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 30.6.09 מיום 8' המניין מסמן מליאה מישיבת פרוטוקול 
 שנערכה בחדר הישיבות במועצה

  
  :נוכחים

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

  חברת מועצה  -  סיגל אדמתי
  חבר מועצה  -   פילוסוףאלרפ

  חבר מועצה  -  דוד רחום
  )חלקית (חבר מועצה  -  תומר יפת
  חבר מועצה  -  שרון חוילי
  חבר מועצה  -אהרון -גדעון בן

    
  :מוזמנים

  
  מזכיר המועצה  -  זאב ובר

  המנהלת לשכת ראש המועצ  -  ארמונה גולן
  

  :סדר היום
  

  .אישור עבודה בחופשה לעובד המועצה ציון סירי  .1
  
  .אישור לחתימת ההסכמים הנדרשים להקמת תאגיד מים וביוב  .2
  
  .אישור זכויות חתימה בעת העדרותו של גזבר המועצה לרגל חופשה  .3
  
  למטרת שיפור  ₪ 40,413בסך ,  שיפור מוסדות ציבור וחינוך- 354' ר מס"הגדלת תב  .4

  .י המוסד לביטוח לאומי" ע80%מימון ". תמר"גן טיפולי   
  
  ס תפוז "למטרת הנגשת שתי כתות לימוד לבי ₪ 145,000 בסך -354' ר מס"הגדלת תב  .5

  .ממשרד החינוך ₪ 50,000מימון . והנמכת תקרות אקוסטיות  
  
  ;10.5.09  מיום 3' פרוטוקול ועדת תרבות מס אישור  .6

     
  

  .הישיבהראש המועצה פותח את 
  

שהלכה , מותיקות פרדסיה, ל"חברי המועצה עמדו לדקת דומייה לזכרה של מרים יפת ז
  .92לעולמה בגיל 
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  הצעות לסדר היום  .1
  

ס "אחת בעניין פתיחת גן הפיקוס והשנייה בעניין בי,  הצעות לסדר היום2הוגשו 
  ".אור השרון"

  
פטי של המועצה אין ראש המועצה הודיע כי בהתאם לחוות דעת של היועץ המש

בהעדר סמכות מליאת המועצה לדון , ל"מקום להעלות לדיון את ההצעות לסדר הנ
  .חוות הדעת המנומקת ניתנה לכל חברי המועצה. בכך

  
  .כל חברי המועצה החליפו דעות והתבטאו באריכות בעניין זה

  
  .תומר יפת עזב את הישיבה עקב התחייבות מוקדמת

  
  שאילתות  .2
  

ח "ח משרד הפנים וכן דו"ח רו" על דו1,2,3חות הביקורת "ע דומדו -שרון   .א
  ? לא הוגשו לדיון2008מבקר המועצה לשנת 

  
י "בחודש ינואר נבחרה ועדת הביקורת החדשה ע  -תשובת ראש המועצה 

 מיד 2007הועדה התבקשה לדון בדוח מבקר משרד הפנים לשנת . המועצה
והפרוטוקולים ,  חודשים4 אך התכנסה לדון בכך רק לאחר, לאחר בחירתה

לאחר . בעניין זה ובעניין דוח מבקר המועצה הועברו לידינו לפני מספר ימים
   .דיון בדוחות ובפרוטוקולים בהנהלה הנושא יבוא לדיון במועצה

  
 ?מהי החלטת ההנהלה בישיבתה האחרונה בנושא גן הפיקוס -שרון   .ב
  

 הינו נושא שבסמכות נושא של פתיחת גן ילדים נוסף –תשובת ראש המועצה 
לאור זאת הנהלת המועצה שמעה דיווח אך לא התקבלה . ראש המועצה
  .החלטה בנושא

  
כיצד טיפלת אם בכלל בתופעת האיחורים המשמעותיים של הבכירים  -דוד   .ג

 ?במערכת המוניציפאלית
  

עובדי המועצה הבכירים משקיעים שעות רבות  –תשובת ראש המועצה 
בר למכסת השעות הרגילה וללא תמורה נוספת בגין בעבודתם עבור המועצה מע

העובדים מחתימים שעון נוכחות ויש מעקב מלא אחר שעות . זאת לשכרם
וברור שמדי פעם הם , יש עובדים הנמצאים בפגישות שמחוץ למועצה. עבודתם

קבלת . פיקוח ובקרה הולמים, והכל תחת רישום, יוצאים לחופשות מאושרות
כל משרדי המועצה פתוחים ותושב המבקש , כרגילהקהל במועצה מתקיימת 

, פגישות כאלו מתקיימות כל הזמן. פגישה עם עובד בכיר מתאם זאת מראש
  .ואין כל פגיעה בשרות לאזרח

  
 ומהן ההשלכות הנגזרות 136' מהם העדכונים האחרונים לענין חלקה מס -דוד   .ד

 ?מכל לעתיד הישוב ולדור ההמשך
      

אלו נדונו בועדת הערר של , נית הוגשו התנגדויותלתכ –תשובת ראש המועצה 
   .מחוז המרכז ואנו ממתינים להחלטת הועדה

 148ראש מועצה עדכן לגבי פרטי החלטת הועדה המחוזית להפקדת תכנית 
 5.5 -צפיפות הבינוי הוגדלה ל: ד נוספות בצפון היישוב" יח1,000 -לבניית כ

נקבעה ,  המוגן לחישוב הצפיפותללא הבאה בחשבון של הדיור, ד לדונם נטו"יח
ד בלבד וכן נקבעה " יח350 - יינתנו היתרים ל2015שלביות בבנייה כך שעד שנת 

  .קדימות לפיתוח הפארק שבתכנית
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  אישור עבודה בחופשה לעובד המועצה ציון סירי  .3
  
  

  1.8 'החלטה מס
  

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד אישור לעבודה נוספת בזמן החופשה לעובד
  .במהלך חודש יולי, המועצה ציון סירי

  
  
  אישור לחתימת ההסכמים הנדרשים להקמת תאגיד מים וביוב  .4
  

מדובר בסיכום תהליך ממושך . המסמכים הרלבנטיים צורפו לעיון חברי המועצה
תל מונד ואבן יהודה , קדימה צורן, פרדסיה, כפר יונה: שבו מקימות חמשת הרשויות
התאגיד צפוי להתחיל את .  לחוק תאגידי מים וביובתאגיד מים וביוב בהתאם
היועץ המשפטי של המועצה עבר על ההסכמים וחיווה . פעולתו תוך כמספר חודשים

וזאת בהתחשב בדרישות משרדי , דעתו כי הוראותיהם הינן סבירות בנסיבות העניין
הפנים והאוצר ובהמלצות הגורמים המקצועיים המלווים את המועצות ביחס 

  .למסמכי התאגיד ואופן ההתקשרות להקמתו
  

מועצה להשלכות התקציביות שיש תשומת לב חברי הגזבר המועצה הפנה את 
 ובמיוחד 2009ל ולהקמת התאגיד על המצב הכספי של המועצה בשנת "להסכמים הנ

  .2010החל משנת 
  

  .דוד ורפאל, שרון, אבי, ימיניהתקיים דיון בהשתתפות   
  

  :הצבעה  
  

  .רפאל וגדעון, סיגל, אבי, יוחנן, ימיני  ):6(בעד    
  .דוד ושרון  :)2 (מנענ

  .אין מתנגדים
  

  .דוד נמנע עקב חששו ממחויבות אישית
  .         שרון נמנע מאחר ולטענתו לא קיבל את כל המידע

    
  

  2.8 'החלטה מס
  

מים האזורי לתאגיד הלאחר דיון והסברים שקיבלו חברי מליאת המועצה בנושא 
בדבר הקמת ) 20.1.09 מיום 4.7' מס(בהמשך להחלטה קודמת של המועצה , ביובלו

ר שמסמכי ההתקשרות בעניין זה הוכנו והוצגו בפני חברי מליאת התאגיד ולאח
 תחתום על כל  תתקשר בהסכמים ולשם כךמוחלט בזאת כי המועצה, המועצה

על , ובין השאר, המסמכים הנדרשים לצורך הקמת התאגיד וביצוע ההתקשרות
העברת הרכוש , כולל תקנון התאגיד(העיקרי להקמת תאגיד המים והביוב סכם הה
מסמך הסכם או  כל  עלהסכם למתן שרותים וכן, )אר ההתחייבויות הכלולות בווש

     .נדרש אחר לצורך כך
  

מורשי החתימה של המועצה יחתמו על כל מסמכי ההתקשרות וכן יהיו רשאים 
מסמכים משלימים נדרשים נוספים לשם ביצוע ויישום הסכמים ולחתום על 

  .ההתקשרות הרלבנטית
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  חתימה בעת העדרותו של גזבר המועצה לרגל חופשהאישור זכויות   .5
  

  3.8 'החלטה מס
  

כי בתקופת העדרותו של גזבר המועצה פה אחד  מליאת המועצה מאשרת
תמלא את מקומו לעניין זכויות חתימה , לרגל חופשה 24.8.09 – 27.7.09 בתאריכים

  .אפרת אלקלעי' הגבעובדת המועצה 
  

  
   40,413₪וסדות ציבור וחינוך בסך  שיפור מ– 354' ר מס"הגדלת תב  .6

  ". תמר"למטרת שיפור גן טיפולי 
  

בהתאם לסיכום עם המוסד לביטוח ". תמר" גן –קיים גן טיפולי " תפוז"בבית ספר 
מחשב וכן , ריפוי באומנות, ריפוי בדיבור, לאומי יירכש לגן ציוד לריפוי בעיסוק

  .מתקני חצר
  

  .ימיני ודודהתקיים דיון בהשתתפות   
  

  4.8 'החלטה מס
  

שיפור מוסדות ציבור ל 354' ר מס"את הגדלת תבפה אחד מאשרת מליאת המועצה 
י המוסד " ע80%ימון מ". תמר"למטרת שיפור גן טיפולי  ₪ 40,413וחינוך בסך 
  .והיתרה מקרנות המועצה, לביטוח לאומי

  
למטרת הנגשת שתי כיתות  ₪ 145,000 בסך – 354' ר מס"הגדלת תב  .7

  . והנמכת תקרות אקוסטיות" תפוז"ס "לבילימוד 
  

 ₪ 155,000 -התקציב גדל ל. ס מצטרפים שני תלמידים עם לקות שמיעה"לביה
לצורך לכיתה  ₪ 30,000של עד ותיקצוב משרד החינוך לכתות האקוסטיות גדל לסך 

ועלות ההנגשה , אחת הכיתות הינה בחטיבה הצעירה. הנגשת הסביבה הלימודית
בהמשך להנמכת התקרה . שמעותית מתיקצוב משרד החינוךבחטיבה גבוהה מ
  .צ הנוספת"צ המונגשת מוצע להנמיך גם את התקרה בחט"האקוסטית בחט

  
  .גזבר המועצה הסב את תשומת לב החברים למצב קרנות המועצה

  
  .כל חברי המועצההתקיים דיון בהשתתפות   

  
  :הצבעה  

  
  . רוןדוד וש, גדעון, יוחנן, אבי,  ימיני):6(בעד    
  .רפאלסיגל ו  ):2 (מנענ
  

  .שרון ביקש לציין כי הצביע בעד מתוך הנחה שאין בעייה חוקית בהצבעה זו
    .אבי ביקש לקיים דיון בהנהלה במצב קרנות המועצה

  
  5.8 'החלטה מס

  
למטרת הנגשת שתי כיתות , 354' ר מס"מאשרת בזה את הגדלת תבמליאת המועצה 

 60,000מימון . ח" ש155,000 בסך ות אקוסטיותוהנמכת תקר" תפוז"ס "לימוד לבי
  . והיתרה מקרנות המועצהממשרד החינוך₪ 

דוד ידבר עם היועץ האקוסטי ויעדכן את ראש . עבודות המיזוג יתחילו מיידית
  .ראש המועצה יעדכן במידת הצורך את חברי המועצה. המועצה לגבי ממצאי השיחה
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  10.5.09יום  מ3' אישור פרוטוקול ועדת תרבות מס  .8
  

  בארוע קיץ וסיכמה את, סיםבמסיבת המתגיי, הועדה דנה על בטקס חג השבועות  
  .יום הזיכרון ויום העצמאות, ארועי יום השואה  

  
  :הצבעה  

  
  .גדעון ודוד, רפאל, סיגל, אבי, יוחנן, ימיני  ):7(בעד   
  .שרון  ):1(נמנע   

  
  6.8 'החלטה מס

  
  .10.5.09 מיום 3' ת תרבות מסת פרוטוקול ועדאמאשרת מליאת המועצה 

  
  

    
      

  
  .22:40 הישיבה ננעלה בשעה

  ארמונה גולן: רשמה
  
  
  
  

  בברכה
  
  
  
  

                                                                                                יצחק ימיני    זאב ובר
                                                    ראש המועצה מזכיר המועצה                                   

                       
 


