
 

 "ח טבת, תשע"חכ
 2018ינואר,  15

 
 לכבוד

 חברות וחברי  מועצת העירייה
 תפוצת מוזמנים

 הרצליה
 

 

 8.11.61-תוספת לסדר היום לישיבת המועצה ב הנדון:

 

 להלן תוספת לסדר היום:

 

 הצעות לסדר .1

 
 ע"י מר יריב פישר 1הצעה לסדר מס'  

  שילוט בלוחות המודעות בעיר הרצליה.בנושא: 

 לוחות המודעות בעיר הרצליה הפכו לאחרונה להיות לוחות מודעות פוליטיים. .א

 עיריית הרצליה מחליטה בזאת על ביטול ההנחות והפטורים לעמותות בעיר. .ב

 בנוסף לא יהיה ניתן למלא את לוחות מודעות למגזר אחד בלבד.  .ג

 
 ע"י מר יריב פישר 2הצעה לסדר מס' 

  דיור מוגן ברחוב הרב קוקבנושא: 

אחוז בפינת הרב קוק/דשה  200ועדת התכנון ובניה תוספת בנייה של ולאחרונה אושר ב

 מעל קומת מסחר.קומות  17אהרונסון, בכניסה לגליל ים. מדובר במגדל אחד בגובה 

לא יתכן שעיריית הרצליה מעדכנת את הועדות התכנון ובנייה ואת התושבים כי היא  .א

זי שכזה במרכז והחלה בתהליך של שיתוף הציבור ובשקט מאשרת פרויקט גרנדי

 הפקקים של העיר. 

בשל כך מועצת העיר הרצליה מחליטה בזאת להקפיא את התוכנית עד לסיום הליך  .ב

 ועדות התכנון ובנייה. ופנייה החוזרת לשיתוף הציבור וה

 

בקשה לסיוע בבניה חדשה של מרכזי יום טיפוליים סיעודיים לאנשים עם  .2

 מוגבלויות

 .פניית אדריכלית העיר ומסמכים מצ"ב

 ,בכבוד רב

 רינה זאבי                                                     

  העירייה, לשכת סמנכ"ל אגף מנהלע.         
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'טבת,תשע"חג
2018ינואר,14

לכבוד
חברותוחברימועצתהעירייה

תפוצתמוזמנים
הרצליה



8.11.16-זימוןלישיבתמועצהמןהמנייןבהנדון:



מןהמניין.הנךמוזמן/תלישיבתמועצה

 8201בינואר16תשע"ח,כ"טבטבתהישיבהתתקייםביוםג',

18:00בשעה

באולםהמליאה,בבנייןהעירייההחדש,

הרצליה22ברחובבןגוריון

  דרהיוםס

אישורפרוטוקול .א

 עדכוןרה"ע .ב

 עדכוןמנכ"ל .ג

 שאילתותותשובות .ד

 הצגתפעילות–עמותתלבאוהב .ה

 תב"רים .ו

 2017,שנת3רבעונישלמשרדהפניםלתקופהרבעוןדו"חכספי .ז

 הארכתתקופתכהונהחברועדתערר .ח

 אישורמתןתמיכות .ט

 החלטתועדתקבלתתרומות .י

 המלצותהועדהלסיועבדיור .יא

 שונות .יב

בברכה,

זאבירינה

ע.מנהלאגף,לשכתסמנכ"לבכיר
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סדרהיום:

 

אישורפרוטוקול .א

 .63+62יובאו לאישור פרוטוקולים מס'  

 
 עדכוןרה"ע .ב



 עדכוןמנכ"ל .ג



 שאילתותותשובות .ד

 כפי שיונחו על שולחן המועצה.

 


 העמותה. הצגת פעילות–עמותת"לבאוהב" .ה

 

 תב"רים .ו

 

)החברהלפיתוחהרצליההשדרוגהאיצטדיוןוחוויתהצפיי–1625שינוימימוןתב"רמס' .1
 בע"מ(

 
מסגרתתקציבמסגרתתקציבפרטים

מבוקשת
שינוי

11/2017אושר
 5,125,000 5,125,000 31.12.2017עד 

   2018
 94,875,000 94,875,000 ואילך 2019

  100,000,000 100,000,000 סה"כ
    

    31.12.2017מקורות מימון  עד 
 2,525,000 2,525,000 קרן עבודות פיתוח

(165,200) 2,434,800 2,600,000 קרן עודפי תקציב רגיל
165,200 165,200  השתתפות המועצה להסדר הימורים

  5,125,000 5,125,000 סה"כ


מקרןעודפיתקציברגיללהשתתפותהמועצה₪165,200הבקשה:לאשרשינוימימוןבסכוםשל

להסדרהימוריםטוטו.
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 מיזוגאווירבמוס"ח)אגףת.ב.ל(–1472שינוימימוןתב"רמס' .2
מסגרתתקציבמסגרתתקציבפרטים

מבוקשת
שינוי

11/2017אושר
 10,850,000 10,850,000 31.12.2017עד 

 300,000 300,000  2018
 200,000 200,000 ואילך 2019

  11,350,000 11,350,000 סה"כ
    

    31.12.2017מקורות מימון  עד 
(71,897) 10,620,603 10,692,500 קרן עודפי תקציב רגיל

 157,500 157,500 השתתפות משרד האנרגיה והתשתיות
71,897 71,897  השתתפות משרד החינוך

  10,850,000 10,850,000 סה"כ
מקרןעודפיתקציברגיללהשתתפותמשרד₪71,897הבקשה:לאשרשינוימימוןבסכוםשל

החינוך.



 (אגףת.ב.ל)גידורמוס"ח–1482תב"רמס'שינוימימון .3
מסגרתתקציבמסגרתתקציבפרטים

מבוקשת
שינוי

11/2017אושר
 1,450,000 1,450,000 31.12.2017עד 

  1,450,000 1,450,000 סה"כ
    

    31.12.2017מקורות מימון  עד 
(30,000) 1,307,500 1,337,500 קרן עודפי תקציב רגיל

30,000 142,500 112,500 השתתפות משרד החינוך
  1,450,000 1,450,000 סה"כ

מקרןעודפיתקציברגיללהשתתפותמשרד₪30,000הבקשה:לאשרשינוימימוןבסכוםשל

 החינוך

 

 (אגףהנדסה)פינויבינויצומתכדורי–1693תב"רמס'תוספתושינוימימון .4
מסגרתתקציבמסגרתתקציבפרטים

מבוקשת
שינוי

11/2017אושר
95,000 262,478 167,478 31.12.2017עד 

1,873,003 1,993,003 120,000 2018
(1,968,003) 2,244,519 4,212,522 ואילך 2019

  4,500,000 4,500,000 סה"כ
    

    31.12.2017מקורות מימון  עד 
(43,750) 61,250 105,000 קרן עבודות פיתוח

138,750 201,228 62,478 והשיכוןהשתתפות מ. הבינוי 
 95,000 262,478 167,478 סה"כ

    2018מקורות מימון  
29,475 149,475 120,000 קרן עבודות פיתוח

1,843,528 1,843,528  השתתפות מ. הבינוי והשיכון
 1,873,003 1,993,003 120,000 סה"כ

    
2018ועדכוןמסגרתתקציבבשנת2017בשנת₪95,000תוספתביצועבסכוםשללאשרהבקשה:

ואילך(.מימוןקרןעבודותפיתוחוהשתתפותמשרד2019)הקדמהמשנת₪1,873,003בסכוםשל

הבינויוהשיכון.
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 2017,שנת3דו"חכספירבעונישלמשרדהפניםלתקופהרבעון .ז

 הדו"ח הועבר לעיונך המוקדם.

 

 הארכתתקופתכהונהחברועדתערר .ח

בקש לאשר הארכת תקופת כהונתם של חברי ועדת ערר:  עו"ד יוסף בן ארויה ומר תהמועצה ת

 מיכאל בירן. 

 מצ"ב מסמך בנושא.

 

 אישורמתןתמיכות .ט

 .7.1.18מיום מישיבת ועדת התמיכות המקצועית  מצ"ב פרוטוקול

 

 החלטתועדתקבלתתרומות .י

₪  15,000אישור מתן תרומה על סך של לידיעת המועצה תובא החלטת ועדת תרומות בנושא 

  .אירוע הצדעה לנכי צה"ל ונפגעי פעולות איבהלטובת 

  

 החלטתהוועדהלקבלתתרומות:

 מארגון נכי צה"ל.₪  15,000הוועדה ממליצה לראש העיר לקבל את התרומה בשווי של 

התרומה מיועדת לרווחת תושבי הרשות במסגרת הפעילות המתוכננת באירוע הצדעה לנכי 

 צה"ל ופעולות האיבה בהרצליה. 

מבחינת המידע הקיים במשרדי העירייה לא נמצא מידע שיש בו כדי להגביל את קבלת 

התרומה. היועמ"ש תכין הסכם בכתב מול התורם, המגדיר את מהות התרומה, מטרתה 

   והתנאים.

  מצ"ב פרוטוקול ואישור בחתימת רה"ע. .ראשהעירייהאישראתקבלתהתרומה

 

 המלצותהועדהלסיועבדיור .יא

 .19.12.17 מצ"ב פרוטוקול הועדה מיום

 

 שונות .יב



בברכה,

זאבירינה

ע.מנהלאגף,לשכתסמנכ"לבכיר

 


















































































































