
  1

  
  ו"ח ניסן תשס"כ

  2006 אפריל 26

  

  

  

  

  
  

       42' פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס
  25.4.06מיום 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2

  
  

  25.4.06 מיום 42' פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס
  
  

  :נוכחים
  

  ראש המועצה  -    יצחק ימיני
  )חלקית(מ ראש המועצה "מ  -      יוחנן גיל

  חברת מועצה   -    טלי פליישמן
  חבר מועצה   -    משה גולדשטיין

  חבר מועצה  -      תומר יפת
  )חלקית(חבר מועצה   -    ויקטור כהן

  חבר מועצה   -      דני גור
  חבר מועצה  -     שרון חוילי

  
  :חסר

  
  חבר מועצה    -    משה אודיז

  
  :מוזמנים

  
  מזכיר המועצה  -      זאב ובר

  מבקר המועצה  -    אלון קוחלני 
  מנהלת לשכת ראש המועצה  -    אורלי רזניקוב

  מזכירה  -      שרה פרץ
  

  :סדר היום
  

 .הצגת התכנית לאירועי יום העצמאות  .1
 .6.4.06מיום , אישור פרוטוקול הועדה לבחירת יקיר פרדסיה  .2
, אישור חקיקת חוק עזר חדש לשמירת הסדר והניקיון בגנים ובמקומות ציבוריים  .3

 . וכן תיקונים בחוקי עזר קיימים
 .ן בהצעה לסדר בנושא גני ילדיםדיו  .4
 .ח תמיכה לתנועת הצופים"אישור למתן מקדמה ע  .5
 .לרכישת רכב למחלקת תחזוקה ₪ 90,000ס " ע364' ר מס"אישור תב  .6

  .מתגמולי ביטוח והיתרה מהתקציב השוטף ₪ 45,000: מימון  

 :אישורי פרוטוקולים  .7
 .26.2.06 מיום 19' פרוטוקול ועדת תרבות מס  .א  

  .19.2.06פרוטוקול הועדה למלחמה בנגע הסמים מיום   .ב    

 .9.4.06 מיום 9' אישור פרוטוקול  ועדת רווחה מס  .ג  
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אנו בסימן של סיום . אני שמח לפתוח את הישיבה מן המניין של המועצה  :יצחק
לפנינו אירועים רבי משתתפים . תקופת הפסח וכניסה לארועי יום העצמאות

  . ברו בהצלחהשאני מקווה שיע
    

הם תבעו . במהלך החג התקבל פסק דין לגבי תביעת משפחת לוי לגבי המחסום
עקב , ח בצרוף הוצאות" ש148,000ח ויקבלו "בערכי היום כחצי מיליון ש

  . מטרדי רעש וירידת ערך של הבית
  

אני מודה לדיתה גולדשטיין ולכל מי שנטל חלק בהפקת טקס יום הזכרון 
  .והל בצורה טובה מאוד ומרשימהלשואה ולגבורה שנ

  
נאחל . בימים אלה נכנס לתפקידו מפקד חדש לבסיס המשמר האזרחי ביישוב

  .לו הצלחה במילוי תפקידו
  

  שאילתות    .1
  

  שאילתא בנושא השילוט ביישוב -דני גור   .א
  

כמובן . מ" הוגשה הצעה לסדר בנושא שבנדון על ידי הח2004ביולי 
 התפרצתי לדלת פתוחה ואוטוטו הנושא ההצעה נידחת על ידך בטענה כי

 הוגשה שאילתא בנושא שוב על 2005בתאריך יוני . בדיוק עומד על פתרונו
ושוב התפרצתי לדלת פתוחה והשילוט , ידי ותשובתך אוטוטו הנושא סגור

  .סגור וחבל להוציא כסף כי יש לך משקיעים
  

בתקופה בחוזר שפורסם לתושבים הסביר ראש המועצה לפני חצי שנה כי 
כמו כן הוסבר על ידך כי הולך להיחתם . הקרובה יהיה שילוט בפרדסיה

אין ולא היו . ספונסרים בנוגע למימון הפרוייקט, הסכם עם משקיעים
הבטחות . חילוקי דעות באשר לצורך להתקין שילוט מסודר בפרדסיה

, הבטחות למכביר יש, לא דובים ולא יער, בפועל. לחוד ומציאות לחוד
  .ים רחוקים כרחוק מזרח ממערבהביצוע

  
  :שאלותיי

   
מדוע אינך מקיים הבטחותיך ? מתי תלמד שהבטחות צריך לקיים

? אם לא יהיו ספונסרים לא יהיה שילוט? היכן הספונסרים? לתושבים
מדוע הנושא אינו מטופל וכל הבא בשערי היישוב מסתובב כסומא ומחפש 

כן מגרש הכדורגל ועוד והיכן אולם הספורט והי, היכן משרדי המועצה
מה אתה מתכון לעשות על מנת להסדיר את ? מתי נושא זה יוסדר? ועוד

  ?נושא השילוט בפרדסיה
 

   השילוט ביישוב –תשובת ראש המועצה לשאילתא בנושא       
  

לפני שמשמיצים ומכפישים צריך לעשות מאמץ מינימלי ולברר את 
מועצה חתמה אם היית עושה זאת היית למד שה. העובדות לאשורן

. לאחרונה על הסכם עם חברה להצבת שילוט הכוונה ברחבי היישוב
השלטים יוצבו על ידי החברה ועל חשבונה והיא אף תשלם למועצה 

ולחיסכון גדול , בכך הגענו להישג משמעותי. אגרות שילוט ודמי שימוש
  .בכספי הציבור
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ן וללא אם היינו שומעים לך וממהרים להזמין ולהציב שלטים בחיפזו
. ח"היה נגרם למועצה נזק כספי של עשרות אלפי ש, מחשבה ותכנון

  ".סוף מעשה במחשבה תחילה"עוד לא מאוחר לך ללמוד כי , בקיצור
  

בימים אלו המועצה נמצאת בשלב אישור של עיצוב השלטים ותוכנם 
לאור הצלחתנו . ובגמר התהליך השלטים יותקנו במקומות שיועדו להם

  . ה ממועצות אחרות החפצות בלימוד ויישום השיטה שלנוכבר קיבלנו פניי
  

  .ראוי לך להתגאות ולפרגן למועצה על הישגיה המוכחים
  

  ?היכן השלטים, שנתיים עברו      :דני
  

מציג את הסקיצות לשלטים שמתוכננים . אני חושב שהתשובה ברורה  :יצחק
  .תוך שלושה ימים יהיה לוח זמנים להתקנה. להיתלות ביישוב

  
 רוצה לציין שאתה מפר בצורה גסה הרבה פעמים את הוראות החוק אני

אני מציע לך ללמוד משרון חוילי . אתה מנסח אותן כרומן. לגבי שאילתות
  .להבא אני לא אענה לך על ניירות כאלה. כיצד להגיש שאילתא

  
  .הצטמצמתי מעמוד וחצי לחצי עמוד      :דני

  
  יה שאילתא בנושא הניקיון בפרדס–דני גור   .ב

  
, ובעיקר מדרכותיה ושטחי הציבור שלה, אין זה סוד שרחובות פרדסיה

מגרשי הספורט ועוד מלוכלכים בצורה בלתי , גני המשחקים המעטים
יתכן שזה נראה כך מרומי . ראש המועצה טוען שפרדסיה נקייה. נסבלת
. אם יואיל ויצעד ברחובות הישוב יראה עד כמה הם מזוהמים, אבל, רבו

היופי בהם זכתה פרדסיה ללא כל הצדקה אינם מכסים את גם כוכבי 
טענות ראש המועצה כי מדובר . בושת הזוהמה הממלאת את רחובותינו

הן מופרכות כל הרחובות , בבעיות נקודתיות ולא יותר מאשר עלי שלכת
, ואיני מבין כיצד ניתן לקרוא עלי שלכת לקרעי עיתונים, מלוכלכים

המקום , כנראה, פרדסיה היא, בנוסף לכך. דשקיות ריקות של חטיפים ועו
  .היחיד בעולם שבו יש שלכת במשך כל ימות השנה

  
ושטחי , המועצה אינה מנקה את המדרכות, הסיבה ללכלוך פשוטה

אני מכיר קטעי רחובות שמלוכלכים באופן קבוע כבר כמה שנים  . הציבור
באיזון ראש המועצה מתגאה . ואיש מהמועצה לא טורח לדאוג לניקיונם

אך ברור לכולם שאיזון זה מושג על ידי רמת , התקציבי באיזון התקציבי
מי שרוצה לדעת מהי רמת שירותים גבוהה וכיצד נראה . שירותים ירודה

מונד -תל, ישוב נקי ומתוחזק היטב מוזמן לבקר באחר מיישובי הסביבה
ן הוא יגלה כי לגישה המתנשאת של מועצת פרדסיה כלפי שכניה אי, למשל

הישובים השכנים נהנים מרמת תחזוקה וניקיון שעולים . כל בסיס 
? ומה הפתרון. בפרדסיה) לצערנו(בהרבה על הרמה הנמוכה אליה הורגלנו 

על ראש המועצה . על ראש המועצה וציוותו להתחיל לעבוד, פשוט מאוד
, וכך יימנעו מאיתנו הלכלוך, וציוותו לדאוג כי ינקו את רחובותינו

  .י הנעימות וגם הבושהא, הזוהמה
  

  :השאלות
מדוע ראש המועצה אינו מקצה את האמצעים הדרושים על מנת  לדאוג 
הן לניקיון מיידי של רחובות פרדסיה והן לשמירה על רמת ניקיון גבוהה 

לאן הולכים כספי המסים של התושבים אם בתמורה לאחוזי ? לאורך זמן
כלכת מביישת את הגבייה הגבוהים הם זוכים לישוב שחזותו המלו

  ?תושבינו
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  הניקיון בפרדסיה–תשובת ראש המועצה לשאילתא בנושא       

  
מגוננת ומטופחת והמבקרים בה מתפעלים ממנה ומאיכות , פרדסיה יפה
חבל . ואנו מטפלים בהם בנחישות, ליקויים תמיד היו ויהיו. החיים שבה

יל אתה מנסה להט, שבמקום לפרגן למועצה על הפרסים שהיא מקבלת
  .דופי ולהוציא את דיבתה של פרדסיה רעה

  
סגנון דבריך מדבר בעד עצמו ומצביע על הרצינות והאמינות שיש לייחס 

גם . ולאור זאת אין ספק שהבושה שאתה חש הינה בהחלט במקומה, לך
וזאת במיוחד לאור העובדה שרק לפני הבחירות , אנו מתביישים בשבילך

פרדסיה מנוהלת ": תבת ואני מצטטהאחרונות הפצת עלון לציבור שבו כ
אין לי . " המהווה מודל של הצלחהובאיזון תקציביבחיסכון , ביעילות

אלא להצטרף לדבריך אלה וחבל שהאחריות שלנו והאיזון התקציבי שכל 
למטרה לביקורת אינטרסנטית ולא , כשנוח לך, כך שיבחת הופכים לפתע

  .ראויה
  

 ניקיון המעסיקה מידי יום שני ראוי לציין כי המועצה עובדת עם חברת
, עובדי ניקיון המנקים את המדרכות והשבילים ביישוב בתדירות שבועית

הגנים הציבוריים ביישוב מנוקים . לפי תוכנית עבודה שנקבעה מראש
בתדירות של בין פעם בשבוע לבין שלוש פעמים בשבוע  בהתאם לאופי הגן 

גן הבנים מנוקים שלוש כך לדוגמא גן ההדרים ו. ולמידת השימוש שבו
  . פעמים בשבוע

  
בנוסף לכך המועצה מפעילה רכב טאוט רחובות המנקה את כל רחובות 

בימים אלו אנו אף בודקים שיטה שבה תיאסר . היישוב פעמיים בשבוע
שתאפשר ניקיון , החנייה בצד אחד של הרחוב  לתקופת זמן מוגדרת

 300,000 - הינו כהיקף התקציב המופנה לנושא זה. מושלם של הרחוב
אנו בוחנים . ואנו עושים את המיטב בהתאם לאפשרויות, ח בשנה"ש

ראוי , אם יש לך כאלה. תמיד כיצד ניתן לשפר עוד ועוד ופתוחים להצעות
מאז בחירתך ועד היום לא הרמת אליי אפילו טלפון . שתעלה אותן לפניי

  .חבל שזו הדרך שבחרת בה. כולל בנושא זה, בשום נושא
  

רשות הדיבור , מאחר שהפרעת וניבלת את הפה לכל אורך התשובה  :קיצח
  .מועברת לשרון

  
  .המטרה שלי היא להפיל אותך, אני אפריע לך כל הזמן  :דני

  
  59, 59, 57 שאילתא בנושא בינוי בחלקות –שרון חוילי   .ג

  
במשך כעשור שנים אנו עדים לקיפאון חסר תקדים לעניין פיתוח ובינוי 

אשר אינו מובן , אהרון- השייכות למשפחות תעשה ובן59, 58, 57חלקות 
  .ואינו יכול להתקבל בישוב מתפתח כשלנו

  
ומאידך אנו , לעינינו הקרקעות סביבותיהם מתפתחות חיות ונושמות

בין הרשות לבין בעלי , מכותבים בתכתובת מסורבלת כבדה ועיקשת
  .אך ללא קצה אור, הקרקעות

  
  :שאלותיי

  
  ?ב לא מפסיד מסחבת זאת הפסדים עצומיםהישו? עד מתי  .א
  בכדי שתתקבל      , אינך חושב שמן הראוי שהנדון ידון גם בנותינו  .ב

  ?החלטה ראויה
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  הקצרה , כיצד בכוונתך לפעול להפרחת השממה בדרך היעילה  .ג      
   ?והנבונה ביותר        

  
 59, 58, 57 בינוי בחלקות –תשובת ראש המועצה לשאילתא בנושא       

  
ל הינן חלקות בבעלות פרטיות שבנייה בהן תלויה ברצון "לקות הנהח

" שרונים"י הועדה המקומית "היתרי בנייה ניתנים ע. וביוזמה של הבעלים
 כבר ביקשו וקיבלו 59בחלקה . י הבעלים"בהתאם לתוכניות המוגשות ע

 ביקשו וקיבלו היתרי 57וגם בחלקה , היתרי בנייה ואף נבנו מספר בתים
  .ני בתיםבנייה לש

  
המועצה תתמוך בכל בקשה להיתר בנייה בחלקות אלו ותשמח לפתח כל 

  .שטח ציבורי ברגע שתיווצר האפשרות לכך
  

אציין כי רק לאחרונה בוצעו עבודות סלילה ברחוב הרקפת באבנים 
והדרך לבנייה פתוחה , משולבות ואך הוצבו באזור עמודי תאורה חדשים

  .בפני הבעלים ככל שיחפצו בכך
  

  .המועצה אינה יכולה להכריח אף אחד לבנות בשטחו
  

מצוקה שנשמעת . המציאות שאנו מתכתבים עם עורכי דין הרבה זמן  :שרון
, היות שמדובר באי הבנה? האם ישנה פריצת דרך בנושא. מהבעלים

יש להביא , התושבים מפסידים כסף, דונם אחד. סכסוך מיותר בפרדסיה
מדוע הנושא . צב שפרדסיה תרוויחאת הנושא לדיון מסודר שיביא למ

  ?תקוע
  

, דיברת, הרי אתה קיבלת מידע, אני מתפלא שאתה מגיש שאילתא זו  :יצחק
לא בסמכות המועצה לקבוע או להפחית סכומים . והינך מבין את הבעיות

שהנושא בסמכותה ויש " שרונים"יש ועדת בנין ערים , של היטל השבחה
  . הזמין אותך אליי ולהסביר לךאני מוכן ל. חוק הקובע את ההליכים

  
 הצגת התכנית לאירועי יום העצמאות    .2

    
שנדונו בועדת , אני מבקש ממנהל אגף החינוך והתרבות להציג את התכניות  :יצחק  

  .התרבות שלנו
  

מבחינתנו התוכנית כוללת את טקס . מציג את תוכנית ארועי יום העצמאות  :גדעון
טקס ערב יום הזיכרון לחללי , גני הילדיםטקס , יום הזיכרון לשואה ולגבורה

טקס האזכרה בבית העלמין הצבאי וארועי ערב יום , מערכות ישראל
  . העצמאות

  
, ח וכלול בתקציב המועצה המאושר" ש155,000סך התקציב הינו , כידוע לכם    

ח " ש20,000, כולל דיגלול, ח לצורכי תחזוקה" ש40,000 -כ: כשמתוך זה
  .טחה למיניהםלצורכי ביטחון ואב

  
, אז'בערב יום העצמאות מתוכננים להופיע כשרונות צעירים שלנו ולהקת הג    

סוזי , הזמרות לילה ופרלה מרקוס, "יובלים"הזמרת לאה שבת וחבורת הזמר 
ונסיים בלהקת , כמובן יהיה זיקוקים, "מור וקינמון"חבורת , וחבורת הילדים

אנו מקווים . ת מאוד לבני הנוערשהיא להקה מבוקשת ופופולרי, "גיים בויז"ה
  .לערב מהנה ומצפה להשתתפותכם
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בושה וחרפה שהנושא מוצג בצורה כזאת בניגוד לשנים קודמות שהמועצה      :דני
קיבלנו חומר והיה אפשר להבין מה הולך . הציגה את הנושא בשקפים

  . השנה הנושא לא הוצג בשקפים ולא קיבלנו חומר כתוב. להתרחש
  

קודמת הגעתי עם שקפים ואתה צעקת למה מבזבזים את זמנך עם פעם   :גדעון
  .עכשיו לא הבאתי שקפים ואתה צועק למה אין שקפים. שקפים

   
אני לא מבין למה . לא מבינים דבר. המועצה מסתירה יותר מאשר מציגה    :דני

זה מתפרש . מעלים לדיון במיוחד לאור העובדה שזה כשבוע לפני האירוע
  .מועצה יכולה להתביישה. כזלזול במועצה

    
. אנו נוהגים בצורה מכובדת ומיידעים אתכם. אני דוחה את הדברים על הסף  :יצחק

חבל שזה . זוהי הערה קנטרנית. מנהל האגף הציג את התוכנית באופן מפורט
  .מה שיש לך לתרום לעניין

  
ים בויכוח, הדרג המקצועי, אני רוצה להדגיש שאין לערב את עובדי המועצה  :שרון

  . הפוליטיים
  

האם הוא גדול יותר מהתכנון שאישרנו ? מהו התקציב הנוכחי ליום העצמאות    
  ?האם יש הפרש

  
אין שינוי בתקציב לעומת השנה . ח" ש155,000התקציב המאושר הוא   :גדעון

הקודמת ואנו לא חורגים מהתקציב למרות שנושא מאוד מורכב בהמון 
  . תחומים

 
, "הגיים בוייז"לאור בחירת להקת . ה בקיום הארועיםאני מאחל הצלחה רב  :שרון

  .אני חושב שצריך לשקול הנושא מחדש כדי לשמור על בטחון הנוער ביישוב
  

אין אנו , היות ואנו שומרים ביישוב על המרקם העדין בין דתיים לאלה שאינם
אני דורש תקציב עבורם כדי לאפשר .  מהתושבים20% -יכולים לגרום הנאה לכ

  .גוג בנפרדלהם לח
  

שיום העצמאות הוא אירוע של כל , אני רוצה להזכיר לך שאתה אמרת בעבר  :יצחק
  .היישוב

  
ח אלא סכום סימלי " ש150,000איני מבקש . הדברים נאמרים ברוח טובה  :שרון

  .ח" ש5,000 -כ, ל"שתוכן תוכנית בעבור הציבור הנ
  

לוסיות שונות ויבקשו אל תבקש דברים שיכולים ליצור תקדים שיגיעו אוכ  :יצחק
  .לקבל מימון לאירועים בנפרד

   
תמיד ישבנו ודנו על עניינים בטחוניים וכלכליים : בהתייחס ליום העצמאות  :ויקטור

  ?לאיזה סעיפים רוב התקציב הולך. בנושא אף ביטלנו אירועים בגלל זה
  

יום , יום השואה והגבורה: בעיקרון התקציב מתייחס לחמישה אירועים  :גדעון
 45,000 -התקציב לאומנים כ. גני ילדים ויום העצמאות, ל"הזיכרון לחללי צה

  .ח"ש
   

אפשר לבדוק , לגבי הפנייה של שרון. מברך על נציג היישוב בלהקה שמופיעה  :ויקטור
אפשרות ולפצות את האוכלוסייה הזאת באיזה שהוא אירוע שמתאים 

  .להשקפת עולמם
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ניתן לפתוח סעיפים .  מאירועי היישוב האחריםאירוע יום העצמאות הינו נפרד  :שרון
  .אין בו התייחסות מינימלית לציבור שלי. שונים באירוע זה

  
  .אין אנו מתערבים באירועי יום העצמאות.  לא מקובל מה שאתה מציע  :יצחק

  
יש נגיעה . אני מתפלא על דברי שרון. הגענו לאיזושהי נקודת מפנה מסוכנת  :משה

מסוכן להפריד באירועים . פרדה בין ציבורים שוניםומגמה של ה, בבדלנות
אירוע זה הינו לאומי והוא צריך להיות . אני נגד בדלנות. כלליים אחרים

  .מבקש לא להעלותו כלל לדיון. מתאים לכלל הציבור
  

הוא שוכח למעשה שמליאה זו . אני רואה בחומרה רבה את דבריו של משה  :שרון
לא שמעתי מעולם בישיבות אלה את . שובאישרה אירועי תרבות לתושבי היי

  " .בדלנות"המילה הזו 
  

  .כי לא ביקשת  עד היום לחגוג אירוע לאומי לפי חלוקה דתית  :משה
  

  .כיום יש הצגה של  תכנית ולא דיון על אופי האירוע    :טלי
  

  ?למה אין דיון על אירועי יום עצמאות    :דני
  

  ?אתה בעד בקשתו של שרון  :יצחק
  

  . נה לךלא אע    :דני
  

  ?ואז נוכל לדעת מי בעד ומי מתנגד, למה לא נקיים דיון    :טלי
  

  ?אתה מוכן לזמן אותי לפגישה בנושא  :שרון
  

  .אתה יכול להציע בצורה מסודרת ואז נדון בזה בהנהלה ונודיע לך  :יצחק
  

  .יוחנן גיל עזב את הישיבה
  
  6.4.06אישור פרוטוקול הועדה לבחירת יקיר פרדסיה מיום     .3
  

ביקשנו מהחברים לא להודיע למועמדת על הבחירה עד שתהיה החלטה   :משה
  .רשמית

  
לא ראוי שניסים עובדיה יהיה מועמד כי סיים לפני זמן קצר את חברותו   :דני

  .במועצה
  

והוא עומד בכל הקריטריונים ולכן הובא בפני , תושבים הגישו עבורו המלצות  :משה
  .הועדה

  
רק בגלל שאני חושב . עמדותו של ניסים עובדיהאני רואה טעם לפגם במו  :דני

מאז סיים את תפקידו . שצריך שתהייה תקופת המתנה לאנשים פוליטיים
יש לשנות את הקריטריונים . הפוליטי עד שמומלץ כמועמד לתואר דומה

  .בהתאם
  

במסגרת הקריטריונים המועצה אישרה גם התייחסות למועמדים של שליחי   :תומר
  .יןציבור לצורך העני

  
דירוג , ראוייה לקבל את התואר לפי המלצות, שושנה לוי, המועמדת שנבחרה  :משה

  .ובחירה
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  .ויקטור כהן עזב את הישיבה  
  

  42.1' החלטה מס  
  

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול הועדה לבחירה יקיר פרדסיה 
  .2006שושנה לוי ליקירת פרדסיה לשנת '  ואת בחירתה של גב6.4.06מיום   

  
 אישור חקיקת חוק עזר חדש לשמירת הסדר והניקיון בגנים  .4

  _________וכן תיקונים בחוקי עזר קיימים, ובמקומות הציבוריים
  

מודה לחברי הועדה אלה שהיו ואלה שפרשו שעזרו מאוד בעבודתם לשרת את   :משה
  . היישוב

  
  .עופר קאופמן הבטיח לנו להתפטר והוא לא התפטר  :דני

  
חוק לרישוי ,  שלפניכם כולל המלצות לביטול שני חוקי עזר קיימיםהחומר  :משה

חוק לשמירה על , אופניים וחוק להסדרת השמירה וכן תוספת של חוק חדש
  .הסדר והניקיון בגנים ובמקומות ציבוריים

  
בנושא חוק עזר לשמירת . היו שני דברים לא מובנים שרציתי לדבר עליהם

 חדש שמתייחס בעיקר לניקיון גינות ומבני ניקיון בגנים אנו מוסיפים נדבך
  .ציבור

  
בדבר רכב וחנייה אנו מפנים לחוקים ותקנות המאפשרים לפקח לאכוף את 

  .החוקים
      
אך  , אין ספק שהושקע מאוד מאמץ רב ואני מברך על כך את חברי הועדה  :שרון

, ישנו קובץ חוקים רציני, חסרים חברים חשובים, המליאה היום בהרכב חסר
. חוק כזה לא ניתן במהרה לאשר. יש הרבה מה להעיר ויש מה להוסיף ולתקן

  .יש לערב את כל החברים. מבקש ישיבה נפרדת לנושא
  

. מצטרף לדברי שרון למעט הסתיגויות מסוימות שכן לדעתי לא הושקע מאמץ  :דני
עיינתי בחומר ויש לי הרבה שאלות , היות והייתי מעורב והגשתי את השאילתא

  . אני מצטרף לבקשתו של שרון שיש לקיים דיון נפרד בהרכב מלאבנושא
  

אני חייב לציין שהחומר נמצא כבר אצלכם שבועיים והיה לכם זמן מספיק   :יצחק
לא מקבל את הטענה שאין . אנחנו פתוחים להצעות. להגיב ולשאול, להעיר

 זאת יחד עם. הישיבה היא חוקית לכל דבר ועניין, מספיק חברים בישיבה היום
  .אני מציע לדחות למועד אחר, ולא בגלל בקשתו של גור, מאחר ושרון ביקש

  
  .מבקש שהיועץ המשפטי יהיה נוכח בישיבה זו  :משה

  
  42.2' החלטה מס    

  
  .מחליטים פה אחד לדחות את הדיון בנושא תיקונים בחוקי העזר

  
  
  
  דיון בהצעה לסדר בנושא גני הילדים    .5
  

  .ות דחיפותו אני מבקש לדחות את הדיון בנושאהנושא חשוב אך למר  :שרון
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  42.3' החלטה מס    
  

  .מחליטים פה אחד לדחות הדיון בנושא גני הילדים
  
  ח תמיכה לתנועת הצופים "אישור למתן מקדמה ע    .6
  

. משרד הפנים הוציא הנחייה לפיה אסור לחלק תמיכות עד לקביעת נוהל חדש  :תומר
למוסד .  מותר לתת באותו סכום2005 -תמיכות למוסדות חינוך שקיבלו ב
  . אך בכפוף למילוי מספר תנאים30%שאינו חינוכי מותר לתת מקדמה עד 

תנועת הצופים הגישה בקשה לקבלת מקדמה בכפוף להתחייבות שאם לא 
  .יעמדו בקריטריונים החדשים הם יחזירו את הכסף

  
ועדת . ער הנוספתמבקש להזכיר שהיינו בהליכים מתקדמים בנושא תנועת הנו  :שרון

ל מקווה מאוד שנוכל לקבל "התמיכות לא יכלה לדון בבקשה בגלל חוזר המנכ
  .את הנוהל כך שנוכל לקיים את התנועה

  
  42.4' החלטה מס    

  
 לתנועת 2006ח תמיכה לשנת "מליאת המועצה מאשרת פה אחד מתן מקדמה ע

הול תקין התמיכה מותנית בהמצאת אישור תקף לני. ח" ש13,800הצופים בסך 
  .מרשם העמותות

  
ח לרכישת רכב למחלקת " ש90,000ס " ע364' ר מס"אישור תב  .7

   __________________________________________תחזוקה
  

                       45,000. ח" אלף ש70-90עלות רכב חליפי שיירכש בין , כידוע לכם הרכב נגנב  :יצחק
  .חח בערך צפויים להתקבל מהביטו"ש

  
אני . אישרנו רכב לתחזוקה לפני שנתיים ורבע. איזה יופי? הרכב שלכם נגנב  :דני

  ?תגיד לי מה נגנב. טוען שרכב הביטחון נגנב
  

הרכב נגנב ? למה אתה מפיץ שמועות כאלה. רכב הבטחון לא נגנב? מה קורה לך  :יצחק
ון מתחת לביתו של עובד המועצה צי, כשהמחסומים עדיין פתוחים, 23:00 -ב

  .סירי
  

. יש פריצות לבתים וגנבות רכבים בתדירות גבוהה. לא מפליא שהרכב נגנב  :דני
  . גיליתי שרכב הביטחון אינו מסייר ברחוב הצנחנים, לצערי

  
יש שם נקודת ביקורת בה הסייר . רכב הסיור נוסע ברחוב הצנחנים. שטויות  :יצחק

  .מוכיח שסייר במקום
  

ישוב אינה מרתיעה את הגנבים ישנן פריצות שאינן גילינו שהשמירה ב, כמן כן  :דני
כלי הרכב בישוב והתושבים שלהם . נסגרות אין סיבה שהגנבים לא יבואו ויגנבו

כל מה שנעשה . הם שייכים הפכו הפקר לכל דורש אין הגנה לבתים ולרכבים
  .בנושא זה זריית חול בעיני הציבור

  
  ?יש לך רעיון או הצעה  :תומר

  
חבל שלא . כדי שלימיני לא יהיו הישגים, ה אך אני לא אגלה לכםיש לי הרב  :דני

ר הזה כלאחר יד "לא אוכל להצביע בעד אישור התב. גנבו את הרכב של ימיני
  .לא אתמוך בו
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אני דוחה את דבריו של גור ולא אתייחס . לצערנו הרב יש מכת גנבות אזורית  :יצחק
  .שהרי אל תענה כסיל באיוולתו

  
מתי מקבלים ,  יום45במידה ולא נמצא הרכב אחרי . בר בנושא כספישאלה לגז  :שרון

  ?את הכסף מהביטוח
  

  . תוך זמן קצר לאחר מכן   :זאב
  

  ?ומאיזה סעיפים מהשוטף? כמה היתרה מהתקציב השוטף  :שרון
  

ההקצבה מהתקציב השוטף היא עד . זהו סעיף מיוחד הדורש אישור מליאה  :זאב
  .ח" ש45,000

  
ם בקשה לתקציב בנושאים תורניים שמחוץ לתקציב נאמר שאין כאשר מעלי  :שרון

מביע מורת רוח על דברים רבים ? ולמה בנושא זה נמצא כסף למימון, כסף
  .שהוצגו במליאה ולא נענו בחיוב תקציבי

  
זה עלול ליצור תקדים מסוכן שבו קבוצות . איני יכול להסכים לדברי שרון  :יצחק

זה . למימון תקציבי לארועים סקטוריאלייםאוכלוסייה שונות יגיעו בדרישה 
  .בלתי אפשרי

  
לסיום היות ונושא התחזוקה חשוב וכלי רכב הינו חיוני לתפקוד התחזוקה אני   :שרון

ר עם זאת אני קורא לשקול שינויים או תוספת לנוהל שהוצג "אתמוך בתב
במליאת המועצה בתחום רכב הביטחון ולהשליך ממנו השלכות ענייניות לשאר 

  .לי הרכב תחת הרשותכ
  

  הצבעה  
  

  .תומר יפת ושרון חוילי, משה גולדשטיין, טלי פליישמן, יצחק ימיני  )5 ( :בעד  
  .דני גור  )1: (נמנע  

  
  42.5' החלטה מס    

  
ח " ש90,000ס " ע364' ר מס"מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את תב

וח והיתרה ח מתגמולי ביט" ש45,000: מימון. לרכישת רכב למחלקת תחזוקה
  .מהתקציב השוטף

  

  :אישורי פרוטוקולים  .8
  

  26.2.06 מיום 19' פרוטוקול ועדת תרבות מס  .א
  

  .ניתן לראות כי הועדה עושה עבודה טובה מאוד. לפניכם הפרוטוקול  :יצחק
  

כרגיל אין שום דבר חדש אותם אירועים אין יוזמה חדשה העולם כמנהגו   :דני
אנשים . ים דומים ללא חידושיםעל התושבים להשתתף באירוע. נוהג

  .איני יכול להצביע בעד. מעוניניים ביוזמות  חדשות
  

ר ועדה "יש לנו יו. אני דוחה אל כל דברי הבלע של חבר המועצה דני גור  :יצחק
לא . אנו יכולים להתגאות בפעילויות התרבות ביישוב. וחברי ועדה טובים

אנשים משקיעים .  אהאמרת אפילו מילה טובה ומפרגנת על טקס יום השו
  .מזמנם בהתנדבות למען הצלחת האירועים ואתה מזלזל
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אך ,  שזה מוצאי שבת10.6.06מסיבת המתגייסים צריכה להיות בתאריך   :תומר
אני מבקש לוודא שההכנות לאירוע . 9.6.06 -ב, בטעות נרשם יום שישי
  .יהיו אחרי צאת השבת

  
הניסיון מלמד שלמרות . י שבתותבזמנו נאמר שלא יהיו אירועים במוצא  :שרון

כאשר היו אירועים במוצאי שבת היה חילול , הבהרות שלך ושל גדעון
אנו נמצאים בשעון קיץ והשבת מתאחרת לצאת כדי לקיים , היום. שבת

יש לסכם עם , לדעתי. אירועים גדולים הנכם חייבים לעבוד בתחום השבת
אות כבוד . שבועלהקת קולורדו שהאירוע יתקיים ביום חול באמצע ה

  .ליישוב וימנע חילול שבת
  

  .יש לקיים את האירוע ביום שישי בבוקר כדי שהציבור יוכל להגיע  :דני
  

ומה . שאמצע השבוע לא מתאים להם, צריכים לחשוב גם על החיילים  :משה
הרי אין לזה ? והקאנטרי שפתוח בשבת, בדבר הכדורגל שנמצא בשבת

  .סוף
  

יש לנו בעיה .  ת כל המאמצים להימנע מחילול שבתאני הנחיתי לעשות א  :יצחק
את .  עם להקת קולורדו והיום היחידי בו יכולים להופיע הוא מוצאי שבת

. רק את מערכת ההגברה מתקינים במוצאי שבת', הבמה מכינים ביום ו
  .19:00 הגיעו בשעה 20:00יכול להיות שהיו מקרים שבמקום בשעה 

  
  .17:00הם מגיעים בשעה   :דני

  
אני יכול להבטיח לעשות מאמצים שלא . אין ברירה במקרה של קולורדו  :יצחק

  .תחולל השבת
  

  .20:00 זה מוקדם לקיים אירוע כשהשבת יוצאת רק בשעה 21:30    :תומר
  

  .אם תהיה אפשרות לדחות ליום אחר אין בעיה    :יצחק
  

 מבקש לומר שתצא הוראה הנחייה ברורה שבתוכנית השנתית לא יקבעו  :שרון
  .אירוע תרבות במוצאי שבת

  
  הצבעה      

  
  .משה גולדשטיין ותומר יפת, טלי פליישמן, יצחק ימיני  )4 ( :בעד      
  .דני גור)    1:   (נגד      

  .שרון חוילי  )1: (נמנע       
  

  42.6' החלטה מס      
  

 19' מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות פרוטוקול ועדת תרבות מס
  . 26.2.06מיום 

  
  19.2.06דה למלחמה בנגע הסמים מיום פרוטוקול הוע  .ב

  
אני רוצה להודות . התכניות והפעילות הענפה מוצגים לפניכם, הפרוטוקול  :יצחק

  .לאבי דר שמרכז את הנושא בהתנדבות ובצורה מוצלחת
  

רק מי . מזל שישנו ומזיז את הדברים. מברך את פעילותו של אבי דר  :דני
  .שעובד בהתנדבות מצליח
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 מבקש לכנס את 2006ישיבה דובר על תוכנית פעולה לשנת במסגרת ה  :תומר
  .2006הועדה על מנת לסיים את הכנת תכנית הפעולה לשנת 

  
  .מצטרף לברכות לאבי דר    :שרון

  
  42.7' החלטה מס      

  
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את  פרוטוקול הועדה למלחמה בנגע 

  .19.2.06הסמים מיום 
  

  9.4.06 מיום 9' וחה מסאישור פרוטוקול ועדת רו  .ג    
  

  42.8' החלטה מס      
  

 מיום 9' מליאת המועצה מאשרת פה אחד את  פרוטוקול ועדת רווחה מס
9.4.06.  

  
  

  .22:15הישיבה ננעלה בשעה 
  .שרה פרץ: רשמה

  
  בברכה

  
  

  יצחק ימיני                      זאב ובר  
         ראש המועצה                     מזכיר המועצה


