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אדר' אורלי כהן –מואס – מינוי לתפקיד מהנדסת המועצה והתפקידים הנלווים לתפקיד זה
דרור אלוני ראש המועצה:
אני מתכבד לפתוח ישיבה מיוחדת לאישור מינוי מהנדסת מועצה .מודה לחברים על הנכונות לקיים את
הפגישה.
אורלי כהן-מואס היא המהנדסת החדשה שנבחרה במכרז .אורלי תספר לחברי המליאה על עצמה.
אורלי כהן –מואס:
שמי אורלי ,אני אמא ל –  ,2מתגוררת בפתח תקווה.
יש לי מאסטר באדריכלות .אני חברת אונסקו ומתוקף תפקידי ,אחת לתקופה ,אני מתנדבת או מנודבת
לפרויקטים בעולם העוסקים בשימור.
בשמונה השנים האחרונות מילאתי תפקיד בוועדה המחוזית בת"א .ריכזתי את תכניות המתאר בעיקר
וליוויתי רשויות בתחומי ת"א ,בין היתר את כפר שמריהו והרצליה.
לאחר מכן כיהנתי כשנה כאדריכלית העיר רמלה.
משהתפנה תפקיד במחוז ת"א ,שאותו אני מכירה היטב ,לתפקיד מהנדסת המועצה המקומית כפר שמריהו,
שמחתי והגשתי מועמדות.
אציין כי במקביל אני מרצה באקדמיה ,בבית הספר לאדריכלות באוניברסיטת אריאל.
דרור אלוני ראש המועצה:
אורלי מאוד מוערכת במחוז ת"א .סקרתי בפניה את האתגרים הרבים העומדים בפניה בתור מהנדסת
המועצה .משום קוצר זמן ,מאחר ופארס דאהר סיים את תפקידו ,לצערי לא עברה חפיפה מלאה ונצטרך
להשקיע הרבה בהשלמה ובליווי.
לפרויקטים הקרובים יש הרבה השפעה על איך יראה הכפר .מחלקת הנדסה היא בסך הכול גורם מאוד מניב
ולכן חשוב שהליווי הכלכלי וההתנהלות בין מחלקת ההנדסה לגזברות ,לגביה ולהנהלת חשבונות יהיה
כשורה.
באשר לתפקיד אדריכל/ית המועצה ,פרסמנו  2מכרזים אך לא מצאנו מועמד שמתאים למחוז ,בעיקר מאחר
ויש לנו מגבלות שכר ,ונצטרך להתמודד עם הסוגיה .בעזרתה של אורלי אולי נצליח לגייס אדריכל/ית
ראוי/ה.
בחודש דצמבר  2016אורלי תצא לקורס של מהנדסי ערים והיא מוכנה לעבודה קשה.
אם אין שאלות נוספות נקבל החלטה.
-

אורלי יוצאת מהחדר –

קרן היסוד  18כפר שמריהו  * 46910טל' * 09-9506699
www.kfar-shemaryahu.muni.il

עמוד  2מתוך 3

המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 37
מיום תאריך 14.08.2016

יעל לוי ,גזברית המועצה:
רמת השכר בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  4/2011מתחילה ב  80% - 70%משכר מנכ"ל .אורלי מעוניינת
להתחיל באחוז שכר של  ,80%בדומה לפארס ,ובעתיד לעלות עד ל  ,100%הכול בכפוף לאישור משרד הפנים
כמובן.
דרור אלוני ראש המועצה:
מאחר ושכרה האחרון היה שווה ערך ל 80%-משכר מנכ"ל אצלנו ,אני מאמין שמשרד הפנים יאשר לה שכר
התחלתי של  80%כאמור.
אניק זבליק ,חברת מועצה:
למען ההגינות חשוב שהיא תדע שיכול להיות שמשרד הפנים לא יאשר את השכר ההתחלתי המבוקש.
דרור אלוני ראש המועצה:
היא יודעת.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת פה אחד ומברכת על הבחירה של אורלי כהן-מואס לתפקיד מהנדסת המועצה.
כמו כן מאשרת פה אחד את עבודה בהיקף משרה של  100%באחוז שכר של  80%משכר מנכ"ל ,בכפוף
לאישור משרד הפנים.
בנוסף ,מאשרת מליאת המועצה פה אחד את מינויה של אורלי כהן – מואס לתפקידים הבאים:
-

דירקטורית בחברה לחינוך בשרון בע"מ ,ח.פ.513762658 .

-

מרכזת ועדת תנועה.

-

מרכזת וועדה קטנה לתכנון ולבנייה

-

אחראית נכסים במועצה.

-

נציגת המועצה ברשות ניקוז שרון וברשות ניקוז ירקון.

דרור אלוני  -ראש המועצה:
ברכות לאורלי ותודה רבה לכולם .אני נועל בזאת את הישיבה.

* * * הישיבה נעולה * * *
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