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פרוטוקול מישיבת מליאה מ המניי מס' 6  מיו 10.2.04 
 

 : נוכחי
 

ראש המועצה  יצחק ימיני
מ"מ ראש המועצה  יוחנ גיל

חברת מועצה  טלי פליישמ
חבר מועצה  משה גולדשטיי
חבר מועצה  דני גור

חבר מועצה    ניסי עובדיה
חבר מועצה  שרו חוילי
חבר מועצה  משה אודיז

 
חסר: 

 
חבר מועצה (חו"ל)  ויקטור כה

 
 : מוזמני

 
מזכיר/גזבר המועצה  זאב ובר

מבקר המועצה  אלו קוחלני 
מנהלת לשכת ראש המועצה  אורלי רזניקוב

 
סדר היו 

 
 1. דיו במועצה הדתית וחידוש הרכבה. 

 2. השלמת איוש ועדות המועצה. 

 3. דיו במכתבו של ניסי עובדיה מיו 3.2.04; 

 
אני מבקש להכניס לסדר היו אישור הקצבה זמנית לתמיכות, מאחר  יצחק:
וועדת תמיכות ישבה רק הערב, ואנו רוצי להזרי כס לתנועות 
הנוער כדי לא לעצור פעילות. אני מבקש אישורכ להכנסת הנושא 

 . לסדר היו
 

 . הנוכחי מסכימי
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אני מעדכ בקשר לשביתה – השלטו המקומי יצא להפגנות ושביתות 
כיוו ש: 

ברשויות מקומיות רבות העובדי לא קבלו שכר.  א.
הקיצוצי במענקי האיזו גורמי לכ שמועצות שהיו מאוזנות  ב.
. ההשפעה עלינו היא שבתקציב אישרנו 2.4 מליו  יכנסו לגירעו

ש"ח מענק איזו ובעצ קיבלנו אישור ל 1  מיליו  בלבד. 
 

מענקי האיזו אינ מתנה אלא מהווי חלק מהתקציב וזה נקבע 
כעובדה בועדות מקצועיות ובמשרד הפני – ע"י אנשי מקצוע. לנו 
בפרדסיה אי אפשרות להתנהל ע מענק של 1 מיליו ש"ח במקו 5 

מיליו  שקיבלנו.  
 

השביתה גרמה לתהודה תקשורתית רחבה בקנה מידה שלא היה עד 
כה. שר הפני בנה על כ שחלק מ 200 הרשויות המקומית יסתדרו 
ע הקיצו ורק אלו שלא יסתדרו יקבלו עזרה. א מסתבר שכל ה 200 
אינ יכולות להתקיי בקיצו המוצע. כעת משרד הפני מנסה לעשות 
"הפרד ומשול" ולחתו מול רשויות בנפרד. מרכז השלטו המקומי 
. בזמ השביתה, בי"ס תפוז מנוהל בעזרת  הודיע לנו לא להשתת בכ
השרו פועלת, וג גני  , קרית חינו דרור תחת מועצת לב ההורי

  . הילדי פועלי בעזרת ההורי
 

אני רוצה להביא לידיעת החברי שהמועצה הדתית נתקלה בבעיית 
, שניי  . אנו נותני לה שלושה חדרי דיור ומפני אות מהקניו

מה לשימוש בלעדי ואחד במשות ע עובדת המועצה. 
 

הא זה במקו חדר חברי המועצה?  דני:
 

. אנו נחתו חוזה ע  נית מקו חלופי לחברי המועצה ונמצא פתרו יצחק:
המועצה הדתית שיבוא לידיעת חברי המועצה בישיבה הקרובה. 

 
דיו במועצה הדתית וחידוש הרכבה  .1

 
הרכב המועצה הדתית המוצע הוא:   יצחק:

 
(מפד"ל)  יעקב מאיוסט מומל המועצה

(ל"פ)  דוד פלשבסקי מומל המועצה
(ל"פ)  ישראל אלשיי מומל הרב

(עתיד)  מרדכי ימיני מומל השר
(ליכוד)  רחמי בוארו  מומל השר

 
הצעתנו הינה בהתא להתייעצות ע הסיעות. 

 
אני רוצה לציי שלא נעשתה איתנו התייעצות.  דני:

 
אנו התייעצנו ע יו"ר הסיעה.  יצחק:

 
, צרי לדבר ע חברי המועצה.  אני לא מסכי דני:

 
זה חוקי לפנות ליו"ר הסיעה, את הבעיות שלכ תפתרו לבד.  יצחק:
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הוא יו"ר סיעה, אני לא יודע של מה.  דני:

 
החלוקה היא חמישה עפ"י החוק. ל"מסורת" אי נציג ולליכוד יש וזאת  יצחק:
מאחר ו"מסורת" קיבלה פחות קולות מהליכוד. אני מבקש משרו 
לקבל זאת ברוח טובה, הייתי יותר מאושר אילו ג ל"מסורת" היה 

נציג, א לצערי איני יכול . 
 

כשמדובר במועצה דתית מ הראוי במדינת ישראל שראש רשות  : שרו
יתייחס עניינית ולא אלקטורלית. א יש נציגי סיעות דתיות אז לפחות 
צרי לזמ אותי לשיחה או להתייעצות. לא יתכ שבחרת בדר מוזרה 
שלא נראית לי ואני לא מקבל אותה לפנות בצורה מספרית ולא נתת לי 
. אני לא השגתי אות טלפונית. אני אציג  הזדמנות לשנות את דעת
מועמד בכל מקרה, נציג מסורת הוא אית מרו ואתה תחליט, ראוי 

לדעתי לפעול ברוח עניינית – אלה שמיצגי את הדת ה שיהיו. 
 

ע כל הכבוד, לא רק מפלגות דתיות יכולות לתת שירותי דת, א אי  יצחק:
מפלגות דתיות אז אי דת? אני דווקא שוחחתי את ואמרתי ל שתבוא 

לדבר ולא באת.  
  

אמרת לי ל למזכיר ול ליוע המשפטי בשיחה הטלפונית שלנו.  : שרו
 

 . א בחוק היה כתוב שכל המפלגות יהיו מיוצגות הייתי עושה כ יצחק:
 

החוק כותב שאסור להעלות מיסי ואתה העלית – אתה לא פועל לפי  דני:
החוק. 

 
, בקדנציה קודמת נתתי ל להכניס מקו על חשבו ל"פ.  שרו יצחק:

 
, אבל לצער  , אז למה לא תעשה כ שוב, ל נוח א לא אהיה כא נכו : שרו

 . ולצער חברי אני כא
 

זכות לפנות ליוע המשפטי, לממשלה ולמי שאתה רוצה. אני היו  יצחק:
. א תנצח  מקי מועצה דתית לפי החוק. איני רוצה להתווכח אית
אתה ותהיה במועצה הדתית אני לא אשב שבעה. א הייתי נות ל 

 . ולא לליכוד אז אודיז היה מערער על כ
 

אני מבקש להביא להצבעה את הרכב המועצה הדתית המוצע. 
 

הצבעה 
 

 , , משה גולדשטיי יצחק ימיני, יוחנ גיל, טלי פליישמ בעד – (7) 
ניסי עובדיה, דני גור ומשה אודיז. 

שרו חוילי.  נגד    (1)
 

החלטה מס' 6.1 
 

 : מליאת המועצה מחליטה ברוב קולות, כדלקמ
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להמלי על מינוי החברי המפורטי מטה כחברי המועצה הדתית  א.
פרדסיה: 

יעקב מאיוסט  מומל המועצה 
דוד פלשבסקי מומל המועצה 
ישראל אלשיי מומל הרבנות 

מרדכי ימיני מומל השר 
רחמי בוארו  מומל השר 

 
מליאת המועצה מאשרת בזה, כי בהתא לסעי 4 לחוק שירותי  ב.
הדת היהודיי (נוסח משולב), התשל"א – 1971, חיווינו  דעתנו על 
המועמדי להתמנות כחברי המועצה הדתית פרדסיה ומצאנו 
אות מתאימי מבחינה אישית לשמש בתפקיד זה, וה מייצגי 
ייצוג מתאי את הגופי והעדות המעונייני בקיומ של 

 . השירותי הדתיי במקו
 

השלמת איוש ועדות המועצה   .2
 

מחר אני אשלי את השמות של הליכוד.  משה א.:
 

מכיוו שאי שיניי לועדות המועצה, מכיוו שאי לה תוק ומכיוו  דני:
שאי תוק להמלצות שלה והניסיו מלמד שהמועצה לא מתייחסת 
, ויתרה מכ א מטרפדת בדרכי שונות  ברצינות להחלטות שלה
, בצורה ובדר  ומשונות את הטיפול בהמלצות וג את פעולת
, אנו בקבוצת "עתיד" לא רואי טע להצטר  מתמשכת לאור השני

 . לועדות האלה ולפיכ אי לכ יותר למה להמתי
 

אני דוחה כל מה שאמרת, מהניסיו שלנו הועדות ישבו, החליטו ואני  יצחק:
 . , איני יודע מהיכ שאבת דעת נהגתי לכבד את החלטותיה

 
הייתי בועדות.  דני:

 
 ? היית בועדה פע טלי:

 
 . כ דני:

 
איזה?  טלי:

 
אל תחקרי אותי.  דני:

 
 . אני והנה ג אודיז לא יודעי טלי:

 
אני מכריז, א עד 15 למר סיעת "עתיד" לא תביא נציגי אנו נקבע  יצחק:

נציגי ואתה תראה שאנשי "עתיד" יהיו בועדות. 
 

אתה לא יכול לפנות אליה בניגוד לדעתנו.  דני:
 

דיו במכתבו של ניסי עובדיה מיו 3.2.04  .3
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בזמ האחרו במיוחד נציג מפד"ל ניסי עובדיה הכריע בקול היחידי  : ניסי
שלו את עלית הארנונה ואיני יודע א זה דני או ויקטור שלא נמצא 
, חלק מדמוקרטיה זה ש 5 זה יותר מ 4. אנו נבחרנו לייצג את  כא
הציבור ואני רוצה להיות גאה בכ שנוכל להמשי לתת שירותי 
תודות לכ שאני הצבעתי בעד הארנונה ושהעובדי יהיו גאי שה 

 . מקבלי שכר בזמ
 

לגבי משה אודיז – אני הצבעתי למע הכדורגל ואני אל לכדורגל א 
יהיה לי זמ כל שבת כדי לעודד את קבוצת הכדורגל נוע פרדסיה 

אעשה זאת. בסדר? 
 

בסדר.  משה א.:
 

לא מקובל עלי.  : שרו
 

. אני נוקב בשמי.  אני לא נוקב בשמ : ניסי
 

הלכה ברורה – אסור ללכת לכדורגל בשבת.  : שרו
 

למה אמרת דברי אלה?  דני:
 

, דני,  בגלל ההשמצות שלכ בישוב. העשייה שלי בכפר. את כולכ : ניסי
.  אני ואישתי יסדנו את בני עקיבא  משה ושרו לא הוכחת דבר, אני כ

ועוד פעולות רבות אחרות.  
 

 . תבקש ישיבה להאדרת שמו של ניסי משה א.:
 

אני חושב שהעשייה של לעומת שלי נמדדת באפס.  : ניסי
 

אני אפס, מה הקשר?  משה א.:
 

את משמיצי שאני העליתי את הארנונה ושאני הול לכדורגל .  : ניסי
 

 . אבל זה נכו משה א.:
 

. תדעו את מקומכ שאת  אני דתי באמונה שלי ואני עושה יותר ממ : ניסי
באופוזיציה ומי שמנהל את המועצה זה הקואליציה, לא אני. וא את 

 . רוצי להשמי אותי על הצהרתי היו – זכותכ
 

אי ספק שניסי מוער על עשייתו הציבורית אבל כא מדברי  : שרו
עניינית, נציג המפד"ל זה דבר שמחייב ואני מציע ל ללמוד מה קורה 
למעלה במפד"ל כי ההלכה אומרת שאסור לעודד משחק כדורגל בשבת. 

 
 . זה הלכה של הרב עובדיה יוס : ניסי

 
ומה קורה א הוא רק הול ולא מעודד?  יצחק:

 
אי לחלל שבת בפרהסיה, ואני מציע שידבר בשמו ובש משפחתו לא  : שרו

כנציג המפד"ל. 
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שיהיה ל טוב טוב ברור שאני נציג המפד"ל.  : ניסי

 
עצת חינ לניסי עובדיה: כאשר הוא אומר דברי שה לא ברוח  : שרו
מפד"ל וראשי המפד"ל, יאמר את זה לבד ולא בישיבה שהוא מייצג את 
המפד"ל. אני מציע ל לחזק את המפד"ל בנושא הדתי. יש ל אחריות 
כבדה מאוד ואתה לא נציג ל"פ אלא המפד"ל והישוב כולו. אתה חוטא 

 . למטרה ואני בא להוכיח אות
 

, היה  , מתפלאי שהוא עולה לסדר היו קראנו את מכתבו של ניסי דני:
 . צרי לדבר על כוס קפה ולכ יש להוריד את המכתב מסדר היו

 
מה, אחרי שכבר דנו בו, אתה מציע להוריד אותו?  : יוחנ

 
אני אמרתי את דברי וזהו!  : ניסי

 
אישור זמני לתמיכות ולהשתתפויות  .4

 
הנושא הבא הוא אישור זמני למת תמיכות.  יצחק:

 
 . קוד השאילתות שלי, אני הגשתי אות קוד : שרו

 
א זה עקרוני ל אז נדו קוד בשאילתות.  יצחק:

 
בסדר, אני אחכה.  : שרו

 
. אני מבקש את אישורכ למת תמיכות  ועדת תמיכות ישבה היו יצחק:

והשתתפויות בסכו זמני: 
15,000  לעמותת הפועל נוע פרדסיה. 

 . 15,000  לעמותת הצופי
5,000    לתנועת הנוער העובד והלומד. 

5,000    לתנועת הנוער בני עקיבא.  
 

 ? יש לזה כס : שרו
 

. זה חלק מתקציב המועצה. מדובר בהזרמה ראשונית כדי לא לעצור  כ זאב:
את הפעילות בנוער ובספורט. הפרוטוקול המלא יובא לדיו בישיבה 

הבאה. 
 

אז יש לזה אפשרות תקציבית.  : שרו
 

, יש לנו אפשרות להעביר 40,000 ש"ח.  אנו לא משותקי יצחק:
 

 ? זה על חשבו התקציב שעבר בהצבעה כא דני:
 

 . כ זאב:
 

החלטה מס' 6.2 
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מליאת המועצה מאשרת פה אחד תשלו תמיכות והשתתפות בפעילות 
בסכומי המפורטי בהצעתו של ראש המועצה. 

 
 
 
 
 
 

5.               שאילתות 
 

א. שאילתא בנושא חוב כספי למועצה הדתית שהוגשה  ע"י  
שרו חוילי_________________________________ 

 
אבקש לפרט בישיבת המליאה הקרובה את פרטי החובות 
הכספיי של המועצה המקומית הדתית ע ציו השני בהתאמה. 

(אבקש לקבל דיווח זה בכתב). 
 

כ"כ אבקש לנמק פשר חוב מצטבר זה, וכיצד הינ מתכוו לסלק 
 ? חוב זה, ותו איזה פרק זמ

 
תשובה לשאילתא 

 
, הריני לציי כי למועצה המקומית אי חובות  במענה לשאלת
, הקצבת המועצה למועצה הדתית  למועצה הדתית. יתרה מכ
גדלה לאור השני בשיעור משמעותי, ומדי שנה הועברו הקצבות 
למועצה הדתית בהתא להחלטת המועצה המקומית, על פי 

 . תקציב המועצה ובהתא לאישור שר הפני
 

הובאו לידיעתי, כי יש טענות של המועצה הדתית של חובות 
לכאורה של המועצה המקומית אלה. חובות אלו אינ מוכרי על 

 . ידינו ואנו חולקי עליה
 

 . מעבר למפורט לעיל, אי בידי את הפרוט המבוקש על יד
     

אנו אישרנו  אי חובות למועצה הדתית ואיננו מכירי בחוב שכזה.  יצחק:
תקציב וכל שנה העברנו עד הפרוטה האחרונה את התקציב 
, נוכל  שאושר. איננו מכירי בטענה שלה שיש חוב. א נצטר
להוכיח שהשקענו עוד כספי רבי למע הדת מעבר לתקציב של 

המועצה הדתית. 
 

יש לי דוח מפורט מרואה חשבו מ 96 ועד היו שיש חוב.  : שרו
 

לפי החוק מותר ל לשאול שאלה אחת נוספת בלבד.  זאב:
 

אז אני שואל שאלה ארוכה אחת:  : שרו
 

לאור מסמ שבידי, מיו חברותי במועצה הדתית, מסמ של 
 , המועצה הדתית, שאצטר אותו ברשות לפרוטוקול לאחר מכ
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יש חוב מ 96 של המועצה בס מעל חצי מליו ש"ח למועצה 
הדתית. 

מה תאמר כנגד מסמ כזה?  א.
ב.    א אתה אומר שאינ מכיר בחוב זה, כיצד יתכ שבישיבותי  

האחרונות יחד ע ניסי וזאב טענת בדרכי שונות שיש  
               לכ חוו"ד של יוע משפטי שלפיה המעבר של  הרב, של  

המזכירה ויו"ר המועצה הדתית לבני המועצה יותנה בכמה   
דברי לפי הסכ שייכתב וביניה מחיקת חוב המועצה 

המקומית למועצה הדתית. 
א יש חו"ד כזו אבקש לצל לכל חברי המליאה, אלא א   ג.

כ מה שהוצג זו חו"ד פיקטיבית. 
 

א יעמדו על זה, אנו נציג את ההוצאות הנוספות שלנו ויתברר שלא  יצחק:
 . חייבי כלו

 
א מדובר שאי חוב בשביל מה צרי לדו על חלק מההתניות       : שרו

למעבר לבני המועצה על מחיקת החוב. אני מביע מורת רוח אי נציג 
המפד"ל, שהוא הרוח היחיד שמרכיב את הקואליציה, אדיש לשמע 

הדברי מעי אלו ומה עוד שראש המועצה הדתית הוא נציג מפד"ל. 
 

, כשהייתי חבר מועצה דתית, בינינו, על מעבר המועצה הדתית  סוכ
לאותו ג ליד המקווה שכיו יש ש סני בני עקיבא. יו לפני המעבר, 
שבועיי לפני הבחירות, פתאו נודע כי כל מה שהובטח לא קויי 
ולדברי ימיני למרות רצונו, שבני עקיבא לא יהיו מול המקווה שזה 
מנוגד לצנעת הפרט, כפה עלי ניסי שהמועצה הדתית לא תעבור לש 

 . ודווקא אותו נוער הוא זה שיעשה פעילויות ערב ש
 

אתה אומר שזה שוחד בחירות – ימיני שיל למפד"ל תמורת  דני:
קואליציה? 

 
. אני רואה זאת בחומרה רבה, הפרטי שאמרתי, אוז אינה יכולה  כ : שרו
. היו יותר מתמיד אני יודע כמה זה  , אקשיב לתשובתכ לשמוע אות
חשוב שיהיה נציג מסורת במועצה, כי נציג מפד"ל לא עושה דבר ואני 

מייצג נאמנה 20% מתושבי פרדסיה. 
 

אתה מייצג רק את חברי ולא את אנשי המפד"ל.  : ניסי
 

, אפעל בכל יכולתי לייצג ציבור כזה נאמנה על כל המשתמע ואקווה  לכ : שרו
שראש הרשות לא יתנער אלא יהיה שיתו פעולה הדוק למע פרדסיה, 
כדי שלא אצטר לפעול, כפי שיעצת בפתח הישיבה, בהיבטי 

משפטיי ואחרי . 
 

ע כל הכבוד, אתה קצת מתנשא וחושב שרק אתה מסוגל לתת כא  יצחק:
שירותי דת, זו הטפת מוסר. 

 
אתה פוגע בי.  : שרו

 
, לפי דברי רק אתה ולא המפד"ל מסוגל לעשות משהו.  איני פוגע ב יצחק:
המפד"ל עובדת מזה שני רבות למע הישוב ואני דוחה את טענותי 
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כאילו שנציג המפד"ל במועצה לא מטפל בנושאי דת ויתרה מכל אתה 
מוכיח ג אותי. 

 
משה אודיז עזב את הישיבה. 

 
, יש  אני רואה את כל תושבי פרדסיה אותו דבר ואי הבדל ביניה יצחק:
 ? מגבלות תקציביות שקושרות אותי. תחשוב קצת – חוב של חצי מיליו

 
. פנו אלי נשי מבני עקיבא,  דעתי הייתה שהמועצה צריכה להיות כא
נשי הולכות למקווה, ואמרו ש צרי להיות בני עקיבא. אנו ישבנו 

 . ודנו והגענו למסקנה שכל הע זה קול הש
 

אני מבקש שתעמוד בהסכמת הרב ומה שמקובל עליו מקובל עלי.  : שרו
 

ע כל הכבוד, אנו מקבלי את דבר הרב א ג הוא שומע לנו והוא לא  יצחק:
. אני  הפוסק האחרו במועצה המקומית. אנו מגיעי בסו ביחד לדר

אדבר ע הרב. 
 

בנושא המועצה הדתית, אני חוזר ומדגיש, זה חוב של שני שאנו לא 
מכירי בו, א אנו מעונייני למחוק את זה. נשב ע המועצה הדתית, 

נבדוק והנושא יבוא לעמק השווה. 
 

אתה אומר שתהיה מעוני למחוק אותו.  : שרו
 

אתה כל הזמ מנסה להכניס מילי לפיו, ימיני לא מכיר בחוב א ינסה  : יוחנ
לפתור את הבעיה. 

 
לגבי חוו"ד.  : שרו

 
אני רוצה לבדוק זאת.  יצחק:

 
איזה חוו"ד, על מה?  זאב:

 
אתמול ולפני חודש הייתה ישיבה ע הרב לגבי מיקו המועצה הדתית,  : ניסי
כי יש ויכוח ע הבעלי של המשרדי שנת אולטימטו לפנות אות 
עד 7.2, ימיני התערב וקיבלנו אורכה עד פינוי הציוד. אתמול ישבנו 
שוב, ואי שו תמורה לניסי או למפד"ל, ומצאנו פתרו שיעברו לבני 
המועצה. פסלנו את ג אשוח בגלל מצבו וביקשנו מקו נאות לרב, 

ליו"ר ולפקידה.  
 

תמורת סילוק חובות?  : שרו
 

שוב סילוק חובות וא זה יצא מהפקידה היא עברה על החוק. כבוד  : ניסי
, אני קיבלתי חוו"ד מזאב  הרב ישב, היו"ר ישב, וסיכמו איתו דברי

ולא אראה ל ולא תקבל אותה אלא בישיבה הבאה. 
 

 . איזה חוו"ד? על מה מדובר? ניס סת מקניט אות : יוחנ
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מבנה ג האשוח – הוצע לבני עקיבא עוד לפני שדיברנו ע המועצה 
הדתית. אחרי שה בדקו ולא נתנו תשובה, אז הוצע למועצה הדתית ג 
. מכיוו  . כ שכל מה שאמרת אני דוחה וזה לא נכו אלו שהתפנה ג כ

שבני עקיבא קיבלו את ההבטחה הראשונה ה קיבלו. 
 

לגבי התקציב – הפער נובע  מדבר אחד. המועצה הדתית הכינה תקציב 
ומליאת המועצה אישרה תקציב אחר. הדוח התייחס לתקציב או 

להוצאות. 
 

מקריא מדוח הביקורת: "הביקורת העירה בעבר כי רו"ח של המועצה  זאב:
הדתית מציג בדו"ח הכספי יתרת חוב לחובת מועצת פרדסיה, ללא ציו 

 ." הסתייגות, זאת למרות הודעת מועצת פרדסיה, כי החיוב אינו נכו
 

אני אומר ל שיש הפרש בגלל רישו חשבונאי. המועצה הדתית רשמה 
בתקופת יו"ר המועצה הקוד הוצאות ברישו בניגוד לחוק שאינ 
, יש על כ דוח ביקורת שאומ ע"י מליאת  משקפי נכונה את הנתוני
המועצה והד שאתה מתבסס עליו הוא ד פלסתר. אני פניתי לרו"ח 

שלה והתריתי בפניו שהוא פועל בניגוד לחוק. 
 

אני רוצה דיו מעמיק ע מבקר המועצה בנושא.  : שרו
 

אנו פועלי יחד ע המועצה הדתית. יש אילוצי ויש הסכמות וכ  : יוחנ
 . סוכ שיעברו למבנה המועצה למרות שהיו מעדיפי את הג

 . ניסי הוא שיכול לייצג את כל האנשי הדתיי
 

ובמיוחד של ל"פ.  : שרו
 

 . , מחנ את כול ומתפר לדברי כול אל תפריע, אתה מנהל את הדיו : יוחנ
, דתיי וחילוניי כאחד. ואני מחזק  ניסי מסתכל על כל התושבי

. זה לא קשור לל"פ.   , ניסי את ידי
 

, כאיש של ל"פ שעושה מה שימיני  , ניסי מצד אחד מציגי אות
אומר, א מצד שני אומרי ש"ניסי הכריח את ימיני", אז מציגי 

 . אות אי שרוצי
 

יש דוח מבקר על כספי המועצה הדתית.  : ניסי
 

. אני לא חושב שזה מכובד שהרב יהיה  תעלה אותו בהצעה לסדר יו : שרו
בבניי המועצה ועדי לגבות את השיפו של ג אשוח בפריסה 

 . לשנתיי
 

מדובר על סכו גבוה. נראה ל שבמצב של היו נוכל לממ זאת?  יצחק:
 

זה לא מכובד שהרב ישב ליד הוטרינרית ובמצב של היו כ נית לבצע  : שרו
זאת. 

 
הוטרינרית לא מקבלת קהל בבניי המועצה אלא במחס למטה והרב  יצחק:
יקבל קהל כשהמועצה לא עובדת. אני מסכי אית שעדי שהג יהיה 

 . למועצה הדתית א כספית לא נית
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כל הכבוד, תנועות הנוער זרוקות כמו זבל והמועצה הדתית תקבל את  דני:

 . הג
 
 
 
 

מפד"ל שהוגשה ע"י שרו חוילי  שאילתא  בנושא הסכ ל"פ ב. 
 

אבקש לפרט בישיבת המליאה הקרובה את פרטי ההסכ 
הקואליציוני האחרו בנחת בי רשימת (רשימת ל"פ) לבי 

פה.  רשימת המפד"ל (רשימה ב'), לרבות סיכומי בעל 
 

כ"כ אבקש לקבל העתק (נאמ למקור) של הסכ זה. 
 

תשובה לשאילתא 
 

הסכ קואליציוני  
שנער ונחת ביו שלישי, 11 נובמבר 2003 

 
:       הרשימה המקומית למע פרדסיה אחת שסימנה ל.פ. – להל  בי

      "רשימת ל.פ." 

:     רשימת המפד"ל בפרדסיה שסימנה ב' – להל "רשימת המפד"ל".  ובי
 

הואיל:  ורשימת ל.פ. זכתה בארבעה מנדטי למועצה בבחירות 2003. 

והואיל: ורשימת המפד"ל זכתה במנדט אחד למועצה בבחירות 2003. 

והואיל: ושתי הרשימות מעונינות לשת פעולה למע המש העשייה  

בפרדסיה, במהל כל הקדנציה המתחילה בחודש נובמבר 2003 . 

החליטו שתי הרשימות להיכנס להסכ קואליציוני ולצור כ 

 : סוכ כדלהל

נציג רשימת המפד"ל יהיה חבר בוועדת ההנהלה של המועצה.  .1

רשימת המפד"ל תקבל את ראשות הוועדות הבאות:  .2

 וועדת הנחות עפ"י חוק. 

 וועדת הנחות ורווחה להנחות בפעילויות המועצה. 

 וועדת תמיכות. 

שתי הרשימות תשתפנה פעולה בהחלטות הקשורות לנושאי הדת  .3

ביישוב. 

במידה והמועצה הדתית תהיה חלק מתו המועצה המקומית תפגשנה  .4

שתי הרשימות לגיבוש דרכי עבודה ותקצוב נושאי הדת.  
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רשימת המפד"ל מתחייבת לשמור על משמעת קואליציונית במליאת  .5

 . המועצה לאחר אישור הנהלת המועצה בנושאי השוני

רשימת המפד"ל מתחייבת לתמו למינויו של יוחנ גיל כסג ומ"מ ראש  .6

המועצה לכל תקופת הקדנציה. 

רשימת ל.פ. רשאית לנהל משא ומת קואליציוני ע כל רשימה  .7

מרשימות המועצה והנושא יובא לידיעת נציג המפד"ל.  

במידה ורשימה נוספת תצטר לקואליציה בעתיד, חלוקת התיקי  .8

(ראשות הוועדות) מעבר לתיקי הנ"ל במידה ויינתנו לרשימת 

המפד"ל, תשתנה ותיעשה בהסכמה בי הרשימות השותפות 

לקואליציה.  

המועצה תפעל ליישו הסעיפי המופיעי בנספח א' שהנו חלק  .9

בלתי נפרד מהסכ זה. 

במקרה של חילוקי דעות ימונה בורר שיהיה מקובל על שתי  .10

הרשימות. 

 

נספח א'  להסכ קואליציוני ל.פ.-  מפד"ל 
 

להל הסכמות בי שתי הרשימות: 

ישמר הסטטוס קוו בנושאי הדת ביישוב.  .1

נקודת המוצא בעבודה המשותפת היא שכל תושבי היישוב ה  .2

שווי זכויות. 

שתי הרשימות תפעלנה למציאת פתרו הול לציבור  .3

המתפללי בנוסח אחיד. 

פרסו העשייה וריכוז המענה בתחו הדתי תו הדגשת  .4

העשייה של נציג רשימת המפד"ל, ייעשה על ידי רשימת 

המפד"ל תו תיאו ע ראש המועצה או מי שימונה על ידו.  

במידה והמועצה הדתית תהיה חלק מהמועצה המקומית,  .5

 : המועצה המקומית תפעל לביצוע שיפורי בבית העלמי כגו

, בניית חדר טהרה, התקנת מערכת  גידור, השמשת השירותי

כריזה וכד'. נושא זה הנו בעדיפות גבוהה של רשימת המפד"ל.  

נוער ותנועות הנוער:  .6

תנועות הנוער יהוו מכשיר אסטרטגי להשפעה על פעילות  *

הנוער. 
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הקריטריוני לחלוקת תקציב התמיכות בתנועות הנוער  *

ינוסחו כ שיהיה שוויו מלא בתקצוב התנועות. 

כמות החניכי לצור חישוב התקציב תכלול את ילדי  * 

כיתות ג'. 

רשימת המפד"ל תהיה שותפה בתכנו המבני ואופי  *   

הפעילות של מרכז הנוער העתיד להיבנות ביישוב. 

 : חינו .7

רשימת המפד"ל תהיה שותפה בתהלי בחינת המצב  *

בביה"ס תפוז ובגיבוש ההמלצות. 

) של תלמיד בביה"ס אור השרו יהיה שווה  תקציב (שוט *

לתקציב של תלמיד בביה"ס תפוז. 

המועצה תשתת באגרת תלמידי חו בהתא לחוק.  *

רשימת ל.פ. תתמו בהרחבת מעגל המיפוי של בתי הספר  *

לתלמידי פרדסיה. 

הסעת תלמידי לבתי הספר השוני תהיינה עפ"י מיפוי  *

 . של משרד החינו

תרבות – פעילויות התרבות יכללו בתוכ ג פעילות  *

בנושאי יהדות הפוני לכלל תושבי היישוב. הנושאי 

יועלו ע"י נציג רשימת המפד"ל בוועדת התרבות. 

נושא תשלו בגי קבורה יבוא לדיו מחודש במועצה .  .8

המועצה תפנה לחברת הניהול של הקאנטרי על מנת להוזיל   .9

את המנוי ללא שבת. 

הצעה לסדר בנושא פתיחת ישיבת מועצה בדבר תורה שהוגשה ע"י   .6
שרו חוילי_________________________________________ 

 
עצ היותנו יהודי בני אב אחד (אברה אבינו), נפלא ומרני יהיה  : שרו
2 דקות). אשמח א חברי  לפתוח כל ישיבת מועצה בדבר תורה קצר (3
 , למליאה יקדמו ויתמכו בעני רוחני זה. בטוחני שנצא כולנו נשכרי

ושהדבר יתרו לאקלי הישיבה ויחברנו עוד לע ולאר. 
   

אנו מתלבטי בנושא. צרי את הסכמת כל חברי המועצה, השאלה מי  יצחק:
יביא את דברי התורה. אני, אתה, דני? לא הייתי רוצה לקבל החלטה 
, אני לא  בנושא. א תקבל את רשות הדיבור תוכל לומר כמה מילי

יכול לחייב את החברי לשמוע דברי תורה. 
 

אתה יכול לבדוק את זה לישיבה הבאה.  : שרו
 

 . יש הצעה לסדר, בוא נצביע, א זה עולה או לא לדיו דני:
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אני רוצה לבדוק את זה.  יצחק:

 
 
 

, מצביעי א מעלי  אני מדבר עקרונית. להצעה לסדר יש חוקי דני:
לדיו או לא. קוד כל לא יכול להיות שיש חוק שאומר מה עושי ע 

 . הצעה לסדר ולא עושי את התהלי
 

, ואני רוצה לדחות זאת לישיבה הבאה.  זה נושא שלא דנו בו א פע יצחק:
 

בסדר.  דני:
 

הובטח ע"י מזכיר המועצה בישיבה הקודמת ששני נושאי יבדקו ע 
היוע המשפטי. לא קיבלנו פרוטוקול בגלל השביתה א את התשובות 

אנו צריכי לקבל. 
 

א עדיי יש צפייה לשיתו  פעולה כיו ע "עתיד", הצעתי היא שכל 
המהלכי יעשו מול חברי המועצה ולא מול מישהו אחר, ואני בש 

 . "עתיד" מבקש שתעשה זאת מולי או מול ויקטור כה
  
 
 

הישיבה ננעלה בשעה 22:00. 
רשמה: אורלי רזניקוב 

 
 
 
 

בברכה 
 
 
 

יצחק ימיני        זאב ובר
מזכיר המועצה      ראש  המועצה 

 
  
 
 


