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פרוטוקול מליאת מועצה מס' 883
מישיבת המועצה המקומית תל מונד מן המניין אשר התקיימה ביום שלישי  6.7.21בחדר הישיבות
במועצה
נוכחים:
לין קפלן
אילה רבין
יונת ארז חגאי
דודו גרינברג
אבי אליהו
מירב דין
סיגל זהבי שמבירו
דוד חיות
עינת קדרון
איתי אבנרי
רותם ריעני

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

משתתפים:
איל ישי
עו"ד אהרון שפרבר
יגאל קרז'נר
אילן הדס
מיטל כהן

גזבר המועצה
יועמ"ש למועצה
מהנדס המועצה
מנהל מחלקת חינוך
מזכירת מזכיר המועצה

מוזמנים:
עו"ד אבינועם פרץ
עו"ד לסרי מתן
רו"ח אלדד חזי
רונית נחום
מיטל גבע
אורלי צביאלי

משרד היועץ המשפטי למועצה
משרד היועץ המשפטי למועצה
גזבר נכנס
דוברת המועצה
פניות ציבור
מתמללת

על סדר היום:
 .1בקשה לתיקון פרוטוקול
 .2הקמת ועדה יישובית לתכנון ופיתוח
 .3הקמת ועדת תרבות תורנית
 .4הקמת ועדה לקידום טכנולוגיה ,מדע וחדשנות
 .5הקמת ועדה לקידום ספורטאים מצטיינים
 .6הצעה לסדר תוכנית גינון-לישיבה הבאה
 .7שאילתות
 .8הצעות לסדר
 .9עדכון ראש המועצה
 .10אישור שכר בכירים גזבר המועצה
 .11פתיחת תב"ר תכנון גן ילדים
 .12אישור שכר בכירים סגן מהנדס המועצה
 .13המלצת ועדת תמיכות
 .14ועדת שמות
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מעבר לסדר היום:
לין קפלן פותחת את הישיבה ומבקשת מחברי המועצה להקדים את סעיף  10ואת סעיף  11שעל סדר
היום.
אושר פה אחד להקדים את סעיף  10וסעיף 11

 .1אישור שכר בכירים גזבר המועצה
ניתנה סקירה ע"י גזבר המועצה
חזי אלדד הציג את עצמו בפני המליאה
חזי אלדד עזב את הישיבה
הוחלט פה אחד לאשר את העסקת אלדד חזי על פי שכר בכירים בהתאם לטבלאות השכר
המאושרות ע"י משרד הפנים

 .2פתיחת תב"ר תכנון גן ילדים
איל ישי :מציג את התב"ר בפני חברי המליאה
התקיים דיון בהשתתפות יגאל קרז'נר מהנדס המועצה ואילן הדס מנהל מחלקת חינוך
שהסבירו לחברי המועצה את הצורך ואת מהות התב"ר.
נדרש לבחון האם קיימת החלטת מליאה היסטורית או כוונה ,הבטחה של הרשות לבנות
בשטח הסמוך לבית הכנסת האנגלוסקסי ברחוב הצופית ,בית כנסת ספרדי )השטח המיועד
אתה לבניית הגן(
הוחלט ברוב קולות לא לאשר את תב"ר תכנון גן הילדים
בעד :לין קפלן ,דוד גרינברג ,איילה רבין ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני
נגד :דוד חיות ,עינת קדרון ,איתי אבנרי ,אבי אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין

 .3בקשה לתיקון פרוטוקול
לין קפלן :מבקשת לדון בבקשות לאישור פרוטוקול בישיבה הבאה עקב היעדרו של מזכיר
הנמצא בכנס באילת.
הוחלט פה אחד להעביר את הבקשות לתיקון הפרוטוקול למליאה הבאה

 .4הקמת ועדה יישובית לתכנון ופיתוח
התקיים דיון בדבר נחיצותן של הועדות.
דודו גרינברג עזב את מליאת המועצה תוך כדי הדיון בוועדות.
היועמ"ש מציג טבלת איזון ומסביר שבהצעות שהוצעו ישנה חריגה של חברי מועצה ע"פ
הרכב סיעתי ,תיקונים שיש לעשות:
מחר חדש – להוריד חבר מועצה מאחת הועדות.
דרך חדשה – להוריד שתי חברי מועצה מהועדות המוצעות.
תל מונד אחת – להוסיף שתי חברי מועצה לוועדות.
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להלן הצעתם של חברי סיעת מחר חדש וחברי סיעת דרך חדשה:
דוד חיות ,חבר מועצה  -מחר חדש  -יו"ר ועדה
סיגל שמבירו זהבי ,חברת מועצה  -דרך חדשה
]חבר מועצה תל מונד אחת[
נציגי ציבור:
דפנה הופמן ,נציגת ציבור מחר חדש
רונית קידר ,נציגת ציבור מחר חדש
טלי אבן זוהר ,נציגת ציבור דרך חדשה
עו"ד אודהאל כהן ,נציג ציבור דרך חדשה
]נציג ציבור תל מונד אחת[
]נציג ציבור תל מונד אחת[
מרכז ועדה ונציג המועצה ,מהנדס המועצה
הוחלט ברוב קולות להקים ועדת יישובית לתכנון ופיתוח
בעד :דוד חיות ,עינת קדרון ,איתי אבנרי ,אבי אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין
נגד :לין קפלן ,איילה רבין ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני

 .5הקמת ועדת תרבות תורנית
להלן הצעתם של חברי סיעת מחר חדש וחברי סיעת דרך חדשה:
מירב דין ,חברת מועצה דרך חדשה יו"ר ועדה
דוד חיות ,חבר מועצה  -מחר חדש
]חבר מועצה תל מונד אחת[
]חבר מועצה/נציג ציבור סיעת לב[
צביקה דואני ,נציג ציבור דרך חדשה
סופי סקופסקי ,נציג ציבור דרך חדשה
סיון אסרף ,נציגת ציבור מחר חדש
אורית קיי ,נציג ציבור מחר חדש
]נציג ציבור תל מונד אחת[
]נציג ציבור תל מונד אחת[
]נציג ציבור תל מונד אחת[
מרכז הועדה ,נציג המועצה] ,להחלטת ראש המועצה[
בעקבות הדיון הוחלט להוריד מההרכב שהוצע נציג ציבור מסיעת דרך חדשה
הוחלט ברוב קולות להקים ועדת תרבות תורנית
בעד :דוד חיות ,עינת קדרון ,איתי אבנרי ,אבי אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין
נגד :לין קפלן ,איילה רבין ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני
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 .6הקמת ועדה לקידום טכנולוגיה ,מדע וחדשנות
להלן הצעתם של חברי סיעת מחר חדש וחברי סיעת דרך חדשה:
מירב דין ,חברת מועצה ,דרך חדשה יו"ר ועדה
איתי אבנרי ,חבר מועצה ,מחר חדש
]חבר מועצה תל מונד אחת[
אייל דניאל ,נציג ציבור דרך חדשה
אסף אבן ,נציג ציבור דרך חדשה
דני בן שמחון ,נציג ציבור מחר חדש
]נציג ציבור תל מונד אחת[
]נציג ציבור תל מונד אחת[
]נציג ציבור סיעת לב[
נציג המועצה ומרכז הועדה] ,להחלטת ראש המועצה[
בעקבות הדיון הוחלט להוריד מההרכב שהוצע נציג ציבור מסיעת דרך חדשה ונציג ציבור
מסיעת מחר חדש .טרם נמסר מי נציג הציבור שירד מסיעת "דרך חדשה"
הוחלט ברוב קולות להקים ועדה לקידום טכנולוגיה ,מדע וחדשנות
בעד :דוד חיות ,עינת קדרון ,איתי אבנרי ,אבי אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין
נגד :לין קפלן ,איילה רבין ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני

 .7הקמת ועדה לקידום ספורטאים מצטיינים
להלן הצעתם של חברי סיעת מחר חדש וחברי סיעת דרך חדשה:
דוד חיות ,חבר מועצה מחר חדש יו"ר ועדה
סיגל שמבירו זהבי ,חברת מועצה ,דרך חדשה
]חבר מועצה תל מונד אחת[
]נציג ציבור תל מונד אחת[
נציג המועצה ומרכז הועדה] ,להחלטת ראש המועצה[
הוחלט ברוב קולות להקים ועדה לקידום ספורטאים מצטיינים
בעד :דוד חיות ,עינת קדרון ,איתי אבנרי ,אבי אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין
נגד :לין קפלן ,איילה רבין ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני

 .8הצעה לסדר הצגת תוכנית גינון-לישיבה הבאה
לין קפלן :על פי הצעת חברי המועצה נושא זה יעלה בישיבה הבאה.
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 .9שאילתות
לין קפלן :השאילתות והתשובות לשאילתות יובאו לישיבה הבאה עקב העדרתו של מזכיר
המועצה שנמצא בכנס מנכלי"ם.

 .10הצעות לסדר
לין קפלן :למשהו יש התנגדות להעלות את ההצעה של סיגל שמבירו זהבי בנושא ביטול
ישיבת חודש אוגוסט?
להלן ההצעה של סיגל שמבירו:
מכיוון וקיימת אי וודאות לעניין התחלואה בקורונה ויחד עם זאת רבים מתכננים חופשות
במהלך חודש אוגוסט ,וכן לאור העובדה כי השנה חודש ספטמבר הוא חודש שברובו חלים
חגי תשרי -הצעתי -יציאה לפגרה בחודש אוגוסט וקיום ישיבת מועצת תל מונד )מן המניין(
בתאריך  1לספטמבר  ,2021היות ובתאריך  7לספטמבר אנו חוגגים את ראש השנה.
הצעתה של סיגל שמבירו זהבי אושרה פה אחד

 .11עדכון ראש המועצה
לין קפלן :סוקרת בפני חברי המועצה עדכונים שונים.
מליאת המועצה רשמה בפניה את עדכוני ראש המועצה

 .12אישור שכר בכירים סגן מהנדס המועצה
ניתנה סקירה ע"י גזבר המועצה
הוחלט פה אחד לאשר את העסקת אבי רזון על פי שכר בכירים בהתאם לטבלאות השכר
המאושרות ע"י משרד הפנים.

 .13המלצת ועדת תמיכות
איל ישי :סוקר בפני חברי המועצה את המלצת ועדת התמיכות הכוללת את היועמ"ש ,מזכיר
המועצה וגזבר המועצה ונשלחה לחברי המועצה.
הועדה ממליצה :הוועדה בחרה להקצות את תקציב התמיכה מהתקציב המאושר כמפורט
בפרוטוקול הוועדה מיום .15.6.21
הוחלט פה אחד לאשר המלצת ועדת תמיכות מיום 15.6.2021
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 .14ועדת שמות
עו"ד אהרון שפרבר :נותן סקירה על הצורך באישור שמות הרחובות בתל מונד
הוחלט פה אחד לאשר המלצת ועדת שמות מיום  14.2.2002לרחובות תל מונד

הישיבה ננעלה
רשמה :מיטל כהן – מזכירות המועצה

לין קפלן
ראש המועצה
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