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פרוטוקול מליאת מועצה מס' 875
מישיבת המועצה המקומית תל מונד מן המניין אשר התקיימה ביום רביעי  6.1.21במתנ"ס תל מונד.
נוכחים:
לין קפלן
משה וקנין
אילה רבין
דודו גרינברג
אבי אליהו
מירב דין
סיגל זהבי שמבירו
דוד חיות
איתי אבנרי
רותם ריעני

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

נעדרים:
עינת קדרון

חברת מועצה

משתתפים:
דדי דהן
איל ישי
עו"ד גיתית שרמן
יובל אהרוני
מיטל כהן

מזכיר המועצה
גזבר המועצה
יועמ"ש למועצה
מבקר המועצה
מזכירת מזכיר

מוזמנים:
עו"ד שמואל סיסו
וולטר גונסלבס
רונית נחום
איריס שחר
מיטל גבע

ראש המועצה היוצא
עוזר ראש המועצה היוצא
דוברת המועצה
מנהלת לשכה
פניות ציבור

על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5

פרידה מראש המועצה הממונה עו"ד שמואל סיסו.
הצהרת אמונים חברי מועצה.
אישור ראש המועצה כבעלת זכות חתימה ואישור הנפקת כרטיס חכם.
אישור ראש המועצה כנציגת המועצה בוועדה מרחבית לתכנון ובניה "שרונים"
אישור מינוי דינה וולדמן מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים נציגת המועצה בוועדת
המכרזים המשותפת  -במכרז להפעלת מרכז הורים וילדים נייד ברשויות ,קדימה ,צורן,
כפר יונה ,לב השרון ותל מונד )מצ"ב(
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לין קפלן ראש המועצה פותחת את הישיבה
לין קפלן :ערב טוב לכולם ,עו"ד שמואל סיסו – יו"ר הועדה הממונה לשעבר וולטר גונסלבס עוזר
לשעבר של ראש המועצה ומ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית ,חברי המועצה שלנו עובדי המועצה,
תושבים יקרים שצופים בנו בפייסבוק בשידור חי בגלל מגבלות הקורונה.
אני שמחה ונרגשת לפתוח את ישיבת המועצה הראשונה תחת המועצה הנבחרת של תל מונד .
מעבר לסדר היום:

 .1פרידה מראש המועצה הממונה עו"ד שמואל סיסו.
לין קפלן :אני רוצה להודות לך עו"ד שמואל סיסו על כהונתך במשך שלוש וחצי שנים כיו"ר הועדה
הקרואה בתל מונד ,רוצה להודות לחברי הועדה הקרואה שכיהנו ביחד איתך ,נאשת כיוף ,נועה
אתגר ,מיטל ברבי ומרק ווין ולוולטר שכבר הזכרנו ותודה שאתם מכבדים אותנו כאן בנוכחותכם .
"שמואל יקר אומנם עובדי המועצה כבר נפרדו מימך אבל היה לי חשוב להזמין אותך גם למליאת
המועצה ולהודות לך על השנים בהם פעלת לקידום תל מונד בשיקום ושיפוץ תשתיות פיתוח וקידום
השכונות החדשות  89ו  105פיתוח מערך פניות הציבור ,עיבוי התשתית הארגונית של המועצה
וקידום פרויקטים שונים כגון :האודיטוריום ברבין ,פארק ההדרים ועוד.
במשך שלוש וחצי שנים תל מונד הייתה בית שני עבורך ואני מודה לך על עשייה זאת עבור כולנו
תושבי תל מונד.
אני רוצה להודות לך גם על שיתוף הפעולה המלא במהלך כניסתי לתפקיד ,על פגישות החפיפה ועל
הזמינות בכול נושא ועניין.
תודה רבה על הכול והרבה הרבה בהצלחה לשניכם בהמשך.
שמואל סיסו :תודה לין ,אני מברך אותך ,את חברי המועצה הנכנסים ,בשעה טובה .
אני התאהבתי בתל מונד ,מקום יפה ,אנשים איכותיים ,נהניתי מאוד לעבוד כאן במשך שלוש וחצי
שנים האחרונות ,היה סיפוק גדול בעשייה והזכרת חלק גדול מהדברים ,אבל הגיע הזמן להעביר את
השרביט.
לין קפלן :הישיבה היום מרגשת במיוחד ,האתגרים שעומדים בפנינו הם רבים:
קידום תוכנית מתאר ,התחדשות עירונית ,ושיפור בעיית התחבורה ביישוב ,קידום מערכת החינוך
ביישוב ,ביסוס יחסי האמון ושת"פ בין המועצה לבין התושבים ,קידום תשתיות ,פנאי ועסקים.
אני גאה ושמחה לקחת על עצמי להוביל את היישוב ,גיליתי ארגון של עובדי מועצה ,אכפתיים
שמגויסים לחלוטין למען קידום תל מונד.
אחד הנכסים הכי גדולים שלנו בתל מונד הם תושבי היישוב ואנחנו ניתן להם את הבמה והמסגרות
בשביל להעמיק ולהרחיב את המעורבות והתרומה שלהם ביישוב.
חשוב לי לחזק את התרבות הארגונית במועצה ושת"פ ,יש לנו מועצה מצוינת וחברי מועצה עם
ניסיון מוניציפלי ופעילות ציבורית.
לראשונה גם חמש חברות מועצה ,מקור לגאווה יישובית.
מאחלת בהצלחה לחברי המועצה כנציגי הציבור ולמועצה שת"פ פורה ומוצלח.
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 .2הצהרת אמונים חברי מועצה .
לין מעבירה את רשות הדיבור לדדי דהן.
דדי דהן :אני נרגש מהמעמד החדש ,מרגישים את הרוח הרעננה והחדשה בכותלי המועצה ,תודה
לעו"ד שמואל סיסו ובהצלחה לכולנו.
מהכרותי רבת השנים עם מרבית חברי המועצה  ,אני מאמין ביכולות של כולנו להוביל את תל מונד
למקום שהיא ראויה לו.
אני מזמין את חברי המועצה להצהיר אמונים:
משה וקנין" :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה "
אילה רבין" :אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"
דודו גרינברג" :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי
במועצה"
אבי אליהו" :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"
מירב דין" :אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"
סיגל שמבירו זהבי" :אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי
במועצה"
דוד חיות" :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"
איתי אבנרי" :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"
רותם ריעני" :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"
דדי דהן :לפני שאני מזמין את ראש המועצה לין קפלן להצהיר אמונים ברצוני לציין שחברת
המועצה עינת קידרון נמצאת בבידוד ותושבע במליאה הראשונה בה תהייה נוכחת.
לין קפלן" :אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"
חברי המועצה הנוכחים נשבעו אמונים למועצה כמתחייב על פי דין.
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 .3אישור ראש המועצה כבעלת זכות חתימה ואישור הנפקת כרטיס חכם.
לין קפלן מעבירה את רשות הדיבור לעו"ד גיתית שרמן.
עו"ד גיתית שרמן :ראשית ברכות לכולם.
אישור מורשה חתימה ראש המועצה ע"פ חוק הוא למעשה מורשה חתימה של המועצה גם
בהתחייבויות כספיות וגם בהתחייבויות שאינן כספיות ,אנו מבקשים לאשר את ראש המועצה לין
קפלן כמורשת חתימה ובהזדמנות זו לאשרר את שאר מורשי החתימה במועצה לפי הפירוט הבא:
 .1מאשרים את מורשי החתימה של המועצה המקומית תל-מונד לעניין התחייבויות שאינן
כספיות ,כדלקמן:
קבוצה א':
.1.1

ראש המועצה ,גב' לין קפלן.

קבוצה ב':
.1.2
.1.3

גזבר המועצה ,מר איל ישי.
מזכיר המועצה ,מר דוד דהן.

חתימה של אחד מה"ה מקבוצה א' ,בצירוף חתימת אחד מה"ה מקבוצה ב',
ובצירוף חותמת המועצה המקומית תל-מונד ,תחייב את המועצה המקומית תל-
מונד לכל דבר ועניין ,בכפוף לכל דין.

 .2מאשרים את מורשי החתימה של המועצה המקומית תל-מונד לעניין התחייבויות
כספיות ,כדלקמן:
קבוצה א':
.2.1

ראש המועצה ,גב' לין קפלן

קבוצה ב':
.2.2
.2.3

גזבר המועצה ,מר איל ישי;
מזכיר המועצה ,מר דוד דהן;

קבוצה ג':
.2.4

החשב המלווה של המועצה ,מר מיכאל צור

חתימה של ראש המועצה מקבוצה א' ,בצירוף חתימת הגזבר מקבוצה ב' ,בצירוף
חתימת החשב המלווה )קבוצה ג'( ובצירוף חותמת המועצה המקומית תל-מונד,
תחייב את המועצה המקומית תל-מונד לכל דבר ועניין ,בכפוף לכל דין.
חתימה של ראש המועצה מקבוצה א' ,בצירוף חתימת המזכיר מקבוצה ב' ,בצירוף
חתימת החשב המלווה )קבוצה ג'( ובצירוף חותמת המועצה המקומית תל-מונד,
תחייב את המועצה המקומית תל-מונד לכל דבר ועניין ,בכפוף לכל דין ,עד לסכום
שקבע השר )עד .(₪ 93,100
מירב דין :למה עדיין יש חשב מלווה?
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לין קפלן :החשב המלווה מונה בתקופה הקודמת ויחד עם ועדה קרואה מגיע לרשות גם חשב מלווה,
המינוי של החשב הוא עד מרץ ,הנושא בטיפול.
גיתית שרמן :לעניין הכרטיס החכם אני רוצה להבהיר שגם פה מדובר בהליך פרוצדורלי שייקנה
לראש המועצה אפשרות לחתימה דיגיטלית על כל מסמך שיידרש.
הוחלט פה אחד לאשר את לין קפלן ואת ההרכבים שפירטה היועמ"ש כמורשי חתימה והנפקת
כרטיס חכם ללין קפלן ראש המועצה ואישור חתימה על טופסי הבנקים.

 .4אישור ראש המועצה כנציגת המועצה בוועדה מרחבית לתכנון ובניה "שרונים"
לין קפלן מעבירה את רשות הדיבור לעו"ד גיתית שרמן.
עו"ד גיתית שרמן :הועדה המרחבית לתכנון ובניה "שרונים" מורכבת מראשי הרשויות החברות
בה ,יש לאשר את לין קפלן ראש המועצה כנציגת המועצה בוועדה  ,אישורה כפוף לאישור שר הפנים.
אבי אליהו :האם כשייסגרו המגעים הקואליציוניים נושא מ"מ ראש המועצה יובא אף הוא
לאישור?
לין קפלן :מ"מ ויתר הדברים שיעלו בהסכמים הקואליציוניים יעלו על השולחן ברגע שיסתיימו
ההסכמים.
הוחלט פה אחד לאשר את ראש המועצה לין קפלן כנציגת המועצה בוועדה מרחבית לתכנון ובניה
"שרונים"

 .5אישור מינוי דינה וולדמן מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים כנציגת
המועצה בוועדת המכרזים המשותפת  -במכרז להפעלת מרכז הורים וילדים
נייד ברשויות ,קדימה ,צורן ,כפר יונה ,לב השרון ותל מונד )מצ"ב(
לין קפלן מעבירה את רשות הדיבור לדדי דהן
דדי דהן :מידי פעם אנחנו משתתפים במכרזים משותפים של מס' רשויות באזור ולצורך קיום מכרז
משותף יש למנות נציג ע"י מליאת המועצה ,לעניין מכרז הפעלת מרכז הורים וילדים נייד ברשויות
השותפות ,אני ממליצים למנות את דינה וולדמן מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים במועצה .
דינה וולדמן :מדובר על מרכז הורים וילדים נייד שנמצא פעמיים בשבוע בתל מונד ,המרכז הופעל
עד כה ע"י משרד הרווחה והחל מהשנה הנוכחית האחריות עברה לרשויות.
קדימה צורן היא הרשות שלקחה על עצמה לקיים את המכרז בשמן של הרשויות.
מירב דין :מי הגוף הממן?
דינה וולדמן :משרד הרווחה  ,75%המועצה . 25%
מירב דין :פעילות נהדרת.
אילה רבין :פעילות לילדים עם מוגבלויות יהיה נהדר.
דינה וולדמן :מדובר על יותר טיפול ופחות פעילויות ,אבל יכול להיות מקום לטיפול והרחבה של
ילדים עם מוגבלויות.
איתי אבנרי :האם קדימה צורן חותמים על ההסכם וההתקשרות והתשלומים הם דרכם?
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דדי דהן :החוזים הם ישירות מול כל רשות.
דינה וולדמן :הפיקוח הוא של כל רשות על הטיפול והשירות שהם מקבלים.
דוד חיות :האם מדובר בפעילות חדשה שיש לנו צורך לדון בתוכן שלה?
דדי דהן :המכרז הוא יותר הסדרה של הפעילות שנעשתה כול השנים ע"י משרד הרווחה באופן
ישיר ,כרגע המשרד העביר את האחריות לרשויות.
המכרז הוא להסדיר פורמאלית את כל ההתקשרויות.
אילה רבין :האם האישור של דינה הוא רק כנציגת המועצה במכרז?
דדי דהן :המינוי כרגע הוא של דינה כנציגת המועצה להליך המכרזי ואולם היא זו שאחראית על
הנושא והיא זו שמוסמכת לאשר טיפול והתנהלות מול הזוכה.
דוד חיות :על איזה תקופת התקשרות מדובר?
דדי דהן :שנה +אופציה להארכה בארבע תקופות נוספות כול אחת בת שנה.
הוחלט פה אחד לאשר את דינה וולדמן מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים כנציגת המועצה
בוועדת המכרזים המשותפת  -במכרז להפעלת מרכז הורים וילדים נייד ברשויות ,קדימה ,צורן,
כפר יונה ,לב השרון ותל מונד.
דוד חיות :רק לעניין הפרוטוקול  ,האם הפרוטוקול יהיה בתמלול מלא?
לין קפלן :בישיבה זו יעלו עיקרי הדברים ,בהמשך נחליט איזה סוג של פרוטוקולים יהיו.
סיגל שמבירו :האם בפרוטוקול יצוינו שמות חברי המועצה ואופן הצבעתם ?
דדי דהן :כפי שאמרה ראש המועצה ,נדון בישיבת המועצה הבאה איזה סוג של פרוטוקולים יהיו.
רותם ריעני :ישיבות המועצה יהיו בימי רביעי?
לין קפלן :נתאם את היום שמתאים לכולם ונפרסם אותו.
דדי דהן :על פי חוק כול עוד לא ניקבע יום קבוע לישיבות המועצה ,הישיבות יתקיימו ביום חמישי
הראשון בחודש בשעה . 18:00
לין קפלן :מבקשת מעובדי המועצה היושבים בשולחן להציג את עצמם.

הישיבה ננעלה

רשם :דדי דהן – מזכיר המועצה
לין קפלן
ראש המועצה
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