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------------------------------------------------------------------------------------------------------פרוטוקול ועד מקומי מס'76
מיום 25.11.18
נוכחים :ראש המועצה עמיר ריטוב ,סגן ראש המועצה איציק שעתאל ,אליעזר לנדסמן ,אבי אטיאס,
יעל יעקב ,עומר סובול,זיא זקר ,רפי תדהר נואית בלטרן ,שלומי לוי ,ניסן כנפי,
גיה רותם
נושא

אחריות ביצוע

ראש המועצה מר עמיר ריטוב נשא דברי ברכה לועד
הנבחר :בגדול הייתה אי שביעות גדולה במושב צור משה
מתפקודה של מועצת לב השרון .אך הבחירות הסתיימו ,
נבחר ראש מועצה וייבחר סגן .אנו באים לכאן במטרה לתאם
ציפיות ,מה היישוב מצפה מהמועצה ומה המועצה מצפה
מהישוב בישיבה זו נבחר יו"ר לועד המקומי ,היו"ר ינהל את
הישיבה מיד לאחר הבחירה.
 5הצביעו לאליעזר לנדסמן
הצבעה על תפקיד היו"ר  :מועמדים אליעזר לנדסמן ושלומי
 4הצביעו לשלומי לוי
לוי
אליעזר לנדסמן נבחר כיו"ר הועד
המקומי
עמיר ממשיך ,לפני שאני מעביר את ניהול הישיבה לאליעזר
אני מזכיר כי כולם באו לתת כאן שרות טוב לצור
משה,מטרת כולם היא לפעול לטובת המושב .זה הזמן
להודות לועד היוצא ששירת עד כה את היישוב ועשה זאת
בנאמנות ובהתנדבות .מרגע זה ניהול המושב עובר ליו"ר
החדש.
אליעזר לנדסמן -ראשית אני רוצה להודות לאבי אטיאס ,ללא
מנהיגותו ,בגרותו והיכולת לנתח את הנעשה ולתת את
המענה הנכון באותו הרגע .תודה לאנשי הקבוצה שלי
שהלכו איתי לאורך ל הדרך .תודה לאנשי המושב שבחרו בנו
ולאלו שלא .אני פונה ליושבים מולי ,תודה על הסיטואציה
שיצאנו ממנה בבגרות .ברגע זה נגמרו הקבוצות
והמחלוקות .התחייבתי שאעשה כל שאוכל לגבש .יש 9
חברי ועד ,אין פוליטיקה כולם כאן למטרה אחת תפקוד
המושב.
בהתחלה אולי לא יהיה קל ,כולנו אנשים בוגרים .תודה
לראש המועצה וסגנו לחמש שנים שבהן נעשה את הטוב
ביותר עבור המושב.
רפי תדהר -אני רוצה לבקש ,לי באופן אישי זו הפעם
הראשונה שאני עושק בשלטון .ראיתי שלשבת ולקטר זה
נחמד והחלטתי להתנדב ולעשות.
יש קורסים והציפיות שלי ממועצת לב השרון להתייחס
לועדים ברצינות ולהכשיר אות
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------------------------------------------------------------------------------------------------------עמיר ריטוב משיב :התפרצת לדלת פתוחה כי אנחנו עובדים
במים אלו עם מפע"מ בהשתלמות לנבחרים ציבור להכשיר
אותם ,לתת כלים והגדרת סמכויות .בימים הקרובים נפיץ
מידע.
שלומי לוי -אני רוצה לבקש מראש המועצה מעין התחייבות,
לפתוח דף חדש .לתת למושב הגדול במועצה את הכבוד
שמגיע לו .לשים את המשקעים והעבר בצד ולתת אמון בנו.
עמיר ריטוב משיב :אמרתי גם בראשית דברי ,המושב אמר
את דברו בבחירות האחרונות .צריך שניים לטנגו ואנחנו
מגיעים בנפש חפיצה ללמוד את הדברים .תודה לכולם.
________________

