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שנערכה  20.1.2028מיום  12פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס' 
 בחדר הישיבות במועצה

 
 

 :נוכחים
 

 ראש המועצה -  טל גורקי
 מ"מ וסגן ראש המועצה -  גילת ברכר
 סגן ראש המועצה -  שרון חוילי
 חברת המועצה -  טל תעסה

 חבר המועצה - הדר מושקט
 חבר המועצה -  עמי אחיאל
 חבר המועצה -  תומר יפת

 חברת המועצה - רות שטרן קטרי
  חברת המועצה - לימור שרגא

 

 :מוזמנים
 

 זכיר/גזבר המועצהמ -  זאב ובר
 מהנדס המועצה  -  בני כרמי

 מנהל אגף החינוך  - גדעון אחרק
 קיסלוב -, משרד קיי אדריכלית - תאה קיסלוב
 קיסלוב –, משרד קיי אדריכל - איתי בן חיים
 מנהל פרוייקט ביה"ס התיכון - ליאון סטארק

 מנהלת לשכת ראש המועצה -  יהודית ליס
 

 :סדר היום
 
 בית הספר העל יסודי )בהשתתפות אדריכל ומנהל הפרויקט(. הצגת תכנון .1
 
 .148/1-3לאיחוד וחלוקה של מגרשים ציבוריים בתב"ע הצ/ 626הצגת תכנית מס'  .2
 
 :הגדלת תב"רים .3
 

 ₪. 326,000, בסך לשיפורים במוסדות חינוך וציבור 434תב"ר מס'  א.

 ₪. 200,000, בסך להקמת גני ילדים 421תב"ר מס'  ב.
 
 :אישורי פרוטוקולים .4
 

 .8.12.19מיום  4מס'  ספורטועדת  א.

 .22.12.19מיום  4מס'  ביטחוןועדת  ב.
 .31.12.19מיום  4מס'  למאבק בסמים ובאלכוהולהועדה  ג.
 .6.1.20מיום  7הועדה לקידום מעמד האישה מס'  ד.
 .6.1.20מיום  7ועדת הנחות רווחה מס'  ה.
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 .ראש המועצה פתח את הישיבה

, ז"ליואש יפת  שהלכו לעולמם: היישוב ישל תושב םרחברי המועצה עמדו דקה דומיה לזכ
שהיה עמוד תווך  דני יוסף ז"לשבעבר היה יו"ר המועצה הדתית וחבר מליאת המועצה, 

 שבעבר היה חבר המועצה הדתית. ודוד פלשבסקי ז"ל בקהילה

רות שטרן המועצה  תראש המועצה מבקש להוסיף לסדר היום הצעה לסדר של חבר
 .בתחנות ההסעה לתלמידיםהתקנת סככות בנושא  קטרי
 

 121.החלטה      
 

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הכנסת הנושא הנ"ל לסדר היום.      

 
 עדכוני ראש המועצה  .1
 

שהכנסנו  לרכבת בית יהושע 14קו המסלול של ש י להפתעתילפני כשבועיים נודע ל .א
בהחלטה חד צדדית של משרד פני כחמש שנים שונה והועבר בעמל רב ללפרדסיה 

 קושיאת מסלול הקו וגרם משמעותית בר שהאריך דיהודה, -דרך אבןהתחבורה 
 המשתמשים בקו. נולתושבימשמעותי 

אני שמח  יבור,כלל שיתוף אפקטיבי של הצלאחר שניהלתי מאבק ממוקד ומאומץ, ש
הקו יחזור מסלול י בשבוע הבא שהחל מיום רביע אישור לכך שקיבלנולהודיע 
 .וייסע ישירות לתחנת הרכבת בבית יהושע לקדמותו

 
 אנו כרגע .5613בכביש לביצוע העבודות המיוחל אישור המשטרה סוף -סוף התקבל .ב

 , שהוסרו החסמים לגביו.טלביצוע הפרוייק לבחירת קבלןחדש  יבתהליך מכרז
 טח יתחיל בחודשים הקרובים., ואני מקווה שהביצוע בשהשקענו בכך מאמצים רבים

 
. בארץחוק שמצמצם את מספר תאגידי המים  בכנסת עבר – מיםה  בנושא תאגיד .ג

בין מעיינות כוונת רשות המים לבצע איחוד בשבוע שעבר מה פורס במסגרת זו
השותפות בתאגיד השרון, נתניה וקלנסוואה. אנו שללנו, יחד עם יתר הרשויות 

, וזאת מאחר והתשתיות חוד עם קלנסוואה ללא נתניהאפשרות של אי מעיינות השרון
שתתפתי יחד עם ראש ה רבה. השקעהשם בקלנסוואה אינן במצב טוב ונדרשת 

רשות יובל שטייניץ ומקבלי ההחלטות ב עם שר האנרגיה הפגישמועצת אבן יהודה ב
ועם הממונה על המחוז במשרד הפנים. גם  , עם הממונה על התאגידים וכןהמים

 העדר ממשלה יציבה מפריע מאוד. , כבאחרים, זהבעניין 
 

מהתקרה.  שני ריבועיםבבי"ס רימון יש תקרה אקוסטית. נפלו באולם ההתעמלות  .ד
לאור זאת הפסקנו את הפעילות באולם והבאנו את בעלי המקצוע המעורבים על מנת 
לתת מענה לבעיה כשהמטרה הראשית היא שמירה על בטיחות התלמידים. חשוב 

יש אישור של מעבדה מוסמכת לתקינות התקרה. הארוע קרה למרות שי לציין כ
 .באופן מיידיהיא לטפל בנושא  ההנחייהבינתיים החוגים יעברו למקום אחר. 

    
 שבו  שטח, בדיוק באובחן סדקל הקטן שמאחורי הפארק סבמגרש הכדור -ארוע נוסף  .ה

בדוק להונחו  קצועייםהמהגורמים וליתר בטחון סגרנו את המגרש . חולותבעבר  נגנבו
 טפל בנושא.ול
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 .הסערות וימי הגשםמערכת הניקוז ביישוב עברה היטב את אני שמח לציין ש    .ו
 השקענו בכך רבות בשנים האחרונות.

 
 

 הצגת תכנון בית הספר העל יסודי )בהשתתפות אדריכל ומנהל הפרויקט( .2
 

פר שבו היו מעורבים גם ראש המועצה פתח את הדיון ותיאר את תהליך תכנון בית הס
תושבים ואנשי חינוך. המגמה היסודית בתכנון הינה לשמור מחד על תכנון קונבנציונלי 
המותאם לפרוגרמה של משרד החינוך, ומאידך על מתן אפשרות במסגרת התכנון 

שלב א' של ביה"ס מתוכנן להיפתח  ת.ות ומעודכנולמידה חדשנייישום של שיטות ל
 .2022בחודש ספטמבר 

  
הציגו את קיסלוב -ממשרד קייפרופ' תאה קיסלוב ואיתי בן חיים אדריכלי הפרוייקט 

 13 -על מגרש בשטח של כבית הספר ייבנה  .מפורטת בית הספר במצגתסקיצת תכנון 
 דונם. במגרש יש מגבלות תכנוניות הנובעות בעיקר מרדיוס מגן של באר המים הגובלת. 

 
 36יכלול הוא ייבנה בשלושה שלבים ומ"ר,  8,700 -יהיה כ השטח הבנוי של ביה"ס

ועוד. המבנה  , מגרש כדורסל, קפיטריהמקומות, ספרייה 200אודיטוריום בן , כיתות
, והוא מתוכנן כך שיתאפשר בחלקים ממנו שימוש על ידי הקהילה יהיה בן שלוש קומות

  בשטח המגרש גם נבנה אולם ספורט. לאחר שעות הלימודים.
 
ללא  כך שיהיה פונקציונלי, יאפשר בנייה בשלבים רבה בתכנון ושקעה מחשבהה

חסכוני בתיפעול ובתחזוקה. כמו כן ניתנה תשומת לב ושהמבנה יהיה , הפרעה ללימודים
לצרכי הצוות החינוכי, חדרי מורים, רכזים, יועצים וכד'. הוקדשה מחשבה לשילוב עץ 

פארק, במגרשי ספורט ביה"ס גובל בהאקליפטוס כחלק ממתחם הכניסה לביה"ס. 
משולבים יועצים ממגוון דיסצפלינות,  תהליךב בתכנון. נוספים הדבר נלקח בחשבון

 לרבות פיתוח נופי, נגישות, בטיחות ועוד.
 

 התקיים דיון.
 

 חברי המועצה מציינים כי התכנון נראה טוב ומתאים לדרישות.
 

 גילת ברכר עזבה את הישיבה.  
 

 לאיחוד וחלוקה של מגרשים ציבוריים 6260610-457מס'  ב"עהצגת ת .3
 

בתחום תב"ע ציבוריים שצ"פ ושב"צ ואיחוד מגרשים  יבהחלפת שטח התוכנית מטפלת
מהנדס המועצה הציג את התוכנית. כמו כן נדרש לחתום על כתב שיפוי לטובת  .148

  הועדה המקומית "שרונים".

 
 הצבעה

 
 קי, שרון, הדר, טל תעסה ועמי.טל גור –( 5)  -  בעד

 תומר, רות ולימור.  -( 3)  - מנענ
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 2.21החלטה מס' 

 
וכן מאשרת חתימה  457-0610626 מס' ית מפורטתתכנמאשרת את  מליאת המועצה

 .בגין התוכנית לטובת הועדה המרחבית לתכנון ובנייה "שרונים" על כתב שיפוי

 
 
 לפרדסיה זרחיתכניסה מ - 0798520-412הצגת תב"ע מס'  .4
 

התכנית דנה ביציאה המזרחית ראש המועצה ביקש להכניס את הנושא לסדר היום.  
הכביש יחובר לכיכר החדשה  כביש חדש לפרדסיה, בסמוך למהדרין.הקמת  –החדשה 

. מדובר בתוכנית מורכבת העוברת בשלושה מרחבי 5613המוקמת כיום על כביש 
השרון, וכן נדרשת הסכמה של רשות מקרקעי תכנון שונים: שרונים, כפר יונה ולב 

 , חברת "נתיבי ישראל" ומשרד התחבורה.ישראל
 

 מהנדס המועצה הציג בפני חברי המועצה את פרטי התוכנית.
  

לתכנון ובנייה במרחבי התכנון ועדות המקומיות שלוש הב כבר נדונה ואושרההתכנית 
דש הוא חלק מתכנית האב הכביש הח .מתנגד לתכנית אינומשרד התחבורה השונים. 

 של פרדסיה.
  
שיפוי לכל הגורמים מפני תביעת  יל כתבעמבוקש לאשר את התכנית וכן חתימה  

 אפשריות.
  

 .א היתה אמורה לקיים דיון בתוכניתועדת תכנון היבמועצה שאם הייתה  מצייןתומר 
  

תנועה בועדת הבעבר  נדונהאיננה תוכנית חדשה והיא שהתכנית ראש המועצה משיב 
 .והוצגה אף במליאת המועצה

 
 התוכנית.כן כי ועדות התכנון בקדנציות קודמות אישרו את מהנדס המועצה מעד 

 

 הצבעה
 

 טל גורקי, שרון, הדר, טל תעסה ועמי. –( 5)  -  בעד
 תומר, רות ולימור.  -( 3)  -מנע נ

 3.21החלטה מס' 

 

וכן מאשרת חתימה  412-0798520מס'  מפורטתתכנית מאשרת את  מליאת המועצה
 לטובת הועדות המקומיות "שרונים", "כפר יונה", ו"לב השרון". שיפוי יעל כתב
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 הגדלת תב"רים .5
 

 ₪  326,000לשיפורים במוסדות חינוך וציבור, בסך  434תב"ר מס'  א. 

מבנים בתכנית חומש לביצוע עבודות נגישות ביישוב  צה להשליםעבכוונת המו
מועדון אפרסק, בהתאם לסיכום עם חברת  ה שלהנגש הוכללהו כן תשתיות. כמבו

. בנוסף תווסף נושא של הנגשת תחנות אוטובוסים וגנים ציבורייםוה העובדים
 ."תפוז". לרכוש אוהל רב תכליתי ומתקן מתח לבי"ס מבוקש

 4.21החלטה מס' 

 

 .₪ 326,000 ךבס 434את הגדלת תב"ר מס' פה אחד מאשרת  מליאת המועצה 
 קרנות המועצה.מימון:  

 
 
  ₪ 200,000להקמת גני ילדים, בסך  421תב"ר מס'  ב.

 הגדלה מיועדת להצטיידות הגן החדש ולכיסוי הוצאות ביסוס.ה

 5.21החלטה מס' 

 
 .₪ 200,000בסך  421את הגדלת תב"ר מס' פה אחד מאשרת  מליאת המועצה

 קרנות המועצה.מימון: 
 
 

 אישורי פרוטוקולים .   6 

 

  1912.8.מיום  4מס'  ספורטועדת  . א
 

רועים שהתקיימו: טורניר קטרגל, המרוץ לזכרו של שחר יועדת הספורט סיכמה א
רועי ספורט מתוכננים: יבא דנהתעשה ז"ל, מסע אופניים לתלמידים כתות ו' ו
 צעדה וניווט ביער אילנות, כנס התעמלות ותנועה.

 6.21החלטה מס' 

 
מיום  4מס'  ועדת ספורטאת פרוטוקול חד פה אהמועצה מאשרת  מליאת

8.12.19  . 
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 192.122.מיום  4מס'  ביטחוןועדת  ב.

 דווחו רק 2018 -ו 2019 בשנים .הועדה קיבלה דיווח על עבירת הרכוש ביישוב
, 2009. לפני עשר שנים, בשנת בכל אחת מהשנים עבירות רכוש בפרדסיה 10

שמעותית לאורך השנים בכל סוגי העבירות. עבירות רכוש. יש ירידה מ 155 דווחו
 .2020הביטחון לשנת  הועדה דנה בתקציבכמו כן 

 

 7.21לטה מס' הח

 
מיום  4מס'  ועדת ביטחוןאת פרוטוקול פה אחד המועצה מאשרת  מליאת

22.12.19. 
 
 
 192.131.מיום  4מס'  למאבק בסמים ובאלכוהולהועדה  ג. 

 

 , ובתכנית מניעה שמתוכננת בצופים.שימוש בקנאביס תהועדה דנה בתופע  

 

 8.21חלטה מס' ה    
  

למאבק בסמים את פרוטוקול הועדה פה אחד המועצה מאשרת  מליאת
 .31.12.19מיום  4מס'  ובאלכוהול

 
 

 6.1.20מיום  7הועדה לקידום מעמד האישה מס'  . ד
 

. האירועים הקרובים יום האישה 2020הועדה אישרה את התקציב לשנת 
 אומי, יום המעשים הטובים ומסיבת פורים למיוחדים בשרון.הבינל

 
 

 9.21החלטה מס'    

 
 לקידום מעמד האישהאת פרוטוקול הועדה פה אחד המועצה מאשרת  מליאת

 .6.1.20מיום  7מס' 
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 6.1.20מיום  7הועדה להנחות רווחה מס'  ה.

 יו"ר הועדה הציג את ההחלטות.

 שווי רכב. ריטריוןלנכים מקא החרגת שווי רכבים התקיים דיון, לרבות בנוש 

 10.21החלטה מס' 

 7את פרוטוקול הועדה להנחות רווחה מס' פה אחד מליאת המועצה מאשרת 
 .6.1.20מיום  

כמו כן המליאה מאשרת פה אחד שינוי הקריטריונים להנחות כך שהמגבלה על 
 שווי רכב לא תחול על רכב לשימוש נכים.

 
 

 בתחנות להסעת תלמידיםסדר בנושא התקנת סככות הצעה ל .   7 

בהסעת  ותנקודות איסוף עיקרי 4או  3ה לדיון הצעה לקירוי של תעלקטרי השטרן  תרו 
אינן מקורות ואינן מספקות הגנה  התלמידים לקריית חינוך "דרור". התחנות רובן ככולן

ו לביה"ס רטובים לאחרונה היו מספר אירועים שבהם תלמידים הגיע מפני שמש וגשם.
 לחלוטין.

מן גשם כך שיוכלו זהסדרת הקירוי תאפשר מחסה ראוי למספר רב של תלמידים ב 
 להמתין בצורה מסודרת לאוטובוס, יבשים ורגועים.

  
היו קשיים בהסעות בגלל מצב התנועה באזור. בתחילת השנה ראש המועצה מציין כי 

שעבר  ביום ראשון נקודתיות.דדות ובומתחילת נובמבר אין בעיה אקוטית למעט תקלות 
כתוצאה מבעיות דקות  45-בבזמן הסערה והגשמים, שני אוטובוסים אחרו להגיע 

  תנועה מחוץ לפרדסיה.
  

כמו כן, בחלק מהמסלולים יש תחנות  וגם בספרייה. בקאנטרי רחביש כיום קירוי 
, בעיקר ת האלההורים יכולים להביא את הילדים לנקודו ,בימי גשםאוטובוס מקורות. 

 100 אם יש נבדקה ואינה ישימה.במקומות נוספים  להתקין קירוי. ההצעה לקאנטרי
נבחנה הצעה לבטל לא ניתן לעשות קירוי שייתן מענה לכולם. כמו כן  - ילדים בתחנה

 תחנות מסויימות בימי גשם. גם דבר זה אינו ישים.
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