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הישיבה.ראשהמועצהפתחאת


 שאילתא .1

 
 

 יפת ההנחיותהחד–אגרתשמירה–תומר לתוקפן נכנסו שותבנוגעבתחילתהשנה
שעברומספרחודשיםבהםניגבתהאגרהבשיטהאחרלשיטתחישובאגרתהשמירה.ל

בהשוואה הכולל השמירה תקציב על ההנחיות השפיעו כיצד לדעת: אבקש החדשה,
?(2016מולהתקציבהחודשיבשנת2017גובההתקציבהחודשיבשנת)2016לשנת

 ? החודשי התקציב מנוצל )כיצד לקבל שלהןאבקש והתקצוב הפעילויות של .(פירוט


 המועצה ראש –תשובת לשנת החודשי השמירה תקציב סך2016גובה על עמד
₪.68,750עומדעלסך2017גובהתקציבהשמירההחודשילשנת₪.60,830


פירוטניצולהתקציבהחודשי:להלן


 בחודש₪ 

 

38,000חלקמהיממה(-תיממה)בשבהא.סיירהמפטרלביישוברובשעות
13,000שעותבלילה7ב.שומרבשערהכניסה

11,400ג.עלותניידותבטחון)ליסינג+דלק(
4,850(,אינטרנטוכו'תשתיותמחסומים,ד.הוצאותשונותנלוות)גבייה,מצלמות,

ה.הקצבהלתיגבורשעותשמירהבחופשתהקיץ


סךהכל

1,500
---------
68,750
======




 
ראשהמועצהמצייןכיבוצעתיגבורשמירהשבמסגרתוהוספהמשמרתסיורבשעות

בתקציבשהיהכלולכמוכןחציתקןשלמשרתקב"ט.אחה"צ,שלאהייתהעדהיום
ונספגבתקציבהרגיל.התוכניתהחדשהמופעלתהחלאגרתהשמירההוצאמשם

כוניותביישובהשנה,מחודשינוארועדמחודשינואר.מספרהפריצותלבתיםוגניבותהמ
מוךביותרבשניםהאחרונות.הנהואעכשיו,




 



 עדכוני ראש המועצה .2

 
בארועי .א עברו העצמאות תושביםחודש אלפי בהשתתפות טובה, קיבלנו.צורה

 מהציבורונפיקלקחיםבמספרנושאיםלקראתהשנההבאה.משובים
 

רונית .ב עו"ס חדשהלמחלקהלשירותיםחברתיים, מנהלת מכרז של נבחרהבהליך
 .21.5.17-שטדט,תושבתקדימה,שתחלאתעבודתהבאייזנ

 
שנות13לאחרכהונתהמסיימתבקיץאת,מנהלתביתהספר"תפוז"דליתפורטנוי, .ג

החניהול. בהליךמשרד חלק תיטול המועצה לתפקיד. מכרז לפרסם עומד ינוך
המירבעלמנתשתימצאמנהלתטובהואיכותית.תודהלדליתהבחירהונעשהאת

 עלעבודתההמסורהלאורךכלהשנים.
 

בשם .ד דין מעורך מכתב הגיעה י', משפחת של האשפה מטרד לפינוי בהמשך
בהועברלטיפולושלהיועץהמשפטיהמשפחההתובעפיצויעלנזקיםכביכול.המכת

 שלהמועצה.
 

המועצהבחרהבתחילת–להליךבחירתיקירפרדסיהלשאלותשעלובקשרבאשר .ה
מקבל אשר ציבור ונציגי מועצה חברי הכוללת ציבורית ועדה המלצותתהקדנציה

ובוחר תמתושבים יקיר את ותנאיהיישוב לקריטריונים בהתאם וזאת שנה לאותה
 משהשגב.הועדהבחרהאתשבועייםלפניהטקסבעומראש.הסףשנק

 
תתףבדיוניהועדהמצייןכיהועדהניהלהדיוןממושךוממצהובחרהשהשחוילישרון

אתהמועמדשאותוהיאמצאהכמתאיםביותר.


יובאלאישורהמליאה.זהבעתידנושאשמבקשיצחקימיני


כלהעובדיםשנטלוחלקבהכנותלחגיגותיצחקימינימבקשלהודותלראשהמועצהול
ל"גבעומרשעברובשלום.מצייןשהמועצהעשתההכלכדילשמורעלהילדים.


 שרוןחוילימצטרףלברכות.

 

 היכרות עם מר משה כץ שנבחר לתפקיד מנהל אגף תיפעול .3

 
לתפקידמנהלאגףהתיפעול,אחדבמכרזאתמרמשהכץשנבחרהציגראשהמועצה

,2017ביוני1-מועצה.משהיתחילאתעבודתובמועצהבביםהחשוביםביותרהתפקיד
בחפיפהעםעזרארייבי.


משהכץהציגאתעצמוואתניסיונו,והודהעלהאמוןשניתןבו.


 חלולמשההצלחהבתפקידו.יחבריהמועצהא

 

 2016הצגת הדו"ח השנתי של חברת מ.ס.ו.ף. לשנת  .4
 

מרכזספורטופנאיפרדסיה–הדוחהשנתישלחברתמ.ס.ו.ףעלהשולחןהמועצהמונח
האחראיתבבעלותמלאהשלהמועצה.מ.ס.ו.ףהינהחברהעירונית2016לשנתבע"מ,

היאללאחובותרטוהפנאישלהיישוב.החברהעומדתביעדיה,לתיפעולמרכזהספו
 .החברהמאושרתכעוסקמורשהלצורךמע"מומציגהנתוניםחיוביים.



 
 

 
  בשנינושאים:הנוכחישלהקאנטריהגיעהלהבנותעםהמפעילהחברה

 
₪,.מיליון1.5-בעלותשלכירחיבאתחדרהכושרהמפעיל-הרחבתחדרהכושר.א

כשלישמהעלות בחודשים.ויממן המתקן. זיווד עלות במלוא יישא הוא לכך בנוסף
דחדשלחדרהכושרבעלותשלהליכוניםחדשיםוציו8האחרוניםנרכשוע"יהזכיין

 .2017העבודותיחלולאחרעונתקיץ₪.מאותאלפי
 

תוחלףכלהצנרתהמחברתאתחדרהמכונותלבריכהוזאתבשלבעיהשלכמוכן.ב
העלותתתחלקבאופןשווהביןהמפעיללבין.המקורהחדירתחוללמיהבריכה

מ.ס.ו.ף.

 
 דיון בתקנה ל"מבצע" הנחות בארנונה .5

 
לתקנותההסדריםלמשקהמדינה)הנחותמארנונה(.3מס'פורסםתיקון23.4.17ביום

התקנההינהתקנהוולונטריתלאמחייבת,שמאפשרתלרשויותשיאמצואותהלהחליט
חלקמהחובותשנצברעדלשנתתעל"מבצע"הנחותלתקופהמוגבלתשיאפשרמחיק

 ,בכפוףלמספרתנאיםכמפורטבתקנה.2014
 
מובאלעיוןולדיוןעקרוניבמליאתהמועצה.נושאה


 החברים. בין דיון שליליהתקיים ישמסר כזה מבצע המועצהסבוריםשבאימוץ חברי
הקהילתיביישוב.,עידודבפועללהשתמטותמתשלוםחובותופגיעהבמרקםלציבור


ותוממליץשלאלטיפולפרטניבבעיותמיוחדאחריםראשהמועצהמצייןכיישכיוםכלים

המבצעבפרדסיה.החלתאתלאשר
 

 1.53החלטה מס' 
 

 אתהתקנהל"מבצע"הנחותבארנונה.פהאחדשלאלאמץמחליטהמליאתהמועצה
 

 אישור להקמת צוות לבחינה ועדכון של תבחינים לקבורה .6


ם,ראשהמועצהממליץלהקיםצוותשיבחןמחדשאתיבעקבותארועשהיהלפניכשבועי
יניםויבדוקהאםישמקוםלשינוייםבתבחיניםהקיימים,וזאתבמיוחדלאורהתבח

ןאיןהסדרשלקבורהיהתגברותהביקושלקבורהבביתהעלמיןהמקומי,שבועדי
 התכנונית.בודה,ומגבלתהמקוםר
 

ראשהמועצהמציעכיהצוותיכלולאותוכיו"ר,וימנהאתשרוןחוילי,תומריפת,ויקטור
ו כהן מיוסט חלק-יעקב ליטול יתבקש היישוב רב גם כן כמו הדתית, המועצה ראש

בדיונים.







 

 
 2.51החלטה מס' 

 
לבחינהועדכוןשלתבחיניםלקבורה,הקמתצוותאתפהאחדמאשרתמליאתהמועצה

כמוצעע"יראשהמועצה.


 להקמת גן ילדים ברחוב₪  1,428,000בסך  421אישור תב"ר מס'  .7
  ___________________________________________החרצית

 
משרדהחינוךבכוונתהמועצהלבנותגןילדיםמלאישורתקציבישהתקבלבהמשך

ובנייתו2018להיפתחבספטמברהגןאמור./החרציתשלישיבמתחםברחובהברוש

 בנייתהשכונותהחדשות.-צופהפניהעתיד
 

 :הצבעה
 

עסה,ויקטורכהן,יצחקימיניושרוןחוילי.(טלגורקי,טלת5)בעד:
ניב.-(תומריפתוספיבר2נגד:)


בכל כיהואמתנגדעקרוניתלאישורתב"רזהואחריםמאחרולדעתו תומריפתמציין

40שללהתב"ריםשלהמועצהישמקוםלמצואדרךלהקצות לטובתמילגות₪אלפי
לסטודנטים.


רביןהתב"ריםלביןהתקציבהשוטףוכיבתקציבהשוטףקשראשהמועצהמעירכיאין
תוכניתפר"חהמעניקהמילגותלסטודנטיםלטובת₪36,000המאושרישהקצבהשל

התורמיםלקהילה.

 
 51.3החלטה מס' 

 
המועצה מליאת את מאשרת מס' 421תב"ר 1,428,000בסך ילדים₪ גן להקמת

.(ממשרדהחינוךוהיתרהמקרנותהמועצה₪751,919)מימון:החרציתהברוש/ברחוב
 

 הגדלת תב"רים: .8
 
 לשיפוצי קיץ במוסדות חינוך₪  718,500בסך  354הגדלת תב"ר מס' .א

 
במהלךחופשתהקיץמתוכננותשתיעבודותעיקריותבביה"ס"תפוז":



כבר (1) זה נושא בגין הצעירה. החטיבה של השלישי המבנן והרחבת שיפוץ
 .31.1.17מועצהביוםאושרתב"רבישיבתה

 

והתאמת (2) "תפוז" בביה"ס השירותים חדרי שלםשיפוץ המעודכנים לתקנים
 ימינו.


.יודגששהסכוםהנ"למיועדלעבודותבכלמוסדותהחינוךולארקבבי"ס"תפוז"



 
 :הצבעה

 
(טלגורקי,טלתעסה,ויקטורכהן,יצחקימיניושרוןחוילי.5)בעד:
ניב.-תוספיבר(תומריפ2נגד:)

 

 51.4החלטה מס' 
 

לשיפוציקיץ₪718,500בסך354תב"רמס'הגדלתמאשרתאתמליאתהמועצה
)מימון:קרנותהמועצה(.במוסדותחינוך.

 
 לפיתוח שכונת נופי השרון )מימון:₪  1,000,000בסך  384הגדלת תב"ר מס' .ב

____השתתפות בעלים(_____________________________________

 
קידום לצורך השרון" "נופי במתחם הפיתוח והתאמותוביצועעבודות השלמות
כנ איכלוסשיאפשרו שבשלבי למבנים דיירים להשליםיסת מדרכות, לרצף נדרש ,

תאורהולבצעעבודותמשלימותלעיצובסוללתהעפרלפניהשתילה.


 :הצבעה
 

מיניושרוןחוילי.(טלגורקי,טלתעסה,ויקטורכהן,יצחקי5)בעד:
ניב.-(תומריפתוספיבר2נגד:)

 
 51.5החלטה מס' 

 
לפיתוח₪1,000,000בסך384תב"רמס'הגדלתמאשרתאתמליאתהמועצה

השתתפותבעלים(.מימון:שכונתנופיהשרון)

 
 אישורי פרוטוקולים: .9

 
 26.3.17מיום  34מס'  ועדת תרבות .א

 
תואתאירועיחגהפוריםוקיימהדיוןבאירועיבאילהועדהסיכמהאתסוףשבוע

.חודשהעצמאותוההפנינגהמתוכנןלקראתחגהשבועות


 51.6החלטה מס' 
 

 .26.3.17מיום34פרוטוקולועדתתרבותמס'מאשרתאתמליאתהמועצה
 

 30.3.17מיום  13ועדת ביטחון מס'  .ב
 

ושמעההסבריםבפרדסיההועדהקיימהסיורבמתחםהשכונההצפוניתהחדשה
וההתאמותשיידרשולצרכיבטחון.לגביתוכניותפיתוחהמתחם








 

 51.7החלטה מס' 
 

 .30.3.17מיום13פרוטוקולועדתביטחוןמס'מאשרתאתמליאתהמועצה
 

 30.3.17מיום  10ועדת איכות הסביבה מס'  .ג
 

יםושמעההסברבפרדסיההועדהקיימהסיורבמתחםהשכונההצפוניתהחדשה
לרבותדגשיםבתחוםאיכותהסביבה.לגביתוכניותפיתוחהמתחם

 

 51.8החלטה מס' 
 

 .30.3.17מיום10פרוטוקולועדתאיכותהסביבהמס'מאשרתאתמליאתהמועצה
 

 21.4.17מיום  10הועדה למאבק בנגע הסמים מס'  .ד
 

 ושמעההסבריםבפרדסיההועדהקיימהסיורבמתחםהשכונההצפוניתהחדשה
 .לגביתוכניותפיתוחהמתחם

 

 51.9החלטה מס' 
 

פרוטוקולהועדהלמאבקבנגעהסמיםמס'מיוםמאשרתאתמליאתהמועצה
21.4.17. 

 
 21.4.17מיום  16וספורט מס'  13חינוך מס' ועדת  .ה

 

 51.10החלטה מס' 
 

מיום16וספורטמס'13פרוטוקולועדתחינוךמס'מאשרתאתמליאתהמועצה
.21.4.17

 
 8.5.17מיום  22הועדה לקידום מעמד האישה מס'  .ו

 
תוכניתתווחעלהצלחיוקיבלהדלקראתהפנינגשבועותהנשיםבדוכןהועדהדנה

קבלתהשבתלילדיםובוגריםבעליצרכיםמיוחדים.
 

 51.11החלטה מס' 
 

מיום22פרוטוקולהועדהלקידוםמעמדהאישהמס'מאשרתאתמליאתהמועצה
.8.5.17

 
 8.5.17מיום  8ועדת תנועה ובטיחות מס'  .ז

 
רורביישוב.ימהועדהקיימהדיוןוקיבלההחלטותבבקשותשונותלשינויתנועהות













 51.12החלטה מס' 
 

.8.5.17מיום8פרוטוקולועדתתנועהובטיחותמס'מאשרתאתמליאתהמועצה
 

 1.5.17מיום  16ועדת הנחות רווחה מס'  .ח
 
 

 2.151החלטה מס' 
 

 .1.5.17מיום16פרוטוקולועדתהנחותרווחהמס'מאשרתאתמליאתהמועצה
 
 

 
 רשמה:יהודיתליס






 


 חתימותראשהמועצהומזכירהמועצה


