כ"ה חשו תשס"ד
 20נובמבר 2003

פרוטוקול מישיבת מליאה חגיגית מס' 1
מיו 18.11.03

1

פרוטוקול מישיבת מליאה חגיגית מס'  1מיו 18.11.03
נוכחי :
ימיני יצחק
יוחנ גיל
טלי פליישמ
ניסי עובדיה
משה גולדשטיי
ויקטור כה
דני גור
משה אודיז
שרו חוילי

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

מוזמני
רפאל תיר
ב ציו כה
יצחק יצחקי
עמוס יפת
זאב ובר
אלו קוחלני
אורלי רזניקוב

סג ראש המועצה הפורש
חבר מועצה פורש
חבר מועצה פורש
חבר מועצה פורש
מזכיר/גזבר המועצה
מבקר המועצה
מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר יו
 .1פרידה מחברי המועצה היוצאת וברכות לחברי המועצה החדשי .
 .2בחירת ממלא מקו ראש המועצה.
 .3בחירת חברי ועדת הנהלה.
הישיבה התקיימה בנוכחות קהל מוזמני רב.
.1

פרידה מחברי המועצה היוצאת וברכות לחברי המועצה החדשי

יצחק:
ערב טוב לחברי המועצה החדשי והוותיקי ולכל התושבי המכבדי
אותנו הערב בנוכחות .
אני עומד לפניכ נרגש בשל התמיכה הרחבה והמקיפה שלה זכיתי מתושבי
פרדסיה .תודה מיוחדת א שלוחה לחיילינו על הבעת האמו המוחלטת
שלה בי .תמיכה זו נותנת לי משנה כוח להמשי  ,לפעול ולהצעיד את
פרדסיה קדימה.
מערכת הבחירות ,למעט מספר תופעות שוליות ,עברה ללא אירועי יוצאי
דופ ויו הבחירות עצמו נוהל כהלכה.
ג אחוז ההצבעה בפרדסיה היה מהגבוהי באר  ,דבר המעיד על
המעורבות הרבה של התושבי בקהילה.
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שלושה שבועות חלפו מאז הבחירות .עתה באתי לכא ע כל הלב והנשמה
לבר ולהערי  ,להודות ולהוקיר על האמו שנתת בי והמנדט שהענקת
לי ולנציגי הרשימה ל"פ – למע פרדסיה אחת ,להמשי להנהיג את היישוב.
תודתי שלוחה לכל הפעילי אשר לא חסכו מזמנ ומרצ  ,לבני הנוער
והמבוגרי כאחד .מקרב לב אודה לצוות הקרוב שהוביל והפעיל את מהלכי
ההכנות לבחירות ואחרוני חביבי ויקרי מי א לא בני משפחתי
ובראש גאולה אישתי היקרה ובנינו היקר לירו .
לנגד עינינו מוצבת מטרה אחת ויחידה והיא שיפור איכות החיי של תושבי
פרדסיה ,יצירת חיי קהילה נוחי  ,הענקת מיטב הצרכי הנדרשי לקיו
רמת חיי נאותה ומותאמת בכל התחומי לרבות :חינו  ,איכות הסביבה,
בטיחות ,בטחו  ,חברה ,תרבות ועוד.
כידוע לכ  ,המועצה עובדת בשיטות ניהוליות ותקציביות מתקדמות.
כתוצאה מכ זכינו מספר פעמי בפרסי כספיי משר הפני כהוקרה
לאופ עבודת המועצה וניהולה התקי .
במש השנה החולפת נתקלנו בקשיי כתוצאה מקיצו חסר תקדי של
מענקי בהיק שטר נתקלנו בשכמותו ,דבר שמחייב אותנו להתמודדות
יו יומית מתמשכת.
א  ,ע כל זאת ,אל לנו לשקוט ולנוח על זרי דפנה ,אני ער וקשוב לדברי
התושבי  ,לבקשות ,לדרישות ולביקורת.
ראשית – עלינו לשמור ולשמר את הקיי .
שנית – עלינו לתק לשנות ולשפר את הטעו תיקו .
שלישית – יש להוסי ולהעמיק את תנופת ההתפתחות תו שמירה על
הצביו הכפרי שלנו ועל עצמאותנו.
בכוונתנו להרחיב את היישוב ולהקצות שטחי רבי לצרכי הציבור .על ידי
כ נוכל להקי בית תרבות מכובד ,נקי מרכז נוער משוכלל שית משכ
לתנועות הנוער שלנו ויאפשר פעילות לנוער עד לשעות המאוחרות .כמו כ ,
ההרחבה תאפשר מת פתרונות דיור לבני המקו .
בתכנו נמצא ג פארק גדול בשטח של עשרות דונמי במרכז היישוב.
לפנינו ,א כ  ,חמש שני של פעילות ענפה וברוכה.
כידוע לכ חרב האיחוד ע כפר יונה עדיי מונחת על צווארינו .לאור זאת
עלינו להישאר מלוכדי ומאוחדי  ,להסיט הצידה מחלוקות ומאבקי שכ
כוחנו בשילוב ידיי של כול להשגת המטרה.
אני פונה לחברי המועצה הנבחרת :יוחנ גיל ,טלי פליישמ  ,משה
גולדשטיי  ,ויקטור כה  ,דני גור ,ניסי עובדיה ,משה אודיז ושרו חוילי
לשת פעולה כול יחדיו ולהצטר לקואליציה רחבה ומועילה לטובת
פרדסיה שלנו.
חלוקת שי לחברי המועצה היוצאת.
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רפאל תיר :

מקבל את השי.
תודה לאנשי שהאמינו בי ובדני וינטר.
עברתי חמש שני של פעילות ציבורית לא קלה לציד של שמונה חברי :
יצחק ימיני ,יוחנ גיל ,משה גולדשטיי  ,עמוס יפת ,ניסי עובדיה ,יצחקי
יצחק ,ב ציו כה  ,ודני וינטר ) חלק מהזמ ע אור איילו  ,ירו רש  ,דוד
רחו וויקטור כה ( .לקחתי לעצמי את נושא הביטחו בישוב ,נעזרתי רבות
ביוחנ  ,חיזקתי את ההגנה ההיקפית על הישוב ,א בצינורות ,גדרות,
סלעי  ,שערי או תאורה ,נעזרתי רבות בקב"ט יאיר כה ואיתו הסליחה
והתודה.
הייתי שות להקמת הספרייה ,להקמת ג הארזי ולשיפו הקאנטרי.
נטלתי חלק אישי וישיר בחור המניב כס – הכספומט מול מנהלת בנק
הפועלי באב יהודה אורית נגר .הבאתי לישוב לביקור את מר ההגנה
בכדורסל הישראלי נדב הנפלד ואת ילדי שדרות שסובלי מטילי הקסא .
דאגתי לתושבי א בסכסוכי שכני  ,א בצרות אחרות ,לא עלינו ,ונהניתי
לעזור ולתת.
אני מאחל לחברי המועצה החדשי לתת מהנשמה ומהלב ,להיות סבלניי
איש לרעהו ולטפל בעיקר ולא בטפל.
לסיו  ,שירתתי חמש שני לצידו של איש קט גדול מר יצחק ימיני,
חשבתי ש"בוחרי את תיר ומודי לימיני" יעזור ,חשבו אחרי שיתאי
"מנהיג צעיר לישוב" א לשווא .התושבי אוהבי אות  ,יצחק ימיני,
קרוב ,עממי ,פשוט וח לב .יש לנו עוד הרבה מה ללמוד.
אוהב את כולכ  ,עובדי המועצה ,חברי המועצה ,תושבי ובעיקר את
מתנדבי המשא"ז .

יצחק ימיני:

מודה לעמוס יפת על עשייה רבה וברוכה  .עמוס נכנס בהסכ רוטציה,
ותר רבות בעבודתו.
אני מודה לב ציו כה  ,למרות כל חילוקי הדעות בינינו ,כחבר מועצה היה
לי קשר טוב איתו ,הוא תר רבות .למרות שהיה קשה בתקופת הבחירות,
אני מקווה שנמצא דר לעבוד ג בעתיד וא פגעתי ב אני מבקש סליחה.
אני מודה ליצחק יצחקי ,נכנס בהסכ רוטציה בסיעת "עתיד" .פעל בועדת
איכות הסביבה ,עשה הכל לספק את הדברי שהבטיח לבוחרי  .תענוג
לעבוד איתו.
דני וינטר נמצא בחו"ל ואבר אותו באופ אישי לכשיחזור.
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יוחנ גיל:

חלפו לה חמש שני של עשייה ,חלפה לה ג מערכת הבחירות .מערכות
בחירות באר מלוות בניואנסי שכולנו היינו מוותרי עליה  ,א לצערנו
כנראה ה בלתי נמנעות.
בתחילת דבריי ,אני מבקש להודות לכ חברי המועצה היוצאי  .תודה על
תקופה שבה עבדנו ביחד ,התווכחנו אבל בסה"כ עשינו למע תושבי
פרדסיה.
חברי המועצה החדשי והותיקי .
אני מבר כל אחת ואחד מכ על בחירתו ואני רוצה לאחל לכ עשייה
מוצלחת.
בקדנציה זו זכינו ג לחברת מועצה ,טלי פליישמ  ,שתייצג ג את נשות
פרדסיה .טלי ,זכית להיות חברת המועצה הראשונה בפרדסיה .אני בטוח
שתייצגי את נשות פרדסיה בגאווה ,ותמלאי את תפקיד כפי שאת יודעת,
וכפי שמגיע לנשות פרדסיה.
היו אנו ניצבי בתחילתה של קדנציה חדשה .קדנציה ,שאת אופייה נקבע
אנו חברי המועצה .ככל שנדע להתנתק ממערכת הבחירות ,מהר יותר ונקי
יותר ,כ נוכל להתחיל בעשייה מהירה ואיכותית.
תושבי פרדסיה בחרו את נציגיה לחמש שני הקרובות .החובה המוטלת
עלינו ,חברי המועצה היא להצדיק בחירה זו .העשייה אינה קלה ואינה
פשוטה .כולנו רואי וחשי את המצב הכלכלי באר בכלל ואת מצב של
הרשויות המקומיות בפרט .אי ספק ,שהיו קשה יותר מבעבר לנהל רשות
מקומית ,ולכ עלינו להמשי ולהתייעל ככל שנית  ,לתת כת למשימות
הניצבות בפנינו ולעשות כל שביכולתנו לקידו מטרות המועצה.
לחבריי במועצה הנכנסת ,חדשי ע וותיקי  .היו אנו עושי את צעדינו
הראשו בקדנציה החדשה .לפנינו עומדי אתגרי רבי ולא פשוטי  ,ולכ
חשוב לי לומר ולהדגיש ,כי המתכו להשיג אתגרי אלו ,הוא שיתו פעולה.
הצלחתנו ,היא הצלחת היישוב ,וככל שנדע כולנו ,למשו את העגלה בכיוו
הנכו  ,כ נוכל להצעיד את פרדסיה קדימה ,למרות התקופה הקשה.
בהזדמנות זו אני מבקש להודות לכ תושבי פרדסיה על האמו שנתת בי
ובחברי מכל הרשימות ,ואני רוצה לומר ,כי מבחינתי פרק הבחירות
הסתיי ואעשה כל שביכולתי להצדיק אמו זה.
אני מאחל לכולנו קדנציה פורייה ועשייה מבורכת למע תושבי פרדסיה.

משה גולדשטיי :

מודה לכל הבוחרי בקלפי ,מאחל לחברי המועצה הנוכחית עשיה פוריה
לטובת היישוב.

ניסי עובדיה:

מודה לכל הבוחרי בקלפי ומצטר לברכות.

ויקטור כה :

בש סיעת עתיד אני רוצה לבר את ראש המועצה הנבחר ידידי מר יצחק
ימיני ומאחל לו הרבה הצלחה רבה בתפקידו הלא פשוט והמורכב .הצלחתו
היא הצלחת הישוב והצלחת כולנו.
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אני רוצה לבר את חברי המועצה היוצאי שתרמו מזמנ וממרצ
בהתנדבות.
אני רוצה לבר את חברי המועצה הנבחרי החדשי ומאחל לכולנו הצלחה
רבה במילוי תפקידנו הציבוריי שלא תמיד זוכה להערכת ולהכרת תודה
מהציבור.
אני מקווה שנמשי כחברי מועצה לשרת את הציבור בנאמנות ,במסירות
ובהתנדבות ובכ התקיי בנו מקרא שכתוב "העוסקי בענייני ציבור
באמונה הקדוש ברו הוא ישלח לה שכר ".
סיעת עתיד רואה לנגד עיניה וחרטה על דיגלה את טובת התושב והיישוב.
נעשה הכל לשפר את איכות החיי בי א נהיה בקואליציה או
באופוזיציה.
אני רואה את פרדסיה כמשפחה אחת ומאוחדת שחייבת לעמוד ביחד מול
האתגרי הבאי ובעיקר מול המגמה לאחד אותנו ע כפר יונה.
אני רוצה להודות בש סיעת עתיד לכל התושבי שתמכו בנו ואני מאמי
ובטוח שלא נאכזב אות  .ובעיקר לאישתי ולילדיי שתמכו בי לאור כל
הדר ולחברי לקבוצת עתיד שהשקיעו מאמצי רבי ותמכו בנו לאור כל
הדר .
שרו חוילי:

שרה לפני הב )יצחק( ושרה שלאחר הולדת הב יצחק
ובכ .
אכ יצחק  ,נבחרת ברוב קולות להנהיג את פרדסיה ,בהצלחה במשימה כה
חשובה .א יצחק ,עלי לזכור ג את אברה .
אברה – אב המו גויי  .אברה שידע לדאוג לכל "הזרמי " באוכלוסייה.
אנוכי ג כאיש חינו  ,שמתי לעצמי מטרה לחיזוק המאחד והערכת השונה,
ובכ לפעול למע כלל תושבי פרדסיה.
בהצלחה לחברי במליאה ותודה לכ על האמו והתמיכה.

טלי פליישמ :

תודה לכל התומכי והמברכי  ,אני רואה עצמי כנציגת כלל התושבי וכ
כנציגה של נשות פרדסיה.

יצחק ימיני:

אני גאה ושמח שנפל בחלקי להכניס אישה כחברת מועצה .זו זכות וג
חובת הנשי להיות פעילות.

.2

בחירת ממלא מקו ראש המועצה

יצחק ימיני:

אני מציע לבחור את יוחנ גיל כסג וכמ"מ ראש המועצה .בקדנציה
הנוכחית המשרה הזו תהיה ללא שכר.
אני מעלה הצעה זו להצבעה.
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הצבעה
בעד:

) (7יצחק ימיני ,יוחנ גיל ,טלי פליישמ  ,ניסי עובדיה,
משה גולדשטיי  ,משה אודיז ,שרו חוילי.

נמנע:

) (2ויקטור כה  ,דני גור.

אי מתנגדי
החלטה 1.1
מליאת המועצה מחליטה ,ברוב קולות ,לבחור ביוחנ גיל כסג וכמ"מ ראש
המועצה ללא שכר.

.3

בחירת חברי ועדת הנהלה

יצחק:

ההרכב המוצע הוא :יצחק ימיני ,יוחנ גיל ,טלי פליישמ  ,משה גולדשטיי ,
ניסי עובדיה.
אני מביא את ההצעה להצבעה.

הצבעה
בעד (5) :יצחק ימיני ,יוחנ גיל ,ניסי עובדיה ,טלי פליישמ ,
משה גולדשטיי .
נגד (1) :משה אודיז.
נמנע (3) :דני גור ,ויקטור כה ושרו חוילי.
החלטה מס' .1.2
מליאת המועצה מחליטה ,ברוב קולות ,לבחור לחברי ועדת ההנהלה של
המועצה את :יצחק ימיני ,יוחנ גיל ,טלי פליישמ  ,משה גולדשטיי  ,ניסי
עובדיה.
הישיבה ננעלה בשעה .20:15
רשמה :אורלי רזניקוב.
בכבוד רב,

זאב ובר
מזכיר המועצה

יצחק ימיני
ראש המועצה
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