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פרוטוקול מליאת מועצה מס' 882
מישיבת המועצה המקומית תל מונד שלא מן המניין אשר התקיימה ביום רביעי  16.6.21בחדר
הישיבות במועצה
נוכחים:
ראש המועצה
אילה רבין
יונת ארז חגאי
דודו גרינברג
אבי אליהו
סיגל זהבי שמבירו
דוד חיות
עינת קדרון
איתי אבנרי
רותם ריעני
מירב דין

חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה

משתתפים:
דדי דהן
דינה וולדמן
עו"ד אהרון שפרבר
מיטל גבע

מזכיר המועצה
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
יועמ"ש למועצה
מוקד פניות התושב

על סדר היום:
 .1הקמת וועדת הנחות בארנונה :דוד חיות ,יו"ר ,אבי אליהו ,חבר מועצה ,גזבר ,יועמ"ש,
מנהלת מחלקת רווחה.
 .2שינוי הרכב ועדת ביטחון – להוסיף את אלון זיתונה ואת ניב בוחבוט כחברים בוועדת
בטחון.

לין קפלן :פותחת את הישיבה.

 .1הקמת וועדת הנחות בארנונה :דוד חיות ,יו"ר ,אבי אליהו ,חבר מועצה ,גזבר,
יועמ"ש ,מנהלת מחלקת רווחה
רותם ריעני :פעמיים הגשתי הצעה להקמת וועדת הנחות ולצערי פעמיים הסרתם את ההצעה
בלי סיבה ממשית למעט משיקולים פוליטיים ,הצעתי את עצמי בגלל הניסיון הרב שלי בתחום.
אתם ממשיכים בפוליטיקה בלי הפנמה של תוצאות הבחירות ,הצטערתי לשמוע מה נאמר
ברחוב עלי לא אתן לאף אדם לפקפק ביושרה שלי ,אני מעלה שוב את עצמי להיות חבר בוועדה.

1

המועצה המקומית תל-מונד
"קשובים לתושב" – מוקד הודעות 24/7
טל' / 09-7774100 :רחוב הדקל  / 52כתובת מייל moked@tel-mond.muni.il:
אבי אליהו :אין לי מושג על מה אתה מדבר ,ועדת הנחות בארנונה היא וועדה חשובה לא ייתכן
שאתה תהיה יו"ר ועדת הנחות במתנ"ס ,בוועדת ערר לארנונה מונו אנשים מטעמך לא הגיוני
שאיש אחד בישוב ירכז את כל ועדת ההנחות ,נוצר מצב ששה חברי מועצה ממודרים .אני מעריך
ומוקיר את עבודתך אין לזה שום קשר לוועדת הנחות ,אני סמוך ובטוח שההרכב שאנחנו
מציעים ייתן מענה מקצועי טוב יותר.
רותם ריעני :לוועדת ערר אין קשר לוועדת הנחות אתם לא משאירים נציג לקואליציה הצרה.
איתי אבנרי :לפני שאתה הצעת את עצמך אני הצעתי את עצמי ובתיאום כחלק מהדיונים במשא
ומתן הקואליציוני הוחלט להסירם ,אך זה לא ביטל את הרצון והכוונה שלי להיות בתפקיד.
מבין כל האנשים פה אין לי ניסיון פוליטי במיוחד בהשוואה אלייך רותם ואני לא משתמש
במילה "פוליטיקה" ומייחס לה קונוטציה שלילית .יש הבדל מהותי בין העבודה השוטפת של
המועצה שעד עכשיו ,לדעתי ,עברה במליאה בצורה די חלקה ,אישור התקציב והתבר"ים לבין
הרכב הוועדות .במינוי הוועדות יש עיכובים וזה חלק ממבנה המועצה מהכוונות ,הרצונות
והשאיפות של כולנו וזה בסדר שאנחנו כשישייה לא נסכים עם המינוי שלך .כולנו רוצים לעשות
טוב ובתוך זה יש גם רצון לעשות שינוי וזה שאתה רותם היית שלוש שנים ברציפות בתוך
התפקיד הזה אני רואה את זה לא לשלילה אבל כן כדבר חיובי לעשות שינוי ולכן אני כן רואה
יתרון גדול בלרענן את המערכת ואני רואה שינוי זה לחיוב.
לין קפלן :בהצעתכם החדשה אתה לא מופיע.
יונת ארז חגאי :לפני שבועיים ההצעה הועלתה ע"י רותם ולא הגשתם הצעה חליפית הזמן של
כולנו יקר ,להבא עליכם להיערך ולצמצם עד כמה שניתן ישיבות מליאה שלא מן המניין אלא אם
מדובר על נושאים שלא סובלים דיחוי .רותם הציע את עצמו מניסיונו הרב בתחום ומהיכרותו
את האנשים לכן אני חושבת שחשוב מאוד שהוא ייבחר לפחות כחבר בוועדה אם אתם לא
מסכימים לצרפו כיו"ר ,דיברתם על שת"פ ואמון ,אפשרי להראות זאת במעשים ,אי אפשר
להגיד מעריכים ומצד שני לא סופרים ,כרגע מה שלי ניראה זה דיבורים לחוד ומעשים לחוד.
אילה רבין :אתייחס לוועדה ,אין כאן עניין של רוב בוועדה נמצאים עובדי מועצה כן מדובר על
קריטריונים ותבחינים ברורים והיכרות עם המשפחות אינו תורם ואפילו רצוי להימנע מכיוון
שזה ניגוד עניינים ,רותם התכוון לניסיון ,הוא מכיר את התנהלות הוועדות וההיכרות עם
המשפחות היא פחות רלוונטית .לגבי ה"ממדרים" אתם בחרתם להתבצר ולהעמיד חומה,
למרות שנעשו מהלכים לשיתוף פעולה.
עינת קדרון :אל תדברו בשמנו על מידור כי זה ממש לא נכון ,כיו"ר ועדת חינוך לא נותנים לנו
להשתתף בישיבות בסיסיות ,זה מידור.
דוד חיות :אילה את מפתיעה אותי כפי שאת מדברת .ביוזמתי ובפנייה שלי אלייך לפני כ3-
חודשים ,יצרנו פגישות עם  4ראשי הסיעות בנושא הוועדות ובעניין הועדה הזו לא הייתה
הסכמה.
כרוב יכולנו בהינף יד כאן במליאה להחליט על כל הרכב הועדות ובחרנו אחרת .היוזמה ליצור
חיבור ,שותפות ואמון היא שלנו.
מאחר ופעמיים עלתה הועדה על שולחן הפליא אותנו שרותם העלה זאת שוב ,אני חושב מאותם
נימוקים שעלו שלא נכון שרותם יהיה חבר בוועדה ולא כי הוא לא ראוי ,נוצר מצב שרותם
מתחיל השיח המשפט הראשון שיצא לו מהפה זה "פוליטיקה קטנה וזולה"
הייתי מתבייש בשמך לדבר כך ותתבייש .אתה זה שעשית "פוליטיקה קטנה וזולה" כשהעלית
הצעה זו בפעם השנייה כשלא אישרנו לך אותה בפעם הראשונה.
העלית את זה מתוך הנחה שלא נאשר לך את זה ואז אתה תגיד שאנו פוגעים בציבור .אנחנו לא
ילדים קטנים בושה וחרפה ,ההתנהגות שלך זו "פוליטיקה קטנה וזולה".
אנחנו הבאנו את זה עכשיו מתוך חשיבות לתושבים והאנשים שרשומים כחברים
בוועדה ראויים ,יש להם ניסיון וצריך לכבד אותם ,אין לנו שום כוונה לבזבז את הזמן של אף
אחד.
דודו גרינברג :אין ספק שאנחנו יושבים פה כפוליטיקאים ,אני מציע שנתחיל למצוא דרך
משותפת בנושא הוועדות לפחות ולנסות להגיע למצב שאנחנו עובדים בדרך עניינית ולא אישית.
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דוד חיות :אתה טועה אין כאן שום דבר אישי.
דודו גרינברג :אז אם נציע הצעה חלופית לוועדת הנחות זה יתקבל?
איתי אבנרי :למה זה חשוב לך?
דוד גרינברג :רק בגלל ההרגשה הטובה שאנחנו מתחילים לייצר עבודה משותפת וגם אני מוכן
לעשות צעד פוליטי ,אם אתם רוצים מישהו בוועדה הזאת תנו לי מישהו בוועדה אחרת.
איתי אבנרי :זה לא "שוק" ולא סוסים יש פה עניין מאוד משמעותי ולכן מצביעים על זה עכשיו
רוצים לעשות צעדים בוני אמון יש אלף דרכים אחרות וזה לא מסתכם בהרכב הוועדות.
מירב דין :רוצה לומר באופן אישי שאנחנו מאוד אוהבים ומעריכים אתכם .כן חשוב לי
להתייחס לעניין ה"פוליטיקה" שעלה כאן .ההצעה של רותם היית נידחת גם אם היית עולה עשר
פעמים ,וזה כי אין לראש המועצה קואליציה אם למישהו יש בעיה עם כינוס ישיבות שלא מן
המניין ,עם וועדות שלא קורות שיפנה לראש המועצה ויגיד לה להקים קואליציה.
לין קפלן :אתייחס ראשית למידור ,עינת לצערי את עדיין לא מבינה את ההבדל בין תפקידה של
ועדת החינוך לבין עבודה מקצועית .תפקידה של ועדת החינוך היא לגבש המלצות לחשוב על
מדיניות היא לא להשתתף בישיבות שוטפות של הרשות ,יתרה מזאת היו"רים של נציגים
נבחרים ומייצגים את בתי הספר מי שמתוכם שהיה רלוונטי זומן לאותה ישיבה ,לכן מירב את
יכולה להגיד "מידור" מציעה שכולנו נשקול את המילים שאנו משתמשים בהם ורצוי שהן יהיו
מדויקות ,אין כאן שום מידור כול דבר שתרצי לעיין בו כחברת מועצה הזכות מוכנת לך.
בעניין הקואליציה אתן שתי דוגמאות לרצון הטוב .רצינו למנות אתכם לוועדת הנהלה אין יד
יותר מושטת מזו לשיתופי פעולה אך לצערי אתם בחרתם לא להצטרף להנהלה ותחת זאת
להצטרף לוועדת ביקורת דוגמא נוספת היא ההצבעה שלכם כנגד אילה למינוי שלה כסגנית,
הצעה שרק אני יכולה להציע ,כולכם יודעים עד כמה אילה ראויה וכול המילים על אהבה הן
מוזרות ולא רלוונטיות כי אם מעריכים מצביעים לה לסגנית ומ"מ לא ממקום של אהבה אלא
ממקום של התאמה והערכה ,הדברים צריכים להראות במעשים ולא במילים .הוועדות הן לא
הסיפור החשוב כאן ,אלא שיתוף הפעולה והקמת קואליציה .לגבי ישיבה זו ,בחרתם פעמיים
שלא להגיש הצעה חלופית למרות שהייתה לכם האפשרות ,במקום זה בחרתם לכנס ישיבה שלא
מן המניין על שתי החלטות שאת השנייה אני לא מצליחה להבין את הדחיפות שלה ולכן דוד
אתה צודק הזמן שלך חשוב וכך גם הזמן של אבי ושל כולנו וזו הסיבה לכך שישיבה זו לא
אמורה הייתה להתקיים כי ועדת הנחות בארנונה יכלה להיות מוקמת כבר ליפני כחודש וחצי.
עינת קדרון :אני מבינה היטב את מה תפקיד הוועדת ומה תפקיד המועצה ואל תנסי לצייר אותי
כאילו אני איזה ילדה שנולדה אתמול ואין לי מושג על מה אני מדברת
אף אחד לא ביקש לצרף לישיבות שוטפות ,ישיבה חד פעמית של ועדת היגוי לקראת הכנות חד
פעמיות לקיץ
לין קפלן :ועדת היגוי היא לא חד פעמית.
עינת קדרון :גם אם היא דו פעמית ,הוקמה ועדת היגוי לפעילות בקיץ ,עבד צוות מיוחד בוועדת
החינוך לקראת הפעילות הקיץ ,ביקשתי בצורה מאוד פשוטה להצטרף לוועדת ההיגוי פעם אחת
ונעניתי בשלילה זה מבחינתי כן מידור.
לין קפלן :אין פה שום מידור כי את יכולה לראות את הפרוטוקול.
עינת קדרון :גם את הפרוטוקול שביקשתי לראות אני מחכה לו כבר שמונה ימים ,הפרוטוקול
של וועדת היגוי מלפני שבועיים .דבר נוסף אנו יודעים מהי זכות העיון ותפסיקו להסביר לנו
במיילים מהי זכות העיון ,אנחנו נפעל איפה שצריך לפעול אבל לחשוב שבעידן של היום אתם
מביאים אותנו מהעבודה בשביל לקרוא שניים שלושה דפים ,אנחנו נבדוק מהן האפשרויות
בעידן הדיגיטלי של היום.
דוד חיות :החלטנו לא לאשר את אילה כסגנית במקרה זה כי אנחנו מאמינים שלא ייתכן
שבארגון ייוצג סקטור אחד של אוכלוסייה מסוימת.
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לין קפלן :ככה זה ברוב הרשויות.
דוד חיות :ממש לא ,תראי בכול היישובים סביבנו שלא מדובר באותה סיעה.

הוחלט ברוב קולות לאשר את דוד חיות כיו"ר ועדת הנחות בארנונה ,אבי אליהו חבר בוועדה,
איל ישי גזבר המועצה ,חבר בוועדה  ,דינה וולדמן מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ,חברה
בוועדה ,עו"ד אהרון שפרבר יועמ"ש למועצה או מי מטעמו כחבר בוועדה
מתנגדים :לין קפלן ,אילה רבין ,יונת ארז חגאי ,דודו גרינברג ורותם ריעני מתנגדים להרכב
הוועדה המוצע ותומכים כמובן בהקמת הוועדה.

 .2שינוי הרכב וועדת בטחון :להוסיף את אלון זיתונה ואת ניב בוחבוט כחברים
בוועדת בטחון.
לין קפלן :האם לאלון זיתונה יש קשר לתחום האבטחה והביטחון?
אבי אליהו :מדובר בתושב ,מתנדב מהיישוב.
הוחלט פה אחד להוסיף את אלון זיתונה ואת ניב בוחבוט כחברים בוועדת בטחון

הישיבה ננעלה
רשם :דדי דהן – מזכיר המועצה

לין קפלן
ראש המועצה
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