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פרוטוקול מליאת מועצה מס' 888
מישיבת המועצה המקומית תל מונד מן המניין אשר התקיימה ביום שני  8.11.21בחדר הישיבות במועצה
נוכחים:
לין קפלן
אילה רבין
דודו גרינברג
יונת ארז חגאי
אבי אליהו
מירב דין
סיגל זהבי שמבירו
דוד חיות
עינת קדרון
איתי אבנרי
רותם ריעני

ראש המועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה )נכנסה באיחור(
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

משתתפים:
אלדד חזי
עו"ד אהרון שפרבר
ארז לזובר

גזבר המועצה
יועמ"ש למועצה
מנהל החכ"ל בפועל

מוזמנים:
עו"ד אבינועם פרץ
עו"ד לסרי מתן
רונית נחום
מיטל גבע
רו"ח ניר ענבי

משרד היועץ המשפטי למועצה
משרד היועץ המשפטי למועצה
דוברת המועצה
פניות ציבור
רו"ח מועצה

לין קפלן :פותחת את ישיבת מליאת המועצה במליאה הבאה בדיון על סעיף שלא מופיע על סדר היום,
בקשה לתיקון פרוטוקול של עינת קדרון.
דדי דהן :בקשתה של עינת לתיקון הפרוטוקול לא התקבלה מכיוון שהדברים שלטענתה נאמרו לא נמצאו
בהקלטת המליאה .הומלץ לעינת לשלוח את נקודת הזמן בהקלטה.

 .1מענה לשאילתות
השאילתות והתשובות לשאילתות הועלו בפני חברי המועצה
סיגל שמבירו זהבי הצטרפה למליאה לאחר הדיון בשאילתה של מירב דין – הקפות שניות של חג
שמחת תורה.

 .2עדכון ראש המועצה
לין קפלן :סוקרת בפני חברי המועצה עדכונים שונים.
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ביקור מוצלח של שרת התחבורה מירב מיכאלי .סוכם כי המועצה תגיש בקשה לשינוי הגדרת דרך
הלורד לדרך אזורית כך שהאחריות והביצוע יועברו למע"צ) .חיסכון למועצה של כ 5-מיליון .(₪
הממונה האזורי דיווח כי הוגשה הגדלה מאוד משמעותית לתל-מונד לתקציב לשנת  ,2022כמו כן
יתוגברו ויוספו קווים בתחבורה הציבורית .דרך הראשונים והנרקיס )כולל כנען( יוגשו בקולות
הקוראים של משרד התחבורה כשיתפרסמו.
לראשונה ,סל תרבות בגני הילדים מופעל על ידי המועצה .כך גם גביית ההורים .בנוסף כל סייעת
קבלה תקציב לקידום מיזמים בהיבט הפדגוגי ,רגשי וחברתי.
איכות סביבה – הגענו להסכמות בנושא הריסוסים באזורים החקלאיים.
התקיימה פגישה עם מפקד שדות בה הוחלט לחזק את סיירת ההורים וביצוע מבצעים יזומים
לאכיפת מקרי נהיגה פרועה.
פגישה מוצלחת עם תושבי שכונת אלי כהן ל"הסכם מבננים" – לשיפור איכות החיים של תושבים.
בהירתמות התושבים סיוע תושבים מתנדבים ,רוטרי והחברה הכלכלית ניתן יהיה לצאת לדרך
סיבים אופטיים – המכרז יצא לדרך.
רכב שיתופי –נחתם הסכם עם הזוכה במכרז ,יוצאים לדרך.
מרכז מיכלי אצירה – שאמור לתת מחירים מוזלים להחלפת הפחים – הסתיים.
צוין חודש המודעות לסרטן השד במספר אירועים.
חודש נובמבר חודש למניעת אלימות תתקיים הרצאה ביום שלישי ה . 16.11.21
דיגיטציה :מהחודש אפשר יהיה לשלם באתר המועצה תשלומים ששולמו קודם לכן רק בשוברים.

 .3דו"ח רבעוני – רבעון שני ) – 2021על פי החוק לא נדרשת החלטה(
ניר ענבי :נותן סקירה על עיקרי הדוח
ניתן מענה לשאלות חברי המועצה
מליאת המועצה דנה בדוח רבעוני – רבעון שני 2021

 .4פתיחת תב"ר נגישות כיתות אקוסטית בסך  ₪ 90,000במימון משרד החינוך
אלדד חזי :מציג בפני חברי המועצה את הבקשה לפתיחת התב"ר שבנדון.
הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר נגישות כיתות אקוסטית בסך  ₪ 90,000במימון משרד החינוך

 .5הגדלת תב"ר שיקום דרכים ומדרכות בשטחים ציבוריים בסך של  ₪ 460,000במימון קרנות
רשות
לין קפלן :מציגה את ארז לזובר מנהל בפועל של חכ"ל תל מונד.
ארז לזובר :נותן סקירה על הצורך בבקשה להגדלת התב"ר ונותן הסברים לעבודות שבוצעו במסגרת
התב"ר שאושר עד כה.
אלדד חזי :מבקש את אישור חברי המועצה להגדלת התב"ר כמבוקש.
מירב דין :מבקשת שייכתב בפרוטוקול שקשה מאוד לאשר כל דבר אחר שיגיע ,עם צורך דחוף ככל
שיהיה ,בטרם נקבל תמונת מצב ברורה על מצב התבר"ים.
לין קפלן :הגזבר מחויב לסיים תקציב על פי לוחות הזמנים הקבועים בחוק ולאחר מכן הוא יטפל
בנושא התבר"ים.
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הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר שיקום דרכים ומדרכות בשטחים ציבוריים בסך של ₪ 460,000
במימון קרנות רשות

 .6אישור מחיקת חובות
דוד חיות :מציג בפני חברי המליאה את ההחלטות שהתקבלו בוועדת ההנחות ומבקש לאשר את
המלצות הוועדה להנחות.
הוחלט פה אחד לאשר המלצת וועדת הנחות למחיקת חובות בהתאם לפרוטוקולים מתאריכים
. 20.10.2021 , 6.7.2021 , 5.9.2021

 .7פטור מארנונה לעמותת "נותנים מקום"
דוד חיות :מציג בפני חברי המליאה את ההחלטות שהתקבלו בוועדת ההנחות מבקש לאשר את
המלצות הוועדה מפטור מארנונה לעמותת "נותנים מקום".
הוחלט פה אחד לאשר פטור מארנונה לעמותת "נותנים מקום"

 .8אישור שכר בכירים מנכ"ל המועצה
לין קפלן :מעדכנת את חברי המועצה על בחירתה של גברת טירנה ססי כמנכל"ית המועצה ומעבירה
את קורות חייה לעיון חברי המועצה.
טירנה ססי תכנס לעבודה ביום  14/11/21ותחליף את דדי דהן מזכיר המועצה שיחפוף אותה עד ליום
 ,21/11/21ברכות והוקרה לדדי בטקס הפרידה.
הוחלט פה אחד לאשר את שכר בכירים מנכ"ל המועצה טירנה ססי על פי שכר בכירים בהתאם
לטבלאות השכר המאושרות ע"י משרד הפנים

 .9פנייה למשרד הפנים לקבלת הכנסות מהמועצה האזורית חוף השרון
לין קפלן :כידוע לכם הכנסות המועצה נמוכות מאוד ומסתמכות בעיקר על ארנונה ממגורים .לשם כך
אנו פועלים בכל דרך אפשרית להגדיל את הכנסות המועצה וזאת על מנת לתת שירות מיטבי לתושבים.
אחד הכלים העומדים לרשותנו הוא בקשה להשתתף בהכנסות של רשויות סמוכות ו/או גובלות עם
המועצה .נעשתה עבודת ניתוח מעמיקה על פי הסבירות לקבלת הבקשה והוחלט להתמקד במועצת
חוף השרון לאור מצבה הכלכלי והיות וכלא הדרים הוא משאב לאומי .לאור זאת נדרשת החלטת
מועצה לבקשה מעין זו .אבקש את אישורכם להגיש בקשה להשתתפות בהכנסות מועצה אזורית חוף
השרון מכלא הדרים השוכן בתחום שיפוטה.
הוחלט פה אחד לאשר פניית המועצה למשרד הפנים לקבלת הכנסות מהמועצה האזורית חוף השרון
הישיבה ננעלה
לין קפלן
ראש המועצה

