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פרוטוקול מליאת מועצה מס' 876
מישיבת המועצה המקומית תל מונד מן המניין אשר התקיימה ביום חמישי  4.2.21במתנ"ס תל
מונד.
נוכחים:
לין קפלן
משה וקנין
אילה רבין
דודו גרינברג
אבי אליהו
מירב דין
סיגל זהבי שמבירו
דוד חיות
עינת קדרון
איתי אבנרי
רותם ריעני

ראש המועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

משתתפים:
דדי דהן
איל ישי
עו"ד גיתית שרמן
רו"ח יובל אהרוני
מיטל כהן

מזכיר המועצה
גזבר המועצה
יועמ"ש למועצה
מבקר המועצה
מזכירת מזכיר המועצה

מוזמנים:
רונית נחום
מיטל גבע
אמיר ויעל שוהם

דוברת המועצה
פניות ציבור

על סדר היום:
 .1הצהרת אמונים עינת קדרון.
 .2אישור המלצות וועדת הנצחה להנצחת תום שוהם ז"ל בפארק במתחם  105וקריאת הפארק
על שמו.
 .3עדכון ראש המועצה.
 .4שאילתות ותשובות לשאילתות.
 .5הצעה לסדר עינת קדרון -הקמת צוות היגוי לניהול משבר הקורונה אל מול האוכלוסייה.
 .6הצעה לסדר דוד חיות –הקמת צוות לקידום ומיקוד עשיה לשיפור ולרווחת תושבי השכונות
הוותיקות בתל מונד.
 .7הצעה לסדר דוד חיות – מתן רישיונות עסק לרוכלות בתל מונד.
 .8קביעת יום שלישי הראשון בחודש בשעה  19:30כיום הקבוע לישיבות המליאה.
 .9מינוי ועדת מכרזים -סיגל שמבירו זהבי יו"ר הועדה ,איילה רבין חברת הועדה ,איתי אבנרי
חבר הועדה.
 .10התייחסות לתמלול ישיבות המועצה.
 .11פתיחת תב"ר שילוט ותמרור רחובות בסך  ₪ 250,000במימון :קרנות רשות) .מצ"ב(
 .12פתיחת תב"ר שיקום דרכים ומדרכות בסך  ₪ 1,280,000במימון :קרנות רשות) .מצ"ב(
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לין קפלן :מברכת את אמיר ויעל שוהם ,את התושבים שצופים מהבית ומעדכנת אותם על ההחלטה
להמשיך ולשדר את המליאה בשידור חי כחלק מקידום ערך השקיפות.
מעבר לסדר היום:

 .1הצהרת אמונים עינת קדרון
עינת קדרון" :אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי
במועצה"
חברת המועצה עינת קדרון נשבעה אמונים למועצה כמתחייב על פי דין.

 .2אישור המלצת וועדת הנצחה להנצחת תום שוהם ז"ל בפארק במתחם 105
וקריאת הפארק על שמו
לין קפלן :מציגה את יעל ואמיר שוהם שבחרו בדרך מאוד מיוחדת ומרגשת להנציח את בנם
תום שוהם ז"ל ומזמינה את אמיר שוהם להציג את המצגת על תום שוהם ז"ל ועל הפארק
המתוכנן.
אמיר שוהם :מודה לראש המועצה לין קפלן ,מספר על חשיבות הקרנת המצגת למרות הקושי
והכאב .תוך כדי הקרנתה מספר על תום ועל ההתמודדות עם המחלה ועל תחושת החובה שלהם
להנציח את זכרו של בנם תום בדרך שהכי ראויה לו והיא הקמת פארק כושר על שמו ועל זכרו
של תום ,כדי לשמור על כושר ועל חוזק נפשי בדיוק כפי שעשה תום .אנו מתכוונים לרכוש
מתקנים ספורטיביים מהאיכות הגבוהה ביותר המיוצרות ע"י חברה בין לאומית הנמצאת
בדנמרק ויש לה קשרים עם חברת נ.ע לבה ,חברה מוכרת וגדולה בתחום מתקני המשחק
בישראל ובעלת כול האישורים הנדרשים בחוק .המתקנים מיוחדים ומתקדמים אשר ניתן
להפעילם באמצעות אפליקציות המופעלות דרך טלפונים חכמים ויאפשרו לכול תושבי תל מונד
ליהנות ללא תשלום מהפארק" .הפארק מתוכנן לקום בפרויקט  105אשר סמוך מאוד לביתנו
ברחוב האהבה ושם נהג תום לשחק בילדותו .בהזדמנות זו אנחנו רוצים להודות ללין על
רגישותה ,כמו כן ברצוני להודות לדדי ,אפי ,יגאל ,רונית וכול יתר העוסקים במלאכה אשר
מקדמים את ביצוע הפרויקט בנחישות.
הפארק עתיד להיפתח בתאריך  ,26.12.2022יום הולדתו של תום ז"ל.
לאור זאת אנו מבקשים לאשר את הקמת פארק הכושר".
לין קפלן :מזדהה עם הכאב של משפחת שוהם ובמקביל מודה להם על תרומתם הנדיבה.
הוחלט פה אחד לאשר הקמת פארק כושר על שם תום שוהם ז"ל במתחם  105במקביל ייחתם
הסכם שיסדיר את התרומה ,את חלקה של המועצה ואת תחזוקת המתקן
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עדכון ראש המועצה

.3

לין קפלן :עדכון במספר נושאים חשובים:
•

לשמחתי אחוז המתחסנים בתל מונד גבוה במיוחד ותל מונד אף זכתה על כך לחשיפה
בתקשורת ,אז קודם כל יישר כח לתושבים שלנו.

הצבע שלנו הוא צהוב ,נכון להיום אנחנו עם  38חולים פעילים ,מגמה של ירידה שנמשכת כבר כמה
ימים ואני מקווה שנמשיך בה עד לצבע הירוק.
•

משל"ט הקורונה:

עם כניסתי לתפקיד הקמנו משל"ט קורונה שמתכנס פעם עד פעמיים בשבוע וכולל את :היקל"ר –
)יחידת קישור לרשות( שלנו סגן אלוף במיל .גדעון בר חמא ,הסגן שלו רב סרן מיל .שחר ירושלמי,
זה המקום להודות להם על השקעת זמן מרובה ואכפתיות גדולה ליישוב שלנו וכל זה בהתנדבות,
דדי דהן -מזכיר המועצה ,דינה וולדמן  -מנהלת הלשכה לשירותים חברתיים ,אילן הדס מנהל מח'
חינוך ,איתי דקל  -מנהל קדם יסודי ,ליאת בידני  -אחראית קורונה ,גלי שניר – קב"ט מועצה ,מיכל
צוברי שעושה עבודה נפלאה עם המתנדבים ,רונית נחום דוברת המועצה ואני כמובן.
הגדרנו  3אוכלוסיות שחשוב לנו לטפל בהן :מאומתים ומבודדים ,קשישים ומשפחות המוכרות
ברווחה.
מעבר למערך המתשאלות שעורכות חקירות אפידמיולוגיות יש מערך של עובדים ו 250מתנדבים
ששומרים על קשר עם שלוש האוכלוסיות הללו על מנת לוודא שהן מקבלות עזרה ככל הנדרש כולל
הסעות לחיסונים ,תשאול צרכים אישיים למשל תרופות ,ואוזן קשבת לכל דבר.
בשיחות שערכנו עם האוכלוסיות הללו גילנו צרכים נוספים הקשורים למחלקות שונות ,כמו
הנדסה ,גינון ,גביה ,וגם סיוע סוציאלי הקשור למיצוי זכויות ליווי סוציאלי.
זה הזמן לציין את מתנדבי איחוד הצלה ,את קבוצת המבשלות ואת יתר המתנדבים .יש לנו קהילה
נהדרת.
•

החברה הכלכלית:

דירקטוריון החברה התכנס לפני כשבועיים ,כיום החברה הכלכלית היא זרוע הביצוע של המועצה
בפרויקט תשתיות.
אני רוצה להפוך את החברה הכלכלית שלנו לגוף יזמי שתפקידו ליזום פרויקטים משמעותיים
לרשות כולל פרויקטים מניבי הכנסה ,קאנטרי ועוד ,אי לכך אנחנו יוצאים לתהליך של איתור
מנכ"ל.
מכרז יצא בימים הקרובים.
תעבורה :מתוכננים באזור  2פרויקטים גדולים ) 551ו. (553-
בשבוע שעבר עלינו לירושלים לפגישה עם מנכ"ל משרד התחבורה ,מנכ"ל נתיבי ישראל וגורמים
בכירים נוספים ,בה העלנו מספר נושאים שתקועים כבר זמן רב .
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הצגתי בפגישה את בעיות התעבורה הקשות באזור ואת התפתחות יישובי האזור אל מול היעדר
פתרונות תעבורה ראויים .הפגישה הייתה מצוינת ,יש נכונות של ממש לעזור לתל מונד בתקצוב
הפרויקטים שהעלינו ,דרך הלורד המסוכנת ,חיבור תל מונד לכביש  551על ידי יציאה מדרך הלורד
דרומה לפני החיבור לכביש  ,4שדרוג כביש הראשונים לכפר הס.
נושא נוסף שהעלינו הוא הסטת כביש  553המתוכנן צפונה על מנת שלא לפגוע באיכות החיים של
התושבים המתגוררים בסמיכות לכביש ,על כך תתקיים פגישה ייעודית.
בהזדמנות זו נציין שוב את עזרתו של רתם ריעני בתאום הפגישה.
כמו כן ,יצא מכתב משרונים ולב השרון ,תוצר של שיתוף פעולה של הרשויות באזור ,לנתיבי ישראל,
שמבקש להרחיב את פרויקט המטרו )רכבת( המתוכנן על כביש  4כיום עד רעננה ,לצומת דרור,
במידה וירקום אור וגידים ונלחץ על כך ,ישפר משמעותית את מצוקת העומס בבית יהושוע.
•

חינוך:

כחלק מהערכים של שקיפות ושותפות עם וועדי ההורים שאני מקדמת ,התקיימו פגישות עם יושבי
ראש ועדי ההורים של בתי הספר היסודיים והגנים בהן הוצגו להם התחזיות לשנה"ל הבאה.
כחלק מהתפיסה שחשוב לי להנחיל ,של תכנון מסודר לטווח בינוני וארוך ,ביקשתי להכין תחזיות
לשנים הקרובות של אכלוס ומכאן תחזית מצבת תלמידים.
במקביל ביקשתי לתאם סיור של סמנכ"ל מנהל הפיתוח במשרד התחבורה ,על מנת לקדם את
בנייתו של בית ספר נוסף המתוכנן באזור נוף ילדות ,התוכנית הוגשה אבל האישור תקוע.
כמו כן נקבעה פגישה עם ועדי ההורים על חשיבה יצירתית בחזרה ללימודים לאחר הסגר.
לראשונה ביישוב ביוזמה של יו"ר ועד הגנים ,בעידודי ובביצוע מחלקת החינוך ,תתקיים פגישת
הכנה של כל ההורים לעולים לכיתה א' עם צוות בתי הספר ,השירות הפסיכולוגי והיור"ים של ועדי
ההורים.
•

חזות היישוב:

בשבוע הבא אנחנו יוצאים בהליך לאיתור אדריכלית נוף כשהמטרה היא להכין תכנית עבודה
לשיקום השטחים הציבוריים שהוזנחו ביישוב במשך זמן רב.
בנוסף ,מכרז גינון ייצא בשבוע הבא ,כולל סקר השקיה ביישוב ,על מנת למנוע את המצבים
הקודמים בהם הצמחייה הייתה מגיעה לפני ההשקיה והתוצאה ברורה.
•

שכונות ותיקות :

כידוע לכולנו ישנה הזנחה של מעל לעשור בשכונות הוותיקות והבעיות שם רק נצברות ומחריפות.
אני רואה חשיבות רבה בטיפול בשכונות הללו .כל תושבי תל מונד זכאים לסביבה נעימה ומכבדת,
לכן כבר בחודש הראשון של כהונתי ערכנו סיור באלי כהן.
נקבעו גם סיורים בוולפסון ובשפרינצק כשהמטרה היא לבנות תכנית עבודה לטיפול בנושאים
השונים שיעלו בסיורים.
יש הרבה דברים שהמועצה יכולה לעשות ואני מתחייבת שהיא תעשה.
בנוסף ,אנחנו עסוקים כבר כ 3-שבועות בנושא המורכב של בעיית השטחים הפרטיים המשותפים
בשכונות הוותיקות שהמועצה אינה יכולה להתייחס אליהם כאל שטחי ציבור בטיפול בהם ולכן
אנחנו בשלבים סופיים של גיבוש הסדר עם התושבים שיאפשר תחזוקה.
נושא המפגעים המסוכנים באלי כהן אתייחס בהמשך בשלב השאילתות.
4

המועצה המקומית תל-מונד
"קשובים לתושב" – מוקד הודעות 24/7

טל' / 09-7774100 :רחוב הדקל  / 52כתובת מייל moked@tel-mond.muni.il:

•

אפקטיביות ארגונית:

על מנת לשפר את האפקטיביות הארגונית שלנו כרשות התחלנו בישיבות מנהלים שבועיות ,דבר
שלא היה במועצה כבר תקופה ארוכה .הישיבות הללו חשובות מאוד לשיתוף הפעולה ולסנכרון של
מחלקות המועצה והן כבר נושאות פירות.
בנוסף ,מאז שנכנסתי לתפקיד אנחנו מקיימים ישיבות מוקד שבועיות ,הכוונה היא למוקד תלונות
תושבים בהשתתפות כל מנהלי המחלקות הרלוונטיים ואני שמחה לראות שגם ישיבות אלו נושאות
פרי בזמן קצר ,דבר שמתבטא בירידה משמעותית בכמות התלונות הפתוחות שלא טופלו.
על זה יישר כח לעובדי המועצה שעושים מאמצים רבים בשביל לתת שירות טוב לתושבים בנושא
זה.
זה הזמן גם לומר לתושבים שצופים בנו שהתלונות שלכם חשובות לנו מאוד .זה כלי חשוב עבורנו
לשיפור נושאי תחזוקה שונים ובכלל.
•

תקציב המועצה:

אנחנו בשלבי סיום של טיוטת התקציב ובימים הקרובים ביקשתי שיקבעו פגישות עם סיעות
המועצה השונות במטרה להציג את התקציב ,לקבל התייחסויות ולהביא את התקציב לאישור
לאחר מכן .כמובן שהחומרים ישלחו לכם מראש.
לסיום אומר ,היות ונשאלתי על כך ,בשביל להבהיר לתושבים אילו נושאים עולים בישיבות
המועצה .הנושאים המועלים על סדר יום בישיבת המועצה הם נושאים ספציפיים שדורשים אישור
פורמלי במועצה ,הם אינם משקפים את כלל עשיית המועצה.
המועצה תחת הובלתי בחודש האחרון פועלת באינטנסיביות רבה ביום יום בקידום כל הנושאים
הקשורים לאיכות החיים שלנו בתל מונד.
כחלק מערך השקיפות שאני מקדמת אנחנו נתחיל להוציא עדכונים חודשיים או דו חודשיים
קבועים ,לכל התושבים שירצו לקבלם ,בווטסאפ או במייל.

 .4שאילתות ותשובות לשאילתות
גיתית שרמן :מסבירה את תהליך השאילתות.
דדי דהן :הוגשו ארבע שאילתות ,היום נענה במליאה על שלוש מתוכן ,על השאילתה שהעלתה סיגל,
אנו צריכים לאסוף עוד נתונים ועל פי חוק אנו רשאים להשיב על השאילתה במליאת המועצה
הבאה ,וכך נעשה.
שאליתה מיום  2.2.2021ע"י מירב דין בנושא  :ישיבות החברה הכלכלית.
דדי דהן :מקריא את השאילתה שהוגשה ע"י מירב דין.
"החברה הכלכלית בתל מונד הוקמה על ידי המועצה ב 2004ומהווה זרוע ביצועית של המועצה בכל
הנוגע לקידום ופיתוח הישוב.
על פי חוק ,הרכב הדירקטוריון של החברה הכלכלית מורכב משלושה חברי מועצה ,שלושה עובדי
מועצה ושלושה נציגי ציבור.
זאת כדי לוודא שטוהר המידות והמנהל התקין יתקיימו.
אזכיר כי בעבר מבקר המדינה העביר ביקורת חריפה על קיום ישיבות הדירקטוריון של החברה
הכלכלית בתל מונד ללא נציגי ציבור.
גילוי נאות -אני עצמי פניתי אליו בנושא.
5

המועצה המקומית תל-מונד
"קשובים לתושב" – מוקד הודעות 24/7

טל' / 09-7774100 :רחוב הדקל  / 52כתובת מייל moked@tel-mond.muni.il:
אני מבקשת לדעת:
 .1האם התקיימה פגישת דירקטוריון של החברה הכלכלית לאחר הבחירות האחרונות ,כאשר מונו
כחוק נבחרי ציבור חדשים בהתאם לרצון הבוחר?
 .2אם כן ,הם נכחו בה מי מחברי מועצה החדשים כפי שהחוק מחייב? אם כן ,מיהם?
 .3אם לא ,באיזה הרכב התקיימה הישיבה ,והאם היא חוקית?"
לין קפלן  :מקריאה את תשובתה לשאליתה.
שלושת חברי הועדה הקרואה שהיו חברי דירקטוריון החכ"ל סיימו את תפקידם במועצה ועל כן
פקע מינויים בדירקטוריון .בעניין נציגי הציבור ,כיום מכהנים כדירקטורים שלושה נציגי ציבור:
בני אלון ,ענבל היימן דרור וליהי טורינשטיין שמועד כהונתם יפוג בעוד יותר משנה ,כול אחד
בהתאם למועד מינויו .לאור העובדה כי לא התקיימה ישיבת דירקטוריון בחכ"ל מזה חודשים
ארוכים והישיבות האחרונות נדחו עד לאחר הבחירות ,כונס דירקטוריון החברה לישיבה ראשונה
ביום  .20.01.2021כינוס הדירקטוריון בוצע בליווי יועמ"ש החכ"ל ובעצה אחת עימו.
 .2כראש המועצה אשר עתידה להיות יו"ר הדירקטוריון בהתאם להוראות תקנון החברה והוראות
נוהל אסדרת חברה עירונית של משרד הפנים ,נכחתי בישיבה.
 .3הישיבה התקיימה בהרכב של חמשת הדירקטורים המכהנים ,לאחר היוועצות ביועמ"ש החכ"ל,
אשר השתתף בישיבה ובהתאם לעמדתו המשפטית ,הישיבה התכנסה כדין.
מירב דין :תודה על התשובה אך היא לא מספקת ,האם זו רמת השקיפות שנקבל מהמועצה?
לין קפלן :איך זה קשור לשקיפות?
מירב דין :אנחנו כחברי מועצה צריכים להיות נוכחים ולדעת שהיו ישיבות והתקבלו החלטות.
גיתית שרמן :החכ"ל היא ישות משפטית נפרדת מהמועצה וכשימונו חברי מועצה כנציגים
ודירקטורים של החכ"ל ,אז תהיה מעורבות של חברי המועצה.
לין קפלן :לגבי "שקיפות" ,פרוטוקול החברה מפורסם באתר המועצה.
מירב דין  :על פי החוק חייבים להיות נוכחים שלושה חברי מועצה ,יש פה מחטף וישיבת דירקטוריון
שהתקיימה ללא ידיעתנו.
לין קפלן :יש יועמ"ש לחברה שעל פי חוות דעתו הישיבה התקיימה כדין ואם את רוצה לפנות אליו,
את מוזמנת.
מליאת המועצה רשמה בפניה את השאילתה בנושא ישיבות החברה הכלכלית והתשובה
לשאילתה.
שאליתה מיום  2.2.21ע"י דוד חיות בנושא :חשב מלווה.
דדי דהן :מקריא את השאילתה שהוגשה ע"י דוד חיות.
מדוע ראש המועצה מצהירה ומבקשת להפסיק בעת זו את כהונתו של החשב המלווה למועצה?
כבשליש מהרשויות המקומיות במדינה קיים חשב מלווה שמונה ע"י משרד הפנים ובכללותו גם
אצלנו בתל מונד וזאת מחודש אפריל  2014ועד עתה.
מינויו של החשב המלווה באה לפקח ,לבקר ולאשר את כל הקשור בניהול התקציבי במועצה בדגש
להוצאות .בנוסף מחובתו של החשב לוודא ניהול תקין ואחראי .ניהול כזה שימנע גירעון תקציבי
למועצה וישרת את טובת הציבור בישוב.
כחבר מועצה וכמועצה מחובתנו ,ראשית  ,ללמוד את התקציב בצורה מעמיקה ,לשמוע סקירה ואת
חוות דעתו והמלצותיו של החשב המלווה בהיבט התקציבי בתל מונד .לשמוע גורמים מקצועיים
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נוספים ואף חיצוניים למערכת ועוד .כל זאת נדרש להיעשות טרם תמיכתנו בהגשת בקשה למשרד
הפנים על הפסקת עבודת החשב המלווה במועצה.
בלי לפגוע באיש ולהקל בעשייתו החשובה והמקצועית של חשב המועצה ,ברור לי שנוכחותו ועשייתו
לא מקלים עלינו אך הם נחוצים לנו בעת זו .אנו מועצה חדשה בכל מובן ,חסרת ניסיון כולל העומדת
בראשה בהיבט ניהול תקציבי מוניציפאלי וגדול .לא נרצה למהר ,לטעות ולהיכשל בהחלטתנו ובכך
להוביל את תל מונד להוצאות כספיות לא מבוקרות ,המסכנות את איתנותנו הכלכלית ויכולות
להוביל למינוי נוסף של חשב מלווה לשנים רבות נוספות.
יש לנו רבות מה ללמוד ונכון לשקול צעד זה בזהירות הראויה ,בתבונה ולבחון אותו לפחות לאחר
אישור התקציב לשנת !2021
לין קפלן מקריאה את תשובתה לשאילתה בנושא חשב מלווה.
כל רשות שואפת לעצמאות כלכלית שתאפשר לה מימוש מיטבי של חזונה ותכניותיה.
מועצה חדשה אינה קריטריון למינוי חשב מלווה ,אלא מצבה הכלכלי של הרשות או כמו שהיה בתל
מונד מינוי ועדה קרואה.
כידוע התקציב השוטף של המועצה מאוזן בשנים האחרונות.
עצמאותה של תל מונד באה לידי ביטוי במועצה נבחרת והמשך עצמאותה אמור לבוא לידי ביטוי
באי חידוש כהונת החשב המלווה .המינוי של החשב הנוכחי פוקע בסוף חודש מרץ.
אכן הבעתי את עמדתי בפני הממונה על המחוז ,לאחר היוועצות עם גזבר המועצה ,שאין צורך
במינוי חשב מלווה חדש לרשות.
אני סמוכה ובטוחה ביכולות שלי לשמור על מנהל תקין ולהמשיך להתנהל תוך שמירה על איזון
תקציבי.
יש לציין שבכל מקרה ,החשב הנוכחי יסיים את עבודתו בסוף חודש מרץ .זו ההזדמנות להודות
למיקי צור החשב המלווה אשר הנהיג נהלי עבודה סדורים ברכש ובגזברות שייצבו את המערך
הגזברי במועצה.
יש בכוונתי להעלות את התקציב להצבעה כבר בשבועות הקרובים ,כך שהתקציב יעלה עוד בזמן
כהונת החשב הנוכחי .ברצוני להפוך את תל מונד לרשות איתנה .כהונת חשב מלווה אינו מאפשר
זאת.
באשר להתייחסותך לשליש מהרשויות המלוות בחשב מלווה ,בהנחה שנתון זה נכון ,אני בטוחה
שהן שואפות להיות במצב של תל מונד ולא להפך.
דוד חיות :כהתייחסות לאמירה שלך "כהונת חשב מלווה אינה מאפשרת זאת"
למה זה לא מאפשר לייצר איתנות כלכלית? צריך לזכור שגם הגזבר הוא גזבר חדש.
דדי דהן :ההגדרה של רשות איתנה יש לה קריטריונים במשרד הפנים והוא זה שקובע.
דודו גרינברג :מי מממן את החשב המלווה?
דדי דהן :משרד הפנים.
דודי גרינברג :אז אם משרד הפנים מחליט שהוא לא מממן ,אז אין חשב מלווה.
דוד חיות :האם החשב המלווה מתכוון להוציא דוח מסכם על תקופת כהונתו בתל מונד?
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דדי דהן :החשב הוא עובד של משרד הפנים ואם זה חלק מחובתו הוא יציג ,אין לנו שיקול דעת.
דוד חיות :אני מצפה שהחשב המלווה יגיש דוח מסכם ,שיש לו צד מספרי וצד המלצתי שבו הוא
ממליץ למועצה מה היא צריכה לעשות.
לין קפלן :בכול שנה יש ביקורת של משרד הפנים לאחריה יוצא דוח מבקר שמעיר ,אם יש מה
להעיר.
דדי דהן :רו"ח של משרד הפנים מגיש את הדוח בכול שנה ,הכול חשוף ופתוח ומובא ביפני ועדת
הביקורת של המועצה ,יש כללים ונהלים ברורים איך עובדים מול הביקורת של משרד הפנים.
מליאת המועצה רשמה בפניה את השאילתה בנושא ישיבות החשב המלווה והתשובה לשאילתה.
שאליתה מיום  2.2.2021ע"י אבי אליהו בנושא  :שכונת אלי כהן
דדי דהן :מקריא את השאילתה שהוגשה ע"י אבי אליהו.
אין זה סוד ששכונת אלי כהן היא אחת מהשכונות הותיקות של היישוב .וברור ומובן מאליו כי לא
ניתןלהשוות בנייה של תשתיות בשכונה חדשה לשיפוץ של תשתיות קיימות ביישוב מזה עשרות
שנים.
יחד עם זאת כנבחר ציבור הדואג לכלל הציבור ,לא מקובל עליי כי תושבים בשכונה כלשהי ביישו
בלא יקבלו שירות מינמלי והגון בגין כספי הארנונה אותה הם משלמים.
בביקורי בשבוע שעבר בשכונת אלי כהן יחד עם חברת המועצה סיגל שמבירו ועם תושבים ,נוכחנו
לראות במו עיינינו את מה שכולם יודעים – שכונת אלי כהן נשארה מאחור.
להלן שאלותיי
 .1האם ומתי מתוכנן להתחיל בטיפול במפגעים מסכני חיים בשכונה כגון בורות ביוב פתוחיםומד
רכות שבורות?
 .2האם וכיצד מתכוונת המועצה לטפל בגינון הסביבתי ובגינון בין הבתים?
 .3האם ומתי מתכוונת המועצה להסדיר את נושא ההשקייה בשכונה כולל בגינה הסמוכה לגן
המשחקים?
 .4האם ומתי מתכוונת המועצה להסדיר את נושא התאורה במגרש הספורט הצמוד לשכונה?
.5האם ומתי מתכוונת המועצה להידרש לתיקון הליקויים גם בשכונות הוותיקות הנוספות
הסובלות מתשתיות גרועות?
לין קפלן מקריאה את תשובתה לשאליתה
 .1כידוע ,מדובר בבעיה רבת שנים שעד היום לא טופלה .הצעדים שהמועצה נקטה עם כניסתי
לתפקיד :סיור במקום עם מהנדס התאגיד ,קביעת פגישה עם מנכ"ל התאגיד ,בירור המצב
ברשויות אחרות ,זימון תושבים מהשכונה לפגישה והתייעצות עם גורמים משפטיים .כל הנ"ל
נעשה במהלך החודש הראשון לתפקידי .כידוע ,מדובר במפגעים הנמצאים בשטח פרטי משותף.
אי לכך ,המועצה על פי חוק אינה רשאית לטפל במפגעים אלו מכספי הציבור באופן בו היא
מטפלת בשטחים ציבוריים.
המועצה ביצעה גידור של המפגעים של בורות הביוב לפני מספר שבועות על מנת למנוע סכנה
אפשרית .במקביל יצא מכתב לתושבים הרלוונטיים שיש לתקן את המפגעים .במידה
שהמפגעים לא יתוקנו ,מכח סמכותה של המועצה על פי חוק העזר של המועצה בדבר סילוק
מפגעים ,המועצה תאלץ לתקן את המפגעים ולחייב את התושבים בהתאם לעלויות בפועל.
במקרים של קושי בתשלום על ידי התושבים ,המועצה תאפשר פריסה שנתית של התשלומים.
על פי אומדנים של המועצה מדובר בבניין  10כ  ₪ 400לבית אב ,ובבניין  8כ  ₪ 250לבית אב
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כלומר עלויות של  ₪ 25-40לחודש בפריסה שנתית לבית אב ,ובכך לראשונה ,יטופל הנושא לאחר
שנים רבות .בשלב זה המטרה המיידית היא סילוק המפגעים הבטיחותיים בדרך חוקית.
 .2השטחים שבין הבניינים וכן חצרות הבניינים הם כאמור ,שטח פרטי משותף .כמו שנאמר
בסעיף  ,1המועצה על פי חוק אינה רשאית לטפל בשטחים אלו מכספי הציבור באופן בו היא
מטפלת בשטחים ציבוריים .בהמשך לבדיקה הנרחבת עם רשויות אחרות ויעוץ משפטי ,בימים
אלו כפי שעדכנתי המועצה לקראת סוף גיבוש נוהל שייתן מענה לצרכי התחזוקה.
 .3מבדיקתי עולה כי הגינה הסמוכה אינה שטח פרטי .על פי הנחייתי ,המועצה יוצאת בימים אלו
להליך לבחירת אדריכלות נוף לצורך שיקום השטחים הציבוריים ברחבי היישוב .במסגרת זו
תוכן תוכנית עבודה סדורה שתיתן עדיפות בהתאם למצב הכללי של האזור.
 .4על פי המידע שנמסר לי ממזכיר המועצה בזמן הקמת המגרש התנגדו התושבים הגובלים
במגרש לתאורה .במסגרת פגישתנו המתוכננות עם תושבי השכונה נבחן נושא זה שוב בכדי
לשפר את רווחת התושבים.
 .5נקבעו סיורים עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים של המועצה ותושבי השכונות ,גם בוולפסון
ובשפרינצק .לאחר הסיורים תבנה תכנית עבודה.
אבי אליהו :מברך על כול הפעולות שנעשו בשכונות הוותיקות ולא רק באלי כהן.
אני מתייחס לשכונות אלי כהן ווולפסון ,האם יש לוחות זמנים לביצוע סילוק המפגעים? הנושא
מאוד רגיש ,כמו כן מדובר בחיי אדם .חייבים לשים לב שיש משבר אמון בין התושבים בשכונות
הוותיקות לבין המועצה.
לין קפלן :תודה על תחילת דברייך.
מבחינת חוסר האמון ,מעל עשור לא טופלו נושאים אלו ,חוסר האמון קשור לזה שהבטיחו לתושבים
ואף אחד לא טרח לקיים.
מבחינת לוחות הזמנים ,גיזום העצים נעשה ,טיפול במפגעים ,כפי שפורסם ,אם לא יטופל תוך שבוע
מרגע הוצאת המכתב לתושבים בדבר חובתם המשפטית לבצע את העבודות בעצמם ואם לא יעשו
כן עד המועד שניתן להם המועצה נערכת לסלק את המפגעים באופן מידי.
אבי אליהו :ציינת שנקבעו סיורים בשכונות ,אני מבקש להצטרף לסיורים.
לין קפלן :אין בעיה ,תזומן במגבלות הקורונה.
מליאת המועצה רשמה בפניה את השאילתה בנושא שכונת אלי כהן.

.5הצעה לסדר עינת קדרון  -הקמת צוות היגוי לניהול משבר הקורונה אל מול
האוכלוסייה
לין קפלן :האם יש התנגדות להעלות את הצעתה של עינת קדרון בעניין וועדה לניהול משבר
הקורונה אל מול האוכלוסייה?
הוחלט פה אחד לאשר העלאת הצעתה של עינת קדרון לסדר.
עינת קדרון :נושא הקורונה הפתיע את כולנו ,מחובתנו להתעסק בכך בצורה אל מול יותר
מתוכננת ,אל מול האוכלוסייה ,לתת פתרונות ולאוו דווקא להתנייד מארוע לארוע ,אני שמחה
שנכנס נושא האזרחים הוותיקים ומשפחות הרווחה ,מצד שני יש אוכלוסיות נוספות שכדאי
שנתחיל לשמוע ,ילדים שנמצאים שנה בבית ,מורים ,הורים ,משפחות ללא תעסוקה ובעלי עסקים
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שנפגעו מאוד ,לכן חשוב לתכנן את הדבר הזה ולחשוב בראיה של השנה הקרובה איך אפשר לייצר
מנגנונים שיאפשרו עבודה שגרתית בזמן המשבר ,כמו כן לחשוב כיצד אפשר להשתמד במשאבים
קיימים.אנו נמצאים כבר שנה מאז פרוץ משבר הקורונה ועל פניו ולאור הנתונים בתקופה
האחרונה נראה שהנגיף הולך להישאר איתנו עוד תקופה וזאת בנוסף לשנה האחרונה שהייתה
מאתגרת מאוד.
לאוכלוסיות רבות ומגזרים שונים חווים קשיים וצרכים שונים בעקבותיו .מעבר לצורך בניהול
שוטף של משבר הקורונה קיים צורך גם בתכנון וחשיבה קדימה ,הערכות למצבים שונים וחשיבה
על מזעור הנזקים של השנה החולפת אל מול האוכלוסייה.
הצעה לסדר:
הקמת צוות היגוי לניהול משבר הקורונה אל מול האוכלוסייה.
מטרתו העיקרית של הצוות תהיה לרכז את צורכי האוכלוסייה בתקופה הזו ולהציע פתרונות לסיוע
ותפעול .הצוות ימנה בין  2ולא יותר מ - 3חברים מקרב חברי המועצה ונציג הרשות המקומית
שיתכלל את הנושא מטעם הרשות .כמו כן הצוות ייפגש עם מנהלי האגפים הרלוונטיים לקבלת
מידע רלוונטי לנושא ,את הצוות תוביל חברת המועצה עינת קדרון.
רותם ריעני :איך הצוות ינהל זאת ברמה יומיומית? ניראה שתהייה התנגשות עם פעילות המשל"ט.
עינת קדרון :ההצעה היא הקמת צוות היגוי אל מול האוכלוסייה ,אין שום רצון להחליף את מה
שהמועצה עושה אלא להשלים ולעזור ,יש המון צרכים נוספים שעולים ,לא יודעת מה קורה במועצה
במענה של היבטים רגשיים ,הורים וילדים שנמצאים בתקופה מאוד מאתגרת ,יש פתרונות שהם
הרבה פעמים מתוך הקהילה.
רותם ריעני :את מדברת על דברים עתידיים ,תהליכים ארוכי טווח.
עינת קדרון :לא ,אני מדברת על מה קורה בסגר הבא ,על צוות ממליץ.
איילה רבין :יש צוות שעושה עבודה מדהימה השאלה היא האם יש מקום לעבוד במקביל לעבודת
המועצה.
לין קפלן :רעיון טוב שתפגשי עם דינה ,מנהלת מחלקת רווחה ונקדם בשמחה את הרעיון ואת
היוזמה שלך למעורבות ,אפשר ללמוד מעיריית נתניה ,מעבר לזה הזכרת מענה רגשי ,אז השפ"ח
בתמונה ,כמו כן ללא קשר לקורונה ,אני מתכוונת להקים צוות לקידום העסקים בתל מונד.
נקבעה גם פגישה עם יושבי ראש הועדים על חשיבה לפתרונות יצירתיים למערכת החינוך ,אם
למרות הפעילות הקיימת את סבורה שיש ערך מוסף להקמת צוות כזה את מוזמנת להציע שמות
ותערך הצבעה.
גיתית שרמן :ברגע שאנחנו ממנים צוות אנחנו נותנים לו את הסמכות לברר ולפעול בשם המועצה,
להביא המלצות ,כמו כול צוות הוא צריך להיות שמי.
דדי דהן :כפי שזה הוצג ,חשבנו שיש הצעה לצוות .כדאי שעינת תקיים פגישות עם מחלקת רווחה
ועם צוות הקורונה ,תתייעץ עם חברי מועצה וככול ויידרש נעלה לאישור המליאה הבאה צוות
שמוסכם על ידי חברי מועצה.
דוד חיות :ההצעות לסדר הוגשו ביום ראשון ,מן הראוי כשראיתם שלא הגשנו את ההצעות כראוי
היה נכון שתודיעו לנו מה חסר בהצעה ,אין טעם לדון שוב בסוגיה בישיבה הבאה.
עינת קדרון :אני אהיה הנציגה ,חשוב לי להבהיר שאין לי שום כוונה לעשות מה שהמועצה עושה,
אלא להוסיף.
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לין קפלן :את מוזמנת לישיבה הבאה של המשל"ט וניראה איך מתקדמים ותוכלי לקבוע פגישה עם
דינה וולדמן ,מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.
ההצעה הוסרה מסדר היום והוחלט ולצרף את עינת קדרון לפגישה הקרובה של משל"ט המועצה
בנושא קורונה ולאפשר לה לעלות רעיונות בנושא ,מול מנהלת מחלקת הרווחה הגברת דינה וולדמן.

 .6הצעה לסדר דוד חיות –הקמת צוות לקידום ומיקוד עשיה לשיפור ולרווחת
תושבי השכונות הוותיקות בתל מונד
לין קפלן :האם יש התנגדות להעלאת הצעתו של דוד חיות בעניין הקמת צוות לקידום ומיקוד עשיה
לשיפור ולרווחת תושבי השכונות הוותיקות בתל מונד?
הוחלט פה אחד לאשר העלאת הצעתו של דוד חיות לסדר.
דוד חיות :שמח שנושא השכונות הוותיקות עולה על סדר היום מס' פעמים.
מליאת המועצה מתבקשת לעלות לדיון ולקבל החלטה בה יוקם צוות היגוי שיחל לאלתר את
פעילותו שעיקרה לימוד הצרכים ועשייה לשיפור רווחת תושבי השכונות הוותיקות בתל מונד
בעיקרם  -שכונות וולפסון ,שפרינצק ,אלי כהן ,ורחובות העצים.
מזה שנים רבות הוזנחו השכונות הוותיקות הסובלות באופן מכפיר מתשתיות כושלות כדוגמת
הביוב שעולה על גדותיו ומהווה סכנה תברואתית חמורה מאין כמוה ,תאורת גנים ורחוב חסרה,
חזות ונראות מוזנחים ,פחי ומתחמי אשפה זוועתיים וכן העדר פעילות שכונתית למען הילדים
והנוער שתוביל לשילובם בצורה נרחבת ומשמעותית במסגרות יישוביות כדוגמת תנועות הנוער
והמתנ"ס .ישנם עוד נושאים רבים לטיפול כך שהפערים בישוב יצומצמו ובהקדם האפשרי.
מליאת המועצה מתבקשת לאשר
.1
.2
.3
.4

הקמה לאלתר של צוות היגוי מקרב חברי המועצה )נציג לכל אחת מ 3-הסיעות הגדולות
מועצה( ,נציגים מקרב עובדי המועצה  -הדרג המקצועי הרלוונטי ,נציגי השכונות הרלוונטיות,
נציגי ציבור.
אישור כי בראש הצוות יעמוד חבר המועצה  -דוד חיות
צוות ההיגוי יפעל תחת הוועדה לאיכות וסביבה ,חזות והתחדשות יישובית לכשתאושר
במליאת המועצה.
מטרת הצוות ללמוד הצרכים והמשמעויות ,לקדם ולמקד עשייה במסגרת תוכנית עבודה
לשיפור רווחת כלל תושבי השכונות הוותיקות בתל מונד וזאת כפי שיעלה מוועדת ההיגוי.
כשלב ראשון יפעל הצוות לכינון ועד מקומי לכול שכונה איתו יפעל צוות ההיגוי בתהליך.

לין קפלן :אני מצטרפת לדברייך לגבי ההזנחה הקשה ,פירטתי כבר קודם מה המועצה עשתה בנושא
זה .היות וטרם הוקמה וועדת איכות הסביבה מן הראוי שייקבעו פעילות והגדרת גבולות ביחד עם
הצוות ,אנו מציעים שתוקם קודם ועדת איכות הסביבה ולאחר מכן נקים את הצוות ,לא הגיוני
להקים צוות תחת וועדה שעדיין לא קיימת ,חייב שיהיה סינכרון על מנת שתהיה אפקטיביות.
דוד חיות :לפני שתוקם ועדת איכות הסביבה אפשר להקים צוות היגוי שיתחיל לקדם את הפעילות
ובבוא העת ועדת איכות הסביבה תצטרף אליהם.
לין קפלן :מזמינה גם אותך להצטרף לסיורים.
סיגל שמבירו זהבי :פעילות המועצה אינה נעצרת כשאין ועדות ,לכן אני חושבת לנכון שיצטרפו
שלושת הסיעות הגדולות ויקימו צוות היגוי עד שתוקם ועדת איכות הסביבה.
דדי דהן :ועדות המועצה על פי חוק צריכות לשקף את הרכב כול סיעות המועצה.
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רותם ריעני :אני מצטרף לדבריו של דדי .לצערי ההצעה היא פופוליסטית ,אני היחיד שחי ונושם
בשכונות הוותיקות ודווקא אותי בחרת למדר? אני נעלב בשם כול שכונת וולפסון ,לצרף את כול
שלושת הסיעות ולמדר פוליטית אותי? אני יושב פה כחבר מועצה ועלי לקבל נציגות בכול ועדות
המועצה בהתאם לכוחי.
דוד חיות :צר לי שאתה חושב שההצעה פופוליסטית אין לי כוונה למדר אותך ,אני מתנצל .ציינתי
את שלושת הסיעות הגדולות כמייצגות את רוב האוכלוסייה של תל מונד ,אם תראה לנכון להצטרף
אני מזמין אותך.
סיגל שמבירו זהבי :כולם כאן מכבדים את פעולתך ,זה שאתה גר בוולפסון זה לא אומר שאדם
אחר אינו מבין את מצוקתו של אדם אחר ,הנושא חשוב לכולם.
דוד גרינברג :יש סטייה מההצעה ,אי אפשר לבוא ולקבל החלטה שתחת ועדת חובה מקימים תת
ועדה בלי שוועדת החובה תהייה זאת שמחליטה אם היא מעוניינת בתת וועדה.
גיתית שרמן :אתם מנסים ליצור צוות שהמהות שלו זה עבודה של ועדת איכות הסביבה,
אם בישיבה זו לא מיניתם או תמנו ועדת לאיכות הסביבה אתם חוטאים להוראת הצו.
דוד חיות :הצעת החלטה מעודכנת.
הקמה לאלתר של צוות היגוי בקרב חברי המועצה אבי אליהו ,רותם ריעני ,אנוכי ודוד גרינברג ,נפנה
לכול סיעה מי שתרצה לצרף נציגי ציבור שתעשה זאת בימים הקרובים.
אישור שלי כעומד בראש הצוות ,הורדתי את סעיף מספר שלוש ,צוות ההיגוי שיפעל במועצה יפעל,
לאחר מכן תוקם ועדת איכות הסביבה והצורך בצוות ייבחן מחדש.
גיתית שרמן :כול הצוות פועל בגדר סמכויותיה של המועצה.
הוחלט פה אחד הקמת צוות לקידום ומיקוד עשיה לשיפור ולרווחת תושבי השכונות הוותיקות
בתל מונד :דוד חיות כראש הצוות ,אבי אליהו ,רותם ריעני ודודו גרינברג .הצוות יעביר המלצותיו
למועצה ,וכשתוקם ועדת איכות סביבה יבחן הצורך בצוות מחדש.

 .7הצעה לסדר דוד חיות – מתן רישיונות עסק לרוכלות בתל מונד
מזה שנים רבות קיימת החלטה בתל מונד על פיה לא ניתן רישיון עסק לרוכלות שמשמעותו עיסוק
בקניה ,מכירה ,הצעת שירותים או מלאכה לציבור שלא מתוך מקום קבע.
בימים אלו ,ימי קורונה ,ימים בהם פרנסת חלק מתושבי תל מונד נפגעת קשות .ימים בהם התושבים
ממציאים עצמם מחדש על מנת להתפרנס .ימים בהם הציבור לנוכח סגירה והגבלות על בתי עסק
וביניהם בתי הקפה ,מחפש דרכים ומקום לצאת ולהיפגש לשיח חברי ,פגישת עסקים וכד'.
מקום שישרה ולו לרגע ,תחושה של שיגרה טרם הקורונה .מקום לתת בו מנוחה לנפש וכן ,מקום
של פרנסה לבוחרים בכך והכנסות למועצה .כל זאת כמובן בהתאם ותוך עמידה בהנחיות משרד
הבריאות לתקופה זו .ראו את הנעשה בישובים הסמוכים לנו ובכל הארץ.
בעיניי נכון ואף מחובתנו כמועצה לעודד יזמות ויצירתיות ,להיות קשובים ופתוחים מתוך
מחויבות לתושבים ועזרה בפרנסתם ואף לחשוב על דרכים להקל על תושבי תל מונד ולסייע בכל
שיידרש.
נכון לנו לבחון ולאפשר מתן רישיונות לרוכלות המשרתים את טובת הציבור .ראשית ,תושבי תל
מונד ,העסקים הקטנים בישוב וכן תושבים שיבוא מחוץ לישוב.
נדאג לרישיונות רוכלות שיעמדו בכל העקרונות ,התנאים וההנחיות הנדרשים ,כדוגמת תחומי
הבריאות הציבור ,כבאות ,סדר ציבורי ,סדר תחבורתי ,בטיחות ,מיקום ,נראות ועוד .הנחיות
שיקבעו במליאת המועצה בהחלטה על מדיניות ברורה ומאפשרת ,למען הציבור בתל מונד.
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מליאת המועצה מתבקשת לאשר –
 .1מתן רישיונות עסק לרוכלות בהתאם לנוהל שיאושר במליאת המועצה )כאמור בסעיף 2
שלהלן(.
 .2כתיבת נוהל נרחב למדניות המועצה למתן רישיונות עסק לרוכלות -עקרונות ,תנאים ,הנחיות
ועוד.
 .3נוהל יוצג למליאה לאישור בישיבתה הבא.
לין קפלן :התקבלו מס' פניות בנושא הזה ,נפגשתי עם ארגון רוטרי ,תהיה פגישת המשך .הייתה
החלטת מליאה בשנת  2001שאסרה על מתן רישיונות עסק לרוכלות ,ההחלטה כבר אינה רלוונטית
צריך לערוך פנייה מחודשת של נושא זה ,אני בעד חדשנות ויצירתיות לכן מברכת על היוזמה  ,כרשות
מאוד חשוב שגיבוש המדיניות יהיה עם התושבים ,אני מציעה להקים צוות שיכלול חברי מועצה,
אחד מכול סיעה ,שיזמין בקול קורא את התושבים להצטרף ,התושבים יבחרו על פי הרלוונטיות של
ניסיונם או תעסוקתם בנושא הזה ,ביחד נגבש מדיניות ונציג זאת במליאת המועצה ,את הצוות ירכז
מזכיר המועצה ,דדי דהן.
דוד חיות :אני בעד ,ההצעה שעלתה מפניות הציבור ומטעמי ,לדעתי אפשר לוותר על הקמת צוות
ולעבור לצד הפרקטי.
גיתית שרמן :לתל מונד יש חוק עזר מאוד ישן בנושא הרוכלות ,לכן נידרש לשנות את המדיניות
ולתקן את חוק העזר ,כנראה גם נצטרך יעוץ כלכלי לעדכון התעריפים ,זה תהליך.
דוד חיות :האם תוכלי להגדיר לי זמן?
גיתית שרמן :לאחר אישור מליאה ,ההצעה עוברת למשרד הפנים ,לדעתי גיבוש מדיניות יכול
שיארך מינימום חודשיים.
רותם ריעני :לדעתי יכולה להיות פגיעה בעסקים המקומיים ,מצב העסקים בתל מונד אינו מזהיר,
צריך לחשוב איך מחזקים אותם ולא מחלישים.
דוד חיות :אין שום כוונה לפגוע בעסקי תל מונד ,הכוונה היא להביא תושבים מחוץ לתל מונד.
לין קפלן :מי שרוצה להיות שותף בגיבוש המדיניות שיצטרף.
איתי אבנרי :הנקודה שרותם העלה היא נכונה ולכן צריכה להיות חלק ממערך השיקולים.
איילה רבין :ההצעה היא טובה צריך לבחון אותה.
עינת קדרון :בהנחה שהתהליך יתארך האם קיים פתרון ביניים?
דדי דהן :במסגרת הנוהל ובקביעת המדיניות נצטרך לבחון את כול ההיבטים ולגבש החלטות ,עד
שיתוקן חוק העזר אפשר לפעול על בסיס חוק העזר הקיים ,מצריך חשיבה מסודרת ומעמיקה כמו
כן אפשר לבחון מה קורה בישובים אחרים באזור.
לין קפלן :חשוב להקים צוות ,מכיוון שיש השלכה על תושבי ועסקי תל מונד.
עינת קדרון :האם אפשר למצוא פתרונות ביניים?
לין קפלן :בוודאי ,ההחלטה שהתקבלה היא שיוקם צוות לבחון את הנושא לעומק ולגבש מדיניות,
נציג מכול סיעה ועוד שלושה תושבים שיבחרו על פי הקשר שלהם לנושא ,ייצא קול קורא לתושבים.
גיתית שרמן :ברגע שתגובש מדיניות יתחיל התהליך של תיקון חוק העזר.
אבי אליהו :אני אהיה הנציג בצוות בהמשך ימונה במקומי נציג ציבור מסיעתי.
דדי דהן :הצוות יורכב מאבי אליהו דוד חיות רותם ריעני ואיילה רבין.
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הוחלט פה אחד לאשר הקמת צוות לגיבוש מדיניות בנושא ,הרכב הצוות  -אבי אליהו דוד חיות
רותם ריעני ואיילה רבין מרכז הצוות ,דדי דהן מזכיר המועצה ותצא פנייה בקול קורא לצרף
שלושה נציגי ציבור לצוות.

 .8קביעת יום שלישי הראשון בחודש בשעה  19:30כיום הקבוע לישיבות המליאה
לין קפלן  :מציעה את יום שלישי הראשון בחודש בשעה  19:30כיום הקבוע לישיבות המליאה.
התקיים דיון בנושא.
הוחלט פה אחד לאשר את יום שלישי הראשון בחודש בשעה  19:30כיום הקבוע לישיבות
המליאה.

 .9מינוי ועדת מכרזים -סיגל שמבירו זהבי יו"ר הועדה ,איילה רבין חברת
הועדה ,איתי אבנרי חבר הועדה
לין קפלן :אני מציעה לאשר את הרכב ועדת המכרזים כפי שמופיע בזימון לישיבה.
רותם ריעני :אני חוזר ומדגיש שיש צורך לקחת בחשבון את סיעתי במכלול של הרכב ועדות
המועצה.
דדי דהן :כרגע יש לנו מכרז שממתין לוועדת המכרזים בנושא חשבות שכר.
דוד חיות :האם לא נכון יהיה לבחון את הסוגיה שחברה תעשה זאת?
דדי דהן :המכרז פורסם הוגשו הצעות וכרגע זה ממתין לקיום ראיונות והחלטה על זוכה
סוגיה זו נבחנת בטרם יציאה למכרז ולכן כרגע אין מה לדון בכך.
דוד חיות :לכמה זמן ההתקשרות?
דדי דהן :רוב החוזים של המועצה הם לשנה עם אופציה למועצה להארכה בארבע תקופות
נוספות בנות שנה ,ליפני מתן הארכה ניתן לבחון את כדאיות המשך ההתקשרות.
אני רוצה להדגיש ,שיש סמכויות ברורות לוועדת המכרזים ,היא לא שותפה להכנת המכרז,
מרגע פרסום המכרז ופתיחת המעטפות יש לה סמכויות המוגדרות בחוק.
אסור להלין מכרז בתיבת המכרזים יותר משבועיים ,בפתיחת המעטפות הועדה חייבת
למנות נציג אחד ביחד עם שתי מחזיקי מפתחות שראש המועצה ממנה.
ועדת המכרזים חייבת להיות זמינה .אנו ניתן סקירה מפורטת לחברי הועדה.
דוד חיות :הכוונה היא לייעל את התהליך ומתוך כך גם לבחון את התהליכים שקורים
במועצה.
גיתית שרמן :דברייך רלוונטיים לישיבות תקציב כמו כן המועצה מגבה את עצמה ברמה
המשפטית בכול ההיבטים.
הוחלט פה אחד לאשר את סיגל שמבירו זהבי יו"ר הועדה ,איילה רבין חברת הועדה ,איתי
אבנרי חבר הועדה.
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 .10התייחסות לתמלול ישיבות המועצה
דדי דהן :מליאות המועצה מוקלטות ,יוצא פרוטוקול שמכיל את עיקרי הדיון ,תמלול
המליאה הוא עלות כספית גבוה שהמועצה תצטרך לממן ,כספי הציבור יכולים ללכת
למקומות אחרים בפרט שהכול שקוף ולחברי המליאה יש לכם את הזכות לתקן אותו,
לדעתי זו עלות כספית מיותרת.
לין קפלן :זו לא הצעה לסדר יום ,קיבלתם את ההסבר וזכותכם לעלות זאת כהצעה לסדר
היום.
סיגל שמבירו זהבי :אם אני לא טועה כשאת היית חברת מועצה את ביקשת להקליד את
הפרוטוקול? )מצטטת מתוך פרוטוקול מליאה רלוונטי מספר ,(753
שם ביקשת שהישיבה תהייה מתומללת ,מדוע את משנה את עמדתך כעת?
לין קפלן :לא היה בזמנו צילום וידאו של המליאה.
סיגל שמבירו זהבי :אם אני רוצה תמלול של מליאה שלא תומלל ,אני אתמלל בעצמי?
גיתית שרמן :כן ,כול עוד לא התקבלה החלטת מליאה.
דוד חיות :צריך לוודא שכול נושא הצילום מנוהל.
רונית נחום :יש גיבוי גם באתר וגם בענן.
אבי אליהו :יכול להיות שאחרי סיום הקורונה נצטרך לעשות חשיבה כמה תושבים צופים
מהבית מכיוון שתושבים יוכלו להגיע ולצפות במליאה ואולי לא יהיה צורך בשידור חי אלא
בתמלול.
הוחלט פה אחד לא לתמלל את ישיבות המועצה בשלב זה ונדון בכך לאחר עידן הקורונה.

 .11פתיחת תב"ר שילוט ותמרור רחובות בסך  ₪ 250,000במימון :קרנות רשות
)מצ"ב(
 .12פתיחת תב"ר שיקום דרכים ומדרכות בסך  ₪ 1,280,000במימון :קרנות
רשות )מצ"ב(
לין קפלן :תבר"ים צריכים להיות מוגשים  10ימים מראש ומהישיבה הבאה כך ננהג,
במקרה הזה התלבטנו בנושא אבל היות ומדובר בתקופה אינטנסיבית ,החלטנו להביא את
התבר"ים וזכותכם להגיד שאתם רוצים לראות אותם  10ימים מראש ולהצביע רק בישיבה
הבאה .שני התבר"ים מתייחסים לנושאי בטיחות.
אבי אליהו :ביקשנו לקבל פירוט של התב"רים בשלוש שנים האחרונות ולראות מה נעשה
ומה לא ,על מה התב"רים האלו יוצאים?
לין קפלן :גם אני קיבלתי את רשימת התב"רים לא מזמן ,כחלק מפגישות על התקציב נגיש
לכם גם את פירוט התב"רים.
אבי אליהו :אני חושב שזה לא רלוונטי.
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דוד חיות :לא נדון על נושא התב"רים עד שלא נבין את התמונה הכוללת.
לין קפלן :כרגע נמצאים  12מיליון שקלים ,כספי השבחה שניתן לייעד לפרויקטים חדשים,
לא נגמרו כספי ההשבחה שהמועצה אמורה לקבל.
אבי אליהו :נאמר שנגמרו הכנסות התבר"ים.
דדי דהן :לחלוטין לא נאמר דבר כזה.
ציינה ראש המועצה בתחילת דבריה שמדובר בשני תבר"ים שנוגעים לנושא בטיחות.
מירב דין :איך נדע שמדובר על נושאי בטיחות? אין מספיק נתונים כתובים למעט מספרים.
איתי אבנרי :להגיד את מילת הקסם בטיחות ובאופן אוטומטי כולם צריכים להיבהל?
צריך להסתכל על כול התמונה ביחד וגם על כול דבר בנפרד ואני חושב לקבל את מה שלין
הציעה ולדחות את ההחלטה על התבר"ים.
דוד גרינברג :אני לא חושב שצריך לדחות ואני אסביר ,כול מה שביקשתם אתם צודקים,
אנחנו בסה"כ מועצה של חודש ימים וצריך לבדוק את הכול ,אבל אם יש מפגעי בטיחות
חיוניים צריך לטפל.
דוד חיות :מכיוון שמדובר על מפגעים בטיחותיים אולי נאשר כול סעיף בנפרד.
אבי אליהו :זה לא נכון לעבוד בצורה כזו ,הגיע הזמן שהתב"רים ינוהלו כמו שצריך.
דודו גרינברג :מי שרוצה לראות את התבר"ים יכול לגשת לגזברות.
לין קפלן :נקיים את ישיבות התקציב ,אתם תראו את התברי"ים.
נסיר את הנושאים מסדר היום ונעלה אותם בישיבה הבאה.
הוחלט פה אחד להסיר מסדר היום את סעיפים  11,12בנושא אישור תב"רים.
מירב דין :הזכרת פורום עסקים קטנים ,עשייה שאני מקדמת כבר כמה שנים ואשמח
לקחת חלק ולהיות מעורבת.
דדי דהן :איילה הגישה לי כרגע בקשה לתיקון פרוטוקול ,הנוהל הוא להגישו עד לפתיחת
ישיבת המליאה ,לכן לצערי לא נוכל לאשר את תיקון הפרוטוקול.

הישיבה ננעלה

רשם :דדי דהן – מזכיר המועצה
לין קפלן
ראש המועצה
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