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עיריית הרצליה
ישיבת מועצת מן המניין מס' 01
שנערכה ביום ג' ,כ"ג כסלו ,תשע"ד26.11.2013 ,
נוכחים:
משה ועקנין
אליהו שריקי
יריב פישר
צביקה הדר
יוסף קוממי
צבי וייס
יחיעם השמשוני
יונתן יוסף יעקובוביץ
מאיה כץ
משה פדלון
איה פרשקולניק
יהונתן יסעור
יוסף לונדון
ליאת תימור
עופרה בל
טובה רפאל
ירון עולמי
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אלעד צדיקוב
תום עטרוא
מייק סקה
גולן זריהן
עו"ד ענת בהרב
דידי מור

פרוטוקול
ערב טוב קהל נכבד ,פעם שנייה .קהל נכבד ,ערב טוב לכולם .אנחנו מתחילים

דידי מור:

בטקס .הקהל מתבקש לעמוד לשירת התקווה .נבקש שקט.
)שירת התקווה(
)מחיאות כפיים(
דידי מור:

אני מתכבד לקדם בברכה את ראש העיר החדש שלנו ,מה משה פדלון.
)מחיאות כפיים( את כבוד הרב הראשי של העיר הרצליה ,הרב יצחק יחיאל
יעקובוביץ' ,חברי המועצה היוצאת ,את חברי המועצה היוצאת ,חברי
המועצה לדורותיהם שמכבדים אותנו בנוכחותם כאן ,מנכ"ל העירייה ,מר
יחיעם השמשוני ,עובדות ועובדי העירייה ,ראשי אגפים ,קהל נכבד ,אורחות
ואורחים יקרים .יגאל אלון אמר כי עם שאינו לומד את עברו ,הווה הוא דל
ועתידו לוט בערפל .יפה השעה הזו להזכירנו את עברה וראשיתה של
הרצליה ,הנקראת על שמו של חוזה מדינת היהודית ,בנימין זאב הרצל .יש
לה להרצליה עבר שראוי כי יילמד ,והוא אכן נלמד כל העת בבתי האולפנה
בעיר .רעיון הקמתה של מושבה עברית בשרון נולד במאה הקודמת ,בראשית
שנות ה ,'20-על ידי יהודים ציוניים באמריקה ,שהקימו את חברת קהיליית
ציון .החברה רכשה  13,800דונמים לבניית מושבה חקלאית בשם הרצליה,
מינתה אדריכל לתכנון ,והחלה מכירת הקרקעות .משהגיע מספר הקונים
למאה ,כונסה אסיפת קונים ,מתוך הקונים החליטו שבעה לעלות ולבנות מיד
על הקרקע .הם יצאו מתל אביב על גבי שתי עגלות עמוסות חפצים ,מזון
וחומרי בנייה ,ובצהרי היום ,ב 23-בנובמבר  1924הגיעו אל אדמתם ובחרו
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בגבעת חוניס סעה לנקודת היאחזותם .עם שקיעת החמה ,עמד על טילו צריף
מגורים ,הצריף הראשון בהרצליה .מאוחר יותר עלו  25משפחות,
ובעקבותיהן התיישבו משפחות נוספות .בסוף אותה שנה ,1924 ,הגיע מספר
המתיישבים ל .100-היום ,לאחר אותה ראשית צנועה ונועזת מונה
אוכלוסיית העיר כ 100,000-נפש ,בקירוב .במהלך השנים ידעה העיר תקופות
גאות ולעיתים גם עונות שפל ,אך כל העת היו פניה נשואות לעתיד ,תוך
שהיא נשענת על חוסן העבר בימיה הראשונים .היום ,כעיר השוכנת לחופו של
הים ,יש בה חופים מפוארים ,ואף שני נמלים .זה שהיה באפולוניה ,וזה שקם
בעת החדשה ,ובלשון ימינו אינו נמל אלא מרינה .תעשיית הייטק מתקדמת
ומפעלים עתירי ידע התמקמו בעיר ,ותורמים לה כלכלית וחברתית ,דרכי
מלך ,מחלפים וגשרים תפסו את מקומם של רחובות ישנים ודרכים מימי
ראשיתה של העיר .למעלה מ 14,000-תלמידים פוקדים את עשרות בתי
הספר וגני הילדים הפזורים בעיר .נדבכים רבים נוספו לה לעיר ,שתקצר
היריעה לפרטם ,וודאי עוד יוזכרו כאן הערב .הנה כי כן ,משלבת העיר עבר
והווה ,ופניה נשואות לעתיד .עוד היד נטויה לעשות ,להרחיב ויש לה לעיר גם
מי שמתנדבים להיות נציגי ציבור ונבחריו ,וזאת התנדבות לשמה .ויש גם
מתנדבים רבים המבקשים לסייע ולעזור בתחומים רבים ,ללא תואר ,ובלי
מערכת בחירות .ראוי הוא שבשעה זו נזכיר ונעניק את הכבוד למי שכיהנו
כראשי עיר ,ראשי מועצה וראשי עירייה בהרצליה ,בימים ההם ובזמן הזה.
אברהם הירש ,שמעון ז' לוין ,בן ציון מיכאלי ,פסח יפער ,נתן רוזנטל רזיאל
ויוסף נבו ,זכרם לברכה .וייבדלו לחיים טובים וארוכים מר אלי לנדאו וגברת
יעל גרמן .קהל נכבד ,העיר הרצליה בחרה ברוב מרשים את ראש העיר
החדש ,מר משה פדלון) .מחיאות כפיים( אפשר למחוא כפיים .במועצה ה18 -
שהיא המועצה החדשה ,יכהנו בסך הכל  19חברי מועצה ,כולל ראש העירייה,
מתוכם חמש נשים .למועצה החדשה שבו ונבחרו עשרה חברי מועצה שכיהנו
בקדנציה הקודמת ,ותשעה חברי מועצה הינם חדשים .הן ליוצאים והן
לנכנסים ,אני מרשה לעצמי ,בשם כולנו ,לאחל בהצלחה רבה) .מחיאות
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כפיים( אני מתכבד עתה להזמין את אלון מלכה ונועה נדלן ,בליוויו בגיטרה
של בן דנציג ,תלמידי קונסרבטוריון מערב העיר ,לביצוע השיר מכתב לאחי.
מילים ולחן ,אילי בוטנר ,בבקשה.
)מחיאות כפיים(
קטע אומנותי-)מחיאות כפיים(
דידי מור:

תודה רבה .הפנו את תשומת ליבי ,ואני לא שמתי לב ,אני רוצה לכבד את אלי
לנדאו ,ראש העיר לשעבר) .מחיאות כפיים( ואת אוראל רייכמן ,נשיא המרכז
הבין תחומי ,שכיבדו ומכבדים אותנו כאן בנוכחותם ,תודה רבה) .מחיאות
כפיים( ועתה אני מתכבד להזמין את מר משה פדלון ,ראש העירייה החדש
שלנו לכאן ,להיפרד מחברי המועצה ה.17-

)מחיאות כפיים(
דידי מור:

חברי המועצה ה ,17-שפרשו או במהלך הקדנציה ,או בסופה ,בעקבות
הבחירות ,אני אקרא בשמותיהם לכאן ,וכל מי שנוכח ,מתבקש כמובן להגיע.
גברת יעל גרמן ,איננה .מר ברק נפתלי ,מר דן פנחס ,ליאור רומסי ,דורון
אלקיים ,גברת רות רזניק ,ראיתי אותה) .מחיאות כפיים( פרחים) .מחיאות
כפיים( גברת רזניק היא כלת פרס ישראל ,חברת מועצה וותיקה) .מחיאות
כפיים( שתרמה ותורמת רבות בחום הציבורי .פעילה ,ואיננה מתעייפת
לעולם .מר יוסי בן שפרוט ,אייל אורון ,אליהו שממה) .מחיאות כפיים( הנה
יוסי .הנה גם אלי שממה פה .פנחס מנצור) .מחיאות כפיים( דן ,איפה ישבת
כל כך רחוק עד שיצאת? דורון גילר .תשב במקום פנוי ,דן ,איפה שיש .דורון
גילר ,יוחנן נתנזון ,דרור עזרא ואלי כחלון) .מחיאות כפיים( תודה רבה לכל
חברי המועצה הפורשים ,תודה רבה על התנדבות ציבורית לשמה) .מחיאות
כפיים( וכעת ,אני מזמין את ראש עיריית הרצליה החדש ,מר משה פדלון,
לשאת את דברו ,בבקשה.

)מחיאות כפיים(
משה פדלון:

כבוד הרב הראשי להרצליה ,הרב יעקבובויץ' ,ראש העירייה היוצא ,מר יונתן
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יסעור ,מנכ"ל העירייה ,מר יחיעם השמשוני ,חברי המועצה היוצאת ,חברי
המועצה החדשים ,מנהלי אגפים ויחידות ,עובדי העירייה ,מר אלי לנדאו,
ראש העירייה לשעבר) ,מחיאות כפיים( מר אוראל רייכמן ,נשיא המרכז הבין
תחומי הרצליה) ,מחיאות כפיים( אורחות ואורחים יקרים .אני ,משה פדלון,
יליד מעברת ג'ליל הרצליה ,בן לטוני ואליהו ,עליהם השלום ,שעלו מטריפולי
שבלוב ,גדלתי בשני חדרים ,יחד עם הוריי וארבעת אחיי עד לגיוסי לצה"ל.
והערב ,אני עומד כאן מולכם ,גאה ומתרגש בתפקיד ראש עיריית הרצליה.
)מחיאות כפיים( מודה על כך שנפלה בחלקי הזכות להוביל ולהצעיד קדימה
את עיר מולדתי ,ביחד אתכם ,ועם התושבים .עיריית הרצליה מוכרת לי מזה
 19שנה ,בשנים האחרונות ניהלתי שניים מאגפיה הבכירים ,תוך התמודדות
יום יומית עם האתגרים והמשימות שעושים את העיר הזאת כל כך נפלאה.
משופעת במשאבים ,בהישגים ,ובאוצר אנושי יוצא דופן .אני חש תחושה של
המשכיות ומאמין שתפקיד ראש העירייה מזמן לי שפע של הזדמנויות
להשפיע ולנצח אתגרים .בחמש השנים הקרובות תהפוך הרצליה לעיר של
כלל תושביה ,צעירים ,מבוגרים ,דתיים ,חילוניים ,תושבי מרכז ,מערב ומזרח
העיר) .מחיאות כפיים( מערכות בחירות מבליטות בדרך כלל את השוני בין
אנשים ,דעות ועמדות ,אך ניהול עיר צריך להיעשות מנוקדת מבט מאחדת.
הרכבנו מועצה הטרוגנית ומגוונת ,ואני מאמין שיחד נוכל להקים קדימה,
ולפעול למען קידום איכות החיים בעיר שכל כך אנחנו אוהבים .אעשה הכל
כדי שהרצליה תהפוך לקהילה אחת מאוחדת ,תומכת ומעורבת .הבטחתי
לשים את התושב במרכז ,לנהל דיאלוג מתמיד עם התושבים ,בגובה העיניים
ולתת את השירות הטוב ביותר ,וזה גם מה שבכוונתי לעשות .השירות לאזרח
הוא כמו מראה ,אם נאיר פנים ,יאירו לנו בחזרה .זה מה שייתן לנו כוח ,כי
כאשר אתה נותן ומתרוקן ,זו הקרבה ,כשאתה נותן ומתמלא ,זו אהבה.
אנחנו נעשה זאת באהבה) .מחיאות כפיים( כשם שאדרוש מכל אחד מכם
להעניק לתושבים את השירות הטוב ביותר ,כך כראש עירייה דלתי תהיה
פתוחה לכולם ,לתושבים ,לעובדים ולחברי מועצת העיר מהקואליציה
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ומהאופוזיציה כאחד) .מחיאות כפיים( במהלך קמפיין הבחירות הבטחתי
לתושבי הרצליה שאבצע לא מעט שינויים ,אלה לא יהיו הבטחות שווא,
בכוונתי להביא להתחדשות עירונית ,להשקיע בכך את כל המשאבים
הדרושים ,לעשות מתיחת פנים כוללת שתהפוך את הרצליה להיות עיר
צעירה ותוססת ,עיר אקדמאית שתעמיד את המרכז הבין תחומי כפנינת
האזור כולו) .מחיאות כפיים( בכוונתי להתחיל את הבנייה בתוכנית גליל ים,
להביא למימוש ההחלטה לפנות את שדה התעופה ולבנות אלפי יחידות דיור.
לעודד תושבים לנצל את תמ"א  ,38ולשפר בכך את איכות חייהם .להתחיל
בתוכנית פינוי בינוי רצינית ומקצועית תוך ליווי ומתן רוח גבית לתושבים
המפונים .אנו מבינים את חשיבת הדבר ,ואת הצורך לקדם בנייה לזוגות
צעירים ,ואנו ,כעירייה ,נעשה הכל כדי לקדם תוכניות כאלה .אני מתנגד
לבנייה במתחם תע"ש ,המקום צריך לשמש כפארק אזורי) .מחיאות כפיים(
אני מתנגד להרחבת מלון אכדיה על חוף הים ,כפרויקט דורסני ומנקר
עיניים) .מחיאות כפיים( בכוונתי להשקיע בחינוך בכלל ,ובחינוך הבלתי
פורמאלי בפרט .אני מאמין שתפקידנו לאפשר לכל ילד בעיר הזו להשתתף
במספר אירועי תרבות ,ולקחת חלק בחוגים ובמגוון העיר שהיא מציעה .אני
מבטיח שנרחיב את ההיצע ,יש לנו את האמצעים להבטיח שכל זה יקרה.
)מחיאות כפיים( בכוונתי לעשות לא מעט שינויים בשיטת העבודה של אגפי
העירייה ,לא זה הזמן לפרט את תוכנית העבודה ,אבל אתן לכם דוגמא
לשינוי שבכוונתי להוביל .אני מאמין בחובתנו לדאוג לבני גיל הזהב וניצולי
השואה) .מחיאות כפיים( בכוונתי להקים צוותים הכוללים עובדים
סוציאליים ,אחים ואחיות ואנשי תחזוקה ,אשר יפקדו את בתיהם ,ידאגו
לסייע להם מול סבך הבירוקרטיה ,לבצע בדיקות רפואיות בסיסיות ,ובזמן
הזה לבדוק מה דורש תיקון בבית .החלפת מנורה ,תיקון תריס ,ברז דולף
וכדומה .אם נעשה זאת ,נשמש דוגמא ומופת בעיקר לילדינו ,ואלו רק מקצת
הדברים) .מחיאות כפיים( נכנסתי לתפקיד היום ,אלמד את הדברים ואציג
במהלך חודש ינואר  2014תוכנית עבודה מפורטת .הלוחם האגדי ,סגן אלוף
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עמנואל מורנו ,ז"ל אמר ,כאשר הגעת לקצה ,דע שאתה יכול עוד .באולם הזה
יושבים אנשים שתושבי הרצליה שלחו אותם להנהיג ולהוביל את העיר
בחמש השנים הקרובות ,ואני בטוח שבעוד חמש שנים כולנו נסתכל לאחור
בגאווה ובסיפוק) .מחיאות כפיים( בטרם אסיים את דבריי ,אני מבקש
להודות לכל תושבי הרצליה ,לעובדי העירייה ולמשפחתי ,ילדיי האהובים,
שירי ובעלה רני ,לרן ואשתו נועה ,אורי וחברתו לליב ,לנכדים ,דניאל ,מאיה,
תום ויובל) .מחיאות כפיים( לאשתי היקרה לילך ,שמלווה אותי תוך מתן רוח
גבית ,דחיפה ,תמיכה) ,מחיאות כפיים( אהבה לאורך תקופת השירות הצבאי
והשירות הציבורי ,כמו שנאמר ,אשת חיל מי ימצא ,על הכל תודה מקרב לב
וכל הכבוד) .מחיאות כפיים( אני רוצה להודות למשפחת פדיצור ,רפפורט,
אבישיג ,פדלון ושבתאי ,בלעדיהם לא הייתי מצליח .הם עמדו לצידי ,סייעו
והוכיחו לי פעם נוספת שהם העוגן של חיי .אני רוצה להודות לעובדי העירייה
שארגנו את הערב ,לשכת ראש העירייה ,מנכ"ל העירייה וסגנו ,מר יהודה בן
עזרא ,סגן מנהל אגף החינוך והתרבות ,מזכיר העיר וצוות המשרד ,דוברת
העירייה עירית ווינברג ,מחלקת  ...אגפים ,תבל ושאיפה ,להקת שבעת
הכוכבים ,הילדים החמודים ,אלון מלכה ,נועה אדלר ,בן דנציג ,תלמידי בית
המוזיקה ממערב העיר .ואחרונים חביבים ,מנהלי ועובדי אולם הספורט.
בנימין זאב הרצל אמר ,כל מעשיהם של בני אדם היו פעם חלומות ,כל
מעשיהם יהיו ביום מן הימים לחלום ,שיהיה ערב טוב ונעים לכולם .תודה.
)מחיאות כפיים(
דידי מור:

אני מזמין את כבוד הרב ,יצחק יחיאל יעקובוביץ ,רבה הראשי של העיר,
בבקשה.

)מחיאות כפיים(
הרב יעקובוביץ :כבוד ראש העיר הנבחר ,משה פדלון ,כבוד חברי המועצה החדשים
והישנים ,לכולם שלום .החודש הזה מלאו  90שנה להרצליה ,כסלו ,תרפ"ד,
השנה אנחנו בכסלו תשע"ד .זה כבר אז בחרו ,עדיין לא בחרו מועצות ,אבל
הייתה עיר עם מנהיגיה .כשעם ישראל קם ,לפני  3,346שנה ,מתן תורה ,תכף
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אחרי מתן תורה נאמר בתורה ,ואתה תחזה ,כעצת יתרו אמר משה רבינו,
צריכים לשים ראשים לקהל ,שרי  ,50שרי מאות ,שרי עשרות ,שרי אליפים
ושרי רבסאות ,ידעו שצריך להנהיג עם וצריכים הנהגה לעם .כך עם ישראל
התחיל אז ,ואנחנו עם ישראל יודע שהוא חי לפי מסורת ,הכל לפי מסורת ,כל
מה שיש לנו זה מסורת .אנחנו עומדים ערב חנוכה 2,200 ,שנה בערך ,קצת
פחות ,עברו מאז נס חנוכה ,בכל העולם מדליקים נרות ,מדליקים נרות בכל
המצבים ,גם בשעות השואה החשוכה ,חיפשו חתיכת מרגרינה ,או להביא
איזה שומן כדי להדליק נרות .כשילדים בגן ,ילדים בבית ספר ,מדליקים
נרות ,עושים שתי ברכות ,הברכה השנייה ,שעשה ניסים לאבותינו בימים
ההם בזמן הזה .אינני יודע אם כולם יכולים להסביר לעצמם מה זה שעשה
ניסים לאבותינו ,אנחנו יודעים את הסיפור של נס פח השמן שהיה פח קטן
שהספיק לשמונה ימים .אינני יודע בעידן שלנו זה לא נראה כל כך דבר נדיר,
מקצת שמן שיהיה הרבה ,בעידן הטכנולוגיה יש הרבה דברים שאפשריים
הרבה ביותר קלות ,אבל ,התחיל הדבר לפני  2,200שנה ,כמו שאמרתי ,וזה
נשאר מסורת ישראל כל השנים ,כל השנים הדליקו נרות ,ובוודאי ידליקו
נרות .זה החג האחרון שקבעו לנו חז"ל ,עד שיבוא גואל צדק ,אבל ,זה החג
שכולנו ,בלב כולנו ,שוב ,זה מראה לנו את המסורת ואת ,שהמסורת מדור
דור ,עם ישראל חי לפי מסורת .אין עוד עם בעולם שיש לו מסורת כל כך
ארוכה .אין עוד עם בעולם שיכבד דברים שקרו לפני  2,000שנה ,שהיום הם
לא מרשימים .אנחנו עם ישראל .צמוד לכל דבר שקורה ,כל דבר שהיה.
מכיוון שבזמן תחילת האומה ,כבר מינו מנהיגים לעם ,אז זה ממשיך עד
היום הזה .שמים ראשים לעיריות ,ראשים למחוזות יותר גדולים ,וכאן
אנחנו עומדים במעמד של החלפת המנהיגים של העם ,ואנחנו כולנו בברכה
גדולה למנהיגים החדשים ,ברכה גדולה לראש העיר שנבחר ,וברכה לחברי
המועצה הנכנסים ,והיוצאים .דבר שהיה בזמן שהיה בית מקדש קיים ,היו
משמרות ,משמרות היו מתחלפות כל שבוע ,ומשמר עבד עד שבת ,אחר כך
נכנס משמר שני .וכתוב בגמרא שאנשי משמר היוצא היו אומרים לאנשי
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המשמר הקיים ,מי שכן שמו הבית הזה ,ישכין ביניכם אהבה ואחווה ,שלום
ורעות ,זאת הייתה הברכה ,והברכה שלנו היא שיזכה ראש העיר לנהל את
העיר בשמחה ,עם כל החברים יחד באהבה ואחווה ,שלום ורעות ,יחד,
כשבוטחים יחד מצליחים .תהיה הצלחה גדולה ,וכל הצלחה שלכם תהיה
הצלחה של כל העיר הזאת ,והשם יעזור שהכל יהיה בהצלחה רבה.
)מחיאות כפיים(
דידי מור:

תודה לרבה הראשי של הרצליה ,רב יעקובוביץ ,תודה רבה) .מחיאות כפיים(
אני מזמין עתה את להקת שבעת הכוכבים ,הלהקה הייצוגית של העיר
הרצליה ,בהדרכת רן הירש ,בשני ריקודים ,הורה מחודשת ושיר תקווה.

קטע אומנותי-)מחיאות כפיים(
דידי מור:

רגעים קסומים ומשב רוח מרענן מלהקת שבעת הכוכבים) .מחיאות כפיים(
ולעוד רגע של נחת מהדור הצעיר ,דור העתיד שלנו ,אני מזמין את דניאל
ומאיה ,שהם נכדותיו של ראש העירייה .יחד עם דניאל ,בבקשה.

)מחיאות כפיים(
נכדותיו של משה :לסבא משה היקר ,לאחר מסע ארוך וקשה של בחירות לראשות העיר,
הגיע הרגע בו אנו עומדות ומברכות אותך ,על שהצלחת להגיע לראש הסולם
ולהיות הסבא של כולם .עכשיו יגלו כל התושבים את סבא משה ,איש
מדהים .מלא עשייה ,נתינה וטוב לב .אנחנו מאחלות לך שתצליח בתפקיד
החשוב ושתמשיך להיות כזה אהוב .מאיתנו ,הדר ,דניאל ,מאיה ,יובל ,תום
ורועי.
)מחיאות כפיים(
דידי מור:

תודה רבה .אלה קלפים מנצחים .אני מתכבד להזמין לאתנחתא שירית
נוספת את להקת על הבמה ,בשיר משהו חדש מתחיל .מילים עילעיל תמיר,
לחן ,דני רובס .בבקשה.

קטע אומנותי-)מחיאות כפיים(
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תודה רבה ללהקת על הבמה .וכעת אני מתכבד להזמין את שולחן ,או את
חברי מועצת העיר הרצליה ה .18-וראשית לכל) ,מחיאות כפיים( אני מבקש
להזמין את מנכ"ל העירייה ,יחיעם השמשוני) ,מחיאות כפיים( מר גולן
זריהן ,גזבר העירייה ,מר מייק סקה ,מהנדס העירייה ,ועורכת הדין ענת
בהרב קרן ,היועצת המשפטית לעירייה ,בבקשה .יש לכם פה מקומות .איפה
המהנדס והיועצת? עם הספרים ,הכל בסדר .מהנדס ,מייק ,פה .חברי
המועצה לפי סדר ממני ואילך ,תום סטרוגו ,אלעד צדיקוב) ,מחיאות כפיים(
ירון עולמי) ,מחיאות כפיים( טובה רפאל) ,מחיאות כפיים( עופרה בל,
)מחיאות כפיים( ליאת תימור) ,מחיאות כפיים( יוסף לונדון) ,מחיאות כפיים(
יונתן יסעור) ,מחיאות כפיים( איה פרישקולניק) ,מחיאות כפיים( מאיה כץ,
)מחיאות כפיים( גרי אברהם גוזלן) ,מחיאות כפיים( לא הכרתי אותך ,שלום,
אהלן ,נעים מאוד .יונתן יוסף יעקובוביץ) ,מחיאות כפיים( צבי וייס,
)מחיאות כפיים( יוסף קוממי) ,מחיאות כפיים( אליהו שריקי) ,מחיאות
כפיים( ומשה ועקנין) ,מחיאות כפיים( מר צבי הדר) ,מחיאות כפיים( ,יריב
פישר) ,מחיאות כפיים( ועתה ,אני מתכבד להזמין בברכה רבה ,ובמחיאות
כפיים סוערות את ראש העירייה החדש של עיריית הרצליה ,מר משה פדלון.
)מחיאות כפיים( רבותיי ,זאת המועצה ה 18-של עיריית הרצליה) .מחיאות
כפיים( בטרם נמשיך לישיבת המועצה ,ברצוני להודות במילים חמות לצוות
עובדי אולם הספורט תיכון היובל ,לכל אגפי העירייה ,ובמיוחד לאגף שאיפה
ואגף תבל ,לעובדות המסורות של לשכת מזכיר העירייה ,ולכל האחראיים על
הפקת ערב זה ,מר יהודה בן עזרא ,עוזר ויועץ ראש העירייה ומנהל המחלקה
לתרבות לנוער ולספורט .גברת מזל מהרבני היקה ,מנהלת מדור פרויקטים
והעשרה .לדוברת ,ולגברת אירית וויינברג ,סגנית ומ"מ הדוברת ,ולצוות
דוברות העירייה .תודה רבה לכולם) .מחיאות כפיים( אנחנו ניגשים עכשיו
לישיבת מועצה עם סדר יום מתוכנן ,כפי שקיבלו אותו מראש חברי המועצה.
אני מבקש קשב בקהל ,אני לא יודע אם זה מעניין ,אבל זה יהיה מרתק .לפני
הכל ,אני מבקש מכל חבר מועצה ,לפי הסדר ,מימין לשמאל ,לקום ולהקריא
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את הצהרת האמונים כפי שישנה בידכם ,בתוך סדר היום .אם למישהו חסר,
שיגיד לי .יש על השולחן מיקרופונים אלחוטיים ,בתקווה שהם עובדים.
)מחיאות כפיים(
תום סטרוגר :אני ,תום סטרוגור ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה
את שליחותי במועצה.
דידי מור:

תודה רבה ,תום ,בבקשה ,מר צדיקוב.

אלעד צדיקוב :אני ,אלעד צדיקוב ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה
את שליחותי במועצה.
)מחיאות כפיים(
ירון עולמי:

אני ,ירון עולמי ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.

)מחיאות כפיים(
טובה רפאל:

אני ,טובה רפאל ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה
את שליחותי במועצה.

)מחיאות כפיים(
עופרה בל:

אני ,עופרה בל ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.

)מחיאות כפיים(
ליאת תימור :אני ,ליאת תימור ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה
את שליחותי במועצה.
)מחיאות כפיים(
יוסף לונדון:

אני ,יוסף לונדון ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה
את שליחותי במועצה.

)מחיאות כפיים(
יהונתן יסעור :אני ,יהונתן יסעור ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה
את שליחותי במועצה.
)מחיאות כפיים(
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איה פרישקולניק :אני ,איה פרישקולניק ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
באמונה את שליחותי במועצה.
)מחיאות כפיים(
משה :פדלון :אני ,משה פדלון ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.
)מחיאות כפיים(
מאיה כץ:

אני ,מאיה כץ ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.

)מחיאות כפיים(
גרי אברהם גוזלן :אני ,גרי אברהם גוזלן ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
באמונה את שליחותי במועצה.
)מחיאות כפיים(
יהונתן יעקובוביץ :אני ,יהונתן יעקובוביץ ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
באמונה את שליחותי במועצה.
)מחיאות כפיים(
צבי וייס:

אני ,צבי וייס ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.

)מחיאות כפיים(
יוסף קוממי :אני ,יוסף קוממי ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה
את שליחותי במועצה.
)מחיאות כפיים(
צביקה הדר:

אני ,צבי הדר ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.

)מחיאות כפיים(
יריב פישר:

אני ,יריב פישר ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.

)מחיאות כפיים(
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אליהו שריקי :אני ,אליהו שריקי ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה
את שליחותי במועצה.
)מחיאות כפיים(
משה וקנין:

אני ,משה וקנין ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.

)מחיאות כפיים(
דידי מור:

תודה רבה לכל חברי המועצה .אבקש לציין כי כל חברי המועצה קיבלו את
עותק ההסכמים הקואליציונים שנחתמו בין סיעת ראש העירייה ,חזון
וניסיון ,לבין הסיעות האחרות .נתבקשתי להודיע כי לאור אי הסכמות פנים
סיעתיות ,או פנים סיעתיים ,ההסכם עם סיעת לב מוקפא בשלב זה.

אישור מורשה חתימה מטעם עיריית הרצליה
דידי מיר:

סעיף ב' בסדר היום ,אישור מורשה חתימה מטעם עיריית הרצליה .אני
מבקש מהמועצה לאשר מורשים מטעם העירייה לחתום מטעמה על מסמכי
תשלום ומסמכים ,על פי סעיפים  191ו 203-לפקודת העיריות נוסח חדש,
והמורשים הם ,מר משה פדלון ,ראש העירייה ,תעודת זיהוי כך וכך ,מר גולן
זריהן ,גזבר העירייה ,או רואה חשבון רוני חדד מטעם הגזבר ,שהוא מנהל
החשבונות הראשי של העירייה .מי בעד? פה אחד ,תודה רבה .ממחר אפשר
להוציא כסף.

קביעת היום הקבוע לישיבות המועצה
דידי מור:

הנושא הבא הוא קביעת היום הקבוע לישיבות המועצה .אנחנו מציעים את
יום ג' כיום הקבוע לישיבות המועצה ,ולקיימן במרפד הישן ,ברחוב רביבים,
באולם הדיונים ,בצמוד לתיכון דור .מי בעד? פה אחד .תודה רבה.

דידי מור:

הסעיף הבא ,מינוי סגנים לראש העירייה .על פי הנוהל ,גם הגזבר וגם
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היועצת המשפטית מתבקשים לאשר בקולם לפרוטוקול שיש תקציב לנושא,
ושהאצלת הסמכויות נעשית כדין ,האם אכן כך? אדוני הגזבר.
גולן זריהן:

אכן כך.

דידי מור:

הדברים גם נמסרו מטעמו של הגזבר בכתב ,והועברו לכל חברי המועצה
מבעוד מועד .גברתי היועצת המשפטית ,מאשרת .תודה רבה .המינויים הם
כדלקמן .אישור מינויה של גברת מאיה כץ) ,מחיאות כפיים( לתפקיד סגן
וממלאת מקום קבועה לראש העירייה בשכר) .מחיאות כפיים( על פי סעיף 14
לחוק הרשויות המקומיות ,בחירת ראש הרשות ,סגניו וכהונתם ,להלן ,חוק
הבחירה ,וכן לאשר האצלת סמכות מראש העיר לסגנית ומ"מ ראש העירייה,
גברת מאיה כץ ,וזאת בהתאם לסעיף  17לחוק הבחירה בנושאים הבאים,
תנועה ובטיחות בדרכים ,קידום נושאי התחדשות עירונית ,תחום צעירים .מי
בעד? )מחיאות כפיים( אוקי .מי נגד? אין .מי נמנעים? אחד ,שניים ,שלושה,
ארבעה .ארבעה נמנעים ,חמישה .אני לא רואה מכאן את כולם ,מי זה
החמישי ,קוממי? אוקי ,חמישה נמנעים .עמכם הסליחה ,אני לא רואה מכאן,
מר וייס ,אתה מסתיר אותו .אוקי .אני מבקש מהמועצה לאשר ,על פי סעיף
 15לחוק הבחירה ,את בחירתה של גברת איה פרישקולניק) ,מחיאות כפיים(
לתפקיד סגן ראש העירייה בשכר ,וכן לאשר האצלת סמכות מראש העירייה
לסגן ראש העיר גברת איה פרישקולניק ,וזאת בהתאם לסעיף  17לחוק
הבחירה בנושא חינוך) .מחיאות כפיים( מי בעד ירים את ידו .תודה ,מי נגד?
אין .נמנעים? חמישה נמנעים .המינוי הבא ,מועצה מתבקשת לאשר את
מינויו של מר צבי וייס כסגן ראש העירייה ללא שכר) .מחיאות כפיים( עד 30
באפריל  .2016גברת עופרה בל תמונה לתפקיד סגן ללא שכר במקומו של מר
וייס בתום כהונתו) .מחיאות כפיים( מי בעד ירים את ידו .מר וייס ,אתה בעד
עצמך או לא? כן ,בסדר .שב בבקשה .מי נגד? אין .נמנעים? חמישייה .אני
מבקש להעיר שאישור תשלום שכר לסגנים בשכר ,כפוף לאישור שר הפנים,
וגם צורף לסדר היום אישור גזבר העירייה בדבר היכולת הכספית של
העירייה לעמוד בהתחייבותה להעסיק שני סגנים בשכר .תודה רבה .ברכות
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לסגנים החדשים) .מחיאות כפיים(

מינוי וועדות
דידי מור:

מינוי וועדות .אנחנו ממנים הערב מנה ראשונה של וועדות ,אלה וועדות
החובה העיקריות שמאפשרות לנו לצאת לדרך ולהתחיל לעבוד .וועדת
הנהלה ,בהרכב ,מר משה פדלון ,יושב ראש ,גברת מאיה כץ ,גברת עופרה בל,
מר צבי וייס ,מר תום סטרוגו ,מר אלעד צדיקוב ,גברת ליאת תימור ,גברת
איה פרישקולניק ,ומר ירון עולמי .מי בעד? נגד? אין .נמנעים? חמישה .אני
רוצה להודיע לחברי וועדת ההנהלה החדשים ,תרשמו לפניכם בבקשה,
שישיבת וועדת ההנהלה הראשונה תתקיים ביום ד' 4 ,בדצמבר ,בשעה 16:00
בלשכת ראש העירייה .הוועדה הבאה ,וועדת כספים בהרכב ,ראש העירייה
מר משה פדלון ,יושב ראש .עופרה בל ,מאיה כץ ,איה פרישקולניק ,תום
סטרוגו ,יוסף לונדון ,ליאת תימור ,צבי וייס ,אלעד צדיקוב ,משה וקנין ,צבי
הדר .מי בעד? נגד? אין .נמנעים? גם אין .אז מה הצבעתכם? אני חוזר ,וועדת
כספים,

צביקה הדר:

פה אחד .כל היתר גם פה אחד.

דידי מור:

פה אחד .אוקי ,מאיה זה בסוף הישיבה תזכירי לי ,אנחנו נעשה ישיבה רק של
מליאת תכנון ובנייה .וועדת מכרזים ,בהרכב ,טובה רפאל ,יושבת ראש ,צבי
וייס ,אלעד צדיקוב ,מאיה כץ ,יוסף לונדון ,תום סטרוגו ,איה פרישקולניק,
משה וקנין ,ויריב פישר .מי בעד? אני מניח שזה פה אחד ,תודה רבה .וועדת
מליאה לתכנון ובנייה .קיבלתי פה איזשהו תיקון ,אז תנו לי רק לראות .גרי
רשום במילא ,זה בסדר .ההרכב של הוועדה לתכנון ובנייה יהיה כדלקמן,
משה פדלון ,צבי וייס ,עופרה בל ,מאיה כץ ,אלעד צדיקוב ,ליאת תימור ,תום
סטרוגו ,איה פרישקולניק ,יוסף לונדון ,גרי גוזלן ,ירון עולמי ,טובה רפאל,
אליהו שריקי ,משה וקנין ,צביקה הדר ,יריב פישר ,וראש מועצת כפר
שמריהו ,מר דרור אלוני .אני רוצה כאן לעדכן את חברי המועצה שמועצת
כפר שמריהו בחרה בדרור אלוני לייצג אותה בשתי וועדות ,וועדת המליאה
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לתכנון ובנייה ,ובוועדת המשנה לתכנון ובנייה .שוחחתי עם מר אלוני ,הוא
הוזמן לישיבה הזאת ונבצר ממנו להגיע .אז נצטרך לאשר אותו בהיעדרו .מי
בעד ,ירים את ידו? פה אחד .תודה רבה .בסוף הישיבה נבחר גם על ידי
המליאה וועדת משנה ויושבי ראש לשתי הוועדות .וועדת משנה לתמיכות,
בהרכב מוצע ,אלעד צדיקוב ,יושב ראש ,עופרה בל ,גרי גוזלן ,יוסף לונדון,
צבי וייס ,תום סטרוגו ואליהו שריקי .מי בעד? פה אחד .תודה רבה .וועדת
ביקורת .יריב פישר ,יושב ראש הוועדה ,חברים ,יונתן יעקובוביץ ,עופרה בל,
יוסי לונדון ,צבי וייס ,תום סטרוגו וצבי הדר .מי בעד? .פה אחד ,תודה רבה.
וועדת הנחות בארנונה ,בהרכב ,מר שריקי אליהו ,יושב ראש ,חברים ,טובה
רפאל ,ירון עולמי ומכוח הוראות החוק ,גזבר העירייה ,מנהל מחלקת רווחה,
מנהל מחלקת גבייה ,יועצת משפטית ,או מי מטעמם .מי בעד? פה אחד,
תודה רבה .וועדת משנה להקצאת קרקע ,מר משה פדלון ,יושב ראש ,
חברים ,יוסף לונדון ,מאיה כץ ,יריב פישר ואליהו שריקי .מי בעד? פה אחד.
אני מוכרח לומר לכם שפה אחד הרבה יותר קל .להלן יפורטו שמות חברי
מועצה והתיקים שיהיו בתחום טיפולם בכפיפות לראש העירייה .ליאת
תימור ,תאגיד התרבות העירוני .עופרה בל ,תחום הספורט .טובה רפאל,
רווחה .מר ירון עולמי ,רישוי עסקים .יש הערות? תודה .אני מבקש כעת,
אנחנו נפעיל רק את הוועדה לתכנון ובנייה לצורך ההצבעות ,מי שאיננו חבר,
זה שלושה חברים בסך הכל .יישארו ישובים במקומותיהם ,אבל לא יצביעו.
גברת לימור ברוק ,בבקשה ,בואי תעזרי לי בקטע הזה .גברת לימור ברוק
היא מאגף ההנדסה ,והיא מרכזת את נושא הוועדה לתכנון ובנייה .אוקי ,אני
מבקש את אלה שנבחרו לוועדת המליאה לתכנון ובנייה להצביע ככה ,יושב
ראש וועדה מרחבית לתכנון ובנייה ,מר משה פדלון ,ראש העירייה ,מי בעד?
רגע ,אחד ,שניים ,שלוש ,ארבע ,חמש ,שש ,שבע ,שמונה ,תשע ,עשר,12 ,11 ,
 ,13נכון? אני מבקש להצביע שוב בעד .פה אחד? אז זה  16מתוך  .16ממלא
מקום ליושב ראש הוועדה ,יהיה מר צבי וייס .מי בעד? גם כן פה אחד ,נראה
לי .עוד כמה הצבעות קצרות .חברי וועדת המשנה לתכנון ובנייה ,ההרכב
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המוצע הוא ,משה פדלון ,מאיה כץ ,צבי וייס ,יוסף לונדון ,תום סטרוגו,
אליהו שריקי ,דרור אלוני .מי בעד? גם פה אחד .יושב ראש וועדת המשנה,
מר משה פדלון ,ראש העירייה .מי בעד? אוקי .שוב פה אחד .מ"מ יושב ראש
וועדת המשנה ,גברת מאיה כץ .מי בעד ירים את ידו .יש לך את כולם.
המהנדס ,יש לך מה להעיר?

שונות
דידי מור:

הגענו לסעיף אחרון בישיבת מועצה מקוצרת זו .סעיף דיווח ושונות ,אם יש
מי מחברי המועצה שרוצה לומר משהו ,זה הזמן .בבקשה .יש כזה אחד? אין.
אני מודה לחברי המועצה ה ,18-ולכל הקהל הנכבד הזה) .מחיאות כפיים(
ואני מזמין את כל חברי המועצה לחזית השולחן הזה לתמונה קבוצתית.
אחרי הצילומים כולם מוזמנים לכיבוד קל ברחבה ,אני מבקש לכבד את
המועצה עד שהיא תצטלם ולא לקום מהמקומות ,עוד שתי דקות ,בבקשה.

-סוף הישיבה-
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