
 עשרה התשעה צהועהמ                       עיריית הרצליה
 

 5פ " כ   מס'                                                                          

 ןשלא מן המניימישיבת מועצה 

 23.12.18, ט"עתש ט"ו בטבת  , ראשון שהתקיימה ביום

 רה"ע וי"ר הישיבה - משה פדלון  נוכחים:

 סגנית ומ"מ ראש העירייה - איה פרישקולניק 

 סגנית ראש העירייה - עפרה בל 

 סגן ראש העירייה - עופר לוי 

 חבר מועצת העיר - איתי צור 

 חבר מועצת העיר - ירון עולמי 

 העירחבר מועצת  - אלעד צדיקוב

 חבר מועצת העיר - צבי וייס

 חבר מועצת העיר - משה ועקנין 

 חברת מועצת העיר - דניאל גאייזנבר 

 חברת מועצת העיר - דנה ינאי-אורן 

 חברת מועצת העיר - מאיה כץ 

 חבר מועצת העיר - גרי גוזלן 

 חבר מועצת העיר - יהונתן יעקובוביץ 

 חברת מועצת העיר - תמר גרוסמן -לרמן 

 חבר מועצת העיר - יריב פישר 

 חבר מועצת העיר - איל פביאן 

 חבר מועצת העיר - רונן וסרמן 

 חבר מועצת העיר - אורן אוריאלי 

 חבר מועצת העיר - יהונתן יסעור נעדרים:

 חבר מועצת העיר - יוסי קוממי 

 מנכ"ל - בן עזרא יהודה  מוזמנים:

 סמנכ"ל  בכיר לעירייה - ניסימוב ג'ו  

 ס' גזבר - רוזן  הילה  

 לשכת ראש העיר מנהל המח' לתכנון רב שנתי, - לזר אהוד 

 יועמ"ש - קרן-בהרב עו"ד ענת 

 גזבר העירייה - חדד רוני  

 מנהל אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי - מייזל בועז 

 מנהל אגף שאיפ"ה - גאון רוני 

 מנהלת מחלקת ריכוז משאבים, נתונים ותקני כח אדם  - גרמה  איילת  

 רכזת פיקוח תקציבים  - אנגלר יעל   

 ס' מהנדס העיר - פוריה תמר 

 מנהל משאבי אנוש - סודרו עד-גיל 

 מהנדס העירייה - סקה מייק  

 ס' מנהל אגף תב"ל - קורנפלד ליאור   

 מבקר העירייה - הררי ירון 

 חשבת המנהל הכספי והמנהל הכללי - בן צור איבון  

 סגנית מנהל אגף ומנהלת מח' רווחה לארגון ופיתוח - גורן הילה  

 נציבת תלונות הציבור - כנרי ד"ר שלומית 

 מנהלת מחלקת ועדות  העירייה - עצמון מישל 

 מנהלת אגף תשתיות מח' כבישים - מלכה אביבה  

 דוברת העירייה - בסמן דורית 

 חשבת אגף החינוך    - לוקינסקי אולגה  

 מנהלת מחלקת ארגון ותאום - זאבי רינה  



  23.12.18 – מן המניין שלא 5מפרוטוקול מועצה מס'   2דף 

 

 על סדר היום:

 

 א'2010הר/ -דן אכדיה -רר למועצה הארצית לתכנון ובנייההגשת ע

 

קבוע דיון בערר במועצה הארצית לתכנון ובנייה שהגישה הוועדה המקומית  3.1.2019ביום 

לתכנון ובנייה הרצליה ועיריית הרצליה בעניין תכנית תוספת בנייה במלון דן אכדיה 

 בהרצליה )ערר על החלטת ועדת משנה ב' להתנגדויות(. 

על פי הוראות מזכירות המועצה הארצית, נדרשו הוועדה המקומית והעירייה להציג החלטות 

 של הוועדה ומועצת העיר, בהתאמה, המאשרות הגשת הערר מטעמן. 

לאשרר  שהתבקשהובא הנושא לאישור מועצת העיר, הלפיכך, ועקב דחיפות וחשיבות העניין, 

 בדחיפות את הגשת הערר מטעמה.

 

 ו:לישיבה צורפ

דברי ההסבר לדיון בעניין הגשת ערר למועצה הארצית על ידי הייעוץ המשפטי לוועדה  •

 המקומית; 

 נוסח הערר אותו הגישו הוועדה המקומית ועיריית הרצליה;  •

החלטה מישיבת ועדת משנה ב' להתנגדויות של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מיום  •

5.9.2018. 

 

 

כפי שבאה לידי ביטוי  א'2010הר/תוכנית מאשררת התנגדותה למועצת העיר  

לפעול בכל ההליכים את החלטתה , ובכלל זאת 17.6.14גם בהחלטתה מיום 

למועצה הארצית לתכנון ובניה ערר המשפטיים הנדרשים, לרבות הגשת ה

 מטעמה.

 מחליטים פ"א לאשר.(   49)

 

 הישיבה ננעלה

 
 

   ________________________  ראש העירייה:                 
 

 

 

 רשמה: גב' רינה זאבי


