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  31.1.2017מיום  48מס'  מליאה מן המנייןפרוטוקול מישיבת 
 שנערכה בחדר הישיבות במועצה

 
 :נוכחים

 
ראשהמועצה-טלגורקי

סגניתומ"מראשהמועצה-גילתברכר
סגןראשהמועצה-שרוןחוילי
המועצהסגןראש-תומריפת

חברהמועצה-יצחקימיני
חברהמועצה-אביקידר

חברהמועצה-ויקטורכהן


 חסרים: 
 

חברתהמועצה-טלתעסה
חברהמועצה-טלנחומסון

 
 :מוזמנים

 
מזכיר/גזברהמועצה-זאבובר

מנהלתלשכתראשהמועצה-ודיתליסיה


 סדר היום:
 
 עדכוניראשהמועצה. .1

 .80%-ל50%-אישורהעלאתהיקףמשרתמהנדסהמועצהמ .2

 

 אישורי תב"רים: .3

 

 ₪.625,000לתכנוןבי"סיסודיחדש,בסך419תב"רמס' .א

 ₪.50,000לשיפורחזותהיישוב,בסך346הגדלתתב"רמס' .ב

 ₪.350,000מעוןיום,בסךלתכנון420תב"רמס' .ג

 ₪.135,000לשיפוץבחט"צבבי"ס"תפוז",בסך354הגדלתתב"רמס' .ד

 ₪.55,000לשדרוגגינתהכלבים,בסך346הגדלתתב"רמס' .ה

 .ו מס' תב"ר בסךתכנוןל396הגדלת הברוש, ברחוב גנים באשכול שלישי ילדים גן
 ₪.76,050

 .ז מס' תב"ר שתכנוןל396הגדלת ילדים בסךגן השרון, בנופי גנים באשכול לישי
 .₪76,050

 ₪.80,000למגרשהכדורגלבסך412הגדלתתב"רמס' .ח

 

  אישורי פרוטוקולים: .4

 

 .20.1.17מיום32,ומס'11.12.16מיום31ועדתתרבותמס' .א

 .12.12.16מיום11ועדתביטחוןמס' .ב

 .12.12.16מיום10הועדהלמאבקבנגעהסמיםמס' .ג

 .12.12.16מיום10גוראלימותמס'הועדהלמי .ד



 .16.12.16מיום12מס'ועדתחינוך .ה

 .25.12.16ועדהלהנצחתזכרםשלנרצחיטרורמיום .ו

 9.1.17מיום20הועדהלקידוםמעמדהאישהמס' .ז

 .30.1.17מיום13ועדתהנחותרווחהמס' .ח


חיז"לשנפטרהחבריהמועצהעומדיםדקתדומייהלזכרהשלתושבתהיישובזוהרהמזר
לאחרונה.


.ועצהראשהמועצהפתחאתישיבתהמ


מעדכןכיתומרביקשלמסורהודעהאישית,ומבקשמתומרלמסורהודעתו.


מאחרבדיוניהתקציבתומרמצייןכיסיעתו,סיעת"עידןחדש"פורשתמהקואליציהוזאתו

דנטיםוכילדעתובתקציבטלנחומסוןחשיםכינפגענושאמילגותלסטווהאחרוניםהוא
.הואחשתיסכולמאחרלמילגות₪40,000ניתןהיהלמצוא₪מיליון37-בסדרגודלשלכ

לפרוש.חליטלהשפיעולכןהולאהצליח


יסייםאתנחומסוןתומריתפטרמתפקידוכסגןראשהמועצהוכיו"רועדתתרבותוטל
תפקידוכיו"רועדותבטחוןוצעירים.


צהמשיבכיהואמודהלתומרוטלעלפעילותםבהנהלתהמועצהועלשיתוףראשהמוע

הפעולהומקווהשגםבשבתםבאופוזיציההםימשיכולפעולבאופןענייני.מזכירכיעלפי
ההסכםהקואליציוניתומרהיהאמורממילאלסייםאתתפקידוכסגןראשהמועצהבעוד

צריךלפגועבמגווןנושאים.₪מיליון1.5צץחודשיים.באשרלתקציב,כאשרנדרשיםלק
שבערצוןמפגיעהבנושאהקרובלליבו.נושאהמילגותלאבוטל,יהיהתמידיהיהמישלא

סטודנטיםהתורמיםלקהילהמקבליםמילגותמכובדות.


בישיבההבאהנקבלהחלטותבקשרלאיושהתפקידים,כוללבועדתביקורת.


וטלעלתיפקודם.מזכירכיסיעתושלתומרהצביעהבעדהתקציבשרוןחוילימודהלתומר
בישיבתמליאתהמועצההאחרונה.מברךעלכךשהייתהעדהיוםקואלציהמקירלקיר
ומקווהשהעבודהבישיבותמליאתהמועצהתמשיךלהיותענייניתכפישהייתהעדהיום.



 עדכוני ראש המועצה .1
 

עםמרתמירבןמשה,סמנכ"להחינוךבשבועשעברהתקיימהפגישהבמשרד .א
המשרדהאחראילבינוישבמסגרתוסוכמוואושרוהצרכיםשלפרדסיהבבינוי
מוסדותחינוךבשניםהקרובות,לרבותגניילדיםנוספים,ביתספריסודיחדש

וביתספרתיכון.
 

העבודותבצפוןפרדסיההחברההמפתחתשבהלעבודתהלאחרשהושגובמסגרת .ב
מיםמתאימיםלגביהעתיד.סיכו

 

יח"דחדשותבקרוב.אנומגישיםפנייה50-בשכונתנופיהשרוןצפוימתןהיתרל .ג
לקק"לבמסגרת"קולקורא"לקבלתמימוןלפיתוחהסוללה.

 

תוקףלתוכניתאמורההועדהלתכנוןתשתיותלאומיותלתתבשבועהבא .ד
ישלאחריוניתןיהיהלהעתקתקוויהמתחהעליוןמפרדסיה.זהושלבקריט

להתחיללהפעיללחץעלחברתחשמללהעתקתהקווים.
 



במשרדהפניםבירושליםעםראשהמטהשלשרהפניםעלמנתקיימנופגישה .ה
לדוןבדרכיםלהתמודדעםהקיצוץהתקציבישלמענקהאיזוןהנובעמעליית

סגןראש.בפגישההשתתפו8לאשכול6האשכולהסוציואקונומישלנומאשכול
כן,ראשהמועצהנמצאבקשררציףעם-כמוהמועצהשרוןחויליוגזברהמועצה.

לשכתמנכ"למשרדהפנים,בנוגעלנושאזה.
 

בתהליךאישורבחברתנתיביישראלנמצאים5613התוכניותלשדרוגכביש .ו
)מע"צלשעבר(ואנומנסיםלזרזאתתהליךהאישורבמטרהלצאתלעבודותעוד

השנה.
 

הןבשלעיכובבקבלתהיתרבקאנטריחלעיכובבתוכניותלהרחבתחדרהכושר .ז
תהליךקבלתההצעותמולהקבלניםשנוהלעלידיהזכייןשהבניהוהןמשום

הביאלהצעותבלתיסבירותמבחינתמחירן.לאורזאתסוכםכיייצאמכרז
-נהבםכיהעבודותתחלפומביומהנדסהמועצהמטפלבנושא.אנוצופי

מספרחודשים.ותמשכנה,15.10.17


 תומרמבקשכיהזכייןיעדכןאתהמנוייםבדחייה.

 

להגדלתהכנסותיהוזאתתוכניתאסטרטגיתבהכנתהמועצהעסוקהכיום .ח
במטרהלצאתמהמצבשבוצריךלהתדפקעלדלתותמשרדיהממשלהבכדי

מודלכלכלישיתןלקבלכסף.אנועובדיםעםמשרדרו"חזיצרושות'להכנת
תמונתמצבשלההכנסותהרצויותלמועצהלאורהגידולהצפויביישובוהדבר

ישמשאותנוביןהיתר,בעתהמו"מעלחלוקתהכנסותמאזורהתעשייההאמור
דרוםלצומתביתליד.מלהיותמוקם

 

 %80-ל %50 -אישור העלאת היקף משרת מהנדס המועצה מ .2


בתפקידו.לאורהיקפיביקשלהמשיךדסהמועצהבניכרמיראשהמועצהמצייןכימהנ
פיתוחתשתיות,בנייתוכולליםגדליםבכלההיבטיםשהעבודההנגזריםמהרחבתהיישוב

,בכפוף80%-סוכםעלהגדלתהיקףהמשרהלמבניציבורובנייתיחידותדיוררבות
 לאישורמשרדהפנים.

 
 148.החלטה מס' 

 
.80%-ל50%-אתהיקףהעלאתמשרתמהנדסהמועצהמהמועצהמאשרתמליאת


 :אישורי תב"רים .3
 

 ₪  625,000לתכנון בי"ס יסודי חדש, בסך  419תב"ר מס'  .א
 

וזאת2019או2018החדשאמורלפתוחאתשעריובספטמברביה"סהיסודי
.ביתהספראיכלוסהצפויביישוב.לצורךכךישלהתחילבתכנוןלעיתויהבהתאם
מעלותהתכנון,מאחרוביה"סייבנהבשלבים.50%לאשררקקשומבבשלבזה

כשמתוךהנ"למשרד₪,מיליון20-עלותבנייתביה"סמתוכננתלסךשלכ
לערך.75%-החינוךיתקצבכ


שכללמיוןשלממושךלצורךבנייתביתהספרנבחראדריכלגדעוןפובזנרבהליך

יתעםחמישהאדריכלים.הצעותוכןמפגששלועדהמקצוע13-כ


חטיבותצעירות.3כיתות,כולל21הפרוגרמההמאושרתשלביתהספרהיא




לשאלתתומר,ראשהמועצהעדכןלגביההתלבטויותשהיובקשרלבנייתבי"ס

וניםרביםעםמשרדהחינוךוכןנערכויסודיעםחטיבהצעירה.התקיימודי
ההמלצההחדמשמעיתשלמשרדספראחרים.-ביקוריםבחטיבותצעירותבבתי

החינוךהייתהששניבתיהספרבישובצריכיםלפעוללפימודלדומה.לאחר
ההחלטההינהלהמשיךעםחטיבהצעירהגםבדיקתכלהמשמעויותוההשלכות

מהחטיבהלקחיםבהתאםלהפקתעהתאמותבביתהספרהחדש,תוךביצו
בבי"ס"תפוז".הצעירה


תקציביתהינומקרנותהמועצה.לכשתגיעהרשאהתכנוןהבשלבראשוןמימון

 התב"ר.יהיהצורךלעדכןאתממשרדהחינוך
 

248.החלטה מס' 
 

625,000לתכנוןבי"סיסודיחדש,בסך419המועצהמאשרתתב"רמס'מליאת
קרנותהמועצה.מימון;₪.


 תומריפתנמנעבהצבעה.
 

 ₪ 50,000לשיפור חזות היישוב, בסך  346הגדלת תב"ר מס'  .ב
 

מצבוריגרוטאותבשניאתריםבשכונההוותיקהביישוב.שלבמדוברבחיסול
ראשוןנערךלפניכשנה,ובחודשיםהקרוביםיתבצעהשלבהשני.מדובר

בהתאםלחוותדעתפועלתמועצההב"מבצע"הכרוךגםבמעורבותהמשטרה,
משפטית.


348.החלטה מס' 

 
,בסךלשיפורחזותהיישוב346תב"רמס'הגדלתהמועצהמאשרתמליאת
 מקרנותהמועצה.;מימון ₪.50,000

 
 תומריפתנמנעבהצבעה.

 

 ₪  350,000לתכנון מעון יום, בסך  420תב"ר מס'  אישור  .ג
 

וצאתהיתרבנייהלמעוןיוםחדשבשכונהבכוונתהמועצהלקדםתכנוןלצורךה
כיתותכוללחדריספחבשטח3-(.הפרוייקטמיועדל508החדשה)מגרשמס'

בתוספתמע"מ.₪מיליון3-כבנאמדתמ"ר.460כוללשל


בהמשךמימוןאמורלאשרבשלבראשוןמדוברבהרשאהלתכנון.משרדהכלכלה
 למרביתעלותהבנייה.


 4.48החלטה מס' 

 
 ₪.350,000לתכנוןמעוןיום,בסך420המועצהמאשרתתב"רמס'מליאת
 קרנותהמועצה. ;מימון

 
 תומריפתנמנעבהצבעה.

 



₪  135,000לשיפוץ בחט"צ בבי"ס "תפוז", בסך  354הגדלת תב"ר מס'  .ד


תכיוםשתיחט"צבהיקףמלא.בחט"ציםאלובוצעובעברוב"תפוז"פועל
בעיקרןלהגדלתשטחחדריהלימוד.לאורהסתמנותמגמתהתאמותבינוישנועדו

פתיחתחט"צשלישיתבביה"סישלבצעעבודותדומותגםבמבנןהשלישי.


 548.החלטה מס' 
 

לשיפוץבחט"צבבי"ס"תפוז"354תב"רמס'הגדלתהמועצהמאשרתמליאת
 קרנותהמועצה.;מימון ₪.135,000בסך

 
 תומריפתנמנעבהצבעה.

 

 ₪ 55,000, בסך לשיפור חזות הישוב 346דלת תב"ר מס' הג .ה
 

כלבים.גןהכלביםברח'התהילההמשמשלשחרור400-מבפרדסיהלמעלה
הכלביםוהפעלתםהינוהיחידיבשלבזהביישוב.הדרישהוהשימושבגןהינם

רביםולכןנדרשלשדרגאותוולהתאיםאותולפעילויותנוספות.


ישתלו,מ"ר1עשבילהיקפילאורךהגדרותברוחבשלבמסגרתהעבודותיבוצ
יתווספואלמנטיםלשימושהכלביםוכןיבוצעמילויויישורהחול,עציםלהצללה

 בגינה.
 

 648.החלטה מס' 
 

55,000בסךלשיפורחזותהיישוב346תב"רמס'הגדלתהמועצהמאשרתמליאת
 קרנותהמועצה.: מימון ₪.
 

 .תומריפתנמנעבהצבעה
 

גן ילדים שלישי באשכול גנים ברחוב הברוש, בסך  לתכנון 396הגדלת תב"ר מס'  .ו
76,050  ₪ 

 
בנייתהגןמתוכננת.הסכוםמיועדלתכנוןבנייתגןילדיםשלישיבמתחםשבנדון

 .2018-2017לשנת
 

 748.החלטה מס' 
 

מימון:₪.76,050בסךלתכנון396תב"רמס'תגדלההמועצהמאשרתמליאת
 רנותהמועצה.ק
 

 תומריפתנמנעבהצבעה.
 

גן ילדים שלישי באשכול גנים בנופי השרון, בסך  לתכנון  396הגדלת תב"ר מס'  .ז
76,050  ₪ 

 
הסכוםמיועדלתכנוןבנייתגןילדיםשלישיבמתחםשבנדון.בנייתהגןמתוכננת

 .2019-2018לשנת
 



 
 

 848.החלטה מס' 
 

;מימון ₪.76,050בסךלתכנון396מס'תב"רהגדלתהמועצהמאשרתמליאת
 קרנותהמועצה.

 
 תומריפתנמנעבהצבעה.

 

 ₪  80,000למגרש הכדורגל בסך  412הגדלת תב"ר מס'  .ח
 

עלמנתלחסוךבהוצאותהאחזקהשלהדשאהסינתטיולייתרהצורךלשכור
,מומלץעלרכישתמתקןמיוחדוגוררשיבצעהברשה,ניקיוןתאחזקהחבר

.האחזקהתבוצעע"יעמותתהפועלפרדסיה.כמוכןיוקםמחסןבדשאוטיפול
 לאחסנתהציוד.

 
 948.החלטה מס' 

 
₪.80,000למגרשהכדורגלבסך412המועצהמאשרתהגדלתתב"רמס'מליאת

מימון:מקרנותהמועצה.
 

 תומריפתנמנעבהצבעה.
 

 אישורי פרוטוקלים .4
 

 22.1.17מיום  32ס' ומ 11.12.16מיום  31ת תרבות מס' וועד .א
 

הועדהדנהבהרצאתג'קילוי,וקיימהדיוןבהופעותמתוכננותשלערבזמר,
בשבטוסוףשבועקהילתיט'וחגיגהיווניתבחנוכה,ארועחנוכהלנשים,ארוע

 באילת.
 

 10.48החלטה מס 
 

ומס'11.12.16מיום31תתרבותמס'והמועצהמאשרתאתפרוטוקולועדמליאת
 .22.1.17וםמי32
 

 12.12.16מיום  11ועדת בטחון מס'  .ב
 

שעודכנהכתוצאהמשינוישיטתאגרת2017הועדהדנהבתוכניתהעבודהלשנת
השמירהביישובוכןקיבלהדיווחמהשוטרהקהילתיעלעבירותהרכושביישוב.

נמשכתוהנתוניםשלפרדסיההינםהטוביםביותרמביןהירידהבנתונים
זור.היישוביםבא

 
 11.48החלטה מס' 

 
 .12.12.17מיום11המועצהמאשרתאתפרוטוקולועדתבטחוןמס'מליאת

 
 
 



 
 
 

 12.12.16מיום  10הועדה למאבק בנגע הסמים מס'  .ג
 

 באלכוהולודנהבנתוניםהועדהקיבלהעדכוןלגביחודשהמאבקבשימוש
אלימותלביןהשימושבאלכוהול.ין ב שהוצגועלקשר

 
 2.148מס' החלטה 

 
מיום10המועצהמאשרתאתפרוטוקולהועדהלמאבקבנגעהסמיםמס'מליאת

12.12.16. 
 

 12.12.16מיום  10הועדה למיגור אלימות מס'  .ד
 

הועדהדנהבתלונותעלמטרדרעששלנעריםבאזורהקניוןוכןעלתלונות
המתייחסיםלמסיבותקריוקיואזעקות.

 
 3.148החלטה מס' 

 
מיום10ועצהמאשרתאתפרוטוקולהועדהלמיגוראלימותמס'הממליאת

12.12.16. 

 
  18.12.16מיום  12מס'  ונוער  ועדת חינוך .ה

 
הועדהקיבלהסקירהמראשהמועצהלגביתמונתמצבשלמצאימוסדות

החינוך,תחזיותהאיכלוסביישובותוכניתהבינוישלמוסדותחינוךחדשים
וכןפעילותבתחוםזהעילותתנועותהנוערוהמגמותביישוב.כמוכןנסקרופ

מרכזהלמידה.


מנהלתבי"ס"תפוז"הציגהאתתוכניתהעבודהשלבי"סלשנה"לתשע"ז
 והתקייםדיוןבקשרלסוגיותהקשורותלביה"ס.

 
 4.148החלטה מס' 

 
 .18.12.16מיום12מס'ונוערמאשרתאתפרוטוקולועדתחינוךהמועצהמליאת

 
 25.12.16דת להנצחת זכרם של נרצחי טרור מיום וע .ו

 
 הועדהקיבלהסקירהוקיימהדיוןלגבימדיניותההנצחהביישוב.

 
 5.148החלטה מס' 

 
המועצהמאשרתאתפרוטוקולהועדהלהנצחתזכרםשלנרצחיטרורמליאת
 .25.12.16מיום

 
 
 



 
 

 9.1.17מיום  20הועדה לקידום מעמד האישה מס'  .ז
 

.2017ובפעילויותהמתוכנניםלשנת2017מהדיוןבתקציבשנתהועדהקיי


 6.148החלטה מס' 
 

20המועצהמאשרתאתפרוטוקולהועדהלקידוםמעמדהאישהמס'מליאת
 .9.1.17מיום

 
 30.1.17מיום  10ועדת הנחות רווחה מס'  .ח

 
 

 7.148החלטה מס' 
 

.29.1.17מיום10'מסהנחותרווחההמועצהמאשרתאתפרוטוקולועדתמליאת
 
 
 



רשמה:יהודיתליס






חתימותראשהמועצהומזכירהמועצה


