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פרוטוקול מליאת מועצה מס' 896
מישיבת המועצה המקומית תל מונד שלא מן המניין אשר התקיימה ביום רביעי  23.2.22בחדר הישיבות
במועצה .זומנה על ידי סיעת מחר חדש ודרך חדשה.
נוכחים:
לין קפלן
דודו גרינברג
אילה רבין
יונת ארז חגאי
אבי אליהו
מירב דין
סיגל זהבי שמבירו
דוד חיות
עינת קדרון
מירי פלג וילונסקי
רותם ריעני

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

משתתפים:
רו"ח טירנה ססי
רו"ח אלדד חזי
יגאל קרז'נר
תהילה מימון
עו"ד אבינועם פרץ

מנכ"לית המועצה
גזבר המועצה
מהנדס המועצה
מנכ"לית החכ"ל
יועמ"ש למועצה

נעדרים:
עו"ד אהרון שפרבר

יועמ"ש למועצה

מוזמנים:
עו"ד מתן פרץ
רונית נחום
מיטל גבע

משרד היועמ"ש למועצה
דוברת המועצה
פניות ציבור

על סדר היום:

.1
.2
.3
.4

אישור מינוי מירב דין כנציגת המועצה בדירקטוריון איגוד ערים לתברואה שרון צפוני.
אישור מינוי ניקול לב כדירקטורית תאגיד המים מעיינות השרון.
אישור מינוי עינת קדרון כנציגת המועצה בדירקטוריון אשכול השרון.
אישור תוכנית "חרום" לטיפול במפגעים מסכני חיים בדרך הלורד ,עד להתחלת פרויקט שיפוץ
הכביש במימון משרד התחבורה.
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לין קפלן פותחת את ישיבת המועצה שלא מן המניין

 .1אישור מינוי מירב דין כנציגת המועצה בדירקטוריון איגוד ערים לתברואה שרון צפוני
עו"ד אבינועם פרץ :ברמה כללית בנושא איגודי ערים ,גם סעיף  1וגם סעיף  3לסדר היום זה איגודי
ערים ,אחד מסוג אשכול רשויות והשני מסוג איגוד ערים לתברואה .לתל מונד יש רק נציג אחד בכל
אחד מאיגודי הערים האלו .בסיטואציה הזו ,מחובתי להפנות אתכם לסעיף הרלוונטי שזה )8ב()(1
לחוק איגודי ערים ,שקובע שלפחות מחצית מהנציגים ,זה נכון שמליאת המועצה היא הגוף
שבסמכותו למנות ,עד כאן הכל בסדר .אבל הסעיף קובע שלפחות מחצית מהנציגים צריכים להיות
עובדי הרשות המקומית .יש סייג בסעיף שאם ניתן אישור מיוחד של שר הפנים ,במקרה שיש לך נציג
יחיד ,עם אישור מיוחד של שרת הפנים מאושר שהוא לא יהיה עובד המועצה ,אבל זה כאמור החריג.
בברירת המחדל ,וכל עוד אין אישור מיוחד של שרת הפנים ,בסיטואציה של נציג יחיד הוא צריך
להיות עובד הרשות .מדובר בחוק איגודי ערים ,הוא החוק שחל על זה .סעיף  ,8זה הסעיף מסדיר
את מועצת איגוד הערים .בסעיף  8יש סעיף שנקרא )ב().(1
אושר ברוב קולות למנות את מירב דין כנציגת המועצה בדירקטוריון איגוד ערים לתברואה שרון
צפוני
בעד :אבי אליהו ,מירב דין ,סיגל שמבירו זהבי ,דוד חיות ,עינת קדרון ,מירי וילונסקי פלג.
נגד :לין קפלן ,אילה רבין ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני.
נמנע :דודו גרינברג

 .2אישור מינוי ניקול לב כדירקטורית תאגיד המים מעיינות השרון
לין קפלן :לפני מספר שבועות פניתי למארק קוקון ,שהוא תושב תל מונד ,מנכ"ל שפד"ן .שפד"ן הוא
תאגיד המים הגדול בארץ ,התאגיד של כל גוש דן .רק כדוגמא 10% ,מתצרוכת המים של ישראל ,זה
מים של השפד"ן .זה תאגיד שעובד עם מאה אנשים מקצועיים .שאלתי את מארק אם הוא מוכן
להיות נציג המועצה ב"מעיינות השרון" .כמו שאתם מבינים מהתפקיד שלו ,עם הרבה ניסיון ,יכול
לתרום לנו רבות כנציג תל מונד ב"מעיינות השרון" ואי לכך פניתי גם לאבי וגם לדוד והצעתי להם
את האפשרות הזו ,שמארק קוקון ייצג אותנו בצורה המיטבית ביותר לאור הניסיון הרחב שלו ,לאור
הפוזיציה והקשרים שיש לו וכן הלאה .בעצם הצעתי מינוי שהוא ענייני ושהוא לטובת היישוב.
קיבלתי תשובה שתחזרו אלי והתשובה בעצם הייתה זימון לישיבה ומינוי נציגה אחרת .אני אגיד גם
בהזדמנות הזו ,אני מכירה את ניקול לב ,אין לי כמובן שום דבר אישי נגדה ,נהפוך הוא .אני חושבת
שהמינויים שלנו צריכים להיות הרלוונטיים ביותר ,והטובים ביותר לאותו תפקיד ספציפי ואין טוב
ממארק לנושא הזה.
חברי המועצה דוד חיות ואבי אליהו שאלו את ראש המועצה לשיחה מקדימה שביצעה ראש המועצה
עם ניקול לב בבקשה להסיר מועמדות .ראש המועצה אישרה כי התקיימה שיחה בינה לבין ניקול
לב ,כמו שיחות רבות שהיא מקיימת עם תושבים.
אושר ברוב קולות מינוי ניקול לב כדירקטורית תאגיד המים מעיינות השרון
בעד :דודו גרינברג ,אבי אליהו ,מירב דין ,סיגל שמבירו זהבי ,דוד חיות ,עינת קדרון ,מירי וילונסקי פלג.
נגד :לין קפלן ,אילה רבין ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני.
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 .3מינוי עינת קדרון כנציגת המועצה בדירקטוריון אשכול השרון
לין קפלן :אשכול השרון הוא אשכול שמאגד בתוכו את רוב רשויות השרון .חשוב לומר ,האשכול
מטפל בהרבה מאוד נושאים ,יש תוכנית אסטרטגית ,הוא מטפל בכל הנושא של התחבורה בגוש דן,
מטפל גם הוא בנושא של מחזור פסולת ,פרויקטים של תעסוקה ,הרבה נושאים שונים .הנציגים של
הרשויות באשכול ,כל הנציגים של הרשויות ,הם או ראשי ערים או מנכ"לים או גזברים ,כל נציגי
הרשויות .אין שם ולו חבר מועצה אחד ,לפי מה שנמסר לי מהאשכול .מי שייצג את תל מונד
באשכול הוא דדי דהן ,מזכיר המועצה ,ואי לכך כשטירנה החליפה את דדי אנחנו חושבים שנכון
למנות את טירנה במקומו.
אושר ברוב קולות מינוי עינת קדרון כנציגת המועצה בדירקטוריון אשכול השרון
בעד :דודו גרינברג ,אבי אליהו ,מירב דין ,סיגל שמבירו זהבי ,דוד חיות ,עינת קדרון ,מירי וילונסקי פלג
נגד :לין קפלן ,אילה רבין ,יונת ארז חגאי ,רותם ריעני

 .4אישור תוכנית "חרום" לטיפול במפגעים מסכני חיים בדרך הלורד ,עד להתחלת
פרויקט שיפוץ הכביש במימון משרד התחבורה
התקיים דיון בנושא.
הוצג על ידי ראש המועצה שכתוצאה מהביקור של שרת התחבורה ,הכביש מתוכנן לעבור
לאחריות נתיבי ישראל בתקופה הקרובה ,מה שיגרום לביצוע מהיר יותר של סלילתו ועד אז
מתקנים תיקוני חירום.
מנכ"לית החברה הכלכלית הציגה את העבודות המתוכננות באותו לילה במקטעים מסוימים
בכביש בתאום עם המשטרה.
מהנדס המועצה מבהיר כי יש שני מקטעים בעייתיים בהם יעשה קרצוף וריבוד המקטעים.
תיקון שיכול להחזיק מעמד לפחות שנתיים.
מירב דין :מבקשת להעלות הצעה להחלטה ,כמה יעלה להביא לפתחנו תוך חודש תכנית חירום
שכוללת תכנון ואומדן לעלויות לדברים מינימליים אלמנטריים למנוע את הבורות בכביש,
במקביל שנקבל עדכון ואחת לרבעון נקבל עדכון איפה הדברים עומדים מבחינת משרד
התחבורה מבחינת לוחות הזמנים לפתרון קבע עם כל הדברים כולל שביל אופנים.
לין קפלן :אני מעדכנת באופן שוטף בכל ישיבה מן המניין בכל הנושאים הרלוונטיים ובוודאי
כשיש עדכונים בנושא הזה כמו שעדכנתי עד עכשיו על כל הנושאים המהותיים .ההמלצה
המקצועית של הגורמים המקצועיים היא לעשות את שני התיקונים האלה בשני המקטעים
הבעייתיים בכביש אשר מתבצעים הלילה ,הם אומרים שזה יחזיק שנתיים ולכן זו המלצת
הגורמים המקצועיים.
מבקשת חו"ד היועמ"ש להצעה.
אבינועם פרץ )יועמ"ש( :מה שחשוב זה לשים לב שמה שמבקשים ומעלים ,ובסוף תצביעו מה
שאתם רוצים ,אני לא מתערב ,אבל חשוב להבין באיזה מסגרות מכניסים כל אחד מהדברים
שאת מעלה .למשל כשאת אומרת תציגו אומדן ,זה יכול להיות שאילתה ,זה יכול להיות כבקשת
מידע .להעביר החלטה שבעוד חודש יתנו לנו אומדן ,בגדול ,זה לא משהו שמליאת המועצה
יכולה לעשות כי זה לא במסגרת הסמכויות שניתנו לה בחוק .אי אפשר להעביר החלטה "תנו
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לנו אומדן" זה בקשת מידע .בקשת מידע יש סמכות לחבר מועצה ,בלי קשר לישיבת המועצה.
כאשר רוצים לדעת כמה יעלה דבר מסוים זה שאילתה בלי קשר להחלטת המועצה .אז אני
אומר שהמבנה של ההחלטה שאת רוצה שכרגע יצביעו עליה היא לא משהו שמליאה מצביעה
עליה.
מירב דין :אז במליאה הזו עם כל הכבוד אנחנו מצביעים עליה .זכותנו כחברי מועצה .תודה.
לין קפלן :מעלה להצבעה את ההצעה של מירב.
הצעת החלטה :תוך חודש תוצג למליאת המועצה תכנית חירום שכוללת תכנון ואומדן לעלויות
לדברים מינימליים אלמנטריים למנוע את הבורות בכביש ועדכון אחת לרבעון בנושא קידום
הכביש במשרד התחבורה מבחינת לוחות הזמנים לפתרון קבע.
בעד :מירב דין ,אבי אליהו ,עינת קדרון ,דוד חיות ,מירי פלג.
נגד :יונת חגאי ,אילה רובין.
נמנע :דודו גרינברג  ,לין קפלן.
דודו גרינברג  :אני נמנע בגלל חו"ד המשפטית.
לין קפלן :אני נמנעת והנימוק להצבעה שלי ,לפרוטוקול  ,שיש המלצה מאוד ברורה של
הגורמים המקצועיים של המועצה שהתיקון מתבצע היום בלילה ,אחר תאום בימים האחרונים
מול המשטרה ומעבר לזה ,המועצה תמשיך ללחוץ לקידום הנושא כפי שעשתה עד כה מבחינת
העברת הכביש למע"צ והסלילה שלו .מצביעה על פי המלצת היועץ המשפטי .
הישיבה ננעלה

לין קפלן
ראש המועצה

כתבה :טירנה ססי
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