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סדר היום:
.1
.2

.1

הערכה לחיילים מצטיינים.
הנוער במרכז העניינים – הצגת עבודתו של צוות ההיגוי בנושא.

שאילתות
א.

שרון חוילי  -הנני מבקש לדעת מדוע המועצה מסרבת לאפשר למר
אברהם תעשה/בן אהרון לעשות פיתוח עצמי למגרשים שבבעלותם? לאור
העובדה כי המועצה בראשותך ,אישרה בעבר למקורביך פיתוח באופן
עצמי שכזה – דבר אשר חסך להם עשרות אלפי דולרים .הערה – אין כל
נפקות כי אברהם הפסיד במשפט נ' המועצה משום שאליבא דכולי עלמא
השאלה נותרת וזועקת מכוח עיקרון השוויון המצוין במגילת העצמאות.
תשובת ראש המועצה  -נושא זה ותשובתי המפורטת כבר ניתנו בישיבת
המועצה מס'  12מיום  ,2.8.04אך למרות זאת אשיב פעם נוספת:
עבודות פיתוח ביישוב מתבצעות בשטחים ציבוריים בלבד ולא במגרשים
שבבעלות אנשים פרטיים .המועצה היא זו שמבצעת את עבודות הפיתוח
בשטחים שבבעלותה .היתרונות בכך הינם רבים וכוללים שליטה ופיקוח
מלאים על טיב העבודות ואיכותן ,מחירן ,לוח הזמנים לביצוע וכיוצ"ב.
לפני כ 15 -שנה כשפרדסיה מנתה  400משפחות בלבד אושרה תוכנית
לבנייה של כ 600-יח"ד שהיוו תוספת של  150%ליישוב .אז לא היו בידי
המועצה הכלים המקצועיים והיכולות הכספיות לפתח באופן עצמאי
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מתחמים אלו ,ולכן פותחו ע"י החברות הקבלניות שבנו בהן .מאז כמובן
שהשתנה המצב ,המועצה גדלה ,התפתחה ורכשה את כל הכלים והידע
הנדרשים .לכן ,לא ניתן להקיש מהמצב אז לימינו.
עוד אציין כי אין שום חסכון בפיתוח עצמי שכן במידה ועלויות הפיתוח
בפועל נמוכות מההיטלים על היזם לשלם למועצה את ההפרש.
ב.

שרון חוילי –בהמשך לכל התכתובות בינינו בנושא המצ"ב ,בהם הערתי
את תשומת לבך בנדון ,ובהתאם לצו המועצות המפרט ברורות את עניין
מועדי זימוני ישיבות המליאה כנדרש .הנני מבקש לדעת ,כיצד בכוונתך
לנהוג מעתה ואילך בנדון דידן ,למען הסדר הטוב?
תשובת ראש המועצה  -מועדי ישיבות מליאת המועצה נקבעו לימי ג'
האחרון בחודש .יחד עם זאת כאשר מספר חברי מועצה מבקשים לשנות
את המועד ,הרי אני נוהג להיענות לכך ,ככל שהדבר אפשרי ,הכל כמובן
בהתאם לחוק.

.2

הצעות לסדר
א.

רכישת מתקני משחקים

החלטה מס' 59.1
הוחלט לכלול את הנושא )הועלה ע"י יוחנן גיל( בסדר היום) .מופיע בסעיף
 5להלן(.
ב.

בנערינו ובזקננו נלך
הואיל והמועצה מבקשת לעשות חשבון נפש על עניין תוצאותיה בקרב בני
הנוער והקימה ועדת היגוי למטרה זו ,ומאחר וראיתי את עיקר
מסקנותיה של ועדת ההגוי ,ואין כל ספק שנדרשות חלופות חיוביות
אליהם יתחברו בני הנוער .הנני מוצא חובה נעימה להוביל רצון חשוב זה
לטובת פעולות שכל תכליתם :להיות עם הפנים אל הנוער.
לצורך הגשמת חלום זה נדרשים להיות מכווני מטרות עם תשומות
ערכיות וחינוכיות חשובות :יש מי שמקשיב לך – רב ,שיח ,פאנלים
בעניינים שונים ,אקטואליה ,דרכי התמודדויות במצבים שונים ,הצגות
תיאטרון ייחודיות – מצ"ב דוגמאות נבחרות ,הרצאות בנושאים בוערים,
הגות ומחשבה ,עבודות חקר בתולדות העם היהודי – נושאות פרסים,
חידונים בנושאים שונים ,תעסוקה לבני נוער – פרוייקטים ,מבחר עבודות
לשעות אחה"צ בתשלום לפי המותר בחוק .אין כל ספק ,שרק בתשומות
מעין אלו עם מעורבות ההורים כנדרש ,נוכל להביא בע"ה לתוצאות
חשובות וטובות בקרב בני הנוער ולהובילם להצלחה בתחומים רבים,
שהרי אם אין גדיים אין תיישים.
הצעת החלטה – הרשות המקומית תוביל עם צוות ההיגוי תשומות
ופעולות לשעות הפנאי כדלעיל שכל עיקר תכליתם הוא להיות עם הפנים
אל הנוער.
ראש המועצה מציין כי מאחר וממילא נושא בני הנוער והמלצות ועדת
ההיגוי בראשותם של תומר יפת וטלי פליישמן הינו הנושא העיקרי בסדר
היום של ישיבת מועצה זו ,הרי ההצעה לסדר של שרון חוילי חוזרת על
אותם עניינים ולכן היא מיותרת.
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הצבעה
בעד (2) :שרון חוילי ושולי טייב.
נגד (5) :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן ,משה גולדשטיין ותומר
יפת.

החלטה מס' 59.2
הוחלט ברוב קולות להוריד את ההצעה )הועלתה ע"י שרון חוילי( מסדר
היום.
ראש המועצה מבקש להכניס לסדר היום אישור פרוטוקול ועדת רווחה
מס'  16מיום .15.7.07

החלטה מס' 59.3
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הכנסת פרוטוקול רווחה מס' 16
מיום  15.7.07לסדר היום.

.3

הערכה לחיילים מצטיינים
בהתאם להחלטת המועצה המועצה מעניקה שי כאות הערכה לחיילים
מצטיינים שצויינו החל מדרגת אלוף ומעלה .במעמד חברי המועצה
הוענק שי להורי החיילת ליאת גריבי – חיילת מצטיינת שצויינה ע"י
מפקד חיל הים.

.4

הנוער במרכז העניינים – הצגת עבודתו של צוות ההיגוי בנושא
יושבי ראש ועדות הנוער והרווחה טלי פליישמן ותומר יפת הציגו את
עבודתו של צוות ההיגוי שקם על מנת להמליץ על דרכי פעולה בנושא
הנוער .להלן עיקרי הדברים:
א .התאמת מערך כ"א המטפל בנוער
הצעדים המוצעים בנושא:
• קליטת מנהל מדור נוער במשרה מלאה )ישמש גם כמרכז תנועות
הנוער(.
• הפעלת מדריך נוער בחצי משרה.
• קליטת מדריך קידום נוער ,בתיקצוב משרד החינוך.
ב .תוכנית שיקום הסמכות ההורית
הפעילויות המוצעות בנושא:
• הצעת קורסים וסדנאות להורים בנושא הורות למתבגרים
ושיווקם באופן אסרטיבי.
• בניית תוכניות המשך לסדנאות אלה במתכונת של מפגשים /
הרצאות שימשיכו את המסרים שהועברו במסגרת הקורס.
• קיום מפגש מרכזי להורים בוגרי הסדנאות.
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•
•
•
•

ג.

מתן הדרכה וסיוע להורים לילדים עם בעיות קשב וריכוז.
בנית רשימת תפוצה מול מעגל הורים בוגרי הסדנאות
ובאמצעותה שמירה על קשר תוך כדי קבלת והעברת מידע,
המלצות ויוזמות.
הצעת קורסים וסדנאות להורים לילדים צעירים – תוכנית ניסוי
באחד הגנים.
קורס פעילים בקהילה.

פער דורות ,תקשורת עם הנוער ,חשיפה ללחץ חברתי שלילי
הפעילויות המוצעות בנושא:
• בניית קבוצה משמעותית של מנהיגות נוער:
קורסים למנהיגות נערות ,מנהיגות נערים ,מדצ"ים ,פרוייקט ח"ן.
• שילוב נציגי נוער בבניית תוכניות העבודה ותוכניות הפעילות
לנוער ובמסגרת זו הקמת "פרלמנט נוער" בו ישולבו נציגים
ממסגרות תנועות נוע"ל ,צופים ,בני עקיבא וכן מועצת הנוער.

ד .תגבור וגיוון פעילות הנוער
הפעילויות המוצעות בנושא:
•

•
•
•
•

•

הרחבת פעילות ספורטיבית בקיץ :
 oטורניר כדורגל ע"ש עופר מוצרפי ז"ל.
 oטורניר כדורעף חופים.
 oפעילות לילית בקאנטרי – ספורט חצות .
הרחבת פעילות תנועות הנוער בקיץ – מפעלי הקיץ.
בנית אתר אינטרנט ייעודי לנוער בפרדסיה לשיפור זרימת המידע.
תחרות כישרונות צעירים.
הרצאות ומפגשים:
 oהרצאות בתחום יהדות ומורשת ישראל.
 oהרצאות בתחום מודעות ודימוי עצמי )הרגלי לבוש,
תזונה נכונה וכדומה(.
 oצפייה מודרכת בסרטים.
שיפורים במתחם מועדון הנוער:
 oהגברת הפיקוח והביטחון – בחינת שילוב אב בית
)שעה-שעתיים ביום(.
 oשיפור חזות המועדון.
 oשינוי תדמית – העברת פעילויות מטה למועדון
הנוער.

ה .חיזוק תנועות הנוער
הפעילויות המוצעות בנושא:
•
•
•
•

הגדרת תפקיד מרכז תנועות הנוער.
קומונרים לתנועות.
הגדלת הסיוע לתנועות הנוער לפעילות ולתחזוקה.
שילוב נציגי התנועות ב"פורום נוער".
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ו.

התמודדות עם תופעות שתיית האלכוהול והוונדליזם
הפעילויות המוצעות בנושא:
•
•
•
•

פנייה לרשות למלחמה בסמים ,אלכוהול ואלימות.
הפעלת סיירת הורים וסיירת נוער במסגרת המשמר האזרחי.
העברת הרצאות וסדנאות להורים ולנוער בנושאים אלה.
בחינת יחסי הגומלין והשפעת בני נוער מהסביבה.

התקיים דיון בהשתתפות :יצחק ימיני ,יוחנן גיל ,טלי פליישמן ,משה
גולדשטיין ,תומר יפת ,שולי טייב ושרון חוילי.

החלטה מס' 59.4
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את המלצות ועדת ההיגוי .המלצות אלו הינן
בסיס שיאפשר שינויים.

.5

אישור תב"ר מס'  346להגדלה ב ₪ 95,000 -לרכישת מתקני
משחקים .מימון מקרנות המועצה.
הנושא עולה לסדר היום לבקשת מ"מ ראש המועצה יוחנן גיל.
בהתאם להחלטת הנהלת המועצה לשדרג מתקני משחקים בגנים הציבוריים,
מוצע לרכוש שני מתקני משחקים חדשים ולהציבם בגן הבנים ובגן ההדרים,
וכמו כן להשקיע בשיפור מתקנים קיימים .דבר זה חשוב לרווחת ציבור הילדים
ביישוב.

החלטה מס' 59.5
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר מס'  346לשיפור חזות
היישוב בסך  .₪ 95,000מימון מקרנות המועצה.

.6

אישור פרוטוקול ועדת רווחה מס'  16מיום 15.7.07
יו"ר ועדת הרווחה הציג את הנושא ואת ההחלטות.

החלטה מס' 59.6
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת רווחה מס'  16מיום .15.7.07
)שרון חוילי נמנע(.
הישיבה ננעלה בשעה .22:00
רשמה :אורלי רזניקוב.
בברכה
ובר זאב
מזכיר המועצה

יצחק ימיני
ראש המועצה
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