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 .ת הישיבהראש המועצה פתח א

 
חברי המועצה עומדים דקה דומיה לזכרם של תושבי היישוב דב זעירא ז"ל ואיציק 

זכרה של לבנה דבח ז"ל, רכזת התרבות של , ולםמבלושטיין ז"ל שהלכו לעול
ועד העובדים. אישה יקרה שנפטרה בתחילת החודש לאחר  רהמועצה ויו"

י בפעילות הקהילתית התמודדות עם מחלה קשה. לבנה הייתה עמוד שדרה מרכז
משתתפים בצער  .והתרבותית ביישוב, עם חיוך, רצון טוב ועשייה משמעותית

 המשפחה והעובדים.
 

 עדכוני ראש המועצה .1
  

שניסינו, ועדת הבחירות למרות  .23.3 -הבחירות לכנסת יתקיימו ב  .א
הדר "לא מסוגלת בעיתוי הנוכחי לפתוח קלפיות חדשות בשכונת המרכזית 

בזמן מערכת רוח -חשוב שהציבור ביישוב ישמור על סבלנות וקור ."השרון
צריך לזכור שגם אחרי הבחירות נמשיך להיות קהילה אחת, ללא הבחירות. 

 קשר לדעות פוליטיות.
 

משוקלל  בציון "ירוק" יישובכרגע אנחנו חולים ביישוב.  8כיום יש  –קורונה   .ב
י' שאנו -כתות ז'די תלמילמעט  ,התלמידים חזרו ללמודרוב . 3.9 של 

חלקית( בשבוע הבא. אנחנו מתכננים לערוך לפחות מקווים שיחזרו ללמוד )
תנועת הצופים  מרתון לכתות ו' בחופשת הקיץ לקראת המעבר ל"דרור".

. בתחום החוגים, נפתחו חוגים מאושר על פי מתווה חוזרת לפעילות בחוץ
ת החינוך של מערכאנחנו במגמת פתיחה  שטוח הפתוח.המתנהלים ב

רב על מנת שהילדים יחזרו יונעשה את המהפורמלית והבלתי פורמלית 
 לחיים נורמליים. גם הקאנטרי נפתח על פי מתווה התו הירוק.

 
איש )להוציא  4,800 -הוא כפוטנציאל החיסונים של תושבי פרדסיה 

קיבלו חיסון ראשון  85%(. מתוך הנ"ל 16נוער עד גיל ילדים ומחלימים ו
 מתחסנים. 99%יש  60. בגילאי +63%איש(, חיסון שני קיבלו  4,050)
 

המועצה פרסמה קול קורא לפריסת  –בפרדסיה סיבים אופטיים פריסת   .ג
 מד בראש צוות שהקמנו לצורך זה.וסיבים אופטיים ביישוב. הדר מושקט ע

 מלווה אותנו יועץ המתמחה בתחום.
 

את היכולת לחבור כי המכרז מיועד לחברות תשתית שיש להן  מפרטהדר 
לכל בית ובית, ולהציע עד לפרוס סיבים אופטיים , לתשתיות של בזק/הוט

חבילות אטרקטיביות לתושבי היישוב )תשתית + ספק( במהירות של 
המועצה. האינטרנט של קול הקורא באתר עיין במגה. ניתן ל 1000/100

את בו שיאפשר לחברה לרכז חדר ללא תמורה המועצה מוכנה להקצות 
מוסדות המועצה. המועצה תסייע את כל גם חבר בכוונתנו להציוד שלה, ו

תיבת המכרזים אמורה להיפתח בחודש לשווק את החבילה לתושבים. 
 הבא. המהלך מתואם עם היועץ המשפטי של המועצה.

 
 .בנושא שקיעהוא מראש המועצה מודה להדר מושקט על הזמן הרב ש
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כך שמשרד החינוך מעכב  –ה'  תואין לנו כרגע מספיק תלמידים בכית  .ד
בית הספר התיכון. עקב  השלב הראשון שלבשלב זה את התקצוב לבניית 

לבניית שתי כיתות גן  השנה לא קיבלנו אישורעדיין בעיות בתקציב המדינה 
בפתיחת גן ילדים חדש לקראת שנת ילדים חדשות. ככל שיהיה צורך 

 פתרון אחר. הלימודים הבאה נמצא
 

נתקלנו בחסמים רבים במהלך העבודה שעליהם דיווחנו  5613בכביש   .ה
צורך להחליף מה חסם נוסף שעלה לאחרונה נובע החשמל.בעבר, כולל קו 

תרו יאת הקרקע בחלקים מהכביש, דבר שקידוחי הניסיון שבוצעו לא א
 מראש.

הדרך כדי להטמין תוואי חלק ממתחת לכמו כן נדרש לבצע קידוח אופקי 
רח' חלקים מהכביש )מ וזאת בשל חשש מהתמוטטותהחדש את קו הניקוז 

לגייס לנסות ווגם  צמצם עלויותבן גוריון מזרחה(. אנחנו מתכוונים כרגע ל
 תב"ר.העדכון הצעה לבהמשך נביא למועצה . העלות מימון חיצוני לתוספת

 
 חברי המועצה יוזמנו אולם הספורט לקראת סיום ) -בתהליך  פרוייקטים    .ו

מתקדם בהתאם (, שלב ב' של בי"ס רימון לפני פתיחתו עוד מתקןסיור בל
ללו"ז. מרכז התרבות הקהילתי בתכנון סופי ובשלב של קבלת היתר בנייה. 

מקומות בשורות  200 -מקומות בנוסף ל 200המרכז יכלול יציע מתקפל של 
 למבנה בקיץ הקרוב.שטוחות. מקווים להניח אבן פינה 

 
 

 מנהלת המרכז הקהילתי –היכרות עם לירז ישעיהו פרץ  .2
 

ראש המועצה הציג את לירז ישעיהו פרץ שנבחרה לתפקיד מנהלת המרכז  
 הקהילתי. מדובר בתפקיד משמעותי ביותר במועצה ובחיי היישוב. 

 
יש לנו כוונה להעביר את הפעילות הקהילתית למרכז הקהילתי שיפעל יחד עם  

אך אנחנו  ,מתעכב הנושא מדינהים. כרגע בהעדר תקציב "סהחברה למתנ
 נערכים בהתאם ונמצאים בשלב ביניים.

 
השנים  12 -שנים. ב 4-לירז הציגה את עצמה, תושבת פרדסיה מזה כ 

 .וניהלה אותו קריית השרון בנתניה ליוותה את הקמת מתנ"סהאחרונות 
 

 חברי המועצה איחלו ללירז הצלחה בתפקיד. 
 

  
 דיון בבקשות המועצה הדתית: .3
 

 שימוש בבית העלמין למועצה הדתיתמתן רשות  .א
 
דת במועצה הדתית עלה הצורך  לשירותיביקורת שנערכה ע"י המשרד ב

להסדיר באופן פורמלי את מתן רשות השימוש בבית העלמין למועצה 
הדתית, באופן שיעגן את המצב הקיים. בפני המועצה מונחת חוות דעת 
של היועץ המשפטי של המועצה וכן נוסח הסכם למתן זכות שימוש ללא 

 תמורה למועצה הדתית.



5 

 

 143.החלטה מס' 

 
מתן זכות שימוש ללא תמורה בבית אשרת פה אחד המועצה מ מליאת

העלמין למועצה הדתית פרדסיה ומאשרת את ההסכם למתן זכות 
 השימוש כנ"ל.

 
 

 הקצאת קרקע למקווה נשים .ב
 

טהרה המועצה הדתית פנתה בבקשה להקצות קרקע להקמת מקווה 
חוות דעת היועץ המשפטי בנושא נשים. כרגע מדובר בהחלטה עקרונית. ל

בצמוד למקווה הישן, שהינו מיושן מאוד ואינו  הינו המקום המיועד מצורפת.
. המקווה 180חלקה חלק מ 8002מכבד את המשתמשים בו. מדובר בגוש 

ימומן ע"י המשרד הפוך להיות מקווה לגברים. המקווה מתוכנן להישן 
 .כשיהיה תקציבללשירותי דת 

 
צריך דת  רותייהסדרת המימון מול המשרד לשתהליך בכדי להתחיל 

יובא הסכם בנושא  אקטואלילכשהדבר יהיה  .פנוייה קרקעלהראות 
לצורך לאישור של מליאת המועצה. שטח הקרקע יהיה בהתאם 

 ולפרוגרמה. 

 243.חלטה מס' ה

 
הקצאת קרקע למקווה באופן עקרוני  המועצה מאשרת פה אחד מליאת

 .8002בגוש  180נשים, בחלק מחלקה טהרה ל
 
 

 נציגי ציבור נוספים לועדה לקבלת עובדים בחירתאישור  .4

משרד הפנים, יש צורך להגדיל את מספר נציגי  חדש של לנוהלבהתאם 
 נציגים. 5 -הציבור הכשירים להשתתפות בועדה לבחינת עובדים ל

ם שני נציגים: שלמה כסיף וזאב פניני, מוצע להרחיב את כיום מאושרי
נותם להשתתף בישיבות, תוך הרשימה בשלושה נציגים נוספים שהביעו נכו

-מתן ייצוג מוגבר לנשים. המועמדים הם: דליה גטרייטמן, חגי אריעם וספי בר
 ניב.

 343.החלטה מס' 

 
דליה גטרייטמן, חגי  ם של בחירתהמועצה מאשרת פה אחד את מליאת 

 קבלת עובדים.לועדה לנוספים נציגי ציבור כ ניב-אריעם וספי בר
 
 

 עם חברת חשמל לשתי תחנות טרנספורמציהאישור חוזי התקשרות  .5
 )ערוגות והארבל(

לפני חברי המועצה מונחת חוות דעתו של היועץ המשפטי של המועצה כי אין 
בר בשתי תחנות ומדחוזים הנ"ל. בשני ה מניעה משפטית להתקשרות
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טרנספורמציה שיש להעביר את זכויות החזקה והשימוש בהם לחברת 
ועה בתקנות. ההתקשרות טעונה את אישור החשמל. התמורה בגין כך קב

 המועצה ברוב חבריה וכן את אישור שר הפנים.

 4.34החלטה מס' 

 
חתימת שני הסכמים למתן זכות שימוש המועצה מאשרת פה אחד מליאת 

 .ארבל" עם חברת החשמל"ו" ערוגות"טרנספורמציה  וחזקה בלעדיים בחדרי
 
 

  שני שיצאה-רנה מידן בחירת משה כץ כחבר ועדת תמיכות במקום .6
 לגמלאות

 

פרשה לגמלאות מוצע לבחור  ,עובדת המועצהמידן שני, נה יורמאחר 
 , משה כץ.תיפעולהבמנהל אגף כחבר ועדת התמיכות במקומה 

 5.34החלטה מס' 

 
בחירת משה כץ כחבר ועדת תמיכות המועצה מאשרת פה אחד את מליאת 

 .שני שיצאה לגמלאות-במקום רנה מידן
 

 
 תב"רים ר אישו .7
 
 

 ₪  75,000לחזות היישוב, בסך  427הגדלת תב"ר מס'  .א
 

 וריהוט גן.התב"ר לצורך שיפור מגרש המיניפיץ' מוצע להגדיל את 

 6.43החלטה מס' 

 
לחזות  427ת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר מס' מליא

 קרנות המועצה. מימון: ₪. 75,000היישוב, בסך 
 
 
 ₪  971,000פי השרון, בסך בנו 384תב"ר מס' הגדלת  .ב

התקדמות האיכלוס בשכונה נדרש להמשיך בריצופים, בהשלמת לאור 
 מדרכות וחניות, בהתאם למפרט שצורף לזימון לישיבה.

 7.43החלטה מס' 

 
בנופי השרון,  384"ר את הגדלת תבת המועצה מאשרת פה אחד מליא
 .השתתפות בעליםמימון: . ₪ 971,000בסך 
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 ליםפרוטוקואישור  .8
 

  21.11.20מיום  14ועדת חינוך מס'  .א
 

הועדה קיבלה סקירות על מצב מערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי 
 בעת הזו והתמודדות עם משבר הקורונה.

יג', ראש שבט הצופים, טלי מרמור, פר כמו כן ניתנו סקירות ע"י מר דוד
 מנהלת בי"ס רימון ותרצה נצר מנהלת המרכז הטיפולי.

 34.8' החלטה מס

 
מיום  14ועדת חינוך מס' את פרוטוקול פה אחד המועצה מאשרת  מליאת

21.11.20. 
 
 

  2.12.20הועדה למאבק בסמים ואלכוהול מס' מיום  .ב
 

במסגרת הועדה ניתנה הרצאתה של אורית שפירו, בנושא קאנביס, 
אלכוהול ומתבגרים. המרצה הינה מנהלת תחום בכירה באגף המניעה, 

 קהילתי.ברשות לביטחון 

 9.34החלטה מס' 

 
הועדה למאבק בסמים את פרוטוקול פה אחד המועצה מאשרת  מליאת

 .2.12.20מיום  6ואלכוהול מס' 
 

  31.12.20מיום  40ועדת השקעות מס'    .ג
 

הינה  2020התשואה המשוקללת של תיק ההשקעות המנוהל לשנת 
כולל  ,השקעות המועצה כלל. סך התשואה המשוקללת של -0.24%

 .0.6%הינה  2020שקליים לשנת  תדונופיק
 

המועצה זקוקה ₪. מיליון  63 -סך האמצעים הכספיים של המועצה הינם כ
, בניית שלב 5613כביש סלילת כיום לאמצעים נזילים לאור ביצוע פרוייקט 

 ולקראת סיום בניית אולם הספורט. "רימון"ב' של בי"ס 

 10.34החלטה מס' 

 
 40ועדת השקעות מס' את פרוטוקול  פה אחדהמועצה מאשרת  מליאת
 .31.12.20מיום 

 
  17.12.20מיום  6ועדת ביטחון מס'  .ד

 
הועדה קיבלה סקירה לגבי מצב הקורונה ביישוב, עדכון לגבי סגירת 

מפגש מתנדבי המשא"ז עם המפקד , והמעברים ההיקפיים של היישוב
 החדש של תחנת משטרת שדות.
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י הפשיעה ביישוב. הועדה קיימה דיון כמו כן הועדה קיבלה דיווח על נתונ
 .2021על תקציב הביטחון לשנת 

 11.34החלטה מס' 

 
מיום   6ועדת ביטחון מס' את פרוטוקול פה אחד המועצה מאשרת  מליאת

17.12.20. 
 

 שרון חוילי עזב את הישיבה. 
 

  14.2.21מיום  15ועדת תמיכות מס'  .ה
 

יבא. זוהי אחת השנה לא הוגשה בקשה לתמיכה של תנועת בני עק
 עות משבר הקורונה. הועדה אישרה תמיכות כדלקמן:פמהש

 
      ₪ 

 
   116,000        לתנועת הצופים
  13,000  לעמותת הפטנק
 50,000  הפועל פרדסיה
 )העברה ייעודית ממשרד תרבות והספורט( 40,000  הפועל פרדסיה

  5,000 בעמותת תושב לתוש
 

 224,000   הכל סך  
     ======= 

 
 לכך אושרו תמיכות נוספות שמקוזזות בגין דמי שימוש במתקנים.בנוסף 

 
הוגשה בקשה לתמיכה של עמותת איחוד הצלה לישראל, הבקשה לא 

 עמים המפורטים בפרוטוקול.טאושרה מ

 12.34החלטה מס' 

 
 15ועדת תמיכות מס' את פרוטוקול פה אחד המועצה מאשרת  מליאת
 .14.2.21מיום 

 שמה: יהודית ליס.ר

 
 חתימות ראש המועצה ומזכיר המועצה


