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 3.3.09 מיום 5' המניין מסמן מליאה מישיבת פרוטוקול 
 שנערכה בחדר הישיבות במועצה

  
  :נוכחים

  
  ראש המועצה  -  יצחק ימיני 
   המועצהמ ראש"מ  -    יוחנן גיל
  סגן ראש המועצה  -    אבי ניסים

  חברת מועצה  -  סיגל אדמתי
  חבר מועצה  -  רפי פילוסוף
  חבר מועצה  -    דוד רחום
  חבר מועצה  -    תומר יפת
  חבר מועצה  -   שרון חוילי
  חבר מועצה  -  אהרון -גדעון בן

    
  :מוזמנים

  
  מזכיר המועצה  -    זאב ובר

  מנהלת לשכת ראש המועצה  -  ארמונה גולן
  

  : היוםסדר
  
   :כמפורט להלן, בחירת ועדות המועצה  .1

  ועדת חינוך  .א  
  ועדת תרבות  .ב  
  ועדת נוער  .ג  
  ועדת ספורט  .ד  
  ועדה למאבק בנגע הסמים  .ה  
  ועדת בטחון  .ו  
  ועדת תכנון  .ז  
  ועדת תנועה ובטיחות  .ח  
  ועדה לקידום מעמד האישה  .ט  
  צוות הנצחה  .י  
  ועדת יקיר פרדסיה  .יא  

  )מקצועית(את קרקע ועדה להקצ  .יב
 ועדת תמיכות  .יג

    
  .אישור מועמדים לועדת בחינה לקבלת עובדים  .2
  
  .ף.ו.ס.אישור מועמדים לדירקטוריון מ  .3
  
  .המלצה על נציגי ציבור בועדת איכות הסביבה  .4
  
  .אישור למינוי דירקטור בתאגיד מים חדש  .5
  
  .ת מיניותאירית רפאלי לממונה על טיפול בהטרדו' אישור לבחירת הגב  .6
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  :רים"אישורי תב  .7

מימון . איכות הסביבהלפרוייקטים  ₪  75,000 על סך 375' ר מס"ור תבאיש  .א  
  .הגנת הסביבהמהמשרד ל ₪ 57,667

  .לשיפור מוסדות חינוך וציבור ₪ 70,000 על סך 354' ר מס"אישור הגדלת תב  .ב  
  
  .1.2.09 מתאריך 1' אישור פרוטוקול ועדת רווחה מס  .8
  

  .ראש המועצה פותח את הישיבה
  

  :הנוכחים עמדו דקה דומיה לזכרם של תושבי פרדסיה שהלכו לעולמם
  .ל"שלום גור ז

  .  ל"אלחנן יעיש ז
  

ראש המועצה מעדכן את חברי המועצה כי נחתם הסכם חדש בין שירותי בריאות כללית 
 מבוטחי הקופה הדבר יתן מענה לציבור. לבין בית המרקחת בקניון שיכנס לתוקף בקרוב

  .בתחום היישוב
  

אופק "תכנית את " תפוז"ס "בשנת הלימודים הקרובה בביהיש כוונה להפעיל כמו כן 
  .שתאפשר מתן מענה טוב יותר לתלמידים מתקשים" חדש

  
הוגשו התנגדויות . תמה תקופת ההפקדה של התוכניות לשינוי יעוד שמצפון לעלי השרון

  .דונו בקרובשיי, לגבי השטח של מושב צור משה
  

נקבעה פגישה עם מפקד משטרת נתניה לדון בטיפול המשטרה בתופעות שונות הקשורות 
  .לפיצוצי נפצים ולצריכת אלכוהול, להתנהגות בני נוער

  
  שאילתות  .1
  

? רגל-בגדר התוחם את מגרש הקט" פס מתכת"מהי העלות הכוללת של הוספת   .א
  ?ומהי מטרתו

  
-ל נמצא בין היתר בשימוש קבוצות הוקירג-מגרש הקט -תשובת ראש המועצה 

 משתתפים בפעילות ערה ואף מגיעות 50 -המונות כ, גלגיליות של ילדי היישוב
שימוש במגרש הוקי . להישגים ארציים יוצאי דופן בליגות בהן הן משתתפות

על מנת למנוע בריחה של כדורים , בעלות גבוהה, מצריך גידור ייעודי למטרה זו
במטרה לחסוך . תופעה הפוגעת באימונים ובמשחקים, אל מחוץ למגרש

 6,600בעלויות ובתיאום עם המדריכים המקצועיים הונח פס מתכת בעלות של 
, המונע את בריחת הכדורים ומאפשר לקיים משחקים באופן רציף, מ"מע+ ₪ 

  .כנדרש, ללא הפרעה
  

  .לשאלת שרון הסעיף התקציבי הוא אחזקת מתקנים
  

  
ולשכיחת " דרור"דרים הרבתי במערך ההסעים לקריית חינוך מה פשר אי הס  . ב  

  ?תלמידים מאחור
  

מאורגן ומסודר " דרור "מערך ההסעות לקריית חינוך  -תשובת ראש המועצה 
י "לעיתים רחוקות ישנן תקלות נקודתיות המטופלות ע. בצורה טובה ויעילה
הסעה לא תלמידי הקריה נדרשים להתייצב בתחנות ה.  אגף החינוך מיידית

מדי פעם ישנם תלמידים המאחרים קום ומגיעים .  בבוקר07:55יאוחר משעה 
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אדגיש . לאחר שכל האוטובוסים חלפו, לתחנות באיחור של רבע שעה ואף יותר
ישנם מצבים , יתרה מכך. כי אני נמצא במקום כל בוקר ועד לתופעה זו מקרוב

מנעים מלעלות שגם כשיש אוטובוסים הממתינים בתחנות יש תלמידים שנ
אשמח לקבל רעיונות כיצד ניתן לטפל באופן אפקטיבי . עליהם מסיבות שונות

  .במצבים מעין אלו
  

  
האם מזכיר המועצה ובעלי התפקידים הבכירים עמדו בשנתיים האחרונות בכל   . ג  

הנדרש לקבלת החזר ההוצאות לרבות החזר הוצאות רכב ומי מוודא זאת 
  ?בפועל

  
כל עובדי המועצה הזכאים לקבלת החזרי הוצאות  -תשובת ראש המועצה 

וזאת בהתאם להנחיות המקובלות בשרות , עומדים בתנאים הנדרשים לכך
הזכאות נבדקת באופן קפדני . הציבורי ועל פי ההסכמים השונים החלים עליהם

י מבקר המועצה והן "הנתונים נבדקים בנוסף הן ע. י חשבת השכר במועצה"ע
יצויין כי בדוח המבקר שבדק את מערך . ר במשרד האוצרי הממונה על השכ"ע

השכר לא נמצאו ממצאים בעניין זה וכי גם הממונה על השכר במשרד האוצר 
  .לא מצא חריגות שכר בקרב עובדי המועצה

  
רישוי  שנתי  למעט אינם מותנים בהצגת חשבונות הסכומים –לשאלת שרון 

 .המוגבלים בתקרה, וביטוחים
  

ות אם בכלל נתקבלו לעניין הפעלת והנהלת בית הקשיש ומסגרת אלו החלט  . ד  
  ?הפעלת גיל הזהב

  
אינה אחראית להפעלת העמותה למען המועצה  -תשובת ראש המועצה 

הנהלת המועצה נענתה . וממילא לא קיבלה החלטות הקשורות בכך, הקשיש
על לפניית העמותה להשתתף בעלויות הפעלת מועדון גיל הזהב באופן חד פעמי 

כמו כן ההנהלה ביקשה מהעמותה להכין תוכנית התייעלות . פי תחשיב מתאים
  .ולחסוך בהוצאות וזאת לאור דיווח לפיו העמותה מצוייה בקשיים כספיים

  
  .בנוכחותוזה ראש המועצה ביקש לא לפתח דיון בנושא     

  
  הצעות לסדר היום  .2
  

  . היוםהצעות לסדר 3הוגשו   
  

  5.1' החלטה מס  
    
  .בסדר היוםשהוגשו  פה אחד לכלול את כל ההצעות הוחלט  

  
  
  בחירת ועדות המועצה  .3
  

  : בישיבהשהוצגולהלן פרוט הועדות וחבריהן כפי 
  

  חינוךועדת   .א  
  

      
  סיעה  שם  'מס

  פ"ל   סיגל אדמתי– ר"יו  1
  פ"ל  נווה אילון  2
  פ"ל  שי שקרוב  3
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  פ"ל  איריס הראל  4
  פ"ל  נוגה מלמן  5
  פ"ל  דואר חניטה  6
 פרדסיה שלנו  מוטי לוי  7
 פרדסיה שלנו  גלית כהני  8
 פרדסיה שלנו  גלית אהרון  9

 פרדסיה שלנו  ריקי אפל  10
  עתיד  רננה אנקור  11
  עתיד  דוד רחום  12
  ל"מפד  תומר יפת  13
  ל"מפד  יהודית צאושו  14
  מסורת  שרון חוילי  15
  מסורת  אורה שמע  16
  ירוקים  אודיל זינגר  17
  ירוקים  ן אהרוןאולגה ב  18

  
  תרבותועדת     .ב
  

      
  סיעה  שם  'מס

  פ"ל   יצחק ימיני–ר "יו  1
  ל"מפד   תומר יפת–מ "מ  2
  פ"ל    משה אורן-רכז    3
  פ"ל  טלי פליישמן  4
  פ"ל  גילה גנס  5
  פ"ל  עדי רודיטי  6
  פ"ל  גילה מגיד  7
 פרדסיה שלנו  י'ריקי פלאצ  8
 פרדסיה שלנו  איציק מרשלי  9

 פרדסיה שלנו  לדשטייןדיתה גו  10
 פרדסיה שלנו  אלה לוי  11
  עתיד  מרים יצחקי  12
  עתיד  עדנה אמיר  13
  ל"מפד  נעמי יפת  14
  מסורת  זהבה מורד  15
  מסורת  שרה חוילי  16
  ירוקים  אנט אבוקסיס  17
  ירוקים  אריאלה תעשה  18

  
  

  נוערועדת   .ג  
  

  סיעה  שם  'מס
  פ"ל   אבי ניסים– ר"יו  1
  פ"ל  ודיטי עדי ר–רכז   2
  פ"ל  אסף אליהו  3
  פ"ל  דור נוה  4
  פ"ל  אליהו שדה  5
  פ"ל  יהודה דורי  6
 פרדסיה שלנו  בועז ברטל  7
 פרדסיה שלנו  ריקי אפל  8
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 פרדסיה שלנו    9
 פרדסיה שלנו    10
  עתיד  עידן אוחיון  11
  עתיד  עומר טובי  12
  ל"מפד  אריאלה קייפור  13
  ל"מפד  נאור ברנס  14
  מסורת  שוש גברא  15
  מסורת  ליאת מוטולה  16
  ירוקים  אורלי רחום  17
  ירוקים  יפעת תעשה  18

  
  

  ועדת ספורט  .ד  
  

  סיעה  שם  'מס
  פ"ל   יצחק ימיני– ר"יו  
  פ"ל  יריב בורט  2
  פ"ל  גילה מגיד  3
 פרדסיה שלנו  ששון יוסף  4
 פרדסיה שלנו  רון שפיר  5
  עתיד  מיכאל כץ  6
  ל"מפד  אלי בן דרור  7
  מסורת  אבנר סירי  8
  ירוקים  ירון פרנסיס  9

      
  

  ועדה למאבק בנגע הסמים  .ה
  
  

  תפקיד/סיעה  שם  'מס
  פ"ל   יצחק ימיני–ר "יו  1
  נציג ציבור  אבי דר  5
  פרדסיה שלנו  בועז ברטל  2
  עתיד  שלמה צלניק  3
  נציג ציבור  ספי ברניב  4
  רווחה' מנהלת מח  אירית רפאלי  6
  וךמנהל אגף חינ  גדעון אחרק  7
  נציג הרשות למלחמה בסמים  אורית שטרנברג  8

  
  ועדת ביטחון  .ו  
      

  סיעה  שם  'מס
  פ"ל   אבי ניסים– ר"יו  1
  פ"ל    משה אורן-רכז   2
  פ"ל  משה קרפ  3
 פרדסיה שלנו  גדי ליס  4
 פרדסיה שלנו  בועז ברטל  5
  עתיד  שלמה צלניק  6
  ל"מפד  משה שגב  7
  מסורת  דוד גברא  8
  רוקיםי  רונן זינגר  9
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  ועדת תכנון  .ז  
  

      
  סיעה  שם  'מס

  פרדסיה שלנו   יוחנן גיל– ר"יו  1
  פרדסיה שלנו  רפאל פילוסוף  2
  פרדסיה שלנו  מיכל רוזנבלום  3
  פרדסיה שלנו  ברק אונגר  4
  פ"ל  יצחק ימיני  5
  פ"ל  ארנון חשאי  6
  פ"ל  עופר קאופמן  7
  פ"ל  אבי קידר  8
  פ"ל  אלון לקריץ  9

  פ"ל  אלאיציק דני  10
  עתיד  דוד רחום  11
  עתיד  חנוך שפיצר  12
מנחם   13

  מיכאלוביץ
  ל"מפד

  ל"מפד  שלמה קייפור  14
  מסורת  שרון חוילי  15
  מסורת  איתן מרום  16
  ירוקים  גדעון בן אהרון  17
  ירוקים  יעקב חלפון  18

  
  

  תנועה ובטיחותועדת   .ח  
  

    
  סיעה  שם  'מס

  פרדסיה שלנו  רפאל פילוסוף– ר"יו  1
  פ"ל  גדי מידן  2
  פ"ל  צחי גנס  3
  פ"ל  ארנון חשאי  4
  פרדסיה שלנו  יגאל און  5
  עתיד  ויקטור כהן  6
  ל"מפד  יהודה סלם  7
  מסורת  יעקב עדני  8
  ירוקים  סלרגלית וק  9

  
  

  ועדה לקידום מעמד האישה  .ט  
  

      
  סיעה  שם  'מס

  פ"ל   אבי ניסים– ר"יו  1
  פ"ל   עליה נווה–רכז   2
  פ"ל  סיירדנה מר  3
  פרדסיה שלנו  כלנית רם  4
  פרדסיה שלנו  לילי טנא  5
  עתיד  שרה חוילי  6
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  ל"מפד  אילנה אושרי  7
  מסורת  זהבה מורד  8
  ירוקים  יונית פרנסיס  9

      
  

  צוות הנצחה  .י  
  

      
  סיעה  שם  'מס

  פרדסיה שלנו    יוחנן גיל – ר"יו  1
  פ"ל  סיגל אדמתי  2
  עתיד  דוד רחום  3

  
  

  דסיהועדת יקיר פר  .יא
  
  

 סיעה שם תפקיד
 פ"ל סיגל אדמתי ר "יו

 פ"ל יוסף סירי נציג ציבור  
 פ"ל שמחה כביר נציג ציבור 
  פרדסיה שלנו  יוחנן גיל  חבר מועצה
  פרדסיה שלנו  מרגלית כצנשטיין  נציג ציבור
  ירוקים  יעל גורן  נציג ציבור
  ל"מפד  נסים עובדיה  נציג ציבור
  עתיד  דוד רחום  נציג ציבור
  מסורת  מרדכי יהודיאן  נציג ציבור

  ----  אסתי גלר  רכזת מתנדבים
 
  להקצאת קרקע הועד  .יב

  
  

  שם  התפקיד  'מס
  זאב ובר  גזבר המועצה-מזכיר  1
  בני כרמי  מהנדס המועצה  2
  שלמה ולדמן   או נציגוהיועץ המשפטי  3

  
  

 ועדת תמיכות   .יג
  

  שם  התפקיד  'מס
  זאב ובר   גזבר המועצה–מזכיר  1
  שני-רינה מידן  חלקת חוגים וספורטמנהלת מ  2
  שלמה ולדמן   או נציגוהיועץ המשפטי  3

  
       

  
  5.2' החלטה מס  

  
  .מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הרכב הועדות כמפורט לעיל  
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  אישור מועמדים לועדת בחינה לקבלת עובדים  .4
  

אישור  הבחירה כפופה  ל.המועמד הוא מר חיים פלדמן המשמש גם כיום בתפקיד זה
  .משרד הפנים

  
  5.3' החלטה מס  

  
את בחירתו של מר חיים פלדמן לנציג ציבור בועדת פה אחד מליאת המועצה מאשרת 
  .בחינה לקבלת עובדים

  
  .ף.ו.ס.אישור מועמדים לדירקטוריון מ  .5
  

  :ההרכב המוצע
  

  תפקיד  שם  'מס
  פ" ל–ראש מועצה    יצחק ימיני– ר"יו  1

  רדסיה שלנו פ–חבר מועצה   יוחנן גיל  2

   עתיד-חבר מועצה   דוד רחום  3
  נציג ציבור  יריב בורט  4
  נציג ציבור  רחלי בללי  5
  נציג ציבור  עינב מוצרפי  6
  חוגים וספורט' מנהלת מח  שני-רינה מידן  7

  מנהל אגף הנדס ותשתיות  רייבי עזרא  8

  מזכיר המועצה  ובר זאב  9

  
  .כפופה לאישור ועדה חיצונית) הלמעט חברי המועצ(בחירת חברי הדירקטוריון   

  
  

  5.4' החלטה מס  
  

  .כמפורט לעילקטוריון יראת בחירת חברי הדפה אחד מליאת המועצה מאשרת   
  
  
  ביובה ומיםהתאגיד ב למינוי דירקטוראישור   .6
  

העומדת , ראש המועצה הציע לבחור לתפקיד את תושבת היישוב טל וינטר
  .דרשיםוהיא בעלת הכישורים הנ, בקריטריונים

  
   5.5 'החלטה מס  

  
את בחירתה של טל וינטר כנציגת המועצה בתאגיד פה אחד מליאת המועצה מאשרת 

  . הבחירה כפופה לאישור ועדה חיצונית.החדש הנמצא בהקמהוהביוב המים 
  
  
  המלצה על נציגי ציבור בועדה לאיכות הסביבה  .7
  

הבחירה כפופה לאישור . ראש המועצה מציע להמליץ על סוזן קודש ורחל גינזבורג
  .הארגונים הירוקים
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   5.6 'החלטה מס
  

  . לעיל פה אחד את הצעת ראש המועצה כמפורטמליאת המועצה מאשרת 
  
  אירית רפאלי לממונה על טיפול בהטרדות מיניות' אישור לבחירת גב  .8
  

, עם יציאתה לחופשה של אורלי רזניקוב מוצע לבחור לתפקיד את אירית רפאלי
  . המתאימה לתפקיד,לת מחלקת הרווחהמנה
  

   7.5 'החלטה מס
  

את בחירתה של מנהלת בחירתה של מנהלת  פה אחדמליאת המועצה מאשרת 
  .אירית רפאלי לממונה על טיפול בהטרדות מיניות, מחלקת הרווחה

  
, איכות הסביבהבלפרויקטים  ₪ 75,000 על סך 375' ר מס"אישור תב  .9

  _____________________גנת הסביבהמהמשרד לה ₪ 57,667 מימון
  

 מרכזי מיחזור ברחבי היישוב המאגדים בתוכן מספר אלמנטים 4הכוונה היא להקים 
סוללות , דיסקים, נייר, לאיסוף חומרים המוכנים למיחזור כגון בקבוקי פלסטיק

  .ועוד
      

  5.8 'החלטה מס
  

. יכות הסביבה לפרוייקטים בא375' ר מס"את תב פה אחד מליאת המועצה מאשרת 
  .מהמשרד להגנת הסביבה והיתרה מקרנות המועצה ₪ 57,667מימון 

  
   מוסדות  לשיפור ח "ש  70,000 סך   על  354'  מס ר"תב הגדלת  אישור   .10

  __________________________________________חינוך וציבור  
  

יום בין היתר יקון גג במבנה המשמש כהכוללות תמדובר בשתי עבודות בטיחותיות 
, ן חל איסור על שימוש כלשהו במבנהעד לביצוע התיקו. את תנועת הנוער בני עקיבא

 .על פי דרישת מכבי אש, התקנת מערכת גילוי אש בבנין המועצהוכן 
  
  9.5 'חלטה מסה

  
מימון .  70,000₪ בסך 354' ר מס"הגדלת תבפה אחד  מליאת המועצה מאשרת

  .מקרנות המועצה
   

  1.2.09 מתאריך 1' רוטוקול ועדת רווחה מסאישור פ  .11
  

  .ר הועדה תומר יפת"י יו"הפרוטוקול הוצג ע  
  

  10.5 'חלטה מסה
  

   .1.2.09 מתאריך 1' את פרוטוקול ועדת רווחה מספה אחד  מליאת המועצה מאשרת
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  :הצעות לסדר היום  .12
  

  "דרור"הסעות לקריית חינוך   .א  
  

ובהגעת , "דרור" לקריית חינוך נערך דיון בנושא הבעייתיות בהסעות
  .התלמידים להסעה

  
  מרכז מסחרי פרדסיה  .ב  

  
. שרון חוילי טוען כי קיימת בעיה ברשיונות של מרכז המסחרי בכניסה ליישוב

ראש המועצה מציין כי קיימים רשיונות ומבקש משרון לפרט בהקדם למה 
  .בדיוק הוא מתכוון

  
  

  מערך המצלמות ביישוב  .ג  
  

.  לגבי המצלמות ביישוב ומיקומןממזכיר המועצה  שמעו סקירה חברי המועצה
  .סוכם להעביר את הנושא לדיון בועדת הבטחון

  
  

  21:25: הישיבה ננעלה בשעה
  ארמונה גולן: רשמה

  
  
  
  

  בברכה
  
  
  

  יצחק ימיני                               זאב ובר
                                       ראש המועצהמזכיר המועצה                                                  

 


