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 817אישור פרוטוקול  (1
 

 מהישיבה האחרונה 817מליאת המועצה אישרה פה אחד את פרוטוקול    

 ועצהמינוי ועדות המ( 2

ינים להתנדב ולעול בועדות המועצה השונות ייצאנו בקול קורא לתושבי הישוב אשר מעונ –דדי דהן 

ועדה אותה בחר למעט מקרה בודד בו הצענו לתושב ומסוימת שובץ ב ועדהוכל מי שביקש להתנדב ב

ועדה אחרת והוא הסכים לה.בועדות בהם לא הייתה התנדבות מספקת מינינו חברים בהתאם 

כרותנו.על פי החוק לכל ועדה מועדות המועצה ימונה חבר מועצה כיו"ר הועדה בחלק מהועדות להי

 רש על פי החוק שני חברי מועצה ואכן כך פעלנו.להלן הרכב הועדות המוצע לאישורדנ



 

 וועדה להנצחת נפגעי טרור

 יו"ר הוועדה  -  אפריים כהן

 חבר בוועדה  -  משה דין

 חברת וועדה  -  מזי מיכאל

 חברת וועדה  -  רונית נחום

 וועדה מייעצת לתכנון ובנייה

 

 יו"ר הוועדה, חברת מועצה  -  נאוה זקן

  חבר בוועדה, מהנדס המועצה  -  יגאל קרז'נר

 חברת וועדה, תושבת  -  עינת קידרון

 חברת וועדה,  תושבת  -  אהובה טל

 חברת וועדה, תושבת  -  אורית צנגוט

 ה, תושבתחברת וועד  -  מירב דין

 חבר וועדה, תושב  -  איאן כספר

 חבר וועדה, תושב  -  אילן ששון

 מהנדס המועצה –יגאל קרז'נר–מרכז הוועדה  •

 

 וועדת ביטחון

 יו"ר הוועדה, חבר מועצה  -  אפריים כהן

 חבר וועדה, קב"ט המועצה  -  רן שביט

 חהבר בוועדה, שוטר קהילתי  - רס"מ שלומי מלכה

 חבר בוועדה, תושב -  לייבלבטנאוויק

 חבר בוועדה, תושב  -  בועז אברהם

 חבר וועדה, תושב  -  אלי דיקשטיין

 חבר וועדה, תושב  -  פיני בנו

 חבר וועדה, תושב  -  רוני נרקיס



 חבר וועדה, תושב  -  אסף נעמן

 חבר וועדה, תושב  -  נחום הילל

 חבר וועדה, תושב  -  אלי ילוז

 תושבחבר וועדה,   -  רונן אלמוג

 רונית נחום –מרכזת הועדה 

 

 וועדת חינוך

 יו"ר הוועדה, חבר מועצה  -  אמיר הינו

 מנהל המחלקה, חבר בוועדה  -  אילן הדס

 חברת וועדה, תושבת  -  נילי קינג

 חברת וועדה, תושבת  -  רות הדס

 חברת וועדה, תושבת  -  אורית קיי

 חבר וועדה, תושב  -  יוסי שושני

 : רבין )חטיבה ותיכון(, שלנו, אור תורה, ניצנים , נוף ילדותמנהלי בתי הספר

 יו"ר בתי הספר:  רבין )חטיבה ותיכון(, שלנו, אור תורה, ניצנים , נוף ילדות

 מנהל מח' החינוך –אילן הדס  –מרכז הוועדה  •

 

 וועדת רווחה

 יו"ר הוועדה, חבר מועצה  -  אמיר הינו

 ח' הרווחהחברת וועדה, מנהלת מ  -  דינה וולדמן

 חברת וועדה, תושבת -  אורית ברכיה

 חברת וועדה, תושבת  -  איילה רבין

 חברת וועדה, תושבת  -  רחל ריעני

 חברת וועדה, תושבת  -  אלונה בדש

 חברת וועדה, תושבת  - רונית נחום חג'ג'

 חברת וועדה, אם בית מועדונית רעות  -  סימה אסרף

 ת מח' הרווחהדינה וולדמן, מנהל –מרכזת הועדה  •



 

 וועדת משק לשעת חירום

 יו"ר הועדה, חבר מועצה  -  אפריים כהן

 רמ"ט, תושב  -  אבי אברג'ל

 חברת וועדה, תושבת  -  עינת קידרון

 חבר וועדה, תושב  -  אורי סלומון

 חבר וועדה, תושב  -  יעקב אקסט

 חברת וועדה, תושבת  -  שרה אקסט

 חבר וועדה, תושב  -  מני אחיטוב

 חברת וועדה, תושבת  -  טל הייניק

 חבר וועדה, תושב  -  סטיב בר נר

 חברת וועדה, תושבת  -  עירית תמרי

 חבר וועדה, תושב  -  פיני בנו

 חבר וועדה, תושב  -  איציק הרפז

 חבר וועדה, יו"ר מועצה הדתית  -  יוסי ספיר

 השוטר הקהילתי - רס"מ שלומי מלכה

 

י הרשות: גיא קפלן, רן שביט, רונית נחום, חדווה במני, מוטי במני, אילן עובד -חברים פעילים בועדה 

 הדס, יגאל קרז'נר, צפריר פדלון, אמיליה אנג'ל, יהודית חן, אדם אופק

 בנוסף חברים בועדה:  יקל"ר, נציגי מעיינות השרון, נציגי רח"ל, 

 םרונן אלמוג ישובץ בתפקיד בתיאואיילה רבין )תאייש את תחום המזון(.

דוברת ומנהלת פניות הציבור ואחראית על מכלול מידע  –רונית נחום  -מרכזת את הוועדה   •

 לציבור

 

 וועדת איכות הסביבה

 יו"ר הועדה, חברת מועצה  -  נאוה זקן

 חבר וועדה, חבר מועצה  -  אפריים כהן

 חבר וועדה, נציג הירוקים, תושב  -  עוזי סגל



 חבר וועדה, תושב  -  גולן אברהם

 חבר וועדה, תושב  -  חיים חוכיימא

 מנהל שפ"ע ותברואה במועצה –צפריר פדלון  –מרכז את הוועדה  •

 

 וועדת נגע בסמים

 יו"ר הועדה, חבר מועצה  -  אמיר הינו

 חבר וועדה, מנהל מח' חינוך  -  אילן הדס

 קב"ט המועצה  -  רן שביט

 חברת וועדה, מנהלת מח' הרווחה  -  דינה וולדמן

 חבר וועדה, מנהל יח' הנוער  -  פקאדם או

 השוטר הקהילתי - רס"מ שלומי מלכה

 חבר וועדה, תושב  -  אלון בנהר

 מנהל רבין  - ישראל וילוז'ני

 אדם אופק, מנהל יח' הנוער –מרכז הוועדה  •

 

 וועדת שימור אתרים

 יו"ר הועדה, חברת מועצה  -  נאוה זקן

 חבר וועדה, חבר מועצה  -  אפריים כהן

 חבר וועדה, מהנדס המועצה  -  ל ק'רז'נריגא

 חבר וועדה, נציג קק"ל ותושב  -  אייל מיטרני

 חבר וועדה, תושב  -  אילן ששון

 יגאל קרז'נר  -מרכז הוועדה  •

 

 ועדת ערר לארנונה

 יו"ר –עו"ד שגיב אבידר 

 אסף עומייסי

 סמדר שפיגלר



 

 הוחלט פה אחד לאשר את הרכב הועדות המוצע

 

 מועצה 2016ספטמבר -רבעוני ינואר דיון בדו"ח(3

 ₪ אלפי  644ע"ס מצביע על עודף תקציבי  חנותנת סקירה על הדו"ח הרבעוני הדו" -  שרה חיים

 אלפי  10622הגרעון בתקציב השוטף עומד ע"ס  30/9/16 -העודף מקטין את הגרעון המצטבר ונכון ל

  2016ספטמבר  –מליאת המועצה המקומית תל מונד דנה בדו"ח הרבעוני ינואר 

 
 2015דיון בדו"ח הכספי חכ"ל (4
 

 2015,בשנת  2015רונן נותן סקירה על עיקרי הדו"ח הכספי של החברה הכלכלית לשנת  –רונן מינץ 
₪  מיליון  1.1לעודף בהיקף  2014אותו סיימה בשנת ₪ מיליון  1.5החברה עברה מגרעון בהיקף 

 .  2015בשנת 
 

 . 2015ונד דנה בדו"ח הכספי של החברה הכלכלית לשנת מליאת המועצה המקומית תל מ
 
ברטנטל, כתובעים עירוניים לאכיפת חוקי עזר, רישוי  אישור מינוי עו"ד פרידה וול ממשרד ויינברגר( 5

 .עסקים ועבירות מינהליות

ברטטנטל היועצים המשפטיים למועצה ובכוונתם  עו"ד פרידה וול עובדת במשרד ויינברגר –דדי דהן 

 סמיך גם אותה לטיפול בהליכי האכיפה על חוקי העזר לכן מוצע לאשר את מינויה.לה

מדובר בעורכת דין שבעברה עבדה כתובעת משטרתית ,היא עברה ראיון במשרד –גיתית שרמן

 המשפטים ובמהלך השבועות הקרובים תקבל הסמכה.

ת עירונית לאכיפת חוקי ה אחד לאשר את  עו"ד פרידה וול ממשרד ויינברגרברטנטל, כתובעפהוחלט 

 .עזר, רישוי עסקים ועבירות מינהליות

 שצ"פים מונד-אישור הארכת מגבלת הגביה בחוק עזר לתל( 6

חוק עזר שצ"פ מאפשר לרשות לגבות היטלים לצורך פיתוח שטחים פתוחים.החוק  –גיתית שרמן

יך את מגבלת יש צורך להאר 1.1.2017.החל מ  31.12.2016עם מגבלה עד ל 2013אושר בשנת 

 הגביה בהתאם לאישור משרד הפנים .

 שצ"פים מונד-מגבלת הגביה בחוק עזר לתלהוחלט פה אחד לאשר הארכת 

 אישור מינוי נהג לראש הרשות ותשלום שכר בכירים( 7

מאחר ומדובר בראש מועצה ממונה המתגורר במרחק רב מהישוב עלה צורך בהעסקת נהג  -דדי דהן 

 . 2017לאישור מליאת המועצה קליטת שלומי מנצור כנהג החל מחודש ינואר  לראש הרשות ולכן מובא

שנה ומתגורר בסמוך למגורי ראש המועצה הממונה .מאחר  18שלומי עובד בשירות המדינה למעלה מ 

ומדובר במשרת אמון הפטורה ממכרז ומתוך רצון לשמור על רמת שכרו של הנהג הנבחר מליאת 

 משכר בכירים  45%בבקשה לאישור העסקתו של שלומי מנצור ב  המועצה פונה למשרד הפנים 



הנהג יעבוד במשרה מלאה ויועסק במטלות נוספות ככל שיידרש המשרה מתוקצבת ומתוקננת  

 . 2017בתקציב המועצה לשנת 

אני רואה באישור העסקת הנהג כלי ניהולי נוסף שיאפשר לי לנצל את שעות הנסיעה –אמנון בן עמי 

 ה לטובת היישוב.לשעות עבוד

 משכר בכירים , 45%הוחלט פה אחד לאשר העסקת שלומי מנצור כנהג לראש המועצה ב

 

 .אישור  המלצת ועדת מכרזים בהקשר למכרזי הסעות( 8

המועצה פרסמה מכרזים להסעות בחינוך וברווחה כולל ליווי, במסמכי המכרז נקבעו מחירי  –דדי דהן 

מהקווים נותרה המועצה ללא הצעה כשרה ומאחר וועדת מקסימום לכל הקווים.מאחר ובחלק 

המכרזים השתכנע שפרסום מכרז נוסף לא יביא תועלת ממליצה וועדת המכרזים למנות צוות לניהול 

הסעות  13/2016מו"מ לקביעת זוכים בקווים בהם נותרה המועצה ללא הצעה כשרה גם במכרז 

 הסעות ברווחה. 14/2016בחינוך וגם במכרז 

ח לצו המועצות המקומיות רשאית מליאת המועצה להתקשר 22לתוספת הרביעית סעיף בהתאם 

בחוזה ללא מכרז . לאור זאת מובאת הצעה למנות צוות לניהול מו"מ לבחירת זוכים בקווי ההסעות 

 שבמכרזי ההסעות בחינוך וברווחה נותרה המועצה ללא הצעה זוכה

 ל הנושאים הקשורים להיסעים הם:חברי הועדה שמומלץ לאשר לניהול המשא ומתן בכ
 

 מזכיר המועצה –דדי דהן 
 גזברית המועצה –שרה חיים 

 רכזת גני ילדים –חדוה במני 
 

 ילוו את הועדה
 יועצת המכרז

 יועצת משפטית
 

 הוחלט פה אחד לאשר את חברי הועדה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הישיבה ננעלה                                      
 
 

 אמנון בן עמי                                                                     רשם:דדי דהן  

 מזכיר המועצה                                                                    ראש המועצה  



 

 


