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

  ומ"מ ראש העירייה ניתסג  -  מאיה   כץ  

  סגנית ראש העירייה  -  איה  פרישקולניק  

  חבר מועצת העירייה  -  גרי  גוזלן  

  חבר מועצת העירייה  -  יונתן  יעקובוביץ  

  חבר מועצת העירייה  -  יהונתן  יסעור  

  מועצת העירייה תחבר  -  ליאת  תימור  

  חבר מועצת העירייה  -  יוסף  לונדון  

  מועצת העירייה חבר  -  צבי   הדר  

  חברת מועצת העירייה  -  טובה  רפאל  

  מועצת העירייה חבר  -  אליהו  שריקי  

  חבר מועצת העירייה  -  משה  ועקנין  

  חבר מועצת העירייה  -  צבי  וייס   

  חבר מועצת העירייה   -  יוסי  קוממי

  חבר מועצת העירייה  -  ירון  עולמי

 חבר מועצת העירייה  -  אלעד  צדיקוב
  חבר מועצת העירייה-  תום  סטרוגו

  חבר מועצת העירייה-  יריב  פישר  חסרים:

  חברת מועצת העירייה-  פרהע  בל  

  מנכ"ל העירייה  -  השמשוני  יחיעם  מוזמנים:

  סמנכ"ל העירייה  -  ניסימוב  ג'ו  

  יועץ ועוזר לראש העיר  -  מורג  מישל  

  גזבר העירייה  -  זריהן  גולן  

  משנה למנכ"ל למשאבי אנוש  -  שגיא  חיים  

  מהדס העירייה  -  סקה  מייק  

  דוברת העירייה  -  בסמן  דורית  

  מ"מ דוברת העירייה  -  ויינברג  יתעיר  

  מנהל אגף החינוך והרווחה  -  בנבנישתי  ד"ר אבי  

  מנהל מחלקת הרווחה  -  סלצברג  אהרון  

  מנהל אגף שאיפ"ה  -  ביטון  משה  

  מנהל מחקלת הכנסות העירייה  -  אסולין  שלומי  

  ראש אגף תב"ל  -  עקרב  שמואל   

  סגן ומ"מ אגף תב"ל  -  גאון  רוני  

  יוע"מ  -  הרבקרן ב  ענת  

  מנהל חשבונות ראשי  -  חדד  רוני  

  מנהלת תאגידים ובקרה  -  רוזן  הילה  

  נת"צ  -  גרנות  ביריה  

  מזכיר העיר  -  מור  דידי  המזכיר:
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  סדר היום

  1אישור פרוטוקול מס'   .א

 ועדות  .ב

 שינויים בהרכב הועדה –ועדת ביקורת   .ג
 המלצה על חברים בועדה המחוזית וממלאי מקומם  .ד
 נים לתמיכותתבחי –תמיכות   .ה
 שונות  .ו

  

  הודעות ע"י ראש העיר

  מר פדלון עדכן את חברי המועצה כדלקמן:

יעקב נחום מנהל תיכון החדש ומנהלת פסג"ה אורנה רחמינוב נבחרו לראשי חינוך  •

 ת"א של משרד החינוך. מצטיינים ע"י מחוז

ודים במדעי תיכון ראשונים זכה במקום ראשון ע"י משרד החינוך בהישגי הלימ •

  יחידות. 5-שב בהמח

  

  
 אישור פרוטוקול   .א

  אושר פ"א ללא שינויים. 1מס )   פרוטוקול 14( 

  

 ועדות  .ב
  רקטוריון החברה העירונית לפיתוח הרצליה בע"מיד )1

  
 עובדי עירייהנציגי ציבורחברי מועצה
מר יחיעם  -מנכ"ל העירייהעדי גיאיו"ר –משה פדלון 

 השימשוני
 מר יונה טאוברוני נווהמאיה כץ
 גב' הדס נוחםעו"ד דוד ברגעפרה בל

 מר שמעון גיטליץגב' יעל פדריוסף לונדון
 מר רוני גאון)-(צבי וייס

  
    ביקש לראות חו"ד משפטית לפיה יש לאופוזיציה ייצוג יחסי בכל הועדות  –מר הדר  

  .והדירקטוריונים 

  
  יה בע"מ.)  מחליטים לאשר את הרכב דירקטוריון החברה לפיתוח הרצל15(

  
  .(מר הדר, מר קוממי) 2 -נמנעאין ,  -נגד,  15 -בעד        
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  רקטוריון החברה העירונית לפיתוח התיירות וחוף הים בע"מיד )2
  

 עובדי עירייהנציגי ציבורחברי מועצה
מר יחיעם  -מנכ"ל העירייהדורון נחוםיו"ר –יונתן יעקובוביץ 

 השימשוני
 בן עזרא מר יהודהעמית טלעפרה בל

נציג החברה הממשלתית איה פרישקולניק
 לתיירות

 גב' רחל בנגום

נציג החברה הממשלתית ליאת תימור
 לתיירות 

 גב' מאיה חורי דוד 

 מר יונה טאוב תום סטרוגו
  
  

  בע"מ. התיירות וחוף הים)  מחליטים לאשר את הרכב דירקטוריון החברה לפיתוח 16(
  
  

  .(מר הדר, מר קוממי) 2 -נמנעין , א -נגד,  15 -בעד        
  
  
  
  

  החברה לתרבות ולאומנות בהרצליה בע"מ )3
  

 עובדי עירייהנציגי ציבורחברי מועצה
 מר יהודה בן עזראגב' סול צבייו"ר –ליאת תימור 

 רו"ח רוני חדדמר טל גרניתאיה פרישקולניק
 מר דידי מורגב' מיטל שלםמאיה כץ
 ויינברגגב' עירית )-(עפרה בל

  
  

  בע"מ. לתרבות ואומנות בהרצליה)  מחליטים לאשר את הרכב החברה 17(
  

  .(מר הדר, מר קוממי) 2 -נמנעאין ,  -נגד,  15 -בעד        
  
  
  
  

  תאגיד המים והביוב )4
  

  גב' טובה רפאל, מר ג'ו ניסימוב, רו"ח רוני חדד, גב' טלי שרפסקי.       
  

  לקביעה בנפרד.נציגי ציבור  3
  
  

  מינויה של גב' טלי שרפסקי (במקומה של גב' יעל דקל).מחליטים לאשר   )   18(
  
  

  .(מר הדר, מר קוממי) 2 -נמנעאין ,  -נגד,  15 -בעד        
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  תאגיד הקבורה )5
  

 נציגי המועצה הדתיתעובדי עירייהחברי מועצה
 ימונו ע"י המועצה הדתיתמנהל מח' הרווחהיו"ר –משה פדלון 

 נת"צאלעד צדיקוב
 גב' איילת גרמהאליהו שריקי

 גב' הדס נוחםצבי וייס
   

  
  ההרכב.)  מחליטים לאשר 19( 
  

  .(מר הדר, מר קוממי) 2 -נמנעאין ,  -נגד,  15 -בעד        
  

פי בדיקתה יש ייצוג הולם לשני בני -הודיעה למועצה כי על – היוע"מ עו"ד ענת בהרב קרן

וריונים. מינוי הדירקטורים שאינם חברי מועצה כפופים לאישור ועדת המינים בדירקט

  המינויים.

  
  ועדת הנחות בחינוך: )6

  יו"ר –איה פרישקולניק 

  אליהו שריקי

  מר יונה טאוב

  מנהל מחלקת הרווחה או נציגו בהתאם לנושא.

  

  ועדת הנחות בחינוך.)  מחליטים לאשר את הרכב  20(
  

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

  

  ועדת משנה להקצאת קרקע )7

  יו"ר –משה פדלון 

  יוסף לונדון

  מאיה כץ

  יריב פישר

  אליהו שריקי

  
  ועדת משנה להקצאת קרקע.)  מחליטים לאשר את הרכב 21(

  
  .(מר קוממי) 1 -נמנעאין ,  -נגד,  16 -בעד        
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  ועדת ערר לארנונה: )8

  

  צוות א (צוות קיים):

 יו"ר  –  חי חיימסוןעו"ד 
  חבר -חגי רודנר 

  חבר –רו"ח אורי הולצמן 
  

  

  צוות ב (צוות קיים בהחלפת חבר): 
      יו"ר הועדה - עו"ד גיא סלם 

               חבר - רו"ח יאיר שגיא 
  במקומו של עו"ד אורי גיל. –חבר  – עו"ד שגיא נגר

  
  הרכב הצוות.לאשר פ"א )  מחליטים 22(

  
          

  צוות חדש):צוות ג (
  יו"ר .  -עו"ד שגית אסף אביטל        

  .חבר – מר מיכאל בירן
  חבר. –עו"ד יוסף בן ארויה 

  

  הרכב הצוות.)  מחליטים לאשר את 23(
  

  .(מר קוממי) 1 -נמנעאין ,  -נגד,  16 -בעד         

 
 שינויים בהרכב הועדה –ועדת ביקורת   .ג

  לקמן:המועצה תתבקש לאשר שינויים בהרכב הנוכחי כד

 גרי גוזלן במקום תום סטרוגו •

 יהונתן יסעור במקום צבי וייס •

 טובה רפאל במקומה של עפרה בל •
  לפיכך הרכב ועדת הביקורת לאחר השינויים יהיה כלהלן:

ונתן יסעור, גרי גוזלן, צבי יו"ר, יונתן יעקובוביץ, טובה רפאל, יוסף לונדון, יה - יריב פישר

  הדר.

  ועדת הביקורת כמפורט לעיל.אשר את הרכב ל פ"א מחליטים      )  24(
  

 
  המלצה על חברים בועדה המחוזית וממלאי מקומם  .ד

  מצ"ב פניית מנהלת המחוז ורשימת המומלצים לבחירה. 

להלן המלצות רה"ע לבקשת מנהלת המחוז על חברים בועדה המחוזית לתכנון ולבניה         

  ומ"מ.
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 :פרטי החבר

 ת"א –חולדאי רון  .1
  רמת גן –אל זינגר ישר .2

  הרצליה -פדלון משה .3

  חולון - ששון מוטי .4

 בני ברק –זייברט חנוך  .5
  

   .לאשרפ"א )  מחליטים 25(          
 

 פרטי ממלא המקום:
 גבעתיים –קוניק רן  .1
 קריית אונו –גל ישראל  .2
 כפר שמריהו –אלוני דרור  .3
 בת ים -לחיאני שלומי .4
 רמה"ש. –ראש עיריית רמה"ש  .5

  

  ממלאי המקום. תמחליטים לאשר א )  26(
  

  .)יוסף לונדון(מר  1 -נמנעאין ,  -נגד,  16 -בעד         
 

 :ועדה לבחירת עובדים בכירים  .ה
 יו"ר -או סגנו  משה פדלון

 מ"מ -איה פרישקולניק
 צבי וייס
  צבי הדר

  יחיעם השמשוני

  נציג מרשות אחרת המקביל בתפקידו למועמד שעל סדר היום.

  

  הועדה.)  מחליטים לאשר את הרכב 27(
  
  .(מר קוממי) 1 -נמנעאין ,  -נגד,  16 -בעד        

  
  

   :ועדת סיוע בדיור  .ו

  יו"ר - אהרון סלצברג

  טובה רפאל 

 צבי וייס
  מוטי לוביש

  ועדת סיוע בדיור.)  מחליטים לאשר את הרכב 28(
  

  .(מר קוממי) 1 -נמנעאין ,  -נגד,  16 -בעד        
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 :ועדת מתן מלגות לסטודנטים  .ז
  יו"ר - פרישקולניק גב' איה 

  חברה -גב' מאיה כץ 

  חבר -מר יונה טאוב 

  חברה -גב' יעל פדר

  חברה – גב' יונת קופל

  

  נציג של הלשכה המשפטית.

  מרכזת הועדה –גב' רבקה אמיר 

  

  ועדה למתן מלגות לסטודנטים.)  מחליטים לאשר את הרכב 29(
  

  .(מר קוממי) 1 -נמנעאין ,  -נגד,  16 -בעד        
  
  

  

 תבחינים לתמיכות  .ח
  יובאו לאישור המועצה בישיבה אחרת.

  העיר שראוי להקדים את לוח הזמנים. מר יסעור

  

 

 .שונות  .ט
  

  

  

  

 הישיבה ננעלה

 
 מזכיר העיר: _____________________________                          

 
    ________________________  ראש העירייה:                 


