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חמישי מן המניין אשר התקיימה ביום שלא מונד -מישיבת מליאת המועצה המקומית תל
 בשיחה טלפונית שקיים דדי דהן מזכיר המועצה עם חברי המועצה. 23.7.2015

 
 ראש המועצה            -   רוני גולן     :משתתפים
 סגן ומו"מ ראש המועצה  -               רו"ח אודי אוחנה                       
                  סגנית ראש המועצה             -רונית נחום חג'ג'                                        
 ד"ר אופירה ידגר                   
    טיסתו לחו"לטרם  19.7השיחה עם משה התקיימה ביום שלישי  -     עו"ד משה און                      
  איציק קוג'מן                       
 איילה רבין                   
 בועז אברהם                   
 אך לא הצלחנו לשוחח לפני טיסתו–אישר קיום ישיבה טלפונית  -רו"ח איאן כספר    
 שלמה אוחנה                   

   
 
 

                להשיגה עקב שהייתה בחו"ל ועל כך היא הודיעה מראשלא ניתן היה  –לין קפלן   נעדרים:  
 
 

                        מזכיר המועצה -   דדי דהן  משתתפים: 
                                                       

  
 על סדר היום:

 

במימון על פי רשימה מצורפת ₪  750.000אישור פתיחת תב"ר לשיפוצי קיץ בסך  (1

 קרנות רשות.

לא התקיימה  28.6.2015לאור העובדה שישיבת מליאת המועצה שהוזמנה ליום   –דדי דהן 

והיה כלול בה סעיף של אישור תב"ר לשיפוצי קיץ  ומאחר ובחודש יולי לא הצלחנו לקיים 

ישיבת מליאה בשל היעדרות ראש המועצה וחלק מחברי המועצה עקב שהייתם בחו"ל 

כל .בקשה לישיבה שלא מן המניין לאישור תב"ר לשיפוצי קיץ  סיעת יש עתידחברי הגישו 

חברי המועצה )למעט לין קפלן שנמצאת בחו"ל ולא ניתן היה להשיגה אך חברי סיעתה 

אמרו שלדעתם גם לה לא תהיה התנגדות לאישור טלפוני(הסכימו לאור חשיבות הנושא 

 לקיים את הישיבה בשיחה טלפונית .

 ר נשלח לכל חברי המועצה במצגת עיקרי הדברים פירוט התב"

 ₪ 250.000 1עבודות בטיחות בקדימות 

 ₪  225.000  2עבודות בטיחות בקדימות 

 ₪  100.000בדיקות וסקרי בטיחות   

 הכשרת כיתה נוספת ,ריהוט כיתה נוספת עבודות הנגשה טיפול במזגנים ועוד

 ₪   750.000סה"כ תקציב מבוקש 



 

 לחה מספר שאלות ועליהן ניתנו תשובות המוכנסות לפרוטוקול סיעת יש עתיד ש

 מה הם הפרויקטים המיוחדים? -

 –למשל  –. לעיתים נוספים פרויקטים במהלך הקיץ 7ניתן לראות פירוט בשקף 
 מרכז מהות לחטיבת הביניים ב"רבין".

  

 

 י ?מה המשמעות של אופציונל -"ריהוט כתה נוספת ב"אור תורה" )אופציונלי("  -

תלמידים בשכבה  40 -נכון לרגע זה, אנחנו פועלים לאור הנחה שיש יותר מ            
 א' ב"אור תורה". הריהוט יתבצע ברגע שנקבל אישור רשמי לכך מהמנהל.

 מה השיקולים לפתוח כתה נוספת קטנה דווקא בבית ספר בניצנים? -

ות לקויי למידה ב"שלנו". ב"ניצנים" וכית  ASDהמגמה היא לרכז כיתות             
 נוספת.   ASDמשרד החינוך אישר פתיחת כיתת 

 ע"פ מה נקבעה החלוקה בין בתי הספר ומי קבע אותה? -רכישת מחשבים, וציוד  -

מחלקת החינוך בהמשך להתייעצות עם מנהלי מוסדות החינוך, יושבי ראש         
 ים אלו נשקלת האפשרות הנהגות ההורים, מחזיקת תיק החינוך וראש המועצה. בימ

  להקצאה של חלק מהסכום גם לגני הילדים.        

 ?1מה פירוט העבודות הכלולות בקדימות  -

הפירוט נמצא בדוחו"ת השונים ובכתב הכמויות, שהוכן בגינם, שנמצאים             
 אצל מזכיר המועצה, מהנדס המועצה, במחלקת החינוך ובמוסדות החינוך 

    ? 2עבודות הכלולות בקדימות מה פירוט ה -

שנמצאים  הפירוט נמצא בדוחו"ת השונים ובכתב הכמויות, שהוכן בגינם,             
 אצל מזכיר המועצה, מהנדס המועצה, במחלקת החינוך ובמוסדות החינוך 

 נבקש לדעת פירוט סכומים לפי דוחות. -"תיקונים בעקבות דוחו"ת"  -

ביר. אנחנו, עדיין, בשלב, של קבלת דוחו"ת ועיבודם. ניתן יהיה להע            
 הסכומים מהווים אומדן על סמך ניסיון השנים הקודמות

 האם יש משמעות ללו"ז בקדימויות? -

קדימות ראשונה מטופלת לפני קדימות שנייה ולפני כל נושא אחר. אישור         
  התקציב יאפשר יעילות יתר בטיפול.

 משרדי ממשלה בתב"ר ומה חלקם?האם יש השתתפות של  -



 

  לא הכל מתקציב קרנות רשות 

 

חברי מועצה )את איאן כספר לא ניתן היה  9קיים שיחה טלפונית עם מזכיר המועצה 

 להשיג בגלל שהייתו בחו"ל( להלן השאלות והתשובות שניתנו בשיחות

 לא ראיתי שעבודות צביעה נכללו בבקשה לפתיחת התב"ר –משה און 

אכן בסכומים המפורטים לא נכללו עבודות לצביעת מוסדות החינוך אך אנו  –דדי דהן 

לא נספיק לבצע  .פועלים לבדיקת עלויות מתוך כוונה להביאם לאישור לביצוע במועד אחר

 לקראת פתיחת שנה"ל הקרובה.

אף הוא לגבי צביעת מוסדות החינוך כמו כן שאל האם יש תוכנית שאל  –אודי אוחנה 

 מוסדרת לפרוייקט  השיפוצים.

אנו מבצעים את העבודות בהתאם לדו"חות מהנדס בטיחות ודרישות מנהלי  –דדי דהן 

בתי הספר לצרכים ההכרחיים, מתקיימות ישיבות סדורות של אנשי המקצוע בהקשר 

 לשיפוצי הקיץ.

אני רוצה להדגיש שגם סניף בני עקיבא הוא מוסד חינוכי ועליכם  –' רונית נחום חג'ג

 להכניסו לתכנית העבודה בטיחות ילדינו חשובה בכל מוסד חינוכי.

בשלב ראשון אנו נטפל בתיקוני ליקויי הבטיחות במוסדות החינוך הפורמליים  –דדי דהן 

ופלו גם סניף בני ובשלב מאוחר יותר גם לאחר אישור התבחינים לתמיכה במוסדות יט

עקיבא והצופים .בכל מקרה מהנדס הבטיחות הוציא דוחות גם למבני הצופים ומבני בני 

 עקיבא.

אני רוצה לציין שאני בקשר מתמיד עם מנהל מחלקת החינוך ואני  –אופירה ידגר 

 מעודכנת ותומכת בכל הנדרש.

ויכולנו לקיים את אני חושב שלא היינו צריכים להיגרר למצב של לחץ  –איציק קוגמן 

 אני שמח שאנחנו מצליחים להביא נושא חשוב זה לדיון. הישיבה במועד.

אני לא אוהב את הדרך בהם הדברים נעשים אך לאור חשיבות הנושא  –בועז אברהם 

 והתשובות שקיבלתי אני מאשר את פתיחת התב"ר.

שנחוץ  אני חושב שחברי המועצה מגלים אחראיות ותומכים בכל מה –שלמה אוחנה 

 לקדם דברים חשובים לישוב. האם העבודות יבוצעו במכרזים?

 מה שיחייב מכרז יבוצע במכרז מה שניתן בהצעות מחיר יבוצע בהצעות מחיר–דדי דהן 



 

 מי מרכז את הצעות המחיר? –שלמה אוחנה 

 ליאת בידני מנהלת הרכש של המועצה. –דדי דהן 

ו לאשר תב"ר כל כך חשוב .לא קיבלתי אני לא שמחה שזו הדרך בה עלינ –איילה רבין 

 תשובה לגבי הביוב בנוף ילדות.

לא הייתה סתימת ביוב בביה"ס נוף ילדות לאחר שבוצע שינוי  25.5מאז ה  –דדי דהן 

בהתנהלות, אב הבית מקפיד שהמנקות יעברו אחת לשעה על ניקיון השירותים וימנעו 

עם זאת ראש המועצה הנחה לבצע הצפות בגין השלכת גלילי נייר שגרמו להצפות יחד 

 צילום של קו הביוב שיבוצע בחופשת הקיץ.

 האם יש אחראיות לקבלן שבנה? –אילה רבין 

 אם הצילום שיבוצע יצביע על תקלה נפנה לקבלן .–דדי דהן 

אני מברך את חברי המועצה שהתעלו מעל הויכוחים הפוליטיים והסכימו  –רוני גולן 

אישר התב"ר יאפשר לנו לתת שירות טוב יותר  .שא חשוב זה לקיים ישיבה טלפונית  בנו

לילדינו שהם הנכס היקר לכולנו מכל. אני מקווה שגם בעתיד נוכל לפעול ביחד להחלטות 

 משותפות לקידום השירות לתושב.

 

במימון קרנות ₪  750.000הוחלט ברוב קולות לאשר פתיחת תב"ר שיפוצי קיץ בסך 

 רשות.

 ר לא השתתפו בשל שהייתם בחו"ל )הודיעו מראש(לין קפלן ואיאן כספ

 איילה רבין נמנעה וביקשה לפרט

  נמנעת על תב"ר שיפוצי קיץ, -בהמשך לשיחתנו הטלפונית והצבעתי 

 אבקש לרשום לפרוטוקול כי הצבעתי זו נבעה מהסיבות הבאות:

תכנית שיפוצי קיץ עליו מושתת התב"ר שהועברה לרשותנו הנה תכנית כללית ולא 
 מפורטת ברמת הכותרות בלבד. 

גם לאחר שביקשנו הבהרות לתכנית ומהתשובות שקיבלנו ניכר כי בתכנית לא ניתן 
"הבדיקות  ביטוי תקציבי לטיפול בעיית הביוב בבית ספר נוף ילדות. לדברי המועצה 

הן תבוצענה". למרות  –ב"נוף ילדות" בביצוע. במידה ותידרשנה פעולות בהמשך להן 
ועצה יש עדיין אחריות קבלן, היות ואין אנו יודעים את הסיבה לבעיה, שלטענת המ

אין אנו יכולים לדעת באופן וודאי כי היא אכן באחריותו, שכן היא עלולה לנבוע 
  מבעיה תשתיתית רחבה יותר.

מבחינתי נושא זה אמור היה להיות בימים אלו בשלב טיפול מתקדם, טרם חזרתם 
 א בשלב ראשוני של לימוד הבעיה !של התלמידים מן החופשה ול



 

באופן כללי תכנית זו של שיפוצי הקיץ היא תכנית של "כיבוי שרפות" וטיפול במפגעי 
בטיחות בלבד ולא תכנית של התחדשות ושדרוג לקראת שנת הלימודים המתרגשת 
אלינו ובאה. תכנית שברובה היא נגזרת של "סכומים המהווים אומדן על סמך ניסיון 

  ודמות"השנים הק

בעוד יישובי הסביבה משקיעים, משפרים, מחדשים ומשדרגים את מוסדות החינוך, 
אצלנו בתל מונד ישוב שנחשב ישוב יוקרתי בשרון ושהיה ממותג כ"מקום של  

חינוך" ועל סמך זה תושבים בחרו להגיע ולהתיישב בישוב, יגיעו תלמידים )ילדנו( 
מוסדות שהיו אמורים לספק לילדנו למוסדות חינוך מוזנחים ו"לא מזמינים", 

 סביבה נעימה ללימוד ולתת לילדנו את התנאים והכלים להצלחה.

תכנית זו אינה לשביעות רצוני, עם זאת היות והזמן קצר והמלאכה מרובה ועבודות 
 וחייבות להתבצע, לא אכשיל את התב"ר אך אצביע נמנע. אלו הן אלמנטריות 

 

 

 

 

 הישיבה ננעלה                                                           

 

 

 רשם:דדי דהן                                                                                         רוני גולן

 ראש המועצה מזכיר המועצה                                                                                     
 

 


