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פ ותחאתהישיבהוראשהמועצה היום לסדר החלפתבלדיוןבקשהמבקשלהוסיף
הנחותרווחה.תולשלועדפרוטוקאישורועציםברחובותהכלניתוהסביון


חבריהמליאהמאשרים.





 ותשאילת. 1


יפת עקבותהתרחבותהיישובוהקמתהשכונותב-טיפוחרחובהתהילה-תומר
הכניסהמרחובהתהילהלמבואהחשובהשלבחלקההמערבישלפרדסיההופכת
החדשותמרכזיבו.בעתיד,עםאכלוסהשכונותהיישובורחובהתהילהלצירתנועה

הכניסה יהפכו היישוב, מזרח יותר.בצפון עוד לעמוסים זה תנועה במסגרתוציר
שמטרתןשיפוריםשוניםביישובכוללתב"ריםלשיפורחזותהיישובנכללופעילויות

בפועל,האזורשבכניסהלרחוב,בצדהדרוםכאלהשיועדולהתבצעברחובהתהילה.
חובהגפן,נראהמוזנחולאמטופח.ערוגותשלרמזרחי,זהשגובלבבתיהתושבים
והרושםהראשוניהמתקבלבעתכניסהליישובהואהגינוןוהמדשאותבמקוםיבשות

אבקשלדעתאילופעילויותבוצעועדעתהבמקוםוכיצדנערכתשלעזובהוהזנחה.
אתחזותכניסהזוליישוב?המועצהלשפר


 המועצה ראש המזרחי-תשובת החלק חלקשיפור הינו התהילה רחוב של

.עלפיתכניתהעבודהשלהמועצה,הפיתוחאמור5613מהתוכניתשלשיפוץכביש
הקרובות. בשנתיים התכנוןלהתבצע ובוועדות המועצה במליאת הוצגה זו תכנית

והתנועהוניתןלעייןבהאצלמהנדסהמועצה.


5613התהילהעםכבישראשהמועצהמצייןכיכלהאזורישתנה.בצומתשלרחוב
מתוכנןמעגלתנועה.כיוםמכוניותחונותעלהדשאולאניתןלהשמישבשלכךאת

ההשקייה. בשדרוגמערכת שקלים אלפי מאות עכשיו להשקיע הצדקה שום אין
רכךלהרוסאתהכלולבנותמשהואחר.חהכניסהמרחובהתהילהוא

 
 יפת נוהג-דוחותחניה-תומר רבים היישובנהגים להחנותאתרכבםברחבי ים

הולכי את המסכנת אובצורה גבי על חניה לדוגמא נציין בכביש. והנוהגים הרגל
המסתיראתהולךהרגלהחוצה,חניהעלגבימדרכהבסמוךלמעברחצייהבאופן

הרגללרדתלכביש,חניהבעיקולדרךבאופןהמסתיראתבאופןהמחייבאתהולך
לרשותהמקומיתהסמכותוהאחריותלהתמודדעםתופעותעוד.התנועההנגדיתו

ופקח אלה חוקית.מסוכנות בלתי חניה על דו"חות לתת הוסמך אבקשהמועצה
?2017-2016לדעתמהומספרדוחותהחניהשנרשמוע"יפקחיהמועצהבשנים


-תשובתראשהמועצה 2016בשנת המועצה ע"י בשנתדוחותחנייה.84ניתנו

דוחותחנייה.44,ניתנו13.6.17,עדלתאריך2017


עבודתושלהפקחשעבדהשנהתומריפתמצייןכיבשלקיצוציםבתקציבהופסקה
בשנת שניתן מספרהדוחותהיחסי ראשהמועצהמשיבכי והדברבעייתי. אחה"צ

.אכיפההיאדברחשובוהיאמתבצעת2016גבוהבאופןיחסימזהשלשנת2017
קומותשבהםישהפרעהלתנועה,סכנהבטיחותיתובחנייהבחנייתנכים.חשובבמ

אם עשרשנים. רכביםמזהשהיהלפני כיוםישביישובמספרכפולשל לדעתכי
בעברלכלמשפחההיהרכבאחדאושניים,כיוםיששלושהולעיתיםאפילוארבעה

נותמסויימותביישוב,שאיןכלירכבלכלמשפחה.ישבעייהאקוטיתשלחנייהבשכו
בנושאאכיפה שבועהדברעודמחמיר. בסופי אפשרותלהעמיד–להפתרון. אין

 ביממה24פקח שעות בשבוע7, גםימים שעובד סייר יש ינואר מחודש החל .
בשעותאחה"צ,מהשלאהיהבעבר.הסיירמגיעלבדוקובמידתהצורךישלהזמין

הפרעה.משטרהבמקרהשלסיכוןו/או



 לסדר ההצע. 2


תומרמבקשלעלותלסדרהיוםהצעהבנושאקאנטריפרדסיהלהקמתצוותשיבחן
אתמודלהתמחורשלמפעילהקאנטרי,לשיפורהתנאיםשלתושביפרדסיהבדגש

עלמתןאפשרותלמנוייקיץ.


לכולםחשובכברמספרשבועות,הואבטיפולנמצאראשהמועצהאומרכיהנושא
מליץלהכניסולסדרהיום.הנושאיידוןבסוףהישיבה.ומ



 55.1החלטה מס' 
 

 נושא את להכניס מחליטה המועצה מליאת פרדסיה שלקאנטרי היום לסדר
הישיבה.




 עדכוני ראש המועצה. 3


"תפוז"..א לבי"ס חדשה מנהלת נבחרה החינוך, במשרד שהתקיים במכרז
ניהלהבשניםהאחרונותאתן,ש,תושבתצורלילךחגיהמנהלתשנבחרההיא

 .היתההמתאימהלילךו"ס"ניצנים"בתלמונד.במכרזהיוכמהמועמדים,הבי


הצלחהבתפקידהחדשומודהלמנהלתביה"סחגיללילךלראשהמועצהמאח
ומאחללההישגיהבביתהספר"תפוז"עלהיוצאתדליתפורטנויעלעבודתהו

הצלחהבדרכההחדשה.


בשיתוףעםפיקודהעורףלתרחיששלועשעבבש.ב המועצהתורגלו ברעובדי
 אנומקוויםשלאנזדקק.רעידתאדמה.

 
המאשרסופיתאת.ג אתנוסחההחלטהשלקבינטהדיורהלאומי היוםקיבלנו

 61תת"ל –א עליון מתח 161קו פרדסיהק"ו ההליך.עוקף הושלם בכך
המתחהעליוןהעובריםביישובהעתקתקוויהתוכניתמאשרתאתהסטטוטורי.

ביצועע"יללתכנוןמפורטוייכנסהנושאאנונפעללכךש.4אלמערביתלכביש
ונ,חברתחשמל ככלהאפשראתנקייםמעקבהדוקאחרהתהליך נסהלזרז

ביצועהעתקתהקווים הושגשלהמועצהבהסכם. ישראל עםרשותמקרקעי
 .למטרהזו₪כעשרהמיליוןמימוןשל


.עלההישגבאישורהתוכניתחבריהמועצהמברכיםאתראשהמועצה

 
משרדהפניםשלגיאוגרפיתהעדההחודשהחלהבעבודתהבמשרדהפניםהו.ד

הוק-אדחקירהתלאביבוהמרכז.בעברמשרדהפניםהיהמקיםועדותבמחוז
שרנושאיםכמושינוייגבולות,איחודירשויות,חלוקתהכנסותועוד.לבחינהשל

קבועותהפניםהנוכחיהחליטלשנותאתהשיטהולהקיםששועדותגיאוגרפיות
פרדסיהת"אוהמרכז.אנושייכיםלתחוםהפעולהשלועדת.שיתפרסובמדינה

עמודבעתידמתוכנןל.אינהכלולהבתוכניתהעבודהשלהועדהלשנההקרובה
ה של יומה סדר על בין הכנסות חלוקת נושא פרדסיהועדה הרשויותלבין



בכלהקשורלתוכניתשלאזורהתעסוקההגדולהמתוכנןלקוםמדרוםהשכנות
 לביתליד.

 
פורמלי..ה הבלתי וגם הפורמלי החינוך במערכת פעילות שנת של בסיומה אנו

הספרובחוגיםהשונים.מתקיימים בבתי הילדים, שנהבגני טקסיםשלסיומי
 חמישי בקאנטריביום יתקיים הקרוב  ראשון וביום מתגייסים הקרובערב

מוזמנים המועצה חברי בקאנטרי. ו' שכבתכתות תתקייםמסיבתהסיוםשל
 רועים.ילא

 
.ו –קייטנות צוות אגף תוךהחינוך הקיץ, לחופשת המועצה קייטנות את הכין

הןמבחינתתכנים,שיתוףפעולהמלאעםנציגיההורים,הןמבחינתמחיריםו
 כשהכל בשקיפות מלאה. הקייטנות המלצותהבסיסיות לפי מתומחרות
 הממשלה.

 
.ז ה–צהרונים מחיריםממשלה ולקביעת צהרונים לסבסוד תוכנית מקדמת

עםהתוכניתבאופןמלאנורמטיבייםלצהרוניםהשונים.המועצהתשתףפעולה
וכלסיבסודשיתקבלמהמדינהיועברבמלואולהורים.עדהיוםלאקיבלנושום

ר הנחיותמידע לקבלת ממתינים אנו התקשורת. מאמצעי ניזונים ואנו שמי
 וניערךכמובןבהתאם.

 
בעברהיוהגניםמרוכזיםבתחוםגניהילדים,נדרשנוהשנהלנושאהשיבוצים..ח

עקבפיזורהגניםבאזוריםגיאוגרפייםשונים,הוכנסלאמותבמתחםאחד.כיום,
מר הילדים לשיבוץ מרחהמידה של נוסף כיב מהגן. השיבוציםק על הודעות

 ניתנה מוקדם. להורים השנה מסוים,נשלחו לגן שיבוץ על לערער אפשרות
 ילדיםבגן.30-בדקמולצוותיועציםמקצועיים.בממוצעיהיוכייכלמקרהכש

 
למשתכן.ט מחיר של–פרוייקט והאחרונה השלישית ההגרלה נפתחה השבוע

ההגרלההינה בפרדסיה. בפרוייקטשלחברתגילעםומוצעיםמחירלמשתכן
56בה יחסיתשל מספרגבוה מתוכן יגיע20יח"ד, בכך המקום. יח"דלבני

 דירות.זהוהישגראוילציון.74-מספריחידותהדיורששווקולבניהמקוםל


הזוכיםבהגרלההראשונהשלאמריקהישראלועץהשקדכברקיבלומידעעל
 המוצעים הדירות בנייהטיפוסי היתרי יולי. בחודש יתקיים בנושא וכנס להם

 ראשוניםבשכונהצפוייםלהינתןעלידי"שרונים"בחודשאוגוסטהשנה.
 

אמורשקומות4,בבנייניםשלדירות110בשכונההחדשהישמתחםנוסףשל.י
מכרעלידירשותמקרקעיישראללמושבצורנתן,במסגרתהסדרביניהם.להי

שאמורהלממשנדל"ןחברתרוטשטייןעםסיכוםהמושבהגיעלוכפישנמסרלנ
זכויות העיסקההבנייהאת לכשתושלם הינה. עםרוטשטיין בורסאית חברה

 לבנות אמורה החברה הראשון בשלב רב. לשוקיח"ד66ניסיון ולשווקם ,
החופשי. עם שהתקיימה לאמנכ"לבפגישה כי ידינו על הובהר החברה

יחידותדיורבפרוייקטזה.תתאפשרהוספהש שזכתהל גםחברת"פלסים",
 לבניית גן52במכרז שלה.-יח"ד הפרוייקט את לשווק החלה לעייןגג, ניתן

 באתרהאינטרנטשלה.





 
 

 היכרות עם עו"ס רונית אייזנשטדט, מנהלת המחלקה לשירותים.4
 חברתיים

 

לפנישהחליפהזנשטדטרוניתאייראשהמועצהמציגבפניחבריהמועצהאתעו"ס
 חברתייםכחודש לשירותים המחלקה מנהלת בתפקיד גולדנברג ברוריה את
ואתניסיונהבתפקידיםדומיםברשויותאחרות.הציגהעצמהרוניתבמועצה.


ביקש המערכתשרון עם היכרותה רונית, של מקצועיותה את ואתלציין הידע,
תועדתהנחותרווחה.כפישבאולידיביטויבישיבשלהוהרגישות


גילתברכרהצטרפהלדברים.


ראשהמועצהוחבריהמועצהאחלולרוניתהצלחהבתפקידה.




31.3.17הצגת הדו"ח הכספי של המועצה ליום .5


.2017גזברהמועצההציגאתהדוחהכספישלהמועצהלרבעוןהראשוןשלשנת
ולתק שלה העבודה לתוכנית בהתאמה עובדת מאוזנתהמועצה הפעילות ציב.

והקיצוצים הפנים ממשרד האיזון מענק של ההורדה יציב. המזומנים ותזרים
השנה. במהלך ומושכלת זהירה התנהגות מחייבים עליהם החליטה שהמועצה
פיתוח לטובת בעיקרם השמורים זמניים עודפים יש הפיתוח תקציבי במסגרת

 השכונההחדשה.
 
 

 ה"ס היסודי החדשהצגת תכנית והדמיה של בי. 6
 

 המועצה הראש מצגת בעזרת ציג החדש. היסודי ביה"ס תכנית הספראת בית
מתוכנןעלידיהאדריכלגידיפובזנרשנבחרלעבודהזואחריהליךבחירהממושך.

קורן משרד ידי על מנוהל ה-הפרוייקט גואטה. אדריכל ניסיונופובזנר בשל נבחר
ספריסודייםהרב בתי דרישותמשרדהמתבבתכנון טאגםביכולתההתאמהבין

החינוךלביןהשטח.


הקונסטרוקציהבפרוייקטמועסקים הנגישות, הבטיחות, ,רשתשליועציםבתחומי
בפניועדותחינוךותכנון.גםועוד.תכנוןביה"סהחדשהוצגהאקוסטיקה,גינוןונוף
 מתוכנן הספר ב21-לבית נגישותמבכיתות של מסיבות אחת קומה בעלי נים

.וקהילתיות


הרעיונותהתכנונייםהמרכזייםהם:


 במספרמבנים,לפישכבות.בנייתכלביתהספרבקומהאחת, 

 מטר,בתוספתבמה(.10*20בנייתאולםספורטקטןצמודלביה"ס)בגודל 

 .חצרמרכזית,חצרותסביבהמבניםומגרשכדורסל 



 דריםהמתאימיםגםללימודדיפרנציאלי.מרחבילמידהוח 

 .מבואותרבתכליתייםבכניסהלמבנים 

 .ביתהספרצמודלפארקויכוללהישעןעליו 

 .חדריכיתותבשטחהגדולמהתקן 

 .מתקניםסולארייםעלהגגות 


20-אומדןעלותהקמתביתהספרהינוכ 15-מתוכםכ₪,מיליון צפויים₪מיליון
ך.היתרהתמומןמקרנותהמועצה.להתקבלממשרדהחינו


ביתהספרייבנהבשנייםאובשלושהשלביםלפיקצבהאיכלוסבשכונההחדשה.

.2019ספטמבר-מועדפתיחהמשוער




 משה כץ במקום עזרא רייבי לדירקטוריון מסוףמר אישור בחירתו של . 7
 

 שליש הוא הפנים משרד להנחיות בהתאם מסוף דירקטוריון של חבריהרכבו
עזרא של מוצעבמקומו משהכץ ציבור. מועצהושלישנציגי שלישעובדי מועצה,
דירקטורים לבחירת הועדה לאישור כפופה ובחירתו עבודתו, את המסיים רייבי

 בחברותעירוניותהפועלתבמשרדהפנים.


 2.55החלטה מס' 


 מאשרת המועצה מליאת כץ משה מר של בחירתו מאת דירקטוריון סוףלחבר
.ובמועצהעבודתבמקומושלעזרארייביהמסייםאת




 אישור בחירתו של מר משה כץ כנציג המועצה באיגוד ערים. 8
 לתברואה    


 3.55החלטה מס'    

 

כנציגהמועצהבאיגודעריםאתבחירתושלמרמשהכץמליאתהמועצהמאשרת
תתפקידו.נתניהבמקומושלעזרארייביהמסייםאלתברואה

 


 אישור חילופי גברי בועדות המועצה. 9


 ניב בר ספי את יחליף יפת מכרזים.בתומר תמירועדת את תחליף מעין רחלי
מוצרפיבועדתתרבות.



 4.55החלטה מס' 
 

.כמפורטלעילחילופיהגברימליאתהמועצהמאשרתאת




מונתהכאחראיתעו"סרוניתאייזנשטדטראשהמועצהמעדכןאתחבריהמועצהכי
אזרחיםותיקיםוכמלווהבצוותעל כאחראיתלענייני עלהטרדותמיניותבמועצה,

הודעותלמשפחותבמקרהאסון.



 אישורי פרוטוקולים. 10
 

 5.1723.מיום  14, ומס' 21.4.17מיום  13ועדת חינוך מס'  .א


מוכועדתהחינוךסיירהבשכונההחדשהביישובוהתרשמהמעבודותהפיתוח.
פובזנר גידי החדש היסודי הספר בית אדריכל עם ישיבה קיימה הועדה כן

הדמייהשלביתהספרבמצגתמפורטת.הפרוייקטלווההתוכניתוהשהציגאת
הצוותים החינוך, במשרד רבים גורמים עם מפגשים שכללו רבות בהכנות

כו הספר בית תפוז. בי"ס צוות לרבות ביישוב והמקצועיים גםהחינוכיים לל
חטיבהצעירה,לאחרשהתקיימובנושאזהדיוניםוהתלבטויותרבות.



 5.55החלטה מס'   
 

,21.4.17מיום13מס'ועדותחינוךיפרוטוקולמליאתהמועצהמאשרתאת
.23.5.17מיום14ומס'


 7.5.17מיום  8ועדת תנועה ובטיחות מס'  .ב

 
.ביתנועהותימרורביישוהועדהדנהבפניותובבקשותשונותלשינוייםבהסדר

 
 6.55החלטה מס'   

 
 את מאשרת המועצה ובטיחותמליאת תנועה ועדת פרוטוקול מיום8מס'

.7.5.17
 

 21.5.17מיום  35ועדת תרבות מס'  .ג


ויוםהעצמאות. יוםהזיכרון יוםהשואה, וסיכמהאתארועי הועדהקיימהדיון
סים.הועדהדנהדנהבהפנינגשבועותובכנסהמתגיי

 
 7.55החלטה מס' 

 
.21.5.17מיום35מס'פרוטוקולועדתתרבותמליאתהמועצהמאשרתאת

 
 23.5.17מיום  7ועדת תכנון מס'  .ד


 הוצגהתוכנית שבו ועדתהחינוך עם משותף דיון קיימה והדמייהשלהועדה

עלידיאדריכלביתהספר.ביתהספרהיסודיהחדש,
 



 8.55החלטה מס' 
 

. 23.5.2017מיום7מס'פרוטוקולועדתתכנוןהמועצהמאשרתאתמליאת

 
 19.6.17מיום  17ועדת הנחות רווחה מס'  .ה

 

 9.55החלטה מס' 
 

את ועדתהנחותרווחהמליאתהמועצהמאשרתפהאחד פרוטוקול 17מס'
.19.6.2017מיום




 החלפת עצים ברחובות הכלנית והסביון דיון בנושא. 11
 

המועצה ראש לדיון מעלה לפניבעייאת ביישוב. שונים במקומות העצים ת
של הגזעים ביישוב. שונים ברחובות מתאימים לא עצים נשתלו שנה כעשרים
העציםגדלולממדיםשמקשיםעלמעברבמדרכות.העץהבעייתיביותרהואמסוג

מאוד מתעבה הזה העץ גזע עלברכיכיטון. עגלות למעבר מקום מותיר אינו ,
הואנשירמאודשורשיומרימיםאתהמדרכהוחודריםלחצרותפרטיות,מדרכה,ה

עליותלונותרבותשלתושבים.ותומתקבל


 במסגרתפיילוט נעשה התלונות לגביסקרבעקבות הסביון רחוב תושבי בקרב
מוצעפיילוטלהחלפתעציםברחוב במסגרתזו עמדתםבקשרלעציםשברחוב.

העלוהסביון. הואכאומדן ברחובות88,000-תברחובותהכלניתוהסביון ש"ח.
דברהמאפשראלו,להבדילממקומותאחריםביישוב,ישמערכתהשקייהלעצים

אחרים עצים כלל.שתילת השקייה מערכת אין למשל, השרון, גני בשכונת
במדרכותושתילתעציםחדשיםתחייבהשקעותכספיותגבוהותבמיוחד.


.בכהונתומאודומרכימדוברבנושאבעלהשלכותרוחבמשמעותיותיצחקימיניא

פתעצים,הואהחלבקשותתושביםלבכלתוקףלבשלכךכראשמועצההואסרב
אינותומךבביצועהפיילוט.


אומרת ספי בכלהיישובמחייבהקצאתסכומיםגבוהיםכי יישוםשלתוכניתכזו

היתכנות.מאודולפיכךמחייבחשיבהכוללתלגבי


נושאהואמוכןלהקצותסכומיםמשמעותייםכילטפלבראשהמועצהאומרכיכדי
הצעהיחדעםזאתהואמקבלאתהזובעייהשמציקהמאודלחלקמהתושבים.

הנושאמועברחשיבהנוספתולפיכךלאמעלהאתהנושאלהחלטהבשלבזה.ל
לדיוןבועדתאיכותהסביבה.

 
שיבה.טלתעסהעזבהאתהי


 
 
 



 

 פרדסיה קאנטריבנושא  לסדר הצעה. 21
 

מפעיל של התימחור מודל את שתבחן ועדה להקים הצעה מעלה יפת תומר
אפשרות פרדסיהבדגשעלמתן עלמנתלשפראתהתנאיםלתושבי הקאנטרי

קיץ. חלקלמנוי עדיין אך למוצלח, נחשב הקאנטרי הקמת תהליך לדבריו,
נהנהמהמ אינו העלויותמהתושבים בגלל שנתיתקן מנוי בקשותהגבוהותשל .

לתקופתהקיץ משפחתי בעברלאפשררכישתמנוי בטענהבלבדשעלו לאנענו
שעשה מדגמית בבדיקה זאת. מאפשר אינו הקאנטרי של העסקי שהמודל

במקומותאחרים,ראהשישמתקניםבהםמאפשריםמנויקיץ.


ונבדק,בפרדסיההואלאחדשלמנויקיץאפשרותהנושאשליצחקימיניאומרכי
הדברעלוללפגועבקאנטריבמיוחדבהתחשבבמחירהמנוילתושבירבותבעבר.

סמכות אין המועצה למליאת השוק. למחיר ביחס מאוד נמוך שהוא פרדסיה
 מסוף דירקטוריון הוא הבלעדי והגורםהאחראי לבחוןשבנושא, מוסמך הוא רק

להעביראתהנושאלדיוןבדירקטוריוןמסוף.אתהנושא.לפיכךמציע


כיישלהעביראתהדיוןלדירקטוריוןמסוף,מצטרףלדבריימיניואומרויקטורכהן
שהואהגורםהמוסמך.


ומערכתהשיקולים שלהקאנטרי המודלהעסקי מצגתלגבי גזברהמועצההציג

 בעת בחשבון להביא שיש בנושא מדובר בנושא: החלטות שכלקבלת מורכב
ההפעלה בהיתכנות קשה לפגיעה להביא עלולה לגביו שקולה בלתי החלטה

 המבטיחה הנוכחית במתכונת פרדסיה לתושבי מנוי במחיר 30%-הנמוך
בתי650כמחציתמבתיהאבביישובמנוייםבקאנטרי)מהמחיריםבשוקהחופשי.

נהניםמהמחירהנוכחי.הםאב(ו


ב לטפל נועד העסקי קבועותהמודל הוצאות של גבוהה רמה יש שבו מצב
הנובע ותבקאנטרי )ממהמתקנים בו שיש אולימפיותהשימושים חצי בריכות שתי

שמתוכןאחתמחוממת,שנימתקניג'קוזי,שתיבריכותפעוטות,חדרכושר,מיםחמים

דרגולציהברמהמאודגבוהה,ומנגוכן(,ועודיהכבדותשעותביממה,עלויותאנרג24
פרדסיה זוללתושבי מדיניותהנחותמרחיבה)נקבעמחירמנוי הנחהלציבורוכן

הנחות הכושר, לחדר סמלי ובתשלום לחיילים חינם כניסה בשבת, מגיע שאינו הדתי

הסלהזהשהוכתב,(לאזרחיםותיקים,למשפחותחדהוריות,לסטודנטים,לנכיםועוד
שלפערביןההכנסותיוצרפרדוקסובזמנובמכרזמורידאתפוטנציאלההכנסות

 ההוצאות בו.לבין לטפל נועד העסקי היאשהמודל בכך לטיפול הדרכים אחת
לחודשי הביקוש ואיזון שנקבעו במגבלות חוץ תושבי למנויים הקאנטרי פתיחת

הקיץ.


במועדהיציאהלמכרזהוחלט,בהתבססעלייעוץשלגורמיםמקצועייםהמתמחים
ל שלא הסיבההעיקריתלכךהיאבתחום, מנוייםחלקייםלתקופתהקיץ. אפשר

שיביא דבר הביקוש, שיא בתקופת והדשא המים שטחי על גדול עומס יצירת
הולמת תמורה מקבלים שאינם שירגישו השנתיים המנויים במספר לירידה
לכספם.כמענהלכךניתנהאפשרותלכניסהחדפעמיתלתושביפרדסיהעלידי

כרטיסיות.רכישהשל




השרון קרית קאנטרי קיץ. מנוי ניתן שבהם במקומות בדיקה בוצעה כן כמו
בחודש(₪1,300)₪3,900גובהלמנויקיץלשלושהחודשיםבנתניה,לדוגמא,

 שנתי (.2לזוג+₪)7,140ולמנוי של שנתי למנוי מחיר לעומת ₪5,492וזאת
פשרותלמנויקיץכרוכהבייקורבפרדסיה.ברור,גםמבדיקהמולהמפעיל,שכלא

משמעותישלהתעריףלמנוייםהשנתיים,עלכלהמשתמעמכך.


קבלת לפני ההשלכות כל את לבחון ויש מורכב שהנושא שמובן אומרת ספי
החלטה.


תומרמדגישכיהואמציעלהקיםועדהלבחוןאתהנושאואינומציעלקבלהחלטה

בליבדיקה.


הדיון:מסכםאתראשהמועצה


ההחלטהעלמתכונתההפעלהשלהקאנטרינתקבלהלפניכעשריםשנהעלידי
של ההפעלה מתכונת השנים לאורך אז. שהיו בנתונים הקודמות, המועצות

כמוצלחת. התבררה משפחות,הקאנטרי של צרכים שיש ברור זאת עם יחד
 הוא שהנושא ברור היום מהדיון אותם. לבחון שיש צעירות, וישבמיוחד מורכב

אינןברורותדיין.לבנותזהקשהולהרוס להיזהרבקבלתהחלטותשהשלכותיהן
זהקל.כמוכןחשובלזכורשחברתמסוףקשורהבחוזהמולהמפעילוהיאאינה
מבחינהמשפטיתהואמקבלאתעמדתו חופשייהלקבלהחלטותכראותעיניה.

די הוא החלטות לקבלת המתאים שהפורום ימיני ועדהשל ולא מסוף רקטוריון
כמוכןלאנראהשניתןלקבלהחלטותולהגיעלסיכוםשאיןלהשוםמעמדבנושא.

על גם השלכות יהיו החלטה לכל שכן השנה, כבר לתוקף שיכנס המפעיל עם
המנוייםהשנתיים.


בעהאתשתיההצעות:צמבקשלהעמידלה


מודלהתמחורשלמפעילהמועצהתקיםצוותלבחינת–הצעתושלתומריפת.א

ה ולשיפור למנויתהקאנטרי אפשרות מתן על בדגש פרדסיה לתושבי נאים
המשפחות ונציגי מסוף דירקטוריון נציגי מועצה, נציגי יכלול הצוות קיץ.

 ביישוב. עדהצעירות המלצותיו את ויגיש הקרובים בשבועות יתכנס הצוות
 .2017שומןכברבחודשיקיץמתוךמגמהלאפשראתיי2017לסוףחודשיוני

 
יעבורלבדיקה,שלהקאנטרינושאמדיניותהתימחור–הצעתושליצחקימיני.ב

 .לדיוןולקבלתהחלטותבדירקטוריוןחברתמסוףבהקדםהאפשרי


  
 הצבעה


טלגורקי,גילתברכר,ויקטורכהן,יצחקימיני,שרון–(6בעדהצעתיצחקימיני)

חויליואביקידר.


תומריפתוספיברניב.-(2בעדהצעתתומריפת)


  



 
 

 10.55החלטה מס'  


הקאנטרי של התימחור מדיניות נושא את להעביר מחליטה המועצה מליאת
לבדיקה,לדיוןולקבלתהחלטותבדירקטוריוןמסוףבהקדםהאפשרי.

 





 .רשמה:יהודיתליס



 

 



המועצהחתימותראשהמועצהומזכיר
 
 


