המועצה השבע עשרה
פ " כ מס' 37
מישיבת מועצה שלא מן המנין
שהתקיימה ביום ג' ,כ"ו בטבת תשע"ב
 8בינואר 3107

נוכחים:
יסעור
רפאל
הדר
עזרא
עולמי
וייס
שריקי
בןשפרוט
גילר
שממה
נתנזון
פישר
כץ
כחלון
רזניק
בל
אורון
קוממי

יהונתן
טובה
צבי
דרור
ירון
צבי
אליהו
יוסי
דורון
אלי
יוחנן
יריב
מאיה
אלי
רות
עופרה
איל
יוסי

פיני

מנצור

סגןומ"מראשהעירייה
סגניתראשהעירייה
סגןראשהעירייה
חברמועצתהעירייה
חברמועצתהעירייה
חברמועצתהעירייה
חברמועצתהעירייה
 חברמועצתהעירייהחברמועצתהעירייה
חברמועצתהעירייה
חברמועצתהעירייה
חברמועצתהעירייה
חברתמועצתהעירייה
חברמועצתהעירייה
חברתמועצתהעירייה
חברתמועצתהעירייה
חברמועצתהעירייה
חברמועצתהעירייה(הגיעלפניהדיוןבסעיףד')
-

חסר:
מנצורו:
מוזמנים שנכח
גרמן
יעל
השימשוני
יחיעם
ניסימוב
ג'ו
קורן
פנינה
דקל
יעל
זריהן
גולן
טאוב
יונה
חדד
רוני
שגיא
חיים
בסמן
דורית
ויינברג
עירית
בנבנישתי
ד"ראבי
סקה
מייק
פדלון
משה
זיו
אמיר
ברויטמן
אבי
גרנות
ביריה
בןעזרא
יהודה
ירון
מיקי
משה
ענת
אילנה
איל
גיל

הררי
גורנשטיין
ביטון
בהרבקרן
בראףשניר
רייך
קרומר

ועוד מוזמנים וקהל רב.
מור
המזכיר :דידי

 חברמועצתהעירייה-

-

רה"עהיוצאת
מנכ"ל
סמנכ"ל
עוזרתאישיתלראשהעיר
ראשלשכתרה"ע
גזברהעירייה
סגןגזברהעירייהומנהלמח'תקצוב
מנהלחשבונותראשי
משנהלמנכ"ללמשאביאנוש
דוברתהעירייה
מ"מדוברתהעירייה
מנהלאגףהחינוךוהרווחה
מהנדסהעיר
מנהלאגףתב"ל
מנהליחידתהמחשוב
מנהלמחלקתהביטחון
נת"צ
עוזר ויועץ רה"ע,מנהל מח' תנו"ס וסגן ראש אגף החינוך
והרווחה
מבקרהעירייה
מנהלמחלקתהספורט
מנהלאגףשאיפה
היועמ"שלעירייה
יועמ"ש
תובעעירוני
עוזראישילסגןראשהעירייה

מזכיר העיר



דףמס'2מפרוטוקולמועצהשלאמןהמנייןמס'37מיום31.1.7



סדר היום
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

דברי פרידה ע"י גב' יעל גרמן.
הצהרת אמונים ע"י חבר מועצה חדש – עו"ד אייל אורון.
בחירת ממלא מקום ראש העירייה במקומה של גב' יעל גרמן שהתפטרה מתפקידה ,עפ"י
סעיף  42ב .לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) תשל"ה .5791 -
מינוי מר צבי הדר כסגן וממלא מקום קבוע בשכר של ראש הרשות.
אישור מורשי חתימה מטעם עיריית הרצליה.
מינויים.
אישור המלצת ועדת השמות לקריאת רחוב ע"ש חנה רובינא ז"ל.

א .דברי פרידה ע"י גב' יעל גרמן.
רה"עהיוצאתגב'יעלגרמןנשאהדבריפרידהמחבריהמועצהומעובדיהעירייה-נאומה
מצורףלפרוטוקול1

ב .השבעת חבר מועצה חדש – עו"ד אייל אורון.
מר איל אורון,חברמועצהחדשבמקומהשלגב'גרמןשהתפטרה,הצהיראמוניםכנדרש
עפ"יהחוק1
ברךאתגב'יעלגרמןואיחללההצלחהבהמשךדרכה1איחלהצלחהלמריהונתןיסעור
וסגניו1

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


לנושאזהצורפולזימון:


עותקמכתבההתפטרות1



עותקסעיף42לחוק1



עותקהסכםקואליציוני1

מר יהונתן יסעורהציגמועמדותולתפקיד1
מר עזראשאלהאםההסכםהקואליציונישצורף,הינוההסכםהיחידישנערךבעקבותהחילופים1
נענה ע"י מר יסעורשאיןהסכמיםנוספים1



()5441

נערכה הצבעה.
מחליטים לאשר מינויו של מר יהונתן יסעור לתפקיד מ"מ ראש העירייה ,עפ"י סעיף  42ב.
לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) תשל"ה .5791 -
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בעד , 51-נגד( 5 -מר עזרא)  ,נמנע( 5 -מר עולמי).
בעקבותהבחירהנשאודברים:


מריהונתןיסעור-מ"מרה"ע1



מרצביוייס-חברהמועצה1



מראליהושריקי-חברהמועצה1



גב'רותרזניק-חברתהמועצה1



גב'עופרהבל-חברתהמועצה1



מרירוןעולמי–חברהמועצה1



מריחיעםהשימשוני-מנכ"להעירייה1



מרשלומילחיאני–ראשעירייתבת-ים1



גב'טובהרפאל-סגניתרה"ע1

 מרצביהדר-סגןרה"ע1

תמלילהדבריםמצורףלפרוטוקול1
 מריוסיקוממיהגיעלישיבה1



ד .מינוי מר צבי הדר כסגן וממלא מקום קבוע בשכר של ראש הרשות.
המועצההתבקשהלאשרמינוימרצביהדרכסגןוממלאמקוםקבועבשכרשלראשהרשות
לפיסעיף42ב1לחוקהרשויותהמקומיות(בחירתראשרשותוסגניווכהונתם)תשל"ה–
,.731וכןלאשרהאצלתסמכותמממלאמקוםראשהעירייהלמרהדר,וזאתבהתאםלסעיף
.3לחוקהרשויותהמקומיות(בחירתראשהרשותסגניווכהונתם)תשל"ה–.731בנושאים
הבאים:


תיק ההנדסה (ימונה כיו"ר וועדת המשנה לתכנון והבנייה).



אחריות על קידום הספורט העממי ,תנועות הנוער ,מועדון הנוער
והקונסרבטוריונים.

 קידום פרויקטים בתחום התרבות (לרבות עידוד קריאה) במערכת החינוך בשיתוף
ובתיאום עם סגנית ראש העירייה לחינוך גב' טובה רפאל.
וזאת בנוסף לכל תפקידיו היום.
מר דרור עזרא שאלהאםניתןלמנותמ"מלמריסעורשמונהזהעתהכמ"מראשהעירייה1
היועמ"ש עו"ד ענת בהרב קרן השיבהכיכנראהשיהיהצורךלהמשיךולברראתהנושאעם
משרדהפנים,ויכוללהיותשמשרדהפניםרואהזאתאחרת,אךהיאסבורהשאיןמניעה
לכך,לאבלשוןהחוק(סעיף42לחוקהרשויותהמקומיות(בחירתראשהרשותוסגניו
וכהונתם),התשל"ה-.731אףתומךבכך)וגםמטעמיםמהותייםלאצריךלהיותהבדל1
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צריךשיהיהמ"מלמישמכהןכמ"מלראשהעירייהלתקופהשלכשנה-בנוסף,מישנבחר
נושאבכלתפקידיראשהעירייהוסמכויותיוומכךנגזרתגםסמכותההאצלה,כוללהאצלה
שלסמכויותלסגנו1מ"מראשהעירזקוקלסגניםבשכרשיבצעותפקידיםמשמעותיים1
ציינהכיבהרצליה,לצורךהעניין,לאמגדיליםאתסה"כהמשרותוהיקףהסגניםלעומת
ההיקףעדכה1איןזהסבירכיאילונבחרמועמדשאיננובתפקידסגןומ"מ,הואהיהיכול
להסתייעבמערךסגניםשלםהקייםכפישהוא,ואילומריסעורלאיוכללעשותזאת1יש
לזכורכיהמינוינעשהע"יהמועצה(אםכילענייןסגןמ"מבהמלצתראשהרשות)1
מכלהטעמיםהאלהסבורהשאיןמניעהלבחורבמרצביהדרלתפקיד,כפוףלאישורכנדרש
ממשרדהפנים1
מר יסעורהוסיףכיגםבמקרהשלהיעדרותמפאתחופשהאומחלה,צריךשיהיהמ"מ1
מר עזראטעןכיבחירתיו"רועדתהמשנהלתכנוןולבנייההינהבסמכותהשלמליאתהועדה
לתכנוןובניהולאשלמועצתהעירייה1נענה ע"י מר יסעורומרהדרשהדברידוע,ונרשם
בהתאםלהסכםהקואליציוני,וכמובןשהמינוייערךכנדרשבמליאה1
הגזברהוסיףכיגםמבחינהתקציביתאיןבעיה,זאתמאחרוהיקףמשרותהנבחריםבשכר
לאגדל1


נערכה הצבעה.
( )5447מחליטים לאשר מינויו של מר צבי הדר כסגן וממלא מקום קבוע בשכר של ראש הרשות
לפי סעיף 42ב .לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) תשל"ה –
 , 5791וכן לאשר האצלת סמכות מממלא מקום ראש העירייה למר הדר ,וזאת בהתאם
לסעיף  59לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות סגניו וכהונתם) תשל"ה – 5791
בנושאים הבאים:


תיק ההנדסה (ימונה כיו"ר וועדת המשנה לתכנון והבנייה).



אחריות על קידום הספורט העממי ,תנועות הנוער ,מועדון הנוער
הקונסרבטוריונים.

 קידום פרויקטים בתחום התרבות (לרבות עידוד קריאה) במערכת החינוך בשיתוף
ובתיאום עם סגנית ראש העירייה לחינוך גב' טובה רפאל.
וזאת בנוסף לכל תפקידיו היום.
בעד , 51 -נגד( 5 -מר עזרא)  ,נמנע( 5 -מר עולמי).

ה .אישור מורשי חתימה מטעם עיריית הרצליה.
( )5421מחליטים פ"א לאשר מורשים מטעם העירייה לחתום מטעמה על מסמכי תשלום ומסמכים
(על פי סעיפים  575ו 412 -לפקודת העיריות [נוסח חדש]) :מר יהונתן יסעור ,מ"מ ראש
העירייה – ת.ז 712151 .ומר גולן זריהן ,גזבר העירייה – ת.ז 4212212 .או רו"ח רוני חדד–
מטעם הגזבר – מנהל חשבונות ראשי – ת.ז. 1112111 .
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ו .מינויים.
הובאו לאישור המועצה מינויים כלהלן:
( )5425מחליטים פ"א לאשר מינוי מר צבי הדר לתפקידים:
יו"רועדתמשנהלתכנוןובניה(המלצהבלבד) 
יו"רועדתכספים  
יו"רועדתשימוראתרים


מר עזראהעירבשניתשמינוייו"רועדתמשנההינובסמכותמליאתהועדה1נענהשמדובר
בהמלצהבלבד1
 

( )5424מחליטים פ"א לאשר מינוי גב' עופרה בל לתפקידים:
תיקהספורטהתחרותי
חברתועדתהמשנהתכנוןובניה(המלצהבלבד)
יו"רועדתהמכרזים


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


אלי כחלון:
חברבדירקטוריוןעמותת"בניהרצליה"

מר עזראשאלהאםישסיכוםביןמריסעורלביןמרכחלוןכיימונהלתפקידכיו"רוהזכיר
כימרכחלוןהינוחברהאופוזיציה1 
מר אלי כחלוןמסרכיאינובאופוזיציה1
מר עולמיביקשכייבדקוכלהמינוייםשלמרכחלוןונציגיובוועדותהשונות,ויוחלפו
בנציגיםשלסיעותהאופוזיציהכנדרש1



נערכה הצבעה.
( )5422מחליטים לאשר מינוי מר אלי כחלון כחבר בדירקטוריון עמותת בני הרצליה.
בעד , 59 -נגד -אין  ,נמנע( 5 -מר עזרא).





()5421



רות רזניק:

מחליטיםפ"א לאשר מינויה של גב' רות רזניק ליו"ר הועדה לקידום מעמד הילד1
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יהונתן יסעור 

( )5421מחליטים פ"א לאשר מינויו של מר יהונתן יסעור לתפקידים הבאים :
 
חבר ויו"ר ועד מנהל אנסמבל תיאטרון הרצליה (ע"ר)
חבר ויו"ר דירקטוריון החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ)
חבר ויו"ר העמותה למען גילאי הזהב – בית הורים (ע"ר)
חבר ויו"ר דירקטוריון החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
חבר יו"ר ועד עמותת בית העלמין (ע"ר)
יו"ר ועדת משנה להקצאת קרקע
יו"ר ועדת קיימות (עיר בת קיימא)
יו"ר ועדת השמות
יו"ר ועדה לעובדים בכירים
יו"ר ועדת מליאה לתכנון ובניה (המלצה בלבד)
יו"ר ועדת מל"ח
יו"ר ועדת שרות
( )5429בנוסף מחליטים למנות את מר יהונתן יסעור כדירקטור בחברה העירונית לפיתוח
תיירות בהרצליה בע"מ.
בעד , 59 -נגד( 5 -מר עזרא)  ,נמנע-אין.
מר עזרא נימקהתנגדותו בכךשאיןלסיעתונציגבדירקטוריוןהחברה1

ז .אישור המלצת ועדת השמות לקריאת רחוב ע"ש חנה רובינא ז"ל.
המועצה החליטהבהסכמהלכלולנושאזהבסדרהיום,מפאתהדחיפותבצורךלקבועשם
לרחובזה1
ועדת השמות המליצה לקרוא הרחוב על שמה של חנה רובינא ז"ל ,בכפוף להסכמת
המשפחה1
מזכירהעירקיבלהסכמתבתה,הגברתאילנהרובינאלקרוארחובעלשמהשלהאם1


( )5421מחליטים לאשר קריאת רחוב על שמה של חנה רובינא ז"ל.
בעד , 59 -נגד -אין  ,נמנע( 5 -מר עזרא).

( )5427המועצה מחליטה בהסכמה לדחות את ישיבת המועצה מן המניין למועד אחר.

הישיבה ננעלה.

מ"מ רה"ע __________________________ :
מזכיר העיר:

________________________
נתאשר__________________ :



