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 1.6.05 מיום 28' פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס
 
 

 :נוכחים
 

 ראש המועצה -  יצחק ימיני
 מ ראש המועצה"מ -   יוחנן גיל

 ועצהחברת מ -  טלי פליישמן
 חבר מועצה  -  משה גולדשטיין

 )חלקית(חבר מועצה  -  ויקטור כהן
 )חלקית(חבר מועצה  -   דני גור

 חבר מועצה -   תומר יפת
 חבר מועצה  -  משה אודיז
 חבר מועצה -   שרון חוילי

 
 

 :מוזמנים
 

 חבר מועצה שפרש -  נסים עובדיה
 גזבר המועצה/מזכיר -   זאב ובר

 מנהלת לשכת ראש המועצה -  אורלי רזניקוב
 

 :סדר היום
 
 .  פרידה מחבר המועצה הפורש מר ניסים עובדיה .1   

 .תומר יפת במקום ניסים עובדיה: החלפת חברים בועדות המועצה.    2   

 –מכרזים , ר" יו–רווחה , ר" יו–תמיכות , ר" יו–הנחות ,  חבר–הנהלה : ועדות          (

 ).          חבר

 .לאור תיקון צו המועצות המקומיות,  אישור שינוי הרכב ועדת איכות הסביבה.   3    

 . הקמת ועדה למאבק בנגע הסמים.    4    

 .עדנה אמיר כחברה בועדת תרבות' אישור גב.    5    

 . לשיפוץ מגרשים משולבים95,000 בסך 360' ר מס"אישור תב.    6    

 .תקנים והיתרה מקרנות המועצהח מקרן המ" ש30,000:            מימון

 ).ר גל פניני"סמ(עדכון לגבי תגמול חייל מצטיין .    7    

 .דיון בנושא פרסום שרות חיוג חינם למועצה.    8    

 .דיון בנושא שיפור מצב המדרכות ביישוב.    9    

 :אישורי פרוטוקולים.   10  

 3.4.05 מיום 12' ועדת תרבות מס.   א

 17.4.05 מיום 6' ר מסועדת נוע.   ב

 2.5.05 מיום 2'  ומס23.3.05 מיום 1' ועדה לקידום מעמד האישה מס.   ג
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לפני שנתחיל בסדר היום אני מבקש . אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה :יצחק
 . לעדכן במספר דברים

 
אני שמח לבשר לכם שגזבר המועצה נבחר לכהן בועד המנהל של מרכז , ראשית

שהוקם על ידי משרד החינוך והאוניברסיטה , ספריות בישראלההדרכה ל
הספרנות ותרבות הקריאה , העברית במטרה לקדם ולטפח את הספריות

ואני סמוך ובטוח , זוהי פעילות התנדבותית שלא על מנת לקבל פרס. בישראל
 .שתתרום רבות לפרדסיה ולספריה החדשה שלנו

 
ה את עמדתו והחליט שלא לכלול משרד הפנים שינ, לגבי אגרת הביוב, שנית

לאור זאת גובה האגרה לא יהיה . בחוקי העזר החדשים לביוב את מרכיב הפחת
 .פחות'  אג30זאת אומרת , ק"ח למ" ש2.47ח כי אם " ש2.77

 
 אבינועם מור במקום יפה –מבוקש להכניס לסדר היום חילופים בועדת נוער 

 .אני מבין שאין התנגדות. יפת
   

 
   מחבר המועצה הפורש מר ניסים עובדיהפרידה  .1
 

היום אנו נפרדים מחבר המועצה ניסים עובדיה שהחליט מסיבות אישיות  :יצחק
ברצוני לומר שכחבר , כמי שעבד שנים רבות עם ניסים. לסיים את כהונתו

כמעט כל בעיה , טיפל יותר בחברה הרגישה, מועצה תמיד פעל לטובת הציבור
הוא מילא את תפקידו כפי שהבוחרים . כיצד לטפלשהייתה לתושב הוא ידע 

על השותפות הנאמנה ועל , אני מודה לך ניסים על האמון שנתת בי. ציפו ממנו
אני מלא הערכה לך על כל השנים שהיו לנו ומאמין .  כל פעילותך למען הציבור

איחוליי , דלתי כמובן תמיד פתוחה בפניך. שתמשיך תמיד לפעול למען הציבור
 .אושר והמשך הצלחה, בריאותלהרבה 

 
עם ניסים : אני מדבר כמי שעבד עם ניסים לאורך כל תקופת חברותו במועצה :יוחנן

. הוא עמד על דעותיו אבל מהר מאוד הגענו להבנות, לא היה קל לעבוד בהתחלה
בזכותך הרבה שנים היה שקט בפרדסיה בכך שכיוונת את הדברים בין 

יותר ממה שהיית ,  רבות בדרכך השקטהגישרת והשגת, הדרישות והעמדות
היית כף המאזניים הרבה שנים . משיג במריבות ואני מוריד בפניך את הכובע

אני תקווה שנגיע להישגים והבנות בעתיד כפי . ובזכותך היה איזון ביישוב
 . שמור על החיוך–איחולי להצלחה . שהיה עד עכשיו

 
הוא , אדם הגון שעשה עבודתו נאמנה, במשך שתי קדנציות עבדתי עם ניסים :ויקטור

אני מאחל גם . עושה מה שהיא מאמין ודואג לאינטרסים של הסקטור שלו
 .הצלחה לתומר

  
ניסים איש שקשה . ומצטרף למה שנאמר, אני עבדתי עם ניסים שבע שנים :משה

הוא ידע להסתדר גם עם מי שהיה קשה וחוכמת החיים שלו , לכעוס ונוח לרצות
בחוק . ואי אפשר להתחרות בכך" בן אדם"ניסים הוא . ייה הורגשווניסיונו בעש

אתה ניסים מאמין במצפון שלך ובדרך שלך לפי . יש מושג שנקרא צדק טבעי
אני מקווה שכולנו נתברך בהבנה ובראייה . הגיון ורגש ואף פעם לא נפלת בכך

 .הנכונה הזו כמו שלך ומאחל לך הצלחה
 

אני מכיר . ל העשייה בתחום המוניציפלי והיישוביאני מברך את ניסים על כ :שרון
איש חסד רב , תמיד היה אהוב על הבריות ופעל למען הכלל, אותו מהיותי ילד

עצם היבחרותי . נשארה וקיימת, הערכתי אליו הייתה. משמעות בכל ההיבטים
כאן כנבחר ציבור המייצג את הציבור הדתי הוביל לקו שהעמיד את כולנו 
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לה היה נראה שאולי הדברים מובעים באופן אישי אך תוך זמן בהתח. בניסיון
קצר הובהרו הדברים שכל אחד מאתנו פעל על פי מצפונו וכל רצון ומחלוקת 

נאמר מחלוקת לשם , הראייה במסכת אבות. הייתה רק לשם שמים, אם הייתה
והראיה הדברים שניסים נאבק עליהם ואני . שמים מחלוקת הלל השמאי

איחולי . שניהם התקיימו וכך רואים שזה לשם שמים, ימונלחמתי שיתקי
 .להצלחה לך ולמשפחתך  ותמשיך לפעול לשם שמים

 
אני מכיר את ניסים רק מקדנציה זו ואני מציע שביום העצמאות הבא יהיה  :משה א

 .איחולי להצלחה, יקיר פרדסיה
 

יי הראשונים אני מודה לך שעזרת לי בצעד. גם אני מאחלת לך ניסים בהצלחה  :טלי
 .במועצה ואני מאחלת המשך עשייה פורייה

 
. כל  מה שנאמר זה החלק הקטן. זה בלי ספק נעליים גדולות להיכנס לתוכן :תומר

, בשם כל מי שנהנה מעשייתך. ומי שיודע יכול להכיר בדברים, הנסתר רב
 .תודתי ואיחולי הצלחה, ניסים

 
 .דני גור הצטרף לישיבה  

 
 ?האם אתה רוצה להתבטא בנושא,  האיחורלמרות, דני :יצחק

 
אני הראשון שמברך על זה כי תמיד צריך .  שנים15זה אירוע היסטורי אחרי . כן  :דני

יחד עם זה . לרענן את השורות ולכן זה צעד חיוני ליישוב ולמערכת הפוליטית
שאני שמח שאתה הולך אי אפשר להתעלם ממה שעשית שנים רבות ואיחולי 

מר אני מקווה שתצביע לטובת היישוב ולא אוטומטית עם ותודתי ולתו
 .הקואליציה

  
 ".נגילה ונשמחה בו' זה היום עשה ה"  :ניסים

אני עוזב את המועצה ויודע שיש מאחורי . בשבילי זה אחד הימים הכי קלים
ליצחק ימיני . את תומר ומערכת חזקה שהציבור נותן בה ובעומד בראשה אמון

אך , היו לנו הרבה ויכוחים. נו שהמועצה חייבת לו הרבההמבורך ולזאב יד ימי
 .וזאב ידע לבוא אליי תמיד ולחתוך, רק בשביל הציבור

 
אני נפרד . העושה הכל בדרכי נועם,  יד ימינו של יצחק–תודה לאורלי 

אני . מהמועצה אך לא מהחיים הפוליטיים ואעמוד לעזור לחבריי כשיצטרכו
 . לשם שמיים ואני יכול לומר זאת בפה מלאעשיתי , מאמין שכל מה שעשיתי

ומבדיקתו עולה כי הכל , אני יודע שהיו מלעיזים שאף פנו למבקר המועצה
 .רק טובת המועצה עמדה לנגד עיניי. כשורה

 
אין לו מה , אני מאמין שהיום כשאני עוזב תומר ימשיך בעשייה ויהיה חבר חזק

יש עוד הרבה מה . ת כלוםלעשות באופוזיציה כי שם ייבלע ולא יוכל לעשו
אם נמשיך בדרך העשייה שפרדסיה . לעשות וכמובן שלא על מנת לקבל פרס

ראוי שתהיה ביקורת בונה אך עליה , יש ויכוחים. התברכה עד היום נגיע רחוק
מסיבות , אני עוזב היום. כשבסוף הערב נישאר חברים, להיעשות בטעם

 . ילדיי ונכדיי, ישתיא, בגלל משפחתי, זה בשורה התחתונה, אישיות
 .אני מאחל לכולכם המשך עשייה טובה וברוכה למען פרדסיה

 
ברשותכם נמשיך בסדר . מעניק לניסים שי בשם המועצה. אני מודה לניסים :יצחק

 .היום
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 שאילתות  .2
 

  שאילתא בנושא הספרייה החדשה–ויקטור כהן  .א
 

    
הילתית החדשה בימים האחרונים הודעת לציבור על פתיחת הספרייה הק

זהו מפעל חשוב מאין כמוהו ואני מברך את המועצה ואת כל מי . בית טלי
 .שפעל ותרם למען פתיחתו

 
חבל רק שהמועצה המקומית ניצלה הזדמנות חגיגית זו על מנת להעלות 

 .בצורה דרסטית את מחיר המינוי
 

ח " ש45עד היום שילמה כל משפחה בפרדסיה דמי השאלה לשנה בסך 
 .החליף ספר אחד עבור כל בן משפחה רשוםויכלה ל

 
ח והחליפה חמישה " ש45 נפשות שילמה 5משפחת ישראלי בת : לדוגמא
 ספרים בלבד הוא 3 -מחיר מנוי בספריה החדש ל, לעומת זאת. ספרים

 150משפחת ישראל מהדוגמה שלנו תשלם סכום של , לכן. ח לשנה" ש150
וסף עבור שני ספרים ח עבור שלושת הספרים הראשונים וסכום נ"ש

תאלץ , שהקריאה אצלה היא דרך חיים, משפחת ישראלי, כלומר. נוספים
 .לשלם בערך פי חמש מהסכום ששילמה עד היום

 
לחזור בך , האם אתה מוכן להיענות באופן מיידי לקריאה שלי: שאלתי

לרווחת כלל , ולהכריז כי דמי המנוי יישארו ללא שינוי, מהעלאת המחיר
 ?יהתושבי פרדס

 
בברכת הצלחה לספריה החדשה ויישר כוח לכל העושים במלאכה 

 .החשובה
 

 תשובת ראש המועצה לשאילתא בנושא הספרייה החדשה   
 

אין ספק שפתיחת הספרייה החדשה מהווה ציון דרך חשוב בחיי התרבות 
ואף , בכוונתנו להשקיע בספרייה ולהעשיר אותה. והקהילה בפרדסיה

ל שנועדה "ארמון ז-ש טלי בן"חדת לפיתוח עהקמנו ביישוב קרן מיו
 .להשיג תקציבים ותרומות לפיתוח הספרייה

 
דמי ההשתתפות המבוקשים מהקוראים מהווים השתתפות חלקית בלבד 

בזכות כך נוכל לתחזק ולהעשיר . בעלות ההפעלה של הספרייה החדשה
 .זוהי הפעולה האמיתית לרווחת תושבי פרדסיה. את הספרייה

 
עם דמי מנוי שהיו נהוגים בספריית בית הספר אינה ממין ההשוואה 

שהפעלתו כרוכה , שכן מדובר במבנה חדיש וגדול, העניין כלל וכלל
הקפדתי על כך שדמי . בהוצאות תחזוקה רבות ועוד, בתוספת כוח אדם

ההשתתפות יהיו סבירים והמועצה תסבסד בשל כך את הספרייה בשיעור 
 .ל שנהח נוספים כ"של עשרות אלפי ש

 
 ?עם כל הכבוד שזה בנין חדש וכל הכבוד על כך אבל? אז לא שינית כלום  :ויקטור

 
 .בתשובתי אמרתי שזה עדיין לא מכסה את העלויות הרבות  :יצחק

 
 ?למה לשנות, אם עד היום זה עבד  :משה א

 
 .ההוצאות גדלו. כי זה משהו אחר לחלוטין  :יצחק
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 .דםהיית צריך לחשוב על כך קו   :דני

 
יש את פירוט . ניקיון, מיזוג: זו ספרייה גדולה והעלויות גדולות. כך נעשה :יצחק

 .כל הנתונים ומי שרוצה יכול לגשת לגזבר ולקבל פירוט
 

  שאילתא בנושא אנטנות סלולריות–ויקטור כהן  .ב
 

לפני מספר שבועות הצגתי לך שאילתא לגבי האנטנות הסלולאריות 
 .בפרדסיה

 
בלי להזכיר את השאילתא ,  שמהרת לשחרר לעיתונותבתשובתך ובהודעה

, כמו כן. טענת כי אין אנטנות סלולאריות בשטח השיפוט של פרדסיה
הוספת כי האנטנות הסמוכות אלינו בצומת ובבית החולים נבדקו ונמצא 

 .ח הבדיקה לא הוצג למליאה"העתק דו. שאינן מסוכנות
 

או , ה אתם סיכמתםלאחרונה מסתובבת בפרדסיה שמועה עקשנית לפי
 .על הצבת אנטנות סלולאריות בשטח השיפוט של פרדסיה, עומדים לסכם

 
 :שאלותיי

 
 ?האם יש אמת בשמועה .1
 ?האם אפשר לקבל העתק מבדיקת הקרינה של האנטנות הקימות .2

 
 תשובת ראש המועצה לשאילתא בנושא אנטנות סלולריות

 
בתחום היישוב המדיניות שלי היא לא להתיר הצבת אנטנות סלולריות 

ואני שמח לציין כי כתוצאה מכך פרדסיה הינה הישוב היחידי באזור שאין 
כל שמועה אחרת בנושא . זהו הישג גדול. בו אפילו אנטנה סלולרית אחת

אף סכום שיוצע לי בעבור הצבת אנטנה ביישוב לא יסנוור . אינה נכונה
 .מאחר ובריאותם של התושבים היא החשובה מכל, אותי

 
 מספר חודשים אף מדדנו את הקרינה המגיעה לתחום השיפוט של לפני

מממצאי הבדיקה עולה כי אין . פרדסיה מאנטנות  המוצבות מחוץ ליישוב
 .תוצאות הבדיקה מצורפות. קרינה המגיעה מאנטנות אלו ליישוב

 
 .אז נראה כי זה כתוב, מחר יהיה משהו. טוב מאוד  :ויקטור

 
 א בית קירור שאילתא בנוש–דני גור  .ג  

 
ידוע כי בית האריזה לתפוחי האדמה שמצפון לעלי השרון שינה את ייעודו 

 . בעיקר בית קירור ענק, והוא כיום
 

, ידוע גם כי בתי קירור משתמשים בכמויות גדולות מאוד של גזים רעילים
 .מאכסנים גזים אלה במכלי ענק בשטח בית הקירור, ולשם כך

 
 :שאלות

 
 ?לסכנההאם המועצה מודעת  .1
 ?מה נעשה על ידי המועצה על מנת להסיר את המפגע המסוכן .2
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, שתבנה בקרוב מצפון לעלי השרון, האם תושבי השכונה החדשה .3
ימצאו עצמם גרים בסמוך מאוד למתקני הקירור ומכלי הגז 

 ?המסוכנים
האם במהלך הגשת תוכניות הבינוי של השכונה החדשה הודגש  .4

האם סגירתו ? כונה החדשהקיום בית הקירור הגדול בקרבת הש
 ?מהווה תנאי לקבלת אישורי הבניה

 
 

 תשובת ראש המועצה לשאילתא בנושא בית קירור
 

בית הקירור אינו נמצא תחת סמכותנו והוא  בתחום שיפוט , כידוע לך
למרות זאת נציג המועצה ביקר במקום . המועצה האזורית לב השרון

 המשמש 22ר הוא גז פריאון ונאמר לו כי הגז היחידי המצוי בבית הקירו
, י החוק"עפ. לקירור וזהה לגז הנמצא בשימוש במזגנים בבתים פרטיים

 . ג דורשת היתר" ק10 -אחזקה של גז זה בהיקף של יותר מ
 

לאור זאת פנינו למועצה האזורית בבקשה לברר את הנושא וכמו כן פנינו 
צות יבדוק את הנחי, למשרד לאיכות הסביבה על מנת שיבקר באתר

 .בקבלת היתר ויאכוף את הנושא במידת הצורך
 

 .אנו נמשיך לעקוב אחר פעולות הגורמים המוסמכים בנושא
 

  שאילתא בנושא מי ניקוז–דני גור  .ד  
 

חוזר , מנהל אגף הנדסה ותשתיות, במהלך חודש פרסם מר עזרא רייבי
בחוזר קרא מר רייבי .  בנושא היתושים, לתושבים שעסק בין היתר

שבים לפעול למניעת התרבות היתושים על ידי איתור מקורות מים לתו
יצאתי לרחובות הישוב לראות האם . כולל בתחתיות של אדניות, עומדים

. מצאתי שהמועצה מזלזלת בתושבים, לצערי. נאה מקיים, נאה דורש
אחראית המועצה , בעוד היא קוראת לתושבים לייבש תחתיות של אדניות

הגורם העיקרי ליתושים , כך נראה,  גדולים שהםלמקורות מים עומדים
 .ביישוב

 
 : דוגמאות3להלן 

 
) הכביש לשומקום(כמה עשרות מטרים מקצה רחוב התהילה החדש  .1

נמצא קצה פתוח של צינור ניקוז היוצר שלולית קבועה וגדולה של 
 .מים עומדים מעופשים 

, בלב משטח הדשא שממערב לו, מצידו המערבי, ברחוב הצבר .2
יים צינור ניקוז שגם הוא ממלא כל הזמן שלולית גדולה  של מסת

 .מים עומדים
וצינורות רבים אינם , מערכת ההשקיה מוזנחת, בכל רחבי פרדסיה .3

) טפטפות(עם הפעלת מערכת ההשקיה . סגורים בקצה שלהם
זורמים מים רבים ללא בקרה ויוצרים שלוליות ענק בגינות 

, אינו טורח לתקן ליקויים אלהאיש במועצה אינו מוטרד ו. ורחובות
למרות שרובם בולטים לעין וגם הורסים את הגינה בכניסה ליישוב 

 .וקיימים מזה חודשים רבים
 

 :שאלות
 

האם יש גורם כלשהו במועצה שמבקר ומפקח על עבודתה כך  .1
 ?שימנעו ליקויים ומעשי חלם  כמפורט לעיל
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חלקם האם ? מהיכן מגיעים המים שזורמים בצינורות הניקוז .2
, להזכירך? מגיעים מעודפי המים הגולשים מבריכת הקאנטרי

בתשובה לשאילתא של   , 25.1.04 - מ5' בישיבת מליאת המועצה מס
. מסר אותו מר רייבי כי מי הבריכה זורמים לביוב, ויקטור כהן

 ?האם גם עודפי המים הגולשים מהבריכה? האומנם כל המים המים
 ?הליקויים באופן מיידיהאם אתה מוכן להתחייב לתיקון  .3

 
 

 
 תשובת ראש המועצה לשאילתא בנושא מי ניקוז

 
אנו . נהפוך הוא. המועצה המקומית פרדסיה אינה מזלזלת בתושבים

ידועים במדיניות של אוזן קשובה לצורכי הציבור ושל רמת שירותים 
 .גבוהה והתוצאות מדברות בעד עצמן

 
ישוב ושנקודות המוצא של העיקרון של מי ניקוז הוא שהמים נאספים בי

רשות , כידוע. מי הניקוז פתוחים לואדיות המוליכים את המים לים
 .מקומית אינה בונה צינורות ניקוז עד לים התיכון

 
 המועצה מטפלת בקביעות –במקומות בהם נוצרות מדי פעם שלוליות 

ובתדירות גבוהה באמצעות הדברה וריסוס ולפיכך מים אלו אינם מהווים 
 . דגירה של יתושיםמקור ל

 
י כלבים "יש תמיד פגיעות במערכות ההשקיה בגנים הציבוריים ע

תקלות אלו . כמו גם תקלות נקודתיות, משוטטים וכן פעילות ונדליזם
י כונן "י קבלן הגינון ובמידת הצורך ע"מטופלות ומתוקנות באופן שוטף ע

קופת המקור למי הניקוז בת. המועצה בפיקוח אגף ההנדסה והתשתיות
הקיץ הוא בעיקרו משטיפות של כלי רכב ושטיפות של חצרות ורחבות 

 .שונות
 

עודפי המים הגולשים מהבריכה בקאנטרי מועברים למסננים ומשם 
 .למערכת הביוב

 
לאור . אני רוצה להוסיף שיש בעייה של יתושים בכל האזור וגם בפרדסיה :יצחק

. נושא ברמה איזוריתזאת פנינו לאיגוד ערים לאיכות הסביבה המטפל ב
 :  במאי31 -המכתב ממזכיר האיגוד הוא מ, הם גם ביקרו אצלנו ועדכנו כך

 
לסיור עמך נלווה ,  בפרדסיה23.5.05לבקשתך ביקרתי בתאריך "

היום . מדביר המועצה אשר ביצע הדברה בקולטנים ברחובות
 .לא נמצאו זחלי יתושים בקולטנים,  לאחר בדיקה31.5.05

 
, "וועדה המקצועית"קלנסווה עם -י באזור טייבהבבדיקה שערכת

עלה כי ישנה הזרמת ביוב גולמי עם דגירה של זחלי יתושים אשר 
 . משפיעה על תושבי האזור

 
פניתי למר אלון בר מהמשרד לאיכות הסביבה על מנת שטייבה 

 ".וקלנסווה יבצעו הדברה באופן שוטף
 

מ מאיתנו "אם מספר ק. היתושים אינם חייבים לדגור במקום, כידוע לכם 
אנחנו , יש תלונות על יתושים. היתושים יכולים להגיע אלינו, יש דגירה

 .מטפלים נקודתית אצל תושבים וגם ברחובות
 

 .אמרו לי שריססו  רחובות אבל לא את כולם  :ויקטור
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לא ביצענו עירפול כי זה אסור ודורש היתר מיוחד שניתן במקרים חריגים  :זאב

 .בלבד
 

עזרא מספר שהוא עושה ניתור כל , אתם אומרים שיש ריסוס וניתור :דני
אף אחד לא רואה אותו , יש דוחות על ניתור הוא רואה ואינו נראה. שבוע

אני לא מדבר על , אני אומר שהוא לא עושה. ולמה אין דוח אם הוא מנתר
 .אלא על מקורות איסוף מים, קולטנים

 
 .תגיד שאין,  מה שנגידלך אין אמון במערכת לכן כל  :ימיני

 
אתה לא מתייחס לרחוב הצבר . תראה דוחות, כי אתה לא מראה מסמכים :דני

 .והתהילה
 

נראה לך שאני רוצה שיהיו יתושים . תשובתי התייחסה לכל המקומות :יצחק
 ?ואתה לא רוצה

 
 .אני אומר לך שעזרא לא עושה כמו שאינו מחתים שעון   :דני

 
 .ו בישיבה הבאהיתכן שאזמין אות  :יצחק

 
 .תזמין ואני אחטיף לו   :דני

 
אתה צריך . אם יש חוסר אמון גם דוח לא יעזור כי דוח אפשר למלא סתם :תומר

 .לפתור את בעייתך שהיא חוסר אמון
 

 " בזק" שאילתא בנושא קווי  –שרון חוילי  .ה  
 

בין השאר בעבור קווי , קרקעית-בפרדסיה הוכנה ויושמה תשתית תת
פסחו על קטע משמעותי ברחוב , במהלך פרוייקט משמעותי זה. זקחברת ב

' קטע הרחוב שבין כיכר פינת יונה פישר לבין כיכר פינת שד. ם"רמב
 .למותר לומר שאף תושבים אלה ציפו לשידרוג תשתיתי זה. ניסים

 
 ?מדוע דולג קטע זה ומתי בכוונתך להשלימו לרווחת התושבים   

 
 "בזק"ילתא בנושא קווי תשובת ראש המועצה לשא   

 
המדגישה כי פרדסיה הינה אחד הישובים , אני מודה לך על שאלתך בנושא

הבודדים באזור שבו נעשתה פעולה יזומה ויסודית בעידוד המועצה 
ברחבי היישוב אל מתחת לפני " בזק"להורדה של קווי הטלפון של 

 תשתית ,כמו ביישובים רבים אחרים, ראוי להזכיר כי בפרדסיה. הקרקע
יש  לציין שהעבודה . קווי טלפון הייתה מושתתת על עמודים וכבלים בלבד

 . ללא השתתפות המועצה, ועל חשבונה" בזק"נעשתה על ידי 
 

לא סיימה את " בזק"נותרו מספר מקומות ספורים בפרדסיה שבהם 
מושפעת מהמצב הכלכלי " בזק"אך , בנושא" בזק"פנינו אל . עבודתה
אני סמוך ובטוח שכשם . לעיכוב סיום הפרוייקטדבר הגורם , במשק

לבצע את העבודה כך נצליח להביאה לסיים " בזק"שהצלחנו לשכנע את 
 .אנו נמשיך לעקוב אחר הנושא. את הקטעים המעטים שנותרו

 
 ?אתה לא יכול לדבר עם דליה איציק  :ויקטור

 
 .בזק הופרטה ונמצאת בשליטת משקיעים פרטיים   :זאב
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 .דיין  היא יכולה להשפיעע  :ויקטור

 
 .אני מבקש להתעדכן  :שרון

 
   שאילתא בנושא אזור מיפוי משרד החינוך–שרון חוילי  .ו

 
שווה לכל נפש ולכל , בהמשך לשיחותנו בעניין מתן מענה תעבורתי הולם

דיווחת שהנושא מטופל על ידך וכי , ד בחינוך הנפרד"לתלמידי ממ, כיס
 .משרד החינוךהתקיימו ישיבות  בנושא עם 

 
 ?האם הפעם ישנה כונה ברורה לתת מענה תעבורתי הולם לתלמידים אלה   
 ?ו לתלמידנו בישוב"ל התשס"מהו אזור המיפוי המעודכן לשנה   

 
 ד"תשובת ראש המועצה לשאילתא בנושא מיפוי הסעות בחינוך הממ   

  
ור הרינו להודיעך כי הוגשה בקשה למשרד החינוך בבקשה להרחיב את אז

 .ואף התקיימה פגישה בנושא במשרד החינוך, המיפוי
 

 .אנו מצפים לתשובת משרד החינוך בהקדם
 

ס דתי שיאפשרו לנו "ביקשנו כי מאחר ולחינוך הדתי בעיה שאין ביה :יצחק
בתאום עם תומר אנו משתדלים לבדוק היכן . לשלוח מהרצליה עד חדרה

נו עושים מאמצים אני לא מבטיח שיהיה אבל א. יש הכי הרבה ילדים
 . מקומות לפי מספר הילדים2-3שנקבל לפחות 

 
למה אין , האם יש לך כוונה ברורה ברמת מדיניות לקדם נושא זה :שרון

 ?פרוטוקולים
 

 .אבדוק אם יש פרוטוקולים  :יצחק
 

 .צריך לרשום ילדים ואי אפשר לחכות, אנו בסוף השנה  :שרון
 

 .התשובה צריכה להגיע  :יצחק
 

 .מבקש שתעדכן אותי  :שרון
 

לפני כן אנו מקבלים בברכה את חבר המועצה . אנו נכנסים לסדר היום :יצחק
, תומר. אני מכיר אותו מילדותו כשהיה תלמיד מחונן, .החדש תומר יפת

אני מאמין שכישוריך ונועם הליכותיך יתרמו הרבה ליישוב ומאחל לך 
 .הצלחה רבה במילוי תפקידך

 
 .תודה :תומר

 
 תומר יפת במקום ניסים: פת חברים בועדות המועצההחל  .3

 ______ )רווחה ומכרזים, הנחות, הנהלה: ועדות(עובדיה   
 

 חבר הנהלה - הנהלה   
 ר הועדה"יו - הנחות   
 ר הועדה"יו - תמיכות   
 ר הועדה"יו - רווחה   
 חבר הועדה - מכרזים  
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כדאי שתומר ימשיך בהזדמנות זו ועל מנת למנוע לזות שפתיים לא   :דני
בתפקידים ויש לתת זאת לאנשים אחרים כדי שלא יהיה מישהו 

 .יש להחליפו. מהקואליציה בועדות שעוסקות בכסף
 

יש אנשים מקצועיים , ר ועדה לא קובע"יו. זו שוב תסמונת אי האמון :יצחק
 .והצעתך לא מתקבלת

 
שם הדבר אני מבקש מועדת הנחות להתכנס במהירות כי אנשים בנפ :משה א

 .ומחכים לתשובות וזה נגרר בגלל החילופין הללו
 

 .היום יצא זימון לועדה :תומר
 

 הצבעה  
    
 ,תומר יפת, משה גולדשטיין, טלי פליישמן, יוחנן גיל, יצחק ימיני) 8: (בעד  
 .שרון חוילי וויקטור כהן,      משה אודיז   
 .דני גור) 1:  (נגד  

 
 28.1' החלטה מס  

 
תומר יפת : המועצה מאשרת החלפת חברים בועדות המועצהמליאת  

מברכים את החבר החדש ומאחלים , כמפורט לעיל, במקום ניסים עובדיה
 .לו הצלחה

 
 .איחולי הצלחה לתומר ואנא כנס את הועדה כפי שאודיז הציע :יצחק

 
 .אני מצטרף לברכות לתומר על התפקיד החדש :שרון

 
לאור תיקון צו , כות הסביבהאישור שינוי הרכב ועדת אי  .4

 ______________________________המועצות המקומיות
 

 .בעקבות תיקון החוק צריך לשנות את הרכב הועדה :יצחק
 

 ? מה זה? איפה התיקון לחוק אפשר לראות אותו  :דני
 

 . חבל שלא קראת. ההסבר והחומר מצורף לזימון :יצחק
 

 : הצעתנו  
 

 ר הועדה"יו, חק ימינייצ  -   פ"ל : הרכב   
 תומר יפת -  ל"מפד     
 שרון חוילי -  מסורת     
 נציג עתיד -   עתיד     
 עזרא רייבי - עובד מועצה     
 ירון שפי -נציג ציבור מומלץ     
 שמואל ירושלמי  -מומלץ נציג ציבור     

 
 .הייתי רוצה לצרף עוד נציג  :ויקטור

 
 .החדש ואי אפשר להוסיף עוד חברההרכב נקבע לפי החוק   :יצחק

 
 ?מה קורה עם זה, לפני מספר חודשים פנינו בנושא חוקי העזר   :דני
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 .בשבוע הבא יש פגישה של הועדה  :משה

 
ומה זה ועדת איכות ? יש תאריך סופי? מתי הועדה תגמור את עבודתה  :דני

 ?הסביבה הזו
 

 .אתה סוטה מהנושא :יצחק
אך ההרכב של הועדה צריך , לה של איכות הסביבהגם היום יש ועדה פעי  

עד כה זו היתה ועדת רשות . להשתנות לפי התיקון לחוק שהתקבל לאחרונה
 .וכעת זו ועדת חובה

   
 ?אתה או ויקטור? "עתיד"מי הנציג של   

 
 .אני אתן לך תשובה  :דני

 
 הצבעה  
    
 תומר, גולדשטייןמשה , טלי פליישמן, יוחנן גיל, יצחק ימיני) 8:  (בעד  
 .ויקטור כהן  ומשה אודיז, שרון חוילי,       יפת   
 .דני גור) 1: (נמנע  

 
 28.2' החלטה מס   

 
מליאת  המועצה מאשרת את הרכב ועדת איכות הסביבה לאור תיקון צו 

 .כמפורט לעיל, המועצות המקומיות
 
 הקמת ועדה למאבק בנגע הסמים  .5
 

עד כה לא . אנו עושים הרבה פעולות מנע ושיטור, ם לצערנו יש בעיית סמי :יצחק
קיבלתם בזימון חומר מפורט כולל את התיקון לחוק לפיו . הייתה ועדה
 .אנו פועלים

 
 :להלן הרכב מוצע לועדה  

 
 ר הועדה"יו  -   טלי פליישמן   
 חבר הועדה  -    תומר יפת   
 חבר הועדה -   משה אודיז   
  שאולי מנשה -    נציג ציבור   
 אבי דר -    נציג ציבור   
 גדעון אחרק -  מנהל אגף החינוך   
 אירית רפאלי - מנהלת מחלקת הרווחה   
 .תיערך פנייה על ידי מנהל אגף החינוך  -נציג הרשות למלחמה בסמים    

 
 .כל האנשים הללו ראויים ומוכנים להשקיע  

 
 ?לעתיד יש נציג  :דני

 
בועדת איכות הסביבה קיבלתם מקום . ם לכולםאין מספיק מקו, לא :יצחק

 .נשמר היחס בין אופוזיציה לקואליציה. ועתה הליכוד מקבל, והליכוד לא
 

 .פישלתם כאן, הסיעה השניה בגודלה ואין לנו נציגות, אנחנו שני מנדטים :ויקטור
 

 .בושה וחרפה ולאות מחאה אני עוזב את הישיבה  :דני
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 . 21:10ו את הישיבה בשעה דני גור  וויקטור כהן עזב  

 
 הצבעה  
    
 תומר יפת                  , משה גולדשטיין, טלי פליישמן, יוחנן גיל, יצחק ימיני) 7: (בעד  

 .                                         משה אודיז ושרון חוילי
 . אין מתנגדים  
   
 28.3' החלטה מס   

 
, קמת ועדה למאבק בנגע הסמיםמליאת המועצה מאשרת פה אחד ה

 :כשחבריה הם
    
 ר הועדה"יו  -   טלי פליישמן   
 חבר הועדה  -    תומר יפת   
 חבר הועדה -   משה אודיז   
 מנשה שאולי  -    נציג ציבור   
 אבי דר -    נציג ציבור   
 גדעון אחרק -  מנהל אגף החינוך   
 אירית רפאלי - מנהלת מחלקת הרווחה   
 .תיערך פנייה על ידי מנהל אגף החינוך  -נציג הרשות למלחמה בסמים    

 
עדנה אמיר כחברה בועדת תרבות והחלפת חברים ' אישור גב  .6

 בועדת נוער
 

 28.4' החלטה מס  
 

עדנה אמיר כחברה ' מליאת המועצה מאשרת פה אחד  את בחירתה של גב  
 .בועדת תרבות

אבינועם :  אחד חילופים בועדת נוערכמו כן מליאת המועצה מאשרת פה  
 .מור יחליף את יפה יפת

 
  לשיפוץ מגרשים משולבים95,000 בסך 360' ר מס"אישור תב  .7
 

. 30%קיבלנו תקצוב מקרן המתקנים של הספורטוטו שמחייב השתתפות  :יצחק
העבודה תכלול ציפוי בחומר , המגרשים ליד הקאנטרי במצב לא טוב

 .מיוחד
 

 28.5' החלטה מס  
 

 לשיפוץ 95,000 בסך 360ר מספר "מליאת המועצה מאשרת את תב  
ח מקרן המתקנים והיתרה מקרנות " ש30,000: מימון. מגרשים משולבים

 .המועצה
 
  )ר גל פניני"סמ(עדכון לגבי תגמול חייל מצטיין   .8
 

קיבל מנשיא המדינה את אות החייל , תושב פרדסיה, ר גל פניני"סמ :יצחק
החומר לפניכם ואני .  יש החלטה בנושא מהקדנציה הקודמת.המצטיין

 .ממליץ לאשר תגמול בהתאם
 

 ?למה אין דיון נוסף מה יהיה הפעם התגמול :שרון
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 .היא לפניך. יש החלטה מהקדנציה הקודמת :משה

 
שקיבלו אות מיוחד ממצטיין , בני פרדסיה, זה ניתן לחיילים מצטיינים :יוחנן

 .פיקודנשיא ועד מצטיין אלוף 
 

 .אני מבקש דיון מחודש לקביעת הפרס לחיילים מצטיינים בעתיד :שרון
 

 28.6' החלטה מס  
   
 ):ר גל  פניני"סמ(מליאת המועצה מאשרת תגמול לחייל המצטיין    

 .בצרוף אמות המידה, התגמול יפורסם לאחר הטכס. א 
 .150$החייל יקבל שובר לסוף שבוע זוגי בעלות של עד .  ב 

 
 דיון בנושא פרסום שרות חיוג חינם למועצה  .9
 

 שיחת –בפרדסיה ישנו שרות חשוב וחיוני לתושב : מקריא הצעה לסדר :שרון
לצערנו המודעות בקרב הציבור לשרות זה נמוכה , 1800-220-645: חינם

 .מאוד ומנוצלת במידה מועטה
 

 :הצעת החלטה  
  

 .הרשות תדאג לפרסם שרות זה בקרב התושבים .1
עלונים אשר מנפיקה /שרות זה יופיע בתחתית דפי המידעמספר  .2

 .המועצה לתושב
מספר שרות שיחת חינם זה יצויין לסירוגין ובאופן בולט בדפי  .3

 .חשבונות המיסים
 

 .מקובל :יצחק
 

 28.7' החלטה מס  
   
 .כמפורט לעיל, מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הצעת ההחלטה  

 
 

 מדרכות ביישובדיון בנושא שיפור מצב ה  .10
    
בפרדסיה ובכל רשות המכבדת את עצמה ואת : מקריא הצעה לסדר :שרון

בוחנים מעת לעת את רמת התשתיות לסוגיהן ושוקדים ועמלים , תושביה
, מדרכות תקניות ובטיחותיות להולכי הרגל. ללא הרף לשפרם ולשדרגם

 . ניצבות בסדר עדיפות גבוה ביותר
   
אשר מצבם טעון , קטעי מדרכות משמעותייםישנם , ביישובנו הקט  

לביטחון ושלום , נכון ומהר, תיקון והדבר מחייבנו לפעול חכם/שיפור
, נוי במדרכות הישוב-כי בעבר הרשות פעלה ונטעה עצי, אציין עוד. תושבנו

ולדאבוננו פרוייקט זה חיבל קשות בקטעי מדרכה משמעותיים מאוד 
 . ברחובותינו

   
 :ימים ונמשכים בעקבות זאתמדרכה הקי-מפגע  

 .מיקום העצים ורוחב הגזעים המתפתחים ביחס למדרכה �
 . על חשבון חזות המדרכות– שורשי הגזעים המשתרכים ומתפלים  �
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לא ניתן . לא יתכן שאימא תתקשה להוליך עגלת תינוק על המדרכה

 .להישאר אדישים לקטעי מדרכות ולא בטיחותיים
 

 :הצעת החלטה
 

ח "תנפיק דו,  תבדוק את מצב המדרכות ביישובלמנות ועדה אשר .1
תיקון בפני חברי /מפורט בליווי תמונות בהתאמה ותציע דרכי טיפול

 .המליאה
מליאת המועצה תקיים דיון על המלצות הועדה ותחליט על דרכי  .2

 .ביצוע
 

אני , דווקא לא רחוק מביתו של זילברברג. אני מצטרף לפניית שרון :משה
אנשים נכשלים ונופלים ועד היום זה לא , ה על כךכתבתי לעזרא לפני שנ

 .תוקן
 

והעבודה , יש הנחיה שלי לעבור על כל המדרכות ותוקנו הרבה מקומות :יצחק
 . אחת הבעיות הכי קשות זה העצים. עדיין נמשכת

 
התרעתי על כך כששתלנו אותם שיהיו בעיות כי , לגבי בעיית העצים

. וכעת יש בעיה. ן ולאשכנזים ישאמרו לי שלתימנים אי. המדרכות צרות
 .אני מציע שועדת איכות הסביבה תטפל בכך. לעקור עץ זה כואב

 
 .אני מציע שאנשים יצלמו וישלחו למועצה  :משה

 
 .נשלח אנשים שלנו, זה לא תפקידם אלא תפקידנו  :יצחק

 
 .אף אחד לא תקף את ההחלטה לנטוע עצים  :שרון

 
לא רצוי -עצי נוי . אם זה עצי פרי, ראין ספק שלגדוע עצים זה דבר חמו

י "אך ע, אך אם זה פוגע בבריות יש היתר אפילו לעץ מאכל. ולא מומלץ
זהו נושא רב משמעות ודורש בדיקה רגישה ומקיפה ואחראית מה . גוי

לכן אני מחזק את הצעת החלטתי שחשוב שתמונה ועדה . לגדוע ומה לא
 והיא תהיה אמונה תוך שתורכב מחברי מועצה ואיש מקצוע מהתשתיות

זה ייתן תועלת ובדיקה קפדנית ומעמיקה ולא . זמן קצוב לתת המלצות
 .לכן אני דורש הצבעה. כנספח באיכות הסביבה

 
מקסימום אני . בשביל מה להקים עוד ועדה, אתה בועדת איכות הסביבה :יצחק

 .מוכן לצרף גנן כמשקיף
 

 .אי אפשר להכניס קבלן שלנו לפורום כזה   :זאב
 

 .בוא נקבע לוח זמנים  :יוחנן
 

 .שהישיבה הבאה של איכות הסביבה תטפל בנושא  :תומר
 

 28.8' החלטה מס   
 

מליאת המועצה מבקשת כי ועדת איכות הסביבה בהרכבה החדש תטפל   
 .בנושא שיפור מצב המדרכות ביישוב כנושא ראשון בישיבתה הקרובה
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 :אישורי פרוטוקולים  .11

 
 3.4.05 מיום 12'  תרבות מסועדת .א  

    
 הצבעה   

 
 משה , תומר יפת, טלי פליישמן, יוחנן גיל, יצחק ימיני )6: (בעד   
 .         גולדשטיין ומשה אודיז    
 .שרון חוילי )1: (נמנע   

 
 28.9' החלטה מס   

 
 מיום 12' מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת תרבות מס

3.4.05. 
 

 17.4.05 מיום 6'  נוער מסועדת .ב   
 

הועדה דנה בנושא הוונדליזם שקרה וממשיך בבעיות סביב מועדון   :טלי
 .ספסלים ומנעולים, הנוער שם שוברים חלונות

 
 ?מי שתכנן את המועדון חשב שהוא בשוויץ   :משה א

 
 . שנים המועדון פעל ולא הייתה בעיה12   :משה

 
 .ילאף פעם הוא לא היה כל כך פע    :טלי

 
 .תראה מה קורה שם בימי שישי   :משה א

 
ובגלל זה כינסנו את הועדה והזמנו את השוטר . זה מפריע לכולנו  :טלי

החלטנו . כי רצינו לבחון מכל הזויות, הקהילתי דקל עוקב והורים
להמליץ למועצה לשכור בזמן אירועים שוטר נוסף בשכר כי דקל 

 .ת והנוער מזלזל בוז אין סמכו"אומר שהמדים מרתיעים ולמשא
 

 .21:30יוחנן גיל עזב את הישיבה בשעה     
 

 .ז זכות לעצור"למשא   :משה א
 

 .דקל אמר שלא    :טלי
 

 .ז סמכות לעצור רק אם יש גם שוטר"יש למשא   :משה
 

 .בנוסף נשנה קצת את המבנה שימוגן    :טלי
 

ה על אני מוד, זה אחד הדברים הקשים והמסובכים לטפל בנוער :יצחק
 .עבודתה הברוכה של טלי וכל מי שמטפל בנוער

 
 

 28.10' החלטה מס  
 

 מיום 6' מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת נוער מס
17.4.05. 
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 .מעבר להצעת הועדה אולי ראוי שנבחן מחדש את רמת המדריכים  :שרון
 

 .הם טובים   :טלי
 

שתלמות שהולמת את הדברים הללו שיקבלו  ה. יש לבחון ולהכין מסקנות :שרון
 .וההתמודדות איתה

 
חולקו לפי שכבות גיל . הם טובים. המדריכים החדשים נבחרו בקפידה  :טלי

הבעיה היא לא הנוער שהם . והם מקבלים השתלמויות ממשרד החינוך
, עובדים איתו אלא נוער שלא בא למדריכים ולא נותן להם לגשת אליהם

אם יש לך רעיון .  נוער כזה מחוץ ליישוב שמגיעוגם יש. הם לא מעוניינים
 .אשמח לשמוע

 
 .זה מכת מדינה לא רק בפרדסיה אך איננו מרימים ידיים ואנו עושים הכל  :יצחק

 
 2.5.05 מיום 2'  ומס23.3.05 מיום 1' ועדה לקידום מעמד האישה מס .ג  

 
 הסדנה .נרשמו נשים רבות.  לחודש יש סדנה לכלל נשות היישוב8 -ב  :טלי

 .תכלול דיאלוג איך יהיה פני היישוב ומה אנו רוצים שיהיה ביישוב
 

 28.11' החלטה מס  
 

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הפרוטוקולים של הועדה לקידום 
 .2.5.05 מיום 2'  ומס23.3.05 מיום 1' מעמד האישה מס

 
 .למעט הסתייגות אחת של ריקודי בטן  :שרון

 
 .מעמד האישהזה בדיוק לא    :טלי

 
 :הודעה אישית  :שרון

 
כידוע  נקבע שישיבת . אני תמה על דרך קביעת ישיבת המועצה למועד זה

הנני . מועצה תתקיים כל יום שלישי בערב של סיומו של חודש קלנדרי
מבין שדחית הישיבה הייתה אילוץ כאמור בעקבות סדר יומו של ראש 

וי שמועד הישיבה יקבע מן הרא, הנני מצפה שעל אף האילוץ. המועצה
, למורת רוחי. בתאום ובהתחשבות כל נבחרי הציבור לפי מידת האפשר

אנו חלק מנבחרי , הקביעה הייתה שרירותית ואכן פגעה בסדר יומנו
 .אני תקווה לשיפור נאות בהמשך. הציבור

 
 .ההערה מקובלת. ראש הרשות שהה בכנס ראשי ערים :יצחק
  

 
 

 21:45: הישיבה ננעלה בשעה
 אורלי רזניקוב: רשמה

 
 

 בברכה
 
 
 

 יצחק ימיני                זאב ובר
        ראש המועצה                                                                     מזכיר המועצה
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