
 

 

 עשרה  המועצה התשע                                      עיריית הרצליה

 68פ " כ   מס'  

 מישיבת מועצה שלא מן המניין

 22.12.13, ג"תשפ כסלו 'יט,  שלישישהתקיימה ביום 

 

 רה"ע וי"ר הישיבה - משה פדלון  נוכחים:

 חברת מועצת העיר   - מאיה כץ 

 סגנית ראש העירייה - עפרה בל 

 חבר מועצת העיר - דרור בן עמי 

 חבר מועצת העיר - משה ועקנין 

 חברת מועצת העיר - דנה ינאי-אורן 

 חברת מועצה   - פזית בכר 

 העירחבר מועצת  - פביאן אייל 

 חבר מועצת העיר - איתי צור 

 חבר מועצת העיר    - ירון עולמי  

 חבר  מועצת העיר  - יונתן יעקובוביץ 

 חברת מועצת העיר - דניאל אייזנברג 

 חבר מועצת העיר - אורן אוריאלי 

 חבר מועצת העיר - דורון דבי  

 חבר מועצת העיר   - אלעד צדיקוב 

 העירייהסגן ראש  - עופר לוי 

 חבר מועצת העיר   - צבי וייס 

 חבר מועצת העיר  - רונן וסרמן  

 המשנה לרה"ע  - יוסי קוממי 

 חבר מועצת העיר - יריב פישר  

 סגנית ומ"מ ראש העירייה - איה פרישקולניק חסרים:

 מנכל העירייה - לזר עו"ד אהוד מוזמנים:

 משנה למנכ"ל - ניסימוב ג'ו  

 משאבי אנושמנהל אגף  - סורדו גלעד  

 יועמ"ש - בהרב עו"ד ענת 

 גזבר העירייה - חדד רוני 

ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב  - רוזן הילה 
 וכלכלה

 מנהל אגף שאי"פהס'  - סבירסקי שוקי 

 מנהלת אגף חוזים ותב"ר - גודפרינד ארנה  

 מבקר העירייה - הררי ירון  

 מהנדסת העיר - חרמש חנה  

 מנהל אגף תב"ל  - קורנפלד  ליאור  

מנהל אגף ועדות העירייה ובקרת  - עצמון מישל 
 תהליכים

    חשבות העירייה 

 מנהלת מחלקת ארגון ותאום - זאבי רינה   
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 : סדר היוםעל 

 2022 –אישור תב"רים  .1

 2022 –סגירת תב"רים  .2

  מתן הנחה מארנונה למפקדי מילואים פעילים  .3

 דיוק חישוב הארנונה לפי ימים .4

 בקשה לפתיחת חשבון בנק לבי"ס לחינוך ימי הרצליה .5

 
 

בהבעת תנחומים לסגנית רה"ע, גב' איה פרישקולניק על מות רה"ע פתח את הישיבה 
 .אימה

 
 

 : 2202 -אישור תב"רים  .6

תב"רים  מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית  3של  2022לאשר עדכון תקציב פיתוח 

 כדלקמן : 2202

 
 סכום מקור מימון

 ( 2,419,662₪) קרן עבודות פיתוח

 ₪ 108,034 קרן עודפי תקציב רגיל

 ₪ 2,311,628 אחרים

 --------- סה"כ

 מצ"ב קובץ. •

 מחליטים פ"א לאשר. (730)

 

 : 2202 -סגירת תב"רים  .7

והחזרת עודפי תקציב  2022תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  24לאשר סגירת 

 ₪.  2,913,154.38לקרנות הרשות בסכום של 

 מצ"ב קובץ. •

 מחליטים פ"א לאשר. (731)

 

 

  מתן הנחה מארנונה למפקדי מילואים פעילים  .8

 מסמך מנהל אגף הכנסות העירייה. למועצה צורף

המועצה תתבקש לאשר מתן הנחה ל"מפקד מילואים פעיל" בהתאם לתקנות 

מ"ר, בתחולה  100במגבלת שטח של עד  25%המדינה, בשיעור של ההסדרים במשק 

 . באחריות גזבר העירייה או מי מטעמו ליישם החלטה זו."01.01.2022מיום 

 מחליטים פ"א לאשר. (732)
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 דיוק חישוב הארנונה לפי ימים .9

 מצ"ב מסמך מנהל אגף הכנסות העירייה.

 6-הרצליה קובע כי הארנונה תשולם בלפרק המבוא בצו הארנונה של עריית  11סעיף 

 תשלומים דו חודשיים שווים.

 2023בינואר  1יום התשלום: הארנונה המפורטת בצו זה תשולם לעיריית הרצליה ביום 

 תשלומים דו חודשיים שווים הנושאים הפרשי הצמדה בלבד, כמפורט להלן: 6-או ב

 .1.011.2023-ו ,1.09.2023, 1.07.2023, 1.05.2023, 1.03.2023, 1.01.2023

(, המספקת את מערכת הגביה העירונית לעיריית הרצליה, one cityחברת האוטומציה )

 פתחה לאחרונה שדרוג למערכת המאפשר חישוב ארנונה מדוייק יותר לפי ימים.

כדי שעיריית הרצליה תוכל לחשב את הארנונה באופן מדוייק זה, יש לשנות את נוסח 

תשלומים דו  6תשלומים דו חודשיים שווים" ירשם " 6ם "לעיל, כך שבמקו 11סעיף 

 חודשיים".

 לאשר שינוי נוסח הסעיף כמפורט לעיל.פ"א מחליטים  (733)

 

 

 .מצ"ב  - בקשה לפתיחת חשבון בנק לבי"ס לחינוך ימי הרצליה .10

המועצה תתבקש לאשר פתיחת חשבון בנק לטובת בית ספר לחינוך ימי הרצליה 

החתימה לחתום על כל המסמכים הנדרשים והכל בהתאם לנוסח ולהסמיך את מורשי 

 ולתנאים המקובלים בבנק וכפי שיסוכמו עימו.

 

 .מחליטים פ"א לאשר (734)

  

 ישיבה ננעלהה
 

 

 

 

 ________________________  ראש העירייה:   

 

 רשמה: גב' רינה זאבי
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