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 מיום 17' המניין מסמן מליאה מישיבת פרוטוקול 

  שנערכה בחדר הישיבות במועצה26.1.2010
  

  :נוכחים
  

  ראש המועצה  -  יצחק ימיני
   המועצהסגן ראש  -  אבי ניסים

  חבר מועצה  -  רפאל פילוסוף
  חבר מועצה  -משה גולדשטיין

  חבר מועצה  -  תומר יפת
  חבר מועצה  -  שרון חוילי
  חבר מועצה  - אהרון-גדעון בן

  
  :חסר

  
  )התנצלה (חברת מועצה  -  סיגל אדמתי
  )ל"חו (חבר מועצה  -  דוד רחום

  
  :ניםמוזמ

  
  )חלקית(מ וסגן ראש מועצה הפורש "מ  -  יוחנן גיל

  המועצהוגזבר מזכיר   -   וברזאב
  

  :סדר היום
  
  .מ ראש המועצה מר יוחנן גיל"פרידה ממ  .1
  .עדכוני ראש המועצה  .2
  .מ וסגן ראש המועצה"בחירת מר רפאל פילוסוף לתפקיד מ  .3
  .ר ועדת תכנון"בחירת מר משה גולדשטיין לתפקיד יו  .4
  רים"אישור תב  .5

  . ₪ אלפי 307ל הסטודיו בסך  לשיפוץ  והרחבה ש376' ר מס"א אישור תב  
  .ממשרד הפנים₪  אלפי 252: מימון    
        70%: מימון.  550,000₪ לפרויקטים תחבורתיים בסך 361' ר מס"הגדלת תב. ב  

  .             משרד התחבורה
. ₪ אלפי 75בסך 17/ניקוז ותאורה במתחם הצ.  לביצוע עב170' ר מס"הגדלת תב. ג  
  .ליםהשתתפות בע:     מימון  
  .₪ אלפי 150 לשיפורים שונים במבני חינוך וציבור בסך 354' ר מס" הגדלת תב .ד  
  .₪ אלפי 80 להרחבת מרכז יום לקשיש בסך 368' ר מס"הגדלת תב. ה  
  ".דרור" השקעות ב309' ר מס"סגירת תב.  ו  

  .דיון בנושא הנחות מאגרת שמירה לקשישים  .6
  .לביטוחי המועצה" קסהפני"אישור התקשרות עם חברת ביטוח   .7
  .י ראש המועצה"שיטת מתן מתנות ע  .8
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  .28.12.09 מיום 3'    אישור פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס .ג  
  .15.11.09מיום , 8' פרוטוקול ועדת תרבות מסאישור .   ד  
  20.1.10אישור פרוטוקול  ועדת תמיכות מיום .   ה  
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  . ראש המועצה פתח את הישיבה

  
  מ וסגן ראש המועצה מר יוחנן גיל"פרידה ממ  .1
  

תרומתו רבת השנים לפיתוחה ו, יושרוראש המועצה נפרד מיוחנן גיל ומציין את 
מודה . חנן יש חלק נכבד במיקומה הנוכחי של פרדסיהליו. ולשגשוגה של פרדסיה

 והצלחה בכל אושר, מעניק לו שי בשם המועצה ומאחל לו בריאות. לו באופן אישי
  .מעשה ידיו

  
  .חברי המועצה  מצטרפים לברכות ולאיחולים

  
  : ונשא את הדברים הבאיםיוחנן גיל הודה לראש המועצה ולחברים
זמנתם אותי להיפרד מכם חברי מליאת ראשית ברצוני להודות לכם על שה

  . המועצה ועובדי המועצה
  

מספר לקחת , קבלתי החלטה ביחד עם חברים נוספים במועצה, בתחילת הקדנציה
תחילה סייעתי בגיוס תמיכה . נושאים ולקדם אותם בצורה מסודרת ויסודית

בשלב הבא לקחתי על עצמי לקדם נושאים עליהם הייתה . 2009לאישור תקציב 
. סכמה מקיר לקיר בתחום שיפור השירות לאזרח ובקידום תוכנית המתארה

אין מטרות , במהלך השנה האחרונה הבנתי לצערי שהמועצה צועדת ללא שום כיוון
. ואין יעדים וגם הנושאים שהזכרתי לא נמצאים בסדר העדיפויות של המועצה

ש רק גזירות  נקראו חברי המועצה לאשר תקציב שבו י2010לקראת אישור תקציב 
מכיוון שברורה לי המשמעות . ואין אף בשורה טובה ומשמעותית לתושבי היישוב

החלטתי לתמוך בתקציב ויחד עם זאת , של עבודת מועצה ללא אישור תקציב
  .לסיים את פעילותי הציבורית

  
מצד אחד הרגשתי שיש לי עוד הרבה מה לתרום . ההחלטה לא הייתה פשוטה

. בתחום ניהול המועצה, רגשתי כבול מעצם חוסר העשייהאך מצד שני ה, ליישוב
שאין לי מה להשאר במקום בו אינני מסוגל לתרום , מצב זה הביא אותי להחלטה

  .ולכן החלטתי להגיש את התפטרותי מהמועצה
  

אין בכוונתי . היו לי שנים רבות של נחת וסיפוק מהעשייה, למרות כל מה שאמרתי
אבל אני . י או שהייתי שותף מוביל בהגשמתםלפרט את הנושאים אותם קידמת

שכל מה שעשיתי היה מתוך כוונה אחת אמיתית לעשות למען , מבקש לציין ולומר
את הערכת איכות הפעילות . למען היישוב בו נולדתי וגדלתי, תושבי פרדסיה

  .וכוונותיה אני משאיר לשיפוטו של הציבור
  

ת גאווה של עשייה ברוכה ושותפות היום אני מסיים את פעילותי הציבורית בהרגש
  .בלבל העליון של היישובים הטובים בארץ, במיצובה של פרדסיה, מלאה

  
חבריי למליאת המועצה על , בערב זה אני מבקש להודות לכל אחת ואחד מכם

ככל שהזמן חולף אנו מבינים מה גודל . התגייסותכם למען העשייה הציבורית
שלא , חשוב לציין. הקרבה הכרוכה בתפקיד זההאחריות שלקחנו על עצמינו ועל ה

כל אחד מוכן להקריב חלק לא מבוטל של זמנו הפנוי והלא פנוי למען הכלל 
שמעבר לסיפוק , זוהי עבודה. ולחשוף את עצמו לביקורת מתמדת של הציבור

חובות וכמעט ללא שום , ביקורת, חשיפה, אין בה אלא הקרבה, הגדול בעשייה
. ולשמש דוגמא אישית לכולם,  צריכים להיות הסמן הימניחברי מועצה. זכויות

ומאחל לכם ,  לעשייה הציבוריתםעל הירתמותכ, לכן אני מבקש להודות לכם
  .הצלחה בהמשך

  
למשה , לרפי פילוסוף. אני מבקש כאן להודות לחברי המועצה שעבדו איתי בצמוד

על , ורר בינינועל האימון שש, תודה על עבודה משותפת. גולדשטיין ולתומר יפת
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אני מאחל לכם שתמשיכו . ההבנה ועל הרצון הכן לעשות למען היישוב וללא תנאים
  .ולא בצד המדבר ומבקר,  הצד המבוקר-לפעול בצד העושה 

  
בחלק מתקופה זו עבדתי עם עובדי .  התחלתי את פעילותי הציבורית1986בשנת 

שמח על כי נפל בחלקי אני . ונחשפתי לעמקי הפעילות הציבורית, המועצה מקרוב
 שנים בעבודה אינטנסיבית למען הציבור ומודה לכל 9 -להיות חלק פעיל במשך כ

  .עובדי המועצה על הסיוע שקבלתי במשך כל התקופה
  

על שיתוף , לשעבר מנהלת לשכת ראש המועצה, אני מבקש להודות לאורלי רזניקוב
ה ומאחל לה הצלחה הפעולה שהיה בינינו לאורך כל שנות הפעילות שלי במועצ

  .בתפקידה החדש
  

חלק מהזמן . אני מבקש להודות על התקופה הארוכה בה עבדנו יחד, לך מר ימיני
בחלק . פעלנו ברשימות פוליטיות נפרדות ובשאר הזמן פעלנו באותה רשימה

אך תמיד ידענו לכבד האחד , מהנושאים היינו תמימי דעים ובחלקם היינו חלוקים
, מבלי שמצבים אלו יפגעו במרקם המיוחד, הבעיות בינינואת השני ולפתור את 
  .ועל כך נתונה לך תודתי, עליו בנינו את היישוב

  
לאדם שפרדסיה חבה לו הרבה , תודה מיוחדת אני מבקש לומר כאן לאדם מיוחד

גזבר ומזכיר , זאב ובר, לך ידידי וחברי. על כל מה שעשה עושה ויעשה למען היישוב
רק . לי ספק שפרדסיה בלעדיך לא הייתה מגיעה למה שהגיעהאין , זאב. המועצה

אנשים המכירים אותך ואת עבודתך הברוכה יודעים עד כמה נתת מעצמך לקידום 
אני מרשה לעצמי לומר לך תודה ענקית לא רק ממני אלא גם . ולהצלחת היישוב
  .מתושבי פרדסיה

  
תודה על כך  .בינינותודה על שיתוף הפעולה הפורה  ,ואוסיף משהו בנימה אישית

תודה על  .מבלי לפגוע בעשייה, שידעת לנתב את העבודה בצורה הייחודית לך
תודה על ששמרת  .שלמדתי ממך רבות בתחומים המקצועיים שלך כגזבר וכמזכיר

אבל לפחות , לא תמיד כולם ידעו על כך. עלינו כחברי המועצה מלעשות טעויות
ניתבה אותנו לעשייה , ים מסוימיםשנינו יודעים שהתעקשותך לפעמים בדבר

  .ותודה על חברות אמיתית וכנה לאורך כל השנים .נכונה
  

ולסיום אני מבקש מכאן להודות לכם תושבי פרדסיה על האימון שקבלתי לאורך 
שאמשיך להיות , זה גם המקום לומר לכם התושבים וחברי המועצה . כל הדרך

  .רש אליו בכל נושא שאדילסייע ולתרום מניסיונ, קשוב
  

  .האני מאחל לכולם המשך עשייה פוריי
  

  שאילתות  .2
  

 2009 אבקש דיווח ההוצאות למתנות לשנת – מתנות ואירועים –שרון   .א
כ לציין בכמה אירועים "כ) למניינם(ספטמבר ודצמבר , אוגוסט, מרץ: בחודשים

 .מדובר בכל חודש
  

 לא 2009טמבר עקב שינוי שיטת המתנות עד לחודש ספ  -תשובת ראש המועצה 
 אירועים בהם עלות 7 - הוזמנתי ל2009בחודש דצמבר . דיווחתי על מתנות

  .בלבד ₪ 1,020הסכום שיוחזר הינו . ח" ש2,060המתנות הינה 
  

אלו   בחודשים האחרונים–פ "סיכומים בכתב ובע/ הסכמים–שרון   .ב
פ בין ראש המועצה לבין מי "סיכומים נכתבו או סוכמו בכתב או בע/הסכמים

 ?מבין חברי המועצה
      

  .למיטב ידיעתי אין סיכומים עם מי מחברי המועצה –תשובת ראש המועצה 
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  הצעות לסדר היום  .3
  

  . הצעות לסדר היוםשתיהוגשו   
  

  17.1' החלטה מס  
  

  . ההצעות  לסדר בסדר היום2מחליטים פה אחד לכלול את 
  
  עדכוני ראש המועצה     .4

  
      
הוגשה . י תושב"יטל כבישים בתביעה שהוגשה עד בנושא ה"בקשר לפסמעדכן   .א

העותר חוייב בהוצאות משפט בסכום . עתירה לבית המשפט והעתירה נדחתה
 .מ"מע+  ₪ 20,000של 

  
נהג ה. לפרדסיה" דרור"יע תלמידים מבשבוע שעבר פרצה אש באוטובוס המס  .ב

אוטובוס נוסף הגיע לאחר מספר .  עבר בשלוםעוהאירוהוריד את התלמידים 
י חוקר שריפות ואנו אמורים לקבל את הממצאים " נחקר עעהאירו. ותדק

 .בהקדם
  
  ראש המועצהוסגן מ "בחירת מר רפאל פילוסוף לתפקיד מ  .5
  
  

 ראש .מ וסגן ראש המועצה"רפאל פילוסוף מחליף את יוחנן גיל בתפקיד מ
      .המועצה מאחל למר פילוסוף הצלחה ושיתוף פעולה פורה במהלך הקדנציה

   .י המועצה מאחלים לרפי איחולי הצלחה בתפקידחבר
  

רפי מודה לחברים מהקואליציה ומהאופוזיציה שנתנו בו אמון ומציין כי דלתו 
  .פתוחה לכל

  
  2.17החלטה מס   

  
מ "וסוף לתפקיד מאת בחירתו של מר רפאל פילפה אחד מליאת המועצה מאשרת 

  .ללא שכר, וסגן ראש המועצה
  
  
  ר ועדת תכנון"טיין לתפקיד יובחירת מר משה גולדש  .6
  

ר הועדה והרכז יהיה "מ יו"מ.  בתפקידרפי פילוסוףמשה גולדשטיין מחליף את 
  . למשה הצלחה בתפקידויםמאחלוחברי המועצה  ראש המועצה .רפאל פילוסוף

  
  3.17' החלטה מס  

  
ולדשטיין לתפקיד את בחירתו של מר משה גפה אחד  מאשרת מליאת המועצה

  .ר הועדה ורכז הועדה"מ יו"ואת רפאל פילוסוף לתפקיד מ, נוןר ועדת תכ"יו
  

את בחירתו של רפאל פילוסוף לתפקיד חבר בועדת משנה פה אחד כמו כן מאשרים 
  .לתמיכות במקומו של יוחנן גיל
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  :רים"אישורי תב  .7
  

₪  אלפי 307 לשיפוץ והרחבה של הסטודיו בסך 376' ר מס"אישור תב  .א
  ___________________________ממשרד הפנים₪  אלפי 252: מימון

  
י שיפוץ וצרוף שטח "ע) ברחוב שבזי(מדובר בהרחבת הסטודיו הקיים 

העבודות כוללות בין . מחסן מועצה הגובל בו שישמש כחדר חוגים נוסף
העתקת המחסן , רצפת פרקט, חלונות, צבע, היתר שינויים פנימיים בבינוי

  .הקיים
  

  .שרון ותומר,  יצחקתקיים דיון בהשתתפותה    
  

  :הצבעה    
  

, משה גולדשטיין, ניסיםאבי , רפאל פילוסוף, יצחק ימיני  )6: (בעד
  .תומר יפת וגדעון בן אהרון

  .שרון חוילי  )1:(נגד  
  

  .משה מבקש כי פירוק גג האסבסט יתבצע בשלב ראשון    
  

סבור שיש לפעול . שרון מסתייג מאחר ולא ראה תכנון מוקדם של השיפוץ
  .לשיפוץ מבנים אחרים דחופים יותר

  
  

  4.17' החלטה מס    
  

 לשיפוץ והרחבה של הסטודיו 376' ר מס"מליאת המועצה מאשרת את תב
מקרנות ₪  אלפי 57, ממשרד הפנים₪  אלפי 252מימון , ₪  אלפי 307בסך 

  .המועצה
  

 מימון ,  550,000₪ לפרוייקטים תחבורתיים בסך 361' ר מס"הגדלת תב  .ב
  ____________________________________ משרד התחבורה%70

  
      

מיתון תנועה ושינויים גיאומטריים ופיזיים : ר כולל שני פרוייקטים"התב
ברחוב שבזי בין רחוב יונה פישר ורחוב ופרוייקט נוסף להכשרת חניון 

הורדה ואיסוף של תלמידים בסמוך לאשכול הגנים ברחוב יונה , להסעה
משרד התחבורה אישר את הפרוייקטים ואת ). מול גני המעון(פישר 

  . מהעלות70% -נחיצותם ומשתתף ב
  

  . יצחק ושרוןהתקיים דיון בהשתתפות    
  

  :הצבעה    
  

משה , סיגל אדמתי, אבי ניסים, רפאל פילוסוף, יצחק ימיני  )6: (בעד
  .תומר יפת וגדעון בן אהרון, גולדשטיין

  .שרון חוילי  )1:( נגד 
  
  

וכן המצב , שרון מסתייג מאחר ולא הוצגו התוכניות בישיבת המועצה
  .הכספי של המועצה לא מאפשר זאת לדעתו
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  5.17' החלטה מס    
  

 לפרוייקטים 361' ר מס"מליאת המועצה מאשרת את הגדלת תב
₪  אלפי 165,  משרד התחבורה70%מימון .  ₪ 550,000תחבורתיים בסך 
  .מקרנות המועצה

  
 75 בסך 17/ ניקוז ותאורה במתחם הצ' לביצוע עב170' ר מס"תבהגדלת   .ג

  ____________________________השתתפות בעלים: מימון, ₪אלפי 
  

והתקנת עמודי תאורה ₪  אלפי 60 -ר כולל עבודת ניקוז בעלות של כ"התב
  .₪ אלפי 15 -בעלות של כ

  
      
  .יצחק ושרוןהתקיים דיון בהשתתפות     

  
  6.17' החלטה מס    

  
 ודות לביצוע עב170' ר מס"הגדלת תבפה אחד מאשרת מליאת המועצה 

  .השתתפות בעלים: מימון, ₪ אלפי 75 בסך 17/ניקוז ותאורה במתחם הצ
  
  

 150 לשיפורים שונים במבני חינוך וציבור בסך 354' ר מס"הגדלת תב  .ד
  ______________________________________________ ₪אלפי 

  
ייעוץ ותכנון ,  נכללים גידור מתקן מיזוג באולם הספורטבין העבודות

החלפת ,  אש באולם הספורטגילוימערכת , התייעלות אנרגטית במועצה
  .מתקני משחקים ביישוב

      
  .שרון ומשה, יצחקהתקיים דיון בהשתתפות     

  
  7.17' החלטה מס    

  
שונים  לשיפורים 354' ר מס"הגדלת תבפה אחד מאשרת מליאת המועצה 

  . מימון מקרנות המועצה.₪ אלפי 150סך במבני חינוך וציבור ב
  
  

  ₪  אלפי 80 להרחבת מרכז יום לקשיש בסך 368' ר מס"הגדלת תב  .ה  
  

עם סיום הפרוייקט יש צורך להתאים מבחינה רישומית את התקציב 
ההפרשים נובעים בעיקרם מהתייקרויות ממועד אישור . לביצוע בפועל

  .ר ועד לסיומו"התב
  

  . יצחק ושרוןהתקיים דיון בהשתתפות    
  

  8.17' החלטה מס    
  

 להרחבת מרכז 368' ר מס"הגדלת תבפה אחד מליאת המועצה מאשרת 
  מהמוסד לביטוח לאומי₪  אלפי 45:  מימון.₪ אלפי 80יום לקשיש בסך 

  .מקרנות המועצה₪  אלפי 35 -ו
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  "דרור" השקעות ב309' ר מס"סגירת תב  .ו  
  

  .₪ אלפי 1,413סכום הגרעון הסופי הינו .  ישןר"מדובר בתב    
  

  .תומר ואבי, שרון, רפאל,  יצחקהתקיים דיון בהשתתפות
  

  9.17' החלטה מס    
  

 "דרור" השקעות ב309' ר מס"סגירת תבפה אחד מליאת המועצה מאשרת 
  .לגרעון סופי₪   אלפי 1,413והעברת סך 

  
  
   דיון בנושא הנחות מאגרת שמירה לקשישים  .8
   

 אישרה פה אחד פטור מלא מתשלום 28.12.1997ליאת המועצה בהחלטתה מיום מ
מחלקת הגבייה מתנה את מתן הפטור בהצגת אישור . אגרת השמירה לקשישים

  . של המוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבת זקנה
  

מאחר והפטור אינו מעוגן בחוק העזר ולאור הזמן שעבר מההחלטה הנושא מובא 
סכום האגרה המעודכן .  בתי אב ביישוב139 -פטור ניתן כיום לה. לאישרור מחודש

ללא יישום ההחלטה זו היתה ניתנת הנחה של . לחודש ₪ 42 -למגורים עומד על כ
  .בשנה₪  אלפי 50 -סכום ההנחה הנוספת הינו כ.  בלבד25%

  
  .חק ימיני לא השתתף בדיון ובהצבעה בנושא זהיצ  

  
  10.17' החלטה מס

  
 פה אחד המשך מתן פטור מלא מאגרת שמירה לקשישים אשרתמליאת המועצה מ

   .ביישוב ומנחה את מחלקת הגבייה להמשיך בנוהג הקיים
  
  לביטוחי המועצה " הפניקס"אישור התקשרות עם חברת ביטוח   .9
  

: במכרז הוגשו שתי הצעות. המועצה פרסמה מכרז פומבי כולל לביטוחי המועצה
והשנייה  ₪ 169,195כום פרמיה שנתית של בס" הפניקס"האחת של חברת ביטוח 

שתי ההצעות היו גבוהות .  171,810₪בסכום של " שירביט"של חברת ביטוח 
משמעותית מהאומדן ולכן ועדת המכרזים החליטה שלא לקבל אף אחת 

שיפרה הצעתה והעמידה " הפניקס"במהלך משא ומתן שנוהל חברת . מההצעות
  . 169,195₪במקום  ₪ 150,000אותה על סכום פרמיה שנתי של 

  
  :הצבעה

  
תומר יפת , משה גולדשטיין, אבי ניסים, רפאל פילוסוף, יצחק ימיני  )6: (בעד

  .וגדעון בן אהרון
  .שרון חוילי  )1:(נמנע

  
  11.17' החלטה מס

  
לביצוע ביטוחי " הפניקס" התקשרות עם חברת ביטוח מליאת המועצה מאשרת

   .המועצה
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  י ראש המועצה"שיטת מתן מתנות ע  .10
  

 על מליאת המועצה להחליט על 8/2009' ל משרד הפנים מס"בהתאם לחוזר מנכ  
  .  האם במתנות או בהמחאותי ראש המועצה"צורת המתנה שתוגש ע

  
  . בנושא זהיצחק ימיני לא השתתף בדיון ובהצבעה  

  
  217.1' החלטה מס

  
י ראש "עים עאת המשך נוהג מתן המתנות בארופה אחד מליאת המועצה מאשרת 

  .8/2009ל משרד הפנים "בהתאם להנחיות חוזר מנכהמועצה בהמחאות 
  
  

  : אישורי פרוטוקולים  .11
  

  6.12.09 מיום 6' ועדת הנחות רווחה מספרוטוקול   .א  
  

  .ר הועדה תומר יפת הציג את החלטות הועדה"יו    
  

      .משה ורפאל,  תומרהתקיים דיון בהשתתפות
  

  317.1' החלטה מס    
  

 6' ועדת הנחות רווחה מסאת פרוטוקול פה אחד את המועצה מאשרת מלי
  .6.12.09מיום 

    
    
  6.12.09 מיום 4' חינוך מספרוטוקול ועדת   .ב  
  

, ד בחטיבה ובתיכון"ועדת החינוך דנה בנושא מיפוי תלמידי החינוך הממ
וביישום תכנית החטיבה " תפוז"ס "בביה" אופק חדש"ביישום תוכנית 

      ".תפוז "ס"הצעירה בבי
  

 .אבי ומשה, תומר, גדעון,  יצחקהתקיים דיון בהשתתפות    
  

  .שרון חוילי מסתייג בנושא החטיבה הצעירה    
  

  417.1' החלטה מס    
  

 מיום 4' חינוך מסאת פרוטוקול ועדת פה אחד מליאת המועצה מאשרת 
6.12.09.  

  
  28.12.09 מיום 3' ועדת איכות הסביבה מספרוטוקול   .ג

  
דיווח לגבי מצב התקדמות פרוייקט הזזת קווי המתח הועדה קיבלה 

הטמעת נושא מיחזור פסולת אורגנית ביישוב והאפשרויות , העליון
  .לחיסכון בעלויות החשמל

  
  .אבי ומשה, תומר, גדעון,   יצחקהתקיים דיון בהשתתפות
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  517.1' החלטה מס    

  
' מסאיכות הסביבה את פרוטוקול ועדת פה אחד מליאת המועצה מאשרת 

  .28.12.09 מיום 3
  

  15.11.09 מיום 8' תרבות מספרוטוקול ועדת   .ד
  

, הועדה קיימה דיון במגוון ארועי התרבות ביישוב לרבות תיאטרון קהילתי
,  חנוכהיאירוע, ערב זמר, יריד האומנים, טיול נשים, הרצאת קפה ורוח

 עוואירמסיבת מתגייסים , מסיבת פורים,  בזיקה למורשת ישראלםאירועי
  .התרמה

  
  .יצחק ותומרהתקיים דיון בהשתתפות   

  
  617.1' החלטה מס

  
 מיום 8' את פרוטוקול ועדת תרבות מספה אחד מליאת המועצה מאשרת 

15.11.09.  
  

  20.1.10תמיכות מיום פרוטוקול ועדת   .ה  
  

ספורט ורווחה , הועדה דנה בבקשות לתמיכות בנושאי תנועות נוער
אם לתקציב המאושר ולתבחינים והמליצה על מתן תמיכות בהת

  .החלטות הועדהבהמאושרים הכל כמפורט 
  

הנהלת המועצה ממליצה לאשר חלק מהתמיכות עד לקיום דיון נוסף 
  .בעניין התמיכות לעמותות הספורט ולצופים

  
  . ואבישרון, משה, תומרהתקיים דיון בהשתתפות     
      

  :הצבעה
  

תומר יפת , לדשטייןמשה גו, אבי ניסים, רפאל פילוסוף  )5: (בעד
  .וגדעון בן אהרון

  .שרון חוילי  )1(:נמנע
  
  

  .ראש המועצה לא השתתף בדיון ובהצבעה בנושא זה    
  

, לדעתו שדרוגשרון חוילי מסתייג מהתבחינים למתן תמיכות הדורשים 
  . הפרמטרים לתמיכהלרבות 

  
  717.1' החלטה מס

        
  :מתן תמיכות לגופים הבאיםמליאת המועצה מאשרת 

  
  ₪ אלפי           

  
  40      לאגודה למען הקשיש

  31       ל'לתנועות הנוע
  17        לבני עקיבא
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  מימוש התמיכה בכפוף לאמור בפרוטוקול הועדה לגבי תנאיהתמיכה הינה 
  .שימוש במתקניםהודמי 

  
  דיון בהצעות לסדר  .12
  

  עדת בקורתוהרכב   . א
  

 .ום שלושהשרון מעלה את נושא הרכב הועדה המונה רק שני חברים במק
 חודשים התריע מבקר המועצה על החוסר בהרכב אך 5מציין כי כבר לפני 

 ולכן רואה את זה כזילות הלוועדראש המועצה והנהלה לא הוסיפו חבר 
  .מוסד הביקורת

  
חבר ורצוי שראש המועצה מציין כי מדובר בנושא מורכב וזאת מאחר 

 נוספים לאיוש  כחבר ועדת ביקורת ולכן אין מועמדיםלא יכהןהנהלה 
  .מציע להעביר את הנושא לדיון בהנהלת המועצה. הוועדה

  
  :הצבעה

  
, משה גולדשטיין, אבי ניסים, רפאל פילוסוף, יצחק ימיני  )6: (בעד

  .תומר יפת וגדעון בן אהרון
  .שרון חוילי  )1:(נמנע

  
  

  17.18' החלטה מס
        

  .הלהעביר את הנושא לדיון בהנהלת המועצמליאת המועצה מאשרת 
  
  

  ן חברי מועצה לישיבות ועדותזימו  .ב  
  

לזמן את לקבוע את ישיבות המועצה במועדים שנקבעו וכן שרון מבקש 
חברי המועצה לישיבות הועדות וראש המועצה מציין כי רענן את הנוהל 

  .בקרב העובדים וכי כך ייעשה
  
  

  22:45הישיבה ננעלה בשעה 
  זאב ובר: רשם

  
  בברכה

  
  
  

          יצחק ימיני               זאב ובר  
           ראש המועצה                    מזכיר המועצה

 


