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פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס'  48מיום 31.1.2017
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מזכיר/גזברהמועצה 
מנהלתלשכתראשהמועצה 

סדר היום:
 .1עדכוניראשהמועצה.
 .2אישורהעלאתהיקףמשרתמהנדסהמועצהמ-50%ל-.80%
 .3אישורי תב"רים:
א .תב"רמס'419 לתכנוןבי"סיסודיחדש,בסך625,000.₪
ב .הגדלתתב"רמס'346לשיפורחזותהיישוב,בסך50,000₪.
ג .תב"רמס'420לתכנוןמעוןיום,בסך350,000.₪
ד .הגדלתתב"רמס'354לשיפוץבחט"צבבי"ס"תפוז",בסך135,000.₪
ה .הגדלתתב"רמס'346לשדרוגגינתהכלבים,בסך55,000.₪
ו .הגדלת תב"ר מס'  396לתכנון  גן ילדים שלישי באשכול גנים ברחוב הברוש ,בסך
76,050.₪
ז .הגדלת תב"ר מס'  396לתכנון גן ילדים שלישי באשכול גנים בנופי השרון ,בסך
76,050.₪
ח .הגדלתתב"רמס'412למגרשהכדורגלבסך80,000.₪
 .4אישורי פרוטוקולים:
א .ועדתתרבותמס'31מיום,11.12.16ומס'32מיום.20.1.17
ב .ועדתביטחוןמס'11מיום.12.12.16
ג .הועדהלמאבקבנגעהסמיםמס'10מיום.12.12.16
ד .הועדהלמיגוראלימותמס'10מיום.12.12.16

ה .ועדתחינוךמס'12מיום.16.12.16
ו .ועדהלהנצחתזכרםשלנרצחיטרורמיום.25.12.16
ז .הועדהלקידוםמעמדהאישהמס'20מיום9.1.17
ח .ועדתהנחותרווחהמס'13מיום.30.1.17


חבריהמועצהעומדיםדקתדומייהלזכרהשלתושבתהיישובזוהרהמזרחיז"לשנפטרה
לאחרונה. 

ראשהמועצהפתחאתישיבתהמועצה .

מעדכןכיתומרביקשלמסורהודעהאישית,ומבקשמתומרלמסורהודעתו .

תומרמצייןכיסיעתו,סיעת"עידןחדש"פורשתמהקואליציהוזאתומאחרבדיוניהתקציב
האחרוניםהואוטלנחומסוןחשיםכינפגענושאמילגותלסטודנטיםוכילדעתובתקציב
בסדרגודלשלכ-37מיליון₪ניתןהיהלמצוא40,000₪למילגות.הואחשתיסכולמאחר
ולאהצליחלהשפיעולכןהחליטלפרוש .

תומריתפטרמתפקידוכסגןראשהמועצהוכיו"רועדתתרבותוטלנחומסוןיסייםאת
תפקידוכיו"רועדותבטחוןוצעירים .

ראשהמוע צהמשיבכיהואמודהלתומרוטלעלפעילותםבהנהלתהמועצהועלשיתוף
הפעולהומקווהשגםבשבתםבאופוזיציההםימשיכולפעולבאופןענייני.מזכירכיעלפי
ההסכםהקואליציוניתומרהיהאמורממילאלסייםאתתפקידוכסגןראשהמועצהבעוד
חודשיים.באשרלתקציב,כאשרנדרשיםלקצץ1.5מיליון₪ צריךלפגועבמגווןנושאים.
תמידיהיהמישלאיהיהשבערצוןמפגיעהבנושאהקרובלליבו.נושאהמילגותלאבוטל,
סטודנטיםהתורמיםלקהילהמקבליםמילגותמכובדות .

בישיבההבאהנקבלהחלטותבקשרלאיושהתפקידים,כוללבועדתביקורת .

שרוןחוילימודהלתומר וטלעלתיפקודם.מזכירכיסיעתושלתומרהצביעהבעדהתקציב
בישיבתמליאתהמועצההאחרונה.מברךעלכךשהייתהעדהיוםקואלציהמקירלקיר
ומקווהשהעבודהבישיבותמליאתהמועצהתמשיךלהיותענייניתכפישהייתהעדהיום .


 .1עדכוני ראש המועצה
א .בשבועשעברהתקיימהפגישהבמשרדהחינוךעםמרתמירבןמשה,סמנכ"ל
המשרדהאחראילבינוישבמסגרתוסוכמוואושרוהצרכיםשלפרדסיהבבינוי
מוסדותחינוךבשניםהקרובות,לרבותגניילדיםנוספים,ביתספריסודיחדש
וביתספרתיכון .
ב.

במסגרת העבודותבצפוןפרדסיההחברההמפתחתשבהלעבודתהלאחרשהושגו
סיכומיםמתאימיםלגביהעתיד .

ג.

בשכונתנופיהשרוןצפוימתןהיתרל-50יח"דחדשותבקרוב.אנומגישיםפנייה
לקק"לבמסגרת"קולקורא"לקבלתמימוןלפיתוחהסוללה .

ד.

בשבועהבאאמורההועדהלתכנוןתשתיותלאומיותלתתתוקףלתוכנית
להעתקתקוויהמתחהעליוןמפרדסיה.זהושלבקריטישלאחריוניתןיהיה
להתחיללהפעיללחץעלחברתחשמללהעתקתהקווים .

ה .קיימנופגישהבמשרדהפניםבירושליםעםראשהמטהשלשרהפניםעלמנת
לדוןבדרכיםלהתמודדעםהקיצוץהתקציבישלמענקהאיזוןהנובעמעליית
האשכולהסוציואקונומישלנומאשכול6לאשכול.8בפגישההשתתפוסגןראש
המועצהשרוןחויליוגזברהמועצה.כמו-כן,ראשהמועצהנמצאבקשררציףעם
לשכתמנכ"למשרדהפנים,בנוגעלנושאזה .
ו.

התוכניותלשדרוגכביש5613נמצאיםבתהליךאישורבחברתנתיביישראל
(מע"צלשעבר)ואנומנסיםלזרזאתתהליךהאישורבמטרהלצאתלעבודותעוד
השנה .

ז.

בקאנטריחלעיכובבתוכניותלהרחבתחדרהכושר הןבשלעיכובבקבלתהיתר
הבניהוהןמשוםשתהליךקבלתההצעותמולהקבלניםשנוהלעלידיהזכיין
הביאלהצעותבלתיסבירותמבחינתמחירן.לאורזאתסוכםכיייצאמכרז
פומביומהנדסהמועצהמטפלבנושא.אנוצופיםכיהעבודותתחלנהב-
,15.10.17ותמשכנהמספרחודשים .

תומרמבקשכיהזכייןיעדכןאתהמנוייםבדחייה.

ח.

המועצהעסוקהכיוםבהכנתתוכניתאסטרטגיתלהגדלתהכנסותיהוזאת
במטרהלצאתמהמצבשבוצריךלהתדפקעלדלתותמשרדיהממשלהבכדי
לקבלכסף.אנועובדיםעםמשרדרו"חזיצרושות'להכנתמודלכלכלישיתן
תמונתמצבשלההכנסותהרצויותלמועצהלאורהגידולהצפויביישובוהדבר
ישמשאותנוביןהיתר,בעתהמו"מעלחלוקתהכנסותמאזורהתעשייההאמור
להיותמוקםמדרוםלצומתביתליד .

 .2אישור העלאת היקף משרת מהנדס המועצה מ 50% -ל80%-

ראשהמועצהמצייןכימהנדסהמועצהבניכרמיביקשלהמשיךבתפקידו.לאורהיקפי
העבודההנגזריםמהרחבתהיישובשגדליםבכלההיבטיםוכולליםפיתוחתשתיות,בניית
מבניציבורובנייתיחידותדיוררבותסוכםעלהגדלתהיקףהמשרהל-,80%בכפוף
לאישורמשרדהפנים.

החלטה מס' 48.1
מליאתהמועצהמאשרתאתהיקףהעלאתמשרתמהנדסהמועצהמ50%-ל .80%-


 .3אישורי תב"רים:
א .תב"ר מס'  419לתכנון בי"ס יסודי חדש ,בסך ₪ 625,000
ביה"סהיסודיהחדשאמורלפתוחאתשעריובספטמבר2018או2019וזאת
בהתאםלעיתויהאיכלוסהצפויביישוב.לצורךכךישלהתחילבתכנוןביתהספר.
בשלבזהמבוקשלאשררק50%מעלותהתכנון,מאחרוביה"סייבנהבשלבים.
עלותבנייתביה"סמתוכננתלסךשלכ-20מיליון,₪כשמתוךהנ"למשרד
החינוךיתקצבכ-75%לערך .

לצורךבנייתביתהספרנבחראדריכלגדעוןפובזנרבהליךממושךשכללמיוןשל
כ-13הצעותוכןמפגששלועדהמקצועיתעםחמישהאדריכלים .

הפרוגרמההמאושרתשלביתהספרהיא21כיתות,כולל3חטיבותצעירות .


לשאלתתומר,ראשהמועצהעדכןלגביההתלבטויותשהיובקשרלבנייתבי"ס
יסודיעםחטיבהצעירה.התקיימודי וניםרביםעםמשרדהחינוךוכןנערכו
ביקוריםבחטיבותצעירותבבתי-ספראחרים.ההמלצההחדמשמעיתשלמשרד
החינוךהייתהששניבתיהספרבישובצריכיםלפעוללפימודלדומה.לאחר
בדיקתכלהמשמעויותוההשלכותההחלטההינהלהמשיךעםחטיבהצעירהגם
בביתהספרהחדש,תוךביצועהתאמותבהתאםלהפקתלקחיםמהחטיבה
הצעירהבבי"ס"תפוז" .

בשלבראשוןמימוןהתכנון הינומקרנותהמועצה.לכשתגיעהרשאהתקציבית
ממשרדהחינוךיהיהצורךלעדכןאתהתב"ר.

החלטה מס'  48.2
מליאתהמועצהמאשרתתב"רמס'419לתכנוןבי"סיסודיחדש,בסך625,000
.₪מימון;קרנותהמועצה .

תומריפתנמנעבהצבעה.
ב .הגדלת תב"ר מס'  346לשיפור חזות היישוב ,בסך ₪ 50,000
מדוברבחיסולמצבוריגרוטאותבשניאתריםבשכונההוותיקהביישוב.שלב
ראשוןנערךלפניכשנה,ובחודשיםהקרוביםיתבצעהשלבהשני.מדובר
ב"מבצע"הכרוךגםבמעורבותהמשטרה,המועצהפועלתבהתאםלחוותדעת
משפטית .


החלטה מס'  48.3

מליאתהמועצהמאשרתהגדלתתב"רמס'346לשיפורחזותהיישוב,בסך
50,000 .₪מימון;מקרנותהמועצה.
תומריפתנמנעבהצבעה.

ג.

אישור תב"ר מס'  420לתכנון מעון יום ,בסך ₪ 350,000
בכוונתהמועצהלקדםתכנוןלצורךהוצאתהיתרבנייהלמעוןיוםחדשבשכונה
החדשה(מגרשמס'.)508הפרוייקטמיועדל3-כיתותכוללחדריספחבשטח
כוללשל460מ"ר.נאמדתבכ-3מיליון₪בתוספתמע"מ. 

בשלבראשוןמדוברבהרשאהלתכנון.משרדהכלכלהאמורלאשרבהמשךמימון
למרביתעלותהבנייה.


החלטה מס' 48.4

מליאתהמועצהמאשרתתב"רמס'420לתכנוןמעוןיום,בסך350,000.₪
מימון; קרנותהמועצה.
תומריפתנמנעבהצבעה.

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

ב"תפוז"פועלותכיוםשתיחט"צבהיקףמלא.בחט"ציםאלובוצעובעבר
התאמותבינוישנועדובעיקרןלהגדלתשטחחדריהלימוד.לאורהסתמנותמגמת
פתיחתחט"צשלישיתבביה"סישלבצעעבודותדומותגםבמבנןהשלישי .


החלטה מס' 48.5

מליאתהמועצהמאשרתהגדלתתב"רמס'354לשיפוץבחט"צבבי"ס"תפוז"
בסך135,000 .₪מימון;קרנותהמועצה.
תומריפתנמנעבהצבעה.
ה .הגדלת תב"ר מס'  346לשיפור חזות הישוב ,בסך ₪ 55,000
בפרדסיהלמעלהמ400-כלבים.גןהכלביםברח'התהילההמשמשלשחרור
הכלביםוהפעלתםהינוהיחידיבשלבזהביישוב.הדרישהוהשימושבגןהינם
רביםולכןנדרשלשדרגאותוולהתאיםאותולפעילויותנוספות .

במסגרתהעבודותיבוצעשבילהיקפילאורךהגדרותברוחבשל1מ"ר,ישתלו
עציםלהצללה, יתווספואלמנטיםלשימושהכלביםוכןיבוצעמילויויישורהחול
בגינה.

החלטה מס' 48.6
מליאתהמועצהמאשרתהגדלתתב"רמס'346לשיפורחזותהיישובבסך55,000
 .₪מימון :קרנותהמועצה.
תומריפתנמנעבהצבעה.

ו.

הגדלת תב"ר מס'  396לתכנון גן ילדים שלישי באשכול גנים ברחוב הברוש ,בסך
₪ 76,050
הסכוםמיועדלתכנוןבנייתגןילדיםשלישיבמתחםשבנדון.בנייתהגןמתוכננת
לשנת.2018-2017

החלטה מס' 48.7
מליאתהמועצהמאשרתהגדלתתב"רמס'396לתכנוןבסך76,050.₪מימון:
קרנותהמועצה.
תומריפתנמנעבהצבעה.

ז.

הגדלת תב"ר מס'  396לתכנון גן ילדים שלישי באשכול גנים בנופי השרון ,בסך
₪ 76,050
הסכוםמיועדלתכנוןבנייתגןילדיםשלישיבמתחםשבנדון.בנייתהגןמתוכננת
לשנת.2019-2018

החלטה מס' 48.8
מליאתהמועצהמאשרתהגדלתתב"רמס'396לתכנוןבסך76,050 .₪מימון;
קרנותהמועצה.
תומריפתנמנעבהצבעה.
ח .הגדלת תב"ר מס'  412למגרש הכדורגל בסך ₪ 80,000
עלמנתלחסוךבהוצאותהאחזקהשלהדשאהסינתטיולייתרהצורךלשכור
חברתאחזקה,מומלץעלרכישתמתקןמיוחדוגוררשיבצעהברשה,ניקיון
וטיפולבדשא.האחזקהתבוצעע"יעמותתהפועלפרדסיה.כמוכןיוקםמחסן
לאחסנתהציוד.

החלטה מס' 48.9
מליאתהמועצהמאשרתהגדלתתב"רמס'412למגרשהכדורגלבסך80,000.₪
מימון:מקרנותהמועצה .
תומריפתנמנעבהצבעה.

 .4אישורי פרוטוקלים
א .ועדות תרבות מס'  31מיום  11.12.16ומס'  32מיום 22.1.17
הועדהדנהבהרצאתג'קילוי,וקיימהדיוןבהופעותמתוכננותשלערבזמר,
חגיגהיווניתבחנוכה,ארועחנוכהלנשים,ארועט'ובשבטוסוףשבועקהילתי
באילת.

החלטה מס 48.10
מליאתהמועצהמאשרתאתפרוטוקולועדותתרבותמס'31מיום11.12.16ומס'
32מיום.22.1.17
ב.

ועדת בטחון מס'  11מיום 12.12.16
הועדהדנהבתוכניתהעבודהלשנת2017שעודכנהכתוצאהמשינוישיטתאגרת
השמירהביישובוכןקיבלהדיווחמהשוטרהקהילתיעלעבירותהרכושביישוב.
הירידהבנתונים נמשכתוהנתוניםשלפרדסיההינםהטוביםביותרמבין
היישוביםבאזור .

החלטה מס' 48.11
מליאתהמועצהמאשרתאתפרוטוקולועדתבטחוןמס'11מיום.12.12.17

ג.

הועדה למאבק בנגע הסמים מס'  10מיום 12.12.16
הועדהקיבלהעדכוןלגביחודשהמאבקבשימושבאלכוהולודנהבנתונים
שהוצגועלקשר בין אלימותלביןהשימושבאלכוהול .

החלטה מס' 48.12
מליאתהמועצהמאשרתאתפרוטוקולהועדהלמאבקבנגעהסמיםמס'10מיום
.12.12.16
ד.

הועדה למיגור אלימות מס'  10מיום 12.12.16
הועדהדנהבתלונותעלמטרדרעששלנעריםבאזורהקניוןוכןעלתלונות
המתייחסיםלמסיבותקריוקיואזעקות .

החלטה מס' 48.13
מליאתהמועצהמאשרתאתפרוטוקולהועדהלמיגוראלימותמס'10מיום
.12.12.16
ה .ועדת חינוך ונוער מס'  12מיום 18.12.16
הועדהקיבלהסקירהמראשהמועצהלגביתמונתמצבשלמצאימוסדות
החינוך,תחזיותהאיכלוסביישובותוכניתהבינוישלמוסדותחינוךחדשים
ביישוב.כמוכןנסקרופ עילותתנועותהנוערוהמגמותבתחוםזהוכןפעילות
מרכזהלמידה .

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

החלטה מס' 48.14
מליאתהמועצהמאשרתאתפרוטוקולועדתחינוךונוערמס'12מיום.18.12.16
ו.

ועדת להנצחת זכרם של נרצחי טרור מיום 25.12.16
הועדהקיבלהסקירהוקיימהדיוןלגבימדיניותההנצחהביישוב.

החלטה מס' 48.15
מליאת המועצהמאשרתאתפרוטוקולהועדהלהנצחתזכרםשלנרצחיטרור
מיום.25.12.16

ז.

הועדה לקידום מעמד האישה מס'  20מיום 9.1.17
הועדהקיימהדיוןבתקציבשנת2017ובפעילויותהמתוכנניםלשנת .2017


החלטה מס' 48.16

מליאתהמועצהמאשרתאתפרוטוקולהועדהלקידוםמעמדהאישהמס'20
מיום.9.1.17
ח .ועדת הנחות רווחה מס'  10מיום 30.1.17

החלטה מס' 48.17
מליאתהמועצהמאשרתאתפרוטוקולועדתהנחותרווחהמס'10מיום .29.1.17



רשמה:יהודיתליס 



חתימותראשהמועצהומזכירהמועצה 



