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עדכוניראשהמועצה .
היכרותעםעו"סרוניתאייזנשטדט,מנהלתהמחלקהלשירותיםחברתיים. 
הצגתהדו"חהכספישלהמועצהליום.31.3.17 
הצגתתכניתוהדמיהשלביה"סהיסודיהחדש .
אישורבחירתושלמרמשהכץ,במקוםעזרארייבי,לחברבדירקטוריוןמסוף .
אישורבחירתושלמרמשהכץכנציגהמועצהבאיגודעריםלתברואהנתניה .
אישורחילופיגבריבועדותהמועצה .
אישוריפרוטוקולים :
א .ועדתחינוךמס'13מיום,21.4.17ומס'14מיום .23.5.17
ב .ועדתתנועהובטיחותמס'8מיום.7.5.17
ג.ועדתתרבותמס'35מיום.21.5.17
ד.ועדתתכנוןמס'7מיום.23.5.17
ה .ועדתהנחותרווחהמס'17מיום.19.6.17


ראש המועצה פותח את הישיבה ומבקש להוסיף לסדר היום בקשה לדיון בהחלפת
עציםברחובותהכלניתוהסביוןואישורפרוטוקולשלועדתהנחותרווחה .

חבריהמליאהמאשרים .



 .1שאילתות

תומר יפת  - טיפוח רחוב התהילה  -ב עקבות התרחבות היישוב והקמת השכונות
בחלקההמערבישלפרדסיההופכת  הכניסהמרחובהתהילהלמבואה חשובהשל
היישובורחובהתהילהלצירתנועה מרכזיבו.בעתיד,עםאכלוסהשכונותהחדשות
בצפון מזרח היישוב ,יהפכו הכניסה וציר תנועה זה לעמוסים עוד יותר .במסגרת
תב"ריםלשיפורחזותהיישובנכללופעילויות שמטרתןשיפוריםשוניםביישובכולל
כאלהשיועדולהתבצעברחובהתהילה.בפועל,האזורשבכניסהלרחוב,בצדהדרום
מזרחי,זהשגובלבבתיהתושבים שלרחובהגפן,נראהמוזנחולאמטופח.ערוגות
הגינוןוהמדשאותבמקוםיבשות והרושםהראשוניהמתקבלבעתכניסהליישובהוא
שלעזובהוהזנחה . אבקשלדעתאילופעילויותבוצעועדעתהבמקוםוכיצדנערכת
המועצהלשפראתחזותכניסהזוליישוב? 

תשובת ראש המועצה  -שיפור החלק המזרחי של רחוב התהילה הינו חלק
מהתוכניתשלשיפוץכביש.5613עלפיתכניתהעבודהשלהמועצה,הפיתוחאמור
להתבצע בשנתיים הקרובות . תכנית זו הוצגה במליאת המועצה ובוועדות התכנון
והתנועהוניתןלעייןבהאצלמהנדסהמועצה .

ראשהמועצהמצייןכיכלהאזורישתנה.בצומתשלרחוב התהילהעםכביש5613
מתוכנןמעגלתנועה.כיוםמכוניותחונותעלהדשאולאניתןלהשמישבשלכךאת
מערכת ההשקייה .אין שום הצדקה להשקיע עכשיו מאות אלפי שקלים בשדרוג
הכניסהמרחובהתהילהואחרכךלהרוסאתהכלולבנותמשהואחר .
תומר יפת  -דוחות חניה  -נהגים רבים נוהגים להחנות את רכבם ברחבי היישוב
בצורה המסכנת את הולכי  הרגל והנוהגים בכביש .נציין לדוגמא חניה על גבי או
בסמוךלמעברחצייהבאופן  המסתיראתהולךהרגלהחוצה,חניהעלגבימדרכה
באופןהמחייבאתהולך  הרגללרדתלכביש,חניהבעיקולדרךבאופןהמסתיראת
התנועה הנגדית ועוד . לרשות המקומית הסמכות והאחריות להתמודד עם תופעות
מסוכנות אלה ופקח  המועצה הוסמך לתת דו"חות על חניה בלתי חוקית .אבקש
לדעתמהומספרדוחותהחניהשנרשמוע"יפקחיהמועצהבשנים2016-2017? 

תשובת ראש המועצה  -בשנת  2016ניתנו ע"י המועצה  84דוחות חנייה .בשנת
,2017עדלתאריך,13.6.17ניתנו44דוחותחנייה .

תומריפתמצייןכיבשלקיצוציםבתקציבהופסקההשנהעבודתושלהפקחשעבד
אחה"צ והדבר בעייתי .ראש המועצה משיב כי מספר הדוחות היחסי שניתן בשנת
 2017גבוהבאופןיחסימזהשלשנת.2016אכיפההיאדברחשובוהיאמתבצעת
במ קומותשבהםישהפרעהלתנועה,סכנהבטיחותיתובחנייהבחנייתנכים.חשוב
לדעת כי כיום יש ביישוב מספר כפול של רכבים מזה שהיה לפני עשר שנים .אם
בעברלכלמשפחההיהרכבאחדאושניים,כיוםיששלושהולעיתיםאפילוארבעה
כלירכבלכלמשפחה.ישבעייהאקוטיתשלחנייהבשכונותמסויימותביישוב,שאין
לה פתרון .בסופי שבוע הדבר עוד מחמיר .בנושא אכיפה – אין אפשרות להעמיד
פקח  24שעות ביממה , 7ימים בשבוע .החל מחודש ינואר יש סייר שעובד גם
בשעותאחה"צ,מהשלאהיהבעבר.הסיירמגיעלבדוקובמידתהצורךישלהזמין
משטרהבמקרהשלסיכוןו/אוהפרעה .

 .2הצעה לסדר

תומרמבקשלעלותלסדרהיוםהצעהבנושאקאנטריפרדסיהלהקמתצוותשיבחן
אתמודלהתמחורשלמפעילהקאנטרי,לשיפורהתנאיםשלתושביפרדסיהבדגש
עלמתןאפשרותלמנוייקיץ .

ראשהמועצהאומרכיהנושאנמצאבטיפול  כברמספרשבועות,הואחשוב לכולם
וממליץלהכניסולסדרהיום.הנושאיידוןבסוףהישיבה .



החלטה מס' 55.1
מליאת המועצה מחליטה להכניס את נושא קאנטרי פרדסיה לסדר היום של
הישיבה .




 .3עדכוני ראש המועצה

א .במכרז שהתקיים במשרד החינוך ,נבחרה מנהלת חדשה לבי"ס "תפוז".
המנהלתשנבחרההיאלילךחגי,תושבתצורן,שניהלהבשניםהאחרונותאת
ביה"ס"ניצנים"בתלמונד.במכרזהיוכמהמועמדים,ולילךהיתההמתאימה.

ראשהמועצהמאחל ללילךחגי הצלחהבתפקידהחדשומודהלמנהלתביה"ס
היוצאתדליתפורטנויעלעבודתהועלהישגיהבביתהספר"תפוז" ומאחללה
הצלחהבדרכההחדשה .

ב .בשבוע שע בר עובדי המועצה תורגלו בשיתוף עם פיקוד העורף לתרחיש של
רעידתאדמה.אנומקוויםשלאנזדקק.

ג .היום קיבלנו את נוסח ההחלטה של קבינט הדיור הלאומי המאשר סופית את
תת"ל 61א – קו מתח עליון  161ק"ו עוקף פרדסיה .בכך הושלם ההליך
הסטטוטורי.התוכניתמאשרתאתהעתקתקוויהמתחהעליוןהעובריםביישוב
אלמערביתלכביש.4אנונפעללכךשהנושאייכנס לתכנוןמפורטולביצועע"י
חברת חשמל ,נקיים מעקב הדוק אחר התהליך וננסה לזרז ככל האפשר את
ביצוע העתקת הקווים .בהסכם של המועצה עם רשות מקרקעי ישראל הושג
מימוןשלכעשרהמיליון₪למטרהזו.

חבריהמועצהמברכיםאתראשהמועצהעלההישגבאישורהתוכנית .
ד .החודשהחלהבעבודתהבמשרדהפניםהועדההגיאוגרפיתשלמשרדהפנים
במחוזתלאביבוהמרכז.בעברמשרדהפניםהיהמקיםועדותחקירהאד -הוק
לבחינהשלנושאיםכמושינוייגבולות,איחודירשויות,חלוקתהכנסותועוד.שר
הפניםהנוכחיהחליטלשנותאתהשיטהולהקיםששועדותגיאוגרפיותקבועות
שיתפרסובמדינה.אנושייכיםלתחוםהפעולהשלועדתת"אוהמרכז.פרדסיה
אינהכלולהבתוכניתהעבודהשלהועדהלשנההקרובה.בעתידמתוכנןל עמוד
על סדר יומה של הועדה נושא חלוקת הכנסות בין פרדסיה לבין הרשויות

השכנות בכלהקשורלתוכניתשלאזורהתעסוקההגדולהמתוכנןלקוםמדרום
לביתליד.

ה .אנו בסיומה של שנת פעילות במערכת החינוך הפורמלי וגם הבלתי פורמלי.
מתקיימים  טקסים של סיומי שנה בגני הילדים ,בבתי הספר ובחוגים השונים.
ביום חמישי הקרוב יתקיים בקאנטרי ערב מתגייסים וביום ראשון  הקרוב
תתקיים מסיבת הסיום של שכבת כתות ו' בקאנטרי .חברי המועצה מוזמנים
לאירועים.
ו .קייטנות – צוות אגף החינוך  הכין את קייטנות המועצה לחופשת הקיץ ,תוך
שיתוףפעולהמלאעםנציגיההורים,הןמבחינתמחיריםוהןמבחינתתכנים,
כשהכל בשקיפות מלאה .הקייטנות הבסיסיות מתומחרות לפי המלצות
הממשלה.

ז .צהרונים – הממשלה מקדמת תוכנית לסבסוד צהרונים ולקביעת מחירים
נורמטיבייםלצהרוניםהשונים.המועצהתשתףפעולהבאופןמלאעםהתוכנית
וכלסיבסודשיתקבלמהמדינהיועברבמלואולהורים.עדהיוםלאקיבלנושום
מידע ר שמי ואנו ניזונים מאמצעי התקשורת .אנו ממתינים לקבלת הנחיות
וניערךכמובןבהתאם.
ח .בתחוםגניהילדים,נדרשנוהשנהלנושאהשיבוצים.בעברהיוהגניםמרוכזים
במתחםאחד.כיום, עקבפיזורהגניםבאזוריםגיאוגרפייםשונים,הוכנסלאמות
המידה לשיבוץ הילדים מרכיב נוסף של מרחק מהגן .הודעות על השיבוצים
נשלחו השנה להורים מוקדם .ניתנה אפשרות לערער על שיבוץ לגן מסוים,
כשכלמקרהייבדקמולצוותיועציםמקצועיים.בממוצעיהיוכ30-ילדיםבגן.
ט .פרוייקט מחיר למשתכן  –  השבוע נפתחה ההגרלה השלישית והאחרונה של
מחיר למשתכן בפרדסיה .ההגרלה הינה בפרוייקט של חברת גילעם ומוצעים
בה  56יח"ד ,מתוכן מספר גבוה יחסית של  20יח"ד לבני המקום .בכך יגיע
מספריחידותהדיורששווקולבניהמקוםל-74דירות.זהוהישגראוילציון.

הזוכיםבהגרלההראשונהשלאמריקהישראלועץהשקדכברקיבלומידעעל
טיפוסי הדירות המוצעים  להם וכנס בנושא יתקיים בחודש יולי .היתרי בנייה
ראשוניםבשכונהצפוייםלהינתןעלידי"שרונים"בחודשאוגוסטהשנה.
י .בשכונההחדשהישמתחםנוסףשל110דירות,בבנייניםשל4קומותשאמור
להי מכרעלידירשותמקרקעיישראללמושבצורנתן,במסגרתהסדרביניהם.
כפישנמסרלנוהמושבהגיעלסיכוםעםחברתרוטשטייןנדל"ןשאמורהלממש
את זכויות הבנייה לכשתושלם העיסקה .רוטשטיין הינה חברה בורסאית עם
ניסיון רב .בשלב הראשון החברה אמורה לבנות  66יח"ד ,ולשווקם לשוק
החופשי .בפגישה שהתקיימה עם מנכ"ל החברה הובהר על ידינו כי לא
תתאפשר הוספה של יחידות דיור בפרוייקט זה .גם חברת "פלסים" ,שזכתה
במכרז לבניית  52יח"ד גן-גג ,החלה לשווק את הפרוייקט שלה .ניתן לעיין
באתרהאינטרנטשלה.



.4היכרות עם עו"ס רונית אייזנשטדט ,מנהלת המחלקה לשירותים
חברתיים
ראשהמועצהמציגבפניחבריהמועצהאתעו"סרוניתאייזנשטדטשהחליפהלפני
כחודש  את ברוריה גולדנברג בתפקיד מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
במועצה.רוניתהציגהעצמהואתניסיונהבתפקידיםדומיםברשויותאחרות. 

שרון ביקש  לציין את מקצועיותה של רונית ,היכרותה עם המערכת ,ואת הידע
והרגישותשלהכפישבאולידיביטויבישיבתועדתהנחותרווחה. 

גילתברכרהצטרפהלדברים .

ראשהמועצהוחבריהמועצהאחלולרוניתהצלחהבתפקידה .



.5הצגת הדו"ח הכספי של המועצה ליום  31.3.17

גזברהמועצההציגאתהדוחהכספישלהמועצהלרבעוןהראשוןשלשנת.2017
המועצה עובדת בהתאמה לתוכנית העבודה שלה ולתקציב .הפעילות מאוזנת
ותזרים המזומנים יציב .ההורדה של מענק האיזון ממשרד הפנים והקיצוצים
שהמועצה החליטה עליהם מחייבים התנהגות זהירה ומושכלת במהלך השנה.
במסגרת תקציבי הפיתוח יש עודפים זמניים השמורים בעיקרם לטובת פיתוח
השכונההחדשה.

 .6הצגת תכנית והדמיה של ביה"ס היסודי החדש
ראש המועצה הציג בעזרת מצגת את תכנית ביה"ס היסודי החדש .בית הספר
מתוכנןעלידיהאדריכלגידיפובזנרשנבחרלעבודהזואחריהליךבחירהממושך.
הפרוייקט מנוהל על ידי משרד קורן-גואטה .האדריכל פובזנר נבחר בשל ניסיונו
הרב בתכנון בתי ספר יסודיים המתב טא גם ביכולת ההתאמה בין דרישות משרד
החינוךלביןהשטח. 

בפרוייקט מועסקים  רשת של יועצים בתחומי הבטיחות ,הנגישות ,הקונסטרוקציה,
האקוסטיקה,גינוןונוף ועוד.תכנוןביה"סהחדשהוצגגםבפניועדותחינוךותכנון.
בית הספר מתוכנן ל  - 21כיתות במב נים בעלי קומה אחת מסיבות של נגישות
וקהילתיות. 

הרעיונותהתכנונייםהמרכזייםהם :

 בנייתכלביתהספרבקומהאחת,במספרמבנים,לפישכבות.
 בנייתאולםספורטקטןצמודלביה"ס(בגודל10*20מטר,בתוספתבמה).
 חצרמרכזית,חצרותסביבהמבניםומגרשכדורסל.







אומדןעלותהקמתביתהספרהינוכ - 20מיליון,₪מתוכםכ 15-מיליון₪צפויים
להתקבלממשרדהחינוך.היתרהתמומןמקרנותהמועצה .

ביתהספרייבנהבשנייםאובשלושהשלביםלפיקצבהאיכלוס בשכונההחדשה.
מועדפתיחהמשוער-ספטמבר .2019

מרחבילמידהוחדריםהמתאימיםגםללימודדיפרנציאלי.
מבואותרבתכליתייםבכניסהלמבנים.
ביתהספרצמודלפארקויכוללהישעןעליו.
חדריכיתותבשטחהגדולמהתקן.
מתקניםסולארייםעלהגגות.



 .7אישור בחירתו של מר משה כץ במקום עזרא רייבי לדירקטוריון מסוף
הרכבו של דירקטוריון מסוף בהתאם להנחיות משרד הפנים הוא שליש חברי
מועצה ,שליש עובדי מועצה ושליש נציגי ציבור .משה כץ מוצע במקומו של עזרא
רייבי המסיים את עבודתו ,ובחירתו כפופה לאישור הועדה לבחירת דירקטורים
בחברותעירוניותהפועלתבמשרדהפנים.


החלטה מס' 55.2

מליאת המועצה מאשרת את בחירתו של מר משה כץ לחבר דירקטוריון מסוף
במקומושלעזרארייביהמסייםאתעבודתובמועצה .



 .8אישור בחירתו של מר משה כץ כנציג המועצה באיגוד ערים
לתברואה


החלטה מס' 55.3

מליאתהמועצהמאשרתאתבחירתושלמרמשהכץכנציגהמועצהבאיגודערים 
לתברואהנתניהבמקומושלעזרארייביהמסייםאתתפקידו .


 .9אישור חילופי גברי בועדות המועצה

תומר יפת יחליף את ספי בר ניב בועדת מכרזים .רחלי מעין תחליף את תמיר
מוצרפיבועדתתרבות .


החלטה מס' 55.4
מליאתהמועצהמאשרתאתחילופיהגבריכמפורטלעיל .


ראשהמועצהמעדכןאתחבריהמועצהכיעו"סרוניתאייזנשטדטמונתהכאחראית
על הטרדות מיניות במועצה ,כאחראית לענייני אזרחים ותיקים וכמלווה בצוות על
הודעותלמשפחותבמקרהאסון .



 .10אישורי פרוטוקולים
א .ועדת חינוך מס'  13מיום  ,21.4.17ומס'  14מיום 23.5.17

ועדתהחינוךסיירהבשכונההחדשהביישובוהתרשמהמעבודותהפיתוח.כמו
כן הועדה קיימה ישיבה עם אדריכל בית הספר היסודי החדש גידי פובזנר
שהציגאתהתוכניתוה הדמייהשלביתהספרבמצגתמפורטת.הפרוייקטלווה
בהכנות רבות שכללו מפגשים עם גורמים רבים במשרד החינוך ,הצוותים
החינוכיים והמקצועיים ביישוב לרבות צוות בי"ס תפוז .בית הספר כולל גם
חטיבהצעירה,לאחרשהתקיימובנושאזהדיוניםוהתלבטויותרבות .


החלטה מס' 55.5

מליאתהמועצהמאשרתאתפרוטוקוליועדותחינוךמס'13מיום,21.4.17
ומס'14מיום .23.5.17

ב .ועדת תנועה ובטיחות מס'  8מיום 7.5.17
הועדהדנהבפניותובבקשותשונותלשינוייםבהסדריתנועהותימרורביישוב .

החלטה מס' 55.6
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות מס'  8מיום
 .7.5.17
ג .ועדת תרבות מס'  35מיום 21.5.17

הועדה קיימה דיון וסיכמה את ארועי יום השואה ,יום הזיכרון ויום העצמאות.
הועדהדנהדנהבהפנינגשבועותובכנסהמתגייסים .

 החלטה מס' 55.7
מליאתהמועצהמאשרתאתפרוטוקולועדתתרבותמס'35מיום .21.5.17
ד .ועדת תכנון מס'  7מיום 23.5.17

הועדה קיימה דיון משותף עם ועדת החינוך שבו הוצגה תוכנית והדמייה של
ביתהספרהיסודיהחדש,עלידיאדריכלביתהספר .

 החלטה מס' 55.8
מליאתהמועצהמאשרתאתפרוטוקולועדתתכנוןמס'7מיום . 23.5.2017
ה .ועדת הנחות רווחה מס'  17מיום 19.6.17

 החלטה מס' 55.9
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת הנחות רווחה מס' 17
מיום .19.6.2017


 .11דיון בנושא החלפת עצים ברחובות הכלנית והסביון
ראש המועצה מעלה לדיון את בעיית העצים במקומות שונים ביישוב .לפני
כעשרים שנה נשתלו עצים לא מתאימים ברחובות שונים ביישוב .הגזעים של
העציםגדלולממדיםשמקשיםעלמעברבמדרכות.העץהבעייתיביותרהואמסוג 
ברכיכיטון .גזע העץ הזה מתעבה מאוד ,אינו מותיר מקום למעבר עגלות על
המדרכה, שורשיומרימיםאתהמדרכהוחודריםלחצרותפרטיות,הואנשירמאוד
ומתקבלותעליותלונותרבותשלתושבים. 

בעקבות התלונות נעשה במסגרת פיילוט סקר בקרב תושבי רחוב הסביון לגבי
עמדתם בקשר לעצים שברחוב .במסגרת זו מוצע פיילוט להחלפת עצים ברחוב
הסביון .אומדן העלות ברחובות הכלנית והסביון הוא כ - 88,000ש"ח .ברחובות
אלו,להבדילממקומותאחריםביישוב,ישמערכתהשקייהלעצים דברהמאפשר
שתילת עצים אחרים .בשכונת גני השרון ,למשל ,אין מערכת השקייה כלל
במדרכותושתילתעציםחדשיםתחייבהשקעותכספיותגבוהותבמיוחד .

יצחקימיניאומרכימדוברבנושאבעלהשלכותרוחבמשמעותיות מאוד.בכהונתו
כראשמועצההואסרבבשלכךבכלתוקףלבקשותתושביםלהחלפתעצים,הוא
אינותומךבביצועהפיילוט .

ספי אומרת כי יישום של תוכנית כזו בכל היישוב מחייב הקצאת סכומים גבוהים
מאודולפיכךמחייבחשיבהכוללתלגביהיתכנות .

ראשהמועצהאומרכיכדילטפלבנושאהואמוכןלהקצותסכומיםמשמעותייםכי
זובעייהשמציקהמאודלחלקמהתושבים .יחד עםזאתהואמקבל אתההצעה
לחשיבהנוספתולפיכךלאמעלהאתהנושאלהחלטהבשלבזה .הנושאמועבר
לדיוןבועדתאיכותהסביבה .
טלתעסהעזבהאתהישיבה .


 .12הצעה לסדר בנושא קאנטרי פרדסיה
תומר יפת מעלה הצעה להקים ועדה שתבחן את מודל התימחור של מפעיל
הקאנטרי על מנת לשפר את התנאים לתושבי פרדסיה בדגש על מתן אפשרות
למנוי קיץ . לדבריו ,תהליך הקמת הקאנטרי נחשב למוצלח ,אך עדיין חלק
מהתושבים אינו נהנה מהמתקן בגלל העלויות הגבוהות של מנוי שנתי .בקשות
שעלו בעבר לאפשר רכישת מנוי משפחתי לתקופת הקיץ בלבד לא נענו בטענה
שהמודל העסקי של הקאנטרי אינו מאפשר זאת .בבדיקה מדגמית שעשה
במקומותאחרים,ראהשישמתקניםבהםמאפשריםמנויקיץ .

יצחקימיניאומרכיהנושאשלאפשרות למנויקיץ בפרדסיההואלאחדש ,ונבדק
רבותבעבר . הדברעלוללפגועבקאנטריבמיוחדבהתחשבבמחירהמנוילתושבי
פרדסיה שהוא נמוך מאוד ביחס למחיר השוק .למליאת המועצה אין סמכות
בנושא ,והגורם האחראי הבלעדי הוא דירקטוריון מסוף שרק הוא מוסמך לבחון
אתהנושא.לפיכךמציעלהעביראתהנושאלדיוןבדירקטוריוןמסוף .

ויקטורכהןמצטרףלדבריימיניואומר כיישלהעביראתהדיוןלדירקטוריוןמסוף,
שהואהגורםהמוסמך. 

גזבר המועצה הציג מצגת לגבי המודל העסקי של הקאנטרי ומערכת השיקולים
שיש להביא בחשבון בעת קבלת החלטות בנושא :מדובר בנושא מורכב שכל
החלטה בלתי שקולה לגביו עלולה להביא לפגיעה קשה בהיתכנות ההפעלה
במתכונת הנוכחית המבטיחה לתושבי פרדסיה מחיר מנוי הנמוך ב -30%
מהמחיריםבשוקהחופשי.כמחציתמבתיהאבביישובמנוייםבקאנטרי(650בתי
אב)והםנהניםמהמחירהנוכחי. 

המודל העסקי נועד לטפל במצב שבו יש רמה גבוהה של הוצאות קבועות
בקאנטרי הנובעת מהמתקנים ומהשימושים שיש בו (שתי בריכות חצי אולימפיות
שמתוכןאחתמחוממת,שנימתקניג'קוזי,שתיבריכותפעוטות,חדרכושר,מיםחמים
24שעותביממה,עלויותאנרגיהכבדותועוד),וכןרגולציהברמהמאודגבוהה,ומנגד
נקבע מחיר מנוי זול לתושבי פרדסיה וכן מדיניות הנחות מרחיבה (הנחה לציבור
הדתי שאינו מגיע בשבת ,כניסה חינם לחיילים ובתשלום סמלי לחדר הכושר ,הנחות
לאזרחיםותיקים,למשפחותחדהוריות,לסטודנטים,לנכיםועוד),הסלהזהשהוכתב

בזמנובמכרזמורידאתפוטנציאלההכנסות ויוצרפרדוקסשלפערביןההכנסות
לבין ההוצאות שהמודל העסקי נועד לטפל בו .אחת הדרכים לטיפול בכך היא
פתיחת הקאנטרי למנויים תושבי חוץ במגבלות שנקבעו ואיזון הביקוש לחודשי
הקיץ. 

במועדהיציאהלמכרזהוחלט,בהתבססעלייעוץשלגורמיםמקצועייםהמתמחים
בתחום ,שלא לאפשר מנויים חלקיים לתקופת הקיץ .הסיבה העיקרית לכך היא
יצירת עומס גדול על שטחי המים והדשא בתקופת שיא הביקוש ,דבר שיביא
לירידה במספר המנויים השנתיים שירגישו שאינם מקבלים תמורה הולמת
לכספם.כמענהלכךניתנהאפשרותלכניסהחד פעמיתלתושביפרדסיהעלידי
רכישהשלכרטיסיות. 


כמו כן בוצעה בדיקה במקומות שבהם ניתן מנוי קיץ .קאנטרי קרית השרון
בנתניה,לדוגמא,גובהלמנויקיץלשלושהחודשים 3,900₪( 1,300₪בחודש)
ולמנוי שנתי  7,140 ₪(לזוג .)2+וזאת לעומת מחיר למנוי שנתי של  5,492₪
בפרדסיה.ברור,גםמבדיקהמולהמפעיל,שכלאפשרותלמנויקיץכרוכהבייקור
משמעותישלהתעריףלמנוייםהשנתיים,עלכלהמשתמעמכך .

ספי אומרת שמובן שהנושא מורכב ויש לבחון את כל ההשלכות לפני קבלת
החלטה .

תומרמדגישכיהואמציעלהקיםועדהלבחוןאתהנושאואינומציעלקבלהחלטה
בליבדיקה .

ראשהמועצהמסכםאתהדיון :

ההחלטהעלמתכונתההפעלהשלהקאנטרינתקבלהלפניכעשריםשנהעלידי
המועצות הקודמות ,בנתונים שהיו אז .לאורך השנים מתכונת ההפעלה של
הקאנטרי התבררה כמוצלחת . יחד עם זאת ברור שיש צרכים של משפחות,
במיוחד צעירות ,שיש לבחון אותם .מהדיון היום ברור שהנושא הוא מורכב ויש
להיזהרבקבלתהחלטותשהשלכותיהןאינןברורותדיין.לבנותזהקשהולהרוס
זהקל.כמוכןחשובלזכורשחברתמסוףקשורהבחוזהמולהמפעילוהיאאינה
חופשייה לקבל החלטות כראות עיניה .מבחינה משפטית הוא מקבל את עמדתו
של ימיני שהפורום המתאים לקבלת החלטות הוא דירקטוריון מסוף ולא ועדה
שאיןלהשוםמעמדבנושא. כמוכןלאנראהשניתןלקבלהחלטותולהגיעלסיכום
עם המפעיל שיכנס לתוקף כבר השנה ,שכן לכל החלטה יהיו השלכות גם על
המנוייםהשנתיים .

מבקשלהעמידלהצבעהאתשתיההצעות :

א.הצעתושלתומריפת–המועצהתקיםצוותלבחינתמודלהתמחורשלמפעיל
הקאנטרי ולשיפור התנאים לתושבי פרדסיה בדגש על מתן אפשרות למנוי
קיץ .הצוות יכלול נציגי מועצה ,נציגי דירקטוריון מסוף ונציגי המשפחות
הצעירות ביישוב . הצוות יתכנס בשבועות הקרובים ויגיש את המלצותיו עד
לסוףחודשיוני2017מתוךמגמהלאפשראתיי שומןכברבחודשיקיץ.2017
ב.הצעתושליצחקימיני –נושאמדיניותהתימחורשלהקאנטרייעבורלבדיקה,
לדיוןולקבלתהחלטותבדירקטוריוןחברתמסוףבהקדםהאפשרי.


הצבעה

בעדהצעתיצחקימיני()6–טלגורקי,גילתברכר,ויקטורכהן,יצחקימיני,שרון 
חויליואביקידר .

בעדהצעתתומריפת()2-תומריפתוספיברניב .


החלטה מס' 55.10

מליאת המועצה מחליטה להעביר את נושא מדיניות התימחור של הקאנטרי
לבדיקה,לדיוןולקבלתהחלטותבדירקטוריוןמסוףבהקדםהאפשרי .




רשמה:יהודיתליס.





בברכה ,





חתימותראשהמועצהומזכירהמועצה



