
 
 
 
 
 

 
 
 

 פתמוז, תש" י"ז   
 2020יולי,  9

 לכבוד
 חברי האסיפה הכללית של בעלי המניות של

 החברה למרכזים קהילתיים הרצליה בע"מ )חל"צ( 
 

 ג.א.נ.,

 

   המניות שלזימון לאסיפה הכללית של בעלי   הנדון:            

 החברה למרכזים קהילתיים הרצליה בע"מ )חל"צ( 

 )מועצת העירייה בשבתה כאסיפה כללית של בעלי המניות(

 

 
 , 16/7/20תש"פ,  דכ"הישיבה תתקיים ביום ג', 

 .באולם המליאה, בבניין העירייה 18:00בשעה 

 *בתום האסיפה כללית תתקיים ישיבה מן המניין.

......... 

 

 

 היום:על סדר 

  31.12.2019אישור הדו"ח הכספי של החברה ליום; 

  2019אישור הדו"ח המילולי לשנת; 

 ( של החברה מועלם מועלםרו"ח משרד אישור המשך מינוי רואה החשבון המבקר )

 והסמכת הנהלת החברה )דירקטוריון( לקבוע את שכרו;

 .)המשך מינוי מבקר פנים )רו"ח יוחאי משה 

 

 

 

 ברכה,ב

 
 זאבי רינה

 מנהלת מחלקת ארגון ותיאום
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 "ב תמוז, תש"ףכ
 2020יולי,  14

 לכבוד
 חברות וחברי  מועצת העירייה

 תפוצת מוזמנים
 הרצליה

 
 

 7.2061. -זימון לישיבת מועצה מן המניין  בהנדון: 
 מועצה מן המניין.הנך מוזמן/ת לישיבת 

 2020 יוליב 16תש"פ,  תמוז דכ"', ההישיבה תתקיים ביום 

  ,לערך 03:81בשעה 
ומיד לאחר אסיפה כללית של החברה למרכזים קהילתיים הרצליה בע"מ,  

 באולם המליאה, בבניין העירייה *
 

 

  סדר היום
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 ו. – ת )מילואים( שינוייםוהצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספ .ט

 נ' עיריית הרצליהרמ"י  מנהל מקרקעי ישראל הסכם פשרהאישור  .י

 נוהל השקעות חדש של משרד הפניםאישור  .יא

 בקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור .יב
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  :באמצעות אפליקציית  מרחוק זו בישיבה ישתתפו האגפים מנהליהערהZOOM. 



 
 
 
 
 

 
 
 

 סדר היום:

 

 אישור פרוטוקול  .א

 .28-ו 27 מס' יםלאישור פרוטוקוליובאו 

 מצ"ב. -ת לתיקון ע"י מר פביאן ומר יעקובוביץ נתקבלו בקשו

 

 עדכון רה"ע .ב

 

 עדכון מנכ"ל   .ג

 

 בקשה לדיון נוסף בנושא צו המיסים .ד

 בנושא.לכינוס דחוף של המועצה חברי מועצה  7בהמשך לבקשת 

 

 שאילתות .ה

 .כפי שיונחו על שולחן המועצה

 

 הצעות לסדר .ו

 

 ע"י  רונן וסרמן  1הצעה לסדר מס' 

 השגחת כשרותבנושא: 

 המועצה הדתית בהרצליה מטפלת בהשגחת כשרות לעסקים רבים בעיר הרצליה.

לאחרונה פורסמה כתבה בעיתון "דה מרקר" ובה צוין כי עלויות הכשרות בהרצליה יקרות 

 לסדר(.משמעותית מהמחירים המקובלים בערים אחרות )הכתבה מצורפת להצעה 

 

העלויות, כאמור, אינן זולות, וכתוצאה מכך עסקים רבים נאלצים לוותר על תעודת הכשרות 

 ו/או לסגור את העסק.

בשל המצב שנגרם בגלל הקורונה, יש צורך למצוא דרכים לעזור לעסקים ברחבי העיר הרצליה 

 לקצץ בהוצאותיהם.

 

ה על פי חוק, ואילו תקציבי המועצה הדתית בהרצליה מקבלת תקציב נאה מעיריית הרצלי

 השגחת הכשרות משולמים ישירות על ידי העסקים עצמם.



 
 
 
 
 

 
 
 

החוק כיום מונע מהמועצה הדתית להעסיק את המשגיחים באופן ישיר ומאלץ אותה לשלם 

 סכומי כסף נכבדים לחברות כוח האדם, כשהמשגיחים עצמם משתכרים שכר מינימום בלבד.

 ן באמצעות החלטת ממשלה.הנושא נמצא בבג"צ, אך ניתן לפתרו

 

היות שלמועצת העיר אין סמכות לקבל החלטות בנוגע לפעולותיה של המועצה הדתית, 

 ההצעה לסדר להלן מדברת על שני נושאים במקביל:

 

מועצת העיר הרצליה מעבירה בזאת החלטה כי העירייה תפנה אל השר יצחק כהן,  .1

והל הנהוג כיום, אשר גורם הממונה על המשרד לשירותי דת, בבקשה לשנות את הנ

לתשלומים מיותרים לחברות כוח אדם אשר מעסיקות את משגיחי הכשרות, ולאפשר 

למועצה הדתית להעסיק אותם באופן ישיר, ובכך להקל באופן משמעותי על העלויות 

 שמושתות על העסקים.

מועצת העיר הרצליה מעבירה בזאת החלטה כי תבקש מהמועצה הדתית לפעול באופן  .2

במטרה להקל על  2020יידי להורדה משמעותית של עלויות ההשגחה עד לסוף שנת מ

 העסקים ברחבי העיר הרצליה

 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 ע"י  רונן וסרמן  2הצעה לסדר מס' 

 בנושא: השם "הרצליה" באנגלית

בשנה וחצי האחרונות התקבלו במשרדי מספר תלונות של תושבים על כך שהשילוט של העיר 

 באופנים שונים ובין היתר: הרצליה באנגלית כתוב

Herzeliya 

Herzliya 

Herzelyya  

 ועוד

בין היתר התושבים אמרו לי לא פעם שאורחים תיירים שמגיעים אליהם מתבלבלים בגלל 

 השמות הלא אחידים, ושזה נראה לא טוב ומרגיש לא טוב.

 

ללקוחותיי בנוסף, בשבוע האחרון הופתעתי כאשר שמתי לב שבחשבוניות אשר יוצאות 

 ".HERZELIYYAבאנגלית, מופיעה העיר הרצליה ככתובה "

המאגר של משרד כשפניתי אל החברה של החשבוניות נאמר לי כי שם העיר באנגלית נלקח מ

 ושאין אפשרות להשתמש בשם הרצליה בצורה אחרת. הפנים

 

 לכן, אין שום ספק שישנה בעיה עם האופן שבו כתוב השם של העיר באנגלית, ולפיכך 

 מועצת העיר הרצליה מחליטה בזאת מהו השם הנכון של העיר הרצליה באנגלית. .1

מועצת העיר הרצליה מחליטה כי העירייה תפנה למשרד הפנים על מנת לעדכן את השם  .2

 של העיר באנגלית

כי העירייה תמפה את השילוט באזור העיר, ותתקן את  מועצת העיר הרצליה מחליטה .3

 השמות השגויים.

 
 
 

 ם סיעות "החופש לבחור", "יש עתידבשבשם סיעות  3הצעה לסדר מס' 

 "קהילה, צעירים וסביבה נטו"-בהרצליה" ו

 "תעודת משפחה" עירונית לתושבי הרצליהבנושא: 

 רקע

מגוונים. לצד משפחות במבנה המסורתי, ישנן בישראל מתגוררות משפחות במבנים והרכבים 

משפחות בהן הורה יחיד וילד/ים, בני זוג בני אותו מין )עם או בלי ילדים(, וכן משפחות בהן 

של יותר משני הורים. כך, לאחרונה הכיר בית המשפט לענייני משפחה  קיימת הורות משותפת

 https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-במשפחה בהרכב של אם לתאומים ושני אבות )

html.5677468,00.) 

 

https://data.gov.il/dataset/citiesandsettelments
https://data.gov.il/dataset/citiesandsettelments
https://data.gov.il/dataset/citiesandsettelments
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5677468,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5677468,00.html


 
 
 
 
 

 
 
 

אלו אינן מוכרות על ידי המדינה ככאלה, אף שהן מתנהלות  לעיתים קרובות משפחות 

הדדית, ורואים עצמם כיחידות משפחתיות שחבריה מתגוררים יחד תוך מחויבות ותמיכה 

 כמשפחה לכל דבר ועניין.

בעת האחרונה קמו גופים המערערים על הלגיטימיות של משפחות מחוץ למבנה המסורתי, 

 .תוך הצגתן באור שלילי

 

 לפיכך מועצת העיר מתבקשת לאשר את ההצעה לסדר כלהלן:

כעיר ליברלית, הדוגלת בפלורליזם חברתי ותרבותי, הרצליה תאפשר למשפחות בכל מבנה 

)מסורתי או אחר( המתגוררות בעיר להירשם ולקבל הכרה כ"משפחה". הרישום כמשפחה 

 ילווה בהנפקת "תעודת משפחה" עירונית. 

שרים התעודה תאפשר לבני ובנות המשפחה להיחשב כשייכים לאותה יחידה משפחתית, בהק

 שונים ביחסים בינם לבין מוסדות העיריה, ובקבלת שירותים עירוניים שונים. 

בני זוג מאותו מין אשר יירשמו כמשפחה יוכלו, למשל, להיחשב בני זוג לצורך שימוש במתקני 

חוגים(, ולצורך קבלת שירותים עירוניים שונים המוענקים לתושבים  ,העיריה )בריכה, מתנ"ס

שירות, או יחידות נלוות )בני הרצליה, החברה למרכזים קהילתיים באמצעות העיריה י

 וכיוצ"ב(.

על מנת להיות מוכרים כמשפחה, על כל בני המשפחה )למעט ילדים בוגרים( 

העירייה תנפיק את "תעודת המשפחה" באמצעות לשכת ראש העירייה,  .בהרצליה  להתגורר

  .או מי שראש העירייה יקבע או יסמיך לכך

 

לת הכרה עירונית במשפחה, ניתן יהיה להתבסס על מספר מקורות חיצוניים לשם קב

 :הכוללים

 ;תעודות רשמיות מטעם המדינה א. 

תעודה מטעם המוסד לביטוח לאומי או משרד השיכון על היותם של בני זוג "ידועים  ב. 

 ;"בציבור

 ;פסק דין של בית משפט לענייני משפחה המכיר בבני המשפחה ככאלה ג. 

 תעודת זוגיות של ארגון "משפחה חדשה", ו/או  ד.

תעודת נישואים או זוגיות מטעם רב של קהילה שאינו מוכר כרושם נישואים )רב  ה. 

 קונסרבטיבי(.  רפורמי או

 

 :לחלופין ניתן יהיה לקבל הכרה עירונית במשפחה על ידי התקיימות התנאים הבאים במצטבר

 ;לאדם אחר הצהרה של בני הזוג שאינם נשואים א. 

 ;הצהרה בנוסח שייקבע על היות בני הזוג ידועים בציבור ב. 

 .הצהרה של אדם אחד המכיר את בני המשפחה כמשפחה ג. 

 ההצהרות יחתמו בנוכחות עורך דין. 



 
 
 
 
 

 
 
 

למעוניינים, ניתן יהיה לחתום על הצהרה שכזו בפני עו"ד אשר יהיה במחלקה מתאימה 

או במשרדי העירייה/תאגיד עירוני אחר מטעם  ב"חברה למרכזים קהילתיים הרצליה" 

 העירייה או בהמלצתה כשירות לתושבים.

 

תעודת המשפחה שתנפיק העיריה תהיה קבילה אך ורק ביחסים בין התושב לבין השירות 

 .העירוני

בכל הקשור למעמד שאיננו שירות עירוני, יחולו הדינים הכלליים החלים בתחומים 

 .הרלבנטיים

 
 

 ע"י תמי גרוסמן 4מס' הצעה לסדר 

 בקפסולות 2021 -היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א בנושא: 
 

  קורונה כאן להישאר.

השנה האחרונה הביאה עימה אתגרים רבים גם בכל הנוגע למערכת החינוך. ברמה הארצית 

אנו עדים למדיניות סותרת ומבלבלת המשתנה תדיר ומשדרת תחושה של חוסר ניהול 

  ושליטה.

 

לעניות דעתי אל לנו לסמוך על תכנון מסודר והוראות ברורות מהשלטון המרכזי ויש לקחת 

 את האחריות על היערכות לפתיחת שנת הלימודים בהרצליה על ידי השלטון המקומי.

 

ממדינות אירופה שצלחו את החזרה מהבידוד הביתי למערכת החינוך ניתן ללמוד כי הן עשו 

תוך כדי הקטנת מספר התלמידים בכיתה. )בנוסף לחבישת  זאת בצורה הדרגתית ומבוקרת

 מסיכות ושמירת מרחק( . מצ"ב מחקר בנושא:

-globe-across-openings-s/2020/07/schoolhttps://www.sciencemag.org/new

outbreaks-despite-bay-coronavirus-keep-ways-suggest 

כיוון שברור שאין באפשרותנו לבנות עשרות כיתות נוספות במיידית, על מנת להקטין את 

  מספר התלמידים הרי שפתרון אפשרי הוא לימוד בקפסולות .

 

פה, לרשות המקומית יכולת להשפיע מהותית ולשנות כמו שראינו לאורך הדרך מתחילת המגי

את פני התחלואה ע"י מתן הוראות ברורות. לדוגמא הוראה ברורה מהחודש האחרון לא 

  לקיים נשפי סיום, שקיומם בערים שכנות הביאן כמעט לסגר מקומי.

 

 מגירה לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א כך שתתאפשר הקטנת אני מציעה בזאת להכין תכנית 

כיתות לשמירה מיטבית על בריאות הילדים והאוכלוסיה בעיר. *לדוגמא* קפסולות של חצאי 

  כיתות שילמדו שבוע שבוע לסירוגין. השיעורים שיתקיימו בכיתה ישודרו דיגיטלית במקביל .

https://www.sciencemag.org/news/2020/07/school-openings-across-globe-suggest-ways-keep-coronavirus-bay-despite-outbreaks
https://www.sciencemag.org/news/2020/07/school-openings-across-globe-suggest-ways-keep-coronavirus-bay-despite-outbreaks


 
 
 
 
 

 
 
 

הצגת תכנית עירונית תאפשר להורים למספר ילדים להיערך מראש גם מבחינה לוגיסטית 

 הוודאות בו הם נמצאים כבר היום. ולחסוך מהם את חוסר

 

  תכנית זו תובא להצגה ודיון בפני מועצת העיר במהלך חודש אוגוסט,

 הוצאתה לפועל תהה נתונה בידי הרשות בהתאם למצב התחלואה.

  

 אישור תב"רים    .ז

 
של  תב"רים  מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית  2020לאשר עדכון תקציב פיתוח 

 ממקורות המימון כדלקמן :₪  610,0005,בסכום כולל של    2020המעודכנת 

 
 

 סכום מקור מימון

 4,350,000 קרן עבודות פיתוח

 1,000,000 קרן עודפי תקציב רגיל

 260,000 אחרים

 5,610,000 סה"כ

 מצ"ב קובץ .

 

 :  2020 -סגירת תב"רים  .ח

והחזרת עודפי תקציב לקרנות  2020שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  תב"רים 6לאשר סגירת 

 ₪. 38,802הרשות בסכום של 

 מצ"ב קובץ .

 

 ו. – ת )מילואים( שינוייםוהצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספ .ט

 מצ"ב.      

 

 נ' עיריית הרצליה רמ"י  מנהל מקרקעי ישראל הסכם פשרהאישור  .י

 מצ"ב.

 

  חדש של משרד הפניםנוהל השקעות אישור   .יא

 .מצ"ב 

 

 בקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור  .יב

 מצ"ב חומר בנושא.



 
 
 
 
 

 
 
 

 אישור מתן תמיכות .יג

 מצ"ב. – 6/7/2020פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית מיום 

 
 מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית ומחליטה כדלקמן:

 
אישי וקבוצתי, בנושא  -תחרותי בוגרים ספורט בנושא 2020 לשנת תמיכה במתן חוזר דיון

 עממי ספורטספורט תחרותי ילדים ונוער ובנושא 
 
 וקבוצתי אישי -בוגרים תחרותי ספורט בנושא: 

 
מועצת העיר את תקציב התמיכות כפי שאושר בישיבת ועדת הכספים  לאישור בכפוף .א

 קבוצתי בוגרים תחרותי ספורט, לחלק את תקציב התמיכות בנושא 28.6.2020מיום 
וסכומי תמיכה  מקדמות לקיזוז בכפוףכמפורט להלן,  2020לשנת הכספים  ואישי

 ובכפוף, שישנם ככל, בבקשה חסרים מסמכים להשלמת בכפוף, שניתנו ככלששולמו, 
 :להלן המפורטים לתנאים

 
"כ תמיכה סה המוסד שם

עפ"י התבחינים 
 2020לשנת 
 בש"ח

 1,549,000 ₪ "צ(חל) "מבע כדורסל הרצליה בני

 1,366,106 ₪   "צ(חל"מ )בע נשים כדורסל הרצליה בנות

 543,650 ₪ "צ(חל"מ )בע הרצליה הפועל - כדורגל מועדון לניהול' החב

 623,996 ₪ "צ(חל"מ)בע תפעול הרצליה מכבי

 95,727 ₪ הרצליה טניס מועדון

 191,454 ₪ הרצליה לצעירי טניס מועדון מכבי

 51,520 ₪ הרצליה משקולות הרמת רומנו מכבי

 74,787 ₪ שולחן טניס -הרצליה בני מכבי

 19,611 ₪ קליעה -אולימפית קליעה

 35,565 ₪ וקשת חץ -אולימפית קליעה

 30,000 ₪ )*(הבאולינג עמותת

 127,636 ₪ שחמט מועדון

 103,039 ₪ הרצליה'ודו ג מכבי

)*( 
מהסכום עפ"י התבחינים  ונמוך 2020לשנת  הבקשה סכום בגובה הינו התמיכה סכום
 2020לשנת 

 

₪  425,000בסך של  "צ(חל"מ )בע כדורסל הרצליה בניתמיכה למבקש התמיכה  מתן .ב
לסכום התמיכה  בנוסף( 1)ליגה העל לליגת( 2)ליגה הלאומית מהליגה העפלתם בגין

 שאושר בסעיף א' כמפורט לעיל.



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 .אישי תחרותי ספורט בנושא 1,909₪לחלק את יתרת התקציב בסך של  שלא .ג

 יחולק להלן התמיכה למבקשי לעיל כמפורט' א בסעיף שאושר התמיכה מסכום 10% .ד
 המעיד, התמיכה בשנת שהסתיימה המשחקים עונת בתום ביצוע"ח דו לקבלת בכפוף

 הילדים פעילות בגין שניתנו תמיכה בכספי שימוש עשה לא התמיכה מבקש כי כך על
 :הבוגרים פעילות לטובת והנוער

 
 מסכום 10%"ח)בש סכום המוסד שם

 ('א בסעיף שאושר התמיכה
הפועל הרצליה בע"מ  -החב' לניהול מועדון כדורגל 

 54,365 ₪ )חל"צ(

 62,400 ₪ מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ(

 

התמיכה שאושר בסעיף א' כמפורט לעיל למבקש התמיכה, מכבי רומנו הרמת  סכום .ה
משקולות הרצליה, יחולק בכפוף לקבלת הבהרות אודות השימוש בכספי התמיכה 

 . 2019לשנת 

, הסכום העודף 2019וימצא כי מבקש הנ"ל קיבל תמיכה ביתר לשנת התמיכות  ככל
 . 2020יקוזז מסכום התמיכה המאושר לשנת התמיכות 

 

 בסכום,   "צ(חל"מ )בע נשים כדורסל הרצליה בנות, התמיכה למבקש התמיכה מתן .ו
 הנשים ספורט את לעודד רצון מתוך הנתמכת הפעילות מעלות 50% על העולה

 .בהרצליה

 עירונית לתמיכה בקשה מגישה הנשים כדורסל שקבוצת הראשונה השנה וזו ומאחר
 .התמיכות נוהל במסגרת

 בנותמובהר כי סכום התמיכה שאושר בסעיף א' כמפורט לעיל ל ,לעיל האמור למרות
, יחולק בכפוף להצגת דוחות פעילות ביחס  "צ(חל"מ )בע נשים כדורסל הרצליה

 לדוחות התמיכה גובה והתאמתלפעילות קיימת ועתידית כפי שתאושר ע"י העירייה,  
 .אלה

 
 50%על  העולה בסכוםהתמיכה למבקש התמיכה, מכבי רומנו הרמת משקולות,  מתן .ז

בעלת  מוגבלויות  הומדובר בענף ספורט של אוכלוסיי מאחרמעלות הפעילות הנתמכת 
 .ואנו רוצים לעודד אותם

 
 
 

 ונוער ילדים -תחרותי ספורט בנושא: 

 
 הכספים ועדת בישיבת שאושר כפי התמיכות תקציב את העיר מועצת לאישור בכפוף .א

לשנת  נוער תחרותי ספורט, לחלק את תקציב התמיכות בנושא 28.6.2020 מיום
 ככל, ששולמו תמיכה וסכומי מקדמות לקיזוז בכפוףכמפורט להלן,  2020הכספים 

 לתנאים ובכפוף, שישנם ככל, בבקשה חסרים מסמכים להשלמת ובכפוף, שניתנו
 :להלן המפורטים

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

"כ תמיכה עפ"י סה המוסד שם
 2020התבחינים לשנת 

 בש"ח
 297,909 ₪ מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ(

הפועל הרצליה בע"מ  -החב' לניהול מועדון כדורגל 
 )חל"צ(

₪ 408,660 

 6,394 ₪ (וקשת)חץ אולימפית קליעה

 15,986 ₪ 'ודוג איזי

 10,657 ₪ מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

 6,394 ₪ העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה בהרצליה

 

א' כמפורט לעיל למבקשי התמיכה, מכבי  בסעיף שאושר התמיכה מסכום 75% .ב
הפועל הרצליה בע"מ  -הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ( והחב' לניהול מועדון כדורגל 

מסמכים להוכחת כמות הספורטאים  תושבי הרצליה  לקבלת)חל"צ(  יחולק בכפוף 
 כמפורט הכלובהתאם לאחוז התמיכה לפי כמות הספורטאים תושבי הרצליה, 

 .בתבחינים

 
 
 
 עממי ספורט בנושא 

 

 הכספים ועדת בישיבת שאושר כפי התמיכות תקציב את העיר מועצת לאישור בכפוף .א
 2020לשנת הכספים  עממי ספורטלחלק את תקציב התמיכות בנושא , 28.6.2020 מיום

 ובכפוף, שניתנו ככל, ששולמו תמיכה וסכומי מקדמות לקיזוז בכפוףכמפורט להלן, 
 :שישנם ככל, בבקשה חסרים מסמכים להשלמת

 

 2020 לשנת תמיכה"כ סה המוסד שם
 "חבש

 165,000 ₪ העמותה לספורט עממי)*(

)*( 

, בהתאם להמלצת 2020בהתאם להיקף הפעילות בפועל לשנת  הינוהתמיכה  סכום
 .2020 לשנת התבחינים"י עפ מהסכום ונמוך הרפרנט המקצועי

 .עממיבנושא ספורט  22,000₪שלא לחלק את יתרת התקציב בסך של  .ב

 
  



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 רחוב הסדנאות –בקשה לניהול מו"מ להשכרת מקרקעין  .יד

אולם ושלושה  –המועצה תתבקש לאשר בקשה לניהול מו"מ להשכרת מקרקעין בהרצליה 

 111המהווים חלק מחלקה  –הרצליה  3דנאות סמקומות חניה ב"בית הרמלין" רחוב ה

 .6592בגוש 

 מצ"ב.

 

 סלילת רחובות .טו

בהתאם לחוק העזר להרצליה )סלילת  לאשר ביצוע עבודות סלילה, תתבקשהמועצה 

 , ולהכריז עליהם כרחובות ציבוריים :2010  -רחובות( התש"ע 

 

 , הרצליה.בר כוכבא והר מירוןברחוב  מעגל תנועה-עבודות סלילה .א

 

 

 לסיוע בדיורהמלצות הועדה  .טז

 המועצה תתבקש לאשר המלצות הועדה לסיוע בדיור.

 .22.6.20מיום  7מצ"ב פרוטוקול הועדה מס' 

 

 שונות .יז

 

 

 בברכה,                                                                                            

 זאבי רינה 

 מנהלת מחלקת ארגון ותאום





















































































 אייל פביאן ע"י –תיקוני פרוטוקולים 

 

  מר מבקש בהמשך להצגת הנושא ע"י המנכ"ל ישיבה בנושא צו המיסים  27בפרוטוקול

  :כלהלןהתייחסותו להוסיף פביאן 

 מיליון 6-7לקחת בפועל מתושבי הרצליה  -העלאת הארנונה בשיעור המוצע משמע "

₪ בשנה ועוד חצי מיליארד ₪ נוספים. העירייה כגוף המנהל תקציב של מיליארד 

ולא לבצע העלאת הארנונה. בתקופה הזו שאנו   ₪ליון ימ 7תקציב פיתוח תוכל לספוג 

זה לא כלכלי, זה לא חברתי, זה לא -נמצאים, לקחת מן התושבים אפילו שקל אחד 

הם היו אומרים -כל תושבי הרצליה  מוסרי וזה לא ציבורי. אם היית שואל כעת את

תשאירו אצלנו את הכסף כעת ותקצצו/תתמודדו בתוך העירייה. מבקש להחליט -לכם 

לפנות למשרד הפנים ולבקש שלא להעלות את הארנונה לתושבים בשנה הקרובה 

 הללו."₪ מיליון  6-7-ונתמודד עם ה

 

  לשנות ישיבה מן המניין בשאילתה בנושא הכתם הצהוב ביקש מר פביאן  28בפרוטוקול

מזהמים נגד ההעירייה בצעדים משפטיים  ת"לשאלתו מדוע לא נוקט המשפט כלהלן:

 לעשות זאת?...."ידועה? והאם בכוונתה  םשזהות

 

  מר ביקש  בנושא "יקיר העיר"ההצעה לסדר  בסעיףמן המניין ישיבה  28בפרוטוקול

"הבהיר כי בהצעתו מדובר על מדיניות עירונית, במסגרתה נכון כלהלן :  להוסיףפביאן 

שהעיר הרצליה תחליט שבכל שנה היא תעניק למספר שווה בדיוק של "יקירי עיר" 

, והעניין לא יישאר בידי הגורל ו"יקירות עיר" והוועדות תבחרנה בהתאם

ת בשנה מסוימת הם אם יהיה עודף מועמדים/מועמדו והסטטיסטיקה של המועמדוית.

לדעתי תקבלו מספיק הצעות גם לגברים וגם  –יעברו לשנה הבאה. אם נעשה זאת 

 לנשים ראויים וראויות."

 

  כי הינו שותף  ביקש להוסיף כלהלן: אמר אמנת "השיח הפוליטי"בסעיף  28בפרוטוקול

הקיימות בין הסיעות במועצה והסדר לאמנה, עם זאת מבקש להבהיר כי בעיות השיח 

הדיונים והוויכוח הציבורי שיש לנהל , דברים לעצמו ולאחרים, בין  הנבחר, בין דרג 

כאלה לא יפתרו רק עם אמנה. יש למצוא דרכים לניהול הדיונים והוויכוחים הללו 

בפגישות של ראשי הסיעות, האופוזיציה עם רה"ע, בדיונים בוועדות או בכל דרך 

 שתביא לסדר ושיח מכבד.

 
 

 



 תיקוני פרוטוקול ע"י יונתן יעקובוביץ

 

 יעקובוביץמר מבקש  ,תוכנית מתאר לחזית היםעדכון רה"ע בנושא  -ב' בסעיף  28בפרוטוקול 

 כלהלן: המשפטים להוסיף 

 

במהלך "הנאום" של ראש העיר על תכנית חזית חוף הים נמחקה הערת הביניים שלי "לא, "

החוף." מיד לאחר המילים של רה"ע: "שירותים, מקלחות, לא. זה בתי מלון ובניינים בעורף 

 סככות הצללה...".

כמו כן, בסוף הדיון הגברת עפרה בל העירה הערה קנטרנית לרע"ה " שמעת באיזה זלזול 

הוא שואל אותך... "סיימת"" שלאחריה אמרתי "מה אישרת בתי מלון ובניינים לחברים שלך? 

 כמה שאני רוצה!".מה?!" והגברת בל השיבה "אני אבנה 

ואז מאיה אמרה" מדברים כאן על הנחות בארנונה, שלושה משרדים את מחזיקה עם צוות 

ענק של עוזרים" ואז עפרה ענתה עם הידיים מורמות "שבעה משרדים... שבעה" ואז אני 

  שאלתי "מה את עושה עם זה? מה?!"

  

 

 





















































'מס
 סידורי

' מס
ר"תב

ר"שם תב
אומדן מאושר

 במועצה
ביצוע הכנסותתקציב מאושר

ביצוע 
הוצאות

יתרה 
תקציבית

ר"פרק תבאגףמקור מימון

747שאיפהקרן עבודות פיתוח1,233,0001,183,0001,183,0001,149,152.1333,847.87שימור רצועת החוף1135
746שאיפהקרן עבודות פיתוח9,115,0009,115,0009,115,0009,114,960.3439.66שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות21166
742לתיירות.החקרן עבודות פיתוח7,230,0007,230,0007,230,0007,229,579.73420.27טיילת העוג,כניסה חוף-חוף דרומי31870
746לתיירות.החהקרן לשמירה שטחים פתוחים5,000,0005,000,0005,000,0005,000,000.000.00פיתוח גן לאומי אפולוניה41932
747לפיתוח.החקרן עבודות פיתוח2,300,0001,490,0001,490,0001,487,304.002,696.00מועדון פטנג בספורטק51798
930לפיתוח.החקרן עבודות פיתוח2,000,000100,000100,00098,201.001,799.00שיפוץ הספריה נורדאו61991
26,878,00024,118,00024,118,00024,079,197.2038,802.80כ "סה6

2020רים שנת "סגירת תב

17/06/2020 6.2020סגירה 2020סגירת תברים  1עמוד 





22/06/2020  עיריית הרצליה
אגף תקצוב וכלכלה- המינהל הכספי 

2020: התקציב הרגיל לשנת
ותוספות   (העברות מסעיף לסעיף)הצעת שינויים 
שינויים ו - (מילואים)

תקציב 
מעודכן לאחר 

הזזה ה
שינוי

תקציב 
לאחר הזזה 

נוכחית

2020סופי 2020סח"באלפי ש-    ת ש ל ו מ י םהפרקהסעיףאגףשם הפרק

3,288-203,268קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות1100611100נבחרים

גהוצאות אחרות1780611100נבחרים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
25-223רוחבי בסעיפים גמישים

1,261-251,236קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהששכר ריכוז ועדות1100611200מועצה וועדות

1560611200ארגון ומינהל

באחריות )מועצה - הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות 
ק(ארגון ומינהל

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
30-327רוחבי בסעיפים גמישים

גועדות ושונות, תפעול ישיבות מועצה1780611200מועצה וועדות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
76-373רוחבי בסעיפים גמישים

גועדת מעמד הילד- הוצאות לפעולות 1782611200מועצה וועדות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
28-622רוחבי בסעיפים גמישים

גועדת נגישות- הוצאות לפעולות 1783611200מועצה וועדות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
136-7129רוחבי בסעיפים גמישים

קועדת ערר לארנונה- הוצאות לפעולות 1786611200מועצה וועדות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
114-2094רוחבי בסעיפים גמישים

גועדת בניין עיר- הוצאות לפעולות 4788611200מועצה וועדות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
120-20100רוחבי בסעיפים גמישים

5,903-1195,784קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות1100611300הנהלה כללית

154-3151קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשסטודנטים- משכורות כוללות 1101611300הנהלה כללית

גציוד משרדי שוטף1470611300הנהלה כללית

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
81-378רוחבי בסעיפים גמישים

גל"ע ולשכת מנכ"הוצאות כיבוד לשכת רה1510611300הנהלה כללית

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
100-793רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות שתייה וכיבוד1511611300הנהלה כללית

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
37-235רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות בגין ייעוץ חיצוני1752611300הנהלה כללית

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
131-5126רוחבי בסעיפים גמישים

גהשמה' א באמצעות חב"העסקת כ1755611300הנהלה כללית

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
100-397רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות אחרות לפעולות1780611300הנהלה כללית

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
85-283רוחבי בסעיפים גמישים

הסבר
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767-15752קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות1100612100נציב תלונות הציבור

גהוצאות משרד ושונות1560612100נציב תלונות הציבור

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
41-239רוחבי בסעיפים גמישים

23528י צפי שנתי"עדכון עפקהוצאות מיכון10570612100נציב תלונות הציבור

2,212-3141,898קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות1100613000ארגון ומינהל

גספרים ועתונים1522613000ארגון ומינהל

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
4-40רוחבי בסעיפים גמישים

גשרותי שליחויות1562613000ארגון ומינהל

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
48-345רוחבי בסעיפים גמישים

75-750החלטת הנהלהגאומנות וספורט, פרס תרבות1783613000ארגון ומינהל

גשלטי הנצחה1785613000ארגון ומינהל

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
123-3120רוחבי בסעיפים גמישים

מינהלת סוקולוב ואזור 
617-12605קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות1100613001התעשייה

מינהלת סוקולוב ואזור 
גפרסומים ודפוס12550613001התעשייה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
136-13123רוחבי בסעיפים גמישים

מינהלת סוקולוב ואזור 
גהשמה' א באמצעות חב"העסקת כ1755613001התעשייה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
23-230רוחבי בסעיפים גמישים

מינהלת סוקולוב ואזור 
גמינהלת סוקולוב- ארועי תרבות וקידום המסחר 1780613001התעשייה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
522-95427רוחבי בסעיפים גמישים

מינהלת סוקולוב ואזור 
גמינהלת איזור התעשייה- הוצאות לפעולות 1781613001התעשייה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
227-5222רוחבי בסעיפים גמישים

מינהלת סוקולוב ואזור 
קשאטלים ממרכז העיר1782613001התעשייה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
500-10490רוחבי בסעיפים גמישים

מינהלת סוקולוב ואזור 
קשאטלים איזור התעשייה1783613001התעשייה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
665-120545רוחבי בסעיפים גמישים

1,754-351,719קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות12100614000הסברה ותדמית

גמיתוג ויחסי ציבור לעיר12551614000הסברה ותדמית

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
198-80118רוחבי בסעיפים גמישים
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20%96-1977- קיצוץ רוחבי רזרבות גהוצאות שונות ורזרבה12780614000הסברה ותדמית

גתיעוד12784614000הסברה ותדמית

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
96-1086רוחבי בסעיפים גמישים

3,079-613,018קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות11100615000משאבי אנוש

11521615000משאבי אנוש

, מצילים: בנפרד)הדרכה  והעשרה מקצועית , השתלמויות
528-170358החלטת הנהלהג(ח ורווחה"שפ

גפרסומים ודפוס12550615000משאבי אנוש

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
300-52248רוחבי בסעיפים גמישים

גפעולות גיבוש וארועי עובדים11781615000משאבי אנוש

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
184-40144רוחבי בסעיפים גמישים

ג'גמול ב- הוצאות לפעולות 11785615000משאבי אנוש

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
30-300רוחבי בסעיפים גמישים

20%10-28- קיצוץ רוחבי רזרבות גצ"האגף להוצאות ב' רזרבת ר11960615000משאבי אנוש

3,288-653,223קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות10100616000מטה למיחשוב' יח

560-25535י צפי שנתי"עדכון עפקהוצאות מיכון10570616000מטה למיחשוב' יח

גטיפול בפרוייקטים עירוניים10573616000מטה למיחשוב' יח

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
138-38100רוחבי בסעיפים גמישים

גמרכז יזמות- הוצאות לפעולות 10781616000מטה למיחשוב' יח

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
200-10190רוחבי בסעיפים גמישים

גחידוש ציוד מיחשוב10930616000מטה למיחשוב' יח

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
450-18432רוחבי בסעיפים גמישים

20%100-2080- קיצוץ רוחבי רזרבות ג(כולל ספרות מקצועית וציוד משרדי)שונות ורזרבה 10960616000מטה למיחשוב' יח

2,910-582,852קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות1100617000שרות משפטי

גשמאויות שונות ואיתור נאשמים1751617000שרות משפטי

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
10-46רוחבי בסעיפים גמישים
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7,493-2197,274קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות2100621000גזברות

גספרים ועתונים2522621000גזברות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
7-25רוחבי בסעיפים גמישים

קייעוץ מקצועי ושונות2950621000גזברות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
850-10840רוחבי בסעיפים גמישים

20%25-520- קיצוץ רוחבי רזרבות גצ"האגף להוצאות ב' רזרבת ר2960621000גזברות

6,975-1396,836קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות2100623000שומה וגבייה

992-19973קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמוקד טלפוני- משכורות כוללות 2101623000שומה וגבייה

גבדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות2754623000שומה וגבייה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
5-50רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות אחרות2781623000שומה וגבייה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
93-687רוחבי בסעיפים גמישים

גרכישת ציוד יסודי2930623000שומה וגבייה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
28-325רוחבי בסעיפים גמישים

1,275-251,250קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמנהלי רבעים- משכורות כוללות 3101711000ה"מינהל אגף שאיפ

גפרסומים ודפוס12550711000ה"מינהל אגף שאיפ

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
91-2071רוחבי בסעיפים גמישים

20%323-65258- קיצוץ רוחבי רזרבות גצ"האגף להוצאות ב' רזרבת ר3960711000ה"מינהל אגף שאיפ

1,448-281,420קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמחזור ותברואה מונעת- משכורות כוללות 3102712000נקיון כללי

גניקוי מגרשים בקבלנות3756712000נקיון כללי

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
252-150102רוחבי בסעיפים גמישים

גתפעול ואחזקת אתר המשקל3780712000נקיון כללי

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
30-525רוחבי בסעיפים גמישים

1,595-311,564קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות9100713000פיקוח תברואי, רישוי עסקים

2,917-582,859קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות3100714000שרות וטרינרי
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882-17865קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות9100721000בטחון ובטיחות

815-16799קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשאגף ביטחון- שכר מנהלה 9101721000בטחון ובטיחות

גאחזקה וחידוש- ציוד כיבוי אש 5740721000בטחון ובטיחות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
141-10131רוחבי בסעיפים גמישים

גהשמה' א באמצעות חב"העסקת כ9755721000בטחון ובטיחות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
80-2060רוחבי בסעיפים גמישים

ג(81796/783ח בסעיף "מוס)הדרכות בנושא בטיחות 5782721000בטחון ובטיחות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
78-1068רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות שונות משמר השכונה9783721000בטחון ובטיחות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
85-1570רוחבי בסעיפים גמישים

20%251-50201- קיצוץ רוחבי רזרבות גצ"האגף להוצאות ב' רזרבת ר9960721000בטחון ובטיחות

4,414-884,326קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהששכר שיטור עירוני9101722700שיטור עירוני

גהוצאות לפעולות9780726000ח"ח ופס"מל

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
80-1565רוחבי בסעיפים גמישים

2,740-1792,561קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות4100731000משרד מהנדס העיר

ג(שיתוף הציבור)הוצאות כיבוד 4511731000משרד מהנדס העיר

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
44-1529רוחבי בסעיפים גמישים

גפרסומים ומכרזים12550731000משרד מהנדס העיר

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
61-1051רוחבי בסעיפים גמישים

15534189י צפי שנתי"עדכון עפקהוצאות מיכון10570731000משרד מהנדס העיר

20%96-1977- קיצוץ רוחבי רזרבות גצ"האגף להוצאות ב' רזרבת ר4960731000משרד מהנדס העיר

2,235-442,191קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות תכנון עיר4100732000תכנון עיר

805-16789קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשפתוח סביבה- משכורות כוללות 4101732000פתוח סביבה

1,300-261,274קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות4100732200התחדשות עירונית
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22/06/2020  עיריית הרצליה
אגף תקצוב וכלכלה- המינהל הכספי 

2020: התקציב הרגיל לשנת
ותוספות   (העברות מסעיף לסעיף)הצעת שינויים 
שינויים ו - (מילואים)

תקציב 
מעודכן לאחר 

הזזה ה
שינוי

תקציב 
לאחר הזזה 

נוכחית

2020סופי 2020סח"באלפי ש-    ת ש ל ו מ י םהפרקהסעיףאגףשם הפרק

הסבר

גהוצאות שונות4781732200התחדשות עירונית

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
460-150310רוחבי בסעיפים גמישים

5,310-1065,204קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות4100733100רישוי הבנייה

2,405-482,357קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות4100733200פיקוח על הבנייה

גהשמה' א באמצעות חב"העסקת כ4755733200פיקוח על הבנייה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
50-1040רוחבי בסעיפים גמישים

955-19936קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות4100734000תיאום ובקרה הנדסיים

1,829-361,793קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהששכר עובדי אחזקה5102742000כבישים ומדרכות

5751742000כבישים ומדרכות

, צביעה, תאורה, מדרכות, כבישים)טיפול שוטף בתשתיות 
ג('וכו

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
1,547-101,537רוחבי בסעיפים גמישים

1,853-371,816קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות5100743000מאור רחובות

גחומרים ונורות5720743000מאור רחובות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
139-10129רוחבי בסעיפים גמישים

850-17833קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשתנועה ורמזורים- משכורות כוללות 4100744000בטיחות בדרכים

גסימון כבישים ומעברי חצייה5720744000בטיחות בדרכים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
936-30906רוחבי בסעיפים גמישים

גתמרורים וגדרות בטיחות5740744000בטיחות בדרכים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
129-20109רוחבי בסעיפים גמישים

1,580-311,549קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות3100746000גנים ונטיעות

1,415-281,387קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות5100746100פארק הרצליה

ג(כולל שיקום מסלולים)תיקונים ואחזקה 5420746100פארק הרצליה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
425-20405רוחבי בסעיפים גמישים

גרכישת חומרים שוטפים5720746100פארק הרצליה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
177-20157רוחבי בסעיפים גמישים
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22/06/2020  עיריית הרצליה
אגף תקצוב וכלכלה- המינהל הכספי 

2020: התקציב הרגיל לשנת
ותוספות   (העברות מסעיף לסעיף)הצעת שינויים 
שינויים ו - (מילואים)

תקציב 
מעודכן לאחר 

הזזה ה
שינוי

תקציב 
לאחר הזזה 

נוכחית

2020סופי 2020סח"באלפי ש-    ת ש ל ו מ י םהפרקהסעיףאגףשם הפרק

הסבר

קעבודות נקיון בקבלנות5750746100פארק הרצליה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
2,380-1202,260רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות שונות5780746100פארק הרצליה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
387-20367רוחבי בסעיפים גמישים

ג(כולל פרסומים)פעילות קהילתית 5782746100פארק הרצליה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
174-40134רוחבי בסעיפים גמישים

גבית קינן- הוצאות לפעולות 5783746100פארק הרצליה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
255-30225רוחבי בסעיפים גמישים

1,765-351,730קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמינהל ושרותים- משכורות כוללות 6101747200חופי רחצה

12,860-25712,603קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמצילים ועוזרי מצילים- משכורות כוללות 6102747200חופי רחצה

76-742החלטת הנהלהקהשתלמויות מצילים6521747200חופי רחצה

קסדרנות ואבטחה בקבלנות6750747200חופי רחצה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
500-160340רוחבי בסעיפים גמישים

קעבודות נקיון בקבלנות6751747200חופי רחצה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
2,300-2502,050רוחבי בסעיפים גמישים

גשוטרים בשכר6752747200חופי רחצה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
256-56200רוחבי בסעיפים גמישים

קעזרה רפואית בקבלנות6753747200חופי רחצה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
1,380-1801,200רוחבי בסעיפים גמישים

גפרסומים ודפוס12550751000ארועי יום העצמאות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
43-1924רוחבי בסעיפים גמישים

קאבטחה בקבלנות9750751000ארועי יום העצמאות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
180-1737רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות למופעי אמנים82782751000ארועי יום העצמאות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
343-24697רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות לפעולות תחזוקה ולוגיסטיקה5783751000ארועי יום העצמאות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
382-282100רוחבי בסעיפים גמישים

גערב שירי לוחמים לנוער82785751000ארועי יום העצמאות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
170-11555רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות לפעולות ארועים12780752000טקסים וארועים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
360-80280רוחבי בסעיפים גמישים
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אגף תקצוב וכלכלה- המינהל הכספי 

2020: התקציב הרגיל לשנת
ותוספות   (העברות מסעיף לסעיף)הצעת שינויים 
שינויים ו - (מילואים)

תקציב 
מעודכן לאחר 

הזזה ה
שינוי

תקציב 
לאחר הזזה 

נוכחית

2020סופי 2020סח"באלפי ש-    ת ש ל ו מ י םהפרקהסעיףאגףשם הפרק

הסבר

גארוח ומימון משלחות וערים תאומות, נסיעות1510754000קשרים בינלאומיים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
48-345רוחבי בסעיפים גמישים

635-12623קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות3100764000תרבות הדיור ושילוט

15%150-22128- קיטון תמיכות קתמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית7820765000מוסדות כלליים

15%130-19111- קיטון תמיכות קתמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי7822765000מוסדות כלליים

15%455-68387- קיטון תמיכות קתמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי7823765000מוסדות כלליים

15%25-322- קיטון תמיכות קתמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים7825765000מוסדות כלליים

448-8440קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות1100769100מינהל נשים

גהשמה' א באמצעות חב"העסקת כ1755769100מינהל נשים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
5-50רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות לפעולות1780769100מינהל נשים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
298-12286רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות לפעולות82780769200מרכז צעירים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
415-70345רוחבי בסעיפים גמישים

7,757-1577,600קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשפקחים- משכורות כוללות 9102781000פיקוח על חוקי עזר וחניה

ג(כולל פינוי גרוטאות)הוצאות אחרות והחרמות 9780781000פיקוח על חוקי עזר וחניה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
110-7103רוחבי בסעיפים גמישים

גפתוח מנהלי בתי הספר81521811000מינהל אגף החינוך

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
49-247רוחבי בסעיפים גמישים

80-1466י צפי שנתי"עדכון עפקטלפוניה וסלולר10540811000מינהל אגף החינוך

גשירותי חשבות81752811000מינהל אגף החינוך

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
75-372רוחבי בסעיפים גמישים

גאירועי שבוע חינוך81781811000מינהל אגף החינוך

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
25-250רוחבי בסעיפים גמישים

ג(א"תשפ)רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים 81784811000מינהל אגף החינוך

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
3,485-1743,311רוחבי בסעיפים גמישים

תשלומים מפורט/ למועצה -  קורונה 2020תקציב  (21מתוך ) 8דף 



22/06/2020  עיריית הרצליה
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הסבר

קספר בניהול עצמי-ח לבתי"ליווי רו81950811000מינהל אגף החינוך

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
110-1595רוחבי בסעיפים גמישים

20%298-59239- קיצוץ רוחבי רזרבות גצ"האגף להוצאות ב' רזרבת ר81960811000מינהל אגף החינוך

גהאגף לניהול עצמי' רזרבת ר81961811000מינהל אגף החינוך

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
48-246רוחבי בסעיפים גמישים

23,500-35023,150קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשפנסיה81310811900אגף החינוך- פנסיה ופיצויים 

4,000-5503,450קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשפיצויים והסדרי פרישה לעובדים81320811900אגף החינוך- פנסיה ופיצויים 

גהוצאות שתייה וכיבוד81511812000י"גנ- חינוך קדם יסודי 

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
61-358רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים81784812000י"גנ- חינוך קדם יסודי 

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
514-25489רוחבי בסעיפים גמישים

גסל תרבות לגני ילדים81785812000י"גנ- חינוך קדם יסודי 

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
450-300150רוחבי בסעיפים גמישים

4,8073245,131תוספת לטובת יישום התו הסגולקנקיון בקבלנות81750813200ספר יסודיים- בתי 

גמ מזכירות ושרתים"מ- השמה ' א באמצעות חב"העסקת כ81755813200ספר יסודיים- בתי 

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
150-7143רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים81784813200ספר יסודיים- בתי 

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
1,151-267884רוחבי בסעיפים גמישים

גהפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה81785813200ספר יסודיים- בתי 

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
259-12247רוחבי בסעיפים גמישים

גן לאוכלוסיה נצרכת"הנחות תל81860813200ספר יסודיים- בתי 

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
80-476רוחבי בסעיפים גמישים

81876813200ספר יסודיים- בתי 

במקביל  בהכנסות )תוספת פדגוגית - סיוע לניהול עצמי 
373-47326בהתאם לקיצוץ משרד החינוך לתקופת הקורונהק(3132/924בסעיף 

506-82424בהתאם לקיצוץ משרד החינוך לתקופת הקורונהק(3132/921במקביל בהכנסות בסעיף )סיוע לניהול עצמי 81877813200ספר יסודיים- בתי 

קנקיון בקבלנות81750813210ס גורדון"בי- סדנא לאמנויות 

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
120-18102רוחבי בסעיפים גמישים
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הסבר

 813220 780 81בית הספר הימי

 כולל 2020- מ)ס הימי "השתתפות בהוצאות הפעלת הבי
ג(8132/750-  נרשם ב2019עד . ניקיון

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
410-20390רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות שתייה וכיבוד81511813300חינוך מיוחד

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
50-248רוחבי בסעיפים גמישים

גהזנה ושונות, הוצאות שוטפות81720813300חינוך מיוחד

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
1,183-851,098רוחבי בסעיפים גמישים

38824412תוספת לטובת יישום התו הסגולקנקיון בקבלנות81750813300חינוך מיוחד

גהשמה' א באמצעות חב"העסקת כ81755813300חינוך מיוחד

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
71-368רוחבי בסעיפים גמישים

גשרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי81780813300חינוך מיוחד

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
317-25292רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים81784813300חינוך מיוחד

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
143-7136רוחבי בסעיפים גמישים

יוזמות והעשרה , תיגבור
קס בקבלנות"שירותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי10750813600בחינוך

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
1,545-1351,410רוחבי בסעיפים גמישים

יוזמות והעשרה , תיגבור
גתוכנית עירונית להורים81782813600בחינוך

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
57-255רוחבי בסעיפים גמישים

יוזמות והעשרה , תיגבור
גתוכנית בית ספר מנגן81783813600בחינוך

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
100-3070רוחבי בסעיפים גמישים

יוזמות והעשרה , תיגבור
גהפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך81785813600בחינוך

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
600-30570רוחבי בסעיפים גמישים

יוזמות והעשרה , תיגבור
גהפעלת פנימיות יום81786813600בחינוך

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
215-39176רוחבי בסעיפים גמישים

יוזמות והעשרה , תיגבור
ג(יסודיים ותיכוניים)" מ של תרבות"ק"פרוייקט 81789813600בחינוך

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
220-22198רוחבי בסעיפים גמישים

יוזמות והעשרה , תיגבור
ג(יסודיים ועל יסודיים)ס קהילתיים "בתי82877813600בחינוך

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
121-20101רוחבי בסעיפים גמישים

, הערכה, ליווי והדרכה, ייעוץ
גהערכת תוכניות חינוכיות81780813601מידע ובקרה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
264-13251רוחבי בסעיפים גמישים

ס של החופש "הפעלת בתי
147283430תוספת לטובת יישום התו הסגולקניקיון בקבלנות81750813800הגדול
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22/06/2020  עיריית הרצליה
אגף תקצוב וכלכלה- המינהל הכספי 

2020: התקציב הרגיל לשנת
ותוספות   (העברות מסעיף לסעיף)הצעת שינויים 
שינויים ו - (מילואים)

תקציב 
מעודכן לאחר 

הזזה ה
שינוי

תקציב 
לאחר הזזה 

נוכחית

2020סופי 2020סח"באלפי ש-    ת ש ל ו מ י םהפרקהסעיףאגףשם הפרק

הסבר

קנקיון בקבלנות81750814000חטיבות הביניים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
1,719-431,676רוחבי בסעיפים גמישים

קנערות בסיכון/תפעול מרכז לנערים81783814000חטיבות הביניים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
960-85875רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים81784814000חטיבות הביניים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
450-19431רוחבי בסעיפים גמישים

גהפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה81785814000חטיבות הביניים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
55-1045רוחבי בסעיפים גמישים

ד "ס על יסודי צומח ממ"בי
גממלכתי דתי- הוצאות שוטפות 81780814001"ה"אחי"

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
180-9171רוחבי בסעיפים גמישים

1,218501,268תוספת לטובת יישום התו הסגולקנקיון בקבלנות81750815200יסודי-חינוך על

גהוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים81784815200יסודי-חינוך על

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
477-61416רוחבי בסעיפים גמישים

175118293תוספת לטובת יישום התו הסגולקנקיון בקבלנות81750815210תיכון הנדסאים

גהוצאות שוטפות ושונות81720815900תיכון דור

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
60-357רוחבי בסעיפים גמישים

15812170תוספת לטובת יישום התו הסגולקנקיון בקבלנות81750815900תיכון דור

גח"תחזוקת מצלמות למוס10721817100אבטחת מוסדות חינוך

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
5-50רוחבי בסעיפים גמישים

קאבטחת מוסדות חינוך9750817100אבטחת מוסדות חינוך

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
5,100-3534,747רוחבי בסעיפים גמישים

גהקצבה לניהול עצמי81870817200מרכז פדגוגי

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
46-244רוחבי בסעיפים גמישים

קנקיון בקבלנות81750817210מרכז המדעים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
170-7163רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות לפעולות81780817210מרכז המדעים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
233-11222רוחבי בסעיפים גמישים
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22/06/2020  עיריית הרצליה
אגף תקצוב וכלכלה- המינהל הכספי 

2020: התקציב הרגיל לשנת
ותוספות   (העברות מסעיף לסעיף)הצעת שינויים 
שינויים ו - (מילואים)

תקציב 
מעודכן לאחר 

הזזה ה
שינוי

תקציב 
לאחר הזזה 

נוכחית

2020סופי 2020סח"באלפי ש-    ת ש ל ו מ י םהפרקהסעיףאגףשם הפרק

הסבר

ג(ח"כולל השתתפות משר)השתלמויות והדרכה 81521817300שרות פסיכולוגי חינוכי

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
200-10190רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות שוטפות ושונות81720817300שרות פסיכולוגי חינוכי

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
51-249רוחבי בסעיפים גמישים

ק(מתחייב)מימון הסעים 81750817800הסעות תלמידים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
10,462-9589,504רוחבי בסעיפים גמישים

גתוספת עירונית- מימון הסעים 81751817800הסעות תלמידים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
2,882-2722,610רוחבי בסעיפים גמישים

קליווי הסעים בחינוך המיוחד81752817800הסעות תלמידים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
5,371-5324,839רוחבי בסעיפים גמישים

גסבסוד הרשות- מימון היסעים פר קפיטה 81781817800הסעות תלמידים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
465-29436רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות שוטפות ואחרות81780817900המרכז להוראה מתקנת

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
63-360רוחבי בסעיפים גמישים

גשישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר' ג- ' סבסוד תלמידי א81786817920א"יול

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
180-21159רוחבי בסעיפים גמישים

גפעולות בטיחות במערך החינוך1781817950פעולות בטיחות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
240-11229רוחבי בסעיפים גמישים

גחומרים ונורות חשמל5720817960ח"הצטיידות ותחזוקת מוס

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
172-20152רוחבי בסעיפים גמישים

גאחזקה וחידוש- ציוד כיבוי אש 5740817960ח"הצטיידות ותחזוקת מוס

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
175-10165רוחבי בסעיפים גמישים

גי"ס וגנ"רכישת ציוד יסודי לבתי81930817960ח"הצטיידות ותחזוקת מוס

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
686-50636רוחבי בסעיפים גמישים

גי"ס וגנ"חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי10931817960ח"הצטיידות ותחזוקת מוס

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
200-10190רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות אחרות לפעולות81780817970קידום נוער

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
80-476רוחבי בסעיפים גמישים

747-534213קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות82100821000ס"מינהל תנו
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22/06/2020  עיריית הרצליה
אגף תקצוב וכלכלה- המינהל הכספי 

2020: התקציב הרגיל לשנת
ותוספות   (העברות מסעיף לסעיף)הצעת שינויים 
שינויים ו - (מילואים)

תקציב 
מעודכן לאחר 

הזזה ה
שינוי

תקציב 
לאחר הזזה 

נוכחית

2020סופי 2020סח"באלפי ש-    ת ש ל ו מ י םהפרקהסעיףאגףשם הפרק

הסבר

498-9489קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשס"חשבות תנו- משכורות כוללות 82102821000ס"מינהל תנו

גהשמה' א באמצעות חב"העסקת כ82755821000ס"מינהל תנו

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
30-1020רוחבי בסעיפים גמישים

1,055-211,034קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות82100822000פעולות תרבות

גפרסומים ודפוס12550822000פעולות תרבות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
232-40192רוחבי בסעיפים גמישים

קהוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה- עדלאידע 5750822000פעולות תרבות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
240-18951רוחבי בסעיפים גמישים

קאבטחה בקבלנות- עדלאידע 9751822000פעולות תרבות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
250-2491רוחבי בסעיפים גמישים

גאירועים ופעולות תרבות יעודיים82781822000פעולות תרבות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
314-70244רוחבי בסעיפים גמישים

גארועים ופעולות תרבות82783822000פעולות תרבות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
740-200540רוחבי בסעיפים גמישים

ג"שבת תרבות"ארועי 82784822000פעולות תרבות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
62-1547רוחבי בסעיפים גמישים

245-122123החלטת הנהלהג(כולל פרסומים ודפוס)ארועי קיץ 82785822000פעולות תרבות

)  82786822000פעולות תרבות 172-8686החלטת הנהלהגכולל אבטחה ופרסום)מוסיקה בגן בן שפר 

גהוצאות לפעולות- עדלאידע 82788822000פעולות תרבות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
220-91129רוחבי בסעיפים גמישים

757-378379החלטת הנהלהגמופעים בפארק82789822000פעולות תרבות

גהוצאות בגין חגיגת המימונה82780822001פעולות תרבות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
100-1000רוחבי בסעיפים גמישים

גהנגשת אירועים- הוצאות לפעולות 5782822001פעולות תרבות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
160-40120רוחבי בסעיפים גמישים

20%96-1977- קיצוץ רוחבי רזרבות גצ"האגף להוצאות ב' רזרבת ר82960822001פעולות תרבות
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אגף תקצוב וכלכלה- המינהל הכספי 

2020: התקציב הרגיל לשנת
ותוספות   (העברות מסעיף לסעיף)הצעת שינויים 
שינויים ו - (מילואים)

תקציב 
מעודכן לאחר 

הזזה ה
שינוי

תקציב 
לאחר הזזה 

נוכחית

2020סופי 2020סח"באלפי ש-    ת ש ל ו מ י םהפרקהסעיףאגףשם הפרק

הסבר

3,129-623,067קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות82100823000ספריה עירונית מרכזית

קנקיון בקבלנות5750823000ספריה עירונית מרכזית

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
154-5149רוחבי בסעיפים גמישים

קאבטחה בקבלנות9751823000ספריה עירונית מרכזית

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
140-20120רוחבי בסעיפים גמישים

239-4235קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות82100823400ים-ספריה בנוף

75-2055קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות82100823500ספריה ביצחק נבון

" 155-3152קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשיוחנני- שכר רכז פעילות קהילתית 82100824200מולדובן- "התשעה -ס יד"מתנ

קניקיון בקבלנות82750824520מרכז קהילתי יצחק נבון

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
167-15152רוחבי בסעיפים גמישים

173-3170קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהששכר עובדי מינהלה82100824570ים-מרכז קהילתי בנוף

ק(כולל סדנת דרמה)הוצאות לפעולות 82780824580מועדון שיכון דרום

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
60-1050רוחבי בסעיפים גמישים

קוביג בנד" יחדיו"שרותי ניהול וליווי מוסיקלי 82750825400להקות זמר ומחול

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
102-2775רוחבי בסעיפים גמישים

"82751825400להקות זמר ומחול קזמר לך"שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת 

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
54-1242רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות לפעולות82780825400להקות זמר ומחול

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
76-1561רוחבי בסעיפים גמישים

ג"גלגל במעגל"הוצאות להקת 82781825400להקות זמר ומחול

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
154-13141רוחבי בסעיפים גמישים

604-12592קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות82100826210מוזיאון הראשונים

גפרסומים ודפוס12550826210מוזיאון הראשונים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
28-523רוחבי בסעיפים גמישים

קאבטחה בקבלנות9750826210מוזיאון הראשונים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
170-20150רוחבי בסעיפים גמישים
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קנקיון בקבלנות5751826210מוזיאון הראשונים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
51-348רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות לפעולות ואחרות82780826210מוזיאון הראשונים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
76-1066רוחבי בסעיפים גמישים

גאירועים ופעולות תרבות82780827000תרבות תורנית

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
313-70243רוחבי בסעיפים גמישים

1,027-201,007קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשה ומניעת סמים"שכר פרוייקט מציל82101828100מינהל נוער

ג"אזרחות פעילה ומעורבות חברתית"הוצאות בגין פרוייקט 82782828100מינהל נוער

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
86-2561רוחבי בסעיפים גמישים

גלשכת קשר לחיילים82783828100מינהל נוער

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
198-25173רוחבי בסעיפים גמישים

895-17878קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות82100828900תנועות נוער

15%1,800-2701,530- קיטון תמיכות קתמיכה בתנועות נוער7820828900תנועות נוער

1,377-271,350קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמינהל- משכורות כוללות 82100829100מינהל הספורט וכללי

גפעולות ספורט עממי82781829100מינהל הספורט וכללי

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
855-133722רוחבי בסעיפים גמישים

82782829100מינהל הספורט וכללי

הרקדות ,טריאטלון,טורנירים,ליגות,ארועי ספורט
גמשחה הרצליה, בספורטק

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
656-149507רוחבי בסעיפים גמישים

גפעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת82784829100מינהל הספורט וכללי

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
111-1299רוחבי בסעיפים גמישים

גבחטיבות הביניים" הניצוץ"תוכנית 82787829100מינהל הספורט וכללי

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
200-36164רוחבי בסעיפים גמישים

15%220-33187- קיטון תמיכות קתמיכה בתחום הספורט העממי7820829100מינהל הספורט וכללי

קארגון טריאתלון נשים בינלאומי82981829100מינהל הספורט וכללי

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
200-2000רוחבי בסעיפים גמישים

627-12615קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות82100829200אצטדיון עירוני
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ק(כולל ייעוץ)נקיון וגינון בקבלנות 82750829200אצטדיון עירוני

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
595-28567רוחבי בסעיפים גמישים

: אולמות ספורט בתיכונים
1,321-261,295קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהששכר אבות בית82100829210הראשונים והחדש, היובל

: אולמות ספורט בתיכונים
קנקיון בקבלנות82750829210הראשונים והחדש, היובל

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
728-59669רוחבי בסעיפים גמישים

קנקיון בקבלנות82750829220אולם ספורט ביד התשעה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
143-11132רוחבי בסעיפים גמישים

, נוף ים, אלון,אולמות אילנות
-בר, וולפסון, טוב-לב, בן צבי

3,019-602,959קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהששכר אבות בית82100829240אילן וסמדר
, נוף ים, אלון,אולמות אילנות

-בר, וולפסון, טוב-לב, בן צבי
קנקיון בקבלנות82750829240אילן וסמדר

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
1,500-1211,379רוחבי בסעיפים גמישים

גהעסקת אבות בית82755829290ספורטק

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
253-55198רוחבי בסעיפים גמישים

7825829900אגודות ספורט

 2020- מ)בוגרים - תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי 
ק( כדורסל נשים829910/873כולל סעיף 

15%- קיטון תמיכות . א
תוספת בגין עלייה לליגה ראשונה. ב

5,663-4495,214

15%877-131746- קיטון תמיכות קנוער- תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי 7826829900אגודות ספורט

15%230-34196- קיטון תמיכות קתמיכה במוסדות בתחום הבריאות7820831000בריאות הציבור

גהוצאות אחרות81780832200מרפאת מתבגרים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
62-359רוחבי בסעיפים גמישים

גר"מועדון חברתי צב- הוצאות לפעולות 81781832500ר"מועדון חברתי צב

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
140-7133רוחבי בסעיפים גמישים

65-3233החלטת הנהלהגהשתלמויות והדרכה84521841004מינהל שרותים חברתיים

קאגף רווחה- אבטחה בקבלנות 9750841004מינהל שרותים חברתיים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
624-12612רוחבי בסעיפים גמישים

קניקיון5751841004מינהל שרותים חברתיים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
503-11492רוחבי בסעיפים גמישים

גהשמה' א באמצעות חב"העסקת כ84755841004מינהל שרותים חברתיים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
45-3510רוחבי בסעיפים גמישים
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15%210-31179- קיטון תמיכות קתמיכה במוסדות בתחום הרווחה7820841004מינהל שרותים חברתיים

20%130-26104- קיצוץ רוחבי רזרבות גצ"האגף להוצאות ב' רזרבת ר84960841004מינהל שרותים חברתיים

קהיסעים- מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים 84710843503שרותים לילד ולנוער

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
136-19117רוחבי בסעיפים גמישים

גשירותים לילד ולנוער- השמה ' העסקה באמצעות חב84755843503שרותים לילד ולנוער

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
52-448רוחבי בסעיפים גמישים

524-49475קיטון בהשמות בתקופת הקורונהקמועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים84760843503שרותים לילד ולנוער

523116639י צפי שנתי"עדכון עפגעירוני- טיפול בילד בקהילה 84780843503שרותים לילד ולנוער

קליווי+היסעים- משותפות .מ84710843504שרותים לילד ולנוער

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
465-50415רוחבי בסעיפים גמישים

5,560685,628משרד הרווחה- תוספת מיוחדת קורונה קאחזקת ילדים בפנימיות84840843801שרותים לילד ולנוער

ק(מעון רב תכליתי)פעוטונים /הסעות למעונות84710843901שרותים לילד ולנוער

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
260-40220רוחבי בסעיפים גמישים

1,560-1701,390קיטון בהשמות בתקופת הקורונהקפעוטות בסיכון- ילדים במעונות יום 84840843901שרותים לילד ולנוער

3,660383,698משרד הרווחה- תוספת מיוחדת קורונה קאחזקת זקנים במעונות84840844301שרותים לזקן

15%125-18107- קיטון תמיכות קתמיכה למוסדות לטובת הקשיש7820844402שרותים לזקן

געירוני- עזרה לקשישים בקהילה 84781844406שרותים לזקן

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
160-5155רוחבי בסעיפים גמישים

550-40510קיטון בהשמות בתקופת הקורונהקמסגרות יומיות לזקן84840844501שרותים לזקן

18,85034219,192משרד הרווחה- תוספת מיוחדת קורונה קה"מש- סידור במעונות 84840845104ה"שרותים מש

7,3501007,450משרד הרווחה- תוספת מיוחדת קורונה ק(100%)החזקת אוטיסטים במסגרות 84840845106ה"שרותים מש
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קהסעות לאוטיסטים84840845108ה"שרותים מש

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
540-75465רוחבי בסעיפים גמישים

660-40620קיטון בהשמות בתקופת הקורונהקאוטיסטים- מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 84840845110ה"שרותים מש

1,200-621,138קיטון בהשמות בתקופת הקורונהקה"מש- מרכז יום טיפולי 84840845202ה"שרותים מש

760-37723קיטון בהשמות בתקופת הקורונהקם"מעשי84840845203ה"שרותים מש

0300300תוספת בגין שיפוץ מעון יום השרוןקש מעון יום השרון"שיפוץ מע84980845203ה"שרותים מש

קה"מש- הסעות למרכז יום 84840845302ה"שרותים מש

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
534-70464רוחבי בסעיפים גמישים

9,70042110,121משרד הרווחה- תוספת מיוחדת קורונה קאחזקת נכים בפנימיות84840846501שרותי שיקום

375-35340קיטון בהשמות בתקופת הקורונהקתעסוקה מוגנת למוגבל84840846601שרותי שיקום

געירוני- נכים ושיקום 84780846605שרותי שיקום

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
310-10300רוחבי בסעיפים גמישים

קעירוני-  הסעות מוגבלויות 84710846605שרותי שיקום

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
300-34266רוחבי בסעיפים גמישים

קהסעות וליווי למעון יום שיקומי84840846703שרותי שיקום

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
920-120800רוחבי בסעיפים גמישים

500-19481קיטון בהשמות בתקופת הקורונהקמועדון חברתי לבוגרים84840846707שרותי שיקום

275-21254קיטון בהשמות בתקופת הקורונהקמרכז יום לנפגעי ראש84840846804שרותי שיקום

1157122משרד הרווחה- תוספת מיוחדת קורונה קצעירים חוץ ביתי84841847106שרותי תקון

32010330משרד הרווחה- תוספת מיוחדת קורונה קיתד תוכניות לצעירים84840847107שרותי תקון

גשרותי תקון- השמה ' העסקה באמצעות חב84755847302שרותי תקון

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
40-391רוחבי בסעיפים גמישים

" 147-25122קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהששכר שרת84101847401ארז"ן "מפת
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" גן ארז"הוצאות שוטפות מפת84720847401ארז"ן "מפת

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
370-10360רוחבי בסעיפים גמישים

" קנקיון בקבלנות81750847401ארז"ן "מפת

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
167-11156רוחבי בסעיפים גמישים

" גהוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים81784847401ארז"ן "מפת

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
50-248רוחבי בסעיפים גמישים

געירוני- פעולות - עבודה קהילתית 84782848201שרותים קהילתיים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
207-15192רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות לפעולות1780848300מחלקת התנדבות

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
125-6119רוחבי בסעיפים גמישים

תמיכות לכוללים ולמוסדות 
15%1,350-2021,148- קיטון תמיכות קתמיכה לכוללים ומוסדות תורניים7820856000תורניים

תמיכות לכוללים ולמוסדות 
15%70-1060- קיטון תמיכות קשיעורי תורה- תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית 7821856000תורניים

94-1084קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות82100861000אולפנים וכיתות קלט

70-2050קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות82100869000כללי- שרותי קליטה 

1,119-221,097קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמשכורות כוללות3100879000איכות הסביבה

גהסברה וחינוך, דפוס, פרסומים12550879000איכות הסביבה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
171-20151רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות לפעולות ושונות3780879000איכות הסביבה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
270-50220רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות לפעולות חינוך לקיימות3781879000איכות הסביבה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
176-30146רוחבי בסעיפים גמישים

גהוצאות להפעלת החווה החקלאית בגליל ים3787879000איכות הסביבה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
170-60110רוחבי בסעיפים גמישים

15%80-1268- קיטון תמיכות קתמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה7820879000איכות הסביבה

1,594-311,563קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשנכסים וביטוחים'  שכר מח2100933000נכסים

גנכסים עירוניים- תיקונים ושיפוצים 2421933000נכסים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
220-30190רוחבי בסעיפים גמישים
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22/06/2020  עיריית הרצליה
אגף תקצוב וכלכלה- המינהל הכספי 

2020: התקציב הרגיל לשנת
ותוספות   (העברות מסעיף לסעיף)הצעת שינויים 
שינויים ו - (מילואים)

תקציב 
מעודכן לאחר 

הזזה ה
שינוי

תקציב 
לאחר הזזה 

נוכחית

2020סופי 2020סח"באלפי ש-    ת ש ל ו מ י םהפרקהסעיףאגףשם הפרק

הסבר

קניהול מידע מקרקעין ונכסים2571933000נכסים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
450-12438רוחבי בסעיפים גמישים

גתחזוקת הצללות במרחב הציבורי3782933000נכסים

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
60-3030רוחבי בסעיפים גמישים

ג"השבוע שלך"פרסום בעתונות 12550938100שרותים לכלל משרדי העירייה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
288-84204רוחבי בסעיפים גמישים

גכללי- עבודות קבלניות 5751938100שרותים לכלל משרדי העירייה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
336-5331רוחבי בסעיפים גמישים

קחידוש צי רכב5930938100שרותים לכלל משרדי העירייה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
65-5411רוחבי בסעיפים גמישים

קאחזקת מכונת צילום5742938200הדפוס העירוני' יח

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
30-1515רוחבי בסעיפים גמישים

גהשמה לצרכי תחזוקה' א באמצעות חב"העסקת כ5755938300יחידת התחזוקה

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
191-10181רוחבי בסעיפים גמישים

2,919-622,857קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשל"מינהלת אגף תב- משכורות כוללות 5100938400ל"מינהלת תב

987-19968קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשרכב. מח- משכורות כוללות 5101938400ל"מינהלת תב

777-15762קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשרכש. מח- משכורות כוללות 5102938400ל"מינהלת תב

957-19938קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשבטיחות ובריאות תעסוקתית. מח- משכורות כוללות 5104938400ל"מינהלת תב

58818606תוספת אבטחה בעקבות הקורנהקאבטחה בקבלנות9750938400ל"מינהלת תב

5780938400ל"מינהלת תב

כולל ייעוץ ושרותים )הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף 
20%155-31124- קיצוץ רוחבי רזרבות ג(מקצועיים

גהוצאות אחזקת מחסן5781938400ל"מינהלת תב

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
41-1526רוחבי בסעיפים גמישים

809-16793קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשמינהלה- משכורות כוללות 9100943000רשות החנייה

523587תוספת אבטחה בעקבות הקורנהקאבטחה בקבלנות9750943000רשות החנייה

1,000-500500י צפי שנתי"עדכון עפקט בגין גביית קנסות חנייה"שכ9751943000רשות החנייה
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22/06/2020  עיריית הרצליה
אגף תקצוב וכלכלה- המינהל הכספי 

2020: התקציב הרגיל לשנת
ותוספות   (העברות מסעיף לסעיף)הצעת שינויים 
שינויים ו - (מילואים)

תקציב 
מעודכן לאחר 

הזזה ה
שינוי

תקציב 
לאחר הזזה 

נוכחית

2020סופי 2020סח"באלפי ש-    ת ש ל ו מ י םהפרקהסעיףאגףשם הפרק

הסבר

20%2,500-5002,000- קיצוץ רוחבי רזרבות גע"רזרבת רה1960994000הוצאות בלתי נצפות מראש

20%2,100-4201,680- קיצוץ רוחבי רזרבות גל"רזרבת מנכ1961994000הוצאות בלתי נצפות מראש

9,395-8168,579י צפי שנתי"עדכון עפגהתייקרויות והוצאות בלתי נצפות, רזרבה לרפורמות1962994000הוצאות בלתי נצפות מראש

גשמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור7982994000הוצאות בלתי נצפות מראש

קיצוץ /ביטול עקב אי פעילות בתקופת הקורונה
50-347רוחבי בסעיפים גמישים

30,500-45030,050קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשפנסיה7310997200פנסיה ופיצויים

4,715-1504,565קיצוץ שכר בהתאם להחלטת הנהלהשפיצויים והסדרי פרישה לעובדים7320997200פנסיה ופיצויים

6.- 9. ^-18,144

1,001,399

-18,144

983,255

:כ שינוי"סה
:כ תקציב לאחר השינוי"סה

:כ תקציב לפני השינוי"סה
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22/06/2020  עיריית הרצליה
אגף תקצוב וכלכלה- המינהל הכספי 

2020: התקציב הרגיל לשנת
ותוספות   (העברות מסעיף לסעיף)הצעת שינויים 
שינויים ו - (מילואים)

הסבר
תקציב מעודכן 
לאחר הזזה ה

תקציב לאחר 
הזזה נוכחית

2020סופי 2020ח"באלפי ש-   ת ק ב ו ל י םהפרקהסעיףאגףשם הפרק

גבייה שוטפת- ארנונה שלא למגורים 2100111300ארנונות

 בניכוי שיפוי 3-5/2020הנחה לעסקים 
בנוסף עדכון . שהתקבל ממשרד הפנים

316,000-15,780300,220הערכת גביה

3-5/20202,500-6251,875הנחה לעסקים אגרת רשיונות לשלטים3220122000שאיפה

616-53563במקביל לקיטון בהוצאותהשתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית4980232200תכנון ובניין עיר

81921313200חינוך יסודי 

במקביל בהוצאות בסעיף )ח לסיוע לניהול עצמי "משר
8132/105 ,8132/756 ,8132/877)

בהתאם לקיצוץ משרד החינוך לתקופת 
1,213-1651,048הקורונה

81924313200חינוך יסודי 

במקביל )תוספת פדגוגית - ח לסיוע לניהול עצמי "משר
(8132/876בהוצאות בסעיף 

בהתאם לקיצוץ משרד החינוך לתקופת 
373-47326הקורונה

ח לחינוך המיוחד "השתתפות משר81921313300חינוך מיוחד
בהתאם לקיצוץ משרד החינוך לתקופת 

1,526-851,441(הזנה)הקורונה 

שרותים נוספים 
השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי81920317800למערכת החינוך

בהתאם לקיצוץ משרד החינוך לתקופת 
5,833-3835,450הקורונה

השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט82992329000ספורט
תחרות סטריטבול לא מתקיימת 

300-50250(במקביל בהוצאות)

82992329100ספורט

השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים 
100-1000(במקביל בהוצאות)הארוע לא מתקיים בינלאומי

500-61439קיטון בגין אי שימוש בתקופת הקורונההכנסות מאולמות ספורט בתיכונים  82420329210ספורט

900-125775קיטון בגין אי שימוש בתקופת הקורונהב "הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט82421329240ספורט

1,000-230770קיטון בגין אי שימוש בתקופת הקורונהאגודות שונות - השתתפות בהוצאות מתקני ספורט 82427329901ספורט

3,892503,942משרד הרווחה- תוספת מיוחדת קורונה אחזקת ילדים בפנימיות84930343801שרותים לילד ולנוער

1,170-1271,043קיטון בהשמות בתקופת הקורונהילדים במעונות יום84930343901שרותים לילד ולנוער

שינוי
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22/06/2020  עיריית הרצליה
אגף תקצוב וכלכלה- המינהל הכספי 

2020: התקציב הרגיל לשנת
ותוספות   (העברות מסעיף לסעיף)הצעת שינויים 
שינויים ו - (מילואים)

הסבר
תקציב מעודכן 
לאחר הזזה ה

תקציב לאחר 
הזזה נוכחית

2020סופי 2020ח"באלפי ש-   ת ק ב ו ל י םהפרקהסעיףאגףשם הפרק

שינוי

2,745282,773משרד הרווחה- תוספת מיוחדת קורונה אחזקת זקנים במעונות84930344301שרותים לזקן

405-30375קיטון בהשמות בתקופת הקורונהמסגרות יומיות לזקן84930344501שרותים לזקן

14,13725614,393משרד הרווחה- תוספת מיוחדת קורונה ה"מש- סידור במעונות 84930345104שרותים למפגר

7,350757,425משרד הרווחה- תוספת מיוחדת קורונה (100%)החזקת אוטיסטים במסגרות 84930345106שרותים למפגר

351-56295קיטון בגין אי פעילות בתקופת הקורונההסעות לאוטיסטים 84930345108שרותים למפגר

495-30465קיטון בהשמות בתקופת הקורונהאוטיסטים- מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 84930345110שרותים למפגר

852-46806קיטון בהשמות בתקופת הקורונהה"מש- יום טיפולי .מ84930345202שרותים למפגר

570-28542קיטון בהשמות בתקופת הקורונהם"מעשי84930345203שרותים למפגר

380-52328קיטון בגין אי פעילות בתקופת הקורונהה"מש- הסעות למרכז יום 84930345302שרותים למפגר

7,2753167,591משרד הרווחה- תוספת מיוחדת קורונה אחזקת נכים בפנימיות84930346501שרותי שיקום

281-26255קיטון בהשמות בתקופת הקורונהתעסוקה מוגנת למוגבל84930346601שרותי שיקום

434-90344קיטון בגין אי פעילות בתקופת הקורונההסעות למעון יום שיקומי84930346703שרותי שיקום

375-14361קיטון בהשמות בתקופת הקורונהמועדון חברתי לבוגרים84930346707שרותי שיקום

206-16190קיטון בהשמות בתקופת הקורונהיום לנפגעי ראש.מ84930346804שרותי שיקום

86591משרד הרווחה- תוספת מיוחדת קורונה צעירים חוץ ביתי84931347106שרותי תקון
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22/06/2020  עיריית הרצליה
אגף תקצוב וכלכלה- המינהל הכספי 

2020: התקציב הרגיל לשנת
ותוספות   (העברות מסעיף לסעיף)הצעת שינויים 
שינויים ו - (מילואים)

הסבר
תקציב מעודכן 
לאחר הזזה ה

תקציב לאחר 
הזזה נוכחית

2020סופי 2020ח"באלפי ש-   ת ק ב ו ל י םהפרקהסעיףאגףשם הפרק

שינוי

2617268משרד הרווחה- תוספת מיוחדת קורונה "יתד"תוכנית 84932347106שרותי תקון

47-1235קיטון בגין אי פעילות בתקופת הקורונההכנסות מהשכרת ערוגות בחוה בגליל ים3420379000איכות הסביבה

הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 2670430000נכסים
קיטון בהתאם למתווה לסיוע לעסקים 

6,400-2506,150בתקופת הקורונה

הכנסות ממערך השילוט2671430000נכסים
קיטון בהתאם למתווה לסיוע לעסקים 

4,900-4004,500בתקופת הקורונה

18,144-:תקבולים- כ "סה.5 -.1

1,001,399

-18,144

983,255 :כ תקציב לאחר השינוי"סה 

:כ תקציב לפני השינוי"סה
:כ שינוי"סה
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פטור למוסד מתנדב לשירות הציבור

שם המוסד

מספר עמותה 

(ר"מ)שטחמטרות העמותה בעל הנכסכתובות הנכס לגביו מבוקש הפטור(ר"ע)

סכום ארנונה 

(₪)לשנה

סכום ההנחה 

בשיעור שני 

שלישים

סיווג בספרי 

שימוש בהתאם לביקורת בנכסהעיריה

 70-דירה מ4392.65 6,556               104שכירות1/5הכוזרי 

 90ר ועד '"מ

(146)ר "מ

 90דירה מעל 2238.20 3,341               71שכירות43/3סירקין 

(145)ר "מ

580354090עמותה לשירות לאומי - של

מגייסת מתנדבים למקומות שירות לאומי בארץ שכירות83/6בן גוריון 

תוך מתן מענה על צרכי ממשלת ישראל 

והרשויות המקומיות

דירה מעל 4272.59 6,377               99

(135)ר "מ90

משמש את בנות השירות מיום 

ש "ללינה בלבד כשבסופ' ה-'א

.הן חוזרות לביתם

580611655עמית לדרך

חינוך ותחושת . הישראלית' צמצום פערים בחבשכירות בקניון ארנהA 324.  ח2השונית 

ייעודית ' מסוגלות והעצמה אישית של אוכ

' מוחלשת לשם שילובה המיטבי בחב

.הישראלית

משמש כמקום פעילות (801)משרד 11149.47 16,641             49

שעות הפעילות . למתנדבים 

אין שעות )משתנות מאוד 

הכל בהתאם ללוז של  (מוגדרות

אין , cש-שישי. המתנדבים

.שישי מדיי פעם. פעילות 

589104751מגן דוד אדום

תאגיד סטאטוטורי הפועל לשירות ולטובת בעלות(פינתי, 76סוקולוב ) 1קהילת ציון 

א "הציבור בהתאם למטרותיו שהוגדרו בחוק מד

.א"ותקנון מד

בשימוש בכל שעות היממה (851)מרפאה 94431.14 140,942           415

 לצורך תחנת שירות של 24/7

א פעילויות של מתנדבים "מד

א"מטעם מד

580606598במת חוצות 

לרבות ', הנגשת תרבות לכלל שכבות האוכשכירות בקניון ארנה337.  ח2השונית 

או /קידום אירועי תרבות הפתוחים לקהל הרחב ו

.במרחבים הציבוריים

עסק /שירותים150179.83 224,149           660

(201)

משמש לפעילות של חזרות 

והכנת אביזרי תצוגה ואביזרי 

לבוש להופעות

מתן שירותים בתחום החינוך והרווחה עבור בעלות1הדקל 

נשים , בני נוער, ילדים: מגוון אוכלוסיות 

ואוכלוסיות בסיכון

 90דירה מעל 5701.00 8,510               135

(145)ר "מ

משמש בית אומנה לילדים 

 כל 24/7בסיכון שעות הפעילות 

ימי השבוע בכל משפחתון גרים 

 ילדים8זוג שדואג להם ועוד 

מתן שירותים בתחום החינוך והרווחה עבור בעלות3הדקל 

נשים , בני נוער, ילדים: מגוון אוכלוסיות 

ואוכלוסיות בסיכון

 90דירה מעל 4941.72 7,376               117

(145)ר "מ

משמש בית אומנה לילדים 

 כל 24/7בסיכון שעות הפעילות 

ימי השבוע בכל משפחתון גרים 

 ילדים8זוג שדואג להם ועוד 

מתן שירותים בתחום החינוך והרווחה עבור בעלות5הדקל 

נשים , בני נוער, ילדים: מגוון אוכלוסיות 

ואוכלוסיות בסיכון

 90דירה מעל 5786.12 8,636               137

(145)ר "מ

משמש בית אומנה לילדים 

 כל 24/7בסיכון שעות הפעילות 

ימי השבוע בכל משפחתון גרים 

 ילדים8זוג שדואג להם ועוד 

מתן שירותים בתחום החינוך והרווחה עבור בעלות7הדקל 

נשים , בני נוער, ילדים: מגוון אוכלוסיות 

ואוכלוסיות בסיכון

 90דירה מעל 5575.27 8,321               132

(145)ר "מ

משמש בית אומנה לילדים 

 כל 24/7בסיכון שעות הפעילות 

ימי השבוע בכל משפחתון גרים 

 ילדים8זוג שדואג להם ועוד 

מתן שירותים בתחום החינוך והרווחה עבור בעלות51דוד רזיאל 

נשים , בני נוער, ילדים: מגוון אוכלוסיות 

ואוכלוסיות בסיכון

 90דירה מעל 9752.99 14,557             226

(135)ר "מ

משמש בית אומנה לילדים 

 כל 24/7בסיכון שעות הפעילות 

ימי השבוע בכל משפחתון גרים 

 ילדים8זוג שדואג להם ועוד 

מתן שירותים בתחום החינוך והרווחה עבור בעלות132הנשיא 

נשים , בני נוער, ילדים: מגוון אוכלוסיות 

ואוכלוסיות בסיכון

אולם שמחה 34131.81 50,943             150

(371)

משמש כאולם מרכזי לארועים

580083111עמינדב

אגודה תורנית להתנדבות בשירותי החינוך 

הרווחה והבריאות

580057321ויצו



מוסד מתנדב לשירות הציבור

12תבחין 11תבחין 10תבחין 9תבחין 8תבחין 7תבחין 6תבחין 5תבחין 4תבחין 3תבחין 2תבחין 1תבחין 

שם העמותה

מטרת המוסד 

היא העלאת 

רווחת הציבור

המוסד אינו גובה 

תמורה או 

שהתמורה נמוכה 

משמעותית 

ממחירי השוק

המוסד אינו פועל 

למטרת רווח 

ואינו עוסק 

בפעילות עסקית

מפעילי המוסד 

ופטרוניו אינם 

מפיקים כל הנאה 

כלכלית אישית 

לבד משכר סביר 

על תרומתם 

הישירה

המוסד פועל 

בתוך קהילת 

הרשות המקומית 

ופעילותו משרתת 

בעיקר את תושבי 

הרשות

פעילות המוסד 

הינה בתחומים 

בהם רשות 

מקומית מוסמכת 

לפעול

המוסד מרכז 

פעילות בתחום 

מסוים ולא נועד 

לטפל במקרה 

פעילותו . ספציפי

נמשכת לאורך זמן

התמיכה 

או /הממשלתית ו

העירונית אינה 

 50%עולה על 

מהכנסותיו 

הכוללות של 

המוסד

המוסד אינו עוסק 

בפעילות פוליטית 

ואינו נתמף על 

ידי גוף פוליטי

הנכס משמש אך 

ורק למתן שירות 

התנדבותי לטובת 

הציבור ולא 

משמש לפעילות 

, ככלל. של אדם

נכס למגורים אינו 

עומד בתבחין זה

המוסד מחזיק 

באישור ניהול 

תקין

המוסד אינו נמנה 

בין סוגי הנכסים 

הזכאים לפטור 

לפי סעיף אחר 

בפקודה

אגודה - עמינדב

תורנית 

להתנדבות

√

, לא נמסרו נתונים

רק צוין שהתעריף 

י ועדה בין "נקבע ע

משרדית

√√
פועלים . לא צוין

בפריסה ארצית
√√

שיעור התמיכות 

79%
√

הנכסים משמשים 

למגורים
√√

עמותה - של

לשירות לאומי
√√√√√√√√√

הנכסים משמשים 

למגורים
√√

√√√√עמית לדרך

עדיין אין פעילות 

. לתושבי הרצליה

פריסה ארצית

√√√√√√√

√מגן דוד אדום

המוסד גובה 

לא ציינו . תמורה

את התמורה ביחס 

למחיר השוק

המוסד עוסק גם 

בפעילות עסקית 

ואינו מספק נתונים 

גם . על כך

מתחרה בסקטור 

העסקי

ל ושכר "שכר מנכ

מנהל האגף גבוה 

משמעותית משכר 

ל משרד "מנכ

ממשלתי

√√√√√√√√

√במת חוצות

המוסד גובה 

תמורה ולא ציין 

מהי

נראה כי המוסד 

עוסק בפעילות 

עסקית

√

טרם קוימה 

פעילות השנה 

בשל הקורונה

√√
שיעור התמיכות 

80.4%
√√√√

הדקל )ויצו 

(ורזיאל
√√√√√√√√√

הנכס משמש 

למגורים אך עומד 

בחריגים 

שבתבחין זה

√√

√(הנשיא)ויצו 

המוסד גובה 

תמורה עבור 

פעילותו

בנכס מתנהלת 

- פעילות עסקית

חוגים בתשלום 

וסדנאות

√√√√√√
הנכס משמש 

אולם חוגים
√√
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