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פרוטוקול מליאת מועצה מס' 881
מישיבת המועצה המקומית תל מונד מן המניין אשר התקיימה ביום שלישי  01.06.2021בחדר הישיבות
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על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

בקשות לתיקון פרוטוקול
שאילתות ותשובות לשאילתות
הצעות לסדר
מינוי אילה רבין כסגנית ומ"מ ראש המועצה בתואר
הנחת דו"ח רבעוני רבעון 4/20
הנחת דו"ח רבעוני רבעון 1/21
דו"ח כספי חכ"ל
הגדלת תב"ר  -היערכות לחירום בסך  ₪ 100,000במימון קרנות רשות
עדכון ראש המועצה
הגדלת תב"ר  -פיתוח תב"ע  105-148בסך  ₪ 8,011,533במימון בעלים
הגדלת תב"ר  -פיתוח תב"ע 182א בסך  ₪ 799,935במימון בעלים
הגדלת תב"ר  -פיתוח תב"ע  89בסך  ₪ 4,068,055במימון בעלים
פתיחת תב"ר -עבודות פיתוח ושיפוץ ביה"ס יסודיים בסך  ₪ 350,000במימון קרנות רשות
פתיחת תב"ר  -עבודות פיתוח ושיפוץ בגני ילדים בסך  ₪ 780,000במימון קרנות רשות
פתיחת תב"ר  -עבודות פיתוח ושיפוץ מוסדות עזר בסך  ₪ 305,000במימון קרנות רשות
פתיחת תב"ר  -עבודות פיתוח ושיפוץ בבית חינוך רבין בסך  ₪ 80,000במימון קרנות רשות
פתיחת תב"ר  -רכישת קלנועית לצורך פיקוח על ניקיון והסעות בסך  ₪ 65,000במימון קרנות
רשות

לין קפלן :מברכת את הנוכחים והצופים בשידור
מעבר לסדר היום:
 .1בקשות לתיקון פרוטוקול
בקשה לתיקון פרוטוקול מליאה מס'  – 880עינת קדרון
דדי דהן :מקריא את בקשתה של עינת לתיקון הפרוטוקול
ראשית ,בתחילת החלק של הצעות לסדר הייתה אמירה של ראש המועצה לגבי ההצעות לסדר
שמועלות ומדוע הוחלט שלא להעלות אחת מהן.
לדעתי מה שנרשם בפרוטוקול אינו מדויק.
לא מצליחה למצוא את המקום של זה בהקלטה.
מבקשת לקבל באיזו דקה נאמר מה שכתוב בפרוטוקול על מנת שאולי להציע תיקון בהתאם.
בהצעה לסדר לעדכון ועדת החינוך ,חסרה התגובה שלי
עינת הגיבה כי שוחחה עם אחת מהיו"רים לגבי השינוי ועם השני לא הספיקה.
ההצעה להחלפה של שני יו"רים כנציגי ציבור נבעה מהמלצתה של ראש המועצה לא להגדיל מדי את
ועדת החינוך ,יחד עם זאת גם הגדלת הוועדה מקובלת מבחינתה שכן האפשרות של הגדלת הוועדה
הועלתה בעבר גם על ידי עינת .יחד עם זאת ,אם מרחיבים את הוועדה מבקשת עינת להוסיף נציגות
של נוער.
עינת חזרה ואמרה כי ועדת החינוך פתוחה לכולם .גם בוועדות הקטנות נמצאים תושבים שאינם חלק
מועדת החינוך ,ולכן גם יושבי ראש שותפים שלא חלק מהמניין החוקי יכולים להשתתף בוועדת
החינוך.
לעניין ייצוג האינטרסים הרחב שציינה ראש המועצה ,אמרה עינת כי אכן כך צריך להיות הדבר אך
בפועל זה לא תמיד ככה ,ולכן ,לדעתה ,צריך להגדיל את נציגי הציבור בוועדה.
)החל מדקה (59:33
דדי דהן :לגבי בקשתה של עינת באיזו דקה נאמרו דבריה של לין ,נשלח אליה מייל ובו צוין הזמן שבו
נאמרו הדברים .לגבי תגובתה של עינת אכן הדברים נאמרו ע"י עינת ,אני מציע לאשר את הבקשה.
אושר פה אחד תיקון פרוטוקול 880
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בקשה לתיקון פרוטוקול מליאה מס'  – 880דוד חיות
דדי דהן :מקריא את בקשתו של דוד חיות לתיקון הפרוטוקול.
 .1הצעתי לסדר בעניין כביש  - 553הצעתי התקבלה פה אחד ובה אושר כי בישיבה הקרובה 1/6/21
יוצג סטאטוס הטיפול בנושא .הנ"ל לא שובץ בסדר היום .אבקש לשבץ את הצגת הסטטוס ואת המכתב
שיצא.
 .2בנושא המיבננים  -ההחלטה שנרשמה לא ברור מהיכן נלקחה אך זו לא ההחלטה .אבקש לתקן
להחלטה כפי שנאמרה ע"י היועמ"ש )זמן ההקלטה .(2:55:40 -
"מליאת המועצה מאשרת להתקדם עם הסכם המיבננים לביצוע עבודות תחזוקה בשפ"פ בכפוף לכך
שבישיבה הבאה יוצגו פרטים מלאים ותמחור".
אבקש לשבץ פירוט לכל השאלות בסדר היום לישיבה זו.
 .3נושא הרוכלות  -סוכם כי יוארך הקול קורא לציבור ולצערי זה לא נעשה באתר המועצה .אבקש
להאריכו ולפרסם ברבים.
סעיף מס'  – 1אושר פה אחד תיקון פרוטוקול 880
סעיף מס'  – 2אושר פה אחד תיקון פרוטוקול 880
סעיף מס'  – 3הוארך המועד להגשת הקול קורא ופורסם באתר המועצה ע"י דוברת המועצה
סיגל שמבירו זהבי :מבקשת לציין בפרוטוקול שההצעה לתמלול הועלתה על ידי בישיבה הראשונה
ראש המועצה סירבה להצעה זו ואמרה שמספיקה הקלטת הוידאו.
לין קפלן :אכן ציינתי שיש הקלטת וידאו של ישיבות המועצה והכול נשמע ומוקלט ואי לכך ניתן בקלות
רבה לבדוק מה נאמר ומה לא נאמר .לאור ריבוי תיקוני פרוטוקולים והעובדה שהפרוטוקולים כיום
הם יצור כלאיים שמפרט חלק מהדברים שנאמרו ,חשבנו שנכון לעבור לפרוטוקול מקוצר ותמלול
לצידו.
עינת קדרון :לצייר כאילו הפרוטוקולים הם "גחמה" שלנו זה קצת לא הוגן ,פרוטוקולים שחסרים
בהחלטות שלמות כמו ההערה מס'  3שלי ,יש משמעות למילים .כמו שאמרתי בפעם הקודמת או שיש
פרוטוקול מינימלי או שיש תמלול ,אבל לעשות משהו שהוא באמצע ו"לכעוס" עלינו זה באמת לא
לעניין.
איתי אבנרי :האם ועדות המועצה מוקלטות?
דדי דהן :לא.
איתי אבנרי :ועדת המכרזים אליה הוזמנתי הוקלטה ,האם אני זכאי לקבל את ההקלטה?
אהרון שפרבר :כן.
 .2שאילתות ותשובות לשאילתות
שאילתה מיום  30.5.21ע"י דוד חיות בנושא :תיבות דואר ב105
דוד חיות :מתי יהיו תיבות דואר פעילות לשרות התושבים ב?105 -
תשובה לשאילתה
גורמי המקצוע במועצה ונציגי חברת הדואר ערכו לפני מספר חודשים סיור במתחם  105וסיכמו על
מיקום הצבת מבנה לתאי חלוקת דואר במתחם לרווחת התושבים.
הסתבר שחוזה ההתקשרות בין חברת דואר ישראל למועצה לא מאפשר הוספת מיקומים נוספים ויש
צורך בהסכם חדש שיהיה הסכם ספציפי לאזור  .105העניין מסתיים בימים אלו בין היועץ המשפטי
של הדואר לבין היועץ המשפטי של המועצה ויובא לאישורכם בישיבת המליאה הבאה.
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מליאת המועצה רשמה בפניה את השאילתה בנושא תיבות הדואר ב105-
שאילתה מיום  – 31.5.21ע"י דוד חיות בנושא :שיפוץ מבנים בהם פועלים תנועות הנוער
מתי מתוכנן סקר ,אישור תב"ר וביצוע עבודות השיפוץ במבנים המשמשים את תנועות הנוער?
תשובה לשאילתה
לין קפלן :המועצה ביצעה את מיפוי הצרכים במבנים בהם מתבצעת פעילות תנועות הנוער.
תוכנית העבודה לביצוע השיפוצים גם במוסדות אלו תבוצע מתוך התבר"ים הקיימים וכן מתוך
התב"ר של שיפוצי קיץ במוסדות עזר .המועצה מתכננת לסיים את עבודות שיפוצי הקיץ עד לסוף
אוגוסט.
דוד חיות :מי ביצע את הסקר במבני תנועות הנוער?
דדי דהן :הדר ,מנהל הפרויקט ,במקרה נמצא פה.
מליאת המועצה רשמה בפניה את השאילתה בנושא שיפוץ מבני נוער
שאילתה מיום  – 30.5.21ע"י עינת קדרון בנושא  :מגוניות
כחלק מאירועי "שומר החומות" נחשפנו לחוסר במיגוניות במבנים ציבוריים כדוגמת גני ילדים וכן
במרחבים מוגנים סגורים בבי"ס בזמן פעילות הצופים ואזעקות.
האם החוסר ממופה ,מטופל בדחיפות עליונה ומתי יוצבו מגוניות בכל המקומות החסרים? כיצד לא
ישנה מקרה מרחבים ממוגנים סגורים?
תשובה לשאילתה
המועצה בראשותי רואה חשיבות עליונה בשמירה על ביטחונם של תושבי תל מונד בכלל וילדי המושבה
בפרט.
בתקופה האחרונה בזכות מח' הביטחון והחברה הכלכלית ,המקלטים עברו מהפך יסודי תוך עמידה
במפרט ותקנות פיקוד העורף .בביקורת שנערכה על ידי קצין מיגון של פיקוד העורף והסתיימה בחודש
אפריל ,נמצא שכל המקלטים כשרים.
עם פרוץ מבצע שומר החומות כינסתי את ראשי המכלולים של ועדת מל"ח וביקשתי עדכון בנושא
מוכנות לחירום כולל המיגון במקלטים הציבוריים ובמוסדות החינוך.
בבדיקה של הקב"ט ,מהנדס המועצה ורמ"ט מל"ח לא נמצאו פערי מיגון בהתאם להנחיות פיקוד
העורף בבתי הספר ביישוב.
חלק מהמרחבים המוגנים במוסדות החינוך שבהם ציוד יקר כגון מחשבים וכו' נפתחו רק בזמן פעילות
מוסדות החינוך.
כשנודע לי על חוסר מיגון בחלק מגני הילדים ולמרות שבאותה עת ההנחיות של פיקוד העורף לאזור
שלנו היו הנחיות של התנהלות בשגרה ,ביקשתי ממחלקת החינוך למצוא אלטרנטיבות לגנים כך
שיעמדו בהנחיה של מרחק של  1.5דקות למרחב מוגן ולא יסתפקו במדיניות הכי מוגן שיש .לשמחתי
היערכות החינוך בזמן למציאת אלטרנטיבות אפשרה למועצה בזמן קצר להכשיר  6גנים חלופיים
לגנים ובכך להבטיח את מיגון הילדים בהחמרה אל מול הנחיות פיקוד העורף באותו מועד.
השבוע נערכה פגישה עם אל"מ אריאל בליץ מפקד המחוז בפיקוד העורף ,מפקד הנפה ,היקל"ר  ,רמ"ט
מל"ח של המועצה אבי אברג'יל ,מחלקת הביטחון וגורמי המקצוע הרלוונטיים לסיכום ולדיון
בלקחים.
מפקד המחוז ציין לטובה באותה ישיבה את היערכות ותפקוד המועצה בזמן מבצע שומר החומות .עוד
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הבהיר אל"מ אריאל בליץ שהמיגוניות לא מומלצות לאזור הגאוגרפי שלנו מאחר והן לא נותנות מענה
לפגיעות הדף ואף במקרים מסוימים יכולות להוות סכנה גדולה יותר .פיקוד העורף אישר  4חברות
בארץ ליצירת מרחבים מוגנים המאושרים על ידי הפיקוד במקומות בנויים בהם לא קיים כיום מרחב
מוגן .הנחתי את אנשי המקצוע במועצה לקדם במהירות האפשרית את ביצוע ההתאמה במיגון
בהתאם להנחיות פיקוד העורף בגנים הללו ולאחר הכנת התכנית יקודם תב"ר בנושא.
סיגל שמבירו זהבי :אני מבקשת מראש המועצה לא להזכיר את התפקיד שלי במקום אחר.
לין קפלן :לא מבינה מה הבעיה עם זה.
עינת קדרון :אני רוצה לשבח באופן אישי את הפתרונות שהציעו לגנים בנוסף אני רוצה לשאול לגבי
המיגוניות של הפעילויות הבלתי פורמליות ,צופים ,בני עקיבא וכדומה.
לין קפלן :הנושא הזה עלה ,המענה שניתן לתנועות הנוער היה החניון התת קרקעי מתחת לקניון,
קיבלנו הסכמה מבעלי הקניון ,אם אכן נזדקק לכך הפעילות של הצופים תפוצל שלא תהיה כולה
ב"רבין" כי שם חלק מהחדרים יהיו סגורים בגלל מחשוב וכן הלאה.

מליאת המועצה רשמה בפניה את השאילתה בנושא מגוניות
שאילתה מיום  – 30.5.21ע"י עינת קדרון בנושא :שבילי הליכה
 .1האם קיים מיפוי של שבילי ההליכה והגישה ברחבי היישוב? האם יש תוכנית עבודה לטיפול
בשבילים אלה על מנת לאפשר מסלולי הליכה רגליים בטוחים לרווחת התושבים?
 .2אשמח לדעת כיצד מתכוונת המועצה לטפל בשביל הספציפי הנ"ל? מהם לוחות הזמנים?
תשובה לשאילתה
 .1אכן ב  10שנים האחרונות מוזנחים שבילי ההליכה הפנימיים בתל מונד .כחלק מהשינויים שאני
מובילה במועצה נושא שיפור חזות היישוב תופס מקום מרכזי .מבוצעות פעולות שונות כגון,
החלפת קבלן הגינון ,התקשרות עם יועצת נוף וביצוע סקרים מקצועיים שמטרתם איתור מתודי
של תקלות ומפגעים בכל השבילים הסלולים .עם אישורו של התב"ר לשיקום דרכים ומדרכות,
החברה הכלכלית מבצעת בחודש האחרון סקר מקיף בכל שבילי ההליכה והמדרכות בתל מונד
שמופיעים במפות היישוב .עם קבלת ממצאי הסקר תוכן תוכנית עבודה לשיקום ושדרוג השבילים
והמדרכות.
 .2לאור עומס המטלות הדחופות כולל בנושאי פיתוח הנמצאות על שולחנה של המועצה השביל
המדובר לא נמצא נכון לעכשיו בתוכניות לביצוע מבחינת משאבי המועצה.
עינת קדרון :בשביל הספציפי שתיארתי ככול הנראה ממש סוגרים אותו ולא מאפשרים מעבר,
ניראה כי שטח ציבורי הפך לשטח פרטי.
דדי דהן :על פי המידע שמהנדס המועצה בדק אין פלישה בשטח הפרטי לשטח הציבורי.
מליאת המועצה רשמה בפניה את השאילתה בנושא שבילי הליכה
עינת קדרון :בחלק מהמקרים ניראה שיש פלישה של גופים פרטיים וזו סוגיה שיש לתת עליה את
הדעת ,מבקשת לבדוק זאת.
דדי דהן :הנושא ייבדק.
אילה רבין :מבקשת להוסיף הערה לפרוטוקול.
דדי דהן :אילה הגישה בקשה לתיקון פרוטוקול בעניין איכות הסביבה והנושא לא עלה.
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אהרון שפרבר :ע"פ סעיף  149שחל על מועצות מקומיות לוועדת איכות הסביבה יש הרכב קבוע של
ארבעה חברי מועצה ,עובד מועצה שעובד בתחום איכות הסביבה ושני נציגי ציבור.
כל אדם שגר ביישוב יכול להיות נציג ציבור בתנאי שהארגונים מאשרים אותו.
יהודית טוריאל יכולה להתמנות כחברה בוועדה במקום נציג אחר ובתנאי שתקבל את אישור הארגונים
הרלוונטיים ,ההחלטה את מי למנות היא שלכם .אין מניעה לזמן אותה כמשקיפה ללא זכות הצבעה.
אבי אליהו :מבקש לזמן את יהודית טוריאל כמשקיפה ולקיים דיון על הנציגים שנבחרו בישיבה
הקודמת.
אילה רבין :אני כיו"ר הועדה אחליט את מי לזמן.
 .3הצעות לסדר
הצעה לסדר אילה רבין – תמלול פרוטוקול מליאה
לין קפלן :האם יש התנגדות להעלאת הצעתה של אילה רבין בעניין תמלול פרוטוקול המליאה?
הוחלט פה אחד לדון בהצעה לסדר של אילה רבין
אילה רבין :הריני מבקשת בזה להעלות על סדר היום בישיבת המליאה הקרובה ,בקשה לכתיבת
פרוטוקול מקוצר בישיבות מליאה ,שישקף את תמצית הנושאים והחלטות שהתקבלו ,לצד תמלול
ישיבות המליאה שיאפשר ציטוט של הנאמר בישיבות .דבר שימנע סרבול בדיקת הפרוטוקולים ובקשה
לתיקונים ובכדי שדברי כל חברי המועצה ישמעו.
הצעת החלטה
אישור כתיבת פרוטוקול מקוצר ותמלול ישיבות המליאה.
הוחלט פה אחד לקבל את הצעתה של אילה רבין לכתיבת פרוטוקול מקוצר ותמלול ישיבות
המליאה.
עינת קדרון :יש הערכת עלויות לתמלול ?
דדי דהן :בערך כ  ₪ 15לעמוד.
איל ישי :בין  80-120עמודים ,עלות של  ₪ 20,000בשנה ,צריך לקחת זאת בחשבון.
הצעה לסדר עינת קדרון – ביקורת בית העלמין
לין קפלן :האם יש התנגדות לעלות את הצעתה של עינת קדרון בעניין בית העלמין?
הוחלט פה אחד לדון בהצעה לסדר של עינת קדרון
עינת קדרון :מבקשת לקיים דיון בנושא ביקורת לבית העלמין.
אני יודעת שמזה כמה חודשים סוגיית בית העלמין של תל מונד מעסיקה את הרשות.
אם אני מבינה נכון ,בית העלמין מנוהל ומתוחזק על ידי מועצת תל מונד ומועצת לב השרון באמצעות
עמותת "בית החיים" .בפניה המבקר לעמותה לטובת קיום ביקורת ,נתקל המבקר בהתנגדות שאינה
מוסברת ואינה מתיישבת עם העובדה שמועצת תל מונד משתתפת במינוי חברי הנהלת העמותה ומשכך
יש לה את הסמכות לבקר את פעילותה .התנגדות העמותה נמשכת חודשים רבים וכל ניסיון של המבקר
לקדם את הביקורת נתקל בחומה בצורה .למיטב ידיעתי ,נכון לכתיבת הצעה לסדר זו ,אין התקדמות
של ממש בנושא.
הצעת החלטה:
מבקשת להציג את הנושא ולקיים דיון במליאת המועצה הבאה )יוני  (2021שכן מדובר בנושא בעל עניין
ציבורי רב וחשוב.
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לין קפלן :אכן המועצה עסוקה בנושא מזה זמן .עמותת עץ החיים שמנהלת ונותנת שירותי קבורה
לתושבי לב השרון ותל מונד לשביעות רצון הרשויות ,הינה תוצר של שותפות ארוכת שנים בין לב
השרון לתל מונד ,שותפות עליה אני מברכת ועליה מברך גם ראש מועצת לב השרון עמיר ריטוב אתו
נפגשתי השבוע בנושאים שונים.
לצד זה אציין שאני רואה בביקורת כלי חשוב מעין כמותו לשיפור מתמיד של הארגון המבוקר ,כך
בכל ארגון ,כך במועצה וכמובן גם בגופי הסמך של המועצה .כך שהמועצה תומכת לחלוטין בעמדתו
של מבקר המועצה בעניין חשיבות עריכת הביקורת בעמותה כמו גם חשיבות הביקורת במועצה
עצמה ובכל מוסדותיה הקשורים.
רו"ח יובל אהרוני :בית העלמין של תל מונד הינו בית עלמין משותף גם למועצה אזורית לב השרון.
בית העלמין המשותף של לב השרון ותל מונד מופעל על ידי עמותה  -שהוקמה באופן משותף על ידי
המועצות לב השרון ותל-מונד.
העמותה פועלת באמצעות משאבים )קרקע לקבורה ,משרדים וכד'( של המועצות.
במסגרת ביקורת שאני עורך במועצה הדתית של תל מונד – ביקשתי לבדוק גם את נושא בית העלמין.
פניתי למבקר המועצה האזורית תל מונד בבקשה לבצע ביקורת משותפת במותה.
מבקרי המועצה האזורית לב השרון ותל-מונד ,שלחו מכתב מתאריך ) 31.8.20עוד בימי המועצה
הקודמת( לבצע ביקורות משותפת בבית העלמין המשותף.
משרד היועץ המשפטי של המועצה האזורית לב השרון )משרד אלי וילצ'יק(  -העניק חוות דעת כתובה,
מפורטת וחתומה בתאריך  - 28.10.20שיש סמכות למבקרים לבצע את הביקורת בעמותה ,כולל ציטוט
המקור החוקי.
גם חוות הדעת של היועמ"ש הקודמת למועצה )עו"ד גיתית שרמן( והיועץ המשפטי הנוכחי )עו"ד אהרון
שפרבר( קובעים שיש סמכות ביקורת למבקר המועצה בעמותה.
ראש המועצה המקומית הממונה מטעם משרד הפנים לשעבר )עו"ד שמואל סיסו( ,שיגר מכתב לנציגי
המועצה – שמבקש שיתמכו ויאשרו את הביקורת.
ראש המועצה הנוכחית )גב' לין קפלן( ,תומכת בביצוע הביקורת.
העמותה שלחה לח"מ מכתבים מב"כ העמותה )עו"ד אקסלרוד( שהעמותה מסרבת לביקורת שכן
לטענתם מדובר בעמותה פרטית שלא קשורה למועצות.
עדכנתי בפרטים הנ"ל את ראש המועצה ,היועמ"ש ומזכיר המועצה שמטפלים בנושא מבחינה ניהולית
ומשפטית.
דדי דהן :לאחר שהנהלת העמותה סירבה המון זמן להתכנס לדון בסוגיה זו ,תואמה פגישה עם
הנהלת העמותה וחברי הועדה מטעם תל מונד ומטעם לב השרון ליום .9.6.21
איתי אבנרי :מי חברי ההנהלה?
דדי דהן :אנוכי ,הרב המקומי שלמה צדוק שליט"א ,תושב המקום ,לוי צברי ועוד שלושה חברים
מטעם לב השרון ,איציק שעתל ,אמנון בתיה נציג לב השרון ואילן גיא יו"ר העמותה נציג לב השרון.
איתי אבנרי :האם במנדט ההנהלה לאשר את הביקורת הזו?
לין קפלן :בוודאי.
איתי אבנרי :זה הובא לדיון בהנהלה?
דדי דהן :לא ,היא לא התכנסה.
איתי אבנרי :מי החליט לא לתת ליובל לבצע ביקורת?
דדי דהן :מר יניב לוי מנכ"ל חברת קדישא עם היו"ר מר אילן גיא נציג העמותה מטעם לב השרון.
למרות דרישות וחוזרות נשנות שלי ההנהלה לא התכנסה ,משכה רגליים בהתכנסות .נקבע מועד
לדיון בנושא ,מקווה מאוד שזה יקרה.

7

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

טל' / 09-7774100 :רחוב הדקל  / 52כתובת מייל moked@tel-mond.muni.il:
איתי אבנרי :אם ההנהלה על כול ששת חבריה מחליטה אז מה קורה?
דדי דהן :אם היא מחליטה אז תהיה ביקורת.
איתי אבנרי :אתה וחברי הנהלת הביקורת ,בעד הביקורת?
דדי דהן :לא יודע לענות לך על זה.
איתי אבנרי :אתה בעד הביקורת?
דדי דהן :בוודאי
הצעה לסדר רותם ריעני – הקמת ועדת הנחות בארנונה
לין קפלן :מזה כחצי שנה אין ועדת הנחות בארנונה ,זוהי ועדת חובה .לתושבים קיימת הזכות החשובה
להגיש בקשות להנחות בארנונה ואי הקמת הועדה פוגעת בתושבים אלו וכן שמה את המועצה במצב
בו לא הקימה ועדת חובה חשובה.
בישיבה הקודמת העלנו את הועדה להחלטה ואתם סירבתם להעלות אותה לסדר היום ולא הגשתם
הצעה חלופית ,בעיני זה חמור.
אבי אליהו :מה ההיגיון בלהגיש הצעה פעם שנייה כאשר ידוע שהיא נדחתה ברוב קולות בישיבה
הקודמת?
לין קפלן :היות והמחוקק נתן אפשרות להגיש הצעה פעם שנייה מן ההיגיון שישנה אפשרות שלא
בהכרח הצבעה שהתקיימה בפעם הקודמת תהיה זהה בהצבעה הבאה.
חברי סיעת "מחר חדש" וחברי סיעת "דרך חדשה" :נפעל למינוי הועדה בהקדם.
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
 .4מינוי אילה רבין כסגנית ומ"מ ראש המועצה בתואר
לין קפלן :מינויה של אילה חשוב במקרים בהם לא אהיה זמינה להמשך תפקוד ראוי של המועצה.
עינת קדרון :שאלה ליועמ"ש ,למיטב ידיעתי יש פתרונות בחוק במקרה שאין הגדרה למו"מ?
אהרון שפרבר :פתרונות משפטיים יש לכול דבר.
עינת קדרון :אני מאוד אוהבת את אילה וזו לא החלטה פרסונאלית .אסביר את האי הצבעה בעד ,יש
בהצעה זו סוג של אמירה ,ניסינו לעשות תהליך והוא לא בא למיצויו ,לא בהיבט של קואליציה
אופוזיציה אלא גם בהיבט של ממשקי עבודה ואיך עובדים ,החלטה כזו אני אוכל לאשר רק אחרי
שנסיים את ההידברות בינינו כדי שגם אני אוכל לפעול כמו שצריך כחברת מועצה.
לין קפלן :כשנקבעה הישיבה היור"ים של הסיעות ,אמרתי שוועדות זה לא הסיפור ,אמרתי בואו נעשה
קואליציה .יושבי ראש הסיעות ,סרבו ,הלכתי צעד אחד קדימה והצעתי לכולם להיות חברים בהנהלת
המועצה ,אין לזה אח ורע ,סירבתם ובחרתם להיות באופוזיציה .אם לא תצביעו לאילה אני אבין
שאתם לא רוצים להצטרף לקואליציה.
דוד חיות :מה שאמרת זה בדיוק הפוך ,אמרנו שעל מנת להמשיך לצעוד לקואליציה צריך לבנות אמון.
אני חושב שהיה תהליך של אבדן אמון ,באנו לפוליטיקה על מנת לתרום .סגנית צריכה לייצג את מגוון
התושבים וצריך להיות ייצוג הולם ,הסגנית אתם מציעים היא מאותה סיעה של ראש המועצה אי לכך
אין ייצוג הולם למגוון התושבים ואין ביקורת.
לין קפלן :יש ועדת ביקורת ויש לכם את הזכויות שלכם ,סגנית וממלאת מקום זה תפקיד של אמון.
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יונת ארז חגאי :דיברתם על תהליך ובניית אמון למה זה לא יכול להיות אם קיימת האפשרות למנות
עוד  2סגנים בהמשך שיכולים להיות מאחת הסיעות האחרות? בואו נעשה צעדים לבניית האמון.
דוד חיות :אמרתי כמה פעמים בפורומים שונים הדרך לבנות אמון היא להציע משהו למישהו ,כך זה
עובד וזה לא קורה.
רותם ריעני :ראש המועצה נתנה פתח לקואליציה אתם חסמתם מהרגע הראשון ואמרתם קודם כול
אמון ואחר כך קואליציה.
דוד חיות :נכון  ,אמרנו.
אילה רבין :נשמח שתצטרפו לקואליציה כולנו באנו לעשות למען היישוב .אני אישית משקיעה שעות
במועצה ואמשיך לעשות זאת ,בלי קשר להצבעתכם ,אני רואה זאת משיקולים של אינטרסים אישיים
ולא מטובת הציבור ,אשמח עם כולנו נמשיך ונדבר ונתחיל עבוד לטובת תל מונד.
לין קפלן :אין ראויה מאילה לתפקיד סגנית ראש המועצה.
מתנגדים :דוד חיות ,עינת קדרון ,איתי אבנרי ,אבי אליהו ,סיגל שמבירו זהבי.
הוחלט ברוב קולות להסיר את ההצעה מסדר היום בעניין מינוי אילה רבין כסגנית ומ"מ ראש
המועצה בתואר
 .5הנחת דו"ח רבעוני רבעון 4/20
רו"ח ניר ענבי :מונח בפניכם דוח רבעוני לרבעון  ,4/20מוזמנים לשאול שאלות.
דוח רבעוני  4/20הונח בפני חברי המליאה
 .6הנחת דו"ח רבעוני רבעון 1/21
רו"ח ניר ענבי :מונח בפניכם דוח רבעוני לרבעון  ,1/21מוזמנים לשאול שאלות.
דוח רבעוני  1/21הונח בפני חברי המליאה
רו"ח ניר ענבי עזב את הישיבה
 .7דו"ח כספי חכ"ל
לין קפלן :הדו"ח אושר ע"י ועדת הכספים של חכ"ל וע"י הדירקטוריון של החכ"ל ועכשיו מונח הוא
בפניכם חברי המועצה.
אהרון שפרבר :הדוח שמונח בפניכם הינו דוח של החכ"ל שמאושר ע"י דירקטוריון החכ"ל ,מאחר
ומדובר בחברת בת של הרשות ,הוא מונח לפניכם לשאלות.
דודו גרינברג :אני מבין שחכ"ל זה מלכ"ר?
רו"ח רונן מינץ :הפעילות של החברה כיום כזרועה ארוכה של המועצה אשר מבצעת עבודות עבור
המועצה מוגדרת כמלכ"ר על פי דרישות מע"מ.
איל ישי :כשתהיה פעילות עסקית בחברה ,ניתן יהיה להגדיר חלק מההוצאות כהוצאות עסקיות.
דודו גרינברג :איך נרשמות ההכנסות?
רו"ח רונן מינץ :הכנסות מגיעות מהרשות ,החשבוניות מוגשות לחברה והחברה מעבירה את החיוב
למועצה .אם ישנה פעילות עסקית ,ניתן לפנות למע"מ ולהתקזז על החלק היחסי.
מליאת המועצה דנה בדו"ח הכספי של החכ"ל לשנת 2020
רו"ח רונן מינץ עזב את הישיבה
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 .8הגדלת תב"ר  -היערכות לחירום בסך  ₪ 100,000במימון קרנות רשות
לין קפלן :גלי שניר קב"ט המועצה ושמעון חן מפקד יחידת סער שמבצע את תפקידו בהתנדבות עושה
עבודה נהדרת .שמעון נפגש איתי והציג את פעילות היחידה והדרכים שלה וזה למעשה התב"ר שמוצג
כאן.
שמעון חן :מציג את עצמו ומספר על יחידת הסע"ר ביישוב.
היחידה הינה יחידה של מתנדבים שמטרתה הגשת סיוע בקהילה הכולל סיוע ראשוני לחילוץ ,למתן
עזרה ראשונה ולכיבוי אש באירוע חירום בכלל וברעידת אדמה בפרט.
חברי היחידה ,המיומנים ,המצויים בשטח האירוע בזמן התרחשותו ,הינם כוח זמין ומרכיב מרכזי
במתן המענה לאירוע אסון המוני.
כרגע קיימים לנו חוסרים בכל המישורים ,ריענון הדרכות/הכשרות ) אחרונה  ,אוגוסט  ,(2019תחזוקת
מתנדבים וותיקים וגיוסים חדשים ,ציודים מקצועיים ואישיים -תקציב ראשוני של כ  ₪ 100יסייע לנו
בצמצום הפערים.
אושר פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר היערכות לחירום בסך  ₪ 100,000במימון קרנות רשות
שמעון חן וגלי שניר עזבו את הישיבה
 .9עדכון ראש המועצה
•

החודש האחרון היה חודש לא פשוט ומאתגר ובתוכו  11ימי הלחימה של שומר החומות ,בהם אני כראש
רשות ויו"ר מל"ח נאלצתי להתמודד לראשונה עם מצב חירום ביישוב ולקבל החלטות לא פשוטות כולל
בנוגע לפתיחת מערכת החינוך.
השבוע הגיע אלינו אל"מ אריאל בליץ מפקד מחוז מרכז בפיקוד העורף ביחד עם מפקד הנפה והיקל"ר
לפגישת סיכום והפקת לקחים .אל"מ בליץ ציין את ההתנהלות הטובה של הרשות בתקופה זו .העליתי
בפגישה את נושא השיוך של תל מונד לאזור חפר של פיקוד העורף שיצר בעיות רבות וביקשתי לבחון
את הנושא לשנות הן את השם והן את ההסתכלות האזורית שיצרה מצב אבסורדי למשל של הנחיות
שונות תל מונד אל מול אבן יהודה.
קיימנו ישיבות הערכות מצב תכופות באותה תקופה שאפשרו לנו סנכרון טוב וקבלת החלטות מהירה.
מחלקת הביטחון עשתה עבודה מצוינת בתחזוקת המקלטים הלא פשוטה בכל אותם ימים שהיו
פתוחים ,הסקנו מסקנות בעניין שיפור פתיחתם ומחלקת החינוך עשתה עבודה מצוינת בהמשך
להנחייתי על העברת  6גנים למקומות שאפשרו דקה וחצי למרחב ממוגן .למרות ההנחיה באותה תקופה
להתנהל בשגרה .אם יש ספק – בטח כשמדובר בילדים קטנים אין ספק.
אני חושבת שגם ההסברה שלנו הייתה טובה וזה חשוב מעין כמותו להרגעת הרוחות.
אני מודה לפיקוד העורף ולרמ"ט מל"ח אבי אברג'ל על שיתוף פעולה מצוין וזמינות גבוהה ולכל
מחלקות ועובדי המועצה שהיו שם ותפקדו מצוין בתקופה לא פשוטה.
אני רוצה לציין את הקהילה הנהדרת שלנו בשלל יוזמות מקומיות למען תושבי הדרום .ולאחל לכולנו
ימים של שקט ורגיעה.
חשב מלווה
בשורה משמחת שקיבלתי אתמול הייתה באמצעות טלפון ממנהל אגף התקציבים במשרד הפנים שפנה
בשם מנכ"ל המשרד ואמר שבסוף יוני פוקעת כהונת החשב המלווה ושאם אין צורך מבחינתי בהארכת
הכהונה ,הם לא יאריכו את הכהונה.
מיקי צור עשה פה עבודה מצוינת וחשובה בתקופת הועדה הקרואה .כפי שציינתי בישיבת המועצה
הראשונה ,תל מונד יצאה לדרך חדשה ועצמאית עם מועצה נבחרת ולכן אין סיבה להמשך ליווי של חשב
מלווה .משרד הפנים יכל לכהונת החשב כפי שקרה ברשויות אחרות ואני רואה בצעד הזה הבעת אמון
חשובה בי כראש רשות ובמועצה שלנו .החשב המלווה יסיים את עבודתו בסוף חודש יוני .ושוב תודה
גדולה למיקי צור.

•

חינוך

•

בשורה משמחת שקיבלנו לאחרונה :ניתנה הרשאה תקציבית לבניית בי"ס חמישי ליד נוף ילדות,:
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בהמשך לביקורו של גדי מארק סמנכ"ל מנהל הפיתוח במשרד החינוך אצלנו לפני מספר שבועות
והבקשה שהגשנו בעקבותיו) .נוכל לצאת לדרך לאחר אישור סופי בוועדת התקצוב של משרד החינוך(.
השיבוצים לבתי הספר נשלחו מוקדם מהרגיל בחודש מאי לראשונה עם בחירת חברים ממוחשבת
ובקרוב ישלחו השיבוצים לגנים.
בתי הספר והגנים של החופש הגדול :המתווה פורסם לפני מספר ימים על ידי משרד החינוך .המועצה
נערכת לתכנון ויישום התכנית במסגרת צוות היגוי שהוקם לנושא )בהשתתפות נציגי בתי הספר ,הפיקוח
וההורים)על פי המתווה תתקיים פעילות בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים בתאריכים  21-1ביולי )5
ימים בשבוע( .בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות בין התאריכים  (.15.7.21 -21.6.21לראשונה )!(
בתל מונד ,יערך השבוע כנס להורים לילדים העולים לגני המועצה.
תודה לאיתי דקל מנהל קדם יסודי במועצה וליו"ר ועד הורי הגנים ליפז בן כהן על העשייה והשותפות.
•

חזות היישוב ואיכות הסביבה
קבלן הגינון החדש החל את עבודתו לפני כשבועיים ואנחנו מאוד מרוצים ממנו .יש כאן עבודה מקצועית
ברמה שונה ורואים כבר לשמחתי את השינוי בשטח .ההזנחה הקודמת שגרמה לי לקבל החלטה על
החלפת הקבלן ,מתבטאת בכמויות אדירות של גזם המפונות במהלך השבוע ובתשתיות השקייה במצב
בעייתי במיוחד :בעיות בראשי מערכות ,קווים ראשיים תקולים ,מסננים שבורים ועוד .אנחנו מכינים
תב"ר לנושא לאחר סקר שנערך ,שכן ללא טיפול בכל התקלות הללו כל מה שנשתול ימות כמובן.

•

בטונדות הגזם
הבטונדות שהיו מקום מצבור לרהיטים ישנים ואשפה והיוו מפגע אסתטי של ממש ,פורקו
בהנחייתי בשבוע שעבר ) 6בטונדות( .כמו כן אנחנו מתכננים הקמה של פינת מחזור מרכזית ליד מחסני
המועצה.
הסכם מבננים
הסכם המבננים עליו אנחנו בשבועות האחרונים אושר על ידי דירקטוריון החברה הכלכלית .השלב הבא
חתימות הדיירים.

•

•

חורשת האירועים
נוקתה וסודרה ע"י העובדים הנהדרים שלנו מיכל צוברי ,גלי שניר ,רגב אדרבי ואוהד עובדיה הפשילו
שרוולים ,פינו ,סידרו ודאגו לצביעת הבמה של החורשה שלנו .בהמשך לפגישה עם בכירי חברת החשמל
מהשבוע שעבר ובקשתי ,בוצעו על ידי חברת החשמל גיזומי עצים במקומות הרלוונטיים ביישוב .בדרך
הלורד יתחילו את הגיזום בתחילת יוני.

•

פיתוח
 – 182סלילת כבישים פנימיים הסתיימה.
ב 105-היה עיכוב בגלל אי הגעה של פועלים לאור המצב הביטחוני המתוח .השבוע חזרו לעבודה
וממשיכים בעבודת הריצוף על פי הצורך בטפסי .4
גינת הכלבים באזור  89תעבור שדרוג עקב תלונות המשתמשים ,אגיד בזהירות שלא הייתה חשיבה
תכנונית נכונה בביצועה.

•

סיבים אופטיים
נבחר יועץ לליווי הפרויקט השלב הבא מכרז.

•

תחבורה ציבורית בתל מונד
שיפור גדול נדרש בנושא התחבורה הציבורית .השבוע נפגשנו עם מוטי פינחסי ,ממונה המחוז החדש
במשרד התחבורה .הצגנו לממונה את המהפכה הנדרשת בתחבורה ציבורית בתל מונד כולל עיבוי
הקווים הקיימים ,הוספת קווים ,קווים לים בקיץ ,הוספת תחנות לקווים קיימים ,החלפת סככות ועוד.
תודה לכל התושבים שהגיבו ונתנו לנו משוב בנושא בדף המועצה .תודה רונית נחום על ריכוז הנושא.

•

דפיברילטורים
בכוונתנו לצאת להליך תחרותי להתקנת דפיברילטורים במקומות ציבוריים מרכזיים ביישוב .השבוע
נערכה פגישה עם דניאל וניתאי בירנבאום תושבי היישוב שהקימו עמותה המקדמת הצבת
דפיברילטורים בבתי מגורים .סוכם על שיתוף פעולה לקידום נושא חשוב זה להצלת חיים .אעדכן בהמשך.
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כביש 553
נשלח מכתב לוועדה הארצית ונתאם פגישה בוועדה בנושא.
ייעוץ ארגוני
בהמשך לבקשתי ,אושר התקציב לנושא במימון משרד הפנים )!( והחל לאחרונה תהליך ייעוץ ארגוני
במועצה .מטרת הייעוץ מבחינתי היא לטייב את תפקוד המועצה ואת השירות הניתן
לתושבים .כחלק מהתהליך :הסדרת המבנה הארגוני של המועצה ,הבניית תהליכי עבודה והטמעת
תכניות עבודה מקושרות תקציב במחלקות המועצה .יש לציין שהמועצה קיבלה בעבר שירותי ייעוץ
ארגוני ,אך ההמלצות לא בוצעו והתהליכים לא הוטמעו .הפעם אני אוביל את התהליך החשוב הזה
מתוך כוונה מלאה לייצר את השינוי הנדרש.
עינת קדרון :בהתייחס לעדכוני ראש המועצה לנושא החינוך ,מאחר וועדת החינוך שהתכנסה השבוע
בחרה להתמקד בהעשרת שכבות ד'-ו' ,מבקשת שבוועדת ההיגוי שמתכננת את הקיץ יהיו נציגי הצוות
הייעודי שהוקדם בנושא ואנוכי.
לין קפלן :יש נציגי ועדות חינוך ,יור"ים.
עינת קדרון :הם לא חלק מהצוות הייעודי ואני גם מבקשת להיות שם ,לגבי בית הספר החמישי ,האם
יש כוונה לעשות חשיבה על התכנון ,זה פרויקט גדול.
לין קפלן :יש תכנון של בית הספר ,חיכינו להרשאה כדי לצאת לדרך ,התקדמנו צעד מאוד משמעותי.
חברת המועצה סיגל שמבירו זהבי נאלצה לצאת לפני סיום המליאה .סיגל מבקשת לציין כי היא תומכת
בכל התברי"ם שהוגשו.

 .10הגדלת תב"ר  -פיתוח תב"ע  105-148בסך  ₪ 8,011,533במימון בעלים
איל ישי :מדובר בכספי פיתוח שנגבו מבעלים בקרקע ומיועדים להעברה לחברה הכלכלית להמשך פיתוח
התב"ע.
אנו נדרשים לאשר את הגדלת התב"ר בהתאם לכספים שנכנסים בפועל לחשבון המועצה הייעודי לכל
תב"ע.
אושר פה אחד לאשר הגדלת תב"ר  -פיתוח תב"ע  105-148בסך  ₪ 8,011,533במימון בעלים
 .11הגדלת תב"ר  -פיתוח תב"ע 182א בסך  ₪ 799,935במימון בעלים
איל ישי :מדובר בכספי פיתוח שנגבו מבעלים בקרקע ומיועדים להעברה לחברה הכלכלית להמשך פיתוח
התב"ע.
אנו נדרשים לאשר את הגדלת התב"ר בהתאם לכספים שנכנסים בפועל לחשבון המועצה הייעודי לכל
תב"ע.
עינת קדרון :למיטב ידיעתי יש בעיה עם אישור כיבוי אש לבית ספר ניצנים ,לא יודעת בוודאות,
מבקשת לבדוק זאת.
דדי דהן :לא מכיר את זה.
יגאל קרז'נר :כל שנה אנחנו בודקים את הציוד של כיבוי אש בכל בתי הספר ועם האישורים הללו
פותחים את שנת הלימודים ,הבדיקה מבוצעת ע"י חברה שנותנת לנו את כול התעודות לכול בתי הספר
דדי דהן :אין מוסד חינוכי שאין לו את אישורי הבטיחות הנדרשים.
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אושר פה אחד לאשר הגדלת תב"ר  -פיתוח תב"ע 182א בסך  ₪ 799,935במימון בעלים
 .12הגדלת תב"ר  -פיתוח תב"ע  89בסך  ₪ 4,068,055במימון בעלים
איל ישי :מדובר בכספי פיתוח שנגבו מבעלים בקרקע ומיועדים להעברה לחברה הכלכלית להמשך פיתוח
התב"ע.
אנו נדרשים לאשר את הגדלת התב"ר בהתאם לכספים שנכנסים בפועל לחשבון המועצה הייעודי לכל
תב"ע.
אושר פה אחד לאשר הגדלת תב"ר  -פיתוח תב"ע  89בסך  ₪ 4,068,055במימון בעלים
 .13פתיחת תב"ר -עבודות פיתוח ושיפוץ ביה"ס יסודיים בסך  ₪ 350,000במימון קרנות רשות
דוד חיות :באילו מוסדות עזר מדובר?
יגאל קרז'נר :בני עקיבא ,צופים ,שפ"ח ,מועדונית נוער ,מועדון קשישים ,קידום נוער ,יחידת נוער.
דוד חיות :הסקר בוצע בימים האחרונים?
דדי דהן :הסקר בוצע לפני כחודש.
הדר ליווי :התהליך התחיל לפני כחודש ,התקיימו פגישות עם מנהלים ,הוצא אומדן ,הועבר למועצה
להכנת החומר ,כרגע עובדים על השלבים הסופיים של התוכנית.
דוד חיות :יש פה סדרי עדיפויות? האם התיעדוף מבוצע בשיתוף פעולה עם גורם הקצה?
לין קפלן :התיעדוף מבוצע בשיתוף פעולה.
עינת קדרון :איך מתחלק סכום התב"ר של מוסדות העזר?
לין קפלן :נשלח אלייך פירוט.
אבי אליהו :אני מציע לתת חשיבה לטווח הארוך בעניין התבר"ים ולהשקיע במקומות שונים בכדי לייצר
מקורות הכנסה כמו כן היישוב מחכה להוצאת תב"ר לבניית מגרש כדורגל.
לין קפלן :פיתוח היישוב זו מטרה חשובה ,מונה מנכ"ל לחכ"ל ואחד מיעדיו הוא לייצר פרויקטים מניבי
הכנסות בנוסף בכוונתי לקחת יועץ כלכלי ואסטרטגי.
בעניין מגרש הכדורגל התקיימו שתי פגישות בנושא מבחנתי זו מטרה לגבש תוכנית בנושא זה ולהצמיח
פה ליגה.
אושר פה אחד פתיחת תב"ר -עבודות פיתוח ושיפוץ ביה"ס יסודיים בסך  ₪ 350,000במימון קרנות
רשות
 .14פתיחת תב"ר  -עבודות פיתוח ושיפוץ בגני ילדים בסך  ₪ 780,000במימון קרנות רשות
אושר פה אחד פתיחת תב"ר  -עבודות פיתוח ושיפוץ בגני ילדים בסך  ₪ 780,000במימון קרנות רשות
 .15פתיחת תב"ר  -עבודות פיתוח ושיפוץ מוסדות עזר בסך  ₪ 305,000במימון קרנות רשות
אושר פה אחד פתיחת תב"ר  -עבודות פיתוח ושיפוץ מוסדות עזר בסך  ₪ 305,000במימון קרנות רשות
 .16פתיחת תב"ר  -עבודות פיתוח ושיפוץ בבית חינוך רבין בסך  ₪ 80,000במימון קרנות רשות
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אושר פה אחד פתיחת תב"ר  -עבודות פיתוח ושיפוץ בבית חינוך רבין בסך  ₪ 80,000במימון קרנות
רשות
 .17פתיחת תב"ר  -רכישת קלנועית לצורך פיקוח על ניקיון והסעות בסך  ₪ 65,000במימון קרנות רשות
איל ישי :הקלנועית תשמש את האחראית על הניקיון וההסעות של מוסדות החינוך .הסכום הוא יקר
מכיוון שהקלנועית מאושרת לנסיעה על הכביש.
אושר פה אחד תב"ר רכישת קלנועית לצורך פיקוח על ניקיון והסעות בסך  ₪ 65,000במימון קרנות
רשות
הישיבה ננעלה
רשם :דדי דהן – מזכיר המועצה

לין קפלן
ראש המועצה
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