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 - הישיבה נפתחה-

 1 ]בעיות סאונד[ 

 2 [ אישור הוספת סעיף לסדר היום-]

שאתם מאשרים להעלות את הנושא של מינוי מחזיק תיק תחבורה.    אושרת גנין גונן ]ראש המועצה[: 3 

 4 מי בעד? יופי. 

 5 

 6 רכבי בטחון עבור ירחיב וקיבוץ אייל  2רכישת  –אישור התקשרות בפטור ממכרז [  1]

]ראש המועצה[: גונן  גנין  הוא אישור התקשרות בפטור ממכרז    אושרת  אז הנושא הראשון שלנו  7 

רכישת שני רכבי ביטחון עבור ירחיב וקיבוץ אייל. ]...[ שני יישובי התפר ]...[ לרכישת רכבי ביטחון,   8 

ועדת המכרזים המליצה לנו חברי המליאה לעשות את זה בפטור ממכרז מאחר ולא הציעו הצעות   9 

 10 ד? ואני מעלה את זה להצבעה. מי בע

 11 ]חבר מליאה שואל שאלה[ 

 12 - זה עולה אושרת גנין גונן ]ראש המועצה[:

 13 התפרצויות ובעיות סאונד[ 

המועצה[: ]ראש  גונן  גנין  שני    אושרת  ורכב   ]...[ אחד  רכב  טובה.  שאלה  שואל   ]...[ חברים,  רגע,  14 

 15 אש"ח.  168,000

 16 : אין השלמות שלנו? רדוב

 17 : לא.]מנכ"ל המועצה[ שרון סספורטס

 18 ן יועמ"ש: ההשלמות שייכות לישובים. לימור ריבלי

הישובים משלימים בתב"רים שלהם. ]...[ הגיע ממשרד הביטחון.    אושרת גנין גונן ]ראש המועצה[: 19 

מי בעד? ]...[ בתוך ועדת המכרזים ]...[ מליאת המועצה מאשרת לרכוש שני רכבי ביטחון לישובים   20 

פת השנייה לצו המועצות המקומיות )מועצות  ב' לתוס  22ירחיב וקיבוץ אייל בפטור ממכרז לפי סעיף   21 

וזאת לאור העובדה שמכרז פומבי שפורסם לא הביא תוצאות ]...[. הרכישה תיעשה   1958אזוריות(  22 

לאחר התמחרות ותובא לאישור ועדת השתתפויות במועצה. מי בעד? מישהו מתנגד? מישהו נמנע?   23 

 24 פה אחד. 

 החלטה
 מינוי מחזיק תיק תחבורה.   –מליאת המועצה מאשרת הוספת סעיף לסעיף היום 

 פה אחד
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 1 

 2 מינוי ועדת לבחינת תיקון חוק העזר "מודעות ושלטים[ 2]

מינוי ועדה לבחינת תיקון חוק עזר מודעות ושלטים. אתם זוכרים    אושרת גנין גונן ]ראש המועצה[: 3 

בהליכים   החלה  המועצה  למעשה  זה.  את  להרחיב  זה  רוצים  שאנחנו  מה  הזה,  העזר  חוק  שעלה  4 

ב שחוקק  העזר  חוק  א 1991-לתיקון  להתאים  כדי  רוצים  ,  שאנחנו  ולמה  היום  של  לדרישות  ותו  5 

לרבות מועצה ירוקה ואיך צריך להיראות המרחב הציבורי, בטרם יובא החוק הזה לאישור המליאה   6 

זה   את  נביא  אנחנו  ואחריו  שלו  והמשמעות  החוק  בתיקון  מעמיק  פומבי  דיון  שיתקיים  הצעתי  7 

פן, סגן מנהל התפעול, את היועמ"ש  למליאה. אז אנחנו מבקשים להוסיף לדיון הזה גם את ליאור ג 8 

והגזבר ומי מטעמם כדי שנוכל לנהל דיון כזה על חוק העזר. גם מירב רוצה להצטרף, אז זה מה   9 

 10 שאני מבקשת. 

 11 : גם אני רוצה להצטרף. רהב ]צור יצחק[ליטל 

לימור מציעה שיצטרפו עוד שני חברי מליאה, אז ליטל ויורם. אני   אושרת גנין גונן ]ראש המועצה[: 12 

 13 מעלה את זה להצבעה. מי בעד? מי נמנע? מי נגד? פה אחד, מצוין. 

 14 

 15 יופי, לימור, תודה רבה.  אושרת גנין גונן ]ראש המועצה[:

 16 2021[ דיווח על בחירת יקירי המועצה לשנת 3]

עכשיו אני רוצה לדבר על התכנית שנקראת יקיר המועצה. אנחנו    אושרת גנין גונן ]ראש המועצה[: 17 

ל עבור  החלטנו  השרון  דרום  עבור המועצה האזורית  מי שתרמו  של  פעילותם  ולהכיר את  הוקיר  18 

במליאה,   כאן  זה  את  הצגנו  זוכרים,  שאתם  זה  שהחלטנו  מה  הרוחבית.  ברמה  שלנו  הקהילה  19 

ותושבת   תושב  כל  ציבור, אבל  נבחרי  ובוודאי  בוודאי  ותושבת  תושב  כל  ובעצם  זה  שנפרסם את  20 

הם חושבים שראוי לקבל את התואר יקיר/ת המועצה. התכנסה ועדה,  יכולים לבחור להמליץ על מי   21 

החברים בוועדה היו גם אנשי מקצוע וגם נציגי חברי מליאה, אני אציין מי החברים שהיו שם, חברות   22 

המליאה רחל רבר, גילה פרין, אריק כספי, לימור ריבלין, תמי פרבר, שרון ומירית. התכנסה הועדה,   23 

והלכה על פרמטרים של מי שתרם ותרמה למועצה במשך תקופה מאוד  קיבלה את כל ההמלצות   24 

 25  - ארוכה בהיקף מאוד משמעותי ונגעו בהרבה מאוד מתושבינו. אני שמחה לבשר לכם שהנבחרים הם

עוד לפני שהמועצה התאחדה, עוד אז. בנוסף להתנדבות    1965-אורי עצמון, נציג חברי המליאה מ 26 

מאוד   בהרבה  מתנדב  הוא  במועצה  הותיק  שלו  לחבר  העמותה  גזבר  גם  הוא  אורי  מקומות,  27 

בהתנדבות שנים רבות, הוא גם ממלא מקומי כיו"ר הועדה לתכנון ובניה והוא מתנדב בעוד הרבה   28 

מאוד מסגרות, במשך כל השנים השפעתו, השפעתך על הקהילה אורי, הייתה ועודנה משמעותית,   29 

 החלטה
רכבי בטחון עיבור ירחיב וקיבוץ אייל.  2רכישת   –ממכרז מליאת המועצה מאשרת התקשרות בפטור 

וזאת לאור העובדה  1958ב' לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(  22לפי סעיף 
שמכרז פומבי שפורסם לא הביא תוצאות. הרכישה תיעשה לאחר התמחרות ותובא לאישור ועדת 

 . השתתפויות במועצה
 פה אחד

 החלטה
מליאת המועצה מאשרת מינוי ועדה לבחינת תיקון חוק העזר "מודעות ושלטים". הרכב הועדה יהיה:  

 הגזבר, ליטל רהב ויורם דוקטורי. -יועמ"ש, יצחק אגוזי -ריבליןסגן מנהל תפעול, לימור  -ליאור גפן 
 פה אחד
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ית וטקסית, מגיעות לו מחיאות כפיים,  אתה השראה ואנחנו כמובן נעשה טקס ונוקיר בצורה רשמ 1 

 2 שרהל'ה את יכולה להיות מאוד מאוד גאה. 

 3 שנה שאנחנו ביחד זו התוצאה. 70שרה עצמון: אני גאה, אחרי  

 4 ]בעיות סאונד[ 

יהיה טקס בהיכל התרבות, אנחנו נשמח   18:30בשעה   30.12.21-ב אושרת גנין גונן ]ראש המועצה[: 5 

 6 ה ליקירת הועדה היא ורדה לוי.יהשני   לראות כל אחד ואחת מכם. הנבחרת

 7 ]בעיות סאונד[ 

גונן ]ראש המועצה[: גנין  ופועלת במשך שנים רבות במועצה האזורית, גם    אושרת  אישה שפעלה  8 

עיצבה ]...[ בתרבות, בנוער, ותוך שהיא ניהלה את המחלקה והאגף. אבל גם במשך שנים רבות כמי   9 

ולהשפיע   להתנדב  ממשיכה  היא  הותיק,  לחבר  העמותה  ויו"ר  הנשים  מועצת  כיו"ר  שמתנדבת  10 

השרא  מעוררת  בדרך  באמת  זה  את  ועושה  הייתה  בקהילה  היא  ונשים,  מגדר  של  הנושא  כל  ה,  11 

 12 הראשונה בארץ להכניס את זה, אז ורדה לוי אנחנו נכיר ונוקיר גם את פועלה. תודה רבה לצוות.

 13 ]בעיות סאונד[ 

 14 [ החלפת מורשי חתימה ביה"ס צור יצחק 4]

ה  , החלפת מורשי חתימה בבי"ס צור יצחק. ישיבת מועצ4סעיף    אושרת גנין גונן ]ראש המועצה[: 15 

הוחלט על אישור מורשה חתימה בבית ספר צור יצחק, מורשה החתימה    29.6.21בתאריך    6/21מס'   16 

של חשבון בית הספר צור יצחק הם יובל כהן מנהלת בית הספר והדר שריג מנהלנית. כל משיכת   17 

 18 - הכספים בחשבון זה תחויב בחתימת שתי מורשות החתימה ובתוספת

 19 ]התפרצויות ובעיות סאונד[ 

אבקש לאשר את מורשי החתימה הבאים, אייל נחום מנהל בית    נין גונן ]ראש המועצה[:אושרת ג 20 

כל משיכת כספים מחשבון    033985144והדר שריג מנהלנית בית הספר ת.ז    022904692הספר ת.ז   21 

בחשבון   חתימה  מורשי  הספר.  בית  חותמת  ובתוספת  החתימה  מורשי  שני  בחתימת  תחויב  זה  22 

ר צור יצחק, אייל נחום מנהל בית הספר, הדר שריג מנהלנית ושני ]...[  תשלומי הורים של בית הספ  23 

. כל משיכת כספים מחשבון זה תחויב בחתימת שני מורשי  040053910נציגת הנהגת ההורים ת.ז   24 

חתימה ובלבד שאחת מהן תהיה מנהל בית הספר. מי בעד החלפת מורשי החתימה? מי נמנע? מי   25 

 26 מתנגד? פה אחד. תודה רבה.

 27 

 28 מינוי מחזיק תיק התחבורה [5]

 חלטהה
אייל נחום מנהל בית הספר מליאת המועצה מאשרת החלפת מורשי חתימה בביה"ס צור יצחק, להלן: 

יהיו מורשי החתימה בחשבון בית  033985144והדר שריג מנהלנית בית הספר ת.ז  022904692ת.ז 
שני מורשי החתימה ובתוספת חותמת בית   כל משיכת כספים מחשבון זה תחויב בחתימתהספר. 

הספר. מורשי חתימה בחשבון תשלומי הורים של בית הספר צור יצחק, אייל נחום מנהל בית הספר, 
. כל משיכת כספים מחשבון זה 040053910הדר שריג מנהלנית ושני ]...[ נציגת הנהגת ההורים ת.ז 

 .תחויב בחתימת שני מורשי חתימה ובלבד שאחת מהן תהיה מנהל בית הספר
 פה אחד
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המועצה[: ]ראש  גונן  גנין  מרגלית    אושרת  אורי  את  להצבעה  להעלות  מבקשת  אני  אחרון,  נושא  1 

ורוצים   שמבקשים  מליאה  חברי  של  רשימה  גם  נביא  אנחנו  מכן  לאחר  התחבורה.  תיק  כמחזיק  2 

דת התחבורה  עולהיות חברי הועדה הזו ואת זה נביא לישיבה הבאה. מי שמעוניין להיות חבר בו  3 

שיפנה לאורי מרגלית אחרי שנאשר אותו כאן. מי בעד אורי מרגלית כמחזיק התיק? מי נמנע? מי   4 

 5 מתנגד? פה אחד. אורי, מברוק.

 6 

 7 תודה רבה, אני נועלת את ישיבת המליאה.  אושרת גנין גונן ]ראש המועצה[:

 8 

 - ההישיבה ננעל-

 בברכה,

 _____________  _____________  _____________ 

 אושרת גני גונן,  

 ראש המועצה 

 שרון סספורטס,  

 מנכ"ל המועצה 

 יצחק אגוזי 

 גזבר המועצה 

 

 החלטה
 מליאת המועצה מאשרת את מינויו של אורי מרגלית למחזיק תיק התחבורה. 

 פה אחד


