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פרוטוקול מליאת מועצה מס' 897
מישיבת המועצה המקומית תל מונד שלא מן המניין אשר התקיימה ביום ראשון  6.3.22בחדר הישיבות
במועצה.
נוכחים:
לין קפלן
דודו גרינברג
יונת ארז חגאי
אבי אליהו
מירב דין
סיגל שמבירו זהבי
דוד חיות
עינת קדרון
מירי וילונסקי פלג
רותם ריעני

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

נעדרים:
רו"ח טירנה ססי
אילה רבין

מנכ"לית המועצה
חברת מועצה

משתתפים:
רו"ח אלדד חזי
עו"ד אהרון שפרבר
מיטל כהן

גזבר המועצה
יועמ"ש למועצה
מזכירת מנכ"לית המועצה

מוזמנים:
רונית נחום
מיטל גבע

דוברת המועצה
פניות ציבור

על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

תיקון פרוטוקול.
הצעות לסדר.
עדכון ראש המועצה.
אישור שינוי מועד ישיבת מליאה מן המניין מיום  3.05.2022ערב יום הזיכרון ליום .9.05.2022
הנחת הדו"ח הכספי ליום .31.12.2021
אישור הארכת גבייה לחוק עזר לתל מונד (שטחים ציבוריים פתוחים ) ,התשע"ג – .2013
אישור תב"ר הכנת חוקי עזר ,סך התקציב  , ₪ 160,000מקור תקציבי :משרד הפנים.
אישור נציג ציבור מסיעת תל מונד אחת (משה און) ואישור חבר מועצה מסיעת לב (רותם
ריעני) לוועדה היישובית לתכנון ופיתוח.
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לין קפלן פותחת את מליאת המועצה

 .1תיקון פרוטוקול
לין קפלן :פרוטוקול אחד תוקן בהנחיית היועמ"ש והפרוטוקול השני נשלח רק היום יעלה בישיבה הבאה
לאחר שייבדק.
אהרון שפרבר :הייתה טעות במספור הפרוטוקולים בימים הקרובים הפרוטוקולים יישלחו אליכם
מתוקנים ומעודכנים .מעדכן לגבי הליך בקשת תיקון הפרוטוקול ומקריא את סעיפים  54-56לתקנון
המועצות המקומיות ומסביר לחברי המועצה את הוראות החוק הנוגעות לפרוטוקול ישיבות המועצה,
לרבות את אופן הגשת הבקשה לתיקון הפרוטוקול.

 .2הצעות לסדר
לין קפלן :נעבור להצעות לסדר היום.
דוד חיות מקריא את הצעתו
נושא:
הצגת תחשיב כלכלי השוואתי לנושא שירותי טיאוט רחובות ע"י קבלן או באופן עצמאי ע"י המועצה.
רקע והסבר:
כיום קיים הסכם טיאוט רחובות עם קבלן שעלותו לשנת  2022כפי שאושרה במליאה הינה 2,232,000
ש"ח .
בעבר נפתח תב" ר במטרה לקנות רכב טיאוט ייעודי למועצה ולאחרונה נתבקשנו לסגור אותו מטעמי אי
עמידה בהנחיות החוק לרכישתו.
הצעת החלטה:
אבקש לערוך בדיקה ולהציג למליאת המועצה תחשיב כלכלית השוואתי אחיד בכל הפרמטרים הרלוונטיים
הבוחן שתי חלופות -
 .1המשך העסקת קבלן בטיאוט הרחובות.
 .2רכישת רכב טיאוט והפעלתו בדרך היעילה והכדאית ביותר כלכלית כשזאת באחריות המועצה.
 .3תוצאות הבדיקה יוצגו במליאת המועצה שתתקיים בחודש מאי .22
אלדד חזי :מסביר שקיים הסכם טיאוט ל  36חודשים ולא ניתן להפסיק את ההתקשרות עם הקבלן.
מתקיים דיון בסוגיית ההתקשרות עם הקבלן.
לין קפלן :מי בעד להעלות את הצעתו של דוד חיות על סדר היום?
בעד :דוד חיות ,עינת קדרון ,מירי וילונסקי פלג ,אבי אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין ,דודו גרינברג.
נגד :לין קפלן ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני.
לין קפלן מקריאה את הצעת ההחלטה:
בקשה לעריכת בדיקה ולהצגה למליאת המועצה תחשיב כלכלית השוואתי אחיד בכל הפרמטרים
הרלוונטיים הבוחן שתי חלופות -
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 .1המשך העסקת קבלן בטיאוט הרחובות.
 .2רכישת רכב טיאוט והפעלתו בדרך היעילה והכדאית ביותר כלכלית כשזאת באחריות המועצה.
 .3תוצאות הבדיקה יוצגו במליאת המועצה שתתקיים בחודש מאי .22
בעד :דוד חיות ,עינת קדרון ,מירי וילונסקי פלג ,אבי אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין
נגד :לין קפלן ,דודו גרינברג ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני
הצעת ההחלטה עברה ברוב קולות ,בקשה לעריכת בדיקה ולהצגה למליאת המועצה תחשיב כלכלית
השוואתי אחיד בכל הפרמטרים הרלוונטיים הבוחן שתי חלופות -
 .1המשך העסקת קבלן בטיאוט הרחובות.
 .2רכישת רכב טיאוט והפעלתו בדרך היעילה והכדאית ביותר כלכלית כשזאת באחריות המועצה.
 .3תוצאות הבדיקה יוצגו במליאת המועצה שתתקיים בחודש מאי .22
לין קפלן :הנימוק להצבעה נגד היא שיש התחייבות לקבלן.
אבי אליהו מקריא את הצעתו
נושא :קיום ליגות לכדורגל לילדים ,נוער ובוגרים והתאמת המגרש הקיים לצורך כך.
רקע והסבר:
מזה שנים מופעל בתל מונד בית ספר לכדורגל באמצעות המתנ״ס .למרבה הצער ,הילדים המגיעים לשלב
בו ניתן להשתתף בליגה לכדורגל ,נאלצים למצוא חלופות בישובים אחרים וזאת כיוון שמגרש הכדורגל
הקיים ביישוב הינו מגרש ישן שאינו עומד בדרישות ההתאחדות לכדורגל.
עובדה מצערת זו ,מצריכה הורים רבים להסיע את ילדיהם אל מחוץ ליישוב וחמור מכך ,לא מאפשרת
לילדי תל מונד להתפתח ביישוב שלהם בענף כה משמעותי בתחום הספורט.
במשך שנים גררה המועצה רגליים בצורה מבישה מתוך חוסר אכפתיות למצב וחוסר רצון להשקיע ולטפל
במגרש .מאז כינונה של המועצה הנוכחית ,עלה הנושא לדיון אך לא ניכר שקיימת התקדמות כלשהי ונדמה
שמה שהיה הוא מה שקיים כעת ,המשך גרירת רגליים .מתוך הכרה בחשיבות הנושא הנוגע לתושבים רבים
מוצעת להלן הצעת החלטה זו.
הצעת החלטה:
המועצה תקיים דיון דחוף בישיבת המליאה הבאה בחודש אפריל  2022בנושא התאמת מגרש הכדורגל
לפעילות ליגה לכדורגל לילדים ,נוער ובוגרים.
נושאי הדיון יהיו:
.1
.2
.3
.4
.5

תוזמן לישיבת מליאת המועצה רכזת הספורט הישובית אשר תציג לחברי המליאה סטטוס מצב קיים
ודרישות מקצועיות להתאמת מגרש הכדורגל לפעילות ליגה.
יוצגו נתוני כמות הילדים הפעילים בכדורגל והפוטנציאל של כמות הילדים שישתתפו בפעילות ליגה
לאחר התאמת המגרש.
מהנדס המועצה יציג אומדן עלויות לביצוע התאמת המגרש הנדרשת.
ראש המועצה תגיש למליאה בקשה לפתיחת תב״ר לביצוע עבודות התאמת המגרש לפעילות ליגה.
ייקבע מועד סופי כיעד להתחלת פעילות ליגה לכדורגל ויעשו כול הפעולות הנדרשות בהתאם על מנת
להתחיל בפעילות כנדרש.
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לין קפלן :מי בעד לעלות את הצעתו של אבי אליהו?

אושר פה אחד להעלות את הצעתו של אבי אליהו לסדר היום
לין קפלן :נושא חשוב מאוד .ביקשתי מהמתנ״ס בתחילת הקדנציה שלי לבחון ולבדוק את הנושא הזה .אני
דוחה בכל תוקף את האמרה שלך בעניין גרירת רגליים .בעניין שדרוג המגרש מהנדס המועצה הכין אומדן
של העלות ,הגשנו קול קורא למשרד התרבות והספורט ,הקול קורא לא התקבל היות והקריטריונים
תלויים בקבוצת ליגת פעילה .כרגע המתנ״ס עובד על סגירת משחקי חוץ ובמקביל ניגש שוב לקול הקורא
הבא .אנחנו בקשר ישיר עם מנהל מינהל הספורט שמנחה אותנו.
אבי אליהו :אני מבקש להציג את הנתונים .אני מבקש שיציגו את אומדן העלויות בצורה יותר מעמיקה.
אני מבקש להביא לדיון מליאת המועצה פתיחת תב"ר.
לין קפלן :ענה לך על זה היועמ"ש שזה לא חוקי ,שאתה לא יכול להגיש תב"ר.
אבי אליהו :ביקשתי לקיים דיון לא לפתוח תב"ר.
לין קפלן :המועצה תקיים דיון בישיבת המליאה הבאה בחודש אפריל  2022בנושא התאמת מגרש הכדורגל
לפעילות ליגה לכדורגל לילדים ,נוער ובוגרים.
נושאי הדיון יהיו:
 .1תוזמן לישיבת מליאת המועצה רכזת הספורט הישובית אשר תציג לחברי המליאה סטטוס מצב קיים
ודרישות מקצועיות להתאמת מגרש הכדורגל לפעילות ליגה.
 .2יוצגו נתוני כמות הילדים הפעילים בכדורגל והפוטנציאל של כמות הילדים שישתתפו בפעילות ליגה
לאחר התאמת המגרש.
 .3מהנדס המועצה יציג אומדן עלויות לביצוע התאמת המגרש הנדרשת.
 .4יתקיים דיון להמלצה על פתיחת תב״ר לביצוע עבודות התאמת המגרש לפעילות ליגה.
 .5לגבי סעיף  ,5בקשה לקבוע מועד סופי כיעד להתחלת פעילות ליגה לכדורגל ויעשו כול הפעולות
הנדרשות בהתאם על מנת להתחיל בפעילות כנדרש  ,אני לא יודעת אם אפשר יהיה לקבוע מועד סופי
או לא .אז אני מציעה שכחלק מהדיון נראה לאן זה מתפתח.
אבי אליהו :מקובל.
לין קפלן :מי בעד סעיפים  4 -1כאשר סעיף  4מתוקן?

אושרו פה אחד סעיפים 1-4
עינת קדרון מקריאה את הצעתה
לאור החומרים המפתיעים שהוצגו לנו במליאה האחרונה בנוגע לפרויקט "בין המושבים" ולאור העובדה
שהמועצה הנוכחית מתנהלת ללא קואליציה ובהעדר שקיפות אל מול חלק ניכר מחברי המועצה ,אני
מבקשת לקיים הצגה ודיון בנוגע לכל פרויקטי הבינוי העתידיים של תל מונד.
הצעת ההחלטה :
המועצה תציג במליאה הבאה את כל פרויקטי הבינוי העתידיים בהם עוסקת המועצה היום ,קטנים
כגדולים ,אם לטווח ארוך ואם לטווח קצר.
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על כל פרויקט יוצג מה הסטטוס שלו ,אחוז התקדמות ,גורמיי מקצוע מעורבים ,איזה החלטות עומדות
לפתחה של המועצה ,גאנט התקדמות וצפי לסיום .החומרים יועברו לעיון חברי המליאה  10ימים לפני
מועד המליאה הבאה.
לין קפלן  :הקמנו את ועדת תכנון ופיתוח הנושאים הללו צריכים להיות נדונים בוועדה ,אי לכך מנמקת את
הצבעתי נגד.
אהרון שפרבר :מבקש לחדד משפטית ,דברים שקשורים למידע ,אתם יכולים לכפות על עובדי מועצה לא
על ראש מועצה .תתקני בהצעה שמהנדס המועצה יציג.
עינת קדרון :מסכימה.
אהרון שפרבר :כיון שזו בקשת מידע עינת תחלק את זה .המהנדס יענה בכתב לגבי כל הפרויקטים ולאחר
מכן תראו אם יש נושא שאתם רוצים לדון בו.
עינת קדרון  :אנחנו מחכים המון זמן לבקשות מידע .אני מתנגדת לכך.
לין קפלן  :הייתה החלטה משותפת שעד שבועיים אתם מקבלים תשובה.
עינת קדרון :אני לא מורידה את ההצעה מסדר יום כי ב  20לחודש אני רוצה שזה יעלה לדיון במליאה .מה
הבעיה גם בקשת מידע וגם הצעה .לא אגיש עוד הצעה לסדר.
לין קפלן :מי בעד להעלות את הצעתה של עינת לסדר היום?
בעד :דוד חיות ,עינת קדרון ,מירי וילונסקי פלג ,אבי אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין.
נגד :לין קפלן ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני.
נמנע :דודו גרינברג.
לין קפלן :מי בעד ההצעה של עינת?
בעד :דוד חיות ,עינת קדרון ,מירי וילונסקי פלג ,אבי אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין.
נגד :לין קפלן ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני.
נמנע :דודו גרינברג.
ההצעה עברה ברוב קולות ,המועצה תציג במליאה הבאה את כל פרויקטי הבינוי העתידיים בהם עוסקת
המועצה היום ,קטנים כגדולים ,אם לטווח ארוך ואם לטווח קצר.
הצעה לסדר מירב דין
לין קפלן :את ההצעה הבאה הגישה מירב .מתוך שלושה סעיפים שעל סדר היום ישנו עמוד שלם של
הכפשות ,השמצות ולשון הרע .על פי סעיף  24לתקנון המועצות המקומיות בסמכותי כראש מועצה להחליט
על סדר היום .הצעה זו לא תעלה .אם תרצי לתקן אותה למליאה הבאה בלי עמוד שלם של הכפשות ולשון
הרע את מוזמנת לשלוח אותה שוב.
אהרון שפרבר :התקנון קבע שראש המועצה מחליטה על סדר היום  ,סעיף  24ואחר כך סעיף  .36אם
ההחלטה לא נראית למירב במקרה כזה קיימות למירב שתי אופציות:
אם תרצי שההצעה תעלה כפי שכתבת אותה תצטרכי לעתור כנגד ראש הרשות וראש המועצה ,אופציה
שנייה להוריד את כל ההשמצות ולהעלות רק את הנושא לסדר היום.
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חברי המליאה יצאו להפסקה

 .3עדכון ראש המועצה
השבוע מתקיים יום האישה שהפך לחודש ביום שלישי ,האירועים נפתחו בהופעה מצוינת באולם מלא של
טלי אורן "לא מתחתנת" בהפקת דניאל רבינוביץ ,שגדל והתחנך בתל מונד .מחרתיים הופעה בסגנון TED
של תושבות היישוב כולם מוזמנים ותודה לנטע זינגר ולמתנ"ס על הארגון.
עדכון בנושא בחירות בתל מונד
כידוע הבחירות המוניציפליות ברחבי הארץ מתקיימות באוקטובר  .2023בתל מונד התקיימו בחירות
מיוחדות ולכן בתל מונד לא יתקיימו בחירות במועד זה היות ועל פי חוק יש מינימום של  4שנים.
התקבל מכתב מהממונה הארצי על הבחירות בעניין מועד הבחירות בתל מונד .הבחירות אצלנו יתקיימו
במרץ  ,2025ונכתב שהתאריך המדויק יקבע בהמשך.
דרך הלורד
כידוע ,מדובר בכביש מרכזי מסוכן וחשוב ביישוב שלא טופל באופן יסודי במשך שנים רבות .עם כניסתי
לתפקיד הגדרתי נושא זה כאחד החשובים ביותר.
בהמשך לביקורה של שרת התחבורה בתל מונד וההצעה להעביר את הכביש לאחריות נתיבי ישראל על מנת
לזרז את הסלילה שלו ולהחלטה זו יש כמובן גם משמעות כספית מבחינתנו לאחר מאמצים רבים מול
הגורמים רלוונטיים שלי ושל מהנדס המועצה ,קיבלנו חדשות טובות  -שבספירות שבוצעו בכביש ובשקלול
כלל הפרמטרים ,קיבלנו ציון טוב לצורך שינוי הגבולות .היום התבשרנו שהנושא יעלה לוועדה של חודש
מרץ.
חינוך
צהרונים
שמחה לעדכן שהחל משנה זו גם ההורים בתל מונד יזכו להנחות הממומנות על ידי המדינה (על פי
קריטריונים של משרד הכלכלה והתעשייה).
תרגיל התגוננות ארצי להתגוננות
מפני ירי טילים התקיים במוסדות החינוך שלנו בשבוע שעבר .התרגיל עבר בהצלחה .ההיערכות לחירום
בשגרה חשובה מעין כמותה! תודה למנהל מח' הבטחון במועצה גלי שניר ,לרכזי הביטחון במוסדות
החינוך ,לצוותי החינוך ולילדי תל מונד שהפגינו רצינות ואחריות והתנהלו בבגרות.
פיילוט בגנים
בשבוע שעבר התחלנו בפיילוט עם מכללת ווינגייט במסגרתו הסטודנטים מגיעים פעם בשבוע לאחד הגנים
ביישוב (גן השיקמה) ומעבירים פעילות בתכנית מובנית עם מערכי שיעור מותאמים .במידה ויצלח הפיילוט
יורחב בשנה הבאה לגנים נוספים .תודה לצוות הגן :ורד הגננת ,סימה ,רויטל וירדן ,וכמובן לאיתי דקל,
מנהל הגיל הרך במועצה על היוזמה.

המועצה המקומית תל-מונד
"קשובים לתושב" – מוקד הודעות 24/7
טל' / 09-7774100 :רחוב הדקל  / 52כתובת מייל moked@tel-mond.muni.il:
בית החינוך רבין
לפני זמן מה פורסמו התוצאות בבגרויות אנגלית ומדעי המחשב .בית החינוך רבין תל מונד בצמרת הטבלה!
מקום  5בהישגי מגמת מדעי המחשב ,מקום  4באחוז הניגשים ל 5-יחידות באנגלית.
גאה בתלמידות ובתלמידים שלנו ,יישר כח לצוותי החינוך שלנו.
ביקור במרכז ח"צ וקשר בכוכב יאיר צור יגאל
מרכז לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים ,מהמוצלחים והוותיקים הפועל במודל ייחודי רב גילאי ורב תחומי
בהשתתפות מנכ"לית המועצה ,מנכ"לית המתנ"ס שלנו ומנהלת המחלקה לשירותים חברתיים .מטרת
הביקור לימוד לקראת להקמת מרכז בתל מונד.
קבוצת הרובוטיקה של בית החינוך
הגיעה למקום השני במוקדמות ביבנה .בהצלחה בתחרות הארצית שתתקיים בירושלים ב  15-16/03 -למתן
נחמקין ,יעל קינן ,שירה לביא ,הדר שניידר ,דניאל צור ,יונתן ברלר ,רונה ניסן ,רועי קגן  ,אוהד אלבז ,ברק
מנטל ,איתמר הדר ,אריאל מושקוביץ ,אוהד הדר ,איתי נוה,
אלון לוי ,בר בראז ,דולב פילמן ,יובל פלד ,רז רצון ,יסמין ימיני ואורי סגל ולמנטורים המלווים אותם
בהשקעה ובאהבה :טל בן שמחון ,תמר לובלין ,יגאל קרפול ,זאב הדר וירון קגן.
לאחרונה התקיימה תחרות הנואם הצעיר .התחרות התקיימה זו שנה שלישית בארגון רוטרי תל מונד
בהובלת נשיאו מיקי היימן.
התחדשות עירונית
לפני כשבוע אירחנו סיור חשוב של מנהל הרשות להתחדשות עירונית עו"ד אלעזר במברגר מנהל הרשות
שנענה להזמנתנו והגיע לסיור ופגישת עבודה ביחד עם גלית רונן מנהלת תחום תכנון ,גורי נדלר מנהל אגף
בכיר ויגאל בוזגלו מנהל תחום מעקב ובקרה .מטעמנו השתתפו בסיור מנכ"לית החברה הכלכלית ,תהילה
מיימון ומהנדס המועצה יג אל קרז'נר .הסיור המתמקד בשכונות אלי כהן ,וולפסון (כולל המרכז המסחרי),
שם יש תכניות מתקדמות יותר .בפגישה הוצגו אתגרי הפיתוח של תל מונד תוך דגש על האזורים המיועדים
להתחדשות עירונית .סוכם על העבודה משותפת עם הרשות לקידום הפרויקטים באופן שיתאים לתשתיות
הקיימות ולצביון היישוב.
חזות היישוב
סיימנו את שדרוג השצ"פים באלי כהן ובתאנה ,עובדים גם בשצ"פ ברחוב הגולן פינת מצדה ,דוכיפת,
תכניות נוספות ונכנסים לעבודה על השצ"פ בוולפסון.
פיתוח
השצ"פ הגדול ב ,105ממשיכים בעבודה צפוי להסתיים לפי ההערכה כרגע באוקטובר .השצ"פים ב89-
שנעצרו לזמן מה בגלל הפסקת העבודה עם הקבלן של משכל בגלל חוסר שביעות רצון מהקצב ,יצאו למכרז
ביצוע לאחר שנבחר מנהל פרוייקט (עמי יפה) באמצעות החכ"ל.
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מרכז צעירים
מתקדמים .התקבל אישור ממפעל הפיס למימון בסך  ₪ 220,000למרכז הצעירים שיוקם לראשונה בתל
מונד.
בתים פתוחים
יתקיימו ב 1-2.4-בשעות  .10:00-18:00נרשמו כ 60אמנים במגוון תחומים.
פר"ח
השנה לראשונה מזה שנים ,קיבלו סטודנטים מתל מונד מלגות מפר"ח ,מפעל הפיס ומהמועצה .השבוע
התקיימה פגישה עם אלון גלרון מנכ"ל פר"ח ,מנהלת מחוז מרכז מיכל מילוא ,מנהל מחלקת החינוך אילן
הדס ומנהלת המחלקה לשירותים חברתיים וזאת במטרה לאפשר מקומות התנדבות בתל מונד לסטודנטים
שלנו בשנה הבאה .המנכ"ל הבטיח שהנושא יעלה בהנהלת פר"ח (הסוציו הגבוה של היישוב מקשה על
האישור).

 .4אישור שינוי מועד ישיבת מליאה מן המניין מיום  3.05.2022ערב יום הזיכרון ליום
9.05.2022
לין קפלן :המליאות נקבעו לימי שלישי של כל תחילת חודש .במאי המליאה נופלת על ערב יום הזיכרון ולכן
מעלים להצבעה שינוי ליום .9.5.2022

אושר פה אחד שינוי מועד ישיבת מליאה מן המניין מיום  3.05.2022ערב יום הזיכרון
ליום 9.05.2022
 .5הנחת הדו"ח הכספי ליום 31.12.2021
לין קפלן :המועצה סיימה השנה באיזון תקציבי .זהו הדו״ח הראשון שהוגש ללא חשב מלווה ,לאחר
שמונה שנים .חשוב לי לשבח את אלדד גזבר המועצה בעבודתו המצוינת.
אלדד חזי :מציג את הדוח הכספי.
מירב דין :אני רוצה לדעת ,זה אומר בעצם שאנחנו יודעים את כל
ה תקציב לכל השנה? כל שנת  2021נמצאת כאן?
אלדד חזי :כל שנת  2021נמצאת כאן ,למעט חלק מהדברים שאנחנו
מוציאים אותם על בסיס הערכות .לא כל החשבוניות מהראשונה עד האחרונה
נמצאות פה .משרד הפנים מנחה אותך על מנת להציג את המצב ,דו"ח כספי כמו
שצריך ,לבצע הערכות על ה וצאות שאתה יודע שאמורות להגיע.
מירב דין :תסביר לי בצורה פשוטה ,אני קצת לא מבינה .המתנ"ס
לצורך העניין .מאוד פשוט ,איפה התקציב של תרבות ת ורנית? אתה סיימת את
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הדו"ח ,אתה מאשר ,אני רוצה שיהיה ציטוט לפרוטוקול ,אתה מאשר שאכן 75,000
של תקציב תרבות אורנית יצא ,כולו.
אלדד חזי :שאלת אותי על הדו"ח הכספי אני אענה על הדו"ח .
הכספי .יש לך שאלה אחרת ,תשאלי שאלה אחרת .לשאלתך 75,000 ,שקל רשומים
פה כהערכה מבוססת בדו"ח הכספי.
מירב דין :תשובה פשוטה לשאלה פשוטה.
אלדד חזי :לא כל ההוצאות ,לא כל החשבוניות .יש לנו זמן שאנחנ ו
אמורים להגיש את הדו"ח הכספי .אתם מסכימים איתי שאם חסרה לי חשבונית
סתם דוגמא של איזה שהוא שירות מסוים אני לא אעכב את הדו"ח הכספי בשביל
החשבונית הזו ,כי יש דברים שלא תלויים תמיד בנו.
אבי אליהו :עד הדו"ח המבוקר.
אלדד חזי :גם בדו"ח המבוקר לפעמים יש הערכ ות.
אבי אליהו :לא ,אחרי הדו"ח המבוקר אין להוסיף שום דבר.
אלדד חזי :אז אני אומר לך שיש ,אבל עזוב.
מירב דין :אולי תקציבי ממשלה.
אלדד חזי :לא אני לא מדבר על תקציבי ממשלה ,אני מדבר על
הוצאות .ההוצאות ,לדו"ח הכספי של רשות יש בסיס שמרני .זאת אומרת הוצאות,
גם אם אתה יודע שיכול להיות שאתה תידרש להם אתה רושם אותם .כי ההוצאות
הם על בסיס מצטבר וההכנסות הם על בסיס מזומן ,ככה זה עובד .כלומר לשאלתך,
ה  75,000 -שקלים נמצאים פה על בסיס הערכה .אני לא יכולתי לחכות שנאשר את
דו"ח הביצוע ,גם ידעתי שאני לא הולך לשלם שקל י ותר מה  75,000 -שקלים.
מירב דין :מצוין ,אני אחדד את השאלה .אני כיו"ר הוועדה,
ביקשתי להגיע קודם ולהבין האם יש כסף שאפשר להוציא אותו .אתה ענית לי
באותו זמן ,שלושה חודשים לפני תום שנת המס ,אמרת לי שנגמר הכסף.
אלדד חזי :את שואלת על יתרות או על דו"ח כספי?
מי רב דין :זה אותו דבר.
אלדד חזי :זה לא אותו דבר.
מירב דין :מבחינתי ,אתה גזבר המועצה ,אמרה פה לפני כן ראש
המועצה נתנה לך תשבחות כמה אתה נהדר וכמה אתה ישר ואני מעמידה את זה .
אלדד חזי :מה השאלה?
מירב דין :אני אחזור על השאלה בצורה הכי פשוטה שאפשר .ענית
לי שכל הכסף הלך ,נגמר התקציב .עכשיו אני שואלת על בסיס מה אמרת את זה
אז? היה בפניך איזה שהיא עדות שכל הכסף הלך .קבלות ,לא קבלות אתה מבחינתך
נגמר .עכשיו אתה כאן ,מראה לי דו"ח רבעוני .הדו"ח הזה הוא שלושה חודשים
אחרי שנגמרה שנת המס.
אלדד חזי :אנחנו הגשנו אותה לפני שלושה חודשים.
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מירב דין :עכשיו יש לך תשובה ,אני מתארת לעצמי ,כי אתה גזבר
אתה מקבל כסף מכל מי שיושב כאן והציבור שמסתכל עלינו עכשיו .איפה הלך
הכסף? האם אתה עומד מאחורי ההערכה ששלחת לי שכל הכסף אכן יצא.
אלדד חזי :אז עוד פעם אני אענה.
מירב דין :כן א ו לא?
אלדד חזי  :אני אענה לך כמו שעניתי לך במייל .לגבי הדו"ח הכספי
אני רושם את ההוצאה על בסיס הערכה .כשאני אסיים לבדוק את הדו"ח ביצוע,
שיהיה לי דו"ח ביצוע אני אזמן אותך לראות את הקבלות ,אם זו שאלתך.
מירב דין :אני רוצה להבין על בסיס מה אתה מנעת מחברת מוע צה
להוציא כסף ציבורי לטובת הציבור ולתת שירות לציבור ,על סמך מה? עכשיו אתה
לא יכול להתחמק ולהגיד איפה הקבלות ,סליחה זה בולשיט אחד גדול.
אלדד חזי  :שאני אסיים את הדו"ח ביצוע אני אזמן אותך לראות
את הקבלות ,פשוט מאוד.
מירב דין :תראו עכשיו ,תראו בזמן אמת .ז ה התפקיד שלך.
אלדד חזי  :רגע ,אני אגיד לך מה העניין.
מירב דין :יושב כאן היועמ"ש ,אמר שכל מידע שאנחנו רוצים צריך
להתקבל תוך שבועיים .אמת או לא אמת? שבועיים .כמה זמן אני מבקשת את
הקבלות?
אלדד חזי  :אפשר להסביר?
מירב דין :לא ,אני רוצה שתיתן לי תשובה.
אלד ד חזי  :אני עונה לך .ההבדל בין ההוצאה הזאתי לשאר
ההוצאות זה שההוצאה הזאתי מבוצעת ע"י זרוע ביצוע של המתנ"ס .ההוצאות
אינם רשומות אצלנו .זה לא בהליך הרגיל שההזמנה יוצאת מהמערכת ,חשבונית
מגיעה ונקלטת בהנהלת החשבונות .ההוצאות לא ירשמו לפני שאני אקבל את דו"ח
הביצוע בפועל .ברגע שאני אקבל את דו"ח הביצוע ,הקבלות יירשמו על בסיס
הקבלות והסכום יועבר למתנ"ס ואני אזמן אותך לראות.
עינת קדרון :לא הבנתי ,הכסף יכול לעבור ככה למתנ"ס נורמלי?
אלדד חזי  :התשובה היא לא ,הכסף לא עבר למתנ"ס.
מירב דין :כשביקשתי לראות את הקבלות  ,אפשר היה לספק
קבלות?
אבי אליהו :רק לשם הפרוטוקול ,כל הכסף לטענת אלדד הוצא בין
ינואר לספטמבר . 2021
אלדד חזי  :אני לא אמרתי ספטמבר .עוד פעם ,תקשיב.
אלדד חזי  :אגב ,הציעו למירב דין להגיע למתנ"ס לבדוק מה נוצל
והיא לא רצתה.
מירב דין :סליחה ,עם כל הכבוד ,מירב דין לא מבזבזת את הזמן
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שלה ,זה התפקיד שלך.
אלדד חזי  :לא ,היא רצתה לראות קבלות ,הציעו לה.
מירב דין :אתה גזבר המועצה ,לך אני משלמת את המשכורת .אתה
לא שולח אותי לשליחויות אם אני מבקשת ממך מידע וזה כסף ציבורי .אתה מחזיר
לי את התשובה .מי שאחראי על כספ י ציבור זה אתה.
אלדד חזי  :יש עוד שאלות על הדו"ח הכספי?
מירב דין :אני רוצה תשובה על השאלה.
אלדד חזי  :אני עניתי לך ,ברגע שאני אסיים לאשר את הקבלות אני
אזמן אותך.
מירב דין :שאלה אחרת .אתה אומר שהיא שלחה לך מייל עם
הוצאות .אני יכולה לראות את המייל המקורי עם כל ההוצאות? אפשר לראות?
אלדד חזי  :ברגע שיהיה לי הוצאה סופית אני אקרא לך .ברגע
שיהיה הוצאה .לא אמרתי שיצאה הזמנת עבודה .עוד פעם ,אני כשביררתי.
אלדד חזי  :יש עוד שאלות על הדו"ח?
מירב דין :כשחברת מועצה רוצה לבוא לעיין זה הזכות שלה.
אלדד חזי  :על מה תע ייני ,אין הוצאות בספרים .אין לך הוצאה.
כשעינת רוצה לעיין אני קורא לה ,על מה תעייני?
עינת קדרון :רגע ,אם היית צריך לעשות הערכה ,אז הערכה יש לך?
אלדד חזי  . 75,000 :זה לפי דו"ח ביצוע של המתנ"ס ,אני בודק את
הדו"ח ביצוע ,מאשר אותו ,מכניס את החשבונית למערכת ,את הקבלות וזהו ,נגמר.
מירב דין :אלדד מאיפה שאני יושב התשובות שלך נראות לא
מקצועיות ולא אמינות.
יונת ארז חגאי  :איזה הגזמה מירב.
מירב דין :עוד פעם אני אחזור ,מאיפה שאני יושבת ,איך שאני
רואה את הדברים.
מירב דין :זה חוצפה שיושב פה עובד מועצה ,שמקבל שכר מהציבור
ולא מוכן להגיד איפה הכסף .זה זלזול .אתה שלחת אותי למתנ"ס לראות את
הקבלות .אם יש לה את הקבלות היא לא צריכה לשלוח אותם אלייך?
אלדד חזי  :עוד פעם אני אומר לך .אני לא רושם את ההוצאה עד שאין לי דו"ח ביצוע
חתום ,סגור ונעול.
מירב דין  :כן .אחד ,אני מבק שת שיירשם לפרוטוקול המליאה הזו ,אני אומרת את זה
בצורה איטית שכולם יבינו .אחד ,את זה שבאתי לבקש לעיין בחומרים וגזבר המועצה
טוען שצריך לחכות כי אין לו את כל התשובות ודוחה אותי.
אלדד חזי  :זה לא נכון.
מירב דין  :תגיד בבקשה בדיוק את התשובה.
לין קפלן  :מיט ל תרשמי גם את התשובה לפרוטוקול.
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אלדד חזי  :ברגע שאני אאשר את דו"ח הביצוע.
מירב דין  :זה יהיה מתי?
אלדד חזי  :זה יהיה במהלך החודש ,לא יודע להגיד לך יום ,יש לי עוד דברים שאני עושה
חוץ מתרבות אורנית ,ברגע שאני אאשר את דו"ח הביצוע ,אני ארשום את ההוצאה
בספ רים ואני אתקשר אלייך לזמן אותך לצפות בקבלות.
מירב דין  :מצוין ,ואני מבקשת את זכות העיון שלי היום.
אלדד חזי  :אין הוצאות ,אין.
לין קפלן  :דיי אי אפשר ,מירב אנחנו כבר בלופ סביב הזנב ,מספיק.
מירב דין  :לא סליחה ,זה לפרוטוקול וזה חשוב.
אלדד חזי  :את רוצה לבוא לראות? תבואי לראות שאין כלום .אין הוצאות בסעיף.
מירב דין  :זה מה שרציתי ,לא משנה אני רוצה לראות כל מה שעמד לנגד עינייך כשאמרת
שאין כסף .לא אכפת לי אם זה מייל ,אם זה תוכנית .רגע זה אחד ,שתיים ,עוד דבר
לפרוטוקול בבקשה .אני ביקשתי לראות את הקבלות כבר ל פני למעלה מחודשיים.
אלדד חזי  :אבל אין קבלות.
מירב דין  :אמר היועמ"ש שמגיע לנו תוך שבועיים לקבל את המידע .מבחינתי גזבר
המועצה אמר שהקבלות נמצאות במתנ"ס ,הוא יכול בזמנו החופשי ללכת לגוף המבצע,
להביא את הקבלות כדי שחברת המועצה תראה אותם .נקודה ,וזה לא קר ה עדיין.
אלדד חזי  :אין עדיין קבלות במערכת .הזכות עיון ,אני לא יכול לשלוח אותך לזכות עיון
במקום אחר.

 .6אישור הארכת גבייה לחוק עזר לתל מונד (שטחים ציבוריים פתוחים) ,התשע"ג –
 2013עד ליום 31.12.2022
אהרון שפרבר :על פי חוזר מנכ"ל ,משרד הפנים דורש כל חמש שנים מרשות מקומית לעשות תחשיב
ולבדוק את עצמה במהלך השנה הזו יצאה בדיקה של תחשיבים של כל חוקי העזר ואז יעברו אליכם .החוק
האחרון שנשאר להאריך הוא בעניין השצ"פים כדי להביא את כל חוקי העזר לאותו מועד צריכים להאריך
בשנה אחת ,למעט השינוי הנ"ל אין שינויים נוספים.

אושרה פה אחד הארכת גבייה לחוק עזר לתל מונד (שטחים ציבוריים פתוחים) ,התשע"ג
–  2013עד ליום 31.12.2022
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 .7אישור תב"ר הכנת חוקי עזר ,סך התקציב  , ₪ 160,000מקור תקציבי :משרד הפנים
אושר פה אחד תב"ר הכנת חוקי עזר ,סך התקציב  , ₪ 160,000מקור תקציבי :משרד
הפנים
 .8אישור נציג ציבור מסיעת תל מונד אחת (משה און) ואישור חבר מועצה מסיעת לב
(רותם ריעני) לוועדה היישובית לתכנון ופיתוח
אהרון שפרבר :ע"פ בדיקתו של עו"ד אבינועם פרץ לסיעת תל מונד אחת חסר נציג ציבור אחד כדי
לעשות איזון ,לגבי לב בגלל שדובר שבוועדות רשות לא מקובל שכופים על מישהו להיות בוועדה ,חסר
גם לסיעת לב חבר מועצה אחד.
מירב דין :מבקשים לנמק לפרוטוקול שאנחנו מצביעים ע"פ חוק כדי לשמור על האיזון הסיעתי
וההצעה הזו עולה שוב ושוב על ידי ראש המועצה.
לין קפלן :אני אוסיף גם לפרוטוקול ,על פי טבלת האיזון הסיעתי שהכין היועמ"ש חסר נציג ציבור
אחד לסיעת תל מונד אחת ונציג ציבור אחד לסיעת לב.
בעד :לין קפלן ,דודו גרינברג ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני
נגד :דוד חיות ,עינת קדרון ,מירי וילונסקי פלג ,אבי אליהו ,סיגל שמבירו זהבי ,מירב דין
הישיבה ננעלה
רשמה:
טירנה ססי – מנכ"לית המועצה
לין קפלן
ראש המועצה

