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פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס'  21מיום 25.5.10
שנערכה בחדר הישיבות במועצה
נוכחים:
יצחק ימיני
רפאל פילוסוף -
אבי ניסים
סיגל אדמתי -
משה גולדשטיין-
תומר יפת
גדעון בן-אהרון -

ראש המועצה
מ"מ וסגן ראש המועצה
סגן ראש המועצה )באיחור(
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

חסרים:
שרון חוילי
דוד רחום

-

חבר מועצה
חבר מועצה

מוזמנת:
יהודית ליס

-

מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר היום:
.1

אישור להקצאת מגרש הכדורגל בהתאם לנוהל הקצאות קרקע.

.2

אישור פרוטוקולים:
א .פרוטוקול ועדת בטחון מס'  7מיום  7.2.10מס'  8מיום .14.3.10
ב .פרוטוקול ועדת הנחות רווחה מס'  7מיום .2.5.10
ג .פרוטוקול ועדת תרבות מס'  14מיום  27.4.10ומס'  15מיום .9.5.10

ראש המועצה פתח את הישיבה.
רפאל פילוסוף מעדכן את החברים כי קיבל בזה הרגע שיחת טלפון משרון חוילי ,שלהערכתו
נמצא בקרבת מקום ,שמאחר והוא ודוד רחום המתינו כרבע שעה ואף אחד לא נכנס לחדר
הישיבות הם החליטו לעזוב את בניין המועצה .רפאל מציין כי שרון נתבקש על ידו להיכנס
לישיבה אך הוא סרב לעשות זאת.

.1

עדכוני ראש המועצה
א.

המועצה קיבלה בטקס רב רושם בבנייני האומה בירושלים פרס בסך ₪ 150,000
בגין הניהול התקין של המועצה מידי שר הפנים ושר האוצר .הפרס הוא בגין שנת
 .2009מודה לכל מי שסייע בהישג זה.
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ב.

התקבל פסק דין בעניין תביעתו של מר אברהם תעשה לפיצוי בסך כמאה אלף ₪
בגין עצים שנעקרו ע"י המועצה לפני שנים רבות ברחוב הרקפת .עמדת המועצה
נתקבלה והתביעה נדחתה במלואה.

ג.

קב"ט המועצה מיכה כפיר מסיים בחודש הבא את תפקידו כקב"ט .יפורסם
מכרז לתפקיד.

ד.

הוזמנו לועדת החוקה של הכנסת לצורך אישור התיקון לצו הקנסות של
המועצה .הישיבה תתקיים ב 15 -ליוני.

ה.

מעדכן לגבי הפגישה שהתקיימה עם מפקד משטרת נתניה ,נצ"מ עמי אשד ונתוני
עבירות הרכוש ביישוב שנמסרו על ידו.

אישור בנושא הקצאת מגרש הכדורגל בהתאם לנוהל הקצאות קרקע
מצב מגרש הכדורגל אינו טוב .אין כיום כלל דשא ועקב האינטנסיביות של השימוש
במגרש גם שתילת דשא חדש לא תסייע למצב לתקופה ממושכת והמצב יחזור
לקדמותו במהרה.
מאחר ובטוטו קיימות כיום יתרות תקציביות לסיוע לאגודות ספורט ,אזי ניתן לגייס
סכום משמעותי שיאפשר שתילת דשא סינטטי במגרש .עלות פרוייקט כזה למעלה
ממיליון  ₪והתרומה שלו משמעותית ,תחסוך במים המשמשים כיום להשקייה
ותחסוך בעלויות אחזקה למגרש .מאחר והקצבת הטוטו ניתנת אך ורק לאגודות
ספורט הנהלת המועצה הגיעה למסקנה כי יש להקצות את המגרש לאגודת ספורט
בהתאם לנוהל ההקצאות.
התקיים דיון בהשתתפות חברי המועצה.

החלטה מס' 21.1
המועצה מאשרת פה אחד לבצע הליך של הקצאת קרקע )בתנאי חכירה( לתקופה של
כ 10 -שנים למגרש הכדורגל בפרדסיה )גוש  ,8002ח"ח  397בשטח של כ 7,700 -מ"ר(
לאגודת ספורט שתתחייב לבצע פיתוח של המגרש לרבות דשא סינתטי וזאת תוך 3
שנים ממועד ההקצאה .הקצאה זו תואמת את הקריטריונים המאושרים להקצאות
קרקע במועצה .הליך ההקצאה יבוצע בהתאם לנוהל הקצאות קרקע שפורסם ע"י
משרד הפנים.
)סיגל אדמתי עזבה את הישיבה(
)אבי נסים נכנס לישיבה(.

.3

אישורי פרוטוקולים:
א.

פרוטוקולי ועדת בטחון מס'  7מיום  7.2.10ומס'  8מיום 14.3.10
יו"ר הועדה הציג את הפרוטוקולים של ישיבות הועדה .מסתמנת עלייה בתחום
גניבות הרכב .יש בעייה תקציבית הנובעת מכך שכספי אגרת השמירה אינם
מאפשרים לתת תוכנית בטחון מושלמת ביישוב ודעת הועדה אינה נוחה מכך.
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התקיים דיון בהשתתפות חברי המועצה.

החלטה מס' 21.2
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקולי ועדת בטחון מס'  7מיום
 7.2.10ומס'  8מיום .14.3.10
ב.

ועדת הנחות רווחה מס'  7מיום 2.5.10
יו"ר הועדה תומר יפת סקר את ההחלטות.
התקיים דיון בהשתתפות חברי המועצה.

החלטה מס' 21.3
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת הנחות רווחה מס'  7מיום .2.5.10
ג.

ועדות תרבות מס'  14מיום  27.4.10ומס'  15מיום 9.5.10
המליאה קיימה דיון בפרוטוקולים של הועדה.

החלטה מס' 21.4
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקולי ועדת תרבות מס'  14מיום
 27.4.10ומס'  15מיום .9.5.10
מליאת המועצה מאשרת חילופי גברי בועדת תרבות :רפאל פילוסוף יחליף את
ריקי פלצ'י.

הישיבה החלה בשעה  21:16וננעלה בשעה .22:00
רשמה :יהודית ליס.

בברכה,

זאב ובר
מזכיר המועצה

יצחק ימיני
ראש המועצה
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