י' חשון תש"ע
 28אוקטובר 2009

פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס' 13
מיום 27.10.09

1

פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס'  13מיום
 27.10.09שנערכה בחדר הישיבות במועצה

נוכחים:
יצחק ימיני
אבי ניסים
סיגל אדמתי -
רפאל פילוסוף -
תומר יפת
שרון חוילי
גדעון בן-אהרון -

ראש המועצה
סגן ראש המועצה )באיחור(
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

חסרים:
יוחנן גיל
דוד רחום

 מ"מ ראש המועצה )התנצל( -חבר מועצה

מוזמן:
זאב ובר

 -מזכיר המועצה

סדר היום:
.1

עדכוני ראש המועצה.

.2

בחירת נציגי ציבור לדירקטוריון מ.ס.ו.ף.

.3

אישור פרוטוקולים:
א .פרוטוקול ועדת בטחון מס' .16.8.09 4
ב .פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס'  2מיום .13.9.09
ג .פרוטוקול ועדת חינוך מס'  3מיום .13.9.09

2

ראש המועצה פתח את הישיבה.
מבקש להוסיף לסדר היום:
א.
ב.

פתיחת חשבון בנק לצורך היטל בצורת.
החלפת חבר מועצה בדירקטוריון מ.ס.ו.ף.

חברי המועצה מסכימים להכללת הנושאים בסדר היום.

 .1שאילתות
א.

שרון – האם מועצת פרדסיה עובדת בהתאם לנוהלים של חוזר מנכ"ל משרד
הפנים לעניין העסקתו של היועץ המשפטי למועצה?
תשובת ראש המועצה  -בחודש מרץ  2009פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים
הכולל הנחיות לעניין העסקת יועצים משפטיים .נוהל זה אינו מקובל על מרכז
השלטון המקומי שהנחה את הרשויות המקומיות להמתין עם יישום ההנחיות.
ההנחיות בשלב זה אינן רלבנטיות למועצה ולאור זאת היא טרם נדרשה
לפעולה כלשהי בנושא.

ב.

שרון – מהו מספר בני –נוער בגיל העשרה הנחשבים בקבוצת סיכון לפי רישומי
המועצה?
תשובת ראש המועצה – בהתאם לנתונים שנמסרו ע"י מחלקת הרווחה מספר
בני העשרה ביישוב המטופלים במחלקה ומוגדרים כקבוצת סיכון הוא .23
לשאלה כיצד המועצה מטפלת בנושא הוצגה פעילות מחלקת הרווחה בנושא
וכמו כן מיושמת תוכנית האב של המועצה "הנוער במרכז העניינים" ,שאף
נדונה בפרוטרוט במועצה.

 .2הצעות לסדר היום
הוגשה הצעה אחת לסדר היום בעניין קרנות המועצה.

החלטה מס' 13.1
מחליטים פה אחד לכלול את ההצעה שהוגשה בסדר היום.

 .3עדכוני ראש המועצה
א .משטרת ישראל החזירה את התיקצוב בגין תקן המאבטח הנייד שבוטל ,וע"י כך
התאפשרה פתיחה מחודשת של השער המערבי בבי"ס "תפוז" ,ותוגבר האבטחה
ההיקפית של מוסדות החינוך ביישוב.
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ב .תכנית הבנייה  ,151 ,137 ,136פורסמו השבוע בעיתונות למתן תוקף .מדובר
בקרוב ל 300 -יח"ד .מושב צור משה הגיש עתירה מינהלית שבו דורש לשנות את
אחת התוכניות .בינתיים החלו בעבודות חקלאיות בשטח.
אבי ניסים נכנס לישיבה.

.4

בחירת נציגי ציבור לדירקטוריון מ.ס.ו.ף.
ראש המועצה מציין כי יוחנן גיל ביקש להיות מוחלף בחבר סיעתו רפאל פילוסוף.
כמו כן יש שני מקומות פנויים של נציגי ציבור בדירקטוריון וראש המועצה ממליץ
לבחור בה"ה אדם יצחק ודני צור .שניהם מוכרים היטב ומתאימים לשאת בתפקיד.
בחירת נציגי ציבור כפופה לאישור הועדה לבחינת מינויים שבמשרד הפנים.
התקיים דיון בהשתתפות יצחק ושרון.
הצבעה
בעד ( 6 ) :יצחק ימיני ,אבי ניסים ,סיגל אדמתי ,רפאל פילוסוף ,תומר יפת וגדעון
בן-אהרון.
נמנע ( 1 ) :שרון חוילי )לסעיף א' בלבד(.

החלטה מס' 13.2

.5

א.

מליאת המועצה מאשרת את בחירת אדם יצחק ודני צור כנציגי ציבור
בדירקטוריון מ.ס.ו.ף .הבחירה כפופה לאישור הוועדה לבחינת מינויים
בחברות עירוניות במשרד הפנים.

ב.

מליאת המועצה מאשרת את בחירתו של רפאל פילוסוף כחבר
בדירקטוריון מ.ס.ו.ף .במקום יוחנן גיל.

אישורי פרוטוקולים:
א .פרוטוקול ועדת בטחון מס'  4מיום 16.8.09
אבי ניסים סקר את החלטות הועדה .מציג את הפיילוט של מערכת "מוסקיטו"
בגן הסביון .יש תוצאות טובות בשלב זה.
התקיים דיון בהשתתפות יצחק ,אבי ושרון.

החלטה מס' 13.3
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת בטחון מס'  4מיום
.16.8.09
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ב.

פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס'  2מיום 13.9.09
גדעון בן-אהרון סקר את הדיון בוועדה וההחלטות שנתקבלו.
התקיים דיון בהשתתפות יצחק ,אבי ,רפאל וגדעון.

החלטה מס' 13.4
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 2
מיום .13.9.09
ג.

פרוטוקול ועדת חינוך מס'  3מיום 13.9.09
סיגל אדמתי סקרה את הפרוטוקול.

החלטה מס' 13.5
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת חינוך מס'  3מיום
.13.9.09

.6

פתיחת חשבון בנק לצורך גביית היטל בצורת
בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקונים לשנים  2009ו ,(2010 -נקבעו הוראות לעניין
גבייתו של היטל בשל צריכת מים עודפת )"היטל בצורת"( .על פי ההוראות יש לפתוח
חשבון בנק נפרד למטרת העברת כספי ההיטל.

החלטה מס' 13.6
מליאת המועצה מאשרת פה אחד פתיחת חשבון בנק נוסף בבנק הפועלים בע"מ,
ומסמיכה את ראש המועצה והגזבר לסכם עם הבנק את פרטי פתיחת החשבון
ולחתום על כל המסמכים הנדרשים לצורך כך.

.7

הצעה לסדר
דו"ח על מצב קרנות המועצה
נמסר כי נכון לסוף אוגוסט  2009אין שינוי מהותי במצב קרנות המועצה לעומת
הדיווח הקודם .בדוח הכספי לרבעון השלישי הנתונים יופיעו בצורה מפורטת.

הישיבה ננעלה בשעה .21:30
רשם :זאב ובר.
בברכה
זאב ובר
גזבר המועצה

יצחק ימיני
ראש המועצה
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