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

 ומ"מ ראש העירייה ניתסג - מאיה  כץ 

  סגנית ראש העירייה - יהא פרישקולניק 

 סגנית ראש העירייה - עפרה בל 

 סגן רה"ע - צבי וייס 

 חבר מועצת העירייה - גרי גוזלן  

 חבר מועצת העירייה - יוסף לונדון 

 חבר מועצת העירייה - ירון עולמי 

 חבר מועצת העירייה - משה ועקנין

 חבר מועצת העירייה  - יוסי קוממי

   חבר מועצת העירייה - אלעד צדיקוב 

 חברת מועצת העירייה - ליאת תימור 

 חבר מועצת העירייה - יונתן יעקובוביץ 

 חברת מועצת העירייה - טובה רפאל 

 חבר מועצת העירייה - אבי ברדה 

 חבר מועצת העירייה - יהונתן יסעור :נעדרים

   חבר מועצת העירייה - תום סטרוגו 

 עצת העירייהחבר מו - יריב פישר 

 ת העירייהחברת מועצ -  איריס אתגר  

 מנכ"ל - בן עזרא יהודה  מוזמנים:

 בכיר לעירייה סמנכ"ל  - ניסימוב ג'ו  

 עוזר ראש העיר - מועלם ששון 

 יועמ"ש - קרן-בהרב עו"ד ענת 

 מנהלת מחלקת ארגון ותיאום - זאבי רינה  

 גזבר העירייה - חדד רוני  

 ס' מהנדס העיר - ציון זר מוניקה  

 משנה למנכ"ל לענייני משאבי אנוש - שגיא חיים  

 ס' מנהל אגף שאיפה - סבירסקי שוקי  

 מנהלת אגף מנהל נשים - סדגת ארנה  

 מנהלת מחלקת ועדות  העירייה - עצמון מישל  

 מנהל אגף רווחה - סלצברג אהרון 

 מנהל אגף מחשוב  - זיו אמיר  

 מנהל אגף הכנסות העירייה - ליןאסו שלומי  

 מבקר העירייה - הררי ירון  

 מ"מ דוברת - ויינברג עירית 

 ע. סגנית רה"ע - פישמן יהודה 
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  דר היוםס

 אישור פרוטוקול .א

 עדכון רה"ע .ב

 עדכון מנכ"ל .ג

 תב"רים  .ד

 ה'.-ד' ו -ת )מילואים( שינוייםוהצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספ .ה

 לפקודת העיריות )נוסח חדש(  339חובות לפי סעיף  בקשה למחיקת .ו

 31מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה, ליום  – 2017דו"חות כספיים לשנת  .ז
 .2017דצמבר 

 חשבונות בנק. 2בקשה לפתיחת  –בי"ס יצחק נבון  .ח

בגוש  74חלקה  – 19ותיקון הודעת הפקעה לפי סעיף  7-ו 5ביטול הפקעה לפי סעיפים  .ט
6592 . 

 אישור מתן תמיכות .י

 2017דו"ח פעולות העירייה לשנת  .יא

 אישור נסיעה לחו"ל .יב

 המלצות הועדה לסיוע בדיור .יג

 עדכון הקריטריונים לזכאות לסיוע בדיור .יד

 שונות .טו

 

 

 סדר היום:

 

 אישור פרוטוקול .א

 . 68ובא לאישור פרוטוקול מ

  

 .קולמחליטים פ"א לאשר הפרוטו (1124)

 

 עדכון רה"ע .ב

  התקיים במלון הרודס בעיר. במסגרת הכנס  -בעיר הרצליה כנס כלכלה ועסקים

הוענקו פרס שר הכלכלה והתעשייה לשישה עסקים המעסיקים אנשים בעלי 

מוגבלויות. חשוב כי בתי העסק בעיר יפעלו מתוך חשיבה חברתית ודאגה לקיימות עם 

ום הסביבה. בעיריית הרצליה עובדים עשרות אנשים עם מוגבלות במגוון תפקידים י

המממשים את עצמם ונותנים לנו שיעור של סבלנות, קבלת האחר, הקפדה וחריצות 

ויש לנו כרשות במה להתגאות. מודה לממלאת מקום ראש העירייה ולצוות שלה 

 שדחפו וארגנו את הכנס.

  העיר הרצליה סייעה בהצלחה מרובה בהיערכות  -כנס מפקדי חיל אוויר מכל העולם

 שהיה מרתק והוסיף הרבה כבוד למדינת ישראל בעולם. לקליטת הכנס הדיפלומטי 
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  אירוע בהשתתפות מאות רבות של אנשים בפארק הרצליה, הופעות של ילדים

 מהמרכזים הקהילתיים.

  לפני כשבועיים התקיים מרוץ האופניים, הרוכבים  -מרוץ אופניים ג'ירו ד'איטליה

ם האירוע העניק רה"ע עברו בכביש החוף ובהרצליה והתארחו במלון השרון. בסיו

 לרוכבים תשורה קטנה, סמל העיר הרצליה וסמל המדינה.

  לפני כשבועיים התקיים כנס הרצליה במרכז הבינתחומי. ראש העירייה  -כנס הרצליה

הוזמן לפתוח את הכנס יחד עם אורחי הכבוד. נציגי העירייה השתתפו בפאנל פעיל 

 וכחות נשיא המדינה.ומקהלת לירון חתמה את הכנס בשירת התקווה בנ

  ו' -במאי.  בחידון השתתפו נציגי כיתות ה' ו 17התקיים ביום חמישי  –חידון הרצליה

מכל בתי הספר היסודיים. קיומו של החידון העירוני הינו מסורת בעיר הרצליה. השנה 

התמקד החידון בנושא תולדות מדינת ישראל מאז הקמתה. נציגי כל בתי הספר הסבו 

דע המשמעותי והמעמיק שהם הציגו בכל נושא החידון. היה מרגש להגיע גאווה רבה בי

לשלב הגמר כאשר נציגים של שלושה בתי ספר, אילנות, אלון ולב טוב הצליחו לענות 

 על כל השאלות. הדבר זיכה את שלושת בתי הספר במקום הראשון.

  ם לקחו תלמידי 200לכל בתי הספר היסודיים, בשבוע שעבר נערכה  - שחמטהתחרות

 ברנדייסהזוכים בית ספר לב טוב, פעם נוספת, בית ספר שזר ובית ספר . בו חלק 

 תתקייםבחודש יוני ציין כי חטיבת הנגיד. ו רזיאל  דודזכו בקטגורית החטיבות 

שהעיר  . מבקש לצייןתחרות שחמט בעשרות גני ילדים שהחלו השנה בלימוד השחמט 

 .שיבה אסטרטגית ויצירתיותהרצליה מובילה בתחום השחמט שמעודד ח

"על תרומתך להנחלת האהבה בה נכתב: תעודת הערכה  ד"ר קנדלשיין לרה"ע העניק 

למשחק השחמט בעיר הרצליה באמצעות מועדון השחמט שהקמת וניהלת במקצועיות 

 וקרה ובברכת לב, ראש עיריית הרצליה."  שנה. בה 46ובמסירות במשך 

  תעודת הוקרה מטעם עיריית הרצליה לגב' פדלון העניק רה"ע, מר  –בתחום החינוך

אביטל מרגלית, מנהלת בית ספר לב טוב, לרגל קבלת  התואר המנהלת המצטיינת של 

   מחוז ת"א.

 גורדון לגב' בלה בסן, מנהלת בית ספרהוענקה מטעם העירייה רה נוספת קתעודת הו

 .יבאב-לבית ספר מצטיין מחוזי, מחוז תלשל בית הספר בחירתו  לרגל

 .חגיגות חג השבועות עברו בהצלחה ובאופן בטוח ושלו. הודה לכל העושים במלאכה 

 

 עדכון מנכ"ל .ג

 

 ברות העירייהדו

  להחזיר את ההחלטה על תכנית דן אכדיה  ,בבית המשפט העליון החלטתתקשור

 לוועדה המחוזית.

 "תקשור תהליך שיתוף הציבור "מתכננים את הרצליה ביחד . 
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 מהאירועים בשכונות ועד האירוע המרהיב של הרקדת  –שבועות תקשור אירועי חג ה

 ההמונים ב"שער העיר".

  "תחרות הריקודים לנכים על כיסאות  –קמפיין פרסום ויחסי ציבור ל"גלגל הזהב

 . כולם מוזמנים!24.5בפארק הרצליה ביום  -גלגלים 

 ויות הבמה אטלון נשים , פתיחת בריכת נורדאו, תוכניית עונת היכל אמניפרסום תר

 .וקבלות השבת מרינה

 גף תב"לא

 הלימודים. שנת פתיחתוהתאמות מוס"ח לקראת  קיץ לשיפוצי נערכים 

 על יהיו פעמיים חד כלים מאספקת 50% פלסטיק ללא עיר לממש לוגיסטית נערכים 

 זכוכית. כוסות פעמיים רב בכלים להשתמש נעודד ירוקים כלים בסיס

 מעטפות כביש סימוני מדרכות קרי לבן בצבע כביש וסימון צביעה השלמת . 

 אגף הביטחון , הפיקוח והסדר הציבורי

 .האגף ממשיך באכיפה משמעותית 

 .האגף נערך לקראת האירועים הרבים הבאים עלינו לטובה 

 גף תקשוב ומערכות מידעא

 ןתקובשיתוף מח' חשמל ה UPS   30חזקKVA  .ישפר את   עבור המשל''ט העירוני

 שרידות המערכות.

 GIS  -  עיריית הרצליה נבחרה להציג מבין  –מערכת לשליטה ולבקרת ניקיון רחובות

משתתפים מרחבי  17,000 -מועמדים רבים את המערכת בכנס מוביל, בין לאומי , של כ

העולם. מדובר בהישג גדול ובהכרה שעיריית הרצליה פורצת דרך ונמצאת על המפה 

כמו כן, המערכת תוצג בקורס ערים  . העולמית בכל הקשור ליישומי העיר החכמה

 חכמות בטכניון בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים. 

  ביצוע פיילוט לתהליך רכש ממוכן בשיתוף הגזברות. לאור תוצאות הפיילוט נמשיך

להטמיע את המערכת בכלל הארגון. המערכת תייעל את תהליך הרכש , תקצר לוחות 

 זמנים ותחסוך בנייר.

 אגף הרווחה

 ורווחת האוכלוסייה המבוגרת בשיתוף אגף תנו״ס  קוחות מחלקות נכויות ושיקוםל

: בחג השבועות נתרמו על ידי מתנדבים  "דינלה"נהנו מפרויקט נוסף של עמותת 

משפחות  170חבילות שכללו פשטידות ועוגות גבינה שהגיעו לכ 660וקונדיטוריות 

 .י בהערכות לארוחת החגהמוכרות לאגף הרווחה, בעיקר על רקע בדידות וקוש

 החל קורס בכלכלה שיתופית שתאפשר יוזמות לשיפור מצב המחלקה למשאבי קהילה :

הכלכלי של תושבים שינצלו פלטפורמות להרחבת מעגל לקוחות של עסקים ויוזמות 

עסקיות. סגנית ומ״מ רה''ע מאיה כץ וחברת המועצה טובה רפאל שותפות בהובלת 

 .הפרויקט החדשני

 יםמינהל נש
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  ראש מינהל נשים הוזמנה להשתתף בשולחן עגול בנושא  2018"כנס הרצליה במסגרת "

 נשים במרחב הציבורי בצה"ל. 

  במושב זה ראש המנהל נתנה סקירה על פעילויות העירייה לקידום נערות ונשים

 ופעילויות לעידוד מצוינות וערכיות בעיר הרצליה.

 אגף שאיפ"ה

  נוקו מגרשים ציבוריים ופרטיים ברחבי העיר. ,לחגבמסגרת היערכות  –ל"ג בעומר 

עובדי עירייה בכירים ביחד עם המשטרה הסתובבו בין אתרי המדורות לבקרה ובדיקת 

 עמידה בתנאים.

  בוצע פינוי אשפה לילי במוצאי החג. –שבועות 

 .עונת הרחצה נפתחה באופן רשמי ללא תקלות 

 .בימים אלו החלה שתילת פרחי עונת הקיץ 

 ת מוגברת לקראת עונת הקיץ בנושא יתושים:פעילו 

 .סיורי ניטור מתוגברים 

  המהווה מוקד למים עומדים  531לקראת סיום טיפול בתעלה הסמוכה לכביש(

 מאז תחילת העבודות(

 .יציאה לקמפיין פרסומי בחודש הבא 

 אגף הנדסה

 : שתי תכניות אושרו לאחרונה

 /2120הר/מק 

 חטיבת זאב 

  פ הצמוד אליו."בת זאב והשצימתחם של חטמדובר בתכנית החלה על 

  מטרת התכנית הינה שינוי ייעודי קרקע בין החורשה לשימור לשטח המיועד

 לבניה ללא שינו בגודל השטח הירוק.

 התכנית הומלצה להפקדה על ידי הוועדה המקומית בפני הוועדה המחוזית  

 .23/12/15בתאריך

 שהוגשו על ידי התושבים  לאחר שהוועדה המחוזית דנה בהתנגדויות הרבות

 26/10/16ניתן תוקף לתכנית בתאריך

 27/11/17בעקבות אישורה של התכנית הוגש ערר לוועדת ערר בתאריך 

  בעקבות הדיון בוועדת ערר התקיים סיור במקום של חברי וועדת ערר וכל

 המעורבים בדבר.

 וועדת ערר החליטה לדחות את הערר שהוגש והנחה את  25/12/17 בתאריך

 וועדה המקומית להוסיף לנספח פתוח ל נספחי התכנית.ה

  15/5/18הוועדה המקומית נתנה תוקף לתכנית בישיבתה האחרונה ביום 

 . אישור התכנית תאפשר את בנייתו של אולם ספורט במתחם בית הספר 
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 אגף החינוך

  בן ארבעה חודשים, בתחומי הבריאות. הקורס נועד לאתר  קורס מנהיגותתם סיום

 ים מתושבי העיר, לצורך הובלת פרויקטים עירוניים בתחום הבריאות. מתנדב

 לחמישה בתי ספר יסודיים. רוקדים כחול לבןהתכנית "ה חתמנשישי  םביו " 

  ,באמצעותה נחשפים התלמידים לריקודי עם של  התכנית מיושמת זו רביעית

עמד אירוע השיא נחתם בהשתתפות התלמידים והוריהם במ הפולקלור הישראלי .

 ראש העיר. 

 'כמו כן נערכים לפעילות הקיץ של בית של החופש הגדול לתלמידי כיתות א' עד ד ,

לצד הקייטנות הייחודיות תפתחנה קייטנות  נערכים להפעלות הקייטנות לגני הילדים. 

  ציבוריות בכפוף לצו הפיקוח לקייטנות. 

 אגף תנו"ס 

  ,'ק הרצליה, גלגל הזהב, בפאר20:30בשעה  24.5.18יום ה 

  'אופרת רוק, באשכול  –, הרצל 12:00, 10:00בשעות הבוקר  28.5-31.5ה',  –ימים ב

 פיס זאב

  ,'אופרת רוק, באשכול פיס זאב  –, הרצל 20:00, בשעה 29-30.5.18ימים ג', ד 

  2018הכנות לאירועי קיץ 

 

 תב"רים  .ד

 

 אולם נגשהוה שדרוג עבודות – 2067תב"ר חדש מס' (  מחליטים פ"א לאשר 1125) .1
   אילנות )החברה לפיתוח הרצליה בע"מ( ספורט

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
2018   800,000 800,000 

 800,000 800,000  סה"כ
    

    מקורות מימון 
 800,000 800,000  קרן עבודות פיתוח

 800,000 800,000  סה"כ
 

. מימון קרן עבודות 2018לביצוע בשנת  ₪  800,000כום של תב"ר חדש בס לאשר: הבקשה
 פיתוח.
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 )1126(  מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס'  1887 – שיפוץ בי"ס מפתן ארז )אגף ת.ב.ל(  

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
  2,000,000 2,000,000 31.12.2017עד 

2018  200,000 2,200,000 2,000,000 
 2,000,000 4,200,000 2,200,000 סה"כ

    
    2018מקורות מימון 

 1,000,000 1,000,000  קרן עבודות פיתוח
 1,000,000 1,200,000 200,000 קרן עודפי תקציב רגיל

 2,000,000 2,200,000 200,000 סה"כ
 

 : הבקשה לאשר 
. מימון קרן עבודות פיתוח וקרן 2018לביצוע בשנת ₪  2,000,000הגדלת היקף בסכום של 

 עודפי תקציב רגיל.
 
 

 מוסדות נגישות התאמות – 1967תוספת תב"ר מס'  (  מחליטים פ"א לאשר 1127)  .2
   חינוך )אגף ת.ב.ל(

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
  1,500,000 1,500,000 31.12.2017עד 

2018  500,000 1,429,000 929,000 
  1,000,000 1,000,000 ואילך 2019

 929,000 3,000,000 3,929,000 סה"כ
    

    2018מקורות מימון 
  500,000 500,000 קרן עבודות פיתוח

 929,000 929,000  השתתפות משרד החינוך
 929,000 1,429,000 500,000 סה"כ

 
. מימון השתתפות 2018וע בשנת לביצ₪  929,000הבקשה לאשר : הגדלת היקף בסכום של 

 משרד החינוך.
 
 

התאמת מבנה ושיפוץ גנ"י )רח'  – 2065תב"ר חדש מס' (  מחליטים פ"א לאשר 1128) .3
   ( )אגף ת.ב.ל(1לאה גולדברג 

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
2018   700,000 700,000 

 700,000 700,000  סה"כ
    

    מימון מקורות 
 200,000 200,000  קרן עבודות פיתוח

 500,000 500,000  קרן עודפי תקציב רגיל
 700,000 700,000  סה"כ

 
. מימון קרן עבודות 2018לביצוע בשנת  ₪  700,000תב"ר חדש בסכום של  לאשר: הבקשה

 פיתוח וקרן עודפי תקציב רגיל.
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 ספרינקלרים מערכת התקנת – 6820תב"ר חדש מס' (  מחליטים פ"א לאשר 1129) .4
   ראשונים )אגף ת.ב.ל( אולם ספורט

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
2018   280,000 280,000 

 280,000 280,000  סה"כ
    

    מקורות מימון 
 280,000 280,000  קרן עבודות פיתוח

 280,000 280,000  סה"כ
 

. מימון קרן עבודות 2018לביצוע בשנת  ₪  280,000"ר חדש בסכום של תב לאשר: הבקשה
 פיתוח.

 
 
 
 

   סקר עירוני טבע )אגף שאיפה( – 2066תב"ר חדש מס' (  מחליטים פ"א לאשר 1130) .5
 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    
2018   112,500 112,500 

 112,500 112,500  סה"כ
    

    ת מימון מקורו
 56,200 56,200  קרן עודפי תקציב רגיל

 56,200 56,200  השתתפות מ. הגנת הסביבה
 112,500 112,500  סה"כ

 
. מימון קרן עודפי 2018לביצוע בשנת  ₪  112,500תב"ר חדש בסכום של  לאשר: הבקשה

 תקציב רגיל והשתתפות המשרד להגנת הסביבה.
 
 

לפיתוח התיירות ביצעה בעבר סקר טבע לכל האזור של הסביבה  העיר כי החברה מר יעקובוביץ

 וכדאי לקחת זאת בחשבון למניעת כפילות עבודה.  החופית והימית 

 להיות שותף בועדת ההיגוי העירונית שתוקם לנושא זה. ביקש יעקובוביץ מר 

 כמו כן ביקש להתעדכן בנושא בניית הגדרות  המפרידים בין המצוקים לחוף.
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 ספורט אולם– 1268שינוי מימון וסגירת תב"ר מס' (  מחליטים פ"א לאשר 1113) .6
 בי"ס וולפסון )הנדסה/תנו"ס(  

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
  10,800,000 10,800,000  31.12.2017עד 

  10,800,000 10,800,000 סה"כ
    

    מקורות מימון 
 (33,099) 1,913,099 1,880,000 קרן עבודות פיתוח

  6,745,560 6,745,560 קרן רכוש
 (33,099) 2,141,341 2,174,440 השתתפות המועצה להסדר הימורים

  10,800,000 10,800,000 סה"כ
 : לאשר: הבקשה

 מהשתתפות המועצה להסדר הימורים לקרן עבודות פיתוח.₪  33,099שינוי מימון בסכום של 
 ₪. 18,849רת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של סגירת תב"ר והחז

 
 

מע. כבישים אזור תעשיה  – 382שינוי מימון תב"ר (  מחליטים פ"א לאשר 1132) .7
   מערבי  )החברה לפיתוח הרצליה בע"מ(

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
  36,881,330 36,881,330 31.12.2017עד 

2018  10,000,000 10,000,000  
  2,700,600 2,700,600 ואילך 2019

  49,581,930 49,581,930 סה"כ
    

    2018מקורות מימון 
 (543,353) 9,456,647 10,000,000 קרן עבודות פיתוח

 543,353 543,353  השתתפות משרד התחבורה
  10,000,000 10,000,000 סה"כ

 : הבקשה: לאשר 
 מקרן עבודות פיתוח להשתתפות משרד התחבורה.₪  543,353ם של שינוי מימון בסכו

 
 
 

גנ"י במתחם אלתרמן   – 2016שינוי מימון תב"ר (  מחליטים פ"א לאשר 1133) .8
   )החברה לפיתוח הרצליה בע"מ(

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
2018  7,340,000 7,340,000  

  7,340,000 7,340,000 סה"כ
    

    2018מקורות מימון 
 (2,219,133) 5,120,867 7,340,000 קרן עבודות פיתוח

 2,219,133 2,219,133  השתתפות משרד החינוך
  7,340,000 7,340,000 סה"כ

 : הבקשה: לאשר 
 מקרן עבודות פיתוח להשתתפות משרד החינוך.₪  2,219,133שינוי מימון בסכום של 
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מרכז פיס לתרבות מוסיקה  – 1403תוספת תב"ר מס'  ם פ"א לאשר (  מחליטי1134) .9
   ולקהילה )החברה לפיתוח הרצליה(

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
  15,550,000 15,550,000 31.12.2017עד 

2018  14,200,000 16,200,000 2,000,000 
 2,000,000 31,750,000 29,750,000 סה"כ

    
    2018מקורות מימון 

 2,000,000 2,650,000 650,000 קרן עבודות פיתוח
  1,250,000 1,250,000 קרן רכוש

  12,300,000 12,300,000 השתתפות מפעל הפיס
 2,000,000 16,200,000 14,200,000 סה"כ

 הבקשה: לאשר : 
 רן עבודות פיתוח.. מימון ק2018לביצוע בשנת ₪  2,000,000הגדלת היקף בסכום של 

 
 
 

בניה עצמית ליד המתחם  – 1993תוספת תב"ר מס' (  מחליטים פ"א לאשר 1135) .10
   הבינתחומי )מחלקת נכסים(

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
  50,000 50,000 31.12.2017 עד

2018   2,000,000 2,000,000 
 3,500,000 3,950,000 450,000 ואילך 2019

 5,500,000 6,000,000 500,000 סה"כ
    

    2018מקורות מימון 
 2,000,000 2,000,000  קרן עבודות פיתוח

 2,000,000 2,000,000  סה"כ
 :  הבקשה: לאשר

. מימון קרן 2018לביצוע בשנת ₪  2,000,000מתוכו ₪  5,500,000הגדלת היקף בסכום של 
 עבודות פיתוח.

 
 
 

והחזרת עודפי תקציב לקרנות   2018"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת תב  8סגירת  .11

  .₪  585,512 הרשות בסכום של

 

 .(  מחליטים פ"א לאשר1136)
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הכנת תצ"ר ורישום זכויות בגין – 2072תב"ר חדש מס' (  מחליטים פ"א לאשר 1137) .12

   /א' )נכסים(574תב"ע 
 

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 וישינ

    
2018   100,000 100,000 

 100,000 100,000  סה"כ
    

    מקורות מימון 
 100,000 100,000  קרן עבודות פיתוח

 100,000 100,000  סה"כ
 : לאשר הבקשה:

 .מימון קרן עבודות פיתוח.2018לביצוע בשנת ₪  100,000תב"ר חדש בסכום של 
 

 

מתחם  3הצטיידות גנ"י חדשים – 2069מס' תב"ר חדש (  מחליטים פ"א לאשר 1138) .13
   אלתרמן )אגף החינוך(

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
2018   190,000  

  190,000  סה"כ
    

    מקורות מימון 
 112,000 112,000  קרן עודפי תקציב רגיל

 78,000 78,000  השתתפות משרד החינוך
 190,000 190,000  סה"כ

 : לאשר: הבקשה
.מימון קרן עודפי תקציב רגיל 2018לביצוע בשנת ₪  190,000תב"ר חדש בסכום של 

 והשתתפות משרד החינוך.
 
 

מגרש  8הצטיידות גנ"י חדשים – 2070תב"ר חדש מס' (  מחליטים פ"א לאשר 1139) .14
   מתחם גליל ים )אגף החינוך( 302, 301

 
יב מסגרת תקצ מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
2018   320,000 320,000 
2019   180,000 180,000 

 500,000 500,000  סה"כ
    

    2018מקורות מימון 
 112,000 112,000  קרן עודפי תקציב רגיל

 208,000 208,000  השתתפות משרד החינוך
 320,000 320,000  סה"כ

 : לאשר: הבקשה
.מימון קרן 2018לביצוע בשנת ₪  320,000מתוכו סכום של ₪  000500,תב"ר חדש בסכום של 

 עודפי תקציב רגיל והשתתפות משרד החינוך.
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הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר ח"מ   – 1930הקטנה  תב"ר (  מחליטים פ"א לאשר 1140) .15
   )אגף חינוך(

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
  400,000 400,000 31.12.2017עד 

2018  550,000 250,000 (300,000) 
 (300,000) 650,000 950,000 סה"כ

    
    2018מקורות מימון 

 (300,000) 250,000 550,000 קרן עודפי תקציב רגיל
 (300,000) 250,000 550,000 סה"כ

 : הבקשה: לאשר 
 י תקציב רגיל.מימון קרן עודפ  2018בשנת ₪  300,000הקטנת תב"ר בסכום של 

 
 
 

נגישות אקוסטית בי"ס משרד – 2071תב"ר חדש מס' (  מחליטים פ"א לאשר 1141) .16
   )אגף החינוך( 2017החינוך 

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
2018   300,000 300,000 

 300,000 300,000  סה"כ
    

    מקורות מימון 
 300,000 300,000  השתתפות משרד החינוך

 300,000 300,000  סה"כ
 : לאשר: הבקשה

 .מימון השתתפות משרד החינוך.2018לביצוע בשנת ₪  300,000תב"ר חדש בסכום של 
 
 
 

הצטיידות בי"ס יצחק נבון  – 2034תוספת תב"ר מס'  (  מחליטים פ"א לאשר 1142) .17
   באלתרמן )אגף חינוך(

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 בוקשת מ
 שינוי

    
2018 700,000 802,900 102,900 
 (102,900) 897,100 1,000,000 ואילך  2019

  1,700,000 1,700,000 סה"כ
    

    2018מקורות מימון 
  700,000 700,000 קרן עודפי תקציב רגיל

 102,900 102,900  השתתפות משרד החינוך
 102,900 802,900 700,000 סה"כ

 :  לאשר : הבקשה
( .מימון השתתפות  2019)הקדמה משנת  2018בשנת ₪  102,900תוספת תקציב בסכום של 

 משרד החינוך.
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רכב מיול – 1782הקטנה, שינוי מימון וסגירת תב"ר מס' (  מחליטים פ"א לאשר 1143) .18
   )חופים( 2014כולל זיווד 

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 (9,300) 75,700 85,000  31.12.2017ד ע

 (9,300) 75,700 85,000 סה"כ
    

    מקורות מימון 
 (11,312) 73,688 85,000 השתתפות משרד הפנים

 2,012 2,012  קרן עודפי תקציב רגיל
 (9,300) 75,700 85,000 סה"כ

 : לאשר: הבקשה
  9,300הקטנת תקציב בסכום של .₪ 
  מהשתתפות משרד הפנים לקרן עודפי תקציב רגיל.₪  2,012של שינוי מימון בסכום 
 . סגירת תב"ר 

 
 

מיול – 1877הקטנה, שינוי מימון וסגירת תב"ר מס' (  מחליטים פ"א לאשר 1144) .19
   לפיקוח חופי רחצה )חופים(

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 (9,297) 75,703 85,000  31.12.2017עד 

 (9,297) 75,703 85,000 סה"כ
    

    מקורות מימון 
 (10,200) 74,800 85,000 השתתפות משרד הפנים

 903 903  קרן עודפי תקציב רגיל
 (9,297) 75,703 85,000 סה"כ

 : לאשר: הבקשה
  9,297הקטנת תקציב בסכום של .₪ 
  תקציב רגיל.מהשתתפות משרד הפנים לקרן עודפי ₪  903שינוי מימון בסכום של 
 . סגירת תב"ר 

 
 
 

שילוט חופי – 1783הקטנת תקציב וסגירת תב"ר מס' (  מחליטים פ"א לאשר 1145) .20
   רחצה  )חופים(

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    
 (2,563) 124,437 127,000  31.12.2017עד 

 (2,563) 124,437 127,000 סה"כ
    

    מקורות מימון 
 (2,563) 124,437 127,000 השתתפות משרד הפנים

 (2,563) 124,437 127,000 סה"כ
 : לאשר: הבקשה

  מימון השתתפות משרד הפנים.₪.  2,563הקטנת תקציב בסכום של 
 . סגירת תב"ר 
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ד'  -ת )מילואים( שינוייםוהצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספ .ה

 מוקדם. ןהחומר הועבר לעיו – 'ה-ו

 

יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן, התקציב בר שהצהיר  הגזבר, מר רוני חדד

 ביצוע.

 

 .מחליטים פ"א לאשר (  1146)

 

מסמך – לפקודת העיריות )נוסח חדש( 339בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  .ו

 מוקדם. ןמנהל הכנסות העירייה הועבר לעיו

 ש"ח. 80,225.00ות נוסח חדש ע"ס לפקודת העירי 339בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 

 

 .מחליטים פ"א לאשר (  1147)

 

מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש  – 2017דו"חות כספיים לשנת  .ז

 ןהדו"ח הועבר לעיו – כולל תזכיר מנהלים 2017דצמבר  31בהרצליה, ליום 

 מוקדם.

טו אמר כי הי המרכז הקהילתי נמצא השנה בעודף נ סקר הדו"ח.זרח נתיב רו"ח 

  מפעילויות לעומת גרעון בשנה קודמת. 

בקשה להודות לגב' ליאת תימור יו"ר המרכז הקהילתי, אמרה כי  ס' ומ"מ גב' מאיה כץ

 התהליכים לא היו פשוטים ומברכת על התוצאה החיובית .

הודה לגב' תימור ולרו"ח נתיב בשם העירייה ובשם חברי המועצה על עבודה רה"ע 

 מסורה ולא קלה.

 

  –לפתיחת שני חשבונות בנק לבי"ס יצחק נבון  בקשה .ח

המועצה תתבקש לאשר פתיחת שני חשבונות בנק, חשבון בית ספר וחשבון הורים. 

 החשבונות ישמשו לניהול הפעילות השוטפת של בית הספר.

וכן להסמיך את מורשי החתימה לחתום על כל המסמכים הנדרשים והכל בהתאם 

 וכפי שיסוכמו עמו.לנוסח ולתנאים המקובלים בבנק 

 

 .מחליטים פ"א לאשר (  1148)

 

 – 19ותיקון הודעת הפקעה לפי סעיף  7-ו 5ביטול הפקעה לפי סעיפים  .ט

 . 6592בגוש  74חלקה 

 :לחברי המועצה הועברו

 מסמך מנהלת מח' נכסים וביטוחים עו"ד לאה סדובניק 
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  28.3.18פרוטוקול ועדת משנה מיום 

 חו"ד משפטית 

 .נספחים 

 

 .מחליטים פ"א לאשר   (1149)

 

 

 אישור מתן תמיכות .י

ופרוטוקול  1.5.18פרוטוקול מישיבת ועדת התמיכות המקצועית מיום  למועצה צורפו

 .14.5.18מישיבת ועדת המשנה לתמיכות מיום 

 

 

 רה"ע, מר משה פדלון ומר צבי וייס יצאו מהישיבה בשל חשש לניגוד עניינים.

 

 ת הסביבה.בנושא איכו 2018מתן תמיכה לשנת   .1
 

  מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה כדלקמן : 

 

כמפורט  2018לשנת הכספים  איכות הסביבהלחלק את תקציב התמיכות בנושא  .א
בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים  להלן,

 בבקשה, ככל שישנם:

 
סה"כ תמיכה עפ"י  שם המוסד

 בש"ח 2018ינים לשנת התבח

 80,000 איכות חיים לתושבי השרון -אחל"ה 

 
מתן התמיכה למבקש התמיכה בסעיף א' לעיל, הינו בכפוף לקבלת דו"חות ביצוע  .ב

 כמפורט לעיל, וקיזוז חובות העמותה. 2018לשנת 

 ₪. 100,000לא לחלק את יתר התקציב בנושא זה בסך של  .ג

כות המקצועית ממליצה בפני ועדת בהתאם להמלצת הרפרנטית, ועדת התמי .ד
המשנה לתמיכות לא לחלק את הסכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה בנושא 

לאור העובדה שמבקש תמיכה אחד בלבד הגיש בקשה ₪  20,000זה בסך של 
 כמפורט לעיל. 31.12.2016בנושא זה  וכן לאור העודף הנצבר של העמותה  ליום 

 
 
 

 שי התמיכה בנושא בעלי חיים.של מבק 2018מתן תמיכה לשנת  .2

 
 מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה ומחליטה כדלקמן:
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כמפורט להלן, בכפוף  2018לשנת הכספים  בעלי חייםלחלק את תקציב התמיכות בנושא 

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

 המבקש התמיכ
סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים 

 בש"ח: 2018לשנת 

 25,000 הרצליה אוהבת חיות

 
 

 של מבקשי התמיכה בנושא תנועות נוער וקומונות: 2018מתן תמיכה לשנת  .3

 
 מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה ומחליטה כדלקמן:

 
)ללא תבחין מספר   2018פים לשנת הכס תנועות נוערלחלק את תקציב התמיכות בנושא 

המרכזי של תנועת הנוער בהרצליה בשנת התמיכה  במפעל הקיץמס' המשתתפים   -3
בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים  ( כמפורט להלן, 2018

 חסרים בבקשה, ככל שישנם:
 

 
סה"כ תמיכה עפ"י  שם המוסד

 בש"ח 2018התבחינים לשנת 

 247,592 שבט רשפים -ים העבריים בישראל תנועת הצופ

 98,169 שבט ארד -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 84,450 שבט שחף -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 31,746 תנועת בני עקיבא ישראל

 27,784 המחנות העולים

 29,074 הסתדרות הנוער העובד והלומד

 45,471 שבט הרצל -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 363,914 שבט דקר צופי ים -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 

 
 מתן תמיכה בנושא קומונות

 
כמפורט להלן, בכפוף  2018לשנת הכספים  קומונותלחלק את תקציב התמיכות בנושא 

 לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:
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 מבקש התמיכה
מיכה עפ"י התבחינים סה"כ ת

 בש"ח: 2018לשנת 

 70,000 שבט הרצל -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 70,000 המחנות העולים

 70,000 שבט דקר -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 

 
 .החלטות הועדה המקצועית לתמיכות והחלטות ועדת המשנה לתמיכות מחליטים פ"א לאשר (  1150)

 

 

 דלון ומר צבי וייס שבו לישיבה.ראש העירייה, מר פ

 
 
 

 דו"ח פעולות העירייה .יא

 .2017הועבר דיסק המאגד הדו"ח לשנת 

 
 
 

 המלצות הועדה לסיוע בדיור .יב
 .10.4.18מצ"ב פרוטוקול הועדה מיום 

 
 מחליטים פ"א לאשר (  1151)

 

 

 אישור נסיעה לחו"ל .יג

ע חנוכת כיכר לאירו גב' איה פרישקולניק מועצהה תהמועצה תתבקש לאשר נסיעת חבר

 .6.6.18"הרצליה" בעיר לייפציג בגרמניה בתאריך 

מכתב מנכ"ל העירייההמסביר את נחיצות הנסיעה ומכתב על שולחן המועצה הונחו 

גזבר העירייה כי קיים תקציב לצורך מטרת נסיעה זו, במסגרת התקציה המאושר של 

 העירייה, וכי העירייה מסוגלת לעמות בהוצאות .

 $ 570יסה : עלות כרטיס ט

 

 .מחליטים לאשר (  1152)

 )מר לונדון( 1 –,  נמנע 0-, נגד 14 -בעד 
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  עדכון הקריטריונים לזכאות לסיוע בדיור .יד

 הועבר מסמך העדכון. 

לדעתה הקריטריונים מדי מופשטים, וכי קימיים  כי ציינה  , גב' מאיה כץ"עס' ומ"מ רה

שיקול הדעת הוא על בסיס  כי  טובה רפאלגב' נענתה ע"י שיקול דעת .   הפעלתיותר מדי 

 ניירת וחומר שמוגש.  

מדוע רק אחרי שנתיים רצופות של סיוע בשכר דירה מכניסים את תהתה  גב' כץה

זה אם הם נקלעו למצב לטענתה אחרי שנה?  מידאותם הזכאים לתוכנית פעמונים ולא 

תוכנית ינה אף הכנראה שיש סיטואציה שהם גם צריכים את זה. תוכנית פעמונים 

על בעייתיות והועדה החליטה את כבר מאתרים ויודעים  הציעה כי אםמניעתית. 

 וכבר לבצע תוכנית מניעתית. למסלול מיידיתלהכניס אותם ההחלטה  יש 

 

 .מחליטים פ"א לאשר (  1152)

  
 
 

 שונות .טו

 

אשון, בחג השבועות, בלילה שבין מוצאי שבת ליום ר" :  במסגרת דקת דיבור מר לונדון

 התקיים אירוע ייחודי של תיקון ליל שבועות אלטרנטיבי באשכול פיס  בחטיבת זאב.

קבוצה של נערות ונערים, מארגנים בהתנדבות, מזה מספר שנים,  סדרה של הרצאות 

בתחומים שונים משעה עשר בלילה ועד אור הבוקר. היה לי הכבוד והעונג להשתתף 

וקר" יחד עם מאות אנשים חופשיים, שרצו לציין באירוע מיוחד זה, הקרוי "עד אור הב

את חג השבועות בלימוד. מצאתי לנכון לבקש מהמארגנים לשלב בעתיד הרצאות, 

 המבוססות על ארון הספרים היהודי ונעניתי בחיוב. 

ברצוני להודות למנכ"ל העירייה , יהודה בן עזרא שנענה לבקשתי זו השנה השנייה, 

זה. כמו כן אבקש להודות לכל עובדי העירייה שסייעו להעניק תמיכה למיזם חשוב 

לקבוצת הצעירים לארגן אירוע זה. נציג  המארגנים אמר לי ששיתוף הפעולה עם 

 העירייה היה טוב מאוד. אני מקווה שגם בשנה הבאה, אירוע חשוב זה יתקיים.

ובהקשר של תרבות יהודית חופשית, אני מזמין את חברי המועצה ואת כל תושבי 

הרצליה, למפגש בנושא תוכנית הטלוויזיה המצליחה "היהודים באים." המפגש 

. הכניסה הינה בחינם, אך יש 20:30, בשעה 24/5/18בר בעיר ביום חמישי,  -יתקיים ב

 להירשם מראש, באתר הפייסבוק של בר בעיר.

הערב יכלול שיחה עם  התסריטאי של תכנית המערכונים המצליחה בהנחיה של  ניר 

במסגרת הערב, יוקרנו מערכונים  .ידא ראש רשת הישיבות החילוניות של בינ"הברו

 .נבחרים וכן יתקיים עיון ולימוד במקורות הכתובים, עליהם מתבססים המערכונים

יהיה זה  ערב מלא הומור והפתעות, שיציג  זווית חדשה על הכתובים וגם על 

 . המערכונים
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, לקבלת 25/5/18ל, מוזמן למחרת, יום שישי ומי שלא מסתפק בתוכניות שהוצגו לעי

במרינה. הכניסה בחינם ואין צורך בהרשמה  18:30שבת שוויונית ומוסיקאלית בשעה 

 מוקדמת. למותר לציין שבאירועים שיזמתי בבר בעיר ובמרינה, אין הפרדה מגדרית.

שנענו אני מבקש להודות לראש העירייה משה פדלון ולמנכ"ל  העירייה יהודה בן עזרא 

לבקשתי, לקיים אירועים אלו בהרצליה. תודה מיוחדת לעמיתי יונתן יעקובוביץ 

ולצוות שלו בחברה לפיתוח התיירות, שעושים מעל ומעבר כדי שקבלות השבת במרינה 

 "תהיינה אירוע מוצלח.

 

 

 

  הישיבה ננעלה

         

   ________________________  ראש העירייה:         

 

 

 

 מנהלת מחלקת ארגון ותיאום -ינה זאבי: ררשמה


