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חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה

חסרות
טל תעסה
רות שטרן קטרי
לימור שרגא

-

חברת המועצה
חברת המועצה
חברת המועצה

מוזמנים
זאב ובר
יהודית ליס
עו"ד גיתית שרמן

סדר היום:

-

מזכיר/גזבר המועצה
מנהלת לשכת ראש המועצה
היועצת המשפטית

אישור תקציב המועצה לשנת 2022

ראש המועצה פותח את הישיבה.
אנחנו מביאים לאישור את תקציב המועצה לשנת .2022
מגפת הקורונה מלווה אותנו לאורך כשנתיים .בתקופה זו תרגלנו את המערכות
השונות של המועצה בעבודה בחרום ובתנאי אי וודאות ,התאמנו כל הזמן את
פעילויות המועצה לתנאים המשתנים ,קלטנו מאות משפחות חדשות ,פתחנו
מוסדות חינוך חדשים ,המשכנו במתן שרותי הליבה והקפדנו להמשיך ולפתח את
היישוב וליזום פעילויות חדשות .עם שוך הגל השלישי חזרנו לפעילות מלאה.
בחודש האחרון חצינו לראשונה את רף  8,000התושבים.
פרויקטים חשובים שתכננו הושלמו בחודשים האחרונים :פתחנו אולם ספורט חדש
הכולל זירת כדורסל עם  400מקומות וחדרי חוגים חדשים ,הקמנו ואכלסנו את
שלב ב' של בית ספר "רימון" והמשכנו את פיתוח השכונות החדשות בד בבד עם
השקעה בשכונות הותיקות.
פרויקטים מרכזיים נמצאים בשלבי ביצוע מתקדמים ויסתיימו השנה :הסדרת
הכניסות והיציאות לפרדסיה בכביש  5613והעתקת קווי המתח העליון של חברת
החשמל העוברים בלב היישוב אל מחוץ לפרדסיה מעבר לכביש .4
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עבודות הבנייה של מרכז התרבות החדש יתחילו בשבועות הקרובים .אנו ממתינים
דרוכים ומוכנים מייד עם קבלת תיקצוב משרד החינוך לבניית שלב ג' של בי"ס
"רימון" ,להקמת שלב א' של בית הספר העל יסודי החדש ולהקמת גני ילדים
חדשים בשכונת "הדר השרון".
בחודש אוגוסט  2021החל לפעול ביישוב המרכז הקהילתי החדש בשיתוף עם
החברה למתנ"סים .הפעלת המרכז כבר מוכיחה את עצמה כמוצלחת ומביאה
לגידול ולגיוון השירותים המוצעים לתושבינו לרבות פעילויות תרבות מגוונות ,היצע
של חוגים חדישים ,הרחבת מסגרות הצהרונים והקייטנות ,כל זאת בד בבד עם
הנגשת השירותים ,שימוש בפלטפורמות דיגיטליות מתקדמות וחתירה מתמדת
לשיפור האיכות והשרות.
בשנה הקרובה אנו צופים איכלוס של  100יח"ד חדשות בשכונות החדשות.
המועצה ממשיכה בהיערכותה להתאים את היקף השירותים לגידול האוכלוסיה.
במסגרת זו אנו עורכים שינויים במצבת כוח האדם ובימים אלה משלימים את
הרחבת בניין המועצה.
התקציב שלפניכם הוא פרי עבודה של כל מחלקות המועצה ,ומביא בחשבון את
כלל הפעילויות והשינויים.
גזבר המועצה הציג במצגת את תוכנית העבודה לשנת  2022ואת עיקרי התקציב.
בתוכנית העבודה של המועצה כלולות אי ודאויות ,אומנם פחות ממה שהיו לפני
שנה ,אבל עדיין משמעותיות.
אי ודאויות בתקציב
-

מה יקרה עם הקורונה
גובה מענק האיזון
עיתוי קבלת הרשאות תקציביות ממשרד החינוך
התפתחויות בשוק ההון (השפעות כלכליות וגיאופוליטיות)

האתגרים העומדים לפני המועצה בשנת 2022
-

התחלת בנייה של בי"ס על יסודי
בניית שלב ג'  -בי"ס רימון
התחלת בניית מרכז התרבות והקהילה
בניית שני גני ילדים חדשים
סיום הסדרת הכניסות והיציאות ליישוב
סיום ביצוע העתקת קווי המתח העליון
סיום טיילת ושצ"פ רחוב הארבל
הצעת שרות סיבים אופטיים לתושבי פרדסיה
סיום הרחבת בניין המועצה

תקציב  2022כמעט ואינו מושפע ממגפת הקורונה ,למעט נושאים נקודתיים ,וזאת
מתוך הנחה שהתמודדות המוצלחת של מדינת ישראל עם המגיפה תימשך ולא
יוטלו סגרים והגבלות משמעותיות על הפעילויות .יודגש כי מדובר בהנחת עבודה
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בלבד וככל שהנתונים ישתנו ייתכן ונאלץ להתאים במהלך השנה את מסגרת
התקציב לתנאים המשתנים בשטח כפי שעשינו בשנתיים האחרונות.
בשנת  2022אנו צופים סיום בנייה ואיכלוס של כ 100 -יח"ד חדשות ,וזאת בנוסף
למאות יחידות הדיור שהתווספו ליישוב במהלך השנים  2020ו .2021 -אנו צופים
שמרבית האיכלוס של יח"ד אלה יתבצע לקראת המחצית השנייה של השנה.
תעריפי הארנונה בשנת  2022יעלו נומינלית ב ,92%.1 -השיעור המזערי המתחייב
מהחוק.
נושא חשוב הבא לידי ביטוי בתקציב הינו הקמת מרכז קהילתי פרדסיה בשיתוף עם
החברה למתנ"סים והעברת כלל הפעילות של מערך החינוך הבלתי פורמלי (חוגים,
צהרונים ,קייטנות ופעילויות תרבות) מהמועצה למרכז הקהילתי החדש .להעברה זו
יש השפעה על קיטון מספר סעיפים מרכזיים בתקציב המועצה.
המרכז הקהילתי החדש הוקם כעמותה "מעין עירונית" בחודש אוגוסט .2021
הקמת העמותה ותקנון העמותה אושרו על ידי משרד הפנים .העמותה כפופה
לרגולציה של משרד הפנים ,וזאת בהתאם להסכם מסגרת כולל עם החברה
למתנ"סים.
לעמותה החדשה נבחרה הנהלה ציבורית המונה  14חברים וכוללת שישה נציגים
של המועצה ,שני נציגים של החברה למתנ"סים וכן שישה נציגי ציבור .מ"מ וסגנית
ראש המועצה גילת ברכר נבחרה לתפקיד יו"ר ההנהלה (בהתנדבות).
הח ברה למתנ"סים בחרה בשיתוף המועצה בתושבת היישוב לירז ישעיהו פרץ
כמנהלת המרכז.
נכון למועד הכנת מסמך זה בפעילויות השוטפות של המרכז משתתפים כ1,700 -
פעילים 1,250 :בחוגים ו 450 -בצהרונים .היקף הפעילות הכספית השנתית
החזוייה בשנת  2022הינה כ 8-9 -מיליון .₪
כחלק מהיערכות המועצה לקראת הרחבת מערכת החינוך שכבר החלה וצפויה
להמשיך להתפתח ולהתרחב בשנים הקרובות ,אגף החינוך עובר שינויים
משמעותיים .תחום החינוך הבלתי פורמלי ,שדרש קשב רב בניהול האגף ,פוצל
כאמור מהאגף ,הוצא מהמועצה והועבר לאחריות המרכז הקהילתי החדש ,במטרה
למקד את פעילות אגף החינוך בתחום החינוך הפורמלי ,תוך מתן דגש פדגוגי.
מנהל האגף פרש לגמלאות ובמקומו נבחרה מנהלת חדשה בעלת ניסיון רב בתחום
החינוך .כמו כן נבחר מנהל חדש לתחום השרות הפסיכולוגי החינוכי .מזכירת האגף
צפויה גם היא להתחלף בתקופה הקרובה ,כל זאת בנוסף ליציאתה לגימלאות של
מנהלת תחום החוגים והספורט.
התקיים דיון.
שרון חוילי מציין כי התקציב הוא טוב ,עונה על הצרכים ,הוכן והוצג בצורה
מקצועית .מברך את גזבר המועצה על העבודה הטובה שהושקעה.
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ראש המועצה מודה לגזבר המועצה על העבודה ,כמו כן מודה לחברי המועצה
ולעובדיה על שיתוף הפעולה במילוי המשימות והשגת היעדים.
הצבעה
בעד ( – )5טל ,גילת ,שרון ,הדר ועמי.
נגד ( - )1תומר.

החלטה מס' 43.1
מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת  2022בסך  48,678אלפי ,₪
את תקן כוח האדם בסך  111.25משרות ואת תקציב הקרן לעבודות פיתוח בסך
 94,429אלפי ש"ח.

רשמה :יהודית ליס.

חתימות ראש המועצה ומזכיר המועצה
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