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 חוק חופש המידע מעגן את זכותו של האזרח לקבל את המידע 

 מהרשויות הציבוריות שכן המידע מוחזק ע"י הרשות כנאמן של 

 ובכך לאפשר נגישות ושקיפות למידע. -הציבור

 

 

 בקשה למועצה לקבלת מידע במסגרת  לא הגיעה כל 2013בשנת 

 חוק חופש המידע. 

 

 

 הדיווח מתייחס לתקופה בה מזכיר המועצה כיהן כמנהל חוק חופש 

 המידע.
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 :מצ"ב חומרים רלוונטיים בנוגע לרשות המקומית

 

  כל מחלקות המועצה נמצאות בבנין המרכזי של המועצה המקומית שממוקמת

 .ברחובה הראשי של המושבה

 מונד-, תל51מונד נמצאת עבר לכביש, רח' הדקל -החברה הכלכלית לפיתוח תל ,

09-7774103 

  09-7963655, 89השירות הפסיכולוגי ממוקם במבנה מיוחד ברח' הדקל 

 09-7967050, מוך לקרית החינוך, רח' הדקלהספרייה הציבורית ממוקמת בס 

  35,09-7963151המתנ"ס ממוקם מול חורשת האירועים המרכזית, רח' הדקל 

  42מרכז התיעוד ממוקם בלב לבו של הרחוב הראשי, רח' הדקל, 

  51נקודת המשטרה נמצאת במתחם החברה הכלכלית, רח' הדקל , 

09-7961711 

  51והשיטור, רח' הדקל הרבנות ממוקמת במתחם החב' הכלכלית 

  101הדקל ממוקמת ברח  –מועדון קשישים 

 שקמהוהממוקמת בצומת הרחובות מצדה  – מועדונית רעות 

  50ממוקם ברח' הדקל  שבט פולג -צופים 

 6ממוקמת ברח השקמה  – תנועת בני עקיבא 

 

 מח' המועצה הראשיות נותנות שירותים בעיקר בנושאים הבאים:

 

 דהן דדי  –מזכיר  המועצה 

 .מזכיר המועצה מתכלל את כל עבודת מנהלי מח' המועצה 

 אחראי לביצוע מדיניות והחלטות מליאת המועצה 

 אחראי על כל נושא כח האדם במועצה 

 

 שרה חיים  –גזברית המועצה 

  אחריות להכנת התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל של הרשות
  .ניצול התקציב המאושר לכל יחידה המקומית ומעקב אחר

  אחריות לגביית המיסים ברשות המקומית )ארנונה, מים, ביוב, אגרות
  ('וכד'(, תשלומי הפיתוח )השתתפויות בעלים וכד שמירה, חינוך

  אחריות לביצוע חיובי המיסים בהתאם לחיוב המיסים השנתי, כפי
  .המקומית שהוחלט במועצת הרשות

 ית בספרים אחריות לרישום כל הפעולות הכספיות של הרשות המקומ
  .הראשיים

  אחריות לקביעת התנאים הכספיים לביצוע ההתקשרויות של הרשות
  .התשלומים המקומית ולמדיניות

  אחריות להכנת תזרים מזומנים של הרשות המקומית )תחזית הכנסות
השקעות הרשות המקומית בהתאם לשיקול של כדאיות  והוצאות( ולניהול

  .כלכלית
  ולהפעלתם של היחידות המקצועיות השונות: אחריות ניהולית לארגונם

 .הנהלת חשבונות וגזברות ,מחלקת הגביה



  
 

 דינה וולדמן–מנהל רווחה  

המחלקה לשירותי רווחה במועצה, עוסקת בתמיכה וסיוע לנזקקים ובשיפור 
של תושבי המועצה. המחלקה פועלת מחד על פי חוק שירותי  איכות החיים

ההוראות של משרד הרווחה , ומאידך על פי ו ( ועל פי התקנות1958הסעד )
מונד. צוות המחלקה מונה -תל המדינות וסדרי העדיפות של המועצה המקומית

עובדת זכאות ,  ,עובדות סוציאליות במשרות חלקיות ,עובדת קידום נוער 6
 .משפחות בישוב 500 -מזכירה ומנהלת מחלקה. צוות זה מטפל בכ

 
דביה , משרתת אוכלוסיות שונות בשלבים המחלקה על עובדיה הקבועים ומתנ

של מעגל החיים של הפרט והמשפחה . מטרת העבודה היא להביא  השונים
המשפחה, הקבוצה והקהילה הזקוקים לכך, לסייע  , לתפנית חיובית בחיי הפרט

המיוחדים . לעיתים נדרשת  להם בפתרון בעיותיהם ולתת מענה לצורכיהם
ולעיתים  , התפתחותי , נורמטיבי חולף התערבות טיפולית במצב של משבר

 .במצוקות עמוקות וממושכות
  

 יגאל קרז'נר –מהנדס המועצה 

טיפול מקצועי הולם בכל המערך הפיזי של הרשות המקומית תוך שאיפה 
של איכות החיים של תושבי הרשות המקומית ושל  להעלאתה ולשיפורה

 .השוהים בתחומה
 ורב שנתית, שכוללת את  אחריות להכנת תכניות עבודה שנתית

מחלקת ההנדסה, ביצוע שוטף של תכנון  הפעילויות השוטפות של
והרחבתן, הכנת  תחזוקת מבני ציבור ומוסדות חינוך, הקמת תשיות

  .תכניות פיתוח בתחום הישוב
  אחריות להכנת תכניות בנין עיר בתחום הרשות, ליווי תכניות והטיפול

  .ת, או בכל מוסד תכנוני אחרהמקומית ובועדה המחוזי בהן בועדה
  אחריות לבדיקת תכניות הגשה, קביעת שטחי בניה ושטחי מגרשים

  .עפ"י חוק עזר של הרשות, חתימה על התכניות לגביית היטלי פיתוח
 אחריות לאיתור מבנים מסוכנים ופעילות רשות בעקבות דו"ח המהנדס.  
  חום לבניה חדשה בת 4אחריות להליך מתן המלצה לקבלת טופס

  .הרשות
  אחריות לתכנון, פיתוח ולפיקוח על ביצוע עבודות תשתיות ועבודות

  .הרשות ציבוריות בתחום
  אחריות להכנת מכרזים, בדיקתם והוצאתם לפועל, ליווי ומעקב אחר

בתחום הרשות בכל הקשור לתשתיות ובניה  פרויקטים שמתבצעים
  .הקבלנים ציבורית, עד לאישור ובדיקת חשבון סופי של

  אחריות לטיפול בתלונות התושבים, מתן פתרונות תיכנוניים ופיזיים, כולל
  .נרחב בועדה המקומית טיפול

  ,אחריות לקשר אינטנסיבי עם גורמים שונים כמו מתכננים, קבלנים
 .'ממשלה, מע"ץ וכו מפקחים, משרדי

 



 
 איציק דורני –ביטחון וחירום  

 אבטחה היקפית בישוב.  

 ךאבטחת מוסדות חינו.  
 רכז מל"ח )משק לשעת חירום( ותיאום.  
 רכז פס"ח )פינוי סעד חללים(.  
 פיקוד העורף  מתאם בין הרשות לפקע"ר() 
 מתאם בין הרשות למשטרה.  
 מתאם בין הרשות למד"א.  
 מתאם בין הרשות לכיבוי אש.  
 מרכז תיאום כיבוי אש ברשות )אישורים בישוב למוסדות חינוך.(  
  רישוי נשקאחראי על מפעל ראוי((. 

 

 יוסי אסרף –חזות הישוב 

  תחזוקה שוטפת בגינות ציבוריות, מגרשי משחקים, ערוגות נוי, איי
  .תנועה וכיכרות

 שיקום גינות קיימות ושדירוגן.  
 פיתוח גינות חדשות.  
 מונד עם שליטה מרחוק-מחשוב כל מערכות ההשקיה בתל.  
 ניהול ופיקוח על קבלנים. 

  
 מוטי במני –חשמל ותשתיות 

 שמירה על אחזקת התאורה ושיפורה.  
  בשכונות הוותיקות –שדרוג מערכות התאורה.  
 שדרוג מרכזיות ישנות.  
 שדרוג ושיפור מערכת חשמל במבנים ציבוריים ישנים.  
 שימוש בטכנולוגיות ומוצרים חוסכי אנרגיה.  
 שדרוג ושיפור מערכת הטלפוניה.  
 בזק, חברת החשמל וחברת  התמנה תת קרקעית של קווים ורשתות

  .הכבלים
  החלפת רשתות ישנות של חברת החשמל במקומות בהם לא ניתן לבצע

  .הטמנת רשתות
 תכנון וביצעו מערכות חשמל ותקשורת הפשרות עתידיות.  

 
 
 
 
 



 
 אילן הדס –מנהל מח' החינוך  

  3,500 -מוצאים את מקומם במערכת החינוך. כ 18עד גיל  3ילדי היישוב מגיל 
לומדים כיום במסגרות לימוד שונות: בגני הילדים, בבתי הספר  תלמידים

ובחטיבה העליונה, במסגרת החינוך המיוחד,  היסודיים, בחטיבת הביניים
מערכת החינוך העל יסודית נותנת  .בחינוך הממלכתי, ובחינוך הממלכתי דתי

די אבן מארחת את תלמי מענה גם לתלמידי צורן, ואילו מערכת החינוך הממ"ד
 .יהודה

 
 כחלק מרכזי של המדיניות היישובית הציבה תל מונד בראש מעייניה את תחומי

החינוך, מתוך כוונה להטמיע נושאים אלה על היבטיהם המגוונים בחיי הפרט 
אמונה בפוטנציאל הטמון בכל אדם, טיפוח התלמיד והמחנך, הגעה  .והקהילה

  .ת היסוד של החינוך בתל מונדערכים, הם חלק מעקרונו להישגים לצד הקניית
מחלקת החינוך במועצה מספקת את המענה הטוב ביותר האפשרי לכלל צרכי 

האוכלוסייה על כל רבדיה, הן בחיי היום יום והן בפרוייקטים  החינוך של
 :מרכזיים הינם ייחודיים, כאשר יעדים

 הגדלת מספר הזכאים לתעודת בגרות  
 ערכת החינוכיתצמצום מספר התלמידים הנפלטים מהמ  
 תמיכה במלגות בסטודנטים מהיישוב  
 צמצום פערים לימודיים בקרב התלמידים 

 סיון ממן –קצינת ביקור סדיר 

  
 .מניעת נשירה ממערכת החינוך

 עבורם איתור תלמידים נושרים ומציאת מסגרת חלופית
 בתלמידים, המוגדרים כנושרים סמוייםטיפול 

 .עם המחלקה לביקור סדירנשירה מט יווי תוכניות למניעתל 
 .לחוקים ולתקנות בחוזרי מנכ"ל עמידה על משמר זכויותיו של התלמיד בהתאם

 .רכזת ועדות השמה
 .רכזת מועדונית

  
 ענדה אביבי –השירות הפסיכולוגי 

השירות הפסיכולוגי חינוכי )שפ"ח( הינו חלק מאגף החינוך של המועצה 
ו הלימודית, הרגשית והחברתית מונד. מטרתו לסייע להסתגלות-תל המקומית

החינוך. הפסיכולוגים של השרות נותנים מענה  התקינה של התלמיד במערכת
לתיכון. לצורך כך נמצא הפסיכולוג  למסגרות החינוך בישוב מגני טרום רשות עד

 .בגנים ובבתי הספר בקשר עם הגננות, המורים, ההורים והילדים הלומדים
משרד החינוך  מונד נותן שירותים שנקבעו ע"י-להשירות הפסיכולוגי חינוכי בת

 :)השירות הפסיכולוגי הייעוצי( בתחומים הבאים
  

 ייעוץ למערכת החינוכית )גננות, מורים והנהלה ( 
 מעקב וטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים.  



 אבחון, טיפול וייעוץ לילדים ולהוריהם. 
 השדרה עצי תחזוקת. 
 יבוריותצ בגינות השקיה ובקרת שליטה  .המחלקה ממשרדי ייעודי מחשב י"ע 

 ארצית במים חיסכון בתוכנית עמידה. 

 פים"בשצ משחק מתקני תחזוקת. 

 רו"ח יובל אהרוני –מבקר המועצה 

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח החוק ומהווה נדבך חשוב ביותר 
 במערך השלטון המקומי.

המועצות,  קר המועצה נקבעו בפקודתתפקידיו, סמכויותיו ודרכי עבודתו של מב
, המחייב קיום 1992-בפקודת העיריות ובחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב

 ביקורת פנימית בכל גוף ציבורי.
  

וקבע, בין  8.1.2008( נכנס לתוקף בתאריך 47התיקון לפקודת המועצות )מס' 
יחולו  היתר, כי הסעיפים הרלוונטיים בפקודת העיריות בעבודת מבקר הרשות,

 גם על מבקרי מועצות מקומיות.
הוראות החוק מקנות למבקר המועצה מעמד עצמאי, זאת כדי להבטיח ביקורת 
 יעילה ואפקטיבית, אולם הביקורת הפנימית הינה חלק מהארגון ולמען הארגון.

 :מטרות עבודת מבקר המועצה
 -כ"הלבדוק אם פעולות הרשות, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תש 

, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות 1965
 היעילות והחסכון.

 המועצהלבדוק את פעולות עובדי  .1
מבטיחים קיום המועצה לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים  .2

 הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון.
ולבדוק אם דרכי החזקת כספי  המועצהלבקר את הנהלת חשבונות  .3

 ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת. המועצה

 זאהר זיידאןרס"מ  –מונד -מש"ק תל

 ,מונד הוקמה מתוך תפיסה חדשנית של משטרת ישראל-נקודת המשטרה בתל
הרואה במתן שירות לאזרח ובאיכות חייו את תמצית קיומה. המועצה המקומית 

מה למאמץ ומסייעת ככל יכולתה בשילוב השיטור מצידה, נרת מונד-תל
 .הקהילתי ביישוב

שיתוף הפעולה של תושבינו עם המשטרה ויצירת אקלים חברתי התומך בקיום 
 .ודוחה פעילות בלתי חוקית, חיוניים והכרחיים להצלחת הפעילות ,החוק והסדר

  
 – "בית נפתלי" –הקהילתי, הממוקם בבניין המועצה הישן  במשרד השיטור

שונים: קבלת תלונות, סכסוכי שכנים, אלימות  רותים ומידע בנושאיםיניתנים ש
הסביבה, יעוץ וחלוקת חומר  במשפחה, בעיות סמים, בעיות תנועה, איכות

 .הסברה בנושא מניעה ומיגון
רבין, הרצאות בנושאי:  –מונד: בי"ס בטוח -פרוייקטים בשיטור הקהילתי בתל

גני ילדים, יחידת תל"י,  –ים. "אני והשוטר שלי" בטיחות בדרכים, סמ ,אלימות



סם", -מבצעי אכיפת תנועה, רווחה, עזרה לקשישים, "אל ,הסביבה  איכות
 .אמנת השיטור הקהילתי

 


