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פרוטוקול מליאת מועצה מס' 889
מישיבת המועצה המקומית תל מונד מן המניין אשר התקיימה ביום רביעי  15.12.21בחדר הישיבות
במועצה
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מיטל גבע
יגאל גדרון
אופירה עציון
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מנכ"ל תאגיד מעיינות השרון
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על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5

עדכון ראש המועצה.
הצגת תוכניות עבודה לשנת .2022
אישור הגדלת תב"ר שיקום מערכות השקיה ושיקום גינות ציבוריות בסך  1,700,000ש"ח
במימון קרנות רשות.
אישור הארכת תוקף גביית היטל שמירה בשנה אחת עד ליום ) 31.12.2022אין שינוי בתעריף( –
מסמך מצ"ב.
אישור הסכם לביצוע עבודות בתחום התשתית הפרטית המשותפת בין מעיינות השרון בע"מ
למועצה המקומית תל מונד – מסמך מצ"ב.
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 .6אישור האצלת סמכות ראש המועצה לגזבר המועצה כמורשה חתימה על מסמכים המופנים
ללשכת רישום המקרקעין )טאבו(.
 .7אישור מינוי רו"ח אלדד חזי ,גזבר המועצה כממונה על הגביה במועצה וקביעת סמכויותיו –
מסמך מצ"ב.
 .8אישור מינוי מנכ"לית המועצה כנציגת המועצה בדירקטוריון איגוד ערים לתברואה שרון צפוני
במקום המזכיר שפרש.
 .9אישור מינוי מנכ"לית המועצה ,כנציגת המועצה בדירקטוריון החברה הכלכלית במקום
המזכיר שפרש.
 .10אישור מינוי מנכ"לית המועצה כנציגת המועצה בדירקטוריון אשכול השרון במקום המזכיר
שפרש.
 .11אישור מורשה חתימה חשבון רשות בבית הספר "אור התורה" בבנק הפועלים  -דפנה דעי ,
מנהלת בית הספר ,ת"ז – 27285257מסמך מצ"ב.
 .12אישור מורשה חתימה חשבון הורים בבית הספר "אור התורה" בבנק הפועלים -דפנה דעי,
מנהלת בית הספר ,ת"ז  – 27285257מסמך מצ"ב.
 .13אישור מורשה חתימה חשבון הורים בבית הספר נוף ילדות  -נציג ההורים רותם חגי אלנטוך
ת.ז 38159299 .מסמך מצ"ב.
 .14אישור עדכון פרוגרמת נכסים להקצאה -.מצ"ב מסמך.
 .15אישור נציגי סיעת תל מונד אחת ולב לוועדה היישובית לתכנון ופיתוח:
אילה רבין ,שי סגל ,טל כהן ,משה און )סיעת תל מונד אחת( רותם ריעני )סיעת לב(.
 .16אישור תב"ר גנ"י דו כיתתי מתחם  105א' – תקציב  ,₪ 450,000מקור תקציבי :קרנות
הרשות.
 .17אישור תב"רים לסגירה – מסמך מצ"ב.
לין קפלן :פותחת את ישיבת מליאת המועצה.
טירנה ססי :אתם קבעתם שישיבות המועצה יתקיימו בימי שלישי ה  1לכל חודש ,הישיבה המקורית
הייתה צריכה להתקיים ביום  7.12.21אתם ביקשתם לפי סעיף  6לתקנון לדחות את הישיבה הזו וראש
המועצה נענתה ודחתה את הישיבה בחמישה ימים ליום  12.12.21ביום  12.12.21הודעתם שאתם לא
מתייצבים ובהתאם לסעיף  22לתקנות הישיבה נדחתה ב -שלושה ימים להיום.
היום במהלך הבוקר קיבלנו בקשה מכם את הודעתכם על שינוי סדר הדיונים כך שתוכניות העבודה לשנת
 2022שהיו אמורות להיות מוצגות בתחילת הישיבה הועברו לסוף הישיבה.
כיוון שביקשתם לשנות סדר הדיונים וכיוון שאתם מהווים את רוב חברי המועצה והחלטתם שאתם רוצים
להזיז את הצגת התוכנית לסוף הדיונים הדיון יתקיים כפי שביקשתם.
אני כממונה על עובדי המועצה ,שחררתי את העובדים כדי שלא יצטרכו להיות פה עד שעה מאוחרת בלילה
לכן ראש המועצה ואני נציג את הנושא בלעדיהם.
בהזדמנות זו אני רוצה לציין שצוות המנהלים עשה עבודה קשה ומסורה על תוכנית העבודה וחבל לי שהם
לא יציגו את התוכניות.
הואיל ורצונכם כבודכם ,לין ואני נציג את התוכניות.
דוד חיות :ביקשנו לדון על תוכניות העבודה בדיון נפרד ולא תוך כדי מליאת מועצה.
סיגל שמבירו זהבי :הצגת תוכניות עבודה לפני הצגת התקציב היא לא נכונה.
לין קפלן :תוכניות העבודה מקושרות תקציב אי לכך סדר הצגת תוכניות העבודה לפני התקציב ,הוא נכון.
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הוחלט ברוב קולות להעביר את סעיף מס' שתיים ,הצגת תוכניות עבודה לשנת  2022לסוף סדר היום
בעד :דוד חיות ,עינת קדרון ,איתי אבנרי ,אבי אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין
נגד :לין קפלן ,דודו גרינברג ,אילה רבין ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני
מעבר לסדר היום:

 .1עדכוני ראש המועצה
לין קפלן :סוקרת בפניי חברי המועצה עדכונים שונים.
• תקציב
בתקופה האחרונה מנהלי המחלקות היו עסוקים בבניית תכניות עבודה מקושרות תקציב והשקענו זמן רב
בבניית התקציב שלנו .זו פעם ראשונה שהמנהלים מציגים תכניות עבודה לחברי המועצה ואני גאה על
העבודה שנעשתה.
•

רכבים שיתופיים

השבוע השקנו את הרכבים השיתופיים בתל מונד שמאפשרים שימוש על פי צורך ומיועדים לחברה צעירים
ולכל מי שאינו משתמש קבוע ברכב ,חברת שלמה סיקס זכתה במכרז ונוסיף רכב שלישי בהמשך ,גם זה
במסגרת החזון שלי של רשות מאפשרת.
•

חינוך

ביקור חשוב ומוצלח של סמנכ"לית פיתוח של משרד החינוך ,לצורך קידום הרשאה תקציבית לבניית בית
הספר היסודי הרביעי ביישוב )ליד נוף ילדות( וגנים ישנים שהגשנו בקשה לבנייתם מחדש .הסיור היה מצוין
ואנחנו מחכים לתשובות.
המדינה סוערת ותל מונד היא חלק מהמדינה .רמת האלימות במוסדות החינוך עלתה ללא ספק ויש צורך
לתת מענה לבעיה זו .אנחנו מקימים צוות היגוי רשותי לנושא שיכלול את הגורמים המקצועיים.
הגן העתידי  -הגשנו קול קורא וזכינו בו .הגן העתידי הוא מודל שנבנה על ידי משרד החינוך במטרה לעודד
למידה ועשייה בעולם משתנה ,עידוד לעצמאות ,למידה ,סקרנות וחקר .בגן העתידי השאיפה היא שהילדים
והצוות ימציאו את הבלתי צפוי וישפיעו על מרחב הגן כאשר כל צוות מחליט באילו תחומים מתמקדים.
בהמשך לזכיית המועצה בקול קורא בסך של  ₪ 75,000במימון משרד החינוך ,שדרגנו את גן התאנה .מרגש
לראות את התוצאה 75,000 ,ש"ח מימון משרד החינוך.
קייטנת חנוכה  -בנוסף לקייטנה הכללית התקיימה קייטנת ספורט .למרות הקושי הארצי בגיוס צוותי
חינוך ובזכות התגייסות המתנ"ס וצוות המועצה שסייע בגנים ,השתתפו בסך הכל כ 900-ילדים .יישר כח
לצוות המתנ"ס ,לענת ולגלית ששון מרכזת הספורט.
• איכות סביבה
אילה השקיעה שעות רבות וביחד עם מיטל גבע ורתם ריעני הם הנגישו מידע רחב לתושבים בנושאי איכות
סביבה באתר המועצה.
חוק הפיקדון נכנס לתוקף בתחילת החודש .זה אומר שיוציאו את המתקנים והבקבוקים יוחזרו לסופר.
יישום בקרוב.
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•

חירום

ביקור של אלי רגב מנהל שירותי חירום וביטחון וצוות ,לאישור סופי של תל מונד כמרכז אזורי למחסני
החירום של משרד הפנים .לכבוד הוא לנו לשמש מרכז אזורי למטרה כה חשובה למדינה שלנו.
נחתם הסכם עם מד"א שזכו במכרז שכולל הצבת  8דפיברילטורים במקומות מרכזיים ביישוב.
•

תשתיות

מקדמים תכנון של שביל אופניים .מחכים לתקצוב מהמדינה.

 .2הצגת תוכניות עבודה לשנת 2022
כפי שצוין בתחילת המליאה הסעיף עבר לסוף סדר היום.

 .3אישור הגדלת תב"ר שיקום מערכות השקיה ושיקום גינות ציבוריות בסך  1,700,000ש"ח
במימון קרנות רשות
מתקיים דיון סביב הנושא
רגב אדרבי  :מה שנעשה פה מהישיבה הקודמת ועד היום תוכננו ארבעה שצ"פים  ,שלושה

שצ"פים כבר תוך כדי ביצוע ,אם זה בגולן ,בתאנה ,אטוטו באלי כהן  ,שצ"פ וולפסון מתוכנן
ממש בימים הקרובים ...אופירה תענה לגבי מה יהיה בתכניות.
לגבי התב"ר הגדון של ההשקיה אנחנו בתהליך התקשרות פה  ,זה לא שלא ענשה אנחנו
השווינו מחירים והוא כמובן עם אלדד ואופירה ,קיבלנו את כל הנתונים מסביב כדי לצאת
לדרך בנושא הזה .זה מה שבוצע עד עכשיו ויש עוד תכנית מאוד ארוכה כדי לבצע ועדי לקבל
פה גינון הרבה יותר טוב.

אופירה עציון אדריכלית הנוף מסבירה מדוע יש לאשר תקציב נוסף.
לין קפלן מסבירה שללא האישור תתבצע תחזוקה שוטפת אך לא ניתן יהיה לשדרג את הגינון ביישוב.
הוחלט ברוב קולות שלא לאשר את תב"ר שיקום מערכות השקיה ושיקום גינות ציבוריות בסך
 ₪ 1,700,000במימון קרנות רשות.
נגד :דוד חיות ,עינת קדרון ,איתי אבנרי ,אבי אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין.
בעד :לין קפלן ,דודו גרינברג ,אילה רבין ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני.
מירב דין :אני מנמקת את ההצבעה שלנו בבקשה לפרוטוקול וגם לתושבים .הציפייה היא שתל
מונד תתנהל בשקיפות אמיתית ובמנהל תקין ואמיתי לחלוטין .זה אבסורד שחבר מועצה מבקש מידע
על הנעשה בכספי ציבור  ,כל חבר מועצה לצורך העיניין ולא מקבל תשובה.
האמירה היא כזאת ,אנחנו לא מוכנים שכל חבר מועצה המבקש מידע על הנעשה בכספי ציבור לא
מקבל .זו חציית קו אדום מבחינתנו ואנחנו לא יכולים לתת לזה להימשך .וזה הנימוק להצבעה.
נורמות פסולות לא יהיו במשמרת שלנו.
יונת :אין פה נורמות פסולות .יש כאן שקיפות .תפסיקו עם הסמאות האלה .אתם בוחרים לפעול איך
שאתם רוצים.רגב אדרבי ואופירה עציון עוזבים את המליאה.

 .4אישור הארכת תוקף היטל שמירה בשנה אחת עד ליום ) 31.12.2022אין שינוי בתעריף(
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אהרון שפרבר :מציג את הצד המשפטי של הנושא ובמקביל מעביר סקירה על תוכנית השמירה ועל
הצורך לאשר אותה.
אלדד חזי :נותן סקירה על תקציב היטלי השמירה ומציין כי במידה והארכת ההסכם לא תאושר לא
יהיה מימון להוצאות השמירה ולא תהיה אבטחה ביישוב.
מירב דין :האם אפשר לאשר את ההסכם לתקופה קצרה משנה?
אהרון שפרבר :משפטית ,כן.

אבי אליהו :יש עדיין נתונים שהיינו רוצים לקבל ולכן מציע להעלות לדיון את הסעיף בישיבה שלא מן
המניין שמתכנסת בשבוע הבא בה יוצגו כל הנתונים
הוחלט עקב שוויון קולות שלא לאשר את הארכת תוקף היטל שמירה בשנה אחת עד ליום 31.12.2022
)אין שינוי בתעריף(
נגד :עינת קדרון ,איתי אבנרי ,אבי אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין.
בעד :לין קפלן ,דודו גרינברג ,אילה רבין ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני.
חברי סיעות מחר חדש ודרך חדשה עזבו את המליאה וחזרו לאחר מספר דקות ,פרט לדוד חיות.
מירב דון – אני רוצה לציין לפרוטוקול לפני שאנחנו יוצאים שהעלינו הצעה חלופית לשלושה חודשים
ולהשאיר את אגרת השמירה כמו שהיא כדי לשמור על השמירה בישוב ,לצערנו בחרה ראש המועצה
להעביר אותה בצורה שהיא ידעה שלא תקבל את הסכמת המליאה וחבל .תושבי תל מונד משלמים
את המחיר.

 .5אישור הסכם לביצוע עבודות בתחום התשתית הפרטית המשותפת בין מעיינות השרון בע"מ
למועצה המקומית תל מונד
יגאל גדרון מנכ"ל תאגיד המים מציג את ההסכם ונותן מענה לשאלות חברי המועצה.
אושר פה אחד הסכם לביצוע עבודות בתחום התשתית הפרטית המשותפת בין מעיינות השרון בע"מ
בעד :לין קפלן ,דודו גרינברג ,אילה רבין ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני ,עינת קדרון ,איתי אבנרי ,אבי
אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין.

 .6אישור האצלת סמכות ראש המועצה לגזבר המועצה כמורשה חתימה על מסמכים המופנים
ללשכת רישום המקרקעין )טאבו(
לין קפלן :עד עכשיו היה חותם מזכיר המועצה ברצוני להאציל זאת לגזבר המועצה מתוך כוונה לייעל
את התהליך.
הוחלט עקב שוויון קולות שלא לאשר את גזבר המועצה כמורשה חתימה על מסמכים המופנים
ללשכת רישום המקרקעין )טאבו(
נגד :עינת קדרון ,איתי אבנרי ,אבי אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין.
בעד :לין קפלן ,דודו גרינברג ,אילה רבין ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני.
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לין קפלן :מציינת שמדובר בעוד הצבעה לעומתית.

 .7אישור מינוי רו"ח אלדד חזי ,גזבר המועצה כממונה על הגביה במועצה וקביעת סמכויותיו
אהרון שפרבר :מעביר סקירה לגבי הסעיף.
להלן סמכויות ממונה גבייה:
 .1גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להגשת יעדי
תקציב( התשנ"ג  ,1992ותשלומי חובה המגיעים לרשות המקומית על פי כל דין.
 .2גבייה על פי סעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז  ,1977 -של קנסות שפסק ביהמ"ש לעניינים –
מקומיים לטובת הרשות המקומית.

 .3גביית קנסות כמשמעותם בסעיף  70לחוק העונשין התשל"ז  ,1977 -בשל עבירות שהן – ברירת
משפט כאמור בס' ) 288א( לחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב( ,התשמ"ב  ,1982 -המגיעים
לרשות המקומית על פי כל דין.
 .4גבייה של קנסות לפי סעיף  18לחוק העבירות המנהליות התשמ"ו  ,1985 -של קנסות – מנהליים
שהוטלו לטובת המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגבייה כי היא עבירה שבעדה ניתן להיטל קנס
בדרך מנהלית לפי חוק העבירות המנהליות.
אושר פה אחד למנות את רו"ח אלדד חזי ,גזבר המועצה כממונה על הגביה במועצה וקביעת
סמכויותיו
בעד :לין קפלן ,דודו גרינברג ,אילה רבין ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני עינת קדרון ,איתי אבנרי ,אבי
אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין.

 .8אישור מינוי מנכ"לית המועצה כנציגת המועצה בדירקטוריון איגוד ערים לתברואה שרון
צפוני במקום המזכיר שפרש
לין קפלן :מסבירה שמדובר בדיונים מקצועיים ואי לכך נכון למנות את המנכ"לית.
הוחלט עקב שוויון קולות שלא לאשר את מינויה של מנכ"לית המועצה כנציגת המועצה בדירקטוריון
איגוד ערים לתברואה שרון צפוני במקום המזכיר שפרש
נגד :עינת קדרון ,איתי אבנרי ,אבי אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין.
בעד :לין קפלן ,דודו גרינברג ,אילה רבין ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני.

 .9אישור מינוי מנכ"לית המועצה ,כנציגת המועצה בדירקטוריון החברה הכלכלית במקום
המזכיר שפרש
לין קפלן :מסבירה שהדירקטוריון מורכב משלושה עובדי מועצה ושעד כה מונו :מהנדס ,גזבר ומזכיר
ושיש להחליף את המזכיר בשל פרישתו.
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הוחלט עקב שוויון קולות שלא לאשר את מינויה של מנכ"לית המועצה כנציגת המועצה בדירקטוריון
החברה הכלכלית במקום המזכיר שפרש
נגד :עינת קדרון ,איתי אבנרי ,אבי אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין.
בעד :לין קפלן ,דודו גרינברג ,אילה רבין ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני.

 .10אישור מינוי מנכ"לית המועצה כנציגת המועצה בדירקטוריון אשכול השרון במקום המזכיר
שפרש
הוחלט עקב שוויון קולות שלא לאשר את מינויה של מנכ"לית המועצה כנציגת המועצה בדירקטוריון
אשכול השרון במקום המזכיר שפרש
נגד :עינת קדרון ,איתי אבנרי ,אבי אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין.
בעד :לין קפלן ,דודו גרינברג ,אילה רבין ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני.
לין קפלן – מבהירה שאין כל הגיון בהצבעה .טובת הציבור היא שלא יהיה דירקטוריון שלם בחברה
הכלכלית ,גוף מאוד מרכזי שאחראי על ניהול פרויקטים מאוד מאוד גדולים במועצה.
מירב דין מבקשת להבהיר לפרוטוקול שאי אישור המינוי אינו פגוע כהוא זה בתפקוד החברה
הכלכלית.

 .11אישור מורשה חתימה חשבון רשות בבית הספר "אור תורה" בבנק הדואר  -דפנה דעי
מנהלת בית הספר ,ת"ז 029557345
הוחלט פה אחד אישור מורשה חתימה חשבון רשות בבית הספר "אור תורה" בבנק הדואר  -דפנה
דעי מנהלת בית הספר ,ת"ז 029557345
בעד :לין קפלן ,דודו גרינברג ,אילה רבין ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני עינת קדרון ,איתי אבנרי ,אבי
אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין.

 .12אישור מורשה חתימה חשבון הורים בבית הספר "אור תורה" בבנק הדואר -דפנה דעי
מנהלת בית הספר ,ת"ז 029557345
הוחלט פה אחד אישור מורשה חתימה חשבון הורים בבית הספר "אור תורה" בבנק הדואר  -דפנה
דעי מנהלת בית הספר ,ת"ז 029557345
בעד :לין קפלן ,דודו גרינברג ,אילה רבין ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני עינת קדרון ,איתי אבנרי ,אבי
אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין.

 .13אישור מורשה חתימה חשבון הורים בבית הספר נוף ילדות  -נציג ההורים רותם חגי אלנטוך
ת.ז38159299 .
הוחלט פה אחד אישור מורשה חתימה חשבון הורים בבית הספר נוף ילדות  -נציג ההורים רותם חגי
אלנטוך ת.ז38159299 .
בעד :לין קפלן ,דודו גרינברג ,אילה רבין ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני עינת קדרון ,איתי אבנרי ,אבי
אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין.

 .14אישור עדכון פרוגרמת נכסים להקצאה
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אהרון שפרבר :מדובר על הקצאות לאיחוד והצלה ול"רוטרי" ולכן הבקשה היא לעדכן את הפרוגרמה
כך שניתן יהיה להקצות להם את מבני הציבור.
אבי אליהו :מציע את מבנה מועצת הפועלים לשעבר.
יגאל קרז'נר :מבנה מועצת הפועלים לא בטיחותי.
אבי אליהו :מציע להרכיב צוות שיכלול את מירב דין ,אנוכי ,מהנדס המועצה ונציגי איחוד והצלה כדי
לאתר מבנה זמני לפעילות איחוד והצלה ,הצוות יביא מסקנותיו לראש המועצה.
אושר פה אחד עדכון פרוגרמת נכסים להקצאה כמו כן סוכם כי יש לתקן את מסמך הפרוגרמה שצורף
לחברי המליאה ולהוריד את עמודת שימוש ציבורי מודע
בעד :לין קפלן ,דודו גרינברג ,אילה רבין ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני עינת קדרון ,איתי אבנרי ,אבי
אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין.

 .15אישור נציגי סיעת תל מונד אחת ולב לוועדה היישובית לתכנון ופיתוח :אילה רבין ,שי סגל,
טל כהן ,משה און )סיעת תל מונד אחת( רותם ריעני )סיעת לב(
דוד חיות נכנס למליאת המועצה
מתנהל דיון סביב סוגיית הייצוג הסיעתי בסופו הוחלט כי תשלח טבלת ייצוג עדכנית ובינתיים ימונו
שני נציגים מסיעת תל מונד אחת ונציג סיעת לב.
הוחלט פה אחד לאשר את אילה רבין ושי סגל )סיעת תל מונד אחת( לוועדה היישובית לתכנון ופיתוח

 .16אישור תב"ר גנ"י דו כיתתי מתחם  105א' – תקציב  ,₪ 450,000מקור תקציבי :קרנות הרשות
טירנה ססי :עד היום אושר התכנון בנפרד והביצוע בנפרד ,התבצע שינוי בתוך התב"ר כלומר נעלה
לאישור את התכנון וכשנגיע לביצוע נעלה שוב את התב"ר ונבקש הגדלה.
לין קפלן :המכרז על חמשת הגנים הוא מכרז יעיל יותר מאשר מכרז על שלושה גנים.
הוחלט עקב שוויון קולות שלא לאשר את תב"ר גנ"י דו כיתתי מתחם  105א' – תקציב ,₪ 450,000
מקור תקציבי :קרנות הרשות
נגד :עינת קדרון ,איתי אבנרי ,אבי אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין.
בעד :לין קפלן ,דודו גרינברג ,אילה רבין ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני.
מירב דין :לפרוטוקול אנחנו רוצים .אנחנו ביקשנו מתחילת הקדנציה מצב ברורה של התב"רים לפני
וביקשנו בישיבה הקודמת ,אמרנו בצורה מאוד ברורה ,שלא נוכל לאשר שום תב"ר עד שנקבל את
מצבת הסגירה של תב"רים ולכן אנחנו לא מאשרים כרגע ,כרגע את התכנון הגני.

 .17אישור תב"רים לסגירה
לאור התארכות הישיבה לא נדון סעיף מס'  17המופיע על סדר היום.
בשל חוסר הסכמה להאריך את הישיבה לא הוצגו תכניות עבודה מקושרות תקציב
הישיבה ננעלה
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רשמה:
טירנה ססי – מנכ"לית המועצה

לין קפלן
ראש המועצה

