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 מיום 26' המניין מסמן מליאה מישיבת פרוטוקול 
  שנערכה בחדר הישיבות במועצה2010130.1.

  
  :נוכחים

  
  ראש המועצה  -  יצחק ימיני

  וסגן ראש המועצהמ "מ  -  רפאל פילוסוף
  סגן ראש המועצה  -    אבי ניסים

  )חלקית(חברת מועצה   -  סיגל אדמתי
  חבר מועצה  -    תומר יפת

  חבר מועצה   -  משה גולדשטיין
  חבר מועצה   -   שרון חוילי

  
  :חסרים

  
   חבר מועצה  -  אהרון-גדעון בן
  )התנצל( חבר מועצה  -    דוד רחום

  
  :ניםמוזמ

  
  המזכיר וגזבר המועצ  -    זאב ובר

  מנהלת לשכת ראש המועצה  -  יהודית ליס
  מהנדס המועצה   -    בני כרמי 

  
  :סדר היום

  
  .2010ח הרבעוני השלישי לשנת "הצגת הדו  .1
  
   :רים"אישורי תב  .2
  

  .₪ מיליון 1.3 להקמת מועדון לתנועת נוער בסך 382' ר מס"אישור תב  .א  
  

  . ₪ אלפי 650 לשיפוץ מועדון פיס לנוער בסך 383' ר מס"אישור תב  .ב  
  .ממשרד הפנים ₪ 210,000: מימון    
  .ממפעל הפיס ₪ 200,000        

  
  .₪ אלפי 650 בסך 151,137,136' ע מס"תב) תכנון( לפיתוח 384' ר מס"אישור תב  .ג  
  .השתתפות בעלים: מימון    

  
  .₪ אלפי 365 בפרדסיה בסך 70- לארועי יובל ה385' ר מס"אישור תב  .ד  

  
  .₪ אלפי 490בסך " דרור"קריית חינוך שקעות ב לה372' ר מס"הגדלת תב  .ה  

  
  :אישורי פרוטוקולים  .3
  

  .29.8.10.10מיום , 7' אישור פרוטוקול ועדת חינוך מס  .א  

  .19.9.10מיום , 12' אישור פרוטוקול ועדת ביטחון מס  .ב  

  .7.11.10 מיום 19'  ומס3.10.10מיום , 18' אישור פרוטוקולי ועדת תרבות מס  .ג  

  .12.10.10 ומיום 23.8.10 מיום 4' אישור פרוטוקולים של ועדות התמיכות מס  .ד  
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  .4.10.10מיום , 5' אישור פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס  .ה

  .10.10.10מיום , 6' אישור פרוטוקול ועדת ספורט מס  .ו

 .14.10.10מיום , 4' אישור פרוטוקול ועדת תכנון מס  .ז

 .2.11.10 מיום, 1' אישור פרוטוקול ועדת שמות מס  .ח
  
  

     .ך לעולמוהיישוב שהלתושב ל  " זיאיר לוי של לזכרוהישיבה  נפתחה בדקה  דומיה  
  

 .סניף הדואר המקומיעל שוד שארע בצהרים היום ב דיווחראש המועצה 
  
  שאילתות  .1
  

, 2008, 2007ה למרכז השלטון המקומי בשנים כמה כסף העבירה ומעבירה המועצ  .א
2009 ,2010?  

  
 מרכז השלטון המקומי הוא הארגון המייצג את השלטון  –ש המועצה תשובת רא

מתאם מדיניות , המקומי כלפי גורמי השלטון השונים לרבות הממשלה והכנסת
ודרכי פעולה בין הרשויות המקומיות וכמו כן הינו ארגון המעסיקים הסטטוטורי 
מי של הרשויות המקומיות בכל הקשור למערכת יחסי העבודה בשלטון המקו

  .ולגיבוש הסכמי העבודה הקיבוציים עם ארגוני העובדים השונים
  

סכומי ההשתתפות של הרשויות המקומיות במרכז השלטון המקומי נקבעים מדי 
  :והינם כדלקמן, באופן יחסי על פי גודל הרשות, שנה

  
  __    ₪      שנה      

  
      2007     15,340  
      2008     15,800  
      2009     17,000  
      2010     17,280  

  
  

  ?136, 137, 151, 148ע "מה שמות בעלי הקרקע באזור ההרחבה בתב  .ב
  

  .לעיון אצל מהנדס המועצההשמות ניתנים  –תשובת ראש המועצה 
  

אבקש . א"ל תשע"אור השרון ודרור לשנה, התלמידים בבתי הספר תפוז' מה מס  .ג
  ).תושבי פרדסיה בלבד(ס בנפרד "ביכל פירוט של 

  
  :א"להלן מספרי התלמידים בשנת הלימודים תשע –צה תשובת ראש המוע

  
  468  -    "תפוז"ס "ביה    
  52  -  "השרון-אור"ס "ביה    
 621  -  "דרור"קריית חינוך     
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  הצעות לסדר היום  .2
  

   . הצעות לסדר היום4הוגשו   
  

 הוא נענה שאחד ממציעי ההצעות אינו נוכח בישיבהראש המועצה ציין כי למרות 
כמו כן . פעמי לבקשתו של חבר המועצה שרון חוילי לדון בכל הנושאיםבאופן חד 

  .2.11.10מבקש לכלול בסדר היום את פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות מיום 
  

  162.' החלטה מס  
  

בסדר היום ואת פרוטוקול ועדת תנועה  ות לסדרמחליטים פה אחד לכלול את ההצע
  .של הישיבה

  
  2010 לשנת ח הרבעוני השלישי"הצגת הדו  .3

  
למועצה . הדוח הינו דוח טוב.  ונדון במליאההוצג 2010של שנת הדוח לרבעון השלישי    

  .יש תזרים מזומנים חיובי והיא עומדת ביעדים שנקבעו
  

  .התקיים דיון בהשתתפות יצחק ושרון  
    

  :רים"אישורי תב  .4
  

  ₪ ן  מיליו1.3 להקמת מועדון לתנועת נוער בסך 382' ר מס"אשור תב  .א   
  

ציין את התהליך שעבר בועדת . מהנדס המועצה הציג את התוכניות למבנה   
המבנה יקום על שטח ציבורי בתחום . ההיגוי בהשתתפות נציגי תנועות הנוער

  .151/ 1-3/תוכנית הצ
  
. בכדי למזער רעשים לסביבה, הפרוייקט מכיל מספר מבנים סביב חלל מרכזי   

  .נו כולל דרכי גישההתקציב כולל פיתוח מינימלי ואי
  
  .הכוונה היא להשתמש בדגם מוכן המצוי במכרזי החברה למשק וכלכלה   

  
  :הצבעה     

  
  משה גולדשטיין , סיגל אדמתי, אבי ניסים, רפאל פילוסוף, יצחק ימיני   )6: (בעד     
  .ותומר יפת         
  .שרון חוילי  )1:  ( נגד     

  
  . אינו יכול לתמוךהוא בכל המהלך ף לא שותשרון מציין כי מאחר והוא

  
  226.' החלטה מס    

  
 להקמת מועדון לתנועת נוער בסך 382' ר מס"מליאת המועצה מאשרת את תב

  . מימון מקרנות המועצה.₪ מיליון 1.3
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: מימון, ₪ אלפי 650 לשיפוץ מועדון פיס לנוער בסך 383' ר מס"אישור תב  .ב  
  _________________ל הפיסממפע ₪ 200,000 -ממשרד הפנים ו ₪ 210,000

  
  .מהנדס המועצה הציג את תוכניות שיפוץ המבנה    
  אגף . הגדלת המבנה לכיוון דרום כולל במה למופעים, החלפת חזיתות: בתכנון    
  .הגדלת המבואה, השירותים יועתק מהשטח הפנימי    

  
  :הצבעה     

  
  משה גולדשטיין , יסיגל אדמת, אבי ניסים, רפאל פילוסוף, יצחק ימיני   )6: (בעד     
  .ותומר יפת         
  שרון חוילי  )1:  ( נגד     

  
  .שרון מציין כי מאחר והוא לא שותף בכל המהלך הוא אינו יכול לתמוך

  
  26.3' החלטה מס    

  
 650לנוער בסך   לשיפוץ מועדון פיס383' מסר "מליאת המועצה מאשרת את תב

והיתרה , ממפעל הפיס  200,000₪ ,ממשרד הפנים ₪ 210,000: מימון, ₪אלפי 
  .מקרנות המועצה

  
 אלפי 650 בסך 151,137,136' ע מס"תב) תכנון( לפיתוח 384' ר מס"אישור תב  .ג  

  ____________________________________השתתפות בעלים: מימון, ₪
  

מהנדס המועצה הציג את ההתקשרויות המתוכננות לשם תכנון פיתוח השטחים 
  .הציבוריים בפרוייקט

  
ר זה ניתן יהיה להתקדם באפשרות לאכלס "ם אישור תבעאש המועצה ציין כי ר

  .את השכונות דבר שיתרום להתפתחותה של פרדסיה
    
  426.' החלטה מס    
  
' ע מס" לפיתוח תב384' מסר "מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב    

  .השתתפות בעלים: מימון, ₪ אלפי 650 בסך 151,137,136
  

  ₪   אלפי 365 בפרדסיה בסך 70- לאירועי יובל ה385' ר מס"אשור תב  .ד  
  

  .י מנהל אגף החינוך"המועצה קיימה דיון בתוכנית שהוגשה ע    
      
  :הצבעה    
     
  משה גולדשטיין , סיגל אדמתי, אבי ניסים, רפאל פילוסוף, יצחק ימיני   )6: (בעד     
  .ותומר יפת         
  .שרון חוילי  )1:  ( נגד     
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 יחד 70- שנת הי ניתן היה לשלב את ארועציין כי הוא מתנגד מאחר ולדעתושרון מ
ישנן מטרות חשובות יותר ליישוב ואוכלוסיות שכדאי . עם ארועי יום העצמאות

  .עד את הכסף אליהןילי
  

  526.' החלטה מס    
  
 בפרדסיה בסך 70- השנת לאירועי 385' ר מס"הנהלת המועצה מאשרת את תב   

  .המימון באמצעות התקבולים הצפויים מתאגיד המים. ₪ אלפי 365
  

  ₪   אלפי  490בסך " דרור"קריית חינוך ב שקעות לה372' ר מס"הגדלת תב  .ה  
  

  :הצבעה     
     
  משה גולדשטיין , סיגל אדמתי, אבי ניסים, רפאל פילוסוף, יצחק ימיני   )6: (בעד     
  .ותומר יפת         
  .לישרון חוי  )1:  ( נגד     

  
 , גדל ללא הצדקההתקציבר זה מדי שנה מאחר ו" מציין כי הוא מתנגד לתבשרון

  .פרוט מספק לגבי הייעודאין ו
  

  626.' החלטה מס    
  
קריית חינוך שקעות ב לה372' ר מס"הגדלת תב המועצה מאשרת את מליאת   

  .מימון מקרנות המועצה  .₪ אלפי  490בסך  "דרור"
  
  : אישורי פרוטוקולים  .5
  

  29.8.10 מיום 7' פרוטוקול ועדת חינוך מס  .א  
  

, בדיון בדרכי עבודתה של ועדת החינוך, א"ל תשע"הפרוטוקול דן בהערכות לשנה
  .הועדה דנה בנושא חלוקת מילגות לסטודנטים, כמו כן

        
  .שרון ביקש לקיים בהקדם את הדיון בנושא המיפוי לתמידי החינוך הדתי    
      
  26.7' החלטה מס    

  
  .29.8.10 מיום 7' את פרוטוקול ועדת חינוך מספה אחד את המועצה מאשרת מלי

  
  19.9.10 מיום 12' פרוטוקול  ועדת בטחון מס  .ב
  

 בתיפקוד מערכת ,הועדה דנה בבעיית הפריצות החוזרות ברחוב הפיקוס
  . ובצורת הטיפול בוונדליזם במועדון דובדבןהמוסקיטו

  
  .ושרוןמשה ,  תומר,אבי, בהשתתפות יצחקהתקיים דיון     

  
מאחר ' ב2משה ציין כי הוא מצביע בעד אישור הפרוטוקול אך מסתייג מסעיף    

היה צריך להגיש תלונה במשטרה ולא בנושא הוונדליזם במועדון דובדבן ולטענתו 
  .לסיים את הטיפול באמצעות שיחה עם הורי התלמידים
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בה עם החלטה שרון ציין כי הוא מצטרף לדברי משה ומבקש לצאת מהישי

  .עקרונית כיצד יש לנהוג במידה והמועצה תיתקל בבעיה דומה בעתיד
  

זכאי לשיקול דעת ובנושא האמור הוא עומד מאחורי הוא ראש המועצה הגיב כי 
  .ההחלטה

  
  26.8' החלטה מס    

  
 מיום 12' את פרוטוקול ועדת בטחון מספה אחד מליאת המועצה מאשרת 

19.9.10.  
  

  7.11.10 מיום 19'  ומס3.10.10 מיום 18' ת תרבות מספרוטוקולי ועד  .ג  
    

,  לפרדסיה70 - הארועי שנתהועדה דנה ב. הועדה סקרה את ארועי הקיץ והחגים
  .בארועי חנוכה ובתוכנית השוטפת

  
  .תומר ושרון, התקיים דיון בהשתתפות יצחק     

  
  :הצבעה     

  
  משה גולדשטיין , יגל אדמתיס, אבי ניסים, רפאל פילוסוף, יצחק ימיני   )6: (בעד     
  .ותומר יפת         
  .שרון חוילי  )1:  ( נגד     

  
שרון ציין כי הוא מתנגד לאישור הפרוטוקולים מאחר והועדה לא מילאה את 

וכמו כן לא נרתמה לעזרה , תפקידיה כראוי באירועי הקיץ ובאירועי הסליחות
ם הגיע כתרומה ולא כמו כן בניגוד לאמור בפרוטוקול הצל. בארוע ההקפות שניות

  . יש מקום להפיק לקחים ולשפר בעתיד.נשכר לארוע
      

תומר ציין כי תושבים שהשתתפו ונהנו תמיד בהקפות שניות הצביעו השנה 
ניתנה הוראה לבצע הפרדה בין גברים ונשים . ברגליים ועזבו והארוע לא הצליח

 טענתול. הבאוכל ובמתחם הישיבה אך דווקא ברחבת הריקודים לא היתה הפרד
  .מעורבותו של שרון מטעם המועצה הדתית לא תרמה למצב

  
  26.9' החלטה מס    

  
 מיום 18' את פרוטוקולי ועדת תרבות מסברוב קולות מליאת המועצה מאשרת 

  .7.11.10 מיום 19'  ומס3.10.10
  

  )22:30 עזבה את הישיבה בשעה סיגל אדמתי(  
  
  12.10.10 ומיום 23.8.10ום  מי4' אישור פרוטוקולי ועדות תמיכות מס  .ד
  

   . 15,000₪תקציב של הועדה אישרה תמיכות לבתי כנסת ב
       

  
  26.10' החלטה מס    

  
 מיום 4' את פרוטוקולי ועדת תמיכות מספה אחד מליאת המועצה מאשרת 

  .12.10.10 ומיום 23.8.10
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  4.10.10 מיום 5' אישור פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס  .ה
  

סוגי שתילים לנטיעות , צביעת מגדלי המים, קרו נושאי הפחתת פסולתבועדה נס
  .העתקת קווי מתח ברחוב התהילה ופינוי אשפה, הקמת מרכזי מחזור, ביישוב

        
  26.11' החלטה מס    

  
 מיום 5' מסהסביבה את פרוטוקול ועדת איכות פה אחד מליאת המועצה מאשרת 

4.10.10.  
  
  10.10.10 מיום 6'  מסאישור פרוטוקול ועדת ספורט  .ו

  
  :הצבעה     

  
  משה גולדשטיין , סיגל אדמתי, אבי ניסים, רפאל פילוסוף, יצחק ימיני   )6: (בעד     
  .ותומר יפת         
  .שרון חוילי  )1:( מנענ     

  
  26.12' החלטה מס    

  
  .10.10.10מיום  6' מסמליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת ספורט   

  
  14.10.10 מיום 4' דת תכנון מסאישור פרוטוקול וע  .ז
  

סטטוס תוכניות הרחבת , סטטוס העתקת קו מתח עליון: בועדה נסקרו הנושאים
  .תכנון עתידי להקמת מועדון לצופים, היישוב

  
  :הצבעה     

  
  משה גולדשטיין , סיגל אדמתי, אבי ניסים, רפאל פילוסוף, יצחק ימיני   )6: (בעד     
  .ותומר יפת         
  .שרון חוילי  )1:( מנענ     

  
  

  26.13' החלטה מס    
  

    .14.10.10 מיום 4' מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת תכנון מס
  
  2.11.10 מיום 1' אישור פרוטוקול ועדת שמות מס  .ח
  

במקום :  כדלקמןשונו שמות רחובות. המליאה קיימה דיון בפרוטוקול הועדה   
ן יש לסדר את הרחובות כמו כ.  סיגלית– חמנית ובמקום דובדבן –חיטה 

  .במקבצים בהתאם לנושאים
       

  26.14' החלטה מס  
  

בכפוף , 2.11.10 מיום 1' מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת שמות מס
  . בישיבהלשינויים עליהם הוחלט
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  7.10.10מיום  7' אישור פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות מס  .ט  

  
      .ר הועדה הציג את הפרוטוקול"יו  

  
  26.15' החלטה מס  

  
 7 ' את פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות מספה אחד מליאת המועצה מאשרת 

  .7.10.10מיום 
  

  דיון בהצעות לסדר  .6
  
  החלת נוהל שיחות מזוהות של כל משרדי המועצה המקומית  .א
  

לבקשתו של שרון מעוניין ששיחות שיוצאות מהמועצה תהיינה מזוהות ולא 
  .ממספר חסום

  
 והוא הנושא יבדק טכנית אם אפשרי מבחינת המרכזייההמועצה ציין כי ראש 

  .יחליט בנושא בהמשך
  

  ביטול אגרת השמירה  .ב  
  

  . אין תועלת רבה בשמירהמאחר ולטענתו שרון מעוניין לבטל את אגרת השמירה 
  

כרגע נבדקת . ראש המועצה ציין כי התקציב מאפשר לקיים פעולות שמירה שונות
  .ן את תוכנית העבודה במסגרת התקציב הקייםהאפשרות לעדכ

  
  

  מדיניות המועצה לאירועים בגנים ציבוריים   .ג  
  

תהייה תוך שהנושא ידון שוב באחת הישיבות הבאות לאחר לימוד החוק החדש 
  .התייחסות לנושאי הגנים הציבוריים

  
  בית ראשונים  .ד  

  
. סורת התימנית ליישוב יהיה תערוכה של המ70- שנת הארועיאחד הנושאים ב

  . התערוכה תישאר בבית הקשיש בפינה המיועדת לבית הראשונים
  

  .שרה חוילי מוזמנת לקחת חלק בפעילות זו' הגב. ועדת התרבות תטפל בנושא    
  

    
  .23:00הישיבה ננעלה בשעה 

  .יהודית ליס: רשמה
  

  בברכה
  

   יצחק ימיני                                  זאב ובר  
 ראש המועצה                          צה        מזכיר המוע


