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פרוטוקול מליאת מועצה מס' 884
מישיבת המועצה המקומית תל מונד מן המניין אשר התקיימה ביום ראשון  5.9.21בחדר 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:
אלדד חזי )בזום(
עו"ד אהרון שפרבר
יגאל קרז'נר
אילן הדס
רגב אדרבי
מיטל כהן

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

מוזמנים:
עו"ד אבינועם פרץ
עו"ד לסרי מתן
רו"ח יובל אהרוני
אופירה עציון
רונית נחום
מיטל גבע
גילי

משרד היועץ המשפטי למועצה
משרד היועץ המשפטי למועצה
מבקר המועצה
יועצת נוף
דוברת המועצה
פניות ציבור
מתמללת

על סדר היום:
 .1בקשה לתיקון פרוטוקול

.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

שאילתות ותשובות לשאילתות
מינוי חזי אלדד-ממונה גביה ומנהל ארנונה
החלפת מורשה חתימה בית ספר שלנו
פתיחת תב"ר תכנון גן ילדים דו-כיתתי ברחוב הזורע בסך  450,000ש"ח במימון
קרנות רשות
פתיחת תב"ר תכנון גן ילדים משולב ברחוב הצופית )אופציה א'( בסך  500,000ש"ח
במימון קרנות רשות
פתיחת תב"ר תכנון גן ילדים משולב ברחוב הצופית )אופציה ב'( בסך  300,000ש"ח
במימון קרנות רשות
פתיחת תב"ר שיקום מערכות השקיה ושיקום גינות ציבוריות בסך  3,800,000ש"ח
במימון קרנות רשות
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מעבר לסדר היום:
לין קפלן פותחת את הישיבה

 .1בקשה לתיקון פרוטוקול
לאור העובדה שבמליאה מס'  883הוחלט כי תיקוני הפרוטוקול יובאו למליאה זו .מזכיר
המועצה מעדכן שכל הבקשות לתיקוני הפרוטוקול של הישיבה מתאריך  16.6.21נבדקו על
ידנו ומאושרים ,תיקוני הפרוטוקול יכנסו לתוך הפרוטוקולים המתוקנים ,עותק
מהפרוטוקולים המתוקנים יישלח לכול חברי המועצה.
בעניין פרוטוקול הישיבה מיום  6.7.21שהוחלט לגביו שיהיה פרוטוקול מקוצר לאור בקשת
חלק מחברי המועצה להוסיף את הערותיהם יופצו הבקשות לשינוי לכלל חברי המועצה
ותינתן הזדמנות להוספה לחברי מועצה נוספים .הפרוטוקול יאושר בישיבה הבאה.

 .2שאילתות ותשובות לשאילתות
השאילתות והתשובות לשאילתות הועלו בפני חברי המועצה

 .3מינוי חזי אלדד-ממונה גביה ומנהל ארנונה
אושר פה אחד למנות את חזי אלדד לממונה גביה ומנהל ארנונה

 .4החלפת מורשה חתימה בית ספר שלנו
אושר פה אחד מינוי ענבל שביט במקום זהבה שטנדל כמורשת חתימה בית ספר שלנו

 .5פתיחת תב"ר תכנון גן ילדים דו-כיתתי ברחוב הזורע בסך  450,000ש"ח
במימון קרנות רשות
 .6פתיחת תב"ר תכנון גן ילדים משולב ברחוב הצופית )אופציה א'( בסך 500,000
ש"ח במימון קרנות רשות
 .7פתיחת תב"ר תכנון גן ילדים משולב ברחוב הצופית )אופציה ב'( בסך 300,000
ש"ח במימון קרנות רשות
הצעת החלטה :תב"ר תכנון לשלושה גני ילדים :שני גנים ברחוב הזורע וגן אחד ברחוב
הצופית על-סך  .₪ 600,000במידה ותוך כדי התהליך המכרזי יתברר שהסכום אינו מספיק
הגדלת התב"ר תעלה למליאת המועצה.
ההצעה אושרה פה אחד
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 .8פתיחת תב"ר שיקום מערכות השקיה ושיקום גינות ציבוריות בסך 3,800,000
ש"ח במימון קרנות רשות
הצעת החלטה :אושר תב"ר ע"ס  2.1מיליון  ₪בחלוקה הבאה 1.5 :מיליון  ₪לשיקום מערכות
השקיה  0.2מיליון  ₪לתכנון ו  0.4מיליון  ₪לגינון .כמו כן בישיבה הבאה יוצגו סדרי
עדיפויות.
ההצעה אושרה ברוב קולות ,מירב דין נמנעה
לאור התארכות הישיבה הוחלט פה אחד לדחות את הישיבה שלא מן המניין שהייתה
אמורה להתקיים בתום ישיבה זו ולצרף את נושאיה לסדר היום של הישיבה הבאה מן
המניין.

הישיבה ננעלה
רשם :דדי דהן – מזכיר המועצה

לין קפלן
ראש המועצה
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