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

 ומ"מ ראש העירייה ניתסג - מאיה  כץ 

  סגנית ראש העירייה - האי פרישקולניק 

 סגן רה"ע - צבי וייס 

 חבר מועצת העירייה - גרי גוזלן  

 חבר מועצת העירייה - יוסף לונדון 

 חבר מועצת העירייה - ירון עולמי 

 חבר מועצת העירייה - משה ועקנין

 מועצת העירייה תחבר - ליאת תימור

 חבר מועצת העירייה  - יוסי קוממי

 חבר מועצת העירייה - אבי ברדה 

 חבר מועצת העירייה - אלעד צדיקוב 

 חברת מועצה - עפרה  בל 

 חברת מועצת העירייה - טובה רפאל 

 חבר מועצת העירייה - יהונתן יסעור 

 חבר מועצת העירייה - תום סטרוגו 

 חברת מועצת העירייה - איריס אתגר 

 חבר מועצת העירייה - יריב פישר :נעדרים

 חבר מועצת העירייה - יונתן עקובוביץי 

 סמנכ"ל  - ניסימוב ג'ו  מוזמנים:

 מנהלת לשכת ראש העירייה - רואימי תיקי  

 עוזר ראש העיר - מועלם ששון 

 גזבר העירייה - חדד רוני  

 יועמ"ש - קרן-בהרב עו"ד ענת 

 ע. מנהל אגף, לשכת סמנכ"ל - זאבי רינה  

 משאבי אונשמנהל אגף  - שגיא חיים 

 מנהל אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי - מייזל בועז 

 ינהל אגף ביטחון פיקוח וסדר ציבורסגן מ  ברויטמן אבי 

 מנהל אגף שאיפ"ה - גאון רוני 

 מנהל מחלקת רישוי עסקים - צ'מרינסקי מוטי 

 מבקר העירייה - הררי ירון 

 מהנדס העירייה - סקה מייק 

 מנהל אגף רווחה - סלצברג אהרון 

 מנהל אגף מחשוב  - זיו אמיר  

 מ"מ דוברת העירייה - ויינברג עירית  

 חשבת העירייה - טבצ'ניק יעל  

 מנהלת מנהל נשים -     סדגת ארנה 

 דוברת -     בסמן דורית 

 מנהלת מחלקת נכסים וביטוחים -     סדובניק עו"ד לאה 
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  :דר היוםסעל 

 אישור פרוטוקול .א

 עדכון רה"ע .ב

 עדכון מנכ"ל .ג

 הצגת פעילות – "לב אוהב"עמותת  .ד

 הצעות לסדר   .ה

 תב"רים  .ו

 2017, שנת 3דו"ח כספי רבעוני של משרד הפנים לתקופה רבעון  .ז

 הארכת תקופת כהונה חבר ועדת ערר .ח

 אישור מתן תמיכות .ט

 החלטת ועדת קבלת תרומות .י

 המלצות הועדה לסיוע בדיור .יא

י יום טיפוליים סיעודיים לאנשים עם בקשה סיוע בבנייה חדשה של מרכז .יב

 מוגבלויות

 התקשרות ללא מכרז, מזנון בתיכון הראשונים .יג

  שונות .יד

 

 סדר היום:

 

 אישור פרוטוקול .א

 .63+62ובאו לאישור פרוטוקולים מס'  ה

 :יםהערות לפרוטוקולנתקבלו 

בחינת דיווח סעיף בביקש לשנות דבריו  לונדוןמר  ביקש 62בפרוטוקול  •

"אני תוהה האם תשלום  - 16עמ'  תלמידי החינוך המיוחדמסלולי הסעה ל

עבור הסעות צריך להיות מתקציב הרזרבה של רה"ע?" ולא כפי שנכתב: 

   חב"ד צריך לבוא מרזרבת ראש העירייה בצורה מכובדת". נושא הסעות

בנושא צילום ישיבות  : הצעה לסדרבסעיף הצעות לסדר, 63בפרוטוקול  •

 החלטת המועצה.ת הצבעוהמועצה חלה טעות ב

מחליטים כי צילום ישיבות המועצה ע"י נוכחים ייעשה  יתוקן כלהלן:

באופן מסודר תוך שמירה על כללים ברורים שיקבעו. הצילום יעשה בעמדה 

ממוסדת ומוסדרת. בקשות לצילום הישיבות ע"י נוכחים יופנו מבעוד מועד 

 למרכז הישיבה.  

עפרה בל,  אלעד צדיקוב, ברדה אבי, )איה פרישקולניק,  5 – נגד, 11 – עד

 רה"ע, מר וייס(.-)מר פדלון 2- נמנעועקנין משה(, 
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: במסגרת דקת דיבור לבקשתו של מר קוממי סעיף שונות, 63בפרוטוקול  •

אני מקבל את החלטת ראש העיר להוציא אותי " ריו כלהלן:דב יצוינו

 לאופוזיציה, אני מודה לך." 

 

"אני אמרתי שברוך בואך לאופוזיציה.  ןמשה פדלורה"ע ,מר נענה ע"י 

האופוזיציה שלך התחילה בעיתונות המקומית, אתה מנגח אותי שלושה 

 חודשים בעיתונות המקומית."

 

 כולל התיקונים/התוספות הנ"ל. 63 -ו 62פרוטוקולים מחליטים פ"א לאשר  (1047)    

 
 
 עדכון רה"ע .ב

  תיכון חדש •

המורים. הפרס על הארצי מטעם ארגון  בי"ס תיכון חדש מקבל את פרס החינוך

 הפעלת תוכניות ייחודית בנושא "יוזמות חינוכיות כתרומה לקהילה".

, לאגף החינוך, למנהלת ביה"ס ולכל גב' איה פרישקולניקהברכות לסגנית רה"ע,   

 הצוות החינוכי והמנהלי.

  סיור בירושלים •

שנה לאיחוד ירושלים.  50בשבוע שעבר סיירו עובדי העירייה בירושלים במסגרת  

 סיור שהשיג מטרתו. מבקש להודות למנכ"ל העירייה ולכל העושים במלאכה.

  כנס רשויות החוף •

חברי המועצה מוזמנים לכנס רשויות החוף הארצי, שרה"ע מר פדלון משמש 

 .2018בינואר  29כיו"ר. הכנס ייערך בבית חיל האוויר, ביום ב' 

  "ארגון קשר" •

מנהיגות הורים לילדים עם צרכים  –את "ארגון קשר"  העיר הרצליה אירחה

מיוחדים. לכנס הגיעו נציגים מכל הארץ. אנו כרשות מקומית נמשיך לתמוך 

 בעשייה למען המשפחות, הילדים והבוגרים עם צרכים מיוחדים.

 

 עדכון מנכ"ל .ג

 דוברות העירייה

יין קמפ ךיצא לדר -  תהליך שיתוף הציבור "מתכננים את הרצליה ביחד" •

,  1.1.18 -מפגש הראשון בנושא התקיים בה .ההסברה של הליך שיתוף הציבור

 .20:00 המפגש השני מתקיים היום, ב"היכל בעיר" בשעה 

הרצליה זכתה לסיקור תקשורתי ויחסי ציבור  –הסופה הגדולה לפני כשבועיים  •

חיוביים, בזכות הטיפול האמיץ והנחוש של עובדי העירייה במקרי חילוץ 

 בים ומניעת הצפות.מרכ

תחת הכותרת נערכו יחסי ציבור לכנס המוצלח של הוועדה לזכויות הילד  •

 ף החודש הקודם.ושנערך בס -"הילדים השקופים" 
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 של המרכז לפיתוח עירוני. –יחסי ציבור לתערוכת הצילומים ברחוב סוקולוב  •

קמפיין פרסום לעידוד ההרשמה באמצעות  -"נרשמים לגן בלי בלאגן"  •

 טרנט לגני הילדים.האינ

במהלך חודש פברואר יתקיימו טקסי הנצחה לציפי מל מנהלת תיכון היובל ,  •

 .ולסמ"ר אייל יצחקי

 אגף תב"ל

תעלות הניקוז לפני  נוקו . בניקוזיםל וטיפ לחורף ך האגףנער מחודש ספטמבר •

הסערה  צבו כוננים לטפל בהצפות.ובכל הנקודות הבעייתיות ה ,בוא הסופה

 זקים משמעותיים.חלפה ללא נ

ע נפרויקט התקנת מנגנונים חדשים למניעת קטיעת אצבעות, מנגנון מו הסתיים •

 .המנגנון בגני הילדים  הבא יותקןטריקת דלתות בכל בתי הספר. בשלב 

 אגף הביטחון , הפיקוח והסדר הציבורי

  – בתחום הביטחון .1

 המחלקה מטפלת בביקורות למאבטחים במוסדות החינוך. .א

 ידע.איוחדת מוקדשת להערכות לאבטחת העדלתשומת לב מ .ב

  – בתחום האכיפה .2

קיון ומפגעים במרחב יבכמות דו"חות הפיקוח בנושאי נ 50%גידול של  .א

 הציבורי.

מחלקת הפיקוח ממשיכה בפעילות אכיפה משמעותית לשמירה על המרחב  .ב

 הציבורי.

  – בתחום השיטור העירוני .3

ת פסולת בניה ואירועי היחידה מתמקדת בפעילות יזומה למניעת השלכו .א

 וונדליזם במתקנים עירוניים.

בחודש האחרון, היחידה הגיעה ראשונה למספר אירועי שריפות ונתנה סיוע  .ב

 לתושבי העיר.

 
 אגף תקשוב ומערכות מידע

  -  GIS -מערכת ה .1

 אתר חדש ורסטילי לתושבים שאפשר להיכנס אליו מכל הדפדפנים הועלה .א

  2017-ותלת ממד ל 2017צ"א( מעודכנת ל לאתר מפת תצלום אויר )ת הועלה .ב

חדרים  מימשנו מערכת שמאפשרת לתושבים להזמין שירותים כגון הקצאת .2

של איכות הסביבה ומנהלת סוקולוב כולל תשלום  במרכז הצעירים ולפעילויות

 והכל באינטרנט

שילבנו מערכת ממוכנת להזמנת חדרי דיונים בקומות השונות  -בנין העירייה .3

 בכניסה לחדרים  כולל תצוגה
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אישור התקבל   –תוף החינוך ומיקרוסופט , בשי365פורטל קהילות לומדות,  .4

יר בבדיקות אחרונות לקראת וספק תוכן  ממשרד החינוך והפורטל נמצא באו

 הפצה.

 

 אגף הרווחה

 תקציב משרד הרווחה .1

 ,       2017ממשרד הרווחה בסיכום שנת  ההכנסותאגף הרווחה הגדיל את היקף 

 אש"ח לעומת הצפי. 700-יפים ה"גמישים", בכבסע

 בתחום הגיל השלישי .2

 יציאה לדרך של מספר פרויקטים חדשים:  .א

שיתוף פעולה עם מלון פובליקה שמציע לארח קשישים בודדים לארוחת  .ב

 בוקר, הרצאה/סדנא ומתנה אישית כולל הסעה והחזרה מבית התושב.

בים יסופקו לבתי ארוחות חג מבושלות בידי מתנד-פרויקט "דינלה'"  .ג

 תושבים המוכרים לאגף הרווחה על רקע בדידות, זקנה או נכות.

 :בתחום פרט ומשפחה .3

 נפתחת קבוצה גברים לניהול כעסים במרכז לשלום המשפחה.        

 בתחום ילד ונוער: .4

אחוז  80הסתיימו עבודות השיפוץ במרכז הטיפולי לנערים במבנה השפ"ח הישן 

 ראלי המתגורר בארה"ב.מעלות השיפוץ, מתורם יש

שינוהל על ידי ה"עמותה לתפנית  13-18במבנה יפעל מרכז לנערים בגילאים 

בחינוך" המפעילה, תחת מכרז, גם את מרכז "דרך הגלים". הפעילות השוטפת 

 הינה במימון משרד הרווחה.

 מינהל נשים

בהיכל אומניות הבימה בהרצליה,  7.1.18 בערב הוקרה חגיגי שהתקיים ביום 

זכה סניף ויצו הרצליה במקום הראשון ובציון  –בהשתתפות נציגות וויצו מכל הארץ 

ור הסניף ע"י "לשבח, על היותו הסניף הפעיל והמוצלח ביותר בארץ. הפרס הוענק לי

 ור ויצו ישראל. "ראש העירייה, נשיאת וויצו העולמית, י

 אגף שאיפ"ה

 עדנה מרדכי וגיתית צדוק– מנהלות אזור 2נבחרו  –אזורים  2רובע ב' חולק ל  .1

מכרז שילוט ריהוט רחוב עומד להתפרסם בימים אלה ועל הפרק עומד מכרז  .2

  –בילבורדים. 

 עם סיומם של המכרזים אגף שאיפ"ה ייקח את האחריות על השילוט בעיר. .3

 

 אגף הנדסה

 ניפתח הליך שיתוף ציבור של תכנית המתאר "מתכננים את הרצליה יחד"

 אגף תנו"ס

, ערב הוקרה לנכי צה"ל ופעולות האיבה, בהיכל 20:00, בשעה 17.1.18 יום ד', .1

 אמנויות הבמה
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 הכנות לאירועי ט"ו בשבט בקהילות ובמתנ"סים .2

   .2018הכנות ל"עד לא ידע"  .3

 

 

  עמותת "לב אוהב" .ד

יד השעה פרויקט מנכ"ל העמותה גב' טל לירן ומנהלת הוצגה ע"י  העמותה  פעילות

 מאיה קולר.גב' 

על ידי קבצת יזמים צעירים, דור שני לאנשי עסקים,  1997לב נוסדה בשנת עמותת 

ששמו לעצמם מטרה לתמוך בילדים ונוער בעלי צרכים מיוחדים ומאוכלוסיות 

 מוחלשות.

שכונות למען שיפור איכות חייהם  100תוכנית "מאה לבבות" הינה תוכנית לחיזוק 

ף פעולה בין תושבים, המגזר של ילדים ונוער בישראל, כאשר הדבר נעשה בשיתו

ביחד נבנית תוכנית משותפת רבת שלבים  השלישי, מגזר עסקי והמגזר הציבורי.

מעבודה עם ילדים ועד עבודה רחבה של פיתוח  –הכוללת עבודה מהפרט אל הכלל 

. השותפים שכונת יד התשעהקהילה והכשרת פעילים ומנהיגים. בהרצליה נבחרה 

 הגוף התורם. UBS-ליה, מתנס יד התשעה ולפרוייקט הינם עיריית הרצ

חיזוק והעצמת שכונת יד התשעה למען ילדי השכונה בדגש על הגיל הרך.  –החזון 

העלאת מודעות לצרכיםואתגרים של הורים וילדים המתגוררים בשכונת  - מטרותה

 יד התשעה וחיזוק חוסן קהילתי בקרב קהילת הורים לילדים בגיל הרך בשכונה. 

שותפים באירועים קהילתייים, חיזוק קשר הורה ילד, פעילות  –וללת התוכנית כ

יד התשעה שיושק ביום -העשרה לילדים, שיפור נראות השכונה, הקמת בית לטף

 המשפחה.

הודה בשמו ובשם חברי מועצת העיר לכל האנשים המיוחדים  רה"ע, מר פדלון

העירייה הגב'  למנכ"ת העמותה, לרכזת לנציגת הפרוייקט מטעםהעוסקים בדבר 

אמר כי  ,על הפעילות המרגשת, המרשימה והערכיתאורלי וולף לנציגי התושבים 

  .למנף את השכונה תמשיךרשות ה

 

 הצעות לסדר .ה

 ע"י מר יריב פישר 1הצעה לסדר מס'  

  שילוט בלוחות המודעות בעיר הרצליה.בנושא: 

 לוחות המודעות בעיר הרצליה הפכו לאחרונה להיות לוחות מודעות פוליטיים. .א

 עיריית הרצליה מחליטה בזאת על ביטול ההנחות והפטורים לעמותות בעיר. .ב

 בנוסף לא יהיה ניתן למלא את לוחות מודעות למגזר אחד בלבד.  .ג

 
 ייצג את מר פישר בנושא זה.כי ת ציינה גב' איריס אתגר

כל ו ים מודעות עירוניות לוח 40-בעיר קיימים כצייו כי  דה בן עזראהמנכ"ל, מר יהו

עלות , למעט פעילויות של עיריית הרצליה.  מחוייב לתשלום הםב לפרסםמעוניין ה

כי בשלב זה ההנחיה היא לביטול  הבהיר .  והגרעין התורנילחצי  475 –פרסום שבועי 

 לפרסם.רשאי יהיה הפטורים וגבייה מכולם. כל גוף שישלם 
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כי הפטורים לאישור מועצה. חזר והדגיש  וגופים שיוחלט לפטור אותם מתשלום יובא

 שנתקבלו הינם פטורים עוד מקדנציות קודמות.

 

 
 

 מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום. (1048)

 אין. – נמנע, 1 – נגד, 16 - בעד
 

 ע"י מר יריב פישר 2הצעה לסדר מס' 

  קדיור מוגן ברחוב הרב קובנושא: 

אחוז בפינת הרב קוק/דשה  200ועדת התכנון ובניה תוספת בנייה של ולאחרונה אושר ב

 קומות מעל קומת מסחר. 17אהרונסון, בכניסה לגליל ים. מדובר במגדל אחד בגובה 

לא יתכן שעיריית הרצליה מעדכנת את הועדות התכנון ובנייה ואת התושבים כי  .א

זי שכזה וט מאשרת פרויקט גרנדיהיא החלה בתהליך של שיתוף הציבור ובשק

 במרכז הפקקים של העיר. 

בשל כך מועצת העיר הרצליה מחליטה בזאת להקפיא את התוכנית עד לסיום הליך  .ב

 ועדות התכנון ובנייה. ושיתוף הציבור והפנייה החוזרת ל

לצד קוטג'ים נמוכים  הוסיפה ואמרה כי קיים קושי גדול בהקמת בניין גבוה גב' אתגר

 .רטייםובתים פ

כי למועצה אסור להתערב בסמכות הוועדה לתכנון ובנייה  רה"ע נענתה ע"י

ן לסדר אמורה לדוכות המועצה לדון בהצעה. הצעה סמלא ב, ומכאן שהמקומית

 בנושאים שבסמכות המועצה. מבקש להסיר ההצעה מסדר היום.  
 

 מחליטים להסיר ההצעה מסדר היום. (1049)

 .)מר קוממי ומר יסעור( 2 – נמנע , תגר()גב' א 1 – נגד , 14 - בעד

 

 תב"רים  .ו

שדרוג האיצטדיון  – 1625שינוי מימון תב"ר מס'  (  מחליטים פ"א לאשר 1050) .1
 )החברה לפיתוח הרצליה בע"מ(  הוחווית הצפיי

 
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים

 מבוקשת 
 שינוי

    11/2017אושר 
  5,125,000 5,125,000 31.12.2017עד 

2018    
  94,875,000 94,875,000 ואילך 2019

  100,000,000 100,000,000 סה"כ
    

    31.12.2017מקורות מימון  עד 
  2,525,000 2,525,000 קרן עבודות פיתוח

 (165,200) 2,434,800 2,600,000 קרן עודפי תקציב רגיל
 165,200 165,200  השתתפות המועצה להסדר הימורים

  5,125,000 5,125,000 כסה"
מקרן עודפי תקציב רגיל להשתתפות ₪  165,200בקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של ה

 המועצה להסדר הימורים טוטו.
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מיזוג אוויר במוס"ח  – 1472שינוי מימון תב"ר מס'  (  מחליטים פ"א לאשר 1051) .2
  )אגף ת.ב.ל(

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 וישינ

    11/2017אושר 
  10,850,000 10,850,000 31.12.2017עד 

2018  300,000 300,000  
  200,000 200,000 ואילך 2019

  11,350,000 11,350,000 סה"כ
    

    31.12.2017מקורות מימון  עד 
 (71,897) 10,620,603 10,692,500 קרן עודפי תקציב רגיל

  157,500 157,500 תיותהשתתפות משרד האנרגיה והתש
 71,897 71,897  השתתפות משרד החינוך

  10,850,000 10,850,000 סה"כ
מקרן עודפי תקציב רגיל להשתתפות ₪  71,897הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 

 משרד החינוך.

 
אגף ) גידור מוס"ח – 1482  תב"ר מס'שינוי מימון (  מחליטים פ"א לאשר 1052) .3

  (ת.ב.ל
מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  טיםפר

 מבוקשת 
 שינוי

    11/2017אושר 
  1,450,000 1,450,000 31.12.2017עד 

  1,450,000 1,450,000 סה"כ
    

    31.12.2017מקורות מימון  עד 
 (30,000) 1,307,500 1,337,500 קרן עודפי תקציב רגיל

 30,000 142,500 112,500 השתתפות משרד החינוך
  1,450,000 1,450,000 סה"כ

מקרן עודפי תקציב רגיל להשתתפות ₪  30,000הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 

 משרד החינוך

 

פינוי בינוי  – 1693  תב"ר מס'תוספת ושינוי מימון (  מחליטים פ"א לאשר 1053) .4
  (אגף הנדסה) צומת כדורי

מסגרת תקציב  מסגרת תקציב  פרטים
 מבוקשת 

 שינוי

    11/2017אושר 
 95,000 262,478 167,478 31.12.2017עד 

2018 120,000 1,993,003 1,873,003 
 (1,968,003) 2,244,519 4,212,522 ואילך 2019

  4,500,000 4,500,000 סה"כ
    

    31.12.2017מקורות מימון  עד 
 (43,750) 61,250 105,000 קרן עבודות פיתוח

 138,750 201,228 62,478 והשיכון השתתפות מ. הבינוי
 95,000 262,478 167,478 סה"כ

    2018מקורות מימון  
 29,475 149,475 120,000 קרן עבודות פיתוח

 1,843,528 1,843,528  השתתפות מ. הבינוי והשיכון
 1,873,003 1,993,003 120,000 סה"כ

    
ועדכון מסגרת תקציב  2017בשנת ₪  95,000תוספת ביצוע בסכום של לאשר  הבקשה: 

מימון קרן עבודות פיתוח  ואילך(. 2019)הקדמה משנת ₪  1,873,003בסכום של  2018בשנת 

 והשתתפות משרד הבינוי והשיכון.
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 2017, שנת 3דו"ח כספי רבעוני של משרד הפנים לתקופה רבעון  .ז

 ן מוקדם. הדו"ח הועבר לעיו

 לא נתקבלו הערות.

 

 חבר ועדת ערר הארכת תקופת כהונה .ח

בקש לאשר הארכת תקופת כהונתם של חברי ועדת ערר:  עו"ד יוסף בן תהמועצה ת

 ארויה ומר מיכאל בירן. 

ציין כי עו"ד בן ארויה חתם על הסכם קואליציוני של סיעת לב כשאינו  מר קוממי

חבר בסיעה. עו"ד שאמון על הסדר והחוק לא יכול לחתום במקום חבר סיעה ולקבל 

 ה  לכאורה תפקיד בשכר מעיריית הרצליה.תמורת ז

. אין כל קשר גרידאכי מינויו של עו"ד בן ארויה הינו מינוי מקצועי  רה"ענענה ע"י 

שנים בתפקיד וככל שלא עבר עבירה  4-כלמפלגה ולסיעה. בן ארויה  מכהן מזה 

 פלילית כלשהיא אינו יכול לפסול חברותו.

שנים חבר ועדת הערר.  4"ד בן ארויה כבר הבהירה כי עו היועמ"ש, עו"ד ענת בהרב

. אין לה כל מידע וגם ואינה מחווה דיעה לעניין זה המינוי שלו נעשה על בסיס מקצועי

לא צריך להיות לה כל מידע ביחס למערכת היחסים בתוך סיעת לב. הוסיפה ואמרה 

כי אינה חושבת שזה גם עניינה של המועצה. אם יש איזושהי בעיה בתוך הסיעה 

עצם העובדה שעו"ד בן ארויה  בינם לבין עצמם.ויפתרו אותה שיתכבדו חברי הסיעה 

 היה ברשימה שהשתתפה בבחירות לא מונעת ממנו להיות חבר בועדת הערר.

  

 .לאשר המינוייםמחליטים  (1054)

 אין. – נמנע , )מר קוממי( 1 – נגד , 16 - בעד

 

 אישור מתן תמיכות .ט

 .7.1.18מיום ת ועדת התמיכות המקצועית מישיב פרוטוקולצורף  לישיבה

 

יגוד עניינים בהחלטה הזו נשחושב שיש לו  כל מילהבהיר כי  בן עזראהמנכ"ל, מר 

 שייצא מהישיבה.

 

ס' ומ"מ רה"ע, הגב' מאיה כץ, מר צבי וייס ומר אבי ברדה יצאו מהישיבה לאחר 

 על ניגוד עניינים. ושהודיע
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 2018עית למתן מקדמות לשנת הכספים בנושא הסמכת הועדה המקצודיון 

 
את הוועדה להסמיך  ומחליטה קבלת את המלצות הוועדה המקצועיתמועצת העיר מ

המקצועית לאשר, בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, בכפוף לאישור גזבר 
, בכפוף לאמור 2018לשנת הכספים  העירייה, בקשות לקבלת מקדמה לתמיכה

 להלן:

 מהמוסד לקבלת המקדמה.הוגשה בקשה מנומקת  .א
 תי שנות התקציב הקודמות.קיבל תמיכות בשהמוסד  .ב

 .בקשה לתמיכה בשנת הכספים הנוכחית הוגשה .ג

מסך כל התמיכה שקיבל  25%המקדמה לא יעלה על  במסגרת תשלוםהגובה  .ד
 בשנה הקודמת. מוסדה
 
 

מבקש  חתוםבכפוף למתן אישור תשלום המקדמה ולפני התשלום בפועל י .ה
בתנאי הצמדה  ,להחזיר לעירייה את המקדמההתחייבות על התמיכה 

 לו אם בסופו של דבר לא תאושר וריבית כחוק שייקבע גזבר העירייה
ערבויות להבטחת החזר המקדמה להנחת דעתו של גזבר  ייתןהתמיכה, ו

 העירייה.

 

 

 .המלצות ועדת התמיכות המקצועית כפי שהובאו בפני המועצה מחליטים פ"א לאשר (1055)

 

 מר קוממי ומר צדיקוב עזבו את הישיבה.

 

 החלטת ועדת קבלת תרומות .י

אישור מתן תרומה על סך של החלטת ועדת תרומות בנושא  הובאהלידיעת המועצה 

  .אירוע הצדעה לנכי צה"ל ונפגעי פעולות איבהלטובת ₪  5,0001
  

 החלטת הוועדה לקבלת תרומות: 

מארגון נכי ₪  15,000בשווי של הוועדה ממליצה לראש העיר לקבל את התרומה 

 צה"ל.

התרומה מיועדת לרווחת תושבי הרשות במסגרת הפעילות המתוכננת באירוע הצדעה 

 לנכי צה"ל ופעולות האיבה בהרצליה. 

מבחינת המידע הקיים במשרדי העירייה לא נמצא מידע שיש בו כדי להגביל את 

גדיר את מהות קבלת התרומה. היועמ"ש תכין הסכם בכתב מול התורם, המ

  התרומה, מטרתה והתנאים. 

  .ראש העירייה אישר את קבלת התרומה

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

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

  .ראש העירייה אישר את קבלת התרומה 
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 המלצות הועדה לסיוע בדיור .יא

 .19.12.17 פרוטוקול הועדה מיום מועצה הובאל

 

 מחליטים פ"א לאשר המלצות הועדה לסיוע בדיור. (1055)

 

בקשה לסיוע בבניה חדשה של מרכזי יום טיפוליים סיעודיים לאנשים עם  .יב

 מוגבלויות

 נלווים. פניית אדריכלית העיר ומסמכים למועצה צורפו

ונת כדונם בש 1.500'  בגודל של א304עיריית הרצליה מציעה להקצות חלק ממגרש 

, בכפוף להשלמת הליכי גליל ים עבור בנייה של מרכז יום טיפולי עם מוגבלויות

 הרישום.

העירייה נענית לקול קורא של הביטוח הלאומי לבניית הסבירה כי  הגב' טובה רפאל 

ים . אלה הנמצא21אוכלוסייה של פיגור מעל גיל  -מעון יום טיפולי לאוכלוסיית משה 

היום במעון יום השרון ברחוב השרון פינת בן גוריון, במבנה שהוא בלתי נסבל, על 

מנת לבנות מבנה הולם כיאה לעיר הרצליה וכיאה לאוכלוסייה הכי חלשה בעיר. 

אחוז השלמה של העירייה. הפרוגרמה צריכה  20-אחוז הקרנות ו 80-הבנייה תהיה כ

לחודש כדי שזה יובא לדיון.   אמרה  21-ד הדונם. יש לענות לקול קורא ע 1.5-להיות ל

 כי בשלב ראשון זה יחליף את רחוב השרון, בהמשך את אלה שנמצאים ברחוב המדע.  

 

 .מחליטים פ"א לאשר (1056)

 

 התקשרות ללא מכרז, מזנון בתיכון "ראשונים" .יג

מסמך מנהלת מחלקת נכסים  . למועצה צורף  317-ו 304, 303, חלקות 6538גוש 

 .יםוביטוח

תנאי ויתכן כי והאם  ,מדוע לבצע התקשרות ללא מכרז גב' אתגרלשאלתה של  

יש  כי המנכ"לנענתה ע"י קשים מדי שלא יצרו אפשרות למציעים לגשת.  המכרז היו

 הגיעו מועמדיםאליו  יצא מכרזמקרים בהם לא מגיעים מציעים למכרז. במקרה זה 

 פנה אליוההורים כי ועד  אמר .לגשת הבין שלא כדאי לו וגם מי שהגיעביותר  ספורים

והכל על  מוכנים להיכנס למשא ומתןהזכיינים  מספרלו  כי ישישיבה ואמר הבבוקר 

האם  היועצים המשפטיים ומנהלת אגף הנכסים נבדק עםהנושא . פי תנאי המכרז

 ומכאן הבקשה למועצה.אפשר לקבל החלטה על יציאה למו"מ 

 

 .מחליטים פ"א לאשר (1057)

  

 נותשו .יד

 

 

  הישיבה ננעלה
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   ________________________  ראש העירייה:             

 

 ע. מנהל אגף -: רינה זאבירשמה


