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  4' פרוטוקול מס
  ץ"מישיבת המועצה הציבורית שליד תנועת אומ

  2009 בנובמבר 11, ע"תש חשוןב 'כד, רביעייום 
  אביב-תל

  
  :סדר היום

  .אישור חברים חדשים למועצה הציבורית) 1

  אישור הועדות והרכבן) 2

  .ד רעות מיכאלי מהמרכז לפלורליזם יהודי"עו - מעמד הזרים בארץהרצאה בנושא ) 3

  ונותש) 4
  
 
  :יםכחונ

מר עמוס , יוסף בזילמר , גדעון ביגר' פרופ, עמוס אריכאמר , רחל אמרני' גב: חברי המועצה
' גב, ר עליזה לביא"ד, ד מרדכי וירשובסקי"עו, אבי וינברום' פרופ, רחל דולב.) מיל(ל "תא, ברקוביץ

  מיכאל קורינאלדי' ד פרופ"עו, עודד פסנזון.) מיל(מ "ד אל"עו, פישלר) פיני(ד פנחס "עו , מיכל סנונית
 

  דב גולדברד, אראלה גולן, דליה גאון, אורית אבדור, אריה אבנרי: ץ"נציגי אומ

  גוטליב) לונקה(אליעזר , המרכז לפלורליזם יהודי - רעות מיכאליד "עו: אורחים

  
  אורה רובינשטיין: המועצהמרכזת 

  פרומר-קרן פורת: רשמה וערכה
  
  
  
  

  :כזת המועצהמר -אורה רובינשטיין 
מר עמוס ברקוביץ נשיא לשעבר של מכון : את המועמדים החדשיםמברכת את הנוכחים ומציגה 

חברי המועצה . ר עליזה לביא סופרת ומרצה לתקשורת"ד, וחבר מועצה איזורת אפעל התקנים
  .מאשרים פה אחד את הצטרפותם של השניים כחברים במועצה

  
  :המועצהר "יו –מיכאל קורינאלדי ' ד פרופ"עו

  .מברך את הנוכחים
שהצטרף למועצה בישיבה , שלמה גיורא שוהם' פרופ. מודיע כי הוחלט על הקמת ועדות משנה

  .ישמש כראש ועדת החינוך, הקודמת
  

  :ץ"ר הנהלת אומ"יו –אריה אבנרי 
  .ועורך סבב הכרותמברך את הנוכחים 

  .טרף לועדות שירצהמציג את שיבוצי החברים לועדות ומזמין את מי שטרם משובץ להצ
 ועדה לביקורת המדינה .1

  רוני סרנת  :ר"יו
 קולט אביטל, שמואל שנהר, רן כהן, דני יתום, רותי סיני  :חברים

 ועדה לעניינים מוניציפאליים .2
  מרדכי וירשובסקי  :ר"יו

  דליה גאון, עמוס ברקוביץ, עד חריש-גיל, גדעון ביגר  :חברים
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 ועדת חינוך .3

  שלמה גיורא שוהם  :ר"יו
 גדעון ביגר, ויזל-רחל לב, אורה רובינשטיין, רחל אמרני  :םחברי

 ץ"גוף שיסייע לתנועת אומ – מרכז לחקר השחיתות .4
  פיני פישלר, רן כהן, לאה טרן, אריה אבנרי  :חברים

 :ועדות נוספות שמוצעות
 בראשות מיכאל קורינאלדי -  ועדת הסברה .5
 בראשות עודד פסנזון -  ועדה משפטית .6

  
  :ר המועצה"יו –ורינאלדי מיכאל ק' ד פרופ"עו

  .ל"אריה אבנרי ואת עצמו לצרף חברים חדשים לשש הועדות הנ, מסמיך את אורה רובינשטיין
  

  :ץ"ר הנהלת אומ"יו –אריה אבנרי 
  :דבריםמציין שבשבוע שלאחר התכנסות המועצה מתוכננים שני 

פגישה שלו עם ול "בחו רי נבחרי ציבו"דיון בועדת ביקורת המדינה של הכנסת בנושא בזבוז כספים ע
 .השר אהוד ברק בתיווכה של נילי פריאל

הנורמות משובשות . כספי ציבור וזלזול בקופה הציבורית הינה נורמה פסולה שהשתרשהבזבוז 
ויעקב נאמן הוא . אהוד ברק מינה עצמו כחבר ועדת האתיקה של הכנסת. אין אמות מידה. מיסודן

  .ר הועדה"יו
  ). מצורף המכתב(ה אל שר המשפטים פנינו בנושא ז 25/10- ב
  .שבועות ידונו בעניין במסגרת הועדה 3קיבלנו תשובה מראש מטה השר כי בעוד  26/10- ב

אריה אבנרי פונה אל חברי המועצה ושואל האם יש מקום לדעתם להכנס לעובי הקורה בעניין זה 
  .והאם יש מקום לפעול במיידי ולא להמתין להחלטת ועדת הכנסת

  
  : ס ברקוביץמר עמו

יש צורך . לבין עיתונאים) 'בני לוויה וכ(צריך לעשות הפרדה ברורה בדיון בין שרים נהנתנים אישית 
  .'להגדיר את אופי המשלחות בפרמטרם של גודל וכו

  
  :גדעון ביגר' פרופ

צריך להדגיש את הנהנתנות ולא את עצם . ל ישר זוכה לכותרות ולהד ציבורי גדול"כל נסיעה לחו
אפשר כבר להכין את החומר בנושא אך ראוי להמתין . צריך לקבוע רמות לפי דרגות. הנסיעה

  .להחלטת הועדה בעוד מספר שבועות
  

  :רחל דולב.) מיל(ל "תא
השאלה היא האם יש לנו . שום שתהיה סחבת ארוכהההמתנה להחלטת הועדה היא בגדר תמימות מ

  .הכלים להחליט על הכללים בנושא זה או שעלינו רק לבקר ולהתריע את הכללים שהועדה תיקבע
  

  :מיכאל קורינאלדי' פרופ
  . הבעיה אינה הצד הכספי אלא דוגמא ומופת לנוער ולציבור על ניצול הקופה הציבורית

תשקול האם המועצה יכולה לעשות דבר בנושא ותציג את  הועדה של המועצה לביקורת המדינה
ר הכנסת ואל ראש "בכל מקרה סבור שיש צורך לפנות אל יו. מסקנותיה בישיבת המועצה הבאה

  .הממשלה
  

ד "מעביר את זכות הדיבור אל עו. ועתה נעבור אל הרצאה קצרה בנושא מעמד הזרים במדינת ישראל
  .ירעות מיכאלי מהמרכז לפלורליזם יהוד
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  :רחל דולב.) מיל(ל "תא

מציעה שהומעצה תקרא למדינה . המדיניות הכללית של משרד הפנים היא נושא ראוי לדיון במועצה
  .לקבוע מדיניות הגירה ברורה ומסודרצ

  
  : ר המועצה"יו –מיכאל קורינאלדי ' ד פרופ"עו
ובינתיים , שנים 5 יפתח לגביו הליך מדורג הנמשךמציע שאדם ששוהה בארץ למעלה מעשר שנים "

מדובר להערכתי באלפי אנשים הנמצאים במצב כזה וצריך . תינתן לגיטימציה לשהותו הזמנית בארץ
  ".למצוא פתרון שורש לבעיה

  
  :גדעון ביגר' פרופ

ובכל מקרה צריך ללמוד את הנושא יותר לעומק אם יוחלט . סבור שלמועצה אין מה לעסוק בנושא זה
  .לעסוק בו

  
  :עצהור המ"מ יו"מ –רשובסקי וי ד מרדכי"עו

  .מציע להביא לישיבה הצעה קצרה וברורה בכדי שניתן יהיה לדון בה באופן מסודר
  

  : מר עמוס ברקוביץ
 –" הדלת המסתובבת"כמו למשל מדיניות , צריך לחפש ולהתמקד בנקודות עליהן לא מדברים

  .'וסקות בזה וכולראות מי הן החברות שע, מגרשים עובדים בכדי לייבא עובדים חדשים
  

  :מרכזת המועצה -אורה רובינשטיין 
שבה , מציעה דיון מקיף וענייני בישיבה הבאה. על סמך הרצאה קצרה אחת אי אפשר לקבל החלטה

  .ניתן יהיה לקבל החלטה לאחר הצבעת הנוכחים
  
  : המועצהש "יועמ – עודד פסנזוןד "עו

צריך לקבל יותר חומר בכדי  .נבוע כל הדיוןמזכיר שמדובר במדינת לאום ומנקודת מוצא זו צריך ל
  .ללמוד הנושא באופן רציני ומסודר

  
  :ץ"ר הנהלת אומ"יו –אריה אבנרי 

  .מציע להכין תיק מתודי לנושא זה
, ץ"של תנועת אומ" מושחתים נתפסתם"בהזדמנות זו מזמין את כל חברי המועצה לבקר בתערוכת 

  .ספות ברחבי הארץא ומשם עוברת לערים נו"בת 21/11-שנפתחת ב
  
  : ר המועצה"יו –מיכאל קורינאלדי ' ד פרופ"עו

  .ומודה למשתתפיםמסכם את הישיבה 
  
  
  
  

  :על החתום
  

        ד"עו, מיכאל קורינאלדי' פרופ

  
  ר המועצה הציבורית"יו
  


