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     70' פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין  מס
  26.2.08מיום 
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  26.2.08 מיום 70' מן המניין מס פרוטוקול מישיבת מליאה
  שנערכה בחדר הישיבות במועצה

  
  

  :נוכחים
  

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

  חברת מועצה   -    טלי פליישמן
  חבר מועצה   -    משה גולדשטיין

   חבר מועצה  -      תומר יפת
  חברת מועצה   -      שולי טייב
  חבר מועצה  -     שרון חוילי

  
  :יםחסר

  
  חבר מועצה   -    משה אודיז

  חבר מועצה   -      דני גור
  

  :מוזמנים
  

  מזכיר המועצה  -      זאב ובר
  

  :סדר היום
  
  .עדכוני ראש המועצה  .1
  .  120,000₪ צביעת עמודי תאורה בסך – 346' ר מס"אישור הגדלת תב  .2
  .3.2.08 מיום 35' מסאישורי ועדת  תרבות   .3
  
  

  . שהלך לעולמובן פרדסיה , ל"עומדים דקה דומייה לזכר יוסף לוי זחברי המועצה 
  . בצערו של משה אודיז על פטירת אחיו הבכורהמועצה משתתפת

  
  עדכוני ראש המועצה  .1
  

י "הנושא יוצג בפרוטרוט  עבישיבה הבאה . הכנות לחגיגות יום עצמאות החלו  .א  
  .מנהל אגף החינוך    
בגן , התשתיות ביישובהתקנת מתקני משחקים ו התקדמות ניתנה סקירה  על   .ב  
  . פורסם מכרז על היתרה.ההדרים כבר הותקן התות ובגן     
  .תחילת ביצוע בקרוב,  נחתם חוזה– ס תפוז "י בבקירוי מגרש ספורט  .ג  
  . התקנה בקרוב. יש החלטה של ועדת מכרזים–מתקני כושר   .ד  
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  שאילתות  .2
  

מ " היועה–תוכנית העבודה השנתית של היועץ המשפטי למועצה  –שרון חוילי   .א
מהי תוכנית , לדעתאבקש . 1.9.07 -החל תפקידו זה מיום ה, למועצה החדש

מבקר המועצה , אגב. ב.נ? 2008ל היועץ המשפטי של המועצה לשנת עבודתו ש
  .2008כבר ביוזמתו מסר את תוכנית עבודתו לשנת 

  
היועץ המשפטי של המועצה עוסק בליווי של פעילות  -תשובת ראש המועצה   
מתן ייעוץ , הכנת חוקי עזר, מכרזים, המועצה וועדותיה לרבות הכנת חוזים  
התכתבויות עם , ושאים בכל תחומי פעילות המועצהמשפטי שוטף במגוון נ  
בשונה מתפקיד מבקר . גופים שונים ומייצג את  המועצה בתיקים משפטיים  
הרי בתפקיד היועץ המשפטי אין משמעות להכנת תוכנית עבודה , המועצה  
  .שנתית  

   
הינה המקהלה " יובלים"מקהלת ,  לדבריך–מקהלת יובלים  –שרון חוילי   .ב

? 2008מהו פירוט התקציב הכולל עבור הלהקה לשנת .  היישובהייצוגית של
 2007ח סכום פעילות מפורט של הלהקה לשנת "אבקש לקבל את דו

  .ביצוע+תכנון
  

" יובלים"התקציב הכולל עבור פעילות חבורת הזמר  -תשובת ראש המועצה   
  סכום זה. 6,000₪ -ההכנסות המתוכננות הינן כ.  47,000₪ הינו 2008בשנת   
במהלך השנה שחלפה הופיעה הלהקה . 2007דומה לפעילות חבורת הזמר בשנת   
ערב יום העצמאות , יום הזיכרון,  יום השואה–בארבעה אירועים בתוך היישוב   
  .לב-וערב יורם טהר  

  
ייצגה את פרדסיה בכבוד רב בכנס חבורת זמר חבורת הזמר  -מחוץ ליישוב   
ברדיו ' בהופעה ברשת ג, יטחון מטעם משרד הבבהופעה, בטירת הכרמל  
  . ובהופעות במקומות נוספים  
    

  הצעות לסדר   .3
  

  . הצעות לסדר על ידי חברי המועצהלושהוגשו ש  
  

  70.1' החלטה מס  
  

  .מאשרים פה אחד הכללת כל ההצעות בסדר היום  
  

   ₪ 120,000 צביעת עמודי תאורה בסך – 346' ר מס"אישור הגדלת תב  .4
  

  .ר ואת הצורך בצביעת עמודי תאורה ביישוב"ג את התבראש המועצה מצי  
  

  .התקיים דיון בהשתתפות כל חברי המועצה הנוכחים
  

  70.2' החלטה מס  
  

 לשיפור חזות היישוב בסך    346' ר מס"המועצה מאשרת פה אחד הגדלת תב
   .מימון מקרנות המועצה.  120,000₪
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   3.2.08  מיום35' אישור פרוטוקול ועדת תרבות מס  .5
  

בסיכום סוף , ך שנחל הצלחה"בחידון התנ, ו בשבט"ועדת התרבות דנה בארועי ט
בתכנון אירועי יום , בציון יום האישה, בתכנון ארועי פורים ביישוב, השבוע היישובי

בתוכנית לציון יום הזכרון לחללי מערכות , בטקס הזכרון לשואה ולגבורה, העצמאות
  .יסיםישראל ובהכנות למסיבת המתגי

  
  .התקיים דיון בהשתתפות כל חברי המועצה הנוכחים

  
  :הצבעה

  
  תומר יפת ושולי , משה גולדשטיין, טלי פליישמן, יוחנן גיל, יצחק ימיני  )6: ( בעד

  .טייב    
  .  שרון חוילי  )1:  (מנענ
  
  70.3' החלטה מס  

  
  .3.2.08 מיום 35' מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת תרבות מס  

  
  הצעות לסדר  .6

  
. מר ציון סירי עובד תחזוקה יעיל ומסור מאוד לעבודתומציינת כי שולי טייב   .א

. הפלאפון אינו ברשותו  וקשה מאוד לאתרו, בשעת הצורך כאשר הוא אינו כונן
היות וירמי שברשותו שני , העדר הפלאפון פוגע ביכולת מתן השרות לתושב
ב שכן הפניות אינן מתחום פלאפונים לא פעם אינו מסוגל לתת מענה לתוש

. התמקצעותו ולכן הוא נאלץ להזמין קבלני חוץ או לחילופין לאתר את ציון
  .לצייד את העובד המסור מר ציון סירי בפלאפון צמוד: ההצעת

  
בהתחלה . שני כוננים ביחדואין צורך ב אין אפשרות  כי  מצייןראש המועצה  
כן לכל עובד מגיעה גם ש,  מדיזה היה יותר, ימי החודשהיה כונן כל   ציון   
לכונן יש הנחיות .  ירמי לסבב הכוננותתלאור זאת הוחלט לצרף א. מנוחה  
אם לאחד הכוננים יש בעיה . וירמי בהחלט מוכשר לכך, מה לעשות  מדוייקות   
  . עליו לפנות למנהל האחראי לנושא  

   
נים יודרכו וסוכם כי הכונ, כל חברי המועצה הנוכחיםהתקיים דיון בהשתתפות   
  .במידת הצורך כך שלא יצטרכו להפעיל עובד נוסף  

  
בבוקר . לכל אורכו אין במפרים, מציינת כי ברחוב הרותםשולי טייב   .ב

האוטובוסים מפתחים מהירות בתחילת הרחוב ודוהרים לעבר סופו ובכך 
  .  היוצאים מבתיהם לבית הספר ובעיקר את הילדים הרחוב  מסכנים את דיירי 

להתקין במפרים בהקדם האפשרי ברחוב הרותם וזאת על מנת למנוע : הצעתה  
  .אסון  

     
 החלטה בנושא םר ועדת התנועה מציינים כי אסור לקבל שו"ראש המועצה ויו  
ועדת התנועה כבר דנה בנושא והחליטה להתקין פסי . ללא אישור ועדת תנועה  
דברי שולי  .שכבר הותקן, הפיקוס' הרותם לפני הכניסה לרח' האטה ברח  
 ועדת התנועה החליטה .נכונים ם אינרחובלפיהם אין בכלל פסי האטה ב  
בהתאם להמלצת יועץ תנועה, האטה אחד לאחר ששקלה את הנושאלהקים פס   
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כך , מכל מקום בזמן הקרוב מתוכננת עבודות ברחוב.  והפס קייםמקצועי  
  .אינו אקטואלישכרגע הנושא   

  
יימנה העבודות בחלק הצפוני תדיון מחדש לאחר שתססוכם כי הנושא יבוא ל  
  .של הרחוב  

  
 קיימת פעילות ענפה ומבורכת של נשים דתיות וביישובנמציין כי שרון חוילי   .ג

בשלה העת והגיעה לדבריו . בעניינים רוחניים שונים למען הקהילה, ומסורתיות
ימוש גיע לכדי מי, השעה שרצונן של הנשים מזה שנים להקים מקהלה משלהן

 נשים עלו יפה וזכו למשוב יבאירועשיוזמות שירה מצידן ,  לימדןהניסיו.  בפועל
שרבות מהן ,  מסתבר.ולא נתבעה עלות יקרה לשם כך, חיובי ופרגון רב

כשרוניות וחפצות עד מאוד להתמקצע ולקבל עוד בתחום זה על מנת לתת 
. ן שנתי מציד למותר לומר שנדרשת השקעה התחייבות ותשלום.ולהעניק לזולת

ובוודאי שאין צורך להדגיש זו לא אמורה להמיר את הלהקה הייצוגית 
הרשות : הצעת החלטה.  או להתחרות עימה שהרי קהל היעד שונה"יובלים"

לקדמה ולתמוך בה מקצועית לטובת , תפעל להקים לאלתר מקהלת נשים דתית
 .אוכלוסיית הנשים ביישוב

  
 ."יובלים" עולה נושא של ביטול חבורת הזמר בכל קדנציהכי יוחנן גיל מציין   
מבחינה כלכלית החלופה של להביא זמרים חיצוניים לארועי היישוב תצא   
שכן , יקרה יותר מעלות חבורת הזמר ולכן הוחלט להמשיך ולממן את החבורה  
לאור זאת ולאור ההתלבטות הקיימת . נשקל כאמור בעבר לא אחת לבטל  
כרגע עוד להוסיף ולהקים חבורת זמר נוספת לנשים ההנהלה אינה רואה מקום   
הן בפני , חבורה שלפי דברי המציע מנועה מלהופיע הן בפני גברים, חרדיות  
להקה רצינית דורשת תקציב גבוה ובתקציב . 13קשישים והן בפני נוער מעל גיל   
מגבלת התקציב וסדרי העדיפויות של . נמוך אי אפשר לקבל משהו בעל רמה  
לאור זאת מציע לדחות את .  אינן מאפשרות להיענות להצעה מעין זאתהמועצה  
  .ההצעה  

   
  .התקיים דיון בהשתתפות כל חברי המועצה הנוכחים  

  
  :הצבעה  

  
  .  שולי טייב ושרון חוילי  )2:  (בעד  
   .תומר יפת, משה גולדשטיין, טלי פליישמן, יוחנן גיל, יצחק ימיני  )5(   : נגד  
     

  70.4' החלטה מס    
  

  .ההצעה נדחית  
  

  .20:45 :הישיבה ננעלה בשעה
    .זאב ובר: רשם

  
  בברכה

  
  

  יצחק ימיני                         זאב ובר
                 ראש המועצה                מזכיר המועצה


