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, 32ערב טוב, אנחנו בישיבה שלא מן המניין מס'   מר אבי גרובר:

 אחת מבין שתי ישיבות שנקיים הערב.

 

שכר מנכ"ל  95%-מינוי גב' עירית טלמור לתפקיד מהנדסת העירייה ב .1

 וזאת בכפוף לאישור משרד הפנים.  

 

על סדר היום סעיף אחד, מינויה של גב' עירית   מר אבי גרובר:

ר לתפקיד מהנדסת עיריית רמת השרון. עירית נמצאת אתנו פה, בואי טלמו

  -תעשי ככה

 קומי שנראה אותך.   מר רפאל בראל:

 שלום, ערב טוב.   גב' עירית טלמור:

אנחנו מחלקים לכם את קורות החיים. את רוצה   מר אבי גרובר:

 קצת לספר על ההליך? שירלי, בואי תני כמה מילים על ההליך, אחרי זה

 עירית, אם תרצי תגידי כמה מילים. 

  .עברו 13איש,  19סך הכל הגישו מועמדות  יגרמן:-גב' שירלי פאר

 רגע רגע, תני לנו לקרוא.  מר אהרון אלמוג אסולין:

אה, סליחה, לא שמתי לב, אני מתנצלת. סך הכל  יגרמן:-גב' שירלי פאר

יש שעלו לוועדה, א 13אנשים, עברו את הסינון הראשוני  19הגישו מועמדות 

 5הוועדה דירגה  .חלקם גם לא עמדו בתנאי הסף אז מראש לא הוזמנו

נשלחו למבחנים במכון אדם  5מועמדים ראויים לעבור לשלב הבחינות, אותם 

 עידן למדן, 16.2הסיר מועמדות, ובתאריך  5-המילא, אחד מתוך 

 יו"ר הוועדה באותו רגע.   מר אבי גרובר:

יו"ר הוועדה דאז, שלח בקשה במייל לכל חברי  ן:יגרמ-גב' שירלי פאר
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את הציון השישי במספר, בעצם הוועדה שברצונו להוסיף את המועמד שקיבל 

אנשים לבחינות, הוועדה אישרה, כולם אישרו את  5כדי שיהיו לנו עדיין 

, התבצעו 5סך הכל נשלחו  .ההיתכנות של השליחה של המועמד השישי

דה מול חמשת המועמדים, בסיום ראיונות העומק ראיונות עומק של כל הווע

, בהתאם כל אחד מחברי הוועדה היה רשאי להמליץ על שני מועמדים בלבד

חברי ועדה הצביעו פה אחד על עירית כמועמדת  4 לסיכום בין חברי הוועדה.

יחידה, חבר ועדה אחד הצביע על עירית כמועמדת ראשונה וציין גם מועמד 

יונות העומק הוקלטו ותומללו ויש החלטה פה אחד של , כל המכרז ורא2מס' 

לראות את קורות החיים, רק  לנוחיותכםכל חברי הוועדה. חילקנו לכם עכשיו 

 נבקש בסיום לאסוף, מפאת צנעת הפרט אנחנו לא שולחים. 

 בוועדה?  באת יכולה להגיד מי מחברי המועצה יש  גב' נורית אבנר:

זגד, עידן למדן בוועדה הראשונה, אבנר, כן, טל ע יגרמן:-גב' שירלי פאר

אני כחברת ועדה ורותי  ,מהנדס נתניה ובעצם המינוי של משרד הפנים

  -גרונסקי כחברת מועצה. בוועדה השנייה שבחנה את ראיונות העומק

  -אני החלפתי את  מר אבי גרובר:

יו"ר הוועדה, ואותם החברים  יגרמן:-גב' שירלי פאר טל,  –אבי גרובר היה 

וניסים היו משקיפים לאורך כל  רותי, אני ואבנר, מיכה היה המשקיף, מיכה 

 הוועדה, גם בראשונה וגם בשנייה. 

 תודה רבה.   גב' נורית אבנר:

רק מילה אחת לגבי הסבב השני שהיא ציינה, אנחנו   מר עידן למדן:

קיבלו את אותו מספר קולות, ואז, כדי שבכל זאת  2-ו, 5החלטנו ששולחים 

אר במספר, שנשלח למבחני עומק, למבחני ההתאמה, שנשלח בכל זאת ניש

אנשים, כי זה עדיף בכל זאת להגדיל את אופציית הבחירה,  5מספר של 

ביקשתי מהחברים את הסכמתם שברגע שאחד מאלה הסיר, שזה שקיבל את 
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 אותו מספר קולות הוא זה שיתפוס את מקומו לצורכי הבחינה. 

.  יגרמן:-גב' שירלי פאר יש הוא זה שיתפוס את מקומו כדי להיבחן. נכון

 בנושא הזה שמסביר לכל חברי הוועדה. 16.2-גם מייל מה

רק אמרתי מילה לרותי, זה תמיד הדרך של   מר רפאל בראל:

 -אני במקרה ישבתיהוועדה. זה הנוהל. 

, ובכל זאת 5או  4הייתה לנו דילמה להישאר עם   מר עידן למדן:

 . 5מספר של השבואו ננסה להישאר עם  לחברים אני המלצתי

 אבל זו דרך ההתנהלות של הוועדה.   מר רפאל בראל:

כיו"ר הוועדה אני אגיד רק כמה מילים. השתתפתי   מר אבי גרובר:

עוד פעם באותם ראיונות עומק, אני חושב שאין ספק שעירית באמת בלטה 

מת לא היה ספק בא .מעל כולם בראיונות, המקצועיות, הניסיון שהיא מביאה

ניסיון, ואני מאוד שמח, הגעת  שמדובר פה באשת מקצוע שמביאה איתה המון 

לפה, עירית, באמת כי היית המועמד הכי מתאים לתפקיד, אני בכוונה אומר 

ואני בטוח שתחליפי את מהנדס  .את זה ככה, ובאמת שום שיקולים אחרים

בצורה יפה , ולדי, אנחנו גם נדע העיר הקיים, כשבבוא היום ובבוא הזמן

ומכובדת וראויה וכמו שמגיע גם נדע להיפרד. זה לא המקום וזה לא הזמן, 

נעשה את זה כמו שצריך, אבל באמת אני מאוד שמח שאנחנו, בכפוף באמת 

נורית, שתכף נאשר את הכל, שנצא לעבודה ויש לנו המון משימות לפנינו. כן 

 תח את זה. כמה מילים ואז נפ עיריתאה רגע שנייה, קודם 

רק רציתי להגיד משהו קטן לפני שהיא מציגה את   גב' נורית אבנר:

עצמה, שאני נורא שמחה שיש לנו מועמדת אישה, בייחוד עכשיו שאנחנו 

 נמצאים בחודש האישה והיא מתגברת את הכוח הנשי של עיריית רמת השרון. 

 לאאישה, היא נבחרה כי היא הכי טובה לתפקיד,   מר אבי גרובר:

  -היא באמת הייתה ,אישה
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 ועוד מהנדסת.   גב' דברת וייזר:

 זה בונוס.   מר אבי גרובר:

 זה טוב שאישה היתה הכי ראויה.   גב' שירה אבין:

 זה ערך מוסף.   גב' רותי גרונסקי:

  -אז אני אומרת, אין לי ספק  גב' נורית אבנר:

אני מחכה ליום שזה לא יהיה כאילו שצריך להגיד   מר אבי גרובר:

 את זה. 

  -אני אומרת סך הכללא, ההפך. למה לא?   גב' נורית אבנר:

 שזה יהיה טבעי שנשים נבחרות, אוקיי?   מר אבי גרובר:

זה מחזק את הכוח הנשי בתפקיד בכיר בעיריית   גב' נורית אבנר:

 רמת השרון. 

ד בכיר, גם בתפקיד שהוא נחשב לא רק בתפקי  גב' דברת וייזר:

 גברי, מהנדסת.  so calledתפקיד 

הייתה פה מהנדסת לא מזמן, טלי, הייתה פה   מר אבי גרובר:

  -. יש פה מנכ"ליות, מנהלי אגפים, הכל. חבר'ה, אנחנו פהמהנדסת עיר

 מעובדי העירייה הם נשים.  76%רק לידיעה,  יגרמן:-גב' שירלי פאר

להיכנס תצטרך לשים חצאית, זה בכדי מעט  עוד  מר רפאל בראל:

 בסדר.

חברים,  זה לא יהיה הדבר הכי נורא שאני עובר פה.  מר אבי גרובר:

 שנייה. בבקשה עירית. 

ערב טוב, נעים מאוד. ערב טוב לכולם, התחלות   גב' עירית טלמור:

חדשות הן תמיד דבר נורא נורא מרגש ומאתגר, אבל אני מאוד שמחה וגאה 
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אני אספר בכמה מילים על עצמי, גדלתי בתל אביב, אחרי הצבא  .כאןלהיות 

אחרי שסיימתי את הטכניון  .הלכתי לטכניון, תואר באדריכלות ותכנון ערים

נסעתי לעשות תואר שני בארה"ב, באוניברסיטת מישיגן, באדריכלות, ועם 

 שובי עבדתי בכמה משרדים גדולים, ואחר כך הצטרפתי לעיריית הוד השרון,

התחלתי ממנהלת מחלקת הרישוי, אחר כך מנהלת אגף  .שנים 11.5שם הייתי 

התכנון, זאת אומרת עברתי את כל המחלקות בוועדה ברמה של ניהול, 

וממלאת מקום מהנדס העיר. אחרי שנתיים של הפסקה בשירות הציבורי 

חזרתי להיות מהנדסת העיר יקנעם, אני כבר חמש שנים מהנדסת העיר 

יכולה להגיד שעשינו שם כברת דרך יוצאת מן הכלל, העיר הזאת  יקנעם, אני

היה לנו הספק מאוד גדול גם בעבודה  .באמת קפצה מדרגה בשנים האלה

גם הקמנו ועדה שהיא  .הסטטוטורית שלנו וגם בעבודה הפיזית ברחבי העיר

כמעט חדשה, יקנעם לא הייתה לה ועדה עצמאית, היא הייתה שייכת למבוא 

מנו בעצם ועדה יש מאין, הוועדה הזאת תוך שלוש שנים הוסמכה, הק .עמקים

היום בעצם יקנעם היא עיר  עצמאית ביקנעם, הכנו תכנית מתאר. יש לנו ועדה

עצמאית, ולעצמאות הזאת יש הרבה מאוד משמעות, כולנו יודעים מה זה 

להתכתש עם ועדה מחוזית. העצמאות הזאת יש לה ערך שלא יסולא בפז 

וד מאוד מקווים שגם כאן העיר תוכל להיות עצמאית וככה נשים ואנחנו מא

ואני מקווה שגם  .את הצרכים שלה במקום הראשון, וזה מאוד מאוד חשוב

, אחרי עבודה מקצועית מאומצת, אנחנו נצליח להגיע לעצמאות הזאת. כאן

כמובן שאני באה ממקום שעושה הרבה מאוד עבודה מאזנת בין הירוק והיופי 

והבנייה הכפרית לבין הצרכים של הפיתוח, גם שנובעים מתוך  של הטבע

הצרכים של העיר, וגם כמובן מתוך הצרכים שהמדינה והוועדה המחוזית 

ומינהל התכנון מצפים מאתנו, אבל צריך ללמוד לעשות את האיזונים 

ואני אומרת שמתוך הניסיון של  , אנחנו בהחלט יכולים לעשות אותם.הנכונים

אחרונות אני יודעת שזה גם אפשרי, ואני בטוחה שבשיתוף חמש השנים ה



 עיריית רמת השרון

 15.3.2017מיום  ,32מן המניין מס' שלא פרטיכל מליאה 

 9 

פעולה עם כולם, אנחנו נצטרך אותו, בעבודה משותפת ומאומצת אנחנו גם 

 נצליח להשיג את כל מה שאנחנו חולמים לעשות ונממש את החזון של העיר. 

 שאלות, הערות, משהו?   מר אבי גרובר:

 ם עילית? זה יקנעם או יקנע מר אהרון אלמוג אסולין:

 יקנעם עילית.   גב' עירית טלמור:

 ומה הקשר בין שתי הישויות?  מר אהרון אלמוג אסולין:

, היא 1936-יקנעם המושבה היא מושבה שהוקמה ב   גב' עירית טלמור:

 -מושבה חקלאית

 ? מועצה המקומיתהיא עדיין שייכת ל מר אהרון אלמוג אסולין:

ה מגידו כי היא יישוב חקלאי. היא שייכת למועצ  גב' עירית טלמור:

יקנעם היום צומחת, מגדילה את מרחב התכנון שלה ותחום השיפוט שלה, 

ובממשקים עם המושבים שליד אז או שהם יתאחדו או שהם יעשו איזשהו 

 סידור אחר, אבל היום יקנעם מתרחבת לכיוון המושבות שליד. 

 מתי את מתכננת להיכנס, כמה זמן התראה  מר עידן למדן:

 מוקדמת? 

לפי החוק אני צריכה להתריע שלושה חודשים   גב' עירית טלמור:

יוני לתחילת  , משהו כזה, 1.7במקום עבודתי, אז אני מניחה שבין אמצע 

 בשבועיים האלה. 

אתה צריך לזכור שאנחנו כרגע יש לנו מהנדס עיר   מר אבי גרובר:

 מכהן. 

יולי, נכון?    מר עידן למדן:  עד 

  -אז יש לנו את התקופה הזאת  ר:מר אבי גרוב
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אנחנו נמצא  1.7-לבין אמצע יוני בשבועיים האלה   גב' עירית טלמור:

 באופן רשמי.  את היום המתאים

רק צריך, אני חושב שגם, לדעתי בסיבוב הראשון   מר עידן למדן:

היו לנו שניים שהיו עם הכי מרב קולות, ואת היית אחת מהם, אפרופו, אם 

 כון. אני זוכר נ

 אני יכולה להגיד לך בדיוק.  יגרמן:-גב' שירלי פאר

 נכון, שניים היו עם מרב הקולות?   מר עידן למדן:

 מה זה רלוונטי, חבר'ה?    מר טל עזגד:

 מה זה משנה? היא נבחרה.   גב' דברת וייזר:

 לא, סתם קוריוז.   מר עידן למדן:

  -קיבלהמהתחלה היא  יגרמן:-גב' שירלי פאר

  -קוריוז, אפרופו תיאור התהליך, אני נזכר  דן למדן:מר עי

  -בסבב הראשון שעידן באמת ישב יגרמן:-גב' שירלי פאר

לקבל  זה מה שנקרא "הסבר פניך לתייר". אז כדי  מר אבי גרובר:

 אותה עם חיוך אז היה צריך...

הראשון היא קיבלה את מרב הקולות ואחרי בסבב  יגרמן:-גב' שירלי פאר

 ..  היה.

.  מר עידן למדן:  זכרתי נכון

.    מר טל עזגד: .  בואו נצביע לפני שנתחיל לדרדר את ה.

אז ההצעה היא ככה, למנות את גב' עירית טלמור   מר אבי גרובר:

שכר מנכ"ל, וזאת בכפוף לאישור משרד  95%-לתפקיד מהנדסת העירייה ב

 הפנים, מי בעד? פה אחד. 
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 רגע, תמונה. שלא יתחרטו.     ???:

 לא לא, אנחנו לא נתחרט, אפשר לצלם את זה גם.    מר טל עזגד:

  עירית, עירית, זו מחמאה.  מר אבי גרובר:

. ודירג אותו דבר.  יגרמן:-גב' שירלי פאר  אמר חבר הוועדה שישב..

מה שקרה פה עכשיו היה מחמאה. אוקיי, תודה   מר אבי גרובר:

 רבה, אנחנו מסיימים את הישיבה. 

 

גב' עירית טלמור לתפקיד מהנדסת העירייה  הוחלט למנות: 95 מס' החלטה

   שכר מנכ"ל וזאת בכפוף לאישור משרד הפנים. 95%-ב

 

 

 

_________________ 
 אבי גרובר

 ראש העירייה
 

__________________ 
 שירלי פאר

 מנכ"לית העירייה
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 קובץ החלטות

שכר מנכ"ל  95%-מינוי גב' עירית טלמור לתפקיד מהנדסת העירייה ב .1

 וזאת בכפוף לאישור משרד הפנים.  

 

: הוחלט למנות גב' עירית טלמור לתפקיד מהנדסת העירייה 95החלטה מס' 

   שכר מנכ"ל וזאת בכפוף לאישור משרד הפנים. 95%-ב

 

 

 


