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 חברי המועצה עומדים בדקת דומייה לזכרו של הרי טוך .ראש המועצה פתח את הישיבה
  . תושב פרדסיה שהלך לעולמו,ל"ז
  
  
  שאילתות  .1
  

  פדיון ימי חופשה  .א
  

  ?כ בקדנציה האחרונה" חופשה קיבלת לידך סהכמה פדיון ימי
  

בהתאם להנחיות משרד הפנים ראש המועצה קיבל   -תשובת ראש המועצה 
כמות הנמוכה ממספר הימים הניתן ,  יום65בסוף הקדנציה פדיון חופשה של 

  . הפדיון בוצע על פי כל הכללים הנדרשים. לצבירה
  

  גן ילדים הפיקוס  .ב
  

  ים ובאלו פורומים הודעת למשרד החינוך על סגירת על סמך אלו החלטות ונתונ
  .אבקש נא לקבל העתק פנייתך? ד ביישוב"הגן הממ

  
 ההחלטה על סגירת גן הפיקוס מתבקשת לאור מספר -תשובת ראש המועצה 

המועד שבו משרד . ד"הנרשמים המועט של תלמידים לגני הילדים בחינוך הממ
 הינו סוף חודש אפריל ולפיכך החינוך מבקש לקבל את הדיווח על הנרשמים

יצויין כי גן . י מנהל אגף החינוך בהתאם ללוח הזמנים הקבוע"ניתנה הודעה ע
  . תלמידים27ימשיך לפעול בשנה הבאה ורשומים אליו " חצב"ד "הילדים הממ

  
  
  הצעות לסדר היום  .2
  

  . הצעות לסדר היום2הוגשו   
  

  17.' החלטה מס  
    

  .הצעות שהוגשו בסדר היוםהוחלט פה אחד לכלול את כל ה
  
  
  עדכוני ראש המועצה  .3
  

  :ראש המועצה עדכן את החברים במספר נושאים כדלקמן
  
  .ארועי יום העצמאות עברו בהצלחה רבה ויש שביעות רצון רבה בציבור  .א

  
אושרו למתן תוקף התוכניות הקטנות  3שתי תכניות מתאר מפורטות מתוך   .ב

טרם גבי התכנית השלישית ועדת הערר ל. י הועדה המחוזית לתכנון ובנייה"ע
לקראת  לדיון אמורה לעלות היא –לגבי התכנית הגדולה . מסרה החלטתה

 ;22.6.09במליאת הועדה המחוזית ביום אישור 
  

השבוע נכנסה לעבודה המכונה החדשה לניקוי מדרכות במקום המפוח   .ג
 .ומקווים לתוצאות חיוביות

  
 וניתן לראות זאת גם ועדות המועצה החלו בעבודה אינטנסיבית  .ד

מבקש מיושבי הראש להקפיד על . מהפרוטוקולים המובאים לדיון בעניין זה
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נוכחות החברים בישיבות ולפעול להחלפת חברים הנעדרים יותר משלוש 
 .ישיבות רצופות

  
ר שוקי אמרני "קיבלנו מכתב הערכה על ההתנהלות הכספית של המועצה מד  .ה

ם הקובע כי התוצאות הכספיות של הממונה על מחוז המרכז במשרד הפני
המהווה מרכיב חיוני וחשוב ביכולת , המועצה הן פרי של ניהול כספי מושכל

  .המועצה לפתח את היישוב ולספק שירותים ראויים לתושבים
  
  
  
  חידוש הרכב המועצה הדתית  .4
  

עם בחירת המועצה החדשה יש צורך בחידוש הרכב המועצה הדתית לקדנציה 
הרכב המועצה הדתית י שר הדתות "י המועצה והן ע"ושר בעבר הן עכפי שא. החדשה

את ההרכב הסיעתי במליאת המועצה המקומית כפי שנקבע ככל האפשר יהיה תואם 
שכן כל הסיעות מעוניינות בשירותי הדת בפרדסיה החשובים , בתוצאות הבחירות

   .לכולם
  

 נציג אחד לכל אחת את המלצות ההנהלה שעיקרן מתן ייצוג שלמציג ראש המועצה 
 כאשר ,נציג של הסיעה הגדולה באופוזיציהכולל , מארבע הסיעות הגדולות במועצה

בקרב הסיעות בנות מנדט אחד יקבלו ייצוג ראשונות הסיעות שקיבלו את מירב 
מסורת : לשתי הסיעות הקטנות ביותר מבחינת קולות הבוחרים. הקולות בבחירות
 5 –גודל המצומצם של מליאת המועצה הדתית וזאת בשל ה, והירוקים אין נציג

  .  מקומות9 –לעומת גודלה של מליאת המועצה המקומית , מקומות
  
 :ם ה, הסיעותשנקבעו לאחר התייעצות עם, םמועמדיה
  

  . דוד פלשבסקי–" למען פרדסיה אחת"מועמד סיעת 
  .יוסטא יעקב מ–" פרדסיה שלנו"מועמד סיעת 
  .יק שלמה צלנ–" עתיד"מועמד סיעת 
  . אשר מוצרפי–" ל"המפד"מועמד סיעת 
  . ארנון טוך– נותמועמד הרב

  
                                         .תומר ושרון, אבי , ראש המועצההתקיים דיון בעניין בהשתתפות

  
  :הצבעה  

  
  ,רפאל פילוסוף, סיגל אדמתי, אבי ניסים, יוחנן גיל, יצחק ימיני ): 7( בעד    

  .אהרון-דעון בןתומר יפת וג  
  .שרון חוילי   ):1( נגד   

  
שרון ציין כי הוא מתנגד מכיוון שראש המועצה מנע ממנו לדבריו מלומר את טיעוניו 

וכן כי לפי , כולל לא בקדנציה הקודמת, ס בהרכב זה"אין נציגות לסיעת ש: שהם
  .לא מסרה מסמך בכתב בנושא זה טרם הישיבה" עתיד"מיטב ידיעתו סיעת 

  
  .עזב את הישיבהשרון 

  
משקפת ככל , תומר הדגיש כי הוא מצביע בעד ההצעה מאחר וההצעה מאוזנת

נותנת ייצוג הולם לעדות השונות , האפשר את יחסי הכוחות במליאת המועצה
מוסיף כי הבחירה במומלץ .  של בתי הכנסת ביישובראויבפרדסיה וכן מכילה ייצוג 

 הן לו והן יושב הראש שלהנמסרה על ידי סיעה כפי שההינה לפי הצעת " עתיד"סיעת 
  .לראש המועצה
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  27. 'החלטה מס
  

  :כדלקמן, מליאת המועצה מחליטה ברוב קולות
  
  :להמליץ על מינוי החברים המפורטים מטה כחברי המועצה הדתית פרדסיה  .א

  
   מומלץ המועצה-  יעקב מאיוסט 

   מומלץ המועצה-  דוד פלשבסקי    
   מומלץ הרבנות-    ארנון טוך    
   מומלץ השר-  שלמה צלניק    
   מומלץ השר-   אשר מוצרפי    

  
 לחוק שירותי הדת 4כי בהתאם לסעיף , מליאת המועצה מאשרת בזה  .ב

חיווינו דעתנו על המועמדים , 1971 –א "התשל, )נוסח משולב(היהודיים 
להתמנות כחברי המועצה הדתית פרדסיה ומצאנו אותם מתאימים מבחינה 

והם מייצגים ייצוג מתאים את הגופים והעדות , ית לשמש בתפקיד זהאיש
  .המעוניינים בקיומם של השירותים הדתיים במקום

  
  

  מינוי דירקטורים לחברת מסוף  .5
  
  

ועמדים שהומלצו בעבר לא עומדים בתנאים מ. מדובר בדירקטורים מן הציבור
  .ציבורה מקרב חדשים יש לבחור דירקטוריםולפיכך 

  
                                         . גדעון ויוחנן,אש המועצהר דיון בעניין בהשתתפות התקיים

  
  3.7 'החלטה מס

  
דירקטורים מן הציבור בחברת  הבאים כמועמדיםהמועצה מחליטה לבחור את ה

  .מועמדות עינב מוצרפי ללא שינוי. עמיר כהן ונטע ביטון: מסוף
  
  
  31.3.09 ליום הצגת הדוח הכספי של המועצה  .6
  

 אלפי 165הרבעון הסתיים בגרעון של . ראש המועצה והגזבר הציגו את הדוח הכספי
עדיין יש אי ודאות הן באשר . מסתמנת הרעה בתזרים המזומנים של המועצה. ₪

 לאור הקיצוצים – בעיקר פנים וחינוך –לתקציבים שיתקבלו ממשרדי הממשלה 
והן באשר למועד הפעלת תאגיד , 2009נת הרוחביים המסתמנים בתקציב המדינה לש

כמו כן לעלייה הצפוייה .  דבר שיש לו השלכה כספית מהותית על התקציב–המים 
גזבר המועצה מבקש לאור זאת . מ יש השפעה על הוצאות המועצה"בשיעור המע

  .לרסן את רמת ההוצאות בהמשך השנה
  

    
  :אישורי פרוטוקולים  .7
  

  22.3.09 מיום 1' פרוטוקול ועדת תכנון מס    .א
  

הועדה דנה בתפקידיה ובשיטות . ר הועדה מציג את הפרוטוקול"יו
  .מהנדס המועצה הציג את תוכנית האב היישובית. העבודה
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  4.7 'החלטה מס

  
  .22.3.09 מיום 1' המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת תכנון מס

  
  

   29.3.09 מיום 1' פרוטוקול ועדת ספורט מס    .ב
  

, רועי הספורט השונים הצפויים לרבות צעדת פרדסיההועדה דנה בא
טורניר , שבוע הספורט העממי, אולימיפאדת ילדים, דואתלון הילדים

  .ל"ש עופר מוצרפי ז"הקטרגל ע
  

  7.5 'החלטה מס
  

   .29.3.09 מיום 1' המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת ספורט מס
    

  
  3.09.23 מיום 1' פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות מס    .ג
  

הועדה דנה במגוון נושאים לרבות רחוב . ר הועדה הציג את הפרוטוקול"יו
נוהלי סימון חניית , ככר ההדרים, סגירת שבילים, 5613כביש , הברוש
  .מקומות החנייה ביישוב ואכיפת חוקי התנועה, נכים

  
  7.6 'החלטה מס

  
 מיום 1'  מאשרת את פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות מסמועצהה

22.3.09;  
  
  
  10.5.09 מיום 2'  ומס30.3.09 מיום 1'  ועדת בטחון מסיפרוטוקול    .ד
  

בישיבת הועדה הופיעה נציגות תושבים שהביעה את מצוקתם לנוכח 
מערך המצלמות , ט"עוד נדונו תפקידי הקב.  מספר פריצות שהיו ברחובם

הועדה קיבלה . ביישוב וכמו כן הוחלט לקיים סיור במוקד חברת השמירה
ירה על מערך האבטחה של היישוב וכן ערכה דיון בנושא של פעילות סק

. נוער בעיקר מישובים שכנים המגיע ליישוב בשעות הלילה בסופי שבוע
. הועדה ממליצה לפעול לתגבור שמירה בשלושה מקומות בסופי שבוע

  .שלושה לילות בשבוע, כ ששה שומרים לארבע שעות"סה
  

  .אבי ותומר, צההתקיים דיון בהשתתפות ראש המוע
  

  7.7 'החלטה מס
  

 ואת 30.3.09 מיום 1' ה מאשרת את פרוטוקול ועדת בטחון מסמועצה
 בכפוף לכך כי תכנית תיגבור השמירה 10.5.09 מיום 2' פרוטוקול מס

בלבד כפיילוט נסיוני לסוף שבוע אחד רק בוצע יבמוקדי פעילות נוער 
 ₪ 1,000: ון להוצאהמקור המימ).  3,000₪ -כ( שעות 72בהיקף של עד 

  .מתקציב התרבות ₪ 2,000, מתקציב לכידת כלבים
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  5.4.09 מיום 1' פרוטוקול ועדת חינוך מס    .ה
  

נערך דיון בנושא , הועדה קיבלה סקירה כללית על מערך החינוך ביישוב
התקיים דיון בנושא החטיבה . ומערכת היחסים" דרור"קרית חינוך 
י קבוצת "ון המסתמן לנושאים שהועלו עוהוצג הפתר" תפוז"הצעירה ב

  .הורים בעניין זה
  

                                        . ותומרהתקיים דיון בעניין בהשתתפות ראש המועצה
  

  7.8 'החלטה מס
  

  .5.4.09 מיום 1' ה מאשרת את פרוטוקול ועדת חינוך מסמועצה
  
  
  17.5.09 מיום 2 ' ומס6.4.09 מיום 1'  ועדת נוער מסיפרוטוקול    .ו
  

, הועדה דנה במצגת שהוכנה לגבי התקציב המוקצה לפעילויות הנוער
תוקם ועדת היגוי בכל הקשור לשיפוץ . הפעילויות המבוצעות והמתוכננות

. הועדה מביעה את רצונה להיקרא ועדת נוער וצעירים. מועדון הנוער
  . הקרוביםבישיבה השנייה נדונו ואושרו תוכניות פעילות לנוער בחודשים

  
  

  7.9 'החלטה מס
  

 ופרוטוקול 6.4.09 מיום 1'  מאשרת את פרוטוקול ועדת נוער מסמועצהה
  .מאשרים את שינוי שם הועדה לועדת נוער וצעירים. 17.5.09 מיום 2' מס

  
  
  7.4.09 מיום 1' פרוטוקול הועדה לקידום מעמד האישה מס    .ז
  

בודה והוחל בתהליך של נקבעו כללי ע, התקיימה היכרות בין חברי הועדה
  .תאום ציפיות

  
        

  7.10 'החלטה מס
  

 מיום 1'  מאשרת את פרוטוקול הועדה לקידום מעמד האישה מסמועצהה
7.4.09.  

  
  
  19.4.09 מיום 2' פרוטוקול ועדת תרבות מס    .ח
  

מסיבת , בחג השבועות, הועדה דנה בהיערכות לטקסי יום העצמאות
  .המתגייסים וטיול נשים

  
        

  7.11 'טה מסהחל
  

  ;19.4.09 מיום 2'  מאשרת את פרוטוקול ועדת תרבות מסמועצהה
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 4'  ומס 17.5.09 מיום 3' מס ,3.0929. מיום 2'  מסרווחה ועדת ירוטוקולפ       .ט
  24.5.09מיום 

  
  .החלטותר הועדה הציג את ה"יו

    
                                   .אבי ויוחנן, גדעון ,תומר, התקיים דיון בעניין בהשתתפות ראש המועצה    
    
  7.12' החלטה מס    

  
 3'  מס,29.3.09  מיום2' רווחה מס מאשרת את פרוטוקול ועדת מועצהה

   .24.5.09 מיום 4'  ומס17.5.09מיום 
  

  
  הצעות לסדר היום    .8
  

ההצעות מוסרות מסדר ,  אינו נוכח בישיבה,מציע ההצעות, מאחר ששרון חוילי
  .היום

  
  

    
      

  
  .21:45 הישיבה ננעלה בשעה

  זאב ובר: םרש
  
  
  
  

  בברכה
  
  
  
  

  יצחק ימיני                             זאב ובר
 מזכיר המועצה                                                                               ראש המועצה


