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 22.204.21מיום  47פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס' 
 שנערכה בחדר הישיבות במועצה

 
 נוכחים

 ראש המועצה -  טל גורקי
  מ"מ וסגן ראש המועצה -  גילת ברכר
 סגן ראש המועצה -  שרון חוילי
 חברת המועצה -  טל תעסה

 חבר המועצה -  הדר מושקט
 חבר המועצה -  עמי אחיאל

 חברת המועצה - שטרן קטרי ותר

 
 יםחסר

 חבר המועצה -  תומר יפת
 חברת המועצה -  לימור שרגא

 
 מוזמנים
 מזכיר/גזבר המועצה -  זאב ובר
 מהנדס המועצה -  בני כרמי

 מבקר המועצה -  אלון קוחלני
 מנהלת לשכת ראש המועצה -  יהודית ליס

 :סדר היום

 עדכוני ראש המועצה. .1
 
 .הנפקת "כרטיס חכם" של חברת קומסייןלאישור מליאה  .2
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3.4.22. 
 .13.3.22מיום  9ועדת ביטחון מס'  .ד
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 . וברך את הנוכחים לרגל חג הפסח ראש המועצה פתח את הישיבה
 

לרגל החג לעובדי המועצה  ומאחלים בריאות ושלווהכוסית  מרימיםהמועצה  חברי
 פרדסיה. יולכל תושב

 
אהרון שפילברג ז"ל, צבי איינס ז"ל של  םרי המועצה עומדים דקה דומיה לזכרחב

 .םלעולמ כוהלואריאל יוסף ז"ל ש
 

 ראש המועצה מבקש להוסיף לסדר היום אישור הגדלת תב"ר לבניית שלב ג' בי"ס
תקציביות רימון ואישור תב"ר לבניית גן ילדים דו כיתתי וזאת לאור הרשאות 

פרוטוקול הנחות רווחה מס' אישור וכן  ממשרד החינוךבימים האחרונים שהתקבלו 
. כמו כן הוגשו שתי הצעות לסדר ע"י רות שטרן קטרי בנושא של 10.4.22מיום   11

 .קוקים שקטים" בחגיגות העצמאותציון חודש הגאווה בפרדסיה ודיון בשימוש ב"זי
 

 הנושאים לסדר היום. כלראש המועצה מציע להוסיף את 
 
 

 1.47החלטה מס' 
 

 פה אחד הוספת הנושאים הנ"ל לסדר היום.מליאת המועצה מאשרת 
 
 

 עדכוני ראש המועצה .1
 

 ה שלבניילהתקבלו שתי הרשאות תקציביות לבניית שלב ג' של בי"ס רימון ו .א
הלות משרד החינוך הביאה התנ. בשכונת "הדר השרון" יכיתת-גן ילדים דו

למצב שבו ההרשאות התקציביות מגיעות באיחור, כך שהמבנים לא יהיו 
מוכנים לפתיחת שנת הלימודים. לא מדובר רק בפרדסיה אלא ביישובים 

קיבלנו הרשאה עדיין לא . רבים. אנו נערך בהתאם ונתמודד עם המצב
ית הספר התיכון. מדובר בבעייה תקציבית שלב א' של בתקציבית לבניית 

 המטופלת ברמה של מרכז השלטון המקומי מול משרד האוצר.  ורוחבית 
ב"דרור", ומי  משיך ללמוד בחטיבת הבינייםיו' -מי שלומד היום בכתות ה'

במידה כל זאת כמובן שלומד בכיתה ד' ילמד בתיכון שייפתח בפרדסיה, 
 השנה.  יויגיע אישור תקציב

   
זאת בשטח. תוך מתחילות להתקדם ורואים  5613העבודות בכביש   .ב

. יש עבודות רבות שמבוצעות אמור להסתייםחודשים הפרוייקט שלושה 
 בשעות הלילה. 

 
אנחנו לקראת ארועי חודש העצמאות: יום השואה, יום הזכרון וערב   .ג

לראשונה בפארק ולא בגן השנה העצמאות. הטקסים הגדולים יתקיימו 
 .הטקסים מופקים ע"י המרכז הקהילתי בליווי ובהנחיה של המועצההבנים. 

ארוע ערב העצמאות יהיה מושקע ויכלול מופעים רבים, מתנפחים והופעה 
 .2019של הזמר קובי אפללו. הפעם האחרונה שקיימנו טקס הייתה בשנת 
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כבר במבצע "שומר הערכות שלנו.  וטחוני חייביהתפתחויות במצב הבה  .ד

הנוכחי . בעקבות גל הפיגועים נו קבוצה של נושאי נשקהקמ החומות"
חידשנו ורעננו את הקבוצה, קיימנו שני מפגשים עם חברי הקבוצה 

איש. יתקיים מפגש נוסף  30 כיום והתווספו תושבים חדשים. הקבוצה מונה
 לאחר הפסח. המשטרה קיבלה דיווח בנושא. 

 
שוב ותושבים ראו ראש המועצה עדכן על רכב שהסתובב ביי ,לשאלת רות

שהוא משליך דברים לרחוב. במקרה נוסף ניסו לעכב עובדת ערבייה 
בגילאי בני נוער  4הרכב אותר, היו בו העובדת במערכת החינוך ביישוב. 

, שניים מפרדסיה ושניים מנתניה. הנושא דווח למשטרה לערך 18-17
 שמטפלת בנושא. 

 
בשיא הגל הנוכחי  ישוב.הפעילים בי קורונההנמשכת ירידה במספר חולי   .ה

אחרי פורים הייתה  .60 -מאומתים וכרגע אנחנו עומדים על כ 500היו 
 . כרגע רואים סימני דעיכה.50 -ועכשיו אנחנו סביב ה 120 -לזמנית עלייה 

 
, וזאת לרווחת התקנו מתקן לניפוח ותיקון אופניים ליד אולם הספורט החדש  .ו

מקווים שהמתקן יביא תועלת רוכבי האופניים ביישוב מכל הגילאים. 
 לתושבים.

 
שנסב בין היתר על תלונות  תאגיד המיםמנכ"ל בישיבה קודמת היה דיון עם   .ז

 בהמשך לישיבה ולבקשתנו צריכות חריגות של מים. בגיןשל תושבים 
ממצאי . של החריגות שדווחו ביישוב צע בדיקה פרטניתימנכ"ל התאגיד ב

ומניתוח כל על פי הממצאים הם. הבדיקה נמצאים אצלי וניתן לעיין ב
, כשלכל מקרה נקודתיים המקרים המסקנה שלהם היא שמדובר במקרים

 .יש סיבה משלו ולא מדובר בבעיות עם השלכות רוחביות
 

  מערכת לאחר השלמת הפריסה של מוני המים החדשים בכל היישוב, 
 . תושבים כבר החלו לקבל התראותהושמשה ועובדתהקריאה מרחוק 

on line  יש כאן שיפור משמעותי בשרות.בביתם נזילת מיםאיתור של על . 
 
 
 

 הנפקת "כרטיס חכם" של חברת קומסייןלאישור  .2
 

"כרטיס חכם" הוא כרטיס זיהוי דיגיטלי המונפק ע"י זכיין שהוסמך ע"י 
הממשלה לצורך כניסה למערכות מידע מאובטחות, )בעיקר של המדינה(, 

 ולמטרת דיווח וחתימות.
 

 .בזימון לישיבהקש לאשר הנפקת כרטיס חכם לעובדי המועצה כפי שפורט מבו
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 2.47החלטה מס' 
 

פה אחד הנפקת "כרטיס חכם" של חברת קומסיין, מליאת המועצה מאשרת 
 וחתימה על הטפסים הדרושים, על שם העובדים הבאים מתוקף תפקידם:

 
 תפקיד במועצה  שם העובד

 
 רווחה '"תחשיבנית" ומזכירת מחעובדת זכאות   סיגי שאלתיאל

 עו"ס בנבנשתי-ענבר זיו
 ראש המועצה   טל גורקי

 מנהלת מח' רווחה  רונית אייזנשטדט
 מזכיר וגזבר   זאב ובר

 מנהלת חשבונות  דיקלה ששון
 מנהלת חשבונות וחשבת שכר  אפרת אלקלעי

 מנהלת היחידה למוגנות בקהילה   רלי ארין
 מהנדס המועצה   בני כרמי

  מזכירת אגף חינוך   ה פרץשר
 
   

 31.12.2021של המועצה ליום  יםהכספי ותדוחההצגת  .3
 

הייתה שנה שהתאפיינה בהשלכות ההתמודדות עם הנגיף  2021שנת 
 רועים שבוטלו.ית ואיולרבות פעילו ,הקורונה על כל אי הודאות הנובעת מכך

 
מרבית  2021בשנה זו פתחנו את המרכז הקהילתי, והחל מחודש ספטמבר 

 פעילות החינוך הבלתי פורמלי הוסטו אליו. 
 

אש"ח  552 -גזבר המועצה מציג את הדוח הכספי. הדוח מציג עודף של כ
 מהביצוע, עודף זה ישמש את המועצה בשנים הבאות. 1.1%המהווים 

 
אנחנו ממשיכים ₪. מיליון  54היקף המזומנים של המועצה לתאריך הדוח הינו 

שימוש מסיבי ביתרה זו במהלך  וצפויית מוסדות ציבור ובבניתשתיות בפיתוח 
: פיתוח הטיילת והגן מצפון לרחוב 2022הפרוייקטים המרכזיים בשנת השנה. 

הארבל, גינון מעגלי תנועה בשכונת "הדר השרון", השלמות פיתוח, בניית 
רימון", סלילת מרכז התרבות, בניית שני גני ילדים, בניית שלב ג' של בית ספר "

 .5613כביש 
 

 .99.3%מהחיוב השוטף נטו עמד על  2021שיעור גביית סך הארנונה בשנת 

 
 
 הגדלת תב"רים   .4

 
 ₪  0,00010בסך  לשיפור חזות היישוב,  427תב"ר מס'  הגדלת .א

  
הגדלת התב"ר מבוקשת לצורך שיפור כבישים ואבני שפה ביישוב 

 קל, החרוב, הזית, הרותם והיסמין.ברחובות הארז, שבזי, יונה פישר, הד
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 3.47חלטה מס' ה
 

לשיפור חזות , 427 תב"ר מס' הגדלתפה אחד המועצה מאשרת  מליאת
 . קרנות הרשותמימון: ₪.  100,000בסך  היישוב

 
 

 "רימון "לבניית בית ספר יסודי  419הגדלת תב"ר מס'  .ב
  

בבי"ס ב ג' קיבלה הרשאה תקציבית ממשרד החינוך לבניית שלהמועצה 
 6האומדן התקציבי לבניית שלב ג' שכולל ₪.  4,971,253"רימון", בסך 

 ₪. 5,420,000הינו  חכתות אם וחדרי ספ
 

 4.47חלטה מס' ה
 

להקמת בי"ס  419 תב"ר מס'הגדלת פה אחד המועצה מאשרת  מליאת
ממשרד החינוך ₪  4,971,253 מימון:. אש"ח 5,420יסודי "רימון" בסך 
  ועצה.והיתרה מקרנות המ

 
 

 לבניית גן ילדים דו כיתתי  449אישור תב"ר מס'  .ג
  

בשכונת  לבניית גני הילדים₪  1,671,100המועצה קיבלה הרשאה בסך 
"הדר השרון". מדובר בשני הגנים האחרונים שאנחנו מתכננים לבנות לפי 

. כתוצאה מעליית המיקום הוא בסמוך לביה"ס "רימון" –תוכנית האב 
התייקרויות רבות בעלות חומרי חלו המשבר הגלובלי  המחירים בשוק עקב

 הגלם לרבות ברזל, פלדה ועוד.
אש"ח בהתאם לאומדן מהנדס  3,750הינה המעודכנת סך העלות 

 המועצה.
 

 5.47חלטה מס' ה
 

 3,750בסך  449 תב"ר מס' אישורפה אחד המועצה מאשרת  מליאת
ממשרד ₪  1,671,100 מימון:גן ילדים דו כיתתי. מקורות  תאש"ח לבניי

  החינוך והיתרה מקרנות המועצה.
 
 

 אישור פרוטוקולים .5

 

והועדה למיגור  27.2.22מיום  9הועדה למאבק בסמים ואלכוהול מס'  .א
 27.2.22מיום  9האלימות מס' 

 
העשייה  חשיבותדיון בתערוכת ציורי ילדים בנושא אלימות,  וקיימ ותהועד

נצפתה בהצגה "סתם" של הקהילתי לצמצום אלימות ומצבי סיכון 
בהשתתפות פו נערך דיון ונוער בנושא חרם, שבסהתיאטרון הארצי ל

 מנהלות בתי הספר היסודיים ומנהלת אגף החינוך.
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 6.47חלטה מס' ה
 

הועדה למאבק בסמים  יפרוטוקול אתפה אחד המועצה מאשרת  מליאת
ם מיו 9והועדה למיגור אלימות מס'  27.2.22 מיום 9ואלכוהול מס' 

27.2.22. 
 
 

מיום  19ומס'  226.3.מיום  18הועדה לקידום מעמד האישה מס'  .ב
3.4.22. 

 
הועדה קיימה דיון במסיבת פורים למיוחדים בשרון וביום המעשים 

 הטובים.
 
 

 7.47חלטה מס' ה
 

הועדה לקידום מעמד  יפרוטוקול אתפה אחד המועצה מאשרת  מליאת
 .3.4.22 מיום 19ומס'  6.3.22מיום  18האישה מס' 

 
 

  223.13.מיום  9מס'  ביטחוןועדת  .ג
 

ם במוסדות החינוך של המועצה ובתרגיל והועדה קיימה דיון בהערכות לחר
מוס"ח שנערך במועצה. כמו כן ניתן דיווח על אימון רשותי שאמור 

 להתקיים בנושא.
ות בטחון שעודכנה בעקילב בתוכנית האדיון בהועדה קיימה  בנוסף

עדה אישרה עדכון התוכנית ומיקום מצלמות נוספות בת היישוב. הוחהר
ובשער היציאה רוש ב-גוריון-בכיכר בן ,דרך הרעות-שיוצבו בכיכר האחווה

 .הצפוני לכביש השרות
 

ראש המועצה מציין שמספר עבירות הרכוש בפרדסיה נמוך מאוד. יש 
פרטיו מעודכנים באתר  זמין ונותן מענה.ששוטר קהילתי בשם נועם שמע 

 צה.המוע
 

הדר מבקש להזמין את השוטר הקהילתי לאחת מישיבות המליאה 
 הקרובות.

 
 
 8.47חלטה מס' ה
 

מיום  9ביטחון מס' פרוטוקול ועדת את פה אחד המועצה מאשרת  מליאת
13.3.22. 
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  28.3.22מיום  18ועדת תמיכות מס'  .ד
 

 116,000: תמיכה בסך 2022לשנת  הבאות תמיכותאת ההועדה אישרה 
 ,לעמותת הפטנק₪  13,000עת הצופים, תמיכה ישירה בסך לתנו₪ 

ותמיכה  פרדסיה לעמותת הפועל נועם₪  50,000תמיכה ישירה בסך 
 לעמותת "תושב לתושב".₪  5,000סך ב
 

כמו כן אושרו תמיכות עקיפות לעמותת הפטנק ולעמותת הפועל נועם 
 פרדסיה בגין שימוש במתקני המועצה.

 
 בעת הדיון וההצבעה בנושא זה. שרון חוילי יצא מהישיבה

 
 47.9חלטה מס' ה
 

 18פרוטוקול ועדת תמיכות מס' את פה אחד המועצה מאשרת  מליאת
 . 28.3.22מיום 

 
 

  10.4.22מיום  11ועדת הנחות רווחה מס'  .ה
 

 דנה בהנחות בנושא מנויים לקאנטרי.הועדה 

 
 .0147חלטה מס' ה
 

ת הנחות רווחה מס' פרוטוקול ועדאת פה אחד המועצה מאשרת  מליאת
 . 10.4.22מיום  11

 
 

 דיון בהצעות לסדר .6
 

  ציון חודש הגאווה .א
 

רות שטרן קטרי מבקשת לדון בציון חודש הגאווה בפרדסיה, בדומה 
ליישובים אחרים. בשנתיים האחרונות עקב הקורונה נמנעו כמעט לחלוטין 

ים באירועברור שמדובר . חודש יוני –ארועי תרבות בחודש הגאווה 
 ולא מדובר בעריכת מצעד גאווה. המתאימים לאופיו הקהילתי של היישוב

 
כמו . אנחנו נציין בהחלט נמצא על סדר היוםראש המועצה מציין שהנושא 

יש כוונה כמו כן . של המועצה את החודש על השלטים המואריםבכל שנה 
המרכז הקהילתי לקיים ארועים בנושא בשיתוף פעולה עם קבוצת של 

היחידה למוגנות  ףוהלהט"ב במתכונת שהייתה בעבר, ובשיתו המגדר
 במועצה.
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  שימוש בזיקוקים "שקטים" .ב
 

רות שטרן קטרי מבקשת לדון באפשרות של שימוש בזיקוקים שקטים ביום 
ן וכלנפגעי פוסט טראומה  העצמאות וזאת עקב הפגיעה האפשרית

מציינת  חיות הבית.לאנשים עם מוגבלויות שונות, לילדים רכים רבים ואף ל
אינם  כי היא עצמה אוהבת לצפות בזיקוקים. ברור כי הזיקוקים השקטים

הם מקטינים אותה באופן משמעותי. אף כי אך מונעים לחלוטין פגיעה זו, 
עלותם גבוהה יותר, שימוש בהם יקל על אוכלוסיות רגישות, ויאפשר גם 

 להן ליהנות מחג זה.
 

קשות לגבי עריכת זיקוקים. כבר שלוש  ראש המועצה מציין כי התלבטנו
. מתוך התחשבות והבנה של הבעייתיות שנים לא היו זיקוקים ביישוב

עם מספר ערב יום העצמאות, אך בזיקוקים השנה קיבלנו החלטה לקיים 
כשהארוך בטקסי יום העצמאות בעבר נורו שני מטחים, . ושינויים הגבלות
מטח אחד השימוש ל הגבלנו אתדקות. השנה  10-15 נמשךשבהם 

כך שכל יהיה פרסום מוקדם של המועד, . כמו כן דקות בלבד 5שיימשך 
 אחד יוכל להיערך לכך.

  
כדי שניתן יהיה לירות "זיקוקים שקטים" ולקבל מברור שערכנו עולה כי 

משלושה אתרים שונים, דבר וזיקוקים  3אותו אפקט, צריך לירות פי 
תי. ההפחתה בעוצמת הרעש היא הסביבאת הזיהום משמעותית שמגביר 

ת אין כיום היתכנוהפנוי שיש לנו, ערך. בגלל השטח המצומצם ל 20% -כ
 פיזית להיערך בשלושה אתרים שונים.

 
ובכל שנה נבחן את הדבר  בשנים הבאות יתכן ונקבל החלטות אחרות

לגופו. בבדיקה שערכנו ביישובי הסביבה כמו כפר יונה, קדימה ואבן יהודה 
יהיו בהם השנה זיקוקים. עיריית נתניה הודיעה כי לא תקיים  עולה כי
 זיקוקים.

 
לחמש  משך זמן הזיקוקיםאת הפחית התחשב בזה שקיבלנו החלטה לב

מראש  פרסם, ולבלבד במקום שניים במטח אחד אותםדקות בלבד, לרכז 
 סבירה. מידתית וההחלטה הינה , אנו סבורים שהשעה את

 

 .שמה: יהודית ליסר

 
 

 
 חתימות ראש המועצה ומזכיר המועצה


