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עיריית הרצליה
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חברי המועצה ה) 17 -היוצאת( –

רזניק רות ,נתנזון יוחנן ,בן שפרוט יוסי ,שממה אלי ,דן פנחס
הרב הראשי – הרב יצחק יעקובוביץ
מר י .השמשוני – מנכ"ל העירייה.
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סדר היום:
א .הצהרת אמונים.
ב .ברכות ,פרידה מחברי המועצה היוצאת.
ג .דבר ראש העירייה.
ד .ברכת הרב הראשי להרצליה.
ה .קביעת היום הקבוע לישיבות מועצה.
ו .אישור מורשי חתימה מטעם עיריית הרצליה.
ז .מינוי סגנים בשכר ומ"מ לראש העירייה.
ח .מינוי ועדות:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ועדת הנהלה
ועדת כספים
ועדת מכרזים
ועדת מליאהלתכנון ובניה
ועדת משנהלתמיכות
ועדת ביקורת
ועדת הנחות בארנונה
ועדה להקצאת קרקע
בחירת ועדת משנה לתכנון ובנייה ע"י מליאת הועדה לתכנון
ובניה.

שירת ה"תקווה"

א .ברכות ,פרידה מחברי המועצה היוצאת
ברכת המזכיר" :אני מתכבד לקדם בברכה את ראש העיר ,מר משה פדלון ,כבוד הרב
הראשי לעיר ,חברי המועצה היוצאת ,חברי המועצה החדשים ,מנכ"ל העירייה  -מר יחיעם
השימשוני ,עובדות ועובדי העירייה ,ראשי האגפים ,קהל נכבד ,אורחות ואורחים.
יגאל אלון אמר כי עם שאינו לומד את עברו  -הווהו דל ועתידו לוט בערפל .יפה השעה הזו
להזכירנו את עברה וראשיתה של הרצליה הנקראת על שמו של חוזה מדינת היהודים,
בנימין זאב הרצל .יש לה להרצליה עבר שראוי כי יילמד והוא נלמד כל העת בבתי אולפנה
בעיר .רעיון הקמתה של מושבה עברית בשרון נולד במאה הקודמת בראשית שנות ה -20על
ידי יהודים ציונים באמריקה ,שהקימו את חברת קהיליית ציון .החברה רכשה  13,800דונם
לבניית מושבה חקלאית בשם הרצליה ,מינתה אדריכל לתכנון והחלה מכירת הקרקעות.
משהגיע מספר הקונים ל -100כונסה אסיפת קונים .מתוך הקונים החליטו  7לעלות ולבנות
מיד על הקרקע.
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הם יצאו מתל אביב על גבי שתי עגלות עמוסות חפצים ,מזון וחומרי בנייה .בצוהרי היום
 23.11,1924הגיעו אל אדמתם ובחרו בגבעת חול נישאה לנקודת היאחזותם .עם שקיעת
החמה עמד על תילו צריף מגורים ,הצריף הראשון בהרצליה .מאוחר יותר עלו  25משפחות
ובעקבותיהן התיישבו משפחות נוספות .בסוף אותה שנה -1924 -הגיע מספר המתיישבים ל
  .100היום ,כ 89 -שנים לאחר אותה ראשית צנועה ונועזת ,מונה אוכלוסיית העיר כ - 100,000נפש .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 היי-טק מתקדמת ומפעלים
עתירי ידע התמקמו בעיר ותורמים לה כלכלית וחברתית .דרכי מלך ,מחלפים וגשרים תפסו
את מקומם של רחובות ישנים ודרכים מימי ראשיתה של הרצליה .למעלה מ – 14,200
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 ,וגם מתנדבים רבים המבקשים לסייע
ולעזור בתחומים רבים ,ללא תואר ובלי מערכת בחירות .ראוי הוא שבשעה זו נזכיר ונעניק
את הכבוד למי שכיהנו כראשי ועד ,ראשי מועצה וראשי עירייה בהרצליה בימים ההם
ובזמן הזה ,אברהם הירש ,שמעון זאב לוין ,בן ציון מיכאלי ,פסח יפהר ,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.
במועצה ה –  ) 18החדשה( יכהנו בסך הכל  19חברי מועצה כולל ראש העיר ,מתוכם 5
נשים .למועצה החדשה שבו ונבחרו  10חברי מועצה שכיהנו בקדנציה הקודמת ו –  9חברי
מועצה הינם חדשים .הן ליוצאים והן לנכנסים  ....ב ה צ ל ח ה.
קטע אומנותי ע"י אלון מלכה ונועה נדלר ואת המלווה בגיטרה בן דנציג ,תלמידי
קונסרבטוריון מערב העיר ,בשיר " מכתב לאחי"  ,מילים ולחן עילי בוטנר.

ב .פרידה מחברי המועצה היוצאת
נקראו בשמותיהם חברי המועצה ה 17-לקבלת מגן פרידה והוקרה כלהלן:
יעל גרמן )לא נכחה(,ברק נפתלי )לא נכח( ,דן פנחס,ליאור עומסי )לא נכח( ,דורון אלקיים
)לא נכח( ,רות רזניק ,יוסף בן שפרוט ,איל אורון )לא נכח( ,אליהו שממה  ,מנצור פנחס )לא
נכח(  ,דורון גילר )לא נכח( ,יוחנן נתנזון ,דרור עזרא )לא נכח( ,אלי כחלון )לא נכח(.
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ג .דבר ראש העירייה.
להלן הדברים שנשא ראש העירייה בטקס:
כבוד הרב הראשי להרצליה ,הרב יעקבוביץ.
ראש העירייה היוצא ,מר יהונתן יסעור.
מנכ"ל העירייה ,מר יחיעם השמשוני.
חברי המועצה היוצאת.
חברי המועצה החדשים.
מנהלי אגפים ויחידות ,עובדי העירייה.
מר אלי לנדאו ,ראש העירייה לשעבר.
מר אוריאל רייכמן ,נשיא המרכז הבינתחומי הרצליה.
אורחות ואורחים יקרים,
אני ,משה פדלון ,יליד מעברת הגליל בהרצליה ,בן לטוני ואליהו ,עליהם השלום ,שעלו
מטריפולי שבלוב,
גדלתי בדירת שני חדרים יחד עם הורי וארבעת אחיי עד גיוסי לצה"ל,
והערב ,אני עומד כאן מולכם ,גאה ומתרגש בתפקיד ראש עיריית הרצליה ,ומודה על
כך שנפלה בחלקי הזכות להוביל ולהצעיד קדימה את עיר מולדתי ביחד איתכם ועם
התושבים
עיריית הרצליה מוכרת לי מזה כ  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 העיר מזמן לי שפע של
הזדמנויות להשפיע ולנצח אתגרים.
בחמש שנים הקרובות ,תהפוך הרצליה לעיר של כלל תושביה :צעירים ,מבוגרים,
דתיים חילונים תושבי מרכז ,מערב ומזרח העיר.
מערכות בחירות מבליטות בדרך כל את השוני בין אנשים ,דעות ועמדות ,אך ניהול עיר
צריך להעשות מנקודת מבט מאחדת .הרכבנו מועצה הטרוגנית ומגוונת ,ואני מאמין
שיחד נוכל להביט קדימה ולפעול למען קידום איכות החיים בעיר שכולנו אוהבים.
אעשה הכל כדי שהרצליה תהפוך להיות קהילה 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 כח ,כי כאשר אתה נותן ומתרוקן זו הקרבה ,כשאתה נותן ומתמלא,
זו אהבה.
אנחנו נעשה זאת באהבה.
כשם שאדרוש מכל אחד מכם להעניק לתושבים את השירות הטוב ביותר ,כך כראש
עירייה דלתי תהיה פתוחה לכולם ,לתושבים ,לעובדים ולחברי מועצת העיר
מהקואליציה ומהאופוזיציה כאחד.
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במהלך קמפיין הבחירות הבטחתי לתושבי הרצליה שאבצע לא מעט שינויים .אילו
לא היו 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 הבינתחומי כפנינת האזור כולו.
•

בכוונתי להתחיל את הבניה 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 חשיבות הדבר ואת הצורך שלנו לקדם בניה לזוגות צעירים ואנו נעשה
הכול כדי לקדם תכניות כאלה.

•

אני מתנגד לבניה במתחם התע"ש ,המקום צריך לשמש כפארק איזורי

•

ומתנגד להרחבת מלון אכדיה על חוף הים כפרוייקט דורסני ומנקר עיניים.

•

בכוונתי להשקיע בחינוך בכלל ובחינוך הבלתי פורמלי בפרט .אני מאמין שתפקידנו
לאפשר לכל ילד בעיר הזאת  ,להשתתף במספר אירועי תרבות ולקחת חלק בחוגים
מהמגוון שהעיר מציעה .אני מבטיח שנרחיב את ההיצע ,יש לנו את האמצעים
להבטיח שכל זה יקרה.

•

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 .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 וכד' .אם נעשה זאת
נשמש דוגמא ומופת בעיקר לילדנו .ואלו רק מקצת הדברים.

•

נכנסתי לתפקיד היום .אלמד את הדברים ואציג במהלך חודש ינואר תכנית עבודה
מפורטת.

•

הלוחם האגדי סא"ל עמנואל מורנו ז"ל אמר ":כאשר הגעת לקצה דע שאתה יכול
עוד"...
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באולם הזה יושבים האנשים שתושבי הרצליה שלחו אותם להנהיג ולהוביל את העיר
בחמש השנים הקרובות .אני בטוח שבעוד חמש שנים כולנו נסתכל לאחור בגאווה
ובסיפוק.
בטרם אסיים דבריי ,אני מבקש להודות לכל תושבי הרצליה ,לעובדי העירייה
ולמשפחתי ,ילדיי האהובים – שירי ובעלה רני ,לרן ואישתו נועה ואורי וחברתו לליב,
לנכדים דניאל ,מאיה ,טום ויובל .לאישתי היקרה לילך שמלווה אותי תוך מתן רוח
גבית ,דחיפה ,תמיכה ,אהבה לאורך תקופת השירות הצבאי והשירות הציבורי ,כמו
שנאמר" :אשת חיל מי ימצא" .על הכל תודה מקרב לב וכל הכבוד .למשפחת פדהצור,
רפפורט ,אגיש ופדלון  -בלעדיהם לא הייתי מצליח.
הם עמדו לצידי ,סייעו לי והוכיחו פעם נוספת ,שהם העוגן של חיי.
אני רוצה להודות לעובדי העירייה שארגנו את הערב:
-

לשכת ראש העירייה

-

מנכ"ל העירייה וסגנו ג'ו

-

מר יהודה בן עזרא ,סגן מנהל אגף החינוך והתרבות

-

מזכיר העיר וצוות המשרד

-

דוברות העירייה ולעירית ויינברג

-

מחלקת תנו"ס ולמזל מהרבני

-

האגפים תב"ל ושאיפ"ה

-

להקת "על הבמה"

-

להקת שבעת הכוכבים

-

מנהלי ועובדי אולם הספורט.

בניימין זאב הרצל אמר:
"כל מעשיהם של בני האדם היו פעם חלומות; כל מעשיהם יהיו ביום מן הימים
לחלום"
שיהיה המשך ערב נעים לכולם.
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ד .ברכת הרב הראשי להרצליה -הרב יעקובוביץ'
דברי רבה הראשי של העיר ישובצו בפרוטוקול לאחר שהתקבל תמליל הדברים.
קטע מחול ע"י להקת "שבעת הכוכבים"  ,הלהקה הייצוגית של העיר הרצליה בהדרכת
רן הירש ב 2 -ריקודים :
"הורה מחודשת "" ,שיר תקווה "

ה .דברי ברכה למר משה פדלון ע"י דניאל ומאיה ,נכדותיו של רה"ע ,והדר.
ו .הזמנת חברי המועצה ה18-
הוזמנו לשולחן המועצה  -מר יחיעם השימשוני מנכ"ל העירייה ,מר גולן זריהן – גזבר
העירייה ,מר מייק סקה– מהנדס העירייה ,עו"ד ענת בהרב קרן – היועצת המשפטית
לעירייה.
להלן הוזמנו חברי המועצה לתפוס את מקומם ליד שולחן המועצה.
תום סטרוגו ,אלעד צדיקוב ,ירון עולמי ,טובה רפאל ,עפרה בל ,ליאת תימור ,יוסף
לונדון ,יהונתן יסעור ,איה פרשקולניק  ,מאיה כץ ,גרי אברהם גוזלן ,יהונתן יוסף
יעקובוביץ' ,צבי וייס ,יוסף קוממי ,צבי הדר ,פישר יריב ,אליהו שריקי ,משה ועקנין.
בנפרד הוזמן ראש עיריית הרצליה החדש מר משה פדלון.

להלן נוהלה ישיבת המועצה מספר  1על פי סדר היום המתוכנן:

א .הצהרת אמונים
להלן הצהירו חברי המועצה החדשה אמונים )כל אחד לחוד( עפ"י הנוסח הקבוע
בפקודת העיריות:
"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".
אבקש לציין כי כל חברי המועצה קיבלו את עותק ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו
בין סיעת ראש העירייה "חזון וניסיון" לבין הסיעות האחרות.
נתבקשתי להודיע כי לאור אי הסכמות פנים סיעתיים ההסכם עם סיעת "לב" מוקפא
בשלב זה.
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ב .אישור מורשי חתימה מטעם עיריית הרצליה.
המועצה התבקשה לאשר מורשים מטעם העירייה לחתום מטעמה על מסמכי תשלום
ומסמכים )עפ"י סעיפים  191ו 203-לפקודת העיריות ]נוסח חדש[(:מר משה פדלון,
ראש העירייה ת.ז 5163081-2 .ומר גולן זריהן ,גזבר העירייה – ת.ז 02304354-0 .או
רו"ח רוני חדד – מטעם הגזבר – מנהל חשבונות ראשי – ת.ז.05804006-4 .
מחליטים פ"א לאשר

)(1

ג .קביעת היום הקבוע לישיבות מועצה
המועצה התבקשה לקבוע יום קבוע לקיום ישיבות המועצה.
מוצע לקבוע את יום ג' כיום הקבוע לישיבות המועצה ולקיימן במרפ"ד הישן )רחוב
רביבים בצמוד לתיכון דור(.
מחליטים פ"א לאשר

)(2

ד .מינוי סגנים לראש העירייה
לסעיף זה צורף לחברי המועצה מבעוד מועד עותק מכתבו של גזבר העירייה מיום
 21/11/13ובו מאשר הגזבר כי עלויות העסקה של  2סגנים בשכר מתוקצבות מלואן
בתקציב העירייה לשנת  2013וכי יש לה יכולת כספית לעמוד בהתחייבות להעסקת 2
סגנים בשכר.
לשאלת המזכיר אישר הגזבר כי אכן כך הם פני הדברים.
היועמ"ש  ,לשאלת המזכיר ,אישרה כי בחירת הסגנים והאצלת הסמכויות שיפורטו
להלן נעשות כדין.
-

המועצה התבקשה לאשר מינויה של גב' מאיה כץ לתפקיד סגן ומ"מ קבועה לראש
העירייה בשכר עפ"י סעיף 14לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות ,סגניו
וכהונתם( תשל"ה – ) 1975להלן "חוק הבחירה"( ,וכן לאשר האצלת סמכות מרה"ע
לסגן ומ"מ רה"ע ,גב' מאיה כץ ,וזאת בהתאם לסעיף  17לחוק הבחירה ,בנושאים:
תנועה ובטיחות בדרכים ,קידום נושאי התחדשות עירונית ,תחום צעירים.

) (3מחליטים לאשר.
בעד , 14 -נגד -אין  ,נמנע) 5 -מר הדר ,מר פישר ,מר שריקי ,מר קוממי ,מר ועקנין(.
 המועצה התבקשה לאשר עפ"י סעיף  15לחוק הבחירה-:את בחירתה של גב' איה פרישקולניק לתפקיד סגן ראש העירייה בשכר וכן לאשר
האצלת סמכות מראש העירייה לסגן רה"ע ,גב' איה פרישקולניק ,וזאת בהתאם
לסעיף  17לחוק הבחירה ,בנושא :חינוך.
)(4

מחליטים לאשר.
בעד , 14 -נגד -אין  ,נמנע) 5 -מר הדר ,מר פישר ,מר שריקי ,מר קוממי ,מר ועקנין(.
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המועצה התבקשה לאשר את מינויו של מר צבי וייס כסגן רה"ע ללא שכר עד 30
אפריל .2016
גב' עפרה בל תמונה לתפקיד סגן ללא שכר במקומו של מר וייס בתום כהונתו.
מחליטים לאשר.

)(5

בעד , 14 -נגד -אין  ,נמנע) 5 -מר הדר ,מר פישר ,מר שריקי ,מר קוממי ,מר ועקנין(.

המזכיר הקריא לחברי המועצה כלהלן:
 אישור תשלום שכר לסגנים בשכר כפוף לאישור שר הפנים. מצ"ב אישור גזבר העירייה בדבר יכולת כספית של העירייה לעמוד בהתחייבותלהעסקת שני סגנים בשכר.

ה .מינוי ועדות:
•

ועדת הנהלה בהרכב:
משה פדלון – יו"ר ,מאיה כץ ,עפרה בל ,צבי וייס ,תום סטרוגו ,אלעד צדיקוב ,ליאת
תימור ,איה פרישקולניק ,ירון עולמי.
מחליטים לאשר.
בעד , 14 -נגד -אין  ,נמנע) 5 -מר הדר ,מר פישר ,מר שריקי ,מר קוממי ,מר ועקנין(.

)(6

ישיבת ועדת הנהלה הראשונה תתקיים ביום ד'  4.12.13בשעה  16:00בלשכת רה"ע.

•

ועדת כספים בהרכב:
משה פדלון – יו"ר ,עפרה בל ,מאיה כץ ,איה פרישקולניק ,תום סטרוגו ,יוסף לונדון,
ליאת תימור ,צבי וייס ,אלעד צדיקוב ,משה ועקנין ,צבי הדר.
מחליטים פ"א לאשר.

)(7

•

ועדת מכרזים בהרכב:
טובה רפאל – יו"ר ,צבי וייס ,אלעד צדיקוב ,מאיה כץ ,יוסף לונדון ,תום סטרוגו ,איה
פרישקולניק ,משה ועקנין ,יריב פישר.

)(8

מחליטים פ"א לאשר.
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•

)(9

ועדת מליאה לתכנון ובניה בהרכב:
משה פדלון ,צבי וייס ,עפרה בל ,מאיה כץ ,אלעד צדיקוב ,ליאת תימור ,תום סטרוגו,
איה פרישקולניק ,יוסף לונדון ,גרי גוזלן ,ירון עולמי ,טובה רפאל ,אליהו שריקי ,משה
ועקנין ,צביקה הדר ,יריב פישר ,דרור אלוני.
מחליטים פ"א לאשר.

•
)(10

•
)(11

•
)(12

ועדת משנה לתמיכות– הרכב הועדה לאישור המועצה הינו כדלקמן:
אלעד צדיקוב – יו"ר ,עפרה בל ,גרי גוזלן ,יוסף לונדון ,צבי וייס ,תום סטרוגו,
אליהו שריקי.
מחליטים פ"א לאשר.
ועדת ביקורת בהרכב:
יריב פישר– יו"ר ,יונתן יעקובוביץ’ ,עפרה בל ,יוסי לונדון ,צבי וייס ,תום סטרוגו,
צבי הדר.
מחליטים פ"א לאשר.

ועדת הנחות בארנונה בהרכב:
שריקי אליהו – יו"ר ,טובה רפאל ,ירון עולמי ,ומכוח הוראות החוק גזבר העירייה,
מנהל מח' רווחה ,מנהל מח' גביה ,יועמ"ש ,או מי מטעמם.
מחליטים פ"א לאשר.

•

ועדת משנה להקצאת קרקע בהרכב:
משה פדלון – יו"ר ,יוסף לונדון ,מאיה כץ ,יריב פישר ,אליהו שריקי.

)(13

מחליטים פ"א לאשר.

להלן הוקראו שמות חברי מועצה והתיקים שיהיו בתחום טיפולם בכפיפות לראש
העירייה:
• ליאת תימור – תאגיד התרבות העירוני
• עפרה בל – תחום הספורט
• טובה רפאל – רווחה
• ירון עולמי – רישוי עסקים
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ועדות לתכנון ובניה
ועדת המליאה לתכנון ולבניה ) 16חברי מועצה(  ,ערכה הצבעות ובחרה כלהלן:

•

יו"ר ועדה מרחבית לתו"ב – מר משה פדלון

•

מ"מ – מר צבי וייס

•

חברי ועדת משנה לתו"ב – מר משה פדלון ,מאיה כץ ,צבי וייס ,יוסף לונדון ,תום
סטרוגו ,אליהו שריקי ,דרור אלוני.

•

יו"ר ועדת המשנה מר משה פדלון.

•

מ"מ יו"ר ועדת המשנה גב' מאיה כץ.

הערה -פרוטוקול מפורט של סעיף זה יוצא ע"י אגף ההנדסה -גב' לימור ברוק.

ו .דיווח ושונות.

הישיבה ננעלה
מזכיר העיר_____________________________ :
ראש העירייה:

________________________

