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סדר היום:

 .1עדכוניראשהמועצה.
 .2היכרותעםמרמשהכץשנבחרלתפקידמנהלאגףתיפעול.
 .3הצגתהדו"חהשנתישלחברתמ.ס.ו.ף.לשנת.2016
 .4דיוןבתקנה"למבצע"הנחותבארנונה.
 .5אישורלהקמתצוותלבחינהועדכוןשלתבחיניםלקבורה.
 .6אישור תב"ר מס'  421בסך  1,428,000 ₪להקמת גן ילדים ברחוב החרצית.
(מימון:751,919ש"חממשרדהחינוך).
 .7הגדלתתב"רים:
א .הגדלתתב"רמס'354בסך718,500₪לשיפוציקיץבמוסדותחינוך.
ב .הגדלתתב"רמס'384בסך1,000,000₪לפיתוחשכונתנופיהשרון.
(מימון:השתתפתבעלים).
 .8אישוריפרוטוקולים:
א .ועדתתרבותמס'34מיום.26.3.17
ב .ועדתבטחוןמס'13מיום.30.3.17

ג .ועדתאיכותהסביבהמס'10מיום.30.3.17
ד .הועדהלמאבקבנגעהסמיםמס'10מיום.21.4.17
ה .ועדתחינוךמס'13וספורטמס'16מיום.21.4.17
ו .הועדהלקידוםמעמדהאישהמס'22מיום.8.5.17
ז .ועדתתנועהובטיחותמס'8מיום.8.5.17
ח .ועדתהנחותרווחהמס'16מיום.1.5.17

ראשהמועצהפתחאתהישיבה .

 .1שאילתא
תומר יפת – אגרת שמירה – בתחילת השנה נכנסו לתוקפן ההנחיות החדשות בנוגע
לשיטתחישובאגרתהשמירה.לאחר  שעברומספרחודשיםבהםניגבתהאגרהבשיטה
החדשה ,אבקש לדעת :כיצד השפיעו ההנחיות על תקציב השמירה הכולל בהשוואה
לשנת 2016(גובההתקציבהחודשיבשנת 2017מולהתקציבהחודשיבשנת?)2016
כיצד מנוצל התקציב החודשי ? (אבקש לקבל פירוט של הפעילויות והתקצוב שלהן) .

תשובת ראש המועצה – גובה תקציב השמירה החודשי לשנת  2016עמד על סך
60,830.₪גובהתקציבהשמירההחודשילשנת2017עומדעלסך68,750.₪ 

להלןפירוטניצולהתקציבהחודשי :

 ₪בחודש

 38,000
א.סיירהמפטרלביישוברובשעותהיממה(בשבת-חלקמהיממה) 
 13,000
ב.שומרבשערהכניסה7שעותבלילה 
 11,400
ג.עלותניידותבטחון(ליסינג+דלק) 
ד.הוצאותשונותנלוות(גבייה,מצלמות,מחסומים,תשתיות,אינטרנטוכו')   4,850
 1,500
ה.הקצבהלתיגבורשעותשמירהבחופשתהקיץ 
 --------
 68,750
סךהכל 
====== 


ראשהמועצהמצייןכיבוצעתיגבורשמירהשבמסגרתוהוספהמשמרתסיורבשעות
אחה"צ,שלאהייתהעדהיום.כמוכןחציתקןשלמשרתקב"טשהיהכלולבתקציב
אגרתהשמירההוצאמשםונספגבתקציבהרגיל.התוכניתהחדשהמופעלתהחל
מחודשינואר.מספרהפריצותלבתיםוגניבותהמ כוניותביישובהשנה,מחודשינוארועד
עכשיו,הואהנמוךביותרבשניםהאחרונות .




 .2עדכוני ראש המועצה
א .ארועי חודש העצמאות עברו בצורה טובה ,בהשתתפות אלפי תושבים .קיבלנו
משוביםמהציבורונפיקלקחיםבמספרנושאיםלקראתהשנההבאה.
ב .נבחרה בהליך של מכרז מנהלת חדשה למחלקה לשירותים חברתיים ,עו"ס רונית
אייזנשטדט,תושבתקדימה,שתחלאתעבודתהב.21.5.17-
ג.

דליתפורטנוי ,מנהלתביתהספר"תפוז" ,מסיימתבקיץאתכהונתה לאחר 13שנות
ניהול .משרד החינוך עומד לפרסם מכרז לתפקיד .המועצה תיטול חלק בהליך
הבחירהונעשהאת  המירבעל מנתשתימצא מנהלתטובהואיכותית.תודהלדלית
עלעבודתההמסורהלאורךכלהשנים.

ד .בהמשך לפינוי מטרד האשפה של משפחת י' ,הגיעה מכתב מעורך דין בשם
המשפחההתובעפיצויעלנזקיםכביכול.המכתבהועברלטיפולושלהיועץהמשפטי
שלהמועצה.
ה .באשרלשאלותשעלובקשרלהליךבחירתיקירפרדסיה– המועצהבחרהבתחילת
הקדנציה ועדה ציבורית הכוללת חברי מועצה ונציגי ציבור אשר מקבלת המלצות
מתושבים ובוחרת את יקיר היישוב  לאותה שנה וזאת בהתאם לקריטריונים ותנאי
הסףשנקבעומראש.שבועייםלפניהטקסהועדהבחרהאתמשהשגב.
שרוןחוילישהש תתףבדיוניהועדהמצייןכיהועדהניהלהדיוןממושךוממצהובחרה
אתהמועמדשאותוהיאמצאהכמתאיםביותר .

יצחקימינימבקששבעתידנושאזהיובאלאישורהמליאה .

יצחקימינימבקשלהודותלראשהמועצהולכלהעובדיםשנטלוחלקבהכנותלחגיגות
ל"גבעומרשעברובשלום.מצייןשהמועצהעשתההכלכדילשמורעלהילדים .

שרוןחוילימצטרףלברכות.

 .3היכרות עם מר משה כץ שנבחר לתפקיד מנהל אגף תיפעול
ראשהמועצההציגאתמרמשהכץשנבחרבמכרזלתפקידמנהלאגףהתיפעול,אחד
התפקידיםהחשוביםביותרב מועצה.משהיתחילאתעבודתובמועצהב 1-ביוני,2017
בחפיפהעםעזרארייבי .

משהכץהציגאתעצמוואתניסיונו,והודהעלהאמוןשניתןבו .

חבריהמועצהאיחלולמשההצלחהבתפקידו.

 .4הצגת הדו"ח השנתי של חברת מ.ס.ו.ף .לשנת 2016
עלהשולחןהמועצהמונח הדוחהשנתישלחברתמ.ס.ו.ף–מרכזספורטופנאיפרדסיה
בע"מ,לשנת.2016מ.ס.ו.ףהינהחברהעירוניתבבעלותמלאהשלהמועצההאחראית
לתיפעולמרכזהספורטוהפנאישלהיישוב.החברהעומדתביעדיה,היאללאחובות
ומציגהנתוניםחיוביים.החברהמאושרתכעוסקמורשהלצורךמע"מ.

החברההגיעהלהבנותעםהמפעילהנוכחישלהקאנטריבשנינושאים:
א .הרחבתחדרהכושר -המפעילירחיבאתחדרהכושר בעלותשלכ -.1.5מיליון,₪
ויממן כשליש מהעלות .בנוסף לכך הוא יישא במלוא עלות זיווד המתקן .בחודשים
האחרוניםנרכשוע"יהזכיין 8הליכוניםחדשיםוציו דחדשלחדרהכושרבעלותשל
מאותאלפי.₪העבודותיחלולאחרעונתקיץ.2017
ב .כמוכן תוחלףכלהצנרתהמחברתאתחדרהמכונותלבריכהוזאתבשלבעיהשל
חדירתחוללמיהבריכההמקורה.העלותתתחלקבאופןשווהביןהמפעיללבין
מ.ס.ו.ף .

 .5דיון בתקנה ל"מבצע" הנחות בארנונה
ביום23.4.17פורסםתיקוןמס'3לתקנותההסדריםלמשקהמדינה(הנחותמארנונה).
התקנההינהתקנהוולונטריתלאמחייבת,שמאפשרתלרשויותשיאמצואותהלהחליט
על"מבצע"הנחותלתקופהמוגבלתשיאפשרמחיקתחלקמהחובותשנצברעדלשנת
,2014בכפוףלמספרתנאיםכמפורטבתקנה.
הנושאמובאלעיוןולדיוןעקרוניבמליאתהמועצה .

התקיים דיון בין החברים . חברי המועצה סבורים שבאימוץ מבצע כזה יש מסר שלילי
לציבור,עידודבפועללהשתמטותמתשלוםחובותופגיעהבמרקםהקהילתיביישוב. 

ראשהמועצהמצייןכיישכיוםכליםאחריםלטיפולפרטניבבעיותמיוחדותוממליץשלא
לאשראתהחלתהמבצעבפרדסיה .

החלטה מס' 53.1
מליאתהמועצהמחליטהפהאחדשלאלאמץאתהתקנהל"מבצע"הנחותבארנונה.

 .6אישור להקמת צוות לבחינה ועדכון של תבחינים לקבורה

בעקבותארועשהיהלפניכשבועיים,ראשהמועצהממליץלהקיםצוותשיבחןמחדשאת
התבחיניםויבדוקהאםישמקוםלשינוייםבתבחיניםהקיימים,וזאתבמיוחדלאור
התגברותהביקושלקבורהבביתהעלמיןהמקומי,שבועדייןאיןהסדרשלקבורה
רבודה,ומגבלתהמקוםהתכנונית.
ראשהמועצהמציעכיהצוותיכלולאותוכיו"ר,וימנהאתשרוןחוילי,תומריפת,ויקטור
כהן ויעקב מיוסט  - ראש המועצה הדתית ,כמו כן גם רב היישוב יתבקש ליטול חלק
בדיונים .






החלטה מס' 51.2
מליאתהמועצהמאשרתפהאחדאתהקמתצוותלבחינהועדכוןשלתבחיניםלקבורה,
כמוצעע"יראשהמועצה .


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

בהמשךלאישורתקציבישהתקבלממשרדהחינוךבכוונתהמועצהלבנותגןילדים
שלישיבמתחםברחובהברוש/החרצית.הגןאמורלהיפתחבספטמבר2018ובנייתו
צופהפניהעתיד-בנייתהשכונותהחדשות.
הצבעה:
בעד:()5טלגורקי,טלתעסה,ויקטורכהן,יצחקימיניושרוןחוילי .
נגד:()2תומריפתוספיבר-ניב .

תומריפתמצייןכיהוא מתנגדעקרונית לאישור תב"רזהואחריםמאחרולדעתו בכל
שלל התב"רים של המועצה יש מקום למצוא דרך להקצות  40אלפי  ₪לטובת מילגות
לסטודנטים .

ראשהמועצהמעירכיאיןקש רביןהתב"ריםלביןהתקציבהשוטףוכיבתקציבהשוטף
המאושרישהקצבהשל36,000₪לטובתתוכניתפר"חהמעניקהמילגותלסטודנטים
התורמיםלקהילה .

החלטה מס' 51.3
מליאת המועצה מאשרת את תב"ר מס'  421בסך  1,428,000 ₪להקמת גן ילדים
ברחובהברוש/החרצית(מימון: 751,919₪ממשרדהחינוךוהיתרהמקרנותהמועצה) .

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

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

()2

שיפוץ חדרי השירותים בביה"ס "תפוז" והתאמתם לתקנים המעודכנים של
ימינו.


יודגששהסכוםהנ"למיועדלעבודותבכלמוסדותהחינוךולארקבבי"ס"תפוז" .

הצבעה:
בעד:()5טלגורקי,טלתעסה,ויקטורכהן,יצחקימיניושרוןחוילי .
נגד:()2תומריפתוספיבר-ניב .

החלטה מס' 51.4
מליאתהמועצהמאשרתאתהגדלתתב"רמס'354בסך718,500₪לשיפוציקיץ
במוסדותחינוך.(מימון:קרנותהמועצה) .
ב .הגדלת תב"ר מס'  384בסך  ₪ 1,000,000לפיתוח שכונת נופי השרון (מימון:
השתתפות בעלים)_________________________________________ 
לצורך קידום עבודות הפיתוח במתחם "נופי השרון" וביצוע השלמות והתאמות
שיאפשרו כניסת דיירים למבנים שבשלבי איכלוס ,נדרש לרצף מדרכות ,להשלים
תאורהולבצעעבודותמשלימותלעיצובסוללתהעפרלפניהשתילה .

הצבעה:
בעד:()5טלגורקי,טלתעסה,ויקטורכהן,יצחקימיניושרוןחוילי .
נגד:()2תומריפתוספיבר-ניב .

החלטה מס' 51.5
מליאתהמועצהמאשרתאתהגדלתתב"רמס'384בסך1,000,000₪לפיתוח
שכונתנופיהשרון(מימון:השתתפותבעלים). 

 .9אישורי פרוטוקולים:
א .ועדת תרבות מס'  34מיום 26.3.17
הועדהסיכמהאתסוףשבועבאילתואתאירועיחגהפוריםוקיימהדיוןבאירועי
חודשהעצמאותוההפנינגהמתוכנןלקראתחגהשבועות .


החלטה מס' 51.6

מליאתהמועצהמאשרתאתפרוטוקולועדתתרבותמס'34מיום.26.3.17
ב .ועדת ביטחון מס'  13מיום 30.3.17
הועדהקיימהסיורבמתחםהשכונההצפוניתהחדשהבפרדסיהושמעההסברים
לגביתוכניותפיתוחהמתחםוההתאמותשיידרשולצרכיבטחון .






החלטה מס' 51.7
מליאתהמועצהמאשרתאתפרוטוקולועדתביטחוןמס'13מיום.30.3.17
ג.

ועדת איכות הסביבה מס'  10מיום 30.3.17
הועדהקיימהסיורבמתחםהשכונההצפוניתהחדשהבפרדסיהושמעההסברים
לגביתוכניותפיתוחהמתחםלרבותדגשיםבתחוםאיכותהסביבה .

החלטה מס' 51.8
מליאתהמועצהמאשרתאתפרוטוקולועדתאיכותהסביבהמס'10מיום.30.3.17
ד .הועדה למאבק בנגע הסמים מס'  10מיום 21.4.17
הועדהקיימהסיורבמתחםהשכונההצפוניתהחדשהבפרדסיהושמעההסברים
לגביתוכניותפיתוחהמתחם.

החלטה מס' 51.9
מליאתהמועצהמאשרתאתפרוטוקולהועדהלמאבקבנגעהסמיםמס'מיום
.21.4.17
ה .ועדת חינוך מס'  13וספורט מס'  16מיום 21.4.17

החלטה מס' 51.10
מליאתהמועצהמאשרתאתפרוטוקולועדתחינוךמס'13וספורטמס'16מיום
 .21.4.17
ו.

הועדה לקידום מעמד האישה מס'  22מיום 8.5.17
הועדהדנהבדוכןהנשיםלקראתהפנינגשבועותוקיבלהדיווחעלהצלחתתוכנית
קבלתהשבתלילדיםובוגריםבעליצרכיםמיוחדים .

החלטה מס' 51.11
מליאתהמועצהמאשרתאתפרוטוקולהועדהלקידוםמעמדהאישהמס'22מיום
 .8.5.17
ז.

ועדת תנועה ובטיחות מס'  8מיום 8.5.17
הועדהקיימהדיוןוקיבלההחלטותבבקשותשונותלשינויתנועהותימרורביישוב .










החלטה מס' 51.12
מליאתהמועצהמאשרתאתפרוטוקולועדתתנועהובטיחותמס'8מיום .8.5.17
ח .ועדת הנחות רווחה מס'  16מיום 1.5.17

החלטה מס' 51.12
מליאתהמועצהמאשרתאתפרוטוקולועדתהנחותרווחהמס'16מיום.1.5.17

רשמה:יהודיתליס
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