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פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס'  25מיום 29.3.05
נוכחים:
יצחק ימיני
טלי פליישמן
משה גולדשטיין
ויקטור כהן
דני גור
ניסים עובדיה

-

ראש המועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה )חלקית(
חבר מועצה

חסרים:
יוחנן גיל
משה אודיז
שרון חוילי

-

מ"מ ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

מוזמנים:
זאב ובר
אורלי רזניקוב

-

מזכיר/גזבר המועצה
מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

הצגת תכנית אירועי יום העצמאות.
הסמכת מר ירמיהו יוסף כפקח המועצה.
עדכון לגבי המו"מ עם חברת חשמל בנושא קווי מתח גבוה.
הצגת הדוחות הכספיים ליום ;31.12.04
הגדלת תב"ר מס'  283לשיפור בתי ספר ומוסדות ציבור בסך  95,000ש"ח.
השתתפות הורים –  30,000ש"ח.
אישור התקשרות עם הקבלן צברי יצחק לצורך אחזקת תאורה ומערכות חשמל.
אישורי פרוטוקולים:
א .פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך מס'  8מיום 16.3.05
ב .פרוטוקול ישיבת ועדת נוער מס'  5מיום 27.2.05
ג .פרוטוקולי ועדת תרבות מס'  10מיום  13.2.05ומס'  11מיום 6.3.05
ד .פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מס'  4מיום 8.3.05
ה .פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה מס'  3מיום 14.2.05
ו .עדכון לגבי פרוטוקול ועדת רווחה מיום 15.2.05

יצחק:

ערב טוב לכולם ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה .נתחיל בשאילתות.
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 .1שאילתות
ויקטור כהן – שאילתא בנושא אנטנות סלולריות

א.

אנטנות סלולריות מפוזרות בפרדסיה וסיבותיה )כגון :בית החולים לב השרון,
הג'ונגל של אלי וכו'( .על פי הידוע ,הנזק של הקרינה מהאנטנות הוא חמור
ובלתי הפיך.
שאלותיי לראש המועצה:
.1
.2
.3

מה המידע שבידי המועצה לגבי האנטנות שבתחום הישוב?
האם נערכה לאחרונה בדיקה לגבי רמת הקרינה מהאנטנות?
האם מתבצעת פעילות יזומה על ידי המועצה על מנת לסלק מיידית את
האנטנות המסוכנות ,כדי שהתושבים לא יפגעו מהקרינה.
תשובת ראש המועצה לשאילתא בנושא אנטנות סלולריות
בניגוד לאמור בשאלתך אין כלל אנטנות סלולריות בתחום השיפוט של פרדסיה,
כך שהשאלות ששאלת מתבססות על הנחת יסוד שגוייה .ראוי לציין כי פרדסיה
הינה היישוב היחידי באזור שבו אין כלל אנטנות סלולריות.
מחוץ לפרדסיה קיימות שתי אנטנות סלולריות .לפני כחודשיים ביצענו בדיקה
לגבי רמת הקרינה מאנטנות אלו ונמצא כי אין מהן קרינה המשפיעה על
פרדסיה.

ב.

ויקטור כהן – שאילתא בנושא שנאים ומתח גבוה
האם ניתן בפרדסיה להזמין בדיקה כוללת של הקרינה מכל קווי החשמל
והשנאים ?
תשובת ראש המועצה לשאילתא בנושא שנאים ומתח גבוה
במענה לשאלתך הריני לעדכנך כי בחודשים האחרונים נערכו בדיקות קרינה
אלקטרו מגנטית בשני שנאים הממוקמים בשכונת בוסתן השרון ועלי השרון
ביישוב .תוצאות הבדיקה מצביעות על רמות קרינה שבין  0.4לבין 5.8
מיליגאוס.
המשרד לאיכות הסביבה ממליץ לתכנן ולהפעיל מתקני השנאה כך שרמות
השדה המגנטי לא יעלו על  10מיליגאוס.
כמו כן בוצעה בדיקת קרינה מקווי המתח העליון העוברים ביישוב שתוצאותיה
מצורפות לחברי המועצה .למעט מקרה נקודתי אחד כל רמות הקרינה שנמדדו
הינן מתחת ל 10 -מיליגאוס .על פי סיכום עם חברת החשמל יבוצעו בהקדם
פעולות טכניות בקווי המתח לצורך הקטנה נוספת של השדה המגנטי ,על פי
עיקרון ההימנעות הנבונה .כמו כן יש הסכמה של חברת חשמל ,המצורפת לעיון
חברי המועצה ,להעתקת קווי המתח העליון אל מחוץ ליישוב.

ג.

דני גור – שאילתא בנושא איזון תקציבי
באחרונה פרסמת בעיתוני האזור כי מועצת פרדסיה סיימה את שנת 2004
באיזון תקציבי .בעניין זה ברצוני לציין שתי עובדות:
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.1

בהצעת התקציב ל ,2004 -פרק א' "מבוא" סעיף  ,2בטור תקבולים נאמר
כי המועצה צפויה לקבל הלוואה בסך  900,000ש"ח לצורך איזון התקציב.

.2

בדוחות הכספיים לשנת  2004נמסר כי המועצה אכן נטלה הלוואות
בסכומים גדולים לצורך כיסוי גירעונותיה.

שאלתי היא :האם ,בניגוד לאמור בדיווח שלך לעיתונות ,סיימה המועצה
המקומית פרדסיה את שנת  2004בגירעון שכוסה על ידי הלוואה מגורם חיצוני?
תשובת ראש המועצה לשאילתא בנושא איזון תקציבי
הדוחות הכספיים של המועצה לשנת  2004מוצגים בישיבה זו בפני חברי
המועצה .כעולה מהדוחות הכספיים המועצה סיימה את שנת  2004באיזון
תקציבי .המועצה לא קיבלה הלוואה לצורך איזון התקציב.
סיום שנת התקציב באיזון מהווה הישג ראוי לציון ומשקף את איכות הניהול
של המועצה .גם לחברי האופוזיציה מותר לפרגן מדי פעם.
ד.

דני גור – שאילתא בנושא פדיון ימי חופשה
לאחרונה פורסם ,ואף נדון בישיבת המועצה ,דו"ח רואה חשבון משרד הפנים
לשנת  .2003כזכור ,השנים האחרונות התאפיינו בקשיים כלכליים .ראש
המועצה מסר כי קשיים אלה חייבו פגיעה בשרות לתושבים .לדוגמא :בשנת
 2004לא חולקו מלגות לסטודנטים ,ואילו בשנת  2005הסכום שמיועד למלגות
הוא  30,000ש"ח בלבד .מאחר וראש המועצה חוזר ומדגיש את נושא השקיפות
בפרדסיה ,אני מציג את השאלה הבאה:
כיצד יתכן שתקופה קשה ,כמתואר לעיל ,יופיע בדו"ח רואה החשבון סעיף
המציין סטייה בתשלומים כדלקמן:
.1
.2
.3

הפרשה לפדיון ימי חופשה לראש הרשות בסך של  354,000ש"ח.
רכישת רכב )באישור משרד הפנים( בסך  49,000ש"ח.
עלות פרישה לסגן וממלא מקום ראש המועצה בסך  100,000ש"ח.
תשובת ראש המועצה לשאילתא בנושא פדיון ימי חופשה

דוח רואה החשבון של משרד הפנים המתייחס לשנת  2003הינו דוח טוב
ומחמיא לתיפקוד המועצה ,כזכור לנו שנת  2003אף החלה בסימן חיובי
כשהקיצוץ התקציבי הגיע רק במהלך השנה.
רכישת הרכב אושרה בשנת  2002לאחר שהרכב הקודם נגנב .עלות הרכב
שנרכש הייתה נמוכה בעשרות אלפי ש"ח מהסכום המאושר ע"י משרד הפנים.
הפרשה לפדיון ימי חופשה הינה הפרשה חשבונאית בלבד שלא הייתה כרוכה
בתשלום כספי ונעשתה על פי הוראות משרד הפנים .בהתחשב במצב הכספי של
המועצה סירבתי תוך הפגנת דוגמא אישית ,לקבל את פדיון ימי החופשה וזאת
על אף ההנחיות שחייבו זאת .לצורך דחיית התשלום אף פניתי וקיבלתי אישור
מיוחד ממשרד הפנים .אני חושב שנהגתי באחריות נוכח המצב הכספי של
המועצה באותה שנת תקציב ,יתרה מכך ,על פי סיכום עם משרד הפנים הפרשה
זו תכוסה על ידי מענק ממשלתי.
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סגן ראש המועצה פרש לאחר כתשע שנות עבודה וכל התשלומים מתחייבים על
פי החוק כתוצאה מניתוק יחסי עובד-מעביד.
דוחות הביקורת השונים מדגישים כי מועצת פרדסיה פועלת באופן מופתי
ומסודר תוך הקפדה על כל כללי המינהל התקין ,וכל המאמצים למצוא דופי
כלשהו בעבודתנו נכשלים.
משה:

אני מבקש להוסיף נושא לסדר היום ומבקש את אישור המליאה להעלות אותו.
הנושא הוא הענקת תואר יקיר פרדסיה ואני מבקש לדון בזה היום בגלל
הקרבה ליום העצמאות.

החלטה מס' 25.1
מליאת המועצה מאשרת פה אחד להכניס לסדר היום דיון בנושא יקיר
פרדסיה.
ויקטור :גם לי יש בקשה לדיון בבני נוער שטרם התגייסו ויש להם בעיה לעשות מנוי
לקאנטרי.
משה:

מניסיונו של הבן שלי בעבר ,אנחנו שילמנו רק חלק יחסי.

יצחק:

אני אטפל בנושא.

.2

הצגת תכנית אירועי יום העצמאות

יצחק:

ארועי יום העצמאות השנה הינם בסימן השקט הבטחוני היחסי שלפניו אנו
ניצבים .אני מבקש ממנהל אגף החינוך והתרבות להציג את תכנית ארועי יום
העצמאות.

גדעון:

מציג את תכנית ארועי יום העצמאות בשקפים .ככלל ,מה שאנו מכנים "ארועי
יום העצמאות" מכיל בעצם חמישה ארועים שונים :טכס יום השואה ,טכס גני
הילדים ,טכס ערב יום הזכרון ,טכס יום הזיכרון בחלקה הצבאית בבית העלמין
וארועי ערב יום העצמאות.
התקציב המוקצה לכל הארועים ,הוא כמו תקציב השנה הקודמת ועומד על סך
 .₪ 155,000התקציב לערב יום העצמאות ,כולל האומנים ,עומד על כ70,000 -
 ₪בלבד .בערב יום העצמאות אנו משלבים הופעות מקומיות ,בליווי אומנים
מבחוץ .האומן המרכזי לקהל הבוגר יותר הוא הזמר אריאל זילבר ,ואילו
הזמרת לבני הנוער היא רוני סופרסטאר שתופיע בשעה  .23:15הערב יונחה על
ידי הבדרן והסטנדאפיסט יוסי ברק .יהיו הופעות קצרות של ילדי החוגים,
תופיע הזמרת המקומית סוזי וכן חבורת הזמר שלנו "יובלים" .אני מצפה
שהארוע יהיה מכובד ומהנה .תקציב הזיקוקין עומד על סך  .₪ 10,000יתרת
תקציב התחזוקה הינה כ ₪ 30,000 -וכוללת עבודות חשמל מיוחדות ,דיגלול,
מבצעי ניקיון מסיביים בליל העצמאות וכד' )מציג שקף מפורט(.
כל הארועים עומדים בסטנדרטים מחמירים של המשטרה ,הן מבחינת בטיחות,
ואנו שוכרים יועץ בטיחות מיוחד שמלווה את האירועים ,והן מבחינת אבטחה.
יש תכנית אבטחה מקיפה.

ויקטור :אני מבקש לעשות הכל כדי שמה שהיה ביום הזיכרון הקודם בעת השמעת
ההמנון לא יחזור על עצמו.
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גדעון:

עבדנו קשה שנה שעברה ובכל זאת קרה מה שקרה ונעשה הכל כדי שכל
האירועים יעברו בשלום .השנה האירועים עם הפנים לנוער ומתוך התחשבות
בצרכיהם.

משה:

על סמך מה חושב התקציב לביטחון?

גדעון:

על בסיס שנת  ,2004הצפי הוא שדרישות הביטחון השנה ירדו אבל עדיין לא
קיבלנו תשובה סופית .לפני כחודש כבר עשינו סיור עם משטרת נתניה שנתנו
לנו הערכה על בסיס  2004ועדיין אינם יכולים לתת הערכה סופית ל.2005 -

יצחק:

אני שוחחתי עם מפקד משטרת נתניה וביקשתי שיקבלו את מתנדבי המשא"ז
כשוטרים.

משה:

מה עם כיבוי אש?

גדעון:

יש רכב כונן באזור .זה לא בשקף כי מדובר בעלות זניחה.

דני:

מה ההבדל בחלוקת הסכומים לעומת שנה שעברה?

גדעון:

אותה חלוקה.

דני:

אבל בשנה שעברה הייתה תוספת.

זאב:

התוספת היתה עבור אומנים .התקציב כולל את התוספת.

יצחק:

אנו מודים לגדעון על הצגת התוכנית ומאחל לכולנו אירועים מוצלחים.

.3

הסמכת מר ירמיהו יוסף כפקח המועצה

יצחק:

קיבלנו אישור מועדת חריגים במשרד הפנים לחצי משרה של פקח ,נערך מכרז
פנימי בהתאם להנחיות ,מונתה ועדה על ידי משרד הפנים והעובד שנבחר
לתפקיד הוא ירמי יוסף.
הוא יעבוד חצי משרה כפקח וחצי משרה במחלקת התחזוקה .המכרז כלל
תיאור מלא של התפקיד וכן את שעות ההעסקה .אנו איננו מאשרים את
משרתו אלא את הסמכתו.

דני:

האם יש לו תוספת שכר?

זאב:

נושא משכורות עובדים כפוף להסכמים קיבוציים ולא נתון למו"מ בין העובד
לבין המועצה ,ובטח לא במליאת המועצה.

דני:

אני מטיל ספק רב שהוא יעשה את התפקיד ללא תוספת שכר ואולי זו תהיה
חרב פיפיות .הוא קיבל רכב?

יצחק:

יתכן והוא ישתמש בוספה של המועצה או שיקבל אחזקת רכב.

ויקטור :צריך להחליט על תקופת ניסיון .פקח צריך להיות בלתי תלוי בעבודתו.
כשמדובר בתושב זה נראה אחרת וזה בעייתי.
דני:

אני חושב שמן הראוי שתשבו איתו ותבהירו את כל היבטי התפקיד.
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יצחק:

ישבנו עם העובד ,הוא יודע בדיוק מה עבודתו כוללת .אני מבקש אישור
להסמכה ולא לתנאי עבודת הפקח.

דני:

היות וזה היה רעיון שלנו אני רוצה לוודא שזה יצליח.

טלי:

מה פתאום רעיון שלכם? ממתי?

ויקטור :כן ,הייתה שאילתא על כך.
טלי:

אז מה?

משה:

אנו עובדים ועושים ואתם נותנים עצות.

דני:

איזה הכשרה הוא בכלל עשה לפיקוח?

יצחק:

אתה סתם שואל שאלות שאינן שייכות לנושא שעל סדר היום .הנושא הוא
הסמכה חוקית כדי שיוכל להתחיל לעבוד .אני מבקש להצביע על נוסח הצעת
ההחלטה שחולק.

החלטה מס' 25.2
בתוקף סמכותה לפי כל דין ,המועצה המקומית פרדסיה מחליטה פה אחד,
בהתאם לאמור בסעיף  26לפקודת המועצות המקומיות )נוסח חדש( להסמיך
ולהרשות את עובד המועצה מר ירמיהו יוסף נושא ת.ז ,5142633 .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:
)(1

אותו אדם עבר עבירה על חוק עזר של המועצה לעיני העובד.

)(2

היה לעובד יסוד סביר להניח שאותו אדם עבר זה לא כבר עבירה כאמור.

כן מחליטה המועצה כי העובד ישא כסימן היכר תעודת פקח עם שמו ותמונתו.
דני גור עזב את הישיבה בשעה  20:00עקב אירוע משפחתי.

.4

עדכון לגבי המו"מ עם חברת חשמל בנושא קווי מתח גבוה

יצחק:

כפי שהבטחתי בעבר ,אני מציג לפניכם את התקדמות המו"מ בין המועצה לבין
חברת החשמל באשר לקווי המתח העליון שברחוב התהילה .סיכום הדיון
האחרון מצורף לעיונכם .אני שמח לבשר שהושגה הסכמה של חברת החשמל
להעתיק את קווי המתח אל ממערב לכביש .4
טווח הזמן שבו מדובר הינו כשלוש שנים .יש אופציה לקיצור פז"מ ,בכפוף
לקבלת אישורים ,ואז ההזזה תבוצע קודם לכן .בנוסף ,בתקופה הקרובה חברת
החשמל תבצע פעולות למיזעור רמת הקרינה .לדעתי זה טוב וזו בשורה טובה
לכל מי שגר באזור ההוא.
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.5

הצגת הדוחות הכספיים ליום 31.12.04

יצחק:

אנו שמחים להציג לפניכם את הדוחות הכספיים ליום  ;31.12.2004הדוחות הם
דוחות טובים ומראים כי המועצה הצליחה להתאזן בשנת  .2004אני מבקש
מגזבר המועצה להציג את הדוחות.

זאב:

המועצה סיימה את  2004באיזון תקציבי ללא קבלת הלוואה לאיזון התקציב.
הגירעון המצטבר הופחת במיליון שקל .בבדיקת תקציב מול ביצוע עמדנו
בהצלחה ביעדים שהוכתבו ע"י המליאה בכל נושא ,כולל שכר ועלויות.
בהוצאות השכר אף הייתה ירידה בביצוע לעומת התקציב .הכנסות מארנונה
וממכירת מים עלו על האומדן.
סך גביית ארנונה מהחיוב השוטף ,נטו ,אף עולה על  .100%המשמעות היא
שיתרות הפיגורים קטנו.

ויקטור :כמה משפחות לא משלמות ארנונה?
זאב:

יש לנו כ 20 -עד  30משפחות בעייתיות במיוחד ,המקבלות טיפול ומעקב צמוד
שלנו .זה לא קל .גם במים יש עליה בשיעור הגבייה .פחת המים בשנת 2004
עומד על  ,6%שזה שיעור מכובד מאוד ברמה ארצית.

ויקטור :הדוחות כוללים גם את הפרסים הכספיים שקיבלנו?
זאב:

הדוחות הכספיים כוללים את כל ההכנסות וההוצאות בהתאם לכללים
החשבונאיים הנהוגים ברשויות המקומיות.

יצחק:

אני מברך על המוגמר .זה דוח מצויין ואני מודה לגזבר המועצה ולכל העוסקים
במלאכה על כך שהצלחנו להגיע למה שהגענו.
כידוע לכם ,כל שנה הדוחות עוברים בקורת של מבקר משרד הפנים ואני בטוח
כי גם השנה הבקורת תהיה חיובית ,אך הדוח עדיין אינו סופי.
מועצה שמנוהלת באופן כלכלי ואחראי  -יש לה יחס אחר במשרדי הממשלה
ואני שמח לספר לכם שבכל המשרדים יש לנו יחס חם.

החלטה מס' 25.3
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדוחות הכספיים ליום .31.12.04
.6

הגדלת תב"ר מס'  283לשיפור בתי ספר ומוסדות ציבור

יצחק:

מוצג לכם תקציב בסך  ₪ 95,000לשיפור מוסדות חינוך ומוסדות ציבור .הכל
מופיע בדברי ההסבר שקיבלתם.

זאב:

בנוסף ,אנו מבקשים תוספת תקציבית בסך  ₪ 40,000לצורך ביצוע שיפורים
בגן אשוח הישן ,שהיום ממוקם בו קן הנוער העובד והלומד .הקירות אינם
בטיחותיים ויש לעשות תיקונים.

ויקטור :אז למה לא כואב לנו האסבסט במבנה הכדורגל .

8

טלי:

כואב לנו ,אבל שביקשנו לעשות שם שיפוצים התנגדתם.

ויקטור :כי צריך שיפוץ כללי.
טלי:

אבל אין לנו כרגע  300,000ש"ח.

יצחק:

אני מקווה שהשנה נקבל כסף ממשרד הפנים ואני מבטיח שסכום זה
לכשיתקבל יופנה לכדורגל .זה מופיע בתכנית העבודה שלנו.

החלטה מס' 25.4
מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר מס'  283לשיפור מוסדות חינוך
ומוסדות ציבור בסך  .₪ 135,000מקורות מימון :השתתפות הורים ₪ 30,000
והיתרה מקרנות המועצה.

.7

אישור התקשרות עם הקבלן צברי יצחק לצורך אחזקת תאורה
ומערכות חשמל

יצחק:

פורסם מכרז וועדת המכרזים החליטה שלא לקבל אף הצעה .אני מבקש
מהגזבר להציג את הנושא.

זאב:

לאחר שועדת המכרזים לא קיבלה את ההצעה שהוגשה ,נוהל משא ומתן עם
ארבעה קבלנים הרשומים בספרי המועצה .החומר לגבי תוצאות המו"מ עם כל
אחד מהקבלנים מוצג לפניכם .לגבי חומרים המועצה תתקשר ישירות עם חנות
לצרכי חשמל וזאת בהתאם לאופציה העומדת לפנינו במכרז .המלצת אגף
ההנדסה הינה להתקשר עם הקבלן הזול ביותר ,צברי יצחק.

ויקטור :אני מכיר אותו.

החלטה מס' 25.5
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את ההתקשרות עם הקבלן צברי יצחק לצורך
אחזקת תאורה ומערכות חשמל בפרדסיה.

.8

אישורי פרוטוקולים
א.

יצחק:

פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך מס'  8מיום 16.3.05
הועדה ניהלה דיון מקיף בנושא יישום המלצות ועדת דברת ,אבל מתברר
שיש בעיות מימון ונושאים רבים אינם סגורים .כדי להיכנס הרשות
המקומית צריכה להקדיש הרבה כסף ואין לנו .יש בעיית הזנה ,יום
לימודים ארוך ,מה קורה בימי שישי וכו' .משרד החינוך אינו נותן תשובות
מספקות.
הועדה ממליצה להטיל על אגף החינוך להכין תכנית ליישום המלצות
הדוח ביישוב ,תוך מתן דגש להיבט הכספי ולהציג את הממצאים בועדה.

ויקטור:

לגבי המילגות – מה התקציב?

יצחק:

התקציב שאושר במועצה הינו .₪ 30,000

ויקטור:

זה לא מספיק.
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טלי:

היית צריך להיות בדיוני התקציב .למה לא הופעת לישיבות?

ויקטור:

אבל זה לא מספיק.

טלי:

התקציב סגור ואינו ניתן לשינוי.

יצחק:

שום סכום לא יספיק ותמיד אפשר לאשר עוד .אתה לא יודע כמה
סטודנטים יהיו.

ויקטור:

יש כ 100 -סטודנטים.

משה:

בכל השנים קיבלו  ₪ 500וזה היה תמיד התקציב שלנו .הועדה אישרה את
הקריטריונים למילגות והם מחולקים לכם.

יצחק:

המועצה אישרה תקציב ועלינו להיצמד אליו .יש מהלך לקבל תרומה
לנושא ,אם אצליח זה ילך למלגות אך זו אינה הבטחה.
הצבעה
בעד (4) :יצחק ימיני ,טלי פליישמן ,ניסים עובדיה ומשה גולדשטיין.
נמנע (1) :ויקטור כהן.

החלטה מס' 25.6
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת חינוך מס'  8מיום .16.3.05
ב.

פרוטוקול ישיבת ועדת נוער מס'  5מיום 27.2.05

טלי:

הפרוטוקול לפניכם .חדר ההדרכה ייפתח בקרוב וכמו כן חולקו משימות
לרכזת הנוער שלנו .דיווח בישיבה הבאה של הועדה.

ניסים:

לא קיבלנו הזמנה לפורימון.

משה:

הייתה פעולה יפה שנשמטה מהפרוטוקול :בערב חג הפורים תנועות הנוער
חלקו משלוחי מנות לחיילים שנאספו בתפוז וחולקו בעזרת מח' החינוך.

ניסים:

אבל לא כל החיילים קיבלו.

משה:

נכון .כל המשלוחים שילדי תפוז הביאו חולקו ,אך מה לעשות שלא כל
ילדי תפוז הביאו.

החלטה מס' 25.7
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת נוער מס'  5מיום
.27.2.05
ג.
יצחק:

פרוטוקולי ועדת תרבות מס'  10מיום  13.2.05ומס'  11מיום 6.3.05
אנו בודקים את מיקום מסיבת פורים שרבים טענו שהמיקום לא היה
מוצלח .כמו כן נפיק לקחים מהארוע.

החלטה מס' 25.8
10

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקולי ועדת חינוך מס'  10מיום
 13.2.05ומס'  11מיום .6.3.05
ד.

פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מס'  4מיום 8.3.05

טלי:

הנוער העובד והלומד לא מוכנים באופן עקרוני להביא רשימות של
החניכים ששילמו .מהתרשמות שלנו יש להם  80חניכים לא יותר .הם
דיווחו על  160חניכים.

ניסים:

הנוער העובד לא יקבל אף שקל עד שלא יציגו רשימות למעט הסכום
שכבר הועבר.

טלי:

אנחנו לא רוצים לשתק את פעילותם אבל מצד שני יש להקפיד על מינהל
תקין.

ויקטור:

בהחלט.

החלטה מס' 25.9
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 4
מיום .8.3.05
ה.
יצחק:

פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה מס'  3מיום 14.2.05
מוצג לפניכם פרוטוקול רציני מאוד של הועדה לאיכות הסביבה .הועדה
ביצעה דיונים מקיפים הן בנושא צביעה אמנותית של הפילרים ביישוב,
והמשך בנושא של אימוץ סדר יום מקומי למאה ה 21 -שהוא פרוייקט
חשוב בתמיכת המשרד לאיכות הסביבה .כמו כן הוצגה ואושרה תכנית
של בית ספר "תפוז" בנושא איכות הסביבה .נושא הסדר יום למאה ה21 -
פורסם בחוזר לתושבים ומופיע בצורה מפורטת באתר האינטרנט שלנו.
אני מברך את רכז הועדה ,ירון שפי ,על עבודתו המוצלחת.

ויקטור:

היה פעם רעיון לצביעה ולא היה כסף .ואני שמח שכעת יש כסף ואתם
עושים את זה.

יצחק:

למרות הקיצוצים ולמרות התקציב המאוזן ,אנו מצליחים להגדיל
פעילות .אני מבקש רק לדאוג שחברי הועדות יגיעו לישיבות.

משה:

אני הייתי שותף בעקיפין לועדת איכות הסביבה דרך ועדת חוקי העזר.
נתקלתי בדברים יפים שכבר מבוצעים ,מיכלי מחזור נייר שצריך להקפיד
על פינויים ,כנ"ל בנושא לכלוך כלבים.
בשתי הישיבות של הועדה דנו באופן מעשי בחוק העזר לאיכות הסביבה
ובנושא כלבים אנו לוקחים דוגמא ממספר רשויות ,ולא מהרצליה
שקיבלה ביקורות רעות בעיתונות .לקחנו את שוהם כדוגמא ונושא
שמירת ניקיון מדרכות ומדשאות מצואת בעלי חיים יטופל ביתר שאת
ויודגש לפקח שיתחיל לעבוד .הוצע שהפקח יעבור השתלמות בהרצליה
שם יש מישהו שמוכן לעזור.

ויקטור:

מה התקציב לאיכות הסביבה –  15,000ש"ח?
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זאב:

תקציב איכות הסביבה היא למעלה ממיליון ש"ח .סדר הגודל של הסכום
שהזכרת הוא ליוזמות חדשות.

ויקטור:

אני רוצה לדעת אם התקציב יספיק או שתהיה חריגה דבר שאני אברך
וגם אם נחרוג בתקציב הסטודנטים אני אברך על כך.

יצחק:

התכנית למאה ה 21 -עולה הרבה כסף ולא תיעשה ביום אחד .בד בבד
אנחנו עם תל-מונד ואבן-יהודה הקמנו יחידה לאיכות הסביבה ויש
הבטחה מהשר של ביקור שאני מקווה שיישא את פריו .אנחנו נבצע כל מה
שכתוב בכפוף לתקציב הקיים.
ויקטור ,אפילו שאתה מהאופוזיציה אתה צריך לשמור שלא נסטה
מהתקציב .זה עניין של מינהל תקין.

החלטה מס' 25.10
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס'
 3מיום .14.2.05
ו.
אורלי:

עדכון לגבי פרוטוקול ועדת רווחה מיום 15.2.05
החישובים שהוצגו נבדקו והינם נכונים .מבנה הטופס ישופר.

.9

חלוקת תואר "יקיר פרדסיה"

יצחק:

הכנסנו בתחילת הישיבה את הנושא לסדר היום .אני מבקש ממשה להציג
אותו.

משה:

אני מציע לקבל החלטה בישיבה היום על הענקת התואר "יקיר פרדסיה" בערב
יום העצמאות הקרוב.
לאחר החלטת המליאה ,יפורסמו הקריטריונים הבאים )אשר הוחלטו במליאת
המועצה מס'  51מיום  (17.7.2001בעיתונות המקומית ועל גבי מידעון או מנשר
בתיבות הדואר של תושבי פרדסיה.
תושבי פרדסיה יתבקשו להעביר המלצות לקבלת התואר דלעיל תוך חודש ימים
ללשכת ראש המועצה במכתב מנומק במעטפה עליה הכיתוב "מועמד לתואר
יקיר פרדסיה" ו/או באמצעות האינטרנט.
ההמלצות תתקבלנה בלשכת ראש המועצה לא יאוחר מיום  1.5.2005ותיבחנה
על ידי ועדה אשר תורכב משלושה חברי מועצה ומארבעה תושבי פרדסיה אשר
יקבעו בהסכמה ע"י מליאת המועצה.
הועדה תודיע למועצה על החלטתה תוך  5ימים לכל היותר.
לנוחותכם ,להלן פרוט הקריטריונים ותנאי הסף שאושרו בזמנו לקבלת תואר
"יקיר פרדסיה".
המועמד אינו חייב להיות תושב פרדסיה ובלבד שפעולתו למען היישוב.
אדם שגילו  60שנה לפחות.
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אדם שביצע פעולה למען הישוב ו/או התושבים בהתנדבות וללא כל שכר
במסגרת זמנו החופשי.
הפעילות שביצע הינה פעילות מתמשכת ולא חד פעמית )לדוגמא:
התנדבות במהלך תקופה ארוכה בבית הקשיש ,במרכז הרפואי לב השרון,
באחת מוועדות המועצה בתקופה שלא תקטן מ 10 -שנים ,כתיבת דברי
ימי המקום וכו'(.
השיטה
מועמד לקבלת תואר "יקיר פרדסיה" יוצע ע"י כל אדם שהוא תושב
פרדסיה ובלבד שיעמוד בקריטריונים שאושרו ע"י המועצה.
ועדה אשר תורכב מחברי מועצה ותושבים שאינם חברי מועצה במספר לא
זוגי ומרכז/ת ההתנדבות במועצה ,תבחן את ההצעות ותמליץ על
המועמדים להנהלת המועצה.
בכל שנה יבחר לכל היותר מועמד אחד בלבד.
הידיעה בדבר הענקת תואר תובא לידיעת העיתונות המקומית.
הענקת התואר תלווה במתן תעודה מתאימה החתומה ע"י כל חברי
המועצה ותצלום ממוסגר של אחד מנופי פרדסיה.
הסכמת המועמד.

החלטה מס' 25.11
מליאת המועצה מאשרת פה אחד לחלק בערב יום העצמאות את התואר "יקיר
פרדסיה" למועמד אחד עליו תחליט ועדה מיוחדת כמפורט להלן .המועצה
מאשרת את הקריטריונים ותנאי הסף שהוצגו בישיבה.
המועצה מחליטה על הקמת ועדה להענקת תואר "יקיר פרדסיה" בהרכב הבא:
משה גולדשטיין – יו"ר ,נסים עובדיה ,ויקטור כהן ,עמוס יפת ,חנוך שפיצר,
תומר יפת ,איתנה אורן .רכזת הועדה – אסתי גלר ,רכזת המתנדבים של
המועצה.

הישיבה ננעלה בשעה .20:40
רשמה :אורלי רזניקוב

בברכה
זאב ובר
מזכיר המועצה

יצחק ימיני
ראש המועצה
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