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פתח דבר

בשנת תשע”א - 2010 מוענק פרס יקיר תנועות הנוער לעשרה ראשי רשויות בישראל.

בין המועמדים לקבלת הפרס היו למעלה משלושים ראשי רשויות שפעלו לשילוב תנועות 

השקעה  רשות  בכל  מהווה  הנוער  תנועות  חיזוק  וקהילה.  חינוך  בתחומי  בפעילות  הנוער 

ראויה לטווח הקצר ולטווח הארוך. התרומה המיידית באה לביטוי בנוכחות התנועות בעיר 

ובהישגים שהן שותפות להם, ולטווח הארוך הרשות זוכה באזרחים פעילים ומשמעותיים, 

בוגרי תנועות הנוער.

מועצת תנועות הנוער בחרה להעניק את הפרס לראשי רשויות שפעילותם הייחודית באה 

לביטוי בתפיסתם החינוכית והערכית ובמעשיהם בשטח.

הנוער. בתרומתם  וכבוד לתנועות  לייחד מקום של הערכה, אהבה  היטיבו  הזוכים  עשרת 

פעילות  ושל  המדינה  אהבת  של  הראויים  הערכים  את  נס  על  העלו  התנועות  לפעילות 

חברתית וקהילתית בהיקפים נרחבים. מסרים של אחדות, של תקווה ושל אזרחות משותפת 

ופעילה באים לביטוי בפעילות התנועות וזוכים להכרה ואהדה.

שיתוף הפעולה עם הרשויות המקומיות והאזוריות בכלל, ועם עשר הרשויות הזוכות ב”אות 

יקיר תנועות הנוער” בפרט, הוא מקור לגאווה למועצת תנועות הנוער.

יחד נצליח לקדם את התנועות, להוביל את הרוח התנועתית ולחזק את החוויה בקרב בני 

הנוער ברחבי המדינה.

אנו מברכים את הזוכים ומאחלים לכולנו שנים של עשייה חינוכית ברוכה.
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החלטה:

נימוקים:

מר ניר בַרקַת, בן 51, נשוי ואב לשלוש בנות, הוא ראש עיריית ירושלים משנת 2008.

ניר ברקת נולד וגדל בירושלים. לאחר התיכון התגייס ושירת בצנחנים במשך שש שנים. שירת כמפקד פלוגה 
בסדיר ובמילואים, בדרגת רס”ן.

עסקים  במינהל  שני  תואר  לקראת  מתקדמים  לימודים  ולמד  המחשב  במדעי  ראשון  תואר  השלים  הוא 
באוניברסיטה העברית בירושלים.

ב-1988 הקים ניר ברקת יחד עם שלושה שותפים נוספים את קבוצת ההיי-טק BRM, אשר הייתה מהראשונות 
וירוס. בהמשך, השקיעה הקבוצה בחברות סטארט-אפ ישראליות: “צ’ק פוינט”  בעולם לפתח תוכנת אנטי 

ו”בק ווב”, מר ברקת כיהן כיו”ר החברות בשנותיהן הראשונות.

ב-1999 ייסד את עמותת “סנונית”, אתר הלומדה הגדול בעברית, ביחד עם האוניברסיטה העברית בירושלים. 
בנוסף הוא ממייסדי IVN, רשת הון סיכון המשקיעה ביוזמות חברתיות.

בינואר 2003 פרש ניר ברקת מכל תפקידיו ועסקיו והשתתף במסע הבחירות כמועמד לראשות עיריית ירושלים 
בראש סיעת “ירושלים תצליח”. אחרי הבחירות כיהן כחבר מועצת העיר ירושלים וכיו”ר האופוזיציה והתייצב 

בראש מאבקים ציבוריים רבים בנושאי חינוך, תחבורה, סביבה, תרבות, ספורט, דיור ועוד.

בנובמבר 2008, אחרי חמש שנות פעילות במועצת העיר, נבחר ניר ברקת לתפקיד ראש עיריית ירושלים.

 להעניק את “אות יקיר תנועות הנוער לראש הרשות המקומית תשע”א - 2010”

למר ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים.

שבמרכזו  שינוי  של  תהליך  להוביל  ברקת  ניר  החל  העירייה  ראש  לתפקיד  כניסתו  עם 

ההתייחסות לחינוך הנוער בעדיפות גבוהה.

ראש העירייה מאמין כי ניתן “להחזיר עטרה ליושנה”, לחזק ולהרחיב את פעילות תנועות 

הנוער בעיר הבירה. בין הפעולות המעשיות לקידום התחום הוגדל תקציב התנועות והוקצו 

משאבים לבינוי ולתחזוקה. בשנת 2009 התקיים )אחרי 15 שנות הפסקה( יום תנועות הנוער, 

שבשיאו נחתמה אמנת תנועות הנוער. בעידוד מערכת החינוך העירונית פועלות התנועות 

בכל שכונות העיר ותורמות בתחומי קליטת עלייה, קידום בעלי צרכים מיוחדים ופעילויות 

משותפות של כל תושבי העיר בני הדתות השונות.

מסייע  הוא  ובכך  ובתקציבים  משאבים  בהקצאת  מלאה  שקיפות  הנהיג  העירייה  ראש 

לשיתוף פעולה הוגן ורציף בין התנועות.

 על פעילותו ועל הדוגמה שהוא נותן כראש רשות בעל חזון, תומך ומעודד, מוענק למר

ניר ברקת אות יקיר תנועות הנוער לשנת תשע”א - 2010.

 מר ניר ברקת
ראש עיריית ירושלים
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החלטה:

נימוקים:

מר רון חולדאי, בן 66, נשוי ואב לשלושה, הוא ראש עיריית תל אביב-יפו משנת 1998.

רון חולדאי נולד וגדל בקיבוץ חולדה. בתום לימודיו התיכוניים התגייס לחיל האוויר ושירת עד שנת 1989 כטייס 
קרב, מפקד טייסות קרב ומפקד שני בסיסים: נבטים, שאת פרויקט הקמתו ניהל, וחצרים, כולל בית הספר 

לטיִס.

וכן סיים בהצטיינות את  במהלך שירותו נשלח ללימודים בארצות הברית, סיים תואר ראשון באוניברסיטה 
וורטון  הספר  בבית  בכירים  למנהלים  קורס  סיים  בהמשך  האמריקאי.  האוויר  חיל  של  לביטחון  המכללה 

באוניברסיטת פנסילבניה.

לסחר  בחברה  שותף  שנים  כמה  במשך  היה  פרישתו  לאחר  אלוף.  תת  בדרגת  מצה”ל  פרש   1989 בשנת 
בינלאומי. בשנת 1993 נבחר לנהל את הגימנסיה העברית “הרצליה” בתל אביב, עיר מגוריו.

בשנת 1998 נבחר רון חולדאי, שהתמודד מטעם רשימה עצמאית בשם “תל אביב 1”, לכהן כראש עיריית תל 
אביב-יפו. נבחר שוב בבחירות ב-2003 וב-2008.

 להעניק את “אות יקיר תנועות הנוער לראש הרשות המקומית תשע”א - 2010”

למר רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב-יפו.

מר רון חולדאי גדל בבית בו החינוך היה דרך חיים, וממשיך דרך זו כאשר הוא שם את החינוך 

במרכז סדר העדיפות העירוני.

רון חולדאי מהלכים של הרחבת החשיפה לפעילות תנועות  מאז כניסתו לתפקיד מוביל 

ופעילותן.  התנועות  לטובת  חדשים  משאבים  ויצירת  קיימים  משאבים  איגום  ושל  הנוער 

פועלת  בעיר  איכותי.  אדם  כוח  ולקליטת  מבנים  ושיפוץ  הקמת  לטובת  הוקצו  תקציבים 

מועצת נוער יישובית והורחב שיתוף הפעולה בין בתי הספר לתנועות הנוער. חברי התנועות 

משתלבים בפעילות בבתי הספר. בין השאר הם מפעילים מועצות תלמידים, משתתפים 

בהנחיה במרכזי למידה ומסייעים בפעילות עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. ראש העירייה 

מבקר במפעלי תנועות הנוער ומקפיד להגיע לאירועים במהלך שנת הפעילות.

הדתות  בני  הנוער  ובני  מהילדים  מחצית  כמעט  משתתפים  לפעילויות  החשיפה  בזכות 

השונות בעיר בפעילות התנועות. אנשי המחלקה לנוער ולצעירים תומכים בפעילות ומובילים 

ליצירת רצף בין פעילות בתי הספר לתנועות הנוער, בדגש על לקיחת אחריות לפתרון מקיף 

של בעיות חברתיות-התנהגותיות.

הנוער בפרט,  ותנועות  אודות מרכזיות החינוך בכלל  ועל הגשמת החזון  על פעילותו, 

מוענק למר רון חולדאי אות יקיר תנועות הנוער תשע”א - 2010.

 מר רון חולדאי
ראש עיריית תל אביב-יפו



 מרחשוון תשע”א
אוקטובר 2010

 החלטת מועצת תנועות הנוער בישראל להענקת
“אות יקיר תנועות הנוער לראש הרשות המקומית תשע”א - 2010”

89

החלטה:

נימוקים:

מר דב צור, בן 55, נשוי ואב לשלושה, מכהן מ-2008 כראש עיריית ראשון לציון.

דב צור הוא דור שלישי בראשון לציון. למד בבית הספר היסודי “חביב” בעיר, היה חבר בתנועת הנוער “המכבי 
הצעיר”, למד בגימנסיה הריאלית וכיהן כיו”ר מועצת התלמידים.

במינהל עסקים   M.B.A שני  תואר  ובעל  מוסמך  רואה חשבון  וכלכלה,  ראשון בחשבונאות  תואר  בעל  הוא 
מאוניברסיטת ת”א. כיהן כסמנכ”ל “מגור החזקות” – חברת השקעות ציבורית שעיקר עיסוקה בנייה למגורים 
ניהל פרויקטים מהגדולים בארץ )פרויקט המרינה באשדוד, חוצות המפרץ בחיפה, שכונת “רחובות  ונדל”ן, 

ההולנדית” ועוד(, והיה חבר דירקטוריון בחברות ציבוריות בתחומי הבנייה, הנדל”ן והתעשייה הביטחונית.

בנוסף היה יו”ר קבוצות הכדוריד והכדורגל בעירו.

דב צור כיהן כחבר מועצת העיר ראשון לציון משנת 1993 ובמשך כארבע שנים היה סגן ראש העיר. כן היה חבר 
בוועדות שונות, ביניהן ועדת התכנון והבנייה.

בשנת 2008 נבחר לראשות העירייה.

 להעניק את “אות יקיר תנועות הנוער לראש הרשות המקומית תשע”א - 2010”

למר דב צור, ראש עיריית ראשון לציון.

עם כניסתו לתפקיד הציב דב צור את תנועות הנוער באחד המקומות הראשונים בסדרי 

העדיפויות בעיר. על הפעילים בתנועות כתב: “צריך לשמור עליהם ולדאוג שהאור שלהם 

לא יכבה”.

לפעילות  מבנים  הוקצו  הנוער.  בתנועות  התמיכה  בהגדלת תקציבי  לביטוי  באה  תפיסתו 

החינוך  מערכת  בתוכניות  משולבת  התנועות  פעילות  ועוד,  זאת  הנדרש.  הציוד  והועבר 

לגאוות העיר. אגף  ייחודיות שהיו  גרעינים מפתחים תוכניות  וחברי  בעיר. פעילי התנועות 

הנוער ותנועות הנוער פועלים במשותף לשילוב ילדים עולים לקליטת בעלי צרכים מיוחדים, 

להפעלת הורים ומבוגרים ולשילוב הקהילה.

יקיר  אות  צור  דב  למר  מוענק  יומיומית,  ועשייה  חינוכי  חזון  המשלבת  פעילותו,  על 

תנועות הנוער לשנת תשע”א - 2010.

 מר דב צור
ראש עיריית ראשון לציון
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החלטה:

נימוקים:

מר מוטי ששון, בן 63, מכהן מ-1993 כראש עיריית חולון.

מוטי ששון נולד וגדל בחולון. סיים את לימודיו בתיכון “קּוגל” בעיר ושירת בחיל המודיעין. בהמשך דרכו למד 
לתואר ראשון באוניברסיטת תל אביב - החוג להיסטוריה של המזרח התיכון והחוגים לשפה וספרות ערבית, 

וסיים תואר שני במינהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים.

משנת 1976 עבד במשך כשמונה שנים כמנהל מחלקת התקציבים במוסד לביטוח לאומי.

בשנים 1984 עד 1989 כיהן מוטי ששון במועצת העיר חולון כסגן ומ”מ ראש העירייה, יו”ר ועדות כספים וכוח 
אדם וחבר מועצות המנהלים בשתי חברות בת עירוניות. מ-1989 עבד כיועץ כלכלי לאנשי עסקים, במקביל 

ללימודים באוניברסיטת בר אילן – התמחות במדיניות ציבורית.

בשנת 1993 נבחר מוטי ששון לכהן כראש עיריית חולון, והוא ממלא מאז תפקיד זה לאחר שנבחר גם במערכות 
הבחירות הבאות. כן הוא מכהן כחבר ויו”ר במועצות מנהלים שונות, ביניהן החברה הכלכלית לפיתוח חולון, 

המכון האקדמי-טכנולוגי בעיר ומועצת הפיס.

העירייה בראשותו זכתה בפרסי ניהול תקציבי ובפרסי ניהול משק המים, ומוטי ששון דורג ב-2010 ע”י מגזין 
“מונוקול” הבריטי כאחד מעשרה ראשי העיר המובילים בעולם.

 להעניק את “אות יקיר תנועות הנוער לראש הרשות המקומית תשע”א - 2010”

למר מוטי ששון, ראש עיריית חולון.

בעיני מוטי ששון תנועות הנוער הינן מוקד לחינוך לערכים של אהבת העם והמולדת, אהבת 

הזולת, טיפוח סולידריות ורגישות חברתית. ברוח תפיסה זו תומך ראש העירייה בפעילות 

התנועות. בתקופתו הורחבה מסגרת התקציב והונהגה שקיפות מלאה בחלוקת המשאבים 

ההדרכה  מרכז  באמצעות  לתנועות  מסייעת  בעיר  החינוך  מערכת  הנוער.  תנועות  לכל 

העירוני לנוער ומדור תנועות הנוער, ובסיוע לפעילות מועצת תנועות הנוער בעיר. בכל בתי 

הספר בעיר מתקבלים נציגי כל התנועות ללא הגבלה ומתקיים שיתוף פעולה.

נוכח בפעילויות של התנועות, מקיים מפגשים עם מרכזים ומדריכים ומעודד  מוטי ששון 

פעילות משותפת של התנועות. 

ובפועלן, מוענק למר  ועל אמונתו בתנועות  על פעילותו, על תמיכתו בתנועות הנוער 

מוטי ששון אות יקיר תנועות הנוער תשע”א - 2010.

 מר מוטי ששון
ראש עיריית חולון
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 להעניק את “אות יקיר תנועות הנוער לראש הרשות המקומית תשע”א - 2010”

למר חיים ביבס, ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות.

החשיבות  על  מלמדת  העיר,  כסמל  שנבחרה  אנשים”,  בונה  עיר  בונים  “אנשים  הכותרת 

שמעניק חיים ביבס לנושא החינוך. עוצמתה של העיר נובעת מחיזוקם של בני הנוער, והדרך 

להתחזקות ולהשפעה עוברת דרך תנועות הנוער. אמונה זו מובילה את ראש העירייה לתמוך 

באופן רציף בכל תנועות הנוער במודיעין-מכבים-רעות. התקציבים מועברים בצורה מסודרת 

ובשקיפות מלאה ולאורך כל שנת הפעילות משפצים מבנים, רוכשים ציוד ומאפשרים קיום 

פעילויות מגוונות.

מערכת החינוך משתפת פעולה עם תנועות הנוער ומסייעת לכניסת תנועות נוער חדשות 

וחניכי  שונים  מגזרים  חברי  בין  מפגשים  מתקיימים  הפעילות  במסגרת  בעיר.  לפעילות 

התנועות, הפעילים בקהילה ובקרב גמלאי העיר.

מערכת  לשמירת  פועלו  ועל  במודיעין-מכבים-רעות  הנוער  תנועות  בכל  תמיכתו  על 

היחסים הטובה בין התנועות השונות, מוענק למר חיים ביבס אות יקיר תנועות הנוער 

תשע”א - 2010.

מר חיים ביבס, בן 41, נשוי ואב לשלושה, מכהן מ-2008 כראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות.

חיים ביבס התגייס לצה”ל בתום לימודיו התיכוניים ושירת כקצין חי”ר ומפקד פלוגה. בשירות מילואים הגיע 
להיות מפקד גדוד בדרגת סא”ל.

וב-1999 סיים באוניברסיטת בר אילן לימודי  למד לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה, החוג למדעי המדינה, 
תואר שני - מוסמך במינהל ציבורי ושלטון מקומי. נושא מחקרו היה: רפורמה בשלטון המקומי בישראל - ניהול 

עיר מקצועי.

הסביבה  איכות  בתחום  פרויקטים  מנהל  להיות   1997 בשנת  מונה  ביטחון  וכקצין  נוער  כרכז  שעבד  אחרי 
ותחבורה בחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי. בהמשך עסק בתחום הבינוי והפיתוח בשלטון המקומי 
ותיאום  קידום  ייזום,  ניהול,   - וניהול פרויקטים  מוניציפלי  לייעוץ כלכלי  ניהל משרד   2008 ועד שנת  בישראל 

פרויקטים לרשויות המקומיות, פעילות מול הסקטור הפרטי ומשרדי הממשלה.

חיים ביבס, תושב מודיעין, היה מ-2003 סגן ומ”מ ראש העיר, מחזיק תיק התכנון והבנייה וחבר בוועדות כספים, 
מכרזים וחינוך. כן כיהן כמ”מ יושב ראש דירקטוריון תאגיד המים והביוב האזורי.

בסוף 2008 נבחר חיים ביבס לתפקיד ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות.

 מר חיים ביבס
 ראש עיריית

מודיעין-מכבים-רעות
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מר פאיז אבו סהיבן, בן 45, נשוי ואב לשבעה, הוא ראש עיריית רהט מאז 2008.

פאיז אבו סהיבן גדל ברהט. סיים לימודים תיכוניים ביישוב ובהמשך למד במכללה הטכנולוגית בבאר שבע, 
שם הוסמך כהנדסאי חשמל.

בשנת 1998, לאחר שסיים את לימודי התואר הראשון במכללת “אלקאסמי” בשפה הערבית ובדת האסלאם, 
החל לעבוד כמורה בבית הספר התיכון “אלראזי” ברהט. בשנת 2006 מונה למנהל חטיבת הביניים בבית הספר.

בסוף שנת 2008 נבחר פאיז אבו סהיבן לכהן כראש עיריית רהט.

ֿ  להעניק את “אות יקיר תנועות הנוער לראש הרשות המקומית תשע”א - 2010”

למר פאיז אבו סהיבן, ראש עיריית רהט.

רהט היא “עיר של ילדים” כהגדרת ראש העירייה. 60% מהאוכלוסייה הם ילדים ובני נוער. 

כי ראוי להשקיע בילדים  ולתנועות הנוער מוכיח פאיז אבו סהיבן  ביחסו לחינוך הפורמלי 

ובנוער ביישוב. בהנהגתו הוגדלו תקציבי תנועות הנוער והושקעו משאבים בהקמת מתקנים, 

בהרחבת מסגרת הפעילות ובסיוע לצרכי התנועות.

פועלת  גם בטיפוח מנהיגות מקומית. ברהט  לצד ההשקעה בתקציב מקפידים להשקיע 

מועצת נוער עירונית ומתקיים שיתוף פעולה בין בתי הספר לתנועות הנוער.

על אמונתו בהשקעה בחינוך ובתנועות הנוער ועל התמיכה והעידוד לתנועות, מוענק 

למר פאיז אבו סהיבן אות יקיר תנועות הנוער תשע”א - 2010.

 מר פאיז אבו סהיבן
ראש עיריית רהט
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מר גיל ליבנה, בן 48, נשוי ואב לארבעה, מכהן מאז 2003 כראש המועצה המקומית שוהם.

גיל ליבנה התגייס לאחר לימודיו התיכוניים לצנחנים, שם היה קצין ומפקד בסדיר ובמילואים והגיע לדרגת רס”ן.

ובמשפטים  החברה  במדעי  ראשון  לתואר  אילן  בר  באוניברסיטת  למד  אבטחה,  כקצין  עבד  שירותו  אחרי 
והוסמך כעורך דין. עבד כעו”ד בתחום האזרחי עד שנת 2003.

בשנת 2003 נבחר גיל ליבנה לראשות המועצה המקומית שוהם, מקום מגוריו. מאז הוא מכהן בתפקיד זה 
לאחר שנבחר גם במערכת הבחירות הבאה. בנוסף הוא חבר הנהלת מרכז השלטון המקומי, יו”ר ועדת איכות 

סביבה וקיימּות במרכז השלטון המקומי וחבר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז מרכז.

 להעניק את “אות יקיר תנועות הנוער לראש הרשות המקומית תשע”א - 2010”

למר גיל ליבנה, ראש המועצה המקומית שוהם.

גיל ליבנה נוהג להזכיר לתושבי שוהם כי ההשקעה בחינוך היא המוצלחת מכל ההשקעות 

ביחד עם  החינוך הפורמלית  מוצלח של מערכת  הוא שילוב  וחינוך מבחינתו  האפשריות, 

תנועות הנוער הפעילות ביישוב.

למבנים,  משאבים  הקצאת  בתנועות,  רציפה  תמיכה  של  מדיניות  התווה  כהונתו  במהלך 

לפעילות ולאירועים משותפים לכל התנועות. במיתחם הנוער בשוהם מתקיימות פעילויות 

בתמיכתו  משותפים.  לסיורים  יוצאים  אף  והם  שונות  מתנועות  חניכים  חלק  נוטלים  בהן 

האפשרות  ניתנת  ולנוער  יישובית  נוער  מועצת  בשוהם  פועלת  ליבנה  גיל  של  ועידודו 

להשתתף בקבלת ההחלטות על תוכניות ואירועים. 

על עשייתו החינוכית ועל קידום שיתוף הפעולה בין תנועות הנוער ביישוב, מוענק למר 

גיל ליבנה אות יקיר תנועות הנוער תשע”א - 2010.

 מר גיל ליבנה
ראש המועצה המקומית שוהם
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מר בַיאן קבלאן, בן 49, נשוי ואב לשישה, מכהן מ-1998 כראש המועצה המקומית בית ג’ן.

ביאן קבלאן נולד וגדל בבית ג’ן. סיים לימודים תיכוניים בבית הספר החקלאי בכפר רמה ושירת במשמר הגבול 
כחייל וקצין. המשיך לשירות קבע כמפקד ביחידה, ב-1999 עבר קורס פיקוד ומטה של משטרת ישראל.

במהלך שירותו למד באוניברסיטת חיפה לתואר ראשון במדע המדינה, והמשיך ללימודי תואר שני במינהל 
עסקים במכללת דרבי.

בשנת 2002, אחרי עשרים שנות שירות במשמר הגבול, יצא לגימלאות ומאז עסק בעבודות עצמאיות. בנוסף 
היה יו”ר ועד ההורים בתיכון והוא פעיל באגודה למען החייל, הסניף הדרוזי, ובעמותה לחיילים משוחררים.

זה, לאחר  ג’ן. מאז הוא מכהן בתפקיד  1998 נבחר ביאן קבלאן לכהן כראש המועצה המקומית בית  בסוף 
שנבחר גם במערכות הבחירות הבאות.

 להעניק את “אות יקיר תנועות הנוער לראש הרשות המקומית תשע”א - 2010”

למר ביאן קבלאן, ראש המועצה המקומית בית ג’ן.

את  הזדמנות  בכל  ומברך  ג’ן  בבית  הנוער  מועצת  פעילותה של  את  מעודד  קבלאן  ביאן 

נציגי הנוער מכל הקבוצות והתנועות הפעילות במועצה. לא פעם הוא קרא לפעילות של 

ונעים  הוגן  חיים  אורח  בשמירת  מסייעת  הפעילות  לדבריו,  במועצה.  הנוער  ולמען  הנוער 

במועצה המקומית. המועצה בראשותו תומכת בתנועות הנוער בתקציבים לפעילות ובכוח 

אדם להדרכה. בתי הספר משתפים פעולה עם תנועות הנוער ולכולם מטרה אחת - להגביר 

את פעולת הנוער בכל ימות השנה בבית ג’ן.

המועצה מאפשרת לכל התנועות לפעול במבנים של המועצה ובכך מעודדת את הפעילות. 

כשזמנו מאפשר זאת מבקר ראש המועצה המקומית בפעילויות השונות.

על פעילותו, על תמיכתו בתנועות הנוער ועל הדרך שהוא מוביל לעידוד פעילות הנוער, 

מוענק למר ביאן קבלאן אות יקיר תנועות הנוער תשע”א - 2010.

 מר בַיאן קבלאן
 ראש המועצה המקומית

בית ג’ן
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ד”ר מרדכי )מוטי( דלג’ו ממושב שדה ורבורג, בן 66, נשוי ואב לארבעה, מכהן מאז 1994 כראש המועצה 
האזורית דרום השרון.

מוטי דלג’ו סיים את לימודיו בבית הספר החקלאי “הכפר הירוק”, התגייס לצה”ל ושירת בחיל התותחנים, הגיע 
במילואים לדרגת רס”ן.

עם שחרורו החל ללמוד באוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות, והוסמך כאגרונום. המשיך לתואר שני 
וב-2007 קיבל תואר דוקטור לפילוסופיה בנושא “כלכלת המערכת המוניציפלית הכפרית בישראל”. במקביל 

עבר קורסים והשתלמויות בנושא תקציבים, מאזנים, פיתוח אזורי, קואופרציה ומינהל ציבורי.

נוער שימש כלכלן במרכז החקלאי. אחר כך מונה למנהל המחלקה לכלכלה ותעשייה  אחרי שהיה מדריך 
במועצת הירקות, ובהמשך מנהל אגף תכנון וכלכלה במועצה זו. כן שימש כיו”ר הנהלת יישוב מגוריו.

בשנת 1986 החל לכהן כמזכיר הכללי של תנועת האיחוד החקלאי, וייצג את 75 יישובי התנועה וחבריהם במהלך 
ההבראה מהמשבר בהתיישבות ומנפילתן של המערכות הארגוניות - ארגוני הקניות והקרנות התנועתיים - 
בסוף שנת 1985. במקביל לתפקיד זה כיהן כיו”ר תנועת הנוער של האיחוד החקלאי. בתקופת כהונתו קיבלה 
התנועה את ההכרה של משרד החינוך והייתה לתנועה לא מזוהה מפלגתית אשר מחנכת לערכים של אהבת 

הארץ והזולת, לדמוקרטיה וממלכתיות.

בסוף 1994 נבחר מוטי דלג’ו בבחירות אישיות לתפקיד ראש המועצה האזורית דרום השרון, ומאז הוא מכהן 
בתפקיד זה לאחר שנבחר גם במערכות הבחירות הבאות. בנוסף הוא מכהן בוועדות ורשויות תכנון שונות, 

חבר הנהלת מרכז המועצות האזוריות ויו”ר תנועת האיחוד החקלאי.

 להעניק את “אות יקיר תנועות הנוער לראש הרשות המקומית תשע”א - 2010”

לד”ר מוטי דלג’ו, ראש המועצה האזורית דרום השרון.

עם בחירתו לתפקיד ראש המועצה האזורית הבהיר מוטי דלג’ו כי היעד המרכזי, לתפיסתו, 

באומרו  שלו  מאמין’  ה’אני  על  חזר  הוא  שונות  בהזדמנויות  במועצה.  החינוך  קידום  הוא 

שתרומתם  ומשמעותיים,  פעילים  בוגרים  אזרחים  של  לעתיד  תוביל  בנוער  ההשקעה  כי 

לחברה חשובה מאין כמוה. אמונתו באה לביטוי בהקצאת משאבים לפעילות תנועות הנוער 

במועצה. משאבים שבאים לביטוי במבנים לפעילות, תקציבים לאירועים ותמיכה שוטפת 

בתהליכים חינוכיים, בהדרכה וביציאה לטיולים ולמחנות.

במערכת  הנוער  תנועות  פעילות  משולבת  דלג’ו,  מוטי  של  בהנהגתו  האזורית,  במועצה 

ועל קבלת החלטות בדרך דמוקרטית. בתי הספר  הנוער  החינוך. מושם דגש על הנהגת 

משתפים פעולה עם התנועות ובאירועים מרכזיים משתלבות התנועות בהכנות ובביצוע.

על תפיסתו החינוכית, ויישומה בפעילות תנועות הנוער כחלק ממערך החינוך ברשות, 

מוענק לד”ר מוטי דלג’ו אות יקיר תנועות הנוער לשנת תשע”א - 2010.

 ד”ר מרדכי )מוטי( דלג’ו
 ראש המועצה האזורית

דרום השרון
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החלטה:

נימוקים:

מר אודי גת מקיבוץ קטורה, בן 53, נשוי ואב לשלושה, מכהן מ-1999 כראש המועצה האזורית חבל אילות.

אודי גת נולד וגדל בחיפה. למד בבית הספר הריאלי בסמ”ת והיה חבר בתנועת הצופים. שירת בנח”ל מוצנח, 
כולל שירות קבע. במילואים הגיע לדרגת סא”ל, מפקד גדוד חי”ר.

משנת 1980 הוא חבר קיבוץ קטורה. היה חקלאי, מרכז המשק ומנהל מפעל אזורי לתמרים ומנגו בערבה. כן 
היה מדריך נוער בקיבוץ. במקביל למד לתואר ראשון בכלכלה ומינהל באוניברסיטה בירושלים.

בין השנים 1992 ל-1995 כיהן מטעם התנועה הקיבוצית המאוחדת כמזכ”ל הארצי של תנועת הצופים.

מאז 1999 מכהן אודי גת כראש המועצה האזורית חבל אילות. במסגרת תפקידו הוא עוסק בין היתר בתחום 
האנרגיה המתחדשת באזור אילת-אילות וקיבל שני פרסים בתחום: פרס קלינטק - על הובלת ופריצת דרך 

בנושא, ופרס אות הנגב – מטעם אוניברסיטת בן-גוריון ועמותת נגב בר-קיימא.

 להעניק את “אות יקיר תנועות הנוער לראש הרשות המקומית תשע”א - 2010”

למר אודי גת, ראש המועצה האזורית חבל אילות.

“יש לי אמונה גדולה בתנועות הנוער שחרתו על דגלן ערכים כפיתוח העצמאות האישית, 

רגשות של צדק, עזרה הדדית ויחסי כבוד בין איש לרעהו”, כך כתב אודי גת כשניסח ‘אני 

מאמין’ כראש הרשות.

הנוער.  תנועות  לפעולת  הפורמלי  החינוך  פעילות  בין  לשלב  מיטיבים  האזורית  במועצה 

משותפות.  פעילויות  ונערכות  הדוק  פעולה  שיתוף  מתקיים  האזורית  המועצה  בעידוד 

ומארגנת את ההסעות הנדרשות. בפעילות תנועות  המועצה מעמידה מתקנים לפעילות 

עולים  ילדי  והדרכת  ליווי  בסיכון,  לנוער  חונכּות  ייחודית של  פעילות  גם  הנוער משתלבת 

והדרכת משפחות של פליטים סודניים באזור. בתמיכת אודי גת מקימים במועצה קבוצת 

מחנכים בוגרים שיגורו באזור ויפעלו בתחומי חינוך וקהילה.

על פעילותו, בה באים לביטוי תפיסתו החינוכית ואמונתו בתנועות הנוער, מוענק למר 

אודי גת אות יקיר תנועות הנוער לשנת תשע”א - 2010.

 מר אודי גת
 ראש המועצה המקומית

בית ג’ן
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