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עזרא באומן חברי המועצה עומדים בדקת דומייה לזכרם של תושבי היישוב שהלכו לעולמם: 

 ז"ל, אורית לרנר ז"ל ומרדכי ואס דיאס ז"ל.
 

 27חברי המועצה מאשרים לכלול בסדר היום אישור של פרוטוקול ועדת ההשקעות מס' 
 . 12ועדה למאבק בנגע הסמים מס' ופרוטוקול ה

 



 עדכוני ראש המועצה .1
 
 

פיתוח השכונה החדשה מתקדם היטב. קיימנו פגישת עבודה עם הקבלן המפתח שבו  .א
. הקבלן עובד כיום בשיא הקצב. מהנדס שבו עליו לעמודהבהרנו לו את לוח הזמנים 

רי בנייה המועצה אישר השבוע לועדה המקומית לתכנון ובנייה "שרונים" לתת הית
, וזאת כנגד התחייבות שלהם לעלות על (בחלק המזרחי) בשכונהליזמים ולבונים 

אנחנו מצפים שכבר בשבועות הקרובים  השטח רק בסוף חודש אוקטובר השנה.
 הכבישים הראשיים יהיו עם שכבת אספלט ראשונה. גם המדרכות יכוסו באספלט

ד כשנתיים לערך נסיר את ל המצעים. בעווזאת כדי לשמור על התשתית וע זמני
 האספלט מהמדרכות ונחפה אותן באבן משתלבת.

 
אני שמח בישיבת המועצה הקודמת דיווחנו על ההכנות לפתיחת שנת הלימודים.  .ב

ת המנהלת כניסהשנה נפתחה ללא תקלות. יש מסגרת לכל תלמיד ביישוב. לדווח ש
דים מאורגן . מערך הסעות התלמיעברה בצורה חיוביתביה"ס "תפוז" להחדשה 

אנו מסיעים כל יום מאות ילדים מפרדס חנה בצפון  ולמעט בעיות נקודתיות עובד טוב.
על השיפוצים  טובים מאודמקבלים משובים אנו ועד תל אביב ורמת גן בדרום. 
 בחופשת הקיץ."תפוז" והשדרוגים שערכנו בבית הספר 

 
כי ייתכנו בעיות  בישיבה הקודמת דיווחתי על החלפת חברת השמירה ואף ציינתי .ג

נקודתיות עקב ההחלפה. יש לנו כיום שמונה משרות של שומרים ומאבטחים ביישוב: 
שני מאבטחים בגני הילדים, מאבטח בבית הספר, שומר בחוגים אחה"צ, שלושה 
סיירים ושומר בשער הכניסה בלילה. מתוך שומרים אלה בחרנו את הטובים שעברו 

ה וחלק אחר, שלא ענה על ציפיותינו, לעבוד בחברה החדשמהחברה הקודמת 
היה אמור לעבור הוחלף וקיבלנו אף שומרים טובים יותר. השומר בשער הכניסה 

מהחברה הקודמת, אך ברגע האחרון החליטה החברה הקודמת, מסיבותיה, שלא 
בימים  תפקיד זה.החשיבות של לשחרר אותו. הבהרנו לחברת השמירה את 

הוא הוחלף לאחר תוך מספר ימים קד כמצופה. לא תיפ בשערהראשונים השומר 
 באופן אישי את ליוושומר מתאים. גם קב"ט המועצה וגם ראש המועצה שאותר 
 .והציפיות הדרישות ,והבהירו לו את נוהלי העבודה בשער הכניסההחדש השומר 

 
עובדת ברשויות רבות וביניהן נתניה, הוד השרון וראש העין. החדשה חברת השמירה 

קחים חלק במכרז משכ"ל שבו משתתפות אך ורק חברות שמירה שענו על כל אנו לו
תנאי הסף במכרז הארצי שעורכת משכ"ל. הבחירה בין חברות דרישות האיכות ו

השמירה שזכו במכרז משכ"ל מתבססת אך ורק על ההצעה הכספית, מאחר וכולן 
בדיקה של רואה חשבון ההצעות הכספיות עוברות עומדות כאמור בדרישות האיכות. 

על מנת לוודא שלא מדובר בהצעה הפסדית ועל מנת להגן על זכויות העובדים. 
לבחור אך ורק על פי ההצעה הכספית, וזאת כדי במצב זה  מחייבמשרד הפנים 

. להתקשרות עם משכ"ל בנושא שמירה יש יתרון רב וזאת לאור למנוע מניפולציות
 החברות הקבלניותעמידת מקיימת אחר שמשכ"ל הקפדנית והמקצועית הבקרה 

בדרישות החוק בעניין שמירה על כל זכויות עובדים ועמידה בתנאי ההסכמים 
  הקיבוציים.

 
 

 
 
 



 
 

 בבנק לאומי בנק  חשבוןפתיחת אישור  .2
 

בהמשך להחלטת ועדת ההשקעות להגדיל את תיק ההשקעות של המועצה ולפצל אותו 
ם כיום, יש לפתוח חשבון שלישי בבנק לאומי סניף בין שלושה מנהלי תיקים, במקום שניי

 פרדסיה. 
 

 58.1החלטה מס' 
 

, סניף בנק לאומיחדש לצורך ניהול השקעות בחשבון פתיחת המועצה מאשרת מליאת 
פרדסיה. המועצה מסמיכה את מורשי החתימה של המועצה לסכם את תנאי ניהול 

  רך כך.החשבון עם הבנק ולחתום על כל המסמכים הנדרשים לצו
 

 
 אישור פרוטוקולים .3

 
 

 178.82.מיום  42הועדה לקידום מעמד האישה מס'  .א
 

תוכניות לקראת יום בו 1/10-הועדה דנה בתוכניות לרגל "יום הקשיש" שיחול ב
 .25/11 -המאבק באלימות נגד נשים שיחול ב

 

 2.85החלטה מס' 
 

מיום  24' הועדה לקידום מעמד האישה מסקול ופרוטהמועצה מאשרת את  מליאת
28.8.17. 

 
 

 179.10.מיום  38ועדת תרבות מס'  .ב
 

הועדה סיכמה את ארועי קיץ חם שהתקיימו בגן הבנים, את הטיול לפארק אריאל 
שרון, את ארוע ט"ו באב, את הרצאות הסלון הגיאוגרפי על נפאל ועל אתיופיה, את 

 המופע של מירי מסיקה ואת יריד החוגים.
 

ננים של הרמת כוסית לקראת ראש השנה, ערב פיוטים ים המתוכעהועדה דנה בארו
וסליחות, ארועי שני נשי, הקפות שניות בשמחת תורה ובסדרה החדשה של הרצאות 

 במסגרת קפה ורוח.
 

 3.85החלטה מס' 
 

 .10.9.17מיום  38תרבות מס' ועדת  פרוטוקול המועצה מאשרת את מליאת
 
 
 



 26.9.17מיום  27ועדת ההשקעות מס'  .ג
 

קיימה הליך מכרזי לבחירת בתי השקעות שינהלו את תיק ההשקעות של הועדה 
ואילו המרכיב האיכותי קיבל משקל  40% -המועצה. בהליך זה מרכיב המחיר נקבע ל

ם בארץ, וכמו כן התקיים . נערכה פנייה לשמונה בתי השקעות מובילי60%של 
עות שקיבלו את שלושת בתי ההשקבמועצה מרתון ראיונות עם נציגי בתי ההשקעות. 

הניקוד הגבוה ביותר הם אינפיניטי, אי.בי.אי, והראל. לפני חברי המועצה מונח מסמך 
בעבודה עם  מפורט המתאר את ההליך ואת התוצאות. חברת אקסלנס לא תמשיך

ובהתאם לחוזר מנכ"ל  של המועצה . בחירה זו אושרה על ידי ועדת המכרזיםהמועצה
 את המועצה לבחירת בתי ההשקעות. משרד הפנים נדרש גם אישור מלי

 

 4.58החלטה מס' 
 

החלטת ועדת ההשקעות לבחירת בתי ההשקעות המועצה מאשרת את  מליאת
 עות של המועצה.קאינפיניטי, אי.בי.אי, והראל לניהול תיק ההש

 
 

 17.9.17מיום  12הועדה למאבק בנגע הסמים מס'  .ד
 

ני נוער על רקע מגמת אי הפללה. הועדה קיימה דיון לגבי תופעת עישון סמים בקרב ב
שימוש המתמחה בנושא תושב היישוב שלמה פורקוש,  לבדיון השתתף באופן פעי

ו נתונים לגבי היקף השימוש הוצגבסמים בקרב בני נוער. התקיים דיון ארוך ומעמיק ו
עודי ומקצועי שיקיים דיונים פרטניים יבסמים קלים. הועדה החליטה להקים צוות י

ד מהמקרים ויחליט על דרכי ההתערבות הנדרשים. כמו כן סוכם כי תיבחן לגבי כל אח
להשתתף הנוער הרלבנטי האפשרות לקיים סדנת העצמה וכישורי חיים בכפוף לרצון 

 בה.
 

 58.5החלטה מס' 
 

מיום  12פרוטוקול הועדה למאבק בנגע הסמים מס' המועצה מאשרת את  מליאת
17.9.17. 
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