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סגן ראש המועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
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חבר מועצה
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-

מזכיר וגזבר המועצה
מנהלת לשכת ראש המועצה
מנהל אגף החינוך )חלקית(

סדר היום:
.1

עדכוני ראש המועצה.

.2

הצגת הדוח הכספי של המועצה לשנת .2008

.3

אישור למינוי דירקטור בתאגיד המים החדש.

.4

אישורי התב"רים:
א .הגדלת תב"ר מס'  354על סך  ₪ 73,200להערכות לפרויקט "אופק חדש" .מימון
משרד החינוך.
ב.

.5

סגירת תב"רים לפי רשימה מצורפת.

אישורי פרוטוקולים:
א .פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס'  1מיום .01.03.09
ב.

פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מיום  17.03.09ופרוטוקול ועדת תמיכות מיום
.25.02.09

ג.

פרוטוקול ועדת תרבות מס'  1מיום .15.03.09
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ראש המועצה פתח את הישיבה .חברי המועצה הרימו כוסית לכבוד חג הפסח.
חברי המועצה עומדים בדקת דומייה לזכרם של שושנה לוי ז"ל ממייסדי פרדסיה ושאול
נסים ז"ל תושב פרדסיה שהלכו לעולמם.

 .1שאילתות
א.

ביקור הממונה על המחוז
מתי היה הביקור של הממונה על המחוז ברשות ומהם סיכומי הפגישה הלכה
למעשה?
תשובת ראש המועצה  -הממונה על המחוז ד"ר שוקי אמרני בליווי הצוות
הבכיר של המחוז קיים במועצה פגישת עבודה לפני שבועיים .במהלך פגישת
העבודה הוצגו לממונה הצרכים השונים של המועצה הן בהיבט הכלכלי והן
בהיבט התכנוני .הממונה חלק שבחים לתיפקוד המועצה ,לשקיפות בעבודתה
ולאיכות הניהול שלה .הובטח למועצה תקציב פיתוח לשנת העבודה הנוכחית
בסך כמאה אלפי  ,₪וכמו כן הובטח להביא את תכנית ההפשרות הגדולה
)תב"ע הצ (148 /1-3/לדיון במליאת הועדה המחוזית בתוך כחודשיים.
שרון חוילי שואל מדוע חברי המועצה לא עודכנו מראש על הביקור וראש
המועצה משיב כי מדובר בביקור עבודה ולא בביקור ממלכתי.

ב.

ארוע ט"ו בשבט היישובי
מהו סך הוצאות אירוע ט"ו בשבט היישובי האחרון וכמה כרטיסים נמכרו
סה"כ לארוע ספציפי זה?
תשובת ראש המועצה  -סך הוצאות הארוע עמדו על  .₪ 4,300נמכרו 30
כרטיסים במחיר של  30ש"ח לכרטיס .הסבסוד נטו עמד .₪ 3,400

ג.

אתר האינטרנט של המועצה
מה עלות שדרוג אתר המועצה בסה"כ כפי שבוצע בשנת הבחירות האחרונות?
תשובת ראש המועצה  -אתר האינטרנט של המועצה לא שודרג בשנת הבחירות,
אלא במהלך קיץ  .2007עלות השדרוג עמדה על .₪ 5,000

 .2הצעות לסדר היום
הוגשו  3הצעות לסדר היום.

החלטה מס' 6.1
הוחלט פה אחד לכלול את כל ההצעות שהוגשו בסדר היום ,וכן להוסיף לסדר היום
את הצגת ארועי יום העצמאות וחילופים בועדות המועצה.
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 .3עדכוני ראש המועצה
ראש המועצה מזמין את כל חברי המועצה להשתתף בהרמת הכוסית לקראת חג
הפסח ,שתתקיים בתאריך  2.04.09בשעה  14.00בחדר הישיבות במועצה.
התקיימה פגישה עם מפקד משטרת נתניה בנושא שוטטות ושימוש באלכוהול בקרב
בני נוער והובטח תגבור בפעילות המשטרה בנושא .לדברי המשטרה המצב בפרדסיה
הוא הטוב ביותר בין הרשויות בסביבה.
לפני שבועיים ביקר במועצה לפגישת עבודה הממונה על מחוז המרכז במשרד הפנים
ד"ר שוקי אמרני ובכירי המחוז .הועלתה בפני הממונה מצוקת המועצה בנושא
השלכות תיאגוד המים והביוב על תקציב המועצה .משרד הפנים מרוצה מאוד
מהתנהלות המועצה.
יש טענות שונות של הורים בנושא החטיבה הצעירה בבי"ס "תפוז" .משרד החינוך
מתנגד בכל תוקף לבטל את החט"צ .זו גם דעתנו ,וכך הודענו להורים.
בנושא הביטחון  -למרות הירידה המסיבית במספר עבירות הרכוש בשנה האחרונה
ארעו לפני כשבועיים בלילה אחד חמש פריצות בבתי התושבים ועוד נסיונות פריצה
נוספים .כמו כן נגנב רכב אחד .דיון בהמשך.
בשבוע הבא מתוכנן יום חילופי שלטון במועצה עם הנוער.

 .4הצגת ארועי יום העצמאות
מנהל אגף החינוך הציג את התכנית לארועי יום השואה ,יום הזיכרון ויום העצמאות
כפי שמתוכננים לחודש הבא .האומנים המרכזיים המתוכננים לערב העצמאות הם
קרן פלס ובועז מעודה .יש דרישות גבוהות בנושא הבטחוני ע"י המשטרה והדבר עלול
להביא להגדלת העלויות.
התקיים דיון בהשתתפות ראש המועצה ,שרון ,תומר ,דוד ואבי.
ראש המועצה מציע לאור הדרישות לאשר הגדלת התקציב לנושא במידת הצורך עד
.₪ 5,000
הצבעה:
בעד )  :( 7יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,אבי ניסים ,סיגל אדמתי ,רפאל פילוסוף ,תומר
יפת וגדעון בן-אהרון.
נגד )  :( 2דוד רחום ושרון חוילי.

החלטה מס' 6.2
מאשרים להגדיל את תקציב ארועי יום העצמאות ב ₪ 5,000 -נוספים מתקציב
התרבות.
שרון ציין כי הוא מתנגד וזאת עקב עליית התקציב בעשרות אחוזים ולכן יש לעשות
ארגון מסודר ואחראי לאור הדרישות שמתבקשות.
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 .5הצגת הדוח הכספי של המועצה לשנת 2008
ראש המועצה והגזבר הציגו את הדוח הכספי של המועצה לשנת  2008כפי שאושר
בהנהלת המועצה .בדוח עדיין יכולים לחול שינויים .המועצה סיימה את שנת 2008
באיזון תקציבי .הגרעון המצטבר בתקציב השוטף הוא  1.6מיליון  ₪ובתב"רים 1.2
מיליון  .₪סכומי גביית הארנונה טובים מאוד .פחת המים עמד על .7%
התקיים דיון בהשתתפות ראש המועצה ושרון.

 .6אישור למינוי דירקטור בתאגיד המים החדש
הדירקטורית שנבחרה לא אושרה מאחר והיא קשורה עם משרד הפנים .ראש
המועצה ממליץ לאשר את בחירתו של תושב פרדסיה מר עדי מטלון שהוא בעל
כישורים מתאימים .קורות חיים עומדים בפני חברי המועצה.
הצבעה:
בעד )  :( 7יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,אבי ניסים ,סיגל אדמתי ,רפאל פילוסוף ,תומר
יפת וגדעון בן-אהרון.
נמנע )  :( 2דוד רחום ושרון חוילי.

החלטה מס' 6.3
מליאת המועצה מאשרת את בחירתו של מר עדי מטלון לדירקטור בתאגיד המים
שבהקמה.

 .7אישורי תב"רים:
א.

הגדלת תב"ר מס'  354על סך  ₪ 73,200להערכות לפרוייקט "אופק חדש".
מימון משרד החינוך_________________________________________
בהתאם לסיכום עם משרד החינוך תיושם החל משנת הלימודים הבאה תכנית
"אופק חדש" בביה"ס "תפוז" .לצורך כך נדרשת היערכות מבנית בביה"ס
בעיקר בנושא בינוי .הפרוייקט ממומן ע"י משרד החינוך.

החלטה מס' 6.4
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר מס'  354על סך ₪ 73,200
להערכות לפרוייקט "אופק חדש" .מימון משרד החינוך.
ב.

סגירת תב"רים לפי רשימה מצורפת
כמידי שנה יש לסגור תב"רים שנסתיימה בהם הפעילות .במידה ונותרה יתרה
בחובה היא עוברת מגרעון זמני לגרעון סופי.

החלטה מס' 6.5
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את סגירת תב"רים מס' 363 ,362 ,351 ,334
והעברת סך  591אש"ח לגרעון סופי.
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 .8אישורי פרוטוקולים:
א.

פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס'  1מיום 1.3.09
ועדת איכות הסביבה קיימה דיון בפרוייקט מרכזי המיחזור והמליצה על
הנקודות להקמתם .כמו כן אושר הצורך בהפרדה בין פסולת גושית לגזם נקי
לצורך הגנה על איכות הסביבה והוזלת עלויות ההטמנה .הועדה עודכנה
בסטטוס הטיפול בהעתקת קווי המתח העליון של חברת החשמל ,וביקשה
לבדוק עם חח"י היתכנות הטמנת שנאים בקרקע.
התקיים דיון בהשתתפות ראש המועצה ,גדעון ,שרון ואבי.

החלטה מס' 6.6
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 1
מיום .1.3.09
ב.

פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מיום  17.3.09ופרוטוקול ועדת תמיכות מיום
__________________________________________________25.2.09
ועדת התמיכות דנה בתמיכות לאגודות ספורט ותנועות נוער וזאת בהתאמה
לתבחינים שאושרו ע"י המועצה .אושרו תמיכות לתנועות הנוער כדלקמן:
לצופים 56 -אש"ח ,לנוע"ל 22 -אש"ח ולבני עקיבא 22 -אש"ח .לספורט אושרו
תמיכות בהתאם לתקציב :לעמותת הפועל פרדסיה סך  100אש"ח לתחום
הכדורגל ו ₪ 2,400 -לפעילות הפטנק של מועדון רעות .לעמותת הפטנק אושרו
סך .₪ 6,600
כמו כן אושר להמשיך את ההסדר הנוכחי בדבר עזרה לכל התנועות באחזקה
שוטפת ובתחומי השימוש במבנים ,מים וחשמל גם בשנת  2009כפי שהיה
בשנים קודמות.
התקיים דיון בהשתתפות ראש המועצה ,תומר ודוד.

החלטה מס' 6.7
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מיום
 17.3.09ופרוטוקול ועדת תמיכות מיום .25.2.09
יוחנן גיל עזב את הישיבה.
ג.

פרוטוקול ועדת תרבות מס'  1מיום 15.3.09
ועדת התרבות ייחדה את ישיבתה הראשונה להיכרות של כל החברים החדשים
ולדיון בארועי יום השואה ,יום הזיכרון ויום העצמאות .כמו כן דנו ביום
המשפחה ויום האישה.
התקיים דיון בהשתתפות ראש המועצה ושרון.
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הצבעה:
בעד )  :( 6יצחק ימיני ,אבי ניסים ,סיגל אדמתי ,רפאל פילוסוף ,תומר יפת
וגדעון בן-אהרון.
נגד )  :( 1דוד רחום.
נמנע ) :( 1שרון חוילי.

החלטה מס' 6.8
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת תרבות מס'  1מיום .15.3.09

 .9שינויים בהרכב ועדות המועצה
החלטה מס' 6.9
מחליטים פה אחד על שינוי בועדות המועצה ,כדלקמן:
בועדת בטחון עידן אוחיון יחליף את שלמה צלניק.
בועדה למאבק בנגע הסמים – עידן אוחיון יחליף את שלמה צלניק.
בועדת התכנון – אילן סהר יחליף את חנוך שפיצר.
בועדת נוער – תתווסף פנינה פליישמן )מכסת פ"ש(.
דוד רחום עזב את הישיבה.

 .10הצעות לסדר היום:
א.

שוטטות בני נוער
התקיים דיון בהשתתפות כל החברים בתופעת שוטטות בני נוער ביישוב .עיקר
הבעיה היא בנוער מיישובים שכנים המתקבץ ביישוב בשעות הלילה
המאוחרות .יש תופעות של שתייה מופרזת של אלכוהול .לא מדובר כלל
בתופעה ייחודית לפרדסיה והפרסום שהיה באמצעי התקשורת בנושא היה
מופרז .הופץ בנושא פלייר לכל בתי האב ביישוב.

החלטה מס' 6.10
מאשרים פה אחד העברת הנושא דיון בועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול.
ב.

החטיבה הצעירה ב"תפוז"
חברי המועצה עודכנו ברצונה של קבוצת הורים לבטל את שיטת החט"צ
הנהוגה בבי"ס "תפוז" מזה  15שנים .ביה"ס נבנה על פי שיטה זו וזאת בהתאם
למסקנות של צוות היגוי שמנה את מיטב המחנכים והמורים .משרד החינוך
מתנגד לסגירת החטיבה הצעירה וטוען כי תוצאות המחקרים שנערכו במהלך
השנים מוכיחות חד משמעית שמסגרת זו תורמת לתלמידים בתחום השפתי
והחברתי מעבר לגן חובה רגיל והיא מונהגת בהצלחה בפרדסיה וביישובים
רבים בארץ .לאור זאת הובהר להורים כי החט"צ לא תיסגר בשנת הלימודים
6

הבאה ,אך יחד עם זאת יש נכונות לביצוע מספר שינויים וזאת בתאום עם
הצוות הפדגוגי.
התקיים דיון בהשתתפות ראש המועצה ,סיגל ושרון.

החלטה מס' 6.11
מאשרים פה אחד העברת הנושא לועדת חינוך.
ג.

פריצות ועבירות רכוש
חברי המועצה ביקשו עדכון בנושא .ככלל יש ירידה נמשכת של למעלה מ60% -
בעבירות הרכוש ביישוב .לפני שבועיים היה ערב אחד היו  5פריצות לבתים ועוד
 4ניסיונות פריצה כמו כן נגנב רכב אחד .המשטרה מעודכנת בכל הנתונים.
ארוע זה לא חזר על עצמו ואף היה סיכול מוצלח לאחר מכן .הנושא נדון בועדת
הבטחון.
התקיים דיון בהשתתפות ראש המועצה ,אבי ושרון.

הישיבה ננעלה בשעה .21:30
רשמה :ארמונה גולן

בברכה

זאב ובר
מזכיר המועצה

יצחק ימיני
ראש המועצה
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