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סדרהיום:

 

אישורפרוטוקול .א

   67פרוטוקול יובא לאישור 

בסעיף ד', הצעה לסדר בנושא להוסיף בדבריה  ס' ומ"מ רה"ע, גב' מאיה כץהתקבלה פניית 

תמיכתנו המלאה במתן ההנחה למשרתי אנחנו גם שלחנו מכתב עם " :הנחה לחיילי מילואים

המילואים ומציעה לקבל את ההחלטה העקרונית האם המועצה בכלל תומכת או לא תומכת 

 ולאחר מכן שהוועדה תביא לפה את הדברים במסודר".



 עדכוןרה"ע .ב

 

 עדכוןמנכ"ל .ג



 לתותישא .ד

 כפי שיונחו על שולחן המועצה
 

 

 הצעותלסדר .ה



ועקניןע"ימרמשה1הצעהלסדרמס'

 עירוני גישור מרכז הקמתבנושא:

  

 .העירייה הכנסות מנהל , גזבר , מנכ״ל , מועצה חברי ,פדלון משה מר העיר לראש פניה

  

ולאור  הפרטיות והגבייה האכיפה חברות עם עבודה הפסקת המורה על בג"צ החלטת בעקבות

 להקמת הצעה לסדר להעלות ברצוני המדינה ובאזרחי בתושבים פגיעה של והעובדות הנסיבות

 ההולך לתושב פתרון שייתן ניטראלי הרצליה, גוף עיריית ע״י המפוקח עירוני גישור מרכז

 להוצאות הגורמות משפטיות ומענה לפני הגשת תביעות במערבולת הבירוקרטיה לאיבוד

 .והן לתושב העירונית למערכת הן אדירות כספיות

ותו בהוצאות גביה, דהעירונית בהתמוד למערכת עבודת המרכז תגשר בין התושב כן כמו

 ריביות נשך וחוב ההולך וגדל כשבסופו עיקולים ומכירת הנכס.

פניות ותלונות לגופי העירייה, יכולה לצמצם סכסוכי שכנים,  עירוני גישור כמו כן הקמת מרכז

 האונים. וחוסר מרמור  כעס, ,נפש עוגמת למנוע
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 ורגישה שתהפוך לנגישה העירונית המערכת והן עם התושב הן עם יטיב אמיתי וגישור הבנה

 . כספיות והוצאות רב ממון ותחסוך

 והשעה העת שהגיע חושב נרחבת להצעה והנני נראה כי ישנה הסכמה מועצה חברי עם בשיחות

 .האכיפה הגבייה חברות העסקה הפסקת על פסיקת בג"צ לאור ההחלטה לקבל את





יריבפישרע"ימר2הצעהלסדרמס'

 התגברותהפריצותבעירהרצליהבנושא:

, נראה כי ישנה עלייה נוספת בפריצות 17בהמשך לשאילתה שהעליתי בחודש נובמבר  .1

 לבתים בעיר הרצליה.

לאחרונה התבצעו פריצות משמעותיות, לאור יום, דבר המראה על חוסר בהרתעה וחוסר  .2

 עונים של העוסקים בדבר. 

בשל התגברות הנושא עיריית הרצליה מחליטה בזאת כי וועדת הביטחון של העיריה  .3

 תתכנס באופן מידי ותגבש תוך חודש ימים תוכנית עבודה כוללת למלחמה בנושא. 

 

 

 תב"רים .ו

 אולםספורטחטיבתזאב)החברהלפיתוחהרצליהבע"מ(–1833שינוימימוןתב"רמס' .1


מסגרתפרטים
תקציב

מסגרת
תקציב

מבוקשת

שינוי


500,000500,00031.12.2017עד

14,400,00014,400,0002018
9,100,0009,100,000ואילך2019
24,000,00024,000,000סה"כ


2018מקורותמימון

500,000500,000קרןעבודותפיתוח
להסדר המועצה השת'

הימוריםטוטו
(500,000)13,900,00014,400,000

14,400,400014,400,000סה"כ


הבקשה לאשר: בסכוםשל מימון 500,000שינוי הימוריםלקרן₪ מהשתתפותהמועצהלהסדר
עבודותפיתוח.
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 שיפוץאולםספורטהיובל)החברהלפיתוחהרצליהבע"מ(–2064תב"רחדשמס' .2


מסגרתפרטים
תקציב

מסגרת
תקציב

מבוקשת

שינוי


1,000,0001,000,0002018
5,417,0005,417,000ואילך2019
6,417,0006,417,000סה"כ


2018מקורותמימון

679,000679,000קרןעבודותפיתוח
185,000185,000קרןעודפיתקציברגיל

להדר במועצה השתתפות
הימורים

136,000136,000

1,240,0001,000,000סה"כ


הבקשה לאשר: חדשבסכוםשל ₪6,417,000תב"ר סכוםשל בשנת₪1,000,000מתוכו לביצוע
.מימוןקרןעבודותפיתוח,קרןעודפיתקציברגיל,השתתפותהמועצהלהסדרהימורים.2018







 מבנהתרבותבמערבהעיר)החברהלפיתוחהרצליהבע"מ(–1403שינוישםתב"רמס' .3


מסגרתפרטים
תקציב


15,550,00031.12.2017עד

14,200,0002018
29,750,000סה"כ


מקורותמימון

16,200,000קרןעבודותפיתוח
1,250,000קרןרכוש

12,300,000מפעלהפיס
29,750,000סה"כ

  מתקציב הפרויקט, נדרש ע"י מפעל  30% –מאחר וסכום המימון של מפעל הפיס הינו יותר מ

 הפיס להוסיף בשם הפרויקט  את המילה "פיס".

הבקשה:לאשרשינוישםל:"מרכזפיסלתרבות,מוסיקהולקהילה".
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 אילן)אגףת.ב.ל(ברס"ביבניהותוספתשיפוץ–1883תוספתתב"רמס' .4


מסגרתפרטים
תקציב

מסגרת
תקציב

מבוקשת

שינוי


16,500,00016,500,00031.12.2017עד

1,980,0008,980,0007,000,0002018
1,980,00025,480,00023,500,000סה"כ


2018מקורותמימון

1,980,0006,980,0005,000,0000קרןעבודותפיתוח
(110,000)890,0001,000,000רגילקרןעודפיתקציב

110,000110,000השתתפותמשרדהחינוך
להסדר המועצה השת'

הימוריםטוטו
1,000,0001,000,0000

1,980,0008,980,0007,000,0000סה"כ


 לאשר הבקשה : של בסכום היקף 1,980,000הגדלת ₪ בשנת עבודות2018לביצוע קרן מימון .

השתתפותמשרדהחינוךמקרןעודפיתקציברגיל.₪110,000שינוימימוןבסכוםשלפיתוח.

  





 שדרוגכבישיםמדרכותותשתיות)אגףת.ב.ל(–1489תוספתתב"רמס' .5


מסגרתפרטים
תקציב

מסגרת
תקציב

מבוקשת

שינוי


29,500,00029,500,00031.12.2017עד

5,000,0009,000,0004,000,0002018
(5,000,000)7,700,00012,700,000ואילך2019
46,200,00046,200,000סה"כ


2018מקורותמימון

2,000,0002,000,000קרןעבודותפיתוח
5,000,0007,000,0002,000,000קרןעודפיתקציברגיל

5,000,0009,000,0004,000,000סה"כ
5,000,000לאשרתוספתביצועבסכוםשלהבקשה: מימון2019)הקדמהמשנת2018בשנת₪ . )

קרןעודפים.
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פירמעליתומעליתבניןהמועצההדתית)אגףת.ב.ל(–1947שינוימימוןתב"רמס' .6
מסגרתפרטים

תקציב
מסגרת
תקציב

מבוקשת

שינוי


1,400,0001,400,00031.12.2017עד

1,400,0001,400,000סה"כ


מקורותמימון
(228,340)1,171,6601,400,000קרןעבודותפיתוח

228,340228,340השתתפותהמשרדלשירותידת
1,400,00001,400,000סה"כ

228,340שינוימימוןבסכוםשללאשר:הבקשה דתמקרןעבודותיהשתתפותהמשרדלשירות₪

פיתוח.





תוספתכיתות/חדריספחבי"סברנדייס)אגףת.ב.ל(–2063תב"רחדשמס' .7
מסגרתפרטים

תקציב
מסגרת
תקציב

מבוקשת

שינוי


1,240,0001,240,0002018
1,240,0001,240,000סה"כ


מקורותמימון

1,240,0001,240,000קרןעבודותפיתוח
1,240,0001,240,000סה"כ

.מימוןקרןעבודותפיתוח.2018לביצועבשנת₪1,240,000תב"רחדשבסכוםשללאשר:הבקשה



 

החומר –ג'-ת)מילואים(שינוייםוהצעתשינויים)העברותמסעיףלסעיף(ותוספ .ז

 הועבר לעיונך המוקדם.

 

מסמך מנהל –העיריות)נוסחחדש(לפקודת339בקשהלמחיקתחובותלפיסעיף .ח

 .הועבר לעיונך המוקדם הכנסות העירייה

 

מלש"ח  7העברה של המועצה תתבקש לאשר –העברהמהעודףהנצברלתקציבהפיתוח .ט

 בתקציב הרגיל לתקציב הפיתוח. מיתרת העודפים

 

 מסמך הגזברות–חשבונותבנקבבנקהבינלאומי2בקשהלפתיחת–בי"סלבטוב .י

 .הועבר לעיונך המוקדם
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דוחותכספיםבלתימבוקריםלשנהשנסתיימהביום-2017לשנת4דוחרבעון .יא

 הדו"ח הועבר לעיונך המוקדם.–כוללתצהירמנהלים–2017לדצמבר31

 

 

 אישורהמלצותועדתהשמות .יב

 כלהלן: ועדת השמות המועצה תתבקש לאשר המלצות
 
 הנצחתהכומרוויליאםהכלר .1

 צורפה בקשתם של חבר המועצה ירון עולמי וחבר ועדת השמותמר גיל ניסנזון. לועדה

מר ניסנזון ציין כי הכומר וויליאם הכלר פעל רבות למען הציונות בתחילת דרכה. היה בחוג 

הקרוב של בנימין זאב הרצל, סייע רבות להשתדלותו של הרצל בחצרות הקיסר והסולטן 

יוני. אמר כי ישנם רחובות מרכזיים הקרויים על שם לא ולכן התקבל בכבוד רב בקונגרס הצ

 יהודים, שתרמו בדרכם להגשמת החזון הציוני ולפיכך ראוי ששמו לא ייחסר.

הועדהממליצהפ"אלהנציחבמתחםהפארק/הפארקבגליליםתחתהכותרת"חסידי

אומותעולם".



 הצעותלמתןשמותלרחובותחדשיםמתחםגליליםשלבב' .2

 צה לקריאת הרחובות והשבילים במתחם החדש גליל ים שלב ב' ע"ש כלי נגינה.המל

 הוחלטכימאחרומדוברבמתחםבעלמספררחובותתגובשחשיבהנוספתומחודשת.

 

 שםחדשלרחובהמעפילים .3

 רחוב המעפילים מופיע פעמיים במפת הרצליה:

 בסמוך לרחוב גלי תכלת -

 משותף עם כפר שמריהו )ראה מפה( -

תושבים מרחוב המעפילים המשותף עם כפר שמריהו מתלוננים על בלבול בין שני הרחובות. 

 הבקשה לשנות שם הרחוב.

הועדהממליצהפ"אלשנותשמושלרחובהמעפיליםבקטעהמשותףעםהמועצה

 המקומיתכפרשמריהוולקראעלשםרא"למוטה)מרדכיגור(.

 

 קביעתשמותלרחובותחדשים .4

 הרב עובדיה יוסף )מגשר הפארק ועד לשירות הווטרינרי( המשך לרחוב 

מחליטיםפ"אכיתגובשחשיבהמחודשתבנושא.

 למורדיהגיטאות.74הסמטהמקיבוץגלויות 

למורדיהגטאותרחוב74הועדהממליצהפ"אלקרואהרחובמקיבוץגלויות

ציוני/יהודי/עולילוב.

ראשהעירייה,מרפדלוןלאהשתתףבהצבעה.
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 הנצחתנפתליבלסז"ל .5

 צורפה פניית המשפחה.

המתיישבים הראשונים במושבה הרצליה, מראשוני המורים  50בין  –נפתלי בלס  

הקים את "המכבי"  30-להתעמלות בארץ וממקימי תנועת "אליצור". בתחילת שנות ה

את שהיתה  אגודת ספורט מפוארת בהרצליה וזכתה בגביעים ומדליות בתחרויות ארציות, ו

 תנועת הנוער "המכבי הצעיר" שרבים מבני הרצליה השתייכו אליה. 

הועדהממליצהפ"אלקרואאחדממתחמיהספורטבעירעלשמו.

 

 הנצחתאידהורפאלריוויןז"ל .6

 כהן.–לועדה צורפה פניית נכדתם של גב' בתיה חרמוני 

ז"ל  , מונצח כחלל צה"ל בגינה ברחוב  צויין כי בנם של אידה ורפאל ריווין ז"ל, יחיאל ריווין

 הבנים. בשלט ההנצחה שבגינה מוזכרים שמות הוריו.

מחליטיםפ"אלדחותהבקשה.

 

 הנצחתשמושלמרדכי)מוטקה(שרוןז"ל .7

בתאונת  נהרג 91בגיל  ד.שרון שירת בקהילת המודיעין, בשב"כ ובמוס מרדכי )מוטקה( 

 . 531דרכים קטלנית בכביש 

להנציחבקריאתרחובעלשמו.מחליטיםפ"א

 

 הנצחתאלימלךאפרתיז"ל .8

 לועדה צורפה פניית הנכד מר עמית אפרתי להנצחה.

אלימלך אפרתי ז"ל היה מראשוני המתיישבים בהרצליה. ניהל את סניף "אגד" בהרצליה 

במשך חמש שנים וממנהליו הראשונים של הסניף. היה אמון על הקמת התחנה המרכזית 

 תפקידו כסגן מנהל "מפעלי תחנות" בחברת "אגד". בעיר במסגרת

הועדהממליצהפ"אלהנציחבגינהברחובמוהליבר.

 

 הנצחתשמושלג'נוברטליז"ל .9

 .חסיד אומות העולםו איטלקי רוכב אופנייםג'ינו ברטלי ז"ל, 

הועדהממליצהפ"אלהנציחבמתחםהפארק/הפארקהחדשבגליליםתחתהכותרת

"חסידיאומותעולם".



 הנצחתשמואלאברמוביץז"ל .10

 לועדה צורפה פניית בתו להנצחה.

מחליטיםפ"אלדחותהבקשה.



https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%91_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93_%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
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 הנצחתפרוייקט"תגלית" .11

 סוסנה ברגמן לנצחת פרוייקט תגלית באחד מכיכרות העיר.מצ"ב פנייתה של גב' 

מחליטיםפ"אלדחותהבקשה.

 

 הנצחתרא"למוטהגורז"ל .12

הועדהממליצהפ"אלשנותשמושלרחובהמעפיליםבקטעהמשותףעםהמועצה

 המקומיתכפרשמריהוולקראעלשםרא"למוטה)מרדכיגור(.



 רחובהאוניברסיטה .13

בעקבות החלטה שלטונית קודמת הובטח כי הרחוב המוביל לבינתחומי ייקרא "רחוב 

האוניברסיטה" כאשר המרכז הבינתחומי יקבל הכרה כאוניברסיטה. השבוע קיבל המרכז 

הוחלטפ"אכיהרחובהמובילהבינתחומי הכרה כמוסד אוניברסיטאי. בעקבות הכרה זו 

יכרביןרחובותנתןאלתרמןואיסרהראלתקראלבינתחומיייקרארחובהאוניברסיטהוהכ

 עלשםאבילניר.

 יעדכןאתמשפחתלניר.רה"ע

 

במתחםהרחובות:שנקר,ליבוביץ,אלטנוילד,החושלים–שנירחובותבאיזורהתעשיה .14

 מחליטיםפ"אלקרוא:

ע"ש"אלןטיורינג"–לרחובהצפונילמבנהמקיירוסופטוהמקביללרחובהחושלים .א

 .מדעיהמחשבממניחיהיסודותל-

כמתכנתתהמחשביםהידועה–לרחובהדרומיבמתחםע"ש"עדהלאבלייס" .ב

 .הראשונהבעולם

 "פארקהחדשנות".–למתחםכולו .ג

 

 הנצחתאילןחלימיז"ל .15

בהמשךלהחלטתועדהקודמתלהנצחתאילןחלימיז"להועדהממליצהפ"אלאשר

קריאתכיכרעלשמועפ"יהחלטהההנהלה.



 אישורמתןתמיכות .יג

 .10.4.18 מצ"ב פרוטוקול מישיבת ועדת התמיכות המקצועית מיום

 

 החלטתועדתקבלתתרומות .יד

מחשבים בשווי  8אישור מתן תרומה של לידיעת המועצה תובא החלטת ועדת תרומות בנושא 

 ש"ח לטובת גנ"י. 22,355

 .25.3.18מצ"ב פרוטוקול ועדת תרומות מיום 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
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 אישורהמלצותהועדהלהעסקהנוספת .טו

 

 המועצה תתבקש לאשר המלצות הועדה להעסקה נוספת כדלקמן:

 ד.י .1

 רקע:

העובדת מועסקת במשרה מלאה כמ"מ )החלפה לחופשת לידה( עובדת סוציאלית קהילתית 

לתחום נשים ומשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים ובנוסף נבחרה לאחרונה במכרז לתפקיד 

כעובדת סוציאלית קהילתית להתחדשות עירונית. מבקשת לעבוד כמאמנת ומטפלת בטיפול 

ער בעלי הפרעות קשב וריכוז, הפרעות אכילה, חרדה בני נו 6 -לקוגנטיבי  –התנהגותי 

וכדומה. כל מטופליה אינם תושבי הרצליה. בפני הוועדה הוצגה חוות דעת מנהליה לפיה 

"אין חשש לניגוד אינטרסים, משום שלעבודתה הפרטית אין זיקה או קשר בשום צורה 

מנהל  ות עירונית"ואופן לעבודתה הקהילתית. לא בתפקידה הנוכחי ולא בתפקידה בהתחדש

טען כי במסגרת העבודה בעירייה לא מדובר בעבודה פרטנית  אגף הרווחה אהרון סלצברג

 אלא קהילתית ולכן אין ממשק עם אוכלוסיית היעד.

 

 החלטה:

הוועדהממליצהלאשראתהבקשהלמשךשנהאחתבתנאיםהבאים:

 המטופליםבקליניקהלאיהיותושביהעירהרצליה. .א

יאושרו–גיוסמטופליםחדשיםלקליניקהמעברלששתהמטופליםעליהםהצהירה .ב

 עלידימנהלהאגף.



נ.י .2

 רקע:

העובדת מועסקת בתפקיד מזכירה באגף הכנסות העירוייה ומבקשת לעבוד בחלוקת 

 .18:00-20:00עיתונים בין השעות 

 החלטה:

.הוועדהממליצהלאשראתהבקשהלמשךשנהאחת



 א.י.ב .3
 רקע:

העובד נבחר לתפקיד מפקח עירוני באגף ביטחון פיקוח וסד"צ ומעוניין להמשיך בעבודתו 

וימי שישי  16:45-19:30כמאמן כדורגל. שעות העבודה הנוספת הינם בימי שני בין השעות 

 .13:30-16:00בין השעות 
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 החלטה:

נבחנהבאופ הבקשה לפיכך קבוע, עובד ואינו במכרז, נבחר אך והוועדההעובד עקרוני ן

תהיהנכונהלהמליץעלאישורהבקשהלמשךשנהאחתבכפוףלחוו"דהממונההישיר

 באשרלתפקודובמסגרתהעבודהבעירייה.בכלשלושהחודשים

 

א.נ .4

 רקע:

העובדת מועסקת בתפקיד מנהלת מדור במנהל הנדסה ומבקשת לעבוד כעוזרת לעורך דין 

בקשות, ניסוח כתבי טענות והפטרים למעט ייצוג משפטי, בתחום דיני משפחה: גירושין, 

 .16:30-18:30פעמיים בשבוע בין השעות 

 דיון:

העובדת אך נקלטה עכשיו במשרה חדשה כמנהלת מדור חוזים והתקשרויות במחלקת 

 החשבות ב הנדסה.

) ה()ה( בתקנון שרות המדינה )תקשי"ר(  42.415היועצת המשפטית ציינה, כי עפ"י סעיף 

עובד השירות המשפטי ועובד בעל רישיון לעריכת דין שאינו נמנה על עובדי נקבע כי "

השירות המשפטי, אינו רשאי לעסוק בעבודה פרטית בכל תחום מתחומי עיסוקו של עורך 

 "דין פרטי בעריכת דין

 

 החלטה:

 ממליצה כפיהוועדה בתקשי"ר המנויים לתנאים בהתאם הבקשה את לאשר שלא

שהוצגו.

,הוועדהשלאבתחוםעיסוקעריכתדיןשתוגשעלידיהעובדתבקשהלעבודהנוספתככל

 תשקולאתהבקשה.

 

 שונות .טז



 

ברכה,ב

 

זאבירינה

ע.מנהלאגף,לשכתסמנכ"לבכיר
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 ז' אייר תשע"ח 
 2018אפריל  22    

 
 נכחו בישיבה : 

 
 חברי ועדה

 )*(, חברת  הוועדה, ומ"מ יו"ר ועדת המשנה לתמיכותסגרה"ע - בל גב' עפרה
 חבר מועצה, חבר  הוועדה - מר יוסף לונדון
 חבר מועצה, חבר  הוועדה - מר משה ועקנין

 הוועדהחבר מועצה, חבר   - מר צבי וייס
   

   שחסרו וועדה חברי
 חבר מועצה, חבר  הוועדה - גוזלן גרי מר אברהם

 , חבר הוועדהחבר מועצה - מר אלעד צדיקוב
 חבר מועצה, חבר  הוועדה - סטרוגו מר תום

   
 מוזמנים קבועים:
 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית ,מנכ"ל העירייה - מר יהודה בן עזרא

 לעירייה משפטיתהיועצת ה - קרן עו"ד ענת בהרב
 סגנית  מנהלת מחלקת תקצוב וכלכלה - גב' איילת גרמה

 מפקחת ועדת תמיכות - רו"ח איילה ממן
 מרכזת הוועדה - רו"ח אתי שרעבי

 מ"מ מרכזת הוועדה - רו"ח יעל סוטיצקי
   

 : מוזמנים נוכחים
 מנהל מחלקת הספורט, תנו"ס - מר מיקי גורנשטיין

 ת הבריאות העירוניתמחלקמנהל  - חמומר עדי 

 מנהל המדור לחינוך גופני, תנו"ס -  מר אהרלה שם טוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בסוף הפרוטוקול. 1)*( ראו הערה מספר 

 1מס'  ישיבה – המשנה לתמיכותפרוטוקול ועדת 
 16/04/2018, שלישימיום 
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 על סדר היום:
 

 .כולליםבנושא  2018מתן תמיכה לשנת  .1

 .ואישי קבוצתי -בנושא ספורט תחרותי בוגרים 2018מתן תמיכה לשנת  .2

 בנושא ספורט תחרותי נוער. 2018מתן תמיכה לשנת  .3
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 מהלך הדיון:
 

 בנושא כוללים. 2018מתן תמיכה לשנת  .1
 

 צבי וייס יצא מאולם המליאה בשל חשש לניגוד עניינים  בנושא כוללים.
 

 יהודה בן עזרא, מנכ"ל:
 האם יש שאלות?

 
 אין שאלות. לחברי הועדה

 
  החלטה:

 
להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ את ההחלטה ועדת המשנה לתמיכות מחליטה 

 .2018לשנת התמיכות  כולליםבנושא  10.4.2018של ועדת התמיכות המקצועית מיום 
 

 צבי וייס חזר  לאולם המליאה
 
 -ספורט תחרותי בוגרים של מבקשי התמיכה בנושא 2018 לשנתבקשת תמיכה  .2

 .ואישי קבוצתי
 

  .אולם המליאהנכנס ל משה ועקנין
 

 
 :לונדוןיוסף 
 הכדורגל? יעד השתתפות קהל רלוונטי רק למבקשי התמיכה בתחום  האם

 
 אהרלה שם טוב:

 לא.
 מבקשי התמיכה בנושא הספורט הקבוצתי. לכל ירלוונט

 
 ממן, רו"ח:איילה 

 קיימים רק שלושה מבקשי תמיכה בספורט הקבוצתי:
 בני הרצליה כדורסל בע"מ )חל"צ( .1
 הפועל הרצליה בע"מ )חל"צ( -החב' לניהול מועדון כדורגל  .2
 מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ( .3

 
 

 יוסף לונדון:
 לגבי מבקש התמיכה, קליעה אולימפית. 5בעמוד  5מבקש הבהרה להערה מס' 

 
 שם טוב: אהרלה

 ענפי ספורט: קליעה, חץ וקשת וקרלינג. 3מבקש התמיכה קליעה אולימפית הגיש עבור 
בתחום של הקרלינג הוא לא עומד בתנאי הסף מכיוון שהם לא פועלים בעיר  רק

 הרצליה.
 

 אין שאלות נוספות. לחברי הועדה 
 
 

 :החלטה
להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ את ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, 

ספורט תחרותי בנושא  10.4.2018ההחלטה של ועדת התמיכות המקצועית מיום 
 .2018לשנת התמיכות  ואישי קבוצתי -בוגרים
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 ילדים ונוער:ספורט תחרותי  של מבקשי התמיכה בנושא 2018 לשנתבקשת תמיכה  .3
 

 יהודה בן עזרא, מנכ"ל:
 האם יש שאלות?

 
 אין שאלות.לחברי הועדה 

 
 החלטה:

להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ את ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, 
ספורט תחרותי בנושא  10.4.2018ההחלטה של ועדת התמיכות המקצועית מיום 

 .2018לשנת התמיכות  ילדים ונוער
 
 
 
 

 
 

 הערות: 
, עיינה ומ"מ יו"ר ועדת המשנה לתמיכותהוועדה, , חברת סגרה"עגב' עופרה בל,  .1

 ההחלטות כלאת )לא נכחה בשל נסיבות אישיות(  אישרה טלפוניתוטרם הדיון בחומר 
 .10.4.2018שעלו בדיון ועדת התמיכות המקצועית מיום  נושאיםהמ בכל אחד

מר יהודה בן עזרא, מנכ"ל העירייה, ביקש לקיים דיון עם חברי המעצה שהם חברי  .2
 המשנה לתמיכות על הצורך של קיומה של ועדת המשנה לתמיכות.ועדת 

 נוסח הפרוטוקול אושר על ידי יהודה בן עזרא, יו"ר ועדת התמיכות המקצועית. .3
 
 
 

 בכבוד רב,
 

עזרא-יהודה בן  
 מנכ"ל העירייה

 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
 

 
 
 

 רשמו: 
 יעל סוטיצקי, רו"ח .1
 אתי שרעבי, רו"ח .2
 


























