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 ידה מחברי המועצה היוצאת וקבלת המועצה הנכנסתרברכות ופ – 'סעיף א

 דבר ראש העירייה –סעיף ב' 

 הצהרת אמונים –סעיף ג' 

 הרצליה אישור מורשי חתימה מטעם עיריית –סעיף ד' 

 קביעת היום הקבוע לישיבות מועצה –סעיף ה' 

 מינוי סגנים וממלא מקום בשכר לראש העירייה –סעיף ו' 

 מינוי ועדות –סעיף ז' 

 דיווח ושונות –סעיף ח' 

 

 פרוטוקול

 

ירון, בוא נתחיל. צבי, יאללה. ערב טוב גבירותי ורבותי. ברוכים הבאים ו( ניסימוב:  'יוסף )ג

-ותחילת המועצה ה 18-החגיגית, סיום כהונת המועצה ה לישיבת המועצה

 . הקהל מתבקש לעמוד לשירות ההמנון הלאומי שלנו, התקווה. 19

 )מנגנים את ההמנון(

ו( ניסימוב:  תודה רבה ללהקת הנוער הייצוגית של הרצליה על הבמה בניהולו של 'יוסף )ג

ה, רב העיר הרב יניב גוטוויריט. אקדם בברכה את כבוד הרב הראשי להרצלי

יחיאל יעקובוביץ'. אני מתכבד לקדם בברכה את ראש העיר מר משה פדלון, 

חברי המועצה היוצאת, חברי המועצה החדשים, חברי המועצה לדורותיהם 

שמכבדים אותנו בנוכחותם, מנכ"ל העירייה מר יהודה בן עזרא, עובדות 

, מכובדי כולם. ועובדי עירייה, ראשי אגפים, קהל נכבד, אורחות ואורחים

כתב כי יש שאינו יודע את עברו ההווה שלו  יגאל אלון בספרו "מסך של חול"

דל ועתידו לוט בערפל. אין שעה מתאימה יותר להזכירנו את עברה וראשיתה 

של הרצליה הנקראת על שמו של חוזה מדינת היהודים בנימין זאב הרצל. יש 

העת במוסדות החינוך בעיר. להרצליה עבר שראוי שילמד והוא אכן נלמד כל 

רעיון הקמתה של מושבה עברית בשרון נולד בראשית שנות העשרים של 

המאה הקודמת על ידי יהודים ציונים באמריקה שהקימו את קהיליית ציון. 
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אלף דונם לבניית מושבה חקלאית בשם הרצליה, החלה  14-החברה רכשה כ

מיד על האדמה. יצאו מהקונים החליטו לעלות ולבנות  7מכירת קרקעות. 

, ממש השבוע 1924לנובמבר  23-מתל אביב עם עגלה וציוד בצהרי היום ה

שנים. הגיעו לאדמה שקנו, בחרו בגבעת חול ושמה נאחזו. עם ערב  94לפני 

, הגיע מספר 1924עמד על תילו צריף המגורים ובסוף אותה שנה, 

ת נועזת וצנועה שנים לאחר אותה ראשי 94-. היום, כ100-המתיישבים כבר ל

אלף תושבים. במהלך השנים ידעה  106-מונה אוכלוסיית העיר שלנו כבר כ

העיר תקופות גאות ולעתים גם עונות שפל. בין היתר השתתפו תושבי העיר 

במפעל ההעפלה. בבית קינן הרכיבו מטוסי קרב שהגיעו מפורקים מצ'כיה 

, לעצור 101, ומשדה התעופה שלנו המריאו מטוסי טייסת הקרב הראשונה

את המצרים בגשר עד הלום במלחמת הקוממיות. כל העת היו פניה של העיר 

נשואות לעתיד תוך שהיא נשענת על חוסן העבר. יש בעיר חופים מפוארים, 

שני נמלים, העתיק באפולוניה שנמצא בתנופה של חפירות ארכאולוגיות וזה 

נה בין לאומית שקם בעת החדשה שלא נקרא נמל אלא מרינה אבל הוא מרי

העיר מבורכת בתעשיית הייטק מתקדמת ביותר, במפעלים לכל דבר ועניין. 

עתירי ידע, מייקרוסופט, אפל ועוד שהתמקמו וממשיכים להגיע לעיר 

ותורמים לה כלכלית וחברתית. אוטוסטרדות, דרכי מלך, מחלפים וגשרים 

יר. תפסו את המקומם של רחובות ישנים ודרכים מימי ראשיתה של הע

תלמידים פוקדים את עשרות בתי הספר וגני הילדים הפזורים בעיר  18,184

ולוקחים חלק בפרויקטים חינוכיים חדשנים. נדבכים רבים נוספו לה לעיר, 

תקצר היריעה לפרטם, חלקם יזכרו הערב. הנה לכם עיר שמשלבת עבר והווה 

יר ותושביה ופניה על העתיד. היד עוד נטויה לעשות, לפתח, להרחיב. יש לע

גם מי שמתנדבים להיות נציגיה, נציגי ציבור ונבחריו בהתנדבות לשמה וגם 

מתנדבים רבים שמבקשים לסייע ולעזור בתחומים רבים בלי בחירות ובלי 

תוארים. ראוי הוא שבשעה זו נזכיר ונעניק כבוד למי שכיהנו, ראשי ועד, 

ש, שמעון זאב ראשי מועצה וראשי עיר בהרצליה בימים ההם, אברהם היר

לוי, בן ציון מיכאלי, פסח יפהר, נתן רוזנטל רזיאל ויוסף נבו, זכרם לברכה, 

ויבדלו לחיים טובים וארוכים מר אלי לנדאו, גברת יעל גרמן, מר יונתן יסעור 
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ובזמן הזה מר משה פדלון. קהל נכבד, העיר הרצליה בחרה את ראש העירייה 

 מר משה פדלון. חבר'ה, כפיים.

 כפיים( )מחיאות

חברי מועצה כולל ראש העיר  21, זו החדשה, יכהנו 19-ו( ניסימוב:  במועצה ה'יוסף )ג

חברי מועצה שכיהנו  12נשים. למועצה החדשה שבו ונבחרו  6מתוכם 

חברי מועצה הינם חדשים. הן ליוצאים והן לנכנסים  9-בקדנציה הקודמת ו

"הדרך ארוכה"  רבהצלחה. אני מתכבד להזמין את להקת "על הבמה" בשי

מתוך המחזמר "הקוסם" שמועלה בחנוכה הקרוב, מילים ולחן ירון כפכפי, 

 כוראוגרפיה מירן גורל. 

ו( ניסימוב:  תודה ללהקת "על הבמה". אני מתכבד להזמין כעת את ראש העירייה 'יוסף )ג

הנבחר מחדש, מר משה פדלון, להיפרד מחברי המועצה שסיימו את כהונתם 

. אדוני. אני אקרא בשמותיהם של חברי המועצה, אבקש 18-עם המועצה ה

שיגיעו אחד אחד כדי שניפרד מהם מסודר. גברת ליאת תימור. מר יוסף 

לונדון. הגברת טובה רפאל בבקשה. מר אבי ברדה, בבקשה. מר תום סטרוגו. 

. היא כנראה לא איתנו אז אנחנו נמשיך. אנחנו מודים הגברת איריס אתגר

עצה שעוזבים אותנו, תודה על ההתנדבות הציבורית לשמה. לששת חברי המו

תודה רבה לראש העיר. אני אזמין עכשיו את להקת שבעת הכוכבים, הלהקה 

הייצוגית של העיר הרצליה בהדרכת רן הירש לשני ריקודים, "שוב איתכם" 

 ו"חייכי לי בשירים". בבקשה. 

 )הופעה(

הכוכבים". אני מתכבד להזמין לשולחן  ו( ניסימוב: תודה רבה ללהקת "שבעת'יוסף )ג

את מר יהודה בן עזרא, מנכ"ל העירייה, רואה חשבון רוני חדד  19-המועצה ה

גזבר העירייה, עורכת הדין ענת בהרב קרן, היועצת המשפטית של העירייה 

ואת גברת רינה זאבי, מרכזת ישיבות המועצה. חברי המועצה הנכנסת 

עופרה בל, מר איתי צור, מר גברת מאיה הגברת איה פרישקלוניק, הגברת 

כץ, מר גרי גוזלן, מר יונתן יעקובוביץ', הגברת תמר לרמן גרוסמן, מר עופר 

לוי, גברת דניאלה אייזנברג, בהצלחה, דניאלה. מר יונתן יסעור, מר יריב 

פישר, מר רונן וסרמן, מר משה ועקנין, מר יוסי קוממי, מר צבי וייס, מר ירון 

לעד צדיקוב, דנה אורן ינאי, מר אייל פביאן, מר אורן אוריאל עולמי, מר א
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ייחסר היום, הוא גם נבחר אבל נבצר ממנו להגיע. ועתה, גבירותי ורבותי, 

אני מתכבד להזמין את כבוד ראש עיריית הרצליה הישן חדש, מר משה 

 פדלון, בבקשה. 

 )מחיאות כפיים(

 ו( ניסימוב: נאום ראש העיר, בבקשה. 'יוסף )ג

 

 ברכות ופרידה מחברי המועצה היוצאת וקבלת המועצה הנכנסת –סעיף א' 

כבוד רב העיר הנכבד, הרב יחיאל יעקובוביץ', חברי המועצה היוצאים, חברי  משה פדלון:

המועצה הנכנסים, מנכ"ל העירייה יהודה בן עזרא, מנהלים ועובדים 

במיוחד גיבור בעירייה, אורחות ואורחים יקרים. אני מקדם בברכה ומכבד 

ישראל תושב הרצליה שמוליק אזכרוב. כן, מגיע לך, שמוליק, שאתה איתנו 

כאן. שמוליק נפצע אנושות במלחמת יום הכיפורים ברמת הגולן, כדי להגן 

על מדינת ישראל. השתקם והוא איתנו כאן הערב, תודה שמוליק. מכובדי, 

שיבת המועצה ערב טוב וברוכים הבאים. אני מתכבד ונרגש לפתוח את י

של העיר הרצליה. ראשית, אני  19-החגיגית הראשונה של מועצת העיר ה

רוצה לפתוח ולברך אתכם, חברי המועצה החדשים על בחירתכם ועל האמון 

שקיבלתם מתושבי העיר הרצליה. הבחירות למועצת העיר ולרשות העיר 

דים מאחורינו ואנו מתבוננים אל עברה של קדנציה חדשה עם אתגרים ויע

שונים. מועצת העיר שנבחרה מייצגת את הקהלים והקהילות בציבור 

ההרצלייני ואני כראש רשות אמשיך להיות ראש העיר של כל הקהלים 

והקהילות. האווירה הלאומית והאמון שרוכש לנו הציבור מחייבים את כולנו 

לפעול בממלכתיות, באחדות ובכבוד הדדי. על כן אני מבקש את השותפות 

לכם, אופוזיציה וקואליציה כאחד, לקדם את השוויון, את הסבלנות של כו

והסובלנות ואת קבלת האחר. בתוך כך, הקואליציה בראשותי תחתור לשמור 

על הסטטוס קוו בעיר ועל מרקם החיים המשותפים של התושבים. העיר 

הרצליה מובילה בכל תחומי העשייה. בתחום החינוך, התרבות, הכלכלה, 

שנות נוספות בתחומים רבים ומעניינים.  5יימות ונכונו לנו עוד התיירות, הק

יחד עם השותפים לקואליציה וגם לאופוזיציה אני מתכוון למנף מספר 

תחומים. נפעל לקדם את מערכת החינוך שלנו לתחומי המדע והטכנולוגיה 
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תוך בחינת אלטרנטיבות למידה נוספות ומגוונות ועידוד החשיבה העצמאית 

. נמשיך לקדם את הכלכלה המקומית ואת מרכז העסקים של והחדשנית

הרצליה ונמנף אותו כמרכז הייטק הלאומי של מדינת ישראל. נמשיך לפתח 

אפשרויות בר השגה עבור תושבי העיר הצעירים ונמשיך לצמצם את הפערים 

החברתיים בעיר. נשכלל את שיתופי הפעולה האקדמאיים והקהילתיים שלנו 

של הרצליה, המרכז הבינתחומי. נתמודד עם אתגרי  עם האוניברסיטה

התחבורה של אזורי גוש דן באמצעות שילוב רב מערכתי של תחבורה 

ציבורית, מסלולי אופניים ייעודיים ותשתיות של תחבורה חכמה. נפעל 

לשיפור השירות לתושב ואיכות החיים שלו באמצעות חשיבה חדשנית וכלים 

יך להיות קשובים לרחשי הציבור ולעודד חדשים ארגוניים ונוספים. נמש

יוזמות ציבוריות לחיזוק החוסן הקהילתי. נטמיע תשתיות של עיר חכמה 

ומקיימת, נחשוב כעיר חכמה ומקיימת, נפעל כעיר חכמה ומקיימת. אלו הם 

מקצת התחומים אותם אוביל אתכם, שותפי למועצה, וביחד נוביל את 

 הרצליה לעיר חדשנית ומובילה. 

 אות כפיים()מחי

אני רוצה להודות למנהלים ולעובדים שארגנו את ישיבת המועצה החגיגית,  משה פדלון:

אני רוצה להודות באופן אישי לציבור התושבים בעיר ולהתחייב בפניכם 

 להוביל את העיר להישגים רבים. שאו ברכה. 

פדלון, את  ו( ניסימוב: אני מתכבד להזמין את הנכדים של ראש העיר, מר משה'יוסף )ג

 דניאל, מאיה, תום ויובל לשאת ברכה. 

 בשם כל הילדים אני,  נכד:

אנחנו מברכים את המועצה החדשה, מחכות לכם חמש שנים של עבודה  נכד או נכדה:

קשה, שתהיה לכם עשייה מהנה ומועילה ושיהיה ביניכם שיתוף פעולה. 

תוכלו להזיז שתדעו להקשיב ולקבל דעות של אחרים, אנחנו בטוחים שביחד 

 הרים.

שתדעו לנצל את כל הידע והניסיון להגיע למטרות ולהגשים כל חזון. העיר  נכד או נכדה:

 הרצליה תמשיך להוביל ולהיות מקום נעיר בכל גיל.

ולך, סבא משה, אנחנו מאחלים תמשיך לעשות למען התושבים ביושר  נכד:

  ובהגינות ובגובה העיניים. גאים בך ואוהבים עד השמים.
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 )מחיאות כפיים(

ו( ניסימוב:  תודה רבה. בשם הנהלת עיריית הרצליה מבקש אנוכי להודות לצוות 'יוסף )ג

עובדי אולם הספורט של תיכון היובל, לכל אגפי העירייה ובמיוחד לאגפי 

התפעול שאיפ"ה, בטחון ותב"ל, לעובדות המסירות של מחלקת ארגון 

זאבי וגברת נטלי רפאל, לכל האחראים על הפקת הערב הזה, ותיאום רינה 

 לגברת מזל מהרבני מנהלת מחלקת האירועים באגף התנו"ס,

 )מחיאות כפיים(

ו( ניסימוב:  לדורית בסמן, דוברת העירייה, עירית ויינברג סגנית וממלאת מקום 'יוסף )ג

על הבמה", דוברת העירייה, לג'ולי בוצ'וקלר המפיקה של הדוברות, ללהקת "

להקת "שבעת הכוכבים", לרן הירש וליניב גוטווירט. ועתה ניגע לישיבת 

המועצה עצמה, על פי סדר היום המתוכנן. תסלחו לי שאני טיפה לוקח צד, 

 אני צריך לראות. 

 

 הצהרת אמונים –סעיף ג' 

 ו( ניסימוב: אנחנו מתחילים עם הצהרת אמונים, רבותי. חברי המועצה יצהירו'יוסף )ג

אמונים, כל אחד לחוד, על פי הנוסח הקבוע בפקודת העיריות, הנוסח מונח 

לפניכם על שולחן המועצה. אני מבקש מכל חבר מועצה לפי הסדר מימין 

לשמאל לקום, להקריא את הצהרת האמונים ואם אפשר שיאמר את שמו 

 כדי שזה גם יוקלט ואנחנו נתחיל ממך גבירתי. מיקרופון אחד לשני.

 שומעים?  :גרוסמן לרמן תמר

 ו( ניסימוב: חיובי.'יוסף )ג

תמר לרמן גרוסמן: אני, תמר לרמן גרוסמן, מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל 

 ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. 

יעקובוביץ': אני, יונתן יעקובוביץ', מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא יונתן 

  באמונה את שליחותי במועצה.

אני, גרי גוזלן, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את  גרי גוזלן:

 שליחותי במועצה.

אני, מאיה כץ, מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את  :כץ מאיה

 שליחותי במועצה. 
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נה את אני, אייל פביאן, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמו :פביאן אייל

 שליחותי במועצה.

אני, יוסי קוממי, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את  קוממי:יוסף 

 שליחותי במועצה.

אני, רונן וסרמן, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את  רונן וסרמן: 

 שליחותי במועצה. 

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל  אמא, ראיתי אותך. אני, יריב פישר, יריב פישר: 

 ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.

אני, משה פדלון, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את  משה פדלון:

 שליחותי במועצה.

אני, איה פרישקולניק, מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא  :פרישקולניק איה

 עצה. באמונה את שליחותי במו

אני, עופרה בל, מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את  :בל עופרה

 שליחותי במועצה.

אני, איתי צור, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את  איתי צור: 

 שליחותי במועצה.

ונה את אני, עופר לוי, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמ  עופר לוי:

 שליחותי במועצה.

דניאלה אייזנברג: אני, דניאלה אייזנברג, מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא 

 באמונה את שליחותי במועצה.

אני, יהונתן יסעור, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה  יסעור:יהונתן 

 את שליחותי במועצה.

נאי, מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא דנה אורן ינאי: אני, דנה אורן י

 באמונה את שליחותי במועצה.

אני, ירון עולמי, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את  ירון עולמי:

 שליחותי במועצה.

אלעד צדיקוב: אני, אלעד צדיקוב, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה 

 עצה.את שליחותי במו
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אני, צבי וייס, בן מלכה ואהרון מנחם, מתחייב לשמור אמונים למדינת  :וייס צבי

 ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.

משה ועקנין: אני, משה ועקנין, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את 

 שליחותי במועצה.

 ו( ניסימוב:  תודה רבה לכל חברי המועצה.'יוסף )ג

 )מחיאות כפיים(

ו( ניסימוב:  אבקש לציין כי כל חברי המועצה קיבלו עותק הסכם הקואליציוניים 'יוסף )ג

שנחתמו בין סיעת ראש העירייה, חזון וניסיון, לבין הסיעות האחרות. עכשיו 

אנחנו עוברים, המועצה תתבקש לאשר את מורשי החתימה של עיריית 

 הרצליה המפורטים להלן. סליחה, 

 ג'ו, בוא לידי, בוא לפה. דה בן עזרא: יהו

 ו( ניסימוב: לבוא לידך?'יוסף )ג

 הכול בסדר, הכול בסדר.  יהודה בן עזרא: 

 

 אישור מורשי חתימה מטעם עיריית הרצליה –סעיף ד' 

ו( ניסימוב: אחת, שתיים, שומעים? אנחנו על אישור מורשי חתימה מטעם עיריית 'יוסף )ג

אשר מורשי החתימה של עיריית הרצליה הרצליה. המועצה תתבקש ל

המפורטים להלן המורשים לחתום מטעמה על מסמכי תשלום ומסמכים על 

לפקודת העיריות, נוסח חדש, הם מר משה פדלון ראש  203-ו 191פי סעיפים 

העירייה ומר רוני חדד, גזבר העירייה. למען הסר ספק מובהר כי חתימת 

יה גם בענייני מקרקעין לרבות חתימה מורשי החתימה הנ"ל תחייב את העירי

על עסקאות מקרקעין וכל דיווח הקשור אליהן ולרבות חתימה על מסמכים 

מכל מין וסוג שהוא בענייני מקרקעין שיוגשו לכל מוסד מוסמך כלשהו, 

לרבות לשכות רישום המקרקעין ובכלל זה חתימה על כל שטר, בקשה, 

אה, שינויין, ביטולן וכיוצא תשריט, הסכמה, הערות לסוגיהן, זיקות הנ

 באלה. מי בעד? מי נמנע? אחד. כן, תודה. 

 על זכות חתימה, מי נמנע? יהודה בן עזרא: 

 נמנעים, תודה. תודה רבה, אין נגד, נכון? אין נגד, תודה.  ו( ניסימוב:  'יוסף )ג
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 קביעת היום הקבוע לישיבות מועצה –סעיף ה' 

יין הקביעת היום הקבוע לישיבות מועצה. המועצה תתבקש אנחנו לענ ו( ניסימוב:  'יוסף )ג

לקבוע יום קבוע לקיום ישיבות המועצה, מוצע לקבוע את יום ג' כיום קבוע 

לישיבות המועצה ולקיימת באולם המליאה בבניין העירייה בשדרות בן 

. על אף האמור לעיל המועצה 18:00גוריון. ישיבות המועצה יחלו בשעה 

שיבת המועצה בדצמבר תתקיים באופן חד פעמי ביום א' תתבקש לאשר כי י

פה אחד, תודה רבה. יותר רחוק, או קיי. בסוף אני  . מי בעד?23.12.18-ה

 אלמד. 

 

 מינוי סגנים וממלא מקום בשכר לראש העירייה –סעיף ו' 

מינוי סגנים לראש העירייה, על פי הנוהל גם הגזבר וגם היועצת  ו( ניסימוב:  'יוסף )ג

פטית מתבקשים לאשר בקולם לפרוטוקול שיש תקציב לנושא המש

ושהאצלת הסמכויות נעשית כדין, נעשתה כדין ובהתאם להוראות חוזר 

לא שמעתי. אמור שנית,  מנכ"ל משרד הפנים. האם כך כן, אדוני הגזבר?

תודה. האם כך, גבירתי היועצת המשפטית? אכן כן, תודה רבה. תרשמי שהם 

כי מסמך בנושא נמסר מטעמו של הגזבר לכל חברי  אישרו שניהם. אציין

המועצה מבעוד מועד. המועצה תתבקש לאשר את מינויה של גברת איה 

 14פרישקולניק לתפקיד סגן ומ"מ קבוע לראש העירייה בשכר לפי סעיף 

לחוק הרשויות המקומיות, בחירת ראש הרשות, סגניו וכהונתם תשל"ה 

האצלת סמכות מראש העיר לסגן ומ"מ  , להלן חוק הבחירה, וכן לאשר1975

לחוק הבחירה,  17ראש העיר גברת איה פרישקולניק וזאת בהתאם לסעיף 

אין נגד, תודה. המועצה  מי נמנע? מישהו נגד? בנושא חינוך ונשים. מי בעד?

לחוק הבחירה את בחירתה של גברת עופרה בל  15תתבקש לאשר על פי סעיף 

וכן לאשר האצלת סמכות מראש העירייה לתפקיד סגן ראש העירייה בשכר 

לחוק הבחירה  17לסגן ראש העיר, גברת עופרה בל, וזאת בהתאם לסעיף 

 מי נמנע? מי נגד? בנושא קשרי חוץ, תיירות ונופש, עסקים וכלכלה. מי בעד?

לחוק הבחירה את  15אין, תודה רבה. המועצה תתבקש לאשר על פי סעיף 

סגן ראש העירייה בשכר וכן לאשר האצלת בחירתו של מר עופר לוי לתפקיד 

 17סמכות מראש העיר לסגן ראש העיר מר עופר לוי וזאת בהתאם לסעיף 
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מי נמנע? נגד? אין,  לחוק הבחירה בנושא ספורט ואיכות סביבה. מי בעד?

תודה. יש לציין כי תשלום שכר הסגנים בשכר כפוף לאישור שר הפנים, 

 מינוי ועדות.  בסדר?

 

 מינוי ועדות –סעיף ז' 

אנו ממנים הערב מנה ראשונה של ועדות, אלה ועדות חובה עיקריות  ו( ניסימוב:  'יוסף )ג

שיאפשרו לנו לצאת לדרך ולהתחיל לעבודה. הראשונה היא ועדת ההנהלה. 

ההרכב שלה הוא משה פדלון יושב ראש, איה פרישקולניק ממלאת מקום 

, עופר לוי סגן ראש העיר, וסגנית ראש העיר, עופרה בל סגנית ראש העיר

משה ועקנין, צבי וייס, ירון עולמי, אלעד צדיקוב, דנה ינאי אורן ואורן 

אין, תודה רבה. אין נגד. אני מבקש להודיע  נמנעים? נגד? אוריאלי. מי בעד?

לדצמבר  17לחברי ועדת ההנהלה שישיבת ההנהלה הראשונה תתקיים ביום 

ועדת כספים. מר משה פדלון יושב בלשכת ראש העיר.  17:00בשעה  2018

ראש, הגברת איה פרישקולניק ממלאת מקום היושב ראש, חברי המועצה 

אלעד צדיקוב, עופר לוי, משה ועקנין, צבי וייס, יונתן יסעור, דנה אורן ינאי, 

מאיה כץ, רונן וסרמן, יוסי קוממי ואייל פביאן הם חברי הוועדה. מי בעד? 

ועדת מכרזים. מר משה ועקנין יושב ראש, עופרה נמנע? נגד אין, תודה רבה. 

בל ממלאת מקום היושב ראש, חברי המועצה צבי וייס, עופר לוי, אלעד 

צדיקוב, דניאל אייזנברג, יוסי קוממי, רונן וסרמן, תמי גרוסמן הם חברי 

הוועדה. מי בעד? נמנעים? נגד אין, תודה רבה. ועדת מכרזים, תיקון. ועדת 

להודיע כי הנושא יורד מסדר היום. יורד מסדר היום,  ביקורת, אני מבקש

 ועדת, ועדת ביקורת, סליחה. ועדת ביקורת. יורד מסדר היום. 

 למה יורד מסדר היום? :כץ מאיה

ועדת ביקורת צריכה להיות בנויה שלא חברי ההנהלה יהיו שם אז צריך  יהודה בן עזרא: 

 לבנות את זה מחדש, נביא את זה לישיבה הבאה. 

תודה, תודה למנכ"ל. ועדת מליאה לתכנון ובנייה בהרכב משה פדלון,  ו( ניסימוב:  'וסף )גי

צבי וייס, עופרה בל, איתי צור, עופר לוי, יונתן יסעור, ירון עולמי, אלעד 

צדיקוב, דנה אורן ינאי, משה ועקנין, מאיה כץ, תמי גרוסמן, רונן וסרמן, 
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רג' קרושיא שהוא נציג מועצת כפר יריב פישר, יוסי קוממי, אייל פביאן וס

 נמנעים? אין וגם נגד אין.  שמריהו וראש מועצת הכפר. מי בעד?

ב' סיפא מקנה לי  44נושא של הרכב ועדת המשנה לתכנון ובנייה. סעיף  משה פדלון:

כיושב ראש מוסד התכנון את הסמכות לכנס את מליאת התכנון והבנייה 

עניין ומנימוקים מיוחדים שידרשו. בזמן קצר משבעה ימים בשל דחיפות ה

מכיוון שאנחנו באווירה חגיגית החלטנו לקיים את ההצבעה להרכב ועדת 

המשנה לתכנון ובנייה במסגרת מליאת הוועדה לתכנון ובנייה שתכונס 

 בשבוע הבא. תודה.

 תודה רבה לראש העיר. : ו( ניסימוב'יוסף )ג

 

 דיווח ושונות –סעיף ח' 

: דיווח ושונות. לתשומת לב, בחודש דצמבר תתקיימנה שתי ישיבות ו( ניסימוב'יוסף )ג

ולכל  19-לדצמבר. אני מודה לחברי המועצה ה 23-לדצמבר וב 11-מועצה, ב

הקהל הנכבד. אני מזמין את כל חברי המועצה להתייצב לפני השולחן 

 לתמונה קבוצתית כדי שתהיה לנו קדנציה נפלאה לכולנו לטובת העיר.

 תודה. משה פדלון:

 )מחיאות כפיים(

 בחזית השולחן בבקשה.  ו( ניסימוב:  'יוסף )ג

 )מצטלמים(

תודה רבה, אני מבקש שלא תתפזרו, שנייה, אנחנו מחלקים לכם  ו( ניסימוב:  'יוסף )ג

פרחים. תודה רבה. תודה רבה, שיהיה בהצלחה. כולם מוזמנים לכיבוד, 

 חבריה, ושיהיה לנו הצלחה גדולה וחג שמח. 

 

 -וף הישיבהס-


