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פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס'  12מיום
 29.9.09שנערכה בחדר הישיבות במועצה

נוכחים:
יצחק ימיני
יוחנן גיל
אבי ניסים
סיגל אדמתי -
רפאל פילוסוף -
דוד רחום
תומר יפת
שרון חוילי
גדעון בן-אהרון -

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

מוזמנים:
זאב ובר
אלון קוחלני
בני כרמי
ארמונה גולן

-

מזכיר המועצה
מבקר המועצה
מהנדס המועצה )חלקית(
מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר היום:
.1

עדכוני ראש המועצה.

.2

הצגת הדוח הכספי של המועצה ליום .30.06.09

.3

אישור הסמכת עובדי מועצה למתן דוחות בגין עבירות חנייה בשטח המועצה.

.4

דיון בקריטריונים להנחות רווחה.

.5

אישורי תב"רים:
א .הגדלת תב"ר מס'  - 373לשיפוץ פרקט באולם הספורט בסך  .₪ 60,000מימון:
 ₪ 36,000מקרן המתקנים והיתרה מקרנות המועצה.
ב .הגדלת תב"ר מס'  - 354לשיפוץ המתחם שמצפון לבית העלמין בסך .₪ 40,000
מימון :מקרנות המועצה.
ג .הגדלת תב"ר מס'  - 221לתכנון יציאה נוספת למרכז מסחרי בסך .₪ 20,000
מימון :מקרנות המועצה.
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.6

אישור פרוטוקולים:
א .פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות מס'  ,2מיום .22.6.09
ב .פרוטוקול ועדת ביטחון מס'  ,3מיום .12.07.09
ג .פרוטוקול ועדת תרבות מס'  ,6מיום .16.8.09

ראש המועצה פתח את הישיבה .חברי המועצה עומדים דקת דומיה לזכרו של תושב
היישוב שמואל סוזי ז"ל שנפטר לאחר מחלה.

 .1שאילתות
א.

שרון – טרם שנדון בדבר אישורי התב"רים ,אבקש לדעת מהי היתרה של קרנות
המועצה נכון להיום?
תשובת ראש המועצה  -על פי הדוחות הכספיים של המועצה ליום 30.6.09
היתרה בקרנות המועצה עומדת על סך של  596אלפי  .₪יחד עם זאת יש
למועצה גרעונות זמניים נטו בתב"רים על סך של  2,478אלפי  .₪לאור זאת
המועצה מאשרת כיום תב"רים הכרחיים בלבד .אנו צופים כי בשנה הקרובה
ייכנסו לקרנות המועצה סכומים משמעותיים.

ב.

שרון – התראה לפני מתן צו סגירה לבי"כ "שערי ציון" – טיעונים בטיחותיים
)דו"ח המהנדס( ,מה המועצה עשתה ומתכוונת לעשות בדאגה לשלום
המתפללים במבנה הציבורי של המועצה?
תשובת ראש המועצה – מאחר והנושא הועלה לסדר היום של ישיבת המועצה
כל התשובות יינתנו במהלך הישיבה על ידי הגורמים הנוגעים בדבר .היות ואני
נמנה על קהילת המתפללים בבית הכנסת אני מנוע מלעסוק בנושא.

ג.

שרון – ניפוץ זגוגיות וונדליזם במועדון "פיס לנוער" אירוע שחוזר ונשנה
ומחמיר מפעם לפעם .מהו פרוט הסכום הכולל בארוע הנ"ל? מהן ההחלטות
שנתקבלו בעניין? ומה כבר נעשה בפועל?
תשובת ראש המועצה – במועדון היו לפני כחודש שני אירועים של שבירת
חלונות .עלות התיקונים עמדה על סך של  .₪ 4,800המועצה הגישה תלונה
למשטרה ועל פי דיווח שקיבלנו המזיקים נעצרו ומטופלים ע"י המשטרה
כנדרש.
בכוונתנו לעשות שינויים מבניים במועדון ,הכוללים גידור ,הפחתת מספר
החלונות ושינויים מבניים בכניסה .עלות העבודות הינה כ 100 -אלף  ₪ועקב
מצב קרנות המועצה אנו נבצע את העבודות רק לאחר שיתקבלו מקורות מימון
מתאימים.

 .2הצעות לסדר היום
הוגשו שלוש הצעות לסדר היום .ראש המועצה מציע לדון בכל ההצעות לסדר.

החלטה מס' 12.1
מחליטים לכלול את כל ההצעות שהוגשו בסדר היום.
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 .3עדכוני ראש המועצה
א.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

.4

שנת הלימודים נפתחה ללא בעיות מיוחדות .המשטרה קיצצה את תקן המאבטח
הנייד שאיפשר את פתיחת השער המערבי בבי"ס "תפוז" ולאור זאת השער סגור,
דבר שגורם אי נוחות לתלמידים רבים .פנינו למשטרה בבקשה לבטל את הקיצוץ
ואנו ממתינים לתגובתה .כדי לפתוח את השער חייבים להציב מאבטח מוסמך
למוסדות חינוך.
לגבי תוכניות הבנייה – שלוש תוכניות הבינוי הקטנות – אושרו למתן תוקף ונותר
רק הצורך בפרסום ברשומות .לגבי התכנית הגדולה – היא ,כאמור ,אושרה
להפקדה בתנאים ועתה שוקדים על מילוי התנאים.
במועדון הנוער ארעו פעילויות ונדליזם שגרמו לשבירת חלונות פעמיים.
העבריינים אותרו ונעצרו ע"י המשטרה.
משרד הפנים הודיע לנו על קיצוץ של  200אלף  ₪במענק האיזון שלנו לעומת
הסכום שניתן בשנה שעברה .הבטחת משרד הפנים למענק רזרבת שר שיכסה בין
היתר את פתיחת גן הפיקוס לא מולאה עד היום.
תאגיד המים החדש "מעיינות השרון" אמור להתחיל לפעול תוך כחודשיים.
להפעלת התאגיד יש כמובן השפעה גדולה על המצב הכספי של המועצה.
הועדה המקומית "שרונים" בעיצומים ,אין קבלת קהל והדבר גורם אי נוחות
רבה בקרב התושבים הנזקקים לשרותי הועדה .הרקע לשביתה הוא אי הסדרת
נושא הפנסיה לחלק מהעובדים.
דוח מבקר המדינה על פעילות הסיעות השונות הפרדסיה הוא חיובי לכל הסיעות
ביישוב ,והדבר הינו אות של כבוד לנו.

הצגת הדוח הכספי של המועצה ליום 30.6.09
גזבר המועצה הציג את הדוח הכספי .המועצה רשמה גרעון של כחצי מיליון ₪
במחצית השנה הראשונה .יש ירידה משמעותית של קרוב ל 30% -בצריכת המים
ביישוב בחצי השנה הנ"ל ,מעל ומעבר לממוצע הארצי .יש צפי לשנה קשה בשנת 2010
עקב העברת משק המים לתאגיד החדש וצפי לקיצוצים נוספים בתקציבי הממשלה.

.5

אישור הסמכת עובדי מועצה למתן דוחות בגין עבירות חנייה בשטח
המועצה____________________________________________
המועצה מסמיכה את ירמיהו יוסף ואת מיכה כפיר לתת דוחות בגין עבירות חנייה
בשטח המועצה וזאת בנוסף לכל הסמכה אחרת אשר ברשותם.
הצבעה
בעד ( 7 ) :יצחק ימיני ,אבי ניסים ,יוחנן גיל ,סיגל אדמתי ,רפי פילוסוף ,תומר יפת
וגדעון בן אהרון.
נגד ( 2 ) :שרון חוילי ודוד רחום.
דוד – התנגדותי נובעת בגין אי סדר וסימונים לא ריאליים ביישוב ללא מתן שיקול
דעת .רק לאחר שיעשה סדר אשנה את דעתי .שרון מצטרף לדברים.
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החלטה מס' 12.3
בתוקף סמכותה לפי כל דין ,המועצה המקומית פרדסיה מחליטה בהתאם לאמור
בסעיף  26לפקודת המועצות המקומיות )נוסח חדש( להסמיך ולהרשות את עובדי
המועצה מר ירמיהו יוסף ומר מיכה כפיר לדרוש מאדם לזהות עצמו ,לשביעות רצונו
של העובד ,ואם לא זיהה עצמו ,לדרוש ממנו שילך איתו לתחנת המשטרה הקרובה
ביותר לשם זיהויו ,ואם סרב לעשות כן ,להשתמש במידה סבירה של כוח כדי להביאו
לתחנת המשטרה כאמור ,וזאת בכל אחד מהמקרים כדלקמן:
 .1אותו אדם עבר עבירה על חוק עזר של המועצה לעיני העובד.
 .2היה לעובד יסוד סביר להניח שאותו אדם עבר זה לא כבר עבירה כאמור.

.6

דיון בקריטריונים להנחות רווחה
תומר יפת ,יו"ר הועדה הציג את השינויים המומלצים בקריטריונים ואת הסיבות
לכך.
התקיים דיון בהשתתפות כל הנוכחים.
הצבעה
בעד (8) :יצחק ימיני ,אבי ניסים ,יוחנו גיל ,סיגל אדמתי ,רפי פילוסוף ,תומר יפת,
גדעון בן אהרון ודוד רחום.
נמנע (1) :שרון חוילי.

החלטה מס' 12.4
מליאת המועצה מאשרת את השינויים בקריטריונים להנחות רווחה כפי שהוצגו
למועצה ,כמצורף לפרוטוקול זה.

.7

אישורי תב"רים:
א .הגדלת תב"ר מס'  373לשיפוץ פרקט באולם הספורט בסך  ₪ 60,000מימון:
 ₪ 36,000מקרן המתקנים והיתרה מקרנות המועצה__________________
יש צורך לשפץ חלקים בפרקט .הדבר בטיחותי.
הצבעה
בעד (7) :יצחק ימיני ,אבי ניסים ,יוחנן גיל ,סיגל אדמתי ,רפי פילוסוף ,תומר
יפת וגדעון בן-אהרון.
נמנע (2) :שרון חוילי ודוד רחום.
שרון נמנע מאחר ולא ברור נושא העברת כספים ע"י מפעל הפיס לעמותת
הכדורסל.

החלטה מס' 12.5
מליאת המועצה מאשרת את תב"ר מס'  373לשיפוץ פרקט באולם הספורט בסך
 .₪ 60,000מימון  ₪ 36,000מקרן המתקנים והיתרה מקרנות המועצה.
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ב.

הגדלת תב"ר מס'  354לשיפוץ המתחם שמצפון לבית העלמין בסך ₪ 40,000
מימון :מקרנות המועצה______________________________________
מדובר בהכרח בטיחותי לאור המצב במקום.

החלטה מס' 12.6
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס'  354לשיפוץ המתחם שמצפון
לבית העלמין בסך  . ₪ 40,000מימון :מקרנות המועצה.
ג.

הגדלת תב"ר מס'  221לתכנון יציאה נוספת למרכז המסחרי בסך ,₪ 55,000
 ₪ 40,000ממשרד התחבורה והיתרה מקרנות המועצה
ראש המועצה מציין כי בשלב ראשון יבוצעו העבודות במימון עצמי והמשכם
עם קבלת אישור ממשרד התחבורה .במידת הצורך התב"ר יאושר מול משרד
הפנים בשני שלבים.

החלטה מס' 12.7
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר מס'  221לתכנון יציאה
נוספת למרכז המסחרי בסך  40 .₪ 55,000אש"ח ממשרד התחבורה והיתרה
מקרנות המועצה.

.8

אישורי פרוטוקולים:
א .פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות מס'  2מיום 22.6.09
רפאל פילוסוף סקר את החלטות הועדה.

החלטה מס' 12.8
א .מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות מס' 2
מיום .22.6.09
ב .מאשרים לבחור במר גדעון בן אהרון כחבר ועדת תנועה ובטיחות במקום גב'
גלית וקסלר.
ב.

פרוטוקול ועדת בטחון מס'  3מיום 12.7.09
אבי ניסים סקר את הדיון בועדה וההחלטות שנתקבלו.

החלטה מס' 12.9
א .מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת בטחון מס'  3מיום
.12.7.09
ב .מאשרים לבחור במר בן-ציון כהן כחבר בועדת בטחון במקום עידן אוחיון.
ג.

פרוטוקול תרבות מס'  6מיום 16.8.09
תומר יפת סקר את הפרוטוקול.
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הצבעה
בעד (8) :יצחק ימיני ,אבי ניסים ,יוחנן גיל ,סיגל אדמתי ,רפי פילוסוף ,תומר
יפת,גדעון בן-אהרון ודוד רחום.
נמנע (1) :שרון חוילי.

החלטה מס' 12.10
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת תרבות מס'  6מיום .16.8.09

.9

הצעות לסדר:
א .התראה לפני מתן צו סגירה לבי"כ "שערי ציון" – טיעונים בטיחותיים )חוו"ד
מהנדס המועצה( .הצעת החלטה :הרשות תיתן מענה בטיחותי מיידי להכשרת
המבנה כנדרש לשלום המתפללים.
יצחק ימיני לא נכח בישיבה בעת הדיון בנושא זה.
התקיים דיון בהשתתפות כל הנוכחים.

החלטה מס' 12.11
סוכם כי הנושא ייבדק ע"י מהנדס המועצה בליווי קונסטרוקטור .במידה ויש
סכנה בטיחותית מיידית הנושא יועלה לדיון נוסף במועצה.
ב.

בשעתו סוכם על הצבת פסי האטה ברחוב הסביון – אך עד כה לא נעשה דבר
בעניין למרות החלטת ועדת התנועה והדרג המקצועי בהתעלמות תמוהה וללא
כל מתן הסבר לתושבים .הצעת החלטה :הרשות תפעל לביצוע ההחלטה הנ"ל
במיידי וכנדרש לבטיחות התושבים.
ראש המועצה ציין כי חלק מהתושבים התנגד לביצוע פסי האטה ולכן הנושא
התעכב אך בינתיים הוחלט כי הפסים יבוצעו בעתיד הקרוב.

החלטה מס' 12.12
מליאת המועצה מאשרת פה אחד השלמה של הצבת פסי האטה ברח' הסביון
בהתאם להחלטות ועדת תנועה.
ג.

בטיחות המתקנים בגנים הציבוריים  -דיון בדו"ח מכון התקנים.
ראש המועצה ציין כי מכון התקנים בדק את המתקנים וכאשר הדוח יתקבל
במועצה הוא יועבר לידיעת חברי המועצה.

הישיבה ננעלה בשעה .22:45
רשמה :ארמונה גולן
בברכה
זאב ובר
מזכיר המועצה

יצחק ימיני
ראש המועצה
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