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  24.6.08 מיום 74' המניין מסמן  פרוטוקול מישיבת מליאה

  שנערכה בחדר הישיבות במועצה
  
  

  :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
  

  :חסרים
  

  חבר מועצה  -    משה אודיז
  חבר מועצה  -      דני גור

  
  :מוזמנים

  
  מזכיר המועצה  -    זאב ובר

  ש המועצהמנהלת לשכת רא  -    אורלי רזניקוב
  

  :סדר היום
  
  31.3.08הצגת הדוחות הכספיים ליום   .1

  .הגדלת התמורה לעמותה למען הקשיש בגין הטיפול בקשישים  .2

  .2008דיון בתקציב מלגות לסטודנטים לשנת   .3

  .6.8.08– 25.7.08אישור זכויות חתימה בזמן היות הגזבר בחופשה בתאריכים   .4

  ). להצעה לסדר מישיבה קודמתבהמשך(דיון בנושא גני ילדים   . 5

  :רים"אישורי תב      .6

  . 650,000₪ לשיקום אולם הספורט בסך 373' ר מס"אישור תב  . א     
  .  90,000₪פ הארזים בסך " לפיתוח שצ220' ר מס"הגדלת תב  .  ב     
  . 325,000₪ לשיקום רחובות בסך 170' ר מס"הגדלת תב  .   ג     
  .₪ 320,000  לשיפורים במוסדות חינוך וציבור בסך354' ר מס"הגדלת תב.   ד      
 . 60,000₪ – לשיפורים במגרש הכדורגל 351' ר מס"הגדלת תב  . ה      
  

  :אישורי פרוטוקולים  .7

  .18.5.08 מיום 28' ועדת תרבות מס  .  א
  .4.5.08 מיום 16' ועדת ספורט מס  .  ב
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 שאילתות לקראת הישיבה וכי פותח את הישיבה ומודיע כי הוגשו ארבעראש המועצה 

. החליט להשתמש בסמכותו על פי חוק והוא דוחה את מתן התשובות עליהן לישיבה הבאה
  .שולי ושרון הביעו את אי שביעות רצונם מההודעה

  
ראש המועצה מעדכן את חברי המועצה כי המועצה קיבלה מעמד של מועצה איתנה 

ור שקיבלה מעמד זה והדבר מצביע על פרדסיה הינה הרשות היחידה באז. ממשרד הפנים
ר "כמו כן מבקש להבהיר בקשר לתב. אמון גבוה של משרד הפנים בתיפקוד המועצה

וכי אישור  ₪ 45,000כי האישור היה על , לשיפוץ בית העלמין שאושר בישיבה האחרונה
  . ניתן למטרות של שיפוץ כללי בבית העלמין וכך אכן ייעשה ₪ 35,000קודם בסך 

  
  
  דיון בהצעות לסדר  .1

  
  .הוגשו ארבע הצעות לסדר

  
  147.' החלטה מס

  
  .מאשרים פה אחד להכניס את כל ההצעות לסדר היום

  
שולי ושרון מבקשים להקדים את הדיון בנושא גני הילדים וראש המועצה נענה 

  .לבקשה
  
  
  דיון בנושא גני ילדים  .2
  

  . זה ולא נכח בדיון ובהצבעה בנושאיצא מהישיבהגיל יוחנן   
  

 תומר מציין כי יש ירידה .מבקש מתומר יפת להציג את הנושאראש המועצה 
ההנהלה . גדולה במספר הילדים בגני הילדים והדבר מחייב סגירה של גן אחד

  :קיימה דיון בנושא זה ומציעה את ההחלטה הבאה
  

המועצה נאלצת , לאור הירידה במספר הילדים שנרשמו לגני הילדים ביישוב  
 העיקרון 25.4.06בהתאם להחלטת ההנהלה מיום . ת מספר גני הילדיםלצמצם א  
. בסגירת גני הילדים הינו הכלל שהגן האחרון שנפתח הוא הגן הראשון שייסגר  
מכיוון שכך ומאחר שהגננת בגן הברוש הודיעה כי לא תמשיך בשנה הבאה ייסגר גן   
  .הברוש  

  
  . כל חברי המועצה הנוכחיםהתקיים דיון בהשתתפות  

  
המועצה מחליטה שלא לסגור את גן : ת החלטה אחרתושולי מציגים הצעשרון 

  .הפיקוס ודוחה את ההחלטה לגבי גן הברוש לישיבה הבאה
  

  .משה וימיני, טלי, תומר - 4: הנהלת המועצהבעד הצעת   
  .שרוןושולי  - 2: שולי ושרוןבעד הצעת   
    

בגלל דרך קבלת ההחלטות  שרון מציין כי שולי והוא מסתייגים מהחלטת ההנהלה
  . שולי מסתייגת מפתיחת גן רב גילאי.הברושואי הצגה מוקדמת להורי גן 
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  2.74' החלטה מס  
    
המועצה נאלצת , לאור הירידה במספר הילדים שנרשמו לגני הילדים ביישוב  
 העיקרון 25.4.06בהתאם להחלטת ההנהלה מיום . לצמצם את מספר גני הילדים  
. דים הינו הכלל שהגן האחרון שנפתח הוא הגן הראשון שייסגרבסגירת גני היל  
מכיוון שכך ומאחר שהגננת בגן הברוש הודיעה כי לא תמשיך בשנה הבאה ייסגר גן   
  .הברוש  

  
  .יוחנן גיל חזר לישיבה  

  
  
  31.3.08הצגת הדוחות הכספיים ליום   .3
  

 עומדת ביעדיםהמועצה , הדוח מאוזן. למועצה מוצג הדוח הכספי לרבעון הראשון
  .שיעורי הגבייה גבוהים ופחת המים נמוך, תזרים המזומנים חיובי, שנקבעו

  
  .שולי ושרון, יוחנן, התקיים דיון בהשתתפות ימיני  
    

  
  הגדלת התמורה לעמותה למען הקשיש בגין הטיפול בקשישים  .4
  

  .ראש המועצה יצא מהישיבה ולא נכח בדיון ובהצבעה בנושא זה  
    

ציין כי המועצה רוכשת באופן קבוע מהעמותה למען הקשיש שירותי גיל מיוחנן 
כתוצאה מפטירת מספר קשישים קטנו ההכנסות בעוד . טיפול בקשישי פרדסיה

 ₪ 30לאור זאת מבקשת העמותה תוספת של . שמרבית ההוצאות נותרו קבועות
  . בשנה ₪ 30,000 -השקולים ל, ליום טיפול

  
  .י המועצה הנוכחיםכל חברהתקיים דיון בהשתתפות   

  
  3.74' החלטה מס  

  
הגדלת התמורה לעמותה למען הקשיש בגין הטיפול בקשישים               פה אחד מאשרים   
  .מקור המימון הינו מתקציב הרווחה.  30,000₪ בסך 2008בשנת   

  
  .ראש המועצה חזר לישיבה  

  
  2008דיון בתקציב מלגות לסטודנטים לשנת   .5
  

על .  35,000₪אך התקציב שאושר הינו , 90 -לגות השנה הינו כמספר הזכאים למי
למילגה הנהלת המועצה מציעה להגדיל  ₪ 500מנת לשמור על סכום מינימלי של 

  .  45,000₪סך -ל ₪ 10,000-את התקציב לנושא זה ב
  

  .יצאו מהישיבהחוילי ושרון פליישמן טלי   
  

    4.74' החלטה מס  
  

בסך לסטודנטים עיף התקציבי לתשלום מילגות מחליטים פה אחד להגדיל את הס
  . מקור המימון הינו מתקציב החינוך. 10,000₪של 
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    אישור זכויות חתימה בזמן היות הגזבר בחופשה  .6
  

  5.74' החלטה מס
  

כי בתקופת העדרותו של גזבר המועצה פה אחד  מליאת המועצה מאשרת
קומו לעניין זכויות חתימה תמלא את מ, לרגל חופשה 6.8.08 – 25.7.08 בתאריכים

 .אפרת אלקלעי' הגבעובדת המועצה 
  
  
  :רים"אישורי תב  .7
  

   "תפוז" ב לשיקום אולם הספורט373' ר מס"אישור תב  .א
  

הנהלת המועצה החליטה .  683,000₪התקציב המעודכן לנושא הינו 
 מדובר בפרוייקט חשוב .להתקין מערכת מיזוג מרכזית באולם הספורט

. שמעותי את המתקן ויגוון את אפשרויות השימוש בושישדרג באופן מ
  .ממשרד הפנים ₪ 233,000 -ממפעל הפיס ו₪  450,000: מקורות המימון

  
  .התקיים דיון בהשתתפות ראש המועצה ושולי טייב

  
  6.74' החלטה מס    

  
 לשיקום אולם ספורט 373' ר מס"תבמליאת המועצה מאשרת פה אחד 

 -ממפעל הפיס ו ₪ 450,000: ות המימון מקור. 683,000₪בסך " תפוז"ב
  .ממשרד הפנים ₪ 233,000

  
  .חזר לישיבהחוילי שרון     

  

   ח" ש90,000בסך  220' ר מס"הגדלת תב  .ב
  

 ,שטח של כחצי דונםב, הסמוך לשביל הארזפ "שצמדובר בפיתוח של 
-אור"בסופרמרקט ובבית כנסת , במרכזת הטלפונים, הגובל בשביל הארז

  . הינו מתקציבי הפיתוח של משרד הפניםמקור המימון". יה
  

  .שוליושרון , ראש המועצה: התקיים דיון בהשתתפות    
  

  :הצבעה    
  

  .משה גולדשטיין ותומר יפת, יוחנן גיל, ימינייצחק )   4:  (בעד    
  .שולי טייב ושרון חוילי)   2: (נמנע    

  
  .שרון נמנע מאחר ולא היה גילוי מסמכים

  
  7.74' החלטה מס

  
 מקור . 90,000₪ בסך 220' ר מס"הגדלת תבהמועצה מאשרת את מליאת 

  .משרד הפנים: מימון
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   ₪ 325,000  בסך170' ר מס"הגדלת תב  .ג
  

מוצע לרבד את רחוב האלון בקטע שבסמוך לקאנטרי בשכבת אספלט 
 בנוסף יש להסדיר את .הנדרשת לאור המצב התשתיתי של כביש זה

. ון ואת קטע הכביש הגובל בככרהתשתיות בכיכר הכניסה שברחוב בן גורי
כמו כן מוצע לסיים את פרוייקט צביעת עמודי התאורה ולסיים את 

 ₪ 260,000: מימון. בסמוך לספרייה, עבודות הפיתוח ברחוב הנורית
  .מקרנות המועצה ₪ 65,000 -ממשרד הפנים ו

  
  .שולי טייב ויוחנן גיל, שרון חוילי, יצחק ימיני: שתתפותהתקיים דיון בה    

  
  :הצבעה    

  
  .משה גולדשטיין ותומר יפת, יוחנן גיל, ימינייצחק )   4:  (בעד    
  .שולי טייב ושרון חוילי)   2: (נמנע    

  
שרון נמנע מאחר .  נמנעת מאחר והיתה רוצה לצמצם את הסכומיםשולי

  .ון בשל הגרעוןולא היה גילוי מסמכים ונוכח הסיכ
      
  8.74' החלטה מס    

  
.  325,000₪ בסך 170' ר מס"מליאת המועצה מאשרת את הגדלת תב

  .מקרנות המועצה ₪ 65,000 -ממשרד הפנים ו ₪ 260,000: מקורות מימון
  

   ₪  320,000 בסך 354' ר מס"הגדלת תב  .ד
  

 בעלות, "תפוז"מדובר בעבודות שיפוץ ושיפורים בגני הילדים ובבית ספר 
וכן ברכישת מבנה , בהתאם לרשימה שפורטה בפני החברים ₪ 190,000של 

אזור שבו , שיוצב בשטח הגובל בבית העלמין ₪ 130,000יביל בעלות של 
 ולא המבנה הינו נכס של המועצה. הצופיםתנועת , בין היתר, פועלת כיום
  .המימון הינו מקרנות המועצה. של הצופים

  
  .שולי טייב ויוחנן גיל, שרון חוילי, חק ימינייצ: התקיים דיון בהשתתפות    
      

השוטף תקציב השלדעתה הסכום למבנה הצופים צריך לבוא ממעירה שולי 
שהמבנה שייך מדגיש  ראש המועצה . ולא מהקרנותתמיכותבסעיף 

  .למועצה ולא לצופים ולכן טעות בידה
  

  9.74' החלטה מס    
  

 . 320,000₪סך ב 354 'ר מס"גדלת תבמליאת המועצה מאשרת פה אחד ה
   .מימון מקרנות המועצה

      

   ₪ 60,000 בסך לשיפורים במגרש הכדורגל 351' ר מס"הגדלת תב  .ה
  

 2.3 -מוצע להקים מגרש אימונים מערבית למגרש הקיים בשטח של כ
, הכולל את הכשרת השטח,  60,000₪ -אומדן הפרוייקט הינו כ. דונם

ש על מנת להקצות מקום הפרוייקט נדר. הצבת מערכת השקייה ודשא
נוסף עקב מספר הילדים הרב המתאמן במתחם הכדורגל ביישוב 
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. והמשתמש במתקן ובכדי למנוע שחיקה של מגרש הכדורגל המרכזי
  .המימון הינו מקרנות המועצה

  
ראש המועצה מציין כי במקום השוכן בסמוך לקווי המתח נעשתה בדיקת 

  .מגרש האימוניםקרינה המאפשרות שהות רציפה של שעתיים ב
  

בקשת לשלב בדיון גם את הצעתה להוסיף גדר כדי שהמקום יישמר שולי מ
  . ומבהירה כי אינה בניגוד עניינים מאחר ובעלה התפטר מתפקידיו בכדורגל

  
ללא דשא בגלל שנת השמיטה ומקווה שקו , רק גדרשרון מציע לעשות 

  .המתח יועתק בהקדם
  

  הצעת החלטה של שולי    
  

האימונים מצפון ע ולאפשר הקמת מגרש "ה של שינוי תבלאפשר בחינ
  .למגרש הקיים

  
  :הצבעה    

  
  שרון ושולי)  2:  (בעד    
  .ימיני ומשה,יוחנן )  3:   (נגד    
  .תומר)  1: (נמנע    

  
  .ההצעה לא התקבלה    

   
בינתיים לא  חודשים רבים וחע ייק"הליך של אישור תבציין כי יוחנן מ

      .יהיה פתרון לכדורגל
  

סכן את כדי לא לצריך לשנות את מיקום המגרש כי לדעתה מבהירה שולי 
הילדים ובריאותם ובמיוחד לנוכח העובדה שלא תהיה גדר שתאפשר ביצוע 

  .פיקוח על זמן שהות הילדים
  

  הצעת החלטה של שרון
  

  .ר לגידור תקני של המגרש בלבד ללא דשא"להקצות את סכום התב
  

  :הצבעה    
  

  . ושרוןתומר)  2:  (בעד    
  .חנןימיני ויו)  2:   (נגד    
  .שולי ומשה)  2: (נמנע    

  
      .לא התקבלהההצעה     

  
  הצעת החלטה של ההנהלה

  
ר בכפוף לקיום פגישת הבהרה בשבוע הבא עם העמותה "לאשר את התב
 אם . בנושא הקרינה ממתח גבוהת הדעת חווהצגת ממצאיונציגי הורים ל
  .חודשהנושא יבוא לדיון מ תהיה התנגדות
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  .יוחנן ומשה, ימיני) 3:  (בעד    
  .שרון חוילי) 1:   (נגד    

   .תומר ושולי) 2: (נמנע          
  

      .הצעת ההנהלה התקבלה    
  

  10.74' החלטה מס    
  

 הכדורגל מתקןשיפורים ב ל351' ר מס"הגדלת תבמליאת המועצה מאשרת 
ה בכפוף לקיום פגישת הבהר,  60,000₪בסך להקמת מגרש אימונים 

בשבוע הבא עם העמותה ונציגי הורים להצגת ממצאי חוות הדעת בנושא 
  .אם תהיה התנגדות הנושא יבוא לדיון מחודש. הקרינה ממתח גבוה

   
      

  :אישורי פרוטוקולים  .8
  

  18.5.08 מיום 28' ועדת תרבות מס  .א  
  

יום הזיכרון ויום , עי יום השואהוועדת התרבות קיימה ישיבת סיכום לאר
בארוע קיץ ובקומזיץ , כמו כן דנה בארוע חג השבועות היישובי. תהעצמאו
נושא ארוע הקיץ נדון ואושר על ידי מליאת המועצה בישיבה . היישובי
  .הקודמת

  
  הצבעה

  
  .תומר יפת ושולי טייב, משה גולדשטיין, יוחנן גיל, יצחק ימיני)   5:  (בעד    
  .שרון חוילי)   1: (נמנע    

  
  174.1' החלטה מס    

  
  . אושר18.5.08 מיום 28' פרוטוקול ועדת תרבות מס    

  
  4.5.08 מיום 16' ועדת ספורט מס  .ב  

  
בסיכום הדואתלון הראשון , הועדה דנה בסיכום הצעדה ביער אילנות

לילדים שנערך בפרדסיה בשיתוף עם איגוד הטריאתלון הישראלי 
בהכנות לארועי שבוע הספורט , שהתקיים בצורה מקצועית ומרשימה

ש "ובהכנות לטורניר הקט רגל ע, עממי הבינלאומי שיתקיימו ביישובה
  .ל שיתקיים בקיץ"עופר מוצרפי ז

  
  הצבעה

  
  .תומר יפת ושולי טייב, משה גולדשטיין, יוחנן גיל, יצחק ימיני)   5:  (בעד    
  .שרון חוילי)   1:  (נגד     

  
  274.1' החלטה מס    

  
  . אושר4.5.08 מיום 16' פרוטוקול ועדת ספורט מס    
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  :הצעות לסדר  .9
  

 ברחוב יונה פישר ממערב למזרח מצד ימין של – אבני שפה –שולי טייב   .א
מרבית . אבני השפה נצבעו באדום לבן עד לחניית גני הילדים, הכביש

ההורים מסיעים את ילדיהם לגנים ממערב למזרח ונאלצים להוריד את 
 הדבר מסכן את .ילדיהם מצד שמאל של הכביש בשל הסימון באדום לבן

הילדים האמורים לחצות כביש שהתנועה בו רבה במיוחד בשעות הבוקר 
 . ובשעות הצהרים

  
וע באדום צבהצעתי להעלות להצבעה על מנת לבחון מחדש את החלטה  ל  
זאת בכדי למנוע , לבן דווקא את הצד בו אמורים לרדת הילדים ללא סכנה  
 .אסון  

      
  374.1' החלטה מס    

  
  .ה אחד להעביר לועדת תנועהמחליטים פ  

  

 לפני כחודשים –דרושה תחנת אוטובוס בטיחותית לילדנו –שרון חוילי   .ב
נפגשנו יחדיו נוכח תחנת ההסעה הסמוכה לכיכר יונה פישר בעקבות תלונת 

מידי בוקר . בעניין העדר בטיחות וסכנת חיים לילדנו, תושבים והורים
גן אל מול רכבים עשרות ילדים שוהים במקום ללא כל מסתור ומ

המיקום של התחנה בעייתי . ואוטובוסים שועטים ובמזל שלא נגרם אסון
 .כ העדר פסי האטה במקום והמדרכה צרה עד מאוד"כ, בסמיכות לעקומה

  
ל " הרשות תפעל כבר בחופשה הקרובה טרם תחילת שנה–הצעת החלטה     
  .י לכךט להסדרת תחנת אוטובוס תקנית ובטיחותית ובמקום הראו"הבעל    

  
כי הנושא כבר עלה לדיון בועדת הסביר גולדשטיין משה ר ועדת התנועה "יו

 להעתקת התחנה י הועדה" לחברים את החלופה שנמצאה עהציג. תנועה
 הנושא כבר בטיפול .במקום יוקם עמוד ולא סככה. לרחוב יונה פישר

   .ל הקרובה" לפני פתיחת שנהבשאיפה לביצוע
  
  

 בחופשת הקיץ –שותפים לשיפוצי מוסדות חינוך  תושבינו –שרון חוילי   .ג
. ח ומבנים אחרים"שיפור חזות ועוד למוס, מתוכננות עבודות שיפוץ

אך מן , ןבענייש אינן מצריכות מכרז " אל50עבודות אשר אינן עולות על 
הראוי לבוא עם פנים לתושבינו אשר ידועים בכישורים ובעלי מקצועות 

ויוניות בין תושבנו הינו מוסרי והכרחי עיקרון הפרסום והשו. חופשיים
  .כאחד מבחינת תושביך קודמים

    
 הרשות תוציא מנשר לתושבים הכולל הצעה מקצועית –הצעת החלטה   
ומסודרת ובכך תקדם פניות מקצועית ושוויוניות בין כלל התושבים   
  .לרווחת היישוב ולטוב היישוב  

  
צעה ממין זה והציג המגבלות החוקיות שיש בהראש המועצה הסביר את 

  .את הצעת ההנהלה בנושא שאומצה פה אחד
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  474.1' החלטה מס  
  

המועצה מנחה את אגף הנדסה ותשתיות להמשיך ולפנות לקבלנים   
בכל תחומי הפעילות תוך , כולל לתושבי פרדסיה, ולספקים מכל המגזרים  
  . ובהתאם להוראות החוקהשוויוןשמירה על עקרון   

   
      

  
    

  
  

  .22:20 ננעלה בשעה הישיבה
  .אורלי רזניקוב: רשמה

  
  
  
  
  
  

  בברכה
  
  

  יצחק ימיני                   זאב ובר
                         ראש המועצה         מזכיר המועצה


