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1. דבר ראשת המועצה למועצה החדשה. 

ברוכים הבאים לישיבת המליאה הראשונה,  גב' רותם ידלין:  

שהתלבטנו ככה באיזה תאריך לקיים אותה, אז בחרנו את כ"ט בנובמבר, כי 

מבחינתי יש לזה סמליות. אתם יודעים לפני 71 שנה הוכרזה מדינה יהודית 

בארץ ישראל. זה היה יום של שמחה מתפרצת, אבל יחד עם השמחה הזאת גם 

הוטלה חובה משמעותית, חובה לצקת תוכן, להפוך את החלום למציאות. אז 

מבחינתי אין סמלי יותר מאשר לפתוח את ישיבת המליאה הראשונה בכ"ט 

בנובמבר, לברך אתכם אותנו בברכת כ"ט בנובמבר, שזכינו בדבר הכי חשוב 

באמון הציבור, אני אתם, עבדתם קשה כדי להיבחר למליאה, ועכשיו אנחנו 

לקיים את ההבטחה, בדיוק כ"ט בנובמבר. ואני  צריכים לעבוד קשה כדי 

מבחינתי צריכה אתכם, השולחן הזה הוא שולחן עגול, הוא שולחן של העלאת 

רעיונות, הוא שולחן של שותפים, כי רק ביחד אנחנו נוכל לעמוד באתגרים. 

ואני אפתח באתגרים הרבים שקיימים בגזר מבחינתי, וזה האתגרים של כולנו. 

האתגר הראשון הוא אתגר הרחבת הכנסות המועצה. אם אנחנו מסתכלים על 

זה שמירה על הגבולות שלנו, שמירה על גבולות המועצה אל מול השכנות, 

הערים השכנות. שמירה על הנכסים הכלכליים שלנו מחד, והרחבת בסיס 

ההכנסות מאידך. כשאני מסתכלת על הרחבת בסיס ההכנסות זה גם פיתוח 

אזור התעשייה שלנו, גם יצירת הכנסות נוספות למועצה, הבאת תקציבים 

מהממשלה, שזה משהו שכבר הצוות של המועצה עובד עליו בעצם מהיום 

הראשון, התחילו עוד קודם, אבל ממשיכים ביתר שאת עכשיו. אנחנו מדברים 

על קידום כלכלה מקומית, על פיתוח תיירות. והכול תוך כדי שמירה על המרחב 

זה זה, ההבנה שהייחודיות של גזר  הכפרי. כשאני מדברת על שמירה על גבולות 

זה המרחב הכפרי שלה, זה היתרון שלנו המהותי, ואנחנו נעמוד על הדברים 
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האלה, זה בעיניי המטרה הראשונה. המטרה השנייה היא חיזוק וחיבור קהילות 

חוסן קהילתי. איך אנחנו לוקחים את כל אחד ואחד מהיישובים שלכם 

ומחזקים אותו. על הייחודיות שלו, על הצביון שלו, משמרים אותם, אבל ביחד 

איך אנחנו גם יוצרים קהילה משותפת, שזה משהו שהיום לטעמי חסר, 

מחברים בינינו. האתגר השלישי זה קידום מערכת החינוך. מערכת החינוך שלנו 

צריכה ללכת קדימה. מערכת חינוך איכותית מושכת אוכלוסיות איכותיות. זה 

בסוף יהיה הייחוד שלנו, בזה אנחנו נבחן. אנחנו מדברים על מערכת חינוך 

ערכית, מגוונת, חדשנית, שרואה כל תלמיד ותלמידה. והאתגר האחרון 

מבחינתי בארבעת אתגרי הליבה שלנו זה שיפור השירות לתושב. בסוף אנחנו 

שלנו זה לשרת את הציבור, זה מהות  יושבים פה, בראש ובראשונה התפקיד 

הקיום שלנו, ואנחנו צריכים לשפר באופן דרמטי את השירות שניתן לתושבים 

הן כמועצה הן כוועדים, זה הדבר הנוסף שאני שמה עליו דגש. האתגרים הם 

רבים, הם מגוונים, ומבחינתי חשוב לי דווקא לדבר על הערכים שילוו אותנו, 

באתגרים האלה שעומדים לפנינו. וזה ערכים שהם גם  שבעצם יגרמו לנו לעמוד 

ערכים של המועצה, אבל הם לא פחות בעיניי ערכים של השולחן העגול הזה, 

והערך הראשון הוא אחדות וסולידריות. אנחנו מועצה שמורכבת ממושבים, 

מקיבוצים, מיישובים קהילתיים, מדתיים ומחילוניים, ובסוף האתגרים הם 

לכולם. חינוך איכותי, כלכלה מקומית, שמירה על הגבולות,  אתגרים משותפים 

הדרך בעיניי להתגבר על אתגרים כאלה זה רק אם נעבוד ביחד, רק אם נסתכל 

על האתגרים האלה כאתגרים משותפים של כולנו, לא רק של יישוב אחד או של 

יישוב אחר, לא רק של פלח אחד, לא רק של דתיים או של חילוניים, אלא של 

ולנו ביחד. אז אחדות וסולידריות מבחינתי זה הערך הראשון. וכן חשוב לי  כ

להגיד בהקשר הזה, יש יישובים שצריכים יותר עזרה. יש פה יישובים שצריכים 

יותר עזרה מיישובים אחרים, אני מצפה מהשולחן הזה אפילו שכל אחד מגיע 

מהיישוב שלו להסתכל על יישובים שצריכים יותר עזרה מאחרים, ולוודא שהם 
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מקבלים את העזרה הזאת מאיתנו. גם אם זה לפעמים בא על חשבון יישובים 

חזקים יותר. הערך השני שיתופי פעולה, אני מאמינה כדרך חיים בשיתוף 

פעולה, זאת הדרך הנכונה, שיתוף פעולה בבית מחוצה לו, וכשאני מדברת על 

שיתופי פעולה אני מדברת על היישובים בין ועד מקומי לוועד אגודה, שיתוף 

של התושבים פנימה לתוך הפעילות שלכם, שיתוף פעולה בין יישובים סמוכים, 

מבחינתי תשתפו פעולה עם השכנים שלכם, כן גם אל מול דברים שאתם צריכים 

מהמועצה, זה נכון לעבוד ביחד. ואני מסתכלת גם על שיתוף פעולה החוצה 

לשכנים שלנו, לערים הסמוכות, אני מאמינה שצריך מצד אחד לשתף איתם 

לכולם, ומצד שני אף אחד לא יתבלבל,   win win פעולה איפה שנכון, זה 

כשאנחנו נצטרך להילחם על הגבולות אנחנו נלחם על הגבולות, אבל בשאר 

הזמן אנחנו עושים את שיתוף הפעולה כדבר מרכזי. הערך השלישי זה חיזוק 

דמוקרטיה מקומית, חיזוק דמוקרטיה מקומית, שקיפות, אמון, שיתוף ציבור. 

כמו שאתם יודעים המליאה משודרת לתושבים, כי אני פשוט מאמינה בזה, אני 

מאמינה שככול שנשתף את הציבור יותר גם בקבלת ההחלטות שלנו, בסיבות 

למה, בתבחינים, איך אנחנו מקבלים את ההחלטות שאנחנו מקבלים, ככה הם 

חלק. אני מאמינה שהבניין הזה צריך להיות  ויהיו  יבינה את ההחלטות שלנו 

הבניין של התושבים, יש פה כמה חברי מליאה שאמרו לי זו הפעם הראשונה 

שאני במועצה. זה צריך להיות מקום שעולים אליו לרגל, שמגיעים להשמיע 

ולשמוע, אז שקיפות זה מבחינתי הערך הבא, חיזוק דמוקרטיה מקומית. 

. אנחנו צריכים לעשות כל דבר שאנחנו עושים הכי  מקצוענות, חדשנות, מצוינות

טוב שאפשר. וחדשנות היא הכיוון, זאת אומרת אל תפחדו לבוא לבניין הזה, 

אמרתי את זה גם לעובדים בשבוע שעבר, עם כל הרעיונות הכי פרועים שלכם, 

לא את הכול נקבל, אבל נשתדל, הכיוון שהעולם הולך אליו היום זה בדיוק זה, 

חלק משמעותי בלהביא לכאן באמת את החלומות הגדולים, אנחנו נדע  ויש לכם 
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להוציא אותם לפועל. הערך האחרון שמתחבר גם לקודם זה שירותיות. 

מבחינתי אני רואה את התושבים כלקוחות שלנו. לקוחות שלנו שצריכים לקבל 

את השירות הכי טוב שאנחנו יכולים לתת להם, מבחינתי התושב במרכז. אנחנו 

ריכים לתת להם שירות טוב, באדיבות, במקצועיות, בלוחות זמנים ברורים,  צ

לאו דווקא קצרים אבל ברורים, אנחנו צריכים להיות יותר דיגיטליים ויותר 

מחוברים, ואנחנו צריכים להיות ביישובים. אז הזמינו אתכם כבר, נדמה לי 

יגיע ליישובים  שכבר קבענו עם כל היישובים, ישיבות שבא כל הצוות הזה, 

שלכם לפגישה עם ועד האגודה הוועד המקומי ואתכם, ביקשתי שהישיבה תהיה 

משותפת, בדיוק בשביל שגם אתם תהיו מעורבים פנימה למי שפחות מעורב, 

אבל גם שהוועדים ישבו ביחד, אנחנו מגיעים אליכם כי אנחנו רוצים לראות 

מה קורה בבית שלכם, ואנחנו נדאג גם להביא את השירות לתושבים באותה 

מידה ביישובים עצמם. אז זה ככה על קצה המזלג. מבחינתי יש לנו הרבה 

עבודה ביחד, הרבה סיבות לעשות ולהצליח, אבל הסיבה החשובה ביותר בסוף 

תושבים שלנו, שמסתכלים עלינו, שמקווים, שסומכים עלינו,  היא ה-28,000 

שהצביעו בשביל שאתם ואני נשב בחדר הזה, ורוצים שנמצה את הפוטנציאל של 

המועצה שלנו.  

2. הצהרת אמונים של חברי המועצה.

אז עכשיו תורכם, בסוף הישיבה הזאתי יותר מהכול  גב' רותם ידלין:  

הישיבה שלכם, ואנחנו התכנסנו בעצם כאן הערב בשביל הצהרת האמונים 

שלכם. אז מה זה הצהרת אמונים? אנחנו כחברי מליאה כולנו מתחייבים להיות 

נאמנים למדינת ישראל למלא את שליחותנו בנאמנות למועצה אזורית גזר. 

התפקיד בעצם של חברי המליאה, וחכו לפני שאתם חותמים, אנחנו נעבור אחד 
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אחד, יש לנו גם החתמה משותפת. התפקיד של חברי המליאה הוא לייצג את 

ן, ואני מבקשת  המועצה האזורית. אם היינו חברה עסקית אז היינו דירקטוריו

גם להזכיר שהתפקיד שלנו בראש ובראשונה הוא לייצג את האינטרס של כלל 

היישובים, אתם אומנם יושבים פה בשם היישוב שלכם, אבל העבודה שלנו היא 

קודם כל עבור המועצה. ורוב הזמן אנחנו נעסוק בנושאים שהם לא נושאים 

הספציפיים של היישוב שלכם אלא נושאים שהם כלל מערכתיים ורלוונטיים 

לכולם. אז אני כבר פגשתי או שוחחתי טלפונית עם כולכם, אני שמחה להגיד 

שהתרשמתי עמוקות. בייחוד יותר מהכול מזה שלכולכם יש חיים מלאים, 

ועדיין אתם בוחרים להקדיש את הזמן ולבוא לכאן ולהתנדב, וכאן זה לא, זה 

ן  ועדות ואיפה הוא מעוניי הקל. לבוא לוועדות, כל אחד מכם ציין באיזה 

להיות. אני בייחוד גם רואה מועצה ששינתה את פניה, יש פה לפחות 2/3 

פרצופים חדשים, לשמחתי גם הרבה נשים, הרבה אנשים צעירים. אין לי ספק 

שבכוחות המשמעותיים של כולנו לצד החדשים לצד הידע והניסיון נוכל 

ותכם בסבב, שמנו אתכם לפי  להצעיד את המועצה הזאת קדימה. ונתחיל ברש

א"ב של היישובים שלכם, כי גם זה רגע חשוב שנכיר אחד את השני. אם כל 

את עצמו בסדר גודל של חצי דקה, לא מעט מידי לא יותר  אחד יוכל להציג 

מידי, כי אנחנו הרבה. אישית, מקצועית, מאיפה אתם באים, במה אתם 

נים לתרום למועצה, ואז בסיום  עוסקים ומה תחומי העניין שאתם תהיו מעוניי

כל אחד ייתן את משפט הצהרת האמונים שנמצא אצלכם, אתם יכולים להוסיף 

עליו, מי שרוצה להזכיר את המשפחה בשמחה. ולחתום על המשותף, על האישי 

תחתמו אחר כך. עשינו הצהרת אמונים משותפת, נתלה אותה אחר כך על 

הקיר. יהודית מתחילים איתך.  

טוב, אז אני יהודית דהן מהיישוב הקהילתי בית  גב' יהודית דהן:  

ילדים, חייל,  חשמונאי, נשואה לחגי דהן הוא גם יושב כאן, אימא ל-3 
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תיכוניסטית וחטיבת ביניים. פנסיונרית של צה"ל, פרשתי בדרגת סגן אלוף 

שנים, והיום אני עוסקת בהכנת רשויות  מחיל הרפואה ופיקוד העורף לפני 3 

רום כעצמאית בפיקוד העורף, זאת אומרת חזרתי לצבא רק על אזרחי,  לשעת חי

זה פעם אחת. מעבר לזה אני עוסקת הרבה בספורט כתחביב פנאי, ובאופן טבעי 

אני ארצה להתעסק גם במוכנות לחירום של המועצה, אני ארצה להתעסק 

בהרבה תחומים של נוער צעירים, הייתי ראשת השבט בשבט להב בית חשמונאי 

שנים, גם פעילה בהנהגה המוסדית של תיכון הרצוג, אנחנו בדיוק אתמול   6

עשינו ישיבה על ועדת מעורבות בקהילה של ההורים וזהו. עכשיו הצהרת 

האמונים.   

גב' רותם ידלין:  עכשיו הצהרת האמונים. 

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא  גב' יהודית דהן:  

באמונה את שליחותי במועצה. תודה ובהצלחה לכולם.  

מר ישראל פרץ:  מבית חשמונאי לבית חשמונאי, 2 נציגים לבית 

חשמונאי, ואני גאה להיות גם הנציג. שמי ישראל פרץ, אני נציג ותיק במליאה. 

בעבורי זה יום התרגשות כפול, כי אנחנו מה שנקרא במעמד של מעבר, אחרי 25 

שנה עם ראש מועצה שהיה קודם פטר וייס, ואני כיהנתי ב-3 קדנציות איתו, 

ועכשיו אני עובר לשירות או תחת השירות של רותם ידלין, בהצלחה. אז אין 

ספק שהמעבר הזה עושה משהו, שמענו גם את הדברים של רותם, אז בכלל 

מבחינתנו כנראה שהדברים ייראו גם קצת אחרת בשנים הקרובות, אז באמת 

מה פרטים טכניים למי שלא מכיר. אני נשוי  שיהיה הצלחה לכולם. רק כ

נכדות מקסימות, תולדה של שני בוגרים מבית  לאורלי, אב ל-4 בנים וסבא ל-2 

ספר הרצוג. אז כך שבית הספר העניין החינוכי שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, 
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גם מביא פן אחר בנוסף, ותמיד שמח לראות. אני עוסק בנושא של רשויות 

בות, זה תחום העיסוק שלי העיקרי. אני עורך מגזין של ארגון  מקומיות שנים ר

נכי ישראל, וכותב ספרי ילדים בשעות הפנאי. ואני מקווה מאוד שנצליח פה 

ביחד. ועכשיו להתחייבות, אני ישראל פרץ בנם של חיים ואסתר פרץ ז"ל, 

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. 

תודה.  

אני צביה אלבז מבית עוזיאל, אימא למתן והודיה,  גב' צביה אלבז:  

עובדת באלביט, מה עוד היה  גם בני נוער מישיבת שעלבים ואולפנת שעלבים. 

מעניין? פעם ראשונה פה, ומקווה לשינוי מהיר. אני צביה אלבז מתחייבת 

לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.  

מר אריאל הילדסהיימר: חברים, ההצהרה נמצאת בתוך התיקייה... 

גב' צביה אלבז:  אבל זה אותו דבר לא? 

מר ישראל פרץ:  כן, כן. 

נוף איילון, נשוי לתמר 19  אני אריאל לביא תושב  מר אריאל לביא:  

בנים. חבר ועד מקומי לשעבר של נוף איילון ב-14 שנים  שנה, יש לנו 4 

ת. התעסקתי בעיקר בתחום נדל"ן ובינוי גם בצד המקצועי וגם בצד  האחרונו

ההתנדבותי. היום, בשנתיים וחצי האחרונות עובד עם הרב יצחק דוד גרוסמן 

ממגדל העמק בתחום של חינוך, חסד ורווחה. ומקווה לעשות פה דברים טובים 

למען היישוב שלי ולמען כלל המועצה. אני אריאל לביא בן בן-ציון ואיריס 

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.  
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גני יוחנן בן 40  שלום לכולם, איתי שיביץ' ממושב  מר איתי שייביץ:  

. בוגר הרצוג, אני למדתי פה גדלתי  בנות ובן קטן בן 3 נשוי לנעמה 3 ילדים, 2 

במועצה למדתי במועצה. מה אני עושה היום, יש לי כמה התחלות כאלה, אחד 

אני עובד עכשיו בחברה שנקראת חברת הזרע, מנהל פרויקטים שם חברה 

חקלאית, שבעצם ותיקה מאוד, נותנת זרעים לחקלאים ומפתחת את החקלאות 

ובעצם גם... לכל העולם. במקביל אני עושה עכשיו קורס, אז רוב הזמן תראו 

אותי במדים, אז אני עכשיו עושה קורס מג"דים בצבא, ומתעתד להיכנס להיות 

מג"ד בקרוב, אז ככה זה התרגשות והתחלה חדשה. זה נראה לי, שיהיה 

בהצלחה לכולנו.  

דובר:  התחייבות. 

מר איתי שייביץ:  התחייבתי עוד לפני כבר, 5 שנים אני כבר. אני 

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.  

אני גדי איצקוביץ' אני מקיבוץ חולדה, אני בן 39  מר גדי איצקוביץ':  

בנות. במקצוע שלי אני כלכלן, אני עובד בחברת פתרונות השקיה  נשוי + 2 

וטפטפות בקיבוץ נען. אני מאחל לכולנו המון בהצלחה. אני מתחייב לשמור 

אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.  

מר אבי אביטל:  שמי אביטל אבי נציג היישוב של מושב יד רמב"ם, 

קדנציה שלישית כבר במועצה, כיהנתי גם כיו"ר הוועד של היישוב בעבר. נשוי 

בנות, גל, ענבר וטוהר. אני רוצה בהזדמנות הזו לאחל  ליעל ואב גאה ל-3 

לרותם הרבה הרבה בהצלחה, גם לכל החברים החדשים, לחברים הוותיקים, 
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בשיתוף פעולה עם כולם, בהצלחה לכולנו. אני מתחייב לשמור  אשמח לעבוד 

אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.  

ערב טוב לכולם, קוראים לי רחמים מימון אני  מר רחמים מימון:  

ילדים. אני עובד בבית חולים קפלן בתור סניטר,  ממושב יציץ, בן 42, נשוי + 3 

ייתי חבר ועד מקומי גם כן, ואני מאחל לכולנו בהצלחה  חבר ועד אגודה וה

בעזרת השם. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה 

שלמה את שליחותי במועצה.  

שלום לכולם, אלעד לוי נציג היישוב ישרש, בן 40  מר אלעד לוי:  

ילדים, יואב, אלון ואופיר. חקלאי דור שלישי בישרש.  נשוי לאפרת, אבא ל-3 

ויו"ר ועד מקומי. קודם כל כמובן  שנה פעיל חברתית ציבורי, חבר ועד   15

שבהצלחה לכולם, אבל זה גם המקום להודות לפטר על 25 שנה נפלאות, ומכאן 

נמשיך בעשייה ולעשות טוב. אין לי ספק שכל אחד פה יקדיש ממרצו, זמנו, 

כוחו, וכך גם אני כמובן. אני סמג"ד במילואים ואני חושב שכל אחד, אני יכול 

לדבר על עצמי יתרום מעצמו מאישיותו ממה שהוא יודע, מה שהוא חווה 

ולומד, אני חושב שאנחנו נצליח להתקדם ולעשות, יישר כוח לכולם. אני 

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. 

יש גם אצלי מקום... אם אתם רוצים.  

מר רן שדה:     טוב ערב טוב, רן שדה מכפר ביל"ו, בן יחיד נשוי 

זיו, גיא. קודם כל חקלאי, מגדל זיתים באמצע  בנים: אסף, שי,  לליאת אב ל-4 

מסיק בדיוק, אבל גם עורך דין בעל משרד עורכי דין ברחובות, מתנדב אצלנו 

יו"ר הוועד המקומי וועד האגודה החקלאית.  במושב כבר הרבה שנים, בעבר 

פעם ראשונה פה. מכיר מתוקף התנדבותי הקודמת את הפעילות שהייתה 
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במועצה בעבר ומצטרף לאלעד בזה שצריך להודות לפטר על כל מה שהוא עשה 

שנה, בהצלחה לרותם ולכולנו. אני מקווה שתהיה סינרגיה  עד היום, אחרי 25 

טובה בין כולם, כי כמו שרותם אמרה בסך הכול אנחנו צריכים לשרת את 

התושבים שלנו, ומאוד התחברתי למה שאמרה בנושא שהתושבים הם הלקוחות 

שלנו, על כל המשתמע מכך, וזה חשוב מאוד. אז שיהיה לנו הרבה בהצלחה. אני 

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.  

מר אבי אביטל:  אהבתי את זה שאתה קודם כל חקלאי ואחרי זה 

עורך דין. 

מר דוד גמליאל:  השאלה ממה הוא חי אבי. 

 . . גידול זיתים זה תחביב זה לא. דובר:  

מר רן שדה: אבל זה האהבה שלי. 

אני כהן עמיר נשוי בכיף לכרמלה ילידת מושב  מר עמיר כהן:  

וגר בתל  סטודנטים, אחד נשוי שעזב את המועצה  סתריה, אבל ל-3 ילדים, 2 

הייתי פעיל חברתית ביישוב הרבה שנים, זו פעם ראשונה במועצה, אני  אביב. 

אשמח לתרום במועצה בכל נושא פיתוח תיירות או קידום מקורות הכנסה 

נוספים למועצה. בעל חברה פרטית שמתעסקת במתן שירותים ליבואני הרכב. 

אני מקווה שיהיה פה שיתוף פעולה טוב בן כולם. אני כהן עמיר מתחייב לשמור 

אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.  

ערב טוב לכולם, אני אמיר קרסנטי מכפר שמואל,  מר אמיר קרסנטי:  
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ילדים: רגב, בר ויוגב. היום אני למעשה  נשוי באושר לאשתי מילי, יש לנו 3 

פרשתי מהצבא, אני גם פנסיונר כמו גלית, בסטטוס של ההורים שלנו ואנחנו 

עירים עדיין. גם כן אני פרשתי, עדיין עושה מילואים, פה לא רחוק בפיקוד  צ

העורף. חוץ מזה אין איזה משהו שהוא, הדבר היחידי שמוביל אותי באמת פה 

שנה עוסק בכל נושא החינוך, שם אני נמצא, מאז  במועצה, אני כבר יותר מ-18 

ועד היום, כל השנים הייתי בכל  שהבן שלי הגדול היה בכיתה א' בשנת 2000 

השנים האחרונות הייתי יו"ר הנהגה בהרצוג, מאוד  הנהגות הכיתתיות, ב-3 

אהבתי את העניין הזה, ובשנתיים וחצי האחרונות אני גם יו"ר ועדת החינוך, 

ואני אשמח באמת להיות באותה ועדה, וגם בהנהלה של המליאה, מה שבזמנו 

דיברנו רותם ואני. אני רוצה לאחל לך רותם הרבה מאוד הצלחה ולכולנו פה, 

י  יש לנו הרבה עבודה, צריך להסתכל קדימה, מה שהיה ממשיכים הלאה. אנ

אמיר קרסנטי מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה את 

שליחותי במועצה.  

גב' דרורה בלגה:  דרורה בלגה מכרמי יוסף, במקצועי אני מנתחת 

יברסיטה העברית בפקולטה לחקלאות מזה 33  מערכות מידע, אני עובדת באונ

שנה, מתעסקת בהקמה של פרויקטים ממוחשבים, תוכנות ואפליקציות לפיתוח 

והשבחה של זנים, וגם מרצה באוניברסיטה בתחום הזה. בכרמי יוסף אני 

ילדים, שלושתם בוגרי  פעילה חברתית מאז שאני גרה שם 30 שנה, יש לי 3 

ה לומר שהתרשמתי מאוד בינתיים מהחצי מליאה  מערכות החינוך במועצה. רוצ

ששמעתי, מהאיכויות של האנשים ונראה לי שתהיה פה עבודה נפלאה, כי 

האמת אנשים-  

חכי לחצי הבא. חכי עכשיו תראי מה יהיה.  דובר:  
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דובר:  אז אנחנו החצי הטוב?

עוד לא אמרתי, בינתיים מה ששמעתי עד כאן, נשמע  גב' דרורה בלגה:  

שזה אנשים נפלאים עם פוטנציאל טוב, ויש לנו ראשת מועצה עם פוטנציאל 

שגם נשמע מאוד מאוד טוב, ואני צופה לפעילות באמת מעניינית וטובה 

ומועילה ועם אווירה טובה. בגלל הקשר שלי לנושא החקלאות, אני מושבניקית 

ון ובינוי,  במקור, אני מאוד אשמח להיות פעילה בנושא של איכות הסביבה ותכנ

בהצלחה. אני דרורה בלגה מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא 

באמונה את שליחותי במועצה.  

טוב, אני מיכל דבורצ'קי, אני גם מכרמי יוסף. אני  גב' מיכל דבורצקי עיני: 

ונדב בן 7.5, נשואה ליואל. ב-5 שנים האחרונות  בת 47 אימא של עומר בן 9 

ומי בכרמי יוסף. במקצוע שלי אני מתמחה בעולם  הייתי בוועד המק

האסטרטגיה בשיווק בדיגיטל, כרגע סמכ"לית השיווק של איסתא, לפני זה 

הייתי סמכ"לית השיווק בעיקר בעולמות התקשורת ברשת ערוץ 13, עבדתי 

.. משרד פרסום, אז אני מביאה הרבה מאוד  בסלקום, הייתי משנה מנכ"ל של.

ים, ואני אשמח לתרום גם בהיבטים של ניהול  ניסיון בעולמות העסקי

פרויקטים, ניהול, עסקים וגם כמובן בעולם של חינוך שמקורב לליבי. אני 

שנים הבאות יהיו מדהימות, ויש הרבה מה לעשות במועצה. אני  בטוחה שה-5 

מאוד שמחה להיות חלק מזה. אני מכיל דבורצ'קי מתחייבת לשמור אמונים 

למדינת ישראל, ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.  

אני נריה הרואה ממושב מצליח, דור שלישי במושב,  מר נריה הרואה:  

ילדים, אדווה בת 7, יותם בן 3, ויהונדב בן שנה.  בן 35, נשוי לנילי ואבא ל-3 

אני פעיל בקהילה הרבה שנים, עורך דין עוסק בתביעות אזרחיות, מעניין אותי 
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ם הנוער והקהילה, זהו בינתיים. אני מתחייב  לתרום בתחום התרבות, בתחו

לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.  

מר רן שובע:   שמי רן שובע משמר איילון, בן 49, נשוי לחלי, אב ל-

, הגדולה חיילת, השנייה בכיתה י"ב. גם אני פרשתי  ענבר, טל ודניאל בן 10  3

שנים. התפקיד האחרון היה מפקד בית ספר לקצינים בחיל  מהצבא לפני 4 

האוויר, הייתי מפקד גדוד התקשוב של חיל האוויר. היום אני מורה דרך 

ון עד הדרום, ירושלים כמובן. בנוסף מנחה סדנאות מטעם משרד  בישראל מהצפ

הביטחון ומסעות בישראל לבני נוער ולצבא. במה הייתי רוצה לתרום? חבר 

אגודה במשמר איילון אגב. במה הייתי רוצה לתרום? גם בתחום החקלאות כמו 

דברים שנוגעים לליבי. אני מאחל  אמיר, סליחה בתחום התיירות או חינוך, 2 

לכולנו עבודה מקדמת, מפתחת, בסינרגיה, בשיתוף פעולה. אגב אני עושה 

מילואים ביחידה לשיתופי פעולה של חיל האוויר היום. ושיהיה לכולנו 

בהצלחה. אני רן שובע מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה 

את שליחותי במועצה.  

דובר:  את רואה מיכל, זה הולך ומשתבח. 

ערב טוב שמי מיכל ילובסקי נציגת משמר דוד, בת  גב' מיכל ילובסקי:  

 . וגיא בן שנתיים וחצי , נשואה לעומרי, אימא לדניאל בת 8, דורון בת 6  35

מאוד שמחה להיות כאן ומאוד מתרגשת. חשוב לי לקחת חלק בכל דבר ובכל 

מעגל שאני נמצא בו, ובוודאי במקום שבו אני מגדלת את הילדים שלי. אני 

פעילה חברתית מתנדבת. בעברי חברת הוועד הזמני הראשון של החדשים 

נהגה של בית הספר עתידים בבית חשמונאי. אני  במשמר דוד, והיום חברה בה

אשמח לקחת חלק בקידום החינוך. אני מאמינה שמגיע לילדים שלנו חינוך 
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איכותי, יצירתי, חדשני. אני אשמח לקדם כל נושא שקשור לצעירים במועצה, 

ולתרום בכל מקום בעצם שאני יכולה לתת את האינפוט שלי, ובהצלחה לכולם. 

אני מיכל ילובסקי מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה 

את שליחותי במועצה.  

י מגזר-  ג'ינג' מר יואל ויינגרטין:  אני 

מר דוד גמליאל:  תגיד לכולם את השם האמיתי שלך. 

י  ויינגרטין. זו קדנציה שנייה במליאה, אנ יואל דוד  ויינגרטין:   מר יואל 

נשוי לדנה, אב לגולן, ליאור, נילי וזיו. ואני פעיל שנים רבות בקיבוץ בצד 

ן  הכלכלה וגם בצד החברתי, ואני מאחל לרותם הרבה הצלחה ושיתוף פעולה בי

כולנו ורק בהצלחה והרבה בריאות. אני יואל דוד ויינגרטין בן צבי ולאה ז"ל, 

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ומלא באמונה את שליחותי במועצה.  

נוף איילון, נשוי לגילה, אב ל-7  מר יהודה שנייויס: יהודה שנייויס 

ילדים ועוד ילדה באומנה. אני לא אגיד לכם את השמות, כי יש חצי דקה לכל 

י, המערכת. אני בעל  אחד. כשמדברים על מערכת החינוך אני מתרשם שזה אנ

משרד עורכי דין. אני רוצה קודם כל, באמת מתפעל לחלוטין ממה שאני שומע 

כאן מאנשים, שמציגים את עצמם, אני שמח, ביישוב שלי לא הכירו אותך לפני 

הבחירות כי אז אולי היו בוחרים בכם בתור נציגים שלנו. אני רוצה להודות 

ולם חשים בה, של רצינות מצד אחד,  לרותם על האווירה, באמת אני חושב שכ

והמון המון רצון טוב, גם של רצון טוב להתחיל דבר חדש. מכיוון שכולם רוצים 

להתעסק בחינוך, אני מציע שאני אתעסק בשאר, וזהו.  
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יש לך ניגוד עניינים עם המערכת.  דובר:  

כן. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל,  מר יהודה שנייויס: 

ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.  

ערב טוב, אני חיה לזר נוטקין נציגת קיבוץ נען, אני  גב' חיה לזר נוטקין: 

ישבתי במקום הנכון, עורכת דין בעלת משרד עורכי דין. זה חזר על עצמו שיש 

בנים שיהיו בריאים, נשואה. הגעתי  כאלה משפחות רק עם בנים, אז גם אני 3 

נקרא ייבוא, אני חיפאית במקור, כמובן שמי שמגיע  לנען בעצם דרך מה ש

לפארק המדע מוזמן לקפה אצלי במשרד. אני מאחלת לרותם המון בהצלחה. 

מתעניינת יותר בכיוון של מכרזים, מה שקשור לכספים, כמובן שגם קהילה אני 

מאוד מאוד אשמח לתרום גם מזמני ממרצי וכן הלאה. בהצלחה לכולם. אני 

מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל, למלא באמונה את  חיה לזר נוטקין 

שליחותי במועצה.  

אני תמיר ארז מנצר סירני, עובד בארגוני הקניות של  מר תמיר ארז:  

הקיבוצים מי שמכיר, מתל אביב עד אילת, מסתובב בקיבוצים. אני חושב 

שהעבודה שלנו פה זה לשרת את התושבים, רווחת התושבים, כל הנושאים 

שאמרתם ביחד זה נקרא רווחת התושבים, ואנחנו פה לרווחת התושבים. כמו 

שרותם אמרה לא רק ליישובים שלנו אלא לטובת כל היישובים. אני רוצה 

להגיד תודה מיוחדת לכל עובדי המועצה וכל בעלי התפקידים שהביאו את 

המועצה עד היום, יש לנו מועצה נפלאה שעבדה יפה מאוד. אני בטוח שרותם 

תבוא ותשפר את עבודת המועצה ותיקח אותנו קדימה, ואני מאחל לרותם ולכל 

הצוות בהצלחה. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה 

את שליחותי במועצה.  
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אני רונית ויתקון ברקאי ממושב סתריה, דור שלישי  גב' רונית ויתקון ברקאי: 

וזליג ברקאי שיושבים פה איתי. אימא ל-3 בנים,  ממושב סתריה, נכדה לדבורה 

נוף במקצועי. אני  בעלי איציק שיחיה. אני אדריכלית בהכשרתי, מתכננת 

מעוניינת מאוד לתרום בתחום של פיתוח, בנייה בוועדה לתכנון ובנייה. אני 

מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה את שליחותי 

במועצה.  

, אני ההיפך מכולם, כולם עורכי דין אנשי  מר ישראל כהן:  טוב

הייטק, אני ירקן במקצועי, חבר מועצה מזה 25 שנה, אני הכי ותיק פה. אני 

נכדים, זהו כעיקרון. אני מתחייב  ו-8  נציג של מושב עזריה, נשוי אב ל-3 בנים 

לשמור למדינת ישראל, ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.  

קטור חמני ממושב פדיה נציג במועצה, חבר  מר ויקטור חמני:  אני וי

נכדים, מגדל ענבי מאכל, חקלאי בלי פנסיה.   ועד אגודה, אב ל-4 ילדים 6 

דובר:  רותם תדאגי לו לאיזו משרה פה. 

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא  מר ויקטור חמני:  

באמונה את שליחותי במועצה.  

אובן ביטן מפתחיה, למי שעדיין לא מכיר, נשוי  מר ראובן ביטן:  אני ר

שכחתי, כי אני לא אומר לא בכיף ולא בזה, אולי משהו דפוק אצלי. אבל   3 +

שנה, הכול בסדר. מי שצריך לפחד שיפחד, זה בסדר. אמרתי נשוי + 3  נשוי 40 

ילדים שכולם עובדים ברשות המיסים, מי בתביעות מי ביחידת יהלום, סבא ל-
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 , הילדים שלי למדו בהרצוג, הנכדים שלי לומדים בהרצוג, אני חקלאי 2 נכדות. 

יו"ר ועד אגודת פתחיה 22 שנה, נשאר לי  אני מנהל את ענף ענבי מאכל בארץ, 

כמו פטר ואז, סתם צוחק. וחבר במועצה כבר 20 שנה. מפה אני רוצה  עוד 3 

לשלוח קודם כל ברכה לרותם, התרשמתי ממנה, נפגשתי איתה, היו לנו כמה 

פגישות, בחורה מאוד מאוד רצינית, ואם היא תשים למטרה את מה שהיא 

רוצה לעשות, ותשקיע את מה שהשקיעה בשביל להיות ראש מועצה, אנחנו 

נצליח פה אין שום ספק, זה שתדעו לכם את זה. אבל יחד עם זאת אני רוצה 

שנות עבודה, אני עבדתי איתו 20 שנה צמוד, והמועצה  להודות גם לפטר, על 25 

לתפארת, באמת מפה אני מאחל לך הצלחה, ואני  הגיעה לאן שהגיעה זו מועצה 

יכול להגיד לך דבר אחד מהמושבים את תקבלי כתף חמה מאוד, חמה מאוד. 

אני מאחל לך הצלחה, ולכולם. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, 

ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.  

אורי נדם ממושב רמות מאיר, נשוי למיכל, אב  מר אורי נדם:  שמי 

ילדים, שלושתם למדו, אז לא היה לנו בית ספר בבית חשמונאי, אז הם  ל-3 

נכדים השמיני בדרך, למדו  . עם ביל"ו. הנכדים שלי, 7  למדו בקדרון עם ילדים..

כולם בבית חשמונאי מכיתה א' עד כיתה י"ב. היום סיימה הנכדה השלישית 

שלה בי"ב, ואני יכול להגיד לך שקיבלה חינוך נהדר. ויש לי גם 3  את הלימודים 

נכדים. אני הייתי ואני עדיין יו"ר ועד חקלאי  נינים מגיל 4 עד גיל שנתיים, מ-2 

שנים בהתנדבות כולל עבודה של מזכיר, אני מבצע בהתנדבות כדי  כבר 7 

להוזיל את העלויות באגודה. אני אהבתי את הנאום שלך, זה אני מתחייב מאוד 

יפה, ואנחנו כולנו פה צריכים לעזור לרותם ידלין, כדי שתצליח על מה שאהבנו 

לשמוע היום בערב. אני רוצה לאחל לך שיהיה לך הרבה הצלחה, כי הצלחה 

שלך זו הצלחה שלנו. אני בא פה כדי לעזור, לעזור לך, להיות שותף לך בכל 

יש לי זמן כדי להקדיש לאזור וגם  דבר שתטילי עליי, יש לי פנאי, אני בפנסיה ו
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למושב שלי, שפשוט מאוד הוא לא נמצא במצב טוב. אני מתחייב לשמור 

אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה את שליחותיי במועצה.  

יוחנן יומטוביאן, דווקא אני לא בוגר מערכת  שמי  מר יוחנן יומטוביאן: 

החינוך של גזר, גם לא קיבלו אותי. לפני 30 שנה בדיוק באתי פה עם הוריי 

שיהיו בריאים מהשרון לכאן לישיבה תיכונית שעלבים, ואחרי יום מפרך עם 

הרבה הרבה מבחנים והרבה סיפורים לא התקבלתי, ובכל זאת אני כאן מייצג 

אותם כאן וזה כבוד הוא לי, סימבולי או לא, כל אחד יקבע לעצמו.  

דובר:  מי שלא רצה אותך. 

... לא?  דוברת: 

י  נכון, לימדתי את הבן שלך נכון, היה לי הכבוד. נשו מר יוחנן יומטוביאן: 

ילדים שיהיו בריאים הראל, רוני, הוד וצור. רוב זמני אני עובד  למיכל, 4 

בארגון המורים, מנהל סניף השרון, נותנים שירות למורים מהסטאג' ועד 

הפנסיה ועד בכלל. וחלק קטן מהזמן אני גם מורה למתמטיקה בישיבה תיכונית 

שעלבים. אני יוחנן בן אליהו ושרה מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, 

ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.  

לא נמצא איתנו הערב מתן גור לביא הנציג של גני  גב' רותם ידלין:  

הדר, הוא ישבע אמונים בפעם הבאה, הוא יצהיר אמונים... עכשיו תורי, אני 

ם ידלין בתם של קארן ועמוס נכדתם של אהרון עדה... וחוה מתחייבת  רות

לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.  
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מר אריאל הילדסהיימר: חברים, אם אפשר רק שכל אחד יחתום על ההצהרה 

האישית שנמצאת בתוך התיקייה שלו, וישאיר את זה בשולחן, אנחנו נאסוף 

אחרי ונתייק, ואת ההצהרה הקולקטיבית כמובן שנתלה כאן, תודה  את זה 

רבה.  

זה השלב רגע להרים לחיינו לחיי המועצה. אבי אתה  גב' רותם ידלין:  

י  רוצה לברך שהחיינו. לחיים חברים. ואם אנחנו כבר בסבב היכרות, אז אנ

רוצה להכיר לכם גם את הצוות המקצועי של המועצה, קודם כל להודות להם 

על קליטה באמת יוצאת דופן, על חפיפה משמעותית. אריאל נתחיל איתך?  

מר אריאל הילדסהיימר: אני לא צריך להצהיר אמונים- 

גב' רותם ידלין:  אתה לא צריך להצהיר אמונים- 

מר אריאל הילדסהיימר: אבל נעים מאוד אריאל הילדסהיימר אני מנכ"ל 

בירושלים, בעל לאפרת ואבא ל-3 בנות  המועצה ב-8.5 השנים האחרונות, גר 

מקסימות. זהו תודה רבה.  

אני דוד גמליאל מוכר באיזה שהוא מקום.  מר דוד גמליאל:  

 . דובר:  הידוע בכינויו דוד אין לי

מר דוד גמליאל:  האמת שיש לי, האמת שיש לי. אב ל-3 בנים, הגדול 

נשוי טרי, עובד במועצה הרבה שנים.  
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דובר:  הבן שלך? 

גב' רותם ידלין:  אין ספק שמצחיק יהיה פה. 

כן. ובאמת מאחל לכולנו הצלחה מלאה ובאמת עם  מר דוד גמליאל:  

הרבה תקוות וחלומות להצליח.  

עו"ד חן סומך:  אני חן היועץ המשפטי של המועצה כ-10 שנים, אני 

אמרתי לעמירה, באוזן לחשתי לה, יוצא לי בימים האחרונים לפתוח בכמה 

מקומות מועצות, אבל איכות כזאתי של אנשים אני חייב להגיד לכם שבאמת 

זה נדיר למצוא בשלטון המקומי, זה באמת משהו מאוד מרשים, אני מאחל 

לכולכם שתהיה לכם הצלחה, ולראשת המועצה שיהיה לה בהצלחה, השמיים 

הם הגבול.  

ד"ר עמירה מוסקוביץ: עמירה מוסקוביץ' מבקרת המועצה משנת 2010, 

ילדים, נשואה לרון, סבתא לנכד. מאחלת בהצלחה, באמת מאוד  אימא ל-4 

מרגש המעמד, עבדתי במספר רשויות והיה מאוד נעים לשמוע גם אתכם וגם 

את רותם ובהצלחה לכולם.  

זה גם השלב שהייתי רוצה להודות קודם כל בשמי,  גב' רותם ידלין:  

בשם כל התושבים של המועצה לפטר וייס  ואני בטוחה שגם בשמכם, ובעצם 

שנה קדימה, ליובל אנוך שצעד איתו, אני חושבת  שהצעיד את המועצה 25 

ששירות ציבורי זה לא דבר של מה בכך, בטח לא שירות ציבורי של חצי יובל 

ולמעלה מכך, ומגיע לפטר וליובל את כל הכבוד ואת הערכה מכולנו. הייתי 

הזאת להודות לכל חברי המליאה היוצאים, ואם  רוצה גם לנצל את ההזדמנות 
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 , תיתנו לי דקה גם אני אציין אותם בשמם. לרווית יצחקי חלוץ, לאלונה ביטן

לגרשון צחנובר, ליוסי כחלון, לרותם בנבנישתה, לניסים מימון, לג'ו לוי, למשה 

סויסה, לרפי וייס, לעירם אמיתי, מיה היימן, יהודה גבאי, יוסי אלוני, יובל 

לון, יוסי וסרמן, ישראל וינברגר, רמי רוזן, חיים אלקובי וכרמל טל  א

שלשמחתי נשארת פה איתנו, לכולם תודה מכולנו, אני חושבת שמגיע גם להם. 

כמה מילים על ישיבות המליאה, אנחנו עוברים קצת את החלק הטקסי. ישיבות 

המליאה יתקיימו כפי שהיה נהוג עד עכשיו אחת לחודש, לרוב הם יתקיימו 

. אתם תקבלו תמיד את סדר היום מראש וגם את  בימי ראשון בשעה 18:00

החומרים, כדי שתוכלו להגיע כמה שיותר מוכנים לישיבות. סדר יום ייקבע 

בישיבת הנהלה. ישיבת הנהלה תתכנס שבועיים לפני ישיבות המליאה. מבחינתי 

סדר היום נקבע על ידי כמה נושאים, קודם כל הצרכים של המועצה, אישורים 

סטטוטוריים, דיווחים. והנושא השני הוא שאילתות, הצעות לסדר שאתם 

תביאו לשולחן, דווקא בגלל שאנחנו שולחן עגול, ככה של רוח טובה, של 

סולידריות, של אחדות, אני חושבת שיש מקום שתבואו עם הצעות שלכם, הם 

ו. ידונו בוועדות  יעלו תמיד קודם כל בהנהלה, אחרי שתשלחו אותם מראש אלינ

הנהלה ויועלו לכאן. חשוב לי גם לעדכן אתכם בנושא תקציב 2019. בנוהל רגיל 

השנים הבאות, תהליך של בניית תקציב זה הליך  כמו שאני רואה אותו ב-5 

חודשים. אין לנו ברירה השנה, המועד של הבחירות,  שלוקח סדר גודל של כ-5 

ו בלוחות זמנים מאוד קצרים. ובעצם  והמועד שבו אנחנו נכנסנו משאירים אותנ

ידון, המחלקות העובדים כבר מכירים את זה, אנחנו נפגשים בעוד  תקציב 2019 

ימים ליומיים מרוכזים של סיכום שנת 2018, שבועיים לאחר מכן אנחנו   10

נפגשים כל הנהלת המועצה לדון בתוכניות עבודה ל-2019, ואחר כך אנחנו 

לא יהיה מושלם כמו שאני מדמיינת אותו, אבל  נכנסים להליך מהיר שהפעם 

הוא יהיה כזה של חיבור התקציב לתוכניות העבודה. אז אנחנו  כבר ב-2020 

נעשה את זה הפעם בהליך מעט מהיר, התקציב יובא לאישורכם, שוב לפי כל 
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התהליכים עד סוף ינואר. אתם תקבלו את התאריכים מראש ואת החומרים 

, זה לא התהליך האידאלי בשנה הזאת, אבל לוחות  מראש בשביל ללמוד אותם

הזמנים זה מה שמקצים לנו. אז היה חשוב לי לעדכן אתכם גם בעניין הזה.  

אישור הוועדה למינוי תפקידים בכירים במועצה.   .3

נושאים על סדר היום, הראשון זה  גב' רותם ידלין:  יש לנו עוד 2 

מינוי הוועדה לענייני בכירים, חן יציג את זה.  

הוועדה למינוי עובדים בכירים היא ועדה שבמועצות  עו"ד חן סומך:  

האזוריות התפקיד שלה הוא לאשר את מינוי ראש המועצה למנכ"ל המועצה, 

יין זול עושה שגיאות  וייס ששימש כמנכ"ל, זה מה שנקרא  היות ואריאל 

גדולות. אריאל הילדסהיימר הודיע שהוא מבקש לסיים את עבודתו במועצה, 

ואנחנו וראשת המועצה רוצה למנות מנכ"לית חדשה למועצה, אנחנו צריכים 

למינוי עובדים בכירים, מתוך המועצה אנחנו ממנים 2 חברי  למנות ועדה 

מועצה שיחד עם ראשת המועצה איתי ועם עוד מנכ"ל של רשות מקומית אחרת 

מהווים ועדה למינוי עובדים בכירים. הוועדה הזאתי היא ועדה שהתפקיד שלה 

הוא לבדוק שהמועמד מועמדת שראשת המועצה מביאה עומדים בתנאי הסף 

שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים לעניין הזה, והמינוי בסופו של דבר הוא 

מינוי של ראשת המועצה, היא יש לה פריבילגיה למנות את מי שהיא רוצה 

לעניין זה, זהו.  

 .. מר עמיר כהן:  יש לי שאלה, יש על זה מכרז או שזה.
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 , לא, המשרה הזאתי איננה משרה טעונת מכרז עו"ד חן סומך:  

המשרה הזאתי על פי הוראות, בואו רגע ונבהיר את הדברים, המשרה הזאתי 

היא משרה, ראשת המועצה היא סמכות הביצוע במועצה. מבחינת חלוקת 

סמכויות חייבים להבין את זה, דירקטוריון זה אתם רשות מחוקקת, הרשות 

המבצעת היא ראשת המועצה. כמי שהיא הרשות המבצעת במועצה זכותה 

במועצות מקומיות ומועצות אזוריות להביא למשרה  המלאה, משנת 2014 

הזאתי גורם שהיא סומכת את ידה עליו, זה לא משרה טעונת מכרז, אבל אי 

אפשר למנות למשרה הזאתי כל אדם, יש דברים שהם בבחינת תנאי סף. 

מדת נבחנה מבחינת עמידתה בתנאי הסף, רק זה לא מספיק שראשת  המוע

המועצה ואני סבורים ככה, גם הוועדה למינוי עובדים בכירים צריכה להתרשם 

ממנה, וברגע שהוועדה תתכנס ותאשר אותה אז המינוי ייכנס לתוקף. זו לא 

משרה טעונת מכרז, אבל המושג משרות אמון הוא קצת שונה, זו משרה 

ת, המשרה הזאתי היא לא, היא משרת אמון מובהקת במובן הזה שהיא  מקצועי

לא טעונת מכרז אבל היא משרה מקצועית, שיהיה ברור. זה לא שאפשר למנות 

כל אדם למשרה הזאת.  

אני אעדכן אתכם ששר הפנים מינה את מנכ"לית  גב' רותם ידלין:  

עיריית רמת השרון להיות בוועדה אצלנו, ואני מבקשת להביא את אישורכם 

למנות לוועדה את מיכל דבורצקי ואת רונית ברקאי. מי בעד? נגד? נמנעים? 

תודה רבה.  

למנות את מיכל דבורצקי ורונית ברקאי  החלטה: הוחלט לאשר פה אחד  

הוועדה למינוי תפקידים בכירים במועצה.  לחברות 
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 .2 אישור סדר יום לישיבת מליאת המועצה מספר   .4

הדבר הבא בדרך כלל כמו שאמרתי סדר היום יאושר  גב' רותם ידלין:  

בוועדת הנהלה, שתתכנס שבועיים לפני המליאה, ובעצם אתם תקבלו איתו עם 

ובה בעצם אנחנו נמנה  כלל החומרים. היות שהישיבה הבאה נקבעה ל-12.12.18 

את ועדת ההנהלה, אז סדר היום לישיבה הבאה יאושר על ידינו כמליאה 

עכשיו. אריאל אתה רוצה להקריא?  

אני אקריא, מה שנוח לך. מידע, אישור פרוטוקול  מר אריאל הילדסהיימר: 

, בחירת סגנים לראשת המועצה, האצלת סמכויות ראשת  מליאה מספר 1

המועצה לסגני ראש המועצה, בחירת חברי ועדות, מינוי נציגי ציבור, אישור 

מורשי חתימה, אישור מינוי ושכר למנהלת לשכת ראשת המועצה לפי הוראות 

משרד הפנים, אישור מינוי ושכר לעוזר ראשת המועצה לפי הוראות משרד 

הפנים, אישור שכר למנכ"לית המועצה לפי הוראות משרד הפנים. מי בעד 

אישור סדר היום למליאה מספר 2?  

אחד? פה אחד. יש לך עוד כמה דברים?  גב' רותם ידלין:  נגד? אין. פה 

מר אריאל הילדסהיימר: בקצרה כמו שאמרה ראשת המועצה, מליאת- 

אתם את החומרים תקבלו בתחילת אותו שבוע באופן  גב' רותם ידלין:  

מסודר. 

מר אריאל הילדסהיימר: מליאת המועצה הבאה תתקיים ב-12.12.18, אנחנו 



 מועצה אזורית גזר
 829.11.201, חמישימיום , 1מס' מליאה מן המניין ישיבת 

28

נוציא הזמנה מסודרת. שימו לב שמדובר בעצם-

)מדברים יחד( 

אני עובר, אני עובר על הדגשים החשובים. בעצם  מר אריאל הילדסהיימר: 

ישיבות, ישיבה ראשונה בשעה 18:00 תתקיים  באות יום ב-12.12.18 יתקיימו 2 

כאן ישיבת מליאת המועצה בכובעה כמליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, 

אתם תקבלו סקירה קצרה ממהנדס המועצה, תקבלו הסבר על עבודת הוועדה, 

הסבר על ניגוד העניינים שאתם צריכים לחתום עליו במסגרת התפקיד  דגשים, 

הזה.  

רגע נבהיר למי שלא מכיר, מליאת המועצה היא  גב' רותם ידלין:  

הוועדה לתכנון ובנייה, ולה יש ועדת משנה לתכנון ובנייה מצומצמת שנפגשת 

באופן יותר תדיר. למליאת המועצה יעלו כל הדברים הגדולים המשמעותיים, 

תכנית המתאר הכוללנית ועוד, פעם ראשונה בעצם בישיבה הבאה מתכנסים 

קודם כל חצי שעה שעה ראשונה כוועדה לתכנון ובנייה.  

מר אריאל הילדסהיימר: אמת. ולמעשה הישיבה העיקרית ישיבה מספר 2, 

ישיבת מליאת המועצה הרגילה תתקיים בשעה 18:30. זאת אומרת ב-18:00 

ישיבת מליאה רגילה, אנחנו נוציא  כאן בכובע כוועדה מקומית, ובשעה 18:30 

זה נמצא בתוך התיקייה שלכם,  הזמנה מסודרת. אני רק מסביר, ב-16.12.18 

תתקיים הדרכה לנבחרי הציבור במחוז מרכז בשוהם, זה כנס שמארגן מפעם 

שפלה, זו יחידת ההדרכה של משרד הפנים במרחב. הכנס יתקיים מ-13:30 עד 

יש את ההזמנה כאן, שלחנו לכם את זה גם במייל. הרישום הוא עצמאי   ,20:00

על ידכם. יש בתוך הפולדר את הדברים, מאוד מומלץ-  
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גב' רותם ידלין:  מאוד מומלץ. 

וכדאי להשתתף, בטח לחברים חדשים לקחת חלק  מר אריאל הילדסהיימר: 

בדבר הזה. בהמשך יזמה רותם הדרכה נוספת לנבחרי ציבור, זה יתקיים בסוף 

ינואר ביחד עם הוועדים המקומיים. כרגע ב-16.12.18 מומלץ מאוד לכל נבחרי 

הציבור כבר להשתתף בהדרכה של משרד הפנים. בתוך התיקייה, אני מזכיר 

 . עוד פעם, הצהרת אמונים בבקשה לחתום, להשאיר את זה כאן על השולחן

טופס הזמנה לכנס שעליו דיברנו, רקע, יש כאן חוברת מקצועית מדריך לנבחר, 

חוברת מצוינת של משרד הפנים, בעצם סקירה מקיפה על כל עבודת חברי 

הוועדות ונבחרי הציבור, כדאי לעבור על זה, יש פה גם כמה דגשים של היועץ 

המשפטי חובות וזכויות של חברי המועצה, כדאי גם את זה לעבור, ודף קשר 

שצורף של כל חברי המליאה.  

אגב, החוברת שקיבלתם המדריך לנבחר הוא ברמה  עו"ד חן סומך:  

מאוד גבוהה, והוא נותן אינפורמציה מהותית וחשובה, וכל מי שרוצה לדעת 

מראה מקום איפה הוא נמצא, זה בהחלט עוגן מאוד מאוד משמעותי.  

גב' צביה אלבז:  זה מתאים גם לוועדים? 

יש נגיעה קטנה לוועדים מקומיים, קטנה, בקטע  עו"ד חן סומך:  

הזה. 

גב' צביה אלבז:  בהקשר של המליאה. 
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גב' רותם ידלין:  בגלל זה אנחנו- 

ועדים מקומיים זה עולם גדול.  עו"ד חן סומך:  

בדיוק, היום הדרכה השני שאריאל דיבר עליו זה יום  גב' רותם ידלין:  

שיזמנו ביחד עם המפעם עבור הוועדים המקומיים, זה משהו שאגב עוד לא 

נעשה פה, וגם לא נעשה במועצות אחרות. אחרי יומיים של כנס שמפעם ארגנו 

לכל ראשי הרשויות החדשים היה מאוד מקצועי, מי מכם שיכול לפנות את 

הזמן, אני חושבת שזה חשוב ובאמת זמנכם לא יבוזבז, זה אפשר להבטיח. אני 

מודה לכם שהגעתם, אני מודה למי שצפה בנו מהבית, ומתרגשת להתחיל אתכם 

ברגל חדשה. אז תודה, בואו נצא החוצה נעשה רגע תמונה משותפת של כולם. 

תודה רבה שבת שלום.  

 2 יום לישיבת מליאת המועצה מספר  החלטה: הוחלט לאשר פה אחד את סדר 

כפי שהוקרא על ידי מנכ"ל המועצה.  

_________________

      

      

______________________ 

   רותם ידלין     

 ראשת המועצה

  מר אריאל הילדסהיימר 

 מנכ"ל המועצה 
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קובץ החלטות

אישור הוועדה למינוי תפקידים בכירים במועצה.   .3

למנות את מיכל דבורצקי ורונית ברקאי  החלטה: הוחלט לאשר פה אחד  

הוועדה למינוי תפקידים בכירים במועצה.  לחברות 

 .2 סדר יום לישיבת מליאת המועצה מספר  4. אישור 

 2 יום לישיבת מליאת המועצה מספר  החלטה: הוחלט לאשר פה אחד את סדר 

כפי שהוקרא על ידי מנכ"ל המועצה.  
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