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 .מ" השרון בעאישור דירקטורים נוספים לתאגיד אזורי פלגי .1
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בע .1 השרון  פלגי  אזורי  לתאגיד  נוספים  דירקטורים     .מ"אישור 

  

צרפתי ל  :צביקה  הבאים  לא ישיבברוכים  המנייןה  הזאת . מן  הישיבה 

הנושא של  הדחיפות  עקב  מילים . נקראה  במספר  אתן  אני 

פה שבעל  לעו, תורה  אתן  אני  זה  זוהרי "ואחרי  משה  היועץ ד 

לכל , המשפטי אותנו  התאגידתשליווה  בניית    .הליך 

להפתעתנו   את , התאגיד  להעלות  מאיתנו  דרשה  המים  רשות 

מ הדירקטורים  ל7- מספר  שם , 9-   שהשתנה  העובדה  עקב 

של  בתמהיל  המועצה  ועובדי  המועצה  חברי  של  איזון 

שליש. התאגיד שני  היה  זה  זה , בזמנו  את  הורידו  הם 

או , זוהרי. לשליש שליש    ? 25%זה 

  .25%  :ד משה זוהרי"עו

צרפתי להיכנס   :צביקה  יכולה  לא  יאיר  כוכב  של  המועצה  חברת  כך  ועקב 

השמינית, פנימה כביכול  עו.והיא  בזה  שייגע  מזה  חוץ  ד " 

את , זוהרי שמאשרות  בוועדות  גדולה  מאוד  בעיה  יש 

קשוחים. הדירקטורים מאוד  תמיד , הם  מאשרים  לא  הם 

כולם בסדרלנו . את  פרה, זה  צריכים   וזה רולינג- אנחנו 

אינסטנציות מיני  לכל  בדרך    , מגיע 

גבע"ד אמיר  חיצוניים  :ר  על  רק     ?זה 

צרפתי העירייה  :צביקה  עובדי  על  עירייה.גם  עובדי  על  רק  לא  ני,   גע תכף 

בזה   . גם 

גבע"ד אמיר  כזה  :ר  משהו  או  כשירות  איזה  להם    ? שיהיה 

צרפתי ניגוד   :צביקה  שיש  מסוימים  אגפים  יש  העירייה  שבתוך  מסתבר 

דוגמא, למשל. רסיםאינט לכם  אתן  סבירסקי , אני  רעיה 

הכישורים כל  מבחינת  מאוד  אגף , מתאימה  שהיא  בגלל  אבל 
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שהפעם , רישוי סבירות  טיהוריש  צריך , המכון  התאגיד 

עסקים יושבת , רישוי  כשהיא  עניינים  ניגוד  לה  יש  ואז 

  . בתאגיד

בעבר. הופתענו   ידענו  לא  האלה  מביאים . הדברים  אנחנו 

ל נוספים5אישור היום  מועמדים  לקחנו ,   בכוונה  שאנחנו 

יותר ביטחון, קצת  מרווח  איזה  לקחת  פעם , כדי  עוד  שלא 

נאשר פעם  ועוד  פעם  עוד  לפה  מתכוונים 5- מה. נחזור  אנחנו   

ה יאושרו5- שכל  לא,   אם  מספיק , אבל  יאיר . 3לנו  וכוכב 

הנוסף האחד  את  לנו , יתן    . 9יהיו 

זוהרי"עו     .בבקשה, ד 

כשנה , טוב  :שה זוהריד מ"עו התאגיד  הקמת  של  הזה  בנושא  עוסקים  אנחנו 

בערךוחצי ואחרות,   כאלה  חודשים .בצורות  מספר  לפני   

מתקדם יחסית  לשלב  להביא , הגענו  צריכים  היינו  שבו 

מהיר די  המסמכים, באופן  של  הנושא  את  שזה , לסיים 

המים, תקנון, תזכיר רשות  מול  העבודה  לטפל . כל  ובמקביל 

הדירקטוריוןבנושא האנשים ,   בחירת  בעצם  שהוא 

  .וןלדירקטורי

לדירקטוריונים    בניגוד  המים  תאגיד  של  הדירקטוריון 

עירוניות חברות  של  ברשות , אחרים  כמו  דירקטוריון  הוא 

הממשלתית סעיף , החברות  לפי  החברות 16שפונים  לחוק   

היא. הממשלתיות בכל , המשמעות  לעמוד  צריך  שהוא 

שעומ אחרתהקריטריונים  ממשלתית  לחברה  מועמד  כל  , ד 

שפניץ בוועדת  נדון  שדנה , והוא  הוועדה  בעצם  שהיא 

חיצונייםבדירקטורים, במועמדים בכלל ,   ובדירקטורים 

ממשלתיות   .לחברות 

לפרה   זה  את  מגישים  כלל  בדרך  בעצם , רולינג- אנחנו 
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העיר  למועצת  זה  את  מביאים  שאנחנו  לפני  לבדיקה 

התבצעבסיבוב , לצערנו. לאישור לא  זה  כתוצאה , הקודם 

בזה שמטפלת  שמי  שמטפלת, מזה  אחת  בחורה  רק  זו , יש 

המים"עו ברשות  מלמד  אורנה  של . ד  להקמה  בסמוך  די 

והדירקטוריון שלנו  אירוע , התאגיד  מאיזשהו  כתוצאה 

מהעבודה  נעדרה  היא  חודשים3- כאישי  לפני .   בעצם  חזרה 

מסודרת בצורה  לעבוד  מחליף, כחודש  אף  לה  היה  . כשלא 

פרה בלי  בעצם  האנשים  את  הגענו  אנחנו    . רולינג- ולכן 

שחשבנו, בפועל   מגישים, כמו  כלל  מאשרים , בדרך  תמיד  לא 

כולם יאיר. את  בכוכב  לנו  שהגישו  המועצה  חברי  , מתוך 

בעצם 4מתוך  אישרו  במקצו"רו, 1  החברים . עוח  ומתוך 

כאן בעצם , שהגישו  ממש . 4אישרו  שפניץ  לוועדת  הגיע  שזה 

האחרון המועמדים, ברגע  אחד  בכישורים , לגבי  ספק  שאין 

הביטחון, שלו מערכת  איש  שהוא  מקבילה , בחור  בדרגה 

הלאה וכן  משנה  בעיות . לאלוף  זה  עם  היו  האחרון  הרגע  עד 

או  כזה  מכון  של  היא  שלו  ההשכלה  אם  אוניברסיטה לגבי 

וכו דבר. 'כזאת  של  בסופו  יאושר, אבל  שהוא    . כנראה 

כרגע    לנו  שיש  הזה4כך  הדירקטוריון  בתוך  נציגים  וכרגע .  

רוצים צביקה, אנחנו  שאמר  להעלות    , כמו  חייבים  אנחנו 

צפויה, 9- ל היתה  לא  שהיא  כן  גם  סיבה  איזו  זה , בגלל 

הדירקטורי כמות  את  הורידו  משכרגע  חברי  שהם  ועצה    ם 

אומרת. 25%. 2- ל דירקטוריון , זאת  על  מדברים  אנחנו  אם 

אנשים9של  רק ,   להיות  מועצה2יכולים  חברי  וכתוצאה .  

נוסף חבר  צריך  בחוץמזה  אחת.   סיבה    .זאת 

היא   השנייה  להיכנס , הסיבה  שאמורה  המועצה  שחברת 

יאיר ה, מכוכב  במקום  רק  להיכנס  אומרת. 8- יכולה  , זאת 
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ור המים  השני מינהל  לדירקטור  מאפשרים  לא  המים  שות 

שיש  לפני  להיכנס  מועצה  חבר  אחרים7שהוא  חברים  כדי ,  

ממש  יש , 25%שיהיה  שנניח  מצב  יהיה  מועצה2ולא  חברי    ,

משלימים מכן  לאחר    .ורק 

הוא    היום  לעשות  בעצם  מבקשים  שאנחנו  ההליך  אז 

אותם. להשלים שיציגו  מניח  שאני  חברים  מספר  עוד  פה  , יש 

מועמדיםשהם שפניץ,   ועדת  במסגרת  אותם  בהנחה . לאשר 

עוברים ב, שהם  היא  הבאה  לחודש15- הישיבה  שזה ,   בהנחה 

שפניץ ועדת  את  ועובר  שלכם  האישור  את  אנחנו , עבר 

מלא בדירקטוריון    . נמצאים 

הקודמת    בפעם  ראש  בו  שהקלנו  משהו  להעיר  רוצה  רק  אני 

הזו, אולי בפעם  תלוי, שגם  וזה  חב, מאחר  שכל  את ר  מגיש 

שלו שאלונים, המועמדות  שאלות, ממלא  ומאות  , עשרות 

אותו לפסול  יכול  קטן  דבר  הדוגמא. וכל  לצורך  בכוכב , רק 

פסלו  המנכיאיר  את  מייצג  שהוא  תיק "מישהו  באיזשהו  ל 

שלו ההשקעות, מסוים  תיק  את  לו  מיני . מחזיק  כל  וזה 

ליום רלוונטיים  כך  כל  לא  שהם  קטנים  מאוד   ,יום- דברים 

חשוב זה  מבחינתם    . אבל 

אומר   אני  כרגע , לכן  שיש  למרות  מועמדים6עוד גם  אני ,  

צורך יהיה  שלא  מישהו. מקווה  יפסלו  שעוד  להיות  , יכול 

דירקטור  ושם  שפה  להיות  יכול  הדברים  במהלך  ובכלל 

כדי ו, מתפטר תוך  אינטרסים  ניגוד  לו  נולד  וצריך פתאום 

דירקטור יכול. להחליף  שאני  מה  זה  בנושאאז  להגיד    .  

צרפתי שאלות  :צביקה    ? יש 

חמו בן  אין? התייחסויות  :יהודה  השמות, אם  את    . תציג 

צרפתי אין  :צביקה  השמות, אם  את  אציג  על , אני  אפשר  אם  נצביע  ואנחנו 
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ה ביחד5- כל  דבורה :   ההכנסות - הררי  אגף  מנהלת   

גנדל , בעירייה דנאי  הראשית - אורית  החשבונות  מנהלת   

מיכאל ז, בעירייה בעירייה- לדין  מבנים  מהנדס  אפרת ,  

סבא- ויגלמן  כפר  תושבת  אלינו ,   הגיעו  שלה  החיים  קורות 

ידה לעירייה, על  זה  את  שלחה  החיים , היא  קורות  את  תראו 

בתאגידים, שלה מבינה  עצמה  שהיא  חיים  קורות    .  הם 

לציין , לא :ד מנשה אליאס"עו מפברואר יש צריך  רק  תאג. 2010לה  של  ידי תחום 

מפברואר  רק  עו.2010מים  היא  שנים3ד "  לציין.     .צריך 

צרפתי לו  :צביקה  השב- נברג ועופר  של  גמלאי  אפשר , כ"  אם  מבקש  אני 

בהצבעה אחד, להתאחד  פה  אפשר  המועמדים5סביב , אם    .

אחד פה  רבה? אפשרי    . תודה 

מסהחלטה פלגי מאשרים  :268 '  אזורי  לתאגיד  נוספים  דירקטורים  אחד  פה 

בעהשרו כדלקמן"ן    :מ 

הרררי   גנדל, דבורה  זלדין, דנאי- אורית  ויגלמן, מיכאל  , אפרת 

לונברג   .עופר 
  

צרפתי נעולה  :צביקה    .חברים, תודה. הישיבה 

  

  
  
  
  
  

____________  
 חמו- יהודה בן 

  ראש העיר  
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  10/1024/ריכוז החלטות מועצה מיום 
  
  
  

מסהחלטה אמאשרים  :268 '  פלגי פה  אזורי  לתאגיד  נוספים  דירקטורים  חד 

בע כדלקמן"השרון    :מ 

הר   גנדל, רידבורה  זלדין, דנאי- אורית  ויגלמן, מיכאל  עופר , אפרת 

  .לונברג
  

  


