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סדר היום:
א .אישור פרוטוקול
מובא לאישור פרוטוקול . 70
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מחליטים פ"א לאשר הפרוטוקול.

ב .עדכון רה"ע
• תוצאות בחינות הבגרות לשנת :2016-17
 בגרות במתמטיקה  5יח"ל – הרצליה במקום הראשון מתוך  17רשויות (מעל 100,000תושבים) .עליה מ 22.9%-ל. 30%-
 בגרות באנגלית –  5יח"ל – הרצליה במקום השני מתוך  17רשויות.עליה מ 60.7%-ל.64.6%-
• ירידה באחוזי ההנשרה מ 1.2%-ל – 0.8-ירידה חיובית של .0.4%
• תנאי סף לקבלה לאוניברסיטה –  80%מתלמידי העיר עומדים בתנאי קבלה
לאוניברסיטאות ,מקום השני בארץ מבין הערים הגדולות.
• חוות דעת חיובית ביותר של משרד החינוך לערכת החינוך בהרצליה .העיר הרצליה
בחרה לאמץ בתי ספר עמלניים על אזוריים מתוך אמונה ערכת ,ולמרות זאת ממצבת
העיר הרצליה את עצמה במקום מכובד מאוד כל הפרמטרים שהציב משרד החינוך.
הרצליה נמצאת במקום מכובד ב OECD -במתמטיקה מבחינת נתוני הזכאים ב5-
יח"ל.
• תודות לכל העושים למעך חינוך ילדנו :לסגנית רה"ע גב' איה פרישקולניק ,למנכ"ל
העירייה ,לראש אגף החינוך ,לעובדים למנהלים ולמורי בתי הספר .כרשות נמשיך
להשקיע בחינוך למען דור ההמשך.
• אירועי קיץ – חגיגה מושלמת ברחבי העיר :הקונצרטים בפארק ,בגן בן שפר ,ספורט
חצות בספורטק ,בבית קינן ,במתנ"סים העירוניים ,במוזיאון הרצליה ,במוז"ה ,באגדה
ובמרינה.
תודות למנכ"ל העירייה ,לאגף תנו"ס ולכל העושים במלאכה על תכנון ,ארגון וביצוע
מושלמים.
• מבקש להודות ל 3-שחקני מבני הרצליה על הישגיהם המרשימים  -אליפות אירופה
בכדורסל – עתודה :דני אכדיה ,נועם אביר ,עידו פליישר.
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ג .עדכון מנכ"ל
• דוברות העירייה
-

תקשור הצטרפות יחידת הבריאות של הרצליה לאמנת מילאנו – התחייבות
עירונית לאמנה הדוגלת בערכי תזונה איכותית בריאה וטעימה לילדי העיר

 "צלילי קיץ" – קמפיין פרסום לקונצרט הגדול ב  2.8שהינו מחווה לרגל חצי יובללמרכז הבינתחומי וקבלת מעמד אוניברסיטה.
 חוזרים על גל קמפיין "מייבשים את היתושים" להטמעת הרגלי ייבוש מקורתמים קטנים הנמצאים בקרבת אזורי מגורים – הפעם עם סרט הדרכה חדש.
 ליווי תקשורתי לקמפיין של יחידת הבריאות העירונית "לא לשכוח את הילדיםברכב" באמצעות חלוקת גלויות ומחזיקי מפתחות.
 תקשור ההחלטה להתקין מצלמות אבטחה במעונות היום וליווי תקשורתי שלכנס בנושא בטיחות וביטחון לפעוטות במעונות הפרטיים של אגף החינוך.
• אגף תב"ל
 מאור רחובות -החלפה לתאורת לד מדובר על כ 20,000 -פנסים ,עד כה כ75% -מהעיר.
 עובדים במרץ ובחזית רחבה על שיפוצי קיץ והכנת בתי הספר לפתיחת שנתהלימודים .העבודה מתבצעת במקביל בכ 90 -מוס"ח.
 מענה לוגיסטי ובטיחותי לאירועים קיץ הרבים.• אגף הביטחון  ,הפיקוח והסדר הציבורי
 כלל אירועי הקיץ מטופלים מבחינת אבטחה ללא תקלות. יחידת השיטור העירוני חשפה מקום כינוס עובדים זרים ובו מתבצעת מכירתאלכוהול בשעות הקטנות של הלילה ללא היתר .יחד עם משטרת גלילות ,נסגר
המקום ונמשכת אכיפה משמעותית בנושא.
• אגף תקשוב ומערכות מידע
 נבחר ספק לנושא העיר החכמה ומצלמות האבטחה .פרויקט מוביל ומתקדםשמציב את עיריית הרצליה בחזית הטכנולוגיה.
 הוטמעה בהצלחה מערכת רכש ממוכנת עם חיתום דיגיטלי .מערכת המייעלת אתהתהליכים בארגון וחוסכת נייר רב .פרויקט הגזברות ואגף מערכות המידע.
 בכנס  GISבין לאומי בארה"ב הוצגה על ידי מנהל אגף התקשוב מר אמיר זיומערכת שיישמנו למעקב ניקיון רחובות  ,מדובר בהישג גדול שמערכת שמימשנו
אצלנו בהרצליה מוצגת בכנס בין לאומי של קרוב ל  20,000-משתתפים
 מתן מענה לכל נושאי המחשוב במסגרת שיפוצי הקיץ (טלפוניה ,תקשורת,מחשבים ,ציוד היקפי ,מולטימדיה) בהיקפים של מאות אלפי .₪
• אגף שאיפ"ה
 -הסכם חדש לפינוי אשפה וגזם ושינוע יחל לפעול ב 1/8/2018
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-

סוללת הבין תחומי -סיימנו את עבודות הגינון וההשקייה.

 רחוב העצמאות סיימנו הסדרת הרחוב מבחינת ויזואלית ,הותקן דשא סינטטילאורך הרחוב.
 גינת הכלבים תמיר -הסתיימו עבודות פיתוח ,השבוע מתחילים בעבודות הגינוןוהשקייה .פתיחת הגן בעוד כ 3 -שבועות
 בוצעה הצללה חדשה בגינה ליברמן י.ל .ברוך  , 57בגינות ווריזלנד +הר סיני. התחלנו בעבודות כניסה לעיר מכיוון רמה"ש -בן גוריון-כניסה יפה לעיר שיפורושדרוג הגינון.
 רחוב זאב -בוצע שדרוג ברחוב בימים אלה מתחילים בביצוע החלפת  40תחנות אוטובוס בהשתתפות משרדהתחבורה.
 הוקמו עוד  2פינות מחזור חדשות רחוב החנית ובשכונת יד התשעה. הוחלפו  16מתקני בקבוקים למתקנים חדשים. עיר ללא פלסטיק -ממשיכים להטמיע הנושא ע"י היחידה לאיכות הסביבה .כלעובדי העירייה עוברים השתלמות בנושא.
• אגף הנדסה
-

אגף תשתיות מבצעת בימים אלה השלמת ציר רח' פיתוח רח' ז'בוטינסקי
שיסתיים ברבעון הראשון של שנת  2019ויקל על עומסי תנועה היומיומיים בחלק
הצפוני של העיר.

• אגף החינוך
-

הקמתו של בית ספר נבון ,בתהליך בנייה מתקדם.

-

גאה מאוד על ירידה באחוז הנושרים מהתיכונים בעיר ,הנמוך בכל השנים.

-

תוכנית  Eachהחלה לקרום עור וגידים ותחל לפעול כפיילוט בשנת הלימודים
הקרובה.

• אגף תנו"ס
 שבת ,28.7.18 ,בשעה  ,19:00בפארק הרצליה – גלרון באור הירח יום א' ,29.7.18 ,בשעה  ,18:30בגן בן שפר – איתן מסורי יום ה' ,2.8.18 ,בשעה  ,20:00בפארק הרצליה – הקונצרט הגדול בהשתתפות :שירימימון ,קרן פלס ,נסרין קדרי ,דניאלה לוגסי ,הדר עטרי ,להקת סבוטז' ,התזמורת
הסימפונית ירושלים גיל שוחט – מנצח ומנהל מוזיקלי
 בכל יום ה' ,בשעה  ,17:00פיקניק אמנות – במוזיאון הרצליה לאמנות עכשוויתבשיתוף מוז"ה ומרכז אגדה
• אגף הרווחה
 האוכלוסייה המבוגרת -יחל בקרוב פיילוט לפרויקט בין דורי בנושא אוריינותדיגיטלית לצמצום פערים טכנולוגיים בשיתוף עמותת "תהודה" ,במסגרתו נערות
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ממועדון הכוכב השמיני ידריכו אזרחים ותיקים בביתם בנושא מחשוב והפעלת
טלפון חכם.
• מנהל נשים
 התקיימה פגישת הכרות עם תא"ל שרון ניר – יועצת הרמטכ"ל לקידום מעמדהאישה – לחיזוק הקשרים והפעילות בין שני הגופים .בשנה הבאה יערך סיור של
הקצונה הבכירה של צה"ל בהרצליה.
 הסתיים קורס עתודה ניהולית למנהלות בכירות בעירייה – קורס שנערך לראשונה.לאור ההצלחה יתקיים לסקטורים נוספים בעירייה בשנה הבאה.

ד.

שאילתות

שאילתא מס'  1ע"י מר יריב פישר
בעיתון קול הרצליה הופיע פרסום לציבור על תוכנית החינוך עם תמונתו של מר יעקב נחום.
פרסום זה הופיע ללא שם של כתב אך כנראה במודל של כתבה לעיתון ,לכן אבקש לדעת-
.1

האם מדובר בכתבה או במודעת פרסום ממומנת על ידי העירייה.

.2

האם מדובר בכתבה מדוע לא נרשם שמו בכתבה .ומי היה הכתב.

.3

אם מדובר במודעת פרסום ,האם ניתן לכך אישור על ידי היועצת המשפטית של
העירייה לאור הנחיות הבחירות שאסור לעשות שימוש במנגנון העירייה לטובת
קמפיין בחירות ,ופרסום כזה שמטעה את הציבור כאילו נכתב ככתבה אך זו בעצם
מודעה ,הינו הטעייה של הציבור ושימוש בכספי העירייה לטובת קמפיין הבחירות של
ראש העירייה וסגניתו.

.4

כמה עלתה הכתבה /מודעת הפרסום.

.5

האם כל פרסום בעיתון עובר את אישור היועמ"ש ,לאור העובדה כי אני יודעים
שבניגוד לחוק הבחירות ראש העיר אינו מקפיד הקפדה יתרה על כל אירוע אליו הוא
מגיע ומברך בו ותמיד מוצא איזו פרצה כדי להגיד כמה מילים.

תשובה לשאילתא מס' 1
מדובר ב"הודעה לעיתונות" שיצאה מטעם דוברת העירייה לכתבי מערכת החדשות של
.1
"קול הרצליה".
יש להפנות השאלה למערכת "קול הרצליה".
.2
 .3+4לא מדובר במודעת פרסום.
על פי הנוהל והחוק פרסום בעיתון בו מאוזכר ראש העיר  -עובר את אישור היועמ"ש.
.5
(בשל תקופת הבחירות – לא היו פרסומים שכאלו מטעם הדוברות)
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המנכ"ל מר יהודה בן עזרא הדגיש כי בחודשים האחרונים מאז קבלת ההנחיות של מנכ"ל
משרד הפנים והיועמ"ש ,אין כל הודעה לעיתון היוצאת עם דברי ראש העירייה או סגניותיו .כל
הודעה לעיתונות יוצאת עם דברי מנכ"ל העירייה .אנו פועלים על פי חוק .עם זאת הנושא ייבדק
בשנית.

שאילתא מס'  2ע"י מר יריב פישר
בעיתוני סוף השבוע האחרונים התראיין מר פדלון למקומונים רבים והתייחס לנושאים הבאים
באומרו כי:
 90אחוז מהרזרבה של פדלון מושקעת בחינוך .שלא פדלון הוציא את עמית מרלה מהישיבות
כדי להשתיק אותו ,אלה הפקחים.
שחברת האוטובוסים ,רן שי אינם מועסקים במכרז בעירייה ואף נכתב כי הוגשה בקשה למשרד
הפנים לניגוד עניינים וטרם קיבלת תשובה .
.1
.2

.3

.4

נבקש את הצגתה של הרזרבה של פדלון ושל מנכ"ל העירייה בשנים  2017/2018והשאלה
כיצד היא מחולקת והיכן נמצאות הבקשות ואופן החלוקה שלה.
כולנו היינו עדים לכך שפדלון איים להוציא את עמית מרלה מישיבת המועצה אבל עכשיו
פדלון מאשים את הפקחים שהם הוציאו אותו ,מדוע פדלון אמר זאת לעיתון במקום
להגיד את האמת?
מתי הוגשה הבקשה למשרד הפנים באשר לחברת ההסעות? היכן הבקשה ,מדוע עד
הבקשה ,אם חשב פדלון שייתכן ויש לו ניגוד עניינים לא בחרת להפעיל שיקול דעת ולא
להעסיק את חברת ההסעות?
אבקש לראות את המסמך שנשלח למשרד הפנים ואת תוכנו ,עבור מי הוא נשלח ואבקש
לראות את האסמכתאות לכך שהמכתב נשלח כולל התאריך המדויק וכולל אישור של
משרד הפנים להגעת המסמך.

תשובה לשאילתא מס' 2
.1

פירוט רזרבת רה"ע ורזרבת מנכ"ל הוצגו בעבר לבקשתך.

.2

בכל מקרה הנך מוזמן להגיע לגזברות העירייה ולעיין בכרטיסיית התקציב.

.3

ראש העיר דיברת אמת.

.4

כבר  ....והסברנו בישיבת המועצה ופרטנו מדוע אין ניגוד עניינים ורה"ע לא מעורב בנושא
בשרשרת הנוהל .אף על פי כן ,כדי להיות יותר צדיקים מהאפיפיור נעשתה פנייה למשרד
הפנים.

.5

הנך מוזמן ללשכת המנכ"ל לעיין במייל המפורט שיצא.

ה.

הצעות לסדר
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הצעה לסדר מס'  1ע"י מר יריב פישר
בנושא :החוף הנפרד
בהמשך להצעה לסדר הקודמת שהעלינו בנושא החוף הנפרד ,פניתי לעירייה בשאלה
"האם נדרש היתר בניה לפרגודים שהוקמו שוב השנה בחוף הנפרד ,כולל הפרגוד הכפול
שהוקם בנוסף לסגירה הרגילה".
תשובת העיריה היתה ברורה וחדה כי אין צורך בהיתר ,בשל כך הצעתי לסדר הינה -כי
מועצת העיר מחליטה בזאת להקים במידי פרגודים דומים בצורת שביל מוסדר אשר
יאפשר את פתיחת החוף להליכה לכל אדם.
מר פישר פירט הצעתו.
המנכ"ל ,מר בן עזרא הבהיר כי החוף הנפרד הינו חוף שעל פי חוק עירייה הרצליה חייב
להקים .הנושא אינו נתון להחלטתה של העירייה .גם למגזר הדתי יש זכויות ועלינו
לספקם .החוף פועל למעלה משלושה עשורים במתכונת הזאת .תושבי הרצליה יכולים
ללכת ללא הפרעה מחוף אכדיה דרום על הטיילת עד חוף סידני עלי .סך הכל מרחק
ההליכה מהחוף הסגור עד למספנות של המרינה כ 800-מטר,רצף החוף נקבע לא רק ע"י
סגירת מעבר החוף ,אלא אף במגרשי חניה ,במלונות ובבתים .אנו החלטנו ללכת על פי
חוק ולקבל היתר כדת וכדין ,ראשית במסגרת העירייה יחד עם מינהל ההנדסה ולאחר
מכן לוועדה המחוזית .אתמול התקבל אישור הועדה המחוזית ואנו נתחיל בבניה מסודר
של המעבר והגידור.
לשאלתו של מר פישר נענה ע"י המנכ"ל כי החוף הנפרד יופעל עד סוף אוגוסט.
()1177

מר פישר הסיר הצעתו מסדר היום.
הצעה לסדר מס'  2ע"י מר יריב פישר
בנושא :אירועים
לפי חוק הבחירות אסור שיתקיים אירוע חדש והאירועים המאושרים הינם כאלו
שהתקיימו עד שנה לפני הבחירות.
מיותר לציין כי את רוב האירועים החדשים עושים אגף תנו"ס והחברה למתנסים בהם
פועלת ביתו של ראש העיר בין אם כעובדת עירייה ובין אם חברת דירקטוריון.
אינני רוצה להרע לתושבים אך צריך לשמור את החוק ,אך יחד עם זאת לאור ריבוי
מקרים כאלה בחודשים האחרונים אני מבקש להעלות את ההצעה לסדר הבאה -
"כל אירוע יאושר על ידי היועצת המשפטית של העירייה ועליו היא תיתן את חוות דעתה
המשפטית האם ניתן או לא ניתן לקיים אותו".
מר פישר פירט הצעתו.

()1178

מחליטים להסיר ההצעה לסדר היום
בעד –  ,12נגד – ( 4גב' כץ ,מר קוממי ,מר פישר ,מר גוזלן ,נמנע – אין.

ו.

תב"רים
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 )1179( .1מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס'  – 2027שיפוץ יסודי מעון בן סרוק
(אגף ת.ב.ל)
פרטים

מסגרת תקציב

אושר 11/2017
2018
 2019ואילך
סה"כ

1,000,000
930,000
1,930,000

מסגרת תקציב שינוי
מבוקשת
1,930,000

930,000
()930,000

1,930,000

מקורות מימון  2018לעדכן
430,000
1,100,000
600,000
קרן עבודות פיתוח
500,000
830,000
400,000
קרן עודפי תקציב רגיל
930,000
1,930,000
1,000,000
סה"כ
הבקשה לאשר  :תוספת ביצוע בסכום של  ₪ 930,000בשנת ( 2018הקדמה משנת .)2019
מימון קרן עבודות פיתוח וקרן עודפי תקציב רגיל.

 )1180( .2מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס'  – 1947פיר מעלית ומעלית בנין
מועצה דתית (אגף ת.ב.ל)
פרטים
אושר 4/2018
עד 31.12.2017
2018
 2019ואילך
סה"כ

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב שינוי
מבוקשת

1,400,000

1,400,000

1,400,000

1,100,000
2,500,000

1,100,000
1,100,000

מקורות מימון עד 31.12.2018
1,171,660
1,171,660
קרן עבודות פיתוח
228,340
228,340
השתתפות המשרד לשירותי דת
1,400,000
1,400,000
סה"כ
הבקשה לאשר  :הגדלת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 1,100,000לביצוע בשנת .2019מימון קרן
עבודות פיתוח.
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 )1181( .3מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס'  – 1921עבודות הרחבה התאמה
אצטדיון (החברה לפיתוח הרצליה)
פרטים
אושר 11/2017
עד 31.12.2017
2018
 2019ואילך
סה"כ

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב שינוי
מבוקשת

4,500,000
2,320,000

4,500,000
2,320,000
2,500,000
9,320,000

6,820,000

2,500,000
2,500,000

מקורות מימון 2018
1,752,339
1,752,339
קרן עבודות פיתוח
567,661
567,661
השתתפות המועצה להסדר הימורים
2,320,000
2,320,000
סה"כ
הבקשה לאשר  :הגדלת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 2,500,000לביצוע בשנת .2019מימון קרן
עבודות פיתוח.
 )1182( .4מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס'  – 2075הקמה ושדרוג סככות המתנה
לאוטובוסים (אגף ש.א.י.פ.ה)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
800,000
800,000

2018
סה"כ

800,000
800,000

מקורות מימון
400,000
400,000
קרן עבודות פיתוח
400,000
400,000
השתתפות משרד התחבורה
800,000
800,000
סה"כ
הבקשה לאשר :תב"ר חדש בסכום של  ₪ 800,000לביצוע בשנת  .2018מימון קרן עבודות
פיתוח והשתתפות משרד התחבורה.
הוגשה בקשת מימון למשרד התחבורה .הפרויקט יתבצע בכפוף לקבלת מימון משרד
התחבורה.
 )1183( .5מחליטים פ"א לאשר הקטנת תקציב וסגירת תב"ר מס'  – 1928ביתן עזרה
ראשונה בחוף השרון (חופים)
מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
פרטים
מבוקשת
עד 31.12.2017
סה"כ

100,000
100,000

95,823
95,823

()4,177
()4,177

מקורות מימון
()4,177
95,823
100,000
השתתפות משרד הפנים
()4,177
95,823
100,000
סה"כ
הבקשה לאשר :הקטנת תקציב בסכום של  .₪ 4,177מימון השתתפות משרד הפנים.
סגירת תב"ר .
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 )1184( .6מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס'  – 2034הצטיידות בי"ס יצחק נבון
באלתרמן (אגף חינוך)
פרטים

מסגרת תקציב

אושר ב – 5/2018
2018
 2019ואילך
סה"כ

802,900
897,100
1,700,000

מסגרת תקציב שינוי
מבוקשת
1,302,900
397,100
1,700,000

500,000
()500,000

מקורות מימון 2018
1,200,000
700,000
קרן עודפי תקציב רגיל
102,900
102,900
השתתפות משרד החינוך
500,000
1,302,900
700,000
סה"כ
הבקשה לאשר :תוספת תקציב בסכום של  ₪ 500,000בשנת ( 2018הקדמה משנת ) 2019
.מימון קרן עודפי תקציב רגיל.
500,000

 )1185( .7מחליטים פ"א לאשר הקטנה תב"ר  – 2033הצטיידות בר אילן אחרי שיפוץ
(אגף חינוך)
פרטים
אושר ב – 11/2017
2018
 2019ואילך
סה"כ

מסגרת תקציב

950,000
950,000

מסגרת תקציב שינוי
מבוקשת
500,000
450,000
950,000

()450,000
450,000

מקורות מימון 2018
()450,000
500,000
950,000
קרן עודפי תקציב רגיל
()450,000
500,000
950,000
סה"כ
הבקשה לאשר:
הקטנת תב"ר בסכום של  ₪ 450,000בשנת ( 2018דחייה לשנת  )2019מימון קרן עודפי תקציב
רגיל.

 )1186( .8מחליטים פ"א לאשר סגירת  9תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2018
והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של . ₪ 14,563
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 .9תב"ר חדש מס'  – 2076עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" (החברה לפיתוח
הרצליה)
מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

פרטים

מסגרת תקציב

2018
 2019ואילך
סה"כ

250,000
1,200,000
1,450,000

250,000
1,200,000
1,450,000

מקורות מימון 2018
קרן עבודות פיתוח
סה"כ

250,000
250,000

250,000
250,000

הבקשה :לאשר  :תב"ר חדש בסכום של  ₪ 1,450,000מתוכו לביצוע סכום של ₪ 250,000
בשנת  2018מימון קרן עבודות פיתוח.

()1187

מחליטים לאשר .
בעד –  ,15נגד – ( 1גב' טובה רפאל) ,נמנע – אין.

 )1188( .10מחליטים פ"א לאשר הקטנה ושינוי מימון תב"ר  – 1472מיזוג אוויר מוס"ח
(אגף ת.ב.ל)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

אושר ב – 11/2017
עד 31.12.2017
2018
 2019ואילך
סה"כ

10,850,000
300,000
200,000
11,350,000

10,850,000
256,096
243,904
11,350,000

()43,904
43,904

300,000

330,000
()73,904
256,096

30,000
()73,904
()43,904

מקורות מימון 2018
קרן עודפי תקציב רגיל
השתתפות מ .התעשיה ,מסחר ותעסוקה
סה"כ

300,000

הבקשה לאשר :
הקטנת תקציב בסכום של  ₪ 43,904בשנת ( 2018דחייה לשנת  .)2019מימון השתתפות משרד
התעשיה ,מסחר ותעסוקה.
שינוי מימון בסכום של  ₪ 30,000מהשתתפות משרד התעשיה ,מסחר ותעסוקה לקרן עודפי
תקציב רגיל.
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 )1189( .11מחליטים פ"א לאשר הקטנה תב"ר  – 1711רכישת מחסני חצר לגנ"י (אגף
ת.ב.ל)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

אושר ב – 11/2017
עד 31.12.2017
2018
סה"כ

425,000
100,000
525,000

425,000
20,000
445,000

מקורות מימון 2018
קרן עודפי תקציב רגיל
קרן עבודות פיתוח
סה"כ

50,000
50,000
100,000

20,000
20,000

שינוי

()80,000
()80,000
()50,000
()30,000
()80,000

הבקשה לאשר :
הקטנת תב"ר בסכום של  ₪ 80,000בשנת  2018מימון קרן עודפי תקציב רגיל וקרן עבודות
פיתוח.

 )1190( .12מחליטים פ"א לאשר הקטנה תב"ר  – 1677שיפוצים מוס"ח ( 2014אגף
ת.ב.ל)
פרטים
אושר ב – 11/2017
עד 31.12.2017
2018
סה"כ

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

19,000,000

19,000,000
()500,000
18,500,000

()500,000
()500,000

()500,000
()500,000

()500,000
()500,000

19,000,000

מקורות מימון 2018
קרן עודפי תקציב רגיל
סה"כ

שינוי

הבקשה לאשר :
הקטנת תב"ר בסכום של  ₪ 500,000בשנת  2018מימון קרן עודפי תקציב רגיל.

 )1191( .13מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס' – 1883שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר
אילן (אגף ת.ב.ל)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

אושר 6/2018
עד 31.12.2017
2018
סה"כ

16,500,000
8,980,000
25,480,000

16,500,000
9,615,000
26,115,000

מקורות מימון 2018
קרן עבודות פיתוח
קרן עודפי תקציב רגיל
השתתפות מ .החינוך
סה"כ

7,980,000
890,000
110,000
8,980,000

8,615,000
890,000
110,000
9,615,000

שינוי

635,000
635,000
635,000
635,000

הבקשה :לאשר :
הגדלת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 635,000לביצוע בשנת .2018מימון קרן עבודות פיתוח .
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 )1192( .14מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס' – 1794שיפוץ המקווה העירוני (אגף
ת.ב.ל)
פרטים
אושר 11/2017
עד 31.12.2017
2018
סה"כ

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

850,000

850,000
125,000
975,000

125,000
125,000

125,000
125,000

125,000
125,000

850,000

מקורות מימון 2018
קרן עבודות פיתוח
סה"כ

שינוי

הבקשה :לאשר :
הגדלת היקף פרויקט בסכום של  ₪ 125,000לביצוע בשנת .2018מימון קרן עבודות פיתוח .

 )1193( .15מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס' – 1917מערכת תאורת לדים ברחבי
העיר (אגף ת.ב.ל)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

שינוי

אושר 11/2017
עד 31.12.2017
2018
 2019ואילך
סה"כ

7,500,000
17,000,000
52,300,000
76,800,000

7,500,000
18,001,000
51,299,000
76,800,000

1,001,000
()1,001,000

מקורות מימון 2018
קרן עבודות פיתוח
השתתפות מ .הכלכלה והתעשיה
סה"כ

15,260,000
1,740,000
17,000,000

15,260,000
2,741,000
18,001,000

1,001,000
1,001,000

הבקשה :לאשר :
תוספת ביצוע בסכום של  ₪ 1,001,000בשנת ( 2018הקדמה משנת .) 2019מימון השתתפות
משרד הכלכלה והתעשיה.
 )1194( .16מחליטים פ"א לאשר שינוי מימון תב"ר מס'  – 1966החלפת צ'ילרים א.
ספורט נ.ישראל ,סמדר ,נוף ים (אגף ת.ב.ל)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

אושר 11/2017
2018
סה"כ

1,700,000
1,700,000

1,700,000
1,700,000

מקורות מימון 2018
קרן עבודות פיתוח
קרן עודפי תקציב רגיל
השתתפות מ .הכלכלה והתעשיה
סה"כ

500,000
1,064,000
136,000
1,700,000

500,000
1,058,000
142,000
1,700,000

שינוי

()6,000
6,000

הבקשה :לאשר :
שינוי מימון בסכום של  ₪ 6,000בשנת  2018מקרן עודפי תקציב רגיל להשתתפות משרד
הכלכלה והתעשיה.
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 )1195( .17מחליטים פ"א לאשר שינוי מימון תב"ר מס'  – 1970שיפוצים שונים מוס"ח
(אגף ת.ב.ל)
פרטים

מסגרת תקציב

מסגרת תקציב
מבוקשת

אושר 6/2018
עד 31.12.2017
2018
סה"כ

2,700,000
4,500,000
7,200,000

2,700,000
4,500,000
7,200,000

3,500,000
1,000,000

3,500,000
594,142
405,858
4,500,000

מקורות מימון 2018
קרן עבודות פיתוח
קרן עודפי תקציב רגיל
השתתפות מ .החינוך
סה"כ

4,500,000

שינוי

()405,858
405,858

הבקשה :לאשר :
שינוי מימון בסכום של  ₪ 405,858מקרן עודפי תקציב רגיל להשתתפות משרד החינוך.

 .18עדכון שם תב"ר מס' – 1770שיפוצי מוסדות חינוך ( 2015אגף ת.ב.ל)
הבקשה :לאשר :
עדכון שם התב"ר ל  :שיפוצים שונים מוסדות חינוך.
מחליטים פ"א לאשר.

()1196

ז.

דו"ח כספי רבעוני לתקופה :רבעון  1לתאריך 31.3.18
הדו"ח הועבר לעיון מוקדם.
מר לונדון אמר כי "המצב הכספי של עיריית הרצליה הינו טוב מאוד .הדירוג TRIPLE
 Aשרק ארגונים מועטים במדינת ישראל זוכים בו ,מעיד על החוסן הפיננסי של העירייה.
לחוסן הפיננסי יש שתי סיבות עיקריות ,ההכנסות מאזור התעשייה ומשמעת תקציבית.
...אציין שהמשמעת התקציבית הינה בזכות ראש העירייה והמנכ"ל .שמירה על כספי
הציבור הינה דבר מבורך ,אולם דירוג  ,TRIPLE Aאינו מטרה.
יש עמותות עירוניות הסובלות מגירעון ,למרות השירות הטוב שהן נותנות ולמרות
התנהלות כספית ראויה .במקרים אלו העירייה צריכה להחליט – האם להנחות את
העמותות לקצץ בשירות שהן נותנות לתושבי העיר ,או לכסות את הגירעונות .בהרצליה
העמותות מתמודדות עם אפשרות נוספת – דרישה להגדיל את השירותים ובמקביל
קיצוץ בתמיכה הכספית .אפשרות זו אינה סבירה בעליל .כאשר נדון בהמשך ,בדוחות של
העמותות השונות ,אפרט את המקרים שבהם העירייה צריכה להשתמש בכספים
העומדים לרשותה כדי לתמוך בעמותות הנמצאות בגירעון ,ושפעילותן ואופן ההתנהלות
שלהן מצדיק זאת".
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ח.

הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים -ו'
החומר הועבר לעיון מוקדם.
הגזבר ,מר רוני חדד הצהיר שיש שינוי במסגרת התקציב ,התקציב מאוזן ,התקציב בר
ביצוע.

()1197

מחליטים פ"א לאשר.

ט.

בקשה לפתיחת שבעה חשבונות בנק לגני ילדים
המועצה תתבקש לאשר פתיחת שבעה חשבונות בנק לטובת גני ילדים חדשים ולהסמיך
את הגננת בכל גן להיות מורשית חתימה לבדה בחשבון ,והיא תוסמך לחתום על כל
המסמכים הנדרשים והכל בהתאם לנוסח ולתנאים המקובלים בבנק וכפי שיסוכמו עמו.
בנוסף ,תינתן לחשבת אגף החינוך אפשרות לעקוב אחר תנועות הבנק וכל ההוצאות.
סכום ההתחייבות הכספית שבו רשאית הגננת לחייב את החשבון במשיכה חד פעמית
יוגבל עד לסכום של ( 1500אלף וחמש מאות) .₪

()1198

מחליטים פ"א לאשר.

י.

בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  338לפקודת העיריות (נוסח חדש) –מסמך
הדו"ח הועבר לעיון מוקדם.
הבקשה למחיקת חובות לפי סעיף  338לפקודת העיריות (נוסח חדש) ע"ס 2,993,972.00
ש"ח.

()1199

מחליטים פ"א לאשר.

יא .דו"ח כספי ליום  31דצמבר  2017של בית העלמין
הדו"ח הועבר לעיון המוקדם.
רו"ח רונן סתרי סקר הדו"ח .אמר כי חוות דעת רו"ח חלקה וללא הסתייגויות .סה"כ
גירעון של .₪ 170,000

מר לונדון ביקש להעיר "בנושא בית העלמין העירוני יש שלושה נושאים מרכזיים.
הראשון ,לא ניתן לקבור היום בחלקה האזרחית מכיוון שכל הקברים שטרם נעשה בהם
שימוש,נמכרו .צר לי שלמרות שיו"ר התאגיד חבר המועצה יוסי קוממי ואני ,התרענו
במשך תקופה ארוכה על המחסור בקברים ,רק בזמן האחרון החל טיפול בנושא.
המועצה אישרה לפני זמן לא רב ,תב"ר לצורך הרחבת בית העלמין .נינתה הנחיה לתת
עדיפות להרחבת החלקה האזרחית .למיטב ידיעתי ,בקרוב יינתנו גם האישורים
התכנוניים.
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הנושא השני הינו המצב הכספי של התאגיד .כפי שראינו בדו"ח הכספי ,שנת 2017
הסתיימה בגירעון בסך  170,000ש"ח .בוועדת הכספים שדנה בנושא ,ראש העירייה אמר
שהעירייה תסייע בכיסוי הגירעון .לא נעלמה מעייני ההערה של גזבר העירייה רוני חדד
שנושא כיסוי הגירעון ייבדק וייבחן ע"י הגורמים המקצועיים .אני מקווה שהגורמים
המקצועיים ימלאו את ההנחיה של ראש העירייה לסייע בכיסוי הגירעון.
הנושא השלישי הינו הסדרת היחסים המשפטיים בין העירייה לעמותה .בעקבות
ההתייחסות שלי לנושא ,ראש העירייה אמר בוועדת הכספים ,כי גם נושא זה יטופל.
בהזדמנות זו ברצוני לשוב ולהודות למנכ"ל בית העלמין ,אילן זהבי ,על היחס שלו
למשפחות הנזקקות לשירות של בית העלמין .משפחות רבות מציינות לטובה את היחס
יוצא הדופן שהוא מעניק להן".
מר קוממי ,יו"ר תאגיד בית העלמין הבהיר כי מספר פעמים התריע על בעייה תזרימית
של התאגיד וביקש מרה"ע להעביר את סכום הגירעון לתאגיד בהקדם.
רה"ע הודה לרו"ח סתרי על הכנת הדו"ח .הודה לחבר המועצה ויו"ר תאגיד בית
העלמין ,מר יוסי קוממי ולמנכ"ל מר אילן זאבי וצוות העובדים.

יב .דו"ח כספי ליום  31דצמבר  2017של העמותה למען גילאי הזהב בהרצליה
הדו"ח הועבר לעיון המוקדם.
רו"ח מר סתרי הציג הדו"ח .אמר כי חוות הדעת חלקה וללא הסתייגויות .סה"כ גרעון
 280אלש"ח לשנת  ,2017לעומת עוד  150אלש"ח בשנה קודמת ,הדבר נובע מהקטנת
חילוט דמי כניסה וכמות דיירים נמוכה בהשוואה לשנה קודמת.
מר לונדון ביקש להעיר לדו"ח "הגירעון לשנת  2017הינו  280,874ש"ח .הגירעון הצפוי
לשנת  2018הינו  800,000ש"ח.
יש חוסר של  3מלש"ח בגין הפער בין הנכסים המוערכים ב 14 -מלש"ח לבין
ההתחייבויות המוערכות ב 17 -מלש"ח.
הסיבה לגירעון הינה ,שמתוך  130חדרים בבית ההורים 25 ,חדרים הינם ריקים .יש לא
מעט מתעניינים שמגיעים לבית בעקבות פרסום ,אולם מראה הבית מהווה גורם מפריע.
במשך מספר שנים ,הדירקטוריון ,שאני חבר בו ,המליץ לבצע שיפוצים בבית ההורים.
חשוב לציין כי הבית הינו רכוש העירייה .לאחר הבטחות חוזרות ונשנות ,רק לאחרונה
התקיימה פגישה ראשונה שדנה בשיפוץ .אני מקווה שבישיבה הבאה של המועצה,
נתבקש לאשר תב"ר לצורך תכנון השיפוץ.
ברצוני לציין כי לאחרונה נחנכה המחלקה הסיעודית בבית ההורים ,לאחר שבוצע
במחלקה שיפוץ מקיף .ברצוני להודות למנכ"ל בית ההורים דני שקדי ,שפיקח על עבודות
השיפוץ ודאג שתהיה הפרעה מזערית לדיירים הסיעודיים בזמן השיפוץ.
רה"ע ,מר פדלון ציין כי נתנו הנחיות לשדרג את בת האבות ולהתאימו למציאות
המשתנה .כמו כן הוקמה מחלקה סיעודית מפוארת לטובת תושבי העיר .הודה למר דני
שקדי ולצוות העובדים.

יג.

דו"ח כספי ליום  31דצמבר  2017של עמותת על"ה
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הדו"ח הועבר לעיון המוקדם.
רו"ח מר אורי הולצמן סקר הדו"ח .השנה לראשונה לאחר  15שנה שסיימה העמותה
בגרעון של  348אלש"ח הגרעון נובע כתוצאה מהוצאות הפחת .העמותה יציבה ולה
עודפים שנצבעו בשנים קודמות של  3מליון.
סה"כ עמותה יציבה.
רה"ע ,כיו"ר העמותה הבהיר כי חלק המגרעון נובע מהנחייה לתת הנחות לניצולי שואה.
מר לונדון ביקש להעיר " לעמותה יש גרעון בסך  380,000ש"ח .אם ננטרל את נושא
הפחת המסתכם ב 250,000 -ש"ח ,יוותר גירעון בסך  130,000ש"ח .רואה החשבון מיכה
סנדר ,שעושה בהתנדבות מלאה עבודה טובה מאוד ,מציין ,כי מזה שנתיים העירייה
מקטינה את ההעברה התקציבית לעמותה .אינני מבין מדוע מקטינים את התקציב
לעמותה שזוכה לשבחים ומעניקה שירות חיוני לקשישים רבים.
בישיבת ועדת הכספים אמר המנכ"ל " :אנו בודקים האם וכיצד ניתן לסייע לעמותות
בכיסוי הגירעונות" .אינני סבור שכל גירעון צריך להיות מכוסה באופן אוטומטי על ידי
העירייה ,ללא בחינה מעמיקה לסיבות לגירעון .כדירקטור בעמותת עלה ,המכיר את
היקף השירותים שהעמותה מעניקה ואת ההתנהלות הכספית ,אני סבור שחובה על
העירייה לכסות את הגירעון .אבקש שבישיבה הבאה של מועצת העיר ,חברי המועצה
יקבלו דווח האם העירייה תכסה את הגירעון ואם התשובה תהיה שלילת ,לקבל הסבר
מדוע הבקשה שלי נדחתה".
רה"ע הודה לרוה"ח ,למנכ"לית העמותה ולצוות העובדים.

ס' ומ"מ רה"ע גב' מאיה כץ עזבה את הישיבה מחשש לניגוד עניינים.

יד .דו"ח כספי ליום  31דצמבר  2017של עמותת בני הרצליה
הדו"ח הועבר לעיון המוקדם.
רו"ח מועלם סקר הדו"ח.
העמותה מתפקדת בצורה יציבה .גירעון מצטבר נזילותי כ 4 -מלש"ח.
מר לונדון  " :הגירעון של עמותת בני הרצליה בשנת  2017הינו  433,000ש"ח .ללא
העלות של מתקן אפולוניה ,העמותה הייתה מסיימת באיזון את שנת  .2017את הגירעון
הזה בגין תפעול מתקן אפולוניה ,שנכפה על בני הרצליה ,יש לכסות לאלתר.
ברצוני להזכיר כי כאשר מתקן אפולוניה היה אמור להיות בניהול ישיר של העירייה,
הוקצו להפעלתו  1,916,197ש"ח .כאשר המתקן עבר לבני הרצליה ,התקציב להפעלתו
הלך ונעלם וכיום הוא עומד על  570,000ש"ח .בנוסף ,העמותה משלמת ארנונה שנתית
בסך  209,000ש"ח .הגירעון המצטבר העמותה הינו בסך  4,090,000ש"ח  .ברצוני לצטט
את רואה החשבון :בהחלט גירעון סביר ואפשר להתמודד אתו ועם זאת ,לא רצוי
להיות בגרעון .בנוסף כתב רואה החשבון :הגבייה בעמותה יעילה מאוד .הוצאות
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המנהלה נמוכות .העמותה מעניקה הנחות למשפחות מעוטות יכולת ,כדי לאפשר לנערות
ונערים מהמשפחות הללו ,לקחת חלק בפעילות הספורטיבית והחינוכית של בני הרצליה.
ראש העיר התחייב לתת שיפוי בגין מתן הנחות מעל  450,000ש"ח .כלומר ,אם הסכום
המצטבר השנתי של ההנחות יהיה מעל  ,450,000העירייה תקבל על עצמה לממן הנחות
אלו.
בשנת  2015-2016ניתנו הנחות בסך  765,726שקלים.
בשנת  2016-2017ניתנו הנחות בסך  810,824שקלים.
לצערי ,למרות שהעליתי נושא זה מספר פעמים ,העירייה לא מימנה את ההפרש.
בישיבה האחרונה של ועדת הכספים שבה העליתי נושא זה ,הופתעתי לשמוע כי מכיוון
שהעמותה אינה בגירעון ,לא יינתן שיפוי בגין מתן ההנחות.
לכך ברצוני להשיב :א .לעמותה יש גירעון מצטבר בסך  4,090,000ש"ח .ב .לעמותה יש
גירעון בסך  433,000ש"ח לשנת  .2017ג .מבקשים שהעמותה תתנהל באופן כלכלי ותהיה
מאוזנת ואפילו רווחית .מתן הנחות בסך של  811,000ש"ח ,אינה התנהגות כלכלית.
אנא ,אל תחשבו לרגע שברצוני לא לאפשר לנערים ממשפחות מעוטות יכולת לקחת חלק
בפעילות המבורכת של בני הרצליה .אולם את מתן ההנחות יש להשית על העירייה,
שאינה גוף כלכלי ויש לה עודפי תקציב משמעותיים ,ולא על העמותה.
עוד נאמר בישיבה של ועדת הכספים ,כי הבריכה הלימודית אמורה להביא הכנסות
משמעותיות לעמותה .ברצוני לציין כי אנו דנים בדו"ח הכספי לשנת  ,2017ובדו"ח זה יש
דיווח על גירעון משמעותי .אם הבריכה הלימודית אכן תניב הכנסות ,אזי ראוי שהכנסות
אלו יופנו לצמצום הגירעון המצטבר שעומד על מעל  4מלש"ח .בנוסף ,נאמר בעבר כי
הקמה של קומה נוספת במתקן אפולוניה ,תגדיל באופן משמעותי את ההכנסות
מהפעלת המתקן .יועץ חיצוני שנשכר לבחון את האפשרות הזו מצא כי הגדלת שטח
המתקן ,לא תביא לתוצאות הכלכליות המקוות.
אם הנהלת העירייה סבורה שמתקן אפולוניה לא מתנהל כראוי על ידי בני הרצליה ,אני
מציע שהיא תפרסם מכרז ,ותעביר את הניהול של המתקן לגוף שיתחייב להפיק רווחים.
הדרישה להגיע לאיזון תקציבי מבלי לפגוע בפעילות האיכותית ובמתן הנחות ,משמעותה
פגיעה בתגמול הניתן לעובדים.
בתאריך  , 13/4/2015התבקשתי לעמוד בראש צוות ,שיבדוק את השכר של הצוות
המקצועי ,דהיינו הצוות שעוסק באימון ולא הצוות המנהלי .בתאריך  ,30/7/2015הצוות
שבראשו עמדתי הגיש את המלצותיו.
כדי לא להלאות את הנוכחים ,אציין רק מספר ממצאים.
כאשר העירייה מעסיקה אנשי מקצוע בתחום הספורט ,היא משלמת להם יותר מאשר
העמותה .יש קושי רב למצוא מדריכים בענפי הטניס ,השחייה והמחול .ברעננה ורמת
השרון מציעים שכר כפול .יש מאמנים שמקבלים בבני הרצליה  80ש"ח ,ואילו ברעננה
מציעים להם  150ש"ח וכן תנאים נלווים.
עובדים רבים מועסקים במשך עשרה חודשים בכל שנה .עובד שלא מועסק במסגרת
הקייטנות או פעילות קיץ אחרת ,נאלץ לפנות ללשכת העבודה כדי לקבל דמי אבטלה
עבור החודשיים בהם אין הוא מקבל שכר.
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אין אופק מקצועי ואופק כלכלי למאמנים ,בעיקר לאותם מאמנים שהמערכת מעוניינת
להעסיק אותם לטווח ארוך.
ההמלצה של הצוות שעמדתי בראשו הייתה ,שיש לשפר את השכר של הצוות המקצועי.
כאשר העליתי בוועדת הכספים האחרונה את עיקרי הדברים ,נאמר לי כי השכר של
ראשי הענפים הינו שכר ראוי .ייתכן כי אמירה זו נכונה ,אולם לא שמעתי כי השכר של
המאמנים ועוזרי המאמנים הינו שכר ראוי .אנא תאפשרו לעמותה לשפר לאלתר את
השכר של עובדים אלו ,ותבדקו שוב את השכר של ראשי הענפים.
בקשר לתקציב של העמותה ראוי לציין כי במשך ארבע וחצי שנים לא התקבלה החלטה
בנושא גובה התשלום של השייטים בשייט התחרותי .אנו מסבסדים בסכומים גבוהים
שייטים תחרותיים ,שאינם תושבי הרצליה .אני הצעתי לסבסד  5שייטים מצטיינים
ושהיתר ישלמו אל עלות ההשתתפות .אחרי ארבע וחצי שנים ,הגיעה העת לקבל החלטה
בנושא.
לאחרונה הציגו לחברי הדירקטוריון תוכנית שמטרתה להפוך את הספורט הימי ,לענף
הספורט המוביל בהרצליה .בתוכנית זו ,לעמותת בני הרצליה ,אמור להיות תפקיד
משמעותי .לצערי ,המתווה הכלכלי של התוכנית ,נידון כבר בהנהלת העירייה ,לפני
שהמתווה הכלכלי נידון בדירקטוריון של העמותה .אני מקווה ,שבניגוד לתקדים העגום
של מתקן אפולוניה ,לא יוגש המתווה לדירקטוריון של העמותה ,בבחינת "כזה ראה
וקדש" .תקווה נוספת מפעמת בליבי ,שלמטלות הנוספות שיוקצו לבני הרצליה ,יהיה
תקצוב הולם של העירייה.
ראוי להוסיף לרשימת הד ברים הטובים שנעשו בקדנציה זו עוד מעשה טוב אחד –
העברה תקציבית לכיסוי הגירעון של  ,2017שיריון כסף לכיסוי הגרעון הצפוי לשנת
 ,2018והגדלת התקציב לשנת " .2019
רה"ע ,מר משה פדלון הודה לסגנית רה"ע ומחזיקת תיק הספורט ,גב' עפרה בל ,למנכ"ל
בני הרצליה מר יוסי חכם ולצוות העובדים.

ס' ומ"מ רה"ע גב' מאיה כץ חזרה לישיבה.

טו .דו"ח כספי ליום  31דצמבר  2017של חברת מוסדות חינוך ותרבות הרצליה
בע"מ
הדו"ח הועבר לעיון המוקדם.
רו"ח מאיר ארביב סקר הדו"ח .חווה הדעת נקייה .בשנת  2017החברה כמעט סיימה
להעביר את רוב הפעילות לתאגיד החדש ,למעט מוזיקה ומעון קשת .גירעון  787אלש"ח
השנה הנובע מירידה בהכנסות  2מתנ"סים.
רה"ע סיכם הדו"חות הכספיים .אמר כי בבחינת היקפי הפעילות בעמותות ,ההצלחות,
התפוקות והניהול הנכון של העמותות ,גירעון כולל של  1.5מיליון שקל זו הצלחה בניהול
הכספי של העמותות ועל כך תודה רבה לכולם.
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טז .התקשרות עם חברת אפריקה ישראל מגורים בע"מ
צורפו :חוו"ד משפטית ,הסכם ומסמכים נלווים ,המלצת הועדה המקצועית עפ"י סעיף

198א.לפק' העיריות כולל חוו"ד מהנדס וגזבר.
היועמ"ש ,עו"ד ענת קרן בהרב הציגה הנושא .למועצה הוגשו שלושה מסמכים
המגבשים את ההבנות בין העירייה לבין חברת אפריקה ישראל ביחס לפיתוח התשתיות
במתחמים  5ו 6-בתחום תוכנית הר/מק/1985/ב ,שאלה המתחמים שהוקצו לחברה
במסגרת המכרז של מחיר למשתכן של רשות מקרקעי ישראל .המסמך הראשון  -סיכום
דברים שבמסגרתו הסכימה העירייה לאפשר לבעלי הדירות ליהנות מזיקת הנאה לרבות
מעבר לכלי רכב מתחת לקרקע והחברה לקחה על עצמה לתכנן ולבצע את תחום תת
הקרקע במתחמים האלה .המסמך השני  -התחייבות חד צדדית של החברה לממן הקמת
 60חניות תת קרקעיות ,מאחר ועל פי התכנון של החברה במתחמים ,שהטיב עם
הדיירים ,נגרעו חניות ציבוריות עיליות ,והמסמך השלישי  -הסכם פיתוח תשתיות שהוא
זה שמובא לאישור מועצת העיר ,במסגרת סעיף 198א .לפקודת העיריות ,סעיף חדש
בפקודת העיריות המאפשר לעירייה להתקשר בפטור ממכרז עם יזם לביצוע עבודות
פיתוח .הסעיף קובע תנאים שונים לאישור ההתקשרות בפטור ממכרז .נקבע כי יש
להקים ועדה ברשות המנכ"ל ,גזבר ,יועץ משפטי ומהנדס ,שמקבלת את חוות הדעת של
המהנדס והגזבר ומתפקידה להמליץ למועצה האם להתקשר בהסכם ,לאחר שהיא
שוכנעה בהתקיימות התנאים האמורים בסעיף 198א ,.שההסכם הנדרש מטעמי יעילות
וחיסכון וההתקשרות בו מטיבה עם העירייה .שתי נקודות לציון :האחת ,לעניין מסמך
סיכום הדברים-בתחילתו של המשא ומתן דובר כי אפריקה ישראל תבצע את החניות,
כאשר בסופו של דבר ,היא מממנת את הקמתן של החניות ובהתאם יש לערוך התאמה
במסמך לעניין הזה .הנקודה השנייה  -מאחר ואנו קשורים בהסכם גג עם רמ"י,
במסגרתו החברה הכלכלית הייתה אמורה לבצע את עבודות הפתוח במתחמים ,נקבע
בהסכם ,שאחרי החתימה אנחנו נמסור לרמ"י הודעה בדבר ההסכם עם החברה וואם
היא תתנגד להסכם וככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה אחרת ,כל צד יהיה רשאי לבטל
את ההסכם.
ס' ומ"מ רה"ע ,גב' מאיה כץ ביקשה שיודגש כי עפ"י ההסכם ,אפריקה ישראל היא זו
שצריכה ליידע את אותם דיירים בעלי הדירות לגבי תיחזוק השטחים על חשבונם .נענתה
ע"י היועמ"ש כי עפ"י ההסכם ,בנספח סיכום הדברים(,תוספת לחוזה בניין בית משותף
אגפי והחזקתו) ,שזה ההסכם בין אפריקה לבין הדיירים שם יש ביטוי להתחייבויות
בנושא.
לשאלתו של מר יוסף קוממי לזמן קבלת ההיתרים ,נענה ע"י רה"ע כי מרגע אישור
המועצה יועבר ההסכם לרמ"י לחתימה וניתן יהיה לקבל ההיתר ,זהו השלב האחרון.
רה"ע ,מר משה פדלון הודה למנהלים שעבדו קשה להכנת ההסכם הזה ,הסכם הפיתוח,
ליועצת המשפטית ,לגזבר ,למהנדס העיר.
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()1200

מועצת עיריית הרצליה ,לאחר שהוצגו בפניה שלושת המסמכים (סיכום הדברים ,התחייבות
החברה לממן הקמתן של  60חניות תת קרקעיות והסכם פתוח תשתיות ) המבטאים את
ההבנות ,ההסכמות וההתחייבויות של חברת אפריקה ישראל מגורים בע"מ ( להלן:
"החברה") כלפי עיריית הרצליה ,בכל הקשור לפיתוח התשתיות במתחמים  5ו 6-בתחום
תוכנית הר/מק1985/ב' שהוקצו לחברה במסגרת מכרז מחיר למשתכן של רשות מקרקעי
ישראל ומשרד הבינוי והשיכון להקמת  663יח"ד (כולל שב"ס) ,וכן הוצגו בפניה המלצת
הועדה המקצועית ,כהגדרתה בסעיף 198א .לפק' העיריות ,לרבות חוו"ד המהנדס והגזבר,
ברב חבריה החליטה לאשר את ההתקשרות עם החברה בהסכם לפיתוח תשתיות בפטור
ממכרז ,לאחר ששוכנעה בהתקיימות התנאים האמורים בסעיף 198א ,.כי הסכם הפיתוח
נדרש מטעמי חסכון ויעילות ,וכי ההתקשרות בו מיטיבה עם העירייה.
ההסכם יפורסם באתר האינטרנט של העירייה לא יאוחר משבעה ימים ממועד כריתתו.
בעד –  ,15נגד – אין ,נמנע – ( 1מר יסעור)

מר יסעור וגב' תימור עזבו את הישיבה.

יז.

בקשה להתקשרות בהסכם להפעלת בית קפה בפארק הרצליה שלב ב'
וניהולו
צורפו :מסמך מנהלת מחלקת נכסים וביטוחים עו"ד לאה סדובניק.
עו"ד לאה סדובניק ,מנהלת אגף נכסים וביטוחים הציגה הנושא .אמרה כי על פי סעיף
/22ח לתקנות העירייה מכרזים ,אם נדונה הצעה אחת שהוגשה בגין המכרז וועדת
המכרזים לא המליצה עליה או לא המליצה בכלל על הצעה כלשהי ,העירייה רשאית
להתקשר בחוזה ללא מכרז ,וזאת לאחר שמועצת העירייה החליטה על כך ברוב חבריה
ולאחר שהוכח שבנסיבות העניין עריכת מכרז חדש לא תביא תועלת .במקרה זה יצאנו
פעמיים למכרז על הפעלת בית הקפה בפארק הרצליה .למכרז הראשון לא ניגש אף אחד,
ההבדל העיקרי בין המכרז הראשון לשני הוא שנתנו במכרז השני תקופת גרייס של חצי
שנה (תקופת התארגנות) .האומדן היה  ₪ 170,000לשנה ,בתוספת מע"מ כחוק .נדרש
מהמציע  ,מעבר לנסיון ,לעמוד בתנאים של מחזור כספי של  2מלש"ח בשנה ,ב 3-השנים
האחרונות (מ 2015-עד  .)2017הוגשה למכרז זה הצעה אחת בסך  ₪ 180,000בתוספת
מע"מ ע"י החברה שהפעילה את בית הקפה בתחילת דרכו .המחזור הכספי של החברה
בשנת  2017אינו עומד בדרישת תנאי הסף של המכרז .מעבר לכך יש אי שבעות רצון של
העירייה מניסיון העבר עם חברה זו  -עפ"י סעיף  16.3למכרז  -פרמטרים בגינם מבוקשת
פסילת המציע .מתוך כך עולה הבקשה פטור ממכרז נוסף ויציאה למשא ומתן.
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מר לונדון  " :אני אצביע בעד הבקשה להתקשרות בהסכם .בהזדמנות זו אבקש לשוב
ולהתריע על נכס עירוני שעומד ללא שימוש מספר שנים .בסמוך לבית הקפה תמוז
בפארק ,ניצב מבנה שעומד ריק מיום הקמתו לפני מספר שנים .למרות דברים שאמרתי
בנושא בוועדות שונות ,המבנה עדיין עומד ריק .אבקש לטפל בהקדם בנושא .אבקש
לדעת האם יש נכסים נוספים של העירייה ,העומדים ללא שימוש במשך למעלה מחצי
שנה .אם יש נכסים כאלו ,אבקש לקבל רשימה מפורטת וכן הסבר מדוע נכסים אלו עדיין
ללא שימוש".
()1201

בהתאם להוראות סעיף (22ח) לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח 1987-מועצת העיר
מחליטה ברב חבריה לאשר התקשרות ללא מכרז להפעלת בית הקפה בפארק הרצליה שלב ב'
וניהולו (חלק מחלקה  24בגוש  ,) 6524וזאת לאחר שנוכחה שבנסיבות העניין עריכת מכרז לא
תביא תועלת.
בעד –  ,13נגד – ( 1מר פישר) ,נמנע – אין.

יח .אישור המלצות ועדת הנצחה
)1

הנצחת שמו של אלדד גרומן ז"ל
חלל צה"ל שנפל בעת שירותו בבית הספר לשיריון.
לסדה"י צורפה פניית המשפחה להנצחה בגינה בקרן הרחובות רזיאל – ה-י"א.
מחליטים פ"א לאשר ההנצחה.

)2

הנצחת שמו של דין יוסף כהן ז"ל
דין תלמיד תיכון הראשונים נהרג בתאונת אופנוע.
לסדה"י צורפה פנייתה של גב' שלומית רחמים תושבת העיר להנצחתו של דין
ז"ל.
הבקשה להקמת בית לגו לרווחת ילדי הרצליה.
מחליטים פ"א להנציח באנדרטה כוללת שתוקדש לנפגעי תאונות דרכים.

)3

הנצחת שמו של סמ"ר אייל איס ז"ל
לסדה"י צורפה פניית המשפחה להנצחת אייל ז"ל.
אייל התגייס לחטיבת הגנחנים ,סיים קורס מפקדים ושימש כמפקד בגדוד .202
הבקשה לקרוא גינה ציבורית ליד ביתם בשכונת נווה עמל על שמו.
מחליטים פ"א לאשר ההנצחה.

)4

הנצחת שמו של רס"ן שאול זהבי ז"ל
מצ"ב פנייתה של גב' אופירה זהבי להנצחת בנה חלל צה"ל שאול זהבי ז"ל.
שאול התגייס לחטיבת הנח"ל עבר את כל תפקידי הפיקוד ביחידה ,בתפקידו
האחרון שימש כקמ"ן גדודי בחטיבת הנח"ל .נפל בקרב בלבנון.
הבקשה לקרוא גינה ציבורית ליד ביתם בשכונת נווה עמל על שמו.
מחליטים פ"א לאשר ההנצחה.
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)5

הנצחת ישעיהו יוחאי ז"ל
יוחאי ז"ל ,נעדר צוללת דקר.
לסדה"י צורפה פניית המשפחה להנצחה.
מבירור עולה כי  3חללים מצוות דק"ר הינם בני הרצליה :ישעיהו יוחאי ז"ל ,רן
שמעון ז"ל ,שקד בנימין ז"ל.
מחליטים פ"א לאשר הנצחת  3החללים באנדרטה משותפת.
מותנה באישור המשפחות.

)6

הנצחת איסרוביץ חיים ז"ל
איסרוביץ חיים ז"ל חלל צה"ל מחיל הצנחנים ,גדוד  202שנפל במבצע באי שדואן
במלחמת ההתשעה .1970
לסדה"י צורפה פניית האחות מרים לימונד להנצחה.
מחליטים פ"א לאשר הנצחה.

)7

הנצחת אילנה בלומנפלד ז"ל
אילנה בלומנפלד ז"ל ניצולת שואה.
לסדה"י צורפה פנייה להנצחה.
מחליטים פ"א להנציח בספסל בכניסה לבית מורשת.

)8

הנצחת ישי מישר סלומונוב ז"ל
לסדה"י צורפה פניית המשפחה להנצחה.
חלל צה"ל ,שרת בחטיבת הצנחנים חטיבה  623נפל במלחמת יום הכיפורים בקרב
בסואץ העיר.
מחליטים פ"א לאשר הנצחה.

)9

הנצחת יהודה ושמעון שם טוב ז"ל
לסדה"י צורפה בקשה להנצחת  2האחים יהודה ושמעון שם טוב שנהרגו במסגרת
שרותם הצבאי.
הבקשה להנציח שני האחים בגינה אחת.
מחליטים פ"א לאשר הנצחה.

המועצה מחליטה לאשר המלצות ועדת ההנצחה ,למעט התנגדותו של מר לונדון לסעיף 2
(הנצחת דין יוסף כהן).

יט .אישור המלצות ועדת התמיכות
צורפו פרוטוקול של ועדת התמיכות המקצועית מיום  19.06.2018ופרוטוקול של ועדת
המשנה לתמיכות מיום 12.07.2018

מר צבי וייס יצאו מהישיבה בשל חשש לניגוד עניינים.
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 .1מתן תמיכה לשנת  2018בנושא חינוך פורמלי
מועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית לוועדת המשנה כדלקמן :
א .לחלק את תקציב התמיכות בנושא חינוך פורמלי לשנת הכספים  2018כמפורט להלן,
בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל
שישנם:

שם המוסד

סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים
לשנת  2018בש"ח

מועדון ליונס הרצליה

₪ 2,000

חן לפריון וחיים

₪ 2,154

מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית – השרון

₪ 30,000

פו"ש

₪ 42,986

ידיד לחינוך

₪ 12,000

שיעור אחר

₪ 10,737

גשר מפעלים חינוכיים

₪ 10,309

ב .בהתאם להמלצת הגורם המקצועי ,לחלק את הסכום שבשיקול הדעת ועדת המשנה
בסך של  ₪ 15,200בין העמותות פו"ש  10,000ש"ח ו -גשר מפעלים חינוכיים 5,200
ש"ח.
ג .יתרת התקציב בסך של  ₪ 26,614בנושא זה לא תחולק.
()1203

המועצה מחליטה פ"א לאשר .

 .2זהות יהודית דמוקרטית
בישיבתה מיום  12.6.2018החליטה מועצת העיר להחזיר לדיון את ההמלצה לחלוקת
הסכום בסך  ₪ 10,000שבשיקול דעת ועדת המשנה.
מועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית לוועדת המשנה כדלקמן :
לחלק ,בהתאם להמלצת הגורם המקצועי ,את  10,000ש"ח שנותרו לחלוקה בשיקול
הדעת ועדת המשנה כדלקמן:
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שם המוסד
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סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים
לשנת  2018בש"ח

מרחבים חברה לחינוך ותרבות

₪ 3,865

עם ישראל אחד

₪ 2,269

יסודות לצמיחה ודרור

₪ 3,865

המועצה מחליטה פ"א לאשר .

.3

מתן תמיכה לשנת  2018בנושא בריאות
מועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית לוועדת המשנה כדלקמן :
א .לחלק את תקציב התמיכות בנושא הבריאות לשנת הכספים  2018כמפורט להלן,
בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה,
ככל שישנם:
שם המוסד

סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים
לשנת  2018בש"ח

מועדון ליונס הרצליה

₪ 12,223

איחוד והצלה ישראל

₪ 25,000

יד שרה

₪ 30,000

ארגון נוער מגן דוד אדום

₪ 13,307

עמותת לראות לחקר בריאות העין

₪ 10,121

מרפא לנפש

₪ 6,960

עמדא  -עמותה לחולי דמנציה ,אלצהיימר

₪ 5,401

אילן – מרכז ספורט נכים בר"ג

₪ 8,038

עמותה לתעצומות פוגשים את הסרטן

₪ 13,541

עמותת פרקינסון ישראל

₪ 11,778

בית איזי שפירא

₪ 8,161

האגודה לסוכרת נעורים (סוג  )1ישראל

₪ 9,204
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שם המוסד

סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים
לשנת  2018בש"ח

עמותת תהיל"ה

₪ 5,719

רגע של אמת זק"א

₪ 43,798

ב .בהתאם להמלצת הגורם המקצועי ,לחלק את הסכום שבשיקול הדעת של ועדת
המשנה בנושא זה בסך של  ₪ 26,200לפי הפירוט להלן :
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שם המוסד

סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים
לשנת  2018בש"ח

מועדון ליונס

₪ 5,000

עמותת לראות

₪ 5,000

עמדא  -עמותה לחולי אלצהיימר

₪ 4,619

העמותה לתעצומות

₪ 5,000

עמותת פרקינסון

₪ 6,300

עמותת תהיל"ה

₪ 281

המועצה מחליטה פ"א לאשר .
מר ירון עולמי לא השתתף בהצבעה בנושא עמותת פרקינסון מחשש לניגוד עניינים.

 .4מתן תמיכה לשנת  2018בנושא כוללים
מועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית לוועדת המשנה כדלקמן :
א .לחלק את תקציב התמיכות בנושא הכוללים לשנת הכספים  2018בגין תבחינים
של שיעורים והתכנסויות ,כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו,
ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:

שם המוסד

סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים
לשנת  2018בש"ח

בית אולפנה ללימודי יהדות הרצליה

₪ 160,933

עמותת אור זרוע

₪ 160,933
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שם המוסד

סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים
לשנת  2018בש"ח
₪ 160,933

מדרשת החפץ חיים

ב .בהתאם להמלצת הגורם המקצועי ,לחלק בשווה את הסכום שבשיקול הדעת של
ועדת המשנה בנושא זה בסך של  ₪ 85,200לפי הפירוט להלן :
שם המוסד

סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים
לשנת  2018בש"ח

בית אולפנה ללימודי יהדות הרצליה

₪ 28,400

עמותת אור זרוע

₪ 28,400

מדרשת החפץ חיים

₪ 28,400

מר קוממי העיר כי זו הפעם השלישית בו הוא מבקש לקבל את הדו"ח לגבי אולפנת צביה לימוד
יהדות הרצליה ועדיין לא קיבל .נענה ע"י המנכ"ל כי הנחה את מנהל אגף הרווחה להקפיא את
העברת התמיכה עד לקבלת הנתונים על מנת להעביר למר קוממי.
מר ברדה לא השתתף בהצבעה בסעיף זה מחשש לניגוד עניינים.
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המועצה מחליטה לאשר .
• מר קוממי מצביע נגד עד לקבלת הנתונים הנדרשים על ידו.
• מר פישר הצביע נגד מתן תמיכה לשנת  2018בנושא כוללים.

 .5מתן תמיכה לשנת  2018בנושא אגרות והיטלי פיתוח
מועצת העיר מקבלת את המלצות הועדה המקצועית לוועדת המשנה כדלקמן :
לחלק את תקציב התמיכות בנושא אגרות והיטלי פיתוח לשנת הכספים  2018בסך של
 ₪ 61,793.57לביהכ"נ קהילת תורת חיים ,בכפוף ל :
א .קבלת המלצה מסודרת של הגורם המקצועי
ב .קיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל

שישנם.
()1207

מר יוסי לונדון לא השתתף בהצבעה בשל ניגוד עניינים.
המועצה מחליטה פ"א לאשר.

 .6חינוך בלתי פורמלי כולל ספורט עממי:
מועצת העיר מקבלת את המלצות הוועדה המקצועית לוועדת המשנה כדלקמן :
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א .לחלק את תקציב התמיכות בנושא חינוך בלתי פורמלי ,כולל ספורט עממי לשנת
הכספים  2018כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת
מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:

שם המוסד
מועדון ליונס הרצליה

סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים
לשנת  2018בש"ח
₪ 7,833

תשב"ר עובדיה

₪ 10,455

קנ"ף – קן פנאי

₪ 15,090

מוסדות חב"ד

₪ 9,356

קבוצת השווים

₪ 15,090

העמותה לספורט עממי

₪ 120,000

ניצ"ן – מרכז הורים

₪ 27,253

ניצ"ן – סניף הרצליה

₪ 29,828

כנפיים של קרמבו

₪ 35,685

תנועת בית יעקב

₪ 17,532

משען לתלמיד אופקים

₪ 7,320

אהבת רזיאל

₪ 10,535

איגי ארגון נוער גאה

₪ 14,735

עמותת רקפת – נוער מתמודד עם חרדה
חברתית

₪ 12,700

מקהלת לירון

₪ 97,934

אקים ישראל – הוסטל השחר

₪ 12,866

ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

₪ 6,348

בית הגלגלים

₪ 15,090

ב .העמותה לקידום הקראטה בישראל לא עומדת בתבחיני ועדת התמיכות לעניין
הספורט העממי .אי לכך לא מאושרת חלוקת תמיכה לעמותה.
ג .בהתאם להמלצת הגורם המקצועי ,לחלק את הסכום שבשיקול הדעת ועדת המשנה

בסך של  ₪ 57,500בין העמותות שהומלצו להלן :
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()1208

סכום תמיכה עפ"י התבחינים
לשנת  2018בש"ח

כנפיים של קרמבו

₪ 18,500

מקהלת לירון

₪ 2,000

קנ"ף – קן פנאי

₪ 4,000

איגי ארגון נוער גאה

₪ 2,000

ניצן – מרכז הורים

₪ 20,000

אהבת רזיאל

₪ 1,000

קבוצת השווים

₪ 10,000

המועצה מחליטה לאשר.
ראש העיר לא השתתף בהצבעה מחשש לניגוד עניינים.

כ.

אישור המלצות הועדה להארכת שירות
המועצה תתבקש לאשר המלצות הוועדה להארכת שירות מיום  14ביוני  2018כלהלן:
 .1גב' מ .ל – .אחראית רכש בספריה העירונית וספרנית בספריית "נוף ים".
הגב' מ .הינה עובדת מקצועית ואיכותית המבצעת את עבודתה ברצינות ואחריות.
לאור המלצתה החמה של מנהלת מערכת הספריות ולנוכח הקושי בגיוס ספרנים,
הועדה ממליצה להאריך את העסקתה עד סוף השנה הנוכחית ב.31/12/18-
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
 .2גב' ר .ק - .מורה לאנגלית בתיכון "חדש" -חוזה גימלאים.
גב' ר .הינה מורה אהובה ,אכפתית ומקצועית .לאור המלצת המנהלת ולנוכח
מחסור במורים במקצוע אנגלית ,הועדה ממליצה להאריך את העסקתה עד סוף
שנת הלימודים הבאה ב.30/6/19-
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
 .3גב' ר .ל - .מורה לביוטכנולוגיה בתיכון "היובל" -חוזה גימלאים.
גב' ר .הינה עובדת ותיקה ,מקצועית ומובילה את צוות המורים והתלמידים
להצלחות רבות .לאור המלצת המנהלת ולנוכח מחסור במורים במקצוע
ביוטכנולוגיה ,הועדה ממליצה להאריך את העסקתה עד סוף שנת הלימודים
הבאה ב.30/6/19-
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
 .4גב' ר .כ - .מורה לאנגלית בתיכון "הראשונים" -חוזה גימלאים.
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גב' ר .הינה עובדת ותיקה בעלת ניסיון רב במקצוע האנגלית .לנוכח מחסור
במורים במקצוע אנגלית ,הועדה ממליצה להאריך את העסקתה עד סוף שנת
הלימודים הבאה ב.30/6/19-
הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.
 .5גב' נ .ש – .סייעת טיפולית בביה''ס נתיב.
הגב' נ .הינה עובדת אכפתית ,רצינית ואמינה כלפי התלמידים ואנשי הצוות .לאור
המלצתה החמה של מנהלת בי''ס ,הועדה ממליצה להאריך את העסקתה עד סוף
שנת הלימודים הבאה ב.30/6/19-
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מחליטים פ"א לאשר.

כא .שונות

הישיבה ננעלה
ראש העירייה:

________________________

רשמה :רינה זאבי -מנהלת מחלקת ארגון ותיאום

