לשכת מנכ"ל עיריית הוד השרון

מחלקת תאום ובקרה
וריכוז ישיבות מועצת עיר
כ"ז סיון תשע"ט
 30יוני 2019
מספרנו 223219

לכבוד
חברי מועצת העירייה
הוד השרון

שלום רב,

הנדון :הזמנה לישיבת מועצה מן המניין מס' 12/19

הנכם מוזמנים לישיבת המועצה מן המניין מס'  12/19שתתקיים ביום ג' ,כט' בסיון תשע"ט2.7.19 ,
בשעה  18:00בחדר ישיבות המועצה ,רחוב בן גמלא  28הוד השרון.

עדכונים של ראש העירייה מר אמיר כוכבי

על סדר היום:

א .מינוי חברת המועצה הגב' כנרת אלישע כהן לכהונה נוספת כדירקטורית מקרב נבחרי הציבור
בתאגיד "מי הוד השרון בע"מ"
בהתאם לקבוע בסעיף (61א) לחוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א 2001-מאשרת מועצת העירייה את מינויה של
חברת מועצת העיריה ,הגב' כנרת אלישע כהן ,כדירקטורית מקרב נבחרי הציבור ב "מי הוד – השרון בע"מ".
מובהר ,כי המינוי כפוף לאישור הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף (18ב) לחוק החברות הממשלתיות
תשל"ה.1975-
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מחלקת תאום ובקרה
וריכוז ישיבות מועצת עיר

ב .אישור הרכב הוועדה למאבק בנגע הסמים ואלכוהול:
וועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול:
מס'

תפקיד

שם

1

משה חנוכה

יו"ר הוועדה

ממלא מקום

סיעה
דור חדש

2

עדי ברמוחה

חברת וועדה

נדב דואני

רק הוד השרון

3

רינה שבתאי

חברת וועדה

רן יקיר

מרצ קצב יש עתיד

4
5

נציג/ת ציבור
עופר סולומון

יש לך על מי לסמוך
אתי כהן

נציג ציבור

6

מנהל אגף שירותים חברתיים

7

מנהל אגף החינוך

8

מנהל ביה"ס יסודי

9

נציג הרשות למאבק בסמים

הוד השרון שלנו

ג .אישור הוועדה החקלאית
וועדה חקלאית
שם
רפי בן מרדכי

תפקיד
יו"ר הוועדה
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ממלא מקום

סיעה
הוד השרון שלנו

טלפון  09-7759557פקס 09-7759761
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וריכוז ישיבות מועצת עיר

ד .אישור שינוי הרכבי הוועדות
 .1אישור שינוי הרכב וועדת ביטחון
ועדת ביטחון :זימון ע"י מזכירת מחלקת ביטחון
מס
'
1

שם

תפקיד

ממלא מקום

סיעה

נאור שירי

יו"ר הוועדה

יעל עבוד ברזילי

קצב-מרצ יש עתיד

2

מאיר חלוואני

חבר וועדה

עדי פרילינג אנקורי

דרך העיר

3

יגאל שמעון

חבר וועדה

חיים שאבי

יש לך על מי לסמוך

4

רפי בן מרדכי

חבר וועדה

יפעת קריב

הוד השרון שלנו

5

מנהל אגף תפעול

6

מנהל מח' בטחון
נציג השר לביטחון פנים

7

נציג שר החינוך

8

מוזמן – מנהל מחלקת הפיקוח העירוני

 .2אישור שינוי הרכב וועדת מל"ח
ועדת מל"ח  :זימון ע"י מזכירת מחלקת ביטחון.
תפקיד
סגן ראש העירייה
חבר וועדה

ממלא מקום
רן יקיר
עדי פרילינג אנקורי

סיעה
קצב מרצ יש עתיד
דרך העיר

מס' שם
נאור שירי
1
מאיר חלוואני
2
3

יגאל שמעון

חבר וועדה

חיים שאבי

יש על מי לסמוך

4

אביבה גוטרמן

חברת וועדה

יפעת קריב

הוד השרון שלנו

בעלי תפקידים נוספים כפי שראש העירייה ימצא לנכון
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אישור שינוי הרכב וועדת חינוך

.3

ועדת חינוך :זימון ע"י מזכירת מנהל אגף חינוך
תפקיד
מס' שם
ראש העירייה יו"ר הוועדה
אמיר כוכבי
1
חבר וועדה
רינה שבתאי
2
חבר וועדה
עדי פרילינג אנקורי
3
חבר וועדה
נדב דואני
4
חברת וועדה
כנרת אלישע כהן
5
חברת וועדה
אביבה גוטרמן
6
חברועדה
יגאל שמעון
7
8

יפעת קריב
חיים שאבי

מנהל או סגן בית ספר יסודי
נציג הסתדרות המורים
מנהל בית ספר על יסודי נציג
ארגון המורים העל יסודיים
נציג וועד ההורים העירוני
יו"ר מועצת התלמידים
מנהל אגף החינוך
מנהל מחלקת החינוך

9
10
11
12
13

.4

ממלא מקום
יעל עבוד ברזילי
רן יקיר
מאיר חלוואני
עדי ברמוחה

סיעה
קצב מרצ יש עתיד
קצב מרצ יש עתיד
דרך העיר
רק הוד השרון
כן להוד השרון
הוד השרון שלנו
יש לך על מי
לסמוך

אישור שינוי הרכב הוועדה למיגור אלימות
ועדה למיגור אלימות
מס'

שם

תפקיד

סיעה

1

יעל עבוד
ברזילי
אביבה
גוטרמן

ראש העירייה או סגנו שהוא ממלא מקומו
הקבוע והוא יהיה היושב ראש.
חברת וועדה

הוד השרון שלנו

2
3

מנכ"ל העירייה.

4

מנהל אגף החינוך בעירייה.

5

מנהל הפיקוח העירוני בעירייה.

6

מנהל הביטחון בעירייה.

7

מנהלת האגף לשירותים חברתיים

8
9

יועצת לענייני אזרחים ותיקים בעירייה.
נציג אחד או יותר של משטרת ישראל .כפי
שיקבע מפקד המרחב שבתחום סמכותו
נמצאת העירייה.
חברים נוספים ובין השאר נציגי ארגונים
העוסקים בזכויות נפגעי עבודה

10
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ממלא
מקום
רינה שבתאי קצב מרצ יש עתיד
יפעת קריב

טלפון  09-7759557פקס 09-7759761

לשכת מנכ"ל עיריית הוד השרון

מחלקת תאום ובקרה
וריכוז ישיבות מועצת עיר

 .5אישור שינוי הרכב וועדת קיימות ואיכות הסביבה
ועדה לקיימות ואיכות הסביבה:
תפקיד

ממלא מקום

סיעה

מס' שם
1

רן יקיר

יו"ר הוועדה

רינה שבתאי

קצב מרצ יש עתיד

2

יעל עבוד ברזילי

חברת וועדה

נאור שירי

קצב מרצ יש עתיד

3
4

ארנון אברמוב
רפי בן מרדכי

חבר וועדה
חבר וועדה

יפעת קריב

7

שאולי מוהל

נציג ציבור

8

יעקב שויצקי

נציג ציבור

הליכוד
הוד השרון שלנו
דרך העיר

משה ארז

רק הוד השרון

עובד בכיר אחראי לתחום
9
איכות הסביבה
* לישיבה יוזמנו נציג ארגון ארצי שעניינו שמירה על איכות הסביבה  +נציג השר לאיכות הסביבה

 .6אישור שינוי הרכב וועדת בטיחות בדרכים
ועדה לבטיחות בדרכים:
מס'

שם

תפקיד

ממלא מקום

סיעה

1

יעל עבוד ברזילי

2

נאור שירי

ראש העירייה או סגנו שהוא ממלא
מקומו הקבוע והוא יהיה היושב ראש.
חבר וועדה

רינה שבתאי

קצב מרצ יש עתיד

רן יקיר

קצב מרצ יש עתיד

3

יגאל שמעון

חבר וועדה

חיים שאבי

יש לך על מי לסמוך

4

רפי בן מרדכי

חבר וועדה

יפעת קריב

הוד השרון שלנו

5

מהנדס העירייה

6

מנהל אגף חינוך

7

נציג שר התחבורה

8

נציג הגופים העוסקים בבטיחות
בדרכים
נציג שכונות

10

נציג השר לביטחון פנים

9
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 .7אישור שינוי הרכב וועדת שמות
ועדת שמות– :
תפקיד
יו"ר הוועדה

ממלא מקום

סיעה
הליכוד

מס' שם
ארנון אברמוב
1
2

נדב דואני

חבר וועדה

עדי ברמוחה

רק הוד השרון

3

מאיר חלוואני

חבר וועדה

עדי פרילינג אנקורי

דרך העיר

4

רפי בן מרדכי

חבר וועדה

יפעת קריב

הוד השרון שלנו

5

יגאל שמעון

חבר מועצה

חיים שאבי

יש לך על מי לסמוך

 .8אישור שינוי הרכב וועדת משנה לתכנון אסטרטגי
ועדת משנה לתכנון אסטרטגי– :
מס'
.19
2

שם
נאור שירי
נדב דואני

תפקיד
יו"ר הוועדה
חבר וועדה

ממלא מקום
יעל עבוד ברזילי
עדי ברמוחה

סיעה
קצב מרצ יש עתיד
רק הוד השרון

3

עדי פרילינג אנקורי

חברת וועדה

מאיר חלוואני

דרך העיר

4

רפי בן מרדכי

חבר וועדה

יפעת קריב

הוד השרון שלנו

 .9אישור שינוי הרכב הוועדה לשירותים חברתיים
ועדת שירותים חברתיים  -זימון ע"י מזכירה לשרותים חברתיים
מס'
1
2
3

שם
מאיר חלוואני
רינה שבתאי
כנרת אלישע כהן

תפקיד
יו"ר הוועדה
חברת וועדה
חברת וועדה

ממלא מקום
עדי פרילינג אנקורי
יעל עבוד ברזילי

סיעה
דרך העיר
קצב מרצ יש עתיד
כן להוד השרון

4

אביבה גוטרמן

חברת וועדה

רפי בן מרדכי

הוד השרון שלנו

 .10אישור שינוי הרכב וועדת ספורט
ועדת ספורט – זימון ע"י מזכירת רשות הספורט
מס' שם
ארנון אברמוב
1
יעל עבוד ברזילי
2
נדב דואני
3
יגאל שמעון
4
אביבה גוטרמן
5

תפקיד
יו"ר הוועדה
חברת וועדה
חבר וועדה
חבר וועדה
חברת וועדה
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ממלא מקום
נאור שירי
עדי ברמוחה
חיים שאבי
רפי בן מרדכי

סיעה
הליכוד
קצב מרצ יש עתיד
רק הוד השרון
יש לך על מי לסמוך
הוד השרון שלנו

טלפון  09-7759557פקס 09-7759761

לשכת מנכ"ל עיריית הוד השרון

מחלקת תאום ובקרה
וריכוז ישיבות מועצת עיר

 .11אישור שינוי הרכב הוועדה לשוויון מגדרי
ועדת שוויון מגדרי
מס' שם
כנרת אלישע כהן
יעל עבוד ברזילי
רינה שבתאי
עדי ברמוחה
עדי פרילינג אנקורי
אמיר כוכבי
יפעת קריב

1
2
3
4
5
6
7

תפקיד

ממלא מקום

יו"ר וועדה
חברת וועדה
חברת וועדה
חברת וועדה
חברת וועדה
חבר וועדה
חברת וועדה

אביבה גוטרמן

סיעה
כן להוד השרון
קצב מרצ יש עתיד
קצב מרצ יש עתיד
רק להוד השרון
דרך העיר
קצב מרצ יש עתיד
הוד השרון שלנו

 .12אישור שינוי הרכב וועדת שקיפות ,חדשנות ושירותים דיגיטלים
ועדת וועדת שקיפות חדשנות ושירותים דיגיטלים
מס' שם
רן יקיר
1
3
3

משה חנוכה
יגאל שמעון

תפקיד
יו"ר הוועדה

ממלא מקום
נאור שירי

חבר וועדה
חבר וועדה

חיים שאבי

סיעה
קצב מרצ יש עתיד
דור חדש
יש לך על מי לסמוך

 .13אישור שינוי הרכב וועדת קשרי חוץ
ועדת קשרי חוץ
מס'
1

שם
נדב דואני

תפקיד
יו"ר הוועדה

ממלא מקום
עדי ברמוחה

סיעה
רק הוד השרון

2

רן יקיר

חבר וועדה

רינה שבתאי

קצב מרצ יש עתיד

3

יפעת קריב

חברת וועדה

רפי בן מרדכי

הוד השרון שלנו

 .14אישור שינוי הרכב הוועדה לקידום עסקים
ועדת קידום עסקים
מס'

שם

תפקיד

ממלא מקום

סיעה

1

עדי פרילינג אנקורי

יו"ר הוועדה

מאיר חלוואני

דרך העיר

2

יעל עבוד ברזילי

חברת ועדה

נאור שירי

קצב מרצ יש עתיד

3

נדב דואני

חבר וועדה

עדי ברמוחה

רק הוד השרון

4

אביבה גוטרמן

חברת וועדה

יפעת קריב

הוד השרון שלנו
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 .15אישור שינוי הרכב וועדת חינוך בלתי פורמלי
ועדת חינוך בלתי פורמלי
תפקיד
יו"ר הוועדה

ממלא מקום

סיעה
כן להוד השרון

מס' שם
כנרת אלישע כהן
1
2

רינת שבתאי

חבר וועדה

יעל עבוד ברזילי

קצב מרצ יש עתיד

3

עדי פרילינג אנקורי

חברת וועדה

מאיר חלוואני

דרך העיר

4

אביבה גוטרמן

חבר/ת וועדה

יפעת קריב

הוד השרון שלנו

ה .הצעות לסדר של חברי המועצה
 .1הצעתה לסדר של חברת המועצה אביבה גוטרמן מיום 21.5.2019
מתן תו חנייה לשני בני הזוג שגרים באותה דירה
הסבר להצעה:
כיום ניתן לאחד מבני הזוג בלבד למרות שהם גרים באותו הבית .סידור זה אינו תקין ולא הוגן .שכן מהווה
דילמה ואף יוצר בעייה לבני הזוג שלשניהם יש רכב והם נדרשים להחליט מי מהם חשוב יותר לקבל את התו.
למה זכות זו ניתנת רק לאחד מהם? על מה ולמה מעמידים את התושבים בסיטואציה בעייתית זו?
הצעת החלטה
עיריית הוד השרון תאפשר לתת תו חנייה לשני בני הזוג שגרים באותה דירה .
 .2הצעתה לסדר של חברת המועצה אביבה גוטרמן מיום 21.5.2019
פיקוח ובקרה על התלונות שמגיעות למוקד
הסבר להצעה:
כיום המוקד מקבל את התלונות מתושבי העיר ומעביר אותן למחלקות הרלוונטיות על מנת שיטפלו ויתקנו את
הליקויים .המוקד עושה עבודתו נאמנה ומבצע זאת .מהמוקד חוזרים אל התושב ומבשרים לו שהנושא טופל
כשהכוונה העברנו את תלותך לגורם האחראי .התושב לא קיבל מענה לתלונתו אבל התשובה ניתנת בניגוד
למציאות .אם תוטל על המוקד תפקידי הפיקוח והבקרה תשובתם תהיה נכונה ואפקטיבית שכן הם בודקים מול
המחלקה הרלוונטית שהתלונה טופלה .רק לאחר בדיקתם הם מחויבים לשוב לתושב על מנת לומר לו שתלונתו
טופלה.
הצעת החלטה
הנהלת עיריית הוד השרון תטיל על המוקד העירוני פיקוח ובקרה על התלונות שמגיעות למוקד.

הוד השרון ,בן גמלא  28קומה ב'
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