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 26.3.06 מיום 41' פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס
 
 

 :נוכחים
 

 ראש המועצה -  יצחק ימיני
 מ ראש המועצה"מ -   יוחנן גיל

 חברת מועצה  -  טלי פליישמן
 חבר מועצה  -  ה גולדשטייןמש

 חבר מועצה -   תומר יפת
 )חלקית(חבר מועצה  -   דני גור

 חבר מועצה   -  משה אודיז
 חבר מועצה -   שרון חוילי

 
 :חסר

 
 חבר מועצה  -  ויקטור כהן

 
 :מוזמנים

 
 מזכיר המועצה -   זאב ובר

 מבקר המועצה -  אלון קוחלני 
  המועצהמנהלת לשכת ראש -  אורלי רזניקוב

 
 :סדר היום

 
 .אישור התקשרות בחוזים עם חברות לפינוי פסולת .1
 ".יקיר פרדסיה"אישור שינויים בהרכב הועדה לבחירת  .2
 .לשיפוצים במקווה ₪ 126,000 בסך 362' ר מס"אישור תב .3

 .משרד הבינוי והשיכון: מימון 
 .למרכיבי בטחון ביישוב ₪ 55,000 בסך 363' ר מס"אישור תב .4

 .קרנות המועצה: מימון 
 :אישורי פרוטוקולים .5

 .19.1.06 מיום 18' פרוטוקול ועדת תרבות מס .א
 .20.2.06 מיום 7' פרוטוקול וכדת בטחון מס .ב
 .12.1.205פרוטוקול ועדת תכנון מיום  .ג
 .7.12.06 מיום 12' פרוטוקול ועדת חינוך מס .ד

  
 

תושב , ל"חק הכהן זאני מבקש מכולם לעמוד דקה דומיה לזכרם של אהרון יצ :יצחק
 .איש צעיר שנפטר ממחלה קשה, ל"ותיק בין מייסדי היישוב ושל ציון שרוני ז

 .יהי זכרם ברוך  
 

אני מבקש לעדכן אתכם בקשר להתפתחויות בנושא איגוד ערים לכיבוי אש   
עקב המחלוקות והטענות של הרשויות הקטנות יש המלצה להיפרד . נתניה

. השיקולים הינם שיפור בשירות וירידה בעלויות. מנתניה ולהקים איגוד נפרד
 .כשיהיו נתונים והחלטות סופיות הנושא יובא למליאת המועצה
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יש בעיה קשה ויש עיצומים ": שרונים"בנושא הועדה המרחבית לתכנון ובנייה 
נעשים מאמצים להחזיר את העובדים . כי נושא הפנסיה לעובדים לא מוסדר

 . ללא הצלחהאך עד כה , לעבודה סדירה
 

אני מאחל לכל עם . ביום שלישי הקרוב מדינת ישראל הולכת לבחירות הכלליות
 .ישראל הליך מסודר ושקט ואיחולי הצלחה לכל המפלגות

 
 
 שאילתות  .1
 

 שאילתא בנושא אגרת השמירה -דני גור  .א
 

מצב הביטחון ביישוב הוא בכי רע ואין לילות שאין פריצות לבתים ואף 
במכתב שהוגש לך על ידי לאחרונה נשאלת . ם גנבו את רכבךהתבשרנו כי ג

? מה נעשה עם הכסף שגובים מהתושבים לנושא בטחון ואיך הוא מנוצל
מבדיקת . כמו כן נדרשת להציג חשבוניות המשולמות לחברת השמירה

-30,000הנתונים שהוצגו על ידך עולה כי לחברת השמירה משולם סך של 
 -ים עולה עוד כי מהתושבים נגבה סך של כמהנתונ. ח לחודש" ש35,000
קיים בעליל פער של אלפי שקלים בין הגבייה . ח לחודש" ש50,000

בתשובתך נאמר כי התקציב מיועד בין . לתשלום בפועל לשמירה ביישוב
ר ועדת בטחון ואני "י יו"כמו כן נטען ע. השאר לאבטחת מוסדות חינוך

ט "נת גם את שכרו של הקבמצטט מהכתוב בעיתון כי אגרת השמירה ממ
אך אותו חוק גם , אגרת השמירה נגבית על פי חוק. החדש של היישוב

מבדיקה יסודית של הנושא עולה כי . מנחה מה מותר לעשות עם הכסף
תשלום שכר וכן תשלום עבור מוסדות חינוך מתוך תקציב השמירה אשר 

 .אנגבה מהתושבים אינו חוקי ונעשה בניגוד לחוק ולתקנות בנוש
 

השאלות שנשאלות הן רבות ואף מעוררות תמיהה בהתייחס למצב 
מה נעשה עם יתרות , הביטחון ביישוב אך השאלה המרכזית הנשאלת היא

ואם הכסף מנוצל כיאות איך זה פתאום ? הכסף המיועד לשמירת היישוב
? עם הצגת השאלות שלי בנושא נוספה  ניידת שמירה נוספת בין לילה

 ?סףמהיכן פתאום יש כ
 

  אגרת שמירה בפרדסיה –תשובת ראש המועצה לשאילתא בנושא    
 

. צר לי כי השאילתא מבוססת על עובדות לא מדויקותו, א נגנבללל ככבי ר
 בוודאי בהתייחס ליישובי, "בכי רע"צב הביטחון ביישוב אינו מגם 

אך גם כאן כמו במקרה , למרות שתמיד אנחנו שואפים ליותר, הסביבה
על ת מתבססה ינאשאילתא ה, שלא היה ולא נברא" יבת הרכבגנ"סיפור 
 . עובדות

 
ולא  בלבד  משרהכבחציט "בקזקקת לנהמועצה , לא השמירה היישוביתל

, שנה 16פני ל, שמירהללראשונה של חוק העזר ו עם אישור. במשרה מלאה
ל אחראי  שוספתנצי משרה חנקבע שלצורך השמירה היישובית נדרשת 

יתאם ויבצע את כל המטלות הנדרשות לצורך השמירה , יפקח, שיבדוק
ירותי שגדיר מה השמירה וקחוזאת בהתאם ל, וכך נעשה, היישובית
 : כדלקמן שמירה

 
או באמצעות העסקת ... כירה כדין של שירותי שמירה ואבטחהש"

לרבות פעולות נלוות הדרושות לדעת ראש ... עובדים של המועצה
 ".ה ולאבטחתםהמועצה לשמירה על שטחי המועצ
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אלא נובעת משינוי תפיסת , "בן לילה"יידת השמירה הנוספת לא צצה נ
אנו מצמצמים במשך ימי השבוע את השמירה הסטטית בשער :  השמירה

ומחליפים אותה , הכניסה בשעות הלילה משני שומרים לשומר אחד
, חון של המועצהיטבשמירה ניידת כאשר השומר השני מקבל את רכב הב

 מצליחים להשיג שתי ניידות פעילות בשעות הלילה במקום ניידת וכך אנו
כך , לא תוספת תקציבית משמעותיתלאת עשינו ז: וראה איזה פלא, אחת

  .ההנחות שבבסיס שאלותיך קורסות כבניין קלפים, שגם כאן
 

כפי שמוכח , ובר למד להבין שלאור חוסר השייכות של דבריכני גור ד
יק לכת במידה רבה לחשוב שפעילות או יהיה זה מרח, בשאילתא זו

, כןל. מידה כלשהי בנוממם יושפעמהחלטה כלשהי שלי או של המועצה 
ני מציע לך באופן ידידותי שבעתיד לפני שאתה תוקף ומתנפל א, ר גורמ
תעשה את המינימום  בהאשמות שוואה ברי המועצה ועובדיחל עליי או ע

, וכן לענות לך על כל שאלהומ, אני לרשותך. הנדרש ותברר את העובדות
רחת טלא , מאז שנבחרת לחבר המועצה, לצערי. בכל רגע משעות היממה

 .ליי אפילו פעם אחתאלהתקשר 
 

כפי שידוע היטב וכפי שאף מפורסם באתר האינטרנט של , סיכוםל
אגרת  ,ה אנו עובדיםורוזאת ברוח השקיפות לציבור שלא, המועצה

ירה של היישוב ולא לכל מטרה  השמלצורכיהשמירה משמשת אך ורק 
את , ט"ממשרת הקבת צימח, ומממנת בעיקר את חברת השמירה, אחרת

וכן הוצאות שונות , לויות הפעלתועתשלומי הליסינג של רכב הביטחון ו
תחזוקת , כשוליםמ, כמו מחסומים,  ולאבטחת היישובההנדרשות לשמיר
הכל תוך , לו הוצאה נוספת הנדרשת להגשמת מטרות אלציוד השמירה וכ

אוסיף . ם לעיוןיתוחפנתונים גלויים וה. הקפדה מלאה על הוראות החוק
 . קציב אגרת השמירה אינו מיועד לאבטחת מוסדות חינוךתואציין כי 

 
אני קורא לכל חברי המועצה להניח בצד את המחלוקות ולהירתם ככל 

חון ברחבי יטיכולתכם לסיוע למועצה בפעילות החשובה להגברת הב
 .סיהפרד

 
תשובת ראש המועצה נפלאה אך איני מבין מה היא קשורה למה   :דני

 .אין כאן תשובות. ששאלתי
 

 .זו תשובתי  :יצחק
 

 שאילתא בנושא חוקי העזר בפרדסיה-דני גור  .ב
 

בישיבת המועצה לפני יותר משנה סוכם כי תוקם ועדה לעדכון ושינוי 
כולם יודעים היום . חוקי העזר ביישוב לאור הצעה לסדר שהוגשה על ידי

כי הוועדה התפטרה מתפקידה לאור טיפולו הכושל ) ומי שלא יודע שיידע(
ר "י יו"מר רפאל אברהם אשר כונה ע. ר הועדה"של מר משה גולדשטיין יו

ואשר לאור הזלזול והתנהלותו של משה הגיש מכתב , סוס טרויאני
 לבטא את כישלונו של מר משה גולדשטיין היטיב. התפטרות מהועדה

: י  עופר"ד עופר קאפמן שכתב לעיתון חדשות הכפר וכך נאמר ע"עו
ירדה לטמיון נוכח ) של רפאל אברהם(תרומתו האמורה , במקרה הנדון

שבטענתו איבד את כל החומר הכתוב , רשלנותו של משה גולדשטיין
י תת הצוות ואשר נמצא בחזקתו וברשותו הבלעדית מתוקף "שהוכן ע
 .ר הצוות"היותו יו

 
אלה העובדות ואני מוקיע את הניסיון לייחס לרפאל אברהם שיקולים 

אין כאן סוס טרויאני כי אם חבר מועצה שלא ביצע כראוי מטלה . זרים
שלקח על עצמו ועוד מרהיב עוז להטיח רפש בתושב הגון ומסור שאינו 
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נוכח התנהלותו . חפיפיות וזלזול, מוכן לעבור לסדר היום של בינוניות
וככל שלא תגיע ממנו , ר הצוות משה גולדשטיין"תקינה של יוהבלתי 

 .התנצלות כנה ואמיתית אשקול גם אני את התפטרותי
 

. שניהם גם יחד מיותר לציין לאור ההתנהלות של המועצה פרשו מהועדה
נשאלות שאלות רבות אל לדעתי החמורה שבהן היא עד כמה אפשר לזלזל 

השקעה של שעות רבות של בהחלטות המועצה ולשים ללעז ולקלס 
מה קורה עם עדכון חוקי העזר . תושבים בהתנדבות אך החשוב מכל

מדוע אינם ? היכן החוקים החדשים? שהוחלט עליהם בישיבת מועצה
עד מתי תמרח את חברי המועצה ואת ? מובאים לאישור המליאה

 ?התושבים במצגות שווא
 

  בפרדסיה חוקי העזר–תשובת ראש המועצה לשאילתא בנושא    
 

השתתפותו הפעילה של בראשותו של משה גולדשטיין וב, עדת חוקי העזרו
, שבניגוד לדברים הלא מדויקים שנכתבו בשאילתא, ד עופר קאופמן"עו

סיימה את עבודתה , תרם רבות לפעילותה והועדה כל ישיבותבהשתתף 
לאחר שסקרה את כלל חוקי העזר של המועצה , בצורה טובה ומוצלחת

, אני רוצה להודות לרפאל אברהם.  הצעות שונות וחשובותוהציעה
יכר כי נאשר כ, ולתרום לעבודתה עדהוול סייעלל התקופה כמשיך שה

 .ניין חשובה לועטובת ה
 

אושרו , מלצות הועדה לחוקי עזר נדונו בצורה נרחבת בהנהלת המועצהה
את ין כהועברו ליועץ המשפטי של המועצה על מנת שיו, תיקוניםבעל ידה 

עבודת היועץ המשפטי . הניסוחים המשפטיים כנדרש ובהתאם לחוק
לאחר סיום . בשלבי סיום וטיוטת חוקי העזר כבר נמצאת במועצה

חוקי העזר יועברו למליאת המועצה , והמנהלית העבודה המשפטית
 .כפי שנדרש על פי כל דין, לאישור

 
צה הוא קובץ וסיף ואציין כי הועדה מצאה כי קובץ חוקי העזר של המועא

חוקי העזר  .שמרבית חוקיו הם משנות התשעים ואילך, ומעודכן טוב
נמצאים באוגדן מיוחד הניתן לרכישה במועצה ולעיון הן בספרייה שלנו 

  .והן באתר האינטרנט של המועצה
 

ללכת , ר לי כי במסגרת שאילתא זו נעשה ניסיון בלתי מכובד להסיתצ
דברים חסרי  וך אמירתת, ם רעהתבהוציא דילו להכפיש אנשים, רכיל
וכל זאת למטרה בלתי מובנת שאין בינה לבין טובת המועצה , שחר

 נחסכת הייתהם היית מקיים שיחת ברור קצרה א. והיישוב דבר וחצי דבר
משקיע  יתיילו הא. ממך ומהציבור אי הנעימות והחשיפה לדברי ההבל

ולם היו נשכרים כ, לכיוונים חיובייםך עשירית מהאנרגיה השלילית של
 ותיךעוד לא מאוחר ואני מציע לך לעשות הערכה מחדש של עמד. מכך

 .אולי בכל זאת תנסה לתרום משהו למען היישוב. ומעשיך
 

אני לא אשקיע אפילו אלפית , אני מציע לך שתחפש את החברים שלך  :דני
 .מהזמן שלי

 
 .אתה לא מחדש לי :יצחק

 
 ינות המקווהשאילתא בנושא תק-שרון חוילי  .ג  

 
בודאי הינך מודע ללקויים החמורים אשר קיימים מזה חודשים רבים 

. מלבד ההזנחה והרשלנות לעניין הטיפול בליקויים. במקווה בפרדסיה
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מעת לעת אם היה כבר איזה שהוא ניסיון לשפץ משהו מבין הליקויים 
 :מסתבר כדלקמן

 .הושקעו כספים מכספי הציבור .א
 .י ועומדים בעינםהליקויים לא תוקנו כראו .ב
 

 :שאלות
 
 ?מיהו האחראי לטיפול בנושא תקינות המקווה .1
מדוע לכאורה אין פיקוח ובקרה על העבודה ותוצאותיה אם כבר  .2

 ?מושקע כסף כה רב
  

 תשובת ראש המועצה לשאילתא בנושא תקינות המקווה   
 

אחריות על אחזקת מקווה הטהרה בפרדסיה מוטלת על המועצה ה
 .ההשגחתבהמקווה נמצא ש, הדתית

 
לאישור תקציב בלתי רגיל בסך  ובאמני שמח לציין שבישיבה זו א

לצורך ביצוע שיפוצים , הממומן במלואו על ידי משרד השיכון, 126,000₪
ובה הטבמקווה שיענו הן על דרישות ההלכה והן על צרכי התחזוקה ברמה 

 .ביותר
 

 .ל"דני גור עוזב את הישיבה בשל אורחים מחו 
 

 "יקיר פרדסיה"שאילתא בנושא -שרון חוילי  .ד  
 

וכאמור ישנה , הינו חדש ביישובנו והחל אשתקד" יקיר פרדסיה"התואר 
 . 'ועדה אשר מלווה את הליך בחירתו וכו

  
 :שאלותיי   

 
 ?אשתקד" יקיר פרדסיה"כמה תושבים הוגשו כמועמדים לתואר  .1   
 ?תקדמהן מסקנותיך מכל הליך הבחירה אש .2   
 ?מה בכוונתך לעשות לשיפור המצב .3   

 
 "יקיר פרדסיה "–תשובת ראש המועצה לשאילתא בנושא  

 
מועמדות זו נמצאה ראויה וההליך זכה . אשתקד הוגשה מועמדות אחת

 .להצלחה והוקרה
 

 . אני מקווה שהשנה יוגשו מועמדויות רבות יותר
 

ונים והמועדים המועצה תעשה ככל האפשר על מנת לפרסם את הקריטרי
 .לציבור

 
 
 אישור התקשרות בחוזים עם חברות לפינוי פסולת  .2
 

כזכור לכם מינינו את זאב כחבר בועדת המכרזים המשותפת לנושא ואבקש  :יצחק
 .ממנו להציג את הנושא

 
לפני מליאת המועצה עומדות להחלטה שתי התקשרויות שמשקלן הכספי  :זאב

 מפחים וממיכלים והשנייה פינוי גזם אחת בנושא פינוי אשפה: משמעותי
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חומר הרקע שלפניכם כולל את פרוט המכרז . ופסולת גושית באמצעות מנוף
החלטות ועדת המכרזים המשותפת לביטול המכרז על רקע חריגה , המשותף

תוצאות ניהול המשא ומתן והמלצת , ההליכים המשפטיים, מהותית מהאומדן
וכן , המשפט לעניינים מינהלייםהחלטת בית , ועדת המכרזים המשותפת

אחת של היועץ המשפטי ואחת של היועץ , לפניכם שתי חוות דעת מקצועיות
הן באשר לתקינות הליך ההתקשרות באמצעות משא , המומחה של הועדה

 .והן באשר לחוסר התועלת בפרסום מכרז עצמאי לכל רשות ורשות, ומתן
 

צורן ותל מונד חברו יחדיו -הקדימ, כפר יונה, פרדסיה: ארבע מועצות, ככלל
ופרסמו מכרז משותף לפינוי אשפה וזאת משיקולי יעילות ועל מנת לממש 

עם פתיחת תיבת המכרזים התברר שההצעות שהוגשו גבוהות . יתרונות לגודל
 .  מהאומדן המוקדם שהוכן על ידי יועץ מומחה47% - 32% -ב

 
וראוי ,  מציעים שוניםבנוסף התעורר אצל המועצות חשש לתיאום מחירים בין

, יהודה זפט, בהקשר זה לציין את דבריו של סגן נשיא בית המשפט המחוזי
החשד לא נראה , שציין כי גם אם חשדות אלו לא הוכחו מעבר לספק סביר

 .מופרך בנסיבות
 

ת .ע.פ.כשבוע לאחר החלטת ועדת המכרזים לפסול את המכרז הגישה חברת מ
ד החלטת הועדה לבטל את המכרז ולנהל עתירה לבית המשפט המחוזי כנג

עד לקבלת תגובותינו הוציא בית המשפט צו ארעי במעמד צד . מ ללא מכרז"מו
, יק'ד אלי וילצ"י עו"אך עם קבלת התגובה שהוכנה ע,  ימים10אחד למשך 

בשם כל , אלדור ממשרדו-ד מיה ריזמן"בסיוע עו, היועץ המשפטי שלנו
ו הארעי ודחה את הבקשה להוציא צו ביטל בית המשפט את הצ, המועצות

ופסק כיסוי הוצאות בסך , ביניים עד לקבלת ההחלטה בעתירה העיקרית
, על החלטה זו הוגש ערעור לבית המשפט העליון. ח לטובת המועצות" ש50,000

והשופטת מרים נאור דחתה את הערעור מבלי שאף ביקשה את תגובת 
 .המועצות

 
, עיקרי עדיין מתנהל בפני בית המשפטיחד עם זאת יש לזכור שההליך ה

אך יחד עם זאת , ובהקשר זה ציין השופט זפט כי סיכויי המערערת קלושים
 .יידענו בנושא את החברות המיועדות להתקשרות

 
כתוצאה מביטול המכרז : מניתוח הנתונים שלפנינו עולים הנתונים הבאים

ועצות למשך חמש החיסכון המצטבר לכל ארבע המ, וסיכום הליכי המשא ומתן
מתוך זה . ח" מיליון ש8.25 -השנים האופציונליות של תקופות החוזה מגיע ל

יחד עם זאת יש גידול בעלויות לעומת שנים . ח" מיליון ש1.2חלקה של פרדסיה 
 . קודמות

 
 ?יש שינוי ברמת השרות :מש א

 
 אך מוכרת ועל פי,  זו חברה חדשה–באשפה . בגזם זו אותה חברה. לא :זאב

כמובן . אין שינוי ברמת השירות. ההמלצות אנו מקווים שתיתן שרות טוב
 .כ סביר שהן יפתרו"שבתחילת העבודה עד להכרת השטח יהיו בעיות אך בסה

 
 ?היכן החברה עובדת :משה א

 
 . קדימה, מונד-במספר רשויות כולל תל :זאב

 
 ?האם הם ערוכים להיכנס אלינו :תומר

 
 .2006 במאי 1תאריך היעד לתחילת העבודה הוא עליהם להיערך ולכן  :זאב
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בעבר התרענו על בעיות בנושא שבירת הפחים ונאמר שיש תקופת התיישנות  :שרון
 .ואמרנו שכשיתחדש חוזה נאריך את התקופה

 
אי אפשר לבקש מחברה . הגדרנו אחריות של חמש שנים ממועד יצור הפח :זאב

 .יש בלאי טבעי,  שנה20שתחליף פחים אחרי 
 

 ?ואם חברת מפעת תזכה בעתירה לא נהייה בבעיה :תומר
 

 .יידענו את הקבלנים ואנו מכניסים אפשרות זו לחוזי ההתקשרות החדשים :זאב
 

אני מציין לשבח את עבודת גזבר המועצה שהשקיע שעות רבות ובהצלחה  :יצחק
 .זהו תחום שקשה מאוד להתמודד איתו. מרובה

 
 41.1' החלטה מס 

 
צה לאחר ששקלה היטב את הנתונים ולאחר ששוכנעה שבנסיבות מליאת המוע

מחליטה פה אחד להתקשר עם , העניין עריכת מכרז חדש לא תביא תועלת
 :חברות לפינוי פסולת כדלקמן

 
תמורת סך , לפינוי אשפה ביתית מפחים ומיכלים, מ"עם חברת מצדר בע .1

, ל הטמנהכול, עסק לשלושה פינויים בשבוע/ח לחודש לבית אב" ש35
 .מ"בתוספת מע

 
לפינוי גזם ופסולת גושית באמצעות , מ"עם חברת צבי כהן ואחיו בע .2

  . ליום עבודה2,710תמורת סך , משאית מנוף
 
 "יקיר פרדסיה"אישור שינויים בהרכב הועדה לבחירת  .3

  
במקום תומר יפת מוצע יפתח . במקום ניסים עובדיה שפרש מוצע תומר יפת :יצחק

 . אני מציע שנכניס נציג מסורת ונציג ליכוד.מוצרפי
 

 .הנציג שלי הוא מרדכי יהודיאן :שרון
 

 .אני אתן שם :משה א
 

 41.2' החלטה מס 
 

יקיר "מליאת המועצה מאשרת פה אחד את השינויים בהרכב הועדה לבחירת  
 :ההרכב המעודכן של הועדה הוא. פרדסיה

 משה גולדשטיין -   ר"יו 
 תומר יפת -   חבר 
 ויקטור כהן -   חבר 
 חנוך שפיצר -  נציג ציבור 
 יפתח מוצרפי -  נציג ציבור 
 איתנה אורן - נציגת ציבור 
 עמוס יפת -  נציג ציבור 
 מרדכי יהודיאן -  נציג ציבור 
 אסתי גלר - רכז מתנדבים 

 
אני רוצה לעדכן שאחד הדברים שעשינו זה הכנסת " יקיר פרדסיה"ביחס ל :משה

ס תפוז ויש ילדים שעושים על זה עבודה הבאת המודעות גם "הנושא לביה
 .לילדים מעודדת עוד פניות
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: מימון. ח לשיפוצים במקווה" ש126,000 בסך 362' ר מס"אישור תב .4

 משרד הבינוי והשיכון
 

הכסף יסייע . החומר לפניכם. אני מודה לראש המועצה הדתית על סיועו בנושא :יצחק
 .תאמה לדרישות ההלכהבשיפור התחזוקה וה

 
מושקע כסף והתיקונים שנעשים אינם , עד שיש תיקונים, מסתבר שמדי פעם :שרון

 .טובים כי אין מי שיפקח אין בקרה
 

. זו אחריות המועצה הדתית ואיני מוסמך לענות במקום ראש המועצה הדתית :יצחק
 .אני אבדוק איתו ואחזור אליך

 
 . בעיית תחזוקהיש שם? מי אחראי על המקווה :משה א

 
 .המועצה הדתית :יצחק

 
 .זה נכון, אם אתה אומר שמדי פעם צריך לשפץ :תומר

 
 .יש בלנית שצריכה להודיע על ליקויים? מה זה תחזוקה :טלי

 
 ?ואם היא מגישה רשימת ליקויים וכלום לא נעשה :שרון

 
 ?למי היא מגישה :תומר

 
 .ליעקב מיוסט :שרון

 
 . ומטפל בהםהוא מרכז את הדברים :תומר

 
 .אך הוא לא מטפל טוב :שרון

 
 .זה אתה אומר :תומר

 
בעבר צוות תחזוקה של המועצה המקומית היה נכנס לתקן וכשהיה משהו  :יוחנן

 . אני לא יודע מה קורה עכשיו, ספציפי הזמינו אנשי מקצוע
 

נשים נוסעות לישובים , יש בעיה עם התחזוקה וכן עם היחס של הבלנית :משה א
 .יםסמוכ

 
 .אני מציע שמהנדס המועצה ילך לראות :יוחנן

 
בני כרמי ויעקב ומיוסט בדקו והכינו את הרשימה שבזכותה קיבלנו את התקציב  :תומר

 .לשיפוץ
 

אם מגייסים כסף סימן שיש לנו עניין בנושא ואם צריך לתת יד אז יש לעשות  :משה א
 .זאת ואני שמח שכעת יש תקציב

 
לא בזכות השאילתא אלא בזכות זה שנעשתה עבודה מול המשרד נכון אך זה , כן :תומר

 .וקיבלנו תקציב
 

 .האחראי הוא מיואסט והוא ייתן את התשובות:      יצחק
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 41.3' החלטה מס  
 

ח " ש126,000 בסך 362' ר מס"מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב
 .משרד הבינוי והשיכון: מימון. לשיפוצים במקווה

 
 ,ח למרכיבי בטחון ביישוב" ש55,000 בסך 363' ר מס"אישור תב .5

 ________________________________קרנות המועצה: מימון
 

 .ח" ש60,000ליתר בטחון נאשר  :יצחק
 

ט המועצה הביא מספר הצעות הכוללות מערכות מיגון למצלמה עצמה נגד "קב :משה
ווי ברכב שלו המערכת כוללת תשתית ומצלמות ולסייר יהיה חי. ונדליזם

בנוסף יש . השידור אינטרנטי וכשאין סיור יוכלו לראות במוקד. כשהוא מסייר
 2י יעוץ של "המיקום נקבע עפ. שידור למוקד הביטחון של חברת האבטחה

 .התרעה ומניעת ונדליזם: יועצי בטחון שמיכה התייעץ איתם ויש שני אלמנטים
  

 .תיאום עם הנהגת ההוריםיהיו ב" תפוז"בהנהלה סוכם שמצלמות ב :תומר
 

מיכה דיבר עם המנהלת דלית שלקחה על עצמה לדבר ולסכם את הנושא עם  :יצחק
 .הנהגת ההורים

 
 .גם לסייר בכניסה יהיה המידע הצילומי הזה :משה

 
י חיישן אלא כל הזמן מצלמות כדי שלא תהיה בעיה "המצלמות אינן מופעלות ע :תומר

 .עם כניסת השבת
 

 .כ בפיס"אי לשים מצלמה בכניסה ליישוב ורק אחאולי כד :שרון
 

דווקא בפיס יש בעיה גדולה ושם , אנו לא מחפשים את הגרוש מתחת לפנס :משה
 .צריך לטפל בדחיפות

 
 41.4' החלטה מס 

 
ח למרכיבי " ש60,000 בסך 363ר "מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב

 .קרנות המועצה: מימון. בטחון ביישוב
 
  ברים בועדת תרבותהחלפת ח .6
 

  
 41.5' החלטה מס 

 
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את החלפת מרים תם ובמקומה תהיה  

 .אורלית מיוסט בועדת תרבות
 
 :אישורי פרוטוקולים .7
 

 19.1.06 מיום 18' פרוטוקול ועדת תרבות מס .א 
 

 הצבעה   



 11

 
תומר , ייןמשה גולדשט, טלי פליישמן, יוחנן גיל, יצחק ימיני )6:  (בעד

 .יפת ומשה אודיז
 . מסיבות דת–שרון חוילי  )1: (נמנע

 
 41.6' החלטה מס

 
 18' מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את פרוטוקול ועדת תרבות מס 

 .19.1.06מיום 
 

  20.2.06 מיום 7' פרוטוקול ועדת בטחון מס .       ב 
  

 
גבי תפיסת הביטחון ועדת הביטחון ערכה ישיבה רצינית מאוד וכוללת ל :משה

, הגענו למסקנה שניתן לנצל את רכב הביטחון בשעות הלילה. ביישוב
ולכן אנו מצמצמים את השמירה הסטטית בשער , באמצעות שומר קיים

הכניסה לשומר אחד והשומר השני יסייר ברכב הביטחון שלנו בהתאם 
תבוצע . השומר הקיים בשער יוחלף לשומר ברמה גבוהה. ט"לתכנית הקב

לגבי רישום )  בבוקר2לאחר (הקפדה יתרה בשעות הלילה הרגישות 
בשעות שקודם לכן ייערך ניסיון לבדוק בני נוער שנכנסים . הרכבים

 .כדי להפחית תופעות של רעש וונדליזם, מיישובים סמוכים
 

אך אופציה זו יקרה , בדקנו אפשרות להחלפת השערים בכניסה ליישוב 
ר "הומלץ לרכוש מצלמות והתב. לטהומטילה בספק את כדאיות ההח

 .שאושר בישיבה זו מהווה יישום של המלצות הועדה
 

 .כל הכבוד, נעשתה עבודה טובה מאוד ורצינית :יצחק
 

מה דעתך על רמת הביטחון ביישוב מאז שהחלה חברת תום אבטחה  :שרון
 ?לעבוד

 
. כ בספטמבר חל שיפור"אח.  הייתה בעיה- אוגוסט –בחודש הראשון  :משה

במרץ יש ירידה . בפברואר בכל יישובי הסביבה הייתה בעיה עם הפריצות
אני בכל בוקר בודק אישית בודק עם השומרים . אך עדיין יש התפרצויות
אני מאמין ששתי ניידות שמסתובבות בלילה . את אירועי הלילה שחלף

 .תורמות באופן משמעותי לשיפור רמת ההרתעה ביישוב
 

האם ? האם לשרות התושבים בשעות היום? הביטחוןמהן מטרות רכב  :שרון
או שיש קריטריונים ייחודיים , כרכב תחזוקה יש לו טווח נסיעה מאושר

 .עבורו
 

 . נקבע נוהל הפעלת רכב בטחון והכל מוסבר שם :משה
לרכב יש  כרטיס . ט לצורכי עבודתו" הרכב משמש את הקב–בשעות היום  

 -מ. ט הרכב חונה במועצה"קבאחרי שעות עבודת ה. נסיעות שממולא
 .  הוא משרת את הסייר השני24:00 -מ. ז" הוא של המשא18:00-24:00

 
אך היום דיברתי עם , בנושא הביטחון אומנם צרת רבים זה נחמת טיפשים :יצחק

שאומר שיש , מפקד מרחב השרון של המשטרה, תת ניצב מנשה ארביב
חדש של המשמר המפקד ה. בעייה קשה באזור והם הגבירו פעילות

 .'האזרחי החדש אמור להגיע אלי ביום ו
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 41.7' החלטה מס
 

 מיום 7' מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת בטחון מס 
20.2.06. 

 
 12.12.05פרוטוקול ועדת תכנון מיום  .ג            

  
 ,ועדת התכנון קיימה ישיבה רצינית ומפורטת עם אדריכל תכנית ההפשרה :יצחק

הפרוייקטים שעל הפרק כבר נדונו על ידי הועדה בהרחבה . מר אורי פוגל
והועדה כונסה על ידי על מנת להתייעץ עם חברי , בקדנציה הקודמת

הועדה בנושא הצפיפות שהועלה מחדש על ידי הועדה המחוזית לתכנון 
הבעיה היתה של הכנסת חישוב הצפיפות של הדיור המוגן . ובנייה ברמלה
שכן הדבר עשוי להוריד את , ממוצע של צפיפות התוכניתבסך הכל ה

התכניות מצפון לעלי השרון כבר . הצפיפות הכוללת בשטחי המגורים
 . פ"ומחר אמור להתקיים דיון בנושא בולקחש, הומלצו להפקדה

 
הועדה ממליצה שנמשיך ונעשה ככל האפשר על מנת לשכנע את מוסדות 

 הועדה תכונס שנית לאחר פגישה סוכם כי. התכנון להוריד את הצפיפות
 .שתתקיים בועדה המחוזית

 
התקיימה הישיבה בועדה המחוזית ובה אושר לנו להכליל בחישובים , אכן

מה שמוריד את הצפיפות בשטח המיועד , את צפיפות הדיור המוגן
 .והתכניות מוכנות בהתאם על ידי האדריכל, למגורים

  
 41.8' החלטה מס

 
 פה אחד את פרוטוקול ועדת תכנון  מיום מליאת המועצה מאשרת 

11.12.05. 
 

 7.2.06 מיום 12' פרוטוקול ועדת חינוך מס .ד                   
 

לא מפסיקה לדבר , דפנה לב, מנהלת מחוז המרכז של משרד החינוך :יצחק
היא התרשמה מאוד . בו ביקרה לאחרונה" תפוז"ס "בשבחו של ביה

ואני מקווה שהדבר , החינוך של פרדסיהמהביקור בבית הספר ובמוסדות 
 .יתבטא בנכונות של המשרד לאשר לנו פרוייקטים לימודיים

    
סמכתי להשתתף . קיבל את פרס החינוך מנשיא המדינה" דרור"ס "ביה

 .בטקס המרגש
    

אך יש בעיות , בהסעות לתנובות אין בעיה: בנושא הסעות תלמידים
רים של אוטובוסים מדי פעם חלקן באיחו, "דרור"ס "בהסעות לביה

ומחכים , שנמצאים בתחנה ולא עולים, וחלקן הן עם התלמידים
ולכן . כולם יושבים, התלמידים לא נוסעים בעמידה. לאוטובוס האחרון

נוצר מצב שבו מצד אחד  נוסעים אוטובוסים בתפוסה חלקית ומצד שני 
 עקב מחסור. אני נמצא בשטח מדי יום. האוטובוס האחרון עמוס

באוטובוסים להסעות בכל האזור גם יש ירידה בגמישות שלנו בטיפול 
אשר נקנסות , גדעון מטפל בנושא מול חברות ההסעה. בתקלות נקודתיות

 .בהתאם
 

עם דגש , 2006גזבר המועצה הציג בפני הועדה את תקציב המועצה לשנת 
התקיים דיון פורה על סדרי העדיפויות בתחום השקעת . על תחום החינוך
 .הועדה עובדת יפה ואני מודה על כך לחברים. המשאבים בחינוך
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 .בזמנו דיברנו על מתקני משחקים בגנים הציבוריים  :שרון
 

 .בגן התמר כל המתקנים שבורים אין אחד תקין  :משה א
 

 .בגן הבנים הכל תקין, אני אבדוק זאת מחר  :יצחק
 

 .גם הושלם חול אך כעת שוב חסר. נכון  :שרון
 

 . החול מוסף בכל קיץ :זאב
 

הבנו כי . אם זה כך בחופשה אז שתהיה כמות משמעותית שתחזיק מעמד :שרון
 .לא ניתן היה להוסיף עוד מתקנים עקב בעיה תקציבית

 
יש לנו תכניות להעשיר את כל . יש בקשה למתקן לפעוטות ונעשה זאת :יצחק

 .אך זה מאוד יקר, המתקנים
 

 הצבעה   
 

תומר , משה גולדשטיין, טלי פליישמן, יוחנן גיל, נייצחק ימי )6:  (בעד
 .יפת ומשה אודיז

 .שרון חוילי  )1: (נמנע
 

 41.9' החלטה מס
 

 12' מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את פרוטוקול ועדת חינוך מס 
 .7.2.06מיום 

 
 

 .21:25הישיבה ננעלה בשעה 
 .אורלי רזניקוב: רשמה

 
 

 
 בברכה

 
 
 

 יצחק ימיני                 זאב ובר
 מזכיר המועצה                                                                                          ראש המועצה

 
 
 
 
 
 


