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עיריית נשר
ישיבה מיוחדת שלא מן המניין
מס' 862-2/2018
התקיימה בתאריך  ,7.2.2018כ"ב בשבט ,התשע"ח
נוכחים:
מר אברהם בינמו ,ראש העיר ,עיריית נשר
גב' נעמי כספי ,סגנית ראש העיר
מר יחיאל אדרי ,ממלא מקום וסגן ראש העיר
מר גאורגי גרשקוביץ ,חבר מועצה
מר בוריס אייזנברג ,חבר מועצה
מר דן תיכון ,חבר מועצת העיר
מר שלומי זינו ,חבר מועצת העיר
מר איגור גורוביץ ,חבר מועצה
גב' אדווה קאופמן ,חברת מועצה
מר זאב שפיגלר ,חבר מועצה
מר ניסים בן לולו ,חבר מועצת העיר
מר רועי לוי ,חבר מועצה

מוזמנים:
גב' מיכל לבנה ,מנכ"ל העירייה
מר גלעד הישג ,מבקר העירייה
רו"ח מיכה זנו ,גזבר העירייה
מר אמין צ'ייקובסקי ,עוזר ראש העיר

סדר יום:
סעיף  – 1שינוי ייעוד לחלקה  66בגוש  12605בתוכנית " 355-0485664הסדרת בנייה קיימת
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ותוספת שטחי בנייה במתחם בר יהודה"
סעיף  – 2פרוטוקול ועדת חינוך מיום 25.10.2017
סעיף  – 3ביה"ס ממלכתי דתי בנשר
סעיף  – 4שיקום שכונות ותיקות
סעיף  – 5שימוש לא חוקי בסמכויות יועמ"ש העירייה
סעיף  – 6אי ביצוע החלטות הוועדה לקידום הנגישות בחינוך

פרוטוקול
מר אברהם בינמו :אנשים מתבקשים רק לשבת .תודה רבה ,אנחנו עוברים ל ,אנחנו עוברים
לנושא הבא .כן ,תני לי רק את החומר .ישיבה מספר ,יש כאן הכול.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :יכולים לפתוח את הפרוטוקול ,רק שנייה ,תן לי להתחיל.
מר יחיאל אדרי :אל תפתח את הישיבה.
מר אברהם בינמו :אז תסגור את הפרוטוקול.
מר יחיאל אדרי :איזה ,הפרוטוקול ההוא? הוא סגר אותו.
מר אברהם בינמו :לא ,החדש.
מר יחיאל אדרי :החדש ,אני מבקש ,נעמי,
גב' נעמי כספי :כן.
מר יחיאל אדרי :אדווה ,דן .אני מבקש ממכם בואו נצא החוצה ונפתח את הישיבה.
(ההקלטה הופסקה)
מר אברהם בינמו :אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מספר
 .862-02-2018נוכחים חברי המועצה אבי בינמו ,גאורגי גרשקוביץ ,היועץ
המשפטי עורך דין אלכס טנדלר ,הגזבר מיכה זנו ,מנכ"ל העירייה מיכל לבנה.
עקב חוסר בקוורום חוקי הישיבה נדחית משעה תשע ,הישיבה נדחית לתשע
ושלושים .תודה רבה ,הישיבה נעולה.
דוברת:

היא לא נעולה ,היא נדחית.

(ההקלטה הופסקה)
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מר אברהם בינמו :הישיבה נדחית בחצי שעה.
(ההקלטה הופסקה)
מר אברהם בינמו :רק להגיד את הדברים .ישיבה  ,862-2-2018השעה תשע שלושים ושלוש.
נוכחים גאורגי גרשקוביץ ואבי בינמו ,היועץ המשפטי לעירייה עורך דין אלכס
טנדלר ,הגזבר מיכה זנו ,המנכ"לית מיכל לבנה .בחלוף חצי שעה אין קוורום
חוקי של שליש מחברי המועצה .צר לי שאלה שחתומים על הישיבה שלא מן
המניין ,ישי איבגי ,דן תיכון ,רועי לוי ,אדווה קאופמן ונעמי כספי ,לא מצאו
אף לא אחד מהם להיות נוכח בישיבה זאת ,למרות שחלק מחברי המועצה
החתומים מצאו לפני זמן לא רב את דרכם לפתחו של בית משפט בטענה לאי
זימון של ישיבה שלא מן המניין על פי בקשת שליש חברי המועצה .הרי אני
מצהיר שישיבה זו זומנה כדין ביום  31.1.2018בשל התארכות בדיונים במשך
 4שעות ישיבה  861באותו יום ועל פי חוות דעת היועץ המשפטי עורך דין
אלכס טנדלר ,הישיבה זומנה להיום  7.2.2018ומולאו חובות העירייה כדין.
הישיבה נעולה ,תודה רבה.

*** נעילת הישיבה ***

___________

___________

מיכל ליבנה

אבי בינמו

מנכ"ל העירייה

ראש העיר

מרכזת ישיבות המועצה
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