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פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס'  28מיום  27.10.2020שנערכה
בחדר הישיבות במועצה
נוכחים:
טל גורקי
גילת ברכר
שרון חוילי
הדר מושקט
טל תעסה
עמי אחיאל
תומר יפת
רות שטרן קטרי -

ראש המועצה
מ"מ וסגן ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר המועצה
חברת המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חברת המועצה

חסרה:
לימור שרגא

-

חברת המועצה

מוזמנים:
זאב ובר
אלון קוחלני
יהודית ליס

-

מזכיר/גזבר המועצה
מבקר המועצה
מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר היום:
.1

עדכוני ראש המועצה.

.2

אישור המשך כהונתו של עו"ד עופר קאופמן כחבר בדירקטוריון מעיינות השרון.

.3

אישורי תב"רים:
א .הגדלת תב"ר מס'  434לשיפור מוסדות חינוך ,בסך .₪ 50,000
ב .תב"ר מס'  424להקמת אולם ספורט  -שינוי מקורות מימון :סך ₪ 1,409,216
מרשות מקרקעי ישראל.
ג.

הגדלת תב"ר מס'  - 408פיתוח תב"ע  - 148בסך :₪ 819,641
סך  ₪ 367,500ממשרד התחבורה.
א.
סך  ₪ 452,141מרשות מקרקעי ישראל.
ב.

ד .תב"ר מס'  – 413כביש  – 5613שינוי מקורות מימון  -קבלת סך ₪ 366,100
ממשרד התחבורה.
ה .הגדלת תב"ר מס'  - 427לצורך גיזום גבוה  -בסך .₪ 80,000
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חברי המועצה עומדים דקה דומיה לזכרם של תושבי היישוב:
אלי פורטנוי ז"ל ,ישי סלוצקי ז"ל ,שרגא פרידמן ז"ל ולבנה גביש ז"ל שהלכו לעולמם
בחודשיים האחרונים.

 .1עדכוני ראש המועצה
א .אני שמח לבשר שמזה מספר ימים אין אף חולה קורונה בפרדסיה .אף תושב ביישוב
לא נפטר מקורונה.
התפתחות הקורונה ביישוב מתחילת המגיפה היא כזאת:
מתחילת המגיפה בחודש מרץ עד  7.7.20לא היו חולי קורונה בפרדסיה ,למעט
תושב אחד שחזר מחו"ל .מ 7.7.20 -עד ערב ראש השנה מספר החולים נע בין – 3
 ,10כולל בתקופת הפעילויות בקיץ.
אחרי ראש השנה ( )16.9התחיל גל של חולים .בשיאו של הגל היו אצלנו  61חולים
בו זמנית והפכנו ליישוב אדום .המועצה קיימה מעקב רצוף אחרי החולים .אני כראש
המועצה באופן אישי שוחחתי עם כל החולים ,קודם כל כדי לדרוש בשלומם וכן כדי
לעקוב אחרי שרשרת ההדבקה שלהם ,במטרה לקטוע את השרשרת .ההתפרצות
ביישוב נבעה בעיקרה מבתי הכנסת .ביצענו מהלך כדי שבתי הכנסת יהיו סגורים
ביום כיפור ,בסוכות ובשמחת תורה .בחלק מבתי הכנסת שבכל זאת פעלו ,וידאנו
שהתפילה תתקיים בחוץ בהתאם לכללים.
בכל התחקירים שערכנו לא מצאנו אפילו מקרה אחד של מאומת שנדבק ברחובות
ובגני המשחקים או במגרשי הספורט .לאור זאת השארנו את כולם פתוחים גם
בתקופת הסגר .במהלך הסגר המועצה פעלה בהסברה :ברשתות החברתיות,
ברכבי כריזה ,ואף ברכב מוזיקה .כמו כן הופעלה "סיירת מסכות".
אנחנו ממשיכים לקיים מעקב צמוד אחרי ההתפתחויות.
ב .מערכת החינוך – גני הילדים נפתחו בשבוע שעבר .כרגע ,הכל עובד כשורה .בשבוע
הבא – מתכוננים לפתיחת בתי הספר היסודיים ,כיתות א'-ד' .עושים את מירב
המאמצים להגיע ל 5 -ימי לימוד בשבוע לכיתות א'-ב' ,בקפסולות ,שלגביהם משום
מה אושר מתווה של  3ימי לימוד בלבד.
בהיבט הפיזי :כיתות ד' בבי"ס "רימון" ילמדו בספריית בית טלי ,עקב מחסור בכתות
לימוד בבית הספר שהינו בי"ס צומח .בהיבט הפדגוגי – גוייסו עוזרי הוראה וגם
המועצה מסייעת במידת הצורך .יש קשיים ניכרים בצהרונים ,עקב מחסור בכוח אדם
ועושים מאמצים לגשר על הפערים.
בקרית חינוך "דרור" יש כוונה להתחיל בפעילות בחוץ ,בכל היישובים וגם בפרדסיה.
ארגנו מקום בסמוך לגן הארזים ובמגרשי הפטנק .יום אחד יוקצה לחטיבת הביניים
ויום אחד לחטיבה העליונה.
ג.

בקאנטרי – הגענו לסיכום עם הזכיין על מתכונת הפעילות והיחסים החוזיים בזמן
משבר הקורונה .על פי הסיכום ,הכפוף לאישור דירקטוריון מסוף ,בחודש שבו
הקאנטרי יהיה סגור על פי חוק הזכיין יקבל הפחתה בדמי השימוש בסך ₪ 47,500
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לחודש ,באופן יחסי למספר ימי הסגירה באותו חודש ,ובחודש שהקאנטרי יהיה סגור
חלקית (דהיינו סגירה של חדר הכושר או של הבריכה) ההפחתה בדמי השימוש
תהיה בסך של  ₪ 28,500באופן יחסי למספר ימי הסגירה החלקיים באותו חודש.
כמו כן אושרה הארכה של הסכם השימוש בשנה נוספת עד  ,31.3.2024ונקבע
מנגנון שלפיו תאושר הקפאת מנוי לתושבי פרדסיה בימי הסגירה ,ובשנה האחרונה
להסכם המנויים ישלמו את שנת המנוי האחרונה באופן יחסי לפי מספר הימים
שנותרו למנוי .ההסכם לווה ע"י היועץ המשפטי של המועצה ואושר על ידו.
ד.

בכביש  – 5613החלו העבודות בתנופה גדולה .כל הסדרי הבטיחות תוכננו ע"י אנשי
מקצוע וקיבלו את כל האישורים .כרגע עולות מספר בעיות לגבי תנאי הבטיחות
בשטח ,הבאנו את המתכננים ,על מנת שיבצעו שיפורים בהסדרי הבטיחות .צריך
לזכור שמדובר בשטח עבודה .אנו מנסים להגביר את האכיפה בכביש בתאום עם
המשטרה.

ה .בכוונתנו להתחיל מהלך של העברת פעילויות החינוך הבלתי פורמלי למתנ"ס.
החברה למתנ"סים ערכה בדיקת היתכנות ומעוניינת להיכנס לכאן .בניית מרכז
התרבות החדש משתלבת בכך .כשהנושא ייסגר נביא אותו לדיון מקיף במועצה.
מנהלת מחלקת החוגים והספורט רינה מידן-שני ,פורשת לגימלאות בסוף השנה ,כך
שגם העיתוי מתאים.
תומר מבקש שלדיון יוצג מסמך המסכם את הבדיקות והשיקולים להעברה למתנ"ס.
ו.

ביקשתי מחבר המועצה הדר מושקט לרכז את כל הפעילות הכרוכה בהקמה של
סיבים אופטיים ביישוב .נקים צוות הכולל תושבים המבינים בתחום .משרד
התקשורת פרסם הוד עה לציבור ,אך ההודעה היתה מאוד מוקדמת ,בעיקרה
למטרת יחסי ציבור ,והמתווה שעליו דובר עדיין לא אושר.

ז .לידור גולדברג נבחר במכרז להיות יועץ ניו מדיה ותקשורת של המועצה ,במקום
יותם אשל שפרש ,והוא החל במתן השרות בחודש ספטמבר .2020
ח .במסגרת המאמצים להגביר את האכיפה ביישוב ,הוספנו תקן של חצי פקח ,כמו כן
ביקשנו מירמי שאמור היה לפרוש בתחילת החודש לגימלאות להישאר עד סוף
השנה.
ט .נקלטו שני עובדים סוציאליים חדשים במחלקת הרווחה ווכמו כן נקלטה מנהלת
חדשה לשרות הפסיכולוגי החינוכי ,רחלי בירנבאום .כמו כן אמורה להיקלט
פסיכולוגית נוספת .אנו מאחלים הצלחה לכל העובדים החדשים.
מבקש להוסיף לסדר היום:
א ישור ליציאה למכרז משותף לפינוי אשפה וגזם עם כפר יונה ,קדימה-צורן ,תל מונד
ופרדסיה ולבחירת מזכיר/גזבר המועצה כחבר בועדת המכרזים המשותפת.

החלטה מס' 28.1
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מאשרים הכללת הנושא בסדר היום כמבוקש.

 .2אישור המשך כהונתו של עו"ד עופר קאופמן כחבר בדירקטוריון "מעיינות
השרון"
כהונתו הראשונה של עו"ד קאופמן בדירקטוריון מסתיימת עוד מספר חודשים.
מבוקש להאריך לתקופת כהונה נוספת .שרותו בדירקטוריון מוערך מאוד במיוחד
בתקופה זו של משברים בתאגיד .המועצה מרוצה מאוד מתיפקודו.

החלטה מס' 28.2
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הארכת כהונתו של עו"ד עופר קאופמן בתאגיד
המים והביוב "מעיינות השרון" לתקופת כהונה נוספת.

.3

תב"רים
א .הגדלת תב"ר מס'  434לשיפור מוסדות חינוך ,בסך ₪ 50,000
במסגרת שיפור גני ילדים ותיקים ,התב"ר מיועד לסידור ושיפור חצרות גן דובדבן
והפיקוס.

החלטה מס' 28.3
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר מס'  434בסך .₪ 50,000
מימון :קרנות המועצה.
ב .תב"ר מס'  424להקמת אולם ספורט  -שינוי מקורות מימון :סך ₪ 1,409,216
מרשות מקרקעי ישראל
קיבלנו כסף מרשות מקרקעי ישראל עבוד מוסדות ציבור ומייעדים למטרה זו.

החלטה מס' 28.4
מליאת המועצה מאשרת פה אחד שינוי מקורות מימון בתב"ר מס'  – 424קבלת סך
 1,409,216מרשות מקרקעי ישראל ,במקום קרנות המועצה.
ג .הגדלת תב"ר מס'  - 408פיתוח תב"ע  - 148בסך ₪ 819,641
א .סך  ₪ 367,500ממשרד התחבורה.
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ב .סך  ₪ 452,141מרשות מקרקעי ישראל.
ההגדלה מיועדת לביצוע שבילי אופניים.

החלטה מס' 28.5
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר מס'  408בסך .₪ 819,641
מימון :כמפורט לעיל.
ד .תב"ר מס'  – 413כביש  – 5613שינוי מקורות מימון  -קבלת סך ₪ 366,100
ממשרד התחבורה
קיבלנו הקצבה ממשרד התחבורה לצורך ביצוע מרכיב שביל אופניים בפרויקט.

החלטה מס' 28.6
מליאת המועצה מאשרת פה אחד שינוי במקורות מימון בתב"ר מס'  413סך
.₪ 366,100
מימון :משרד התחבורה במקום מקרני המועצה.
ה .הגדלת תב"ר מס'  – 427לשיפור חזות היישוב  -בסך .₪ 80,000
חלק מבדיקה מקיפה שנערכה ביישוב עולה הצורך לטפל בעצים גבוהים ,כדי למנוע
נפילות.

החלטה מס' 28.7
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר מס'  427בסך .₪ 80,000
מימון :קרנות המועצה.
.4

אישור פרוטוקול ועדת השקעות מס'  39מיום 14.10.20
הועד ה קיבלה דיווח על התשואה וההתפלגות האחזקה בתיקי ההשקעות ליום
 , 12.10.20סקרה את ההתפלגות הנוכחית של כספי ההשקעות של המועצה בין אג"ח
מדינה ,אג"ח קונצרני ,פקדונות שקליים קצרי טווח וארוכי טווח ופקדונות יומיים .הועדה
אינה רואה מקום לשינוי מדיניות ההשקעות בשלב זה.
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החלטה מס' 28.8
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת השקעות מיום .14.10.20
.5

אישור יציאה למכרז משותף לפינוי אשפה וגזם
כמידי חמש שנים ,המועצה יוצאת לביצוע מכרז משותף לפינוי אשפה ,גזם ופסולת
גושית יחד עם רשויות שכנות .הרשויות שמשתתפות בנוסף לפרדסיה ,הן כפר יונה,
קדימה-צורן ותל מונד.

החלטה מס' 28.9
מליאת המועצה מאשרת פה אחד יציאה למכרז משותף לפינוי אשפה ביתית ,גזם
ופסולת גושית בהתאם לחוק המכרזים המשותפים ומאשרת את בחירת מזכיר/גזבר
המועצה זאב ובר כחבר בועדת המכרזים המשותפת.

רשמה :יהודית ליס.

חתימות ראש המועצה ומזכיר המועצה
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