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פרוטוקול מישיבת מליאה מ המניי מס' 5 מיו 25.1.04 

 
 : נוכחי

 
ראש המועצה  יצחק ימיני

מ"מ ראש המועצה  יוחנ גיל
חברת מועצה  טלי פליישמ

חבר מועצה  משה גולדשטיי
חבר מועצה  ויקטור כה
חבר מועצה  דני גור

חבר מועצה    ניסי עובדיה
חבר מועצה  שרו חוילי

 
חסר: 

 
חבר מועצה  משה אודיז

 
 : מוזמני

 
מזכיר/גזבר המועצה  זאב ובר

מבקר המועצה  אלו קוחלני 
מנהלת לשכת ראש המועצה  אורלי רזניקוב
מנהל אג הנדסה ותשתיות  עזרא רייבי 

 
סדר היו 

 
1. בחירת חברי לועדות המועצה: 

, ביקורת ותמיכות.   א. השלמת חברי לועדות: הנחות, מכרזי

 ב. ועדת הנחות רווחה. 

 ג. ועדת תרבות. 

 .  ד. ועדת חינו

 ה. ועדת נוער. 

 ו. ועדת ספורט. 

 .  ז. ועדת תכנו

 .  ח. ועדת ביטחו

 ט. ועדת תנועה ובטיחות. 

 י. ועדת איכות הסביבה. 

 
 ; 2. בחירת מועמדי לדירקטוריו מ.ס.ו.

 
3. דיו במכתביו של שרו חוילי מיו 28.12.03; 

 
4. דיו במכתבו של ויקטור כה מיו 19.1.04; 

 
. – מרכז ספורט ופנאי פרדסיה בע"מ.   5. דיו בדי וחשבו השנתי של חברת מ.ס.ו.
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דני גור ביקש למסור הודעה אישית והיא תועלה בסו הישיבה.  יצחק:
היו הייתה הפגנת ראשי רשויות מול משרד רה"מ, דיברתי ש ע הרבה ראשי 
. אנחנו קבלנו הודעה  , הקיצוצי ממשיכי רשויות. המצב בשלטו המקומי מסתב
על מענק של  1 מיליו ש"ח לתקציב האיזו במקו 4.6 מיליו ש"ח  שהיו בעבר. אני 
מקווה שהפעולות שאנו עושי יכניסו את שרי האוצר והפני לשפיות ויבינו 
. בשיטת הקיצוצי אני  שהשלטו המקומי נות שרות לכל התושבי מט ועד זק

לא מאמי שנית יהיה לתפקד. 
 

בחירת חברי לועדות המועצה    .1
 

השלמת חברי לועדות:  א.
 

ועדת הנחות: כה ויקטור מצטר לועדה כנציג סיעת "עתיד".  א.1. 
החלטה: אושר פה אחד. 

 
: דני גור מצטר לועדה כנציג סיעת "עתיד".  ועדת מכרזי א.2.

החלטה: אושר פה אחד. 
 

ועדת ביקורת: דני גור מצטר לועדה כנציג סיעת "עתיד".  א.3.
החלטה: אושר פה אחד. 

 
ועדת הנחות: כה ויקטור מצטר לועדה כנציג סיעת "עתיד".  א.4.

  , , משה גולדשטיי הצבעה: בעד: (7) יצחק ימיני, יוחנ גיל, טלי פליישמ
, דני גור.         ניסי עובדיה, ויקטור כה

נגד:  (1) שרו חוילי. 
 

החלטה: אושר ברוב קולות. 
 

 ב. ועדת הנחות רווחה 

 
ההרכב המוצע הוא:  יצחק:
ניסי עובדיה – יו"ר 

ויקטור כה – חבר 
אירית רפאלי, מנהלת מח' רווחה  חברה 

 
  , , משה גולדשטיי הצבעה: בעד:  (7) יצחק ימיני, יוחנ גיל, טלי פליישמ

, דני גור.          ניסי עובדיה, ויקטור כה
נמנע: (1) שרו חוילי. 

 
החלטה מס' 5.1 

 
  : מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הרכב ועדת הנחות רווחה כדלקמ

ניסי עובדיה – יו"ר 
ויקטור כה – חבר 

רפאלי אירית – מנהלת מח' רווחה 
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 ג. ועדת תרבות 

 
ההרכב המוצע הוא:  , חלוקה לפי מפתח סיעתי.  הועדה כוללת 9 חברי יצחק:

גיל יוחנ – יו"ר  נציגי לפ:
מרשלי יצחק – חבר 

מגיד גילה – חברה 
גולדשטיי דיטה – חברה 

ת מרי – חברה   נציגת מפד"ל: 
מורד זהבה  חברה  נציגת מסורת:

 
 . . נודיעכ בהמש עדיי לא אישרנו את כל התפקידי ויקטור:

 
משה אודיז ביקש להתנצל שלא יכל להגיע עקב התחייבויות קודמות וישלי   זאב:

 . שמות חברי בהמש
 

 . מאשרי את השמות שימסרו בהמש יצחק:
 

  , , משה גולדשטיי הצבעה: בעד: (6)  יצחק ימיני, יוחנ גיל, טלי פליישמ
ניסי עובדיה, שרו חוילי.     

, דני גור.  נגד:  (2)  ויקטור כה
 

החלטה מס' 5.2 
 

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הרכב ועדת תרבות כדלקמ :  
גיל יוחנ – יו"ר 

מרשלי יצחק – חבר 
מגיד גילה – חברה 

גולדשטיי דיטה – חברה 
ת מרי – חברה  

מורד זהבה – חברה 
 

 ד. ועדת חינו 

 
, לפי מפתח סיעתי.  זו הועדה היחידה הכוללת 18 חברי יצחק: 

יצחק ימיני – יו"ר  נציגי לפ: 
אופיר גילה – רכזת 

קרפ משה – חבר 
בר ניב ספי – חברה 
גור אסתי – חברה 
בילו עליזה – חברה 

קידר עדי – חבר 
דר אבי – חבר 

נציגי מפדל:   יפת נעמי – חברה 
יפת תומר – חבר 

נציגי מסורת:אולאברי חגית  חברה 
שוש גברא  חברה 

 
הא  סיעת עתיד מתנגדת או שתמסור שמות בעתיד ?  יצחק:

 



 5

אנחנו בודקי את האפשרויות שלנו.  ויקטור:
 

  , , משה גולדשטיי הצבעה: בעד:  (6) יצחק ימיני, יוחנ גיל, טלי פליישמ
        ניסי עובדיה, שרו חוילי. 

, דני גור.  נגד:   (2) ויקטור כה
 

החלטה מס' 5.3 
 

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הרכב ועדת חינו כדלקמ :  
יצחק ימיני – יו"ר 

אופיר גילה – רכזת 
קרפ משה – חבר 

בר ניב ספי – חברה 
גור אסתי – חברה 
בילו עליזה – חברה 

קידר עדי – חבר 
דר אבי – חבר 

יפת נעמי – חברה 
יפת תומר – חבר 

אולאברי חגית  חברה 
שוש גברא  חברה 

 
 ה. ועדת נוער 

 
ההרכב המוצע הוא:  , חלוקה לפי מפתח סיעתי.  הועדה כוללת 9 חברי יצחק:

פליישמ טלי – יו"ר  נציגי לפ: 
קינ רונ – חבר 

הספל דביר – חבר 
אור איתנה – חברה 

יפה יפת  חברה  נציגת מפד"ל:
אולאברי מור  חבר  נציג מסורת:

 
 . אנו נית שמות בהמש ויקטור:

 
  , , משה גולדשטיי הצבעה: בעד:  (6) יצחק ימיני, יוחנ גיל, טלי פליישמ

        ניסי עובדיה, שרו חוילי. 
, דני גור.  נגד:   (2) ויקטור כה

 
החלטה מס'  5.4 

 
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הרכב ועדת נוער כדלקמ :  

פליישמ טלי – יו"ר 
קינ רונ – חבר 

הספל דביר – חבר 
אור איתנה – חברה 

יפה יפת  חברה 
אולאברי מור – חבר 
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אנו לקחנו בשלב זה על עצמנו את כל הועדות, א יהיה הסכ קואליציוני אנו  יצחק:
 . נשנה, א כעת הועדות יהיו בידינו כפיקדו

 
 . סליחה, לא מוב : שרו

 
 ו. ועדת ספורט 

 
ההרכב המוצע הוא:  , חלוקה לפי מפתח סיעתי.  הועדה כוללת 9 חברי יצחק:

פליישמ טלי – יו"ר  נציגי לפ: 
רואש אהרו – חבר 

לוי דני  – חבר 
יפת אריק – חבר 

ת יוס  חבר  נציג מפד"ל:
אראל סירי   חבר  נציג מסורת:

 
  , , משה גולדשטיי הצבעה: בעד: (6) יצחק ימיני, יוחנ גיל, טלי פליישמ

       ניסי עובדיה, שרו חוילי. 
, דני גור.  נגד:  (2) ויקטור כה

 
 

החלטה מס' 5.5 
 

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הרכב ועדת ספורט כדלקמ : 
פליישמ טלי – יו"ר 

רואש אהרו – חבר 
לוי דני – חבר 
יפת אריק – חבר 

ת יוס – חבר 
סירי אראל  חבר 

 
ועדת תכנו  ז.

 
ההרכב המוצע הוא:  , חלוקה לפי מפתח סיעתי.  הועדה כוללת 9 חברי יצחק:

יצחק ימיני – יו"ר  נציגי לפ: 
פלד שרו  – חבר 
קידר אבי – חבר 

ניסי אבי  – חבר 
סאל יהודה   חבר  נציג מפד"ל:

יואש יפת   חבר  נציג מסורת:
 

  , , משה גולדשטיי הצבעה: בעד: (6) יצחק ימיני, יוחנ גיל, טלי פליישמ
       ניסי עובדיה, שרו חוילי. 

, דני גור.  נגד:  (2) ויקטור כה
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החלטה מס' 5.6 
 

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הרכב ועדת תכנו כדלקמ :  
יצחק ימיני – יו"ר 

פלד שרו  – חבר 
קידר אבי – חבר 

ניסי אבי  – חבר 
סאל יהודה   חבר 

יואש יפת   חבר 
 

ועדת בטחו  ח.
 

זו ועדה שתישאר בידי ל"פ כשגולדשטיי יו"ר. ההרכב המוצע הוא:  יצחק:
גולדשטיי משה – יו"ר  נציגי לפ: 

צלניק שלמה – חבר 
פניני זאב – חבר 

ברקל שמואל  חבר 
מיכלובי מנח  חבר  נציג מפד"ל:

פתחיה משה   חבר  נציג מסורת:
 

  , , משה גולדשטיי הצבעה: בעד:  (6) יצחק ימיני, יוחנ גיל, טלי פליישמ
        ניסי עובדיה, שרו חוילי. 

, דני גור.  נגד:   (2) ויקטור כה
 

החלטה מס' 5.7 
 

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הרכב ועדת בטחו כדלקמ :  
גולדשטיי משה – יו"ר 

צלניק שלמה – חבר 
פניני זאב – חבר 

ברקל שמואל  חבר 
מיכלובי מנח  חבר 

פתחיה משה   חבר 
 

ועדת תנועה ובטיחות  ט.
 

כא זו ועדה שבמידה והרכב הקואליציה ישתנה היא לא תישאר בראשות ל"פ.  יצחק:
ההרכב המוצע:  

משה גולדשטיי – יו"ר  נציגי לפ:
גנס צחי – חבר 

הספל דביר – חבר 
מוצרפי אשר – חבר  נציג מפד"ל:
נציג מסורת:  שוקרו יוס  חבר 

בשלב זה נבחרו 3 חברי  מל"פ ואנו נוסי חבר נוס כש"עתיד" יוסיפו. 
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  , , משה גולדשטיי הצבעה: בעד:  (6) יצחק ימיני, יוחנ גיל, טלי פליישמ

        ניסי עובדיה, שרו חוילי. 
, דני גור.  נגד:  (2)  ויקטור כה

 
החלטה מס' 5.8 

 
  : מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הרכב ועדת תנועה ובטיחות כדלקמ

משה גולדשטיי – יו"ר 
גנס צחי – חבר 

הספל דביר – חבר 
מוצרפי אשר – חבר 
שוקרו יוס  חבר 

 
 

ועדת איכות הסביבה  י.
 

ההרכב המוצע הוא:  יצחק:
יצחק ימיני   יו"ר  נציגי לפ: 

קינ רונ – חבר 
פליישמ הוגו – חבר 

ירו שפי חבר 
אלי ששו  חבר  נציגת מפד"ל:

מרדכי יהודיא   חבר  נציג מסורת:
 

  , , משה גולדשטיי הצבעה: בעד:  (6) יצחק ימיני, יוחנ גיל, טלי פליישמ
        ניסי עובדיה, שרו חוילי. 

, דני גור.  נגד:   (2) ויקטור כה
 

החלטה מס' 5.9 
 

  : מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הרכב ועדת איכות הסביבה כדלקמ
יצחק ימיני   יו"ר 

קינ רונ – חבר 
פליישמ הוגו – חבר 

ירו שפי חבר 
אלי ששו  חבר 

מרדכי יהודיא   חבר 
 
 

בחירת מועמדי לדירקטוריו מ.ס.ו.  .2
 

כידוע לכ דירקטוריו חברת מ.ס.ו. מורכב משליש עובדי המועצה, שליש נבחרי  יצחק:
 . . מקריא את שמות המועמדי ציבור, ושליש תושבי

 
מי הציע את דוד רחו ?  ויקטור:

 
מה, אסור לי להציע אותו?  יצחק:
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אז שיודיעו לי.  ויקטור:
 

  , , משה גולדשטיי הצבעה: בעד:  (5) יצחק ימיני, יוחנ גיל, טלי פליישמ
        ניסי עובדיה. 

, דני גור.  נגד:   (2) ויקטור כה
נמנע: (1) שרו חוילי. 

 
החלטה מס' 5.10 

 
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הרכב דירקטוריו מ.ס.ו. – מרכז ספורט 

 : ופנאי פרדסיה בע"מ כדלקמ
יצחק ימיני – יו"ר 

יוחנ גיל 
משה אודיז 

אשר מוצרפי 
עוזי בשארי 

דוד רחו 
זאב ובר 

בני כרמי 
עזרא רייבי 

 
יש שתי ועדות חובה שלא נמצאות ברשימה, ועדת ערר לארנונה וועדת הקצאת  דני:

אדמות. 
 

 . אי לנו ועדת הקצאת אדמות כי אי לנו אדמות להקצות, א יהיו אז צרי להקי זאב:
 

 . א היא חובה אז צרי להקי דני:
 

לא ידוע לי שהיא חובה, נבדוק.  זאב:
 

 . זה רשו בספר ההוראות לנבחרי דני:
 

 . הספר הזה לא קובע – נבדוק בספר החוקי זאב:
 

מה ע ועדת ערר לארנונה?  דני:
 

הועדה נבחרה לפני חמש שני ופורסמה ברשומות .  זאב:
 

היו בחירות וצרי לקיי אותה.  דני:
 

שאלת תועבר ליוע המשפטי.  זאב:
 

, שימיני יענה.  עזוב, איני רוצה לדבר אית דני:
 

הועדה קיימת, א צרי לבחור אותה מחדש נשאל את היוע המשפטי ונפעל לפי  זאב:
הוראותיו. 

 
, נביא לדיו ואת הנושא נעלה לישיבה הבאה.  זאב מסביר בעברית צחה, א נצטר יצחק:
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יש חוק וצרי לפעול לפיו, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.  דני:
 

הרכב הועדה שרשו הוא:  יצחק:
קראוס יוסי – יו"ר, מלמ בני, קאופמ עופר. 

 
  , , משה גולדשטיי הצבעה: בעד:  (5) יצחק ימיני, יוחנ גיל, טלי פליישמ

        ניסי עובדיה. 
, דני גור, שרו חוילי.  נגד:   (3) ויקטור כה

 
בושה וחרפה.  דני:

 
הועדת קיימת ופעילה.  זאב:

 
טוב שיש ועדה שעושה משהו.  דני:

 
החלטה מס' 5.11 

  
  : מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הרכב ועדת ערר לארנונה כדלקמ

קראוס יוסי – יו"ר 
קאופמ עופר – חבר 

מלמ בני  חבר 
 

 3. דיו במכתבי חבר המועצה – שרו חוילי 
 

 א. תמיכה בבתי כנסת 

 
בקשת שיוקצבו 20,000  לתמיכה בבתי כנסת. אני הסברתי ל היו מה  יצחק:
המצב הכספי שלנו. א ביו חמישי נפגשתי יחד ע ניסי עובדיה ע הרב 
יצחק לוי, סג שר הדתות, עליו הוטל לבטל את המועצות הדתיות. זוהי החלטה 
שבשלב זה לא תבוצע, ואנו נצטר להקי מועצה דתית חדשה. בימי 
, כולל בעיית השכירות  הקרובי אטפל בנושא כ שבמסגרת זו נקבל תקציבי
. ה ג יפרעו את כל חובות המועצה הדתית, א יש כאלה. ברגע  של המשרדי

 . שאנו נותני את הרכב המועצה הדתית אנו נכנסי לצינור  הזרמת הכספי
 

. ההצעה שלי הייתה  אני מבר על זה, א אי קשר בי ההצעה שלי לדברי : שרו
צריכה להיות בישיבה הקודמת והסכמתי שידונו קוד בהנהלה, הסכו לא 
גדול, הוא הגיוני, זה עבור דברי טריוויאלי לציבור עצמו. עלות החשמל 
. ביקשנו מעי קרש קפיצה לציבור  גבוהה בכל בתי הכנסת, שלא לדבר על הגינו

הדתי מסורתי, לכ אני מבקש כ להעלות לדיו והצבעה.   
 

אני הסברתי את דברי, לא קיבלת  תשובה שלילית ואיני דוחה אות בקש, אני  יצחק:
אומר ל את האמת, א לא הייתי נפגש ע סג השר יתכ שתשובתי הייתה 
שונה. בתי כנסת ה בטיפול המועצה הדתית וכעת יוזרמו אליה כספי ואני 

 . מאמי שהמועצה הדתית תזרי לכ כס
 

אדרבא, זה רק מראה שהדברי הובנו, והקושי הכספי קיי ועד היו א בית  : שרו
כנסת לא קיבל תקציב ולכ באנו בהצעה הגיונית שלא באה להחלי את 

, ולדחות כיו אני רואה זאת בצורה לא נעימה.  העמותות אלא בנוס לה
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. אני צרי להיות מאוד  אתה אומר שדחית את הדיו בתקווה לאישור היו יצחק:
 , זהיר ולעשות בדיקה, בתקציב המועצה היו אי לנו אפשרות להיענות ל
דווקא כעת כשיתקבלו כספי ממשרד הדתות אני מאמי שבתי הכנסת יקבלו 

עזרה. 
 

מועצה יכולה להעביר כספי דר ועדת תמיכות ובתקציב שנה זו לא נרש ש  : יוחנ
, אלא א תהיה החלטה להעביר מסעי ספורט או משהו כזה.  כס

 
זה הכוונה.  : שרו

 
יש דר אחרת והיא שבתי כנסת יקבלו כס מהמועצה הדתית.  : יוחנ

 
מדובר במתפללי שלא מאוגדי בעמותה ועלות ההגשה גבוהה ויתכ שכל  זאב:

  . התקציב ייספג ש
 

, נית  אני נתקל כל ישיבה בכ שבכל סעי שיועלה יגידו שבתקציב זה לא קיי : שרו
. א לא תהיה החלטה רצינית שתו מספר חודשי א לא יגיע  לנייד סעיפי

 . התקציב, נעביר כס בתקציב שלנו מסעי לסעי לא עשינו כלו
 

 . תפקיד כחבר מועצה לדאוג לאנשי של וזה תקי יצחק:
 

 . ג של : שרו
 

. אני לא הול למשרד הדתות לבקש כס לכבישי אלא עבור  אני דואג לכול יצחק:
 . הדתיי

 
כשיהיה שר הדתות מש"ס אתה תצטר לימיני, א כל עוד הוא מהמפד"ל אני  : ניסי

נוסע ע ראש המועצה. 
 

הציבור של צרי את התקצוב.  : שרו
 

בינתיי אני יו"ר ועדת תמיכות ואתה הצבעת נגד יו"ר ועדת תמיכות.  : ניסי
 

, א הייתי חבר הייתי מצביע בעד. א אי נציג מסורת ש אני נגד. מה אני  כ : שרו
 . אגיד לחברי שלי? אני אמור לדאוג לה

 
, אני יו"ר ועדת תמיכות ואני אדבר ע הציבור שלי.  אני אגיד לה : ניסי

 
, שנפגעת שהצבעתי נגד בועדת תמיכות, זה לא אישי, אני  אני מצטער, ניסי : שרו
, זה מכיוו שלא השכלת לפעול לכ שנציג "מסורת" יהיה חבר  מכבד אות
. היות וכרגע בנושא התקצוב בתי הכנסת  בועדה זו. אני לא יכול להצביע נגד
אני רוצה לדאוג ל 20% מהאוכלוסייה  שה שומרי תורה ומצוות ואני עושה 

 . זאת ג במקומ
 

 . אל תעזור לי א פע : ניסי
 

זה לא מכובד .  דני:
 

 . . א תתחיל איתי – ארמוס אות אני לא חבר של ואל תפנה אלי כ : ניסי
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אני אוהב אות ומכבד אות למרות כל מה שאתה אומר.  דני:

 
מכיוו שראש המועצה אומר שחובתו לדאוג לכלל האוכלוסייה אז אני רואה  : שרו

 . חובה לעצמי לאז היכ שצרי לכלל האוכלוסייה, כולל 20% שציינתי קוד
 

שרו הציג הצעה לסדר ומזלזלי בדבריו ואיני יודע למה כתוב "מכתביו" ולא  דני:
הצעה לסדר. לפי החוק צרי לקיי הצבעה על דבריו. 

 
בהצעה לסדר מצביעי א צרי להכניס את ההצעה לסדר היו או לא. ראש  זאב:
המועצה מכניס את ההצעה לדיו וויתר על הצור להצביע הא להכניס לסדר 

 . היו
 

אז שתהיה הצבעה. א זה עולה לדיו עכשיו צריכה להיות הצבעה.  דני:
 

נעשה הצבעה:  יצחק:
מי בעד להביא את בקשת שרו לטיפולה של המועצה הדתית בהתא לשיחה 

ע סג השר. 
 

. כשנוח  יש כא נושא שאילתא ואתה לא יכול להעלות להצבעה כמו שנוח ל דני:
לכ את נצמדי לפי החוק. 

 
זכותי להציג את בקשת שרו לפי תפיסתו.  יצחק:

 
לא. אתה צרי להציג את הבקשה כלשונה.  דני:

 
 . תפתח ערו 33 ותראה אי דברי נעשי יצחק:

 
יש ספר חוקי וכ צרי לפעול.  דני:

 
אני מביא להצבעה את הנושא ומציע להעביר לטיפול המועצה הדתית.  יצחק:

 
, עד מתי הכס יגיע?  תנקוב תארי : שרו

 
אני לא יכול לעשות זאת.  יצחק:

 
יש מועד להקמת המועצות הדתיות.  : נסי

 
א אני אציע את בקשת כלשונה היא תידחה, לכ אני מציע נוסח אחר.  יצחק:

 
אז תצביעו בעד.  ויקטור:

 
אני מבקש ברמה הזו: ההצעה לסדר של שרו נראית חיובית ועניינית ואנו  : שרו

 . פועלי לאלתר לקבלת תקציב משר הדתות שתגיע תו חודשי ספורי
 

 . את עושי פה קרקס ואני אפנה למשרד הפני דני:
 

לגבי ההצעה לסדר היו שהוגשה ע"י שרו חוילי: אני מעביר את זה למועצה  יצחק:
הדתית בהתא לשיחה שהייתה לי ע סג שר הדתות וציפיה לקבלת התקציב.  
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הצבעה 
 

, ניסי  , משה גולדשטיי בעד: (6) – יצחק ימיני, יוחנ גיל , טלי פליישמ
עובדיה ושרו חוילי. 

נגד:  (1) – דני גור. 
 . נמנע:(1) – ויקטור כה

 
החלטה מס' 5.12 

 
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות להעביר לטיפול המועצה הדתית את 

הבקשה בנושא תיקצוב בתי כנסת. 
 

נושא כלבי משוטטי  ב.
 

יש נורמה של שיטוט כלבי ביישוב. זה מחדל בטיחותי ותברואתי וחייבי  : שרו
לפתור לאלתר. ידוע לי שנעשה מאמ ע"י עזרא רייבי, מנהל אג הנדסה 
ותשתיות, לרבות חוזרי שנשלחו, ועדיי המדרכות מטונפות מצואת כלבי 
ועדי יש בעיה בגני ציבוריי של כלבי חייתיי וכל יו יש סכנה ממשית 

לילדינו בנוס לטינו הרחובות. 
 

בצד המכולות, נכו להיו יש פריצה של מחלת הכלבת, לכ הצעתי,, מעבר 
, להגדיל את הקנסות לכלבי משוטטי ללא הנחות  לקנסות שאולי קיימי
ופשרות – כולל פרסו בלוחות המודעות כדי שתהיה הרתעה לציבור. יש לוכד 

כלבי ונוכחותו אינה מורגשת מספיק ולא מורידה מספיק את היק הבעיה. 
אני מבקש: 

 . הרחבת הזמני א.
 . שינוי הזמני ב.

מעקב בתיק מסודר על רישו ויעילות בכל תפיסת כלב.  ג.
לפעול לקיצור זמ הגעת הלוכד מרגע הקריאה לזמ סביר.  ד.

 
, זה דבר חדש.  שרו הציג תמונה חמורה בנושא הכלבי משה:

 
זו תופעה שמתגברת.  : שרו

 
נראה כאילו הבעיה התחילה כשאבא של יצא לגמלאות.  משה:

 
זו הערה צינית שלא ראויה להתייחסות.  : שרו

 
? עד היו לא הייתה בעיה?  מה קרה היו משה:

 
עד היו לא הייתי חבר מועצה.  : שרו

 
כנציג "עתיד" אני מצטר לכל מה ששרו אמר.  דני:

 
 . מציג את הטיפול בכלבי משוטטי עזרא:
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  : כלבי
 

 . 12 חתולי ברשיו על פי רישומי המועצה יש בפרדסיה – 426 כלבי ו
 

כמות כלבי שנלכדה: 
 

בשנת 2003 נלכדו 63 כלבי משוטטי בפרדסיה ע"י לוכד הכלבי של  
המועצה. מתו הנ"ל נדרשו 12 כלבי בלבד. 

 
עלויות: 

 
עלות לכידת כלב – 236 ש"ח. העלות מכוסה רק  בגי כלבי הנדרשי ע"י  

 . בעליה
תשלו עבור יומיי ראשוני 100 ש"ח ועבור כל יו נוס 50 ש"ח. ההסגר עד  

 . 5 ימי
 

 : תכנית לכידת כלבי
 

סיורי לכידה מתבצעי לפי דרישה של המועצה. לוכד הכלבי נקרא  *
למקרי דחופי כגו כלב משוטט באזורי גני וביה"ס ו/או לצור ביצוע 

הסגר במקרה של נשיכה, בפיקוח צמוד של הוטרינרית. 
 

דו"ח מפורט לגבי הכלבי שנלכדו כולל צילו ותיאור הכלב נמסר  *
למועצה על ידי הלוכד בזמ הלכידה. 

 
בעל כלב יכול לשחרר את כלבו לאחר ששיל במועצה את עלויות הלכידה  *

וההסגר. 
 

אחרי פרסומי רבי בשנת 2003 לכדנו 63 כלבי ורק 12 מתוכ נדרשו. את 
השאר המועצה שילמה. בג הבני יש תופעה חוזרת של כלבי שנלכדו, 
ששוחררו ע"י הבעלי ונלכדו שוב ושוב למרות אזהרתנו, כי ידוע לנו מי ה 
. עשינו ניסיו בגני השרו של הקמת שירותי ציבוריי לכלבי  בעלי הכלבי
א הניסיו לא צלח. הוצאנו ג חוזרי לתושבי בנושא. לגבי כלבי 
שמוכרי לנו, הבעלי קיבלו מכתבי כולל איו בבית משפט ובקנסות. יש לנו 
אפשרות לתת קנסות א יש בעיה פרוצדורלית שזה נושא בפני עצמ שקשור 

לדיו אחר. הלוכד מוזמ ע"י המועצה. 
 

מה עושה תושב א עכשיו רואה כלב?  +דני: שרו
 

 . הוא מתקשר ל 108 והלוכד מוזמ עזרא:
 

 . , התושב צרי להזמי זה לא יעיל א אתה זה שמזמי דני:
 

זו הזמנת עבודה ותושב לא יכול לעשות זאת. מוקד 108 מודיע לכונ המועצה  עזרא:
, הוא מזמי את הלוכד.  , באישור שלי או של שמעו שא צרי

 
בוא נעשה ניסיו כעת ונראה מתי הלוכד יגיע .  דני:
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, זה כספי ציבור.  לא מקובל להזניק לוכד ולשל עבור הגעתו בחינ טלי:

 
אתה עושה מאמ ואי ירידה בכמות, אני מבקש להפעיל חוקי עזר בנושא. או  : שרו
. יש ג כלבי  שיוצבו מדבקות על השילוט ביישוב  ע מס' 108 בצורת טלפו
, אני מציע שנעשה חוק עזר שכל אד שיש לו כלב בגודל מסוי  מפחידי

, יצול ויוכר.  שמאיי
 

אל תשלה את עצמ שיש מישהו, ג בערי הגדולות, שיכול להשתלט על  יצחק:
הנושא, זוהי בעיה גדולה. היו יש כלבת באזור השרו ואני מתפלא אי כלבי 
, כי  מסתובבי חופשי והלוכד, או שמצליח לתפוס אות או שה בורחי
. יש לנו בעיה שצרי פקח בחצי משרה ואני מאמי  כידוע אסור להרוג אות

 . שנמצא לכ פתרו
 

לביטחו אנו משלמי הו עתק ויש סיור תמידי. לא כל אחד יכול להתקשר ל  : שרו
108, ממילא יש סיור ונית להנחות את האנשי וג את המשא"ז, שמתי 
שנתקלי בכלב שיתקשרו ל 108. זה לא דורש כס ויכול לצמצ את הנזק 

 . מהכלבי
 

משרד החקלאות והבריאות הכינו חוק עזר חדש לדוגמא – הכולל חובת סימו  עזרא:
. אני מקווה שהחוק יכנס בהקד ואנו נשתמש בו. אנו מוכני  כלבי בשבבי

לכ כבר וזה יית מענה לבעיה. 
: יש 426 כלבי רשומי בישוב וא נלכוד את כל  בנושא לכידת כלבי

המשוחררי ו 50% מה לא ישוחררו, לא נוכל לעמוד בכ תקציבית. 
 . אתה מדבר על מאות אלפי שקלי רק לנושאי הכלבי

 
א חשבת שאני ציני – כעת תבי את כוונתי. ה 108 לא עובד מסלולרי.  משה:

 
 . לכ מפורס במענה הקולי ג מספר הטלפו של הכונ זאב:

 
, ללמוד מרעננה שחלקו במחיר סימלי  ועדת איכות הסביבה צריכה, כשתקו משה:

 . מטאטא ע ניילו
 

 ? מתו הכמות שתפסת כמה היו רשומי דני:
 

, א ה הסתובבו ללא המספר.  כול עזרא:
 

, זה לא הגיוני.  כול דני:
 

, אתה יכול לקבל אותו או לא, זה נתו אמת. ג הכלב של  אני נות ל נתו עזרא:
נלכד ללא דסקית. 

 
. א יהיה פיקוח ויש מספרי אז חוק  החוק הזה, ללא פיקוח, לא שווה כלו דני:
העזר צרי לאכו עליה לשחרר את הכלב, בנוס צרי לטפל באנשי 
, צרי לשנות את חוק  שהכלבי שלה נלכדי מספר פעמי וא לא נית

העזר. 
 

 . אתה צודק, זה השבב שית פתרו עזרא:
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, לשינוי בחוק העזר.  אנחנו מכיני הצעה שנמצאת כבר בשלב מתקד זאב:
 

לדעתי, לא נעשית מספיק הסברה ביישוב בנושא זה. צרי להגביר את  דני:
ההסברה, באינטרנט. 

 
יש באינטרנט .  זאב:

 
זה בגלל הכלבת.  טלי:

 
צרי לעשות מה שעושי בערי גדולות, ג אנחנו יישוב איכותי, נעשית ג  דני:
פעילות הסברתית כולל בשלט הכניסה ובכל המקומות הציבוריי ביישוב, 
. אני  צרי ג פעילויות נגד אות אנשי שכל פע הכלבי שלה נתפסי
ניסיתי מספר פעמי דר 108 להגיע לאנשי ולא הצלחתי זה לא המקו לדבר 

על הבעיות של 108. 
 

. היות ופריצות לבתי יש פחות אני  אי ספק שג פרסו בלוח המרכזי יתרו : שרו
 . מציע להקטי את תקציב הסיור הבטיחותי ולהגביר את תקצוב הכלבי

 
תקציב הביטחו שיי לביטחו ולא נית חוקית להעביר אגרת שמירה למשהו  יצחק:
אחר. אני מקבל ג מה שדני אומר שצרי יותר הסברה. בנושא הפקח יש לנו 

 . בעיה שנפתור בהמש
 

ומה תעשה ע זה שעזרא רואה כלב ולא לוכד כי אי לו תקציב.  : שרו
 

לא הבנת אותי, אני דיברתי על כ שלא כל היו יהיה לוכד ביישוב.  עזרא:
 

הייתה תקופה שהייתה בעיה להתקשר לבזק והשיחות למוקד לא הגיעו. אני  יצחק:
מקבל את הצעתכ לשיפור הנושא ההסברתי. 

 
אני מוסי להצעת ההחלטה שלי, ג סעי 4 הסברה, שזה כל מה שאמרנו: לוח  : שרו

מרכזי, מדבקות 108 וכ תיקו חוק העזר. 
 

לגבי שינוי שעות הפעילויות – אפשר. הרחבת רק במסגרת התקציב.  זאב:
 

החלטה 5.13 
 

 : מליאת המועצה מאשרת, פה אחד, כדלקמ
1. להטיל קנסות כבדי על בעלי כלבי המפרי את החוק. 

, ולקיי מעקב רשו על  2. לשנות את זמני הפעילות של לוכד הכלבי
פעילותו. 

3. לצמצ את טווח זמ הגעת "הלוכד" ככל האפשר. 
4. להרחיב את ההסברה. 
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דיו במכתבו של ויקטור כה מ 19.1.04  .4
 

פרסו מועדי ישיבות המועצה  באינטרנט  א.
 

פרסו מועד הישיבות כבר מופיע באינטרנט.  יצחק:
 

כל הכבוד.  דני+ויקטור:
 

אגרת ביוב קבועה  ב.
 

ביקשתי לקבל פרוט מספרי מדוייק כמה שילמנו בגי הביוב, כמה  ויקטור:
משלמי ומהי ההשפעה על התשלומי שלנו. 

 
יצחק:                  בעניי גודל האוכלוסייה – השכונות החדשות אינ שייכות לחישוב זה. 

 
מציג בשק את החישוב של חלופת היטל ביוב לעומת חלופה של אגרת ביוב  זאב:

חודשית. 

 
החישוב מבוצע לבית בשטח 180 מ"ר, מגרש 300 מ"ר 

 
חישוב היטל ביוב  ש"ח  א.

 
למ"ר קרקע –  300 מ"ר X 12.59 ש"ח  3,777      

למ"ר בינוי    180 מ"ר X 37.81 ש"ח  6,806      
                                 ס הכל   10,583 
 ====          

 
תחשיב חלופי של פרעו חודשי למש 20 שנה  ב.

 
שעור ריבית         3.7% 

מס' תשלומי     240 
תשלו חודשי       49.47 ש"ח 

 
: 8,381 ש"ח  ער נוכחי של התשלומי

 
 

מסקנה  ג.
 

בהסדר הקיי קיימת הטבה ממוצעת של 2,202 ש"ח לכל תושב הפטור 
מהיטל ביוב והמשל אגרה שוטפת. 

 
יצחק:                   תושבי פרדסיה הותיקה לא היו מסוגלי לשל סכו כה גדול בתשלו אחד. 

 
, אני זוכר, רק לא היה לי ברור עד מתי זה.  נכו ויקטור:
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פונה לעזרא – ההיטל הוא כס כואב לציבור, א השאלה עד היכ זה מגיע  : שרו
לשרות. מה קורה כשיש סתימה בביוב בחצר, ובכביש יש ביוב של המועצה, 
וכשיש סתימה עובדי המועצה מטפלי רק בביוב הראשי של המועצה ולא היו 

מוכני לטפל בביוב הפרטי שלי. 
 

יש הגדרה והנחיה כתובה – יש  קו ראשי של המועצה והשוחה הראשונה  עזרא:
שמתחברת אליו בינה ובי הקו, המועצה פותחת. אני מבקש לדעת מי היה 

אצל ואבדוק איתו. 
 

משה סעדד היה אצלי.  : שרו
 

ג. בנושא הדברת יתושי – הוצאות מי בריכות הקאנטרי לשטח פתוח  ויקטור:
  
 

הדברת יתושי הוצאות מי בריכות הקאנטרי לשטח פתוח  ויקטור:
 

בתארי 12.9.02 התריעו תושבי רחוב האלה בכתב בפני המועצה על כ שמי 
בריכות השחייה שבקאנטרי נשפכי לוואדי שמצפו לו, ואינ מוזרמי לביוב 
" ( תנאי תברואה נאותי לבריכות  ציבורי כמתחייב "מתקנות רישוי עסקי
". הא מי הבריכות  השחייה), התשנ"ד – 1994 פרק ד': "תחזוקה וניקיו
מוזרמות עדיי לוואדי? א כ כיצד מתיישב הדבר ע קריאת המועצה 

 ?" להלח ב"מכת היתושי
כיצד מתכוונת המועצה לטפל בנושא (כולל לוח זמני לביצוע)? 

 
" לאור כל  באותו עניי קיבלתי תלונות רבות של תושבי על "מכת יתושי
. אחד  השנה ובמיוחד בתקופה זו באזורי שוני בפרדסיה ובעיקר בעלי השרו

התושבי קיבל מידע ממדביר במועצה שחל איסור על פי תקנות איכות  
הסביבה להשתמש בריסוס. באלה אמצעי המועצה נוקטת על מנת לפתור את 

הבעיה המציקה והדחופה שפוגעת באיכות החיי של תושבי פרדסיה. 
 

 . הא מי הבריכות עדיי מוזרמי לואדי וא כ אי המועצה מוכנה לטפל בכ
בנוס יש בעיית יתושי ג בגני השרו והיות ואסור לבצע ריסוס אי המועצה 

 . תטפל בכ
 

הקאנטרי  מחובר מזה כשנה לביוב, בתאו ע משרד הבריאות, וא דברתי  עזרא:
) על כ והודעתי לו על מועד החיבור.  ע התושב (בקמ

 
, יש  לגבי נושא היתושי – בפרדסיה מזה מספר שני אי בגדול בעיית יתושי

. כל  תלונה שמגיעה נרשמת ומדביר מגיע מייד.  במספר מקרי ספציפיי
 

פנתה אלי תושבת מעלי השרו ואמרה שפנו אליה מהמועצה ובקשו לדעת  ויקטור:
,  אולי בגלל השאילתא שלי אבל הכל  מיקו מדויק ואני שמח שמטפלי בכ

 . למע טובת התושבי
 

. לגבי הריסוס, אז, לפי  הבעיה אצל אותה תושבת זה ברחשי ולא יתושי עזרא:
 . משרד איכות הסביבה אסור לעשות "ערפול" וזה בתוק מזה מספר שני

 . הערפול האחרו בוצע לפני ארבע שני
 

 . אני מבקש לבדוק שוב את המצב של עלי השרו ויקטור:
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, כל שבוע האזור נבדק.  לגבי אזור רחוב האלה ש יש לפעמי מי עזרא:

 
 ? למה יש מי ויקטור:

 
 . זה ניקוזי עזרא:

 
אני יכול לקבל זאת בכתב?  ויקטור:

 
אי בעיה.  יצחק:

 
, בכל רחבי היישוב ה ע"י  אנו מבצעי פעולות ניטור רצופות נגד יתושי עזרא:

, וה באמצעות עובדי איגוד ערי לאיכות הסביבה.  עובדי שלנו – קבלני
 

מדוע המשטרה נתנה דוח משטרתי על רכב שחנה בניגוד לכיוו הנסיעה? הא  ויקטור:
אתה, יצחק, יכול להתערב ? 

 
ראש המועצה אינו מתערב בנושא אכיפת חוקי התנועה ע"י המשטרה.  יצחק:

 
דיו בדי וחשבו השנתי של חברת מ.ס.ו.    .5

 
לפנינו דוגמא לפרוייקט מוצלח שמכל האר באי ללמוד ממנו. הדיו הוא על  זאב:
הדוח הכספי. המועצה רשומה כעוסק מורשה לצורכי מע"מ והיא בי המועצות 
, א לא היחידה, שהשיגה זאת. חברת מסו לא מתפעלת את  היחידות באר

 . המתק ולכ אי פה נתוני פעילות של המתק
 

אגב, עזרא הוא המקשר בי החברה למועצה.  יצחק:
 

אני חושב שהדוח הזה, אי שהועבר ומתי שהועבר, זה לא רציני לשלוח אותו  דני:
בזמ כה קצר. אני לא חושב שכוונתכ שנקרא אותו ביו שבת. 

 
 . הזימו נשלח ביו רביעי בצהרי זאב:

 
הוא הגיע אלי ביו חמישי בערב.  דני:

 
הוא חולק ביו ד'.  זאב:

 
אני מצטר לדני.  : שרו

 
. הדוח הזה פורס באינטרנט  , אתה קיבלת את החוברת לפני חודש ימי שרו זאב:

עוד בחודש אוגוסט. 
 

בישיבות הבאות נעלה את מה שקורה בקאנטרי בהצעות לסדר.  דני:
 

. אולי אתה לא מבקר בקאנטרי?  אני דוחה את כל הביקורת של יצחק:
 

אני כ מבקר וכבר 10 שני שאי אוורור.  דני:
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המתק הזה הוא מקו מוצלח שתושבינו מוצאי אפשרות לבלות בזמנ  יצחק:
הפנוי וג תושבי חו שבעצ מסבסדי אותנו. היתה תקופה של כחצי שנה 
שהייתה בעיה ע מנהל וכעת יש מנהל חדש. ואני מאוד מערי ומוקיר את 
ויקטור סרוסי שלקח על עצמו את התפקיד ואני מאמי ש 2004 תהיה שנה 
מוצלחת. אתה צודק, המכשירי היו צריכי להיות לפני שלושה חודשי ויש 

בעיה ואנו לוחצי על החברה. 
 

היות וזה מתק של פרדסיה שאמור לשרת את כלל התושבי אני מבקש  : שרו
התייחסות ל 20% דתיי שג ה ייהנו. 

 
יש הנחה למנויי ללא שבת.  זאב:

 
אני מבקש להיות שות לבדיקה שכזו.  : שרו

 
בקשת נרשמה. אני מבקש להצביע על אישור הדוח.  יצחק:

 
, משה גולדשטיי וניסי עובדיה.  בעד: (5) יצחק ימיני, יוחנ גיל , טלי פליישמ

 . נגד:  (2) דני גור וויקטור כה
נמנע:(1)  שרו חוילי. 

 
החלטה מס' 5.14 

 
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הדי וחשבו השנתי של חברת 

מ.ס.ו. – מרכז ספורט ופנאי פרדסיה בע"מ לשנת 2002. 
 

הודעה אישית של דני גור  .6
 

קיבלתי את הפרוטוקול ביו חמישי. לצערי, הפרוטוקול לא מבטא את שנאמר  דני:
בישיבה. נכתבו דברי שלא נאמרו ולא נכתבו דברי שנאמרו, לכ הבאתי 
טייפ היו ונוצר מצב של חוסר אמו ויש לבחו דרכי אחרות לרישו 
הפרוטוקול. יש הרגשה של יד מכוונת, אני רואה זאת בחומרה וטע לפג 
ואשקול פניה לערכאות. הפרוטוקול מופ לפי ההוראות, יש לשקול  דרכי 
אחרות, לראות פרוטוקול אחרי חודש ותו יומיי לעבור עליו זה בעייתי 
ומוביל למחשבה שזה מכוו ע"מ להסתיר ולשנות מידע במיוחד שמופ בציבור 
שקרי ע"מ להסית את הציבור. אני מוקיע את הדר שדברי נעשי ושוקל 
לפעול למשרד הפני למבקר המדינה. את מציגי בציבור שקיפות ופועלי 

 . הפו
 

. אני 34 שני בתפקיד ועוד לא נאמרו דברי כאלה  אני דוחה את כל דברי יצחק:
, במקו לעסוק בעיקר אתה עוסק  שחבר מועצה יאשי בכאלה דברי
בשטויות. יש פרוטוקול וא יש ל הערות אתה יכול לומר אות בישיבה 
הבאה. תפנה למבקר המדינה, אני רואה את האשמה של בחומרה. מה יש לי 
להסתיר? מה היה בישיבות? כל מה שאתה אומר בישיבה יל לציבור, אל 

תפחד. 
 

 . , אלה של תביא לנו את הפרוטוקול בזמ דני:
 

 . אל תקרא לנו כ : ניסי
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אתה מקבל פרוטוקול ויכול להביא הערותי בישיבה, אי לנו מה להסתיר.  יצחק:
 

אני מבקש שהדוח יגיע בזמ ושלא תפיצו דברי ביישוב.  דני:
 

 . הפרוטוקול פורס באינטרנט לפני שבועיי זאב:
 

זה נהדר שאתה מפי באינטרנט לפני שנותני לנו.  דני:
 

 ? אבל להגיד שמסלפי אני מסכי אית שצרי שהפרוטוקול יופ שבוע לפני. יצחק:
אי אפשר להכניס בפרוטוקול כל מילה. אני חבר במועצת הירקות ש יש 
הקלטה ומגיע ספר שלא נית לקרוא. אתה יכול לומר שאתה מבקש שיכתבו 

משהו ואז להכתיב לפרוטוקול . 
 

אני מתפלא עלי שאתה מדבר עלי.  : ניסי
 

 . זה לא כולל אות דני:
 

אנחנו כולנו חברי מועצה. יש חלק בדמוקרטיה, יש הנהלה ויש מליאה, כל דבר  : ניסי
שאמרת, אנחנו כבר דנו שעות בישיבת הנהלה. אני כא 11 שנה וויקטור 11 שנה 

וא פע לא סול פרוטוקול. 
 

. אני הצבעתי נגד וכתוב נמנע.  אני לא מפי שקרי דני:
 

יתכ שאורלי טעתה.  יצחק:
 

אי ספק שאנו צריכי לקבל את הפרוטוקול לפני הפרסו באינטרנט.  : שרו
 

יש מספר אפשרויות לנהל פרוטוקול:  זאב:
 

10 אל ש"ח בשנה וכל מילה  תימלול – ע"י חברת הקלטה – בעלות של 15 א.
נכתבת.  

 
אפשרות נוספת, שנקבעה בחוק: 

 
, שמות  , קיו שאילתות, תשובות, סדר יו : מועד, מקו בפרוטוקול יצויי ב.
, הצעות החלטה ונימוקי בעד ונגד, ולפי בקשה ג את שמות   משתתפי

  . המצביעי
 

  . אי לפי החוק חובה לרשו את כל הנאמר בדיוני
 

  . דני טוע שחלק מהדברי שאמר לא נכתבו. זה נכו וכ יהיה ג היו
 

אורלי לא יכולה לרשו הכל כי: 
 

מדברי מהר מדי.  א.
נכנסי זה לדברי זה והיא לא שומעת .  ב.

 . דברי לא שייכי לסדר היו ג.
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, שבה אורלי רושמת את  הצורה שבחרנו לניהול הפרוטוקול, זו דר ביניי
. א אתה רוצה, תגיד שאתה מבקש להכתיב  . וכ ג ימש עיקרי הדברי

ותדבר בקצב איטי. נית ג לעבוד לפי הפקודה, כפי שהצגתי. 
 

אני מציע עוד דר ללא עלות כספית גבוהה, תקליטו את מה שקורה כא ובעת  דני:
 . ההדפסה תקשיבו להקלטות בנושאי החשובי

 
אי לנו זמ וכוח אד לטיפול בהקלטות. א אתה אומר שדברי נעשי  זאב:

 . בחוסר יושר זו פשוט עלילה שאני דוחה בכל תוק
 
 
 
 

הישיבה ננעלה בשעה 22:35. 
רשמה: אורלי רזניקוב 

 
 
 
 
 
 
 
 

בברכה,    
 

יצחק ימיני            זאב ובר
      מזכיר המועצה     ראש המועצה 


