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 סדר היום:
 
 .30.6.17הצגת הדוח הכספי של המועצה ליום  .1

 אישור מתן התחייבות לקרן המתקנים למימון משלים לצורך בניית אולם ספורט חדש. .2

משה כץ וקב"ט המועצה, מר חגי יאסו, לצורך אישור הסמכת מנהל אגף התיפעול, מר  .3

 אכיפת חוקי העזר.

 אישור התקשרות עם קבלן לפינוי צואת כלבים בגני שעשועים. .4

 ן בבנק לאומי לניהול כספי הורים בבי"ס "תפוז" ואישור מורשי חתימה.-אישור לפתיחת ח .5

 הגדלת תב"רים: .6

 רגל-סל וקטלאספקה והתקנת מתקני כדור₪,  122,000ע"ס  354תב"ר מס'  .א

 לביצוע הסדרי תנועה.₪,  150,000ע"ס  346תב"ר מס'  .ב

 .14/1-3לפיתוח תב"ע הצ/₪,  13,500,000ע"ס  408תב"ר מס'  .ג

 לפיתוח שכונת נופי השרון.₪,  2,000,000ע"ס  384תב"ר מס'  .ד

 לתכנון בי"ס יסודי.₪,  1,275,000ע"ס  419תב"ר מס'  .ה



י שעשועים ומצעי בלימה בגנים להחלפת מתקנ₪,  160,000ע"ס  423תב"ר מס'  .ו

 ציבוריים.

 לרכישת ציוד לשעת חירום.₪,  75,000ע"ס  422אישור תב"ר מס'  .7

 אישורי פרוטוקולים: .8

 .6.6.17מיום  14ביקורת מס' ועדת  א.

 .26.6.17מיום  23הועדה לקידום מעמד האישה מס'  ב.

 .2.7.17מיום  36ועדת תרבות מס'  ג.

 .17.7.17ם מיו 14מס' ועדת ביטחון  ד.

 .24.7.17מיום  11ועדת איכות הסביבה מס'  ה.

 
  הישיבה.ראש המועצה פתח את 

 
חברי המועצה עומדים דקת דומייה לזכרן של תושבות היישוב מיליה דבוש ז"ל וגאולה בן 

 אהרון ז"ל שהלכו לעולמן.
 

 עדכוני ראש המועצה .1
 

יש יום חג שלקראתו  זהו. תשע"חשנת הלימודים  אנו פותחים את עוד שלושה ימים .א
יש לנו  ושל כלל הצוות. , של המוריםההוריםשל של התלמידים, רבה התרגשות 

לומדים במוסדות חינוך רבים, בזרמים שונים, ביישוב תלמידים ה 1,250 השנה
עיקר הגידול הוא בבי"ס תלמידים לעומת השנה שחלפה.  50 -ומחוצה לו, גידול של כ

בשיפוצים בעיקר , הן בהיבט הפיזינות רבות, לפתיחת השנה קדמו הכ"תפוז". 
הצוותים השונים בהיערכות של והן בהיבט הפדגוגי, מקיפים שערכנו בביה"ס "תפוז", 

מערכת החינוך הבלתי פתיחת השנה היא כמובן חג גם ב במועצה ובמוסדות החינוך.
וג המערכת חווה כיום שגשתנועות נוער. את והשונים חוגים הכוללת את הפורמלית 

 הצלחה לכולם. יםמאחלוהתפתחות וזה ממלא את לבנו בגאווה. אנו 
 

בנושא  המועצה הצטרפה לתוכנית "ניצנים" של משרד החינוךלקראת השנה החדשה  .ב
מרצוננו לאפשר להורי התלמידים ההצטרפות נבעה בראש ובראשונה . הצהרונים

יות שהחליטו יש רשולחודש. ₪  150סבסוד של מהמדינה ב' לקבל -בכתות א'שלנו 
וכנית המסגרת תלא להצטרף לתוכנית, אבל מבחינתנו טובת ההורים היא בראש. 

נקפיד ותכני ההעשרה והפעילויות שנקבעו על ידי משרד החינוך הינם בסיסיים, אך 
תוכנית פעילויות והעשרה מ ייהנושלנו הצהרונים על כך שגם במסגרת החדשה 

 935 -ב' ו-י כיתות א'ילדלחודש ל₪  785ל עומד ע ןמחיר הצהרוותיות והולמות. איכ
להתאים מצד אגף החינוך מוגבר מאמץ  הההצטרפות חייב .ליתר הילדיםלחודש ₪ 

 את הפורמט של הצהרונים למערכת החדשה. 
 

 113מתוך בשנה"ל תשע"ו לבחינות הבגרות  ניגשו םתלמידי 112 –בגרות הישגי ה .ג
 "דרור"הלומדים בקרית חינוך דסיה תלמידי פראחוז הזכאות לבגרות של  .תלמידים
בשנה קודמת, דהיינו  90.7%שיעור של  לעומת 93.3% שיעור מרשים של עומד על
חינוך בתלמידים בחינוך הדתי,  תכוללהיישובית, כלל ברמה ה .2.5% -כ גידול של
 81.5%לעומת  88.5%שיעור הזכאות הכולל הוא גם תלמידים אקסטרנים, המיוחד ו



, ולכן לא צריך להתלהב אחר והמספרים קטנים השונות היא גבוההבשנה שעברה. מ
יחד עם זאת, רמת . יותר מדי כשהמספרים עולים ולא להתרגש כשהם יורדים

 מאוד. הטוב הנתונים הינה
 

הנתונים  . הפרסום לא מעודכן.אחד העיתוניםפרסום בהשבוע היה  –צפיפות בכיתות  .ד
כתות.  17 -הלומדים בו'( -)א'תלמידים  491בביה"ס "תפוז" יש המדוייקים הינם: 

כתות  2יש בשכבת כיתות ו' רק תלמידים בכיתה.  28.9הצפיפות הממוצעת היא 
זהו מספר גבוה. משרד החינוך אינו תלמידים בכיתה,  40-39יש  כ"א מהןשבלימוד 

מוכן בשום אופן להתיר את פיצול הכיתה לשלוש כיתות. זו עמדה חד משמעית בכל 
הגענו לסיכום עם משרד החינוך לתוספת שעות  לפתור את הבעייהמנת  על .הארץ

הוראה משמעותית לשכבה, כולל השתתפות במימון שעות על ידי המועצה, כך 
לידי  יםבאאינם סיכומים מסוג זה . שונות מקצועות הליבה ילמדו בשלוש קבוצותש

אינם נקבעים על  חשוב להבין שמספר הילדים בכל שכבת גיל ביטוי בנתונים היבשים.
ידינו, וגם אינם קשורים כלל לעיתוי בניית בית ספר נוסף, שכן בכל מקרה לא ניתן 

 לפצל כתות בשכבה.
 

כתות בשכבה.  13 -מדובר בבית ספר גדול מאוד. שבו יש כ –לגבי צפיפות ב"דרור" 
ם בבית ספר כזה נתוני הצפיפות יהיו תמיד גבוהים. אבל, גם פה, הנתונים אינם מראי

שבית הספר מציע בחטיבה העליונה מספר רב של מגמות לימוד, שנפתחות גם עם 
 מספר תלמידים קטן יחסית בכל מגמה.  

 
, לילך חגי, כדי שחברי המנהלת החדשה של בי"ס "תפוז"הזמנו לישיבה זו את  .ה

 המועצה יכירו אותה. ראש המועצה מבקש מלילך להציג את עצמה.
 

ת ניסיונה בתחום ההוראה והניהול בפני החברים. לילך חגי הציגה את עצמה וא
, ישבה הקיימות מצינת כי היא נמצאת בביה"ס כבר חודשיים, עברה על התוכניות

בפגישות אישיות עם כל צוות המורים, נפגשה עם תלמידים ועם הורים, ערכה חפיפה 
מהלך יש לה תוכניות רבות שייבחנו בעם המנהלת היוצאת דלית פורטנוי ונעזרת בה. 

מציינת כי במהלך חופשת הקיץ בית הספר עבר מתיחת פנים רצינית על ידי השנה. 
המועצה, כשמרבית תאי השירותים שופצו, כתות הלימוד בחטיבה הצעירה השלישית 

 . וחיובית טובהבבית הספר היא רה יהורחבו,  בית הספר נצבע מחדש והאו
 

 התקיים דו שיח עם חברי המועצה.
 

 ברי המועצה איחלו ללילך הצלחה בתפקיד.ראש המועצה וח
 

 שיפוץ הפרקט באולם הספורט –ראש המועצה מעדכן לגבי מספר עבודות ביישוב  .ו
צביעה עמודי התאורה ביישוב. השכונה החלה , החל ויסתיים תוך מספר ימים

הראשונה הינה שכונת "עלי השרון" שעמודי התאורה שבה לא טופלו מזה שנים רבות 
מיחזור קרטון במרכזי ל ם חדשיםמתקני 6הוצבו ומקולפים. כמו כן  והיו מוזנחים

 המיחזור ביישוב.
 

 של הקאנטרי, המנוייםמודל  לבחון אתקודמת הבישיבה  ת המועצהבהמשך להחלט .ז
במיוחד בקטע של בחינת אפשרות למנויי קיץ, נערכה ישיבה מיוחדת, ארוכה ויסודית 

וזמנה גם נציגה של המשפחות הצעירות של דירקטוריון מסוף בנושא זה. לישיבה ה
ביישוב. בישיבה התברר כי פתיחת אפשרות למנויי קיץ בקאנטרי היא בלתי אפשרית 

החלופה היא סגירת הקאנטרי  סיבות שהוצגו בישיבת המועצה הקודמת.המ



במתכונת הנוכחית. הסוגייה של מעבר ממתכונת של בריכת קיץ לקאנטרי, על כל 
שנה, מתוך העדפה  20בדיונים שהתקיימו במועצה לפני משמעויותיה, הוכרעה 

לאפשרות הזאת ומודעות ברורה למצב שיווצר. זהו לא משהו שאפשר לשנות אותו 
 כיום.

 
יחד עם זאת מאחר ואנו בהחלט מודעים לצורך, נערכה פנייה לזכיין שהסכים להוריד 

זהו מחיר זול ₪.  30-ל 10אוגוסט לילדים עד גיל  -את מחיר הכניסה בחודשים יולי
 המשפחות.על ומקל מעט ביחס לכל קנה מידה מאוד 

 
עבודה להרחבת חדר הכושר בקאנטרי, וזאת הסוף סוף בתחילת אוקטובר תתחיל  .ח

 ,נה היא גםהכוולאחר שנבחר קבלן בהליך מכרזי שהתקיים בנושא בשיתוף הזכיין. 
המורחב ייתן להמשיך לשיפוץ המקלחות בקאנטרי. חדר הכושר במידה ויתאפשר, 

 .וישפר את רמת השרות מענה לצרכים
 

. שנערך בקיץ שזכתה במכרזחברת שמירה חדשה ביישוב תתחיל לפעול  1.9.17 -ב .ט
אנו נערכים . "בן בטחון"שתחליף את חברת  "ניב ביטחון"היא הזוכה החברה 

עלולות עוסק בכך באופן אינטנסיבי. כמו בכל תחלופה המועצה  קב"טלהחלפה כש
 שאלו ימוזערו עד למינימום.מקווים ואנחנו  ר בעיות בהתחלהלהיווצ

 
מחיר למשתכן יש זוכים, חלקם  , בכל מכרזיהעבודות מתקדמות חדשהבשכונה ה .י

תתחיל ההערכות הן שהבנייה הגדול בחר דירות וחלק נוסף כבר חתם על חוזים. 
ת . המועצה נערכ(2019בשנת ) בנובמבר ואיכלוס ראשון יהיה לאחר כשנתיים

. אנחנו כבר בשלב של 2019חדש מתוכנן להיפתח בספטמבר  בהתאם ובי"ס יסודי
 ובדיאלוג מול משרד החינוך לגבי קצב המימון. לבניית ביה"ס הכנות למכרז

 
 תרבות מרכזו מקומות 400 -בן כ בתכנון אולם ספורט חדש בכוונתנו להתחיל בנוסף, .יא

בשלב זה לא בתכנון ון חדש )בי"ס תיכשל  ההעמדחדש. בכוונתנו גם לתכנן את ה

וקביעת מיקומו  חדשהאודיטוריום הלצורך תכנון  דבר נדרשהש משום( מפורט
 .המדוייק

 
תוכנן להיות אלמנט מרכזי התלבטות לגבי אלמנט המים ש ההיית –בנושא הפארק  .יב

מתברר שהעלות של מזרקה היא גבוהה  .מזרקה התכנון המקורי היה בנייתפארק. ב
ההצעה  חלופות אחרות. בדקנו. מחירעקב ה י לעצור את הנושאלכן החלטתמאוד. 

בשטח של כמאה מ"ר בריכה אקולוגית להקים במרכז הפארק המועדפת היא 
 זולה יותר.תהיה שעלותה כמחצית, וגם תחזוקתה השוטפת 

 
 
 

 שאילתא .2
 

השבוע העלה משרד החינוך  -תלמידי פרדסיה בקריית חינוך דרורנתוני  – ניב-ספי בר
, וניתן ללמוד על תלמידי ולל פילוחים מגוונים של התלמידיםשקיפות בחינוך שכאתר 

בי"ס תפוז, אך נתוני תלמידי פרדסיה הלומדים בקריית החינוך דרור נבלעים בתוך נתוני 
השרון. אודה לקבלת נתוני תלמידי פרדסיה בהשוואה לתלמידי האזור )קיימים -לב

בתחומים: אחוז זכאים יונה וכד'( -הודה, כפרי-מונד, אבן-השרון, תל-פילוחים של לב
לבגרות ושינוי למול שנים קודמות, אחוז זכאים לבגרות מצטיינת ושינוי למול שנים 



יח'  5קודמות, אחוז זכאים להקלות בבגרות, שיעורי נשירה, שיעור לומדים לבגרות 
יב מתמטיקה, מהו התקציב משרד החינוך פר תלמיד מפרדסיה ביחס ליישובים מסב

באירוע אלים ובעיות משמעת, שמעורבים אחוז תלמידים ₪(,  45,598)בראש הרשימה 
מהו אחוז התלמידים שמרגיש תמיכה וסיוע מצוות המורים. בנוסף האם נעשה ע"י 
המועצה איתור למצטיינים ומתן הצעות ערך עבורם כגון הצעות עבודה, הקמת פורום, 

 השתתפות בפרוייקטים מעניינים וכד'?
 

ראשית, אציין כי משרד החינוך אינו מפרסם לציבור נתונים  -ובת ראש המועצה תש
( מאחר ובגודל כזה עלולה להיות נפש 10,000 -מתחת להמתייחסים ליישובים קטנים )

 הטייה סטטיסטית בנתונים. 
 

מתייחסים לשנה"ל תשע"ו וחלק אחר לשנה"ל תשע"ה   בהמשךחלק מהנתונים שיפורטו 
 שמשרד החינוך מספק לנו.ינות הנתונים ת בהתאם לזמוזא

 
 אחוז זכאים לבגרות .1

 

 תלמידי          תלמידי            
 פרדסיה 

 כללי
% 

 פרדסיה 
 ב"דרור"

% 
 

 93.3 88.5 תשע"ו
 

 90.7 81.5 תשע"ה
 

 95.5 93.2 תשע"ד
 

 87.7 84.7 תשע"ג
 

 83.7 79.8 תשע"ב
 

 לערך. 66%  -שיעורי הזכאות הארציים הממוצעים הינם כ
 

 אחוז זכאים לבגרות מצטיינים  .2
 
 

 למידית            
 פרדסיה 

% 

 ארצי
% 
 

 7.1 15.1 תשע"ה
 

 6.5 7.8 תשע"ד
 

 5.7 6.1 תשע"ג
 



טרם קיבלנו את נתוני פרדסיה לשנה"ל תשע"ו. נתוני בי"ס "דרור", שבהם לומדים 
לעומת  0.3% -ע"ו בבנתון זה בשנה"ל תש גידולמרבית תלמידינו מצביעים על 

 תשע"ה.
 
 שיעורי נשירה .3
 
 

 תלמידי    
 פרדסיה 

% 

 ארצי
% 
 

 1.46 0.3 תשע"ה
 

 1.31 0.5 תשע"ד
 

 1.38 0.2 תשע"ג
 
 

 אחוז זכאים להקלות בבגרות .4
 

 זכאים להתאמות בבחינות הבגרות. 63% –נתון כללי לבי"ס "דרור" 
 
 

 קהיחידות במתימטי 5שיעור הלומדים לבגרות  .5
 

להלן נתונים מעודכנים כפי שנתקבלו מקריית חינוך "דרור". הנתונים מתייחסים לכלל 
 (.השרון-תלמידי פרדסיה ולבהתלמידים )

 
 יח'  5לומדים  

 מתימטיקה
 % 

 
 38.9 שכבת י'

 
 32.0 שכבת י"א

 
 29.9 שכבת י"ב

 
 .11.4% –יחידות במתמטיקה  5נתון ארצי לזכאי בגרות 

 
 
 תלמיד-ד החינוך פרתקציב משר .6

 
תלמיד בקריית -הנתון היחידי שמשרד החינוך מסר הינו תקציב המשרד החינוך פר

 לתלמיד.₪  19,745 –חינוך "דרור" 
 



 
 בעיות משמעת ותמיכה מצוות המורים .7

 
נתונים אלה נלקחים בד"כ מבחינות המיצ"ב. הנתונים לא פורסמו ע"י משרד החינוך 

"דרור", ככל הנראה מאחר ולא נערכה בחינת מיצ"ב לגבי תלמידי קריית חינוך 
 בביה"ס בתקופה הרלבנטית.

 
 איתור מצטיינים .8

 

טיפוח תלמידים מחוננים מעוגן בתפישה הכללית של מערך החינוך בפרדסיה, כחלק 
ממערכת החינוך בארץ. על פי תפיסה זו, זכותו של כל תלמיד מחונן ללמוד בסביבה 

 וריו ויכולותיו במגוון תחומי דעת. תומכת ומעצימה ולממש כיש
 

מתלמידי פרדסיה, בכל הגילאים, אותרו כמחוננים על ידי מבחנים מיוחדים  21
הנערכים על ידי מכון סאלד בפיקוח משרד החינוך. תלמידים אלו משתתפים ביום 

 העשרה שבועי, כשלושים שבועות בשנה.
 

, פיתוח מודעות יניטיבהקוגבימי העשרה אלו התלמידים מקבלים טיפוח בתחום 
חברתית ומעורבות בחיי החברה והמדינה, נהנים מהימצאות בסביבה לימודית 
מעשירה, מקבלים לגיטימציה למצוינות, לסקרנות, ללמדנות, לתעוזה, למקוריות ואף 

 להומור מיוחד.  
 

 בשנה למימון תוכנית זו. ₪  40,000 -המועצה נושאת בעלויות של כ
 

עקב על המצטיינים לאחר שמסיימים את השרות הצבאי, ע"י ספי מציעה לקיים מ
 יצירת פורומים משותפים ודרכים נוספות.

 
 הצעה לסדר .3

 
תומר יפת מבקש להעלות הצעה לסדר בנושא בחינת חלופות אחרות למיקום גן הילדים 

 החדש המתוכנן להיבנות ברחוב הברוש.
 

 56.1החלטה מס' 

 
 צעה לסדר היום של הישיבה.מליאת המועצה מחליטה להכניס את הה

 
 

 30.6.17הצגת הדו"ח הכספי של המועצה ליום  .4
 

 .2017של שנת  השניגזבר המועצה הציג את הדוח הכספי של המועצה לרבעון 
 

בצורה ושל השנה בהתאם לתוכנית העבודה  נההראשו תחצימהמועצה סיימה את ה
היו בידי  30.6.17כון ליום סטיות קלות. נ מאוזנת. ביצוע התקציב תואם את התכנון למעט

נכון ₪ מיליון  85 -לו לעש₪, מיליון  66בסכום של  מזומנים ושווי מזומניםהמועצה 
 להיום.



  
הכספים מיועדים להשלמת פיתוח השכונה החדשה לרבות מערכות תת קרקעיות, סלילת 

ים וסלילת שבילי אופניים, להקמת הפארק, להקמת גנים ציבורי ת רחובותתאור ,כבישים
חדשים, לבניית מרכז תרבות, אולם ספורט, גני ילדים, מעון יום, להשלמות המימון 

הסטנדרט המאושר ע"י הנדרשות לבניית בי"ס תיכון חדש ובי"ס יסודי חדש, שייבנו מעל 
 וכן למבני ציבור נוספים.משרד החינוך, 

 
 .2.6%התשואה על תיק ההשקעות של המועצה מתחילת השנה ועד היום עומדת על 

זו הינה יפה מאוד, במיוחד בהתייחס לחלופות ההשקעה הקיימות בשוק כיום. תשואה 
של  ועדת ההשקעותאנחנו משקיעים זמן בנושא ניהול המזומנים עקב מהותיותו. 

כספים המנוהלים בתיקי ההיקף , החליטה להגדיל את המועצה, באישור הנהלת המועצה
כרגע  שניים כיום.בשה בתי השקעות, במקום תוך פיזורם בשלו₪ מיליון  45-השקעות לה

הכספים מנוהלים באופן סולידי בהתאם  .חדשים מתנהל הליך לבחירת בתי ההשקעות
להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים, ללא השקעה במניות. הרוב מושקע באג"ח מדינה 

 וכרבע מושקע באג"ח קונצרני בדרוג גבוה.
 
 

 אישור מתן התחייבות לקרן המתקנים למימון משלים לצורך בניית אולם .5
 חדש__________________________________________ ספורט

 
המועצה הגישה בקשה לקרן כחלק מהיערכות המועצה לבניית מבני חינוך חדשים, 

אולם ספורט בינוני במימון הקמת  קבלת תקציב להשתתפותהמתקנים של הספורטוטו ל
 האולם אמור להיבנות בשטח קריית החינוך החדשה. מושבים(.  400)
 

במידה ובקשת  ,ת קרן המתקניםקצבוה₪ מיליון  9.4אומדן עלות הקמת האולם הינו 
לצורך תהליך אישור הבקשה, הקרן ₪. מיליון  4אמורה להגיע לסך של  ,המועצה תאושר

 -בסך של כאולם הספורט להקמת מבקשת לקבל את התחייבות המועצה למימון משלים 
  ₪.מיליון  5.4

 
הביצוע בעתיד יהיה בכפוף לאישור תב"ר והעלות הסופית תיקבע בהתאם לתוצאות 

 מכרז.

 
 לשאלת תומר ראש המועצה משיב כי האולם כלול בתוכנית האב לספורט.

 

 56.2החלטה מס' 

 
בניית  המועצה מאשרת מתן התחייבות לקרן המתקנים למימון משלים לצורךמליאת 

 .כמפורט לעיל אולם ספורט חדש
 
 

הסמכת מנהל אגף תיפעול, מר משה כץ וקב"ט המועצה, מר חגי אישור  .6
 יאסו, לצורך אכיפת חוקי העזר_____________________________

 
פור אכיפת הוראות חוקי העזר של המועצה ואכיפת פקודת התעבורה, מוצע לצורך שי

סו קב"ט המועצה, כמפקחים ף התיפעול  וחגי יאלאשר הסמכה של משה כץ, מנהל אג



במסגרת זו כאשר יהיה להם יסוד סביר להניח שאדם עבר עבירה, יהיו רשאים ופקחים. 
להתלוות אליהם לתחנת המשטרה ממנו לדרוש מאותו אדם לזהות את עצמו, וכן לדרוש 

 הקרובה.

 
ש את משרת הפקח כי נושא האכיפה לוקה בחסר ולדעתו צריך לאייש מחדאומר  תומר 

 בשעות אחה"צ.
 

נתוני הדוחות במועצה. הוכרע וכי נושא זה נדון בעבר ביסודיות  ראש המועצה מציין
מחדש  בנושאדון שניתנו מאז תחילת השנה מוכיחים כי אין ירידה בכמות הדוחות. ניתן ל

 הבאה. הלשנתקציב במהלך הדיונים לקראת ה
 

 הצבעה
 

 כר, טל תעסה, שרון חוילי ואבי קידר.(  טל גורקי, גילת בר5)בעד:  
 ניב.-(  תומר יפת וספי בר2נגד:   )

 
לשפר את זיציה הצביעו נגד החלטה שמטרתה ואבי קידר מצר על כך שחברי האופ

 האכיפה ביישוב.
 

 3.56החלטה מס' 
 

בתוקף סמכותה לפי כל דין מחליטה המועצה המקומית פרדסיה, בהתאם לאמור בסעיף 
צות המקומיות )נוסח חדש( להסמיך ולהרשות את עובדי המועצה מר לפקודת המוע 26

לבצע אכיפה של חוקי העזר בהתאם לסמכויות הנתונות בסעיף משה כץ ומר חגי יאסו, 
לחוק סדר הדין הפלילי )נוסח  228, 222האמור וכן להסמיכם בהתאם לאמור בסעיפים 

שמעותן בפקודת , לצורך אכיפת עבירות תעבורה כמ1982 –משולב( התשמ"ב 
 –התעבורה, לרבות עבירות על פי חוק העזר לפרדסיה )העמדת רכב וחנייתו(, התשנ"א 

1991. 
 

 

 אישור התקשרות עם קבלן לפינוי צואת כלבים בגני השעשועים .7
 

בנושא זה ועדת המכרזים החליטה שלא לקבל אף הצעה,  התקייםמאחר ובמכרז ש
כהן אחזקות שירותים והדברה  ק.ר עם מוצע להתקש ,ולאחר שהתבצע הליך התמחרות

מאחר ובנסיבות הקיימות אין תועלת בקיום מכרז חדש וזאת  ,בהתאם לתוצאות ההליך
 )ח( לתוספת הרביעית לצו הרשויות המקומיות. 22בהתאם להוראות סעיף 

 
 להוציא כסף על איסוף בשעות אחה"צ לא היה צורך נוסף ספי אומרת שאם היה פקח 

 צואת כלבים.
 

ואת סיפורי  שהגיע הזמן לפוצץ את הקלישאות האלה משיב ואומרראש המועצה 
בעיית צואת ביישוב פקחים  10גם אם היו  .המעשיות על האכיפה בנושא צואת כלבים

לקשור בין הצואה לבין  אינו יכולפקח זו בעייה ארצית. הנפתרת.  ההייתלא  הכלבים
ת בזמן עשיית הצרכים. מי שטוען אחרת לא אם לא נכח פיזי ,הכלב ובין הכלב לבין בעליו

הרי אי אפשר לפזר פקחים שיהיו בכוננות מארבים  מבין את המצב, טועה ומטעה.
 כלביםבדקנו בתחילת הקדנציה אפשרות לזהות לכלבים בכל מקום ובכל זמן. זו שטות. 



הקיים המצב המשפטי התברר לנו ש, ושל הצואה DNAעל ידי לקיחת דגימת  ובעליהם
אין  הסמכה בחוקשל הכלב. בלי  DNAלחייב בעלי כלבים למסור דגימת נו מאפשר אי
 פשרות להקים מאגר אמין של דגימות, שיאפשר אכיפה שיוויונית.א
 

 אבי קידר מדגיש כי אין קשר בין הפיקוח לבין הניקיון, לכלוך צריך לאסוף.
 

 הצבעה
 

 י ואבי קידר.(  טל גורקי, גילת ברכר, טל תעסה, שרון חויל5)בעד:  
 ניב.-(  תומר יפת וספי בר2נגד:   )

 

 4.56החלטה מס' 
 

לצורך איסוף  רותים והדברהיק. כהן אחזקות שהתקשרות עם המועצה מאשרת  מליאת
כי בנסיבות הקיימות אין תועלת בקיום מכרז , לאחר שנוכחה ללא מכרז צואת כלבים

 חדש.
 
 
ורים בבי"ס "תפוז" הן בבנק לאומי לניהול כספי -אישור לפתיחת ח .8

  ור מורשי חתימה___________________________________ואיש
 

לחוזר מנכ"ל משרד החינוך יש לפתוח חשבון בנק לניהול כספי ההורים בביה"ס בהתאם 
 "תפוז", כמו כן יש לאשר את מורשי החתימה בחשבון:

 
 לילך חגי. –מנהלת ביה"ס 
 טובה לוי. –מזכירת ביה"ס 

 הדר מושקט. –הורים המוסדי נציג ועד ה

 
 5.56החלטה מס' 

 
ן בבנק לאומי לניהול כספי הורים בבי"ס "תפוז". -פתיחת חהמועצה מאשרת מליאת 

המועצה מסמיכה את מורשי החתימה של המועצה לסכם את תנאי ניהול החשבון עם 
הבנק ולחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם כך. כמו כן מאשרים לקבוע את שלושת 

ורשי החתימה בחשבון כמפורט לעיל כשחתימת שלושתם ביחד בצרוף חותמת בית מ
 הספר תחייב את החשבון לכל דבר ועניין.

 
 בנושא מיקום גן ילדים חדש הצעה לסדר .9

 
על ידי  שאושרתומר יפת מעלה הצעה לבחון חלופות אחרות למיקום גן הילדים החדש 

לגבי  לאור שאלות העולותוזאת ברחוב הברוש  מליאת המועצה בחודש מאי לבנייה
שיגרום להגדלת נפח התנועה שלישי ילדים הוספת גן מ הנובעתהמשמעות התחבורתית 

הגן מיועד לילדי לדבריו ובהתחשב בכך ש ברחוב שנחשב כבר היום לעמוס מאוד
מעלה הצעת החלטה: המועצה  מזרח היישוב.בהשכונות החדשות הממוקמות בצפון ו

מיקום גן הילדים החדש. בבחינת החלופות יילקחו בחשבון מקום תבחן חלופות אחרות ל
 המגורים של הילדים המיועדים לגן זה ועומסי התנועה בצירי הנסיעה ביישוב.



 
ראש המועצה משיב כי הנתונים עליהם התבסס תומר אינם מדוייקים, מאחר והוא אינו 

 רואה את התמונה המערכתית המלאה: 
 

של פרדסיה יהיה צורך בסופו של תהליך האיכלוס בכעשרה גני  על פי תוכנית האב לחינוך
ילדים לגילאי טרום חובה ביישוב. כיום יש חמישה גני ילדים בלבד. גן נוסף כבר אושר 
להקמה ברחוב הברוש וגן נוסף אמור להיות מאושר להקמה בשנה הבאה בשכונת נופי 

 השרון. 
ילדים. בנוסף אנחנו נמצאים  בכל אחד ממתחמים אלה יהיה אשכול של שלושה גני

גני ילדים  3בתהליך מול משרד החינוך לאישור בנייה של אשכול גן ילדים חדש שימנה 
 צפון פרדסיה.  –בשכונת "הדר השרון" 

אשכול אחד בשכונת נופי השרון סך הכל אמורים להיות ששה גני ילדים בשכונות החדשות )

( וארבעה גני ילדים בתחום היישוב הקיים, בבצפון היישות הדר השרון ואשכול אחד בשכונ
 שיתנו מענה הולם ומאוזן לפריסת האוכלוסייה ברחבי היישוב. 

 
כמו כן צריך להביא בחשבון שאין כל היגיון לבנות בעיתוי הנוכחי גן ילדים בשכונה שתהיה 
אתר בנייה אינטנסיבי בשנים הקרובות, כשבמקום מסתובבים קבלנים, פועלים ובעלי 

רבים. כמו כן להוספת גן ילדים חדש לא תהיה השפעה מהותית על התנועה  מקצוע
ברחוב הברוש, כפי שהוכח מבניית שני גני הילדים הקיימים במקום, ובמיוחד לאחר 

לבניית גני הילדים באשכולות  שהכשרנו רחבת חנייה נוספת וכניסה גם מרחוב החרצית.
 האבטחה והצהרונים.יתרונות לגודל, כמו למשל בנושא כמובן גם יש 

 
ראש המועצה מדגיש כי מכלול הנתונים נבחנו ונשקלו היטב, וכל החלופות הובאו בחשבון 

 לאור זאת מציע לדחות את ההצעה. לפני קבלת ההחלטה.
 

 הצבעה
 

 ניב.-(  תומר יפת וספי בר2בעד:  )
 (  טל גורקי, גילת ברכר, טל תעסה, שרון חוילי ואבי קידר.5) ד:  נג

 
 לא התקבלה.של תומר יפת  ההצעה

 

                       
 הגדלת תב"רים: .10
 

 
 לאספקה והתקנת מתקני כדורסל וקטרגל₪,  122,000ע"ס  354תב"ר מס'  .א

 
        בבדיקת מכון התקנים שהוזמנה ע"י המועצה בחודש יולי נמצאו מתקני כדורסל 

 יפם.פיכך נדרש להחלרגל בשני אתרים שאינם עומדים בתקן ול-וקט
 

ראש המועצה מדגיש כי מדובר במתקנים ישנים ולא במתקנים שהותקנו  ,לשאלת ספי
 בשנים האחרונות.

 
 
 



 6.56החלטה מס' 
 

מימון: קרנות  ₪, 122,000ע"ס  354את הגדלת תב"ר מס' המועצה מאשרת  מליאת
 המועצה.

 
 לביצוע הסדרי תנועה₪,  150,000ע"ס  346תב"ר מס'  .ב

 
יש הצדקה לבצע שינויים בהסדרי התנועה ברחוב יונה פישר ועדת התנועה מצאה ש

לרחוב רמב"ם וברחוב האלה בקטע המשולב. במסגרת זו יבוצעו  ייסדיםהמבין רחוב 
רח' יונה פישר בקטע הרלבנטי יהפוך להיות חד  .שינויים גיאומטריים באבני שפה

 האטה וכן עבודות סימון, צבע ושילוט.י פס ויבוצעטרי, יס
 

 ומהנדס המועצה הציגו את התוכניות המתוכננות לביצוע. ועצהראש המ
 

 הצבעה
 

 (  טל גורקי, גילת ברכר, טל תעסה, שרון חוילי ואבי קידר.5)בעד:  
 ניב.-(  תומר יפת וספי בר2נגד:   )

 

 7.56החלטה מס' 
 

מימון: קרנות  ₪. 150,000ע"ס  346גדלת תב"ר מס' את ההמועצה מאשרת  מליאת
 המועצה.

 
 3-148/1לפיתוח תב"ע הצ/₪  13,500,000ע"ס  408ב"ר מס' ת .ג

 

אש"ח,  51,000אש"ח ונדרש להגדיל לסך של  37,500עד כה אושרו בתב"ר סך 
 המועצה לבצע בשלב א' של פיתוח השכונה.  שבכוונתהממצה את העבודות 

 
ביצוע שלב א' כולל ביצוע עבודות עפר בכלל השכונה, פיתוח צד מזרחי + כבישים 

אשיים עם מדרכה אחת  )כולל סלילה ותאורה( חציות כבישים לתשתיות, וכן ביצוע ר
 הפארק.

 
מהנדס המועצה הציג על גבי מפות את תוכניות הביצוע של הפרוייקט ותכולת 

 העבודה המתוכננת בשלב א'.
 

 הצבעה
 

 (  טל גורקי, גילת ברכר, טל תעסה, שרון חוילי ואבי קידר.5)בעד:   
 ניב.-תומר יפת וספי בר(  2נגד:   )

 

 8.56החלטה מס' 
 

לפיתוח ₪,  13,500,000ע"ס  408את הגדלת תב"ר מס' המועצה מאשרת  מליאת
מפעל ₪  1,737,658השתתפות בעלים, ₪  7,962,342מימון:  .148/1-3תב"ע הצ/

 רשות מקרקעי ישראל. 3,800,000הפיס, 



 
 
 
 

 "ופי השרוןנ" שכונתלפיתוח ₪  2,000,000ע"ס  384תב"ר מס'  .ד
 

בכוונת המועצה לבצע את פרוייקט גינון  "נופי השרון"במסגרת פיתוח שכונת 
והשקיית הסוללה שלאורך השכונה, סלילת טיילת הכוללת שביל הליכה, שביל 

 אופניים ותאורה.
 

ראש המועצה מציין כי זהו חלק מפיתוח השכונה המחוייב על פי התוכניות ושבגינו 
 יזמים.נגבים היטלי פיתוח מה

 
 ראש המועצה הציג על גבי מפות עת התכנון של הפרוייקט.

 
 הצבעה

 
 (  טל גורקי, גילת ברכר, טל תעסה, שרון חוילי ואבי קידר.5)בעד:  

 ניב.-(  תומר יפת וספי בר2נגד:   )
 

 9.56החלטה מס' 
 

מימון:  .₪ 2,000,000ע"ס  384ת תב"ר מס' את הגדלהמועצה מאשרת  מליאת
 לים.השתתפות בע

 
 

 לתכנון בי"ס יסודי₪  1,275,000ע"ס  419תב"ר מס'  .ה
 

תכנון בית ₪.  625,000אושר לתב"ר זה סכום ראשוני בסך  2017בחודש ינואר 
הספר בשלבי סיום ויש לקדם את התוכניות לצורך קבלת היתר בנייה והכנת תוכניות 

 ן.כמו כן התקבל אישור ממשרד החינוך לקדם מימון חלקי לתכנו וע.ביצ
 

 הצבעה

 
 (  טל גורקי, גילת ברכר, טל תעסה, שרון חוילי ואבי קידר.5)בעד:  

 ניב.-(  תומר יפת וספי בר2נגד:   )
 

 10.56החלטה מס' 
 

לתכנון בי"ס ₪  1,275,000ע"ס  419את הגדלת תב"ר מס' המועצה מאשרת  מליאת
 משרד החינוך והיתרה מקרנות המועצה.₪  294,168מימון:  יסודי.

 
 
 
 
 



להחלפת מתקני שעשועים ומצעי בלימה בגנים ₪  160,000ע"ס  423תב"ר מס'  .ו
 ציבוריים

 
 יבכוונת המועצה להחליף מתקני משחק בגנים ציבוריים ביישוב וכן להתקין מצע

 בלימה חדשים.
 

שהוא גן מיושן שלא  רקפתהעבודות נכלל גם גן הבמסגרת ראש המועצה מציין כי 
 הגנים זמן לשקמו, וכן גן השקמה וגנים נוספים, יתר נגעו בו עשרים שנה והגיע 

טופלו. גנים נוספים יטופלו בהמשך, מתוך מגמה לשקם את כל הגנים תוך שנים 
 ספורות.

 

 11.56החלטה מס' 
 

להחלפת מתקני ₪,  160,000ע"ס  423את תב"ר מס' המועצה מאשרת  מליאת
ממשרד הפנים והיתרה ₪  145,000מימון:  ים.ישעשועים ומצעי בלימה בגנים ציבור

 מקרנות המועצה.

 
 לרכישת ציוד לשעת חירום₪  75,000ע"ס  224אישור תב"ר מס'  .11

 
מכשירי קשר וכן עגלה לגנרטור  5בכוונת המועצה לרכוש עגלה נגררת ליחידת סע"ר, 

 בכמחצית מהעלות.שתתף יחירום. משרד הפנים 
 

 21.56החלטה מס' 
 

לרכישת ציוד לשע"ח. ₪  75,000ע"ס  422' את תב"ר מסהמועצה מאשרת  מליאת
 ממשרד הפנים והיתרה מקרנות המועצה.₪  37,000 :מימון

 
 אישור פרוטוקולים .12

 
 6.6.17מיום  14ביקורת מס' ועדת  .א

 
 דוח מבקר המועצה ונציב תלונות הציבור בנושאיםבהמשך למעקב דיון קיימה הועדה 

בתלונה בקשר כן וקת התיפעול במחל, תקני זמן ביצוע ביישוב אבטחההמצלמות של 
 לעישון בקאנטרי.

 

 31.56החלטה מס' 
 

 .6.6.17מיום  14פרוטוקול ועדת ביקורת מס' המועצה מאשרת את  מליאת
 
 

 26.6.17מיום  23הועדה לקידום מעמד האישה מס'  .ב
 

 הועדה דנה בלקחים מיריד שבועות וכמו כן נדון רעיון של יריד יד שניה.
 
 



 41.56החלטה מס' 
 

מיום  23הועדה לקידום מעמד האישה מס' קול ופרוטהמועצה מאשרת את  מליאת
26.6.17. 

 
 2.7.17מיום  36ועדת תרבות מס'  .ג

 
ו באב, בפעילות הקיץ, "הועדה דנה באירוע שבועות, בכנס מתגייסים, באירוע לט

הביקוש הרב הצפוי הוחלט להגביל את  קבבמופע קיץ עם הזמרת מיקי מסיקה, שע
בלבד לכל בית אב. כמו כן נדון ארוע הרמת כוסית לראש  3-רטיסים למכירת הכ

 .+ 40השנה ופעילות לגילאי 
 

 51.56החלטה מס' 
 

 .2.7.17מיום  36תרבות מס' ועדת  פרוטוקול המועצה מאשרת את מליאת

 
 17.7.17מיום  14מס' ביטחון ועדת  .ד

 
בתקציב הביטחון דנה קיץ, קראת חופשת הערכות המועצה ליון בההועדה קיימה די

על מצב עבירות הרכוש ביישוב לעומת התקופה מהשוטר הקהילתי ווח יוכן קיבלה ד
בפרמטרים של  50% -המקבילה אשתקד. מהנתונים עולה כי ניכרת ירידה של כ

 לדירה, גניבת רכב והתפרצות לרכב במחצית הראשונה של השנה. התפרצות
 

 61.56החלטה מס' 
 

 .17.7.17מיום  14מס' ביטחון ועדת רוטוקול פמאשרת את  המועצה מליאת
 

 24.7.17מיום  11איכות הסביבה מס' ועדת  .ה
 

בנושא העצים ברחובות הכלנית והסביון. נעשה סקר בקרב הועדה קיימה דיון יסודי 
משפחות מעוניינות לכרות את העצים שבסמוך לביתן.  9כי התושבים וממנו עולה 

הנדרשת כששותלים עצים שקייה ברחוב )ת מערכת השמשלההסכום הנדרש מאחר ו

מקום מליצה לקיים פיילוט שבו יוחלפו עצים בכל מהועדה  ,הוא גבוה( צעירים
 5במשך להשקות את העץ החדש עד לקליטתו  תתחייבנהשהמשפחות שביקשו זאת 

 בכפוף לאישור קק"ל לעקירת העצים.התהליך יתבצע  .שנים
 

של  ובהצבהלמיחזור )לאיסוף אריזות(  כתומיםכמו כן הועדה קיימה דיון בנושא פחים 
כרגע אין היתכנות  –בנושא פחים כתומים  איסוף קרטון ברחבי היישוב.למתקנים 

: מינימום הפחים שנדרש אינו מתאים לגודל להצבה ביישוב בשל חיסרון לגודל
 היישוב.

 
 
 
 
 
 



 

 7.156החלטה מס' 
 

 .24.7.17מיום  11ביבה מס' פרוטוקול ועדת איכות הסמאשרת את  המועצה מליאת
 
 

 
 
 
 
 

 
 רשמה: יהודית ליס

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,
 
 
 

 
 

 חתימות ראש המועצה ומזכיר המועצה
 


