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פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  66מיום 18.12.07
שנערכה בחדר הישיבות במועצה
נוכחים:
יצחק ימיני
יוחנן גיל
טלי פליישמן
משה גולדשטיין
שולי טייב
תומר יפת
שרון חוילי

-

ראש המועצה
מ"מ ראש המועצה
חברת מועצה
חבר המועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

חסרים:
דני גור
משה אודיז

-

חבר מועצה
חבר מועצה

מוזמנים:
זאב ובר
אורלי רזניקוב

-

מזכיר וגזבר המועצה
מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר היום:
אישור תקציב המועצה לשנת .2008
ראש המועצה וגזבר המועצה הציגו את תקציב המועצה לשנת  2008כפי שאושר על ידי
הנהלת המועצה .סך התקציב השוטף  28.5מיליון  .₪סך תקציב הקרן לעבודות פיתוח
 8.085מיליון  .₪סך תקן כוח האדם  66.9משרות בתוספת  7משרות פנסיונרים.
בפתיחת הדיון הוצגו הסיכום והתוצאות של תכנית העבודה של המועצה לשנת ,2007
כמפורט להלן:
חינוך
•
•
•
•
•
•
•
•

תוגבר השירות הפסיכולוגי.
הוגדלה תכנית העשרה לתלמידים – קרן קר"ב.
נפתח גן מעון חדש.
לא נסגרו גני ילדים טרום חובה.
הוגדל תקציב המלגות לסטודנטים.
שיעור ההצלחה בבחינות הבגרות  - 84.4% -השורה הראשונה בארץ.
שיפור באיכות הסעות התלמידים.
יישום תוכניות חלופות לתלמידים בזמן שביתת המורים.
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תרבות ,נוער וספורט







הוכנה תכנית אב לטיפול בנוער והוחל ביישומה.
שודרג הרכב כוח אדם המטפל בנוער.
הוכשר שביל הליכה ביישוב.
הוכן חידון תנ"ך יישובי.
קבוצת הכדורגל המקומית עלתה ליגה.
ייצוב והרחבת הפעילות לקידום מעמד האישה.

איכות הסביבה





הוגדל תקציב טיאוט מדרכות וכבישים.
הוגברו הפיקוח ביישוב ואכיפת חוקי העזר.
אושר חוק עזר חדש לשמירה על הסדר והניקיון בגנים ובשטחים ציבוריים.
זכייה בפרס עשור מצטיין של המועצה לארץ ישראל יפה.

ביטחון
•
•

הוכנסו שיפורים ושינויים במתכונת אבטחת היישוב.
ירידה ניכרת בעבירות הרכוש ביישוב.

תכנית אב
•
•

הוסר מכשול עיקרי לקידום תכנית ההפשרה של היישוב.
אושר שינוי מרחב התכנון של השטחים שסופחו לפרדסיה ל"שרונים".

משק המים
 החל המעבר מהפקה עצמית של מים לרכישת מים ממקורות.
 דרוג גבוה במיוחד של מוכנות משק המים של פרדסיה לחרום.
קאנטרי קלאב
 סוכם על החלפת זכיין ונחתם חוזה עם זכיין חדש.
 ייצוג נשי בדירקטוריון מסוף.
דת  -סוכם על סיוע להעתקת בית כנסת למתפללים בנוסח אחיד.
כללי  -שודרג אתר האינטרנט של המועצה.
כמו כן הוצגו בישיבה דגשים עיקריים בתכנית העבודה של המועצה לשנת  ,2008הכוללים
התמקדות בתחום הנוער ובשדרוג תשתיות בישוב:
תחום הנוער
-

המשך יישום תכנית האב" :הנוער במרכז העניינים".
הכפלת הת קציב למאבק בנגע הסמים והאלכוהול.
תיגבור פעילויות שונות בתחום הנוער.
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-

חילופי משלחות נוער  -חו"ל.
הגדלת תקציב התמיכה בתנועות הנוער.

תשתיות ביישוב
-

ביצוע תכנית לשדרוג תשתיות ו מתקני המשחקים ביישוב ) 350אש"ח(.
רכישת מתקני כושר לשטחים פתוחים ) 135אש"ח(.
קירוי מגרש ספורט בביה"ס "תפוז" ) 660אש"ח(.
שלב ב' – עיצוב הכניסה לפרדסיה )אומדן –  800אש"ח(.
שידרוג והרחבת מועדון היום לקשיש ולקהילה ) 1.8מיליון .(₪
שיפוצים במוסדות חינוך וציבור ,לרבות שדרוג מבנים ותשתיות במתחם הצופים
ושדרוג מחשבים במוסדות חינוך ) 200אש"ח(.
שיפורים שונים בחזות היישוב ) 200אש"ח(.
סיוע להעתקת בית הכנסת בנוסח אחיד ) 100אש"ח(.
פתרונות תנועתיים ובטיחותיים ביישוב ) 250אש"ח(.

בישיבה נערך דיון שבו השתתפו כל חברי המועצה הנוכחים ,ובמהלכו עלו בין היתר
הנושאים הבאים :קידום מעמד האישה ,תקציב הבחירות ,תכנית ההעשרה של קרן קר"ב,
תקציב משק המים ,תקציב ענף הכדורגל ,מערך הפיקוח והאכיפה ,יעוץ משפטי ,דמי
תקשורת לחרשים ,אבטחת מוסדות חינוך ,תחנה לבריאות המשפחה ,מיחשוב מוסדות
חינוך ,שכר העובדים ושכר הבכירים ,מערך הביטחון ,הוצאות משרדיות ,מערך החוגים,
הקאנטרי קלאב ,תקציב מגן דוד אדום ,מרכז טיפול באלימות ,שרותים לקשיש ,טיפול
בנוער וצעירים ופעילות הצהרונים.
ראש המועצה העלה להצבעה את אישור כל מרכיבי התקציב:
הצבעה
בעד(5) :
נגד(2) :

יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ותומר יפת.
שולי טייב ושרון חוילי.

שולי טיי ב ציינה כי היא מצביעה נגד התקציב עקב מספר סעיפים שאינם לטעמה כגון
בניית בית כנסת ,ומאחר שלא בדקה את כל הסעיפים היא אינה מציינת אותם.
החלטה מס' 66.1
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את תקציב המועצה לשנת  2008בסך  28.5מיליון ,₪
את תקציב הקרן לעבודות פיתוח בסך  8.085מיליון  ₪ואת תקן כוח האדם בסך 73.9
משרות.
הישיבה ננעלה בשעה .22:45
רשמה :אורלי רזניקוב.
בברכה

זאב ובר
מזכיר המועצה

יצחק ימיני
ראש המועצה
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