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פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס'  62מיום 30.10.07
שנערכה בחדר הישיבות במועצה
נוכחים:
יצחק ימיני
טלי פליישמן
משה גולדשטיין
תומר יפת
שרון חוילי

-

ראש המועצה
חברת מועצה
חבר המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

חסרים:
-

יוחנן גיל
שולי טייב
דני גור
משה אודיז

מ"מ ראש המועצה )חולה(
חברת מועצה )התנצלה(
חבר מועצה
חבר מועצה

מוזמנים:
זאב ובר
אורלי רזניקוב

-

מזכיר וגזבר המועצה
מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר היום:
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.2
.3
.4
.5
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אישור הגדלת תב"ר מס'  – 368הרחבת מרכז יום לקשיש בסך  ₪ 527,124בהתאם
לרשימה המצ"ב.
החלפת חברים בדירקטוריון מ.ס.ו.ף – טלי פליישמן במקום יוחנן גיל.
דיון בבקשת אב לרכישת חלקת קבר בסמוך לקבר בנו.
סיוע להקמת בית כנסת למתפללים בנוסח אחיד.
אישור פתיחת חשבון בנק מיוחד לפרוייקט הרחבת מרכז יום לקשיש.
אישורי פרוטוקולים:
א .פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס'  8מיום .15.8.07
ב .פרוטוקול ועדת ספורט מס'  13מיום .19.8.07
ג .פרוטוקול ועדת תרבות מס'  31מיום .9.9.07

חברי המועצה עומדים דקה דומייה לזכרם של שלושה תושבי פרדסיה שהלכו לעולמם:
מנחם לוי ז"ל ,תהילה גור ז"ל ומנחם עוקב ז"ל.

.1

שאילתות
א.

שרון חוילי  -פרוטוקול מישיבת ועדה מקצועית מס'  2למתן תמיכות
שהתקיימה ביום  28.2.07מראה שורת מסמכים החסרים לעמותות
שונות .כגון :אישור רו"ח ,מאזן בוחן ,אישור ניהול תקין ועוד .האם
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הומצאו כל האישורים כנדרש וכמתחייב? אם כן ,אבקש נא להציגם
במלואם בישיבה הקרובה ולקבל לידי העתק המסמכים הרלוונטים.
תשובת ראש המועצה – כל האישורים הנדרשים כפי שמופיעים
בפרוטוקול ועדת תמיכות התקבלו .החומר ניתן לעיון במזכירות המועצה.
ב.

שרון חוילי – משלחת הנוער מפרדסיה חזרה מפירזן .מצ"ב כתבה
שפורסמה במקומון "כאן כפר-יונה -פרדסיה" .מי החליט אלו נציגות ילוו
את המשלחת? על סמך אלו קריטריונים נבחרו ובמימון של מי? מהי
העלות הכוללת של ההוצאות הנ"ל.
תשובת ראש המועצה – ביקורה של משלחת הנוער לפירזן התקיים
במסגרת כנס בינלאומי של בני נוער ,והיה מוצלח מאוד .האירוח בחו"ל
היה על חשבון המארחים .בהתאם לדרישת מארגני הכנס לוו בני הנוער
ע"י שני מלווים בוגרים – אורלי רזניקוב שהיא האחראית על הקשר עם
פירזן ויהודית סגל שהיא עובדת סוציאלית המטפלת בנושא נוער
במחלקה לשירותים חברתיים .זהות המלווים נקבעה ע"י הנהלת
המועצה .גם האירוח של המלווים היה על חשבון המארחים ,כך שהעלות
למועצה הינה  1,162דולר .בסיכום הכנס וכן במכתבי ההערכה של
ההורים למלוות ניתן לעיין במועצה.
שרון חוילי שואל על סמך מה נקבעה זהות המלוות וראש המועצה משיב
כי המלוות נבחרו ע" י הנהלת המועצה מהטעמים המפורטים בתשובתו.
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אישור הגדלת תב"ר מס  – 368הרחבת מרכז יום לקשיש
בסך  527,124ש"ח__________________________________
סה"כ העלות המעודכנת לפרוייקט  ,₪ 1,827,124המוסד לביטוח לאומי מממן
 ₪ 1,177,124ומשרד השיכון נתן בתחילה  ₪ 400,000ואח"כ הוסיף עוד
 ,₪ 250,000ובסה"כ  650,000ש"ח .במקור אושר תב"ר ע"י המועצה בסך
 ₪ 1,300,000וכעת יש לאשר הגדלה של  .₪ 527,124בימים אלה יתפרסם מכרז
לביצוע העבודה.
התקיים דיון בהשתתפות יצחק ימיני ושרון חוילי.

החלטה מס' 62.1
מליאת המועצה מאשרת פה אחד להגדיל את תב"ר מס'  368להרחבת מרכז
יום לקשיש לסך  ₪ 650,000 .₪ 1,827,124מימון משרד השיכון והיתרה
מהמוסד לביטוח לאומי.

.3

החלפת חברים בדירקטוריון מ.ס.ו.ף – טלי פליישמן במקום
יוחנן גיל _________________________________________
חברת המועצה טלי פליישמן תחליף את סגן ראש המועצה יוחנן גיל.
התקיים דיון בהשתתפות יצחק ימיני ושרון חוילי.

3

החלטה מס' 62.2
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את ההחלפה.

.4

דיון בבקשת אב לרכישת חלקת קבר בסמוך לקבר בנו
עפ"י הכללים הקיימים ניתן לשמור בבית העלמין המקומי חלקת קבר בתשלום
לבן או ל בת זוג או להורי חלל צה"ל .במקרה זה מדובר בבן של תושב פרדסיה
שנפטר בדמי ימיו וקבור כאן .האב ,שגם הוא תושב פרדסיה מבקש לשמור
חלקת קבר בצמוד לחלקת בנו .יש במקרה זה נ סיבות מיוחדות נוספות.
ההחלטה תועבר גם למועצה הדתית.

החלטה מס' 62.3
מליאת המועצה מאשרת פה אחד לאשר לשמור למר יעקב משה ,אביו של
אליהו משה ז"ל ,חלקת קבר בסמוך לחלקת בנו בכפוף לאישור המועצה הדתית
ולכללים בדבר תשלום בהתאם.

.5

סיוע להקמת בית כנסת למתפללים בנוסח אחיד
הנהלת המועצה הגיעה למסקנה שיש צורך להקים בפרדסיה בית כנסת
למתפללים בנוסח אחיד ,וזאת לאור הצרכים בשטח והעדר פתרון הולם
למתפללים אלו .נערכה פנייה לקבלת סיוע גם למשרד הדתות .לא מדובר כרגע
על הקצאת קרקע ,ומימון המועצה לא יעלה על סך של מאה אלף ש"ח.
התקיים דיון בהשתתפות יצחק ימיני ,טלי פליישמן ושרון חוילי.
הצבעה
בעד (4) :יצחק ימיני ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ותומר יפת.
נמנע (1) :שרון חוילי.
שרון חוילי ציין כי הוא נמנע מצפונית מהצבעה מאחר ולמרות בקשותיו לא
התקבל חומר כלשהו לפני הדיון ,מאחר ומדובר בנושא רגיש וחשוב לציבור זה
ולציבורים אחרים הדורש דיון ענייני וממצה לבחינת קריטריונים שיוויוניים
לכלל התושבים ,ומאחר ולא התקבלה בקשתו לדחות את הדיון עד לאחר קבלת
חומר.

החלטה מס' 62.4
מליאת המועצה מאשרת כי המועצה רואה צורך חשוב במתן מענה לצרכי
קהילת המתפללים בנוסח אחיד בפרדסיה .לאור זאת המועצה תאשר
השתתפות יחד עם המועצה הדתית ברכישה ,הצבה ,הכשרת השטח וחיבור
לתשתיות של מבנה שישמש כבית כנסת בנוסח אחיד ,בגוש  8002חלקה .821
תפיסת השטח תבוצע בסיוע המועצה הדתית .השתתפות המועצה המקומית
תהיה בשיעור שעד מחצית מהעלות הכוללת המוערכת בסך  ,₪ 150,000אך לא
יותר מ 50% -מ .₪ 200,000 -הקצאת המבנה תבוצע על פי כל הכללים
והתקנות ובליווי היועץ המשפטי של המועצה.
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אישור פתיחת חשבון בנק מיוחד לפרוייקט הרחבת מועדון יום
לקשיש
בהתאם לדרישת המוסד לביטוח לאומי המממן את מרבית פרוייקט ההרחבה
והשדרוג של מועדון היום לקשיש יש לפתוח חשבון בנק מיוחד לצורך קבלת
הכספים מהמוסד.

החלטה מס' 62.5
מליאת המועצה מאשרת פה אחד פתיחת חשבון בנק נוסף בבנק הפועלים
בע"מ ,ומסמיכה את ראש המועצה והגזבר לסכם עם הבנק את פרטי פתיחת
החשבון ולחתום על כל המסמכים הנדרשים לצורך כך.

.7

אישורי פרוטוקולים:
א.

פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס'  8מיום 15.8.07
ראש מועצה מעדכן כי המועצה זכתה באות העשור המצטיין של המועצה
לישראל יפה לרגל זכייה בחמישה כוכבי יופי עשר שנים ברציפות .זהו
הישג לפרדסיה ומודים לכל עובדי המועצה השותפים להישג זה .בישיבת
הועדה אושר ביצוע פיילוט ביישוב של מיחזור גזם במקור על ידי שיתוף
התושבים בהפרדת הגזם מיתר ערמות הפסולת .הגזם ממוחזר במלואו.
כמו כן נסקרו ממצאי בדיקות קרינה אלקטרומגנטית ממתקני חברת
החשמל .הממצאים אינם חורגים מהתקן .ניתן לעיין בתוצאות הבדיקות
במועצה.
התקיים דיון בהשתתפות יצחק ימיני ,משה גולדשטיין ,תומר יפת ושרון
חוילי.

החלטה מס' 62.6
הפרוטוקול מאושר פה אחד .יש להוסיף לפרוטוקול הערה של שרון חוילי
לגבי הצורך ב תיקון מדרכה ברחוב היסמין.
ב.

פרוטוקול ועדת ספורט מס'  13מיום 19.8.07
בישיבה הוצג סיכום של טורניר קט רגל שבו השתתפו בקיץ  120נערים
מגילאי  10ועד  .18המשחקים התקיימו לאורך  4שבועות ,תוך מתן
תעסוקה למשתתפים לכל משך הטורניר .כמו כן דנו המשתתפים במסלולי
שבילי ההליכה שסומנו ביישוב בשיתוף מכבי שירותי בריאות .נציגי
הרשימות התבקשו ע"י יו"ר ועדת הספורט לבדוק נוכחות נציגיהם
בישיבה.
התקיים דיון בהשתתפות יצחק ימיני ,טלי פליישמן ושרון חוילי.
הצבעה:
בעד (4) :יצחק ימיני ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ותומר יפת.
נמנע (1) :שרון חוילי.

5

החלטה מס' 62.7
הפרוטוקול אושר.
ג.

פרוטוקול ועדת תרבות מס'  31מיום 9.9.07
בישיבה נדונו אירועי קיץ חם ,סוכם הארוע בהשתתפות מירי מסיקה,
נדונו הקומזיץ היישובי ,הרמת כוסית לרגל השנה החדשה וכן ההקפות
השניות בשמחת תורה בהשתתפות המועצה הדתית.
התקיים דיון שבו השתתפו יצחק ימיני ושרון חוילי.
בעד (4) :יצחק ימיני ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ותומר יפת.
נמנע (1) :שרון חוילי.

החלטה מס' 62.8
הפרוטוקול אושר.
הישיבה ננעלה בשעה .20:45
רשמה :אורלי רזניקוב.
בברכה,

זאב ובר
מזכיר המועצה

יצחק ימיני
ראש המועצה
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