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'אדר,תשע"חג
2018מרץ,18

לכבוד
חברותוחברימועצתהעירייה

תפוצתמוזמנים
הרצליה



8.13.20-זימוןלישיבתמועצהמןהמנייןבהנדון:


מןהמניין.הנךמוזמן/תלישיבתמועצה

 8201במרץ20תשע"ח,בניסן'דהישיבהתתקייםביוםג',

18:00בשעה

באולםהמליאה,בבנייןהעירייההחדש,

הרצליה22ברחובבןגוריון



  דרהיוםס

אישורפרוטוקול .א

 עדכוןרה"ע .ב

 עדכוןמנכ"ל .ג

 שאילתות .ד

 הצגתפעילותמתנדבייחידתהג'יפים .ה

 תב"רים .ו

 ב'-ת)מילואים(שינוייםו)העברותמסעיףלסעיף(ותוספהצעתשינויים .ז

במרכזהמסחרידגניה,נווה72הסכםביןעירייתהרצליהלביןמריעקבבוזגלולהשכרתחנות .ח
 עמל,הרצליה

 .ט ד"ררביע עירייתהרצליהלבין נווה66להשכרתחנות–הסכםבין דגניה, במרכזהמסחרי
 עמל,הרצליה

 15-העירייהלתכנית"בריתעריםלאיכותחייםוסביבה"שלפורוםהאישורהצטרפות .י

 אישורהמלצותהועדהלהעסקהנוספת .יא

 אישורהמלצותהועדהלסיועבדיור .יב

 סלילתרחובות .יג

 שונות .יד

 

בברכה,



זאבירינה

ע.מנהלאגף,לשכתסמנכ"לבכיר
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סדרהיום:

 

אישורפרוטוקול .א

   66פרוטוקול יובא לאישור 

 :השהוגש עדכוןלהלן בקשת 

לעדכן את סכום  תתבקש המועצה"החלטת ועדת קבלת תרומות",  – בסעיף י"ג בפרוטוקול

 13,500קבלת תוספת לתרומה בשווי  – 25.2.18מיום התרומה בהתאם להחלטת ועדת תרומות 

 ₪. 28,500: סך התרומה הכללימארגון נכי צה"ל. ₪ 

 מצ"ב פרוטוקול הועדה ואישור ראש העירייה.



 עדכוןרה"ע .ב

 

 עדכוןמנכ"ל .ג



 שאילתות .ד

 כפי שיוגשו לשולחן המועצה.

 

 הצגתפעילותמתנדבייחידתהג'יפים .ה

 .מתנדבי יחידת הג'יפיםיחידת ע"י מר רוני הראל, מפקד  ת פעילות היחידהסקיר

 

 

 תב"רים .ו

 
2017שנתתקציב

והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות   2017שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  תב"רים  10סגירת  .1

 .₪ 199,293בסכום של
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שיפוץאולםספורטהיובל)אגףהנדסה/תנוס(–1606שינוימימוןוסגירתתב"רמס' .2

מסגרתתקציבמסגרתתקציבפרטים

מבוקשת
שינוי


 1,229,574 1,229,574  31.12.2017עד 

  1,229,574 1,229,574 סה"כ
    

    מקורות מימון 
136,244 716,244 580,000 קרן עבודות פיתוח

(136,244) 513,330 649,574 השת' המועצה להסדר הימורים טוטו
  1,229,574 1,229,574 סה"כ

מימוןקרןעבודותפיתוחמהשתתפותהמועצה₪136,244שינוימימוןבסכוםשללאשר:הבקשה
להסדרהימוריםטוטו.

₪.1,236לאשרסגירתתב"רשהסתייםוהחזרתהעודףהתקציבילקרנותהרשותבסכוםשל
 



2018שנתתקציב



 פיתוחמתחםומבנהמשכןהאומניםבהרצליה)אגףהנדסה(–2059תב"רחדשמס' .3



מסגרתתקציבמסגרתתקציבפרטים

מבוקשת
שינוי


350,000 350,000   2018
 2,260,000 2,260,000  ואילך 2019

 2,610,000 2,610,000  סה"כ
    

    2018מקורות מימון 
350,000 350,000  קרן עבודות פיתוח

 350,000 350,000  סה"כ
לביצועבשנת₪350,000מתוכוסכוםשל₪2,610,000חדשבסכוםשלתב"רלאשר:הבקשה

.מימוןקרןעבודותפיתוח.2018


 הקמהושיפוץרצפותפרקטאולמותספורט)אגףתנו"ס(–2060תב"רחדשמס' .4


מסגרתתקציבמסגרתתקציבפרטים

מבוקשת
שינוי


579,000 579,000   2018
 886,000 886,000  ואילך 2019

 1,465,000 1,465,000  סה"כ
    

    2018מקורות מימון 
373,000 373,000  קרן עבודות פיתוח

206,000 206,000  קרן עודפי תקציב רגיל
 579,000 579,000  סה"כ

לביצועבשנת₪579,000מתוכוסכוםשל₪1,465,000חדשבסכוםשלתב"רלאשר:הבקשה
.מימוןקרןעבודותפיתוחוקרןעודפיתקציברגיל.2018
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)אגף)מד"א("מוהליברפינתהדרהעירייבעלות"שיפוץקומתקרקע–2061תב"רחדשמס' .5

 ת.ב.ל(

מסגרתתקציבמסגרתתקציבפרטים

מבוקשת
שינוי


290,000 290,000   2018

 290,000 290,000  סה"כ
    

    מקורות מימון 
290,000 290,000  קרן עודפי רגיל

 290,000 290,000  סה"כ
.מימוןקרןעודפיתקציב2018לביצועבשנת₪290,000תב"רחדשבסכוםשללאשר:הבקשה

רגיל.


 פארקהבאסהשלבב')ביתקפה()אגףהנדסה(–1320הקטנתתב"רמס' .6


מסגרתתקציבמסגרתתקציבפרטים

מבוקשת
שינוי


  22,000,000 22,000,000 31.12.2017עד 

2018   (150,000) (150,000) 
 150,000 1,950,000 1,800,000 ואילך 2019

  23,800,000 23,800,000 סה"כ
    

    2018מקורות מימון 
(150,000) (150,000)  קרן עבודות פיתוח

 (150,000) (150,000)  סה"כ
(.מימוןקרןעבודות2019–)דחייהל2018בשנת₪150,000להקטיןתקציבבסכוםשל:הבקשה
פיתוח.




שיפוץביתקפה"תפוז")החברהלפיתוחהרצליהבע"מ(–2062תב"רחדשמס' .7


מסגרתתקציבמסגרתתקציבפרטים

מבוקשת
שינוי


1,200,000 1,200,000   2018

 1,200,000 1,200,000  סה"כ
    

    מקורות מימון 
1,200,000 1,200,000  קרן עבודות פיתוח

 1,200,000 1,200,000  סה"כ
.מימוןקרןעבודותפיתוח.2018לביצועבשנת₪1,200,000חדשבסכוםשלתב"רלאשר:הבקשה
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בקשתהקדמתתקציבמפעלהפייס .8


 . 2020 - 2019מפעל הפייס מאפשר להגיש בקשת הקדמת תקציבים על חשבון השנים 

 ₪. 7,200,000על פי אמות המידה של מפעל הפייס , זכאות העיריה הינה בסכום של 

 

לאשר בקשת תקצוב ממפעל הפייס על חשבון הקדמת אמת המידה של העיריה  הבקשה:

 עבור מבנה תרבות במערב העיר.₪  7,200,000בסכום של  2020 – 2019לשנים 

 

 ₪. 12,300,000סכום זה בנוסף למימון הקיים של מפעל הפייס בפרויקט בסכום של 

  

 ב'-)מילואים(שינוייםתוהצעתשינויים)העברותמסעיףלסעיף(ותוספ .ז

 החומר הועבר לעיונך המוקדם.

 

 .ח חנות להשכרת בוזגלו יעקב מר לבין הרצליה עיריית בין במרכז72הסכם

 המסחרידגניה,נווהעמל,הרצליה

 72המועצה תתבקש לאשר הסכם בין עיריית הרצליה לבין מר יעקב בוזגלו להשכרת חנות 

 הרצליה.במרכז המסחרי דגניה, נווה עמל, 

"ד היועמ"ש, חו"ד שמאית, פרוטוקול ועדת מכרזים ואישור רה"ע להצעה, הסכם חוו  מצ"ב:

 מר בוזגלו. –חתום ע"י השוכר 

  

במרכזהמסחרי66להשכרתחנות–הסכםביןעירייתהרצליהלביןד"ררביע .ט

  דגניה,נווהעמל,הרצליה

במרכז  66ד"ר רביע להשכרת חנות המועצה תתבקש לאשר הסכם בין עיריית הרצליה לבין 

 המסחרי דגניה, נווה עמל, הרצליה.

"ד היועמ"ש, חו"ד שמאית, פרוטוקול ועדת מכרזים ואישור רה"ע להצעה, הסכם חוו  מצ"ב:

 .ד"ר רביע –חתום ע"י השוכר 

 

הצטרפותהעירייהלתכנית"בריתעריםלאיכותחייםוסביבה"שלאישור .י

 15-פורוםה

 – 'ברית ערים לאיכות חיים וסביבה'לתכנית העירייה הצטרפות  לאשרהמועצה תתבקש 

, ובהמשך 15-וזאת כחלק מחברותה בפורום ה, 15-של פורום ההתכנית הסביבתית החדשה 

 . 2008להפחתת זיהום אוויר והגנת האקלים משנת  15-ישיר לפעילותה  במסגרת אמנת פורום ה

קיימא, לטובת שיפור איכות -של ניהול בר בהתאם לזאת, עיריית הרצליה תאמץ עקרונות

החיים ואיכות סביבת המגורים של התושבים, וזאת על פי תחומי הפעילות של תכנית 'ברית 

ומצורף להחלטה זו, וכפי  15-מתווה שקבע פורום הערים לאיכות חיים וסביבה', בהתאם ל

 , ובכלל זה:ידי הפורום-שיעודכן מעת לעת על
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אופן רוחבי ואסטרטגי ברשות המקומית, בקרב עובדיה, מבניה הטמעת נושא הקיימות ב .1

 ומתקניה.

קידום בנייה ירוקה ובריאה, צמצום צריכת האנרגיה בעיר וייצור האנרגיה בעיר ממקורות  .2

 מתחדשים.

קיימא בעיר וקידום תכניות עירוניות כוללות לצמצום השימוש ברכב -קידום תחבורה בת .3

 הפרטי בעיר.

וחסכונית, עידוד השיתוף והשימוש החוזר, וצמצום הפסולת העירונית  קידום צריכה נבונה .4

 המוטמנת. 

 קיימא של המרחב העירוני, לטובת הציבור והסביבה. -תכנון וניהול בני .5

העצמת הקיימות בקרב ציבור התושבים, שיתופם בתהליכים לחיזוק הקהילה והכלכלה  .6

 המקומית, עידוד והנגשת ההתנהגות הסביבתית. 

למועצת העירייה על התקדמות ביצועה של ראש העירייה/מנכ"ל העירייה ידווחו מעת לעת 

  התכנית.

  

 אישורהמלצותהועדהלהעסקהנוספת .יא

 המועצה תתבקש לאשר המלצות הועדה להעסקה נוספת כדלקמן:

 כ.ל.צ .1

 רקע:

גזברות כמנהלת חשבונות. מבקשת לעבוד בימי שישי ברעננה  העובדת מועסקת במינהל

 בהכנת דוחות אישיים והצהרת הון במשרד רואי חשבון

 

 החלטה:

  הוועדהממליצהלאשראתהבקשהלמשךשנהאחת.

 

י.ז .2

 רקע:

העובד מועסק באגף מיחשוב ומבקש לחדש אישור לעבודה בחנות להמרת מטבע בימי 

 ובימי שישי בשעות הבוקר והצהריים. 16:00-19:00ות חמישי אחר הצהריים בין השע

 

 החלטה:

האגף מנהל למכתבשל בכפוף הוועדהממליצהלאשראתהבקשהלמשךשנהאחת

שמבהירמיהכונןהמוגדרבמשךשעותעבודתושלהעובדבמסגרתהעבודההנוספת.
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 אישורהמלצותהועדהלסיועבדיור .יב

 .6.3.18 מצ"ב פרוטוקול הועדה מיום

 

 סלילתרחובות .יג

 המועצה תתבקש לאשר  ביצוע עבודות תשתית ניקוז. 

 :2010 –סלילה ופיתוח, בהתאם לחוק העזר להרצליה )סלילת רחובות( התש"ע 

 מרחוב הרב קוק עד בן גוריון –בר כוכבא 

 כולל פארק. –גליל ם שלב ג' 

 

 שונות .יד

 



ברכה,ב

 

זאבירינה

אגף,לשכתסמנכ"לבכירע.מנהל






















































































































































































