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שאילתות
א.

שולי טייב – תפקיד הסייר – בשעת לילה מאוחרת ,במסגרת התנדבותו ,מר אלי
טייב ,סייר רגלי ,לבוש בגדים כהים ולראשו כובע גרב כשרכב מלווה אותו
בנסיעה איטית .בעודו מסייר באזור ביה"ס תפוז הסייר חולף על פניו ברכבו.
לא מתעניין ,לא עוקב אחריו בכדי לראות במי מדובר אלא ממשיך בנסיעה
ומתרחק מהמקום .שאלותיי :מהם סמכויותיו של הסייר בשעת סיורו בישוב?
מהם מטרות הסיור ברכב?
תשובת ראש המועצה – להלן מכתבו של קב"ט המועצה המתייחס בפרוט
לנושא:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

ב.

מדובר באירוע שהיה לפני כחודשיים לערך.
באחד הבקרים ניגש תושב היישוב ,מר אלי טייב ,לסייר דוד נאמן ושאל
אותו מדוע לילות מספר לפני כן ,כשהוא הלך לתומו ברחוב לבוש במעיל
כהה וחבוש כובע גרב ,לא עצר אותו ושאל לפשר מעשיו ברחוב.
הסייר ענה לו את שענה ,תוך שמר אלי טייב לדבריו ,מקליט את שיחתו
עם הסייר.
הסייר לא זכר את המקרה ,מה גם שלטענת מר טייב ארע מספר ימים
טרם השיחה ביניהם.
מתחקור הסייר על ידי אני מביא את תמצית דבריו" :אנשים הולכים
ברחובות בשעות הלילה עם כלביהם או לטיול ספורטיבי .מאחר ומדובר
בשעת לילה מאוחרת )לפי טענת מר טייב 01:00 ,אחרי חצות( ,האנשים
לבושים היטב ועטופים מכף רגל ועד ראש ,שהרי בתקופת שיא החורף
מדובר .קרוב לוודאי שהוא לא עורר את חשדי ולכן גם לא פניתי אליו,
אלא המשכתי הלאה בסיור .באם אדם המסתובב בלילה "מגלה עניין"
בכלי רכב או בבתים ,מתעורר החשד שלי בו ואני מבקש שיזדהה
ושואל לפשר מעשיו במקום".
סמכויות הסייר ותפקידו:
הסייר – תפקידו לגלות נוכחות ובולטות בשטח ,בראש ובראשונה ע"מ
להתריע עברייני רכוש מלבצע את זממם.
הסייר מסייר ברחבי היישוב בנסיעה איטית עם "צ'קלקה" דולקת או
כבויה לפי שיקול דעתו ,תוך שהוא בוחן את סביבתו להימצאות אנשים
בנסיבות מחשידות ,בד בבד כאמור הוא מרתיע בנוכחותו עברייני רכוש
פוטנציאליים .לסייר )כמו גם לשוטרים( אסור להיכנס לחצרות בתים ללא
אישור בעל הבית ,אלא אם כן יש חשד סביר לביצוע עבירה.
הסייר נטול סמכויות שוטר ,ואין האזרח חייב להזדהות בפניו ,למרות
זאת מרבית האזרחים רואים בו סמכות ביטחונית ולבקשתו ,מזדהים
בפניו.
הסייר רשאי לנקוט בפעולות למניעת ביצוע עבירה וכן לעכב אנשים
ולהזעיק מיד משטרה ,כאשר יש חשד סביר לביצוע עבירה.

שולי טייב – שמירה ביישוב  -בעבר הוצגה תוכנית פיילוט לשמירת היישוב.
אבקש לדעת מהן תוצאות התוכנית ,מה הכדאיות והאם מוציאים אותה
לפועל? אבקש מסמכים המעידים על התוכנית ותוצאותיה.
תשובת ראש המועצה  -תוצאות הפיילוט נמצאות בימים אלו בשלבי סיכום .על
פי דיווחים בעל פה התוצאות הינן חיוביות ,אך אנו ממתינים לקבלת סיכומים
מפורטים בכתב על מנת שנוכל לשקול ולקבל את ההחלטות המתאימות .בכל

מקרה הנושא יבוא לדיון במועצה .מסמכים לגבי המודל ניתנים לעיון
במזכירות המועצה.
ג.

שולי טייב – פחי אשפה  -פועלי החברה לפינוי האשפה בישוב הפכו לנוהל
כשהם מגלגלים את פחי האשפה עד לקצה הרחוב מבלי להחזירם למקום
ובדרך הפחים נשברים בחלק מהמקרים .תושבים התלוננו בפני מנהל אגף
הנדסה ותשתיות ,מר עזרא רייבי ,וכן בפני יו"ר המועצה ,מר יצחק ימיני ,אך
פועלי החברה ממשיכים בהתנהלותם .שאלותיי :האם החברה התחייבה על
נוהל עבודה? האם מנהל אגף הנדסה ותשתיות ,מר עזרא רייבי ,בודק פעם כיצד
מתבצעת עבודה? האם החברה נקנסת במקרה של שבירת פחים והתושבים
מזוכים?
תשובת ראש המועצה  -החברה מחוייבת לנוהל עבודה מפורט בנושא .תברואן
המועצה נמצא בקשר רצוף עם הפועלים בשטח ומנהל אגף ההנדסה עצמו יוצא
לביקורת פתע ועוקב אחר עבודת החברה.
בנושא של פחים שנשברו בשל טיפול בלתי זהיר של הפועלים קובע הנוהל את
אחריות הקבלן כדלקמן:
א .פחים שגילם עד  5שנים – מתוקנים ו/או מוחלפים בפחים חדשים.
ב .פחים שגילם מעל  5שנים – באחריות הקבלן לתקן במידת הצורך את
מכסיהם ו/או את גלגליהם.

ד.

שולי טייב – קריסת התקרה  -לאחר שיחה עם מבקר המועצה ,נוכחתי לדעת
שהוזמן לתת חוות דעת באשר לקריסת התקרה האקוסטית ,אותו
הקונסטרוקטור אשר חתם בתחילת חודש מרץ על תקינות התקרות .שאלותיי:
האם יתכן להזמין את אותו אדם שיבקר את עצמו ,הלוא הוא שאישר את
תקינות התקרה? האם לא היה ראוי לקבל חוות דעת מקונסטרוקטור אחר?
תשובת ראש המועצה  -מהנדס הבניין שליווה את ביה"ס בשנים האחרונות
וביצע גם את הבדיקה האחרונה הינו בעל מקצוע מוכר ומנוסה הנותן שירותים
גם לרשויות מקומיות נוספות באזור .מהנדס זה הוזמן על מנת לתת מענה
מיידי למצב שנוצר באותו מועד ,כאשר יחד איתו נכחו בשטח מהנדס המועצה,
ממונה הבטיחות המחוזי של משרד החינוך ואף נציג הנהגת ההורים.
בנוסף לתהליך זה זומן לביה"ס צוות מקצועי של החברה למשק וכלכלה הכולל
מהנדס בניין אחר שכבר ביקר במקום ומגבש בימים אלו את התייחסותו
הכוללת לנושא.
בטיחות ילדינו חשובה לנו מאוד ואנו מקפידים לפעול על פי כל הנוהלים
הנדרשים .פניתי גם ליו"ר ולמנכ"ל החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי
על מנת שיטפלו בנושא באופן אישי ,ומתוך זהירות אנו פועלים בימים אלה
לחיזוק כפול של התקרות האקוסטיות בביה"ס.

ה.

שרון חוילי– עבודות תאורה  -בספר התקציב לשנת  ,2006תחת הכותרת תקציב
הקרן לעבודות פיתוח לשנת  2006נכלל ביצוע תאורה בחלקה  12על סך 300
אש"ח בכפוף להשתתפות מלאה של הבעלים .שנה לאחר מכן מתוכנן אותו
סעיף על  200אש"ח בכפוף למימון מלא של משרד הפנים .מה נעשה בפועל תוך
ציון לוח זמנים? מיהם הבעלים בחלקה  12אשר נהנו מהטבה זו?
תשובת ראש המועצה  -בשטח המכונה "חלקה  "12והממוקם מזרחית לאולם
הספורט בוצעו בשנת  2007עבודות להקמת עמודי תאורה .מאחר ולא כל
החלקות במקום נבנו לא היו מקורות כספיים לביצוע עבודות אלו ולשמחתנו
משרד הפנים נענה לבקשתנו ואישר המימון הנדרש וכך התאפשר לבצע את

הפרוייקט ,לרווחת הציבור .אף בעלים בחלקה  12לא קיבל הטבה כספית
כלשהי.
שרון חוילי שואל כמה חלקות טרם נבנו במקום ונענה כי מדובר בכ20% -
לערך.
ו.

שרון חוילי– בית תרבות  -הובא לידיעתי כי תוכנן בפועל להקים בית תרבות
ענק סמוך למקום מגוריך היום .מהו היקף ההוצאות של תכנון הנדסה ועוד
שהמועצה התחייבה ושילמה להכנת פרוייקט זה? מהו העיתוי ומהם הגורמים
אשר הביאו לבלימת פרוייקט ייחודי זה?
תשובת ראש המועצה  -לפני כ 15 -שנים הייתה מחשבה להקים בית תרבות
בשטח שבו קיימת כיום הספרייה הקהילתית.
ועדת התכנון היישובית בראשותו של ירון רשף ,סגן ראש המועצה דאז ,בחנה
את הנושא באופן יסודי והחליטה כי לטובת הציבור יהיה זה ראוי להשתמש
במקורות הכספיים שעמדו לרשות המועצה על מנת להקים במקום בית תרבות
שני פרוייקטים אחרים :אולם ספורט וקאנטרי קלאב ,וזאת מתוך מחשבה כי
מתקנים אלו ישרתו את הקהילה טוב יותר ובאופן אינטנסיבי וכולל לעומת בית
תרבות שהשימוש בו מטבע הדברים הינו נמוך יותר ומוגבל ואחזקתו עלולה
להטיל על פרדסיה נטל כלכלי שאינו תואם את גודל היישוב בזמנו .המועצה
אימצה המלצה זו ,שהוכיחה את עצמה היטב.
כיום ,כאשר התוכניות להרחבת היישוב מתקדמות ופרדסיה תגדל יש בהחלט
מקום לבנות בית תרבות בפרדסיה ,ואכן בתוכניות ההרחבה נכלל לכך שטח
הולם.
שרון חוילי שואל מה היה סכום ההוצאות וראש המועצה משיב שמכיוון שעברו
קרוב ל 15 -שנה הנתונים אינם זמינים.

 .2הצעות לסדר
הוגשו שלוש הצעות לסדר על ידי חברי המועצה ,אחת בנושא נפילת תקרה כבר
מצוייה בסדר היום.

החלטה מס' 70.1
מאשרים פה אחד הכללת שתי ההצעות הנותרות בסדר היום ,וכמו כן מאשרים
הכנסה לסדר היום של פרוטוקול ועדת הנחות רווחה מיום .30.3.08

.3

דיון בנפילת חלק מתקרה אקוסטית בביה"ס "תפוז"
ראש המועצה מציין כי מדובר בארוע משמעותי שהמועצה נערכה לטפל בו באופן
מיידי ,מדוייק ועל הצד הטוב ביותר ,כאשר הוא הגיע לשטח יחד עם המנהלת ונערכו
לטפל בכל הנושאים.
מהנדס המועצה הציג את פרטי המקרה והטיפול בו .מיד עם ההודעה על הנפילה
הגיעו אנשי המועצה למקום ,וכטיפול ראשוני נותק החשמל ורוכזו החלקים שנפלו.
בשיתוף פעולה של המועצה ,מנהלת ביה"ס ונציגי הנהגת ההורים ,ניתן מענה
לפתיחת יום הלימודים למחרת תוך מציאת דרכים עוקפות להגעת התלמידים

שלא דרך האזור שבסיכון .בכתות עצמן אין תקרות אקוסטיות אלא רק במסדרונות.
נקבעה תכנית פעולה לטווח המיידי ,הבינוני והרחוק .בטווח המיידי ,כבר למחרת
בבוקר זומן צוות למקום שכלל מהנדס בניין ,מהנדס המועצה ואף הממונה על
הבטיחות במשרד החינוך שזומן לבקשת ראש המועצה .במקום נערכה בדיקה של כל
מקטעי התקרות ,לרבות העיגונים ואף נערכו בדיקות עומס .בסיום הבדיקה נמצא
שביה"ס בטוח לשימוש וניתן לכך אישור בכתב על ידי הגורמים המקצועיים והחיים
חזרו לשגרה.
בנוסף זומנו נציגי החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי ,החברה המנהלת,
מהנדס בניין נוסף ונציג הקבלן שבנה את ביה"ס לפני כ 12 -שנה  -עמירם סיוון.
לאחר ביקור במקום ,אושרה תוכנית פעולה כדלקמן :באזור שבו נפלה התקרה
האקוסטית תוקם תקרה חדשה .בנוסף ,יבצע הקבלן על חשבונו חיזוק נוסף של כל
התקרות האקוסטיות בביה"ס ,וזאת כצעד מונע וכחיזוק רמת הביטחון .העבודות
תבוצענה בחופשת הפסח .בסיום הטיפול יוזמן גורם מוסמך כדי לבדוק ולתת אישור
לכל התקרות האקוסטיות בביה"ס.
התקיים דיון בהשתתפות ראש המועצה ,שולי טייב ושרון חוילי.
הועלו להצבעה שתי הצעות החלטה:
הצעת הנהלת המועצה  -המועצה תמשיך ותפעל בהתאם לכל הנהלים בהתאם לחוק
ועפ"י דרישת המוסדות המוסמכים ,כפי שפעלה עד היום .המועצה מאמצת את
תכנית הפעולה שהוצגה ע"י מהנדס המועצה ומביעה הערכה לפועלו.
הצעת שרון חוילי  -הרשות תקבע נוהל מעקב ופיקוח אחר עבודות תשתית בישוב
כולו בעיקר במבנים ציבוריים.
הצבעה
בעד הצעת שרון חוילי – .2
בעד הצעת ההנהלה – .5
שרון חוילי ושולי טייב ציינו כי אין להם התנגדות גם להצעת ההנהלה.

החלטה מס' 71.2
המועצה תמשיך ותפעל בהתאם לכל הנהלים בהתאם לחוק ועפ"י דרישת המוסדות
המוסמכים ,כפי שפעלה עד היום .המועצה מאמצת את תכנית הפעולה שהוצגה ע"י
מהנדס המועצה ומביעה הערכה לפועלו.

.4

בחירת קבלן להרחבת מרכז יום לקשיש ולקהילה
מהנדס המועצה הציג את הליך המכרז הפומבי שהתקיים בנושא והחלטת ועדת
המכרזים .במכרז התקבלה הצעה אחת בלבד שהיתה גבוהה מהאומדן וועדת
המכרזים החליטה שלא לקבל את ההצעה ולבטל את המכרז .בהתאם לזאת ומאחר
שלא נראתה שום תועלת בעריכת מכרז חדש נפתח משא ומתן שתוצאותיו מובאות
לאישור במועצה .הובהר לכל המציעים כי כל התקשרות כפופה לאישור מליאה.
ההמלצה הינה להתקשר עם חברת כוכב גרנות בע"מ ,שהצעתה הינה הטובה ביותר.
פרופיל החברה נמצא ברשות החברים.

החלטה מס' 71.3
מליאת המועצה ,לאחר ששוכנעה כי אין תועלת בפרסום מכרז חדש ,מחליטה פה
אחד להתקשר עם חברת כוכב גרנות בע"מ לביצוע שיפוץ והרחבה של מרכז היום
לקשיש ולקהילה ,וזאת בהמשך להליך המשא ומתן שהתנהל בהקשר זה כפי שפורט
על ידי מהנדס המועצה.

.5

הצגת התוכניות ליום העצמאות
מנהל אגף החינוך והתנו"ס הציג בשקפים את תכניות ארועי יום השואה ,יום
הזיכרון וחג העצמאות ,וכן את התקציב המוקדש לכל נושא .סך התקציב הנדרש,
נטו ,לכל הארועים הוא  .₪ 175,000מבקש להגדיל את התקציב ב.₪ 5,000 -
התקיים דיון בהשתתפות הנוכחים.
ראש המועצה מציע לאשר הגדלת התקציב לארועי העצמאות ושנת ה 60 -בסך 5,000
 ,₪וזאת ממסגרת ארועי התרבות של המועצה.
הצבעה
בעד (6) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ,תומר יפת ושולי
טייב.
נמנע (1) :שרון חוילי .
שרון חוילי נמנע מאחר ולדבריו לא קיבל הסבר מהיכן תבוא הגדלת תקציב.

החלטה מס' 71.4
מליאה המועצה מאשרת הוספת  ₪ 5,000לתקציב אירועי העצמאות ממסגרת
התרבות.

.6

דיון בפניית שוש ויעקב שוורץ בדבר תרומת עצי אלון
ראש המועצה הציג את פניית המשפחה למתן תרומה של שני עצי אלון בוגרים.
הדגיש כי השלט שיתלווה לעצים אלו לא יהווה הנצחה.
התקיים דיון בהשתתפות יצחק ימיני ,טלי פליישמן ,שרון חוילי ושולי טייב.

החלטה מס' 71.5
מליאה המועצה מאשרת פה אחד את פניית שוש ויעקב שוורץ בדבר תרומת עצי אלון
ללא הנצחה .מיקום השלט ,נוסחו ,גודלו ומיקום העצים ייקבע בתאום עם המועצה.
שרון חוילי ציין כי הצבעתו הינה בכפוף להלכות שמיטה.

 .7הצגת הדוח הכספי ליום 31.12.07
ראש המועצה וגזבר המועצה הציגו את הדוח הכספי לשנת  .2007הדוח עדיין אינו
מבוקר וייתכן שיחולו בו שינויים מסויימים .המועצה סיימה את שנת  2007בתקציב
מאוזן ,ללא גרעון שוטף .סך הגרעון המצטבר הוא כ 2.2 -מיליון  ₪בלבד ,פחות מ-
 10%ממסגרת התקציב .פחת המים לשנת  2007הינו  3%בלבד וזהו הישג ראוי לציון.
האובליגו של המועצה לבנקים ירד גם הוא השנה בכמיליון  ₪והוא נמוך משמעותית
מהתקן שנקבע ע"י משרד הפנים .שיעורי גביית המים והארנונה גבוהים ביותר .הדוח
כולל פרוט מלא של עשרת בעלי השכר הגבוה במועצה .מרבית הפרמטרים בדוח
חיוביים ביותר.
התקיים דיון בהשתתפות יצחק ימיני ,שולי טייב ושרון חוילי.

 .8סגירת תב"רים
לזימון לישיבה צורפה רשימה של חמישה תב"רים שהסתיימו ,חלקם מאוזנים
וחלקם בגרעון סופי ,שמתבקש אישור המועצה לסגירתם.

החלטה מס' 71.6
מליאת המועצה מאשרת פה אחד סגירת תב"רים מס' .370 ,367 ,360 ,347 ,300

 .9אישורי פרוטוקולים
א.

ועדת תמיכות מקצועית מס'  5מיום  9.3.08וועדת משנה לתמיכות מ18.3.08 -
הוגשו חמש בקשות לתמיכות .כל הבקשות נדונו ונבדקו בעמידתן בתקנות
נוהל התמיכות .כולן אושרו ,חלקן בכפוף להמצאת מסמכים .סכום
התמיכות לתנועות הנוער גדל השנה בסך של  ₪ 10,000לסך של  100,000ש"ח,
וזאת בהתאם לתכנית האב "הנוער במרכז העניינים" .התמיכות לתנועות הנוער
נקבעו בהתאם לקריטריונים מוגדרים של מספר החניכים ,סכום דמי החבר
ומידת התרומה לקהילה .בתחום הספורט אושרו תמיכות לעמותת הכדורגל
הפועל נועם פרדסיה ולעמותת הפטנק.
התקיים דיון בהשתתפות יצחק ימיני ,תומר יפת ,שרון חוילי וטלי פליישמן.
שולי טייב לא השתתפה בדיון ובהצבעה בנושא זה.

החלטה מס' 71.7
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הפרוטוקולים של ועדת התמיכות.
שרון חוילי מציין כי הצבעתו הינה בכפוף לעמידה בחוק התמיכות.
יוחנן גיל ומשה גולדשטיין יצאו מהישיבה.

ב.

ועדות חינוך מס'  24מיום  10.2.08ומס'  25מיום 9.3.08
ראש המועצה סוקר את הדיונים בישיבות ועדת החינוך .הישיבה הראשונה
נערכה בקרית החינוך "דרור" עם הצוות הבכיר של הקרייה .משגרים איחולי
החלמה למנהל ד"ר אהוד מנור .נדונו בפרוט נושאי החזרת השעות לתלמידים
בעקבות שביתת המורים הממושכת ,נסקרו תוצאות בחינות הבגרות בביה"ס
שמלבד שיעור ההצלחה הגבוה מאוד של  84.4%מדובר גם בתעודות בגרות
איכותיות העומדות בתנאי הקבלה של האוניברסיטאות .הנתונים בולטים
במיוחד גם לאור מדיניות אי ההנשרה של ביה"ס .ועדת החינוך הביעה את
שביעות רצונה מהישגי התלמידים.
הישיבה השנייה התקיימה עם מנהלת ביה"ס "תפוז" .תוצאות המיצ"ב שנערכו
לכתות ב' ,ה ,במתימטיקה ובעברית גבוהות במיוחד .במתימטיקה ההישגים
הממוצעים של תלמידי תפוז גבוהים ב 26% -מהממוצע הארצי ומציבים את
ביה"ס בפסגה .בית הספר פועל להעלאה נוספת של ההישגים .רוב התלמידים
מדווחים על יחסים חיוביים בין המורים לבין התלמידים .כמו כן אושרו
הקריטריונים למילגות לסטודנטים.
הצבעה
בעד (4) :יצחק ימיני ,טלי פליישמן ,תומר יפת ושולי טייב.
נמנע (1) :שרון חוילי.

החלטה מס' 71.8
מליאת המועצה מאשרת את הפרוטוקולים של ועדת חינוך מס'  24מיום
 10.2.08ומס'  25מיום .9.3.08
ג.

ועדת תרבות מיום 24.2.08
הועדה דנה בארועי פורים וקיבלה החלטות לגבי ארועי העצמאות.
הצבעה
בעד (4) :יצחק ימיני ,טלי פליישמן ,תומר יפת ושולי טייב.
נמנע (1) :שרון חוילי.

החלטה מס' 71.9
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת תרבות מיום  24.2.08בכפוף
להשלמת רשימת החסרים בישיבה.
ד.

ועדת שמות מיום 23.3.08
הועדה ממליצה לתת שמות לככרות השונים ביישוב וזאת לקראת הצבת
שלטים בככרות אלו .ניתנו שמות לתשע ככרות.
בסעיף  6במקום ככר רמב"ם ישונה השם לככר הרמב"ם.

החלטה מס' 71.10

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת שמות מיום 23.3.08
בכפוף לשינוי המפורט לעיל.
ה.

ועדות הנחות רווחה מס'  18מיום  4.3.08ומס'  19מיום 30.3.08

המועצה קיימה דיון בפרוטוקולים.

החלטה מס' 71.11
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקולים מס'  18מיום  4.3.08ומס'  19מיום
.30.3.08
שרון חוילי נמנע מאישור פרוטוקול  19העוסק בקאנטרי.

 .10הצעות לסדר
א .שרון חוילי מציין כי פרדסיה גדלה ומתעתדת לגדול אך עדיין לדבריו אין
שרותים אלמנטריים .הגיעה העת שתושבינו לא יצטרכו עוד לנדוד ליישובים
סמוכים או לערים בכדי לדאוג וליהנות משירותי בנק כמתבקש מכל ישוב
המכבד את עצמו .טוען כי עם נחישות ויוזמה בעלת מעוף ניתן לקדם הקמת בנק
ביישובנו וישנן אלטרנטיבות קיימות למיקום ראוי עבורו .הצעת החלטה:
הרשות תפעל לאלתר להקמת סניף בנק מכובד וראוי לרווחת התושבים.
התקיים דיון בנושא.

החלטה מס' 71.12
המועצה רושמת לפניה את ההצלחה בפעילות להצבת שני בנקטים בפרדסיה
וקובעת כי יימשכו המאמצים לפתוח סניף בנק ביישוב.
ב .שרון חוילי מבקש כי ייוחד יום בקאנטרי לציבור הדתי .לאחרונה הוחלפה
החברה שמפעילה את הקאנטרי .לדבריו מזה שנים רבות הקאנטרי אינו משרת
כלל את הציבור הדתי ביישוב למרות שותפותו המלאה בתשלום המיסים .מן
הראוי שגם הציבור הדתי המונה כ 20% -מהאוכלוסייה ייהנה באופן יחסי
ממתקני המועצה ולא יופלה .עוד ידוע שיום אחר בשבוע בקאנטרי אינו פעיל ,וגם
יום זה יכול להילקח כאופציה עבור הציבור הדתי כיום בשבוע פעם לנשים ופעם
לגברים לסירוגין ,וללא פגיעה במנויים .הצעת החלטה :הרשות תפעל לקדם
לאלתר יום בשבוע לשחייה נפרדת בעבור ציבור הנשים וציבור הגברים לסירוגין
אשר ייקבע בנוהל ייחודי ומסודר.
התקיים דיון בנושא.

החלטה מס' 71.13
מטילים על מנהל אגף הנדסה ותשתיות לבדוק עם המפעיל החדש את
האפשרות להמשיך את ההסדר לשחייה נפרדת שהיה נהוג בעבר ,ובלבד שלא
תהיה פגיעה כלשהי בשעות ובימי הפעילות של המנויים.
הישיבה ננעלה בשעה.21:45 :
רשמה :אורלי רזניקוב
בברכה
זאב ובר
מזכיר המועצה

יצחק ימיני
ראש המועצה

