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פרטיכל מספר 1/09
מישיבת מליאת המועצה מיום 8.2.09
משתתפים  :ד"ר מוטי דלג'ו ,א.שוהם ,א.עזרן ,א.אורן ,י.רוטרו ,מ.רדומסקי,
א.נדל ,י.דלג'ו ,ש.מריל ,ג.פרין ,צ.נוימן ,ז.רוט ,צ.מרציאנו ,ח.הרועה ,צ.פלד,ח .רוצקי,
ז.מליחי ,ע.קון ,ד.קוברסקי ,ש.עצמוני ,י.פנר ,י.אזרי ,נ.אשכנזי ,י.כסיף ,א.מילר,
א .יפתח ,ח.גולי ,ד.ברקן ,א.בן עטיה ,נ.יהב ,ד.סיון ,ב.בוגין ,ט.גרשטיין ,ע.שפרוט,
ג.דור ,ל.פורת ,א.עצמון
נוכחים

 :א.יאסוביץ ,עו"ד ע.גזית ,ב.שויגר ,י.אגוזי ,צ.משה

יו"ר

 :ד"ר מוטי דלג'ו

על סדר היום :
 .1הצהרת אמונים של חברי המועצה לפי סעיף 35ג .לדיני מדינת ישראל
 .2הודעה על בעלי זכות חתימה במועצה ומילוי מקומם
 .3מינוי מ"מ למנהל הארנונה לתקופת היעדרותו מן הארץ
 .4בחירת סגן ראש המועצה
 .5בחירת ועדות המועצה
 .6ת.ב.ר.י.ם
בפתח הישיבה מברך שוב ראש המועצה את חברי המליאה החדשה ,לאחר אירוע
חגיגי שהתקיים בהשתתפות חברי המליאה היוצאת והנכנסת.
מאחל עבודה פורייה לכולם.
לסעיף  - 1הצהרת אמונים של חברי המועצה לפי סעיף 35ג .לדיני מדינת ישראל
מוטי דלג'ו – בתיקוני החקיקה של פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות,
נדרשים חברי המליאה החדשה להצהיר אמונים .לצורך כך הוכן מסמך עליו שמות כל
חברי המליאה המתבקשים להכריז על הצהרת האמונים ולחתום עליה.
נוסח ההצהרה " :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל
ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"
)ראשון החותמים ראש המועצה ד"ר מוטי דלג'ו ואחריו כל חברי המליאה הנוכחים(
מאשרים וחותמים
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לסעיף  – 2הודעה על בעלי זכות חתימה במועצה ומילוי מקומם
י.אגוזי – מוסר על בעלי זכות החתימה של המועצה :שני בעלי תפקידים
ראש המועצה  -ד"ר מוטי דלג'ו או סגנו – אילן שהם וגזבר המועצה – יצחק אגוזי או
סגניתו – לבנה חברוני.
מאשרים
לסעיף  – 3מינוי מ"מ למנהל הארנונה לתקופת היעדרותו מן הארץ
מוטי דלג'ו – ליציאתו של גזבר המועצה לחופשה קרובה של כשלושה שבועות ,מבקש
לאשר מינוי מ"מ לתפקידו כמנהל הארנונה לתקופה זו לסגניתו – לבנה חברוני.
בהצבעה המתקיימת:
 37תומכים
0מתנגדים
0נמנעים
מאשרים
לסעיף  – 4בחירת סגן ראש המועצה
מוטי דלג'ו – אילן שהם מלווה את ראש המועצה כסגנו מזה שנים רבות .מבקש לאשר
את המשך תפקידו במליאה הנוכחית .אילן שמש כמ"מ יו"ר ועדת המשנה לתכנון
ובנייה ואחראי לנושאי התשתיות.
ד.ברקן – במהלך הקדנציה הקודמת השתנו יחסי הכוחות בין צורות ההתיישבות
השונות במועצה ,ישובים קהילתיים גדלו .ראש המועצה צריך למנות אולי סגן שני או
לתת ייצוג הולם לישובים הקהילתיים שמשקלם הסגולי גדול מהקיבוצים והמושבים.
כמי שנמצא זמן רב במועצה ,מכיר את הבעיות בהן מתחבטים המושבים והקיבוצים.
לדעתו בהחלטה זו של ראש המועצה אין מייצג נאמנה לקורה במועצה ולא את הערך
היחסי של הישובים הקהילתיים .הישובים הקהילתיים הם סרח עודף.
מבקש לשקול מינוי סגן נוסף ולתת לישובים הקהילתיים את המגיע להם.
ש.עצמוני – מצהיר כי מתחילת כהונתו במועצה בשנות ה ,80-מעולם לא נדונו נושאים
עפ"י קטגוריות מושבים/קיבוצים ,אלא לגופו של עניין .לא בדקנו או קיפחנו סוג או
ישוב מסוים .מציע לא להציג גישות לא רלוונטיות בעבודת המועצה.
א.עזרן – בקשה לגיטימית אם כי מפתיעה כאשר התנהלות המועצה תמיד הייתה
שקופה .תפקיד סגן ראש המועצה הוא משרת אמון ואין להפוך אותו לפוליטי או בעל
השלכות אחרות.
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י.דלג'ו – כחבר ותיק במועצה מעיד כי מעולם לא הסתכלנו על נושא הסגן כנושא
סקטוריאלי .סגן ראש המועצה פועל ומייצג באופן שיוביל לטובת כלל הישובים .אין
לחזור אחורה יובל שנים בהם היה הבדל בטיפול בין מושבים וקיבוצים.
א.בן-עטיה – אין לנו הבחנה בין מושבים וקיבוצים ,אלא דיונים לגופו של עניין .מאחר
ולא היו בחירות לראש המועצה ,היה ברור כי ראש המועצה והסגן אינם מתחלפים.
מבקש כי המועצה תמשיך לתפקד ללא הבדלים בין הסקטורים כמו שהייתה עד היום.
ל.פורת – כנציגת ישוב קהילתי מעידה כי התייחסות לסגן היא עניינית .אילן שהם –
ערכו לא יסולא בפז .בתפקידו כסגן ראש המועצה ,כמ"מ בועדת המשנה לתכנון ובניה
ובנושאי תשתיות מפגין שליטה בכל הנושאים הללו .אין לדעתה מישהו היכול
להתחרות באילן .עם זאת מסכימה שצדק גם צריך להיראות ובצד הטיפול בנושאי
מושבים/קיבוצים – פל"ח/בנים ממשיכים ,יש לתת מענה גם לבעיות הספציפיות
לישובים קהילתיים .מעידה כי בקדנציה קודמת ,הועלו נושאים חשובים על הפרק,
ללא קשר למינויו של סגן ראש המועצה .אילן שהם הוא הבחירה הראויה והנכונה.
ש.עצמוני – תומך בדברים ומוסיף כי אילן שהם הוא איש עשייה שנעים לעבוד עמו.
שמח על המינוי.
א.אורן – כהמשך לדברים ,יש לשמור מפני פלגנות .כחבר במועצה זה מספר קדנציות
מעריך את מקצועיותו של אילן שהם ומחזק את ידיו של הצוות הנוכחי.
י.אזרי – מבקש להבהיר שאין מדובר בהחלפת סגן ראש המועצה אלא הצעה למינוי
סגן שני.
מוטי דלג'ו– בחירתו של אילן שהם כסגן ראש המועצה הייתה מלכתחילה בחירה
אישית של ראש המועצה .מזכיר כי היו גם קיבוצים אשר התנגדו בשעתו למינוי.
במליאה לא עולה הפרדה לקטגוריות השונות של צורות ההתיישבות והישובים
הקהילתיים אינם סרח עודף במליאה .עבודת המועצה נקבעת עפ"י סדר היום העומד
לפניה לטיפול וקדימויות הנדרשות .במועצה שלנו ראש המועצה עובד קשה ,כך גם סגן
ראש המועצה .בחירת סגן ראש מועצה היא בחירה אישית וגם אם היה מחליט
להחליף סגן ,היה בוחר עפ"י כישורים ולא חלוקת כיבודים.
בהצבעה המתקיימת:
תומכים 35 -
מתנגדים 0 -
נמנעים 2 -
מאשרים
מוטי דלג'ו – מודה על האימון של חברי המליאה ואישור ההצעה.
לאילן שהם ,ידידו וחברו לעבודה מאחל בהצלחה.
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לסעיף  - 5בחירת ועדות המועצה
מוטי דלג'ו– מציג בפני חברי המליאה את רשימת הועדות השונות ,ביניהן ועדות חובה
המוגדרות בהרכבן וכן ועדות רשות .לעניין ועדת חינוך מורחבת המועצה מבקשת
להתקדם בתחום החינוך וליצור מצע פורה להישגיות ושדרוג החינוך באמצעות
השתלמויות מקצועיות והעצמת המורים שיביאו להעלאת רמת ההוראה.
המועצה שוקלת להתקשר עם איש מקצוע אשר ילווה את ועדת החינוך המורחבת
ויסייע להגיע למטרה זו.
ל.פורת– מעירה להרכב ועדת החינוך ,נציג נירית בוועדה וההצעה למינוי מ"מ לועדה
אשר לטענתה אינו מעורה בימים אלה בנושא .כמו כן מבקשת להגדיל את מספר
ישיבות הועדה ביחס לקדנציה קודמת.
ט.גרשטיין – לדעתו יש להעביר את רשימת הועדות זמן מסוים קודם כדי שיוכלו
החברים להתייחס .מציע לדחות את ההחלטה לישיבה הבאה וכן לשמוע רצונות או
בקשות של חברים.
א.עצמוני – לדעתו יש לשלב את ועדת הביטחון בועדת המל"ח.
ח.הרועה – מבקש לדעת אם יש מקום לנציגים נוספים באיגודי הערים.
מוטי דלג'ו– לעניין נציגי המועצה באיגודים מבהיר כי ההצעה מותאמת להקצאה
שניתנה למועצה לאיגודים השונים .עם זאת ניתן לבדוק בהמשך אפשרות תוספת
נציגים לועדות שונות.
לעניין פעילות ועדת החינוך מדגיש כי החלטתו לקחת על עצמו את תפקיד יו"ר הועדה
נועדה לתמרץ ולדאוג לפעילות הועדה .עם זאת מבהיר כי כ"א ראוי מוזמן להצטרף
ולתרום לועדת החינוך המורחבת ,האמורה לייעץ למועצה בנושאי החינוך.
לעניין שיבוץ הועדות ,מניח כי ההצעה עונה לרצונות מרבית החברים במידת האפשר
וזאת לאחר שנעשתה עבודה יסודית .בהמשך העבודה ,ניתן יהיה לבצע שינויים ,אולם
חשובה ההתמדה בהשתתפות ובעבודת הועדות.
בהצבעה המתקיימת:
תומכים 35 -
מתנגדים 0 -
נמנעים 2 -
מאשרים
לסעיף  – 5תב"רים
 .1הלוואה לפרויקט ביוב עדנים+מחזור הלוואות קיימות
מימון :בנק דקסיה
החזר :מ-קרן ביוב/היטלי ביוב

₪ 6,500,000

נספח  1לפרטיכל מליאה מספר  1/09מיום 8.2.09

ועדות המועצה – פברואר 2009
סימוכין 38380

הנהלה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

ועדת משנה לתכנון ובניה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מוטי דלג'ו –יו"ר
אילן שוהם – עינת
צפי פלד – אייל
חנניה לסק – ג.חן
אייל מילר – גת רימון
דורית קוברסקי – גני עם
ניסים אשכנזי – חגור
שלמה עצמוני – כפר מעש
משה רדומסקי – כפר סירקין
אורי אורן – נוה ירק
איציק דלג'ו – נוה ימין
לאה פורת – נירית
אמיל עזרן – צור נתן
אברהם נדל – רמות השבים
חיים רוצקי – רמת הכובש

.9
.10
.11

מוטי דלג'ו –יו"ר
אילן שוהם – עינת -מ"מ
חיים גולי  -ירחיב
אורי עצמון –כפר סירקין
דורון ברקן  -מתן
אשר בן עטיה – נוה ימין
יעקב פנר – ניר אליהו
צפרירה מרציאנו  -שרפסקי -
צופית
ורדה שפיר – רמות השבים
זהבה רוט – שדה ורבורג
דוד סיון – שדי חמד

 .1קטי שנן – ועדה
 .2אהרון יאסוביץ  -הנדסה
ועדת מכרזים

ועדה לענייני בקורת
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

 .1גילה פרין – ירקונה – יו"ר
 .2יניב כסיף – חורשים
 .3דוד סיון – שדי חמד
 .1בועז שויגר -תכנון אסטרטגי -מרכז
הועדה

גבי דור – נירית יו"ר
איתן יפתח – אלישמע
שמוליק מריל – גבעת השלושה
אייל מילר  -גת רימון
בועז בוגין – כפר מלל
אורי עצמון – כפר סירקין
אילן שוהם – עינת

 .8עו"ד עידית גזית –יועמ"ש
 .9יצחק אגוזי –גזבר -מרכז הועדה
ועדת ארנונה למיסים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ועדת הנחות ארנונה
 .1איציק דלג'ו– נוה ימין – יו"ר
 .2גבי דור  -נירית

מוטי דלג'ו –יו"ר
איתן יפתח  -אלישמע
ניסים אשכנזי  -חגור
שלמה עצמוני – כפר מעש
אורי אורן – נוה ירק
טל גרשטיין  -נחשונים
לאה פורת  -נירית
אמיל עזרן – צור נתן
חיים רוצקי – רמת הכובש

 .3יהודית טל– רווחה
 .4עו"ד עידית גזית –יועמ"ש
 .5יצחק אגוזי –גזבר -מרכז הועדה

 .1יצחק אגוזי–גזבר–מרכז הועדה

4

1
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ועדת חובות ארנונה ומעקב גביה

ועדת ערר על קביעת
ארנונה כללית

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

 .1מנשה מלמוד – כפר מלל  -יו"ר
 .2אבי חן -גן חיים
 .3מוטי מרקוביץ  -נירית
 .1עו"ד עידית גזית –יועמ"ש – מרכזת
הועדה

חנניה לסק – גבעת חן
ניסים אשכנזי – חגור
חיים גולי – ירחיב
לאה פורת – נירית
אשר בן עטיה – נוה ימין
אילן שוהם – עינת
אברהם נדל – רמות השבים

 .1יצחק אגוזי – גזבר  -מרכז

ועדת מנגנון

ועדת משנה לתמיכות
שמוליק מריל– גבה"ש -יו"ר
משה רדומסקי– כפר סירקין
יצחק רוטרו – נוה ירק
אמיל עזרן – צור נתן
אברהם נדל – רמות השבים
טל גרשטיין  -נחשונים

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ניסים אשכנזי – חגור – יו"ר
דורית קוברסקי – גני עם
שמוליק מריל – גבעת השלושה
אורי עצמון – כפר סירקין
יצחק רוטרו – נוה ירק
גבי דור – נירית

 .7עו"ד עידית גזית  -יועמ"ש
 .8בועז שויגר -תכנון אסטרטגי
 .9יצחק אגוזי  -גזבר -מרכז הועדה

.7
.8
.9
.10

אשר סבן – יו"ר ועד עובדים
רחל שמי –כ"א
עו"ד עידית גזית –יועמ"ש
יצחק אגוזי – גזבר– מרכז הועדה

.1
.2
.3
.4
.5
.6

צוות לתיקון ליקויים

ועדת תמיכות

 .1יצחק אגוזי – גזבר – יו"ר
 .2עו"ד עידית גזית – יועמ"ש

 .1עו"ד עידית גזית  -יועמ"ש
 .2בועז שויגר -תכנון אסטרטגי
 .3יצחק אגוזי  -גזבר -מרכז הועדה

 . 1בועז שויגר – תכנון אסטרטגי –
מרכז
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ועדת חינוך

ועדת חינוך מורחבת
 .1ד"ר מוטי דלג'ו -יו"ר
 .2צפי פלד – אייל
 .3עזרא שפרוט – בית ברל
 .4יניב כסיף ,קיבוץ חורשים
 .5משה רדומסקי – כפר סירקין
 .6עמנואלה קון ,מושב מגשימים
 .7טל גרשטיין – נחשונים
 .8נחמן יהב  -עדנים
 .9מריק עפרון ,מושב גן חיים
 .10נאוה כהן אביגדור ,מושב גבעת חן
 .11יואל מרשק ,קיבוץ גבעת השלושה
 .12דוד כהן ,מושב חגור
 .13איריס אורן ,מושב מגשימים
 .14שימי שניר ,מתן
 .15חגי קרקו – נוה ירק
 .16שרה מלצר ,נירית
 .17חיים שוסטר ,מושב נווה ירק
 .18עפרה בן ישי ,מושב עדנים
 .19ארז עצמון ,מושב גן חיים
 .20ענת קבילי ,רמות השבים
 .21אריאלה איטקיס ,מושב שדה
ורבורג
 .22ציפי אבנון ,מנהלת ביה"ס "עמי
אסף"
 .23חנה צוקרמן ,מנהלת ביה"ס
"ירקון"
 .24ענת אפרתי ,מנהלת ביה"ס
"צופית"
 .25כרמית גלעדי ,מנהלת ביה"ס
"מעבר אפק"
 .26עילית בר שיר ,מנהלת ביה"ס
"יחדיו"
 .27דינה פלד ,מנהלת ביה"ס "מתן"
 .28חניתה קירשטיין ,מנהלת ביה"ס
"כצנלסון"
 .29פנינה אמיתי ,מנהלת ביה"ס
"אהרונוביץ"
 .30עדה גבע – מפקחת חינוך על יסודי
 .31חני אליהו – מפקחת חינוך יסודי
 .32קלרה שוורצברג – מנהלת שפ"ח
 .33מאיר אבירם ,מנהל מח' החינוך
)מרכז הועדה(
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

מוטי דלג'ו – יו"ר
מריק עפרון –גן חיים -מ"מ
צפי פלד – אייל
עזרא שפרוט – בית ברל
משה רדומסקי – כפר סירקין
עימנואלה קון  -מגשימים
טל גרשטיין  -נחשונים
נחמן יהב  -עדנים
חגי קרקו – נוה ירק
דוד כהן – חגור
סימה שניר – מתן
ציפי אבנון – מנהלת עמיאסף
ענת אפרתי – מנהלת צופית
נציג מועצת תלמידים

 .1אבירם מאיר–חינוך – מרכז
הועדה
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ועדת תרבות
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

ועדת נוער וספורט

דורית קוברסקי – גני עם – יו"ר
איתן יפתח – אלישמע
יניב כסיף  -חורשים
גילה פרין – ירקונה
דורון ברקן – מתן
צפרירה שרפסקי מרציאנו – צופית
טלי ברק  -חגור
שרה לביא – מגשימים
נורית יהלומי – נוה ירק
טלי שחר – נוה ימין
ענת קבילי – רמות השבים

 .1גלי קליין  -תרבות
ועדת מלגות להשכלה גבוהה
.1
.2
.3
.4

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

יניב כסיף –חורשים – יו"ר
צפי פלד – אייל
איתן יפתח – אלישמע
חן הרועה – גן חיים
צפרירה שרפסקי מרציאנו -
צופית
עימנואלה קון – מגשימים
איציק רוט – גבה"ש
דלית פינטל  -מתן
ריקה רוזנטל – נוה ירק

 .1קובי קריזה –ספורט
 .2אייל צייג –נוער -מרכז הועדה
ועדת רווחה ושירותים חברתים

מוטי דלג'ו – יו"ר
אייל מילר – גת רימון
גילה פרין – ירקונה
צילה נוימן – שדה ורבורג

 .5יהודית טל –רווחה
 .6גלי קליין –תרבות ואירועים
 .7אבירם מאיר -חינוך  -מרכז הועדה
ועדה למאבק בנגע הסמים

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

צילה נוימן -שדה ורברוג  -יו"ר
גילה פרין  -ירקונה
איציק אזרי – מתן
לאה פורת  -נירית
נחמן יהב – עדנים
זוהר מליחי – צור יצחק
מרים למדן – רווחה
יהודית טל -רווחה  -מרכזת
הועדה

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
 .1ריקה רוזנטל – נוה ירק – יו"ר
 .2צילה נוימן – שדה ורבורג
 .3מרים שור – גן חיים

.1
.2
.3
.4
.5

חיים גולי – יו"ר
שלמה עצמוני  -כפר מעש
איתן בן ציון – מתן
לאה פורת – נירית
יצחק דלג'ו – נוה ימין

.6
.7
.8
.9

יהודית טל – מנהלת מחלקת רווחה
אבירם מאיר – מנהל מחלקת החינוך
ציפי אבנון – מנהלת ביה"ס עמיאסף
אייל צייג – מנהל מח' ספורט ונוער-
מרכז הועדה
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ועדה חקלאית )תעסוקה חלופית(

ועדת היגוי לקליטת עלייה
 .1זוהר מליחי-צור יצחק -יו"ר
 .2איציק אזרי  -מתן
 .3יהודית טל– מנהלת מח' רווחה
 .4גלי קליין–מנהלת מח'
ואירועים
 .5רועי עובד–מוניציפאלי  -מרכז

תרבות

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

יצחק רוטרו –נוה ירק  -יו"ר
בועז בוגין – כפר מלל
שלמה עצמוני – כפר מעש
אשר בן עטיה – נוה ימין
חיים רוצקי – רמת הכובש
אלי דלה  -ירחיב
ערן בק  -צופית
רמי בן ישי  -עדנים
בועז כץ -כפר סירקין
מיכאל אלהרר – חגור

 .1רועי עובד –מוניציפאלי – מרכז
הועדה

ועדת איכות הסביבה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ועדה לשימור אתרים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

אילן שהם – עינת – יו"ר
חן הרועה – גן חיים
בועז בוגין -כפר מלל
עימנואלה קון  -מגשימים
זהבה רוט – שדה ורבורג
אסתי לב אור – נירית
עזריה לופו  -עדנים

 .1דגנית טולדו – רישוי עסקים
 .2יורם פלג –תברואה–מרכז הועדה

מוטי דלג'ו – יו"ר
עזרא שפרוט – בית ברל
דורון ברקן  -מתן
טל גרשטיין  -נחשונים
יעקב פנר – ניר אליהו
אילן שהם – עינת
ורדה שפיר – רמות השבים
אלנתן שניר – כפר מלל
דוד קדיש – נוה ירק

 .1דינה קישון –ועדה
 .2קטי שנן –ועדה  -מרכזת
ועדה לענייני דת
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ועדת בטחון וחירום
.1

אלי דלה – ירחיב – יו"ר
אשר בן עטיה – נוה ימין
זוהר מליחי – צור יצחק
ויקטור בוקטוס – אלישמע
צביקה אברמוב – חגור
שלמה אלקיים – כפר מעש
ישראל אדיר – כפר סירקין
רמי גרינברג – נוה ירק

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

 .1רועי עובד –מוניציפאלי -מרכז
הועדה

אורי עצמון – כפר סירקין –
יו"ר
יניב כסיף  -חורשים
חיים גולי – ירחיב
איציק אזרי – מתן
יצחק רוטרו – נוה ירק
נחמן יהב  -עדנים
זוהר מליחי  -צור יצחק
יוסי כץ  -חגור
בני ג'אן – נוה ימין
שלום שקרזי  -צור נתן
יעקב אוקונסקי–שדה ורבורג

 . 1אהוד יונגרמן –מוסדות חנוך
 .2איציק רון – בטחון  -מרכז
הועדה
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ועדת מלח
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

ועדת בטיחות

מוטי דלג'ו – יו"ר
אילן שהם – ראש מטה
צילה משה – מזכירת הועדה
גלי קליין – מרכזת מתנדבים
ותרבות
מאיר אבירם – ממונה חינוך
יורם פלג – ממונה מים ותברואה
אהרון יאסוביץ – ממונה בינוי
יעקב שהינו – ממונה תחבורה
אלברט עובדיה – ממונה טכני
רועי עובד – ממונה בריאות
וחקלאות
אשר סבן – ממונה דלק ומזון
יהודית טל – ממונה פס"ח
ליאורה רכס –ע' ממונה פס"ח
בועז שויגר –חוק חופש המידע
רחל שמי –ממונה כ"א
ד"ר משה רפלוביץ – ממונה
וטרינריה
אייל צייג – ממונה נוער

.1
.2
.3
.4
.5

אילן שהם – יו"ר
רון יצחק – קב"ט
רועי עובד –מוניציפלית
יגאל וייס – ממונה בטיחות
בשכר
אלברט עובדיה –טכנית

 .18איציק רון – מרכז הועדה
ועדת רכש ובלאי

ועדה לקביעת שמות רחובות
ומקומות ציבוריים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

 .1ורדה שפיר – רמות השבים-יו"ר
 .2עזרא שפרוט – בית ברל
 .3חן הרועה – גן חיים
 .1רועי עובד–מוניציפאלי  -מרכז

.7

אילן שוהם – יו"ר
גילה פרין – ירקונה
אורי אורן – נוה ירק
יצחק אגוזי – גזבר
זהבה רפאל – מנהלת רכש
אלברט עובדיה – מנהל מחלקה
טכנית
עו"ד עידית גזית – יועמ"ש

ועדת בחינה לקבלת עובדים
נציג ציבור
דוד כהן  -חגור
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נציגות המועצה באיגודי ערים
איגוד ערים כיבוי אש פ"ת

איגוד ערים כיבוי אש כ"ס
יצחק דלג'ו – נוה ימין

שלמה עצמוני – כפר מע"ש
רשות ניקוז ירקון

רשות ניקוז שרון
אילן שוהם  -עינת
יאסוביץ אהרון – מועצה

מוטי דלג'ו – ראש מועצה
אילן שהם –-עינת

איגוד ערים לתברואה פ"ת
יורם פלג – מועצה
איגוד ערים ביוב דרום השרון המזרחי
מוטי דלג'ו – יו"ר
אילן שהם – עינת
אהרון יאסוביץ – מהנדס המועצה
אגוזי יצחק – גזבר המועצה
יורם פלג – מנהל מחלקת תברואה

עמותה לקידום חינוך ותרבות
הנהלת העמותה

האסיפה הכללית
כל חברי המליאה
מוטי דלג'ו – יו"ר
יצחק אגוזי – גזבר

אילן שהם – עינת – יו"ר
יפתח איתן  -אלישמע
חנניה לסק – גבעת חן
יעקב פנר – ניר אליהו
אברהם נדל – רמות השבים

ועדת ביקורת העמותה
גילה פרין – ירקונה – יו"ר
יניב כסיף  -חורשים
דוד סיון – שדי חמד
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החברה הכלכלית לפתוח דרום השרון

דירקטוריון החברה

האסיפה הכללית
חברי מליאת המועצה

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

ועדת ביקורת

מוטי דלג'ו – יו"ר
ניסים אשכנזי – חגור
בנצי איתן – מתן
טל גרנשטיין – נחשונים
אילן שוהם – עינת
נאוה כהן אביגדור – גבעת חן
ישראל אברמסון  -צופית
זאביק לנדאו – רמת הכובש
יצחק אגוזי -גזבר
אהרון יאסוביץ – הנדסה
צילה משה –לשכה

ועדת מכרזים

איתן יפתח  -אלישמע – יו"ר
צפרירה שרפסקי מרציאנו  -צופית
עמיר דגן – כפר סירקין

.1
.2
.3
.4
.5

בועז בוגין – כפר מלל  -יו"ר
איציק אזרי  -מתן
אורי אורן – נוה ירק
יצחק אגוזי – גזבר
אהרון יאסוביץ – הנדסה

 .1עו"ד יוסי רפפורט
 .2חגי שפר –מנכ"ל
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החברה להשבת מי קולחין
דירקטוריון

האסיפה הכללית
כל חברי מליאת המועצה

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

 .1חגי שפר – מנכ"ל
ועדת ביקורת

ועדת מכרזים
.1
.2
.3
.4
.5

מוטי דלג'ו – יו"ר
אורי עצמון – כפר סירקין
יצחק דלג'ו – נוה ימין
חיים רוצקי – רמה"כ
אברהם נדל – רמות השבים
מיכה זילברמן – גן חיים
עומר לבנסון – ניר אליהו
רפי יוגב – צופית
אברך חסי – שדה ורבורג
יצחק אגוזי – גזבר
אילן שוהם – סגן ראש מועצה
אהרון יאסוביץ–מהנדס
רועי עובד – מוניציפאלי

שמוליק מריל – גבעת השלושה-יו"ר
אלנתן שניר – כפר מלל
אמנון כהן – נחשונים
אילן שהם – עינת
יצחק אגוזי – גזבר

 .1דוד סיון שדי חמד – יו"ר
 .2שלמה עצמוני – כפר מעש
 .3ניסים אשכנזי  -חגור

 .1עו"ד דרור אפשטיין
 .2חגי שפר  -מנכ"ל  -מרכז הועדה
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