פרוטוקול מליאה מס' 820
מישיבת מליאת המועצה המקומית תל-מונד אשר התקיימה ביום ראשון 29/1/17
במשרדי המועצה
נוכחים :אמנון בן עמי – ראש המועצה
אפרים כהן – מ"מ וסגן ראש המועצה
נאווה זקן – חברת המועצה
אמיר הינו – חבר המועצה
משתתפים :דדי דהן-מזכיר המועצה
שרה חיים – גזברית המועצה
עו"ד גיתית שרמן – יועצת משפטית למועצה
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקולים מליאה 819 ,818
 .2מינוי ועדת חזות הישוב
 .3מינוי ועדת הספורט
 .4הוספת חברים בועדות המועצה
 .5פתיחת תב"ר שיקום מערכות תאורה וחשמל ברחובות האיריס והנורית בסך ₪ 1,100,000
במימון קרנות רשות
 .6פתיחת תב"ר רכישת טרקטור בסך  ₪ 250,000במימון קרנות רשות
.7פתיחת תב"ר גיזום עצים מסוכנים בסך  ₪ 100,000במימון קרנות רשות
 .8פתיחת תב"ר הצללות גנים ציבוריים בסך  ₪ 800,000במימון קרנות רשות
 .9פתיחת תב"ר שיקום מתקני משחק ומשטחי בטיחות בגני הילדים בסך  ₪ 1,100,000במימון
קרנות רשות
 .10פתיחת תב"ר פינוי פסולת גושית בסך  ₪ 150,000במימון קרנות רשות
 .11פתיחת תב"ר רכישת ריהוט רחוב בסך  ₪ 250,000במימון קרנות רשות
 .12פתיחת תב"ר שיקום דרכים ומדרכות בסך  ₪ 650,000במימון קרנות רשות
 .13פתיחת תב"ר שדרוג גנים ציבוריים בסך  ₪ 210,000במימון קרנות רשות
 .14פתיחת תב"ר שיקום רחובות ראשיים בסך  ₪ 1,500,000במימון קרנות רשות
 .15פתיחת תב"ר פיתוח שצ"פים להקמת גינות כלבים בסך  ₪ 140,000במימון קרנות רשות
 .16פתיחת תב"ר שיפוצי קיץ בסך  ₪ 1,500,000במימון קרנות רשות

 .17הגדלת תב"ר שדרוג מערכות מחשוב במועצה בסך  ₪ 280,000במימון קרנות רשות
 .18פתיחת תב"ר פיתוח בית החינוך הניסויי ע"ש יצחק רבין בסך  ₪ 1,350,000במימון קרנות
רשות
 .19פתיחת תב"ר שיפוץ גני ילדים בסך  ₪ 1,500,000במימון קרנות הרשות
 .20פתיחת תב"ר שינויים והתאמות במוסדות חינוך – ביה"ס שלנו בסך  ₪ 1,700,000במימון
קרנות רשות
 .21פתיחת תב"ר שינויים והתאמות במוסדות חינוך – ביה"ס ניצנים בסך  ₪ 1,000,000במימון
קרנות רשות

 .1אישור פרוטוקולים מליאה 819 ,818
דדי דהן – העברנו אליכם את הפרוטוקולים של מליאת המועצה ,פרוטוקול מליאה מס' 818
ופרוטוקול מליאה מס'  , 819האם יש לכם הערות?
הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקולים מס'  818ו819 -

 .2מינוי ועדת חזות הישוב
דדי דהן – אחד היעדים של מליאת המועצה הוא שיתוף הציבור .בהתאם לכך הוקמו עוד שתי
ועדות שאותן נאשר ,כמו כן בחלק מהועדות שקיימות היו מס' אנשים שבקשו להצטרף ,לכן היום
נאשר אותם ונסיים את הרכב הועדות .חלק מהועדות אף החלו לפעול ומנהלי המחלקות מרכזי
הועדות קיבלו הנחיה לכנס את הועדות
ועדת חזות הישוב – אפריים כהן – יו"ר הועדה  ,החברים בה הם :דדי דהן ,איציק גרשון ,ערן
לוינסון ,ליאור וולף ,לין קפלן ,אהובה טל ,רות צוברי ,יקי כהן ,עינת קדרון ,אבי אליהו ,יואב
אלשייך ,גולן נבון ,גיא קפלן ,יגאל קרז'נר ,מוטי במני ,צפריר פדלון.
מרכזת הועדה – רוני נחום
הוחלט פה אחד לאשר את הרכב הועדה עפ"י הפירוט הבא :אפריים כהן – יו"ר הועדה ,
החברים בה :דדי דהן ,איציק גרשון ,ערן לוינסון ,ליאור וולף ,לין קפלן ,אהובה טל ,רות צוברי ,יקי
כהן ,עינת קדרון ,אבי אליהו ,יואב אלשייך ,גולן נבון ,גיא קפלן ,יגאל קרז'נר ,מוטי במני ,צפריר
פדלון ,אילה רבין וליהי טורנשטיין .מרכזת הועדה – רונית נחום

 .3מינוי ועדת הספורט
דדי דהן – בועדת הספורט אפריים כהן  -יו"ר הועדה והחברים בה הם :אבי אליהו ,עוזי סגל ,ערן
דוש ,רפאל איתן ,לין קפלן ,גלית מאירי ,גלית צרפתי ששון ,יעקב אברג'ל ,אלון בנהר ומירב דין

הוחלט פה אחד לאשר את הרכב הועדה עפ"י הפירוט הבא :אפריים כהן – יו"ר הועדה
והחברים בה :אבי אליהו ,עוזי סגל ,ערן דוש ,רפאל איתן ,לין קפלן ,גלית מאירי ,גלית צרפתי
ששון ,יעקב אברג'ל ,אלון בנהר ומירב דין.
אבי אליהו מרכז הועדה

 .4הוספת חברים בועדות המועצה
דדי דהן – מס' תושבים ביקשו להצטרף לועדות ,נעתרנו לבקשתם
מצטרפים לועדת החינוך :חלי אורון ,חדוה במני ,איריס שחר
מצטרפים לועדת תכנון ובניה :עזרי דגן ,יובל לויים ,שלום כהן ,גל צוברי ,רועי בן צור
מצטרפים לועדה למאבק בנגע הסמים :איריס שחר
הוחלט פה אחד לאשר את החברים החדשים להרכבי הועדות
דדי דהן – היום אנו מביאים לאישורכם  17תב"רים ,החומרים נשלחו מבעוד מועד על פי החוק
לחברי המליאה ,יש לנו כלים לממש את החזון והיעדים שמליאת המועצה הגדירה לנו ,שהם:
שיפור השירות ,העצמת החינוך ,חזות הישוב וצמצום פערים היקף התקציב בסך ₪ 13,500,000
במימון קרנות רשות ועוד היד נטויה.

 .5פתיחת תב"ר שיקום מערכות תאורה וחשמל ברחובות האיריס והנורית בסך ₪ 1,100,000
במימון קרנות רשות
מוטי במני – מדובר בתב"ר שיקום התאורה ברח' האיריס והנורית ,מצב התאורה לא טוב ברח'
האיריס יש להחליף את כל התשתיות ובסוף רחוב הנורית לא קיימת תאורה כלל.
מדובר בתב"ר בסך  ₪ 1,100,000מקרנות רשות
הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר שיקום מערכות תאורה וחשמל ברחובות האיריס והנורית
בסך  ₪ 1,100,000במימון קרנות רשות
 .6פתיחת תב"ר רכישת טרקטור בסך  ₪ 250,000במימון קרנות רשות
מוטי במני – כיום אין לנו שום אמצעי על מנת לבצע המון עבודות בשוטף ,הטרקטור נחוץ לנו
לפעולות היום יומיות להעברת ציודים ,וביצוע עבודות ,מדובר בתב"ר ע"ס  ₪ 250,000מקרנות
רשות.
בעבר היה תב"ר כזה פתוח במימון כספי פיתוח של משרד הפנים ,בגלל חשיבה ארגונית,
התב"ר לא מומש
אמנון בן עמי – למה לא להשתמש בתב"ר זה היום?
דדי דהן – על מנת שלא לאבד את הכסף שייכנו אותו לייעוד אחר ,כעת אנו רוצים לפתוח
תב"ר לרכישת טרקטור בסך  250,000מקרנות רשות.

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר רכישת טרקטור בסך  ₪ 250,000במימון קרנות רשות

 .7פתיחת תב"ר גיזום עצים מסוכנים בסך  ₪ 100,000במימון קרנות רשות
צפריר פדלון – כמעט בכל רחבי הישוב קיים צורך בגיזום והרמת נוף של עצים מסוכנים.
הענפים גורמים למפגע ופלישתם למדרכות מהווה סכנה לציבור ,כמו כן ישנם ענפים שמפריעים
לתאורה ,מדובר בתב"ר בסך  ₪ 100,000מקרנות רשות
הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר גיזום עצים מסוכנים בסך  ₪ 100,000במימון קרנות רשות

 .8פתיחת תב"ר הצללות גנים ציבוריים בסך  ₪ 800,000במימון קרנות רשות
צפריר פדלון – רוב הגנים הציבוריים אינם מוצללים ,נושא ההצללות נכנס לתהליך של חקיקה
בכנסת ,מדובר בתב"ר בסך  ₪ 800,000מקרנות רשות
הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר פתיחת תב"ר הצללות גנים ציבוריים בסך ₪ 800,000
במימון קרנות רשות
 .9פתיחת תב"ר שיקום מתקני משחק ומשטחי בטיחות בגני הילדים בסך  ₪ 1,100,000במימון
קרנות רשות
צפריר פדלון – מתקני המשחק בגני הילדים ישנים מאוד ,יש מגמה להחליף מתקנים אלו היות
ועליות התיקון הן גבוהות ולא כדאיות כמו כן מדובר בהחלפת משטחי הבטיחות לדשא סינטטי,
החול מסוכן מבחינה בריאותית .מדובר בתב"ר בסך  ₪ 1,100,000מקרנות רשות
הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר שיקום מתקני משחק ומשטחי בטיחות בגני הילדים בסך
 ₪ 1,100,000במימון קרנות רשות
 .10פתיחת תב"ר פינוי פסולת גושית בסך  ₪ 150,000במימון קרנות רשות
צפריר פדלון – במהלך השנים נוצרו ברחבי הישוב אזורי פסולת גושית שנובעת בעיקר מפסולת
בניה ,באחריות המועצה לפנות פסולת זו ,מדובר בתב"ר בסך  ₪ 150,000במימון קרנות רשות
הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר פינוי פסולת גושית בסך  ₪ 150,000במימון קרנות רשות

 .11פתיחת תב"ר רכישת ריהוט רחוב בסך  ₪ 250,000במימון קרנות רשות
צפריר פדלון – ריהוט הרחוב לוקה בחסר ,ישן מאוד ואינו בטיחותי ,יש מגמה להחליף את ריהוט
הרחוב ,ריהוט הרחוב יכלול" :ספסלים ,אשפתונים ,פינות ישיבה וברזיות בגינות הציבוריות.
הריהוט יוצג בפני הועדה לחזות הישוב שתבחר את הריהוט.
מדובר בתב"ר בסך  ₪ 250,000במימון קרנות רשות

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר רכישת ריהוט רחוב בסך  ₪ 250,000במימון קרנות רשות
 .12פתיחת תב"ר שיקום דרכים ומדרכות בסך  ₪ 650,000במימון קרנות רשות
צפריר פדלון – ישנם לא מעט עצים שאינם תואמים לאיזור בו נשתלו ,השורשים שלהם גורמים
להרמת מדרכות ואבני שפה וזה גורם למפגעים ולנזקים והמועצה חשופה לתביעות בנושא זה.
מדובר בתב"ר בסך  ₪ 650,000במימון קרנות רשות
הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר שיקום דרכים ומדרכות בסך  ₪ 650,000במימון קרנות
רשות

 .13פתיחת תב"ר שדרוג גנים ציבוריים בסך  ₪ 210,000במימון קרנות רשות
צפריר פדלון – יש מגמה לשדרג את הגנים הציבוריים ,להחליף את המשטחים לדשא סינטטי,
החול אינו היגייני ועלול לפגוע בבריאות הציבור ,הדשא יפה יותר ,אנו נתחיל בארבעה גנים
אמנון בן עמי – אני מבקש שועדת חזות הישוב תפתח תת ועדה שזו תידון בכל הפרטים אודות
שדרוג הגנים הציבוריים
צפריר פדלון  -מדובר בתב"ר בסך  ₪ 210,000במימון קרנות רשות
הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר שדרוג גנים ציבוריים בסך  ₪ 210,000במימון קרנות רשות

 .14פתיחת תב"ר שיקום רחובות ראשיים בסך  ₪ 1,500,000במימון קרנות רשות
צפריר פדלון – אני רוצה להרחיב מעבר לסקירה המקצועית שייתן צפריר ,אנחנו עובדים בכמה
מישורים במקביל ,אנו רוצים לשתף את הציבור ומקביל לתת שירות .אישורים תקציביים לוקחים
זמן ,המטרה היא שלקראת פסח להביא את הישוב למצב פורח .הבסיס הראשוני שעליו אנו
מסתמכים היא אותה מצגת שעברה לפני כשנה בפני המליאה ולא אושרה.הכוונה להשתמש
באומדן התקציב שניתן על בסיס מצגת זו ,אם יהיה צורך נגדיל את התב"ר שעומד כרגע ל
 ,₪ 1,500,000המצגת היא הבסיס ולא בהכרח מה שיהיה .ואולם פרטי העבודות לא ישתנו ולכן
ניתן לאשר תב"ר על בסיס האומדנים של המצגת.
אמנון בן עמי – אני אוסיף משפט אחד לחידוד ,פסח הוא מבחינתנו תאריך יעד שאני מקווה שיהיה
שינוי גדול בחזות הישוב ,הקמנו ועדות ואנחנו מכבדים את חברי הועדה ,גם הועדות יצטרכו
לערוך תוכניות ולהתכונן למועד זה ,אחרת מנהלי המחלקו יתצרכו לפעול ולקדם מטרות אלו
בלעדיהם.
הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר שיקום רחובות ראשיים בסך  ₪ 1,500,000במימון קרנות
רשות

 .15פתיחת תב"ר פיתוח שצ"פים הקמת גינות כלבים בסך  ₪ 140,000במימון קרנות רשות
צפריר פדלון – קיים ריבויי בעלי חיים בעיקר כלבים בישוב ,בכוונתינו להקים שתי גינות כלבים
שבהן יוכלו בעלי הכלבים להגיע עם כלביהם ,שחרר אותם ,לשחק איתם ...יותקנו מתקנים
בהתאם לדרישות החוק ,מדובר בתב"ר בסך  ₪ 140,000במימון קרנות רשות
הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר פיתוח שצ"פים לטובת הקמת גינות כלבים בסך ₪ 140,000
במימון קרנות רשות
 .16פתיחת תב"ר שיפוצי קיץ בסך  ₪ 1,500,000במימון קרנות רשות
צפריר פדלון – זהו תב"ר שאנו פותחים מידיי פעם ,תב"ר זה נועד על מנת שנוכל לטפל בסוגיות
שונות במערכת החינוך ,כמו :בטיחות ,חשמל ,קרינה ,עצים מסוכנים ,כיבוי אש ועוד השנה אנו
מבקשים לפתוח תב"ר בסך  ₪ 1,500,000במימון קרנות רשות
הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר שיפוצי קיץ בסך  ₪ 1,500,000במימון קרנות רשות

 .17הגדלת תב"ר שדרוג מערכות מחשוב במועצה בסך  ₪ 280,000במימון קרנות רשות
דדי דהן – אנו נמצאים בעיצומו של מימוש התב"ר שדרוג מערכות מחשוב במועצה.
התוספת החדשה תאפשר לנו להמשיך ולשפר את השירות לתושב ואת הקשר היום יומי.
הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר שדרוג מערכות מחשוב במועצה בסך  ₪ 280,000במימון
קרנות רשות

 .18פתיחת תב"ר פיתוח בית החינוך הניסויי ע"ש יצחק רבין בסך  ₪ 1,350,000במימון קרנות
רשות
אילן הדס – מדובר בתב"ר בסך  ₪ 1,350,000במימון קרנות רשות ,אנו מבקשים להמשיך את
השיפוץ שהחל בשנה שעברה ,בין היתר :שדרוג אולם הספורט,פיתוח טכנולוגיות המידע ,סורגים,
טיפול יסודי בסטודיו המחול ,וטיפול בחצרות
הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר פיתוח בית החינוך הניסויי ע"ש יצחק רבין בסך 1,350,000
 ₪במימון קרנות רשות
 .19פתיחת תב"ר שיפוץ גני ילדים בסך  ₪ 1,500,000במימון קרנות הרשות
אילן הדס – בשנה שעברה החלנו מהלך גדול ,אנו רוצים להמשיך ומבקשים לאשר תב"ר בסך
בסך  ₪ 1,500,000במימון קרנות רשות ,לטובת טיפול בבעיות בטיחות ,איטום גגות ,החלפת
כלים סניטריים ,תיקוני טיח וצבע ,החלפת מזגנים.
הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר שיפוץ גני ילדים בסך  ₪ 1,500,000במימון קרנות הרשות

 .20פתיחת תב"ר שינויים והתאמות במוסדות חינוך – ביה"ס שלנו בסך  ₪ 1,700,000במימון
קרנות רשות
אילן הדס – התב"ר הזה כולל שני מרכיבים ,האחד השלמה של פערים משנים קודמות והמרכיב
השני הוא פיתוח חצרות ,מתקני משחק
הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר שינויים והתאמות במוסדות חינוך – ביה"ס שלנו בסך
 ₪ 1,700,000במימון קרנות רשות

 .21פתיחת תב"ר שינויים והתאמות במוסדות חינוך – ביה"ס ניצנים בסך  ₪ 1,000,000במימון
קרנות רשות
אילן הדס – תב"ר זה בסך  ₪ 1,100,000במימון קרנות רשות והוא מיועד להמשך העבודות
שהחלו בשנה קודמת ,גם הוא בנוי משני מרכיבים ,מרכיב אחד :טיפול בבעיות בטיחות ,איטום
גגות ,החלפת כלים סניטריים ,תיקוני טיח וצבע ,החלפת מזגנים .ומרכיב שני  :יצירת מרחבי
למידה ,טיפול בחצרות
דדי דהן  -לתב"ר זה צורף התב"ר שכבר נפתח ואושר במליאה היוצאת ואני מאחד אותו לתב"ר
אחד בסך ₪ 1,000,000
הוחלט פה אחד פתיחת תב"ר שינויים והתאמות במוסדות חינוך – ביה"ס ניצנים בסך 1,000,000
 ₪במימון קרנות רשות

הישיבה ננעלה
רשם:דדי דהן
מזכיר המועצה

אמנון בן עמי
ראש המועצה

