
י"ג כסלו תשע"ט
 21נובמבר 2018

פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין
מס'  1מיום 20.11.2018

1

פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס'  1מיום 26.11.2013
שנערכה במועדון הנוער ברח' הרימון 17
נוכחים:
טל גורקי
גילת ברכר
שרון חוילי
הדר מושקט
טל תעסה
עמי אחיאל
תומר יפת
רות שטרן קטרי
לימור שרגא

-

ראש המועצה
חברת המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חברת המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חברת המועצה
חברת המועצה

מוזמנים:
יצחק ימיני
אבי קידר
ספי בר-ניב
זאב ובר
יהודית ליס

-

חבר מועצה לשעבר
חבר מועצה לשעבר
חברת מועצה לשעבר
מזכיר/גזבר המועצה
מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר היום:
.1

הצהרת אמונים של ראש המועצה וחברי המועצה.

.2

פרידה מחברי המועצה היוצאת.

.3

בחירת מ"מ וסגן ראש המועצה.

.4

בחירת סגן ראש המועצה.

.5

בחירת הנהלת המועצה.

.6

בחירת ועדות
א .בחירת ועדת מכרזים.
ב .בחירת ועדת הנחות ארנונה.

.7

דבר ראש המועצה  -טל גורקי.

2

ישיבת המליאה החגיגית נערכה במועדון הנוער בנוכחות קהל רב.
ראש המועצה ,טל גורקי פתח את הישיבה ,ברך את הקהל והודה לעובדי המועצה
שעמלו להכנת הערב.

.1

הצהרת אמונים של ראש המועצה וחברי המועצה
חברי המועצה הצהירו אמונים וזאת בהתאם לסעיף 35ג' לפקודת המועצות
המקומיות.
תושבת פרדסיה ,נועה לוגסי ,תלמידת המרכז למוסיקה ,ביצעה קטעי נגינה,
בהדרכתה של יפה גמליאל ,מנהלת המרכז.

.2

פרידה מחברי המועצה היוצאת
ראש המועצה נפרד מחברי המועצה היוצאת ,ציין את עבודתם בהתנדבות
ולאורך זמן לטובת הציבור ,והעניק שי בשם המועצה לכל אחד מהחברים.
כמו כן הוענק זר לחבר המועצה היוצא וראש המועצה לשעבר ,יצחק ימיני,
לרגל יום הולדתו ה.78 -
יצחק ימיני הודה לראש המועצה וציין את ייחודה של פרדסיה כישוב קהילתי,
את רוח ההתנדבות של התושבים ואיחל הצלחה בתפקיד לראש המועצה
ולחברי המועצה הנכנסים.

.3

בחירת מ"מ וסגן ראש המועצה
ראש המועצה מציע לבחור בגילת ברכר כמ"מ וסגן ראש המועצה בתואר.

החלטה מס' 1.1
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את בחירתה של גילת ברכר למ"מ וסגן
ראש המועצה ללא שכר.
גילת הודתה לראש המועצה ולחברי המועצה על הבחירה בה והבטיחה
להמשיך ולפעול למען הציבור ולמען פרדסיה כמיטב יכולתה .גילת ציינה כי
הגענו למצב משמח שבו נבחרו ארבע חברות מועצה מתוך תשעה וזו
התקדמות רבה.

.4

בחירת סגן ראש המועצה
ראש המועצה מציע לבחור בשרון חוילי כסגן ראש המועצה בתואר.
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החלטה מס' 1.2
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את בחירתו של שרון חוילי לסגן ראש
המועצה ללא שכר.
שרון חוילי הודה לחברים על בחירתו ,ציין את האמון הרב שקיים בינו לבין
ראש המועצה ,שאינו מצריך כלל הסכם קואליציוני וציין כי ימשיך ויפעל לטובת
כלל תושבי פרדסיה.
ראש המועצה ביקש מתומר יפת לשאת דברים.
תומר ברך את הקהל ואמר כי הוא וחברי סיעתו יפעלו במהלך הקדנציה
הקרובה לקדם בנוסף לפרויקטים של בינוי ,פיתוח ותשתיות גם את נושאי
החינוך ,הקהילה והשירות לתושב.

.5

בחירת הנהלת המועצה
ראש המועצה מציע לבחור את חברי הנהלת המועצה ,כדלקמן:
טל גורקי -יו"ר.
גילת ברכר – חברה.
שרון חוילי – חבר.
טל תעסה – חברה.

החלטה מס' 1.3
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את בחירת חברי ועדת ההנהלה כמפורט
בהצעת ראש המועצה.

.6

בחירת חברי ועדות
א .בחירת ועדת מכרזים
ראש המועצה מציע לבחור את חברי ועדת המכרזים ,כדלקמן:
טל תעסה – יו"ר.
הדר מושקט – חבר.
עמי אחיאל – חבר.
שרון חוילי – חבר.
לימור שרגא – חברה.

4

החלטה מס' 1.4
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את בחירת חברי ועדת המכרזים
כמפורט בהצעת ראש המועצה.
ב .בחירת ועדת הנחות ארנונה
ראש המועצה מציע לבחור את חברי ועדת הנחות ארנונה ,בהתאם לחוק,
כדלקמן:
שרון חוילי – יו"ר.
תומר יפת – חבר.
גזבר המועצה – חבר.
מנהלת מחלקת הרווחה – חברה.
היועץ המשפטי או נציגו  -חבר.

החלטה מס' 1.5
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את בחירת חברי ועדת הנחות ארנונה
כמפורט בהצעת ראש המועצה

.7

דבר ראש המועצה – טל גורקי
ערב טוב תושבים יקרים ,ערב טוב לחברי המועצה היוצאת ,ערב טוב לחברי
המועצה הנכנסת ,ערב טוב ליצחק ימיני.
אני רוצה להגיד על יצחק ימיני שלושה דברים :ראשית ,היום יצחק ימיני מסיים
 49שנים כחבר מועצה .ככל שבדקתי ,אני לא מכיר במדינת ישראל עוד מישהו
שכיהן  49שנה כחבר מועצה .זה בהחלט שיא ישראלי .שנית ,אני מבקש
להודות לך על שיתוף הפעולה ,על הסיוע ועל העצות הטובות .אני בטוח
שניעזר בך גם בעתיד .הדבר השלישי שאני רוצה להגיד ,זה שאתמול חגג
ימיני יום הולדת ומלאו לו שבעים ושמונה שנים .נאחל לו מזל טוב ,בריאות
טובה ואריכות ימים.
בנאום הראשון שלי בישיבת המועצה החגיגית ,לפני חמש שנים בדיוק ,פתחתי
את דבריי בפרק מתהילים ,קכ"ו" :שיר המעלות :בשובה ה' את שיבת ציון –
היינו כחולמים .אז ימלא שחוק פינו – ולשוננו רינה .אז יאמרו בגויים – הגדיל
ה' לעשות עם אלה .הגדיל ה' לעשות עמנו – היינו שמחים .שובה ה' את
שבותנו – כאפיקים בנגב .הזורעים בדמעה – ברינה יקצורו".
עבדנו קשה מאוד בקדנציה האחרונה .זרענו זרעים רבים מאוד .את חלקם
הקטן הספקנו לקצור ,אך את מרביתם נקצור בחמש ובעשר השנים הבאות.
נמשיך לעבוד קשה ואת הזרעים שנזרע בקדנציה הנוכחית נקצור עוד שנים
רבות.
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אתן רק דוגמא אחת בהקשר זה :אני מתכוון להקדיש הרבה מאוד זמן ואנרגיה
לקידום הקמת פארק התעסוקה הקטן המתוכנן בצפון הישוב ובהקמת פארק
התעסוקה הגדול מצפון לפרדסיה ועד לכביש  ,57המשותף לנו ,ללב השרון,
לכפר יונה ועמק חפר .אין לי ספק שבשנים הקרובות לא ניראה ולו שקל אחד
של ארנונה מאזורי התעסוקה הללו ,אבל חובתי ,כראש מועצה ,לעשות זאת
כדי להבטיח את עתידה הכלכלי ואת עצמאותה של פרדסיה.
אני מבקש להדגיש שעמדת המוצא שלי ,היא לעשות אך ורק מה שניראה
בעיניי כטובת המועצה ותושביה לטווח הבינוני והארוך ,מבלי להיכנע לאף
גחמה שמשרתת אינטרסים פרטיים או אחרים בטווח הקצר .אני יודע שזו גם
עמד ת חבריי ואני משוכנע שהציבור יידע להעריך את זה .בכל מה שנעשה,
תמיד נזכור שהמטרה העיקרית שלנו ,הינה לבסס את קהילת תושבי פרדסיה
כקהילה סולידארית וערכית ,השמה במרכז את נושאי החינוך ,התרבות ,איכות
החיים והמעורבות בחיי הקהילה .כל זאת ,תוך הובלת ישוב אשר יש לו זכות
קיום עצמאית וכלכלית.
הקדנציה הקרובה צפויה להיות מאתגרת מאין כמוה .אולי המאתגרת ביותר
בפרדסיה מאז ומעולם .מצד אחד ,תמיכת הממשלה בתקציב השוטף,
במסגרת מענק האיזון ,קוצצה בשלושה מיליון  ₪מתוך תקציב של שלושים
ותשעה מיליון וזאת בשל העלייה בדרוג הסוציו אקונומי מהעשירון השישי
לעשירון השמיני .זהו קיצוץ כבד מאוד ,שהשנה יבוא לראשונה לידי ביטוי
באופן מלא ,והוא מחייב את המועצה להיערכות אחרת לחלוטין ולקבלת
החלטות שלא בהכרח יהיו פופולאריות.
מצד שני ,בקדנציה הקרובה נתמודד עם אתגרי בניה ותשתית בהיקף עצום:
נשלים את בניית הפארק והאמפי שבתוכו ,נשלים את הקמת בית הספר
היסודי הנוסף שכבר נמצא בבניה ,כולל גיוס צוות חדש ,תכנים וייחודיות,
נשלים בניית ארבעה גני ילדים חדשים ונשדרג את מערכת החינוך כולה בסיוע
גוף מקצועי שילווה אותנו.
כבר בשנת  2019נצא לעבודות להסדרת הכניסות והיציאות מפרדסיה לכביש
( 5613בקרוב מאוד אנחנו אמורים לקבל את האישור הסופי מ"נתיבי
ישראל") ,נגיע לסיכום סופי עם חברת חשמל להעתקת קווי המתח הגבוה
מרחוב התהילה אל ממערב לכביש  ,4נתחיל בבניית אולם ספורט גדול נוסף,
ואני מקווה מאוד שנוכל להתחיל גם בבניית בית כנסת בשכונה החדשה.
במהלך הקדנציה ,נקדם את פרויקט הדיור המוגן ,נקים את מרכז התרבות
היישובי (מול הפארק) ונפעל לקדם את פתיחת שתי יציאות נוספות מפרדסיה
– אחת לכביש  4והשנייה לכיוון מזרח.
צריך להבין שכדי שהפרויקטים הללו ,אשר למעשה ייקבעו איך תיראה
פרדסיה בעתיד ,ייבנו ברמה שבנינו את הפארק ,אנחנו ,כלומר ,אני ,חברי
המועצה ,עובדי המועצה ,האדריכלים ,המפקחים ,הקבלנים וכל הנוגעים בדבר
– כולנו נידרש להשקיע מאות ולעיתים אף אלפי שעות עבודה ,בכל אחד מן
הפרויקטים.
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האתגרים שמניתי כאן הם רק על קצה המזלג .יש עבודה רבה בתיחזוק
ושדרוג השכונות הקיימות ,צריך להשלים את פיתוח התשתיות בשכונות
הניבנות כעת ,צריך לקלוט במהלך השנים הקרובות לפחות  500משפחות
חדשות ,ועוד ועוד משימות קטנות וגדולות.
כל מה שנעשה ,נעשה תוך שימוש בכלל הידוע" :סוף מעשה במחשבה
תחילה" .לא בחיפזון ,בלי שליפות מהירות מהמותן .הכול ייעשה מתוך גישה
עניינית ומחשבה לטווח הארוך.
ועכשיו לשלב התודות.
תודה למשפחה היקרה שלי שנכנסה יחד איתי למסע הקשה הזה לפני שש
שנים בלי לדעת איך יהיה ,מה יהיה ולאן נגיע ,יש לי משפחה מדהימה .אני
מבקש להודות מקרב לב לתומכים ,לפעילים ולכל תושבי פרדסיה ,על האמון
הגדול ועל כך שנתתם לי את הזכות להמשיך ולשרת אתכם גם בחמש השנים
הבאות .פרדסיה היא פסיפס עצום של אנשים נהדרים שהרכב המועצה משקף
אותם .תפקידנו ,כשליחי ציבור ,להצליח ולשמור על כל אחד מחלקי הפסיפס,
תוך מציאת מכנה משותף רחב ככל האפשר.
תודה גדולה בשמי ושם תושבי פרדסיה לחברי המועצה היוצאת שמסיימים
היום את כהונתם :יצחק ימיני ,ויקטור כהן ,אבי קידר וספי בר ניב .נהניתי מאוד
לעבוד איתכם .אני חייב לציין כי במהלך הקדנציה כיהנו כחברי מועצה ופרשו
כל
גם :רחלי בללי ,מוטי לוי ,דוד רחום וטל נחומסון .גם להם מגיעה תודה.
חברי המועצה שכיהנו בקדנציה הזו ,פעלו באופן רציני וענייני .צריך לזכור
שחברי המועצה עושים את תפקידם בהתנדבות .הם מקדישים שעות רבות
מזמנם הפנוי כדי לשרת את הציבור.
תודה ענקית לכל עובדי המועצה המסורים ,על ההשקעה העצומה שלכם ,יום
יום ושעה שעה למען הציבו ר .רמת השרות שאתם נותנים לתושבי פרדסיה
איננה דבר מובן מאליו.
לסיכום ,אני רואה בתפקידי כראש מועצת פרדסיה ,שליחות אמיתית .אני
מבטיח רק דבר אחד – לעבוד קשה ,ביושר ובצניעות" .הזורעים בדמעה
ברינה יקצורו".
תודה רבה!
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הישיבה הסתיימה בשירת "התקווה".
רשמה :יהודית ליס


חתימות ראש המועצה ומזכיר המועצה
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