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פרוטוקול מליאת מועצה מס' 880
מישיבת המועצה המקומית תל מונד מן המניין אשר התקיימה ביום שלישי  4.5.21בחדר הישיבות
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 .15מינוי ועדת הנצחה לפעולות טרור
 .16מינוי ועדה למאבק נגע הסמים המסוכנים
 .17מינוי ועדת הנהלה
לין קפלן :מביעה את צערה לאסון במירון ,משתתפת בצער המשפחות ושולחת איחולי החלמה מהירה
לפצועים.

מעבר לסדר היום:
 .1הצהרת אמונים יונת ארז חגאי
לין מזמינה את חברת המועצה יונת ארז חגאי להצהיר אמונים.
יונת ארז חגאי" :אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי
במועצה"

חברת המועצה נשבעה אמונים למועצה כמתחייב על פי דין
לין קפלן :מבקשת את הסכמתם של חברי המליאה לעבור לסעיף מס'  6שעל סדר היום היות
ושלומי שהגיע לישיבה במיוחד נאלץ לצאת לאירוע משפחתי.
הוחלט פה אחד להקדים את סעיף  6עדכון בנושא ביטחון הישוב
 .2עדכון בנושא ביטחון הישוב  -רס"ב שלומי מלכה מש"ק תל מונד ,גלי שניר קב"ט המועצה
שלומי מלכה :מציג ומספר על עצמו
נושא גל הפריצות חשוב מאוד ,תל מונד נמצאת במצב סוציואקונומי גבוה ובמיקום גאוגרפי על ציר
מרכזי מאפיינים אלו משמשים "קרקע פורייה" לעברייני רכוש.
אנחנו נותנים מענה באמצעות כוחות שיטור ותוספת כוח משמעותית של מתנדבים ,מטפלים בכול
אירוע ומפיקים ממנו לקחים.
בעניין פריצות לבתים ועבירות רכוש תל מונד נמצאת במקום נמוך מאוד ביחס ליישובי הסביבה.
סיגל שמבירו זהבי :יש לך נתונים?
שלומי מלכה :כן ,אבל לא אחשוף את הנתונים מכיוון שאנו נמצאים בלינק פתוח.
איתי אבנרי :מה לדעתך אפשר לשנות או לשפר ע"י מתנדבים?
שלומי מלכה :כמה שיותר כוח אדם זה מבורך ,אנו מתמידים בהליכי הגיוס ובשבוע שעבר קיימנו
למשל פגישה עם תושבי שכונה בתל מונד וגייסנו  19מתנדבים.
איתי אבנרי :למה שלא תפתח קול קורא?
שלומי מלכה :הקורונה יצרה לנו עיקובים
איתי אבנרי :כמה מתנדבים פעילים יש כרגע?
שלומי מלכה 50 :מתנדבים לא כולל סיירת הורים.
איתי אבנרי :כמה מתנדבים צריך כדי להגיע ליעד?
שלומי מלכה 90-100 :מתנדבים.
איתי אבנרי :זה משהו שהמועצה יכולה לקדם?
לין קפלן :נפגשתי לאחרונה עם אופיר ביטון ,מפקד תחנת משטרת שדות בנושא סיירת הורים,
וביקשתי הקלה בהליכי ההכשרה ,הובטח שהנושא ייבדק.
אבי אליהו :מודה לשלומי על עבודתו המסורה .האם קיימים צרכים שיש צורך שיסופקו על ידי
המועצה ויכולים לסייע לעבודת המשטרה?
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שלומי מלכה :הממשק שלי עם כל עובדי הרשות הוא מצוין ,לא חסרים לי משאבים .לגבי צרכים
ורעיונות אעלה אותם במסגרת וועדת בטחון.
לין קפלן :נקבעו ישיבות תקופתיות עם השוטר הקהילתי ,מה שלא היה במועצה הקודמת ,שיתוף
הפעולה עם המשטרה הוא חשוב ומצוין.
שלומי מלכה :בערב יום הזיכרון נפרצו ארבעה בתים בתל מונד ,בבתים הללו לא הופעלה מערכת
אזעקה ,בבתים בהם הופעלה מערכת אזעקה האירוע הסתיים בניסיון לפריצה ,לכן אנו זקוקים
לשיתוף פעולה עם התושבים.
דוד חיות :אני צפיתי כי לאחר הקורונה יהיה פה "גל פריצות" ,היה צריך להיערך בהתאם לכך בעיקר
באזורים הרגישים ,ההערכות שנעשתה לא מספקת ,בנוסף צריך לחשוב כיצד מתגברים את חברת
האבטחה ביישוב.
לין קפלן :אלו בדיוק הדיונים שצריך לדון בהם בוועדת בטחון.
שלומי מלכה :בעקבות הפנייה של לין לאופיר ביטון מפקד תחנת שדות הכוונה לגייס מתנדבים
נוספים.
מירב דין :המתנדבים מפטרלים רק בתל מונד?
שלומי מלכה :כן.
גלי שניר :יש לנו שיתוף פעולה עם משטרת ישראל ובפרט עם שלומי .חשוב לי להדגיש כשיש אירוע
אנחנו לא יכולים לטפל לכן חשוב לדווח למשטרת ישראל ,כמו כן אני רואה חשיבות רבה להקמת ועדת
הביטחון.
עינת קדרון :יש קריטריונים למתנדבים?
שלומי מלכה :כן ,ממלאים טפסים באופן פרונטאלי בכדי שאוכל להתרשם .במידה והמועמד מתאים
לאחר המלצתי מתחיל תהליך גיוס.
 .3תיקון פרוטוקול
דדי דהן :מונחות בפנינו בקשות לשינוי פרוטוקול של עינת קדרון ואילה רבין
לפיכך אקריא את הבקשות לתיקון הפרוטוקול על פי סעיף  56לתוספת השלישית בצו המועצות
המקומיות.
ראשית ברצוני לבקש מכיוון שהישיבות מועברות בשידור חי ונשמרות באתר המועצה ,אין צורך
לתמלל את מליאות המועצה ,הפרוטוקול אמור לשקף את עיקרי הדברים.
אך תחילה על מנת לייעל ולהקל על בדיקתנו ,מאחר ואתם משווים את הפרוטוקול הכתוב להקלטה
אשמח אם תציינו בבקשתכם את הדקה בהקלטה בה נאמרים הדברים אותם ברצונכם לתקן.
כמו כן בהתאם להחלטת ראש המועצה ,הפרוטוקולים המודפסים נשלחים אליכם זמן רב לפני ישיבת
המליאה הבאה ,נשמח לקבל את הבקשות לתיקון הפרוטוקולים סמוך למועד בו הוא נישלח אליכם
ולפחות מספר ימים לפני ישיבת המליאה כפי שנעשה על ידי עינת ואילה כדי שנוכל לבדוק את הבקשות
ולהגישם לאישור המליאה.
לצערי נוכחתי לדעת שמירב הגישה לפני כשעתיים בקשה לתיקון פרוטוקול אך לא הספקתי לבדוק את
הבקשה ולכן לא אוכל להתייחס לבקשתה.
בד"כ נדון רק בפרוטוקול האחרון אך מאחר ולא התקיימה ישיבה בחודש אפריל נדון היום בבקשות
לתיקון שני הפרוטוקולים האחרונים.
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מאחר והתיקון לפרוטוקול  876בוצע לאחר שבדקנו את בקשתה של עינת שנמסרה סמוך לישיבה .עינת
ביקשה לציין שסעיף  5בפרוטוקול מליאה  876תוקן בהתאם לבקשתה .ניתן לעיין בפרוטוקול המתוקן
כפי שהוא מופיע באתר המועצה.
לין קפלן :היו לכם שבועיים להגיש בקשה לתיקון פרוטוקול ,לאחר בקשתכם שהפרוטוקול יישלח
מוקדם יותר ,אנו מצפים שגם אתם תנהגו בהתאם.
בקשה לתיקון פרוטוקול מליאה  - 878עינת קדרון
דדי דהן :מקריא את בקשתה של עינת לתיקון הפרוטוקול
מבקשת לעדכן את סע'  5לפרוטוקול 878
הוצגו על ידי שתי שאלות:
) (1לגבי הבחירה של הגנים ליישום התב"ר והאם הייתה פניה לכלל הגננות.
מתוך הקלטת המליאה" :האם הייתה חשיבה ,או לפחות שיח ,עם גנים אחרים ,גננות
אחרות...שאלה לגבי הבחירה והאם הייתה פניה לגננות באיזו שהיא צורה".
) (2האם אפשר היה לפצל על שני גנים?
דדי דהן :אכן הדברים נאמרו ע"י עינת ,אני מציע לאשר את הבקשה.
אושר פה אחד תיקון הפרוטוקול
דדי דהן :מקריא את בקשתה של אילה רבין לתיקון הפרוטוקול
הבקשה תיקון פרוטוקול לישיבה  879שלא מן המניין – אישור תקציב
אילה רבין מבקשת להוסיף לפרוטוקול את הדברים שאמרה במהלך הישיבה
"אני רוצה לשבח את לין ,שלמרות שהיא רק חודשיים וחצי בתפקיד הייתה חשיבה מאוד מעמיקה
למרות כל המטלות שהיא מטפלת בהן ,הייתי שותפה לחלק מהישיבות ,תוכנית הפיתוח היא ביטוי
לכך ומאפשרת עשיה .דבר נוסף הוא נושא הניקיון ,הדבר בוער אצל התושבים וכולנו רוצים שיפור
ההצעה להחליף שלושה עובדים במשאית טיאוט זה לא ריאלי ,זה ללכת אחורה ,לתושבים מגיע
השרות הזה וזה לא המקום לחסוך".
דדי דהן :אכן הדברים נאמרו ע"י אילה ,אני מציע לאשר את הבקשה.

אושר פה אחד תיקון הפרוטוקול
 .4שאלות ותשובות לשאילתות
שאילתה מיום  2.5.2021ע"י עינת קדרון בנושא :חדרי טיפולים בגני חינוך מיוחד
דדי דהן :מקריא את השאילתה שהוגשה ע"י עינת קדרון.
לאחרונה הגיעו אלי פניות בנוגע לגן הרימון וגן החרוב ,הגנים לעיכוב התפתחותי.
למיטב הבנתי ,מתנהל כרגע דיון לגבי חדרי הטיפול בגנים אלה ,גנים אשר מחויבים בקיומם של חדרי
טיפול.
 .1האם בגנים אלו קיימים חדרי טיפול או לא? אודה לקבלת קצת יותר פרטים בסוגיה ,מידע על הנעשה
על ידכם בנושא עד כה ואיפה דברים עומדים.
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 .2במידה ולא ,כיצד מתכוונת המועצה להתמודד עם הסוגיה ומהם הפתרונות הנבחנים על ידה ,בדגש
על תוכנית העבודה ולוחות הזמנים לתיקון הליקוי )ככל שיש(.
דדי דהן :מקריא את תשובת ראש המועצה לשאילתה:
גן הרימון וגן החרוב הם גנים לחינוך מיוחד לתלמידים בעלי זכאות לשירותי חינוך מיוחדים שאפיון
הלקות שלהם הוא עיכוב התפתחותי.
 .1בשני הגנים ,קיים ממ"ד שמשמש כחדר טיפול.
עלה צורך מצד מנהלות הגן וגורמי הפיקוח בחדר טיפול נוסף בכל אחד מגנים אלו.
מבדיקתנו במנהל הפיתוח של משרד החינוך האמון על הגדרת פרוגרמה ואישור תכניות בינוי,
נמסר שלא קיימת פרוגרמה לגן חינוך מיוחד מסוג זה ,ובהתאם – גם לא קיימת הקצאה לחדר
טיפולים נוסף.
 .2למרות שלא מדובר בליקוי בהתייחס להערתך ,היות והמועצה בראשותי רואה חשיבות רבה
בקידום נושא החינוך נבדקת בשבועות האחרונים במסגרת הערכות לשיפוצי קיץ ,האפשרות
להוספת חדר טיפולים נוסף .לאחר הגעה להסכמה עם הגננות והפיקוח על הקצאת חלל בתוך הגן
לנושא ,המועצה תקדם בינוי של חדר נוסף במסגרת שיפוצי הקיץ.
בשבוע הבא נקבע סיור של מפקחת החינוך המיוחד בגנים אלו.
עינת קדרון :האם יש הגדרה כיצד אמור להיות חדר טיפול?
לין קפלן :אין פרוגרמה לגני חינוך מיוחד.
מליאת המועצה רשמה בפניה את השאילתה בנושא חדרי טיפולים בגני חינוך מיוחד והתשובה
לשאילתה.
שאילתה מיום  6.4.2021ע"י מירב דין בנושא :תשתיות החשמל ביישוב
דדי דהן :מקריא את עיקרי דברי השאילתה שהוגשה ע"י מירב דין.
תושבים רבים ובעיקר תושבים משכונת הציפורים מתלוננים שוב ושוב על הפסקות חשמל.
שאלותיי:
מה מקור הבעיה?
מה נעשה בעניין עד כה?
מה התכנון להמשך לפתרון הבעיה לרבות לוחות זמנים?
דדי דהן :מקריא את תשובת ראש המועצה לשאילתה:
לאור פניית תושבים בנושא פנינו לחברת החשמל ונקבעה פגישה עם מנהל המחוז .אי לכך טרם ידוע
מה מקור הבעיה ,מה דרכי הטיפול ומה הלו"ז .אפעיל את כובד משקלי בפגישה כראש רשות על מנת
לדרוש פתרון בנושא.
מתקיים דיון בין חברי המועצה על איך אמורה להיות מוגשת שאילתה
אבינועם פרץ :לפי סעיף  41בתקנון שאילתה תנוסח בקצרה.
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אהרון שפרבר :צריך להבחין בין שאילתות לבין הצעות לסדר ,שאילתה זו שאלה ,שאלה קצרה,
תשובה קצרה ,על שאילתה לא מתקיים דיון.
אבי אליהו :האם השאילתות שהוגשו לא מספיק קצרות?
אהרון שפרבר :צו המועצות חוקק עם הקמת המדינה ,הקראת השאילתות היא כי חלק מהאנשים לא
ידעו קרוא וכתוב .שאילתה אמורה להיות מנוסחת בקצרה ולא מתקיים עליה דיון.
מירב דין :האם פניתם לחברת החשמל בעקבות השאילתה שלי?
לין קפלן :הפניה לחברת חשמל בוצעה לפני כחודש הרבה לפני הגשת השאילתה שלך ,בעקבות פניות
של תושבים ,יש תכתובת ומיילים בנושא.
מליאת המועצה רשמה בפניה את השאילתה בנושא תשתיות החשמל ביישוב.
שאילתה מיום  4.5.2021ע"י מירב דין בנושא :בנייה ציבורית בשכונת אלי כהן
דדי דהן :מקריא את עיקרי השאילתה שהוגשה ע"י מירב דין.
כולנו בעד בניה שפויה בתל מונד והתפתחות בריאה של הישוב ובכלל זה ,קידום תכניות פינוי בינוי
בשכונות הוותיקות .יחד עם זאת ,אנחנו חייבים לוודא כי התוכניות הללו מותאמות לתשתיות הישוב
וכי אינן פוגעות ברמת החיים של כולנו.
שאלותיי
האם יש תוכנית לבנות  12קומות בשכונת אלי כהן?
היכן התוכנית הזו עומדת מבחינת ההליכים אם בכלל?
אם היא כן מקודמת ,מה מתוכנן בה?
דדי דהן :מקריא את תשובת ראש המועצה לשאילתה:
אני רואה חשיבות רבה בקידום פרויקטים של התחדשות עירונית בתל מונד ובשל כך מיום כניסתי
לתפקיד ,קיימתי פגישות עם הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ועם הרשות להתחדשות עירונית בהקשר
לקידום פיתוח עתידי של היישוב כולל קידום פרויקטים של התחדשות עירונית בשלוש השכונות
הוותיקות ביישוב ,אלי כהן ,שפרינצק וולפסון ,תוך שמירה על צביון היישוב .אי לכך ,הבעתי את
עמדתי שלא נאפשר מגדלים רבי קומות בתל מונד .אני תקווה שביחד עם הוועדה המחוזית נגיע לפתרון
שיאפשר פינוי בינוי שפוי בתל מונד.
 .1הוגשה תכנית על ידי היזם הכוללת  2בניינים של  13קומות לוועדה המחוזית בסוף .2020
 .2התכנית נמצאת בשלב מקדמי .בדיון שהתקיים בוועדה המחוזית בנושא תוכנית המתאר ,הבעתי
את עמדתי הנחרצת כנגד פגיעה בצביון היישוב ועלייה לגובה מעל לקיים בפרויקטים ביישוב של
בתים משותפים.
 .3לאור סעיף  2והסתייגויות שהמועצה הציגה ,התכנון אינו סגור.
מירב דין :בתשובתך כתבת שלא תאפשרי בניית מגדלים רבי קומות ,כלומר את מתנגדת לבנייה מסוג
זה?
לין קפלן :כן.
מליאת המועצה רשמה בפניה את השאילתה בנושא בנייה ציבורית בשכונת אלי כהן
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שאילתה מיום  2.5.2021ע"י סיגל שמבירו זהבי בנושא :סקר שביעות רצון
דדי דהן :מקריא את השאילתה שהוגשה ע"י סיגל שמבירו זהבי.
איזו חברה ביצעה את סקר שביעות רצון התושבים שנערך לאחרונה ובאיזה עלות?
דדי דהן :מקריא את תשובת ראש המועצה לשאילתה:
המועצה המקומית תל מונד ביצעה סקר שביעות רצון ע"י חברת דיאלוג ,עלות הסקר הינה .₪ 12,629
סיגל שמבירו זהבי :אבקש לשלוח את הסקר במייל ,לכל חברי המועצה.
אהרון שפרבר :כחברת מועצה ,כל מידע שאת רוצה ,תפני ותקבלי.
מליאת המועצה רשמה בפניה את השאילתה בנושא סקר שביעות רצון
 .5הצעות לסדר
לין קפלן :כידוע לכם ניתן לדון בארבע הצעות לסדר ,הצעה נוספת שהוגשה ע"י עינת קדרון תעלה
בישיבה הבאה.
הצעה לסדר עינת קדרון – עדכון הרכב וועדת חינוך
לין קפלן :האם יש התנגדות להעלאת הצעתה של עינת קדרון בעניין עדכון הרכב וועדת חינוך?
הוחלט פה אחד לדון בהצעה לסדר של עינת קדרון
עינת קדרון :במליאה שהתקיימה ב 21/02/2021 -מוניתי ליו"ר וועדת חינוך ונקבע הרכב הוועדה שכלל
באותו הזמן:
 2חברי מועצה  -עינת קדרון )יו"ר" ,מחר חדש"( ,אבי אליהו )"דרך חדשה"(
 2נציגי ציבור  -יונת חגי ארז )נציגת "תל מונד אחת"( ,יעל שלי נגר )נציגת "לב"(
 6יושבי הראש של בתי הספר
 6מנהלי בתי הספר
מבדיקה שלי ובאישור של יועמ"ש המועצה עו"ד אהרון שפרבר מסתבר שהרכב הוועדה ,נכון למועד
המליאה בה נקבע ,היה לא חוקי שכן מדובר בוועדת רשות במועצה מקומית.
היועמ"ש" :ועדת חינוך ,כשמדובר במועצה מקומית )להבדיל מעירייה( ,הינה ועדת רשות .כיוון שלא
נקבע לה הרכב אחר בחיקוק אזי על פי סעיף  125לצו המועצות המקומיות יהיו רבע מחבריה ,לפחות,
חברי המועצה ,והשאר בעלי זכות להיבחר כחברי המועצה ,דהיינו – תושבי המועצה".
משמע ,לא נקבע הרכב עם מספר מספק של חברי מועצה במועד קבלת ההחלטה .מנהלי בתי הספר,
שרובם אינם תושבי היישוב ,לא יכולים להיות חלק מהמניין החוקי של ועדת החינוך.
לשני בתי ספר צורפו שני ראשי הוועדים כחברים בוועדה ,מה שגרם לנציגות כפולה .מאז אישור הרכב
וועדת החינוך במליאת פברואר ,עקב פרישתו של משה וקנין מסיעת תל מונד אחת מחברות המועצה,
נכנסה במקומו לתפקיד של חברת מועצה יונת ארז חגאי .יונת שמונתה כנציגת ציבור בוועדת החינוך
הופכת להיות חברת מועצה מטעם סיעת תל מונד אחת.
מנהלי בתי הספר הפכו להיות מוגדרים כמשקיפים ובכך יצאו מהמניין החוקי של הוועדה.
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לעניין הייצוג הכפול של שני בתי ספר ,על מנת ליצר מצב מאוזן של נציגות בתי הספר מחד ולהגדיל
את נציגות נבחרי הציבור מאידך ,כמו שאני מאמינה שצריך ,מבקשת להוריד את חנה לירז וסיגל לוי
ובמקומן להכניס את אורית קיי וקרן וייזמן.
כמו כן ,לבקשת רוזאן פלצקי ,מבקשת למנות את חגית חג'ג' כנציגת בית ספר "אור תורה" בוועדת
החינוך.
הצעת החלטה  -עדכון ועדת החינוך להרכב הבא:
עינת קדרון
אבי אליהו
יונת ארז חגאי
ליפז בן כהן ,יו"ר הנהגת הורים גני ילדים
טל בן שמחון ,יו"ר הנהגת הורים בית החינוך רבין
רם שרם ,יו"ר הנהגת הורים בית ספר "נוף ילדות"
ניר פייקובסקי ,יו"ר הנהגת הורים בית ספר "ניצנים"
חלי אורון ,יו"ר הנהגת הורים בית ספר "שלנו"
חגית חג'ג' ,יו"ר הנהגת הורים בית ספר "אור תורה"
אורית קיי
קרן ויזמן
יעל שלי נגר
לין קפלן :ראשית אציין שהרכב הועדה הנוכחי הוא חוקי .את מבקשת לשנות את הרכב הוועדה ,בעיני
השינוי לא נכון .כל היור"ים של ועדי ההורים צריכים להיות בוועדה .מדובר באנשים איכותיים
שתורמים זמן רב ואנרגיה בנושא החינוך ביישוב ,אנשים איכותיים שיכולים לתרום רבות לתפקוד
הועדה ,אני מציעה הצעה נגדית :להרחיב את הרכב הוועדה ולצרף את רותם ריעני כחבר מועצה נוסף,
את עדי ברקוביץ כנציגת תל מונד אחת בנוסף לנציגים שהצעת ובכך אנו שומרים על ההרכב הסיעתי.
יונת ארז חגאי :הועדה כבר התכנסה מדוע דחוף לשנות את הרכבה? אף אחד לא דיבר עם יו"ר הוועדים
אני חושבת שאנחנו חייבים להתנהל אחרת.

הוחלט פה אחד לקבל את הצעת ראש המועצה ,להרחיב את וועדת החינוך ולצרף את
רותם ריעני ,קרן וייזמן ,אורית קיי ועדי ברקוביץ
הצעה לסדר רותם ריעני – הקמת ועדת הנחות בארנונה
לין קפלן :האם יש התנגדות להעלאת הצעתו של רותם ריעני בעניין הקמת וועדת הנחות בארנונה?
מתנגדים :אבי אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין ,דוד חיות ,איתי אבנרי ,עינת קדרון.
הוחלט ברוב קולות להסיר את ההצעה מסדר היום בעניין הקמת ועדת הנחות בארנונה
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הצעה לסדר מירב דין – שיפור מדיניות האכיפה
לין קפלן :האם יש התנגדות להעלאת הצעתה של מירב דין בעניין שיפור מדיניות האכיפה?
הוחלט ברוב קולות לדון בהצעה לסדר של מירב דין
מירב דין :לאחרונה בוצע שינוי במדיניות המועצה לגבי הוצאת הגזם והוחלט כי קרטונים אינם יכולים
יותר להיות חלק מהגזם הכללי שהתושבים מוציאים ביום הספציפי ,אלא רק בקרטוניה המיועדת
לכך .הידיעה על שינוי המדיניות נשארה בעיקר בין כתלי המועצה ולא תוקשרה כראוי לתושבים.
מה שקורה בפועל הוא שתושבים מוציאים מדי פעם קרטונים עם שאר הגזם בלי ידיעה שהדבר אסור
ואז מופתעים לקבל קנס מהמועצה .הדבר נכון גם לגבי תושבים ותיקים ובצער רב ,גם לגבי תושבים
חדשים שמגיעים לישוב ואחרי שפרקו את הארגזים בבית החדש והם מפנים אותם לנקודת האיסוף,
הם מקבלים מתנת "ברוכים הבאים" מהמועצה  -דו"ח עם סכום גבוה.
בעבר ,הובלתי בהצלחה בשיתוף פעולה עם המועצה ביטול של עשרות דו"חות שניתנו לתושבים שלא
כהוגן.
כעת כשיש מועצה חדשה עם נבחרים חדשים תושבי המקום ,אנחנו צריכים לפעול כדי שדברים יתפקדו
כמו שצריך .אנחנו חייבים לפעול בהגינות ובשקיפות כלפי התושבים.
הצעתי היא:
כדי לתת זמן סביר לתושבים להפנים את המדיניות ,יש להמיר כל דו"ח מסוג זה שמתקבל בפעם
הראשונה והתושב טוען לאי ידיעה ,להמיר אותו באזהרה באופן אוטומטי.
על הנ"ל להתקיים בכל שינוי מדיניות האכיפה של המועצה מכאן ואילך.
לין קפלן :לא היה שינוי במדיניות ,ההחלטה התקבלה לפני כשנתיים וגם תוקשרה .לגבי ההצעה עצמה
של המרת קנס באזהרה ,אני מפנה ליועמ"ש היות ונשאלת השאלה האם זה בכלל בסמכות המליאה.
מירב דין :אין מנשר לגבי קרטונים?
רונית נחום :הדברור עם התושבים החל ב  ,11/2017שינוי המדיניות פורסם באתר המועצה ובפייסבוק
כמו כן ב  15/4/2019יצא מנשר המתייחס לנושא הקרטוניה ,הגזם והפסולת ,בהמשך בעקבות שינויי
המחזוריות יחולקו מנשרים המתייחסים לנושא המחזור.
מירב דין :כאשר תושב טוען לאי ידיעה אפשר להמיר קנס באזהרה?
אהרון שפרבר :נושא התביעה העירונית הוא בסמכותו של התובע העירוני בלבד ,לכן אינכם יכולים
לדון בהצעה זו והיא נפסלת.
אבי אליהו :האם לא ניתן לדון במסגרת מליאת המועצה על שינוי במדיניות לפני מתן הקנס?
אהרון שפרבר :חייב להתייחס למה שהוצע וההצעה שעלתה היא לא בסמכותכם.
אילה רבין :האכיפה היא חשובה.
עינת קדרון :ועדת איכות הסביבה צריכה לפעול להסברה בנושא זה.

הוחלט ברוב קולות להסיר את ההצעה מסדר היום בעניין מדיניות האכיפה
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הצעה לסדר דוד חיות  -חיבור כביש  553לכביש  ,6התנגדות לתוכנית על התוואי הקיים ובקשה לבחינת
חלופות
לין קפלן :האם יש התנגדות להעלאת הצעתו של דוד חיות בעניין התנגדות לתוכנית על התוואי הקיים
ובקשה לבחינת חלופות?
הוחלט פה אחד לדון בהצעה לסדר של דוד חיות
דוד חיות :במרוצת השנים האחרונות בוצעה פעילות נרחבת מצד המועצה הארצית לתכנון לקידום
סלילת כביש רוחב המחבר את כביש  4ממערב ,לכביש  6ממזרח וזאת על תווי כביש  553העובר מצפון
מונד.
לתל
ובצמוד
לצערנו הרב קולה של תל מונד לא נשמע בדיונים בנושא ובהתאם מקודמת תוכנית שפוגעת קשות
בישוב .מדובר בשינוי מהותי לאופי הכביש מכביש פנימי המשרת את תושבי הגוש בלבד והפיכתו
לעורק תחבורה ראשי בקנה מידה ארצי .קרי ,הרחבת הכביש הקיים ל 6-מסלולים הצמודים לבתי
התושבים המתגוררים ברחובות הצפוניים .מדובר בעומס תחבורתי משמעותי שיוסיף על העומסים
הקיימים היום ,יפגע קשות באיכות חיי התושבים יוסיף רעש וזיהום אוויר רבים .התוכנית אינה
מטפלת בצומת הכניסה לתל מונד המובילה לרחוב השקד וכן בחיבור לכביש  562המוביל לצורן.
התוכנית משנעת את תושבי עין ורד דרך כביש חדש  -עוקף לבית העלמין וחיבורו לרחוב הפרדס ומשם
לכביש החדש שייסלל.
התוכנית המקודמת רעה לנו ,אינה לוקחת בחשבון את צורכי הישוב והתושבים ופוגעת בכולנו.
לפיכך נדרשת התנגדות קטגורית לתוכנית המקודמת ובקשה להצעת חלופות.
מליאת המועצה מתבקשת לאשר ההחלטה
 .1יופץ לאלתר מכתב מטעם ראש המועצה ,למועצה הארצית לתכנון ולוועדה לתחבורה יבשתית,
המציין את האמור:
א .התנגדות מוחלטת ,ברורה ומנומקת לתוואי ולתוכנית המקודמת
ב .בקשה לבחינת חלופות להסטת הכביש צפונית לאזור התעשייה הישן
ג .מתן מענה נכון וראוי לכלל הצמתים והיציאות/כניסות הצפוניות של תל מונד )ההדרים,
הפרדס ,השקד וצומת החיבור לכביש  562לצורן(
 .2סטטוס התקדמות בנושא יוצג במליאת המועצה הבאה בתאריך1/6/21 :
לין קפלן :אדייק את דבריך שקולה של המועצה לא נשמע בקדנציה הקודמת ,בקדנציה הנוכחית קולה
של המועצה נשמע היטב ואפרט .מאז כניסתי לתפקיד נערכו הפעולות הבאות בנושא:
קיימתי פגישה עם מנכ"ל משרד התחבורה ובכירי המשרד ,בפגישה ביקשתי להסיט את הכביש צפונה.
סוכם בפגישה שהמשרד יעביר את המלצותיו.
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בפגישה נוספת עם מתכנני הכבישים ,המועצה ביקשה שני שינויים משמעותיים ,הסטת הכביש צפונה
ותכנון מחודש של כל הצמתים של כביש  ,553כולל הכניסות לישוב .במקביל ,המועצה פנתה למועצה
המרחבית לתכנון ובניה ,שרונים בבקשה שתוציא מכתב משלה להסטת הכביש צפונה ,הוועדה
המקומית אכן הוציאה מכתב בהתאם.
לבקשותינו ,בישיבה שנערכה במחוז מרכז של משרד התחבורה ,התקבלה החלטה חשובה עבור תל
מונד ,התכנון אכן יורחב ,ז"א שהכניסות והיציאות לתל מונד בתוך התכנון.
מנגד ,המשרד המליץ נכון לעכשיו שלא להסיט את הכביש והמועצה הביעה דרישה נחרצת להסיט את
הכביש צפונה .מכתב בעניין יצא לשרת התחבורה גם ממני וגם מחבר המועצה רותם ריעני.
כפי שניתן לראות ,מאז כניסתי לתפקיד יש טיפול אינטנסיבי בנושא .לטעמי מיצינו את שלב המכתבים,
כעת המטרה היא לקדם פגישה עם הגורמים בנוגעים לעניין ,מעבר לזה המועצה תציג את עמדתה
בוועדה הארצית .כפי שציינתי אני בעד פגישה פרונטלית אך אין לי התנגדות להוציא מכתב נוסף.
דוד חיות :תודה רבה על הסקירה ,אכן כוונתי הייתה להתנהלות המועצה הקודמת ,לדעתי חשוב שיצא
מכתב המביע את עמדת כלל חברי המועצה ולכן החלטתי נשארת בעיניה.
אבי אליהו :האם התנגדות המועצה מהווה מכשול? אפשר לקיים בכל זאת את המתווה הקיים?
אהרון שפרבר :כל גוף יכול להתנגד ,בסופו של דבר הוועדה הארצית מחליטה ,במידת הצורך אפשר
לעתור לבית משפט לעניינים מנהליים.
אבי אליהו :האם לא כדאי לשקול שיתוף הציבור בכדי להוביל הפגנה?
לין קפלן :הפגנות זו דרך שלא תמיד נכונה.
רותם ריעני :הייתה פגישה עם נציגי השכונות ,המועצות הקודמות לא התנגדו לנושא זה במשך שנים
וזה לרעתנו ,אני שמח שראש המועצה מהיום הראשון על הנושא הזה.
הוחלט פה אחד לקבל את הצעתו של דוד חיות
 .6עדכון ראש המועצה
משרד הפנים
בשבוע שעבר התקיימה פגישה חשובה מאוד עם מנכ"ל משרד הפנים ועם צמרת המשרד.
חשוב לי שכולם יבינו שתל מונד נמצאת בפערים אדירים ,פער של כעשר – עשרים שנה בנושאים שונים.
בתכנית המתאר פער של כ 20 -שנים ,פערים בהכנסות ארנונה למ"ר וגם מבחינת המבנה הארגוני
במועצה .היה כאן מצב לא רגיל ב 7השנים האחרונות וזו הסיבה שהמנכ"ל נענה לבקשתי וקיים את
הפגישה ,זה לא מובן מאליו .ביקשתי קידום של שינוי גבולות ,חלוקת הכנסות ועזרה בקידום תכנית
המתאר .קיבלנו רוח גבית חשובה מהמנכ"ל ונקבעו פגישות המשך עם הגורמים המקצועיים .זה קריטי
לעתיד תל מונד.
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משרד החינוך
להפתעתי למועצה לא היו תחזיות מסודרות לשנים הקרובות .ביקשתי להכין תחזיות צפי תלמידים
עם כניסתי לתפקיד .התברר שגם בנושא זה אנחנו באיחור ולכן הזמנתי את גדי מרק סמנכ"ל משרד
החינוך האחראי על פיתוח .היה ביקור מוצלח ובעקבותיו הוגשו לאישור :תקציב ביצוע לביס החדש,
בקשה לבנייה מחדש של  6גני ילדים ישנים )נרקיס ,הדס ,שקמה ,גלעד ,התאנה והדולב( .והוגשו גם 6
גנים חדשים –  1בציפורים 3 ,ב 105-ועוד שני גנים כהשלמה לגנים שנבנים כעת ברחוב הזורע  -בקשה
להכרה בצורך.
עוד על חינוך ,אנו נערכים לשיפוצי הקיץ.
התקיימה ישיבה ראשונה של דירקטוריון המתנ"ס .יונת ארז חגאי נבחרה ליו"ר הדירקטוריון,
ברכות .כמו כן מונו הועדות השונות .מנכ"לית המתנ"ס תחל את עבודתה באמצע מאי .המטרה הינה
להעמיק פעילות קהילתית ולהכין תכניות עבודה בתחומי העיסוק הקיימים.
בעקבות מותה הטראגי של אושר דרעי ,שנפטרה לאחר שאכלה קינוח חלבי הנחיתי לרכוש מזרקי
אפיפן לכל גני הילדים ובתי הספר כולל מבני השפ"ח ,היום התקיימו הדרכות בגנים ויערכו הדרכות
לכל הצוותים ,תודה לאיחוד והצלה ולשלומי ליפשיץ.
פיתוח
דרך הלורד :חתמתי לאחרונה על התחייבות כספית לבקשת משרד התחבורה.
בטווח הקצר אישרתי ביצוע חישופים ,סלילה של הכביש עצמו בקטע בעייתי במיוחד שלא יוכל
לחכות ,כמו כן במקומות מסוימים נתקין עיני חתול.
מתקדמים בפרויקטים הגדולים :הסתיים ריצוף בבוצר ב ,89מתחילים בריצוף ב .105מתקדמים עם
שני הגנים החדשים שנבנים ליד נוף ילדות לקראת שנה"ל הקרובה.
בשבוע שעבר חתמתי על תכנית לשדרוג רחוב הנרקיס באזור כיכר הנוטע )מהכיכר דרומה( .במסגרת
זו יבוצעו גם המדרכות .ביצוע תוך כ 6-חודשים.
שצפים :שכונת  89קיימנו שיתוף תושבים מוצלח עם התושבים וביחד עם אדריכל נוף הוצגו
אלטרנטיבות.
סיבים אופטיים
הסקר בוצע לבקשת חברות התקשורת ,נחליט על יועץ ונצא לקול קורא לחברות השונות לקידום
הפרויקט.
חזות היישוב
יש לנו מה להשתפר בנושא הזה ,אני לא שבעת רצון .הצעדים שאנחנו נוקטים:
גינון  -בתאריך  18.5.21יתחיל את עבודתו קבלן גינון חדש .מדובר על קבלן שעובד גם בקדימה צורן,
"גוון ירוק" .לאחרונה סיימנו סקר השקיה .נמצאו תקלות רבות במערכות ,התקלות יטופלו .בשבועות
האחרונים עושים גיזום עשבייה וריסוס – לא הייתה התייחסות ספציפית לנושא זה במכרז של הקבלן
הקודם וזה כמובן בעייתי מאוד.
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מחלקת הפיקוח בעבודה מאומצת עשתה עבודה חשובה בפנייה לכל השטחים הפרטיים שלא טופלו
מבחינת ניקוי עשבייה ,הוציאה מכתבים וביצעה לכל מי שלא ביצע בעצמו ותחייב כמובן את
הבעלים.
מיחזור
כתוצאה ממצוקת הפחים הכתומים ,כזכור רק בישיבה הקודמת הגדלנו את ההתקשרות עם הקבלן
ב  ,50%זה המקסימום שהמכרז איפשר .למרות זאת ,הבעיה לא נפתרה ולכן אנחנו מקדמים מכרז
חדש כדי לעמוד בביקוש הגבוה.
מעברי חצייה
בבדיקה שערכתי התברר שלא נצבעו סימוני כבישים ומעברי חצייה מאז אוגוסט שעבר ,זה לא תקין,
הנחיתי לטפל.
מוקד
לאור ריבוי התלונות של תושבים שלא מקבלים מענה מספק במוקד ,ובגלל שאני לא שבעת רצון מהדרך
בה הדברים מנוהלים ,ראיתי לנכון להיכנס לעובי הקורה ,לכן נקבעו פגישות החל מהשבוע מידי בוקר
בשעה  ,7:00למעבר על הדברים ופתרון הבעיות .יש במערכת תלונות משנת  2018ואנחנו ננקה הכל
בעבודה מתודית ונידרש לשיפור השירות.
מרכז שירות לקהילה
חשוב לי לפרגן לחברת המועצה איילה רבין ולדינה וולדמן מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים על
קידום הנושא .זה חלום של אילה שהיא התחילה לפעול בו עם תושבים מתנדבים עוד לפני בחירתה
כחברת מועצה והשקיעה בו לא מעט זמן מאז שנבחרה ,ביחד עם דינה .המרכז צפוי להתבסס בשלב
זה על שירותי מתנדבים וארגונים מקצועיים וייעודיים וצפוי לתת את השירותים הבאים:
מיצוי זכויות לכלל התושבים.
פיתוח עצמאות כלכלית וצרכנות נבונה וקידום תעסוקה למשפחות החוות משבר מתמשך  /זמני/
ולנוער.
זה מיזם נפלא ואילה תפרט עליו עוד באחת מהישיבות הבאות.
לסיום ,לרגל חג השבועות שיתקיים בעוד כשבועיים ,היה לי חשוב לציין את החג ברמה היישובית
בצורה יותר משמעותית לאחר שנת הקורונה שעברנו .פנינו לבתי הספר ביישוב שהתלהבו והרימו את
הכפפה ביחד עם רונית נחום והוסכם על מעין מצעד שבועות של כיתות א' ב' של כל בתי הספר ביישוב
בכיכר המושבה ביום שישי בהשתתפות תלמידי רבין )מוזיקה ,תפאורה ,מגמת תיאטרון( .אני מצפה!
דוד חיות :אני רוצה להודיע הודעה אישית.
אהרון שפרבר :יש כללים ברורים להודעות אישיות ולכן אין לך אפשרות להעלות זאת כרגע.
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 .7אישור הסכם מבננים לביצוע עבודות תחזוקה בשטחים פרטיים פתוחים )שפ"פ(
לין קפלן :הנושא חשוב מאוד עבורנו כיישוב ורלוונטי לגבי שלוש השכונות הוותיקות ,אלי כהן,
וולפסון ושפרינצק ,הנושא הוא מורכב היות ומצד אחד כמובן שאני כראש רשות רוצה לשדרג את
האזורים הללו ומצד שני היות ומדובר על שטחים פרטיים ,המועצה לא יכולה ככה סתם להתחיל לגנן
שם כי זה לא שטח ציבורי .לכן עסקנו בנושא הזה בליווי היועמ"ש כולל בדיקות מה נעשה ברשויות
אחרות ,ומעטות אגב הרשויות שהצליחו לפתור נושא זה .לשמחתי הצלחנו בעזרת הייעוץ המשפטי
למצוא פתרון לפיו חתימה של 90%מדיירי הבניין על הסכמתם להסכם תחזוקה שיעשה על ידי החברה
הכלכלית ,תאפשר את התחזוקה .זו פריצת דרך של ממש .נוסח ההסכם הזה דורש אישור מליאה,
לאחר מכן אישור של דירקטוריון החברה הכלכלית שיבצע אותו ולאחר מכן נדרשת חתימת התושבים
כאמור .הועבר לכם ההסכם ,אם יש שאלות לגבי ההסכם אתם מוזמנים לשאול כעת.
דוד חיות :האם לתוכנית זו יש התכנות? בדקו מול התושבים? נקבע סכום לתשלום?
דדי דהן :לעניין זה קיימת פלטפורמה משפטית שקיימת ביישוב אחד בארץ )שהם( ,לא נעשתה פנייה
מסודרת לתושבים אבל כן פנו אלינו תושבי השכונות.
לין קפלן :אנו לא יכולים לפנות לתושבים לפני שההסכם אושר במליאה.
דדי דהן :נתאים את השרות לסכום שלא יעלה על .₪ 50
דוד חיות :מה הדרך של המועצה לאכוף אי עמידה בתשלום?
דדי דהן :החכ"ל תבצע את הגבייה ואת הביצוע.
דוד חיות :אפשר להטיל את התשלום בדומה להסדר היטל השמירה?
אהרון שפרבר :לא.
מירב דין :מה קורה במצב שלא כל התושבים חתמו על ההסכם?
אהרון שפרבר :אין אפשרות לחייב אותם לשלם ,אלא ע"י לחץ חברתי.
מירב דין :מדוע ההסכם תלוי באישור תקציב המועצה?
דדי דהן :הסעיף מדבר על סיטואציה שאם חלילה המועצה תקלע למשבר ולא תוכל לשלם לקבלנים.
לין קפלן :השינוי בעניין זה תלוי גם בהתגייסות התושבים ,אנחנו כרשות יכולים לאפשר סביבה נקייה
ואתם כחברי מועצה צריכים להתגייס למשימה.
דוד חיות :אין פה אף אחד שמתנגד למהלך זה .צריך לאשר עקרונית את כוונתנו ,בישיבת המועצה
הבאה יוצגו כל התשובות לשאלות שעלו היום.
לין קפלן :אהרון ניסח את ההצעה שתהייה קבילה אחר-כך בישיבת הדירקטוריון.
אהרון שפרבר :מליאת המועצה מסכימה לאשר עקרונית את הסכם מבננים לביצוע עבודות תחזוקה
בכפוף לכך שהעלות לתושב לא תעלה על .₪ 50

הוחלט פה אחד לאשר את קידום הסכם מבננים לביצוע עבודות תחזוקה בשטחים
פרטיים פתוחים )שפ"פ( בכפוף לכך שבדירקטוריון החכ"ל תוצג העלות לביצוע
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לין קפלן :הסעיפים הבאים על סדר יום מתייחסים להקמת ועדות החובה של הוועדות ואני תקווה
שהוועדות יאושרו על ידי המליאה ושהן תוכלנה לצאת לדרך .יש ועדות חשובות במיוחד שרצינו להקים
כבר לפני מעל לחודשיים ואני תקווה שהפעם הן יוקמו ויצאו לדרך.
 .8מינוי ועדת שימור
לין קפלן :להלן הרכב הועדה המוצע:
לין קפלן יו"ר הועדה
איתי אבנרי מסיעת מחר חדש ,חבר
אבי אליהו מסיעת דרך חדשה ,חבר
אילה רבין מסיעת תל מונד אחת ,חברה
ענת אסטרליס ,יועצת שימור אתרים בעלת דעה מייעצת
יגאל קרזנר ,מהנדס המועצה ומרכז הועדה
דוד חיות :אין בוועדה נציגות ציבור?
אבינועם פרץ :לוועדת שימור יש הרכב מיוחד.
הוחלט פה אחד לאשר את הרכב ועדת שימור
 .9מינוי ועדה למיגור אלימות
לין קפלן :להלן הרכב הועדה המוצע:
לין קפלן ,יו"ר הועדה
דדי דהן ,מזכיר המועצה ,חבר
מזל גל ,מנהל פיקוח ,חברה
גלי שניר ,מנהל בטחון ,חבר
דינה וולדמן ,מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ,חברה
רס"ב שלומי מלכה ,נציג המשטרה
אילן הדס ,מנהל מחלקת חינוך ,חבר ומרכז הועדה
הוחלט פה אחד לאשר את הרכב הועדה למיגור אלימות
 .10מינוי ועדת ערר לארנונה
לין קפלן :פורסם קול קורא באתר המועצה ובפייסבוק המועצה ,יו"ר הוועדה חייב להיות עו"ד.
להלן ההרכב המוצע:
עו"ד יעל כהן מושייב – יו"ר הוועדה
אסף עומייסי  -חבר
ואורה קפקא  -חברה
אהרון שפרבר :אישרתי את הרכב הועדה מכיוון שהם כשירים מבחינה משפטית.
אבי אליהו :מדוע סמדר שפיגלר הוצאה מהועדה?
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רותם ריעני :היא לא הוצאה מהועדה ,היא לא הגישה את מועמדותה מחדש בקול קורא.
דדי דהן :ברצוני לשבח את הועדה הקודמת אשר עשתה עבודה מדהימה ,אבל לצערי רק שלושה
מועמדים הגישו מועמדות וסמדר לא ביניהם.
בעד הקמת הועדה :לין קפלן ,אילה רבין ,דודו גרינברג ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני.
נגד הקמת הועדה  :אבי אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין ,איתי אבנרי ,עינת קדרון.
אהרון שפרבר :אפנה לממונה במשרד הפנים על כך שסירבתם למנות ועדת חובה.
מירב דין :אנחנו לא מסרבים אלא דוחים למליאה הבאה.
לין קפלן :אין כאן ייצוג סיעתי ,הועדה הורכבה על פי החוק.
איתי אבנרי :מדוע הועדה לא מונתה לפני ארבעה חודשים?
אהרון שפרבר :קיימים מועדים לדיון בוועדות החובה.
חברי המועצה חזרו בהם מהתנגדותם למינוי הועדה
הוחלט פה אחד לאשר את הרכב ועדת ערר לארנונה
 .11מינוי ועדת מל"ח
לין קפלן :ההרכב המוצע ,השמות המופיעים במבנה הארגוני מל"ח שנמצא לפניכם ,בנוסף ישובצו
המתנדבים להלן:
יונתן סנצ'יק
שי סגל
שמעון ליסטמן
גיל חן
גלי שניר ,מנהל ביטחון ,מרכז ועדה
דוד חיות :מבקש להוסיף את גיל חן לועדה.
הוחלט פה אחד לאשר את הרכב ועדת מל"ח
 .12מינוי ועדת בטחון
לין קפלן :להלן הרכב הועדה המוצע:
דודו גרינברג ,יו"ר הועדה
שמעון חן ,מ"מ יו"ר הועדה
מירב דין
דני רוזן
בועז אברהם
איציק הרפז
אלי דיקשטיין
אסף נאמן
שלומי ליפשיץ
הילל נחום
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אבידן עומייסי
טירן עטיה
עופר מימון
שאול שחר
גלי שניר ,מנהל ביטחון ,מרכז ועדה
הוחלט פה אחד לאשר את הרכב ועדת בטחון
 .13מינוי ועדת איכות הסביבה
לין קפלן :להלן הרכב ועדת איכות הסביבה המוצע:
אילה רבין ,יו"ר הועדה
דוד חיות מסיעת מחר חדש ,חבר
אבי אליהו מסיעת דרך חדשה ,חבר
רותם ריעני ,מסיעת לב ,חבר
דביר מנהיימר ,נציג ציבור בכפוף לאישור הארגונים הארציים
עוזי סגל ,נציג ציבור
רונית נחום ,דוברת המועצה חברה ומרכזת הועדה
אבי אליהו :נגיש את קו"ח של יהודית טוריאל בכדי שהארגונים יאשרו אותה.
אהרון שפרבר :ההרכב של הועדה לאיכות הסביבה קבוע בסעיף 149י' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[
החל גם על מועצה מקומית ,וזהו הרכבה המחייב 4 :חברי מועצה ,עובד בכיר שהוא האחראי לתחום
איכות הסביבה ברשות ,שני נציגי ציבור שהם תושבי הרשות – את האחד בוחרת המועצה
בהתייעצות עם ארגונים מקומיים שעניינם בשמירת איכות הסביבה ואת האחר בוחרים הארגונים
המקומיים ובאין ארגון מקומי – בוחרת המועצה את האחד בהתייעצות עם ארגון ארצי ואת האחר
ייבחר ארגון ארצי .סה"כ –  7חברים.
לדיוני הועדה מוזמנים כמשקיפים דרך קבע )ללא זכות הצבעה( נציג ארגון ארצי ונציג השר להגנת
הסביבה.
כשנאמר ארגון ארצי "הכוונה לגוף ציבורי ששמו מופיע בחלק א' של התוספת לחוק יצוג גופים
ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה )תיקוני חקיקה( תשס"ג.2002-
הגב' רונית נחום שפנתה לארגונים בעניין נציגי הציבור שהם נציגי הרשות הביאה את שמות שני
האנשים שנמסרו לה והם מונו לועדה בישיבת המליאה.
חברי מועצה הציעו שם של תושבת נוספת בישוב ,וביקשו לצרפה לועדה .אין מניעה לצרפה כחברה
בועדה ובתנאי שהיא תאושר ע"י הארגונים כאמור ובתנאי שאחד משני החברים שמונו יפרוש
מחברותו .אין מניעה שאותה הגב' תוזמן לישיבות הועדה כמשקיפה בלבד בשלב הזה ,ללא זכות
הצבעה .הואיל והמחוקק קבע במפורש את ההרכב של החברים והוא חייב להיות  7חברים עפ"י
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החלוקה הרשומה לעיל ,וכאמור אם מנציגי הציבור שנבחרו לא יהיה מעוניין אז ורק אז ניתן יהיה
לצרף את אותה הגב' כחברה מן המניין בועדה כנציגת ציבור ובתנאי שתאושר כאמור.
הוחלט לאשר פה אחד את ההרכב המוצע.
 .14מינוי ועדת ביקורת
לין קפלן :להלן הרכב הועדה המוצע:
אבי אליהו ,מסיעת דרך חדשה ,יו"ר הועדה
עינת קדרון מסיעת מחר חדש ,חברה
סיגל שמבירו זהבי מסיעת דרך חדשה ,חברה
הוחלט פה אחד לאשר את הרכב ועדת ביקורת
 .15מינוי ועדת הנצחה
לין קפלן :להלן הרכב העדה המוצע:
יונת ארז חגאי ,מסיעת תל מונד  ,1יו"ר
איתי אבנרי מסיעת מחר חדש ,חבר
מירב דין מסיעת דרך חדשה ,חברה
מזי מיכאלי ,מסיעת תל מונד  ,1נציגת ציבור
דבורה מקסיק ,מסיעת מחר חדש ,נציגת ציבור
שלום מרוואתי ,מסיעת דרך חדשה ,נציג ציבור
יוסי בן צור ,מסיעת לב ,נציג משפחות נפגעי טרור
צביקה שחק ,מסיעת מחר חדש ,נציג משפחות נפגעי טרור
חסר מסיעת דרך חדשה ,נציג משפחות נפגעי טרור
רונית נחום ,דוברת המועצה מרכזת הועדה
הוחלט פה אחד לאשר את הרכב ועדת הנצחה
 .16מינוי ועדה למאבק נגע הסמים המסוכנים
לין קפלן :להלן הרכב הוועדה המוצע:
רותם ריעני מסיעת לב ,חבר
עינת קדרון ,מסיעת מחר חדש ,חברה
מירב דין ,מסיעת דרך חדשה ,חברה
רועי עומייסי ,נציג ציבור
עו"ד סיגל לוי ,נציגת ציבור
אילן הדס ,מנהל מחלקת חינוך
דינה וולדמן ,מנהלת רווחה
חגית לוי קדמי ,מנהלת בית החינוך רבין
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נציג הרשות למאבק באלימות בסמים ואלכוהול
אדם אופק ,מרכז הועדה
לין קפלן :על פי יועמ"ש אחד מחברי המועצה יוצע להתמנות ליו"ר בכל ישיבה אי לכך נעלה להצבעה
ללא בחירת יו"ר לוועדה.
הוחלט פה אחד לאשר את הוועדה למאבק נגע הסמים המסוכנים ללא בחירת יו"ר לוועדה
 .17מינוי ועדת הנהלה
לין קפלן :לאור התנגדות חברי המועצה להיות חלק מהרכב המקורי שהוצע להלן הרכב הועדה החדש
המוצע
לין קפלן ,יו"ר הועדה
אילה רבין ,חברה
דודו גרינברג ,חבר
יונת ארז חגאי ,חברה
רותם ריעני ,חבר
הוחלט פה אחד לאשר את הרכב ועדת הנהלה

עינת קדרון :מבקשת להביע הסתייגות בעניין קול קורא שפורסם בנושא רוכלות ,עינת מבקשת
להאריך את הפרסום.
עו"ד שפרבר :אני מציע להאריך את קול קורא בעניין הרוכלות עד לתאריך 15.5.21

הישיבה ננעלה
רשם :דדי דהן – מזכיר המועצה
לין קפלן
ראש המועצה
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