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פרוטוקול מליאת מועצה מס' 885
מישיבת המועצה המקומית תל מונד מן המניין אשר התקיימה ביום שלישי  5.10.21בחדר הישיבות
במועצה
נוכחים:
לין קפלן
אילה רבין
יונת ארז חגאי
אבי אליהו
מירב דין
סיגל זהבי שמבירו
דוד חיות
עינת קדרון
איתי אבנרי
רותם ריעני

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

נעדרים:
דודו גרינברג

חבר מועצה

משתתפים:
אלדד חזי
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 יובל אהרוני
גידי פובזנר
רונית נחום
מיטל גבע

משרד היועץ המשפטי למועצה
משרד היועץ המשפטי למועצה
מבקר המועצה
אדריכל תוכנית ביה"ס חדש
דוברת המועצה
פניות ציבור

על סדר היום:

נושאים לבקשת סיעות מחר חדש ודרך חדשה:
 .1בחירת מירב דין לנציגת המועצה בוועדה המרחבית לתכנון ובניה "שרונים" – הורד לפי
בקשת מירב דין מציעת ההצעה.
 .2מינוי מירב דין לסגן ראש המועצה ללא שכר  -הורד לפי בקשת מירב דין מציעת ההצעה.
 .3עריכת מכרז לגבי כל פרויקט של הרשות מעל .₪ 70,000
 .4בחינה מקיפה של סטטוס ביצוע פרויקט  89והשצ"פים בפרויקט .89
 .5נושאים שונים הקשורים בחברה הכלכלית לפיתוח תל מונד – הורד לפי הנחיית היועץ
המשפטי למועצה לפיה הנושאים אמורים להידון בדירקטוריון החכ"ל שבו חבר המציע
)דוד חיות(
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 .6בקשות לתיקון פרוטוקול.
 .7מענה לשאילתות.
 .8הצעות לסדר יום.
 .9עדכון ראש המועצה.
 .10החלפת מורשי חתימה בית ספר אור תורה.
 .11אישור תב"ר בניית בית ספר יסודי  18כיתות -אישור שלב א'.
לין קפלן פותחת את הישיבה ומבקשת מחברי המועצה להקדים את סעיף  11שעל סדר היום
לאור העובדה שאדריכל התוכנית הוזמן ונמצא כאן.
חברי סיעות מחר חדש ודרך חדשה התנגדו להקדמת הסעיף התקיימה הצבעה והוחלט ברוב
קולות שלא להקדים את סעיף  11שעל סדר היום.
נגד :דוד חיות ,עינת קדרון ,איתי אבנרי ,אבי אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין
בעד :לין קפלן ,איילה רבין ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני

מעבר לסדר היום:

 .1בחירת מירב דין לנציגת המועצה בוועדה המרחבית לתכנון ובניה "שרונים"
הסעיף הוסר מסדר היום לפי בקשת מירב דין מציעת ההצעה

 .2מינוי מירב דין לסגן ראש המועצה ללא שכר
הסעיף הוסר מסדר היום לפי בקשת מירב דין מציעת ההצעה

 .3עריכת מכרז לגבי כל פרויקט של הרשות מעל .₪ 70,000
איתי אבנרי :כפי שהמועצה מתנהלת כיום אין משמעות לוועדת המכרזים שאינה שותפה
לתהליך קבלת ההחלטות ולכן אנו מציעים שכל עבודה בהיקף העולה על  ₪ 70,000יצא עליה
מכרז פומבי ולא באמצעות משכ"ל שע"פ המידע שברשותנו המחירים שם גבוהים ממחירי
מכרז פומבי.
אהרון שפרבר :על פי סעיף )(15)3ב( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות
ההחלטה אינה חוקית
אבי אליהו :אנחנו מבקשים לקבל עדכון על כוונה להתקשרות עם משכ"ל שמפורסמת באתר
המועצה.
דוברת המועצה הציעה לשלוח עדכון לחברי המועצה עם הפרסום באתר המועצה
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 .4בחינה מקיפה של סטטוס ביצוע פרויקט  89והשצ"פים בפרויקט .89
עינת קידרון :העלנו הצעה זו לסדר היום מאחר ומגיעים אלינו מידעים שונים בנוגע
לתהליך קבלת ההחלטות בהקשר לפיתוח השצ"פים במתחם  89ואנו מבקשים לפרוס
בפנינו מה בכוונת המועצה לבצע באותם שצפ"ים האם כל התושבים הגובלים
בשצ"פים זומנו לשיתוף הציבור שנעשה ומדוע אנו כחברי מועצה לא מוזמנים
לתהליכים אלו?
לין קפלן :התקיימו שיתופי ציבור בכל השצפ"ים הנמצאים בתכנון.
נושא זה לא אמור לבוא לדיון במליאת המועצה .ניתן לקבוע פגישה מיוחדת לדיון
בשצ"פים ב  89לפרוס לפניכם את מה שמתוכנן ולשתף אתכם בתהליכים.
הוחלט כי תזומן ישיבת עבודה לטובת נושא השצ"פים ובה יוצג סטטוס השצפ"ים
המתוכננים ב 89

 .5נושאים שונים הקשורים בחברה הכלכלית לפיתוח תל מונד
הסעיף הוסר מסדר היום לפי הנחיית היועץ המשפטי למועצה לפיה הנושאים אמורים
להידון בדירקטוריון החכ"ל שבו חבר המציע )דוד חיות(

אהרון שפרבר :הוגש בליל של דברים שחלקם לא בסמכות המועצה .צריך לנסח הצעת
החלטה מסודרת כמו כן כל מה שקשור לחכ"ל ידון בחכ"ל.
דוד חיות :אני לא מבין מה לא חוקי בבקשתנו להקים וועדה לבחינת הצורך בקיום
החכ"ל במעמד מליאת המועצה שלדעתי היא האסיפה הכללית של דירקטוריון החכ"ל
והיא בעלת הסמכות להחליט החלטות מאין אלו.
אהרון שפרבר :נתתי את חוות דעתי שההצעה אינה חוקית ועל כן אין לדון בה.
לין קפלן מבקשת מחברי המליאה להקדים את סעיף  11שעל סדר היום.
אושר פה אחד להקדים את סעיף  11שעל סדר היום

אישור תב"ר בניית בית ספר יסודי  18כיתות -אישור שלב א'
לין קפלן :הועברה לעיונכם בקשה לפתיחת תב"ר הקמת בית ספר יסודי חדש לאור הגידול
בכמות התושבים בישוב והצורך לאור הצפיפות בנוף ילדות והפניית תלמידים מהאזור המערבי
למרכז היישוב המשפיע על עומסי תנועה ביישוב.
אבקש אישורכם לאישור התב"ר כפי שפורט בהזמנה.
אלדד חזי :הציג את התחשיב ואת מקורות המימון.
גידי פובזנר :הציג את התכנון לבית הספר החדש.
אילן הדס :הציג תחזית ואת הצורך.
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לין קפלן :לאחר ביקור שיזמתי של גדי מארק ,סמנכ"ל פיתוח במשרד החינוך ,משרד החינוך
תקצב את הפרויקט והכיר בצורך ולאור המחסור הגדול בכיתות לימוד ברחבי הארץ ,זהו הישג.
מירב דין :אנחנו בשמחה נאשר את התב"ר הזה ברגע שנקבל את כל החומרים שביקשנו וכך לגבי
כל תב"ר ושהוא חלק מתכנית גדולה ובמידה ותגיע הרשאה תקציבית אנחנו נגיע כשצריך כדי
לאשר .במידה וזה יגיע .עד אז אנחנו מבקשים את כל החומרים שיגיעו אלינו.
לין קפלן :הועברו אליכם התשובות לכל השאלות אותם שאלתם האם יש שאלה מהותית
עליה לא קיבלתם תשובה?
התקיים דיון מקיף בהשתתפות כלל חברי המועצה.
הוחלט ברוב קולות שלא לאשר את תב"ר בניית בית ספר יסודי  18כיתות -אישור שלב א'
נגד :דוד חיות ,עינת קדרון ,איתי אבנרי ,אבי אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין
בעד :לין קפלן ,איילה רבין ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני

 .6החלפת מורשי חתימה בית ספר אור תורה
לין קפלן :לאור שינוי באיוש מזכירת בית ספר אור תורה יש צורך באישור החלפת מורשה
חתימה לחשבונות בית ספר ,לפיכך נבקשכם לאשר את איתמר משה מנהל בית הספר ואת
גברת אידה אלטמן מזכירת בית הספר כמורשי חתימה בחשבון.
אושר פה אחד מינוי אידה אלטמן במקום אתי כברה כמורשת חתימה בית ספר אור תורה
בחשבון מס'  27285817ובחשבון מס'  27285257בבנק הדואר

לאור התארכות הישיבה לא נדונו שאר הסעיפים המופיעים על סדר היום.

הישיבה ננעלה

לין קפלן
ראש המועצה
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