פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין
מס' )05/22( 59
מיום חמישי ,ו' בניסן תשפ"ב07.04.2022 ,

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

מן המניין מס' ) 05/22 ( 59

ישיבת מועצה
מיום חמישי ,ו ' ב ניסן תשפ" ב 07.04.2022 ,

משתתפים:
גב' הגר פרי יגור – ראש המועצה ,מ ר יואב קעטבי – מ"מ וסגן ראש המועצה ,מר
יעקב צדקה – סגן ראש המועצה ,מר אפרים מעודה – סגן ראש המועצה ,מר אביעד
סיני – חבר מועצה ,מר אורי פרץ – חבר מועצה ,מר נחמיה מנצור – חבר מועצה ,מר
נתנאל קסטן – חבר מועצה ,מר דוד כמוס – חבר מועצה ,מר אלדד בר כוכבא – חבר
מ ועצה ,מר יוני חכימי – חבר מועצה ,מר אייל כגן – חבר מועצה ,מר טל דנטס –
חבר מועצה.

נעדרו:
מר נחום גנצרסקי – חבר מועצה ,גב' מור כהן עמר – חברת מועצה.

סגל :
מר אבינועם ארז – מנכ"ל המועצה ,רו"ח אורלי ירדן – גזברית המועצה ,עו"ד יניר
גור – יועמ"ש המועצה ,אדר' אריה רפפורט – מהנדס המועצה , ,מר אבי ברומברג –
דובר המועצה ,גב' אוריה ירדני – מנהלת אגף החינוך.

על סדר היום:
.1

הצעה לסדר להקמת צהרון לילדי החינוך המיוחד שהוגשה על ידי אייל

כגן

מיום . 05.04.2022
.2

אכרזת סלילת כביש ומדרכות רחוב הדרים במקטע שבין רחוב הדרור
לרחוב דרך פיק"א.

3.

סגירת חשבון בנק לבית ספר שדות בנק הפועלים פרדס חנה סניף 622
ואישור פתיחת חשבון הורים ומועצה חדש בבנק מזרחי טפחות פרדס
חנה ,מורשה חתימה נורית נידם ת.ז , 031973258 .טלמור קלוס ת.ז.
024570988.

.4

שינוי מורשה חתימה בבית ספר רבין:
אוריה ירדני קופרברג ת.ז – 038006680 .היוצאת.
אלונה בביזאייב ת.ז – 317125946 .הנכנסת.

.5

תב"רים.

***הישיבה נפתחה ב *** 19:00 -
*** הישיבה מוקלטת ,מצולמת ,מתומללת ומשודרת***

ראש המועצה פתחה את הישיבה וברכה את התושבים והנוכחים בברכת חג שמח וכשר.
חבר המועצה אפרים מעודה נשא דבר תורה
.1

הצעה לסדר להקמת צהרון לילדי החינוך המיוחד שהוגשה על ידי
אייל כגן מיום . 05.04.2022

אייל כגן:
הגר פרי יגור:
אוריה ירדני:

יואב קטעבי:
אוריה ירדני:

אייל כגן:
אוריה ירדני:

אייל כגן:

מקריא את ההצעה לסדר.
ביקשתי מאוריה מנהלת אגף החינוך להתייחס להצעה לסדר.
אין עוררין על חשיבות של גן וצהרון כהמשך מסגרת לילדים שבאמת זקוקים
לכך .אנחנו פועלים במספר מישורים.
פתיחת מועדונית לילדי החינוך המיוחד נעשית באחריות הרווחה ,למועדונית
כזו יש צורך בתקצוב מיוחד למטפלים ,עובדות סוציאליות מלוות ,צוות
מתוגבר ולכן זה תחת הרווחה .המועצה צריכה לתקצב את זה והחלנו
בהליכים.
לפני כשנה מנהלת מח' חינוך מיוחד יצרה קשר עם בית אקשטיין שהביעו את
רצונם ובתחילת השנה הם הודיעו על עצירת ההליך .בית אקשטיין זה מוסד
מוכר שאינו רשמי ,החזרנו את האחריות אלינו כמועצה .בתחילת השנה ,סגי
מנהלת מח' חינוך מיוחד דחפה לקידום ההליך ,נפגשנו עם הגזברית ומנהלת
אגף רווחה ,הזמנו את נציגות הרווחה מהמחוז ובחנו את הדרכים לקידום
ההליך .כרגע  2תקנים עומדים לאישור במחוז .עם קבלת האישור נוכל
לפתוח מועדוניות רווחה.
כמה זמן יקח האישור?
איני יודעת ,זה לא תלוי בי .במושבה  7גני חינוך מיוחד 3 .גני אוטיסטים
שעובדים עד השעה  16:45במתווה משרד החינוך ותחת אחריות משרד
החינוך .גני עיכוב התפתחותי הם גנים שעובדים עד השעה  .14:00פנינו
להורים שביקשו שילדם ישתלב בגן רגיל וכל מי שביקש קיבל את מבוקשו.
אני מנועה לדבר על המקרה שהוצג ע"י אייל בהצעה.
תתעלמי מהמקרה הספציפי.
כל מי שביקש מסגרת צהרון קיבל .כדי לפתוח מועדונית יש צורך ברישום של
 10ילדים לפחות .כרגע נרשמו  8בלבד .מרבית ההורים רוצים לשלב את
ילדיהם בחינוך הרגיל.
מה לוחות הזמנים?

אוריה ירדני:
אייל כגן:
אבינועם ארז:
אוריה ירדני:

אייל כגן:
אוריה ירדני:
אפרים מעודה:

.2

אתמול התקיימה ישיבת זום עם כל הנציגים ,אני רוצה לקוות שבתחילת
השנה הקרובה תהיה פתיחה.
מבקש להתעדכן בישיבה הבאה איפה הדברים עומדים.
תקבל סטטוס מסודר.
מבקשת להבהיר ,ניסינו לפתוח צהרון של אופק ,במקרה של חינוך מיוחד
אנחנו מחויבים בשיבוץ בצהרון גננות של חינוך מיוחד .אף אחת לא רצתה
לקחת את זה.
מבקש לקבל החלטה דקלרטיבית שכולנו בעד מיזם.
חד משמעית.
כולנו בעד.

אכרזת סלילת כביש ומדרכות רחוב הדרים במקטע שבין רחוב הדרור
לרחוב דרך פיק"א.

הגר פרי יגור:
אריה רפפורט:

אכרזת סלילת כביש ומדרכות רחוב הדרים במקטע שבין רחוב הדרור לרחוב
דרך פיק"א ,אריה בבקשה.
בהמשך לפרויקט של רחוב הדרור ,נשאר מקטע של מדרכה בין רחוב הדרים
לרחוב פיק"א.
הצבעה:
בעד – פה אחד ( ) 13

(הגר פרי יגור ,יואב קעטבי ,אפרים מעודה ,יעקב צדקה ,אורי פרץ ,אביעד סיני,
נתנאל קסטן ,נחמיה מנצור ,דוד כמוס  ,אייל כגן ,טל דנטס ,אלדד בר כוכבא ,יוני
חכימי )
מליאת המועצה מאשרת את אכרזת סלילת כביש ומדרכות רחוב הדרים במקטע
שבין רחוב הדרור לרחוב דרך פיק"א.

.3

סגירת חשבון בנק לבית ספר שדות בנק הפועלי ם פרדס חנה סניף 622
ואישור פתיחת חשבון הורים ומועצה חדש בבנק מזרחי טפחות פרדס ח נה,
מורשה חתימה נורית נידם ת.ז , 031973258 .טלמור קלוס ת.ז. 024570988 .

הגר פרי יגור:

סגירת חשבון בנק לבית ספר שדות ,הפרטים בפני החברים.
הצבעה:
בעד – פה אחד ( ) 13

(הגר פרי יגור ,יואב קעטבי ,אפרים מעודה ,יעקב צדקה ,אורי פרץ ,אביעד סיני,
נתנאל קסטן ,נחמיה מנצור ,דוד כמוס  ,אייל כגן ,טל דנטס ,אלדד בר כוכבא ,יוני
חכימי )
מליאת המועצה מאשרת את סגירת חשבון בנק לבית ספר שדות בנק הפועלים
פרדס חנה סניף

 622ואישור פתיחת חשבון הורים ומועצה ח דש בבנק מזרחי

טפחות פרדס ח נה ,מורשה חתימה נורית נידם ת.ז , 031973258 .טלמור קלוס
ת.ז. 024570988 .

.4

שינוי מורשה חתימה בבית ספר רבין:
אוריה ירדני קופרברג ת.ז – 038006680 .היוצאת.
אלונה בביזאייב ת.ז – 317125946 .הנכנסת.

הגר פרי יגור:

שינוי מורשה חתימה בבית ספר רבין ,יש מתנגדים?
הצבעה:
בעד – פה אחד ( ) 13

(הגר פרי יגור ,יואב קעטבי ,אפרים מעודה ,יעקב צדקה ,אורי פרץ ,אביעד סיני,
נתנאל קסטן ,נחמיה מנצור ,דוד כמוס  ,אייל כגן ,טל דנטס ,אלדד בר כוכבא ,יוני
חכימי )
מליאת המועצה מאשרת את שינוי מורשה חתימה בבית ספ ר רבין:
אוריה ירדני קופרברג ת.ז – 038006680 .היוצאת.
אלונה בביזאייב ת.ז – 317125946 .הנכנסת.

.5

תב"רים.

אריה רפפורט:
אייל כגן:

מקריא את התב"רים.
מתנגד לתב"ר  -2266תב"ר לגינון כללי .מבחינת סדרי עדיפויות יש מקומות
אחרים לשים את הכסף.

הגר פרי יגור:

מ י בעד התב"רים ,למעט ההתנגדות הבודדת של אייל? ירים את ידו ,תודה.
הצבעה:
בעד – פה אחד ( ) 13

(הגר פרי יגור ,יואב קעטבי ,אפרים מעודה ,יעקב צדקה ,אורי פרץ ,אביעד סיני,
נתנאל קסטן ,נחמיה מנצור ,דוד כמוס  ,אייל כגן ,טל דנטס ,אלדד בר כוכבא ,יוני
חכימי )
(אייל כגן מסתייג לתב"ר  – 2266גינון כללי  -חדש)
 - 2260מליאת המועצה פה אחד מאשרת:
 - 309משקי עזר צפון  -הגדלה
 - 2262שיפוצי קיץ  - 2022חדש
 - 2263תכנון ביה"ס דתי לבנים  -חדש
 - 2264מתקני משחק  +מתקני כושר ברחבי היישוב  -חדש
 - 2265גינת כלבים  -חדש
 - 2266גינון כללי  -חדש
 - 2268מגרש סינטטי  -שחבק  -חדש
 - 2269שדרוג גן החבלים  -נינג'ה  -חדש
 - 2270תכנון מבנה המטווח  -שלולית החורף  -חדש
 - 2271שדרוג ככרות (השופטים ,דרך למרחב ,הדרים ,סמטת החמור)  -חדש
 - 2272תכנון שצ"פים  -חדש
 - 2273ביצוע פרויקט עומרים  -שלב ב'  -חדש
 - 2274ביצוע פרויקט פיתוח מתחם ש  749 -א' שלב ב'  -חדש

 2 - 2275יבילים חדשים  -תיכון רימון  -חדש
 - 2276יביל חדש בביה"ס מורשה  -חדש
 - 2260טיילת הנדיב  -חדש
 - 2277סימון והתקני בטיחות  - 2022חדש
 - 2150חידוש גן הגיבורים  -הגדלה
 - 905סלילת מדרכה צפונית ברחוב אחוזה מהיוגב עד המייסדים  -הגדלה
 - 2178החלפת פחים וטמוני קרקע  -הגדלה
 - 2259קידום פרויקטים בתחום הקיימות והסביבה  -חדש
 - 2278סביבטבע  -חדש
 - 2279ציון מיגון לפיקוח והשיטור העירוני  -חדש
 - 2280ביצוע רחבת יד לבנים  -חדש
 - 2056סלילת מדרכות ברחוב הצפירה מחלוצים ללבונה הרחבת דרך  -הגדלה
 - 533סלילת רחוב ה מושב בין הגליל לדרך הבנים  -הגדלה
 - 496סלילת רחוב הדרור מרחוב המעלה  -שלומציון  -הגדלה
 - 2051סלילת רחוב פשוש  -הגדלה
 - 2281ביצוע הסדרת צומת התחיה חבקוק דרך למרחב (ביה"ס נועם)  -חדש
 – 2091בינוי כיתות בביה"ס שבילים  -הגדלה
 – 2282אבזור מרכז הפעלה  - 2020חדש
 - 2261מרכז למשפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים  -חדש
 - 2226מדיחי כלים לגני ילדים  -צהרונים  -חדש

הישיבה ננעלה ב .19:54-
__________________
גב' הגר פרי יגור
ראש המועצה

