
 

 


 המועצה השבע עשרה

 37' כ   מס" פ 
 מן המניןשלא מישיבת מועצה 

 ב"תשע ו בטבת"כ', גשהתקיימה ביום 
 3107בינואר  8

  :נוכחים
מראשהעירייה"סגןומ-יהונתןיסעור
העירייהסגניתראש-טובהרפאל
סגןראשהעירייה-צביהדר
חברמועצתהעירייה-דרורעזרא
חברמועצתהעירייה-ירוןעולמי
חברמועצתהעירייה-צביוייס

חברמועצתהעירייה-אליהושריקי
חברמועצתהעירייה-יוסיבןשפרוט

חברמועצתהעירייה-דורוןגילר
חברמועצתהעירייה-אלישממה

חברמועצתהעירייה-יוחנןנתנזון

חברמועצתהעירייה-יריבפישר

חברתמועצתהעירייה-מאיהכץ

חברמועצתהעירייה-אליכחלון

חברתמועצתהעירייה-רותרזניק
 חברתמועצתהעירייה-עופרהבל

חברמועצתהעירייה-אילאורון

('הגיעלפניהדיוןבסעיףד)חברמועצתהעירייה-יוסיקוממי

  :חסר
         פיני

מנצור

חברמועצתהעירייה-מנצור

 :ומוזמנים שנכח
עהיוצאת"רה-גרמןיעל

ל"מנכ-השימשונייחיעם

ל"סמנכ-ניסימובו'ג

עוזרתאישיתלראשהעיר-קורןפנינה

ע"ראשלשכתרה-דקליעל

גזברהעירייה-זריהןגולן

תקצוב'סגןגזברהעירייהומנהלמח-טאוביונה

מנהלחשבונותראשי-חדדרוני

ללמשאביאנוש"משנהלמנכ-שגיאחיים

דוברתהעירייה-בסמןדורית

מדוברתהעירייה"מ-ויינברגעירית

מנהלאגףהחינוךוהרווחה-בנבנישתיראבי"ד

העירמהנדס-סקהמייק

ל"מנהלאגףתב-פדלוןמשה

מנהליחידתהמחשוב-זיואמיר

מנהלמחלקתהביטחון-ברויטמןאבי

צ"נת-גרנותביריה

רה-בןעזראיהודה ויועץ מח,ע"עוזר מנהל החינוך"תנו' אגף ראש וסגן ס
והרווחה

מבקרהעירייה-הרריירון

מחלקתהספורטמנהל-גורנשטייןמיקי

מנהלאגףשאיפה-ביטוןמשה

לעירייהש"יועמה-בהרבקרןענת

ש"יועמ-בראףשניראילנה

תובעעירוני-רייךאיל

עוזראישילסגןראשהעירייה-מררוקגיל

 

 .ועוד מוזמנים וקהל רב

 מזכיר  העיר        -         מור           דידי :המזכיר
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סדר היום

 .יעל גרמן' י גב"דברי פרידה ע .א

 .ד אייל אורון"עו –חבר מועצה חדש  י"צהרת אמונים עה .ב

י "עפ, יעל גרמן שהתפטרה מתפקידה' בחירת ממלא מקום ראש העירייה במקומה של גב .ג
 .5791 -ה "תשל (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם)לחוק הרשויות המקומיות . ב 42סעיף 

 .הרשותמינוי מר צבי הדר כסגן וממלא מקום קבוע בשכר של ראש  .ד
 .אישור מורשי חתימה מטעם עיריית הרצליה .ה

 .מינויים .ו

 .ל"ש חנה רובינא ז"אישור המלצת ועדת השמות לקריאת רחוב ע .ז
 

 
 .יעל גרמן' י גב"דברי פרידה ע .א

נאומה-ייהומעובדיהעירמחבריהמועצהיעלגרמןנשאהדבריפרידה'עהיוצאתגב"רה

 1מצורףלפרוטוקול

  
 

 .ד אייל אורון"עו –השבעת חבר מועצה חדש  .ב
 

הצהיראמוניםכנדרש,גרמןשהתפטרה'חברמועצהחדשבמקומהשלגב,מר איל אורון

1חוקיה"עפ

איחלהצלחהלמריהונתןיסעור1יעלגרמןואיחללההצלחהבהמשךדרכה'ברךאתגב

 1וסגניו

 
 

יעל גרמן שהתפטרה ' מקום ראש העירייה במקומה של גבבחירת ממלא  .ג

בחירת ראש רשות )לחוק הרשויות המקומיות . ב 42י סעיף "עפ, מתפקידה

 .5791 -ה "תשל( וסגניו וכהונתם

:לנושאזהצורפולזימון

 1עותקמכתבההתפטרות

 1לחוק42עותקסעיף

 1עותקהסכםקואליציוני 

 

1הציגמועמדותולתפקידמר יהונתן יסעור

1הינוההסכםהיחידישנערךבעקבותהחילופים,שאלהאםההסכםהקואליציונישצורףמר עזרא

1שאיןהסכמיםנוספיםי מר יסעור"נענה ע




 .נערכה הצבעה 

 .  ב 42י סעיף "עפ, מ ראש העירייה"מר יהונתן יסעור לתפקיד מאשר מינויו של מחליטים ל (    5441)

 .5791 -ה "תשל( בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם)הרשויות המקומיות  לחוק 
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 .(מר עולמי) 5 -נמנע, ( מר עזרא) 5 -נגד , 51-בעד

 

:בעקבותהבחירהנשאודברים

 1ע"מרה"מ-מריהונתןיסעור 

 1חברהמועצה-מרצביוייס 

 1חברהמועצה-מראליהושריקי 

 1חברתהמועצה-רותרזניק'גב 

 1חברתהמועצה-עופרהבל'גב 

 1חברהמועצה–מרירוןעולמי 

 1להעירייה"מנכ-מריחיעםהשימשוני 

 1ים-ראשעירייתבת–מרשלומילחיאני 

 1ע"סגניתרה-טובהרפאל'גב 

 1ע"סגןרה-מרצביהדר 



1תמלילהדבריםמצורףלפרוטוקול

 1מריוסיקוממיהגיעלישיבה


 

 .כסגן וממלא מקום קבוע בשכר של ראש הרשותמינוי מר צבי הדר .  ד

לאשרמינוימרצביהדרכסגןוממלאמקוםקבועבשכרשלראשהרשותהתבקשההמועצה

–ה"תשל(בחירתראשרשותוסגניווכהונתם)לחוקהרשויותהמקומיות1ב42לפיסעיף

וזאתבהתאםלסעיף,וכןלאשרהאצלתסמכותמממלאמקוםראשהעירייהלמרהדר,731.

בנושאים731.–ה"תשל(בחירתראשהרשותסגניווכהונתם)לחוקהרשויותהמקומיות3.

 :הבאים

 (ר וועדת המשנה לתכנון והבנייה"יוימונה כ) הנדסהתיק ה . 

 מועדון הנוער , נוערתנועות ה, אחריות על קידום הספורט העממי

 .והקונסרבטוריונים

   במערכת החינוך בשיתוף ( לרבות עידוד קריאה)קידום פרויקטים בתחום התרבות    

 .טובה רפאל' ובתיאום עם סגנית ראש העירייה לחינוך גב 

 .וזאת בנוסף לכל תפקידיו היום             
 
 
 

1מראשהעירייה"שמונהזהעתהכממלמריסעור"שאלהאםניתןלמנותמ מר דרור עזרא

עםצורךלהמשיךולברראתהנושאשיהיהכנראההשיבהכיד ענת בהרב קרן "ש עו"היועמ

סבורהשאיןמניעהאךהיא,ויכוללהיותשמשרדהפניםרואהזאתאחרת,משרדהפנים

ובחירתראשהרשותוסגני)לחוקהרשויותהמקומיות42סעיף)לאבלשוןהחוק,לכך

1מטעמיםמהותייםלאצריךלהיותהבדלוגם(אףתומךבכך-731.ה"התשל,(וכהונתם
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מישנבחר,בנוסף-מלראשהעירייהלתקופהשלכשנה"מלמישמכהןכמ"מצריךשיהיה

כוללהאצלה,נושאבכלתפקידיראשהעירייהוסמכויותיוומכךנגזרתגםסמכותההאצלה

1שיבצעותפקידיםמשמעותייםבשכרראשהעירזקוקלסגניםמ"מ1שלסמכויותלסגנו

כהמשרותוהיקףהסגניםלעומת"לאמגדיליםאתסה,לצורךהעניין,בהרצליהכיציינה

יכולהואהיה,מ"אילונבחרמועמדשאיננובתפקידסגןומאיןזהסבירכי1ההיקףעדכה

יש1מריסעורלאיוכללעשותזאתואילו,הקייםכפישהואסתייעבמערךסגניםשלםלה

(1מבהמלצתראשהרשות"אםכילענייןסגןמ)יהמועצה"לזכורכיהמינוינעשהע

כנדרשכפוףלאישור,לתפקידמכלהטעמיםהאלהסבורהשאיןמניעהלבחורבמרצביהדר

1ממשרדהפנים

1מ"צריךשיהיהמ,הוסיףכיגםבמקרהשלהיעדרותמפאתחופשהאומחלהמר יסעור

רועדתהמשנהלתכנוןולבנייההינהבסמכותהשלמליאתהועדה"טעןכיבחירתיומר עזרא

ונרשם,ומרהדרשהדברידועי מר יסעור"נענה ע1לתכנוןובניהולאשלמועצתהעירייה

1שהמינוייערךכנדרשבמליאהוכמובן,בהתאםלהסכםהקואליציוני

זאתמאחרוהיקףמשרותהנבחריםבשכר,גםמבחינהתקציביתאיןבעיההוסיףכיהגזבר

1לאגדל


 .נערכה הצבעה       

  מחליטים לאשר מינויו של מר צבי הדר כסגן וממלא מקום קבוע בשכר של ראש הרשות (  5447)

            –ה "תשל( בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם)לחוק הרשויות המקומיות . ב42סעיף  לפי 

וזאת בהתאם , יה למר הדרוכן לאשר האצלת סמכות מממלא מקום ראש העירי,   5791

 5791 –ה "תשל( בחירת ראש הרשות סגניו וכהונתם)לחוק הרשויות המקומיות  59לסעיף 

 :בנושאים הבאים

 (ר וועדת המשנה לתכנון והבנייה"יוימונה כ) הנדסהתיק ה . 

 מועדון הנוער, תנועות הנוער, אחריות על קידום הספורט העממי 

 .הקונסרבטוריונים

   במערכת החינוך בשיתוף    ( לרבות עידוד קריאה)קידום פרויקטים בתחום התרבות 

 .טובה רפאל' ובתיאום עם סגנית ראש העירייה לחינוך גב 

 .וזאת בנוסף לכל תפקידיו היום             
 

       

 .(מר עולמי) 5 -נמנע, ( מר עזרא) 5 -נגד , 51 -בעד 
  

 

 .אישור מורשי חתימה מטעם עיריית הרצליה  .ה

מורשים מטעם העירייה לחתום מטעמה על מסמכי תשלום ומסמכים א לאשר "מחליטים פ  (  5421)

מ ראש "מ, מר יהונתן יסעור[(: נוסח חדש]לפקודת העיריות  412 -ו 575על פי סעיפים )

 –ח רוני חדד"או רו  4212212. ז.ת –גזבר העירייה , ומר גולן זריהן  712151. ז.ת –העירייה 

 . 1112111  .ז.ת –מנהל חשבונות ראשי  –מטעם הגזבר 
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 .מינויים .ו

 :לאישור המועצה מינויים כלהלן הובאו

 : א לאשר מינוי מר צבי הדר לתפקידים"מחליטים פ  ( 5425)
 

 (המלצהבלבד)רועדתמשנהלתכנוןובניה"יו

 רועדתכספים"יו

ועדתשימוראתריםר"יו





נענהשמדובר1רועדתמשנההינובסמכותמליאתהועדה"העירבשניתשמינוייומר עזרא

1בהמלצהבלבד


 : לתפקידים עופרה בל 'גבא לאשר מינוי "מחליטים פ  ( 5424)

תיקהספורטהתחרותי

(המלצהבלבד)תכנוןובניההמשנהחברתועדת

רועדתהמכרזים"וי



 . לתכנון ולבניההמרחבית איל אורון כחבר בוועדה א לאשר מינוי מר "מחליטים פ  ( 5422)




:אלי כחלון

"בניהרצליה"חברבדירקטוריוןעמותת


רוהזכיר"שאלהאםישסיכוםביןמריסעורלביןמרכחלוןכיימונהלתפקידכיומר עזרא

 1כימרכחלוןהינוחברהאופוזיציה

1מסרכיאינובאופוזיציהמר אלי כחלון

ויוחלפו,יבדקוכלהמינוייםשלמרכחלוןונציגיובוועדותהשונותביקשכימר עולמי

1בנציגיםשלסיעותהאופוזיציהכנדרש




 .נערכה הצבעה

 .לאשר מינוי מר אלי כחלון כחבר בדירקטוריון עמותת בני הרצליהמחליטים    ( 5422)
       

 

 .(זראמר ע) 5 -נמנע,  אין -נגד , 59 -בעד        








:רות רזניק


1ר הועדה לקידום מעמד הילד"יול רות רזניק ' א לאשר מינויה של גב"פמחליטים    ( 5421) 
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  יהונתן יסעור


  :לאשר מינויו של מר יהונתן יסעור לתפקידים הבאים א"מחליטים פ (5421)

  
 (ר"ע) ר ועד מנהל אנסמבל תיאטרון הרצליה"יוחבר ו
 (צ"חל) מ"החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בעדירקטוריון ר "יוחבר ו
  ( ר"ע)בית הורים  –הזהב  איעמותה למען גילהר "יוחבר ו
   מ"בע החברה לפיתוח הרצליהדירקטוריון ר "יוחבר ו
 (ר"ע) בית העלמיןועד עמותת ר "יוחבר 

 ר ועדת משנה להקצאת קרקע"יו
 (קיימאעיר בת )ר ועדת קיימות "יו
 ר ועדת השמות"יו
 ר ועדה לעובדים בכירים"יו
  (המלצה בלבד) ר ועדת מליאה לתכנון ובניה"יו
 ח"ר ועדת מל"יו
 ר ועדת שרות"יו

 
    לפיתוח העירונית בחברה  למנות את מר יהונתן יסעור כדירקטור בנוסף מחליטים ( 5429)  

 .מ"בע בהרצליהתיירות             

 .אין-נמנע, ( מר עזרא) 5 -נגד,  59 -בעד          
 

 1בכךשאיןלסיעתונציגבדירקטוריוןהחברה נימקהתנגדותו מר עזרא         

 

 .ל"ש חנה רובינא ז"אישור המלצת ועדת השמות לקריאת רחוב ע .ז

מפאתהדחיפותבצורךלקבועשם,החליטהבהסכמהלכלולנושאזהבסדרהיוםהמועצה 

1לרחובזה

ז רובינא חנה של שמה על הרחוב לקרוא המליצה השמות ל"ועדת להסכמת, בכפוף

1המשפחה

1הגברתאילנהרובינאלקרוארחובעלשמהשלהאם,קיבלהסכמתבתהמזכירהעיר


 .ל"רחוב על שמה של חנה רובינא זמחליטים לאשר קריאת (   5421)    

(.מר עזרא) 5 -מנענ, אין  -נגד,  59 -בעד               



 .ין למועד אחריהמועצה מחליטה בהסכמה לדחות את ישיבת המועצה מן המנ    (5427)

 

 

 .הישיבה ננעלה

 __________________________: ע "רהמ "מ

 ________________________    :מזכיר העיר

 __________________: נתאשר                           

 


