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סדר היום:
 .1עדכוני ראש המועצה.
 .2הצגת פעילות מחלקת הרווחה בתקופת ה"קורונה".
 .3הצגת תכנית להרחבת בניין המועצה.
 .4דיון בדוח השנתי של חברת מ.ס.ו.ף  -מרכז ספורט ופנאי פרדסיה בע"מ לשנת .2019
 .5הצגת הדוח הכספי של המועצה ליום .31.3.2020
 .6אישור תכנית חומש במפעל הפיס.
 .7אישור פרוגרמה ליעוד קרקע לשטחי ציבור.
 .8אישור הארכת הסכם הקצאה עם עמותת בית כנסת "אור-יה".
 .9אישור תב"רים:
א .אישור תב"ר מס'  441להרחבת בניין המועצה ,בסך .₪ 3,000,000
ב .הגדלת תב"ר מס'  434לשיפור מבני ציבור וחינוך בסך של .₪ 185,000
 .10אישור פרוטוקול ועדת חינוך מס'  5מיום .5.1.2020
ראש המועצה פתח את הישיבה.
חברי המועצה עמדו דקה דומייה לזכרו של תושב הישוב יהושע יעיש ז"ל שהלך לעולמו.
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שאילתות
א .תומר יפת – בהמשך למהלך מדידות נכסים שמבצעת המועצה לאור שאלות רבות
שעולות בהקשר זה ,מבקש לקבל פירוט אודות אופן חישוב שטח הבית לצרכי
ארנונה .מבקש לכלול בתשובה התייחסות לעניין מדרגות ,קרניז"/חצאית" ,מרתף,
חנייה ,מבואה ,פרגולה ,עליית גג ,יציע ,מרפסת ,מחסן ,גינה.
תשובת ראש המועצה – עם תחילת סקר המדידות פורסם והופץ עלון מידע
מפורט לציבור הכולל את פירוט שיטת מדידת הנכסים ביישוב לצרכי ארנונה.
מצ"ב תדפיס מאתר האינטרנט של המועצה הכולל את כל המידע המבוקש.
ב .רות שטרן-קטרי – לאור היעדרותה של רות מהישיבה ,סוכם כי השאילתא תוגש
ע"י תומר יפת  -לפני  6שנים יצאה מועצת פרדסיה במהלך לפתיחת פרויקט
שכבה מנגנת ,המתקיים מזה שנים בישובים רבים בארץ בהצלחה רבה .את
השנה הראשונה לפרויקט (בה לא ניתנה אפשרות פרישה) סיימו  99%מהילדים,
ורבים מהם המשיכו לשנה שניה .אותם תלמידים ,גם אם חלקם לא המשיכו בשנה
שאחרי חוו שנה של לימוד נגינה ,למדו תווים ,התנסו במשהו חדש ולא מוכר,
שפיתח את מוחם בכיוון חדש .חלקם עברו ללמוד בכלים אחרים ,חלקם מנגנים
עד היום ,וחלקם תמיד יזכרו שאם הם רק ירצו יוכלו ללמוד יום אחד לנגן ,כי הם
מכירים את השפה.
לאח ר אותה שנה ,בלחץ של מספר הורים הוחלט כי המדיניות תשתנה ,וניתן יהיה
לפרוש מהפרויקט גם במהלך השנה .מאותה החלטה ,ובשילוב עם קשיים
מסוימים בהתנהלות בית הספר ,התחילו בעיות רבות עם המשך קיומו של
הפרויקט ,אולם הוא המשיך להתקיים ,גם עם אותם קשיים ,וזכו ליהנות ממנו
ילדים רבים .יש לציין ,כי בשנה שעברה סיימה התזמורת הבוגרת של כיתות ו' עם
כ 15 -תלמידים ,אשר התקבלו כולם ,למעט אחת ,לפרויקט מצוינות מוסיקה
בקריית החינוך דרור .מלבדם יש כיום מספר לא מבוטל של תלמידי פרדסיה אשר
לוקחים חלק במצוינות מוסיקה ,ואף מספר בוגרי המחזור הראשון של השכבה
המנגנת שהתקבלו השנה עם עלייתם לתיכון למגמת המוסיקה .לצערנו השנה
התבשרנו כי הוערמו קשיים נוספים לפתיחת הפרויקט ,ויחד עם חוסר קידום
אקטיבי ,ומספר הורים קולניים ,נראה כי נעשתה בחירה מודעת לוותר על פרויקט
מופלא זה.
ברצוננו לבדוק האם נבחנות חלופות לקיום הפרויקט ,וזאת כדי לאפשר לילדים
רבים ככל הניתן להיחשף לעולם המוסיקה ,גם בעלות מוזלת ,וגם מתוך חוויה
חברתית ומעצימה .אנו יודעים כי המועצה השקיעה כספים רבים כדי לאפשר
לפרויקט להמשיך להתקיים וחושבים כי יהיה חבל מאוד שהמאמץ ירד לטמיון
תשובת ראש המועצה  -אין מחלוקת על החשיבות והמשמעות של לימוד נגינה
להעשרת התלמידים במגוון תחומים .מסיבה זו פתחנו לפני מספר שנים את
פרויקט השכבה המנגנת בשכבת כיתות ד' בבי"ס "תפוז".
הפרויקט סובסד ע"י המועצה ונהנו ממנו לאורך השנים מאות תלמידים ,כך
שהמאמץ לא ירד לטמיון  -להיפך ,הוא הביא פירות חשובים.
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סף הכניסה הנדרש לפרויקט עמד כל השנים על הסכמה של  75%מהורי
התלמידים .השנה ,הודיעה המנהלת להורים כי סף הכניסה הוא  90%משום
שמדובר ב 60-תלמידים בלבד .לאחר שיחה עם המנהלת סוכם כי גם אם ירשמו
 75%בלבד הפרויקט יתקיים.
לצערי ,נמסר לי מביה"ס כי לשנת הלימודים הבאה נרשמו רק כ 45%-מתלמידי
השכבה .במספר זה של נרשמים אין היתכנות לקיום הפרויקט בשנת הלימודים
הקרובה.
בשבוע הבא זומנה פגישה במועצה עם המפקח הארצי למוסיקה של משרד
החינוך על מנת לדון בהיתכנות של יישום חלופות שונות בתחום המוסיקה.
הדר מושקט ,יו"ר ועדת חינוך ,ציין כי הוא התערב אישית בנושא גם מול הנהלת
ביה"ס וגם מול הנהגת ההורים ולצערו הלך הרוח בקרב ההורים הוא שלא
להמשיך את הפרוייקט .זה חבל כי הפרוייקט היה מוצלח.

 .2עדכוני ראש המועצה
א .היציאה המזרחית מהיישוב הוסדרה ע"י נתיבי ישראל ,ובשלב זה מותרת פנייה
שמאלה .התוכנית להסדרה קבועה של הכניסה מורכבת מאוד מבחינה סטטוטורית
מאחר והיא אינה בתחום השיפוט של המועצה.
אנו מקדמים את הנושא באינטנסיביות מול משרד התחבורה וגורמים נוספים.
ב .שדרוג הכניסות והיציאות לפרדסיה ורחוב התהילה יצא לדרך .התקיימה בשבוע
שעבר ישיבת התנעה ,נחתם חוזה עם קבלן ,יש תקציב מאושר ,יש מנהל פרוייקט
ומפקח  ,נתיבי ישראל והמשטרה בתמונה והעבודות יתחילו תוך מספר שבועות.
העבודה תימשך כשנה וחצי .לפני התחלת העבודות נוציא עלון מפורט לציבור.
הפרוייקט מאוד מורכב .במהלך העבודות יהיו שינויים רבים לסירוגין בסדרי התנועה
בתוך היישוב ומחוצה לו וצפוייה אי נוחות .יש  29הסדרי תנועה שונים .תצא הודעה
מסודרת לציבור לפני כל שינוי.
ג .בימים אלה מתקיים הליך להקצאת קרקע לבית כנסת בשכונת הדר השרון ,ברח'
הירדן .אני מקווה שהעמותות הרלבנטיות יגישו את המסמכים הנדרשים .על פי
הנוהל ,תהליך הקצאת הקרקע אורך כמספר חודשים.
ד .פתיחת גן ילדים נוסף  -התוכנית המקורית שלנו הייתה לפתוח בשנת הלימודים
הקרובה גן ילדים טרום חובה חדש אחד .עם סיום הרישום בחודש פברואר נותרו
בגני הילדים מקומות פנויים רבים .בחודשים האחרונים המקומות התמלאו ולאור
המשך הביקושים אנו פותחים עוד גן ילדים טרום חובה דו גילאי לגילאי  .4 – 3הגן
ייפתח במתחם הגנים הישן במקום מרכז הלמידה וייקרא גן דובדבן .פתרון הקבע
הוא בניית שני גני ילדים חדשים בשכונת "הדר השרון" .משרד החינוך הכיר בצורך
העקרוני ,אך טרם ניתנה הרשאה תקציבית.
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ה .ביום שישי אחה"צ התבשרנו שתוכנית בית הספר של החופש הגדול תתחיל ב1.7 -
במקום ב .14.7 -אנחנו עושים את כל המאמצים לעמוד בלוח הזמנים החדש שלא
התכוננו אליו .יש בעיות קשות ברמה ארצית בנושא זה.
ו .נכון להיום אין חולי קורונה בפרדסיה .היו מספר חולים במרכז הרפואי לב השרון
ששוייך בתקשורת בטעות לפרדסיה.
שלשום בלילה קיבלנו הודעה שאחת המטפלות במרכז היום לקשיש ,שאינה תושבת
פרדסיה ,אובחנה כחיובית לקורונה .המטפלת מגיעה למרכז פעמיים בשבוע.
בעקבות זה המרכז נסגר .כל מי שנדרש להיות בבידוד קיבל הודעה .המקום יעבור
חיטוי לפני פתיחתו מחדש.
אנ ו בעיצומו של תהליך התגברות התחלואה בקורונה בארץ .אני מקווה שהתושבים
ישמרו על הכללים  ,ובראשם חבישת מסיכה במרחבים הציבוריים ,שמירת מרחק
והקפדה על היגיינה.

 .3הצגת פעילות מחלקת הרווחה בתקופת ה"קורונה"
מנהלת מחלקת הרווחה ,רונית אייזנשטדט ,הציגה את סיכום פעילות מחלקת הרווחה
בתקופת משבר נגיף הקרונה בחודשים מרץ – מאי .2020
המצגת כללה סיכום של כלל פעילות המחלקה בתקופת החרום מול מקבלי השרות
(אזרחים ותיקים ,בעלי צרכים מיוחדים ומשפחות) והציגה את הפעילויות שבוצעו ,את
איגום המשאב ים מול הגורמים השונים במועצה ובקהילה ,תוך מתן דגש על גיוס והפעלת
מתנדבים ,כולל שכב"ג שבט הצופים ,ובאספקה וחלוקה של מנות מזון רבות ,ברכישת
תרופות ,במתן מענקים כספיים ,ברכישת טאבלטים ובחלוקת תלושים לקראת חג הפסח.
ראש המועצה הודה למנהלת מחלקת הרווחה ולעובדי המחלקה ,לנציגי פיקוד העורף
ולמתנדבים הרבים על פעילותם.

 .4הצגת תכנית להרחבת בניין המועצה
פרדסיה נמצאת בשלבי גידול מואץ ,עם בנייתן של שתי שכונות חדשות ,נופי השרון והדר
השרון .בשכונות אלו מתוכננות ונבנות כ 1,300 -יח"ד חדשות לעומת  1,400יח"ד שהיו
ביישוב לפני תחילת תהליך ההרחבה .בנוסף עתידים להיבנות עשרות אלפי מ"ר של
שטחי תעסוקה ומסחר.
בניית השכונות החדשות ותוספת האוכלוסייה מביאה לגידול ניכר בתחומי הפעילויות
והאחריות של המועצה ,על יחידותיה השונות ,ובמיוחד באגף החינוך ובאגף התפעול:
בתחום החינוך – תוספת של גני ילדים ,תוספת של בי"ס יסודי חדש ,תכנון הקמת בי"ס
על יסודי שש שנתי ,תוספת של אולם ספורט ומגרשי ספורט ,הקמת מרכז תרבות
וקהילה חדש ,גידול ניכר בהיקפי פעילות החוגים ,הספורט ,הנוער ,הצהרונים והקייטנות.
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בתחום התיפעול – גידול ניכר בשטחי הכבישים והמדרכות ,בתאורת הרחובות,
בתחזוקת מבני מיבור ,בתימרור ובבטיחות בדרכים ,בניקוז ,בשטחי הגינון ,בהיקף ניקיון
וטאוט רחובות ,בהיקף פינוי האשפה והגזם ,במיחזור ,ברישוי עסקים ועוד.
בתחום ההנדסה – גידול ניכר בהיקפי הפעילות ,בתכנון ובניהול ופיקוח על פרוייקטים.
בתחום הכספים והמינהל – גידול בהיקף הפעילות במחלקת הגבייה ,בהנהלת
החשבונות ,בכוח האדם ובשכר.
בניין המועצה שופץ והוגדל לאחרונה לפני  20שנה .היקף הפעילות החדש מחייב גידול
בכוח האדם של המועצה ולצורך כך בוצעה הערכה ראשונית .כמו כן בהתאם לרגולציה
החדשה ,בעיקר בתחומי הנגישות וכיבוי האש ,נדרש להתאים את המבנה לתקנים
ולדרישות העכשוויות.
מתכננת הפרוייקט ,רות יוסף ,הציגה במצגת את עיקרי השינויים המתוכננים בבניין
המועצה הכוללים תוספת קומה לאגף הדרומי של הבניין בשטח של כ 170 -מ"ר,
העברת אגף התיפעול ,ההנדסה והקב"ט ממשרדיהם הנוכחיים לקומה החדשה,
התפרסות אגף החינוך לשטח הקודם של אגף התיפעול וביצוע שינויים נדרשים בתכנון
ובחלוקת המשרדים ,לרבות הרחבת שטח עמדת המודיעין בכניסה לבניין המועצה כך
שתתאים לשימוש כמוקד עתידי והעתקת המטבחון .לא מתוכננים שינויים בשטח ובתכנון
של מחלקת הגבייה ,הכספים וההנהלה.
התאמות לרגולציה בבניין יכללו תוספת פיר מעלית ומעלית לצרכי נגישות ,תוספת
מערכת ספרינקלרים לכל הבניין ,התאמת מפתחי הדלתות בכל הבניין לצרכי נגישות,
החלפת משקופים ,דלתות וצבע ,שינויים במיזוג ותוספת מדרגות חיצוניות ליציאת חרום.

 .5דיון בדוח השנתי של חברת מ.ס.ו.ף  -מרכז ספורט ופנאי פרדסיה בע"מ
לשנת 2019
שנת  2019היתה שנה שגרתית בפעילות של החברה ,שפעלה בהתאם לתוכניתה
העסקית .החברה סיימה את השנה באיזון והעבירה את דמי השימוש במתקן ודמי
הניהול למועצה כמתוכנן .קאנטרי פרדסיה פעל כרגיל .הדוחות הכספיים כוללים באור
לגבי ארועים לאחר תאריך המאזן (באור  ,)9המפנה את תשומת הלב לגבי ארועים
לאחר תאריך המאזן שעיקרם איסור הפעלת מכוני כושר ובריכות שחייה החל מיום
 ,15.3.2020כתוצאה ממשבר נגיף הקורונה.
כתוצאה מההשבתה הפסיק רישום המנויים לשנה החדשה .כל המנויים הקיימים קיבלו
עם ההשבתה הודעה על הקפאת המנוי .מנויים שרכשו מנוי שנתי לשנה החדשה
ושטרם ניצלו אותו וביקשו לבטל את המנוי קיבלו החזר כספי מלא של כל התשלום.
מ 27.5.20 -הקאנטרי החל במתכונת פעילות כמעט מלאה ,בהתאם להוראות "התו
הסגול" ,בשינויים/הגבלות הבאות:
 .1בריכות הג'אקוזי ,בריכות הפעוטות והסאונה הרטובה סגורים לשימוש.
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 .2חדר הכושר הורחב גם לאולם החוגים הסמוך ,כאשר הוסרה המחיצה והוא משמש
לפעולות אנ-אירובית.
 .3ההליכונים נמצאים בשימוש של אחד כן-אחד לא.
 .4פעילות הספינינג הועברה מחדר סגור לשטח פתוח (על בימת הארועים) .השטח
שהתפנה משמש לפעילות חוגית של עד  12איש.
 .5חדר הפעילות הגדול שמאפשר בשגרה שימוש של  30איש ,ניתן כרגע לניצול של
 18משתתפים בלבד.
בנוסף לכך סוכם במהלך "הפגרה" על תיקון הקירוי של הבריכה הפנימית – החלפת
פנלים בגג שגרמו לנזילת מי גשמים בתוך המתקן .העלות הינה כמאה אלף  + ₪מע"מ.
העבודה תבוצע ע"י הזכיין והיא תמומן על ידי מסוף.
המפעיל פנה על מנת לדון בנושא של הפחתת דמי השימוש לתקופת ההקפאה ויתקיים
איתו דיון בנושא זה.

.6

הצגת הדו"ח הכספי של המועצה ליום 31.3.2020
הדוחות הכספיי ם של המועצה לרבעון הראשון הינם בסימן משבר נגיף הקורונה
ומצביעים על גרעון שוטף של  826אלף  ₪ברבעון הראשון של השנה .הסיבה המרכזית
היא ירידה בתשואה בתיק ההשקעות של כ 3.5%-במהלך הרבעון .יש לציין שתיק
ההשקעות צומצם בכמחצית בשנה האחרונה וזאת על מנת לצמצם את מרכיב אי
הודאות והחלטה זו מוכיחה את עצמה .נכון להיום יש שיפור בתשואות וכרגע התשואה
היא  ,-1.4%כך שהבעייה צומצמה במידה ניכרת.
מלבד נושא זה התחילה לקראת סוף הרבעון השפעה של גורמים נוספים לרבות
הפסקת הגבייה בגין חוגים וצהרונים וכד' ,ואלה יבואו לידי ביטוי מלא בדוח הכספי
לרבעון השני .במידת הצורך יוגש בהמשך השנה עדכון תקציב לשנה השוטפת.

.7

אישור תכנית חומש במפעל הפיס
מפעל הפיס החליט לאשר הקדמה של אמות המידה לחלוקת מענקים לרשות
המקומיות עד שנת  .2023למועצה אושרו מענקים בסך של  3מיליון  ₪לתקופה זו.
בהתאם להנחיות מפעל הפיס סך של  15%מהסכום ( )₪ 450,000מיועד לתוכניות
הפעלה בתחומי הנוער ,הצעירים והרווחה והיתר מיועד לבניית מבני ציבור.
בהתאם לטבלה המצורפת ,סך של  ₪ 2,550,000מיועד כהשתתפות בהקמת מבנה
תרבות ,סך של  ₪ 150,000מיועד לתוכניות בתחום הרווחה וסך של ₪ 300,000
מיועד לתוכניות בתחום הנוער והצעירים.
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החלטה מס' 25.1
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הקדמת אמות המידה במפעל הפיס עד שנת
 2023בהתאם לטבלה המצורפת.

.8

אישור פרוגרמה ליעוד קרקע לשטחי ציבור
בהתאם לנוהל הקצאת קרקע ללא תמורה או בתמורה סמלית ,המועצה נדרשת לאשר
פרוגרמה לצרכי ציבור בשטחים הציבוריים ביישוב .הפרוגרמה המאושרת הקודמת לא
כללה את שכונת הדר השרון (תב"ע הצ )1-3/148/ולכן נדרש לעדכן אותה.
הפרוגרמה המצורפת כוללת את כל הייעודים המתוכננים ,כאשר בשכונת הדר השרון
סומנו השטחים לבית ספר יסודי ,בית ספר תיכון ,גני ילדים ,אולם ספורט ,מרכז
תרבות ,מעון יום ,וכן מבנים בתחומי רווחה ,דת ונוער.
כיום מתקיים הליך להקצאת קרקע לבניית בית כנסת בשכונה ,כאשר פורסם קול קורא
להגשת בקשות להקצאת מגרש בשטח של כ 550 -מ"ר להקמת בית כנסת ,הכל
בהתאם לנוהל להקצאת קרקע שפורסם ע"י משרד הפנים.
הצבעה
בעד ( - )5טל גורקי ,גילת ברכר ,הדר מושקט ,שרון חוילי ועמי אחיאל.
נמנע ( - )1תומר יפת.

החלטה מס' 25.2
מליאת המועצה מאשרת את הפרוגרמה ליעוד קרקע לשטחי ציבור ,כפי שהוצגה.

.9

אישור הארכת הסכם הקצאה עם עמותת בית כנסת "אור-יה"
המועצה חתמה בשנת  1995על הסכם עם עמותת בית הכנסת "אור-יה" להקצאת
קרקע להקמת בית כנסת ,לתקופה של  25שנה .תוקף ההסכם יפוג השנה .בהתאם
לנוהל הקצאת קרקע שפורסם ע"י משרד הפנים ,לפני קבלת החלטה על הארכת
ההסכם על מליאת המועצה לקיים דיון לבחינה מחודשת של צרכי הציבור ביישוב
ולהחליט האם לאשר את ההסכם.
בהתאם לבדיקה שנערכה ,הקרקע עדיין משמשת את העמותה ,מדובר בבית הכנסת
המרכזי בפרדסיה וקיימת נחיצות להמשך אותו שימוש ציבורי בקרקע .הקרקע גם
נכללת בפרוגרמה המעודכנת לשטחי ציבור שאושרה בישיבה זו.
היועץ המשפטי של המועצה חיווה את דעתו שבנסיבות אלו ,ובכפוף לאישור המועצה
ניתן להאריך את ההסכם בעשר שנים נוספות.
הארכת ההסכם כפופה לאישור משרד הפנים.
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החלטה מס' 25.3
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את נחיצות המשך השימוש הציבורי בקרקע למטרת
בית כנסת ומאשרת פה אחד את הארכת הסכם ההקצאה עם עמותת בית כנסת "אור-
יה" לעשר שנים נוספות.

 .10אישור תבר"ים

א .אישור תב"ר מס'  441להרחבת בניין המועצה ,בסך ₪ 3,000,000
בהמשך לפרוגרמה ולתכנון המבנה שהוצג בישיבה זו ,נדרש לאשר תב"ר להרחבת
הבניין ולהתאמתו לרגולציה העכשווית.

החלטה מס' 25.4
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר מס'  441להרחבת בניין המועצה ,בסך
 .₪ 3,000,000מימון :קרנות המועצה.
ב .הגדלת תב"ר מס'  434לשיפור מבני ציבור וחינוך בסך של ₪ 185,000
הרישום לגני הילדים ביישוב לשנה"ל תשפ"א הסתיים לפני כארבעה חודשים
בחודש פברואר .לקראת שנה"ל הבאה תוכנן לפתוח גן ילדים חדש .בסיום הרישום
נותרו מקומות פנויים רבים בגני הילדים .בחודשים שחלפו התמלאו המקומות
הפנויים .לאור הביקושים נדרש להשמיש גן ילדים חדש נוסף .הגן שיושמש ,גן
דובדבן ,הוא במתחם גני הילדים הישן ,המשמש כיום כמרכז למידה .כמו כן נדרש
לשפץ מקלט נוסף (מקלט מס'  )4ולהשלים ציוד ליחידת הסע"ר.

החלטה מס' 25.5
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר מס'  434לשיפור מבני ציבור
וחינוך ,בסך  .₪ 185,000מימון :קרנות המועצה.

.11

אישור פרוטוקול ועדת חינוך מס'  5מיום 5.1.20
הועדה דנה בהמשך פרויקט שכבה מנגנת בבית הספר "תפוז" לאור הירידה בביקוש.
הועדה רשמה לפניה את הסיכום לפיו הנהגת ההורים תקיים דיון בנושא ויוקם צוות
משותף עם ביה"ס ורכזות הפרויקט לטובת בחינת האפשרות לקידום ושימור התוכנית.
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כמו כן מנהלת המרכז למוסיקה הציגה את פעילות המרכז הפועל בשעות אחה"צ,
כאשר משתתפים בו כ 70 -ילדים ובני נוער .המרכז עתיד לעבור למרכז התרבות
החדש.
לו ועדה הוצגו בנוסף פעילויות הצהרונים ומרכז הלמידה ע"י רכזי התחומים וכמו כן
התקיים דיון עם ראש שבט הצופים לגבי אירוע התלקחות האוטובוס בטיול פתיחת
שנה ,שבמסגרתו הוצג פרוט התחקיר שנערך ,הלקחים שהופקו וההמלצות .כמו כן
קיימה הועדה דיון בצרכי קהילת הלהט"ב בפרדסיה.

רשמה :יהודית ליס.

חתימות ראש המועצה ומזכיר המועצה
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