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 סדר היום 

 
( לחוק 4)25המועצה תתבקש לאשר חדילת כהונתו של מר עופר לוי כסגן בהתאם לסעיף  .1

"חוק )להלן:  1975 –הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה 

הבחירה"(. זאת בהמשך לבטול האצלת הסמכויות שהוקנו לו כאמור במכתבו של ראש 

 27.11.2022 העירייה מיום

 

לבקשת ראש העירייה המועצה תתבקש לאשר חדילת כהונתה של הגב' איה פרשיקולניק  .2

  לחוק הבחירה. 14כסגנית ומ"מ קבועה בשכר מכח סעיף 

 15כהונה שהסתיימה, את כהונתה  מכח סעיף כמו כן תתבקש המועצה לאשר ברציפות ל

לחוק הבחירה, כסגן ראש העירייה בשכר, וכן לאשר המשך האצלת הסמכות מראש 

לחוק  17העירייה לסגן ראש העירייה, גב' איה פרשקולניק, וזאת בהתאם לסעיף 

 .הבחירה, בנושא :חינוך ונשים

 

בהאצלת סמכות מראש  לחוק הבחירה שינוי 17המועצה תתבקש לאשר בהתאם לסעיף  .3

תשונה  28.11.18העיר לסגן רה"ע, גב' עפרה בל, באופן שהחלטת מועצת העיר מיום 

 .קשרי חוץ, עסקים וכלכלה ספורט, והאצלת הסמכות תהיה בנושא: 

 

על פי הצעת ראש הרשות המועצה תתבקש לאשר את מינוייה של גב' מאיה כץ לתפקיד  .4

לחוק הבחירה וכן לאשר האצלת  14סגן ומ"מ קבוע לראש העירייה בשכר על פי סעיף 

לחוק הבחירה  17סמכות מרה"ע לסגן ומ"מ רה"ע, גב' מאיה כץ וזאת בהתאם לסעיף 

 .תרבותבנושא : 

בדבר יכולת כספית של העירייה להעסקת הסגנים בשכר מצ"ב אישור גזבר העירייה  .5

  בהתאם להחלטות דלעיל.



 
 

 
 
 

 מינויים   .6

 המועצה תתבקש לאשר המינויים כלהלן:

 
 –בחברה לפיתוח הרצליה בע"מ  •

 31.1.2023במקום רה"ע, מר משה פדלון עד ליום תכהן כיו"ר גב' עופרה בל 

 1.2.2023בל מיום במקום הגב' עופרה יכהן כיו"ר רה"ע, מר משה פדלון 

 מר עופר לוי וד"ר דרור בן עמי. תופסק כהונתם של

 .ומר יריב פישרמר דורון דבי כחברים ימונו 

 

 –בחברה לפיתוח התיירות וחוף הים )המרינה(  •

 22.2.23רה"ע, מר משה פדלון יכהן כיו"ר עד לתאריך 

 23.2.23גב' מאיה כץ, תכהן כיו"ר החל מתאריך 

 ד"ר דרור בן עמי ומר צבי וייסתופסק כהונתם של 

   ץמר יונתן יעקובוביוגב' מאיה כץ ימונו כחברים 
 

 –מרכז קהילתי לספורט, תרבות ונופש בהרצליה בע"מ )בריכת נורדאו(  •

 ופסק כהונתו של מר עופר לוית

 גב' פזית בכר כחברה תמונה 

 

 –החברה לאמנות ולתרבות בע"מ  •

 רה"ע מר משה פדלוןכיו"ר במקומו של תמונה גב' מאיה כץ 

 תופסק כהונתו של מר עופר לוי 

 פישרומר יריב גב' פזית בכר כחברים ימונו 

  

 –בית ההורים )ע"ר(  –העמותה למען גילאי הזהב בהרצליה  •

 רה"ע, מר פדלון יכהן כיו"ר במקום הגב' איה פרישקולניק

 מר עופר לוי תופסק כהונתו של 

 גב' פזית בכרכחברה תמונה 

 

 –העירונית למתנ"סים ומרכזים קהילתיים החברה  •

 תוספק כהונתו של מר עופר לוי

 גב' מאיה כץ כחברה תמונה 

 

 –עמותת בני הרצליה  •

 העמותהכיו"ר תכהן גב' עפרה בל 

תופסק כהונתם של: מר עופר לוי, עו"ד משה בנדת, מר טל בורשטיין, עו"ד קרין 

 שדה.



 
 

 
 
 

 גרוסמן, גב' שירי רפפורט.ימונו כחברים: מר ארי שטיינברג, גב' תמי 

 
ועדת המינויים עפ"י תקנות  מינויים של עובדי עירייה ונציגי ציבור בכפוף לאישור

 .העיריות

 

  –ועדת שוויון סובלנות וגאווה  •

 במקומו של מר עופר לויהועדה כיו"ר תכהן גב' פזית בכר 

 כחבר במקומו של מר יהונתן יסעורימונה מר עופר לוי 

 חברהגב' מאיה כץ 

 

  –ועדת נוער צעירים, חיילים, מילואימניקים וסטודנטים  •

 במקומו של רה"ע מר משה פדלוןתמונה גב' פזית בכר 

 

 ועדת קיימות •

 במקומו של מר עופר לויהועדה כיו"ר ימונה מר יונתן יעקובוביץ 

 

 –ועדת איכות הסביבה  •

 עמי דרור בןד"ר ו"ר הועדה במקומו של כיימונה מר יונתן יעקובוביץ 

 

 ועדת הנהלה •

 כחברה במקומו של מר עופר לויתמונה גב' מאיה כץ 

 

 –ועדת משנה להקצאת קרקעות  •

 כחברה במקומו של מר עופר לויתמונה גב' מאיה כץ 

 

 ועדת ביקורת  •

 במקומה של גב' מאיה כץהועדה כיו"ר ימונה מר יריב פישר 

 

 ועדת נגישות •

 .ד"ר דרור בן עמי במקומו שלהועדה כיו"ר תמונה גב' פזית בכר 

   
  כבוד רב,ב

 רינה זאבי
 ס' מנהל אגף ארגון ומנהל

 ומנהלת מחלקת ארגון ותיאום
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