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פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס'  68מיום 23.8.2018
שנערכה בחדר הישיבות במועצה
נוכחים
טל גורקי
גילת ברכר
טל תעסה
ויקטור כהן
יצחק ימיני
תומר יפת
שרון חוילי
אבי קידר
ספי בר-ניב

-

ראש המועצה
סגנית ומ"מ ראש המועצה
סגנית ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר מועצה
חברת המועצה

מוזמנים
זאב ובר
יהודית ליס
אלי גואטה

-

מזכיר/גזבר המועצה
מנהלת לשכת ראש המועצה
מנהל הבחירות בפרדסיה

סדר היום:
.1

הערכות לבחירות
א.
ב.
ג.
ד.

.2

מפגש היכרות עם מנהל הבחירות בפרדסיה ,מר אלי גואטה.
הזדהות חברי המועצה.
בחירת ועדת בחירות.
שונות.

נושאים שוטפים
א .עדכוני ראש המועצה.
ב .הצגת הדוח הכספי של המועצה ליום .31.3.18
ג .אישור תב"רים:
 .1הגדלת תב"ר מס'  - 354למבנה רווחה בסך של .₪ 100,000
 .2הגדלת תב"ר מס'  - 419לתכנון ובניית בי"ס יסודי בסך .₪ 100,000

ראש המועצה פתח את הישיבה.
חברי המועצה עמדו דקה דומייה לזכרם של תושבי פרדסיה שהלכו לעולמם :אורית רחום
ז"ל ,עופר מקבילי ז"ל ואורית זילברברג ז"ל.

 .1הערכות לבחירות
א .מפגש היכרות עם מנהל הבחירות בפרדסיה – מר אלי גואטה
ראש המועצה הציג את מר אלי גואטה ,שמונה למפקח על הבחירות בפרדסיה.
מר גואטה הוא רו"ח העובד בנציבות מס הכנסה והוא יהיה הגורם האחראי מטעם
המדינה על התנהלות הבחירות בפרדסיה.

ב .הזדהות חברי המועצה
בהתאם לחוק הבחירות לרשויות המקומיות חברי המועצה הזדהו כמפורט להלן:
 ממשיכים יחד בתנופה בראשות טל גורקי
טל גורקי ,גילת ברכר ,אבי קידר וטל תעסה.
בא כוח הרשימה – טל גורקי ,ממלאת מקומו – גילת ברכר.
 הרשימה המקומית למען פרדסיה אחת
יצחק ימיני וויקטור כהן.
בא כוח הרשימה – יצחק ימיני ,ממלא מקומו – ויקטור כהן.
 עידן חדש בפרדסיה
תומר יפת וספי בר ניב.
בא כוח הרשימה – תומר יפת ,ממלאת מקומו  -לימור שרגא.
 הבית היהודי עם מסורת
שרון חוילי.
בא כוח הרשימה – שרון חוילי ,ממלא מקומו – אבשלום שוכר.

ג .בחירת ועדת בחירות
ראש המועצה מציע למנות את כלל חברי מליאת המועצה כחברי ועדת הבחירות,
כאשר ראש המועצה יכהן כיו"ר ועדת הבחירות.
להלן פרוט חברי ועדת הבחירות המוצעים וממלאי מקומם:
חבר ועדה
טל גורקי ,יו"ר
גילת ברכר
אבי קידר
טל תעסה
יצחק ימיני
ויקטור כהן
תומר יפת
ספי בר ניב
שרון חוילי

ממלא מקומו
עמי אחיאל
ירון איילון
יריב בורט
שלומי ברקן
מרדכי ימיני
דוד רחום
לימור שרגא
משה פרץ
אבשלום שוכר

החלטה מס' 68.1
מליאת המועצה מאשרת את בחירת חברי ועדת הבחירות וממלאי מקומם כמפורט
לעיל.

ד .שונות
 .1מיקום קלפיות בפרדסיה
מנהל הבחירות סקר את מיקום הקלפיות בפרדסיה .עקב הגידול במספר
בעלי זכות הבחירה ביישוב לעומת הבחירות הקודמות הוחלט לפתוח קלפי
נוספת ביישוב .הקלפי תמוקם בספרייה .כמו כן קלפי נוספת תעבור ממועדון
אפרסק לספרייה .מיקום הקלפיות המעודכן הינו כדלקמן:
בית ספר "תפוז" –  2קלפיות.
אולם הספורט – קלפי אחת.
מועדון אפרסק – קלפי אחת.
מועדון פיס לנוער –  2קלפיות.
ספרייה –  2קלפיות( .מוגדרת גם כקלפי נגישה).

החלטה מס' 68.2
מליאת המועצה בשבתה כועדת הבחירות מאשרת את מיקום הקלפיות
בפרדסיה כמפורט לעיל.
 .2מיקום לוחות מודעות למטרת הבחירות
לוחות המודעות שנועדו לפרסומי בחירות יותקנו על ידי המועצה בימים
הקרובים בארבעה מקומות ביישוב :ברחוב התהילה ,בכיכר בן גוריון,
ברחוב יונה פישר וברחוב רמב"ם .לכל רשימה מוקצה מקום ספציפי על
הלוח .הרשימות מתבקשות שלא לחרוג מהשטח המוקצה להן.
יודגש כי חל איסור על כלל הרשימות והמועמדים לתלות מודעות על מבני
ציבור ובשטחים ציבוריים ביישוב.
 .3חתימה על אמנה לניהול מערכת בחירות הוגנת
חברי כל הסיעות חתמו על אמנה לניהול מערכת בחירות הוגנת והתחייבו
כדלקמן:
א .לדאוג לני הול מערכת בחירות דמוקרטית ,הוגנת ,תרבותית ,טהורה
ונקייה – בהתאם להנחיות המפקח הארצי על הבחירות.
ב .להימנע מהדבקה של מודעות וכרזות במקומות שאינם מיועדים לכך.
המודעות תודבקנה על לוחות מודעות שיותקנו ע"י המועצה.

ג.
ד.
ה.
ו.

לא להציב ולא לתלות שלטים בשטחים ציבוריים ולא לחלק חומר
תעמולה בצמתים בדרך שתסכן את תנועת כלי הרכבץ
לשמור על ניקיון היישוב והסדר הציבורי.
לעשות הכל כדי למנוע אלימות ,הן פיסית והן מילולית.
לנקוט בכל פעולה אפשרית שתמנע ניצול או שימוש לרעה בילדים.

 .2 .נושאים שוטפים
א .שאילתא
תומר יפת – שיפוץ חדר כושר בקאנטרי :בישיבתה ב 13.12.2016 -אישרה מליאת
המועצה תקציב בלתי רגיל מקרנות המועצה ,בגובה  ,₪ 1,000,000לטובת שיפוץ
והרחבת חדר הכושר בקאנטרי .בישיבה דווח כי הזכיין מצדו התחייב להשקיע
בפרוייקט הבינוי  ₪ 500,000ולדאוג לחידוש והוספה של מתקני הכושר .מגיעות
תלונות על כך שלמרות שחלפו למעלה משנה וחצי ממועד אישור התקציב ,בחדר
הכושר עדיין מוצבים מתקני כושר מיושנים שתועלת השימוש בהם מוטלת בספק
ויש אף חשש שהם גורמים לפגיעה בבריאות המתאמנים .אבקש לקבל א) העתק
ההסכם שנחתם עם המפעיל ביחס לפרוייקט הרחבת חדר הכושר .ב) דיווח מפורט,
הכולל סכומים ותאריכים ,אודות ההוצאות בפרוייקט (של המועצה ושל המפעיל)
תוך אבחנה בין הוצאות לטובת בינוי והוצאות לטובת רכישת מתקנים חדשים לחדר
הכושר.
תשובת ראש המועצה  -במענה לשאלתך ברצוני לעדכן אותך כי חדר הכושר החדש
בקאנטרי שופץ ,הורחב והמכשירים שבו הוחלפו ונוספו מכשירים רבים חדשים.
לפיכך ,ה"עובדות" שציינת בשאלתך אינן נכונות.
אני מניח שקראת פוסט בפייסבוק המדבר על אופניים בחדר הספינינג שאינו קשור
כלל לחדר הכושר .ביחס לכך ברצוני לעדכן כי שוחחנו עם הזכיין וביקשנו כי
האופניים יוחלפו .לדברי הזכיין ,אכן בכוונתו לטפל בנושא ,אך הטיפול התעכב בשל
ההשקעות הגבוהות בשדרוג חדר הכושר .בהמשך לבקשתנו הוא יחדש את הטיפול
בנושא.
באשר לעלות הרחבת חדר הכושר  -טרם יצאו חשבונות סופיים בפרוייקט .עד היום
המועצה נשאה בעלויות בסך  ₪ 200,000עבור הפרוייקט ,מתוך מיליון  ₪שאושרו.
ההסכם עם הזכיין ניתן לעיון במזכירות המועצה.
יצחק ימיני מציין כי נעשתה עבודה יפה מאוד וברמה גבוהה מאוד בחדר הכושר ויש
להודות לעושים במלאכה.

ב .הצעות לסדר
.1

הקמת חדר מוסיקה לנוער מנגן.
ראש המועצה מציע לאשר הכללת הנושא לסדר היום.

החלטה מס' 68.3
מליאת המועצה מחליטה להכניס את נושא הקמת חדר מוסיקה לסדר היום
של הישיבה.
.2

ליווי לתהליך החינוכי ביישוב.
ראש המועצה מציין כי מאחר ועל סדר היום נמצא אישור תקציב מיוחד
לצורך התקשרות עם גוף מלווה למערכת החינוך ,הרי הצעתו של תומר
מיותרת .תומר יוכל להתבטא בעת הדיון בנושא.

החלטה מס' 68.4
מליאת המועצה מחליטה להוריד את ההצעה מסדר היום.

ג .עדכוני ראש המועצה
 .1קריית החינוך "דרור" שבה לומדים ילדי פרדסיה בחינוך העל יסודי נבחרה על
ידי משרד החינוך כבי"ס מצטיין בדרוג  .1הפרמטרים לדרוג אינם רק שיעורי
הזכ אות לבגרות ,ונכנסו בחשבון גם פרמטרים נוספים כגון פעילות קהילתית,
אחוזי הנשרה ועוד .ראש המועצה מודה להנהלת ביה"ס ,למורים וכמובן גם
לתלמידים ולהורים.
 .2קיימנו טקס מילגות לסטודנטים שבמסגרתו הענקנו ל 65 -סטודנטים מילגות
בסך  ₪ 630כ"א ,ו 12 -סטודנטים נוספים שהשתתפו בפרוייקט "פר"ח" קיבלו
כל אחד מילגה בת  ₪ 1,500מהמועצה בנוסף למילגה בסך  ₪ 5,200מפר"ח.
חתמנו על הסכם עם מפעל הפיס לפיו בשנת הלימודים הבאה יוענקו 15
מילגות בסך  ₪ 10,000כל אחת לסטודנטים תושבי פרדסיה שיבצעו פעילות
חינוכית והתנדבותית ביישוב .המועצה תממן  ₪ 2,000ממילגה זו ,והיתרה
תמומן על ידי פר"ח ומפעל הפיס .הרישום יבוצע באמצעות פר"ח והודעה על כך
תפורסם בקרוב.
 .3ההכנות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ט בעיצומן .כ 1,300 -תלמידים יפתחו
את שנת הלימודים ב 2 -לספטמבר .בית ספר "תפוז" עובר מתיחת פנים
בחופשת הקיץ וגם בגני הילדים אנו משלימים ומוסיפים דברים .עובדי המועצה
עוסקים בנושא באינטנסיביות .פתיחת שנת הלימודים היא יום חג ואנו מצפים
לכך בשמחה.
 .4במהלך הקיץ קיימנו פעילויות רבות לנוער ברמת השתתפות גדולה מאוד.
בפעולות השחייה הלילית ,לדוגמא ,היו פעמים שהשתתפו כ 150 -בני נוער.
 .5קיימנו במהלך הקיץ אירועי תרבות רבים מאוד ,החל ממופעים של דודו טסה
ואהוד בנאי למבוגרים והמשך בפעילויות קיץ חם ,סיפורים בגנים לילדים ועוד
פעילויות כמו טיולים ועוד.

 .6הפארק נמצא בשלבי סיום אחרונים .אנחנו עושים את כל המאמצים לפתוח
אותו בסוף החודש ,אך לא נתפשר על נושאי בטיחות ונקפיד על קלה כחמורה.
בגלל הקרבה לבחירות לא נקיים טקס פתיחה ,אלא רק אירוע צנוע.
 .7הטיילת המערבית בשלבי ביצוע אחרונים ,היא מוארת ומגוננת ומשמשת
כמסלול ריצה והליכה לתושבים רבים .זהו מקום נוסף המאפשר פעילות הפגה
לתושבים.
 .8בשכונת "נופי השרון" מסתיימת בנייה של כ 50 -יח"ד חדשות שיתאכלסו
בחודשים הקרובים .המועצה משלימה כרגע את התשתיות הציבוריות במקום
(כבישים ,מדרכות ותאורה) כך שתתאפשר כניסה חלקה של המשפחות
החדשות לבתיהן.
 .9הובא לידיעתי כי בחוגי בית לקראת הבחירות שמתקיימים ביישוב אומרים כי
פרוייקט הסדרת כביש  5613והכניסות והיציאות לפרדסיה מתעכב מאחר
וראש המועצה מעדיף כביכול לקדם נושאים אחרים כמו הקמת הפארק החדש.
ברצוני להדגיש כי אין דבר הרחוק יותר מהאמת .בישיבת המועצה הקודמת
פרטתי באריכות את כל המכשולים שעליהם התגברנו בעיקר מול חברת נתיבי
ישראל (מע"צ) ואת המאמצים הרבים שאנו עושים בהקשר לכך .רק לאחרונה
השגנו תקציב של יותר מ 2 -מיליון  ₪לטובת הכללת שדרוג רחוב התהילה
בפרוייקט .נושא הסדרת היציאות מהיישוב וכביש  5613הינו בעדיפות עליונה
אצלי והנושא מטופל ברמה יומית .בחודשים הקרובים הוא ייצא לדרך.

ג .הצגת הדוח הכספי של המועצה ליום 31.3.18
גזבר המועצה הציג את הדוח הכספי של המועצה לרבעון הראשון של השנה
שהסתיים ביום  . 31.3.2018הדוח מאוזן והמועצה עומדת בתוכנית העבודה שלה.
כפי שניתן להיווכח מהדוח לעובדה שמדובר בשנת בחירות אין השפעה על
הפעילות השוטפת.

ד .אישורי תב"רים:
 .1הגדלת תב"ר מס'  – 354למבנה רווחה בסך  100,000ש"ח
משרד הרווחה נענה לבקשתנו ואישר תקציב מיוחד של  ₪ 150,000לטובת
המבנה .בינתיים מבוקש לאשר סך של  ₪ 100,000כהגדלה ,הן למטרת
שיפורים נוספים במבנה ,והן להצטיידות .בשלב ראשון הסכום ימומן מקרנות
המועצה עד להגעת אישור מחשבות משרד הרווחה.

החלטה מס' 68.5
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר מס'  354לשיפור מבני
ציבור וחינוך בסך  .₪ 100,000מימון :קרנות המועצה.

 .2הגדלת תב"ר מס'  – 419לתכנון ובניית בי"ס יסודי בסך  100,000ש"ח
ראש המועצה מציין כי על מנת לבחון את התפיסה הפדגוגית של ביה"ס היסודי
החדש ושל מערכת החינוך היישובית בכלל הוקם צוות מקצועי בראשות תושב
היישוב ד"ר שי פרוכטמן ,שמטרתו לבחון את הנושא ולגבש המלצות.
הצוות טרם סיים את עבודתו ובימים האחרונים הוגשו מסקנות ביניים ,כשאחת
מהן הינה המלצה להתקשר עם גוף לצורך ליווי פדגוגי שילווה את הליך השינוי
שבכוונתנו להוביל במערכת החינוך .לצורך כך מבוקש לאשר הגדלה של
התב"ר בסך  .₪ 100,000סכום זה יותאם בעתיד במידת הצורך.
תומר מציין כי המלצות הצוות לא פורסמו ותהליך העבודה שלו לא מוכר
לציבור .כדי לקבל החלטה צריך לדעת מה הלך הרוח של הצוות .בנוסף לא
ברור כיצד נקבע הסכום של  ₪ 100,000ומדוע לא לאשר כבר עתה סכום גדול
יותר .כמו כן לא ברור כיצד ייבחר הגוף המלווה.
טל מציין כי מסקנות ביניים של הצוות הוגשו רק בימים האחרונים ואין כל
מניעה לעיין בהן .הקצאת סכום של  ₪ 100,000לשלב הנוכחי הוא די והותר
ואנו יכולים לבצע התאמות בהמשך במידת הצורך .הגוף המלווה ייבחר
במכרז .מדובר במכרז מורכב .אנו כרגע מאתרים יועץ שילווה את תהליך הכנת
המכרז .על פי החוק הגוף המחליט הוא ועדת המכרזים של המועצה .אנו
נבדוק כיצד ניתן לשלב גורמים נוספים בהחלטה .בכל מקרה עקב אילוצים
הנוגעים לתקופת בחירות וסיום עבודתה של המועצה הנוכחית ,ההחלטה על
בחירת הגוף המלווה תתאפשר רק בועדת המכרזים שתוקם לאחר הבחירות.
יחד עם זאת התהליך כאמור יתחיל כבר בשבועות הקרובים.

החלטה מס' 68.6
מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר מס'  419לתכנון ובניית בי"ס
יסודי בסך  .₪ 100,000מימון :קרנות המועצה.

ה .הצעה לסדר בנושא חדר מוסיקה לנוער מנגן
תומר אומר כי בפרדסיה יש בני נוער שמעוניינים כבודדים וגם כהרכבים לנגן מבלי
שהדבר יפריע לדיירים הנמצאים בשכנותם .הוא קיים סיור בחדר המוסיקה בצור
משה הממוקם במקלט ציבורי ומצא שניתן לעשות זאת גם בפרדסיה .מציע להקצות
לכך את המקלט בגן הבנים או ליד המגרש המשולב ,כאשר ההשקעה הראשונית
תכלול שיפוץ והכשרת המבנה לרבות אקוסטיקה ומיזוג ורכישת ציוד להפעלה כמו
תופים ,מגברים וכו' .מציע כי המועצה תאשר תב"ר לנושא.
טל אומר כי בזמנו היתה כוונה להכשיר את המקלט במגרש המשולב לצורך זה ,אך
המקלט הוצף והתוכנית לא קודמה .בשנים האחרונות לא היתה כל פנייה למועצה
בנושא .הבעייה עם המקלטים הציבוריים ביישוב שהם מאוד ישנים ,בני למעלה מ-
 50שנה ,והקירות סופגים מים בחורף .איטומים לא בהכרח עוזרים .במרכז
התרבות שנבנה בקדנציה הבאה בכוונתנו להקצות חדרים מיוחדים לנושא זה .יחד
עם זאת ,הוא לא דוחה את הרעיון והמקום האפשרי כרגע הוא המקלט בגן הבנים.

מאחר ומדובר במיקום זמני בלב ד ,צריך לבדוק ולראות ראשית האם היקף
ההשקעה הנדרשת הוא סביר ושנית האם המקלט מתאים למטרה זו.
מציע לקבל את ההחלטה הבאה:
הגורמים המקצועיים במועצה יבחנו את ההיתכנות והעלויות הנדרשות להכשרת
המקלט בגן הבנים לצרכי מוסיקה .הנושא יובא לדיון ולהחלטה לאחר גיבוש כל
הנתונים והמשמעויות.

החלטה מס' 68.7
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הצעת ראש המועצה כמפורט לעיל.

ו .אישור פרוטוקול ועדת הנחות רווחה מס'  20מיום 10.7.18
שרון חוילי הציג את הפרוטוקול .כל ההחלטות מתקבלות בהתאם לקריטריונים
התקפים והתקציב המאושר.

החלטה מס' 68.8
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת הנחות רווחה מס'  20מיום
.10.7.18

רשמה :יהודית ליס.

חתימות ראש המועצה ומזכיר המועצה

