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 על סדר היום:

 אישור הרכב למועצה הדתית: .1

ג'יאן. מועמ ג( צורי   די הרשות המקומית: א( רצון כהן. ב( אברהם כהן. 

מומלצי הרשות למועמדי השר: א( אסתר גולדברג. ב( יחיאל פרץ. ג( ברוך 

 יורב.

 מועמדי הרבנות המקומית: יואב כהן/יאיר צדוק לבחירת הרב. 

 אישור החלפת נציגים בוועדות העירייה: .6

ום דורון תמיר. רפי קרצ'מר במקום א( חינוך מוסיקלי: שושנה הרטום במק

 מוטי מורן. 

 ב( חברה כלכלית: מירב אלחנטי במקום אסנת ברק. 

 



 אונו-עיריית קרית

 41/44מן המניין( מספר שלא ישיבת מועצה )
 

 1 

 
 אישור הרכב למועצה הדתית: .1

 מועמדי הרשות המקומית: א( רצון כהן. ב( אברהם כהן. ג( צורי ג'יאן.  

ג(   מומלצי הרשות למועמדי השר: א( אסתר גולדברג. ב( יחיאל פרץ. 

 .ברוך יורב

 מועמדי הרבנות המקומית: יואב כהן/יאיר צדוק לבחירת הרב.  

 

אישור הרכב המועצה הדתית. אני חייב להגיד דבר אחד.   :מר ישראל גל

חודשים אנחנו מחכים להמלצה של הרב על המועמד שלו. בתחילת דרכו  0במשך 

שם הוא אמר יאיר צדוק, אחר כך מכל הסביבות, כל הסיבובים מסביב וזה, עלה ה

יואב כהן והוא ביקש עוד דחייה, ואנחנו דחינו פעם אחת, ואחר כך דחינו פעם 

שנייה. ולפני שבועיים כבר השר פנה ואמר ליתן לו עוד שבועיים אחרונים, ונגמרו 

 השבועיים האחרונים, והוא הוציא מכתב אתמול הרב. 

 

 מה הוא רוצה? :גב' כוכבה קניסטר

 

עכשיו שסגן שר הדתות, הרב אלי בן "לצערי נודע לי   :מר ישראל גל

דהן, נמצא בחו"ל. לפיכך, אני חוזר ומודיע שטעם בחרתי את נציגי להרכב המועצה 

הדתית כלל ועיקר". אז אני דיברתי עם השר בן דהן גם ביום ראשון בערב, ואמרתי 

לו שאנחנו נביא את זה. ואם הוא טוען שהוא לא החליט, אז לפחות יש אחד שהוא 

זה היה יאיר צדוק. אז אז אני מציא לאשר את יאיר צדוק. ואם הרב ירצה החליט, 

להחליף, כל מי שהוא ירצה, אנחנו מכבדים את הרב, כל נציג שלו אני אומר, אני 

 מצהיר, שיביא אותו. 

 

 זה לא עובד ככה, אתה צריך לחכות להחלטה שלו.   :שי דבורהמר 

 

 וצה אותו? אתה מחליט? ואם הוא לא ר  גב' ארבל ליאת:
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 בדיוק.   :שי דבורהמר 

 

 לא, הוא יוכל להחליף אותו. אנחנו ממנים.   :מר ישראל גל

 

 איפה היועצת המשפטית פה בדיון?   גב' ארבל ליאת:

 

 אבל מי אמר שיאיר הוא הנציג שלו?   גב' דנוך אביגיל:

 

 הוא אמר.   :מר ישראל גל

 

 מי אמר?   דני שווץ:מר 

 

 . זה הוא אמר לי. הרב  :מר ישראל גל

 

  -עכשיו אתה הקראת מכתב שהוא אמר שאין  גב' ארבל ליאת:

 

רבותיי, הרב אמר לי באופן אישי, שהוא רוצה את יאיר   :מר ישראל גל

צדוק. אי אפשר לחכות. ירצה הרב להחליף את יאיר צדוק בכל מישהו שהוא ירצה, 

, זו שבוחרת את נציגיה אנחנו נאשר אותו, אין שום בעיה. אבל מועצת העיר היא

מועצת העיר היא זו שבוחרת את הרכב המועצה הדתית על פי המפתח, וזה מה 

שנים את מי הוא בוחר, אז  7שעובד. ועם כל הכבוד, הרב, אם הוא יחליט בעוד 

אנחנו לא יכולים לשבת ולחכות. אני מכבד מאוד את הרב, אבל אני חושב שהרב 

ם הוא מחליט עכשיו להחליף את יאיר צדוק, אני יביא, לי הוא אמר יאיר צדוק, א

 אעשה את זה אחר כבוד. 

 
 ישראל, אתה לא מכבד את הרב.  :שי דבורהמר 

 



 אונו-עיריית קרית

 41/44מן המניין( מספר שלא ישיבת מועצה )
 

 2 

 אני מאוד מכבד.   :מר ישראל גל

 

 אתה לא מכבד אותו, תדע לך.   :שי דבורהמר 

 

 טוב.    :מר ישראל גל

 

רה דבר זה לא מכובד מה שאתה עושה, זה מעולם לא ק  :שי דבורהמר 

 כזה. 

 

 אז מה, לא לאשר מועצה דתית?   :מר ישראל גל

 

 לא, תחכה לאיש הזה.   :שי דבורהמר 

 

 תחכה לו. חוקית אנחנו יכולים?   גב' ארבל ליאת:

 

 תתבייש לך, בושה וחרפה.    :שי דבורהמר 

 

 איפה היועצת המשפטית?   גב' ארבל ליאת:

 

 ד משפטית. אין שום בעיה, זה הכל עוב  :מר ישראל גל

 

 איפה היועצת המשפטית?   גב' ארבל ליאת:

 

 היועצת המשפטית תסביר.   :מר ישראל גל

 

 רגע, מה הבעיה? למה לא לכבד את הרב?  גב' בומגרטן אלונה:
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 חצי. -אלונה, לא מביאים חצי  :שי דבורהמר 

 

מה יש לך בעיה עם היועצת המשפטית, שהיא לא   :מר ישראל גל

 ?..  באה.

 
 לא, אני רוצה לדעת. אם עכשיו יש לי שאלה?   ארבל ליאת:גב' 

 

 אז תפני אליה שאלה.   מר גדי לייכטר:

 

 תפני שאלה ליועצת המשפטית והיא תענה לך.   :מר ישראל גל

 

 אם מותר לנו בכלל. מה זאת אומרת,  גב' ארבל ליאת:

 

 כן, ציזר.   :מר ישראל גל

 

אזכיר לכולם שאנחנו נמצאים  טוב, אז קודם כל אני  :איציק ציזרמר 

 שוב פעם בלי יועצת משפטית ובלי מבקר עירייה.  11/11בישיבה שלא מן המניין 

 

 הם לא חייבים להיות.   מר גדי לייכטר:

 

 צריכים לבדוק את החוקיות של הישיבה הזאת.   :איציק ציזרמר 

 

 בבקשה.   :מר ישראל גל

 

האם השר זה המועמדים שלו? יש לי כמה שאלות. אחד,   :איציק ציזרמר 

 זה מקובל על ידי השר? 

 
 כן, השמות האלה הועברו לשר.   :מר ישראל גל
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  -הוא לא יתקע אותנו  :איציק ציזרמר 

 

בלי  2היה שינוי שהיה, בהתחלה שלחנו להם את זה   :מר ישראל גל

 אישה, ואז הוא אמר 'תכניסו אישה'. 

 

 הוא מסכים לשמות?   :איציק ציזרמר 

 

 והוא דרש שתהיה אישה, זה הכל.   :מר ישראל גל

 

  -אוקיי. הרב, אני כבר שומע פעם שנייה  :איציק ציזרמר 

 

 פעם שלישית.   :מר ישראל גל

 

אני שומע יותר מפעם שנייה, כבר עברו איזה חמישה   :איציק ציזרמר 

  -חודשים, שלא מצליחים

 

 שלו. שהוא לא מצליח להביא את הנציג   :מר ישראל גל

 

יודע, ישראל ואני לא צריך ללמד אותך קצת   :איציק ציזרמר  כפי שאתה 

יודע  פוליטיקה, זאת אומרת, הרב לא יודע להחליט, כנראה לא בגלל מי שהוא לא 

להחליט, אלא בגלל שאולי הוא לא אוהב את המועצה הדתית הזאת, את ההרכב 

ד שייצא עשן לבן כמו אצל הזה. ולכן תפקידך, לא תפקידי, תפקידך, לשבת איתו ע

 האפיפיור, ותקבעו שביעייה שמוסכמת. 

 
 לא לבוא בכפייה.   :שי דבורהמר 

 
אני לא יכול להחליט לכם. יש לי רק שאלה אחת אחרונה   :איציק ציזרמר 
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 לגבי ההרכב הזה, מי הולך להיות היו"ר? 

 

 מה?   :מר ישראל גל

 

 מי הולך להיות היו"ר?   :איציק ציזרמר 

 

סליחה, מי שאמור לבחור את היו"ר זה חברי המועצה   :נפתלי כהןר מ

 הנבחרים. 

 

 שאלה מצוינת.   :מר ישראל גל

 

 אולי יש לכם מועמד וזה בסדר.   :איציק ציזרמר 

 

.   :נפתלי כהןמר  .  מועמדים.  1-0לא, אבל.

 

 הם עושים פה ברירת מחדל.   :שי דבורהמר 

 

י שקובע את יו"ר המועצה הדתית, היא אני אענה לכם. מ  :מר ישראל גל

אנשים כשירים, שעונים על  6המועצה הדתית. אנחנו צריכים לשלוח לפחות 

הקריטריונים להיות יושבי ראש המועצה הדתית. ומהם הקריטריונים? הוא צריך 

שנים בתאגידים גדולים. זה מה שצריך להיות.  0להיות בעל תואר ובעל ניסיון של 

ל הקריטריונים האלה פה, שאותם גם העברתי את השמות לכב' אנשים עונים ע 0

 השר שקיבל ובדק ואישר אותם. 

 

 מי הם השלושה? אפשר לדעת?   :איציק ציזרמר 

 

יורב.   :מר ישראל גל  רצון כהן, אברהם כהן וברוך 
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 זאת אומרת, זה יהיה אחד מבין שלושתם?  :איציק ציזרמר 

 

צה הדתית יכולה לבחור. אני חייב אחד משלושתם המוע  :מר ישראל גל

להגיד שהקריטריונים האלה הם קריטריונים מאוד טובים, מאוד רציניים ששמו. 

 וזה הסיפור כשלעצמו. 

 

 מה עם נשים? מה עם נשים?  גב' בומגרטן אלונה:

 

 יש.   :נפתלי כהןמר 

 

 יש גברת מבר אילן, קוראים לה אסתר גולדברג.   :מר ישראל גל

 

 יש לה סיכוי?  ן אלונה:גב' בומגרט

 

  -בעקבות ההנחיה להכניס נשים  :מר ישראל גל

 

 מי זאת אסתר?  גב' בומגרטן אלונה:

 

שתי שאלות, והעובדה שהיועצת המשפטית לא נמצאת   גב' ארבל ליאת:

פה, אני מניחה שמישהו צריך לתת לי תשובה, ואם לא, אני לא יודעת אם אפשר 

שיכול למנוע מאחד המועמדים לכהן בתפקיד? האם יהיה להצביע. האם יש משהו 

 יש הגבלות מבחינת החוק מי יכול או לא יכול לכהן בתפקיד? 

 

ר"פ לא יכול להיות חבר במועצה הדתית. ומעבר לכך,   :מר ישראל גל

 לא ידוע לי שום דבר. 
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 פשיטת רגל.   :נפתלי כהןמר 

 

שאתם יודעים, מאחר והשמות הועברו זה מכבר, כמו   :מר ישראל גל

חוץ מההחלפה של הגב' גולדברג, שאני לא מניח שיש איתה בעיה, הועברו זה מכבר 

מלפני חודש וחצי או חודשיים למשרד הדתות, והם עבר עשו על זה בדיקה של ר"פ 

 ולא קיבלנו שום הערות. 

 

 ר"פ זה התנאי היחידי או שיש עוד הגבלות?   גב' ארבל ליאת:

 

 אים אחרים. או תנ  :מר ישראל גל

 

 מה התנאים האחרים?   גב' ארבל ליאת:

 

 לא יודע.   :מר ישראל גל

 

 לא פשיטת רגל.   :נפתלי כהןמר 

 

אבל אני רוצה לדעת אם המועמדים פה עומדים   גב' ארבל ליאת:

 בקריטריונים. קודם כל אני רוצה לדעת מה הקריטריונים. 

 

 דיעתנו. כן. למיטב י –אז אני אומר לך   :מר ישראל גל

 

 אבל למה היועצת המשפטית לא פה בשביל לענות לי?  גב' ארבל ליאת:

 

 היועצת המשפטית לא חייבת להיות בישיבת המועצה.   :מר ישראל גל

 

 וגם לא בודקת את המועמדים.   מר גדי לייכטר:
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 והיא גם לא בודקת את המועמדים.   :מר ישראל גל

 

תבדוק את המועמדים. אני  אני לא ביקשת שהיא  גב' ארבל ליאת:

ביקשתי שתענה משפטית איזה תנאים יכולים לפסול. זה הכל, זה מה שאני 

ביקשתי. מה יכול לפסול מועמד? וזה אף אחד פה לא יכול לתת לי מענה. דרך אגב, 

את הזימון לישיבה הזאת אני לא קיבלתי. זה לתשומת לבך, גדי. אני את הזימון 

י אז הייתי שואלת את זה מראש. בסדר? שאלה נוספת, לישיבה הזאת לא קיבלתי, כ

 באופוזיציה, למה נציג אחד?  2אנחנו 

 

 מה?   :מר ישראל גל

 

באופוזיציה, למה  2לא שמעת? אני אחזור על זה. אנחנו   גב' ארבל ליאת:

 נציג אחד? 

 

אני עונה לך, אני עונה לך במפורש. את מקבלת מנציגי   :מר ישראל גל

 ת. הרשות המקומי

 

.   גב' ארבל ליאת:  נכון

 

 . 1/0זהו. אז יש לך אחד. אתם   :מר ישראל גל

 

 אחד.  – 0מתוך   :עמי כחלוןמר 

 

 את לא מקבלת לא מהרב ולא מהשר.   :מר ישראל גל

 

, נכון שהוא אמור לאשר 0אבל השר, שאתה נותן לו פה   :שי דבורהמר 
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 את זה, גם צריך אופוזיציה לתת לו ייצוג. 

 

 שמה? לא.   :ישראל גלמר 

 

 למה לא?   :שי דבורהמר 

 

אני אומר לך לא. השר עושה לך את האיזונים של נשים,   :מר ישראל גל

 הוא עושה לך את האיזונים של עדות. 

 

אבל גם בנציגי השר יש לך פעילים פוליטיים. מה אתה   גב' ארבל ליאת:

 מיתמם? מה אתה מיתמם? 

 

 ד לסגור את המועצה הדתית. אני בע גב' בומגרטן אלונה:

 

 גם אני.   גב' דנוך אביגיל:

 

 את זה דרך אגב הצעתי.   :מר ישראל גל

 

 אין נציג של הפולנים, אני לא מוצא אותו.   :איציק ציזרמר 

 

 גולדברג.   :נפתלי כהןמר 

 

 לא, יורב.   :מר ישראל גל

 

 גולדברג, היא הנציגה של הפולנים?   :איציק ציזרמר 

 

 לא, לא, יורב.   :ראל גלמר יש
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 שנדע למי לפנות.   :איציק ציזרמר 

 

 רגע, אולי גולדברג היא התחתנה עם אשכנזי.  גב' בומגרטן אלונה:

 

 פרץ הוא אופוזיציה.   :איציק ציזרמר 

 

 ישראל, ר"פ כבר... דרך אגב.  :גב' כוכבה קניסטר

 

 יה. אגב, יחיאל פרץ הוא בעצמו נציג האופוזיצ  :מר ישראל גל

 

 טוב לדעת.   גב' ארבל ליאת:

 

 אבל מצידו של ציזר.   :מר ישראל גל

 

 כמה אני יכול לעזור לך?   :איציק ציזרמר 

 

 אתה בסדר אתה.   :מר ישראל גל

 

 טוב לדעת. יחיאל יודע את זה?   גב' ארבל ליאת:

 

 יחיאל, הוא יודע את זה.   :מר ישראל גל

 

 ה אפילו. זה עלה לו גם קפ  :איציק ציזרמר 

 

מה קרה לך? זה על קפה עם ציזר, וציזר עשה לו ראיון   :מר ישראל גל

לפני שהוא הכניס אותו למועצה הדתית. אצל ציזר זה לא עובד ככה. יאללה, מי 
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 בעד? 

 

 לא, לא, לא. איפה ראיתם פה אחד?   :איציק ציזרמר 

 

 לא. אף אחד לא אמר פה אחד.   :מר ישראל גל

 

 מי העז להגיד פה אחד?  גב' ארבל ליאת:

 

בעד: נפתלי, דאלי, יעקובי, כוכבה, אלונה, עמי, רון   מר גדי לייכטר:

 וישראל. 

 

 מי נגד?   :מר ישראל גל

 

 נגד: ציזר, דנוך, שי דבורה וליאת ארבל.   מר גדי לייכטר:

 

 הרכב למועצה הדתית:הוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

ן כהן. ב( אברהם כהן. ג( צורי מועמדי הרשות המקומית: א( רצו 

  ג'יאן. 

ג(   מומלצי הרשות למועמדי השר: א( אסתר גולדברג. ב( יחיאל פרץ. 

   ברוך יורב.

 מועמדי הרבנות המקומית: יאיר צדוק לבחירת הרב.  

ישראל גל, ירון יעקובי, משה דאלי, כהן נפתלי, כוכבה קניסטר,  (8)  בעד

 מלכה. אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון 

 שי דבורה. ליאת ארבל, איציק ציזר, אביגיל דנוך,   (1)   נגד

   (3) נמנע
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 אישור החלפת נציגים בוועדות העירייה: .2

  א( חינוך מוסיקלי: שושנה הרטום במקום דורון תמיר. רפי קרצ'מר  

 במקום מוטי מורן.                    

 רק. ב( חברה כלכלית: מירב אלחנטי במקום אסנת ב 

 

אישור החלפה בחינוך המוסיקלי, שושנה הרטום במקום   :מר ישראל גל

דורון תמיר, רפי קרצ'מר במקום מוטי מורן. ובחברה הכלכלית מירב אלחנטי 

 במקום אסנת ברק. 

 

 יש סיבה או שזה סתם?   :איציק ציזרמר 

 

... מצוינת.  גב' בומגרטן אלונה:  למה להחליף את אסנת? 

 

 אסנת ברק לא רצתה.   :מר ישראל גל

 

 זה לא כאלה שלא עברו איזו ועדת בהרב?   :איציק ציזרמר 

 

 לא. אסנת לא.   :מר ישראל גל

 

 בסדר, זכותכם, אין בעיה.   :איציק ציזרמר 

 

ב  :מר ישראל גל תאגידים, היא לא אישרה  6-לא, דורון תמיר נמצא 

 אותו היועצת המשפטית. 

 

 ת ברק מצוינת. אבל אוסנ גב' בומגרטן אלונה:
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 היא לא רצתה.   :מר ישראל גל

 

 ולמה מוטי?   :מר יעקובי ירון

 

ומוטי מורן, אני לא יודע מה קרה. אבל לגבי דורון   :מר ישראל גל

תמיר, היא לא אישרה אותו, דניאלה, כי הוא בשני תאגידים. היא אומרת שאפשר 

 רק תאגיד אחד. 

 

 פה אחד.     :???

 

 לא.   :איציק ציזרמר 

 

 לא. תצביע.   מר גדי לייכטר:

 

 מי בעד?   :מר ישראל גל

 

 נפתלי, דאלי, יעקובי, כוכבה, אלונה, רון וישראל.  מר גדי לייכטר:

 

 מי נגד? מי נמנע?  :מר ישראל גל

 

 נמנעים: ציזר ודנוך.   מר גדי לייכטר:

 

 תודה רבה.   :מר ישראל גל

 

  יגים בוועדות העירייה:החלפת נצהוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

                     א( חינוך מוסיקלי: שושנה הרטום במקום דורון תמיר. רפי קרצ'מר  

  במקום מוטי מורן. 
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 ב( חברה כלכלית: מירב אלחנטי במקום אסנת ברק.  

וכבה קניסטר, כישראל גל, ירון יעקובי, משה דאלי, כהן נפתלי,  (5)  בעד

 לכה. אלונה בומגרטן, רון מ

   (3)   נגד

 איציק ציזר, אביגיל דנוך.   (6) נמנע

 

 !סיום הישיבה
 

 

 

 

______________ 
 גדי לייכטר 

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
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 קובץ החלטות

 

 אישור הרכב למועצה הדתית: .1

 ן. מועמדי הרשות המקומית: א( רצון כהן. ב( אברהם כהן. ג( צורי ג'יא 

ג(   מומלצי הרשות למועמדי השר: א( אסתר גולדברג. ב( יחיאל פרץ. 

 ברוך יורב.

 מועמדי הרבנות המקומית: יואב כהן/יאיר צדוק לבחירת הרב.  

 

 הוחלט ברוב קולות לאשר הרכב למועצה הדתית: החלטה:

מועמדי הרשות המקומית: א( רצון כהן. ב( אברהם כהן. ג( צורי  

 ג'יאן.  

הרשות למועמדי השר: א( אסתר גולדברג. ב( יחיאל פרץ. ג( מומלצי  

  ברוך יורב. 

 מועמדי הרבנות המקומית: יאיר צדוק לבחירת הרב.  

ישראל גל, ירון יעקובי, משה דאלי, כהן נפתלי, כוכבה קניסטר,  (8)  בעד

 אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה. 

 ת ארבל,  שי דבורה.איציק ציזר, אביגיל דנוך, ליא  (1)   נגד

   (3) נמנע

 

 אישור החלפת נציגים בוועדות העירייה: .2

 א( חינוך מוסיקלי: שושנה הרטום במקום דורון תמיר. רפי קרצ'מר   

 במקום מוטי מורן.                    

 ב( חברה כלכלית: מירב אלחנטי במקום אסנת ברק.  

 

 ם בוועדות העירייה: הוחלט ברוב קולות לאשר החלפת נציגי החלטה:

א( חינוך מוסיקלי: שושנה הרטום במקום דורון תמיר. רפי קרצ'מר                       

 במקום מוטי מורן.  
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 ב( חברה כלכלית: מירב אלחנטי במקום אסנת ברק.  

ישראל גל, ירון יעקובי, משה דאלי, כהן נפתלי, כוכבה קניסטר,  (5)  בעד

 . אלונה בומגרטן, רון מלכה

   (3)   נגד

 איציק ציזר, אביגיל דנוך.   (6) נמנע

 

 

______________ 
 גדי לייכטר 

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
 


