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 פרוטוקול

 

 אישור פרוטוקול

, ערב טוב. אישור פרוטוקולים. לא התקבלו הערות לפרוטוקול או קיי  דידי מור:

 האחרון ולפיכך הוא מאושר. אדוני ראש העיר, בבקשה.

 

 דבר ראש עיר

ערב טוב לכולם. אתמול והיום התכנסו בהיכל בעיר כל מנהלי העירייה,  משה פדלון:

עבודה  תוכניתמתנ"סים והחברות הכלכליות והוצגה בפניהם התאגידים, ה

. כאשר היעדים השנה הם בדגש על חינוך, תרבות וערכים. 2016לשנת 

הסכם  יישוםהשגה. איך העירייה מתארגנת לבניה. -הנושא השני, דיור בר

הגג. הנושא השלישי, מינוף הכלכלה, העסקים והתיירות בעיר. הנושא 

בדגש על ניצולי שואה וילדים בסיכון. הנושא הרביעי תחום הרווחה 

החמישי תחבורה וכבישים. ספורט בדגש על תוספת ושיפור מתקני הספורט 

בעיר והנושא האחרון כיעד אחרון, טיפוח וקידום העובדים בעירייה. אני 

רוצה לציין שהמנהלים העבירו סקירה רצינית, מקצועית ועניינית ועל כך 

להודות לסמנכ"ל ג'ורג', לא רואה אותו פה. על ישר כוח. אני רוצה גם י

 תוכניתהארגון והכנס. הנה, ג'ורג', הגעת. אני רוצה להודות לך. כנס 

העבודה שהיה מכובד, היה ענייני ומקצועי. אני גם רוצה להודות למנכ"ל 

העירייה שיזם את הכנס ... בארגון הכנס וכמובן ... ליישם הלכה למעשה 

כל המנהלים והעובדים בעירייה. שיתחילו לעבוד  העבודה עם תוכניתאת 

יה ומוצלחת. ברשותכם, נמצאת כאן מנהלת חדשה, יושתהיה לנו שנה פור

שלומי כנרי, שלומית תקומי שיראו אותך. היא מנהלת מחלקת פניות 

הציבור. אנחנו מאחלים לך הצלחה בתפקיד. ברשותכם, אני רוצה לומר 

יר. דידי מור מסיים את תפקידו עוד מספר מילים לדידי מור, מזכיר הע

חודש ופורש לגמלאות וזאת לאחר למעלה מעשרים וחמש שנים עבודה 

בעיריית הרצליה. בשם הנהלת העירייה, בשם המועצה, בשם עובדי העירייה 

ובשמי אני רוצה להודות לך מקרב לב על עבודתך המקצועית והמסורה. 

רוח, בנועם הליכות והכל ביצעת את העבודה במסירות, ברגישות, בקור 
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ברוח טובה. מעבר לכל היית חבר וידיד של רבים מהמנהלים והעובדים וגם 

חברי מועצה. הפרידה היא פרידה ראשונית. אנחנו נפרד ממך באופן מכובד 

כמו שאנחנו יודעים לעשות את זה עם כל המנהלים וחברי המועצה. אני 

 פוריות ובשורות טובות. רוצה לאחל לך, דידי, חיים טובים ומאושרים. 

 )מחיאות כפיים(

 מישהו רוצה להוסיף? משה פדלון:

 דידי, תמשיך לפרוח כמו הפרחים של, דובר:

 אני ברשותך, ראש העיר, אם אפשר שתי מילים? דידי מור:

 אבל זה לא פרידה, זו, משה פדלון:

 לא, זה ראשוני. ,לא דידי מור:

 ראשוני ... כמה טקסים. משה פדלון:

קודם כל אני מופתע. לא ציפיתי למחווה חמודה ונעימה כל כך ותודה רבה  מור: דידי

לך, אדוני ראש העיר. אני מלווה את המועצה הזאת הרבה מאוד שנים. 

משהו בסדר גודל שראש העיר הזכיר. הרבה שנים. וברוב הזמן, באמת, 

תי ממה שעשיתי בעירייה הזאת. למדתי הרבה יברוב הזמן אני מאוד נהנ

ברים. העיסוק מול מועצת העיר ועוד כמה נושאים שיש לי באמתחת שאני ד

יום הצריכו לא אחת רגישות, איזשהו תמרון בין מצבים, -מטפל בהם ביום

איזשהו תמרון בין טיפוסים ובני אדם כאלה ואחרים בכל החתכים. תמיד 

תמיד השתדלתי לנהוג בצורה הוגנת, שוויונית והגונה מול חברי המועצה 

ל הזרמים ומכל הרשימות מבלי להתייחס לגוון פוליטי כזה או אחר כי מכ

זה לא היה כל כך עניין שאני צריך להתייחס אליו. אני יכול להעיד על עצמי 

שהשתדלתי מאוד להיענות לכל דרישה ובקשה בגדר הסביר, כמובן, 

ואפשרית שבאה מצד חברי המועצה או מצד הציבור שבו טיפלתי במסגרת 

הציבור וחוק חופש המידע. המשימות הן רבות והעירייה הזאת תלונות 

לדעתי היא בין המצויינות שיש בארץ, גם בהרכב כוח האדם שלהם, של 

העירייה, גם במבנה הארגוני שיודע להגיע לכל הפינות והנישות וכל הזמן 

משתבח ומשתפר. באמת, ארגון שראוי להתכבד בו מכל הבחינות. זכיתי 

ה מאוד תמיכה וסיוע מצד הגורמים של העירייה הזאת. כמעט תמיד להרב

עבדתי, אני חושב, עם כל עובדי העירייה כמעט לאורך השנים וזאת חגיגה 
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ושמחה אחת גדולה שזה נפל בחלקי. אני רוצה עוד מילה אחת קטנה. אני 

רוצה להודות ממש מקרב לב לעוזרתי ויד ימיני שעבדה איתי לאורך שנים 

גם לנטלי שיושבת לידה ועוזרת לה המון בקידום כל רבות רינה זאבי ו

הנושאים שבאחריותנו. אני הגעתי לגיל פרישה פלוס שנה אחת, זה אומרים 

לי שזה כבר הרבה ומספיק ונטיתי, החלטתי, לא נטיתי, שלא להתווכח על 

העניין הזה ואני הולך בלב שלם וברוח טובה ועם השלמה מלאה בעניין הזה. 

שאני מכיר את עצמי אני לא אשב בשקט ואני אעשה כמה אני מניח שכמו 

 דברים. אני מודה לכם על ... תודה רבה לכם. אז יש עכשיו ישיבת מועצה?

 )מחיאות כפיים(

 

 עדכון מנכ"ל העירייה

קודם כל אני רוצה להצטרף לברכות של ראש העיר לדידי. אני רוצה ...  יהודה בן עזרא: 

רך צלחה, בריאות טובה ואני סמוך ובטוח בשנה האחרונה ואני מאחל לך ד

שאתה תמשיך לעשות דברים ולא תלך לנוח מתחת לעץ. לגבי המשך 

הפעילות של תפקיד מזכיר העיר. במסגרת המדיניות של העירייה לחסכון 

בתיקי כוח אדם ... אתם יודעים וגם אמרתי. כל אחד אם מסגני מנהלי 

גן מנהל אגף. ... סגן מנהל אגפים וגם מנהל מחלקה. אין תפקידים של ס

אגף. מנהל אגף. סגן מנהל אגף בטחון ופיתוח הוא גם מנהל פיתוח. אותו 

כנ"ל סגן גזבר העיר הוא גם מנהל מחלקת תקציבים. לאור המדיניות הזאת 

את כל משימותיו של דידי ימלא סמנכ"ל העירייה ג'ורג' ... את כל 

הצלחה לא רק לדידי, גם המשימות לקחת אחריות של דידי אז אני מאחל 

לג'ורג' בהצלחה בתפקיד ובמשימות שיהיו לך בהמשך. כמה עדכונים 

קצרים. לקח מאירועי ההצפה מתחילת החורף. עשינו שני דברים. אחד, 

במקום שהיה אפשר לעשות עבודות באזור הרכבת ושבעת הכוכבים נעשו 

במקום עבודות של תשתית שעובדה שהם מנעו בגשמים האחרונים הצפה ו

ית באזור של שביל שלא ניתן היה בשלב זה לעשות עבודות תשת

זור של נווה ישראל רכשנו משאבה גדולה ואנחנו מציבים האינטגרציה בא

אותה על פי הערכה ... מטאורולוגיה מציבים את המשאבה שגם כבר הוכיח 

בכמה בתי  בנייהאת עצמו. אנחנו ... אחרים שיפוצי קיץ לרבות תוספות 
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קיון בשטח ציבורי, יקיון ואכיפת ניביקשנו לשים דגש על נושא של נספר. 

בעיקר בסמוך לאתרי שיפוץ ובניה ברחבי העיר. בכל מה שקשור בהשארת 

גזם ... בניינים ציבוריים. על ... אני יודע שכבר אמרנו בפעם הקודמת, 

רכישה דרך הפייסבוק ומערכת חדשה. אנחנו נתחיל פרוייקט שנקרא 

פיקים לקידום תעסוקה ושיקום בקרב בני נוער כולל גיוס כוח פרוייקט א

אדם מתאים לפרוייקט. קידום התעסוקה ושיקום בני נוער זה ימנע 

שוטטות של בני נוער ברחובות ופחות אלימות בקרב בני הנוער. בנוסף, 

אנחנו מאמצים פרוייקט של עמותת רשת בטחון חברתי שמשלב מתקנים 

דדים בקהילה. תחרות הבניין הממוחזר הסתיימה לטובת סיוע לגופים ובו

השנה. להפתעתנו, וההפתעה היא טובה, נרשמו כמאה ארבעים בניינים 

ואנחנו הולכים על התחרות הזאת. קיימנו סדנאות לוועדי בתים על ידי 

עמותת תרבות הדיור. ט"ו בשבט התאפיין בפעילות על ידי חלוקת עציצים 

 ות ברחבי העיר.לכל ילדי הגנים. היו גם נטיע

 הפנינג בבית קינן. יוסף עולמי:

הפנינג בבית קינן שבאחריות חברי המועצה אבל יש רשימה גדולה מאוד של  יהודה בן עזרא: 

פעילויות שנעשו. אני אנסה לצמצם אבל יש לציין באמת במיוחד את 

ההפנינג המדהים שהיה בשבת של ט"ו בשבט בבית קינן, מאות אנשים. אז 

 ת כל הכבוד. חבר המועצה ירון עולמי. בסדר?מגיע באמ

 תציין גם את פתיחת מרכז ... אתה יודע, זה לא נגמר. מאיה כץ:

תגידו, אתם חושבים שאני עובד אצלכם? במהלך חודש מרץ אגף הנדסה  יהודה בן עזרא: 

מתאר העיר הרצליה בוועדה המחוזית ובשכונת גליל ים  תוכניתמפעיל 

קרקעיות. כמו המערכון של -יתוח תשתיות תתאנחנו מתחילים כבר בפ

ברחובות צריך לבוא מלמטה. להחזיק את  בנייההגשש, בשביל להרים 

הבניין. אז אנחנו צריכים להתחיל בכל הנושא של התשתיות. הרישום לגני 

נרשמים.  500-ילדים הסתיים בהצלחה. רישום לגנים במתנ"ס בית ... כ

 ,2,800-כ באתר האינטרנט הפתעה טובה במספר,

 יפה מאוד. מאיה כץ:

וזה מקל מאוד מאוד על התושב שלא צריך לצאת מהבית ולהגיע ולעמוד  יהודה בן עזרא: 

בתור ובאמצעות האינטרנט זה מוצלח מאוד. היום פתחנו את מרכז ה... 
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בבית ... מול שער העיר. הוא היה במקום אחר. עבר למקום אחר, חדש. אני 

מהות צעירות, סליחה על, ימהות הצעירות ככל שיש פה אימזמין את כל הא

סבים וסבתות, אני אקח את הנכדים שלי. מקום מדהים לפעילויות. מקום 

הרבה יותר גדול ממה שהיה קודם. והתחלנו בהרצה ובחודש האחרון זוכה 

 24-להצלחה גדולה מאוד. אנחנו בשיא ההכנות לעדלאידע שתיערך ב

שנה, צוותים גדולים מאוד של אגף החינוך ושל .. לשלישי והנושא ... לפני 

כבר עובדים ומכינים את הילדים ... לעדלאידע לא פחות יפה משנים 

קודמות. אלה שמעוניינים לחגוג ב... יש לנו שבוע הבא בהיכל לאמנויות 

 הבמה עם מופעים יפים ומרתקים. תודה רבה. 

 

 יריית הרצליההסכם גישור בין נציגות ועד משותף ... הרצליה וע

. יש לנו הסכם גישור בין נציגות ועד משותף ... הרצליה ועיריית או קיי דידי מור:

. כזכור לכם, ההסכם הזה עבר במועצה הקודמת אבל לא היה לו יההרצל

הרוב הנדרש מבחינת מספר החברים ואנחנו פשוט נאשר אותו מחדש עם 

 הרוב הנדרש. מי בעד?

 ק שני דברים. תרשום שחבר המועצה וקנין יצא,בסדר, ר ד ענת בהרב קרן:"עו

 וקנין יצא, אנחנו יודעים. דידי מור:

 בסדר, חשוב. ד ענת בהרב קרן:"עו

 ברור, ברור. דידי מור:

. והדבר השני, ההסכם הזה הובא לאישורכם, שוב, אמרנו את או קיי ד ענת בהרב קרן:"עו

בבניין שם ו... גם  זה גם בפעם הקודמת, בגלל שיש חבר מועצה שיש לו נכס

באגף המסחרי וגם באגף של המגורים אז למען הזהירות מובא ההסכם 

 לאישורכם.

 . פה אחד. רגע, יש מישהו נגד או נמנע? פה אחד. תודה רבה. או קיימי בעד?  דידי מור:

 

 ולהבנייהמועצה להסכם הפעלת מסעדה בפארק הרצליה שלב ג' האישור 

ולה. בנייההפעלת מסעדה בפארק הרצליה שלב ג'  אישור מועצה להסכם דידי מור:

ל ושלחנו לכם את ההסכם וגם את חוות הדעת. אם יש שאלות, סך הכ

הנושא פורט בהרחבה בחוות הדעת. ... רוב של חברי המועצה, רוב של 
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הנוכחים ושל חברי המועצה ויש לנו כאן את כל חברי המועצה כמעט. יש 

 ה אחד, תודה רבה. , מי בעד? פאו קייהערות, שאלות? 

 

 אישור תב"רים

פינוי בינוי מעונות שרה. האם יש  1692תב"רים. טוב, שינוי מימון תב"ר  :דידי מור

מערכת לניהול ועדה מקומית אגף  1584הערות? פה אחד. תודה רבה. תב"ר 

, סגירת תב"רים. 3הנדסה. הערות? פה אחד, תודה. עוברים לתב"ר מספר 

 האם יש הערות? 

 אמרנו ישיבה אחרונה שלך נעשה לך את זה קל. ולמי:ירון ע

 רק אתה תדבר. דוברת:

 אני מאוד מעריך את זה, ירון.  דידי מור:

 אתה בעצמך כבר חוסך חצי, דובר:

 לא נעלמו הדברים מעיני. דידי מור:

 אני לא איש ... ירון עולמי:

 1.210יון מיכאלי , בניית תעלת ניקוז בן צ1873, תב"ר 2016תב"רים לשנת  דידי מור:

שיפוץ היכל בעיר,  1874מיליון. האם יש הערות? פה אחד, תודה. תב"ר 

מר למגרשי הטניס בנווה עמל, הערות? תודה. ציוד יחי 1875הערות? תודה. 

 בטיחות לחופי הרחצה, הערות? 

 מימון של משרד הפנים. משה פדלון:

 מימון של משרד הפנים. כן.  דידי מור:

 20לי שאלה. למה את כל הציוד הזה לחוף הים צריך תב"ר נפרד לכל יש  טובה רפאל:

 אלף שקל?

 מה? דידי מור:

 כל הציוד לחוף הים,  טובה רפאל:

 זה המימון.  דובר:

. אם זה מה שדורשים שיהיה אבל, או קייזה מה שהם דורשים? טוב, בסדר.  טובה רפאל:

 .או קייבסדר, 

 נתן לכל סעיף וסעיף.שנוכל לשבח את שר הפנים שהוא  דובר:
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, כסאות ים לנכים, חופי רחצה. הערות? אין, תודה רבה. 1878אני בתב"ר  דידי מור:

התב"ר הבא. ציוד הצלה לחופי רחצה. הערות? תודה רבה. ... בחופי רחצה, 

תודה רבה. שילוט לחופי רחצה? תודה רבה. במימון משרד הפנים. מתחם 

 ה רבה. אולפני הרצליה. הערות? פה אחד, תוד

 ... מאיה כץ:

 תשתיות ... משה פדלון:

שיפוץ  1883אה, כן. סליחה. כן, טוב אני מתרגש. תודה רבה. תב"ר חדש,  דידי מור:

בית  בנייהותוספת לבניין בית ספר בר אילן. הערות? פה אחד, תודה. תוספת 

ספר אילנות. הערות? פה אחד, תודה רבה. שיפוץ בית ספר היובל. הערות? 

בית ספר יוחנני. תודה. שיפוץ בית ספר מפתן ארז.  בנייהתוספת  תודה.

 יורד מסדר היום, נכון ראש העיר? 17תודה רבה. תב"ר 

 כן. משה פדלון:

 .או קיי דידי מור:

 זה יחזור חזרה לוועדה. משה פדלון:

שיפוץ מעבדות מרפאת מהות וקולנוע  1889. או קיייורד מסדר היום.  דידי מור:

ונים. הערות? פה אחד, תודה. שידרוג מקלטים ציבוריים, בתיכון הראש

הערות? פה אחד, תודה. סירות מועדון ימי, פה אחד, תודה רבה. שביל 

 אופניים הרצליה תל אביב, הפקעות. הערות? 

מכר כבר בחודש -רק לידיעה. אנחנו צופים שנצא למכרז על פרוייקט הרב מאיה כץ:

 אפריל הקרוב וזו בשורה משמחת.

 יבנה גם מחלף. בה רפאל:טו

התקנת תאורה בכיכר יערה, הערות? פה אחד, תודה. אמצעי קצה בית ספר  דידי מור:

 ... מיחשוב. הערות?

 איפה זה כיכר יערה? טובה רפאל:

 ליד צמרות. ירון עולמי:

? פה אחד, תודה 1892בצמרות, יערה זה צמרות. האם יש הערות תב"ר  דידי מור:

האחרון. תקשורת מיחשוב מצלמות אבטחה בכלביה  רבה. לא תאמינו, זה

, 2016העירונית החדשה. הערות? פה אחד, תודה. תקציב רגיל לשנת 
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שינויים, תוספות. החומר נמצא אצלכם. האם יש הערות? שאלות? אין. 

 תודה רבה. 

 

 בקשה לפתיחת חשבון

 בקשה לפתיחת חשבון. הערות? תודה רבה.  דידי מור:

 

 2016ת על חשבון ... לשנת אישור מתן מקדמו

. צירפתי לכם את פרוטוקול 2016אישור מתן מקדמות על חשבון ... לשנת  דידי מור:

ועדת השמות, ועדת התמיכות המקצועית. אם יש הערות למתן תמיכות 

 בתנאים הרשומים שם? כן, מר לונדון.

בקש להודות בנושא לוחות הזמנים שנקובים בפרוטוקול שקיבלנו, אני מ יוסף לונדון:

למנכ"ל העירייה על השיפור המשמעותי לעומת שנים קודמות ועם זאת 

בלוחות הזמנים שנקבעו בחוזר  2016אנחנו עדיין איננו עומדים בשנת 

בנוסף לכל  2017. אני מקווה שבכל ליבי שבשנת 4/2006מנכ"ל משרד הפנים 

לזה אני השיפורים שיש בוועדת התמיכות נעמוד גם בלוחות הזמנים. מעבר 

 כמובן מצביע בעד הסעיף הזה ותודה.

 מי בעד? פה אחד, תודה רבה.  דידי מור:

 

 מינויים

מינויים. המועצה מתבקשת לאשר ביטול מינוי לאור ... מסיעת חזון ...  דידי מור:

ועדת ... האדם הוא פשוט עובד עירייה. יש הערות בעניין? פה אחד, תודה. 

.. לדירקטור בתאגיד בית העלמין במקומה מינוי גברת יוליה בסיס חשבת .

 של הגברת מיקה מיכאלוביץ' שסיימה את תפקידה בעירייה. 

 זה כמובן כפוף לאישור הוועדה. ד ענת בהרב קרן:"עו

 כל המינויים שהם בדירקטור כפופים לאישור ועדת מינויים, כמובן. דידי מור:

 תאגיד המים זה, ד ענת בהרב קרן:"עו

הגברת שלומי כנרי שזה עתה הכרתם לממונה על תלונות הציבור ... ש דידי מור:

ואחראית על ביצוע חוק חופש המידע. הערות? תודה. מינוי סגנית מהנדס 

 העיר אינג'ניר איריס ... לדירקטורית בתאגיד המים.
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איריס היא מחליפה של שמעון קיטליץ והיא נכנסה לתפקיד באחד  משה פדלון:

עד היום  הייתהתה מנהלת, תמר ... שהיא ישהי לפברואר. בנוסף תמר ...

מנהלת התחדשות עירונית, מחלקת התחדשות עירונית, היא היום סגנית 

 מנהלת אגף ל... ופיקוח. לידיעה.

. מינוי גברת הילה גורן שהיא סגנית מנהלת מחלקת הרווחה או קיי דידי מור:

סיור ודיור, לדירקטורית בחברה לפיתוח התיירות. פה אחד, תודה. ועדה ל

 האם יש הערות? שאלות? פה אחד. 

 ... עובד עירייה. היה מקום לעובד עירייה ... דובר:

 אני מתנצל שהישיבה הזאת התארכה. יש מקום לשפר. דידי מור:

לשני, זה עוד כשבועיים, יש יום הציונות בהרצליה. ...  25-אגב, דידי, ב דובר:

 בפעם השלישית. גדול, מוצלח. הציונות בהרצליה זה ... משהו מאוד יפה,

 ... לא סיימנו.  משה פדלון:

בתחילת מרץ, מכון התקנים בודק  ISOעדכון קצר. העירייה תעבור תהליך  דידי מור:

אותנו על איקס נהלים שנקבעו מראש. ניהול בעלי ... בעירייה. דבר שני, 

י אנחנו בתהליך מואץ לקראת שלבים די מכריעים ומתקדמים לבחירת יקיר

העיר. הוגשו מועמדים ראויים בכמות מאוד מספקת ואני מאמין ומניח 

 שיבחרו גם יקירי ... זהו.

 מי בוועדה או ב, קובע את זה? ליאת תימור:

 אני מנוע מלומר. בחרנו אותם. דידי מור:

 לא, היא שואלת בוועדה. דוברת:

 מי בוועדה? ליאת תימור:

וכר כבר. אני לא רוצה לקפח. תעברי על הוועדה, בחרנו אותה. אני לא ז דידי מור:

פרוטוקולים של, אני צוחק איתך ליאת. זאת ועדה בראשות ראש העיר, 

 מספר חברי מועצה ונציגי ציבור. יש עוד דברים ... מישהו רוצה ...?

 ראש העיר, אין לנו מה לעשות עד השעה שמונה, יהודה בן עזרא: 

 תלכו לראות את התערוכה, דוברת:

כל עובדי העירייה וגם למועצה, במפתן ארז עושים בדיקות של רכב לחורף. ל דוברת:

 אם מישהו רוצה זה חינם ומקבלים גם,

 -סוף הישיבה-


