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   :נוכחים
 

ר הישיבה " יו–ראש העירייה      -יעלגרמן
מ ראש העירייה "סגן ומ     -יהונתןיסעור
ת ראש העירייהסגני-טובהרפאל
סגן ראש העירייה -צביהדר
חבר מועצת העירייה -דרורעזרא
חבר מועצת העירייה-צביוייס

חבר מועצת העירייה  -יוסיבן 
חבר מועצת העירייה-דורוןגילר 
חבר מועצת העירייה -אלישממה

חברת מועצת העירייה-עפרהבל
עצת העירייהחבר מו-אליהושריקי
חברת מועצת העירייה-רותרזניק

  
    :חסר

  
חבר מועצת העירייה-ירוןעולמי
חבר מועצת העירייה -אליכחלון
חבר מועצת העירייה-נפתליברק

חבר מועצת העירייה -יוחנןנתנזון
חבר מועצת העירייה-יריבפישר
חבר מועצת העירייה-פנחסמנצור

חברת מועצת העירייה-מאיהכץ
  
  

  :ומוזמנים שנכח
  

ל"מנכ-השימשונייחיעם
ש"יועמ-בהרב קרןענת

מ" בעמי הרצליה -יועץ משפטי -נוהבועז 
  

  

  מזכיר  העיר        -          מור           דידי :המזכיר
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  סדר היום

  

   :מ" בעמ לדירקטוריון תאגיד מי הרצליה"אישור מינויי הר

  

 פאלטובה ר .1
  יעל דקל .2

  רוני חדד .3

  ניסימוב) ו'ג(יוסף  .4

  יהודה עמינצחר "ד .5

  מירי רובינפלד .6

  ראובן גרסטל .7

  אודי נאור  .8
   

,  וועדת המינוייםי מועצת העיר"ע הנו עד כה בדירקטוריון היוצא ואושרויכל החברים לעיל כ

  .שהינם נציגי ציבור מועמדים חדשים, למעט מר ראובן גרסטל ואודי נאור

  

  .  קורות חיים של מר גרסטל ומר נאורורפולסדר היום צ

  

ז בהבאת הנושא "י החוק והיה עיכוב בלו" הסביר כי נדרש מינוי דירקטוריון עפד בועז נוה"עו

    .  מר גרסטל ומר נאור-  הדירקטורים המיועדים שני חברים חדשים8מתוך . לאישור המועצה

   .מ"י הרצליה בע של מיתר השישה כיהנו כדירקטורים בדירקטוריון היוצא

י ההרכב " נאמר שחברי המועצה בדירקטוריון יהיו עפ29טען כי בתקנון החברה בסעיף  מר עזרא

  .  וכן טען שאין לסיעתו ייצוג בדירקטוריון כלשהו של החברות העירוניות, הסיעתי במועצה

כגון תואר אקדמי  ,הסביר שגם חברי המועצה נדרשים לעמוד בתנאי כשירות ד בועז נוה"עו

בנוסף נקבעו מגבלות על ההרכב לפיהם הם מספר . או ניסיון ניהולי, בתחומים הקבועים בחוק

כ עובדי " סה2/3ממספר חברי הדירקטוריון וכן לא יעלה על  1/4חברי המועצה לא יעלה על 

 ,הוסיף. במספרם של שני בני המיניםכמו כן נידרש שוויון . העירייה וחברי המועצה בדירקטוריון

כי גם אם ישנה הוראה לייצוג יחסי של סיעות עדיין יש סיעות גדולות יותר מסיעתו של מר עזרא 

  .במועצה שאינן מיוצגות בהרכב המוצע

  . בין ההוראות החלות על תאגיד עירוני לתאגיד שאיננו עירוני  כי יש שוני,הבהיר

הועדה הבוחנת תקבל זאת או כי אפשר להגיש את שמו גם ללא תואר אקדמי ו טען מר עזרא

  .תדחה

 דירקטורים ובקרוב יאושר שינוי בחוק המאפשר לראש עירייה 9עד  הסבירה שניתן למנות ע"רה

עם אישורו של התיקון יובא מינויה של ראש . ר"להתמנות כחבר בדירקטוריון זה ולהיות היו

  .מקום פנוי בהרכבביקשה להשאיר ולכן , העירייה לאישור המועצה
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וחלים עליו הוראות חוק  הסבירה כי תאגיד המים אינו דומה לתאגיד עירוני ד ענת בהרב"וע

,  של תאגיד המיםואולם גם אם יש יחסיות לחברי המועצה בדירקטוריון, שונות וכללים שונים

 בייצוג 50% חברי מועצה ומינוי אחד מהם מתוך האופוזיציה יעניק לה 2יהיו בו לכל היותר 

  .טוריון והדבר אינו יחסיהמועצה בדירק

 מבחינת שוויון מספר דירקטוריוןל הוסיף כי בכל מקרה אי אפשר למנות גבר נוסף ד בועז נוה"עו

  . גברים5 -  נשים ו3שכן מוצע כעת למנות ,  הנוכחינשים בהרכבוההגברים 

 
  . נערכה הצבעה

  :מ"בעלחברת מי הרצליה הבאים  םדירקטוריהמחליטים לאשר מינוי )   1087(

 טובה רפאל .1
  יעל דקל .2
  רוני חדד .3
  ניסימוב) ו'ג(יוסף  .4
  יהודה עמינצחר "ד .5
  מירי רובינפלד .6
  ראובן גרסטל .7
  אודי נאור  .8

  

  

. אין-נמנע, ) מר עזרא (1 -נגד , 11 -בעד

  

  
  
  
  

  .הישיבה ננעלה

  

  __________________________: ע "רה

  ________________________    :עירמזכיר ה

        

  __________________: נתאשר

  
  1-10\2\1\15\מ
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