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פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס'  11מיום 29.6.04
נוכחים:
יצחק ימיני
יוחנן גיל
טלי פליישמן
משה גולדשטיין
ניסים עובדיה
דני גור
משה אודיז
שרון חוילי

-

ראש המועצה
מ"מ ראש המועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה )חלקית(
חבר מועצה

חסרים:
ויקטור כהן

-

חבר מועצה )התנצל(

מוזמנים:
זאב ובר
אורלי רזניקוב

-

מזכיר/גזבר המועצה
מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר היום
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

אישור עבודות חוץ לעובד המועצה ,ציון סירי ,בחודש יולי.
אישור הסכם שכירות עם חברת בזק.
אישור הדוחות הכספיים ליום ;31.3.04
הקמת ועדה להקצאת קרקע.
אישור למינוי תובע עירוני לעניינים פליליים.
אישורי פרוטוקולים:
א .פרוטוקולי ועדת תרבות מס'  2מיום  13.4.04ומס'  3מיום ;16.5.04
ב .פרוטוקול ועדת ספורט מס'  2מיום ;16.5.04
ג .פרוטוקול ועדת נוער מס'  2מיום ;2.5.04
ד .פרוטוקול ועדת חינוך מס'  2מיום ;2.5.04
ה .פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' מיום ;3 .5 .04
בחירת נציג ציבור וממלא מקום לועדת הבניה המרחבית "שרונים".

תוספות לסדר היום:
.8
.9
.10
.11
.12

אישור זכות חתימה למ"מ ראש המועצה ,בעת נסיעת ראש המועצה
לחופשה בחו"ל ,בחודש אוגוסט.
פתיחת חשבון בנק באוצר השלטון המקומי בע"מ.
החלפת חברים בועדת איכות הסביבה.
דיון בהצעה לסדר בדבר בעלות אפשרית על אדמות.
דיון בהצעה לסדר בקשר לכניסה המזרחית לפרדסיה.
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יצחק:

שלום לכולם .אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה.

משה א :מדוע המבקר אינו נוכח בישיבה?
דני:

זו כבר ישיבה שלישית שהוא חסר.

משה א :זאב ,הוא חייב להיות?
זאב:

לא חייב.

יצחק:

נעבור לשאילתות.

.1

שאילתות לראש המועצה
א .דני גור  -שאילתא בנושא רחצה נפרדת לנשים בקאנטרי
לאחרונה פורסם בפרדסיה חוזר של קבוצת נשים בו נמסר על "פתיחת עונת
הרחצה בקאנטרי בפרדסיה לנשים בלבד".
אנו מבקשים לשאול את ראש המועצה –

.1
.2
.3

האם באמור לעיל אין משום הפרת הסטטוס קוו בנושא דת בפרדסיה?
מה היה חלקה של המועצה ,כבעלים של הקאנטרי ,בקבלת ההחלטה על
פתיחתו לרחצה נפרדת של נשים ,ובהמשך ,כנראה ,גם לרחצה נפרדת של
גברים?
האם מתכוונת המועצה לאפשר עריכת "ערבים סגורים" בקאנטרי גם
לקבוצות נוספות של תושבים?

יצחק:

מנסה לענות על השאילתא.

דני:

תפסיק עם הטפות המוסר שלך ,אתה גמרת עם זה ,תענה לשאלות ששואלים
אותך וזהו.

יצחק:

אני מבקש שלא תצעק ,ותיתן לי לדבר.

דני:

אני אצעק כמה שארצה.

ניסים:

אולי צריך להטיף לך מוסר ?

דני:

תשתוק אתה .לא תהיה ישיבה ,אני אפריע עד שתפסיק להטיף מוסר.

ניסים:

ככה חינכו אותך? היו הרבה כמוך אפסים וכולם עפו.

דני:

מושחתים כמוך נשארו.

ניסים:

אני מושחת?

דני:

מי דיבר איתך בכלל? כמה כסף אתה ,ניסים ,מקבל על ההצגות האלה שלך?

ניסים:

תתבייש.
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תשובת ראש המועצה לשאילתא בנושא רחצה נפרדת לנשים בקאנטרי
בשבועות האחרונים מנסה השואל הנכבד להריץ באמצעי התקשורת קמפיין
הסתה והתלהמות שנועד להפחיד את תושבינו מפני התחרדות כביכול בפרדסיה.
לציבור ,שטרם יודע את העובדות לאשורן ,אציין כי אין ולא יהיה שום שינוי
בשעות הפתיחה של הקאנטרי למנויים ,ומכאן שאין פגיעה כלשהי בציבור ,ואין
שום שינוי בסטטוס קוו.
לא מצאתי שום סיבה הגיונית להתערב ולמנוע מקבוצת נשים שפנתה למנהל
הקאנטרי ,שימוש במקום במשך חמש פעמים בלבד במהלך הקיץ ,כאשר השימוש
הינו בתשלום נוסף ,לא בא על חשבון אף אחד אחר ונעשה בזמן שהמתקן סגור.
בהתאם להסכמים שנערכו בין חברת מ.ס.ו.ף לבין המפעיל ,הרי המפעיל חייב
לפתוח את הקאנטרי למנויים בשעות שהוגדרו בהסכם ולא מעבר לכך .כמו כן חל
איסור על עריכת אירועים פרטיים מכל סוג שהוא .אציין כי בדיון שנערך בחברת
מ.ס.ו.ף .בנושא ,ציין נציג תנועת "עתיד" בדירקטוריון מ.ס.ו.ף ,.מר דוד רחום ,כי
אין לו שום התנגדות לאפשר שימוש מוגבל ובתשלום של נשים במתקן ,כאשר
שימוש זה אינו בא על חשבון אף אחד אחר.
קיימת איפוא הסכמה כללית בציבור כין אין פגיעה בסטטוס קוו .לאור זאת מובן
כי השואל מייצג את עצמו בלבד ,או לכל היותר מיעוט שולי בקרב הציבור ומנסה
להטיח קבוצות אוכלוסייה ביישוב אלה באלה על מנת להפיק רווחים פוליטיים
מפוקפקים.
בעמל רב בנינו יחסים טובים בין דתיים לחילוניים ביישוב ,ויש להדגיש כי כולנו
מחוייבים לסובלנות ולכיבוד הדדי של כל פלחי האוכלוסייה ,תוך הימנעות
מכפייה דתית מחד ,ומכפייה אנטי דתית מאידך .אני מבקש מכל חברי המועצה
לפעול בהגינות תוך חובת הזהירות הציבורית המתבקשת מהם במילוי תפקידם.
יצחק:

במשך כל דבריי חבר המועצה גור הפריע לי וניסה למנוע ממני לשאת את דבריי.

דני:

דוד רחום הוא מינוי שלך במסוף ,לא שלנו .מיהו בכלל?

משה א:

אני לא מסכים עם הדרך שנאמרו הדברים על ידי דני ,אך באמת מיותר הטפת
המוסר שלך לדני ,יש מקום לתשובות ענייניות ,להשתלח על דני ,אתה יכול
בעיתונות .אני לא מסכים עם הדרך של דני ,אך גם תשובותיך הן מלאות בהטפות
מוסר.

דני:

אני אמשיך בדרכי והתוצאה תהיה "או צל"ש או טר"ש".

יצחק:

אם תמשיך להפריע אצטרך להזמין משטרה שתוציא אותך.

דני:

אתה לא יכול.
ב.

ויקטור כהן  -שאילתא בנושא איכות חיים
הציבור בפרדסיה חש לאחרונה שהמועצה המקומית "נרדמת בשמירה" בתחום
הדאגה לאיכות החיים בפרדסיה.
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תושבים רבים פנו לנציגי "עתיד" והציגו בפניהם דוגמאות הממחישות את האמור
לעיל.
 .1אוטובוס ומשאיות חונים ברחובות הישוב ,מאחר והמועצה לא הכשירה
מגרש חניה מתאים בשולי הישוב.
 .2מגרשי הכדורסל מלוכלכים אך המועצה לא דואגת לנקות אותם.
 .3עצי הדרים מסוג "חושחש" צומחים פרא בקצהו הצפון מזרחי של הישוב,
משירים את הפרי על הכביש ומזהמים אותו ,אך המועצה אינה גוזמת את
הענפים החודרים לכביש.
 .4מאחורי חלק מהבתים שבצדו המערבי של רחוב האלה הזנחה ולכלוך .הגינון
שבוצע ע"י המועצה מסתיים )במקרה ,כנראה( במקום שבו מסתיימת חצרו
של מהנדס המועצה ,כאשר יתר השטח מוזנח ומלוכלך .הרשות המקומית
אינה דואגת לטיפוח "החצר האחורית" של תושבים מן השורה.
קבוצת "עתיד" מבקשת ממר ימיני תשובות לשאלות:
 .1אילו צעדים מתכוונת המועצה לנקוט בטווח המיידי על מנת להבטיח שמירה
על רמה גבוהה של איכות חיים בפרדסיה?
 .2כיצד מתכוונת המועצה לטפל בבעיות הספציפיות שמפורטות לעיל?

תשובה ראש המועצה לשאילתא בנושא איכות חיים
בניגוד לאמור בשאלתך ,הציבור בפרדסיה מרוצה מאיכות החיים ביישובנו וגאה
על השתייכותו לקהילה חמה ואיכותית וליישוב מטופח ,המהווה מושא לקנאה
לישובים אחרים ואף זוכה מדי שנה לחמישה כוכבי יופי ,בתחרות הנערכת ע"י
המועצה לארץ ישראל יפה.
גם אם מדי פעם מתעוררות בעיות נקודתיות ,אין שום הצדקה לצאת בקביעות
כוללניות חסרות שחר המוציאות את דיבת היישוב רעה.
להלן התייחסות נקודתית לנושאים שהעלית:

יצחק:

.1

המועצה קבעה ופרסמה לציבור שהאזור הצפוני של רח' התהילה משמש
כמקום חנייה לרכב כבד וחל איסור לחנות ברחבי היישוב.

.2

מגרשי הכדורסל מנוקים על ידינו פעם בשבוע .נבחן אפשרות להגדיל את
תדירות הניקיון בהתאם לאפשרויות התקציביות.

.3

עצי הדרים "חושחש" צומחים בשטח פרטי שאינו בתחום השיפוט של
פרדסיה ולמועצה אין יכולת אכיפה לגבי שטח זה .למרות זאת במסגרת
הדברות עם הבעלים של הפרדסים שמסביב הם מבצעים ,על חשבונם ,גיזום
מסיבי של העצים מדי שנה.

.4

הטענה לגבי הצד המערבי של רח' האלה הינה שגויה ומטעה את הציבור.
המועצה ביצעה עד למחצית השטח גינון בשטחים ציבוריים השייכים לה ,אך
לגבי המחצית השנייה מדובר בשטח פרטי שייעודו חקלאי .מובן שהמועצה
אינה יכולה לדאוג ל"טיפוח" שטחים פרטיים .אנו מקווים כי עם אישור
התוכניות להפשרת היישוב יוסדר גם השטח המדובר.

למשה אודיז ,האם אסור לי לכתוב על ארץ ישראל יפה? האם זוהי הטפת מוסר?
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משה א:

.2

אני לא מסכים עם דרכו של דני ,אך אין צורך בהקדמות שכתבת.

הצעות לסדר
) (1הצעה לסדר של ניסים עובדיה בנושא ועדת ביקורת

ניסים:

עיינתי בפרוטוקול של ועדת הביקורת ולמדתי להפתעתי הרבה שחבר
המועצה דני גור נמנע באופן שיטתי מלהופיע בישיבות אלה וע"י זה גורם
לעיכובים ממושכים ומיותרים לעבודת הועדה וזאת עקב העדר קוורום.
הצעה
מאחר וחבר המועצה הנ"ל מפגין זלזול ממושך ,הן בביקורת והן בעבודת
המועצה בכלל ,אני מבקש להדיח אותו מתפקידו כחבר בועדת הביקורת
ולמנות חבר מועצה אחר במקומו.

שרון:

צר לי ,שגם אחרי דוח הביקורת ,אין מה לדבר על האווירה הלא נעימה כאן
ועל הרמה שמופגנת כאן .אם זו הרמה של נציגי היישוב ,אין לי מה לומר
עוד.

משה א:

אתה גורם לרעש שדני עושה בגלל הפיתוח שלך בכל תשובה.

שרון:

יש להימנע בכל דרך מלרדת לרמות אישיות .האם באמת הצועק מייצג את
הציבור שאחריו? צר לי ,שהחבר דני גור ,גם אחרי ועדת הביקורת ולנוכח
ההערות האחרונות הוא אומר בפה מלא שאינו מתכוון להגיע לישיבות ועדת
הביקורת.

דני:

נכון .הזמן שלי יקר.

שרון:

איך אתה יודע ,אם לא היית בישיבות?

דני:

אני קורא את הפרוטוקולים .הכל לכלוך אחד גדול.

משה א:

לא הבנת שהכל גמור ומוכן בשביל שירימו יד?

דני:

אתה שרון פונה נגדי ומטיף כמו ימיני ,בגלל שאני נגד דתיים? אתה סוגר כאן
חשבונות.

שרון:

אני מציע לך לבוא להיות שותף ולבקר נכון.

דני:

לא רוצה להיות שותף שלך.

יצחק:

אני מציע לא להכניס את ההצעה לסדר היום .אני נותן אפשרות נוספת
ומתרה בדני גור ,בקיצור מוציא לו "כרטיס צהוב" .הכרטיס הבא יהיה
"כרטיס אדום".

שרון:

האחריות על הועדה היא שלי כיו"ר .ואם לא יהיה קוורום ,זה באחריותך.

יצחק:

אם לא יהיה קוורום – נטפל בזאת.
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)(2
דני:

הצעה לסדר של דני גור בנושא הצהרה בדבר בעלות על קרקעות
ראש המועצה הודיע לאחרונה ,במספר הזדמנויות ,על אישור "תכנית
אב" לפרדסיה הכוללת תוספת של כ 1000 -יחידות דיור בצפון הישוב.
מדובר בפרוייקט כלכלי גדול ,שמעורבים בו ,בין היתר ,יזמים ,בעלי
קרקעות וקבלנים .ניסיון העבר מלמד כי כל פרוייקט נדל"ן גדול מעורר
שמועות על מעורבותם של בעלי עניין בתהליכים השונים של אישור
הפרוייקט.
על מנת למנוע שמועות מסוג זה ,וכדי להבטיח שקיפות מלאה של כל
פעילות המועצה בקשר ל"תוכנית האב" ,מבקשת "עתיד" כי מליאת
המועצה תאשר את ההצעה המפורטת להלן .
הצעה
 .1כל נבחרי הציבור ועובדי המועצה יצהירו בכתב האם להם ,או
לקרובי משפחה שלהם ,יש בעלות ,ישירה או עקיפה ,על קרקע
באזור הכלול ב"תוכנית האב".
 .2נבחר ציבור או עובד מועצה שיצהיר על בעלות על קרקע ,יהיה
מנוע מכל מעורבות או קשר לתכנון ולביצוע של "תוכנית האב".
 .3נוסח ההצהרה יוכן ע"י היועץ המשפטי של המועצה.
 .4מבקר המועצה יפקח על יישום ההחלטה.
מועד לביצוע :מיידי

יצחק:

אני מבקש להעמיד דברים על דיוקם :ההודעה על אישור תוכנית האב
של פרדסיה פורסמה כבר לפני יותר משנה ולא "לאחרונה".
השמועות ,כביכול ,בדבר מעורבותם של בעלי עניין באו לאוויר העולם
כאשר חבר המועצה ,דני גור ,השמיץ והפיץ שקרים ביישוב ובעיתונות
כאילו לי ,או למישהו מבני משפחתי ,יש בעלות על קרקע באזור הכלול
בתוכנית האב.
על מנת להעמיד דברים על דיוקם ,אני מצהיר בזה ,ומבקש שיירשם
בפרוטוקול המועצה ,כי לי ו/או לקרובי משפחתי אין בעלות כלשהי,
ישירה או עקיפה ,בקרקע באזור הכלול בתוכנית האב של פרדסיה.
על כל אחד מנבחרי הציבור היושבים כאן לפעול בהתאם לחוק
ולהימנע ממעורבות בכל דיון ו/או בהחלטה העלולות להביאו לידי ניגוד
עניינים.
הכללים בדבר ניגודי עניינים ברורים וידועים גם לעובדי המועצה
העוסקים בנושא וחזקה עליהם כי יפעלו בהתאם לחוק.
הדרישה כי כל חברי המועצה ועובדיה ,לרבות עובדי הניקיון ,סייעות
בגני ילדים ,אבי בית ,עובדות צהרונים ,מזכירות ופקידות ,יחתמו על
הצהרות משפטיות המנוסחות על ידי עורכי דין ,על לא עוול בכפם ,היא
מגוחכת ,ומזכירה משטרים ותקופות אפלות.
למרות האמור לעיל וכדי למנוע לזות שפתיים ,אני מסכים להעלות את
הנושא לסדר היום.
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דני:

יש דיון?

יוחנן:

כן ,בסוף הישיבה.
משה אודיז התנצל ועזב את הישיבה בשעה .21:35
)(3

שרון:

הצעה לסדר של שרון חוילי בנושא פתרון זמני "לנפגעי" הכניסה
המזרחית לישוב______________________________________
כיום ,הכניסה )ה"זמנית"( המזרחית לישוב ,מהוה עזר רב בתנועה
לתושבינו .ואכן עשרות רבות מתושבינו משתמשים לרווחתם בדרך
"זמנית" זו יומיום.
אך" ,אליה וקוץ בה" ,שכן השכנים לדרך זו ,נאלצים להתמודד מידי
יום ,עם מכת "תעופת אבק ועפר" ,העולה מתנועות כלל "משתמשי"
דרך עפר זו ,אשר מלכלכת נורא את חצרותיהם ,מרפסותיהם וקירות
בתיהם ,ובאופן שאינו נסבל כלל וכלל.
בין הנפגעים העיקריים מ"מפגע" זה ,הוא מר דוד סאסי ומשפחה ,אשר
מתגורר ממש בסמוך לדרך זו )רח' יונה פישר  ,(32אשר רוטן ורוגז עד
למאוד מהבעיה שנקלע אליה – בעקבות "סמיכותו" לדרך זו.
בביקורי אכן התרשמתי ,כדבריו ,שהוא ניזוק מאוד מתופעה זו
ביומיום ,ובפרט:
.
.
.

חשיפה יומיומית של משפ' לאבק וכיו"ב ,מבחינת היזק בריאותי
למשפחתו לאבק וכיו"ב.
באי יכולתו לשבת ולשהות בחצר ביתו ,מחמת "תעופת" חול
ואבק.
באילוצו מידי יום לשטוף במים רבים את חצרו ,רחבת ביתו
ועציו.

מר סאסי שפנה לא פעם למועצה בעניין ,לדבריו ,טרם נענה באופן
המתבקש.
כידוע לאדוני ,עד היום לא נמצא פתרון "תשתית" הולם לדרך "זמנית"
זו .לרבות הניסיונות ליצור "מצע" גושי אספלט ,שאף הוא לא עמד
בעומס התנועה לאורך זמן" ,תעופת" החול והאבק ,עומדת בעינה.
עד כמה שידוע לי ,שדרך זו לאורכה חולשת על שני אזורי שיפוט:
 .1מ"מ פרדסיה  .2מ"א לב השרון
דבר אשר אולי מקשה יותר על הטיפול בבעיה .מלבד ההיבט התכנוני-
עתידי ,הנוגע לאזור זה.
בשיחתי עימו ,בכדי להגיע לאיזה שהיא הצעה הראויה לפתרון "זמני"
לתופעה זו ,עד לכלל פתרון העתידי ,עלו ההצעות הבאות:
.1
.2

סגירת דרך זו) .פעולה שעשויה להביא להפחתת מס' הפריצות(.
סלילת כביש אספלט "זמני" ברמת איכות טובה ועמידה
למתבקש.
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 .3הקמת גדר יוטה גבוה חוצץ לאורך החלק הרלוונטי מדרך זו.
 .4הנחה משמעותית מאוד במיסי המים באופן יחסי לתצרוכתו
הכללית.
חריפות בעיה זו עולה עוד יותר בחודש הקיץ ,על כן אבקש נא לדון
בהצעה זו כבר בישיבה הקרובה ולהגיע לכלל פתרון .על בסיס ההצעות
דלעיל.
הנושא המועלה בהצעה לסדר הינו נושא חשוב המוכר לי אישית.
תוך מספר ימים אמור מהנדס המועצה לתת פתרון שיפזר אספלט גרוס
שיהודק על גבי השביל שבו מדובר ואני מקווה שעל ידי כך תיפתר
הבעיה הזמנית של אבק העולה ממנה.

יצחק:

לטווח הרחוק ,בהתאם לתוכנית שהוכנה זה מכבר ,אמור השביל שבו
מדובר להיסגר ואני תקווה שעל ידי כל תיפתר הבעיה בקביעות.
אני מבקש להוסיף לסדר היום:
פתיחת חשבון בנק :משרד הפנים הוציא הנחיות חדשות למנוע פגיעה אפשרות
בהקצבות לפיתוח של המדינה ואני מבקש להכניס לסדר היום.
כמו כן אני מבקש להוסיף לסדר היום גם החלפת חברים בועדת איכות הסביבה
במקום רונן קינן ,בורט יריב.
על פי בקשת משרד הפנים הריני מעביר לידיעתכם את תוכן הנחיית מנכ"ל משרד הפנים
מס'  5-04בעניין המבקר הפנימי .ההנחיה הנזכרת קובעת כי על המבקר הפנימי במועצה
לפעול ,כדלקמן:
.1
.2
.3

לערוך סקר סיכונים
תתמקד.
לערוך תוכנית רב שנתית.
לערוך תוכנית שנתית.
–

בדיקה המצביעה על הנקודות בהם ראוי שהביקורת

יצוין כי אחת לשנה ,לאחר הגשת דוח הביקורת השנתי ,מעביר מבקר המועצה אליי ואל
יו"ר ועדת הביקורת עדכון לתוכנית העבודה הרב שנתית ואת התוכנית השנתית שלו.
בתוכניות הללו מצויין מופרשות שהן נערכות בהתאם לתוצאות סקר סיכונים שהמבקר
עורך ,וזאת כנדרש בתקנים המקצועיים המקובלים.
אני מביא לידיעת החברים כי אושרה העלאת תעריפי הארנונה למגורים בשיעור .6.4%
דני:

ממתי העלייה?

יצחק:

מתחילת השנה .תצא הודעה מסודרת לציבור בנושא זה.

.3

אישור עבודות חוץ לעובד המועצה ,ציון סירי ,בחודש יולי
החלטה מס' 11.1
מליאת המועצה מאשרת ,פה אחד ,עבודות חוץ לעובד המועצה סירי ציון ,בחודש
יולי .2004
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.4

אישור הסכם שכירות עם חברת "בזק"

זאב:

ההסכם מונח לפניכם .המתקן הוא מרכזת הטלפונים של פרדסיה הנמצא בסמטת
הארז ,הוא בשכירות משנת  .1988ההסכם הוא לתקופה של  10שנים נוספות תמורת
דמי שכירות של  6,000דולר לשנה.

משה:

יש שם איזשהו סעיף בהסכם האוסר הכנסת אנטנות מכל סוג שהוא ואני מברך על כך,
אך אני מבקש שאגף הנדסה ותשתיות יפקחו על סעיף זה.

דני:

מאיפה יש לך את ההסכם? איך אתה יודע מזה?

משה:

ההסכם מצורף בחומר שקיבלת הביתה.

דני:

יש כאן בכלל פיקוח?

הצבעה
בעד – (6) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ,ניסים
עובדיה ,שרון חוילי.
נמנע - (1) :דני גור.

החלטה מס' 11.2
מליאת המועצה מאשרת ,ברוב קולות ,את הסכם השכירות עם חברת "בזק" לגבי
מרכזת הטלפונים של פרדסיה )בגוש  ,8002חלק מחלקה  (306לתקופה של  10שנים,
בדמי שכירות של  $ 6,000לשנה ,ומסמיכה את ראש המועצה וגזבר המועצה לחתום על
ההסכם ולהעבירו לאישור משרד הפנים .על אגף הנדסה ותשתיות לפקח ולאכוף את
הסעיף בהסכם האוסר על התקנת אנטנות מכל סוג שהוא במתחם.

.5

אישור הדוחות הכספיים ליום 31.3.04

יצחק:

אני מבקש מזאב להציג את הדוח.

זאב:

חשוב לציין כי בדוח לרבעון הראשון יש תמיד סטייה מאחר וחלק הוצאות החינוך גדול
בו יחסית :התקציב מחולק ל 12 -חודשים ומערכת החינוך מתפרסת על  10חודשים
ולכן תמיד ברבעון הראשון ההוצאות מוטות לרעה.

דני:

אנו בסוף שנת הלימודים.

זאב:

נכון ,אך הדוח הינו ל .31.3.04 -אני מקווה שהרבעונים הבאים יצביעו על נתונים יותר
טובים.

הצבעה
בעד – (5) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ,ניסים עובדיה.
נגד - (1) :דני גור.
נמנע - (1) :שרון חוילי.
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החלטה מס' 11.3
מליאת המועצה מאשרת ,ברוב קולות ,את הדוחות הכספיים ליום .31.3.04
יצחק:

תודה רבה לגזבר המועצה.

.6

הקמת ועדה להקצאת קרקע

דני:

קרקע ומבנים.

יצחק:

נכון .עפ"י ההנחיות צריך להקים ועדה.

דני:

כשאני אמרתי ,אז אמרת שלא צריך וזה מיותר ,והיועץ המשפטי אמר שלא צריך,
פתאום יש ועדה .מעניין למה?

יצחק:

מותר לנו לתקן דברים שגויים .לפי החוק גזבר המועצה והיועץ המשפטי הם חברים
בועדה .כמו כן אני מציע לבחור את יוחנן גיל ,יו"ר ,משה אודיז וניסים עובדיה.

הצבעה
בעד – (6) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ,ניסים עובדיה,
שרון חוילי.
נגד - (1) :דני גור.

החלטה מס' 11.4
מליאת המועצה מאשרת ,ברוב קולות ,הקמת ועדה להקצאות בהרכב
דלהלן:
יוחנן גיל – יו"ר
משה אודיז – חבר
ניסים עובדיה – חבר
גזבר המועצה – חבר
היועץ המשפטי  -חבר

.7

אישור למינוי תובע עירוני לעניינים פליליים

יצחק:

כדי לטפל בנושא רישוי עסקים ,אנו צריכים עו"ד .למדנו זאת מהסיפור שהיה עם דוכן
הנקניק .קיבלנו מספר הצעות .ההצעה הטובה מעו"ד וילנקו שהיתה התובעת של
קדימה .שכ"ט הוא  $300לכל תביעה .עו"ד וילנקו מוכרת ומטפלת בכמה רשויות.

דני:

למה דווקא היא ולמה לא בודקים עם עוד עו"ד?

זאב:

נבדקו מספר עורכי דין.

דני:

מתחילת הישיבה אתה דוחף את האף .אל תתלונן עליי אחר כך.

זאב:

מזכיר המועצה אחראי לניהול התקין של הישיבה וזכותו ואף חובתו להסביר לחברי
המועצה את דרך הניהול הנאותה של הישיבה עפ"י פקודת המועצות .אני מצטער לציין
שאני מרגיש מאויים מהדברים.
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דני:

אני דוחה את הדברים ,מזכיר המועצה באופן קבוע עונה לשאלות שלא נשאל ומתערב
בשאלות ששואלים חברי מועצה .זה לא תפקידו ואני מצפה ממנו להגינות כלפי כל
החברים.

זאב:

תאור העובדות אינו נכון .אני מדגיש שאני ממלא את תפקידי בנאמנות ללא משוא פנים
ובהתאם להוראות החוק.

יצחק:

אני מסכים עם זה ודוחה את דברי דני.

שרון:

מדוע לא יטפל בנושא היועץ המשפטי הרגיל שלנו?

יצחק:

צריך עו"ד שמקבל אישור מיוחד מהיועץ המשפטי לממשלה.

שרון:

אולי נשקול שהמינוי יהיה זמני עד סוף השנה ,ובהסכם החדש עם היועץ המשפטי נכלול
זאת.

משה:

מוטב שתהיה הפרדה בין יעוץ משפטי לתביעה.

דני:

בכלל אין כאן טיפול ברישוי עסקים .אין אחראי על כך.

יוחנן:

מינוי התובע הוא לא רק לרישוי עסקים ,אלא לכל ההפרות של חוקי העזר של המועצה,
וחוקים אחרים החלים במועצה.

הצבעה
בעד – (6) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ,ניסים עובדיה,
שרון חוילי.
נגד - (1) :דני גור.

החלטה מס' 11.5
מליאת המועצה מחליטה ,ברוב קולות ,למנות את עו"ד דליה וילנקו מנתניה ,רחוב
מאירוביץ  ,1כתובעת בשם המועצה לעניין אכיפת חוקים הנוגעים למועצה ולפנות ליועץ
המשפטי לממשלה לקבלת ייפוי כוח מתאים.

.8

אישורי פרוטוקולים
א .פרוטוקולי ועדת תרבות מס'  2מיום  13.4.04ומס'  3מיום 16.5.04
הצבעה
בעד – (5) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ,ניסים עובדיה.
נגד - (1) :דני גור.
נמנע - (1) :שרון חוילי.

החלטה מס' 11.6
מליאת המועצה מאשרת ,ברוב קולות ,את פרוטוקולי ועדת תרבות מס'  2מיום
 13.4.04ומס'  3מיום ;16.5.04
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ב.

פרוטוקול ועדת ספורט מס'  2מיום 16.5.04
הצבעה
בעד – (5) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ,ניסים עובדיה.
נגד - (1) :דני גור.
נמנע - (1) :שרון חוילי.

החלטה מס' 11.7
מליאת המועצה מאשרת ,ברוב קולות ,את פרוטוקול ועדת ספורט מס'  2מיום
;16.5.04
ג.

פרוטוקול ועדת נוער מס'  2מיום 2.5.04

טלי:

אני רוצה לעדכן שועדת נוער החליטה להתמקד בבעיית הסמים .מצד אחד ,לעבות
מסגרות לנוער ,ומצד שני להתמקד בהורים .הקמנו צוות משימה .פנינו לסמינר
הקיבוצים ובחרנו סדנאות להורים על מנת לתת להם כלים להתמודד עם בעיות כמו,
הסתובבות ברחובות ,סמים וכו' .הכל תוך שיתוף פעולה עם אגף החינוך במועצה.

שרון:

מי בוחר את הסרטים ,כמו סרטים על המזרח שרצים לאחרונה ומשמשים קטליזטור.
הנוער רואה שם סמים ואני מציע שתהיה קוארלציה בין העבודה של הועדה ובין
התכניות שמוצגות בפני הנוער.

טלי:

אני מסכימה שהנוער צריך תוכן ומשמעות אך מצד שני חשיפה לתרבויות אחרות זה
העשרה .ההרצאה על המזרח לא עסקה בסמים .ממש לא .מי הנציג שלך בנוער? שיבוא
ויציע הצעות.

הצבעה
בעד – (5) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ,ניסים עובדיה.
נגד - (1) :דני גור.
נמנע - (1) :שרון חוילי.

החלטה מס' 11.8
מליאת המועצה מאשרת ,ברוב קולות ,את פרוטוקול ועדת נוער מס'  2מיום ;2.5.04
ד.
משה:

פרוטוקול ועדת חינוך מס'  2מיום 2.5.04
אני מבהיר את נושא סקר שביעות הרצון של הורי פרדסיה לילדים שבגרו ולילדים
שלומדים בחטיבה הצעירה בבית ספר "תפוז" .הבנתי שחוות דעת שניתנה ע"י משרד
החינוך על החטיבה הצעירה הייתה טובה .נציגי ההורים מתנגדים לעריכת הסקר
בחטיבה הצעירה והם שבעי רצון מהמצב.

הצבעה
בעד – (5) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ,ניסים עובדיה.
נגד - (1) :דני גור.
נמנע - (1) :שרון חוילי.
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החלטה מס' 11.9
מליאת המועצה מאשרת ,ברוב קולות ,את פרוטוקול ועדת חינוך מס'  2מיום ;2.5.04

ה.

פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס'  1מיום 30.5.04
הצבעה
בעד – (5) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ,ניסים עובדיה.
נגד - (1) :דני גור.
נמנע - (1) :שרון חוילי.

החלטה מס' 11.10
מליאת המועצה מאשרת ,ברוב קולות ,את פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 1
מיום ;30.5.04

.9

בחירת נציג ציבור ובחירת ממלא מקום חבר בועדה המקומית לתו"ב
"שרונים"____________________________________________

יצחק:

בהתאם להנחיות שר הפנים ,המועצה מינתה אותי לנציג בשרונים.

דני:

מינית את עצמך.

יצחק:

צריך למנות מ"מ לי וכן איש ציבור .הצעתנו:
מ"מ – יוחנן גיל
נציג ציבור – יפעת בן-משה

שרון:

מה השיקול בחור דווקא אותה?

יצחק:

היא מתמצאת בתכנון והיא חברה בקרן לפתוח פרדסיה ופועלת יפה מאוד.

הצבעה
בעד – (6) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ,ניסים עובדיה,
שרון חוילי.
נגד - (1) :דני גור.

החלטה מס' 11.11
מליאת המועצה מאשרת ,ברוב קולות ,להציע את מ"מ ראש במועצה ,יוחנן גיל ,כממלא
מקום חבר בועדה המקומית לתו"ב "שרונים" ואת הגברת יפעת בן-משה כנציגת ציבור.
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.10

אישור זכות חתימה למ"מ ראש המועצה ,בעת נסיעת ראש המועצה
לחופשה בחו"ל ,בחודש אוגוסט__________________________

יצחק:

אני נוסע לחו"ל על חשבוני לחופשה של כשבועיים .יוחנן ימלא את מקומי.

דני:

מי יסע באוטו שלך?

יצחק:

הבן שלי.

דני:

זה אסור על פי החוק.

יצחק:

זה מותר לדעתי ,נבדוק.

הצבעה
בעד – (6) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ,ניסים עובדיה,
שרון חוילי.
נגד - (1) :דני גור.

החלטה מס' 11.12
מליאת המועצה מאשרת ,ברוב קולות ,כי בתקופת היעדרותו של ראש המועצה מהארץ,
עקב חופשה ,בחודש אוגוסט  ,2004ימלא את מקומו יוחנן גיל .חתימתו של יוחנן גיל
בצרוף חתימתו של גזבר המועצה תחייב את המועצה לכל דבר ועניין ,בחודש אוגוסט
.2004
.11

פתיחת חשבון בנק באוצר השלטון המקומי בע"מ

יצחק:

כתוצאה מאישור חוק חדש המחייב פתיחת חשבון חדש בבנק לקבלת הקצבות פיתוח
ממשרדי הממשלה ,מוצע לאשר פתיחת חשבון בנק כנ"ל באוצר השלטון המקומי.

הצבעה
בעד – (6) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ,ניסים עובדיה,
שרון חוילי.
נמנע - (1) :דני גור.

החלטה מס' 11.13
מליאת המועצה מחליטה ,ברוב קולות ,לפתוח חשבון בנק באוצר השלטון המקומי
בע"מ לצורך ניהול הקצבות לפתוח כהגדרתן בסעיף 31ד לחוק יסודות התקציב,
תשמ"ה ,1985 -ומסמיכה את ראש המועצה וגזבר המועצה לחתום על כל המסמכים
הנדרשים לשם כך.
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.12

החלפת חברים בועדת איכות הסביבה
הצבעה
בעד – (6) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ,ניסים עובדיה,
שרון חוילי.
נגד - (1) :דני גור.

החלטה מס' 11.14
מליאת המועצה מאשרת ,ברוב קולות ,החלפת חברים בועדת איכות הסביבה .במקום
מר רונן קינן נבחר מר יריב בורט.
.13

דיון בהצעה לסדר בדבר בעלות אפשרית על אדמות

דני:

בתשובת ראש המועצה הוכח מעל לכל ספק שעל ראש הגנב בוער הכובע .אף אחד לא
דיבר  ,הזכיר והתכוון אליו .עצם זה שענה מה שענה מוכיח כנראה שיש לו מה להסתיר,
אחרת אי אפשר להבין את תגובתו האישית להצעה .ההצעה נעשתה ביושר ובהגינות
במטרה מוצדקת ציבורית והוגנת ונועדה למנוע לזות שפתיים ותופעות כפי שהיו
בהתרחבות שהייתה ביישוב לפני  10שנים ,בהם שינוי יעוד קרקע ע"י ראש המועצה ככל
העולה על רוחו ,תוך פגיעה וודאית בתושבים שהולכים לגור שם.

יצחק:

חוצפה להתכחש למה שכתבת בעיתונות .ציינת שם שלראש המועצה יש קרקעות
בתוכנית אב ואני יכול להוכיח את דבריי .התגובה שלי באה לכתבה שלך בעיתון .כל
ההחלטות שהתקבלו לפי  10שנים התקבלו ע"י חברי המועצה ולא על ידי אישית .אתה
צריך להיות מאוד זהיר .אני אכניס אותך לבית הסוהר .אני לוקח את דבריך כאן ליועץ
המשפטי .אתה כתבת שלראש המועצה ,דרך אחיו ,יש אדמות – כתבת!

דני:

אנו לא דנים על מה שכתבתי בעיתון ,מה שכתבתי שם לא רלוונטי .אנו דנים בהצעה
שמונחת לפנינו.

יצחק:

תתבייש לך עד לאן הגעת .ביחס לדרישת דני גור להחתים על ההצהרות :מטרתו לשמוע
את תגובתי ,והוא מאוכזב ממנה .כשאדם מגיב ישר כשזורקים עליו סתם בוץ ,זה
מפריע לך?
הצעת ההחלטה של ההנהלה :לפנות ליועץ המשפטי שינסח מכתב שישלח לכל חברי
המועצה ולעובדים הבכירים לריענון החוקים .לא הצהרה.

הצבעה
בעד – (6) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ,ניסים עובדיה,
שרון חוילי.
נגד - (1) :דני גור.

החלטה מס' 11.15
מליאת המועצה מחליטה ,ברוב קולות ,להנחות את היועץ המשפטי של המועצה לנסח
לחברי המועצה ולעובדי המועצה הבכירים פניה שתרענן את הנוהלים והכללים בדבר
ניגודי עניינים אפשריים בכל הקשור לתכניות לשינוי יעוד בצפון פרדסיה.
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.14

דיון בהצעה לסדר בקשר לכניסה המזרחית לפרדסיה

יצחק:

דיברתי עם אשתו של סאסי ,נעשה אספלט גרוס ועל זה מי מלח ,אם זה בסדר אז בסדר,
אם לא ,אז נדון שוב ונמצא פתרון.

ניסים:

ושכבר ינקו שם.

הישיבה ננעלה בשעה 22:30
רשמה :אורלי רזניקוב

בברכה,

זאב ובר
מזכיר המועצה

יצחק ימיני
ראש המועצה
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