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עיריית נשר
ישיבה מיוחדת שלא מן המניין
מס' 864-4/2018
התקיימה בתאריך  ,28.3.2018י"ב בניסן ,התשע"ח
נוכחים:
מר אברהם בינמו ,ראש העיר
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 מועצה
מר שלומי זינו ,חבר מועצה
מר איגור גורוביץ ,חבר מועצה
גב' אדווה קאופמן ,חברת מועצה
מר זאב שפיגלר ,חבר מועצה
מר ניסים בן לולו ,חבר מועצה
מר רועי לוי ,חבר מועצה
מר ישי איבגי ,חבר מועצה
מוזמנים:
גב' מיכל ליבנה ,מנכ"ל העירייה
מר גלעד הישג ,מבקר העירייה
עו"ד אלכסנדר טנדלר ,יועץ משפטי
רו"ח מיכה זנו ,גזבר העירייה
מר אמין צ'ייקובסקי ,עוזר ראש העיר
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סדר יום:
סעיף  – 1הרמת כוסית לרגל חג הפסח
סעיף  – 2תקציב עיריית נשר לשנת 2018

פרוטוקול

מר אברהם בינמו :ערב טוב ,השעה שבע ושלושים.
דוברת:

אתה רוצה שאני אקרא להם?

מר אברהם בינמו... :
דוברת:

הם לא שמו לב .לפחות אני אקרא ליחיאל.

דוברת:

אנחנו צריכים שבע.

מר אברהם בינמו :אתה יכול לעצור.
(הפסקה בהקלטה)
מר אברהם בינמו :ערב טוב .אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן
המניין מיוחדת מספר  .4/2018-864נוכחים :אבי בינמו ,יחיאל אדרי ,נעמי
כספי .חברי המועצה :בוריס אייזנברג ,גיאורגי גרשקוביץ' ,אדווה קאופמן,
ישי איבגי ,רועי לוי ,דן תיכון ,איגור גורביץ' ,ניסים בן לולו .מנכ"ל העירייה
מיכל ליבנה ,גזבר העירייה מיכה זנו ,מבקר העירייה גלעד הישג ואורחים
נכבדים.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :היועץ המשפטי אלכס טנדלר נוכח .ברשותכם אנחנו קודם כל ,רועי
בבקשה .ברשותכם ,קודם כל אנחנו נעשה הרמת כוסית .נגיד חג כשר ושמח.
דן .אתה מוזמן לפתוח כ ,תברך.
מר דן תיכון :מה?
מר אברהם בינמו :לברך להרמת כוסית .אנחנו נתחיל בהרמת כוסית.
מר דן תיכון :למה אני? אתה...
מר אברהם בינמו :אני נותן לך את הכבוד.
מר דן תיכון :אני עוד לא הצהרתי שאני פורש.
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מר אברהם בינמו :אני נותן לך את הכבוד.
מר דן תיכון :זה זכות ראשונים.
דובר:

אתה מדבר על זה כבר הרבה זמן.

מר אברהם בינמו :אני נותן לך את הכבוד לברך את עם ישראל  ...נשר.
מר דן תיכון :זה פריבילגיה של ראש העיר.
מר אברהם בינמו :בסדר .יש מישהו שרוצה מראשי הסיעות לברך?
מר דן תיכון :אמרתי לאחת הבחורות שאני לא מכיר אותה .אז היא  ...שהיא ראש הלשכה
שלך.
מר אברהם בינמו :כן.
מר דן תיכון :אז אמרתי לה ,זה מעיד כמה פעמים הייתי בלשכה שלך ב 4-וחצי השנים.
מר אברהם בינמו :כן ,רועי ,בבקשה.
מר רועי לוי:

כן תודה ,אני מעביר את הזכות לישי.

מר דן תיכון :ישי הוא תלמיד חכם .הוא ייצג אותנו ב,
מר ישי איבגי :רוצה דברי תורה? ראש העיר או ש,
מר אברהם בינמו :קצר ,כן.
מר ישי איבגי :קצר?
מר אברהם בינמו :קצר ,קצר.
מר ישי איבגי :קודם כל ,חג כשר ושמח לכולם .חג אביב פורח .שמעתי ,קראתי חידוש יפה.
באמת מדהים שאם נשתף אותו עם כולם אז זה יהיה עוד יותר טוב .אמרו
לגבי לספר ביציאת מצרים ,יש מצווה לספר ביציאת מצרים בעצם על הנס
שיש .שואלים,
(מדברים יחד)
מר ישי איבגי :נחלק לכולם ,רגע .מישהו חסר לו?
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :זאב שפיגלר גם נוכח? כן ,בבקשה.
(מדברים יחד)
מר ישי איבגי :או קיי  ,ככה .קראנו באמת שיש מצווה לספר ביציאת מצרים .שואלים באמת
במקום מדוע יש בעצם צורך לספר ביציאת המצרים ,ביציאת מצרים ,מה
הנס הזה שונה בעצם מניסים שקרו לעם ישראל? הרבה נדרשו לשאלה הזו
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אבל היו כל מיני הסברים ואני שמעתי הסבר מדהים .אומרים שבעצם
הקדוש ברוך הוא פעם ראשונה עשה נס שהוא בעצם עד היום כולם במצרים
דיברו על זה שאין ה' לעולם ,אין קדוש ברוך הוא ,ובעצם מי שעושה את הכול
זה הטבע .בא הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים ובעצם מה עשה? אמר
חבר'ה ,אני מראה לכל העולם שבעצם האמין בטבע שהטבע הוא לא מעל
הכול ,אני בורא את העולם ואני בעצם האדם לא היה שותף לבריאת העולם
ואני מראה פעם ראשונה ,בעצם מוכח לכולם שאני הופך את הטבע לטובת
האדם .איך הוא עשה את זה? הקדוש ברוך הוא ,מי שלא יודע ,חתך את הים
לשניים .כתוב ,והמים להם חומה מימינם ומשמאלם ,משמע בעצם אם אתה
עוצר את הים עם סכר פה ,אז הצד השני אמור להיות נמוך .אבל הוא הפך
להם את זה חומה מימינם ומשמאלם וחצה את הים ל 12-גזרים .כל שבט
עבר בחלק אחד שלו .בעצם ,הוא הפך את הטבע להיות כלי בידיו עבור
האדם .ולכן ,חובה לספר ביציאת מספרים .אם ככה ,מדוע אנחנו קוראים
בהגדה? דבר יפה מאוד .מדוע אנחנו קוראים בהגדה? מי שלא אמר שלוש
אלה בפסח ,שזה פסח ,מצה ומרור ,לא יצא ידי חובה .ואז שמעתי משל יפה
בדקה שהסביר את הכול .למה נתנו לנו ,בסדר ,מדברים ,מספרים על יציאת
מצרים ולמה נתנו לנו בעצם לעשות עוד מצווה של פסח ,מצה ומרור לעתיד?
אומרים משל למה הדבר דומה? אומרים לאיזה מלך אחד שחיתן את הבת
שלו .הוא אמר לבעל חדש אני נותן לך בית ,תשמע את זה ראש העיר אתה לא
תאמין .אני נותן לך בית ,אתה נכנס לבית קומפלט עליי ,מאובזר מא' עד ת'.
אבל אני רק מבקש ממך שתדאג לאשתי ,לבת שלי שזו אשתך ,בעצם לכל
הצרכים שלה מא' עד ת' .הוא אמר אין בעיה ,בכיף .כשאותו מלך חזר
הביתה ,אשתו אומרת לו דבר מדהים .אומרת לו ,תשמע ,אני כל כך שמחה
לראות את הבת שלנו ,הסתדרה עם מישהו כמו שצריך מא' עד ת' ואני
מאושרת .אז הוא אמר לה רגע ,אני נתתי לו את הבית ,את הכול מא' עד ת'.
כרגע הוא לא הוכיח את עצמו .הוא לא הוכיח את עצמו .הוא לא עשה שום
פעולה שתגיד את מה שאת צריכה להגיד .בואי נחכה עוד קצת זמן ונראה מה
ילד יום .בדיוק ככה עם ישראל .עם ישראל היה במצרים .הקדוש ברוך הוא
הוציא אותם עם ניסים והכל .שמר עליהם עם עמוד ענן ועמוד האש ונתן להם
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את המן ואת הסלב .אז זה לא חכמה שעם ישראל בעצם האמין בקדוש ברוך
הוא בשלמות .לכן הוא אמר להם ,אני רוצה שכל שנה ושנה תגידו בבית
שלכם ,בבית הקבע שאני נתתי לכם ,פסח ,מצה ומרור כדי לתת לנו בעצם
מצווה שאנחנו נצטרך להוכיח מול הקדוש ברוך הוא כל פעם מחדש שאנחנו
קיבלנו את הכול בקלות אבל עדיין אנחנו עושים מצוות בארץ הקודש בנחלה
שבעצם הוא נתן לנו.
מר אברהם בינמו :תודה רבה ... .בבקשה.
מר יחיאל אדרי :טוב ,אני לא אתמודד  ...בתורה .למרות שאני מבין ויודע .אני יכול להגיד
לכם רק דבר אחד .אנחנו בשנת בחירות .סביר להניח ש ,אני מקווה שלא,
שהבחירות האלה יהיו בחירות קשות מנשוא .אני מקווה מאוד שראשי
הסיעות ומי שמתמודד ומי שיתמודד יבין שאנחנו גרים ביישוב אחד ובסופו
של יום אנחנו אחרי יום הבחירות נגמר הכול .צריכים לשבת ביחד .חלק
מאיתנו יישב ,חלק לא יישב .מה שאני רוצה לברך את עם ישראל בכלל... ,
ותושבי נשר בפרט .חג שמח וכשר .לברך את עובדי העירייה למרות שלא
הוזמנו להרמת כוסית שאני חושב שזה לא היה מכובד לא להזמין את חברי
המועצה להרמת כוסית עם עובדי העירייה ,אז מכאן אני שולח ברכות לעובדי
העירייה ומשפחותיהם שעושים עבודת קודש כולם כאחד ,אחד ככולם .באים
 ...ומתחזקים אותם בכל מה שהם יכולים .מנהלי המחלקות ,הגברת מנכ"ל.
חברי מועצת העיר ומשפחותיכם ונכון שדן תיכון הוא המבוגר בין כולנו ,אבל
אני הזקן מבחינת חברי מועצה .זו השנה ה 40-שלי.
מר דן תיכון :שנה  40איפה?
מר יחיאל אדרי :חבר מועצה.
מר ישי איבגי :חבר מועצה.
מר יחיאל אדרי :אני רוצה להגיד לכם שכל יום שעובר אני בא ואני אומר ,למה אני צריך את
זה? מה עשית?
מר דן תיכון :בן כמה אתה ,אם מותר לשאול?
מר יחיאל אדרי .60 :אני מגיל  21חבר מועצה .אני חבר מועצה צעיר  ...במדינת ישראל.
מר דן תיכון?21 :
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מר יחיאל אדרי :אז תבין כמה השקעתי מהחיים שלי .חשוב לי העיר הזאתי ולכן התפתחתי
בנושא הבחירות .חשוב לי העיר הזאתי .נולדתי בה ,גדלתי בה ,גידלתי את
ילדיי ואת משפחתי .יש לי חברים טובים פה .חלק מהם זה ההורים שלהם
שאני מכיר אותם הרבה שנים .ואני חושב שכולנו כאחד צריכים לחשוב על
היום שלמחרת .לחשוב מה אנחנו נעשה לטובת העיר הזאת .כי לזה ,לשם זה
נבחרנו ולא להכפיש אחד את השני .מה אני אגיד לכם? שיהיה לנו חג שמח
וכשר .בריאות ,אריכות ימים ,בריאות אדוני ראש העיר לך ולמשפחתך .לכל
חברי המועצה לכם ולמשפחתכם .ולאלה שאינם ,לאלה שנבצר מהם להגיע
כיוון שהם סיימו את התפקיד אז גם להם נשלח ברכה .ושיהיה לנו חג שמח
וכשר.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :בבקשה דן.
מר דן תיכון :אנחנו נמצאים ערב לחג אז אני יכול לאחל לך שדבר אחד זה בריאות טוב.
מר אברהם בינמו :תודה רבה.
מר דן תיכון :שהייתי צעיר ,ביקרתי באיזה כפר דרוזי .נפגשתי עם ראש העדה הדרוזית.
מכאן תבינו שזה היה  ....הוא אמר לי ,אתה יודע ,לכל אדם יש כתר של
בריאות על המצח .אבל רואים אותו רק אלה שהם חולים .אז אני מאחל לך
אישית,
מר אברהם בינמו :תודה רבה.
מר דן תיכון :אבל אני רוצה ,אני מקווה שזה יתקבל פה אחד .אתה יודע שישנה המלצה של
שר הפנים לתת  5אחוז הנחה בארנונה לחיילי,
מר אברהם בינמו :חיילי מילואים.
מר דן תיכון :חיי לי מילואים .אני מציע שבתחילת הדיון על התקציב ,תעלה את זה על סדר
היום ונאשר את זה ולפחות ניתן בברכה או מתנה לאותם חיילי מילואים
שכבר ערים רבות הזדרזו לאמץ את ההצעה הזאת  ...שזו ההזדמנות
האחרונה שלנו לפני התקציב ,לכלול את הסעיף הזה בתקציב.
מר שלומי זינו :הגשתי הצעה בעניין שבוע שעבר.
מר אברהם בינמו :תודה רבה ....
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מר זאב שפיגלר :ערב טוב לכולם .אני חושב שאנחנו צריכים באמת את חג הפסח הנוכחי
ואתם יודעים מה? זה כל חג בכל יום ,לבוא ולשים כמספר אחד מול עינינו
את נושא של הבריאות .כי הבריאות היא נותנת לכולנו חיים טובים.
הבריאות נותנת לנו פרנסה .הבריאות מאפשרת לנו להמשיך ולראות את
הדור הצעיר הולך וגדל .אני מקווה כי ידוע לי שבימים אלו ערוץ  ,11ערוץ
כאן ,פועל ומנסה לעלות על סדר היום את כל נושא הבריאות של כל
התושבים באזור המפרץ ולעלות את זה בצורה כזו או אחרת למודעות שכל
הת חלואה והנזקים הבריאותיים ,לא כולם ,יש יד מאוד גדולה בכל המפעלים
המזהמים כאן .אז בראש ובראשונה ,אני רוצה לאחל קודם כל ,אבי לך
בריאות.
מר אברהם בינמו :תודה רבה.
מר זאב שפיגלר :אני רוצה לאחל לכל התושבים .אני רוצה לתלמידים ,להורים ,לעובדי
המנהלה ,לחברי המועצה .כל מי שבאמת יש לו יד בעיר נשר או בכלל לכל עם
ישראל .אני חושב שהברכה הזאתי מיודעת לכל עם ישראל באשר הוא.
שיהיה לו המון המון בריאות .לכולנו לגבי פסח שיהיה לנו גם חג שמח.
מר אברהם בינמו :תודה רבה.
מר זאב שפיגלר :חג של מנוחה .חג של שמחה .חג של אושר יחד עם המשפחה .יחד של קצת
מנוחה וגם לי לא יזיק האמת לעשות איזו אתנחתא .אני לא רואה עדיין איך
אני עושה את זה אבל באמת לעשות איזה אתנחתא וחשיבה איך אנחנו
יוצאים ונותנים יד לילדים ,לאישה ,לבעל ובאמת באווירה משפחתית יוצאים
ונותנים את ההרגשה של השיתוף יחד ואת המרגוע יחד .חג שמח לכולם.
מר אברהם בינמו :חג כשר ושמח .כן נעמי.
גב' נעמי כספי :כשאנחנו בריאים,
מר אברהם בינמו :רגע ,אני רק רוצה לציין ששלומי זינו הצטרף לישיבה.
גב' נעמי כספי :כשאנחנו בריאים אז אנחנו מקבלים את הבריאות כמובנת מאליה .ואנחנו
לא חושבים על העובדה הזו הפשוטה שאנחנו יכולים לקום בבוקר ולהחליט
לבד מה אנחנו רוצים לעשות במשך היום .זאת אומרת ,זאת עצמאות שהיא
בכלל לא מובנת מאליה .אבל אנחנו זורמים איתה כי יש לנו את העצמאות
הזו .הבעיות מתחילות כשהחירות הזו להחליט לבד נלקחת מאיתנו .בגלל
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מחלה או בגלל מוגבלות כזאת או אחרת .אני רוצה לאחל לכולם מעבר
לבריאות ,שגרה ברוכה ,באמת .שגרה בסיסית של היום יום עם שמחות
קטנות במשך היום של ילד או נכד או סתם דבר טוב שקרה בעבודה או במשך
היום ולהגיד חג שמח לכולם.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :טוב ,ברשותכם נרים כוסית .נאחל חג כשר ושמח לנשיא המדינה ,לראש
הממשלה ,לרמטכ"ל ,למפכ"ל ,למפקדי צה"ל ,לחיילי צה"ל ,לתושבי עם
ישראל ,לתושבי נשר ,לחברי המועצה ובני משפחותיהם .לאורחים הנמצאים
איתנו כאן .אני מאחל לכם בריאות ואושר ובאמת שתיהנו מהזמן שיש לכם
בחופשה .אני רוצה להודות לכל אחד ואחד שנמצא כאן .שיהיה חג כשר
ושמח.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :ברשותכם אנחנו נעבור .הישיבה התחילה ב-שבע שלושים וחמש .אנחנו
נעבור לתקציב עיריית נשר לשנת .2018
מר ישי איבגי :אפשר  ...לפני כן בפתיח? כל פעם בהרמת כוסית ,אדוני ראש העיר ,אנחנו,
אני דיברתי איתך כמה פעמים ואמרת שתיישם את זה .הצעתי לך לא להביא
נושאים נוספים בייחוד לא עניין כזה של תקציב שאפשר לדבר בו על הכל וזה
סתם לפעמים יכול גם להעכיר את האווירה .אני חושב שהיה ראוי שתשקול
את הדברים האלה ותעשה מה שאתה חושב .כי הרמת כוסית זה אווירה
חגיגית ודיבורים על תקציב יכולים גם להגיע למקומות אחרים אבל תעשה
מה שאתה רוצה לנכון.
מר אברהם בינמו :אז  ...א' ,אני מודה לך .שני דברים .אחד ,שנה שעברה הזמנו אתכם
להרמת כוסית .אנשים לא הגיעו .אף אחד מחברי המועצה לא הגיע .ודבר
שני ,אנחנו צריכים לעשות את זה .אני לוקח בחשבון .הייתי שמח אם היינו
מסיימים את נושא התקציב תוך חמש דקות או עשר דקות .אבל,
דובר:

או לא מאשרים.

מר אברהם בינמו :או לא מאשרים ,כן ,בבקשה .אבל אני מחובתי ואחריותי ,כפי שהגשתי
לכם מזמן את הצעת התקציב לשנת  .2018אני רוצה להודות לגזבר העירייה,
רואה חשבון  ...וצוות משרדו על הכנת תקציב מסודר באופן מקצועי המוטב
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לתוכנית העבודה של העיר נשר .יש לנו מחויבות ואחריות לאשר את
התקציב .האחריות שלנו כלפי העיר לתושביה .תקציב העירייה עומד השנה
על סכום של  .198,413,370גידול של  1.94אחוז משנה קודמת .ש ...היום מכל,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :את המדיניות העירונית של הקצאת משאבים לתחומי החינוך ,הרווחה,
פליטת העלייה ,התרבות והספורט .במקביל ,הן התקציב השוטף ,הן תקציבי
הפיתוח מבטאים את השקעות העירייה בהיבטים הפיזיים .דוגמת תחבורה,
בטיחות ,חזות העיר ופיתוח מתחמים ציבוריים לרווחת התושבים .אנחנו
צריכי ם להיות מרוצים שהשנה הרחבנו את התקציב ושמנו דגש מיוחד על
תחום הרווחה עבור ניצולי שואה ,נכים בקהילה ,ילדים ונוער בסיכון ופיתוח
תוכניות תעסוקה לצעירים וצעירות .נכון להיום ,תקרת המזומנים של עיריית
נשר בבנקים עומדת על  213מיליון  .₪במהלך ה 4-שנים האחרונות הגדלנו
השקעות רחבות להיקף  ...התושבים במספר תחומים .סבסוד צהרונים כ20-
מיליון  ... .₪כ 4-מיליון  .₪איוש והקמת מוקד עירוני לשיטור הקהילתי
בתקציבים  ...השקענו ,ההשקעה בקרנות התמקדה בעבודות תחבורה,
צמתים והסדרי תנועה ,בניית כיתות גן .השקעה של כ 21-מיליון  ₪ופיתוח
מחצבה  .4.5הוצאה זו תוחזר כהכנסה לקרנות הפיתוח בעוד פחות משנה.
כאשר יסתיים תוצאות של שיווק המגרשים על ידי רשות מקרקעי ישראל
והכנסה של  ....בנוסף ,נעשו השקעות רבות על ידי עיריית נשר לחידוש
ושיפור תנאי העיר ,ענייני המשחקים ,הצללות ,בניית קניון ברחוב השיטה,
תחזוקת משטחי ספורט וגנים והבאתם לתו תקן .במשך ארבע שנים
האחרונות ,עיריית נשר סיימה את התקציב הרגיל בעודף תקציבי וכמובן
באופן מאוזן .עיריית נשר ממשיכה ,במשך ארבע שנים ממשיכה להיות עיר
איתנה וזוכה בפרס ניהול תקין באופן רציף ממשרד הפנים .דבר המצביע על
ניהול תקציבי ,כספי ומנהלי תקין במהלך ה 4-שנים הללו .התודה לכך נתונה
לעובדי העירייה המנהלים .למנכ"ל העירייה ,לגזבר ,ליועץ המשפטי,
למהנדס ,למבקר ,לכל מי שידו נוגעת בדברים .כמובן מכאן גם תודה לממלא
מקומי יחיאל אדרי וסגניתי נעמי כספי ... .העירייה מלסכם באופן מקיף
תעש ייה העירונית בשנה החולפת ו ...נלמד ממה שהיום פורסם ,ביומיים
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האחרונים ,בשלושה ימים האחרונים ב ynet-שנשר היא מקום שני בישראל
בהשקעה בחינוך.
מר שלומי זינו :במה?
גב' נעמי כספי :חינוך.
מר אברהם בינמו :השקעה בחינוך לפי דו"ח של רואה חשבון צ'מנסקי שחר .מקום עשירים
במדינת ישראל בהשקעה נטו לתושב ולכן אנחנו נחשבים לעיר איתנה וחזקה.
מחקר בלתי תלוי של  ...סביבות מגורים ,ייעוץ כלכלי  ...בדק ומצא ,עיריית
נשר במקום הרביעי בארץ בכלכלה עירונית וניהול מוניציפאלי .נשר היא
אחת מחמש הערים הקטנות ,הטובות ביותר למגורים בישראל והחינוך בעיר
נשר במקום הראשון בחינוך בקרב ערי הצפון .דן אנד ברדסטריט קבעה כי
עיריית נשר במקום הראשון בצפון למדד הערים האיתנות .לצד כל זאת,
תלמידי תיכון מקיף נשר מובילים באחוז הזכאות למקבלי תעודות בגרות
ושיעור הגיוס לצה"ל מקרב בני ובנות העיר אף הוא נחשב בין הגבוהים
באזור .הרבה עסקים בוחרים לעבור לעיר נשר .לראיה היא ,פריחתם של
עסקים מאורך הציר המרכזי של בר יהודה ובאזור התעשייה .ניתן לומר
שהשנה שחלפה מציגה שפע של הישגים ,עמידה ביעדים שהוצבו לצד עמידה
במסגרת התקציבית וסיוע השנה בעודף תקציבי .במהלך  ,2017הושלמו
פר ויקטים רבים בתחומי התחבורה ,הבטיחות והחינוך .הוקמו גני ילדים
חדשים בשכונת נוף כרמל .שופצו מוסדות החינוך הקיימים ,הוסדרו צמתים
בר יהודה המהווה חצייה ומזעור דרך משה בר יהודה ,המלאכה בר יהודה
וכיכר חבצלת צה"ל ציון המעידים על החשיבות שמייחסת העירייה לבטיחות
בדרכים ולביטחון התושבים .האתגר הגדול שניצב לפנינו ב 2018-הוא שמירה
על רצף מעשייה עירונית .עלינו לוודא שהתוכניות שהחלו לקרום עור וגידים
במהלך השנים הקודמות יושלמו .ביניהם תוכנית המתאר החדשה .תוכנית
המתאר היא דוגמה לשאיפה להמשיך לשמר ולפתח תוכניות ומיזמים
וצרכים שהתחלנו בעבר כמו קרן הצהרונים ,מלגות לסטודנטים ,פעילות
באוניברסיטה בע"מ ,השתתפות במסע לפולין של תלמידי תיכון מקיף נשר,
אירועי תרבות ,פסטיבל שבועות ,הנגשת מבני ציבור לבעלי מוגבלויות,
הוספת מקומות חניה ,קידום נשים ,פעילות למען העולים והאזרחים
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הוותיקים ,השקעה בנושא הדת ,טיפוח דור העתיד ,הנוער ,ילדי העיר נשר
ועוד .לצד כל אלה ואחרים ,בנוסף לפרויקטים גדולים וכניסת עסקים חדשים
לעיר נשר ,עלינו להמשיך את נושא שיפור התחבורה והבטיחות .לדוגמה,
רחוב הלוטם ,רחוב החצר והסביון .וקידום פרויקטים ארוכי טווח ,דוגמת
פיתוח שט חי מסחר ,תעסוקה ומגורים והתחדשות עירונית .העבודות על
פרויקט המטרונית בנשר כבר החלו .אנו שוקדים על המשך קידום הקמת
תחנת רכבת העמק ,רכבת בעיר נשר כחלק ניכר מרכבת העמק ובתחום
מוסדות החינוך ,נפעל להרחבתו של בית ספר היסודי רבין על מנת,
מר דן תיכון :לא הבנתי ,תחזור שוב פעם על הרכבת ,על רכבת העמק .למה היא לא עוצרת
בנשר?
מר ניסים בן לולו :היא תעצור ,היא תעצור .הבטחה של שר התחבורה מיום חמישי בהמשך
להבטחתו לראש העיר בפגישה שהיינו אצלו ,הוא הבטיח שהרכבת תעצור
בנשר וכך המטרונית.
מר דן תיכון :יש לו ?...
(מדברים יחד)
מר בוריס אייזנברג:

הוא גם  ...הרכבת תהיה  ...לירושלים .בינתיים אנחנו,

מר דן תיכון :למה נעמי צריכה לראות את הרכבת עוברת כל יום מידי שעה והיא לא עוצרת
בנשר? הרי זה לא רק לעצור בנשר .כדי להגיע לתל אביב ,לבאר שבע,
מר אברהם בינמו :צריך לבנות תחנה .יש הכנה על ידי משרד התחבורה.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :אני מקווה שהעניין יכנס לפסים אופרטיביים ושמישהו אחר יגזור את
הסרט .לכן אני מבקש מכאן להודות לגזבר העירייה ,רואה חשבון מיכה ז'נו,
צוות משרדו על העבודה האחראית והמקצועית שהשקיעו בהכנת התקציב.
תודתי שלוחה גם לממלא מקומי ,סגניי ,לחברי מועצת העיר ,למנכ"ל
העירייה ולעובדי העירייה ומנהליה שפועלים ימים ולילות למען העיר נשר.
אני רק רוצה להגיד בבקשה .תגידו לי מה סדר הדוברים .אני מניח שיש לכם
מה לומר ,מה להגיד ,זו ההזדמנות .ואנחנו נשיב ביחד על כל השאלות .אנחנו
לא נתחיל כאן דו שיח .יש לנו זמן .הישיבה יכולה להישאר 4 ,שעות 6 ,שעות,

"חבר" – הקלטה ותמלול

03317

12

ד.נ28.3.2018 .

 8שעות ,כמה שנצטרך .יכולה להיות כמה שצריך .לכן תגידו לי בבקשה את
סדר הדוברים .יחיאל ביקש ראשון.
מר שלומי זינו :אפשר שאלה לפני? שאלה קטנה? לגבי הבקשה של תיקון הפרוטוקול,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :א מרנו ש ,אמרתי לך בפעם הקודמת אז זה יהיה ישיבה מן המניין .אני,
אז ברשותכם בואו תגידו לי איך אתם רוצים את סדר הדברים.
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :אני מציע שנתחיל מהסוף להתחלה .מי בעד התקציב ומי נגד .אתה רוצה
שאני  ...את הצעתי?
מר אברהם בינמו :סליחה?
מר דן תיכון :אני רוצה שאני אנמק גם את,
מר שלומי זינו :שמה?
מר אברהם בינמו :אתה יכול,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :יחיאל רוצה לדבר ,לאנשים יש מה להגיד.
מר דן תיכון :כל אחד יירשם .הוא מתחיל,
מר אברהם בינמו :כן ,לכן אמרתי .תגידו מה,
מר ניסים בן לולו:

לפני שאנחנו מתחילים את התקציב ,כבוד ראש העיר .הובא לידיעתי

ולמען השקיפות וטוהר המידות .אני רוצה לדעת אם ראש העיר מודע שקיים
עיקול ממשרד ממשלתי לחבר מועצה.
מר אברהם בינמו :מה שיש לצנעת הפרט אני מבקש לא להגיד אותו כאן.
מר ניסים בן לולו :לא אומר כלום.
מר אברהם בינמו :לא להגיד.
מר ניסים בן לולו :שאולי זה אפילו הגיע לעירייה .אני שואל האם אתה ראש העיר מודע
לזה?
דובר:

שמה?

מר ניסים בן לולו :קיים עיקול ממשרד ממשלתי על עשרות ואולי אפילו מאות אלפי שקלים
לחבר מועצה .או קיי? אני רוצה חוות דעת מהיועץ המשפטי.
גב' נעמי כספי :עיקול?
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מר ניסים בן לולו :עיקול .שייתכן והגיע לידיעתי שהוא הגיע גם למשרדי העירייה .אני מבקש
חוות דעת מהיועץ המשפטי והתייחסות החברים.
גב' נעמי כספי :לא הבנתי את המשפט שהגיע למשרדי העירייה.
מר ניסים בן לולו :הוא הגיע גם למשרדי העירייה.
דובר:

למה ,אנחנו מקבלים משכורת בעירייה? לא הבנתי.

מר ניסים בן לולו :לא יודע .הגיע .אני רוצה לשאול את ראש העיר אם הוא מודע לזה ואני
מבקש לדעת ולקבל חוות דעת של היועץ המשפטי .או קיי?
מר אברהם בינמו :ניסים,
מר ניסים בן לולו :אם מי שחייב עשרות אלפי שקלים יכול לדון על תקציב ציבורי.
מר אברהם בינמו :ניסים ,מאחר ומדובר בצנעת הפרט ,אין אני יכול להשיב לך .אני מוכן
לענות לך,
גב' נעמי כספי :תענה בלי ,באופן עקרוני.
מר ניסים בן לולו :כן ,באופן כללי.
גב' נעמי כספי :בלי אזכור של שמות.
(מדברים יחד)
גב' נעמי כספי :אם זה צנעת הפרט אנחנו לא חייבים לדעת מי זה.
(מדברים יחד)
גב' נעמי כספי :אז תענה עקרונית .בלי,
מר אברהם בינמו :אז אמרתי ,אני לא יכול להגיד כן או לא כרגע.
מר דן תיכון :מה זה שייך לנו בכלל?
מר אברהם בינמו :כן ,למה לנו,
גב' נעמי כספי :אני כאילו אני רוצה להבין,
מר ניסים בן לולו :מה ,מי שחייב דן ,עשרות ואולי מאות אלפי שקלים ,האם הוא יכול לדון,
מר דן תיכון :אני אסביר לך.
מר ניסים בן לולו :על תקציב ציבורי.
מר דן תיכון :אני אסביר לך גם,
גב' נעמי כספי :כאילו למה?
מר ניסים בן לולו :בבקשה.
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מר דן תיכון :עיריית ירושלים הטילה עיקול על כל החשבונות שלי .ואני ערערתי בפני
וועדת הערר והתברר שאני לא חייב וקיבלתי פיצוי .אז אני שואל את עצמי,
אולי גם תביא את זה לדיון במועצה .באמת אבל לגופו של עניין,
מר ניסים בן לולו :אתה לא חבר מועצת העיר ופה זה לא ,לא בירושלים.
מר דן תיכון :בגופו של עניין,
מר ניסים בן לולו :פה זה לא ישיבת מועצת העיר ירושלים ,דן .או קיי?
מר דן תיכון :לא ,לא ,פה,
מר ניסים בן לולו :אנחנו לא דנים בעניין הזה.
מר דן תיכון :אני רוצה לומר לך ,מבלי לנקוב ,אני מבין מה אתה רוצה לומר גם אם לא
אמרת.
מר ניסים בן לולו :אני לא רוצה לומר כלום.
מר דן תיכון :עכשיו ,אם לא אמרת אז לא היית צריך לומר.
מר ניסים בן לולו :כי כשלי יש עניין אישי כזה או אחר כמו שקיבלתי את דעתו של רועי,
קמתי ויצאתי .הוא אמר לי ניסים ,גם אם וכאשר וכאילו ,עדיף שתצא.
מר רועי לוי:

לא ,לא יצאת ,הצבעת בסוף.

מר ניסים בן לולו :לא ,לא ,לא ,יצאתי ,יצאתי .לגבי הגן,
מר רועי לוי:

ההצבעה שלך,

מר ניסים בן לולו :לגבי הגן ילדים הרחוב יצאתי .רועי,
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :אם אתה רוצה להחשיב את כולנו במה שאמרת ,אז הצלחת .אבל אני חושב
שיש לכם בחירות בליכוד ואני חבר בליכוד ואני אבוא גם להצביע .אני גם
אביע את דעתי .אבל אני לא חושב שאתה יכול לגרור את הפריימריז או מה
שאתה רוצה אל תוך אולם המועצה .לא שאני,
מר ניסים בן לולו :מה הקשר?
מר דן תיכון :חסיד של מי ש ,אני מניח,
מר ניסים בן לולו :קודם כל ... ,לא אני ובטח עוד לא אני אמרתי.
מר דן תיכון :אני מבין מה אתה אומר .זה לא,
מר ניסים בן לולו :אם אני מתמודד או לא .אז מה הקשר הפריימריז?
מר אברהם בינמו :אני ברשותכם,
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מר דן תיכון :מה אתה רוצה מאיתנו?
(מדברים יחד)
מר ניסים בן לולו :אני מבקש חוות דעת מהיועץ המשפטי בעניין.
מר דן תיכון :מה עניינו של היועץ המשפטי,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :אני אמרתי לך את דעתי.
מר ניסים בן לולו :או קיי ,מקבל אותה .זה מה שרציתי לשמוע.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :כן ,מר טנדלר.
עו"ד אלכסנדר טנדלר :אני מוכן לבדוק את הנושא ואני אתן חוות דעת ....
מר ניסים בן לולו :או קיי תודה.
מר אברהם בינמו :תודה רבה .כן יחיאל ,בבקשה.
מר דן תיכון.... :
מר יחיאל אדרי :אני ,כמו שעשית פתיחה,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :סליחה רבותיי ,יחיאל מדבר עכשיו ,בבקשה.
מר דן תיכון :אבל אתה שופך הרי שמן על המדורה .תאר לך שאני הייתי נותן לדבר כזה
להיות נדון ב,
מר אברהם בינמו :דן ,זה לא ידון ,זה לא ידון במליאת מועצת העיר .יש צנעת הפרט ,אנחנו
מכירים את הכוללים ,את החוקים .אבל בכל זאת ,שאל החבר ,עניתי.
מר דן תיכון :טוב והוא כבר מכין חוות דעת.
מר אברהם בינמו :בסדר .כן ,בבקשה יחיאל.
מר יחיאל אדרי :טוב ,אני ,מכיוון שעשית פתיחה שעד עכשיו אני לא הבנתי אותה .אני לא
רוצה לדבר על התקציב,
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :אני רוצה לדבר דווקא על הפתיחה .הפתיח שלך .ואני אתחיל מההתחלה.
שאל ישי מדוע אנחנו עושים את זה בערב חג ולמה אנחנו עושים את זה ביחד.
 ...העיריות היית צריך להגיש לנו את התקציב בנובמבר .2017
(מדברים יחד)
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מר יחיאל אדרי :בנובמבר  2017היית צריך ,אמור להגיש לנו כבר את התקציב .מכיוון שזה
לא בשליטה שלנו ,אלא של ראש העיר ,אם היית מגיש את זה אז ,סביר
להניח שהיום יכול להיות שהיינו אחרי והיינו מרימים כוסית והולכים
הביתה או חלק מהם מגיע או חלק לא מגיע ,זה לא משנה .אבל פתחת כל כך
יפה אדוני ראש העיר .פתיחה של נאום בחירות פר אקסלנס .כל כך הרבה
דברים עשינו כאן בעיר נשר בארבע שנים האחרונות כפי שאתה מציין .אז
קודם כל,
מר דן תיכון :אני לא מאמין שהוא פורש לאחר נאום כזה.
מר יחיאל אדרי :לכן אני גם  ,לכן אני מבולבל .לכן אני רוצה לשאול האם הנושא של ,האם
הנאום הזה אומר רבותיי ,אני מתמודד? אז אנחנו נשקול את ההמשך שלנו
בהמשך גם לישיבה,
מר אברהם בינמו :אמרתי שאחרי מי שיגזור את הסרט ,אולי גם מזה משתמע הדברים.
מר יחיאל אדרי :אה ,כיוון שלוקח לתחנה כזו להיבנות חמש ,שש שנים אז אחרי חמש שנים
 ....לכן אמרתי לך ולפני רבע שעה שבירכתי,
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :לפני רבע שעה שבירכתי ,אמרתי לך שאני כמעט  40שנה בעירייה .אני יודע
קצת פוליטיקה .אבל אני ,אם אתה תהיה בריא ,ובעזרת ה' אני חושב שאתה
בריא ,אחרי כל הדברים האלה שאתה טוען שנעשה,
מר דן תיכון :אתה חייב לרוץ עוד פעם.
מר יחיאל אדרי :אתה מוכרח לרוץ .אתה יכול להשתמש בזה,
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :אתה יכול להשתמש בזה ציבורית אחר כך ולהגיד יחיאל לחץ ,לא תהיה לי
ברירה .אבל לעניין התקציב .אני חושב שהתקציב הזה ואני אגיד אותו ממש
בשתי משפטים .רועי ,אתה מפריע לי ,חבר'ה .התקציב הזה וסליחה אדוני
הגזבר ואני מכבד אותך ואני חושב שאתה עושה עבודה נאמנה וטובה בעיר
נשר ,שומר על הקופה ברמה בדיונית .התקציב הזה לדעתי ,הוא לא טוב .אני
אסביר בקצרה .אני שומע את הלך הרוחות של מנהלי המחלקות בעירייה על
כל נושא מסוים שאומרים להם למה אתה לא עושים את זה? אין כסף ,אין
כסף ,אין כסף .והדבר הזה ,אם אנחנו חוזרים על התקציב הזה ,אם יורד
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מהמתנ"ס מיליון שקל מתקציב השנה הבאה .18 ,וועדי העובדים שזה רווחת
העובד ,זה לא זה .הוצאות של הגזברות גודלות .הוצאות של הדוברות
נשארות.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :שתי סגנים בפועל על סך ראש העיר  2מיליון שקל אמרנו .אז אני בא ואני
אומר ,אם זה אותו תקציב של  2017שלאורך כל הדרך אני שומע אין אין אין,
היית צריך לעשות סדר עדיפויות אחר .זה לא חכמה להישאר בעודף של 7,2
מיליון שקל וכל הזמן אתה שומע ממנהלי מחלקות ,זה לא שאתה שומע את
זה מעובדים זוטרים .הגשתי הזמנה ,אומרים לי אין כסף .הגשתי זה ,אין
כסף .אין כסף ,אין כסף .אז אם מצד אחד ,מפאר ראש העיר פה ובצדק .חלק
מהדברים אני שותף מלא בוא נגיד להכול.
מר רועי לוי:

רק להצלחות.

מר יחיאל אדרי :אני שותף להכול .אני שותף בהכול ,רועי .ואני יכול להגיד לך שבנסיבות
אחרות ,במה שכרגע אמר ראש העיר בנאומו ,בנסיבות אחרות ,הייתי יוצא
בשאגה החוצה .כי אני חושב שזה נכון .כי מה שנעשה פה בעיר הזאתי ב4-
שנים האלה ,הם ,נעשו הרבה דברים אבל כנראה לא שווקו נכון אדוני ראש
העיר .אבל כמו שאמרת ,אתה כבר אחרי אז אני יכול להגיד לכם שאדוני
גזבר העירייה ,אני חושב שאתה צריך לעשות חישוב מסלול מחדש .ואני
עברתי ברפרוף על התקציב .אני חושב שזה לא מכובד שאנחנו היום 48 ,שעות
לפני ערב חג במקום להיות בסופר ולעשות קניות ,ערב חג ,אני יושב כאן על
תקציב שאני ידעתי מראש שהוא לא בנוי נכון .נכון שביקשת ממני לשבת
וכשראיתי את זה אני אמרתי צריך לעשות שמה הרבה סדרי עדיפויות .לשנות
הרבה דברים כדי להגיע למצב שבאמת יהיה רווחת התושב .אבל היום מי
ששולט בשטח זה הפייסבוק והוואטסאפ.
מר דן תיכון :זה כבר פאסה גם כן.
מר יחיאל אדרי :שהם ,וזה ממש קומץ קטן של אנשים שעוקב אחרי הדברים האלה .ואז מה
שנותר ,הפכו אותנו ,כל חברי המועצה ללעג בישיבות מועצה .לקחו אותנו כי
מה מראים? מראים את הדברים הלא טובים .הדברים הטובים ,מחביאים
אותם .כל מה שאני אומר כרגע ,אני לא רוצה להגיע ללאו מוחלט לגבי
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התקציב ... .נגיע במידה ונגיע ,נצא החוצה להתייעצות חבריי ואנוכי ונבוא
עם המלצה שאני חושב שהיא תכבד את העירייה ,את בעלי התפקידים ואת
ראש העיר.
מר אברהם בינמו :תודה רבה .כן ,שלומי .אחר כך זאב.... .
מר שלומי זינו :ערב טוב.
מר אברהם בינמו :בסדר ,בסדר.
מר שלומי זינו :ערב טוב אדוני ראש העיר .חג שמח לכולם .אני למרות שגם אני לא כל כך
מסכים עם הרבה מאוד סעיפים בתקציב הזה ,אבל כשמזמינים אותי לדיון
בהצעת התקציב ,אז אני קצת עשיתי שיעורי בית ועברתי על כמה סעיפים.
ובמידה וניתן יהיה במהלך הדיון הזה להגיע לאיזשהן הסכמות לגבי
הסעיפים האלה ,אני אשמח לתמוך בתקציב .עכשיו ,ההמשך לדיונים שהיו
בוועדת הכספים וגם בפגישה שקיימנו  ...לגבי התקציב ,אני חושב שהיה מן
הראוי לכנס באמת ישיבות שהן לא ,לאו דווקא ישיבות מועצת עיר שבהן
היה אפשר לדון עם כל ראשי הסיעות ,כדי לראות איך בכל הסעיפים שיש
בספר התקציב היה אפשר להגיע להסכמות .אותו דבר גם העניין של איך
מקבלים את התקציב? אנחנו מקבלים אותו בקובץ  PDFבגופן של לא יודע
איזה גופן ,זה גופן של גודל  7או  ,6לא יודע מה.
מר אברהם בינמו :אני אגיד לך.
מר שלומי זינו :גופן של  6או  7ואי אפשר לעבוד עליו .גם לא צריכים לעבוד עליו.
מר אברהם בינמו :בפונט ,גופן.
מר שלומי זינו :זה באנגלית ,בסדר .גופן ,גופן ,לא משנה.
מר אברהם בינמו :גופן זה לא קשור.
מר שלומי זינו :זה קשור .זה מה ש,
מר אברהם בינמו :גופן זה סוג האות.
מר שלומי זינו :בסדר .סו ג הגודל של האות .ואני ממליץ גם בהמשך להמלצה שלי להחזיר
את הפרוטוקולים כמו שהם היו אז מתקבלים בקובץ וורד פתוח שהיינו
יכולים לבדוק את השגיאות שיש בכל פרוטוקול ,גם בפעם הבאה שיהיה
הצעת תקציב ,אם אנחנו לא נעביר אותו היום ,שההצעה תתקבל בקובץ
אקסל שאנחנו נוכל להעיר את ההערות שלנו ולא נעבוד על זה כמו חמורים כי
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מספיק אנחנו עובדים בהתנדבות על חשבוננו ועל חשבון הזמן שלנו ולי לקח
הרבה מאוד שעות לשבת על הדבר הזה ויש לי הצעה .אני לא אכנס
לפוליטיקה זולה ,באמת זה זמן בחירות ויש לנו גם פריימריז עוד מעט
בליכוד ואני אדבר עניינית בקשר לכל הסעיפים שראיתי שאני חושב שהיה
אסור לבצע בהם קיצוץ ואני מציע לבטל את הקיצוצים בסעיפים האלה ואני
אדבר על סעיפים שאני חושב שצריך לתגבר אותם מבחינה תקציבית וזה
הפירוט של ההצעה שלי .קודם כל ,סעיף  1.6.1110110שכר סגן ראש עיר 200
אלף שקלים ,אני חושב שצריך לבטל את זה .סעיף ,1.6.14
מר אברהם בינמו :רגע ,רגע,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :אנחנו צריכים לרשום.
מר שלומי זינו :יש פרוטוקול ,לא?
מר אברהם בינמו :אני רוצה לרשום את הדברים.
מר שלומי זינו :בסדר .לאט לאט זה ייקח זמן,1.6.1 .
מר אברהם בינמו :מה אמרת לגבי סגן ראש עיר? לבטל?
מר שלומי זינו :לבטל את הסעיף הזה .מי שיבחר לראשות העיר וירצה,
מר אברהם בינמו :בבקשה ,לא.... ,
מר שלומי זינו 1614000781 :הוצאות דוברות ,לבטל לגמרי 500 .אלף שקלים אני חושב שלא
צריך להיות תקציב כזה אצל דובר העירייה .עיריית נשר אמורה להיות
מספיק חזקה כדי שדובר שעובד בעירייה ידע להוציא הוצאות לתקשורת
מבלי להשתמש בתקציב לא מפורק לכל מיני דרכים שאנחנו לא יודעים במה
מדובר .עכשיו ,סעיף  1289900820אגודות ספורט .בתקציב הוא מופיע בגדול
 425אלף שקלים ,אני מציע לקצץ אותו במיליון שקלים .סעיף,
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו ... ,1289 :אתה עוקב אחריי .סעיף ,16111
מר אברהם בינמו :מה אמרת באגודות ספורט? לקצץ?
מר שלומי זינו :אגודות ספורט לקצץ במיליון שקלים ,להשאיר אותו על  425אלף שקלים
ואם תרצה אני גם אנמק אבל אני מעדיף להתקדם הלאה ולנמק את הדברים
העיקריים בסוף.
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מר דן תיכון :למה ,הם עלו ליגה?
מר שלומי זינו :הם עומדים לרדת ליגה ואני טוען שהאגודת ספורט של הכדורגל בנשר ,כל
עוד שהיושבי ראש שלה ויש לי  sayמאוד גדול בעניין הזה שאני אגיד אותו
בסיכום אבל הדבר העיקרי .כל עוד שאמיל יוסיפוף הוא יושב ראש העמותה
וכל עוד שראשי העמותה האלה שטינפו את הפה שלהם ,קיללו ,איימו ואפילו
היה אירוע של אלימות מול חבר מועצת עיר,
מר אברהם בינמו :אמרת שתדבר בצורה מכובדת.
מר שלומי זינו :שנייה ,שנייה,
מר אברהם בינמו :למה אתה הולך למקומות האלה?
מר שלומי זינו :אני מדבר בצורה מכובדת .אני מדבר בצורה מכובדת .אסור לעירייה להעביר
תמיכות למוסד הזה ,לעמותה הזאתי ,כל עוד שהאנשים האלו עומדים
בראשותה .סעיף  ,16111100514רכישת מתנות 16 ,אלף שקלים וסעיף
 1611200514באותו פרק ,עוד הפעם ,רכישת מתנות 23 ,אלף שקלים ,נראה לי
מיותר.
מר יחיאל אדרי :אתה לא יודע מה זה .יש לך עובדי עירייה ,צריך לשלם להם ,לתת להם
מתנה בסוף שנה.
מר שלומי זינו :אני לא הפרעתי לך ,אם אתה רוצה להתחיל להפריע ,בבקשה .אין בעיה.
 16113000980הוצאות אחרות במזכירות 18 ,אלף שקלים לא מפורט ,סך
הכול בכל הסעיפים האלה לבטל  1,757,000שקלים .עכשיו יש עוד סעיפים
שאני גם מציע לבטל בחלקם וגם אני מציע לבטל את הקיצוצים שבוצעו
בהם .לגבי הקצאה של תקציב לגבי החלטת מועצת עיר שהתקבלה
ב 7/3/2018על התנגדות לתוכניות כלל בתוכנית הגירה שובה והמחצבה ,דובר
שמה על הודעה לוועדת תכנון .דובר שמה על תקציב של  500אלף שקלים כדי
לשכור יועצים חיצוניים שיגישו התנגדות לתוכניות האלה שרק לפני חודש
היינו פה והיו פה הרבה דיבורים שהמועצה והמועצה והמועצה והשורה
התחתונה עברו  21ימים ולא קרה עם זה כלום .אז אני מבקש לתקצב את זה
בתקציב כדי שזה יקרה כמה שיותר מהר .אם באמת ההחלטה הזאתי תעזור
ואם היא יכולה להשפיע ,היא יכולה להשפיע עד ה 1.5-שזה היום האחרון
להגשת התנגדויות .לגבי הקצאת החלטה לבניית בית ספר ממלכתי דתי בנשר
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מיום  .14/2/18אני ראיתי שיש כמה סעיפים בתקציב שמתייחסים לתקציב
ולבית ספר  ...כאילו הבית ספר קיים .זאת אומרת ,כל מיני סעיפים קטנים.
אני חושב שצריך להקצות אם באמת רוצים ליישם את ההחלטה ,תקציב
הרבה יותר גדול מזה כדי שיהיה אפשרות לתכנן באמת להקים בית ספר
ממלכתי דתי במקום בית ספר ישורון שנסגר ולצורך כך אני מציע לתקצב את
זה במיליון שקלים .ביצוע החלטת מועצת עיר מיום .24/1/18
מר אברהם בינמו :מה לתקצב במיליון שקלים? את הבנייה או את התכנון?
מר שלומי זינו :לא .את ,אני לא מבין בזה כלום .אני אומר תקציב ראשוני מיליון שקלים,
מה שיעלה תכנון ,תכנון ,שיווק ,כל מה שצריך .אני חושב שזה תקציב,
מר בוריס אייזנברג :למה מיליון לא שתיים?
מר שלומי זינו :אני הצעתי מיליון שקלים .תביא הצעה אחרת שהיא אולי יותר טובה אולי
נציע משהו אחר .צילום ושידור ישיבות מועצת עיר בשידור חי .24/1/18 ,אני
די נהנה מזה שזה נעשה בפלאפון שלי כי אני מקבל הרבה צפיות והרבה
אנשים נכנסים דרך הפייסבוק שלי כדי לצפות בישיבות המועצה אבל הייתי
יותר נהנה אם זה היה מצולם באופן מקצועי על פי החלטת מועצת העיר
שהעברנו ב 24/1/18-ולצורך כך אני מציע להקצות תקציב של  200אלף
שקלים שיתווסף לתקציב הקיים ממילא לצורך הקלטות ישיבות מועצת
העיר.
גב' מיכל ליבנה :איזה סעיף?
מר שלומי זינו :זה  3סעיפים שאני מציע להקצות אותם מחדש .תכף אני אגיד מאיפה בא
הכסף .יש שורה בתוך ספר התקציב שמדבר על איכות הסביבה .איכות
הסביבה מאז ,לפחות מאז  ,2016אין שום עובד בעירייה שמתעסק בנושא
הזה ,אין שום תקציב ייעודי לנושא הזה ואני חושב שצריך והגיע הזמן
במיוחד בתקופה כזאתי שיש לנו הרבה מאבקים גם לגבי תוכניות קרקעות
הצפון שדרך אגב ,עיריית נשר הצטרפה לערעור לעליון של עיריית חיפה?
דובר:

וודאי.

מר שלומי זינו :יפה .אז יש לנו שמה הרבה פעולות שאנחנו יכולים לעשות בשם המשרד .זה
כסף .אם זה בעניין הזה ,אם זה בעניין המחצבה ,אם זה בעניין מפעל נשר
וראיתי שבסעיף  1112000200הכנסות ארנונה מבתי הזיקוק יש גידול של 815
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אלף שקלים .אני מציע לקחת את התוספות הזאתי ולהקצות אותה לסעיף
שיהיה לפעולות באיכות הסביבה ואנחנו בהמשך במועצת העיר,
דובר:

בריאות ,בריאות.

מר שלומי זינו :נציע תוכנית לעניין הזה .איכות הסביבה ,בריאות.
דובר:

בריאות.

מר שלומי זינו :סעיף  .1342200938מקלטים לנשים מוכות .אני מבצע ,אני מציע לבטל את
הקיצוץ שמוצע ב 30-אלף שקלים .סעיף  ,1343900934אני מציע לבטל את
הקיצוץ בילדים במעונות יום שמוצע בסך  60אלף שקלים .סעיף 1344301430
מוצע לבצע קיצוץ ב 70-אלף שקלים בסעיף שמדבר על אחזקת זקנים
במעונות צד ג' ,אני מציע לבטל אותו .סעיף  1345100431יש סעיף שמדבר על
אחזקת אוטיסטים במסגרות צד ג' ,יש שמה מוצע קיצוץ של  33אלף שקלים,
אני מציע לבטל אותו .סעיף,
גב' מיכל ליבנה :שלומי ,צד ג' זה מקבלים כסף.
מר שלומי זינו :סעיף ,13
דובר:

לא יודע לקרוא את התקציב.

מר שלומי זינו 4510936 :מציעים ביטול של קיצוץ של מאה אלף שקלים בהפעלת מעונות
ממשלתיים ,אני מציע לבטל את הקיצוץ הזה .סעיף ,1346400930
מר אברהם בינמו :סליחה ,תקשיב בבקשה.
מר שלומי זינו :מפעלי שיקום לעיוור .יש שמה קיצוץ של  20אלף שקלים ,גם אני מציע לבטל
אותו .סעיף  ,1346500937אחזקת נכים במשפחות אומנה ,יש שמה קיצוץ של
 20אלף שקלים .אני מציע לבטל אותה .סעיף  1346700936מרכז יום שיקומי
לנכים מוצע לבטל שמה  40אלף שקלים ,אני מציע לבטל את הקיצוץ בסעיף
הזה גם .סעיף  1346800931מרכז אבחון ושיקום מוצע שם לבטל את הקיצוץ
שהוצע בסך  20אלף שקלים .סעיף  ,1349001939מוצע שמה לקצץ בתקציב
של ילדים בפנימיות עולים בסך של  60אלף שקלים ,אני מציע לבטל את
הקיצוץ הזה .סעיף  ,1349003930סעיף שמדבר על טיפול באלימות עולים,
מוצע לבטל את הקיצוץ המוצע בסך  10,000שקלים .סעיף  ,1815730782שמה
כל התקציב בוטל ועל פי הביצוע של התקציב בשנה הקודמת ,היה מדובר על
 35אלף שקלים ,₪ 195 ,אני חושב שזה תקציב שממש בושה להוריד אותו
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ואני מציע לתקצב אותו ולבטל את הקיצוץ .סעיף נאמני מורשת נשר.
 1824000874אני חושב שזה פרויקט מאוד מבורך והשבוע נפגשתי עם כמה
אנשים שפעילים ומתנדבים בנושא הזה .אני מבין שיש להם בעיה שהם עוד
לא הקימו עמותה ואי אפשר להעביר להם תקציב דרך התמיכות ווועדת
התמיכות ,אבל אם מצאת פתרון משפטי הולם ולהעביר להם את זה דרך
רשת המתנ"סים אני חושב שצריך לתגבר את התקציב שלהם בעוד  50אלף
שקלים כי הם עושים עבודה מאוד יפה .סעיף  18179917890מניעת סמים,
אלכוהול וטבק שמה היה כולה תקציב של  12אלף שקלים ,ביטלתם אותו.
אני מציע לבטל את הקיצוץ הזה ולהחזיר את ה 12-אלף שקלים לתוך הצעת
התקציב .סעיף  ,1844501840מסגרות יומיות לאזרח ותיק .שמה כבר מוצע
לבטל ,מוצע לבצע קיצוץ בסך  150אלף שקלים ,אני מציע לבטל את הקיצוץ
הזה .סעיף  ,1844410870מועדון לקשיש  ...לקשיש ,הצעתם בהצעת התקציב
לבטל  100אלף שקלים מ ,לקצץ  100אלף שקלים מהתקציב הזה .אני מציע
לבטל את הקיצוץ הזה .סעיף  1846400840מפעלי שיקום לעיוור ,שמה
ביטלתם את כל התקציב שהיה סך הכול  35אלף שקלים ,אני מציע לבטל את
הקיצוץ הזה ולהשאיר את זה .אני מאמין שבעיר הגדולה שלנו ,יש כמה
עיוורים .סעיף  ,1846700847מרכז יום שיקומי לנכים ,יש שמה קיצוץ מוצע
בסך  60אלף שקלים .אני גם מציע לבטל את הקיצוץ הזה ולהחזיר את זה
להצעת התקציב .סעיף  ,1847300843התמכרויות במבוגרים .שמה מוצע
לבטל קיצוץ בסך  27אלף שקלים .אני חושב שזה סעיף שאסור לקצץ ממנו
ורואים מה שקורה ברחובות בשנים האחרונות ואם היה אפשר לתגבר ,אני
לא יודע מה בדיוק עושים שמה אבל בטוח שלבטל אסור לבטל ואני מציע
לבטל את הקיצוץ גם בסעיף הזה .סעיף  ,1869100781קליטה מועדון אדמס,
אני מציע להגדיל את התקציב הזה בסך של  50אלף שקלים .סך הכול כל
הפרק הזה מדובר על  3,497,195שקלים .עכשיו ,יש לי עוד פרק אחד שמדבר
על ביטול סעיפי קבלנות .אני עברתי לאורך כל התקציב והתייחסתי רק
לסעיפי קבלנות מעל  10,000שקלים ואני חושב שיש פה סעיפים שלא צריכים
להיות פה בכלל ויש סעיפים שנכון שאנחנו רגילים לראות אותם כל שנה
בספר התקציב אבל מבלי שתהיה תוכנית מפורטת איך זה הולך לקרות ומה
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קורה שמה ומה התוכניות ,אנחנו לא יכולים לאשר את זה כמו רובוטים או
א חרי עיון ורפרוף ומתאמים פוליטיים כאלה או אחרים לאשר את התקציב
או לא לאשר את התקציב שאנחנו לא יודעים מה קורה שמה .וגם ,לאור
הודעת הפרישה שלך אני חושב שאתה צריך לפעול כמה שיותר לתחזק
ולשמור על הקיים .שיקבלו משכורות ,שיפנו את האשפה ,שינקו את
הרחובות ,שיעשו גינון אבל תוכניות חדשות ,דברים חדשים ,דברים גדולים,
למה לך? עוד כמה חודשים .מי שיחליף אותך שיעשה את זה .ולכן אני מציע
סעיף  , 16את כל הסעיפים האלה שאני הולך לדבר עליהם ,אני מציע לבטל
אותם לגמרי .בחלקם אם אנחנו נקבל פירוט ,אני אשמח לשקול את התמיכה
שלי בסעיפים האלה .סעיף  ,1617000750עבודות קבלניות במחלקה
המשפטית בסך  400אלף שקלים ,לבטל .סעיף ,1611100
מר אברהם בינמו :אתה מציע מצד אחד לתת חצי מיליון ,מצד שני לבטל.
מר שלומי זינו :לא ,החצי מיליון שקל האלה אמרתי לך תגדיר אותו בסעיף ספציפי לביצוע
החלטות מועצה.
מר אברהם בינמו :סליחה ,סליחה .תמשיך.
מר שלומי זינו :סעיף  1611100421עבודה קבלנית בפרק הנהלה ומועצה 20 ,אלף שקלים
בנוסף לכל המלא סעיפים הקטנים האלה שיש בהם מרחב תמרון ,אני רוצה
לקבל פירוט .אם לא ,לבטל אותו .סעיף  ,1621000759עבודות קבלניות
בגזברות  95אלף שקלים .אני עוקב אחרי כל ספרי התקציב במשך כל השנים,
לא ראיתי סכום כזה גדול אף פעם .אני רוצה לקבל פירוט לפני שאני מאשר
דבר כזה .סעיף  1711000750עבודות קבלניות  30אלף שקלים .אני לא רשמתי
לי פה איזה פרק זה אבל אם רשמתי את זה ,זה היה לא מובן לי .סעיף
 1712200759זה כבר סעיף מאוד גדול שמדבר על תקציב של  3,700,000בקשר
לפינוי אשפה אם אני לא טועה .אני חושב שאם אנחנו לא מקבלים פירוט מה
הולך ,לאן הולך ויש גם גידול של  ...כאילו בתקציב הזה ,אי אפשר לאשר את
זה ככה כשורה אחת מבלי מקבל פירוט.
מר אברהם בינמו :גם העיר גדלה.
מר שלומי זינו :אה?
מר אברהם בינמו :גם העיר גדלה.
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מר שלומי זינו :אין בעיה .תן פירוט .תסביר .מה ,מו ,מי .תיתן נספח .תסביר מה היה ,לאן
זה הולך .אולי אנחנו נתעדף תגבורת באזורים מסוימים .אני חושב שאם
אנחנו רוצים להצביע ולתמוך בתקציב כדי שהתקציב הזה יעבור למען כולם,
א ז אנחנו צריכים לקבל פירוט כדי באמת להיות שותפים לדבר הזה .אם לא,
נחכה לתקציב שאנחנו נוכל לעשות אותו ונעשה אותו.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :שנייה ,אני תכף מסיים ,ממש עוד כמה סעיפים קטנים .סעיף 1743000750
עבודות קבלניות בעניין תאורה ברחובות  184,000שקלים .גם שמה ,פירוט
ותוכנית עבודה ותעדוף האזורים שיעשו העבודות האלה .גם בגינון
 1746100750זה סעיף שמדבר על  2,300,000שקלים .אני רוצה לקבל תוכנית
עבודה ופירוט לפני שאנחנו מאשרים את הסעיף הזה ואולי צריך יותר כסף.
אבל בוא ,בוא נבין איפה הדברים מתוקצבים ומתועדפים .סעיף
 ,1769100750עבודות קבלניות של  30אלף ,זה סכום של  30אלף  ₪שנכנס
בפרק הכנסות שונות .לא מובן ,מבקש לבטל .סעיף  ,1814000750עבודות
קבלניות בחינוך 28 ,אלף שקלים אחרי שיש פירוט כל כך ארוך והמון סעיפים
בחינוך ,לראות סעיף כזה של עבודות קבלניות בתחום החינוך ,אני חושב שגם
זה צריך להיות מפורט ולא צריך להשאיר סעיף פתוח כדי לשחק ,שמישהו
אולי ישחק בזה משחקים .סעיף  1817610780פעילויות נוספות 180 ,אלף
שקלים זה לדעתי מילה נרדפת לעבודות קבלניות .גם בלי פירוט ,לא לאשר.
סעיף  1828500750בפרק נוער ,קבלנות  98אלף שקלים אני רוצה לדעת איפה
הולך הכסף הזה לנוער .סעיף  1832300780הוצאות אחרות בסעיף של
מרפאות .אני לא הבנתי בכלל על איזה מרפאות מדובר .אבל אנחנו מקבלים
את זה ממש כאילו,
מיכל ליבנה :שיניים.
מר שלומי זינו :בקודים .בסדר .יש שמה סעיף שרשום הוצאות אחרות .אז תנו פירוט קטן
לפחות שנדע מה זה  120אלף שקלים עד קבלת פירוט .סעיף 1933999421
עבודה קבלנית בפרק משרדים ועסקים .מדובר על  60אלף שקלים .גם שמה
אני רוצה פירוט .סעיף  ,1972000750עבודות קבלניות 400 ,אלף שקלים בפרק
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הביוב העירוני .גם שמה אני רוצה פירוט ,תוכנית עבודה כדי לאשר את זה,
סך הכול כל הפרק הזה,
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :אפילו לישיבה כזו הוא לא בא.
מר שלומי זינו :שנייה אני עוד משהו קטן מסיים .סך הכול ( 7,645מעבר הקלטה)  ,₪זה
החישוב שעשיתי .עכשיו ,פרק אחרון ,קטן מדבר על משהו עקרוני שאני כבר
דיברתי עליו כמה פעמים .הבאתי ציטוט מדו"ח ,ציטוטים מדו"ח מבקר
המדינה שנעשה בעיריית נהריה ופורסם ממש לאחרונה ,לפני כמה חודשים
לגבי כל הסיפור הזה של התמיכות .ואני אנסה באמת להיות כמה שפחות
עוקצני וכמה שיותר ממוקד ותכליתי .אבל מה שקרה פה ב 4-שנים
האחרונות בכל מה שקשור לתמיכות ,חייב להיפסק .אם אתה רוצה לסיים
את הקדנציה ואתה רוצה לא להתמודד בקדנציה הבאה ,את השאלות שהיו
לנו ואת מה ששאלנו ואת כל מה שאמרנו ,גם אם אני אגיד את זה מאה
פעמים ,אם לא קיבלנו תשובות עד עכשיו ,כנראה שממך או מאחרים לא
נקבל תשובות .אבל לפחות אם אתה מבקש את תמיכת החברים בתקציב,
אני חושב שצריך בכל המקומות שבהם גופים שנתמכים על ידי העירייה
ובמיוחד אם מדובר בעמותות ,צריך לתעל את כל הסעיפים בתקציב לסעיף
אחד שהוא תקציב תמיכות ושמה לדון בוועדת התמיכות על פי קריטריונים
למי מתקצבים ואיך מתקצבים .ולכן אני מבקש לבטל את כל הסעיפים שאני
קורא להם תמיכה עוקפת לסעיף אחד של תקציב תמיכות וזה ככה.
 18299000421סעיף קבלנות מגרש כדורגל  600אלף שקלים ,לבטל ואולי
להעביר לשורה של תקציב תמיכות ולהחשיב את זה בתוך תקציב התמיכות.
סעיף  1829300810מתנ"ס ספורט פעילות ותושבים  72אלף  ₪אני לא יודע
למי זה הולך ולאן זה הולך ,אבל אם זה הולך,
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אם זה הולך לכדורגל ,להעביר את זה לתקציב התמיכות .נשארו לי עוד
שלושה סעיפים .סעיפים  1829300871ואותו סעיף רק ספרה אחרונה 2
במקום 2 ,הסעיפים יחד מדובר ב 25אלף שקלים על ו 25,200 ,שקלים מתנ"ס
ספורט בית ספרי .גם להעביר את זה לתמיכות ולהעביר את זה לאגודה
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שתקבל את התמיכות או לעמותה שתקבל את התמיכה .עמותת הספורט
ושהיא תעשה את הספורט הזה .סעיף ,184000782
מר יחיאל אדרי :איזה עמותה אתה מדבר? אתה מדבר על כדורגל? להעביר להם?
מר שלומי זינו :לא ,לא ,לא ,לא ,לא ,לא ,אמרתי עמותת כדורגל .אמרתי שאמרתי שיש
עמותות ספורט שמקבלות תמיכות ויש גם בתי כנסת דרך אגב שמקבלים פה
תמיכות עקיפות בשיפוצים ובכל מיני דברים אחרים ויש גם עוד גופים כאלה
ואחרים שמקבלים תמיכות .חלקם עמותות ,חלקם לא עמותות .תקראו את
דו"ח מבקר המדינה שפורסם לאחרונה על הסיפור הזה של התמיכות לגבי
מה שקרה בעיריית נהרייה ותיישמו אותו .גם אדוני מבקר העירייה ,גם אדוני
היועץ המשפטי ,גם אדוני הגזבר ,אתם מכירים את הדבר הזה ואם אתם לא
מכירים ,זה מפורסם באינטרנט .כל מה שקורה פה זה עקיפה של התמיכות
וכנראה שיש משהו או איזושהי מחשבה שעומדת מאחורי זה ,אבל אני מבקש
שאנחנו נראה בעיניים ברורות כמה העירייה תומכת בעמותות ובבתי כנסת
ורק מי שיש לו את הקריטריונים ואת האפשרות לקבל את התמיכה הזאתי,
הוא יקבל על סמך תעדוף של החלטה במועצת העיר .סעיף ,יש עכשיו פה שתי
סעיפים שהם יישמעו קצת לא פופולאריים.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :לא מדבר ,זה תקציב ,אני יכול לדבר הרבה יותר .ותאמין לי אני מדבר רק
טכני ונקודתי.
מר דן תיכון :תסלח לי לרגע .יש לי,
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :לאן אתה חותר? מה אתה רוצה בסופה של ישיבה? בחייך .אתה הרי
ריאליסט ,חי על האדמה הזאת עם שלוש רגליים ,שתי רגליים .לאן אתה
חותר ,תגיד לי? אל תבזבז לנו את הזמן לחינם.
מר אברהם בינמו :סליחה אדוני ,תאפשר לשלומי לדבר.
מר שלומי זינו :שלושה סעיפים אחרונים.
מר אברהם בינמו :תן לו לסיים.
מר שלומי זינו :סעיף  11329000920חינוך ספורט  90אלף שקלים ,אותו דבר כמו שאמרתי
לגבי הסעיפים האחרים של הספורט ,להעביר אותם לתמיכה ,לתקציב
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תמיכות .ויש פה שתי סעיפים שזה התלבטתי מאוד אם לדבר עליהם או לא
כי זה יכול להתפרש לכל מיני משמעויות .אבל החלטתי לדבר עליהם .יש ,זה
סעיף  184000782ואותו סעיף רק בסיומת  ,870זה מוגדר בתקציב כעזרה
לנזקקים ותמיכות ורווחה וכל אחד מדבר על  50אלף שקלים .גם שמה אדוני
ראש העיר ,גם זה מוזכר בדו"ח המבקר ,מבקר המדינה שנעשה לגבי עניין של
תמיכות .התקציב הזה צריך לעבור באמצעות וועדת תמיכות ומתקבל ויועבר
לעמותות שיש להם את הקריטריונים לעשות את הדבר הזה .אני גם שמעתי
שגם בחג הזה ,למרות ששאלתי אותך בנושא ואמרת לי שאנשים מקצועיים
חילקו את זה .אני שמעתי שחברי מועצת עיר גם השנה חילקו את קמחא
דפסחא אני מבקש,
מר אברהם בינמו :אני לא שמעתי.
מר שלומי זינו :אני שמעתי שחברי מועצת עיר ,לא רק זה .אותם חברי מועצת עיר שעשו את
זה גם התגאו על במות מסוימות ואמרו שהם פעלו בתחום הזה וחילקו את
הקמחא דפסחא .אני חושב שזה הביזיון הכי גדול שהיה פה ב ,גם בקדנציה
הקודמת.
מר אברהם בינמו :אז אני אומר לך שאני לא שמעתי ,ולא,
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :לא ,שנייה .ואני מבקש ,אני לא מפנה את האשמה אלייך.
מר אברהם בינמו :אמרתי לך.
מר שלומי זינו :אני מבקש לעצור את הדבר הזה ולהעביר את זה באמצעות עמותות .יש פה
כל מיני עמותות ,יש גם עמותות מחוץ לנשר .הנה ,יש גם בנשר אז עדיף בנשר
שאם העירייה רוצה לתרום ולתמוך ויש הרבה במי לתמוך ,שתתמוך בצורה
המסודרת והמקובלת .לא קונים אנשים בקמחא דפסחא ולא קונים אותם
בעוד הרבה דברים אחרים וזה גם ,יש ,לא יודע איך להגיד את המילה הזאתי.
אתה יודע מה? יש מילה אחת בעברית .זה בושה שלפוליטיקאים או לנבחרי
ציבור שמשתמשים בדבר הזה כדי לנסות לקנות קולות .ולסיכום ,אחרי
שקראתי את כל הפירוט של הסעיפים האלה שעבדתי מאוד קשה כדי לשכתב
את הדברים האלה מתוך הקובץ הסגור שקיבלנו כקובץ  PDFולכן אני שוב
מבקש את זה .יועבר בקובץ אקסל אם יהיה עוד יום וזה לא יאושר בישיבה
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הזאתי .אם כל הסעיפים האלה יאושרו או אני אקבל פתרון לגבי הסעיפים
הלא ברורים ,אני אשמח לפעול למען אישור התקציב כדי שגם החודש,
חודשיים האחרונים האלה שנשארו עד הבחירות כי זה מס שבעצם נשאר ,יש
חופשות ,יש חגים ,יש את כל הדברים האלה .העירייה לא תשותק יותר ממה
שהיא משותקת כרגע .תודה רבה.
מר אברהם בינמו :תודה רבה .אתה רוצה כבר להשיב?
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :בבקשה.
(מדברים יחד)
מר בוריס אייזנברג:

 ...אני שמעתי מה שאמר ניסים ורציתי לשתוק אבל עכשיו אני חושב

שאם בן אדם לא יכול לנהל את התקציב שלו הפרטי ואולי ציבורי ,לא יכול
לנהל את התקציב של העירייה .זה פשוט לא הגיוני לתת לבן אדם שלא יכול
לסדר את התקציב שלו לנהל את התקציב של העירייה.
מר אברהם בינמו :תודה רבה .כן מיכה.
מר דן תיכון :אני מוכרח לומר שלא הבנתי מה שאתה אומר.
מר אברהם בינמו :כן מיכה.
מר בוריס אייזנברג :אם אתה לא יכול ,יש לך ,אם אתה לא יכול להסתדר עם התקציב שלך
הפרטי.
מר דן תיכון :אתה מדבר אליי?
מר בוריס אייזנברג :לא ,אני לא דיברתי אלייך.
(מדברים יחד)
מר בוריס אייזנברג :אתה לא,
מר דן תיכון :חשבתי שאתה רוצה לייעץ לי איך לנהל את ה,
(מדברים יחד)
מר בוריס אייזנברג :שלא יכול לנהל את התקציב שלו פרטי ,הוא לא יכול לנהל את התקציב
הציבורי .זה מה שאני חושב .אולי אני לא צודק אבל זה הגישה שלי.
מר אברהם בינמו :תודה רבה .זאב ,אתה רוצה לדבר?
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :רוצה רגע להגיב? בבקשה.
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מר דן תיכון :לא ,לא ,הוא ישיב בסוף.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :לא ,דן ,דן ,אבל באמת .אני מילה .מילה סליחה ברשותך .אני פשוט ישבתי
ושמעתי ושמעתי קמתי ויצאתי .ישבתי שמעתי שמעתי קמתי ויצאתי .מבלי
לזלזל .תקציב של עירייה צריך לדעת ,מי שלא יודע לקרוא אותו ,לא יודע
לפרש אותו .כשמדברים על דברים כאלה ואני לא אומר את זה לגנותו של
האדם שעשה את זה .אני אומר את זה כדי שיבינו .אני לקח לי זמן ללמוד
איך בודקים תקציב ואיך יודעים ואיך מנהלים תקציב ואיך,
מר שלומי זינו :נעלמו  250מיליון שקל מהעירייה ואתה לא ואף אחד לא יודע להשיב איך
הם נעלמו .אתה יודע לנהל תקציב?
מר יחיאל אדרי :אני יודע ,תאמין לי.
מר שלומי זינו :אתה היית שותף לכל הדברים שהיו בעירייה הזאתי.
מר יחיאל אדרי :הטובים ,הטובים ,הטובים.
מר שלומי זינו ... :בקדנציה האחרונה.
מר יחיאל אדרי :אתה מפריע לי.
מר שלומי זינו :ואיך אתה מרשה לעצמך לתת ביקורת על מי שבמקומך כמו שאתה אמרת
לפני שתי דקות .רפרפתי על זה ובוא נעביר את הלאה .אני השקעתי עבודה.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אתה מציע,
מר יחיאל אדרי :אתה לא יודע לקרוא תקציב.
מר שלומי זינו :אני לא יודע לקרוא תקציב אבל לפחות אני לא גונב .זה יותר חשוב.
מר יחיאל אדרי :על מי אתה מדבר גונב?
מר שלומי זינו :אני אמרתי שאני לא יודע לקרוא תקציב אבל אני לא גונב.
מר יחיאל אדרי :מי גונב פה?
מר שלומי זינו :איפה? אני אמרתי לך שאתה גנב?
מר יחיאל אדרי :אה ,חשבתי.
מר שלומי זינו :אמרתי אני לא גונב .אני עושה עבודה ,מכין את העבודה שלי ואני אומר לך,
אני אומר לך,
מר יחיאל אדרי :אבל אני אומר לך לא בגנותך.

"חבר" – הקלטה ותמלול

03317

31

ד.נ28.3.2018 .

מר שלומי זינו :של נעליך מעל רגלייך .אתה ארבע שנים בקדנציה הזאתי קשור להרבה
חולות רעות שהיו בקדנציה הזאתי .אל תרשה לעצמך להתייפייף ולבקר כי
יש לך הרבה הרבה הרבה תשובות לתת לציבור לגבי כל הקשר שלך .לאן
נעלמה ,נעלמה ה,...
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :איפה הלך הכסף?
מר אברהם בינמו :שלומי אני מבקש ממך להפסיק.
מר שלומי זינו :מה כל הפרשת שחיתות שהיית מעורב בהם? אז תרשה לעצמך,
מר אברהם בינמו :אני מבקש להפסיק.
מר יחיאל אדרי :אני מודה לך.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :אני מבקש ממך להפסיק.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :למה לא תפסיק אותו? אתה לא הפסקת עד עכשיו שום חבר מועצה .אמרנו
ננסה לנהל דיון ענייני.
מר אברהם בינמו :גם אותך לא הפסקתי.
מר שלומי זינו :ניסינו לנהל דיון ענייני .הבן אדם רוצה לריב .כל מי שרוצה לריב,
מר יחיאל אדרי :רגע ,אבל אני מסביר לך.
מר שלומי זינו :אל תבקר אותי .תבקר את עצמך .אתה הגעת לישיבה הזאתי כשאתה אמרת
שאתה רק רפרפת .אתה עם ניסיון של  40שנה רק מרפרף?
מר אברהם בינמו :רבותיי ,אתם מפריעים לדיון הישיבה.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :אתם מפריעים.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :רק מרפרף.
מר יחיאל אדרי :אתה לא יודע איך נראה תקציב.
מר שלומי זינו :אתה לא יודע איך נראה התקציב הזה ואתה לא מבין כלום מהחיים שלך.
מר אברהם בינמו :אתם מפריעים לניהול הישיבה.
(מדברים יחד)
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מר שלומי זינו.... :
מר יחיאל אדרי :תירגע ,תירגע .אני באתי,
מר שלומי זינו :אני רגוע מאוד .אל תיתן לי ביקורת.
מר יחיאל אדרי :תירגע.
מר שלומי זינו :אל תיתן לי ביקורת .שהחקירה במשטרה בעניינך תסתיים ,תודיע לנו מה
קורה שמה ואז תבקר את האחרים.
מר יחיאל אדרי :אז אנחנו נודיע מה קורה במשטרה לגביך ולגבי הרבה דברים.
מר שלומי זינו :אין שום בעיה ,אין שום בעיה.
מר אברהם בינמו :רבותיי ,אני מבקש.
מר יחיאל אדרי :אני מבקש ממך ,אל תכניס אותי לפינות ....
מר אברהם בינמו :אני מבקש ,אל תיתנו לי לעצור את הישיבה .אתם מפריעים לקיום הדיון.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :אתם מפריעים לקיום הדיון.
מר שלומי זינו :התחיל דיון ענייני .אנשים פה יוצאים מהעירייה ועושים פה,
מר אברהם בינמו :חבר ,חבר.
מר שלומי זינו :תעשה דיון ענייני ,יהיה דיון ענייני .לא יהיה דיון ענייני ,אני יודע גם לדבר
וגם לבקר ו,
(הפסקה בהקלטה)
מר אברהם בינמו :טוב רבותיי ,אנחנו ממשיכים את הישיבה .אני רק אבקש משפיגלר
שניתנה לו זכות הדיבור שיאפשר למיכה רק לתת סקירה קצרה לפני שהוא
עונה על כל הדברים .בבקשה מיכה.
מר יחיאל אדרי :רק תסביר מה זה תקציבי הכנסות ,מה זה ממשלה ,מה זה עירייה.
מר אברהם בינמו :כן ,בבקשה.
רו"ח מיכה זנו :ערב טוב לכולם .ככה .כמו שראש העיר אמר ,הצעת התקציב לשנת 2018
מסתכמת ב 190.4מיליון לעומת תקציב  2017שזה היה  ,186.7גידול של 1.94
אחוז .אני אעבור על הפרקים ,אני אסביר את תקציבי הממשלה .תקציב
מורכב בגדול מהכנסות עצמיות שזה ארנונה והכנסות עצמיות אחרות
והכ נסות ממשלה .משרד החינוך ,משרד הרווחה .בהוצאות הוא מורכב
מהוצאות שכר והוצאות לפעולות .זה הקשר  ....עכשיו אני גם בפרקים אני
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מתייחס גם לדברים שדיברו .לגבי הארנונה ,הארנונה ,התקציב לארנונה זה
 .96.7התקציב מורכב מארנונה שוטפת של  .77,600,000ארנונה מפיגורים של
 4מיליון ומ.14.7 ...
מר דן תיכון :כמה?
רו"ח מיכה זנו.14.7 :
מר דן תיכון :אתה יכול להסביר איך מתחלק ,מתחלקים התשלומים של,
רו"ח מיכה זנו 15 :אחוז,
מר דן תיכון :של ?...
רו"ח מיכה זנו 15 :אחוז לנשר,
מר דן תיכון 15 :אחוז לנשר?
רו"ח מיכה זנו :לנשר 45 .אחוז ל,
מר דן תיכון :זה גידול .לא?
רו"ח מיכה זנו :לא ,לא.
(מדברים יחד)
רו"ח מיכה זנו :התעריף מתעדכן בהתאם לשיעור ה....
מר דן תיכון :לא ,אבל יש חלוקה מחדש הרי.
(מדברים יחד)
רו"ח מיכה זנו :כרגע אין חלוקה מחדש .זה  15אחוז לנשר 45 ,אחוז לחיפה 15 ,לזבולון25 .
אחוז לקריית אתא.
מר דן תיכון :מי? לקריית אתא?
רו"ח מיכה זנו :כן .עכשיו לגבי הארנונה .זה ככה .לגבי ההכנסות ממים .הכנסות ממים הן
הכנסות עצמיות בסך  14.8וכולל הכנסות שוטפות ממים של  .11.7הכנסות
מפיגורים של ,950
מר דן תיכון :זה כולל ביוב?
רו"ח מיכה זנו :כן .התעריף כולל ביוב .מ ... 2000-את הביוב .עכשיו מה שקרה במים תשימו
לב שהקטינו את תעריפי המים ב 1.6.17ב 14.5-אחוז ואז מה שקורה ,אנחנו
סיימנו את השנה ב 16-מיליון בהכנסות מים .התקופה,
מר דן תיכון :לא מבין .מה אתה ,המחיר למטר  ...ירד?
רו"ח מיכה זנו :ירד .ב,1.6-
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מר דן תיכון :וזאת למה? בשל מה?
רו"ח מיכה זנו :כי ככה,
מר אברהם בינמו :רשות המים.
רו"ח מיכה זנו :החלטה של רשות המים .זה החלטה ארצית שיורידו את התעריפים .אז
בשנה שעברה ביצוע הביצוע ראשון עד יוני כלל,
מר דן תיכון :זה בעקבות תאגידי המים?
רו"ח מיכה זנו :זה בעקבות החלטה של רשות המים .שנה שעברה ב ,2017-ראשון עד מאי
אם זה כלל הכנסה ללא הפחתה והשנה הזאתי ,שנה מלאה שיש פה בה
הפחתה .בגלל זה אנחנו רואים שכמעט אין שינוי אבל לעומת הביצוע של 17
יש את ההפחתה.
מר דן תיכון :תסביר את עניין הפיקדונות.
רו"ח מיכה זנו :אני אענה על הכול .עכשיו לגבי חינוך .בואו נעבור לגבי חינוך .ההשתתפות
נטו לחינוך של  33מיליון שקל .אם לוקחים את ההכנסות פחות הוצאות זה
ההשתתפות נטו בתקציב 31.6 .הכנסות ממשרד החינוך  33.09והביצוע ב17-
היה  .32.6זה מה שקורה בחינוך .הסעיפים מתוקצבים לפי מפתח של משרד
החי נוך ,מספר תלמידים .כל הסעיפים האלה שנגעו בהם .גם ברווחה .כל
הסעיפים ששלומי דיבר עליהם .184 .134 .עם הסיומת ,רובם זה תקציבי
משרד הרווחה .משרד הרווחה מממן פעילות ב 100-שקל ,נותן הכנסה של 75
אחוז .זה בהתאם לדו"ח של משרד הרווחה .אם אנחנו נוגעים בסעיף שקיים,
זה פשוט אנחנו נקבל גם הכנסה פחות מהמשרד אז אנחנו לא יכולים לבוא
ולקצץ את זה בצורה רשמית .ברווחה ,ההשתתפות ב 75-אחוז 25 ,אחוז.
בתקציב נטו ,הכנסות פחות הוצאות זה  6.2מיליון .ההשתתפות ו ...בשנת
 2017הייתה כ 5.5-מיליון שקל השתתפות נטו ברווחה .משרד הרווחה השנה
הג דיל את התקציבים בנושא ניצולי שואה .לניצולי שואה הוא נתן מימון
מאה אחוז .תקציבי  ...הוא הגדיל לנכים.
מר דן תיכון :מה זה הולך דרך העירייה?
רו"ח מיכה זנו :כן .זה הולך דרך העירייה.
מר דן תיכון :כמה ניצולי שואה יש בנשר?
גב' מיכל ליבנה.550 :
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מר דן תיכון :אה?
גב' מיכל ליבנה 550 :בערך.
רו"ח מיכה זנו :אבל יש הגדלה בתקציב .המימון הוא  100אחוז,
מר דן תיכון :יש הגדלה בתקציב אבל יש,
רו"ח מיכה זנו :של משרד הרווחה.
גב' מיכל ליבנה :לפעולות,
מר דן תיכון :מספר הזכאים.
גב' מיכל ליבנה :לפעולות אחרות יש הגדלה.
רו"ח מיכה זנו :כן.
גב' מיכל ליבנה :זאת אומרת ,הוסיפו עוד פעולות .אם יש מועדון מסוים ,הגדילו אותו לשני
מועדונים.
רו"ח מיכה זנו :שכר עבודה בתקציב .מתוך ה,190.4-
מר דן תיכון :מה זה משכורות?
רו"ח מיכה זנו :כן .שכר עבודה מתוך ה 66.7 ,190.4-זה שכר כולל של הרשות .הוא מורכב
משכר כללי ,שכר חינוך ושכר רווחה .אתם רוצים שאני אגיד לכם את
ההרכב? אני יכול לפרט לכם את ההרכב 26.4 .כללי .חינוך  37מיליון .רווחה
 .3.2זה השכר .השכר כולל תוספת קידום של  3אחוז .זה עובד לפי הנחיות של
משרד הפנים .בפעולות כלליות ,סך התקציב זה  49.8לעומת  49.2בתקציב
שנה קודמת .מה שאני רוצה להגיד ,שיש כמה דברים ש ...אוטומטית .שכר
המינימום עלה מ 5000-ל .5300-זה  6אחוז .החוזים צמודים לשכר
המינימום .אתה מנקה את העיר ב .3.7-אתה מבצע  ...ב .2.3-לנו יש מחויבות
וחוזים .אנחנו על פי החוזים ,אנחנו לא יכולים לבוא ולקצץ דברים שיש
התחייבויות כי נחשוף את עצמנו לתביעות .בגדול ,כל שינוי שרוצים לבצע
בתקציב ,אני פה כתבתי על התקציב המוצע שהוא מאוזן והוא בר ביצוע.
מר דן תיכון :כל תקציב הוא מאוזן.
רו"ח מיכה זנו :לא ,לא ,בסדר ,הוא מוגש מאוזן והוא בר ביצוע .אם רוצים לבצע שינויים,
צר יך שהגזבר ייתן חוות דעת שכל השינויים שמבצעים אותם ,עדיין התקציב
נשאר מאוזן ובר ביצוע .אתן לך דוגמה .דיברת על עבודות קבלניות במגרש
הכדורגל ,זה מה שעולה לתחזק את המגרש .אם אנחנו נוריד את הדבר הזה.
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מר שלומי זינו :לא אמרתי להוריד את זה .אמרתי להעביר את זה לתמיכות.
רו"ח מיכה זנו :לא אני ,אני רק,
מר שלומי זינו :להעביר את זה לתמיכות.
רו"ח מיכה זנו :לא אי אפשר ,זה עבודות,
גב' מיכל ליבנה :זה לא עמותה.
רו"ח מיכה זנו :זה נכס עירוני אני מסביר לך .זה נכס עירוני שאתה צריך לתחזק אותו .זה
לא נכס של  ...זה נכס של העירייה .העירייה השקיעה בו.
מר שלומי זינו :בגלל שהוא משתמש ,בגלל שהוא משתמש ב ,...אני אומר לך ,אני קראתי את
הדו"ח של מבקר המדינה .בנהריה אותו סיפור.
רו"ח מיכה זנו :אבל יש הבדל.
מר שלומי זינו :אתה חייב לרשום לו את זה כתמיכה והוא משלם לעירייה את האחזקה של
המגרש.
רו"ח מיכה זנו :אני אסביר לך את זה.
מר שלומי זינו :הוא בלעדי שמה .גם אם קבוצות אחרות רוצים לבוא לשחק שמה ,צריכים
לבקש רשות מ....
רו"ח מיכה זנו :רגע ,אני מסביר לך.
מר דן תיכון :זה,
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו ... :זה יושב ראש המועצה  ...נשר.
רו"ח מיכה זנו :אתה צריך לתחזק אותו בשנה וזה מה שעולה לך וזה מה שההתחייבות
הקבלנית .זה אחד .בזה אתה לא יכול,
מר שלומי זינו :שווי שימוש.
רו"ח מיכה זנו :רגע בסדר .אתה לא ,זה לא הולך ביחד .אתה מתחזק נכס עירוני ,משלם על
האחזקה של הנכס העירוני .כשתגיע לוועדת תמיכות זה כמו  ...ושכר .אתה
מייצר ,אתה מחלק במזומנים  100שקל ,יש לך שווי שימוש של  50שקלים.
יש לך תמיכה רעיונית של  150ואז אתה מחלק את האחוזים ומפחית .אבל,
מר שלומי זינו :זה לא קרה עד עכשיו.
רו"ח מיכה זנו :אבל רגע.
מר שלומי זינו 4 :שנים.
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רו"ח מיכה זנו :רגע .אבל זה לא קשור אחד לשני .אתה לא יכול להפחית את הדבר הזה .זה
נכס .לגבי שווי שימוש ,אני רוצה לעדכן שלדעתי בוועדת תמיכות התבחינים,
הפעם ציינו את זה ,קראנו את הדו"ח של עיריית נהריה ואנחנו לוקחים את
זה בחשבון .שיגיעו התמיכות לוקחים את זה בחשבון.
מר יחיאל אדרי :תגיד לי ,בית הכנסת הם פרטיים?
דובר:

הם של העירייה.

מר יחיאל אדרי :אה ,תודה.
רו"ח מיכה זנו :עכשיו לגבי פינוי אשפה.
מר שלומי זינו :גם לגבי בית הכנסת ,רגע ,רגע.
רו"ח מיכה זנו :דקה.
מר שלומי זינו :לגבי בית הכנסת .ביחס ,אם כבר קראת את הדו"ח של מבקר המדינה לגבי
עיריי ת נהריה הוא מדבר שמה גם על בתי כנסת .האם מבחינה תקציבית,
ראש העירייה ,כי הרי זה מה שקורה .ראש העירייה או ממלא מקום יכול
להחליט שעכשיו עושים את וועדת השלושה ומבצעים שיפוץ ב 120-אלף
שקלים או ב 150-אלף שקלים או ב ,what ever-כאילו ,תקציב ,מבלי
להעביר את זה באופן של תמיכה דרך וועדת התמיכות? זאת אומרת ,האם
העירייה יכולה לשפץ את המבנים האלה מבלי לדון בזה על בסיס החלטה של
ראש הרשות או סגנו?
רו"ח מיכה זנו :תראה ,בדרך כלל תמיכה היא לעמותה קיימת.
גב' מיכל ליבנה :לא בדרך כלל ,רק.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אז איך אתה מעביר כסף?
רו"ח מיכה זנו :רגע.
מר שלומי זינו :איך אתה מעביר כסף?
רו"ח מיכה זנו :אם אתה עושה שיפוץ בנכס שהוא נכס עירוני,
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :זה לא מה שכתוב בדו"ח המבקר המדינה .הוא אומר שכל השקעה שעושים
בבית כנסת חייב לבוא דרך וועדת תמיכות והדברים האלה צריכים להיות
בוועדת תמיכות .לא יכול להיות שכטוב ליבו של כזה איש או אחר או על פי
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אינטרסים כאלה ואחרים ,יהיה לראש רשות בתקציב כזה שהוא יכול לשחק
איתו ולהחליט באיזה בית כנסת כן משפצים ואיזה בית כנסת לא משפצים
ואת זה לא אני אומר .את זה אומר מבקר המדינה בדו"ח הזה.
רו"ח מיכה זנו :כשנגיע לוועדת תמיכות,
מר שלומי זינו :לא ,אבל מראש תבטל את כל העבודות הקבלניות האלה.
מר אברהם בינמו :טוב ,בוא,
רו"ח מיכה זנו :עוד סעיף אחד.
מר אברהם בינמו :אני אמרתי לך ,זה לא ,אתה,
מר שלומי זינו :לא דו שיח ,אני באותו עניין ,סליחה ,לא פינג פונג ,סליחה .זה היה ממש
הבהרה.
מר אברהם בינמו :תאפשר לחבר מועצה.
מר שלומי זינו :הבהרה .סליחה .זהו ,סיימתי.
מר דן תיכון :האם הפיקדונות?
מר אברהם בינמו :תודה רבה.
מר דן תיכון :תסביר לי את הפיקדונות בעירייה.
מר אברהם בינמו :זאב שפיגלר.
מר דן תיכון :בבנקים.
מר אברהם בינמו :שנייה ,רבותיי ,זאב.
(מדברים יחד)
רו"ח מיכה זנו 213 :מיליון .₪
מר דן תיכון :וזה משועבד?
רו"ח מיכה זנו :לא.
מר דן תיכון :זה מיועד לקרנות מיועדות?
רו"ח מיכה זנו :חלק מתוך זה מיועד לקרנות.
מר דן תיכון :כמה מיועד?
דובר:

 150מיליון.

(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :חלק מעוקל.
רו"ח מיכה זנו :כרגע יש .... 216
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(מדברים יחד)
רו"ח מיכה זנו :ולפי הדו"ח האחרון של הקרנות זה  151מיליון.
מר דן תיכון :זה מיועד .זאת אומרת זה לא שייך לך בכלל .זה משועבד.
רו"ח מיכה זנו :זה שייך לעבודות של ה,
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :זה שייך לבנקים.
דובר:

מה זה שייך? שייך לעיריית נשר.

רו"ח מיכה זנו :זה כסף שלך ש,
מר דן תיכון :זה כסף שמיועד למערכת מים או ביוב?
(מדברים יחד)
דובר:

כן.

(מדברים יחד)
מר דן תיכון :זה לא שלך.
דובר:

זה שלנו.

מר דן תיכון :זה לא של העירייה.
דובר:

של העירייה.

(מדברים יחד)
מר דן תיכון :אתה בסך הכול מקבל ריבית.
רו"ח מיכה זנו :לא.
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :זה סיפור,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :מיכה ,מיכה ,זאב שפיגלר בבקשה.
מר זאב שפיגלר :אבי ,במצב הנוכחי היום העיר,
מר דן תיכון ... :במצב הנוכח.
מר זאב שפיגלר :הנוכחי .היום .העיר מנוהלת על ידי אדם אחד .וכל החלטה שמתקבלת
מתקבלת על ידי אדם אחד .עכשיו ,ישנה אמירה שהיא מאוד נכונה שטובים
השניים מן האחד .ככל שאתה מרחיב את העירייה ואני מתייחס כרגע באופן
כללי לכל דבר ודבר .כשאתה משתף אנשים נוספים ומערב אנשים נוספים
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בכל מיני החלטות שאתה מקבל ,המוצר המוגמר בסופו של דבר הוא לרוב
הרבה יותר טוב .גם הרבה יותר צודק .אני חייב לבוא ולהגיד שאנחנו בתור
הליכוד ,הושטנו לך יד .באנו ואמרנו שאנחנו רוצים באמת לבוא ולשבת איתך
ולנתח את התקציב ,ללמוד ,לראות מה ניתן לתקן כי ישנם דברים שבעיננו
הם לא במקומם .ישנם דברים שיש לשנות .אני חייב לומר לזכותו של רועי
לוי זה שהוא בא והגדיל את העירייה .הוא אמר אדון שפיגלר ,למה אתם
פונים לאבי בן עמו? בוא תיקח נציג מכל המפלגות ,נשב על השולחן ,נציג אחד
מכל מפלגה ונבנה תקציב .באמת טובים השניים מן האחד ,טובים הארבע מן
השניים וכן הלאה .תקציב שיעבור פה אחד על ידי כולם .זה משהו גאוני ,אני
רוצה להגיד .אני מאוד תומך ואני מקבל את זה .לצערי לא ביצעת ולא
הושטת חזרה את היד שאנחנו הגשנו אלייך ,אבי .והתקציב הנוכחי על פי
דעתנו בכל אופן ,יש בו הרבה מה לתקן .אני יכול להגיד דברים מסוימים
שהם בעייננו חמורים .דוגמת קיזוז של התקציב של המתנ"ס במיליון שקל.
התקציב של המתנ"ס שגם ככה מצבו בשנים האחרונות הלך ומבחינה
תקציבית ,הלך אל דכי אל דכי .כנ"ל נושא התרבות בעיר שהולך ויורד בנושא
של התרבות .הקונצרטים ,המופעים ,כל נושא שלרווחת התושב במערכת
הזאתי ,גם קצת יורד והולך אחורה .במקום לקזז במקומות האלו ,כולל
בנושא של המוזיקה ושאר הדברים ,אנחנו צריכים לבוא ולתמוך ולתת להם
את דרך המלך לעלות למעלה כדי להוביל,
מר אברהם בינמו :מה אתה מציע?
מר זאב שפיגלר :אני מציע להגדיל ,לא לקזז .מה שאנחנו כרגע כאן מקזזים במקומות
שאסור לקזז .אנחנו רוצים להגדיל .גם במתנ"ס ,גם במוזיקה .בכל
המערכות .יש לכם גם את הפן של החברים מר שלומי ז'ינו .בנושא של פגיעה
בשכבות החלשות .בוא נתמוך .התקציב הנוכחי 193 ,מיליון שקלים זה
התקציב הכי גבוה מאז תקומתה של נשר .אני התחלתי כאן ,זה  35מיליון
שקל יותר במהלך ה 4-שנים האחרונות .אנחנו הקפצנו את התקציב בעיר נשר
ב 35-מיליון שקלים ב 4-שנים .זה למעלה מ 20-אחוז בשנה.
מר אברהם בינמו :רק  20מיליון שקל סבסדת צהרונים.
מר זאב שפיגלר :זה בסדר ,גם הצהרונים זה חיובי .אין בעיה .סליחה.
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מר שלומי זינו :אבל זה לא משנה ... ,זה מתחלק ב 4-שנים.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :אבל הוא אמר.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :זה  4מיליון כפול  16 ,4מיליון.
מר זאב שפיגלר :זה לא צריך לבוא על ידי פגיעה בדברים שהם מהווים,
מר שלומי זינו :אלמנטאריים.
מר זאב שפיגלר :פן מאוד חשוב לציבור ,לרווחת הציבור .ומה שאנחנו עושים כרגע ,אנחנו
פוגעים .אנחנו לוקחים מצד אחד ופוגעים בצד השני .זו לא הדרך לפי דעתנו.
גם נושא הצהרונים באמת ,דבר מאוד חיובי שאנחנו תומכים מאוד באמת
בהקטנת העול על הצהרונים ותמיכה ולהעלות את הפן של רווחת התושב
ההורה שמתפנה ויכול להתעסק עם דברים אחרים .יש לנו את נושא של
וועדת  ...הכרמל .אבי ,אין יום כולל היום ,שבע טלפונים זה מאותו אדם אבל
זה לא משנה ,שציבור התושבים בא ואומר יש לנו בעיה עם וועדות  ...הכרמל.
למרות שאני חייב לבוא ולהגיד שהיא השתפרה .היא השתפרה .אבל עדיין
הדרך ארוכה .עכשיו ,אנחנו קיבלנו החלטה במועצה לבוא ולהוביל וועדה
שתיתן מענה לכל הציבור בכל נושא הבנייה .שתשרת את תושבי נשר בלבד.
הוועדה הזאתי היא גם בצורה כזו או אחרת רווחית ,אבי .אתה אמור לקבל
סדר גודל של הכנסה מיידית בימים הקרובים של  600אלף שקל .אני מאמין
שאתה יודע מוועדת  ...הכרמל.
מר אברהם בינמו :כן.
מר זאב שפיגלר :זה  600שהוא מחלק בין שלושת הרשויות.
רו"ח מיכה זנו.245 :
מר זאב שפיגלר :נכון 245 .מיליון שקל.
רו"ח מיכה זנו :ואני דרשתי,
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :נכון סליחה 245 ,אלף.
רו"ח מיכה זנו :אני דרשתי את זה.
מר אברהם בינמו :בסדר.
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(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :זה אמור להגיע .יש לנו את כל הנושא הכאוב של החניות .אז נכון אבי,
באת ופעלת והגדלת את מספר החנויות .אבל הדרך ארוכה .במקום ללכת לפן
שהוא גורם למריבות בין השכנים שזה מגיע הרבה פעמים לידי אלימות,
צריכים לקחת את הפרויקט הזה של החנויות לכלל העיר ולתת מענה אחת
ולתמיד .לא לתת פלח קטן כאן כאן כאן ולהגיד הנה הוספנו עוד כמות קטנה
של חניות .בוא ניקח את זה כפרויקט ,נסגור אותו .נסגור אותו .ניתן מענה.
תאמין לי ,רק יברכו התושבים האלו .האי נעימות שתושב צריך לקום בבוקר
ולהביא את המשטרה וללכת מכות וקללות ,מאוד מיותר .מאוד מיותר .יש
לנו את נושא של הארנונה .גם קיבלנו החלטה להוריד את העלות של
הארנונה .נעשה כאן עוול מאוד פוגעני בשינוי שיטת התמחור או החישוב לגבי
הארנונה של העיר .דבר שלא היו במשך למעלה מ 30-שנה.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :אנחנו באנו ובצורה כזו או אחרת ,נתנו יד .לא אנוכי אבל נתנו יד לשינוי
בתחשיב של הארנונה שכתוצאה מזה ,העול על התושבים גדל בצורה
משמעותית וזה בנוסף לזה שעוול נוסף שנגרם זה לקיחת אוכלוסייה
מסוימת ,פלח קטן מהתושבים וללכת ולעשות אצלו מדידה ספציפית ולהגיש
לו אחר כך חיובים של כמעט פי שניים מהתחשיב .כלומר אמרנו בוא ניקח
את הפלח הקטן הזה ונתלבש עליו ,נעשה לו מדידה ,נעצור את כל העיר ,בזה
נגמר הסיפור ואיתו נלך ונלך ראש בראש .הפלח הזה דרך אגב ,הוא לא
מצליח לצאת מהלופ ,הוא לא מצליח אבי לצאת מהלופ הזה.
דובר:

יש גם תביעות משפטיות היום הבנתי.

מר זאב שפיגלר :נכון ,זה מה שאני רוצה להגיד .הפלח של האוכלוסייה שנמדדה בצורה כזו
או אחרת ,הפכה להיות כביכול לעבריינית .לא מצליחים לצאת .צריך היה
להוציא הון באמת הון לעורכי דין .העסקה ופגישות ודיונים והדרך עוד
ארוכה מאוד וזה מי שבסופו של דבר מי שגרם לעוול הזה זה אנחנו .בואו
נפתור את זה .אז צריך להשקיע פעם כסף .לא בושה לבוא ולהגיד שגינו,
טעינו .עוד פעם אני לקחתי חלק .אני ממש חייב לציין כי אני נגד זה .אבל
ברור לצורך העניין .שגינו .בואו נתקן את זה .למה לעשות את העוול הזה? יש
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לנו את נושא של כל התרבות שאמרנו ,בואו נעודד אותו .קח את הפלח של
התרבות ,נעשה אותה כפלח נפרד ,נשים בן אדם ,עמותה או כל ייצוג אחר,
נפריד אותה בצורה נפרדת ונעודד את זה .כל נושא ההופעות בעיר נשר,
דובר:

להוריד אותה מהמתנ"ס?

מר זאב שפיגלר :להור יד אותה ,כן .לעשות אותו כגוף נפרד .כל נושא ההופעות היום ,מה
שפעם היינו ממלאים הופעות אולם מלא ,היום לאולם מגיעים עשרות.
דובר:

אבל זה עוד הוצאות.

מר זאב שפיגלר :זה לא יאומן .זה גורם גם לנו הפסד מבחינה תפעולית .למה לא נלחם בזה?
בואו נרים.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :זה לא משנה מי מנהל את זה .אני בא ומעלה דברים שאנחנו רוצים לבוא,
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :וודאי ,כן .תאגיד נפרד ,עמותה נפרדת שתיקח ותלחם .תיקח את זה
לידיים שלה ,תגיד זה הבייבי שלי ,אני הולכת להרים את כל נושא התרבות
בעיר נשר .לא מעניין אותי משום דבר .אני אחזיר את העיר נשר חזרה בנושא
התרבות למה שהיה לפני זה ואני אפיל מעלה .אני ארים את זה למעלה .כי
כיום כל נושא התרבות לוקה מאוד בחסר .יש לנו את נושא של טיפת חלב
שאני חושב שגם לכל האי מהות עם הילדים ראוי ,אני חייב לבוא ולהגיד לך
שלפני שבוע ,כן ,שבוע ימים ,נעדרתי מאיזה פגישה שהייתה צריכה להיות
כאן כי הייתי בחולון .נכנסתי שמה ל ,גם לטיפת חלב שמה .אתה יודע מה?
נהניתי .עכשיו העיר נשר זה עיר אמידה .יש לנו תקציב .אנחנו הגענו ל193-
מיליון שקלים.
גב' מיכל ליבנה.190 :
מר זאב שפיגלר :העלנו את זה מעל,
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :אז  190מיליון שקלים ,סליחה .זה מעל  35מיליון שקלים ממה שהיה לפני
כחמש ,ארבע שנים .אנחנו יכולים גם בנושא הזה לטובת האימהות ,לטובת
הילדים ,לבוא לקחת את כל נושא של טיפת חלב ולבוא ולסדר אותו בצורה
שבאמת תפאר את העיר נשר .יש לנו את כל הנושא של,
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מר אברהם בינמו :אני לא מסכים איתך בנושא טיפת חלב.
מר זאב שפיגלר :אז למה לא נעשה את זה? יש לנו את התמיכות וזה באמת ,אני חייב להגיד.
אני לא רוצה להגיד את העמותה .אבל בתור פעיל בוועדי ההורים ,הסתובבתי
וראיתי את מצוקת התושבים דרך התלמידים .אני פעמיים ירדתי לעמותה
שנמצאת למטה ,שעוזרת לנזקקים ואתה יודע ,זה חימם את הלב .איך
החבר'ה שעובדים למטה בעמותה אוספים בגדים ,ממיינים אותם ,אוספים
אוכל לשכבה חלשה ,עוברים ועל פי דבריהם באים ואומרים שהם נזקקים
לעבור ממקום למקום כדי לקבץ תרומות .למה? מה ,אנחנו קבצנים אבי?
אנחנו קבצנים? אנחנו משקיעים  190מיליון שקל .אין לנו את הכסף לתמוך
בעניים של העיר? אני צריך ללכת לקבץ נדבות אצל האחרים? אני צריך
לשלוח את העמותה הזאתי או כל עמותה אחרת שבעיר ללכת לקבץ? לעבור
כמו איזה עני בפתח ,בוא ,בוא תתרום לי קצת ,בוא תתרום לי קצת תפוזים,
קצת קלמנטינות ,קצת מנה חמה .למה? למה? אני חושב שכל תושב יבין אם
נשתול פחות עציץ כאן או פחות עץ ובתמורה לזה נתמוך באנשים המשפחות
החלשות .למה לא נעשה עדיפויות שונות? למה לא תיקח אבי את הרעיון של
רועי ,תכנס נציג מכל אחד מכאן .זה לא היה הרעיון ,גם הוא אמר לי את זה.
הוא רוצה ,יעלה את זה בעצמו .נשב יחד ,יצא תקציב למופת .כולם יצביעו
פה אחד .התקציב הנוכחי הוא לוקה בחסר ,אבי .הוא באמת לוקה בחסר.
אני חושב שזה יהיה נבון לעצור ,לעשות אחורה פנה ,לשבת על זה ,לקבל את
הרעיון הזה .זה יהיה מהר מאוד ואני חושב שכל התושבים ללא יוצא מן
הכלל רק ירוויחו .כנ"ל גם אתה .בצורה נוחה ,בלי וויכוחים ,עובר תקציב פה
אחד? איפה היה דבר כזה כאן בעיר נשר? פה אחד עובר תקציב?
מר אברהם בינמו :היה ,היה ,היה.
מר זאב שפיגלר :לא יודע מתי ,לפני  20שנה? אולי לפני  20שנה .בוא נלך חזרה .זה יהיה רק
ל טובת כולנו .לסיום ,בלי שום קשר אבי ,אם אתה תחליט שאתה בכל זאת
רוצה לבוא ולהתקדם עם התקציב הזה .אנחנו בתור חברי הליכוד ,סיעת
הליכוד ,אנחנו נתמוך בכל דבר שיגרום בצורה כזו או אחרת לפגיעה בשכבה
החלשה או בתפקוד השוטף לרווחת התושבים .אנחנו יהיה לנו בעיה,
מר דן תיכון :לא הבנתי את המשפט.
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(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :אתה אמרת דבר והיפוכו.
מר זאב שפיגלר :סליחה ,סליחה ,אני לא אמרתי.
מר אברהם בינמו :אנחנו נתמוך בכל דבר שיפגע בתושבים.
מר זאב שפיגלר :לא ,ישנם כאן הרבה דברים שאנחנו לא רואים בחשיבות של הפגיעה .ישנם
דב רים בתמיכות בשכבה החלשה שאנחנו ניתן מיד חד וחלק .אתה תבוא
ותגיד שאתה רוצה להגדיל את התמיכה בנזקקים ,אנחנו בכל אופן מיידית
מרימים יד .אנחנו לא ניתן לפגיעה בתושבים הנזקקים ,בשכבה החלשה .זה
לא יהיה .או בכל משהו שהוא קשור לנושא של בטיחות .זה מה שאני אומר
וזה ל לא קשר .תחליט להמשיך או לא תחליט להמשיך .אני בכל זאת חוזר
ואני מסיים בזה .אבי ,אני חושב שלשנה של פסח הנוכחי ,השנה הנוכחית
לקראת הבחירות ,בוא נעביר תקציב פה אחד בצורה מכובדת ,בוא נעשה
אתנחתא קצרה ,נעשה חשיבה ,פגישה של כל הסיעות ונגיע לתקציב שהוא
יהיה באמת ראוי.
מר אברהם בינמו :אתה יכול לעשות אתנחתא או היום מקסימום עד מחר .לא יהיה
אתנחתא.
מר זאב שפיגלר :אני חושב שכולם יסכימו גם להיפגש גם מחר.
מר אברהם בינמו :אני אומר לך את דעתי.
מר זאב שפיגלר :אין שום בעיה.
מר שלומי זינו :אבי שנייה ,הערה אחת קטנה ,הערה אחת קטנה במשפט .משהו ששכחתי
לדבר עליו.
מר אברהם בינמו :בבקשה.
מר שלומי זינו :הגשתי השבוע הצעה לסדר יום בנושא פרויקט נוער שוחר דעת .אני הייתי
שמה וביקרתי וזה פרויקט שאני שמעתי עליו ,שמעתי על קיומו ,אף פעם לא
ביקרתי ממש בתוך המקום .אני ממש מבקש ,כאילו ,בתוך כל הדברים
שהצעתי ,להוסיף את ההצעה הזאתי ולתקצב אותה וא' ,לא לבטל ,זאת
אומרת לא לאשר קיצוץ בתקציב שהם אמורים להיות נתמכים וב' ,להכפיל
את התקצוב שלו כדי שה 243 ,200-ילדים שלומדים שם או לא יודע כמה,
נראה לי שזה  243אם אני לא טועה ,ימשיכו ללמוד כמו שצריך עם המורים
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הכי טובים .נוצרה להם תחרות בזמן האחרון .קשה להם לגייס תלמידים.
אבל אני חושב שזה פרויקט מבורך שקיים בנשר כבר למעלה מ 23-שנים
וצריך להגדיל את התקציב בדבר הזה.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :טוב ,תודה רבה .כן ישי ,בבקשה.
(מדברים יחד)
מר ישי איבגי :ראשית ,אני לא בשידור חי ,יש אותך בשביל זה.
(מדברים יחד)
מר ישי איבגי :או קיי? אבל ,מה זה?
(מדברים יחד)
מר ישי איבגי :מה אתה אומר? חברים יקרים ,קודם כל ראשית אני רוצה להצטרף לברכות
למיכה ולצוות על הכנה של התקציב .זה לא כמובן משהו שהוא ברור מאליו.
אני מאמין ששקדתם ועמלתם הרבה על העניין של התקציב .עשיתם את
עבודתכם ואת מה שנדרש מכם .אבל כמובן לחברי מועצת העיר שהם
הדירקטוריון בעצם של המועצה אני קורא לזה ,של העירייה .יש את הsay

שלהם והם צריכים להגיד אותו וכאן זה המקום .אני מדבר אלייך אדוני ראש
העיר כי כל עוד אתה מכהן כראש העיר אנחנו נכבד אותך כראש העיר אבל
אנחנו חייבים להגיד לך פשוט את הדברים כמו שאנחנו רואים אותם .כרגע
אתה יושב על כיסא ראש העיר ולכן אני אדבר אלייך .קודם כל ,זה התקציב
אני מזכיר לך הגדול ביותר שהיה בתולדות עיריית נשר מאז ומעולם.
ובתקציב אני רואה את מה שבעצם כל החברים  ...עליו כבר בתקציבים
הקודמים .בעצם אני רואה את העניין של השונות .כל הזמן סעיפי שונות
שונות שונות שונות .וכבר אמרנו לך אז ואני אומר לך היום .כאשר רושמים
לי שונות בלי להגדיר מה זה השונות האלה ,בעצם אנחנו חושדים וחושבים
שיכול להיות עם זה מקום לבעיות .בתקציב רואים דבר עצוב .את התגמולים
ממשרדים ממשלתיים שאנשים לא מתייחסים לזה .ראש עיר שרוצה להצליח
כמו ראש העיר הקודם ,חייב לדאוג לכספים ממשרדים ממשלתיים ובעצם
צריך להביא לעיר כמה שיותר כסף בשביל לא רק להגיד עיר איתנה או לא רק
להגיד עיר אקדמיה ,אלא ליישם את זה הלכה למעשה .אבל אם נשר כמו
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שאתה דאגת לציין בפתיח שלך ואם תשים לב כמידי שנה אני קורא את
הפתיח שלך שאתה כותב בתקציב ,אני בעצם מסתכל ואני אומר אם אתה
אומר עיר איתנה והכל ורוד ,אז יש לי כמה שאלות שהייתי רוצה שתשיב
אתה עליהם כי הגזבר עושה בסך הכול את תוכנית העבודה שראש העיר
מבקש וצר לי על כך בנושא הזה כי אני חושב שזה צריך לשקף את כל דעת
המועצה .אבל אז אני שואל ,למה עובדים שאני פוגש מרגישים עם הראש
למטה ומרגישים שהתקציב עלה מאז ש ,רק של השכר של העובדים .מאז
שעלית להיות ראש העיר מ 52-מיליון שקלים ל 66.7-מיליון שקלים
שבאחוזים כל חברה תגיד שזה גידול ענק ב 4.5-שנים ,התקציב החמישי
שאתה הולך לאשר .ואז אני שואל האם העובדים הפשוטים מרגישים את זה
כשאני פוגש אותם ברחוב? הם ממש לא מרגישים את זה .הם ממורמרים.
הם מצד שני נותנים את הנשמה אבל הם יודעים להגיד שהם מוגבלים
מבחינת הנתינה שאפשר לתת להם אבל יש סעיפים שכן אפשר לתת להם
ולצ'פר אותם וזה לא נעשה .אבל מצד שני אני רואה  66.7מיליון  ₪מול 52
מיליון שקל ואני אומר ,למי הלך הכסף הזה? איפה הכסף הזה נמצא אם הם
לא מרגישים אותו? כמובן שבתקציב שזה תוכנית העבודה שלך בעצם לשנת
 ,2018שבעצם אתה צריך להכניס לפה את הכול ,אני לא רואה את
ההתייחסות לשכונות הוותיקות שאף אחד לא העלה את זה .אבל אני אהיה
פה .כל עוד אני במועצה אני אזכיר לכם את זה כל פעם.
גב' נעמי כספי :סליחה ,אנחנו העלינו את זה.
מר ישי איבגי :שנייה .אני מדבר נעמי שנייה אחת לראש העיר ,אחר כך תוסיפי מה שאת
רוצה ,אין לי בעיה.
(מדברים יחד)
מר ישי איבגי :כרגע שכונת בן דור,
גב' נעמי כספי :אנחנו העלינו את זה פעמיים.
מר ישי איבגי :אני רוצה לדבר רגע שנייה ולפרט.
גב' נעמי כספי :באמצעותכם גם.
מר ישי איבגי :שכונת בן דור אני מדבר פה בתקציב .שכונת בן דור או קיי? מוזנחת ,נראית
מתחת לכל ביקורת.
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גב' נעמי כספי :גם גבעת נשר.
מר ישי איבגי :זה נראה ש ,אני אגיע להכול 5 .שנים לא נעשה פה שום דבר.
גב' נעמי כספי :גם תל חנן.
מר ישי איבגי :יש את שכונת נשר ושכונת תל חנן שכוללת בתוכה את קרן היסוד שלצערי
ואני אומר את זה על העיר שאני גדלתי ונולדתי בה ,אני בעצם מגיע למקום
שנראה כמו מדינת עולם שלישית ואני מחזיר אותך למשפט הפתיח ,אם הכול
היא עיר איתנה והכל ורוד ,אז מדוע האנשים האלה מוזנחים? כנ"ל גם לגבי
מה שציינו לפני לגבי קיבלתי מרוטרי דבר שחשוב מאוד להעלות פה .ילדי
מועדון אדמס שבעצם רוטרי הופך להיות בעצם הגוף האחראי במקום
העירייה שדואג לפסטה ואוכל לילדים שנמצאים במועדון .דיברנו איתך
בישיבה הקודמת .היה מספיק זמן בהחלט בנושא כזה שראש העיר ישים את
תביעת האצבע שלו ויהיה אוכל לילדים האלה .ושום דבר לא נעשה עד
אתמול ששאלתי .בית ספר דתי בעיר ישורון ,העלו את הנושא הזה כאן אבל
אני חושב שזה הופך להיות עוד יותר חמור כי אני שמעתי במתנ"ס באירוע
האחרון שהייתי בו שבעצם מאיימים לסגור את גן החבצלת הדתי .בסוף
השנה נאמר להורים אם לא תזים את השמועה הזו מהר מאוד אדוני ראש
העיר .כי אנשים הולכים עם התחושה הזו שהגן הולך להיסגר בסוף השנה.
אם יש לך משהו להגיד ,תגיד את זה כי אני שמעתי את זה מההורים.
מר אברהם בינמו :לא שמעתי.
מר ישי איבגי :או קיי  .אם לא שמעת אני מקווה שזה גם לא יקרה .לגבי ניקיון העיר .ניקיון
העיר .העיר הולכים בה והיא נראית סליחה שאני אומר לך ,מלוכלכת.
הצואה של הכלבים ,העיקר אחרי ההצעה שאני הבאתי אז למועצה ,יצאת עם
פלאייר כן ללאקי לא לקקי אם אתה זוכר .אבל לא עשית את זה ושום דבר.
והעיר נראית מוזנחת .לא מטופלת .לא נקייה .ואני אומר ,התקציב הראשון
בגודלו ,עיר איתנה ,איפה זה בא לידי ביטוי? לגבי נושא שעלה ברשתות כמה
פעמים אבל הפתרון עולה כעת .הנושא של חזירים מסתובבים בשכונות .יש
שתי פתרונות שאנשים העלו .שווה לבדוק את זה ושווה לטפל בזה .יש את
האוכל ה ,שהפסולת של האוכל שאנחנו מוציאים אפשר לבודד את זה לפחים
ולשים אותם במקום שהם יבואו לאכול שם והם לא יבואו לשכונות ואת
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הצואה של האריות שרשמו בדפי המדיה וכדאי לך לבדוק את ההיתכנות
לדבר הזה ואולי בעצם לפתור את הסיפור הזה שהם לא יכנסו לתוך
השכונות .בתקציב גדול כזה לא ראיתי את העניין,
דובר:

תכניס בתקציב שלנו שראש העיר ניסה ל,

מר ישי איבגי :לא ראיתי ,רגע ,שנייה .לא ראיתי את העניין של הקן לצופים ולא ראיתי את
העניין של בני עקיבא .או קיי? לא דובר על הנושא הזה .עיר איתנה .אין קן
לצופים מזה שנתיים אם אני זוכר נכון ואין מקום לבני עקיבא בשנה
האחרונה ואת התוצאות רואים בשטח .מדלדלים כמויות הילדים ואדוני
ראש העיר ,אני מזכיר לך ,חרטת על דגלך להיות ראש העיר לקדנציה שלמה,
אתה צריך לטפל בכל הבעיות של העיר לקדנציה שלמה .בתי הכנסת מוזנחים
בחלקם וצריכים טיפול .לדוגמה בית כנסת בנשר שהבנתי שהטיח שם
והקירות ברמה של התקלפות .גבעת נשר כמובן .מתקלפים וצריך לתת שם
טיפול ומענה ואני מאמין שבעוד בתי כנסת תקציב הכי גדול שהיה בתולדות
נשר ,אני לא רואה את הפתרון לזה .מועדון הקשישים ,קיצוץ של חצי כמעט
מהתקציב שלו במצטבר מאז שהגעת ,חצי מהתקציב העלינו את זה בוועדת
כספים תכף אני אתייחס גם לפרוטוקול של וועדת הכספים .חצי מהתקציב
ואין התייחסות למועדון הקשישים .להיפך ,ירד חצי מהתקציב ואני שואל
אדוני ראש העיר ,עד לאן נגיע? אתה כבר בתקציב הזה ,אמנם עם התקציב
הגדול אבל מתחיל לפגוע בבטן הרכה אבל בדברי הפתיח שלך שאמרתי שאני
מתייחס אליהם ,אתה אומר בדיוק את ההפוך כי זה נשמע טוב .אולי יקראו
את הכמה מילים האלה ויגידו שזה בסדר .תרבות בעיר ,אין מה להרחיב.
התרבות העיר ,בעיר נמצאת בירידה מתמדת .כמעט בצורה אפסית היא
מובאת לתושבים ואני חושב שאתה נדרש לטפל בזה באופן מיידי .כמו
שאמרתי אתה ראש העיר לקדנציה שלמה .הנחה לחיילי מילואים בארנונה.
לא נתת על זה את הדעת ,לא ראיתי את ההנחה של ה 5-אחוז בתקציב .זיהום
האוויר .אמרו שיש שותפות של עיריית נשר לעתירה .אני חושב שזה טוב
היום אבל קצת מאוחר מידי .הייתה החלטת מועצה שהיית צריך לעשות את
זה עבור תושבי העיר נשר מזמן ולא עשית את זה .זה גרוע ביותר .אני מזכיר
לך שהיו וועדות שרק עכשיו קיבלנו את הפרוטוקולים שלהם ששאלו לאורך
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הדרך איפה הייתה העירייה בזמן אמת? וגם לך יגידו את זה ,איפה היית
בזמן אמת? או קיי? שלושת הפרויקטים שמעסיקים את כל תושבי העיר ,אם
זה אגירה  ...פרויקט  5000והמחצבה .אתה לא נדרש ,אתה מחויב לתת את
דעתך בתקציב ובפתיח שלך מה הולך להיות .אם יש דברים שאתה כבר יודע
ויש תוכניות שירדו מהפרק ויכולים להרגיע את התושבים ,אתה אמור להזים
את השמועות האלה .או קיי? אבל כנראה שזה לא שמועות כי יש
פרוטוקולים ויש אסמכתאות ולא שמועות כמו שאתה אומר ואתה חייב
לטפל בזה .ואני רוצה גם לדבר לשנייה אחת על עניין בני הבטחה .בני בטחה
עניין תקציבי .אמרת במועצה ,התחלת תהליך של מדידה .גבית ארנונה
מופרזת או שונה ממה שגבו מהם עד לפני שנכנסת לתפקיד במטרה לסדר את
התב"ע .לא סידרת את התב"ע .אתה מחויב להם .אתה התחייבת להם.
מר אברהם בינמו :אני לא התחייבתי לסדר את התב"ע.
מר ישי איבגי :אתה התחייבת ,אתה אמרת את זה במועצה שזה היה השלב הראשון בתהליך
המדידה ולא עשית את זה .ואתה נדרש לעשות את זה .וזה כסף קטן לפי מה
שהבנתי ,זה כסף קטן.
(מדברים יחד)
מר ישי איבגי :כנ"ל דבר אחרון שהוא מאוד מעניין אותי לפני שאני רק אתייחס לפרוטוקול
וועדת הכספים .מן הראוי שאם כמו שאמרת מקודם ,ראש עיר אחר יגזור את
הסרטים לדברים שיתבצעו בעיר .לקחת הלוואה .לפני שלוש ארבע שנים
לקחת הלוואה שהכיסוי שלה אמור להתבצע עם כניסתו של ראש העיר הבא
לתפקיד .אני חושב שאם נשר חשובה לך,
(מדברים יחד)
מר ישי איבגי :פירעון .אם נשר חשובה לך ואתה אוהב את נשר ,היה מן הראוי שעכשיו
בשנה הזו תסגור מעט את הברז במקומות שאפשר ויש פה שמנות ויש פה
קצפות ויש פה גם דובדבנים .תסגור במקום שאפשר ותכניס את ראש העיר
הבא לתפקיד שלו כאשר הוא נקי מחובות .אבל כנראה שמה שאמר ידידי
יחיאל אדרי,
מר אברהם בינמו :אני אענה לך רק במילה אחת.
מר ישי איבגי :לא ,אני רוצה לסיים.
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מר אברהם בינמו :במילה אחת.
(מדברים יחד)
מר ישי איבגי :אני רוצה רגע שנייה שלא תקטע אותי .כמו שאני לא קטעתי אותך.
(מדברים יחד)
מר ישי איבגי :אני אומר לך עוד פעם .כמו שאמר,
מר אברהם בינמו :מינהל מקרקעי ישראל.
מר ישי איבגי :כמו שאמר מקודם ידידי ,שאתה חייב להגיד אם אתה מתמודד באמת או לא
מתמודד באמת כי לדעתי יש פה צדק .אולי אתה באמת מתמודד .אבל אתה
אומר שלא .אם אתה מתמודד באמת אני מבין למה הלכת לתקציב הזה .אם
אתה לא מתמודד ,אני לא מבין אותך .אני רק רוצה לגעת בפתיח של מה
שאמרת .יש פה את ה ,את דבר ראש העיר לתקציב ורשמת מהשורה השישית
ואילך כל מיני ,נשר היא עיר איתנה ,משגשגת .זכתה גם השנה בפרס שר
הפנים לניהול כספי תקין .כל מה שרשמת פה אם תקרא בעצמך אתה תבין
שזה היה עוד טרם כניסתך לתפקיד .טרם כניסתך לתפקיד .ואתה כל פעם
מציין את זה כאילו זה בא זה משהו שלא היה ואתה הכנסת אותו .בדברי
ראש העיר ,אני אומר לך ,אתה אמור לדייק בדברים כי אנשים אולי יקראו
את הדברים האלה והם יצחקו כמו שהם צוחקים על המונח אקדמיה .רשמת
הושלמו פרויקטים רבים בתחומי התחבורה .כשאני קראתי את זה בהתחלה
אני חשבתי אולי קיבלתי ספר תקציב של עיר אחרת .איזה פרויקטים עשית
בתחבורה? שתי רמזורים? מה עשית בתחבורה? כיכר? עיר לא אמורה בחמש
שנים לעשות ארבע ,חמש ,שש פעולות כשהיא כושלת? אז מה כן היא אמורה
לעשות בעניין של תחבורה? בעניין של חנייה? איפה אתה נדרש שם? אתה
נדרש ואתה גם חייב אני מזכיר לך .דבר אחרון שאני רוצה לדבר עליו ,בעניין
של פרוטוקול וועדת הכספים .בסוף פרוטוקול וועדת הכספים ,בסוף
הפרוטוקול אתה רשמת ,הוועדה ממליצה לאשר את התב"רים .הוועדה לא,
ואת כל מה שכמובן כל התקציב.
מר אברהם בינמו :אתה היחידי שיצא,
מר ישי איבגי :הוועדה ,קודם כל לא יצאתי ,תדייק אדוני אש העיר.
(מדברים יחד)
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מר ישי איבגי :אמרתי לך שאני מבקש שיירשם מה שאני אומר .וועדה ,אתה לא יכול להגיד
לי אם היא ממליצה או לא .חובת הדיון מתקיימת בוועדה .אני יכול להחליט,
שמעתי ,תודה רבה .אתה חייב לרשום את הדברים שלי .הוועדה לא המליצה
לאשר לא את התב"רים ולא את התקציב ואתה חייב לדייק גם אם אתה
ראש העיר .אתה חייב לדייק .הוועדה לא המליצה .היו דעות אחרות של
אנשים בתוך הוועדה .זה לא משנה אם זה  2 ,1או  4ואתה חייב לציין גם
אותם .להגיש את האמת .תמיד תשים את האמת על השולחן .להגיש את
האמת לחברי מועצת העיר .הוועדה קיימה דיון כן .אם לא המליצה שום
דבר ,אתה היחידי שהמלצת .היא לא המליצה שום דבר .ולכן אני רואה
בתקציב הזה תקציב שאתה חייב לשנות אותו ותזכור להכניס את ראש העיר
הבא כאשר הוא בא נקי מחובות והוא יכול גם לפעול ,תודה.
מר אברהם בינמו :תודה רבה לך .אני רק שתי הערות רוצה להעיר לך ישי .אין לי ספק
שהבא שייכנס יקבל גם קופת מזומנים נאה .וכבר אמרתי לך ,גם תוספת של
 40מיליון שקל שאתה לא תצטרך את ההלוואה בכלל .זה כבר נשאר רק
לחתימה ,זה לא משהו חדש .נושא נוסף שאני רוצה להגיד לך ,לגבי הצופים.
לצופים יש מקום פי  8ממה שהיה להם .יש להם מרחב פעילות.
מר ישי איבגי :בדשא בחוץ.
מר דן תיכון :איזה שטויות.
מר אברהם בינמו :יש להם מרחב פעילות עצום בתוך מתחם סגור של חטיבת הביניים ,כן.
וכל מה שיכולנו עבורם ,עשינו .נכון שהייתה לנו כוונה ליצור להם מבנה.
עדיין המקום שהם נמצאים בו הוא מקום פנטסטי ,מצוין.
מר ישי איבגי :אתה שאלת אותם? חוץ מלהוציא להם את הקרמבו בהפגנה אז? אתה שאלת
אותם? אני שואל שאלה .אתה שאלת אותם ,אדוני ראש העיר?
(מדברים יחד)
דוברת:

בחום הזה מחפשים לאן ללכת.

מר ישי איבגי :תסמן אותם ,תסמן כמה נציגים ,תבוא ,אני רוצה לשמוע את זה במועצת
העיר .אתה יכול להתחייב שתעשה את זה?
מר אברהם בינמו :תודה רבה לך.
גב' נעמי כספי :אני רוצה  ...אבי.
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מר אברהם בינמו :בבקשה.
גב' נעמי כספי :לפני שבוע נבחרתי לעוד קדנציה של  5שנים כיושבת ראש האיגוד המקצועי
של אחיות הקהילה בישראל.
דוברים:

בהצלחה.

גב' נעמי כספי :תודה .והסיבה שנבחרתי אבי ,זה שידעתי לקבל החלטות ויחד עם החברות
שלי במזכירות ,החברות והחברים ,האחים והאחיות .משום שהבנתי שלא כל
החכמ ה נמצאת אצלי .ולכן הנושא של סיעור מוחות והתייעצות עם חברים
בשביל לתת פתרונות טובים בנושא של שכר ותנאי עבודה לאחיות בישראל
זה היה מבחינתי  .mustאם היית חושב על זה ומקיף את עצמך עם אנשי
מקצוע טובים מאוד ,כנראה שלא היית יושב פה לפני חודשיים ומודיע או
חודש שאתה לא תתמודד יותר.
מר דן תיכון :הוא לא הודיע עדיין כאן.
גב' נעמי כספי :אני ,לא ,הוא הודיע .הוא,
מר דן תיכון :כאן הוא לא הודיע.
גב' נעמי כספי :כאן לא אבל הוא העלה פוסט והוא אמר שהוא לא מתמודד.
מר דן תיכון :הוא מתחרט.
גב' נעמי כספי :מה שאני רוצה להגיד אבי ,זה שהתקציב הזה יעבור באיזשהו אופן .תקציב
שאתה הצעת ,התקציב שהחברים פה עוד מעט יציעו .אבל זה לא הסיפור של
מה שקורה היום .מה שחשוב זה שבאמת תשתדל לשמור על כבודה של העיר
וכבודך .היא נראית פשוט זוועה .אני לא זוכרת את נשר כל כך אומללה.
באופן שהיא ,העשבייה ,הלכלוך ,האדישות שמתרחשת .ויש עוד כל כך הרבה
חודשים עד לסיום הקדנציה .ויש לך הרבה דברים שאתה יכול,
מר דן תיכון :לא הבנתי למה את אומרת שיש הרבה חודשים? אני אומר לך ,הזמן אזל.
פשוט אין יותר .זה הכול חופשות ויובל  70וראש השנה ואנחנו בבחירות.
גב' נעמי כספי :אבל יש מספיק זמן כדי לפחות ,אנשים שכשפותחים את הדלת בבית בבוקר
ויוצאים החוצה אל הרחוב כדי שלא יתקלו בכל המראות המכוערים האלה,
אפשר לטפל ולהוציא את הכסף הזה ,את אותם עודפים שיש לך בשביל
לנקות אתה עיר ולנקות את תחושות ההשפלה והכאב שיש לאנשים.
מר אברהם בינמו :תודה רבה נעמי.
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גב' נעמי כספי :זה מה שאני חושבת.
מר יחיאל אדרי :סליחה ,שאלת הבהרה רק .נשר נגלית לעין ... .התקציב?
מר שלומי זינו :היא כבר לא נגלית.
(מדברים יחד)
גב' מיכל ליבנה :זה בתוך כסף נאמני מורשת נשר.
מר יחיאל אדרי :אז למה הם לא מקבלים כסף?
גב' מיכל ליבנה :זה מתוקצב ,תסתכל.
מר יחיאל אדרי :מה?
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :ב 1-חלקי  12למה הם לא מקבלים?
דובר:

למה הם לא מקבלים ב 1-חלקי ?12

גב' מיכל ליבנה :אתם ,אתם רוצים שאני אבדוק על מה  ...מתרחש בפועל ולא  ...התקציב,
צריך לבדוק את זה בשעות היום.
דובר:

גם תשובה ,בסדר.

מר יחיאל אדרי :אני יודע שבחודש ספטמבר הם לא מקבלים שקל .למה? גם  1חלקי  12הם
צריכים לקבל .עכשיו עוד שאלה לגבי  1חלקי  .12מה שאני מבין 1 ,חלקי 12
זה כמה עולה לחודש בשנה ומחלקים אותו ,נכון? כמה פעולות עכשיו אנחנו
עושים פעולות של יום העצמאות ,איך זה מתחלק  1חלקי  ?12מעניין.
רו"ח מיכה זנו :זה סעיף שהוא ,לדעתי הוא לא  1חלקי  .12אתה יודע שגם השנה זה יהיה
של חגיגות ה 70-ויש התייקרויות וזה .יש סעיפים שהם  ....אם אתה תעשה 1
חלקי  12לא תוכל לעשות.
מר יחיאל אדרי :לא ,כי זה נראה מעוות.
רו"ח מיכה זנו :אבל ככה זה ,אין מה לעשות.
מר יחיאל אדרי :זה נראה מעוות .נניח מחר מקבלת עיריית נשר החלטה שאת הנושא של
חגיגות יום העצמאות סתם ,תקצבת את זה במיליון שקל ואנחנו מתקצבים
את זה ב 400-אלף שקל  ....מה עושים?
גב' מיכל ליבנה :לכן צריך חוות דעת גזבר ,להסביר אם זה בר ביצוע או לא .זה בדיוק
הרעיון.
מר יחיאל אדרי :לא ,אבל  ...כסף.
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(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :בינתיים אני רוצה כסף.
(מדברים יחד)
גב' מיכל ליבנה :לא ,חוות דעת גזבר אומרת האם יש עניין לסעיף הזה.
מר יחיאל אדרי :לא משנה.
גב' מיכל ליבנה :האם זה בר ביצוע שינוי ....
מר זאב שפיגלר :אבל זה לא בסמכותו .זה לא בסמכותך .אתה חייב לפעול  1חלקי  .12זה
מה שהחוק אומר .זה שיש לך סעיף שהוא לוקח יותר זה לא משנה .זה ממש
אתה לא יכול לעשות את זה.
רו"ח מיכה זנו :יש סעיפים שהם חד שנתיים  ...תחילת תקופה .אתה לא יכול לעשות את
הדברים  1חלקי .12
מר זאב שפיגלר :אבל זה לא שיקול שבידיים שלך .החוק אומר  1חלקי .12
רו"ח מיכה זנו :כן אבל בסופו של יום החוק אומר שבמידה ולא יהיה ,אתה לא תעבור את
התקציב של שנה שעברה .אז אם הוא מסתיים בתקופה של תחילת השנה לא
 ...עוד הוצאות .זה ההיגיון .אם אתה ,נלך לגישתך ,אז אתה יודע מה? בוא
נעשה את יום העצמאות  300אלף ,נעצור ....
מר זאב שפיגלר :אני לא אומר ,אני מקריא לך את החוק ואתה יודע,
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :סליחה ,גם באחריותך היה שתקציב העירייה יהיה צריך להיות מוגש
בנובמבר .עם כל הכבוד.
רו"ח מיכה זנו :אני הכנתי.
מר יחיאל אדרי :יפה .זה שלא קיבלנו את זה בנובמבר ,אנחנו לא אשמים שאתה מתחלק
היום ל....
רו"ח מיכה זנו :אני מכין.
מר יחיאל אדרי :אני רוצה להגיד לכם עוד דבר אחד ואני אומר את המחשבה שלי בגדול.
אנחנו נמצאים היום בחודש אפריל .אפריל .כולם אומרים בחירות ,בחירות,
יש ימים ,יש חגים ,יש חופשים .אני אומר לכם את האמת ואני שומע את הלך
הרוחות .אני שומע גם ראש העיר נותן לנו נאום בחירות והוא לא מתמודד.
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ואני שומע את ישי איבגי מדבר על נאום בחירות ,גם הוא לא מתמודד
לראשות.
(מדברים יחד)
דובר:

אולי גם הוא יתמודד?

(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :אני,
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :אני משאיר את האנשים רעבים.
דובר:

יחיאל ,אם אתה צריך שאני אלחש לך את זה על האוזן ,אני אלחש לך את זה
על האוזן.

מר יחיאל אדרי :לא ,אתה תפסיק לדבר עם משה אוחיון עליי והכל יסתדר .אני אומר לכם
בגדול ,בגדול ,אני אומר עכשיו ,זורק פצצה .מה אכפת לי לאשר את התקציב?
ממילא זה כלום .אם אנחנו לא נאשר את זה אז זה יהיה  1חלקי  .12זה יהיה
בעוד חודש .אני אומר לכם את האמת .ראש העיר הבא ,ראש העיר הבא ,אם
נוריד  2מיליון או  3מיליון זה לא מה שייתן לו להיות ראש עיר טוב בעוד
חודש וחודשיים .לכן אני אומר ,אני ,אם החברים פה ,אני בעד לאשר את
התקציב לקום וללכת ותעשה מה שאתה רוצה.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :זה משגה גדול מאוד .איך אתה יכול לתת יד לפגיעה? איך אתה יכול עם
המתנ"ס עוד מקרטע ,אתה אומר בוא נחסל אותו?
מר יחיאל אדרי :לא ,לא אמרתי,
מר זאב שפיגלר :זה מה שאתה אומר .אתה מקזז למתנ"ס מיליון שקל.
מר יחיאל אדרי :לא ,לא ,לא.
מר זאב שפיגלר :אבל זה התקציב ,זה התקציב.
מר יחיאל אדרי :שים לב מה אני אמרתי .הוא מדבר על  1חלקי .12
מר זאב שפיגלר :תעזוב  1חלקי  .12בוא ננסה ....
מר יחיאל אדרי :לא פוגם בתקציב שהיה שנה שעברה.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :למה להשלים עם מצב כזה?
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מר יחיאל אדרי :לא פוגעים בתקציב שהיה ב .2017-זה אמרתי מראש.
מר ניסים בן לולו :אתה יודע שאם ב ,שמעתי כמה דיבורים בעניין .בחודש ספטמבר יהיה
בחירות לממ שלה אז הבחירות לעיריות ידחו בעוד שלושה ,ארבעה חודשים
על פני,
מר יחיאל אדרי :לא יידחו ,לא יידחו.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :אז אני יכול לחשוב עוד.
מר ניסים בן לולו :כן.
(מדברים יחד)
גב' נעמי כספי :יידחו ,אמר לי,
מר ניסים בן לולו :מדברים ינואר פברואר.
גב' נעמי כספי :אמר לי ,לא ,לא צריך שינוי.
(מדברים יחד)
גב' נעמי כספי :יש הוראות.
מר יחיאל אדרי :אבל אני ,אני רוצה לשאול שאלה אחרונה ואני סיימתי .אני רוצה לשאול
שאלה אחרונה ,אדוני ראש העיר .שאלה אחרונה אדוני ראש העיר .אדון גזבר
ואדון ראש העיר .מה המשמעות של אי אישור התקציב היום? לעיריית נשר.
(מדברים יחד)
דובר:

 1חלקי .12

מר יחיאל אדרי :לא ,לא אמרתי את .אמרתי הגזבר .אין לי בעיה גם ....
מר דן תיכון :יחיאל ,אתה כבר מדבר בפעם השלישית .יש כאלה שממתינים בשקט לתורם.
רו"ח מיכה זנו :אני חושב,
מר יחיאל אדרי :ל א ,אני מבקש שיענו לי רק על זה ,לא עכשיו ,אין לי בעיה שאחרי ....
מר דן תיכון :זו השאלה העיקרית.
רו"ח מיכה זנו :יחיאל ,אני חושב שזה שאלה משפטית .אני יכול לענות תשובה אבל אני
מכבד את טלי,
(מדברים יחד)
רו"ח מיכה זנו :רוצים שאני ....
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מר יחיאל אדרי :אני רוצה לדעת מה המשמעות של היום אם אנחנו לא מאשרים את
התקציב?
(מדברים יחד)
רו"ח מיכה זנו :בגדול מה שכתוב בסעיף  ....שצריך עד סוף מרץ לאשר .השר רשאי להאריך
את זה עד יוני ובלבד שיתקיימו שני תנאים .אחד שהוא מניח שאם הוא נותן
ארכה לתקציב יש סיכוי שיאשרו אותו והתנאי השני זה שברגע שהוא נותן
את הזמן להאריך אותו שהעירייה לא הולכת לגירעון .כי לפעמים אם לא
מאשרים תקציב אתה יכול ,בלבד שהוא רואה את השני תנאים האלה.
(מדברים יחד)
רו"ח מיכה זנו :רגע ,רגע ,רגע .הוא נותן אורכה עד סוף יוני.
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :יש יועץ משפטי.
רו"ח מיכה זנו :רגע.
מר דן תיכון :תן לו לדבר .אני לא,
מר רועי לוי:

ומה קורה אחרי?

(מדברים יחד)
רו"ח מיכה זנו :אבל תן לי רגע לדבר .אחרי יוני זה שיקול דעת של השר .זה הבדיקות שאני
בדקתי ואני ,המילה האחרונה זה של,
מר רועי לוי:

מיכה צודק ובעניין הזה שיקול ,אין לשר שיקול דעת .כי סעיף  143א' אומר
שבשנת בחירות לא תהיה וועדת ....

גב' מיכל ליבנה :אבל ב 206-תקרא משהו אחר.
(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

 143הוא ספציפי.

מר ישי איבגי :אבל זה מה שקורה שאין יועץ משפטי .נו ,יש לך תשובות?
רו"ח מיכה זנו :דן צודק ,אני חושב שהיועץ המשפטי הוא,
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :ואז מה תעשה עם כל התמונות והאנשים עם כל ?...
דובר:

יהיה לך מה לתלות בבית.

מר יחיאל אדרי :מה יהיה לי?
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מר זאב שפיגלר :איפה יהיה לך את הכיבוד הזה? תסתכל .בייגלה ,שתייה ,איפה? איפה יהיה
לך.
מר יחיאל אדרי :אני רוצה להגיד לך ,שפיגלר ,שפיגלר ,תמיד היה לי ברוך ה' ,תמיד יש לי
מה לקנות ולא הכיבוד הזה .הרבה יותר.
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :בלאו הכי נשארו  2ישיבות במקסימום לקיים ליום הבחירות.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :רגע ,רגע גיאורגי,
מר גיאורגי גרשקוביץ :אני דקה  ,בכבוד ,שלום לכולם ואני מה שאני רוצה להגיד שאני מקבל
הרבה  ...פנסיונרים מבוגרים והכל .קיצוץ תקציב של מועדון של הקשישים
בית הקשיש ושל הרווחה לקשישים זה ,הם פונים לרווחה או לרובי לבית
הקשיש ולא מקבלים מענה לסיוע .יש לי משפחה שבן אדם עיוור .אשתו
בקושי הולכת ולא מקבלים אפילו שעתיים לנקות את הבית .מה שלא היה,
מר אברהם בינמו :צריך לבדוק ,אולי יש להם עודף של  5מיליון שקל.
מר גיאורגי גרשקוביץ :ויש כאלה עשרות.
מר אברהם בינמו :את זה אתה לא שואל.
מר גיאורגי גרשקוביץ :יש כאלה עשרות משפחות.
מר יחיאל אדרי :אבל זה לא קשור ....
מר אברהם בינמו :את זה אתה לא שואל.
מר גיאורגי גרשקוביץ :לא.
מר אברהם בינמו :אולי יש להם עודף של  5מיליון שקל?
מר גיאורגי גרשקוביץ :לא .אלה פנסיונרים,
מר ישי איבגי :אתה אל תבדוק כמה העודף שלהם בכלל .הם רוצים להגדיל את השירותים
שלהם ואת המבנה שלהם מחדש .בגלל זה הם רצו את העודף הזה .אבל אתה
אוכל את כל הכסף שאתה בקטע הזה שאתה לא מספר לתושבים שיש עוד
זולות שיש בהן כסף ואתה גם משוהם מושך את הכסף.
(מדברים יחד)
מר ישי איבגי :הם רוצים  ...בעצמם.
(מדברים יחד)
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מר יחיאל אדרי :אתה הולך לכיוון לא נכון.
מר גיאורגי גרשקוביץ :זה כיוון נכון.
מר יחיאל אדרי :ממש לא נכון .ואין פה,
מר גיאורגי גרשקוביץ :אני אתמול,
מר יחיאל אדרי :אל תעשה פופוליטיקה פה.
מר גיאורגי גרשקוביץ :זה לא פוליטיקה.
מר יחיאל אדרי :זה מה שאתה עושה .כיוון שזה לא קשור .הכסף שמדובר על התמיכות זה
לא קשור לשעות,
מר גיאורגי גרשקוביץ :זה לא  ...זה,
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :לא ,לא שייך.
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :יחיאל מותר לו,
מר יחיאל אדרי :תמיכה ,הוא מדבר על שעות ש,
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :לא ,מה פתאום? לא ,לא ,לא ,אז אתה לא מכיר את החוק.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :אז אתה לא מכיר את החוק .רועי ,באמת.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :זה תמיכות .בתמיכות הוא נגע.
מר דן תיכון :זה מה שהוא אומר.
מר יחיאל אדרי :לא ,זה לא קשור לשעות.
(מדברים יחד)
מר ניסים בן לולו :הוא מדבר על האדם הפרטני .ואני חושב שישי ענה על ה ....ואני חושב
ממה שאני הבנתי ממנו ,הוא מדבר על האדם הפרטני .בחור ,אדם קשיש.
מר גיאורגי גרשקוביץ :זה לא פרטני .זה הרבה,
מר ניסים בן לולו :שצריך ,לא משנה ,הרבה אנשים פרטיים אחד אחד אחד אחד אחד .או
קיי?
מר גיאורגי גרשקוביץ :שלפני כמה שנים קיבלו,
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(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :לא בתקציב הזה .זה מה שאתה לא מבין.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :תמיכות לא קשורים בשעות תקן.
מר שלומי זינו :יש לי שאלה קטנה ,שאלה קטנה.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :אתה  ...לא להעיר לי? תודה רבה ,אל תעיר לי.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :מה הוא אומר לי אל תצעק? מה ישמע מה הוא אומר לי ,שתוק.
דובר:

אבל מה אתה רוצה? יש לו בעיה הוא מקשיב באוזניות.

מר יחיאל אדרי :אז תיקח את זה לצד ,באמת .אני מנסה להסביר .אין קשר בין תמיכה ,אין
קשר בין תמיכה לבין שעות שמגיע לקשיש שעות תקן .לכן אתה טועה
ומטעה.
מר דן תיכון :יחיאל ,מותר לו לומר מה שהוא רוצה.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :מה הקשר?
מר דן תיכון :הכול מותר לו להעלות.
מר יחיאל אדרי :העירייה נותנת כמו למתנ"ס .נותנת תקציב בלתי ייעודי שהוא נקרא
כתמיכה.
מר דן תיכון :מותר לו להעלות כל נושא.
מר שלומי זינו :אפשר שאלה? שאלה אחת.
מר יחיאל אדרי :ולי לא מותר?
מר שלומי זינו :אני לא רוצה להתפרץ.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :תודה רבה  ....תודה רבה.
(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

צועק עליו ,צועק עליו ,די ,תירגע.

מר יחיאל אדרי :מה  ...אל תגיד לי על מי לצעוק ,תירגע ,תירגע אתה.
מר רועי לוי:

איזה מן התנהגות זאת?
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(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :רועי אל תעיר לי .רועי אל תעיר לי.
מר רועי לוי:

אני אעיר לך .אם אתה,

מר יחיאל אדרי :לא אל תעיר לי.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :אל תעיר לי.
(מדברים יחד)
מר איגור גורביץ :קודם כל לגיאורגי כן יש צדק במילים שלו.
(מדברים יחד)
מר איגור גורביץ :צריך להגדיל את השעות סיעודיות בתמיכה ....
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אני רק שאלה אחת קטנה בבקשה לכולם .הרי יש פה הרבה דיבורים
והתלבטויות וויכוחים אם לאשר את זה את התקציב הזה ,לא לאשר ,לעשות
עוד דיון או לא .האם יש תשובה לכל חברי מועצת העיר מה יותר טוב תקציב
 2017או ההצעה של תקציב  ?2018ואם כולם חושבים שתקציב  2017היה
טוב אז בואו נאשר תקציב  .2017אבל בואו נסיים איזשהו משהו מכאן ,למה
לטחון מים?
גב' מיכל ליבנה :יש הנחיות של משרד פנים ממשרד האוצר מה מחוייבים לשנות בתוך
תקציב משנה לשנה ,זה לא שאפשר לקחת משנה
מר שלומי זינו :לא ,אולי המסגרת .לא ,אני שואל שאלה.
(מדברים יחד)
עו"ד אלכסנדר טנדלר :אני מבקש להתייחס,
(מדברים יחד)
עו"ד אלכסנדר טנדלר :מה בא לך להגיע ל 12-בלילה?
(מדברים יחד)
דובר:

כן ,אתה תגיע ל 12-בלילה.

עו"ד אלכסנדר טנדלר :או קיי .אם זה מה שבא לך.
דובר:

לא זה לא מה שבא לי.

(מדברים יחד)
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מר שלומי זינו :בכבוד רועי לוי ,בכבוד .בבקשה .אני רק שאלתי שאלה.
(מדברים יחד)
עו"ד אלכסנדר טנדלר :יש לך בעיה?
מר שלומי זינו :לא אני ,אני צמא לשמוע את חוות דעתך.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :שאני אסיים את הלימודים אי פעם אולי אני אבוא להתמחות אצלך.
עו"ד אלכסנדר טנדלר :אולי לא.
מר אברהם בינמו :די תפסיקו ב ...אישית זה לא מתאים רבותיי.
עו"ד אלכסנדר טנדלר :מה שחל פה בסעיף  206ב'  ... 11העיריות.
מר שלומי זינו :איזה סעיף? סליחה לא שמעתי.
עו"ד אלכסנדר טנדלר 206 :ב'  .11לא אישרה המועצה את התקציב ,את תקציב העירייה
בתוך שלושה חודשים מיום קבלת חוק התקציב ואם לא חל  ...בתוך שישה
חודשים מיום קבלת  ...תתקיים כהונת המועצה או כהונה ,זה ראש העירייה
 ...והשר ימנה בתוך  14יום מיום  ...מתום תקופת  ...וועדה למילוי תפקידי
המועצה וראש העירייה.
מר אברהם בינמו :תודה רבה.
מר שלומי זינו :אולי הגיע הזמן אבל מה עם סעיף ?143
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :הגיע הזמן לוועדה הקרואה .מה קורה עם ?143
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו 143 :ב' קובע שבשנת בחירות לא תהיה וועדת ....
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :רגע הוא לא סיים ,אנחנו שואלים אותו שאלה .יש  206שאומר שאם לא
מאושר התקציב תהיה וועדה הקרואה ואולי הגיע הזה שתהיה וועדה
הקרואה פה באמת.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :השאלה מה קורה ב ?143-האם זה גובר על  206או לא ,אדוני היועץ
המשפטי?
מר יחיאל אדרי :אם תהיה וועדה הקרואה אתה תלך לגלות חמש שנים.
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מר שלומי זינו :לא לגלות .מזמן הייתה צריכה להיות פה וועדה הקרואה ,מזמן מזמן.
העיקר שיהיה פה סדר .העיקר שהאנשים ידעו איך הולך הסדר.
מר רועי לוי:

תיקון .49

עו"ד אלכסנדר טנדלר :תראה ,זאת ההחלטה של שר הפנים .מה שבטוח שהמועצה ,ברגע
שאין לה תקציב ,חשופה להחלטות משפטיות של שר הפנים והשורה
התחתונה ,יכולה להיות פירוק העירייה.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אבל  143ב' סותר.
(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

שנייה ,תנו לו לסיים.

מר זאב שפיגלר :כי זה אומר שזה בידיים של שר הפנים.
(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

שנייה תנו לו לסיים נו באמת.

מר זאב שפיגלר :זה מה שזה אומר.
(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

אבל תנו לו לסיים.

מר זאב שפיגלר :ההחלטה הוא אומר של שר הפנים.
עו"ד אלכסנדר טנדלר :יש שיקול דעת של שר הפנים שיכול לקחת בחשבון כמו שכתוב כאן
אם הוא משוכנע,
(מדברים יחד)
עו"ד אלכסנדר טנדלר :אם קיים סיכוי של ממש ,המועצה תאשר את התקציב בתום
התקופה שיעלה בהמשך פעולות ולא תקציב שנתי .אלה עניינים של,
מר שלומי זינו .206 :מה עם  143ב'?
(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

סליחה ,אלכס?

מר שלומי זינו 143 :ב'.
(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

אלכס ,אלכס,

עו"ד אלכסנדר טנדלר :אתה חשוף,
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מר רועי לוי :אלכס ,זה שחשוף זה הבנו.
מר זאב שפיגלר :זה אנחנו מבינים.
מר רועי לוי :עכשיו ,ב 143-ב' נאמר שבשנת בחירות רשום לא ימנה השר ,השר ,ראש עירייה
מועצה או וועדה לפי סעיף קטן א' .השאלה מה גובר על מה? האם מה שאתה
קראת או האם  143ב' ,מה גובר על מה?
מר יחיאל אדרי :או האם יש קשר ביניהם.
מר שלומי זינו :בוודאי שיש קשר ,זה אותו עניין.
מר יחיאל אדרי :לא ,אין קשר ביניהם.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :זה תקציב .אני לא אשאל את הבן שלי .הבן שלי פה? הבן שלי טוב
בתביעות אחרות.
(מדברים יחד)
עו"ד אלכסנדר טנדלר :אני לא אמור לנחש מה שר הפנים ,איך הוא,
מר שלומי זינו :לא שר הפנים ,שאלנו את החוק ,לא את שר הפנים.
עו"ד אלכסנדר טנדלר :החוק מאפשר את הפעולות שנקובות ב 206-ו .143-איך הוא יפעל
ואיך הוא ימצא לנכון לפי הנתונים הפרטניים של הרשות הזאת לעומת ...
אחרים זה שיקול דעת שלו.
מר שלומי זינו :למה אתה מתעלם מהסעיף הזה אבל? יש סעיף מפורש בעניין הזה ,למה
אתה מתעלם? תן לנו פרשנות.
עו"ד אלכסנדר טנדלר :אני לא מתעלם משום דבר.
מר שלומי זינו 143 :ב'.
(מדברים יחד)
עו"ד אלכסנדר טנדלר :אלה האפשרויות שלפני שר הפנים .ואתה מוסר את עצמך לידיים
שלו .הוא מחליט לפי  ,143לפי .206
מר אברהם בינמו :טוב ,או קיי.
עו"ד אלכסנדר טנדלר :איך שהוא ימצא לנכון.
מר אברהם בינמו :תודה רבה .רועי ,בבקשה.
מר רועי לוי:

טוב .אני אשתדל,

מר יחיאל אדרי :קחו בחשבון  ...הביתה.
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אני אשתדל בבקשה להיות ,אני אשתדל להיות קצר .אדוני ראש העיר.

מר יחיאל אדרי ... :יש לי חדשות בשבילך ואני אגלה לכם מה שאתם לא יודעים .ישבתי עם
השר ודיברתי איתו על הכול.
דובר:

עם איזה שר? עם שר הפנים?

מר יחיאל אדרי :כן ,כן .הטעות היחידה של ראש העיר בסיפור הזה שהוא לא הגיש את זה
בנובמבר.
מר אברהם בינמו :שמה?
מר יחיאל אדרי :כי אם הוא היה מגיש את זה בנובמבר ולא מאשרים ובמרץ לא מאשרים,
הוא נשאר ,כולנו הולכים הביתה .זה הברכה .חכה ,חכה ,אתה רוצה שאני
אצלם אותך? תביא לי אני אסדר לך את זה.
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :אז באה הגאולה לתושבי נשר לפי דעתך.
דובר:

אריה דרעי ינהל את העירייה.

(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

אדוני ראש העיר .ככה .אני אשתדל להיות קצר .היה לנו שיחות בימים
האחרונים לגבי הנושא הזה של התקציב .אני המלצתי לך כפי שטען חברי
שפיגלר .המלצתי שנכנס את ראשי הסיעות בכדי להגיע להסכמה ולאיזשהו
תקציב מוסכם על כולם שנוכל להעביר אותו מתוך מטרה אחת ,מתוך מטרה
של ,מתוך מטרה של אחריות כלפי הציבור ,כלפי התושבים ,כלפי ההוצאות
שצריכות להיות שלא ניתן לשלם אותן כאשר אין תקציב לעירייה .אני לא
מבין ,באמת אני אומר ואני לא יודע ,למה אתה מסרב לעשות את זה .זה
הזכיר לי ,אתה זוכר היה בזמנו את נאום הלווייתנים של חיים רמון .אז אתה
מזכיר לי בהתנהלות הזאתי בדיוק את זה שאתה רואה את ההתאבדות ואתה
רואה את הקריסה של התקציב אבל אתה בוחר עדיין ללכת לחוב ולהתאבד
בעצם .יש לנו כאן בעיה.

מר דן תיכון :אולי הוא יודע מה שאתה לא יודע.
מר רועי לוי:

יש לנו כאן בעיה .אני בניגוד לחברים שחוששים אם תתמודד או לא תתמודד,
אני לא חושב שזה צריך לבוא במניין השיקולים .אם תחליט שאתה רוצה
לחזור ולהתמודד זה עניין של שיקול שלך בלבד .אם תחליט שאתה מרגיש
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טוב ואתה רוצה להתמודד זה עניין שלך .אנחנו מדינה דמוקרטית .כל אחד
רשאי להתמודד .אני לא חושב שזה הרצון שלך .אבל יכול להיות שאני טועה.
כשאני מסתכל על התקציב כפי שאמרתי לך בשנים האחרונות ,התקציב הוא
לא רק מספרים .התקציב הוא קודם כל תוכנית עבודה שנתית של העירייה.
כשאני מסתכל ,מנסה להבין את תוכנית העבודה כאן ,האמת ,אני לא מבין
אותה .עכשיו ,העלו כלל החברים טענות בנוגע לחינוך ,בנוגע לקשישים ,בנוגע
לרווחה ,בנוגע לתחבורה .העלו נושאים רבים לסדר היום .אני באופן אישי
כבר לא מצפה לדבר .אני אומר את האמת .אם  4וחצי שנים לא הצלחת
לייצר מהתקציב תוכנית עבודה ,אני לא חושב שזה צריך להיות ,שזה יקרה

עכשיו .אני גם לא חושב שערב חג ותקציב כזה ,זה צריך להיות הmain -
 issueאם אתה שואל אותי.
דובר:

מסכים איתך.

מר רועי לוי:

אני חושב שהדבר הנכון הוא להסתכל קדימה ולראות איך מהתקציב הזה
יוצאים לתקציב של  ,2018מקשרים אותו לתקציב של  2019ואיך מהתקציב,
מתקציב  2019מצליחים להתגלגל ולהסתכל על העתיד של העיר .אגב ,מילה
שכל הזמן הפריעה לי ,אמרת לגזור את הסרטים ולגזור את הסרטים.

מר אברהם בינמו :לא ,לגזור סרט .אמרתי וראש העיר הבא ,לא אני.
מר רועי לוי:

לא ,להיפך .אני חושב שכל ,זה לא משנה מי שיהיה ראש העיר.

מר דן תיכון :הוא בטח יזמין אותך ואותי.
מר אברהם בינמו :תודה רבה.
מר רועי לוי:

הוא יכול להזמין ,לא נכון .הוא יכול להזמין אותך .אין לך מה,

מר אברהם בינמו :בסדר ,בסדר.
מר רועי לוי:

אם הבעיה היא,

מר אברהם בינמו :לא ,אין ,זה לא בעיה.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :רועי מה זה אני יכול להסביר? אתה לא ראש עיר.
מר רועי לוי:

זו לא תהיה הבעיה.

מר אברהם בינמו :תתייחס לתקציב.
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כל אחד יכול להזמין .לא יודע ,אני מחכה יחיאל עדיין מהפקקים .אבל לא
משנה.

מר יחיאל אדרי :מה אתה מחכה?
מר רועי לוי:

עזוב.

דובר:

לפקקים ליד הבית שלך.

מר רועי לוי:

לא רוצה להתייחס.

מר אברהם בינמו :זה לא מתאים.
מר רועי לוי:

ברור אבל הוא חייב להכניס אז מה לעשות?

מר יחיאל אדרי :לא ,אני חייב להכניס כי אתה זרקת משפטים.
מר רועי לוי:

הרי הוא לא מסוגל לרשום בצורה בוגרת.

מר יחיאל אדרי :נכון ,אני לא מסוגל לרשום בצורה בוגרת.
מר רועי לוי:

אני אשתדל להתייחס רק לעיקר ולא לטפל .רק לעיקר .והעיקר הוא לאן
אנחנו,

מר דן תיכון :אל תפרסם פוסטים.
מר רועי לוי:

לאן אנחנו יוצאים מהתקציב הזה.

מר יחיאל אדרי :התחלת להסתכל בפייסבוק?
מר דן תיכון :מה?
מר יחיאל אדרי :התחלת להסתכל בפייסבוק?
מר דן תיכון :אני לא קורא את הפייסבוק .יש לי חדשות בשבילך ,גם לא מכרו את המידע
עליי כי אין מידע עליי בפייסבוק.
מר יחיאל אדרי :כן ,אני גם לא בפייסבוק ושולחים בוואטסאפ .מצלמים ומעבירים ... .כל
מה ששולחים בוואטסאפ.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :תאפשרו לרועי.
מר רועי לוי:

אדוני ראש העיר .לכן אני אומר ,אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו עושים
תקציב ,לאן אנחנו יוצאים מתקציב  2018ל .2019-החל מחודש נובמבר וכאן
אני מסכים עם יחיאל ,חברי מועצת עיר גם במשותף וגם כל אחד באופן
אישי ,הגישו לשר הפנים ולממונה על המחוז וגם לעירייה וגם אלייך ,בקשה
לעמוד בהוראות החוק ולהגיש את תקציב העירייה עוד אז בנובמבר .מה הוא
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התאריך האחרון ש ...של מיכה קרא בעצם להגשת התקציב? התאריך
האחרון הוא  ...בעצם מחר.
מר דן תיכון :לא אבל יש אפשרות להארכה.
מר רועי לוי:

להארכה .אני מדבר לפני ההארכה הראשונית .בעצם  ...שים לב מה עשית.
המתנת עד הדקה ה 90-בכדי להגיש את התקציב הזה,

מר דן תיכון :עד הדקה ה.94-
מר רועי לוי:

בשביל להגיש את התקציב הזה .המתנת שם וכל ההתנהלות הזו היא לא
נכונה ... .למה? כי אם זה היה מוגש לפני כן ,יכולנו לעבור ולעשות ואולי
לעמוד בלוחות הזמנים ולהתכנס על מסגרת תקציבית .אני היום יחד עם
החברים,

מר יחיאל אדרי :הזמינו אותנו רק לפני שבועיים  ...ולא בנובמבר.
מר רועי לוי:

אני מציע לעדכן את מסגרת התקציב כך שתשקף בדיוק את מה שאנחנו
חושבים שבעצם העירייה ,דרוש לעירייה כדי להמשיך להפעיל את העיר
לתקופה הקרובה .בעצם עד  31לדצמבר  2018כאשר משמה ייגזרו התוכניות
עבודה ל 2019-שכל אחד ואחת מהמועמדים ,כל מי שיתמודד לראשות העיר
ולא משנה מי ושיזכה ושאני מאחל בהצלחה לכולם מכל הלב ויוכל לבוא עם
תוכנית העבודה ולממש אותה דרך התקציב הרגיל ,לא דרך התב"רים .לכן
זאת תהיה  ...פעם אחת .הדבר השני ,חושב שמועצת העיר לא תפגע לא
בתמיכות ולא במלגות וכן צריכה לאפשר לגזבר את האופציה במקומות
האלה כן להתחיל לנוע לכיוון חלוקת מלגות וחלוקת תמיכות בעצם הדברים
העיקריים .כמובן ביטחון ובטיחות זה אני שם על השולחן .זאת אומרת ,אלה
שני הדברים המרכזיים שאני חושב שצריכים לצאת מהתקציב הזה .אני
הייתי ממליץ לך באופן אישי לדחות את ההצבעה היום .להמתין לאחרי החג.
כן לחזור ולכנס את כל ראשי הסיעות .שכל אחד יבוא עם השיעורי בית ,ישים
על השולחן ואני אמרתי לך כבר ,אני מוכן להירתם גם כן למשימה הזאתי
ולנסות לגשר בין כולן ולהעביר תקציב שפוי ונכון עבור העירייה שלנו כי אף
אחד לא רוצה לראות את העיר קורסת .אתה יודע ,כולנו גרים כאן ,כולנו
אוהבים את העיר .רובנו גרים כאן בעצם .אנחנו אוהבים את העיר וזה חשוב
לשמור על המסגרת ,חשוב לשמור על האחריות בעניין הזה ואני מאמין
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שהיום אחרי ששמעת את כולם ,לא תרוץ כמו הלווייתנים אל החוף ,אלא
תישאר עוד קצת בתוך המים ותדע לייצר את שיתופי הפעולה ,מה שלא עשית
 4וחצי שנים ושוב ,בהזדמנות זו אני מאחל לך ולכולם חג שמח וערב טוב
ותודה על ההקשבה.
מר דן תיכון :רק רגע.
מר אברהם בינמו :בבקשה ,דן.
מר דן תיכון :אני רוצה לתקן אותך .לפחות  ...חזרת על זה פעמיים ואמרת שנאום
הלווייתנים נישא על ידי חיים רמון.
מר רועי לוי:

נכון בוועידת ההסתדרות.

דוברת:

בכוחותיו הדלים.

מר דן תיכון :כן ,אבל הוא שמע את זה בכנסת מ ....ואני מכיר הרבה תופעות של
פוליטיקאים,
מר רועי לוי:

אני אמרתי בשם ....

מר דן תיכון :שמחליטים להתאבד .מכאן אני מגיע לשאלה אלייך אדוני ראש העיר.
מר רועי לוי:

זה לא חייב.

מר דן תיכון :מה אתה רוצה מאיתנו ברגע האחרון?
מר רועי לוי:

מי בעד מי נגד.

מר דן תיכון :תגיד ,אני שואל ,שאלתי אותך בפתיח ,לאן אתה מוביל את העיר הזאת?
האם אתה תהיה מרוצה שיהיה כאן תוהו ובוהו?
מר אברהם בינמו :לא.
מר דן תיכון :ונניח לשיטתך,
מר אברהם בינמו :לא .וודאי שלא.
מר דן תיכון :ששר הפנים יחליט למנות וועדה הקרואה .זה מה שאתה רוצה?
מר אברהם בינמו :לא חושב כך .לא.
מר דן תיכון :כך?
מר אברהם בינמו :לא חושב כך.
מר דן תיכון :אז לאן אתה הולך? אני שואל אותך.
מר אברהם בינמו :שתעבירו את התקציב ,יש כאן תקציב הגיוני ורציני.
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מר דן תיכון :רק רגע .ואמרתי לך בפתיח .תשמע ,אנחנו באפריל ,ב 1-באפריל כבר .אתה
היית צריך לאשר את התקציב הזה בנובמבר .עכשיו תראה ,נחלק את השנה.
 1באפריל .עכשיו נכנסים לפסח .מיד פסטיבל ה ,70-שבועות ,ראש השנה
ובחירות .זאת אומרת ,במקרה הטוב ביותר המועצה תתכנס אולי פעמיים.
אולי אולי אני מציע לך גם לחסוך את הפעמיים האלה מאיתנו ולא לכנס
אותנו יותר .אלא לומר היום ,התקציב עבר בקושי .די .אבל עוד מטבע
שטבעתי במישור הממלכתי זה שהתקציב הוא תוכנית העבודה של הממשלה,
תוכ נית עבודה של העירייה .אז בוא ותראה .הצעתי לך את נושא הארנונה
שאפשר היה לגמור אותו לפני החג ובקלות והיית עושה את מה שתאולץ
לעשות כאחרון ראשי העיר בארץ .אבל אתה בשלך .תסתכל ,בעצם אני צריך
לעשות איתך חשבון נפש ולומר לך מה אני חושב .לא לחזור על דברי ישי
שהיה לו נאום טוב מאוד כאיש אופוזיציה .אני בטוח שבמרוצת השנים הוא
נזף בי כמה וכמה פעמים כשאמרתי את הדברים באותו סגנון  ....תסתכל על
מה שנעשה סביבך .יש לך את קריית מוצקין ,יש לך את קריית ביאליק ,יש
לך את קריית ים ,יש לך את קריית אתא ויש לך את אפילו את טירת הכרמל
ש לא לדבר על  ...והמבין יבין במירכאות למה אני מתכוון כשאני מזכיר את
המילה  ....אבל תראה ,כל הערים האלה זכו לחמש שנות שגשוג .הם עפו
למעלה .אני בא למוצקין ,אני לא מאמין שאפשר היה לעשות את מה שעשה
ראש העיר בקריית מוצקין ,כנ"ל לגבי קריית ים ,קריית ביאליק וכולי .אז
היטיבה נעמי לתאר את ההרגשה של מי שנכנס למתחם בר יהודה מסתכל
מימין ,מסתכל משמאל ,מסתכל באמצע ופשוט לא מאמין .לא מאמין .זו עיר
מסכנה .בא לך לומר חמש שנים לא עשו כאן כלום .אם תכלול בחמש שנים
האלה את שנותיו של דויד עמר שבקדנציה האחרונה שלו מעט מאוד לעשות
דב רים ,תבין מאין העודף הגדול בתקציב לעומת דלות ההופעה או המופע
שנשר מציגה ברחובותיה .אז ניקח לדוגמה ,אני כל הזמן אומר לך ,אני
מסתכל מחלון ביתי או ממרפסת ביתי ורואה את הרכבת שמגיעה כל יום כל
היום מעתלית לבית שאן ואני שואל אותה ,איך נתת שלא תהיה עצירה
בנשר? איך זה יכול היה?
מר אברהם בינמו :טוב שאתה מוצא את מי להאשים .טוב שאתה מוצא.
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מר דן תיכון :את מי אתה רוצה שאני אאשים? את עצמי?
מר אברהם בינמו :לא ,חס וחלילה.
מר דן תיכון :הרי אני בסך הכול התרעתי .זה תפקידה של האופוזיציה.
מר אברהם בינמו :אנחנו עשינו את המהלכים.
מר דן תיכון :וזה לא עניין ,זה לא עניין שאני רוצה לבקר,
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :רק רגע .זה לא עניין שאני רוצה לבקר את חברי דויד לוי בבית שאן .אני
דווקא הייתי יורד לתחנה ומנשר הייתי נוסע לתל אביב ולירושלים כפי שאני
עושה היום מחוף הכרמל .אז אני שואל את עצמי איזה ראש עיר היה מסכים
שהרכבת הזאת תעבור ,תצפור ולא תעצור? אז בסדר ,אז יש לנו רכבת.
בקרוב מאוד ,גשו להקמת הרכבת מתחנת האוטובוסים במפרץ
לאוניברסיטת חיפה .תגיד לי ,למה הרכבל הזו צריכה לעבור מעל נשר בלי
לעצור בה? מה עשו לך תושבי נשר שאתה החלטת שמן הראוי שלא תהיה
תחנת עצירה למשל מול המרפסת שלי ,מול הבית שלי? שהרי זה המקום
הטבעי שם לעצור .אז אני שואל את עצמי ,אתה מבין שהרכבת הזאת את
עיקר דרכה תעשה מעל נשר? אתה תרצה לקבל ארנונה בעבור הרכבל הזה.
אבל הוא לא עוצר בנשר .איך יכולת להסכים? ראית את שר התחבורה.
אמרת לו אני רוצה שהרכבל ,שהרכבת תעצור?
מר אברהם בינמו :כן.
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :ומה הוא אמר לך?
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :עכשיו נצא לדרך לגבי המטרונית .כשבאתי לכאן ,הייתי חדש ,לקח אותי סגן
ראש העיר ממלא מקומך לטיול בעיר ואמר אנחנו לא נוגעים בר יהודה כי
המטרונית תחל לנוע .זאת אומרת ,העבודות יחלו מיד ולא כדאי להשקיע
כסף טוב בעקבות מצב רע .לכן נמתין עם כל רחוב שדרות בר יהודה ונראה,
נדאג שהמטרונית תגיע לנשר .אז יש לנו מטרונית בחיפה .יש לנו מטרונית
בטירת הכרמל .יש לנו מטרונית בקריית ביאליק .גם בקריית רמב"ם .אפילו
בקריית אתא .אבל נשר שנמצאת ליד הצ'ק ....
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מר אברהם בינמו :העבודות התחילו לפני עשרה ימים.
מר דן תיכון :התחילו לפני עשרה ימים.
מר בוריס אייזנברג :למה? כדי לעשות עוד בלגן.
מר דן תיכון :אז המתנו חמש שנים עד שהתחילו העבודות האלה .אז כל הכבוד באמת,
מגיע לך פרס על זה שהעבודות התחילו .אבל אתה היית הקרוב ביותר ללב
המטרונית והקווים שלה ואותך זרקו לשלב האחרון ביותר.
מר בוריס אייזנברג :יותר טוב שבכלל לא יעשו את המטרונית.
מר דן תיכון :עכשיו ,יכול להיות שאתה צודק .אני לא מבין בענייני תחבורה .ישי הוא
מומחה ,התמחה בקדנציה הזאת בנושאי תחבורה .הוא יגיד לנו אם
המטרונית רצויה כאן או לא רצויה כאן .נעבור עכשיו לנושאים שמדאיגים
את תושבי נשר .מצפים ממך היום שתבוא ותאמר .עד היום התחמקת
מהנושא הזה .אני רוצה לדעת את דעתך לגבי הפרויקט של הקמת 5000
יחידות דיור בגבעת נשר .אני רוצה לדעת מה דעתך בעניין האנרגיה ש ,איך
קרה שהדברים האלה עברו מבלי שאנחנו ,נציגי הריבון בנשר ,לא ידענו ,לא
דווחנו ועד היום אנחנו לא יודעים מה עמדת ראש העיר שהוזמן לישיבה.
אגב ,איפה מהנדס העיר? ממשיך  ....ממשיך .לא שאני רודף אחריו .לא שאני
רודף אחריו אבל איזה מצב אבסורדי זה שמהנדס העיר לא בא לישיבות .הוא
עושה לך טובה בכלל שהוא עובד בנשר .כך הוא מתייחס לעבודה שלו .כך
אנחנו רואים את טיב העבודה שלו .עכשיו לגבי המחצבה .אני מכיר היטב את
משה ליש .תאמין לי ,מספר אחד אחרי בצבא .אני אומר לך שאת כל השירות
הסדיר עשינו בי חד ,תאמין לי .אני מכיר אותו היטב היטב היטב .הוא וודאי
סיפר לך מזיכרונותיו של משה ליש ,בעת ששירתנו בגולן .מה עמדתך לגבי
המחצבה? הרי יכול להיות ,הממשלה יצרה כלים כאלה היום .וועדות כאלה
שלא זקוקים לאישור שלך ולא לשלי ואין דמוקרטיה ולוקחים את יצחקי
ואולי גם את משה לאוני אם הבנת מה שאני אומר .מחליטים בחדרי חדרים
ואחר כך אתה צריך ללכת רק לעליון כי זו האפשרות היחידה שעומדת בפניך
כדי לערער אחר מעשה האיוולת האלה שנערכו בנשר .זה היה אונס של
תושבי העיר הזו והם שואלים אותך ,הם רוצים לדעת ,אתה לא תוכל
להסתלק בלי שתתייחס ותאמר לתושבי העיר ,אני חושב כך ,אני חושב
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אחרת ,אני תומך בקרקעות הצפון ,אני תומך בהרחבת בתי הזיקוק ליד נשר.
ואגב ,השבוע היה שוב פעם ריח רע שנדף מבתי הזיקוק ונאלצנו לאטום את
החלונות שלנו .אני מניח שאם אנחנו אז כל תושבי העיר .אני רוצה לדעת מה
עמדתך ,ריבונו של עולם?
מר אברהם בינמו :זה בגלל האובך.
מר דן תיכון :אתה מעדיף  14אחוז ארנונה מבתי הזיקוק על פני בריאות הציבור של אותו
אדם,
מר דן תיכון :אדוני הנכבד ,את זה קיבלנו בירושה .אל תבוא אליי,
מר אברהם בינמו :לא ,לא ,אז,
מר שלומי זינו :לא ,את הצפון לא קיבלנו בירושה .הייתה ביקורת בפסק הדין על עיריית נשר
שהיא לא הגישה התנגדות בוועדת התכנון ובנייה  ...ההצטרפות שלה
לעתירה,
מר דן תיכון :תודה ,אל תעזור לי .אני חוזר ואומר .מה אני צריך? הרי מהיום הראשון
מהנאום הראשון שבאתי ,חשבת שהגיע איזה עב"מ מהכנסת ומבלבל את
המוח למועצת העיר ואף אחד לא ידע איך לאכול אותי כשאמרתי ,אני
נבחרתי לשרת את האופוזיציה וכך אהיה ובסופו של דבר מלאו לי  5שנים
ואני עדיין באופוזיציה .אבל שאלתי אותך בישיבה הראשונה .אולי תספר לנו
מה החזון שלך? לאן אתה רוצה לקחת את נשר במרוצת חמש השנים שאתה
תכהן כראש העיר? אז חשבתי שתגיד ,אני רוצה עיר חכמה .אז במקום זה,
אמרת עיר אקדמיה .אבל יש הבדל גדול בין עיר חכמה לאקדמיה .אגב,
הצעתי לך שכל המתחם הזה של נשר יהיה בו אינטרנט חופשי לתושבים ובכל
מקום ובכל שעה .יש לך את הפוטנציאל הגדול ביותר להקים פארק לתעשיות
עתירות מדע .אתה נמצא בלב העיר חיפה .בסמוך לאוניברסיטה ובסמוך
לטכניון שהרי פארקים כאלה מקימים בסמיכות מקום למוסדות אקדמאים.
אז חשבתי שתהיה לך תוכנית .אמרת שאתה לוקח את ליש ,את הקרקעות
של ליש ואתה תקים שם פארק לתעשיות עתירות מדע .אז מה שיהיה לנו,
יהיה לנו בסופו של דבר,
מר אברהם בינמו :אני לא זוכר שאמרתי כזה דבר.
מר דן תיכון :מה?
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מר אברהם בינמו :אני לא זוכר שאמרתי כזה דבר.
מר דן תיכון :בסדר .אתה יודע ,תקים,
מר אברהם בינמו :למה אתה מתעצבן?
מר דן תיכון :תקים פארק לתעשיות עתירות מדע בסמוך לאצטדיון שלך .שם יש לך הרי
מת חם של תעשיות עתירות מדע אבל תהפוך את נשר מה ,כל אזרח ישאל
אותך ,מה הערך המוסף שנתן מר בן עמו לעיר נשר? אם ישאלו אותי ,אני
אגיד אפס .לימדתי את חברי מועצת העיר להיות אופוזיציה טובה ונעניתי
מישי .אני מוכרח לומר לך ,הוא נזף בי לאורך כל חמש השנים על הנאומים
הקש ים ואני עדיין מחשיב את עצמי כידיד שלך למרות שנפגשתי בסך הכול
פעמיים או שלוש במרוצת הקדנציה .אבל בסך הכול חשבתי שאני יכול
לתרום למשל בתעשיות עתירות מדע אומרים שהיה לי יד בהקמת חמש ...
לתעשיות עתירות מדע לתפארת מדינת ישראל .אבל אני בא ואומר ואני מגיע
כאן לסו ף .אנחנו בשלהי הקדנציה .חלקינו ילך הביתה וחלקינו ימשיך ואת
המקל נאלץ לתת למישהו אחר שיציב בפנינו את החזון שלו ואם אני יכול
לבוא בטענות ,הייתי גם רוצה לשמוע בדיון הזה קצת על החזון של אלה
שרצים למועצת העיר הבאה .אבל מה לעשות? אנחנו בלהט של בחירות וכבר
שכחנו בעצם מה המטרה שלנו .לנוע ,לנוע קדימה .אבל תסתכל .הרי בעצם
אם אתה רוצה וועדה קרואה.
מר אברהם בינמו :לא רוצה.
מר דן תיכון:

אני שמח שאתה לא רוצה.

מר אברהם בינמו :לא .מה פתאום?
מר דן תיכון :הרי זה לא יאה ולא נאה.
מר אברהם בינמו :לא ,ודאי שלא.
מר דן תיכון :לעיר איתנה ,איך אתה אומר? עיר איתנה כמו נשר שפתאום יקפוץ מישהו
ויגיד ימנה איזה סגן מהמפלגה שלו כראש העיר לתקופה של  4 ,3חודשים.
הרי אתה לא רוצה בזה.
מר יחיאל אדרי :שנים ,שנים.
מר דן תיכון :מה?
מר יחיאל אדרי 3-4 :שנים.
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מר דן תיכון 4 :שנים .וודאי טוב .אז,
מר אברהם בינמו :לא זו לא הכוונה.
מר דן תיכון :אז נשר תהפוך להיות לכם ,זו לא הכוונה שלך ואני שומע בפעם הראשונה
שלא זו הכוונה שלך .אני בא ומציע לך .לא נותרו הרבה חודשים .זה גם אין
שום חשיבות למסגרת ,למהות של התקציב הזה .כי לא נותר לך הרבה זמן,
תאמין לי .במצב כזה אני שילחתי את הכנסת הביתה ואמרתי חמישה
חודשים לפני יום הבחירות ואמרתי כל ישיבה תגרמו לנזק .לכן אנחנו
הולכים הביתה .ותראה עכשיו ,הם עמדו בפני מצב כזה אבל אף אחד לא רצה
ללכת הביתה .ולכן המשבר היה כלא היה .אז אני מקווה שאתה לא חושב,
מר אברהם בינמו :לא חושב.
מר דן תיכון :להביא אותנו לכאוס או לתוהו ובוהו.
מר אברהם בינמו :חס וחלילה.
מר דן תיכון :לכן לא נותר לי ,לסיכום ,ערב החג .לאחל לכולם חג שמח ולהגיד לך בשם
ראשי הסיעות ואני לא ראש סיעה .אתה יודע ש ...דויד אמר ,שלח ,לא הוא.
מר אברהם בינמו :אז מי ראש הסיעה?
מר דן תיכון :דויד אמר ,שלח לך מכתב ואמר אני אני אני אז אני שולח לו ברכת החלמה
ובריאות .דויד אמר תטיב לעשות ותיתן לו אזרחות כבוד כמעשה אחרון שלך.
מר אברהם בינמו :הכנו את ה,
מר דן תיכון :אדרי לא רוצה .אדרי לא רוצה.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :מה אתה מדבר בשמו?
מר דן תיכון :זה כבר ,תאמין לי שאני יודע.
מר יחיאל אדרי :אני כיבדתי אותו כראש עיר ,לא כבן אדם.
מר דן תיכון :כיבדתי אותו.
מר יחיאל אדרי :כיבדתי אותו.
מר דן תיכון :עכשיו אני חוזר ואומר .הציע לך הצעה הגיונית .לסיים את הישיבה הזאת,
תאשר את ההנחה לחיילי המילואים בתחום הארנונה .תהיה לך החלטה
חיובית ,חשובה ביותר שתטביע את חותמה למשך שנים על חיי העיר .תשבו
במרוצת חג הפסח ואני לא אהיה נוכח ,שלא אהיה לך  ....לא יהיה לך ספק.
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אני לא ראש סיעה .עכשיו ,תגבשו תוכנית מוסכמת ,תוכנית חירום שתאפשר
להמשיך את חיי היום יום של העיר עד לחודש בוא נאמר ספטמבר .כי לאחר
מכן כבר לא יהיה לך עם מי לדבר .ותעשה את כל מה שניתן אולי להציל.
הרבה אי אפשר להציל .מי שלא עשה  4וחצי שנים ,לא יספיק לעשות בחצי
שנה שום דבר.
מר אברהם בינמו :אין ספק ,אין ספק.
מר דן תיכון :עם מהנדס עיר כזה שלא מכבד אותו ... ,בוודאי שאי אפשר.
מר אברהם בינמו :אין ספק.
מר דן תיכון :לכן גמרתי .אני מודה לך מאוד.
מר אברהם בינמו :טוב .אני ברשותכם,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :רגע ,אני רוצה לעשות הפסקה של כמה דקות.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :אני זקוק להתייעץ ולדבר .אז אני ברשותכם ,תעצור את הפרוטוקול.
אנחנו עושים הפסקה.
(הפסקה בהקלטה)
מר יחיאל אדרי :טוב ,אני יכול להגיד את מה שיש לי להגיד? אפשר? טוב .קשה לנו בשעה
כזאתי גם מאוחרת גם שאנחנו לפני ערב חג וכולנו טרודים בכל מיני דברים
שאנחנו מחכים לחג לבוא ולקבל החלטה כזאתי גורלית על העיר נשר כאשר
אנחנו לא היינו שותפים לכל התהליך .אני יכול הלגיד לך בשם סיעת נשר ....
(נשמע צחוק רקע)
דובר:

אני לא מבין את הגיחוכים האלה פה.

מר יחיאל אדרי :ואנחנו חושבים ש ,ואני שמעתי את רוח הדברים הן  ...הן של רועי ,הן של
ניסים .אני לא מדבר עלינו .אני חושב שראש העיר ,היית צריך להתייעץ עם
החברים ,ראשי הסיעות שהציעו לך את זה לא פעם ולא פעמיים וזה אכן לא
בוצע .כאשר אנחנו מגיעים לשעת השיא שלמעשה בפועל היינו צריכים
בנובמבר ,היה צריך להיות מוגש התקציב ולא הוגש כראוי .אנחנו ,אני
אמליץ ,אני ממליץ למליאה לדחות את ישיבת התקציב .רק לאחר שראש
העיר ישב עם ראשי הסיעות יחד עם הגזבר כאשר יסבירו להם אחד לאחד
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את המהות ,המשמעות ואיך אנחנו מגיעים למסגרת שמצד אחד תהיה,
תומלץ על ידי הגזבר ,מצד השני יהיה פה החלטה של פה אחד לעניין הזה
לטובת הציבור ,לטובת העיר נשר וכך אנחנו נהיה שותפים .על פי רוח
הדברים של כל ראשי הסיעות ולעשות ,פה להוריד  50אלף שקל ,פה להוריד
 30אלף שקל ופה להוריד ,זה לא במגרש שלנו .אני גם אוסיף דבר נוסף שאני
חושב שאני ממליץ לגזבר ,לפני שאתה יושב אתה בודק מאיפה אפשר להוריד,
מאיפה אפשר להוסיף ,אני ממליץ לגזבר לא לפגוע לא בצהרונים ,לא לפגוע
ואל תרד לנו על המצפון .לא בצהרונים ,לא במלגות ,לא בתמיכות ולא
בתרבות ולא במתנ"ס .ותמצא,
דובר:

ברווחה גם.

מר יחיאל אדרי :ולא,
דובר:

ובשכר של עובדי ה,

מר יחיאל אדרי :ואני בטוח שאתה תמצא,
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :סל יחה .אני בטוח שאתה תמצא דרך כיוון שאני יודע לעשות תקציב,
תאמין לי .אתה יודע יפה מאוד שישבתי ועשיתי איתך גם תקציבים .מתקציב
של  190.4מיליון שקל ,להוריד  3מיליון שקל זה בטל ב ,60-זה אפשרי ,זה
נכון ,אבל אני לא אומר לך כרגע להוריד .אני לא אומר לך להוסיף .אני אומר,
אני רוצה להיות שותף .אני מבקש שלא לנסות להוביל את זה על המצפון
שלנו כי הרי שמעתי בחוץ את השיחה .טוב ,אז אנחנו נוריד מהצהרונים .טוב,
אנחנו י ורדים מהמלגות .לא בצהרונים ,לא במלגות ,לא במתנ"ס .אתם לא
תפגעו בפעילות השוטפת של העיר .ראש העיר הודיע שהוא לא מתמודד.
אנחנו פה צריכים להיות אחראים ,צריכים לדאוג שהעיר הזאתי ,ראש העיר
שישאיר אותה .ישאיר אותה איך שהיא הייתה .לפחות בוא נגמור את
הקדנציה הזאת בצורה מכובדת .זו ההצעה שלי .אם יש שותפים להצעה
הזאתי ,בכבוד.
מר זאב שפיגלר :אבי ,אני חושב שזה באמת ,אתה ראש העיר שלנו .אתה מייצג את העיר
נשר .אם אתה מתבזה ,כולנו מתבזים .אני חוזר ואומר שזה באמת נבון .נכון
כפי שגם סיעת הליכוד הציעה לפניך .להושיט יד גם אם זה הקדנציה
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האחרונה שלך ונשארו עוד כחצי שנה .להעביר את התקציב פה אחד על ידי
שיתוף כל חברי הסיעה ,נציג מכל סיעה .זה יהיה מהר .זה ילך מהר .זה ייתן
לך מינוף גם לעיר ,זה ייתן לך גם שקט נפשי ,זה ייתן לכולנו רוגע .זו הדרך
הנכונה .זו הדרך היחידה שזה ,היו צריכים לבצע אותה מההתחלה ואני
באמת ממליץ ,מאוד ממליץ ואני מתחבר כאן גם ליחיאל .בוא ,עצור דקה
לפני שאתה רוצה לעלות ,אם אתה רוצה לעלות .תעשה פסק זמן ,נתכנס,
נקבל החלטה ויהיה תקציב ראוי לטובת כל רווחת התושבים .תודה אבי.
מר ניסים בן לולו :ערב טוב כבוד ראש העיר .ברצוני לברך את קבוצת הילדים של עירוני
נשר שעושה חיל בטורניר בפורטוגל .המאמן ארז  ,...המנהלים אמיל ושלומי.
אני חושב שהם נו תנים המון כבוד לעיר נשר .ושיעלו ויצליחו .שמינית הגמר
יום שישי ,תראו אותם.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :השעה עכשיו שתיים-עשרה בלילה ,כבר חצות .אנחנו במשך השעה
האחרונה ניסינו למצוא הבנות לגבי התקציב .שוחחנו בחוץ עם כל חברי
המועצה לדעתי .גם עם ראשי הסיעות.
מר יחיאל אדרי :אבל אתה מסכים שזה לא מקצועי שבחוץ עומדים ואומרים תוריד  50אלף
ו 50-אלף מפה ו 20-אלף .זה לא מקצועי ,זה לא נכון.
מר זאב שפיגלר :לא ראוי גם ,לא מכובד.
מר אברהם בינמו :אני חושב שהתקציב שהוגש לפניכם הוא תקציב ראוי ,מכובד עם שינוי
של  1.94אחוז משנה קודמת .אני לא הצלחתי להבין את התפיסה ששוררת
כאן כאילו צריכים ללכת אחורה .כל שנה כאילו צריכים לקצץ כל שנה.
השגשוג של העיר נשר נובע מזה שכל שנה יכולנו לאפשר דברים נוספים
ולעשות גידול בתקציב .זה מראה גם על היכולת שלנו בהכנסות וגם
בהוצאות .לכן ,אני לא ראיתי איזושהי  ...שלומי ,אני לא ראיתי שינוי בסעיפי
התקציב .זה לא מצב שיש לכם אפשרות להגיש הצעה נגדית .אין מצב כזה.
מר שלומי זינו :אפשר לאמץ את ההצעה הנגדית שלי?
מר אברהם בינמו :סליחה.
מר שלומי זינו :שלחתי אותה.
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מר אברהם בינמו :סליחה .מובן שכאשר אתם מבקשים לעשות שינויים כאלה ואחרים,
צריכים להצביע על הסעיפים ועל המקורות והיכן לקצץ והיכן להוסיף .מה
מקור התקציב ומה הנימוק למה שאתם אומרים .לכן אני אומר שוב,
מר רועי לוי:

אני מבקש גם להתייחס.

מר אברהם בינמו :מה?
מר רועי לוי:

אני גם ארצה להתייחס.

(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :לא ,לא  ....אתה רוצה ,תתייחס עכשיו.
מר רועי לוי:

לא ,תסיים .אני לא אפריע לך.

מר אברהם בינמו :לא ,לא.
מר רועי לוי:

אני מחכה שתסיים ,אני לא אפריע לך.

מר אברהם בינמו :לא ,ברשותך אני אסכם את הדיון.
מר רועי לוי:

תסכם את הדיון אני לא רוצה להפריע לך.

מר אברהם בינמו :לא ,אז בוא תגיד את מה שיש לך.
מר רועי לוי:

אני רוצה לשמוע מה אתה אומר שאני אוכל להתייחס.

מר אברהם בינמו :תגיד מה שיש לך.
מר רועי לוי:

אתה מתחיל להגיד  ...שאני רוצה להתייחס אליהם .אולי אפשר ....

דובר:

אני גם רוצה את רשות הדיבור.

מר אברהם בינמו :אז בבקשה.
מר רועי לוי:

חשוב שתגיד מה שאתה חושב .הדברים שלך ,אבי ,אני לא מבין איך אתה לא
מבין שהדברים שלך חשובים בעניין הזה במיוחד .ואתה כאילו אתה ,אני
אגיד בסוף .אולי אתה תגיד משהו ואנשים יחשבו אחרת? באמת אני אומר
לך.

מר אברהם בינמו :לא ,אין לי מה  ...ניסינו במשך,
מר רועי לוי:

אין לך מה,

(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :שעה וחצי ,לא ,לא ,לא.
מר רועי לוי:

לא,
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מר יחיאל אדרי :אבי ,הורדת  2סגנים ואתה מסיים ואתה מסיים תקציב כל שנה בסדר גודל
של  2.7 ,2מיליון שקל עודף .אז אני לא מבין מה הבעיה .כולה בעוד שבועיים
נשב ,גג שבועיים .זה לא חייב להיות ביום רביעי ואנחנו יושבים .יש לך פה
החלטת מועצת עיר שאנחנו לא חייבים שזה יהיה ביום רביעי ,יכול להיות
ביום ראשון ,ביום שני ,ביום שלישי ,זה לא משנה התאריך ולא משנה השעה.
נשב ביחד .יש לך פה דבר שהושיטו לך כפפה כולם.
מר רועי לוי:

הוא לא רוצה ,הוא לא רוצה ,עזוב.

(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :כולם הושיטו את הכפפה הזאתי ואני שמעתי את זה ואני אומר את
ההצעה שלי ,לא סתם אני מעלה אותה .כיוון שאני שמעתי את כולם
שהושיטו יד .גם בחוץ ניסינו להושיט יד אבל זה לא רציני לבוא ולהגיד תוריד
 100אלף מפה ,תוריד  50אלף מפה.
מר רועי לוי:

בדיוק ,צריך לשבת כמו שצריך.

מר יחיאל אדרי :וזה לא רציני .לכן אני אמרתי .דוחים את ההחלטה לעוד שבועיים .נשב
יחד ביחד ,יחד עם הגזבר .לא חייב איזה יום .מה שיהיה אנחנו נסמיך את
החבר'ה האלה שיושבים ראשי הסיעות לקבל החלטה ולהוציא את זה
כפרוטוקול של מליאה ונגמר הסיפור .ונגמר הסיפור .אבל אנחנו,
מר שלומי זינו :אפשר את רשות הדיבור?
מר אברהם בינמו :בבקשה.
מר שלומי זינו :אדוני ראש העיר ,אני פתחתי את הישיבה עם הצעה מפורטת אחרי
שהקדשתי זמן מהזמן הפנוי שיש לי ועברתי על הסעיפים .נכון זה תקציב
ראשון שלי ,נכון ,אני פעם ראשונה עושה את זה לבד .אבל אני חושב שכל מי
שהגיע לישיבה הזאתי ובלי לתת ביקורת לאיש כזה או אחר .אם היו
מעוניינים להעביר את התקציב ,היו צריכים לבוא עם הצעה נגדית .מי שאף
אחד לא הגיע להצעה נגדית ,יש פה שתי אופציות .הרי אם נדחה את זה עוד
שבוע או שבועיים ,מה יקרה בעוד שבוע שבועיים או בעוד חודש שלא קרה עד
עכשיו? הרי זה אצלנו כבר חודש ימים ההצעת תקציב הזאת .אף אחד לא
הגיש איזושהי הצעה נגדית .מצד שני ,אני גם בא אלייך בביקורת שכשנפגשנו
לאחרונה בעניין התקציב ,אתה אמרת לי שאתה נפגש עם כל ראשי הסיעות
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ואני חשבתי שבאמת בפגישות האלה יצא משהו .אבל משלא חזרת ומשלא
יודע אם עוד היו פגישות אחרי זה או לא ,הייתי מצפה לפחות מה שעשיתי
בעצמי ,שכל אחד יבוא עם איזושהי הצעה נגדית ולכן במקום שנלך למהלך
שכנראה רוב חברי המועצה התנגדו לתקציב ,אני מציע לנסות לאמץ את
ההצעה הנגדית שלי שהיא מדברת על ביטול הקיצוצים בתחום הרווחה,
בתחום ההתמכרויות לסמים ,בתחום כל הדברים שפירטתי בצורה מפורטת.
מר יחיאל אדרי :פירטת השתתפות ממשלה ,זה הטעות שלך.
מר שלומי זינו :לא משנה .אז אנחנו נתקן ברמה הטכנית .אם יש לך הצעה נגדית,
מר יחיאל אדרי :יש לי ,אמרתי אותה.
מר שלומי זינו :תביא הצעה נגדית מפורטת.
מר יחיאל אדרי :אמרתי.
מר שלומי זינו :תציג אותה בשולחן המועצה.
מר יחיאל אדרי :אמרתי ,לא לפגוע במלגות ,לא לפגוע בצהרונים ,לא לפגוע במתנ"ס ולא
לפגוע ב,
מר שלומי זינו :אז שנייה .במקום לשבת שעה וחצי בחוץ ולעשות ,לצאת מהפלונטר הזה
שכולם פה נכנסו אליו ומישהו הכניס אותנו לפלונטר הזה בדקה ה 90-סעיף
 206אומר את מה שהוא אומר ,שאם התקציב לא יאושר היום ,אכן יש מצב
ששר הפנים אריה דרעי מש"ס שכבר עשה את זה בכמה מקומות ,מינה
וועדות קבועות וכנראה ישמח מאוד למנות פה וועדה קרואה ,אולי משהו
שהיה צריך לקרות ממזמן .ומבלי שהיועץ המשפטי מתייחס לסעיף השני
שמחריג את שנת הבחירות ולא בכדי אתה גם לא מתייחס לסעיף הזה כי
בעצם בחוות הדעת המשפטית שלך שהיא פשוט להקריא את החוק ולאשר
שזה באמת יכול להיות  ...במקרה שלנו ,אז היית מסיר את החשש מחברי
המועצה שחוששים שהעיר הזאתי תעבור לניהול של אחד מאנשי שלמה של
השר אריה דרעי ומנסים לגלות אחריות בקשר לתקציב.
מר יחיאל אדרי :אני עכשיו מצטרף לש"ס.
מר שלומי זינו :ולכן ,ולכן ,ולכן אני מציע לכולם לבוא ולפחות במקום להצביע נגד התקציב
כי מה שמסתמן כאשר ראש העיר בניגוד לכל מה שדיברו איתו בחוץ ראשי
הסיעות ודיברו איתו חברי המועצה ,מתכוון לעלות את זה להצבעה .אם הוא
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מתכוון להעלות את זה להצבעה ואנחנו נצביע נגד ,אני לא בטוח שתהיה
וועדה קרואה ואני לא בטוח שתהיה וועדה קרואה זה דבר רע לנשר .אבל
במצב היום אני חושב שההצעה שלי כפי שהקראתי אותה בתחילת הישיבה,
אולי שינוי פה שינוי שם ,אני מוכן ללכת לצלם ולהפיץ אותה בין כולם היא
תהיה הצעה נגדית שאפשר יהיה לאמץ אותה כולל חוות דעת של הגזבר .אם
צריך כמה עוד איזשהו  20דקות ,חצי שעה כדי שהוא ייתן חוות דעת אז
אנחנו גם נחכה לחוות דעת הזאתי ונגמור עם זה.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אני רק פירטתי סעיפים שאני רק ,אני לא קבעתי מסגרת,
(מדברים יחד)
דובר:

אולי זה יוצא יותר?

מר שלומי זינו :שנייה .אני הבאתי סעיפים שאפשר לקצץ מהם ואני הבאתי סעיפים שאפשר
מהקיצוץ ,מהביטול של הקיצוץ בסעיפים האלה הבאתי סעיפים,
מר יחיאל אדרי :זה לא ריאלי להוריד מיליון שקל מהספורט.
מר שלומי זינו :אתה ישבת וקראת את ההצעה?
מר יחיאל אדרי :אני לא ,אני שמעתי אותה.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :המספרים פה ,המספרים פה מתחברים .יש מאיפה לקחת ויש מאיפה לבטל
את הקיצוץ.
מר זאב שפיגלר :רק מילה אחת בנוגע כי הוא דיבר בשפת ..
מר שלומי זינו :אני רק הבאתי הצעה.
מר זאב שפיגלר :רק שנייה .וועדה קרואה לא מפחידה אותי.
מר שלומי זינו :כן ,כן.
מר זאב שפיגלר :אני,
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :הכיסא לא נדבק לנו לישבן.
מר שלומי זינו :ברור ,ברור.
מר זאב שפיגלר :יש לנו  ...אנחנו ,סליחה .אולי אחרים ,אתה עושה את זה בכלליות.
מר שלומי זינו :לא ,לא עושה בכלליות .אני אמרתי,
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מר זאב שפיגלר :הכיסא לא דבוק לנו לישבן .אנחנו יש לנו דברים.
מר שלומי זינו :אם יש הצעה נגדית,
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :יש לנו דברים עקרוניים שהתקציב מההתחלה צריך לבוא ולהתיישר.
התקציב במתכונת הנוכחית פסול .הוא לא עונה לדרישות ולטובת התושבים.
צריך לעשות רה-ארגון ,זה לא בושה.
מר יחיאל אדרי :נכון.
מר זאב שפיגלר :הפחד שמא יזרקו אותנו הביתה ,יעשו לנו  ...נלך הביתה .נהיה יותר עם
הילדים והאישה .בשמחה .יהיה לי זמן פנוי יותר .אני אוכל ארוחת ערב בזמן
נורמלי .מה? הכול לטובה.
מר יחיאל אדרי :ואני לא אצטרך,
מר זאב שפיגלר :זה לא מפחיד אותי.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :זאב ואני לא אצטרך ....
מר זאב שפיגלר :לא ,זה בכלל לא רלוונטי הוועדה הקרואה.
מר שלומי זינו :הוועדה הקרואה,
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :שתהיה וועדה הקרואה,
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אבל אם אפשר להגיע לתוצאה ,לתוצאה עניינית,
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :לא ,לא,
מר שלומי זינו :רגע זאב,
מר זאב שפיגלר :לא כנגד העקרונות שלנו.
מר שלומי זינו :לא ,שום עקרונות .אני בא ומציע ,האם בתוך ההצעה הזאתי יש משהו
שאתה מתנגד לזה?
מר זאב שפיגלר :בסדר ,אבל אומר לך ,אומר לך שזה לא רלוונטי.
מר שלומי זינו :אבל זה הכי רלוונטי לשבת כי יש לו על מה לשבת .כי אם כן יש לנו על מה
לשבת,
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מר זאב שפיגלר :בוא נשב.
מר שלומי זינו :אם לא נשב על זה ,אז אין לזה סוף.
מר יחיאל אדרי :לא ,לא ,ההצעה שלך לא רלוונטית כשאתה מדבר,
מר שלומי זינו :ראש העיר ,מה שאתה מציע זה שראש העיר זורם איתך ולא מציע את
ההצעה .אבל אם הוא מעלה את זה לדיון ,זה הופך ,ההצעה שלך הופכת
להיות לא רלוונטי.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :ניסיתי להסביר לך,
מר שלומי זינו :אין בעיה ,בוא נשנה.
מר יחיאל אדרי :ניסיתי להסביר לך קודם ואתה ישר תקפת .אני מנסה להסביר לך .אתה
הקראת סעיפים ששייכים למשרדי ממשלה.
מר שלומי זינו :לא נכון ,לא כל הסעיפים.
מר יחיאל אדרי :אל תגיד לי ,רוב הסעיפים,
מר שלומי זינו :לא נכון.
מר יחיאל אדרי :למעט הספורט.
מר שלומי זינו :לא נכון.
מר יחיאל אדרי :כשאתה בא ואומר להוריד בספורט מיליון שקל ,אני לא אתן יד לזה.
מר שלומי זינו :אם אתה ,אבל אני ,אני רוצה הסבר אחרון .שנייה ,משפט אחרון .ההצעה
שלך שהיא בעצם לא הצעה שלך ,היא הצעה ששפיגלר הציע ורועי הציעו
שלדחות את הישיבה הזאתי בעוד שבועיים חודש הייתה מקובלת עליי ובלבד
שהיא תהיה מקובלת על ראש העיר .אם הוא לא מקבל זה מביא לך את זה
להצבעה ,אתה רוצה להצביע נגד? בבקשה .בוא נצביע כולם נגד אין בעיה.
אתה רוצה,
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אתה רוצה להימנע? בבקשה .אבל אני בא ומושיט יד ואומר חבר'ה ,אם
אנחנו חייבים להצביע היום ואנחנו לא מצליחים להעביר את הדחייה הזאתי,
בואו נצביע על הצעה נגדית.
(מדברים יחד)
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מר שלומי זינו :בבקשה ,אין בעיה .אני לא אמרתי איך אני מצביע .אני רק הצעתי עוד
הצעה.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :וכולנו חכמים וכולנו נבונים.
מר אברהם בינמו :כן רועי.
מר רועי לוי:

טוב .אני מבקש להתייחס גם לדברים שאמרת ,אבי .יש ניסיון ,אני חושב
אמית י של כל הגורמים במועצה כן להגיע לפתרון .דיברתי עם כולם בחוץ ,עם
כולם בחוץ .כולם רוצים להגיע לפתרון .יש תחושה,

מר אברהם בינמו :גם אני רוצה להגיע לפתרון.
מר שלומי זינו :לא ,הוא דוחף אותנו לפינה .מה? מה זה המשחקים האלה?
מר רועי לוי:

אתה מנסה לדחוף את כולם לפינה .אני מסכים עם זה .אתה מנסה,

מר שלומי זינו :זה מתוכנן ככה.
מר רועי לוי:

אתה מנסה ,אני לא יודע אם זה מתוכנן או לא מתוכנן .יש הרגשה שאף אחד
לא רוצה לבוא לידי פתרון .לא יכול להיות שלא ישתפו אותנו וגם לא שיתפו
והגענו לפה וכולם מגלים רצון טוב בכדי כן לפתור .דובר בחוץ ,היה רעיון
שהיה פחות או יותר מקובל על כולם שזה ללכת להתכנס לתוך מסגרת
התקציב של  ,2017מה שאומר לעשות הסטות לתוך התקציב של  3.7מיליון
שקלים .אני מסכים שלא ניתן לעשות את זה על רגל אחת בעמידה בחוץ,
אלא צריך לשבת בצורה מסודרת ולראות איפה ניתן לקצץ ,איפה לא .סתם
לדוגמה ,ישבתי קודם עם מיכה אז הוא אמר למשל בשונות אני יכול לגעת
באזור ה 100-אלף שקל .אני לא יכול לראות את זה פה כי הוא יש לו
סיכומים .סיכומים של מה זה שונות ולאן הולך כל שונות .זאת אומרת ,אני
מאמין שאנחנו נדע למצוא את ה 3.7מיליון שקלים האלה ושכולם יצביעו
עבור התקציב הזה .אני איתך בקטע הזה .אני מסכים איתך שצריך להמשיך
להניע את הגלגלים ו ...צריכה להמשיך לנוע וזה לא משנה מה קורה .אתה
זוכר שבתקציב  2016גרמנו לכך שהתקציב יעבור .אבל בצורה הזו ,פשוט לא
ניתן לייצר רוב .ואם כבר מייצרים רוב ,אז זה רוב כזה על  ...תרנגולת שלא
צריך לעשות אותו ,בטח לא עכשיו .אני מסכים עם העמדה הזאתי שהעליתי
אותה עוד מזמן .להתכנס ,לשבת ,לקבל החלטות ,להחלטות האלה נצא .אם
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אחרי שנשב עם מיכה נראה שאנחנו לא מצליחים להגיע ל 3.7מיליון שקל,
אולי נגיע ל 3-אולי נגיע ל .2.5-אבל לפחות שיתאפשר לכולנו לשים את היד
שלהם גם כן בתקציב כי רק ככה ניתן להגיע להסכמות .אם נמשיך להתבצר
כל אחד בעמדה שלו ,ברור שלא יקרה שום דבר וזה ילך לפיצוץ .אני באופן
אישי ,אנשים אומרים לא מפחדים מוועדה הקרואה .אני חושב שרק תושבי
נשר צריכים לנהל את העיר נשר .לא אנשים מבחוץ וזה לא משנה מאיזה
מפלגה .רק תושבי נשר יודעים מה טוב להם .אני מאמין שאני והסיעה שלי
יודעים איפה לשים את סדרי העדיפויות ואם יבוא מישהו מבחוץ ויחליט את
סדרי העדיפויות שטוב לו ,אנחנו לא מעוניינים להגיע לשמה .אני פשוט לא
חושב שזה נכון לתושבים שלנו וכל מי שמתהדר בוועדה הקרואה ,לדעתי זו
תעודת עניות לעיר שיש לה בעיית  ....זה הכול.
דובר:

עיר איתנה.

מר רועי לוי:

זה מה שאני רוצה להגיד .לכן אני מציע לך ,קח שבועיים ,תודיע לפאיז
שהכו ל נדחה בשבועיים שלושה ,אנחנו נמצא את הזמן עם מיכה להתכנס יחד
איתך.

מר שלומי זינו :שבועיים זה לא מספיק ,יש חגים.
מר רועי לוי:

חודש ,לא משנה .יחד איתך תקבע אתה את התאריכים שלכולם יהיה נוח.
נבוא ,נשב ,נמצא את הפרטי תקציב וזה הכול.

(מדברים יחד)
רו"ח מיכה זנו :אני מסכים שלבצע הפחתה של  .3.7זה לא עושים את זה על רגל אחת .צריך
לעשות את זה בשיקול דעת.
מר יחיאל אדרי :אני לא חושב שאתה ,אתה קופץ גבוה.
מר דן תיכון :אני אתן לך,
מר יחיאל אדרי :יכול להיות שה 3.7-יישאר.
מר דן תיכון :אני אתן לך הצעה.
מר אברהם בינמו :סליחה,
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגל :אתה מעביר מסעיף אחד לסעיף אחר.
מר דן תיכון :רק רגע ,אני אתן לך ,רק רגע.
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מר זאב שפיגלר :אתה תיתן עדיפות אחרת.
מר דן תיכון :אני תן לך הצעה על רגל אחת .אם אתם מתעקשים ,ההצעה שאני אגיש
תאמר כך .שהעדכון האוטומטי של הארנונה בטל והתקציב יורד בגובה
העדכון שבטל .זאת אומרת ,לא נוגעים באף סעיף בתקציב אבל מנגד,
האר נונה לא תעודכן כי הארנונה ,אתה קיבלת אסמכה להעלות אותה אך לא
יותר.
מר שלומי זינו 2.18 :אחוז.
מר דן תיכון :אך לא יותר.
מר שלומי זינו :נכון.
מר דן תיכון :ולכן אנחנו יכולים בתחום הזה שבין מה שהיה לפני שנה לבין מה שאתה
מציע היום ,אנחנו יכולים לומר לך לא יותר ממה שהיה לפני שנה ומורידים
את סך הכול התקציב .אדוני ,תחליט.
מר יחיאל אדרי :אני ,אני ,אני,
מר דן תיכון :ואתה לא נוגע באף סעיף.
מר יחיאל אדרי :אני חושב שגם אני הוספתי ואני עדכנתי .אף אחד לא קובע ולא אומר
שאתה תכין תקציב שפחות מ 3.4-מיליון שקל .אנחנו רוצים את ה 3.4-מיליון
שקל,
מר דן תיכון :למה? אתה יכול,
מר יחיאל אדרי :תן לי רגע ברשותך .את ה 3.4-מיליון שקל.
דובר:

.7

מר יחיאל אדרי :או  7מיליון שקל ,אנחנו רוצים חברי המועצה שנמצאים כאן ,לשנות את
סדר העדיפויות .לא אתה עם כל הכבוד.
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :טוב אדוני ,תחליט .אני מציע לך לא להכניס את הראש ללוע הארי.
מר אברהם בינמו :אני מאוד מודה לכם.
גב' נעמי כספי :אבי שנייה ,תן לי לנסות לשכנע אותך.
מר שלומי זינו :מה אתם מתחננים אליו? הוא כבר החליט.
(מדברים יחד)
גב' נעמי כספי :לעשות את הצעד הנכון.
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מר אברהם בינמו :הצעד הנכון אפשר לשבת עוד חצי שעה בחוץ ו,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :תשמעו ,אני אין לי עניין בוועדה הקרואה.
מר דן תיכון :זה לא עניין של וועדה הקרואה.
מר אברהם בינמו :תן לי שנייה אחת ,אני לא הפרעתי לך .אין לי עניין בוועדה הקרואה .אני
חושב שהצעת התקציב שהוגשה לכם היא הצעה טובה מאוד.
מר דן תיכון :לדעתך.
מר אברהם בינמו :לדעתי.
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :לדעתנו לא.
מר אברהם בינמו :מה שהועלה כאן ,גם בסעיפים שהועלו על ידי שלומי ... ,חוות דעת גזבר.
חלק גדול מהדברים שהועלו אין להם בסיס כלל אבל ללא חוות דעת של
הגזבר,
מר שלומי זינו :אז בוא נדחה .בוא נדחה בחודש.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :בוא נדחה בחודש .כן ,ושכל אחד ייתן את ההערות שלו ,ייתן חוות דעת אבל
אנחנו נחזור לאותו מצב ,נכון .זה לא משנה .בסוף צריך להחליט.
מר ישי איבגי :אז גם לא נתת אופציה אחרת .הבאת תקציב ,כל מה שמציעים צריך חוות
דעת,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :אנחנו חייבים לקבל חוות דעת של הגזבר לגבי השינויים המוצעים
בסעיפי התקציב.
מר דן תיכון :הגזבר לא יכול להכתיב למועצת העיר את דעתו .מועצת העיר יכולה לעשות
עם התקציב כראות עיניה תוך שיקול דעת.
מר אברהם בינמו :לא הצעתם .לא הצעתם.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :לא הצעתם את השינויים .לא הצעתם את השינויים.
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :בגובה עדכון הארנונה.
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מר שלומי זינו :הנה ,הוא הביא לך עוד הצעה נגדית מעניינת .אתה יכול לתת חוות דעת
עליה?
מר דן תיכון :לא רוצה ,לא צריך.
מר שלומי זינו :אתה יכול בזמן קצוב עכשיו  20דקות ,חצי שעה להכין,
מר דן תיכון :לא ,לא ,היום האלטרנטיבה לדחות את הישיבה .או להצביע עבור זה.
רו"ח מיכה זנו :ארנונה  2018לא רלוונטית .כי אתה מאשר צו ביולי ,ביוני  2018ל .2019-זה
לא רלוונטי לדבר על העדכון של הארנונה כי העדכון הבא מתייחס ל.2019-
מר שלומי זינו :אז אנחנו נעדכן את זה רטרואקטיבית ,מה הבעיה?
מר דן תיכון :זה לא נכון.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :זה רק בשנת התקציב.
מר דן תיכון :אך לא,
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו ... :יצא בעניין הזה.
מר דן תיכון :אך לא יותר מ כתוב .בצו הארנונה .זאת אומרת הוא נותן שיקול דעת
למועצה להחליט בכמה  ...אם בכלל.
מר שלומי זינו :אם להעלות או לא .אנחנו לא חייבים.
מר ניסים בן לולו :כן אבל העניין הוא לא להעלות .אנחנו במסגרת התקציב ,היא פחות
מעניינת אותנו אם זה  190או  .187בסעיפים בתוך הקציב ,אותם אנחנו
רוצים לשנות ולהעדיף ,לתעדף את זה על זה או,
(מדברים יחד)
מר ניסים בן לולו :לא המסגרת .המסגרת יכול להיות שהיא תגיע גם ל.190.4-
מר דן תיכון :לא צריך  ...פעם אחת ברחל ביתך .או או .תחליט.
גב' נעמי כספי :טוב ,תנו לו להחליט ,גמרנו ,זהו.
(מדברים יחד)
גב' נעמי כספי :לא ,בלי ,בלי ,בלי ,באמת בלי הערות.
מר דן תיכון :אנחנו מבקשים לדחות או להצביע.
גב' נעמי כספי :אז הנה.
(מדברים יחד)
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מר יחיאל אדרי :לא יעלה על הדעת ,אדוני ראש העיר .לא יעלה על הדעת ,עם כל הכבוד.
מר דן תיכון :אל תשכנע אותו.
מר יחיאל אדרי :אתה מפעם לפעם משבח את הממלא מקום שלך ואת הסגנים שלך .לא
יעלה על הדעת ,סליחה בקהל .לא יעלה על הדעת,
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :שאתה מגיש ,מגיש תקציב לעירייה בלי לשתף,
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :אתה יודע מה? אתה  ...את הסגנים שלך.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :את הסגנים שלך.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אבל זה כל המועצה  ...מה אתה מיתמם? כל המועצה,
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :מה אתה מתערב?
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אתה לא ישבת איתו? לא הזמין אותך?
מר יחיאל אדרי :לא .לא.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :אותך הוא הזמין ,את רועי הוא הזמין ,אותי לא.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אוי ואבוי .אם אני הוזמנתי ואתה לא הוזמנת.
מר יחיאל אדרי :אתה רואה?
מר שלומי זינו :הייתי בטוח שישבת איתו.
מר יחיאל אדרי :ממש לא.
מר שלומי זינו :אבל לפני רגע אמרת שהיית שותף להכול.
מר יחיאל אדרי :אתה הזמנת אותי לשבת אבל לא הוא.
מר שלומי זינו :אבל ישבת עם מיכה.
מר יחיאל אדרי :לא .לא.
מר שלומי זינו :אבל למה לא הכנת הצעה נגדית?
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מר יחיאל אדרי :אני יש לי אותה .יש לי אותה.
מר שלומי זינו :אז אתה יכול להציע לנו את ההצעה הנגדית שלך?
מר יחיאל אדרי :אדוני ,יש לי אותה .הרי ראש העיר קם וצעק בריש גלי בעיתון שהוא חסך 2
מיליון שקל לשתי הסגנים.
מר שלומי זינו :אז זה ההצעה הנגדית? ה 2-מיליון?
מר יחיאל אדרי :רגע אחד.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :רבותיי ,אני רוצה שתבינו דבר אחד .לשבת על תקציב,
מר דן תיכון :אתה לא צריך לשכנע אותנו.
מר שלומי זינו :אל תשכנע אותנו .אנחנו ....
מר יחיאל אדרי :לשבת על התקציב,
מר שלומי זינו :יש לך הצעה נגדית ,תביא .יש  3הצעות.
מר יחיאל אדרי :אני ,אני ,רבותיי.
מר דן תיכון :אין הצעות.
מר שלומי זינו :הצעות נגדיות ,הסתייגויות .הסתייגויות.
מר דן תיכון :אין הצעות.
מר שלומי זינו :יש הסתייגויות .מה זה?
מר דן תיכון :הסתייגויות זה משהו אחר.
מר שלומי זינו :הסתייגויות .מאשרים ,הסתייגויות.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :מה זה הסתייגויות?
מר שלומי זינו :הסתייגויות.
מר זאב שפיגלר :הסתייגויות זה לא שווה כלום .מה זה הסתייגויות? מה אתה הולך
למכולת? מה זה הסתייגויות?
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :מותר להסתייג.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :לא ,הסתייגות מתקבלת.
מר דן תיכון :הסתייגות מתקבלת.
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(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אתה מצביע רק על ההסתייגויות.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :או שיש עוד רעיון .כשאף אחד לא מקבל החלטה ,כולם נמנעים ותצביע בעד
 ...וזהו נו.
(מדברים יחד)
גב' נעמי כספי :זו גם אפשרות.
מר שלומי זינו :סתם אני צוחק ,זה היה בהומור .היה בהומור .אבל בואו נגמר חבר'ה,
יאללה.
מר זאב שפיגלר :אני חייב רק בנושא הזה מה ששלומי אומר ,שבמידה וזה יהיה ,יכול להיות
שזה יהיה בסדר .אני אאלץ לשנות ולהצביע נגד .אז אני אהיה נגד .אתה
תהיה בעד .תעשה מה שאתה רוצה .אבל אני במתכונת הנוכחית שהתקציב
לא עונה ל,...
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :אני רק  ...נמנעים.
מר אברהם בינמו :מה אתה חוזר על הדברים? רבותיי.
מר זאב שפיגלר :במתכונת הנוכחית ,לא יאפשר לי להיות נמנע.
מר דן תיכון :למה אתה מתחנן?
מר זאב שפיגלר :אני לא מתחנן.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :אני מבקש עוד  10דקות הפסקה.
גב' נעמי כספי :לא ,אבי לא.
מר זאב שפיגלר :אבל  10דקות ....
מר אברהם בינמו :לא 10 ,דקות.
(הפסקה)
מר אברהם בינמו :רבותיי ,אני מבקש את תשומת לב הלב שלכם .כפי שידוע לכם ,ראש
העיר הגיש את הצעת התקציב ,הגיש למועצה .יש בכוונתי לענות הצעת
החלטה כפי שהובא בפניכם בעניין תקציב  .2018ונוסף לכך ,אני מבקש
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לקיים מחר ישיבה נוספת לאור ההחלטה שלכם .מחר בשעה  19:00על מנת
לסיים את מה שהתחלנו.
מר שלומי זינו :בדיקת חמץ.
מר אברהם בינמו :על מנת להשלים את מה שהתחלנו .אי לכך ,אני אעלה שתי הצעות .אחת,
אני מבקש להעלות הצעת החלטה באשר התקציב עיריית נשר שנת  2018על
סך .190
רו"ח מיכה זנו.413 :
מר אברהם בינמו .190,413,000 :אני מבקש להעלות את זה להצבעה.
מר שלומי זינו :רגע ,אתה מעלה,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :אין הצעות.
מר שלומי זינו :למה אין הצעות נוספות?
מר אברהם בינמו :שנייה .אין הצעות נוספות.
מר זאב שפיגלר :אבל למה לך יש שתי הצעות?
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אני רוצה לבקש להצביע על הסתייגויות.
מר אברהם בינמו :לא אמרתי שיש לי שתי הצעות על התקציב .אתה תקשיב,
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אבל אתה יכול ,רגע .ברגע שאתה מעלה את ההצעה לדיון בתקציב ,אני
מבקש לפני שאנחנו מעלים את זה לקבל חוות דעת מהיועץ המשפטי .האם
ברגע שהוא מעלה את הצעת ההחלטה שלו על התקציב ,יש בכלל רלוונטיות
להצעה השנייה של דחיית הישיבה?  ...רלוונטיות .זה צריך לעבור ההצעה
הזאתי ,צריכה לעבור לפני הצעת החלטת התקציב.
מר דן תיכון :לא ,הוא צריך להצביע בעד ההסתייגויות או נגד ההסתייגויות.
מר שלומי זינו :שנייה ,שנייה .אבל לפני זה ,אם הוא רוצה לדחות,
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אין בעיה ,אני בעד.
מר דן תיכון :הוא לא רוצה.
מר שלומי זינו :אה ,זה סתם חרטא?
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מר דן תיכון :הוא לא רוצה ,נו .מה?
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אז  ...הסתייגויות ,זהו.
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :הסתייגות אחת שלי .עזוב ,רד ,רד מזה .ההסתייגות היא שלי .אני מציע לא
לעדכן את הארנונה על פי הטייס האוטומטי .להוריד את תקרת התקציב
בגובה העדכון.
מר אברהם בינמו :זה צריך חוות דעת גזבר.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :אל תגיד לי עזוב ,אל תגיד לי עזוב.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :זה הסתייגות.
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :אנחנו נאשר את התקציב לפי ההצעה שלך או לפי ההצעה שלי.
מר אברהם בינמו :בסדר.
מר זאב שפיגלר :לא ,את ההצעה שלו עם הסתייגויות.
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :יש הסתייגות.
מר שלומי זינו :לא .את ההסתייגויות לא נגמור פה עד  4בבוקר.
מר זאב שפיגלר :מה לעשות? אם הוא רוצה ככה מלחמה ,מלחמה.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :לא עברו  4שעות ומה רלוונטי ישיבה מחר? למה החירטוט הזה?
מר זאב שפיגלר ... :אפשר להמשיך גם  6שעות.
מר שלומי זינו :כן אבל רגע ,בוא .תעלה את ההצעה שלך קודם כל אם בעד ישיבה מחר או
לא ואם הוא לא בעד ישיבה מחר אז מחר נפגשים.
מר רועי לוי:

הוא לא צריך בעד .הוא יכול להיכנס לישיבה מחר.

מר שלומי זינו :נכון .אם ,לא ,אם מחליטים פה אחד להעביר את זה למחר ,מעבירים את זה
למחר.

"חבר" – הקלטה ותמלול

03317

מר רועי לוי:

96

ד.נ28.3.2018 .

לא ,לא ,צריך פה אחד .הוא יכול להעביר את זה למחר חופשי .בואו נעשה
הסתייגויות .יאללה .אם זה הלילה שלנו ,זה הלילה.

(מדברים יחד)
מר דן תיכון :אתה רוצה ללכת ראש בראש ,קדימה.
מר אברהם בינמו :לא ,אני לא רוצה ראש בראש.
מר רועי לוי:

זה רק ככה .אז יאללה ,תתחיל .אני רוצה להגיד ,להעלות הסתייגויות גם.

מר שלומי זינו :אני תרשום אותי בתור אחרי רועי.
דובר:

את הליכוד גם ,אותי.

מר אברהם בינמו :בבקשה.
דובר:

תכניס את כל ההסתייגויות.

מר אברהם בינמו :נכניס.
(מדברים יחד)
דובר:

מההתחלה ,מתחילים את הישיבה מההתחלה.

מר אברהם בינמו :לא ,אני לא מסכים.
מר זאב שפיגלר :הלילה ארוך ,עד הבוקר יש לנו הרבה זמן.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :סליחה ,רגע.
מר שלומי זינו :מי שואל אותך? ברגע שהוא מעלה הצעת החלטה.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :רגע 4 .שעות מעל הישיבה.
מר שלומי זינו :כן.
מר יחיאל אדרי :אין ישיבה.... .
מר שלומי זינו :עברו  4שעות? תן לנו חוות דעת משפטית לגבי השעות.
מר דן תיכון :זו ישיבת תקציב ,היא יכולה להימשך,
מר שלומי זינו :אבל שייתן חוות דעת .אפשר לקבל חוות דעת לגבי מועד הישיבה? אם אפשר
להאריך מעבר ל 4-שעות?
מר דן תיכון :להצביע בעד ההסתייגויות .אתה לא יכול להיות נגד.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :בדיוק .בוא.
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מר דן תיכון :אתה לא יכול להיות נגד .אין דבר כזה .בשביל זה יש דיון כאן.
מר אברהם בינמו :אתה צריך בשביל זה חוות דעת גזבר על ההסתייגויות.
דובר:

לא.

(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :על ההסתייגויות לא צריך כלום ,אדוני .אתה רוצה הסתייגויות? אנחנו,
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אנחנו מפה עד הבוקר ,אין בעיה.
מר דן תיכון :קדימה.
מר שלומי זינו :אתה מתחיל? אתה מתחיל?
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :אני לא מבין .אתה יכול להסביר לי מה השיקולים?
מר אברהם בינמו :מה השיקולים?
מר יחיאל אדרי :אתה יכול להסביר לי למה אני צריך עכשיו לסבול?
מר אברהם בינמו :למה אתה סובל?
מר יחיאל אדרי :ככה ,אני סובל .תסביר לי למה אני צריך עכשיו לשבת ולרשום לך
הסתייגויות.
מר שלומי זינו :להתחיל?
מר אברהם בינמו :לא ,אני לא מעוניין.
מר דן תיכון :לא יהיה תוהו ובוהו .אני מבטיח לך.
מר אברהם בינמו :אני לא רוצה שיהיה תוהו ובוהו.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אל תצייר אותנו בתור מועצה סרבנית .אנחנו אחראים ורוצים  ...את
הדברים בזהירות.
מר זאב שפיגלר :אנחנו מבקשים להעביר את התקציב.
מר שלומי זינו :ואנחנו מעוניינים שהתקציב יעבור בצורה אחראית ,ייקח עוד ישיבה ,ייקח
עוד ארבע שעות ,ייקח עוד שש שעות .אנחנו נעביר את זה ואנחנו,
מר זאב שפיגלר :היום התקציב יעבור.
מר שלומי זינו :לא משנה מה יקרה ,כל הפרוטוקול הזה ישמש מול כל איזה שר פנים.
(מדברים יחד)
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מר שלומי זינו :כל אחד שירצה להשתלט על העירייה.
מר אברהם בינמו :אדוני הנכבד ... ,מספיק עם ה,
מר שלומי זינו :לא ,אז בוא נתקדם.
מר אברהם בינמו :אתם רוצים ,יש לכם הסתייגויות?
מר שלומי זינו :יש.
מר אברהם בינמו :תגידו את ההסתייגויות שלכם.
מר יחיאל אדרי :אני יש לי הסתייגויות .אני  ...בהסתייגויות.
מר שלומי זינו :אבל אני ,אני ביקשתי רשות דיבור לפני זה.
מר יחיאל אדרי :לא אתה לא ביקשת לפני.
מר שלומי זינו :ביקשתי.
מר יחיאל אדרי :קיבלת קודם .אני יש לי בקטנה.
מר שלומי זינו :בבקשה.
מר יחיאל אדרי :בקטנה.
מר שלומי זינו :אגב יש תיקון לגבי המלגות .אתה אמרת שלא הורידו במלגות .יש עדכון של
 400אלף שקל במלגות יותר מהתקציב של השנה שעברה אז לא צריך,
מר יחיאל אדרי :יותר?
מר שלומי זינו :יותר.
מר יחיאל אדרי :לא ,זה  ...מפעל הפיס.
מר שלומי זינו :ה ,400-בסדר.
מר יחיאל אדרי :זה בגלל מפעל הפיס.
מר שלומי זינו :אבל אז.... ,
מר יחיאל אדרי :בגלל מפעל הפיס .טוב ,הסתייגויות שלי ככה .אני מבקש לא לגעת
במתנ"ס.
מר שלומי זינו :תן סעיפים.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :סעיפים ,מספרי סעיף.
מר רועי לוי:

מספר סעיף ותגיד מה הכסף.

מר שלומי זינו :מספר סעיף ומאיפה הכסף.
(מדברים יחד)
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ומה הכסף.

מר יחיאל אדרי :את הכסף הזה להוריד מהסגן הראשון ,להעביר את זה לשם.
מר שלומי זינו :זה רק  200אלף.
מר יחיאל אדרי :לא ,מהסגן הראשון זה לא היה  200אלף.
מר רועי לוי:

 200אלף.

מר שלומי זינו 200 :אלף יש לסגן .תקרא ,קח חוברת תקרא .יש רק  200אלף שקלים לסגן
אחד וגם בוועדת כספים דנו בזה.
גב' נעמי כספי :החלק היחסי של הסגנים מנובמבר.
מר יחיאל אדרי :הוא לא צריך.
מר שלומי זינו :הוא דאג לקואליציה הבאה .אז אולי תחכה שרועי יתחיל ,אני אתחיל,
בינתיים תעשה שיעורי בית.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :זה ממש לא נכון .אתה הולך כרגע לקבל את כל ההסתייגויות .למה לא
תעשה את זה מסודר מחר עם ראש בריא?
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :נו ,אז תמשוך את ההצעה שלך להיום .תמשוך את ההצבעה.
מר שלומי זינו ... :הדיון מחר בשמונה הכי טוב.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :תעשה את זה מחר ,תקבע את הדיון.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :או עוד חודש או הסתייגויות.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :היום היום היום.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :חבר'ה ,אני באמת מכבד את כולכם .אבל יש כאלו שעובדים בשעה 6
בבוקר ,שצריכים לצאת ב 4-וחצי בבוקר .אני לא מתכונן לשבת איתך כאן עד
הבוקר על הסעיפים האלה.
מר בוריס אייזנברג:

זה לא רציני.

מר זאב שפיגלר :ממש לא מכובד גם .לא מכובד.
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(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :אז יהיה עוד חודש.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :לא מכובד .מה זה? מה הלחץ? רבותיי ,יחיאל ,מה הלחץ? אנחנו התחרפנו?
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :התחרפנו לגמרי.
(מדברים יחד)
מר בוריס אייזנברג:

מה יקרה חודש ?...

מר זאב שפיגלר :לא יקרה כלום ,אז יקרה מה שיקרה יהיה לטובה .אז מה?
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :מה? אז מה ,אני אשם שאתה מגיש לי אותו לפני שלושה שבועות? מה זה
למצות הליכים? לא יקרה כלום.
מר אברהם בינמו.... :
מר יחיאל אדרי :מה? לא יקרה כלום.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :כן ,מה ההסתייגויות בבקשה? מי מגיש את ההסתייגויות?
מר שלומי זינו :אני מוכן.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :טוב .סעיף,
מר יחיאל אדרי :רק תסתכל מה זה של העירייה ומה זה שלא.
מר שלומי זינו :אין בעיה .אין בעיה.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :רגע ,אבל בוא נהיה קצת קדימה .רועי ואבי .יבואו כולם כאן ,יטחנו עוד
ארבע שעות .יעלו מאה הסתייגויות .מה אדון אבי ראש העיר שהוא חכם
ונבון כנראה יותר מכולנו ,יעלה את ההצבעה המקורית שרשומה ללא
ההסתייגויות.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אי אפשר.
מר זאב שפיגלר :זה הכול.
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(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אי אפשר.
מר זאב שפיגלר :די ,יש לו ,סליחה ,יש לו הצעה ראשונה שהוא העלה אותה .למה? תן לך
לרקוד  4שעות ויעלה מה שהוא רוצה.
(מדברים יחד)
דובר:

ברגע שהסתייגת על התקציב המלא ,הוא משתנה באופן אוטומטי בהצבעה,
על מה אתה מדבר?

(מדברים יחד)
דובר:

מאיפה הבאת את זה בכלל?

מר שלומי זינו :ההצעה משתנה בהתאם להסתייגויות .אתה יכול להחליט עכשיו.
מר זאב שפיגלר :ההצעה לא יכולה  ...אלא אם אתה כן מצביע על ההסתייגויות.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :כן.
מר זאב שפיגלר :הוא לא יעלה את זה להצבעה.
מר שלומי זינו :מה זה לא יעלה?
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :סליחה ,יש יועץ משפטי .בבקשה ,אפשר לקבל חוות דעת בנושא? אנחנו
מעלים ,עורך דין טנדלר.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :לא ,אז  ....קיבלת תשובה ,אז מה אתה חכמולוגים?
גב' מיכל ליבנה :חברים.... ,
(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

החוות דעת היא רק בסוף שהוא אומר אם הוא יכול או לא לא יכול או לא
יכול לאזן את התקציב .אז אני לא אגע לו בהכנסות.

מר זאב שפיגלר :סליחה ,אבל הוא אומר לך שלא .הוא אומר לך שלא.
גב' מיכל ליבנה :רועי ,זה לא רק,
מר זאב שפיגלר :הנה ,הוא אומר לך שלא.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :חסכתי לך ארבע שעות.
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בוא נראה .הוא לא יוכל לאזן ,זה יחזור למועצה עוד הפעם.

(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

הבנת? הוא לא יכול לאזן ,זה יחזור למועצה .אם הוא לא יכול לאזן ,הסביר
לנו איפה הוא לא יכול לאזן ואנחנו נסדר לו את זה עד שהוא יאזן אותו.
נקיים עוד דיון עד שהוא יאזן .אני אומר לך ,אני לא מתכוון לגעת בזה .רק
בהוצאה עכשיו אני אגע .הבנת? ואז הוא יכול לאזן אותו.

מר זאב שפיגלר :עו"ד טנדלר.
מר שלומי זינו :תן לנו חוות דעת.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :שייתן חוות דעת .מה קורה עם ההסתייגויות ומה קורה עם הארכת מועד
הישיבה?
עו"ד אלכסנדר טנדלר :קודם כל ,הארכת מועד הישיבה על סעיף  ... 58אפשר להאריך אותם.
דובר:

בהסכמה של?

עו"ד אלכסנדר טנדלר :בהסכמה.
מר יחיאל אדרי :לא ,זה ישיבה מיוחדת.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי 6 :שעות זה תקציב.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :תתקשר  ...תשאל אותו אם אתה יכול ....
(צחוק)
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :כן ,סליחה.
עו"ד אלכסנדר טנדלר :הליכוד הופכת לחלק מה ...ההסתייגות מתקבלת.
דובר:

מה אמרת? לא שמענו.

עו"ד אלכסנדר טנדלר :ההסתייגות הופכת להצעה במידה וה ...בעד ההסתייגות ,ההסתייגות
עוברת .ואם לא אז לא.
מר שלומי זינו :באיזה סעיף? איזה סעיף ?...
מר זאב שפיגלר :זה אומר ,סליחה .זה אומר שראש העיר מחויב בהצעה שלו כרגע להעלות
את כל ההסתייגויות שכרגע הולכים לדון בהם?
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מר יחיאל אדרי :נכון ,ברור.
מר שלומי זינו :לפי איזה סעיף?
מר זאב שפיגלר :שהוא מחוייב.
מר יחיאל אדרי :ברור.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :רגע ,סליחה ,אני לא חייב רועי.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :אם כך אני ,מיכה ,אני חייב לתת לך מקורות?
רו"ח מיכה זנו :ממש לא.
מר יחיאל אדרי :מאיפה להביא כסף?
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :מה פתאום? ברור שלא.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :זה בדיוק העבודה שלו.
מר זאב שפיגלר :נעשה את זה קצר ,כל ההסתייגויות חמש דקות ,נגמר.
עו"ד אלכסנדר טנדלר :אתם רוצים לצמצם.
(מדברים יחד)
דובר:

לא ,לא ,לא.

מר יחיאל אדרי :אני לא רוצה  ....התקציב ,אני אומר לך בשורה תחתונה ,הוא יגיע ל.190.4-
אנחנו לא נפגע בו ... .סדרי עדיפויות בפנים אנחנו רוצים.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :יפה .אז אתה רוצה את זה אז אני מבקש לעלות .אני אמרתי לא לפגוע
במתנ"ס ,אל תגידו לי לא.
מר שלומי זינו :וצריכים לקיים הצבעה על כל הסתייגות.
מר יחיאל אדרי :אני מבקש ,ההסתייגות,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו ... :עכשיו.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :סליחה ,סליחה.

"חבר" – הקלטה ותמלול

03317

104

ד.נ28.3.2018 .

מר שלומי זינו :צריכים לקיים הצבעה על פי החוק על כל הסתייגות.
מר אברהם בינמו :אנחנו נקיים הצבעה .יש כאן יועץ משפטי ,יש כאן חוות דעת של גזבר.
מר שלומי זינו :אתה לא אמרת לי באיזה סעיף .אתה מוכן להגיד לי באיזה סעיף?
מר אברהם בינמו :סליחה ,אה,
מר שלומי זינו :סליחה ,אני מותר לי לקבל חוות דעת משפטית? אני רוצה לדעת לפי איזה
סעיף .למה אני לא יכול לראות? אנחנו נכנסים למהלך דיון של הסתייגויות.
הוא אומר שההסתייגויות ילכו להצבעה .אני מבקש לדעת לפי איזה סעיף
בפקודת העיריות.
מר יחיאל אדרי :לא ,לא ,זה החוק ,מה?
מר שלומי זינו :מה זה החוק? להצביע על כל אחד? זה מה שקורה עכשיו בחוק.
מר יחיאל אדרי :בטח.
מר שלומי זינו :בסדר .שתגיד איזה סעיף?42 .
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו 42 :ד'?
מר יחיאל אדרי :אני מדבר איתך עכשיו על הוצאות ,כן? על ההוצאות.
מר דן תיכון :אין דבר כזה .הסתייגות היא הסתייגות.
מר שלומי זינו :בדיוק ,לא משנה מה זה.
מר יחיאל אדרי :או קיי ,אני מבקש ככה .וועד עובדים תוסיף להם  100אלף שקל לטובת
העובדים .בתקציב.
מר שלומי זינו :מי בעד מי נגד?
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :מה? זה לא בעיה שלי.
מר שלומי זינו :להצביע מי בעד מי נגד.
מר יחיאל אדרי :זה לא בעיה שלי ,זה בעיה שלו.
מר שלומי זינו :מי בעד מי נגד?
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :כן .מתנ"ס.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :מי בעד מי נגד?
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(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :על כל הסתייגות.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אל תשתולל .שתגיד דברים ל,
מר יחיאל אדרי :אני לא אתן לו ,חכה.
מר שלומי זינו :מה זה חכה? אתה תגיד ....
מר יחיאל אדרי :אני לא רוצה להגיד ....
מר שלומי זינו :אבל יש הצבעה על כל דבר .אתה רוצה שנצביע?
מר יחיאל אדרי :כן.
מר שלומי זינו :יש הצבעה על כל הסתייגות .תגיד לי מאיפה אתה רוצה להביא את זה שאני
אדע אם להצביע בעד או נגד .אני באופן ענייני.
מר יחיאל אדרי :זה התקציב שלו מיליון  800צריך להוריד אותם.
מר שלומי זינו :מיליון  800של מי?
מר יחיאל אדרי :אצלו.
מר שלומי זינו :אצל הגזבר.
מר אברהם בינמו :כן ,בבקשה ,אתם מנהלים דיון.
מר יחיאל אדרי :אני לא יודע למה אתם מפריעים לי.
מר אברהם בינמו :אל תפריעו לו בבקשה.
מר יחיאל אדרי :אני מבקש כמו שאמרתי .וועד העובדים ,רווחת העובד להוסיף  100אלף
שקל .מתנ"ס להשאיר אותו לא לפגוע ,שיישאר עם המיליון שקל שרציתם
להוריד.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :לא לקזז את המיליון שקל.
מר רועי לוי:

סך הכול  100אלף הורידו לו.

מר יחיאל אדרי :כמה?  100אלף? כמה הורדת? .150
מר שלומי זינו :מהמתנ"ס לא הורידו שום מיליון.
מר יחיאל אדרי :להשאיר את ה ,להשאיר,
מר זאב שפיגלר ... :זה היה לפני שנתיים ,מה פתאום? שנה? רק ירדת וירדת.
(מדברים יחד)
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מר זאב שפיגלר :מעל מיליון שקל .הסתכלתי ב 2017 ,2017-קיבלו,
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :סליחה .ב.2017-
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :קיבלו מענק חד פעמי.
מר יחיאל אדרי :בסדר ,זה נגמר.
מר זאב שפיגלר :או קיי ולכן אני אומר ,בואו ,המתנ"ס לא מצליח לחיות במצב הנוכחי .אני
מציע להוסיף,
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אבל אולי לפני שתציע את זה תראה את דו"ח מבקר המדינה ,מבקר העירייה
בעניין הזה .אולי תחשוב אחרת.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :רבותיי ,יחיאל מנסה,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :סליחה .יחיאל מנסה לעלות.
מר שלומי זינו :אז שיעלה להצבעה.
מר אברהם בינמו :אבל אתם לא מאפשרים לו להגיד ,לעבור שורה.
מר שלומי זינו :אבל איך אתה עובר שורה בלי לקיים הצבעה?
מר אברהם בינמו :כי אנחנו ,כי סליחה .אנחנו נקיים הצבעה על כל הסתייגות .ברגע שאנחנו
נשמע את סך כל ההסתייגויות ,נראה מה זה גורם ,הגזבר יוכל לדעת.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :הוא לא יכול .כל הסתייגות הצבעה.
מר בוריס אייזנברג:

אתה עוד פעם מכניס אותנו לאיזשהו בור .אתה עכשיו מכניס אותנו

לאיזשהו בור.
מר אברהם בינמו :אדוני הנכבד ,ביקשו לעשות הסתייגויות.
מר בוריס אייזנברג:

לא .ביקשו ממך.

(מדברים יחד)
מר בוריס אייזנברג:

ל,

מר אברהם בינמו :אני,
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לדבר על זה עוד יומיים ,שלושה ,ארבעה ,שבוע.

מר אברהם בינמו :אז אני אמרתי שתתקיים היום תתקיים ההצבעה ובמידה ורוצים לדון
שוב ,מחר יהיה זימון נוסף.
מר בוריס אייזנברג:

אבל אתה לא יכול,

(מדברים יחד)
מר בוריס אייזנברג:

לא יכול כי אתה אומר שהוא לא יכול לתת לנו תשובה וזה באמת ....

מר אברהם בינמו :אולי הוא כן יכול לתת.
מר בוריס אייזנברג:

לא ,לא יכול.

מר אברהם בינמו :אולי הוא כן יכול.
מר בוריס אייזנברג:

אם הוא בן אדם רציני ,הוא לא יכול לתת .והוא רציני.

מר אברהם בינמו :תודה רבה .כן יחיאל.
מר יחיאל אדרי :עכשיו? סיימתם?
מר ישי איבגי :תעשה הפסקה חמש דקות.
מר יחיאל אדרי :למה?
מר אברהם בינמו :הפסקה חמש דקות.
(הפסקה)
מר אברהם בינמו :אני מבקש לפתוח את הדיון .יחיאל מעלה ,תגיד מה אתה מעלה .מעלה
הסתייגויות לתקציב .כן?
מר יחיאל אדרי :אמת.
מר אברהם בינמו :בבקשה.
מר יחיאל אדרי :טוב .כיוון שאנחנו מדברים על תרבות ואני מבקש ככה למתנ"ס ,להוסיף על
התקציב  200אלף שקל .לתרבות להוסיף גם  200אלף שקל.
מר שלומי זינו :אתה יכול לפרט לנו מספרים?
מר יחיאל אדרי :אני אתן לכם גם ,אני אתן לכם גם מאיפה ....
מר שלומי זינו :לא ,אבל הסעיפים שאתה מבקש.
מר יחיאל אדרי :אני לא זוכר סעיפים בעל פה ,נו באמת .וועד העובדים להוסיף עוד  100אלף
שקל לתקציב .לרווחת העובד .נשר נגלית לעין 30 ,אלף שקל.
מר שלומי זינו :זה נאמני נשר?
מר יחיאל אדרי :תמיכות להוסיף לעמותה לנזקקים  50אלף שקל.
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מר שלומי זינו :אין סעיף כזה.
מר אברהם בינמו :שנייה ,מה זה העמותה לנזקקים?
מר יחיאל אדרי :יש לנו בתמיכות שאנחנו נותנים לעמותה של פה אזולאי איפה שהם
נמצאים.
גב' מיכל ליבנה :זה נקרא  ...תמיכות רווחה.
מר יחיאל אדרי :כן .להוסיף שמה  50אלף שקל .עכשיו ,מאיפה הכסף? סגנים יש לכם 200
אלף שקל .אני נותן לכם גם ספייר שיהיה לכם לדברים אחרים .סגנים יש לנו
 200אלף שקל .לוטם ,מנהלת מחלקה לחינוך יש לנו  100אלף שקל .מלגות,
גב' מיכל ליבנה.75 :
מר יחיאל אדרי ,75 :יאללה ,תורידו .מלגות  100אלף שקל .דוברות  200אלף שקל .ומקורות
 .400בסך הכול זה  975 .975 ,700 ,300אני נותן  ...מאיפה לקחת ואני מבקש
 .5.800 ,5 ,4 ,2זאת אומרת  .580זאת אומרת ,אני נותן אפשרות פה לחברים
להוסיף במסגרת מה שאני הצעתי ,להוסיף פה בערך  400אלף שקל ל ,אתה
איתי רועי? אחר כך שלא תגיד לא הבנת.
מר רועי לוי:

אני כל הזמן איתך.

מר יחיאל אדרי 400 :אלף שקל יש פה בקופה עדיין לטובת דברים נוספים שאפשר לעשות.
מי בעד מי נגד ?...
(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

כל הסתייגות,

מר שלומי זינו :כל הסתייגות הצבעה.
מר יחיאל אדרי :יאללה .מתנ"ס כמו שאמרתי ,תרבות להוסיף לתרבות  200אלף שקל.
רו"ח מיכה זנו :על הכול ביחד .אי אפשר,
מר רועי לוי:

לא ,כל הסתייגות .כל הסתייגות.

(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

רשום בחוק כל הסתייגות.

מר גלעד הישג :הם מצביעים על ההסתייגויות אבל על התקציב בסוף,
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :מתנ"ס תרבות  200אלף שקל .יש מתנגדים?
מר אברהם בינמו :אני רק רוצה,
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מר שלומי זינו :הוא צריך להעלות את זה להצבעה.
מר אברהם בינמו :רק בהערה .אני אומר שההסתייגויות שלכם בנושא התקציב ,עוד תאושר
הצעת תקציב  ...אלא אם כן צורפה להצעה חוות דעתו של הגזבר.
מר שלומי זינו :תביא לנו חוות דעת משפטית.
מר אברהם בינמו :תקציב,
מר שלומי זינו :אתה לא היועץ המשפטי.
מר אברהם בינמו :שלפי התקציב מאוזן ובר ביצוע .זה אני חייב לשים את זה קודם כל.
מר שלומי זינו :אבל זה לא הצעה נגדית.
מר יחיאל אדרי :אני נתתי נושא,
מר שלומי זינו :זה לא הצעה נגדית .זה הסתייגויות.
מר אברהם בינמו :לא העליתי הצעה.
מר יחיאל אדרי :לא משנה .אני נתתי נושאים ונתתי גם מאיפה הכסף .לא פגעתי לך עדיין
במסגרת .אני מדבר על  190.4מיליון  .₪לא נוגע לך בזה .כפי שאני אומר,
תרבות  200אלף שקל ,מתנ"ס  200אלף שקל ,וועד עובדים  100אלף שקל.
נשר נגלית לעין 30 ,אלף שקל .תמיכות לעמותה ,לא יודע איך אתם קוראים
לה ,לנזקקים 50 .אלף שקל .סך הכול אני מדבר על  580כאשר במקביל ממול
אני מדבר על הפחתה בדוברות  200אלף .מקורות  .400מלגות  100ולוטם .75
סגנים אני משאיר לראש העיר הבא .אז הנה הורדתי את הסגנים .אז זאת
אומרת נשאר עוד  275אלף שקל בקופה ממה שהצעתי.
מר בוריס אייזנברג :אני לא מבין ,סליחה .מנהל  ...תפקיד ?...
מר יחיאל אדרי :הלכה הביתה.
מר בוריס אייזנברג:

היא אבל מישהו אחר במקומה?

מר יחיאל אדרי :בינתיים אין כלום אז הכסף סתם,
מר בוריס אייזנברג:

אבל בכל מקרה מישהו צריך להיות.

גב' מיכל ליבנה :מה שהוא מתכוון זה הסכום בתקציב במשך הזמן הזה שלו  ...תקציב זה
המרווח .שאין,
מר יחיאל אדרי :זאת אומרת ,בשורה תחתונה ,אני נתתי לך ,ביקשתי מה לשנות .כאשר אני
נשאר ב 190.4-נכון? אני נתתי לך את האפשרות מאיפה ,מה לשנות ומאיפה
לקחת .בסדר?
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בדיוק .אני מבקש גם כן.

מר שלומי זינו :אני גם מבקש.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :כן ,אבל בוא נצביע על זה.
(מדברים יחד)
מר בוריס אייזנברג:
דובר:

לא ,כל הסתייגות אתה צריך להצביע .ככה כתוב.

מי אמר?

מר שלומי זינו :ככה כתוב בחוק.
מר בוריס אייזנברג:

בחוק .כל הסתייגות אתה צריך להצביע.

(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :שייתן מאיפה המקורות שלו.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :או קיי.
מר אברהם בינמו :אני מבקש לעלות את ההסתייגויות.
מר בוריס אייזנברג:

כל אחד .אחד אחד.

מר אברהם בינמו :אני מבקש לעלות את ההסתייגויות שהעלה יחיאל.
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :לא תצאו מזה .תעשו הסתייגות אחת.
מר יחיאל אדרי :עכשיו להוסיף לתרבות  200אלף שקל .מי בעד?
מר אברהם בינמו.12 .11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 :
מר שלומי זינו :אני נמנע.
מר יחיאל אדרי :מי נגד?
מר אברהם בינמו :אחד נמנע .מי נגד? אין.
מר יחיאל אדרי :אה ,אתה לא מצביע? סבבה .וועד עובדים להוסיף  100אלף שקל .קודם כל
מתנ"ס ,סליחה 200 ,אלף שקל .בתקציב בלתי ייעודי.
מר אברהם בינמו :כן ,מי בעד ההסתייגות? אותו דבר 12 ,בעד ,אחד נמנע.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :וועד עובדים לרווחת העובד  100אלף שקל.
(מדברים יחד)
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מר אברהם בינמו 12 :בעד? אחד נמנע.
(מדברים יחד)
מר בוריס אייזנברג:

ואחד נמנע ,זה,

מר דן תיכון :אתה בעד?
מר בוריס אייזנברג:

כן.

מר דן תיכון :שמע ,אתה לא נורמלי.
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :במקום לדחות את הישיבה למחר ולעשות את זה ברצינות ,אתה יוצר בעצמך
כאוס.
מר אברהם בינמו :למה? הכול בסדר.
מר דן תיכון :לא ,תשמע מה שאני אומר לך.
מר אברהם בינמו :לא ,תסתכל ,זה יעבוד.
מר יחיאל אדרי :נשר נגלית לעין.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :אני הולך הביתה.
מר בוריס אייזנברג:

הוא מוכן עכשיו לקבל לא חשוב איזה תקציב .הכי גרוע ,רק לקבל

אותו.
מר אברהם בינמו :לא ,לא ,לא.
מר בוריס אייזנברג:

ואחר כך לעשות איתו מה שהוא רוצה.

מר אברהם בינמו :אתה אל תפרש את ה,
מר בוריס אייזנברג:

אני לא מפרש ,אני אומר מה שאני חושב.

(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :נשר נגלית לעין.
מר אברהם בינמו :יחיאל ,הסתייגות של יחיאל .נשר נגלית לעין.
מר יחיאל אדרי :כן .להוסיף  50אלף שקל.
גב' נעמי כספי :אני לא מבינה מה קרה פה.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו 30 :אלף שקל.
גב' נעמי כספי :באמת שלא.
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(מדברים יחד)
מר ישי איבגי :אני אגיד לך מה קורה .הוא נשאר עם ה 90.4-מיליון ,רק במקום חצי שוקולד
חצי גבינה ,חצי שוקולד שליש גבינה ועוד מה שנשאר חוץ מ,
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :נשר נגלית לעין.
(מדברים יחד)
גב' נעמי כספי :מה קרה פה עכשיו?
מר יחיאל אדרי :נעמי ,נעמי ,חבל על הזמן .נשר נגלית לעין 30 .אלף שקל להוסיף.
מר אברהם בינמו :מי בעד  30אלף שקל? נו ,מי מצביע?
מר יחיאל אדרי :מי בעד? כולם?
מר אברהם בינמו ,12 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 :אחד נמנע 12 .בעד ,אחד נמנע ,אין נגד.
מר יחיאל אדרי :אני מבקש שיהיה שמית ,כן?
מר שלומי זינו 12 :זה רק אני ,שלומי זינו נמנע בכל ההצעה שלך אני נמנע .לא אצביע בעד
ההצבעה שלך ואני אנמק.
מר יחיאל אדרי :לתמיכות להוסיף לעמותה ,איך קוראים לעמותה?
(מדברים יחד)
גב' מיכל ליבנה :תמיכות רווחה.
גב' נעמי כספי :אני גם לא מבינה איך הוא מצביע איתנו.
מר יחיאל אדרי :לא ,לא ,לא ,לא ,אני ,זה לא אותו דבר .אני מדבר על תמיכות ,אל תובילי
אותי למה שאת רוצה.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :תמיכות רווחה  ...לעמותה.
(מדברים יחד)
גב' מיכל ליבנה :אתה יודע מה? בסדר ,סבבה.
מר יחיאל אדרי :לא ,לא.
גב' מיכל ליבנה :אני בעדך ,סע.
מר יחיאל אדרי :אז תתקני אותי אם אני,
גב' מיכל ליבנה :אז אני מנסה ,אתה לא מקשיב לי.
מר יחיאל אדרי :תסבירי לי.
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גב' מיכל ליבנה :אתה לא יכול לתת  ...ספציפית ,זה  ...בכל תוכנית הלמידה.
מר יחיאל אדרי :אה ,או קיי ,או קיי.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :תמיכות ,רגע .תמיכות רווחה לאנשים נזקקים להוסיף  50אלף .₪
מר אברהם בינמו :בסדר .מי בעד?  12בעד 1 ,נמנע.
מר יחיאל אדרי :יופי .עכשיו אני אומר מאיפה לקחת כסף .בסדר? אדוני הגזבר .יש לך ככה.
דוברות  200אלף שקל להוריד.
מר אברהם בינמו :לא צריך להצביע על זה.
(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

זה אותו דבר.

(מדברים יחד)
מר רועי לוי :זה ההסתייגויות ,אותו דבר.
(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

אם אתם רוצים אפשר לעשות גם על הכול בבת אחת.

דובר:

לא.

מר רועי לוי:

או קיי ,כל אחד בנפרד.

מר יחיאל אדרי :דוברות  200אלף שקל.
מר אברהם בינמו :כן.
מר יחיאל אדרי :אני מדבר בפעולות ,לא בשכר .מקורות,
מר אברהם בינמו :רגע ,רק שנייה ,תן להכריז על התוצאה 11 .בעד 1 ,נמנע ועוד  1נמנע.
מר זאב שפיגלר :גם אני נמנע.
מר אברהם בינמו :גם אני נמנע.
מר זאב שפיגלר :אה ,סליחה.
מר אברהם בינמו 2 :נמנעים ,אין נגד.
מר יחיאל אדרי :מקורות  400אלף שקל.
דובר:

מה זה מקורות?

(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :אני הכול מתואם עם הגזבר שלך.
מר אברהם בינמו :כן .יופי .מי בעד?
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מר יחיאל אדרי :מקורות להוריד .400
מר אברהם בינמו :מי בעד? חבר'ה.
מר בוריס אייזנברג :מה זה מקורות?
מר אברהם בינמו :או קיי 12 .בעד 1 ,נמנע .מקורות ,מקורות.
מר יחיאל אדרי :ירד .נלוות  100אלף שקל.
מר אברהם בינמו :מי בעד?  12בעד 1 ,נמנע .רבותיי.
מר רועי לוי:

כן.

מר אברהם בינמו :תודה.
מר יחיאל אדרי :לוטם .המחלקה לחינוך 75 ,אלף שקל.
מר אברהם בינמו :מי בעד?  12בעד 1 ,נמנע.
מר יחיאל אדרי :סגנים  200אלף שקל.
מר אברהם בינמו :מי בעד?
מר שלומי זינו :את זה אמרת שאתה משאיר.
מר יחיאל אדרי :לא ,לא ,אבל יש להם עודף שיעשו איתו מה שהם רוצים.
מר אברהם בינמו :מי בעד?  12בעד.
(מדברים יחד)
דובר:

רגע על מה זה? על מה?

גב' מיכל ליבנה :להוריד סגנים.
מר יחיאל אדרי :יש חודש אחד.
מר אברהם בינמו :מנובמבר לדצמבר.
דובר:

טוב ,בסדר.

מר יחיאל אדרי :או קיי סך הכול,
גב' מיכל ליבנה :רגע ,אז מה הסגנים?  12ו 1-נמנע?
מר אברהם בינמו :כן 12 .ו 1-נמנע.
מר יחיאל אדרי :או קיי .סך הכול נשאר בקופה  395 ,400שתיקחו את זה למשהו אחר.
מר אברהם בינמו :בסדר גמור.
מר יחיאל אדרי :אה ,לא ,לא ,סליחה ,סליחה ,סליחה .אני חייב להוסיף עוד סעיף קטן
ששכחתי אותו בזה .אני מבקש לנושא סייעות להוסיף  2משרות לסייעות כדי
להשלמה לגנים למאה אחוז משרה זה עוד  200אלף שקל.
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מר אברהם בינמו :מי בעד?  12בעד 1 ,נמנע.
מר יחיאל אדרי :זהו.
מר אברהם בינמו :תודה רבה .כן ,בבקשה.
מר יחיאל אדרי :אני במסגרת התקציבית ,כן?
מר אברהם בינמו :כן רועי.
מר יחיאל אדרי :נכון ,מיכה?
מר אברהם בינמו :אחר כך בוריס.
גב' נעמי כספי :אני רק הערה קטנה .בלי  ....אבי ,אני חושבת שהמשפט,
(מדברים יחד)
גב' נעמי כספי :תקשיב,
מר זאב שפיגלר :אני לא יודע מה אני מצביע ... .פתאום מאשרים הכול בצ'יק .מצחיק,
מגוחך .קרוזיה.
מר בוריס אייזנברג:

עוד פעם ,זה לא חשוב מה אתה עכשיו .חשוב שהתקציב יעבוד .זה

מה שחשוב.
מר זאב שפיגלר :זה מה שחשוב .לא ,חשוב שלא ניפרד מהכיסא שלנו ,לכן נעביר את זה בכל
מחיר ,זה מה שחשוב .זה מה שחשוב .בואו נעביר את זה ,נעשה צחוק מכולנו.
ראש העיר מצביע איתנו ,כולנו מרימים אצבע .התקציב הזה שווה ,לא רוצה
להגיד לכם למה.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :אני חייב להגיד שהכיסא הזה מאוד נוח.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :על הכיפאק כאן.
מר שלומי זינו :אין שום הקצאה ,אין שום סעיפים ,אין שום כלום.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :מצחיק.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :רועי ביקש להביע את ההסתייגות.
גב' נעמי כספי :תן לי להגיד משהו.
מר אברהם בינמו :בבקשה ,נעמי.
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גב' נעמי כספי :אבי ,אני חושבת שהמשפט אחריי המבול ואני שם עליכם כזה פס ענק ,זה
בדיוק מה שאתה עושה לנו עכשיו.
מר אברהם בינמו :למה?
גב' נעמי כספי :משום שהעיר הזו מעניינת אותך ,היא לא מעניינת אותך בשיט ,אבי .ואני
רוצה להגיד לך משהו שכל מה שמעניין אותך זה האגו שלך והכבוד שאין לך
כשאתה גורר אותנו להחלטות שלפני שלוש שעות התנגדת אליהן ועכשיו
אתה מצביע איתם איתנו.
מר אברהם בינמו :לא התנגדתי אליהן.
גב' נעמי כספי :תגיד ,זה נורמלי בעינייך מה שאתה עושה כאן?
מר אברהם בינמו :לא התנגדתי לדברים האלה.
גב' נעמי כספי :זה נורמלי.
מר אברהם בינמו :סליחה.
גב' נעמי כספי :אתה הצלחת לבלבל כאן את כל חברי מועצת העיר.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :אני לא התנגדתי לדברים.
גב' נעמי כספי :פשוט ....
מר שלומי זינו :נעמי ,אני מסתייג ,אני לא מבולבל.
מר אברהם בינמו :כן ,תודה רבה .רועי ,בבקשה.
מר רועי לוי:

כן .בבקשה .ככה .בסעיף של ההוצאות אני מבקש להפחית,

מר שלומי זינו :אתה מוכן להוריד את הרמקול ,הלו?
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :צילמת אותי ?...
(מדברים יחד)
מר בוריס אייזנברג:

אני חייב לצאת לאישה ....

(מדברים יחד)
גב' נעמי כספי :תצלם את כולם.
מר אברהם בינמו :בבקשה ,ההסתייגויות של רועי.
מר רועי לוי:

 162300750קבלניות מינוס  150אלף.

(מדברים יחד)
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מר אברהם בינמו :לא שומעים ,רבותיי.
מר רועי לוי:

.173100780

מר אברהם בינמו :לא שמענו את הרישום.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :הוא לא שומע טוב ,מה אתם רוצים ממנו?
מר אברהם בינמו :זה יישמע בפרוטוקול.
גב' נעמי כספי :אתה לא מבין שכשהוא מדבר עם אשתו ,הוא לא מוציא מילה הוא רק
מקשיב?
(ברגע נשמע צחוק)
גב' נעמי כספי :לא שמת לב?
מר אברהם בינמו :חברים ,בבקשה ,הסתייגויות שלך תתחיל שוב.
מר רועי לוי:

 1623000750קבלניות מינוס ,1731 .150

גב' מיכל ליבנה :קבלניות מאיזה נושא?
מר רועי לוי:

 ,000780תבדקו .מינוס מאה 1732200950 .מינוס מאה 176000970 .מקדמות
מינוס מאה .תוספות.

(מדברים יחד)
גב' מיכל ליבנה :אני לא יכולה לרשום את זה אפילו.
מר אברהם בינמו :אנחנו לא מספיקים לרשום את זה אפילו.
רו"ח מיכה זנו :זה קבלן ,זה הסכום נגזר מסכום הארנונה ,זה הסכום שמשלמים לקבלן
התביעה  68 -...יש ארנונה שהתקבלה ,הסעיף הזה גדל .אנחנו בפועל ראליים,
התקציב,
מר רועי לוי:

אני ראיתי אבל אתה ראית כמה ביצעת שנה שעברה?

רו"ח מיכה זנו :לא ,אבל התקציב גדל בהתאם לגידול ו ...אז אי אפשר לדעת בגלל זה ,זה
בעייתי.
מר רועי לוי:

איזה?

רו"ח מיכה זנו :הראשון שאמרת.
מר יחיאל אדרי 1 :וחצי בלילה ,אתם לא נורמליים.
(מדברים יחד)
רו"ח מיכה זנו 1623750 :זה על פי חוזה ,זה נגזר מהכנסות שמתוקצבות.
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(מדברים יחד)
רו"ח מיכה זנו :עמוד .26
מר יחיאל אדרי :אדוני ראש העיר ,באיזה שעה פתחת את הישיבה?
מר אברהם בינמו 7 :וחצי.
מר יחיאל אדרי:

שבע שלושים ושלוש.

מר אברהם בינמו :אחת שלושים וחמש.
מר יחיאל אדרי :פחות דקה.
מר אברהם בינמו :אחת שלושים וחמש.
(מדברים יחד)
גב' מיכל ליבנה :אפשר להמשיך.
מר אברהם בינמו :אין בעיה.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :אפשר גם לא.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :אפשר לסגור את הישיבה.
מר גלעד הישג :אין גג.
מר זאב שפיגלר :למה אין גג?
מר גלעד הישג :כי ....
מר זאב שפיגלר :למה? בהצבעה .החוק אומר לך לא פחות מ 6-שעות.
מר יחיאל אדרי :מהתקציב  6שעות ,מה?
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :שאתה סוגר את זה ,אתה סוגר.
מר יחיאל אדרי :לא פחות.
מר זאב שפיגלר :לא פחות 6 .שעות ודקה אני יכול לסגור את הישיבה.
(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

 1649עם  692באותו עמוד.

(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

.1649100692

גב' מיכל ליבנה :תשלום על חשבון ריבית?
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כן .מה זה? למה זה גדל ככה? מ 300-אלף?

(מדברים יחד)
גב' מיכל ליבנה :הוא משך את זה כבר .יחיאל השתמש בזה.
רו"ח מיכה זנו :יחיאל כבר עדכן את הסעיף הזה.
מר רועי לוי:

למה זה גדל ב 300-אלף?

רו"ח מיכה זנו :הנלווה שלקחנו לפיתוח זה הפירעון של הנלווה לפיתוח.
גב' מיכל ליבנה :אבל הצבעתם בעד זה כבר לא ....
רו"ח מיכה זנו :ויחיאל לקח את זה בחשבון.
מר רועי לוי:

טוב .אז .173100780

רו"ח מיכה זנו :רגע ,לאט ,לאט ,לאט,17 .
מר רועי לוי:

.31000780

מר יחיאל אדרי :תרשום עוד איזה מאה אלף שקל אני עכשיו בגירושים ,אני עכשיו בבלגן.
(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

זה מינוס מאה .אין בעיה ,אנחנו נצביע את זה ושהוא יגיד אחר כך .כל דבר
שאני אגיד תגיד ....

(מדברים יחד)
גב' מיכל ליבנה :לפחות אבל תגיד להם על מה הנושא .ההוצאות תכנון שזה ל,
מר רועי לוי:

שהביצוע ב 2016-היה,

גב' מיכל ליבנה :בטיחות בעבודה ובטיחות מבנה.
מר רועי לוי:

מצוין .בדיוק אני משווה את זה להוצאה בפועל של  .2016זה הפחתה של
מאה אלף שקל .הדבר הבא .1732200950

מר יחיאל אדרי :מה זה?
גב' מיכל ליבנה :עוד פעם?1732 ,
מר רועי לוי:

.2200950

דובר:

מדידות.

מר רועי לוי:

בדיוק .תפחית שמה גם כן  100אלף.176000970 .

מר יחיאל אדרי :וכל זה אתה מפחית מהוצאות.
גב' מיכל ליבנה :מה? יש שם  1,000שקל.
מר יחיאל אדרי :מה אתה מוסיף?
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גב' מיכל ליבנה :יש שם  1,000שקל.
מר רועי לוי:

לא .970 .1,000

גב' מיכל ליבנה 970 :זה  1,000שקל.
מר יחיאל אדרי :לאיפה אתה מוסיף אותם?
(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

לאט ,לאט ,סבלנות.

מר בוריס אייזנברג:

 ...להסביר אחד אחד.

מר יחיאל אדרי :בנוסף.
(מדברים יחד)
מר בוריס אייזנברג:

רועי.

מר יחיאל אדרי :משרד מבקר העירייה צריך להוריד אותה ,לסגור אותו.
רו"ח מיכה זנו :זה סעיף שלם.
(מדברים יחד)
גב' מיכל ליבנה :זה על פי חוק .אני ב 970-רואה מקדמה  1,000שקל.
מר רועי לוי:

לא ,לא ,שנייה אני אגיד לך.

מר יחיאל אדרי :תגידי ,אם אנחנו מחליטים עכשיו בעירייה שאנחנו לא צריכים עוזרת ליועץ
המשפטי ,אפשר?
גב' מיכל ליבנה :אין לו עוזרת.
מר זאב שפיגלר :אנחנו חייבים להוריד את השכר.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :סגנית ,סגנית.
(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

איפה ,כמה יש לך היום הוצאה בפועל בקבלניות אצל היועץ המשפטי?

רו"ח מיכה זנו :הורדנו את זה ל.400-
מר רועי לוי:

לא ,כמה עד היום הוצאתם?

רו"ח מיכה זנו :לא זוכר.
מר רועי לוי:

איפה הורדת את זה?

רו"ח מיכה זנו :הורדנו,
מר רועי לוי:

איזה מספר זה?
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רו"ח מיכה זנו.1617 :
מר יחיאל אדרי 150 ... :אלף שקל הלכו פייפן .הלכו כבר  150הבנתי.
מר רועי לוי:

?1617

רו"ח מיכה זנו :כן .בעמוד  25למטה.
מר רועי לוי:

נכון.

רו"ח מיכה זנו :הפחתנו  80אלף.
מר רועי לוי:

איפה? מתי הפחתת?

(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

אה או קיי .אז זה ,16

רו"ח מיכה זנו :שלומי רוצה להגדיל את זה.
מר רועי לוי:

 1617000750מינוס  200אלף.

(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

יפה מאוד .עכשיו אני מבקש להגיד מה התוספות שיעבדו,

מר יחיאל אדרי :נעשה את זה זריז למה נשאר לנו עוד דקה .אם לא ,הישיבה נסגרת.
מר רועי לוי:

תעלה להצבעה את כל מה שאמרתי.

מר יחיאל אדרי :אני אעלה?
מר רועי לוי:

לא ,אבי .עכשיו להוסיף להגיד? להצביע על הכול? אתה רוצה להצביע על
הכול בבת אחת?

מר בוריס אייזנברג:

רגע 6 ,שעות עברו.

מר אברהם בינמו :אני לא חושב.
גב' מיכל ליבנה :אתה יכול להמשיך.
(מדברים יחד)
גב' נעמי כספי :מינימום .6
מר רועי לוי:

בני עקיבא ,להגיד,

(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

בני עקיבא  50אלף.

מר אברהם בינמו :רגע ,התוספות רועי.
מר רועי לוי:

צופים מאה אלף .פעולות תרבות וועד עובדים  45אלף.

גב' מיכל ליבנה :רגע ,שנייה .זה תמיכות מה?
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(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :אמרת כללי ,וועד כללי ,לא תרבות.
מר יחיאל אדרי :לא ,רווחת העובד.
מר רועי לוי:

יש שני סעיפים שמה.

מר שלומי זינו :איזה סעיף זה התמיכות?
מר רועי לוי:

יש שם שני סעיפים.

(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :זה לא תמיכות ,מה פתאום?
מר רועי לוי:

סייעת שנייה בגני ילדים  100אלף .נוער שוחר דעת .מה שהופחת  55אלף
להחזיר .זו ההצעה.

מר אברהם בינמו :טוב.
מר שלומי זינו :אני מבקש,
מר אברהם בינמו :שנייה רגע ,צריך להצביע על ההסתייגויות של,
מר יחיאל אדרי :רק לני כן ,זה שאלה .מיכה ,מה שאני מדבר זה לא דרך וועדת תמיכות.
למתנ"ס.
רו"ח מיכה זנו :כן ,זה בלתי ייעודי.
מר יחיאל אדרי :לא.
רו"ח מיכה זנו :אבל יש החלטה ש,
מר יחיאל אדרי :קודם אני אמרתי לבלתי ייעודי.
רו"ח מיכה זנו :לבלתי ייעודי ,כן.
מר יחיאל אדרי :אבל זה לא תמיכות.
רו"ח מיכה זנו :אבל החלטה קיימת היא תמיכות.
מר יחיאל אדרי :אז זה אם יקבלו ,אם יגיע לתמיכות .אבל זה בלתי ייעודי.
מר אברהם בינמו :טוב ,רועי מה ההסתייגויות ותוספות?
רו"ח מיכה זנו :אני צריך לבדוק את הכול כדי לתת חוות דעת .יש פה,
מר רועי לוי:

כן ,בסוף תעשה חוות דעת.

רו"ח מיכה זנו :להעלות ,לבדוק במחשב.
מר יחיאל אדרי :ברור לכולנו.... .
מר אברהם בינמו :אז אנחנו נתייחס לזה בהתאם.
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מר דן תיכון :אדוני אתה הבאת את זה למצב כזה אז ....
(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

מה ,להעלות את זה אחד אחד?

דובר:

כן.

מר דן תיכון :תאכל את זה.
מר רועי לוי:

 1731000780מינוס מאה.

מר אברהם בינמו :מי בעד?
דובר:

על מה זה ,רועי?

(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

קודם הסברנו.

דובר:

אה ,בסדר.

מר רועי לוי:

,1732

(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :רגע.
(מדברים יחד)
דובר:

אבל יש פרוטוקול ,שירשמו.

(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אתם רציתם את כל התקציב לשנה קודמת .הוא השווה לשנה קודמת.
מר זאב שפיגלר :אני מציע שמכיוון שעברו  6שעות ואנחנו רשאים ,עברו  6שעות ,רשאים
לסגור במסגרת החוק את הישיבה ללא הצבעה על התקציב .אני ממליץ
לכולנו ללא יוצא מן הכלל ,לא להתבזות בפרהסיה הזאת עם מה ש ....סגרו
את הישיבה עם רצון של ראש העיר או בלי רצון ,הישיבה נסגרת .לא הגענו
לשלב של תקציב .לא הגענו לשלב של ביטול התקציב .אני מציע לסגור את
הישיבה.
מר אברהם בינמו :למה אתה מפריע?
מר זאב שפיגלר :אני מציע לסגור את הישיבה ,זה מה שאני מציע.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :מי בעד? לסגור את הישיבה.
(מדברים יחד)
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מר אברהם בינמו :רבותיי ,מי בעד ההסתייגות?
מר זאב שפיגלר :לא ,אנחנו מעלים,
מר שלומי זינו :עברו  6שעות.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :סליחה ,רגע.
מר שלומי זינו :מי בעד?
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :אתה לא מעלה ,אתה לא מעלה להצבעה.
מר זאב שפיגלר :סליחה ,אז אני מבקש ממך כיוון שהחוק אומר עברו  6שעות ,אני מבקש
שתעשה את זה עכשיו .עברו  6שעות.
מר אברהם בינמו :אתה לא מעלה להצבעה.
מר זאב שפיגלר :סליחה.
מר אברהם בינמו :אתה לא מעלה להצבעה .בנוסף היינו בשעה הפסקה.
מר יחיאל אדרי :מינימום.
מר זאב שפיגלר :מ ינימום זה אומר שאתה יכול לסגור .זה בסדר .אנחנו מעלים את זה
להצבעה לסגור את הישיבה .סגור אותה .די .צא עם הכבוד קצת למעלה ,עם
הפנים למעלה ולא למטה.
מר אברהם בינמו :רבותיי ,אנחנו ,הועלו הסתייגויות.
דובר:

אני מסכים איתך שפיגלר.

מר שלומי זינו :אני מסכים איתך גם.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :חוות דעת משפטית.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אדוני היועץ המשפטי ,מבקשים חוות דעת בעניין מועד הישיבה.
גב' מיכל ליבנה:

המינימום הנדרש.

מר שלומי זינו :כן ,רק את זה.
עו"ד אלכסנדר טנדלר :מינימום עברנו .זה,
מר זאב שפיגלר :עברו את המינימום.
מר אברהם בינמו :טוב רבותיי.
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(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :אפשר לקבל את החוות דעת ?...
מר אברהם בינמו :סליחה סליחה ,אני רוצה להגיד משהו.
מר שלומי זינו :אתה לא רוצה לתת?
מר זאב שפיגלר :הוא רוצה ,הנה .הוא רוצה להגיד.
מר שלומי זינו :אבל הוא עכשיו פתאום יגיד יאללה מי בעד מי נגד ויעשה,
מר זאב שפיגלר :די נגמר הזמן ,סליחה.
מר שלומי זינו :תן לנו בבקשה חוות דעת לפני שהוא מדבר.
מר אברהם בינמו :כפי שאמרתי בתחילת דבריי הקודמים.
מר שלומי זינו :הנה המכתב.
גב' מיכל ליבנה :אמרת אותם אתמול.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :עברו  6שעות ,אני מבקש חוות דעת.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :עברו  6שעות.
מר שלומי זינו :למה אתה לא נותן חוות דעת?
מר זאב שפיגלר :אני מבקש חוות דעת .אפשר לסגור את הישיבה? יש כאן רוב לסגור את
הישיבה.
עו"ד אלכסנדר טנדלר :יש לך סעיף  58מהתוספת שאומר ככה .אולם שליש מחברי המועצה
רשאי  ...על מה  ...תקציב לא יפחת מ 6-שעות.
מר זאב שפיגלר :יפה.
דובר:

מישהו דרש? היה שליש שדרש את זה?

מר אברהם בינמו :אני מבקש לעלות,
מר זאב שפיגלר :או קיי אבל אני,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :סליחה רגע.
מר זאב שפיגלר :אני העליתי לפני זה לסגור את הישיבה.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :סליחה ,הישיבה ברגע זה לא מתנהלת באופן חוקי.
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מר אברהם בינמו :סליחה ,אדוני הנכבד.
מר זאב שפיגלר :סגור את הישיבה.
מר אברהם בינמו :הישיבה מתנהלת באופן חוקי.
מר זאב שפיגלר :ממש לא .אומר לך היועץ המשפטי.
מר אברהם בינמו :אני מבקש להעלות להצבעה את הצעת ה,
מר שלומי זינו :אבל אתה צריך לפנות לחברי המועצה לפי סעיף  58א' ולדרוש את הזמן
המוקצב לדיון .את זה הוא לא קרא .הוא קרא את הסעיף באמצע .תקרא את
הסעיף במלואו ,ריבונו של עולם.
(בקע נשמע צחוק)
מר שלומי זינו :תקרא את הסעיף במלואו .הוא צריך לבקש מאיתנו רשות .מה זה זה מה
שקובע? הוא לא ביקש רשות מאיתנו .בוא אני אקריא את הסעיף .אני לא
יועץ משפטי.
(מדברים יחד)
עו"ד אלכסנדר טנדלר :מה שאתה רוצה.
מר שלומי זינו :סעיף  58א' .בישיבות בעניינים המפורטים בסעיף  57לתקנון שזה תקציב.
יפתח היושב ראש או מי שיורה בדברי ההסבר או בכפוף לאמור בסעיף 48
תקנון זה ,תקבע המועצה בעצמה את משך הזמן שהוקדש לדיון ,ואולם,
שליש מה שאמרת ,שליש מחברי המועצה רשאי לדרוש שהזמן שיוקדש לדיון
בהצעת התקציב לא יפחת מ 6-שעות .הוראות סעיף  48לתקנון זה לא יחולו
על ישיבות,
דובר:

לא ,חד משמעית ,אי אפשר להמשיך,

מר שלומי זינו :אז אי אפשר להמשיך את הישיבה .לא דרשנו יותר מ 6-שעות .תודה רבה,
להתראות.
מר זאב שפיגלר :אבי,
מר שלומי זינו :תודה רבה .אנחנו ,בואו נעשה הצבעה .אתם רוצים לצאת?
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :לא ,אז בואו נעשה ההצבעה.
מר זאב שפיגלר :מה זה ימשיך? הישיבה נסגרה .הצבענו.
מר שלומי זינו :הישיבה נסגרה.

"חבר" – הקלטה ותמלול

03317

127

ד.נ28.3.2018 .

מר אברהם בינמו :סליחה ,סליחה.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :יש לך חוות דעת משפטית?
מר זאב שפיגלר :לא אנחנו לא נצביע .אתה מעלה הצבעה כרגע שהישיבה כבר סגורה .היא
לא חוקית.
מר אברהם בינמו :סליחה ,אתה לא יכול לסגור ישיבה.
מר זאב שפיגלר :סליחה ,אתה מחויב לסגור את הישיבה.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :אבל אתה מחויב לסגור את הישיבה.
מר שלומי זינו :תסגור את הישיבה .הוא לא יעלה אותו.
מר זאב שפיגלר :אתה מחויב.
דובר:

תצביע נגד התקציב הזה.

מר שלומי זינו :למה אני צריך להצביע נגד? נעשה עוד דיון.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :אתה את ההסתייגויות שלך רועי ,יאללה גמרנו.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אני יש הסתייגויות אבל חבל על הביזיון הזה ,חבר'ה .אדוני היועץ המשפטי,
אפשר לנעול את הישיבה אם רוב חברי המועצה לא רוצים להמשיך אותה?
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :תודה רבה.
מר אברהם בינמו :סליחה ,שלומי ,תודה רבה.
מר רועי לוי:

תעלה את התקציב להצבעה.

מר אברהם בינמו :אני מבקש להעלות,
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :הישיבה נעולה.
מר רועי לוי:

תהיה ישיבה חדשה .די ,נגמר .די עם המשחקים האלה.

(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

נגמר.

מר אברהם בינמו :צודק רועי.
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זה הכול.

(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :אני מבקש להעלות ל,
מר זאב שפיגלר :או קיי ,רק אבי מילה אחת.
מר אברהם בינמו :לא.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :סליחה ,מילה אחת.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אז אני רוצה להשמיע את ההסתייגויות שלי.
מר זאב שפיגלר :לא ,לא ,על ההסתייגויות .אני רוצה עוד הפעם,
מר שלומי זינו :אני רוצה ,אם אתה מקיים דיון ומעלה אותו להצבעה ,יש לי הסתייגויות
ואני רוצה להביא אותן.
מר רועי לוי:

תצביע נגד התקציב.

מר שלומי זינו :יש לי הסתייגויות.
(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

שיצביעו איתך על ההסתייגויות והם לא יכולים אז זה לא בסדר.

מר יחיאל אדרי :אז אבל,
מר רועי לוי:

תצביע נגד.

(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :נו אז מה הבעיה?
מר רועי לוי:

שפיגלר צודק.

מר שלומי זינו :יש לי הסתייגויות.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אם הוא עושה הצבעה ,אני לא רוצה להמשיך.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :גם אני צריך לקום ב 5-בבוקר.
מר אברהם בינמו :טוב ,אפשר לסיים את זה בעוד חמש דקות.
מר שלומי זינו :לא ,לא ,לא ,לא.
(מדברים יחד)
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מר שלומי זינו :יש לנו הסתייגויות .אם לא משמיעים את ההסתייגויות שלנו,
מר רועי לוי:

שיעלה את זה להצבעה .נגמר .הוא לא רוצה נגד.

מר שלומי זינו :אבל אני לא רוצה שזה יעלה להצבעה ,יש לי הסתייגויות.
מר רועי לוי:

שיעלה נגד על ,על וכשזה יבוא עוד פעם למועצה תציג הסתייגויות.

(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

עוד פעם שיעלה את ההסתייגויות.

מר שלומי זינו :אבל יש סעיף מפורש.
מר רועי לוי:

כשזה יבוא,

מר שלומי זינו :למה ,למה אם החוק איתך ,למה אתה רוצה ללכת נגד החוק?
מר רועי לוי:

כי אני לא הולך נגד החוק .כי הוא יעלה את זה להצבעה ואף אחד לא יהיה
פה ובזה נגמר הסיפור ואני לא מוכן.

(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :בסדר .מקבל.
מר רועי לוי:

זה הכול ,אחי.

מר שלומי זינו :תעלה להצבעה.
מר רועי לוי:

שיעלה להצבעה.

מר שלומי זינו :עלה להצבעה.
מר רועי לוי:

די עם ההתייפייפות הזאת .שיעלה להצבעה ונצביע נגד.

(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :רק אבי לפני שאתה מעלה את זה ,בסדר .אין בעיה .אני רוצה רק להדגיש.
הישיבה נפתחה בשעה .19:33
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :הוא מקריא לך חצי סעיף ....
(מדברים יחד)
****
מר זאב שפיגלר :הישיבה נפתחה בשעה  .19:33השעה כרגע אחת וארבעים.
מר שלומי זינו.... :
מר זאב שפיגלר :לא משנה ,לפי השעון הזה .הדין ולגבי הישיבה הוא  6שעות אלא אם כן
מקבלים בהסכמת החברי מועצה למעלה משליש הארכה נוספת .זה לא בוצע.
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בוצעה הצבעה ,עורך דין טנדלר בוצעה הצבעה .היה רוב לסגור את הישיבה.
אחרי  6שעות ,כבר  6שעות וכמעט  12דקות.
מר שלומי זינו :עוד לא בוצעה הצבעה.
גב' מיכל ליבנה :ראש העיר,
מר זאב שפיגלר :בוצעה ,אני העליתי את זה להצבעה ,סליחה.
גב' מיכל ליבנה :ראש העיר מעלה הצעות.
מר זאב שפיגלר :אז הוא מסרב להעלות את ההצעה ,זה גם פסול.
גב' מיכל ליבנה :אין ויכוח אבל זה טוב שזה עלה להצבעה כזאת.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :אני מבקש ממך להעלות את זה להצעה.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :לא צריך להעלות מה שצריך להגיד ,לבקש מאיתנו להאריך.
דובר:

הפוך.

מר זאב שפיגלר :הוא צריך לבקש מאיתנו להאריך.
מר רועי לוי:

ה default-שזה לא יותר מ 6-שעות.

מר אברהם בינמו :טוב ,אני מבקש להעלות את ה....
(מדברים יחד)
דובר:

כל התקציב תעלה .תעלה תעלה את התקציב.

(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :התקציב לשנת  2018על סך .190,413,000
גב' מיכל ליבנה :כפי שהועלה.
מר אברהם בינמו :כפי ש,
מר שלומי זינו :היו הסתייגויות.
מר זאב שפיגלר :עדיין יש עוד הסתייגויות.
מר שלומי זינו :עדיין יש הסתייגויות ואני ואני ואני רוצה להשמיע את ההסתייגויות שלי
אם אתה מעלה את זה להצבעה עכשיו.
מר אברהם בינמו :כפי ש,
מר שלומי זינו :אדוני ראש העיר ,אתה חייב לתת לי להשמיע את ההסתייגויות שלי אם אתה
רוצה להעלות את זה להצבעה ,אני רוצה לפרט את ההסתייגויות שלי.
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אבל הוא לא יכול ....

מר שלומי זינו :אז בבקשה.
מר בוריס אייזנברג:

אתה צריך לבקש ....

מר שלומי זינו :בבקשה.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אז יש הסתייגויות .או שאנחנו יוצאים או שיש הסתייגויות עוד שעתיים פה.
בבקשה .אין בעיה .או שאתה דוחה את ה ...את הישיבה,
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :הוא לא חוקי מרגע זה .נקודה ,זה הכול.
גב' מיכל ליבנה :אתם סותרים את עצמכם.
מר זאב שפיגלר :לא סותר שום דבר .אני לא מוכן להיות שותף ל,
מר שלומי זינו :או שמסיימים את הישיבה כי אנחנו לא מעוניינים בהמשך הישיבה .רוב
חברי מועצת העיר לא מעוניינים בהמשך הישיבה ואם ראש העיר מתעקש
להעלות את ההצעת החלטה להצבעה אז אנחנו רוצים להשמיע את
ההסתייגויות שלנו.
מר ישי איבגי :אבי לא ראיתי ....
(מדברים יחד)
מר ישי איבגי ... :כדי שהכול יהיה עדיין מאוזן.
מר שלומי זינו :או או או חזרנו למה  ...אמר.
מר ישי איבגי :לא מבין אותך .אני מתקשה להבין אותך.
מר אברהם בינמו :אני יכול להגיד לך שגם ההסתייגויות שהעליתם בוא נאמר ,בעיניים
סבירות לחלוטין,
(מדברים יחד)
מר ישי איבגי :אז מה היה הבעיה שעוד שבועיים  ...ונגיע בדיוק למה שאתה רוצה להגיע
בלחץ? וחכה ,אתה הצבעת בעד.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :לא ,לא ,לא ,אני נתתי לו במקביל מאיפה לקחת.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :מה לא בטוח?
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(מדברים יחד)
גב' מיכל ליבנה :הוא חייב ללכת לבדוק ,זה רשום.
(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

יחיאל ,יש הוצאה בפועל .אם ההוצאה בפועל עברה את הקיצוב שלך ,מה
אתה עושה?

מר יחיאל אדרי :בשביל זה אני נתתי לך,
מר רועי לוי:

הוא לא יכול להגיד לך את זה.

מר יחיאל אדרי :סליחה ,בשביל זה אני  ...של  400אלף שקל.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :אני השארתי  400אלף שקל בשביל זה.
מר אברהם בינמו :רבותיי ,אבל מה הבעיה?
(מדברים יחד)
דובר:

תקבל אחריות ,תקבל אחריות.

מר אברהם בינמו :סליחה.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :אני בשביל זה השארתי  400אלף שקל .לא פראייר .השארתי  400אלף
שקל.
מר שלומי זינו :לפני שאתה מעלה את זה להחלטה ,אני רוצה לתת את ההסתייגויות שלי.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :אבל רועי לא סיים את ההסתייגויות שלו.
מר בוריס אייזנברג:

אבל לא יכולים.

מר זאב שפיגלר :נגמר ,הישיבה לא חוקית כבר ,נגמר .נגמר.
מר שלומי זינו :החוצה ,לנעול את ההקלטה.
מר זאב שפיגלר :אין בעיה .גם ה ,גם ההצעה שהוא יעלה לא חוקית.
מר רועי לוי:

אז תקים את כולם ובואו החוצה.

מר זאב שפיגלר :אתם יכולים,
מר שלומי זינו :מה שהוא עושה במקרים כאלה,
מר רועי לוי:

אם נשארים אני מעלה .אם לא נשארים ,בואו נצא.

"חבר" – הקלטה ותמלול

03317

133

ד.נ28.3.2018 .

מר שלומי זינו :מה שהוא עושה במקרים כאלה ,הוא יעביר את ההצבעה לבד ויעביר אותה
לבד.
מר זאב שפיגלר :הוא לא יכול להעביר ,הוא לא קיבל תמיכה שלנו.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אז בואו נצא כולם ,רק אם נצא כולם.
מר זאב שפיגלר :סליחה ,הוא לא קיבל אישור .הוא לא ביקש אישור.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :שיישאר ,אז מה?
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :הוא יעביר את זה לבד.
(מדברים יחד)
מר זאב שפיגלר :הישיבה כבר לא תפעל .דן ,הישיבה,
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :הוא יעשה מה שהוא רוצה.
מר רועי לוי:

אין בעיה .אני יכול לעלות ?...

(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

אני יכול עוד שעה להעלות את ההסתייגויות שלי?

מר אברהם בינמו :העלית אותן.
מר רועי לוי:

תודה רבה .לא ,לא הצבענו.

דובר:

אבל רועי או שמעלים את כולם כי לכולם יש.

מר רועי לוי:

לכולם .אין לי בעיה.

דובר:

או קיי.

מר רועי לוי:

אני יש לי סבלנות,173 .

(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :רועי ,אתה עושה טעות.
מר שלומי זינו :תראה איזה מלכודת.
מר יחיאל אדרי :אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? אתה יודע מה אתה עושה עכשיו?
מר שלומי זינו :אתה מאשר את ה,
מר יחיאל אדרי :אתה מאשר את ההשתתפות לעוד  7שעות.
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מר שלומי זינו :בואו נצא כולם.
מר יחיאל אדרי :אני הולך.
(מדברים יחד)
דובר:

ניפגש מחר ,נעלה את ההסתייגויות ונצביע.

מר רועי לוי:

 ...שזה יהיה מחר אבל אמרתם שאתם רוצים להישאר.

מר זאב שפיגלר :לא ,לא ,לא ,לא.
(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

הישיבה הסתיימה?

(מדברים יחד)
דובר:

רגע ,את המתנה לקחת יחיאל?

דובר:

אין כאן ,כולם מחוץ לישיבה.

מר שלומי זינו :על פי חוות הדעת של היועץ המשפטי אני מבקש לסגור את הפרוטוקול.
מר אברהם בינמו :טוב .שמעתי לכם .אני מעלה את הצעת ההחלטה לשנת  2018על סך
 .190,413,000מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :מה מה מה? יש הסתייגויות.
מר אברהם בינמו :הצעת התקציב עברה.
מר שלומי זינו :יש הסתייגויות.
דובר:

ניפגש מחר ,היום.

מר שלומי זינו :זה לא יאומן ,זה פשוט לא יאומן.

*** נעילת הישיבה ***
____________

__________
מיכל ליבנה

אבי בינמו

מנכ"ל העירייה

ראש העיר

מרכזת ישיבות המועצה
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