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מאבק הרשויות המקומיות נגד העלאת מחירי המים והתאגידים .
2

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (שלא מן המניין) מספר 62/01

מר יוסי נשרי :

זאת ישיבה מיוחדת  ,שקראנו לה ישיבה שלא מן המניין ,

אבל זאת ישיבה ראשונה  ,שאנחנו מקיימים בשיתוף הציבור  .פנינו לציבור
שיצטרף  ,ל בני הנוער  ,חברי המועצה  ,עובדי עירייה  .בכלל  ,הקריאה הזאת של
השלטון המקומי  ,שמתמודדים עם הנושא הזה כבר מספר שנים  ,עם הנושא הזה של
התאגוד  ,מאז שהחוק הזה חוקק – לא הפסקנו להתמודד עם הנו שא  .עד שהחליטה
הממשלה ב שלב מסוים לכפות עלינו באונס ובאיומים את הקמת התאגידי ם  .אני
רוצה להודות לידידי מוטי ששון  ,ראש עיריית חולון  ,מגיעות לו מחיאות כפיים על
זה שהוא הצטרף אלינו  .תודה לך  ,מוטי  .מוטי גם בין אלה שמוליכים את המאבק
הזה במסגרת פורום ה , 15 -ובכלל ברשויות המקומיות  .יש לנו שיתוף הדוק גם
בוועדה המחוזית אנחנו משתפים פעולה למע ן העיר שלו ולמען העיר שלנו  .זאת
הזדמנות שוב לומר לך תודה  .וחברי המועצה ש הואילו ובאו לדיון הפתוח והחשוב
הזה שלנו של התאגידים  .אני ברשותכם רוצה לומר כך .
הרשות שלנו  ,קרית אונו  ,מאז שאני נכנסתי לתפקיד ב , 2003 -התחילו לגלגל את
הנושא הזה של התאגידים  ,התנגדנו לכל אורך הדרך ליישום הנושא הזה של
התאגידים  .באיזשהו שלב הממשלה הזניחה את הנושא  ,ודחתה את זה בעוד שנה
ובעוד שנ ה  ,כשהחוק למעשה חוקק בשנת  2002בכנסת ישראל  ,שעל הרשויות
המקומיות להתאגד לתאגידי מים  .בהתחלה רצו ללכת לתאגידים יותר מצומצמים ,
ולאחר מכן הרחיבו את מספר התאגידים בארץ  .מה שהשלטון המקומי לאורך כל
הדרך התנגד  ,ואחר כך יותר מאוחר יסביר לנו גם שלמה דולברג  ,שהוא היום
מנכ " ל השלטון המקומי  ,שהוא היה בין אלה שהחוק הזה חוקק  ,והוא היה בין אלה
שהפיל  ,או רצה להשית על הרשויות המקומיות את הנושא של התאגיד  .הוא יודע
לספר הי ום  ,בראייה לאחור  ,איפה הוא חושב שטעו או לא טעו  ,והוא יגיד את מה
שיש לו לומר במשנה  .ישנו פה גם איתנו אריה מצליח  ,שהוא הכלכלן של השלטון
המקומי  ,וכולם הפורום הכלכלי של העירייה  ,המנכ " ל  ,הגזבר וכל הצוות המקצועי ,
שאם תהיינה לציבור שאלות  ,נוכל לענות גם בהמשך  ,והנ ושא הוא פתוח .
אנחנו ברשות המקו מית  ,כפי שאמרתי  ,נאבקנו ונאבקים על הזכות שלנו לקבל את
האפשרות לייצר את המים באופן עצמאי  .יש לנו את הבארות  ,יש לנו את היכולת ,
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יש לנו את הידע  .העיר נהנתה במשך כל השנים האחרונות מהכנסה ראויה של כ7 -
מיליון  ₪בשנה לאחר כל ההשקעות בנושא של תשתיות  ,נושא של עלות המים וכל
מה שדרוש  ,והשתמשה בכספים האלה לצורך הציבור בנושא של חינוך  ,רווחה  ,וכל
מה שאנחנו מתעסקים בנושאים המוניציפאליים .
לצערי הרב  ,נאלצנו לאחר איומים וסגירת הברז לרשות המקומית  ,לא העבירו ל נו
תקציבים כמו לנושא של חינוך  ,לא איש רו לנו תב " רים  ,ועוד הרבה מאוד תקציבים
שהיו אמורים להגיע לעיר אם אנחנו לא נקים את התאגיד .
לא מעט רשויות מקומיות נאלצו עקב כך להתאגד ולעשות את התאגידים  .ישנן
היום רשויות רבות  ,ביניהן גם הרשויות השכנות לנו  ,שהיום לא מקבלות אישור
תקציבי להרבה מאוד נושאים  ,ובכ ך מצרים את צעדיהם של התושבים  ,וגם כמובן
של הרשות וראש העיר לפיתוחה של הרשות עצמה  .וכך הם נוהגים  ,באיומים כאלה
ואחרים  .נתנו דד ליין עד סוף דצמבר לרשות שלא תתאגד  ,סוגרים לה את הברזים ,
וגם יכול להיות שתהיינה להם גם תביעות משפט יות  ,שעל כך אני אתן גם למנכ " ל
שיר חיב יותר את הנושא .
אנחנו נמשיך להיאבק ונאבקים  .שבוע שעבר הצטרפנו למועצת העיר בדימונה ,
כאות הזדהות  ,ובזאת אני רוצה להודות לתושבים שהצטרפו ונסעו לדימונה
להזדהות איתם שם גם  .אנחנו ממשיכים במאבק  .התחלנו בדימונה  ,ממשיכי ם
בקרית אונו וממשיכים בכל הרשויות  ,לדאוג לכך שראשי הרשויות יקיימו ישיבות
מיוחדות שלא מן המניין בשיתוף הציבור  ,ולחתום על עצומות  .את העצומות האלה
אנחנו נעביר לממשלה ולכנסת  ,על מנ ת לעורר גלים  .אנחנו נציף את המדינה
בהחתמות  ,על מנת שבסופו של יום  ,כפי שהבטיחו לנו באוצר  ,הם יישבו איתנו
וידברו איתנו  ,ויג יעו לאיזשהו פתרון בנושא הזה של התאגידים  .במיוחד לרשויות
שיודעות להתנהל ומתנהלות כמו שצריך  .נכון  ,יש מספר רשויות במדינה  ,שאכן
לצערי הרב לא ניהלו נכון את משק המים  .לא בגלל צריך להשית על כל הרשויות
במדינת ישראל את אותו תהליך של תאגוד .
אני ברשותכם אבקש ממוטי ששון  ,שכיבד אותנו  ,לומר מה שיש לו לומר  .אחרי זה
נעביר את זכות הדיבור למנכ " ל של השלטון המקומי  ,ולאריה מצליח  ,ולאחר מכן
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נשאיר את זה לדיון פתוח  .בבקשה .

מר מוטי ששון :

ערב טוב לכולם  .קודם כל  ,כל הכבוד לנשרי  ,נמרץ מאוד .

לא יודע מאיפה יש לו זמן כל כך הרבה להגי ד לדימונה  .אנחנו ראשי ערים מאוד
עסוקים  ,אבל אני מאוד מעריך אותו על זה שהוא מתפנה להוביל מאבק  .הוא עיר
קטנה  ,הוא לא עיר גדולה  .הוא לקח את הבכורה וכולנו סומכים עליו  .אני בטוח
שאנחנו נעשה עוד רבות בתחום הזה .
תראו  ,אתם משלמים מס הכנסה  ,אתם משלמים מע " מ  .בואו נ ניח כרגע את
הארנונה  .אני בטוח שלא הייתם מפקידים את הכסף הזה שלכם אם היו שואלים
אתכם  ,בידיים של אגף התקציבים  .אם יש ניהול מסוכן  ,רשלני ולא אחראי  ,זה
התקציב של מדינת ישראל  .ולמה אני אומר לכם את זה ? היועץ של שר האוצר יכול
להסכים או לא להסכים  ,ואני אומר לך את דעתי  .אני כבר  17שנים ראש עיר  ,ואני
גם נחשב לראש עיר טוב  .בסדר ?

מר שי דבורה :

מה זה קשור ? הוא אישר את התאגיד הזה  .שחקן חיזוק

הוא צריך כנראה  ,אם באת מהאזור שלך .

מר סבו יעקב :

הוא מציע לך להיות ראש עיריית קרית אונו .

מר שי דבורה :

כן  ,בדיוק .

מר מוטי ש שון :

יש לכם ראש עיר מצוין  .אבל לא באנו להתעסק

בפוליטיקה  .אני לא באתי להתעסק בפוליטיקה  ,תשאירו את הפוליטיקה בצד ,
חבר ' ה .

מר שי דבורה :

אתם עושים פוליטיקה  ,אתם עושים פוליטיקה .
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מר יוסי נשרי :

אל תפריע .

מר שי דבורה :

נו  ,מה תעשה ? ' אל תפריע '  .בסדר  .אתה מד בר שטויות .

מר מוטי ששון :

אתה מדבר לראש העיר שלך או שאני ?

מר שי דבורה :

לראש העיר שלי  .מדבר שטויות .

מר מוטי ששון :

אבל תקשיב  ,אם תתאזר בסבלנות ולא תהיה כזה

קפצוני  ,הכל יסתדר  .תאמין לי  ,הכל יהיה בסדר  .עכשיו תראו  ,למה אני אומר לכם
את הדברים האלה  ,אני א ומר את הדברים משום שמישהו החליט להשתלט על
המשאב הזה של המים במדינת ישראל  ,ולהעביר אותו לטייקונים  .את זה אמרתי
לדולברג כשדולברג היה המנכ " ל של הרשות  ,ועל זה היתה המלחמה שלי  .ואני לא
מאמין לאגף התקציבים  ,אני לא מאמין לאוצר  .הילדים האלה מתחלפים  ,ותבדקו
לאן הם הולכים אחר כך  .אנחנו ראשי הערים  ,זוכים לאמון שלכם  ,כי אנחנו
פועלים בצורה אחראית לשמור על הכסף שאתם נותנים לנו .
אבל בואו תראו מה הם עשו  .הם העבירו החלטה בחוק ההסדרים  ,שמי שלא מעביר
עד ה , 1.1.08 -הוא עבריין מבחינת החוק  .אני עמדתי בראש המאבק  .ואני מודיע
לכם  ,נכנעתי לאיומים שלהם  .כמו שנכנעתי לסילבן שלום  ,שאיים עלינו שאם לא
נעביר את המניות של מקורות  ,שכל הרשויות החזיקו כדין במניות האלה  ,אם לא
נעביר  ,הוא ייתן לנו את כל ההקצבות מכל משרדי הממשלה  .נשארתי תקוע עם
כבישים בלי שמשרד התחבורה העביר לי כסף  .ונכנעתי  ,ואלה ש יטות של מאפיה .
ואני אומר את זה בכל הזדמנות  ,ככה לא מנהלים .
ואני אומר לך  ,אדוני מהאופוזיציה  ,אם ראשי הערים  ,ואני חוזר ואומר  ,תקשיב לי
טוב  ,אנחנו הסיירת של השירות הציבורי  .אם השירות הציבורי המוניציפאלי
קורס  ,קורסת מדינת ישראל  .מדינת ישראל  ,שיש לה משרד כזה ו משרד אחר ,
מתנהלים בצורה הכי מבורדקת שגורמים נזקים לכם  .אני עשיתי בדיקה ואני
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מודיע לכם  ,הנזק שנגרם לי ממשרד הפנים עולה על  100מיליון  , ₪כי אין ממשלה
בישראל  ,אין ראש ממשלה שמעניין אותו הבעיות הפנימיות שלנו  .כל מה שמעניין
אותם זה נושא של ביטחון ונושא של מדיני ות חוץ  .אבל לא מעניין אותם האזרח
הקטן  .ומפעם לפעם משיתים עלינו דברים שכמעט אי אפשר להתמודד איתם .
אני כראש עיר  ,שקיבלתי עיר גרעונית  ,מוציא למעלה מ 80 -מיליון  , ₪אתם יודעים
למה ? לחינוך  .כי המדינה בורחת מהאחריות שלה לחינוך  ,ואף ראש עיר לא רוצה
שהילדים יחזרו ב 12 -הביתה .
מה זה קשור ? עכשיו אני אגיד לכם מה זה קשור  ... .מהארנונה  ,במקום הממשלה ,
ועוד  70מיליון  ₪לתרבות  ,ועוד  30מיליון לרווחה  ,שירותים ממלכתיים  .זה
התפקיד של ארנונה ? אז כדאי שתדעי  ,גברתי היקרה  ,את משלמת ארנונה  ,אני אגיד
לך למה  :לפינוי אשפה  ,לטיאוט רחוב ות  ,לתחזוקת גנים ציבוריים  ,לתאורה ,
לאחזקת כבישים  ,לאחזקת מדרכות  .את לא משלמת ארנונה לחינוך  .אבל
כשהמדינה בורחת מהאחריות שלה והיא מקצצת לך כל הזמן דברים שהיא צריכה
לתת על פי דין  ,על פי חוק  ,מה תעשי ?

מר סבו יעקב :

מוטי  ,הכי קל לגלגל את הכדור  ...הכי קל  ,הם אשמים .

מר מוטי ששון :

מי ?

מר סבו יעקב :

הממשלה  .אנחנו לא  .אתם ראשי הערים  ,לא .

מר שי דבורה :

סבו  ,תן לו שייתן מחמאות קצת .

מר סבו יעקב :

לא  ,קצת איזון  .קצת איזון .

מר שי דבורה :

אני לא מבין מה הקטע פה .
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מר מוטי ששון :

עכשיו תבינו מה קרה  .בכסף הזה ש ל המים  ,היה פער בין

מה שגבינו למה שהוצאנו  .היה פער  ,אני לא יודע איך בקרית אונו  .בחולון היה פער
של  25מיליון  . ₪כולם ידעו שאנחנו לוקחים את הכסף הזה לממן שירותי חינוך
ורווחה  .כולם ידעו  ,לא סוד  .אבל החליטו שאת מקור המימון הזה ייקחו לנו .
ואז מה קרה ? תראו עכשיו מה קורה  .איימו עלינו בחוק  ,חייבים להקים תאגידים .
חסר לי בשוטף  25מיליון  , ₪וזה דבר שהוא לא פשוט  .איך אני מתגבר על פער של
 25מיליון  ₪שלקחו לי אותו  ,שהוא היה לי בבסיס של החינוך והרווחה  .אז אני
רשות גדולה  ,אתם רשות קטנה  ,לכם קשה  .לי גם קשה  ,אני מסתדר  .והשנה ,
לראשונה ב , 2011 -אני נכנס לגירעון  ,והמומחיות שלי זה הכספים  ,הייתי ממונה על
התקציבים של הביטוח הלאומי למשך  10שנים  ,לפני שהגעתי לעירייה  .ואני אומר
לכם שהמצב בלתי נסבל  ,כי אין שום כתובת לראשי רשויות במשרדי הממשלה  .לא
במשרד הפנים  .תגיד לי  ,צו הארנונה שלך אוש ר ?

מר יוסי נשרי :

לא שיניתי .

מר מוטי ששון :

לא שינית ? אני מודיע לכם  ,בשנים האחרונות  ,צו

הארנונה שלי מאושר בפיגור של  13חודש  .בפיגור של  13חודש  .אני נמצא עכשיו
בנובמבר  ,אישר תי  ...ביום ראשון לשנת  , 2011וצו המיסים של  , 2010שהגשתי אותו
בנובמבר  ,עוד לא מאושר  .אני רק אומר  ,שתבין איך משרדי ממשלה  ,איך המדינה
מתנהלת  ,ששרים אין להם בכלל מה לומר  ,כי הפקידים מנהלים את משרדי
הממשלה  .לכן  ,תקשיבו  ,המאבק הזה הוא מאבק שחייבים ללכת איתו עד הסוף .
אין קשר בין מצוקת המים לבין התעריפים  .האוצר החליט שחסר לו כסף כי הוא
מחלק את הכספים שלו לחרדים  ,לכל מיני כאלה עסקאות קואליציה  ,ואז הוא
מחפש את הכסף  .ומאיפה הוא מביא את הכסף  ,משלש את המחירים  ,ועל הפי 3
האלה אתה גם משלם מע " מ  .ואם התאגיד שלך מרוויח וזו לא חכמה להרוויח  ,כי
הקימו לך מנגנון כפול  .יש לך פתאום מנכ " ל  .היו לי  10עובדים במחלק ת המים  .יש
עכשיו עשרות  ,מנכ " ל וסמנכ " ל  ,וחשב  ,ויועץ משפטי  ,ורואה חשבון  .מה לא ? ועכשיו
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הם רוצים את הגבייה .

מר ג ' ורג ' י אילן :

מוטי  ,אבל זה לא מדויק  ,זה לא מדויק  .יש לך מערכת

שלמה  .קח את היועץ המשפטי של העירייה .

מר מוטי ששון :

אני הקמתי תאגיד  .אתה הקמת תאג יד ? אני הקמתי

תאגיד בחולון  ,אני אומר לך  ,עשרות עובדים .

מר ג ' ורג ' י אילן :

אני לא מדבר על זה  .אני אומר  10% ,מהיועץ המשפטי

של העירייה תגזור-

מר מוטי ששון :

מה זה תגזור ? משרה מלאה יושב  ,על מה אתה מדבר ,

בחייך .

מר ג ' ורג ' י אילן :

אבל שילמת גם ככה יועץ משפטי וגזבר ומנכ " ל .

מר מוטי ששון :

למי ?

מר ג ' ורג ' י אילן :

שילמת על הדברים האלה .

מר מוטי ששון :

עזוב  ,עזוב  .הכל ספגתי  .תעשה לי טובה  10 .עובדים

ניהלתי איתם מערכת  ,יש לי עשרות עובדים  .מנכ " ל  ,סמנכ " ל  ,מנהל אגף כספים .
עזוב  ,עזוב  .חבר ' ה  ,תנו קצת קרדיט לראשי הערי ם  .מה אני צריך את המנגנון
הכפול הזה ? חסר להם כסף  .תקשיבו מה שקורה  .מה מצפים מאיתנו ? אתם יש לכם
פה אזור של וילו ת  ,יש גם אזור של בתים רבי קומות  .לי יש שכונות  ,ברמה סוציו-
כלכלית נמוכה  .אין להם גינה  ,אבל לי יש פארקים  .בתעריפים שאני הולך לשלם ,
תתקן אותי  ,בין  10ל , ₪ 14 -נכון ? מגיע לזה  ,דולברג ? יפה  .מי נהנה מזה ?
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קהל :

תושבי סביון נהנים מזה .

מר מוטי ששון :

לא  ,אני מדבר על התושבים שלי  .עמך ישראל בא לפארק

לעשות פיקניק  ,לעשות מנגלים ? על זה גובים ממני בין  10ל 14 -לקוב ? זה נראה
מטורף  .מטורף  .מה הם רוצים  ,שנייבש ? א בל מה קורה ? הם רוצים שנצרוך כמה
שיותר  .ואני מודיע לכם  ,שכל התאגידים יהיו רווחיים  .למה ? כי עכשיו התעריפים
פי  , 3לא צריך להתייעל בכלל  ,כולם מרוויחים  .על הרווחים האלה ייקחו גם מס
הכנסה  .חוץ ממע " מ  ,אני מדבר על מס הכנסה  ,על הרווחים  .הכסף היה חוזר ,
כשאני ניהלתי את זה  ,חזר לתושבים .

קהל :

הוא יפשוט רגל בסוף  .תאמין לי  ,הוא יפשוט רגל .

מר מוטי ששון :

אין לו סיכוי  ,כי סתם מעלים את המחירים  .יש לו

הכנסות גדולות  .חבר ' ה  ,הנושא הזה הוא בנפשנו  ,צריך להתארגן  ,צריך לצאת
לרחובות  ,פעם אחת לנער אותם  .אנחנו נבחרנו בבחירות דמ וקרטיות לנהל את
הכספים שלכם  .ואני חוזר ואומר  ,כל מי שמנהל היום את העניינים במשרדי
הממשלה  ,מנהל אותם בצורה הכי שלומיאלית  ,הכי לא יעילה והכי לא מוצלחת .
ואני אומר לכם  ,כמי שנמצא בסקטור הציבורי  ,אמרתי לכם  17 ,שנה ראש עיר ,
הייתי גם  4שנים סגן  ,ו 10 -שנים הייתי מ מונה על התקציבים של הביטוח הלאומי .
ניהלתי אותו  ,כמו שניהלתי פה  ,ניהלתי אותו גם בהצלחה  .לכן אני אומר  ,כל
המאבק הזה  ,ואני מברך אותך  ,על אפם ועל חמתם של האופוזיציה שלך  ,הם לא
מעניינים אותי  ,שאתה מוביל את המהלך  .שאתה מוביל את המהלך הזה  .ועל זה
יישר כוח לך .

מ ר שי דבורה :

ואתה לא מעניין אותנו גם כן .
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מר יוסי נשרי :

תודה  ,מוטי .

מר סבו יעקב :

ככה מדבר אורח ? אתה לא מכבד את המקום שבו אתה

מתארח .

מר יוסי נשרי :

אנחנו כולנו יודעים  ,שלשמחתנו  ,מוטי נחשב גם  ,לא רק

בין ראשי הרשויות המובילים במדינת ישראל  .לשמחתנו  ,הוא גם זכה בין
העשירייה הפותחת בעולם כראש עיר שמשקיע ונותן  ,ויש לו ניסיון  ,ואנחנו לומדים
ממנו הרבה  ,ולא מתביישים ללמוד  ,ויש לנו עו " ד הרבה מה ללמוד  .ואנחנו גאים על
כך שיש לנו אנשים שיש ל הם רוח לחימה ואמונה כיצד צריך לנהל רשויות
מקומיות  .ולא משנה  ,ביקורת היא בי קורת  ,אבל צריכה להיות גם ביקורת שהיא
אמיתית  ,ולא סתם להטיח האשמות במקומות שלא צריך להטיח האשמות  .המטרה
שלנו הערב הזה  ,להיות בקונצנזוס נגד המהלכים של משרד האוצר  ,משרד הפנים ,
ראש הממשלה והכנסת  .שהכנסת חוקקה לפני כ 3 -שנים  4 ,שנים  ,את החוק ש נתנה
זכות למנהלת המ ים  ,ש 5 -אנשים סך הכל קובעים את התעריפים במדינת ישראל ,
והם אחראים על העלות הזאת – זאת שערורייה  .היום גפני מנסה-

מר מוטי ששון :

אף נציג של הרשויות .

מר יוסי נשרי :

ואף נציג של הרשויות  .היום גפני  ,בדחיפה שלנו של

הרשויות המקומיות  ,מנסה כן להחזיר את זה לכנסת  ,שכן הכנסת תהפוך להיות
הרגולטור של תעריפי המים  ,ולהחזיר בחזרה את המים למצב של שפיות  ,שהמים
הם מצרך לכל צורך  .אתם יודעים  ,בשבוע שעבר שהיינו בדימונה  ,הצטרף אלינו גם
ראש עיריית אור יהודה  ,שגם בימים אלה השיתו עליו את המהלך הזה  ,ואיימו עליו
באיומים  ,ואני מצטט מה שהוא אמר  ,ואני מרשה לעצמי בפורום הזה  ,נקרא לזה
המשפחתי שלנו בקרית אונו  ,לומר את מה שהוא אמר  .הוא אמר ' אני שותה בשקל ,
ומטיל את מימיי בחצי שקל '  .אז תראו את העלות  .כי אנחנו כרשויות מקומיות
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משלמים על הביוב מה שלא שילמנו קודם  ,על המים שאנח נו משקים בגינות .
הע יריות לא שילמו מקודם  .היום אנחנו משלמים  ,וזה מוסיף לנו נדבך נוסף לעלות .
אני מבקש ממנכ " ל השלטון המקומי  ,שלמה  ,בבקשה .

מר שלמה דולברג :

תודה רבה  .אני רוצה להגיד שהפורום המכובד הזה

מכבד מאוד את קרית אונו  .הלוואי שביישוב שאני גר היינו מצליחים לארגן ערבים
כאלה .

מר סבו יעקב :

כולם עובדי עירייה ואנשים שתלויים בראש העירייה .

מר שלמה דולברג :

לא  .נראה לי שיש פה אזרחים שאכפת להם  ,ויפה שאכפת

לאזרחים כאן  .אני בהחלט שמח להיות כאן .

קהל :

אנחנו לא עובדי עירייה .

מר שלמה דולברג :

אני שמח להיות פה  ,חברי מועצה נכבדי ם  ,אופוזיציה ,

קואליציה  .אני רוצה כמה מילים מהזווית המקצועית  .עד לפני שנתיים הייתי
אחראי על מינהל המים העירוני של משרד הפנים  .אני רוצה לנתח בפניכם כמה
תהליכים שקרו בשנתיים האחרונות  ,ולדבר על שגיאות  ,שחלקן גם אני בעצמי
שגיתי  ,אני מודה  ,אבל אפשר לתקן אותן היו ם  ,לפי דעתי .
מה שקרה בשנתיים האחרונות  ,זה בעצם התחברות של  2תהליכים  .תהליך אחד ,
לקחו את סמכויות קביעת מחירי המים  ,הוציאו אותם מהכנסת  ,מנציגי העם ,
מהפוליטיקאים שיש בהם את האיזון החברתי  ,והעבירו לקבוצה של קידוד ,
שהשקפת העולם שלה ודרכי הפעולה שלה שונות מאנשי ציבור  ,זה דבר אחד  .הדבר
השני  ,בעצם תהליך התאגוד קיבל איזושהי תאוצה ומיצוי בגלל מגבלות החוק ולחץ
של הרגולטורים  2 .התהליכים האלה לא היו חייבים ללכת ביחד  .בסופו של דבר הם
הביאו לעלייה של המחירים  ,בערך בפי  . 3ואנחנו גם יודעים להסביר  ,אם תרצו ,
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אריה ייכנס לזה ג ם מאוחר יותר  ,מה קרה פה בעצם למחירים .
קרו מספר דברים  .קודם כל הממשלה  ,כפי שאמר ראש עיריית חולון  ,החלי טה
להוריד את ה 400 -מיליון  ₪שהיא מסבסדת כל שנה את משק המים  .זו החלטה
ממשלתית שבוצעה ע " י פקידי מדינה שקבעו את המחיר  .יושב פה דרור צבן  ,הוא
גם היה פעם בחבורה הזאת שמחליטים  ,הוא מכיר את זה  .הדבר השני שקרה  ,זה
בעצם שינוי שיטת המחיר  .שיטת המחיר שונתה לשיטת מחיר על בסיס עלות ,
שבעצם אמורה לתמחר את ההוצאות של התאגיד ולתת לו איזשהו רווח סביר .
המצב הזה הביא לרמת מחירים שמבטיחה לתאגיד רווח  ,ואנחנו יכולים לראות .
אני פונ ה אליכם  ,תכנסו לאתרי האינטרנט של התאגידים  .אתם יכולים לראות  ,מי
שזה מעניין אותו  ,את רמת הרווחים של התאגידים  ,ותראו שיש פה תאגידים
שמרוויחים  50%על המחזור  .וזה לא מקובל  ,לא בשוק ציבורי ולא בשוק פרטי .
אנחנו יודעים היום עוד דבר  ,שבכל מהלך התאגוד  ,שנועד בעצם לטפל במשקי מים
וביוב שאינם מטופלים  ,זה בעצם הרציונל העיקרי של התאגיד  .התאגיד נועד לטפל
במשק המים והביוב  ,להשקיע במקום שהעירייה לא השקיעה  ,במקום שהעירייה
הזניחה את הנכסים  ,לקחה את הכסף ולא השקיעה  .שם אמור התאגיד לטפל על פי
חוק  .ואחת הטעויות הגדולות שנעשו לפ י דעתי  ,גם אני הייתי שותף לה  ,שבעצם לא
לקחו את הפרמטרים  ,ואמרו ' בסדר  ,מי שלא מטפל במשק המים והביוב  ,תקימו
שם תאגיד  .מי שמטפל נכון במשק המים והביוב  ,אין צורך לעשות אצלו את השינוי
הזה  .זה אחד השינויים אגב שאנחנו מציעים היום .
ולכן  ,מרכז השלטון המקומי מתגייס למאבק  .אני רוצה להגיד לכם שראש עיריית
קרית אונו בהחלט מוביל את הנושא הזה  ,ואני רוצה להביע על כך תודה בשם
המרכז לראש העיר  .תודה גם לכם שהייתם פה  .אנחנו במרכז השלטון המקומי
מקדמים  2הצעות חוק שנועדו בעצם לפתור חלק מהבעיות שאנחנו מדברים עליהן
היום  .הצעת חוק א חת זה להעביר את סמכויות הקביעה של מחירי המים לכנסת ,
לוועדת הכספים של הכנסת  .אנחנו חושבים שיש בזה היגיון  ,וזה ייצור איזון טוב
יותר מאשר חבורה של פקידים שקובעים את המחיר  .והדבר השני  ,תאגיד לפי
חקיקה חדשה שמוצעת על ידינו  ,צריך להיות רשות במקום שהעירייה רוצה  ,היא
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תקים את התאגיד  .במקום שהרגולטור רואה שהנכסים מוזנחים  ,הוא יכפה עליה
להקים את התאגיד  .אלה  2הצעות החוק שאנחנו מציעים  ,אנחנו ננסה לקדם אותן ,
ואנחנו בהחלט נמשיך להיות אתכם במאבק הזה .
מעיר לי ראש העיר חולון  ,שבמסגרת ההצעות שלנו אנחנו רוצים לאפשר לתאגידים
להיות בסטטוס של חברות  ...עירוניות  ,עם כל היכולת של העירייה להשפיע ולקבל
בעצם את התמורה דרך חברה עירונית כמקובל  .תודה רבה .

מר יוסי נשרי :

תודה לשלמה  .לפני שאני אבקש מאריה מצליח  ,הכלכלן

של השלטון המקומי שמלווה אותנו למעשה בכל ההכנות התקציביות והכלכליות
מול הכנסת והממשלה  ,רק לומר לכם בדיון שבוע שעבר שניהל יואל חסון מקדימה ,
לנושא של שמירת המים במדינת ישראל  ,הוא הקים פורום  ,אמר שם פרופ ' אורי
שני  ,שהוא הממונה על נושא של משק המים בשלב הזה עד שהוא מסיים את
תפקידו בקרוב  ,נכון ? מודיע בצורה חד משמעית  ,בשנת  2013מדינ ת ישראל  ,לאחר
שהיא תקים את מתקן ההתפלה האחרון שלה  ,תוכל לספק לאזרחי ישראל 600
מיליון קוב בשנה מים  ,מה שאומר שמשק המים הישראלי לבית לא יצטרך יותר
להישען על נושא  ,רובו ככולו מהכנרת .
זה אומר שאם הממשלה היתה מרימה את הכפפה כבר לפני  15שנה  ,ומרימה את
אותם מתקנ י התפלה  ,לא היינו במצוקה של מים  ,ואין מצוקה של מים במדינת
ישראל  .גם היום אמרתי בכנסת לשר האוצר ' את המחדל ' הזה אתם לא צריכים
להשית על התושבים  .התושבים לא צריכים לסבול את זה שממשלות ישראל
לדורותיהן לא ידעו או לא השכילו מסיבות כאלה ואחרות  ,להרים את אותם מתקני
התפלה  .אם אתם יודעים  ,מי שנוסע לאילת  ,בוודאי שהייתם באילת  ,אילת שותה
מים מהתפלה  .לא יודע כמה מכם שותים את המים  ,אני שותה ולא מרגיש בהבדל .
וראש העיר שם מספק מים במחיר שאפשר לסבסד אותו ולהשתמש בו .
רק באה היום מנהלת המים  ,ומעלה לנו גם את התעריפים  ,על מנת לת ת איזשהו
שוויון בכל הארץ  .אני מקווה באמת שיקימו עוד מתקני התפלה  ,ובאמת שנוכל גם
פחות להשתמש בכנרת  ,ולהעביר אולי מים בחזרה לתוך ים המלח ולכנרת  ,מה
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שבמשך השנים לצערנו הוא התייבש  .מי שנוסע לים המלח רואה את העצבות של ים
המוות  ,אבל כמה עצוב לראות ים כזה מתייבש  .חבל  .בבקשה  ,אריה .

מר אריה מצליח :

ערב טוב  .טוב  ,אני אנצל את ההזדמנות-

מר יוסי נשרי :

הוא גם שכן שלנו  ,הוא גר באור יהודה .

מר אריה מצליח :

אני אקח  5דקות  ,ואני אנסה טיפה להסביר לציבור

הנכבד שנמצא כאן מה בכלל קורה פה  ,כי אני יודע שכולם מבולבלים  .יש לנו גם
מצד אחד היטל בצורת  ,ושומעים על תאגידים  ,ושינו את שיטת המדידה של המים ,
ויש פה בלגן מאוד -מאוד גדול  ,וממש בכמה מילים אני רוצה להסביר  2דברים .
קודם כל נשארת השאלה למה בכלל המדינה שינתה את השיטה  .אני יכול לספר
לכם שעד לא מזמן  ,למעשה מי שניהל את המים בישר אל מולכם התושבים  ,היתה
הרשות המקומית  .למעשה מקורות סיפקה את המים לפתח של הרשות המקומית ,
והרשות המקומית פיזרה את המים בתוך העיר  ,מכרה את המים לתושבים  ,קנתה
אותם ממקורות  ,מכרה אותם לתושבים במכירים שנקבעו  ,הן מחירי הקנייה והן
מחירי המכירה ע " י המדינה  ,ע " י הגו ף ש היה אחראי על זה  ,זה היה המשרד
הממשלתי  ,והוא קבע את תעריפי הקנייה ותעריפי המכירה  ,ובסך הכל זה עבד טוב .
רוב הרשויות המקומיות בישראל התנהלו בסדר גמור .
הדבר הזה נוהל יחסית ב  , ...בגלל שהוא נשען על התשתיות העירוניות  .זאת
אומרת  ,אותו יועץ משפטי של העירייה גם היה היועץ המשפטי של תחום המים .
חשבון המים התחבר לחשבון של הארנונה  ,לא היה צריך חשבון מיוחד  .הגזבר של
הרשות המקומית גם טיפל במים  ,והכל היה בסדר  .השתמשו בתשתיות  ,וסך הכל
זה עבד בסדר גמור  .כאשר אם תשאלו את פקידי האוצר  ,ואני כבר התעמתי איתם
לא פעם בתקשורת ואיפה ש לא תרצו  ,תמיד הם יגידו שמשק המים בשלטון המקומי
נוהל בצורה רשלנית  .הנתונים מוכיחים הפוך  ,זה פשוט לא נכון  .יש אמירה שפחת
המים בישראל היה גבוה במיוחד  .נמצא פה משה  ...הוא מומחה למים  ,הוא י ראה
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לכם גם מסמכים שפחת המים בישראל הוא תמיד  ,כבר מאז שהמדינה הוקמה  ,הוא
מהנמוכים בעולם  .סדר גודל של . 4%-5%
יגידו לכם גם שניהול מים ע " י גופים עסקיים הוא יותר טוב  .אז רבותיי  ,זה לא
נכון  .גם תחשבו אתם בתור תושבים  ,שיש קיצוץ בעיר  ,הכי טוב זה לבוא לצעוק על
ראש העיר  ,ולדרוש ממנו שיתקן את הפיצוץ  .עיינו ערך מקרה באר שבע לפני
שבועיים  ,שכולם פנו לראש העיר  ,אבל הוא בכלל לא אחראי  .היום אין מי
שאחראי  .תאגיד מים זה כבר גוף אמופרי  ,זה גוף עסקי  ,אין עם מי לדבר  .בכלל  ,יש
פה איזושהי בעיה בתזה הממשלתית  ,שהריצו אותה מהר מאוד  .אגב  ,התחילו עם
זה כבר לפני  15שנה  ,אבל היא פשוט לא נכונה  .עשו משהו לא נ כון  ,עשו טעות
מאוד -מאוד גדולה .

קהל :

אז איפה המשטרה ? תגיד לי איפה המשטרה ? נו .

מר אריה מצליח :

בכל מקרה  ,עשו טעות  ,ועכשיו די קשה לתקן  .באמת

קשה לתקן  ,יש כבר מנגנונים  .למה עולים מחירי המים  ,גם שאלה  .תראו  ,כל אחד
מכם  ,גם אני בבית  ,הילדים מסתכלים בטלוויז יה  ,רואים את היפהפייה הזאת
שמתקלפת  ,ואומרים ' וואלה  ,המחירים עולים  ,בטח בגלל שאין מים '  .אז זה ממש
לא ככה  .זאת אומרת  ,המחירים עולים ואין מים  ,זה נכון  ,אין מים  .המדינה
מתייבשת  ,יש בצורת  ,בעיה עולמית  ,זה נכון  ,אבל מחירי המים לא עולים בגלל זה .
מחירי המים עולים מכמה סיבות מאוד פשוטות  .הסיבה הראשונה  ,שכמו שאמרתי ,
עד היום נוהלו בצורה יעילה יחסית  ,ע " י גופים קטנים  ,והעסק הזה  ...תקורות
ניהוליות גדולות מידי  .ברגע שהעבירו את המים לניהול של תאגידים  ,מדובר בגוף
עם תקורות  ,אין מה לעשות  .ברגע שלא משלמים יותר על התשתיות העיר וניות
ומקימים תשתיות עצמאית לניהול התאגיד  ,הדבר הזה יקר .
גם צריך להבין שאנחנו מדינה מ אוד קטנה  ,מדינה של  7מיליון תושבים  .במדינות
בסדר גודל הזה  ,זה גודל של  2ערים גדולות בחול  .בישראל הקימו  60תאגידי מים ,
כאשר אף תאגיד מים הוא לא יעיל כלכלית  .יש אגב מחקר של רשות המים  ,שקובע-
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מר סבו יעקב :

 60אמרת הקימו ?

מר אריה מצליח :

כן  ,אנחנו בתהליך של הקמה  .עוד מעט יש  , 60יש . 54-55

עד סוף השנה צריכים להיות  . 60יש מחקר אגב של משרד האוצר ושל רשות המים ,
שקובע שת אגיד מים יהיה יעיל אם יהיו לו מיליון לקוחות  .אין בישראל אפיל ו
תאגיד-

מר סבו יעקב :

 . 60 ...יש  240רשויות מקומיות  .כמה רשויות אין להם

תאגידי מים ?

מר אריה מצליח :

. 50-60

מר סבו יעקב :

 50-60רשויות אין להם תאגידי מים ?

מר אריה מצליח :

כן  .צריך להבין שכל התאגידים בישראל  ,בלי יוצא מן

הכלל  ,הם תאגידים קטנים ולא יע ילים  .אפילו תאגיד של עיר גדולה כמו חולון ,
יחסית תאגיד קטן בהשוואה למה שצריך להיות  ... .מחירי המים עולים  .כיוון
שאנחנו מחזיקים כרגע  60מנגנונים עירוניים  .זאת אומרת  ,יש פה  60מנכ " לים .
ושיסלחו לי המנכ " לים  ,אין לי שום דבר נגדם  ,הם צודקים  ,הם צריכים לנהל את
התא גיד הזה  .יש  60מהנדסים ו 60 -מערכות גבייה וכו ' ,והעסק הזה מאוד לא יעיל .
אז הנה סיבה אחת למה מחירי המים עלו  ,לא קשור להתייבשות .

מר ג ' ורג ' י אילן :

אתה אומר שהמדינה העלתה את מחירי המים בעצם

שיהיה בסיס לתאגידים ?

מר אריה מצליח :

בין השאר  .בגלל שקובעים שהתאגי ד הוא גוף שעומד
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בפני עצמו  ,הוא צריך לשלם את עצמו  ,אין מה לעשות  .הסיבה השנייה היא מע " מ ,
סיבה מאוד פרוזאית  .עיריית אור יהודה עדיין לא הקימה תאגיד  ,גופים שלא
הקימו תאגידים  .מלכ " ר לא משלם מע " מ  .הרשויות המקומיות שמכרו את המים
לתושבים מכרו אותם בלי מע " מ  .לעומת ז את תאגיד עסקי חייב להוסיף מע " מ  .אז
הנה לכם  16%שלא היו  .הדבר השלישי  ,אם מישהו מכם יעקב פעם אחרי החלטות
ממשלה  ,הוא יגלה שאיפה שהוא ב 12.8.07 -התקבלה החלטת ממשלה שנקראת
ייעול משק המים  .אם תקראו בדיוק מה כתוב שם  ,כתוב שהמדינה סילקה 400
מיליון  ₪מתוך הסבסוד למק ורות  ,והנה עוד סיבה למה המים עלו .
והסיבה האחרונה שהיא הכי קטנה  ,שבתוך המים יש היום גם מים מותפלים  .בתוך
סך כל המים שנמכרים לציבור  ,יש גם מים מותפלים שהם טיפה יותר יקרים
מהמים ה  ...אלה הן הסיבות .
עכשיו אני רוצה איזשהו סיפור ככה מהחיים  ,שתבינו מה זה אומר ר גולציה ומה זה
אומר שלמעשה מפקיעים את המים מידי הציבור  .תראו  ,עבדכם הנאמן משמש
ככלכלן של השלטון המקומי  ,והתפקיד שלי לייצג גם ראשי הערים וגם את
התושבים במגעים מול הממשלה  .למרכז השלטון המקומי  ,שהוא הגוף היציג של כל
 202הרשויות המקומיות במדינת ישראל  ,אין בכלל מעמד בגוף שנקרא רשות
המים  .יש רשות מים במדינת ישראל  ,שהיא היום קובעת את עליית מחירי המים .
בכל פעם שמעלים את מחירי המים  ...להעלות אותם שוב ב , 5% -שימו לב  .בכל פעם
שמעלים את מחירי המים  ,יש מודעה גדולה בעיתון  ,וכל מי שיש לו מה להגיד ,
מוזמן להופיע לשימוע  ,אוקיי ?
מרכז השלטון המקומי  ,שמייצג את כל  7מיליון תושבי מדינת ישראל העירוניים ,
ואת  202ראשי הרשויות במדינת ישראל  ,מופיע לשימוע הזה  ,ויש לו מעמד כמו כל
אזרח במדינת ישראל  .ואני יכול לספר לכם שאני מגיע לשם כל כמה חודשים  ,יחד
עם חברים אחרים  ,עם גזבר תל אביב  ,לפעמים גם מגיע גזבר קרית אונו  ,מגיעים
גזברים אחרים לייצג את הרשויות המקומיות  .זכור לי יותר ממקרה אחד ש  ...לי
 20דקות אחרי איזה ממטולה ותושב מבאר טוביה  .זה המצב  .זה המצב  .אין לנו
שום מעמד היום  ,ולתושבי מדינת ישראל העירוניים  ,אין שום מעמד בקביעת מחירי
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המים  .וזו רג ולציה  ,זאת המילה וזאת המשמעות שלה  .תודה .

מר יוסי נשרי :

תודה אריה  .מוטי רוצה להוסיף מספר משפטים ואני

אעביר את רשות הדיבור גם לחברי המועצה  .רק שתדעו  ,קרית אונו  ,לפי החישובים
שעשה לנו גזבר הרשות גרשון טוסק  ,ותודה גם לך על המאמצים שאתה עושה
והמאבקים איתנו ב יחד בכל משרדי הממשלה  .כשהרשות תידרש לשלם  ,כולל נושא
של תעריפי המים החדשים ו הביוב שהוסיפו לנו מחירים  ,כ 3.6 -מיליון  ₪בשנת
התקציב  , 2011ששילמנו כ 800,000 -עד  ₪ 900,000על אותם  ...שאנחנו היינו
משתמשים בהם  .תראו באיזה כסף  ,מאיפה נלקח  .כמו שאמר לכם מוטי וכמו
שאמ ר לכם גם כן פה אריה  ,זה נלקח מאותו כסף שאנחנו אמורים לתת שירות
לתושבים  ,חינוך  ,רווחה  ,תשתיות וכל הדברים הנוספים המוניציפאליים שאנחנו
משתמשים בעיר  .וזה המאבק שלנו מול הממשלה ומול הכנסת  ,ואנחנו נמשיך
להיאבק עד שבסופו של דבר האוזניים ייפקחו והעיניים יראו את מ ה שקורה פה .

מר מוטי ששון :

אני אעיר כמה הערות כי שכחתי  .נושא של החברות

העירוניות  .כשראינו שאין אפשרות לשכנע אותם  ,כי הם היו נעולים  ,והם יודעים
בדיוק מה התחנה הסופית  .התחנה הסופית להלאים את משק המים ולהפריט אותו
אחר כך לטייקונים  ,שהם רווחיים  ,זו המטרה  .למ ה אני אומר את הדברים האלה ?
כי הרציונל שכל הכסף שנגבה עבור מים וביוב  ,צריך ל צאת למים וביוב  .לא
חולקים על זה  .אמרנו בסדר  .למרות שאמרתי מקודם את כל העניין הזה שהם
בורחים מהאחריות שלהם בתחום החינוך והרווחה  ,אנחנו נאלצים להתמודד ביום
יום עם זה .
אני שאלתי אותם ש אלה פשוטה  .הבאתי את כל התעודות ההצטיינות  .אני יש לי
תעודות הצטיינות בניהול משק המים  .מכיר את התעודות  ,נכון ? והם נתנו לי פרס
כספי  ,כל שנה  .יש טקס  ,שר הפנים מופיע  .מי עוד מופיע שם ?

??? :

יו " ר השלטון המקומי .
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מר מוטי ששון :

יו " ר השלטון המקומי  .אני עולה ל במה  ,מצלמים אותי .

אני מנהל גם על ניהול תקין של התקציב של העירייה  ,וגם על מצוינות בניהול משק
המים  .ככה כתוב בתעודה  .אמרתי ' תסבירו לי למה אני מצטיין  ,צריך להקים
תאגיד ?'  .אין תשובה  .כי זו היתה התשובה  ,הם רוצים להפריט את משק המים
לטובת הטייקונים  ,זה כל הסיפור .

קהל :

אנחנו יושבים פה שומעים שאתם עכשיו מבינים שגם

העיריות ...

מר יוסי נשרי :

לא  ,הבנו כל הזמן .

קהל :

אחרי שהאזרחים כבר נפגעו מזמן .

מר מוטי ששון :

מההתחלה .

קהל :

אני רוצה לשאול שאלה אחת  .איזה  ...יש לנו היום מה

שלא היה לנו לפני  10שנים ו 8 -שנ ים ?  ...שייתן לנו איזשהו פוטנציאל כדי להגיע
להישגים שלא הצלחנו לעשות את זה לפני ? ואני שואלת את כל המכובדים פה .
איפה הם היו לפני  ,שהיום אנחנו חושבים שנוכל לעשות משהו  ,לפני שהטייקונים
מקבלים את זה כעסק  ,והם עסק רווחי .

קהל :

 ...חבל על הזמן .

( מדברים ביחד )
*** צעקות מהקהל ***
מר מוטי ששון :

את רוצה תשובה ? אני רוצה לענות לך .
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קהל :

אני רוצה תשובה .

מר מוטי ששון :

עכשיו תקשיבי  .אני אומר את זה לצערי  .אני נותן לך

דוגמא למלחמה שניהלנו והצלחנו  .בא האוצר  ,ואמר שכל מבני הציבור של
הממשלה  ,בין אם זה בית חולים  ,ב סיס צבאי  ,משרד הפנים  ,שירות התעסוקה  ,כל
המשרדים האלה  ,כמו כל תושב  ,צריך לשלם ארנונה  .אנחנו מפנים לו את האשפה ,
מטאטאים את הרחוב לידו  ,יש לו תאורה  ,מתחזקים את הכביש  ,את המדרכה ,
דואגים לחנייה שתושבים יבואו למשרדים האלה  .החליטה הממשלה להלאים את
זה מאיתנו  ,כי ח סר להם כסף  .לקחת את זה מאיתנו .

קהל :

לא  ,אבל ...

מר מוטי ששון :

אבל אני עונה לך .

קהל :

אם אני רוצה לקנות אותו אני קונה אותו  ,ואם אני אלא

רוצה אני לא קונה ...

מר יוסי נשרי :

אנחנו יודעים  ,אבל מנסה מוטי להסביר לך שיש

מאבקים  .אנחנו רוצים להסביר לך  ,א ת לא חייבת לקבל  .זה בסדר  ,זו זכותך ... .
לסיים את כל השאלה הארוכה שלך  ,ואין לך סבלנות לשמוע את התשובה  .אז אם
הוא ירצה לתת תשובה ייתן לך  ,אם לא  ,אני אתן .

מר מוטי ששון :

מאחר ומדובר במאות מיליוני  , ₪כל ראשי הערים

הפעילו את כל כובד משקלם לדבר עם השרים שמופיע ים בוועדת השרים לחקיקה ,
ואתמול התבשרנו שהצלחנו להוריד את הנושא הזה של להלאים מאיתנו את
הארנונה של משרדי ממשלה ביישובים שלנו  ,שהם מקבלים את השירותים  ,ושר
הפנים רצה לקחת את הכסף הזה לקופה אצלו  ,שהוא יחלק את זה כפי שהוא מבין .
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אז אני שמח שאתמול זה נפל בוועדת ה שרים לחקיקה  .אבל כל המאבקים שלנו ,
אני אגיד לך  ,אני כבר לא מנהל את העירייה  ,אני רק מנהל מאבקים  ,כל היום אני
במלחמות  ,לא נותנים לי לנהל עיר  .מזל שלי שיש לי מנכ " לית מצוינת  ,ויש לי
מנהלי אגפים שיודעים לנהל את העיר  .אבל יש לי גם דוברת שהיא תושבת שלכם ,
שהיא גם צ ריכה כל הזמן במלחמות לענות .
למה ? כל הזמן מנסים לכרסם בשלטון המ קומי ולהפוך אותנו לפקידי האוצר ,
ולהפוך אותנו למקור הכנסה  ,מקור הכנסה של השלטון המרכזי  .כשנפגשנו עם שר
האוצר  ,אמרתי לו ' תגיד לי  ,מה כל הדמגוגיה להוריד בחצי אחוז את המע " מ ,
להוריד באחוז את המס הכנ סה  ,זה מיליארדים  ,ואחר כך אתם מתבזים על 20
מיליון שחסרים לכם בסל התרופות  .אז יש גם פופוליזם ויש הרבה דמגוגיה בכל
המדיניות הכלכלית  .אני לא מדבר כרגע על שטייניץ  ,בכלל  ,על העניין הזה  .חסר
להם כסף  ,יש להם דרכים יצירתיות לקחת את זה מכם  ,לא בדרך הישירה  ,בדרך
העק יפה  .ועובדה  ,הם לוקחים את הכסף הזה .
עכשיו תראו מה שקורה  .בתאגידי המים  ,אני כראש עיר  ,קבלת קהל יש לי כל יום
שלישי מ 16:00 -עד  , 20:00אני מקבל קהל  .באים אליי אנשים מסכנים  ,עם בעיות
מפה עד להודעה חדשה  .אין להם כסף  ,אין להם  .אני רואה מה הולך על תרופות .
אז אני אומר להם ' חבר ' ה  ,עזבו  ,תשאירו את החוב  ,אל תציקו להם  ,אל תעקלו
להם  ,הם מסכנים '  .אני לא רוצה לקחת את זה ע ל חשבון התרופות  .אז התאגיד
יעשה מה שאני עשיתי  .הוא ינתק להם את המים  ,כמו חברת החשמל .

קהל :

למה עכשיו נזכרתם ?

מר מוטי ששון :

את לא הקשבת שאמרתי לך  . ..הייתי יו " ר המטה  .חוק .

ב 1.1.08 -חוק .

קהל :

 ...זה גמור  ,אין מה לעשות .
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מר מוטי ששון :

אני אגיד לך מה לעשות  ...לצאת לרחובות  ,לצאת

לרחובות .

מר יוסי נשרי :

ברשותכם  ,עוד מעט  ...כמובן שאלות לקהל  ,שיוכלו

לשאול .
( מדברים ביחד )
מר סבו יעקב :

ערב טוב לכולם  .אני מודה קודם כל לקהל שהגיע הנה

וגם לעובדים הנכבדים שלנו  ,לראש עיריית חולון מר מוטי ששון  ,למרות שאמרת ...
אופוזיציה  ,אני מכבד אותך  .תודה רבה לאנשי השלטון המקומי  ...אני רוצה לומר
לכם  ,תושבי העיר  ,שאני חושב שהנושא שבו אנחנו דנים ערב הוא מאוד -מאוד
חשוב  .הנוש א הזה כואב לכולנו  ,ואני חושב שאנחנו הערב נמצא את עצמנו  ,אני
לפחות אמצא את עצמי די בקונפליקט עם הרוב שנמצא כאן  ,שעלינו לעשות משהו
כדי להעביר את רוע הגזרה של תאגידי המים ומחירי המים  ,כי הם פוגעים בנו .
ואני שותף לחששו של מוטי ששון  ,שבנושא תאגידי המים  ,יש כאן כוונה למרחוק ,
על מנת להפריד בבוא היום את התאגיד  .אני לא יודע אם לטובת הטייקונים  ,אני
לא הולך כל כך רחוק  ,אבל זו מדיניות  ...להפרטה  .והנושא הזה בוער בעצמותיי  ,כי
אני חושב שיש כאן פגיעה של השלטון המרכזי בתושבים .
אבל יחד עם ההסכמה שלי לכל מה שנאמר כאן  ,החטא א ינו מונח רק לפתחה של
הממשלה  ,ולא מונח רק לפתחה של הכנסת  .החטא קודם כל מונח לפתחנו שלנו .
ואני אומר לכם תושבים בכאב רב  .ראש העירייה שלנו  ,שאני עומד כאן כאופוזיציה
לו  ,קפץ בראש להקמת תאגידי המים  .הוא הביא לישיבת מועצת עיר וסיעתנו
נמנעה בבהילות ובחיפזון את הבק שה להקים תאגיד מים  .כי מה הוא ראה בעיניי
רוחו  ,מה שמוטי ששון אמר כאן  ,את התפקידים  .הוא ראה את הג ' ובים שהוא עומד
לחלק  .לקח את העוזר הנחמד שלו אייל  ,בוגר  12שנות לימוד  ,ואם אני טועה אז
אולי  16או  , 20העלה אותו ל , ₪ 25,000 -שלח אותו לשם .

??? :

תואר שני .
23

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (שלא מן המניין) מספר 62/01

מר סבו יעקב :

תואר שני  ,סליחה  .ראש העיר שלנו חשב שיש לו כאן

הזדמנות לצקת ולמלא את תאגיד המים במינויים פוליטיים ולשלוט בכסף  .רק מה
קרה  ,פתאום הוא הבין שלא הוא שולט בכסף  .ועכשיו הוא מתעורר להיאבק  ,כי
בעצם הכסף לא שלו  .כי אם הכסף היה שלו  ,המאבק הזה לא היה כאן .

קהל :

למה לא התנגדת ?

מר סבו יעקב :

סיעתנו נמנעה  ,משום שלא קיבלנו את החומר  .הביאו

להצבעה במועצת העיר  ,בלי להציג לנו ניירת ב 2 -ישיבות  .אמרנו שאנחנו מתנגדים .
אבל יש כאן רוב  ,והרוב הכריע  .סיעתנו  ,סיעת המקומיים והירוק ים נמנעה
בהצבעה על נושא הקמת תאגיד ה מים  ,משום שלא היה לנו חומר  .לא ידענו על מה
אנחנו מצביעים  .לא יכולנו לא להצביע בעד ולא נגד  .לא באתי לנהל כאן מאבק
פוליטי  ,הנושא חשוב מאוד  .ואני מוצא את עצמי  ...ראש העירייה  .אני מוצא את
עצמי בקונצנזוס בצורך לבטל את תאגיד המים ו לייקור הבלתי סביר בתעריפי
המים  .רק מי שעיניו בראשו  ,כפי שאתם אמרתם  ,היה צריך לראות את
הקטסטרופה  ,לא עכשיו  ,לפני שנה ולפני שנתיים  .עכשיו מאוחר מידי  .מה רוצים
שנעשה עכשיו  .עכשיו אנחנו צריכים לתת גב  ,בלית ברירה  ,כפי שלפעמים קורה .
אני מוצא את עצמי בסירה אחת עם אדם שאין לי הערכה ליכולותיו  ,א בל הוא
מוביל מאבק נכון  .הוא הכניס את קרית אונו לצרה הזאת  .כולנו צריכים לעזור ל ו
להוציא את העגלה הזאת מהבוץ  .ובעוד  4שנים  ,או בעוד  3שנים  ,ב , 2013 -להשליך
אותו מכאן  .אבל קודם כל להוציא אותו מהבוץ  .לבטל את תאגיד המים ולהוריד
את תעריפי המים  .זה מה שצריך לעשות  .תודה רבה .

מר יוסי נשרי :

חברים  ,זה בסדר  .אנחנו מקשיבים  .מגיעים הביתה ,

מורידים את מה שיש להוריד  ,מורידים את המים באסלה וה כל עובר  .רק לחדד .
יושב פה מוטי  ,וכמו שציינתי  ,ולא צריך להגיד מי זה מוטי  .יודעים שזה ראש עיר
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מכובד  .אנחנו מאושרים שיש לנו ראשי ערים מכ ובדים  .אנחנו מכבדים אחד את
השני  .לא צריכים כל דבר שמישהו אומר משהו  ,לקבל את זה ברצינות  .אפשר
להקשיב  .רק להגיד לכם שמוטי  ,שה עיר פי כמה וכמה גדולה מקרית אונו  ,עם אזור
תעשייה פי כמה וכמה מקרית אונו  ,עם הכנסות ויכולות שאין לעיר קרית אונו ,
נכנס ב 2007 -להיות מתואגד  .אנחנו מ , 2010 -אחרי איומים  ,רק בחודש שישי 2010
נכנסנו  .זאת אומרת  ,החזקנו מעמד למרות האיומים  ,למרות הכל  .אנחנו בין
הרשוי ות האחרונות שהולכות להתאגד  ,שגבעת שמואל וגני תקווה צריכות להצטרף
אלינו  .לכן המאבק שלנו ממשיך  .לא הרמנו ידיים  ,לא מרימים ידיים  ,ונמשיך
להיאבק למרות האיומים .
אבל היו לנו  2ברירות  ,או שהמשרדים סוגרים לנו את הברז  ,משתקים את העיר
לחלוטין  ,מה שעשו למספר רשויות  ,ואין לנו את היכולת הזאת להתנהל לבד בלי
שהממשלה מעבירה את הכסף  .ונכון מוטי סיפר לכם על הנושא של מקורות  ,שאני
נכנסתי לתפקיד שלי  ,עוד ישראל גם חתם על איזשהו מסמך  ,שמקורות איימו על
העיר קרית אונו  ,ב , 2004 -שאם אתם לא תחתמו על מסמך שאתם מוותרים על
המניות שלכם ל מקורות  ,לא תקבלו כספים  .וחצי שנה התעללו בנו  ,לא העבירו
כספים  .לא משרד התחבורה .

??? :

זה דרו ר עשה את זה  ,יושב פה .

מר יוסי נשרי :

יכול להיות  ...כמה מניות היו לעיר קרית אונו ? פי 2

ממה שהיה לו  ,אפס  .בשביל אפס מניות טרטרו לנו את העיר  .אז תראו  ,אנחנו
עושי ם מאבקים  ,יודעים לעשות מאבקים  ,איפה שאפשר לעשות מאבקים  .אנחנו
אנשי חוק וחייבים לשמור על החוק  ,ולא קוראים לאנשים לא לשלם את הארנונה
ולא לא לשלם את חשבונות המים  ,כן נשלם  ,אבל כן נילחם  ,ואני משוכנע מהקולות
ששומעים במסדרונו ת האוצר והפנים והכנסת  ,שיש לנו תקווה  .נמשיך טיפה ועוד
טיפה  ,ובסוף נחורר את הסלע הזאת  .בבקשה  ,אדון שי .
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מר שי דבורה :

ערב טוב לכולם  .נכבדיי המכובדים שבאים לפה ומגנים

על ראש העירייה  .חשבתי שראש עירייה יודע להסתדר לבד  ,אבל כנראה שקשה לו
בימינו  ,אחרי שהוא ראה את כל המאבק .
*** צעקות מהקהל ***
מר יוסי נשרי :

חברים  ,אני מבקש מהציבור  ,תנו לחברי המועצה

להתבטע .

מר שי דבורה :

שי דבורה נבהל ממשהו ? אני יושב פה בגלל שאינני נבהל

מאף א דם ולא ראשי רשויות ולא חברי מועצה  ,ולא ציבור ...

קהל :

אז דבר לעניין .

מר יוסי נשרי :

חברים  ,בואו נכבד  ,נקשיב לזולת  .ב בקשה .

מר סבו יעקב :

ואחר כך תוריד את המים .

( מדברים ביחד )
מר יוסי נשרי :

אנחנו תיכף נודיע מה הפעולות שאנחנו הולכים לעשות ,

אבל אנחנו ביקשנו  .אבל רבותיי  ,היוזמה הזאת לקדם בכל הרשויות במדינת
ישראל ישיבו ת עם הציבור  ,ישיבות שלא מן המניין  ,שהנושא היחידי על סדר היום
זה מחירי המים והתאגידים  .יש לנו תכנית פעולה  ,אנחנו נודיע את תכנית הפעולה ,
אבל אנחנו רוצים לתת לציבור לומר את דברו  .גם התושבים יאמרו מה שיש להם
לומר  .רק תנו לחבר המועצה שי דבורה לומר את מה שיש לו  ,גם אם לא מסכימים ,
זה בסדר  .אבל בואו נקשיב .

מר שי דבו רה :

תודה  ,אדוני  .אני יש לי הסתייגויות  .קודם כל מבחינה

עקרונית  ,ראש העירייה שלנו לא היה צריך להביא להצבעה את הקמת התאגיד  ,כפי
שראשי רשויות אחרות בארץ עשו  .אנחנו הקמנו מטה מאבק בקרית אונו  ,ועשינו
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תחקירים  .בקרית גת  ,ראש העירייה שלהם  ,שם הם משלמים אדוני  ,ראש העירייה ,
כפי שאתה יודע  ,פחות כסף מאיתנו  .יש במדינת ישראל אזרחים שמשלמים על מי
השתייה יותר מהאנשים בעיר הסמוכה  .הסיבה לכך היא הקמת תאגיד ה מים
בעירם  .זאת אומרת  ,כל הדברים שאני הבאתי פה  ,אלה דברים שהם כתובים
בעיתונות .

קהל :

מה רשום בעיתונות ? ...

מר שי דב ורה :

כתוב בעיתונות שרשויות שהקימו את תאגידי המים ,

היום מצטערות על זה  .ואני קורא לראש העירייה שלנו לאשר את ההצעה שלי לבטל
את תאגיד המים בישיבת מועצה ולהפסיק לעשות ישיבות כאלה שהן חסרות
תוחלת  .לבוא ולקרוא  ,להגיד ' הנה  ,אנחנו רוצים לבטל ' ,להביא מספר אנשים ,
שא ני לא אגיד מה שסבו אמר  ,אני מכבד את האנשים לא פחות מראש העירייה  .עם
כל הכבוד לכל הפוליטיקה שאנשים מנסים לעשות פה .
אמרתי קודם  ,אני יושב פה בגלל שזו חובתי  .אני לא עושה טובה לאף אדם  .אני
חושב שהתאגיד הזה מיותר  ,התאגיד הזה צריך להיעלם מהעולם  .אני מוביל
מאבק  ,עם כל הכבוד לראש העירייה  ,וראש העירייה עצמו עשה את הישיבה הזאת
בגלל המאבק שלנו  ,ואנחנו לא מקבלים את זה במטה המאבק  .אנחנו מבקשים
ממנו ומחברי המועצה כמובן  ,הנכבדים  ,שיאשרו את ההצעה שלנו ולא יהיה תאגיד
בקרית אונו  ,ויפסיקו להגיד לנו שזה חוק  .כי אם רשויות אחרות לא הקימו  ,והן
לא מוכנות להקים תאגידים אצלם גם בקרית אונו  ,יכולים להתנהל בלי תאגיד ,
כפי שהתנהלנו עשרות שנים  .מביאים שחקני חיזוק  ,שאני מכבד אותם  .באמת  ,לא
חלילה משהו אישי פה .

קהל :

מה אתה רוצה ממנו ?

מר שי דבורה :

השאלה למה ראש העירייה רץ ומיהר להקים ת אגיד ,
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ובאים אחרי מספר חודשים שרואים שיש פניות של תושבים  ,נלחצים  .פתאום
מבינים שזה לא בסדר  .למה ברמת גן לא הקימו תאגיד מים ? למה בקרית מלאכי
לא הקימו תאגיד ? ראש העירייה שלהם  ,למרות שקיבל קנס  ,אמר שהוא לא יקים
תאגיד מים  ,על אפם ועל חמתם של כל אנשי האוצר  .יש פ ה ראש עירייה  ,אני לא
אכנס לקטע של הסגנים שלו בשכר .

קהל :

מה אתה רוצה מהם ?

קהל :

מה זה שייך ?

מר שי דבורה :

שבמקום להתעסק ברצינות באינטרס של התושבים-

קהל :

אתה פספסת יום  ,חביבי  ,היית צריך לבוא אתמול .

מר שי דבורה :

אתה עובד עירייה  ,אדוני  ,אסור לך לדבר  .זה לא מכובד ,

אני מכיר כל אדם פה שיושב  .לא מכובד .
*** צעקות מהקהל ***
מר שי דבורה :

אז לסיום דבריי  ,אדוני ראש העירייה  ,חברי המועצה

וקהל נכבד  ,אנחנו לא קונים את כל מה שאתם אומרים פה  .ראש עירייה שאישר
תאגיד לא ראוי מבחינתנו  ,מבחינת מטה המאבק של קרי ת אונו  ,להיות ראש
עירייה  .זה הדברים שלנו  .גברתי  ,גם את מספיק  ,לא יפה  ,לא מכובד  ,מכיר אותך .
חברת הסיעה של ראש העירייה  ,היא לא תגן עליו ? אני מגן על עצמי  ,אבל אני עושה
את זה בכבוד  ,כי אני בא לפה מתוך נפשי מדבר  .ובכן  ,על מה אתם מדברים  ,אתם
מבינים  ,אמרתי קודם  ,שהצחוק שלכם הוא מגמתי  ...אשתו של עובד העירייה  .אני
לא נפגע  ,פשוט להפריע לי  ,לחבר מועצה  .איזו זכות יש לכם בכלל ? איזו זכות יש
לך גברתי  .זו ממש בושה  .אמרתי לך  ,אותי לא מפחידים  .לא הפחידו ולא מפחידים .
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מר יוסי נשרי :

שי  ,בוא תתמקד בבקשה  ,ואל תיגרר למה שקורה

מ סביב .

מר שי דבורה :

אז שיפסיקו  .זה כמו שאתה עושה לי במועצה  ,שאתה

שולח לי חברי מועצה .

מר יוסי נשרי :

אני מבקש מהציבור  ,תנו לו לסיים  .יש פה עוד אנשים

שרוצים להתבטא  ...ואנחנו רוצים להתקדם הלאה .

מר שי דבורה :

להתקדם הלאה  .אז לסיום  ,באמת  ,אני רואה איפה כל

העניין הזה פה  .המטרה היא סתם להוציא רוח מהמפרשים  .המטרה היא לנסות ,
להליך עלינו כל מיני משחקים למיניהם  .זה נהיה צחוק  .צוחקים על הציבור בקרית
אונו  .אין פה שום מטרה לבטל את התאגיד  .כי אם רוצים לבטל את התאגיד ,
מאשרים את ההצעה שלי לסדר היום  ,זה הכל  ,תודה .

מר יוסי נשרי :

תודה לך  ,אדון שי  .רק לומר לכם ככה  .מבחינת

משפטית  ,שתבינו מה הנושא של לבטל תאגידים  .רשות לא יכולה לבטל חוק
שממשלת ישראל וכנסת ישראל חוקקה  .איפה  ,מי שמע בציבור שאנחנו בשלטון
המקומי  ,איזושהי רשות  ,יכולה להפר חוק שכנסת ישראל מחוקקת .

מר סבו יעקב :

זה לא מה שהוא הציעה .

מר יוסי נשרי :

אין אפשרות לשום עירייה  ,לשום מועצה להצביע על דבר

שהוא בלתי חוקי בעליל  .ומי שלומד משפטים  ,צריך להבין את הדברים הבסיסיים
האלה .

מר סבו יעקב :

זה לא נכון .
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מר יוסי נשרי :

שיש חוק  ,וצריכים ללכת לפי חוק  .אפשר להתמודד עם

החוק  ,אפשר להילחם בחוק  ,אפשר ללכת ולהיאבק  ,וללכת ולעשות מה שצריך
לעשות בדרך דמוקרטית  ,בדרך נכונה  .אבל ללכת שרשות לא יכולה להצביע באופן
כזה או אחר על ביטול תאגיד שלא היא חוקקה אותו .

מר סבו יעקב :

 ...פירוק .

מר יוסי נשרי :

היא אישרה את התק נון  ,היא אישרה את הרוח של

הדברים שכנסת ישראל היא זאת שהשיתה את הנושא  .לכן  ,המאבק שלנו הוא מול
הממשלה  ,הוא מול הכנסת  ,על מנת שישנו את רוח החוק  ,שאכן אנחנו נוכל לעשות
את השינוי  ,או להפוך אותו לתאגיד עירוני  ,או לבטל אותו  ,או להוסיף סעיפים
שלשר הפנים ולשר האוצר תהיה סמכות ל פטור רשויות מקומיות שמת נהלות כדין
מתאגוד  ... .עם החוקים שאנחנו עובדים  ,ביחד עם הכלכלנים  ,ביחד עם היועצים
המשפטיים  ,ועם כל הלובי של ראשי הרשויות והלובי שיש לנו גם בכנסת  ,שעוזר
לנו להיאבק בנושא הזה  .לכן רשות יש לה את החוקים  ,ויש לה חוקי עזר  ,ויש
חוקים מעל כו לנו שזה כנסת ישראל  ,ואנחנו אוהבים או לא אוהבים  ,זו הנקודה .
לשאלה מהקהל שהיתה  ,אנחנו  ,לאחר הישיבה הזאת  ,קודם כל  ,בעוד רשויות היום
במדינת ישראל יש ישיבות בדיוק כמו שלנו  .את הפרוטוקולים האלה ואת הע צומות
שאנחנו נעשה  ,בימים ובשבועות הקרובים ובחודש הקרוב  ,נעביר אותה לכנסת ,
נעביר את זה לממשלה  .ואני מקווה שכל רשות תפעל כמו שפועלים בהרבה רשויות ,
ונוכל להגיע למיליוני חתימות  ,להביא אותם לממשלה ולכנסת שלא יוכלו לחשוב
שיש להם דרך אחרת  ,אלא לעשות את השינוי המהפכני בחזרה  ,ולהחזיר את
הרשויות המקומיות לנהל את הנושא .
ב 5 -ל חודש  ,ביום ראשון  ,אנחנו מתכנסים בתל אביב  ,ברח ' המסגר  , 12מול מינהלת
המים  ,להפגנה של רשויות  ,של ראשי רשויות  ,עובדים  ,ציבור  ,כולם מוזמנים לשם
להביע את המחאה שלנו  .והמחאה הזאת תתגלגל שם לשלטון המקומי  .יש ועידה ב-
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 7וב , 8 -גם שם יאמרו את מה שיש לומר  .ולאחר מכן  ,אם הממשלה לא תיענה
לבקשתנו  ,אנחנו מתכוננים להמשיך בפעולות אופרטיביות עם כל ראשי הרשויות .
נעלה לירושלים  ,יש לנו עוד הרבה מאוד תכניות שיש לנו במגרה  .אנחנו לא נפרט
אותן עכשיו לציבור  .יש לנו את מטה המאבק שמוביל אותו גם כן ראש עיריית
דימונה מאיר כהן  ,עם כל ראשי הרשויות  ,עם העובדים  .כי בסופו של דבר  ,גם
העובדים עלולים להיפגע  ,וגם התושבים מאותו מהלך שהם הולכים עלינו .

מר סבו יעקב :

אפשר לבטל את תאגיד המים  ,אדוני  .מועצת העיר

אישרה את התאגיד וזכותנו לפרק אותו .

מר יוסי נשרי :

אתה לא אישרת את התאגיד  ,אתה אישרת את הת קנון .

מי שאישר ומי שכפה עליך זה הכנסת .

מר סבו יעקב :

לא נכון .

מר יוסי נשרי :

כמו שאמרת מקודם  ,שים את חילוקי הדעות  .אתה לא

אוהב אותי  ,זה בסדר  .אני ישן טוב בלילה  ,תאמין לי .

מר סבו יעקב :

גם אני .

מר יוסי נשרי :

תצטרף למאבק  ,תביא תושבים שיחתמו  .תבוא  ,תצטרף ,

לא בדיבורים  ,אלא במעשים .

מר סבו יעקב :

זאת לא הדרך  ,זאת לא הדרך .

מר יוסי נשרי :

כן  ,ליאת  ,בבקשה .
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מר סבו יעקב :

זאת לא הדרך  ,זאת לא הדרך .

גב ' ארבל ליאת :

אני מנסה להבין מתחילת הישיבה מה המטרה של

הישיבה הזאת  .כתוב על סד ר היום ' מאבק הרשויות המק ומיות נגד העלאת מחירי
המים והתאגידים '  .אני מבקשת תשובה מראש העיר למה קוראים לזה ישיבת
מועצת עיר  ,ולא הכותרת שמתאימה ' אסיפת תושבים ' ,תשובות  .מה הפורמט הזה ?
אני לא מצליחה להבין למה זה נקרא ישיבת מועצת עיר  .יש משהו שאנחנו צריכים
להחליט ? יש תשובות שאנחנו אמורי ם לתת ?

מר יוסי נשרי :

ליאת ,

כן ,

אני

אגיד

לך .

המשמעות

שיש

ישיבה

ושמעבירים את הפ רוטוקול לממשלת ישראל  ,ואמרתי את זה  ,לכנסת ישראל  ,יש
לזה משמעות שונה מאשר עושים סתם אסיפה שתושבים עם חברי מועצה  .יש לזה
משמעות שיש לה  2פנים .

גב ' ארבל ליאת :

ישיבת תושבים זה לא סתם .

מר יוסי נשרי :

מה זה משנה ? אנחנו מחפשים תכלס .

גב ' ארבל ליאת :

בוודאי שזה משנה .

מר יוסי נשרי :

רוצים להגיע לתוצאות .

גב ' ארבל ליאת :

לא  ,לא .

מר יוסי נשרי :

רוצים לשתף את הציבור איתנו ביחד  ,עם הרשות

המקומית  ,להגיע להישגים  .אז מה זה משנה כרגע אי זה פורמט תכתבי או לא
תכתבי ? זה העניין ? זה לא העניין  .העניין זה התכלס  ,המהות  ,והפעילות הציבורית
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המשותפת גם לציבור וגם לרשות .

גב ' ארבל ליאת :

המהות

המרכזית

זה

המאבק .

בנושא

הזה

כולם

מאוגדים  .בישיבת מועצת עיר דנים בבניות שיש עליהן מחלוקת  ,וצריך להביא
הצעות ל סדר .

מר יוסי נשרי :

לא חייבים שתהיה מחלוקת  ,מותר שיהיה גם קונצנזוס

במשהו .

גב ' ארבל ליאת :

אתה מנצל את הבמה הזאת לדברים שהם לא רלוונטיים .

אני לא מתכוונת לצעוק  ,אני לא מתכוונת להעיר הערות ביניים  .אני חיכיתי
בסבלנות עד שכולם ידברו  .ואני אומרת פה את מה שאנ י חושבת  .זאת לא ישיבת
מועצת עיר  .הבחירות הן רק בעוד  3שנים  ,אתה התחלת קצת מוקדם  .כולם
מסכימים שצריך להי אבק במחירים  .הפורמט שאתה בחרת  ,מבזה את התפקיד שלי
כחברת מועצה  .אני שותפה למאבק גם בלי לשבת פה שעה שלמה .
*** צעקות מהקהל ***
גב ' ארבל ליאת :

ומר ששון  ,אם אתה חושב שהפרסום שהישיבה הזאת

קיבלה בעיתונות ובכל פורמט אפשרי  ,ובסוף הגיעו  50תושבים  ,שחציים עובדי
עירייה  ,זה מכובד ? אני ממש מוחה על העניין הזה  .אין ספק שהנושא הזה בוער ,
אבל עובדה שלא מצליחים לייצר תהודה  .וישיבת מועצת עיר כמו שאתה קורא לה ,
היא לא הפורמט ה נכון ?

קהל :

אכפת לך מהתושבים בכלל ? את אכפת לך שמשלמים כל

כך הרבה ?

מר יוסי נשרי :

ליאת  ,רק לפני שיענו לך האחרים  ,רק לומר לך שעל

ההזמנה כתוב ' בשיתוף הציבור '  .היית יכולה לבחור לא להגיע  ,אם זה מציג לך .
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אני חברת מועצת עיר  ,וכמו כל ועדה שמזמינים אותי אני מ גיעה  .אני מגיעה
לישיבות  ,לכולן  ,גם אם הנושא שלהן לא מוצא חן בעיניי .

קהל :

אני לא מבינה אותך  ,הציבור  ...אני מתביישת שנציגה

בפורום הזה מתייחסת בזלזול כזה לציבור  .אני יכולה ...
*** צעקות מהקהל ***
מר סבו יעקב :

מנצלים אותך ואת אפילו לא מרגישה שאת הופכת ל היות

מנוצלת  ...עושים לך מניפולציה של ילדה קטנה ואת נגררת אחרי ויכוח סרק .

מר איציק ציזר :

ערב

טוב .

צר

לי

שהישיבה

הזאת

נסחפה

לכיוון

פוליטיקה  .העניין הוא פשוט  ,ואני אסקור אותו ב 3 -דקות  ...שאחרים ימשיכו
לדבר  .יש חוק במדינה  ,נקודה  .אנחנו משכנו ומשכנו ומשכנו  ,עד שקיבלנו איום
מפורש מהמדינה  ,שאם לא נפעיל את תאגיד המים  ,לא נקבל מענקי איזון  ,נקודה .
זו הסיבה היחידה שגררה אותנו להקים השנה את תאגיד המים  .כי אם לא זה ,
היינו ממשיכים ונלחמים .
אנחנו מדברים על  2דברים  ) 1 :את התאגיד הקמנו על פי חוק  ,ואת התאגיד על פי
חוק צר יכים לבטל  ,על פי חוק  .לצאת להפגנות  ,לקחת את כל ראשי הערים  ,לקחת
את כל מי שצריך ולהפגין  ,ולהגיע למצב שבאמת מבטלים אותו  .את המלחמה
במחירי המים חייבים לעשות  ,וזה אתם הציבור  ,אתם צריכים לעזור לנו  .אבל בואו
רגע עצור שנייה  .בואו רק נעצור בנקודה הזאת ונבין את ההת נגדויות של שי  ,ליאת
וסבו  .היתה ישיבה פה בפברואר  , 2010ישיבת מועצה תקנית  ,מן המניין  ,ויש
פרוטוקול לישיבה הזאת  .ובישיבה הזאת אדון שי דבורה אפילו לא הגעת  .לא הגעת
להגיד שזה אסון להקים תאגיד מים .

מר שי דבורה :

אתה חוצפן  ,אתה יודע למה ?

מר איציק ציזר :

אל תפ ריע לי  ,אל תפריע לי  .יש פרוטוקול  ,אני קורא .
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אפילו לא הגעת  .ואתה היום מנהל מאבק של חתימות להוריד את תאגיד המים .

מר שי דבורה :

על אפך וחמתך .

מר איציק ציזר :

ואת ליאת ארבל  ,בכל הישיבה הזאת  ,שהיתה ישיבת

מועצת עיר  ,לא כמו שכתוב פה  ,אפילו לא שאלת שאלה  ,או לא אמרת שום דבר .
ואתה מר סבו  ,שאלת  2שאלות  ,ואמרת שלא קיבלת מידע  .כל חבר מועצה הגיע
לישיבה  ,שכל המידע מגיע לפחות  48שעות לפני ובסך הכל שאלת  2שאלות  ,קיבלת
 2תשובות והחלטת להימנע  .ומה ששאלת  ,זה האם התקנון של ההתאגדות אושר ,
והאם ההסכמים הם הסכמים סטנדרטיים  ,זה כל מה ששאלת  .ולכן  ,אני מתפלא
מאוד ששלושתכם בוחרים בדרך פוליטית להתנגד למהלך שכל כותרתו זה להוריד
את מחירי המ ים ולבטל את תאגיד המים  ,נקודה  .אני הכנתי פה  ,אבל מבחינת
קוצר הזמן אני לא חושב שאני אקריא  ...הכנתי פה  20סעיפים למה צריכים לבטל
את תאגיד המים  .אני ח ושב שמוטי והאנשים הנכבדים-

קהל :

 ...הוא  ,לא לשלם את חשבון המים  ,נקודה .

*** צעקות מהקהל ***
מר איציק ציזר :

לכל אלה שצועקים לא לשלם  ...לא לשלם זה לעבור על

החוק  .שנית  ,אתם בסופו של דבר נכנסתם לתוך תאגיד המים  ,שחלק גדול ממנו
מוחזר לתוך תשתיות העיר  .אז ל א לשלם זה לא פתרון  ,לעבור על החוק זה לא
פתרון  ,יש דרכים אחרות  .אני רוצה רק לסיים  .אני הכנתי רשימה של  20סעיפים
למה צריכים לבטל את תאגיד המים  .אני לא הולך להקריא אותה  ,אבל בסופו של
דבר תאגיד המים בקרית אונו  ...יעלה למשלם המיסים  ,לכם ולנו  ,משהו כמו בין 2
ל 3 -מיליון  ₪מיותרים בשנה  .ובכסף הזה אפשר לבנות מוסדות חינוך  ,מוסדות
תרבות ומגרשי ספורט  .ערב טוב .

מר יוסי נשרי :

חברים  ,כפי שאמר לכם ציזר  ,אנחנו לא קוראים למרד
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לא לשלם  .חס וחלילה  ,אין דבר כזה  .אנחנו נמשיך להיאבק  ,עד שבסופו של דבר ,
כמו שאמרתי  ,טיפה אחר טיפה  ,אנחנו נבקיע את הסלע הזאת  .חייבים לשלם .
בינתיים הכס ף  ,הזה לא הולך לאיבוד  .חלק מהכסף הזה הולך לבניית התשתיות
העירוניות שלנו  .למרות שאנחנו מאמינים בבזבוז הזה  ,אנחנו ניאבק  .מה שאתם
יכולים ללכת ולעשות לאחר שתצאו מהאולם  ,יש פה טפסים להחתים את
התושבים  .כל אחד שי יקח טופס אחד לפחות  ,יחתים עוד  25חברים ויחזיר את זה
לרשות המקומית  .ביחד נביא לכנסת ישראל  30,000חתימות של תושבי קרית אונו .
בחולון יביאו  , 200,000זה יעשה להם משהו בקישקע  ,אני בטוח  .וגם דימונה  ,וגם
קרית שמונה  ,וגם תל אביב עושים אותו דבר  ,וגם פתח תקווה  .וכל ה רשויות  ,ורמת
גן  ,וגבעתיים  ,כולם מתאחדים  ,וגם בת ים  ,כולנו מתאדים סביב הנושא  .אני
משוכנע שהממשלה לא תהיה אטומה  ,שהיא תשמע ותראה את המספרים האלה
שיגיעו לשולחנה  .לכן  ,זה המאבק שלנו  ,וזה מה שאנחנו צריכים לעשות  .ככל
שנעשה את זה יותר מהר  ,הסיכוי שלנו להצליח יותר גדול  .יש עוד מישהו מחברי
המועצה שרוצה להתבטא ? יש מישהו מהציבור שמבקש לומר ? בבקשה .

קהל :

אם לכל היישובים האלה יש באמת תאגידים  ,אז איך זה

שתעריפי המים שונים בין עיר לעיר ?

מר יוסי נשרי :

התעריפים לא שונים  .התעריפים אחידים לכל הרשויות

שהתאגדו  .רשויות שע דיין לא התאגדו  ,יש להם את ה  ...של המע " מ  .ברגע שהם
יתאגדו  ,המע " מ  ...גם לתושבים  ,המחירים יעלו מעבר ל 16% -וכל המדינה תשלם
מה. 1.1.11 -

קהל :

בגבעתיים אין תאגיד ?

מר יוסי נשרי :

בגבעתיים בהקמה  ,גם ברמת גן בהקמה  ...תאגיד .

( מדברים ביחד )
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מר יוסי נשרי :

אם הם לא יסיימו עד סוף  , 2010הם מפרים חוק וצפויים

לתביעות וכל הכספים שהמדינה אמורה להעביר להם היא סוגרת להם את הברזים .
גם שבוע שעבר שישבנו  ...בעיריית רמת גן  ...כל הרשויות מחוסר ברירה  ,נכנסים
ליישר קו ולהתאגד  .למה ? כי אין להם רצון ואין להם מוטיבציה  .מוטי עזב אות נו ,
ותודה על זה שהוא הגיע  ,שב 2007 -הוא כבר התאגד  .היום הוא עושה רוויזיה למה
שהוא עשה אז  ,אין לנו את היכולות שלו  ,אבל  ...עד הדקה ה ... 99.9 -לא ולא ולא .
מאחר שראינו שאין לנו אפשרות וסוגרים לנו את הברזים  ,יש גבול למה אנחנו
יכולים להילחם מול משרדי ממשלה .

קהל :

תראה  ,אם אתה עושה הפגנה  ,ולהפגנה מי יגיע ? אלה

שבוכים  .זאת אומרת  ,קרית אונו יגיעו  ,כולם יגיעו  ,תל אביב יגיעו  .אבל רמת גן ,
גבעתיים-

מר יוסי נשרי :

יגיעו  .אני מסביר לך שהם יגיעו  .צבי בר עושה את אותו

הדבר  .אני מסביר לך  ,אין לו ברירה  .הוא בסוף דצמבר חייב להיות מתואגד  ,אין לו
ברירה  .כי אחרת הממשלה תיקח אותו  ...תאגד אותו לחולון או לקרית אונו .

קהל :

זה היה צריך להיות מזמן .

קהל :

לארגן הפגנות  ...ואין לי בעיה להוביל אותו  .אבל הבעיה

שלי  ,שכל הקרובים אליהם כרגע ואם הולכים להפגנ ה ששבוע הבא  ...ולהביא
אנשים  ,אין בעיה להביא אנשים  .אבל ברגע שהחבר ' ה  ...לא נפגעו בכיס  ,הם לא
יבואו .

מר יוסי נשרי :

מה שמך ?

קהל :

אודי .
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מר יוסי נשרי :

אודי  ... ,עיריית רמת גן  .שבוע שעבר שישבנו במטה

המאבק בשלטון המקומי  ,הודיע בצורה חד משמעית באמצעות ראש העיר שלו ,
שהם הולכים ונאב קים איתנו יחד כי הם יודעים שבסוף החודש לא תהיה להם
ברירה  .לכן המאבק שלהם היום  ,ברגע האחרון אולי יצילו  .לכן אני אומר לך שכל
אלה שאין להם היום תאגיד  ,יודעים שהם בתהליך של הקמת התאגיד  ,ואין להם
ברירה  .לא  ...לצרף אותם לעיר שיש לה תאגוד בלי לשאול אותם  ,ולא תהיה להם
ברירה  .ובסוף לא תהיה להם ברירה  .ורמת גן זאת עיר מספיק גדולה בשביל להקים
תאגיד עצמאי  .לכן  ...התאגיד הזה  ,כמו שעיריית פתח תקווה כבר לפני  3שנים
התאגדה  .רשויות הרבה יותר גדולות מקרית אונו עשו את המהלך הזה  .לכן הם כן
מצטרפים למאבקם  ,גם אלה שאין להם  ,וגם אל ה שיש להם .

קהל :

אני תושב עיריית קרית אונו  .שלמה דולברג מכיר אותי

כבר שנים  ,אני הייתי חבר בארגון  ...נאבקנו בהקמת התאגידים עוד ב . 2002 -וכמו
שאמר ראש העיר ששון  ,כל הרעיון הוא בעצם להפריט את התאגידים האלו  .אני
יכול להגיד לכם שאני סקרתי בעולם את כל הנושא ה זה של ההפרטה  ,זה התחיל
בממשל תאצ ' ר בבריטניה  .מחירי המים עלו פי  , 3ובסוף הממשלה נאלצה לתת סדר
גודל של  5מיליארד פאונד כדי לממן את התאגידים  ,כי התאגידים לא סיפקו את
הסחורה  .מה שאני חושב שהציבור חייב לדעת  ,שזה רק הצעד הראשון  .זאת
אומרת  ,העבירו את זה לתאגיד  .ב חוק תאגידי המים והביוב  ,פקידי האוצר גם
הכניסו סעיף שמאפשר להפריט את  ...בסופו של דבר אנחנו נמצא את הגב ' אריסון
את האחים עופר או תשובה  ,פה מחזיקים לנו את התאגיד  .זה קורה כבר היום
בפרדס חנה .

קהל :

מה אתה מציע  ,למלא בקבוקים ?

קהל :

אני מציע  2דברים  .ההפ גנות  ...לשאלתה של הגברת פה
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מה עשינו לפני זה  .לצערי הציבור לא היה מודע  ,כי הוא לא נדרש לשלם את המחיר
וגם ראשי הרשויות לא בדיוק ידעו מה לעשות עם זה  .ולכן אני מצאתי את עצמי
ב , 2004 -חיפשנו לכנס תושבים שיעשו משהו  .ברגע שזה לא הגיע לפתחם  ,מה
שנקרא  ,ו הספר הלבן לא ישב להם בתא הדואר  ,אז הם לא עשו דבר  .היום
לשמחתי  ,במרכאות  ,המחירים אלה שמעוררים אותנו הציבור  .ואני חושב שחייבים
להתעורר  .מה שאנחנו כן יכולים לעשות  ,ואני קורא גם למטה המאבק לעשות ,
להיכנס כל הזמן לאתר של רשות המים  .יש כל הזמן קולות קוראים לגבי כל הנושא
ה זה של הרגולציה  .אפשר לעשות גם פיליבסטר אזרחי בעניין הזה  .זאת אומרת  ,לא
חייב לבוא רק אריה מצליח והשלטון המקומי ולתת שאילתא לרשות המים  ,אלא
כל אזרח ואזרח יכול לתת שאילתא כזאת  ,ויהיו חייבים לתת לו את ה 5-10 -דקות .
עכשיו תחשבו מה יקרה אם רשות המים יפתחו את השער ים שלהם  ,לכל אחד ואחד
מהתושבים שיש לו תלונה כזאת-

קהל :

אל תדאג  ,הם יכניסו ...

קהל :

לא  ,הם לא יכניסו שום דבר  ,הם מחויבים לשמוע אותך .

ואם כל אחד ואחד מנציגי ה  ...יבוא ויציג את השאילתא שלו  ,אז הם יצטרכו
לשבת  ,ועד שהם יגמרו לשבת לדבר עם כולם  .אם יהיו כ אלה  1,000מה ראש רשות
המים יעשה ? נלחמים בבירוקרטיה  ,אין בירוקרטיה .
( מדברים ביחד )
קהל :

זה רק אחד  ,אבל זה חלק מהפעולות  ...אני חושב

שדולברג מספיק יודע כמה  ...נוספות יש שהציבור כן יכול  .לצערי  ,בזמנו היה
מרדכי מרדכי  ,מנכ " ל של תאגידי המים והביוב  ...ואז בחוק ההסדרים ביטלו את
זה  .לכן אנחנו בכל זאת חייבים להיות עם האצבע על הדופק כי חוק ההסדרים יכול
כל הזמן לקעקע את המאבקים שלנו  .אני כמובן יכול לתת לך ייעוץ  ,אבל אני
אשמח כמובן  ...כמה תושבים כלים איך להתמודד עם הדמוקרטיה  .תודה רבה .
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מר יוסי נשרי :

 ...האתר של הר שות  .אתם מוזמנים גם להודיע לחברים ,

וככל שנאספות כמו שאמרתי יותר ויותר חתימות  ,ככה נוכל לעשות את הרעש
הרבה יותר עוצמתי .

קהל :

אני אולי לא הבנתי נכון  ,המאבק זה על ה 16% -הבדל

כרגע ?

מר יוסי נשרי :

לא  .המאבק זה להוריד את המים למים שיהיו לכל אזרח

שיוכל לקח ת את המוצר ולהשתמש בו  ,זה מוצר קיומי  ,ושהממשלה תמשיך לסבסד
את משק המים עד שהם יתפילו מספיק מים לטובת אזרחי ישראל .

קהל :

אני שאלתי את השאלה הזאת  ,כי אמרת שגם אותן ערים

שעדיין לא בתאגיד  ,המחירים אותם מחירים של  ... ₪ 8.4בלי מע " מ .

מר יוסי נשרי :

בתוך זה יש מע " מ בתוך ה 8 . 8 -זה כולל מע " מ כבר ,

תוריד את ה... 8 -

קהל :

מבדיקה שאני עשיתי  ,בראש העין למשל ובסביון ,

המחירים ...

מר יוסי נשרי :

סביון אל תיקח כדוגמא  ,כי סביון משלמת מים לפי

יישוב חקלאי  ,זה הבסיס שלה  .אבל אחרי שהיא תיכנס לתוך תאגיד  ,היא תקפיץ
את העלו ת כלפי מעלה .
( מדברים ביחד )
קהל :

אני רק רוצה לסכם .

מר יוסי נשרי :

שנייה  ,לפני שאת מסכמת  .נמצא פה גם  ...שלמעשה גם
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הוא אחד מהאנשים שטיפלו במשק המים הישראלי במשך הרבה מאוד שנים  ,והיום
הוא גם אחד האנשים ש  ...את המאבקים בתוך השלטון המקומי בנושא של המים ,
ו מבקש לומר מספר מילים  ,נכבד אותו בבקשה .

קהל :

אני רק רוצה לת קן טעות אחת  ...מה שנקרא דמגוגיה

פופוליסטית  .אין קשר בין מצוקת המים לבין תעריף המים  .כל המים  ,עלות המים
עד לגבול של קרית אונו וחברת מקורות כולל  :התפלת מי ם  ,שאיבה  ,איגום  ,לשנע
את המים מהכנרת ועד אליכם  ,זה עולה  . ₪ 2.96זו עלות המים  .לזה  ,אם נצרף
חלוקה פנימית  ,עלות המים לתושב צריכה להיות בערך  . ₪ 4.5זו עלות המים .
משלמים פי  . 3למה ? ה  ...בין ה 2.96 -ל 8 -או ל , 11 -זה כדי לממן את התאגידים  .אם
מחיר המים יעלה עוד שקל  ...עלויות  ,אז ישלם במקום  , ₪ 3.96 , 2.96ו במקום 4.5
נשלם  . ₪ 6זו בעיה  .הבעיה היא שאנחנו מממנים היום את כל  ...התאגידים  .זה מה
שקרה .

מר יוסי נשרי :

כן  ,גברתי  ,בבקשה  ,ואחרי זה אנחנו נעשה פה הצעת

החלטה ונצביע ונגיד תודה לכל התושבים היקרים שהגיעו  ,לכל מי שהגיע  ,ולמנכ " ל
שערך וסידר פה את הערב הזה .

ק הל :

 ...את ההפגנה ?

מר יוסי נשרי :

ביום ראשון  ,ב , 5.12 -ברח ' המסגר  , 12בשעה  . 11:00יש

פרסום  ,אנחנו פרסמנו  ,ונמשיך לפרסם  .בבקשה  ,יוסי כוכבי .

מר יוסי כוכבי :

ערב טוב לכולם  ,אמנם אני יועצו של שר האוצר יובל

שטייניץ  ...היועץ הפוליטי שלו  ,היועץ הכלכלי  ,אבל אני רוצה לחזק את המאבק
וגם להציג את הקטע ששר האוצר  ...לפני שנה וחצי  ,קידם את כל הנושא של
תאגידי המים  ,כמו שראש העיר ציין וגם ציזר ציין  ,שכל הנושא הזה נחקר במדינת
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ישראל  ,בכנסת ישראל  ,ואת זה ניתן לשנות רק ע " י חוק  .המסר צריך להיות
להמשיך את המאבק  .אני כיועצו של שר האוצר מודיע לכם פה שאני נגד תאגידי
המים  ,ואני מחזק את המאבק של ראש העיר ושל כולם .
גם שר האוצר בכל הסיורים שאני מתלווה אליו ברשויות המקומיות בארץ  ,שומע
מכולם שהם נגד תאגידים המים  .אולי יש איזה ראש עיר אחד שזה מתאים לו  ,אבל
רובם נגד תאגידי המים  .שר הא וצר  ,באופן אישי אני מודיע לכם  ,גם הודיע  .אני
יודע שיוסי נשרי מנהל את המאבק הזה תקופה ארוכה מאוד  .ולא נגיש הוא לקח
איזשהו אינטרס משהו אישי להקים תאגיד מים בקרית אונו  ,זה לא נכון  .אני יודע
את המאבקים שלו  .מה שהוא עושה ימים כלילות למען הנושא הזה .
שר האוצר הו דיע  ,היות ו , -אתם יודעים שאת כל הבעיה הכלכלית בכל העולם  ,הוא
מתעסק בבעיות הכלכליות  ,מסיים את התקציב השנתי בחודש הזה  ,בחודש דצמבר ,
הוא חייב לסיים  .בתחילת ינואר הוא נכנס לנושא הזה של תאגידי המים  .אבל  ,גם
אמרתי את זה ליוסי  ,להמשיך להיאבק  .ואני בטוח שמהמאבק הז ה תהיינה
תוצאות חיוביות בסיכומו של דבר  .תודה רבה .

מר יוסי נשרי :

תודה  ,יוסי  .גברתי  ,רצית עוד משהו ?

קהל :

אני רק רציתי לחזק מהבחינה הזאת  ,כתושבת העיר

אמנם  ,שערקה וחזרה לא מזמן  ,אני מכירה את הנושא מהצד השני  ,מהצד של
עבודתי מול רשויות מקומיות  ,ואני כן י ודעת שאילצו רשויות מקומיות להיכנס
לנושא הזה ולהקים תאגידים  .ואין לנו ברירה אלא באמת להיאבק  .אני רק חושבת
שאין מספיק פרסום  .זאת אומרת  ,אני לא ראיתי את הפרסום  ,והייתי מציעה
לפרסם את זה בכל דרך שרק אפשר  ,את הנושא של המאבק ואת ההירתמות של
התושבים לעניין הזה .

מר יוסי נשרי :

כפי שאני אמרתי קודם  ,לשלטון המקומי יש ב 7 -חודש

את הוועידה שלו  .לשם צריכים להגיע גם שר האוצר  ,גם ראש הממשלה  .אנחנו
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מצפים  ,היתה ישיבה של השלטון המקומי עם ראש הממשלה  ,הוא הבטח מספר
הבטחות  .בינתיים  ,המאבק הזה שהתחלנו אותו לא  ...לשמוע בשורה ממנו  .אני גם
לא אופטימי ממה שהולך לספר לנו בוועידה של השלטון המקומי  .מיד לאחר
הוועידה אנחנו נצא למאבק ללא פשרות  .אם לא נקבל את הזכויות שלנו למען
התושבים  ,גם בנושא של מענקי איזון  ,גם בנושא של שהשיגו מהרשויות המקומיות
תוספת שכר  ,גם בנושא של המים  ,גם בנושא של התא גידים  ,גם בנושא של כסף ,
תוספת לנושא של חינוך  ,גם מבני חינוך  .עוד הרבה מאוד נושאים שיש לנו
מורכבים  ,שאנחנו נאבקים מול הממשלה  .הנושא של המים זה לא הדבר היחיד .
אבל הנושא של המים זה הדבר שאולי יכול לעורר את הציבור  ,כי זה בא באופן
ישיר  .לכן אנחנו צריכים את העזר ה של התושבים  .יחד כן נוביל בסופו של דבר
לתוצאה  ,וזה מה שאנחנו צריכים להוביל .

מר ג ' ורג ' י אילן :

אני רוצה רק מילה קטנה  ,כמחזיק תיק המים בעיר .

מועצת העיר בחרה את יו " ר תאגיד המים  ,אבל עדיין זה נבחר ציבור ועדיין ליבי
יותר עם התושבים מאשר עם הרגולטור ועם מחירי המים  .אני עצמי מוביל מהלך .
איגדתי יו " רים של ערים נוספות שמחזיקים תאגידי מים  ,ואנחנו כולנו  ,יושבי ראש
תאגידי מים  ,רצים מול ראש הממשלה  ,בעיקר מול ראש הממשלה  ,במאבק על
הורדת מחירי המים  .תאגידי המים מצטיירים כגוף הגדול הבוזז את התושב  .אני
רוצה רק שתבינו  .אם מ חר לא יהיה תאגיד בקרית אונו  ,התושב ישלם בדיוק אותו
דבר .

מר גרשון טוסק :

 ...קודם כל תוריד את ה-

מר ג ' ורג ' י אילן :

בדיוק אותו דבר  ,בדיוק אותו דבר .

מר גרשון טוסק :

איך ?
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מר ג ' ורג ' י אילן :

זה לא העניין .

קהל :

מה פתאום בדיוק אותו דבר  ,החשבון הוא פי . 3

מר ג ' ורג ' י אילן :

מחירי המים עלו  ...מדינת ישראל .

קהל :

צריך להעלות ...

מר ג ' ורג ' י אילן :

חבר ' ה  ,אני רוצה שתבינו  .המאבק של ראש העיר בעליית

מחירי המים  ,המאבק של ראשי הרשויות במאבק מחירי המים הוא נכון  ,הוא נכון ,
וגם תאגידי המים מצטרפים למאבק הזה .

מ ר סבו יעקב :

אפשר להציע הצעה ?

מר יוסי נשרי :

תודה  .יש לי אבל פה הצעה שאני הולך להציע אותה .

מר סבו יעקב :

אז גם אני רוצה להציע הצעה  ,תן לי קודם .

מר יוסי נשרי :

אז בוא נציע  .אני אציע הצעה  ,אתה אפילו לא יודע מה

אני רוצה להציע .

מר סבו יעקב :

לא חילקת או תה .

מר יוסי נשרי :

לא חילקתי  ,נכון  .כי חיכיתי לשמוע מה קורה באולם

ונחליט  .מה שאני מבקש  ,ומה שאני חושב שהכי נכון-

מר סבו יעקב :

החלטה ספונטנית ?
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מר יוסי נשרי :

מה שאני חושב שזה הכי נכון  ,שאנחנו נעשה פה הצבעה ,

שההצבעה אומרת שמועצת העיר ותושביה דורשים מה ממשלה והכנסת להוריד את
מחירי המים לכל נפש  ,כולל לרשויות המקומיות  ,ולבטל את תאגידי המים  .לא
צריך לעשות מזה יותר מזה  .אני חושב שזאת הצעה שצריכים לשדר אותה מפה לכל
מקום  ,לכל רשות  ,וזה המסר שאנחנו בכל עיר מעבירים מאחד לשני  ,שתהיה הצעת
החלטה אחידה בכל הרשויות ה מקומיות  .אין לאו  ,אנחנו לא מחפשים פה הצעות
לבטל את התאגיד  ,כי אנחנו לא יכולים לבטל תאגיד .

מר שי דבורה :

נבטל אותו  .בניגוד לעמדתך  ,אדוני ראש העירייה  ,נבטל

את התאגיד .

מר סבו יעקב :

אני מבקש להציע הצעה למועצת העיר לקבל את

ההחלטה הבאה  .מועצת העיר  ,שהחליטה ע ל הקמת תאגיד המים  ,מקבלת החלטה
ומבקשת לפרק את תאגיד המים  .ניתן לפרק על פי חוק החברות כל חברה
שהתאגדה  .אפשר לפנות לבית המשפט  ,לבקש למנות לה תאגיד מפרק ולפרק אותו ,
ולהחזיר בחזרה את ניהול משק המים לעירייה  .פשוט ולעניין  .ההד שהצעה כזאת
תעורר בכל הארץ  ,ההד הזה  ,אם אתה הולך לומר לי שזה עומד בניגוד לחוק  ,החוק
נמצא כאן בפניי  .אני אומר לך כבר עכשיו  ,אני הסתכלתי בעניין  ,אני לא יודע איפה
היועצת המשפטית של העירייה  .החוק  ,שציל מתי אותו כשהתכוננתי לדיון  ,אומר ,
אני מקריא את סעיף  ' 5רשות מקומית רשאית להחליט כי פעילות חיונית שלה או
פעולות חיוניות יחד עם פעילויות נוספות  ,יבוצעו בידי חברה שהיא תקים למטה
זו ' .

מר יוסי נשרי :

 ...פירוק .

מר סבו יעקב :

ההקמה  .אז קודם כל  ,הרשות רשאית  .הרשות שלנו
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בחרה להקים את תאגיד המים  .אין בחוק הוראה שאוסרת על פירוק תאגיד .
ומשאין בחוק הוראה כזא ת  ,אנחנו פונים לחוק החברות  .חוק החברות מאפשר לנו
לפרק כל חבה בחסות בית משפט  ,להגיש בקשה  ,שעיריית קרית אונו תגיש בקשה
לפרק את תאגיד המים שלה  ,למנות לתאגיד הזה מפרק  .אחד מסגני ראש העיר
שבלאו הכי לא עושה שום דבר  ,יוכל להתמנות כמפרק תאגיד המים  .וזה מה שאני
מצי ע .

מר יוסי נשרי :

מר סבו  ,שמענו את זה .

מר סבו יעקב :

אתה תקבל הד  .רגע  ,תן לי לסיים .

מר יוסי נשרי :

הרי אמרת שאתה רוצה  ,סליחה  ,שנייה .

מר סבו יעקב :

תן לי לסיים .

מר יוסי נשרי :

תן לי לנהל אבל את העניינים  .אתה הכי אמרת שאתה

בקטע הספציפי הזה מוכן  ...א נחנו לא מחפשים עכשיו כותרות בשביל התקשרות .

מר סבו יעקב :

אבל זו החלטה של התקשורת  ,איך אתה אומר ' אני לא

מחפש כותרת '  .אתה מקבל החלטה .

מר יוסי נשרי :

אנחנו רוצים לקדם את הנושא  .אי אפשר  ,החלטה לא

חוקית .

מר סבו יעקב :

זה לא נכון .

מר יוסי נשרי :

אתה אומר לא  ,בסדר .
46

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (שלא מן המניין) מספר 62/01

מר סבו יעקב :

איפה היועצת המשפטית שלך  ,שהיא תגיד לך את זה .

מר יוסי נשרי :

תגיד את זה לרגולטור .

מר סבו יעקב :

אתה משפטן ? אני אומר שזה נכון .

מר יוסי נשרי :

תגיד לרגולטור .

מר סבו יעקב :

רגולטור שמגולטור .

מר יוסי נשרי :

טוב  ,אני לא אנהל איתך ויכוח  .הבנתי אותך .

מר סבו יעקב :

אפשר לקבל החלטה לפרק את תאגיד המים  .בוא  ,לטובת

התושבים שלך .

מר יוסי נשרי :

אי אפשר לקבל החלטה כזאת .

מר סבו יעקב :

תקבל החלטה לפרק את תאגיד המים  .אני מציע הצעה ,

ואני מבקש להעמיד להצבעה  .הצעתי היא-

מר יוסי נשרי :

טוב  ,שמעתי  ,שמעתי .

מר סבו יעקב :

להעמיד להצבעה החלטה שמועצת עיריית קרית אונו

מחליטה להעמיד לפירוק ולבחון את הנושא הזה בבית משפט  .אנחנו מבקשים לפרק
את תאגיד המים באמצעות בית המשפט ע " י פנייה לפירוק התאגיד  .זו הצעתי
ועליה אני מבקש להצביע .
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מר ישראל גל :

א ני חושב  ,סבו  ,שאתה מקדים את המאוחר  .הצרה כאן

היא נראית לעין  ,נראית אצל כולם  .העריצות של הבירוקרטים שבהם יש להילחם ,
עכשיו סוף סוף השלטון המקומי-

מר סבו יעקב :

תהיה חכם  ,תהיה חכם .

מר ישראל גל :

אל תפריע לי  ,שמעתי אותך .

מר ישראל גל :

השלטון המקומי עכשיו הרים את הדגל והולך להילחם

בעריצות הבירוקרטים  .אני מאוד -מאוד מאמין שהמאבק הזה יצליח  .פירוק כרגע
חד צדדי  ,יכול לגרום נזק הרבה יותר מאשר התועלת  .אני אומר  ,ייתכן שבסופו של
דבר  ,שהשלטון המקומי יראה שכלו כל הקיצים  ,זאת תהיה ההחלטה המרכזית של
כל השלטון המקומי כנ גד עריצות הבירוקרטים  ,כנגד פקידי האוצר  ,כנגד כל
השאר  .ההצעה שלך לטעמי עכשיו מקדימה את המאוחר  .אנחנו מתחילים במאבק ,
ואני מקווה מאוד שאנחנו ננצח בו  .כמובן שהכל תלוי בנחישות שלך  ,ראש העיר .

מר יוסי נשרי :

 ...את התאגיד הנוכחי  ,צריך גם את הרגולטור שצריך

לחתום לך על פירוק  .הוא לא יחתום לך ...

מר סבו יעקב :

בקשה לפירוק לבית משפט .

מר יוסי נשרי :

ובואו נתקדם  ,אנחנו רוצים לקדם את הנושא .

מר סבו יעקב :

אני מבקש להצביע על הצעתי .

מר יוסי נשרי :

בסדר  .מי בעד ההצעה של סבו ? ירים את ידו .
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מר שי דבורה :

אדוני  ,שאלה בבקשה .

מר ישראל גל :

יוסי  ,תציע את ההצעה שלך-

מר סבו יעקב :

זו לא הצעה מול הצעה .

מר ישראל גל :

הצעה מול הצעה .

מר שי דבורה :

אני רוצה להגיד משהו  .שאני לא אשתתף בישיבה הזאת

בהצבעה  ,אלא אם כן ראש העירייה התחייב בפני כולם פה לאשר את ההצעה שלי
לסדר היום כפי שהוגשה אליו  ,לבטל את תאגיד המים לאלתר  .במידה וראש
העירייה לא יתחייב לי פה  ,אני לא אתמוך בהצעה שלו .

מר יוסי נשרי :

טוב  ,אני מביא להצבעה את ההצעה של מועצת העיר

קרית אונו ותושביה  ,דורשים מהממשלה והכנסת להוריד את מחיר המים שמ תאים
לכל נפש  ,כולל הרשויות ה מקומיות  ,ולבטל את תאגידי המים והביוב בעד ?

מר סבו יעקב :

מה עם הצעתי ?

מר ישראל גל :

היא תעלה השנייה .

מר סבו יעקב :

לא  ,תעלה גם הצעתי להצבעה .

מר ישראל גל :

בוודאי  ,היא השנייה .

מר גדי לייכטר :

בעד  :ליאת ארבל  ,סבו  ,ישראל גל  ,כוכבי  ,רון מלכה ,
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יוסי נשר י  ,איציק ציזר  ,עודד קירש  ,אלונה  ,ג ' ורג ' י  ,עמי .

קהל :

מה עם התושבים ? כל התושבים .

מר יוסי נשרי :

והתושבים  .מי נמנע ? מי נגד ? אין .

??? :

שי דבורה לא הצביע .

החלטה :

הוחלט פה אחד כי מועצת העיר ותושביה דורשים מהממשלה
והכנסת

להוריד

את

מחירי

המים

לכל נפש ,

כולל

לרשויות

המקומיות  ,ולבטל את תאגידי המים .
בעד

פה אחד .

לא השתתף בהצבעה ( ) 1

שי דבורה .

מר סבו יעקב :

אני מבקש להעמיד להצבעה-

מר יוסי נשרי :

סליחה  ,מר סבו  ,אני מדבר  ,אתה מפריע לי  .היות והיה

פה אחד החלטה להצעה  ,אין צורך להצביע על הצעה אחרת .

מר סבו יעקב :

לא נכון  .אני מבקש להעמיד להצבעה את הצעתי .

מר יוסי נשרי :

למה לא נכון ? אבל הצביעו כולם בעד  .יש פה אחד  ,למה

לקבל הצעה אחרת .

מר סבו יעקב :

אני חבר מועצה  ,הגשתי הצעת החלטה  ,אני מבקש

להעמיד אותה להצבעה  ...דמוקרטיים .
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מר יוסי נשרי :

אדון סבו  ,אבל כש יש  100%הצבעה  ,אין הצעה אחרת .

מר סבו יעקב :

אין סתירה  .אני מבקש להביא להצבעה את הצעתי לפרק

את התאגיד .

מר שי דבורה :

אדוני ראש העירייה  ,הציבור כנראה-

מר יוסי נשרי :

שי  ,אתה לא ברשות דיבור  .לא קיבלת רשות דיבור .

מר שי דבורה :

בסדר  ,אדוני ראש העירייה  .אני רוצה לומר לך משהו .

קודם כל  ,אתה מדבר על חוקים  .איזה חוק יש לך פה על סדר היום  ,שהבאת לעשות
הצבעה היום ? איזה חוק  ,איזה סעיף הבאת ? עם כל הכבוד לקשקוש הזה  ,אין לך
שום זכות להביא הצעה לסדר יום  ,לא הבאת אותה  ,לא שום דבר  .אתה עושה
הצבעה-

מר יוסי נשרי :

שי  ,כבר שמענו את חכמתך היום  ,מספיק .

מר שי דבורה :

אתה לא הסכמת  ,אתה ומר ציזר לאשר את ההצעה שלי .

אתם צריכים ל  ...את ההצעה שלי .

מר יוסי נשרי :

מי בעד ההצעה של סבו ? ירים את ידו .

מר סבו יעקב :

הצעתי להגיש בקשה לפרק את התאגיד .

מר גדי לייכטר :

בעד ההצעה של ס בו  :ליאת ארבל וסבו .
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ה צבעה :

הצעתו של חבר המועצה יעקב סבו – לפרק את תאגיד המים
באמצעות בית המשפט ע " י פנייה לפירוק התאגיד .

בעד ( ) 2

ליאת ארבל  ,יעקב סבו .

_______________
יוסי נשרי
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ " ל העירייה
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קובץ החל טות
מישיבת מועצ ת העיר של א מן המניין מס '  22 /10מתאריך 22 /11 /10

הצעתו של מר יוסי נשרי  :מועצת העיר קרית אונו ותושביה דורשים מהממשלה
והכנסת

להוריד

את

מחירי

המים

לכל נפש ,

כולל

לרשויות

המקומיות  ,ולבטל את תאגידי המים והביוב .
בעד ( ) 11

ליאת ארבל  ,יעקב סבו  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רון מלכה  ,יוסי נשרי ,
איציק ציזר  ,עודד קירש  ,אלונה בומגרטן  ,אילן ג ' ורגי  ,עמי גורט .

לא השתתף בהצבעה ( ) 1

שי דבורה .

ה צעה נגדית של חבר המועצה יעקב סבו  :לפרק את תאגיד המים באמצעות בית
המשפט ע " י פנייה לפירוק התאגיד .
בעד ( ) 2

ליאת ארבל  ,יעקב ס בו .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר הצעתו של מר יוסי נשרי כי מועצת העיר
קרית אונו ותושביה דורשים מהממשלה והכנסת להוריד את מחירי
המים לכל נפש  ,כולל לרשויות המקומיות  ,ולבטל את תאגידי המים
והביוב .

_______________
יוסי נשרי
ראש העירייה

_____________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה

53

