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  6.3.2018מיום  65מס'  מליאה מן המנייןפרוטוקול מישיבת 
 שנערכה בחדר הישיבות במועצה

 
 נוכחים
 ראש המועצה -  טל גורקי

  המועצהסגנית ומ"מ ראש  -  גילת ברכר
  ראש המועצה ניתסג -  טל תעסה
  חבר המועצה -  יצחק ימיני
 חבר המועצה -  תומר יפת
 חבר המועצה -  שרון חוילי
 חבר מועצה -  אבי קידר

 חברת המועצה -  ניב-ספי בר
 

 חסר
 סגן ראש המועצה )חו"ל( -  ויקטור כהן

 

 מוזמנים
 מזכיר/גזבר המועצה -  זאב ובר

 ת לשכת ראש המועצהמנהל -  יהודית ליס
 

 סדר היום:
 
 .ראש המועצה ניעדכו .1
 
 אישור תב"רים: .2
 

 ₪.  10,300,000להקמת אולם ספורט, בסך  424אישור תב"ר מס'  .א
 

לצורך בניית מגרש ₪  381,546, בסך 148לפיתוח תב"ע  408הגדלת תב"ר מס'  .ב
 . כדורסל

 
 .180,000 לפיתוח מרחבי למידה ב"תפוז" בסך 354הגדלת תב"ר מס'    .ג

 
 אישור התקשרות בחוזה לאיסוף מתכת למיחזור. .3

 
 :אישורי פרוטוקולים .4
 

 .10.12.17מיום  17ספורט מס' ועדת  .א
 .6.1.18מיום  29הועדה לקידום מעמד האישה מס'  .ב
 .8.2.18מיום  19ועדת הנחות רווחה מס'    .ג
 .20.2.18מיום  8ועדת תמיכות מס'    .ד
 18.2.18מיום  42ועדת תרבות מס'  .ה

 



חברי המועצה עומדים דקה דומייה לזכרה של תושבת  ראש המועצה פותח את הישיבה.
 עובד המועצה. ,דוד הבלבעלה היישוב מרים הב ז"ל שהלכה לעולמה, ושולחים ניחומים 

 
 שאילתות.  1
 

אבקש לקבל את פירוט הוצאות המועצה בשנים עשר החודשים  –תומר יפת  .א
ים בערוצי המדיה השונים )רדיו, עיתונות, מדיה האחרונים עבור דוברות ופרסומ

חברתית וכו'(. את הפירוט אבקש לקבל ברזולוציה של חודש בשנה, שם הערוץ, 
 הסכום ששולם ומטרת הפרסום.

 
 תשובת ראש המועצה

 
המועצה אינה נושאת בהוצאות פרסום ברדיו ו/או במדיה החברתית. המועצה 

ת ובעיתונות המקומית מודעות שונות מפרסמת כמהלך שבשגרה בעיתונות הארצי
הקשורות לפעולות השוטפות בנושאים של פניות לקבלת עובדים, מכרזים פומביים 

 וכד', וזאת בהתאם לנדרש על פי כל דין.
 

₪,  18,891 –ל  2/17-1/18סך הוצאות המועצה על פרסום בעיתונות הגיע בתקופה 
 בחלוקה כדלקמן:

 
 ש"ח 

 6,234 מכרזים פומביים

 8,947 מודעות ומכרזים לקבלת עובדים

 3,710 הודעות אחרות

  

 18,891 סה"כ

  
 
 

לאחרונה סומנו והוצבו תמרורים של חניות נכים במרכז המסחרי בכניסה  –תומר יפת  .ב
האם ועדת  האם תמרורים אלה אושרו בוועדת התנועה?אבקש לדעת: לפרדסיה. 

ם במרכז המסחרי ולהציב תמרורים התנועה צפויה לדון במערך התמרורים המסומני
 תקניים במקום?

 
 תשובת ראש המועצה

 
 תמרורי חניות הנכים שהוצבו במרכז המסחרי אושרו בועדת תנועה. (1

 
עומד לחול שינוי בכל מערך התנועה בצומת פרדסיה  43בעקבות אישור תת"ל  (2

הכולל את ביטול הצומת, הקמת מחלף חדש וסלילת דרך גישה חדשה למחלף. 
 י זה ישפיע גם על מערך התנועה ביציאות ובכניסות של המרכז המסחרי.שינו

חברת נתיבי ישראל מכינה כיום תכנון מפורט למקום, ומהנדס המועצה מקיים 
 מעקב אחר עבודה זו.

 
לאחר השלמת התכנון המפורט תוכן תכנית תנועה ותימרור במרכז המסחרי, 

 ותובא לדיון בועדת תנועה.



 
 מועצהעדכוני ראש ה.  2
 

בשעה  ,25.3.18 ,ראשוןתושבי היישוב תתקיים ביום לפסח כבוד חג ההרמת כוסית ל .א
 פיס.הבמועדון  20:00

 
בחדר  14:30בשעה  ,26.3.18 ,הרמת כוסית לפסח לעובדי המועצה תתקיים ביום שני .ב

 חברי המועצה מוזמנים. .ישיבותה
 
ה ובכל אחד מיישובי ש בפרדסירכועבירות ה נתוניאת  העבירה לידיעתנוהמשטרה    .ג

 תה עבירה אחת בלבד בפרדסיה בתקופה זו.ים האחרונים. הייהסביבה בחודש
גם באופן מוחלט וגם באופן יחסי  נתונים אצלנו הם הנמוכים ביותר בכל האזורה

, חגי איסו , לקב"ט המועצהטחון אבי קידריאני מודה ליו"ר ועדת הב .למספר התושבים
יש שיתוף  .עוזיאל-שוטר הקהילתי, שרון בןן עוקב והמתנדבי המשא"ז בראשות ציול

 פעולה טוב עם משטרת "שדות" המוכיח את עצמו.
 

של השרון חזרה היום מביקורה בעיר התאומה -משלחת בני נוער מפרדסיה ומלב   .ד
זהו ביקור גומלין לאחר שבקיץ האחרון התארחו בני נוער . בגרמניה פירזן –פרדסיה 

נפגשו עם אישים מהאזור, ערכו סיורים וקיימו יקור בני הנוער מפירזן בארץ. במהלך הב
דיונים מעשירים וחווייתיים התורמים להעמקת והקשר וההיכרות בין בני הנוער משני 

 המשלחת לוותה ע"י רלי ארין. העמים, על כל המשמעויות המתלוות לכך. 
 

 עבודות ביישוב .ה
 

העבודות תמשכנה מספר הוחל בפיתוח הסוללה ממערב לשכונת נופי השרון.  (1
 חודשים.

 
החלו העבודות להקמת גן ילדים שלישי ברחוב החרצית. אנו מכינים עתודה  (2

. יש רשויות שבהן קודם מאכלסים ורק אח"כ בונים. אנו הרחבת היישובלקראת 
, משתדלים לנהוג הפוך. בשנה הבאה ייבנה גן ילדים נוסף ברחוב החמנית

 בשכונה החדשה, בהתאם לקצב האיכלוס.ובהמשך ייבנו גני ילדים נוספים 
 

מרוצים  סטרי. נשארו עבודות גימור קטנות. תושבי הרחוב-רח' יונה פישר הפך לחד (3
בדרך ומאפשר להגדיל את  משתמשיםמהשינוי שמשפר משמעותית את בטיחות ה

 היצע מקומות החנייה ברחוב.

 
 אישורי תב"רים:.  3
 

 ₪. 10,300,000להקמת אולם ספורט, בסך  424אישור תב"ר מס'   .א

 
       לבניית אולם ספורט חדש, שימנה ₪ מיליון  4.2 -קיבלנו הקצבה מהטוטו בסך כ

יסודי -האולם ימוקם בשכונה החדשה בצמוד לבית הספר העל מקומות ישיבה. 400 -כ
אחר שנקבל את העלות הסופית תתברר רק ל שמתוכנן להיבנות במקום בעתיד.

 תוצאות המכרז. בשלב זה נתחיל בהליכי התכנון. הבנייה תחל בשנה הבאה.
 



 
 65.1החלטה מס' 

 
₪,  10,300,000להקמת אולם ספורט בסך  424מליאת המועצה מאשרת תב"ר מס' 

 קרן המתקנים והיתרה מקרנות המועצה.₪  4,185,295מימון: 

 
 

 לצורך בניית מגרש₪,  381,546בסך , 148לפיתוח תב"ע  408"ר מס' תבהגדלת    .ב
 ___________________________________________________.כדורסל

 
קיבלנו הקצבה מהטוטו לסיוע בהקמת מגרש כדורסל. המגרש הינו חלק משני מגרשים 

 שימוקמו בחלק הצפוני של הפארק וגובלים בקריית החינוך החדשה.
 

 2.65החלטה מס' 
 

 381,546בסך  ,148לפיתוח תב"ע  408תב"ר מס' הגדלת ת מליאת המועצה מאשר
 מימון: קרן המתקנים. ₪.
 
 

  ₪  180,000לשיפור מבני חינוך וציבור בסך  354הגדלת תב"ר מס'   .ג
 

בכוונתנו לפתח מרחבי למידה בביה"ס "תפוז" וזאת כהתאמה לשיטות הלימוד 
 יחבר גם. שינוי זה המתפתחות, ובהתאם לתוכנית שהוכנה בשיתוף עם מנהלת ביה"ס

של ביה"ס היסודי החדש שבו מרחבי הלמידה  תפיסה התכנוניתאת ביה"ס "תפוז" ל
 הבינוי.תוכנית הם חלק אינטגרלי מ

 

 3.65החלטה מס' 
 

לשיפור מבני חינוך וציבור בסך  354מליאת המועצה מאשרת הגדלת תב"ר מס' 
 מימון: קרנות המועצה.₪.  180,000

 
 

 בחוזה לאיסוף מתכת למיחזוראישור התקשרות . 4
 

שנערכו בנושא לא צלחו, נוהל מו"מ בליווי תאגיד ת.מ.י.ר. הנושא לאחר ששני מכרזים  
בהתאם לתוצאות המו"מ החברה שתבצע את  .בעלות הצבת מיכלי המיחזור ובפינויים

 הפינוי הינה חברת צבי כהן אקולוגיה בע"מ.

 
 4.65החלטה מס' 

 
עם הקבלן צבי כהן אקולוגיה בע"מ, לצורך פינוי מתכת  שרותהתקהמועצה מאשרת  מליאת 

 למיחזור, וזאת לאחר שנוכחה שבנסיבות העניין עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת.

 
 



 
 אישורי פרוטוקולים. 5

 
 10.12.17מיום  17ועדת ספורט מס'  .א

 
 רגל, מסע האופנים לכיתות ו', יום ההליכה-טורניר הקט הועדה סיכמה את אירועי

 הבינלאומי וארועי "הולכים ורצים" לזכרו של שחר תעשה ז"ל. 
 

צעידה וניווט ו "הועדה דנה בארועים המתוכננים: הנוער אומר "כן לספורט ולא לסמים
 ביער אילנות. 

 
חברי הועדה עודכנו על סיום שיפוץ רצפת הפרקט באולם הספורט והכוונה להחליף את 

 שעוני המשחק באולם.
 

 5.65החלטה מס' 
 

 10.12.17מיום  17ספורט מס' המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת מליאת 
 
 
 10.12.17מיום   29הועדה לקידום מעמד האישה מס'  .ב

 
בישיבה השתתפו נציגי מעמותת אומנה המעוניינים לגייס משפחות מהיישוב לשמש 

 כמשפחות אומנה לילדים הזקוקים לכך.
 

 ן " לפורים וביום האישה הבינלאומי.בנוסף הועדה דנה במסיבת "מיוחדים בשרו
 

 6.56החלטה מס' 
 

מיום  28המועצה מאשרת את פרוטוקול הועדה לקידום מעמד האישה מס'  מליאת
6.1.18. 

 
 

 8.2.18מיום  19ועדת הנחות רווחה מס'  .ג
 

יו"ר הועדה שרון חוילי הציג את ההנחות שאושרו. יש לציין בפרוטוקול כי תומר יפת 
 עדה.השתתף בישיבת הו

 
 

 7.56החלטה מס' 
 

 .8.2.18מיום  19ועדת הנחות רווחה מס' המועצה מאשרת את פרוטוקול  מליאת
 
 
 
 



 20.2.18מיום  8תמיכות מס' ועדת  .ד
 

 כדלקמן:₪  290,000בסך הועדה אישרה תמיכות שוטפות 
 
 11,000 -לנוע"ל ו₪  29,000לצופים, ₪  115,000 - לתנועות הנוער₪   155,000 (1

 .יבאלבני עק₪ 
 

 למועדון רעות.₪  3,000-לעמותת הפטנק ו₪  17,000 -לפטנק ₪  20,000 (2
 

 לעמותת הכדורגל הפועל פרדסיה.₪  80,000 (3
 

 לאגודה למען הקשיש.₪  35,000 (4
 

 ואופן החלוקה הינו בהתאם 2018סכומי התמיכות הינן בהתאם לתקציב המועצה לשנת 
 ם באתר האינטרנט של המועצה.לנוהל תמיכות ולאמות מידה מאושרות, המפורסמות ג

 
ב חברי המועצה הופנתה לממצאי ביקורת מבקר המועצה בעמותת הפטנק וכן תשומת ל

 במרכז היום לקשיש.שמשרד הרווחה ערך לאחרונה בממצאים שעלו בביקורת פתע 
 

 8.56החלטה מס' 
 

 .20.2.18מיום  8פרוטוקול ועדת תמיכות מס' המועצה מאשרת את  מליאת
 

 18.2.18מיום  42ות מס' ועדת תרב .ה
 

גוספל שהתארחה ביישוב באמצעות הסדנת את ט"ו בשבט,  עסיכמה את אירו הועדה
שבוע היישובי באילת. כמו כן הועדה קיימה דיון הסוף את חבורת הזמר יובלים, וכן 

בצורך לקיום אירועים למשפחות צעירות, צורך שיגדל עם האיכלוס המתוכנן בשנת 
2019. 

 
 ה דנה באירועים פורים, ערב שירי לוחמים ובטקס יום השואה.בנוסף הועד

 

 9.56החלטה מס' 
 

 .18.2.18מיום  42ועדת תרבות מס' המועצה מאשרת את פרוטוקול  מליאת
 

 .רשמה: יהודית ליס

 
 חתימות ראש המועצה ומזכיר המועצה


