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של הצעה של לימור שרגא בנושא מכירת היום הכנסה לסדר  פה אחד מאשרים
 .מקדימה לתושבי פרדסיה כרטיסים

 

 עדכוני ראש המועצה .1
 

התחילה חברת החשמל את פרוייקט העתקת קווי המתח העליון אתמול  .א
בשלב ראשון יעמידו את העמודים החדשים, ישמישו . 4מערבית לכביש 

 9-6 -י סיום העבודות הינו כצפאותם ולאחר מכן יפרקו את הקו הקיים. 
מדובר במהלך שמתאפשר לאחר עבודה מרובה ואינטנסיבית  חודשים.

 לאורך שנים.
 

חולים ביישוב.  3ימים היו  10חולים. לפני  22יש ביישוב כיום  –קורונה  .ב
. החולים מרוכזים במספר מאוד וריאנט הדלתא הוא מדבקברור ש

 חסרת שליטה.  משפחות וכרגע לא רואים בפרדסיה התפרצות
צופים שהצלחנו לקטוע אותו בעודו תנועת ההיה מקרה של הידבקות ב

 איבו.ב
בקייטנות הרגילות לא נתקלנו בבעיה. בקייטנת הכדורסל הייתה הידבקות 

 של תלמיד אחד שטופלה.
 חשוב לשמור על כללי התנהגות ועל חבישת מסכות.

 
 . 18עד  3גיל תלמידים מ 1,900 שנת הלימודים הקרובה תיפתח עם   .ג

תלמידים, גידול של כמעט  1,200שנים היו  7 -נכנסתי לתפקיד לפני ככש
 .במספר התושבים 30%במספר התלמידים, לעומת גידול של  60%

ילאי חדש שימוקם בינתיים ג-ונפתח גן ילדים דבשנת הלימודים הקרובה 
" ב' של בי"ס "רימון בשלבשנה הקרובה אנו פותחים את . בבי"ס "תפוז"

יש עדיין אי ודאות לגבי ההתנהלות במערכת החינוך  יאוכלס גם הוא.ש
 בתקופת הקורונה וממתינים להחלטות הממשלה בעניין זה.

 
הקמת עמותת המרכז הקהילתי מתקדמת ונמצאת בשלבים אחרונים של   .ד

הנהלת בנציגי המועצה  ששתאישור משרד הפנים. היום נאשר את 
יפה הכללית של העמותה שתבחר את ובשבוע הבא תתכנס האסעמותה ה

 לחברה למתנ"סים יהיו שני נציגים. ציבור.היתר חברי ההנהלה נציגי 
 

בחירה של מנהלת אגף חינוך החליטה על לקבלת עובדים ועדת הבחינה  .ה
ערכנו תהליך בחירה מאוד חדשה במקום גדעון אחרק שיוצא לגמלאות. 

ראיונות דים עברו מועמדים, המועמ 19מחושב ומוקפד, למכרז ניגשו 
, והופעה בפני ועדת אמילו-מיון באמצעות מכון אדםמבחני  אישיים,

זמנה המנהלת הו ההישיבהמשך כמו כן תשאלנו ממליצים. ל הבחינה.
 הנבחרת של האגף שתציג את עצמה.

 
ביום חמישי קיימנו את מופע להקת אתניקס בפארק. המופע היה מוצלח    .ו

ם של אברהם טל. לקחים מהאירוע הקודמאוד ויישמנו תהליך של הפקת 
המשך נדון בנושא מכירת הכרטיסים באיש.  2,000 -במופע היו למעלה מ

 להופעה של חנן בן ארי.
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 31.3.21הצגת הדו"ח הכספי של המועצה ליום  .2
  

₪. אלפי  147נה בעודף קל של שהמועצה סיימה את הרבעון הראשון של ה
  פת הקורונה על כל השפעותיו.יל מגהרבעון הזה התנהל בצל הגל השלישי ש

 
 

 2020בדו"ח השנתי של חברת מ.ס.ו.ף לשנת דיון    .3
 

בקאנטרי עמדה בסימן מגיפת הקורונה. החברה הגיעה להסכמה  2020שנת 
עם הזכיין על התאמות בתשלום דמי השימוש לאור ימי הסגר הרבים שחווינו 

וצאה מכך ירדו הכנסות כתההסכם הוצג גם בפני מליאת המועצה. בשנה זו. 
החברה. כמו כן סוכם עם משרד הפנים על מתווה להפחתת הגרעון המצטבר 

 -למועצה בכהמועברים של החברה ע"י הפחתת דמי התפעול השנתיים 
בעיקר כתוצאה יצויין כי הגרעון בחברה הוא רישומי בלבד, ₪.  100,000

 ותזרים המזומנים הוא חיובי.מרישומי פחת, 
 
 

הארכת שרות מעבר לגיל הפרישה של מהנדס המועצה מר  אישור .4
 בני כרמי

 
 שלתכנון והקמה  כמואנחנו נמצאים כיום בעיצומם של פרוייקטים גדולים 

גני ילדים  ,, שלב ג' של בי"ס רימוןחדש , בי"ס תיכוןוהקהילה התרבות מרכז
 וחשוב לשמרועוד. זהו שלב קריטי  תחדשוהשכונות הפיתוח המשך נוספים, 

  .בהנדסהאת רציפות הניהול 
 שרותו של בני כרמיהמשך שרות אישרה את  ארכתלאור האמור הועדה לה

בשלב זה הינה לתקופה של ההארכה לתקופה נוספת.  67שיגיע השנה לגיל 
 .שנה וחצי

 

 .139החלטה מס' 
 

שרות מעבר לגיל הפרישה המליאת המועצה מאשרת פה אחד את הארכת 
 ני כרמי.של מהנדס המועצה מר ב

 
 

 המרכז הקהילתיעמותת אישור מכתב התחייבות לכיסוי גרעון  .5
 פרדסיה

 
, כתנאי לאישור הקמת עמותת המרכז לדרישת משרד הפניםתאם בה

על המועצה להתחייב לפעול לכיסוי גרעונות בפעילות העמותה, אם  הקהילתי
  , על פי כל דין.ווככל שייווצר

 
ההתחייבות הינה ללא הגבלה בסכום.  לשאלת תומר ראש המועצה משיב כי

 ,חברי מועצה יםהכולל ם של המועצהנציגי 6בהנהלת המרכז הקהילתי יש 
יש גם פיקוח הדוק של החברה למתנ"סים על  דרג מקצועי ונציגי ציבור.

הפעילות. אנחנו לא יכולים להתעלם מפעילות המרכז הקהילתי שהוא גוף 
 שלנו הפועל עבור התושבים שלנו.
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 עההצב

 
 בעד )טל גורקי, שרון חווילי, טל תעסה ועמי אחיאל( – 4
 נגד  )תומר יפת, לימור שרגא ורות שטרן קטרי( – 3

 2.93החלטה מס'        

 
של ראש המועצה וגזבר את מכתב ההתחייבות  ת המועצה מאשרתמליא

, אם המרכז הקהילתינות עמותת לכיסוי גרעוהמועצה כלפי משרד הפנים 
 .רווככל שייווצ

 
 

 אישור בחירת מנהל/ת אגף חינוך .6

 
זיוה מנוחין, המנהלת הנבחרת של אגף החינוך ציג את מראש המועצה 

ל את זיוה מתוכננת להתחי .פה אחד על ידי כל חברי הועדהנבחרה ש
יפה עם גדעון אחרק שיפרוש היא תקיים הליך חפ. 1.10.21 -עבודתה ב

מדי פעם, דתה היא תגיע למועצה לפני תחילת עבובמהלך חודש נובמבר. עוד 
 לקראת פתיחת שנת הלימודים כדי להכיר את המערכת.כולל 

 
 18-ואת ניסיונה. מתגוררת במושב ניצני עוז, ב הציגה את עצמה זיוה מנוחין

השנים האחרונות שימשה כמנהלת חטיבת הביניים בבי"ס רופין שבעמק חפר. 
 י להצליח בו.היא מתרגשת לקראת התפקיד ותעשה את המירב כד

 
  חברי המועצה איחלו לזיוה הצלחה במילוי תפקידה.וראש המועצה 

 3.93החלטה מס'        

 
              גב' זיוה מנוחין למנהלתפה אחד את בחירת  ת המועצה מאשרתמליא
 חינוך.האגף 

  
 גילת ברכר נכנסה לישיבה.  

 
 

 להנהלת המרכז הקהילתי המועצהנציגי  6אישור  .7
 

עובדי  1/3צה, עחברי מו 1/3 -להנחיות, נציגי המועצה מחולקים ל בהתאם
 נציגי ציבור. 1/3 -מועצה ו

 
 המוצעים לבחירה:החברים 

 
 גילת ברכר ותומר יפת. –חברי המועצה 
 מנהלת אגף החינוך. –גזבר המועצה וזיוה מנוחין  –זאב ובר  –עובדי מועצה 

 .אןיגלית עופרי ושי טביב –נציגי ציבור 
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 4.93החלטה מס'         

 
נציגי הרשות המקומית ששת בחירת פה אחד את  ת המועצה מאשרתמליא

 ., כמפורט לעיללהנהלת המרכז הקהילתי
 
 

 ₪ א 240, לפיתוח בי"ס "רימון", בסך 419הגדלת תב"ר מס' אישור  .8
 

  כתות מדעים וחדרי ספח נוספים.  2כיתות אורגניות,  6ביה"ס גדל בעוד   
  ₪. א 120תקציב מיועד לפיתוח תחום המיחשוב. משרד החינוך מממן סך ה  

 

 5.93חלטה מס' ה  

 
, לפיתוח בי"ס 419הגדלת תב"ר מס' את פה אחד המועצה מאשרת  מליאת

ממשרד החינוך ₪  120,000 מימון:מקורות ₪.  240,000"רימון", בסך 
 היתרה מקרנות המועצה. 

 
 

 אישור פרוטוקולים .9
 

 216.27.מיום  11קידום מעמד האישה מס' להועדה  .א
 

כולל יריד נשים ביישוב הועדה דנה במספר פעילויות המתוכננות להתקיים 
ביישוב וכמו כן הופקו לקחים  הוותיקיםיוצרות, טיפול באזרחים ובאזרחיות 

 . םהוותיקימארוע שנערך לאזרחים 

 6.93חלטה מס' ה

 
הועדה לקידום מעמד את פרוטוקול פה אחד המועצה מאשרת  מליאת

 .27.6.21האישה מיום 
 
 

 30.5.21מיום  16 ועדת חינוך מס'  .ב
 

 מנהלת המרכז, בועדה השתתפו מנהלות בתי הספר, ראש שבט הצופים
על כלל מקיפות סקירות הקהילתי ומנהל יחידת הנוער. הועדה קיבלה 

 הפעילויות וההכנות לקיץ ולשנה"ל הבאה.

 .739חלטה מס' ה

 
מיום  16מס' ועדת החינוך את פרוטוקול פה אחד מאשרת  המועצה מליאת

30.5.21. 
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 19.7.21מיום קרקע ועדת הקצאות    .ג
 

הועדה המליצה להאריך את רשות השימוש של עמותת אמילי במבנה 
ההחלטה היא על דעת היועץ המשפטי של  מעון היום בשנה נוספת.

טי מונחת חוות הדעת של היועץ המשפהמועצה שהוא גם חבר הועדה. 
למרות שהיו חבלי לידה לא פשוטים בשנים הראשונות לפני החברים. 

ע"י העמותה, בשנים האחרונות יש שיפור מהותי, יש  המעוןלהפעלת 
 55ביקוש ועל פי דיווח העמותה לשנת הלימודים הבאה כבר רשומים 

 ילדים.
 בהכנות להקמת הגידול בביקוש אנו נתחיל ראש המועצה מציין כי לאור 

 ., בשכונת "הדר השרון"מעון יום חדש ביישוב

 8.93חלטה מס' ה

 
ועדת ההקצאות מיום פרוטוקול את פה אחד המועצה מאשרת  מליאת

להארכת רשות השימוש של עמותת אמילי במעון היום לשנה  19.7.21
 .נוספת

 
 11.7.21מיום  8מס' רווחה ועדת הנחות  .ד

 
 עדה.שרון חוילי, יו"ר הועדה הציג את החלטות הו

 
 התקיים דיון. 

 9.93חלטה מס' ה

 
 .11.7.21ועדת הנחות מיום את פה אחד המועצה מאשרת  מליאת

 
 

 11.7.21מיום  42ועדת השקעות מס'  .ה
 

במחצית  1.5% -מועצה רשם תשואה חיובית של כתיק ההשקעות של ה
. כרגע, לאור אי הודאות הכרוכה בגל הרביעי של 2021הראשונה של שנת 

 דה החליטה לא לשנות את מדיניות ההשקעה הקיימת.הקורונה הוע

 01.93חלטה מס' ה

 
 .11.7.21ועדת ההשקעות מיום את פה אחד המועצה מאשרת  מליאת

 
 

 דיון בהצעה לסדר בנושא מכירת כרטיסים לארועים  .10
 

כידוע וכפי שפורסם ע"י גורמים לימור מפרטת את ההצעה לסדר בנושא: 
בפארק  19.8.21הזמר חנן בן ארי בתאריך  במועצה, המופע המתוכנן של

ד מתקציב אירועי יום העצמאות תשפ"א שבוטלו עקב מגיפת סבפרדסיה, מסוב
 הקורונה. 
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כתוצאה מהיערכות לא מספקת מצד המועצה נוצר מצב בו נרכשו לא מעט 
כרטיסים מסובסדים ע"י אנשים שאינם תושבי פרדסיה, זאת למרות ביקוש רב 

 רדסיה. מאוד מצד תושבי פ
נוצר מצב לא הגיוני בו כספי משלמי המיסים, תושבי פרדסיה, מממנים מופע 

 לתושבי חוץ בעוד שלתושבים עצמם לא נותרים כרטיסים.
 

 הצעת החלטה
במקרה של ארועים המסובסדים ע"י המועצה המקומית, תפתח מכירה 

שעות( ומוגבלת לתושבי היישוב ולאחר מכן  48מוקדמת )של לפחות 
 ר לתושבי חוץ רכישת כרטיסים.תתאפש

 
תיאור הדברים בהצעה לסדר היום אינו משקף נכונה ראש המועצה מציין כי 

 את המצב העובדתי. 
 

הסיבה לכך שלא כל התושבים שרצו בכך הצליחו לרכוש כרטיסים אינה בגלל 
מכירה לתושבי חוץ, אלא בגלל עודף ביקוש של תושבי פרדסיה לארוע: בעוד 

מקומות בלבד, היקף הביקוש בקרב תושבי  2,500רק היא שהקיבולת בפא
ים. תוך כשעה מפתיחת כרטיס 6,000 -ל 5,000פרדסיה נע להערכתנו בין 

המכירה אזלו כל הכרטיסים. קצב מכירה חסר תקדים בפרדסיה, שלא צפינו 
 חודשים לפני הארוע.  4-אותו מראש במועד חתימת ההסכם עם האומן, כ

 
בלות על רכישת הכרטיסים, , למשל, שבו לא היו כל הגבמופע להקת אתניקס

 כרטיסים על מי מנוחות וללא קושי. 2,400 -כ נמכרו
 

 600 -בהיקף של כ ההייתרכישת כרטיסים לארוע על ידי תושבי חוץ 
הסיבה למחסור היא היקף עצום של ולא זו הסיבה למחסור שנוצר.  כרטיסים,

 ביקוש שלא ניתן לספק אותו.
 

ם כי חלק מתושבי פרדסיה קנו כרטיסים לא רק לעצמם אלא גם יצויין ג
לחברים ולקרובי משפחה שאינם מתגוררים כאן. גם פרסום המופע מחוץ 
לפרדסיה נעשה ע"י התושבים ולא ע"י המועצה שהקפידה לשווק את הארוע 

 במדיה מקומית בלבד.
ס, חל חשוב לדעת כי בארועים הנתמכים גם ע"י גורמי חוץ, כמו מפעל הפי

 איסור להגביל מכירת כרטיסים לתושבי חוץ.
 

הנושא המהותי שיש לדון בו בתהליך הפקת הלקחים מהארוע, הינו אופי 
צריך להבין שאין מחלוקת האומן שאותו ברצוננו להביא והפתרונות הנדרשים. 

בינינו על כך שיש להביא את היצע הכרטיסים לתושבי פרדסיה למקסימום 
ת, מאחר ואנחנו אנשים רציניים אי אפשר להצביע על האפשרי. יחד עם זא

הצעת החלטה לפני שקדם תהליך מסודר של הפקת לקחים ומבלי לבדוק את 
 ההיתכנות ליישם אותה. 

 
טל תעסה מציינת שיש לשקול היטב החלטה על מניעת מכירה של כרטיסים 
לתושבי חוץ. צריך לדעת שתושבים שלנו קונים כרטיסים בכל הארועים 

. אם העומד בפנינו מתקיימים ביישובי הסביבה וזהו חלק מההיצע התרבותיה
נמנע מאחרים לקנות אצלנו, רשויות אחרות עלולות למנוע מתושבים שלנו 

 טיסים אצלן.רלקנות כ
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 הינה הצהרתית במהותה. ת ההחלטהתומר אומר כי הצע

 
אותן  אומר כי מטרתנו לקדם החלטות שיש וודאות שניתן לבצעראש המועצה 

 ולא הצהרות פופוליסטיות. 
 

 מציג את הצעת ההחלטה של הנהלת המועצה בנושא זה:
 

 הצעת החלטה
המועצה, יחד עם הנהלת המרכז הקהילתי, תבצע הפקת לקחים מתהליך 
מכירת הכרטיסים במופע "חנן בן ארי", במטרה להגיע למצב אופטימלי בו 

ת כרטיסים מוקדמת, תהיה במופעים סגורים שיתקיימו בפארק, הכוללים מכיר
 נוכחות מקסימלית של תושבי פרדסיה.

 
 טל גורקי, גילת, שרון, טל תעסה ועמי. (5) –ראש המועצה בעד הצעת 

 
         ( תומר, רות ולימור.3)  -בעד הצעת לימור שרגא   

   

 11.93חלטה מס' ה

 
המועצה, יחד עם הנהלת המרכז הקהילתי, תבצע הפקת לקחים מתהליך 

ירת הכרטיסים במופע "חנן בן ארי", במטרה להגיע למצב אופטימלי בו מכ
במופעים סגורים שיתקיימו בפארק, הכוללים מכירת כרטיסים מוקדמת, תהיה 

 נוכחות מקסימלית של תושבי פרדסיה.

 
 

 שמה: יהודית ליס.ר

 
 
 
 
 

 
 חתימות ראש המועצה ומזכיר המועצה

 
 


