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פרוטוקול ישיבת מועצה 41/2
מיום  42לינואר 4002
נוכחים :עמוס עזאני – ראש המועצה
אבי אייזנמן – מ"מ ראש המועצה
קרן כצמן – סגנית ראש המועצה
סער קימל – סגן ראש המועצה
יאיר אפל – חבר
דודו עמר – חבר
עו"ד נחמיה יעקב – חבר
פרידה דרוק – חברה
דויד וודיס – חבר
עו"ד מורן מן – חבר
חסר:

אבי הררי – חבר

משתתפים :אשר שמע – גזבר המועצה
עו"ד חיה גוגיג – יועצת משפטית
רשם:

אלי גטר – מזכיר המועצה

על סדר היום:
א .מינוי ואישור יו"ר חברי הוועדות
ב .מינוי נציגי המועצה
סדר היום:
א .מינוי ואישור יו"ר וחברי הוועדות
 .1ועדת מכרזים
 .2ועדת הנחות
 .3ועדה לאיכות הסביבה
 .4ועדת חזות המושבה
 .5ועדה למחיקת חובות
 .6ועדת ביקורת
 .8ועדה לשימור אתרים
 .7ועדת ערר לארנונה

 .9ועדת תנועה
 .11ועד מנהל הדסים
 .11ועדה לשירותים חברתיים ולמלחמה בסמים
 .12נציג ציבור לועדת בחינה
 .13מ.מ .ראש המועצה ב"שרונים"
 .14נציג ציבור ב"שרונים"
 .15ועדת שמות והנצחה
 .16ועדת תשתיות והנדסה
 .18ועדת ביטחון
 .17ועדת חינוך
 .19נציגי המועצה במועצה הדתית
ב .מינוי נציגי המועצה בתאגידים:
 .1נציג לקולחי השרון
 .2נציג לאיגוד ערים לכבאות
 .3נציג לאיגוד ערים לתברואה
 .4נציג לרשות ניקוז שרון
עמוס עזאני :אני מבקש להיפרד מחבר המועצה יקי אללוף שסייע רבות לעבודת המועצה הן במישור
המוניציפלי והן במישור החברתי .אני מודה ליקי על שנות תרומתו למען הקהילה בשמי בשם העובדים
והתושבים.
עו"ד מורן מן :אני שמח על כך כי הקואליציה מינו חברי אופוזיציה בוועדות אך לטעמי היה צריך לתאם
עם סיעת מחל את הוועדות השונות בהן הסיעה תהיה שותפה בוועדות.
 ./ועדת מכרזים
הצעת החלטה :יו"ר :אבי אייזנמן
חברים :סער קימל דודו עמר ,עו"ד נחמיה יעקב ,אבי הררי
הצבעה  9בעד
 1נמנע עו"ד מורן מן
ההצעה התקבלה
 .4ועדת הנחות
הצעת החלטה :יו"ר :עו"ד נחמיה יעקב
חבר עו"ד מורן מן
הצבעה  9בעד
 1נמנע עו"ד מורן מן
ההצעה התקבלה

 .3ועדה לאיכות הסביבה
הנושא לא נדון .יובא לדיון בישיבה הבאה.
 .2ועדה לחזות המושבה
הצעת החלטה :יו"ר :פרידה דרוק
חברים :דיתה לירון ,עידית רוזנפלד ,שרי עובדיה ,בנצי עובדיה ,משומר לוי ,אבי הררי,
יקי אללוף ,רונית קורן
הצבעה 9 :בעד
 1נמנע עו"ד מורן מן
ההצעה התקבלה
 .5ועדה למחיקת חובות
הצעת החלטה :יו"ר :עו"ד נחמיה יעקב
חברים :דויד וודיס ,עו"ד מורן מן
הצבעה 9 :בעד
 1נמנע עו"ד מורן מן
ההצעה התקבלה
 .6ועדת ביקורת
הצעת החלטה :יו"ר אבי הררי
חברים :עו"ד מורן מן ,פרידה דרוק
הצבעה פה אחד
ההצעה התקבלה
 .2ועדה לשימור אתרים
הצעת החלטה :יו"ר סער קימל
חברים :עמוס עזאני ,קרן כצמן ,נציג מחל ,ז'ן זהראנו ,עדנה רינדה ,נאוה לנץ
הצבעה 9 :בעד
 1נמנע עו"ד מורן מן
ההצעה נתקבלה

 .8ועדת ערר לארנונה
הצעת החלטה :יו"ר :עו"ד רובי גוברין
חברים :דב פורת ,עו"ד רמי נוסל
הצבעה 9 :בעד
 1נמנע עו"ד מורן מן
ההצעה התקבלה
 .2ועדת תנועה – נציגי הרשות
הצעת החלטה  :יו"ר :עמוס עזאני
חברים :דני פורטוגלי ,שלומי עמוסי ,נוגה גולן
הצבעה 9 :בעד
 1נמנע עו"ד מורן מן
ההצעה התקבלה
 ./0ועד מנהל הדסים
הצעת החלטה :יו"ר :קרן כצמן
חברים :ערן אליאס ,אירית נוסל ,סער קימל
הצבעה 9 :בעד
 1נמנע עו"ד מורן מן
ההצעה התקבלה
 .//ועדה לשירותים חברתיים ומלחמה בסמים
הצעת החלטה :יו"ר :דויד וודיס
חברים :פרידה דרוק ,עו"ד נחמיה יעקב ,מיכל דהרי מסעוד ,נציג ע
הצבעה 9 :בעד
 1נמנע עו"ד מורן מן
ההצעה התקבלה
 ./4נציגי ציבור לוועדת בחינה
הצעת החלטה :ארנון קרת ,מומו עובדיה ,אהרון טטרו
הצבעה 9 :בעד
 1נמנע עו"ד מורן מן
ההצעה התקבלה

 ./3מ"מ ראש המועצה ב"שרונים"
הצעת החלטה :דודו עמר
הצבעה פה אחד
ההצעה התקבלה
 ./2נציג ציבור ב"שרונים"
הצעת החלטה :א .נציג הציבור יהיה מחויב להצביע בהתאם למדיניות המועצה.
ב.נציג הציבור מטעם המועצה איצ'ה גושן
הצבעה :בעד 9
נמנע 1
ההצעה התקבלה
 ./5ועדת שמות והנצחה
הצעת החלטה :יו"ר דורון בן-ארצי
חברים :חיים חרוב ,נציג כן ,דרור ריבובסקי ,צפי מן
הצבעה :בעד 9
נמנע  1עו"ד מן מורן
 ./6ועדת תשתיות והנדסה
הצעת החלטה :יו"ר סער קימל
חברים :איצ'ה גושן ,נחמן עזריאלי ,צ'יקו אילון ,דודו עמר ,אלון חדד
הצבעה :בעד 9
נמנע 1
ההצעה התקבלה
 ./2ועדת ביטחון
הצעת החלטה :יו"ר נמרוד פירסטנברג
חברים :אריה סקופ ,שרון חדד ,אבנר ראובני ,רפי מירון ,אבי געש
הצבעה :בעד 9
נמנע 1
ההצעה התקבלה

 ./8ועדת חינוך
קרן כצמן
הצעת החלטה :יו"ר
עמוס עזאני
יאיר אפל
חברי הוועדה :ורד קרת ,איריס אהרון ,אנינה דינר ,איילת פרנסוס ,לימור רוזמרין,
טל רגב ,משומר לוי ,סמדר צברי ,פולי מלצר
 ./2נציגי המועצה במועצה הדתית
הצעת החלטה:
א .עו"ד נחמיה יעקב יכהן בתפקיד מחזיק תיק שירותי הדת בישוב ויהיה איש הקשר מול המועצה
הדתית.
ב .נציגי המועצה במועצה הדתית יהיו שאול עמרם ועזריה סיני .שמותיהם יימסרו לשר הממונה על
שירותי הדת.
ג .אם לא תיכון מועצה דתית יהיו שאול עמרם ועזריה סיני הממונים מטעם השר על המועצה
הדתית .שאול עמרם יהיה הממונה בעל זכות ההצבעה .עזריה סיני ממונה.
הצבעה בעד 9
נמנע  1עו"ד מן מורן
ההצעה התקבלה
ב.מינוי נציגי המועצה בתאגידים
 .1קולחי השרון
הצעת החלטה :עמוס עזאני ,שמואל אפל ,אלי גטר
הצבעה בעד 9
נמנע  1עו"ד מן מורן
ההצעה התקבלה
 .2איגוד ערים לכבאות
הצעת החלטה :אשר שמע
הצבעה בעד 9
נמנע  1עו"ד מן מורן
 .3איגוד ערים לתברואה
הצעת החלטה :שלום דרורי
הצבעה בעד 9
נמנע 1
ההצעה התקבלה

 .4רשות ניקוז שרון
הצעת החלטה :בועז שריר
הצבעה בעד 9
נמנע  1עו"ד מן מורן
ההצעה התקבלה
חברי המועצה מסמיכים את מזכיר המועצה לשבץ את נציגי הסיעות שטרם הציגו את מועמדיהם לוועדות
על פי פירוט שיוגש בכתב למזכיר המועצה.

אלי גטר
מזכיר המועצה

עמוס עזאני
ראש המועצה

