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פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס'  60מיום 5.12.2017
שנערכה בחדר הישיבות במועצה
נוכחים:
טל גורקי
גילת ברכר
טל תעסה
ויקטור כהן
יצחק ימיני
שרון חוילי
תומר יפת
אבי קידר
ספי בר-ניב

-

ראש המועצה
סגנית ומ"מ ראש המועצה
סגנית ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חברת מועצה

מוזמנים:
זאב ובר
יהודית ליס

-

מזכיר/גזבר המועצה
מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר היום:
 .1עדכוני ראש המועצה.
 .2צרוף נציג אופוזיציה לוועדת הנחות רווחה.
 .3אישורי פרוטוקולים:
א .הועדה למיגור אלימות מס'  12מיום .17.9.17
ב .ועדת חינוך מס'  15מיום .29.10.17
ג .ועדת תרבות מס'  39מיום .5.11.17
ד .הועדה לקידום מעמד האישה מס'  26מיום .6.11.17
ה .הועדה למתן תמיכות מס'  7מיום .28.11.17
ו .ועדת בטחון מס'  15מיום .29.11.17
 .4אישור הגדלת תב"ר מס'  415להשקעות בקריית חינוך "דרור" בסך .₪ 323,000
 .5אישור מורשי חתימה לצורך גביית כספי הורים בבי"ס "תפוז" בלאומי-קארד.
ראש המועצה פתח את הישיבה ומבקש להכניס לסדר היום אישור שני פרוטוקולים ,הגדלת
תב"ר ואישור זכויות חתימה .חברי המועצה הסכימו לבקשה.

 .1עדכוני ראש המועצה
א .בימים אלו פורסמו הנתונים על אחוזי הגיוס הגבוהים של ילדי פרדסיה העומדים על
 96.9%מהבנים ו 95.4% -מהבנות .נתונים אלו מציבים את פרדסיה באחד המקומות
הראשונים בארץ .הישגים אלו הם בראש ובראשונה הודות למשפחות התומכות ולנוער
האיכותי שלנו ,כאשר אפשר בצניעות לייחס חלק מכך גם למערכות החינוך הפורמלי
והבלתי פורמלי שביישוב ולהשקעה הרבה של המועצה בתחומים אלה.
ב .החברות הגדולות שזכו במכרזי "מחיר למשתכן" :אמריקה ישראל  -עץ השקד וגילעם,
קיבלו היתרי בנייה ומתחילות פעילות באתר .זוהי בשורה טובה לזוכים בהגרלות.
ג .הקמת הפארק החדש מתקדמת .נבחר ספק למתקני המשחקים ,ובתוך כחודש אנו
מקווים שיבחר קבלן לביצוע הבריכה האקולוגית .גם בנושא הקמת ביה"ס החדש אנו
מתקדמים לקראת פרסום מכרז באמצעות משכ"ל.
ד .לרגל חג החנוכה אנו נקיים בפרדסיה ארועים רבים ומגוונים המיועדים לכל שכבות
הציבור :ילדים ,נוער ,מבוגרים ,נשים ואזרחים ותיקים ,וזאת במסגרת המדיניות של
הרחבת היצע פעילות התרבות ביישוב .אנו מקווים להשתתפות ערה של הציבור בשלל
הארועים המתוכננים.
ה .נבחר קבלן לביצוע העבודה של הקמת הטיילת בשכונת נופי השרון והעבודה תצא לדרך
בקרוב.

 .2צרוף נציג אופוזיציה לוועדת הנחות רווחה
תומר יפת פנה בבקשה להוסיף חבר אופוזיציה לועדת הנחות רווחה .ראש המועצה ממליץ
להיענות לבקשה.

החלטה מס' 60.1
מליאת המועצה מאשרת את הוספת תומר יפת לועדת הנחות רווחה.

 .3אישורי פרוטוקולים:
א .הועדה למיגור אלימות מס'  12מיום 17.9.17
הועדה דנה בהקמת צוות ייעודי לטיפול פרטני במקרים של נוער הנמצא תחת השפעת
חומרים ממכרים.

החלטה מס' 60.2
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול הועדה למיגור אלימות מס'  12מיום .17.9.17

ב .ועדת חינוך וצעירים מס'  15מיום 29.10.17
הועדה קיבלה סקירה לגבי פתיחת שנת הלימודים תשע"ח והוצגה תוכנית העבודה של
בית הספר "תפוז" .כמו כן עודכן סטטוס בניית בית הספר היסודי החדש וראש המועצה
עדכן לגבי הקמת צוות מייעץ של אנשי חינוך ונציגי ההורים שיגבש תפיסה פדגוגית של
בית הספר החדש בראייה כלל יישובית ויכין המלצות למועצה .בין השאר תיבחן מערכת
יחסי הגומלין בין ביה"ס החדש לבין בית הספר "תפוז" ובינו לבין מערכת החינוך
היישובית כולה .בראש הצוות יעמוד בהתנדבות תושב היישוב ד"ר שי פרוכטמן.

החלטה מס' 60.3
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת חינוך וצעירים מס'  15מיום 29.10.17
ג.

ועדת תרבות מס'  39מיום 5.11.17
הועדה סיכמה את ארועי החגים ,לרבות הרמת כוסית לראש השנה ,ערב פיוטים
והקפות שניות ,ודנה בארועים המתוכננים לחג החנוכה ובסוף השבוע המתוכנן להתקיים
במלון לגונה באילת ב.15.2.2018-

החלטה מס' 60.4
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת תרבות מס'  39מיום .5.11.17
ד .הועדה לקידום מעמד האישה מס'  26מיום 6.11.17
הועדה סיכמה את ערב הנשים הותיקות ,דנה ביום למניעת אלימות נגד נשים ובקיום
סדנה להגנה עצמית לנשים.

החלטה מס' 60.5
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול הועדה לקידום מעמד האישה מס'  26מיום
.6.11.17
ה .הועדה למתן תמיכות מס'  7מיום 28.11.17
הועדה דנה בבקשות לתמיכות בנושאי דת לשנת  .2017בהתאם לקריטריונים
המאושרים הועדה אישרה שתי תמיכות בסך  ₪ 5,000כל אחת לשתי עמותות של בתי
כנסת" :מגן אברהם" ו"תורת משה".

החלטה מס' 60.6
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול הועדה למתן תמיכות מס'  7מיום .28.11.17

ו.

ועדת בטחון מס'  15מיום 29.11.17
הועדה קיימה דיון בתקציב השמירה לשנת  2018ובהיערכות המועצה בנושא לקראת
השנה הבאה .נציג המשטרה הציג בפני הועדה את נתוני עבירות הרכוש בשנת ,2017
המציגים ירידה דרסטית בהיקף העבירות .בחודש נובמבר הופץ מנשר לתושבים בנושאי
בטחון כמו כן חולק לציבור כרטיס מגנטי הכולל את מספרי הטלפון הרלבנטיים.

החלטה מס' 60.7
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת בטחון מס'  15מיום .29.11.17

 .4הגדלת תב"ר מס'  415להשקעות בקריית חינוך "דרור" בסך ₪ 323,000
כמידי שנה המועצה מאשרת תקציב בלתי רגיל להשקעות בקרית החינוך "דרור" כחלק
ממדיניות המועצה השולחת את תלמידיה ללימודים בבת הספר.

החלטה מס' 60.8
מליאת המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר מס'  415להשקעות בקריית חינוך "דרור" בסך
 .₪ 323,000מימון :קרנות המועצה.

 .5אישור מורשי חתימה לצורך גביית כספי הורים בבי"ס "תפוז" בלאומי-קארד
המועצה נענתה לפניית נציגות ההורים לאפשר תשלומי הורים בביה"ס "תפוז" גם באמצעות
כרטיסי אשראי .החברה הסולקת היא לאומי קארד ,שיש לה הסדר עמלות מיוחד עם
המועצה .לצורך ההתקשרות נדרש לאשר את מורשי החתימה מול חברת לאומי קארד.

החלטה מס' 60.9
מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבון סליקה בחברת לאומי-קארד לצורך גביית כספי
הורים בביה"ס "תפוז" ומסמיכה את לילך חגי ,טובה לוי והדר מושקט ביחד כמורשי חתימה
מול לאומי-קארד בנושא זה.
רשמה :יהודית ליס.

חתימות ראש המועצה ומזכיר המועצה

