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 27.9.05 מיום 33' פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס
 
 

 :נוכחים
 

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

  חבר מועצה -  משה גולדשטיין
 חבר מועצה -   תומר יפת
 חבר מועצה  -  ויקטור כהן
 חבר מועצה -   שרון חוילי
 )באיחור(חבר מועצה  -  משה אודיז

 
 :חסרים

 
 חברת מועצה -  טלי פליישמן

 חבר מועצה  -   דני גור
 

 :מוזמנים
 

 גזבר המועצה/מזכיר -   זאב ובר
 מבקר המועצה -  אלון קוחלני

  לשכת ראש המועצהמנהלת -  אורלי רזנינקוב
 

  :סדר היום
 
 .30.6.05אישור הדוח הכספי של המועצה ליום  .1
 
 : אישורי פרוטוקולים .2
 

 5.7.05 מיום 7' פרוטוקול ועדת נוער מס .א
 19.6.05 מיום 14' פרוטוקול ועדת תרבות מס .ב
 14.6.05 מיום 9' פרוטוקול ועדת חינוך מס .ג

 
ילת הישיבה אני מבקש מכולם לפני תח. אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה :יצחק

, להרים כוסית לרגל השנה החדשה ומאחל לכולנו ולכל בית פרדסיה שנה טובה
  .פורייה ובטוחה

 
הארוח היה מרשים ואין ספק שחידוש . אני מעדכן לגבי הביקור בעיר התאומה  

גם המפגש עם נציגי הערים . הקשרים עם ראש העיר החדש והצוות יתרום לנו
ואני , פתח לנו פתח לקשרים לחילופי נוער עם עוד ארצות, ופהמארצות באיר

 .מקווה שדברים אלו יישאו פרי
 

 .ברשותכם נתחיל בשאילתות  
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 שאילתות   .1
 

  שאילתא בנושא הפריצה למועדון הנוער–שרון חוילי    
 

לדאבוננו ביום שבת האחרון היינו עדים לונדליזם חמור ביותר במועדון 
, ריהוט וקירות, שפיכת צבעים על הרצפה, ירת כסאותשב. פיס לנוער

 .חבלה וגניבת ציוד ועוד
 

 שאלותיי   
  

מי האחראים ? מדוע לדעתך עולה תופעה מעין זו ביישובנו הקט .1
 ?לכך

אבזור /שיקום/מהו סכום ההשקעה הכספית של הרשות של שיפוץ .2
 ?המבנה בשנה האחרונה

 ?וכיצד בכוונתך לפעול לאור עובדות אל .3
 

  תשובת ראש המועצה לשאילתא בנושא הפריצה למועדון הנוער   
 

 9נשברו , די.וי.נגנב מכשיר הד, ביום שישי בלילה נפרץ מועדון הנוער
הנזק נאמד במספר . וכמו כן שפכו צבעי גואש ולכלכו את המקום, כסאות

הוגשה תלונה ונפתחה , המשטרה הוזעקה מיד למקום. מאות שקלים
קווה שהמשטרה תאתר את העבריינים ותמצה עימם את אני מ. חקירה
 .הדין

 
סידרו , ניקו, אני חייב לציין שבני הנוער שלנו התארגנו כבר ביום ראשון

זוהי עדות לכך שיש לנו בפרדסיה נוער . ושטפו את המועדון ביסודיות
ואל לנו לנסות ולהכתים את הכלל בגלל התנהגות של , איכותי וחיובי

 .בודדים
 

וכך גם , ת של ונדליזם במבני ובשטחי ציבור נפוצה בכל הארץתופעו
ראוי לציין כי לא אירע לנו לאחרונה שום נזק , יחד עם זאת. בפרדסיה

 .בהיקף שהצדיק הגשת תביעה לחברת הבטוח
 

המועצה מקיימת פעילויות רבות לטובת בני הנוער ואף תומכת בסכומים 
כמו כן .  נערים ונערות500 -משמעותיים בתנועות הנוער שבהם חברים כ

מתקיימות סדנאות להורים ונעשות פעילויות חינוכיות בקרב בתי הספר 
יש לנו מדריכי נוער הנמצאים מידי ערב עם בני . שילדינו לומדים בהם

 .נוער רבים בפרדסיה הלוקחים חלק בפעילויות השונות
 

 אף אנו מחפשים דרכים נוספות להגיע לבני הנוער שלנו ובחודש שעבר
התקיים במועצה מפגש רב משתתפים שבהם נדונו אפשרויות רבות 

 .בנושא
 

 .אני מציע כבר לקיים דיון בנושא לאור ההצעה לסדר באותו נושא   
 

 ?כ"האם הפריצה לא היתה בעקבות פעילות בה המועדון לא נסגר אח  :שרון
 

 . למיטב ידיעתנו לא   :זאב
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 .משה אודיז הצטרף לישיבה

 
י ילד מפרדסיה או "אינך יודע אם זה נעשה ע, בנושא הונדליזם, נולצער יצחק

הצבנו שומרים אך לא הצלחנו לתפוס , וזה נעשה בשעות שונות, מבחוץ
אנו נבדוק אפשרות להתקין מצלמות במקום ואני מקווה שסוף , אותם

הוגשה תלונה במשטרה ואני מקווה שהיא תגיע לחקר . סוף נגיע לרגיעה
 . לא מגלים יחס סלחניאנו בכלל. האמת

 
 ?למה לא לשים תריס משוריין  :משה א

 
 .יש בעיית תשתיות וזו עלות גבוהה מאוד  :משה ג

 
 . תועלת–זה עניין של עלות    :זאב

 
 .שימו אותו למעלה? למה אתם שמים את המזגן למטה ואז ממגנים אותו  :משה א

 
 .מבחינת נזקים כספיים העלות שולית   :זאב

 
 ?למה הם בכלל עושים זאת, ותי מדאיגה העובדה שיש ונדליזםא  :יצחק

 
הנערים שעשו זאת . הייתי שם והעט לא יכולה להסביר מה שראיתי :שרון

, הרשות צריכה לפעול בקרב בתי הספר. נמצאים במצוקה וזו זעקה לעזרה
 .וקשר עם היועצות כדי לאתר נוער במצוקה לפני המעשה

 
 הצעות לסדר .2
 

  משפחות נזקקות– הצעה לסדר בנושא מרכז מזון – שרון חוילי
 

אותן משפחות . למורת רוחנו מתרבות משפחות נזקקות ביישובנו
 . מייחלים לכל עזרה שהיא ונענים באופן חלקי כפי שמתאפשר

 
סלי מזון מהווים עזרה חיונית ובסיסית לאותן משפחות ויש אף מקורות 

כך שאפשרויות , חסון איןאך דא ועקא שהזמינות קשה ומקרר אי, לכך
 .רבות מתבטלות מראש

 
 הצעת החלטה

 
 .הרשות תדאג לחדר איחסון מזון לנזקקים במחלקת הרווחה .א
 . הרשות תדאג לציידו במקפיא גדול לשימור המזון עד לחלוקתו .ב
 : מחלקת הרווחה תפעיל מנגנון זה באמצעות מתנדבים .ג

 .המצרכים באמצעות מתנדבים/קבלת המזון .1
 .קשר עם המשפחות/ן חלוקת המזו .2

 
בנוסף יש מקרים שנוצר קשר עם גני אירועים שמוכנים לתרום מזון אבל  :שרון

 .כך שהמקפיא הוא נושא מרכזי, אין היכן לאחסן אותו
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פעילות עזרה לנזקקים היא ברוכה אך צריך לבדוק את נושא בריאות  :יוחנן
 ?ךמה טיבו ומי יהיה אחראי על כ, מהיכן המזון מגיע, הציבור

 
 .לכן צריך להסתפק במוצרים קשים  :משה א

 
צריך לבחון את הצעת שרון בצורה חיובית כי כאשר המועצה מאשרת כזה  :יוחנן

אני מציע שועדת . דבר היא לוקחת אחריות ואי אפשר להקל בכך מראש
 .רווחה תבדוק זאת

 
 .המילים צריך ולבחון זה אומר שייקח המון זמן :משה א

 
לקחת את הנושא הזה לבדיקה בועדה אבל יש לי רעיון קצת אני יכול  :תומר

עובדים ,  יש כוונה לעשות כנס של כל גורמי הרווחה ביישוב–שונה 
ומתנדבים וזה המקום לדעתי לבחון את הנושא ולראות מי מוכן להפעיל 

 .אותו
 

יש לנו פעילות ענפה שנעשית לפני החגים בחלוקת מזון ותלושים ויש גם  :זאב
התייעצנו עם היועץ המשפטי בעניין כי יש . ר שמתנדבים לחלוקהבני נוע

למשל יש צורך לרשום , ביורוקרטיה מאוד עניפה בגוף כמו רשות מקומית
ועדה תצטרך לקבוע קריטריונים , לנהל רישומי מלאי, את מה שמגיע
מסיבה זו בדיוק מקובל שפעילות מעין זו מתנהלת על ידי . לחלוקה ועוד

 .עמותות
 

 33.1' טה מסהחל 
 

מליאת המועצה מחליטה על העברת הטיפול לועדת רווחה לבדיקת  
 .ההיתכנות להקמת מרכז מזון

  
 30.6.05אישור הדוח הכספי של המועצה ליום    .3
 

הדוח הוא דוח טוב ואני . לפניכם הדוח הכספי של המועצה לחצי השנה :יצחק
 .מבקש מזאב להציג אותו

 
המהווים פחות מאחוז , ח" אלפי ש83טף בסכום של הדוח מציג גרעון שו :זאב

הגרעון המצטבר של המועצה ירד ביותר מחצי מיליון . מהיקף הפעילות
בחינת הביצוע ביחס לתקציב . יש גם ירידה בעומס המילוות. ח"ש

אחוזי . מצביעה כי  המועצה מקפידה לעבוד לפי התקציב ללא חריגות
 .הגבייה ממשיכים להיות טובים

 
 ?מה אם השינוי בתואר למנהל אגף חינוך  :רויקטו

 
 .מדובר בשינוי שנעשה לפני מספר שנים ולא היה כרוך בשינויי שכר   :זאב

 
 . יש תוספת– 8בטופס   :ויקטור

 
זה כתוצאה ממבנה התלוש וההגדרות לפי הסכם קיבוצי ולא תוספת שכר  :זאב

 .כלשהי
 

 ?לגבי הגרעון מהי התייחסות הגזבר  :שרון
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קשה . זהו דוח לרבעון השני בו יש עודף הוצאות חינוך יחסית לכלל השנה :זאב

אנו עושים מאמץ לסיום ,  תסתיים2005לחזות כיום במדוייק כיצד שנת 
יש לזכור כי יש גידול משמעותי בהוצאות בגין הסעות תלמידים . באיזון

 .בהיקפים משמעותיים, "תפוז"ובגין הפעלת קרן קרב ב
 

 הצבעה   
 

 .משה גולדשטיין ותומר יפת, יוחנן גיל, יצחק ימיני )4:  (עדב   
 .ויקטור כהן ומשה אודיז, שרון חוילי )3: (נמנע   

 
 33.2' החלטה מס   

 
 ;30.6.05מליאת המועצה מאשרת את הדוחות הכספיים ליום    

 
 )יצחק ימיני יצא מהישיבה(   

 
 אישורי פרוטוקולים   .4
 

 5.7.05 מיום 7' ר מספרוטוקול ועדת נוע .א   
   
בישיבה בה הייתי לפני כחודשיים הייתה התייחסות לונדליזם  משה 

והמלצות למצלמות אבטחה שיעזרו לזיהוי , במועדון הנוער
צריך בנוסף . המבצעים ולהכיל על משפחותיהם את עלויות התיקון

גם פעולות מניעה כי התופעה חוזרת על עצמה וצריך בכל זאת 
 .ת המועדון דבר שימנע פריצה בקלותלשקול למגן א

 
כי אם במצלמות בתוספת , לא מדובר בלשים מצלמות רגילות  :זאב

שמירה ועלות , ויש כאן אופרציה של החלפת קלטות, אמצעי הקלטה
 .לא מבוטלת

 
 .צריך להוציא פלייר התראה להורים   :ויקטור

 
וזמנו למועצה הם ה, בזמנו היה ונדליזם בגן התמר והגענו לאנשים :יוחנן

לשיחה עם השוטר הקהילתי בה הוסבר שההורים ישלמו על התיקון 
 .וזה עזר נקודתית וגם עזר למניעה לתקופה מסויימת

 
להגדיר את זה כמצוקה משדר מסר של הבנה והקלה ואסור להקל  :תומר

 .בכך ראש כי מי שמתחיל בשבירה יסיים בדברים יותר חמורים
  
מעשנים " יה-אור" של נוער מול בית הכנסת כל ערב יש חבורות :משה א

 .נרגילות
 

יש בעיה שאין פתרון בכל יום בכל . יש פעילות במועדון פיס כל יום :יוחנן
אי אפשר לא לעשות כלום בנושא הונדילזם עד , אבל, שעה ולכל גיל

 .שלא נפתור את בעית השעמום של הנוער
 

את זה אפשר כדי לטפל בנער שגרם לונדליזם צריך לדעת מיהו ו
 .לעשות דרך מצלמות
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גם האכיפה המשטרתית צריכה להיות תקיפה צריך ללחוץ על  :שרון

 .ז"ועל המשא, המשטרה לעשות יותר
 

בוא נבדוק אצלינו ונראה כמה מחברי המועצה מתנדבים במשמר האזרחי  :משה ג
 .  כל פעם אני אומר לכם זאת–

 
ודיז להעלות את המזגנים מבקש בדיקה ותשובה לגבי הצעת משה א :יוחנן

 .למעלה
 

 33.3' החלטה מס  
 

 .5.7.05 מיום 7' מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת נוער מס   
 

 19.6.05 מיום 14' פרוטוקול ועדת תרבות מס .ב  
 

 33.4' החלטה מס  
 

 19.6.05 מיום 14' מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת תרבות מס   
 

 14.6.05 מיום 9'  ועדת חינוך מספרוטוקול .ג  
 

 33.5' החלטה מס   
 

 .14.6.05 מיום 9' מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת חינוך מס   
 
 

 22:00הישיבה ננעלה בשעה 
 אורלי רזניקוב: רשמה

 
          

 ,בברכה
 
 
 

         יצחק ימיני                 זאב ובר
                                                               ראש המועצה                  מזכיר המועצה

 
 

                    
 

   
 
 
 


