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סדר היום:
.1

היכרות עם היועץ המשפטי עו"ד שלמה ולדמן.

.2
.3

אישור עבודה נוספת לעובד המועצה דוד הב.
אישורי תב"רים:
א.
ב.

אישור תב"ר מס'  372להצטיידות קריית חינוך "דרור" בסך  240אש"ח.
הגדלת תב"ר מס'  371לקירוי מגרשי ספורט בסך  38,000ש"ח .מימון משרד
הפנים.

.4

אישור חידוש מסגרת חח"ד בבנקים בסך  1,366אש"ח.

.5

אישורי פרוטוקולים:
פרוטוקול ועדת נוער מס'  12מיום .18.11.07
א.
פרוטוקול ועדת ספורט מס'  14מיום .18.11.07
ב.
פרוטוקול ועדת תרבות מס'  33מיום .25.11.07
ג.
פרוטוקול ועדת בטחון מס'  13מיום .4.12.07
ד.

.1

שאילתות
א.

שרון חוילי – פרישת היועץ המשפטי הקודם  -היועה"מ למועצה החל את
תפקידו זה משנת  .1995לאחרונה במפתיע סיים היועה"מ האחרון את
תפקידו במועצה ,מזכיר המועצה מסר לי שהפרישה באה מצידו עפ"י
בקשתו .אם הח וזה מחייב את היועה"מ להודיע זאת  90יום קודם מועד
הפרישה ,אזי מדוע כל אותה תקופה לא בחרת להודיע ולשתף את חברי
המועצה בעניין? והיו בי נתיים ישיבות מליאה .אבקש נא להציג את
התכתובת המלאה בדבר פרישתו מתפקידו הנ"ל.
תשובת ראש המועצה  -היועץ המשפטי הקודם ביקש כבר זמן רב
להשתחרר מתפקידו ,ובפגישה שקיימנו בחודש יולי הגענו לסיכום על כך
שהחוזה לא יחודש לשנה נוספת ,ויסתיים במועדו ב 31 -לאוגוסט .לאור
זאת בחנו מספר משרדים מובילים בתחום הרשויות המקומיות בארץ
והחלטנו להתקשר עם משרד עורכי הדין ולדמן ,סומך הנותן שרות
משפטי למועצה החל מ .1.9.07 -אנו מודים לאלי וילצ'יק על תקופת
שרותו למועצה ומאחלים לעו" ד שלמה ולדמן הצלחה בתפקיד .אפשר
לעיין בחומר הנוגע לעניין אצל מזכיר המועצה.
שרון שאל היכן התכתובת ונענה כי באפשרותו לעיין בה במזכירות.

ב .שרון חוילי – באיזו מסגרת פועלת קבוצת הכדורסל ביישובנו? כמה
תיקצובה בשנתיים האחרונות? ומהם בעלי התפקידים המרכזיים בה?
תשובת ראש המועצה  -בפרדסיה ישנה מערכת ענפה של חוגים שתחום
הכדורסל הוא אחד מהם ולוקחים בו חלק כ 200 -משתתפים .ביישוב
פועלות  9קבוצות כדורסל שונות של ילדים ,נערים ,נוער ,נשים ובוגרים,
והתקצוב נטו של פעילות זו הוא  ₪ 30,000לשנה .בעל התפקיד המרכזי
הוא המאמן והרכז המקצועי – ארז חוטר וכן  3מאמנים נוספים.
האחראית על התחום הינה רינה מידן -שני וכמו כן פעילה מאוד תושבת
היישוב גילה מגיד ,שמקדישה מזמנה ומכספה בניהול הפעילות ללא לאות,
כל זאת ללא תמורה ובהתנדבות .חשוב לציין שהכדורסל הינו חלק
אינטגרלי מפעילות המועצה ואינו תאגיד עצמאי.
שרון שאל אם גילה מגיד היא קרובת משפחה של ראש המועצה ונענה
בחיוב.

.2

הצעות לסדר
הוגשו ארבע הצעות לסדר על ידי חברי המועצה.

החלטה מס' 67.1
מאשרים פה אחד הכללת כל ההצעות בסדר היום.

.3

היכרות עם היועץ המשפטי עו"ד שלמה ולדמן
ראש המועצה הציג בפני החברים את היועץ המשפטי עו"ד שלמה ולדמן ,שהציג
את משרדו .המשרד משמש באזור כיועץ משפטי של המועצה האזורית עמק

חפר ,של מועצת קדימה-צורן ועוד .עו"ד ולדמן שמח לעבוד עם פרדסיה
שאומנם אינה רשות גדולה אך בעלת מוניטין כרשות מאוד מסודרת וממה
שראה עד עתה אכן מנוהלת בצורה מסודרת להפליא.
חברי המועצה שאלו את היועץ המשפטי מספר שאלות הקשורות לתחום
עבודתו והתנהל רב שיח בנושא.

.4

אישור עבודה נוספת לעובד המועצה דוד הב
הוצגה בקשתו של העובד לעבודה נוספת ,וזאת בהתחשב בנסיבות מיוחדות
ובהתאם לאפשרויות החוקיות שבהם ניתן במקרים מסויימים לאשר בקשה
מסוג זה .העבודה אינה מתנגשת בשעות עבודתו ,והתקבלה חוות דעת חיובית
ממחלקת הרווחה.

החלטה מס' 67.2
המועצה מאשרת פה אחד לעובד המועצה דוד הב עבודה נוספת לתקופה של
שנתיים.

.5

אישורי תב"רים:
א.

אישור תב"ר מס'  372להצטיידות קריית חינוך "דרור" בסך  240אש"ח
מדובר באישור שנתי .כ 20% -מההקצבה השנתית מיועדת על פי ההערכה
להצטיידות.

החלטה מס' 67.3
המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  372להצטיידות קריית חינוך "דרור"
בסך  240אלפי  .₪מימון מקרנות המועצה.
ב.

הגדלת תב"ר מס'  371לקירוי מגרש ספורט בסך .₪ 38,000

החלטה מס' 67.4
המועצה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר מס'  371לקירוי מגרש ספורט
בסך  .₪ 38,000מימון משרד הפנים.

.6

אישור חידוש מסגרת חח"ד בבנקים בסך  1,366אש"ח
בהתאם להנחיות משרד הפנים גובה החח"ד הינו על סך  5%מהתקציב
המאושר .הביטחון כיום הוא שעבוד הכנסות עצמיות .כרגע עובדים עם בנה"פ.
הצבעה
בעד (5) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ותומר יפת.
נמנע (2) :שולי טייב ושרון חוילי.
שרון חוילי נמנע בגלל סעיפים שלא היו ברורים לו בתקציב שאושר בשבוע
שעבר.

החלטה מס' 67.5
מליאת המועצה מאשרת את חידוש מסגרת החח"ד בבנק הפועלים ו/או
בבנקים אחרים עד לסך של  1,366אש" ח ומסמיכה את ראש המועצה והגזבר
לסכם את התנאים והבטחונות ולחתום על המסמכים הנדרשים ,בהתאם
לאישור/היתר לכך.

.7

אישורי פרוטוקולים:
א .פרוטוקול ועדת נוער מס'  12מיום 18.11.07
הועדה דנה בתכניות ובפעילויות הרבות המוצעות לבני הנוער ביישוב בזמן
שביתת המורים העל יסודיים .פעילות זו הביאה לירידה משמעותית
בשוטטות ברחובות ובגנים הציבוריים .בישיבה השתתפו נציגי תנועות
הנוער מהצופים ומהנוע" ל שסקרו את פעילויות תנועותיהם .במקלט שליד
הסטודיו הוקם חדר מוסיקה הכולל ציוד הגברה להרכבים מוסיקליים.
כרגע נמצאים בשלבי הקמה של פורום נוער.
התקיים דיון בהשתתפות כל חברי המועצה.
הצבעה
בעד (6) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ,תומר
יפת ושולי טייב.
נמנע (1) :שרון חוילי.

החלטה מס' 67.6
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את פרוטוקול ועדת נוער מס' 12
מיום .18.11.07
ב.

פרוטוקול ועדת ספורט מס'  14מיום 18.11.07
בישיבה נדון יום הספורט העממי שצויין ברחבי היישוב .ביום זה לקחו
חלק כ 30% -מהתושבים .בתחילת החודש התקיים מסע אופניים ,נסקר
שביל ההליכה החדש והנוכחים הוזמנו לטקס הפתיחה .בישיבה נדונה
בפרוטרוט תכנית הפעילות לשנה החדשה.
התקיים דיון בהשתתפות טל י פליישמן ושרון חוילי.
הצבעה
בעד (6) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ,תומר
יפת ושולי טייב.
נמנע (1) :שרון חוילי.
שרון חוילי נמנע בגלל כנס רוקדים לשלום.

החלטה מס' 67.7
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את פרוטוקול ועדת ספורט מס' 13
מיום .18.11.07

ג.

פרוטוקול ועדת תרבות מס'  33מיום 25.11.07
הועדה דנה במסיבת חנוכה ,בחידון התנ"ך היישובי ,ביום האישה ,בסוף
השבוע היישובי ,באירועי פורים וכן החל דיון בחגיגות יום העצמאות.
התקיים דיון בהשתתפות תומר יפת ושולי טייב.

החלטה מס' 67.8
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת תרבות מס' 33
מיום .25.11.07
ד.

פרוטוקול ועדת בטחון מס'  13מיום 4.12.07
הועדה דנה בנתוני עבירות הרכוש בפרדסיה של שנת  2007לעומת 2006
כפי שנתקבלו מהמשטרה .יש ירידה מתמדת ומובהקת בנתונים אלה .עקב
דיווח על עליית פעילות החל מסוף נובמבר התקבלו מספר החלטות .כמו
כ ן דווח כי למרות שביתת המורים לא אירעו מקרי וונדליזם ביישוב .דווח
על הפעילות השוטפת של המשא"ז והתקיים דיון לגבי פעילות השומרים
בשער הכניסה בשעות הלילה המאוחרות.
ראש המועצה עדכן את החברים בדבר פיילוט שנערך ביישוב לבדיקת
יישומיות של פתרון כולל חדש לאבטחת היישוב .עם לימוד מסקנות
הפיילוט חברי המועצה יעודכנו לגבי התוכניות ואפשרות ההתקדמות
בנושא.
הצבעה
בעד (6) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ,תומר
יפת ושולי טייב.
נמנע (1) :שרון חוילי.

החלטה מס' 67.9
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את פרוטוקול ועדת בטחון מס' 13
מיום .4.12.07

.8

נעילת שער פשפש בסמוך למועדון אפרסק
שולי טייב מעלה את הנושא בעקבות השוד שבוצע בסניף הדואר בשבוע שעבר,
שכן השודדים ברחו דרך הפשפש .שולי מציעה להתקין מנעול פס מגנטי משני
כווני הדלת וזאת על מנת להיכנ ס ולצאת בעזרת כרטיס .עם הנפקת הכרטיסים
לפרסם הודעה לתושבים לבוא למועצה בכדי לקבלם ולחתום על אישור קבלה.
ובכך יצומצמו אפשרויות כניסה של זרים ליישוב.
התקיים דיון בהשתתפות ראש המועצה ,משה גולדשטיין ,תומר יפת ושולי
טייב.

החלטה מס' 67.10
אושר פה אחד להעביר הנושא לועדת הביטחון.

.9

שנאי חברת חשמל
שולי טייב מציינת כי על פי מחקר שנעשה ותכנית טלוויזיה השנאים של חברת
החשמל הפזורים ביישובים גורמים למחלות סרטניות בכ 35% -מהתושבים
הגרים ברדיוס של  15-20מ' .היות ובתוך יישובנו ומסביב לו קיימים שנאים
כאלה ,מציעה לשאת ולתת עם חברת החשמל על מנת לטמון את השנאים
באדמה ,ובמידה ועלויות המועצה תהיינה גבוהות ,לפרוס את תהליך ההטמנה
בשלבים כאשר מתחילים בשנאים שבקרבנו ולבסוף בעוטף .שולי מציינת כי יש
לראות בנושא זה חשיבות ראשונה במעלה בכדי למנוע מנגע זה להוסיף ולפגוע
בתושבינו ,בכך ל יצור איכות חיים אמיתית.
יו" ר ועדת התנועה והבטיחות משה גולדשטיין ציין כי המועצה מבצעת בדיקות
קרינה באופן שוטף לשנאים במקומות שונים ביישוב .ממצאי הבדיקות הוצגו
בישיבה ,ועולה מהן כי הקרינה שנמדדה נמוכה באופן מהותי מגבול הסכנה,
ולכן ממליץ להימנע מלהפיץ מידע בלתי בדוק.
התקיים דיון בהשתתפות ראש המועצה ,משה גולדשטיין ושולי טייב.

החלטה מס' 67.11
אושר פה אחד כי המועצה תמשיך ללחוץ על חברת החשמל להעתקת שנאים.

.10

בנק הדואר
שרון חוילי אומר כי המציאות של מתן שרות לקוחות ע"י פקידת דואר אחת
חרוצה ככל שתהיה אינו נסבל יותר ומהווה טרחה גדולה מצד התושבים אשר
נאלצים בדרך כלל להמתין רבות לתורם .המקום קטן וצר מלהכיל את מספר
הלקוחות המבקשים לקבל שרות ,מכונת הצילום מיושנת ולרוב אינה פועלת
כראוי או שכלל לא מצלמת .המקום לא ממוזג ,אין בו מקומות ישיבה.
הועתק מקומה של נקודת ריכוז חלוקת הדואר באזורי הקאנטרי למקום צידי,
נופצה הדלת לפחות פעמיים וכעת הרכיבו משהו לא אסטטי אשר גם מכער את
האזור .לאור זאת הוא מציע כי הרשות תפעל לשיפור התנאים והשרות לתושב
מצד בנק הדואר ,לשביעות רצונם של התושבים.
ראש המועצה ציין ערך סיור במקום ובניגוד להצגת הדברים מצא אותו תקין,
יש מיזוג ,יש מקומות ישיבה ויש גם סיוע בזמן לחץ ,וברור שלא ניתן להימנע
מתורים במועדים קריטיים .לא התקבלו תלונות על השרות במקום והשרות
הניתן על ידי הסוכנת הוא טוב .באשר לפנייה לבנק הדואר הרי המקום מופעל
על ידי סוכנות ולא ישירות על ידי רשות הדואר ,על כל המשתמע מכך .בנקודת
החלוקה ברחוב התהילה הורכבה דלת שאינה זכוכית ,מאחר ודלת זכוכית
נשברה כבר מספר פעמים.
ה תקיים דיון בהשתתפות ראש המועצה ,יוחנן גיל ,משה גולדשטיין ,תומר יפת
ושרון חוילי.
ראש המועצה מציג הצעת החלטה נגדית :המועצה משבחת את השרות הניתן
בסוכנות הדואר .המועצה תפנה לרשות הדואר להגביר את אמצעי האבטחה
במקום.
הצבעה להצעת ראש המועצה

בעד (6) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ,תומר
יפת ושולי טייב.
נמנע (1) :שרון חוילי.
הצבעה להצעת שרון חוילי
בעד (2) :שולי טייב ושרון חוילי.
נגד (5) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ותומר
יפת.

החלטה מס' 67.12
המועצה משבחת את השרות הניתן בסוכנות הדואר .המועצה תפנה לרשות
הדואר להגביר את אמצעי האבטחה במקום.
.11

פתרונות תנועתיים ובטיחותיים
שרון חוילי מתייחס להקצבה של  ₪ 370,000שנכללה בתקציב לפתרונות
תנועתיים ובטיחותיים .מצפה שהשימוש במשאב זה יהווה מושכל ולפי סדרי
עדיפויות בטיחותיים תוך תשומת לב למקומות מועדים של תאונות ונפגעים,
עם דגש לשני צמתים עם כביש  ,5613צומת בן גוריון שבה יש תנועת רכבים
כבדה ועמוסה מידי בוקר בשעת היציאה ובשעות אחה"צ בעת הכניסה לישוב,
וכן נקודת היציאה המזרחית מהמרכז המסחרי הגובלת בפיקוח נפש וחשש
לאסון ,וכן שלטים רבים שגורעים משדה הראייה של הנהגים .מציע כי הרשות
תפ על בכל דרך לפתרונות תנועתיים ובטיחותיים בצמתים דלעיל ,בהם הנחיצות
דחופה ביותר ,עם גורמי חוץ ופנים ככל שרק יידרש לשלומם ובטיחותם של
תושבינו.
התקיים דיון בהשתתפות ראש המועצה ,משה גולדשטיין ושרון חוילי.

החלטה מס' 67.13
אושר פה אחד להעביר את הנושא לועדת תנועה.

הישיבה ננעלה בשעה .21:00
רשמה :אורלי רזניקוב.
בברכה

זאב ובר
מזכיר המועצה

יצחק ימיני
ראש המועצה

