






 
 
 
 
 

 
 
 

"זכסלו,תשע"טי
2018נובמבר,25


 לכבוד

חברותוחבריהמועצה,
תפוצתראשיאגפים

הרצליה


ג.א.נ.,



תווספת–91-המועצהה1ישיבתמועצהחגיגיתמס'הנדון:

 

אליך:להלןתוספותלסדרהיוםשהועבר

 

 סעיףמינויועדות: .1

 

 הרכבהועדהלאישורהמועצההינוכדלקמן:-ועדתהנהלה .א

, סגנית רה"ע -ל, עפרה במ"מ וסגנית רה"ע -איה פרישקולניקיו"ר,  –משה פדלון 

ירון עולמי, אלעד צדיקוב, דנה ינאי רון, צבי וייס, סגן רה"ע, משה ועקנין,  -עופר לוי

 אורן אוריאלי.

 

 בהרכב:ועדתכספים .ב

, עופר לוי, משה אלעד צדיקובמ"מ יו"ר,  -איה פרישקולניקיו"ר,  –משה פדלון      

ועקנין, צבי וייס, יהונתן יסעור, דנה אורן ינאי, מאיה כץ, רונן וסרמן, יוסי קוממי, 

 איל פביאן.

 

 ועדתמכרזיםבהרכב: .ג

צדיקוב, דניאל מ"מ יו"ר, צבי וייס, עופר לוי, אלעד  -יו"ר, עפרה בל -משה ועקנין

 אייזנברג, יוסי קוממי, רונן וסרמן, תמי גרוסמן.

 

 ועדתבקורתבהרכב: .ד

יו"ר, איתי צור, אורן אוריאלי, צבי וייס, אלעד צדיקוב, משה ועקנין, יריב  -מאיה כץ

 פישר.

  



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 בהרכב:תכנוןובניהלהועדתמליא .ה

סעור, ירון עולמי, אלעד משה פדלון, צבי וייס, עפרה בל, איתי צור, עופר לוי, יהונתן י

צדיקוב, דנה אורן ינאי, משה ועקנין, מאיה כץ, תמי גרוסמן, רונן וסרמן, יריב פישר, 

 נציג מועצת כפר שמריהו. – יוסי קוממי, איל פביאן, סרג' קורשיא
 

יו"רהועדהוממלאמקומויבחרוע"יהמליאהלאחראישורהמועצה.-הערה



 -ועדתמשנהלתכנוןובניה .ו

בסוף ישיבת המועצה , ולאחר שבחרה בחברי מליאת הועדה המרחבית לתכנון 

 מליאת הועדה המרחבית את: ובניה, תבחר

  ראש העירייה.יו"ר הועדה המרחבית לתכנון ולבניה מר משה פדלון ,  

  ממלא מקומו מר צבי וייס. 

   .משה פדלון, צבי וייס, דנהההרכבהמוצעחברי ועדת המשנה לתכנון ובניה : 

נציג מועצת כפר  –תן יסעור, מאיה כץ, איל פביאן, סרג' קורשיא נאורן ינאי, יהו

  שמריהו. 

  מר משה פדלון, ראש העירייה. -יו"ר ועדת המשנה 

  מר צבי וייס. -מ"מ יו"ר ועדת המשנה 

 







בברכה,

רינהזאבי     

מנהלתמח'ארגוןותיאום







































 
 

 
 11/2018 -מעודכן ל –19קדנציה מס'  -רשימת חברי מועצת העיר  

 

 טלפון נייד עיר כתובת שם פרטי שם משפחה סיעה
 8גולומב  משה פדלון   חזון וניסיון -ף

Fadlon@herzliya.muni.il 

 052-4777796 הרצליה

 22יגאל אלון  איה פרשקולניק חזון וניסיון -ף
Ayaf1@walla.com 

Ayap@herzliya.muni.il 

 054-4508889 הרצליה

 49דוד המלך  עפרה בל חזון וניסיון -ף
Ofra_bell@herzliya.muni.il 

 054-2132494 הרצליה

 80מורדי  הגטאות  איתי צור חזון וניסיון -ף
Tsur.itay@gmail.com 

 052-3969798 הרצליה

 48דירה  4אל על  מאיה כץ קהילה, צעירים וסביבה נטו –צנ 
Maya4001@walla.com 

 054-8123823 הרצליה

 16עוזיהו המלך  אברהם גוזלן גרי  קהילה, צעירים וסביבה נטו –צנ 
garyghozlan@gmail.com 

 052-8616611 הרצליה

 ג' 25גלי תכלת  יונתן  יעקובוביץ  קהילה, צעירים וסביבה נטו –צנ 
 

 050-7411109 הרצליה

 10מגן דוד  תמר לרמן גרוסמן קהילה, צעירים וסביבה נטו –צנ 
tammy.grossman@gmail.com 

 052-5099974 הרצליה

 32ההגנה  עופר לוי התנועה הירוקה –מרצ 
ofermatan1@gmail.com 

  050-5600970 הרצליה

 24השרון  דניאל אייזנברג התנועה הירוקה –מרצ 
danielaizenberg851@gmail.com 

 054-9777263 הרצליה
 

 12משה סמילנסקי  יהונתן יסעור   התנועה הירוקה –מרצ 
Yonatany2@gmail.com 

 050-7666531 הרצליה

 20א.ד. גורדון  יריב פישר יש עתיד -פה
yariv@flyeast.co.il 

 050-3200050 הרצליה

 א 18רמז  רונן וסרמן יש עתיד -פה
ronen@ronlinemarketing.com 

 

 054-8001544 הרצליה
 

 2/3בר אילן  משה ועקנין ש"ס 
 Moshev@herzliya.muni.il 

 050-5353676 הרצליה
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 11/2018 -מעודכן ל –19קדנציה מס'  -רשימת חברי מועצת העיר  

 

 נווה עמל 113גיל  קוממי יוסי הליכוד -מחל  
yossikom@gmail.com 

 052-3696905 הרצליה

 15הנדיב  צבי וייס הבית היהודי -טב 
zvi-w@herzliya.muni.il 

 052-3293612 הרצליה

 14סירקין  ירון עולמי הרצליה 100% –ע 
yolami@gmail.com 

 052-3870786 הרצליה

 1סנהדרין  אלעד צדיקוב גשר  -ג
Elad.zadikov@gmail.com 

 054-3455886 הרצליה 

  29א.ד. גורדון  דנה ינאי –אורן  דרך חדשה -חד

danaoren10@gmail.com 

 054-7777028 הרצליה
 

 19נורדאו  אורן אוריאלי דרך החינוך -זך  
orke2002@yahoo.com 

 052-4447661 הרצליה

  21ערוגות  פביאן איל החופש לבחור –רק 
eyalfabian2018@gmail.com 

 052-4477500 הרצליה
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