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  30.1.07 מיום 54' ל מישיבת מליאה מן המניין מספרוטוקו

  
  

  :נוכחים
  

  ראש המועצה  -    יצחק ימיני
  מ ראש המועצה "מ  -      יוחנן גיל

  חברת מועצה   -    טלי פליישמן
  חבר מועצה   -    משה גולדשטיין

  חבר מועצה  -      תומר יפת
  חברת מועצה   -      שולי טייב
  חבר מועצה  -     שרון חוילי
   מועצה חבר  -    משה אודיז

  
  :חסר

  
  חבר מועצה   -      דני גור

  
  :מוזמנים

  
  מזכיר וגזבר המועצה  -      זאב ובר

  מנהלת לשכת ראש המועצה  -    אורלי רזניקוב
  

  :סדר היום
  
  .המלצה למינוי נציג במועצה דתית במקום החבר מרדכי ימיני שהתפטר  .1
  
  .החלפת חברים בועדות המועצה  .2
  
  :רים"אישורי תב  .3
  

 מיליון 1.3 להרחבת מועדון יום לקהילה ולקשיש בסך 368' ר מס"באישור ת  .א
  .ח" מליון ש0.9 – המוסד לביטוח לאומי -: מקורות מימון.  ח"ש

  .ח" מיליון ש0.4 – משרד הבינוי והשיכון -                                             
  
ח במימון משרד "ש 160,000 סך – 12 עבודות פיתוח בחלקה – 229' ר מס"תב  .ב

  .התאנה והצאלון, הפנים לצורך ביצוע עבודות תאורה ברחובות האשל
  
 :אישורי פרוטוקולים  .4
  

  .3.12.06 מיום 17'  ומס22.10.06 מיום 16' פרוטוקולי ועדת חינוך מס  .א
  .10.12.06 מיום 25'  ומס5.11.06 מיום 24' פרוטוקולי ועדת תרבות מס  .ב
  .6.9.06 מיום 5' ום מעמד האישה מספרוטוקול הועדה לקיד  .ג
  .10.12.06 מיום 12' מס) מעודכן(פרוטוקול ועדת רווחה   .ד

  
אני מבקש מהנוכחים לכבד בדקה דומיה את זכרם של . אני פותח את הישיבה  :יצחק

שגרה אצל ביתה ריקי , ל"ליבוביץ חיה ז: שני תושבי פרדסיה שהלכו לעולמם
דמות מוכרת , ל"ק ערד ז'ואת ז, פרדסיהאפל והיתה חברה במועדון הקשיש ב

  .בפרדסיה שהקים את מועדון הפטנק וסייע למועצה בתרומות מקנדה
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  שאילתות  .1
  

   שאילתא בנושא ליקויים במתקני הקאנטרי–שולי טייב     .א
  

   בחודשים האחרונים אנו עדים לליקויים רבים בקאנטרי דבר הפוגם   
  .ות רבות של המנויים עצמםכך עולה מתלונ. בהנאת המנויים  
  ?החובה לפקח על תחזוקתו, כבעלי המתקן, האם לא חלה עלינו  

  ?מה בכוונתך לעשות בנידון  .1
 ?האם אין זה מן הראוי שנפצה את המנויים  .2
  

  תשובת ראש המועצה לשאילתא בנושא מתקני הקאנטרי   
  

ה בחודש האחרון הייתה תקלה בבריכה המקורה שכתוצאה ממנה הושבת
לשחיינים שחפצו בכך ניתנה אפשרות כניסה . הבריכה למשך שבועיים

  .ללא תשלום לקאנטרי של רעננה והם זכו שם להכנסת אורחים ראוייה
  

בחודשיים האחרונים קיים דירקטוריון מסוף שתי ישיבות וכמו כן 
שבהם , התקיימו שתי פגישות עם הנהלת החברה למרכזי תרבות וספורט

כמו כן מהנדס .  נושאים הקשורים לתחזוקת המתקן,בין היתר, נדונו
, המועצה ומנהל אגף הנדסה ותשתיות מבקרים במקום באופן שוטף

  .מפקחים ומעירים בנושאים שונים
  

המועצה אינה מפעילה את הקאנטרי וכל נושא של פיצוי המנויים צריך 
  .להיות נדון בין המנויים לבין הנהלת הקאנטרי

  
זוהי תשובה . ה לא הווה פתרון אלא הקשה על המנוייםהפתרון של רעננ  :שולי

היות : האם אנחנו כדירקטוריון לא יכולנו להגיד להם. לא מספקת
  .והמתקן לא מתפקד כראוי ומצבו גועל נפש

  
התקלה שהשביתה לשבועיים . לא הייתי אומר גועל נפש אלא דרוש תיקון  :יצחק

.  יכולה לקרות בכל מקוםעבדו שם יום ולילה וזו תקלה ש. טופלה ברצינות
אנו מעירים לחברה ואני מסכים שיש הרבה . איני אומר שהכל מאה אחוז

  .מה לשפר
  

  .דובר בזמנו שנמנה מישהו מהמועצה    :משה א
  

  .יש מלווה מטעם המועצה  :יצחק
  

    שאילתא בנושא רכישת ציוד מתאים לשימוש המתנדבים–שולי טייב     .ב
  ________________________________________במשמר האזרחי        

  
בכדי , בשבועות האחרונים קבוצת מתנדבים ואנוכי יצאנו לרחובות

. להפגין נוכחות ולהתחכך עם בני הנוער המסתובבים ברחובות ללא מטרה
יעקב דהן לא יכול היה לספק לנו פנסים מהבהבים לרכבים שלנו או פנסי 

רסים שבאמצעותם ניתן ליצור קשר מגה לייט וכמובן שאין בנמצא מי
לטענתו הוא הגיש רשימת אביזרים הדרושים לתפקוד תקין של .  במיידי

  .אך עדיין לא קיבל דבר, מתנדבים
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  ?י מפקד הנקודה"מדוע לא בוצעה הרכישה שהוגשה ע .1
, הפנסים המהבהבים הישנים נשברו במהרה כוון שעפו מגג המכונית .2

  ?ו פנסים איכותייםמדוע מראש לא נרכש
פנסי מגה לייט איכותיים ופנסים , האם בכוונתכם לרכוש מירסים .3

  ?מתי, אם כן? מהבהבים כחולים לנקודה ליעלות המתנדבים
  

  ז"תשובת ראש המועצה לשאילתא בנושא ציוד למתנדבי משא
  

ט המועצה נרכשו וכבר "בהתאם לתכנון וסיכום מוקדם עם קב .1
- פנסים מהבהבים וכן פנסים תואמי מגה4 ז"סופקו החודש למשא

  .כל הפנסים הינם איכותיים. לייט
  

. כמו כן סופק מכשיר מירס למפקד התחנה המחובר לרשת אזורית .2
  .למתנדבים קיים ברכב מכשיר קשר משטרתי נייד

 
ח גשר תאורה לרכב הביטחון " ש4,000 -בנוסף הוזמן בעלות של כ .3

  .הכולל מערכת כריזה
  

  .לגבי מירסים    :שולי
  

יש . סופק למפקד התחנה מירס שיאפשר לו להיות מקושר לכל האזור  :זאב
 בקשנו מהמשטרה עוד –מכשיר קשר נייד ברכב ואם יוצאים עוד סיורים 

היו בזמנו והוחזרו מאחר . המירסים יקרים. מכשירי קשר ניידים
  .שהתועלת נמוכה מהעלות

  
  .יך לפחות שניים כדי שיהיה קשר ביניהםמירס אחד אינו מספיק צר, כעת    :שולי

  
ז היא פועלת באחריות "אני מעריך מאוד את הפעילות של שולי במשא  :משה

. ובתור אחת שבאמת עושה יש לה זכות להעביר ביקורת לחיוב ולשלילה
נבדקת אפשרות לקבלת תרומה של שלושה מכשירי מירס , בנושא המירס

קשורת כזו בין שלושה ומיכה עוסק בבדיקה של עלות ת, מתושב
כדי להוזיל עלויות והם יוכלו להיות על הרשת של חברת , המכשירים
. זה כן חשוב שיהיו מכשירים בעיקר בסופי שבוע ומבצעים. האבטחה

מכשיר קשר משטרתי הוא טוב אך יש רק אחד ואנו פועלים מול משטרת 
  .נתניה

  
  . לעשותאני אדבר ישירות עם רון גרטנר לראות מה אפשר    :שולי

  
  .זו אינה תשובה מספקת    :משה א

  
אנחנו פועלים תחת אילוצים תקציביים ולכן נעשים מאמצים לטפל   :יצחק

  .בנושא ללא עלות כספית נוספת
  
 המלצה למינוי נציג במועצה דתית במקום החבר מרדכי ימיני  .2

  _____________________________________שהתפטר
  

אמור להתפטר מהמועצה עקב הסכם הרוטציה בסיעת היות ודני גור היה   :שולי
ומוטי היה אמור להיכנס במקומו אז מוטי הכניס מכתב " עתיד"

ממליצה על בחירתו " עתיד"סיעת . התפטרות מכהונתו במועצה הדתית
  .של עמיר צאושו במקום מוטי ימיני כנציג השר במועצה הדתית פרדסיה
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המכתב עצמו של . ור השר יצחק כהןאין ספק שההצבעה כאן כפופה לאיש  :שרון
כל מי שקורא אותו לא רואים בו מכתב התפטרות אלא הוא , מוטי ימיני

מנוסח לדעתי באופן מכוון כהתפטרות על תנאי ככניסה למועצה 
לכן . לכן היה ראוי שההנהלה תדרוש מכתב מסודר וחד משמעי, המקומית

א הסתיר שהמכתב פניתי באופן ישיר למוטי ימיני לשמוע ממנו והוא ל
מכוון והבהיר שלמרות הכל לשם המוסריות הוא רואה במכתב 

  .לכן אני מוכן לדון בנושא זה. כהתפטרות
  

  .צריך לבקש ממנו מכתב מתוקן    :משה א
  

היועץ המשפטי . הוא התפטר ואנו לא נכנסים לתוך ענייניה של סיעת עתיד  :טלי
  .ן טעם בדבריךבדק את מכתב ההתפטרות והוא תקף לחלוטין כך שאי

  
הוא פעל בצורה . אני מברך את מוטי ימיני ואת תרומתו למועצה הדתית  :שרון

אני גם תומך . ישירה וטובה לתת שרות לכל הציבור והוא ראוי להערכה
אושו וחושב עקב היכרותי אותו שהוא בעל 'במועמדות של עמיר צ

  .כישורים טובים ומתאים לתפקיד וייתן שרות טוב לכל הציבור
  

  54.1' החלטה מס      
  

אושו 'מליאת המועצה מאשרת פה אחד את בחירתו של מר עמיר צ
. במקום מר מרדכי ימיני כמועמד השר לנציג במועצה הדתית פרדסיה

, )נוסח משולב(בהתאם לחוק שירותי הדת היהודיים , המליאה מאשרת
כי כי חיווינו דעתנו על המועמד להתמנות כחבר , 1971 –א "התשל

 הדתית פרדסיה ומצאנו אותו מתאים מבחינה אישית לשמש המועצה
וכי הוא מייצג ייצוג מתאים את הגופים והעדות המעוניינים , בתפקיד זה

  .בקיומם של השירותים הדתיים בפרדסיה
  
  
  החלפה והוספת חברים בועדות המועצה      .3
  

   ועדת נוער
  )פ"ל(      . נאור ברנס במקום רונן קינן

  )עתיד(        .  רוטיעל גורן במקום יעל
  )עתיד(      . איריס הראל במקום חני פלד

  )ליכוד(            .אורה שמע
   )עתיד(    .חסיה דויטשר במקום דביר הספל

  
   ועדת חינוך

  )פ"ל(      .ורדה שרביט במקום עליזה בילו
  )פ"ל(      .לילך חודרה במקום עדי קידר
  )פ"ל(      .רפי פילוסוף במקום אסתי גורן

   )ליכוד(            .אדוין דניאלס
  )מסורת(      .שרון חוילי במקום אורה שמע

   )ליכוד(             .בתיה כהן
  

   ועדת תרבות
  )עתיד(    .במקום סימונה שאלתיאל' ריקי פריג
  )ליכוד(             .שוש גברא

   )ליכוד(           .דניאלה פרוכטר
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   ועדת ספורט
  )עתיד(   .אבינועם מוצרפי במקום איציק דניאל

   )מסורת(    .נון מורדאברהם מלאכי במקום אמ
  

   ועדת בטחון
  )עתיד(    .זוהר הראל במקום כרמלה אזולאי

  
   ועדת תכנון

  )מסורת(     .יצחק יצחקי במקום איתן מרום
  

דוד גברא , גדעון סער בועדת תכנון: בנוסף יש לבדוק זימונים לועדות
יורם ברנע מבקש לתאם איתו מועדי ישיבות בועדת . בועדת ביטחון

  .ביטחון
  . או זיהוי של אנשים עם סיעה כלשהיךמה אין משום שיוברשי

  
  54.2' החלטה מס      

  
 החלפה והוספת חברים לועדות כמפורט מליאת המועצה מאשרת פה אחד

  .לעיל
  
  :רים"אישורי תב      .4
  

   להרחבת מועדון יום לקהילה ולקשיש בסך 368' ר מס"אישור תב  .א
  __________ ___________________________₪ מיליון 1.3  

        
הבנתי שאם נקבל כסף ממשרד השיכון צריך לשנות את יעוד   :שולי

  .המבנה
  

משרד השיכון מבקש כי המועדון ישמש את כלל הקהילה ולא רק   :יצחק
יידעתי את נציגי . תנאי זה מקובל עלינו ונפעל בהתאם. קשישים

  . העמותה למען הקשיש
  

ז ואם יהיה סכום גבוה יותר יתקיים מכר. ר הוא אומדן"סכום התב  :זאב
  .ר"יהיה צורך להגדיל את התב

  
  .זה יהיה מקום טוב ללימוד תורה ופתרון לבית ראשונים  :שרון

  
  54.3' החלטה מס        

    
 להרחבת מועדון יום 368' ר מס"מליאת המועצה מאשרת את תב

המוסד לביטוח : מקורות מימון. ₪מילין . 1.3לקהילה ולקשיש בסך 
  .ח" מיליון ש0.4 –משרד הבינוי והשיכון . ח"ליון ש מ0.9. לאומי

  
ח " ש160,000 סך – 12 עבודות פיתוח בחלקה – 229' ר מס"תב  .ב

, במימון משרד הפנים לצורך ביצוע עבודות תאורה ברחובות האשל
  ____________________________________התאנה והצאלון

  
  .יצחק ימיני ויוחנן גיל יצאו מהישיבה        
    

  
  



 7

  
  

  54.4' החלטה מס        
    

 עבודות פיתוח – 229' ר מס"מליאת המועצה מאשרת את הגדלת תב
ח במימון משרד הפנים לצורך ביצוע " ש160,000 סך – 12בחלקה 

  .התאנה והצאלון, עבודות תאורה ברחובות האשל
  

  .יצחק ימיני ויוחנן גיל חזרו לישיבה        
  
  
  :אישורי פרוטוקולים    .5
  

  3.12.06 מיום 17'  ומס22.10.06 מיום 16' י ועדת חינוך מספרוטוקול  .א
  

" דרור"דובר שמחלקת חינוך תעשה ביקורת על ההסעות שיוצאות ל  :             משה
  .בעקבות טענות על צפיפות בהסעות עלי השרון

  
  .הם עשו את הבדיקה ותוצאותיה יוגשו    :אורלי

  
  54.5' החלטה מס      

  
 מיום 16' פרוטוקולי ועדת חינוך מסמליאת המועצה מאשרת את 

  .3.12.06 מיום 17'  ומס22.10.06
      

  10.12.06 מיום 25'  ומס5.11.06 מיום 24' פרוטוקולי ועדת תרבות מס  .ב
  

  .נא לתקן את השם שלי כנוכחת בועדת תרבות    :שולי
  

  54.6' החלטה מס      
  

 מיום 24' מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקולי ועדת תרבות מס
  .10.12.06 מיום 25'  ומס5.11.06

  
  6.9.06 מיום 5' פרוטוקול הועדה לקידום מעמד האישה מס     .ג

  
  54.7' החלטה מס

  
' מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול הועדה לקידום מעמד האישה מס

  .6.9.06 מיום 5
  

  10.12.06 מיום 12' מס) מעודכן ( פרוטוקול ועדת רווחה  .ד     
  

  54.8' החלטה מס
  
 12' מס) מעודכן(ליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת רווחה מ

  10.12.06מיום 
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  הצעות לסדר    .6
  

רוכלות וסחר בכלבים בכניסה :  שרון חוילי בנושא–הצעה לסדר   .א
  ביישובנו

  
אשר , הנורמה השוררת בכניסה ליישובנו של רוכלות רבתית בימי שישי

מכירת פירות וירקות והגיעה אף המשיכה ב, החלה במכירת זרי פרחים
אינה מוסרית ואף מסכנת את , אינה חוקית, למכירת פיתות ומיני מאפה

  .6813שלומנו בתנועתנו על ראשית כביש 
זמניות על /חונים חניות מאולתרות, רכבים עוצרים עצירות פתאומיות

כך שמצב , חוסמים אם לא מעכבים את התנועה בנתיב הימיני, השוליים
  .ט שלא יכול להימשךזה בהחל

  
שנורמה זו היא שהביאה לכאורה גם למתן לגיטימציה לסחר , נמסר לי

  .בכלבים בשבת אשר גם הוא מתרחש באזור באופן פומבי
  

הרי , בשרות אשר נחוץ וטוב לתושבים, גם אם יתברר כי מדובר לכאורה
כך שחובה ,  לא הכתובת– 5613ברור מעל כל ספק ששולי כביש 

טלת כל כתפנו לפעול בנחישות ובאחריות ובטח שלא אלמנטרית מו
 אשר קורמת עור וגידים אל מול עיננו –להשלים נוכח מציאות זהו 

בטענה שהמשטרה אולי  אינה עושה , ומתעצמת עוד יותר משבוע לשבוע
  .אף שמא טרודה היא בנושאים אחרים דחופים יותר, דבר

  
 לא נהמר בוטח –בטיחות כי בעניין של , עלינו להבהיר באופן חד משמעי

  .שיש עוד מה להיאמר
  

  הצעת החלטה
  

  .5613הרשות תפעל באופן נחוש ומידי להפסקת הרוכלות בשולי כביש 
  .ב"הרשות תשקול בחינת מקום חלופי ומוסדר כחוק לרוכלות זו וכיוצ  

  
  .הנושא נמצא בטיפול    :יצחק

  
  .אני הצעתי לעשות רוכלות מרוכזת כשוק של יום שישי    :משה

  
  .החלטנו לבדוק את הנושא הזה    :יוחנן

  
שוק "בהנהלה החלטנו שאנו נגד רוכלות אך ניתן לבדוק משהו כדוגמת   :יצחק

  ".יום שישי
  

  .אנו מוכנים לבדוק אם צריך שוק ואם כן היכן יהיה    :יוחנן
  

  9.54' החלטה מס
  

. מליאת המועצה קובעת פה אחד כי לא תותר רוכלות ברחבי פרדסיה
  .קיום ירידים ייבדק בנפרדנושא של 
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  ז"פקידה למשא:  שולי טייב בנושא–הצעה לסדר   .ב
  

בשבועיים האחרונים במסגרת פעילות לצמצום גניבות וונדליזם ביישוב 
, ז"אך היות ואין פקידה למשרד משא,  מתנדבים30 -גייסתי למעלה מ

הדבר מקשה ליצור קשר עם המעוניינים להצטרף על מנת להמשיך 
לאור זאת אני מציעה להעסיק בחצי משרה פקידה . הליך גיוסםבת

. שתעבוד בשעות הערב כדי להמשיך את תהליך הגיוס של המתנדבים
  .בכוונתי להמשיך ולגייס אנשים ולכן משרה זו הינה הכרחית

  
ז שהיה " משרד הפנים על ביטול התקן לפקידה למשאמציג את הנחיית  :יצחק

  .י משרד וכל מה שידרשאנו ניתן שירות. נהוג בעבר
  

  .ניתן גם שמתנדבים יעשו עבודה פקידותית    :יוחנן
  

  .מזל טוב לטלי על יום הולדתה    :יצחק
  

בישיבה הקודמת הצעתי הצעה לסדר על הקשר של חברי המועצה עם   :שולי
  .העובדים הבטחתם שתדונו בהנהלה ואני רוצה תשובה

  
  .זה יעלה בהנהלה בישיבה הבאה  :יצחק

  
  
  

  .20:10ה ננעלה בשעה הישיב
  אורלי רזניקוב: רשמה

  
  
  
  

  בברכה
  
  
  

    
  יצחק ימיני                      זאב ובר  

                  ראש המועצה                     מזכיר המועצה


