חינוךחינוך-השמה' חב' העסקה באמצ1811000755

6164,430,000-60,0004,370,000כללימשכורות כוללות1611300100

6163,800,00060,0003,860,000בטחוןשכר שיטור עירוני1722700101

617870,000115,000985,000ל"תבמשכורות כוללות1746100100

617428,000-20,000408,000ל"תבמשכורות כוללות פיקוח1746100101

617483,00037,000520,000ל"תבהוצאות שונות1746100780

61737,000-37,0000ל"תבטיפול בצמחיה1746100781

61728,250,000-95,00028,155,000כלליפנסיה1997200310

618700,00030,000730,000ס"תנוארועים ופעולות תרבות1822000783

618147,000-30,000117,000ס"תנוחוף הים- אירוע פתיחת קיץ לנוער 1828100787

1732000750
619800,0001,100,0001,900,000כלליייעוץ משפטי חיצוני

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה

62065,00020,00085,000כלליע"הוצאות כיבוד לשכת רה1611300510

62028,00010,00038,000כלליהוצאות כיבוד1611300511

62029,00010,00039,000כלליהוצאות משרד ושוטפות1611300560

62020,00010,00030,000כלליהוצאות אחרות לפעולות1611300780

6207,615,000-50,0007,565,000כלליהתייקרויות והוצאות בלתי נצפות, רזרבה לרפורמות1994000962

621190,00030,000220,000התנדבותמחלקת התנדבות- משכורות כלליות 1848300100

62130,000-30,00060,000התנדבותמחלקת התנדבות- כא שכור 1848300755

6221,300,000-60,0001,240,000מנהל כספינכסים וביטוחים'  שכר מח1933000100

622405,00060,000465,000מנהל כספיניהול מידע מקרקעין ונכסים1933000571

62317,128,000210,00017,338,000חינוךסייעות לגננות- משכורות כוללות 1812000100

1812000103
סייעות מתגברות במימון עירוני - משכורות כוללות 

מלא
6231,600,000-170,0001,430,000חינוך

1812000104

סייעות מתגברות במימון משרד - משכורות כוללות 
(28)החינוך 

6233,486,000-110,0003,376,000חינוך

623678,00051,000729,000חינוךהוצאות שוטפות ושונות1812000720

62349,00054,000103,000חינוךהשמה' העסקה  באמצעות חב1812000755

62323,700,000-350,00023,350,000חינוך(חובה+ טרום חובה )גננות עובדות מדינה 1812000760

6240240,000240,000חינוךרובוטיקה-שכר בשעות אפקטיביות1814000110

624080,00080,000חינוךהפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה1814000785

624150,000-100,00050,000חינוךבשעות אפקטיביות- משכורות כוללות 1817210103

624320,000387,000707,000חינוךפרוייקט מחוננים- משכורות כוללות 1817210105

624210,000-160,00050,000חינוךהוצאות לפעולות1817210781

6242,300,000-250,0002,050,000כלליע"רזרבת רה1994000960

625300,00055,000355,000מחשובחידוש ציוד מיחשוב1616000930

625470,000-20,000450,000מחשוביסודיים- הוצאות מיכון 1813200570

625212,000-15,000197,000מחשובב"חט- הוצאות מיכון 1814000570

625160,000-15,000145,000מחשובתיכונים- הוצאות מיכון 1815200570

625246,00020,000266,000מחשובכלל משרדי העירייה- טלפון 1938100540

625113,000-25,00088,000מחשובהוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים1938400570

1994000962

6267,615,000527,0008,142,000כלליהתייקרויות והוצאות בלתי נצפות, רזרבה לרפורמות
תקבול ממשרד הפנים 
בגין הגידול בהנפקת 

היתרי בניה

6271,550,00020,0001,570,000מנהל כללימשכורות כוללות1613000100

6272,250,00020,0002,270,000ה"שאיפמשכורות כוללות1714000100

6272,765,00020,0002,785,000ס"תנומשכורות כוללות1823000100

627500,000-60,000440,000כלליל לאיוש תקנים"רזרבת מנכ1994000101

628500,0007,000507,000רווחהטיפול ילד בסיכון- שכר 1843503184

628312,000-7,000305,000רווחהטיפול בנוער ובצעירים1847102840

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה

 חצאי תקנים 3קליטת 
בהעסקה עירונית

- פרוייקט חופיקס 
העסקת נערים

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה

העברה להעסקה 
עירונית

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה

תוכנית רובוטיקה 
י ביצוע "עפ- ב "בחט

בפועל וצפי נדרש עד 
לסוף שנה

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה

חינוך - הגדלת תקן 
( משרה0.5)

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה
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16/08/2017 עיריית הרצליה
ה ג ז ב ר ו ת- אגף המינהל הכספי 

09-9501210'     פקס09-9591526. טל   -   46100 הרצליה 1. ד.ת   

הערותתקציב מעודכן סכום שינוי  (*)תקציב מקורי הקצאה ' מספרק תקציבישם חשבון ת.ס

62977,00036,000113,000בטחוןח"ח ופס"מל- משכורות כוללות 1726000100

62988,000-5,00083,000חינוךפיקוח על צהרונים- משכורות כוללות 1817920100

6301,926,000100,0002,026,000כלליל"רזרבת מנכ1994000961

1994000962
6307,615,000-100,0007,515,000כלליהתייקרויות והוצאות בלתי נצפות, רזרבה לרפורמות

1829100420

אולמות )כללי  - תחזוקת אולמות ומתקני ספורט 
(גדולים בנפרד

631850,000-13,000837,000ס"תנו

631181,00013,000194,000ס"תנותיקונים ואחזקה1829200420

6321,120,000-20,0001,100,000ה"שאיפמנהלי רבעים- משכורות כוללות 1711000101

63278,00010,00088,000דוברותפרסומים ודפוס1711000550

6321,385,000-180,0001,205,000ה"שאיפמשכורות כוללות1712000100

632580,00010,000590,000ה"שאיפנהגי משאיות גזם- משכורות כוללות 1712000101

6321,280,00035,0001,315,000ה"שאיפמחזור ותברואה מונעת- משכורות כוללות 1712000102

6320288,000288,000ה"שאיפאיסוף נייר למיחזור1712000754

632080,00080,000ה"שאיפהשמה' א באמצעות חב"העסקת כ1712000755

6322,250,000265,0002,515,000ה"שאיפמשכורות כוללות1714000100

632150,000100,000250,000ה"שאיפעיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים1714000980

6329,650,000700,00010,350,000ה"שאיפמצילים ועוזרי מצילים- משכורות כוללות 1747200102

63210,000-10,0000דוברותפרסומים ודפוס1764000550

6327,615,000-700,0006,915,000כלליהתייקרויות והוצאות בלתי נצפות, רזרבה לרפורמות1994000962

6363,004,000-60,0002,944,000חינוךמשכורות כוללות1811000100

636558,00060,000618,000בריאותמשכורות כוללות1831000100

637914,000-34,000880,000ה"שאיפטיפול בחורשות בקבלנות1746000752

63730,000-30,0000ה"שאיפהשקיית עצים במדרכות בקבלנות1746000756

6371,000,00064,0001,064,000ה"שאיפשימור גנים וחידוש צמחיה1746000780

1813200107

יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים , שכר תיגבור לימודים
(הוראה אפקטיביות' כולל ש)

6372,614,00021,0002,635,000חינוך

637040,00040,000ה"שאיפס"איכה-השמה' באמצעות חב' העס1879000755

637180,000-61,000119,000ה"שאיפהוצאות לפעולות חינוך לקיימות1879000781

1752000780
638265,000200,000465,000דוברותהוצאות לפעולות ארועים

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה

325,974,0003,072,000329,106,000

903,140,000
3,072,000

906,212,000

.הינו התקציב האחרון שאושר במועצה- תקציב מקורי   (*)

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה

החינוך. תקן במימון מ

:כ תקציב לפני השינוי"סה

:כ שינוי"סה

:כ תקציב לאחר השינוי"סה

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה

י ביצוע בפועל וצפי "עפ
נדרש עד לסוף שנה
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16/08/2017 עיריית הרצליה
ה ג ז ב ר ו ת- אגף המינהל הכספי 

09-9501210'     פקס09-9591526. טל   -   46100 הרצליה 1. ד.ת   

הערותתקציב מעודכן סכום שינוי  (*)תקציב מקורי הקצאה ' מספרק תקציבישם חשבון ת.ס

:הכנסות

הערותתקציב מעודכן סכום שינוי  (*)תקציב מקורי הקצאה' מספרק תקציבישם חשבון ת.ס

596-72,000-75,000-147,000רווחהארציות לדיירי רחוב.מס1342206930

596-2,880,000623,000-2,257,000רווחהאחזקת זקנים במעונות1344301930

596-295,000-109,000-404,000רווחהמסגרות יומיות לזקן1344501930

596-4,500,000-120,000-4,620,000רווחהה"מש- מעון ממשלתי 1345105930

596-120,000-64,000-184,000רווחהטיפול בהורים ובילדיהם1345107930

596-375,000-105,000-480,000רווחהמרכז יום ותעסוקה לבוגרים1345110930

596-20,000-128,000-148,000רווחהמפעלי שיקום לעיוור1346401930

5960-28,000-28,000רווחהמרכזי איבחון ושיקום1346801930

596-65,000-101,000-166,000רווחהיום לנפגעי ראש.מ1346804930

596-315,000146,000-169,000רווחהשכונה תומכת נכים1346807930

596-20,000-39,000-59,000רווחההתמכרויות מבוגרים1347301930

1269000791
6030-25,000-25,000כלליתרומה מעמותת רוח טובה

עמותת - קבלת תרומה 
רוח טובה

6090-24,000-24,000בטחוןאגרת שמירה ואבטחה1222700220

1317100998

השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות 
חינוך

609-2,300,000-100,000-2,400,000בטחון

1313300920

610-10,635,000-250,000-10,885,000חינוךח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד"משר
י "עפ- חינוך מיוחד 
צפי / ביצוע בפועל 

לסוף שנה

1313200920

כולל , שרתים ומזכירות)ח לחינוך היסודי  "משר
(א"מתי

612-6,404,000-100,000-6,504,000חינוך

612-1,046,000-10,000-1,056,000חינוךח לסיוע לניהול עצמי"משר1313200921

612-151,000-20,000-171,000חינוךהכנסות ממשרד החינוך1313220920

612-50,000-210,000-260,000חינוךשעות קנויות הוראה ומנהלה1314000490

1269000620
614-60,000-15,000-75,000ל"תבהכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש

/  י ביצוע בפועל "עפ
צפי לסוף שנה

1230000592
619-800,000-1,100,000-1,900,000כלליפ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני"השתתפות קע

/י ביצוע בפועל "עפ
צפי לסוף שנה

623-9,150,000180,000-8,970,000חינוךהשתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה1312200921

1312200922

+ גננות )השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה 
(סייעות

623-19,815,000135,000-19,680,000חינוך

6240-70,000-70,000חינוךתוכנית רובוטיקה- תשלומי הורים 1314000421

624-360,000260,000-100,000חינוךהכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים1317210420

624-520,000-360,000-880,000חינוךהשתתפות הורים בפרוייקט מחוננים1317210421

624-50,000-27,000-77,000חינוךהשתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים1317210920

1230000910

6260-527,000-527,000הנדסההשתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה
תקבול ממשרד הפנים 
בגין הגידול בהנפקת 

היתרי בניה

החינוך. תקן במימון מ6290-31,000-31,000חינוךח בעלות רכז צהרונים"משרה' השתת1317920920

6320-100,000-100,000ה"שאיפהחקלאות לעקור וסרוס חתולי רחוב.מ1214300960

6320-478,000-478,000ה"שאיפאגרת מים1413100210

1513000510
638-3,606,000-200,000-3,806,000כלליהכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות

/י ביצוע בפועל "עפ
צפי לסוף שנה

-63,609,000-3,072,000-66,681,000

903,140,000-:כ תקציב לפני השינוי"סה

3,072,000-:כ שינוי"סה

906,212,000-:כ תקציב לאחר השינוי"סה

:הערה

:לאחר השינויים
 שינוי במסגרת התקציביש. 1

התקציב מאוזן. 2

התקציב בר ביצוע. 3

/י ביצוע בפועל "עפ
צפי לסוף שנה

תוכנית רובוטיקה 
י ביצוע "עפ- ב "בחט

צפי לסוף שנה/ בפועל 

/ י ביצוע בפועל "עפ
צפי לסוף שנה

/ י ביצוע בפועל "עפ
צפי לסוף שנה

/ י ביצוע בפועל "עפ
צפי לסוף שנה

(-)ההכנסות בסימן 

/י ביצוע בפועל "עפ
צפי לסוף שנה
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