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 -הופק ע " י  :בונוס פרוטוקולים בע

" מ  ,טלפון - 03- 5373237 :

השתתפו ה"ה:
יוסי נשרי -

ראש העירייה

רון מלכה -

חבר המועצה

כחלון עמי -

חבר המועצה

ג'ורג'י אילן -

חבר המועצה

גל ישראל -

חבר המועצה

קרפ דורון -

חבר המועצה

בומגרטן אלונה -

חברה המועצה

סבו יעקב -

חבר המועצה

ארבל ליאת -

חברה המועצה

ציזר איציק -

חבר המועצה

גולד נטע -

חברה המועצה

יואב כהן -
כהן נפתלי -

חבר המועצה
חבר המועצה

לא השתתפו ה"ה:
כוכבי יוסי -

חבר המועצה

דבורה שי -

חבר המועצה

מוזמנים קבועים:
גדי לייכטר -

מנכ"ל העירייה

טובה שקד -
דניאלה גז -

מ.מ גזבר העירייה
יועצת משפטית

מוזמנים נוספים:
דוד כהן -
עו"ד אינסה -

יועץ להקמת תאגיד המים
יועמ"ש להקמת תאגיד המים

2

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 17/10

על סדר היום :
.

.1

דיווח ראש העיר

2.

אישור הסכמים תאגיד המים

3.

אישור החלפת חברים בהרכב המועצה הדתית

.
 :במקום החבר נפתלי כהן

החבר רצון כהן .
.4

אישור הסמכת דוברת העירייה אילנית מגור לקביעת צורת המתנה בהתאם
לחוזר מנכ

" ל משרד הפנים

 – 8/2009השתתפות במתנות לראש הרשות

וסגנים בשכ ר .
.5

שונות .
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ע רב טוב  ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר

מר יוסי נשרי :
שלא מן המניין מס ' .17

סעיף  :1דיווח ראש העיר

.

מר יוסי נשרי :

לפני שניכנס לסעיפים עצמם

ובשמי להביע תנחומים ליונה
נמצאת פה  .הלוויה ב-
מוזמן ללכת לנחם

 ,אני רוצה קודם כל בשמכם

 ,אחיה נפטר אחרי הצהריים

 ,19:00שלחנו מברק תנחומים

 ,לכן שהיא גם לא
,

 .כל מי שירצה ללכת לנחם

.
 ,אבל מה לעשות

נעבור ממצב שהוא לא כל כך סימפטי ונעים

 ,קודם כל לברך

בשמכם ובשמי  ,וציזר  ,ראיתי שגם אתה שלחת מייל לבית ספר רימונים
רימונים זכה היום ל

 .בית ספר

הסמכה מטעם המשרד להגנת הסביבה על בית ספר ירוק

להם המשך פעילות למען הסביבה ולמען העיר וכל הכבוד
בהמשך לנושא של סביבה ירוקה

.

 ,מתחילה לעבוד במסגרת הפעילות העירונית

אורנה שנהר  ,שהיתה בבית ספר תיכון
הסביבה תחת אגף שפ

 .נאחל

 .היא הולכת לרכז את כל הנושא של הגנת
 .ואלונה  ,יש לך אפשרות לפתח את העיר

" ע  ,נאחל לה הצלחה

כפי שאת רוצה  ,עם גב ' אורנה שנהר .
שבוע שעבר הייתי ביחד עם עוד למעלה מ-

 30ראשי רשויות באילת

ללא אלימות  ,שגם העיר קרית אונו נכנסה

 .זאת היתה חוויה מיוחדת במינה לראות

איך העיר אילת מתפקדת בתכנית
פגישה עם איציק

עצמה  ,מורכבת מאוד

 ,איתך  ,עם אסתר ועם רלי ביחד עם חן

לעומק ולהכניס את זה

 ,לתכנית של עיר

 .ואני ביקשתי שיזמנו
 ,בשביל להיכנס יותר

 ,אולי אם יהיה אפשר להטמיע את זה בתוך התכנית עצמה

שאנחנו מריצים .
להזכירכם שבשבוע הבא בעזרת ה
ישיבה חגיגית  .אני מבקש מכולם להגיע

' בשעה

 18:30ביום רביעי

 ,אנחנו מקיימי

ם

 .מושב חגיגי  18:30 .התכנסות  ,כיבוד קל ,

וב 19:00 -מתחילים .
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מר איציק ציזר :

יש סדר יום למושב הזה

מר יוסי נשרי :

לא .

מר גדי לייכטר :

הוא טקסי .

מר יוסי נשרי :

זה משהו טקסי .

מר איציק ציזר :

אין הצבעות  ,אין כלום ?

מ ר יוסי נשרי :

לא  .יש אמנה  ,חתימה  .לפני שאנחנו ניכנס לדיון בנושא

של אישור ההסכמים של התאגיד
את העיר כדירקטורים זה עו
כלכלנית אגף החינוך מורן שלו
עו " ד רויטל רשף ורו

?

 ,רק להביא לחברים שהחברים שאמורים לייצג
" ד אילן ג ' ורג ' י  ,שהוא מיועד להיות יו
 ,מהנדס מחלקת תשתיות ברשות ל

" ר התאגיד ,
,

יאוניד פישל

" ח דורון חזן .

סעיף  :2אישור הסכמים תאגיד המים

מר יוסי נשרי :

אני מבקש לעבור לסעיף ראשון

שאנחנו אמורים לאשר היום של התאגיד
וגם עם משרדי הממשלה

.

 .לאחר דיונים ממושכים

 ,וגם עם החברים שליוו אותנו

אינסה  ,להגיד להם תודה על המאמצים

 .קיבלתם את ההסכם
 ,גם עם הרשות

 ,רו " ח דוד כהן ועו

"ד

 ,למרות שאת דעתנו בנושא הזה של התאגיד

אמרנו  .בלית ברירה אנחנו נדרשים לאשר את ההסכמים שאנחנו אמורים להעביר
 ,לאחר שמועצת העיר תאשר

למשרד הפנים ולממונה על התאגידים לאישור
למישהו הערות ?
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 .אם יש
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מר סבו יעקב :

האם תקנון ההתאגדות אושר על ידי משרד הפנים

מר יוסי נשרי :

הוא יוגש לאישור לרשות המים

מר סבו יעקב :

וההסכמים האלה הם הסכמים סטנדרטיים

?

.

שמוכתבים

על ידי ...

מר יוסי נשרי :

עם שינויים שאנחנו ערכנו

מר סבו יעקב :

שהנהלת העירייה ביקשה להכניס בהסכם לעומת

נקרא לזה המקובל

 ,או ההסכם הסטנדרטי

.

 ,אם אפשר לדעת .

גב ' בומגרטן אלונה :

שינויים טובים  ,סבו  ,באמת .

מר יוסי נשרי :

לאחר שקיבלנו היתה ועדה מקצועית

כל מי שנוגע בדבר

 ,עם המהנדסת  ,עם

 .ישבו  ,עברו ביחד עם הנציגים שהם עבדו איתנו להקים את

התאגיד  ,העירו את הה

ערות  .ישבה ההנהלה

 ,העירה את ההערות

ההסכם למי שיש לו הערות נוספות לפני שאנחנו מצביעים
ספציפית על איזה סעיף

מר סבו יעקב :

ההסכם

 ,ולכן נשלח

 .אם יש לך הערה

 ,אז תעלה אותו .

שאלתי שאלה

,

22

אילו סעיפים מתוך

הסעיפים

שבהסכם-

מר יוסי נשרי :

יש לא מעט סעיפים

כל סעיף וסעיף שאנחנו הערנו הערות
קיבל את החומר

 ,העיר את ההערות שלו

 ,אי אפשר עכש

יו להתחיל לחזור על

 .הערנו הערות כל אחד בקטע שלו
 .ולאחר שקיבלנו
6

 ,כל אחד

 ,מה שניתן היה להטמיע
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בהערות שמנו  .לאחר שאנחנו נאשר היום
יקבל את ההערות שלנו

 ,הממונה על תאגידי המים יעבור על זה

,

– יקבל  .לא יקבל  ,לא יקבל  .מי בעד ? ירים את ידו .

נטע גולד  ,איציק ציזר  ,ג ' ורג ' י  ,כחלון  ,כהן יואב  ,דורון

מר גדי לייכטר :

קרפ  ,נפתלי  ,אלונה  ,ישראל  ,רון  ,יוסי נשרי .

מר יוסי נשרי :

מי נגד ? מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

אין נגד  .נמנעים  :ליאת ויעקב סבו

.

החלטה :

הוחלט ב רוב קולות לאשר ההסכמים לתאגיד המים

בעד ( )11

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,אילן ג ' ורג ' י  ,עמי כחלון  ,יואב כהן ,
דורון קרפ  ,נפתלי כהן  ,אלונה בומגרטן

נגד

 ,ישרל גל  ,רון מלכה .

( )0

נמנע ( )2

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .

אני מבקש להוסיף מילה להסביר

מר סבו יעקב :
שלנו  .אנחנו ביקשנו תשובות
השאלות ששאלנו

 ,התשובות שקיבלנו היו תשובות שטחיות ולא ענו על

 .הנושא חשוב לקרית אונו

לנהוג בו מינהג כיתתי

 ,לנמק את ההימנעות

 ,הנושא הזה הוא מהותי

 ,ואני לא רוצה להגיד אפילו התנשאות

מצידו של ראש העיר אפילו לא הי

 ,לא צריך

 .כי מה שראיתי

ה התנשאות  ,אני לא יודע אפילו איך לכנות

שאלתי שאלה  ,ישבנו  ,דיברנו  ,הערנו  ,שתינו  ,צחקנו  .זה מזכיר מן כזה עזר ויצמן
בשעתו הרעה

 .אז בסיבה הזאת אנחנו בחרנו להימנע

 ,למרות שהנושא חשוב

ומהותי  .אני חושב אדוני ראש העיר שקצת התייחסות יותר ראויה לנושאים
ולאנשים שנמצא ים כאן לא תפגע בך

 .להיפך  .עד כאן .
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מר איציק ציזר :
חוזה סטנדרטי יותר

אני יכול להגיד לו משפט

? לקחו חברה חיצונית

 ,שלקחה

 ,סטנדרטי פחות .

מי זאת החברה החיצונית

מר סבו יעקב :

?

מר איציק ציזר :

יושבים שם

מר יוסי נשרי :

הצג תי אותם  ,לא הקשבת .

מר איציק ציזר :

העבירו לחברי הנהלת העיר את ההסכמים בשבוע שעבר

עברנו עליהם ביום ראשון האחרון

 2אנשים  ,אחד רואה חשבון ואחת עו

 ,ישבנו שעה וחצי

 .שינו את הכל

 ,הוציאו

 .להגיד לך לשאלתך איזה מבין הסעיפים הם שונים

מהתקנון הזה  ,אני אפילו לא יכול להגיד לך

מר סבו יעקב :

.

 ,עם הערות של תקנון ככה

תקנון ככה  ,הצבעות ככה  ,זכות הצבעה  ,זכות לא הצבעה
מסמך אלינו עם כל התיקונים

"ד.

.

מה השינויים המהותיים לפחות שאני אדע לעומת

הסטנדרט ?

מר איציק ציזר :
שכל אחד התייחס
סוגרים ישיבה

אני אפילו לא יודע מה המהותיים
 ,אם זו זכות הצבעה

 ,וכמה כסף מקבלים

 .אני יכול להגיד לך

 ,ואם זה מת י פותחים ישיבה
 ,וכל מיני דברים

 ,ואם זה מתי

 .ואם יש לך עוד הערות

שיכולות לעזור  ,בכיף  .אני אומר לך  ,סבו  ,ברצינות  ,נהפוך הוא  ,תעזור .

סעיף  :3אישור החלפת חברים בהרכב המועצה הדתית
החבר רצון כהן .
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 :במקום החבר נפתלי כהן

,

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 17/10

מר יוסי נש רי :

טוב  ,תודה  .אני עובר ברשותכם לסעיף מספר

החלפת חברים בהרכב המועצה הדתית

 ,במקום החבר נפתלי כהן שהיה אמור

להיות חבר  ,יש פה המלצה להצביע עבור החבר רצון כהן
לשנות במקום ג ' וזף שאלתיאל את חזי באשי

מר סבו יעקב :

הדתית  ,אנחנו הערנו

 ,ונפתלי כהן הגיש בקשה

.

 ...את הנושא הזה לחברתי

יש משהו לומר בהיבט אחר

 ,3אישור

 ,גב ' ארבל  ,אני מניח שגם לה

 .כשהיתה הצבעה בפעם הקודמת על הרכב המועצה

 ,מחינו  ,ולא הסתפקנו במחאה כאן

בעובדה שלסיעת המקומיים והירוקים שמונה
ייצוג במועצה הדתית חרף ה

 .גם פנינו לשר הדתות

 2מתוך  15חברי מועצת עיר

חובה לתת ייצוג יחסי לכל הסיעות
 ,אלא מכלל

המומלצים של מועצת העיר

 ,לא נית ן

 ,ולא רק מתוך

 7הנציגים שחברים במועצה הדתית

3
 .אז

לפחות נציג אחד על פי חישוב אריתמטי מחויב היה לתת לסיעת המקומיים
והירוקים  .קרה מה שקרה וניתן מקום אחד לסיעות האופוזיצי
כבר אז  ,כפי שאני מבין

ה כביכול  ,כאשר

 ,היה איזשהו של דיאלוג עם חבריי מסיעת קדימה

של דבר מצאו את עצמם חברים במועצת העיר

 ,שבסופו

 .והתוצאה היום  ,לפני שאנחנו נצביע

על שינוי  ,היא שאין ולו נציג אחד לאופוזיציה במועצה הדתית קרית אונו
חושב שהמצב הזה הוא בלתי סב

יר בעליל  .לפני שמצביעים על החלפת נציג כזה או

אחר  ,יש להקצות מקום אחד לסיעת המקומיי והירוקים
מועמדת  .אנחנו מבקשים להציג אותה
אנחנו לא מבקשים טובה
את הזכות

 .יש לנו מועמד או

 ,אנחנו חושבים שזה אלמנטארי לתת לנו

 ,ואנחנו לא מבקשים היענות ולא מחווה

החוקית שעומדת לנו לקבל ייצוג יחסי במועצה הדתית

לא נקבל ייצוג במועצה הדתית

 .אני

.

 .אנחנו מבקשים
 .וכל עוד אנחנו

 ,אנחנו חושבים שלא ניתן להחליף לא חבר זה ולא

חבר אחר  .כי כל ההרכב הזה הוא הרכב שאינו משקף את ההרכב הסיעתי של
 .אני אשמח אם היועצת ה

מועצת העיר  ,והוא הרכב בלתי חוקי בעליל

משפטית

תחשוב אחרת  ,שתגיד לי  .אבל אני לא חושב שהיא יכולה בכלל לחשוב בצורה
אחרת במקרה הזה

 .לכן אני מתנגד בכלל להעלות את זה

יינתן לנו מקום במועצה הדתית

.
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גב ' ארבל ליאת :
במועצה הדתית

אני רוצה להוסיף שהעיוות שנוצר מהבחירה של החברים
 ,כי אני לא מצליחה

 ,מפלה פה  2מגזרים  ,שזה כמובן את הנשים

 ,זה באמת נשגב

להבין איך לא מצאו אף אישה אחת שראויה להיות במועצה הדתית

מבינתי  .ודבר שני  ,להבנתי המועצה הדתית אמורה לשרת גם את הציבור החילוני
אין פה אף חילוני

,

 ,כולם דתיים  .אנשים דתיים יש להם את הקשרים שלהם

 ,את

 .החילוניים באמת נעזרים במועצה הדתית

 ,ואין

הרבנים שלהם שהם נעזרים בהם

 ,את הרצון שלהם

פה אף אחד שמשקף את האינטרסים שלהם

 ,את אורח החיים

שלהם  .ואני חושבת שאנחנו פה פשוט חוטאים לתושבים בשירות שהעירייה נותנת

מר יוסי נשרי :

אני חושב שהמועצה הדתית נותנת מזה

שנים רבות

לאותן אוכלוסיות וגם לחילונים וגם לדתיים את השירות שהם זקוקים
הדבר היחידי שהם

גב ' ארבל ליאת :

מר יוסי נשרי :

 ...צעד במועצה הדתית

אין שום בעיה

מר יוסי נשרי :

.

.

 ,אין שום מניעה

דתית  ,זה הרב עושה את זה עם האנשים שלו

גב ' ארבל ליאת :

 ,החילונים .

 ,זה כשהם הולכים להתחתן

צעד מאוד חשוב בחיים

.

 .זה לא קשור כמועצה

 ,מתוקף סמכות הרבנות

ועדיין השירותים שהמועצה נותנת לעיר

כן  ,אבל אין קשר לשירותים

.

 ,לתושבים .

 .השירותים שהחילונים

נזקקים להם-

גב ' ארבל ליאת :

אתה לא יודע ...

מר יוסי נשרי :

זה להגיע לרבנות בשביל
10

לקבל אישור לנישואים

.
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גב ' ארבל ליאת :

מה שלא ניסית  ,אתה לא יכול לדעת

מר יוסי נשרי :

אוקיי  .אני מביא לאישור-

מר סבו יעקב :

האם מותר לקבל תשובה על הסוגיות שהעליתי

מר יוסי נשרי :
אני מבקש להביא

שמעתי אותך  ,הפנמתי מה שאמרת

?

.

 ,אני הולך להצבעה

לאישור את ה חברים בהרכב המועצה הדתית כפי שהקראתי

במקום נפתלי כהן את רצון כהן

מר סבו יעקב :

 ,ובמקום ג ' וזף שאלתיאל את חזי באשי

כמחאה על העובדה

אני קם ואני יוצא מהישיבה הז

,

.

 ,ראש העיר  ,שאתה לא מתייחס

לסוגיה הזאת  ,אני חושב שפשוט לא ראוי לקיים את הישיבה הזאת

 ,מתוך מחאה ,

את  .חברים  ,אתם לא ראויים בכלל להיות מוסד

דמוקרטי  .יש כאן חבר בסיעת אופוזיציה
מקום במועצה הדתית

.

 ,חובתכם לכבד את האופוזיציה ולתת

 .העיר הזאת מבזה את עצמה ומבזה את קרית אונו על

70

שנותיה .

מר יוסי נשרי :

טוב  ,מי בעד לאשר ?

מר איציק ציזר :

סבו  ,יש לי רק שאלה א

באופוזיציה  ,מכתב אחד ? אני לפחות לא קיבלתי

חת  .למה לא שלחת
 .והנהלת העיר-

מר סבו יעקב :

שלחתי .

מר איציק ציזר :

שנייה  ,אני לא ראיתי שום מכתב
11

.

 ,בתור חבר
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מר סבו יעקב :

שלחתי מכתב  ,העתק ...

מר איציק ציזר :

שנייה  ,תן לי לסיים את השאלה

או מר שעכשיו האופוזיציה השתנתה
עדיין שייך לאופוזיציה

 ,דרך אגב  ,אני חושב שהנציג צחי דבורה הוא

 ,אבל זה ויכוח אחר

מכתב שלך לפני הישיבה הזאת

מר סבו יעקב :

 ,תן לי לסיים

 .כשאתה

 .אני לא ראיתי שום

 ,עזוב רגע שנייה

 ,שבא ומבקש ואומר מגיע לי או לא מגיע לי

 ...זכותי החוקית

 ,חובתכם לתת את

.

המקום כהנהלת

עיר .

 .מי בעד ? ירים את ידו .

מר יוסי נשרי :

טוב  ,אני מביא להצבעה

מר סבו יעקב :

אני צריך להתחנן על זכותי

?

מר איציק ציזר :

אני לא קיבלתי שום מכתב

.

מר גדי לייכטר :

נטע גולד  ,ציזר  ,נפתלי  ,ג ' ורג ' י  ,כחלון  ,כהן יואב  ,קרפ ,

אלונה  ,ישראל  ,רון ונשרי .
החלטה :

הוחלט ברוב קולות

לאשר החלפת חברים בהרכב המועצה הדתית
החבר רצון כהן

במקום החבר נפתלי כהן -

 ,ובמקום החבר ג

:
' וזף

שאלתיאל – החבר חזי באשי .
בעד ( )11

יוסי נשרי

 ,נטע גולד

 ,איציק ציזר

עמי כחלון

 ,יואב כהן

 ,דו רון קרפ  ,אלונה בומגרטן

רון מלכה .
נגד ( )0
נמנע ( )0
לא השתתפו בהצבעה

(  )2ליאת ארבל  ,יעקב סבו .
12

 ,נפתלי כהן

 ,אילן ג ' ורג ' י ,
 ,ישראל גל

,
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סעיף  :4אישור הסמכת דוברת העירייה אילנית מגור לקביעת צורת המתנה
" ל משרד הפנים

בהתאם לחוזר מנכ

 – 8/2009השתתפות במתנות לראש

הרשות וסגנ ים בשכר .

מר יוסי נשרי :

תודה  ,אני עובר לסעיף אחרון

 ,אישור הסמכת דוברת

העירייה גב ' אילנית מגור לקביעת צורת המתנה בהתאם לחוזר מנכ
 ,8/2009השתתפות במתנות לראש הרשות ולסגנים בשכר

מר גדי לייכטר :

החלטה :

 .מי בעד ? ירים את ידו .

פה אחד .

הוחלט פה א חד לאשר הסמכת דוברת העירייה אילנית מגור לקביעת
צורת המתנה בהתאם לחוזר מנכ

" ל משרד הפנים

השתתפות במתנות לראש הרשות וסגנים בשכר
בעד

" ל משרד הפנים

.

פה אחד .

_______________
יוסי נשרי
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ " ל העירייה
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קובץ החלטות
סעיף  :2אישור הסכמים תאגיד המים

.

ההסכמים לתאגיד המים

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר

בעד ( )11

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,אילן ג ' ורג ' י  ,עמי כחלון  ,יואב כהן ,
דורון קרפ  ,נפתלי כהן  ,אלונה בומגרטן

נגד

 ,ישרל גל  ,רון מלכה .

( )0

נמנע ( )2

ליאת ארבל  ,יעקב סב ו .

 :במקום החבר נפתלי כהן

סעיף  :3אישור החלפת חברים בהרכב המועצה הדתית
החבר רצון כהן .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות

לאשר החלפת חברים בהרכב המועצה הדתית

במקום החבר נפתלי כהן -
שאלתיאל –
בעד ( )11

החבר רצון כהן

' וזף

החבר חזי באשי .

יוסי נשרי

 ,נטע

עמי כחלון

 ,יואב כהן

גולד  ,איציק ציזר
 ,דורון קרפ

רון מלכה .
נגד ( )0
נמנע ( )0
לא השתתפו בהצבעה

 ,ובמקום החבר ג

:

 :ליאת ארבל  ,יעקב סבו .
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 ,נפתלי כהן
 ,אלונה בומגרטן

 ,אילן ג ' ורג ' י ,
 ,ישראל גל

,
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סעיף  :4אישור הסמכת דוברת העירייה אילנית מגור ל
בהתאם לחוזר מנכ
הרשות וסגנים בשכר

החלטה :

" ל משרד הפנים

קביעת צורת המתנה

 – 8/2009השתתפות במתנות לראש

.

הוחלט פה אחד לאשר

הסמכת דוברת העירייה אילנית מגור לקביעת

צורת המתנה בהתאם לחוזר מנכ

" ל משרד הפנים

השתתפות במתנות לראש הרשות וסגנים בשכר
בעד

.

פה א חד .

_______________
יוסי נשרי
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ " ל העירייה
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