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ראש המועצה פתח את הישיבה.
חברי מליאת המועצה עמדו דקה דומיה לזכרם של תושבי היישוב שלמה אבוקסיס
ז"ל וברוריה לרנר ז"ל שהלכו לעולמם.

 .1עדכוני ראש המועצה
א .ישיבת המועצה הראשונה שלי כראש המועצה הייתה בדיוק לפני  6שנים ב-
 ,26.11.13שזה גם תאריך הישיבה היום .מבחינתי זהו מועד סמלי .שש שנים
חלפו להם ביעף .אני מודה בהזדמנות זו לעמי אחיאל על שטרח והכין כיבוד
מיוחד לחברי המועצה בישיבה זו מבית משפחת אחיאל.
ב .לפני שבועיים ,בעקבות הפעולה בעזה וירי הטילים בבוקר על גוש דן ,נכנסה
המועצה למוכנות להחמרה במצב ,בהשתתפות נציגי פיקוד העורף ,שבמסגרתה
תורגלה פעילות המועצה במצב חרום .בנוסף לכך ,ביקר במועצה בשבוע שעבר
מפקד מחוז דן של פיקוד העורף .כמו כן קיימנו תרגיל בשטח של יחידת הסע"ר
(סיוע עזרה ראשוני) בשיתוף עם מחלקת הרווחה ,האחראית למודיעין אוכלוסייה.
התרגיל היה מוצלח .כיום המועצה מוכנה וערוכה הרבה יותר ממה שהיתה בעבר
לכל מצב חרום ולכל תרחיש ,שנקווה שלא יתממש.
ג .ביום שישי האחרון קיימנו את המרוץ הקהילתי הרביעי לזכרו של שחר תעשה ז"ל,
תושב היישוב ,לוחם בחטיבת גולני ,שנהרג באירוע הנגמ"ש בסג'עייה במבצע צוק
איתן .במרוץ השתתפו כ 1,300-איש .גם מח"ט גולני הגיע והשתתף .בסיום
המרוץ היה אירוע מכובד וכל היום היה מרגש ,מוצלח וחשוב .פעילות זו מחזקת
את המשפחה ומוסיפ ה רבות לתחושת הקהילתיות ביישוב .אני מודה למתנדבים
הרבים שנטלו חלק בארגון המרוץ.
ד .לגבי היציאה המזרחית מהיישוב ,לאחר שפרסמנו את הנושא וקיבלנו משוב
מהציבור ,התייעצנו עם אנשי מקצוע כולל יועץ תנועה ,וההחלטה כרגע היא ללכת
למהלך של סגירת הכניסה ליישוב בלבד עד השעה  ,09:00זהו מהלך שמחייב
עבודה גם עם משרד התחבורה והמשטרה ,הליך מורכב שייקח זמן נוסף .בנוסף,
פנינו לחברת ווייז ,וגם מהלך זה עזר ככל הנראה .בזמן האחרון יש הקלה
משמעותית במצב התנועה סביב פרדסיה.

 .2שאילתות
א.

תומר יפת – תקינות רכבי ההסעה
מידי יום יו צאים בשירות המועצה רכבי הסעה המסיעים את תלמידי הישוב לבתי
הספר .מדובר במספר לא קטן של רכבי חברות הסעה שזכו במכרזי ההסעות של
המועצה .חוזר מנכ"ל משרד החינוך מגדיר את הכללים המחייבים בנוגע לחברות
ההסעה ולרכבים שברשותן ואת חובת המועצה בהקשר זה על חשיבות שמירת
הכללים הנוגעים לתקינות רכבי ההסעה למדנו בנסיעה שקיימו לאחרונה חניכי
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שבט לביא של הצופים בפרדסיה .בנסיעה זו ,עקב תקלה טכנית ,עלה רכב
ההסעה באש תוך כדי הנסיעה ורק בנס הסתיים האירוע ללא נפגעים.
נבקש לדעת:
א .האם ובאיזה אופן מתבצע פיקוח שוטף מטעם המועצה על הרכבים המסיעים
את תלמידי היישוב?
ב .נבקש לקבל דוגמאות של דוחות הבקרה שמקבל או מבצע אגף החינוך,
דוחות המעידים על תקינות רכבי ההסעה.
תשובת ראש המועצה
אגף החינוך במועצה מקיים פיקוח הדוק וצמוד על חברות ההסעה בכל הקשור
לתקינות כלי הרכב.
התהליך כולל את הנושאים הבאים:
א .הכללת תנאים והנחיות מחייבות
ההתקשרות מול כל חברות ההסעה.

בנושאי

בטיחות

במכרזים

ובחוזי

ב .קבלת מסמכים מעודכנים מכל חברות ההסעה הכוללים:
רישיון הפעלה בתוקף מהמפקח על התעבורה במשרד התחבורה.רישיון להסעה מיוחדת באוטובוס בתוקף לכל אוטובוס.רישיון משרד הרישוי (טסט) בתוקף לכל כלי רכב.אישור מינוי בתוקף של קצין בטיחות בתעבורה המוסמך ע"י משרד התחבורה.אישור קיום ביטוחים בתוקף.ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת ההתחייבויות החוזיות של החברה מולהמועצה.
המצאת מסמכים אלו הינם תנאי לביצוע ההתקשרות מול חברת ההסעות.
ג .בכל יום סדרן המועצה בודק ,באופן יסודי ,כל אחד מהאוטובוסים לגבי :אבזורו,
ניקיונו ,רישויו וגילו על מנת לוודא כי כלי הרכב עומד בתנאים המחייבים
הנדרשים בהסכמים.
ד .בכל חודש המועצה דורשת ומקבלת מכל חברת הסעה מסמך החתום ע"י
החברה וע"י קצין הבטיחות המוסמך המאשר את כשירות כלי הרכב והנהגים
העובדים עבור המועצה.
המצאת כלל האישורים הנ"ל הינה תנאי לביצוע תשלומים לחברה.
ההסעה של הצופים ,המוזכרת בשאילתא ,אינה קשורה למועצה.
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ב.

רות שטרן-קטרי  -פיקוח על ניקיון היישוב
במקומות רבים ברחבי היישוב אנו עדים למצב בו תושבים משליכים פסולת
מסוגים שונים ברחוב ,בגנים ציבוריים ובשטחים פתוחים פרטיים .לעתים קרובות
השלכת פסולת גושית נעשית שלא בהתאם להנחיות המועצה ובימים בהם אסורה
הוצאת גזם ופסולת גושית .מצב זה פוגע מאוד בחזות היישוב .כמו כן ,בעלי
כלבים רבים אינם אוספים את צואת חיית המחמד שלהם.
לרשות המקומית הסמכות לאכוף נושא זה ,ולתת קנסות לעוברים על החוק .אנו
מבקשים לדעת כמה קנסות ניתנו בתחומים הבאים (במהלך השנים האחרונות)
( 2018 , 2017 , 2016ובשנה הנוכחית)  2019עד כה:
 הוצאת גזם שלא בימי הפינוי השלכת פסולת ברשות הרבים כלבים משוחררים אי איסוף גללי כלבים קנסות אחרים בתחום איכות הסביבה וחזות היישובתשובת ראש המועצה
אני חולק על ה"עובדות" שציינת במכתבך.
נושא הטיפול בהוצאת גזם ופסולת גושית זוכה למענה טוב ע"י המועצה .תושב
המוציא גזם שלא במועד הפינוי ,נדרש לפנותו .יש שיתוף פעולה של התושבים
בנושא וההתראות בעניין זה אפקטיביות .קנס ניתן רק במידה והתושב אינו משתף
פעולה עם הפיקוח.
כידוע ,אכיפה בנושאי צואת כלבים הינה בעייתית מאוד והנושא נדון במועצה
ובוועדותיה לא אחת .אין אפשרות מעשית להציב פיקוח  24/7בכל נקודה ביישוב,
כך שהאפשרות לאתר בזמן אמיתי עשיית צואה ע"י חיית מחמד הינה קלושה.
נושא הקמת מאגר  DNAלכלבים נבדק ונמצא בשלב זה לא ישים ,עד לשינוי
חקיקה בנושא.
יש ביישוב כ 600 -בעלי כלבים .אני מעריך שרק  5%-10%מהם פועלים באופן
לא נורמטיבי .אם לא כן ,כל היישוב היה מלא צואת כלבים .אנחנו פועלים באופן
ממוקד כדי לטפל באותם  5%-10%בעיקר באמצעות קבלת מידע מהציבור על
התנהגות לא נורמטיבית וביקורי בית של הפקח .במרבית המקרים זה עוזר מאוד!
להלן פרוט הקנסות שניתנו:
נושא

2016

2017

2018

( 2019עד )7.10.19

כלבים
מפגעים

22
6

21
0

22
1

13
2
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תומר מציין שהוספת תקן של פקח בשעות אחה"צ עשויה לדעתו לעזור לאכיפה
בנושא כלבים .ראש המועצה מציין שבמשך שנה וחצי היה פקח בשעות אלו ,ובכל
התקופה הזו ניתן רק דוח אחד בנושא צואת כלבים ,וזאת מאחר והפקח אינו יכול
לזהות מי הבעלים של הכלב ואינו רשאי ללכוד אותו .חשוב להבין את המציאות.
ג.

רות שטרן-קטרי – הסעות לקריית חינוך דרור
במהלך החודשים האחרונים אנו עדים למצב בעייתי מאוד בהסעות תלמידי קריית
החינוך דרור ,בבקרים רבים מאחרים התלמידים להגיע ללימודים ,עקב איחורים
חוזרים ונשנים של האוטובוסים ועומסי תנועה כבדים מאוד באזורנו שהולכים
ומתגברים .כמו כן ,אנו עדים לבעיה החוזרת מדי פעם ,בה לא נותר מקום
באוטובוסים היוצאים מהיישוב ,או החוזרים בסוף היום ,ותלמידים נותרים ללא
הסעות ,או נאלצים לרדת בתחנות מרוחקות .נושאים אלו הובאו לידיעת המועצה
פעמים רבות ,הובטח לטפל בנושא .אנו מבקשים לדעת אילו פעולות ננקטו ,או
מתוכננות להינקט בעתיד כדי שתופעות אלו לא יחזרו על עצמן .יש לזכור כי אע"פ
שמתוכננת לקום חטיבת ביניים ולאחר מכן חטיבה עליונה בתוך היישוב ,בשש
השנים הקרובות ההסעות לדרור ימשיכו להתקיים.
תשובת ראש המועצה
המועצה מסיעה מדי יום מאות תלמידים מפרדסיה למוסדות חינוך מחוץ ליישוב
בעשרות כלי רכב (אוטובוסים ,טרנזיטים ומוניות) ,תוך הפעלת מערך מורכב של
פיקוח ובקרה .מדי פעם ,כאשר יש עומס תנועה חריג בכבישים באזור (עקב תאונה
ו/או תקלה ברמזורים וכיוצ"ב) חלק מהאוטובוסים עלולים לאחר .מדובר בנסיבות
שאינן בשליטת המועצה ו/או חברת ההסעות .תופעה זו אינה ייחודית לפרדסיה
אלא משותפת ליישובים רבים המזינים את קריית חינוך "דרור" .הנהלת הקריה
מודעת לבעיה ומוצאת פתרונות נאותים לתלמידים המאחרים .בד בבד פנינו
להנהלת הקריה בבקשה לשקול הזזת מועד תחילת הלימודים בעשר דקות.
ככלל (למעט תקלות נקודתיות) ,אין מחסור במקומות ישיבה באוטובוסים היוצאים
מהיישוב .נהפוך הוא ,יש מקומות פנויים .כאשר תלמידים נשארים בתחנות ,הדבר
נובע מכך שלא עלו לאוטובוסים הראשונים ,שנסעו כאשר אינם מלאים .על מנת
לצמצם תופעה זו בוטלה תחנת האיסוף ברחוב הרימון .בנוסף לכך יש מידי בוקר
צוות ייעודי ביישוב הכולל את אחראית ההסעות ,הסייר וסדרן מיוחד הנמצא
בתחנת הקאנטרי (מקום האיסוף הראשי) ,שבמסגרת יתר תפקידיו ,מדרבן את
התלמידים לעלות לאוטובוסים .בעקרון ,כאשר אין עומס תנועה חריג באזור ואין
תקלה נקודתית (שלנו או של הקבלן) ,אין שום סיבה שהאוטובוסים לא יגיעו
במועד לביה"ס.
רות אומר ת כי בשבועות האחרונים אכן רואים שיפור ,מבקשת לקחת לתשומת לב
שיש בעיות לפעמים בחזור ,כשיש אוטובוסים שמתמלאים לאזור אחד ,ואז
תלמידים נאלצים לעלות לאוטובוס שמגיע לאזור אחר.

6

 .3הצעות לסדר
הוגשה הצעה לסדר ע"י לימור שרגא .כמו כן יש מספר פרוטוקולים של ישיבות
ועדת המועצה שיש לצרף לסדר היום.

החלטה מס' 18.1
מוחלט להכניס את כל הנושאים לסדר היום.

 .4דיון בהארכת תוקף היטל השמירה
המועצה חוקקה בשנת  2016את חוק העזר לפרדסיה (שרותי שמירה ואבטחה),
התשע"ה –  ,2016המסדיר את היטל השמירה ביישוב בהתאם לכללים החדשים
שהותוו ע"י משרד הפנים ,כשהעיקר שבהם הוא מעבר לגביה על בסיס שטח
הדירה ולא סכום קבוע ליח"ד כפי שהיה בעבר .בחוק העזר נקבע תעריף היטל
שמירה בסך של  ₪ 3.20למ"ר .תעריף זה נמוך מהתעריף המקסימלי ליישוב כמו
פרדסיה של  ₪ 3.73למ"ר .החוק גם מסדיר את נושא מתן ההנחות .במרתפי
החנייה בבתים המשותפים ייגבה התעריף על מחצית מהשטח ,בדומה לחיובי
הארנונה.
בחוק המקורי נקבע כי החל מיום  31.12.17המשך הגבייה של האגרה מותנה
באישור מליאת המועצה ושר הפנים .אישורים הנ"ל ניתנו ותוקף הגבייה של היטל
השמירה הוארך עד ליום  31.12.19וזאת בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות
(הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)4התשע"ח – .2017
המשך הגבייה של האגרה מותנה בתיקון הוראת השעה כך שתאפשר הארכה של
תקופת הגבייה .ככל הידוע לנו מרכז השלטון המקומי פועל להארכת תוקף הוראת
השעה.
לאור הפקיעה המתקרבת של האישור הקיים ,מתבקש אישור המועצה להמשך
גביית היטל השמירה לתקופה נוספת של שנתיים ,או עד למועד שייקבע בתיקון
להוראת השעה הקבועה בסעיף  )33( 249לפקודת העיריות ,המוקדם שבהם.
לאור הרחבת היישוב והגידול הצפוי בבסיס הגבייה ,ולאור השינויים שחלו בעלויות
השמירה בשנים האחרונות ,נערך תחשיב חדש של התעריף ,המביא בחשבון את
הנתונים החדשים .התחשיב אושר ע"י מנהל אגף חרום ובטחון במשרד הפנים.
עפ"י התחשיב תעריף ההיטל יישאר ללא שינוי.

החלטה מס' 18.2
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את המשך גביית היטל השמירה במועצה
המקומית פרדסיה עד ליום  ,31.12.2021או עד למועד שייקבע בתיקון להוראת
השעה הקבועה בסעיף  )33( 249לפקודת העיריות ,המוקדם שבהם.
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 .5הגדלת תב"רים
א .תב"ר מס'  422להערכות לשעת חירום ,בסך ₪ 60,000
במסגרת הערכות המועצה לשעת חרום מבוקש לאשר תב"ר להשלמת
אמצעים לחרום ,בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

החלטה מס' 18.3
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר מס'  422בסל ₪ 60,000
מימון :קרנות המועצה.
ב .תב"ר מס'  427לשיפור חזות היישוב ,בסך ₪ 240,000
במסגרת התב"ר נדרש לשדרג משטחי בלימה למתקני משחקים בגנים
הציבוריים ובגני הילדים וכן לבצע עבודות נוספות.

החלטה מס' 18.4
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר מס'  427בסך 240,000
 ₪מימון :קרנות המועצה.
ג .תב"ר מס'  434לשיפור מוסדות חינוך וציבור ,בסך ₪ 65,000
נדרש שדרוג מצלמות ברחבי היישוב ,בהתאם לסקר שבוצע ע"י קב"ט
המועצה.
תומר לא מצביע בעד מאחר והוא היה מעוניין לראות חוות דעת מקצועית
באשר למצלמות.
הצבעה
בעד )6( -טל גורקי ,גילת ברכר ,שרון חוילי ,הדר מושקט ,טל תעסה ,עמי
אחיאל.
נגד )3( -תומר יפת ,רות שטרן ולימור שרגא.

החלטה מס' 18.5
מליאת המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר מס'  434בסך  ₪ 60,000מימון:
קרנות המועצה.
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 .6אישורי פרוטוקולים
א .ועדת איכות הסביבה מס'  3מיום 13.8.19
הועדה קיימה סיור במקום המיועד להקמת חורשה בקצה הצפוני של הסוללה,
בשכונת נופי השרון .הסיור התקיים בליווי יועצת נוף בר קיימא .המימון מגיע
מאיגוד ערים כרמל שרון בעקבות קול קורא שהמועצה הגישה .טל תעסה
מציינת שמדובר בגינון אקסטנסיבי השומר על איכות הסביבה.

החלטה מס' 18.6
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 3
מיום .13.8.19
ב .ועדת חינוך ,נוער וצעירים מס'  4מיום 6.10.19
הועדה קיבלה סקירה על פתיחת שנה"ל תש"פ וכמו כן נפגשה עם מנהלות שני
בתי הספר ביישוב שהציגו את תוכנית העבודה של בתי הספר .כמו כן נציג
חברת מתודיקה הציג את הרציונל של שיטת ההוראה החדשנית שנכנסת לבתי
הספר ביישוב.

החלטה מס' 18.7
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול חינוך ,נוער וצעירים מס' 4
מיום .6.10.19
ג .הועדה לקידום מעמד האישה מס'  6מיום 5.11.19
הועדה דנה בתוכנית לערב למניעת אלימות נגד נשים וכמו כן הוצגה הפעילות
במועדון לבוגרים עם צרכים מיוחדים .המתנדבות במועדון פרטו את עבודתן
במועדון ומה ההתנדבות נותנת להן.

החלטה מס' 18.8
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול הועדה לקידום מעמד האישה
מס'  6מיום .5.11.19
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ד .הועדה למאבק בסמים ובאלכוהול מס'  3מיום 17.11.19
הועדה עודכנה לגבי הדגשים המוצבים על ידי המשרד לביטחון פנים בנושא
וקיימה דיון לגבי לבחירת היעדים הרלבנטיים בפרדסיה בהקשר של מניעת
אלימות ,סמים ואלכוהול .כמו כן הועדה עודכנה כי התוכנית היישובית לשנת
 2020תכלול הצבת מדריך מוגנות בבי"ס תפוז.

החלטה מס' 18.9
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול הועדה למאבק בסמים
ובאלכוהול מס'  3מיום .17.11.19
ה .הועדה לאיכות הסביבה מס'  4מיום 19.11.19
הועדה קיימה דיון בנושא הצבת פחים למיחזור אריזות ("פחים כתומים")
בהמשך לפגישה בנושא עם מנכ"ל תאגיד ת.מ.י.ר; הכוונה היא להציב 35-40
פחים ברחבי היישוב.
כמו כן נסקרה פעילות חינוכית המתקיימת ביישוב לעידוד צמחיה ברת קיימא
והועלתה לדיון תוכנית להפסקת השימוש בכלי פלסטיק בפעילויות המועצה ,כך
לדוגמא בארוחות המוגשות לילדי פרדסיה בצהרונים ניתן לבדוק מעבר
לשימוש בכלי אוכל לשימוש רב פעמי במקום בכלים חד פעמיים .ישימות
הנושא תיבדק ע"י יו"ר הועדה.

החלטה מס' 18.10
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מס' 4
מיום .19.11.19
ו .ועדת ביטחון מס'  3מיום 17.11.19
הועדה קיבלה סקירה על רמת העבירות הפליליות ביישוב .הנתונים בפרדסיה
נמוכים מאוד בכלל וביחס לסביבה בפרט .בכל שנת  2019היו ברחבי היישוב 4
מקרי גניבת רכב ו 3-התפרצויות לדירות.
ראש המועצה הסביר בישיבה כי הירידה הנמשכת בכמות עבירות הרכוש היא
תוצר של מספר פעולות יזומות ,הכוללות את סגירת שערי היישוב ,סיורים,
פעילות של המשמר האזרחי ותגובה יזומה לכל מצב שבו מזהים רצף אירועים.
במסגרת זו המועצה יוצאת בהודעה לתושבים להיערכות אקטיבית והסברה
כיצד למגן את הבית טוב יותר ,ופועלת להכנסת משטרת "שדות" לתמונה,
כשהקשר הטוב שיש לנו עם התחנה מסייע לכך מאוד .מודעות וערנות של
התושבים כתוצאה ממהלכי הסברה של המועצה תורמת מאוד למצב.
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כמו כן הועדה דנה בצורך בשדרוג מצלמות ישנות ,ונסקרה מוכנות המועצה
למצב חרום.

החלטה מס' 18.11
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת בטחון מס'  3מיום
. 17.11.19
ז .הועדה למניעת אלימות מס'  3מיום 17.11.19
הועדה קיימה בדיון בתוכנית היחידה למאבק בסמים ובאלכוהול והשינויים
בדגשים ובמדיניות ביחס לעבר .התקיים דיון בקשר לתוכנית פעולה לשנה
הקרובה ובפעילות והאפקטיביות של המוקד הרואה.

החלטה מס' 18.12
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול הועדה למניעת אלימות מס'
 3מיום .17.11.19

 .7הצעה לסדר
לימור שרגא העלתה הצעה לסדר בנושא הפסקת השימוש בכלים חד פעמיים
בצהרוני המועצה .המגמות בעולם הן לפעול לשימור משאבי הטבע ,להפחתת
זיהומים ולצמצום הפסולת שאנו מייצרים .תהליכים אלו כרוכים בחינוך הציבור
והמציאות מראה כי הילדים הם הקהל שדרכו ניתן להתחיל במהפכה החינוכית.
אנו מציעים לעבור משימוש בכלים חד פעמיים בצהרונים לשימוש בכלים רב
פעמיים.
השימוש בכלים רב פעמיים יצמצם את כמות הפסולת המיוצרת ע"י הצהרון ברמה
היומיומית והילדים אשר יחשפו למהלך זה יוכלו לשמש כשגרירים וסוכני שינוי של
המגמה בעולם לצמצום הפסולת הביתית .בבדיקה כלכלית ראשונית שביצענו
עולה כי בנוסף ליתרונות הסביבתיים והבריאותיים של צעד זה קיים מרכיב חיסכון
משמעותי והחזר השקעה ודאי הבאים לידי ביטוי כבר בשנה השנייה שלאחר
המעבר .ההצעה היא כי המועצה תערך לפיילוט למעבר לשימוש בכלים רב
פעמיים באחד הצהרונים במהלך שנת הלימודים הנוכחית ובהתאם לתוצאות
הפיילוט תתקבל החלטה על הרחבת המהלך לצהרונים הנוספים.
לימור מציעה להציב מדיח כלים בצהרונים ולהאריך את שעת העבודה של
העובדים לצורך יישום ההצעה.
ראש המועצה מציין כי לא מדובר בנושא חדש .הנושא נדון בועדה לאיכות
הסביבה ומופיע בפרוטוקול הישיבה שאישרנו היום .המגמה היא חיובית ,אך לא
ניתן לקבל החלטות לפני בדיקה יסודית .החלופה שלימור הציעה של הצבת מדיחי
כלים בצהרונים והארכת שעות העבודה היא לדעתו בלתי ישימה מאחר והסייעות
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לא תהיינה מוכנות להישאר בצהרונים אחרי השעה  .17:00בפיילוט שנעשה בתל
אביב נקבע כי ההורים הם אלו שיהיו אחראים על אספקת כלים ושטיפתם .אופציה
נוספת שנבדקת היא לקיחת אחריות של חברת הקייטרינג על הנושא.
גזבר המועצה מציין כי יש עלות כספית בלתי מבוטלת ליישום הצעה זו ויש לבדוק
מה יהיה מקור המימון של השינוי ,האם ע"י ההורים ,או מקור אחר.
טל תעסה מציינת כי הנושא עלה לדיון בועדת איכות הסביבה .גם טל תעסה וגם
טל מילס מעורבות בנושא .מנסים כרגע למצוא מה החלופה המתאימה ביותר
לפעולה לפני קבלת ההחלטה .זה ייקח זמן לבדוק את זה ,כולל לבדוק מה עמדת
ההורים.
ראש המועצה מסכם כי הנושא יועבר לועדה לאיכות הסביבה להמשך טיפולה
במטרה חיובית לבדוק אפשרויות ליישם את הנושא בכפוף לבדיקת המשמעויות
הנובעות מכך.

רשמה :יהודית ליס.

חתימות ראש המועצה ומזכיר המועצה

12

