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חברי המליאה:
דוד יפרח ,מ.א .שדות דן ,יו"ר הרשות
אביעד מור ,עיריית חולון
אדיר אברהם עיריית רמת השרון
אורי בר ,עיריית חולון
אורי מרגלית ,מ.א .דרום השרון
אושרת גני גונן ,מ.א .דרום השרון
איגור רבינוב ,עיריית פתח תקווה
אלכס פיינגרש ,משרד החקלאות
בני אלירז ,מ.א .מטה יהודה
גיל שקד ,עיריית יהוד מונסון
דמיטרי גנקין ,עיריית הרצליה
דני מימוני ,מ.א .חבל מודיעין
זאנה סולובייצ'ק ,עיריית רמלה
טל כהן ,מ.א .גזר
יובל ארד ,מ.א .כוכב יאיר צור יגאל
ישראל דרורי ,עיריית פתח תקווה
מוטי קסלמן ,עיריית הוד השרון
מנחם ויצמן ,עיריית מודיעין
משה אלדן ,עיריית לוד
נתנאל כהן ,עיריית גבעתיים
סמיר בדיר ,עיריית כפר קאסם
עופר בוזי ,עיריית אור יהודה
עזרא נווה ,עיריית תל אביב
רונן זהבי ,המשרד להגנת הסביבה
רועי ברזילי ,עיריית רמת גן
רינת אברבוך עיריית גבעת שמואל
שאול לניאדו ,עיריית רמת גן
שמוליק קצלניק ,עיריית תל אביב
משה פדלון ,עיריית הרצליה
נוכחים:
שוש סבן ,ע .מנכ"ל ומנהלת אגף כספים
עו"ד שלומי ברקאי ,יועץ משפטי
הילל פרטוק ,דובר הרשות
אלון זס"ק ,המשרד להגנת הסביבה
על סדר היום:
 .1אישור מינוי אריק לביבוביץ ,כמנכ"ל רשות ניקוז ירקון.
 .2ביטוח צד ג' לרשות.

סעיף מס'  :1אישור מינוי אריק לביבוביץ ,כמנכ"ל רשות ניקוז ירקון
דוד יפרח:
הליך בחירת מנכ"ל הרשות התנהל מהתאם להנחיות צו הניקוז וההקמה ,חברי ועדת האיתור
שנבחרו ע"י המליאה הם :אלון זס"'ק ,נציג השר להגנת הסביבה ,ערן אטינגר ,נציג שר
החקלאות ,ושלושה נציגי רשויות מקומיות :שמואל קצלניק ,מעיריית ת"א ,בני אלירז ,מ.א .מטה
יהודה ואנוכי .בשלב זה הליך בחירת מנכ"ל הרשות הסתיים ע"י ועדת האיתור .ועדת האיתור
תפקידה להמליץ למליאה על המועמד המתאים ביותר למנכ"ל הרשות .אחרי אישור המליאה
נצטרך את אישור הוועדה לבחירת מינויים לפי סעיף  60א לחוק החברות הממשלתיות .בנספחים
של הישיבה נשלחו אליכם כל הפרוטוקולים של ישיבות ועדת האיתור ,הניקוד שניתן לכל מועמד
והמלצת הועדה .שלושת המועמדים האחרונים נגשו למבחני השמה ,קיבלנו דו"ח מפורט של ועדת
השמה שהמליצה לא על מי שחשבנו בתהליך המיון .ועדת האיתור התכנסה שוב וקיבלה את
ההחלטה להמליץ למליאת הרשות על אריק ליבוביץ כמועמד המתאים לתפקיד מנכ"ל הרשות
והיום התכנסנו לאשר את המינוי .תוצאות המבחנים של המועמדים לפניכם .אשמח לשמוע
חברים נוספים בנושא.
שמואל קצלניק:
מציגים רק מועמד אחד?
דוד יפרח:
כן רק את אריק ליבוביץ.
עו"ד שלומי ברקאי:
החלטה של ועדת האיתור להמליץ על אריק כמנכ"ל.
משה פדלון ראש עיריית הרצליה:
אני חושב שיש לתת את המנדט לוועדת האיתור ולכבד את ההחלטה שלהם .הפרוטוקולים מראים
שהועדה עשתה עבודה יסודית מאוד.
אורי בר:
אני גם מצטרף למה שנאמר ,על העבודה היסודית שנעשתה ואני סומך את ידי על החלטת ועדת
האיתור.
נתנאל כהן:
אני לא חושב זה לא נכון להציג מועמד אחד .צריך להציג את כל המועמדים.
דני מימוני:
עברתי על החומרים ,רואים שהועדה עשתה עבודה סדורה והביאה מועמד אחד ראוי.

אורי מרגלית:
אין לי מושג מי  2המועמדים האחרים .את אריק אני מכיר יותר משנה ,במסגרת עבודתו בחברה
הכלכלית דרום השרון ,הייתי שותף לוועדת איתור בבחירתו של אריק לחברה הכלכלית .ממה
שאני רואה בפועל מההכרות האישית שלי מולו ,יש התאמה מופלאה ,בין מה שנכתב עליו ע"י
המכון להשמה .אדם שניכן ביכולת ראייה אסטרטגית ,יש לו הבנה כלכלית ועסקית ואנחנו כבר
התחלנו להנות מהעשייה שלו.
אושרת גני גונן:
לא הייתי מעורבת בתהליך המיון ,שמחנו ב 100 -אחוז על ועדת האיתור ,כשראינו את התוצאות
של המבחנים שלפנינו זה ממש אחד לאחד כל מה שנאמר על אריק .מנהל חכם ,אסטרטג עם
ראייה מערכתית יוצאת דופן .היום הסתיימו שנתיים לעבודה שלו כסמנכ"ל החברה הכלכלית
דרום השרון .אנחנו יכולים לברך אדם כמו אריק ,שימשיך בעבודה הציבורית ויתרום את כישוריו
לטובת הציבור .כל שנותר לי להגיד תודה על המיון המאוד יסודי והמעמיק שנעשה.
יובל ארד:
אני רוצה להצטרף לדברים ולהודות על העבודה המרשימה שנעשתה ע"י חברי ועדת האיתור.
למרות שהוועדה בחרה במועמד אחר ,אך בעקבות מבחני השמה ,הועדה שקלה את הדברים מחדש
ובחרה באריק כמועמד המתאים .אני לא מכיר את אריק ,אך אני סומך את ידי על מה שנאמר ע"י
אושרת.
רונן זהבי:
הייתי בעבר שותף לכמה ועדות מכאלה ,קראתי את החומר ,נעשתה כאן עבודה יסודית.
משה אלדן:
משתתף גם למה שנאמר ,תמים דעים עם הועדה ,קראתי את כל הפרוטוקולים .נעשתה כאן
עבודת קודש.
בני אלירז:
כמי שחבר בוועדת האיתור ומ"מ מנכ"ל הרשות .הועדה עשתה עבודה מדהימה בהליך האיתור
בחרתי במועמד אחר שהגיע למקום השלישי במבחני ההשמה ולאור הבדיקות שנעשו ע"י מכון
התאמה שיניתי את דעתי .הועדה מאוד רצינית איכותית ומה שעומד לנגד עני זה טובת רשות
ניקוז ירקון.
שמוליק קצלניק:
נכון שתמכנו במועמד אחר ,אנחנו רואים באריק ליבוביץ מועמד ממש טוב ,אנחנו בעיריית ת"א
נתמוך בו וניישר קו עם כולם ונאחל לו בהצלחה.
הוחלט:
פה אחד וללא מתנגדים מאשרים את מינויו של אריק ליבוביץ לתפקיד מנכ"ל רשות ניקוז
ירקון .חברי המליאה מאחלים לו הצלחה רבה.

דוד יפרח:
מבקש להודות לכם ,זה לא מובן מאליו שקבלנו החלטה בפה אחד ,גם שיש חילוקי דעות בסוף
מקבלים את ההחלטה הטובה ביותר עבור רשות ניקוז ירקון .זה המקום להודות לוועדת האיתור
על כל ההשקעה ,אני אישית מודה לכם בשם כל חברי המליאה תודה .מבקש גם להודות לבני
אלירז כמ"מ מנכ"ל הרשות כ 6 -חודשים בשמי ובשם מליאת הרשות.

סעיף מס'  : 2ביטוח צד ג' לרשות.
דוד יפרח:
אני מאוד מודאג מהנושא הביטוחי ובטוח שגם אתם .נכון לעכשיו אנחנו ללא כיסוי ביטוחי ואומר
שחלילה וחס נוכל להיות נתבעים אישית .אני רוצה להציע לחברי המליאה הצעה ומקווה מאוד
שתסכימו איתי ,שנוציא מכתב בשם מליאת הרשות לשר החקלאות ,שאם לא נקבל כתב שיפוי
כולנו נתפטר .אני לא רוצה שחלילה וחס ניתבע אישית ,אתמול היינו אמורים לפגוש את שר
החקלאות בנושא והפגישה בוטלה.
אושרת גני גונן:
דוד אנחנו תומכים בצעה שלך.
שמואל קצלניק:
גם עיריית תל אביב תומכים בהצעה.
מנחם ויצמן:
אם עושים איזה שהיא פעולה צריך לעשות זאת עכשיו.
לקבוע עד סוף החודש באם לא נקבל כתב שיפוי מליאת הרשות תתפטר.
רונן זהבי:
מה המצב שלנו מבחינה ביטוחית היום?
דוד יפרח:
מבחינה ביטוחית החל מתאריך  1.12.2021אנחנו לא מבוטחים.
בני אלירז:
לפני כחודשים סגרנו סך של תביעות בסדר גודל של  6.5מיליון  .₪הרשות שילמה כ 600-אש"ח.
הוצאנו מכתבי התראה לשר החקלאות והאוצר אנחנו חייבים לקבל כיסוי ביטוחי למען הבטחון
שלנו.
אביעד מור:
מבקש גם לכתב את המנכ"לית של משרד החקלאות.
רינת אברבוך:
אם יצא כתב שיפוי זה יהיה רטרואקטיבי?

