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 1220.4.72מיום  53פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס' 

 שנערכה בחדר הישיבות במועצה
 
 

 :נוכחים
 ראש המועצה -  טל גורקי

 מ"מ וסגן ראש המועצה -  ברכרגילת 
 סגן ראש המועצה -  שרון חוילי

 חבר המועצה -  הדר מושקט
 חברת המועצה -  טל תעסה

 )חלקית( חברת המועצה -  לימור שרגא
 חבר המועצה -  תומר יפת

 

 :יםחסר
 חבר המועצה -  עמי אחיאל

 חברת המועצה  - שטרן קטרי ותר
 

 :מוזמנים
 ועצהמזכיר/גזבר המ -  זאב ובר

 מנהלת לשכת ראש המועצה -  יהודית ליס
 )חלקית( מהנדס המועצה -  בני כרמי

 מנהלת המרכז הקהילתי )חלקית( - לירז ישעיהו פרץ
 )חלקית( המועצה הדתית ר"יו -  איתן מרום

 )חלקית( תל מונד -מנהל בתי עלמין לב השרון  -  עו"ד יניב לוי 

 :סדר היום
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 .ראש המועצה פתח את הישיבה
 

ז"ל  קרל מרטין הירשחברי המועצה עומדים דקה דומיה לזכרם של תושבי היישוב 
 .םמז"ל שהלכו לעול אנטונלה מרגוליןו

 
 עדכוני ראש המועצה .1
  

. יישובב מבודדיםגם . כרגע אין בפרדסיה חולי קורונה איןמזה כשבוע וחצי   .א
איש לא  100 -ומעלה מחוסנים. כ 16אל החיסון מגיל מפוטנצי 98% -כ

ומגיעות על  מאוד גבוהבפרדסיה מחוסנים השיעור התחסנו מסיבות שונות. 
משבוע החל ת, כשזרוו. מרבית פעילויות המועצה חכך ברכות לתושבים

ת יופעילו .ששה ימי לימוד מלאים בבתיה"ס היסודייםל נשוב גםהבא 
משתדלים אנו  .מעט ניואנסים קטניםגם הן לחוגים חזרו הבות ותרה
 ככל האפשר. הנחיות הקורונהשמור על הקפיד ולל

 
החסמים שהתעוררו בפרוייקט הוסרו לאחר מאמצים  - 5613כביש   .ב

 14של קצב העבודות יואץ בימים הקרובים. מקווה שנעמוד בלו"ז  .מרובים
קו חשמל וקו ביוב שנדרש  –חודשים שנקבע מראש. החסמים העיקריים 

כמו כן בתיאום עם להזיזם, חפירות וחציית כבישים לא מתוכננות. 
 שינויים בתכנון של הקיר האקוסטי.לבקשתם נעשו התושבים הגובלים 

 
מספר נערכו  –בשכונת "הדר השרון" נושא של הקצאת קרקע לבית כנסת   .ג

מותות הע שתי בהשתתפות נציגי קרקע הקצאתל הועדהישיבות של 
, כל אחד הקצאותכל אחת מהמתנגדים לכן של תושבים השהגישו בקשות ו

וה שלקראת ישיבת . כרגע הועדה בשלב גיבוש המסקנות. מקופי נימוקיו על
 .החלטת הועדה לאישור המועצה הבאה תובא

 
הוביל מושקט פרסמנו קול קורא. הדר  .בנושא הסיבים האופטייםהתקדמנו   .ד

תושבים ויועץ ששכרנו. הוגשה הצעה של  את התהליך בשיתוף קבוצת
חברת פרטנר שאושרה ע"י ועדת המכרזים של המועצה. כידוע יישובים עם 

ים לצורך פריסת סיבים אופטיים ולכן יבניית צמודת קרקע אינם אטרקטיב
צופים חצי שנה לביצוע  פרטנרהסכם ה. מרגע חתימת כזה הלכנו למהלך

הקורא המועצה תסייע בפרסום וכן בהתאם לקול  .הפריסה וחיבור הבתים
. מקווים שלא לתקופה של עד חמש שנים תיתן חדר לציוד ללא תמורה

 תהיה הפרעה בתהליך מצד גורמים חיצוניים.
 

 , חברי המועצה מוזמנים לסיור באולם הספורט החדש.7.5.21יום שישי, ב  .ה
 

ם מ"מ ראש המועצה גילת ברכר על הולדת שתי נכדות משני בניל ברכות   .ו
 הצפויה בקרוב. מעבודתה שונים ועל יציאתה לגמלאות

 
 שאילתא .2

  
 2021בתקציב המועצה לשנת  - תקציב ארועי יום העצמאות – לימור שרגא

בעקבות הגבלות הקורונה צומצמו  לאירועי יום העצמאות.₪ אלף  230תוקצבו 
   לאן נותב התקציב.נבקש לדעת  .םמאד האירועי
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הסתכמו  2021–רועי יום העצמאות תשפ"אהוצאות אי - תשובת ראש המועצה
יתרת  ובכלל זה: אירועי יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות.₪  75,000-בכ

התקציב שלא נוצל מיועדת לסבסוד ותיגבור אירועי התרבות עד סוף השנה, 
 ובמיוחד בתקופת הקיץ.

 לדוגמא: אירוע שבועות הקרוב מושקע מהרגיל ובנוסף כבר מתנהלים מגעים
מתקדמים להופעות מסובסדות של אומנים מהשורה הראשונה בפארק, 

 במהלך הקיץ.
 

 .2021להצביע על שינוי בסעיפי התקציב לשנת  מוצע 
 

 35.1החלטה מס' 
 

סך  2021להעביר בתקציב המאושר לשנת מליאת המועצה מאשרת פה אחד  
 תרבות. יותיום העצמאות לסעיף פעילו ימסעיף אירוע₪  150,000

  
 

 דיון בנושא תבחינים לקבורה בבית העלמין בפרדסיה   .3
 

 יםמציין כי הצורך בנושא תבחינים חדשאיתן מרום הדתית המועצה  ר"יו 
יעקב  ,המועצה הדתית הקודם ר"יולקבורה בבית העלמין עלה עוד בתקופת 

נעשתה עבודה רצינית על מנת לגבש תבחינים שיעמדו בקנה אחד עם  .מיוסט
 כיום.במועצה עם התבחינים הקיימים הוראות החוק ו

 
 :לעומת המצב הקיים ם מהותייםשינויישני החדשים יש בתבחינים  

 
בשל מצוקת מקום, ועל פי  מעבר לקבורה במכפלות )אחד על השני(. .א

הנחיות הממשלה לא ניתן יותר להמשיך בקבורה רגילה, ופרדסיה תאמץ 
 את הנהוג בכל רחבי הארץ.

שתאפשר מימון להמשך פיתוח היקף מצומצם מאוד ב "חריגה"יצירת חלקה  .ב
 , גם זאת בהתאם לדין הקיים.בבית העלמין

 
בגיבוש למועצה הדתית שסייע  ,זה ה בתחוםומחלישיבה זומן עו"ד יניב לוי המ

 התבחינים, לצורך מתן הסברים ודיון.
 

עו"ד יניב לוי הציג את עצמו ואת ניסיונו. כיום מנהל את חברת קדישא לב 
  ל מונד ומלווה רשויות מקומיות בנושא קבורה.ת-השרון

 
 (.20:30לימור עזבה את הישיבה בשעה )
 

 .ו הסבר מפורט על התבחינים והתקיים דיוןחברי המועצה קיבל
 

פרדסיה החל מא' בבית העלמין ה יתחילו לקבורות מכפראש המועצה מציין כי 
 התאם.יש להכין את הציבור במדובר בשינוי מהותי ותשרי תשפ"ב. 

 
יפת מציין כי החלטות אלה היו צריכות להתקבל מזמן וחבל שנידחו עד תומר 
 היום.
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ולפניהם ראש המועצה וחברי המועצה מודים לאיתן מרום ולעו"ד יניב לוי 

 .ותרומתם לקידום נושא חשוב זה על פעילותםליעקב מיוסט 

 
 .235החלטה מס' 

 
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התבחינים לקבורה בבית העלמין  

מועד תחילה:  המועצה הדתית. ר"יומר איתן מרום, פרדסיה כפי שהובאו ע"י 
 .2021בספטמבר  9, ראש השנה תשפ"ב

 
 
 אישור התקשרות עם משרד רו"ח קסלמן וקסלמן .4

 
משרד רו"ח זיצר הנותן למועצה שרותי הנה"ח וליווי חשבונאי מכוח מכרז  

פומבי התמזג עם משרד רו"ח קסלמן וקסלמן שהינה פירמה גדולה ובעלת 
  מוניטין.

  
. המשרד הממוזג קיבל על עצמו את כל 31.12.22 -מסתיים בהנוכחי ההסכם  

, והצוות שליווה את המועצה עד היום זכויותיו וחובותיו של משרד רו"ח זיצר
היועץ המשפטי של המועצה חווה את דעתו כי בנסיבות העניין ממשיך כרגיל. 

 ולמען הסר ספק מומלץ לאשר את המשך ההתקשרות בישיבת המועצה.
 

 3.53חלטה מס' ה

 
את ההתקשרות למתן שרותי הנה"ח וליווי  המועצה מאשרת פה אחד תמליא 

חשבונאי עם משרד רו"ח קסלמן וקסלמן מכוח ההתקשרות הקיימת עם משרד 
  רו"ח זיצר.

 
 

  תב"ריםאישור  .5
 

 ₪  000250,, בסך להרחבת בי"ס "רימון" 419הגדלת תב"ר מס'  .א
 

בספטמבר  1 -ב בהמשך לבינוי שלב ב' של ביה"ס רימון שאמור להיפתח
שונות לכתות החדשות וכן לכיתת גן חדשה  השלמות ותנדרש 2021

 בביה"ס.

 4.53החלטה מס' 

 
להרחבת בי"ס  419 הגדלת תב"ר מס'פה אחד  ת המועצה מאשרתמליא

 קרנות המועצה. מימון: ₪. 250,000 רימון בסך
 
 ₪  4,720,000, בסך 5613לסלילת כביש   413 תב"ר מס'הגדלת  .ב

, הסדרת היציאות 5613ים החלו עבודות לשדרוג כביש פני מספר חודשל
במהלך חודשי הביצוע הראשונים  .מפרדסיה והסדרת רחוב התהילה

התגלו בשטח נושאים הנדסיים בלתי צפויים המחייבים את הגדלת 
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. לאחר 21.4.21התקציב בהתאם לפרוט במכתב מנהל הפרוייקט מיום 
 -כ יקצוב נוסף בסךפנייה לרמ"י, אושר על ידם באופן עקרוני ת

לפרוייקט. מבוקש לאשר את הגדלת התב"ר בסכום ₪  4,720,000
מקרנות המימון יהיה ע"י רמ"י. בשלב ראשון  שאושר התיקצוב הנוסף

  רמ"י.מקור המימון יוסב לולאחר קבלת אישור, המועצה 

 5.53החלטה מס' 

 
בסך  5613לסלילת כביש  413 "רהגדלת תבת המועצה מאשרת מליא

ימומנו ע"י רמ"י והיתרה ₪  4,717,910מתוך הנ"ל  .₪ 4,720,000
מקרנות המועצה. בשלב ראשון ימומן כל הסכום מקרנות המועצה ולאחר 

שינוי מקורות מימון בסך למפרע  יםקבלת אישור חשב רמ"י מאשר
 לרמ"י.מקרנות המועצה  ₪ 4,717,910

 
 וואי הכביש.תומר לא השתתף בהצבעה, עקב מיקום בית הוריו בסמוך לת

 
 

 9,600,000, בסך 3-148/1לפיתוח תב"ע הצ/ 408 תב"ר מס'הגדלת    .ג
  ₪ 

 
. פיתוח שכונת "הדר השרון" נמשך ויחידות דיור רבות נמצאות בשלבי סיום

שכבה  הנחתנדרש להשלים את הפיתוח בצד המזרחי של השכונה, לרבות 
כרות יהכלבצע שצפ"ים ומתקני משחק וכן לפתח את  שנייה של אספלט,

. הביצוע 20.4.21שבשכונה. הפרוט בהתאם למכתב מנהל הפרוייקט מיום 
 . שנה הקרובהמהלך היבוצע בשלבים ולא באופן מיידי, ב

 6.35החלטה מס' 

 
לפיתוח  408מס'  "רגדלת תבפה אחד את הת המועצה מאשרת מליא

  מימון: השתתפות בעלים. ₪.מיליון  9,600,000בסך  148/1-3תב"ע הצ/
 
 

 1,100,000לשיפור מוסדות ציבור וחינוך, בסך  434 תב"ר מס'הגדלת    .ד
  ₪ 

 
לקראת שנת הלימודים תשפ"ב נדרש לבצע שדרוגים ושיפוצים שונים 

הכשרת כן במוסדות החינוך של המועצה, לרבות הכשרת גן ילדים נוסף, ו
התקבל תקציב מקרן . רותים חברתייםיר טיפולית למרכז הקהילתי לשצח

 טרה זו.למ םשל
 

 7.35החלטה מס' 

 
לשיפור  434מס'  "רגדלת תבפה אחד את הת המועצה מאשרת מליא

מיליון  1,055,000 מימון: ₪.מיליון  1,100,000בסך  מוסדות ציבור וחינוך
  מקרן שלם.₪  45,000 -קרנות המועצה ו₪ 
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 ₪   500,000לאולם ספורט, בסך  424הגדלת תב"ר מס'  .ה
 

מסתיימת בימים אלה. במקום יישבו גם משרדי  בניית אולם הספורט
חדרי כמו כן צריך להפעיל את ו)עד לבניית המרכז( המרכז הקהילתי 

  .אולם אומנויות לחימה וסטודיו למחול –החדשים  חוגיםה
מנהלת המרכז, לירז ישעיהו פרץ, הציגה את התוכנית לעיצוב האולם. 

  .ר בהתאםנכשיר את החדבמקום יהיה גם חוג נינג'ה ואנו 

 8.35החלטה מס' 

 
לאולם  424מס'  "רגדלת תבפה אחד את הת המועצה מאשרת מליא

 מימון: קרנות המועצה.₪.  500,000ספורט, בסך 
 
 

להרחבת בניין המועצה, בסך  441תב"ר מס' שינוי מקורות מימון ב  .ו
450,000 .₪  

 
מקור ב שינויבעקבות קבלת אישור למימון משרד הפנים נדרש לאשר 

שאושרו לצורך שדרוג חדר ₪  50,000המימון כולל גם תב"ר. למימון ה
 הפעלה לשעת חרום הממוקם בבניין.

 9.35החלטה מס' 

 
 441שינוי מקורות מימון בתב"ר פה אחד ת המועצה מאשרת מליא

ממשרד הפנים במקום ₪  450,000סך : קבלת להרחבת בניין המועצה
 קרנות המועצה.מ
 
 

 אישור פרוטוקולים .6
 

  1.26.4מיום  14ועדת השקעות מס'  .א
 

ה על תיק ההשקעות של המועצה לרבעון הראשון של המועצה תשואהסך 
 .0.4%היא 

הועדה סקרה את מדיניות ההשקעות ועמידה בהוראת חוזר מנכ"ל. 
 שינוי מדיניות ההשקעות.אפשרויות בהמשך יתקיים דיון על 

 .1035החלטה מס' 

 
  41ועדת השקעות מס' ת פרוטוקול אפה אחד המועצה מאשרת  מליאת
 .6.4.21מיום 
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  14.3.21מיום  7חינוך מס' ועדת  .ב
 

כן רימון" ו"-תפוז" והישיבה קיימה דיון בהשתתפות מנהלות בתי הספר "
שבה נדונו הלימודים בתקופת  "דרור"חינוך  תקרייהנהלת בהשתתפות 

  הקורונה וההיערכות לשנת הלימודים הבאה בכל מוסדות החינוך.
 

 .כמו כן ניתנו סקירות ע"י ראש שבט הצופים ומנהלת המרכז הקהילתי

 15.13החלטה מס' 

 
מיום  7מס'  ךחינוועדת את פרוטוקול פה אחד המועצה מאשרת  מליאת

14.3.21. 
 
 

  19.4.21מיום  9הועדה לקידום מעמד האישה מס'    .ג
 

 הועדה דנה בפעילות התנדבות ביישוב, ביוזמה להקמת קבוצת נשים
  המתוכננות להמשך השנה. תשמתמודדות עם מחלת הסרטן ובפעילויו

 25.13החלטה מס' 

 
הועדה לקידום מעמד את פרוטוקול פה אחד המועצה מאשרת  מליאת

 .19.4.21מיום  9האישה מס' 

 

 שמה: יהודית ליס.ר

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 חתימות ראש המועצה ומזכיר המועצה

 


