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מר צפי פלד:

ערב טוב ,זה ממש מרגש לראות פה  2מליאות ,זה לא דבר של

מה בכך ,זה לא כל יום ,ואנחנו התכנסנו היום לישיבת מליאה חגיגית ומיוחדת לרגל סיום
כהונתו לאחר מחצית יובל שנים של ראש המועצה מוטי דלג'ו ,מגיע לו מחיאות כפיים.
ולכניסתה של ראש המועצה החדשה אושרת גני גונן ,גם לה מגיעות מחיאות כפיים .ויש עוד
חידוש ,אנחנו לראשונה משדרים את הישיבה הזו ואת הישיבות הבאות בפייסבוק ליין ,מה
לעשות יש קד מה מתקדמים ,אין ניירות יש הכול בתקשורת .ואנחנו נתחיל פה בקטע
אומנותי של הרכב קולי בית חינוך ירקון בניצוחה של יעל קידר .בבקשה.

*** קטע אומנותי ***

מר צפי פלד:

תודה רבה להרכב הקולי ,אנחנו עוד נחזור אליהם ,מגיע להם

מחיאות כפיים.
.1

הצגת ראש המועצה הנכנסת – גב' אושרת גני-גונן;

.2

פרידה מראש המועצה היוצא ומחברי המליאה המסיימים כהונתם;

מר צפי פלד:

ועכשיו אני מזמין את חברי וידידי מוטי לשאת דברים ,באמת

לאחר חצי יובל שנים ,מגיע לו הרבה מחיאות כפיים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

ערב טוב לכולם ,הבוקר נכנסתי לרכב ובאופן אוטומטי הווייז

כותב לי לעבודה ,אני אומר לו :לא ,לא ,הפעם זה לכיוון אחר .אז מכובדי חברי המליאה
היוצאת חברי המליאה הנכנסת ,האורחים ,כבוד הרבנים שמכבדים אותנו באירוע הזה,
וכמובן אושרת שנבחרה לראש המועצה ,אז אושרת שיהיה בהצלחה .אומרים שהקיצור של
זקן זה קנה ניסיון ,וזקנה זו קנתה הרבה ניסיון .אז במקרה שלנו יש לנו צעירה שהיא באה
עם הרבה מאוד ניסיון ,היא באה עם ניסיון של כמה שנים טובות בכפר סבא .חלק
מהנושאים המוניציפאליים יש השקה בין העיר ובין הכפר ובתחום הזה את באה עם ידע רב
מאוד .שניים ,מי שעוד לא יודע אז כדאי שיידע ,היא תוצר של המועצה האזורית .היא
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התחילה כמדריכת נוער ,אז עכשיו המסר לכל מדריכי הנוער ,זו הזדמנות להגיד לכם תודה
רבה על השירה המדהימה ,זה מסלול ,אז כדאי שתיקחו אותו בחשבון .דבר שלישי היא
הייתה גם שנתיים חברת מועצה ,אז היה לה גם הזדמנות להכיר אנשים ,להכיר קצת את
המרחב הכפרי .ואני אומר לכם עוד איזה משהו ,כ 20-יום בערך קצת פחות עשינו חפיפה,
ולפי טעמי חפיפה מסודרת אני עקבתי ,אני לא יודע אם היא שמה לב ,אבל עקבתי אחרי
הנמרצות שלך אושרת ,הרצון העז לדעת ,הרצון העז שלך כדי להיות מוכנה לתפקיד הרב
משמעותי ה זה שגם כל תושבי המועצה נושאים את עיניהם אליך .אני כמעט בטוח שאם אני
לוקח את השבועיים האלה כדוגמא ,אז הולך להיות לכם טוב ,הולך להיות לכם כיף ,כי
תצטרכו לעבוד כנראה קשה מאוד חברי המליאה החדשה .אז שוב אושרת את בטח תוך כדי
למדת שיש לא מעט משימות שעומדות בפניך ,אני בטוח שחברי מליאת המועצה והעובדים
המסורים והנאמנים של המועצה כולם יתנו את ידם כדי שאת תצליחי ,שיהיה לך בהצלחה.
כאן נמצאים גם חברי מליאת המועצה היוצאת .תראו הרי כולכם יודעים שלא מזמן היו
הבחירות בארצות הברית ,ושם בוחרים את הסנט לא את כולם בבת אחת ,כי הם לא רוצים
שבאופן אולי תיאורטי שיהיו רק חדשים .והנה אצלנו כאן במועצה באופן טבעי כמעט חצי
התחלפו ,חצי ותיקים חצי חדשים ,אבל יש עוד איזה משהו ,בשונה ממקומות אחרים יש פה
גם ראש מועצה חדש וסגן ותיק ,השילוב של הניסיון והשילוב של הראייה קדימה יכולים
לתת את התמהיל הכי טוב למועצה ,וגם את התוצאות הכי טוב .אני רוצה להודות לחברי
המליאה היוצאת על הכבוד ההדדי שהיו בישיבות המליאה ,עם כל המורכבות של ניהול של
כ 40-חברי מליאת מועצה ,להגיד לכם את האמת אני מרבית הזמן נהניתי ואני עשיתי איזה
בדיקה לאחור ,אגב היה לנו למעלה מ 300-ישיבות מליאה ,וחשבתי האם היה לנו איזה
מקרה שמישהו מחברי המליאה התבטא בצורה לא נאותה לא ראויה ,ואני אומר לכם כמעט
וזה לא קרה .בצד הוויכוחים בצד הטיעונים המורכבים בנושאים כבדים מאוד שהיו על סדר
היום ידעו החברים ,ידעו החברים ,כמובן כשאני אומר חברים זה כולל חברות ,ידעו לשמור,
יש כאן איזו אחת שקצת אבל בסדר ,טוב אני חייב להגיד שלא הייתה ישיבת מליאה שבסוף
ישיבת המליאה לאה ואני לא היינו מתחבקים ,אז כדי שתבינו שבצד באמת הדיונים
והוויכוחים היה מה שנקרא הקשר האישי ,זה שחברי המליאה הכירו גם אחד את השני ,אז
ידעו להכיר ג ם את האיכויות של חברים שלא תמיד באו לידי ביטוי במבט ראשון .תראו,
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חברי מועצה והיכרות בין החברים זה לא כמו אהבה אין כאן אהבה ממבט ראשון .ולמה אני
מתכוון ,אני מציע לחברי המליאה ,בעיקר החדשים ,הוותיקים קצת יודעים את זה ,תנו את
ההזדמנות לכל חבר וחבר ,גם אם הוא מביע דעה שונה משלכם ,תנו לו .אני תמיד אמרתי גם
אם מישהו מציע למעלה מ 10-20-הצעות מספיק לי שהוא נותן  1או  2הצעות טובות קנה
אותה .דבר שני ,אל תקבעו את העמדה לפי הבן אדם ,אלא לפי הנושא .כלומר אם מישהו
מביא עצה טובה קנו אותה לכו איתה ,תמיד תוכלו לקבל תוצר טוב יותר והתוצר הזה כמובן
בראש וראשונה הוא יהיה גם לשירות התושבים ,שזו בעצם המטרה העיקרית של המועצה.
מהניסיון שלי למדתי שלכל אחד מאתנו יש יתרונות וחסרונות .מה שקורה שבאופן טבעי את
החסרונות מיד אנחנו רואים ,ככה זה הטבע של האדם .אני מציע לכם להשקיע קצת ולראות
ג ם את היתרונות של הזולת ,כך יהיה ביניכם גם כבוד הדדי ותוצאות טובות יותר .לסיכום
הדברים שלי ,שוב לך אושרת בהצלחה ,אני רוצה לאחל לחברי מליאת המועצה החדשה,
שתוכלו יחד ראש המועצה ,מליאת המועצה ,שזה המוסד הכי חשוב ויתייחסו אליו בהתאם
להתייחסות שלכם ,ככול שאתם תתייחסו יותר בכבוד למוסד הזה שנקרא מליאת המועצה,
כך גם בחוץ יתייחסו אליכם .אני רוצה לאחל לכם בהצלחה ,לחברים שפורשים אני רוצה
לאחל בריאות טובה ,המשך עשייה פורייה ושלכולנו יהיה הצלחה ,תודה רבה לכם.

מר צפי פלד:

תודה רבה למוטי היקר ,זה בעצם מרגש ,לא כל יום אנחנו

זוכים להיפרד מראש מועצה אחרי חצי יובל שנים ,זו זכות גדולה גם לך וגם לנו וגם לכלל
התושבים ,אז תודה רבה .מחיאות כפיים מגיע לו .עכשיו אני מתכבד להזמין את אושרת גני
גונן ראש המועצה החדשה ,לא ראשת ראש המועצה החדשה להיפרד ממוטי ומחברי
המליאה היוצאים.

גב' אושרת גני:

ראש ,ראשת ,יש כאן כל כך הרבה דיונים סביב העניין הזה,

אני מרשה לכם לקרוא לי איך שאתם רוצים ,אתם בחרתם אתם תקבעו ,מי שרוצה ראשת
הולך ,מי שרוצה ראש גם בסדר .ערב טוב לכולם ,ד"ר מוטי דלג'ו ראש המועצה היוצא
ורעייתו נעמי ,צפי פלד ממלא מקום וסגן ראש המועצה ,יוסף זמוסטיאנו לשעבר ראש
המועצה האזורית ירקון ורעייתו מרה ,משפחתו של אברהם לזר שכיהן כראש המועצה
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האזורית דרום השרון ,חברי המליאה היוצאת ,חברי המליאה הנכנסת ,נציגי הנהגת
ההורים ,נציגי מועצת הנוער נמצאים איתנו כאן רוני ברקת ,יו"ר מועצת התלמידים של בית
חינוך ירקון ,עדן כהן יו"ר מועצת הנוער הרשותית ,ליאן בן אלישע מועצת תלמידים חטיבה
ירקון ,אני מברכת אתכם שאתם הצטרפתם אלינו והם יהיו חברים קבועים שלנו במליאה
כמשקיפים ,עד שאפשר יהיה לבחור אותם .עובדים ומנהלים יקרים במועצה ,בחברה
הכלכלית ,בעמותה לחבר הוותיק ,בעמותת אחים ברשות ניקוז ירקון תאגיד הביוב ,אידית
סודרי יו"ר ועדת הבחירות ממשרד הפנים ,שהגיעה וקיבלה אותנו כאן היום .חברי ועדת
הבחירות עו"ד מנשה מלמוד ומתי רזניק ,חברים יקרים שלי שליוו אותי חלקם שנים רבות
וחלקם חברים חדשים שהכרתי במסע בחודשים האחרונים ,חברים טובים שלי שבזכותכם
גם אני כאן עכשיו ,אני רוצה להגיד לכם תודה ענקית שבאתם לכבד אותנו כאן הערב.
בראשית דבריי אני רוצה להודות ולהוקיר את כל החלוצים ,את כל התושבים הראשונים
שהיה להם חלק בבניין הקהילה שלנו בבניין המועצה שלנו .התושבים החלוצים והציוניים
שהקימו כאן התיישבות כמען בת  100שנה ,שליחי הציבור ביישובים השונים לדורותיהם,
חברי ועד האגודה ,חברי הוועדים המוניציפאליים ,כל החברים לדורותיהם שהיו במליאת
המועצה ,אני רוצה להגיד לכולכם שהתשתיות שאתם הקמתם כאן ומה שאתם כאן בעצם
פיתחתם זו זכות לנו להמשיך ,לראשי המועצות לדורותיהם ,וכאן נמצא איתנו ראש המועצה
יוסף זמוסטיאנו שהיה ראש המועצה ב 1960-עד  .1980בפגישה אישית שהייתה לי עם יוסף,
אז הוא שיתף אותי שהוא היה בעצם האדריכל של התוכנית לחבר את שלוש המועצות
למועצה אזורית אחת .והנסיבות היו אורבניזציה .התהליך שבו הרגישו היישובים והמועצות
הקטנות שהם עלולים להיכנס ולהישאב לתוך מרקם עירוני בגלל תהליך האורבניזציה.
והמחשבה הייתה בואו נתאחד ,נתעלה על אגו ,נתעלה על קונפליקטים וביחד נהיה חזקים
כדי לעמוד אל מול התהליך הזה ,ונשמור על הייחודיות והצביון שלנו .ושימו לב כמה שנים
אחרי זה נהיה הרבה יותר רלוונטי הרבה יותר אקטואלי ,וללא ספק זה יהיה אחד היעדים
המרכזיים שלנו בשנים הקרובות לשמור על הצביון שלנו .אז יוסף זמוסטיאנו תודה רבה לך.
לאחריו אברהם לזר היה ראש המועצה האזורית דרום השרון הראשון ,איפה המשפחה של
אברהם מוישיק ,אז אנחנו רוצי ם למסור לו גם תודה והוקרה .ומוטי היקר ,מה אפשר להגיד
על מפעל חיים של רבע מאה .התחלת לפני  25שנה ,הקמת יישובים חדשים ,פיתחת יישובים
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קיימים ,בכל תחומי החיים .המועצה הזאת היום נמצאת כאחת המועצות המובילות בארץ
בזכות ניהול ומנהיגות ,חכמה ויושרה וחריצות וההקרבה והמסירות שלך ,ועל כל אלה כולם
אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה .אתה הטבעת חותם ,ותמיד יהיה לך מקום של כבוד
במועצה האזורית דרום השרון וכמובן בליבי .אני זכיתי להכיר אותך בכל מיני נקודות זמן
בחיי .כמנכ"לית עירייה מוטי הרצה בקורס מנכ"לים ,אחד המרצים המעולים שחיבר בין
החזון לשטח ,בין כל הקונפליקטים שיש באמת זה היה מעורר השראה .כחברת מליאה
באמת התפעלתי מהיכולת לנהל מליאה של  39חברים בצורה עניינית ומקצועית ,ובאמת
למדתי ממך המון .השבועיים האחרונים היו גם כן מאוד מלמדים ,ומבחינתי באמת זה ראוי
להערכה ,האכפתיות והיכולת שלך להעביר את השרביט בצורה מעמיקה ויסודית מתוך
אחריות גדולה ציבורית .ואני בטוחה שאתה יוצא מכאן ותמשיך להשפיע על עיצוב החברה
ובכלל בישראל ,ואני אשמח אם גם כאן .ולך נעמי יקרה ,זכית במוטי ואתה גם זכית בה אין
ספק בכלל ,אני מתכוונת שעכשיו יהיה לכם יותר זמן יחד ,וגם עם המשפחה לילדים למושי,
ליאור ,לילך ושי ,אז תבלו ביחד מאחלת לכם אושר ונחת ותודה רבה בשם כולנו כאן.
דניאלה אנחנו רוצים להעניק .לחברי המליאה הנכנסים ,סליחה קודם כל היוצאים ,אני
רוצה להודות על שנים של תרומה לקהילה ,על התנדבות ,על עשייה לקידום החיים איכות
החיים שלנו כאן בדרום השרון ,ואני רוצה להודות לכם באופן אישי .ליריב אגמון מגן חיים,
לדרור רופא מחגור ,לאלי דלה מירחיב ,לשלמה עציוני מכפר מעש ,למשה רדומסקי מכפר
סירקין ,לחגי עבודי ממתן ,לאבי קירס ממתן ,למנשה כמרה מנווה ימין ,אייל אברהמוב נווה
ירק ,לאה פורת נ ירית ,גבי דור נירית ,אילונה מינץ זק צופית ,רן ערן צור יצחק ,חיים לוי צור
נתן ,כל הצורים ישבו סביב שולחן אחד ,זאת שכנות יפה ,לחיים רוצקי מרמת הכובש,
לאברהם נדל מרמות השבים ,לבועז ארנון מרמות השבים ,לזהבה רוט משדה ורבורג ,ולצילה
נוימן משדה ורבורג .וכשדיברנו כאן מוטי ואני על הערב ואיפה נעשה ,ואמרנו לא יהיה מקום
בחדר הישיבות ,אז ככה התלבטנו אם כן יהיה לא יהיה ,אם החברים היוצאים יבואו ואני
מוטי כל כך שמחה לראות שהרוב המוחלט הגיע לכאן ,אז ממש זה רק מצביע על המעורבות
ועל האכפתיות שלכם ,ואין לי ספק שאתם תמשיכו לתרום וכבר חלקכם נרשמתם כאן
לוועדות שונות ,ומי שעדיין לא מוזמן לעשות את זה ,אין לי ספק שאתם תמשיכו לתרום
לקהילה מהניסיון שלכם ומהכישורים שלכם ,יישר כוח לכולכם על העשייה רבת השנים.
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לחבריי חברי וחברות המליאה הנכנסת ,אני מברכת אתכם על כניסתכם לתפקיד החשוב
הזה ,וא ני רוצה להגיד לכם שאתם ואני זכינו ביחד בדבר הכי חשוב שיכול להיות זה האמון
של הציבור ,ועכשיו אנחנו צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה כדי להיות ראויים לאמון הזה.
אז תודה לכם וגם תודה לכל מי שהתמודד למליאה ולוועדים השונים ,למי שנכנס וגם למי
שלא ,כי עצם ההתמודדות יש בה מתוך המקום של אכפתיות מעורבות ואחריות חברתית.
ואני אומרת לכם כאן גם מי שלא נכנס והחברים ששומעים ורואים אותנו בשידור בבית ,יש
מקום לכולם ,יש מקום להתנדבות לכולם .ואני נוכחתי בחודשים האחרונים במסע שפגשתי
אלפי תושבים אכפתיים מעורבים מחויבים ,מוכנים להשקיע מהזמן שלהם מהכישורים
שלהם על חשבון הרבה דברים אחרים לטובת קידום הקהילה ,וזה מרגש .אלה התושבים
היפים של דרום השרון ,אלה התושבים שאני גאה להיות חלק מהם ,חלק מהקהילה
המדהימה הזאת .מערכת הבחירות כבר הסתיימה ,ואני רוצה להודות לכל מי שלקח בה
חלק ,לחברים המדהימים שליוו ,אני רוצה להודות לציבור השלם שנתן לנו אמון ומנדט ,אני
רוצה להודות לחברים שניהלו את מערכת הבחירות ,למשרד הפנים לאידית סודרי יו"ר ועדת
הבחירות ,איפה את אידית תקומי ,תודה רבה לך על ניהול יפה ,ישר וטוב של הבחירות
האלה .תודה לוועדת הבחירות שלנו למנשה מלמוד ולמתי שאתם הובלתם כאן את הוועדה
בצורה הגונה וטובה מאוד ומאורגנת .תראו ,אמרתי מערכת הבחירות הסתיימה ואנחנו
צריכים לשים מאחורינו הכול ,אנחנו הנציגים של כלל התושבים ,אני ראש המועצה של כולם
ואתם חברי המליאה של כולם .יש בפנינו הרבה מאוד אתגרים .יש בפנינו את האתגר
שדיברתי עליו קודם לשמור על הבית שלנו ,על הקרקעות שלנו ,על הצביון החקלאי הכפרי
והקהילתי שלנו .יש בפנינו אתגרים נוספים שקשורים לאיכות סביבה ,לשמירה על איכות
החיים שלנו .אנחנו צריכים למנוע הקמת מפגעים באזור המועצה שלנו .אנחנו רוצים לקדם
את מערכת החינוך שתהיה הכי טובה בארץ ,אנחנו רוצים מערכת חינוך ערכית מתקדמת
חדשנית .אנחנו רוצים לשפר את השירות לתושבים ,אנחנו רוצים לתת פתרונות תחבורה
טובים ,אין מי שלא חווה את זה מצפון המועצה ועד דרום המועצה כמה שזה קשה.
האתגרים הם רבים .אני רוצה לדבר על הערכים שבעיניי הם אלה שיסייעו לנו לעמוד בפני
האתגרים האלה .ערך ראשון זה ערך האחדות והסולידריות .אנחנו מועצה שמורכבת מ31-
יישובים ,מושבים ,קיבוצים ,יישובים קהילתיים כפריים עם מרקם עירוני ,יש לנו מוסד
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אקדמי ,אפילו יש לנו חבר מליאה ממנו מבית ברל .לכל יישוב יש את הייחודיות שלו ,את
הצביון שלו ,את התרבות שלו ,את ההיסטוריה שלו ,צריך לשמר על זה ,זה חשוב מאוד .יחד
עם זאת המכנה המשותף והצרכים והאתגרים שציינתי קודם הם נכונים לכולנו .הדרך שלנו
להתמודד אל מול האתגרים האלה היא רק דרך אחדות .ונמצאים כאן הרבנים והנושא של
אחדות וסולידריות זה משהו שנמצא בעומק המסורת ,זה נמצא בחיים שלנו של ערבות
הדדית במושבים ובקיבוצים וגם ביישובים הקהילתיים .אנחנו צריכים להיות אחד בשביל
כולם וכולם בשביל אחד .יש יישובים שצריכים לפעמים יותר עזרה ואחרים ,ואנחנו כחברי
מליאה נשבעים אמונים למועצה האזורית .אנחנו מסתכלים על הצרכים של כלל המועצה,
וכל פעם אם יש יישוב שצריך יותר תשומת לב ניהולית ,אנחנו ניתן את זה .כי אנחנו כמו
שאמרתי ביחד עם סולידריות ,אחדות וסולידריות .הדבר השני שיתופי פעולה .אני מאמינה
כתפיסת חיים כדרך חיים בשיתופי פעולה .שיתופי פעולה בבית ומחוצה לו .למשל בתוך
היישובים שלנו שיתופי פעולה בין ועדים מוניציפאליים לוועדי אגודה לחברי מליאה ,שיתוף
של התושבים ,בין היישובים השונים ,אפשר לאגם משאבים לעשות פעילויות משותפות,
לבנות את הקהילה שלנו ביחד בשיתופי פעולה .גם החוצה ,גם החוצה אל מול השכנים שלנו.
יש לנו  22שכ נים רשויות ערביות ויהודיות ,עירוניות וכפריות ,גם שם מאוד חשוב שנקדם
שיתופי פעולה .יחד עם זאת כשצריך להילחם נלחם בכל הכוח .אבל אם נמצא את הWIN -
 WIN SITUATIONכולנו נרוויח מזה הרבה יותר .הערך השלישי ערך השקיפות ,היושרה
המקצועית והשיתוף .למשל החלטנו שאת כל ישיבות המליאה ,את כל ההחלטות והרציונל
לקבלת ההחלטות אנחנו מצלמים ומשדרים ב LIVE-לכל היישובים ,ממליצה לעשות את זה
גם בוועדים אתמול התחלנו במתן בשידור  LIVEגם כן במפגש ועדים .אני חושבת שזה מאוד
מאוד חשוב השקיפות ,ככול שאנחנו נשתף את הציבור ,נשקף את ההחלטות ,הציבור גם
יוכל ,זה אינטראקטיבי ,להשפיע חזרה על ההחלטות האלה ,ותמיד לקבל החלטות ,עדיף
כשיודעים והכול חשוף ונקי כאור השמש ,ככה אנחנו נעבוד שקוף .ואני כאן מודה לאחראי
מנהל הפייסבוק הניו מדיה של המועצה ערן אבידור ,שדאג לצלם אותנו כאן בפייסבוק
 LIVEויעשה את זה לא ורך כל הדרך .הערך הרביעי והחמישי ביחד ,הנושא של מקצוענות
מצוינות וחדשנות .אני פגשתי בשבועיים האחרונים את עובדי המועצה ,את המנהלים
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במועצה ובחברות של המועצה והעמותות הנלוות .אני יכולה להגיד לכם שיש כאן מנהלים
ועובדים מסורים ,אכפתיים ,מחויבים ,נכונים לעשות שינוי ולהתחדש ,ואני מודה להם ככה
גם על קבלת הפנים החמה שלכם ,נמצא כאן יו"ר ועד העובדים ששי ,שהוא גם מנהל מחלקת
הספורט .חדשנות ומקצועיות ומצוינות יהיו ערכים כנר לרגלנו .וכשאני מדברת על חדשנות
זה רעיונות ויוזמות גם שלכם כחברי מליאה גם של חברי הוועדים וכמובן של העובדים
והמנהלים .והדבר האחרון הערך החשוב ביותר זה ערך השירותיות .אנחנו נבוא אליכם
לשטח ,נביא את השירות אליכם לכל יישוב ויישוב .התחלנו להיפגש עכשיו עם הוועדים
להסמיך את הוועדים ואת היו"רים ,אנחנו מגיעים ב 5-ימים לכל הוועדים בכל היישובים.
אנחנו נגיע באופן קבוע עם הצוות המקצועי ואנחנו נעבוד יחד באופן שיטתי ,הפנים אל
השטח ,הצרכים בשטח ,התושבים בשטח ,אנחנו נתאים את עצמנו .אנחנו נביא מרכז שירות
נייד אל היישובים ,נעשה כאן אמנת שירות עם זמני תקן ,נביא שירותים מקוונים
ודיגיטליים ,נביא את השירות אליכם .דבר אחרון חברים לקראת סיום ,יש לנו הרבה מאוד
עבודה ביחד ,יש לנו הרבה מאוד סיבות לעשות ולהצליח ,אחת מהן והחשובה ביותר זה
 32,000תושבים בדרום השרון שמצפים לנו ,שמקווים ,שסומכים עלינו .ואנחנו כאן בשביל
כל התושבים בדרום השרון ,ונעשה את הכול .אני פגשתי אחד אחד ואחת אחת מחברי
המליאה ,אני שמחה להגיד שהתרשמתי עמוקות מכל אחד ואחת מכם ,שמנהלים חיים
מלאים ועושים קריירה ויש להם משפחה ,והחלטתם לבוא לכאן ולתרום לקהילה .אני
בטוחה שאנחנו נעשה את זה ביחד מעולה.
אני רוצה בנימה אישית לסיום להגיד משהו .אני סוגרת כאן היום מעגל .כבת להורים ניצולי
שואה שהיו מהמייסדים של המושב נווה ימין ,אבא שלי היה יו"ר הוועד הראשון והיה חבר
מליאה שנים רבות בדרום השרון .כתינוקת זחלתי על שבילי מושב נווה ימין ,עוד לא היו אז
מדרכות ,גדלתי כאן במוסדות המועצה בבית ספר אהרונוביץ' כפר מלל ,בבית ספר עמי אסף,
צברתי ח וויות מכוננות שעיצבו אותי ואת מי שאני היום בתנועת הנוער ,במועצת הנוער
והתלמידים ,לחברים שנמצאים כאן היום ,ואת העבודה הראשונה שלי אני התחלתי כאן
בדרום השרון אצל ורדה לוי באגף תרבות נוער וספורט .הקמתי את הבית שלי ,את המשפחה
שלי יחד עם דרור ,הקמנו ואנחנו מגדלים את ארבעת ילדינו כאן בקהילה הזאת ,ובשבילי זו
זכות מאוד מאוד גדולה לחז ור הביתה ולשרת את הקהילה שלנו .זו זכות מאוד גדולה גם
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להיות האישה הראשונה שנבחרה לתפקיד הזה בדרום השרון .יחד עם  12חברות מליאה
שהכפלנו את הכוח הנשי במועצה במליאה ,וזה נורא מעודד ,כי אנחנו רואים כאן שאנחנו
בעיצומה של מהפכה חברתית ,מהפכה חברתית לשוויון וצדק שפתוחה לקבל אנשים על פי
כישורים ולא לפי מגדר ואני מאוד אופטימית ,למרות שרק  4%מראשי הערים הם נשים
אנחנו רואים את המגמה ,והיא מגמה חיובית ומעולה .לפני שאני רוצה להציג את כל חברי
המליאה הח דשים ,ואני אציג אותם אחד אחד בדקות הקרובות ,אני רוצה להגיד תודה לכל
מי שארגן את היום הזה ,לצוות הלשכה המדהים לדניאלה ,גאולה ,שירה ,מיטל ,לאב הבית
יעקב הגדול מכולם ,לאלברט ,ליניב ,וכמו שאמרתי לערן על הניו מדיה .אז ברשותכם ערן
אנחנו רוצים להציג את חברי המליאה הנכנסת ,קבלו אותם .צפי פלד שותף יקר לדרך איש
יקר שיש לי זכות גדולה שאנחנו נצעד ביחד ,ולכולנו תושבי המועצה האזורית דרום השרון
שצפי ימשיך לכהן כממלא מקום וכסגן ,תודה רבה לצפי .איתן יפתח מאלישמע ממשיך
איתנו קדנציה שנייה ,שלישית סליחה .רחל רבר מאלישמע שממשיכה איתנו גם קדנציה
נוספת ,גיא כהן מבית ברל ברוך הבא ,שמוליק מריל ממשיך כאן גם קדנציות נוספות תודה
רבה לשמוליק .רונן ברקאי מגבעת חן גם ממשיך איתנו ,מלכי נפתלי מגן חיים ,צפריר שחם
ממשיך גם כן קדנציה נוספת בהצלחה ,איל מילר ממשיך קדנציה נוספת בהצלחה ,יום טוב
אל קבץ מצטרף אלינו מחגור ברוך הבא ,אלי כהן מחורשים ממשיך קדנציה נוספת בהצלחה,
גלית אדם מירחיב מצטרפת אלינו ברוכה הבאה ,יהורם גולי מצטרף אלינו מירחיב ברוכים
הבאים ירחיב קיבלו הפעם  2נציגי מליאה .גילה פרין מירקונה ממשיכה איתנו בהצלחה ,וגם
רחמים זבידה ממשיך איתנו ,ואורי עצמון זקן חברי המליאה מגיע לו ,חכם חברי המליאה
מתקנים אותי בצדק 35 ,שנה של התנדבות ושליחות ציבורית יישר כוח .אלי פיטרו מכפר
סירקין הצטרף אלינו בהצלחה ,מירב זיבלרבוים מכפר מעש מצטרפת אלינו ,בהצלחה
למירב .אני לא רגילה לך עמנואלה ,מה זה אלה ,אלה שלנו ממשיכה איתנו ,אלה קון .עדי
שחר ממתן ברוך הבא ,ליאת זולטי ממתן ברוכה הבאה ,אשר בן עטיה ממשיך איתנו קדנציה
מספר  ? 5הוא כבר לא סופר .מצטרפת אלינו גלי זמיר ברוכה הבאה .שירלי לופו חזן נווה ירק
ברוכה הבאה ,ודוד משה ממשיך בהצלחה ,אמנון כהן ממשיך ,תודה אמנון .יעקב אברהמי
ממשיך ,מולי אורן מצטרפת אלינו מנירית ברוכה הבאה ,גיורא כהן מנירית הצטרף אלינו
ברוך הבא ,יורם דוקטורי ממשיך ,חגי כהן ממשיך כל הכבוד לכם ,דני ברכה מצטרף אלינו
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שוב ,הוא כבר היה חבר מליאה והוא חוזר אלינו ,גם אלי בן גרא חוזר אלינו שוב בהצלחה,
לליטל רהב שממשיכה איתנו ,וכשאנחנו נמשיך את הישיבה שלנו עוד מעט בחדר הישיבות,
אז אנחנו נבקש את התמיכה שלכם ואת האמון שלכם בבחירה של הסגנים של צפי להמשיך
ושל ליטל להצטרף אלינו ,בהצלחה .ברוכה הבאה יעל דור מצור יצחק ,ברוכה הבאה שגית בן
ארי מצור נתן ,ברוכה הבאה נוער בר שיר מרמת הכובש ,ברוך הבא שלמה נמרודי מרמות
השבים ,וגם ברוך הבא ישראל טייבלום מרמות השבים ,יעקב עובדיה מצטרף אלינו משדה
ורבורג ברוך הבא ,וגם דודו שוורץ מצטרף אלינו ברוך הבא ,דויד סיון ממשיך איתנו קדנציה
גם הפסקנו לספור כמה ,כן ירבו דויד .בהצלחה לכולנו תודה רבה ,שיהיה לנו בהצלחה.

מר צפי פלד:

מה זה מרגש חבל על הזמן באמת ,גם היוצאים גם הנכנסים,

גם הפורש גם הנכנסת ,כל טוב הארץ .עכשיו אני רוצה להזמין את המקהלה שלנו לשיר נוסף.

*** הופעת מקהלה ***

מר צפי פלד:

תודה רבה להרכב הקולי של בית חינוך ירקון ,אנחנו נחזור

אליהם לעוד שיר סיום .לפני שאנחנו נמשיך שכחנו להרים לחיים מרוב התרגשות כל
הברכות ,אז בבקשה שיהיה לחיים שיהיה בהצלחה .כולם מוכנים? לחיים ושיהיה בהצלחה
לכולם ,וזה נהדר לראות את כל השילוב הזה ,לחיים.
.4

דברי חברת מליאה יוצאת – הגב' לאה פורת;

מר צפי פלד:

עכשיו אני רוצה להזמין חברה מיוחדת במינה ,חברה ותיקה,

חברת מליאה ותיקה שכיהנה פה  15שנים והייתה מאוד מאוד מיוחדת בישיבת המליאה,
באישיותה ,באופי שלה ,באה מהיישוב הקהילתי נירית ואני מזמין את לאה פורת ,בבקשה
מחיאות כפיים.

גב' לאה פורת:

טוב ,אז כפי שנאמר פה אני הייתי נציגת היישוב נירית ב3-

הקדנציות האחרונות .כפי שנאמר פה ,אני לא רגילה למיקרופון אני רגילה לדבר באופן
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חופשי .כפי שנאמר פה אני אחרי  3קדנציות של שירות במליאת המועצה ונתבקשתי לשאת
דברים כנציגת חברי המליאה היוצאת .ודבר ראשון שרציתי להגיד אושרת ,שמעתי שאת
מתכוונת לעשות ניידת שירותית ,אז כל חברי המליאה הוותיקים יודעים שבמשך שנים
המלצתי לנהל ישיבות מליאה ביישובים ,כדי שכל אחד מחברי המליאה שדן בענייננו של
איזה שהוא יישוב ידע איפה הוא ,איך הוא נראה ,מה הבעיות שלו ,אז לא צריך לעשות את
זה כל חודש  ,אבל אם אפשר בקדנציה הקרובה אם יורשה לי להציע לנסות ולהגיע לכמה
יישובים ,ולנהל את ישיבות המליאה ביישובים ,אז זה רק בהמשך לניידת השירותית .דבר
שני שרציתי לומר ,כולם מכירים בוודאי את הפתגם שאומר מפרקי אבות" :אין הביישן
למד" ,אבל לא רבים יודעים את ההמשך "שאין הקפדן מלמד" ,ואת ההמשך "שאין בעל
הסחורה מחכים " ואת ההמשך "שבמקום שאין אנשים אהיה איש ".אז אם אני יכולה
למצות את מה שאני חושבת על התקופה שעברתי במסגרת המליאה ,אני חושבת שזה
תמצית הדברים .לשותפות במועצה ולקבלת החלטות במועצה נדרשת ראייה מועצתית
כוללת .צריך להכיר וללמוד את תקציבי המועצה ,צריך להכיר וללמוד את התקציבים
העצמאיים את התקציבים הממשלתיים ,צריך להכיר וללמוד את הסמכויות ,צריך להכיר
וללמוד את המגבלות ,והכי חשוב צריך ללמוד ולהכיר את כללי הניהול התקין .החברים
הוותיקים כל פעם היו כועסים עליי שהייתי מתייחסת לחוק ולמשפט ,אבל בחרתי לפתוח
בזה .לפי פסיקת בית משפט עליון לנציג במליאה צריך להיות קודם כל מחויבות ונאמנות
לאינטרס של המועצה ,לא של היישוב שממנו הוא בא .ואני חושבת שבמליאות שהייתי חברה
בהם העניין הזה היה מאוד מאוד מאוד חשוב .האינטרס של היישוב שלמה חשוב ,אבל
במקום משני .ולכן חשוב מאוד להיות מעורה בכל מה שקורה בהחלטות המועצה ,ובכל מה
שקורה בתוכניות של המדינה לגבי היישוב ,חשוב שנציג היישוב יהיה ערני ויעלה אותם
וייזום דיונים ,אבל אנחנו מבינים שזה במקום שני וכל עוד לא סותר את האינטרס של
המועצה בכללותה .דבר שני שרציתי להגיד שב 25-השנים האחרונות בניהולו של מוטי
המועצה הזו גדלה ,ועברה הרבה מהפיכות ,אבל למרבה הצער יש גם סכנות שרק הולכות
ומתגברות .הצורך להתנהל מול גופי ממשלה בעלי אג'נדה שונה משל המגזר החקלאי
והכפרי ,התוכניות השונות לגזול שטחים חקלאיים ,ולגזור יישובים שלמים מתוך המועצה
מחייבות התגייסות כוללת של כל היישובים .הסכנה לסולידריות שדיברת עליה אושרת ,היא
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סכנה שאנחנו כבר חווינו אותה בסוף הקדנציה האחרונה ,עם התוכנית להקמת מפעלי הגז
או איך שקוראים להם ,עם התוכנית להקמת תאגיד מים קיבוצי ,שעם כל הכבוד לחבריי
הקיבו ציים אמרתי את דעתי על הדבר הזה ,ועל הפגיעה בחברת ההשבה כתוצאה מזה .ב25-
השנים האחרונות היו גם בעיות של הזדקנות היישובים לא רק הדור הראשון הדור השני,
והעדר פתרון לילדים מתבגרים ,נציגי ירחיב שיושבים פה בוודאי יודעים כמה היה המכרז
של המינהל על מגרשים בהרחבה וכמה חברים במושב ירחיב שיכלו לעמוד בתשלום הזה,
מישהו צריך להתגייס גם למענם ,ואני לא תושבת ירחיב .בסופו של דבר גם ב 25-השנה
האחרונות היו הישגים משמעותיים ודיברו על כל ההישגים בתקופת הבחירות .אבל יש כמה
דברים שאני רוצה להתרכז בהם ודווקא זה המטלות הבלתי גמורות ,לטעמי לפחות .המועצה
גדלה ,מספר התושבים גדל ,הפעולות התקציביות גדלו אף הם ,הוקמו מבני חינוך ,מבני
ציבור ,אזורי תעשייה ,אבל יש כמה דברים שאנחנו מקווים לפחות שבעתיד או בקדנציה
הקרובה יושלמו .אחד ,התנעת אזור התעשייה בנימין .הדבר הזה מתעכב מזה  15שנה והגיע
הז מן להפעיל את הנושא הזה ,אם מישהו שואל אותי .זה מקור הכנסה אדיר למועצה ,וזה
דבר שעומד כבר בפתחנו על הדלת ו 15-שנה זה הפסדים של המועצה .לצד אזור התעשייה יש
לנו את בית העלמין ,שאני מצטערת אבל אני תמיד עם כל הברכות שהיו פה ,אני תמיד
עניינית ואני ככה מדברת וככה דיברתי .בית העלמין ,ליישובים הקהילתיים וליישובים שאין
בהם בית עלמין אין בית עלמין .הם צריכים כל לילה שחס וחלילה קורה פטירה להתחיל
ולרוץ לצפי ,איפה צפי? ולשאול אותו מה ,איפה ,בקיר לא בקיר ,בירקון ,במושב .דבר שני,
וזה דבר שהוותיקים כבר שמעו ממני הרבה פעמים ,זה השוואת החזרי ארנונה ,נקודה.
שלוש ,וזה כבר חלום מבחינתי .הלאה ,הלאה ,שמעתם? וזה כבר חלום מבחינתי ,היער יער
חורשים הוא אזור הוא פנינת נוף וטבע ,ואם אנחנו רוצים לקדם איזה שהוא אתר של איכות
סביבה ,איזה שהוא אתר לטובת התושבים לטובת הציבור ,זהו המקום וצריך לנסות
ולהשקיע בו .אני מאחלת לחברי המליאה החדשים ולאושרת שייכנסו לתפקידם במלוא
המרץ ,ושתקופת הכהונה תהיה אפילו יותר מאתגרת ומלמדת ורבת הישגים מקודמותיה,
כולנו בטוחים שצפי הסגן ,שמנסה לקצר את דבריי כרגע כרגיל ,יסייע בהעברת הדגל באופן
יעיל חברי ולבבי ,כמו שהוא תמיד .ולבסוף בנימה אישית בשם חברי המליאה היוצאת
סיימנו קדנציה אבל איננו נפרדים ,אני בטוחה שבכל ענייני הציבור כמו בעבר כולנו
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לרשותכם בכל עניין שנוכל לתרום בו למען הקהילה ,תודה.

מר צפי פלד:

תודה רבה ללאה על הסקירה המקיפה ,על האתגרים שהיא

מציבה בפנינו ,על האתגרים שהיו ,אבל אנחנו רגילים ללאה ,מוטי ידע איך להכיל אותה זה
בסדר.
.5

דברי חברת מליאת נכנסת – הגב' שגית בן-ארי;

מר צפי פלד:

אושרת את עשית פה משהו מדהים ,הזזת את הגברים הצידה

ורק הנשים שולטות פה היום .אז אני רוצה להזמין את צעירת מליאת המועצה הנכנסת את
שגית בן ארי מצור נתן לשאת דברי ברכה.

גב' שגית בן ארי:

טוב מבטיחה לעשות את זה קצר יותר ,אני חדשה .אני שמחה

לקחת חלק במעמד הזה לכבוד הוא לי .ראש המועצה היוצא ד"ר מוטי דלג'ו ,ראש המועצה
הנכנסת גב' אושרת גני גונן ,סגן ראש המועצה צפי פלד ,חברי מליאה יוצאים נכנסים ,בעלי
תפקידים שונים במועצה ,אורחים יקרים .אני אציג את עצמי אני חדשה ,אני שגית בן ארי
נשואה לדני ,אימא לאיתם ,אלון וליבי תושבת צור נתן מזה  18שנה ,עורכת דין במקצועי .ב-
 5השנים האחרונות כיהנתי בוועד המקומי של היישוב ,עכשיו אני הנציגה שלו במליאה.
שאלו אותי רבות אם אני מתרגשת לקראת התפקיד .לא ממש ידעתי מה להשיב הייתי נורא
מבולבלת .היום אני יכולה לומר בבירור שאני בהחלט מתרגשת ,מתרגשת מאוד .מרגש
להצטרף למליאת מועצה שמורכבת מכל כך הרבה אנשים טובים ומוכשרים ,שאת חלקם
הספקתי להכיר .מרגש להיות חלק מעשייה למען כלל יישובי המועצה ,ולא רק בדלת אמות
המושב שלי .מרגש להיות במקום שבו רואים את מכלול שיקולי המועצה והיישובים
ומקבלים החלטות מכריעות לאורם .אני מאחלת לעצמי ובעצם לכולנו ,שבכל פעם שאגיד
לישיבות המליאה וישיבות המועצה הוועדות שאליהן אצטרף שתמיד אתרגש ,התרגשות
חיובית כזו שתלהיב אותי תניע אותי ללמוד ליזום ולעשות .אמרו תודה לפניי ועוד תאמרנה
מר דלג'ו היקר ,אני רוצה להודות לך על התקופה הארוכה בה נתת שירות מסור לתושבי
דרום השרון ,הישגיך הרבים ומאבקיך הבלתי מתפשרים ייזכרו לדורות ,תודה רבה .לכל
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חברי המליאה היוצא ים שלקחו חלק בעיצוב פניה של מועצת דרום השרון יישר כוח על
פועליכם .להזכיר שהכול בהתנדבות כן ,תודה רבה בהצלחה בהמשך דרככם .חברי המליאה
החדשים ואלו הוותיקים שממשיכים ,כל אחד מכם מביא לדיון נקודות מבט שונות ומגוון
תפיסות עולם המייצגות פסיפס ,אנשים ,צרכים ודעות ביישובי המועצה .כולי תקווה שנעבוד
בשיתוף פעולה של כלל חברי המליאה ותיקים וחדשים ,שנשמור על שיח מכבד ולא מתלהם,
סובלני וקשוב .כולי תקווה שנצליח להגיע אל היעדים שעליהם שואפת המועצה והכול
לרווחת תושביה .אני רוצה לסיים בברכות ,לך אושרת היקרה .זכיתי להכיר אותך ,אין לי
ספק שעם יכולותיך המוכחות ,חריצותך ,יושרך ,ורגישותך שתקצרי הצלחה בטווח הקרוב
והרחוק .אני רוצה לאחל לך מעומק ליבי בהצלחה ,בהצלחה לכולנו ,תודה רבה.

מר צפי פלד:

תודה רבה לשגית היקרה .עכשיו אנחנו מגיעים לסיום אני

רוצה להזמין את ההרכב הקולי של בית ספר ירקון לשיר התקווה .תודה רבה להרכב הקולי
המקסים של בית חינוך ירקון וליעל קידר .ועכשיו באמת לשירת התקווה ,אז עכשיו תעמדו.

*** שיר התקווה ***

מר צפי פלד:

ערב טוב לכולם .ההנהלה החליטה לתת לכם  10דקות

הפסקה לחברי המליאה הנכנסת ,ואתם מוזמנים ב 18:30-להגיע למעלה.

*** הפסקה ***
.6

הכרות – הצגת חברי המליאה.

.7

הצהרת אמונים.

גב' אושרת גני:

חברים כל הכבוד על הדיוק ,וזה ספתח טוב ונתחיל ככה ברגל

ימין את הישיבות שלנו תמיד בזמן .ברוכים הבאים ובאופן רשמי ,באמת מברוק לכולם .זו
ישיבת עבודה ,קודם זה היה כ כה מאוד יפה וטקסי וסמלי ,ועכשיו אנחנו מתחילים לעבוד.
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אבל רגע לפני שנתחיל לעבוד ,כדי שנהיה חברי מליאה ממש ממש ,אנחנו נעשה כאן סבב של
היכרות שתוך כדי כל מי שיציג את עצמו ויש לו חצי דקה להציג את עצמו ,יחתום כאן על
הצהרת אמונים ,רק אחרי שנחתום על הצהרת אמונים אנחנו ממש יכולים להתחיל לעבוד.
אז מה זה הצהרת אמונים? הצהרת אמונים זה אנחנו כחברים כאן במליאה בעצם
מתחייבים להיות נאמנים למדינת ישראל ולמלא את שליחותנו בנאמנות למועצה האזורית
דרום השרון .כמו שנאמר קודם במפגש למטה שהתפקיד של חבר מליאה זה לייצג את
המועצה האז ורית .אם היינו עכשיו חברה פרטית זה היה דירקטוריון .למעשה אנחנו
מייצגים את כלל האינטרסים של כלל היישובים בדרום השרון .נכון שכל אחד ואחת כאן
מייצגת את היישוב שלה ,וזה גם בסדר גמור שיעלו נושאים שקשורים ליישובים באופן
ספציפי ,כמובן שיש עניין לכל הציבור בהם ,אבל רוב הזמן אנחנו נדון בנושאים שהם בעצם
כלל מערכתיים וקשורים לכל המועצה .אז אנחנו נתחיל בסבב כל אחד יציג את עצמו איך
שהוא רוצה להציג את עצמו ברמה המקצועית האישית ,אנחנו  42חברי מליאה וכדי שהסבב
הזה יהיה באמת יעיל וטוב אז תתמצתו ,יהיה לנו עוד הזדמנויות רבות להכיר זה את זו
לעומק ,אבל עכשיו כל אחד יציג בחצי דקה את עצמו ונתחיל עם ליטל ,ואנחנו מעבירים את
זה בעצם.

גב' ליטל רהב:

נעים מאוד שמי ליטל רהב אני מהיישוב צור יצחק ,שמחה

ונרגשת להיות כאן היום .בת  35נשואה אם ל 2-בנות ,ומאחלת לכולנו שיהיה לנו הרבה
הרבה הרבה בהצלחה ,ושתהיה לנו עשייה פורה וקדנציה טובה מאוד לכולם.

גב' שגית בן ארי:

שגית בן ארי הייתה לי את ההזדמנות הכי טובה היום...

גב' אושרת גני:

רגע ,את צריכה להקריא את זה ולחתום.

גב' ליטל רהב:

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה

את שליחותי במועצה.
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גב' שגית בן ארי:

כבר הצגתי את עצמי ,אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת

ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה ,אמן.

גב' גלי זמיר:

אני גלי זמיר מושב נווה ימין ,אימא ל 4-בנים ,נציגת נווה

ימין .אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.

גב' ליאת זולטי:

שלום אני ליאת תושבת מתן ,אימא ל 3-ילדים ,נרגשת גם,

מאחלת בהצלחה לאושרת ולכולנו .אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
באמונה את שליחותי במועצה.

מר שלמה נמרודי:

גם בכנסת אומרים רק מתחייב אני...

דובר:

מתחייב אני מספיק?

(מדברים יחד)

דובר:

מתחייב אני מספיק.

גב' יעל דור:

זכיתי .נעים מאוד אני יעל דור תושבת צור יצחק נשואה

ליוגב ואימא ליהב יובל וירדן ,מאוד מאוד מתרגשת ,מאחלת בהצלחה לאושרת ולכולנו .ואני
מתחייבת ,כן מתחייבת אני.

גב' אושרת גני:

אגב אתם קיצרתם את החצי דקה שיש לכם ,אנחנו רוצים

לשמוע קצת יותר במה אתם עוסקים.

מר שי אברהמי:

אתה לא יכול על חשבון זמן של אחרים.
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גב' יעל דור:

אז אני אספר ,אז אני מנהלת תפעול בחברת זוקו שילובים זה

הדילרים של קטרפילר ,עובדת כבר  10שנים בתפקידי ניהול בכירים ,והחלטתי שהגיע הזמן
גם לעשות יותר לטובת היישוב ולטובת המועצה ,ואני מאוד שמחה להיות פה.

גב' אושרת גני:

וברשותכם נחזור אחורה ותגידו במה אתן עוסקות.

גב' ליאת זולטי:

אני עובדת ,מנהלת בבנק לאומי בתחום הטכנולוגיה,

אחראית על פרויקטים ...הבנק ,מלווה אם זה בתוכניות עבודה וליווי ניהול בקרה.

גב' גלי זמיר:

אני מנהלת את האקדמיה המלכותית למחול בארץ סניף

השלוחה של לונדון .מרכזת בעמותה לחבר הוותיק את התחום של הוותיקים מבחינת
הפעילות הגופנית .ב 5-שנים האחרונות הייתי חברת ועד בנווה ימין ,ריכזתי את כל תחומי
הקהילה ,תרבות ,חינוך ,נוער .בעצם באה לעשות את זה כאן בראייה המערכתית יותר.

גב' שגית בן ארי:

אני עורכת דין במקצועי ,ב 5-שנים האחרונות כיהנתי בוועד

המקומי של צור נתן ,עצמאית.

גב' ליטל רהב:

אני עצמאית יש לי משרד בוטיק לגיוס והשמת עובדים

בתחום הנדל"ן והיזמות ,מגייסת למשרות מטה ובכירים.

מר דוד משה:

אני דוד משה אני יוצא מושב נווה ירק ,אבא ל ,3-סב ל,6-

גמלאי ,חבר ועד האגודה ,ידוע גם באזור ...בגינה ,עושה את הגינה בבית ספר ,מתנדב בכיף.
מתחייב אני.

מר שלמה נמרודי:

שלמה נמרודי רמות השבים ,אני מנהל את היזמות

והחדשנות באוניברסיטת תל אביב ב 6-שנים האחרונות ,אוניברסיטת המחקר הגדולה ביותר
בארץ .מתחייב אני .אתה יכול להתחיל.
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מר ישראל טייבלום:

אפשר גם מתחייב אני ,מתחייב אני ,קודם נגמור את החובות.

ישראל טייבלום בן  65אב ל ,3-סב ל ,6-ועוסק ביזמות בדרום מזרח אסיה בעיקר בתחום
החקלאות והמים.

גב' רחל רבר:

מתחייבת אני ,רחל רבר ממושב אלישמע ,אני עובדת בכירה

במחלקת עסקים של חברת די.אס.בי .חברה לעמילות ושילוח בינלאומי .אני בקדנציה שנייה,
כל המשפחה אנחנו בדמנו מתנדבים ,אני נשואה לדובל'ה ,אימא לטובה וניצן ,וסבתא לגיא.

גב' גילה פרין:

שמי גילה פרין ,אני ממושב ירקונה ,זו היא לי הקדנציה

השלישית או הרביעית ,אני לא יודעת לא זוכרת ,מי סופר כמו שאומרים .יש לי  4ילדים
משרד עורך דין עצמאי מזה  25שנה בתחומים היותר שמחים של המקצוע צוואות ,ירושות,
חוזים .אני מתנדבת במושב מגיל  12או  10בכל מיני תחומים ,וממשיכה את דרכי שוב
במליאה להצלחת כולנו ולראש החדשה שלנו .אני מתחייבת.

מר צפריר שחם:

אני צפריר מגני עם אב ל ,3-עוסק בהפקות אירועים גדולים

בתחום התיירות ,יועץ עסקי לאתרי תיירות קטנים ,הרבה שנים מתעסק בתרבות במושב
בנוער ,באירועים ,בכל מה שהמושב יכול להציע ,קדנציה שנייה .מתחייב אני.

מר יורם דוקטורי:

יורם דוקטורי מעדנים בן  ,49נשוי ,אב ל ,2-בחיי האישיים

איש עסקים ,מנהל משרד חקירות גדול ...במקביל אני גם יו"ר האגודה במושב ,ומתחייב
אני.

מר שחר עדי:

עדי שחר נשוי ,אבא ל 4-בנות ,עורך דין במקצוע יש לי משרד

כבר למעלה מ 20-שנה .מתחייב אני.

מר רחמים זבידה:

אני רחמים זבידה נשוי לכרמלה ולנו  3בנים 2 ,כלות6 ,
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נכדים .מתעסק קצת במסחר וביתר הזמן אני חבר באגודה בוועדות שונות באגודה של כפר
מלל ומתמסר לנכדים .מתחייב אני.

מר אלי פיטרו:

אני אלי פיטרו ,נשוי 3 ,ילדים ,סבין אשתי כאן מאחורי ,אני

יו"ר אגודה בכפר סירקין מזה  5שנים ,יו"ר אגודה ויו"ר ועד מקומי .אני עורך דין כמו
שאמרתי ,יש לי משרד עורכי דין בתל אביב ואני גם מהנדס מחשבים בהכשרה הקודמת שלי.
אני מברך את אושרת על כניסתה לתפקיד ,ומאחל לה הצלחה רבה .מתחייב אני.

מר גיורא כהן:

גיורא כהן בן  ,65גר בנירית ,נולדתי בירקונה ,אב ל ,7-מנהל

חברה .מתחייב אני.

גב' אורן מולי:

מולי אורן מנירית ,אימא ל 3-ילדים ,סבתא ל 6-נכדים,

מנהלת פיתוח עסקי בחברת הביטוח מגדל בנושא פנסיה קרנות השתלמות קופות גמל,
בהתנדבות מזה שנם רבות ביישוב ,מאחלת הצלחה מעומק ליבי לאושרת ולכולנו ,מתרגשת
מאוד ומתחייבת אני.

מר יעקב אברהמי:

אני יעקב אברהמי מקיבוץ ניר אליהו ,בן  67אבל זה ה50-

החדש .אני אב ל 3-וסב ל ,6-כלכלן ועורך דין בהשכלתי ,משמש כיו"ר ההנהלה הכלכלית
בקיבוץ ויו"ר המפעל .מתחייב אני.

מר אלי כהן:

אני אלי כהן מקיבוץ חורשים ,אני נשוי ואב ל 3-סבא לנכד,

אני תעשיין בנשמה ,אני מנכ"ל טרמו קיר תעשיות ,קדנציה שנייה ואני מאחל לכולנו
בהצלחה ולך אושרת .מתחייב אני.

מר שמוליק מריל:

שמוליק קיבוץ גבעת השלושה ,אחד שיש לו הרבה פנאי אבל

אין לו זמן ,ומתחייב אני.
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מר אלי כהן:

זהו?

מר שמוליק מריל:

נו מה.

מר חגי כהן:

חגי כהן נציג של קיבוץ עינת ,מהנדס אלקטרוניקה בטכניון,

מנהל את העסקים בעינת ב 8-השנים האחרונות .יש לי בבת  3בנות ככה שיש לי  4נשים
שמנהלות אותי ,אז אני רגיל ובהצלחה שיהיה ,מתחייב אני.

גב' אושרת גני:

אנחנו נעבור למי שיושב אחורה ,כי המליאה לא ערוכה ל42-

חברים ,אנחנו מבטיחים שאנחנו נטפל בזה .ויש לנו חברים שיושבים שם אחורה ,תתקרבו
אלינו כאן.

מר דוד שוורץ:

שוורץ דוד ממושב שדה ורבורג 10 ,שנים חבר ועד מקומי,

רוצה לתרום קצת במליאה .נשוי עם  4ילדים וסבא לנכד  ,1בעל עסק .אני מתחייב.

מר עובדיה יעקב:

יעקב עובדיה שדה ורבורג ,נשוי ליעל ואב ל 4-ילדים .הרבה

שנים בצבא אלוף משנה נווט קרב 10 ,שנים בהנהלה של חברת אל על גם עם שי אברהמי .וב-
 10שנים האחרונות מורה מחנך ומנחה מורים לכיתות מצויינות .ומתחייב אני.

מר נפתלי מלכיאל:

נפתלי מלכיאל מושב גן חיים ,נשוי אב ל ,3-יו"ר ועד האגודה,

מתחייב אני.

מר איתן יפתח:

איתן יפתח גאה לייצג את משה אלישמע ,בן  47נשוי למירב

ואב ל 4-ילדים .אני מנהל יחידת ...בבנק איגוד ,מתחיל קדנציה שלישית ומקווה להמשיך
בעשייה ובהצלחה לכולם .מתחייב אני.

מר איל מילר:

איל מילר נציג גת רימון ,פעיל בציבור כבר הרבה מאוד שנים
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מגיל צעיר ,חבר ועד האגודה ,מאחל לכולם בהצלחה במיוחד לאושרת ,צפי ,ולכל מי שכאן,
ושבאמת יהיה לנו טוב .אני מתחייב .האמת כבר הרבה שנים אני פה.

גב' שירלי לופו חזן:

אני שירלי לופו חזן אני דור רביעי למייסדי המושב בנווה

ירק ,ב 5-שנים האחרונות בתפקיד יו"ר ועד מקומי בנווה ירק .נשואה לאורן אימא ל,4-
חברת ההנהלה והעמותה למען החבר הוותיק ,במקצוע שלי מתעסקת בעולם של למידה
ופיתוח ארגוני בניהול משאבי אנוש בחברת תקשורת ואינטגרציה ועוד נכיר ,והמון בהצלחה
לכולם ולאושרת .מתחייבת אני.

גב' אושרת גני:

חברים שמאחורה ...חברים שלנו במליאה ,אז תקומו נציגי

הנוער ותציגו את עצמכם.

מר עדן כהן:

יש רק נציג אחד הפעם ...היי לכולם אני עדן כהן אני

מהיישוב מתן ,אני כאן מטעם מועצת הנוער של דרום השרון ,תלמיד בכיתה י"ב ,מאוד מאוד
שמח להיות כאן ,מאחל לכולכם בהצלחה .ומאוד מאוד חשוב לי לנצל את המעמד להודות
לאושרת באופן אישי ,שזה מהלך חסר תקדים להביא נוער לישיבות המליאה .זה מוכיח על
דרך חדשה במועצה ,וזה מאוד מאוד משמח אותי ואת כל הנוער במועצה ,אז באמת בשם כל
הנוער בהצלחה לכולכם ותודה רבה.

מר רונן ברקאי:

רונן ברקאי מגבעת חן ,אני חקלאי ,יש פה כל כך הרבה עורכי

דין אז אני לא נותן שום אינפורמציה יותר .ושיהיה בהצלחה לכולם ,מתחייב אני.

מר יהורם גולי:

יהורם גולי מושב ירחיב ,עצמאי ומתחייב אני.

מר דויד סיון:

דויד סיון מושב שדי חמד ,קדנציה רביעית ,יו"ר ועד האגודה

במושב שדי חמד  20שנה ,אב ל 3-ילדים ,נשוי ,ומתחייב אני .מגדל אבוקדו.
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מר יום טוב אלקבץ:

יום טוב אלקבץ מושב חגור ,אני כל החיים שלי פעל במושב,

מהנוער ,אחרי הצבא בוועדים השונים שיש במושב ,נשוי ,אב ל 4-ילדים 2 ,נכדים ואני מנהל
התחבורה של חברת סודה סטרים .מתחייב אני.

מר דני ברכה:

דני ברכה מושב צופית ,זאת קדנציה חמישית שאני חוזר

אחרי  4קדנציות עם הפסקה ...באמצע .אני אב ל 3-ילדים ו 7-נכדים ,סוכן ביטוח במקצועי,
ומקווה מאוד שנרגיש בשינוי שיחול במועצה האזורית ,בהצלחה לכולנו בראשם אושרת.
מתחייב אני.

מר אמנון כהן:

אמנון כהן חבר קיבוץ נחשונים ,אני במקצועי אדריכל נוף,

אבל אני עוסק גם בהפקות ,הפקות לא של חתונות ובר מצוות ,אלא טקס הדלקת המשואות
בהר הרצל וכל הדברים האלה .פעיל ציבורי כבר הרבה שנים ,זו קדנציה אני לא זוכר,
חמישית או שישית שלי ,אני באמת לא זוכר .מקווה באמת לקחת חלק פעיל ,לתרום ,להביא
את הבשורה החדשה למועצה ליישובים ,בהצלחה לאושרת ,בהצלחה לכולנו ,מתחייב אני.

מר אשר בן עטיה:

אני בן עטיה אשר מנווה ימין ,יליד נווה ימין ,הייתי תקופות

ארוכות שהחוק אפשר גם יו"ר ועד מוניציפאלי גם יו"ר ועד האגודה .אם אתם לא יודעים
היה על זה בג"צ ואז אמרו שאי אפשר להיות חבר מליאה וגם זה וזה ירד .היה לי הכבוד
להיות חבר ועד ביחד עם אבא של אושרת ז"ל דינו ,ולמדתי ממנו רבות כיצד להתנהג קודם
כל עם אנשים ,ואת זה אושרת ירשה כנראה ,וזה חשוב מאוד במושב כמו שלנו
מהאוכלוסייה .ואני מאמין שאני אמשיך לתרום ,ואני אומר לכולכם פה קדנציה אחורה
נגמר הסיפור ,לא יהיה יותר ,לא יהיה יותר ,אני אהיה אז לא ב 50-כמו שהוא אומר50 ,
החדש ,אני אהיה ב 60-החדש ב 70-החדש ,זה כבר לא יהיה כדאי .ואני אשמח לשרת ולעזור
וכמה שיותר ,ואני מקווה שבקדנציה הזאת לפחות אני אהיה יותר רגוע ,אז יהיה בסדר.
מתחייב אני.

גב' נועה בר-שיר:

נוער בר שיר מרמת הכובש ,אני עורכת דין בעיסוקי ,עובדת
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במשרד עורכי דין שעוסק בתחום דיני עבודה ,אימא ל ,4-קדנציה ראשונה ,מתחייבת אני.

גב' עמנואלה קון:

שמי אלה אני נציגת מגשימים ,קדנציה שלישית 3 ,בנים,

פסיכותרפיסטית  ,יועצת חינוכית ,מדריכה במשרד החינוך ועצמאית .בשעה טובה.

מר גיא כהן:

גיא כהן מנהל מתחם ,מתחייבת אני-

גב' עמנואלה קון:

מתחייבת אני.

מר גיא כהן:

מנהל מתחם של בית ברל ומנב"ט כבר מעל  14שנה ,בוגר

אקדמיה למוזיקה ושנקר אדריכלות ...ואני מקווה שנביא את הפן החינוכי ויהיה לנו ערך
מוסף ,אני בטוח שתצליחי אושרת .מתחייב אני.

מר אשר בן עטיה:

מה זה מנב"ט.

מר גיא כהן:

קצין ביטחון ראשי ,מנהל מונחה משטרת ישראל.

גב' גלית אדם:

גלית אדם ממושב ירחיב ,נשואה  ,3 +רו"ח מזה  25שנה,

שימשתי כסמנכ"לית כספים בחברות ציבוריות ופרטיות בתחומים שונים .כיום אני משמשת
יועצת פיננסית לבית ספר תדמור מי שמכיר ,הייתי חברת ועד בקדנציה הקודמת ,והיום אני
חברת מליאה .מאחלת בהצלחה לכולם ,מתחייבת אני.

מר אליהו בן גרא:

אני אלי בן גרא ממושב צופית ,היום אני מכהן כסגן יו"ר

האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות החדשה ,לפני כמה שנים טובות הייתי יו"ר איגוד העובדים
הסוציאליים ,כיום אני יו"ר ועד האגודה במושב צופית ,בעבר כיהנתי כבר במליאה הזאת,
לפני הרבה מא וד שנים ,אני שמח לחזור ,ואני מאחל לאושרת ולכל הצוות בהצלחה .מתחייב
אני.
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מר אורי עצמון:

טוב אני אסיים ,אני אסכם את כל זה ביחד ,אני אורי עצמון

מכפר סירקין ,יש לי  6ילדים 22 ,נכדים ו 8.5-נינים .אז סיכמתי חצי ממה שאמרתם .אני
במועצה משנת  1979רצוף.

מר צפי פלד:

לא  79לספירה.1979 ,

מר אורי עצמון:

לספירה הראשונה .אני לא אגיד בן כמה אני ,זה לא נוח כל

כך .מאז שאני מכיר את עצמי בחיים הבוגרים אני פעיל ציבור בכפר ,הן בוועד המקומי והן
בוועד האגודה והן בוועד החקלאי .בשעות הפנאי שלי במילואים אני מח"ט שריון הייתי,
והייתי מנהל הכספים של הסוכנות במחוז המרכז איזה  15שנה ,ועבדתי בהרבה דברים
אחרים שאני יכול לתרום להם ,בעיקר בנושא בניין ומסחר ,וכרגע אני פנוי מפני שאני
פנסיונר חוץ מהטיפול בילדים ובנכדים שתמיד צריכים סבא .מתחייב אני.

דוברת:

וסוחב לשרה את התמונות.

מר אורי עצמון:

בין השאר ,זה לא שייך.

מר צפי פלד:

טוב מי לא מכיר ,אני מקיבוץ איל ,קדנציה שישית אני חושב

או שמינית 8 ,שנים סגן ראש המועצה ,יש הרבה עבודה ומתחייב אני.

גב' אושרת גני:

אני אושרת בת  47אימא ל 4-ילדים בת מושב נווה ימין,

בתפקידי האחרון הייתי מנכ"לית עיריית כפר סבא 25 ,שנים ניסיון מוניציפאלי וקדנציה
שנייה למרות שהקודמת הייתה חצי .מתחייבת אני ואחר כך נמשיך מכאן ,אבל קודם לכן
אני רוצה קודם כל להודות לכולכם ,ראיתם זה לגמרי האנשים היפים של דרום השרון
יושבים כאן .ייצוג מדהים של האנשים הערכיים והמסורים ותמיד מאוד עסוקים ,אבל
מוצאים זמן לתרום לקהילה .ואין לי ספק שיש כאן כוחות גדולים מאוד שיחד נוכל לקדם
מאוד את

27

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 21.11.2018

המועצה .כל אחד יכול גם בתחומו וגם בנושאים אחרים שמעניינים אותו .העבודה של
המליאה בפורמט כזה של  42חברים זה בעיקר דיווח ודיונים בנושאים מהותיים ,אבל
העבודה באמת קורית בוועדות .יהיו לנו ועדות ,כבר נפגשתי עם כל אחד ואחת מכם באופן
אישי ,וביקשתם להיות בוועדה כזאת או בוועדה אחרת ,אני עשיתי מאמץ מאוד מאוד גדול
שהבקשה האחת מבין  3הבקשות בתעדוף שלכם תיכנס לפועל ,יש כאלה שבחרו להיות
במספר ועדות .אנחנו היום נעביר כאן החלטה ונצביע בעד  4ועדות .אנחנו נמשיך לאייש את
הוועדות האלה ובמפגש הבא שלנו אנחנו נאשר .הוועדות הסטטוטוריות הוועדות שהם
ועדות חובה שמאוד חשוב לאשר אותם כדי להמשיך לעבוד במועצה ,כי המועצה תלויה
בהחלטות של הוועדות האלה הם הוועדה לתכנון ובנייה ,ועדת מכרזים ,ועדת הנהלה ,וועדת
ביקורת .אלא  4ועדות שאנחנו נציג היום את החברים שבהם ונעלה את זה להצבעה .יתר
הוועדות ויש לא מעט ועדות נוספות אנחנו נאשר בישיבה הבאה ,וכל מי שביקש להיות
בוועדות האחרות נענינו גם לעדיפות ראשונה ולעדיפות שנייה .הוועדות האלה הראשונות
שדיברתי עליהם הם ועדות קצת יותר מבוקשות ,ויכול להיות שאנחנו נעשה ביישובים שיש
בהם  2נציגים יכול להיות שאנחנו גם נחשוב על רוטציה ,אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך.
בכל אופן לפני שנתחיל בישיבה ממש ונצביע על הוועדות ועל הסגנים ועל הנושאים האחרים
אני רוצה להציג לכם את הסגל המקצועי שנמצא איתנו כאן .אז מימיני יושב שי מנכ"ל
המועצה ומשמאלי יצחק אגוזי שהוא גזבר המועצה ,הם יציגו את עצמם ואחר כך בועז
שהוא ראש אגף אסטרטגי ,יריב סומך שהוא היועץ המשפטי ,רואי שהוא המבקר ושי
המהנדס .אז כל אחד מכם יציג בקצרה את עצמו .כל אחד יציג את עצמו ואתם תראו איפה
כל אחד ,אז נתחיל עם שי ,בבקשה.

מר שי אברהמי:

שי אברהמי נשוי עם  4ילדים ,תושב שוהם ,לא תושב

המועצה .אני מנכ"ל המועצה הראשון מזה  4שנים ,ושיהיה לכולכם בהצלחה ,תודה רבה.

מר שי בר רצון:

שי בר רצון תושב גני תקווה ,נשוי  ,2 +מהנדס המועצה מזה

 3חודשים.
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מר שלמה נמרודי:

מה עשית קודם?

מר שי בר רצון:

הייתי מנהל הפרויקט להקמת שדה תעופה רמון...

גב' אושרת גני:

תודה שי.

מר יצחק אגוזי:

יצחק אגוזי גזבר המועצה בן  ,63.5אבא ל 4-ילדים  12נכדים,

גזבר המועצה  23.5שנים ,שיהיה לכולם בהצלחה.

עו"ד יריב סומך:

שמי יריב סומך ,אני תושב רעננה ,נשוי עם  3ילדים ,אני עורך

דין  22שנה ,במועצה קרוב ל 4-שנים ,ואני רק אנצל את הרגע להכניס פרסומת ,מי שלא מסר
לי עדיין שאלון למניעת ניגוד עניינים ,אחרי הישיבה תשתדלו להעביר...

מר בועז שויגר:

בועז שויגר אני דובר המועצה ,אני מנהל יחידת תכנון

אסטרטגי ,עובד במועצה  21שנים ,תושב כוכב יאיר ,אבא ל 3-בנות ,סבא ל 3-נכדים.

מר רואי מסורי:

רואי מסורי מבקר המועצה ...רו"ח ,אני מבקר המועצה

משנת  , 2011אני משמש גם כחבר מליאה ביישוב שלי ,גם כחבר מליאת עירי ...מאחל
לכולכם בהצלחה.

גב' אושרת גני:

תודה רבה .טוב ,אנחנו היום ביום של פרוצדורות ,ביום של

טקסים ופרוצדורות ,אז אנחנו רוצים לאשר מורשי חתימה .רוצים לאשר את חברי הוועדות
וא ת בחירת הסגנים ,בעצם זה על סדר היום .וכל הנושא של בניית תכנית עבודה מקושרת
לתקציב ,נושא שהתחלנו לעבוד עליו ,נכנסתי לפני שבועיים באופן לא פורמלי לחפיפה,
פגשתי את העובדים ואת המנהלים ,והתחלנו לעבוד על תכנית עבודה מקושרת לתקציב .את
התוכנית הזאת אנחנו נגיש לכם ,את ספר התקציב ,את ההצעה ,את הצעת התקציב אנחנו
נגיש לכם  10ימים לפני מועד ישיבת המליאה לאישור התקציב ,כדי שתוכלו לעיין ,לקרוא,
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להגיב 10 .ימים שיהיו מספיק זמן לשאלות ,להתייחסויות ,לתיקונים ,כל מה שנדרש.
תרשמו לכם ,תקבלו גם זימון ,אולי כבר קיבלתם ב 20.12.18-יתקיים יום מלא ,יום עיון
במלון דניאל מהבוקר ועד שעות הלילה המאוחרות .זה יום של דיוני תקציב קדחתניים,
בעצם מנהלי האגפים יציגו את התוכניות ואת התקציב שלהם ,יהיו לנו דיונים בשולחנות
עגולים ,ובסופו של יום אנחנו נצביע על התקציב .אז אנחנו נתחיל בבקשה שי-

דובר:

זה תקציב רק ל?2019-

גב' אושרת גני:

כן ,אנחנו למעשה עושים כאן תהליך מקוצר .בנוהל רגיל וזה

ייכנס לנוהל רגיל ,כשבונים תכנית עבודה מקושרת תקציב זה משהו כמו  5חודשים לפחות,
יש כאן דיונים מקדימים על מנהלי מחלקות ,ואגפים ,ויש זמן בנחת ,זה במקומות שאני
הג עתי מהם .לא ,כי אגוזי ככה עושה ,זה לא בדיוק ככה .זה לוקח זמן ,זה לוקח זמן,
ומכינים תכנית .אז אנחנו מנסים ,אין לנו ברירה ,כי ב 1.1.19-מתחילה שנת תקציב חדשה,
ואנחנו צריכים לקצר כאן תהליכים ,אנחנו נעשה את זה לשנה ,אבל השאיפה שלנו לעשות
תקציב רב שנתי ,בטח לגבי תב"רים .תקציב רב שנתי לגבי שוטף הוא בעייתי ,כי אין חוק
מדינה שמאפשר את זה ,לדעתי אנחנו צריכים ללכת על שינוי החקיקה ,כי אם במדינה כבר
הבינו והשכילו שנכון לעשות תקציב דו שנתי ,אז זה לא הגיוני שאנחנו לא נעשה את זה,
בעיניי צריך לעשות יותר .אני חושבת שבאנו לכאן ל 5-שנים ,בואו נעשה תכנית חומש .אז
אנחנו יכולים לעשות תכנית חומש של תכנית העבודה ,תקציבית אנחנו עובדים תחת חוק
ולא נוכל לעשות את זה מעבר לשנת תקציב אחת .עוד שאלות בנוגע לתוכנית העבודה?

מר דני ברכה:

מתי נקבל את התקציב?

גב' אושרת גני:

ב 10.12.18-שזה  10ימים לפני מועד הישיבה ,יום העיון שלנו

בנושא .אז שי בבקשה.
.8

קביעת בעלי זכויות חתימה וממלאי מקומם.
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מר שי אברהמי:

הנושא הבא שאתם מתבקשים לאשר אותו זה הנושא של

קביעת בעלי זכויות חתימה וממלאי מקום .מי שלא מכיר את הנושא ,לכל התחייבות כספית
של המועצה ,חתימה על חוזה ,הסכם ,ענייני נכסים וכו' ,נדרשות  2חתימות .יש  2קבוצות
של מורשי החתימה ,יש קבוצה אחת שזה נבחרים זה ראש המועצה ואחד מסגניה ,הקבוצה
השנייה היא הגזבר או מישהו מהגזברות .אני אקריא לכם את נוסח ההחלטה הרשמי:
המועצה מחליטה כי בעלי זכות החתימה של המועצה האזורית דרום השרון יהיו האנשים
שלהלן :ראש המועצה אושרת גני גונן ,סגן וממלא מקום ראש המועצה ,אתם תאשרו את זה
עוד מעט בתקווה צפי פלד ,גזבר המועצה יצחק אגוזי ועוזרת הגזבר לבנה חברוני .חתימת
ראש המועצה או סגנו יחד עם חתימת גזבר המועצה בתוספת חותמת המועצה יחייבו את
המועצה לכל דבר ועניין .חתימת ראש המועצה או סגנו יחד עם חתימת עוזרת הגזבר
בתוספת חותמת המועצה יחייבו את המועצה לכל דבר ועניין עד לסכום הקבוע בתקנות
העיריות תש"כ –  1959שעומד על  .₪ 93,900כלומר הקבוצה הראשונה שתיארתי שראש
המועצה והסגן יחד עם הגזבר לא מוגבלים בסכום שהם יכולים לחתום ,חתימה במקרה
והגזבר לא נמצא וממלאת מקום שלו עוזרת הגזבר ניתן להתחייב עד לסכום של .₪ 93,900

מר שמוליק מריל:

צריך  3חתימות?

מר שי אברהמי:

לא 2 ,חתימות .זה אחד מהקבוצה הראשונה של הנבחרים

והשנייה ...של הגזבר.

מר שמוליק מריל:

ראש המועצה וסגנו.

מר צפי פלד:

לא ,או סגנו.

מר שמוליק מריל:

תוסיף את המילה או.

מר צפי פלד:

כתוב.
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מר שמוליק מריל:

מה שכתוב כתוב.

מר שי אברהמי:

טוב ,אז זה מועלה להצבעה ,מי בעד? יש מתנגדים?

גב' אושרת גני:

יש מתנגדים?

מר שי אברהמי:

נמנעים?

מר ישראל טייבלום:

למה המנכ"ל לא בעל זכות חתימה?

עו"ד יריב סומך:

החוק קובע מיהם מורשי החתימה ,מפני שהם צריכים באופן

פרסונלי לאשר את זה כאן בישיבת המליאה ,מה גם שיש סמכות לקבוע מישהו שיהיה נציג
של הגזבר לפי התקנות ,וזה מה שעשינו כאן עם עוזרת הגזבר.

דובר:

זה לא עונה על השאלה של ישראל.

עו"ד יריב סומך:

מורשי החתימה להתחייבות כספית זה ראש מועצה או

ממלא מקומו לפי החוק או ביחד עם גזבר או נציג של הגזבר .זה לא יכול להיות יועץ משפטי,
לא מנכ"ל או דובר המועצה.
החלטה :המועצה פה אחד מחליטה כי בעלי זכות החתימה של המועצה האזורית דרום
השרון יהיו האנשים שלהלן :ראש המועצה אושרת גני גונן ,סגן וממלא מקום ראש
המועצה צפי פלד ,גזבר המועצה יצחק אגוזי ועוזרת הגזבר לבנה חברוני .חתימת ראש
המועצה או סגנו יחד עם חתימת גזבר המועצה בתוספת חותמת המועצה יחייבו את
ה מועצה לכל דבר ועניין .חתימת ראש המועצה או סגנו יחד עם חתימת עוזרת הגזבר
בתוספת חותמת המועצה יחייבו את המועצה לכל דבר ועניין עד לסכום הקבוע בתקנות
העיריות תש"כ –  1959שעומד על .₪ 93,900
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.9

מינוי חברי וועדות.

גב' אושרת גני:

אוקיי ,אנחנו עוברים למינוי חברי הוועדות .רגע לפני שאני

אדבר על הוועדות אני רוצה לדבר על נוהלי העבודה כאן במליאה .ישיבות המליאה יתקיימו
אחת לחודש ביום קבוע בשעה קבועה .ישיבות המליאה התקיימו בקדנציות הקודמות בימי
שלישי בשעה  ,17:00והם היו בדרך כלל ישיבות מאוד ארוכות ,אז הם התחילו מוקדם ,כי
הם גלשו לפעמים ל 3-שעות .אני רוצה שאנחנו נעשה עבודת הכנה לפי הישיבות ,אתם תקבלו
את החומרים מספיק זמן מראש לקרוא אותם ,כדי שהדיונים יהיו כאן אפקטיביים יותר,
ואז לא נצטרך  3שעות נוכל לקצר את זמן הישיבות .ואם אנחנו נראה שזה באמת עובד טוב,
אז יכול להיות שאנחנו נעלה את שעת הישיבה לשעה  18:00כדי שיהיה לכם יותר קל להגיע
מהעבודה .אז אנחנו מדברים על ישיבות של אחת לחודש .ישיבות הנהלה יתקיימו שבועיים
לפני ישיבות המליאה .בישיבת ההנהלה אנחנו נקבע את סדר היום שיעלה לישיבת המליאה.
סדר היום נקבע על ידי מספר גורמים .קודם כל צרכים של המועצה ,אישורים סטטוטוריים,
דיווחים ,הנושא השני זה שאילתות והצעות לסדר .זה נכון שאין כאן אופוזיציה וקואליציה
ובעיר זה עובד קצת אחרת ,ובדרך כלל רק האופוזיציה מעלים הצעות לסדר ושאילתות ,אבל
דווקא בגלל שאנחנו שולחן עגול כזה שכולם באים ברוח טובה וסולידריות ואחדות ,יש
מקום שאתם תבואו עם הצעות לסדר ,שאתם תבואו עם שאילתות ואתם תשפיעו על סדר
היום של המועצה .רק כדי שזה יהיה באמת מאוד מסודר זה צריך להגיע כשבוע לפני ישיבת
ההנהלה ,כדי שההנהלה תוכל לדון בהצעות האלה ולהכניס אותם לסדר היום .עוד נושאים
שקשורים בפרוצדורות ,אישור תקציבים אישור תב"רים גם כן קורה כאן במליאה .השאיפה
שלנו שתהיה לנו תכנית תב"רים ,ואתם תראו את התוכנית השנתית של התב"ר וכשזה יגיע
להצבעה כאן זה לא יהיה חדש ,אתם תראו את זה מראש .ותהיה לכם גם אפשרות להשפיע
על זה בדיוני התקציב שאנחנו מתכננים ב 20-לחודש .עוד דבר אחד נוסף ,הדיונים מוקלטים
גם באודיו וגם בווידאו ,משודרים ב LIVE-לכל היישובים .אם אתם רוצים אחר כך לעשות
שיתופים בפייסבוק של היישוב שלכם אתם מוזמנים לעשות את זה ,מתוך עקרון של
שקיפות ,דיברתי על זה גם למטה ,זה נורא חשוב שהכול יהיה שקוף ,כל ההחלטות שאנחנו
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מקבלים כאן ,או כל ההחלטות שאנחנו נקבל במסגרת הוועדות .הוועדות יצטרכו להוציא
פרוטוקול מלא של כל הנימוקים ומי אמר מה ואיך התקבלה ההחלטה .זהו ,זה לגבי ניהול
הישיבות .אנחנו בחרנו בהצבעה היום על  4ועדות מתוך  22ועדות .אז אני מתחילה עם ועדת
הנה לה .בראש הוועדה הזאת אני אעמוד .אני מבקשת את תמיכתכם לבחור לוועדה את צפי
פלד כממלא מקומי ,את ליטל רהב ,את נמרודי שלמה ,אלה קון ,מולי אורן ,איתן יפתח ,עדי
שחר ,יעקב עובדיה ,צפריר שחם ,רונן ברקאי ,שגיא בן ארי ,אלי פיטרו ,דוד משה וחגי כהן.
 15אנשים מתוך  42חברי מליאה.

מר ישראל טייבלום:

כחדש פה ,מה התפקיד?

גב' אושרת גני:

אז זהו אמרתי קודם ,ההנהלה מגבשת את סדר היום לישיבת

המליאה .היא דנה בנושאים הפוטנציאליים לסדר היום ובעצם אי אפשר להעלות את כל
הנושאים שתמיד עולים ,היא מתעדפת את הנושאים לסדר היום של המליאה .בסך הכול
בואו אולי נחזור ,מה התפקיד שלנו כמליאה .התפקיד שלנו כמליאה מעבר לזה שהתחייבנו
אמונים למועצה או למדינת ישראל אם נפרוט את זה לתכלס ,אנחנו מגבשים כאן את
המדיניות של המועצה האזורית דרום השרון את המתווה ,יש חזון אבל אנחנו נתקף את
החזון ,אנחנו שותפים בבניית תכנית עבודה ובבניית תקציב וזה התפקיד שלנו אנחנו חבר
מנהלים .אז את סדר היום שלנו אנחנו קובעים ,ולכל אחד יש השפעה על סדר היום ,אבל
ישיבת ההנהלה בעצם מנפה ומתעדפת את הנושאים לסדר היום ,עושה את ההכנה.

מר ישראל טייבלום:

כמה ועדות יש?

גב' אושרת גני:

 22ועדות.

מר אשר בן עטיה:

לגבי השאילתות זה מבוצע  Xימים לפני ישיבת המליאה?

גב' אושרת גני:

כן ,כן ,בוודאי.
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מר אשר בן עטיה:

זה בכתב ,למי זה צריך להגיע?

גב' אושרת גני:

למנכ"ל המועצה.

גב' אושרת גני:

לא המליאה ,ההנהלה.

מר אשר בן עטיה:

הנהלה ,הנהלה.

גב' אושרת גני:

כן ,זה צריך להגיע לפני ההנהלה למנכ"ל המועצה.

מר אשר בן עטיה:

וההנהלה דנה והיא יכולה לא להעלות את זה לסדר היום?

גב' אושרת גני:

לא ,לא .שאילתה והצעה לסדר חייבת לעלות ,היא יכולה

לעלות לא בהכרח באותה ישיבה הבאה ,יש עד  3חודשים אפשרות לדחות שאילתה או הצעה
לסדר.

מר אשר בן עטיה:

אנחנו בכוונה שאלנו מהניסיון.

גב' אושרת גני:

סליחה?

מר אשר בן עטיה:

מהניסיון אני שאלתי.

גב' אושרת גני:

אין דבר כזה ששאילתה או הצעה לסדר עלתה ולא תעלה

כאן .יש לכל אחד זכות לשאול ,להעלות שאילתות ולהעלות הצעות לסדר .אז היכולת שלנו
להעלות את זה בישיבה הבאה או בזו שאחריה ,לפי זה אנחנו נקבע ,אבל זה יעלה .אלא אם
כן מישהו מכם משך את זה חזרה ,אם לא זה חובה.
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מר שי אברהמי:

יריב ,אם אתה יכול להסתכל בתקנות שם לגבי המועד של

שאילתות והצעות לסדר ,אני אגיד מהזיכרון ,נדמה לי ששאילתות צריך להגיש עד  48שעות
משהו כזה לפני ישיבת המליאה-

גב' אושרת גני:

רגע ,אבל אנחנו מדברים על שאילתות והצעות לסדר

ברשויות עירוניות ,זה עובד אחרת ,כיוון שאני רוצה את השאילתות והצעות לסדר לפני
ישיבת ההנהלה ,אז אנחנו צריכים להקדים את זה.

עו"ד יריב סומך:

 7ימים לפני תחילת ישיבה מן המניין הקרובה רשאי חבר

מועצה להגיש שאילתה בכתב ,זה סעיף ( 54א) לצו המועצות האזוריות.

גב' אושרת גני:

נכון ,אבל אנחנו נעשה כאן נוהל ,שאפשר יהיה לראות את

ההצעה עוד לפני כן .אם יהיו מקרים יוצאי דופן אז בסדר ,אבל הרי כל הרעיון שההנהלה
מתעדפת את סדר היום.

מר אשר בן עטיה:

בוא הנה תראה איזה שינוי היה לך עכשיו ,עזוב סוף סוף יש

מישהו שיכול לשאול שאלה .אתה עכשיו בוכה.

גב' אושרת גני:

אוקיי ,אז אני מבקשת-

גב' רחל רבר:

יש לי שאלה ,אני שואלת פתוח ואני מבקשת תשובה בכנות.

אם הוועדה הזו מתעדפת נושאים ,לא שחס וחלילה ,אני לא חושבת שהחדשים לא
מתאימים ,אבל בגלל שהם לא מכירים את הנושאים ,אז אולי שחשוב אנחנו נכניס שכן
תהיה רוטציה באיזה שהיא תקופת זמן ,במשך הקדנציה הזו .כי אני חושבת ,אני למשל
יכולה להעיד על עצמי שהמון דברים למדתי מניסיון ,לא ידעתי לגבש ,זאת אומרת להפעיל
שיקול דעת על דברים רק כשמתנסים בהם ... ,שאני רואה מלא חדשים.
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גב' אושרת גני:

אני אענה לך ברשותך ,לתפיסתי הנושא של ותיקים וצעירים

לא צריך להיות שיקול מרכזי שיש ועדה שבא חייבים להיות רק ותיקים ,והצעירים שיהיו
בוועדות אחרות .אני חושבת שזה נכון שיהיה תמהיל של ותיקים וצעירים .צעירים באים עם
נקודת מבט רעננה ,יש להם את תרומתם ואת ערך המוסף שלהם ,והוותיקים באים עם
ניסיון עשיר ויש להם את ערך המוסף שלהם .וזה נכון שבכל ועדה יהיו לנו איזונים של
ותיקים וצעירים  ,יהיו לנו איזונים של יישובים שונים ,ותמהיל נכון של קיבוצים ,מושבים,
יישובים קהילתיים ,ושל נשים וגברים ככול האפשר במועצה שרק  25%מהמשתתפים שבה
הן משתתפות .אז אנחנו מנסים לייצר את האיזונים האלה .ולגבי עניין הרוטציה ,תרצו
תציעו הצעה לסדר ,נדון על זה באופן עקרוני על כל הוועדות ,לא רק על וועדה ספציפית
כזאת .בסדר? אם אתם רוצים לעשות ריענון ועדות במהלך קדנציה ,נדבר על זה ,אפשר
להעלות את זה כהצעה לסדר עם טיעונים לכאן ומי בעד ונגד ,כרגע אנחנו בתחילת קדנציה
בוחרים ,בהמשך יהיה לנו זמן עוד לדון בזה .אז אם אין עוד שאלות ,אני רוצה להעלות
להצבעה.

מר שי אברהמי:

את רוצה את כל הוועדות או-

גב' אושרת גני:

לא ,לא ,אני עושה ועדה ועדה .ועדת הנהלה בהמשך לשמות

שהקראתי קודם אני רוצה לדעת מי בעד? מי נמנע? מי נגד? אז פה אחד נבחרו חברי ההנהלה.
החלטה :המועצה פה אחד אישרה את חברי ועדת ההנהלה :אושרת גני גונן – יו"ר הוועדה,
צפי פלד ממלא מקום יו"ר הוועדה ,ליטל רהב ,נמרודי שלמה ,אלה קון ,מולי אורן ,איתן
יפתח ,עדי שחר ,יעקב עובדיה ,צפריר שחם ,רונן ברקאי ,שגיא בן ארי ,אלי פיטרו ,דוד
משה וחגי כהן.

גב' אושרת גני:

אני מבקשת לאשר אתכם את חברי ועדת המשנה לתכנון

ובנייה .בראש הוועדה אני אעמוד ,צפי פלד יהיה ממלא מקומי .החברים בוועדה :דני ברכה,
אורי עצמון ,אשר בן עטיה ,אלי כהן ,יעל דור ,דוד שוורץ ,דויד סיוון ,איל מילר וגיורא כהן.
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רוצים לשאול שאלות לפני ההצבעה?

מר ישראל טייבלום:

כן ,יש חדשים בתוך הקבוצה הזאת או כולם-

גב' אושרת גני:

כן .לא ,לא ,יש ,יש.

מר ישראל טייבלום:

או כולם קדנציה שנייה שלישית רביעית חמישית וכאלה

שלא...

גב' אושרת גני:

יש חדשים ,יעל דור מצור יצחק ,גיורא כהן מנירית ,דודו

שוורץ משדה ורבורג ,אלי כהן מחורשים ,דני ברכה מצופית.

מר אשר בן עטיה:

דרך אגב הוותיקים זה...

מר ישראל טייבלום:

לא אמרתי .איך אמרת? מה שהלך פה קודם .רצית לספר לנו

סיפור על מה שהיה קודם...

גב' אושרת גני:

חברים בבקשה אני רוצה להעלות את זה להצבעה ,מי בעד?

מי נמנע? מי נגד? פה אחד.
החלטה :המועצה פה אחד אישרה את חברי ועדת המשנה לתכנון ובנייה :אושרת גני גונן –
יו"ר הוועדה ,צפי פלד ממלא מקום יו"ר הוועדה ,דני ברכה ,אורי עצמון ,אשר בן עטיה,
אלי כהן ,יעל דור ,דוד שוורץ ,דויד סיוון ,איל מילר וגיורא כהן.

גב' אושרת גני:

ועדה לענייני ביקורת ,זו ועדה חשובה מאוד ,אני רוצה להגיד

כמה מילים על הוועדה הזאת .גוף שמבקר את עצמו הוא גוף לומד .אני רואה בוועדת
הביקורת ובמבקר המועצה גורמים חשובים מאוד לפיקוח ובקרה על כולנו כשומרי סף ,גם
על המנהלים גם על נבחרי הציבורי וגם על העובדים .אני מייחסת חשיבות רבה לתוכנית
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ה עבודה שתיגע בנושאים ,שאנחנו נחליט יחד שהם נושאים ,אתם תביאו לכאן למליאה את
הנושאים שאתם חושבים שהם נושאים חשובים לביקורת ,ותהיה לנו תכנית עבודה שנתית
לביקורת ,גם על גופי המועצה המקצועיים ,גם על הגופים הנבחרים ,גם כאן וגם ביישובים.
אז בבקשה אני מבקשת להעלות להצבעה את החברים הבאים :גילה פרין כיו"ר הוועדה
לענייני ביקורת ,שעשתה את זה גם בקדנציה הקודמת ,רחל רבר-

דובר:

עשתה את זה טוב.

גב' אושרת גני:

חברה ונועה בר שיר .אני מעלה את זה להצבעה מי בעד? מי

נמנע? מי נגד? פה אחד.

מר שחר עדי:

שאלה לעניין ועדת הביקורת ,היא גם ועדת ביקורת על

הוועדים?

מר צפי פלד:

לא.

גב' אושרת גני:

כל ועד צריך שתהיה לו ועדת ביקורת .אבל ועדת הביקורת

תעשה גם ביקורת שתהיה ועדת ביקורת בוועדים ,בסדר? אנחנו נייצר פיקוח על זה מכאן.
חשוב שכל ועד תהיה לו ועדת ביקורת.

מר שחר עדי:

זה חשוב כי ועדת הביקורת של הוועדים אני חושב שהיא

צריכה-

גב' אושרת גני:

יריב ,זה חובה נכון? אתה רוצה להגיד מכוח איזה חוק? חובה

ועדת ביקורת בכל גוף נבחר ומנהל ,אם זה ועד מקומי או-

מר שחר עדי:

מי שממנה את ועדת הביקורת בוועדים זה...
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גב' אושרת גני:

רואי מבקר המועצה שלנו בבקשה כמה מילים על נושא ועדת

הביקורת וביקורת בוועדים.

מר רואי מסורי:

תראו ,צו המועצות המקומיות נדמה לי סעיף  134קובע שלכל

ועד מקומי תמונה ועדת ביקורת מחברי המושב או היישוב ,שאינם חברי ועד מקומי .בפועל
די קשה לגייס חברים לוועדת הביקורת ביישובים .קודם כל מפני שזה תפקיד התנדבותי
כמובן ,ו-ב' מכיוון שצריך איזה שהיא נגיעה לדעת איך עושים באמת ביקורת .אנחנו נעשה
את ההשתדלות ,אני פה גם לחברי המליאה במידה ואתם מכירים ביישובים שלכם אנשים
שיכולים להתאים לכהן כחברי ועדת ביקורת ,זה חשוב מאוד שתפנו אותם אליי ,אפשר גם
לדנה אידו הרכזת המוניציפאלית שלנו אנחנו נעביר להם כמובן הדרכה .צריכים להיות בין 3
ל 5-חברי ועדת ביקורת ,אני מקווה שבאמת יהיה לנו מספיק אנשים בכל היישובים למנות
ועדות ביקורת.

מר שלמה נמרודי:

מה קורה אם אין?

מר רואי מסורי:

במי דה ואין ואכן זו בעיה ,אבל מצד שני אני כמבקר המועצה

עושה גם ביקורת בוועדים מקומיים ,יש לנו ברוך השם  31יישובים ,אני לא מגיע לכולם ,יש
לי עוד כמובן מטלות במועצה ,ולכן חשוב מאוד שתהיה ועדת ביקורת .אני יכול להגיד לכם
שבקדנציה האחרונה באמת ביישובים שהיו ועדות ביקורת היו מספר יישובים ,באמת הייתה
עבודה אפקטיבית ואני הייתי בקשר עם חברי ועדת הביקורת ,והוועד המקומי רק נבנה מזה.
אז כך שזה נושא מאוד מאוד חשוב.

מר שחר עדי:

יש לי הצעה בעניין הזה ,אולי כמבקר המועצה תוציא קול

קורא לא שכל אחד מאיתנו ילך לחפש-

מר רואי מסורי:

בהחלט ,בהחלט.
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מר שחר עדי:

תוציא קול קורא מרוכז שהמועצה תעשה את זה-

מר רואי מסורי:

בוודאי.

מר שחר עדי:

ואנחנו נקרא לאנשים.

מר רואי מסורי:

אנחנו נוציא לוועדים המקומיים וגם אולי באיזה שהיא צורה

לתושבים ,באמת מסמך שקורא להם לבוא להתנדב בוועדות ביקורת ,אני מקווה שתהיה
היענות ,אני גם אבקש את עזרתכם בנושא.

גב' אושרת גני:

אתה תוציא מכתב שבהחלטת מליאה כאן אנחנו מתבקשים

לקבל תוך שבועיים את הרשימה של חברי ועדת הביקורת ,כי זה מכוח חוק הם מחויבים
בזה ,ואנחנו פונים ליו"ר הוועד המוניציפאלי בכל יישוב ויישוב ,מבקשים ממנו התחילה
הקדנציה עכשיו ,ובימים אלה אנחנו עוברים ומסמיכים את כל הוועדים בכל היישובים .עד
ה 28-בחודש כל הוועדים יוסמכו ,ומהרגע הזה הם חייבים גם בוועדת ביקורת.

דוברת:

מי אמור למנות אותם?

גב' אושרת גני:

מהוועד.

(מדברים יחד)

מר רואי מסורי:

ראש המועצה ממנה את הוועדים ,את ועדות הביקורת ,את

ועדות הביקורת .אבל שוב פעם-

גב' אושרת גני:

ההצעה היא המלצה של הוועד או יו"ר הוועד או של הנציגות
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היישובית ,ואנחנו נאשר את זה כאן.

מר רואי מסורי:

צריך למצוא את האנשים המתאימים להעביר אותם אלינו,

להעביר את קורות החיים אלינו ,אנחנו נדון בזה.

גב' אושרת גני:

אוקיי ,אז באחריות שלך להוציא מכתב בטווח של השבוע

הקרוב.

גב' עמנואלה קון:

 ...זכות לתושב לבוא ולהציע את עצמו.

דובר:

בוודאי.

גב' אושרת גני:

עוד משהו ,אני מבקשת רואי שתרכז גם את הרשימות של

הוועדים ,ואני רוצה שנעלה כאן בישיבת הוועדה יצולם בפייסבוק  LIVEבאיזה יישובים אין
לנו ועדת ביקורת ,זה חשוב שהציבור יידע את זה.

גב' גלית אדם:

חבר מליאה יכול להיות גם בוועדת ביקורת?

גב' אושרת גני:

לא .אגב חברי ועדת ביקורת שלנו כאן לא יכולים גם להיות

חברים בהנהלה ,בוועדת משנה לתכנון ובנייה ולא יכולים להיות גם חברים בוועדת מכרזים.
כי הם עושים ביקורת גם על הוועדות כאן .אוקיי תודה ,אז הצבענו כבר? הצבענו.
החלטה :המועצה פה אחד אישרה את חברי ועדת ביקורת :גילה פרין  -יו"ר הוועדה ,רחל
רבר ,ונועה בר שיר.

גב' אושרת גני:

ועדה אחרונה שאנחנו נאשר היום ועדת מכרזים .ועדה

שההשפעה שלה מאוד מאוד חשובה לעבודה השוטפת של המועצה ,אבל גם על העבודה של
היישובים .ועדת מכרזים אני מצפה מעבר לעבודה החשובה שמבחינת המכרזים ומציאת
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הלימה בין סל השירותים לבין העלויות חשוב מאוד שהוועדה הזאת גם תעשה מיפוי של
הצרכים בכל היישובים ,שהרי יש יתרון לגודל כמועצה ,ואם יש כבר נושאים משותפים
ומכנה משותף בין היישובים ,במקום שכל יישוב יתמודד עם מכרז בנפרד אנחנו יכולים לתת
את השירות הזה כאן ,וחשוב מאוד שאנחנו נביא את המיפוי הזה ונבנה תכנית עבודה שנתית
גם בוועדת המכרזים .אני מבקשת להציג את החברים של הוועדה ולבקש את תמיכתכם .אלי
פיטרו יו"ר הוועדה ,גלית אדם ,מירב זילברבוים ,אמנון כהן ,צפי פלד ,אורי עצמון ,שמוליק
מריל ושירלי לופו .מי בעד? מי נמנע? מי נגד? אוקיי פה אחד ,מאחלת בהצלחה רבה לכל
החברים בוועדות .אתה רוצה להגיד משהו? בבקשה.

מר אורי עצמון:

תראו חברי ועדות נכבדים ,זה נחמד להיבחר ...להיבחר

וצריכים לעבוד .מי שחושב שקשה לו שיודיע .מפני שלא יתכן שנבוא  4-5חברים ושם נחכה
שעה שלמה לקוורום ,מפני שלא יהיו כולם ולא נזיז את העבודה ,המועצה לא יכולה לזוז בלי
הוועדות האלה ,גם בוועדת תכנון ובנייה וגם בוועדת המכרזים .אז קחו בחשבון שזה ועדות
שלוקחות זמן ,ולוקחות זמן לא של הערב אלא של היום ,אז תחשבו טוב ותתאמצו ,לפחות
בשנתיים הראשונות.

גב' אושרת גני:

אחר הצהריים ,זה אחר הצהריים .אני רוצה להמשיך בסדר

היום ,אנחנו עוברים לבחירת ממלא מקום וסגן ראש המועצה וסגנית .אתה רוצה לשאול
שאלה קודמת עוד?

מר איתן יפתח:

כן ,יש ועדת מל"ח משק לשעת חירום שגם היא ועדה

סטטוטוריות.

גב' אושרת גני:

יש עוד הרבה מאוד ועדות סטטוטוריות ,אנחנו לא הכנסנו

את כל הוועדות ה סטטוטוריות .יש עוד ועדות סטטוטוריות ועדות חובה ,יש ועדות רשות,
ועדות מאוד משמעותיות מאוד חשובות להתוויית המדיניות ,אני רואה בוועדות האלה
ועדות עובדות ,יהיו בהם נציגים של המליאה יהיו בהם נציגי ציבור בחלק מהוועדות ועובדי
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המועצה ,וכל ועדה כזאת תכתוב תכנית עבודה ,ותוכנית עבודה תהיה מקושרות לתקציב,
ויהיו כאן מדדים להצלחה ,ואנחנו נבחן את האפקטיביות של עבודת הוועדות .הוועדות
ידווחו כאן במליאה על הישגים על דילמות על כל מה שתחשבו לנכון שרלוונטי למליאה כאן
לדעת ,בגלל שהעבודה של שיבוץ לוועדות היא עבודה מאוד יסודית ומעמיקה ודורשת זמן,
אז אנחנו לקחנו כאן את הזמן לעבוד עם הוועדות האחרות בשבועות הקרובים ולהציג אותם
ב.20.12.18-
החלטה :המועצה פה אחד אישרה את חברי ועדת מכרזים :אלי פיטרו – יו"ר הוועדה,
גלית אדם ,מירב זילברבוים ,אמנון כהן ,צפי פלד ,אורי עצמון ,שמוליק מריל ושירלי לופו.

.10

בחירות מ"מ וסגן ראש מועצה.

גב' אושרת גני:

טוב ,אנחנו עוברים להצבעה של הסגנים בבקשה.

מר שי אברהמי:

רק נסביר הנושא של מינוי סגנים לראש הרשות הוא מוכתב

ומונחה בהוראת מנכ"ל משרד הפנים הוראה מספר  ,4/2017זו הוראה שהותקנה רק לפני
שנה .רק נ פרט במסגרת אותה הוראה נדרשות להיות מוגשות בפניכם ונשלחו לכם במייל
חוות דעת הן של היועץ המשפטי בהיבטים המשפטיים כמו ניגוד עניינים מצד אחד ,וחוות
דעת של הגזבר שבודק שמבחינה תקציבית המועצה יכולה לשאת בהוצאות של סגנים בשכר.
חוות הדעת נשלחו אליכם וקראתם אותם ולפיכך אני אקריא את נוסח ההחלטה-

גב' אושרת גני:

אולי רגע לפני נוסח ההחלטה ,אני רוצה הסבר לגבי הסגנים,

בסדר? המועצה שלנו מורכבת מ 20-מושבים 7 ,קיבוצים 3 ,יישובים קהילתיים 2 ,כפריים
יותר ו 1-עם מרקם עירוני.

מר צפי פלד:

ומרכז...

גב' אושרת גני:

ונכון ,יש לנו גם מרכז אקדמי אחד .למעשה במשך השנים
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היה כאן ראש מועצה וסגן ,שבמשך כל השנים הראש הגיע מהמושבים ,לא שככה זה צריך
להיות אבל ככה זה היה ,ומהקיבוצים .היום  1/3מתושבי המועצה שלנו גרים ביישובים
קהילתיים .סגן ראש המועצה או הסגנית הם אומנם באים מסקטור מסוים אבל הם לא
משרתים את הסקטור המסוים ,אין זהות בין התפקיד שצפי עושה לתפקיד שליטל תעשה
ליישוב שמהם הם הגיעו או לסקטור שמהם הם מגיעים .יחד עם זאת חשבנו שיהיה נכון
לייצוג בהנהלה של ראש מועצה וסגנים שייצגו את הסקטורים השונים ,אבל התפקיד עצמו
הוא תפקיד ביצועי אופרטיבי ניהולי רוחבי .צפי אחראי על תיק ההנדסה ,אחראי על
התפעול ,אחראי על העבודה מול הוועדים ביישובים ויש לו עוד בינוי בחינוך ועוד הרבה
מאוד משימות אופרטיביות בשטח ,וזה לא קשור מאיפה הוא מגיע ,וכולכם יודעים כי
קיבלתם כאן שירותים מצפי ,וראיתם שאין בכלל הבדל בין יישוב ליישוב בשירותים שאתם
מקבלים .אני התחייבתי שיהיה גם סגן שיגיע מתוך היישובים הקהילתיים ,אבל הסגנית
שתגיע מהיישובים הקהילתיים ליטל ,אחרי שאתם תאשרו אותה .היא תעשה תפקיד רוחבי,
והתפקיד של ליטל יהיה התיקים הבאים :תיק התרבות ,הרווחה ,הקיימות ,ותיק חדש שלא
היה כאן קודם ,ואני מייחסת לו חשיבות מאוד מאוד גדולה ,שירות לתושב .שירות לתושב
שירות ליישוב .כל הנושא של שירותיות בגופים כאלה כמו המועצה ,גופים נותני שירות יש
בדרך כלל גוף מקצועי שמכשיר בנושא של שירות ,שבונה תכנית עבודה בנושא של שירות,
שירות לתושבים ,ש ירות בתוך המועצה ,שירות החוצה ,שירות של ההכשרות בתוך הוועדים
שנותנים שירות מוניציפאלי לתושבים .לכן מצאנו לנכון לחלק את העבודה בתיקים השונים
בין שני הסגנים ,כתפקידים תפעוליים ביצועיים ניהוליים לכל דבר ועניין .מתוך אחריות
ציבורית וכספית ותקציבית אני ביקשתי מליטל שתפקידה כסגנית היא תבצע בהיקף ובשכר
של  1/2משרה ,ושמחתי מאוד שליטל נענתה לבקשתי .עכשיו אני אשמח לשמוע אם יש
שאלות ,לפני שאנחנו מגיעים להצבעה.

מר יורם דוקטורי:

האם ההצבעה תתבצע ב 2-הצבעות לכל סגן בנפרד?

גב' אושרת גני:

כן.

45

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 21.11.2018

עו"ד יריב סומך:

אני ארצה להוסיף איזו מילה ,כיוון שליטל באמת מועסקת

ב 50%-משרה כסגנית ,היא ביקשה להמשיך לעסוק בעיסוק שהיא עסקה בו עד עכשיו ,יש
לה עסק פרטי ואני רוצה לדווח למועצה ,וכך מתחייב גם על פי חוזר מנכ"ל ,שאנחנו ערכנו
עבורה הסדר למניעת ניגוד עניינים ,בחנו את כל ההיבטים ,את רשימת הלקוחות העיקריים,
ויש הסדר חתום כזה והוא מחייב אותה בין היתר באמת לא להמשיך ולהיות בקשר עסקי
עם גורמים שנמצאים גם בקשר כזה או אחר עם המועצה ,כמו משרד שמאים שהמועצה
מעסיקה ,וזאת נקודה שגם אותה צריך לקחת בחשבון כשמאשרים.

מר יורם דוקטורי:

אחרי השאלה יש לי גם הערה ,עד ה 30-לחודש הקודם

שמעתי מצפי שהמועצה מכהנת נפלא והכול טוב ויפה ,אז לא יודע ואני לא מבין ...מה
פתאום אם המועצה הצליחה להתנהל מצוין עם סגן אחד למרות המילים שאמרת ,למה
צריכה  2או  .1.5לטעמי אפשר מאות אלפי שקלים עלות שכר אפשר לעשות דברים אחרים.

מר יעקב אברהמי:

אני רוצה להצטרף לדברים של יורם .אני באמת לא חושב,

כיוון שאנחנו מדברים על קדנציה אז בסך הכול בתקווה שמדובר על  1/2משרה בלבד מדובר
ב 1.5-מיליון  ₪במשך הקדנציה ,כמובן לזה בטח יהיו נלוות אולי מזכירה אולי שירותי
משרד וכל מיני דברים כאלה .המועצה הזאת לפחות מהקדנציה הקודמת שאני הייתי
השתדלה לנהוג בענייניות ,השתדלה לנהוג בחסכנות בכל המקומות שבהם לא היה צורך
להוסיף לא משרה ולא חלקיות משרה .אני מאוד התאכזבתי לקרוא את חוות הדעת של
אגוזי ,זה ברור שלמועצה יש מספיק כסף גם למשרה מלאה נוספת ,אין כאן עניין של כסף.
אני לא קיבלתי ולא קיבלנו חוות דעת שאומרת שהדבר הזה אכן נחוץ ,מעבר לכך שזה
תפקיד פוליטי ,זאת אומרת מתן תפקיד פוליטי לביצוע אמיתי ,אני לא אומר שהביצוע
בשטח לא יהיה אמיתי לאחר המינוי ,אבל אני חשבתי שגם ההתחייבות של במערכת
הבחירות או האמירה ...מ ערכת הבחירות היא שגויה ,ואני חושב שגם עכשיו היא שגויה .אני
מציע הצעה לסדר ,שלאחר שייבדק במשך מספר חודשים ,תיבדק הנחיצות באמת בתפקיד
אנחנו נביא את זה שוב פעם לדיון ,כיוון שנכנסת לעבודה רק עכשיו רק היום למעשה ,אני לא
מאמין שהתקיים איזה שהוא הליך של בדיקת הנחיצות העניינית לתפקיד שלה ,ולכן אני לא
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חושב שזה ראוי במועצה שלנו ,שאין בה קואליציה ואופוזיציה אלא כולנו עובדים ביחד,
שפתאום ייכנסו נושאים פוליטיים כאלה ,התחייבויות פוליטיות כאלה ואחרות.

מר איתן יפתח:

קודם כל אנחנו צריכים להסתכל על גודל המועצה ,גודל

המועצ ה גדל ,אני יודע שצפי עמוס מאוד ,יש לו הרבה דברים לטפל ,כולם בסוף מקבלים
מענה אבל יש לזה מחיר ,יש פה מקום ,עצם זה שזה חצי משרה אני חושב שזה כבר ראייה
נכונה ,התחשבות בנושא הזה .מה שאני אומר זה לא עניין של פוליטי או לא פוליטי ,יש פה
עניין שחלק גדול מהאוכלוסייה שצריך גם להשמיע את הקול שלו גם בחלק מהוועדות שעד
עכשיו נשמע כראוי ,וצריך ייצוג גם בצורה הזאתי .התפקיד מבחינה ביצועית זה ימים יגידו
מבחינת היכולות והכול ,אני סמוך ובטוח שאושרת תהיה ,כאילו סך הכול סומכת ויודעת את
מי היא בוחרת ואני סומך את ידי על כך .מה שצריך בעיניי לשים לב זה רק הנושא של מילוי
מקום של ראש המועצה ,יש סגן שהוא גם ממלא מקום ,ויכול להיות שבנושא של ניגוד
העניינים ,יכול להיות מצב שאני לא יודע אם היא במקרה של נעדרות של סגן ראש המועצה,
אם צריך לשים תשומת לב לאפשרות שלא יהיה מצב שהיא תמלא את מקום ראש המועצה,
ותהיה כבר בניגוד עניינים מתוקף התפקיד שהוא יותר רחב .כי אם היא יש לה ניגוד עניינים
מסוים והיא תצטרך להחליף את ראש המועצה לפרק זמן מסוים-

גב' אושרת גני:

יש רק ממלא מקום אחד.

מר איתן יפתח:

אבל גם אם ראש המועצה-

גב' אושרת גני:

זה לא עובר אוטומטית.

מר איתן יפתח:

לא עובר אוטומטית ,צריך מינוי.

גב' אושרת גני:

נכון.
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מר איתן יפתח:

אז אני אומר צריך תשומת לב לזה.

(מדברים יחד)

מר אמנון כהן:

אנחנו ממנים ,אנחנו ממנים.

גב' אושרת גני:

בדיוק.

מר אמנון כהן:

אם אנחנו לא ממנים אותך כממלא מקום היא לא יכולה

להחליף את הסגן אם היא לא בתפקיד ,זה דבר אחד.

גב' אושרת גני:

נכון.

מר איתן יפתח:

 ...לנקודה זה יכול להיות אחד מחברי המליאה-

גב' אושרת גני:

כן ,זה צריך מינוי של המליאה.

מר איתן יפתח:

או מישהו אחר .אבל אני אומר שצריך לשים לב לזה ,שלא

ייווצר מצב שנעמיד אותה בלי תשומת לב במצב של ניגוד עניינים...

מר צפי פלד:

איתן ,לא היה מקרה שהראש והסגן לא היו.

גב' אושרת גני:

בואו נעשה את זה מסודר ,דויד.

מר דויד סיון:

אני חושב שיש מקום לסגנית שנייה ,המועצה גדלה בצורה

בלתי רגילה ,זה לא אותו דבר מה שהיה לפני ,והכול לברכה .אם אפשר לצרף מהיישוב הענק
הזה צור יצחק אז למה לא ,אנחנו מאוחדים ,זה לאחד אחד עם השני ,לא צריך את הפילוגים
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האלו .ויש מקום ואני אומר עכשיו לסגור את העניין ,היום.

גב' אושרת גני:

תודה דויד .אנחנו נעשה את זה לפי הסדר ,כל מי שרוצה

להגיב ,נעשה את זה לפי הסדר.

מר אמנון כהן:

אני בהחלט מצד אחד רוצה לחזק את דבריו של יפתח,

היישובים גדלו ,הצרכים גדלו ,הפעילות גדלה ,ויש לנו ראש מועצה חדש ,היא מביאה איתה
אג'נדה חדשה כמו שראינו גם מחשבות חדשות ,טיפול בנושאים שאנחנו בקדנציות הקודמות
בכלל לא שמענו עליהם ,אין ספק אם נפיל את זה על סגן ראש המועצה ,הוא יהיה גם ככה
עמוס .אני חושב שזה צודק ,אני חושב שזה נכון ,אני חושב שהדבר הזה רק יקל על עבודת
המועצה ,ואני חושב שאנחנו צריכים לברך על כך ,משום שאני בטוח שזה רק יהיה לטובת
המועצה.

גב' אושרת גני:

תודה ,אלה.

גב' עמנואלה קון:

אני רוצה להצטרף ולחזק באמת את החשיבה החדשנית

הזאתי ,ואם אנחנו מדברים על התחדשות אז אנחנו באמת רוצים לראות קצת אחרת ממה
שראינו עד עכשיו .נושא של תודעת שירות הוא דבר שהוא בעיניי ממש נדרש מהותי,
מתחייב .גם פוליטיקה לא משהו שצריך להתייחס אליו בצורה בגנות ,זאת אומרת כן הייתה
הבטחה שיישובים קהילתיים מאחר ומפאת גודלם ימונה סגן נוסף ,וזו התחייבות שצריך
באמת פוליטית כן ,לגמרי פוליטית ,אבל צריך גם בהחלט לעמוד מאחוריה ,ויש מאחוריה גם
טעם .אני מוצאת איזה שהוא היגיון במה שתגיד לגבי העניין הזה של בואו נחכה קצת ונבחן
ונראה ,אבל מצד שני חבל ,יש פה משהו שרוצים שייקרה ,רוצים לעשות ,עוד פעם למשוך,
עוד פעם להתגלגל עם זה לעוד קצת זמן ,אנשים יכולים להתחיל כבר לעבוד ומה יש פה
לבחון ,זה איזה שהיא ראייה ,זו תפיסת עולם זה לא איזו ועדה שצריכה להתכנס ולדון
בצורה של איזה מדד מדויק צריך או לא צריך ,זה פשוט מגמה ,תודה.
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גב' אושרת גני:

תודה אלה .מי רצה להגיב כאן? כן בבקשה.

מר אליהו בן גרא:

אני לא הייתי חבר מליאה ,אבל אני זוכר את המתח הגדול

שהיה בין המועצה לבין תושבי צור יצחק .והיישוב הזה הולך לגדול כמעט לעיר גדולה ,ואני
חושב שנכון שיהיה להם פה נציג במליאה שייצג את הגודל הגדול הזה בעניינים שלו.

מר אמנון כהן:

לא צור יצחק.

מר אליהו בן גרא:

אבל אני אומר צור יצחק היה מתח גדול.

גב' אושרת גני:

אוקיי ,תודה.

מר צפי פלד:

תראו ,צריך להביא פה סגן שני כבר אתמול ,לא מחר ולא

היום .ואני מוכרח להגיד לכם שהאחרון שהיה רוצה שיהיה לו עוד סגן זה אני ,האחרון .אבל
באמת הצרכים פה גדלו ,ואולי אם יהיה עוד סגן אז אני אסע גם בימי שני למינהל לא רק
בימי רביעי למינהל ,ומי שיודע יודע.

(מדברים יחד)

מר צפי פלד:

מי כמוך יודע .ובאמת אני לפעמים לא יודע איפה לשים את

עצמי ,באמת מרוב הפניות ומרוב הטיפולים שאני צריך ,ואני חוזר לכל תושב ותושבת ,אין
מצב שאני לא חוזר למישהו או מישהי .אז אני רואה את זה בחשיבות מאוד מאוד גדולה,
ואני לא מייצג את הסקטור של הקיבוצים וליטל לא תייצג את הסקטור של היישובים
הקהילתיים ,אנחנו מייצגים רוחבית את כולם ,וגם היישובים הקהילתיים וגם המושבים וגם
הקיבוצים קיבלו את אותו שירות באותה מידה ,אז אני חושב שזה חשוב מאוד במינימום
חצי משרה.
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גב' אושרת גני:

בבקשה אורי.

מר אורי עצמון:

תראו שני דברים ,אחד הבטחות צריך לקיים ,הבטיחה הרבה

דברים ,ואת כל ההבטחות שלה אני אדרוש שהיא תקיים ,גם זו אחת ההבטחות שלה ,אז אני
לא יכול להגיד לה ביד אחת אל תקיימי אחד אבל את האחרות תעשי ,זה אחד .שתיים ,תנו
לה לעבוד ,יש לה תפיסת עולם יש לה מחשבה ,בטוח היא לא רוצה לבזבז כספים ,תנו לה
לעבוד כמו שהיא מבינה .ומה שאמר צפי ,הוא אמר את זה בעדינות ,אבל היחידי שעונה
לטלפון במועצה תמיד זה צפי.

גב' אושרת גני:

תודה אורי ,שלמה.

מר שלמה נמרודי:

אני כמובן מקבל את שיקול דעתך ,את ראשת המועצה ואני

רוצה להבין איזה כלים יהיה לליטל בשביל להצליח בתפקיד שלה ,ומה המדדים להצלחה,
מה ה KPI-פה? אז את צריכה לענות על זה.

גב' אושרת גני:

אני אענה לך ,אני אענה לך בשמחה .קודם כל אני רוצה

להגיד שתדעו שבעשור האחרון בעצם הוקם יישוב חדש צור יצחק ,שהוא היום  16%מתושבי
המועצה .מה שאומר שהיה כאן גידול של  16%רק ביישוב הזה .קחו את הגידול הטבעי שיש
במועצה של  ,2.4%שי עשה לי כאן קודם חישוב שמדובר בעשור על גידול של כמעט 30%
בכלל תושבי המועצה האזורית .ביקשתי משי עכשיו לעשות בדיקה כמה גדלה מצבת כוח
האדם ,בחינוך באותו יחס ,כי מה לעשות פותחים גן ילדים ,פותחים בית ספר ,צריך סייעת,
צריך מורה ,זה גדל שם אחד על אחד באותו יחס .אבל כשבודקים את זה במטה ,אז הגידול
במטה היה כמעט אפסי .זה בא לידי ביטוי בסוף בשירות לתושב .כשאני מציעה את התפקיד
הזה אני אומרת אני שמה את השירות במקום חשוב ,זה יחזור אליכם חזרה ,במה? מה יהיו
המדדים? הקמת מרכז שירות ,מדדים למה זה שירות ,מה זה מדדי הצלחה לשירות? אני
רוצה למדוד את הטלפוניה ,את איכות הטיפול ,תהליכי עבודה ,זמני תקן ,מה שנקרא הסכם
אמנה של שירות בין התושבים לבין המועצה ,שיהיה כאן מרכז שירות נייד שהוא יגיע עד
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ליישובים ,שיהיו כ אן הכשרות של הוועדים במתן שירות לתושבים ,כי יש כאן את המורכבות
של השלטון הדו רובדי ,שתהיה כאן מערכת מקוונת ,מערכת דיגיטלית שתאפשר שירות
מתקדם ,כל הדברים האלה צריכים לקרות רק על בסיס מקצועי בסופו של יום .הרי כל
יחידה נותנת שירות ,אבל אם לא תהיה כאן יחידה מתכללת אז אנחנו לא נשים את היעד
הזה עם המשאבים המתאימים ,כדי להעלות אותו .עכשיו מה מסביב ,אין כאן מסביב .ליטל
צנועה ,היא לא מקבלת מזכירה ,היא לא מקבלת נלווים ,היא לא מקבלת שום דבר מסביב.
מה שכן יהיה ,בתוכנית העבודה אני אציע בספר התקציב שנשים כסף לנושא של שיפור
השירות ,שזה הכשרות מקצועיות גם לוועדים .יהיה תקציב ייעודי לנושא של שיפור השירות.
עכשיו ספר התקציב משקף את סדר העדיפויות שלנו ,אם אמרנו ששירותיות נמצאת במקום
הראשון והכי חשוב ,אז בואו נתמקצע ,בואו נעשה את זה כמו שצריך .זה ענה לך על
השאלה?

דובר:

זה ענה לכולנו על השאלה.

מר שלמה נמרודי:

כן ,צריך לראות את הפרטים ,אבל כן.

גב' אושרת גני:

צריך לבנות כאן תכנית עבודה סדורה .בבקשה יענקל'ה.

מר עובדיה יעקב:

הגידול של המועצה וצורת ההתיישבות הזאת שהיא שונה

מרוב המועצה ,אני באמת חושב שהיא מחייבת מעבר לגידול ולמספרים ולכמויות ולנושאים
שמתעסקים בהם ,פשוט כדי להרגיש שייכות ולהרגיש ,הם לא איזה שהוא משהו בצד ,אני
חושב שזה הציר המרכזי שזה נכון יהיה דווקא נציג משם .והדבר השני ,האם צריך שירות
לתושב וכל זה? להערכתי אין בכלל ספק שאנחנו צריכים ללכת קדימה...

גב' אושרת גני:

תודה רבה ,איל.

מר איל מילר:

אני חושב שאם ראש מועצה חדשה מחליטה על דרך ניהול
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מסוימת של המועצה ,ואני מבין את מה שאמר חברי ,אבל אנחנו צריכים לבחון את זה אחרי
שנה ,אחרי  10חודשים ,לא צריך מראש לעלות את הבעיה שהעלית .אני גם יכול להגיד
שהיינו מקודם למטה באירוע החגיגי ,אני חושב שאמרתי את זה לאיתן ,אמרתי :יו עכשיו
היא צריכה לנסוע לכל היישובים בשביל להסמיך את הוועדים וזה ,רק שבאמת היא תסתדר
עם כל המטלות שהיא לוקחת.

גב' אושרת גני:

נסתדר.

מר איל מילר:

לא רוצה לדבר הרבה שנוכל להתחיל בשעה -18:00

גב' אושרת גני:

צפי מתקתק את זה ,אנחנו מגיעים בזמן מדייקים ,הכול עבד.

כל ועד מקבל תשומת לב ייחודית ,ואנחנו עומדים בלוחות זמנים ,ואנחנו נסמיך את כולם עד
ה .28-תודה ,תודה רבה .רונן.

מר רונן ברקאי:

אני גם רוצה להצטרף לכל התומכים ,ואני חושב ובטוח

שהמועצה רק תרוויח מזה ,וגם מההיכרות עם ליטל מהקדנציה הקודמת ,אני חושב שהיא
מאוד מתאימה לעניין.

גב' אושרת גני:

תודה.

מר אמנון כהן:

צריך לזכור שהיא ישבה על ידי הרבה זמן.

גב' אושרת גני:

שיקול חשוב מאוד להצבעה .חברים יש כאן עוד שאלות?

אוקיי ,אז אני רוצה להוד ות לכם על הדברים שאמרתם כאן ,זה בסדר גמור להגיד כשלא
מסכימים וצריך להגיד ,וזה נהדר כשתומכים ונותנים כאן אמון וגיבוי ,ואני מודה לכם וזה
לא משנה בכלל מה יהיו בסוף התוצאות ,הדיון הזה זה בדיוק הדיון הנכון שצריך להתקיים
כאן .אז בבקשה.
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מר צפי פלד:

רגע ,אני רוצה לצאת ,היית באמצע הצבעה.

*** מר צפי פלד יוצא מחדר הישיבות ***

מר שי אברהמי:

טוב ,אני מקריא לכם את נוסח ההחלטה ,האישור קצת

ארוך.

גב' אושרת גני:

אני רוצה להגיד כמה מילים אישיות על צפי .את צפי כולם

מכירים כאן ,גם הוותיקים וגם החדשים המצטרפים .צפי הוא באמת הוא מוסד במועצה של
שירותיות ,של צניעות ,של משימתיות ,של מקצועיות ,ואני חושבת שזה באמת זכות גדולה
לכולנו שצפי ימשיך להוביל ולהיות חלק מנהגת המועצה הזאת.

מר שי אברהמי:

אז אני מקריא את נוסח ההחלטה :ראש המועצה הציעה

למנות את חבר המליאה מר צפריר פלד לתפקיד סגן וממלא מקום ראש המועצה בשכר ,וכן
לתפקיד ממלא מקום יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה .מוצע להאציל על סגן ראש
המועצה את הסמכויות לתפקידים הבאים :הנדסה ,תפעול ,בינוי מוסדות חינוך וכל עניין
אחר שתטיל עליו ראש המועצה .לאחר שהונחה בפנינו חוות דעת היועץ המשפטי למועצה
מיום  ,19.11.18וחוות דעת גזבר המועצה מיום  18.11.18ומתוקף סמכותנו לפי סעיף  36לצו
המועצות המקומיות מועצות אזוריות תשי"ח –  ,1958הננו מאשרים ברוב חברים את הצעת
ראש המועצה.

גב' אושרת גני:

נעשה הצבעה על צפי עכשיו.

מר שי אברהמי:

מי בעד? יש נמנעים? נגד?

גב' אושרת גני:

אז פה אחד.
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מר שי אברהמי:

אושר פה אחד.

גב' אושרת גני:

תודה ,תודה על האמון ותודה על התמיכה ,ותקראו לצפי

ונברך אותו.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את הצעת ראש המועצה למנות את חבר המליאה מר
צפריר פלד לתפקיד סגן וממלא מקום ראש המועצה בשכר ,וכן לתפקיד ממלא מקום יו"ר
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה .המליאה מאשרת להאציל על סגן ראש המועצה את
הסמכויות לתפקידים הבאים :הנדסה ,תפעול ,בינוי מוסדות חינוך וכל עניין אחר שתטיל
עליו ראש המועצה .לאחר שהונחה בפנינו חוות דעת היועץ המשפטי למועצה מיום
 ,19.11.18וחוות דעת גזבר המועצה מיום  18.11.18ומתוקף סמכותנו לפי סעיף  36לצו
המועצות המקומיות מועצות אזוריות תשי"ח –  ,1958הננו מאשרים ברוב חברים את הצעת
ראש המועצה.

*** מר צפי פלד נכנס לחדר הישיבות וגב' ליטל רהב יוצאת מחדר הישיבות ***

מר שי אברהמי:

צפי הם בחרו אותך.

גב' אושרת גני:

אז ברכות לצפי פה אחד זכית בתמיכה מלאה פה אחד.

מר צפי פלד:

תודה רבה.

מר שי אברהמי:

אני מקריא את נוסח ההצעה השנייה.

גב' אושרת גני:

לפני זה אני רוצה להגיד כמה מילים על ליטל .ליטל שימשה

כחברת מליאה כאן בקדנציה הקודמת ,חלק מהקדנציה כשחברי המליאה הקודמים פרשו
והיא נכנסה במקומם .במהלך הקדנציה היא השתתפה בוועדה לתכנון ובנייה ,והייתה
שותפה גם בוועדות אד-הוק אחרות שקמו כאן ,מעורבת מאוד ,אכפתית ,מובילה דברים,
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מובילה פרויקטים .ליטל מוכשרת עם תואר ראשון ושני ,התמחות בנושא של משאבי אנוש
של הדרכה ,ולכן אני גם חושבת שמאוד מתאים לה התיקים שביקשנו שהיא תוביל כאן ,אז
בבקשה שי להצבעה.
(הערה שנוספה לאחר תום הישיבה – נפלה טעות בתיאור השכלתה של ליטל היא אינה
בעלת תואר ראשון ושני).
מר שי אברהמי:

ראש המועצה הציעה למנות את חברת המליאה הגב' ליטל

רהב לתפקיד סגן נוסף לראש המועצה בשכר בשיעור של  50%משרה .גב' רהב הגישה בקשה
לאשר עיסוק נוסף .פרטי העיסוק הנוסף הוא ניהול עסק בבעלותה של הגב' רהב בתחום
השמת כוח אדם בענף הנדל"ן והיזמות ,שמענו בכוכב יאיר צור יגאל .העיסוק הנוסף יתקיים
יומי ים בשבוע ,ככול הנראה בימים רביעי וחמישי .מוצע להאציל לסגנית ראש המועצה את
הסמכויות לתפקידים הבאים :תרבות ,רווחה ,קיימות ,שירות לתושב וכל עניין אחר שתטיל
עליה ראש המועצה .לאחר שהונחה בפנינו חוות דעת היועץ המשפטי למועצה מיום 18.11.18
וחוות דעת גזבר המועצה מיום  ,18.11.18מתוקף סמכותנו לפי סעיף  37לצו המועצות
המקומיות מועצות אזוריות תשי"ח –  1958הננו מאשרים ברוב חברים את הצעת ראש
המועצה .נעשה כעת הצבעה ,מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
גב' אושרת גני:

אפשר לקרוא לה אלה.

מר שי אברהמי:

נבחרה אושרה.

גב' אושרת גני:

נבחרה ברוב קולות ,ברכות לליטל .שיהיה בהצלחה לכל

הנבחרים .נושא אחרון שי?
מר שי אברהמי:

זה הנושא האחרון.

*** גב' ליטל רהב נכנסה לחדר הישיבות ***

גב' אושרת גני:

אוקיי ,אז מצוין מעולה ,הספקנו יפה מאוד .ליטל ברכות
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בהצלחה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את הצעת ראש המועצה למנות את חברת המליאה הגב'
ליטל רהב לתפקיד סגן נוסף לראש המועצה בשכר בשיעור של  50%משרה .גב' רהב
הגישה בקשה לאשר עיסוק נוסף .פרטי העיסוק הנוסף הוא ניהול עסק בבעלותה של הגב'
רהב בתחום השמת כוח אדם בענף הנדל"ן והיזמות ,שמענו בכוכב יאיר צור יגאל .העיסוק
הנוסף יתקיים יומיים בשבוע ,ככול הנראה בימים רביעי וחמישי .המליאה מאשרת
להאציל לסגנית ראש המועצה את הסמכויות לתפקידים הבאים :תרבות ,רווחה ,קיימות,
שירות לתושב וכל עניין אחר שתטיל עליה ראש המועצה .לאחר שהונחה בפנינו חוות דעת
היועץ המשפטי למועצה מיום  18.11.18וחוות דעת גזבר המועצה מיום  ,18.11.18מתוקף
סמכותנו לפי סעיף  37לצו המועצות המקומיות מועצות אזוריות תשי"ח –  1958הננו
מאשרים ברוב חברים את הצעת ראש המועצה.

גב' אושרת גני:

לפני שאנחנו הולכים .אנחנו נפיץ מכתב בשבוע הקרוב של כל

המועדים של המפגש ים מעכשיו ועד שנה הבאה ,שנה קדימה יהיה לכם את כל המועדים את
כל השעות הכול .כמובן ישיבות מן המניין ,אם יהיו ישיבות לא מן המניין אנחנו נוסיף אחר
כך בהתאם-

מר אלי כהן:

ה 20-לחודש סגור?

גב' אושרת גני:

ה 20-לחודש סגור ואני מבקשת שתכתבו לכם את זה.

גב' רחל רבר:

אם אפשר ...כי יש ועדות שיתנהלו עם עובדי המועצה ,אז אני

מבינה שזה נוח להם בגלל שהם פה ,אבל אי אפשר שפגישה תהיה בשעה  12:00או ב.11:00-

גב' אושרת גני:

לא יהיו פגישות בשעות כאלה.

גב' רחל רבר:

אז או ב 8:00-בבוקר או ב.17:00-
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גב' אושרת גני:

לא ,הפגישות יהיו אחר הצהריים .חברים ,אתם מתנדבים

כאן ,יש לכם עבודה ,יש לכם פרנסה ,אף אחד לא יפגע בפרנסה שלכם ,הישיבות יהיו אחר
הצהריים וכל ועדה שתתכנס היו"ר שלה יקבע את השעה נוחה ,וכל עובדי המועצה
לשירותכם בשעה שתבחרו .מאחלת לכולנו בהצלחה ,וחברים ממועצת הנוער יכולים להגיש
הצעות לסדר יום גם כן .בהצלחה לנו תודה.

________________
אושרת גני
ראש המועצה

________________
שי אברהמי
מנכ"ל המועצה
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ריכוז החלטות
.8

קביעת בעלי זכויות חתימה וממלאי מקומם.

החלטה :המועצה פה אחד מחליטה כי בעלי זכות החתימה של המועצה האזורית דרום
השרון יהיו האנשים שלהלן :ראש המועצה אושרת גני גונן ,סגן וממלא מקום ראש
המועצה צפי פלד ,גזבר המועצה יצחק אגוזי ועוזרת הגזבר לבנה חברוני .חתימת ראש
המועצה או סגנו יחד עם חתימת גזבר המועצה בתוספת חותמת המועצה יחייבו את
המועצה לכל דבר ועניין .חתימת ראש המועצה או סגנו יחד עם חתימת עוזרת הגזבר
בתוספת חותמת המועצה יחייבו את המועצה לכל דבר ועניין עד לסכום הקבוע בתקנות
העיריות תש"כ –  1959שעומד על .₪ 93,900

.9

מינוי חברי וועדות.

החלטה :המועצה פה אחד אישרה את חברי ועדת ההנהלה :אושרת גני גונן – יו"ר הוועדה,
צפי פלד ממלא מקום יו"ר הוועדה ,ליטל רהב ,נמרודי שלמה ,אלה קון ,מולי אורן ,איתן
יפתח ,עדי שחר ,יעקב עובדיה ,צפריר שחם ,רונן ברקאי ,שגיא בן ארי ,אלי פיטרו ,דוד
משה וחגי כהן.

החלטה :המועצה פה אחד אישרה את חברי ועדת המשנה לתכנון ובנייה :אושרת גני גונן –
יו"ר הוועדה ,צפי פלד ממלא מקום יו"ר הוועדה ,דני ברכה ,אורי עצמון ,אשר בן עטיה,
אלי כהן ,יעל דור ,דוד שוורץ ,דויד סיוון ,איל מילר וגיורא כהן.

החלטה :המועצה פה אחד אישרה את חברי ועדת ביקורת :גילה פרין  -יו"ר הוועדה ,רחל
רבר ,ונועה בר שיר.
החלטה :המועצה פה אחד אישרה את חברי ועדת מכרזים :אלי פיטרו – יו"ר הוועדה,
גלית אדם ,מירב זילברבוים ,אמנון כהן ,צפי פלד ,אורי עצמון ,שמוליק מריל ושירלי לופו.
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.10

בחירות מ"מ וסגן ראש מועצה.

החלטה :מליאת המועצה מאשרת את הצעת ראש המועצה למנות את חבר המליאה מר
צפריר פלד לתפקיד סגן וממלא מקום ראש המועצה בשכר ,וכן לתפקיד ממלא מקום יו"ר
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה .המליאה מאשרת להאציל על סגן ראש המועצה את
הסמכויות לתפקידים הבאים :הנדסה ,תפעול ,בינוי מוסדות חינוך וכל עניין אחר שתטיל
עליו ראש המועצה .לאחר שהונחה בפנינו חוות דעת היועץ המשפטי למועצה מיום
 ,19.11.18וחוות דעת גזבר המועצה מיום  18.11.18ומתוקף סמכותנו לפי סעיף  36לצו
המועצות המקומיות מועצות אזוריות תשי"ח –  ,1958הננו מאשרים ברוב חברים את הצעת
ראש המועצה.

החלטה :מליאת המועצה מאשרת את הצעת ראש המועצה למנות את חברת המליאה הגב'
ליטל רהב לתפקיד סגן נוסף לראש המועצה בשכר בשיעור של  50%משרה .גב' רהב
הגישה בקשה לאשר עיסוק נוסף .פרטי העיסוק הנוסף הוא ניהול עסק בבעלותה של הגב'
רהב בתחום השמת כוח אדם בענף הנדל"ן והיזמות ,שמענו בכוכב יאיר צור יגאל .העיסוק
הנוסף יתקיים יומיים בשבוע ,ככול הנראה בימים רביעי וחמישי .המליאה מאשרת
להאציל לסגנית ראש המועצה את הסמכויות לתפקידים הבאים :תרבות ,רווחה ,קיימות,
שירות לתושב וכל עניין אחר שתטיל עליה ראש המועצה .לאחר שהונחה בפנינו חוות דעת
היועץ המשפטי למועצה מיום  18.11.18וחוות דעת גזבר המועצה מיום  ,18.11.18מתוקף
סמכותנו לפי סעיף  37לצו המועצות המקומיות מועצות אזוריות תשי"ח –  1958הננו
מאשרים ברוב חברים את הצעת ראש המועצה.
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